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 صفحة الّتصريح

 

 الرسالة 9 『ذ《 أد｡ اﾇوقع

 : حمد ااسم
 9382100330  الرقم

 9 تربية اللغة العربية القسم

 
ّن 『ذا البحث العلمي ايتضّمن اأراء من صرح الباحث بالّصدق واأمانة أ

اﾇتخّصصｵ أو اﾇاّدة نشر『ا الّ》اشر أوكتبها الباحثون إّا أن تكون مراجع ومصادر ﾈذا 
 البحث العلمي.

 

 

  1302نوفمبｴ  16 مارانج،

 اﾇصرح

 

  ﾊمد
 382100330رقم القّيد الطالب 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رفموافقة اﾇش

 اﾇعاى 
 عميد كلية علوم الｱبية وف》وها

 اﾄامعة واى سوجو اإسامية اﾅكومية

 الّسام عليكم ورمة ه وبركات』    

 حية طيبة وبعد.
بعد اﾇاحظة بالتصحيحات والتعديات على حسب اﾅاجة نرسل نسخة 『ذ《 الرسالة 

 لطالب9

 ﾊمد9  اإسم
  9382100330  رقم الطّالب

"حكمة"  x ورقة تدريبات اللغة العربية حليل ال》ص9  وعاﾇوض
من الفصل اﾅادى عشر x اﾇدرسة الثانوية  للسداسي اأول

ｵسراغ x "طبعة "عاقيق بوساكاﾇ. 
شكرا على  مكن، وقت بأسرع العلمي البحث 『ذا ت》اقش أن اﾇ》اقشة ﾄ》ة من ونرجو

 ا『تمامكم.
 

 



     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ﾇشرفموافقة ا

 اﾇعاى 
 عميد كلية علوم الｱبية وف》وها

 اﾄامعة واى سوجو اإسامية اﾅكومية

 الّسام عليكم ورمة ه وبركات』    

 حية طيبة وبعد.
بعد اﾇاحظة بالتصحيحات والتعديات على حسب اﾅاجة نرسل نسخة 『ذ《 الرسالة 

 لطالب9

 ﾊمد9              اإسم
  9382100330        رقم الطّالب

"حكمة" للسداسي  x ورقة تدريبات اللغة العربية حليل ال》ص9           اﾇوضوع
من الفصل اﾅادى عشر x اﾇدرسة الثانوية ﾇطبعة  اأول

ｵسراغ x "عاقيق بوساكا". 
شكرا على  مكن، وقت بأسرع العلمي البحث 『ذا ت》اقش أن اﾇ》اقشة ﾄ》ة من ونرجو

 ا『تمامكم.
 

 
     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص

 

"حكمة" للسداسي  x ورقة تدريبات اللغة العربية حليل النص : اﾇوضوع
من الفصل اﾅادى عشر x اﾇدرسة الثانوية ﾇطبعة "عاقيق  اأول

 بوساكا" x سراغن
 ﾊ 9مد  سماإ

 9382100330  رقم الطالب
 

 ويعر والكتابة باللسان ااتصالية هارةاﾇ تتطور الｯ الدراسة مادة 『ى العربية اللغة

 وتعليم .والثقافية وااجتماعية العامة وعلوم الدين علوم وتتطور والشعور واأفكار اإخبار

  .أيضا ااتصال وأدوات العلوم ولغة الدين لغة تعليم 『ى العربية اللغة توظيف
 يبات اللغة العربيةورقة تدر 『ل تｵ يعｲ اﾇشكل على اإجابة إى هدف الدراسة 『ذ《

حكمة" للسداسي اأول من الفصل اﾅادى عشر x اﾇدرسة الثانوية ﾇطبعة "عاقيق "
 عام  1 رقم الدي》ية ﾄمهورية إندونيسيا وزير الشؤون 》ظامبوساكا" x سراغｵ ي》اسب ب

 ؟ كفاءة الطاب وصل』يدعم أن يتدريبات ال ورقة x 『ذ《 ال》ص『ل و  1337

قسمｵ يعｸ ｲث نوعي  إىｸث نوعي وي》قسم ｸث نوعي  نوع 『ذا البحث 『و
 ﾄمع الباحث فاستخدم .ميدا｣ و ｸث نوعي مكتي، و『ذا البحث ｸث نوعّي مكتيّ 

 ﾊتويات عن البيانات الباحث نال الطريقة ذ《. هالتوثيق بطريقة 『ذا البحث x البيانات

 اﾇضمون حليل طريقة إى البيانات حليل x البيانات الباحث 』ّم إتّ  .الكتب الصحيحة

 البيانات. من اﾇعلومات ﾊتوى عن حليل الｰ البيانات حليل و『ي طريقة
حكمة" للسداسي اأول " ورقة تدريبات اللغة العربية أن فهي البحث 『ذا نتائج اوأمّ 

ｵسراغ x "طبعة "عاقيق بوساكاﾇ درسة الثانويةﾇا x ادى عشرﾅسب م ت》ا من الفصل ا



ورقة  《ذ『 .1337عام  1 رقم الدي》ية ﾄمهورية إندونيسيا وزير الشؤون 》ظامإمالة ب
 》صت والقراءة والقاعدة و اما الفيها عن اﾅوار واﾇفردا 》صالتدريبات يستخدم ال

م يبلوغ حد  》صال اا يذكر معｵ و『ذ《 يدل على ان 『ذاإستماع والكام والكتابة 
فاءة و الكفاءة اأساسية x 『ذا الكتاب م يذكر تفصيا كما و اّما معيار الك. اأعلى

 وصل』يدعم أن يم  تدريباتالورقة  『ذ《 x 》صوال. يكتب x م》هج وزيرة الشؤون الدي》ية
 م يتضمن بأربعةو الدي》ية  وزير الشؤون 》ظامالكفاءة الطاب ايضا, أن ا ي》اسب ب

 . يذكر تفصيااءة والكتابة مالكفاءات شاما يعｳ اإستماع والكام والقر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 كلمة الّشكر والّتقدير
 

 التوجي』، توفيقو  ،نعما أعطانا قد الذى وﾊتويات』 الكون إل』 اﾆالق ه اﾅمد

 العام.  『ذا x وضوحا أكثر اﾅياة جعل نتمكن حｯ ل》امساعدت』 و 
ال》ور  جلب الذي ﾊمد ｵخام اأنبياء واﾇرسل عظيمال ال》يعلى  ساموالصاة وال

 .اأرض x اﾆليفة باعتبار『اا مهامه أداء x فوائد《 تتخذ أن مكن ｸيث للبشر اإﾈي
 والدعم واإرشاد التوجي』 قدموا الذين ميع سداد ليس قادرا على الباحث

 باحثｵ اا قول الشكر والدعاء جزاكم ه احسن اﾄزاء.لل كبｴة أمية أياﾇساعدة و و 

 9  خاصة
ヱ.  أمى الذان ｰوأمي س ｵدائماالباحث  يشجعانأي كوم x العلمطلب  عملية 

w إمام كتابة 『ذا و العلم طلب  عملية xدائما من ميع ال》واحي ｣ اساعدوي
 .البحث.

ヲ. كا  أي سوميجان وأمي ｰدائماالباحث  يشجعان الذانس x العلمطلب  عملية 
 أيضا.

ン.   الّسيدｴاجستﾇامعة واى سوجا  ميدكع د. شجاعى اｷ بية وف》وهاｱكلية علوم ال
 اﾅكومية مارانج.  اإسامية

ヴ.  بيةｱكرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم ال ｴاجستﾇا ｵالّسيد اللّيث عاشق
 وف》وها.

ヵ.  شرف اأولﾇككاتب 『ذا القسم, وا ｴاجستﾇفوظ صّديق اﾊ الّسيد ｳالذي وجه
ｳادائم وارشد｣ ويعطي 『واإرشاد التوجي 》x ذا البحث كتابة عملية』. 

ヶ.  شرفة الثانيةﾇكا ｴاجستﾇالّسيدة مسوارى اｳوتعطي ｳوإرشدت ｳوجهت ｰدائما ال 

 .『ذا البحث كتابة عملية x『ا واإرشاد التوجيها



Α. احاضرين ميع   x ｵكومية   كليةوالعاملﾅامعة واى سوجا اإسامية اｷ بيةｱال
 العلوم.  من مت》وعة ﾉموعة تزويد إى اضطروا الذين مارانج

Β.   ةｴكب ｰتساعد｣ احبوبة اخ ｰعرافة ال ｰدائما من ميع ال》واحي سx عملية 
 w إمام كتابة 『ذا البحث.و العلم طلب 

Γ.  حبيي قلي ويويت فوجيايｰظروف الصعبة حضر دائما ال x .والسعيدة 

ヱ1.  الذين يبثو｣ بالسرور  1338ميع أصدقائي بقسم تعليم اللغة العربية س》ة
 اّلذي يساعدوا إى الباحث w إمام كتابة 『ذا البحث.والسعادة والضحك و 

ه أحسن اﾄزاء فإنّ』 جزى من يشاء بغｴ حساب  وجزا『مفتمｳّ جزيل الّشكر 
عربية وتعليمها x 『ذا الباد. إن』 وعسى أن يكون 『ذا البحث نافعا لعام تعلم اللغة ال

 .ميع ﾉيب
 
 
 

 1302نوفمبｴ  18مارانج، 

 

 حمد

     043211041  

 

 

 

 



 حتويات البحث
 

 ......................  أ..صفحة اﾇوضوع ................................

 ب  .......................صفحة التصريح ................................

 ......... ج...............تقرير ﾄ》ة اﾇ》اقشة ..............................

 ...............................  د...............موافقة اﾇشرف ...........
 و....................................  ...............اﾇلخص ........... 

 ح.............  ..............................كلمة شكر وتقدير ..........

 ي.............. ..................ﾊتويات البحث ........................
 

 الباب اأول: مقدمة
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 04..............  .....................البحث.......ت》ظيم  .و 

 

 التدريبات ورقةللغة العربية ومادها w الباب الثاي: تعليم ا
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