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 تقديرال شكر وال
احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة و السالم  

 على حبيب اهلل حممد ص.م. و على الو وصحبو أمجعني، وبعد.
قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  

امعة السلاان جلكلية الرتبية و التعليم بشهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

مها  نياحملبوب نيدالوالإىل جزيل الشكر و العرفان تقدم الباحثة و يف ىذه املناسبة  
 أصدقاءإىل و  تربية و أدباين أفضل تأديبااىن احسن يلذان ربلا رحيماة لوبيسو  نوتو

 .: الفضيلة
اسم اإلسالمية قشريف السلاان المدير جامعة  منذر حتامي الدكتوراألستاذ  .1

  .احلكومية رياو
شريف السلاان ال جامعةيف عميد كلية الرتبية والتعليم  احلاج مسعود زينالدكتور  .2

 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوق
امعة  جلكلية الرتبية والتعليم باللغة العربية  عليمرئيس قسم ت أفرجيون أفنديالدكتور  .3

 .سم اإلسالمية احلكومية رياوقاشريف السلاان ال
 و أمحد شاه املاجستري املشرفان يف كتابة ىذا البحث.كسميايت املاجسترية  .4
وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات  ذياألكادمكي ال ةاملشرفنور جهايا املاجسترية  .5

 األكادمكية.
 باكنبارو 3املتوساة  احملمدية ناظر املدرسة مريي جلينيدا .6
 باكنبارو 3املتوساة  احملمدية مدرسة اللغة العربية يف املدرسة أنور صاحل ىسيبوان .7
 ويودا عبديلة زيدان و  أيب و أمي .8
املتوساة  احملمدية املعلمني واملعلمات واملوظفني واملوظفات والتالميذ املدرسةمجيع  .9

 باكنبارو 3



 ك

 

أصدقائي وصديقايت احملبوبون يف األعزاء ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية  .11
والتعليم جلامعة السلاان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو خصوصا للفصل 

 ".ج"

 ويوينيكاساري وفوج لوستاري وأيو وىانفا وفويف وياين وفاريدا وإرنا مولين ودوي نوف .11
 ولودي دايانا و وىيوينيويت ونور الّنسا وأمولّيا وإيكا و 

ريستا جهيوين وسييت رمها و رتيو رتين رمادانا ووولن  : وناحملبوب يناألصدقا .12
أنور و  أستا ميليا ىنداياين ونوفيتا ساري وإيل رمادانا ورزقا ساري وسييت صحيب ويانا

 صيدق وحممد يونوس 
اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم  عليمىف قسم ت أصدقائي و صديقايت األعزاء .13

 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلاان الجلامعة 
و على  إلي شكرأتوكل و أخريا إىل اهلل أو  رااهلل هلم ولعل اهلل أن جيزهبم جزاء واف بارك

 بحث.ىف كتابة ىذ ال ونعمكل 
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