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 الباب الثاني

 اإلطار النظري  
 

 الطفولة عند غةللا:  ل و املبحث ال 

 لمعنى لغة الطف .1

املهمة للبشر. يفكر البشر بأدمغتهم ، و يعبرون أفكارهم و  االتصالاللغة هي أداة  

. تساهم اللغة أيًضا بشكل كبير في تنمية الطفولة اآلخرينمشاعرهم بألسنتهم للتفاعل مع 

املبكرة. تنمو الطفولة املبكرة وتتطور إلى إنسان بالغ يمكنه االلتحاق في وسط املجتمع 

الذي ينص على أنه  -Suhartono– ارتونوسوه باستخدام اللغة. وهذا يتفق مع رأي 

، ينمو األطفال من الكائنات الحية إلى الشخصية في مجموعات". اللغة هي "بمساعدة اللغة

لغة األطفال  1أيًضا سلسلة من األصوات التي ترمز إلى األفكار واملشاعر واملواقف البشرية.

الرغبات، واألفكار، واآلمال، بير عن لديها فهم للغة املستخدمة من قبل األطفال للتع

اللغة هي أداة اتصال مهمة للغاية، ألن  2، وغيرها من أجل مصالحهم الشخصية.والطلبات

،  يما في التعليم في مرحلة الطفولة، اللغة بدقة في تعلمه ، ال سلذلك يجب إعطاء كل طالب

 حتى يتمكن األطفال أفضل بالتحكم في وظائف اللغة.

 

 فولةعند الطة اللغة وظيف .2

الفرديين الذين ال وظيفة اللغة الفردية هي استخدام لغوي على أساس األطفال  

 : 3ي، وهسبعة وظائف من لغة األطفال -Halliday- هاليداي. ذكر يزالون صغاًرا

، بما فيها لغة الطفل في طلب ش يء ة،و هي الواردة في تعبيرات اللغةالوظيفة اآلالتي .أ

 إنهائها()الطعام ، الشراب و 

 في العمل التنظيمية هي التعبير لطلب املرءالوظيفة  .ب

 الوظيفة التفاعل, و هي التعبيرات في خلق الجو بين العالقة الشخصية .ج

 
1 Suhartono,Pengembangan Ketrampilan Anak Usia Dini(Jakarta: Depdiknas 2005) hlm. 8 
2 Suharsimi Arikunto,Prosedur penilitian suatu pendekatan praktik(Jakarta: Rineka Cipta 2007) 
hlm. 65 
3 Suhartono,Pengembangan Ketrampilan Anak Usia Dini(Jakarta: Depdiknas 2005) hlm. 9 
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الوظيفة الشخصية )الفردية( وهي الواردة في التعبيرات التي تدل على املشاركة و  .د

 إنهائها

 لكل مشكلةالوظيفة مشكلة الحلولية, و هي املوجودة في  .ه
ً
 التعبيرات املعينة إجابة

 الوظيفة الخيالية هي التعبير عن التظاهر ى اإلثارة كما يفعل األطفال عند اللعب.  .و

 خرين .معلومة لل  أوإلحبارية تعطي شيئا الوظيفة ا .ز

 

 عملية الحصول على لغة الطفولة  .3

اكتساب  أوأن املقصود باكتساب اللغة )اكتساب اللغة(  Maksam--ذهب ماكسم 

ة على ذلك و عل  4، ضمنًيا وغير رسمي.تقان اللغة يقوم بها شخص دون وعياللغة هو عملية إ

أن اكتساب اللغة هو عملية يحقق فيها األطفال طالقة  Widdowson- -ودوسون  ، ذكر

 6يقول هدى  أن اكتساب اللغة عملية طبيعية في لغة إتقان الشخص 5بلغتهم األم. 

 

 لىو اكتساب اللغة األ  .أ

ل لغة يحصل عليها األطفال ويفهمونها في حياتهم أو كتساب اللغة هو 

لئك أو ، وخاصة تى األطفال األندونيسيين األوائلويتواصلون في بيئتهم. ح

، أي اللغات عام، يتبعون لغتهم األم بشكل الذين يعيشون في املناطق الريفية

من لغتهم  كبيرةل الذين يعيشون في املدن الاإلقليمية. في حين أن األطفا

 7.، أي اإلندونيسيةاألولى يواجهون تحوال

 

 اللغة الثانية / اللغة األجنبيةاكتساب   .ب

لى. و ستكتسب الطفولة املبكرة لغة ثانية بعد أن يكتسب الطفل اللغة األ 

اللغة الثانية / األطفال األجانب في إندونيسيا بشكل عام هي اللغة  

اإلندونيسية واألجنبية. اكتساب اللغة األجنبية وبيئتها املعيشية واملدرسة. 

 8.الرسمي عادة ما يتم اشتقاق اللغات األجنبية من التعليم غير الرسمي و

 

 
4 Ibid, hlm. 70 
5 Ibid, hlm. 70 
6 Ibid, hlm. 71 
7 Ibid, hlm. 81 
8 Ibid, hlm. 85 
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 عند الطفولة ثنائيي اللغة .ج

أكثر جيًدا. يقال إن الشخص  أويمكن أن يكون لدى الشخص القدرة بلغتين 

 أولديه ثنائية اللغة. ثنائية اللغة هي القدرة على التحدث لغتين مع نفس 

ب. ثنائية اللغة أو أكثر بالتن أوثنائية اللغة هي استخدام لغتين و جيدة تقريبا. 

ثنائية اللغة هي  أو، املجتمع أوهي استخدام لغتين من خالل املتحدثين 

 9.شخص يعرف لغتين

 

 إدخال اللغة العربية للطفولة : املبحث الثاني

، هو دراسة لكيفية PB2اختصار  أواكتساب اللغة الثانية )اقتناء النغانغ الثاني(  

اكتساب لغات  أو، دراسات حول اكتساب سة اللغة الثانية من قبل األفراد، وبعبارة أخرى درا

، على (2B) لغة الثانيةاإلضافية ال أووتسمى اللغة غير األساسية  10أخرى غير اللغة األم.

اللغة  11العاشرة من الدراسة. أوالرابعة  أوالثالثة  أوالرغم من أن اللغة هي اللغة الثانية 

اللغات األجنبية ال تقتصر اللغة املستهدفة على  12(.BTالثانية املستفادة هي اللغة املستهدفة )

 13الوطنية. أواإلقليمية  أو

( هو نهج لغوي ينظر إلى العوامل الداخلية لقدرة الشخص AEتحليل األخطاء ) 

تشير هذه الفكرة إلى أن أحدهم يتعلم من خالل استكشاف امليزات  14على تعلم لغة ثانية.

، يقوم تعلمها. في عملية التعلمية التي )مثل النطق واملفردات وبنية الجملة( من اللغات األجنب

يفسر التفسير الشروط التي يتم تمريرها من  2B.15إلى  1Bالطالب بالتجربة باستخدام ميزة 

، يستخدم املراد معالجتها. في هذه الظروف قبل الطالب قبل أن يصل إلى هدف اللغة الثانية

األم إلى اللغات  املتعلمون أساليب لخلط العناصر اللغوية )مثل املفردات( من اللغة

 
9 Ibid, hlm 102 
10 L. Selinker, Interlanguange : International Review of Applied Linguistics, 1978,10:209-31 
11 Muriel Saville Troike, Introducing secord Languange Acquistion. Cambridge : Cambridge 
university press : 2009 
12 Ibid 
13 Berlin Laurence N.,”The Benefit of Second Languange Acquistion and Teaching for Indigerous 
Languange Educatos:. Journal of american Indian Education. 2000.39(3)14-16 
14 S.P Corder, “The Signifance of Learnes’ Erros”. International review of Applied Linguistics 5 
1967:160-170 
15 Ibid 
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، وشعرت تماما غة الثانيةيتم تضمين اكتساب اللغة العربية في فئة اكتساب الل 16األجنبية.

 17الظاهرة في املجال املتعلق باكتساب اللغة العربية كلغة ثانية

، وأكثر من ذلك فيما يتعلق بالعلوم ربية هي واحدة من مفاتيح املعرفةللغة العا 

، مفتوح الستكشاف كنوز اإلسالم واستكشاف الذي لديه لغة جيدةالمية. الطفل اإلس

ها مكانة خاصة في اإلسالم ( أن اللغة العربية ل2015تعاليمه. كشف سهيرمان في الجفري )

، والوحدة املشتركة للمسلمين غة تحتوي على كنوز علمية إسالمية، ألنها تعتبر لوشعبها

، يحافظ املسلمون على دينهم من ة مع العربيةالتي تغذي القرآن والسنة النبويواللغات 

، TPQ، للطفولة املبكرة في رياض األطفالالتزوير. يمكن العثور على تعلم اللغة العربية 

إلى  TPQيهدف تعلم اللغة العربية في رياض األطفال ومستوى MI .18ومستويات االبتدائية / 

التي ال تزال غالبيتها تسيطر عليها ، و بية للطالب من خالل أنشطة التعلمتقديم اللغة العر 

أنشطة اللعب والرواية والغناء. في حين أن مستوى التعلم في اللغة اإلنجليزية يهدف إلى تمكين 

لغة وإتقان اصطالحي يتم ترتيبهم في   300الطالب من أن يستهدفوا بشكل فعال وسلبي 

برمجتها بحيث يمكن  العديد من التريبريب )ترتيب الكلمات( وأنماط الجملة التي يتم

والفن  استخدامها كوسيلة للتواصل وفهم النصوص. املعاصرة املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا

 19(.42: 2014 ، والدين )نورحيديتي ورضوان

تحصل أيًضا ، فإن عملية اكتساب اللغات األجنبية لحال في عملية اكتساب لغة األمكما هو ا

، والكفاءة الصوتية. هذا يرجع إلى حقيقة أن لغويةعلى الكفاءة الداللية، والكفاءة ال

 على التحدث بشكل جيد، كلغة اللمؤهالت الثالثة هي جوهر الكفاءة اللغوية. لكي 
ً
تكون قادرا

، يمكن استنتاج أنه لك، يجب على املرء أن يتقن هذه الكفاءات الثالثة. لذاأم ولغات أجنبية

 لى والثانية.و العمليات التي تحدث في مهارات اللغة األ ال يوجد اختالف جوهري بين 

 دى عملية إتقان لغة أجنبية الخصائص التالية:ل 

 طبيعًياعملية تعلم اللغة  .أ

 تجري بعد أن تعلمت في املدرسة .ب

 
16 L. Selinker, Interlanguange : International Review of Applied Linguistics, 1978,10:209-31 
17 Laode Abdul Wahab, pemerolehan bahasa Arab anak usia 2-7 tahun,Shautut Tarbiyah 2014: 
(31), hlm 53 
18 Aljufri, Alwiyah.. Pembelajaran Bahasa Arab Sejak Dini2015, (Online) 
19 nurhidayati. Ridhwan, Anisah., Strategi Pembelajaran Bahasa Arab untuk Anak. (Malang: Cv 

Bintang Sejahtera Press :2014) 
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 البيئة املدرسية حاسمة للغاية .ج

 لىو الدافع للشخص املتعلم ليس قويا كما هو الحال عند تعلم اللغة األ  .س

 محدودالوقت  .ه

 ليس لدى الشخص املتعلم الكثير من الوقت ملمارسة اللغة املكتسبة .و

 يتم توفير الوسائل التعليمية .ز

( 1الثانية. أن هناك ثالث خصائص لعملية تعلم اللغة  -Tarigan– تاريغان يقول  

الجتماعية بين األفراد ، ألن تعلم اللغة يحدث في التفاعالت امتعلمي اللغة هم بشر

م يحدث في التفاعالت ( التعل2، ي تطبق فيها القوانين االجتماعية، الطالب( الت)املدرسين

ين ينمون ويتطورون نحو نضج اللغة، لذلك في هذه ، مما يعني أن املتعلمالديناميكية

( أن يتم التعلم في جو 3، يوفر كل خبرته ملساعدة املتعلمين، يتوقع من املدرس أن العملية

، حيث يمكن إعطاء فرصة عظيمة للمتعلمين لتقديم رد عملية التعلم هيقمعي. أي أن 

 الزمالء املتعلمين. أوالصيد من قبل املدربين 

 

 لعبة الصورة:  ثالاملبحث الث

 تعريف لعبة الصورة .1

ممتعة و  رور. كانت اللغة للطفال لطفل باللعبة و الس عالم اقد ائتسم  

و من أعراض اللعب هو للحصول على الفرح و السرور. و في جانب آخر، يقدر  20.جذابية

دون فيه حتى نضجوا. و باإلختصار  يرتبط ااألطفال على تقليد سلوك الكبار و حركتهم فيعت

اللعب بأنشطة األطفال و حركتهم على نحو تلقائي  غالًبا ما يرتبط اللعب بأنشطة األطفال 

 ي جو سعيد.التي تتم بشكل تلقائي وف

يء ممتع : اللعب ش  ، وهيو, أن هناك خمس تعريفات من اللعبذكر كونتو بوربوي 

، اللعب ليس ألهداف خارجية بل ألغراض داخلية في اإلثارة, و وفيه قيمة إيجابية للطفل

خصيصة اللعب عفوية و طوعية, أي يخلو من اإلكراه,  يتضمن مشاركة الطفل وله عالقة 

 21ش يء ما غير متظاهر أور حقيقي نظامية خاصة مع أم

، التصريحات أوحيثما أن تعريف الصورة واللوحة هو تحقيق التصورات  

لة في تجسيم أو األفكار املقصودة . فالصورة واللوحة هما املح أوالتعبيرات  أوواملشاعر 

 
20 Kunto Purboyo, Bermain dan Kreativitas (Jakarta : 2004) hlm. 57  
21 Ibid, hlm 54 
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خالصة القول, أن لعبة الصورة هي العمل  22هام و حقائق األطفال اليومية.و األ  أواألفكار 

ا.  الذي يؤسس على شعور مسرورة و ممتعة حيث يقوم على التظاهر و يحدث تلقائيًّ

 

 أشكال لعبة الصورة .2

 : يمكن تصنيف صور اللعب إلى عدة أنواع ، بما في ذلك 

 ألعاب لتطوير ذكاء األطفال والتي تشمل: .أ

 "Random Name"و " The Buttstoneلعبة "لعبة لتحفيز استعداد القراءة مثل  -

 "Shuffle"ألعاب لتحفيز القدرات الهيكلية مثل "املنهج" و "املنهج" و  -

 ألعاب لتنمية املفردات مثل لعبة "تخمين االسم" -

 . ألعاب لتحفيز الذكاء 2ألعاب لتطوير محو األمية مثل "دراما اإلصبع" -

 sاملنطقي الرياض ي الذي يشمل اللعبة: .ب

، و "رقم مهارات العد مثل "كم" من األلعاب، "كم عدد البذور"ألعاب لتحفيز  -

 التخمين".

 Game Mimics" و "Drowning Flashألعاب لتحفيز مهارات التقدير مثل " -

Pattern" 

 أخر ألعاب للتعرف على أنماط واستراتيجيات مثل "ملء النمط" للعبة ولعبة -

 23"محاكاة النمط"

 

 فوائد لعبة الصورة  .3

اللعب هو نشاط ممتع للطفال. أنشطة اللعب هي األكثر شعبية مع األطفال في  

مرحلة ما قبل املدرسة وبعض األطفال يستخدمون للعب حتى يكون هناك خبراء يقولون إن 

ُيظهر علماء البحث أن اللعب له فوائد عظيمة   24ب.سن ما قبل املدرسة هو عمر اللع

زيز ، على سبيل املثال تعبة تعليمية مفيدة للغاية للطفالال. اللعب هو تجر لتنمية األطف

 ، وتوجيه مشاعر الكآبة.العالقات االجتماعية للطفال، وزيادة مفردات األطفال

 اللعب مفيد ل:

 
22 Affandi, Al Haq 2008, hlm 2 
23 Tadkiroatun Musfiroh,Bermain sambil belajar mengasah kecerdasan(Jakarta 2005) hlm. 204-
222 
24 Tedjasaputra, Mayke S . Bermain, mainan dan permainan untuk pendidikan 2001, hlm 112 
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 تطوير الجوانب املادية .أ

 تطوير املهارات الحركية الجسيمة والغرامة .ب

 تطوير الجوانب االجتماعية .ج

 الشخصية أوتطوير الجوانب العاطفية  .د

 تطوير الجوانب االجتماعيةه.    

 الشخصية أوتطوير الجوانب العاطفية و.    

 تطوير جوانب اإلدراك .ز

 25.شحذ حدة السمع .ح

 

 التعلم املوضوعي:  املبحث الرابع

 عريف التعلم املوضوعيت .1

التعلم املوضوعي نموذجات التعلم املتكاملة. و في األساس مصطلح التعلم  

مواد في املوضوعي هو نموذج التعلم املتكامل الذي يستخدم املوضوع لربط عدة مواضيع 

( أن التعلم املتكامل هو التعلم 2000: 9يؤكد هادي سبروتو ) 26نيل تجربة مؤثرة للطالب.

حيث يتم  مفهوم خاص بمفهوم آخر، أو، وضوع آخردأ ملوضوع معيناملتصل بمالذي يب

مخطط ، سواء في مجال واحد أم أكثر ، مع خبرات تعلم الطالب  أوتنفيذها بشكل عفوي 

املتنوعة إلى نظام التعلم الدقيق املتجه. فنقول إن التعلم املوضوعي املتكامل هو التعلم 

الخبرات اليومية في تحقيق الذي يستخدم موضوًعا معيًنا لربط بعض مضمون املدراسة و 

 27تجارب مفيدة للطالب.

املطلوبة و هي في مرحلة  ، هناك العديد من األشياءفي تنفيذ التعلم املوضوعي 

ءة التي تشمل وضع معايير الكفاءة, و الكفاءاة ، منها: تحديد معايير الكفاالتخطيط

كفاءاة األساسية واملؤشرات، ، والاألساسية، وتحديد املواضيع، وتحديد معايير الكفاءة

، واملناهج الدراسية. خطة تعلم  وإنشاء شبكات املوضوعات، وإعداد املناهج الدراسية

 
25 Ibid, hlm. 39 
26 Depdiknas. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMEN) No. 58 Tahun 2009. Jakarta: 
Depdiknas :2009) 

27 Hadi Subroto, Model pembelajaran terpadu. (Jakarta: Gramedia :2000) hlm. 9 
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واملواد التعليمية ألنشطة ، ن يتضمن معايير الكفاءة األساسيةموضوع معي أوملوضوع 

 28، ومؤشرات تحقيق الكفاءات للتقييم ، وتخصيص الوقت ، وموارد التعلم.التعلم

لتعلم املوضوعي هو منهج التعلم القائم على األفكار الرئيسة حول األطفال "ا 

وبيئتهم". يجب أن يبدأ بموضوع مألوف عند األطفال إلى موضوع لم يعرفوها, أي من شيئ 

بسيط إلى شيئ معقد. قد اشتهر املوضوع في التعلم عندما جون ديوي اقترح منهًجا  الذي 

.و تشمل جميع األنشطة في التعلم املتكامل تجربة مباشرة يتعلق بتجارب الحياة الحقيقية

للطفال  و تعطي معلومات عن بيئتهم و لذا يقومون  بتعميم املعرفة واملهاراة من تجربة إلى 

 29أخرى.

يوفر التعلم املتكامل مفهوم التعلم الهادف الذي يتم تعلمه من خالل التجربة  

مل مفاهيم مختلفة سيتم دراستها بطريقة متكاملة. املباشرة الطبيعية. يقدم التعلم املتكا

سيكون هذا وفقا لخصائص تطوره بحيث يتعلم األطفال بسهولة وبشكل هادف. يغادر 

التعلم املتكامل من املوضوعات املأخوذة من بيئة الطفل. وبالتالي يمكن للطفل استكشاف 

، بحيث لقريبة من الطفليمة اهذه املوضوعات بحيث يتم الحصول على مفهوم املعرفة السل

، بحيث لم الطفل بحافز كبير وظروف ممتعةيكون الطفل حًرا في استكشاف معرفته ويتع

 30يمكن تطوير إمكاناته على النحو األمثل.

 

 الفوائد في التعلم املتكامل في مرحلة الطفولة املبكرة املبادئ و .2

املوضوع املتكاملة أكثر تعقيًدا وشمولية من مناهج  أويعتبر التعلم املتكامل  

 : التعلم األخرى نظًرا ألنها تشتمل على مجاالت تطوير وأنشطة مختلفة. املبادئ هي كما يلي

، وضوع التعلم املتكامل وفقا للعمر، واالختالفات الفرديةيجب أن يكون م .أ

 والخصائص االجتماعية والثقافية للطفل.

ا بشكل مباشر بتجربة الطفل الحقيقية ويجب يجب أن يكون  .ب
ً
التعلم املتكامل مرتبط

 تطويره بناًء على األشياء التي يعرفها بالفعل وما الذي يريد معرفته.

 يجب أن يقدم كل موضوع في التعلم املتكامل مفاهيم يمكن أن يحقق فيها األطفال. .ج

 بعناية. يجب دعم كل موضوع في التعلم املتكامل بمعرفة تمت دراستها .د

 
28 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group, 2009 

29 Aisyah, Siti dkk. Pembelajaran Terpadu. Jakarta Universitas Terbuka : 2008 
30 Jamaris, Kesulitan belajar (Jakarta :2009) 
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 يجب أن يتكامل التعلم املتكامل مع املحتوى وعملية التعلم. .ه

يجب نقل املعلومات املتعلقة باملوضوع إلى الطفل من خالل التجربة املباشرة  .و

 التي تنطوي على اكتشاف نشط.

يجب أن تعكس األنشطة املتعلقة بموضوع التعلم مختلف مجاالت املناهج ز. 

 وتدعم تكاملها

   املواد التعليمية أكثر من  أو، يجب تقديم نفس املحتوى التعلم املتكاملفي  .ح

 مرة وتقديمها من خالل أنواع مختلفة من األنشطة.

 من خالل أنشطة املشاريع التي  .ط
ً
يجب أن يكون موضوع التعلم املتكامل ممكنا

 بدأها الطفل.

األشياء التي يجب أن يوفر التعلم املتكامل فرًصا للطفال للتفكير في  .ي 

 تعلموها.

ا إلشراك أفراد األسرة. .ك
ً
 يجب أن يتضمن التعلم املتكامل طرق

 تعديل كل موضوع وفقا ملصالح الطفل وتفهمه. أويجب توسيع  .ل

 

 وائد التعلم املوضوعي املتكامل:ف .1

 :ال واملدرسين. هذه املزايا تشمل التعلم املتكامل لديه العديد من املزايا لكل من األطف

تحسين تطوير مفهوم الطفل. املوضوعات تساعد األطفال على اكتساب فهم أكثر  .أ

. األطفال يشكلون مفاهيم من خالل التجربة املباشرة. من خالل مش 
ً
اركة األطفال شموال

املنفصلة بكل ، تعمل العملية العقلية بنشاط على ربط املعلومات في التعلم املتكامل

 وحدة موحدة.

يتيح التعلم املتكامل للطفال استكشاف املعرفة من خالل األنشطة املختلفة. يمكن  .ب

والرؤية،  ،التفاعل ، واالستماع إلى الخبراتالقيام بأنشطة استكشاف املعرفة من خالل 

، واألنشطة الحركية وفًقا الحتياجاتهم الفردية. كما تشجع والتجارب بين األشخاص

، اكتساب فهم أعمق ملوضوعات محددة املوضوعات في التعليم املتكامل األطفال على

 بحيث يصبح األطفال أكثر اهتماًما بفكرة ما.

 مساعدة املعلمين واملمارسين .ج

، يشجع املدرسون وغيرهم من ملهنية. من خالل التعلم املتكامللتطوير قدراتهم ا اآلخرين

املمارسين على تنظيم األفكار واختيار األنشطة ذات الصلة وصياغة األهداف وتنفيذ 
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رنامج، لجميع يمكن تنفيذ التعلم املتكامل على مستويات مختلفة من الب التعلم.

، وللطفال الذين لديهم احتياجات مختلفة. وهذا يتيح إمكانية املستويات العمرية

 31ن بين املهنيين.أو التع

 

 جنو روضة الطفال اإلسالمية املتكاملة  القدوة فوغعن  : ملحةخامس املبحث ال

 تاريخ التأسيس ونشأتها .1

 الطريق  ( 46RW  03RT(  314لور رقم  جنو فوغ في منطقة الروضةتقع هذه   

، الوسطىة أو جيوكياكرتا,  ،لور, سندويادي, مالتي,  سليمان جنو فاندغ مارتا, فوغ

املجتمع من كل أنحائها إال من جانب الجنوب وهو طريق بيوت إندونيسيا. تحيط بها 

عشر دقيقة  أوكيلو  5تقريبا  جامعة غاجاه مادا. مسافتها من الدكاكين صغير وبعض

هي  جنو روضة األطفال اإلسالمية املتكاملة القدوة فوغ. السيارة أوبالدراجة النارية 

, , سليمانلور  فوغونجفاندغ مارتا,  خاصة املوجودة الطريقواحدة من املدارس ال

روضة واحدة من مؤسسات التعليم في و  ة الوسطى. أو مقاطعة ج ،يوكياكرتامقاطعة بو 

، التي تأسست في عام لور, سندويادي, مالتي,  سليمان فاندغ مارتا, فوغنغفي  األطفال

. لبناء روضة أطفال إسالمية متكاملةج وغونف. قدمها أحد السكان في جميع أنحاء 2013

روضة األطفال تستخدم هذه املدرسة الدين اإلسالمي كقبضة رئيسية للتعليم الديني. 

هو مركز تعليمي إسالمي يسعى دائًما إلى إضفاء  جنو اإلسالمية املتكاملة  القدوة فوغ

الطابع املؤسس ي على محتويات تعاليم القرآن الكريم والحديث في جميع أنواع األنشطة 

روضة األطفال اليومية ، وتحقيق واجباته ووظائفه كمؤسسة تعليمية إسالمية. 

مكن لتصبح , االستمرار في بذل أقص ى جهد مجنو اإلسالمية املتكاملة  القدوة فوغ

 .مؤسسة بديلة ذات جودة عالية وأنشطة غير منهجية مختلفة ذات طبيعة إسالمية

 

 جنو لروضة األطفال اإلسالمية املتكاملة القدوة فوغ الرؤية والرسالة واألهداف .2

 الرؤية •
أن تصبح حديقة للتعلم واللعب التي تنتج جيل من املسلمين الذين 

 املعاملة.، والوعظ و دة، والعبا، واألخالقفي العقيدةف بمنهاج السلل
 

31 Halida, Group Investigation Model (Pembelajaran Terpadu Anak Usia Dini )Program Studi 

Pendidikan Guru PAUD FKIP Universitas Tanjungpura Jurnal Pembelajaran Prospektif 1 (2) 

(2016) 1-8 Diakses pada 11 Febuari 2019 
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 الرسالة •

تشكيل جيل من املسلمين الذين يؤمنون بالسلف في البركة واملعنوية  (1

 والعبادة والوعظ والبرمامة.

تطوير املواقف واملعارف واملهارات على وضع األسس نحو  يساعد  (2

 .واإلبداع التي يحتاجها األطفال للتكيف مع بيئتهم

 األهداف •
يعرف األطفال العقيدة األساسية لشوحها ، الشخصية األخالقية / ( 1

 اإلسالمية التي تتوافق مع القرآن والسنة.

 يطبق األطفال العادات اإلسالمية في حياتهم اليومية.( 2

 األطفال لديهم املعرفة األساسية للعبادة )فقه العبادة( وفقا للقرآن والسنة. ( 3

ية من القرآن )وفقا آ 30األطفال لديهم القدرة على حفظ ما ال يزيد عن  (4

 ، وبعض األحاديث والصلوات.لقدرة الطفل(

 األطفال لديهم مفاهيم القراءة والكتابة والحساب األساسية.( 5

 مهارات أساسية في االستجابة لكل حالة. األطفال لديهم( 6

 األطفال لديهم املهارات األساسية لإلبداع.( 7

 البرامج. 3

املناهج الدراسية ح نو روضة األطفال اإلسالمية املتكاملة القدوة فوغاستخدمت هذه 

الطلبة في التي تتضمن مزيجا من املناهج الدراسية الدينية والحكومية. واملادات التي تدرسها 

 هذه املدرسة هي:

 العقيدة والتوحيد .1

 و العبادة الفقه .2

 القرآن حفيظت .3

 اللغة العربية .4

 السيرة النبوية .5

 األدب واألخالق .6

 املحرك اإلجمالي   .7

 حرك جيد امل .8

 لغة األطفال   .9
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 املعرفي . 10

 العاطفي االجتماعي  . 11

 

 جنو روضة األطفال القدوة فوغمباني   .2

 العدد املباني الرقم

 5 الفصل 1

 1 املطبخ 2

 1 إدارة  3

 2 الحمامات 4

 1 عنبر 5

 1 املكان غسل اليدين 6

 1 امليدان 7

 

 (2019-2018)العام الدراس ي  البعدد ط .3

 الصف الرقم

 عدد

 الطالبات الطالب

 6 1 مجموعة اللعبة 1

 8 5 1املجتمع أ  2

 6 8 2املجتمع أ  3

 8 8 1املجتمع ب  4

 5 9 2املجتمع ب  5

 33 31 العدد
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 واملوظفينات أحوال األساتذ .4

، أكثرهم املتخرجون من تعشر( مدرسا )اثنا 12 روضةفي هذه ال اتعدد املدرس

 : هامرحلة الجامعة، وبعضهم ما زالوا في الدراسة. وهذه قائمة أسمائ

 الشهادة اتأسماء املدرس الرقم

 مدرسة العالية لفياأو مهاجيرة  1

 السارجنة  فورونتيننعسهمينك   2

 السارجنة  زانا إيناس 3

 السارجنة  يوزا دلفيانيتا 4

 مدرسة العالية هند 5

 مدرسة العالية   اتيأو إيتك ستي 6

 السارجنة  نوري إندرياني  7

 مدرسة العالية  سلما 8

 السارجنة  سانةليا أسواة حأو  9

 السارجنة  ديتا 10

 السارجنة  نابيلة نساء 11

 مدرسة العالية أجنع إرما سورياني 12

 

 


