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عار  ش 
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 )اإلمام الشافعي( 
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 أهديت هذه الرسالة إىل:

 الوالدين احملبوبني اللذين مل تنته حمبتهما كل وقت وحني  .1

أساتذتي وأستاذاتي يف معهد اإلحسان واملعهد اللغوي ومعهد سوكاهيدنج  .2

 اإلسالمي

 أسرتي كافة الذين قد دعوني كل وقت وحني وربوني تربية حسنة .3

 حماضري شعبة تعليم اللغة العربية لكلية الرتبية والتعليم  .4

 من بذل جهده ووسعه يف إمتام كتابة هذه الرسالة  .5
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 425212472394:  رقم اجلوال                
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 املؤهالت التعليمية الرمسية 

 م 2442سنة سوكابومي الثالثة شيشوروغ درسة االبتدايية اكحكومية امل .1

 م 2411اكحكومية السالم سوكابومي سنة درسة املتوسةة اإلسالمية امل .2

 م 2414نوية اإلسالمية اكحكومية السالم سنة درسة الثاامل .3
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شعبة تعليم اللغة العربية لكلية الرتبية والتعليم جبامعة سونان غونونج جاتي  .4

 م 2419المية اكحكومية باندونج سنة اإلس

 املؤهالت التعليمية غري الرمسية 

 م 2414سوكابومي سنة  العصري معهد السالم .1

 م 2417معهد اللغة لشعبة تعليم اللغة العربية سنة  .2

 ة ياخلربات املنظم

 م 2414-2413أعضاء منظمة الةلبة يف معهد السالم العصري سنة  .1

 م 2411لكلية الرتبية والتعليم سنة أعضاء ديوان تنفيذية الةلبة  .2

 م 2417أعضاء احتاد الةلبة اإلسالمية سنة  .3
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 شكر وتقدير 

املوصوف بالصفات الكامالت املنزه عن مسات اكحدوث والكيفيات  اكحمد هلل 

والصالة والسالم على سيدنا حممد صاحب اكحوض والشفاعات وعلى أله وصحبه 

 بعد.الفايزين بأنواع اخلريات. أما 

مبحور  الرسالة هذهكتابة  تمي أن الكاتب استةاع وهدايته تعاىل اهلل فبعون

وأثره يف قدرة الةالب على قراءة استخدام كتاب النصر يف مادة الرتاكيب املوضوع: 

 وهذه(. اكحالة يف معهد دار النصر اإلسالمي بادنونج )دراسةالنصوص العربية 

على الشهادة اجلامعية يف شعبة تعليم اللغة للحصول  املقررة الشروطمن  الرسالة

 ج جاتي اإلسالمية اكحكومية باندونج. نالعربية يف جامعة سونان غونو

هلل جل شأنه على نعمه الوافرة اليت جعل اهلل هبا  وبعد ما شكر الكاتب

تاليا شكرا جزيال على من قد بذلوا  شكرعلى إمتام هذه الرسالة.  راقاد الكاتب
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جهودهم وطاقاهتم من املساعدات واإلشرافات يف إمتام هذه الرسالة من بدايتها إىل 

 هنايتها وختص بالذكر: 

 عميد كلية الرتبية والتعليم جبامعةك الدكتور تيدي فريتنا املاجستري فضيلة .1

 سونان غونونج جاتي اإلسالمية اكحكومية باندونج.

ملاجستري كرييس قسم تعليم الدكتورندوس اكحاج مومو عبد الرمحن افضيلة  .2

 اللغة الذي قد شجع الةلبة دايما بدون سآمة.

ة رييس شعبة تعليم اللغك الدكتورندوس أييف سيف الرمحن املاجستري فضيلة .3

ة جاتي اإلسالمية اكحكوميالعربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة سونان غونونج 

ان النهايي للحصول على فرصة لالشرتاك يف االمتح الذي منح الكاتبباندونج 

 درجة سرجانا يف تعليم اللغة العربية.
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ملشرف األول الذي قد ( االدكتور نانانج قاسم املاجستريصاحب الفضيلة ) .4

يف كتابة هذه الرسالة حبسن النية وبذل جهوده وأفكاره من  أرشد الكاتب

 بداية كتابة هذه الرسالة إىل هنايتها 

شرف الثاني الذي قد املاجستري( وهو امل)زين البسةامي صاحب الفضيلة  .5

يف كتابة هذه الرسالة بإخالص واستغراق فرصة يف توجيه  أرشد الكاتب

 وإرشاد هذه الرسالة.

ما علو موا الكاتباحملاضرين الكرام يف شعبة تعليم اللغة العربية الذين قد علّ .7

 متنوعة نافعة تعليما حسنا لصاحل األعمال واكحياة.

 سمملسؤول عن إدارته لشعبة تعليم اللغة العربية )عبد القافضيلة الكريم ا .1

يف كتابة هذه  املاجستري( الذي قد حث الكاتب وبذل جهده ملساعدته

 الرسالة.

على تعليم جيد  أسرتي وجواري يف سوكابومي الذين قد أيدوا وحثوا الكاتب .2

 وممتاز.
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حيث قد حث وذكر  لذي سكن يف أعمق فؤاد الكاتبفضيلة الكريم من ا .9

 بكل صرب يف إمتام هذه الرسالة. هوساعد

يف شعبة تعليم اللغة العربية ال سيما يف مرحلة " ممتاز زمالء الكاتب األعزاء  .14

 " )حمب املعلومات تلو الزمان(.

وللقاريني، تقبل اهلل  ن جيعل هذه الرسالة نافعة للكاتباهلل أ وأخريا يدعو الكاتب

 جلزاء وجيعلهم اهلل من الناجحني يف الدارين.أعماهلم وجزاهم أحسن ا

 2419أبريل  34باندونج، 

             

  الكاتب
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 9 ....................... أساس التفكريالفصل اخلامس        : 

 17 ..................... : فرضية البحث      الفصل السادس  

 11 ................ : الدراسة السابقة املناسبة  الفصل السابع        

 الفصل الثاني

 تحليل النظرىال

 استخدام كتاب النصر يف مادة الرتاكيبالفصل األول : 

 24 ................................. أمهية كتاب النصر .1

   23 .......................... كتاب النصر ستخدامأغراض ا .2

 24 ................................ حمتوى كتاب النصر .3
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 مدخل البحث وطريقتهالفصل األول : 

 59 ................................... مدخل البحث .1

  43 ................................... طريقة البحث .2
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