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عار 
ّ

 الش

 

60 Biografi Ulama Salaf (Terjemah) “  
Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam 

dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya 
dan kemudian menyebarkannya”.  

(Sufyan bin Uyainah   )  
 

 

 

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ … َا ََيَْشى اَّللم  (28)فاطر:…ِإَّنم
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah 

para ulama (orang-orang yang berilmu). – (Q.S Fathir: 28) 
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 اإلهداء 

 سونرتلوالدي املحبوب الفاضل  ❖

 سّتي أرفالوالدتي املحبوبة الفاضلة   ❖

 أزيز أؤلي أولحق ألخي املحبوب الجميل ❖

 أنيسا أفيفا ةالجميل ةاملحبوب ألختي ❖

 املحبوبينلجميع أسرتي  ❖

لجميع أساتيذي الكرام الفضالء في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية  ❖

 يوكياكرتا

محمدية يوكياكرتا ملرحلة   بجامعةالصحابي املحبوبين في قسم تعليم اللغة العربية  ❖

٢٠١٤ 

 محمدية يوكياكرتا بجامعةلقسم تعليم اللغة العربية  ❖
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قدير ك
َ
كر و الت

ّ
 لمة الش

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

لهج بالحمد و الثناء, فقد من هللا تعظيم باإلنتهاء من اإلعداد هذا البحث, فله سبحانه ا          

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

في عملية صناعة هذا البحث إلى خير  اهمةسليهم املإأقدم  الشكر و التقدير  إلى الذين كانو 

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

 يحدوهم إال العمل بالجاد املخلص. منهم:

 كمدير جامعة محمدية يوكياكرتا.غوناوان بوديانتو فضيلة املكرم الدكتور ( ١

 بجامعة محمدية يوكياكرتا. اتكعميد كلية تعليم اللغسوريانتو فضيلة املكرم الدكتور  (٢

  قسم تعليم اللغة العربية كلية  كرئيس املاجستيرعارف حميني فضيلة املكرم األستاذ ( ٣

 بجامعة محمدية يوكياكرتا. اتاللغتعلم 

 يايات هدايات األستاذالعلمي مشرف  البحث ( ٤

 في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا.أساتيذى الكرام جميع ( ل٥

برعاية  ييراعيانبأحسن  تأديب و  نيايأدببتربية إسالمية و  الذان يربيانيألبي و أمي  (6

 .هللا لهما بأحسن الجزاء  املضاعف في الدنيا و األخرة ى فجز  حسنة,
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َفال في املدرسين لرئيسة املدرسة وجميع( 7
ْ
ط
َ
أل
ْ
التي أرجاسا باسيراما سومينيب   PGRIَرْوَضة ا

 قد ساعدوني  وتستقبلوا كل ما طلبت منهم

قد  ٢٠١٤ملرحلة الشكر و التقدير لجميع األصدقاء في قسم تعليم اللغة العربية, الخاصة ( 8

  .يعطيني تشجيع لختم كتابة هذا البحث العلمي

ال يزال هناك العديد من أوجه البحث العلمي  في كتابة هذأن  باحثاليدرك           

القصور ، وبالتالي فإن املؤلفين يقبلون االقتراحات واالنتقادات التي تبني من أجل الكمال 

املؤلفون أن هذه األطروحة يمكن أن توفر فوائد في هذا العمل. في الختام ، يأمل 

 للمؤلفين بشكل خاص وللقراء بشكل عام.

 .جميعا إلى صراط املستقيم ايوفقن . وأسأل هللا أنجزاكم هللا أحسن الجزاء

 

 

 

 ٢٠١9 أغسطس ١٤ يوكياكارتا       

 الباحث                    

  

 لقمان الّرِّيزل                

                           ٢٠١٤٠8٢٠٠٠6  
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 .Error! Bookmark not defined ............................................................. خلفية البحث أ.
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 .Error! Bookmark not defined ....................................................... وسائط التعلم .١
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َفال نظرة عامة العربية ب.
ْ
ط
َ
أل
ْ
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Bookmark not defined. 

..... ..........................................................................................................................تاريخ١

Error! Bookmark not defined. 

َفال .٢
ْ
ط
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أل
ْ
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َرْوَضة  لطالب املفردات العربية استخدام و سيلة الرسوم املتحركة لترقية مهارة أ.

َفال
ْ
ط
َ
أل
ْ
 6٥ ........................................................................ أرجاسا باسيراما سومينيب  PGRIا

  عملية استخدام املفردات الصوتية املرئية )املتحركة( في تعلم اللغة العربية َرْوَضة  .١

َفال
ْ
ط
َ
أل
ْ
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َفال
ْ
ط
َ
أل
ْ
 Error! Bookmark not .... أرجاسا باسيراما سومينيب.  PGRIالعربية في َرْوَضة ا
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َفال .٣
ْ
ط
َ
أل
ْ
  أرجاسا باسيراما    PGRIدروس املفردات العربية املتحركة َرْوَضة ا
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ردود الطالب على استخدام الوسائط السمعية البصرية )الرسوم املتحركة( في تعلم  ب.

َفال
ْ
ط
َ
أل
ْ
 Error! Bookmark not .. أرجاسا باسيراما سومينيب.  PGRIاللغة العربية َرْوَضة ا

defined. 
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