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 الشكر والتقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 
احلمد هلل الذي علم ابلقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، بشر ابجلنة ملن اتقى  

واستقام ونذر أىل الفجار واألاثم، وىو الذي أنزل القرآن عربيا وبعث رسولو من أفصح 
ا عهده ورسولو، الناس كالما، أشهد أن ال إلو إاّل هللا وحده ال شريك لو وأشهد أّن دمحم

دمحم صلى هللا عليم وسلم  وحتانن علي حهيهنا وشفيعنا اللهم فصل وسلم وابرك وتراحم
وعلى الو وأصحابو الذين نشروا مرياث النهوة والعلم والدعوة يف مشارق األرض ومغارهبا 

 حىت يوم القيام. 
  يفملرحلة املاجستريشرط من الشروط للحصول على شهادة املؤىل  ىذا الهحث

امعة جب دراسات العلياكلية اليف  اللغة العربية  تعليم الًتبية اإلسالمية بتخصص قسم
أمت كتابة ىذا الهحث إبذن هللا ولقد  .شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايوالسلطان ال

تعاىل مع توجيهات املشرفني وإرشادمها، وال ينسى الهاحث أن يشكر شكرا كثريا ملن 
 ذا الهحث، وخيص الشكر إىل:ساعده يف إمتام ى

 والدي احملهوبني اللذين ربياين تربية حسنة منذ طفوليت، ادعو هللا مغفرتو هلما. .1
األستاذ الدكتور منذير ىيتمي مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية  .2

 احلكومية رايو.
كلية الدراسات العليا جلامعة السلطان   مديراألستاذ الدكتور إلياس حوسطي  .3

 اإلسالمية احلكومية رايو. لشريف قاسما
كلية الدراسات العليا جلامعة السلطان   مديراألستاذ الدكتور مجسيواي انئب  .4

 اإلسالمية احلكومية رايو. الشريف قاسم
الدكتورة سري مورحيايت رئيسة قسم الًتبية اإلسالمية يف كلية الدراسات العليا  .5

 كومية رايو.جبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احل
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 املاجستري املشرف األول يف كتابة ىذا الهحث. اغوس تيارالدكتور  .6
 املاجستري املشرف الثاين يف كتابة ىذا الهحث. مسرونالدكتور  .7
مجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا جبامعة السلطان  .8

 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
مرأة الصاحلة اليت ترافقين بكل املودة والرمحة، ادعو اإل دووي اندااييناحملهوبة زوجيت  .9

 هللا أن حيفظها يف صحة وعافية.
ادعو هللا  لطيفة أدوية، كييسة أدوية، أفيقة أدوية و خري فخر األمةاحملهوبني  أوالدي .11

 .الناس مينتفع هب نيصاحل أوالدا همأن جيعل
 العربية ال أذكر أمسائهم واحدا واحدا.أصدقائي يف قسم تعليم اللغة  .11

وابهلل  وأخريا أرجو من القراء تصحيحات هلذا الهحث، ألن فيو أخطاء ونقصاان.
 التوفيق واهلداية والرضا والعناية. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو.
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