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القراءة في الفصل لترقية مهارة  (Hot Potatoes)هوت بوتاتوس فعالية استخدام 
  سيدوارجوالداخلية المتوسطة إنسان جندكيا مندري بمدرسة الثامن 

 
 علميالبحث ال

 مقـّدم لكلية التربية والتعليم
ة العربية في قسم تعليم اللغ (S.Pd.I)الستيفاء بعض الشروط للحصول على شهادة 

 سالمية الحكومية سورابايابجامعة سونان أمبيل اإل
 المشرف :

 عفيف أزهاري الماجستيردكتوراندس ال
 114612061166051001 رقم التوظيف :   
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 توصية المشرف
 ,صاحب الفضيلة

 بايان أمبيل اإلسالمية احلكومية سوراعميد كلية الًتبية والتعليم جامعة سونا
 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

هوت فعالية استخدام  طالع ومالحظة ما يلزم تصحيحو يف ىذه الرسالة بعنوان "بعد اال
إنسان جندكيا بمدرسة القراءة في الفصل الثامن لترقية مهارة  (Hot Potatoes)بوتاتوس 
 اليت قدمها الطالب:"  سيدوارجوالداخلية المتوسطة مندري 
 زكي أمر اهلل: زلمد   االسم

 02210036D : رقم التسجيل

 قسم تعليم اللغة العربية :  القسم 
بأن فنقدمها إىل سيادتكم مع األمل الكبري يف أن تتكرموا بإمداد اعًتافكم اجلميل 
 (s1)ىذه الرسالة مستوفية الشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة اجلامعية األوىل 

 يف قسم تعليم اللغة العربية, وأن تقوموا مبناقشتها يف الوقت ادلناسب.
 ىذا, وتفضلوا بقبول الشكر وعظيم التقدير

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 2014مايو  11 سورابايا,

 ادلشرف
 

 
 (ادلاجسًت عفيف أزىاريدكتور اندس )

 194612061966051001 رقم التوظيف : 
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 التصديق

 لقد أجرت كلية الًتبية والتعليم مناقشة ىذه الرسالة اجلامعية أمام رللس ادلناقشة يف
ــــــها ناجح فيها لنيــــرر بأن صاحبـــوق 2014مايو  20  (S. Pd.I)ية األوىل ـــــــــل الشهادة اجلامعــ

 يف قسم تعليم اللغة العربية.
 أعضاء جلنة ادلناقشة:

 (  )  الدكتوراندس عفيف أزىاري ادلاجستري : رئيس اجمللس
 (  )   زلمد سيف الدين ادلاجستري:   الكاتب

 (  )   جيب ادلاجستريالن الدكتور أ:  ادلناقش األوىل
 (  )  الدكتور زلمد بيهقي ادلاجستري:  ادلناقش الثاين

 
 

 2014مايو  26 سورابايا,
 واقف على ىذا القرار
 عميد كلية الًتبية والتعليم

 جلامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية
 
 

 (ريفر ادلاجستالدكتور علي مظ ربوفسور)ال
 196311161989031003رقم التوضيف: 
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