
 تقديرالشكر و ال

احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة و السالم  
 لو وصحبو أمجعني، وبعد.آعلى حبيب اهلل حممد ص.م. و على 

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

 رياو.بالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 

مها  احملبوبني نيالوالد جزيل الشكر و العرفان إىل ةقدم الباحثتو يف ىذه املناسبة  
الذين ربياين صغريا و عظاين كبريا والذان ساعداين و دافعاين إلمتام   سييت حجرو  موزاين

 : صاحب الفضيلةو  كتابة ىذا البحث

اسم اإلسالمية قشريف السلطان الامعة اجلمدير  تامييمنذر ح الدكتوراألستاذ  .1
  .احلكومية رياو

شريف السلطان الامعة  جلكلية الرتبية والتعليم يف  عميد  احلاج مسعود زينالدكتور  .2
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية ق

امعة  جلكلية الرتبية والتعليم يف  اللغة العربية  عليمرئيس قسم ت أفرجيون أفنديالدكتور  .3
 .رياوبسم اإلسالمية احلكومية قاشريف السلطان ال

 يف كتابة ىذا البحث. املشرف ترياملاجسنج شريف ىداية انند .4

أفريزا املاجسترية املشرفة األكادمكية اليت وجهتين و أرشدتين يف أداء الواجبات  .5
 األكادمكية.

شريف السلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة  مجيع احملاضرين و أعضاء املوظفني يف   .6
 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوق



 

 

 ." تاجنونج بيليت أير ترييسانصار السنة" املتوسطةمدير املدرسة  حممد خريصان .7

" تاجنونج بيليت انصار السنة  الثانوية "املدرسة يف  اللغة العربية ةمدرس سييت وتريان .8
 .أير ترييس

جامعة السلطان الشريف الرتبية والتعليم  مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف كلية .9
 .قاسم اإلسالمية رياو

و أخيت يسمي وغني  ،إيفيندى و ذواحليلميمجيع أسريت : أخي جسمان  .11
 بارك اهلل يف حياهتم. ، وعميت نور حسينعملية

نور أزيزة، ، نور عرفة، ميال دسري، حمرك أيات اهلل:  قائي و صديقايت احملبوبونصدأ .11
  .إيلما ورين، تيك أوليانأ

 "جإخواين و أخوايت يف الفصل الدراسي " .12

" انصار السنة  الثانوية "املدرسة يف  والطالبعلمني وأعضاء املوظفني مجيع امل .13
 .تاجنونج بيليت أير ترييس

بارك اهلل هلم ولعل اهلل أن جيزهبم جزاء وافقا و أخريا إىل اهلل أتوكل و أشكر إليو على  
 كل نعمة ىف كتابة ىذا البحث.
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