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 الشكر والتقدير

 

احلمدهلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة والسالم 
 لو وصحبو أمجعني، وبعدآعلى حبيب اهلل حممد صلى اهلل عليو وسلم وعلى 

متت الباحثة كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة قد  
امعة السلاان الشرف  جلكلية الرتبية والتعليم باملرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 

 رفاو. قاسم اإلسالمية احلكومية

 وأمي  ذول ىاسدي يف ىذه املناسبة تقدم الباحثة جزفل الشكر والعرفان إىل أيبو 
 صاحب الفضيلة :ا و ووعظاين كبي  اربياين صغي إفلي فايت الذفن 

ف  قاسم األستاذ الدكتور احلاج منذر حتامي مدفر جامعة السلاان الشر  .1
جامعة و الدكتورة حلميايت املاجستية نائبة املدفر األول  اإلسالمية احلكومية رفاو

الدكتور احلاج أخيار و  ف  قاسم اإلسالمية احلكومية رفاوالسلاان الشر 
ف  قاسم اإلسالمية احلكومية جامعة السلاان الشر املاجستي نائب املدفر الثاين 

ف  جامعة السلاان الشر و الدكتور طاىرفن املاجستي نائب املدفر الثالث  رفاو
 . قاسم اإلسالمية احلكومية رفاو

السلاان الشرف  جامعة زفن عميد كلية الرتبية والتعليم الدكتور احلاج مسعود  .2
و الدكتور احلاج كوسنادي املاجستي نائب  وقاسم اإلسالمية احلكومية رفا

جامعة السلاان الشرف  قاسم اإلسالمية كلية الرتبية والتعليم العميد األول  
كلية الرتبية والتعليم و الدكتورة زفتون املاجستية نائبة العميد الثاين   واحلكومية رفا

و األستاذ الدكتور خي  وف  قاسم اإلسالمية احلكومية رفاجامعة السلاان الشر 
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جامعة السلاان كلية الرتبية والتعليم الناس املاجستي نائب العميد الثالث  
 .والشرف  قاسم اإلسالمية احلكومية رفا

العربية بكلية الرتبية والتعليم  الدكتور احلاج أفرجيون أفندي رئيس قسم تعليم اللغة .3
و ناندنج شرف  ىدافة  الشرف  قاسم اإلسالمية احلكومية رفاوجامعة السلاان 

جامعة السلاان العربية بكلية الرتبية والتعليم  قسم تعليم اللغةكاتب  املاجستي
 الشرف  قاسم اإلسالمية احلكومية رفاو. 

 يف كتابة ىذا البحث. املاجستي املشرفحممد خليل اهلل  .4
لعربية بكلية تعليم اللغة االذى أرشدين و دافعين يف قسم  أمحد شاه املاجستي .5

 . جامعة السلاان الشرف  قاسم اإلسالمية احلكومية رفاو الرتبية والتعليم
الذي وجهين وأرشدين يف أداء  فيغادفالن رميب املاجستي املشرف يف األكدمكي .6

 الواجبات األكادمكية.
 .تامبانج مبنتقة كمبار1الثانوفة احلكومية  املدرسة مدفر خي اهلل .7
تامبانج مبنتقة  1الثانوفة احلكومية  يف املدرسةاللغة العربية  ةمدرسسييت امينة   .8

 .كمبار
الثانوفة  يف املدرسةتالميذ مجيع املعلمني واملعلمات واملوظفني واملوظفات وال .9

 .تامبانج مبنتقة كمبار1احلكومية 
نوفرفانيت و أخي الصغي ذول فارفسكا أرفا و أخيت الصغية أخيت الكبية إفكا  .11

 .أوليا نفاري
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية ألعزاء يف ائي وصدفقايت احملبوبون يف اأصدق .11

خصوصا  والتعليم جلامعة السلاان الشرف  قاسم اإلسالمية احلكومية رفاو
 .للفصل "د"

و ي و النساء صليحة حياة و لولوء نور فائدة  أماليا أوتام أصدقائي احملبوبون : .12
إفكا نور سفتيانا و رفو كورنياون و فانا أستا مليا و فوين ألفا و سفتيانا و فاما 
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وايت و سورفانيس و رضة احلياة و لفيناري و رفسي راسي فانا و انيسة إفكا وفندا 
مولياين باراسا و و أستاري ىدافة و اولفي نعماوايت و زرميا زفن و امنة لستاري و 

 رمحة سرفتا و نينا كرلينا و فويف تويت ليستاري و موتيا و سافوتري إنداه ليستاري.
قاريء تالوة الفاين و نور أفين أبصار و دفسري راما و أصحايب من املدرسة : .13

 وفدة العليا و دفسما فاري.
شكره على أكل و تو أواخيا إىل اهلل  كثيااهلل هلم ولعل اهلل أن جيزهبم جزاء   بارك 

 خرى.األ وكتابة ىذا البحث ومجيع نعم  يفنعمة القوة 
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