
 البحث اجلماعىبتكاري بنموذج الفعالية استراتيجية التعليم ا

”Group Investigation” التابعة  العالية" ملعلّماتا" باملدرسةمهارة الكتابة  على ترقية
 )دراسة  جتريبية( م ٢٠١٧/ ٢٠١٦جلمعية ضة العلماء بقدس للعام الدراسي 

   
  حبث علمي

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

  

  

  
  

  

  إعداد الطالبة
  قري عينا

١١٢٥٩٠  
  

  اإلسالمية احلكومية بقدس اجلامعة
  كلية التربية قسم اللغة العربية

٢٠١٧ 



 ب 

 وزارة الشؤون الدينية
  اجلامعة اإلسالمية احلكومية

   س قد
 

 ةتقرير املشرف
  

 :قدمته الطالبةإن هذا البحث العلمي الذى 
 قري عينا:     االسم

     ١١٢٥٩٠:     رقم القيد
البحث بتكاري بنموذج الفعالية استراتيجية التعليم ا:  العنوان

 باملدرسةمهارة الكتابة  على ترقية ”Group Investigation”اجلماعى
التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس للعام الدراسي  العالية" ملعلّماتا"

  )دراسة جتريبية(م   ٢٠١٧/ ٢٠١٦
الزمة أرى أن المانع لتقدميه إىل الل بعض التعديالت واالصالحات ادخاو بعد النظر فيه

 كلية التربية قسم تعليم اللغة العربية ملناقشته إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا

)S-1(.  

 
  ٢٠١٦ديسمرب ١٥قدس،

  ةاملشرف
 
  

  ، املاجستريزعيمة السعدية
  ١٩٧٨٠٧١٢٢٠١١٠١٢٠٠٧: التوظيفرقم 



 ج 

  الدينية الشؤون وزارة
  احلكومية اإلسالمية اجلامعة
  قدس

 

  تقرير جلنة املناقشة
  :ه الطالبةتلقد متت مناقشة هذا البحث العلمي الذي قدم

 قري عينا:    سمالا
      ١١٢٥٩٠:  رقمالقيد
 اجلماعىالبحث بتكاري بنموذج الفعالية استراتيجية التعليم ا: العنوان

”Group Investigation” ملعلّماتا" باملدرسةمهارة الكتابة  على ترقية "
/ ٢٠١٦التابعة جلمعية ضة العلماء بقدس للعام الدراسي  العالية

  )دراسة جتريبية(م   ٢٠١٧
  م ٢٠١٧يناير  ٥ :تاريخ املناقشة 

اللغة يف قسم تعليم )S-1(وقد قررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا 
  .العربية

  ٢٠١٧يناير  ١١قدس، حتريرا ب         
  املمتحن الثاىن                        لاملمتحن األو/رئيس اجللسة 

  
  أمحد محداين، املاجستري          ، املاجستريدكتور عبد الرمحن كاسديال

 :رقم التوظيف            ١٩٧٦٠٢٢٥٢٠٠٣١٢١٠٠٠٢ :التوظيف رقم
١٩٦٧٠٣٠٧٢٠٠٥٠١١٠٠٢    

  املشرفة               اجللسة سكرتري
  

  

  زعيمة السعدية، املاجستري سلطان، املاجستردكتور ال
   ١٩٧٨٠٧١٢٢٠١١٠١٢٠٠٧ :التوظيف رقم  ١٩٧٠١١٠٣٢٠٠٥٠١١٠٠٤: التوظيف رقم



 د 

 إقرار الطالبة

  
  :  أدناه ةأنا املوقع

  قري عينا:     سماإل
  ١١٢٥٩٠:   رقم القيد

  قدس-كاليوغو -باكاالن كرفياك :    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
 Group”اجلماعىالبحث بتكاري بنموذج الفعالية استراتيجية التعليم ا ":وعنواا

Investigation” التابعة جلمعية  العالية" ملعلّماتا" باملدرسةمهارة الكتابة  على ترقية
 ")دراسة جتريبية(م   ٢٠١٧/ ٢٠١٦ضة العلماء بقدس للعام الدراسي 

وإذا . أحضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر
تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية ادعى أحد مستقبال أا من 

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

   .رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك
 

  ٢٠١٦ديسمرب  ١٥ قدس،
 ةتوقيع املقرر

  
  

  قري عينا
١١٢٥٩٠ 



 ه 

  الشعار
  

                  

)١٣٩: آل عمران(  

 من أَراد الدنيا فَعليه بِالْعلْمِ، ومن أَراد اآلخرةَ فَعلَيه بِالْعلْمِ، 

نملْمِ وبِالْع هلَياَ فَعمهادأَر  

)رواه الترمذي(  

 

 

 

 

 

 

 

 



 و 

 اإلهداء
 

  مصطفه السيدة والديت و مسعانالسيد  والدي إىل

ي الكبريحممد عليك حمترام و أخى الصغري حممد زينال املصطفى و حممد أخ إىل
 أبرارو اصالح

  ن آلا حىت الصغار من ستاذايتأ و ساتيذيأ إىل

  األحباء واألعزاء أصدقائي إىل

 خاصة الفصل العربية اللغة تعليم قسم يفاألحباء واألعزاء  أصدقائي مجيع إىل

  "ب" 

  األحباء قدس احلكومية اإلسالمية باجلامعة

  العربية اللغة حيبون الذين إىل

  

 

 

 

 

 



 ز 

  تقديرالشكر والكلمة 

  

السالم  و الصالة و اهللا أدانا لوال لنهتدي كنا وما هلذا هدانا الذى هللا احلمد
 .أمجعني صحبه و آله على و السالم و عليه اهللا حممدصلى 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 يف و

احلكومية  اإلسالمية اجلامعة رئيس فتح املفيد احلاج املاجستري الدكتور األستاذ )١
 .بقدس

 اجلامعة التربية كلية عميد املاجستري احلاجكسبيانطا  الدكتور األستاذ )٢
 .قدسب احلكومية اإلسالمية

اجلامعة  ىف العربية اللغة تعليم قسم رئيس املاجسترياحلاج  محدايند األستاذأمح )٣
 .بقدس اإلسالمية احلكومية

النصائح ماض الذي البحث  ةاملاجستري مشرف ة زعيمة السعدية احلاجةاألستاذ )٤
 .واإلرشادات طوال إجناز هذا البحث

التابعة جلمعية  العالية" ملعلّماتا"املدرسة  ةرئيس سرجانا نداهسري إي ةستاذألا )٥
 .ضة العلماء بقدس

 .بقدس احلكومية اإلسالمية اجلامعة املوظفني يف أعضاء و األساتيذ مجيع )٦
ت  قد ساعديتسرجانا، معلم اللغة العربية الأزوار أنس احلاج  ألستاذا  )٧

 .يالباحث يف إمتام كتابة هذا البحث العلم
 .يعلموين لطلب العلومن الذين آلتاذايت من الصغار حىت ااإىل أساتيذي وأس )٨



 ح 

ين ونـي وشجعونـي ورمحون قد ربيين الذواحملترم يا وأخي وأخيتوالدإىل  )٩
 .دائمني يف طلب العلوم

خاصة  اللغة العربيةكلية التربية قسم تعليم إىل أصدقائي األعزاء و األحباء يف   )١٠
  ".ب"يف الفصل 

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

  

  

  

  ٢٠١٦ديسمرب  ١٥ قدس،

  الباحثة

  

  قري عينا
    ١١٢٥٩٠ :رقم القيد

 


