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 الباب الرابع

 تهاومناقشعرض البياانت وحتليلها 

 مواقع البحث أ.

 هولو سوجناي الشمالية 1الثانوية احلكومية ادلدرسة  .1

 هولو سوجناي الشمالية 1خلفية أتسيس ادلدرسة الثانوية احلكومية   (أ

أسست مبشاورة رئيس كلية  ىولو سوجناي الشمالية 1ادلدرسة الثانوية احلكومية  

زايدة مؤسسة  يالدين مع مجعية مشريف تدريس اإلسالم الرشيدية اخلالدية آبمنتأصول ا

التدريس والتعليم لتكون وسيلة الستعداد الطالب اجلدد ابلدخول إىل الكلية يف اجلامعة 

للمعهد اإلسالمي احلكومي. يف الشهر  اإلسالمية احلكومية أنتساري ابسم مدرسة استعداد

. وبعد ذلك، بناء لل  تقرير وزارة رخاء و لل  يد مؤسسة جلنةافتتح امس 1967يناير سنة 

فأسست جلنة حكومية ادلدرسة االستعدادية للمعهد  ،1967سنة  37دينية اندونيسيا رقم 

ي، مث حيكمو وجيعل ادلدرسة االستعدادية للمعهد اإلسالمي احلكومي اآبمنترخاء اإلسالمي 

 .1967سنة  37ينية اندونيسيا رقم اجلامعة آنتساري بناء لل  تقرير وزارة د
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للمعهد اإلسالمي  وبعد سنوات قد قام التغيَت من االسم األول مدرسة استعداد

 17ي بتقرير الوزارة الدينية رقم اإىل اسم آخر ىو ادلدرسة الثانوية احلكومية آبمنت احلكومي

ي امية آبمنت. فمن ىذه احلالة ادلدرسة الثانوية احلكو 1978مارس  16اتريخ  1978سنة 

 قامت لل  تقرير أرضي احلكومة وقام بتنقيل حىت تكون حالة أرضها للوزارة الدينية.

 هولو سوجناي الشمالية 1رؤية وغاية ادلدرسة الثانوية احلكومية   ب(

 ،االتصاالت بل مثل تطور العلوم التكنولوجيا اإلمجالية السريعةتطور وحتدي ادلستق  

 لل  تربية جلذب ادلدرسة دلقاومة حتدي وفرصة. تولية اجملتمع والوالدين 

ذلا وصف أديب الذي يصور  ىولو سوجناي الشمالية 1ادلدرسة الثانوية احلكومية  

 صورة جانبية ادلدرسة مرادة للمستقبل ادلوجود يف تلك الرؤية:

تكوين اإلنسان ادلتميز :  ىولو سوجناي الشمالية 1رؤية ادلدرسة الثانوية احلكومية  

 .دلؤمن والقادر لل  التنافس واخلالقيوا

 :ىولو سوجناي الشمالية 1غاية ادلدرسة الثانوية احلكومية 

 تقدًن الدراسة لتكوين اجليل الشبايب ادلتميز ادلؤمن وادلتق.. 1
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 القيام ابلربانمج الديٍت مع أتسيس األخالق الكرمية والثقافة اإلسالمية.. 2

 شراف الربانمج اخلارجي.تطوير مهارات وقدرات الطالب إب. 3

 ية البيئة وحفظها من التلوث.مالتعود لل  التفكَت الصحيح واالىتمام لل  تن. 4

هولو  1االسرتاتيجيا والربانمج األولية للمدرسة الثانوية احلكومية ادلنهج و   ج(

 سوجناي الشمالية

 منهج ادلدرسة  .1 

ولو سوجناي الشمالية ىو ادلنهج ى 1دلدرسة الثانوية احلكومية امنهج ادلستخدام يف   

13. 

 ادلدرسة تاسرتاتيجيا .2 

 تكوين ادلصل  ادلعمل الديٍت أ.

 تكوين البيئة اإلسالمية يف ادلدرسة ب.

 استخدام الطرق التدريسية ادلتنولة ج.

 انتماء التكنولوجيا ادلبتدئة والعملية اإلخًتالية د.

 تقدًن اخلدمة ادلكتبية ه.
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 دلتنولةتقدًن ادلهارات ا و.

 الربانمج األولية .3

 تقوية ادلهارة الدينية أ(

تعمل ىذه احلالة لتكوين ادلصل  ادلعمل الديٍت دلمارسة صالة الضح  

 وتدرس القرآن والدلاء اجلمالي وصالة الظهر ابجلمالة مع اخلطبة اليسَتة.

 تزييد الكفاءة واجلودة ب(

خرجُت، حىت وصلوا إىل أبنواع الطرق التدريسية لًتفيع كفاءة وجودة ادلت

 الدرجة ادلميزة والقبول إىل اجلامعة ادلتميزة.

 تطوير الدراسة االتصالية والتكنولوجية ج(

 .بتقدًن التكنولوجي ادلبتدء كاحلاسوب واجلودة األخرى

 غاية ادلدرسة د(

حدد أن الدراسة احلكومية لتطور الكفاءة  2223سنة  22نظام الدراسة رقم  

واحلضارة النافعة لل  رغم ابتكار احلياة الدولية، ىدفا لتطور الكفاءة حىت وتكوين األخالق 
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يكون مؤمنا ومتقيا هلل واألخالق الكرمية والصحة اجلسدية الروحية والشجالة ويكون إنساان 

 .3فصل  2223سنة  22دميوكراتيا مع حتمل لل  نظم رقم 

 اليةىولو سوجناي الشم 1ىدف ادلدرسة الثانوية احلكومية  .1

 مع الكفاءة ادلملوكة. ية ومفرحةراسة الفعالية االبتكارية اخلالفتقام الدأ( 

تريتيب التدريس اجلمالي إلمثال كفاءة ادلدرسُت وادلنع من خلو ادلادة لتقوية ب( 

الطالب لل  وجو أمثل يناسب لل  حصول تنيمية البيئة وادلنع من وجود 

 التلوث وفساد األرض.

 رجات ادلستمر.التقدير لل  الدج( 

 لملية التعليم.إمثال تطبيق الربانمج اإلصالحي والغنائي يف د( 

ترقية اخلدمات لل  الطالب لتنمية النفس لل  معرفة الكفاءة واإلرادة بربانمج ه( 

 الطالب قد دتيز لل  وجو أمثل.  اإلشراف حىت

رة وادلوصلة إىل امتثال اخلدمة ادلكتبية لل  الطالب إبدتام اخلدمات والكتب ادلقر و( 

 ادلواد.
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امتثال ترقية النفس واإلرادة والكفاءة من برانمج خارجي )براموكا، فتسال، ز( 

اإلخبار، فنون قراءة القرآن، الرايضة والعمليات ادلناسبة( حىت يكون الطالب 

 ترقية مهارهتا لل  وجو أمثل.

إلقامة اخلدمة لل  تطبيق تنظيم االتصالية مع رلتمع ادلدرسة وادلكوانت األخرى ح( 

 .من استخدم خدمات الدراسة

ترقية جودة ادلؤسسة وترقية اخلدمات واىتمام لل  زلتاجات ادلدرسُت ليقوم ط( 

 ابلتدريس لل  وجو أمثل.

 اذلدف األولوي .2

 القيام إبشراف الطالب وادلدرسُت وادلوظفُت ادلستمرأ( 

وىي إشراف الدراسة يف ادلساء  زايدة احلصص يف ادلواد ادلختربة لإلختبار الدويلب( 

 .12للفصل 

أداء تدارس القرآن قبل قيام بدء الدراسة  وصالة الضح  وصالة الظهر ج( 

ابجلمالة، واخلطبة اليسَتة بعد الظهر من الطالب أو الدرسُت، وقراءة ايسُت 

يوم اجلمعة، وتدبر العامل، واحلفلة يف األلياد، وتكوين احللقات الدينية 

 للطالب.
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مية و كالتعاون مع ادلؤسسات األخرى لقيام برانمج ادلدرسة يف ادلدرسة الثانوية احل د(

 .ىلو سوجناي الشمالية 1

 بناء ادلباين واخلدمات كمعمل اللغة والدين وجراج مراكب الطالب.ه( 

 .اللغة العربية واإلجنليزيةتكوين احللقات الدراسية و( 

 تكوين احللقات البحثية واالخًتالية.ز( 

 أداء احلاسوبح( 

 .تكوين ويب سايت ادلدرسةط( 

 تكثيف ادلكادلة وادلعاونة مع أبوا الطالبي( 

 إدتام أالت الغرف وانتفاع القالة.ك( 

 .وغَت ذلكل( 

 موقع ادلدرسة (ه

يوليوا سنة  19بٍت اتريخ ىولو سوجناي الشمالية  1مبٌت ادلدرسة الثانوية احلكومية  

ي يف إقليم دراسي لل  وجو اىذه ادلدرسة آبمنت عقمًت. مو  6212، لل  أرض 1967

 :أما موقعها جغرافيا لل  ذلك ي.انتهنر ماالنج آم 211حتديد الطريق أمبوا جادتيكا رقم 
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 يايف الشمال ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية موديل آبمنت. 1

 ي الوسط ايف اجلنوب مكتب منطقة أمنت. 2

 يامنتأيف الغرب اذليكل األكرب . 3

  الشرق ادلدرسة اإلحتادية وادلتوسطة والثانوية للمعوقُت.يف. 4

أسست مبشاورة رئيس كلية ىولو سوجناي الشمالية  1ادلدرسة الثانوية احلكومية  

زايدة مؤسسة ياأصول الدين مع مجعية مشريف تدريس اإلسالم الرشيدية اخلالدية آبمنت

ابلدخول إىل الكلية يف اجلامعة  التدريس والتعليم لتكون وسيلة الستعداد الطالب اجلدد

اإلسالمية احلكومية أنتساري ابسم مدرسة استعدادللمعهد اإلسالمي احلكومي. يف الشهر 

افتتح امسو لل  يد مؤسسة جلنةالرشيدية اخلالدية. وبعد ذلك، بناء لل   1967يناير سنة 

درسة ، فأسست جلنة حكومية ادل1967سنة  37تقرير وزارة دينية اندونيسيا رقم 

ي، مث حيكمو وجيعل ادلدرسة اآبمنتالرشيدية اخلالديةاالستعدادية للمعهد اإلسالمي 

االستعدادية للمعهد اإلسالمي احلكومي اجلامعة آنتساري بناء لل  تقرير وزارة دينية 

ىولو  1. مث غَتت إىل اسم ادلدرسة الثانوية احلكومية 1967سنة  37اندونيسيا رقم 

 .1978 سنةسنجاي الشمالية 
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 حالة ادلدرسة (و

 خدمات ادلدرسة .1

 األرض والفناءأ( 

 562مًت. وحوذلا حائط طولو  9212أرض ادلدرسة للدولة. وسع أرضها 

 مًت.

 هولو سنجاي الشمالية 1حالة ادلدرسة الثانوية احلكومية 

 1 جدول

 للدولة احلالة

 مًت 7212 وسع األرض

 مًت 5172 ادلباين وسع

 مًت 562 احلائط

 مًت 2242 رض اخلاليةاأل
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 مباين ادلدرسة .2

 مباين الدرسة جيدة لل  وجو العام. لدد الفصول للدراسة جاىزة.

 هولو سنجاي الشمالية 1حالة مباين ادلدرسة الثانوية احلكومية 

 2جدول      

 اجلملة الغرفة الرقم 

 1 الرئيس ادلدرسة غرفة 1

  2 غرفة ادلوظفُت 2

 2 غرفة ادلدرسُت 3

  17 فصولال 4

  1 ادلعمل 5

 1 معمل احلاسوب 6

  1 معمل اللغة 7

  1 ادلكتبة 8

  1 الغرفة العامة 9
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 1 ادلصل  12

 1 غرفة مجعية الطالب 11

 1 غرفة الرايضة 12

  1 السمعية والبصريةغرفة  13

  1 غرفة الصحة 14

  8 محامات الطالب  15

  2 محامات ادلدرسُت 16
 

 ةأعضاء ادلدرس ز(

ىولو سوجناي الشمالية  1رئيس ادلدرسة ادلسؤول يف ادلدرسة الثانوية احلكومية  

ىولو 1منادلدرسة االستعدادية للمعهد اإلسالمي احلكومي إىل ادلدرسة الثانوية احلكومية 

 ىو: 1978يف السنة  سوجناي الشمالية

 3جدول     

 مدة اخلدمة سماإل الرقم
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 1982-1978 احلج حرمانشاه حيكاالدكتور.  1

 1988-1982 احلج حليم منصورالدكتور.  2

 1994-1988 ، ل سشكري إذلاميالدكتور.  3

 1997-1994 ادلاجستَت احلج مورىاينالدكتور.  4

 2222-1997 احلج رجايل للمي الدكتور. 5

 2212-2222 ادلاجستَت احلج جوىانشاه الدكتور. 6

 2218-2212 ادلاجستَت احلج خَتا للي الدكتور. 7

 اآلن -2218 ادلاجستَت احلجة روضة ادلنورة الدكتور. 8

موظفي اإلدارة، وأمينا النقابة  8مدرسا، و 42شخصا،  55لدد ألضاء ادلدرسة 

 موظفُت العام. 3التعاونية، و

 حالة الطالب ح(

 لدد الطالب .1

طالب. وتوزيع كل طالب  418كلهم   2222/2221لدد الطالب يف سنة 

رلمولات الدراسة. الطالب يف قسم  5ب. طالب الفصل العاشر حسب فصوذلم مرت
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رلمولات فقط. أم قسم  4الثاين لشر ضيات يف الفصل احلادي لشر أو يف الراي

رلمولات الدراسة وقسم الدين يف  4اإلجتمالية يف الفصل احلادي لشر أو يف الثاين لشر 

 .الفصل احلادي لشر والثاين لشر رلمولتا الدراسة

% متخرجون من ادلدرسة ادلتوسطة 75آبمنيت  1درسة الثانوية احلكومية طالب ادل

% 12وجنوبي سوجناي% من منطقة ىولو 92ة العامة، و% من ادلدرسة الثانوي25الدينية و

 من ادلناطق األخرى.

 2222/2221عدد الطالب سنة 

 4جدول 

 الفصل العدد العدد
 الرجل ادلرأة

121 76 25 X 

128 78 52 XI 

189 129 82 XII 
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 العدد 132 263 418

 

 هولو سوجناي الشمالية 2الثانوية احلكومية ادلدرسة  .2

 هولو سوجناي الشمالية 2النبذة عن أتسيس ادلدرسة الثانوية احلكومية  أ(

ي لل  اأصلها من دراسة معلمي العلوم اإلسالمية  آمنت 2ادلدرسة الثانوية احلكومية 

ي ا. دراسة معلمي العلوم اإلسالمية آمنت1992سنة  65ية رقم أساس قرار الوزارة الدين

ي الذي حتكم سنة االرشيدية اخلالدية  آمنت سنة 6أصلها دراسة معلمي العلوم اإلسالمية 

لل  يد الكيائي احلج لظام  1954حتكم سنة  6. دراسة معلمي العلوم اإلسالمية  1986

 .(ياخالد )رئيس مؤسسة الرشيدية اخلالدية آبمنت

ي اسنوات الرشيدية اخلالدية  آمنت 6منذ أتسيس دراسة معلمي العلوم اإلسالمية  

، 2217سنة  ىولو سوجناي الشمالية 2حىت يكون ادلدرسة الثانوية احلكومية  1954سنة 

 قد قام تغيَت رؤساء ادلدرسة وىم:

 5جدول 
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 مدة اخلدمة سماإل الرقم

 1959-1954 احلج أنواري مشاري 1

 1963-1959 لشافعيدمحم ا 2

 1979-1963 احلج أمحد نبهان رشيد 3

 1987-1979 احلج حامدانشاهالدكتور.  4

 1994-1987 احلج لبد الفتاحالدكتور. 5

 2226-1994 احلج شكري إذلامي الدكتور. 6

 2214-2226 احلج صابرين سابريالدكتور. 7

 2215 -2214 ادلاجستَت احلجة روضة ادلنورة الدكتور. 8

 2218 -2216 ادلاجستَت احلج احلافظي 9

 اآلن -2219 ادلاجستَتاحلج الفهمي الدكتور.  12
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احلكومية لل  مثل مهن ادلدرسة الثانوية احلكومية دلسؤوليتها لل  ادلدرسة الثانوية غَت 

قد كلفها الوزارة ىولو سوجناي الشمالية  2، فادلدرسة الثانوية احلكومية رلمولة لمل ادلدرسة

 دينية مبنطقة كادلاننت اجلنوبية إلرشاد ادلدرسة الثانوية غَت احلكومية:ال

 ادلدرسة الثانوية دار العلومكيمبانج كونينج. 1

 ادلدرسة الثانوية صالتية بطُت. 2

 ادلدرسة الثانوية األخوة سونغي كارايس. 3

 ادلدرسة الثانوية تيالغا ماس. 4

مكلفة لقيام الربانمد الفٍت. ىذ الربانمج الشمالية  ىولو سوجناي 2ادلدرسة الثانوية احلكومية 

 وقسمو: 1999/2222بدأ منذ سنة 

 فن أدوات البيت. 1

 فن تزيُت اللباس. 2

 فن الزرالة والصيد. 3

 فن احلسوب واإلنًتنت. 4
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 النبذة عن ادلدرسة ب(

 6جدول 

 ادلدرس اإلسم الرقم

ىولو  2ادلدرسة الثانوية احلكومية  اسم ادلدرسة  1
 سونغي الشمالية

الطريق ابتونج/يوكماراغا رقم.  العنوان 2
سونغي ماالنج منطقة  244

آمنيت الوسط  ىولو سونغي 
 الشمالية

 الفهم ادلاجستَت احلج رئيس ادلدرسة 3

 ادلاجستَتاحلج أمحد سافاواينشاى 5 م الطالبالنائب لقس 4

 سرجااناحلج أمحد زركاشي النائب لقسم اخلدمة 5

 ادلاجستَتلبد الرمحان  ب لقسم الدينيةالنائ 6

 ادلاجستَتموس  اذلادي  النائب لقسم العالقة العامة 7
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 ادلاجستَتنصر الله النائب لقسم دراسي 8

 سرجاان روداي النور احملاسب 9

 ادلاجستَتذو الكفل  رئيس التنظيم التوظيفي 12

 ادلاجستَتلبد الرمحان  النائب لقسم الدينية 11

 سييت رشديةدكتورة  س ادلكتبةرئي 12

 سرجاانلبد الصمد  رئيس معمل احلاسوب 13

 سرجاانرمسيدا رلنة  رئيس معمل الطبيعية 14

 سرجاانيولياان  رئيس معمل اللغة 15

 سرجاانحياة اندية  1للم الطبيعية أمُت الفصل العاشر  16

 سرجاانرشدية ماورين،  2للم الطبيعية أمُت الفصل العاشر  17

 سرجاانفحراييت نينجسيو،  3 للم الطبيعيةأمُت الفصل العاشر  18

 سرجاان نور لطيفة 4للم الطبيعية أمُت الفصل العاشر  19
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 سرجاان سوىارتيٍت 1للم االجتمالية أمُت الفصل العاشر  22
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 أحوال ادلدرسني والطالب د(

حلصول لل  التدريس القيم، فالتعالق بُت ادلدرسُت والطالب ال بد أن يكون قواي. 

ألن الطالب الذين أخذوا العلوم من ادلدرسُت الذين قدموىا. األمر الضروري لل  ادلدرسُت 

لن التدريس وطالب مسؤولون لن الدراسة.، بذلك الولي فعملية  أن يعوو أهنم مسؤولون

 التدريس والدرسة ستون انفعة وقيمة.

 أحوال ادلدرسُت .1

القضية الدراسية  الدرسة حتتاج إىل ادلدرسُت احملركُت وادلدبرية لليها سواء كان يف

غيَت لمل التدريس وادلدرسية. ادلدرس ىو أمر ضروري يف ادلدرسة ألنو ال أحد من الربانمج لت

سوى ادلدرس، لذلك وجود الربانمج مع لدم ادلدرس سيضل الدراسة. فوجود ادلدرس مع 

 الربانمج سبب تقوية لملية التدريس.

ذلا التدبَت حلصول لل  النتيجة ىولو سوجناي الشمالية  2لذلك يف ادلدرسة الثانوية 

ة اجليدة مبنية لل  قرار ادلدير وىو ادلميزة، سواء كانت من انحية اجلدية أو الكمية. النتيج

 مسؤؤل لل  تدبَت وتعاون مع ادلدرسُت وادلوظفُت.
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يف ىذا الوقت أن قدرات ادلدرسُت فيها النظر. أحد أسباهبا قلة ادلدرسُت ادلتميزين 

يف ختصصاهتم. فلحل ىذه ادلشكلة فادلدير يقوم مبشاركة الربانمج التنظيمي الذي قامت بو 

ىولو  2 ما أمساء مدرسي ادلدرسة الثانويةواجلمعيات الدراسية األخرى. أ الوزارة الدينية

 .سوجناي الشمالية

 أحوال الطالب .2

ء كانت جديتهم كما وجدت يف ادلدارس األخرى، أن الطالب ىم ادلبحوثُت، سوا

 . لذلك حنتاج إىل القوالد والطرق ادلناسبة لتعليم الطالب حىت يكونوازركادلشارة حىت تكون ت

 ادلتخصصُت وادلتأدبُت.

سنة. دتيز  18-16معظم لمورىم ىولو سوجناي الشمالية  2طالب ادلدرسة الثانوي 

الطالب يف ىذه ادلدرسة أكثرىم فائزون ألكثر من ادلسابقات، فهذه احلالة تنتج اإلجتهاد 

ىولو  2لديهم للدراسة مع وجود اذلدية لل  فوزىم. أما أحوال طالب ادلدرسة الثانوية 

 سوجناي الشمالية.

 هولو سوجناي الشمالية 2رؤية وغاية ادلدرسة الثانوية  ه(

 رؤية ادلدرسة . 1
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إجياد الناس ادلتميزين، ذلم أخالق كرمية، والثقافة التكنولوجية، االستقالل واالىتمام 

 لل  الغَت والعامل ادلبٍت لل  اإلميان والتقوى.

 غاية ادلدرسة .2

 ية ابألدوات ادلتكملة.قيام اخلدمات التعليم)أ( 

 تطبيق األمر الديٍت، وادلعملي وادلهاري)ب( 

 إرشاد الناس الناشطُت، الباىرين لل  التكنولوجيا والفنون اإلسالمية.)ج( 

 لوجود الرؤية والغاية احملددة، فاخلطوات ال بد أن تقوم هبا ادلدرسة ىي:

الدين حىت تنتج الفكرة  إنتاج الشعور العميقة واخلربات العالية والصحيحة لن)أ( 

 .الراسخة والناضجة

 .إاثرة العملية وادلهارة لل  وجو قيم لل  كل ألضاء ادلدرسة خاصة الطالب)ب( 

 .امثال التدريس لتقوية مهارة الطالب حىت ميلكون اجلوائز ادلتميزة)ج( 

تطبيق التدريس واإلرشاد لل  وجو صحيح حىت ينتج ذكاء الطالب ويدربو )د( 

 .الذكاء العلمي والتكنولوجيإلنتاج 

 .التشجيع لل  تطور العلوم والتكنولوجيا( 5)
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 .انبات احملبة لل  النظافة واجلمال يف ادلدرسة)و( 

 ىدف ادلدرسة  .3

 بناء لل  الرؤية والغاية ادلذكورة، فاذلدف الذي سيقوم بو بناء ادلدرسة:

 االمتياز يف الدراسي وغَت الدراسي)أ( 

 ولو األخالق الكرميةدوام التعبد )ب( 

 حب اإلخًتاع وقوة التفكَت)ج( 

 قوة النشاط والثقافة اإلسالمية)د( 

 حب العامل)ه( 

 اىتمام بتدبَت اخلدمات العادلية)و( 

 ماىر يف تنفيع األشياء)ز( 

 الولي لل  التدبَت وادلنع واإلفساد لل  العامل)ح( 

 منهج ادلدرسة .4

ىولو سوجناي الشمالية ىو ادلنهج  2وية احلكومية دلدرسة الثانامنهج ادلستخدام يف   

13. 
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 الغرض .5

 ترقية دتيز ادلدرسُت)أ( 

 قيام لملية الدراسة واإلرشاد والعملية خارجة الفصل)ب( 

 وجود القيم اإلدارية والبيت ادلدرسي وادلكتبة وادلعمل)ج( 

 2222/2221عدد الطالب سنة 

 8جدول     

 الفصل العدد العدد
 لرجلا ادلرأة

322 195 125 X 

321 178 123 XI 

289 182 129 XII 

 العدد 357 553 912
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 للبنني أمنتاي الراشيدية اخلالديةادلدرسة الثانوية اإلسالمية  .

 للبنني أمنتاي الراشيدية اخلالديةاإلسالمية سرية أتسيس ادلدرسة الثانوية  أ(

ي احلج لبد الرشيد. سَتة أتسيس معهد الراشيدية اخلالدية ال تفص بوجود الكيائ  

ي من لائلة الفالحُت ادلطيعُت ابلدين. ماىية ام يف قرية بكابوران آمنت1884ولد سنة 

قام هبا الكيائي احلج لبد أتسيس معهد الراشدية اخلالدية بدأت من احملاضرة الدينية اليت 

ه. احملاضرة الدينية اليت  1341ربيع األول  12م ادلوافق  1922أكتوبر  13الرشيد سنة 

 أو wetonan قام هبا الكيائي احلج لبد الرشيد قامت يف بيتو بشكل احللقة، وىي طريقة

bandongan ن الطالب اتبعون الدرس حول ادلعلم الذي شرح الدرس، وأيضا بطريقةأ 

sorogan، .وىي كان الطالب واجهُت إىل ادلعلم بكتاب الذي سيدرسو  

مهة اجملتمع يف طلب العلم تثَت إىل ضخم مكان الدراسة، حىت تنقل الدراسة إىل   

 إىل تطبيق الطريقة احلديثة، َتادلصل  أمام بيتو، قريب من هنر اتابلونج. نقل ادلكان يش

 اليت مسيت مبعهد سلفي.بوجود ادلكاتب والكراسي والسبورة 

مبرور الزمان أن ادلصل  ال يكفي لضخم ادلشاركُت ويلزم أن يبٍت ادلدرسة. يف ذلك  

. ذلك ادلبٌت مأل أبدوات Uأمتار، بشكل حرف  x 8 7الوقت، بٍت ست فصول مبساحة 
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ابسم  1928الدراسة احلديثة كالسبورة وادلكتب والكرسي وغَت ذلك. قرر ادلبٌت اجلديد سنة 

“Arabischa School” .الذي مبعٌت ادلدرسة العربية للكيائي احلج لبد الرشيد 

هبذا الًتير يدل لل  ترقية ادلرحلة الدراسية وىي الثانوية، بدليل تعديل تطور الدراسة  

ي. وىدف اوجلذب السكان األصلي حول آمنت Holland Inlanche School (HIS)لدى 

 لتوليد معلمي الدين وادلبلغُت ورؤساء اجملتمع.الكيائي احلج لبد الرشيد لبناءىا 

جاؤو إىل بيت الكيائي احلج  Arabische School، طالب 1931أغسطس  22يف  

. فرحبو الكيائي احلج لبد Arabische Schoolزىري سليمان وطلبوا منو أن حيضر يف قالة 

 للتعليو يف ادلدرسة. الرشيد وبعض ادلدرسُت واألكابر فطلبوا من الكيائي احلج زىري سليمان

ترؤس لل  يد الكيائي احلج زىري سليمان.  Arabische School، وبعد ذلك احلُت 

ي اجلنوبية ليكون مديرا جنارشيد ذىب إىل كانداجنن، ىولو سو أما الكيائي احلج لبد ال

ابدلدرسة اإلسالمية الواطنية اليت أسست منذ ثالث سنوات. ومؤسس تلك ادلدرسة من 

 درسة الكيائي احلج لبد الرشيد وىو دمحم سوبلي.اخلرجُت مب

إدارة ادلعهد. لذكر سليمان، بدأ التجديد من ترتيب  يف رائسة الكيائي احلج زىري 

ادلؤسس األول تلك ادلدرسة غَت اإلسم إىل ادلدرسة الراشدية بشكل ادلعهد السلفي. الطريقة  
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د. يرج  ابسم جديد ليقوم ما أريد كما يف البداية وىي دراسة كتب الًتاث وىي مقرر ادلعه

 ابلكيائي احلج لبد الرشيد ولتكون الذكرايت لل  خدمتو يف ادلؤسس األول ىذه ادلدرسة.

الكيائي احلج زىري سليمان قد قام ابلتجديد وإصالح مبٌت ادلدرسة. بعد الكيائي  

ج سيدمبوان،   يد األستاذ احلج دمحم لارف لبيس من ابدانلاحلج زىري سليمان، ادلدرسة ل

خريج كلية ادلعلمُت اإلسالمية ابدانج، وقد قام ابدلعلم يف معهد غونتور بونوروغو مث يكون 

 ادلعلم يف ادلدرسة الراشدية.

حتت يد احلج دمحم لارف لبيس، قام جتديد ادلعهد بزايدة العلوم العادية وادلستوايت  

د اخلاص للنساء يف ادلساء. لتوسعة الدراسية، مثل ادلرحلة اإلبتدائية وادلتوسطة، مث ادلعه

ادلدرسة الراشدية قد تغَت االسم إىل معهد الراشدية. تغيَت االسم يقصد مبناسبة الزمن 

 احلاضر.

فحالة اجتمالية وسياسية وثقافية  1942ديسمرب  8ي سنة احُت سيطر الياابن آمنت 

نية. غَت اسم معهد ادلستخدة ايابقد غَتت تغيَتا شديدا. كثَت من اجلمعيات متشتتة واللغة 

بزايدة اسم مكان أسس ادلعهد. تولت رائسة احلج دمحم لارف  "KaiKjo Gakko"الراشدية إىل 

 ، ألن قد ذىب إىل أالبيوا ليكون مديرا للمعهد ىناك.1944لوبيس حىت سنة 
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 يف ذلك الوقت، ال تقام الدراسة يف ادلعهد. القاضي دمحم برىان رأى لدم العملية 

الدراسية بل بعض ادلباين استخدمت دلكان األدوات الفالحية احلكومية. يف ىذه احلالة، أنو 

رأى الكيائي احلج لظام خالد، خريج معهد غونتور بونوروغو، وىو رئيس ومدبر معهد 

 الرشيدية. أن الكيائي لظام خالد منتظر لدى اجملتمع لرائسة ادلعهد إلصالح وتطويره.

اضي و رئيس اجلمعية احلج زىري سليمان، والعلماء واألكابر، ، الق1944يف سنة  

رار مع الكيائي احلج لظام قيس احلج زىري سليمان. وكان الئر  واألغنياء قد تشاوروا لل  يد

خالد ليكون مديرا ابدلدرسة الراشدية مبسالدة لبد ادلطلب، جعفر سابَتان، احلج جابري 

ث لن النقود حتت يد ىشيم مبسالدة احلج آمر واحلج زمزم. أما قسم ادلدبرين الذي حب

سرجاان حسن، طالب، احلج لبد الرمحن لوف وغَت ذلك. قسم االستشارية احلج زىري 

 والقاضي احلج برىان واحلج أمحد منصور.

تسَت  الراشدية اخلالديةي. تطور الدراسة يف معهد امعهد الراشدية اخلالدية آمنت 

، ابتباع ثالث وزارات وىي الوزارة الدينية، والوزارة 1978بتطور الدراسة احلكومية، ويف سنة 

الراشدية اخلالدية  ن ادلدرسة مثل ادلدرسة العامة، معهداوالثقافية، والوزارة داخلة البلدالدراسية 

 ة، روضولوديندراسة ادل، بستان دراسة القرآن امة الدراسة لل  اثٍت لشر نوع ىوتريد إبق
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، ادلدرسة لبنات، ادلدرسة ادلتوسطة لبنُتلاألطفال، ادلدرسة اإلبتدائية، ادلدرسة ادلتوسطة ل

، القسم ، التخصص الديٍتلبناتل، ادلدرسة الثانوية غَت احلكومية بنُتللالثانوية غَت احلكومية 

 ية.العايل، روضة حتفيظ القرآن، وكلية الدراسية اإلسالمية الراشدية اخلالد

 ي ىي من ضمن معهداآمنت للبنُت الراشدية اخلالدية ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

ي اآمنت للبنُت الراشدية اخلالدية ادلدرسة الثانوية اإلسالميةالراشدية اخلالدية، ومن ضمنو 

. جناح ادلدرسة ال تنحصر لل  للبنات الراشدية اخلالدية ادلدرسة الثانوية اإلسالميةو 

ادلتميزين والتكنولوجيا لكن األمر األساسي ىو الرؤية والغاية اليت تصور صورة شخاص ألا

ادلعهد للمستقبل، الغاية اليت ىي شرح الرؤية لل  وجو الواجبات والقائمة العملية حلصول 

 لل  رؤية ادلدرسة.

النتاج اجليل الفكري واإلسالمي اإلندونيسي ادلتقي  نالرؤية اليت أقامت هبا ادلدرسو  

لو األخالق الكرمية ولو ادلهارة التكنولوجية، وتطبيق األخالق واحلضارة الكرمية. القادر لل  و 

حل ادلشاكل الزمانية والدلوة إىل اخلَت، الفرح يف الدنيا واآلخرة. يشرح يف الغاية إلنتاج اجليل 

ية، وتطبيق الفكري واإلسالمي اإلندونيسي ادلتقي ولو األخالق الكرمية ولو ادلهارة التكنولوج

ن احلاضر مااألخالق واحلضارة الكرمية، وادلشجع وادلخًتع ادلعتدل ادلستقل الواجو إىل الز 
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وإنتاج الدلاة واألمراء ورلاىد يف العدالة وادلساوى. حىت تكون تلك الرؤية والغاية مولدة 

ة، الذكي، اإلنسان اإلندونيسي الشامل، ادلؤمن، العامل، ادلتقي إىل هللا، لو األخالق الكرمي

 ادلاىر، الناشط، ادلستقل، واخلادم لل  الدين والبلد.

الراشدية اخلالدية قام ابستقالل الدراسة لكل نوع فيضمنو، حىت لكل رؤية  معهد 

وغاية تنسجم يف كل أحوال اليت حتتاج تلك أنواع. فلذلك ترج  الغاية تعمل لل  وجو 

ي ذلا الرؤية اليت تكون أساس الرائسة اآمنت بنُتلل الراشدية اخلالدية صحيح. ادلدرسة الثانوية

الفاىم، القارب ابلقيم اإلسالمية والقادر لل  مواجهة  ادلتقُتالصاحلة وادلصلحة وإمام 

ىي  للبنُت ادلشاكل العامة. فمن تلك الرؤية تشرح أن غاية ادلدرسة الثانوية الراشدية اخلالدية

 ،الكرمية، ووسع العلوم واإلستقاللمصاحبة الطالب لنيل قوة العقيدة والعبادة، واألخالق 

حىت تشَت إىل بناء األخالق الكرمية  ،سالمية والتكنولوجية والفنيةوتقدًن لل  وسع العلوم اإل

 مبنية لل  القيم اإلسالمية واثقافة اإلندونيسية.

هتدف  للبنُت ادلدرسة الثانوية الراشدية اخلالديةلذلك، قيام الدراسة والتدريس يف  

الستعداد الطالب ليكونوا اجملتمع ادلفكري والناشط ولو األخالق الكرمية ولو األسس القوية 

ولو األسس القوية  ،نية ادلبنية لل  القيم اإلسالميةلتطبيق وترقية العلوم والتكنولوجية والف
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 Pancasilaالفنون لًتقية اجملتمع وإندونيسيا ادلبٍت لل  لًتقية اإلسالم العلوم والتكنولوجيا و 

 .1945والدستور سنة 

سوى تطوير ادلباين فاخلدمات  ،ياآمنت للبنُت لل  ادلدرسة الثانوية الراشدية اخلالدية 

الدراسية قد قامت بتطويرىا. وأيضا إصالح األمور اإلدارية ألن اإلدارة ىي أساس ادلدرسة 

صحيح فيجب اجلمع والكتابة والتدبَت والتزويد واإلرسال واحلفظ لل    والدراسة حىت إرشاد

كل البياانت ادلطلوبة لدى ادلدرسة. فتطبيق األمور اإلدارية ىذه فأكابر ادلدرسة ىم 

 مسؤولون لل  حتقيق كل قرارات وخطوات إدارية لتسهيل سَت ادلدرسة.

 النبذة عن ادلدرسة ب(

 9جدول       

الراشيدية اإلسالمية ادلدرسة الثانوية اسم ادلدرسة 1
 للبنُت أمنتاي اخلالدية

 131263282262 رقم احصائي ادلدرسة 2

 أ االلتماد األكادميي 3
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، بكابوران القرية، 122الشارع رخاء رقم  لنوان ادلدرسة 4

ىولو  افظةاحمل، ي الشماليةاآمنت ناحيةال

كاليمانتان   قاطعة،ادل الشماليةسوجناي 

رقم ، 71471الرقم الربيدي ، اجلنوبية

إمييل: ،61231-2527اذلاتف

maniparakha1986@gmail.com 

 ادلاجستَت احلج ألفيانور رئيس ادلدرسة 5

 285248872833 رقم اذلاتف 6

 ادلؤسسةامس 7

 

ي  اآمنت مؤسسة معهد الراشدية اخلالدية

 كاليمانتان اجلنوبية

 بكابوران القرية، 122الشارع رخاء رقم  لنوان ادلؤسسة 8

ىولو  افظةاحمل، ي الشماليةاآمنت ناحيةال

كاليمانتان   قاطعة،ادل الشماليةسوجناي 

 71471الرقم الربيدي ، اجلنوبية

mailto:maniparakha1986@gmail.com
mailto:maniparakha1986@gmail.com
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 61231-2527 رقم اذلاتف 9

 2226جوين  25اتريخ  25رقم.  فعل أتسيسي ادلدرسة  12

 وسع األرض،حالة األرض )للمؤسسة( حالة األرض 11

 مًت 422ز12

 للمدرسة حالة ادلباين 12

 مًت 872 وسع ادلباين 13

 مسافة ادلدرسة  14

 

إىل ،كيلو مًت  7إىل لاصمة ادلنطقة: 

إىل لاصمة ،كيلو مًت  1لاصمة اإلقليم: 

 كيلو مًت  192اجلزيرة: 

 احلكوميةغَت  حالة ادلدرسة 15

ي كاليمانتان امعهد الراشدية اخلالدية آمنت اسم ادلعهد 16

 اجلنوبية.

  

ادلاجستَت ل  الكيائي احلج حسُت انفارين رئيس ادلؤسسة 17
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 س 

 512632828215 فعل أتسيسي ادلدرسة  18

معهد الراشدية اخلالدية سنة التأسيس 19

 ياآمنت

1922 

اإلسالمية سنة التأسيسمدرسة الثانوية 22

 للبنُت أمنتاي الراشيدية اخلالدية

1978 

 لدد ادلدرسُت 21

 

38 

 539 لدد الطالب 22
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 ادلدرسة منهجرؤية وغاية و  ج(

 الرؤية (1

ي ذلا الرؤية "تكوين اآمنت يدية اخلالدية للبنُتالراش ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

الفاىم لل  القيم اإلسالمية والقدر لل  الشخصية الصاحلة وادلصلحة لتكون إمام ادلتقُت، 

 .التوجو إىل احلياة احلادثة"

 الغاية (2

مصاحبة الطالب ليكونوا راسخُت يف العقيدة والعبادة، األخالق الكرمية مع )أ(  

 وسع العلوم.

تقدًن اخلدمات يف نيل العلوم لل  وجو لام وخاصة يف العلوم اإلسالمية )ب(  

 والتكنولوجية والفنية.

 تقدًن األسوة يف احلياة مبنية لل  القيم اإلسالمية والثقافة الصاحلة.)ج(  

 منهج ادلدرسة (3

ىو  للبنُت أمنتاي الراشيدية اخلالديةادلدرسة الثانوية اإلسالمية منهج ادلستخدام يف 

  .13ادلنهج 
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 اذلدف (4

 سامل العقيدة)أ(  

 صاحب العبادة)ب(  

 متُت اخللق)ج(  

 لل  الكسبقادر )د(  

 مثقف الفكر)ه(  

 قوي اجلسم)و(  

 رلاىد لنفسو)ز(  

 حارص لل  وقتو)ح(  

 انفع لغَته)ط(  

 منظم يف شؤونو)ي(  
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 جة البحث  ينت ب.

 تحليل الوصفيال .1 

البحث ىي إجابة لل  أسئلة البحث اليت حددىا الباحث، فيها مخس  جة ىذايفنت  

مخسة أجزاء تناسب أبسئلة البحث. يف أسئلة البحث  منالبحث تتكون  جة ىذايأسئلة. فنت

تحليل اإلستداليل و لستجاب اب 5 4تحليل الوصفي أما أسئلة البحث لستجاب اب 3 2 1

 إجابة لل  الفرضية احملددة. 

أاثر كفاءة قراءة القرآن و إتقان ادلفردات لدى الطالب لل   كشفالبحث لا ىذ 

ثالث متغَتات  يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاي. ألخذ البياانتمهارة قراءة الطالب 

تحليل الوصفي ال وىو لتحليليق. وبعد مجع البياانت مث قام ابسلوب التوثأ الباحث ميستخد

 ستخدم إختبار اإلفًتاض وإحندار ادلتعدد.ا ستنتاجيرة يف كل متغَت و إحصاء اإلدلعرفة صو 
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   انذلا الباحث بعد البحث. فهذه نتيجة البحث اليت 

 صورة كفاءة قراءة القرآن لدى الطالب يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاي أ( 

لشر لقسم  ياحلاد طالب الفصلنتيجة البحث اليت قد لملها لل  بناء لل   

الب شخصا. لل  صورة توثيق نتيجة تعلم الط 62لددىم  نعيات الذييالطبالرايضيات و 

 القرآن ُتسة حتسان.  إختار الباحث نتيجة در آمادة القر  يالباحث من مدرس اليت وجدىا

البحث ألن فيها نتيجة كفاءة قراءة القرآن  لدى الطالب جتعل البياانت األساسية يف ىذا

 الطالب.لدى 

 يلفصل احلادطالب الوصفية كفاءة قراءة القرآن لدى فهذه نتيجة حتليل البياانت ا 

 عيات يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاي.يالطبو  لشر لقسم الرايضيات

عشر لقسم  يطالب الفصل احلادإحصاء كفاءة قراءة القرآن لدى وصفي  

 عيات يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاي. يالطبالرايضيات و 
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 12جدول   

 اإلحصاءنتيجة  حصاءاإل

 62 عينةال

 71,22 النتيجةأدىن 

 95,22 النتيجةأعلى 

 83,516 عدلادل

 

     نتيجةالألل   لسابق ادلأخذ من التوثيق يشَت إىلوصفي اإلحصاء ا 12 من جدول 

 .83,516معدل النتيجة و  71,22تيجة النأدىن و  95,22

حصاء  البياانت كفاءة وإ توزيع تكراريت اجلدول السابق مث رتب جدول من بياان 

عيات يف ادلدارس يالطبلشر لقسم الرايضيات و  يطالب الفصل احلادن لدى آقراءة القر 

 دول التايل : جلوسيقدم اب، الثانوية اإلسالمية أبمنتاي
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عشر  يلفصل احلادكفاءة قراءة القرآن لدى طالب االبياانت   توزيع تكراري 

 عيات يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاييالطبلقسم الرايضيات و 

 11جدول 

 البيان مائويةنسبة  التكرار الفًتة

62,22- 75,22 

76,22- 88,22 

89,22- 122,22 

11 

32 

17 

18% 

53% 

29% 

ادلنخفض 
 ادلعتدل

 العايل

  %62 %122 لدد
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ن آة القر اء% ذلم كفاءة قر 18الطالب أو  11السابق فينتج  11بناء لل  جدول 

ن آة القر اءقر  كفاءة % ذلم53أو  الطالب 32 ن ادلعتدلةآة القر اءكفاءة قر  ذلم ،ادلنخفضة

 ان لدى الطالب يف كل ىذآة القر اءنتيجة كفاءة قر %. فلذلك 29أو  الطالب 17 العالية

 البحث لل  مستوى معتدل. 

 تقان ادلفردات لدى الطالب يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتايإصورة  (2 

لشر لقسم  يطالب الفصل احلادنتيجة البحث اليت قد لملها لل  بناء لل   

الطالب بطريقة شخصا لن إتقان ادلفردات لدى  62لددىم  نعيات الذييالرايضيات و الطب

53% 

29% 

18% 

Sedang

Tinggi

Rendah
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توثيق نتيجة تعلم الطالب يف تعليم اللغة العربية يف كفاءة مفردات مجع البياانت ىي 

 الطالب. 

 يطالب الفصل احلادإتقان ادلفردات لدى  فهذه نتيجة حتليل البياانت الوصفية 

 الرايضيات و الطبعيات يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاي. لشر لقسم

 

عشر لقسم  يطالب الفصل احلادلدى  إتقان ادلفرداتإحصاء وصفي  

 عيات يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاي. يالطبالرايضيات و 

 12جدول 

 اإلحصاءنتيجة  حصاءاإل

 62 عينةال

 75,22 النتيجةأدىن 

 96,22 النتيجةأعلى 

 83,452 عدلادل
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نتيجة  الألل   لسابق ادلأخذ من التوثيق يشَت إىلوصفي اإلحصاء ا 12من جدول  

 .83,452لنتيجة معدل او   75,22نتيجةالأدىن  96,22

حصاء البياانت  إو  توزيع تكراريالسابق مث رتب جدول  12 من بياانت اجلدول 

عيات يف يالطبلشر لقسم الرايضيات و  يطالب الفصل احلادن لدى آكفاءة قراءة القر 

 دول التايل : جلوسيقدم اب، ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاي

عشر لقسم  يطالب الفصل احلادلدى  إتقان ادلفردات البياانت توزيع تكراري 

 .عيات يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاييالرايضيات و الطب

 13جدول 

 البيان مائويةنسبة  التكرار الفرتة

62,22 – 75,22 

76,22 – 88,22 

89,22 – 122,22 

5 

43 

12 

8% 

72% 

22% 

ادلنخفض 
 ادلعتدل

 العايل
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  %62 %122 لدد

 

 

% ذلم إتقان ادلفردات 8الطالب أو  5السابق فينتج  13بناء لل  جدول 

 12 إتقان ادلفردات % ذلم72 وأالطالب  43 ادلنخفضة, ذلم إتقان ادلفردات ادلعتدلة

إتقان ادلفردات لدى الطالب يف كل ىذ  ذلم نتيجةالعالية. فلذلك  %22أو  الطالب

 البحث لل  مستوى معتدل. 

 صورة مهارة القراءة لدى الطالب يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاي (3 

72% 

20% 

8% 

Sedang

Tinggi

Rendah
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لشر لقسم  يطالب الفصل احلادنتيجة البحث اليت قد لملها لل  بناء لل   

شخصا لن مهارة القراءة لدى الطالب بطريقة  62لددىم  نعيات الذييالطبالرايضيات و 

 مجع البياانت ىي التوثيق نتيجة تعلم الطالب يف تعليم اللغة العربية يف مهارة قراءة الطالب.

 يفهذه نتيجة حتليل البياانت الوصفية كفاءة قراءة القرآن لدى الطالب الفصل احلاد 

 يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاي. عياتيالطبلشر لقسم الرايضيات و 

 

 

عشر لقسم الرايضيات  يطالب الفصل احلادلدى مهارة القراءة إحصاء وصفي  

 عيات يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاي. يو الطب

 14جدول 

 اإلحصاءنتيجة  حصاءاإل

 62 عينةال
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 75,22 النتيجةأدىن 

 92,22 النتيجةأعلى 

 83,116 عدلادل

 

 نتيجةالألل   لسابق ادلأخذ من التوثيق يشَت إىلوصفي اإلحصاء ا 14 من جدول 

 .83,116لنتيجة معدل او   75,22نتيجةالأدىن و  92,22

ن آحصاء  البياانت كفاءة قراءة القر إو  ت اجلدول السابق مث رتب جدولمن بياان 

ادلدارس الثانوية عيات يف يالطبلشر لقسم الرايضيات و  يطالب الفصل احلادلدى 

 دول التايل : جلوسيقدم اب، اإلسالمية أبمنتاي

عشر  يطالب الفصل احلادلدى  قراءةمهارة الانت كفاءة البيا توزيع تكراري 

 .عيات يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاييالطبلقسم الرايضيات و 

 15جدول 

 البيان نسبة مائوية التكرار الفًتة
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62,22- 75,22 

76,22- 88,22 

89,22- 122,22 

7 

42 

13 

11% 

67% 

22% 

ادلنخفض 
 ادلعتدل

 العايل

  %62 %122 لدد

 

 
      

مهارة القراءة % ذلم كفاءة 11الطالب أو  7السابق فينتج  15بناء لل  جدول 

 العاليةمهارة القراءة % ذلم كفاءة 67و أ الطالب 42 ادلعتدلةمهارة القراءة ادلنخفضة, ذلم 

67% 

22% 

11% 

Sedang

Tinggi

Rendah
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 الدى الطالب يف كل ىذمهارة القراءة نتيجة كفاءة . فلذلك %22الطالب أو  13

 البحث لل  مستوى معتدل. 

 إختبار شرط ادلسبق .2

قبل لملية إختبار الفرضية الباحث اختبار اإلفًتاض وإختبار شرط ادلسبق قبلو،  

 يشتمل إختبار التطبيع وإختبار اخلطي. 

 أ.  إختبار التطبيع 

دلفردات لدى الطالب ن وإتقان اآع البياانت لل  كفاءة قراءة القر إختبار تطبيتعمل 

 بربانمج Kolmogorov-Smimovستخدام أسلوب اجملمولات اب اليت تقام بو

SPSS22 دول التايلاجلادلأخذ من لل  حتليل إختبار شرط ادلسبق  بناء . 

 

 

 نتيجة اختبار التطبيعاختصار 
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 16 جدول

 البيان ادلعنوية K-SZ تغريادل

، ((X1كفاءة قراءة القرآن لدى الطالب 
، (X2إتقان ادلفردات لدى الطالب )
 (Yمهارة القراءة لدى الطالب )

 التطبيع 2,316 2,595

  

 (  اختبار تطبيع البياانت كفاءة قراءة القرآن لدى الطالب1 

 يتال ةعنويدلاختبار التطبيع االول يقام بكفاءة قراءة القرآن لدى الطالب.  

  2,316 ىي SPSS 22 .  بناء لل  نتيجة اإلدارة حتصل2,25= يى تحدد

ادلعنوية =  نتيجة أن بياانت مهارة قراءة القرآن لدي الطالب تطبيع ألن قيمةفلذلك 

 .      2,25أكرب من  2,316
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 (  اختبار تطبيع البياانت اتقان ادلفردات لدى الطالب2

 يتال ةعنويدللدى الطالب. إبتقان ادلفردات يقام  ثايناختبار التطبيع ال  

  2,316ىي SPSS 22 .  بناء لل  نتيجة اإلدارة حتصل2,25= يى تحدد

ادلعنوية =  لدي الطالب تطبيع ألن قيمة اتقان ادلفردات نتيجة أن بياانتفلذلك 

 .2,25أكرب من  2,316

 (  اختبار تطبيع البياانت مهارة القراءة لدى الطالب3

 يى ت حدديتال ةعنوي. دللدى الطالب هارة القراءةيقام مب ثالثاختبار التطبيع ال

نتيجة فلذلك  2,316 ىي SPSS 22 .  بناء لل  نتيجة اإلدارة حتصل2,25=

أكرب    2,316ادلعنوية =  قراءة لدي الطالب تطبيع ألن قيمةالأن بياانت مهارة 

 .2,25من 
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 ب. اختبار اخلطي

خطي أم ال. يقام للختبار لتحقيق البياانت ادلملوكة مناسبة االاختبار اخلطي ىو 

دة للبحث يقام بقاا اختبار اخلطي يف ىذا متغَت مستقل و متغَت اتبع.لنظر إىل لالقة بُت 

 يت.اآل. خالصة نتيجة اختبار اخلطي اجلدول اخلطي غَتينتفعالقة م  التكرار ادلعنويإن 

 اخلطينتيجة اختبار 

 17جدول 

 البيان ادلعنوية التكرار اإلرتباط

X1 Y 2,655 2,843 اخلطي 

X2 Y 1,125 2,382 اخلطي 

 

اخلطي كفاءة قراءة القرآن لدى الطالب لل  مهارة القراءة ادلأخذ  نتيجة االختبار 

فهذه البياانت كفاءة قراءة القرآن لدى الطالب لل  مهارة القراءة  2,843نتيجة ادلعنوية = 

 اخلطي. 
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ختبار اخلطي إتقان ادلفردات لدى الطالب لل  مهارة القراءة ادلأخذ نتيجة أما اال

إتقان ادلفردات لدى الطالب لل  مهارة القراءة اخلطي  ياانتفهذه الب 2,382ادلعنوية = 

 .2,25أكرب من  2,382ألن نتيجة ادلعنوية = 

 اختبار الفرضية . 3

ستخدام قبل اختبار اإلفًتاض وإختبار شرط ادلسبق قام الباحث ابختبار الفرضية اب 

دول اجل. نتيجة اختبار الفرضية تقدم يف ستخدام برانمجاب ادلتعددو  أسلوب إحندار البسيط

 التايل : 

 أسلوب إحندار البسيط نتيجة اختبار الفرضية

 18 جدول

 البيان ادلعنوية R R2 ادلتغَت

X1 Y 2,814 2,663 2,222 فيو أثر 

X2 Y 2,891 2,794 2,222 فيو أثر 
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 وفي 2,813السابقة، فمعامل اإلرتباط الذي وجد بناء لل  أسلوب إحندار البسيط 

لل  مهارة القراءة لد الطالب. كفاءة قراءة القرآن . إذن فيو لالقة قوية بُت  جدا فئة قوية

حتليل اإلرتباط ميكن  متابعتو لن طريق حساب معامل التحديد، من حالل تربيع ادلعامالت 

 . 2,663ادلوجودة. ومعامل التحديد ىو 

وأثر  %81,4إرتباط ذلا  لل  مهارة القراءة لد الطالبفتنتج أن كفاءة قراءة القرآن 

بناء . ألن بُت كفاءة قراءة القرآن ومهارة القراءةفيو أثر   2,222ادلعنوية =  بقيمة 66,3%

اإلختبار فلذلك ف  2,222= ىيإن قيم ادلعنوية  SPSS 22 لل  نتيجة اإلدارة حتصل

ادلعنوية =  ألن قيمة لل  مهارة القراءة ادلقبول الطالب ىلد مهارة قراءة القرآن الفرضية

 .2,25 منأصغر 2,222

بناء لل  أسلوب إحندار البسيط إتقان ادلفردات لل  مهارة القراءة لد الطالب،  أما

. إذن فيو لالقة قوية بُت جدا فيو فئة قوية 2,891السابقة، فمعامل اإلرتباط الذي وجد 

إتقان ادلفردات لل  مهارة القراءة لد الطالب. حتليل اإلرتباط ميكن  متابعتو لن طريق 
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 حساب معامل التحديد، من حالل تربيع ادلعامالت ادلوجودة. ومعامل التحديد ىو

2,794 . 

وأثر  %89,1إتقان ادلفردات لد الطالب لل  مهارة القراءة  بُترتباط اإل فتنتج أن

فلذلك  2,222ادلعنوية =  تناسب نتيجة أسلوب إحندار البسيط السابقة بقيمة 79,4%

ادلعنوية  ألن قيمة لل  مهارة القراءة ادلقبول الطالب ىلدإتقان ادلفردات  اإلختبار الفرضيةف

 .مهارة القراءةلل   الطالب ىلدإتقان ادلفردات بُت فيو أثر . 2,25 منأصغر 2,222= 

 ادلتعدد أسلوب إحندار نتيجة اختبار الفرضية

 19 جدول

 البيان ادلعنوية R R2 ادلتغَت

X1 X2 Y 2,927 2,859 2،222 فيو أثر 

 

وإتقان  كفاءة قراءة القرآنبُت  التساوي   أثر لل  للنظر إحندار ادلتعدد رمزأما نتيجة 

.  بناء لل  أسلوب إحندار ادلتعدد، فمعامل مهارة القراءةلل   الطالب ىلدادلفردات 
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كفاءة قراءة القرآن فيو فئة قوية جدا. إذن فيو لالقة قوية بُت   2,927اإلرتباط الذي وجد 

لل  مهارة القراءة لد الطالب. حتليل اإلرتباط ميكن  متابعتو لن طريق حساب معامل 

  .2,859ديد ىو التحديد، من حالل تربيع ادلعامالت ادلوجودة. ومعامل التح

 مهارة القراءةلل   الطالب ىلدوإتقان ادلفردات  كفاءة قراءة القرآنفتنتج أن  

. فهذا وجود 2,222بقيمة ادلعنوية = % 85,9وأثر  %92,7وجد نتيجة اإلرتباط متساوي 

 أثر بُت كفاءة قراءة القرآن وإتقان ادلفردات لد الطالب التساوي لل  مهارة القراءة الطالب. 
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 التحليل مبحث ب.

اتقان ل لام صورة كفاءة قراءة القرآن و بناء لل  نتيجة حتليل البياانت أتخذ أن بشك 

 :البيان لل  نتيجة التحليل اادلفردات مع مهارة القراءة وقعت لل  مستوى ادلعتدل. فهذ

 .   أثر كفاءة قراءة القرآن لدى الطالب لل  مهارة القراءة1 

بناء لل  اختبار الفرضية ىناك أثر بُت قراءة القرآن لل  مهارة القراءة لدى الطالب 

عاجزون لل  مهارة القراءة سيضعفون الألن كفاءة القراءة أساس يف مهارة القراءة. الطالب 

 لل  ادلهارة اللغوية. 

القراءة القراءة ىي مستودع العلم، العلم احملفوظ يف الكتاب معرفتو ابلقراءة. مهارة 

حتدد النتيجة يف تعمق العلم، ألن مهارة القراءة زلتاج هبا يف ىذا العصر. لو كان ادلقصود يف 

لفهم ادلقروء فيحتاج  ىذا البحث ىو القراءة لكن يشتمل فيو التفكَت والتأثر والعمل مبا قرأ

اسة. إىل معرفة ماىية الكلمة. معرفة ماىية الكلمة ىي أساس دلعرفة القراءة وقت الدر 

 .جزوا يف معرفة ماىية الكلمة سضعفوا يف فهم قوالد الكلمة يف اجلملةاالطالب الذين ل
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يف  ونف اذلجائية سيئثر لل  مهارة القراءة ألهنم لاجز و عاجزون يف احلر الالطالب  

و تدريب ل، اشكأف اذلجائية، و و ف اذلجائية يدير حول معرفة احلر و القراءة. مكان قراءة احلر 

 ايت القرآنية. األتطبيق قوالد التجويد. وىذه احلالة ذلا لالقة قراءة اذلجائية، و  قراءة احلرف

ءة القرآن ذلذه فعلم جتويد أساس للمها. للم التجويد أمحد شم مدين، يف قرا أىر  

دلناسبة منو لة قراءة القرآن اليت البد أن يعرفها كل مسلم. للم التجويد ىو قراءة القرآن اآىو 

فيها  .ةاو غَت سابت تابتاثحروف  تفها، سواء كاناجها ادلناسبة أبوصمن سلار تلفظ احلروف 

 ماد.ب و اإلدغام واإلخفاء واإلقال

ف و كفاءة قراءة القرآن مهمة لل  الطالب، ألن من ليس لو خربة يف قراءة احلر  

اذلجائية ف و لدراسة اليت ملئت من احلر بعة دراسة، والسيما لل  قاهتا اباذلجائية لاجز يف متا

ف و صة اللغة العربية وىي أساس احلر االفقو، خاألخالق، و و العقيدة و احلديث و  ،لقرآنمثل ا

 اذلجائية. 

 يف ف ادلنطوقةء بشكل أحر و كفاءة قراءة القرآن ىي مهارة الطالب يف تلفظ ادلقر 

منقسمة  آن ىذه احلالة كفاءة قراءة القر الكلمة والتجويد ادلناسب ابلقرار ادلقدود. يفالقول و 

 ، اإللتدال، اخلفض. لو: الع
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 ادلؤشرات كفاءة قراءة القرآن : أما  

 ف و التجويد و النضم.و ىي قراءة صحيحة و طالقة لل  احلر  وكفاءة العل أ.

 ف مع ضعف التجويد.و ىي قراءة صحيحة لل  احلر  لتدالكفاءة اإل ب.

ىي لليها و ف والتجويد مع جهل و احلر  ىي ضعف قراءة لل  خنفاضكفاءة اإل ج.

 .لجزه يف قراءة القرآن

 تقان ادلفردات لدى الطالب لل  مهارة القراءةا.  أثر 2

ادلفردات ىي لناصر اللغة العربية اليت ال تفرق مع ادلهارة اللغوية، خاصة مهارة 

ح األسلوب من األخطاء السب بوظيفة ادلفردات بنفسها ىي إصالقراءة. ىذه احلالة تنا

 اين.عة بُت ترتيب الكلمات وحسن ادلالقالنحوية وحفظ الع

غوية، نطقا وكتابة. ىذه احلالة أما ادلفردات ذلا لالقة قوية يف ترقية ادلهارة الشخص الل

غة العربية إبتكار، يف كتابو شيف ادلسطف، إسًتاتيجيات تعليم الل ى فاليتتناسب برأ

 1ملوكة.ادلفهم ادلفردات كفاءة الشخص لفهم أربع ادلهارات اللغوية متعلقة يف التأكيد أن  

                                                             
1
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 61. 
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غة أن ادلفردات ىي أحد لناصر ادلهمة لفهم اللغات منها الل إمام األسراري ىرأ

 2لالقة يف فهم ادلفردات. العربية، فهم النص أو السان وطالقة  الكالم العريب

بناء لل  متخصصي اللغة التالية، أن ادلفردات ىي لنصر اليت ال يستغٍت لل  

طالقة اللغوية ذلا لالقة قوية يف ترقية مهارة و شخص إلتقان اللغة )نطقا أو كتابة(  وادلفردات 

 الشخص خاصة اللغة العربية. 

ألجنبية، غة االذان البد أن يعرف مها من يريد أن يدرس الل ئاأما لند فولر، ىناك شي

 3كيف تعامل معها.ومها :  ادلفردات و 

 تقان ادلفرادات لدى الطالب متساوي لل  مهارة القراءةاالقرآن و .  أثر كفاءة 3 

تقان ادلفردات اعترب بُت كفاءة قراءة القرآن و نتيجة حبث الباحث تثَت وجود التأثر ادل

ف اذلجائية و مهارة قراءة احلر قادرون لل  اللدى الطالب مجالة لل  مهارة القراءة. الطالب 

 جيدة ومع فهم ادلفردات جيدة فتنتج نتيجة لالية يف مهارة قراءة الطالب.

                                                             
2
Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab Teori dan Praktik (Malang: Misykat, 2011), 83. 

3
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Malang: Misykat, 2010), 123. 
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ادلتخصصون قالوا أن مهارة القراءة ىي أساس دلعرفة ادلواد. إن كان ولد يف سنة 

. إبتداء دراسة ال ميلك مهارة القراءة مباشرة فيضعفوا يف متابعة كل مواد يف الفصول ادلستقبل

فلذلك ال بد لولد أن يدرس القراءة كي يقرأ ألجل الدراسة. القراءة ىي دراسة العليا يف سَت 

ءة أساس فيها، مبنية لل  كفاءة قراءة القرآن اتعليم اللغة العربية مهارة القر  لل  الدراسة. يف

 ف. و يف معرفة احلر  يتتعتعلدى الطالب. وكيف  أن يقرأ إن 

د لف القراءة قواو سلارج احلر لقرآن لدى الطالب جيدة، وختريج إن كفاءة قراءة ا

 .ردات جيدة فينتج اخلارج ادلناسبطالقة ومع فهم ادلفة و التجويد صحيح

 

 

 


