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تـقـريـر المـشـرف
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والص الة والسالم على أشرف األنبياءوالمرسلين وعلى اله
وصحبه أجمعين .بعد الفحص واالطالع والتعمق على الرسالة الماجستير التى
قدمها الطالب :
االسم الكامل

 :صفى مصطفى خالد

رقم التسجيل

13.3328 :

المستوى

 :ماجستير

عنوان الرسالة

 :استعمال كتاب لغتي في ترقية استيعاب القواعد
النحوية لدى التالميذ بالتدريبات) .البحث االجرائى
للتالميذ الفصل الحادى عشر بالمدرسة الثانوية
العامة

YAPI

الحسيني شيفاري بندنج(

المشرف ،
الدكتور مامان عبد الرحمن ،الماجستير
رقم الموظف 196106181987031003 :
يعـتـمد ،
رئيس قسم تعليم اللغة العربية
الدكتور مامان عبد الرحمن ،الماجستير
رقم الموظف 196106181987031003 :

قــرار لـجنة الـمناقـشــة
نوقشت هذه الرسالة تحت العنوان :

استعمال كتاب لغتي في ترقية استيعاب القواعد النحوية لدى التالميذ
بالتدريبات ) .البحث االجرائى للتالميذ الفصل الحادى عشر بالمدرسة
الثانوية العامة

YAPI

الحسيني شيفاري بندنج(

وقد دفع الباحث عن هذه الرسالة أمام لجنة المناقشة وتقرير قبوله شرطا لنيل
درجة الماجستير في يوم الخميس 28/يناير2016/م الموافق/18ربيع األخر
.1437
التوقيع

أعضاء لجنة المناقشة
 . 1األستاذ الدكتور نور الزمان ،الماجستير
المناقش األول

...........................

 . 2الدكتور أغوس سالم رحمة ،الماجستير
المناقش الثاني

………………...

 . 3الدكتور نونونج نور شمسية ،الماجستير
المناقشة الثالثة

………………...

 . 4الدكتور مامان عبدالرحمن ،الماجستير
المشرف والمناقش الرابع ………………....

اإل قــــرار
أعلن الباحث أن هذه الرسالة بعنوان  ":استعمال كتاب لغتي في ترقية
استيعاب القواعد النحوية لدى التالميذ بالتدريبات (البحث االجرائى
للتالميذ الفصل الحادى عشر بالمدرسة الثانوية العامة

YAPI

الحسيني

شيفاري بندنج( ،".وجميع محتوياتها هي عملي ،وأنا ال نقتبس وال ننقل بطرق
ال تتفق مع أخالقيات العلوم السائدة في المجتمع العلمي .و بـهذا اإلعالن ،فأنا
على استعداد لتحمل المخاطرة المفروضة عل ّي اذا اكتشفت في الوقت المستقبل
انتهاك لأل خالق العلمية في هذه الرسالة ،أو أن هناك أطراف أخرى إلى المطالبة
من عملي.

باندونج2016- 2- 28 ،
الباحث،
صفى مصطفى خالد
رقم التسجيل 1303328

شـــكــر و تـــقــديــر

الحمد

هلل

ربّ

العالمين.

والصالة

والسالم على محمد سي ّد

األنبياءوالمرسلين .نعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يـهده هللا
فهو المهتدومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،
وأشهد أنمحمدا ً عبده ورسوله .
بع ّزة هللا ع ّزوج ّل يستطيع الباحث أن يعب ّر عن السعادة على انتهاء تأليف

الرسالة الماجستير تحت الموضوع  "::استعمال كتاب لغتي في ترقية
استيعاب القواعد النحوية لدى التالميذ بالتدريبات (البحث االجرائى
للتالميذ الفصل الحادى عشر بالمدرسة الثانوية العامة

YAPI

الحسيني

شيفاري بندنج(" .قد ألّف الباحث هذه الرسالة الماجستير للحصول على درجة
الماجستير التّربوي في اللغة العربية قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا
جامعة إندونيسيا التربوية باندونج.
ويطيب للباحث أن يق ّدم هنا ّ
أن تأليف الرسالة الماجستير ال تخلو من الخطأ
والنقصان .ومع ذلك ،يشكر الباحث شكرا جزيال لجميع السادات الكرام و
زمالئى السعداء على ك ّل االرشادات و االعانات و الدوافع التى قد أعطيوا إلى
الباحث في إتــمـام وانها ء هذه الرسالة الماجستير ،و أخصّ منهم:

 .1فضيلة السي ّد الدكتور مامان عبد الرحمن الماجيستير ،رئيس قسم تعليم اللغة
العربية كلية الدراسات العليا جامعة إندونيسيا التربوية باندونج.
 .2األساااتيذ واألساااتذة بق اـسم تعلاايم اللغااة العربيااة كليااة الدراسااات العليااا جامعااة
إندونيسااايا التربوياااة باندونجالاااذين قاااد علّماااوني و هااا ّذبوني و سااااعدوني فاااي
حصول علوم نافعة حتى استطاع الباحث أن يت ّم الدراسة في هذه الجامعة.
 .3رئاايس المدرسااة و المةسّسااة فااي المدرس اةالثانوية العامااة الحساايني  ،الااذين قااد
أعطيوني مكان البحث لوجود هذه علمية البحث.
 .4زوجتاي المحبوبااة نينااي ناورالعين  ،التااي تصاااحبني دائماا فااي حااـزن و ساارور
على مواجـهالحياة في الدنيا و اآلخيرة.آمين.
 .5جميااع ابنااائي ،مفتااا فااريي اساافهاني ساارجانا التربااوي و فخااري ب .هدايااة
سرجانا الترباوي و إبنتاي رزقات أفريليااني فاوتري الطالباة بجامعاة إندونيسايا
التربوية باندونج في المرحلة الثانية.
.6

أصاادقائي األع ا ّزاء فااي الجامعااة خصوصااا فااي قساام تعلاايم اللغااة العربيااة كلي اة
الدراسات العليا جامعاة إندونيسايا التربوياة بانادونج  ،مانهم أسايف جماال الادين
رضااااوان هللا  ،محمااااد اقبااااال فااااتص الاااارحمن و صاااافى مصااااطفى خالااااد و
ذكر .EMPAT SEKAWAN

.7

أصدقائي األع ّزاء خصوصاا حكماة ماوالنى ،فضايلة حسانة ،والاذين ال اساتطيع
ذكر اسماءهم واحداواجدا في هذه الرسالة.
عسى هللا أن يجزيهم جزاءا كثيرا و نافعا .ليست هذه الرسالة الماجستير

كاملة ،يمكن هناك نقائص و يرجو الباحث أن يكون هذه الرسالة الماجستير نافعة
لكل قارئين.
باندونج2016 - 3 - 15 ،

الباحث

