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UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  (Studi Deskriptif Analitik 

Kesalahan Morfologi, Sintaksis dan Semantis Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia)". Penelitian ini beserta seluruh 

isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 

penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 

keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas penyataan ini, saya siap 

menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari 

ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau 

ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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 إلاقرار

العسبُة -ثحلُل أخطاء ثسجمة هص اللغة إلاهدوهِسُة بعىىانأعلىد أّن السسالة 

ة ن ألاخطاء الصسفُة و ع دزاسة ثحلُلُه وصفُه) بجامعة إهدوهِسُا التربٍى

ة و الداللُة  امعة إهدوهِسُا بج كسم جعلُم اللغة العسبُة لدي الطلبةالىحٍى

ة اتها من عمل جهدي ثماما، و أها ال أفعل "(التربٍى . ىرو السسالة وجمُع مححٍى

الاهحجال أو الىلل بطسق ال ثحفم مع أخالكُات العلىم السائدة في املجحمع 

املفسوضة علّي إذا  العلمي. و ىرا إلاعالن، فأها على اسحعداد لححمل املحاظسة

لألخالق العلمُة في ىرو السسالة، أو أن ىىان  اهخشفد في وكد الحم اهتهاوا

 أطساف أخسي إلى املطالبة من عملي.
 

 ،الباحثة  

 

 

 هىز  اًني

 ثَسسىاهِىغسه

ل: زكم  ُ  3432151الخسج



 
 

 ثقرير املشرف

هللا الّسحمن الّسحُم الحمد هلل زّب العاملين والصالة والسالم على أشسف  بسم

 به أجمعين.ألاهبُاء واملسسلين وعلى آله وصح

 بعد الفحص وإلاطالع والحعمم على السسالة التى كدمتها الطالبة: 

 : إًني هىز ثَسسىا هِىغسه  إلاسم الكامل

 3432151:   زكم الخسجُل

 : املاجسحير  املسحىي 

العسبُة -ثحلُل أخطاء ثسجمة هص اللغة إلاهدوهِسُة:  السسالة عىىان

ة ن ألاخطاء الصسفُة و ع لُه وصفُهدزاسة ثحلُ) بجامعة إهدوهِسُا التربٍى

ة و الداللُة  بجامعة إهدوهِسُا لطلبة كسم جعلُم اللغة العسبُة لدي االىحٍى

ة  (التربٍى

 وافم املشسفان على ثلدًمها إلى لجىة املىاكشة :

اوي،  املشسف ألاّول،
ّ
 املشسف الث

 

 

 

 

  

 

 

ر ي املاجسح ن،  شما ىز  ه ج  حا ال ىز  ح ده ل ا ذ  حاج  ألاسحا ل ىز ا دهح ر ال حي س ملاجِ علي، ا د   ما

ف: 
ّ
املىظ 3زكم  1 4 1 3 0 3 1 3 1 3 3 3 2 3 3 3 ف:   2

ّ
املىظ 3زكم  1 1 1 3 1 3 3 3 1 1 2 3 1 3 3 3 2 

 

 ٌعحمد عليها،

 زئِس كسم جعلُم اللغة العسبُة
 

 

 
 

 الدهحىز الحاج ًاًان هىزبُان، املاجسحير

ف: 
ّ
ملىظ ا 3111زكم  3 3 2 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 

 



 
 

 قرار لجنة املناقشة

 هىكشد ىرو السسالة:

ة-أخطاء ثسجمة هص اللغة إلاهدوهِسُةثحلُل   العسبُة بجامعة إهدوهِسُا التربٍى

ة و الداللُة ع دزاسة ثحلُلُه وصفُه) لطلبة لدي ان ألاخطاء الصسفُة و الىحٍى

ةكسم جعلُم اللغة العسبُة   (بجامعة إهدوهِسُا التربٍى

س كبىلها شسطا  وكد دافعد الطالبة عن ىرو السسالة أمام لجىة املىاكشة و ثلٍس

 13، ألازبعاءلىُل دزجة املاجسحير في كسم ثسبُة اللغة العسبُة. وذلك في ًىم 

 ه. 3513ذوالحجة  3املىافم  م.2330أغىسحىس 

  أعضاء لجنة املناقشة الحوقيع

 
.3 ألاسحاذ الدهحىز الحاج شهاب الدًن، املاجسحير  

  املىاكش ألاول 

 
.2 الدهحىز محمد شوى الفازس ي، املاجسحير  

  املىاكش الثاوي

 
ير سح ج املا شمان،  الحاج هىز  حىز  الده اذ  .1 ألاسح  

  املىاكش و املشسف ألاول 

 
يرالدهحىز  ح .5 الحاج ماد علي، املاجِس  

  املىاكش و املشسف الثاوي
 


