
 
بين معلمى اللغة العربية النائلين  اإلحترافيةدراسة مقارنة عن 

ومعلمى اللغة العربية غير النائلين للشهادة  للشهادة
سالمية في منطقة كاليوونجو قدس للعام إلا الثانوية رسامدالب

  .م ٢٠١٩ / ٢٠١٨الدراسة 
  بحث علمي

 سرجانا درجة على للحصول الشروط بعض إلكمال مقدم
  العربية اللغة تعليم قسم في التربية لكلية

  

 

 

 

 

 

  الطالب إعداد

  على رحمت

١٣١٠٢٢٠٠٠٥  

 

  بقدس الحكومية اإلسالمية الجامعة

  كلية التربية قسم اللغة العربية قدس

٢٠١٩ 
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 د 

 

  إقرار الطالب

             
                                       على رمحت: 
 :١٣١٠٢٢٠٠٠٥                        
                                                   الرتبية: 
  تعليم اللغة العربية : 
بين معلمى  اإلحترافيةدراسة مقارنة عن : 

اللغة العربية النائلين للشهادة ومعلمى اللغة 
 رسامدالالعربية غير النائلين للشهادة ب

سالمية في منطقة كاليوونجو قدس إلا الثانوية
  .م ٢٠١٩ / ٢٠١٨للعام الدراسة 

أقر بأن هذا البحث كتبته وألفته بنفسي وما 
أو  أراء األخررين. سرقت من حبث األخرين بعضه أو كله 

النتائج هلم يف هذا البحث العلمي نقلت على أساس مدونة 
.  

  

  

  

  

  

  :أنا املوقع حتته 
:       اإلسم 

:     رقم القيد
:       الكلية
:       القسم

:   املوضوع 
اللغة العربية النائلين للشهادة ومعلمى اللغة 

العربية غير النائلين للشهادة ب
الثانوية

للعام الدراسة 
أقر بأن هذا البحث كتبته وألفته بنفسي وما         

سرقت من حبث األخرين بعضه أو كله 
النتائج هلم يف هذا البحث العلمي نقلت على أساس مدونة 

.األخالق العلمية
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 الشعار

     رميم الرتاب حتت وأوصاله * موته بعد خالد حي العلم أخو

 ) 

 )الدين برهان اإلسالم شيخ
Orang yang berilmu akan hidup kekal abadi, 

meskipun tulang belulangnya 
telah terurai dalam tanah 

(Syaikh Al-Islam Burhanuddin) 
 

  سأنبئك عن جمموعها ببايان        اال ال تنال العلم اال بستة   

  وإرشاد أستاذ وطول زمان        ذكاء وحرص واصطبار وبلغة  

 

 )كذا يف الكتاب تعليم املتعّلم للشيخ إبراهيم ابن إمساعيل(

Tidaklah kamu akan memperoleh ilmu kecuali 
dengan enam perkara 

Yang akan saya uraikan semuanya dengan jelas. 
Mempunyai akal cerdas,semangat yang tinggi, 

sabar,ongkos ,petunjuk guru dan waktu yang cukup. 
(Maqolah dalam kitab Ta’limul muta’allim karya 

Syaikh Ibrohim bin Ismail) 
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 اإلهداء

 

  : إىل العلمي البحث هذا الباحث أهدى

العربية  اللغة تعليم قسم يف الرتبية احملبوبة كلية كلييت )١

  بقدس احلكومية اإلسالمية اجلامعة

مسيعا إبن سورامتوعني  وأيب سارين بنت سرياىن أمي والديّ  )٢

  .العلم طلب يف صغاري منذ رباين قد) املرحوم(

زوجيت وحبيييت نور نيلى أفتنا وأوالدي عائشة فضيلة املىن   )٣

النجيح هم الذين يهبون ِغرية على وحممد أوىل األلباب 

  النجاح يف املناقسة

 احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف املوظفني وأعضاء األساتيذ )٤

  .قدس

كياهي احلاج مشفع احلافظ وزوجته احلاجة   ومصاهريت )٥

  فاطمة زهرا

 اللغة تعليم قسم الرتبية كلية يف األعزاء الباحث أصدقاء )٦

 ٢٠١٣٠ دراسي عام العربية
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 والتقدير الشكر كلمة"

 

 والسالم والصالة واإلسالم، اإلميان نعمة أنعمنا الذي هللا احلمد
 الظالم ينور الذي وسلم عليه اهللا صلى حممد األنام سيد على

 .أمجعني وصحبه اله وعلى
 الستيفاء البحث هذا كتابة من الباحث انتهى فقد بعد، أما

 اجلامعة من سرجانا الدرجة ونيل للنجاح واللوازم الشروط بعض
 .العربية اللغة تعليم قسم يف الرتبية كلية قدس احلكومية اإلسالمية

 السادات إىل واملدح الشكر عظيم الباحث قدم املناسبة، هذه ويف
  :الفضالء

 اجلامعة رئيس املاجستري احلاج منذكري الدكتور األستاذ .١
 .قدس احلكومية اإلسالمية

 يف رتبيةل ا كلية عميد املاجستري احلاج الكرمي عبد األستاذ .٢
 .قدس اإلسالميةاحلكومية اجلامعة

 تعليم قسم يف الرتبية كلية عميد املاجستري ناصر آمني األستاذ .٣
 .قدس احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة

 الذي البحث مشرف املاجستري مناجات فؤاد الدكتور األستاذ .٤
 .البحث هذا إجناز يف واإلصالحات واإلرشادات النصائح قدم
مسيعا إبن سورامتوعني  وأيب سارين بنت سرياىن أمي والديّ  .٥
 .العلم طلب يف صغاري منذ رباين قد) املرحوم(
زوجيت وحبيييت نور نيلى أفتنا وأوالدي عائشة فضيلة املىن  .٦

النجيح هم الذين يهبون ِغرية على النجاح يف وحممد أوىل األلباب 
  املناقسة
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ومصاهريت كياهي احلاج مشفع احلافظ وزوجته احلاجة فاطمة  ٧
 زهرا
 احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف املوظفني وأعضاء األساتيذ .٨

 .قدس
األستاذ زمراىن املاجستري رئيس املدرسة الثانوية اإلسالمية  .٩

  .معارف �ضة العلماء قدس
األستاذ عبد العزيز املاجستري رئيس املدرسة الثانوية اإلسالمية .١٠

  .معاهد قدس
واألستاذة لوء لوء ألفيانا املاجستري رئس املدرسة الثانوية  ١١

 اإلسالمية منزل العلوم باكاالن كرابياك
 اللغة تعليم قسم الرتبية كلية يف األعزاء الباحث أصدقاء.١١

  . ٢٠١٣٠ دراسي عام العربية
 أن يستطع ومل الباحث ساعدوا قد الذين املساعدين مجيع ١٢

  فواحدا واحدا يذكرهم

 نقائص فيها ُوِجدت العلمي البحث هذا أن الباحث عرف قد

 هذا يكون أن وعسى جزيلة، تصحيحات فيها وأرجو كثرية

 .آمني .واآلخرة والدنيا الدين يف نافعا العلمي البحث

    

   

 

 




