
 باملدرسةالطالب  القراءة لدىيف ترقية مهارة اللّغة العربية  إبتكارات مدرسي
  م ٢٠١٧-٢٠١٦ية سنة دراسرمباج  الصاحلني جةاملتوسطة 

 

 البحث العلمي
  مقدم إلكمال بعض الشروط للحصول على درجة سرجانا

  لكلية التربية يف قسم اللغة العربية
  

  
  
  

  إعداد الطالبة
عزفيسةة الن  

١١٢٥٧٦  
  

  اجلامعة اإلسالمية احلكومية بقدس
  كلية التربية قسم اللغة العربية

٢٠١٧ 



ب 

  الدينية الشؤون وزارة
  احلكومية اإلسالمية اجلامعة
  قدس

   
   ةاملشرف تقرير 

 :قدمته الطالبةلذى ا العلمي البحث هذا إن
   فيسةة النعز :    سمالا

         ١١٢٥٧٦ :    القيد رقم
 القراءة لدىيف ترقية مهارة اللّغة العربية  إبتكارات مدرسي :  العنوان

ية سنة دراسرمباج  الصاحلني جةاملتوسطة  باملدرسةالطالب 
  .م ٢٠١٧- ٢٠١٦

ن المانع لتقدميه أالزمة أرى البعد النظر فيه وأدخلنا بعض التعديالت واالصالحات 
إلمتام الدراسة واحلصول على درجة إىل كلية التربية قسم تعليم اللغة العربية ملناقشته 

 )S-1( سرجانا

  
  ٢٠١٧ سبتمرب ٦ قدس،

  ةاملشرف
  

  
  زعيمة السعدية، املاجستري

  ١٩٧٨٠٧١٢٢٠١١٠١٢٠٠٧: التوظيف رقم
  
 



ج 

  الدينية الشؤون وزارة
  احلكومية اإلسالمية اجلامعة
  قدس

  تقرير جلنة املناقشة
  :الطالبةلقد متت مناقشة هذا البحث العلمي الذي قدمته 

  فيسةة النعز:     اإلسم
  ١١٢٥٧٦:     رقم القيد 

يف ترقية مهارة القراءة لدى اللّغة العربية  إبتكارات مدرسي :"     العنوان
ية سنة دراسرمباج  الصاحلنيجة املتوسطة  باملدرسةالطالب 
  " م ٢٠١٧- ٢٠١٦

  م٢٠١٧سبتمرب  ١٩:   تاريخ املناقشة
يف قسم تعليم اللغة  )S-1(وقد قررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا 

  .العربية
  ٢٠١٧سبتمرب  ٢٢قدس، 

  املمتحن الثاين      رئيس اجللسة، املمتحنة األوىل
  
  

  فؤاد مناجات، املاجستري    الدكتورة احلاجة أم فريدا، املاجستري
  ١٩٨٠٠٦١١٢٠٠٥٠١١٠٠٣: رقم التوظيف    ١٩٧٩٠٣٢٧٢٠٠٣١٢٢٠٠١:رقم التوظيف

  

  اجللسةريسكرت           ةاملشرف
  
 

  املاجستري ،حأمحد فتا    زعيمة السعدية، املاجستري
  ١٩٨٣٠٧١٠٢٠١٥٠٣١٠٠٤ :التوظيف رقم  ١٩٧٨٠٧١٢٢٠١١٠١٢٠٠٧:رقم التوظيف



د 

 إقرار الطالبة
  

  :  أدناه ةأنا املوقع
  فيسةة النعز:     سماإل

  ١١٢٥٧٦:   رقم القيد
   رمباج-كراكان- كبلوران:    العنوان

 أقر بأن هذه الرسالة اليت أحضرا لتوفري شرط من شروط النجاح لنيل درجة سرجانا
)S-1(  ،يف كلية التربية يف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية بقدس

الطالب  القراءة لدىيف ترقية مهارة اللّغة العربية  إبتكارات مدرسي " :وعنواا
  ".م ٢٠١٧-٢٠١٦ية سنة دراسرمباج  الصاحلني جةاملتوسطة  باملدرسة

وإذا . غريي أو تأليف اآلخر تكاركتبتها بنفسي وما زورا من إبأحضرا و
ادعى أحد مستقبال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية 

أو على مسؤولية كلية التربية يف قسم  على ذلك ولن تكون املسؤولية على املشرف
ء على حررت هذا اإلقرار بنا. تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية بقدس

  .رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك
  

  ٢٠١٧ سبتمرب ٦ قدس،
  ةتوقيع املقرر

  
  

عزفيسةة الن  
١١٢٥٧٦ 

  



ه 

  الشعار
  
 
  

                       

  ) ٢٠٤األعراف  (
 

Dan apabila dibacakan Al Quran, Maka dengarkanlah baik-
baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat 

rahmat.  

 

 

 

 

)رواه الديلم( دابِع فلْاَ نم ريخ هملْعبِ عفتني مالعلْاَ  
Orang yang berilmu kemudian dia memanfaatkan ilmu tersebut 

(bagi orang lain) akan lebih baik dari seribu orang yang 
beribadah atau ahli ibadah. 

 

 

 



و 

 اإلهداء
 
  يا الباحثة حبسن اإلهتمام الذزبيدة  وأميأمحد سنوري  ،احملبوب الفاضل يبألان رب

  .ومجيل الصرب، جزاكم اهللا خري اجلزاء أمني
 أشكر على أدعيك برهان الدين حيي صغريي الخأل. 
 جلديت اليت ادعو دائما.  
 حبث العلمي  صنع يف واملرافقة التشجيع على اشكر خيت الصغرية سيت مورنيايتأل

 .باحثةال
  لشيخنا الشيخ احلاج الدكتورندوس سعد بشر الذي يعطي التربية والنصيحة

  .العظيمة للباحثة
 الذين يرشدوا ويعلمواين حبسن ارشادهم  نآلا حىت الصغار من ستاذايتأو ساتيذيأل

 .ومجيل صربهم
 باجلامعة العربية اللغة تعليم قسم التربية كلية يف واحملاضرين املدرسني ميعجل 

  .قدس احلكومية اإلسالمية
  ووالن، اتون، موجيلستاري ، ايوايتمورني: ء يف الغرفة تسع عشر أصدقاجلميع ،

  .رسكا، أسوة، إإين، عاملة، نيتا، لطيفةصفى، صاحب، أسوة، 
 قدسبيف املعهد اإلسالمي السلفي دار العلوم ميع زمالئي األحباء واألعزاء جل 

سلفة، معرفة، أروم،  ، مطمئنة، مهاناين،عفةزة، ايفا، ع األخص اخوتنا األخباء
  .و هلّم جرانور، نيلي،  أعني، صيحة، زيين، لفيا، لؤلؤ، سوسانا، ،ليلة
 اإلسالمية باجلامعة )أ -قسم ( العربية اللغة تعليم قسم يف أصدقائي مجيع إىل 

 ومساعدتكم اهتمامكم على جزيال شكرا أشكركم األحباء قدس احلكومية
 ومعاونتكم

  



ز 

 تقديرالشكر والكلمة 
        

  
والسالم  والصالة اهللا هدانا أن لوال لنهتدي كنا وما هلذا هدانا الذى احلمدهللا

 .أمجعني وصحبه آله وعلى والسالم عليه اهللا صلى حممد سيدنا على
من  النجاحط شرو بعض الستيفاء البحث هذا كتابة من ةالباحثت انته فقد

باجلامعة اإلسالمية  العربية اللغة تعليم قسمبالتربية  كلية اجلامعية باملرحلة الدراسة
 .قدس احلكومية
 :السادة  إىل الشكر الباحثة جزيلةت قدم املناسبة هذه ويف

احلكومية  اإلسالمية اجلامعة رئيس املاجسترياحلاج منذكر  الدكتور األستاذ .١
 .بقدس

 اإلسالمية اجلامعة التربية كلية عميد املاجستري الدكتور احلاج عبدالكرمي األستاذ .٢
 .قدسب احلكومية

اجلامعة اإلسالمية  ىف العربية اللغة تعليم قسم رئيس املاجستري محدايند أمح األستاذ .٣
 .بقدس احلكومية

النصائح يقدم الذي مشرف البحث  املاجستري السعديةزعيمة  ةاألستاذ .٤
 .واإلرشادات طوال إجناز هذا البحث

الصاحلني  جةاملتوسطة املدرسة رئيس  أنيس منفرحيةالدكتوراندوس ستاذ ألا .٥
 .رمباج

 .بقدس احلكومية اإلسالمية اجلامعة املوظفني يف وأعضاء األساتيذ مجيع .٦
اللغة  ةمعلم ،سرجاناة ميمونة ألستاذوا سرجانا، نور الفريدة الرمحةة ألستاذا  .٧

 .يهذا البحث العلم قراءة قد ساعدة إىل الباحثة يف إمتام يتالعربية ال
 .ن الذين يعلمعوين لطلب العلومآلوأستاذايت من الصغار حىت ا إىل أساتيذي .٨



ح 

الوالدان احملترمان اللذان قد ربيانـي ورمحانـي وشجعاين دائمني يف طلب  .٩
  .النافعة العلوم

كون هذا عسى اهللا ان ي .حسن اجلزاءأفمني جزيل الشكر وجزاهم اهللا 
  .آمني. خرين من علوم الدنيا واآلخرةآلالبحث نافعا للباحثة وا

  
  
  

  ٢٠١٧ سبتمرب ٦ قدس،
  الباحثة

  
  

عزفيسةة الن  
      ١١٢٥٧٦ :رقم القيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   


