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 تقديرال شكر وال
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 أمجعني، وبعد.
قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  

اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة السلطان شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

 مها احملبوبنينيالوالدجزيل الشكر و العرفان إىل تقدم الباحثة و يف ىذه املناسبة  
 :جزاكم اهلل خريا مث أقول. و أمي رمضانسيسر  أيب
اسم قشريف السلطان المدير جامعة  أمحد جماىدين املاجستري احلاج الدكتوراألستاذ  .1

 .اإلسالمية احلكومية رياو
شريف السلطان الجامعة األول  مديراحلاج سوريان أ مجر املاجستري كنائب  الدكتور .2

 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوق
اسم قشريف السلطان الجامعة الثاين  مديراحلاج كسنادى املاجستري كنائب  الدكتور .3

 .اإلسالمية احلكومية رياو
شريف السلطان الجامعة الثالث  مديرالدكتور احلاج برومادى املاجستري كنائب  .4

 . اسم اإلسالمية احلكومية رياوق
سلطان الجامعة يف عميد كلية الرتبية والتعليم  حممد سيف الدين املاجستريالدكتور  .5

 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف ال
 كلية الرتبية والتعليماألول ب عميدين املاجستري كنائب  الدعامل الدكتور .6
 كلية الرتبية والتعليمالثاين ب عميدالدكتورة روىاين املاجسترية كنائبة  .7
 كلية الرتبية والتعليمالثالث ب عميدنورساليم املاجستري كنائب  الدكتور .8
 كلية الرتبية والتعليم باللغة العربية  عليمرئيس قسم ت املاجستري جون فاملالدكتور  .9

 اللغة العربية عليمقسم تفيغاديالن رميب املاجستري ككاتب  .11



 ي

 

 أمحد شاه املاجستري املشرف يف كتابة ىذا البحث. .11
األكادمكي الذي وجهين وأرشدين يف  املشرف املاجستري الدكتور احلاج برومادى .12

 أداء الواجبات األكادمكية.
 املاجستري املشرف يف كتابة ىذا البحث  أمريزال األستاذ .13
شريف السلطان الامعة جلكلية الرتبية والتعليم أعضاء املوظفني يف  مجيع احملاضرين و  .14

 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوق
 زايين املاجستري مدير مدرسة املتقني املتوسطة اإلسالمية بكنبارو. .15
 تقني املتوسطة اإلسالمية بكنبارو.رندي إهلم شاه مدرسان اللغة العربية يف مدرسة امل .16
مجيع املعلمني و أعضاء املوظفني و الطالب يف مدرسة املتقني املتوسطة اإلسالمية  .17

 بكنبارو.
الذين ساعدوىن ودافعوىن إلمتام  أيب و أمي وأخت كبرية  وأخت صغرة  :مجيع أسريت .18

 كتابة ىذا البحث
و ويلي  إيلي رمضاينيونسندر و حدرا سبرتى و ريز يوديسرتا األصدقاين احملبوبون : .19

 وحممد يونوسو فورمنا واتج أروى و 
 أصدقائي و صديقايت يف قسم تعليم اللغة العربية يف الفصل "ب"   .21
اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم  عليمقسم ت يف أصدقائي و صديقايت األعزاء .21

 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلطان الجلامعة 
و إلي شكرأتوكل و أخريا إىل اهلل أو  را هلم ولعل اهلل أن بزز مم جزاء وافاهلل بارك

 بحث.ىف كتابة ىذ ال ونعمكل على   
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