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شكروتقدير

اللغات. أفضل العربية اللغة وجعل عربيا القرآن أنزل الذي هلل احلمد

والصالةوالسالمعلىسيدناحممدخامتاألنبياءاملرسلنيوعلىآلهوصحبهومن

أمابعد.،تبعهإىليومالدين

 : حتتاملوضوع الرسالة هذه قدمتتكتابة اهللوفضله "تعليمبعناية

دراسةشبهجتربةعلى)املفرداتبوسيلةاأللغازاملصورةلرتقيةقدرةالتالميذفيها

وهذه."(يةاألوىلباندونجبتدائيةاحلكومذالصفالرابع"أ"يفاملدرسةاالتالمي

شهادةناقشةالنهائيةللحصولعلىامليفالرسالةإحدىالشروطالالزمةلالشرتاك

اجلامعةيفشعبةتعليماللغةالعربيةبكليةالرتبيةوالتعليمجبامعةسونانغونونج

.جاتياإلسالميةاحلكوميةباندونج

منهدايتهوعنايتهونعمهالوافرةوجلميعشكراهللعلىماوهبللكاتبة

املساعديناحملبوبنيعلىإمتامهذهالرسالة:
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املاجستري،رئيسشعبة،فضيلةاملكرمالدكتورندوسأئيفسيفالرمحن.1

العلومواملعارفةتربيةوالتعليم،الذيقدأعطانيتعليماللغةالعربيةبكل

النافعة.

املاجستري،وهواملشرفاألول،الدكتوراحلاجإلياسرفاعىفضيلةاملكرم.2

إمتامهذهالرسالة.يفاملساعداتواإلرشاداتنيالذيقدأعطا

ةاليتالثانيةاملشرفوهياملاجستري،املكرمةالدكتورةلينامرلينا،فضيلة.3

إمتامهذهالرسالة.املساعداتواإلرشاداتيفتينأعطقد

الدكتورندوس.4 املكرم رئيس،عبدالرمحنموموفضيلة قسماملاجستري،

املاجستري،سكرتريلقسمتعليم،نانانجقاسمفضيلةاملكرمو،تعليماللغة

الطلبةدائمابدونتسائم.نيعاشجّنلذيلا،للغةا

الذينقدعملواالكاتبةعلوما،.األساتذةالكراميفشعبةتعليماللغةالعربية5

متنوعةنافعةتعليماحسنالنيلالسعادةيفالدنياواآلخرة.

ني(اللذئيسمرليةيأاحلاجةالدينواحلاجأمفودسيف)نياحملبوبيوالد.6

وقوّانييفطلبالعلمبالحدّ.يشجّعان
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السكرتريلشعبةتعليماللغةالعربية،املاجستري،،عبدالقاسمفضيلةاملكرم.7

ملساعدةالكاتبةيفكتابةهذهالرسالة.هالذيقدحثالكاتبةوبذلجهد

.الكبرياحملبوبداداننوغراهاأخي.8

اللغةالعربية.تعليموزمالئياألعزاءيفشعبة.9

ألفة،سيتقمال،.نورولالقدرية10 ومجيعاألصدقاء،أنيسسعيدة نورة

.احملبوبني

بدونيمساعدهتمودعائهمأمجعنيالميكنأنتتمكتابةهذهالرسالة.

،خاصةوللقارئنيعامةاىلأنجيعلهذهالرسالةنافعةللكاتبةأرجواهللتع،أخريا

.اءوجعلنااهللوإياكممناملفلحنيجزاكماهللأحسناجلز

ه1440رمضان،نجونداب

م2019مايو
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