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 تقديرالشكر و ال
 السالم علىو احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة  

 لو وصحبو أمجعني، وبعد.آعلى و  سلمحبيب اهلل حممد صلى اهلل عليو و 

من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة  ةالباحث قد مت 
التعليم جامعة السلطان الشريف كلية الرتبية و باملرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 

 رياو.بقاسم اإلسالمية احلكومية 

و  فينومها  احملبوبني نيالوالد العرفان إىلجزيل الشكر و  ةقدم الباحثتيف ىذه املناسبة و  
 : صاحب الفضيلةو  اىن احسن تأديبا وربياىن تربية حسنةيالذان رب ميثين

اسم قشريف السلطان المدير جامعة  بصفتو تامييمنذر ح احلاج الدكتوراألستاذ  .1
  .رياوباإلسالمية احلكومية 

شريف السلطان العميد كلية الرتبية والتعليم جامعة   بصفتو احلاج مسعود زينالدكتور  .2
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية ق

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  عليمرئيس قسم ت بصفتو أفرجيون أفندي احلاج الدكتور .3
 .رياوبسم اإلسالمية احلكومية قاشريف السلطان الجامعة  

 و أمحد شاه املاجستري املشرفان يف كتابة ىذا البحث. االستاذ الدكتور احلاج حممد نزير .4

ين يف أداء  وأرشديناألكادمكية الذي وجه ةاملشرف ديفي سوسنيت املاجسترية فاطيمة .5
 الواجبات األكادمكية.
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اسم قشريف السلطان ال كلية الرتبية والتعليم جامعةأعضاء املوظفني يف  مجيع احملاضرين و  .6
 .رياوباإلسالمية احلكومية 

 .دى روكان ىيلريمفتاح اهلاملدرسة املتوسطة اإلسالمية  رئيسة ابصفته موتييارا .7

مفتاح اهلدى روكان املدرسة املتوسطة اإلسالمية يف  اللغة العربية ةمدرس نورحامدة .8
 .ىيلري

مفتاح اهلدى املدرسة املتوسطة اإلسالمية  تالميذالمجيع املعلمني وأعضاء املوظفني و  .9
 .روكان ىيلري

أخيت كبرية ايرنا وايت و وأغوس طو احملبوب أندي سيسوانتو كبري أخي   :مجيع أسريت .11
 .دافعوىن إلمتام كتابة ىذا البحث أخيت صغرية دييان نوفيتا ساريو وسييت راحان 

عبد العزيز وريو ورينلدو  حبيبة ولين ورابئة االداوية ونوفا: صديقايت احملبوبونقائي و صدأ .11
 تنيتأوليا و ريفي و و  قمر العارفنيوطامي وفكري نيلسون ورينلدي وروين ورشدي خملص و 

 غريىا. وصابريين وحممد أزىار ونور اهلدينا وريين ورينا وفطري فتاح اجلنة

 .وألم اّزم، موسين رازايل وجوزىا ىانيف  .12

سلطان الاللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  عليمىف قسم ت صدقائي األعزاءأ .13
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف ال
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