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 الباب الرابع

 الدراسة الميدانية وتحليل البيانات

الداخلية المتوسطة إنسان جندكيا مانديري الفصل األول: لمحة تاريخية عن مدرسة 
 رجو.اسيدو 

 رجوامدرسة إنسان جندكيا مانديري المتوسطة الداخلية سيدو تاريخ   - أ

ُحتتبُ  ُادلدرسة ُىذه ُُنيت Yatim Mandiriُُمؤسسة ُالسنة 2102ُيف وكانُ,
ُأنُ ُادلؤسسة ُوادلدرسةُُتبٍتختطيطُىذه ُادلتوسطة ُادلدرسة ُلتعلمُحيثُفيو ُخاصة بناء

ُكانُيفُالسنةُ ُكلهاُالداخلية. ىيُأولُالسنةُيتعلمونُالطالب2102ُُالثانويةُواجلامعة
 .Yatim Mandiriُمنُأضلاءُالبلدُتنظمهاُفرعُمنُمؤسسةُُ

ُوُقسمُالتعليمُيفُىذهُادلؤسسةُحيتويُعلى:
 اليتُأنشأتُمنذُسنتُت.ُرسةُإنسانُجندكياُمندريُادلتوسطةُالداخليةادلد -0

 مركزُلتدريبُاألعمالُمندريُاليتُتقعُيفُسورابايا -2

فالعواملُاليتُتؤسسُبناءُىذهُادلؤسسةُىيُأحوالُاليتامىُيفُىذهُالبلدُاليتُ
ُ ُاحملنية ُادلدرسة ُأسس ُحىت ُوالقوة, ُالًتبية ُحيث ُمن ُمستقلهم ُيتم ىُلليتامُةاصاخلمل

.ُوأماُتركيبُالطالبُيفُىذهُادلدرسُمنُادلنطقةُالبعيدةُالطالبُكونخليةُلوتكونُالدا
ُنحة.ادلُدونتامىُاليتُذلمُادلنحةُوُالباقيُلطالبُبىيُستونُيفُادلائةُللي
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ُواألخالقُُومن ُوادلعرفة ُالذكية ُاألساس ُوضع ُىي ُاألساسية ُالًتبية اذلدف
الكرديةُوادلهاراتُليعيشُالطالبُمستقالُويستمرُإىلُالًتبيةُاألعلىُمنها.ُلذلكُوضعُ

ُىذهُادلدرسةُالنظرةُوالبعثةُواذلدفُإلدراكُىذاُاذلدفُاألساسيُكماُيلي:

 النظرة -0

 لتكونُادلدرسةُدلرشحُقادةُالعاملُادلتقُتُواألذكياءُواألقوياء.

 البعثة -2

ُطويلُلت ُالنشاط ُوىي ُالبعثية ُبالنشاط ُادلدرسة ُىذه ُأقام ُالنظرة, ُىذه حقيق
ُكماُيلي:  األجلُبوجوُالنظرُالصريح.ُوأماُالبعثةُاليتُحتددُمنُالنظرة

 القرآنُويعملونُباألخالقُالكرديةُيريبُىذهُادلدرسةُالطالبُليحبون -ُأ

جيلُاألمةُحيبونُالوطنُويستطيعونُأنُيريبُىذهُادلدرسةُالطالبُليكونُ -ُب
 يكونُقادةُاألمة

 العايلتعليمُأجودُإعدادُالطالبُليمكنُأنُيستمرُيفُ -ُت

 اذلدف -3

ُ ُأما ُالشرح ُىو ُادلدرسة ُذلدف ُلالقرار ُوالبعثة ُوتقودييا,ُلنظرة ُصرحيا ليكون
 فاذلدفُكماُيلي:

ُمعُالطالبُيفُ -ُأ ُجبودة ُلينشأ يستطيعُأنُيريبُاليتامىُيفُسنُالدراسة
 نفسُالسن.
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ُوادلعرفيةُ -ُب ُاإلسالمية ُالًتبية ُبُت ُالتكاملية ُالًتبية ُادلؤسسة ليكون
 70والقيادية.

ُ ُالقياسيةُسوى ُاجلودة ُادلدرسة ُىذه ُطبقت ُواألىداف, ُوالبعثة ُالنضرة ذلك
ُاخلرجيُتُوىيُكماُيلي:

ُالثالثونُ -0 ُاجلزء ُوىي ُأجزاء, ُستة ُالقرآن ُحيفظون ُأن ُالطالب يستطيع
 واألجزاءُاألولُحىتُاخلامس

 يستطيعُالطالبُأنُيقرأُويفهمُالكتابُالًتاثُوىوُرياضُالصاحلُت -2

 العايلُاألجود.يناسبُالطالبُأنُيستمرونُإىلُمستوىُالتعليمُ -3

ُالطالب -4 ُمع ُالنشاط ُأحد ُعلى ُرائدا ُيكون ُأن ُالطالب منُُيستطيع
 ادلدرسةُاألخرى

 يستطيعُالطالبُأنُيشاركونُإىلُإدارةُوحدةُاألعمالُادلدرسيُ -5

 إماماُيفُرواتبُالصالةُوخاطبُاجلمعةُيستطيعُالطالبُأنُيكون -6

 يستطيعُالطالبُأنُيعددونُالعملُالعلميُوعرضو -7

يتخلقُالطالبُبأخالقُالكرديةُواالنضباطُوادلسؤوليةُوادلستقلُعلىُنفسوُ -8
 72ُ.حلساسيةُاالجتماعيةوادلعنوياتُوا

ُ
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2104ُوثائقُمدرسةُإنسانُجندكياُمندريُادلتوسطةُالداخليةُسدوارجوُيفُالبياناتُعنُادلنهجُالدراسيُ 
72

ُنفسُادلرجع. 
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 .الجغرافيالموقع  - ب

قريبُمنُمدينةُسدوارجوُالتقعُىذهُادلدرسةُيفُقريةُساريروجوُوىيُالقريةُ
.ُوأماُالقرىُاليتُحتددُىذهُمنُوسطُمدينةُسدوارجوتقريباُكيلوُمًتاُُُستةبادلساحةُ

ُوالشمايلُ ُجانبُالشرقي ُومن ُأجونج ُكبون ُبالقرية ُحدد ُالغريب ُمنُاجلانب القرية
حددُبالقريةُسومبوتُومنُجانبُاجلنويبُحددُبالقريةُأصلاسُواصلي.ُوأماُىويةُىذهُ

 ادلدرسةُبالتفصيلُكماُيلي:

 اسمُادلدرسة -0

ُ
ُماندريُُدرسةُم: ُادلتوسطةإنسانُجندكيا

ُسيدوأرجوالداخليةُ
:ُموقعها -2

ُُ
ُرجوُاسيدُو0ُوُرقمُساريروجيفُالشارعُ

2102ُُ:ُتاريخُإقامتها -3
ُادلؤسسةملكُُ:ُحالةُاألرضُالثابتة -4
ُمًتاُمربع35111ُىيكتارُأو3.5ُُُ:ُواسعُاألرض -5
  www.insancendekiamandiri.sch.idُ:ُادلوقعرقمُاذلاتف/ُ -6

Telp: 031-8076436 Fax: 031-8297684 

 

 شكل التعليم - ت

 أحوالُادلعلمُت -0

ُالنشاط ُطريق ُعن ُادلتعلم ُيساعد ُالذي ُالفرد ُىو ُأوُُادلعلمُت العقلي
احلركيُأوُمهاُمعاُعلىُالتغَتُأوُالتعديلُيفُالسلوكُأوُاخلربةُاجلديدةُاليتُملُ

http://www.insancendekiamandiri.sch.id/
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إنسانُوأماُعددُادلدرسُتُيفُمدرسة73ُُخرباتوُالسابقة.يسبقُأنُمرتُبوُيفُ
.ُفلمعرفةُوظيفتهمُوادلوادُالدراسيةُسيدوأرجوالداخليةُادلتوسطةُجندكياُمندريُ

ُاليتُقامواُهبا,ُفكماُيلي:
74ُووظيفتهمُن:ُادلعلمُو3دولُاجل

ُالوظيفةُالروايةُالًتبويةُاالسمُالنمرة
ُرئيسُادلدرسة S.Sُحارسُسانتوصو0ُ
ُنائبS.Pdُُُجوجوكُىديُس.2ُ
ُنائبS.Pd.Iُُسيفُالدينُنور3ُ
ُادلدرسS.Pdُُزيفُاهلل4ُ
ُادلدرسةS.Pdُُأجنسُدويُوارداين5ُ
ُادلدرسةS.Pdُُأرنداُيوسانيت6ُ
ُادلدرسةS.Pdُُإنداهُتريُسوبكيت7ُ
ُادلدرسةS.Siُُبوتريُلستاريُه.8ُ
ُادلدرسةS.Pdُُروضةُالنساء9ُ

ُادلدرسةS.Pdُُحنيفةُإيكاُف.01ُ
ُادلدرسS.Pdُُأصلوروُجوندروُأ.00ُ
ُمريبُالسكنD2ُُزلمدُجزويلُس.02ُُ
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00ُأوريلُحبرُالدين,ُمهاراتُالتدريسُضلوُإعدادُمدرسُاللغةُالعربيةُالكفء,ُص:ُ 
74

2104ُادلعلمُتُيفُسنةُُوثائقُمدرسةُإنسانُجندكياُمندريُادلتوسطةُالداخليةُسدوارجوُيفُالبياناتُعنُ 
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ُمريبُالسكنS.Pdُُبرايوكيُسرمان03ُ
ُمريبُالسكنS.Pdُُزلمدُغفران04ُ
ُمريبُالسكنS.Pd.Iُُزلمدُعدالُفهمي05ُ
ُادلدرسS.Pd.Iُُخَتُاألمُت06ُ
ُادلدرسS.Pdُُراملي07ُ
ُادلدرسS.Psiُُلقمانُفردوس08ُ
ُادلدرسS.Siُُبايوُىاريُف.09ُ
ُادلدرسS.Pdُُزلمدُىاشمُأشعري21ُ
ُمريبُالسكنD2ُُزلمدُزكيُأمرُاهلل20ُ
ُمريبُالسكنُ-ُمستغفرين22ُ
ُادلدرسةS.Pdُُنورُاألنيتا23ُ

ُُ
ُيفُ ُالطالب ُمراقبة ُولتسهيل ُاجليدة ُوالتعلم ُالتعليم ُأنشطة لتحصيل

ُُو ُادلدرسة ُرئيس ُقرر ُووالةُالفصل, ُوأما ُالطالب. ُأحوال ُدلراقبة ُالفصل والة
ُكماُيلي:  الفصلُادلقررة

75ُ:ُووالةُالفصول4اجلدولُ
ُوايلُالفصلُاالسمُُرقم
ُالسابعُأُحنيفةُإيكا0ُ
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ُالسابعُبُأجنسُدويُورداين2ُ
ُالسابعُجُروضةُالنساء3ُ
ُالثامنُأُأرنداُيوسانيت4ُ
ُالثامنُبُزيفُاهلل5ُ

 

ُوالتعلمُويساعدُعلىُالذيُيتعلقُبُليسهتل ُالتعليم ُعملياتُيفعملية
ُمدرسةُ ُيف ُادلوظفُت ُوأما ُنفسهم. ُالوظيفة ُذلم ُالذين ُادلوظفُت ُفيها ادلدرسة

ُسيدوأرجو,ُفكماُيلي:الداخليةُادلتوسطةُإنسانُجندكياُمانديريُ
76ُُنُووظيفتهمُو:ُادلوظف5اجلدولُ

ُالوظيفةُأمساءُادلوظفُتُالنمرة
ُقسمُاإلدارةُىاشمُفحرُالدينُعلي0ُ
ُحارسُدارب2ُ
ُحارسُزلمدُعمران3ُ
ُحارسُىيكساُوحيُبرايتنو4ُ
ُقسمُالنظافةُروفيانطو5ُ
ُقسمُالنظافةُكورنياوان6ُ
ُقسمُالنظافةُزلمدُحبري7ُ
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 أحوالُالتالميذ -2

ُ ُتالميذ ُالداخليةُعدد ُادلتوسطة ُمانديري ُجندكيا ُإنسان مدرسة
ُ ُسيدوأرجو ُالفصل ُالسابعُحىت ُالفصل ُمن ُالثامن ُالدراسي ُعام -2103يف

2104ُُ ُاميذتل89ُىي ُمنهمُ, ُوكثَت ُللذكور ُخاصة ُالداخلية ُادلدرسة وىذه
ُ ُلليتامى. ُادلؤسسة ُألقاىا ُاليت ُبادلنحة ُادلدرسة ُىذه ُيف ُىذهُيدرسون فتفصيل

ُاجلملةُوتقسيمُالفصولُفكماُيلي:

77ُ:ُتفصيلُالتالميذ6اجلدولُ
ُاجلملةُنحةادلبغَتُُبادلنحةُالفصلُالنمرة

00ُ7ُ08ُُأُالفصلُالسابع0ُ
01ُ7ُ07ُُبُالفصلُالسابع2ُ
02ُ7ُ09ُُجُالفصلُالسابع3ُ
08ُ1ُ08ُُأُالفصلُالثامن4ُ
07ُ1ُ07ُُبُالفصلُالثامن5ُ

68ُ20ُُُاجلملةُ
 أحوالُوسائلُوأبنيةُادلدرسة -3

ادلتوسطةُالداخليةُُإنسانُجندكياُمانديريوأماُالوسائلُواألبنيةُمبدرسةُ
ُفكماُيلي:سيدوأرجوُ
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78ُلمدرسةالوسائلُواألبنيةُل:7ُاجلدولُ

ُاحلالُالعددُالوسائلُواألبنيةُالنمرة
ُ)ثالثةُطوابق(ُادلبٌتُادلدرسة

ُةجيد0ُُغرفةُرئيسُادلدرسة0ُ
ةجيد9ُُالفصولُالدراسية2ُ  

ةجيد0ُُغرفةُاإلدارة3ُ  

ةجيد0ُُغرفةُادلعلمُت4ُ  

ةجيد0ُُادلكتبة5ُ  

ةجيد0ُُغرفةُسلتربُعلمُالطبيعة6ُ  

ةجيد0ُُغرفةُسلتربُاحلاسب7ُ  

ةجيد0ُُمعملُاللغة8ُ  

ةجيد0ُُغرفةُالوسائطُادلتعددة9ُ  

ةجيد0ُُغرفةُالفنونُوالثقافة01ُ  

ةجيد0ُُصلىادل00ُ  

ةجيد6ُُادلقصف02ُ  

ةجيد24ُُدورةُادلياه03ُ  

ةجيد0ُُغرفةُادلستودع04ُ  
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)أربعةُطوابق(ُادلبٌتُالسكن  

ةجيد20ُُغرفةُالنومُللطالب05ُ  

ةجيد3ُُغرفةُالنومُللمريب06ُ  

 جيدة2ُُغرفةُالنومُللضيف07ُ
 جيدة0ُُغرفةُالنومُللمريض08ُ
ةجيد43ُُدورةُادلياه09ُ  

ةجيد0ُُالقاعة21ُ  

ُوأماُالوسائلُالتعليميةُيفُكلُالفصلُكماُيلي:
 (LCD)مكربُالصورُ (ُأ

 (Screen Projector)ُشاشة (ُب

 سبورةُاألبيض (ُت

 القلم (ُث

 عشرونُمكاتبُوكراسيُللطالبُلكلُالفصل (ُج

ُمكتبُوكرسيُللمدرس (ُح
 المنهج الدراسي - ث

ُالدراسي,ُ ُوالتحصيل ُوالقيادة ُاإلسالمية ُتربية ُإىل ُادلدرسة ُىذه تركز
اليتُقررىاُالوزارةُالًتبيةُوالثقافةُاإلندونيسيُادلنهجُالدراسيُتستخدمُىذهُادلدرسةُُو

وادلنهجُالدراسيُخاصُدلدرسةKurikulum KTSPُُوKurikulum 2013ُُوىيُيسمىُ
لتخريجُالطالبُادلثقفُوادلستقل.ُوعلىُُإنسانُجنديكياُمندريُادلتوسطةُالداخلية
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ادلدسُتُأنُيرتبونُاألجهزةُالتعليميةُدلادةُاليتُسيعلمها.ُوأماُاللغةُالعربيةُمنُادلادةُ
ُ ُادلدرسةُسوىُحتفيظُالالزائدة اليتُتدرسُيفُأوقاتُمعُتُقرآنُالكرميُخاصةُذلذه

ُغَتُأوقاتُادلدرسة,ُوىيُيفُالساعةُاخلامسةُحىتُالثامنةُمساء.ُ
ُكماُيلي: ُوأماُادلنهجُالدراسيُادلستخدمُتفصيليا

79ُادلنهجُالدراسي:8ُاجلدولُ

 المواد الرقم

Kurikulum 

2013 
Kurikulum 

KTSP 

 الفصل الثامن الفصل السابع
 ساعة الدراسة

ُُُادلوادُُأ
4ُ4ُُالًتبيةُاإلسالمية0ُ
3ُ2ُُالدراسةُالوطنية2ُ
6ُ4ُُاللغةُاإلندونيسي3ُ
4ُ5ُُاللغةُاإلصلليزية4ُ
5ُ7ُُالرياضيات5ُ
5ُ5ُُعلمُالطبيعية6ُ
4ُ4ُُعلمُاالجتماعية7ُ
3ُ2ُُالفنونُوالثقافة8ُ
3ُ2ُُالرياضةُربيةت9ُ

ُوادلعلومات01ُُ 1ُ2ُالتكنولوجية
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ُ (TIK)  واالتصاالت
ُُُاحملتوىُاحملليُب

2ُ2ُ (Prakarya)صياغة00ُُ
02ُُ ُادلنطقة  Bahasa)لغة

Daerah) 
2ُ2ُ

2ُ2ُُالعملُالعلمي03ُ
ُُُتطورُالنفسيةُج

ُ*2*ُ2 (Leadership)قيادة04ُُ
ُ*2*ُ2 (Life Skill)مهارةُاحلياتية05ُُ
06ُُ ُاالجتماعية  Social)مهارة

Skill) 
2*ُ2*ُ

07ُُ  Ekstra)الالمنهجية

Kurikuler) 
4*ُ4*ُ

ُ*2*ُ2 (BK)توجيوُادلشورة08ُُ
ُُُالدراسةُاخلاصةُد

4ُ4ُُاللغةُالعربية09ُ
ُ*08ُ*08ُالقرآنُالكرميحفظ21ُُ
77ُ77ُُاجلملةُ

ُ*(ُخارجُساعاتُالدراسية

ُ

ُ
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 األنشطة اليومية - ج

ُىذ ُيف ُاليومية ُاألنشطة ُولتحقيقُختطط ُالتعليم ُعملية ُلدعم ُادلدرسة ه
وبعثةُىذهُادلدرسة,ُويقررُاألنشطةُاليوميةُلشموليةُالًتبيةُمنُحيثُعمليةُالنضرةُ

ُالتعليمُوالعباداتُوالعملُبأخالقُالكردية.ُوىيُكماُيلي:
81ُ:ُاألنشطةُاليومية9اجلدولُ

ُاألنشطةُالساعةُرقم
ُيقومُمنُالنوم13:05ُُ–0ُ13:11ُ
ُيصليُالتهجدُوقراءةُالقرآن14:11ُُ-2ُ13:05ُ
ُيصليُالصبحُوقراءةُادلأثورات14:31ُُ–3ُ14:11ُ
ُتلقيُقراءةُالقرآنُبالغيب15:31ُُ–4ُ14:31ُ
ُوتناولُالفطوراالستحمام16:31ُُُ–5ُ15:31ُ
ُيصليُالضحى17:11ُُ–6ُ16:31ُ
ُادلوادُادلدرسية02:11ُُ–7ُ17:11ُ
ُيصليُالظهرُوتناولُالغداء03:11ُُ–8ُ02:11ُ
ُادلوادُادلدرسية05:11ُُ–9ُ03:11ُ

ُيصليُالعصر05:31ُُ–01ُ05:11ُ
ُواالسًتاحةُاالستحمام07:11ُُ–00ُ05:31ُ
ُادلوادُاخلاصة08:11ُُ–02ُ07:11ُ
ُيصليُادلغربُوقراءةُادلأثورات08:31ُُ–03ُ08:11ُ
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ُتناولُالعشاء09:11ُُ–04ُ08:31ُ
ُادلوادُاخلاصة21:11ُُ–05ُ09:11ُ
ُرلموعةُالتعليم20:11ُُ–06ُ21:11ُ
ُالنوم13:11ُُ–07ُ20:11ُ

ُ

 سدوارجوالمتوسطة الداخلية تعليم مهارة القراءة بمدرسة إنسان جندكيا مندري  - ح

استخدمُىذهُادلدرسةُالوسائلُالتعليميةُيفُتعليمُاللغةُالعربيةُالكثَتة,ُمنهاُ
ُالوسائلُادلتحركةُمثلُاألفالمُوادلوسيقيُوالوسائلُالسمعيةُالشفهيةُاألخرى.ُوطريقة

سمىُ"شلتاز".ُوىيُطريقةُاليتُتركزُتتعليمُاللغةُالعربيةُيفُىذهُادلدرسةُىيُطريقةُ
ُبٌتُعلىُطريقةُالقواعدُوالًتمجة.تُ يفُمهارةُالقراءةُُو

 حملةُعنُطريقةُادلمتاز -0

ُكتابان.ُتًتكزُىذهُالطريقةُعلىُاعدإطريقةُ"شلتاز"ُ دىاُزلمدُشعراينُتتكونُمن
وتطبيقهاُعلىُترمجةُمعُحتليلُالقواعدُالنحويةُيفُالقرآنُُالصريةالقواعدُالنحويةُُو

ُ ُلدىُالطالبُالكرمي. ُعلىُاألغاينُادلعروفة ُالطريقةُىيُاستعماذلا ُىذه وجودة
ُعلىُ ُواحلفظ ُالفهم ُسرعة ُعلى ُويستفيدون ُبادللل ُالطالب ُيشعرون ُال حيث

ُبعضُسلسلةُاحلروفُوالعالمات.
ُكماُيلي:ُوأماُزلتوىُىذهُالكتابُىيُالنحوُاألساسي ُوتفصيلو

اجلزءُاألولُحيتويُعلىُتقسيمُالكلمةُواحلروفُاليتُذلاُعملُمنُاإلعرابُ (ُأ
 واالسمُالذيُيشبوُباحلرفُوعالمةُاالسمُوتقسيمُالفعلُوغَتُذلك.
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ُبعضُ (ُب ُواحلرف, ُوالفعل ُاالسم ُكلمات ُأعمال ُعلى ُحيتوي ُالثاين اجلزء
ية,ُطرائقُالًتمجةُوتطبيقُالًتاكيبُمثلُاإلضافةُوالتوابعُواجلملةُالفعليةُواالمس

 80قراءةُالكتبُالعربية.

 األنشطةُالتعليمية -2

يالحظُالباحثُعمليةُتعليمُاللغةُالعربيةُيفُىذهُادلدرسةُيفُفصلُالثامنُ)أ(.ُ
ُإالُيفُوقتُ ُوالُيعّلمو ُادلدرسة ُيفُىذه ُخاصة ُىيُمادة ُالعربية ُاللغة ُأن رغم

ُ ُوتعليم ُالزيادة ُكمادة ُتعليمها ُبُت ُفرق ُال ُفأنشطةُخاصة, ُاألخرى. مادة
ُكماُيلي: ُالتعليميةُمادةُاللغةُالعربيةُيفُىذهُادلدرسة

 مقدمة (ُأ

 إلقاءُالسالم -

 السؤالُعنُحالةُالطالب -

 البحثُقليالُعنُادلادةُالقددية -

 التجريدُعنُادلوادُاليتُسيلقيها -

 األنشطةُالرئيسية (ُب

 مراجعةُالطالبُلتصريفُاالصطالحيُ -

 األفعالُيسألُادلدرسُعنُالتصريفُبعض -

 يبحثُادلدرسُعنُادلادةُالنحوية -
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ُمًتجمُمن: 
Ahmad Sya’roni, Mumtaz (Surabaya: Dana Kesejahteraan Muslim, 2010) Muqaddimah. 
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 يتشاورونُالطالبُوادلدرسُعنُادلادةُادللقي -

 التقوية -

 اخلادتة (ُت

 تلخيصُادلدرسُعنُادلوادُادللقي -

 تقوميُادلدرسُباستخدامُىوتُبوتاتوس -

ُ ُالتعليمية ُاألنشطة ُمالحظة ُ)أ(ُدلوبعد ُالثامن ُفصل ُيف ُالعربية ُاللغة ادة
ُالوسائلُ ُيستعملُىذه يالحظُالباحثُأنُالطالبُيشعرونُبالفرحُعندما

ُالوسائلُ ُويشعرونُالطالبُأنُىذه ُالتعليمية, وأهنمُالُيشعرونُبأنُجيدة
ُبلُأهنمُيشعرونُ ُالربنامج. ُبوسائلُىذه ُبالتقوميُعلىُالدراسة ادلدرسُيقوم

 سللةُبربنامجُىوتُبوتاتوس.باللعبةُعندماُجيبونُاأل

المتوسطة بمدرسة إنسان جندكيا مندري مشكالت استخدام هوت بوتاتوس  - خ
 وتحليالتها سدوارجوالداخلية 

ُُو ُاجليدة ُوسائل ُبوتاتوس ُىوت ُالتعليمية ُالوسائل ُمهارةُادلىذه ُلًتقية ناسبة
ُ ُذلك ُرغم ُالعربية, ُاللغة ُتعليم ُيف ُالقراءة ُفيهاُُتليسأهنا ُوأن ُالكامل الربنامج

ُكماُيلي: ُمشكالتُكثَتة
 استغرقتُكثَتاُمنُاألوقاتُإلعدادُمادةُالتقودييةُوتصويرىاُذلذاُالربنامج. -0

رغمُأنُىذهُمكربُُ(LCD Proyektor)احتاجتُىذهُالوسائلُإىلُمكربُالصورُ -2
 الصورُجيدُيفُكلُفصلُولكنُحتتاجُوقتاُالستعدادىا.
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ُالوسا -3 ُىذه ُنستخدم ُكالُووعندما ُىيُادلدرسةُئل ُادلدرسة ُأنُىذه اجبُادلنزيل,
ُكلهمُوالُديلكونُاحلاسوب,ُوأنُ الداخليةُوالطالبُيسكنونُيفُسكنُادلدرسة

 معملُاحلاسوبيةُحيددُاستعماذلا.

ُمندريُ ُجندكيا ُإنسان ُمبدرسة ُالعربية ُاللغة ُمدرس ُاستعملها ُاليت ُادلشكلة ىذه
ُكماُيلي: ُادلتوسطةُالداخليةُتتمُحتليلها

 يستطيعُادلدرسُأنُيبحثُادلوادُالتعليميةُيفُشبكةُالدولية -0

 يستطيعُادلدرسُأنُيقومُباستعدادُىذهُالوسائلُقبلُعمليةُالدراسية -2

رئيسةُادلعملُاحلاسوبُعلىُأنُيستأذنُيستطيعُادلدرسُأنُيقومُبالتعاونُمعُ -3
 .باستعمالُادلعملُاحلاسوب
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الفصل الثاني: عرض البيانات في فعالية استخدام هوت بوتاتوس لترقية مهارة القراءة 
 سدوارجوالمتوسطة الداخلية بمدرسة إنسان جندكيا مندري 

 عرض البيانات - أ

ُ ُالعربية ُاللغة ُتعليم ُأن ُسبق ُادلتوسطةُمبلقد ُمندري ُجندكيا ُإنسان درسة
ناسبُعلىُاجلودةُالقياسيةُُاخلرجيُت,ُتًتكزُعلىُمهارةُالقراءةُلتالداخليةُسدوارجوُ

ُ ُادلدرسة ُىذه ُيف ُالقراءة ُمهارة ُتعليم ُالتعليميةُتوأن ُالوسائل ُأنواع ُعلى ستخدم
احملطوطةُلسرعةُفهمُالطالبُعلىُادلادةُادللقي.ُفلمعرفةُذلكُالتعليمُوكذلكُدلعرفةُ

ُ ُفعالية ُبوتاتوس ُاللغُ(Hot Potatoes)ىوت ُتعليم ُيف ُالقراءة ُمهارة ُالعربيةُلًتقية ة
مخسةُمبدرسةُإنسانُجندكياُمندريُادلتوسطةُالداخليةُسدوارجو,ُاستعملُالباحثُ

ُطرائقُوىي:
 (Observasi)طريقةُادلالحظةُ -0

ُعنُ ُالبيانات ُلنيل ُادلدرسة ُىذه ُيف ُالتحقيق ُأول ُىي ُالطريقة ىذه
ُىذهُ ُيف ُالعربية ُاللغة ُتعليم ُعن ُيتعلق ُفيما ُوخاصة ُإمجاال ُوعناصرىا ادلدرسة

ُادلدرس ُالباحثُيالحظُأحوالُادلدرسُيفة. ُاليوميُدلعرفةُُوكان ُالدراسة ُعملية
كيفيةُتطبيقُتعليمُاللغةُالعربيةُيفُىذهُادلدرسة.ُوبعدُأنُيالحظُالباحثُعنُ

 أحوالُادلدرسُوالطالب,ُاستعملُالباحثُالطريقةُاآلتيةُوىيُطريقةُادلقابلة.

 (Interview)طريقةُادلقابلةُ -2
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ُ ُيستعملها ُالطريق ُوىذه ُادلدرسة ُعن ُواحلقائق ُالبيانات ُلنيل ُالباحث
ُفعاليةُىوتُبوتاتوسُ ُالقراءةُيفُتعليمُاللغةُُ(Hot Potatoes)دلعرفة لًتقيةُمهارة

العربيةُمبدرسةُإنسانُجندكياُمندريُادلتوسطةُالداخليةُسدوارجو.ُيقومُالباحثُ
ُيفُ ُوىوُشيخُحارصُسانتوسوُس.س. ُمعُرئيسُادلدرسة مارس06ُُبادلقابلة

يفُغرفةُرئيسُادلدرسةُلنيلُالبياناتُعنُادلدرسةُتارخيهاُوحالتها.ُويقوم2104ُُ
ُالعربيةُيفُالفصلُالثامنُوىوُشيخُ ُمعُمعلمُاللغة ُأخرىُبادلقابلة الباحثُمرة

ُ ُجزويل ُزلمد 08ُُيف ُحالة2104ُُمارس ُعن ُالبيانات ُلنيل ُالسكن ُإدارة يف
 الدراسةُيفُالفصلُالثامن.

 طريقةُالوثائقُ -3

ُأ ُيقومُوبعد ُالعربية, ُاللغة ُوادلعلم ُادلدرسة ُرئيس ُمع ُبادلقابلة ُيتم ن
ُىذهُ ُيف ُالعربية ُاللغة ُوتعليم ُادلدرسة ُهبوية ُتتعلق ُاليت ُالوثائق ُبأخذ الباحث

 ادلدرسةُمثلُعددُالطالبُيفُادلدرسةُوأمساءُادلدرسُتُوغَتُذلك.

 (Angket)طريقةُاالستبياناتُ -4

ىيُاألسللةُادلكتوبةُيفُصحيفة,ُويكلفُعلىُالطالبُأنُُاالستبيانات
ُاألسللة.ُ ُىذه ُعن ُيعرفون ُوشلا ُأنفسهم ُمبوافقة ُاألسللة ُىذه يستجيبوا
ُالقطعيةُ ُاالستبيانات ُىي ُالعلمي ُالبحث ُىذه ُيف ُتستخدم ُاليت واالستبيانات
ُادلستجيبُت.ُ ُمن ُادلطلوبة ُاإلجابة ُاجملموعة ُمن ُادلسجلة ُاإلجابات ُاختيار وىي

ُوثالثونُُو ُمخس ُاجملتمع ُأن ُيعٍت ُالكلي ُالبحث ُىو ُالبحث ُىذا ُأن ُسبق قد
ُشخص,ُأقلُمنُمائةُشخصُفيأخذُالباحثُكلهمُكعينيةُالبحث.
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ُوأماُالرمزُاستخدموُالباحثُلتحليلُأجوبةُالطالبُكماُيلي:

ُالنسبةُادلأوية:
ُتكرارُاألجوبة

ُ×011%ُ
ُعددُادلستجيبُت

X 100 %ُ
Fُ

P 
Nُ

(Pُ=ُ)ُالنسبةُادلأوية

(Fُتكرارُاألجوبة=ُ)ُ

(Nُعددُادلستجيبُت=ُ)ُ

استعملُالباحثُىذهُاالستبياناتُلنيلُأراءُالطالبُيفُتطبيقُوفعاليةُ
لًتقيةُمهارةُالقراءةُيفُتعليمُاللغةُالعربيةُمبدرسةُُ(Hot Potatoes)ىوتُبوتاتوسُ

هُاالستبياناتُُإنسانُجندكياُمندريُادلتوسطةُالداخليةُسدوارجو,ُأماُنتيجةُىذ
ُكماُيلي:

ُأراءُالطالبُعنُأمهيةُالوسائلُالتعليمية:01ُاجلدولُ
ُ%/F NُPُاألجوبةُاحلرف

28ُُمهمُجداُأ

35ُ

81%ُ
ُ%7ُ21ُمهمُب
ُ-ُ-ُحسبُالعادةُت
ُ-ُ-ُغَتُمهمُث
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ُ%35ُُ011ُاجلملة
 (Hot Potatoes)أراءُالطالبُعنُالربنامجُىوتُبوتاتوسُ:00ُاجلدولُ

ُ%/F NُPُاألجوبةُاحلرف
25ُُجيدُجداُأ

35ُ

70,42%ُ
ُ%01ُ28,57ُجيدُب
ُ-ُ-ُحسبُالعادةُت
ُ-ُ-ُقبيحُث

ُ%35ُُ011ُاجلملة
يفُُ(Hot Potatoes)أراءُالطالبُعنُاستعمالُىوتُبوتاتوسُ:02ُاجلدولُ

ُتعليمُاللغةُالعربية
ُ%/F NُPُاألجوبةُاحلرف

29ُُموافقُجداُأ

35ُ

82,85%ُ
ُ%6ُ07,04ُموافقُب
ُ-ُ-ُحسبُالعادةُت
ُ-ُ-ُغَتُموافقُث

ُ%35ُُ011ُاجلملة
يفُُ(Hot Potatoes)شعورُالطالبُعنُاستعمالُىوتُبوتاتوسُ:03ُاجلدولُ

ُتعليمُاللغةُالعربية
ُ%/F NُPُاألجوبةُاحلرف

ُ%31ُ35ُ85,70ُمريحُجداُأ
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ُ%5ُ04,28ُمريحُب
ُ-ُ-ُحسبُالعادةُت
ُ-ُ-ُغَتُمريحُث

ُ%35ُُ011ُاجلملة
ُ

يفُتعليمُُ(Hot Potatoes)أراءُالطالبُعنُدورُىوتُبوتاتوسُ:04ُاجلدولُ
ُاللغةُالعربية

ُ%/F NُPُاألجوبةُاحلرف
24ُُمساعدُجداُأ

35ُ

68,57%ُ
ُ%00ُ30,42ُمساعدُب
ُ-ُ-ُحسبُالعادةُت
ُ-ُ-ُغَتُمساعدُث

ُ%35ُُ011ُاجلملة
ُالتلخيصُعنُاالستبيانات:05ُاجلدولُ

ُثُتُبُأُالرقم
0ُ81% 21%ُ-ُ-ُ
2ُ70,42% 28,57%ُ-ُ-ُ
3ُ82,85% 07,04%ُ-ُ-ُ
4ُ85,70% 04,28%ُ-ُ-ُ
5ُ68,57% 30,42%ُ-ُ-ُ

ُ-ُ-ُ%000,42ُ%388,57ُاجملموعة
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ُ-ُ-ُ%22,28ُ%77,70ُادلتوسط
منُىذهُاخلالصةُعرفناُعنُرغبةُالطالبُيفُاستعمالُىذهُالوسائلُ

ُبوتاتوس ُىوت ُوىي ُُالتعليمية ُىذه85,70ُُبـــ ُأمهية ُعن ُالطالب ُوأراء %
ُوىي81ُالوسائلُ ُالوسائلُالتعليمية ُىذه %ُوعنُموافقة70ُ%ُوُعنُجودة

ُ ُالتعليمية ُالوسائل ُىذه ُباستعمال ُالوسائل82ُالطالب ُىذه ُدور ُوعن %
ُ%.68التعليميةُيفُتعليمُمهارةُالقراءةُللغةُالعربيةُ

يرغبونُباستعمالُىذهُوبعدُنشاىدُىذهُاخلالصة,ُعرفناُأنُالطالبُ
ُبوتاتوسُ ُىوت ُالتعليمية ُويشعرونُأنHot Potatoesُُالوسائل ُبالفرح ويشعرون

ُيستخدمُادلدرسُىذهُالوسائلُالتعليمية.
 طريقةُاالختبار -5

ُلنيلُالبياناتُعنُنتائجُالطالبُقبليُ ُالطريقة استعملُالباحثُىذه
وبعدُاستعمالُىوتُُوبعدي,ُوىيُنتائجُالطالبُقبلُاستعمالُىوتُبوتاتوس

بوتاتوس.ُىذهُالبياناتُتستعملُدلعرفةُالعالقةُبُتُىذهُالربنامجُىوتُبوتاتوسُ
ُومهارةُالقراءة.

ُبعدُ ُواالختبار ُالوسيلة ُىذه ُاستعمال ُقبل ُاالختبار ُىذا ُنتيجة وأما
ُكماُيلي: ُاستعمالُىذهُالوسيلة

ُ.(Hot Potatoes)نتيجةُاالختبارُقبلُاستعمالُىوتُبوتاتوسُ:06ُاجلدولُ
 النتائج رقم التسجيل الرقم

0ُ1110ُ61ُ
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2ُ1113ُ65ُ
3ُ1114ُ85ُ
4ُ1116ُ71ُ
5ُ1117ُ75ُ
6ُ1118ُ71ُ
7ُ1119ُ71ُ
8ُ1101ُ81ُ
9ُ1100ُ75ُ

01ُ1102ُ61ُ
00ُ1103ُ61ُ
02ُ1104ُ65ُ
03ُ1105ُ61ُ
04ُ1106ُ71ُ
05ُ1107ُ71ُ
06ُ1108ُ75ُ
07ُ1109ُ71ُ
08ُ1121ُ75ُ
09ُ1120ُ65ُ
21ُ1122ُ65ُ
20ُ1123ُ71ُ
22ُ1124ُ71ُ
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23ُ1125ُ81ُ
24ُ1126ُ65ُ
25ُ1127ُ65ُ
26ُ1128ُ85ُ
27ُ1129ُ81ُ
28ُ1131ُ81ُ
29ُ1130ُ71ُ
31ُ1132ُ61ُ
30ُ1133ُ71ُ
32ُ1134ُ75ُ
33ُ1135ُ85ُ
34ُ1136ُ75ُ
35ُ1137ُ71ُ

2485ُ الجملة
ُ

ُ.(Hot Potatoes)نتيجةُاالختبارُبعدُاستعمالُىوتُبوتاتوسُ:07ُاجلدولُ
 النتائج رقم التسجيل الرقم

0ُ1110ُ81ُ
2ُ1113ُ85ُ
3ُ1114ُ95ُ
4ُ1116ُ91ُ
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5ُ1117ُ91ُ
6ُ1118ُ95ُ
7ُ1119ُ91ُ
8ُ1101ُ95ُ
9ُ1100ُ81ُ

01ُ1102ُ81ُ
00ُ1103ُ75ُ
02ُ1104ُ71ُ
03ُ1105ُ71ُ
04ُ1106ُ91ُ
05ُ1107ُ91ُ
06ُ1108ُ91ُ
07ُ1109ُ71ُ
08ُ1121ُ81ُ
09ُ1120ُ71ُ
21ُ1122ُ81ُ
20ُ1123ُ85ُ
22ُ1124ُ81ُ
23ُ1125ُ95ُ
24ُ1126ُ81ُ
25ُ1127ُ85ُ
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26ُ1128ُ95ُ
27ُ1129ُ85ُ
28ُ1131ُ91ُ
29ُ1130ُ75ُ
31ُ1132ُ75ُ
30ُ1133ُ95ُ
32ُ1134ُ85ُ
33ُ1135ُ91ُ
34ُ1136ُ81ُ
35ُ1137ُ91ُ

2951ُ الجملة
 Hot)قبلُاستعمالُىوتُبوتاتوسُوبعدُأنُنقومُبتفتيشُىذهُالنتائجُ

Potatoes) ُُ,فرقاُبينهما.ُىذاُدليلُعلىُأنُالطالبُقدُوجدناُوبعدُاستعماذلا
ُاللغةُ ُتعليم ُيف ُالقراءة ُمهارة ُيف ُبوتاتوس ُىوت ُباستعمال ُكفاءهتم تطورون

ُُالعربية.
 تحليل البيانات - ب

 البياناتُ:ُحتليل08اجلدولُ

 رقم التسجيل الرقم
 النتائج

 (X)بعد  (Y)قبل 

0ُ1110ُ61ُ81ُ



67 
 

 
 

2ُ1113ُ65ُ85ُ
3ُ1114ُ85ُ95ُ
4ُ1116ُ71ُ91ُ
5ُ1117ُ75ُ91ُ
6ُ1118ُ71ُ95ُ
7ُ1119ُ71ُ91ُ
8ُ1101ُ81ُ95ُ
9ُ1100ُ75ُ81ُ

01ُ1102ُ61ُ81ُ
00ُ1103ُ61ُ75ُ
02ُ1104ُ65ُ71ُ
03ُ1105ُ61ُ71ُ
04ُ1106ُ71ُ91ُ
05ُ1107ُ71ُ91ُ
06ُ1108ُ75ُ91ُ
07ُ1109ُ71ُ71ُ
08ُ1121ُ75ُ81ُ
09ُ1120ُ65ُ71ُ
21ُ1122ُ65ُ81ُ
20ُ1123ُ71ُ85ُ
22ُ1124ُ71ُ81ُ
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23ُ1125ُ81ُ95ُ
24ُ1126ُ65ُ81ُ
25ُ1127ُ65ُ85ُ
26ُ1128ُ85ُ95ُ
27ُ1129ُ81ُ85ُ
28ُ1131ُ81ُ91ُ
29ُ1130ُ71ُ75ُ
31ُ1132ُ61ُ75ُ
30ُ1133ُ71ُ95ُ
32ُ1134ُ75ُ85ُ
33ُ1135ُ85ُ91ُ
34ُ1136ُ75ُ81ُ
35ُ1137ُ71ُ91ُ

2485ُ2951ُ الجملة
 

 (Ha) البديلةفرضية ال -1

ومتغَتُُ(Variable X)ىيُتوضيحُوجودُالعالقةُبُتُمتغَتُادلستقلُ
ُالبحثُيوجدُالبديلة,ُوالفروضُ (Variable Y)غَتُمستقل االختالفُُذلذا

Hot (Potatoesُُ)الكبَتةُيفُتعليمُمهارةُالقراءةُقبلُاستخدامُىوتُبوتاتوسُ
(Hot Potatoesُفعاليةُاستخدامُىوتُبوتاتوسُ)وبعدُاستخداموُيعٍتُوجودُ
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ُمانديريُ ُجنديكيا ُإنسان ُمبدرسة ُالثامن ُالفصل ُيف ُالقراءة ُمهارة لًتقية
 .ادلتوسطةُالداخليةُسدوارجو

 (Ho)  الصفريةفرضية ال -2

ُ(Variable X)ىــيُتوضــيحُعــدمُوجــودُالعالقــةُبــُتُمتغــَتُادلســتقلُ
ىـيُعـدمُذلـذاُالبحـثُُالصـفرية,ُوالفـروضُ (Variable Y)ومتغـَتُغـَتُمسـتقل

 Hot)االختالفُالكبَتةُيفُتعليمُمهارةُالقراءةُقبلُاستخدامُىوتُبوتاتوسُ

Potatoes)ُُُبوتـاتوسُفعاليةُاسـتخدامُىـوتُدُُووجوبعدُاستخداموُيعٍتُعدم
(Hot Potatoesُُلًتقيــــةُمهـــــارةُالقــــراءةُيفُالفصــــلُالثـــــامنُمبدرســــةُإنســـــان)

 .جنديكياُمانديريُادلتوسطةُالداخليةُسدوارجو

 اختبار الحقائق -3

ُواختبارُ ُالبيانات ُلتحليل ُاإلحصائية ُالربنامج ُالباحث استخدم
احلقائقُعنُنتائجُالطالبُقبلُاستعمالُىوتُبوتاتوسُوبعدُاستعماذلا,ُقامُ

ُ ُالربنامج ُباستعمال ُاإلحصائية ُبالعملية SPSS 20ُالباحث ُادلعايَتُ. وأما
ُادلستخدمةُلتحليلُنتائجُىذاُالربنامجُىي:

ُ -ُأ ُكان ُ T Hitungإذا ُمن ُالفرضيةT Tabelُُأكرب ُقبول ُعلى فيدل
ُكانُُالصفرية فيدلُعلىُمردودT Tabelُُأصغرُمنُُ T Hitungأوُإذا

 .الصفريةالفرضيةُ

ُكانُ -ُب ُالصفريةفيدلُعلىُقبولُالفرضية1,115ُُأكربُمنُُ.Sigإذا
 وعكسو.



66 
 

 
 

ُ ُباالختبار ُالباحث ُيقوم ُأن ُباالختبارTُقبل ُالباحث ُبدأ ,
ُكماُيلي:ُ (Test Of Normality)االستواءُ ُوأماُالنتائجُىذهُاالختبار

ُ:ُنتيجةُاالختبارُاالستوائي09اجلدولُ

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Before .183 35 .005 .929 35 .026 

After .211 35 .000 .902 35 .014 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

ُكانُعينيةُالبحثُمائةُوأكثرُفيستعملُ وأماُتوفَتُىذهُالنتائجُإذا
Kolmogorov-Smirnov ُكانُالعينيةُأقلُمنُمائةُفيستعملُُُوإذاShapiro-

Wilkُ ُىي ُالبحث ُىذا ُوعينية ُالباحث35ُُ. ُفيستعمل ُمائة ُمن وأقل
Shapiro-Wilk.ُ

 Berdistribusi)والتفسَتُمنُىذهُالبياناتُيوجدُالتوزيعُالطبيعيُ

Normal) ُُ1,115ُوىيُأكربُمن1,126ُُألنُالبياناتُعنُاألمهيةُىي.
ُصورةُىذهُالبياناتُكماُيلي:ُوأما
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 :ُتوزيعُالبياناتُالقبلي5الصورةُ
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 :ُتوزيعُالبياناتُالبعدي6الصورةُ

 

ُ(T Test Paired Sample)ُالعينيةُادلقًتنةُوبعدُذلك,ُيقومُالباحثُباختبار
ُعلىُاستعملُىوتُ ُأثرا للكشفُعنُالعالقاتُبُتُالنتائجُالقبليُوالبعديُوكوهنا

ُكماُيلي:ُبوتاتوس.ُونتائج ُىذاُاالختبار
ُ:ُإحصائيةُالعينيةُادلقًتنة21اجلدولُ

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Before 71.00 35 7.356 1.243 

After 84.43 35 8.114 1.372 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 
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Pair 1 Before & After 35 .650 .000 

ُ
70,11ُوأماُالتفسَتُمنُاجلدولُأنُمتوسطُنتائجُالطالبُيتطورُمنُ

بعدُاستعمالُىوتُبوتاتوسُلًتقيةُمهارةُالقراءةُيفُتعليمُاللغةُالعربية.84,43ُُإىلُ
وبعدُاستعماذلاُُوأماُالعالقةُبُتُكفاءةُالطالبُقبلُاستعمالُالربنامجُىوتُبوتاتوس

ُكفاءةُالطالبُادلهمة1,651ُُ ُُوترقيتها.وىذاُيدلُعلىُعالقة
ُ:ُاختبارُالعينيةُادلقًتنة20اجلدولُ

Paired Samples Test 

 Paired Differences T df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Before 

- After 
-13.429- 6.505 1.099 -15.663- -11.194- -12.213- 34 .000 

 

ُمنُىذاُاجلدول:والتفسَتُ
وىذاُيدلُُT Tabel (2.30)منُكربُأُT Hitung (12.213)أنُنتيجةُ -ُأ

ُ.الصفريةعلىُمردودُالفرضيةُ
ُيدل0.005ُُوىوُأصغرُمنSig. (2-Tailed) 0.000ُُأنُنتيجةُ -ُب وىذا

 .البديلةوقبولُالفرضيةُُالصفريةعلىُمردودُالفرضيةُ

ُكانُالفرضيةُ Xُمقبولةُوبُتُمتغَتُُالبديلةمردودةُوالفرضيةُُالصفريةولذلك
Yُُ ومتغَت ُادلتوسط ُاختالف ُأنُُ األمهية.ُ(Mean)فيها ُالباب ُىذا ُتلخيص وأما
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لوُعالقةُقويةُلًتقيةُمهارةُالقراءةُيفُتعليمHot Potatoesُُاستخدامُىوتُبوتاتوسُ
ُاللغةُالعربيةُمبدرسةُإنسانُجندكياُمندريُادلتوسطةُالداخليةُسدوارجو.


