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 التقديرالشكر و 

نا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة ما كاحلمد هلل الذي ىدان هلذا و  
 بعد.، و صحبو أمجعنيعلى آلو و لى اهلل عليو وسلم و حبيب اهلل حممد صالسالم على و 

الشروط املقررة لنيل قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من 
التعليم جلامعة اللغة العربية بكلية الرتبية و قسم تعليم  يفة يشهادة املرحلة اجلامع

 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

الوالدين احملبوبني العرفان  إىل اقشة تقدم الباحشة جزيال الشكر و ىذه املن يفو 
عمر جعفرو حليمة السعدية الذان ربوين إحسنا  تأدينا و ربوين تربية حسنة مها 

 :فضيلةوصاحب ال

السلطان الشريف قاسم مدير جامعة جستري أمحد جماىدين املاالدكتور األستاذ  .1
 اإلسالمية احلكومية رياو.

التعليم جبامعة كلية الرتبية و عميد   حممحد سيف الدين املاجستريالدكتور احلاج  .2
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

التعليم جلامعة اللغة العربية بكلية الرتبية و م تعليقسم رئيس  جون فامل الدكتور .3
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

الذي قام  كتابة ىذا البحث  يف ةفاملشر  املاجسترية فاطمة ديفي سوسانيت ةتاذاألس .4
 .باحثة ىف إنتهاء كتابة ىذا البحثبتوجيو ال

الذي وجهين  األكادمكيف ري كاملشر املاجست لدكتور احلاج فرومادياألستاذ  .5
 أداء الواجبات األكادمكية. يفأرشدين و 

 إنتهاء كتابة ىذا البحث الذي قام بتوجيو الباحثة يف األستاذ أمحد شاه املاجستري .6
 .أيضا

 



 ي
 

الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف كلية  .7
 قاسم اإلسالمية احلكومية رياو

 احلكومية األوىل بكنبارو. اإلسالمية توسطةامل درسةامل رئيس دارومسان املاجستري  .8

احلكومية األوىل  اإلسالمية توسطةامل درسةامليف اللغة العربية  ةمعلم أين نوفييايت .9
 .بكنبارو

 أيب إمساعيل و أمي نورشيدة الكرميني الذين ربياين صغريا وعظاين كبريا.  .11
 نا ارديالصديقيت الكرمية أخيت أر  .11
 مجيع أسريت احملبوب و أختان صغريتان احملبوبة أيو شعيبة و نورل رمحة. .12
 أصدقائي وصديقايت احملبوبون واألعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية خصوصا  .13

 2114السنة  للفصل "أ"
شريف قاسم اإلسالمية  وأخوايت احملبوبون يف جامعة السلطان الصديقيت .14

 احلكومية رياو 
 

بارك اهلل هلم و لعل اهلل أن جيزىم جزاء وفقا وخريا إىل اهلل أتوكل وأشكر إليو 
 على كل نعمة ىف كتابة ىذا البحث.  
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