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 الشكر و التقدير
 

احلمد هلل رافع درجات العلم رفعة عالية، مساىل طاّلب العلم إىل رضاه و اجلنة، ىو  
الواحد القهار، العزيز الغفار، مكّور الليل على النهار، وىو الذي أنزل القرآن عربيا و بعث 

أشهد أّن حممدا رسولو من أفصح الناس كالما، أشهد أن ال إلو إالّ اهلل وحده ال شريك لو و 
عبده و رسولو، اهلادي إىل صراط مستقيم، و الداعي إىل دين قّيم، و على آلو و سائر 

 الصاحلني.
من واجبة الباحث كتابة الرسالة إلستكمال شرط من الشروط املقررة  لنيل الشهادة 

ة سلطان اجلامعية للدرجة األوىل يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامع
فعالية إستخدام "شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو حتت املوضوع :

في الفصل العاشر  التالميذية مهارة الكالم لدى قلتر  "Talking Stickاستراتجية"
 ."مانينجاو فيبالمدرسة العالية اإلسالمية الحكومية 

وأمّت الباحث ىذا البحث بإذن اهلل عز وجل مع توجيهات من فضيلة املشرف  
شكرا جزيال وفائق االحرتام إىل الذين قد بذلوا جهدىم يف تقدم الباحثوإرشاداتو. وكذلك 

 توجيو الباحث لكتابة ىذا البحث:
اإلسالمية جلامعة السلطان الشريف قاسم احلاج منزير ىتامي املدير ااألستاذ الدكتور  .1

 احلكومية برياو.
 الدكتور احلاج مسعود زين العميد بكلية الرتبية والتعليم. .2
 نائب العميد األول بكلية الرتبية والتعليم. الدكتور كوسنادي .3
 الثانية بكلية الرتبية والتعليم. العميداملاجسترية نائبة زيتون الدكتورة  .4
 لث بكلية الرتبية والتعليم.نائب العميد الثا رجبالدكتور خري الناس األستاذ  .5



 ي

 

 قسم تعليم اللغة العربية.رئيس ج أفرجون أفندي ا الدكتور احل .6
 الكاتب لقسم تعليم اللغة العربية.نندنج شريف ىدايات املاجستري  .7
باإلشراف على ىذا البحث. فقد  تالذي قام ةاملاجستري فاطمة ديفي سوسنيت  .8

 السديدة وخباصة يف ىذه الدراسة. االغالية وتوجيهاهت انفعتين كثرية من نصائحه
الدكتورندوس أمحد شاة املاجستري الذي قام باإلشراف على ىذا البحث. فقد  .9

نفعتين كثرية من نصائحو الغالية وتوجيهاتو السديدة وخباصة يف ىذه الدراسة. فأسال 
 اهلل أن جيزيو خري اجلزاء.

األكادمكية الذى وجهتين وأرشدتين يف أداء  ةكاملشرفةاملاجستري نيلي يسرى  .11
 الواجبات األكادمكية.

والدّي احملبوبني اللذين قاما برتبييت وتزويدي ودفعاين بكل صربمها ولطفهما  .11
ومودهتما. واليزاالن يدعوان اهلل لنجاحي، وإخواين وإخوايت الذين يرجون أن أكون 

 محاية اهلل.ناجحا يف التعلم، و جلميع أسريت لعلي وإياىم يف 
 األساتيذ واألساتذات الذين قد علموىن علوما متنوعة. .12
وحبيب  حممد يونسوخاصة إىل خليلي  جلميع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي .13

يف جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو  الرمحن و دائم الدين ايل
 على مساعداهتم املادية واملعنوية إلستكمال ىذا البحث.
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