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 إقساز الطالبة

مقازوة إجناش تعلم اللغة تقسز أن هرا البحث العلمٍ بعىىان:  هاالباحثة املىّقعة أدوا
شعبة تدزَس اللغة العسبُة بكلُة ب العسبُة بني طالب خسجيٍ املعهد وغري خسجيٍ املعهد

قد كتبتها بىفسها وإذا  باجلامعة االسالمُة احلكىمُة كىدازٌ التسبُة وعلم التدزَس
أدعً أحد مستقبال أوه مه تألُفه وتبني أوه لُس مه حبثٍ بعضه أي كّله فالبحث 

 والدزجة املكتسبة ستبطل باحلكم.

 

 مـ 9102سبتمرب  5، كىدازٌ

 تىقُع الباحثة
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 املشسفهىافقة 

 زقن التسجٍل: ،فطسٌة :البحث العلوً املقدم هي الطالبةبعد إطالع 
ً جيهقازًة إجناش تعلن اللغة العسبٍة بني طالب خس .:بعٌىاى ،12111115115

 بكلٍة التسبٍة وعلن التدزٌسالعسبٍة  ةاللغتدزٌس شعبة ب ً املعهدجيخسغري املعهد و
بعد إجساء اإلصالحات الالشهة قسز املشسف و .اجلاهعة االسالهٍة احلكىهٍة كٌدازيب

يف  ستىىف الشسوط العلوٍة املطلىبة وأًه صاحل لتقدميها البحث املركىز على أى
 .هتحاىاال

 هــــ 5112 أغسطس 57،كٌدازي
 ـــه 1441 جىذواحل   56

 
 املشسف
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 تقرَر املوتحنني
هقارنة إجناز تعلن اللغة العربُة بني طالب خرجيٍ املعهد وغري خرجيٍ البحث العلوٍ بعنىاى:   

 كندارٌباجلاهعة االسالهُة احلكىهُة  شعبة تدرَس اللغة العربُة بكلُة التربُة وعلن التدرَسب املعهد
كلُة التربُة وعلن يف شعبة تدرَس اللغة العربُة  51050501051التسجُل:  رقن فطرَةللطالبة 
 1بعد إجراء اإلهتحاى ىف التارَخ  قرر املوتحنىى كندارٌ باجلاهعة االسالهُة احلكىهُة التدرَس
علً أّى الشروط املطلىبة تام لنُل درجة  هـ 5445حمّرم  1املىافق بالتارَخ  هـ 1052 سبتورب

 .شعبة تدرَس اللغة العربُةبسرجانا التربُة 
 

 هـ 1052 سبتورب 50كنداري، 
 هـ 5445حمّرم  50

 املوتحنىى
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 موخص امبحث

امؼربية بني ظالب خرجيي ملارهة ا جناز تؼمل انوغة . املوضوع " 51050501051رمق امتسجيل:   فعرية

ابجلامؼة الاسالمية احلكومية  شؼبة تدريس انوغة امؼربية بلكية امرتبية وػمل امتدريسب  غري خرجيي املؼهداملؼهد و 

 .رياملاجس ت" من خالل توجيه ادلكتور غبد امغفار  كنداري

جناز تؼمل انوغة امؼربية بني ظالب خرجيوضف  هوهذا امبحث  من هدفام  غري ي املؼهد و ملارهة ا 

. ابجلامؼة الاسالمية احلكومية كنداري شؼبة تدريس انوغة امؼربية بلكية امرتبية وػمل امتدريسب  خرجيي املؼهد

 املوضع من هذا امبحث هو ظالب خرجيي املؼهد وغري خرجيي املؼهد. و 

وضفي. يمت تطنيف هوع امبياانت يف هذا امهنج اهامبحث امنوغي مع  ظرقس تخدم هذا امبحث ي 

ىل بياانت أ ومية وبياانت اثهوية. تتكون ظريلة مجع امبياانت من امللابالت واملالحظات وامواثئق اميت  امبحث ا 

 بؼد ذكل غن ظريق تلويل امبياانت وغرض امبياانت واس تخالص امنتاجئ. يمت حتويوها 

جناز تؼمل انوغة امؼربيةأ سفرت هتاجئ هذا امبحث غن اختالف بني  ظالب خرجيي املؼهد ال ساليم  ا 

ل امؼامة.  ةرسمن املد 6.94و من املؼهد ال ساليم  6.31امؼامة مبتوسط  ةرساملدأ ػىل من ظالب خرجيي 

جناز امعالبامنتاجئ اههنائية  لط من خالليظهر هذا ف ، ومكن أ يًضا من ػدة غوامل مؤثرة. ميكن ظالب ا 

درسوا انوغة امؼربية كد يتلنون أ و ل هنم  غري خرجيي املؼهد ال ساليمامتفوق ػىل  املؼهد ال ساليم خرجيي

 اميكهن وتانيم ان من غري خرجيي املؼهد ال سال ظامبانومع ذكل، هناك  .امؼةبشلك أ سايس كبل الامتحاق ابجل

جناز تؼمل  هم حول انوغة امؼربية كبري جًدا ومدغوم بمكية وشاظ خرجيي املؼهد ال ساليم وذكل ل ن جتاوز ا 

 تؼمل انوغة امؼربية.  يف امتحفزي دلهيم اميت جتؼوهم ل يشؼرون ابملول أ بًدا

جناز تؼملاملكمة ال ساس ية:   )املدرسة امؼامة( غري خرجيي املؼهدظالب خرجيي املؼهد ال ساليم و ظالب ، ا 
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 أ

 اهمتِيدية املكمة

أ هعم عوييا بأ هواع اميعم ومطائف الإحسان، اذلي أ ىزل عوييا املرأ ن عربيا، و امحلد هلل 

وفضويا عىل سائر خولة بتعومي امعمل وامبيان، وامطالة عىل دمحم املبعوث خبري املول وال  داين، 

 وعىل أ هل وأ حصابَ بدور معامل الإميان، ومشوس عوامل امعرفان. أ ما بعد.

 بعظ لستيفاء امبس يطة امرساةل ُذٍ كتابة اىهتت وثوفيلَ، وجل  وعيايتَ عز   هللا فهبداية

 شعبة امتدريس وعمل امرتبية بلكية الإسالمية امرتبية انرسجا درجة مييل املطووبة امرشوط

 مبعاوهة اإل امبحث ُذا كتابة ثمت ول .كيداري احلكومية الإسالمية امعةجب انوغة انوغة ثدريس

 اإىل الاحرتام امتوفيقو  امشكر جزيةل أ كدم امرساةل، ُذٍ كتابة متام مبياس بة .ال شخاص بعظ

ا دفعا ودفعاين ربياين كد اذلان هنيبة وأ يم احملبوبة ، س.أ غ معر أ يب احملبوبني، وادلي  مس متر 

ام  ُذا كتابة تمأ مت أ ن   اإىل مهنام اخلامص وادلعاء امتوجيَ لك وعىل امُ ومود ومطفِام بطرُب

  معني. وكت يف امبحث

م  :امتايل املكرمني اإىل الاحرتام امتوفيقو  امشكر وايضا أ كد 

 اذلي كيداري احلكومية الإسالمية اجلامعة رئيسة ،رياملاجس ت اضو عة فائزة بًت ال س تاذ .1

 اجلامعة. ُذٍ متطوير اهجودُ بذمت كد

 احلكومية الإسالمية جلامعة امتدريس وعمل امرتبية لكية معيد، ريمسدين املاجس ت  ادلكتور .2

 امتدريس وعمل امرتبية لكية متطويرهجودٍ  بذل كداذلي  كيدري

 هجودٍ بذل كد شعبة ثدريس انوغة امعربية اذلي  رئيس ،رياملاجس ت ال س تاذ عبد امعزيز .3

 شعبة انوغة امعربية. متطوير

 .اههناية اإيل امبحث ُذا كتابة يف اكملرشف ،ريادلكتور عبد امغفار املاجس ت .4

يف ُذا  نيمكمتحي املاجس تري وال س تاذ عبد امعزيزفاطرة وحيدة املاجس تري ادلكتورة  .5

  امبحث

واملعيوية  املادية معاوىهتم يفضوون اذلين امعربية انوغة شعبة يف والإخوان ال خوات مجيع .6

متام ُذا امبحث.  اإىل اإ



 

 

ب  

 

وون اذلين احصايب مجيع .7 يل   دوافعِم و معاوىهتم يفض  متام يف اإ  .امبحث ُذا اإ

و أ خريا، أ سأ ل هللا س بحاهَ وثعاىل أ ن يلبل أ عاميل و أ عامهلم، وجزا خري اجلزاء و اُد 

اإىل امرصاط املس تلمي و امحلد رب  امعاملني. عىس هللا عز  و جل  يوف ر هلم خري اجلزاء وامسعادة 

خامطني موهجَ امكرمي و اامِداية و امتوفيق يف ادلهيا و ال خرة، وسأ ل هللا ثعاىل أ ن جيعويا 

.  وجيعل ُذاامبحث بيٌفع نوياس أ مجعني. و ضىل هللا عىل س يد دمحم و عىل أ هل و أ حصابَ وسمل 

 

  2119يويل  8كيداري، 
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 قامئة اجلداول

 صفحة عنوان اجلداول منرة

 14 قامئة حمارضي تدريس اللغة العربية 1.4

 14 قامئة طالب شعبة تدريس اللغة العربية 1.4
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 40 الفصل )أ ( طالب شعبة التدريس اللغة العربية 1.4

 44 شعبة التدريس اللغة العربيةالفصل )ب( طالب  1.4

جناز تعمل اللغة العربية طالب غري خرجيي املعهد 1.4  44 ا 

جناز تعمل اللغة العربية طالب غري خرجيي املعهد 1.4  44 ا 

جناز تعمل اللغة العربية طالب خرجيي املعهد 1.4  41 ا 

جناز تعمل اللغة العربية طالب خرجيي املعهد 1.40  44 ا 

 44 تعمل اللغة العربية طالب غري خرجيي املعهدا جناز  1.44

جناز التعمل اللغة العربية بناًء عىل خلفية تعلمي 1.44  .4 الطالب ةا 
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 قامئة املالحق

 منرة عنوان املالحق

 1 الإساليمطالب خرجي املعهد مقابةل التوجهيية ل

الإساليمطالب غري خرجي املعهد مقابةل التوجهيية ل  2 

ا ةة اغة ة العربيةمقابةل التوجهيية حمل  3 

املعهد الإساليم طالب خرجيقامئة بأ سامء املس تجيبني   4 

املعهد الإساليم خرجي غريطالب قامئة بأ سامء املس تجيبني   5 

حما ةة اغة ة العربيةقامئة بأ سامء املس تجيبني   6 

 7 نصوص املقابةل طالب خرجي املعهد

 8 نصوص املقابةل طالب غري خرجي املعهد

 9 نصوص املقابةل حما ةة اغة ة العربية

 11 التوثيق

جناز تعمل اغة ة العربية طالب خرجي املعهد الإساليم اإ  11 

جناز تعمل اغة ة العربية طالب غري خرجي املعهد الإساليم اإ  12 
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