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 تقديرالشكر و ال

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 أمجعٌن، وبعد.

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

 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

 : جزيل الشكر و العرفان إىل صاحب الفضيلةتقدم الباحثة و يف ىذه املناسبة  

 .تأديبا وربياىن تربية حسنة ااحسن و ايت مرداين ادي شفريمها احملبوبان الوالدان .1

اسم اإلسالمية قشريف السلطان المدير جامعة  تاميمنذر ى الدكتوراألستاذ  .2
 .رياوباحلكومية 

اسم قشريف السلطان العميد كلية الرتبية والتعليم جامعة   احلاج مسعود زينالدكتور  .3
 .رياوباإلسالمية احلكومية 

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة   عليمرئيس قسم ت أفرجيون أفنديالدكتور  .4
 .رياوبسم اإلسالمية احلكومية قاشريف السلطان ال

 التكميلي املشرف يف كتابة ىذا البحث املاجستًن الدكتور الويزار .5

اللغة العربية كلية الرتبية  عليمقسم تالذي أرشدين و دافعين يف أمحد شاه املاجستًن  .6
 رياوبسم اإلسالمية احلكومية قاشريف السلطان الوالتعليم جامعة  

ين يف أداء الواجبات تين وأرشدت وجهيتال ةاألكادمكي ةاملشرف اجستًنملكسميايت ا .7
 األكادمكية.
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شريف السلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة  مجيع احملاضرين و أعضاء املوظفٌن يف   .8
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية ق

 . فيليل كمبار الشرقيةاحلكومية كمبار اإلسالمية  الثانويةاملاجيستًن مدير املدرسة  إستكاىف .9

 ذولكفلى مدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كمبار فيليل كمبار .11
مجيع املعلمٌن و أعضاء املوظفٌن و الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كمبار  .11

 فيليل كمبار الشرقية.
: ويردا و عميت و عميمجع أسريت : اجلديت مها شريفة و مهسار, اجلدي ىو مشسوار,  .12

ايرة و فريانتو,روسايال و رو,ي, فًني و ييت, نوردا و ايذول,حرين و ادي, محايوان,اميي و ا
 ايلٌن, بارك اهلل يف حياهتم.

ىوذيفة,  حريزة, سلسا, جامل, يت : نورول اتيكا, أمحد نابيل رزقي,مفتة,أخي و إخوا .13
جاميلة, موتعة, أيال, رارا, عايشة, رفقي,حازيق, فاتياة, فاطمة, زاىيدا,حانف, تاليتا, زايد 

 .مايشرة, أذا
األصدقاء احملبوبون : أعضاء الفصل الدراسي ألف: أسيا، أمندا، أثىن، جوت، دجي، ديف،  .14

، رزكا، عائش، أيو، تيكا رينانيال، عيدا، نويف، نورول، نيل،  أنا، ابن،دوي، راسا، ليندا، أوجا، 
 ن، تيكا  ر، تيسا، أمي، قاسم، رمحت، فائت، وحي، أرض.
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