
 ك

 

 تقديرالشكر و ال
 

احلمد هلل الذي علم القرآن، خلق اإلنسان، علمو البيان، والصالة والسالم على سيد ولد  
 .صلى هللا عليو وسلم -عدنان نبينا حممد 

كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة املرحلة   ةالباحث تمتأقد  
شريف قاسم اإلسالمية السلطان الامعة جلالتعليم بكلية الرتبية و اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 

 رياو.احلكومية 
ذين قد لال، ، أيب بايوجنن  وأمي سوريدةوالدي احملبوبٌن إىل ا جزيالشكر  أقدمو يف ىذه املناسبة  

جزاكما مث أقول: ما جنان األخرة، آمٌن. فاهلل جيزيك ،لن أوفيكما شكر كّفيكما ربياين من بداية خلقي
 :هللا خًنا

 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان المدير جامعة  منذر ىتامي الدكتوراألستاذ  .1
اسم اإلسالمية قشريف السلطان ال ميد كلية الرتبية والتعليم جامعةع احلاج مسعود زينالدكتور  .2

 .احلكومية رياو
سلطان ال امعةجلاللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  عليمرئيس قسم ت أفرجيون أفندياحلاج الدكتور  .3

 .سم اإلسالمية احلكومية رياوقاشريف ال
وقد  الذي أرشدين ودافعين كل الوقت يف كتابة ىذا البحث أمحد شاه املاجستًن مشريفاحلاج  .4

  أحسن هللا لو أجرا. بال ملل ح ى أمتم ىذا البحث شّجعين
 الذي وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات األكادمكية. املشرف األكادمكيزركشي  .5
امعة جلكلية الرتبية والتعليم يف   الذين قد بذلوا جهودىم يف عملية التعليم املوظفٌنمجيع احملاضرين و  .6

 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلطان ال



 ل

 

ساعدوىن ودافعوىن إلمتام   ، وحممد على علويحليمة، إدحام خالد، نور عادلة :أسريت األحباء .7
 .كتابة ىذا البحث

سنتيا محًنا، ريوا نوفياىن، عش عائشة، جانًنىن طو سفرتى، ايل رحمداىن، :  األصدقاء احملبوبون .8
ىرلندى، رين، نور حسنة، اسو، انيس، اغونج يوسف، فكري ارحام،فرتي ونسو درجاتى، 

 فيت، وولن، ليذا، مونيكا، رستا، اجنيال، اوتاري، نيال، دليم، نو سوىندروا، اسرتيا وحي ننسيو
 . نور فيا غسنت، ريىن ىداي ى، دمسيل، رمال ىداي ى :اتباحملبو  احلجرة اترفيق .9

سلطان الامعة جلكلية الرتبية والتعليم باللغة العربية  عليمقسم تأصحايب األعزاء يف احتاد طالب  .11
 وكيرمحة باس قد شجعتين كل وقت، اليت: جستا لستارى  ياور اسم اإلسالمية احلكومية قشريف ال

ريل فرتاواتى، سرى  حممد رجب لوبس،الذي قد شجعين بال ملل عسى هللا أن جيزيو أجرا حسنا ،
 وح، وكل أعضاء احتاد طالب قسم تعليم اللغة العربية.اندا نص

اسم قشريف السلطان الامعة جلكلية الرتبية والتعليم باللغة العربية  عليمىف قسم ت أصدقائي األعزاء .11
 .اإلسالمية احلكومية رياو
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