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 الشكر و التقدير

احلمد و الشكر اهلل أوال و أخًنا على ما يسّر و وّفق و أعان وقّدر، فلك احلمد ربنا كما احتب 
 و ترضى و لك الشكر و الثناء احلسن على توفيقك و امتنانك.

و أمتت الباحثة هذا البحث لتكميل شرط من شروط املقررة لنيل شهادة املرحلة اجلامعة يف قسم 
 اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.تعليم 

 ويف هذه املناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل:
 اهلل يدعوان واليزاالن. ومودهتما ولطفهما صربمها بكل ودفعاين وتزويدي برتبييت قاما اللذين احملبوبٌن والديّ  .1

 محاية يف وإياهم لعلي أسريت جلميع و التعلم، يف ناجحا أكون أن يرجون الذين وإخوايت وإخواين لنجاحي،
 .اهلل

شريف قاسم اإلسالمية احلكومية السلطان المدير جامعة دكتور احلاج منذر هتامى الاألستاذ  .2
 رياو ب

شريف قاسم اإلسالمية السلطان الجامعة  كلية الرتبية والتعليمر احلاج مسعود زين عميد  الدكتو  .3
 رياو.باحلكومية 

 نائب العميد األول لكلية الرتبية والتعليم. لدكتور كوسنادي .4

 العميدة الثانية لكلية الرتبية والتعليم.املاجستًنة نائبة زيتون  .5

 ة الرتبية والتعليملكلينائب العميد الثالث الدكتور خًن الناس مجال  .6

سلطان الامعة جل اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم قسم تعليمرئيس فندي احلاج أفرجيون أالدكتور  .7
 رياو.بشريف قاسم اإلسالمية احلكومية ال

امعة جل بكلية الرتبية والتعليماللغة العربية كاتب لقسم تعليماملاجستًن هداية نندانج شريف  .8
 رياو.بشريف قاسم اإلسالمية احلكومية السلطان ال
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 انصائحه من كثًنة نفعتين فقد. البحث هذا على ةباإلشراف تقاماملاجستًنة نيت افاطمة ديفي سوس .9
 .اجلزاء خًن اجيزيه أن اهلل فأسال. الدراسة هذه يف وخباصة ديدةالش اوتوجيهاهت الغالية

 .يف أداء الواجبات األكادمكى املاجستًن املشرف يالدكتور رشد .11

 هىن وأرشدىن فيما ينفعىن.املرىب الذي وحاجستًن كاملرشد و ندوس أمحد شاه امل الدكتور .11

شريف قاسم اإلسالمية السلطان ال كلية الرتبية والتعليم جلامعةيف  مجيع احملاضرين واملوظفٌن  .12
  رياوباحلكومية 

 نيت.اتورينو و أمحد رياضي و إيان ستياون و دوي سويمجيع أسريت:  .13

  لولؤ و أيو. صديقايت احملبوبة: نوفيتا و نورمحدة و إشراوية و ساري و .14

تري ونسية و روح الرشد و نور الّرضية و رين أندرياين و سبتياونيت  و ب: األصدقاء احملبوبون   .15
 . 4102 ""ب ثامنوكلهم أصدقاء من فصل 
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