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 تقديرالشكر و ال

احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة و السالم  
 على حبيب اهلل حممد ص.م. و على آلو وصحبو أمجعني، وبعد.

من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  الباحث قد مت 
امعة السلاان جلكلية الرتبية و التعليم بشهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 

 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.

 مها احملبوبني نيالوالد جزيل الشكر و العرفان إىل تقدم الباحثو يف ىذه املناسبة  
 : صاحب الفضيلةو  تأديبا وربياىن تربية حسنة ااىن احسنيرب سريل فريتنورو و جوستينا

اسم اإلسالمية قشريف السلاان المدير جامعة  تامياحلاج منذر ى الدكتوراألستاذ  .1
 .رياوباحلكومية 

شريف السلاان الجامعة الدكتورة احلاجة حلميايت املاجسترية نائبة املدير األوىل  .2
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية ق

اسم قشريف السلاان الجامعة الدكتور احلاج أخيار املاجستري نائب املدير الثاين  .3
 .رياوباإلسالمية احلكومية 

اسم قشريف السلاان الجامعة الدكتور طاىرين املاجستري نائب املدير الثالث  .4
 .رياوباإلسالمية احلكومية 

سلاان العميد كلية الرتبية والتعليم جامعة   املاجستري احلاج مسعود زينالدكتور  .5
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف ال



 ي

 

كلية الرتبية والتعليم جامعة    األول عميدنائب ال كوسنادي املاجسترياحلاج  الدكتور  .6
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلاان ال

سلاان الكلية الرتبية والتعليم جامعة    لثانيةا عميدنائبة ال زيتون املاجسترية ةالدكتور  .7
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف ال

كلية الرتبية والتعليم جامعة  الثالث  عميد ال خريالناس املاجستري نائب الدكتوراألستاذ  .8
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلاان ال

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة   عليمرئيس قسم ت أفرجيون أفنديالدكتور  .9
 .رياوبسم اإلسالمية احلكومية قاشريف السلاان ال

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  عليمقسم ت كاتب  ناندنج شريف ىداية املاجستري .11
 .رياوبسم اإلسالمية احلكومية قاشريف السلاان الجامعة  

قاموا باالشراف يف كتابة ىذا  الذي كتابة ىذا البحثعلى   ةاملشرف ميمونة املاجسترية  .11
 .البحث

ين يف  وأرشديناألكادمكية الذي وجه ةاملشرف فاطمة ديفي سوسانيت املاجسترية  .12
  أداء الواجبات األكادمكية.

شريف السلاان الكلية الرتبية والتعليم جامعة  مجيع احملاضرين و أعضاء املوظفني يف   .13
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية ق

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  عليمقسم تأصحايب األعزاء يف احتاد طالب  .14
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلاان الجامعة 



 ك

 

سلاان الاللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  عليمىف قسم ت أصدقائي األعزاء .15
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف ال

 األصدقاء احملبوبون يف الفصل "ىا" .16

ولعل اهلل أن جيزهبم جزاء وافقا واخريا إىل اهلل اتوكل واشكره على هلم اهلل  بارك
 .االخرى لنعمومجيع  بحثال انعمة القوة ىف كتابة ىذ
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