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 شعار

 ِبْسِم هللِا اْلرَّْْحن اْلرَِّحْيمِ 

ُه إِلَْيَك  ب َُّرٓو۟ا َءايََِٰتِهۦ َولِيَ َتَذكََّر ُأ۟ولُو۟ا ٱْْلَْلبََٰبِ ِكتٌََٰب أَنَزْلنََٰ ٌَك ل َِيدَّ ُمَبََٰ  

[ 29]ص:    

 

 "كفى ابلعلم شرفاً أن يدعيه من ال حيسنه، ويفرح به إذا نسب إليه،

 وكفى ابجلهل ذمًّا أن يتَبأ منه من هو فيه"

 رضي هللا عنه( طلبة)علي ابن أيب 
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 إهداء 
اليد   وأغنت  إىل  والعطاء.  ابلنمو  وتعهدتين  ابلرعاية.  أحاطين  اليت  البيضاء 

وأغدقت   النبيلة.  السامية  املعاين  بكل  فكري  وأانرت  عطائها.  بدفق  روحي 
علي  علما غزيراً. فعلمتين أن العلم خري زاد يف الدنيا واآلخرة. وأن احلياة بال 

دؤوب لتحقيقها. وأن  علم القيمة هلا، وأن قيمة احلياة أبهدافها. وابلسعي ال
أمام عظمتها وعظمة   وإكبار  إجالل  وقفة  أقف  احلياة حب وعمل وعطاء. 

 أمثاهلا. 
 

 الباحث
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 الشكر والتقدير 

احلمد هلل الذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى 
أن   وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  هللا  إال  إله  ال  أن  أشهد  شهيدا.  عبده ابهلل  حممد 

الكرمي وعلى آله وأصحابه   النيب  اللهم صلي وسل م على هذا  بعده،  ورسوله ال نيب 
 أمجعني. أما بعدز 

 وابدئ ذي بدء يسعدين أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل: 

املاجستري، كعميد كلية  -1 جويرية،  احلاجة  الدكتوراه   اْلستاذة  مساحة 
 ماسني.بنجار مية احلكومية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسال

العربية كلية   -2 اللغة  تعليم  املاجستري، كرئيس قسم  مساحة حسب هللا، 
 ماسني.بنجار الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

املاجستري  -3 إهلامي،  حامدي  الدكتور  السيد  اْلول  املشرف  مساحة 
أح الذان  املاجستري،  هللا،  حسب  السيد  الثاين  اطاين  واملشرف 

تعلمت   والذان  السديدة،  ومالحضاهتما  وتشجيعهما  ابهتمامهما 
الفضل   هلما  وكان  املهارات،  يديهما  على  اكتسبت  البحث  منهما 
هللا   فأسأل  احلداثة.  إىل  التقليدية  من  حبثي  مسار  توجيه  يف   اْلكَب 

 تعاىل أن ميد يف عمرمها وجيعلهماسندا للباحثني من أبناء هذا الوطن. 
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اْلس -4 الرتبية  مساحة  العربية كلية  اللغة  تعليم  قسم  يف  واملعلمني  اتيذ 
احلكومية   اإلسالمية  أنتساري  جامعة  من  بنجار والتعليم  فلهم  ماسني 

واملعارف   العلوم  من  قدموه  ما  على  والتقدير  الشكر  الباحث كل 
 والتشجيع. وجزاهم هللا عىن خري اجلزاء.

املتوس -5 القرآن  هداية  مدرسة  يف  الرتمجة  درس  اإلسالمية  مدرس  طة 
يف بنجار التكاملية   ملساعدته  اللسانس  اْلانم  فخر  اْلستاذ  ابرو 

 التجربة احملددة وامليدانية. 
 كل من أسهم أو قد م جهدا يف سبيل إخراج هذا البحث.  -6

للغة   ابجلميل  العرفان  بعض  وفيت  قد  تكون  أن  الباحث  ويرجو 
ىل جيل قادر  العربية، وأسهم إبرساء لبنة متواضعة  يف تطويرها هبدف إ

على حب لغته والدفاع عنها وتواصله مع التكنولوجيا احلديثة خدمة 
 هلا. وأسأل هللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه.

 وهللا ويل التوفيق
م 2020ديسمبري  24ماسني، بنجار   

 الباحث
 
 

 حممد رزقي راهرجا
1501231489رقم القيد:   
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 املناقشة االعتماد من طرف جلنة 

يف تعليم الرتمجة مبدرسة هداية القرآن   Sekejapطبيق طريقة  البحث العلمي بعنوان: ت
، ابروبنجار ب (SMPIT Hidayatul Qur’an Boarding Schoolاملتوسطة اإلسالمية التكاملية )

القيد:   رقم  راهرجا،  رزقي  حممد  هذه    1501231489اليت كتبها:  عن  الباحث  دافع  قد 
السرجاان يف تعليم اللغة العربية،  أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درحة  البحث العلمي  

 وذلك يف: 

 :   اليوم

 :   التاريخ 

 : وتكون مقبولة بدرجة 

 عميد كلية الرتبية والتعليم
 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 
 

 اْلستاذة الدكتوراه احلاجة جويرية، املاجستري 
 196006061986032004التوضيف: رقم 

 وتتكون جلنة املناقشة من السادات اْلساتيذة: 

 التوقيع احلالة  اْلمساء 
  رئيسا ومناقشا   -1

 
  عضوا ومناقشا   -2

 
  عضوا ومناقشا   -3
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 حمتوايت البحث 

 صفحة          املوضوع 

 أ  ........................................................... صفحة الغالف

 ب  ............................................................... ورقة فارغة 

 ج  ........................................................... صفحة العنوان

 د  .................................................................... شعار

 ه  .................................................................... إهداء 

 و  .......................................................... الشكر والتقدير 

 ح  .................................................................. املوافقة 

 ط  ........................................... االعتماد من طرف جلنة املناقشة

 ي  .............................................................. طلبة إقرار ال

 ك  ...........................................................ملخص البحث

 م  ......................................... البحث ابللغة اإلندونيسيةملخص 
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 ن  .......................................................... حمتوايت البحث 

 ع ............................................................ قائمة اجلداول

 ف ............................................................ قائمة املالحق 

 الباب األول 

 املقدمة 

 1 ................................................. خلفية البحث-أ
 4 .............................................. التحديد اإلجرائي-ب
 4 .................................................. أسئلة البحث-ج
 5 ................................................ أهداف البحث-د
 5 .................................................. أمهية البحث-ه
 5 ........................................ أسباب اختيار املوضوع-و
 6 ............................................... الدراسة السابقة -ز

 7 ................................................. هيكل البحث-ح
 الباب الثان 

يف تعليم الرتمجة مبدرسة هداية   Sekejapطبيق طريقة ت النظري عناإلطار 
 SMPIT Hidayatul Qur’anالقرآن املتوسطة اإلسالمية التكاملية )

Boarding School) ابروبنجار ب . 

 املبحث األول: تعريف التعليم
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 8 ................................................. تعريف التعليم-أ
 9 ................................................. ختطيط التعليم-ب
  10 .................................................. تنفيذ التعليم-ج
 16 ................................................... تقومي التعليم-د

 17 ..............................................الثان: تعريف الرتمجة املبحث 

 19 ............. ابروبنجار رتمجة يف مدرسة هداية القرآن  الاملبحث الثالث: تعليم 

 

 الباب الثالث 

 منهج البحث

 20 ............................................... نوع ومدخل البحث -أ
 20 .................................................... تصميم البحث-ب
 21 ................................................... موضوع البحث -ج
 21 ...................................................... ذايت البحث-د
 22 ................................................ البياانت ومصادرها-ه
 23 ............................................. أساليب مجع البياانت-و
 25 .............................................أسلوب حتليل البياانت-ز

 الرابعالباب 
 حتليل البيانت ومناقشتها
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 27 .................................... التصوير العام عن مكان البحث -أ
 33 .................................................... تقدمي البياانت-ب
 45 ........................................... حتليل البياانت وتفسريها -ج

 الباب اخلامس
 اخلامتة 

 52 ..................................................... نتائج البحث-أ
 53 .................................................. توصيات البحث-ب

 54 ............................................................. قائمة املارجع

 56 .................................................................. املالحق

 62 .................................................... السرية الذاتية للباحث 
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 قائمة اجلداول 

 صفحة  موضوع  رقم
 27 عن البياانت ومصادرها وأساليب مجعها  3.1
 29 اْلمساء رؤساء املؤسسة  4.1
 30 املدرسة اْلمساء رؤساء  4.2
 30 اْلمساء مدير املعهد  4.3
 31 ات املعلمني و املعلمأحوال  4.4
 32 أحوال املوظفني 4.5
 33 أحوال الطلبة  4.6
 34 أحوال اْلجهزة 4.7
 46 واملواد التعليمية اللقاءات  4.8
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 قائمة املالح 

 رقم موضوع 
ابروبنجار هداية القرآن املتوسطة اإلسالمية التكاملية  املدرسةحال   1.  

.2 العملية مجع البياانت  
القرآن تعليم الرتمجة عملية   3.  

.4 الكتاب التعليم واملواد التعليمية  
.5 اجلدول التعليمي  

 


