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 ﴾ ٜ﴿ الحجر: ¤ َنْحُن نَ زَّْلناَ الذِّْكَر َوِإنَّا لَُو َلحِفُظْوَن  ِإنَّا
 

ْوا  قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : َاِحب ُّ
، وََكاَلَم َأْىِل  ، َواْلُقْرآَن َعَرِبيٌّ اْلَعَرَبِ لَثاَلٍث ِِلَنِّي َعَرِبيٌّ

 ٔ(ياْلَجنَِّة ِفى اْلَجنَِّة َعَرِبيٌّ ) رواه الطبران
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 ىداءا
 

 ﴾ :إىل خبالص البال ىذه الرسالة ادلتواضعة أىدي ﴿

 

  ،وأدباين أحسن التأديب اللذين ربياين صغريا، أيب وأمي

ماين او ين دد، والبكل صرب وجهد وربياين ين طول حيايتاشجع
و ينفع ا  يرمحهما ا كما رمحاين صغرياأن  بنصيحتهما عسى

 .بطول حياهتما
 
 

 بوبني مجيع األصدقاء ا

اإلسالمية احلكومية فونوروغو امعة جب اللغة العربية تعليم يف قسم
 وأدعو ذلم مجيعا  اوأكماذله الرسالة الذين قد ساعدوين يف إمتام ىذ

 .ىممع النجاح ىف كل أمور 
 

 ينفعنا ا بو.أن  ومن علمين ولو حرفا واحدا عسى 
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 تقديركلمة شكر و 
 بسم ا الرمحن الرحيم

سددبحانو وتعدداىل علددى احلمددد   ادللددا احلددب ادلبددني و  احلمددد
نا حممدد اداا ابنبيداء والصالة والسالم علي سديد ،العنايةو  ىذه النعم

ا عددد  و جدددل فربمحدددة مدددن . دلرسدددلني وعلدددى صلدددو وأصدددحابو أمجعدددنياو 
 احًتامدداو  جدد يال ا. فددال كلمددة إب شددكر ه الرسددالةىددذوعونددو متددا كتابددة 

امو ففي ىذه ادلناسبة السعيدة أقدم كدل كلدا إىل من ذلم فضل يف إمت
 إىل:

 اإلسالمية احلكومية فونوروغو العليا اتدراسرئيس  فضيلة .1
 اًتم الدكتور أكسني ادلاجستري.

فونوروغو  امعةجباللغة العربية تعليم فضيلة رئيس قسم  .2
ىو ، ادلاجستري زىر الفىتالدكتور اإلسالمية احلكومية اًتم 

 الرسالة الذي أشرف على
اّلذين على  الدكتور احلاج  حممد منري فضيلة اًتم  .3

ه الرسالة وشجعا ىذالتاّم على كتابة إاالصهم ىف إشراف 
 لتعليم اللغة العربّية. ةالباحث
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 باجلامعةاللغة العربية  تعليم  اضرين ىف قسممجيع ا  .4
 اإلسالمية احلكومية فونوروغو 

بكل جهد وتعب حىت  ين صغرياربياقد ن ي  يالع   لدينوا .5
ال مالء و دراسيت يف ىذه اجلامعة ابوبة. بحقأأن  استطع

الدوافع الىت ت يدين وأعطواين ين ااألع اء الذين ساعدو 
 .ه الرسالةيف إكمال ىذ ةالنشاط واحلماس

ويرجى من القارئني النقد الواعي وبقًتاحات الواعية ألجل  
 .ةومفيد ةنافع الةىذه الرسكون تأن  ، وعسىىذه الرسالةكمال 

 منييوفب اجلميع مبا فيو اخلري والصالح. ا  أن  وا أسأل
 2222سبتمبري  2فونوروغو,

 ةالباحث  
 

 سري يوفامتي يواناوايت    
 212416214: التسجيلرقم    
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 صالة البحثأقرار إ
 

 أدناه: ةأنا ادلوقع
 سري سوفامتي يواناوايت:   اإلسم
 212416214:  لتسجيلارقم 

ها لنيل درجة ادلاجستري تالىت قدمىذه الرسالة بأن أقر 
يف تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة فونوروغو 

تدريس قواعد اللغة  حتا ادلوضوع:احلكومية  اإلسالمية
العربية بكتاب " أمثلتى" لطالب الصف العاشر بالمدرسة 

السنة  كاراعان بادكان  العالية معارف "حسن منادي"
بكل أمانة ومل قد حضرهتا وكتبتها  ٕٛٔٓ/ٜٕٔٓالدراسية 

كتابتها إب ىف بعض ابج اء الىت ا إطالع  أو يسبقها ونشرىا
ظهر ىذه الرسالة منتحلة أن  مصادرىا األصلية. وإكا ثبا يوما

من عمل الغري، فأنا مستعد لقبول أية عقوبة أكادميية حسب 
 اجلامعة. ما تنصحو لوائح
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 2222  سبتمبري 2حتريرا بفونوروغو، 
 رةادلقر 
 

 سري سوفاتمي يواناواتي
 212416214: التسجيل رقم 
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 خصلالم
تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب " أمثلىت"  . 2222 ،سري سوفاتمي ، يواناواتي

لطالب الصف العاشر بادلدرسة العالية معارف "حسن منادي" كاراعان 
رسالة ادلاجستري. قسم تعليم اللغة  2219/2218السنة الدراسية  دكانبا

احلاج حممد الدكتور ادلشرف  .العربية جبامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية
 منري ادلاجيستري.

 كتاب " أمثليت"،   تدريس قواعد :الكلمة اِلسسية

مستخدم بادلدرسة العالية معارف  أمثلىت الكتاب
 ألن بكتاب العربية اللغة قواعد تدريس "حسن منادي" يف

مساعد لًتقية فهمهم يف القواعد اللغة العربية اصوصا 
و للطالب الذين متخارجون من ادلدرسة الثانوية احلكومية.

 .والصرف النحو بفهم للمبتدئني ميسرة فيها طريقة
. ما 1كما يلى:ىف ىذه  الرسالة   اسئلة البحث وأما 

العربية بكتاب " أمثلىت" لطالب واقع تدريس قواعد اللغة 
الصف العاشر بادلدرسة العالية معارف "حسن منادي"  

من  2218/ 2219كاراعان بادكان السنة الدراسية 
إىل أي مدى نتائج . 2حيث اتوى، والطريقة، والتقومي؟

تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب " أمثلىت" لطالب 
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"حسن منادي"  الصف العاشر بادلدرسة العالية معارف 
 ؟ 2218/ 2219كاراعان بادكان السنة الدراسية 

واستخدما الباحثة الطريقة الوثيقة لنيلا ادلعلومات 
او البيانات عن التدريس قواعد اللغة العربية بكتاب " 
أمثليت" بادلدرسة العالية معارف "حسن منادي" كاراعان 

 . فالوثائب ادلقصودة2219-2218بادكان السنة الدراسية 
تدريس تقومي  ىي البحوث العلمية والكتب ادلتعلقة.

بكتاب " أمثلىت" لطالب الصف  اللغة العربيةالقواعد 
كاراعان " حسن منادي" معارفاألول بادلدرسة العالية 

ىي التقومي  2219/2218السنة الدراسية  بادكان
             جّيد.لشفوي والتحريرى ونتيجة التالميذ فيو ا
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