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 كلمة الشكر و التقدير

 جل الذي فتح لي أبواب العلمالحمد هلل حمدا كثيرا على نعمه و توفيق, الشكر هلل غّز و 

م البشرية و على آله وصحبه ومن 
ّ
بالصبر و اإلرادة. الصالة و السالم على حبيب الرحمن و معل

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإني أشكر هللا تعالى على فضله حيث أتاح لي إنجاز هذا العمل 

 
ً
 وآخرا

ً
 .بفضله، فله الحمد أوال

بإذن هللا, قد انتهت الباحثة من كتابة البحث العلمية التمام أحد الشروط للنجاح من 

ية محّمدقسم تعليم اللغة العربية بجامعة الدراسة املرحلة الجامعة كلية تعليم اللغات في 

 يوكياكرتا.

من أهتمام كامل و  و أبي ( في هذه الفرصة سأقّدم شكري العظيم خاصة لوالدّي ) أّمي

يرحمني و يوافي كل االحتياجات, الذي ال يسأم على سماعة التأّوه  و ال يستسلم على أن يدافعني و 

يشّجعني و يرشدني كل ما أشعر السآمة ,الضحر, و الحزن. و ينصحني كل ما شعرت بالتعب و 

 الغضب.  و الذي يؤتيني قدوة الحسنة طوال حياتي .

ني  يَد املساعدة، خالل هذه أعطت تياجستير الأشكر شكرا الى أستاذة إرما فبرياني امل

 في مساعدتي، كما هي عادتها مع كل طلبة العلم، وكنت أجلس معها 
ً
خر جهدا الفترة، و الذي لم يتَّ

بني فيه، ويقّوي عزيمتي عليه,  فله من  ِّ
ّ
ني على البحث، ويرغ

ّ
الساعات الطوال البحث ، وكان يحث

  ومّتعها بالصحة والعافية ونفع ععلومها.هللا األجر ومني كل تقدير حفظها هللا



ة ، رئيس كلية سورينتو املاجستير وسعادمحّمدية يوكياكرتاكذلك أشكر الى القائمين في جامعة 

العمداء, و رئيس قسم اللغة العربية  تلقيس نور دينتو املاجستير حفظهما هللا ووفقهما لكل خير 

 بصفةملا يبذالنه من اهتمام بطالب كلية الشريعة 

 

 2018مايو  2, يوكياكرتا

 توقيع املقّررة
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