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بسمهللاالرمحنالرحيم

اَعَربِيًّاَلَعلَُّكْمتَ ْعِقُلْونََءآن ُهقُ رْ ِإنَّاأَنْ َزْلنَ

[2يوسف:]

عنأيبالدرداءرضيهللاعنهقال:مسعالنيبرجالقرأفلحنفقالرسولهللا:"أرشدواأخاكم"

))صحيحاإلسنادوملخيرجاه،تعليقاحلافظالذهيبيفالتلخيص:صحيح((

(477/ص2ج–)املستدركعلىالصحيحنيللحاكممعتعليقاتالذهيبيفالتلخيص

ومنأحبالعربأحب ومنأحبالرسولالعريبأحبالعرب، منأحبهللاتعاىلأحبرسوله،
وثابرعليهاالعربية، الىتنزلهباأفضلالكتبعلىأفضلالعربوالعجم،ومنأحبالعربيةعىنهبا
مهتهإليها".وصرف

)أبومنصورالثعاليبالنيسابورييفمقدمةفقهاللغةوسرالعربية(
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إهداءإىلوالديووالديت

املعلماألولالذىيتلقيتعلىيديهالكرميتنيأولمبادئالصدقوالوفاء

وعرفتيفنفسهالسمحةالطيبةوسالمةالطويةونقاءالضمري

تقدمةإجاللوإحرتام

أساتذيالذينأدينهلمبالكثريإىل

تقديراوإجالل

إىلمنهمعندييفمقاماالبنواالبنة

مودةوتقديراورغبةيفالتقدمالعلمي

إىلالذينيؤمنونبأنالنحوالعريبملينضجوملحيرتقوالذينمليؤمنوا

حضارةأسهمتوتسهميفإىلالذينحيرصونعلىاللغةالعربيةحرصهمعلىوجوداألمةوبقائهارسل
خدمةاإلنسان
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شكروتقدير

واملآل، احلال والثباتيف النوال، جزيل وأسأله املتوال، فضله على وأشكره حال، كل على احلمدهلل
تبعهم ومن والتابعني امليامني، الغر وأصحابه آله وعلى الشاكرين، الصابرين خري على وأسلم وأصلي

بعد:بإحسانإىليومالدين،أما

وقدمّنهللاعلىباالنتهاءمنإعدادهذاالبحث،فلهسبحانهأهلجباحلمدوالثناء،فلكاحلمد
ويشرفين عطائك وعظيم نعمائك جزيل على ترضى، حىت ريب تعاىل-يا هللا محد أتقدم-بعد أن

البحثإىلح والعرفانإىلالذينكانهلمفضليفخروجهذا والتقدير الوجودومليبخلبالشكر يز
بشئطلبت،ومليكنحيدوهمإالالعملاجلاداملخلص،ومنهم:أحدهم

كاالوتتشزاويةجلامعةاإلسالميةاحلكوميةبامديراملاجستري،مساحةالدكتوراحلاجذوالقرنني،
لنجسا.

 وتدريبالرتبيةكليةعميد,فوزى،املاجستريأمحدالدكتورمساحة جلبااملعلمني اإلسالميةامعة
.لنجساكاالوتتشزاوية احلكومية

فضلى حممد قسم،مساحة رئيس املاجستري، العربية اللغة املعلمنيالرتبيةكليةتعليم وتدريب
.لنجسا كاالوتتشزاويةاحلكوميةاإلسالميةامعةجلبا

الباحثةعلمياوعملياووجهخطواتهتالذيأفاداملشريفاألولاملاجستري،،مساحةإبنخلدون
يفكلمراحلإعدادهذاالبحثمنذبدايةفكرةالبحثحىتاإلنتهاءمنه،فلهمنهللاخرياجلزاءومن

الباحثةعظيمالشكروالتقدير.

املاجستري،املشريفالثاين،فحقايعجزلساىنعنشكرهوتقديرهفقد،رافطامساحةأنديكجاي
البحثفلميبخلبعلمهومليضقصدرهيوما قدمللباحثكلالعونوالتشجيعطوالفرتةإعدادهذا
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الباحث البحثأكرباألثريفنفسالباحثةعنمساعدة فلهمينةوتوجيهه،وكانلتفضلهمبناقشةهذا
تقديرومنهللاعظيمالثوابواجلزاء.خالصالشكروال

تتقدمالباحثةبكلالشكر كليةالعربيةاللغةتعليمقسمديرإىلاألساتذاملعلمنييفوالتقكما
فاهممنالباحثةكل.لنجساكاالتشوتزاويةاحلكوميةاإلسالميةجلامعةبااملعلمنيوتدريبالرتبية

الشكروالتقديرعلىماقدموهمنالعلومواملعارفوالتشجيعوجزاهمهللاعىنخرياجلزاء.

أماأسريتوعلىرأسهاوالديالكرميالذيكانلهبعدهللاتعاىلفضلإمتامهذاالبحثمباغرسه
احلبيبةال ييطوقفضلهاعنقيوكانيفنفسيمنحبللعلمواملعرفةواالخالصيفالعمل،ووالديت

دعلئهااملستمرخريمعنييليفحياتى.

وألشقائيوزمالئيوأصدقائيوكلمنساهميفإخراجهذاالعملاملتواضعإىلخريالوجودولو
وهللاويلالتوفيق.بكلمةتشجيع،هلممجيعاخالصالشكروعظيمالتقديرواالمتنان.

2015فمربنو26لنجسا،
الباحثة


إسنينا

1022011065:التسجيلرقم
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تقريراملشرفني

وعلىآلهبسمهللاالرمحنالرحيم،احلمدهللربالعاملنيوالصالةوالسالمعلىأشرفاألنبياءواملرسلني
وأصحابهأمجعني.

:ةال يأعدهاالطالببعداالطالععلىالبحثالعلمي     

 :إسنينااسم

1022011065 :رقمالتسجيل

:حروفالزائدةيفاللغةالعربيةواللغةاإلندونيسية)دراسةتقابلية(موضوعالبحث

قدمهااىلجملسمناقشةالبحث.علىتوافقاملشرفان

الثايناملشرفاألولاملشرف


فطرا،املاجستريأنديكجايااملاجستري،خلدونإبن




االعتماد
اللغةالعربيةرئيسقسمتعليم


املاجستري،حممدفضلي
198002262007101002:التوظيفرقم
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اإلعتمادمنطرفجلنةاملناقشة

عنوانالبحث:

ةالعربيةواللغةاإلندونيسية)دراسةتقابلية(حروفالزائدةيفاللغ

يفتعليماللغةالعربيةS.Pd.Iحبثتكميليلنيلدرجة

:إسنينااسم

1022011065رقمالتسجيل:

البحثأمامجلنةاملناقشةوتقريرقبولهشرطالنيلدرجة يفتعليمS.Pd.Iقددافعتالطالبةهذا
م.2015ديسمرب9،بتاريخ:الرابعاءيوماللغةالعربية،وذلكيف

وتتكونجلنةاملناقشةمنالساداتاألساتذة:

رئيساإبنخلدون،املاجستري .1



).........................(التوقيع:

السكرترسأنديكجايافطرا،املاجستري .2

 

 ).........................(:التوقيع
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 قشامناوتانج،املاجستريبرهانالدينسيهاحلج. .3

 197405012009011007:التوظيفرقم

).........................(:التوقيع



 قشامناحىتصربى،املاجستري .4

 198511082015031002:التوظيفرقم

).........................(:التوقيع



املعلمنيوتدريبالرتبيةكليةعميدعليهاإلعتماد  
بلنجساكاالوتتشزاوية احلكوميةاإلسالميةجلامعة  

 
 

 املاجستريفوزى،أمحدالدكتور
195705611985121001:التوظيفرقم
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تقريرالطالبة

أدناه،وبيانايتكاآليت:ةأنااملوقع

:إسنينااالسمالكامل

1022011065:رقمالتسجيل

(درسةتقابلية)اللغةاإلندونيسية:حروفالزائدةيفاللغةالعربيةوالعنوان

العربيةاللغةتعليمقسمنيسيفأقراربأنهذهالرسالةال يحضرهتالتوفريشرطلنيلدرجةاللسا
حتتعنوان:لنجساكاالتشوتزاويةاحلكوميةاإلسالميةباجلامعةاملعلمنيوتدريبالرتبيةكلية

(تقابليةدرسة)اإلندونيسيةواللغةالعربيةاللغةيفالزائدةحروف

حضرهتاوكتبتهابنفسيومازورهتامنإبداعغرييأوتأليفاآلخر.وإذاادعىأحداستقباالأهنا
منتأليفوتبنيأهنافعالليستمنحبثيفأناأحتملاملسؤوليةعلىذلك،ولنتكوناملسؤوليةعلى

.لنجساكاالجوتزاويةاحلكوميةاإلسالميةامعةاجلاملشرفأوعلىشعبةتعليماللغةالعربية

هذا،وحررتهذااإلقراربناءعلىرغغب ياخلاصةوالجيربينأحدعلىذلك.

.2015نوفمبري26لنجسا،

توقيعصاحباإلقرار

 

إسنينا
1022011065رقمالقيد:
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ملخصالبحث
اللغةالعربيةواللغةاإلندونيسية)درسةتقابلية(،حروفالزائدةيف2015إسنينا،
.املاجستري,رافطاكجاييأند:الثاىنواملشرف.املاجستري,ابنخلدون:األولاملشرف

حروفالزائدةيفاللغةالعربيةواللغةاإلندونيسية:األساسيةالكلمات

معرفةعلىتساعدعالمةولكلعرفناكما(.سألتمونيها)وهيلفظجيمعهاعشرةالزائدةحروف
زائدأنه كلمةلتأليفالفعليفوالالحقةالكلمةصدريفوقعتالىتحروفهيالزائدةواحلروف.

احلروفأما(كتب)الفعلمنهايتكونالىتاألصليةاحلروفهي(بت،ك،)احلروفكمثل.اجلديدة
 .زائدةحروفافتسمىاألخرى

: يلىمماوتعريفها Imbuhan توجداإلندونيسيةاللغةيفوهكذا       
Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia “Imbuhan adalah bubuhan (yang berupa awalan, 

sisipan akhiran) pada verba untuk membentuk kata baru)”.  

.اجلديدةكلمةأليفلتالفعليف(الالحقةالكلمة،صدرمنيكونالىت)توفيةهو:املعىن

أهداف واللغةالعربيةاللغةقواعديفالزائدةحروفإستعمالملعرفةهيالرسالةهلذهالبحث
.اإلندونيسيةواللغةالعربيةاللغةيفالزائدةحروفبنيواملفارقاتاملساواتملعرفةواإلندونيسية

الدراسنيبنييقابلوهياملقابلةالوصفىمنهجهوالرسالةهذهلكتابةالبحثمنهجكان
اإلندونسيةاللغةويفالعربيةاللغةيفالزائدةحروفبنيواملفارقاتاملساواتأووعيوبه،زيدتهليبحث

املقابلةاألسلوبالباحثةفستخدم هيالرسالةهلذهالبياناتجلمعالباحثةاستخدمتهاالىتالطريقة.
.الرسالةهبذهاملتعلقةالعلميةوالنشراتالكتبعلىاإلطالعطريقة

اإلندونيسية واللغة العربية يفاللغة ونتائجالبحثأنكانتمساواتواملتفاواتحروفالزائدة
منتقسمان(سألتمونيها)العربيةاللغةالفعليفالزائدةحروفإنخصوصاحروفالزائدةيفالفعل.

 :أقسامأربعةإىلتنقسماإلندونيسيةاللغةيف Imbuhanأمااملزيد،رباعىالفعلومناملزيدالثالثىفعل
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Prefiks (awalan), Infiks (sisipan), Sufiks (akhiran), Kombinasi (gabungan).
البدولذلك واملدرسني والطالبات الطالب واملفارقاملعرفةعلى يفاملساوات الزائدة حروف ت

.اإلندونيسيةواللغةالعربيةاللغةاللغةالعربيةواللغةاإلندونيسيةوإستعماهلايفالقواعد

فارقاتحروفالزائدةيفاللغةالعربيةواللغةاإلندونيسيةسوفالطالبألنمبعرفةاملساواتوامل
الق يف مناسب الىت اجلملة يستعمل سهال واملدرسني اإلندونيسيةوالطالبات واللغة العربية اللغة واعد

ومناسبعلىاملعىن.

مثل:

 َكُرَمزيادةألفيكوناَْكَرَم -
هيأنك.وفوائديفاللغةالعربيةmemuliakanيكون  muliaمبعىناللغةاللغةاإلندونيسيةوهي

")موقفإىلbersikap terhadapوجدالشيءعلىصفةمعينة.ويفالغةاإلندونيسيةفوائدعلى"
.)..
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اإلندونيسيةباللغةالبحثملخص
Isnina, 2015, Huruf Tambahan Dalam Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Studi 

Perbandingan) 

Pembimbing 1: Ibnu Khaldun, MA 

Pembimbing 2: Andhika Jaya Putra, MA 

  Kata Dasar: Huruf Tambahan dalam Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia 

           Huruf Tambahan ada sepuluh berkumpul dalam satu lafaz yaitu )سألتمونيها( . 

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap tanda membantu mengetahui bahwa itu afiks (Imbuhan). 

Huruf Tambahan atau imbuhan adalah huruf yang diletakkan diawal dan akhir kata kerja untuk 

membentuk kata baru. Seperti huruf )ك،ت،ب( adalah huruf asli yang terdiri dari kata kerja 

  .adapun huruf yang lain sama dengan huruf tambahan (كتب)

           Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Imbuhan didefinisikan sebagai berikut: 

“Imbuhan adalah bubuhan (yang berupa awalan, sisipan akhiran) pada verba untuk membentuk 

kata baru)”. 

           Tujuan Pembahasan skripsi ini adalah untuk mengetahui penggunaan huruf tambahan 

dalam Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan huruf 

tambahan dalam Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia.  

           Metodologi Pembahasan skripsi adalah metode Deskriptif Perbandingan yaitu 

membandingkan antara dua studi untuk membahas kelebihan dan kekurangannya, atau 

membahas persamaan dan perbedaan huruf tambahan dalam Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia. 

Metode yang digunakan pembahasan ini adalah mengumpulkan sumber-sumber skripsi ini yaitu 

dengan menggunakan metode membaca buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini.  

           Hasil penelitian ini adalah ada persamaan dan perbedaan huruf tambahan dalam Bahasa 

Arab dan Bahasa Indonesia khususnya huruf tambahan dalam kata kerja. Huruf tambahan dalam 

kata kerja Bahasa Arab  (سألتمونيها) terbagi dua yaitu fi’il tsulasi mazid dan fi’il ruba’i mazid, 

adapun Imbuhan dalam Bahasa Indonesia terbagi empat bagian yaitu Prefiks (awalan), Infiks 

(sisipan), Sufiks (akhiran), Kombinasi (gabungan).  

           Wajib bagi para pelajar dan guru-guru untuk mengetahui persamaan dan perbedaan huruf 

tambahan dalam Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia dan penggunaannya dalam kaidah Bahasa 

Arab dan Bahasa Indonesia. 
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  Karena dengan mengetahui persamaan dan perbedaan huruf tambahan dalam Bahasa 

Arab dan Bahasa Indonesia maka para pelajar dan guru-guru mudah membuat kalimat yang 

sesuai dan makna yang sesuai dalam Kaidah Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia.  

Contoh:  

 اَْكَرمَ ditambah alif menjadi َكُرمَ -
Makna dalam Bahasa Indonesia adalah mulia menjadi memuliakan. Dan faedah dalam 

Bahasa Arab adalah mendatangkan makna sifat/sikap. Dan faedah dalam Bahasa 

Indonesia bermakna “bersikap terhadap”. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 مقدمة - أ

اللغة العربية هي جمموعة من الرموز الصوتية الىت حتكمها نظام معني والقى       

ق اإلتصال بني بعضهم وبعض. يتعرف هبا إفراد اجتمع ما على داللتها يقصد حتق

لكل اللغة قواعد وقانون تنظيم كل تلك اللغة حىت تسلم من العلل واألخطاء وكانت 

 1وحتملها إىل سهولة الفهم على إفراد اجملتمع تعبري أغراضهم ومقاصدهم.

ختتص قواعد الصرف ببنية الكلمة العربية وكل ما نظر عليها من تعبري سواء       

رفيم واحدة بغريها. أو بيتحد بالزائدة أو بالنقص. يف تشكيل الكلمة بواصلت مو 

 تكون الكلمة.املورفيمات 

حروف الزائدة عشرة جيمعها لفظ وهي )سألتمونيها(. كما عرفنا ولكل عالمة       

تساعد على معرفة أنه زائد.  واحلروف الزائدة هي حروف الىت وقعت يف صدر 

الكلمة والالحقة يف الفعل لتأليف كلمة اجلديدة. كمثل احلروف )ك، ت، ب( هي 

                                                           
1
 15م(، ص. 2010)ميدان: فردن مليا سرنا،  املدخل إىل علم اللغة،خليد نسوتيون، ص  
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روف األخر  فتسمى حروفا احلروف األصلية الىت يتكون منها الفعل )كتب( أما احل

2زائدة.
 

 وتعريفها مما يلى : Imbuhan اإلندونيسية توجدوهكذا يف اللغة        
Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia “Imbuhan adalah bubuhan (yang 

berupa awalan, sisipan akhiran) pada verba untuk membentuk kata baru)”.
3
 

املعىن : هو توفية )الىت يكون من صدر الكلمة، الالحقة( يف الفعل لتأليف كلمة 

 اجلديدة. 

أمهية بني حروف الزائدة يف اللغة العربية واإلندونيسية  وأما دراسة تقابلية       

للتالميذ واملدرسني أن يهتموا هذا األمر يف تعليم تقابلية حىت يقدر التالميذ وضع 

ن هذا البحث حتت وا فيها تعليم اللغة العربية وكاالصحيحة فيها ويسهلاجلملة املفيدة 

 املوضوع "حروف الزائدة يف اللغة العربية واللغة اإلندونسية )دراسة تقابلية(".

 أسئلة البحث -ب

قبل أن تبحث الباحثة هذه الرسالة، أرادت الباحثة أن تبحث عن أسئلة       

 البحث، أسئلة يف هذا البحث هي:

 كيف إستعمال حروف الزائدة يف قواعد اللغة العربية واللغة اإلندونيسية؟ -1

 ما املساوات واملفارقات بني حروف الزائدة يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية؟ -2
                                                           

 26، )بريوت: دار النهضة تاعربية، بدون السنة(، ص. التطبيق الصريفعبده الراجي،   2
3
 Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Mitra Pelajar), hal.195 
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 أهدف البحث -ج

 أما أغراض البحث الىت تبحث إليها الباحثة فهي كما يف ألمور آالتية:       

 .دة يف قواعد اللغة العربية واللغة اإلندونيسيةملعرفة إستعمال حروف الزائ -1

ملعرفة املساوات واملفارقات بني حروف الزائدة يف اللغة العربية واللغة  -2

 .اإلندونيسية

 أمهية البحث  -د   

 سيستفيد املعلومات من هذا البحث كما يلى:          

بتدريس نظرية، من الناحية النظرية، أن يكون هذه الرسالة مدخلة الىت تتعلق  (1

 القواعد عن املدة النحو.

بقية ترجوا هلذه الرسالة أن تكون نافعة. واملشكلة طتطبقية، من الناحية الت (2

للمدرسني وطلبة يف املدرسة، أو املعهد الذ  يقوم بالتعليم اللغة العربية واللغة 

 وللجامعة أن توفر مراجع الدراسة املكتبة اجلامعة.اإلندونيسية، 
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 حدود البحث    -ـه

احلدود املوضوعية: حدود عن املوضوع هذا البحث "حروف الزائدة يف اللغة  (1

 العربية واللغة اإلندونيسية )دراسة تقابلية(" 

 م. 2015 -2014احلدود الزمانية: جر  هذا البحث يف العام الدراسى  (2

 املصطلحاتحتديد  -و

عن هذه الرسالة حتسن هبا أن تبني معاىن املصطلحات قبل أن تبحث الباحثة         

 يف هذه املوضوع كما يلى:

 حروف الزائدة (1

ف الزائدة هو حرف معىن ُيستعمل للداللة على التأكيد أو احلصر أو و ر ح     

وهي حروف الىت وقعت يف صدر الكلمة والالحقة يف الفعل واإلسم  4املبالغة.

 لتأليف كلمة اجلديدة ويتغري املعىن القواعد.

  وهي: Imbuhan أما حروف الزائدة يف اللغة اإلندونيسية يسمى

“Imbuhan adalah sebuah bentuk biasanya berupa morfem terikat, yang 

diimbuhkan pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata”.
5 

                                                           
4
  89م(، ص.  2008)بريوت: لبنان، معجم الإعراب يف النحوى العريب،جورج مرنى عبد املس يح،   

5
 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), hal. 177 
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املعىن : هو شكل املورفيم التابعة الذي زيد على األساس يف العملية التشكيل 

 .الكلمة

 اللغة العربية (2

اللغة إصطالحا: أداة الفكر  6لغة. -يلغو -اللغة لغة: اسم مشتق من كلمة لغا        

أما اللغة العربية:  7والتغاهم مع غريه.آلة العقل إبتكرها اإلنسان لتكون وسيلة اإلتصال 

  8الكلمات الىت يعربها العريب أغراضهم.

اللغة العربية إحد  اللغات السامية، وهي لغة أمة العرب القدمية العهد،      

كانت تسكن اجلزيرة املنسوبة إليها يف الطارق العرىب من  الشائعة بالذكر، الىت

 9آسيا.

 اللغة اإلندونيسية (3

 أن اللغة هي: 
“Alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi yang 

dihasilkan manusia.”
10

 

 املعىن: آلة اتصال بني األعضاء اجملتمع كرمز الصوت الذ  حصل اإلنسان.
                                                           

6
 726ب)يروت: دار املرشق( ص. املنجيد فيفي اللغة والعمل، لويس معلوف،  
7

  40م(، ص. 1955، )مرص ابلفجاةل: مطبعة هنضة، املؤجر يف الطرق الرتبويةمحمد عطية الأبراش،  
8
    9م(، ص.2000)بريوت: املكتبة العرصية، جامع ادلروس العربية، املصطفى الغالبيىن،  
9

 4م(، ص. 1916عربية ابلأزهار املعاهد ادلينية: العلوم الالوس يط يف الأدب العرب واترخيية، اجلزء الأول، أأمحد الإسكندارى ومصطفى عناىن،  
10

 Gorys Keraf, Tata Bahasa Indonesia Untuk Sekolah Lanjutan Atas, (Jakarta: PT. Nusa Indah, 

1984), hal. 16 
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وقال مشتاق عباس معىن، إن اللغة اإلندونيسية هي: جمموعة من اللغات       

املطوقة يف اإلندونيسية ومناطق من جزائر املاليوية يف اإلندونيسية أو مليزية الىت تقع 

 11يف جنوبية شرقية من آسيا.

 وقال أخر:     

“Wilayah yang bertentangan di daerah khatulistiwa dari barat ke timur dari 

ujung pulau Sumatera sampai Meurauke di Irian Jaya.”
12

 

املعىن: إندونسيا والية يف خط اإلستواء من الغرب إىل الشوقى من جبزرة سومطرة إىل 

 مروكى بإريان جايا.

 وقالت أخر :
“Bahasa Nasional bagi seluruh bangsa Indonesia yang berasal dan berdasarkan 

bahasa Melayu Modern.” 

 املعىن: اللغة اإلحنادية إلندونسيا كانت من اللغة املاليون املعاصرة.

 منهجية البحث -ز

كان منهج البحث لكتابة هذه الرسالة هو منهج الوصفى املقابلة وهي          

يقابل بني الدراسني ليبحث زيدته وعيوبه، أو املساوات واملفارقات بني حروف الزائدة 

يف اللغة العربية ويف اللغة اإلندونسية فستخدم الباحثة األسلوب املقابلة. الطريقة الىت 

                                                           
11
 97م(، ص. 2013مش تاق عباس معىن، املعجم املفصل، )بريوت: لبنان،  

12
 L. Pinayungan, Ilmu Bumi Nasional, Jilid 1, (Medan: Firma Maju, 1937), hal. 2 
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استخدمتها الباحثة جلمع البيانات هلذه الرسالة هي طريقة اإلطالع على الكتب 

 .والنشرات العلمية املتعلقة هبذه الرسالة

 باحث املكتىبوأما طريقة تأليف هذه الرسالة وكتابتها فهي: طريقة ال         

(Library Research)  وجلمع املعلومات الىت تتعلق هبذه الرسالة. وكيفية كتابة هلذه

الرسالة تناسب فيما يف الكتاب: "دليل إجرائي لكتابة البحث العلمى شعبة جامعة 

 م.2011جوت كاال اإلسالممية احلكومية لنجسا عام 




