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 الشكر والتقدير
احلمد هلل رافع درجات العلم رفعة عالية، مساىل طالب العلم إىل رضاه واجلنة، ىو  

الواحد القهار، العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، وىو الذي أنزل القرآن عربيا وبعث 
عبده رسولو من أفصح كالما، أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أن حممدا 

 سققيم، والداع  إىل الدين القيم، وعلى آلو وأحاابو أعمعن.امل ورسولو، اهلادي إىل الصراط
قد أمت الباحث كقابة ىذا الباث لقكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة  

امعة السلاان الشري  جلاملرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والقعليم 
 إلسالمية احلكومية برياو.قاسم ا
 ىل حاحب الفضائل:إويف ىذه املناسبة قدم الباحث جزيل الشكر والعرفان  

األسقاذ الدكقور منذر حقام  مدير جامعة السلاان الشري  قاسم اإلسالمية احلكومية  .1
 رياو. 

الدكقور احلاج مسعود زين عميد كلية الرتبية والقعليم جامعة السلاان الشري  قاسم  .2
 سالمية احلكومية رياو.اإل

جامعة   ،الدكقور احلاج أفرجيون أفندي رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والقعليم .3
 السلاان الشري  قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. 

 ،ناندنج شري  ىداية املاجسقري كاتب قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والقعليم .4
 قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. جامعة  السلاان الشري 

ين يف أداء الواجبات تين وأرشدقكسميايت املاجسقرية املشرفة األكادمك  اليت وجه .5
 األكادمكية. 

اليت قامت بإشراف الباحث يف كقابة ىذا الباث.  ةالدكقورندا ميمونة املاجسقرية املشرف .6
 فقد نفعقين علومها الكثرية ونصائاها الغالية وتوجيهاهتا السديدة.



 ه

 

عميع احملاضرين وأعضاء املوظفن يف كلية الرتبية والقعليم جامعة السلاان الشري  قاسم  .7
 .اإلسالمية احلكومية رياو

ين بكل قد قاما برتبييت وتزويدي ودفعا وموليايتحسين مترين والدّي الكرمين احملبوبن مها  .8
 ىل القعلم، وال يزاالن يدعوان اهلل لنجاح .إحربمها ولافهما ومودهتما 

 بارك اهلل يف حياهتم. إلوان فوترا وسيسرينيت وحنايف ورودي ىرمان شاهأسريت: عميع .9
 "باء". عاشرالفصل ال إخواين وأخوايت يف .11
قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والقعليم جامعة السلاان  أحاايب األعزاء يف .11

 الشري  قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
 احتاد طلبة اللغة العربية بإندونيسيا. أحاايب األعزاء يف .12
 . كوتو المواحتاد طلبة مديرية أحاايب األعزاء يف .13

اهلل أتوكل وأشكر إليو على كل  بارك اهلل هلم ولعل اهلل أن جيزهبم جزاءا وافرا وأخريا إىل
 نعمو ىف كقابة ىذا الباث.
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