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 ثـالثال ابـالب
 عرض البيانات

 
 عرض البيانات العامة ﴿أ﴾

 58اإلسالمي للبنات جوفير جتيس فونوروغو "المودة"تاريخ تأسيس معهد . أ
حد مؤسسة تعليمية إسالمية خاصة وأى معهد ادلودة اإلسالمي للبنات

ىذا  م.9999أكتوبر  19ه/ 9049ذوالقعدة  9تأسيس ىف التاريح للبنات.
على األرض اليت أوقفو احلاج أمحد سهل رمحو اهلل، فهو مؤسس معهد  ومقيادلعهد 

 كونتور.دار السالم  
أسست ىذا ادلعهد احلاجة نينندا سوربة سهل ادلسمى دبعهد ادلودة 

كونتور، احلاج   دار السالم اإلسالمي للبنات وىذا تنفيذ لوصية أحد مؤسسى معهد
 وربة سهل مع أبنائها وبناهتا.بعد ذلك  باحلاجة نينندا س أمحد سهل وإستمر  

، 9911كونتور ىف عام   دار السالم بداية العصر من تأسيس معهد وىف
درس فيو الطالب والطالبات الساكنُت حول القرية وىم درسوا ىف مدرسة واحدة 

كلية ادلعلمُت اإلسالمية استمرارا   تأسس ،9971عام  ىي "تربية األطفال". وىف
 من تربية األطفال.

ناس يعرفون معهد دار السالم كونتور وزاد عدد طالبو، وبو ما قبل بدأ ال
فيو الطالبات. لكن أمنية احلاج أمحد سهل لبناء أو تأسيس ادلعهد اخلاص للبنات 

دار  نات وبعيدا عن معهدبمازالت حية، لذا أجب أن يؤسس ادلعهد اخلاص لل
سهل ىف سوربة احلاجة كونتور. وحُت اشًتى األرض من أسرة   السالم
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فإنو وعد أن يقام عليها معهد خاص للبنات. لذلك فإنو أعد ، (9953جوفَت)
 ذا ادلعهد ومواصلة رسالتو.اذلأوالده وبناتو تأسيس

ومل يكن معهد حىت  9933ولكن اآلسف، تويف احلاج أمحد سهل ىف عام 
. وبعد 9999سنة من وفاتو مل يؤسس ادلعهد. فبدأ تأسيس ادلعهد ىف سنة  91 مر  
سم وىذا اإل للبنات مليات شاقة طويلة، قرر اسم ادلعهد دبعهد ادلودةاإلسالميع
: 17تمد من قولو تعاىل ىف سورة الشورى اآلية عم

          اآلية )كما يقول لو احلاج .......

 .حسن عبد اهلل سهل(
/ ه9049 سنة ذوالقعدة 9فى التاريخ معهد ادلودة اإلسالمي للبنات سسأ  ف

الشؤون الدينية م. حضر فيو مسؤول من قبل رئيس وزارة 9999يونيو  97
أكتوبر م  19عزيز ىف التاريخ  الرمحنفونوروغو احلاج الدكتور أندروس عبد 

رحام مؤسسة األ معهد ادلودة اإلسالمي للبنات. وبعد ذلك تدير وتطور 9999
ربت إشراف السيد احلاج سلتار. وكانت مؤسسة األرحام مسؤولة عن بقاء وتقدم 

 . معهد ادلودة اإلسالمي للبنات
 

 59فير جتيسفونوروغوجو  بمعهد المودة اإلسالمي للبنات الرسالةو  رؤيةال . ب
توجو ادلؤسسات و  ادلعيار الرئيسي لتحديد مكان ىيالرسالة و  رؤيةال

 على النحو التايل: عهد ادلودة اإلسالمي للبناتالرسالة دبو  رؤيةالالتعليمية. 

 .عهد ادلودة اإلسالمي للبناتالرؤية دب (9
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أن تكون ادلؤسسات التعليمية ادلختصة للبنات ادلتقدمة الىت ربت طالبة 
عادلة صاحلة و فاضلة وذات معرفة واسعة ومهارة ومبدعة ومبتكرة تعتمد على 

 القيم اإلسالمية.
 دبعهد ادلودة اإلسالمي للبنات.لة الرسا (1

تعزيز حب تعاليم اإلسالم وشلارسة ذلك على ثقة كاملة، والوعي  ( أ
 وادلسؤولية 

 اجملتمع ىف  غرس ادلوقف ادلثايل ( ب
تدريب الطالبات لتكون قادرة على توصيل األفكار وادلعرفة جملموعة  ( ج

 اجملتمعىف  متنوعة من اجلماعات الدينية
 ديم العايل، سواء داخل وخارج البلالتعل إعداد الطالبات على مواصلة ( د
 ذبهيز الطالبات ادلهارات واخلربات اليت ميكن تطويرىا بطريقة احًتافية ( ه
 إنتاج اخلرجيُت الذين لديهم ميزة أثناء ادلنافسة ( و

 
 60موقع الجغرافي معهدالمودةاإلسالمي للبنات جوفير جتيس فونوروغو . ج

ماصلا قرية خوفَت من عمدة شارع ىف  تقع معهد ادلودة اإلسالمي للبنات
 :ىي معهد ادلودة اإلسالمي للبناتكانت حدودو  جتيس بفونوروغو،

 : سوق جوفَت.  يةمن جهة الغرب (9
 زل السكان.ـ: من يةمن جهة الشرق (1
 زل السكان.ـ: من يةمن جهة الشمال (7
 زل السكان.ـ: من يةمن جهة اجلنوب (0
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 61جتيس فونوروغو بمعهدالمودةاإلسالمي للبنات جوفيرالمنظمة  تركيب . د
 ،داخل اذليئةتقسيم الوظائف  لتسهيليـب  تركنظام إىل  تاج مؤسسة تعليميةرب

ادلدرسة، تعامل كل قدرة حق التنفيذعلى ادلنظمةادلدرسة. بوجودتركيبىف  كذلكو 
عهد دبتركيب ادلنظمة و  .األىدافاليت مت وضعها ربقيق العمل معاوادلساعدة على

 منها: ادلودة اإلسالمي للبنات
 جوفَت خيتيس فونوروغو عهد ادلودة اإلسالمي للبناتدبتركيب رئاسات  (9

 ٔ.ٖالجدول 
وفَت جتيس فونوروغوالسنة عهد ادلودة اإلسالمي للبناذباسات دبيتركيب ر 

 1495/1491الدراسي ة
 جة سوتيحة سهل )ادلرحومة(ااحل .9
 احلاج علي سيف اهلل سهل )ادلرحوم( .1
 كياىي احلاج حسن عبد اهلل سهل .7

 المؤسسون

 احلاجة سيت رقية سهل ادلاجستَت .9
 منة سهل ادلاجستَتآاحلاجة سيت  .1
 أستخاري ادلاجستَت جاحلا  .7
 احلاج زلمد بشرى ادلاجستَت .0
 احلاج مهاجر دخالن ادلاجستَت .5
 احلاج إمام باجورى .1
 احلاج ذو البصر ادلاجستَت .3
 احلاجة أربعية يوسف ادلاجستَت .9
 نور عرفة ريةندأنداإ دكتور .9

 ادلاجستَت ةداياذلسالمة نور  .94
 محيدة رمسال دوي .99

 العليا تاسايىيئة الر 

                                                 
 ، ادللحقة ىف ىذا البحث.7/1491-10/د/ٗٓانظر إىل نسخة الوثيقة برمز، 19



09 
 

 نة سهل ادلاجستَت )مربية ادلعهد(يمآاحلاجة سيت  .9
 رئيس المعهد أستخاري ادلاجستَت )مدير ادلعهد( جاحلا  .1

 
 جوفَت جتيسفونوروغو عهد ادلودة اإلسالمي للبناتدبمدبر مؤسسة األرحام  (1

 ٕ.ٖالجدول 
وفَت جتيس فونوروغوالسنة األرحام دبعهد "ادلودة" اإلسالمي للبناذبمدبر مؤسسة 

 1495/1491الدراسي ة
 كياىى احلاج حسن عبد اهلل سهل   المشرف

 المراقبون

 احلاجة سيت رقية سهل ادلاجستَت .9
 محد توحيد سهل ادلاجستَتادلرحوم أاحلاج  .1
 سَت بينون .7
 زكيا دىليا كومالسارى .0
 ادلاجستَتزلمد كرنيا رمحان أبدى  .5

 المدبرون

 الرئيس:
 احلاج دمياطى .9
 احلاج إمام بوديونو سهل ادلاجستَت .1

 :َتتيالسكر 
 احلاج عرفان سوىارسو .9
 احلاج امحد زين الدين محيدى ادلاجستَت .1
 اخلازن:

 زين العارفُت .9
 احلاج مصطفى كامل اكرب سانتوسو ادلاجستَت .1
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 معهد ادلودة اإلسالمي للبناتلثانويةدلدرسة اباادلنظمة  تركيب (7
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ٖ.ٖالجدول 
1495/1491السنة الدراسي ة  جوفَت جتيس فونوروغوثانويةمعهد ادلودة اإلسالمي للبنات دلدرسة الباتركيب ادلنظمة 

 مربية معهد ادلودة اإلسالمي للبنات
 ندا احلاجة سيت آمينة سهل ادلاجستَتأالدكتور 

 (MBI)ادلودة اإلسالمي للبنات مدير معهد 
 األستاذ احلاج أستخاري ادلاجستَت

 رئيس المدرسة الثانوية
 S.Pd.Iتريمان،

 

 رئيس اإلدارية

 S.Pd.Iفطرى رليانا،

 نائب رئيس الطالباتية
 S.Agرحمة سمي رحايونينجسيو، 

 
 
 

 نائب رئيس مجلس اإلدارةلوسائل
 S.Eمحّمد حميم، 

 رئيسالمناىج الدراسيةنائب 
 ستي رفيعةانديس ر الدكتو 

 نائب رئيسالعالقات العامة
 S.Pd.I، امى تاسعة

 

 نائب رئيس المناىج الدراسية لدرس العهد
 S.Agعبد الصديق،

 نائب رئيس المناىج الدراسية لدرس العامة
 S,Pdفجرية،

 قسم المشورة
 S.Pd.I،ماريتى

 ولية الفصل

 الطالبات
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أن ذبعل  ترجى عهد ادلودة اإلسالمي للبناتدباإلدارة و  القيادة تنظيم
ىف  التعسفو  و من أجل ذبنب اإلفراطاستخدامسهال على النظام الذي سب  

اإلدارة و  تنظيم القيادةىف  طة األعلىلااللتزامات لآلخرين. السو  احلقوق استعمال
ادلربية عن  نف ذت،ربت مؤسسة "األرحام" يى عهد ادلودةاإلسالمي للبناتدب

 .بية والتعليم عنهاحُت أن  ادلدير مسؤول عن الًت ىف الطالبة رعاية
 

 المودة اإلسالمي للبناتمعهد بالمدرسة المتوسطةالطالباتو  سينأحوال المدرّ  . ه
 66تيس فونوروغوججوفير 

 ٗ.ٖ الجدول
 معهد ادلودة اإلسالمي للبناتبادلدرسة الثانوية سُت أحوال ادلدر  

 1490 – 1497جوفَت جتيس فونوروغوالسنة الدراسي ة  
 

ربية
 الت

فية
خل

 

مرة األسماء المواد الدراسية
الن

 

D-2 9 احلاج درلاتى أصول الفقو 
S-2 مصطفى،  عقيدة والتوحيدM.Pd.I 1 
S-1 ترميان،  والًتمجة اخلطS.Pd.I 7 
S-1  0 ا سيت رفيعةاندر الدكتو  الفقو واحلديث 
MA  5 جارينا فرونطو العربيةاللغة 
S-1 فجرية،  اللغة اإلصلليزية وقواعد اإلصلليزيةS.Pd 1 

S-1 واحملفوظات والتوحيد  اللغة العربية وادلطالعة
 والتفسَت والتعليم

 S.Ag 3رمحة مسي رحايونينجسيو، 

S-1 نور األميٍت،  التوحيدS.Ag 9 
S-1 فروانيت رحايو،  الفيزياءS.Pd 9 
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S-1 أم ي تاسعة،  احلديثS.Pd.I 94 
S-1 ىارنينجسيو،  اللغة اإلندونيسيةS.Pd 99 

S-1  اللغة العربية وادلطالعة واإلمالء والتاريخ
 اإلسالمي

 S.Pd.I 91سرى نانيجسيو، 

S-1  اللغة العربية وادلطالعة والصرف
 واحملفوظات 

 S.Pd.I 97مارياتى، 

S-1 90 ا سيت أمانةاندر الدكتو  والتوحيد تربية الوطنية والتوحيد وعقيدة 
S-1  سيت فتملية،  والفيزياءاللغة العربيةS.Pd.I 95 
S-1 آميٍت،  احلسابS.Pd 91 
S-1 سوناريو،  اللغة اإلندونيسيةS.Pd 93 
S-1 نوفا دمايانيت،  احلسابS.Si 99 
S-1  سوفروايت،  والتوحيد وعقيدةاللغة العربيةS.Pd.I 99 
S-1 موليانا،  التاريخ اإلسالميS.Pd.I 14 
S-1 فطرى محيدة،   بيولوجياS.Pd 19 
S-1 سيت حسنة،  واخلطوادلطالعة اللغة العربيةS.Pd.I 11 
S-1  زلم د رضوان،  والتكنولوجياوادلطالعة اللغة العربيةS.Pd.I 17 
S-1 سيت حبيبة مطهرة،  التجويد واإلمالءS.Ag 10 
S-1  عارف رشادي،  والصرفاللغة العربية وادلطالعةS.Ag 15 
S-1 زلم د زلروص،  التعليم و علم اإلجتماعىS.Pd.I 11 
S-1 زلم د محيم،  علم اإلجتماعىS.E 13 
S-1 ىداية النافعة،  احلسابS.Si 19 
S-1 زينة احلسني ة،  الفقو والفرائضS.Pd.I 19 
S-1  سيت سودة،  والتفسَت والقرآناللغة العربية وادلطالعةS.Pd.I 74 
S-1  أيف فائزة فريدوايت،  واإلمالءاللغة العربية وادلطالعةLc 79 
S-1 ترى فروايت،  اللغة اإلندونيسيةS.Pd 71 
D-3 ريكا أصلغريٍت،  والفيزيا بيولوجياA.MdKeb 77 
S-1 سرى رليايت،  احلديثS.Ag 70 
S-1 75 نعمة احلسنة ااندر الدكتو  تربية الوطنية والتوحيد 
S-1  عبد الصديق،  واحملفوظاتاللغة العربية وادلطالعةS.Ag 71 
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S-1 فطرى رليانا،  التكنولوجياS.Pd.I 73 
S-1 بنيت نور خَتي ة،  علم اإلجتماعىS.HI 79 
S-1 ليلة السعادة،  اللغة اإلصلليزيةS.Si 79 
MA  04 ميزروايت والتفسَتالقرآن 
MA 09 نيا ديان فرتيوي اللغة اإلصلليزية 
MA 01 ديفي رنتاساري اللغة اإلصلليزية 
S-1  رينا أيو ولنداري،  اللغة العربيةS.Pd.I 07 
MA 00 ىانك ويغيت اللغة اإلصلليزية 
S-1  سيت مرًن اللغة العربية وادلطالعة ،S.Pd.I 05 
MA 01 وايتإرلنيا ميغا اإلمالء 
MA 03 ساري ىاردينيت فاطمة ادلطالعة 
MA 09 السعديةأمينة  ادلطالعة 
S-1  سنيت زلفي،  واللغة اإلصلليزية اللغة العربيةS.HI 09 
S-1  مالكة ادلنظرة،  اللغة العربيةS.Pd.I 54 
MA  59 فضلة زلفى رافكا اللغة العربية وادلطالعة 
MA  51 ليلة اإلسرائية اللغة العربية 
MA  57 ح أيو رسفىتو غال ادلطالغة 
MA  50 لستاريأيكا فوجي  ادلطالعة 
MA  55 أفندي فرادوي ادلطالعة 
S-1   احلاجة مفتاح اذلمة، القرآن واحلديثS.Pd.I 51 
MA  53 عالية زين القرآن 
MA  59 أفريد حسنية الفيزييا 
S-1   أمربواتى، علم اإلجتماعىSE 59 
MA  14 ضانأسري رم احلساب 
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 ٘.ٖالجدول
 بادلدرسة الثانوية معهد ادلودة اإلسالمي للبنات أحوال الطالبات

 1491 –1495جوفَت جتيس فونوروغوالسنة الدراسي ة  
 

 العدد الجامع العدد الفصل رقم
 17 األول أ 9

909 

 19 األول ب 1
 10 األول ج 7
 10 األول د 0
 10 األول ه 5
 15 األول و 1
 11 الثاين أ 3

910 
 11 الثاين ب 9
 15 الثاين ج 9

 17 الثاين د 94
 10 الثاين ه 99
 74 الثالث أ 91

907 
 74 الثالث ب 97
 19 الثالث ج 90
 19 الثالث د 95
 13 ه الثالث 91

 ٛٓٗ الجملة
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المتوسطة معهد المودة اإلسالمي  وسائل التدريس المستخدمة بالمدرسة . و
 ٚٙجوفير جتيس فونوروغو للبنات

 

 ٙ.ٖالجدول 
 معهد ادلودة اإلسالمي للبنات بادلدرسة ادلتوسطةالوسائل ادلوجودة 

 1495/1491جوفَت جتيس فونوروغوالسنة الدراسي ة
 

 اسم المتاع الرقم
 حالة

 العدد
 فاسد ثقيل  فاسد خفيف  الجيد 

 95 1 5 9 غرفة الفصل  9
 9 - - 9 غرفة ادلكتبة 1
 9 - - 9 غرفة اإلدارة 7
 9 - - 9 ادلدرسةغرفة رئيس  0
 9 - - 9 غرفة األساتيذ 5
 9 - - 9 ادلقصف 1
 9 - 9 - احلمام ألساتيذ 3
 94 5 5 - احلمام لطالبات 9
 9 - - 9 ادلعمل العامل 9

 9 - - 9 غرفة الصحة 94
 9 - - 9 غرفة الكومبوتَت 99
 9 - 9 - غرفة الفنون 91
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 الخاصة عرض البيانات  ﴿ب﴾
بالمدرسة المتوسطة "الموّدة" اإلسالمّى " أ"عليم المطالعة للصف األول ت . أ

 ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓللبنات جوفير جيتس فونوروغو السنة الدراسة 
التعليم ادلطالعة ىف ادلدرسة ادلود ة يستخدم طريقة ادلباشرة. يبُت ادلادة 

معٌت بدون اللغة اإلندونيسيا أو اجلواوية لكن باللغة العربية مباشرة. يوضح 
باستخدام الصور واخلرائط والرسومات والنماذج احلية الكلمة أو الًتكيب 

 .   وغَتىا
ادلطالعة للصف لدرس  ةالىت جرت بُت الباحثة وادلدر س من ادلقابلة

 لي:ي، كما تعليم ادلطالعة و الطالبة توجد البيانات عن "أ"األول 
تعلم أهنا " "أ ىى مدرسة ىف الفصل األولقالت أستاذة أمينة الشعدية 

احلكمة، وتعلم ذلا قصص أو حكايات عن  ةادلود   ادلدرسة يف ادلطالعة
 .كونتوردار السالم   ادلعهدالتعلم إىل التعلم يف ىذا القصص والقراءة. يشَت ب

الطريقة ادلباشرة مناسبة  تعليم ادلطالعة باستخدام طريقة ادلباشرة. متعل  
على تقليل الًتمجة وزيادة ادلفردات. وخلق تواصل  اتلباالطريقة دلساعدة الط

ىذه و من خالل األسئلة واألجوبة.  اتبالوالط درسةأفضل والتفاعل بُت ادل
 19وردا على تقليد ادلعلم والتظاىر. لكن فقط. بيان ادلدرسة الطريقة ال يسمع

ليس باللغة اإلندونيسية أو اللغة اجلاوية بل  طالعةدرس ادل ةيبُت ادلدرس
يهتمون ويفهمون عما يبينو  الباتباللغة العربية مباشرة يف مجيع نطقو. والط

معٌت  ة. وىذا يدل على حسن فهم ادلسموع للطالب. يشَت ادلدرسةادلدرس
 بتحرك بدانو ويشار إىل الشيئ عن ادلقصود من كالمو. امن كل كالمه

يوضح معاىن الكلمات والًتاكيب وادلفاىيم الثقافية تعرب السياق مث 
اجلديدة باستخدام الصور واخلرائط والرسومات والنماذج احلية وغَتىا شلا 

                                                 
 ، ادللحقة ىف ىذا البحث.0/1491-47/و/47 انظر إىل ادلقابلة برمز،ٛٙ
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يساعد على تعريف الطالبات بدالالت الكلمات اجلديدة بدون ترمجتها بل 
أسلوب "التقليد  الطريقة ادلباشرة بإستخدمباإلشارة إىل مناذجها. ىذه 

ا لتدريب الطالبات ىف حفظ ادلفرداة . واحلفظ" أن ىذه الطريقة مفيدة جد 
 .ألكثَتة وأعظم تأثَتا وأضمن للفهم العباراة اللفظية

الىت  ة ادلفرداتت ادلدرسعط" ىو أللصف األول "أ تعليم ادلطالعة
وسائل األخرى اليت الالشرائح و  إستعملب ادةة ادلت ادلدرس، مث بي نتتعلق بادلواد

 ةالتعليم أمرت ادلدرس نتهيقبل أن ي، ةتساعد يف تقدًن ادلادكن أن سب
يستعمل ادلدرس قاموس أيضا للبحث عن معاىن  .ادلادة باحلفظ الطالبات

 ادلفردات الصعبة.
 ادلطالعةادلادة ادلعروضة ىي قصة حكمة. وضلن نستخدم كتاب 

دار ادلعهد زلمود يونس، كما تستخدم يف  تأليف 7، 1، 9احلديثة جزء 
دخول قبل  إعداد التدريس يطلق عليو ادلدرسةاإلعداد ستعدت .كونتورالسالم  
 19.الفصل

، إجابة الدرس على فهم هتنالقدر  ات منلباقدرة الط ادلدرسة تقييم
. ويهدف ىذا التقييم لتحديد مستوى فهم الطالب، ادلادة األسئلة وحفظها

 البات.ومعرفة قيمة تعلم الطالب، وروح تعلم الط
 الباتىو جيد دبا فيو الكفاية، وضبط الوضع من الط التفاعل

بُت  ، و درسادل البات بيانالطيستجيب ، و ادلواجهة بُت ادلدرسة و الطالباتو 
متحمس جدا يف التعلم. الطالبات احلمد هلل  قصى.األ ادلدرسة ادلادة باحلد

 34من نتائج الدراسة، وأيضا على استجابة جيدة عندما تعلم. ظهر

                                                 
 ، ادللحقة ىف ىذا البحث.0/1491-47/و/40 انظر إىل ادلقابلة برمز،ٜٙ

 ادللحقة ىف ىذا البحث.، 0/1491-47/و/45 انظر إىل ادلقابلة برمز، ٓٚ
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تعليم ة يف ادلدرس أن "ىى الطالبة ىف الفصل األول "أ أمينةقالت إيك 
فىالكلمة الصعبة والطالبات تبحثوا معٌت  ادلفرداتالطالبات  عطىادلطالعة ت

الطالبات  ةو تأمر ادلدرس القراءة ةادلفردات ىف القموس مث تبُت ادلدرس
 39.حبفظها

 ةمدرس أن "ىى الطالبة ىف الفصل األول "أ نور رمحة اقالت موتيار 
الطالبات  ةتأمر ادلدرس توضيح القراءة ومن القراءة مث  عطى ادلفرداتت

 31.هافظحب
 37: خطوات التدريسوىذه ىي 

 قدمةادل (9

فهم الدرس  ليعر فالطالبات و ، لتدريب ألسئلةمن ا سألت ادلدرسةبعض
بعض ادلفردات والًتكيب اجلديدة يف الوحدة أعطت ادلدرسة  ادلاضى،
ادلفردات اليت قد عرفت يف باب التقدًن واليت مل  تتكون من ادلتعلقة.

تعرف فيها. وعدد ادلفردات يف كل وحدة تبلغ عشرين حىت مخسة 
وعشرين كلمة وعبارة. يستعمل الصور ادلدرسي أو الوسائل األخرى 

إعطاء األفكار البات و يف التعليم لكي يستطيع الط بادلوضوع ادلوافقة
 األساسية للدرس.

 
 

 للمدرسة اجلهريةقراءة ال (1

                                                 
 ، ادللحقة ىف ىذا البحث.7/1491-13/و/49 ،زانظر إىل ادلقابلة برمٔٚ
 ، ادللحقة ىف ىذا البحث.7/1491-13/و/41 انظر إىل ادلقابلة برمز،ٕٚ
 ، ادللحقة ىف ىذا البحث.0/1491-47/و/47 انظر إىل ادلقابلة برمز، 37
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بوضوح الصوت، وسالمة النطق، قبل تبُت ادلادة قرأت ادلدرسة ادلادة 
. وادلدرسة يبُت ادلادة جبانب القراءة ادلادة بشرح واضح وضبط احلركات

 وظاىرا ليجعل فهما جيدا.
 القراءة الصامتة (7

أمرت ادلدرسة طالباهتا لقراءة بدون الصوت وىى بالعنب اإلحتياط 
 كن الطالبات أن يوجد ادلفرذات أو الكليمة الصعبة.والتدقيق. مي

 للطالبات قراءة اجلهريةال (0

تنبيو ادلدرسة طالباهتا لقراءة ادلادة متبدال واحدا فواحدا أو ادلشاركة ىف 
 القراءة ادلادة. و ينبغى على الطالبات أن يفهم ادلادة الىت سرحها ادلدرسة.

 عامةادلناقشة ال (5

فهم  ليعر فوىف انتهاء الدرس طرح ادلدرسة أسئلة حول ادلادة ادلقروءة 
الطالبات باحلفظ ادلادة و إجابة  لتقوًن، أو بتجربة احلفط  ادلادة. الدرس

 األسئلة.

كما   ، تعليم ادلطالعةتوجد الباحثةالبيانات عن  أيضا من ادلالحظة
 لي:ي

 :طواتمل خبتيش "أ"للصف األول  تعلم ادلطالعة
ة أمينة الشعدية بعض األسئلة بشكل ادلدرس تأعط ،ىف إلقاء األوىل

بل أن تأزم"، قفك ر " عشوائي عن الدرس األسبوع ادلاضي ربت ادلوضوعال
بعد . حبفظ ذالك ادلوضوع بالتناوب ونستمر تاألسئلة، و  اتلباالط تأجابو 

ة امينة السعدية  الصور ادلدرس إلتصقت ة رلموعة التعلم،ادلدرساحلفظ تقسيم 
ة امينة ادلدرس أعطتعلى السبورة وفقا للموضوع "ىل تعريف السباحة؟". 

كل ت  وطلب. على السبورةالىت كتبتها السعدية بعض ادلفردات يف كل رلموعة 
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ادلعٌت على  مث تكتبونرلموعة للبحث عن معٌت ادلفردات ادلذكورة يف القاموس 
 موعة.اجملالسبورة بتناوب كل عضو من 
مث ات والكتابة على السبورة، دمعٌت ادلفر  عن بعد االنتهاء من حبث

 30على السبورة. تلتصقاليت  ةبالصور  هاو تطبيق هاتصحيح
ة ذاكرة الطالبات عن الدرس ادلاضى ادلدرسىف إلقاء الثانية ذبديد 

رة لقراءة اجلهرية مع إتيان ادلفردات مباشادلاد ة با ةتقراء ادلدرسبطرح سؤال. مث 
ة القراءة دبرور مجلة فجملة ادلدرس تشرح قراءةالبصوت عال وواضح، بعد 

 تسهل الطالبات لذلكف ،الطالبات ثَتة لالىتمامادلوضبط احلركات  ةقصالمع 
 .ةادلدرس هاتلفهم ادلاد ة الىت شرح

الطالبات لقراءة ادلاد ة يف قلوهبم  ةت ادلدرسشرح ادلاد ة، طلب اءبعد انته
لطرح عليها  فرصةال الطالبات ةادلدرستعطى مث النص. ىف  كما هاوفهم

. وبعد الطالبات على فهم ادلادة ااألسئلة من ادلاد ة أو الصعوبات اليت تواجه
ة تسأل عن . مث ادلدرسادلاد ة بصوت عال بالتناوب ت الطالباتقراء ذالك

 ةدلدرسي اتنتهة. و ماساحلالطالبات األسئلة ب تها فأجابتادلاد ة اليت قد عرض
 35.الصةادلطالعة بإعطاء اخلتعليم 

ة ذاكرة الطالبات عن الدرس ادلاضى ادلدرسة ذبديد لثىف إلقاء الثا
إىل األمام  ادلادة ة الطالبات حلفظدلدرستفضالذالكتبعد و بطرح سؤال. 

 ةادلدرس تأخذمث ة الدرس ادلدرستكرر ت ،فظاحلاالنتهاء من  وبعدبالتناوب. 
 31.ةاحلكمة من ىذه ادلادو ستنباط والطالبات اإل

 33وىذه ادلادة الىت ألقت ادلدرس اىل الطالبات:
                                                 

 ادللحقة ىف ىذا البحث.، O/17-7/1491/49 انظر إىل ادلالحظة برمز،ٗٚ
 ، ادللحقة ىف ىذا البحث.O/11-7/1491/41 انظر إىل ادلالحظة برمز،٘ٚ

 ، ادللحقة ىف ىذا البحث.O/13-7/1491/47انظر إىل ادلالحظة برمز،ٙٚ
 ، ادللحقة ىف ىذا البحث.7/1491-10/د/43 انظر إىل نسخة الوثيقة برمز،ٚٚ
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َباَحَة؟  َىْل تـَْعِرف  السِّ
 الَ قَ . فَـ رَ صْ دبِِ  لِ يْ النـِّ  رِ هْ اَكاَن يـَتَـنَـزَّه  َعَلى الزَّْوَرِق ىِف نَـ  ُي َْكى َأنَّ الَوَلدً 

 ةَ يَّ بِ رَ العَ  أَ رَ قْ تَـ  نْ أَ  ع  يْ طِ تَ سْ : تَ حِ الَّ مَ لْ لِ 
َ
 لْ : ىَ دَ لَ . الوَ ةَ ابَ تَ الكِ وَ  ةَ اءَ رَ القِ  ف  رِ عْ : أَ ح  الَّ ؟. ادل

 ىِّ زِ يْ لِ كِ نْ اإلِ  مَ الَ الكَ  ف  رِ عْ تَـ 
َ
 ىَّ : أَ د  لَ . الوَ ةَ غَ الل   كَ لْ تِ  م  لَّ عَ تَـ  أَ  اَل ىنِّ ، أِلَ الَّ : كَ ح  الَّ ؟. ادل

 لَّ عَ تَـ تَـ  ئ  يْ شَ 
َ
 ع  يْ ضِ ت   تَ نْ ا، أَ ذً : إِ د  لَ الوَ . ىِت شَ يْ عِ مَ  لِ يْ صِ حْ تَ لِ  لَ مَ العَ  م  لَّ عَ تَـ : أَ ح  الَّ م؟. ادل

  انَ ا كَ مَ نَ يْـ بَـ . وَ ةَ نَ يْـ مِ الثَ  كَ اتَ قَ وْ أَ 
َ
 رِ هْ النـَّ  اءِ  مَ ىِف د  لَ الوَ  طَ قَ ا سَ ذَ إِ فَ  ادَ جْ ادلِ  ك  رِّ ُي َ  ح  الَّ ادل

  الَ قَ .!. فَـ ٌِت صْ لِّ ، خَ ٌِت صْ لِّ ، خَ ىِن دْ اعِ ، سَ ىِن دْ اعِ : سَ احَ صَ فَ 
َ
 ف  يْ رِ عِ تَ  لْ : ىَ ح  الَّ ادل

 الَّ : كَ د  لَ ؟. الوَ ةَ احَ بَ السِ 
َ
 ا.فً رِ عَ  ت  وْ سَب   تَ نْ ا، أَ ذً : اِ ح  الَّ . ادل

 ادلفردات:
:Dayung الِمْجَدا

 ف  

:Dikisahkan ي ْحَكى 

:Terjatuh  ََسَقط :Berharga َنة  ال  َثِميـْ
:Mata Pencaharian  ِالسفينة،: الَمِعْيَشةSampan/Perahu  ِالزَّْوَرق 
:Berteriak  َالبحارة،: َصاحPelaut/Nelayan  ِالَماّلح 
:Kasihani Saya! تتلف الثمينة: ذات : َخلِّْصِنى

 Kehilanganقيمة،

 ت ِضْيع

:Tenggelam َعرِفًا :Menggerakkan   ي َحّرك 
 األسئلة:

 أين كان يتنزه الولد؟ .ٔ
 أى شيئ يتعلم الماّلح؟ .ٕ
 ىل سقط الولد فى الماء النهر؟ .ٖ

 لماذا طلب المساعد؟ .ٗ
 الماّلح؟لماذا؟ىل تساعد  .٘
 ؟ماذا قال الماّلح .ٙ
 
 ٚ.ٖ الجدول
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بادلدرسة ادلتوسطة "ادلود ة" " الطالبات للصف األول "أالنتائج 
 اإلسالمى  للبنات

 الرقم اإلسم رقم دفتار القيد النتائج
 ٔ أدتيا رغى حسنل ٖٚٚ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٓٚ
 ٕ عليا راضية  ٓ٘ٛ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٘ٚ
 ٖ أنيفة الرحمة  ٓٛٛ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٘ٚ
 ٗ أنيسة ألزىرا ٖٕٛ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٘ٛ
 ٘ دافى كرنيا ٛٔٛ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٘ٚ
 ٙ فريضة  النافعة ٓٚٚ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٓٛ
 ٚ فريحة المفيدة ٖٜٚ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٓٛ
 ٛ ىنوم سلسبل ٕٚٛ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٓٛ
 ٜ إفضة أستى ٜٓٛ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٘ٛ
 ٓٔ إيك أمينة فطرى ٖٛٛ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٓٛ
 ٔٔ فراميسطىكيسا أرديل  ٕٚٛ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٘ٚ
 ٕٔ خليصة المنى ٕٓٛ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٘ٛ
 ٖٔ ميدة مولينا ٙٛٚ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٓٛ
 ٗٔ موتيار نور رحمة ٖٛٚ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٜٓ
 ٘ٔ نيل فرا ٜٚٚ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٘ٚ
 ٙٔ ننديتا فئزة ٗٗٛ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٘ٛ
 ٚٔ نسرينا أروا ديك ٛٙٚ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٜٓ
 ٛٔ نور اإليفات العزيزة ٔٚٚ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٓٛ
 ٜٔ نور القائدة أولية ٜٖٛ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٓٛ
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 ٕٓ قنيتا أفيفة ٛٚٚ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٜٓ
 ٕٔ قّرة أعيون ٜ٘ٚ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٓٛ
 ٕٕ رافيدة الزىر ٕٜٛ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٓٚ
 ٖٕ صافية النجا ٘ٔٛ٘-ٛٔٓٔ-٘ٔ ٜٓ

بادلدرسة ادلتوسطة " ة نتيجة الطالبات للصف األول "أن الوثيثة األتيم
 نتيجة. النتيجة الطالبات أكثر منهن جيدة. ىذا "ادلود ة" اإلسالمى  للبنات

 39ربصل من التقوًن حفظ ادلادة و إجابة األسئلة و فهم ادلادة.
 

 "أ"استخدام الوسائل المصورة فى تعليم المطالعة للصف األول  . ب
الموّدة" اإلسالمّى للبنات جوفير جيتس فونوروغو بالمدرسة المتوسطة "

 ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالسنة الدراسة 
صف األول لاىف ات الطالبو ةادلدرسالىت جرت بُت الباحثة و  ادلقابلةمن 

 لي:ي، كما استخدام الوسائل ادلصورة ىف تعليم ادلطالعة توجد البيانات عن "أ"
 لو أثر كبَتم يوسائل يف التعلالاستخدام قالت أستاذة أمينة الشعدية  

والتعليم الفع ال و  ، ةداادل سهولة ىف إلقاء بالنسبة يساعد ادلدرسة، اتبلاللط
ستخدم عند تدريس وسائل أهنا ت فهم ادلادة. ىف اتبلاساعد الطيو  كفاءة

هلها تالىت تس تستعمل وسائل اإليضاح ةادلدرس ألن، غَت زلق ق اإليضاح
وسائل البصرية تؤثر ىف القوى العقلية بواسطة إستعمال ب عندما يرسل ادلاد ة،

احلواس بعرض نفس الشيء أو منوذجو وبصورة ذلك الشيء أو صورة على 
شرُية إذا كانت ادلاد ة كلمة الوأحيانا باستخدام  السبورة أو صورة زبطيطي ة.

وضوع واع األفالم اللغوية ادلتعلقة دبوأحيانا تستخدم ادلدرسة أن، ةليلوق ةقصَت 
 الصور لتوفَت الوقت.غلبها بإستعمال و . سالدر 
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 ةريد مجيعت ةادلدرسوسائل اإليضاح دائما، ألن  ةادلدرس تمستخدا
يسعدون كانوا . فهما قويا فهم ادلاد ةل اوتسهله النشيطةبتعلم يالطالبات أن 

ساعة اليف ألن تعليم ادلطالعة غالبها  .بوسائل اإليضاحادلطالعة م يتعل ىف
أن  من الطالب ةادلدرسرجوا تتعب. هبذه الوسيلة الدللل و اجيعلهم و خرة األ

باإلعداد الكامل ىذه الوسائل  ةادلدرس تستعدو  .همتعلمىف  ناشيطُت يكون
بإستخدام أنواع وسائل اإليضاح  .قبل التعليم ىف استخدام وسائل اإليضاح

عظيما  ن ىف وسائل اإليضاح تأثَتاألوعرضها أمام الفصل على االحتياج هبا،
هارات الىت اكتسبتها نسبة ادلعلومات وادلوارتفاع  للزيادة على خربة الطالبة

. فكلما تكثر عدد احلواس الىت تتناول ادلعلومات كلما تزداد مدى الطالبة
 .فتجعلها أكثر استعدادا للتعلم وإقباال عليهااستيعاب التلميذة ذلا،

، كما مييف التعل يضاحعلى استخدام وسائل اإلقد يدعم ادلدرسة 
 عمل، وادلLCDكومبوتر و مثل   يضاحوسائل اإلبعض  أعد  ادلدرسة يتضح من

 م.ياللغوية اليت ميكن أن تدعم التعل
ىي جعل الطالب ماىرين يف اللغة  طالعةاألىداف من تعليم ادل

العربية شفوية كانت أم كتابة ومساعا وكالما. ولتحقيق تلك األىداف ىي 
 استعمال وسائل اإليضاح.

 وسائل اإليضاح البصرية أ(. 
وسائل اإليضاح البصرية منها أدواة ادلدرسة وألة الرياضية وألة 

الكراسة وادلسطرة ادلوسق ومجيع األشياء يف الفصل. والكتب الدراسية و 
والطالسة و الكتابة يف السبورة واألقالم و الصورة ادلوجودة يف غرفة 

 الفصل. 
تقدم السبورة عونا كبَتا يف رلاالت سلتلفة منها يكتب ادلعلم 
الكلمات اجلديدة ومعانيها والًتاكيب اجلديدة واألسئلة بقصد التمرين أو 
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بييت، ويستخدم ادلدرس اإلختبار، واإلجابة النموذجية، والواجب ال
 السبورة للكتابة النموذجية ولرسم األشكال بقصد التوضيح.

تستخدم الصور يف تعليم معاين اجلمل عن طريق االقًتان ادلباشر 
بُت اجلملة والصورة. تستخدم أيضا لتوضيح استعمال بعض الًتاكيب 

 اللغوية.
 وسائل اإليضاح السمعية  ب(.

بتهيئة اخلربات التعليمية عن طريق حاسة تقوم الوسائل السمعية 
السماع. ويلعب حسن اإلستماع دورا كبَتا يف اكتساب ىذه اخلربات 
ولذلك كان من الضروري تنمية قدرة الطالب على اإلستماع اذلادف يف 
مجيع عمليات اإلتصال التعليمية اليت تعتمد على الصوت حيث تتحول 

 الرسالة إيل رموز صوتية.
اإليضاح السمعية منها أشرطة التسجيل الصوتية. ىناك وسائل 

 يسمع الطالب من ذلك األلة. وبعد ذلك يفهم و يكرره بالكالم.
 ج(. وسائل اإليضاح السمعية البصرية

عبارة عن آلة الكًتونية  ر. الكومبيوتLCDو  رالكومبيوتوكان 
مصممة بطريقة تسمح بالستقبال البيانات واختزاهنا ومعاملتها حبيث 
ميكن أجراء مجيع العمليات البسيطة بسرعة واحلصول على نتائج ىذه 

ليسهل فهم درس اللغة  رالعمليات بطريقة آلية. تستخدم الكومبيوت
و التدريب على يف حل ادلشكالت أ رالعربية وميكن استعمال الكومبيوت

بعض العمليات التعليمية واكتساب ادلهارات ويف توجيو األسئلة 
 واحلصول على اإلجابة الصحيحة.
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أعدىا قبل دخول  ينلذلا جلهازيناادلدرس من ادلادة هبذين يبُت 
 ٜٚالفصل. والطالب يسمون باجلد و ينظرون  إىل السبورة .

ىف التعليم  نوعةمت كانت ادلدرسة غالبا تستخدم الوسائل اإليضاح
ليساعد و ليسهل ادلدرسة ىف إلقاء الدرس و الطالبات ىف فهم  ادلطالعة.

 ادلادة.
. غالبا تستخدم وسائل اإليضاح ةدرسقالت إيك أمينة أمنكما 

 ور، والشرائح، والوسائلست متأكدا، وتغيَت وسائل. أحيانا بإستعمل الصيل
الفهم الغرض من القراءة سرعة وسهولة يف هبذا الوسائل . واألفالم، اإليضاح

 94.الن عاسوال 
ستخدم الشرائح والصور تعادة  ةدرسمنايار نور رمحة قالت موتي

ستخدم تلقاء يتغَت الوسائل، ولكن غالبا كل إوىف  . وأحيانا مشاىدة األفالم
ا فهم ةاداستخدامها تيسَت لفهم ادل عرف معٌت الرسومات،ت هناأل. الصور
 ٔٛ.تشعر بادللل حىت ال حيدا

أيضا ادلدرسة غالبا يستخدم الوسائل  قالت أستاذة أمينة الشعدية
 لتوفَت الوقتصنعو و سهل ادلصورة ادلصورة ىف التعليم ادلطالعة. ألن الوسائل 

 عن ادلادة.و باحلضور وسائل ادلصورة زيادة على فهم الطالبات  .و الفلوس
معيار  قضىجيدة.  اتبلالطاحصل عليها اليت  نتيجةمن فهم و ال ظهر

 ٕٛ.القيمة
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فى استخدام وسائل المصورة فى تعليم  ةالمدرسو  اتبلامشكالت الط . ت
بالمدرسة المتوسطة " الموّدة" اإلسالمّى   "أ"المطالعة للصف األول 

 ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓللبنات جوفير جيتس فونوروغو السنة الدراسة 
لصف األول اىف ادلطالعة ة الىت جرت بُت الباحثة وادلدر س من ادلقابلة

 لي:ي، كما تعليم ادلطالعة توجد البيانات عن "أ"
بأي صعوبات كبَتة عند  مل تشعرنة الشعدية أهنا أمي ةادلدر سقالت 

األنشطة يف قليل وضيق لكثَت ادلستخدمة الوقت  لكنوسائل، و الاستخدام 
ألن الصورة ادلستخدم غَت ب االستفادة من الوقت القليل. و ادلعهد، لذلك جي

 جيدة.
ألن هبا. ال ميكن التنبؤ ، تغَت حالة التعليم ىف الفصل كثرة،  مث قالت

 ا ينبغىلتغلب عليهفغَت فجأة، تت التعليم، حالة يوافقال  ادلستخدام إستعداد
 بشكل صحيح. ذبرى. لكى التعلم  الاألساليب والوسائل مطابق باحل

 :ىى ،ىف استخدام الوسائل ادلدرسة ادلشكالت لتحليلو 
 باإلعداد الكامل ىف استخدام وسائل اإليضاح سابقا أن تستعد . ٔ
ستعد بعض وسائل اإليضاح اليت ميكن استخدامها يف الفصول تأن  . ٕ

 متنوعة يضاحوسائل اإل ادلدرسة وسوف تستخدم .الدراسية
 يضاح.يف استخدام وسائل اإل اربسُت مهاراهت أن . ٖ

كتابة اإلمالء وحفظ ادلادة، لكن مل   ن ىفصعبو توأما الطالبات 
لتعليم ادلطالعة، بل شعرون الصعوبة أو مشكالت باستخدام الوسائل ىف ات
أهنا تصعبون ىف  قالت إيك أمينة. عرون سهولة ىف فهم الدرسشن وتو فرحت

قالت و  97تنعس.باستخدام الوسائل تفهم ادلادة وال الكتابة واحلفط، لكن 
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تفرح باستخدام الوسائل، يساعدىا ىف فهم ادلادة وال أهنا  موتييار نور رمحة
 90تشعرون بادلالل.

 ىف التعليم ادلطالعة، ىى: الطالبات تحليل ادلشكالتول
 ىلآلئالطالبات ا ساعدت، حيث ىف الليل ادلعهد أنشطة التعلمىذا  يف . ٔ

دائما  نذكرىي، و نتعلمهالطالبات يف  ةادلدر س ترافقو صعوبة. ال دونذب
هبذا و مع  اآلخرين.  يتأخروجد الصعوبة، لكى ال يسأل عندما تن أل
 ."أ"شخصية كل طالبة من الصف األول  ةادلدر س عرفت

ألجل مواد التدريس واضحا حىت تستخدم ادلدرسة وسائل ىف التعليم،  . ٕ
 95يفهم الطالبات فهما جيدا.
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