
 إقرار الطالبة
 

 أنا املواقعة أدناها : 

الرحمة منيرر : لطيفة نو       اإلسم  

20140820029:    رقم الق  

في تعلم اللغة العربية في بستان األطفال عائشية  ريقة الحركة والغناءالط تطبيقاملوضوع  : 

                                                                                 2018-2017 ةراسي  نة الد  س  للفرمبانان كالتين 

 أقرر بأن  هذه الرسالة التي أحضرتها لتوفير شرط من شرط النجاح لنيل درجة سرجانة          

في كلية تعليم اللغات في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا, و عنوانها :         

في تعلم اللغة العربية في بستان األطفال عائشية  ريقة الحركة والغناءالط تطبيق

                                                                             2018-2017  ةراسي  نة الد  س  للكالتين  فرمبانان 

ضرتها و كتبتها بنفس ي وما زورتها من إبداع غيري أو تأليف اآلخر. وإذا أدعى أحد خأ         

ولية على املشرف ست من بحثي فأنا أتحمل املسؤ يمستقيال أنها من تأليفه و تبين أنها فعال ل

أو على مسؤولي كلية تعليم اللغات في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا. 

                                          .   حررت هذا اإلقرار بناء على رغبتي الخاصة واليجبرني أحد على ذلك

 الباحثة             

 

        لطيفة نور الرحمة منير

     20140820029   



ةموا فقة املشرف  

 

الم عليكم ورحمة هللا و بركاتهلس  ا  

ذي قد  إن  
 
: متها الطالبةهذا البحث العلمي  ال  

 االسم               : لطيفة نور الرحمة منير

د        :  20140820029رقم القي   

في تعلم اللغة العربية في بستان األطفال  ريقة الحركة والغناءالط تطبيق:            املوضوع

2018 -2017 ة راسي  نة الد  س  للعائشية فرمبانان كالتين     

إلى البحث و أدخل فيه بعض التعديالت و االصالت حتى  ال مانع  ةاملشرف تبعد أن نظر           

راسة و 
لغات للمناقشة و إتمام الد 

 
غة العربية كلية تعليم ال

 
لتقديمه إلى قسم تعليم الل

                                                                                                              .   على درجة سرجانة الحصول 

الم عليكم و رحمة هللا و بركاتهلو ا س   

 

2018أبريل  2٣يوكياكارتا   

              , البحث ةمشرف

 

 

          إيرما فبرياني املاجستير       

1989021020170419٣044 

 



 تقرير لجنة املناقشة

 

متها الطالبة : لمىلقد تمت املناقشة لهذا البحث الع الذي قد   

: لطيفة نور الرحمة منير                               االسم             

د 20140820029:                                    رقم القي   

2018مايو  51:             تاريخ إمتحان املناقشة   

في تعلم اللغة العربية في بستان  ريقة الحركة والغناءالط تطبيق:                           املوضوع         

2018-2017 ةراسي  نة الد  س  للاألطفال عائشية فرمبانان كالتين   

 قد قررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانة في قسم تعليم اللغة العربية.

                   لجنة املناقشة

 اإلسم      الوظيفة                      التوقع

املناقشة ةرئيس     ............... املاجستير يإيرما فبريان    

املناقشة األولى    ............... املاجستير يإيرما فبريان    

ثاني   املناقش ال          ............... املاجستير يايات هدايات   

 رئيس كلية تعليم اللغات        

 

 الدكتور سور ينتوا           

197٣062920101019٣002  

 



قدير
َ
كر و الت

 
 كلمة الش

 

أسالة جزيل النوال, و  الثبات في الحال  الحمدهلل على كل حال, و أشكر  على املتوال, و          

و املال, و  أصلى و أسالم ين على خير  الصابرين الشاكرين محمد صلى هللا عليه و سالم و 

 على اله و أصحابه الغر امليامين, و التابعين و من تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد.

ذا البحث, فله سبحانه الهج بالحمد و الثناء, فقد من هللا تعظيم باإلنتهاء من اإلعداد ه          

فلك الحمد يا ربي حتي ترض ى, على جزيل نعماتك و عظيم عطاعطك. بعد حمد هللا تعال, 

همة في عملية صناعة هذا البحث إلى خير سا أقدم  الشكر و التقدير  إلى الذين كانو اليهم امل

علومات و لهم أجرا, و لم يكن الوجود و لم يبخل أحدهم بش يء طلبته من العلوم  و امل

 يحدوهم إال العمل بالجاد املخلص. منهم:

 فضيلة املكرم الدكتور إنسينير غوناوا كمدير بجامعة محمدية يوكياكرتا.( 1

فضيلة املكرم الدكتور سورينطو كعميد لكلية تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية  (2

 يوكياكرتا.

تلقيس نور دينتو املاجستير لقسم تعليم اللغة العربية كلية فضيلة املكرم األستاذ ة ( ٣

 تعليم اللغة بجامعة محمدية يوكياكرتا.

 يرما فبريانىة إالبحث العلمي األستاذ  ةمشرف( 4

 في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا.أساتيذى الكرام جميع ل( 5

يرربياني بتربية إسالمية و يأدبني بأحسن  تأديب و يراعيان برعاية  لذانألبي و أمي ال( 6

 حسنة, فجز هللا لهما بأحسن الجزاء  املضاعف في الدنيا و األخرة.



التي قد ساعدت  بستان األطفال عائشية فرمبانان كالتين ( لرئيسة املدرسة و املدرسون في7

 الباحثة وتستقبل كل مطلوب للباحثة 

 2014ملرحلة  تقدير لجميع األصدقاء في قسم تعليم اللغة العربية, الخاصة( الشكر و ال8

 قد يعطيني تشجيع ليختتم هذا البحث العلمى.

أنه في كتابة هذه الورقة ال يزال هناك العديد من أوجه القصور ،  باحثةيدرك ال          

أجل الكمال في هذا العمل. االقتراحات واالنتقادات التي تبني من  تقبل الباحثةوبالتالي فإن ا

بشكل خاص  الباحثةأن هذه األطروحة يمكن أن توفر فوائد  لباحثةمل اتأفي الختام ، 

   وللقراء بشكل عام.

جزاكم هللا خيًرا أحسن الجزاء. وأسأل هللا أن يو فقنا جميعا إلى صراط املستقيم و طرق 

 لبسليم

 

 

 

 

2018أبريل  2٣يوكياكارتا   

 الباحثة             

 

        لطيفة نور الرحمة منير

     20140820029    
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