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

من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  الباحث قد مت 
امعة السلاان جلكلية الًتبية و التعليم بشهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 

 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.
 مها احملبوبني نيالوالد جزيل الشكر و العرفان إىل تقدم الباحثو يف ىذه املناسبة  

 : صاحب الفضيلةو  تأديبا وربياىن تربية حسنة ااىن احسنيرب جوستيناو  سريل فريتنورو
اسم قشريف السلاان المدير جامعة  املاجسًت أمحد جماىدين  احلاج الدكتوراألستاذ  .1

 .رياوباإلسالمية احلكومية 
شريف السلاان الجامعة  األوىلدير امل ةنائب املاجستري سوريان أ مجرة احلاج الدكتورة .2

 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية ق
اسم قشريف السلاان الجامعة ثاين الدير املاملاجستري نائب  كوسنادي  احلاج الدكتور .3

 .رياوباإلسالمية احلكومية 
اسم قشريف السلاان الجامعة ثالث الدير املاملاجستري نائب  برومادياحلاج  الدكتور .4

 .رياوباإلسالمية احلكومية 
عميد كلية الًتبية والتعليم جامعة   املاجستري أمحد سيف الديناحلاج الدكتور  .5

 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلاان ال
اللغة العربية كلية الًتبية  عليمرئيس قسم تجون بامل املاجستري  الدكتوراألستاذ  .6

 .رياوبسم اإلسالمية احلكومية قاشريف السلاان الوالتعليم جامعة  
اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم  عليمقسم ت كاتب املاجستري ميبفيغاديالن ر  األستاذ .7

 .رياوبسم اإلسالمية احلكومية قاشريف السلاان الجامعة  



 ه

الذين قاموا  أمحد شاه املاجستري الدكتورندوسو برومادي املاجستري احلاج الدكتور  .8
 يف كتابة ىذا البحث. باالشراف

شريف السلاان الكلية الًتبية والتعليم جامعة  مجيع احملاضرين و أعضاء املوظفني يف   .9
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية ق
أيب و أمي و أخي مصافى حلمي يسرا و أخيت صغري أرتني أسريتا  :مجيع أسريت .11

 ة عم وعميت.أسر ، و دافعوىن إلمتام كتابة ىذا البحث الذين ساعدوىن و
 رفيق املغامرة : اندري بلجن و سندي فجر و ماليس فارة احلسن و ايّليزا .11
  برمناوات، ايل رحمداين و فربيك فاري:باحملبو  رفيق احلجرة .12
رزكا فاري و وندى نوفيتا سري و ايليٌت و ايليسى نوررافيق  األصدقاء احملبوبون : .13

و  رمحد أغنج سرياين و أذيل فاتل اجلنة ساري دينا و غسيت فضيلة نورمال و اينتان
  حبيب الرمحن و أعضاء الفصل الدراسي ألف  الفصليف  مجيل رئس

و بنجكيط و  و دوين بوتاما إمام أمني الدين و كلية العمل احلقيقي :ميزان  رفيق .14
ريىت ميسي و جوين ألفى و حصواتون حسنة و عاتكة و  ال وانتان ويناساري و بي

 نور عني
مدرسة املتوساة اإلسالمية  أصدقائيو  اير سنااء 30املدرسة اإلبتدائية  أصدقائي .15

 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بادوسونن أصدقائيو  احلكومية باريامان
سلاان الاللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة  عليمقسم تأصحايب األعزاء يف  .16

 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف ال
بارك اهلل هلم ولعل اهلل أن جيزهبم جزاء وافرا و أخريا إىل اهلل أتوكل و أشكر إليو  على كل 

 نعمو يف كتابة ىذا البحث.
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