
 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

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

 قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.
 الفضيلة : األصحابو يف ىذه املناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل 

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

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

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

 يف كتابة ىذا البحث. مشرف جسترياملا الدكتور الويزر .4
 .يف قسم تعليم اللغة العربية أمحد شاه املاجستري واحملبوب ابونا الفاضل .5
املشرف األكادمكي الذي وجهين وأرشدين يف أداء  املاجستريالدكتور أبو أنور  .6

 الواجبات األكادمكية.
والتعليم جبامعة مجيع احملاضرين واحملاضرات واملوظفني واملوظفات يف كلية الرتبية  .7

 .السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
 .بكنبارو املتكاملة الفتية مدير املدرسة املتوسطة اإلسالمية املاجستريزىري   .8



 ط

 املتكاملة الفتية اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية سةمدر ديوي   أمسارا .9
 .بكنبارو

 واملوظفات والتالميذ يف املدرسة املتوسطة مجيع املعلمني واملعلمات واملوظفني .11
 .بكنبارو املتكاملة الفتيةاإلسالمية 

 الكرميني اللذين ربياين صغريا ووعظاين كبريا مسسيدر وأمي امسائل  أيب .11
يت ميدي ينيت  و أخي حّممد كرنياون و و أخ يت نور عنيأخ :مجيع أسريت احملبوبون .12

 .أخي حّممد طو الفاتح
و سييت  ديوي فرمات ساريو  الفياناملسكن "الصاحلني": يف  اتصديقايت احملبوب .13

 . رمحة
أصدقائي وصديقايت األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة  .14

 ."جالسلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو خصوصا للفصل "
 .اجلامعةمعهد أصدقائي وصديقايت يف  .15

ولعل اهلل أن جيزهبم جزاء وافقا واخريا إىل اهلل اتوكل واشكره على نعمة اهلل هلم  بارك
 القوة ىف كتابة ىذا البحث ومجيع لنعم االخرى.
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