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احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا هللا، والصالة و السالم على حبيب  

 هللا حممد ص.م. و على الو وصحبو أمجعُت، وبعد.

من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة املرحلة  ةالباحث تقد مت 
اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية و التعليم جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 

 احلكومية رياو.
 : جزيل الشكر و العرفان إىل صاحب الفضيلة ةالباحث تتقدمو يف ىذه املناسبة  

اسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان المدير جامعة  أمحد جماىدين احلاج الدكتورستاذ اال .1
 .رياو

اسم قشريف السلطان العميد كلية الًتبية والتعليم جامعة   حممد سيف الدينالدكتور االستاذ  .2
 .اإلسالمية احلكومية رياو

سلطان الاللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة   عليمرئيس قسم ت جون باملالدكتور االستاذ  .3
 .سم اإلسالمية احلكومية رياوقاشريف ال

 يف كتابة ىذا البحث. أمحد شاه املاجستَت املشرف االستاذ .4

األكادمكية اليت وجهتٍت وأرشدتٍت يف أداء الواجبات  ةاملشرف ةاملاجستَت  مينذاراالستاذة  .5
 األكادمكية.

اسم قشريف السلطان الكلية الًتبية والتعليم جامعة  مجيع احملاضرين و أعضاء املوظفُت يف   .6
 .اإلسالمية احلكومية رياو

 .وربياىن تربية حسنة اىن احسن تأديبيالذان ربنة يمفانت و سىت أمها  احملبوبان الوالدان .7



 كوبنجاإلسالمية معهد دار القرأن  مدير املدرسة املتوسطة املاجستَت  االستاذ احلاج كرميان إبرىيم .8
 .مبنطقة كمبار

 كوبنجدار القرأن  مدرسة اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية معهد  ستاذة نور أفريٌتاال .9
 .مبنطقة كمبار

دار القرأن  يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية معهد  علمُت و أعضاء املوظفُت و التالميذمجيع امل .11
  مبنطقة كمبار. كوبنج

 .ىن إلمتام كتابة ىذا البحثاىن ودافعاين ساعدالتال و حممد فزل رومي بورنتا ساري :مجيع أسريت .11

حممد يونس و أدي مردينساه و امليزان و سفتينا و نوفيتا ريداستويت و ريٍت  األصدقايت احملبوب : .12
 .فاين لربمها و خَتاينو  أندريٍت و  روح الرشد

ٌت إلمتام كتابة تٌت ودافعتساعدالذين  ديو حرياتى و أسواة حسنة و حري :بةاحملبو  رفيقة احلجرة .13
 .ىذا البحث

سلطان الاللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة  عليمىف قسم ت أصدقائي و صديقايت األعزاء .14
 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف ال

نعمة ىف  كل و على  إلي شكرأتوكل و أخَتا إىل هللا أهللا هلم ولعل هللا أن جيزهبم جزاء وافقا و  بارك
 بحث.ال اكتابة ىذ
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