
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

عار
ّ

 الش
 

ًئا َوُهوَ   ٌر َلُكْم ۖ َوَعَسٰى َأْن ُتِحبُّوا َشي ْ ًئا َوُهَو َخي ْ َوَعَسٰى َأْن َتْكَرُهوا َشي ْ
 َشرٌّ َلُكْم ۗ َواللَُّه يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم ََل تعلمونَ  ) البقر ة ه : 612 (

 

“…Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui…”(QS. Al-Baqarah: 216) 

 

 

 

 

ْوا اْلَعَرَب لَِثََلٍث: ِِلَنَِّنْي َعَرِبيٌّ َواْلُقْرآُن َعَرِبيٌّ وََكََلُم َأحِ  نَّ ِِ أَ ب ُّ ََ ِِ اْل ْه
 َعَرِبيٌّ 

Artinya : “Cintailah bahasa Arab karena tiga hal: karena aku (Nabi SAW) orang 

Arab, AL-Qur’an bahasa Arab dan percakapan ahli Surga adalah bahasa Arab”  

(Dari Ibnu Abbas, Riwayat Muslim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اإلهداء

 

  توفيق عمرلزوجي املحبوب الفاضل 

 لوالدان املحبوبان الفاضالن تاتع مختار و سوميدي 

  لوالدتان املحبوبتان الفاضلتان رات إيرما رحماينت و كترنا أغستينا 

 فطري, مطيعة زهرة الجنة, ألخواتي املحبوبة الجميلة نور فضيلة, فديا ولدان, ثا زكية 

 لطفية غستينا, عطية كاملة, ثبت شلبية.

 وبين لجميع أسرتي املحب 

 لجميع أساتيذتي الكرام الفضالء في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا 

   5102ألصحابي املحبوبين في قسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا لمرحلة 

 لجميع األصدقاء في قسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا 

 محمدية يوكياكرتا لجميع األصدقاء في جامعة 

 لقسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا 

 .ألصحابتي املحبوبة الجميلة فيدل دغنا, سرة حنيفة 

 

 

 

 

 

 

 



 

كر
ّ

قدير كلمة الش
َ
و الت  

 

جزيل النوال, و  الثبات في  أله, و أسجميع النعمة الحمدلله على كل حال, و أشكر  على           

أصلى و أسلم على خير  الصابرين الشاكرين محمد صلى الله عليه و سالم و  الحال و المال, و

 حسان إلى يوم الدين أما بعد.إله و أصحابه الغر الميامين, و التابعين و من تبعهم بآعلى 

 عالىوته سبحانه للا, فالعلمي عظيم باإلنتهاء من اإلعداد هذا البحثالفقد من الله           

عد حمد . بسلطانكترض ى, على جزيل نعمتك وعظيم  ىفلك الحمد يا ربي حتبالحمد و الثناء, 

 هذا البحث ةكتابفي عملية  ركةاشيهم المدل ا, أقدم  الشكر و التقدير  إلى الذين كانو ىالله تعال

 إلى خير الوجود و لم يبخل أحدهم بش يء طلبته من العلوم  و المعلومات و لهم أجر العلمي

 هم إال العمل بالجاد املخلص. منهم:, و لم يكن يحدو عظيم

 .وا كمدير جامعة محمدية يوكياكرتافضيلة المكرم الدكتور إنسينير غونا .0

بجامعة محمدية  اتكعميد كلية تعليم اللغ افضيلة المكرم الدكتور سورينطو   .5

 يوكياكرتا.

ة قسم تعليم اللغة العربيكرئيس الماجستير  عارف همينيفضيلة المكرم األستاذ  .3

 بجامعة محمدية يوكياكرتا.ات تعليم اللغ كلية

 راجي الفضيلة الماجستير البحث العلمي األستاذ مشرف .4

 في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا.أساتذتي الكرام جميع ل .2

 برعاية يتأديب و يراعيانبتربية إسالمية و يأدبني بأحسن  يربياني ألبي و أمي اللذاني .6

 فجز الله لهما بأحسن الجزاء  المضاعف في الدنيا و األخرة. حسنة,



 

تاذ يوكياكرتا األس املحمدية ملحاضر مادة اللغة العربية في المدرسة العالية معلمات .7

أعلى سبكي وملحاضرة مادة اللغة العربية في المدرسة العالية نور األمة يوكياكرتا 

 حث عند فصله.األستاذة تيتي أنيفة الذان يؤذنني بإقامة الب

الشكر و التقدير لجميع األصدقاء في قسم تعليم اللغة العربية, الخاصة لمرحلة  .8

 قد يعطيني تشجيع لختم هذا البحث العلمي. 5102

قد شعرت الباحثة أن في كتابة هذ البحث هناك النقصان, فلذالك يقبل الباحثة           

وذالك زيادة على كمال هذ العمل. وفي اإلقتراحات و اإلصالحات حول كتابة هذ البحث 

اإلختتام, يتمنى الباحثة أن هذ البحث العلمي ذو منفعة كثيرة للباحثة خصوصا و للقارئ 

 عموما  جزاكم الله خير الجزاء. وأسأل الله أن يو فقنا جميعا إلى صراط المستقيم.

 

 

5102مارس  0 يوكياكارتا  

 الباحثة                

 

 

 

 شفاء الرحمة 
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