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 تولونج أجونج توضيخ املدرسة املتوسطة اإلسالمّية سوانن كاليجاغا كاليداوير .1

 :ادلدرسةادلتوسطةاإلسالمّيةسواننكاليجاغااسمادلدرسة .أ
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 :رجياسريالقرية

:كاليداويرادلنطقة

:تلونجاجونجرجينسي

:جاوشرقيزلافظة

1983يوليو16:د.اتريخالوقوف

 :الصباحه.وقتالتعلم

 تولونج أجونج اتريخ أتسيس املدرسة املتوسطة اإلسالمّية سوانن كاليجاغا كاليداوير .2

األسالم ادلتوسطة ادلدرسة يف البحث الباحث إجراء كاليداويربعد كاليجاغا سوانن ية

الذيبدأ ادلرض، البحث.بسببتفشي وصفنتائج ديكن وادلقابالت، ادلالحظة طريقة ابستخدام
                                                           

لونجاجونجوواثئقشخصيةمنمدرسةادلتوسطةاالسالميةسنانكاليجاغاكاليداويرت1
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العامادلاضيمليتمكنالباحثونإالمنإجراءحبثقصَت،حصلالباحثونمنوعلىبياانتيفشكل

جاغاكاليداوير.ابلنسبةللتاريخادلوجز،ملفاتعناتريخموجزادلدرسةادلتوسطةاألسالميةسنانكالي

 ديكنللمؤلفأنيوضحمايلي:

 حوايلعام اجملتمعاتيفرجاسري،1983" أبن الشخصياتالتأسيسية وعيمن ىناك كان

كاليباتوروابيواريفكانتعدةقرىتقعجغرافيايفادلنطقةاجلبلبةيفمنطقةجنوبكالداويرالفرعية

هااليزالبعيداعنالقرىيفمنطقةكاليداويرالفرعيةالشماليةألنيوجدابلفعلالعديدواليتكانتعليم

منمؤسساتالتعليمالثانويوالعلي.

نتجعننقصالتعليمأنتكونحالةاجملتمعالتزالبدائيةومتخلفةوضعيفةاقتصاداي.كما

عناألملألهناالتزالتتسمابلكثَتمنأنالظروفاالجتماعيةوالثقافيةللمجتمعبعيدةكلالبعد

ادلقامرة،والثقافاتاليتتؤديإىلتقاليدوثنيةوخرافية،رغمأهنممسلمون.إلنقادوجتهيزجيلالشباب

مبايتماشىمعالتعاليماإلسالمية،منالضروريإنشاءمؤسسةتعليميةإسالميةتسمىفيمابعدمدرسة

 اليجاغا.ادلتوسطةاإلسالميةسواننك

 يف فقط الدين قسم إىل مدرسة إبنشاء اإلذن خطاب إصدار 2مت برقم1985يناير

موقعمنالدكتورعبدالفتاح،نيابةعنرئيسادلكتباإلقليميلدائرةالدين1985/ب/3/845ل.م/

قبولطالبجدديفيو ادلدرسة فتحإدارة التصريح، انتظارإصدار وأثناء الشرقية. ليومقاطعةجاوة

وبعدإصدارالتصريح،منحةادلدارساحلقالقانوينيفتوفَتالتعليموالتدريسومسحذلاإبجراء1983

اختباراتادلساواةيفادلدارسالعامة.يفإدارةادلدرسة،يكونمديروادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةسوانن

جونج.كاليجاغاحتترعايةمؤسسةادلعارفالتعليميةيفمنطقةتلونجا
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رجياسري اإلسالمية اإلبتدائية يفمبٍتادلدرسة متضمنا تعليمو تنفيذ كانمكان يفالبداية،

اإلسالمية اإلبتدائية ادلدرسة رجياسريو اإلسالمية اإلبتدائية وكانالطالبفقطمنخرجييادلدرسة

اإلع الدراسة يف االستمرار اإلبتدائية ادلدرسة خرجيو يفضل بينما أنكليباتور. يعتقدون ألهنم دادية

الوضعالقانوينلشهادةادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةغَتواضحوالديكنقبولاخلرجيُتيفعاملالعمل.

بعدمرورالوقت،منادلعروفأنشهادةالتخرجمنادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةذلانفسوضعخريج

االبت لذلكيلتحقخرجيوادلدرسة الثانوية، اإلسالميةسنانادلدرسة ادلتوسطة يفادلدرسة تدرجييا دائية

كاليجاغا.

من واشًتى1996إىل1983خاللالفًتة اإلسالمية، ادلتوسطة زادعددطالبادلدرسة

 عام يف ادلدرسة 1996مديرو بعد على تقع اليت مريكية قرية222أرضالسيد غربقاعة مًت

زتام.1فصولدراسةوغرفتُتلإلدارةو4مع1997رجياسريوقامواببناءادلبٌتاخلاصبويفعام

بناءفصولىناكا ديكندلديريادلدرسة ويفالنهاية ادلكاناجلديد، دلزيدوادلزيدمنالطالبيفىذا

فصال12دراسيةجديدةومرافقداعمة.حىتاألن،تضمادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةسواننكاليجاغا

 وغَتىا الصالة وغرف وادلكتبات العلوم وسلتربات الكمبيوتر دلختربات وغرفا ادلرافقدراسيا من

2الداعمة".

3ىناكالعديدمنالشخصياتاليتعملتمديرةمدارسحىتاألن.أماعنالشخصيات:

 النمرة اسم الشخصية

                                                           
واثئقشخصيةمنمدرسةادلتوسطةاإلسالميةسنانكاليجاغاتوولونجاجونج2
نفسادلرجع3
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إىل1998والفًتةمن1993إىل1983مشوريزكراي،الفًتةمن

2222 

1. 

 .2 2221إىل2222عليفتوين،الفًتة

 .3 2211إىل2221الدكتورسورين،الفًتة

 .4 إىلاألن2211اسراريمصطفي،الفًتة

 

 تولونج أجونج بنية املدرسة املتوسطة اإلسالمّية سوانن كاليجاغا كاليداوير .3

اإلسالميةسواننكاليجاغا ادلتوسطة ادلدرسة بنية مثلىذا يوجددائما مدرسة، يفمؤسسة

 الباحثبعمل يقوم ادلدرسة، الباحثبياانتبنية يالحظ أن البياانتفهيوبعد أما مالحظات.

4كاآليت:

مهامإضافية  النمرة اسمادلعلم رلالالدراسة

  .1 اسراريمصطفيادلاجستَت  رئيسادلدرسة
فريقتطوير

 ادلدرسة
  .2 عليفطاين 

فريقتطوير
 ادلدرسة

  .3 ىاديسوفينو الفقة

فريقتطوير
 ادلدرسة

  .4 زلروجي الًتبيةادلدنية

فريقتطوير   .5 ىارينطا الفيزايء

                                                           
 نفسادلرجع4
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 ادلدرسة
  .6 الدكتورسورين الفقو مستشار

مدرسالصف
 السابعج

تعليمالعلوم
االجتماعية
 واللغةاجلاوية

  .7 ليلينكمة

تعليمالعلوم انئبرئيس
 االجتماعية

  .8 مستقيم

مدرسالصف
 اتسعأ

القرأن
احلديث،علم
األحيأواتريخ

الثقافة
 األسالمية

  .9 صولية

مدرسالصف
 اتسعج

اللغة
األندونيسية

 واحلرفية

  .12 سوسوانتُت

مدرسالصف
 ذتانيةب

  .11 إرانسيتيانينجسيوادلاجستَت اللغةاإلصلليزية

انئبرئيس
 الطالب

  .12 سوكينجوحيودي الرايضيات

انئبرئيسقسم
 ادلناىج

  .13 فريدةروحييت اللغةاإلصلليزية

مدرسالصف
السابعأو

مشرفوحدة
 صحةالطالب

اللغة
األندونيسية

واحلرفية،مهارة
 الفنونوالثقافة

  .14 ىٍتدويرايان

مدرسالصف   .15 سوفرفيت الًتبيةادلدنية
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 اتسعب
KTU  16 الدكتورساليم.  

  .17 نوراليلية الفقة 
مدرسالصف

 اتسعج
  .18 سيفالعمران اللغةالعربية

مدرسالصف
 ذتانيةب

  .19 بشراين الرايضيات

مدرسالصف
السابعبو

رللسابين
 الطالب

العلومالطبيعية
والبيولوجيا
 والكيمياء

  .22 ايندرايىن

أىلالسنة 
 واجلمعة

  .21 نورخالق

  .22 سيتزلفيأولُتهني اللغةالعربية تعاوين
  .23 رايدايانوايت عقيدة مكتبة

  .24 رحيانورفريدا الرايضيات طاقماإلدارة
الرايضيات، طاقماإلدارة

العلومالطبيعية
 والكيمياء

  .25 اسيةىدااييت

التوجيو
 اإلرشادي

التعليم
 اجلسدي

  .26 زينالواناسراري

احلرف مشغلادلدرسة
وتكنولوجيا
العلومات
 واالتصالت

  .27 سريرزتة

  .28 دمحمحسبحبييب عقدةاألخالق 
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  .29 ارضواألبرار اتريخاالسالم االدارةالعامة
حراساألمن
 وعمالالنظافة

  .32 كندونجفريهادي 



 التأسيسية للمدرسة املتوسطة اإلسالمية سوانن كاليجاغاالشخصيات  .4

 عام ادلدرسة 1983أتسست وىناك شخصيات، عدة قبل من شخصية12وأتسست

5أسستادلدرسة.أماعنالشخصيات:











 

الرؤية ورسالة  .5

 املدرسة 

أن بعد

أبلغأحد ادلدرسة، ورسالة حولرؤية مقابالتمعموظفيادلدرسة أدىلالباحثمبالحظاتأو

                                                           
 نفسادلرجع5

 النمرة اسم الشخصية

  .1 مشهوريزكراي
  .2 نورخالق
  .3 زلراجي
  .4 امسوعي

  .5 سوفرميادلاجستَت
  .6 ىديسوفنو
  .7 عليفطاين

  .8 امامتورمودي
  .9 سويطاعرفُت

  .12 نصابندي
  .11 عبدولمنان
  .12 عبدولمناف
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ختزينالبياانتموظفيادلدرسةأنبياانترؤيةادلدرسةورسالتهاقدمتتقدمهامنخاللأدوات

لفًتةطويلة،فيمايتعلق البحثمليتمتنفيذىا ألنوالختصارالوقتمعتفشيادلرض،كانىذا

6برؤيةورسالةادلدرسةاليتمتإرساذلامنقبلموظفيادلدرسةمنخاللأدواتختزينالبياانت:

جيدةومنظوروطٍت.:تنشئةطالبمتفوقُتيفاإلصلازولديهمإديانومعرفةوأخالقرؤية

:رسالة

 تقدًنخدماتتعليميةوتوجيهيةفعالة.حىتيتطوركلطالبعلىالنحواألمثل. .1

تقدًنالتوجيويفاجلوانبادلعرفيةوالعاطفيةوالنفسيةاحلركيةبطريقةمتوازنةحبيثيكونلكل .2

 طالبأحكاموإديانابلعلوموالتكنولوجيا.

والروحيحبيثديكنلكلطالبأنيتطورإىلإنسانسليمجسدايإجراءالتوجيواجلسدي .3

 وعقليا.

 تعزيزاحلماسلتعلمكيفيةفهمنفسك،حىتيعرفكلطالبنقاطقوتووضعفو. .4

 تنشئةالطالبوتدريبهمعلىاالنضباطالبشريوالقرابة. .5

 حتسُتاإلبداعالتدريسييفكلدرس. .6

 7أهداف :

 رتيعالطالباإلديانواإلسالمواألخالقاحلميدة.يفهنايةالدراسة،كانلدى .1

 يفهنايةالدراسة،قرأرتيعالطالبالقرآنبطالقة. .2
                                                           

 نفسادلرجع6
 نفسادلرجع7
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 يفهنايةالدراسة،قامرتيعالطالببوعيوإخالصبتنفيذواجباهتميفعبادةهللا .3

 ديكنقبولاخلرجيُتيفادلدرسةالثانويةادلفضلة. .4

 تتفوقيفرلالالعلوم. .5

كلمدرسةرؤيةورسالةألنوجودرؤيةورسالةيعٍتأنادلدررسةقادرةجيبأنيكونل

سوانن اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة الدتتلك ادلستقبل. يف طالهبا علية سيصبح ما إدراك على

حول أعاله ادلؤلفون ذكر وقد لطالهبا اخلاصة أىدافها ذلا بل ورسالة رؤية كاليداوير كاليجاغا

 صةهبا.أىدافادلدرسةاخلا

 تولونج أجونج أحوال الطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية سوانن كاليجاغا كاليداوير .6

 أحوال الطالب املدرسة  . أ

بعدأنأبدتالباحثةمالحظاتللمدرسةادلتوسطةاإلسالميةسواننكاليجاغاكاليداوير،

رتيعطالب يتعلم حاليا، الطالب. احلايلجلميع الوضع لاللتزامعرفتالدراسة سبكة. ادلدرسة

ابلربتوكوالتالصحيةواحلفاظعلىالصحةالشخصية.

ادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةسواننكاليجاغاكاليداويرذلامزاايعلىادلدرسةاألخرى،مبا

جلهوداحلكومةيفتنفيذ الربانمجالرائداستمرارا يفذلكبرامجالكتاباألصفر.متتشكيلىذا

ية.منخاللبرانمجالكتاباألصفر،سيتقنالطالبتدرجيياعلومالشرفةوديارسونتعليمالشخص

 مهارةالقراءةحىتيصبحواأكثرطالقةيفقراءةالكتابةالعربيةأوالقراءةالعربية.
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 8امساء طالب الصف السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية سوانن كاليجاغا كاليداوير . ب

 

                                                           
 نفسادلرجع8

 النمرة السابع )أ(اسم طالب الفصل 

 .1 ازتدفريزلستياوان
 .2 انواروراىاديكوسوما

 .3 عزىسلستيا
 .4 دفتنيقاال

  .5 فيليسياانايكا
 .6 فيفيجيًتالستارى

 .7 كيليسكريسدا
 .8 عزيادكياسلسبال
 .9 لياندكاىلكافرادتا

 12 لدايلورابال
 .11 مولناريفيل

 .12 مؤدينادلهيمن
 .13 دمحمالفينورمضان

  .14 دمحمجادكا
 .15 متياامندلستاري

 .16 نيزاهنايتول
 .17 نوفااندراكوسوما

 .18 ريهاناديتيا
 .19 ركيسيتياوان
 .22 ريكوسيتياوان
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 النمرة )ب( اسم طالب الفصل السابع 

 .1 عبدهللاعلماندافت
 .2 اديتماجهيا

 .3 ايورستياانفوتري
 .4 دكيوحيو
  .5 دينوسفوترا

 .6 اىلدوياستوتى
 .7 ارمادويفرمتاسري

 .8 فديلانصاري
 .9 فرديكاىتادي
 12 فردايسفُت
 .11 فكيداية

 .12 فالرينادمار
 .13 اركاعينون

 .14 اسداايوفًتايين
 .15 مفتحولحرونىداية

 .21 رزقينورليلي
 .22 سبيالزىاراين

 .23 سلماازرولوفيق
 .24 سنيفاجيًتا

 .25 سيلفاسفتياين
 .26 الفىزولياان
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 .16 دمحمنزارمصطفي
 .17 نندىستياوايت

 .18 نيساعفيفاتورزتة
 .19 رستودوي
 22 سكتانكا

 .21 يوداتريهاديكوسوما
 

 

 النمرة )ج(اسم طالب الفصل السابع 

 .1 عينُتمفيداتولرتيلة
 .2 الدويوليو
 .3 انكيرزقي
 .4 اردايننويف

  .5 اريلسربينسا
 .6 ديٌتكورنياوان
 .7 ايرليناليلتول
 .8 كالنجمسودرا

 .9 لندابعاليستارى
 12 ميليتافوتري

 .11 دمحمحبيبنسرهللا
 .12 دمحمزدين

 .13 نكُتنورمالسري
 .14 ريهاننوفالنسيك

 .15 رمضاينالكيان
 .16 رسكافوجيراىايو
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 .17 سيتدائماتول
 .18 سوسيمكافراتوي

 .19 فرنندوفريدي
 22 فينوارداينفوترا
 .21 فيتوارفيانفوترا
 .22 زكيافًتايتول

  

 أحوال املدرسني واملوظفني املدرسة املتوسطة اإلسالمية سوانن كاليجاغا كاليداوير  .7

 أحوال املدرسني واملوظفني املدرسة . أ

أنشطة بتنفيذ يقومون الذين ادلدرسة وموظفي ادلعلمُت حالة كانت الوقت، ىذا يف

التدريسسبكة،وعندماأجرىالباحثونمالحظاتللمدارس،مليكنىناكسوىادلعلمُتالذين

حيتاجونحقاإلجراءادلقابالتوادلالحظات،أىادلديروموظفوادلدرسةومعلمياللغةالعربيةيف

السابعإىلالتاسع.بسببتفسيادلرضاحلايلوألنحضورادلعلمُتيفادلدرسةغَتالصفوفمن

 مسموحبوكثَتا،أييتادلعلمونإىلادلدرسةفقطخاللجدولاالعتصامإىلادلدرسة.

 9امساء املدرسني واملوظفني املدرسة املتوسطة اإلسالمية سوانن كاليجاغا كاليداوير . ب

مهامإضافية  النمرة اسمادلعلم رلالالدراسة

  .1 اسراريمصطفيادلاجستَت  رئيسادلدرسة
فريقتطوير

 ادلدرسة
  .2 عليفطاين 

                                                           
 نفسادلرجع9
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فريقتطوير
 ادلدرسة

  .3 ىاديسوفينو الفقة

فريقتطوير
 ادلدرسة

  .4 زلروجي الًتبيةادلدنية

فريقتطوير
 ادلدرسة

  .5 ىارينطا الفيزايء

  .6 الدكتورسورين الفقو مستشار
مدرسالصف

 السابعج
تعليمالعلوم
االجتماعية
 واللغةاجلاوية

  .7 ليلينكمة

تعليمالعلوم انئبرئيس
 االجتماعية

  .8 مستقيم

مدرسالصف
 اتسعأ

القرأن
احلديث،علم
األحيأواتريخ
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 عرض نتائج البحث  . ب

منذالبداية،أجرىالباحثونحبثايفمدرسةادلتوسطةاإلسالميةسواننكاليجاغاكاليداوير،

مصادر على للحصول مقابالت الباحث سيجري من أبنفسهم خيتاروا أن الباحثُت على جيب

البياانتورتعأكربقدرشلكنمنالبياانتوفقالًتكيزالدراسة.جيبعلىالباحثإبداءادلالحظات

ادلقابالتواختيارالواثئقمنوثيقةإىلأخرىللمراجعة.كلمايقومبوالباحثدلعرفةنتائجبؤرةو

ادلشكلة،حىتيتمكنالباحثمنتقدًنالبياانتوإنتاجنتائجالبحث.

الباحثونعلىأهنامرفقةواليتيتموضعهاكنتيجةلبياانت يتمرتعالبياانتاليتحصلعليها

ينادلشًتكةوكذلكقيامالباحثبتحليلالبياانتحبيثحيصلالبحثعلىنتيجةقويةالبحثادليدا

نسبياوتستحقعرضهاعلىالقراء.

 وفقالعنواناألطروحةاليترتعهاادلؤلف،يركزىذاالتقريرفقطعلىادلشكالتالتالية:
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ملدرسة املتوسطة الشبكة لطالب الصف السابع اب دريساهارة الرراءة  ي تامل التعلممدّرس  .1

 تولونج أجونج  اإلسالمية سوانن كاليجاغا كاليداوير

بعدأنأجرىالباحثونمقابالتمعمدرسياللغةالعربيةيفادلدرسةادلتوسطةاإلسالمية

العربية العربيةيفالصفالسابعمنمدرساللغة سواننكاليجاغاكاليداوير،وخاصةمعلمياللغة

ةمععمليةتدريسمهارةالقراءةعندمامتتنفيذتعلمالشبكةابستخدامنفسبعدأنأجريتمقابل

الطريقةوأيضاابستخدامنفسالوسائطألنتعلمالشبكةكانمنالصعبالتعلمألنمليكنوجها

لوجووكانعليواستخدامالوسائطوديكنوتطابققدراتالطالب.منالنتائجاليتحصلةعليها،

سيفالعمرانعمليةمدرسمهارةالقراءةبصفتواللغةالعربيةللصفالسابع:شرحاألستاذ

"إذاكانتعمليةتدريسمهاراةالقراءةالشبكةفأنأقوممبضاعفةالًترتة،وعادةماأعطيمهام
القراءةبعدالًترتةألنإذاطلبمنهمالقراءةفقطوليسىناكمهمةكتابية،فلنيرغباألطفاليف

يقرؤواالق أن دائما ذلم أقول القراءة دلهارات وقت كذلك األمر يكون عندما بذلك،لذلك يام
ابدلهام القيام األطفال يريد النحو، ىذا على جتميعها يتم عندما الحق وقت يف وتررتوا.

12والتحصيل."


 عملية أولُتهنىعن زلفا استاذة للصفالثامن العربية مدرساللغة من تعليموشرحأيضا

مهارةالقراءة:

                                                           
–12.22يفالساعة2221يناير12مصدراحلقائقمنادلقابلةمعاألستاذسيفالعمرانكمدرساللغةالعربيةالصفالسابعيفيومالثالاثء11

11.32
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القراءة بعدطلبتمنهم فيما البحثعنالكلماتالصعبة، طلبتمنهم "أثناءمهارايتيفالقراءة
والًترتةأيضا،وسألتعناذلدفمنالقراءة،ألنإذاكانمنالصعبعلىاألطفالالكساىلأداء

11الشبكةليسىواألمثل."مهامهم،بقدرمامنادلمكنوادلهمىومعرفةمعناىا،ألنتعلم


التدريسىينفسها والثامنحولعملية يفالصفُتالسابع العربية اللغة استنتاجاتمعلمي

تقريبامثلاستخدامالوسائطعلىاذلواتفاحملمولةوطريقةالتدريسىينفسهاأيضا.ألهنميضبطون

ادلهاماليتقدمهاادلعلممنخاللقدراتطالهبمأثناءتعلمالشبكةحبيثيتمكنالطالبمنأداء

التطبيقعلىاذلاتفاحملمول.

وشرحهااألستاذةرلفاأولُتهنىعنالوسائطاليتيستخدمهاادلعلمونيفتعلمالشبكة:

،يستخدم(WhatsAap)"ابلنسبةللوسائطيستخدمادلعلمعادةوسائطالتطبيقعلىاذلاتفاحملمول
عندما فقط رمبا الطالب، يفهمها فلن أخرى، تطبيقات تستخدم كنت إذا ألنو التطبيق. اجلميع

 12(."Google Form)يستخدماالختبارالتطبيقعادة
 

خيلصادلؤلفإىلأنتعلمالشبكةجلميعادلعلمُتوخاصةمعلمياللغةالعربيةيستخدمونتطبيق

(WhatsAap)االستخداميفالتعلم.يفحالةاستخدامتطبيقاتأخرى،اليفهم.ألنالتطبيقسهل

الطالبالتطبيقابلضرورة.

عندمااليلتقيتعلمالشبكةوتدريسالصفالسابعوجهالوجو،سيجدادلعلمصعوبةيفمعرفة

شخصيةكلطالب.وبُتطالبالصفالسابعأيضااليعرفونبعضهمالبعضألهنممليلتقواوجها

                                                           
–12.22يفالساعة2221يناير12مصدراحلقائقمنادلقابلةمعاألستاذةزلفاأولُتهنىكمدرسةاللغةالعربيةالصفالثامنيفيومالثالاثء11

11.32 
 نفسادلرجع12
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.ويفذلكالوقتكانت2222لوجو.متتنفيذتعلمالشبكةبسببتفشيادلرضالذيظهريفعام

 ادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةسواننكاليجاغاكاليداويرعلىوشكتنفيذتعلمالشبكةحىتاآلن.

الشبكة لطالب الصف السابع ابملدرسة  تدريس ماهارة الرراءة  ي التعلم مشكالت مدّرس .2

 تولونج أجونج ة اإلسالمية سوانن كاليجاغا كاليداويراملتوسط

بعدأنأجرىالباحثونمقابالتمعمدرسياللغةالعربيةيفمدرسةادلتوسطةاألسالميةسنان

كاليجاغاكاليداويرحولمشاكلادلعلمُتالذينيقومونبتدريسمهاراةالقراءةيفتعلمالشبكة،كان

السابع.ىناكالعديدمنادلشاكلاليتيواجههاكلمعلم،وخاصةمعلمياللغةالعربيةيفالصف

التدريس حبيثتكونمشكلة لوجو الطالبوجها الديكنللمدرسمقابلة الشبكة يفتعلم

الوسائط الوسائطألناستخدام دائما استخدم الشبكة ويفتعلم ادلباشر. التعلم منمشكلة أكثر

معاألستاذسيفالعمرانكمد أجرىادلؤلفمقابلة رسسيسهلعلىادلعلمُتوالطالبالتفاعل.

اللغةالعربيةابلصفالسابعيفمدرسةادلتوسطةاألسالميةسواننكاليجاغاكاليداوير:

الغالببُت يف ىذا مثل الشبكة تعلم كان إذا خاصة تعلم، يف مشاكل دائما كانتىناك "إذا
الطالب.إذاكانمشكلةادلعلمعندإعطاءالواجبغَتمؤكدةأنالطفليريدالقيامبذلك،لذلك

يجدادلعلمصعوبةيفإعطاءدرجةإذاكانالطفلاليريدالقيامابجلواب.مامليكنادلتعلممباشرا،س
اليزالالطالبيرغبونيفالقيامابلواجباتوالتحصيل.ذاتمرةأعطيتمهمةطلبتأنأعطيها

لمادلهامعندمارسالةصوتيةلكنمليفعلهاأحد،كانتىذهىيادلشكلةمنادلعلم.لذلكيعطيادلع
13يكونالطالبقادرينعلىالقيامهباويريدونرتعها."



                                                           
–12.22يفالساعة2221يرينا12مصدراحلقائقمنادلقابلةمعاألستاذسيفالعمرانكمدرساللغةالعربيةالصفالسابعيفيومالثالاثء13

11.32
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خيلصادلؤلفإىلأنويفتعلمالشبكةجيبأنيكونلدىادلعلمُتطريقةحبيثيرغبالطالب

يفالقيامبذلك،ألنالطالبيريدونالقيامبذلكفقطعندمايكونونقادرينعلىالقيامابدلهمة.

الطالببطرقأخرى،فإهنمخيًتونعدمالقيامابدلهام.كماأجرىادلؤلفمقابلةعندمايتمتكليف

معاألستاذأسراريمصطفىكمديريفمدرسةادلتوسطةاألسالميةسواننكاليجاغاكاليداوير:

"إذاكانادلشكلةالعامةعندالتعلمبشكلمباشرفادلشكلةيفادلاءألنالشرطىوأنحنفيةادلاء
يفبعضاألحيانعلىقيداحلياة،وأحياانادلاءاليكونحيا،لذلكعندالوضوءاليكونادلاءتكون

14حيا،فهويلجأإىلادلنازل.منادلقيمُتحولادلدرسة."


يستنتجادلؤلفمنمشكلةعامةيفمدرسةادلتوسطةاألسالميةسواننكاليجاغاكاليداويراليت

ألنادلنطقةتقعيفاجلبالاليتتكونفيهاظروفادلياةصعبةللغاية،تعاينمنمشاكلحولادلياة

 وأحياانللقيامابلوضوءعليكالذىابإىلادلنزلحولادلدرسةحبيثاليزالإبمكانكصالةاجلماعة.

ديكنشرحومنقبلاألستاذسيفالعمرانبصفتومدرساللغةالعربيةللصفالسابعيفمدرسة

ميةسواننكاليجاغاكاليداوير:ادلتوسطةاألسال

"إذاكانتادلشكلةأنادلعلميقومبتدريسمهارةالقراءة،فإنادلشكلةتكمنيفعدماىتمامالطالب
وكثَتمنالطالبسيكونونكساىليفالقراءة. معقدة إذاكانتالقراءة خاصة العربية، اللغة بتعلم

وبذلكسيعملقدراإلمكانجيبأنيكونللمعلممهامأخرىعن ادلهارات. حيُتالوقتذلذه دما
15الطالبعلىالواجباتويقرأونالقراءاتالعربية."



                                                           
12.32–11.32يفالساعة2221يناير12مصدراحلقائقمنادلقابلةمعاألستاذأسراريمصطفيكمديريفيومالثالاثء14
–12.22لساعةيفا2221يناير12مصدراحلقائقمنادلقابلةمعاألستاذسيفالعمرانكمدرساللغةالعربيةالصفالسابعيفيومالثالاثء15

11.32 
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وخيلصادلؤلفإىلمشكلةتدريسمعلمياللغةالعربية،خاصةيفمهارةالقراءة،تكمنيف

يسهلادلعلمعلىعدماىتمامالطالببتعلماللغةالعربية،هنيكعنالقراءةالعربية.ويفتعلمالشبكة

 الطالبالقياممبهامأخرىولكنعليوأيضامواصلةقراءةالقراءاتالعربية.

الشبكة لطالب الصف السابع  دريساهارة الرراءة  ي تالتعلم املحل املشكالت مدرس  .3

 تولونج أجونج ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية سوانن كاليجاغا كاليداوير

يفك عقبة أو مشكلة دائما بشكلىناك حلها أو مشكلة ولكنديكنحلكل لدرس،

صحيح.وىذهادلشكلةستجعلمنالصعبعلىكلطالبأومعلمالقيامابلتعلم،وخاصةتعليم

الشبكة.منادلعلمجيبأنيكونقادراعلىضبطقدراتطالبو،عندمايكونلدىالطالبنقاط

أوالدعمللطالبحىتيكونواقادرينعلىحبضعفيفتعلمالديٍت،جيبعلىادلعلمتوفَتاحلافز

الدين،وخاصةاللغةالعربية.اللغةالعربيةليستلغةسهلةالفهم،إذاكانوايكتبونأويقرؤونفقط،

تعليم لذلكيفىذا ادلعلم. اليشرحها عندما العربية القراءة تعنية ما اليفهمونابلضرورة فإهنم

ىناكالعديدمنادلشكال مرتبكيفاختيارطريقةحىتيتمكنالشبكة، تمنادلعلمألنادلعلم

الطالبمنمعرفةنيةادلعلميفإعطاءادلهامأوالتدريسعربالوسائطالبعيدة.كماأجرىادلؤلف

سيف لألستاذ الشبكة يفتعليم القراءة ادلدرسبتدريسمهارة قيام مقابالتحولحلمشكلة

يفالصفالسابع:العمرانكمدرساللغةالعربية

التعلمابلًترتة، سابقا،عنطريقاقًتانطريقة اليتشرحتها ابلطريقة كنتمٍتحللادلشكلة "إذا
16فيمكنٍتالحقافهممعٌتالقراءةالعربيةبشكلأفضل."


                                                           

نفسادلرجع16
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وخيلصادلؤلفإىلحلادلشكلةمنمدرساللغةالعربيةعنطريقالقياميفنفسالوقتمبهمة

ربية،وىيمهمةالقراءةادلتزامنةبًترتةاللغةالعربيةحىتيفهمالطالببشكلأفضلمعٌتاللغةالع

القراءةنفسها.

للباحثُتأنفسهم،يفزايدةاىتمامالطالبابلتعلممنالضرورياالقًتابمنالطالب وفقا

بيةحىتيتمكنالطالبالذينجيدونصعوبةيفتعلماللغةالعربية،وتوفَتدافعجيدلتعلماللغةالعر

مننقلاألفكارواالستجابةللمشكالتادلاديةاليتيقدمهاادلعلمالشبكة.جيبعلىادلعلمأيضا

االنتباهإىلالطالبالذينيعانونمنصعوابتيفالتعلم،خاصةيفتعلماللغةالعربية.جيبأن

ردي.لكلطالبخرباتوقدراتيكونادلعلمونقادرينعلىتولداحلماسلتعلمالطالببشكلف

وخصائصسلتلفة،لذلكيعطيادلعلماحلريةوالعاداتللطالبلتنميةتفكَتىموقدراهتماإلبداعيةيف

عملهم.

الطالب. مع جيد تواصل إنشاء ادلعلمُت جيبعلى واالىتمام، احلماس منح جانب إىل

 معالطالبللمعلمُتبتطوير عالقاتاتصالجيدة تعززتيسمحإنشاء كلما نشاطالطالب.

اىتمام من وتزيد للنجاحأفضل تظهر اليت كانتاالستجابة أفضل، بشكل العالقاتوالتواصل

الطالبابلتعلماجليد.

اىتمام عدم مشكلة حل كيفية مصطفي أسراري األستاذ ادلدير قبل من أيضا وشرح

الطالببتعلممهارةالقراءة:
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 إذا ادلدرسة، كنتمن عدم"إذا فكيفتتغلبعلى كادلعتاد، نفذتالتعلم قد كانتادلدرسة
تعلم القراءةمنخاللإقامةمدرسةدينيةحيثديكنللطالبالحقا اىتمامالطالببتعلممهارة

17قراءةاللغةالعربيةيفالربانمج."


 ادلدرسة نفذت إذا القراءة، مهارة مشكلة على للتغلب أنو إىل ادلؤلف التعلموخيلص

ادلباشر،ستنفذادلدرسةبرانمجعلىشكلمدرسةدينيةستعلمالطالبكيفيةقراءةاللغةالعربيةبشكل

 صحيح.والطالبيفالربانمجأوسعيفتعلممهارةالقراءة.

 حتليل نتائج البحث . ج

الشبكة لطالب الصف السابع ابملدرسة  دريساهارة الرراءة  ي تامل التعلمحتليل مدّرس  .1

 سطة اإلسالمية سوانن كاليجاغا كاليداويراملتو 

يفالفصلالفرعي طرقواردة الباحثعدة استخدم منأجلاحلصولالبياانتأعاله،

السابقوىيطريقةادلالحظةوطريقةادلقابلةكأسلوبرئيسيوالتوثيقكأسلوبداعم.يتماستخدام

استخدامطريقةادلقابلةللحصولطريقةادلالحظةللحصولعلىبياانتحولحالةادلدرسةويتم

بياانتحول للحصولعلى ادلقابلة طريقة الباحثة تستخدم وىنا متعمقة. بياانتمدرسية على

عمليةقيامادلدرسبتدريسمهارةالقراءةومشكالتمدرسمهارةالقراءةيفتعليمالشبكةلطالب

كاليدوير.بعدرتعالبياانتىنايقومالصفالسابعابدلدرسةادلتوسطةاألسالميةسواننكاليجاغا

.ادلؤلفبتحليلالبياانتاليتحصلتعليهاالباحثة

                                                           
 12.22–11.32يفالساعة2221يناير12مصدراحلقائقمنادلقابلةمعاألستاذأسراريمصطفيكمديريفيومالثالاثء17
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القراءةيفتعليمالشبكة،منمدرساللغةالعربيةالذييقومبتعيُت عمليةتدريسمهارة

مهاراةالقراءةيفنفسالوقتعنطريقالًترتة.الطالبالذينمتتكليفهمفقطمبهاميفشكل

مدرساللغةإخ يعطي عندما ادلهام. يفىذه يعملوا أخرىلن مهام إعطاء وعدم ابلقراءة بارىم

العربيةمهامايفشكلمهارةالقراءةوتررتةمتزامنة،سَتغبالطالبيفالقيامابلواجباتورتعها.

لذلكجيبعلىادلعلمأنجيعلطالبويرغبونحقايفاألداءاجليد.

اللغ مدرس أوكل الصعبلذلك من كان اليت الكلمات عن البحث مهمة العربية ة

االستمراريفتررتتهاأيضاوإبالغهابفهمجوىرالقراءة.عندمايشعرالطالبابلكسل،فإهنمأيضا

لنيقومواابدلهمةلذلكمنأجلالقيامبذلكيوفرادلعلمأكربقدرشلكنمنالرحةللقياممباىو

ألنوإذااضطرالطالبإىلاتباعرغباتادلعلم،فلنيرغبالطالبيفمهمدلعرفةجوىرالقراءة.

القيامبذلك.ختتلفقدراتالطالبوختتلفطبيعتوأيضا،فعندمايشعرالطالبأنوليسلديهم

زتاسللقيامبذلك،لنيرغبالطالبيفالقيامبذلكخاصةيفتعلماللغةالعربيةحيثلنيتقن

 غةبسهولة.الكثَتمنالناسالل

الطالب بُت التواصل يصعب التواصل، وصعوبة اجلبال يف ادلتواجدين الطالب حالة

وادلعلمُتبشكلجيد.ذلذاالسببيصعبعلىادلدرسُتإعطاءمهامعلىشكلمقاطعفيديوأو

رسائلصوتية،ومنالصعباستخدامتطبيقاتأخرى.وإذاحررادلعلمالطالبللدراسةدونأي

تمنادلعلم،فلنيتعلمالطالبأبداألنالعديدمناآلابءيًتكونأطفاذلميذىبون.تعليما

ىوابلطبعالكثَتمناألشخاصالذينيعرفونابلفعلوقد(WhatsAap)فإتطبيق

تعليمية كوسيلة أيضا التطبيق يستخدمون الطالب أن إىل بإلضافة ابلفعل. الكثَت استخدمو
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وقتتعلم يف الشبكة. تعلم يف للغاية االستخدام سهل تطبيق ىو التطبيق ىذا ألن الشبكة.

،وخاصةمعلمياللغةالعربيةومعلمي(WhatsAap)الشبكة،يستخدممعظمادلعلمُتتطبيق

ادلواداألخرىيفمدرسةادلتوسطةاألسالميةسنانكاليجاغاكاليداوير.

تطبيق قمتبتمرير إذا ليستسهلة التعلم منادلؤكدأنعملية القراءة، مهارة يفتعلم

(WhatsAap).لعربيةوخاصةلكنجيبأنيكونادلعلمأذكىإلدارةطالبةيفتعلماللغةا

القراءة.ألنادلسافةبُتادلعلموالطالببعيدةتسمحللمعلمبعدماإلشرافحبريةعلى يفمهارة

 الطالبيفالتعلمأوأداءالواجبات.

الشبكة لطالب الصف السابع  دريساهارة الرراءة  ي تالتعلم املحتليل مشكالت مدّرس  .2

 تولونج أجونج كاليداوير  ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية سوانن كاليجاغا

القراءةللمعلمابستخدام للحصولعلىبياانتحولادلشكلةيقومادلعلمبتدريسمهارة

البياانتاليبحثالباحثونفقطعنبياانتحولمشاكلمدرسياللغة ادلقابلة.يفىذه طريقة

يفادلدرسة.بعدأنالعربيةيفالصفالسابع،بليبحثونأيضاعنبياانتحولادلشكالتالعامة

 رأتالباحثةأنمشكلةالتدريسللمعلمُتتكمنيفالغالبيفعدماالىتمامبتعلماللغةالعربية.

مشاكلمدرساللغةالعربيةللصفالسابعيفتدريسمهارةالقراءة.ىناكدائمامايسمي

الشبكةوجيب تعلم يتم عندما خاصة منكلمنادلعلموالطالب. الشبكة ابدلشكالتيفتعلم

استخدامالوسائطعندالتعلم.
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مشاك تلكادلدارسلديها من ادلياه، مشاكل ىي اجلبال مشاكلسكان فيمامعظم ل

يتعلقابدلياه،أثناءالتعلمادلباشرتقامكلصالةهناريةيفرتاعةوعندالوضوءعادةاليتمتشغيل

 مياهالصنبوريفادلدرسة،ورتيعالطالبوجيبعلىادلعلمُتإخالءمنازلالسكاناحمللية.

ف السابع الشبكة لطالب الص دريساهارة الرراءة  ي تامل التعلمحتليل حل املشكالت مدرس  .3

 تولونج أجونج ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية سوانن كاليجاغا كاليداوير

للحصولعلىبياانتحولمعلميحلادلشكالتالذينيقومونبتدريسمهارةالقراءة،

األسالمية ادلتوسطة مدرسة يف مباشرة العربية اللغة معلمي مع ادلقابلة طريقة الباحثون استخدم

كا كاليجاغا الباحثسوانن لذلكأجرى للمشكلة، حل دائما يوجد مشكلة كل ألن ليداوير.

مقابلةمعمدرساللغةالعربيةحولكيفيةحلادلشكلةحسبمدرساللغةالعربيةأوادلدرسة.يف

بياانتالبحثأعالهيكشفادلؤلفأيضاعنتقدًنحلولحللادلشكلة.بناءعلىماحصلعليو

شكالتتتعلقبعدمقدرةادلعلمُتوالطالبعلىالقيامابلتعلمككلألنالباحثون،كانتمعظمادل

تعلممتالشبكة.

تعليمالشبكةمنمنظوراآلخرينيشبةالتعلمالعاديولكنتعليمالشبكةىوتعليمحيث

جيبعلىادلعلمضبطقدراتالطالب،ألنكلطالبلديوقدراتسلتلفة.لذلكجيبأنيكون

يفتدرسالشبكةحىتيتمكنالطالبمنإتقانمايدرسوادلعلم،وخاصةتعلماللغةادلعلمنشطا

العربية.ليسمنالسهلفهمتعلماللغةالعربيةولكنويتطلبالصربيفإتقان.لذلكإذامتتعلماللغة

العربيةالشبكة،فسيكونىناكالعديدمنادلشاكليفالتعلم.
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القراءة تدريسمهارة للصفالسابعبذلكمنحلمشكلة العربية مدرساللغة ويقوم ،

خاللالتعاونأوابلتزامنمعمهمةمهارةالقراءةعنطريقالًترتة،ألنوهبذهالطريقةسيكونالتعلم

أسهليفالتنفيذ.ويريدالطالبجتميعمهامهمبشكلجيد.ومنخاللإيالءادلزيدمناالىتمام

اآل تلو الطالبواحدا الطالبوتوجيو وحتفيز اجليد التوجيو توفَت العربية. اللغة مبهام للقيام خر

ليحبوااللغةالعربيةخاصةيفمهارةالقراءةوالتعودعلىتقدًنقراءاتمفردةوتررتةمهامللطالب

حىتيتقنالطالبادلزيدمنادلفرداتابللغةالعربية.

ديكنتوضيحأنادلدرسةلديهاأيضاللتغلبعلىمشكلةعدمالقدرةعلىقراءةالقرآن،

خطةلتنفيذبرانمججديد،وىوبرانمجالعينيةوالذييتمتنفيذهبشكلمباشرإذاكانتاألنشطة

ادلدرسيةنشطةكادلعتاد.ألنومنخاللإقامةمدرسةدينيةديكنللطالبتعلمالتعلمالديٍتعلى

لادلدرسةحاليايفمرحلةإصالحادلياه،واليتشكلكتابأصفرأوقراءةالقرآن.ومعذلكالتزا

عادةمادتوتألنحالةادلنطقةيفاجلبال،شلاجيعلمنالصعبعلادلدارساحلصولعلىادلياه

النظيفةوتضطرإىلالفرارإىلمنازلالسكاناحملليُت.

كالي سنانكاليجاغا األسالمية ادلتوسطة يفمدرسة اليتىناكالعديدمناألنشطة داوير

ىي ىذه للطالب. الديٍتيتم التعلم من الكثَت ألن الطالبأفضليفادلستقبل. أنجتعل ديكن

 السمةادلميزةادلدرسةادلتوسطةاألسالميةسواننكاليجاغاكاليداوير.

  


