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 الشكر والتقدير
 
احلمدهلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة والسالم 

 لو وصحبو أمجعني، وبعدآعلى حبيب اهلل حممد صلى اهلل عليو وسلم وعلى 
متت الباحثة كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة قد  

امعة السلاان الشرف  جلكلية الرتبية والتعليم باملرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 
 رفاو. قاسم اإلسالمية احلكومية

ف  قاسم األستاذ الدكتور احلاج منذر حتامي مدفر جامعة السلاان الشر  .1
جامعة و الدكتورة حلميايت املاجسترية نائبة املدفر األول  مية احلكومية رفاواإلسال

و الدكتور احلاج أخيار  ف  قاسم اإلسالمية احلكومية رفاوالسلاان الشر 
ف  قاسم اإلسالمية احلكومية جامعة السلاان الشر املاجستري نائب املدفر الثاين 

ف  جامعة السلاان الشر ر الثالث و الدكتور طاىرفن املاجستري نائب املدف رفاو
 . قاسم اإلسالمية احلكومية رفاو

جامعة السلاان الشرف  زفن عميد كلية الرتبية والتعليم الدكتور احلاج مسعود  .2
و الدكتور احلاج كوسنادي املاجستري نائب  وقاسم اإلسالمية احلكومية رفا

قاسم اإلسالمية  جامعة السلاان الشرف كلية الرتبية والتعليم العميد األول  
كلية الرتبية والتعليم و الدكتورة زفتون املاجسترية نائبة العميد الثاين   واحلكومية رفا

و األستاذ الدكتور خري  وجامعة السلاان الشرف  قاسم اإلسالمية احلكومية رفا
جامعة السلاان كلية الرتبية والتعليم الناس املاجستري نائب العميد الثالث  

 .وإلسالمية احلكومية رفاالشرف  قاسم ا
العربية بكلية الرتبية والتعليم  الدكتور احلاج أفرجيون أفندي رئيس قسم تعليم اللغة .3

و ناندنج شرف  ىدافة  جامعة السلاان الشرف  قاسم اإلسالمية احلكومية رفاو
 . املاجستري



 ه

 

 اللغة العربية كلية الرتبية عليمقسم ت ناندنج شرف  ىدافة املاجستريسكرتري .4
 .سم اإلسالمية احلكومية رفاوقاشرف  السلاان الوالتعليم جامعة  

 يف كتابة ىذا البحث. ناندنج شرف  ىدافة املاجستري املشرف .5
لعربية بكلية تعليم اللغة االذى أرشدين و دافعين ىف قسم  أمحد شاه املاجستري .6

 . جامعة السلاان الشرف  قاسم اإلسالمية احلكومية رفاو الرتبية والتعليم
الذي وجهين وأرشدين يف أداء  ىف األكدمكي ةاملشرف كسميايت املاجسترية .7

 الواجبات األكادمكية.
مبعهد دار الّساكنة باتو برسورت اإلسالمية  توساةاملدرسة املناظر مجال الوحدي  .8

 .كوتو كمبار  13

الّساكنة مبعهد دار اإلسالمية  توساةاملدرسة امليف أفنول رمحة مدرسة اللغة العربية  .9
 .كوتو كمبار  13باتو برسورت 

 أيب و أمي الكرميني اللذفن ربياين صغريا ووعظاين كبريا .11

 توساةاملدرسة امل لتالميذمجيع املعلمني واملعلمات واملوظفني واملوظفات وا .11
 .كوتو كمبار  13مبعهد دار الّساكنة باتو برسورت اإلسالمية 

 ماليسيسوبرا أخيت الكبرية حسنيتا و أخي الكبرية  .12
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية ألعزاء ىف أصدقائي وصدفقايت احملبوبون يف ا .13

خصوصا  والتعليم جلامعة السلاان الشرف  قاسم اإلسالمية احلكومية رفاو
 للفصل "د".

و أصدقائي احملبوبون :النساء صليحة حياة و لولوء نور فائدة و أماليا أوتامي  .14
ساعدوىن  آلئيالو فوين ألفا و سفتيانا وي فرامودفتا دإفكا نور سفتيانا و 

 .ودافعوىن إلمتام كتابة ىذا البحث



 و

 

شكره على أتوكل و أواخريا إىل اهلل  كثريااهلل هلم ولعل اهلل أن جيزهبم جزاء   بارك
 خرى.األ ونعمة القوة ىف كتابة ىذا البحث ومجيع نعم
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