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 توصية المشرف 
 

 حضرة صاحب الفضيلة

 عميد كلية الرتبية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
 الّسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فعالية " بعد اإلطالع ومالحظة ما يلزم تصحيحه يف هذه الرسالة بعنوان
استخدام وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة لرتقية مهارة كالم تالميذ الفصل الّسابع 

 :اليت قدمتها الطالبة اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان" املتوّسطة باملدرسة 
 : لندا لطفية الّنساء   االسم 
 02209055D  :  رقم التسجيل 
 :  تعليم اللغة العربية     القسم 

إىل سيادتكم مع األمل الكبري يف أن تتكرموا بإمداد اعرتافكم اجلميل  فنقدمها
بأن هذه الرسالة مستوفية الشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة اجلامعية 

 ) يف قسم تعليم اللغة العربية، وأن تقوموا مبناقشتها يف الوقت املناسب.S-1األوىل (
  هذا، وتفضلوا بقبول الشكر وعظيم التقدير. 

 والّسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته              
 2013يوليو   5 سورابايا,                                                     

 املشرف          
 
 

 الماجستير جنيدي الدكتور  
   196512241997031001رقم التوظيف:                      

 ب 
 



 التصديق
 

 31أمام جملس املناقشة يف  الرسالة اجلامعيةكلية الرتبية مناقشة هذا   تلقد أجر 
) S.Pd.Iوقرر بأن صاحبتها ناجحة فيها لنيل الشهادة اجلامعية األوىل ( 2013يوليو 

 قسم تعليم اللغة العربية.   يف
 

 أعضاء جلنة املناقشة:
 

  )          (     الدكتور جنيدي املاجستري  : رئيس اجمللس

 )    (        هباء الّدين : الكاتب 

 )    (   املاجستريدكتور عفيف الّدين دمياطي : ال املناقش األول

 )     (     املاجستريعلي مصطفى  : املناقش الثاين

      

 2013أغسطس  1 سورابايا،         
 وافق على هذا القرار         

 عميد كلية الرتبية                     
 جلامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية                  
 
 
 

 ج 
 



 الربوفيسور علي مضافري املاجستري
رقم التوظيف :     

196311161989031003 
 داءـهاإل

 أهدي البحث العلمي إىل:

اللـذين ربيـاىن منـذ صـغاري حـىت  سـاءالنّ  عبـد العظـيم وخـرية والدي احملرتمني واحملبـوبني .1

 وادخلنا وإيهما جنتك.ن. اللهم ارمحهما اآل

 دفعوين إل�اء هذا البحث العلمي. يتالعليف مورندا رياليتا أخىت  .2

بكلية الرتبية جلامعـة سـونن أمبيـل اإلسـالمية مجيع زمالئي يف شعبة تعليم اللغة العربية  .3

 احلكومية .
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