إقرار الطالبة
أان ادلواقعة أدانه:
اإلسم

 :فطري ايو عن هللا

رقم القيد

:

ٖٕٕٖٓٓٓٓٔٓٛ

أقرر أبن ىذه الرسالة اليت أحضرهتا لتوفري شرط من شروط النجاح لنيل درجة سرجاان ) (S-1يف قسم تعليم اللغة
العربية كلية تعليم اللغات جامعة دمحمية يوكياكرات ،وعنواهنا:
"إدارة الفصل يف تعليم اللغة العربية دراسة احلالة لدى الطالب العاشر يف ادلدرسة الثانوية دمحمية ٖ
يوكياكرات السنة الدرسية ".ٕٓٔٚ – ٕٓٔٛ
أحضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا غريي أو أتليف االخر .وإذ إدعى أحد يف ادلستقبل أهنا من أتليف
أحتمل ادلسؤلية على ادلشرف او على مسؤولييت يف قسم تعليم اللغة
غريي وتبني أهنا فعال ليست من حبثى فأان ّ
العربية كلية تعليم اللغات جامعة دمحمية يوكياكرات .حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على
ذلك.
يوكياكرات ٕٗ ،مايو ٕٓٔٛ
الباحثة
فطري ايو عن هللا
ٖٕٕٖٓٓٓٓٔٓٛ

موافقة املشرف
السالم عليكم ورمحةهللا وبركاتو
إن ىذا البحث العلمي الذي ق ّدمتو الطالبة:
اإلسم

 :فطري ايو عن هللا

رقم القيد ٕٖٕٖٓٔٓٛٓٓٓ :
العنوان

 :إدارة الفصل يف تعليم اللغة العربية دراسة احلالة لدى الطالب العاشر يف ادلدرسة الثانوية دمحمية ٖ
يوكياكرات السنة الدرسية .ٕٓٔٚ – ٕٓٔٛ

بعد أن نظر للمشرف إليو و أدخل فيو بعض التعديالت والتصحيحات حىت ال مانع لتقدميو إىل قسم
تعليم اللغة العربية كلية تعليم اللغات جبامعة دمحمية يوكياكرات ،للمناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجاان
).(S-1
و السالم عليكم ورمحةهللا وبركاتو
يوكياكرات ٕٗ،مايو ٕٓٔٛ
مشرف البحث
تلقيس نوردينتو ادلاجستري
ٜٕٕٕٜٖٕٔٛٓٗٔٓٔٗٓٗٔٓٙ

ورقة االعًتاف
ىذا البحث حتت ادلوضوع  :إدارة الفصل يف تعليم اللغة العربية دراسة احلالة لدى الطالب العاشر يف ادلدرسة
الثانوية دمحمية ٖ يوكياكرات السنة الدرسية .ٕٓٔٚ – ٕٓٔٛ
والكتاب - :
االسم  :قطري ايو عن هللا
رقم الطالبة ٕٖٕٖٓٔٓٛٓٓٓ :
اتريخ امتحان ادلناقشة  ٔٗ :مايو

ٕٓٔٛ

جملس املناقشة
االسم

تلقيس نوردينتو ادلاجستري

الوظيفة

التوقيع
...................

تلقيس نوردينتو ادلاجستري

ادلناقش األول

...................

ارما فيربايين

ادلناقشة الثاين

...................
يوكياكرات ٕٗ ،مايو
عميد كلية تعليم اللغة
دوكتور سوراينتو
ٕٜٖٕٜٕٜٓٓٔٚٓٙٓٔٓٔٓٔ

ٕٓٔٛ

الشعار
 قيد صيودك ابحلبال الواثقة.… العلم صيد و الكتابة قيده
 و تًتكها بني اخلالئق طالقة.… فمن احلماقة أن تصيد غزالة
)(على إمام الشافعي
“Ilmu adalah buruan, sedangkan tulisan adalah pengikat #
Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat
Adalah sebuah kebodohan jika engkau berburu kijang
Lalu kau biarkan dia lepas pergi dengan hewan lainnya”

أجدر أن الَتَ ْزَد ُرْوا نعمةَ هللا عليكم (رواه
ُ  وال تنظروا إىل من ىو فوقكم فهو،أسفل منكم
َ انظروا إىل من ىو
)الشيخان
“ Pandanglah orang yang lebih rendah dari padamu, Jangan memandang kepada
orang yang lebih tinggi dari padamu karena yang demikian itu adalah lebih baik,
agar kamu jangan menganggap kecil ni'mat Allah yang telah dianugerahkan
kepadamu.”
(HR. Bukhori dan Muslim)

اإلهداء


لوالدي احملبوب مناسر
لوالديت احملبوبة حريدى وايت
ألخي احملبوب دمحم توفيق ,و دمحم فاخ روزي ,و دمحم فاضل عبدهللا



ألخيت صغريي احملبوبة فطري أولياء احساين
ألساتيذى قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة دمحمية يوكياكرات
لصادقيت احملبوبة مهة العزيزة اليت تصاحبين عند متململ يف كل شيء



لصادقيت احملبوبة نور الليل من جالجاب
لصاحبيت احلميمة يف الفصل تعليم اللغة العربية ٖٕٔٓ
جلميع األصدقاء ) ٜٔٙ (KKNجامعة دمحمية يوكياكرات الذين تعطونين النصائح
جلميع األصدقاء مرحلة كونتور للبنات االول ((magenta generation



النسان كوجيك ترنس يوكياكرات ترافقين اىل ادلكتبة و اىل مكان كان.
جلماعة مرحلة ٕٕٔٓ يف دائرة يوكياكرات ()pioneer society reg. Jogja













كلمة الشكر التقدير
احلمدهلل رب العادلني ،احلمدهلل الذي كان بعباده خبريا بصريا ،تبارك الذي جعل يف السماء بروجا وجعل
فيها سراجا وقمرا منريا .أشهد ان الإلو إال هللا و أشهد ان دمحما عبده ورسولو الذي بعثو ابحلق بشريا ونذيرا ،وداعيا
إىل احلق إبذنو و سراج وقمرا منريا .اللهم صلى عليو وعلى الو وصحبو وسلم تسليما كثريا .يف ىذا الوقت ،احلمد
هلل مع كل اجلهود ادلبذولة من الباحثني وأخريا االنتهاء من كتابة الرسالة .للباحثني ممتنون للغاية ،ألنو من
ادلساعدة والرمحة من هللا سبحانو وتعاىل ،والباحثني يف النهاية قادرا على إمتام ىذا البحث .مث يف ىذا ادلناقشة ق ّدم
الباحثة الشكرا اجلزيل اىل سعادة:
 .1األستاذ دوكتور غوانوان بوداينتو رئيس جامعة دمحمية يوكياكرات
 .2األستاذ دوكتور سواينتو رئيس كلية تعليم اللغات جامعة دمحمية يوكياكرات
 .3األستاذ تلقيس نوردينتو ادلاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة دمحمية يوكياكرات و ادلشريف يف
كتابو ىذا البحث
 .4مجيع األساتذ واألساتذة وادلواظفني والطالبات ابدلدرسة االبتدائية دمحمية أمباركتاوانج ٖ يوكياكرات
 .5مجيع أسريت احملبوبني
وأخريا ،ال ننسى امتناين جلميع أولئك الذين يرغبون يف مساعدة عملية البحث وكتابة ىذا ادلقال حىت ننأمل.
أنمل اخلريية اليت ابركها هللا سبحانو وتعاىل ،أمني ايهللا.
يوكياكرات ٕٕ ،مايو ٕٓٔٛ
الباحثة
فطري ايو عن هللا
ٖٕٕٖٓٓٓٓٔٓٛ
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