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 الشكر والتقدير
احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لو ال أن ىدانا اهلل، والصالة والسالم 

 على حبيب اهلل حممد صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو وصحبو أمجعني، وبعد. 

قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من شروط املقررة لنيل  
م تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان شهادة املرحلة اجلامعية يف قس

 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. 

ويف ىذه املناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل الوالدين احملبوبني، ومها  
 ة : ألفانوم وإيدمينورا الذان ربياين إحسانا وتأديبا وربياين تربية حسنة وصاحب الفضيل

اسم اإلسالمية قشريف السلطان المدير جامعة  أمحد جماىدين الدكتوراألستاذ  .1
 .احلكومية رياو

سلطان العميد كلية الرتبية والتعليم جامعة  احلاج حممد سيف الدينالدكتور  .2
 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف ال

لرتبية والتعليم احلاج جون فامل رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية ا الدكتور .3
 . جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو

 .اللغة العربيةاألستاذ فنجاديالن رميب املاجستري كاتب قسم تعليم  .4

 يف كتابة ىذا البحث.  ةالدكتورة احلاجة حلميايت املشرف .5

 البحثاألستاذ أمحد شاه املاجستري الذي قام بتوجيو الباحثة يف انتهاء كتابة ىذا  .6



 ي

 

الدكتور رشدي مشريف األكادمكي الذي وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات  .7
 األكادمكية.

مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف  .8
 قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. 

مبنطقة   جمبانتا 2الثانوية احلكومية مدير املدرسة الدكتورة احلاجة ينيت ديسريتا  .9
 كمبار.

 جتامبان 2مدرسة اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية  فطماوايتاألستاذة  .11
 مبنطقة كمبار.

مجيع أسريت احملبوبون: أختني موتييارا ألفا وفظالا حانوم وجداي أكمال وجدايت  .11
اة أموازنا وخالتني أوبيتا جوسنا ومرمي فتوي أميليا والزوج أخيت أغوس إيروانش

وخالني دسريل ويلتو ىندري والبنت خاليت ريفو نساء رمحة اهلل والبنون خاليت 
حممد حبيب اهلل الزخرف وجنيب عبد الرزاق وحممد حصيف مبارك والبنت أخيت 

 حفصة خري منيفة الذين شجعوين إلمتام كتابة ىذا البحث. 
ويوليانا أصحايب احملبوبون: نويف دىليانيت ودسفي نورعيين ونور سلمي و.ف  .12

وإمام  اديوقمر الدين وفرتا حري وسري أفرياين رتيوأناليا فضيلة بمرفوعة 
وخري ونور الرمحة رحيم  وسييت حفصة وفطري وحيوين وأمحد وحيودي وحيودي

ل وإيفي موالنا ورمال ىداييت ودويندا أسرول وحممد إقبااألمساء وفوفوت ميالين 
أصحايب يف الفصل ألواو األخرين الذين و  ان وشيارة رزقي إبياوإمليذر نندا ورضو 

 شجعوين وساعدوين إلمتام ىذا البحث.
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 وجوميايت الاليتال أنغغيتا سوري يديرمحي فضيلة وأبر أصدقائي يف احلجرة:  .13
 شجعوين إلمتام ىذا البحث.

أصحايب احملبوبون يف القرية: إحلمدي سافرتا وأليا مرتيلوفا رمحي وناديا سافطري  .14
فريبادي وفرتي جانيا وجهيا أنديكا وعبد اللطيف وحممد  وحسيب اهلل وإيدو

 ذوالرمحن الذين شجعوين إلمتام ىذا البحث.
أصحايب األعزاء يف احتاد طالب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم  .15

 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. 
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