
 

 الباب الرابع

 نتائج البحث

 التصوير العام عن مكان البحث .أ

  مراباىافاألوىلالتاريخ ادلوجز عن تأسيس ادلدرسة الثانوية احلكومية - 1 

 13ت .     كانت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية من ادلدرسة الىت توقع يف الشارع فيًتاف ر

أما توقع منطقة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية , مراباىاف مدينة رجينسى باريتو كواؿ

و من اجلنوب , األوىل مراباىاف يف وسط ادلوقع ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  احلكومية مراباىاف

رلاورة مع ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  احلكومية مراباىاف ادلوقع الواحد و ادلسجد أغوع 

و يف الغرب رلاورة مع أرض  (ادلواجهة إىل الطريق)و يف الشرؽ رلاورة مع الشارع , ادلنور

 .السكاف

" نورماؿ إسالـ"         يف البداية كانت ادلدرسة الثانوية  احلكومية يف ادلاضى ادلدرسة الثانوية 

مث حصل حكم ذايت خاص مع , و ىي من ادلدرسة الثانوية  احلكومية األوىل  بنجارماسُت



خالؿ بعض الوقت , 1993 أكتوبر 25تغيَت احلالة تكوف ادلدرسة احلكومية منذ يف التاريخ 

. قد أدت ىذه ادلدرسة دلوظف مدير ادلدرسة

 

 :و مهمة ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل  مراباىاف و ىي , رؤية, موتو-  2

 موتو. أ

 .اإلمياف و ادلعرفة و العمل الصاحل

 رؤية. ب

إتقاف التكنولوجيات ادلعلومات , تشكيل اإلنساف ادلدين الفاضل يف حتصيل األكادميي

 .قادرة على ادلنافسة يف عصر العودلة, الرئيسية و اإلتصاؿ

 مهمة. ج

تطوير ادلوقف و , تشكيل الطالب اليت لديهم التقوى على اهلل سبحانو و تعاىل

و , حتقيق األنشطة ادلبتكرة السرور. الشخصية ادلهذب ادلناطق األخالقية و اجلمالية الثانوية

حتقيق الطالب الىت قادرة دلنافسة يف األودلبية . تقدًن العلـو الكافية دلواصلة إىل الًتبية التالية



(olimpiade)تشكيل الطالب اليت لديهم القدرة على التحدث باللغة العربية,  و الالمنهجية ,

و تشكيل الطالب اليت لديهم ادلعرفة و مهارة احلياة الىت تتعكس يف ادلوقف و السلوؾ اليومية 

 .قادرة على ادلنافسة يف عصر العودلة

رجينسي باريتو كواؿ , و بعد تغيَت احلالة إىل ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مراباىاف

منذ تأسيسها , خالؿ ذلك الوقت اليت أصابت بعض تغيَت مدير ادلدرسة ادلاضية و احلاضر

:  حىت األنو ىي 

 4.2اجلدوؿ 
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و ادلدرسة , "دار السالـ"     حتتفظ ىذه ادلدرسة أيضا بعض ادلدارس منها ادلدرسة الثانوية 

الىت إنتشرت يف عدة ادلناطق يف , "أحسن اذلدى"و ادلدرسة الثانوية , "مفتاح العلـو"الثانوية 

 .مراباىاف

 أحواؿ مدرس و تلميذ يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مراباىاف- 3

      يعتمد النجاح يف عملية الًتبية لتحصيل أىدؼ الًتبية من دور ادلدرس ادلبتكرة  و اخلالقة 

تطبيق التكنولوجية و ادلعلومات : و التكنولوجية يف عامل الًتبية , تأثر  تنمية العلـو. و ادلهنية

تعطى حتسُت ادلدرس بعدة طرؽ . فيو يتطلب على مهارة يف تلك األرلاؿ ليكوف إستخدامها

 .بتقدًن التدريب و الندوات و الدورات و زيادة على درج الًتبية الثانوية: منها 



و إذا تنظر ,  شخصا مع معايَت ادلؤىالت اجليدة40      كاف عدد ادلدرس يف ىذه ادلدرسة 

 أشخاص 14و كاف  (موظف) أشخاص موظف اخلدمة ادلدنية 26من مستوى تربيتها كاف 

 شخص و ىو الدكتورنده 1بل لعدد ادلدرس يف تدريس اللغة العربية كاف .مازالت موظفا مؤقتا

 .محيدة ادلاجستَت

 كانت ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مراباىاف يف 2012/2013         يف العاـ الدراسي 

 89و تتكوف من الفصل العشر ,  أشخاص347مديرية باريتو كواال لديها الطالب بعدد 

العلـو الطبيعية )و الفصل احلادي العشر و بػثالثة أقساـ ,  فصوؿ4أشخاص و ادلقسـو على 

 (و الديٍت, "قسم العلـو اإلجتماعية"العلـو الطبيعية اإلجتماعي , "قسم العلـو الطبيعية"العامل 

 الطالب ادلقسـو بفصل واحد للديٍت و فصل واحد لػالعلـو الطبيعية العامل و ثالثة 142بعدد 

 العلـو الطبيعية العامل )و الفصل الثاين العشر  بثالثة أقساـ , فصوؿ لػالعلـو الطبيعية اإلجتماعي

بعدد  (و الديٍت ,  قسم العلـو اإلجتماعيةالعلـو الطبيعية اإلجتماعي , قسم العلـو الطبيعية

 الطالب ادلقسـو بفصل واحد للديٍت و فصل واحد لػالعلـو الطبيعية العامل و الفصالف 116

 .لػالعلـو الطبيعية اإلجتماعي



  ادلدرسة الثانوية احلكومية  قسم العلـو الطبيعيةقائمة الطالب يف الفصل احلادي عشر 

: األوىل مراباىاف 

 4.3اجلدوؿ 

 التربية قبلها الجنس إسم نمرة

 مراباىاف"MTsN"ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية األنثى عُت جارية 1

ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية العامة األوىل  الذكر ألفي نور رزقى 2
"SMPN "مراباىاف 

 مراباىاف" MTsN"ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  األنثى أليشى 3

ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية العامة األوىل  األنثى النساء العوىف 4
"SMPN "رْنتو بداُوح 

" SMPN"ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية العامو الثاين  الذكر أفري النور 5
 مراباىاف

 مراباىاف" MTsN"ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  الذكر فطر أديتيا 6



" SMPN"ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية العامة الثاين  الذكر ِحلمية 7
 مراباىاف

ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية العامو اخلامس  الذكر ِحْندري 8
"SMPN "مراباىاف 

" SMPN"ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية العامة  الذكر ِعْمرباف 9
 مراباىاف

 مراباىاف" MTsN"ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  األنثى إيتا رتنا ساري 10

ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية العامة الثاين  األنثى كيكي زكريا 11
"SMPN "مراباىاف 

ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية العامة األوىل  األنثى لِْندا أمااَيل  12
"SMPN "ثِريبوف 

 مراباىاف" MTsN"ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  الذكر زلمد فخرى رمضاىن 13

 "أحسن اذلدى"ادلدرسة ادلتوسطة  الذكر زلمد فوزي سوفياف 14

 مراباىاف" MTsN"ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  الذكر زلمد رندا رياضى 15



 مراباىاف" MTsN"ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  األنثى نور حكمة 16

 مراباىاف" MTsN"ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  األنثى نور حسنة 17

 مراباىاف" MTsN"ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  األنثى نور ُحسنَيل ِسيتياىن 18

ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية العامة األوىل  األنثى نور الشمسية 19
"SMPN "مراباىاف 

 مسارندا" فلس مياليت"ادلدرسة ادلتوسطة  األنثى . فُػًْتى عيشة دماينىت 20

 مراباىاف" MTsN"ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  األنثى س . رابية األداوية 21

ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية العامة األوىل  األنثى روضة ادلنورة 22
"SMPN "ثِريبوف 

 مراباىاف" MTsN"ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  الذكر ريتنو حريادى 23

 مراباىاف" MTsN"ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  األنثى رِيٌت مولدة 24



ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية العامة الثالث  األنثى روسا أيو إِْلياىن 25
"SMPN"مراباىاف  

  مراباىاف"MTsN"ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  األنثى ُرمْسيٍت 26

 مراباىاف" MTsN"ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  األنثى زىرة النساء 27

 

      و توجب يف ىذه ادلدرسة لتدرس القراف كل الصباح من الساعة السابعة و النصف 

(7.30 )Wita– ( 7.40) الساعة السابعة و األربعوفWita , مث يستمر بنشاط التعليم

 الساعة أربع عشرة و –Wita( 7.40)الساعة السابعة و األربعوف الرمسي الذي يعمل من 

 .اليت مع فيها صالة الظهر مجاعة يف ادلسجدWita( 14.25)مخسة و عشروف 

 .الوسلة و اللواـز التمهدية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مراباىاف مديرية باريتو كواال- 4

خاصة عند ,        وسيلة الًتبية ىي ادلرافق و ادلعدات اليت تسخدـ مباشرة و تدعم يف الًتبية

و . و األدوات و وسائل التعليماألخرى, مكتب و كرسي, غرفة الفصل: التعليم و التعليم مثل 

أما اللواـز التمهيدية من الًتبية ىي سهولة اليت تدعم على عملية الًتبية و التعليم غَت مباشرة 



و لكن إذا تلك ادلكونات تستخدـ ألنشطة . و الطريقة إىل ادلدرسة, الفناء و احلديقة: مثل 

و ِفناء ادلدرسة إستخدامها أيضا , حديقة ادلدرسة لتعليم علماحلياة: مثل , التعليم مباشرة

 .فهي من وسيلة الًتبية أيضا, كػادليداف الرياضية

كذلك يف ىذه ادلدرسة تقدًن ,        الوسيلة و اللواـز التمهدية من الًتبية يف أي ادلدرسة

و جتعل ىذه ادلدرسة أيضا نظافة و مجيلة و نظيفة و , ادلسامهة مثليا و ىي يف عملية التعليم

وجود و . إما لػلمدرس و ادلوظفة و الطالب, حىت تصبح بيئة ادلدرسة سرورا و شلتعة, غَت ذلك

إكتماؿ و يف إستخداـ الوسيلة و اللواـز التمهدية ادلثلي أف يكوف إحتياجا يف مجيع مؤسسات 

 . الًتبية

و تعرؼ الوسيلة و اللواـز ,      إستنادا على ادلالحظة اليت وجدت الباحثة عن بيانات الوثيقة

 .التمهدية يف ىذه ادلدرسة حالة اجليدة و ادلثلي مناسبة على معايَت كيفية الًتبية

 و للمنطقة مع بناء دائم اليت قد m2 3550,5بنيت ادلدرسة الثانوية احلكومية على مساحة 

 .و اإلصالح و التطوير, أثرت كثَتا من التغيَت

 غرفة التعليم 13     اللواـز التمهدية عند ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مراباح تتكوف على 

الفصل ) غرفة 5و الفصل احلادي العشر ىناؾ ,  غرفة4و تتكوف من الفصل العشر ىناؾ 



وثالث فصل لػقسم العلـو الطبيعية , لػقسم العلـو الطبيعية العامل قسم العلـو الطبيعية

فصالف لػقسم معرفة ) غرفة 4و الفصل الثاين العشر ىناؾ , (الفصل لػقسم الديٍت, اإلجتماعي

أحد الغرفة لػمدير , (و الفصل لػقسم معرفة العامل, و الفصل لػقسم الديٍت, اإلجتماعي

و أحد الغرفة لػمحكمة التحكيم , و أحد الغرفة لػمجلس ادلدرس, و أحد إلدارة الغرفة, ادلدرسة

"BP/BK" ,و أحد لػحماـ ادلدرس , و أحد الغرفة لػتعاونية مدرسية, و أحد لػغرفة احلاسوب /

و مكاناف لػموقف , و أحد لػمكاف ادلوقف جمللس ادلدرس, ستة الغرفة لػحماـ التالميذ, ادلوظف

 .الطالب

 ىيكل ادلنظمة للمدرسة الثانوية احلكومية األوىل مراباىاف- 5

و اذليكل ىو الشكل .        يقصد اذليكل ىنا كػالنمط عالقة ادلكونات أو جزء من ادلنظمة

بوجود تقسيم . عالقة العمل الذي قد يوزع و تنسيق وظيفة الفرد و اجملموع  لتحصيل اذلدؼ

حىت تولد بوجود عالقة , و ادلسؤوليات تفصيالبنسبة األرلاؿ و أجزاء, الواجبات, الوظائف

 .التعاوف التوافق إىل ظهور األىداؼ ادلقررة

        كانت منظمة الًتبية مثاليا يف الواجبات و الوظائف من ىيكل ادلنظمة أف يكوف 

 :و ىي كما يلى  (جري النظاـ متعاونا و متوازنا)تشغيال كما العادة ادلعروفة 



 : و ظيفتها , جلنة ادلدرسة . أ

 .تقدًن الًتجيح يف تقرير و تنفيذ سياسة الًتبية -1

و الفكر و الطاقة يف ,  على حد سواء ادلادية ادلالية(Supporting Agency)تدعيم  -2

 .تنفيذ الًتبية

 .  بقصد الشفافية و ادلسائلة يف تنفيذ الًتبية(Control Agency)الرقابة  -3

 (.Stekholder)الوسيط بُت احلكومة مع مجيع أصحاب ادلصلة من الًتبية  -4

  ىيئة تنسيق اللجنة بُت ادلدارس . ب

 تشجيع النمو يف إىتماـ و تزاـ اجملتمع  على تنفيذ الًتبية اجلودة -1

 .و تقيم احلكومة تربية جودة (رلموع/ فرد )العمل للتعاوف مع اجملتمع  -2

جتميع و حتليل الطموح و األفكار و ادلطالب و اإلحتياج ادلتنوع للًتبية اليت يقدـ  -3

 .اجملتمع

 : التوصيات إىل مدير ادلدرسة عن , تقدًن مدخالت الًتجيح -4

 .السياسة و برنامج الًتبية . أ

 .اخلطة ميزانية تقدير الدخل ادلاا و مالية ادلدسة . ب



 .معايَت األداء وحدة الًتبية. ج

 .معايَت دلوظفي الًتبية. د

 .معيَت سهولة الًتبية. ىػ

 .برنامج التنفيذ و وضع على تربيتها, تقييم التقدير و ادلراقبة و السياسات -5

 .مدير ادلدرسة مبثابة رئيس اإلداري و ادلشرؼ.    ج

 : وظيفتو , كػالرئيس و ادلدير - 1

 وضع اخلطة. أ

 تنظيم األنشطة. ب

 توجيو األنشطة. ج

 تنسيق األنشطة. د

 تنفيذ ادلراقبة. ىػ

 تقييم اإلجراء على األنشطة. و



 احلكمة/حتديد السياسة. ز

 عقد اإلجتماع. ح

 إختاذ القرار.ط

 ادلعدات و ادلوارد ادلالية, التالميذ, تعيُت مكتب اإلداري. ي

 (OSIS)تعيُت منظمة بينية ادلدرسة . ؾ

 .تعيُت عالقة ادلدرسة مع اجملتمع و عامل العمل. ؿ

 :كػادلشرؼ يف هتمة قياـ اإلشراؼ عن  - 2

 نشاط التعليم التعليم. أ

 نشاط اإلرشاد و التوجيو. ب

 نشاط الألصفية. ج

 نشاط اإلدارية. د

 .نشاط التعاوف مع اجملتمع و زللي الشركة. ىػ



 (TU  )اإلدارة.  د

بعض الطقم من إدارة ادلدرسة احملتج يف .      اإلدارة ىي أداة احليوية يف تنفيذ تربية ادلدرسة

 : و تشمل فيما يلى , اإلستعداد لػرئيس اإلدارة

 إدارة التعليم .1

 إدارة الطالب .2

 إدارة ادلالية .3

 إدارة ادلوظف .4

 إدارة عالقة اجملتمع .5

 :رلاؿ منهاج الدراسية وظيفتو منها .ىػ

 وضع برنامج التعليم -1

 وضع تقسيم الوظيفة من ادلدرس -2

 وضع جدوؿ الدرس -3

 وضع تقييم التعليم -4

 .وضع الشروط عن صلاح الطالب أـ ال -5



 STTB و قبوؿ (Rapor)وضع اجلدوؿ عن قبوؿ الكتاب من تقرير التدريس  -6

 .تقدًن قائمة كتاب ادلعلومة لػلمدرس و الطالب -7

 . وضع التقرير عن تنفيذ التعليم دوريا -8

 :  وظيفتو منها (Humas)رلاؿ عالقة اجملتمع . و

 تنظيم و إجراء عالقة ادلدرسة مع أباء الطالب  -1

 تعزيز العالقة بُت ادلدرسة و اجملتمع -2

 .تعزيز تطوير عالقة ادلدرسة مع مؤسسة احلكومة و اإلجتماعى األخرى -3

 .إعداد التقرير عن تنفيذ توجيو اجملتمع دوريا -4

 رلاؿ الوسلة و اللواـز التمهدية. ز

 :تقييم وظيفتو كما يلى 

 ادلخروف من البضائع -1

 و وسائل التعليم, اإلستفادة من الوسلة و اللواـز التمهدية -2

 صيانة و تطوير -3

 .دتويل ادلالية من أداوة التعليم -4



 مدرس. ح

 (يف الفصل)كاف ادلدرس مسؤولية على مدير ادلدرسة و لو وظيفة إلقامة التعليم و التعليم 

 : و أما وظيفة ادلدرس و مسؤوليتو منها . بفعالية و كفائة

 إنشاء وحدة التعليم -1

 سنة/ خطة نشاط التعليم و التعليم ثصل دراسي )إنشاء برنامج التعليم  -2

 إقامة أنشطة التعليم و التعليم -3

 إجراء التطوير كل رلاؿ التعليم -4

 .و غَت ذلك, للدرس احملتج( job sheet)إنشاء و إعداد ورقة العمل  -5

كما ذكر قبلة و كذلك كػوا , كانت وظيفة ادلدرس يف ادلدرسة وظيفة مزدوجة

وظيفة وا الفصل ىو مساعدة مدير ادلدرسة يف إقامة . الفصل و ادلدرس يف شؤوف ادلكتبة

 : مبا يف ذلك , أنشطة اإلدارة يف الفصل

 إنشاء ادلخطط للجلوس الطالب -

 صنع اللوح لقائمة حضور الطالب و قائمة درس الطالب -

 إنشاء الكتاب حلضور الطالب -



 إنشاء الكتاب ألنشطة التعليم و التعليم -

 إنشاء نظاـ الفصل -

 إنشاء قائمة إعتصاـ الفصل -

  تقدًن ملحوظة خاصة عن الطالب -

 .ملء كتاب تقرير الًتبية -

 : منها , و أما وظيفة ادلدرس لشؤوف ادلكتبة يف مساعة مدير ادلدرسة

 مساعدة لتخطيط كتاب مواد ادلكتبة -

 مساعدة إلدارة خدمة ادلكتبة -

  مساعدة لتخطيط تطوير ادلكتبة -

 مواد ادلكتبة/ مساعدة لصيانة و إصالح الكتاب  -

  مساعدة يف سلزوف كتب ادلكتبة -

 .مساعدة يف إعداد تقرير التنفبذ عن أنشطة ادلكتبة مفتوحة -

 (BK)التوجيو و اإلرشاد . ط



التوجيو و اإلرشاد ىو أحد الطرؽ الذي تعمل و تعقد ادلدرسة لػمساعدة حل ادلشكلة 

إما فيما تتعلق عن ادلسئلة الداخلية أو اخلارجية لكي أف , عند األوالد يف مواجهة صعوبة التعليم

 .  يشرؾ عملية التعليم و التعليم جبيدة

موقع مدير ادلدرسة عن ىيكل ادلنظمة يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مراباىاف  

مث رئيس . على ادلوقع األوىل و ىو التنسيق مع جلنة ادلدرسة ملحوظ خبط ادلتزاوي  ادلتقطع

, ىناؾ نائب يف رلاؿ منهاج التدريس, حتت نائب مدير ادلدرسة, و نائب مدير ادلدرسة, اإلدارة

 .و ادلهارة, و عالقة العامة, و اللواـز التمهدية, و الوسيلة, و شؤوف الطالبية

على رغم هبذه ثالثة مكونات . و أما الطالب و ادلعلمة و وا الفصل يف ادلوقع األسفل

ولكن يف , الًتبية يف نظاـ الًتبية للمدرسة الثانوية احلكومية األوىل مراباىاف ؼ ادلوقع األسفل

 .ىذه ثالثة ادلكونات تستطيع تغيَت ادلوقع و قادرة إىل ادلوقع األوىل, عملية تدريسها

تقع رئيسية اإلدارة  يف ىذه ادلدرسة أيضا على مسؤولية مدير , شائعة يف ادلدرسة األخر

أمُت , شؤوف ادلوظف, شؤوف العامة أو اجلهاز و ادلخزوف, مث رئيس شؤوف اإلدارة, ادلدرسة

", LABKOM"مث شؤوف . "BP 3"أمُت الصندوؽ /شؤوف العامة , (األجرة)الصندوؽ رتينية 



فيق عمل , مدير ادلكتبة, مشغل الكمبيوتر, شؤوف إدارة الطالبية, مث. إدارة ادلهارة/شؤوف العامة

. و خدمة التنظيف, حريس األمن, ادلكتبة

 

 

 

  :أنشطة تنمية النفسية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مراباىاف  -6

 4.4اجلدوؿ 

 اليوم إسم األنشطة نمرة

 إثنُت حفلة اللواء 1

2 "PMR" إثنُت 

 مجعة الكشاؼ 3



 الدينية 4

زلاضرة 0أ

 مولد احلبشى. ب

 دالئل اخلَتات و الربدة. ج

 

 

 

 سبت

 الفنية 5

 حضرة و ُرْودَيلت.أ

 اخلاط. ب

 

 سبت

 الرياضة 6

 كرة السلة. أ

 كرة القدـ.ب

 اجلماح . ج

 

 سبت

 

 

 



 تقديم البيانات.ب

قسم العلـو تطبيق طريقة اإلمالء يف تعليم مهارة الكتابة يف الفصل حادى عشر العامل -  1

 . ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مراباىاف بتوالالطبيعية

 األىداؼ اليت تريد زلصوال. أ

األىداؼ اليت تريد زلصوال دلعلمة اللغة العربية يف تطبيق طريقة اإلمالء و ىي بعد 

لكرة أو األفكار من عدة , حتديد و قبض ادلعٌت: و يرجى للطالب أف يقدر , عملية التعليم

 .ادلكاملة الشفوية مناسبا و صحيحا

 التوكيل على مواد التعليم.ب

إستنادا بنتيجة ادلالحظة و ادلقابلة مع ادلعلمة درس اللغة العربية أف قبل جري التعليم 

و لذلك يطلب ادلدرس عارفا واسعا و تعميقا السيما . فينبغى أف يسلط على مواد التعليم أوال

مادة أساسية و أف / و كذلك يطلب ادلعلمة مادة منهاج الدراسي , يف الدرس الذي يعلمو

 .يسلط على األىداؼ ادلناسبة مع ادلواد اليت تعليم



بل مل يتم كلها مثل , يف توكيل مواد التعليم للمدرسعلم اللغة العربية ىو جيد و حسن

, أوال أف يدرس مادية سواء كانت أصال أو دعما, و قبل أف يدرس منهاج الدراسية. ما يرجى

لكى تكوف عملية التعليم جريا , و أف يستطيع تنفيذىا جبيدة مناسبة مع توجيو منهاج الدراسي

 .وفقا دلا رجاء

 اخلطوات ادلستخدمة. ج

 : يستخدـ ادلعلمة يف تعليم مهارة الكتابة بطريقة اإلمالء ادلسموع كما يلى 

 .لكي يًتكز إىتماـ مجيع الطالب يف اإلمالء, عقد إدراؾ الشعوري أوال -1

و . سواء كاف ببعض الطرؽ أو بقراءة كلها, و ال أسرع, يبدأ ادلعلمة إمالء بواضح -2

 .و سجلتها يف كراستهم, من خالؿ إىتماـ الطالب و مساعها حاـز

ىل من الصحيح أو اخلطإ , مث لفحصها, مجع مجيع سجالت اإلمالء من الطالب -3

 .إمالئها

مث يأمر أحد الطالب , يعتقد ادلعلمة سؤاؿ و جواب عن اإلمالء الذي يعمل حديثا -4

 .لكتابتو يف السبورة



و يقدر أف يشرح عودا عن اجلملة اليت مل يفهم , يصحح ادلدرس إمالء كلها -5

 .الطالب

 .ينتهى ادلعلمة تعليمو بتقدًن عدة التوجهات و النصائح إىل الطالب -6

 وسائل اإلعالـ ادلستخدمة. د

إستنادا من نتيجة ادلالحظة و ادلقابلة مع ادلدرس الذي يعلم درس اللغة العربية 

و وسائل اإلعالـ ادلستخدمة يف التعليم , بإستخداـ وسائل اإلعالـ عند التعليم يف الفصل

و ىذا بسبب قلة الوجود من وسائل إعالـ التعليم يف . بالسبورة و ادلعلمة الذي يعلمها

.  حىت قد يشرح ادلعلمة بإظهار و واصف على السبورة, ادلدرسة

 مادة التعليم.        ىػ

يف يـو أعلنت ادلدرسة عن . نا تلميذ إندونسي أدرس يف احدى مدارس الرياضأ     

. رحلة إىل ادلنطعة الشرقية على اخلليج العريب

وكانت السيارة يف اإلنتظار . ويف يـو الرحلة وصل ادلشرفوف والتالميذ مبكرين إىل ادلدرسة

ويف طريقنا شاىدنا حقوؿ الزيت . سارت بنا السيارة يف طريق طويل وسط الصحراء



. وخطوط األنابيب اليت تنقل الزيت إىل ادلواين

. وصلنا الظهراف بعد ست ساعات، وأقمنا يف اسًتاحة الطالب جبامعة البًتوؿ وادلعادف

 وىي جامعة كبَتة

كانت عالمة الصحة يف ادلاضي أف يكوف اإلنساف مسينا، كثَت اللحم والشحم،      

وكاف الناس يأكلوف كثَتا . فاإلنساف السمُت ىو الصحيح، واإلنساف النحيف ىو ادلريض

وكاف الرجاؿ يفضلوف الزواج بادلرأة السمينة، وال حيبوف الزواج بادلرآف . إذا وجدوا الطعاـ

. النحيفة

تقدـ الطب كثَتا األف وظهر أف ىناؾ أمراضا يصيب الشخص السمُت، وىي أمراض       

لقد أصبحت البدف اليم عالمة . أمراض القلب والسكري وضغط الدمي: خطَتة، مثل

على ادلرض، وأخذ الناس يتبعوف احلمية، فيتناولوف طعاما قليال، ويبتعدوف عن سكريات 

 .والدىوف والنشويات

 

 التقييم ادلستخدمة. ح



إستنادا مبقابلة مع ادلعلمة درس اللغة العربية أف التقييم الذي يعمل على الطالب بنسبة 

تقدير العملية ىو التقدير الذي يعمل . على أمرين ىي تقدير العملية و تقدير نتيجة التعليم

يعمل تقدير نتيجة التعليمبطريقة اإلمتحاف . و قلة, و كفاء, بشروط جيدة, ادلعلمة يف التعليم

ادلعرفة، /بالتقدير الذي يشمل على جانب ادلعرفية , أو التدربات أخرى, و الشفهي, التحريري

 .ادلهارة/و احلركية, ادلوقف/و العاطفية

بعد أنشطة . التقييم على ىذا ادلعريف يشتمل على كل مواد الدروس, ادلنظور من ادلعريف

و كذلك .  أو كثَتا باإلمتحاف اليومية"LKS"و ىذا يعمل بالتقييم ادلكتوبة لعمل . تنفيذ التعليم

 .فصل دراسي يف ىذه ادلدرسة تطلب كل معلمة الدرس ليصنع سؤاؿ أنفسهم/باإلمتحاف العامة

ألف ىذا رلاؿ العاطفي يقدـ موقف , فينبغى أف يقدـ إىتماما خاصا, و جملاؿ العاطفي

بل يشعر ادلدرس درس اللغة العربية ىنا , و التكلم, و ادلناقسة, إما يف التعليم, و سلوؾ الطالب

 .و ىذه يسبب بكثرة الطالب الىت أف يكوف إىتماما, صعوبة إلعطاء النتيجة

و عمل  (السيما الصالة)خاصة يدعم يف عناصر أساسية للعبادة , أما رلاؿ النفسي

 .مهارة احلركة و مهارة أخر مل يتم تقدميها, و عن حركة اإلنعكاس, العبادة األخر



 ادلدرسة قسم العلـو الطبيعيةإصلاز الطالب يف الفصل احلادي عشرالعلـو الطبيعية العامل 

: الثانوية احلكومية األوىل مراباىاف بتوال 

 

 

 4.5اجلدوؿ 

 نتيجة إسم نمرة

 80 عُت جارية 1

 80 ألفي نور رزقى 2

 80 أليشى 3

 70 النساء العوىف 4

 80 أفري النور 5

 70 فطر أديتيا 6



 80 ِحلمية 7

 60 ِحْندري 8

 60 ِعْمرباف 9

 80 إيتا رتنا ساري 10

 80 كيكي زكريا 11

 80 لِْندا أمااَيل  12

 80 زلمد فخرى رمضاىن 13

 70 زلمد فوزي سوفياف 14

 80 زلمد رندا رياضى 15

 70 نور حكمة 16

 80 نور حسنة 17



 70 نور ُحسنَيل ِسيتياىن 18

 70 نور الشمسية 19

 70 أ. فُػًْتى عيشة دماينىت 20

 90 س . رابية األداوية 21

 90 روضة ادلنورة 22

 60 ريتنو حريادى 23

 80 رِيٌت مولدة 24

 70 روسا أيو إِْلياىن 25

 70 ُرمْسيٍت 26

 70 زىرة النساء 27

 



و ىذه من , 90يظهر طالباف أف يناال نتيجة عالية ىي بالنتيجة , إستنادا فيما اجلدوؿ

و أما من , 70 طالب بنتيجة 10و ينالوا , 80 طالب أف ينالوا ننتيجة 12قيمة عالية و 

 .75و عدد من نتائج متوسط بنتيجة . 60يناؿ بنتيجة أسفل ثالثة طالب بنتيجة  

العوامل الىت تأثر تطبيق طريقة اإلمالء على مهارة الكتابة للصف احلادي عشر - 2

 . ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بتوالقسم العلـو الطبيعيةقسم العلـو الطبيعية العامل 

 معلمة. أ

 خلفية الًتبية- 1

فػيحصل تعليما جيدا من ادلعلمة الذي يعلم خارة ,       ادلعلمة خبفية الًتبية ادلناسب مع مهنتو

 .اإلختالؼ يف خلفية الًتبية ستأثر إىل درجة نتيجة الًتبية, فبذلك. من قدر علمو

إستنادا من ادلعلومة و البيانات من نتيجة ادلقابلة مع مدير ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

ادلعروؼ أف ادلعلمة درس اللغة العربية يف العاـ , احلكومية األوىل مراباىاف مديرية باريتو كواال

 ىناؾ شخص واحد و ىي الدكًتورنداه محيدة ادلاجستَت خبلفية 2012/2013الدراسي 



الًتبية قبلها من خريج اجلامعة اإلسالمية احلكومية أنتاساري باصلرماسُت قسم تدريس اللغة 

 يف اجلامعة (S2) و عودا إلتحقت بقسم تدريس اللغة العربية درجة ثانية (S1)العربية درجة أوىل 

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

 خربة التعليم-  2

حىت يطلب معلمة اللغة , كانت خربة التعليم عند ادلعلمة أمرا مهما يف تقدًن ادلادة

أو بكثرة قراءة , إما مبشًتؾ التدريب أو التأىيل الفٍت, العربية لكي يتطور و يتسع علومو دائما

 .و يزيد دائما عن خربة تعليمو, كتب التعليم و الكتب ادلتعلة باللغة العربية

إستنادا بنتيجة ادلقابلة و ادلعروؼ أف ادلعلمة درس اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية 

اإلسالمية احلكومية األوىل مراباىاف مديرية باريتو كواال عنده خربة التعليم حىت احلادي عشر 

 .سنة و ميسك درسا واحدا و ىو درس اللغة العربية

و , "Workshop"مث عن زيادة اخلربة مثل إشًتاؾ التدريب و التأىيل الفٍت مثل 
إضافة بنتيجة مقابلة الكاتبة مع ادلدرس درس اللغة العربية الذي قد , التدريب و حلقة دراسية

 .إشًتؾ تدريبا و تأىيال فنيا عن درس خاص يف اللغة العربية

 طالب .ب



    أحد العوامل  اليت تأثر على الًتبية يف ادلدرسة و تصيب يف تنفيذ و نتيجة حتصيل القصد 

و , و يف األساس الرغبة ىي اإلىتماـ ادلتضمن على الشعور. ادلريد و ىي عامل رغبة الطالب

مع شعور سرور بذلك , ألف يشعر وجود األمور يف شيء, الرغبة ىي ميل الروح على شيء

 .شيء

و , وادلدرس درس اللغة العربية,      و من نتيجة ادلقابلة الىت عملت الكاتبة على وا الفصل

. تقريبا أف مجيع الطالب حيبوادرس اللغة العربية, قلة من بعض الطالب يف الفصل احلادي عشر

و ىذه تظهر من إىتماـ كل الطالب عندما تنفيذ أنشطة التعليم و التعليم فػيحب الطالب  

درس اللغة العربية و الوثيقة من نتيجة التعليم أو إصلاز تعليم الطالب عالية جدا يف درس اللغة 

 .العربية

 الوسيلة و اللواـز التمهدية. ج

معروؼ أف ادلرافق يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ,       من نتيجة ادلالحظة و ادلقابلة

مثل وجود الوسية و اللواـز التمهدية و مرافق ادلدرسة , األوىل مراباىاف مديرية باريتو كواال كافية

كتاب ادلدرسية و , اليت تشتمل على كل وسائل اإلعالـ و أدوات التعليم مثل حربة و السبورة

بل وجود ادلخترب مل يكن عمال .  و إستخداـ ادلوسيلة مثل القاعة و ادلكتبة(LKS)أوراؽ العمل 

 .أو مستخدما يف تعليم اللغة العربية



 ختصيص الوقت. د

     الوثيقة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل مراباىاف مديرية باريتو كواال بنسبة 

تستخدـ لفتح .  دقيقة2x45من نتيجة ادلقابلة أف الوقت ادلتاح ال يكفى لساعتُت يف الدرس 

و أحيانا يف الدرس يوجد .تقدًن السؤاؿ و ختم الدرس, شرح الدرس, شرح اذلدؼ, الدرس

. ادلعلمة مادة الدرس اليت تشتمل على مادة واسعة حىت إحتياج على كثرة الوقت لفهم الدرس

 

 تحليل البيانات . ج

و الوثيقة ادلتعلقة بتطبيق , و ادلالحظة, بعد معاجلة البيانات و تقدميها من نتيجة ادلقابلة       

طريقة اإلمالء  يف تعليم مهارة الكتابة للصفاحلادي عشر قسم العلـو الطبيعية العامل ادلدرسة 

يستخدـ . و اخلطوة التالية ىي حتليل البيانات, الثانوية  اإلسالمية احلكومية األوىل مراباىاف

لكي ىذا . التحليل حلصوؿ النتيجة ادلناسبة من كل البيانات اليت تعرض يف ىذا البحث

 .تقدـ الكاتبة بنسبة العرض قبلها بنظاـ و تتابع, التحليل يف سبيلو

تطبيق طريقة اإلمالء يف تعليم مهارة الكتابة للصف احلادي عشر قسم العلـو الطبيعية  -1

 .ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوال مراباىاف مديرية باريتو كواال



    اذلدؼ الذي يريد أف حيصل حتليل البيانات عن اذلدؼ الذي أف حيصل ادلعلمة درس اللغة 

العربية ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل مراباىاف يف تطبيق طريقة اإلمالء بعد عملية 

فكر أو أفكار من عدة اخلطاب , حتديد و تقاط ادلعٌت: يرجى على الطالب أف يقدروا , التعليم

 .الشفوي صحيحا و ىي الثانوية

     ينبغى ادلعلمة درس اللغة العربية تقدًن التوكيل على مادة التعليم يف عملية التعليم قبل يعلم 

خصوصا الدرس الذي يعلمو ديناميا حىت يكوف تسريع عملية التعليم يف دورىا سيحمل على 

 .حصوؿ ىدؼ التعليم ادلقصود

      و كذلك يرجى أيضا للمعلمة درس اللغة العربية تكويل مادة األصوؿ و الدعم باإلضافة 

فلذلك إذا ادلعلمة عدـ تكويل مادة . لكي يلقى جبيد, على تكميل اذلدؼ ادلناسب مبا يعلم

 .التعليم سيكوف صعوبة يف إدارة عملية التعليم

فبذلك كاف ادلعلمة الذي يتوىل رلاؿ العلـو سيفكر حدسيا عندما مقارنة مع ادلعلمة الذي 

بل لن يقدر ادلعلمة , و وسيطة أو توصيل فقط, على الرغم ادلدرس كػوسيط. عدـ التكويل

ولكن تكويل أصوؿ و دعم الدرس ادلقصود . إقامة دوره عندما ال يتوىل ادلعلمة قبل تعليمو

 .لتكويل علـو ادلعلمة يف تنفيذ عملية التعليم دتاما قوة و ديناميكيا



جلعل التعليم ادلواتية و احلسن فػينبغى ادلعلمة تكويل مادة األصوؿ و الدعم ,       و لذلك

و ينبغى ادلعلمة تكويل مادة أصوؿ و دعم الدرس مبالحظة ادلنهاج الدراسي ادلانسب , ادلواتية

باذلدؼ و ادلواد اليت سيعلم لكي مناسبا بالتماـ و الكماؿ يف شرح ادلادة الىت  سيعلم مثل ما 

 .رجاء باخلَت

     يستخدـ ادلعلمة خطواة يف تعليم مهارة الكتابة يف إستخداـ اإلمالء ادلسموع بنسبة 

 .أىداؼ األداء جبيد ألف اخلطوات ادلتطبقة تكوف تنفيذا جبيد و ترجى من نتيجتها جيد

     وسائل اإلعالـ ادلستخدمة يف إختيار وسائل اإلعالـ للتعليم ادلناسب و الصحيح لكي 

أف تكوف عملية التعليم تنفيذا باجليد و سيخفض ادلتنوع فظيا و يساعد الطالب من خالؿ 

 .و لن جيرى التعليم باجليد دوف بوجود وسائل اإلعالـ ادلتنوع. إستخداـ وسائل اإلعالـ

نوعها ,       من خالؿ إستخداـ وسائل اإلعالـ للتعليم الناسب باذلدؼ و مادة التعليم

و ىذه بسبب ألف عامل إستخداـ وسائل اإلعالـ ادلتنوعة حىت , (أكثر من واحدة)متنوعة  

و تتشكل ىذه . جترى عملية التعليم باجليدة عندما يدعم أيضا من حالة مناسبة يف الفصل

و مناسب باذلدؼ , احلالة من خالؿ إستخداـ وسائل اإلعالـ ادلناسبة و يساعد فهم الطالب

 .و ادلادة و نوعها متنوعة



و ىي تقييم العملية و تقييم نتيجة ,   التقييم الذي يعمل إىل الطالب بناء على أمرين 

. و قلة, و كفاية, بشروط جيد, تعمل قيمة العملية للمعلمة عند جري عملية التعليم. التعليم

بتقييم , أما تعمل قيمة نتيجة التعليم بطريق اإلمتحاين التحريرى و الشفوى و التدريبات األخر

 .ادلهارة/احلركية, ادلوقف/العاطفية, ادلعرفة/الذي يشتمل على جانب ادلعرفية

", Apersepsi"بػ      تنفيذ تقييم التعليم عند ادلعلمة درس اللغة العربية حينما جيرى الدرس 

و ىذا بسبب يشعر , قد عقدت باجليد و لو مل يلقى كل لقاء, إختيار بعدي, إختيارقبلي

و إجراء تقييم التكوينية , ادلدرس ادلتعلق أف الطالب قد تولوا مادة الىت قدمت باجليد

و يف تعليقو مع مبدإ إستمراري . عندما قد مت واحدا أو عدة أبواب البحث (اإلمتحاف اليومية)

و تظهر أف تقييم نتيجة التعليم قد عقد إنتظاما و , الذي يعقد للعينة (اإلستمرارية)

 .إستمرارامن وقت إىل وقت

     تقييم التقدير من نتيجة التعليم الذي يعقد للمعلمة درس اللغة العربية قد عقد باجليد 

 .و رلاؿ احلركية, و رلاؿ العاطفية, من خالؿ تقييم رلاؿ ادلعرفية, بإستخداـ مبدإ شامل



تنفيذ التقييم عند ادلعلمة درس اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية , و من حتليل الكاتبة

اإلسالمية احلكومية األوىل مراباىاف مديرية باريتو كواال قد عقد باجليد ألف مبادء التقييم 

 .ادلقيمة يف التقييم يكوف معموال باجليد

  أما العوامل اليت تأثر يف تطبيق طريقة اإلمالء على مهارة الكتابة يف الفصل احلادي عشر 

 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل قسم العلـو الطبيعيةقسم العلـو الطبيعية العامل 

 :مراباىاف مديرية باريتو كواال لشموؿ كما يلى 

 عامل ادلعلمة- 1

ألف ذلك ستأثر على ,     كاف ادلعلمة ادلالئم من خلفية الًتبية ادلناسب بالدرس متمسكو

 .دتكُت ادلادة يف عملية التعليم

إستنادا من البيانات عن خلفية تربية ادلعلمة لدرس اللغة العربية يكوف أف يقاؿ مناسبا 

مث من نتيجة ادلقابلة و . قسم تدريس اللغة العربية (S2)مبهٍت ألنو سلرج للدرجة الثانية 

ادلالحظة أيضا تدؿ على أف ادلعلمة يف رلاؿ الدراسة اللغة العربية قد إشًتؾ يف تدريب و ترقية 

 .فنية ادلتعلقة باللغة العربية



يف  (S1)       خلفية الًتبية للمعلمة درس اللغة العربية قبلو ىي من متخرج الدرجة األوىل 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية أنتاسري بنجرماسُت قسم تدريس اللغة العربية مث إلتحق إىل 

 يف اجلامعة  اإلسالمية احلكومية ماالنج بأخذ قسم اللغة (S2)مستوى عاا الدرجة الثانية 

 .العربية عودا

     و كل ذلك يكوف حتليال أف ادلعلمة درس اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية مديرية 

و من وجو العلـو كانو خلفية الًتبية , باريتو كواال بنسبة مهنيتو كادلعلمة درس اللغة العربية

ادلناسبة كػادلدرس درس اللغة العربية و ىذه تكوف عامال كافيا لدعم يف تنفيذ تطبيق طريقة 

 .اإلمالء للدرس اللغة العربية يف تلك ادلدرسة

يعرؼ أف ادلعلمة درس اللغة العربية ادلدرسة اإلسالمية الثانوية ,      و من نتيجةعرض البيانات

 سنوات و يتمسك 11احلكومية األوىل مراباىاف مديريو باريتو كواال لديو خربة التعليم دلدة 

درسا واحدا فقط و ىو درس اللغة العربية و ىذا يكوف عامل الدعم يف تنفيذ طريقة اإلمالء 

 .لدرس اللغة العربية يف تلك ادلدرسة

 عامل الطالب . أ

       نشاط و رغبة التعليم للطالب عي من عامل دعم النجاح يف تطبيق طريقة اإلمالء يف 

و , و ادلقابلة مع بعض الطالب, إضافة من نتيجة ادلالحظة. تعليم مهارة الكتابة اللغة العربية



و ىذه منظورة من إىتمامهم . حصلت ادلعلومة أف مجيع الطالب حيبوا درس اللغة العربية تقريبا

و جيعل الطالب نشاطا يف التعليم و إىتماـ شرح . يف إستعداد األدوات الىت تدعم على التعليم

 .ادلعلمة دائما بسبب تطبيق طريقة اإلمالء

يكوف عامل الطالب يف ىذا البحث عامل الدعم يف تطبيق طريقة اإلمالء ,         و لذلك

يف التعليم مهارة الكتابة اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل مراباىاف 

 .مديرية باريتو كواال

 عامل الوسيلة و اللواـز التمهدية. ج

و . مرافق تعليم اللغة العربية ادلتاحة يف ادلدرسة يكوف تسهيل ادلعلمة  يف تنفيذ التعليم

سلتلفا بالتعليم الذي , سيكوف ادلرافق أيضا حتفيز ا لػتعليم الطالب و القدرة يف ترقية التمكُت

 .عدـ إستخداـ ادلرافق

        إستنادا بعرض البيانات قبلو يكوف أف يقاؿ الوسيلة و اللواـز التمهدية و ادلرافق لتطبيق 

طريقة اإلمالء يف تعليم مهارة الكتابة اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

األوىل مراباىاف مديرية باريتو كواال قد عرض حىت يسهل ادلعلمة لتنفيذ التعليم و يكوف حتسُت 

و . سللفا بالتعليم الذي عدـ إستخداـ الوسية و اللواـز التمهدية, التمكُت للمدرس و الطالب



من البياف أعاله حيلل أف الوسيلة و اللواـز التمهدية و مرافق التعليم مهارة الكتابة اللغة العربية 

. يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل مراباىاف مديرية باريتو كواال يكوف عامل الدعم

 

 ختصيص الوقت. د

إستنادا بنتيجة ادلقابلة من الوثيقة يف ادلدرسة الثانوية  اإلسالمية احلكومية األوىل 

.  دقيقة2x45مراباىاف مديرية باريتو كواال أف الوقت ادلتاح ال يكفى ساعيت الدرس 

 . تقدًن السؤاؿ و ختم الدرس, شرح الدرس, شرح األىداؼ, مستخدمة لػفتح الدرس

و أحيانا يف الدرس يوجد ادلعلمة مادة الدرس اليت تشتمل على مادة واسعة حىت 

.   و الذي يكوف عامال يف تأثَته قلة الوقت ادلتاحة, إحتياجا على كثرة الوقت لفهم الدرس

 


