
 

 

أتثري طريقة احملاورة على حتصيل تعليم مهارة الكالم لتالميذ الصف السابع 
ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف تولونج اجونج للعام الدراسي 

 م 9102/9191
 

 البحث العلمي

 

: هتقّدم  

 امرأة الفوزية
  06919070172منرة القيد: 

 

 

 

 

 

 كلية الرتبية و العلوم التعليمية لقسم تعليم اللغة العربية

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج

  م 9191 فرباير



 

 

أتثري طريقة احملاورة على حتصيل تعليم مهارة الكالم لتالميذ الصف السابع 
اجونج للعام الدراسي ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف تولونج 

 م 9102/9191

 

 البحث العلمي

 جلامعة اإلسالمّية احلكومية تولونج أجونجقسم تعليم العربية اب إىل ةمقّدم
 إحدى الشروط للحصول على درجة العاملة الرتبوية اإلسالمية الستيفاء

 

 

: هتقّدم  

 امرأة الفوزية
  06919070172منرة القيد: 

 

 قسم تعليم اللغة العربيةلكلية الرتبية و العلوم التعليمية 

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج

 م 0202 فرباير



 

 ج

 إقرار األصالة

 أان املوقعة أسفله وبياانيت كاآليت :

 إمرأة الفوزية:   الطالبة

 16020170271:  رقم القيد

 ةياللغة العربم يتعل :  القسم 

 الرتبية والعلوم التعليمية:   كلية

عليم مهارة أتثري طريقة احملاورة على حتصيل تأقسم ابهلل أبن هذه الرسالة حتت العنوان: "

الكالم لتالميذ الصف السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف تولونج اجونج 

إال أجزاء ذكرت مصدرها، فإن قد ألفتها أان بنفسي  "م 9102/9191للعام الدراسي 

 ادعى أحد أهنا من أتليفه فأان مسؤول بكل ادعائه.

 0202 فرباير 06 تولونج أجونج،
 املقرة

 
 

 إمرأة الفوزية
 16020170271:  رقم القيد

 

  



 

 د

 املشرف  موافقة

م أتثري طريقة احملاورة على حتصيل تعليم مهارة الكال البحث العلمي حتت العنوان: "

الصف السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف تولونج اجونج للعام لتالميذ 

 16020170271 ، رقم القيد:إمرأة الفوزيةكتبته   يذ" الم 9102/9191الدراسي 

 قد فتشه املشرف ووافق لتقدميه إىل جملس املناقشة.

 

 0202 فرباير 06 ،أجونجتولونج 

 

 

 

 

  

 املشرف
 

 
 الدكتور احلاج خازن املاجستري

027200100220100119 

 تصديق
 
 
 

 الدكتور صاحب املاجستري
01191911100111602  



 

 ه

 التصديق
م أتثري طريقة احملاورة على حتصيل تعليم مهارة الكالالبحث العلمي حتت العنوان: "

للعام  املعارف تولونج اجونجلتالميذ الصف السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
قد قاومته أمام جملس املناقشني  إمرأة الفوزيةكتبته   يذل" ام 9102/9191الدراسي 

، وقد 0202 مارس 21 اجلمعةللجامعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج يف اليوم 
 جملس املناقشة. صححه كام طالبه

 جملس املناقشة
 الرئيس

 
 
 

 املاجستري الدكتور صاحب
026011919111100111 

 السكرتر
 
 

 

 احلاج خازن املاجستري الدكتور
027200100220100119 

 الرئيسي املناقش
 
 
 

 الدكتورة أنني نور حيايت املاجستري
026212009110099119 

 حتت تصديق
 كلية الرتبية والعلوم التعليمية  عميد

 
 
 

 الدكتورة احلاجة بنت معونة املاجستري
027212100220109110 



 

 و
 


