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 الباب الرابع
 تحليل البيانات ومناقشتها

 
 لمحة عن ميدان البحث  .أ 

المدرسة العالية دار السالم تمبان جاتور كاليمانتان  محة عامة عنل .1
 الوسطى

 اظتدرسةالعاليةدارالسالمعن تاريخال (أ
السالم جاتور دار الواقعة ، وارناساري، قريةيف جاتور، دتبان مبدرية

.كاليمانتانالوسقىكابواس طنقةةمب
مدرسة استطناداإىلتةريررشتيبشأنإنشاء مدرسةالعاليةدارالسالم

السالم دار  العالية علىجاتور، اطتامس- و ،االثطنني تأسست
الًتبيةإدارهتا يتم اليت  .وعشرةألفني عام مايو، من والعشرين قبل من

أستاذمسروكان،اظتدرسةرئيسمعجاتور" السالماإلسالميةمؤسسة"دار
مدرسةالعاليةإنإنشاءم(.ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓفًتةالعامالدراسياظتاجستري)

الذيتأسسيف،دارالسالممدرسةالعاليةمتابعةلسابقيدارالسالمه
 الدراسي السيد م،ٜٜ٘ٔ/ٜٜٗٔالعام )اظترحوم(أسسها مهتار اضتاج

.فةط مرتني وخترج،فيًتياين.أ،ر.د السيدةبرئيسة
اظتدرسةٕٔٔٓيوليوٛٔيف مطنظمة كانهطناكاجتماعلتغيريإدارة

.حىتاآلن،اظتاجسترينوريانتو معرئيساظتدرسةالسيدعزيز
االول يف تشرين  اكتوبر جديدمٕٔٔٓعام ،  تشكيل عن أوتةريرا

إلنشاء إنشاء اظتختلفة  واالحتياجات العالية مدرسة السالم جاتور،دار
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 ذكرت، و ٕٙويوم ومٕٕٔٓيطناير رخصة عاليهال ، إنشاء من صادرة مت
 لوزارة اإلقليمي الاظتكتب كابواسدين الوسقىمبطنقةة كاليمانتان
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اظتسجلةيفالرقماإلحصائياضتالة، Kw.15.04/4/PP.03.2/0078/2012 رقم
( اظتدرسة. NSMٖٕٕٖٔٔٙٓٓٓ٘ٛ) باظتدرسة تعريف رقم على واحصل

، ٕٜٚٗٚ٘ٚٙ( NPSN) الوططنية برنامج تطنفيذ خالل العلومأومن قسم
.(IPS)االجتماعية

 عام ،ٕٗٔٓيف الوطيناعتمد االعتماد  (BAN) غتلس
 للتعليم العالية السالممدرسة  مع (ج) بدرجةجاتوردار مدرسةاعتماد
.دارالسالمالعالية

 واجهت تأسيس رحلة العالية السالممدرسة منجاتوردار العديد
اظتعوقاتاليتتأيتمن .العةبات،سواءمنداخلالبيئةاظتدرسيةأوخارجها

ك عدم هي اإلدارة،الداخل غتال يف خرباء إكتاد على اظتؤسسة قدرة فاية
ويفالوقت .ذلك اظتباينوماإىلأوونةصاألسساظتالية،وعدمكفايةاظتباين

نفسه،فإنأولئكالذينجاءوامنخارجاظتدرسة،منبنيآخرين،مازالوا
 وجود يف والثةة العام االهتمام إىل يفتةرون العالية مدرسة السالمدار

جاتور.
تطنظيم خالل من اصتمهور، ثةة بطناء هو اظتدرسة تةدمه الذي اضتل

والقالب اظتعلمني غتالس تلزم اليت  .الةواعد بعد اظتدرسةو تعمل ذلك،
 اظتباين إنشاء خالل من اصتهود حتسني الفصولأوعلى

باستمراروبشكلتدركتي،لذلكبدأاضتمدهلل االحتفاظهبا ويتم الدراسية،
جاتور.دارالسالماظتدرسةالعاليةعلىوجود ويتعرف يشعر اآلن

 الدراسي العام سيضيف الةادم، الدراسي العام مٜٕٔٓ/ٕٛٔٓيف
 القبيعية .ختصصاتأوبرامج (IPA)العلوم الطنية. هذه تكون أن نأمل

هلل ويكرسها وتعاىل سبحانه باهلل تؤمن اليت األجيال أجل من اضتسطنة
.آمني .سبحانهوتعاىل
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لالعتماد الوطين اجمللس االعتماد (BAN) أرسل اظتةيمني من فريق
إلجراءتةييملطنتائجتطنفيذتطنفيذالعملظتدةستسدارالسالمالعاليةظتدرسة

اظتد من ضد عاليهالرسةسطنوات السالم ) دار التعليمية،ٛذتانية اظتعايري )
احملتوى ؛ اوقت معايري التحتية، البطنية معايري معايري عملية، معايري معايري،

معايري واظتوظفني واظتعلمني إدارة معايري التخرج، الكفاءة معايري التةييم،
 / BAN-SM/753رقمغتلساالعتمادالوطين: .ومعايريدتويل.(PTK) التعل

SK / 2019 بتاريخٔٛدارالسالمعلى عاليةال مدرسة حصلت ٜ)ب(
 م.ٜٕٔٓريسبتمب

  بياناتاظتدرسة :ٔلاصتدو
 NSM) الرقماإلحصائيباظتدرسة) ٖٕٕٖٛ٘ٓٓٓٙٔٔ

 (NPSN)رقمتعريفاظتدرسةالوططنية ٕٜٚٗٚ٘ٚٙ
 اسماظتدرسة دارالسالم عاليةال مدرسة

يفشارعكوالمتيطنجا يف
مبدريةدتبانوارناساري، قرية

كواال، كابواس طنقةةجاتور،مب
 كابواسكاليمانتانالوسقى

عطنواناظتدرسة
 

 حالةاظتدرسة أهلية
ٖٕٔٓمطنهج مطنهجدراسي
 وقتالدراسة صباح
 (IPS)العلوماالجتماعية -
 IPA)العلومالقبيعية -

 الربنامج الةسمأو

 فئةاظتدرسة ديطنيةالدرسةاظت
02،966،036.2،7111000 NPWP 
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   دارالسالم عاليةال مدرسةيفالرؤيةوالرسالة (ب
     دارالسالم عاليةال درسةظتالرؤية (ٔ

أجيال (أ ) لديهم اظتسلمني منتكوين الذين
 صدقة، علم، مبدع،ةكرام خالقبصفة ماهر، ،

  .يفالدينواألمة اظتسؤولية مستةل،يتحمل
ومبدعنيومستةلني (ب ) جعلالقالبذويشخصيةجيدة

 .واسعياألفقيفاألكادنتينيوالرياضةوالفطنونو
:مؤشراتالرؤية

-  اإلسالمية والةيم التعاليم وموقفاضتطريةةجعل ياة،
 .يفاضتياةاليومية للحياة،ومهاراتحياتية

 كبريالاالهتمامبالبيئةبشكل  -
 لديهابيئةمدرسيةمرلتةومواتيةللتعلم -

      دار السالم عاليةال مدرسةل الرسالة (ٕ
:التاليةدارالسالملديهاظتهام عاليةال منمدرسة اظتهمة

وكرنتة الةيام (أ) اصتودة عالية بشرية موارد إلنشاء بالتعليم
 .التطنميةالوططنية أهداف لتحةيق

تطنظيمالتعليمالعاموالديينالذييعقياألولويةلتحسني (ب)
والقالب اظتعلمني والتكطنولوجيا جودة العلوم غتاالت يف

 .IMTAQو
قيم (ج) وؽتارسة مع الكرمة األخالق تقوير يتماشى مبا

 يفاضتياةاليومية التعاليماإلسالمية
اظتهرة (د) تكون حبيث القالب إمكانات وتقوير تعزيز

مبتكرة هي العصر، متقلبات مواجهة يف واظتبدعني

https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Did%26prev%3D_t%26sl%3Dauto%26tl%3Den%26u%3Dhttps://www.madarussalam.com/visi-misi/
https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Did%26prev%3D_t%26sl%3Dauto%26tl%3Den%26u%3Dhttps://www.madarussalam.com/visi-misi/
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و والديطنية االجتماعية يف والوططنية ومستةلة الثةافية
 اجملاالت والدولة

زيادةهذهالعادةمنالتصرفبقريةةمطنضبقةومسؤولة (ه)
 اضتياة يفيف سواء الكتاتيب، األسرة، االجتماعية

.واجملتمع
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   و التالميذ درسالم بيانات (ج 
اظتدرسني عن بيانات :ٕاصتدول

 مهنة اسم الرقم
متخرجين 
 في المدرسة

شهادة 
 اآلخر

 المواد
 الدراسي

 دراسيالصف ال
ساعات عدد 

 الدراسة
 

 
 ةعشر 

 ةالحادي
 ةعشر 

 ةثانيال
 ةعشر 

 

،نوريانتو عزيزٔ
اجسترياظت

اظتدرسةرئيس
دارالسالمالعالية

ٓٔ-ٓٙ-
مٕٓٔٓ

 ٕٗ----اجسترياظت

الدين،بدرٕ
االسرجان

رئيسنائب
اظتدرسة

ٓٔ-ٓٙ-
مٕٓٔٓ


الةرآنالسرجانا
،اضتديث

الفةهو

ٕ

ٕ

ٕ

ٕ

ٕ

ٕ

ٕٔ

السر صربي،ٖ
 اجان

 ومدرس
أمنيصطندوق

ٓٔ-ٓٙ-
مٕٓٔٓ

ٕٕٕٙالتاريخالسرجانا
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أسًتي رياٗ
عزريا،

االسرجان 

-ٙٓ-ٔٓدّرسةم 
مٕٔٔٓ

علم - السرجانا
 االجتماع

مادةو -
االحياء

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٕٗ

،إرليا ليلي٘
االسرجان

-ٙٓ-ٔٓدّرسةم 
مٕٔٔٓ

الفطنونواضترفالسرجانا
الثةافية

ٕٕٕٙ

اظتطنورة، نورٙ
االسرجان

-ٙٓ-ٔٓدّرسةم 
مٖٕٔٓ

اللغة السرجانا
اإلؾتيلجية

الفيزياءو

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٕٗ

 سويفالطنور،ٚ

  االسرجان
-ٙٓ-ٔٓدّرسم 

مٕٓٔٓ
ٕٕٕٙةعربياللغةالالسرجانا

 ،هريناوايتٛ
االسرجان

-ٙٓ-ٔٓدّرسةم 
مٕٓٔٓ

غرافيةاصتالسرجانا
االقتصادو

ٗ
ٗ

ٗ
ٗ

ٗ
ٗ

ٕٗ

ٕٕٕٕٔةاندونيسياللغةالسرجانا-ٙٓ-ٔٓرئيسدّرسوم اإلمامٜ
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 ،سوبطنجي
االسرجان

عةيدةومٕٔٔٓقسماظتطناهج
األخالق


ٕ


ٕ


ٕ

سهرييٓٔ
،سوبارتو
االسرجان

-ٙٓ-ٔٓدّرسم 
مٕٔٔٓ

التعليمالسرجانا
اصتسدي

ٕٗٗٗٔ

صادقػتمدٔٔ
اطتوفيد،
االسرجان

رئيسودّرسم 
 قسمالقالب

ٓٔ-ٓٙ-
مٖٕٔٓ

الرياضياتالسرجانا
كيمياءالو

ٗ
ٗ

ٗ
ٗ

ٗ
ٗ

ٕٗ

،باستومئٕ
االسرجان

-ٔٓ-ٔٓدّرسم 
مٕٔٔٓ

ٕٔٗٗٗ تاريخاالسالمالسرجانا

،روشتيينٖٔ
 االسرجان

-ٔٓ-ٔٓدّرسةم 
مٕٓٔٓ

الًتبيةالبدنيةالسرجانا
 وعلومالصحة

ٕٕٕٙ

 هاديٗٔ
،بوروانتو

M,KOM

-ٔٓ-ٔٓاالدارة
مٕٓٔٓ

------
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-ٔٓ-ٔٓاألمانماستور٘ٔ
مٕٓٔٓ

------

دارالسالم مدرسةالعالية:إدارةاظتصدر
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 الدراسيالقالب على البيانات :ٖاصتدول للعام السالم دار العالية مدرسة يف
ٕٕٓٓ/ٕٕٓٔ

 عدد الطالب
 الرقم

 الفصول   الرجال البنات
  ٔ العلومالقبيعية(عشر)الصف  ٘  ٓٔ
  ٕ )العلوماالجتماعية(عشرالصف  ٘  ٜ

 ٖ العلومالقبيعية()الصفاضتاديعشر   ٓٔ ٖٔ
 ٗ االجتماعية(العلوم)الصفاضتاديعشر  ٓٔ  ٓٔ
 ٘ العلومالقبيعية()عشرالصفاثطنا ٓٔ ٘ٔ
 ٙ العلوماالجتماعية()الصفاثطناعشر ٕٔ ٙٔ

 ةغتموع ٕ٘  ٖٚ 
 دارالسالم مدرسةالعالية:إدارةاظتصدر

 دارالسالم عاليةال اصتدولالدراسييفمدرسة (د
 ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓدارالسالمالعاليةدرسةاظتياتيفجدولالدراس :ٗ اصتدول

 الصف اثنا عشر
 العلوم الطبيعية( و)

 )العلوم االجتماعية(
 

 الصف الحادي عشر
 العلوم الطبيعية( و)

 )العلوم االجتماعية(
 

عشرالصف   
 ساعةال

 اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس يوم الجمعة يوم السبت
اللغة

ةندونيسياإل  
الًتبيةالبدنية

وعلوم
 الصحة

اللغة
ةندونيسياإل  

الًتبيةالبدنية
 وعلومالصحة

اللغة
ةندونيسياإل  

الًتبيةالبدنية
 وعلومالصحة

ٓٚ.ٓٓ-
ٓٚ.ٖٓ 

فةهال الًتبيةاظتدنية فةهال الًتبيةاظتدنية  -ٖٓ.ٚٓ فةهال الًتبيةاظتدنية 
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ٓٛ.ٓٓ 
الةرآن
ثيداضت  

 مادةاالحياء
 أواقتصادية

الةرآن
ثيداضت  

 مادةاالحياء
 أواقتصادية

ثيدالةرآناضت -ٓٓ.ٛٓ مادةاالحياء 
ٓٛ.ٖٓ 

التاريخ الرياضيات
 اإلندونيسي

التاريخ الرياضيات
 اإلندونيسي

التاريخ علماالجتماع
 اإلندونيسي

ٓٛ.ٖٓ-
ٜٓ.ٓٓ 

عةيدة
 األخالقي

تاريخ
 االسالم

عةيدة
 األخالقي

-ٓٓ.ٜٓ تاريخاالسالم الرياضيات تاريخاالسالم
ٜٓ.ٖٓ 

الفيزياءأو اللغةالعربية
علم

 االجتماع

أوعلم الفيزياء اللغةالعربية
 االجتماع

-ٖٓ.ٜٓ الفيزياء اقتصادية
ٔٓ.ٓٓ 

اللغةاإلؾتليزية الفطنون 
واضترف
 الثةافية

اللغة
 اإلؾتليزية

الفطنونواضترف
 الثةافية

عةيدة
 األخالقي

-ٓٓ.ٓٔ كيمياءال
ٔٓ.ٖٓ 

الكيمياءأو
 اصتغرافيا

الكيمياءأو يبدأ
 اصتغرافيا

الفطنونواضترف اللغةالعربية يبدأ
 الثةافية

ٔٓ.ٖٓ-
ٔٔ.ٓٓ 

اللغة - - - -
 اإلؾتليزية

-ٓٓ.ٔٔ يبدأ
ٔٔ.ٖٓ 

 
 دارالسالماظتدرسةالعاليةيف البطنيةالتحتية (ه

دارالسالماظتدرسةالعاليةالبطنيةالتحتيةيف:٘ اصتدول
 الرقم اسم مجموع

 ٔ              حاسوبػتمول ققعةٕ
 ٕ كمبيوترشخصي ققعةٕٗ
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 ٖ              طابعة ققعةٖ
 ٗ آلةالتصوير ققعةٔ

 ٘ LCD جهازعرض ققعةٔ
وموظفي ققعةٛٔ للمعلمني مكتب

 التعليم
ٙ 

وموظفي ققعةٛٔ للمعلمني الكراسي
 التعليم

ٚ 

 ٛ خزانةاظتلفات ققعةٔ
 ٜ (P3K) صطندوقالدواء ققعةٔ
 ٓٔ مكربالصوت ققعةٕ
 ٔٔ مةاعدالقالب ققعةٕٓٔ

 ٕٔ طاولةالقالب ققعةٕٓٔ
 ٖٔ كرسياظتعلميفالفصل ققعةٙ
 ٗٔ مكتباظتعلميفالفصل ققعةٙ

 ٘ٔ السبورة ققعةٙ
 ٙٔ كرةالةدم ققعةٕ
 ٚٔ الكرةالقائرة ققعةٕ
)تطنس ققعةٔ بونج بيطنج طاولة

 (القاولة
ٔٛ 

 ققعةٔ الةدم كرة كرةالأوملعب
 الصاالت

ٜٔ 

 ٕٓ              ملعبكرةالقائرة ققعةٔ
دارالسالم مدرسةالعالية:إدارةاظتصدر
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المدرسة العالية مفتاح العلوم تمبان جاتور كاليمانتان  محة عامة عنل .2
 الوسطى

 اظتدرسةالعاليةمفتاحالعلومعنتاريخال (أ
 القالبنيمفتاحالعلوم، اظتعهدأبطناء حتتٜٙٙٔيفاألصليفعام

السيد يةودها كان واليت العلوم مفتاح ابتدائية مدرسة إبراهيماسم اضتاج
متٕٜٚٔالسطنةمثيف .نافياحذالقالب،اضتاجشهران،اضتاجإشتانوأستا

إىلمدرسة يةالداخليةاليتمفتاحالعلوماإلسالمأبطناءالقالبنيتغيرياشتها
كابواس ظتطنقةة علىالفوررئيسمكتبالشؤونالديطنية ذمعأستا افتتحها

ػتمدإحسان.
 ٜٗٛٔالسطنةيف تةدم مل اظت، درسة القالبني العلومأبطناء مفتاح

 على اظتدرسي التعليم فةط اإلسالمية اظت مرحلةالداخلية .بتدائيةاالدرسة
وال التعليمية، اظتؤسسات توسيع لكن مدرسة تشمل يت ، (MTs)الثانوية

 )المدرسة MAعالية والتعليم  اظتعهد.( يف الةانونية، الةوة فربايرٜلضمان
يف .،متحتريرصكأمامكاتبالعدلالذيزادمنتوضيحالشرعيةٜٗٛٔ

الةانونيةإلدارة تتمتعاظتؤسسةبالسلقة القالبنياظتعهدالعةد، مفتاحأبطناء
.العلوماإلسالميةالداخلية

العلوميفختصصانأوبرناغتانالعاليةاظتدرسةلدىكانالبداية،يف
أخرىالعاليةاظتدرسةإىلباإلضافةاالجتماعيةوالعلومالقبيعية يفلكن.

(.الديين)الةسموهوواحًداقسًماالعاليةاظتدرسةأضافت،ٕٕٔٓعام
والعلومالقبيعيةالعلوممنأقسامأوبرامجثالثةالعاليةاظتدرسةيفيوجد

.والديطنيةاالجتماعية
.اليوجدبرنامجديينيفمدرستها،ومعذلك،يفغضونعاماآلن
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العاليةمفتاحالعلوم اظتدرسةعنبيانات:ٙاصتدول
 ٔ  (NSM)رقمإحصائياتاظتدرسة ٕٖٕٕٖٓٓٓٓٙٙٔٔ

ٖٕٕٓٔٔٓٛ NPSN ٕ 
 ٖ اسماظتدرسة عاليهمفتاحالعلومالمدرسة

ك.م. mekarدتبانباروInpres يفشارع
مبدريةدتبانجاتورمبطنقةةكابواسٕٓ

 عطنوان
  

ٗ 

 ٘ مؤسسةاظتدرسة ٕٜٛٔ
 ٙ حالةاظتدرسة األهلية
 ٚ مطنهجدراسي ٖٕٔٓمطنهج

D / wp / 5dpp032 / 277194 رقم SK مؤسس     ٛ 
 ٜ     مؤسس SK تاريخ ٜٜٗٔريديسمب ٜٔ

D / wp / 5-Dan / pp.03.2 / 2771/1994 No Surat Keputusan Ijin 

Operasional ٔٓ 
 Surat Keputusan Ijin تاريخ ٜٜٗٔريديسمب ٜٔ

Operasional 
ٔٔ 

 ٕٔ حالةاالعتماد ج
 ٖٔ وقتالدراسة صباح
القبيعيةالعلوم

 االجتماعيةوالعلوم
 ٗٔ الربنامجأوالةسم

مفتاحالعلوماليةاظتصدر:إدارةاظتدرسةالع
 

 مفتاحالعلوماليةاظتدرسةالعيفالرؤيةوالرسالة (ب
 مفتاحالعلوم عاليةال درسةظتالرؤية (ٔ
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 رؤية تتمثل العلومالمدرسة مفتاح جيل دتبان عاليه تكوين يف
ظتواجهة واالستعداد والكرامة واظتعرفة باظتهارات يتمتع شاب

 .حتدياتالعصر
 مفتاحالعلوم عاليةال درسةظتالرسالة (ٕ

على (أ) قائمة وتةطنية علمية برؤية يتمتعون طالب تكوين
IMTAQ. 

حتسنيتطنميةودتكنيالقالبوالقالبيفغتاالتالدين (ب)
 .والفنوإتةانالعلومالةائمةعلىتكطنولوجيااظتعلومات

 (ج) اظتواهب لتطنمية مكانًا الديطنية اظتدارس والةدراتجعل
القالب لدى اظتوجودة اإلمكانات واستكشاف

 .والقالب
حتسنيالكفاءةاظتهطنيةلرئيساظتدرسةوالعاملنييفالتعليم (د)

 .لتةدمياطتدماتللقالبواضتكومةواجملتمع
 (ه) ومهطنيتهم الًتبويني قدرة واإلرشادالتعلمتةدمييفزيادة

العلوموتقويراظتطناهج،معيتوافقمباللقالب
 والتكطنولوجيا.

عملية (و) يف وكفؤة فعالة عمل وأساليب أنظمة تقوير
 .التعليموالتعلم

واظتساءلة (ز) بالشفافية يتسم إداري معلومات نظام تقوير
 .والفعاليةويتجطنباالؿترافات
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   والتالميذ درساظت بيانات (ج
 اظتدرسني عن بيانات :ٚاصتدول

 اعتيكلالتطنظيميللمعلم
 ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓ،العلوممفتاحاظتدرسةالعالية

                       االسرجان،وايتاليمشور  : سةدراظتةرئيس
  اظتاجستريمشسالدين، : نائبرئيسغتلسإدارةاظتدارسالديطنية

                                          ػتمد: قسماإلدارة
 مشسالدين : قسماظتطنهجرئيس
                       االسرجان،سومارين : القالب قسمرئيس
  اهللسادى:العالقاتالعامة قسمرئيس
 االسرجان ػتمددارسي : قسمالبطنيةالتحتيةرئيس

االسرجان:ماريةالكفتيه،القبيعية العلوم العاشرويّلالفصل
االسرجان:مورجيه، العلوماالجتماعية العاشرويّلالفصل
االسرجان:نيادانيايت،القبيعية العلوم اضتاديالعاشرويّلالفصل

االسرجانأ:ناينألفياه، االجتماعية العلوم ويّلالفصلاضتاديالعاشر
االسرجانب:ػتمدشركان، االجتماعية العلوم ويّلالفصلاضتاديالعاشر -
االسرجان:رتالالدين،القبيعية العلوم ويّلالفصلإثطناالعاشر -
طنَّا، االجتماعية العلوم الفصلإثطناالعاشرويلّ - االسرجانأ:لِي ْ

 االسرجانأ:فاطمة، االجتماعية العلوم ويّلالفصلإثطناالعاشر -
مدرسةالعاليةمفتاحالعلوم:إدارةاظتصدر
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  على البيانات :ٛاصتدول اظتدرسة يف العلومالتالميذ مفتاح الدراسيالعالية للعام
ٕٕٓٓ/ٕٕٓٔ 

 التالميذعدد 
 الرقم

 الفصول   الرجال البنات
 ٔ العلومالقبيعية(عشر)الصف  ٔٔ   ٛٔ

 ٕ )العلوماالجتماعية(عشرالصف   ٘ٔ ٙٔ 
 ٖ العلومالقبيعية()الصفاضتاديعشر   ٚ ٕٔ 
 ٗ (أاالجتماعيةالعلوم)الصفاضتاديعشر   ٕٔ ٚ 
 ٘ (بالعلوماالجتماعية)اضتاديعشرالصف  ٜ  ٓٔ 

 ٙ العلومالقبيعية()عشرالصفاثطنا ٚ ٓٔ
 ٚ (أالعلوماالجتماعية)الصفاثطناعشر ٔٔ ٔٔ
 ٛ (بالعلوماالجتماعيةالصفاثطناعشر) ٜ ٗٔ

 غتموع ٔٛ  ٜٛ 
اظتصدر:إدارةاظتدرسةالعاليةمفتاحالعلوم
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 :الدراسييفاظتدرسةالعاليةمفتاحالعلومٜاصتدول
 

 الساعة اليوم

 الفصول
الصف 
 عشر

العلوم )
 الطبيعية(

 عشرالصف 
)العلوم 

 االجتماعية(

الصف 
 الحادي عشر

العلوم )
 الطبيعية(

الصف 
الحادي 

 عشر
العلوم )

 االجتماعية
 (أ

الصف 
الحادي 

 عشر
العلوم )

 االجتماعية
 (ب

الصف 
 عشراثنا 

العلوم ) 
 الطبيعية(

 الصف
 اثنا عشر 

العلوم )
 االجتماعية

 (أ

الصف اثنا 
العلوم عشر )

 االجتماعية
 (ب

الةرآنوعلمالكالمالفةهٛٓ.ٚٓاإلثطنني
اضتديث

اللغة
اإلندونيسية

عةيدة
األخالق

التعليمالكيمياء
اصتسدي

التاريخ

الفطنونٜٓ.ٛٓ
الثةافة

عةيدةالرياضياتالفةه
األخالق

التعليم
اصتسدي

علم
الكالم

اللغة
اإلندونيسية

علم
االجتماع

علمالكالمالًتبيةاظتدنيةالطنحوالرياضياتعلمالفةهاصتغرافيةالكيمياءٓٔ.ٜٓ
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والصرفالتجويد
الةرآنؤٔ.ٓٔ

اضتديث
علمالًتبيةاظتدنيةالثةافة

االجتماع
الطنحو
والصرف

عةيدة
األخالق

الفطنون
الثةافة

اللغة
اإلندونيسية

التاريخٕٔ.ٔٔ
اإلندونيسية

عةيدةاالقتصاد
األخالق

الطنحو
والصرف

علمالفةه
التجويد

الفطنوناصتغرافية
الثةافة

اللغةٛٓ.ٚٓالثالثاء
اإلندونيسية

الفطنون
الثةافة

التعليم
اصتسدي

الًتبية
اظتدنية

عةيدةالفةهالرياضياتاضترفة
األخالق

مادةٜٓ.ٛٓ
االحياء

التعليماضترفةاللغةالعربية
اصتسدي

الثةافة
اإلندونيسية

اللغة
اإلندونيس

ية

علم
االجتماع

علمالتجويد

الًتبيةٓٔ.ٜٓ
اظتدنية

الثةافةمادةاالحياءالرياضيات
اإلندونيسية

اللغة
اإلندونيسية

الطنحواصتغرافيةالفةه
والصرف

عةيدةاللغةالعربيةٔٔ.ٓٔ
األخالق

علماضترفةمادةاالحياء
التجويد

الفطنون
الثةافة

التاريخ
اإلندونيسية

الفةه
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اللغةٕٔ.ٔٔ
اإلؾتيلجية

الطنحوعلمالتجويد
والصرف

التاريخاالقتصادالرياضيات
اإلندونيس

ية

عةيدة
األخالق

اصتغرافية

تاريخٛٓ.ٚٓاألربعاء
االسالم

الفطنوناالقتصادعلمالكالمالرياضيات
الثةافة

التعليمعلمالتجويدالفيزياء
اصتسدي

التعليمالكيمياءٜٓ.ٛٓ
اصتسدي

اللغةعلمالتجويد
اإلندونيسية

الةرآناللغةالعربية
اضتديث

االقتصادعلمالكالم

علمٓٔ.ٜٓ
التجويد

الطنحو
والصرف

الثةافة
اإلندونيسية

الًتبيةالرياضيات
اظتدنية

الًتبيةاظتدنيةاللغةالعربيةاضترفة

الطنحؤٔ.ٓٔ
والصرف

الثةافة
اإلندونيسية

تاريخالفةهاللغةالعربية
االسالم

اللغةالرياضيات
اإلؾتيلجية

اللغة
اإلندونيسية

اللغةالرياضياتٕٔ.ٔٔ
اإلندونيسية

اللغةاالقتصاداللغةالعربيةالفيزياء
اإلندونيس

ية

الطنحو
والصرف

الفطنون
الثةافة
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التعليمٛٓ.ٚٓاطتميس
اصتسدي

اللغة
اإلندونيسية

اللغة
اإلندونيسية

تاريخ
االسالم

الًتبيةالتاريخ
اظتدنية

اللغةالرياضيات
اإلؾتيلجية

الفطنونالفيزياءالًتبيةاظتدنيةاضترفةٜٓ.ٛٓ
الثةافة

اللغةاصتغرافية
العربية

الةرآن
اضتديث

الرياضيات

الةرآنالرياضياتٓٔ.ٜٓ
اضتديث

الةرآنالتاريخالرياضيات
اضتديث

تاريخالفيزياء
االسالم

اصتغرافية

تاريخالرياضياتٔٔ.ٓٔ
االسالم

اللغة
اإلؾتيلجية

علماصتغرافية
االجتماع

الةرآن
اضتديث

اللغة
اإلندونيسية

اللغةالعربية

عةيدةٕٔ.ٔٔ
األخالق

علم
االجتماع

اللغةعلمالكالمالكيمياء
اإلندونيسية

اللغةالرياضيات
اإلؾتيلجية

الةرآن
اضتديث

علمالفيزياءٛٓ.ٚٓيوماصتمعة
االجتماع

اللغةاصتغرافيةاالقتصادالرياضيات
اإلؾتيلجية

تاريخالتاريخ
االسالم

اللغةاضترفةعلمالكالمٜٓ.ٛٓ
اإلندونيسية

التعليمالرياضياتالفةه
اصتسدي

تاريخاالقتصاد
اإلندونيسية
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مادةٓٔ.ٜٓ
االحياء

اللغةالتاريخالفطنونالثةافةاصتغرافية
اإلؾتيلجية

تاريخ
االسالم

االقتصادالرياضيات

اللغةٔٔ.ٓٔ
اإلندونيسية

اللغة
اإلؾتيلجية

اللغةاالسالمتاريخ
اإلؾتيلجية

علم
االجتماع

مادة
االحياء

الرياضياتاضترفة

 اظتصدر:رئيسقسماظتطنهجيفاظتدرسةالعاليةمفتاحالعلوم
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 اظتدرسةالعاليةمفتاحالعلوميف البطنيةالتحتيةوحالةاظتباين (د
الدراسية الفصول وعدد جيدة حالة يف عام بشكل اظتدرسية اظتباين

.لدعمالتعلممطناسب
 عاليةمفتاحالعلومالبياناتعنحالةاظتباينوالبطنيةالتحتيةظتدرسة :ٓٔاصتدول

 الرقم االسم ةمجموع شرط
 ٔ قاعةالدراسة ٛ حسن
 ٕ غرفةمديراظتدرسة ٔ حسن
 ٖ غرفةاظتعلمني ٔ حسن
 ٗ غرفةاظتكتبة ٔ حسن
 ٘ غرفةاظتعيشة ٔ حسن
 ٙ صالة ٔ حسن
 ٚ اظترحاضأواضتمام ٘ حسن
 ٛ مساحةاظتقبخ ٔ حسن
 ٜ ثالجة ٔ حسن
 ٓٔ حاسوبػتمول ٙ حسن
 ٔٔ طابعة ٕ حسن
 ٕٔ آلةالتصوير ٔ حسن
 ٖٔ طاوالتوكراسي ٕٓ٘ ± حسن
 ٗٔ خزانةاظتلفات ٖ حسن

 ٘ٔ ؼتتربالعلوم ٔ مكسور
 ٙٔ UKS ٔ مكسور

مدرسةالعاليةمفتاحالعلوم:إدارةاظتصدر
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 تنفيذ وتقديم البيانات .ب 
تنفيذ تعليم اللغة العربية عبر اإلنترنيت في المدرستي العالية األهلية  .1

 بتمبان جاتور
 تطنفيذتعليماللغةالعربيةعرباإلنًتنيتيفاظتدرسةالعاليةدارالسالم (أ

يفإطارجهودمعلمياللغةالعربيةيفاظتدرسةالعاليةدارالسالميف
التعليماللغةالعربيةوتعلمهاعرباإلنًتنيت،نتكطنطناأننرىالعلميةعلىتطنفيذ

التايل:
 تطنفيذالتعليماللغةالعربيةعرياإلنًتنيتيفالتعليماظتفردات (ٔ

التالميذ من ويقلب اظتادة بتوفري اظتعلم مادةيةوم تسجيل
اظتفردات.مثطلباألستاذسوفياالطنورمنالتالميذحفظاظتفردات.

يةولوا أن التالميذ من الطنور سوفيا األستاذ طلب ذلك، بعد
باظتفردات اظتفردات ربط التالميذ من ي قلب التةييم، يف اظتفردات.

اظتطناسبةيفالكتباظتدرسي.
 ًتنيتيفمهارةالةراءةتطنفيذالتعليماللغةالعربيةعرياإلن (ٕ

بعدذلكيقلباظتعلم .whatsappغتموعةيفاظتواديوفراظتعلم
اليتمتإعقاؤها.الةراءةمنالقالبتدوينمادة

 مادة تررتة القالب من اظتعلم يقلب ذلك، إىلالةراءةبعد
اللغةاإلندونيسيةبشكلصحيح.

 التعليمالًتكيبتطنفيذالتعليماللغةالعربيةعرياإلنًتنيتيف (ٖ
بعدذلكيقلباظتعلم .whatsappغتموعةيفاظتواديوفراظتعلم

 مثيأمراظتعلمالقالبلفهماظتادة.الًتكيبمنالقالبتسجيلمادة
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 تطنفيذالتعليماللغةالعربيةعرياإلنًتنيتيفمهارةالكالم (ٗ
مث.whatsappيةوماظتعلمبتوفريمواداحملادثةمنخاللغتموعة

 واحًدا احملادثة ؽتارسة القالب من اظتعلم   videoعربفواحًدايقلب

call.
 تطنفيذتعليماللغةالعربيةعرباإلنًتنيتيفاظتدرسةالعاليةمفتاحالعلوم (ب

يفإطارجهودمعلمياللغةالعربيةيفاظتدرسةالعاليةمفتاحالعلوميف
العلميةتطنفيذ نرى أن نتكطنطنا اإلنًتنيت، عرب وتعلمها العربية اللغة التعليم

علىالتايل:
 تطنفيذالتعليماللغةالعربيةعرياإلنًتنيتيفمهارةاالستماع (ٔ

يةوماظتعلمونبتدريسمهارةاالستماع.مايفعلهاظتعلمهوأن
 يةدم ذلك، بعد وبركاته". اهلل ورزتة عليكم "السالم اظتعلميةول

اظتادةويقلبمنالقالبتسجيلها.
مثطلباألستاذمشسالدينالذينمنالتالميذاالستماعإىل
التسجيلالصويتالذيصطنعهاألستاذمشسالدينبطنفسه.بعدذلك،
ماقالهفيمايتعلق طلباألستاذمشسالدينمنالتالميذأنيةولوا

مبادةاالستماعالتعليميةيفالوقت.
لتةييم،ي قلبمنالقالباالستماعأثطناءكتابةمايفهمونهيفا

 عنالتسجيل.
 تطنفيذالتعليماللغةالعربيةعرياإلنًتنيتيفتعليماظتفردات (ٕ

بعدذلكيقلباظتعلم .whatsappغتموعةيفاظتواديوفراظتعلم
تدوينمنالقالب مثيقلباظتعلمإعقاؤها.اليتمتاظتفرداتمادة

 القالبحفظمادةاظتفرداتبشكلصحيحومطناسب.من
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 تطنفيذالتعليماللغةالعربيةعرياإلنًتنيتيفتعليمالًتكيب (ٖ
 اظتعلم يفاظتواديوفر يقلب .whatsappغتموعة ذلك بعد

مثيأمراظتعلمالقالبلفهمالًتكيباظتعلممنالقالبتسجيلمادة
اظتادة.

 عرياإلنًتنيتيفمهارةالكالمتطنفيذالتعليماللغةالعربية (ٗ
مث.whatsappيةوماظتعلمبتوفريمواداحملادثةمنخاللغتموعة

 واحًدا احملادثة ؽتارسة القالب من اظتعلم   videoعربفواحًدايقلب

call. 
 تطنفيذالتعليماللغةالعربيةعرياإلنًتنيتيفمهارةالةراءة (٘

،يوجهاظتعلمبعدذلك .الةراءةيةوماظتعلمبتزويدالقالبمبواد
لطنصعنطريقمثاطلبمنالقالبقراءةا القالبلتسجيلاظتواد.

اصتيد،منأجلؽتارسةالطنققvoice note))إرسالمالحظاتصوتية
 والصحيحلألحرف.

 تقديم البيانات .2
قدنفذتأساليبرتعالبياناتبوسيلةاظتالحظةواظتةابلةتطنفيذاجيدااليت

باإلرشاداتوالتوجيهاتمعيطنة.منخاللاظتالحظةواظتةابلةأثبتتالباحثةتعلةت
األهلية العالية اظتدرسة يف العربية اللغة التعليم بةسم اظتتخرجني من ليس مب درسا

 بتمبانجاتوركاليمانتانالوسقى.
 اظتالحظة (أ

البحث،أالحظ وغرض اظتوضوع أختار البحث: يفمالحظة أما و
واظتهطنيةظتدرسياللغة الًتبوية حالاظتدرسيتالعاليةاألهلية،أالحظكفاءية
العربية،أالحظتطنفيذتعليماللغةالعربيةعرباإلنًتنيت،أالحظوسائليف

تعليماللغةالعربيةتعليماللغةالعربيةعرباإلنًتنيت،وأالحظالتةونتاتيف
عرباإلنًتنيتيفاظتدرسيتالعاليةاألهليةبتمبانجاتوركاليمطنتانالوسقى.
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 ةابلةاظت (ب
 اظتدرسيفاظتدرسةالعاليةدارالسالم (ٔ

يفدروًساأدرسأناالواقع،يف.اظتعلمنيقلةهوالسبب (أ)
الًتبيةيفالسرجانابدرجةخترجتألنينوالفرائد،الفةه

لكن.الفةهدروسعلىالًتكيزويركزاإلسالميةالديطنية
للغةمدرسيوجدالالسالم،دارالعاليةمدرسةيف

العربية اللغةدروستدريساظتديرمينطلبلذلك،.
 ٓٚ.العربية

هيالوباءهذاقبلالعربيةاللغةتعليميفالصعوبةكانت (ب)
اظتادةكانتبيطنماجًدا،قلياًلكانالتعلموقتأن

كثرية يعرفوأيًضاشرفومطناقشةالةواعدمطناقشة.
عطند.العربيةاظتفرداتمنجًداالةليلالقالبمعظم

إضافية،دروًساأحضرماعادةًلوجه،وجًهاالدراسة
ماالتعلم،هذايف .والسبتاطتميسظهربعدخاصة

اليتالكتبتةديروتعلمصرف،ؿتو،مثلمطناقشتهتتم
.التفسريكتابمثلمتحركةأحرفعلىحتتويال

اللغةتعلموتعميقاظتعرفةنقاقتوسيعهواعتدف
يفالتعلممنجًداقليلةساعاتتتقلبواليتالعربية،
 ٔٚ.الفصل
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يفاصتائحةأثطناءالعربيةاللغةتعليميفالصعوبةتتمثل (ج)
ػتدوًداالتعلمكتعلؽتااظتالئمة،التحتيةالبطنيةإىلاالفتةار

 ٕٚ.فعالوغري
الفةهموضوعاتعلىاظتعلمنيتدريبيفمرتنيشارك (د)

مناظتدرسيةالكتبباستخدامبالتدريسأقوم.والعربية
بكتبمصحوبةأهناكما.ٖٕٔٓمطنهجمعالدينوزارة

إسعافالتصريف،كتاب:مثلالعربية،اللغةتعلملدعم
مانادرًابذلك،و.ألفيةوكتابجدا،وؼتتصرالقالبني،
الكتابلتتويرأيييفألنهاأللفية،كتابأستخدم

الوقتلدروسذلك،غضونيف.جًداكبريوصفعلى
هذهاستخدامهوهديفجًدا.بذلك،قليلةالعربيةاللغة

ومراجعبصريةالقالبرتيعلدىيكونحىتالكتب
 ٖٚ.الدينوزارةمنكتًبافةطوليسللكتب،أخرى

عربالتعلمهذامعللتعاملللمعلمنيتدريبيوجدال (ه)
جاتوراظتعلمنيرتيعيتماإلنًتنيت، يففةطبتمبان

منالشرحإىلواالستماعلرؤيةالسالمدارالعاليةاظتدرسة
إندونيسيارتهورية)اظتركزيةالديطنيةالوزارة اإلنًتنيتعرب(

 ٗٚ.العرضجهازشاشةباستخدام
دارمدرسةيفأدرسكطنتعطندماالعربية،اللغةأعرف (و)

،عاًمإٔظتدةالداخليةاإلسالميةمارتابوراالسالم
للغاية،كالسيكيةلغةهطناككانالعربيةاللغةوتعلم
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فةط،الكتبقراءةعلىللةدرةاألولويةأعقتواليت
دارألن.الةراءةتلكيفالةواعدأوالةواننيومعرفة
اظتعاهدعنمتتلففهوالسلفي،اظتعهدهوالسالم

 ٘ٚ.الكالممبهاراتتتمتعاليتاألخرى
اليومالتعلممناعتدف (ز) علىالقالبلتصلأنكتب:

كتب.اظتوضوع وأنإبداًعاأكثرالقالبيكونأنو
 ٙٚ.قدراهتملدعماضتاليةالتكطنولوجيامنيستفيدوا

مواداظتثالاظتواد،منالكثرياظتدرسيالكتابيفيوجد (ح)
حىتفةطاظتهمةاألشياءوأخذاظتادة،أطتص.الةراءة
 ٚٚ.اظتادةيفاظتطناقشةفهمالقالبعلىيسهل

كتب.التطنوعتعليمجًداالصعبمنالوباء،هذاخالل (ط)
يتمكنحىتتعليميفيديوصطنعقداظتعلميكونأن

بعدعليهاواضتصولالدروسمشاهدةمنالقالب
وضعيفأيًضافكرتلكطنين.الفيديوإىلاالستماع
القالب أمروهوهواتف،لديهمليسطالبيوجد.
التعلميفالتحتيةوالبطنيةاظترافقألنتدريسه،يصعب
هيأستخدمهااليتالقريةةفإنلذلك،.مثاليةليست

و.whatsappغتموعةيفواألجوبةواألسئلةاحملاضرات
اظتادة،يفهمونالالذينللقالببالطنسبةأحيانًا عن
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الاليتاظتوادلشرحمطنزيلإىلأطلبهمماعادةً
 ٛٚ.يفهموهنا

 ٜٚ.whatsappغتموعةحالًياالوسائطتستخدم (ي)
ورؤيةمكتوب،تةييمغتردهودرسكليفالتةييم (ك)

 ٓٛ.WhatsAppغتموعةيفالقالبنشاط
بطناًءعلىنتائجاظتةابلةمعمدرساللغةالعربيةيفاظتدرسةالعاليةدار

السالم
 اظتدرسةالعاليةمفتاحالعلوماظتدرسيف (ٕ

يف (أ) العربية اللغة دروس بتدريس أقوم أنين هو السبب
تفتةر تزال ال اظتدرسة هذه مفتاحالعلوم، عالية مدرسة
إىلاظتعلمنيبيطنمااليوجدمدرسونلتعليماللغةالعربية.
العربية بتدريساللغة تلةيتتعليماتمناظتدير لذلك،

 ٔٛيفرتيعالفصول.
وقت  (ب) أو لوجه وجًها العربية اللغة تدريس صعوبة

حتتوي بيطنما جًدا. قليلة تدريس ساعات ورمبا الدراسة،
مطناقشة فةط ليس اظتواد، من الكثري على العربية اللغة
وشرح مطناقشة أيًضا ولكن اظتدرسية، الكتب يف اظتواد

(وصرفهاأيًضا.لذلك،فإنالساعاتيةقواعدها)الطنحو
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جدً علىالةليلة جًدا يصعب العربية اللغة دروس من ا
 ٕٛاظتعلمتعظيمتعلماللغةالعربية.

اظتعلمني (ج) من العديد هطناك يكون قد الوباء، هذا خالل
سبيل على فعال، غري والتعلم صعوبة، كتدون الذين
اظتثال:اظتعلمونقلةونللغايةبشأنالقالبالذينليس

ال هذا يف للمشاركة للوصول هواتف عربلديهم تعلم
يف صعوبة القالب بعض يواجه أيًضا اإلنًتنيت.
فإنالبطنية شبكاتاعتاتفبسببإقامتهمعنب عد.لذا
التحتيةغريالداعمةتعيقعمليةالتعلموجتعلالتعلمغري

 فعال.
طريةيتيفالتعاملمعالصعوباتاليتيواجههاهؤالءالقالب

قليالًهي:
 العربية باللغة مادة بقباعةصطنعت قمت مث الكمبيوتر، على

اظتادة.وأثطناءدروساللغةالعربية،أمرتالقالببأخذمادةاللغة
مع جطنب إىل جطنًبا اظتدرسة، يف عليها عملت اليت العربية
الواجباتأوالواجباتاظتطنزلية،ظتعرفةتعلمالقالبومدىقدرته

ٖٛعلىإتةانالدرس.
 (د) واحدة مرة حضرت الوباء، حدوث ظتعلميقبل تدريًبا

اظتادة.يفذلكالوقت،متتعليمرتيعمعلمياظتادةكيفية
 ٗٛوضعخقطالدروس.
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خاللهذاالوباء،مليتلقرتيعاظتعلمنيأيتدريبعلى (ه)
اإلنًتن عرب التعلم سواءيمواجهة الوقت، هذا يف ت

ستمعاظتعلمونيفمطنقةة اظتعلمنياطتاصنيأوالعامني.
وا الفرعية اإلرشاداتالشيسان إىل فةط ستمعوا

تمنوزارةالدينيوالتوجيهاتوالتوضيحاتعرباإلنًتن
 ٘ٛ.Google Meet)رتهوريةإندونيسيا(منخالل

أقومبالتدريسباستخدامالكتباظتدرسيةمنوزارةالدين (و)
وكذلكاستخدامالكتبلدعمتعلماللغةالعربية،مثلها:

 ٙٛونية،وغريها.إسعافالقالبني،كتابالتصريف،قان
أناأعرفهذهاللغةالعربية،عطندماذهبتإىلاظتدرسةيف (ز)

سطنوات ستس ظتدة درست اإلسالمية. الداخلية اظتدرسة
يف الداخلية اإلسالمية القالب هداية اظتدرسة يف

Trenggalekاللغة دروس معرفة إذن، الشرقية. جاوة ،
واظتطنقق والبالغة، والصرف، الطنحو، مثل: ،العربية

 ٚٛوغريها.
 أهدافالتعلماضتايل: (ح)

 لتصلالقالبعلىاظتواد -
كتبعلىالقالبالتفكريبشكلنةديوالةدرة -

 ٛٛعلىتقويرفهمهم
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لذا (ط) جًدا، كثرية اظتدرسية الكتب يف العربية اللغة مادة
أطتصاظتادة.حىتاليتماطتلطبنيالقالبونتكنأن

 ٜٛيسهلعلىالقالبفهماظتادة.
 (ي) والسؤالخاللهذا استخدمتأسلوباحملاضرة الوباء،

الفصل، يف التدريس عطند نفسه، الوقت يف واصتواب.
أو والشرح واصتواب والسؤال احملاضرة طريةة أستخدم

الةر ظتواد بالطنسبة لذلك، أطلباءةاظتمارسة. والكالم،
منالقالباضتضورإىلمةدمةالفصلللةراءة.أمامادة

من طلبت فةد ، معالكالم حوار إجراء القالب
الكتاب يف اظتوجودة اظتادة حسب جبانبهم أصدقائهم

 ٜٓاظتدرسي.
الوسائ (ك) هيلكانت الوباء هذا أثطناء استخدمتها اليت

 ٜٔ.WhatsAppاعتاتفالذييستخدمغتموعة
لل (ل) مطنزلية واجبات مادةتالميذأعقيت أعقيت أن بعد

تةييم على درس كل لتتوي أن كتب العربية. باللغة
يتمكن أن يف التةييم هذا فائدة وتتمثل للقالب،
اظتعلمونمنمعرفةفهمالقالبوتطنميةالقالب.التةييم

ٕٜالذيأقدمهيفهذهاظترحلةمكتوب.
اظتعلمونالذينليسمنخركتنييفالبحث، تطنائج إىل بالطنسبة

اظتدرسة تعليم يف خلةية لديهم ولكن العربية، اللغة التعليم قسم
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يتمتعون و العربية اللغة دروس يف جدا جيد اإلسالمية الداخلية
اللغة دروس يف التحديد وجه على فةط ليس أيضا، كبرية ببصرية

العربيةولكنيفاظتوادالديطنيةاألخرىأيضا.
علىبو تطنفيذ تطنائج طناًء عن العربية اللغة مدرسي مع اظتةابلة

األهلية، العالية اظتدرسيت يف اإلنًتنيت عرب العربية اللغة التعليم
.يفتعليماظتفردات،والًتكيب،WhatsAppيستخدمانوسائلالتعليم

 والكتابة، اجملموعاتوالةراءة، إىل اظتواد بتسليم فةط اظتعلمون يةوم
WhatsApp.،يرسلاظتعلممالحظاتصوتيةكمواديفتعليماالستماع

خالل من يسمعونه ما تسجيل القالب من ويقلب تعليمية
اظتالحظاتالصوتية يرسلاظتعلمنصوصػتادثة.ويفتعليمالكالم،

احملادثة ؽتارسة القالب من اظتعلم يقلب ذلك وبعد اجملموعة، يف
اختبارًاانتةييمالتعلم،يستخدمويف .video callعربفواحدةواحدة
.كتابًيا

في  لمشكالت الكفاءية التربوية والمهنية لمدرسي اللغة العربية عبر اإلنترنيتا
جاتور كاليمانتان الوسطى بتمبان  األهلية المدرستي العالية اإلسالمية

 اضتالةاألوىل .ٔ
:ذاتيةاظتعلم

:سوفياالطنوراسم
العربيةيفاظتدرسةالعاليةدارالسالم:مدرساللغةاظتهطنة

خلفيةالتعليمية:
خلفيةالتعليميةاليتاتبعهاالسيدسوفياالطنور،وهي:مدرسةاإلبتدائية
)مرحلة مارتابوراظتدةستسطنوات،واظتدرسةالثانويةدارالسالممارتابورا

)مرحلةالوسقى(ظتدةثالثسطنوات،واظتدرسةالعاليةدارالسالم مارتابورا
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مبطنقةة اضتكومية جامعة يف دراسته تابع مث سطنوات، ثالث ظتدة العلياء(
مع اإلسالمية الديطنية الًتبية يف ختصص الوسقى، كاليمانتان يف كابواس

الًتكيزعلىقسمالفةة.
السالمو دار الثانوية اظتدرسة يف والفةه العربية اللغة مدرسا اآلن،

دا العالية لدروسواظتدرسة الواقعمدرس يف : قال جاتور، دتبان السالم ر
اللغةالعربية،وليسبالضرورةمنخركتنيتعليماللغةالعربية،نتكنطتركتني
ؽتن الختتلفكثريا أنرؤاها العربية،كما تدريساللغة اظتدارساإلسالمية

الع اللغة مدرس عيوبه، حيث من لكن العربية. اللغة تعليم يف ربيةخترجوا
إىل يفتةر فهو فةط، اإلسالمية الداخلية مدارس من خترج الذي
تركز ال التعلم يف طريةتهم ألن التعلم، يف ووسائل طرق و إسًتاتيجيات

.القرقأوفةطعلىتطنفيذالتعلم،والتعلمأكثررتابهويركزأكثرعلىاظتواد
ال اظتدرسة من خترج أن معلم كل قبل من اظتستخدمة داخليةاألساليب

اإلسالميةتستخدمطريةةاحملاضرةفةط.
يةوماألستاذسوفياالطنوربتدريساللغةالعربيةيفاظتدرسةالعاليةدتبان
حيث السلفية، اإلسالمية الداخلية مدرسة هو كما التعلم ويقبق جاتور،
و الطنحو مثل: الةراءة يف الةواعد ومعرفة الكتب، قراءة الدروس: تكون

ك،يةومبتدريسأندروساللغةالعربية،كمايةومبتدريسالصرف.وبذل
الفةهوالفرائدوالتفسرييفاظتدرسةالعاليةدارالسالمدتبانجاتوركاليمانتان
الوسقى،والكتباليتيعلمها،مثلها:تعليماظتتعلم،فتحالةريب،التفسري

اصتاللني،وغريها.
اضتالةالثانية .ٕ

:ذاتيةاظتعلم
:مشسالديناسم
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:مدرساللغةالعربيةيفاظتدرسةالعاليةمفتاحالعلوماظتهطنة
 خلفيةالتعليمية:

مدرسة وهي: الدين، مشس األستاذ اتبعها اليت التعليمية اطتلفية
 الثانوية واظتدرسة سطنوات، ست ظتدة ثالثTrenggalekاالبتدائية ظتدة

كابواسظتدةثالثسطنوات،مثدخليفاظتعهدٔسطنوات،واظتدرسةالعالية
جافاالشرق،ظتدةستسسطنوات.Trenggalekهدايةالقالبيف

 واآلن،مدرساللغةالعربيةيفاظتدرسةالعاليةمفتاحالعلوم،يشرح:
خلق يف وابتكارًا إبداًعا أكثر اآلن اظتعلمون يكون أن التعلم،كتب

ألنالتعلميتمحالًياعرباإلنًتنيت.علىاألقلكتبأنيكوناظتعلمقادرًا
الدرس فهم من القالب يتمكن حىت تعليمية، فيديو مةاطع إنشاء على
الذيتتمدراستهبشكلأفضل.يفهذادرساللغةالعربيةليسسهاًلمثل

كتبأنيكونقادرًاعلىالدروساألخرى،ألنهذاالدرسيفاللغةالعربية
إتةانأوفهمالةليلعنالطنحووالصرفأيًضا.

باطتلفية يكون أن كتب ال العربية، اللغة دروس تدريس أن وقال
العربية، العربيةفةط،ولكنللخركتنيالذيناليتعلموناللغة اللغة التعليمية

للغةالعربية،بليستقيعونأنتعليماللغةالعربية.بذلك،منخركتيتعليما
القرق اختيار يف إبداًعا وأكثر التعلم من التطنفيذ جبزء دراية أكثر فهم
التعلم نتل ال حىت التعلم يف الستخدامها والوسائل واالسًتاتيجيات
القالب.ولكنمنحيثإتةاناظتادةفهينفسها،نتكنطتركتياظتدرسة

والختتل العربية تدريساللغة اإلسالمية عنأفكارالداخلية فرؤاهمكثريًا
الذي العربية اللغة مدرس العيوب، من ولكن العربية. اللغة تعليم خركتي
إتةان إىل يفتةر فهو فةط، اإلسالمية الداخلية مدارس من خترج
يف طريةتهم ألن التعلم، يف ووسائل أساليب أو والقرق االسًتاتيجيات
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لقرقالتعليميةمناظتعلمخترجالتدريسأكثررتابةوتركزعلىاظتادة.أكثرا
مناظتدرسةالداخليةاإلسالميةهيتستخدمطريةةاحملاضرةفةط.

أستاذمشسالدينيتعلماللغةالعربيةيفاظتدرسةالعاليةمفتاحالعلوم
دتبانجاتور،ويقبقالتعلمكماهويفاظتدرسةالداخليةاإلسالميةالسلفية،

ةالكتب،ومعرفةقواعدالةراءةمثل:الطنحوحيثتكونالدروسمثل:قراء
اظتدرسة يف فصول ذتاين بتدريس العربية اللغة دروس من يدرس والصرف.
الدين وزارة من اظتدرسة الكتب باستخدام يدرس العلوم. مفتاح العالية
جًدا، واظتختصر القالبني، واإلسعاف اصترومية مثلها: األخرى، والكتب

وغريهم.
 التوثيق (ج

ثيقالبحث:يفتو
 حملةعناظتدرسةالعاليةدارالسالمواظتدرسةمفتاحالعلوم (ٔ
 التوثيقمعمدرسياللغةالعربية (ٕ
 التوثيقمعرئيساظتدرسيتالعاليةاألهليةبتمبانجاتور (ٖ
شهادةمدرسياللغةالعربيةيفاظتدرسيتالعاليةاألهليةبتمبان (ٗ

 جاتور
 

 تحليل البيانات وتفسيرها . ج
 ذههيف .االستطنتاج ألخذ التحليل مرحلة تأيت مث تةدمة،اظت البحث نتائج إىل نسبة

: تلي ؽتا اظتتعلةةالبحث أسئلة إجابة الطنةاش ػتوار كان الدراسة
الكفاءيةالًتبويةواظتهطنيةظتدرسياللغةالعربيةعرباإلنًتنيتيفاظتدرسيتاظتشكالت
كاليمانتانالوسقى.جاتوربتمبان األهلية العاليةاإلسالمية
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البحثنتائجومن  الذانيتعلةاسوفنكتشفونعلمأمرينمهيمت السابةة،
االول، باالكتشاف واظتهطنية الًتبوية العاليةالكفاءية اظتدارس يف العربية اللغة ظتدرسي

يفعمليةالتعلمعرباإلنًتنيت،فإن:تمبانجاتوركاليمانتانالوسقىباألهلية اإلسالمية
دارالسالمدتبانجاتور،هي العالية العربيةيفاظتدرسة مدرساللغة اليتيراها الكفاءة
غري اظتهطنية الكفاءة بيطنما فةط. للقالب اظتواد اظتعلم يوفر حيث فةط، الًتبوية كفاءة

ةفةط،دونإعقاءإيضاحاتأومرئيةللمعلم.يةدممعلمواظتدرسةالعاليةاظتوادالدراسي
إعقاءمهام.ألنهشعرأنلتبالقالبأنيكونوامبدعنيويفكرونبشكلمستةل
اظتعلم،فيجبعلىالقالب ويستجيبونللتعلم.إذامليفهمالقالباظتادةاليتقدمها

أنيتعلمسؤالاظتعلم.
فإنالفهمالًتبويهوعلملتعليماألطفJan Hoogveldقال الالذينيتعلمون،

كيفيةتوجيهاألطفالؿتوأهدافمعيطنه،أيالةدرةعلىإكمالمهامحياهتمبشكل
ٖٜمستةل.

سوفيالطنور:كا أستاذ نةصقال هي الوباء هذا خالل ظهرت اليت اظتشاكل نت
العربية،كانتساعاتالدر التحتية،وكذلكيفتعلماللغة قليلةجًداةسااظترافقوالبطنية

يةالتحتيةمهمةانتاظتطناقشةيفاظتادةكثريةجًدا.الساعاتاحملدودةللدروسوالبطنبيطنماك
جًدايفالتعلم.

 واظتهطنية الًتبوية الثانيةهيالكفاءة يفالطنتيجة العربية العاليةاظتدرسةظتدرساللغة
اظتعلمعلىامتالكال قدرة التعلمعرباإلنًتنيت، عملية واليتيف كفاءيةمفتاحالعلوم،

تعيني على اظتعلم يركز التدريس، يف احملدود الوقت بسبب ولكن واظتهطنية، الًتبوية
كتعل والقالب اظتعلم بني التفاعل قلة فإن اضتالة، هذه يف فةط. للقالب الواجبات
القالبغرينشطيفالتعلم،واظتعلمهوالذييطنشطيفعمليةالتعلمفةط،ؽتاكتعل
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أي مثايل غري يكونواالتعلم أن والقالب اظتعلمني على يتعني التعلم، عملية يف ضا.
نشيقنيحىتيتمالتعلمبشكلجيدوعلىاألمثل.

كفاءةاظتهطنيةللمعلمهيالةدرةاليتنتتلكهااظتعلمواليتهينتيجةالعملاظتعريفال
 طتلق وذلك اظتثالية، تعليمية نتائج على القالب لتصل حبيث اظتهام تعليملتطنفيذ

ٜٗجيدا.
فإن اظتيداين، البحث هذا يف يف للمعلمني واظتهطنية الًتبوية الكفاءية اظتشكالت

التعلماللغةالعربيةعرباإلنًتنيت،ليستمثاليةللغايةألنهاليوجدتدريبللمعلمنييف
هي ليست اإلنًتنيت عرب التعلم يف التحتية والبطنية اإلنًتنيت، عرب التعلم مع التعامل

ألمثلوعواملأخرىبسببتعليمهم،وخلفيةاظتدرسأيضا.نتكنلبعضاظتعلمنيفهما
يف تطنفيذه يف وكذلك التعلم، يف التطنفيذ خقة يف ولكن يدرسوهنا، اليت اظتادة وإتةان
والقرق واالسًتاتيجيات األساليب استخدام مثل: جًدا، جيدا ليس اظتواد  تسليم

والوسائليفالتعلم.
تعلمطريةةكل" شتانيففتاذجالتعلملتقويراحًتافاظتعلم،أوضحذلكوفةالرو

أنكتباظتستخدمةالقريةةللمعلمبالطنسبةاظتهمولكنؼتتلفة،زوايامنوعيوبمزاياعتا
ٜ٘.حتةيةهايتعنياليتاألهدافمعواضحةتكون

شاكلاظتوجودةخاللهذاالوباءهياالفتةارإىلاظترافققالأستاذمشسالديناظت
ت،ي.يفمواجهةالتعلمعرباإلنًتنليسهواألمثلوالبطنيةالتحتية،والوصولإىلالتعلم

كتبعلىوزاراتالتعليماظتركزيةواإلقليميةإجراءتدريبتعليميعرباإلنًتنيتصتميع
االلتباس.بناظتعلمني،واعتدفهوأاليشعراظتعلمو
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منوأ فالكثري عليها، التغلب يتعذر يزال ال التحتية والبطنية اظترافق مشكلة يًضا
التعلمعرباإلنًتن ت،وهذاكتعليالقالبليسلديهمهواتفػتمولةللوصولإىلهذا

.التعلمليسهواألمثل
لمنياليتمتناقصةألناظتعياظتعلمنيعلىإتةانالتعلمعرباإلنًتنكفاءةتزالال

يؤديإىلنةصاظتعلوماتوالتدريب ؽتا ولوقتعاجلللغاية، تزويدهمبالتدريبأواًل
أيًضاالتزالفعاليةالتعلم.والذيكتبالةيامبهقبلمواجهةهذاالتعلمعرباإلنًتنيت

التمفةودةألناظتعلمالنتكطنهاإلشرافاظتباشرعلىعمليةتعلمالقالبويعرباإلنًتن
.يعرفماإذاكانالقالبيفهماظتادةاليتيدرسهااظتعلمبسببضيقالوقتيفالتعلم

مشاكليفتطنفيذالتعلمليس اظتعلمونأيًضا فةط،يفبعضاألحيانيواجه هذا
مةيدةباإلشارةيفاظتطناطقالريفيةاليتوألنبعضالقالبالنتتلكونهواتفػتمولة،

ذههيمشكلةمعلمياللغةالعربية،حىتاظتعلمنياآلخرينه.ةرةتكونأحيانًاغريمست
.كتبأنيشعروابطنفسالشعور

 نةصسردنتانقال إىل والتعلم التدريس عملية يف تطنشأ اليت اظتشكالت ترجع
عملية تصبح حبيث القالب من وغريهم والقالب والقالب اظتعلمني بني التواصل

معيطنة،علىسبيلاظتثال،يفبعضاألحياناليزالهطناكهطناكعةباتالتفاعلفراًغا.
طالبسليب موقفمغلقمناظتعلم، موقفسلقويمناظتعلم،  الكثريمنالقالب،،

ٜٙظروفوخلفياتاظتعلمنفسهوطالبه.نظامالتعليم،
عرب العربية اللغة ظتدرسي واظتهطنية الًتبوية مشاكل يف أنه البيانات، حتليل نتائج

التعليميةاإلنًت خلفية من فةط ليس جاتور، بتمبان األهلية العالة اظتدرسيت يف نيت
ليستعلمإىلتؤدياظتعلمكفاءةيفمشاكلحدوثيفعواملهطناكللمدرس،لكن

 .خارجيةعواملأوداخليةعواملمنالعواملهذهتأيتأننتكن.األمثلهو
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للتعلم،اـتفاضدافعوجودالتعلم،عدميفالداخلية،مثل:اظتوقفعوامل .ٔ
مثالية،ضعفليستالتعليميةاظتوادمعاصتةعلىاظتعلمالتعلم،قدرةتركيز

 التعلم.يفاصتديةعدمإىليؤديؽتاالتعلموؾتاحالذكاء
أقلمنمرافقالتعلموالبطنيةالتحتيةاظتثلى.،مثل:عواملاطتارجيةو .ٕ

نتكناالستطنتاجأنمشكلةكفاءةاظتعلماليتتفتةرإىل منالعاملنيأعاله،
 من القالبيةالكفاءالتمكن اهتمام على تأثري عتا سيكون واظتهطنية الًتبوية

التسليممنباظتللالقالباإلنًتنت،يشعرعربالتعلمعطندالقالبألنبالتعلم،
للغاية،رتيبةاظتعلميستخدمهااليتوالوسائطالتعلمطرقتبدواظتعلم،وكذلكمن

القالب،ؾتاحالتحتية.ولتحةيقوالبطنيةاظترافقوهيالعةباتإحدىإىلباإلضافة
كتبلدىللتعلمالدافعتعزيزاظتعلمنيعلىكتب اظتعلمونيكونأنالقالب،
حلعلىقادريناظتعلمونيكونأنالتعليمية،كتباظتوادمعاصتةيفإبداًعاأكثر

 .القالبيواجههااليتاظتشكالت


