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قدي
ّ
كر و الت

ّ
 ركلمة الش

 

الحمدهلل على نعمته و بركاته املنتشرة, و أسأله جزيل النوال, و الثبات في الدين و الدنيا 

م و على و اآلخرة, و أصلى و أسلم على خير عباده 
ّ
الصابرين الشاكرين محمد صلى هللا عليه و سل

 آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.

 ما 
ّ

 بإذنه و إراداته, و ال سهل إال
ّ

حمًدا هلل رّب العاملين, و ال يمكن إتمام هذا البحث إال

عليه لجميع أموري, و ال  جعله سهال و هو جاعل الحزن إذا شاء سهال. و بإرشاده أؤمن به أتوكل

 به.
ّ

 حوال و ال قّوة إال

م, املرشد و أفضل 
ّ
ى هللا عليه و سل

ّ
ولحبيبه املصطفي الكريم الرسول األخير  محّمد صل

لمات إلى الّنور.
ّ
 الّناس قدوة إلى األشياء و األحكام حاملة الّناس من الظ

م, و بدععوتهما سّهل هللا لي وألمي و أبي بجهدهما  أستطيع أن أصل إلى هذا الحال و املقا

في جميع األمور و يّسر لي في جميع األحوال, و بتربيتهما الحسنة الجّيدة املؤثرة بعد الهداية و القّوة 

من هللا جعلتني مسلًمة  مؤمنة صالحة إن شاء هللا, حفظهما هللا في رالشكر و التقدير خاصة 

ساعدني في تكميل كتابة هذا البحث العلمي إلى لفضيلة مشرفي األستاذ يايات, الذي قد أشرفني و 

عمل أصلي و موثوق به حفظه هللا في رعايته وتوفيقه دائًما وأدام دوامهما في الطاعة واإليمان به 

 آمين. 

كر إلى مدير مدرسة متوسطة محّمدية 
ّ
ديبوك يوكياكرتا  2و ال أنس ى أن أقّدم كلمة الش

قد ساعدتني في  اد بنيه نروانا اللغة العربية األستاذة ةاألستاذ هندرو سجبت املاجستير ومدرس

 تنفيذ هذا البحث بشكل جيد.

و كلمة الشكر التالية, لجميع أصحابي في قسم تعليم اللغة العربية للسنة الدراسية 

 م ولجميع أصحابي في كل مكان على دعوتهم و تشجيعهم ومساعدتهم في إتمام هذا البحث.2015

 املناسبة الخاصة قّدمت الباحثة كلمة الشكر إلى سعادة :في هذه 

 الّدكتور غوناوان بوديانتو, جامعة محّمدية يوكياكرتا .1

 الّدكتور سوريانتو, كعميد كلّية تعليم اللغات بجماعة محّمدية يوكياكرتا .2

 األستاذ عارف حميني املاجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بجماعة محّمدية يوكياكرتا .3

ف في قسم تعليم اللغة العربية بجماعة محّمدية يوكياكرتا .4
ّ
 األستاذ أغوس, موظ



 جميع األساتيذ في قسم تعليم اللغة العربية محّمدية يوكياكرتا .5

 

 عس ى هللا أن يباركنا في الحياة و يسّهلنا في جميع األمور.
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