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  (MAN 4) املختصر عن املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الرابعة  اتريخ  -2

 بنجر 

 موقع  يقع.  م1981  سنة  منذ   احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  أتسست
 منطقة  مراتبورا، انحية سكومبول، قرية مراتبورا، 1 رقم نبنديديك رعاش يف املبىن

  الثانوية  املدرسة ابسم األصل يف املدرسة هذه تسمى ت . اجلنوبيةكاملنتان   بنجر،
  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  إىل تغيريها  ت  لكن مراتبورا،  الثانية احلكومية اإلسالمية
 . احمللية ية الدين وزارة من األمر على  بناء   بنجر الرابعة احلكومية

املدرسة  (MAPK) هذه املدرسة هي املدرسة اليت حصلت على الثقة لعقد 
 عام  يف  املدرسة هذه إنشاء بداية، (الثانوية اإلسالمية احلكومية للربانمج اخلاّصة

يف الفرتة الثانية مع أربعة   إنشائها،منذ عندما كان عمرها مثاين سنوات م 1991
،  م1989 لسنة 74إندونيسيا، بناء  على مرسوم وزير الدين رقم مدارس أخرى يف 

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للربانمج اخلاّصة أن ت تطبيق  املاضي العامبعد 
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية    حىتيف مخسة مدارس يف مجيع أحناء إندونيسيا،  

  اإلسالمية   الثانوية  املدرسة  تقوم.  رة مدارسعش عددها  للربانمج اخلاّصة يف إندونيسيا  
 التعليم  بتنظيم  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة   بصفتها  اخلاّصة   للربانمج  احلكومية

  كامل،  يوم يف يعادهلا  ما اإلسالمية املتواسطة املدرسة من املختارين رجينياللخ
  عملية  من سنوات  ثالث  ملدة املدرسة معهد يف أن تسكونوا الطلبة كل  من وتطلب

 حبيث. الطلبة جلميع الدراسية ةواملنح التعليم مجانوبر  التسهيالت وتوفري م،يالتعل 
  اخلاّصة،   للربانمج  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  تنظيم  من  الغرض  حتقيق  ميكن
 اللغة ومهارات  نبيلة شخصية لديهم الذين والعلماء العلماء من كوادر  طباعة وهو

 مؤسسات  تقدير من أيض ا واضح  وهذا للهدف، وفق ا العاملية  والبصرية  األجنبية



  املدرسة   خرجيي  الستقبال  للمنافسة  إندونيسيا  أحناء  مجيع  يف  اإلسالمية  العايل  التعليم
  اختيار من حتريرهم الطلبة يف اخلاّصة للربانمج احلكومية اإلسالمية الثانوية

 . اجلامعي  خرجيي  جودة  حتسني  أجل  من  اجلامعي،  يف   املعروضة  التخصصات /مجانالرب 

  واجه   األخرى،  اخلاّصة  للربانمج  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  هو  كما
  اإلسالمية الثانوية املدرسة يف اخلاّصة للربانمج احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة

 التغيريات  مع تكيف ألنه التعليم، لنظام وتطوير ا تغيري ا أيض ا بنجر الرابعة احلكومية
  الدراسية  املناهج هيكل يف بتغيريات  مصحواب   م1994 سنة  يف الدراسية املناهج يف

 عشر  السبعة  حوايل.  م2008/م2007  الدراسي  السنة  يف  الربانمج  هناية  حىت  ونُفذ
 يف أيض ا وجنحت ةبالطل  من  عشر جمموعة من أربعة يتكون والذي  تنفيذه، من سنة  
  أو   الداخل  يف  إما  العايل  تعليمهم  منهم  العديد  واصل   ،ةبطل   وعشرة  مائة   مخس  خترج

 إىل وثالثني  مخسة  من الدكتوراه درجة على حصل بعضهم أن  حىت بل اخلارج، يف
 60  رقم  العليا  املدارس  الئحة  إصدار  لكن.  سنوات   بضع  يف  توقف  قد.  سنة    أربعني
  مدرسة  لتنفيذ  أساس ا بعد فيما أصبحت واليت املدارس  تنويع  بشأن م2016 لسنة

  املدرسة الديين و  للربانمج احلكومية  اإلسالمية الثانوية  املدرسة اإلنسانية، العلوم
  الرابعة  الثانوية اإلسالمية احلكوميةاملدرسة للمهارات.  احلكومية اإلسالمية  الثانوية 

  اإلسالمية   الثانوية  املدرسة  تطبيق  إلعادة  هبا  وموثوق  ملعايريا  تستويف  خمتارة  مدرسة  هي
 بدأ  واآلن،. املناسبني واملربني التسهيالت  من بدعم ،اخلاّصة للربانمج احلكومية

  مجانبر  مثانية بتنفيذ اخلاّصة للربانمج  احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة  برانمج
  املدرسة  برانمج  طلبة  من طالب ا وعشرين لثمانية  الدينية  واملهارات  االهتمام لتعميق
  برانمج  ومخسني واحد إىل ابإلضافة ، اخلاّصة للربانمج احلكومية  اإلسالمية الثانوية

 .م2013 لسنة الدراسية املناهج ملعايري وفق ا إلزامي إل جي إل



 : التايل النحو على خدموا الذين املدارس مديري ألمساء ابلنسبةاما 

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية أحوال رئيس املدرسة  يف  : 4.1جدول 
 بنجر  الرابعة

 رقم  الدور أمساء رئيس املدرسة وقت الوظيفة

م1987 – م1981  .1 1 مرزوقيالدكتوراندوس احلاج  

م1990 – م1987  .2 2  الدكتوراندوس احلاج رداينشه جائيم 

م1995 – م1990  .3 3 احلاج حممد رشدي 

م1999 – م1995  .4 4 الدكتوراندوس احلاج عبدالفتاح 

م2004 – م1999 الدكتوراندوس احلاج عبدالغين  

 املاجستري

5 5. 

م2005 – م2004 الدكتوراندوس أنوار زركاسي  

 املاجستري

6 6. 

م2006 – م2005  .7 7 الدكتوراندوس فوزان عابدين  

م2009 – م2006  .8 8 الدكتوراندوس صال  

م2015 – م2009 الدكتوراندوس أنوار زركاسي  

 املاجستري

9 9. 



األن – م2015 الدكتوراندوس مشش الدين   

 املاجستري

10 10. 

 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الرابعة  أهداف ورسالة رؤية -3

 اإلجناز،  يف التميزية اإلسالمية، العالية املدرسة حتقيق"  فهي املدرسة هذه رؤية
 فهي:  املدرسة . أما رسالة هذه" البيئية البصرية الرعاية،  املثقفية،

 اإلسالمية التعليم وممارسة تقدير حتسني (أ
 واملبتكرة  واإلبداعية الفعالة التعليم عملية حتسني (ب 
 اليومية  احلياة يف املعرفة ممارسة  جودة حتسني (ج
 األخالقي السلوك يف الطلبة على التعود حتسني (د
 األمثل   النحو   على   تطويرها   ليتم   إمكاانهتم   استكشاف   على   الطلبة   حتفيز  (ه
 .مسابقة كل  يف الطلبة حتصيل حتسني ( و
 . وصحية نظيفة بيئة خلق ( ز

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف  أحوال املدرسني واملدرسات -4
 لألنشطة  يف برانمج املكثف و املرافق  واملدرسني واملدرسات بنجر  الرابعة

 للربانمج الديين املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةيف الدينية 

 واملدرسني واملدرساتأحوال :  4.2جدول 

 دراسية  مادة املهنة اإلسم رقم 
الدكتوراندوس مشش   .1

 الدين املاجستري

  رئيس املدرسة 



  يف املدرسة  رئيس  انئب املاجستري  أحياين .2
الطلبة   وشؤون املناهج

املدرسة الثانوية  يف 
  اإلسالمية احلكومية

 للربانمج الديين

اللغة العربية و علم 
 التفسري

يف   املدرسة  رئيس  انئب حممد زيين السرجاان  .3
 الطلبة   شؤون

االجنليزية و  اللغة
 مهارات اللغة

 اإلجنليزية
فحمي ورداين   حممد .4

   السرجاان
  يف املدرسة  رئيس  انئب

  الدينية  التنمية  جمال
 العامة والعالقات 

 الرايضيات 

  يف املدرسة  رئيس  انئب السرجاانزهراين  .5
 التحتية  البنية

  االخالق عقيدة
 القران احلديث و

  يف املدرسة  رئيس  انئب السرجاانحسني  .6
املدرسة  يف  املناهج

الثانوية اإلسالمية  
 الرابعة احلكومية

  الثقافة اتريخ 
  اللغة، اإلسالمية

االجنليزية و  
 مهارات اللغة

 اإلجنليزية
االجنليزية و  اللغة األستاذة  فتماويت انداالدكتور  .7

 مهارات اللغة
 اإلجنليزية

 اإلجتماع علم األستاذة  السرجاان هتنية  .8



احلاجة  اندا الدكتور  .9
 هسيت درماويت

 االحياء علم األستاذة 

احلاجة  اندا الدكتور  .10
 راملدا

 الرايضيات  األستاذة 

 الرايضيات  األستاذة  سومرمياندا الدكتور  .11
نورول اهلدى   .12

 السرجاان
 علم، الكيمياء علم األستاذة 

  الفائدة)  الكيمياء
 (املشرتكة

 حرفةو  االقتصاد األستاذة  مسريهاندا الدكتور  .13
 يدويةال

  واتريخ اتريخ  األستاذ اندوس فوزاين  الدكتور  .14
 اندونيسيا 

 علم، الكيمياء علم األستاذ السرجاان نور إفانشه  .15
  الفائدة)  الكيمياء

 (املشرتكة
  واتريخ اتريخ  األستاذة  السرجاان سيت فوزية  .16

 اندونيسيا 
 املواطنة  تعليم األستاذة  السرجاان سيت  مسرية  .17
 العربية اللغة األستاذة  السرجاان اوايتميغ .18

 اللغات ) واألدب 
 ( األجنبية

احلاجة  اندا الدكتور  .19
 املاجستري مهسينه 

 االندونيسية اللغة األستاذة 



 الرايضيات  األستاذة  نور مسيته السرجاان  .20
احلاجة ملهمة   .21

 السرجاان
 املواطنة  تعليم األستاذة 

و   االخالق عقيدة األستاذة  زكية السرجاان  .22
  الثقافة اتريخ 

  اإلسالمية
  التوجيه اإلرشاد األستاذة  فريدة السرجاان  .23

 املشورة  واإلرشاد
احلاجة وسنامهيولياان   .24

 السرجاان
  التوجيه اإلرشاد األستاذة 

 املشورة  واإلرشاد
 حرفةو  االقتصاد األستاذ أمحدي السرجاان  .25

 يدويةال
حسيب وهيي  .26

 املاجستري
 اإلندونيسية اللغة األستاذ

 واألدب 
 اإلندونيسي

حممد ابرق الرمحن   .27
 السرجاان

و  االجنليزية اللغة األستاذ
 اإلجنليزي واألدب 

علم  القران احلديث األستاذ املاجستريدرمنشه  .28
 احلديث

 الفقه أصول و فقه األستاذة  مغدالينا السرجاان .29
 ،العربية اللغة األستاذة  املاجستريعينون جرية  .30

 وعلم التفسري
 التفسري



 القران احلديث األستاذة  املاجستري رهاان  .31
  أصول و فقه األستاذة  سلمي إلياء السرجاان  .32

  واتريخ   الفقه
 اإلسالمية الثقافة

  البدنية الرتبية األستاذ الدكتوراندوس سيين  .33
 والصحة  والرايضة

أنوجره  اندا الدكتور  .34
 هرايين

 اجلغرافية علم األستاذة 

الدكتورا احلاجة سيت   .35
 بدرية 

  االخالق عقيدة األستاذة 
 الكالم وعلم

 اإلندونيسية اللغة األستاذة  أمسية السرجاان  .36
 واألدب 

 اإلندونيسي
  العربية اللغة األستاذة  تربية السرجاان  .37

   العريب واألدب 
و   جنبيةاأل لغةوال
 يدوية ال حرفةو 

  البدنية الرتبية األستاذة  سغيو السرجاان  .38
 والصحة  والرايضة

ديسي رمسالياين  .39
 السرجاان

 االقتصاد األستاذة 

  التوجيه اإلرشاد األستاذة  ميناين السرجاان  .40
 املشورة  واإلرشاد



كيكي رسوندي   .41
 السرجاان

  البدنية الرتبية األستاذ
 والصحة  والرايضة

  التوجيه اإلرشاد األستاذة  السرجاان سيت فاطمة  .42
  املشورة واإلرشاد

 يدوية ال حرفةو 
 االندونيسية اللغة األستاذة  املاجستريأسين فهرينا  .43
فقة، أصول الفقة،  األستاذة  مسالويت السرجاان .44

 القران احلديث
 فيزايءال األستاذة  سيت شاعرية السرجاان  .45
احلاج حممد هليب  .46

 السرجاان
  الثقافة اتريخ  األستاذ

علم   و اإلسالمية
 التفسري

احلاج خريالدين  .47
 املاجستري

 فقة و أصول الفقة األستاذ

 لألنشطة  يف برانمج املكثف و املرافق  املدرسني واملدرسات  أحوال:  4.3جدول  
 الدينية 

 الفصل املهمة جمال املوظف  هويةاإلسم و  رقم 
 املاجسترياحلاج خريالدين  .1

196511151998031003 
أصول  الفقه، مدرس

 والكالم الفقه،
  واثنا عشرة

 عشر
 السرجاان اوايتميغ .2

197305252005022002 
 العربية اللغة مدرسة

 )العربية بني يديك( 
 عشرة

 املاجستريعينون جرية  .3
197505032003122002 

 العربية اللغة مدرسة
 )املفردات( / وظيفة 

 عشرة



 املاجستريدرمنشه  .4
197508172007101002 

 احلديث / مدرس
  أصول احلديث

إحدى  
 عشر

 املاجستري  أحياين .5
197907012005011009 

 العربية اللغة مدرس
 )القراءة/التقومي( 

 عشرة

 السرجاانحسني  .6
197910012007101002 

 اللغةو   أديب مدرس
 االجنليزية

 عشر اثنا

 حممد ابرق الرمحن السرجاان  .7
19800927200710100 

 اللغةو   أديب مدرس
 االجنليزية

إحدى  
 عشر

 عشر اثنا الكالم علم مدرس السرجاان احلاج إسحاق دهلل .8
 مدرس مرشدي   احلاجالدكتوراندوس  .9

 التصوف /األخالق
إحدى  

 عشر
تفسري   مدرس رسلي درموي احلاجالدكتوراندوس  .10

 اجللاللني
 عشر اثنا

زهدي  احلاجالدكتوراندوس  .11
 دوسام

البالغة و    مدرس
 النحو

 عشر اثنا

إحدى   احلديث  مدرس كشفول أنوار  احلاجالدكتوراندوس  .12
 عشر

 عشر اثنا احلديث  مدرس السرجاان زينال عبيدين  .13
 عشر اثنا تفسري/وظيفة مدرس حممد هليب احلاج .14
 عشر اثنا علم احلديث مدرس املاجستريالدكتور زكري نرواان  .15
 عشرة ة النحومدرس ة جوزينة احلاج .16
الدكتور أدي دسرتي نوفينيت  .17

 املاجستري
ة اللغة مدرس

 العربية/وظيفة 
إحدى  

 عشر



علم  مدرس املاجستري أمحد فيصال أمني .18
 التفسري/وظيفة

إحدى  
 عشر

 عشرة األمثلة/وظيفة مدرس فتح الرمحن السرجاان  .19
 اللغة مدرس السرجاان عبدالرحيم .20

 وظيفة/االجنليزية
 عشرة

إحدى   ة الفقة/وظيفة  مدرس السرجاان ة عفيفة احلاج .21
 عشر

إحدى   الفقة/وظيفة  مدرس السرجاان جنيب .22
 عشر

 مدرس يوسويفن فضال .23
 الصرف/أصول الفقة

و  عشرة
إحدى  

 عشر
إحدى   حتفيظ أمحد مالكي .24

 عشر
 عشر اثنا حتفيظ نور خالص .25
 عشرة حتفيظ أزهاري .26
 عشر اثنا أخالق التصوف  كيهي حاج حممد رفيق  .27
إحدى   النحو األستاذ حممد مرشيد  .28

 عشر
 

 

 



 الثانوية اإلسالمية احلكومية الرابعة بنجراملدرسة يف  أحوال الطلبة -5

 الطلبة أحوال:  4.4جدول 

 عدد أنثى  ذكر  فصل/قسم رقم 
 30 14 16 عشرة/قسم اللغة .1
 29 19 10 1 الطبيعية مقسم عل /عشرة .2
 30 17 13 2 الطبيعية مقسم عل /عشرة .3
 29 24 5 3 الطبيعية مقسم عل /عشرة .4
 32 20 12 1 االجتماعية مقسم عل /عشرة .5
 27 20 7 2 االجتماعية مقسم عل /عشرة .6
 19 - 19 (بننيل لبرانمج الديين )/عشرة .7
 25 25 - برانمج الديين )للبنات(/عشرة .8
 29 21 8 قسم اللغة/عشرإحدى  .9

 29 22 7 1 الطبيعية مقسم عل /عشرإحدى  .10
 28 21 7 2 الطبيعية مقسم عل /عشرإحدى  .11
 29 19 10 3 الطبيعية مقسم عل /عشرإحدى  .12
 31 20 11 1 االجتماعية  مقسم عل /عشرإحدى  .13
 33 23 10 2 االجتماعية  مقسم عل /عشرإحدى  .14
 19 - 19 (بننيل لبرانمج الديين )/عشرإحدى  .15
 23 23 - لبنات(لبرانمج الديين )/عشرإحدى  .16
 18 8 18 قسم اللغة/عشراثنا  .17
 33 18 15 1 الطبيعية مقسم عل /عشراثنا  .18
 34 14 20 2 الطبيعية مقسم عل /عشراثنا  .19



 29 17 12 3 الطبيعية مقسم عل /عشراثنا  .20
 28 12 16 1 االجتماعية مقسم عل /عشراثنا  .21
 28 14 14 2 االجتماعية مقسم عل /عشراثنا  .22
 30 12 18 3 االجتماعية مقسم عل /عشراثنا  .23
 25 15 10 برانمج الديين /عشراثنا  .24

 676 382 288 عدد 
 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الرابعة بنجر يف  أحوال األجهزة -6

 أحوال األجهزة:  4.5جدول 

 حال عدد املرافق رقم 
 جيد 1 املدرسة  وانئب رئيس املدرسة  غرفة .1
 جيد 1 األستاذ غرفة .2
 جيد 24 الفصول غرفة .3
 جيد 1 اإلدارية اخلدمات  غرفة .4
 جيد 1 مصلى .5
 جيد 1 املكتبة  .6
 جيد 1 اللغة خمترب .7
 جيد 1 األحياء  خمترب .8
 جيد 1 الكمبيوتر  خمترب .9

 الصحية والوحدات  والتعاونيات  الكشفية غرفة .10
 املدرسية 

 جيد 1

 جيد 1 املشورة  واإلرشاد التوجيه اإلرشاد غرفة .11
 جيد 1 ةبالطل  تنظيم غرفة .12



 جيد 1 االجتماعات  غرفة .13
 جيد 5 املقاصف  .14
 جيد 1 األمن وظيفة .15
 جيد 25 راحيضامل .16
 جيد 2 املناهج  وداخل منهجيةالال األدوات  ختزين غرفة .17
 جيد 1 معهد للبنني و للبنات  .18
 جيد 1 الرايضة  جمال .19
 جيد 2 للسيارات موقف .20
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية املعهد للربانمج الديين يف   ترتيب  -7

 الرابعة بنجر 

 املعهد للربانمج الديين   ترتيب :  4.6جدول 

 املقالة الباب
 (املصطلحات  تعريف) 1 (العامة الشروط) 1

 (احلقوق) 2 ( والواجبات  احلقوق) 2
 ( والواجبات ) 3

 ( اإلسالمية القيم تطبيق) 4
 (الصباح حفل) 5 (التعليم عملية) 3

 ( املعهد يف الدراسة ساعات ) 6
 ( احلضور/  احلضور قائمة ) 7

 ( الراحة وقت) 8
 (الرتخيص) 9 ( والزايرة الرتخيص) 4

 ( وزايرة الضيوف استقبال) 10



 (الطلبة معدات ) 11 (والنظافة واملالبس املعدات ) 5
 ( والسمات  املالبس) 12

 (شعر) 13
 (النظافة) 14

 (الصحية  املدرسة غرفة) 15 ( املعهد يف وحدات ) 6
 (نوم غرفة) 16

 (الطعام وغرفة املطبخ) 17
 ( الدينية األنشطة) 18 (الطلبة نشاط) 7

 (القرآن وحفظ  اجلماعة صالة ) 19
 (مكثفي) الدراسة دليل) 20

 (املعهد خارج أنشطة) 21
 (اعتصام) 22

 (للمدرسة  املالية  اإلدارة) 23 ( املالية ) 8
 (االنضباط فرض) 24 ( االنضباط) 9

 (أخالقية غري أفعال) 25
 ( الوزن وقيمة االنتهاك نوع) 26

 (للعقوابت  العامة القواعد) 27 (واملكافآت  العقوابت ) 10
 البياانت  عرض -ب

  واملالحظة املقابلة تقنيات   مع املؤلف عليها حصل اليت البياانت  مجع  نتائج من
تعليم مادة النحو يف الربانمج   عن البياانت  على احلصول ميكن حبيث احلقل يف والواثئق
لطلبة الصف العاشر يف املدرسة   ينتائج اللغة العربية يف الفصل النظام لتحسنياملكثف 

 . الثانوية اإلسالمية احلكومية للربانمج الديين مبراتبورا كاملنتان اجلنوبية



الثانوية اإلسالمية احلكومية   ابملدرسة العاشر الصف ةطلب عن حبث ا الباحثة أجرى
 مثلاملكثف  مجانبرب  املهتمون املعلمون وخترج ،للربانمج الديين مبراتبورا كاملنتان اجلنوبية

 م.2008  عام  هللا  هداية  شاريف  احلكومية  اإلسالمية  جامعة  يف  ماجستري  من  أحياين  السيد

  ت   اليت  البياانت   عن  التعبري  أي  ،وصفي  شكل  يف  مجعها  ت  اليت   البياانت   تقدمي  يتم
. الفهم  سهلة  مجلة  تصبح  حبيث  الكلمات   وصف  خالل  من  تفسري  شكل  يف  عليها  احلصول
 لديهم الذين شعبنا أو املتحضرين البشر أو الصاحلني البشر والدة هو التعليم من الغرض

 .الطفل روح يف غرسه جيب للغاية  مهم شيء األدب  فإن لذلك . هلل وإخالص قوي إميان

  نتائج  من واضح صورة على واحلصول توجيه ا أكثر املقدمة البياانت  تكون حبيث
 : التايل  النحو  على  هي  واليت  ،ابلضبط  املشاكل  املدرسة  ملدير  وفقا  ترتيب  واملؤلفني  ،الدراسة

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للربانمج   يف   النحو  التعليم  تنفيذ  عملية -1
 الدييني 

  برانمج  الثانوية اإلسالمية احلكومية للربانمج الدييّن هو   املدرسة   يف  املكثف   الربانمج
 معلمي  مثل  خاصني  معلمني  استقطاب   خالل  من  واملساء  الظهر  بعد  ما  فرتة   يف  تدريسه  يتم

  الداخلية  ماراتبورا ومدرسة اإلسالمية الداخلية واملدارس اإلسالمية الداخلية املدارس
 هذا. احلكومية بنجرماسني اإلسالمية جامعة أنتساري حماضري مثل الشباب  واملدرسني

الثانوية اإلسالمية احلكومية للربانمج   املدرسة يف للطلبة خمصص برانمج  عن عبارة الربانمج
  كتاب   مثل،  كمرجع  العربية  ابللغة  الكتب  ابستخدام  العربية  اللغة  الطلبة  يتعلم  الدييّن حيث

 .وغري ذلك ، احلديث، البالغة، الفقه، التفسري، الصرف، النحو

 يف   املواد  يف  االهتمام  تعميق  مثل  االهتمام  لتعميق  برانمج  هو  املكثف   الربانمج  هذا
  سبيل  على. ذلك  إىل وما احلديث واملواد التفسريية واملوضوعات  العربية املواد مثل الصباح



  ت  خاصني معلمني قبل من املكثف الربانمج يف أخرى مرة العربية املواد تدريس يتم، املثال
 الصرف، كتب  مثل. كمرجع  العربية ابللغة الكتب ابستخدام الطلبة بتدريس تكليفهم
 .األمثلة البالغة،  النحو،

  تقليدي  بشكل دجمها يتم  اليت التعلم عملية  يف الربانمج هذا خصوصية تكمن
 الكتب لتدريس املتقاعدين املعلمني أو القرية يف الدين رجال دعوة طريق عن وحديث

  حداثة  األكثر الكتب تعميق على الرتكيز يتم، الشباب  للمعلمني ابلنسبة . الكالسيكية
  تدريس  يتم ، التحديد وجه وعلى. برجمتها متت اليت والكتب اإللكرتونية الكتب ابستخدام

  90 مدته اجتماع  يف األسبوع  يف واحدة مرة الربانمج هذا يف املوجودة  النحو موضوعات 
 4 الساعة من تقدميه يتم، الظهرية بعد ما فرتة يف للتعليم. الدراسة من ساعتان أو دقيقة
 إىل  8:30  الساعة  يف   تدريسه  يتم،  املسائية   الدروس   لتعليم  وابلنسبة،  مساء    6  وحىت  مساء  
الثانوية اإلسالمية احلكومية   املدرسة  لطلبة  إلزامي  نشاط  هو   التعليمي  النشاط  هذا.  ليال  10

 .للربانمج الديينّ 

الثانوية اإلسالمية احلكومية للربانمج   املدرسة   يف  النحو   مادة  تعليم  لتنفيذ   ابلنسبة   أما
 8:30 الساعة من بدء ا  الليل يف النحو مادة تطبيق تدريس يتم، الربانمج هذا يف. الديينّ 
  كتاب   وهو"، الواضح النحو" كتاب   هو املستخدم والكتاب . ليال   10:00 الساعة حىت

 تعليم يف الكتاب  هذا يستخدم. أمني مصطفي والشيخ جرمي علي للشيخ كالسيكي
 املكثف.  الربانمج النحويف

  ث  ،األخبار وطلب ،املعلم من بتحية املكثف الربانمج هذا يف التعليم عملية تبدأ
  خالل من املعلم يغلق التعليم من االنتهاء وبعد. الفاحتة سورة  قراءة  خالل من الدرس فتح

  يكون  حيث  ،الداخلية  املدارس  يف  التعليم  نظام  نفس  هي  هذه  التعليم  عملية.  الدعاء  قراءة
 يف  يدرس املكثف برانمج إىل اإلشارة ميكن. التعليمية املواد شرح يف نشاط ا  أكثر املعلمون



  الربانمج هذا يف يدرسون الذين املعلمني قبل من املستخدمة اللغة. للكتاب  كدراسة  الليل
  جلسة  تقدمي  يتم، املقدمة املادة يفهمون ال الذين للطلبة، ككل  العربية اللغة استخدام هي

 عند، املثال سبيل على. املفهومة غري للمواد شرحا   الطلبة إعطاء يتم حيث وأجوبة أسئلة
 إلجياد كمرادف   ببساطة أخرى مرة شرحها يتم، الطلبة يفهمها ال اليت املفردات  استخدام
 تفسري تقدمي ت إذا. املعلم شرح يف املقصود معىن فهم من الطلبة يتمكن حىت املفردات 

  . اإلندونيسية اللغة استخدام املعلم فسيشرح، يفهمون  ال  طلبة هناك  يزال ال  ولكن بسيط
  العربية  اللغة  ابستخدام  املعين  املعلم  أنشأها  اليت  األسئلة  ابستخدام  الربانمج  هذا  يف  وللتقييم

 .ككل

 للربانمج الديين. سيحصل اإلسالمية احلكوميةاملدرسة الثانوية يف  املكثف الربانمج
  امتحان   وشهادة   وطنية،  امتحان  شهادة  شكل  يف  خاصة  شهادة   على  املكثف  الربانمج  هذا

 اللغة ستخداماب هي كلها  األسئلة. قياسي  وطين هنائي امتحان وشهادة للمدرسة هنائي
  كمبيوتر   جهاز  ابستخدام االختبار هذا إجراء ويتم. وطنيا عليها االتفاق ت اليت العربية

 . ( الكمبيوتر على قائم)

  ث  القراءة، من الطلبة يتمكن أن إىل البداية يف أساس ا املكثف الربانمج هذا يهدف
  ، احملدثة  يف   أذكياء  الطلبة  يكون  حبيث  احملاداثت   حول  ابلتدريس  تكليفهم  ت   مدرسون  هناك

.  الرقمية الكتب ابستخدام لغوية مهارات  بتوفري تكليفهم ت  آخرون معلمون  أيض ا وهناك
 االتصال  طريق  عن  تقليدي  بشكل  املكثف،   الربانمج  هذا  دمج  يتم  التعيلم،  لعملية  وابلنسبة
  املعهد  املعلمي من يؤلف  الذين القرويني الدين رجال  أو املتقاعدين أو السابقني ابملعلمني

 طريق عن حداثة األكثر وللمعلمني ابغر، دامل اإلسالمية املعهد و السالم دار اإلسالمية
 يف  احلكومية اإلسالمية   أنتساري اجلامعة من احملاضرين مثل الشباب املعلمون االتصال

  أجهزة  تستخدم اليت األحدث  الكتب تعميق على أكرب بشكل تركز واليت   بنجرماسني



 فقط  واحدة مرة املكثف الربانمج هذا يف النحو وللتعليم(. اإللكرتونية الكتب) الكمبيوتر
  هناك   أن  فقط  إنه.  النظامي  الفصل  يف   املنهج  نفس  هو  الربانمج  هذا  يف  املنهج  .األسبوع  يف
 لساعات   اإلمجايل  العدد  فإن  وابلتايل  ،اإللزامي  ذلك   من  أكثر  التعلم  من  إضافية  ساعات   5

  51 هو النظامي الفصل أن  حني يف ، ساعة 56 هو  املكثف الربانمج  هذا  يف الدراسة
 1.فقط ساعة

الصف    النحو )يف الربانمج املكثيف( لطلبة   مادة  يف   البياانت عن نتائج تعلم الطلبة -2
العاشر للبنني و للبنات يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للربانمج الدييني  

 مبراتبورا 

)يف الربانمج النحو  مادة يف  الطلبة0نتائج تعلم البياانت عن : 4.7جدول 
 للبنني  العاشرالصف  لطلبة املكثيف(

 الطلبة نتائج  إسم الطلبة  رقم 
 50 عبد الكرمي .1
 70 أمحد أمني .2
 80 أنصاريأمحد  .3
 70,5 أمحد هيكل إدريس .4
 70,5 لطفي هيكل دأمح .5
 40,5 األزهري كوثر  أمحد . 6
 80 ايسري  محدأ . 7
 50,5 حلمنسيه  اوزان .8

 
ومدرس اللغة العربية ومدرس  نائب رئيس املدرسة يف املناهج وشؤون الطلبة  كمالحظة مع األستاذ أحياين   1

 2019 نوفمرب 11 يف  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للربانمج الديين يف الربانمج املكثف 



 90,5 خملص حممد فاضل .9
 70 فكريأ هريزا .10
 90 درماوان دكي ابن .11
 70 يبريوغ صويف موالان .12
 60 خريي  فاضل حممد .13
 60،5 أنصاري  فوزان حممد .14
 60 هللا   نصر فوزان حممد .15
 60,5 فواز  ظفيح حممد .16
 60 رمحاين اهلام حممد .17
 60 قلييب إمام حممد .18
 80 عزمي لطفي حممد .19
 40,5 الغفاري ساجدان  حممد .20
 50 أكرب هولش حممد .21
 80 حساين اإل شريف حممد .22
 70,5 فضيلة يفريغ حممد .23
 50,5 انزيب نوفل .24
 60 عدانين رحيان .25

)يف الربانمج  النحو  مادة يف  نتائج تعلم الطلبةالبياانت عن : 4.8جدول 
 الصف العاشر للبنات لطلبةاملكثيف( 

 الطلبة  نتائج  إسم الطلبة  رقم 
 60,5 فضيلة عائشة .1
 60 رشدا عائشة .2



 80,5 يونيتا  أماليا .3
 50 دينية  زلفة عتيقة .4
 50 رمحة  زين عزما عينو .5
 50,5 هاداينيت  دينا . 6
 50,5 ة موداحمل  ةليل  ايال . 7
 50,5 ة موداحمل ةليل  ايلي .8
 80 انبيلة  رايفط .9

 50 ة الرمحة ليل  .10
 90,5 خرياين  حلمه  انديه .11
 70 نزوى .12
 60,5 انبيلة نزوى .13
 70 نور أزكيا رمحة  .14
 70 نور حسمينا  .15
 70,5 نور هداية  .16
 60,5 شافينا  حلية  نور .17
 70,5 نيتفراسألفا عفين نور .18
 80 فلسهاين كيشا  عايدة  نور .19
 60 ريفط اخلريينا  صوفيا .20
 80 سيت بدرية  .21
 80,5 سيت حفيظة .22
 60,5 سيت هزمية .23

 



 لطلبة الفصل النظامي يف  يف مادة اللغة  العربية البياانت عن نتائج تعلم الطلبة -3
للبنني و للبنات يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الرابعة  العاشر الصف
 بنجر

الفصل  يف  مادة اللغة  العربيةيف  نتائج تعلم الطلبةالبياانت عن : 4.9جدول 
 للبنني  العاشر الصف لطلبة النظامي

نتائج تعلم   إسم الطلبة  رقم 
 الطلبة

 85 عبد الكرمي .1
 95 أمحد أمني .2
 99 أنصاريأمحد  .3
 95 أمحد هيكل إدريس .4
 88 لطفي هيكل دأمح .5
 80 األزهري كوثر  أمحد . 6
 93 ايسري  محدأ . 7
 90 حلمنسيه  اوزان .8
 99 خملص حممد فاضل .9

 99 فكريأ هريزا .10
 88 درماوان دكي ابن .11
 80 يبريوغ صويف موالان .12
 97 خريي  فاضل حممد .13
 85 أنصاري  فوزان حممد .14
 90 هللا   نصر فوزان حممد .15



 99 فواز  ظفيح حممد .16
 78 رمحاين اهلام حممد .17
 85 قلييب إمام حممد .18
 88 عزمي لطفي حممد .19
 75 الغفاري ساجدان  حممد .20
 78 أكرب هولش حممد .21
 99 حساين اإل شريف حممد .22
 97 فضيلة يفريغ حممد .23
 83 انزيب نوفل .24
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 حتليل البياانت وتفسريها -ج

 املتعلقة  والواثئق  واملقابالت   املالحظات   نتائج   من  عليها  احلصول  ت  اليت  البياانت   بعد
لطلبة    يمادة النحو يف الربانمج املكثف لتحسني نتائج اللغة العربية يف الفصل النظام  بتعليم

الصف العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للربانمج الديين مبراتبورا كاملنتان  
 مطلوب  هو ملا  صورة  تقدمي النهاية  يف ميكن حبيث  ،بسيط ا حتليال   املؤلفون يقدم ،اجلنوبية

 على  يعتمدون  احلاليون  واملؤلفون  ، توجيها    أكثر  التحليل  هذا  يكون  حبيث   ،الدراسة   هذه  يف
 . البداية يف تعيني ت  للمشكلة الرئيسية النقاط



 أتثري له  املكثف  الربانمج هذا أن  نرى أن ميكن ،أجريت اليت املقابالت  نتائج من
  وخاصة  ،التعلم يف الطلبة ومحاس  محاسة يف كبرية  زايدة وكذلك  املتعلمني على للغاية داعم

 ال. والليل املساء  يف تدريسه يتم متخصص برانمج  هو الربانمج هذا. العربية اللغة تعليم يف
 ابملعلمني الطلبة إعجاب  عن الربانمج هذا إىل االنضمام عن الطلبة محاس فصل ميكن
. قبلهم  من  جيدة  تعترب  ونسب  تعليمية  خلفية  لديهم  معظمهم  ألن.  ابلتدريس  يقومون  الذين

 . البنجري أرشد حممد الشيخ  كالمفيان،  داتو من ينحدرون بعضهم ألن

يف مادة النحو يف الربانمج املكثف ويف  الطلبةاجلدول أعاله هو نتائج أو درجات 
مادة اللغة العربية يف الفصل النظامي. من جدول الدرجات من الربانمج املكثف يف مادة  

يف املتوسط على نتائج عالية مبا يكفي حبيث  الطلبةالنحو، حتصل الدرجات اليت ينتجها 
ك.ك.م اليت قدمتها  يف مادة النحوهذه كافية من درجات  الطلبةميكن القول أن درجات 

حىت أن بعضهم لديهم درجات عالية جدا وميكن القول أن القيمة قريبة حىت من   ،املدرسة
األرقام املثالية. ومادة اللغة العربية يف الفصل النظامي هلا نتائج ال ختتلف كثريا عن نتائج  

 . يف مادة النحو يف الربانمج املكثف  الطلبةتعلم 

 يتم اليت النحو  موضوعات  أن  مفاده  استنتاج استخالص ميكننا  الربانمج هذا من
ا  مفيدة  املكثف الربانمج  هذا يف  تدريسها  ميكن  لذلك . العربية  املواد يف وخاصة  طلبةلل  جد 

ا جيدة  الطلبة عليها حصل اليت التعلم نتائج أن القول  من مباشرة نرى أن وميكننا ،جد 
 حيث  من  سواء  ، حق ا  العربية  اللغة  يفهمون  معظمهم  ألن  ،عليه  حيصلون  الذي  التعلم  نتائج 

  مهارات  على  خاصة ،العربية القواعد فهم ومهارات  الكالم، ومهارات  ،القراءة مهارات 
ا  وينتبهون  حق ا  الطلبة  يستمع  ، املكثف  الربانمج  هذا  يف  الواقع  يف   ألنه.  االستماع  حبيث  جيد 
 . ويدرسه املعلم ينقله  ما يفهمون


