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موافقة المشرف

الشكر والتقدير

إن احلمد هللا الذى أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات ىف العامل وبعث رسوله من العربيني. 
واألعجميني ىف كل أحوال وواجبات سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم والصالة والسالم على من ال يفرق بني العربيني 

وعلى أله وصحبه أمجعني وحنن له تابعون. أما بعد.

من واجبة الباحث كتابة الرسالة إلستكمال شرط من الشروط املقررة  لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل 
حتت املوضوعجلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياويف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم 

مباركا" أير ترييس مبنطقةالسنةنصارأىف معهديف املدرسة الثانويةالرتمجة دريستنفيذتدراسة وصفية عن 
وإدراكه. وأيقن أن اعرتف الباحث أن له احلدود ىف كتابة هذه الرسالة فوجد الصعوبة كثرية وخمتلفة فيها لقلة العلوم "

فيها األخطاء الكثرية. ولذلك يرجو الباحث من مساحة  مجيع القرّاء أن يقدموا اإلصالح واإلقرتاحات لتكميل هذه 
الرسالة.

أمت الباحث كتابة هذه الرسالة بإذن اهللا عز وجل مع التوجيهات من مساحة املشرف وإرشاداته. وكذلك يقدم 
قد بذلوا جهودهم ىف توجيه الباحث لكتابة هذه الرسالة :الباحث شكرا جزيال إىل الذين 

بروفسور الدكتور حممد نذير كرمي كاملدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو..1
والدي احملبوبني الذين ربياىن من صغري واليزاالن يدعوان اهللا لنجاحي وإخواين واخوايت الذين يرجون أن .2

م وجلميع أسريت لعّلي وإياهم ىف محاية اهللا.أكون ناجحا ىف التعل
األستاذ الدكتورندوس إرمان جميد املاجستري الذى شرفىن ىف كتابة هذه الرسالة. فقد نفعتىن كثريا نصائحه .3

الغالية وتوجيهاته السديدة وخاصة ىف هذه الدراسة. فأسأل اهللا أن جيزي اهللا خري اجلزاء.
سترية كالعميد لكلية الرتبية والتعليماألستاذ الدكتور مسعود زين املاج.4
األستاذ الدكتورندوس ذو الكفل املاجستري كرئيس قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم..5
األستاذ ألويزار املاجستري ككاتب قسم تدريس اللغة العربية..6



اء الواجبات األكادمكية.األستاذ ذو الكفل املاجستري كاملشرف األكادمكي الذى وجهىن وأرشدىن ىف أد.7
األساتيذة الذين علموىن علوما نافعة ىف قسم تدريس اللغة العربية..8
جلميع إخواىن وأخوايت وزمالئ وأصدقائ ىف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو على .9

م املادية واملعنوية خالل إستكمال هذه الرسالة. مساعدا

مجيعا خري اجلزاء وبارك اهللا فينا ىف الدنيا واآلخرة. وأدعو اهللا تعاىل عسى أن وأخريا، جزاهم اهللا وإيانا 
يساعدين وإياهم ىف احلياة وجيمعىن وإياهم ىف اآلخرة مع سيد املصطفى صلى اهللا عليه وسلم. واهللا اليضيع أجر من 
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