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 الشكر و التقدير

 مسل واألنبياَء، بِ الرّ  شَياء، َواصطفى من عبادهألَر اقدّ ق و لْ اخلَق لهلل الَّذي خ مداحل
ليو،  عوأثين  اما ى  لو أىٌل مَن احلَمدىلَأمحده سبحانو وتعاي، ونقتِدي، وِبَداىم هنتد ىنتأسّ 

 لوإ يضللُو فال ىادي لُو، َأشهد أن الن مفال مضّل لُو و  يِو، من يهده هللالّكُل ع  بو وأت نُ مِ آو 
 لّمًدا عبده ورس لو ال نيّب بعده، أنز حما نيونب دانشريك لو، وأشهد أّن سيِّ  ال ه هللا وددإاّل 

للعادلنَي، صلى هللا وسّلم ًة رمح رًا للمؤمنني، وجعل رسالتو  بنَي, ىًدى ونرآَن ادللقاو عليو ربّ 
ا مّ أ .ِم الدِّْين  ِإىل ياٍن م إِبدسذل نيالّصحابة والّتابع و, نيوادلرسل ءابينعليو وعلى سائر األ

 ُد.بع
إلستكمال شرط من الشروط ادلقررة لنيل  ىذا البحث من كتابةفقد إنتهت البادثة 

الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة 
باط بني استيعاب تصريف االرت" ك مية رايو حتت ادل ض عسلطان شريف قاسم اإلسالمية احل

 ." كفاءة اإلنشاء لدى التالميذ ابدلدرسة الثان ية اإلسالمية احلك مية األوىل بكنبارواألفعال و 
الصع بة كثرية لقلة العل م  تاحلدود ىف كتابة ىذا البحث ف جد اأن ذل ةالبادث تعرف

من مسادة مجيع القرّاء أن  ةرج  البادثتاألخطاء الكثرية. ولذلك  أن فيو تقنَ . وأيْ اوإدراكه
جل مع و عز ىذا البحث إبذن هللا  كتابة متتيقدم ا اإلصالح لتكميل ىذا البحث. و 
شكرا جزيال وفائق االدرتام إىل  ةقدم البادثفتت جيهات من فضيلة ادلشرف و إرشاداتو. 

 تابة ىذا البحث:لك ةدىم ىف ت جيو البادث  الذين قد بذل ا جه
 كادلدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلك مية رايو.  األستاذ منذير ىيتامي .ٔ
 الدكت ر احلاج مسع د زين ادلاجستري كالعميد لكلية الرتبية والتعليم. .ٕ
اللغة العربية بكلية  عليمادلاجستري كالرئيس لقسم ت ر احلاج أفرجي ن أفنديالدكت   .ٖ

 الرتبية والتعليم.



 ي
 

 .اللغة العربية عليمكالكاتب لقسم تادلاجستري    نندنج شريف .ٗ
ىذا البحث. فقد نفعتين   كتابة  ابإلشراف على ت قامة اليتادلاجستري نيلي يسرى  .٘

 خري اجلزاء. ا. فأسال هللا أن جيزيهاالغالية وت جيهاهت اكثرية من نصائحه

 اللغة العربية. عليمعل ما انفعة يف قسم ت  ا البادثةالذين علم علم نادل .ٙ

اللذين قاما برتبييت وتزويدي ودفعاين بكل صربمها ولطفهما  والدّي احملب بني .ٚ
رج ن أن أك ن يالذين  يتع ان هللا لنجادى، وإخ اين وإخ اوم دهتما. وال يزاالن يد

 . لعلي وإايىم يف محاية هللاو أسريت  يف التعلم، و جلميع ةانجح

أصدقائي يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية جلميع إخ اين وأخ ايت وزمالئي و  .ٛ
على مساعداهتم أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية  و ابخلاصة احلك مية رايو

 . ثادلعن ية إلستكمال ىذا البح و ادلادية

 ,سأل هللا عز وجل أن يباركهم ويساعدىم وي فقهم وجيزيهم اجلزاء ال فري يف الدارينأو 
  واحلمد هلل رب العادلني.

   ه ٜٖٗٔشعبان  ٜٕرو، ابكنب
 م ٕٛٔٓ ماي   ٘ٔ

 البادثة
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