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 شكر وتقدير
 

حىت  ونعمتو   وقوتو   وىدايتو   هلل سبحانو وتعاىل على رمحتو   إن احلمد والشكر  
 .انتهاًء تاماً  ة ىذه الرسالة اجلامعيةينتهي الباحث من كتاب

ـــاحث هبذه الرسالة نفسو إال بعون اهلل  ــ ـ ابتها، ال يقوم البــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــاء كتـ ــ ــ ــ إدراكا يف أثن
ــاعدة مجيع األطراف. ىف ىذه الفرصة النفيسة البديعة، ينبغى الرمحن ومرضــ ــ ـ اتو ومبســ ــ ــ

 هم شكرا جزيال. ومنهم7لللباحث أن يقدم

قسم تعليم اللغة العربية الذى بس الدكتور احلاج يايان نور بيان، املاجستَت كرئي .1
 أعطاىن إذنا واقًتاحة وتوجيهة المتام ىذه الرسالة العلمية.

 كاملشرف األو  ذهذا البحث الذى محد سوحرمان، املاجستَتاج أالدكتور احل .2
 .بة ىذه الرسالة العلميةأشرفٌت إشرافا كامال حىت ينتهي الباحث كتا

املشرف الثاين ذهذا البحث الذى الدكتور احلاج دودونج رمحة ىداية، املاجستَت ك .3
 .ةبة ىذه الرسالة العلميأشرفٌت إشرافا كامال حىت ينتهي الباحث كتا

مجيع املعلمُت واملوظف اإلداري ىف قسم تعليم اللغة العربية الذين قد علموىن  .4
 علوما كثَتة ىف أثناء دراسيت ىف ىذه اجلامعة، عسى أن جيزيهم اهلل جزاء جزيال.

 شيء كل اىنأعطاللتان سوكرينيت,  سوأمتا واألم والد ،ن احملبوباناوالد من كال .5
 تسلط اليت والصالة والتضحية باحلب ليئةم احلب، من الكثَت. الدراسة خال 

 يف دائما يكون أن وأيب أمي أن نأمل. الدراسة يف للباحث بالنسبة باستمرار
 .وتعاىل سبحانو اهلل من ونعمة الظل
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الذين قد عّلموىن علما  2111أحبائي، زمالء قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة  .6
أن تكون صلة الرحيم بيٍت وفرّحوىن فرحا. واستعفيهم على كل خطأ، وعسى 

 وبينكم راعيًة.

أقدم ألف شكر على كل دعاء ومن الذى ال يستطيع الباحث أن يذكره،  .7
 .ومساعدة   وتشجيع  

 
 2116 يناير, 2باندونج، 
 الباحث،
 حممد ريزا

1111821 
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