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 الشكر والتقدير
احلمدهلل الذي ىدانا ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة والسالم 

 على حبيب اهلل حممد صلى اهلل عليو وسلم وعلى الو وصحبو أمجعني، وبعد
كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل ة  الباحث تمتاقد  

تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.

 جزيل الشكر والعرفان إىل صاحب الفضيلة : ةقدم الباحثتو يف ىذه ادلناسبة 
األستاذ الدكتور احلاج منذر حتامي مدير جامعة السلطان الشريف قاسم  .1

 اإلسالمية احلكومية رياو.
كتور احلاج مسعود زين عميد كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف الد  .2

 قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
الدكتور احلاج أفرجيون أفندي رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية  .3

 ف قاسم اإلسالمية احلكومية رياووالتعليم، جلامعة السلطان الشري
 كتابة ىذا البحث  يف مشريف جستريادلا مشفيك ىندرياألستاذ  .4
 ابونا الفاضل يف قسم تعليم اللغة العربية أمحد شاه ادلاجستري .5
األستاذ مشفيك ىندري ادلاجستري ادلشرف األكادمكي الذي وجهين وأرشدين و  .6

 يف أداء الواجبات األكادمكية
يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة  وادلوظفات ادلوظفنياحملاضرات و مجيع احملاضرين و  .7

 قاسم اإلسالمية احلكومية رياو طان الشريفالسل
 بكنبارو. 1احملمدية الثانوية دير ادلدرسة األستاذ ديفي ورمن مي .8
 1احملمدية الثانوية الثانوية اللغة العربية يف ادلدرسة  األستاذ دمهوري مدرس .9

 بكنبارو.



 ي

 

الثانوية الثانوية يع ادلعلمني وادلعلمات وادلوظفني وادلوظفات والتالميذ يف ادلدرسة مج 11
  .بكنبارو 1احملمدية 

 وعظاين كبريا لذين ربياين صغريا ولأمي الكرميني ا أيب و .11
  احملبوبون.مجيع أسريت .11
أصدقة احملبوبة : أفرياين, مسلستياين, ىند ميشارة, ليلة اخلمسة, نورلينا, ننينج  .12

 ولنداري, ريتا, و مسلستياين.  
بكلية الرتبية ليم اللغة العربية تع يف احتاد الطالب بقسم أصدقائي وصديقايت .13

 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلطان الوالتعليم جلامعة 
بكلية الرتبية والتعليم ليم اللغة العربية األعزاء يف قسم تع أصدقائي وصديقايت .14

  "د"خصوصا للفصل  اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلطان الجلامعة 
اهلل ولعل اهلل أن جيزهبم جزاء وافقا واخريا إىل اهلل اتوكل واشكره على نعمة  همبارك

 .االخرى لنعمومجيع  بحثال االقوة ىف كتابة ىذ
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