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 الصف الثالثطالب مفردات اللغة العربية  اهتمام تعلم لنهضة ”باور بوينت“استخدام وسائل 

 ٦١٠ ٧/ ٦١٠٢سيرانج بانتين للسنة الدراسية  كوجون محمدية اإلبتدائية مدرسة فى

 

 هذا البحث

 يوكياكرتابمقدم اىل قسم تعليم اللغة العربية جبامعة حممدية 

 الدرحة العلمية إلمتام أحد الشروط للحصول على

 ىف تعليم اللغة العربية

 :ةالباحث

 تري بودي اتامى
٢١٠٢١١٢٢١٢٢ 

 العربية اللغة تعليم قسم

 اتاللغ تعليمكلية 

 بيوكياكرتاجامعة محمدية 

٦١٠٧ 
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 الشعار

 

 ُاْطُلِب الِعْلَم ِمَن الَمْهِد ِإلَى اللَّْحدِ 
 Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang kubur (HR. Bukhori) 

ر  َواهللُ ِبَما تَ ْعَمُلوَن ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت  آَمنُ ْوايَ ْرَفِع اهللُ الَِّذيَن  َخِبي ْ  
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang  

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Al-Mujadalah : 11) 
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 اإلهداء

 

اهلل حفظه والدى, الزمان كل على افتخارابه عاليا رأس رفع من إىل  

.العافية و الصحة ىف اهلل أبقاها والدتى, بدعائها أمطرتىن و, حبناهنا غمرتىن الىت إىل  

.بدوهنم ىل قيمة الذين أخواتى و إخواىن, فيهم أرغب من إىل  

.أصدقائى و زمالئى املساعدة و املعونة يد ىل قدموا من إىل  

.يوكياكرتا حممدية جبامعة اللغات تعليم كلية العربية اللغة تعليم قسم إىل  
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٤٥ ............................................................ البحث نتائج الباب الرابع   
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التقدير و الشكر كلمة  

الرحيم الرمحن اهلل بسم  

 مضلّ  فال اهلل يهدى من أعمالنا سّيئات من و أنفسنا شرور من باهلل نعوذ و نستعينه و حنمده     

له,و من يضلل فال هادى له.أشهد أن ال اله اال اهلل وأشهد أن حممد الرسول اهلل،ـ أصلى و أسلم 

.شفاعة كل أعطانا الذي, سلم و عليه اهلل صلى حممَّد شفيعنا و نبينا على  

 و اهلل برمحة, الرسالة هذه إلمتام البحثة إجراء و لالطالع شهورا و أياما ةالباحث استغرق وقد      

 إىل الشكره جزيلة و حتية إال للباحثة كلمة ال و فالكالم, البحث هذا كتابة متت معونتها و بنصرها

:هم أولئك و, البحث هذا كتابة إمتام ىف املساعدة و باملعوانة أيديهم مّدوا قد الذين إىل و تعاىل اهلل  

 و تربية إهتمام ىف اجتهدا الذان مها, سودارمى أمى و, سارجونو أىب, احملبوبني للوالدين. ١          

     اهلل فجزامها, ملل و تعب دون احملبة و السعى و بالدعاء أوالدمها هتذيب و تأديب              

.اجلزاء أحسن                

      العربية اللغة تعليم قسم كرئيس, املاجستري نورديينتو تلقيس األستاذ الشيخ فضيلة. ٠          

.                             يوكياكرتا ديةحممّ  جبامعة                

      العربية اللغة تعليم قسم كسكريتري, املاجستري نتوفورو  جوكو ناناج األستاذ فضيلة .٣          

.يوكياكرتا ديةحممّ  جبامعة                 

 .مشرف البحث العلمي األستاذ راجي الفضيلة املاجستري. ٤
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