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 الشكر والتقدير
 

يف العامل إن احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات  
يف كل  سالم على من ال يفرق بني العرب واألعجمي. والصالة والوبعث رسولو من العرب

وعلى ألو وصحبو أمجعني وحنن لو  صلى اهلل عليو وسلمأحوال وواجبات سيدنا حممد 
 تابعون. أما بعد.

إلستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة  الباحثة كتابة الرسالةمن واجبة  
التعليم جلامعة السلطان اجلامعية للدرجة األوىل يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و 

 اإلجتماعية املدرس كفاءة تأثريوضوع "قاسم الإلسالمية احلكومية رياو حتت املالشريف 
 ".على نتائج تعلم اللغة العربية لدى التالميذ يف مدرسة دار القرآن املتوسطة اإلسالمية كمبار

أن هلا احلدود يف كتابة ىذا البحث فوجدت الباحثة الصعوبة الكثرية اعرتفت الباحثة  
الباحثة أن يف ىذا البحث األخطاء الكثرية.  توأيقنواملختلفة فيها لقلة العلوم وإدراكو. 

حات لتكميل ىذا اأن يقدموا اإلصالح واإلقرت  اءولذك ترجو الباحثة من مساحة مجيع القر  
 البحث.
التوجيهات من مساحة املشرفة أمتت الباحثة كتابة ىذا البحث بإذن اهلل عز وجل مع  

والدي احملبوبني الذين ربياين من  ىلإ خصوصا وإرشاداهتا. وكذلك تقدم الباحثة شكرا جزيال
يف  إخوايت الذين يرجون أن أكون ناجحةصغريي وال يزاالن يدعوان اهلل لنجاحي وإخواين و 

الذين قد الباحثة شكرا جزيال إىل بوتقدم  التعلم وجلميع أسريت لعل ي وإياىم يف محاية اهلل.
 جهودىم يف توجيو الباحثة لكتابة ىذا البحث : بذلوا

قاسم الإلسالمية دير جلامعة السلطان الشريف كم  أمحد جماىدينألستاذ الدكتور احلاج ا. 1
 احلكومية رياو.

 كعميد لكلية الرتبية والتعليم. ينيف الد  س حممداحلاج  الدكتور .2
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 كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم.  جون فامل. الدكتور 3
  يف كتابة ىذا البحث. فأسأل اهلل أن جيزي اهلل خريا اجلزاء. مشرفةكسميايت املاجسترية . 4
يثمرالدين بردان شاه املشرف األكادمكي الذي وجهين وأرشدين يف أداء الدكتور . 5

 الواجبات األكادمكية.
 . األساتيذ واألساتيذات الذين علمين علوما نافعة يف قسم تعليم اللغة العربية.6
قاسم الإلسالمية بوبون يف جامعة السلطان الشريف وأخوايت وزمالئي احمل. جلميع إخوان 7

 احلكومية رياو على مساعداهتم املادية واملعنوية خالل إستكمال ىذا البحث.
وأخريا، جزاىم اهلل وإيانا مجيعا خري اجلزاء وبارك اهلل فينا يف الدنيا واآلخرة. وأدعو 
اهلل تعاىل عسى أن يساعدين وإياىم يف احلياة وجيمعين وإياىم يف اآلخرة مع سيد املصطفى 

 واهلل اليضيع أجر من أحسن عمال. صلى اهلل عليو وسلم. 
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