الباب الرابع
الدراسة الميدانية
الفصل األول  :حملة عن ادلدرسة ادلتوسطة سبيل ادلتقُت فوغكيغ رلاكرطا
 .1صفحة عن المدرسة
أ.

تاريخ تأسيس المدرسة

قامت مدرسة ادلتوسطة "سبيل ادلتقُت" رلاسري – رلاكرطا يف السنة
متخرج من معهد "سبيل ادلتقُت" رلاكرطا
 ,۱٩٩٩و أسسها احلج "عبد الرحيم" هو ّ
يسم
الذي ّ
يرّب "احلج أحياة حاليمي"  ,ألجل احلصول عى الاراكة من أستاه ّ
احلج عبد الرحيم مدرسته "معهد سبيل ادلتقُت" ,اليت تأسست ذلذا الغرض دلتابعة يف

مدرسة داخىية.
أما العوامل الداخىية إلنشاء هذ ادلدرسة هي:
لسن الوعي ألمهية الًتبية اإلسالمية ألبناء اإلسالم.
ّ .۱
 .۲لعدم وجود ادلؤسسات التعىيمية اإلسالمية يف القرية كاليفورا.
 .٣لتعزيز التعىيم اإلسالمي يف قرية كاليفورا .
أمساء  /مؤسس معهد سبيل ادلتقُت :ا
.1

احلج عبد الرحيم

.2

احلج صاحل قاسم

.3

األستاه كمسادي
06

06

وهم يعمىون بإخالص دون انتظار مكاسب مادية  ،وهلك بسبب الظروف اليت ال
تزال دائرة يف حاالت الطوارئ  ،مث بعقد النية األساسية لىتعىيم هي بسيطة وزلدودة
متاما.
ب .احوال المعلمين والموظفين في المدرسة المتوسطة سبيل المتقين.
كان عدد ادلعىّمُت يف ادلدرسة ادلتوسطة "سيل ادلتّقُت" ___ أستاها و أستاهة ,وهم
ادلتنوعة .و دلعرفة حالة ادلعىّمُت بادلدرسة ادلتوسطة "سبيل ادلتّقُت"
متخرجون من اجلامعة ّ
ّ
تق ّدمت الباحثة الىوحة التالية:
الىوحة
عن أحوال ادلعىّمُت يف ادلدرسة ادلتوسطة سبيل ادلتقُت رلاسري – رلاكرطا
3102/310٣
اسم المعلّم
حسن الىطيفة

مادة التعليم /
الوظيفة
عىم الًتبية الدفاع
الوطٍت

أسوة حسنة

لغة اإلصلىيزية

نور اذلداية

الًتبية الدينية
عىم اإلجتماع

آان مارور

التاريخ اإلسالمية
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العاقدة و األخالق
القران و احلديث
الفقه
ماولينا

اجلغرافية

ريسما

الرياضيات

تريونو

عىم اإلقتصار

سولكة النغسية

الىغة اإلندونسية

يول مازيدا

الفيزياء

زلمد قاسم
ّ

التاريخ

ليكا سوفاريت

اإلشراف الًتبوي

ايتا

الفن

خَت النساء

الىغة العربية

عبد الرحيم

تكنولوجي و

ريسا

احلاسوب

فاطمة

الرياضية

ساري نيغسيه

الىغة اإلندويسية

أريانىت كورنيا سري

الفيزياء

موليادي

التاريخ
اإلشراف الًتبوي
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ج .الهيكل التنظيمي للمدرسة المتوسطة "سبيل المتقين" .
اذليكل التنظيمي
ادلدرسة ادلتوسطة سبيل ادلتقُت رلاسري – رلاكرطا
3102/310٣
اإلدارة الدينية
وزارةالشؤونالدينيت

۲

رئيس مؤسسة المدرسة

ا

األستاذ الحج عبد الرحيم
مدير المدرسة

األستاذ صالح قاسم
قسم الطالب و اإلجتماعى

التنظيمي
 نور علي
 نور هداية

قسم المنهج الدراسى

ولي الفصل

 فصل الألول  :ريبوط نور هدى فصل الثاني  :عبد الرجيم -فصل الثالث  :خير النساء

المتعلّمون

06

د .أحوال المتعلمين.
و كانت حالة ادلتعىّمُت بادلدرسة ادلتوسطة "سبيل ادلتقُت"

يف عام

دراسي ,310٣- 3102و هم جيييئون من حول ادلدرسة أو من حول ادلدينة .و
بعض من التالميذ يسكنون يف ادلعهد "سبيل ادلتقُت"  .و دلعرفة حالة ادلتعىّمُت
نستطيع أن ننظر إىل الىوحة التالية.
الىوحة ٣
عن رلموعة التالميذ من الفصل األول إىل الفصل الثالث
مبدرسة ادلتوسطة "سبيل ادلتقُت" رلاسري
۲۰۱2/310٣
الرقم

الفصل

اجلموع

۱

السابع

080

٣

الثامن

081

2

التاسع

0٣3

اجملموع

011

06

.0الىوازم التمهيدية
الىوحة 2
اجلدول لىوازم التمهيدية
مدرسة ادلتوسطة "سبيل ادلتقُت" رلاسري
3102/310٣
الرقم

اجلنس

اجلموع

۱

غرفة الفصل

8

3

مكتب رئيس

0

ادلدرسة
۲

٣
2

ادلدرس
غرفة ّ

غرفة التنظيم

0

0

معمل كومبًت

۲

٦

مكتبة

0

1

مصىّ

0

8

مطعم

0

٩

ادلدرس
محام ّ

3

۱۰

محام التالميذ

1

00

ادلدرس
مكتب ّ

0

00

و .الموقع الجغرافي
مسافة مركز مدرسة العالية "سبيل ادلتقُت" رلاسري :
.۱من قرية 3كم ( )KMبطىب لىحصول عى  ۱۰دقائق.
 .3منطقة العاصمة  01كيىومًت طىبا لىحصول عى  80دقيقة.
 .٣عاصمة احملافظة عى بعد  1۰و تستغرق مدة ثالث ساعات ,يف حُت أن
مساحة األرض  .m3 ۰۰,0۰3وارتفاع واسعة و .m3 ٩8.11وبىغت
مساحات شاسعة من األرض وحىت ادلباين ل.m3 ٦11.11
ز .غرض و شكل التعلّم.
كان غرض التعىّم بادلدرسة ادلتوسطة سبيل ادلتّقُت يؤخذ من الرؤية و الرساالت ,
أما صورهتا فكما يىي :
أ.

رؤية ادلدرسة  :حتسُت نوعية التعىيم من خالل التمكن من اإلديان والتقوى ،
والعىم والتكنولوجيا.

ب .رسالة ادلدرسة

:

 .1حتسُت إدارة ادلعىم التعىم.
 .2تنفيذ التعىم الفعال باستخدام هنج سلتىف  ،وهلك لتطوير
 .3إمكانات مناسبة ادلواهب األكادديية وغَت األكادديية ومصاحل الطالب.
 .4زيادة عدد ادلرافق والبنية التحتية من أجل مزيد من كاف.وسوف يتم
تنشيط.
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 .5ادلشاركة اجملتمعية.
 .6بناء الطالب أكثر هكاء  ،مع العىم  ،واألخالق واإلديان مستقرة.
 .7وضع منوهج تعىم أن توازن بُت التمكن من العىوم والتكنولوجيا والقيمة
الدينية النبيىة.
خ .أهداف المدرسة
 .0لزراعة طالب الستكشاف إمكانات عى النحو األمثل.
 .3ومشىت حىت ديكن لىمجتمع نشط يف األنشطة ادلدرسية.
 .٣بناء الطالب األكثر نشاطا وابداعا يف العمىية التعىيمية.
 .2جعل ادلتعىمُت الذكية وادلعرفة واألخالق.
ط .المنهج ال ّدراسي المستخدم في المدرسة.
يتنوع ادلنهج الدراس ادلستخدم يف هذ ادلؤسسة من منهج الوزيرة الدينية و
ّ

منهج "متاكامل لغَت النّاطقُت بالعربية" (العربية لىناّشئُت) ,أمادلنهج الوزيرة الدينية
فهو كما ورد يف سائر ادلدارس ادلتوسطة .و يسَت نشاط الدرس يف الصباح حىت
النهار يف السائة السابعة صباحا حىت إثنا عشرو النصف هنارا .و أكثر الدروس
عامة.
ادلعىّمة يف هذا الوقت دروس ّ
ادلنهاج يشَت إىل قرار الوزير الًتبية و التعىيم العايل(فرمنديكناس) و ادلنهاج
عى ادلدرسة الذي يستعمل با الدولية .أما ادلواد الدراسية فتنقسم إىل قسمُت,
االول ادلواد اخلاصة و الثاين ادلواد اإلضافية ,و بينهما كما يىي :
ّ
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األول  :ادلواد اخلاصة.
ّ


الًتبية اإلسالمية



الًتبية الوطنية



الىغة اإلصلىيزية



الىغة اإلندونيسية



عىم احلساب



عىم األحياء



عىم الطبيعي



عىم الفن



عىم الرياضيات



التكنولوجي و ادلواصالت.

و الثاين  :ادلواد اإلضافية .منها :


قراءة القرآن



الىغة العربية



الىغو اجلاوية

ومواد الدرس ادلستخدمة فيها ادلواد الدراسية ادلتبٌت من ادلدرسة "سبيل
ادلتقُت"  ,كمثل النحو و الصرف ,و اإلنشاء و البالغة و التفسَت ,و الفقه و
أصول القرآن .و تستخدم الىغة العربية يف مجيع عمىية التدريس.
1

المقابلتمعرئيسالمدرستاألستاذعبدالرحيم,فيالتاريخ15جوني.2۰1۰

0
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ي .استعمال مختبر اللغة العربية " في هذه المدرسة.
سهىت إىل حصول
مهم ,الهنا جتىب السرور و ّ
الوسائل التعىيمية هي شيئ ّ

ادلدرس أن يشرح ما يغيب أي ما ال يكون أمامنا,
غاية التعىيم ,با الوسائل يستطيع ّ

ادلدرس با األفالم.
كمثل حديقة احليوان الذي يستطيع ّ

ادلدرسة ادلتوسطة "سبيل ادلتّقُت" هي بعض ادلدارس اليت قد إستخدمت سلتار
ادلدرس
الىغة و لو كان إستخدامها ناقصاّ .إما هذا النقص ليس بسبب عدم قدرة ّ
الستخدام هذ الوسائل ,لكن ألن الوقت الستخدام الوسائل زلدودة.

ّأما وسائل سلتار الىغة كما هكرنا يف السابق فهي من إحدى الوسائل
ادلدرس يف ادلدرسة ادلتوسطة
ادلشهورة يف الندوة و اإلجتماع ويف الًتبية ,و كذالك ّ

"سبيل ادلتقُت" رلاسري – رلاكرطا.

ك .تدريس اللغة العربية في المدرسة المتوسطة سبيل المتقين فوغكيغ مجاكرطا.
كان مدرسة ادلتوسطة سبيل ادلتقُت مسندا إىل ادلنهج  KTSPسنة
العامة.
 311٦حىت االن .و أهداف التدريس الىغة العربية تناسب بـأهداف ّ
وهي مهارة أربع (القراءة و الكتابة و االستماع و الكالم) الىت حيصىها الطالب

يف تدريس الىغة العربية.
ومن ادلالحظة الىت اقامت الباحثة من عمىية التدريس يف درس االستماع يف
الفصل التاسع كالتاىل:
 .1المقدمة
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إلقاء السالم

أ.

ب .تنظيم سلتار الىغة العربية

ج.


يبدأ ادلدرس مبقدمة عن تعريف الطريقة التدريس إىل الطالب و خيارهم
عن موضوع ادلادة.

.2

أنشطة الرئيسية
أ .يعطي ادلدرس موضوعاخاصا
ب .ويأمر ادلدرس الطالب أن يسمعوا ادلادة من الشريط

ج.

ح.


.3

مثّ يأمر ادلدرس الطالب أن يسمعوا فكرهتم و خالصتهم امجعُت.

ادلدرس األخطاء
يصحح ّ

اإلختتام

أ .لىتقومي ,يوزع ادل ّدرس مترينا لكل التالميذ فيجمع بعد اإلنتهاء
ب .اإلرشادات و ادلواعظ احلسنة مثّ إلقاء السالم.

هذ عمىية التدريس يف درس مهارة االستماع يف الفصل التاسع مبدرسة سبيل
ادلتقُت فوغكيغ رلاكرطا .وبعد عرفت الباحثة عن تدريس االستماع يف هذ ادلدرسة
و مشكىته ,فًتيد الباحثة لتمارس وسيىة سلتار الىغة العربية يف تدريس االستماع
باإلرجاء سيعشر التالميذ سهال و فرحا .واما عمىية التدريس يف درس االستماع
باستخدام سلتار الىغة العربية هي:
حُت يدرس األستاه إمام زلضار الىغة العربية .يشعر التالميذ شلل .و كثَت من
ادلواظف .ويف تدريس االستماع يقرأ األستاه النص ويسمع التالميذ صوت األستاه.
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لذا يشعر التالميذ شلل و صعوبة .فىذلك تريد الباحثة ان متارس التقنات اجلديدة
لتسائد التالميذ يف فهم االستماع.
و يف التاريخ 01ديسمبَت  ,310٣تبدأ الباحثة أن تعىّم بادلدرسة ادلتوسطة
سبيل ادلتقُت فوغكيغ رلاكرطا .و تدخل الباحثة يف الفصل التاسع و مجىة التالميذ
فيه  2٣تالميذا .ويف ادلقابىة األوىل ,تتعارف الباحثة اليهم أوال وتسأل عن درس
الىغة العربية خصوصا يف تدريس االستماع و عند رأيهم أ ّن تدريس الىغة العربية فيه
ادلادة مثّ يأمرنا أن نعمل الوظيفة و أحيانا يستعمل
ادلدرس ّ
كما يف العادة أي تشرح ّ

ادلدرس وسائل اإليضاح يعٍت الصور .و بعد أن تتعارف اليهم مث تدعو الباحثة اليهم
ّ
إىل درس يف الفصل مبوضوع "ميالد النيب "  .حُت تعمرهم كثَت من التالميذ أن

يتأوهوا هبذ االستماع ألن يشعرون صهبا يف هذ ال ّدراسة .مثّ تأمر الباحثة اليهم
ّ
ليعمىوا بقدراستطاعتهم.
و بعد تفتّش الباحثة و ظيفتهم ,تعرف الباحة بأن استطاعهم يف تدريس
االستماع ناقصا .هم اليفهم االستماع جيدا .مث تعطي الباحثة اإلختبار األول قبل
استخدام سلتار الىغة العربية.
حىت  01,01تشرح
و يف مقابىة الثانية 01ديسمبَت  310٣يف الساعة ّ ٩.01

الباحثة باستخدام سلتار الىغة العربية اىل التالميذ .وتشرح أوال عن تعريفها و أهدافها
و كيفية الستعماذلا .و بعدها تقرأ الباحثة ادلوضوع فقط .و هم أمجعون يسمعون
عن فهم ادلسموع.
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مث مقابىة الثالثة يف التاريخ  8ينايَت  3102تأمر اليهم ان يعمىون اإلختبار
النهائ حلصول النتيجة  .وأما نتيجة التالميذ يف تدريس االستماع و فهم ادلسموع
أحسن من قبىه.

