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ّ

 ال درجة ما قصدناها إال االمتياز بالتعلم و الدعاء
“Tidak ada gelar yang kami maksud selain keunggulan dengan belajar, berdoa 

dan percaya” 

( KH. Hasan Abdullah Sahal ) 

ّ

 

ُرَك ِإالَّ بِالّلِه َواَل َتْحَزْن َعَلْيِهْم َواَل  ُُُروَن  َتُك ِفي ضَ َ) َواْصِبْر َوَما َصب ْ ٍ  مََِّّّا َََّْ  ْي

 - 721سورة النحل  :  -

“Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu 

itu melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah 

kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan 

janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka 

tipu dayakan. “ 

( An-Nahl : 127 ) 

 

 

Act the way you want to be and soon you will be the way you act 

 اإلهداء



 ألبي و أمي ( H.Muhammad Roni,SE dan HJ.Heni Ariyanti,SE  )  ذان يربيان بتربية إسالمية
ّ
الل

 .فجزي الله بأحسن الجزاء في الدنيا و األخرةويأدبان بأحسن تأذيب و يراعي برعية حسنة ، 

 .لجميع أسرتي املحبوبون 

 .جميع األساتذ و األساتذات الكرام 

  ّة.جميع األصدقاء في قسم تعلىم اللغة العربي 

  بمعهد دار السالم كونتور جميع األصدقاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ّكلمةّالشكّرّوالتقدير

فضيلة المتوال، و أسألة جزيل النوال، و الثبات في الحال و الحمد لله على كل حال، و أشكر على 

المال، وأصلى وأسلم على خير الصابرين الشاكرين محمد صلى الله علىه و سلم، و على اله و أصحابه الغر 

 الميامين، و التابعين و من تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد .

البحث، فله سبحانه الهج بالحمد و الثناء، فلك فقد من الله تعظيم بااإلنتهاء من إعداد هذا 

الحمد ياربي حتي ترض ى، على جزيل نعماتك و عظيم عطاعتك. بعد حمد الله تعال، أقدم الشكر و تقدير 

إلى الذين كانو اليهم المشاهمة في عملية صناعة هذا البحث إلى خير الوجود و لم يبخل أحدهم بش يء طلبته 

 لهم أجرا، و لم يكن يحدوهم إال العمل بالجاد املخلص. من العلوم و المعلومات و 

و الشكر التالي,  أوجهها إلى أمي و أبي الذي بجهدهما أستطيع أن أصل إلى هذا الحال و المقام, و 

بدعاءهما سّهل الله لي في جميع أموري و يّسر الله لي في جميع األحوال, و بتربيتهما الحسنة و الجّيدة بعد 

القّوة من الله جعلني مسلما و عبدا لله رّب العالمين, ولن أستطيع أذكر جميع الخيرات ألبي و الهداية و 

 أمي كلها, فلعّل الله يسمح لهما الجّنة في أعلى المكان, و سّهل الله لهما جميع األمور.

كر أيضا ألخي الّصغير املحبوب على تشجيعهما التمام هذا البحث بأسرع مايمكن و بأحسن
ّ
 والش

 مايكن, فلعّل الله ُيسّهل لهما في جميع األمور لدنياهما و آخرتهما.

, حفظه الله تعالى. و هو الذي أنصحني و أرشدني و عارف حمين و أشكر شكرا جزيال لألستاذ 

 شّجعني و أعطاني العلوم الّنافعة خاّصة في اللغة العربّية, لعّل الله يجزيه بأحسن الجزاء.

كر إلى و ال أنس ى أن أقّدم ك
ّ
 جميع مدّبر و األعضاء وحدة انشطة الطلبة املجّدد بجامعةلمة الش

 . في أداء البحث  ممحّمدّية يوكياكرتا, إلذنه

ّريج خو كلمة الشكر التالية, لجميع أصحابي في قسم تعليم اللغة العربّية و ألصحابي المكرمين 

 على دعائهم و تشجيعهم و مساعدتهم التمام هذا البحث. معهد دار السالم كنتور 

كر إلى سعادة: ةفي هذه المناسبة قّدم الباحث
ّ
 كلمة الش

 فضيلة المكرم األستاذ الدكتور إنسينيور غوناوا كمدير بجامعة محمدية يوكياكرتا. .1



فضيلة المكرم األستاذ دكتور سورينطو كعميد لكلية تعلىم اللغة بجامعة محمدية  .2

 اكرتا.يوكي

فضيلة المكرم األستاذ تلقيس نوردينتو الماجستير لقسم تعلىم اللغة العربية كلية تعلىم  .3

 الغة بجامعة محمدية يوكياكرتا.

 الماجستير. عارف خمينمشرف البحث العلمي األستاذ  .4

 جميع األساتيذات في قسم تعلىم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا. .5

ني بتربية إسالمية و يأدباني بأحسن التأديب و يراعيان برعية اللذان يربياجد و جّدة  .6

 حسنة، فجز الله لهما بأحسن الجزاء المضاعف  في الدنيا و األخرة

ألبي وأمي اللذان يربياني بتربية إسالمية و يأدباني بأحسن التأديب و يراعيان برعية  .7

 خرة.حسنة، فجز الله لهما بأحسن الجزاء المضاعف  في الدنيا و األ 

 مدّبر و األعضاء وحدة انشطة الطلبة املجّدد بكل شكر و التقدير إلى ةقدم الباحث .8

 أختي صغير املحبوبة التي قد أعطى الحماسة و مساعدة إلى الباحثة. .9

لغة العربية للمرحلة جميع األصدقاء و الصديقات االعزاء في قسم تعلىم ال .11

 خاصة.   2115الدراسية

 املحبوب خّريج من معهد دار السالم كنتور  جميع األصدقاء و الصديقات .11

 أن  ة لكم شكر جزيال و جزاكم الله أحسن الجزاء. رجا الباحث ةشكر الباحث

 و للقراء عموما. ةيكون هذا البحث نافعا للباحث

 يوكياكرتا، 

 ةالباحث 



 

 أوكتافا نوهي زهرة محّمد

21151821131 
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