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يالباب الثان  

ي اإلطار النظر   

  ي اإلطار النظر  -أ

 تعليم اللغة العربية -1

ه. دية مع بيئتر أو الف  السلوك بسبب التفاعالت الفردية مع األفراد التعلم هو عملية تغيير 

  ما املهارة و األخالق. التعليم هو سعي للتغيير الفرد حتى و الثقافة و على الفهم التعلم يتضمن

 .1ةيتصرف بأخالق جيد

م  كتب في قموسو 
ّ
م و معناه جعله  –منجد أن كلمة التعلم هو مأخوذ من كلمة عل

ّ
تعل

ية هي سعيا وعيا من املدرس خر أن عملية التعليمال  هو في معنا. 2يعلمها أو حصلت له حقيقة العلم

أن التعليم اللغة  قالت شعبة ديانة إندونسيا، أما لتربي و لتعلم الطالب لنيل األهداف املطلوبة. 

قدرة اللغة العربية  ي علىبنالالعربية هو عملية التربية التى يوجهه للدفع و القيادة و الفتح و 

لى التعليم اللغة العربية خصوصا لغة بالجد و السلبي و كذلك لنمّو سلوك إجابي عللطالب 

 3العربية فصحح

 مهارة الكالم -2

اللغة العربية يبلغه خصوصا فى هي طالب   ايريده تيال ويةهارات اللغاملمهارة الكالم هي إحدى 

ن بين يفى الفصل لها وجهان وهي موصالت وجه للغة العربية مهارة الكالم العربية. عملية تعليم

 تينتجة الامل بّد أن يكون هناك اتصالين متبادلين بينهما. مهارة الكالم  هي املهارة املتكلم و املستمع ال

و تسليم  نتشارال  املوصالتة الذى يفيديعجتمافى املحادثة اليومية و نحن كاإلنسان اال  ايستخدمه

 و املستمعين.و في هذه املهارة التي تحتوي على األفكار واالرأي واملعلومات  لآلخرين أ . شفهيا األخبار

القواعد اللغة العربية. قدرة على تكوين الجمل ب و املختلفة األمور  قدرةطلب مهارة الكالم على 

بعض  قدرةإذن تعلم اللغة العربية ال بد على أساس مهارة اإلستماع و و مهارة الكالم و على 

                                                           
1  Nandang Syarif Hidayat, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab”, dalam jurnal Pemikiran Islam, Vol.37 
No.1, 2012, hlm. 82 
 المنجد، االمكتبة الشرقية ساحة النجمة، بيروت – لبنان، 1986، ص. 526 2
3 Ibid, hlm. 83 
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و أساس مهارة اللغة العربية لغة العربية هلمهارة الكالم  ،.  إذن4املفردات ملتكلم  ليبلغ مافى فكرته

 مهارة القراءة و مهارة الكتابة. و  مهارة اإلستماع قبل أولى يقدرهأن  التى البد 

 

 مهارة الكالم -أ

 ما فيع تعيبرلل ها الناسستخدميعبارة الكالم لغة هو بيان أو عبارة. هذه المعنى 

و  الشعور و  فكرةالهو فّن لنقل فكالم اصطالحا  أماخرون. و ال  همحتى يفهمو  مأفكاره

عبارة عن األصوات املسموعة خرون.  الكالم هو ال األخبار  و الخبرة من الفرد إلى و  الثقافة

الكالم هو تركيب عوامــــــــل الجسدية . 5ليؤّدى حاجته و فكرته لتعبيرال و الحروف املؤلفة

لــــــة اإلنسان . إلى أن يفرض نحوى أهم آةوالنفسية والعصبية والداللية واللغوية واسع

تحدث باستمرار  دون توقف  قدرة على الكالم هومهارة  بينما تعريف .6ةلــــمراكبة إجتماعي

  .7الصوت  التعبيرو دون تكرار املفردات في 

 هداف مهارة الكالمأ -ب

 : يه 8اأما  أهداف مهارة الكالم للفرد الذى يتعلمه

 سهولة التكلم -1

 وضوحة -2

 مسؤولية -3

 تقادينستماع اال ايشكل  -4

 يشكل العادة -5

 

 درجات مهارة الكالم -ج

 :يه 9لها املستوى  هارة الكالمملا اأم

                                                           
4 M. Fuad Effendy, Metode Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), hlm. 113 
5 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.136  
6 Henri Guntur Tarigan, Berbicara sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 1994), hlm. 15 
7 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 
UIN Maliki Press, 2011), hlm. 89 
8 Wassid Iskandar dan sunendar Dadang, Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung, 2008), hlm. 242 
9 Saepuddin, Pembelajaran Ketrampilan Berbahasa Arab Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: Truts Media 
Publishing, 2012), hlm. 54 
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تعتد على نفسهم لحفظ الحوار و املفردات و إلجابة   رجا الطالب ،ستوى املبتدئامل  -1

 األسئلــــــــة باللسان

فى هذا املستوى رجا الطالب يقدر على األخبار و الحكايات. إعادة  ،ستوى املتوسطامل -2

 عن ما سمع إما من التلفاز أو  الراديو أو األفالم أو األشرطة أو لعب األدوار لتعبيراال

فى هذا املستوى رجا الطالب يقدر على إلقاء الخطاب ولعب األدوار في  ،ليستوى العامل -3

 مقترحات املأسة ومجلس املناقشة خطة البحث

 

 بادئ فى تعليم مهارة الكالمامل -د

 : 10اإلشارة إلى ما يلي حتاج غة العربية  جيدة ، تلل تعلم مهارة الكالم ينبغي على

 أنسب املعلم لــــــه مهارة جيدة عن هذه املهارة -1

ن من كلمة أنسب املعلم يهتم درجة فى تعليم مهارة الكالم مثل لفظ السهلة مكوّ  -2

 كلمتين و غيرها ،واحدة

 السهلةاملفردة يبدأ من  -3

 عنى: ي ،تركيز  إلى جزء املهارات ملهارة الكالم -4

 صحيحا ملخرجطريقة لفظ األصوات من اال -أ

 اللغة قواعديعبر األفكار صحيحا باهتمام  -ب

 يدرب الطالب بداية و اختماما فى الكالم -ت

 األفكار التعبيريكثر  التمرن مثل تمرن فى التفريق لفظ األصوات و فى  -ث

 نه دائما و كذالك البد يهتمياملهارة أو القدرة الذى البد  تمر  يمهارة الكالم ه

 العالمة و الطريقة و املنهج محبذا كي يبلغ تلك املهارة.

 

 

 طريقة تعليم مهارة الكالم -ه

 :11ينقسم تمرين الكالم إلى ثالث طبقات التى طريقة تعليمه متفرقة

 طريقة التعليم مهارة الكالم ملستوى املبتدئ:  -1

                                                           
10 Ibid, hlm. 90-91 
 
11 Aziz Fahrurrozi dan Mahyudin Erta, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Tangerang, 2011), hlm. 161 



14 
 

 سمع و رددا -أ

 اذكر ونظر أ -ب

 حوارال -ت

 جوابالسؤال و ال -ث

 تدريب الكلمة -ج

 باراألخ انتشار -ح

 ل الجملةاإكم -خ

 إجابة األسئلة -د

   تقديم األسئلــــــة -ذ

 

 ستوى املتوسط: لمطريقة التعليم مهارة الكالم ل -2

 ماذا تعمل؟ -أ

 ماذا تقول؟ -ب

 األسئلة املسلسلة -ت

 املصور  التعبير -ث

 مخيل -ج

 وصف األفكار -ح

 تخليص النص -خ

 أسئلة دقيقا -د

 استمرار القصة -ذ

 القصة املسلسلة -ر

 إعادة القصة -ز

 محادثة -س

 يلرواية تصلح للتمث  -ش

 لعب األدوار  للتمثيل -ص

 طريقة التعليم مهارة الكالم ملستوى العليا: -3

 الشفهى و الخطابة التعبير -أ
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 القصة التعبير -ب

 خبرة املسيرة -ت

 تقرير ما فى عرض العين  -ث

 مقابلة الشخصية -ج

 مناقشة -ح

 إعطاء الدليل -خ

 مناقشة العلمية -د

 أنواع مهارة الكالم -و

 : 12ما يليك فهيأما  أنواع مهارة الكالم 

 حادثة امل -أ

حادثة هي طريقة التقديم اللغة العربية بوسيلة املحادثة و فى املحادثة هناك ملا

 .اإلتصال بين املعلم و املتعلم و كذلك املتعلم و املتعلم بزيادة املفردات أكثر من قبل

 الشفهى لتعبير اال -ب

تمرين للصناعة الكلمة شفهية و هدفه لينشر قدرة الطالب الهو   يالشفه لتعبيراال

 كارهم و شعورهمأف التعبيرفى 

 :13من عالمة مهارة الكالم الجيدة هي

 كثرة الكالم من الطالب -1

 املشاركة الفعالة من الطالب -2

 لهم التوجيهات العالية -3

 اللغة املستخدمة هي اللغة املستلمة -4

 

 

 تعلم مهارة الكالمفي بادئ ملا -ز

قة شخصية الطالب املتفر  واو يعرف وايفهمأن تعلم أن الطالب البد في البادئ امل

ن قدرة الطالب وكذلك يوّز  ،و بيئة الطالب ةجتماعياال مراكبة وبالعقل يهتكوا بتطوير و 

                                                           
12 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2009) hlm.116 
13 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 91  
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بيان الدرس الذى البد يبنه من الصعبة مدرس  تّم  حين ،حتى ينسقون الطالب مع بيئتهم

  14ومن العام إلى الخاص، إلى السهلة

ى الطالب لكي املدرس أن يفهم طبيعات للطالب و له نهج مبتكرة إلمن و بذلك طلب 

   يقدر أن يبين الدرس ببيان جيد. 

  عالّيةالف   -3

ألّن هذه ؛ كلمةهذه الن صعبة لنا إلعطاء املعنى املؤكد لذإ "فعالّية"حين نسمع كلمة   

الكلمة ما عندها املعنى املؤكد في مقياسها.  أعطي بعض التعريفات التالية  من بعض الخبراء فيما 

 يتعلق بتعريف الفعالية.

هي  يصطالحاإل  اهل ثم معن-ع-ف حروفمن  "فعالية"معنى  عربي عامةالاملعجم في  و  

خرى يقول أن الخبراء األ و . 15العالقة بين األشياء املحققة و بين كمية املدخالت املستحدمة

. معنى 16فعالية هي من كلمة الصفة من الفعالية وهي شيئ مؤثر و يمكن الحصول على النجاح

ا هي هناك انسجام بين األشخاص الذين يقومون بمهامهم مع األهداف املقصودة فعالية إصطالح

عن الفعالية من حيث النجاح  لتعبيركما قال إيتزوني يمكن اال. 17وكيفية تحقيق تلك األهداف

.إذن، فعالية هي تأثير ش يء و يستخدمه لتسّبب نتيجة 18عند تحقيق األهداف والغايات املقصودة

  جيدة.

 كالمالة نهجي ملهار لتقييم املا -4

في تمرين الكالم املختلفة و خصوصا في املحادثة أو سرد القصص أو املناقشة و غيرها،  

غير  وإمااللغوية  جهةالإّما من وجد نقصان من الطالب ،  من املدرسين و الخطاءو غالًبا يجد 

تصحيحه على الفور. ، و غالًبا كذلك ما يشعر من املدرسين بعدم االرتياح وعدم الصبر لاللغوية

للطالب  لفرصةبعدم ا ضطّرونيبأنهم  ونشعر ين ينفهم ذلك ألن املدرسأن بهذا الحال، و يمكن 

 في التكلم لشجاعةساس ّي للتكلم هو االاأل عنصر الو لكّن ال بّد أن يالحظ بأّن  اء. خطباالستمرار في األ 

                                                           
14 Mustofa Syaiful, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 14 
15 Kementrian Pendidikan dan Budaya, Efektif, (27 September 2019), https://kbbi.kemendikbud.go.id 
16  

، في 9A8%A%D9%8D9%84%D7%A8%D9%B8%D9%81%ar/%D-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/المعاني، 

 16.46، في الساعة 2020من ديسمبير  2التاريخ 
17 E. Mulyasa dalam Nur Imaroh, Efektivitas Pembelajaran Al-Qur’an Dengan Metode Qiraati (Studi Kasus di PP. 
Al-Munawwir kompleks Q Krapyak-Yogyakarta), (Laporan Penelitian, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta : 2008), hlm. 10 
18 NS. Roymond H.Simamora, Buku Ajar Pendidikan dalam Keperawatan, (Books Google : 6 Oktober 2018), 
https://books.google.co.id/books?efektivitas. 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
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ملدرسين ال ينبغي إيقاف مع خطر ارتكاب األخطاء من املكتلم. بذلك، تصحيح و تحسين من ا

 الطالب. الشجاعة

لدى  خطاءأال يؤكد على أوجه األ  علمهنا أن عند تقديم نتائج التقييم، يجب على امل ذكربالر يجدو 

فقط. كما يجب ذكر جهة تقدمهم ونجاحهم كذلك. يجب موازنة بين اللومة  و الثناء.  الطالب

نوا من القيام بش يء ما وأن هذا الشعور وبالتالي، سيكون هناك شعور لدى الطالب بأنهم تمك

 .19سيشجعهم على القيام بمهامهم التالية بشغف

 : 20يوه كما اقترح الخبراء  كالمالتي تم تقييمها في أنشطة ال عناصرفيما يلي ال

عناصر اللغوية تحتوي على: مخارج الحروف، شّدة، لهجة وإيقاع، اختيار الكلمة، اختيار ال -أ

 مة و  منّوععات. ، تركيب الكللتعبيراال

، لشجاعةاملهارة، اإلدراك، االحنوي على: طلق اللسان، إتقان العنوان، تعناصر غير اللغوية  -ب

 النشاط، التأديبي، اإلجتهاد، تعامل 

 أن و يمكن استخدام هذا مقياس التقييم للتقييمات الفردية أو الجماعية. ال يجب  

لمعلم أو الباحث تبسيط قائمة العناصر يمأل جميع عناصر التقييم دفعة واحدة. و يمكن ل

 أو تحديد عناصر املراد تقييمها في أي أنشطة. 

    (Mimicry Memorization)ريقة التحفيظ و التقليدط -5

 الطريقة -أ

 .21خطة شاملة لتقديم اللغة بشكل منهجي على أساس النهج املوصوف يالطريقة ه

منظما و غير متخالفا على ديم الدرس املنهج أو الطريقة هو خطة شاملة املوصلة بـــتق

 . 22أساس منهجي خاص

الطريقة هي طريقة أو كل ما يشمل بإستعداد املعلم قبل عملية التعليم حتى إذن تعريف 

 بين الدرس جيدة

    (Mimicry Memorization)طريقة التحفيظ و التقليد -ب

                                                           
19 Efendy Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2009), hlm. 153 
20 Ibid 
21 Ahmad Fuad Effendy, Metodolgi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2009), hlm. 8 
22 Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: P.T LKIS, 2009), hlm. 91 
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و  التقليد من كلمتين وه    (Mimicry Memorization)طريقة التحفيظ و التقليد

(mimicry)  و التحفيظ(memorization)  . التعليم طربقة  يهطريقة التحفيظ و التقليدو

بطريقة تقليد و تحفيظ املادة مع الطالب الذى بينه. من تلك املعرفة نأخذ الخالصة أن 

هو طريقة تعليم املادة بمنهجي شفيهى و كذالك تمرين مذاكرة طريقة التحفيظ و التقليد

 الطالب

 :23أما عالمة هذه الطريقة و هي

عملية التعليمية مظاهرة و تمرين تركيب الجمل أو اللفظ و  تمرين استخدام املفردات  -1

 بتقليد املعلم

و أما الطالب بقلده  جملةمتحدث قومي كسيد الحفر وهو يلفظ بعض ال ،حين التمرين -2

 هونمرارا حتى يحفظ

 ة كتصميمتركيب الجملة ال يبين مباشرة بالكلمة املختار  -3

 املناقشة ةيتم األنشطة  بطريق ،علىفى املستوى األ  -4

   aural oral approachاملنهج متنوعة ألن تستعمل مرقوم الحوار  أو يسمى بــــ  -5

 :24وهي ،imicry Memorization(M ( طريقة التحفيظ و التقليدستخدام اطوات خ •

و الجواب فى أول عملية  سؤالالتصل بــاملادة مثل تاملقدمة على أمور متنوعة شمل ت -1

 التعليم

ه ونإعداد مقالة الحوار  أو املقالة القصيرة التى سيقرأها املعلم مرارا و أما الطالب يسمع -2

 بدون نظر املقالة فى الكتاب

 تقليد و حفظ املقالة بطريقة تقليد لكل الكلمة جماعة و يحفظه -3

 إعداد تصميم الكلمة مافى املقالة أو  من املقالو الصعبة -4

 مثال التمرين التى تبديل عناصر الجملة: 

 : أنا تلميذ   (stimulus)  املعلم

 : أنا تلميذ  (respon) التلميذ

 : صحيح!! نحن..؟  (rangsangan dan stimulus) املعلم

 : نحن تالميذ  (respon) التلميذ

                                                           
23 Juariyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2009), hlm. 117 
24 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 180-
190 
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 و غيرها

سهلة فى  الباحثة ستستعمل هذه الخطوات ألن هذه الخطوات ،بناء على هذه النظرية

 ملحمديةاالاالبتدائية  املدرسة يلطالب الفصل الرابع فاستخدامها على تعليم اللغة العربية 

 الثالثة يوكياكرتا. أمبركتوانج

 :خطوات الباحثة فى التعليم اللغة العربية

أخذت املادة . ليدطريقة التحفيظ و التقب استبينه تيس اليدر تأعدت الباحثة مادة ال -1

املدرسة االبتدائية للطالب الفصل الرابع فى لعربية للمدرسة من كتب اللغة ا

 الثالثة يوكياكرتا. أخذت املادة بصفة الحوار  فى ذلك الكتاب أمبركتوانج املحمدية

دخلت الباحثة إلى الفصل و تسليم السالم و سؤال عن حالة الطالب و  ،املقدمة -2

 يةإعطاء بعض األسئلة عن املادة املاض

 قالة القصيرة أو الحوار و أما الطالب يسمعون بدون نظر املقالةبدأت الباحثة م -3

 جماعة بجانب يحفظه كذلك درسثم الطالب يقلدون الكلمة التى ما قرأت امل -4

 ثم الباحثة تبين قليال عن تصميم تركيب الجملة -5

ثم طلبت الباحثة بعض الطالب أن يتقدم أمام الفصل لعب األدوار  الذى ما فى تلك  -6

 ارمقالة الحو 

خذ باحثة و الطالب خالصة من تلك  بعد تبديل كل الطالب ليتقدم أمام الفصل و أ -7

 املقالة 

 التقييمات -8

 االختتام -9

 

من هذه  و الفضل . ضعفو ال فضلال له   (Mimicry Memorization)طريقة التحفيظ و التقليد

 :25هي ،الطريقة

  :   (Mimicry Memorization)طريقة التحفيظ و التقليدزيادة  -أ

 اتالجملة بعد التمرين تركيبمجدا فى ال واأن الطالب يكون -1

                                                           
25 Ibid, hlm. 191 
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 أن الطالب له حفظ صحيح و جيد -2

 ما تكلم املعلم ايقلدو أن أن الطالب ال يصمتون عند الحوار  بل ال بد  -3

 أن الطالب ينال املهارة للغة األجنبية مباشرة  -4

 :  imicry Memorization(M 26(د  طريقة التحفيظ و التقلي عفض -ب

 فى مهارة اللغة األجنبية جيدعلم الإلى امله الطريقة يحتاج هذ -1

 مثل يتبع كل نائق و ال يفهم ما تكلمه االطالب فى تقليد الكلمة جماعي علىمنحفر  -2

معناه وجب املعلم اعطاء التعليل فى  ،اللغة األجنبية مثبوت بالتعليل من املعلمهذه مهارة  ،فى العام -3

 خالل البيان

 ،ر. إذنيبذتهذه الطريقة أن الطالب ال يفهمون ما تكلم املعلم هذا هو يسمى بال إذا كان فى عملية -4

 حتاج قيادة دون توقفتعملية التعليمية بــهذه الطريقة ال

ان التمرين للطالب ( Mimicry Memorization)طريقة التحفيظ و التقليدأهداف تطبيق  ،وهكذا

 . املعلم حتى يحفظها الطالب تحت وعيهم مع قوي التذكير و حفظا جيدا بإستمرار التقليد 

 الثالثة يوكياكرتا أمبركتوانج ملحمديةاالاملدرسة االبتدائية صورة عاّمة عن  -ب

 الثالثة يوكياكرتا أمبركتوانج املحمديةاملدرسة االبتدائية تاريخ تأسيس  .1

ألولى من شهر يونيو الثالثة يوكياكرتا في التا ريخ ا أمبركتوانج املحمديةاملدرسة االبتدائية بنيت 

الثالثة يوكياكرتا ليس لديهم مبنى خاص  أمبركتوانج املحمديةاملدرسة االبتدائية ، في بدايتها 1972

 املحمديةاملدرسة االبتدائية له ، ولكن يتم تنفيذ عملية التعليمية من بيوت السكان. و لكّن الن 

نا عشر فصال و غرفة  رئيس املدرسة و غرفة ثالث أبناء و فيه اث االثالثة يوكياكرتا له أمبركتوانج

 املعلم و معمل و مكتبة. 

القائمة على القوة و الصبر الثالثة يوكياكرتا هي مدرسة  أمبركتوانج املحمديةاالبتدائية  املدرسة

، ألنه كما قيل في قبل، بداية تنفيذ عملية التعليمية في هذه املدرسة في منازل السكان ، في تأسيسها

 املحمديةاملدرسة االبتدائية لن تستمر هذه املدرسة في النمو و له بناء املدرسة نفسها. و الن ولكن ا

قادر على إنتاج خريجين املدرسة الذين يتمتعون  (A) الثالثة يوكياكرتا الذي تم اعتماده  أمبركتوانج

                                                           
26 Ibid, hlm. 191  
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من رسة وطالبها. مثل في اإلنجازات التي حققتها املد نالحظهايمكن و بسمعة جيدة مع موهبة عالية. 

 . سابقة تحفيظ القرآن ، والقصص القصيرة ، واملقدسات املقدسة ، والبطاطون ، وغيرهاامل

افية والبيئيةال .2  ظروف الجغر

وفر تقع بين ضواحي املدينة ، و ت، و يماناملدرسة في غمبينج كيدول  أمبركتوانج غمبينج  سل هذهقع ت 

إلى  إرسال أبنائهم  ل والتجار ، ولكن هذا ال يمنعهم منالعّم ا من جزء من املجتمع لقمة العيش

 ية. الرسوم التعليم في املدارس الغبدفع  ملدارس الكبيرة وا

 رؤية والبعثة واألهداف .3

 الثالثة يوكياكرتا أمبركتوانج املحمديةاملدرسة االبتدائية الرؤية  -أ

تحقيق جيل متميز ، إسالمي ،  ا هيالثالثة يوكياكرت أمبركتوانج املحمديةاملدرسة االبتدائية رؤية 

 مستقل ، ومثقف

 الثالثة يوكياكرتا أمبركتوانج املحمديةاملدرسة االبتدائية بعثة  -ب

 زيادة االنضباط من سكان املدارس (1

 تحسين التعليم اإلسالمي الذي يدمج التكنولوجيا (2

 تحسين الدروس الالمنهجية (3

 طبع جيل من املؤمنين والفاضلين (4

 الثالثة يوكياكرتا أمبركتوانج املحمديةتدائية املدرسة االبأهداف  -ت

هو تحقيق الناس  الثالثة يوكياكرتا أمبركتوانج املحمديةاملدرسة االبتدائية غرض من إنشاء 

املسلمين الذين هم من األتقياء ، النبالء ، األكفاء ، الواثقين ، حب الوطن، ويفيدون املجتمع والدولة 

 .و مجتمع سائد عادل ومزدهر يباركه هللا سبحانه وتعالى، ويفعلون األعمال الصالحة ونح

فينحالة  .4
ّ
 املعلمين واملوظ

 معلًما ، على النحو التالي: 16 الثالثة يوكياكرتا أمبركتوانج املحمديةاملدرسة االبتدائية وجد في ت

 

 

 1الجدول 

 املعلمين والعاملين

 اكرتاالثالثة يوكي أمبركتوانج املحمديةاملدرسة االبتدائية في 



22 
 

 درجة و املدرسات أسماء املدرسين النمرة

1.  Alfiana Fajaryanti GTY/PTY 

2.  Dora Wildayanti GTY/PTY 

3.  Eko Susanto GTY/PTY 

4.  Haryanto GTY/PTY 

5.  Ifan Zakaria Guru Honor Sekolah 

6.  Madilah PNS Diperbantukan 

7.  Muhammad Damari GTY/PTY 

8.  Purwanto GTY/PTY 

9.  Siti Anwariyah GTY/PTY 

10.  Sukmaningsih GTY/PTY 

11.  Sulistianto GTY/PTY 

12.  Sumarni PNS Diperbantukan 

13.  Syamsiam Ningrum GTY/PTY 

14.  Uswatun GTY/PTY 

15.  Weti Rahmayani GTY/PTY 

16.  Witta Meliarty Sari Guru Honor Sekolah 

 

 

  حالة الطالب .5

طالب يتم تدريسهم الذي ييبنه املعلم  املعرفة ، وبذلك ال يوجد أي فائدة للمعلم إذا لم يكن هناك 

 املحمديةاملدرسة االبتدائية فإن الطالب ضروريون جًدا أيًضا في  الناجحة عملية التعليمية في 

 .الثالثة يوكياكرتا أمبركتوانج

 هم: الثالثة يوكياكرتا أمبركتوانج املحمديةاملدرسة االبتدائية عدد الطالب في 
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 2الجدول 

 الطالب ددع

 الثالثة يوكياكرتا أمبركتوانج املحمديةاملدرسة االبتدائية في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افق والبنية الت .6  حتيةاملر

املرافق والبنية التحتية ش يء مهم في دعم العملية التعليمية. ولكن ليس كل ما أراده و يمكن أن يوجد. 

 ومع ذلك ، أي واحد يمكن أكثر أهميتها وما هو مطلوب سيعقد لدعم النجاح التعليمية. 

ثة يوكياكرتا وهو كما الثال أمبركتوانج املحمديةاملدرسة االبتدائية املرافق والبنية التحتية الذي لها 

 .يلي

 بناء املدرسة .1

 املجموع عدد الطالب الفصل النمرة

P L 

1.  I 29 29 60 

2.  II 29 29 59 

3.  III 34 34 64 

4.  IV 29 20 49 

5.  V 22 18 40 

6.  VI 30 18 48 

 320 148 173 الكلي املجموع
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هناك مجال للرياضة ومكان للحفالت ومواقف السيارات  فيهو بناء  املدرسة يحتوي على بنائين. 

 أمبركتوانج املحمديةاملدرسة االبتدائية في م وتقلبات ملعب األطفال ألن يوالحدائق واملسجد والسالل

االبتدائية  املدرسة. خطة املكانية في أمبركتوانجألطفال درسة روضة ااملالثالثة يوكياكرتا هناك 

فصال و مكتبة غرفة واحدة  12الثالثة يوكياكرتا هي على النحو: غرفة التعلم  أمبركتوانج ملحمديةاال

و مختبر غرفة واحدة و  غرفة الصّحة غرفة واحدة و غرفة الرئيسية غرفة واحدةو   غرقة املعلم 

 غرفة واحدة  واملسجد

 فة املعلمغر  .2

مكتب وكرس ي وخزانة وألواح  وهومعدات فيها . توجد املدرسة  ديرميقع مكتب املعلم بجوار مكتب 

 بيضاء وكتب مهمة وجهاز كمبيوتر.

 غرفة رئيس املدرسة .3

قع غرفة رئيس املدرسة مباشرة بين غرفة املعلم والفصول الدراسية في الطابق األرض ي من املدرسة. ت

معدات وهو مجموعة من طاوالت الضيوف ، وخزائن الجوائز ، مكتب و كرس ي يوجد في هذه الغرفة 

 الرئيس املدرسة، واللوحات البيضاء.

 


