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َْلََ ابِ ِإّنََّ  ۗ  ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن ََل يَ ْعَلُموَن  ْْ ُُ ُُوُلو ا   ا يَ َتذََّّ
 

“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima  

1)pelajaran”.(Q.S Az.Zumar: 9 

 
ا  ۡلُعۡسِ ٱفَإِنَّ َمَع  ا  ۡلُعۡسِ ٱَمَع  إِنَّ  ٥يُۡسً  ٦يُۡسٗ

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (5) sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6)” (Q.S Al-Insyirah: 5-6)2 
 

 

 الوقت َّ ا لسيق إن مل تقطعه فقطعتك، ونفسك إن

 مل تشغله ا ب احلق فشغلتك ب الَ اطل 

 الش افعى()اإلم ام 

 

  “ Waktu laksana pedang, jika engkau tidak memotongnya, 

  Maka waktu yang akan memotongmu. Dan jika dirimu  

  tidak di sibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan 

    dalam hal yang sis-sia (Imam Syafi’i)” 

 
                                                           

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : CV. Penerbit 

Jumanatul Ali-Art(J-Art), 2004), 460.  
2.  Departemen Agama RI,  Al-Qur’an  dan Terjemahnya,  597.  



 

 و

 اإلهداء
 

ُا له،  محدا هلل وشك
 صالة وسالم ا على رسول اهلل، 

 ُهدي هذا العمل:
 

ُة اللذين ُعط .1 ّمي سييت ميس  َّل الوقت  اين احلب وربي اين يفيُيب حمسن ُو
 ويف َّل احل ال.

محن والشيخ احل اج ذي توفيق اهلل اللذان ُعط .2  اين يالشيخ احل اج توفيق ال
 .تشويق الطالب بقدس احلب وربي اين يف املعهد

 ُخي الكَري. .3
  ا.دائم س اعدت يف التصويُ والتشجيعةاليت ُخيت احملَوبة  .4
ُسوا يف نفسي اْخالق الف اضلة    .5 مجيع اْس اتيذ الذين علموين العلوم وغ

 من الصغُ حىت اآلن.
م اللغة قسم التعلي املعهد تشويق الطالب و يف اصدق ائي اْحَ اء يف .6

ُبية  ديُ.هلم مين مجيع ا الشكُ والتق 2113ُ للسنة الدراسية -الع
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 كلمة الشكر و التقدير
 

احلمد هلل الذي هدان ا هلذا وم ا َّن ا لنهتدي لوَل ُن هدان ا اهلل. ُشهد ُن 
شهد ُن حممدا عَده ورسوله. اللهم صل على  ُيك له. ُو َل إله إَل اهلل وحده َل ش

صح ابه ومن تَعهم بإحس ان إىل يوم الدين. ُم ا بعد  حممد  وعلى آله ُو
المعلم  "مشكالتوقد انتهى الَ احث َّت ابة هذا الَحث العلمي حتت املوضوع 

م الدراسي " بقدس العا"تشويق الطالب ية في المعهدفي تعليم اللغة العرب
ُحلة م". 9102-9191 ُوط النج اح من الدراسة يف م وهو َلستف اء بعض الش

ُج ان ا ُبّية تعليم اللّ  لكلية الرتبّية يف قسم (S-1) اجل امعة واحلصول على درجة س غة الع
 اجل امعة اإلسالمّية احلكومّية قدس.

 جزيل الشكُ إىل الس ادة: الَ احثويف هذه املن اسَة قدم 
ُئيس اجل امعة اإلسالمية احلكومية  .1 اْست اذ الدَّتور احل اج مذَُّ امل اجستري َّ

 بقدس.
مي َّعميد َّلية الرتبية يف اجل امعة اإلسالمي .2  ةاْست اذ الدَّتور احل اج عَد الك

 احلكومية بقدس.
ُبية يف اجل امعة  .3 ُئيس قسم تعليم اللغة الع اْست اذ ُمني ن اصُ امل اجستري َّ

 اإلسالمية احلكومية بقدس.
ُف الَحث الذي قدم النص ائح واإلرش اد  .4 اْست اذ إيف ان ُلفي ان امل اجستري َّمش

 طول إجن از هذا الَحث.
ية الرتبّية يف َّلمجيع اْس اتيذ يف اجل امعة اإلسالمّية احلكومية قدس، خ اصة  .5

ُاف ا يف دراسه  ُبّية الذين ُعطوا الَ احث اهتم ام ا وإش قسم تعليم الّلغة الع
 ب اجل امعة اإلسالمّية احلكومّية قدس. 
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