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 تقديرالشكر و ال

احلمد هلل الذي ىدانا ذلذا 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 ادلقررة لنيل شهادة  
اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان الشريف ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

 :جزيل الشكر و العرفان إىلتقدم الباحثة و يف ىذه ادلناسبة  

 . يسوير و أم  ساري بولنأيبمها  احملبوبان الوالدان .1

اإلسالمية احلكومية اسم قشريف السلطان المدير جامعة  منذر حتام  الدكتوربروفيسور  .2
 .رياو

اسم اإلسالمية قشريف السلطان العميد كلية الرتبية والتعليم جامعةشيف الدين الدكتور  .3
 .احلكومية رياو

سلطان الاللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة   عليمرئيس قسم تن فامل جو الدكتور  .4
 .سم اإلسالمية احلكومية رياوقاشريف ال

و ىو ادلشرف يف كتابة  اللغة العربيةكاتب قسم تعليم   ادلاجستريسفيك ىندري ماألستاذ  .5
 ىذا البحث.

 مشرف الباحثة  ادلاجستريالدكتورندوس حممد ناصر نور  .6

 األستاذ أمحد شاه ادلاجستري الذي قام بتوجيو الباحثة يف انتهاء كتابة ىذا البحث .7



 ط

ة اليت وجهتين وأرشدتين يف أداء ادلاجسترية ادلشرفة األكادمكينيل  يسرا األستاذة  .8
 الواجبات األكادمكية

شريف السلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة  مجيع احملاضرين و أعضاء ادلوظفني يف   .9
 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوق

 .بكنبارودار احلكمة  اإلسالميةادلتوسطة  ادلدرسةاالستاذ فردوس رئيس  .11

 مبعهد دار احلكمة بكنبارو اإلسالميةة توسطادلدرسة ادليف اللغة العربية  ةمدرساالستاذ اسريل  .11

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار يف مجيع ادلعلمني و أعضاء ادلوظفني و التالميذ  .12
 احلكمة بكنبار

  يف القريةمجيع أسريت .13

ديس  أخيت الكبرية ديس  سري أنداياين, أخيت الكبرية صديقايت احملبوبة يف بكنبارو:  .14
 تري سبتياونيت.  ديوي لستاري، أخيت الكبرية أخيت الكبرية ليلة اخلمشة،ولن داري، 

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  عليمىف قسم ت أصدقائ  وصديقايت األعزاء .15
 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلطان ال

كل و على  إلي شكرأتوكل و أاهلل ذلم ولعل اهلل أن جيزهبم جزاء وافقا وخريا إىل اهلل  بارك
 بحث.ال انعم ىف كتابة ىذ

 ه9341  الصفر 9بكنبارو،      
 م 1338أكتوبر   13             

 


