
في املدرست  الخحصيل الدراس ي في مهارة الكخابت العربيت بين طالب الفصل الثاوي

ن املدرست الابخدائيت الحكىميت م الثاهىيت بمعهد دار الهدي العصري املخخرجين

 : دراست مقارهتم9102/9191املدرست الابخدائيت إلاسالميت للسىت الدراسيت و 

 

 

 

 

 

 إلىهزا البدث مقّذم  

 كليت حعليم اللغاث  اللغت العشبيتحعليم قسم 

 ياكشجابىكبجامعت مدمذًت 

 الباخثت :

 عش ي مىدة

۱۰۲٦۰٨٦۰۰۲۰ 

 

 قسم حعليم اللغت العربيت

 ًىكياكرجاجامعت محمدًت  كليت حعليم اللغاث
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Janganlah kau mengakhiri pekerjaanmu hingga esok hari, apa yang kamu 

sanggup kerjakan hari ini 
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 كلمت الشكر والقدًر

ت هبب وعم، وبسهلل سبداهه وحعالى خمذا ئت الالمدسٍى
ا

من  ت، جمكن الباخثو لَا

العربيت بين طالب الفصل س ي في مهارة الكخابت الخحصيل الدرا "بعىىان  البدثإكمال 

ن املدرست الابخدائيت م في املدرست الثاهىيت بمعهد دار الهدي العصري املخخرجين الثاوي

: دراست م9191 /910۹ املدرست الابخدائيت إلاسالميت للسىت الدراسيتالحكىميت و 

 ".مقارهت

 بدثال ، لن ًخم جدضير هزصلى هللا عليه وسلم والسالم على الىبي مدمذ الصالة

ت أو مادًت من مخ باخثت عشب الحخلف ألاطشاف، لزلك إرا لم جدصل على مساعذة معىٍى

 عن خالص شكشهم :

 يغياكشجا.بجامعت املدمذًت ، ب، عميذ كليت حعليم اللغت ،  Dr. Suryanto. السيذ ١

جامعت املدمذًت بكليت حعليم اللغت العشبيت ،   ، عميذ  Arif Humaini, M.Hum. ألاسخار ٢

 يغياكشجا.ب، 

الزي ًىفش  سسالت البدث، كمششف  . Nanang Joko Purwanto, S.S,. M.Pd.I رألاسخا. ٣

 دائما الخىحيه والذافع.

 و ىصيدت، كان دائًما ًقذم ال ٦١٠٦ الذفعت، مششف  Yayat Hidayat. ألاسخار ٤

 املشجعت.

 بجامعت املدمذًت في ٌغياكشجا. . حميع املداضٍشن وإلاداسة في كليت حعليم اللغت٥

 الهذي العصشي. سئيس مجلس إداسة معهذ داس  Tatang Abdurrahman. ألاسخار ٦



 كمذًش الشعاًت ، القشان خافظAjat Syarif Hidayatullah.M.Pd.I  . ألاسخار الحاج٧

 معهذ داسالهذي العصشي ب

 الهذي العصشي  معهذ داسب مذًش ألاكادًميت،  Ifan Ridfanudin. M.Pd.I. ألاسخار ٨

 بالقيام بالبدث. تالهذي العصشي الكبيرة التي سمدذ للمؤلف . معهذ داس۹

 الهذي العصشي  داس بمعهذ الثاوي فصل. حميع طالب ال١١

دائًما الحب والصلىاث في مشافقت خطىاث  اًانٌعط لزان، ال دبىبانألاب وألام امل. ١١

التي غابذ عنها املؤلفت   Ayuniar Wulandariوس ى أختى املدبىبت أللىجاح. ال  تالكاجب

 دائًمت.

١٢ .Nurilham Labaika  ض الزي ٌشجع ال مثيل دشجيع ألاخالقي واملعىىي ب، صذًقي العٍض

 ، قذ ٌسدبذل هللا كل ش يء بص يء أكبر.له

 يغياكشجا.بخمذًت بقسم حعليم اللغت العشبيت بجامعت  . أصذقاء١٣

 ير جضال هىاك العذًذ من أوحه القص الباخثت أنها ال  ذأدسك عىذ إعذاد الشسالت

التي جدخاج إلى إصالح في املسخقبل. جأمل الباخثت أن ًكىن هزا العمل البسيط مفيًذا 

 حيًذا للباخثت في املسخقبل. متاعلى وحه الخصىص وللقشاء ع خاصت
ً
 ، ختى ًكىن عمال

 م  ۲١۲١ ًىاًش ٠٨ياكشجا، ًىك

 

 عص ى مىدة                                                                                               
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