
 في املدرسة الدينية التكميلية االولية يةفغونال يةعربالكتابة مشكالت تعليم 

ملدرسة الدينية  با االول و الثانى و الثالث و الرابع )دراسة وصفية نوعية للصف

 (2015/2016"  لباك بنتن في العام الدراس ى اءالتكميلية االولية "الرج

 رسالة 

 اللغة العربية في  التربوى لحصول على درجة املاجستير ل مقدمة 

 

 

 

 

 تقدمها 

 فضيلة حسنة

   1402964رقم التسجيل 

 

  قسم تعليم اللغة العربية

 العليا ةكلية الدراس

 جامعة إندونيسيا التربوية 

 م 2016



   

PROBLEM PENGAJARAN MENULIS ARAB PEGON  DI MADRASAH 

DINIYAH TAKMILIYAH AWWALIYAH (MDTA) 

(Studi Analisis Deskriptif Kualitatif  Terhadap  Siswa Kelas I, II, III, dan IV di MDTA  Ar-

Roja’ Kp.Talubukur Malingping Lebak Banten Tahun Ajaran 2015/2016) 

 

 

 

 

 

TESIS 

Tesis Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Magister  

Pendidikan Bahasa Arab 

 

 

 

 

© Fadhilah Hasanah 2016 

Universitas Pendidikan Indonesia 

Agustus 2016 

 

 

 

© Hak Cipta dilindungi undang-undang 

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,  

Dengan dicetak ulang, difoto kopi atau cara lainnya tanpa izin dari penulis. 



 املشرفتقرير 

بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين 

 وآله وصحبه أجمعين.

 الطلبة : احضره تىبعد إطالع على الرسالة ال

 

 فضيلة حسنة :   اإلسم الكامل

 1402964:  رقم التسجيل

 :ماجستير  املستوى 

كتابة العربية الفغونية في املدرسة الدينية التكميلية تعليم : مشكالت  عنوان الرسالة

 االول، الثانى، الثالث و الرابع )دراسة وصفية نوعية للصف  االولية

"  لباك بنتن في العام اءملدرسة الدينية التكميلية االولية "الرجبا

 (2015/2016الدراس ى 

 للجنة املناقشة ااملشرفان على تقديمه اوافق

 

 ,املشرف الثاني     املشرف األول, 

 

 

 

 الدكتور الحاج ماد عالى املاجستير  الدكتور الحاج دودونج رحمة هداية املاجستير

 

 196609081992031002رقم املوظف          195204141980021001رقم املوظف 

  يعتمد 

 اللغة العربية عليمرئيس قسم ت

 كلية الدراسة العليا

 

 

 املاجستيرالدكتور مامان عبد الرحمن 

 196106181987031003رقم املوظف 



 قرار لجنة املناقشة

 

 نوقشت هذه الرسالة :

 كتابة العربية الفغونية في املدرسة الدينية التكميلية االوليةمشكالت تعليم 

التكميلية  ملدرسة الدينيةبا االول، الثانى، الثالث و الرابع نوعية للصف للصف  )دراسة وصفية 

 (201/2016"  لباك بنتن في العام الدراس ى اءاالولية "الرج

نيل درجة شرطا ل اوقد دافعت الطالبة عن هذه الرسالة أمام لجنة املناقشة وتقرير قبوله

 ه.13/01/1437م املوافق19/08/2016اللغة العربية, وذلك في يوم  عليماملاجستير في قسم  ت

 

 التوقيع     أعضاء لجنة املناقشة 

 

 ....................................  املاجستير نور زماناألستاذ الدكتور   .1

 

 ناق امل

 

 ....................................  املاجستير اغوس سالم  رحمةالدكتور  .2

 

 ناق امل                                                    

 

 ....................................  دودونج رحمة املاجستيرالدكتور  .3

 

 ناق املو  شرفامل                                         

 

 .....................................        املاجستير ماد عالىالدكتور  .4

 

 ناق املو  شرفامل                                         

 

 

 فضيلة حسنة



 

 العربية الفغونية في املدرسة الدينية التكميلية االوليةكتابة مشكالت تعليم 

ملدرسة الدينية با االول، الثانى، الثالث و الرابعللصف  1نوعية للصف  )دراسة وصفية 

 (2015/2016"  لباك بنتن في العام الدراس ى اءالتكميلية االولية "الرج

 

 هذه الرسالة تحت إشراف :

 

 املشرف األول,

 

 

 

  دودونج رحمة هداية املاجستير الدكتور الحاج

 195604201983011001رقم املوظف 

 

 ,املشرف الثاني

 

 

 

  الدكتور الحاج ماد عالى املاجستير

 196609081992031002رقم املوظف 

 

 اللغة العربية, عليمرئيس قسم ت

 كلية الدراسة العليا

 

 

 

 الدكتور مامان عبد الرحمن املاجستير

 196106181987031003رقم املوظف 


