
انخفاض مهارة طالب املستوى الثالث في الكالم العربي بقسم تعليم اللغة العربية  ةاليإشك

 م2020 -2019جامعة محمدية يوكياكرتا للسنة الدراسية 

 

 تعليم اللغاتهذا البحث مقدم إلى قسم تعليم اللغة العربية كلية 

 بجامعة محمدية يوكياكرتا

 إلتمام أحد الشروط للحصول على الدرجة العلمية في تعليم اللغة العربية

 أحد حلمان فتايا

۲۰۱٦0٨2002٥ 

 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية تعليم اللغات

 اجامعة محمدية يوكياكرت
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 بإقرار الطال

 عأنا املواقع أدناه

 اإلسم          : أحد حلمان فتايا

 201٦0٨2002٥رقم اليد      : 

انخفاض مهارة طالب  املستوى الثالث في الكالم العربي بقسم تعليم لية ااملوضوع       : إشك

 م. 2020 -2019للسنة الدراسية  اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا

لتوفير شرط من شروط النجاح لنيل درجة  تقديمهالبحث العلمي  اأقرر بأن هذ

جامعة محمدية , كليات تعليم اللغات , تعليم اللغة العربية  في قسم(    S1البكالوريوس )  

 .يوكياكرتا

, سواء القوي جهده و  قائمةعلى فكرة الطالب األصليةأشهد أن كتابة هذه البحث 

بنسبة للتقرار النص وأنشطة البرمجة مدرجة كجزء من هذا البحث. إذا أدعى أحد مستقيال 

فأن أتحمل املسؤولية على املشرف أو مسؤولي كلية تعليم  رأنه من تأليفه وهناك عمل آخ

   لعربية بجامعة محمدية يوكياكرتااللغات في قسم تعليم اللغة ا

 

 

 

 

 

 

 2020 أبريل 1٥يوكياكرتا,  

 التوقيع

 

 

 تاياأحد حلمان ف

201٦0٨2002٥ 
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افقة املشرف  مو

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 إن هذا البحث العلمي الذي قدمه الطالب :

 اإلسم            : أحد حلمان فتايا

  201٦0٨2002٥رقم القيد      : 

انخفاض مهارة طالب  املستوى الثالث في الكالم العربي بقسم تعليم  ةاليإشك املوضوع          : 

 2020 -2019اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا للسنة الدراسية 

بعد أن نظر املشرف إلى البحث و أدخل فيه بعض التعديالت و  ا إلصالحات حتى  

وإتمام  العلمية  اللغات للمناقشةنع لتقديمه إلى قسم تعليم اللغة العربية كلية تعليم االم

 (S1ة البكالوريوس)الدراسة والحصول على درج

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

2020 أبريل 1٥يوكياكرتا   

 مشرف البحث

 

 يايات هدايات املاجستير

19٨20٨1920170419304 
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 تقرير لجنة املناقشة

 الطالب :لقد تمت املناقشة لهذا البحث العلمي الذي قدمه 

 : أحد حلمان فتايا  اإلسم

 201٦0٨2002٥:  رقم القيد

انخفاض مهارة طالب املستوى الثالث في الكالم العربي بقسم  ةاليإشك:  املوضوع

 م2020 -2019تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا للسنة الدراسية 

بقسم تعليم اللغة  (  S1في درجة البكالوريوس ) اقد قررت اللجنة بنجاحها واستحقاقه

 العربية

 لجنة املناقشة     

 التوقيع    الوظيفة   اإلسم

  ................                               رئيش املناقش               يايات هدايات املاجستير .1

   ................            ناقش األول              امل             نعيم مجيد  حمدالدكتور م .2

 ................                          النانية ةاملناقش     ارما فبرياني املاجستير  .3

  2020 أبريل1٥يوكياكرتا,       

 اتكلية تعليم اللغ عميد       

 

 

 والدكتور سوريانت        

       19730٦29201010193002  
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 الشعار

قال رسول هلل صلى هللا عليه وسلم : من أراد الدنيا فعليه 

بالعلم ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم ومن أراد هما فعليه 

 بالعلم ) رواه البخاري و مسلم ( 

“Barang Siapa Yang Menghendaki kebaikan di Dunia 

Maka Dengan Ilmu. Barang Siapa Yang menghendaki 

kebaikan di Akhirat Maka Dengan Ilmu. Barang Siapa 

yang Menghendaki Keduanya maka Dengan ilmu” 

( HR. Bukhori dan Muslim ) 
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 اإلهداء
 

 بقسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا اتذةلجميع األساتيذ و األس 

 لرئيس اإلدارة بقسم تعليم اللغة وهو األستاذ آغوس ههيندرط 

  بقسم تعليم اللغة العربية جامعة  (الفصل األلف)لجميع طالب املستوى الثالث

 محمدية يوكياكرتا

  ألبي املحبوب الفااضل زوليادي 

  ألمي املحبوبة الفاضلة أديياني 

 ألختي صغيري لوسينتا سرا 

 ألخي صغيري فراس أدنان سوقي 

 لجدتي يانتي 

 لجميع أسرتي املحبوبين 

 م اللغة العربية لجميع أصدقاء بقسم تعلي 

 لجميع أصدقاء بجامة محمدية يوكياكرتا 

 لجميع أعضاء روابط الطالب املحمدية 

 


