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  الباب الثاين

  سورابايايف حملة عن مدرسةاحلكمة املتوسطة 

  

 خلفية التأسيس  . أ
وكانت هذه . م2001سنة  سورابايافيمدرسةاحلكمة املتوسطة أقامت 

ولذلك قد جاهدت . "احلكمة"سالمية سسة التربوية اإلمؤا من نوعاملدرسة 
هذه ها حىت حتقّق أهدافها يف ستعن مؤّس سورابايافيمدرسةاحلكمة املتوسطة 

ا عبد القدير برج سهأّسو .ليت تعمل يف دين اإلسالم كل يومبناء املدرسة السنةال
قليال فقليال من  وي وتوفيق وزهري وغريهماوروم روشفيق غادي ونور هداية 

فصال اآلن  33فصال حىت  5يكون أوال . واإلبتدائية واملتوسطة روضة األطفال
  :مرات ومنهم  ثالثف مدير املدرسة من سنة قائمتها وّضو
 أمحد هريدي دكتورندوس )1
 آدي كوجنورو املاجيستردكتورندوس  )2
 ميم سيف اهلاديدكتورندوس  )3
 18ت سوالجنونو املاجيسترغاطادكتورندوس  )4

 
 املوقع اجلغرايف  . ب
 مدرسة احلكمة :    سم املدرسةا .1
 جامبغان سورابايا 5كبون ساري آلفيكا يف الشارع :     موضوعها .2
 204056023469:    رقم القيد  .3
 م 2001:    تاريخ إقامها .4

                                                            
  .2013مايو  10مصطفى، الوثائق، سورابايا، علي 18
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 احلكوميةغري :    حالة الثابتة .5
 800m2:  مساحة األرض  .6
7. Website     :http://www.alhikmahsby.com 
8. Email    :smph@alhikmahsby.com_rsbi 
 سورابايا – جامبغان – كبون ساريوقعت هذه املدرسة يف قرية .9

 :و حّددت هذه املدرسة  .10
 كتينتانجالشمال بقرية •
 غايون ساريالشرق بقرية  •
 كبون سارياجلنوب بقرية •
 19كتينتانجالغرب بقرية •

 
  األهداف.   ج

  :األهداف املرجّوة من تنفيذ التعليم والتربية يف مدرسة احلكمة فهي وأما 

 موافقة استمرار التربية العالية .1
 لعمل أمر اهللا ورسوله ملك االرادة والكفاءة .2
 ملك االرادة والكفاءة الجتناب هنياهللا ورسوله .3

 
 (visi)، يؤخذ من الرأية كمة املتوسطة سورابايامدرسة احلكان غرض تعليم و

  :أما صورهتما كما يلى (misi) واإلرسالية
 الرأية .1

 .عل مؤسسة تغيري األمة ليتجه احلياة اإلسالمية بالقرآن والسنةجت    
                                                            

  .سورابايا البيانات من مدرسة احلكمة املتوسطة 19
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 اإلرسالية .2
  .جتعل املدرسة املكافأة وامليسرة ليمثل املدارس اآلخرى

  
 سورابايايف مدرسة احلكمة املتوسطة وأما اهلدف اآليت على تعليم  اللغة العربية 

 . فيجمع بتعليم القرآن، فصار تعليم اللغة العربية تعليم اآللة لترجيم القرآن وفهمه

 الوسائل التعلمية  . د
تقوم الوسائل التعليمية بدور رئيسي يف مجيع عمليات التعليم والتعلم اليت تتم 

 formal educationيف املؤسسات التعليمية املعروفة بالتعليم النظامي أو الرمسي 
كاملدارس واملعاهد واجلامعات أو يف عمليات التعلم اليت حتدث خارج هذه 
املؤسسات، ويباشر الفرد فيها التعلم على مسئوليتة وبرغبة منه يف االستزادة من 

وباملثل فإن الوسائل . Informal educationاملعرفة وتسمى بالتعليم الغري رمسي 
تعترب ال زمة لنجاح مجيع عمليات االتصال  بأنواعها املختلفة وأساليب األستعانة مبا

كما حيدث يف   Face to face communicationاليت تتم عن طريق املواجهة 
احملاضرات والندوات واملقابالت، أو اليت تتخذ طريقها من خالل وسائل االتصال 

  20.كاالذاعة والتليفزيون والسينما والصحافة Mass media اجلماهريية 
وسائل التعليمية املعينات السمعية أو بصرية اليت يستخدمها يقصد عادة بال

املعلم يف تدريس مادته ليبلغ اهلدف املقصود بأفضل صوره ممكنة ويسبغ على 
 –بصورة املختلفة –وقد استعمل الكتاب . العملية التربويةشيئا من اآلثاره واملتعه

                                                            
لنشر دار القلم ل: كويت(، وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليمحسني محدي الطوحبي،  20

 .44 ،)م 1996- ه1416والتوزيع، 
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ل كما استعملت الصور وسيلة معينة يف جمال تعليم اللغات األجنبية منذ زمان طوي
  21.والرسم هلذا الغرض

تنقسم املعينات إىل عدة أنواع، ولكن جتنبا للتعقيد رأينا أن نقسمها أىل 
معينات بصرية ومعينات مسعية ومعينات بصرية مسعية اعتمادا على احلاسة أو 

واملعينات البصرية تضم الصور الفتوغرافية . احلواس اليت تتوجه إليها الوسيلة
ر املتحركة الصامتة وصور األفالم والشرائح بأنواعها املختلفة والرسوم والصو

التوضيحية والرسوم البيانية والررسوم املتحركة واألشياء املبسطة والعينات 
والنموذج واخلرائط والتمثيليات والرحالت وجتارب العرض واملعارض واستخدام 

ات واللوحة املغناطيسية واللوحة السبورة واللوحة الوبرية وجملة احلائط ولوحة النشر
  . كهربية

أما الوسائل السمعية تضم الراديو وبرامج اإلذاعة املدرسية واألسطوانات 
واملعينات السمعية البصرية تضم جمموعة املواد . وخمترب اللغة والتسجيالت الصوتية

اليت تعتمد أساسا على حاسيت السمع والبصر، وتشمل الصور املتحركة الناطقة 
كما تشمل هذه الوسائل أيضا األفالم الثابتة . هي تتضمن األفالم والتلفزيونو

والشرائح والصور، عندما يستخدم مبصاحبة تسجيالت صوتية مناسبة على 
  22.أسطوانات أو شرائط تسجيل

  
  
  
  

                                                            
للندوة العاملية األوىل لتعليم العربية لغري السجل العلمي حممد إمساعيل صيين و على حممد القامسي،  21

     .231 ،)م1980- ه1400شؤون املكتبات،  عمادة: رياض(، الناطقني هبا
 جامعة امللك: رياض(، املعينات البصرية يف تعليم اللغةحممد إمساعيل صيين و عمر الصديق عبد اهللا،  22

 .4 )م 1984 -ه 1404سعود، 
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كلها يف  لوصول األهداف املذكورةالوسائل التعلميةيستعمل مدرسون 
  :فيما يلي مدرسةاحلكمة املتوسطة سورابايا

 الفصل .1
فهو ثالثة وثالثون  وأما عدد الفصول يف مدرسة احلكمة املتوسطة سورابايا

  . وآلة التعليم والتعلم وغري ذلكل مكاتب وكراسي فصوال ولكل فص
 

  
  

 معمل اللغة .2
التالميذ علم اللغة يف املدرسة وقد استعان توسيلة معمل اللغة أحد األمكان ل
 ومعمل اللغة يف مدرسة احلكمة املتوسطة سورابايا. يرتقي هلم مهارات يف اللغة

  .يستعمل على ثالثة لغات من اإلندونيسية والعربية واإلجنليزية
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 كتبةامل .3
احلكمة يف مدرسة املكتبة أما  و. على أساس املكتبة بنيان املعلومات يف التربوية

املتوسطة سورابايا فيجعل مركز املعلومات واملعرفات والتعليم والتعلم من 
تدفع التالميذ وتساعدهم لواسعة العلوم حىت  وهذه املكتبة. األصحاب التربوية

  . باللغة العربية يتكلموهنا الكثرية اليتينالوا مادة اللغات من املفردات 

  
 

 متعّدد معمل .4
يف مدرسة احلكمة املتوسطة سورابايا يستعمل مكان أحسن األمعمل متعّدد 

  .ألّي الربامج يف التعليم والتعلم من املسرحية واملناقشة ونظر األفالم وغريهم
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 سبورة .5
  .العربيةاملاداتأفضل يف اللغة التالميذ يف فهم  آلة التعليم تساعدالسبورة 

  

  
 

 كتب التعليم .6
" لسان القرآن"يستعمل التالميذ كتاب التعليم يف مادة اللغة العربية هو امسه 

  .وفيه حوار وقراءة وقواعد وتدريب. على مصنع معلمني ملدرسة احلكمة
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 قاموس عريب .7
  .لغة التالميذ يف التعلم إن كانت املشكالتقاموس عريب يصري دفاع على 

  

  
 

 شاشة .8
أيضا  آلة التعليم تساعد التالميذ يف فهم املادات أفضل يف اللغة العربيةشاشةهي 
  .إما الصورة وإما األفالم التعليممن وسيلة 
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 كتب مرجعية عربية .9
كتب مرجعية عربية كمادة مقروءة تدفع واسعة معرفة التالميذ يف اللغة العربية 

  .أفضل من املفردات
  

  
 

  حالة املعلمني واملتعلمني.   هـ

يساعد املعلم املتعلمني يف املدارس على تنمية عقوهلم وخلقهم ومهاراهتم 
ويعلم املعلم املتعلمني املعارف والعادات واملثل . وأذواقهم وتسلكهم االجتماعي

وصفوة القول، يساعد املعلم املتعلمني على . العليا واملواقف واآلداب االجتماعية
إن هذه النظرة إىل التربية . ماعية واملاديةتكييف أنفسهم مع بيئتهم الروحية واالجت

من حيث هي عملية تكييف املتعلمني مع بيئتهم، تضع املعلمني يف املكان الصحيح 
فلسنا سوى عامل مساعد يف عملية التعلّم، واملكونة من . الذي ينبغي أن نقف فيه

السعي ووظيفة املعلم تنحصر يف . املتعلمني من جهة وعامله من جهة أخرى: طرفني
زيف وجه من الوجوه جند أن فن . إىل تقريب كل طرف من اآلخر بوئام وانسجام

ووظيفة املعلم يف الصف أقرب شبها بعملية . التعليم يشبه عملية إشعال النار
االحتراق هذه، يتوخى املعلم من شىت وسائل التعليم إحداث شرارة تسري بني كل 
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والفاعلية احلقيقية هي اليت تؤدي إىل . تلميذ من التالميذ وقسم من أقسام البيئة
  23.تكيف املتعلم مع عامله ال إىل معلمه

 24:من املمكن أن يتخذ املتعلم ثالثة أنواع من األدوار خالل تعلم اللغة الثانية

وهو أن يسمع املتعلم أو يقرأ اللغة الثانية دون كالم أو : االتصال بالتجاه واحد .1
وهذا يف . مع أو ما يقرأ دون إبداء رّد فعلكتابة هبا، أي يكتفي بفهم ما يس

الواقع ما يفعله األطفال يف املراحل األوىل لتعليم اللغة األوىل، إذ يستمعون أوال 
 .ويفهمون كثريا مما يسمعون

وهو أن يستجيب املتعلم شفويا باستخدام اللغة : االتصال احملدود بالتجاهني .2
 .األوىل وليس باستخدام اللغة الثانية

وهو يستخدم املتعلم اللغة الثانية يف إرسال اللغة : االتصال الكامل بالتجاهني .3
وقد تبني أن هذا ليس هو أفضل . واستقباهلامنذ بداية برنامج تعلم اللغة الثانية

  .األساليب مقارنة بالتصال بالتجاه واحد واالتصال احملدود بالتجاهني
  

متخرجني من سورابايايف مدرسةاحلكمة املتوسطة كان أكثر املدرسني في
وكان عدد املدرسني . احلكوميةوغري ذلكسالميةاجلامعةالتربيةاحلكومية واجلامعة اإل
وأما عدد الطلبة . مدرسا 102م 2013–2012يف هذه املدرسة لسنة الدراسة

  :وهذه احلالة تصور باجلدوال األيت . طلبا 880بلغف
  

  

                                                            
ع جامعة اامللك سعود، مطاب: رياض(، مدخل يف التربية وعلم النفس التعلم والتعليمحسن الدجيلي،  23

 .331 ،)ه 1394
 1988- ه 1408ة امللك سعود، جامع: رياض(، احلياة مع لغتني الثنائية اللغويةحممد علي اخلويل،  24

 .66 ،)م
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  )1(اللوحة 

  احلكمة املتوسطة سورابايامدرسةعن أحوال  املدرسني في

 املدرسنيعدد  واداملالنمرة

 23 العلم الديين .1

 3 العلم الوطين .2

 6 اللغة اإلندونسية .3

 14 اللغة اإلجنليزية .4

 13 احلساب .5

 13 العلم الكوين .6

 7 العلم االجتماعي .7

 3 الفّن الثقايف .8

 4 الرياضة .9

 4 تكنولوجية.10

  2 اجلاويةاللغة .11

 3 اللغة العربية.12
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 2 املهارة.13

 5 تدريب النفس.14

 102 عدد

  

  :  دة اللغة العربية ثالثة، وهمام املعلمون يف
األستاذ صادقني، هو معلم درس اللغة العربية يف الفصل السابع والثامن  .1

 .للذكر
األستاذة دية مريا قرآين، هي معلمة درس اللغة العربية يف الفصل  .2

 .السابع والثامن لألنثى
األستاذ حممد عبد اهللا، هو معلم درس اللغة العربية يف الفصل التاسع  .3

 .للذكر واألنثى
 

  : أما اخللفية التربوية للمعلمني كما يلى

  اخللفية التربوية  امساء املعلمني  رقم

  صادقني  .1

متخرج من املعهد اللغوي جونتور  -
 .فونوراكا

بقسم متخرج من كلية الشريعة  -
األحكام اإلسالمية باجلامعة جونتور 

  .فونوراكا

متخرجة من املعهد اللغوي جونتور  -  دية مريا قرآين  .2
 .فونوراكا
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متخرجة من كلية التربية بقسم تعليم  -
الدينية اإلسالمية باجلامعة جونتور 

  .فونوراكا

  حممد عبد اهللا  .3

متخرج من املعهد اإلسالمي السلفي  -
 .تبو إيرينج جومبانج

متخرج من كلية التربية بقسم تعليم  -
اللغة العربية باجلامعة احلكومية 

  . اإلسالمية سونن أمبيل سورابايا
 

  )2(اللوحة 

  مدرسةاحلكمة املتوسطة سوراباياالطالب يف عن أحوال  

 ةتلميذ تلميذ الفصلالنمرة

1 VII A 30  

2  VII B 31  

3 VII C 30  

4 VII D 31  

5 VII E 32  

6 VII F 20  
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7 VII G  31 

8 VII H  30 

9 VII I  28 

10 VII J  29 

11 VII K  29 

12 VIII A 26  

13 VIII B 25  

14 VIII C 25  

15 VIII D 29  

16 VIII E 30  

17 VIII F 20  

18 VIII G  20 

19 VIII H  26 

20 VIII I  26 

21 VIII J  24 
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22 VIII K  25 

23 VIII L  24 

24 IX A 28  

25 IX B 28  

26 IX C 29  

27 IX D 30  

28 IX E 24  

29 IX F  24 

30 IX G  27 

31 IX H  27 

32 IX I  21 

33 IX J  21 

 880 اجملموع

  

من الفصل  321فصول فهي هذه األحوال من عدد التالميذ على كل الوأما 
موع من مجيع التاسع واجملمن الفصل  259من الفصل الثامن و  300السابع و 
  .اذتلمي 880املستويات 



31 
 

 

 املنهج الدراسي  . و
املنهج هو خطة العمل، وهو يف امليدان املدرسي يشمل أنواع اخلربات 

أما أنواع مناهج تعليم اللغة  25.والدراسات اليت توصلها املدرسة إال التالميذ
  :العربية كما تلي

 املنهج النحوى .1

احملتوى اللغوي يف شكل حماور عامة يقصد باملنهج النحوى تقدمي 
أن : تدور حول موضوعات القواعد استنادا إىل منطلقني مؤدي أوهلما

اللغة نظام والنظام يشتمل على جمموعة من القواعد اليت لو تعلمها لفرد 
ومؤدي املنطلق الثاىن هو أن لكل معىن . أصبح قادرا على استخدام اللغة
حنضر التراكيب املختلفة اليت تنقل معاىن  تركيبا لغويا يناسبه وعلينا أن

  .معينة تيسر لإلنسان االتصال باللغة

ويف هذا املنهج النحوى يلزم التمييز بني عدة مصطلحات 
  26:منها

أمناط اجلملة ويقصد به نوع اجلملة من حيث املعىن الذي  )1
فهذه مجلة تعجب، وهذه اجلملة استفهامية، وهذه مجلة . تؤديه

 .ائيةطلبية، وهذه إنس

                                                            
 .35 ،)دار املعارف: مصرى(، املؤجة الفىن ملدرسى اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،  25
معة أم القرى، جا: مكة(، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،  26

 .330 ،)م1987 - ه 1406
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موضوعات النحو ويقصدهبا املفاهيم النحوية اليت تنتمى إليها  )2
فهذا باب املبتدأ واخلرب، وهذا باب . التراكيب مصنفة يف أبواب

 . املفعول به وهذا باب اإلضافة
التركيب اللغوي ويقصد به القالب الذي تصب منه اجلملة  )3

 .مفعول به+فاعل+فعل: فنقول بأن تركيب هذه اجلملة، هو
يكمل به . ملة ويقصد هبا قول مستفاد به مستقل بنفسهاجل )4

مجلة ألهنا مستقل بنفسها . املعىن فنقول أكل الولد الطعام
 .ويكمل معها املعىن

ولكن هذا اللبس يزول عندما . واللبس كثري بني اجلملة والتركيب
يتبني لنا أن حديثنا عن التراكيب هو حديث عن احملدود إذ أن من 

تراكيب بينما يتعذر إن مل يكن مستحيال حصر اجلمل املمكن حصر ال
إن التركيب الواحد يتسع . فاحلديث عن اجلمل حديث عن الالحمدود

ويشيع مع املنهج النحوى استخدام طريقة النحوى . ملئات من اجلمل
وهي طريقة اليت تنطلق من نفس املنطلق السابق، وهو أن اللغة . والترمجة

واليت . إن تعلمها الفرد استطاع استخدام اللغةجمموعة من القواعد اليت 
تزوِّد الطالب حبصيلة هائلة من املفردات على أساس معجمي، وليس على 

 27.أساس احلاجة الفعلية للطالب

 منهج املواقف .2

كمواحلة لتطوير املنهج النحوى السابق درج بعض معدِّى املناهج 
فرد يف الفصل، ويتعلم على تقدمي احملتوى اللغويفي شكل مواقف ميارسها ال

فبدال من تدريس اجلمل يف فراغ يتم . من خالهلا التراكيباللغوية املنشودة
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أنا (تقدميها يف مواقف يؤديها املعلم كأن يأيت ببعض احلركات وهو يتكلم 
وكأن يفتح الباب ويقول الباب مفتوح وكأن يستعني ) أكتب الدرس

وهذا التطوير . شكال احلديثباألشياء املوجودة يف الفصل مديرا حوهلا أ
للمنهج النحوى الخيرجه من الدائرة اليت ينتمي إليها إىل دائرة أخرى من 
نوع آخر للمناهج وهو منهج املواقف، فإن كانت اجلمل تدور حول 
مواقف يؤديها املعلم والطالب، إال أهنا مواقف مصطنعة تستهدف فقط 

وهذا بالطبع خيتلف عن  .متثيل معاىن اجلمل حىت يستطيع الطالب فهمها
. منهج ُيبىن على أساس مواقف طبيعية ينقلها املعلم من احلياة إىل الفصل

إذ يظل . ومثل هذا التطور ال يفي حباجة املتعلم لالتصال الفعلى باللغة
التباعد قائما بني لغة تدور حول تراكيب حمددة، وكلمات مقصودة، 

بدائل، وال يتوقع الفرد ايتجابة ومواقف مصتنعة، وبني لغة تتعدَّد فيها ال
  .حمددة ملا يصدر عنه من ختاطب مع اآلخرين

وإذا كان املنهج النحوى يستند إىل حقيقه مؤداها أن اللغة نظام 
فإن منهج املواقف يستند إىل حقيقة . وتعلّم النظام شرط الستخدام اللغة

تقف على نغس املستوى من الصدق واالمهية وهي أن اللغة ظاهرة 
جتماعية نشأت لتحقيق التواصل بني األفراد وال بد لإلنسان كي يفهم ا

عناصر اللغة، أصواتا ومفردات ومجال، أن يرجعها إىل السياق الذي وردت 
  .فيه

ومن هنا قد نستغىن بتركيب لغوي دون آخر ألنه أكثر استخداما يف 
ام حمور االهتم. موقف معني بينما يستخدم التركيب الثاىن يف موقف آخر

هنا إذن هو املتعلم حباجته ومطالبه وليس احملتوى اللغوي، ويف هذا املنهج 
حيرص اخلرباء على التنبؤ باملواقف اليت قد حيتاج الفرد فيها لالتصال باللغة 
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وذلك يف ضوء دراسات ميدنية جتري، أو أحباث ُتعمل، مث خيتار احملتوى 
  28.واقفاللغوي الذي يشبع حاجة الفرد لالتصال يف هذه امل

 

 منهج الفكرة .3

إذا كنا قد ملسنا بني املنهجني السابقني، املنهج النحوى واملنهج 
املوقفي فروقا، فإن هذه الفروق ختتفى أحيانا عندما نرتل إىل امليدان فنجد 
من املعلمني من يدرس القواعد النحوية يف شكل حوار حول موقف ما، أو 

الالزمة االستخدام يف موقف جند من املعلمني من يقوم حبصر التراكيب 
حيايت معني، فاألول وإن كان مستندا  إىل املنهج النحوى إال أنه يقدم 

والثاين وإن كان يستند إىل املنهج املوقفي إال أنه . احملتوى يف صورة مواقف
يفصل القول يف التراكيب اللغوية املناسبة، وكال املنهجني يعوزه شيئ هام 

  .لية عند األفرادوهو تنمية القدرة االتصا

مدينة  يفيةكل يوم حكومية غري مدرسةمدرسةاحلكمة املتوسطة كانت و
مدرسةاحلكمة يف و. اخلاص و العاموهي، أشرفت هذه املدرسة قسمنيو. سورابايا
 املنهج الدراسيتعليم اللغة العربية هو خاص في املنهج الدراسيإشرافكان املتوسطة

ختتلف بتدريس املادة األخرى، البد أن ختتلف يف مبادئ تدريسها من حيث 
أربع  سورابايامدرسةاحلكمةاملتوسطة  يفوقدميا تعليم اللغة العربية. طريقتها وموادها

مهارة : اللغوية هي إتقان املهاراتوكانت أغراض تعليم اللغة العربية،ساعات
ألنه ليس كمثل اللغة اإلجنليزية ونقصان  الكالم والكتابة والقراءة إال اإلستماع
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تسهيل لترجيم القرآن وفهم ىخره األأغراضواملهم على .الوقت ودون التسريف
  29.كتايب وعملي قراءة الصالة وحمادثة كل يوم واختبار

يف الدروس  سورابايامدرسةاحلكمةاملتوسطةاللغة العربية في مواّدقد بلغ املعلمني 
كدرس " اللغة العربية"درس يعىن  ،الدروس املختلفة يف بعضهم قدمت. املتنوعة

  .أساسيكمواد  " األجنبيةاللغة "كدرس حملّّي، مث درس " احملادثة"أساسي، و درس 
لكل مستوى من  "لسان القرآن"كتاب التعليم بتسمية هذه املدرسة ستعمل وت

املستويات الثالثة أهداف خاصة به نشري إىل أهداف املستوى يف مادة احملادثة وهي 
:  

 .أن يتمرن الدارس مترينا كافيا على النطق السليم باألصوات العربية .1
وأن يقرأ أي كالم أو لفظ مشكول قراءة صحيحة بسرعة عادية وأن  .2

 .غويةما يقرأ ويتحدث به يف حدوث ثروته الل بوعيست
وأن يتكلم ويتحدث يف األمور اليومية احملسوسة يف صدور ثروته اللغوية  .3

 .وجتارها داخل الفصل أو خارجه واحلاجات الضرورية
 .وأن جييب عن األسئلة االتصالية يف احمليط الدراسي ويف جمال احلواس .4

  
  :فاز من املسابقة فيما يلي عملية التعليم وودور املعلم قد اهتم يف 

 .جومبانج –الفائز األول من مسابقة اخلطابة يف املعهد تبو إيرينج  .1
 .املدرسة املتوسطة سوراباياالفائز األول والثاين والثالث والرابعمن مسابقة اخلطابة يف  .2
 .الفائز األول من مسابقة اخلطابة يف مدرسة حممدية املتوسطة سورابايا .3

                                                            
  .2013مايو  10، الوثائق، سورابايا، يييني إسغندي29


