
 



 



 الشعار

لدينالدين، و سخط الله فى سخط الو االو  االله في رض اضر   

(ذىالترم)رواه أحرجه    

Artinya: Keridhoan Allah itu didalam keridhoan orang tua dan kemarahan Allah 

itu didalam kemarahan kedua orang tua (HR. Al-Tirmidzi) 

 

 

 

ُهَو َحْسُبهُ }
َ
ى الله ف

َ
ْل َعل

َّ
 {َوَمْن َيَتَوك

Artinya: Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan)nya. (QS. Ath. Tholaq:3) 

  



 اإلهداء
 لجميع أسراتي املحبوبين 

 لوالدي املحبوب الفاضل جوحان أماردي 

  لوالدتي املحبوبة الفاضلة راتيا 

  لجميع األساتيذ الكرام الفضالء في قسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية

 يوكياكرتا

 5102في قسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا  ألصحابي املحبوبين 

 لجميع األصدقاء في قسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا 

 لجميع األصدقاء في جامعة محمدية يوكياكرتا 

 لقسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلمة الشكر و التقدير
نعمه و توفيقة، الشكرالله عز و جل الذى لي أيواب العلم و أمدني الحدلله حمدا 

م البشرية و هادي اإلنسانية و 
ّ
بالصبر و اإلرادة. الصالة و السالم على حبيب الرحمن و معل

 على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

لة سة بالمرحقد انتهت الباحثة من كتابة البحث الستفاء الشروط للنجاح من الدرا

 سرجانة في قسم تعليم اللغة العربية  كلية التعليم اللغات بجامعة محّمدية يوكياكرتا.

في هذه الفرصة النفيسة صممت أن أقّدم شكري العظيم خاّصة لولدّي )أّمي و أبي( من 

اهتمام بتربيتي و يرحمني و يوافي كل إحتياجاتى، و الذي ال يسأم على سماعة التأّوه و ال 

تسلم على أن يدافعنى و يشّجعني و ال يسأم أن يرشدني متى يأتينى السآمة و الضجر و يس

 الحزن، و الذي ينصحني و يرفيني متى يأتيني التعب و الغضب. 

و أشكر شكرا جزيال ألساتذة ايرما فبرياني، حفظها الله تعالى، التي قد نصحتني و 

نفيسة على تفتيش صفحة و صفحات أرشدتني و يعمني جهات المفيدة و سماحة الوقت ال

 من بحثي، حتى أتّم من كتابة البحث، عس ى الله أن يجزاها بأحسن الجزاء.

 فى هذه المناسبة قدمت الباحثة الشكر الجزيل إلى سعادة:

 فضيلة المكرم الدكتور إنسينير غوناوا كمدير بجامعة محمدية يوكياكرتا.( 0

 ليم اللغة العربية بجامعة محمديةلكلية تع فضيلة المكرم الدكتور سورينطو كعميد (5

 يوكياكرتا.      

    يم لقسم تعليم اللغة العربية كلية تعل الماجستير  أريف حومينيفضيلة المكرم األستاذ ( ٣

 اللغة بجامعة محمدية يوكياكرتا.      

 ة إيرما فبريابيالبحث العلمي األستاذ  ةمشرف( ٤

 قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا.في أساتيذى الكرام جميع ( ل2

 و خاّصة إلخواني و أخواتي في نفس اإلرشادات في اعداد البحث جزاكم الله خيرا أحسن   (6

قنا جميعا إلى صراط المستقيم       
ّ
 الجزاء. و أسأل الله أن يوف



7 ) 
ّ
  ية تأديب و يراعيان برعا بتربية إسالمية و يأدبني بأحسن ذاني يرربيانيألبي و أمي الل

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

 ( لرئيسة المدرسة و المدرسون في مدرسة معلمات يوكياكرتا التي قد ساعدت الباحثة 8

 وتستقبل كل مطلوب للباحثة      

 ناك العديد من أوجه القصور ال هز تال  ّرسالة العلميةفي كتابة هذه ال باحثةال تدركأ 

ي هذا العمل. ال فاالقتراحات واالنتقادات التي تبني من أجل الكمفإن الباحثة تقبل  وبالتالي ،

 بشكل خاص باحثينروحة يمكن أن توفر فوائد للأن هذه األط باحثةأمل التفي الختام ، 

 وللقراء بشكل عام.

يو فقنا جميعا إلى صراط المستقيم و  جزاكم الله خيًرا أحسن الجزاء. وأسأل الله أن 

 طرق بسليم.

  5102فبراير  ٣يوكياكارتا 

 

 

الباحثة                              

 

    زيرا الهامي              

510218511٣8             
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