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     التقدير واالعتراف
 بسم اهلل الرمحن الرحيم  

 

احلمد اهلل رب العاملني محد الشاكرين محد الناعمني محدا يوايف نعمو ويكافيئ مزيده 
ياربنا لك امللك ولك احلمد ولك الشكر وىو على كل شيئ قدير، ال إلو إال اهلل العظيم 

مت األنبياء واملرسلني وعلى آلو رب السموات ورب العرش، والصالة والسالم على حممد خا
 .وأصحابو أمجعني

ىذا البحث العلمي مقدم لقسم اللغة العربيية وآداهبا جامعة جاكرتا احلكومية 
وال شك أن يف كتابة وترتيب ىذا البحث قد . للحصول على درجة السرجانا يف الًتبية

والًتتيب بعون لكتابة املشاكل الكثرية والصعوبات املختلفة ولكن قد متت ا الباحثة وجهت
يف كتابة وترتيب  هاويشجع ىاالشكر على كل من يساعدتريد الباحثة أن تقدم و . اهلل ورمحتو

       : ، خاصة علىهاحبث

يف كتابة ىذا  ، اليت قد أشرفت الباحثةىلة األو كاملشرفالدكتورة ذرييت  ة الفاضل -1
كتابة ل ةشجيع الباحثو كثرة االىتمام، وت البحث من بدايتو إىل هنايتو بالصرب

 .البحث كتابة صحيحة



 ن

أتى إىل الباحثة  الثاين الذي وىو املشرفالدكتور نور الدين املاجستري،  الفاضل -2
باإلرشادات والتوجيهات املفيدة واّلذي نصح الباحثة بأقوالو املشّجعة حيث ترّقي 

 .محاسة الباحث يف كتابة ىذا البحث

قسم اللغة رئيس و  ري كاملشرف األكادميياملاجست الدكتورندوس رمضاينالفاضل  -3
حىت تستطيع أن  للباحثة رشادات و التوجيهاتالذي قام باإل وآداهبا العربية

 .تكمل دراستها يف ىذه اجلامعة

وآداهبا كلية اللغات والفنون حبامعة  يف قسم اللغة العربية اتذةذ واألسياألسات كاّفة -4
قدر العلوم العربية حىت ت ةتعليم الباحثقد قاموا بتدريس و الذين جاكرتا احلكومية 

 . القيام هبذا البحث عليو

ويربياين  اينذين ربيلل، ااحملبوبنيسب أمحد حسني أ وأيب ي آن صاحلة أستويتأم -5
 وبدوهنما ملا كنت مثل دائما، باحلنان وأحسن الًتبية، وشجعان على تقدم وجناح

 .اآلن أنا

إرينكا و  إيفان مليحة خوايتجافد عطاءرمحن وأ و ىأمحد مصطف جعفر إخواين -6
 .البحث ىذاالذين يشجعونين يف إمتام  األحباء  الشفاء جنمة

 .لنجاحي وسعاديت يف الدنيا واآلخرة دائماواين دعي ذينلاليت جدو  يجد -7

ع الباحثة على إكمال ىذا الذي يشج صديقي الكرمي سلمان حممد عباد الرمحن -8
 .البحث

عارف فريو  يف قسم اللغة العربية وآداهبا منهم ةء الباحثمجيع زميالت وزمال -9
، ، كارين فريانتيارندو نوفاليتاشيفا جندان،  فويت زوحلاريب، ىوتومو، يونيتا فوتري،

أمحد ساتيانتو، أري خري حممد اقبال، مشس الفؤاد النجيب، نويف أستويت، 

 م



 ن

 ،يون، نورحسنةنوراحلسنة، قرة أع نور حليمة سرياغار،عبد امللك، ، الرجال
 أقدر مل اّلذين 2007 دفعة من والصديقات األصدقاء ومجيع، حريي كوسوانتو

 جامعة وآداهبا العربية اللغة قسم يف الطالب وكافة فواحد واحدا ذكرىم على
  .احلكومية جاكرتا

 .يوتقدير ي م جزيل شكر كم مجيعا، ولكذكر  ينكنمتخرين الذين ال واآل -10
د يوأر . سن إىتمامهم بأحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرةعسى اهلل أن جيزيهم على ح

طلب العفو من القراء ألن ىذا البحث العلمي مازال بعيدا عن الكمال وكثريا من أأن 
رجو عسى ىذا البحث أن جيعل قراءة جيدة ونافعة يف العامل الًتبوي أولكن، . النقصان

 .والدراسي
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