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الشكر والتقدير
بسم اهللا الرمحن الرحيم

، بشر باجلنة ملن اتقى مل يعلمعلم اإلنسان ما،احلمد هللا الذي علم بالقلم
بعث رسوله من أفصح ، وهو الذي أنزل القرآن عربيا و استقام ونذر أهل الفجار واألثامو 

أشهد أّن حممدا عبده ورسوله، إله إالّ اهللا وحده ال شريك له و الناس كالما، أشهد أن ال 
يعنا سيدنا حممد صلى اهللا عليم اللهم فصل وسلم وبارك وتراحم وحتانن علي حبيبنا وشف

وعلى اله وأصحابه الذين نشروا مرياث النبوة والعلم والدعوة يف مشارق األرض وسلم
ا حىت يوم القيام. ومغار

يفرحلة املاجستريملشرط من الشروط للحصول على شهادة املؤهل هذا البحث
جبامعة الدراسات العليااللغة العربية يف كليةتعليمالرتبية اإلسالمية بتخصصقسم

أمت كتابة هذا البحث بإذن اهللا ولقد .السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
هات املشرفني وإرشادمها، وال ينسى الباحث أن يشكر شكرا كثريا ملن يتعاىل مع توج

ساعده يف إمتام هذا البحث، وخيص الشكر إىل:
.ادعو اهللا مغفرته هلما،طفوليتربية حسنة منذ ربياين تاللذينني احملبوبوالدي.1
يف قاسم اإلسالمية شر السلطان المدير جامعة ميهيتالدكتور منذير ستاذاأل.2

.احلكومية رياو
الدراسات العليا جلامعة السلطان عميد كليةي األستاذ الدكتور إلياس حوسط.3

اإلسالمية احلكومية رياو.الشريف قاسم
الدراسات العليا جلامعة السلطان عميد كليةتور مجسيويا نائب األستاذ الدك.4

اإلسالمية احلكومية رياو.الشريف قاسم
الدراسات العلياكلية يف  يةقسم الرتبية اإلسالمةرئيسالدكتورة سري مورحيايت .5

.شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياوالسلطان الجبامعة 
.البحثكتابة هذااألوىل يف  ستري املشرفرشدي املاجالدكتور.6
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.هذا البحثيف كتابة املشرف الثايناملاجستريلفامجون الدكتور .7
جبامعة كلية الدراسات العليايفيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية مج.8

السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
الليسانيس صاحب املعهد مريب روحي وجسدي الشيح أمحد بيضاوي مشسوي .9

.اإلسالمية سراج الطالبني
زوجيت احملبوبة نور بييت مرأة الصاحلة اليت ترافقين بكل املودة والرمحة، ادعو اهللا أن .10

حيفظها يف صحة وعافية.
جيعله ولدا صاحلا ينتفع به الناس، ولدي احملبوبني نوفل فضيل املؤمى ادعو اهللا أن .11

م اغفر له وارمحه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله وحممد عارفني، الله
واجعل القربه روضة من رياض اجلنة، آمني.

أبنائي األحباء طلبة معهد الغرباء اإلسالمي بكنبارو وأخص إىل حممد ذكي .12
فكري مولنا، أمحد باقي عارفني، رئيس ماي مجهاري رمندو يسران، أفوارق، راما 

هم ويسهل كل أمورهم وجيعلهم من علماءه العاملني حىت ينتفع أدعو اهللا أن يبارك
م الناس.

أصدقائي يف قسم تعليم تعليم اللغة العربية ال أذكر أمسائهم واحدا واحدا..13
وباهللا هلذا البحث، ألن فيه أخطاء ونقصانا.اتوأخريا أرجو من القراء تصحيح

ليكم ورمحة اهللا وبركاته.والسالم عوالعناية. التوفيق واهلداية والرضا 
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