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 الباب الرابع
 تقدمي البيانات وحتليلها

 

 حملة عن ميدان البحث .أ

ة والرؤية يف هذا الباب سيبحث الباحث عن تاريخ تأسيس العهد دار اهلجر 
 .املعهد ذةوأحوال مدير وأسات هد األواملأمورية و 

لوس مرتافورا وتأسس معهد دار أيقع معهد دار اهلجرة للبنني يف قرية شندي  -1
الذي قام األستاذ  1986اهلجرة للبنني يف التاريخ احدى عشر من مارس 

زركش حسيب واألستاذ احلاج شهردي احلاج غزايل خمتار واألستاذ احلاج 
 رملي.

 تافورا هو:عهد دار اهلجرة للبنني مر الرؤية واملأمورية واألهدا  مل -2

 الرؤية (أ
تتبلور رؤية معهد دار اهلجرة يف أن يصبح معهدا رائدا كاملؤسسة 

 نشاء اخلليفة، مكان العبادة ومصادر العلوم املعهدية.إالتعليمية يف 
 املأمورية (ب

 أن يصبح أمة رائدا إلنشاء خري األمة (1

أن يعلم ويطور األمة مؤمنني الذين هلم األخالق الكرمية  (2
 والثقافة الواسعة واألفكار املنفتحةواجلسم السليم 

أن يعلم العلوم الدينية والعلوم الكونية بالتوازن لتكوبن العلماء  (3
 العاقلني

 أن يكّون مواطنا مؤمنا ومّتقيا إىل هللا تبارك وتعاىل (4
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 األهدا  (ج

 خري األمةأن يصبح أمة رائدا إلنشاء  (1

أن يعلم ويطور األمة مؤمنني الذين هلم األخالق الكرمية  (2
 واجلسم السليم والثقافة الواسعة واألفكار املنفتحة

أن يعلم العلوم الدينية والعلوم الكونية بالتوازن لتكوين العلماء  (3
 العاقلني

 أن يكّون مواطنا مؤمنا ومّتقيا إىل هللا تبارك وتعاىل (4

 ملعهد دار اهلجرة للبنني مرتافورا مها: الشعار واألسس اخلمسة -3

 الشعار (أ

 األخالق الكرمية (1

 اجلسم السليم (2

 الثقافة الواسعة (3

 األفكار املنفتحة (4

 األسس اخلمسة (ب

 اإلخالص (1

 البسطة (2

 اإلعتماد على النفس (3

 األخوة اإلسالمية (4

 احلرية (5

 مرتافورا أحوال مدير املعهد دار اهلجرة للبنني -4

 اهلجرة للبنني مرتافورا قائمة جبدوال األتية:هنا األمساء مدير املعهد دار 

 مساء مدير املعهد دار اهلجرة للبننيأ:  4،1جدول 
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 مرتافورا أحوال مدرس اللغة العربيىة لفصل الثامن مبعهد دار اهلجرة للبنني -5

عهد دار للمرحلة املتوسطة مب األمساء مدرس اللغة العربية لفصل الثامن هنا
 يلي: قئمة جبدوالاهلجرة للبنني مرتافورا 

العربية لفصل الثامن مبعهد : أمساء مدرس اللغة  4،2جدول 
 دار اهلجرة للبنني

 الفصل اسم مدرس اللغة العربية الرقم
 الفصل الثامن ) أ ( األستاذ فيصال رمحان 1
 الفصل الثامن )ب( األستاذ رمز االحسان 2
 الفصل الثامن )ج( األستاذ غيطو بغوس فرمونو 3
 الفصل الثامن )د( األستاذ حممد رفقي 4
 الفصل الثامن )ه( أمحد حبييباألستاذ  5
 الفصل الثامن )و( األستاذ أمحد فضال 6
 الفصل الثامن )ز( األستاذ أنصار رزقي 7
 الفصل الثامن )ح( األستاذ حيي 8

 

 مرتافورا أحوال الطالب مبعهد دار اهلجرة للبنني -6

هنا عدد الطالب مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافورا من الفصل السابع إىل 
 الفصل الثاين عشر قائمة جبدوال األتية.

 السنة اسم مدير معهد دار اهلجرة للبنني الرقم
 م1997 -1986 األستاذ احلاج زركشي حسيب 1
 م2004 -1997 األستاذ احلاخ غزايل خمتار 2
 م2013 -2004 األستاذ احلاج شهردي رملي 3
 االن -2013 األستاذ احلاج زركشي حسيب 4
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 : عدد الطالب مبعهد دار اهلجرة للبنني 4،3جدول 

مجع  الفصل الرقم
 الطالب

 420 )السابع( الفصل األول 1
 251 )الثامن( الفصل الثاين 2
 211 )التاسع( الفصل الثالث 3
 100 الفصل األول التجريب 4
 57 الفصل الثالث التجريب 5
 201 )العشر( الرابعالفصل  6
 205 )احلادي عشر( الفصل اخلامس 7
 201 )الثاين عشر( الفصل السادس 8

 1646 اجملموع
 

 مرتافورا أحوال األجهزة يف معهد دار اهلجرة للبنني -7

 دوالقائمة جب هاعددو  معهد دار اهلجرة للبنني مرتافوراأمساء األجهزة يف هنا 
 .األتية

 األجهزة يف معهد دار اهلجرة للبنني  عدد 4،4جدول 
 عدد األجهزة الرقم
 1 املسجد 1
 2 قاعة االجتماع 2
 54 السكن 3
 10 البيت 4
 58 املبنئ املدرسة 5
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 1 ميدان كرة القدم  6
 1 ميدان كرة اليد 7
 1 ميدان كرة السلة 8
 3 اإلدارة 9
 4 ديوان املعلمني 10
 2 خمترب كمبيوتر 11
 3 مقصف 12
 1 الشكرة 13

 

 تقدمي البيانات .ب

تطبيق طريقة القصة يف تعليم مهارة الكالم الطالب الفصل الثامن  .1
 للمرحلة املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافورا.

يقصد بتعليم اللغة تلك العملية الواعية املخطط هلا من أطرا  
األجنبية، وتتم هذه عديدة: لتمكني الفرد من تعليم اللغة الثانوية، أو 

 مرحلة متأخرة من العمر، بعد مرحلة الطفولة املبكرة. يف –عادة  –العملية 
 
 خطوات تنفيذ طريقة القصة. (أ

كما حبث الباحث عند تطبيق طريقة القصة يف تعليم مهارة الكالم 
لطالب الفصل الثامن للمرحلة املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافور 

يانات عن خطوات التعليم اللغة العربية يف درس املطالعة وجد الباحث الب
 له املدرس باستخدام طريقة القصة:الذي عم
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 اللقاء األول (1

يف لقاء األول، بعد أن دخل املدرس إىل الفصل بإلقاء السالم و 
ب أداوهتم على وضع املدرس أداوته على املكتب و يأمر الطالب لريت

 التعليم.املكتب استعدادا لعملية 
مث سأل مدرس التاريخ يف ذلك اليوم. مث بني مدرس املوجز الذي 
يوصل أذهان الطالب إىل موضوع جديد وبعد ذلك كتبه موضوع الدرس 
على السبورة. و بعد بيان املوجز بني املدرس  املفردات أو كلمات الصعبة 

ب أن لتسهيل الفهم الطالب عن درس اليوم مث أمره واحدا فواحدا من الطال
 يصنع اجلملة من تلك املفردات.

بعد بيان املفردات فتح مدرس كتاب قراءة الرشيدة يف صفحة التاسعة 
"إطالق الطيور". وحيكي حكاية عن رجل من امريكى   ثالثني عن موضوع

بعد خرج من السجن و ولد يبيع طيور يف القفس. وينظر إىل الطيور نظرة 
أخرى للخروج من بني السلوك.  الكئيب، إلنه رآها تطري من جنب إىل

وبعد ذلك اشرته كل الطائر يف القفس مث إطلقه كل طائر يف القفس فعجب 
الولد وسئله إىل الرجل ملاذا إطالقها فأجب ألن الرجل أنه قد سجينا ثالث 
سنوات، وحلف على نفسه أن ال يكون خبيال بإطالق سجني إن استطاع 

 بإطالقها.
درس أحد طالب ألخذ االستنباط من تلك بعد انتهاء القصة امر امل

القصة مث إلقاء األسئلة عن مضمون املوضوع واإلجابة مبشاركة الطالب 
وبعد ذلك أمر املدرس بعض الطالب أن حيكي قصة من عند الطالب 

 حول موضوع اليوم حىت انتهاء الوقت الدرس.
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وبعد انتهاء وقت الدرس يعطي املدرس توصية ملراجعة ما قد تعّلم 
 45الطالب يف ذلك اليوم مث خيرج املدرس من الفصل بإلقاء السالم.

 
 اللقاء الثاين (2

يف لقاء الثاين، بعد أن دخل املدرس إىل الفصل بإلقاء السالم و وضع 
 املدرس أداوته على املكتب و يأمر الطالب لريتب أداوهتم على املكتب

 استعدادا لعملية التعليم.
اليوم. مث بني مدرس املوجز الذي مث سأل مدرس التاريخ يف ذلك 

يوصل أذهان الطالب إىل موضوع جديد وبعد ذلك كتبه موضوع الدرس 
على السبورة. و بعد بيان املوجز بني املدرس املفردات أو كلمات الصعبة 
لتسهيل الفهم الطالب عن درس اليوم مث أمره واحدا فواحدا من الطالب أن 

 يصنع اجلملة من تلك املفردات.
بيان املفردات فتح مدرس كتاب قراءة الرشيدة يف صفحة الثالثة  بعد

هذه قصة حيكي عن حياونني مها  "األسد و الفأر".  وعشرين عن موضوع
نام أساد فأتى فأر ومشى على رأسه، فقام من  األسد والفأر. يف أول القصة

النوم غاضبا لكن األسد اليقتله ألن الفأر بكى وتضرع حىت رّق قلب 
وخّلى عنه، ويف يوم وقع األسد يف شرك نصبه له صيادون. وشأن  األسد

األسد حني ذلك صاح صوت األسد حىت مسع الفأر. فأسرع ملساعدته. و 
 شرع الفأر يقطع احلبل بأسنان حدة حيت خرج األسد ساملا.

بعد انتهاء القصة امر املدرس أحد طالب ألخذ االستنباط من تلك 
مضمون املوضوع واإلجابة مبشاركة الطالب،  القصة مث إلقاء األسئلة عن

                                                           
 5العربية ملادة املطالعة وتوثيق من إعداد التعليم يف التارخ بناء على املالحظة واملقابلة مع مدرس اللغة  45 

 2018من سبتمرب 
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ولكن اليكفي الوقت لعرض قصة من عند الطالب ألن انتهاء الوقت 
 الدرس.

نتهاء وقت الدرس يعطي املدرس توصية ملراجعة ما قد تعّلم اوبعد 
 46اليوم مث خيرج املدرس من الفصل بإلقاء السالم. ذلكالطالب يف 

 

 اللقاء الثالث   (3
الثالث، بعد أن دخل املدرس إىل الفصل بإلقاء السالم و يف لقاء 

وضع املدرس أداوته على املكتب و يأمر الطالب لريتب أداوهتم على 
 استعدادا لعملية التعليم. املكتب

مث سأل مدرس التاريخ يف ذلك اليوم. مث بيان مدرس املوجز الذي 
الدرس  يوصل أذهان الطالب إىل موضوع جديد وبعد ذلك كتبه موضوع

على السبورة. و بعد بيان املوجز بيان املدرس  املفردات أو كلمات الصعبة 
لتسهيل الفهم الطالب عن درس اليوم مث أمره واحدا فواحدا من الطالب أن 

 يصنع اجلملة من تلك املفردات.
بعد بيان املفردات فتح مدرس كتاب قراءة الرشيدة يف صفحة السابعة 

ه قصة تكلم عن حممد وصاحبه ابراهيم حني هذ"احلريق".   عن موضوع
ذلك نام حممد يف الساعة العشرة ليال مث مسع حممد صوتا يف خارج بيته فقام 
من فراشه وفتح النافذة و نظر منها، فنظر حريقا يف بيت صاحبه ابراهيم 
الذي يلعب معه كل يوم فخرج من بيته لينظر صاحبه ومل جيده فدخل إىل 

حجرة ابرهيم ودعاه. فقام ابرهيم خائفا فأخذ حممد  وسط النار ووصل إىل
يده ونزل به إىل الطريق. فنظره مجيع احلاضرين ومدحوه ألن حممدا سلم 

 صاحبه.
                                                           

بناء على املالحظة واملقابلة مع مدرس اللغة العربية ملادة املطالعة وتوثيق من إعداد التعليم يف التارخ  46 
 2018من سبتمرب  10
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بعد انتهاء القصة امر املدرس أحد طالب ألخذ االستنباط من تلك 
القصة مث إلقاء األسئلة عن مضمون املوضوع واإلجابة مبشاركة الطالب 

املدرس بعض الطالب أن حيكي قصة من عند الطالب وبعد ذلك أمر 
 حول موضوع اليوم حىت انتهاء الوقت الدرس.

راجعة ما قد تعّلم نتهاء وقت الدرس يعطي املدرس توصية ملاوبعد 
 47اليوم مث خيرج املدرس من الفصل بإلقاء السالم. الطالب يف ذلك

 

 أساليب عرض القصة (ب

عن أساليب عرض القصة يف  كما حبث الباحث مبدرس اللغة العربية
 تعليم مهارة الكالم نعلم أن:

 اللقاء األول  (1

بعد إلقاء السالم وكتابة املوضوع على السبورة سأل املدرس عن 
موضوع الدرس املاضى وربطها مبوضوع جديد وبعد ذلك شرح املدرس عن 
كلمة جديد وتلفيظها مث كتاهبا وشرح معناها وبعد ذلك شرح املدرس عن 

إطالق الطيور باللغة العربية اليت يسهل الطالب لفهم القصة وعند موضوع 
الشرح املوضوع استعمل املدرس وسيلة صورة الطيور والقفص لزيدة الفهم 
الطالب بالقصة إطالق الطيور وبعد شرح املوضوع أخذ املدرس االستنباط 
من عند الطالب. وملعرفة فهم الطالب عن موضوع الدرس إلقاء املدرس 

سئلة عن مضمون املوضوع وبعد ذلك أمر املدرس الطالب لعرض األ
 48القصة.
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 اللقاء الثاين (2

بعد إلقاء السالم وكتابة املوضوع على السبورة سأل املدرس عن 
موضوع الدرس املاضى وربطها مبوضوع جديد وبعد ذلك شرح املدرس عن 

س عن كلمة جديد وتلفيظها مث كتاهبا وشرح معناها وبعد ذلك شرح املدر 
موضوع األسد والفأر باللغة العربية اليت يسهل الطالب لفهم القصة وعند 
الشرح املوضوع استعمل املدرس وسيلة صورة األسد والفأر لزيدة الفهم 
الطالب بالقصة األسد والفأر شرح املوضوع أخذ املدرس االستنباط من 

س األسئلة عند الطالب. وملعرفة فهم الطالب عن موضوع الدرس إلقاء املدر 
 49عن مضمون املوضوع وبعد ذلك أمر املدرس الطالب لعرض القصة.

 
 اللقاء الثالث (3

بعد إلقاء السالم وكتابة املوضوع على السبورة سأل املدرس عن 
موضوع الدرس املاضى وربطها مبوضوع جديد وبعد ذلك شرح املدرس عن 

ملدرس عن كلمة جديد وتلفيظها مث كتاهبا وشرح معناها وبعد ذلك شرح ا
موضوع احلريق باللغة العربية اليت يسهل الطالب لفهم القصة وعند الشرح 
املوضوع استعمل املدرس وسيلة صورة احلريق لزيدة الفهم الطالب بالقصة 
احلريق وبعد شرح املوضوع أخذ املدرس االستنباط من عند الطالب. وملعرفة 

عن مضمون  فهم الطالب عن موضوع الدرس إلقاء املدرس األسئلة
 50املوضوع وبعد ذلك أمر املدرس الطالب لعرض القصة.
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مهارة الكالم اللغة العربية بعرض القصة من الطالب الفصل الثامن  .2
 للمرحلة املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافورا

ملعرفة كيف فهم الطالب عن مادة التعليم يف تعليم اللغة العربية 
املدرس الطالب فرصة لعرض القصة الذي  عطىأباستخدام طريقة القصة 

قد بلغ املدرس يف أول وقت التعليم. لعرض القصة كي تكون املناسبة كما 
تلفيظ الكلمات باللغة ا بيف الكتاب يرجى على الطالب أن يكون ماهر 

صنع اجلملة باللغة العربية. كذلك وا يستطعأن الطالب  منالعربية مث يرجى 
 ميلة.اجل أو القصة ع مجلةوا املفردات كثرية لصنن ينالأالبد على الطالب 

كما حبث الباحث أن مهارة الكالم بعرض القصة من الطالب الفصل 
الثامن للمرحلة املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافورا الذي يشمل على ثالثة 

 نواع:أ
 النطق (أ

نظرا إىل ميدان البحث يف وقت عرض القصة عند الطالب وتثويق 
يل الصوت وجد الباحث أّن بعض الطالب يستطيعون أن ينطق من تسج

يصعب يف ذكر  ينباللغة العربية الصحيحة عند إلقاء القصة وبعض االخر 
كلمة العربية. مثال أن بعض الطالب أن يذكر الكلمة " يف فراشه" يكون ال

 51" يف فراسه" و يذكر الكلمة "النافذة" يكون "النافجة" وغري ذلك.

 املفردات (ب

نظرا إىل ميدان البحث يف وقت عرض القصة عند الطالب وتثويق 
من تسجيل الصوت وجد الباحث أّن بعض الطالب يستعمل املفردات أو 

يستعمل مصطلحات وكلمات كلمات متاما لصناع اجلملة وبعض اآلخر 

                                                           

بناء على واملقابلة مع الطالب الفصل الثامن للمرحلة املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني وتوثيق من  51 
 تسجيل الصوت بعرض القصة
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غري صحيحة أحيانا. والطالب قلة حصيلته من املفردات وهذا يكون صعبة 
 52لة ألن قليل من املفردات.لطالب يف صناع اجلم

 القواعد (ج

نظرا إىل ميدان البحث يف وقت عرض القصة عند الطالب وتوثيق 
يقع أحيانا يف أخطاء حنوية  من تسجيل الصوت وجد الباحث أّن الطالب

و تسبب غموضا يف املعىن ألهنم بدأ بتعليم القواعد اللغة العربية كعلم النحو 
 53وعلم الصر  يف هذه املرحلة.

 طالقةال (د

نظرا إىل ميدان البحث يف وقت عرض القصة عند الطالب وتوثيق 
من تسجيل الصوت وجد الباحث أن الطالقة بعض الطالب التكون مجيلة 

بكالم فظ النص وأحيانا يتكلم الطالب حلألن أحيانا يتكلم الطالب سريعا 
 54متعثر ومتقطع.

 الفهم (ه

الطالب ومقابلة نظرا إىل ميدان البحث يف وقت عرض القصة عند 
الطالب الفصل الثامن للمرحلة املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني وجد 

معظم الطالب يفهم ما يقال له إذا كان بسرعة أبطأ من سرعة  الباحث أنّ 
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بناء على واملقابلة مع الطالب الفصل الثامن للمرحلة املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني وتوثيق من  52 
 تسجيل الصوت بعرض القصة

قابلة مع الطالب الفصل الثامن للمرحلة املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني وتوثيق من بناء على وامل 53 
 تسجيل الصوت بعرض القصة

 

بناء على واملقابلة مع الطالب الفصل الثامن للمرحلة املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني وتوثيق من  55 
 تسجيل الصوت بعرض القصة
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 حتليل البيانات .ج

ث البيانات عن تطبيق ل الباحدمي كل البيانات يف فصل السابق فحلّ بعد تق
يف تعليم مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن للمرحلة املتوسطة  طريقة القصة

 مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافورا.
بتحليل البيانات عن تطبيق طريقة القصة  يف تعليم مهارة ولتسهيل الباحث 

الكالم لطالب الفصل الثامن للمرحلة املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافورا 
 الباحث البيانات كما يلي: حّللف

 
تطبيق طريقة القصة يف تعليم مهارة الكالم الطالب الفصل الثامن  .1

 لبنني مرتافورا.للمرحلة املتوسطة مبعهد دار اهلجرة ل

م على شكل جيد يف احلقيقة ُتطبَُّق طريقة القصة يف تعليم مهارة الكال
لة كشوجد موهذه تظهر من خالل خطوات التعليم وتقوميه. ولو كانت ت

 عند عمليتها والبد للمدرس أن يهتمها كي تتحسن عمالية التعليم اللغة.
 هنا يشرح الباحث حتليل البيانات كما يلي:

 
 تنفيذ طريقة القصةخطوات  (أ

كما حبث الباحث يف تقدمي البيانات السابق أن عملية تعليم 
 يذ طريقة القصةألن خطوات تنف باستخدام طريقة القصة على شكل جيد

لة عند كشوجد مولو كانت ت الذي أعده املدرس مناسب إلعداد التعليم
كذلك و الذين اليهتم بيان املادة من املدرس  د الطالبو عمليتها مثل ُوج

ستطاعة املدرس أن يأمر طالبه عدم اانتهاء وقت الدرس وهذا يسبب 
 بعرض القصة ملعرفة فهم باملادة.
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 أساليب عرض القصة (ب

درس اللغة العربية أن م كما حبث الباحث يف تقدمي البيانات السابق
ملادة املطالعة يعر  أمهية استعمال الطريقة املناسبة يف تعليم اللغة العربية. 

املدرس   مدرس اللغة العربية ملادة املطالعة يستعمل إعداد التعليم ليسهلوأن 
يف تقرير ما ينبغي عليه عند عملية التعليم، ألن إعداد التعليم حيتوي على 

سرتاجتية والوسائل يف تعليم اللغة العربية  مل التعليم كاملادة والطريقة واالعوا
 كي جتري عملية التعليم على شكل جيد.

اللغة ىل ميدان البحث عند عملية التعليم أّن املدرس يستعمل نظرا إ
وعند الشرح املوضوع استعمل  .العربية اليت يسهل الطالب لفهم القصة

املدرس وسيلة التعليم لزيدة الفهم الطالب بالقصة، وهذا مناسب إلعداد 
 .املدرس الذي أعده التعليم

مناسب إلعداد بيان السابق عر  أن تطبيق طريقة القصة المن 
عمالية التعليم جتري  على شكل  املدرس حىت تكون التعليم الذي أعده

 جيد.
 

مهارة الكالم اللغة العربية بعرض القصة من الطالب الفصل الثامن  .2
 للمرحلة املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافورا

نظرا إىل ميدان البحث يف وقت عرض القصة عند الطالب وتثويق 
ل الصوت وجد الباحث أّن بعض الطالب يستطيعون أن ينطق من تسجي

يصعب يف ذكر  باللغة العربية الصحيحة عند إلقاء القصة وبعض االخرى 
كلمة العربية. مثال أن بعض الطالب أن يذكر الكلمة " يف فراشه" يكون " 

 يف فراسه" و يذكر الكلمة "النافذة" يكون "النافجة" وغري ذلك.
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 ومصطلحات أّن بعض الطالب يستعمل املفرداتمن ناهية مفردات 
دات ومصطلحات غري يستعمل مفر  ينع اجلملة وبعض اآلخر متاما لصن

وهذا يكون  قليلة من املفردات محصيلته صحيحة أحيانا. ألن الطالب
ية القواعد مث من ناهصعبة لطالب يف صناع اجلملة ألن قليل من املفردات. 

يقع أحيانا يف أخطاء حنوية و تسبب غموضا  الطالببعض اللغة العربية أّن 
يف املعىن ألهنم بدأ بتعليم القواعد اللغة العربية كعلم النحو وعلم الصر  يف 

مث من ناهية الطالقة اللغة العربية أن الطالقة بعض الطالب هذه املرحلة. 
وأحيانا يتكلم  النص كيحفظالتكون مجيلة ألن أحيانا يتكلم الطالب  

ية الفهم كالم اللغة العربية الذي كلم ناهومن  ومتقطع. متعثرالطالب 
معظم الطالب يفهم ما يقال له إذا كان  أنّ  املدرس إليه وجد الباحث
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