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 الشكر و التقدير

 على السالمو  والصالة هللا، ىداان أن لوال يلنهتد كنا وما هلذا ىداان ىالذ هلل احلمد
 .وبعد أمجعٌن، وصحبو آلو علىو  عليو هللا لىص دمحم هللا حبيب

ىذا البحث لتكميل شرط من شروط املقررة لنيل شهادة من كتلبة الباحثة  ت  أمت قد
تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف املرحلة اجلامعة يف قسم 

 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
ومها  ويف ىذه املناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل الوالدين احملبوبٌن.

  :الفضيلة صاحب وإىل حسنة تربية ينو ورب أتديبا حسناإ ينو رب الذينرملي ومحيدة 
شريف قاسم اإلسالمية السلطان المدير جامعة دكتور احلاج منذر ىتامى اجملسرت ال .1

 احلكومية رايو 

جامعة  كلية الرتبية والتعليمر احلاج مسعود زين املاجستًن عميد  أستاذ الدكتو  .2
 .شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايوالسلطان ال

اللغة العربية بكلية  قسم تعليمرئيس أفرجيون إفندي املاجستًن احلاج أستاذ الدكتور  .3
 شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.السلطان الامعة جل الرتبية والتعليم

 اللغة العربية. ذ نندانج شريف كالكاتب لقسم تعليمأستا .4

 ة ميمونة املاجستًنة وىي مشريف يف كتابة ىذا البحث.أستاذ .5

ين يف أداء توجهين وأرشد ة اليتاألكادمكى يتمشرف املاجستًنة يلي يسرىة نأستاذ .6
 الواجبات األكادمكية.



 د

 هىن وأرشدىن فيما ينفعىن.الذي وجاملرىب أمحد شاه املاجستًن كاملرشد و أستاذ  .7

شريف السلطان ال كلية الرتبية والتعليم جلامعةيف  مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفٌن  .8
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو

 متبولينج  الرمحن الثانوية اإلسالمية املتكاملة داران مدير املدرسة شيدي حذ أستاذ .9
 إيندراغًني ىلًن

  الرمحن الثانوية اإلسالمية املتكاملة دارمسلم مدرس اللغة العربية يف املدرسة  أستاذ .11
 إيندراغًني ىلًن متبولينج

افعوين إلمتام  وفيصل وعبد كامل الذي ساعدين ود مجيع أسريت: أرفين ومولنا ومليايت .11
 ىذا البحث.كتابة 

رزقي رايندي وسييت صحيبة ورزقا ساري  ونور علما وأنوار  : وناألصدقاء احملبوب  .12
 وكلهم أصدقاء من فصل سابع "ه". صديق ودمحم يونوس

 امعةجل والتعليم الرتبية كليةب العربية اللغة تعليم قسم طالب احتاد يف األعزاء أصحايب .13
 .رايو احلكومية اإلسالمية قاسم الشريف السلطان
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