
 

 

 
 

 
 

 الفصل اخلامس

 البياانت ومناقشها  نتائج 

 والنتائج  عوصفية املوق -1
البناء من املدرسة الدينية مبعهد بنو سنوسي  أتسيس   -أ

 سيسال لومبوك الغربية 
"بنو سن سي" يف األصل مؤسسة تعليمية تدرس  كانت مؤسسة 

 (TGH) ة اإلسالمية اليت أسسها املغفور توان جورو حاجالعلوم الديني
سن الدينيةأمحد  )املدرسة  داخلية  إن شراء هذا   .(سي يف شكل مدرسة 

للت تطبيق  هو  العالكوخ  منطقةقدير  يف  اإلسالمي  للتعليم   لومبوك  ام 
مع إنشاء مدرسة داخلية تستوعب  .، وخاصة يف منطقة سيسيال  الغربية

ملدة   ينتج    24الطالب  أن  املتوقع  فمن  الدين  بعلم  وتزويدها  ساعة 
 .يف اجملتمعينفع مسلسل األمة اإلسالمية و 

التأسيسية   سنسي  ملؤسسةااملبادرة  تفويض بنو  من  نشأت 
مؤسسيا حاج  لتزامات  جورو  سن .توان  يوم و أمحد  تويف  الذي  سي 

م جلميع أبنائه الذين يضطلعون   2007فرباير    24حمرم /    25السبت  
و  ملواصلة  بنوسنابملهمة  بيئة  يف  اإلسالمية  الرتبية  إجراء   .سيجود  بعد 

مت   ، املعلمني  جمالس  ومجيع  املعلمني  معلمي   ، العائلة  مع  املداوالت 
على   مؤسسةاالتفاق  سنوسي  أتسيس  بطلب  بنو  التقدم  خالل  من 



 

 

لتسهيل  احلكومة  للحصول على شرعية من  قانوين  للحصول على سند 
 .العمليات املستقبلية

املؤسسة ، مت  بعد فرتة وجيزة م .بفضل نعمة هللا وإذنه ن تقدمي 
مت أتسيسها رمسيا  بنو سنسي  شهادة التوثيق: تشري إىل أن مؤسسة  إصدار
 .هبا من قبل احلكومة  اومعرتف

الطبيعية -ب املباين  وشروط  مبعهد   إنشاء  الدينية  املدرية  من 
 بنو سنسي سيسيال لومبوك الغربية

غونونك   سيسيال  هي  إندة  يف كبون  سنسي  بنو  مئسسة  تقع 
فداان،  25ساري لومبوك الغربية، منتقة نوسا تينجارا الغربية على االرض  

جدا يعين تتكون من البناء املصلى   مع تشييد البناء اليت ال تزال بسيطة
حملية دائمة وكذالك بعض احمللية    15واحدا، بناء املنزل رئيس املئسسة و 

حمللية الدائمة هي    15اليت يف عملية البناء. كما للحصول على التفاصيل  
 كما يلي:  

 غرفة للطالب 3 -أ
 غرفة للطالبة 2 -ب 
 غرفة ملدبر  3 -ج
 غرفة للدرس 4 -د
 غرفة ملكتب  3 -ه

من املدرسة الدينية املؤسسة و تركيب املنظمةمؤسس  -ت
 سي سيسال لومبوك الغربيةمبعهد بنو سن

تركيب  يف  تكون  اليت  الناس  بعض  سنسي  بنو  املدرسة  أنشأت 
 املنظمة ويف ذلكك مؤسسة اجملليس، مؤسسها هم:  



 

 

 موجنب خالد و حاجتوان جور  -أ
 أغس ساليم و حاجتوان جور  -ب 
 حاجة قبطية  -ج
 حاجة ستعة  -د
 تزكية حاجة   -ه

من املدرسة الدينية مبعهد بنو املدرسة وكاالت التنمية -ث
 سي سيسال لومبوك الغربيةسن

التزام قوي من مجيع قادة اجملتمع والدعم ،  ا مكم ؤسسة صغرية نسبيا ، مع 
بتطوير   التعليم    5قامت املؤسسة  مؤسسات / منظمات تعمل يف جمال 

 :واجملتمع االجتماعي ، وهي 
 :(NSDM) الغربة ، املدرسة الثانوية اإلحصائية رقممدرسة ديرة  -أ

4125200106013 
 .التجاريةسنوسي التعاونية ابنو  -ب 
 (SMP)ملدرسة الثانوية العشرينية -ج
 (SMP)ملدرسة الثانوية العشرينية -د
 SMA) )  مدرسة العلي العشرية  -ه
 رابطة تالميز واخلرجيني بنوسنوسي -و

الدينية مبعهد بنو  النظرة البعث و اهلدف من املدرسة -ج
 ال لومبوك الغربيةيس سنسي س

 سيالنظرة املدرسة بنو سن -أ
 اإلمان (1



 

 

 العلم  (2
 العمل  (3
 االخالق  اإلخالص  (4

 سي البعث املدرسة بنو سن -ب 
 تشكيل شخص مسلم ومسلم ماهر يف إدارة املوارد واملوارد (1
لنشر   (2 حماولة  يف  وديناميكي  ومسلم  مسلم  شخص  لتشكيل 

 .دين اإلسالم
شخصية إسالمية / مسلمة قوية ، شخصية نبيلة ،  لتشكيل   (3

 صادقة يف الكفاح واملهارة وقادرة على مواجهة املستقبل
يتشبث  (4 شخص  )الدينية(  املسلمة   / مسلم  مثايل  تشكيل 

 .بدين هللا واالستقامة
 .لتشكيل مسلم / مسلم قادر على قتال برياتقق ودين (5
بفعالية ، حبيث ميكن لكل (6 التعلم والتوجيه  طالب أن   تنفيذ 

 .يتطور على النحو األمثل
حىت   (7 فاعلية  أكثر  بشكل  للمدرسة  تنظيمية  أبنشطة  القيام 

املدرسة   يف  التنظيم  على  القدرة  تطوير  من  الطالب  يتمكن 
 .كحد أقصى

مهارات   (8 تدعم  اليت  الدراسي  املنهج  خارج  أبنشطة  القيام 
 .األنشطة الدينية الالزمة يف اجملتمع



 

 

تشجع  (9 اليت  األنشطة  سواء   زايدة  حد  على  الطالب  تطوير 
 اإلدراك واملودة والنفسية 

تشجيع ومساعدة الطالب على تطوير املواهب وممارسة   (10
 .االحتماالت 

 .حتسني رؤية أعضاء هيئة التدريس لتطوير عامل التعليم (11
حتسني القدرات اللغوية العربية واإلجنليزية جلميع الطالب  (12

 50.واملعلمني
املنظمة يف   -ح بنو سنوسي سسيال أحوال  الدينية مبعهد  املدرسة 

 2017/201851لومبوك الغربية العام الدراسي 
تركيب املنظمة يف معهد بنو سنوسي سسيال لومبك الغربية العام الدراسي  

2017/2018 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 2018أبريل  6سسيال لنبوك الغربية، الواثئق، حقائق املدرسة، 50

 2018أبريل 11الواثئق، تركيب املنظمة يف املدرسة الدينية مبعهد بنو سنوسي سسيال،  51

 دكبود لومبك الغربية

 أفتد غونونك سري

 رئيس القرية سسيال 

 املعهد بنو سنوسي رئيس 
 

 

 رئيس املدرسة 

 أمحدي

 

 جلنة الندرسة 

 حاج. أهباردين 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 جتريبة الفروض  -2
البياانت يف هذا   )من حتليل  الفروض  تعليم ابستحدام طريقة  :(Haالبحث  أن   "

بنو   معهد  يف  الثاين  املستوى  الطلبة  الكالم  مهارة  على  لتوّصل  اإلنتقائية 
الدراسى   العام  إذا  2017/2018سنوسي ساسيال   ."table> r hitung r    ألن

  448,0نتيجة من اإلختبارات بتحليل اإلحصاء ارتباط حلظة املنتج هي =  
 ( Ha. فلذلك قبول الفروض)324,0اجلدول=أما 

 تعليم مهارة الكالم مبعهد بنو سنوسي  -ه

 املالحظة  -1
الباحثة   سنوسي     تعليممالحظة  بنو  معهد  يف  العربية  اللغة 

العربية   اللغة  ليفّهم  الطلبة  لتسّهل  اإلنتقائية  طريقة  ابستخدام 
الطلبةمراجعة  النوم  قبل  ألن  الكالم  مهارة  خصوصا 

بعض  ابستخدامقوا املهارة  هذه  ابستخدام  وقبل  اإلعراب،  عد 
 الطلبة الّصعوبة يف تتكلم وفهم التعليم اللغة العربية.

 قسم السكن 

 مشورة
 

 قسم الرايضي

 عبد الرشيد
 

 قسم النشاط 

 مليدي

 
 

 قسم التعليم 

 فحر الرازي 
 

 قسم اإلجتماعي

 أمحد سجاعي
 

 املعلم 

 الطالب



 

 

 املقابلة  -2
 الطلبة  (أ

تعليم  سنوسي  بنو  معهد  يف  الطلبة  احدى  مع  الباحثة  مقابلة 
اللغة العربية ابستخدام املفردات، كتاب لغة العربية، قواعد 

الكالم ابستخدام كتاب متاجرمية و  والرتمجة، وتعليم مهارة  
قاعة   املهادرة يف  الكالم ابستخدام  مهارة  نتعلم  أيضا  حنن 

 اإلجتماع. 
 املدرس (ب 

أستذ   سنوسي  بنو  معهد  يف  املعلمني  احد  مع  الباحثة  مقابلة 
صرف،   حنو  ابستخدام كتاب  العربية  اللغة  تعليم  لقمان، 

احلديفة،   حماورة  الرتجيم، كتاب  و  احلوار  كتاب املفردات، 
 الفقه و قبل النو تتكلم الطلبة ابستخدام قواعد اإلعراب.

 الواثئقية  -3
و   األستذ  مع  سنوسي  بنو  معهد  يف  الواثئقية  أتخذ  الباحثة  إجناز 

 الطلبة عند تعمل املالحظة و املقابلة. 
 فعالية طريقة اإلنتقائية  -ه

.ألن النتائج    table> r hitung rما اييل:وقبول الفروض اذا النتيجة ك 
املنتج   حلظة املنتج    ( tabelr)وأما يف اجلدول    0،448من حلظة 

فلذلك    table> r hitung rحيين  %.  5من    0,423طالبا هو    22
( البحث  فروض  إبستخدام عأن  "(:  Haقبول  التعليم  ملية 

الثاين   املستوى  لطلبة  الكالم  مهارة  اإلنتقائيةفعاليةلرتقية  طريقة 
 . 2018-2017بنوسنوسي سسيال العام الدراسى يف معهد 

 املالحظة  -1



 

 

اإلنتقائية   طريقة  ابستخدام  سنوسي  بنو  معهد  يف  الباحثة  مالحظة 
 لتسّهل الطلبة ليفّهم اللغة العربية. 

 املقابلة  -2
 الطلبة  (أ

سنوسي   بنو  معهد  يف  الطلبة  إحدى  مع  الباجثة  مقابلة 
تستطيع ان  ابستخدام طريقة اإلنتقائية تستطيع ان تفهم و  

نتكم   العربية بفصيحة واذا كان حنن نستطيع  تتكلم ابللغة 
أحسن  املدرس  مع  ختتار  فنحن  بفصيجة  العربية  ابللغة 

 الطلبة يف هذه املعهد. 
 املدرس (ب 

استذ   سنوسي  بنو  معهد  يف  املعلمني  أحد  مع  الباثة  مقابلة 
تفهم  الطلبة  تستطيع  اإلنتقائية  طريقة  ابستخدام  لقمان، 

الل  ابللغة التعليم  تتكلم  الطلبة  تستطيع  و  ابجلّيد  العربية  غة 
 العربية مبساعدة كتاب حماورة. 

 الواثئقية  -3
إجناز الباجثة الواثئقية يف معهد بنو سنوسي مع الطلبة عند أتخذ النتيجة  

 و تسئل الطلبة.
 

 
 

 

 



 

 

 سادس الفصل ال

 اخلامتة

 خالصة البحث - -أ
الب من  ماسبق  على  للباحثمتياانت،  بناء  املهمة    ةكن  النتائج  تعبري 

ىف   العربية  اللغة  وملدرس  له  سنوسيمالنافعة  بنو  خاصة،    عهد 

العربيةاملهتمني بتعليم  وجلميع   النتائج كما    اللغة  وتعلمها، وتلك 

 يلي:

العرب(1 اللغة  تدريس  لإن  بنو  ية  معهد  يف  الثاين  املستوى  لطلبة 

مهاسنوسي ولتنمية  مثمرة،  تعليمية  طرق  عدة  إىل  حيتاج    رة ، 

االنتقائي املدخل  ضوء  يف  الباحثة  الكالم  النتائج    ة توصل  إيل 

 التالية: 

الكالم يف ضوء املدخل االنتقائيأ(      ة إن تدريس مهارة 

نطق احلروف من خمارجها األصلية، ووضوحها    طلبةينمي عند ال

 عند املستمع.  



 

 

ينمي عند    ةإن تدريس مهارة الكالم يف ضوء املدخل االنتقائيب(   

املتكلم   طلبةال إليه  يهدف  ما  حيقق  معينا  ترتيبا  الكالم  ترتيب 

 واملستمع على السواء.

االنتقائيج(    املدخل  الكالم يف ضوء  تدريس مهارة  ينمي عند    ةإن 

السيطرة التامة على كل ما يقول خاصة فيما يتعلق بتمام    طلبةال

 املعىن. 

املدخد(    ضوء  الكالم يف  مهارة  تدريس  االنتقائيإن  عند    ةل  ينمي 

في   طلبةال مبا  االلقاء  فن  وتنويعه    هاجادة  الصوت  تنغيم  من 

علي الضغط  يراد  ما  على  منوالضغط  على وخاصة  السامع    ه 

 ام. هقف التعجب واالستفامو 

االنتقائيه(    املدخل  الكالم يف ضوء  مهارة  تدريس  ينمي عند    ةإن 

معهم    طلبةال والتالؤم  السامعني،  حالة  وبطء  مراعاة  سرعة  من 

 واجياز واطناب ومساواة.  

االنتقائيو(    املدخل  ضوء  الكالم يف  مهارة  تدريس  عند    ةإن  ينمي 

اجلسمية   طلبةال واحلركات  املناسبة  الوقفة  استخدام  على  القدرة 

 املعربة والوسائل املساعدة.  



 

 

ن تدريس مهارة الكالم إ،  ايف حبثه  ةالباحث  توصل إليها انطالقا مما  -2

االنتقائي املدخل  ال  ة يف ضوء  اللغة  تعليم   على   لويسهّ   عربيةينفع 

حي  طلبةال حيث  تعلمها،  هبا  الناطقني  منهم   جا تغري  كثري 

االجتهاد   روح  بذلك  وحيصل  أبنفسهم.  يتعلموا  أن  ويتحّمسون 

 . ىف التعلم والتدرب 

 التوصيات -ب
الباحثت الحق  من    ة رجو  األخرين  املهتمني    االباحثني  البحث،  هذا 

أن يسعوا و جيتهدوا  اب الكالم ابلعربية،  لتطوير مهارة  البتكارات 

 .بتحليل املشاكل التعليمية

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 قائمة املراجع 

 املراجع العربية -أ

طعيمة أمحد  رشدي  و  الناقة  لغري  . حممود كامل  العربية  اللغة  تدريس  طرائق 
هبا و .الناطقني  العلوم  و  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  منشورات  الرابط: 

 . 2003الثقافة، 

الناقة اللغة  .حممود كامل  أخرىتعليم  بلغات  للناطقني  أم   .العربية  جامعة 
 . 1985القرى: مكة املكرمة، 

التعليمية ووسائل تدريس  .عبد اجمليد سيد أمحد منصور سيكولوجية الوسائل 
 . 1983رايض: دار املعارف،  .اللغة العربية

الصميلى تطبيقا.  يوسف  و  نظرية  تدريسها  طرق  و  العربية  بريوت:    .اللغة 
 . 1998املكتبة العصرية،  

طعيمة  أمحد  أساليبه.  رشدي  و  مناهجه  هبا  الناطقني  لغري  العربية  .  تعليم 
الثقافة،   و  العلوم  و  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  منشورات  الرابط: 

 . 1989إيسيسكو، 

 . دار الفكر العريب، د ت . تدريس فنون اللغة العربية .على أمحد مدكور

الدليمى حسني  ال.  على  تدريس  ىف  العلمية  دار  -عمان.لعةالطرائق  أردون: 
 . 2003السروق، 

اللبودى إبراهيم  تعليمية  —احلوار.  مىن  وأساليب  ته  اسرتاتيجيا  و  .  فنياته 
 . 2003االهرة: مكتبة وهبة,  



 

 

عليان فؤاد  تدريسها.أمحد  طرائق  و  ماهيتها  اللغوية  دار  .  املهارات  الرايض: 
 . 1992املسلم ، 

معروف حمسور  طرق  .  انيف  و  العربية  دار  .  تدريسهاخصائص  بريوت: 
 . 1985النفس، 

مصر .تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه و أساليب.  رشدي أمحد طعيمة
والثقافة   العلوم  و  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  منشورات   ::- 

 .ه1410م/1989ايسيسكو,

الركايب العربية.  جودت  اللغة  تدريس  الفكرة,  .طرق  دار  سورية:  دمشق 
1986 . 

اجلزء   .وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  .  مل الناقةحممود كا
 . 1985مكتبة الرتبية العريب لدول اخلليج, . الثاين

احلديدي العربية.  علي  اللغة  تعليم  العريب,  .مشكالت  دارالكتاب  القاهرة: 
 . دون سنة

ة التوبة،   الرايض: مكتب .  طرائق تعليم اللعة العربية.  حممد بن إبراهيم اخلطيب
203 . 

الصميلى تطبيقيا.  يوسف  و  نظرية  ندريسها  وطرق  العربية  بريوت:  .  اللغة 
 . 1998املكتبة العضرية،  

اللغة "  .نور مال ديوي  تعليم  للطلبة بتخصيلهم على  التعليمية  عالقة اخللفية 
سكاربيال   االنتصار  اإلسالمية  الثانوية  ابملدرسة  الثاين  فصل  يف  العربية 
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