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 أنا املوقعة أدناه

 : مايا ليلة السعيدة  االسم
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مهارة الكالم اللغة ترقية في  طريقة التحفيظ و التقليدفعالية تطبيق :   عنوان البحث

 أمبركتوانج ملحمديةااالبتدائية  املدرسة في  لطالب الفصل الرابع العربية

  م2019/2020 يالعام الدراس  الثالثة يوكياكرتا

شرط من شروط النجاح و الحصول أقرر بأن هذا البحث العلمي الذى كتبته إلكمال 

في قسم تعليم اللغة العربية كلية تعليم اللغات بجامعة محمدية   S1))  العلميةالدرجة على 

 يوكياكرتا. 

ششت إلى غيري أو تأليف أخر غبعون هللا قد قمت بهذا البحث و كتبته بنفس ي و ما 

فإن  ،ليس من كتابة يديشتكى أحد بأن هذا البحث العلمى افإذا مما تسبب ردود البحث. 

أتحمل املسؤولية على املشرف و قسم تعليم اللغة العربية و كلية تعليم اللغات بجامعة 

 أقّر هذا الخطاب بكل وعي دون أي إجبار.  ،وكياكرتايمحمدية  

 م2020ينايير  10تا، يوكياكر 

 الباحثة  
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 يفيك  ،نوفيتاسارى  يألفا فنك  ،ايانة حسنيمستع ،ناستا دارا مولى ،ريةخلصديقتي أمي ف ❖

 أمي سلمة ،أديتيا وولندارى 

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

 وكياكرتاي
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 وكياكرتايلجميع األصدقاء بجامعة محمدية   ❖
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 كلمة الشكر  و التقدير

 

و جعل الشمس و  ،اريل و النهلالذي خلق ال ،زيز الغفارعال ،حمد هلل الواحد القهارال

محمد بن عبد هللا خير البشر الذي  ،و الصالة و السالم على النبي املختار ،القمر ضياء للبشر

 يرجو الناس شفاعته في املحشر. 

الحصول على كمال شرط من شروط النجاح في ت الباحثة كتابة البحث العلمي إلقد تّم 

. فأول شكري هلل رب وكياكرتايحمدية  بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة م درجة السرجنة

وال سهل إال ما جعله سهال وهو   ،بإذنه و إرادته و قوتهالعاملين وال يمكن إتمام هذا البحث إال 

عليه أشرف األنبياء و و سالمه جاعل الحزن إذا شاء سهال. و نبيه األمين محمد صلوات هللا 

 له و صحبه أجمعين أما بعد. آاملر سلين و على 

بدعائهما بجهدهما أستطيع أن أصل إلى هذه النقطة و املقام و الشكر ألبي و أمي  قدمفأ

و الجيدة و اإلسالمية جعلني مسلمة  سهل هللا لي في جميع األمور و األحوال و بتربيتهما الحسنة

فأعمق حبي إليهما دائما. دوام هللا  بالكالم أن أذكر و ماستطعتقوية و صالحة في الدين هللا. 

  و ختم حياتهما بحسن الخاتمة.  أطال عمرهما و  وامهماد

على دعائه و تشجيعه إلتمام  ريحان صفوان حامد أيضا ألخي الصغير املحبوب الشكرو 

 . أموره في الدنيا و له حسنة في اآلخرة يسهل أن هذا البحث بأحسن ما يمكن، فلعل هللا

قد الذي ، ملاجستير حفظه هللا تعالىو أشكر شكرا جزيال ألستاذ نانانج جوكو بوروانتو ا

أن لعل هللا أنصحني و أرشدني و شجعني و أعطاني العلوم النافعة خاصة في اللغة العربية، 

 ة تعليماللغة العربية كلي التعليم يجزيه بأحسن الجزاء. و لكل أساتذي الكرام و موظفي قسم

 اللغات لهم األجر و الثواب عند ربهم. 

الثالثة  أمبركتوانج املحمديةاملدرسة االبتدائية كر إلى مدير م كلمة الشأن أقد  و ما نسيت

إذنه في أداء البحث في هذه املدرسة. و الشكر أيضا بيوكياكرتا األستاذ بورونتو املاجستير 

ء هذا البحث للفصل ادأ أوجهها إلى األستاذة فوتري فوجي لستاري لسماحتها و مسعادتها في

 الثالثة يوكياكرتا.  أمبركتوانج املحمديةالبتدائية ا املدرسة في  الرابع



ألفا  ،ايامستعينة حسن ،ناستا دارا مولى ،فالشكر أيضا إلى صاحبة الحميمة أمي فخرية

يى و نجعناشيي و ندافعنهن يأمي سلمة هّن التي  ،فيكي أديتيا وولندارى  ،فنكي نوفيتاسارى 

م هذا البحث العلمي، فلعل هللا يسهل أمورها ترشدني دائمة حتى صارا مؤثرا في قلبي على إتما

 بأحسن الجزاء. ايجزيه كل ما فعلتها و و يبارك

 

:في هذه املناسبة قدمت الباحثة كلمة الشكر إلى سعادة  

 الدكتور غوناوان بوديانتو، كرئيس جامعة محمدية يوكياكرتا -1

 تاالدكتور سوريانتو، كعميد كلية تعليم اللغات بجامعة محمدية يوكياكر  -2

 األستاذ عارف همين، كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا -3

 األستاذ نانانج جوكو بوروانتو، كمشرف كتابة البحث العلمي -4

األستاذ أغوس هيندارتو، كموظف في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية  -5

 يوكياكرتا

 عة محمدية يوكياكرتاجميع األساتيذ في قسم تعليم اللغة العربية بجام -6

الثالثة  أمبركتوانج ملحمديةاالاالبتدائية  املدرسة في  جميع الطالب للفصل الرابع -7

 يوكياكرتا

بجامعة محمدية  2016 دفعةالشكر و التقدير للطالب في قسم تعليم اللغة العربية  -8

 يوكياكرتا. عس ى هللا أن يباركنا في الحياة و يسهلنا في جميع األمور. 

 م2020ينايير  10تا، يوكياكر 
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