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 تقديرالشكر و ال
 والسالم والصالةأنزل على رسولو الكرًن قرآنا عربيا ىدى للمتقني، الذي احلمدهلل

 .وبعد أمجعني، وصحبو آلوصلى اهلل عليو و سلم بعثو اهلل رمحة للعاملني، و  حممد حبيبنا على
 من شرط لتكميل البحث ىذا كتابة من بعون اهلل تعاىل و فضلو ةالباحث تمت قدف
 والتعليم الرتبية كليةب العربية اللغة تعليم قسم يف اجلامعية املرحلة ادةشه لنيل املقررة الشروط

 .برياو احلكومية اإلسالمية قاسم الشريف السلطان امعةجل
مها  احملبوبني نيالوالد جزيل الشكر و العرفان إىل ةالباحث تقدمو يف ىذه املناسبة ت

 :صاحب الفضيلةو  حسن تأديبا وربياىن تربية حسنةأاىن يربالذان روىاين و  سيغيت زونيارط
اسم قشريف السلطان ال امعةجلكلية الرتبية والتعليم بمدير  منذر حيتامي الدكتوراألستاذ  .1

 .رياوباإلسالمية احلكومية 
اسم قشريف السلطان ال امعةجلكلية الرتبية والتعليم بعميد  احلاج مسعود زينالدكتور  .2

 .رياوباإلسالمية احلكومية 
امعة  جلكلية الرتبية والتعليم باللغة العربية  عليمرئيس قسم ت أفرجيون أفنديالدكتور  .3

 .رياوبسم اإلسالمية احلكومية قاشريف السلطان ال
 .ىذه البحثةاملاجستري و امحد شاه املاجستري املشرفان يف كتابة  أمريزال .4
املوظفني و املظفات يف كلية الرتبية و التعليم حبامعة ع احملاضرين و احملضرات و يمج .5

 .السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
 .مدير مدرسة حممدية األول املتوسطة بكنبارو رياواألستاذ  .6

 . مدرسة حممدية األول املتوسطة بكنبارو رياو مدرسة اللغة العربية يف .7
 .نغالضا الفتح و الدي غوميلمجيع أسريت احملبوبون: حممد أندري و  .8



 ل

 

 .اصدقائي  .9
إنسان أنوغره و وحيو مشيطة و فطري رضي أمنة و فطرياوتيو أجدادي و :مجيع أسريت .11

 بارك اهلل يف حياهتم.أعمامي، 
كلية الرتبية والتعليم يف احتاد التالميذ يف قسم تعليم اللغة العربية ب ةأصدقائي احملبوب .11

 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان ال امعةجل
األصدقائي احملبوبون: ريكو اندريان و اهلام وريسمان و ىندرا غونوان و روسي و ولن و   .12

 نوال و عرفة و كالألعضاء من فصل "ه"  
وافقا واخريا إىل اهلل اتوكل واشكره على نعمة  ااهلل هلم ولعل اهلل أن جيزهبم جزاء بارك

 .االخرى لنعمالقوة ىف كتابة ىذه الرسالة ومجيع 
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