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لخصم  

 

تطيييوير كتييياب المطالعييية المتدرجييية لليييتعلم اليييذاتي  " .0620562061. أحمدسييييدي
 لمتوسييييييطةليييييدي طلبيييييية الصييييييف العاشييييير المتخييييييرجين فييييييي غيييييير المدرسيييييية ا

، التتتتتد تور   متتتتتا مستي تتتتتة ادلاجستتتتتتري األوىل ادلشتتتتتر ة اف:حتتتتتت    تتتتتر ."االسيييييالمية
 العليتتتتا ةامعتتتتة الدراستتتتا ، التتتتد تور  ررتتتتى درمتتتتاوا  ادلاجستتتتتري( ةالثاميتتتت ادلشتتتتر ة)

 .9102، احلكومية اإلسالمية أمتسارى

العربيتة لسلةتة الصت   اللغتة تعلتيم  امت  متاد   يت  لة يف هذا الةحث هتوادلشك
  تتتتامل ادلسالعتتتة ادلتدرجتتتة ادلال تتتتة  يتتت  جتتتو  االستتتالمية، و  عا تتتر متتتس ادلدرستتتة الثامو تتتةال

االستالمية ادلترترجيف يف  تري  للتعلم الذا  لتدي للةتة الصت  العا تر متس ادلدرستة الثامو تة
 .االسالمية ادلدرسة ادلتوسسة

 والتستتتتو ر الةحتتتتث هتتتتو ثالةحتتتت متتتتو  أمتتتتا الةحتتتتث يف هتتتتذع الرستتتتالة العلتيتتتتة   تتتتو

(R&D)  يف و تال بتر  جتو   الةاحتث واستتردم. والكتت  ال توع  دخلادلتباستتردام 

 متس جتد تد أساسا، اخلرباء ع د ادلتسور  والتسو ر الةحث مس األ كال رتيع ألن تسو رع،

 تمالتاليتة ستي   Gallو ال   Borg ست ادا  ىل جو   بر وا .و ال بر  اقرتحه الذي ال تو  

ستترعة التحصتتيل واالمتفتتا  ل مرحلتتة التةستتي ،علتت  لتستتو ر الةحتتث وا  جتتراءا  الةاحتتث
 .مرحلة التسو رو  حلة الترسي ومر  ة،مرحلة الدراسة ادلةد ي :ه و 

العربيتة لسلةتة الصت  العا تر متس  اللغتة تعلتيم  امت  متاد ومتيجة الةحث هت  أمته  
 ،دوميستية تتامل السالتا التذي قدمتته و ار  الشتلون الد  يتة اإلماالستالمية   ادلدرسة الثامو ة

 أربعتة علتى  تضتتس مورتو   تل، و ادلوروعا  أو أبوامل ستة على الكتامل هذا تكونو 

، ال ستيتا الثامو تة ادلشتكال  التأ أبتاب  للةتة ادلدرستة الةاحتث جتدو و ، ادل ارا  اللغو ة
هتتتذا الكتتتتامل وا  ستتتتردمأهنتتتم ال  ستتتتسيعون أن  ادلترتتترجيف مل ادلدرستتتة ادلتوستتتسة العامتتتة

 و تتتامل ادلسالعتتتة ادلتدرجتتة ادلال تتتتة. خبتتتربام الستتابكة ادلتتتاد   تتري م استتةة ألن للتتتعلم التتذا 
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وعلت   تل  اتتا ومتستور ادلتواد  خصا ص  رت ز على ثالثة مساط،له للتعلم الذا  ادلتسور 
متع  اليوميتة الستالمل وثكا تة اللغو تة الكواعتد راعتا م وهت ، التعليتيتة ال بتد أن   تتم  تا
ى قتتتتدر احلاجتتتتة، و راعتتتت  أ ضتتتتا األستتتتا  التتتتتدرج  والضتتتتةس  الز تتتتاد  اذلامتتتتة ادلتعلكتتتتة علتتتت

دلتتس أراد أن  تعتتتف يف   تتم هتتذع اللغتتة العربيتتة و تتتعلم اللغتتة العربيتتة م تتذ الةدا تتة،  والشتتتوي
وامتتتتتا  هتتتتذا الكتتتتتامل للتتتتتعلم التتتتذا  لوجتتتتود ادلصتتتتاحا الصتتتتو  دلتتتتاد  اإلستتتتتتا  واحلتتتتوار 

 بالتصتحي  استتردامه جيتد، وككتسدرجتة  وهتذا الكتتامل ادلتستور  صتل قيتتة .والكتراء 

 خةتريو العربيتة،  اللغتة يف ومترصتص متأهتل متتا    حتكتيم خةتري الةستي  متس والتعتد ل

 لياقة اإلخرا  يف ومترصص متأهل خةريو العربية،  اللغة يف ومترصص متأهل
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 تقديرالشكر و ال

 

لسالم على سيدما زلتد ، والصال  وااحلتد هلل الذي جعل العربية أ ضل اللغا 
 ، أما بعد:، وعلى اله وبحةه الذ س مالوا أحسس ادلكاما ادلرلوقا خري 

 لى معته عز وجل حأ  ستسيع الةاحثال وزتدا وا يا ع ز  كرا ج  كدم الكاتا
تسو ر  تامل ادلسالعة ادلتدرجة للتعلم الذا  : حت  ادلورو يف  تابة هذع الرسالة العلتية 

 . االسالمية لعا ر ادلتررجيف يف  ري ادلدرسة ادلتوسسةلدي للةة الص  ا

وليس الكاتا ماهرا يف  تابة هذع الرسالة وال تكون موجود   ال برزتة مس اهلل 
 ي ةغى أن  كدم  كرا يف  تابته  ةاحثالذ س  ساعدون ال - مل اهلل هأحة - و عامة مس

 ذلم:
 أمتسارى جامعةمد ر  ادلاجستري سرليا الرزتاألستا  الد تور احلا   كرم ضيلة ادل -0

 مد ر األستا  الد تور احلا  سي  الد س سةداء ادلاجستريو  احلكومية اإلسالمية

 .دلا أعسياين مس  ربة الدراسة مبرحلة العليا يف هذع اجلامعة العليا الدراسا 

اللغة العربية  ر يس قسم تعليم  يصل مةارك سي احلا   الد تور كرمادل ضيلة  -0
 الةاحثحيث  عسى  احلكومية اإلسالمية أمتسارى العليا جامعة راسا لدبا

 اللغة العربية. قسم تعليم لرتقيةاإلر ادا  يف  تابة هذع الرسالة العلتية 

 الد تور  ررى درماوا  ادلاجستريو  الد تور   ما مستي ة ادلاجستري تيف ضيلة ادلكرم -3
 .ةوالثامي األوي ة العلتية  ادلشرفهذع الرساليف  تابة  للةاحث على  ر ادااتا

اللغة  كسم تعليم ضيلة احملارر س ادلكرميف احملرت س وساعيدهم ورتيع ادلوظفيف ب -4
 الذ س  ربون الةاحث احلكومية اإلسالمية أمتسارى العليا جامعة لدراسا باالعربية 

 .الدراسةتربية حس ة و عسون الكاتا اخلدمة احلس ة ع د 

مكتا و ار   مد ر ادلاجستريمور   ت    احلا  امدو الد تور  ميف ضيلة ادلكر  -5
 مد ر ادلاجستري  ر ا الد س  احلا ، و  ليتامتان اجل وبيةللتحا ظة  الشلون الد  ية 
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وخرياين ادلتأهل يف ، ت سكة هولو سوجناي اجل وبيةمكتا و ار  الشلون الد  ية لل
احلكومية هولو سوجناي  ميةاإلسال 00 ادلدرسة ادلتوسسةادلدرسة ر يس الد س 
الذ س قد  ،ادلراد ة اإلسالم  السلف  دلع دا ر يس أزتد سيةو ه احلا ، و اجل وبية

  جعوا ومة وين إل تال الدراسة ألقصر وق  ممكس.

ادلدرسة الثامو ة "الرتبية اإلسالمية  بدرون ر يس  احلا  امدو الد تور   ضيلة ادلكرميف -6
 سي  الد س  احلا هولو سوجناي اجل وبية، و   األهلية ةاإلسالمي( PIPالرب كية" )

احلكومية هولو سوجناي اجل وبية،  اإلسالمية الثالثة ر يس ادلدرسة الثامو ة ادلاجستري
" دار األميف" ادلدرسة الثامو ة ر يس وعةد اذلادي ادلتأهل يف الرتبية اإلسالمية

د أعسوين  ربة ذتي ة إلجراءا  هولو سوجناي اجل وبية، الذ س ق  األهلية اإلسالمية
 .الةحث يف مدارس م

ولكل مس ساعدع يف   مل اهلل هومس أحة هبحابأو رتميف احمل ةاحثال ي ضيلة والد -1
 ومساعداام موااودعام اعلى توبي  تابة هذع الرسالة ومل  تسع اجملال لذ رع،

 .الرسالة يف  تابة هذع ةاحثال ل جاح

، يف  تابة هذع الرسالة واخلسأ س ال كصانم  أمه ال  فو  ةاحثالقد تيكس و 
 .مس الكار يف إلدتام هذع الرسالة العلتيةاالقرتاحا  االبالحية ولذلك  رجو الكاتا 

   والكار يف ورتيع ادلسليف. آميف... ةاحثال   فع  ذع الرسالة اهلللعل وأخريا 

 

 ه 0441رجا      ب حرماسيف، 

 م 0201 مار  3             
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