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 تقديرال شكر وال
احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة و السالم  

 على حبيب اهلل حممد ص.م. و على الو وصحبو أمجعني، وبعد.
قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  

امعة السلاان جلكلية الرتبية و التعليم بشهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

مها  نياحملبوب نيدالوالإىل جزيل الشكر و العرفان تقدم الباحثة و يف ىذه املناسبة  
 أصدقاءإىل و  تربية و أدباين أفضل تأديبااىن احسن يلذان ربلا رحيماة لوبيسو  نوتو

 .: الفضيلة
اسم اإلسالمية قشريف السلاان المدير جامعة  منذر حتامي الدكتوراألستاذ  .1

  .احلكومية رياو
شريف السلاان ال جامعةيف عميد كلية الرتبية والتعليم  احلاج مسعود زينالدكتور  .2

 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوق
امعة  جلكلية الرتبية والتعليم باللغة العربية  عليمرئيس قسم ت أفرجيون أفنديالدكتور  .3

 .سم اإلسالمية احلكومية رياوقاشريف السلاان ال
 و أمحد شاه املاجستري املشرفان يف كتابة ىذا البحث.  املاجستريالدكتور فرومادي  .4
وجهين وأرشدين يف أداء  ذياملشرف األكادمكي ال املاجستريفيغاديالن رميب  .5

 الواجبات األكادمكية.
شريف السلاان ال امعةجلكلية الرتبية والتعليم مجيع احملاضرين و أعضاء املوظفني يف   .6

 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوق
 بكنبارو.املتوساة اإلسالمية  املتقني درسةم مديرزايين املاجستري  .7
املتوساة  املتقني درسةم اللغة العربية يف انمدرس شفرمياويتا و رندي إهلم شاه .8

 اإلسالمية بكنبارو.



 ك

 

املتوساة اإلسالمية  املتقني درسةممجيع املعلمني و أعضاء املوظفني و الاالب يف  .9
 بكنبارو.

و بايو صفرجيا و فارياين لوبس و نور أسية  سييت أرضينيت أيب و أمي :مجيع أسريت .11
 .دافعوىن إلمتام كتابة ىذا البحث الذين ساعدوىن ولوبس 

و  فورمناوايتو  زوبيدة فولوجنانو  جنّييارين طو سفوطري : وناحملبوب يناألصدقا .11
و  أنيسة رفماديين حسراة اجلنة و و سييت يورينيو  ويلي جا أرواو  فربيك فاري

كسماوايت و   سوجي فاريا أوتاميميال فوسفيتا ساري و سيت مخسة النور احلسنة و 
 و بيينة. أمحد زريريو  مرًن فاضلةو 

اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم  عليمىف قسم ت أصدقائي و صديقايت األعزاء .12
 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلاان الجلامعة 
و على  إلي شكرأتوكل و أخريا إىل اهلل أو  رااهلل هلم ولعل اهلل أن جيزهبم جزاء واف بارك

 بحث.ىف كتابة ىذ ال ونعمكل 
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