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 الباب الرابع
 تحليل البيانات ومناقشتها

 

 دار المحبينبمعهد  األهليةسة الثانوية اإلسالمية در ملمحة عن  -أ

 بيندار المح بمعهد األهليةسة الثانوية اإلسالمية التاريخ عن المدر  -1

ن قبل مالثانوية اإلسالمية األهلية في بداية التأسيس ، تم تأسيس مدرسة  

ولكن لم يكن لديها حتى اآلن خطاب  3102 مؤسسة دار المحبين في عام

تم إصدار خطاب تأسيس من  3102ثم في عام  التأسيس من المؤسسة.

 باسم مدرسة،  YPI-DRM-SK.01 / DRM.27 / 2014/  178المؤسسة رقم: 

، كان تنفيذ  3102ولكن حتى عام  دار المحبين، األهلية الثانوية اإلسالمية

ونية سال الثانوية اإلسالميةمدرسة ال  التنفيذ فيالفحص الوطني ال يزال قيد 

، تم عقد االمتحان الوطني وحالة الطالب  3102ثم في عام تمباراغن  بتافين. 

مت الموافقة ثم ت. تافينببينوانج مطيئ الهدى  الثانوية اإلسالميةمدرسة ال في

شغيلي ت، ولكن نظرًا لعدم وجود تصريح اإلسالمية ثانويةالعلى وضع المدرسة 
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 مدرسةال لها ، كان اسم ولي األمر وحالة الطالب الذي يتقدم لالمتحان في

 0بنوانج.0الحكومية  الثانوية

، تلقت المدرسة تصريح تشغيل من مكتب التعليم  3102ثم في عام  

. أ لسنة 1122من حيث العدد ؛ رقم  يةجنوب كاليمانتان والثقافة بالمقاطعة

بشأن الترخيص األساسي لمزاولة األنشطة  3102مارس  32مؤرخ في  3102

، فهي  وبذلك المحبين. دار األهلية التعليمية في المدرسة الثانوية اإلسالمية

ا دار المحبين التي ظلت قائمة بذاته األهلية الثانوية اإلسالمية رسمية كمدرسة

 12في قرية تونكاف. ، 22م .والتي تقع في الشارع. أحمد ياني ك حتى اآلن،

 20022.3كاليمانتان الجنوبية الرمز البريدي ،  تافيننج ببينوا

 يندار المحب بمعهد األهليةسة الثانوية اإلسالمية المدر الهوية عن  -2

 درسة الثانوية اإلسالمية األهلية بمعهد دار المحبين م: ال  درسةماسم ال

 نجبينوا12في قرية تونكا، 22 .مك ني: الشارع أمحد يا   العنوان

 .20022كاليمانتان الجنوبية الرمز البريدي ،  تافينب    

                                                           

انظر نتائج المالحظة والمقابلة مع السيد أدي فرانوتو،السرجانا. كرئيس للمدرسة الثانوية اإلسالمية   0   
  3130نوفمبر  32األهلية معهد دار المحبين تابين في 

انظر نتائج المالحظة والمقابلة مع السيد أدي فرانوتو،السرجانا. كرئيس للمدرسة الثانوية اإلسالمية   3  
 3130نوفمبر  32دار المحبين تابين في األهلية معهد 
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 NSS    :77777791الرقم  

 3102:   سيةاسنة األس

 3102أبريل  12بتاريخ  2رقم :    سسةورقة المؤ   

 ين: تاب     المدينة   

 كاليمانتان الجنوبية:    الوالية  

 AHU.-0005200.AH.01.12 Th.2015:  قرار وزارة العدالة والحكومة  

 smaidarulmuhibbien@gmail.com:  البريد اإللكتروني   

  : o3-Latitude 166588:  البيانات الجغرافية  

    Longitude : 115o.086140 

 حيبة (3م  0،320ملكية المؤسسة )بمساحة  :  حالة األرض  

 السرجانا،أدي فرانوتو سيدلا:  درسةلماسم رئيس ا  

 ار المحبيند بمعهد األهليةدرسة الثانوية اإلسالمية لمالرؤية والبعثة با -3

 كما يلي:

 أما الرؤية: .أ

ثانوية اإلسالمية دار المحبين الجديرة بالثناء لطابعها المدرسة ال "تحقيق

 وثبت إلنجازاتها ورعايتها للبيئة.

mailto:smaidarulmuhibbien@gmail.com
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 أما البعثة: .ب

 الى لله تعالى والتقوممتاز في اإليمان  (0

 معايير تربوية 2ممتاز في تطوير المناهج التي تشير إلى  (3

ممتاز في تنفيذ التعلم النشط والمبتكر واإلبداعي والفعال والممتع مع  (2

 النهج العلمي

 ممتاز في اإلنجازات األكاديمية وغير األكاديمية (2

ل مع فاعممتاز في األمانة واالنضباط واالهتمام واألدب والثقة في الت (2

 البيئة االجتماعية والطبيعية.

لوقاية ا ممتاز في التعلم والتطوير الذاتي المتكامل مع التثقيف البيئي و (2

 2والقضاء واإلساءة واالتجار غير المشروع بالمخدرات.

التميز في شخصية سكان المدرسة ذوي الشخصية النبيلة والخالية من  (2

 ف البيئية.المخدرات واالهتمام بالمحافظة على الوظائ

ممتاز في خلق بيئة مدرسية نظيفة وجميلة ومريحة لمنع التلوث واألضرار  (2

 البيئية.

                                                           

انظر نتائج المالحظة والمقابلة مع السيد أدي فرانوتو،السرجانا. كرئيس للمدرسة الثانوية اإلسالمية   2  
 3130نوفمبر  32األهلية معهد دار المحبين تابين في 
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 و أما األهدف .ج

تنفيذ برامج األنشطة الدينية مثل: المدرسة الدينية ، صالة الظهر ، مصلين  (0

الضحى ، التوسية ، المدرسة الداخلية اإلسالمية / رمضان ، والتكملة ، 

 الدينية.وإحياء األعياد 

 معايير تربوية 2تنفيذ تطوير المناهج التي تشمل  (3

 تنفيذ التعلم النشط والمبتكر واإلبداعي والفعال والممتع مع النهج العلمي (2

 تنفيذ اإلنجازات األكاديمية وغير األكاديمية (2

التعود )تحية ، سالم ، ابتسامة ، تحية ، مهذبة ،  S - 1 P 2تنفيذ  (2

 واالهتمام بالبيئة(

لوقاية والقضاء ا التعلم والتطوير الذاتي المتكامل مع التثقيف البيئي وتنفيذ  (2

 واإلساءة واالتجار غير المشروع بالمخدرات.



05 
 

 
 

تنفيذ في شخصية سكان المدرسة ذوي الشخصية النبيلة والخالية من  (2

 2المخدرات واالهتمام بالمحافظة على الوظائف البيئية.

وث ميلة ومريحة لمنع التلخلق بيئة مدرسية نظيفة وجاألتنفيذ في  (2

 واألضرار البيئية.

كما  دار المحبين بمعهد األهليةدرسة الثانوية اإلسالمية لمباالنظام  -4

 يلي:

 الوجبة الطالب أ

 حضور الطالب1الفصل 

قبل أن يدق الجرس ألنشطة التدريس والتعلم ، يكون الطالب حاضرين  (0

 ة.الدراسبالفعل في المدرسة ويلزمون االصطفاف قبل دخول غرفة 

دقيقة لدخول الفصل الذي  02يسمح بالحضور المتأخر لمدة تقل عن  (3

 يلي الدرس بإذن من مدرس المادة المعني.

دقيقة ألخذ الدروس وسيتم منح اإلذن  02ال ُيسمح بتأخير أكثر من  (2

 بدخول الدرس التالي بعد الحصول على تصريح من قسم الطالب،

                                                           

 اإلسالمية درسة الثانويةللمكرئيس . انظرنتائج المالحظة والمقابلة مع السيد أدي فرانوتو،السرجانا  2  

 3130نوفمبر  32معهد دار المحبين تابين في األهلية 
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يتغيب الطالب بسبب المرض ، أو يجب أن يكون لدى اإلذن خطاب  (2

الوصي. يجب تحديث  أوأو معلومات مباشرة من أحد الوالدين 

أيام وإرفاقها ببيان من العيادة  2المعلومات المتعلقة بالمرض ألكثر من 

 مسؤول الصحة وموافقة قسم الطالب. أو

 ملحة عبر الهاتف فقطيتم تنفيذ اإلذن واإلخطار بالمرض / الحاجة ال (2

 2من قبل الوالد / الوصي )البالغ( وهو مسؤول عن صحة المعلومات.

على األقل من أيام  ٪21أن يكون عدد الحضور للفصل الدراسي الواحد  (2

الدراسة الفعلية ، وإذا لم يتم اإليفاء به يُعلن عدم أهليته ألداء امتحان 

بقرار اجتماع مجلس الفصل الدراسي ، أو أي سياسات أخرى ، مصحوبة 

 المعلمين. .

يجب على الطالب الذين يغادرون عملية التعلم قبل انتهاء ساعات التعلم  (2

المدرسي بسبب المرض أو اإلذن ألغراض أخرى ، أن يطلبوا اإلذن من 

 المعلم في مجال الدراسة وأن تتم الموافقة عليهم من قبل قسم الطالب.

                                                           

 ة اإلسالميةدرسة الثانويكرئيس للم. المالحظة والمقابلة مع السيد أدي فرانوتو،السرجانا انظر نتائج  2  

 3130نوفمبر  32معهد دار المحبين تابين في األهلية 
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 والتعلم من الساعة األولى إلى يشارك الطالب في جميع أنشطة التدريس (2

 الساعة األخيرة ، ويعودون إلى المنزل / السكن مًعا بعد نهاية الدرس.

يُطلب من الطالب متابعة عملية التدريس والتعلم في الغرفة والبقاء في  (9

 و البيئة المدرسية أثناء العطلة وكذلك التفاحة التي تحددها المدرسة.

 غير ذلك

 

 المدرسةبيئة  2الفصل 

 المحافظة على نظافة البيئة المدرسية وجمالها. (0

 تخلص من القمامة في المكان المخصص لها. (3

 تنظيف حجرة الدراسة كل يوم من قبل كل ضابط إلتقاط الصف. (2

 ترتيب األحذية والصنادل في المكان المخصص. (2

 2ال ترسم على الحائط أو طاولة الدراسة أو أي مكان آخر. (2

 والنباتات المدرسية.الحفاظ على البيئة  (2

 البنية التحتية الموجودة في المدرسة. أوال تدمر المرافق  (2

                                                           

 إلسالميةدرسة الثانوية اكرئيس للم. المالحظة والمقابلة مع السيد أدي فرانوتو،السرجانا انظر نتائج  4  

 3130نوفمبر  32معهد دار المحبين تابين في األهلية 
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 األخالق والجماليات  3الفصل 

احترام مديري ومعلمي وموظفي المدارس والمؤسسات الداخلية  (0

 اإلسالمية.

 كن مؤدبًا ولطًفا مع جميع أعضاء المدرسة. (3

 التمسك باآلداب اإلسالمية. (2

 للمعلمين والموظفين وأصدقاء المدرسة والضيوف.تحدث بأدب، سواء  (2

 االحترام المتبادل للزمالء الطالب. (2

 الحفاظ على األمن والنظام في المدرسة والمهاجع وفي البيئة المدرسية (2

من  التي تدرس أوتطبيق اآلداب واألخالق وغيرها من القواعد الموضوعة  (2

 قبل المدرسة.

 المحظورات الطالب ب

 كل غير صحيح.تخلص من القمامة بش (0

 ارتداء زي موحد غير كامل أو ال يتوافق مع اللوائح المعمول بها. (3

 ترك المدرسة قبل انتهاء أنشطة التدريس والتعلم دون إذن (2
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 2التواجد خارج الفصل أثناء أنشطة التدريس والتعلم. (2

التواجد خارج البيئة المدرسية أثناء أنشطة التدريس والتعلم وأثناء فترات  (2

 الراحة.

 ضار الهاتف الخلوي وما في حكمه.إح (2

 التدخين سواء في المدرسة أو خارجها. (2

الحديث والصراخ والقيام بالمتاعب أو المواقف األخرى التي تظهر  (2

 األخالق السيئة كطالب للمعرفة.

 كل واشرب في الفصل. (9

، التي يقدر استخدامها في ل األسلحة الحادة أو ما في حكمهاحم (01

 أو غيره للخطر. األشياء التي تعرض نفسها

 القتال بين زمالئه الطالب وغيرهم. (00

 أخذ أو استخدام أشياء تخص المدرسة أو األصدقاء دون إذن صاحبها (03

 ارتكاب أعمال إجرامية / ابتزاز أو ما شابه (02

                                                           

 إلسالميةدرسة الثانوية اكرئيس للم. المالحظة والمقابلة مع السيد أدي فرانوتو،السرجانا انظر نتائج  7  

 3130نوفمبر  32تابين في  معهد دار المحبيناألهلية 
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مضايقة / إهانة شرف كرامة المعلمين والموظفين وزمالئهم الطالب ،  (02

 االجتماعي التي تستهدفسواء بشكل مباشر أو من خالل وسائل التواصل 

المؤسسات أو المدارس أو المعلمين ، وغير ذلك من األمور المتعلقة 

 بالمؤسسات أو األفراد.

 2جلب محتوى إباحي عبر أي وسيلة إعالمية. (02

حمل / استهالك / توزيع العقاقير غير المشروعة )المخدرات(  (02

 والمشروبات

 الكحولية ، سواء في المدرسة أو خارج المدرسة. (02

 لمواعدة وغيرها من األنشطة التي تعتبر لدعم االختالط.ا (02

 و غير ذلك. تزوير المستندات اإلدارية المدرسية. (09

 لية التعامل مع حاالت انتهاك قواعد الطالب ج

 اإلنذار الشفهي والعمل المباشر. (0

 إنذار كتابي. (3

 أولياء األمور للطالب أو دعوة أولياء األمور (2

                                                           

 إلسالميةدرسة الثانوية اكرئيس للم. المالحظة والمقابلة مع السيد أدي فرانوتو،السرجانا نظر نتائج  8  

 3130نوفمبر  32معهد دار المحبين تابين في األهلية 
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 ال يجوز التعليق ألخذ الدروس. (2

 أولياء األمور.أو  عاد إلى الوالدين (2

موظف الحق في توجيه إنذارات شفهية واتخاذ إجراءات أو لكل مدرس  (2

 9مباشرة ألي طالب ينتهك قواعد الطالب.

 يةاألهلدرسة الثانوية اإلسالمية لمن بايوظفمن واليعلممأحوال ال -5

 كما يلي: دار المحبين بمعهد

الثانوية اإلسالمية األهلية بمعهد  درسةمبال نوظفيمعلمني والمأحوال ال

، نوظفيموال نعلميمعدد ال م3131/3130ة يالسنة الدراس يدار المحبين ف

 01ي:لجدول التلا لىانظر إ  لتفصيل البيان

 : 4.1 الجدول
 معهدب األهليةدرسة الثانوية اإلسالمية مب المعلمين والموظفينعدد 

 م2221/ 2222 سيةنة الدراسفي ال دار المحبين
 خلفية التربية المادة اإلسم المدرس الرقم 

                                                           

 ة اإلسالميةالثانويدرسة كرئيس للم. المالحظة والمقابلة مع السيد أدي فرانوتو،السرجانا انظر نتائج  9  

 3130نوفمبر  32معهد دار المحبين تابين في األهلية 

 إلسالميةدرسة الثانوية اكرئيس للم. المالحظة والمقابلة مع السيد أدي فرانوتو،السرجانا نتائج انظر  10  

 3130نوفمبر  32معهد دار المحبين تابين في األهلية 
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 رئيس المدرسة - أدي فرانوتو، السرجانا 0

 المدرس التربية المدنية ألفيانور، السرجانا 3

 المدرسة التاريخ أنا مليانا، السرجانا 2

 المدرسة اللغة األندونيسية إلي سفرياتن، السرجانا 2

 المدرسة الجسديالتعليم  فترياة األمامة، السرجانا 2

محمد سسوادي،  2
 السرجانا

 المدرس -

 المدرسة الكيميائية مطمئنة، السرجانا 2

 المدرسة - سفراينة، السرجانا 2

ناوية، السرجاناث 9  المدرسة الحرف 

 المدرسة التربية اإلسالمية وارنيدة، السرجانا 01

 المدرسة مادة االحياء يتنو، السرجانا 00

نغراحا، إغا أجي  03
 السرجانا

 المدرس اللغة إنجليزي

 المدرسة تعليم القرآن أسنية، السرجانا 02
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إرفا إلى فوجي أستوتي،  02
 السرجانا

 المدرسة -

 المدرسة - أوتاري، السرجانا 02

 المدرسة - ريا إلسا رستينا، السرجانا 02

 المدرسة - نور لطيفة، السرجانا 02

مهارات الفنون  فوزي نور إزي، السرجانا 02
 والثقافة

 المدرس

 المدرس - هداية، السرجانا 09

 و القرأن تعليم محمد شئراني، السرجانا 31
 التحفيظ

 المدرس

 المدرس - محمود 30

 المدرس - محمد يحيا 33

 التربية الرياضيات ستي محمودة، السرجانا 32
 الفيزياء و

 المدرسة

 المدرس - أدي مولنا يوسوف 32

 المدرس تطوير الذات محمد نصراللهح  32
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 المدرس - عسوة حسانة، السرجانا 32

 

 

 محبيندار ال بمعهد األهليةدرسة الثانوية اإلسالمية مب طلبةأحوال ال -6

درسة الثانوية اإلسالمية مب طلبة على الصف الحادي العشرالأما عدد 

 م3130/ 3131 سيةنة الدراسفي ال دار المحبين بمعهد األهلية

 : 4.2 الجدول
نة سي الف دار المحبين بمعهد األهليةدرسة الثانوية اإلسالمية مبطلبة العدد 

 م2221/ 2222 سيةالدرا
 الجملة  الصف  الرقم 

 22 م األلف سالعاشر ق 0

 30 م الباءسالعاشر ق 3

 30 م الجاءسالعاشر ق 2

 23 م األلفسالحادي عشر ق 2

 32 م الباءسالحاد عشر ق 2

 02 م األلفسالثاني عشر ق 2
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 39 م الباءساثني عشر ق  2

 176 المجموعة        

 
 4.3الجدول 

هلية األاألحوال الطالبات على الصف الحادي العشر بمدرسة الثانوية اإلسالمية 
 م2221/ 2222دار المحبين في السنة الدراسية  بمعهد
 االسم الطالبات الرقم

 منورة 0

 لطفي انو م ةنيل 3

 فيبريانتي ةنيليس 2

 عزيزة ةنعم 2

 ةعيننور  2

 ليدية رحماواتيمو رارا  2

 رضا راهيو 2

 داميانتي رزقي 2

 سيتي رحمة طيبة 9
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 ي رحمةست   01

 أولفة دوي كرنيا 00

 ونام هرةز  03

 عائشة 02

  عائشة 02

 ةعلياء سبيل 02

 أوربياتي 02

 بردتون عائشة  02

 يسدي 02

 إيرني 09

  لةنبي ةحسن 31

 خيروزلفا 30

 ةماريا أولف 33

 ميوليديا 32

 ةفريحالمفتاح  32
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 ةدينه 32

 

 أحوال اآلالت واآلجهزة المدرسية بمعهد دار المحبين -7

و أم ا اآلالت واآلجهزة بمدرسة الثانوية اإلسالمية بمعهد دار المحبين، 

 00فهي ما يلي:

 4.5الجدول 
 بمعهد دار المحبينأحوال اآلالت واآلجهزة المدرسية 

 الحال العدد الغرفة  الرقم 

 جيد 2 غرفة الفصل  0

 جيد 0 ةسالمدر  سغرفة رئي 3

 جيد 0 غرفة المكتبة  2

 جيد 0 سغرفة المدر  2

 جيد 0 غرفة الصحة  2

 جيد 0 جدسم 2

                                                           

 ة اإلسالميةدرسة الثانويكرئيس للم. سيد أدي فرانوتو،السرجاناالمالحظة والمقابلة مع ال انظر نتائج  11  

 3130نوفمبر  32معهد دار المحبين تابين في األهلية 
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 جيد 2 و الطالب سمرحاض للمدر  2

 جيد 0 تودع سغرفة الم 2

 جيد 0 مخبر اللغة 9

 جيد 0 مقصف 01

 
 

 تقديم البيانات -أ

ار د عهدالبيانات المقدمة في هذا القسم هي بيانات من البحث في م

المحبين والتي تم جمعها باستخدام العديد من تقنيات جمع البيانات ، وهي 

المالحظة والمقابالت واألفالم الوثائقية. سيتم تقديم جميع البيانات التي تم 

جمعها والتي حصل عليها المؤلفون في شكل وصفي ، أي من خالل تقديم 

كلمات خالل أوصاف الالبيانات التي تم الحصول عليها في شكل تفسيرات من 

 بحيث تصبح جمل يسهل فهمها.

، سيقدمها المؤلف بناًء على المشكالت التي عند تقديم هذه البيانات

 عن تعليم القرءاة العربية بمعهد دارالمحبينأثيرت 

 قراءة العربية بمعهد دار المحبينتعليم مواد  -1
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حد أ ، ألن المادة هيم، بالطبع، لن يتم فصله عن المادةيتعل في كل

راءة ، بما في ذلك أيًضا تعليم القألكثر أهمية في كل عملية تعليميةالعناصر ا

 العربية لطالب معهد دار المحبين.

 قراءة العربية بمعهد دار المحبينما هو المواد تعليم  .أ

بناًء على نتائج المالحظات التي قدمها المؤلف في معهد دار المحببين 

معلمون في تعليم القراءة العربية في معهد دار ، رأى أن المواد التي يدرسها ال

المحببين األستاذة تعليم  الطالب في الفصل باستخدام كتاب محوارة الجزء 

األول الذي كتبه الحبيب. حسن بن أحمد بهارون ، مؤسس مدرسة دارالوغة 

 .الداخلية اإلسالمية

،  ةوفي الوقت نفسه ، بالنسبة للطالب الذين يعيشون في مساكن الطلب

فإن المواد التي يتم تدريسها ليست فقط كتاب المحورة ولكن الكتب العربية 

األخرى مثل كتاب الفقه والتوحيد واألخالق ، والمواد التي يتم تدريسها هي أيًضا 

 أكثر تعمًقا.

كمدرس للغة العربية ، "المادة التي يتم   " أ. س " ستاذة كما نقلته األ

تدريسها في الفصل في تدريس القراءة العربية في معهد دار المحبين مأخوذة من  

كتاب المحورة الذي يبدأ بمقدمة المفرودة ، ثم الطالب هم تدربنا على كيفية 
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قراءة الجملة التي أخذناها من كتاب محاورة الجزء األول الذي كتبه الحبيب 

بن أحمد بهارون، مؤسس معهد دارالوغه ودواعة بنجل، بما في ذلك حسن 

المعرفة بالنحو والصرف، كما تم تدريب الطالب على كيفية ذلك. لجعل جملة 

 مفيدة الصحيح".

"في حين أن تعليم القراءة العربية للطالب الذين يعيشون بالمعهد الداخلي 

 ى مثل الفقه واألخالقليس فقط كتاب المحورة ولكن الكتب العربية األخر 

 03("و غير ذلك فتح القريبو والتوحيد )كتاب المحورة 

اللغة  في تعليم قراءة"كمدرس للغة العربية ، " أ.س"  ستاذة كما نقلته األ

العربية األصلع ، نقوم بتضمين معرفة النحو الصراف، ألن أحد مفاتيح أن تكون 

الطالب  والصراف . ثم يتم تدريبجيًدا في قراءة اللغة العربية األصلع هو فهم نح

أيًضا على كيفية قراءة كتاب المحواره وترتيب الجملة المفيدة وفًقا للقواعد 

 02"الصحيحة.

                                                           

المدرسة  في اللغة العربية مة. كمعل  السرجانا، ةدة أسنيسيلمالحظة والمقابلة مع النتائج اانظر   03  
 3130نوفمبر  32بين تابين في حدار الممعهد ية هلالثانوية اإلسالمية األ

لمدرسة الثانوية في ا اللغة العربية مة. كمعل  السرجانا، ةدة أسنيسيلمالحظة والمقابلة مع النتائج اانظر   13 
  3130نوفمبر  32بين تابين في حدار الممعهد ية هلاإلسالمية األ
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طالب الفصل الحادي عشر ب كطالب في " خ.ز" كما نقله أيًضا 

معهد دار المحبين ، أن المادة التي يتم تدريسها في الفصل في تدريس القراءة 

دار المحبين مأخوذة من كتاب محورة الجزء األول من تأليف العربية في معهد 

الحبيب حسن بن أحمد بهارون ، مؤسس المعهد دارالوغة وداوء بنجل. يقوم 

ة نص ءالمعلم بالتدريس ابتداء من مقدمة المفردات ومعناها ، ثم يستمر في قرا

 ، ثم يتدرب الطالب أيًضا على كيفية قراءةمقال مصحوب بمعرفة نحوصراف

 الجملة وكيفية تكوين جملة مفيدة الصحيح .

"في حين أن تعليم قراءة  العربية في المعهد ليس فقط كتاب المحورة 

ولكن كتب عربية أخرى مثل الفقه واألخالق والتوحيد )كتاب المحورة فتح 

 02("، وغيرا ذلكالقريب

طالب الفصل الحادي عشر ب كطالب في معهد " م.د" كما نقله أيًضا 

لمحبين ، أن المادة التي يتم تدريسها في الفصل في تدريس القراءة العربية دار ا

في معهد دار المحبين مأخوذة من كتاب محورة الجزء األول من تأليف الحبيب 

حسن بن أحمد بهارون ، مؤسس المعهد دارالوغة وداوء بنجل. يقوم المعلم 

                                                           

مدرسة الثانوية النتائج المالحظة والمقابلة مع الطلبة خيروزلفا، كطلبة الصف الحدي عشر في انظر  02 
 3130نوفمبر  32اإلسالمية األهلية معهد دار المحبين تابين في 
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ال ر في قراءة نص مقبالتدريس ابتداء من مقدمة المفردات ومعناها ، ثم يستم

مصحوب بمعرفة نحوصراف، ثم يتدرب الطالب أيًضا على كيفية قراءة الجملة 

 02.وكيفية تكوين جملة مفيدة الصحيح

 

 قراءة العربية بمعهد دار المحبينب. كيف منهجي تعليم 

 ، فهم:ةالمحبين ضد معلمي اللغة العربي بناءً على ما توصل إليه المؤلفون في معهد دار

 تطبيق (1

في " أ.س "بناًء على نتائج المقابالت التي أجراها الباحثون مع األستاذة 

 :يعنيالقراءة العربية في معهد دار المحبين ، عليم ت
يختلف تطبيق تعليم القراءة العربية الذي يتم في الفصل الدراسي عن التدريس  .أ

صل بسيطة الفالذي يتم في معهد. المواد التعليمية التي يتم إجراؤها في هذا 

جًدا واألجزاء األساسية ليست عميقة جًدا ، ألن الطالب الذين يدرسون في 

الفصل الحادي عشر مختلفون ، بعضهم يعيش في مهاجع والبعض اآلخر 

ال. لكن في تعليم القراءة العربية ال يوجد فرق بين الطالبات ، فجميعهن 

                                                           

، كطلبة الصف الحدي عشر في المدرسة الثانوية مولديانتائج المالحظة والمقابلة مع الطلبة انظر   15  
 3130نوفمبر  32اإلسالمية األهلية معهد دار المحبين تابين في 
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هم ة ويجيدن القراءة وفمتدربات على قدم المساواة ليكن  قادرات على القراء

معنى الجملة مفيدة ونحو صراف. ويختلف وقت التدريس عن أولئك الذين 

يعيشون في السكن. يتم تنفيذ وقت التدريس في الفصل مرة واحدة في 

 األسبوع. وأما الكتاب الذي يعل مه فهو واحد وهو كتاب المحورة.
حتى  02.11الساعة  بيتم تعليم القراءة العربية في معهد ما بعد الظهر في .ب

، رفمًقا، ال سيما في فهم نحو الصاالنتهاء. التعليم في هذا المعهد أكثر تع

 ، أي من خالل فهم قاعدةن جيًدا في قراءة العربية األصلعألن أحدهم سيكو 

رف. ثم طُلب من الطالبات أيًضا فهم جملة وقواعدها نحو صرف. صال النهو

عليم في الليل ، ثم كانت الكتب التي تثم سئلت الطالبات أيضا إلى المطلة 

 و غير ذلك. في المهاد على شكل كتب المحوارة ، فتح القارب ،
، سيعقد تعليم القراءة العربية في الساعة 3130أكتوبر  32يوم االثنين 

 صباًحا مع طالب من الفصل الحادي عشر ب. 00
ات لطيفة مقبل إجراء عملية التعليم األستاذة " أ.س" ، قال التحية بكل

وطالقة ، مما قد يجعل قلوب الطالب تهدأ لمتابعة تعاليم الكتاب. ثم بدأ 

األستاذ على الفور بالتدريس بقراءة صالة ووافق الطالب. ثم ظهر األستاذ. 

 02أشخاص فقط ، وكان ينبغي أن يكون  01في ذلك الوقت ، كان هناك 
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لم  صديقه الذي شخًصا. ثم سأل األستاذ أحد الطالب في الفصل عن شرح

 يكن حاضراً.
ثم قبل قراءة محتويات الكتاب ، سأل األستاذة لطالب عن استمرار 

اب ، صفحة الكت ةالمادة التدريسية األسبوع الماضي. بعد أن فتح األستاذ

 ةمرة أخرى عن درس األسبوع الماضي. بعد أن انتهى األستاذ ةسأل األستاذ

على الفور مادة  ةابع األستاذمن السؤال عن درس األسبوع الماضي ، ت

التدريس في ذلك اليوم. كانت المواد التي تم تدريسها في ذلك اليوم حول 

 اللوازم المدرسية.
، يبدو األستاذة أقل حزما. نظافة الفصل غير موجودة، في هذه الحالة

 ،لخلف، والطالب يجلسون غير مرتبينهناك بعض القمامة متناثرة في ا

لف، رغم أنه ال تزال هناك مقاعد فارغة في المقدمة، والبعض يجلس في الخ

من بداية التدريس حتى ينفد الوقت فقط اجلس في  ةأثناء تعليم األستاذ

 المقعد األمامي، ال شيء يتحرك.
، في هذا التدريس  3130نوفمبر  2لثاني يوم االثنين في االجتماع ا

نيًقا فصل أجو ال ، بداتلًفا تماًما عن االجتماع السابقكان جو الفصل مخ

وكان  ،ريسها مختلفة عن االجتماع السابق، وكانت المواد التي تم تدونظيًفا
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من بداية التدريس حتى نفاد ، ولكن ب كاملين وال كان أحدهم متأخرًاالطال

، مقعد األمامي، وال يوجد أي تحرك، كان األستاذة يجلس على الالوقت

 تماًما مثل األسبوع السابق.
، يظل هو نفسه 3102نوفمبر  32ثالث يوم االثنين االجتماع ال

والمواد التي  ،يس يبدو جو الفصل أنيًقا ونظيًفا، في هذا التدر االجتماع الثاني

سوا كذلك  الب لي، ولكن بعض الطريسها مختلفة عن االجتماع السابقيتم تد

تى ح ، ولكن الذين يختلفون تماًما عن التدريس في البدايةكاملة غير موجودة

تحرك ، بل يال يجلس على المقعد األمامي فحسب ة، فإن األستاذنفاد الوقت

 ، بينما يسأل الطالب عن المواد التعليمية في ذلك زمن.طالبحول 

 يم و تق (2
يم للمعلمين لتحديد مدى نجاح تحقيق و يم هو أداة قياس أو تقو التق

تقييم أيًضا ال األهداف بعد إجراء األنشطة التعليمية. باإلضافة إلى ذلك ، يعتبر

 مقياًسا لنجاح المعلم نفسه في توصيل محتويات الكتاب.
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يفهم  ،بخصوص تقييم محتويات الكتاب ةبناًء على نتائج مقابلة األستاذ

الطالب ما إذا كانوا يفهمونه أم ال، أي بطريقتين: أوالً من خالل قراءة محتويات 

 الكتاب ، وثانًيا بالسؤال عن المعنى و قانونه.

نتائج مالحظات التقييم التي تم إجراؤها في الفصل في الطريقة  كانت

األولى، حيث تم تعيين طالبة واحدة من قبل المدرس لقراءة النص أمام صديقاتها 

مع معناه ، وبعد ذلك طلبت األستاذة شرًحا لواحد. من الجمل من جملة أن 

 وته.جتالالطالبة قد قرأت لنحو صرف و 

أشار واحًدا تلو اآلخر ثم واجه المعلم ثم طلب  ولكن  في المعهد أستاذة

 قراءة وشرح معنى ونحو صرف.

والطريقة الثانية هي رؤية سلوك الطالبات في حياتهن اليومية سواء في 

أو في البيئة المدرسية ، والمسؤولة عن ذلك، وهي األستاذة الموثوقة في  معهدال

 المعهد والمدرسة.

 طريقة تعليم القرءاة العربية بمعهد دار المحبين  -2

دم م أهم جزء في استراتيجية التسليم ، حيث تصف وتقيتعد طريقة التعل

أمثلة للطالب لتحقيق األهداف في التعلم. الطريقة هي طريقة أو مسار يتخذه 

 المعلم لتقديم مواد تعليمية بحيث يمكن تحقيق األهداف.
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استخدام طرق التدريس أمرًا مهًما للغاية يجب أن يعد إبداع المعلم في 

يمتلكه المعلم لتقديم مواد تعليمية بأساليب متنوعة ويكون قادرًا على تكييف 

 طرق ومواد التعلم المناسبة في التعلم.

 تحليل البيانات -ج

بعد تقديم جميع البيانات ، فإن الخطوة التالية هي تحليل جميع البيانات 

عرض  يم القراءة العربية في معهد دار المحبين. بناءً على وصف، والتي تتعلق بتعل

البيانات ونتائج المقابالت حول تدريس القراءة العربية في مدرسة دار األوببين 

اإلسالمية الداخلية ، يمكن تحليلها بحيث تكون المشكلة المطروحة أكثر 

 وضوًحا.

ظة ويمكن مالحيمكن القول أن تعليم القراءة العربية تم بشكل جيد ، 

أن عملية التدريس تسير بسالسة وهدوء حتى انتهاء وقت التدريس واستخدام 

 األساليب المناسبة لهذا الموضوع.

ال ، إال أن التقييم ال يز م من عدم وجود تخطيط قبل التدريسعلى الرغ

موجوًدا بعد تنفيذ الدرس، بحيث تتم عملية التدريس بسالسة. وللتوضيح ، 

 بناًء على البيانات التي تم تقديمها من قبل.سيحلل المؤلف 

 قراءة العربية بمعهد دار المحبينواد تعليم م -1
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دمها معهد دار المحبين ، تختلف المواد التي يقبفي تعليم القراءة العربية 

رسون المعهد، ألن الطالب الذين يدفي المعلم في المدرسة عن المواد التي التعليم 

في معهد، وبعضهم يتنقل، ويأتي من مستويات  في المدرسة مختلفة يعيشون

 .مدرسية مختلفة

المواد التعليمية في المدارس بسيطة للغاية ، بينما في المعهد أكثر تعمًقا.  

كما أن المادة التي يتم تدريسها في المعهد ليست فقط مستمدة من كتاب 

تشتمل  .قالمحورة ولكن من الكتب العربية األخرى مثل الفقه والتوحيد واألخال

 منهجيات التدريس المطبقة على عدة أشياء منها:

 تطبيق .أ

قرأ األستاذ محتويات الكتاب وقدم شرًحا للتعاليم. وأثناء عملية التدريس، 

يطرح األستاذ أحيانًا أسئلة بشكل عام وليس فرديًا حتى يتمكن معظم الطالب 

بون تقريًبا ال يجيمن اإلجابة، والطالب الجالسون في األمام والجلوس خلفهم 

أبًدا على أسئلة األستاذ ومعظمهم صامت لذا فإن هذا أقل فعالية ويبدو أقل 

 نشيط.

ومع ذلك، بناًء على وصف البيانات أعاله المتعلقة بمهارات في إدارة 

الفصل بشكل عام، وفًقا لتحليل كاتب األستاذة في إدارة الفصل ، يتم تصنيفها 
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يدونون المالحظات ويستجيبون جيًدا إلى ما نقلته جيًدا ألن الطالب يستمعون و 

وشرحها األستاذة رغم أن هناك بعض الطالب ال يدونون المالحظات ألنهم  

 كسالى.

 يمو تق .ب

م جانب مهم ألنه يتعلق بتحقيق أهداف التدريس وتحديد مستوى ويالتق

النجاح الذي تم تحقيقه. بناًء على عرض البيانات ، يمكن مالحظة أن تنفيذ 

يم و يم تعليم القراءة  العربية في معهد دار المحبين يمكن تسميته جيًدا. ألن التقو قت

تم عن طريق قراءة الطالب لمحتويات الكتاب وشرحها لمعرفة مدى فهم الطالب 

ا يم ، يتم تدريب الطالب على كيفية قراءة الكتب التي يتم تدريسهو والتق للمادة.

ما في ذلك المعرفة بالنحو والصرف ،  في المعهد وفي الفصل على حد سواء ب

كما يتم تدريب الطالب على كيفية تكوين جملة مفيدة بشكل صحيح وفق 

 قواعد نحو صرف.

 قرءاة العربية بمعهد دار المحبينطريقة تعليم  -1

في التدريس، ستجعل الطريقة المناسبة األمر أسهل على المعلم. الطريقة 

تحديدها في عملية التدريس. يجب هي إحدى طرق تحقيق األهداف التي تم 
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أن تختلف طرق التدريس وفًقا لألهداف المراد تحقيقها وأيًضا حتى ال يكون 

 التدريس مماًل ويكون الطالب متحمسين لمتابعة التدريس.

، فإن الطريقة المستخدمة هي أسلوب بناًء على عرض البيانات أعاله

كن القول بأن الطريقة المحاضرة والمناقشة وطريقة السؤال والجواب. يم

المستخدمة جيدة ، ألن األستاذة ليست الطريقة الوحيدة المستخدمة ويركز 

 ، على الرغم من وجود بعضعلى تقديم األستاذ أثناء التدريسالطالب أيًضا 

 الطالب األقل تركيزًا.

لها لولكن سيكون من الجيد أن تكون الطريقة أفضل بكثير إذا كانت تتخ

ولة ، بحيث ال يشعر الطالب بالملل أو الملل بسهسائل تعليميةاستراتيجيات وو 

 .في التعلم. وكذلك استخدام األساليب األكثر إبداًعا


