
 د

 

 الشكر والتقدير
 

احلمدهلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة والسالم 
 على حبيب اهلل حممد صلى اهلل عليو وسلم وعلى الو وصحبو أمجعني، وبعد

كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة  مت الباحثاقد  
تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف املرحلة اجلامعية يف قسم 

 قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.
 جزيل الشكر والعرفان إىل صاحب الفضيلة : قدم الباحثيو يف ىذه املناسبة 

األستاذ الدكتور احلاج منذر حتامي مدير جامعة السلطان الشريف قاسم  .1
 اإلسالمية احلكومية رياو.

تور احلاج مسعود زين عميد كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف الدك .2
 قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

الدكتور احلاج أفرجيون أفندي رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية  .3
 والتعليم، جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. 

  كتابة ىذا البحث.  على شرفامل حمي الدين شكريالدكتور  .4
  ياملشرف األكادمي أفرجيون أفندي الدكتور .5
يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة  املوظفاتو  املوظفنياحملاضرات و مجيع احملاضرين و  .6

 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
 كمباردار اهلدى  اإلسالمية  تواسطةاملمدير املدرسة األستاذ  .7

  كمباردار اهلدا  املتواسطة اإلسالمية املدرسة اللغة العربية يف املدرسة  مدرس .8
املدرسة والتالميذ يف املدرسة  واملوظفات املوظفنيلمات و املعمجيع املعلمني و  .9

  كمباردار اهلدا  املتواسطة اإلسالمية 
 لذين ربياين صغريا ووعظاين كبريالأيب وأمي الكرميني ا .11



 ه

 

 نورا اريانيس, إدا نوفيدا, ألفي خري : وناحملبوب مجيع أسريت .11
بكلية ليم اللغة العربية تع يف احتاد الطالب بقسم وناحملبوب أصدقائي وصديقايت .12

 اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلطان الالرتبية والتعليم جلامعة 
بكلية الرتبية والتعليم ليم اللغة العربية أصدقائي وصديقايت األعزاء يف قسم تع .13

  اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلطان الجلامعة 
 يف احتاد الطلبة اللغة العربية بإندونيسيا أصدقائي وصديقايت .14
ينا سلفي اوليا موّدة, خري األمني, حممد أزىار, سفرول :  ونوباألصدقاء احملب .15

 هوكل األعضاء من فصل  اريف, ريفق النصحى,

ولعل اهلل أن جيزهبم جزاء وافقا واخريا إىل اهلل اتوكل واشكره على هلم اهلل  بارك
 .االخرى لنعمومجيع  بحثال انعمة القوة ىف كتابة ىذ
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