
 الباب الرابع
 تقدمي البياانت وحتليلها

 التصوير العام عن مكان البحث  .أ 
 معهد منبع العلوم للبنات مبنطقة بنجراتريخ بناء  .1

املوقع هلذا البحث هو معهد منبع العلوم للبنات مبنطقة بنجر، وهو 
مهليجاي منطقه بنجر كاليمنتان اجلنوبية.  7،2يف شارع أمحد ايين كيلو مرت 

هكتار، وهذا املعهد حمدود مبا يلي: جانب الشرق والغرب  2بواسع األرض 
 مهليجاي.مبساكن املقيمني، جانب اجلنوب مزرعة وجانب الشمال شارع 

أتسيس معهد منبع العلوم مبنطقة بنجر املرحوم احلج حممد مكري 
أغسطس  28ه/ 1405ذي احلجة  12غاويت املاجستري يف اتريخ 

 م. 1985
كانت األجهزه يف أول أتسيس معهد منبع العلوم مبطقة بنجر  
بسيطة جدا وعدد الطالب قليل، ولكن ذلك ال يقلل من حبهم للوصول 

يس إلعطاء الطالب املعلومات فقط ولكن أيضا رعايتهم إيل أماهلم. ل
وتربيهم ليكونوا صاحلني، ومستقل بنفسه ومستعد لرائسة، لذلك جيب على 

ساعة يف بيئة املعهد  24مجيع الطالب أن يسكنوا يف املبين املكون ملدة 
 1ابشرتاك األنشطة املختلفة.

 طول التعليم واملناهج الدراسية  .2
 سنوات  6د يلزم ابلتعليم ملده الطالبات يف املعه
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 2( سنوات3املرحلة املتوسطة ) (أ 
 ( سنوات 3املرحلة الثانوية )  (ب 

 ويف املعهد استخدم املنهج الدراسي نوعني وهي: 
املنهج الدراسي الكالسيكي معهد منبع العلوم للبنات مبنطقة  ( أ

 بنجر.
هذا املنهج يف املدرسة  يطبق  k13نهج الديين ويسمى بامل ( ب

 املتوسطة والثانوية. 
 الرؤية، البعثة، واألهداف معهد منبع العلوم للبنات مبنطقة بنجر  .3

 الرؤية: ليجعل الطلبة الصاحلني واألخالق الكرمية العاملني. (أ 

ساعة بتنظيم التعليم  24البعثة: ليصبح املؤسسة التعليمة اإلسالمية  (ب 
 السلفي واحلديث.   

  األهداف:    (ج 

 ليجعل الطلبة الصاحلني املؤمنني املتقني إىل هللا ورسولة. (1

ليجعل الطلبة ابألخالق الكرمية إىل الوالدين ويركسون انفسهم للدين  (2
 و الشعب و الدولة مع الشريعة اإلسالمية.

ليستويل الطلبة الدين اإلسالمي عميقا لفهم الغرض من إلتزمات  (3
 انه وتعاىل.احلياة  واحلقوق والواجبات مع هللا سبح

ليجعل الطلبة القدرة على مطالعة الكتب الدينية و العربية مع حفظ  (4
 3القرآن الكرمي و احلديث النبوي.
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 مبنطقة بنجرأحوال املدّرسون واملدّرسات مبعهد منبع العلوم للبنات  .4
رفة وضوح عن حالة املدرسني واملدرسات مبعهد منبع العلوم للبنات مبطقة ملع

 بنجر كما يلي: 
أمساء املدرسني واملدرسات مبعهد منبع العلوم للبنات مبنطقة  4.1اجلدول
 4بنجر.

 املادة اخلريج االسم الرقم

احلاج حممد غزايل   .1
 الصرف واخلط جامعة األزهار مصر مكري

احلاج حممد صالح   .2
 الدين مكري

قواعد فقهية  جامعة األزهار مصر
 واملنطق.

 الصرف والتوحيد مراتفورامعهد دار السالم  مصران أمحد  .3
 النحو معهد داتوك كالمفيان ابنغيل عبد اللطيف  .4
 القرآن معهد حتفيظ القرآن قدوس احلج آمني مكري  .5
 مترين اللغة معهد دار الرمحن جاكرات احلاج حممد مياين  .6

جامعة اإلسالمية العقيدة  فقر العلم  .7
 الصرف والنحو بكاسي

 النحو األزهار مصرجامعة  احلاجة أم رمحية  .8
 احملفوظات جامعة األزهار مصر احلاجة أمينة مكري  .9

اإلنشاء ومترين  جامعة األزهار مصر احلاجة مهريتا  .10
 اللغة
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 جامعة األزهار مصر احلاجة نورالعزيت  .11
مصطالح 

 احلديث واحلديث

جامعة أنتساري اإلسالمية  حسن اخلامتة  .12
 احلكومية

 احملادثة واإلمالء

 القرآن معهد حتفيظ القرآن قدوس مرويةاحلاجة   .13
 

 مبطقة بنجرأحوال املوظفات مبعهد منبع العلوم للبنات  .5
أما أحوال املوظفات مبعهد منبع العلوم للبنات مبنطقة بنجر كما يف اجلدوال 

 : 
 5أحوال املوظفات مبعهد منبع العلوم للبنات مبطقة بنجر. 4.2اجلدول 

 املهنة االسم الرقم

 املطبخ ةموظف هدايةنور   .1
 

 املطبخ ةموظف أستاذة مناه  .2
 

 موظفة التعاون سودة   .3
أحوال الطالبات مبعهد منبع العلوم للبنات كرتك هنيار سنة الدراسية  .6

2019/2020 
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املرحلة املتوسطة حىت املرحلة يف عدد الطالبات مبعهد منبع العلوم للبنات 
طالبة. وتفصيلها يف  221وعددهن  2019/2020الثانوية سنة الدراسية 

 اجلدوال اآليت: 
 6أحوال الطالبات مبعهد منبع العلوم للبنات مبنطقة بنجر. 4.3اجلدول 

 عدد الطالبات عدد الفصل املرحلة الرقم

 املتوسطة  .1
 60 الفصل األول -

 38 الفصل الثاين - 128
 31 الفصل الثالث -

 الثانوية  .2
 29 الفصل األول -

 24 الفصل الثاين - 79
 26 الفصل الثالث -
 207 اإلعداد

 مبطقة بنجرأحوال األجهزة مبعهد منبع العلوم للبنات  .7
األجهزة يف مبعهد منبع العلوم للبنات مبطقة بنجر وتفصيلها يف اجلدول 

 اآليت: 
 7مبعهد منبع العلوم للبنات مبطقة بنجر. أحوال األجهزة 4.3اجلدوال 

 العدد املباين الرقم
 9 الفصل  .1
 2 اإلدارة  .2
 10 السكن  .3
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 2 سكن التحفيظ  .4
 1 سكن مجعيات الطلبة  .5
 1 املصلى  .6
 4 بيوت املدرسني  .7
 1 املكتبة  .8
 1 معمل احلاسوب  .9

 8 احلمام  .10
 11 املرحاض  .11
 3 املقصف  .12
 2 غرفة الضيوف  .13

 

 تقدمي البياانت  .ب 
بعد أن قدمت الباحثة وصفا بسيطا عن معهد منبع العلوم للبنات 
بشكل عام. مث ذكرت الباحثة البياانت اليت متت احلصول عليها أثناء 
الدراسة. يف هذا البحث اجريت الباحثة مالحظات مقابلة وتوثيقا ملعرفة  

 كيفية تنفيذ تعليم الكتابة )اإلنشاء( يف معهد منبع العلوم للبنات. 
ء على البياانت اليت  متت مجعها يف هذا البحث من خالل املالحظة بنا

 واملقابلة والواثئق.   
أما تقنيات املالحظة واملقابلة اليت تستهدف الباحثة إىل املعلمني  

الذين يقومون بتدريس اإلنشاء يف الصف الثالث. مت تنفيذ املالحظة من 
لكتابة يف ماده اإلنشاء مبعهد منبع خالل املراقبة املباشرة لكيفية تنفيذ تعليم ا



العلوم للبنات. مت تنفيذ تقنيات املقابلة مع املدرسة ورئيس املدرسة 
 والطالبات. 

مجعها وفقا املشكلة هي اإلجابة على املشكلة متت  البياانت اليت 
. سيتم الكشف عن البياانت يف شكل وصف وشرح اليت وضعتها الباحثة

لكتابة يف مادة اإلنشاء مبعهد منبع العلوم للبنات. املشاكل يف تنفيذ تعليم ا
 مع ختطيط التعليم ومراحل تنفيذ التعليم.

املتوسطة يف الفصل الثالث الكتابة للمرحلة  ميتعلالبياانت حول تنفيذ 
 للبتان مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية. اإلسالمي مبعهد منبع العلوم

يف الفصل الثالث مبعهد منبع  ختطيط تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة .1
 للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية. اإلسالمي العلوم

قبل للبنات أهنا بناء على املقابالت مع املدّرسة مبعهد منبع العلوم 
إجراء أنشطة التدريس والتعليم يف الفصل تقوم املدّرسة إبعداد خطة التعليم 

أو مكتوبة كاملعتاد. ألن هذا ولكن خطة التعليم التتم يف شكل ملفات 
 8التعليم نفذت يف تعليم املعهد.

تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الفصل الثالث مبعهد منبع تنفيذ  .2
 للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية. اإلسالمي العلوم

عملية تنفيذ التعليم أحد أشكال التخطيط اليت مت ختطيطها من قيل. 
التنفيذ تبني لنا خطوات عملية التعليم اليت يتم تعليمها من أجل يف عملية 

اإلنشائية يف معهد أعطاء خريات التعليم لطلبة ومن أجل تنفيذ تعليم الكتابة 
 منبع العلوم للبنات مبنطقة بنجر. 
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 لألنشطة األولية )فتح الدروس(
فتح الدّرس هو حماولة املدّرسة حبيث يتم تركيز انتباه الطالب على ما 

 جيب أن يقوله املدّرسة حبيث يكون له أتثري إجيايب على عملية التعلم. 
 تفتح هاكندرسة متإجراؤها على أن املمتت ات اليت املالحظو 

اسة. مًعا قبل البدء يف الدر مث يقرأ الصلوات الدرس جيًدا. بقول مرحبا أوال. 
يف ذلك اليوم ملعرفة الطالب الذين مل حيضروا  سة كشف احلضوردرّ امل تقرأ

 9الدرس يف ذلك اليوم.
، ُيطلب من الطالب فتح الكتب العربية أواًل واليت وقبل بداية التعليم

القراءة أو تعلم احملادثة إلضافة  من مقال تعليمعن نص الكتابة  فيها مثال
 العنوان احملدد. تشرحو  املادة عنوانختت املدرسة  مفردهتم

إىل ثالث خطوات للتعلم. اخلطوة األوىل هذا املعهد ينقسم التعلم يف 
اخلطوة الثانية وضعها يف اجلملة املفيدة. هي التعرف على املفردات بعد ذلك

ي النقد واملشاورة واإلصالح الثالثة ه املعلم اخلطوةهي اإلجابة عن أسئلة 
 عن املفردات.

تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الفصل الثالث مبعهد منبع تقومي  .3
 للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية. اإلسالمي العلوم

يف كل معلم  جيب تقييم تعلم الطالب ملعرفة فهم الطالب حملتوى 
الباحثة ها تبناء على املقابالت واملالحظات اليت قدمتدريسها. املواد اليت مت 

 ةسمدرّ إىل مدّرسة اللغة العربية مبعهد منبع العلوم للبنات مبنطقة بنجر أن 
قدمتها  تقييًما جيًدا من خالل اإلجابة على األسئلة اليت قامت اللغة العربية
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الطالب على كتابة املقاالت من  التقييم ومدى قدرةاملقاالت ملعرفة الباحثة 
 10اختبارات الفصل الدراسي. التمارين اليومية املعتادة وأثناء

 حتليل البياانت .ج 
 حتليلبعد احلصول على البياانت وتقدميها يف شكل وصف مث يتم 

 الكتابة للمرحلة ميالبياانت. حتليل البياانت هذا هو حتليل لتنفيذ تعل
املتوسطة اإلسالمية يف الفصل الثالث مبعهد منبع العلوم للبنات مبنطقة بنجر  

 كاليمنتان اجلنوبية.
املتوسطة يف الفصل الثالث مبعهد الكتابة للمرحلة م يتعلحتليل تنفيذ 
 للبتان مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية. اإلسالميمنبع العلوم 

ختطيط تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع  .1
 للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية. اإلسالميالعلوم 

نشاط التدريس والتعلم مهم جًدا ألنه من خالل وضع التخطيط يف 
اخلطط مسبًقا سيجعل التعلم موجًها وحيصل على األهداف اليت جيب أن 

 .حيققها املعلم
ميكن أن يُعرف بشكل  اليت أجرهتا الباحثةىل نتائج البحث استناًدا إ
املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع تعليم الكتابة للمرحلة عام أن عملية 

 .تتم بشكل جيد للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية اإلسالميالعلوم  
ساسا على مالحظة ومقابلة و توثيق كما يف تقدمي البياانت، أن أ

الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع العلوم  تعليم
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ألن غري مناسبا اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية يكفي. 
 خبصائص وجمال مهنية مدرس اللغة العربية. ومن تفسريها هي: جدا

تنفيذ تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع  .2
 للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية. اإلسالمي العلوم

الكتابة للمرحلة م يتعلث مت احلصول عليه يف تنفيذ بناء على حب
املتوسطة اإلسالمية يف الصف الثالث مبعهد منبع العلوم للبتان مبنطقة بنجر  

مقابلة مع مدرسة اللغة العربية وطلبة مبعهد منبع العلوم  كاليمنتان اجلنوبية
وقد ثبت ذلك بشكل جيد من خالل األنشطة 202011مارس  12للبنات 
اليت قام هبا املعلم. النشاط الرئيسي هو تسليم مواد الكتابة واستمر  األولية

 حىت النشاط النهائي.
جيًدا للقيام ابألنشطة األولية  املدرسةعترب تابلنسبة لألنشطة األولية، 

يف هذه احلالة يكون واضًحا جًدا عندما يكون التعلم األويل إىل اإلدراك 
 وتوفري احلافز حبيث يشعر الطالب ابإلاثرة يف املشاركة يف التعلم.

 ، فيمكن القول ابلفعللألنشطة األساسية ألنشطة التعلم أما ابلنسبة
إىل ثالث خطوات يف ثالثة  درسةنقسم املتأهنا جيدة ألنه يف صنع املقالة 

املفيدة حىت يفهم الطالب بشكل أفضل ليس  مجلةاجتماعات تبدأ جبعل 
أكثر تنظيما قبل التأليف. وجعل الطالب  حنو وصرففقط املقاالت ولكن 

 يلعبون دورًا نشطًا يف التعلم.
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الذي  املدرسةيف حني أن النشاط النهائي يسري أيًضا بسالسة من 
يعطي التعزيز والثناء لعمل الطالب أثناء تعلم املعلم يوضح أيًضا إجاابت 

 الطالب غري الصحيحة وينتهي اخلتام بتحية.
لبس لباسا رمسيا ومرتبا والحتمل وسائل ت املدرسة ال تنفيذهاأن يف 

مناسبا بتصميم التعليم الكتابة جيدة ومسرور  الذيالتعليم وخطوات التعليم 
وظيفة يف توجيه أنشطة التعليمية لتحقيق أهداف  هالدي ةيم. املدرسيف التعل

التعليم. وحني أن تالحظ الباحثة يف الفصل وجدت الباحثة البياانت من 
عملية التعليم اليت تشمل على  تنفيذ نتيجة املالحظة ملدرس اللغة العربية عن

سة تعليمية ، يتكون التنفيذ يف مؤسبشكل عامالنواحي الكفاءة التعليمية. 
 األنشطة األوليةمن األنشطة األولية واألنشطة األساسية واألنشطة النهائية. 

، وإدراك تعلم اليت حتتوي على التحية، وقراءة الصلواتفتح يف أنشطة الي اله
اليت حتتوي على املادة اليت  هي أما األنشطة األساسية الطالب وحتفيزهم.

تم تدريسها أثناء كتابة األنشطة التعليمية املتعلقة مبناقشة عناوين املواد تس
 أنشطة التعلم اليت حتتوي عن تنفيذال وأما األنشطة النهائية هياملختلفة. 

 على تقييم لقدرات الطالب.
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 نطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية.العلوم للبنات مب اإلسالمي
ميكن القول أن عملية التعلم مثالية إذا كان التعلم ميكن أن يعمل 
بشكل جيد وكمال عن طريق إجراء تقييم للتعلم ملعرفة جناح املعلم يف نقل 
التعلم وجناح الطالب يف استيعاب التعلم الذي قدمه املعلم. الواردة يف عرض 

بتقييم التعلم ويقيس مدى رؤية تقدم الطالب يف  البياانت اليت يقوم املعلم
أن يف   التعلم من التمارين األسبوعية وخالل اختبارات الفصل الدراسي.



التمرينات مناسبا بتصيم التعليم و التمرينات متنوعة مناسبا مبادة تقوميها 
أهداف التعليم واضحة ومناسبة مبادة التعليم و  التعليم. صنع املدرس األسئلة

ىل الصعوبة وال يصنع من الصعوبة اىل إخيرج منهما، ويصنع من السهولة  وال
 الكتابة كن مناسبا مبهارةسئلة متنوعة ليس فقط بشكل واحد لالسهولة. واأل

ألسئلة يف الفصل. قبل اعطاء األسئلة، شرح املدرس عن شكل ا تاليت علم
 و كيفية اإلجابة.

 


