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 تقديرالشكر و ال

احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة و السالم  
 لو وصحبو أمجعني، وبعد.آعلى حبيب اهلل حممد ص.م. و على 

من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة  الباحث قد مت 
املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان الشريف 

 رياو.بقاسم اإلسالمية احلكومية 

يرديزون  مها احملبوبني نيالوالدجزيل الشكر و العرفان إلىقدم الباحثيو يف ىذه املناسبة  
 :صاحب الفضيلةو  تأديبا وربياىن تربية حسنة ااىن احسنيالذان رب إلين سرتيو 

اسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان المدير جامعة  تامييمنذر ح الدكتوراألستاذ  .1
 .رياوب

اسم قشريف السلطان العميد كلية الرتبية والتعليم جامعة   احلاج مسعود زينالدكتور  .2
 .رياوباإلسالمية احلكومية 

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة   عليمرئيس قسم ت أفرجيون أفنديالدكتور  .3
 .رياوبسم اإلسالمية احلكومية قاشريف السلطان ال

 املشرفان يف كتابة ىذا البحث. أمحد شاه املاجستري موجوو  أفرجيون أفنديالدكتور  .4



 ي

 

ين يف أداء ت وأرشدينت وجهة األكادمكية اليتاملشرففاطمة ديفي سوسانيت املاجسترية  .5
 .كادمكيةالواجبات األ

شريف السلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة  مجيع احملاضرين و أعضاء املوظفني يف   .6
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية ق

للبنات  املدرسة الثانوية الدينية يفومدرس اللغة العربية مدير املدرسة شكرى سوفرفتو  .7
 كنبارو.ا ب

 كنبارو.ا املدرسة الثانوية الدينية للبنات بيف  الطالباتاملوظفني و أعضاء و  نيمجيع املعلم .8

 .ىن إلمتام كتابة ىذا البحثادافعرضا أكرب ونور الشفاء :مجيع أسريت .9

و أزىار و رينلدو و عبد العزيز  مد، حمريفي إلياين : احملبوبونقائي و صديقايت صدأ .11
 و حبيبة وغريىا.ين و رشدي خملص و قمر العارفني و رينلدي و رو طامي 

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  عليمقسم تيف احتاد طالب   األعزاءحايبصأ .11
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان ال

سلطان الة كلية الرتبية والتعليم جامعةاللغة العربي عليمىف قسم ت صدقائي األعزاءأ .12
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف ال
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اهلل فينا يف الدنيا واآلخرة. وأدعو اهلل تعاىل عسى أن يساعدين وإياىم يف احلياة  
وجيمعين وإياىم يف اآلخرة مع سيد املصطفى صلى اهلل عليو وسلم. واهلل ال يضيع أجر 

 عمال.من أحسن 
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