شكر وتقدير
الحمدهلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،و نعود باهلل من شرور
أنفسنا و من سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،و من يضلله
فال هادي له ،و أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ,و أشهد أن
محمدا عبده و رسوله
وبعد ،فهذه الرسالة مقدمة للحصول على درجة سرجانا
التربوي في قسم تربية اللغة العربية تحت العنوان  ":تأثير استخدام
طريقة المستقلى فى ترقية قدرة التالميذ على مهارة الترجمة" عن
تالميذ الفصل العاشر فى المدرسة العالية التجديد سنجافرنا تاسك
ماليا.
شك ّ
وال ّ
أن هذه الرسالة لن تبلغ إتمامها بدون توفيق هللا
وعنايته ورحمته وإرشاد المشرفين المخلصين الذين ساعدوا الباحث
على إتمام هذه الرسالة .وأيقن الباحث أنهم ال يبتغون إال مرضات
هللا وإعالء الكلمة العليا والكبرى.
بنا على ذلك ،يقدم الباحث لهم شكرا جزيال على مساعدتهم
وإشرافهم فى كتابة هذه الرسالة  ,وبالخصوص ل:
 -1صاحب الفضيلة الدكتور الحاج يايان نور بيان الماجستير  ،وهو
رئيس قسم تربية اللغة العربية جامعة اندونيسيا التربوية الذي قد
شجعنى إلتمام هذه الرسالة
 -2صاحب الفضيلة الدكتور الحاج أغوس سالم رحمة الماجستير،
كمشرف األول الذي ارشد الباحث وأشرفها بإخالص إلعطاء
التوجيهات وإرشادات واستغرق أوقاته بسماحة الصدر.
 -3صاحب الفضيلة الدكتورندوس وغينو حامد حمداني الماجستير،
كمشرف الثانى الذى قد أشرفني إشرافا و أرشدنى إرشادا و
i
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استغرق أوقاته بسماحة الصدر حتى انتهيت فى كتابة هذه
الرسالة في وقت تمام.
 -4الوالدين الذين بذال جهودهما الكبيرة لكسب الرزق والنفقة ليكون
الباحث ناجحا فى الدراسة .وعسى هللا ان يرحمهما كما ربياني
صغيرة.
 -5جميع مدرسي اللغة العربية فى قسم التربية اللغة العربية الذين
علموا الباحث علوما نافعة للسعادة فى الدنيا واآلخرة .حفظهم
هللا.
 -6مدير المعهد "التّجديد" سنجافرنا تاسك ماليا الذين ساعدوا
الباحث على القيام بهذا البحث
 -7زمالئي األعزاء من الدفعة الحادية عشرة و الف ( )2001الذي
قد تعلموا معي في الفصل أي فى قسم تربية اللغة العربية.
 . -8زميلتي سيتى خديجة التى قد ألهمتنى الهاما كثيرا.
وأخيرا يرجو الباحث من هللا أن يجازيهم أحسن الجزاء على
إحسانهم ،وعسى أن تكون هذه الرسالة نافعة للباحث ولجميع
المهتمين بها.
بندونج 10 ،أكتوبر 2015
الباحث
فجر فرماشاه
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