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 الشكر والتقدير
 

احلمدهلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة والسالم على 
 حبيب اهلل حممد صلى اهلل عليو وسلم وعلى الو وصحبو أمجعني، وبعد

قد امتت الباحثة كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة املرحلة  
الشريف قاسم امعة السلاان جلكلية الرتبية والتعليم باجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 

 رياو. اإلسالمية احلكومية
 يلة :و يف ىذه املناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل صاحب الفض

الدكتور احلاج منذر حتامي مدير جامعة السلاان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية  .1
 رياو.

الدكتور احلاج مسعود زين عميد كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلاان الشريف قاسم  .2
 اإلسالمية احلكومية رياو.

بية والتعليم، جلامعة الدكتور احلاج أفرجيون أفندي رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرت  .3
 السلاان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. 

  يف كتابة ىذا البحث. ةمشرف املاجسترية ميمونة س.م .4
 األكادمكي الذي وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات األكادمكية. فريزا املشرفةأة األستاذ .5
 ىذا البحثة املشرفة يف كتاب ةري املاجست ة فاطمة ديفي سوسانيتاألستاذ .6
مجيع احملاضرين واحملاضرات واملوظفني واملوظفات يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلاان  .7

 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
 .بكنبارو املتكاملةاملتوساة فتية ال املدرسة مديرزومري  األستاذ .8

الفتية املتكاملة املتوساة  يف مدرسةاللغة العربية يف ة مدرسوي يأمسار د ةاألستاذ  .9
 بكنبارو اإلسالمية 



 ي 

الفتية املتكاملة  يف مدرسةيف  االبات واملوظفني واملوظفات والمجيع املعلمني واملعلم .11
 بكنبارو اإلسالمية املتوساة 

 ة.ووعظاين كبري  ةاللذين ربياين صغري  انأمي الكرمي أيب و .11
تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية  صديقايت احملبوبون يف احتاد الاالب بقسم أصدقائي و .12

 .والتعليم جلامعة السلاان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
 ي ولنداري،ديسي أنا ساري، ديسصديقايت احملبوبة : نوفيانا، ريا أندرياين، نور عزيزة،  .13

  ديسي سري أندياين
صديقايت األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة  أصدقائي و .14

  رياو السلاان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 

القوة شكره على نعمة أتوكل و أواخريا إىل اهلل  كثرياجزاء  ولعل اهلل أن جيزهبم اهلل هلم  بارك
 خرى.األ ونعمىف كتابة ىذا البحث ومجيع 

 
                           

 ه 8143 رمضان، بكنبارو              
 م 2117 يونيو                 

 


