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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 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.

 : إىلجزيل الشكر و العرفان تقدم الباحثة و يف ىذه املناسبة  
اسم اإلسالمية قشريف السلاان المدير جامعة  منذر حتامياحلاج  الدكتوراألستاذ  .1

 .احلكومية رياو
اسم قشريف السلاان ال امعةجب عميد كلية الرتبية والتعليم احلاج مسعود زينالدكتور  .2

 .اإلسالمية احلكومية رياو
كلية الرتبية والتعليم باللغة العربية  عليمرئيس قسم ت أفرجيون أفندياحلاج الدكتور  .3

 .سم اإلسالمية احلكومية رياوقاشريف السلاان الامعة  جل
 يف كتابة ىذا البحث. ةاملشرف سيت عائشة املاجسترية .4
 أمحد شاه املاجستري املشرفان يف كتابة ىذا البحث. و ياين محداين .5
وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات  ذياملشرف األكادمكي ال املاجستريأمريزال  .6

 األكادمكية.
شريف السلاان ال امعةجلكلية الرتبية والتعليم مجيع احملاضرين و أعضاء املوظفني يف   .7

 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوق
 .كوبانج جايا كمبارب اإلحسان الثانوية اإلسالمية مدرسةرئيس  اخيار رفقياألستاذ  .8
 اإلحسان الثانوية اإلسالمية مدرسةلعربية يف ىمدرسان اللغة ا فوزي حياةو  الومدي .9

 .كوبانج جايا كمبارب
 



 ل 

اإلحسان  مدرسةيف  االباتوال واملوظفات املوظفنياملعلمات و مجيع املعلمني و  .11
 .كوبانج جايا كمبارب الثانوية اإلسالمية

ساعدوىن الذين  خري النساءو  حممد رمضان طو سفرتاو أمي أيب و  :مجيع أسريت .11
 .ودافعوىن إلمتام كتابة ىذا البحث

و  فاري فتح اجلنةاخيت كبرية و  سيت أرضينيتاخيت كبرية  : وني احملبوبئاألصدقا .12
نوفينيت و  فرتي والن ساري و ديان اكتافيا و عيس عائشةو  زبيدةو  ايلي رمضاين

جرينا  يا ور و الزند درما وايتحبيبة و ادياة حمراين و  و و فرتي رحايو ديان فرافتا
 .ريين أندرياينحفظية حكمي و 

اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم  عليمىف قسم ت أصدقائي و صديقايت األعزاء .13
 .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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