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الطالبة  من املقدمة الرسالة إطالع أمحد:بعد التسجيل:،عائشة   رقم
16010102004،: العربيةبعنوان اللغة  تعّلم  تعبري    منوذج  مهارة  لرتقّية 

بعدإجراء  فصل اخلامس يف معهد دار الّسالم كونتور للبنات الّرابع  لطالبات  شفوي
أن على أقرركاملشرف الالزمة استوفت  اإلصالحات قد املذكورة الرسالة

 .املناقشة الشروطالعلميةاملطلوبةوأّناصاحلةلتقدميهايفامتحان


  م2020يوليومن21كندارى،
ه1441ذوالقعدةمن30
 

 املشرف



  عبد العزيز املاجستري  
19741231200003100رقمالتوظيف:  

 

mailto:iainkendari@yahoo.co.id


 
 

 ث
 

KEMENTERIAN AGAMA  

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga-Kota Kendari 

Telp/Faximili (0401) 3193710 E-Mail. iainkendari@yahoo.co.id 

Website. http//iainkendari.ac.id 

ممتحني  تقرير  

اجلامعةقررت  يف التدريس وعلم الرتبية بكلية العربية اللغة تدريس شعبة إمتحان جلنة
احلكوميةكنداري :اإلسالمية البحث من املقدمة الرسالة أمحدقبول :عائشة  التسحيل رقم ،

16010102004: بعنوان لطالبات  تعّلم    منوذج  ، شفوي  تعبري  مهارة  لرتقّية  العربية  اللغة 
يوين  15ناقشةامل،وبعدإجراءإمتحانفصل اخلامس يف معهد دار الّسالم كونتور للبنات الّرابع

وعلم2020 الرتبية بكّلية اإلسالمية الرتبية سرجاان شهادة لنبل مطلوبة شروط من ،كشرط
 اللغةالعربيةبعدإجراءاإلصالحاتالاّلزمة.التدريس،قسمتدريسشعبةتدريس

لعضاءجلنةاإلمتحان:
   م2020وليوي21كندارى،

ه1441ذوالقعدة30

 املمتحنون
  ).....................( عبد العزيز، املاجسرت  :الرئيس

    ).....................(    املاجسرت،  وحيون   الدكتورة إميلدى  :األعضاء
.....(.)...............   املاجسرتس ، اعبّ  الدكتور :     

 عميدلكليةالرتبيةوعلمالتدريسيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةكندارى

 

 املاجسرت , مسدينالدكتورة 

196712311999031002رقم التوطيف :  
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لرتقيّة مهارة    منوذج تعّلم اللغة العربية"  بعنوان:۱6۰۱۰۱۰۲۰04عائشةأمحد:
شفوي  اخلامس  تعبري  فصل  الرّابع لطالبات  للبنات  الّسالم كونتور  دار  معهد  " يف 

اجلامعة التدريس، وعلم الرتبية الّلغة,كلية تدريس قسم العربية، الّلغة تدريس شعبة
 ،املاجسرت.عبدالعزيزاإلسالميةاحلكوميةكندارى.املشرف:

منوذجتعلماملعّلميفالرتقّيةومنوذجتعلماللغةالعربيةيهدفالبحثلوصفوملعرفة
الفصلاخلامسلطلباتعواملالصعوبةيفترقّيةكفاءةالتعبريالشفويوالتعبريالشفوي

منوذجتعّلماللغةوفًقالصياغةتنطلقهذاالبحث.مبعهددارالسالمكونتورللبناتالرابع
يفمعهددارالّسالمكونتور لطالباتفصلاخلامسلرتقّيةمهارةتعبريشفويالعربية

 اللغة العربية  منوذج تعملعنةناقشالباحثتيفمشكلةالبحثاألوىل،.للبناتالرّابع

منوذجالتعلممثيفمشكلةالبحثالثانية،تناقشالباحثةعناخلامس,لطالبات الفصل 
يفمشكلةولطالباتالفصلاخلامسكفاءةالتعبريالشفويلرتقّيةالذييستخدماملعلم

عواملالصعوبةطالباتالفصلاخلامسيفترقّيةكفاءةالتعبريلثالبحثالثا
املنهجاملستخدميفهذاالبحثنوعيةوصفية.تتكونعينةالبحثمن.الشفوي

واألساتذة،وورئيسكّلّيةمعّلماتاإلسالمّية،ومديرمعهدالفصلاخلامسالطالبات
سؤاال.إستنادامنالدراسةاليت10.أدواتالبحثاختبارةمتعددةالدارالسالمكونتور

منوذجتعلماللغةالعربيةيفهذااملعهدأجرهتاالباحثةاستنتجتالباحثةاخلالصةأن
يستخدمابللغةالعربّيةدائماعندالشرحاملاّدةوالجيوزالشرحةوهوبنموذجتعلماملباشر

التفاعلالنشط(1,أّمامنوذجتعلماملعّلميفالرتقّيةالتعبريالشفوي:ابللغةاإلندنسّية
يفالفصلالدراسيوخارجالفصلابللغةالعربية، بّياملعلمّيوطالباتالفصلاخلامس

عواملالصعوبةيفترقّيةكفاءةالتعبريأّما.(املناقشة3جوبة,(منوذجاألسئلةواأل2
(3(رغبة,2(موهبة,1العواملالداخليةوهيالفصلاخلامس:لطلباتالشفوي

 ، العوامل  التعبري الشفوي  ، منوذج تعلم اللغة العربيةالكلمة األساسية : .رادةإ
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 كلمة متهيدية 

الرحيمبسمهللاالرمحن

أنفسناومن نعوذابهللمنشرور و نستعينهونستغفره إناحلمدهللحنمدهو

سيآتأعمالنامنيهدههللافالمضللهومنيضللهفالهاديله.واحلمدهللرب

العاملّيالذيأنزلالقرآنعربيالقوميعقلون.وسبحانالذيأعطاانعلماانفعاالعلم

 علمتناإنههوالسميعالعليم.لناإالما

للعاملّي. رمحة املبعوث املرسلّي و األنبياء خامت هللا رسول على والسالم والصالة

فبهدايةهللاتعاىلوعنايتهوتوفيقهأمكنكتابةالرسالةالبسيطةالستيفاءبعضالشروط

العر اللغة تدريس بشعبة الرتبية للحصولعلىشهادةسرجاان واملطلوبة الرتبية بيةكلية

مبناسبةمتامكتابةهذهالرسالة،أقدمعلمالتدريساجلامعةاإلسالميةاحلكوميةكنداري.

والديالكرميّيأيباحلاج.أمحدنورحسن,املاجستريجزيلةالشكرووفائقاالحرتامإىل

إىلسنالبليغوأّمياحلاجة.مخريى,املاجستريالذينربياينتربيةصاحلةوأدابينأتديبا

وعلىكلالتوجيهوالدعاءاخلالصمنهماإىلأّنأمتتكتابةهذاالبحثيفوقتاملرشد

وأدعوهللاأنيرمحهماكماربياينصغريا.ووشكرإىل:معّي
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اجلامعة .1 عوض,املاجستري.مديرة بنت فائزة الدكتورة الفروفيسور األستاذة

 طاءحافزايفوسائلتعليمالطالب.اإلسالميةاحلكوميةكندارياليتقدأع

التدريساجلامعة .2 الرتبيةوعلم ,املاجستري.عميدكلية الدكتورمسدين األستاذ

علم الرتبيةو لتطويركلية بذلجهوده قد الذي احلكوميةكنداري اإلسالمية

 التدريس.

رتبيةوعلماألستاذعبدالعزيز،املاجستري.رئيسشعبةتدريساللغةالعربيةكليةال .3

التدريساجلامعةاإلسالميةاحلكوميةكنداري.والذيقدفضلابإلشرافالتامو

 املراجعةالدقيقةعلىالبحثإبرشادهوتعليمهإىلأنأمتالبحث.

مجيعاألساتذواألستاذاتواملوظفّيواحملرتمّيالذينعلموينالعلومالكثرية .4

 يفهذااجلامعة.املفيدةحىتأستطيعأنأمتدراسيت

مديرمعهددارالسالمكونتورللبناتالرابع،األستاذنوروحيالدينس.أغ. .5

 م.فد.الذيقدأعطايناالستعدادهلذاالبحث.

األستاذعميد .6 الرابع, للبنات دارالسالمكتنور معهد ااإلسالمّية معّلمات  كّلّية

 يوديعفيفالدين،املاجستري

هددارالسالمكتنورللبناتالرابعالذينقدساعدتينيفاألساتذواألستاذاتمع .7

 إعطاءالبياانتاملتعلقةهبذاالبحث.
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طالباتمعهددارالسالمكونتورللبناتالرابعاليتأعطتينالبياانتاملعلقةهبذا .8

 البحث.

جلميعالطالبوالطالباتيفكليةالرتبيةوعلمالتدريسالذينقدفضلوامبد .9

ديمعونتهماملاديةواملعنويةيفإمتامهذاالبحث.أي

وأخريا,أسألهللاتعاىلأنيقبلأعمايلوأعماهلم,وجزاانخرياجلزاءوهداان

إىلالصراطاملستقيمواحلمدهللربالعاملّي.
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