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 كلمة الشكر والتقدير

لله الذي أنعم علينا بنور دةنه المحق المبين، وهو عالم الغيب والشهادة. أشهد المحمد 

أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ال نبي بعده. والصالة 

والسالم على خير املخلوقات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصمحابه أجمعين. أما 

 بعد.

حثة تشكر الله على نعمه حتى تستطيع أن تكمل هذا البحث إلتمام شرط من فإن البا

الشروط للمحصول على درجة السرجانة في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدةة ةوكياكرتا. 

 وفي هذه المناسبة تريد أن تقدم ألف الشكر في كتابة هذا البحث لهؤالء:

 رئيس الجامعة الدكتور غوناوان بودةانتو .0

 فضيلة عميد كلية تعليم اللغات الدكتور سوريانتو جزاه الله خيرا كثيرا .9

 فضيلة رئيس قسم تعليم اللغة العربية عارف همين  .0

نانانج جوكو بوروانتو الذي ةفضل الباحثة بالتوجيهات  فضيلة المشرف .2

واإلرشادات وبذل جهوده في اإلشراف على كتابة هذا البحث بكل صبر واهتمام 

 وقاته وأعماله، جزاه الله تعالى أحسن الجزاء وبرك الله فيهكبير خالل أ

سادة املمحاضرين واملمحاضرات الكرام بقسم تعليم اللغة العربية الذي قد  .5

زودوا الباحثة بالعلوم النافعة والمعارف المتنوعة حتى تستطيع أن تتم 

 واآلخرة.دراستها في هذا القسم، جزاهم الله تعالى خير الجزاء في الدنيا 

والدا الباحثة األب موزكي واألم الفياتي وأخي محمد خير الرجال ومحمد زدني  .0

حلمي تهدي الباحثة أهم كل حبها وأعلى شكرها وأزكى تحيتها وغياب وغاةة 

 اخترامها، حفظهم الله في الرحمة والسعادة والعناةة

تمام ة في إاألصدقاء من طلبة من قسم تعليم اللغة العربية قد ساعدوا الباحث .7

 كتابة هذا البحث



ماةا ليلة السعيدة، أمي فحرية، ناستا دارا مولى، ألفا فنكي نوفيتاساري، فيكي  .8

أدةتيا وولنداري، أمي سلمة اآلئي يساعدن في التعلم في جامعة محمدةة 

 ةوكياكرتا جزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا واآلخرة.

الدوافع وكذلك الرعاةة إلنهاء هذا  أفيندريا جفتا هيرماوان الذي يعطي دائما .2

 البحث على الفور جزاك الله خير الجزاء

جميع طالب الفصل السابع ومدرس اللغة العربية في المدرسة الثانوية  .01

املمحمدةة كسيهن بانتول تفضل بمساعدتها في إتمام كتابة هذا البحث، متعنا 

 الله بطول حياتهكم ونفعنا ببركة علومهم في الدارين.

يرا تدعوا الباحثة الله تعالى أن ةجزيهم أحسن الجزاء على ما فعلوا ويزيدهم وأخ

فضله وبركاته وترجو أن ةكون هذا البحث نافعا في خدمة المعلمين وجميع 

المهتمين بتعليم اللغة العبية في المحاضر والمستقبل وتسأل الله التوفيق 

 والهداةة، آمين ةا رب العالمين.

 م9191ةناةر  0ةوكياكرتا، 

 

   مستعينة حسناةا
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