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 شكر وتقدير

 

احلمد هلل الذي جعل اللغة العري ة أحس  اللغات والصالة والسالم يلى س دنا 

 حممد صلى اهلل يل ه وسلم أفصح الضاد. أما يعد.

ذه الرسالة العلم ة حتت هطاع الكاتب أن يتم كتاية فبعون اهلل تعاىل وهدايته است

 لفظ)دراسة حتل ل ة دالل ة ي   يف القرآن الكريم داللة احلب واملودةاملوضوع 

. وهذه الرسالة م  الشروط املقررة للحصول يلى (ةالرتيوياحلب واملودة وق مها 

 الشهادة اجلامع ة يف شعبة تعل م اللغة العري ة.

تب هلل جل شأنه يلى نعمه الوفرية جعل اهلل الكاتب قادرا ويعد ما شكر الكا

يلى إمتام هذه الرسالة العلم ة يعونه ورمحته. فشكر الكاتب شكرا جزيال يلى 

املسايدات واإلشرافات مم  قد يذلوا جهدهم وطاقتهم يف إمتام هذه الرسالة م  

 وخيص يالذكر: يدايتها إىل نهايتها

اللذي  قد اجتهدا يف إمتام ما حيتاج إل ه الكاتب احملبوي ن  ي الكاتبوالد .1

 نفس ا وماديا يكل جهد ووسع.

فض لة رئ س شعبة تعل م اللغة العري ة يكل ة الرتي ة والتعل م جبامعة  .2

)الدكتورندوس، أئ ف س ف  سونان غونونج جاتي اإلسالم ة احلكوم ة ياندونج

اك يف االمتحان النهائي الرمح ، املاجستري( الذي منح الكاتب فرصة لالشرت

 تري ة اللغة العري ة.يلى درجة سرجانا يف للحصول 



 

v 
 

، وهو (املاجستريأغوس كريم، الدكتورندوس، ) صاحب املعالي .3

الذي قد أرشد الكاتب وأشرفه يف كتاية هذه الرسالة حبس   املشرف األول 

 ها.نهايتالن ة ويذل جهوده وأفكاره م  يداية كتاية هذه الرسالة إىل 

، وهو املشرف الثاني (، املاجستريإل اس رفائي، احلاج)صاحب املعالي  .4

الذي قد أرشد الكاتب وأشرفه يف كتاية هذه الرسالة يإخالص واستغراق فرصة 

 يف توج ه وإرشاد هذه الرسالة.

فض لة رئ س قسم تعل م اللغة )الدكتورندوس، مومو يبد الرمح ،  .5

ل م اللغة )نانانج قاسم، املاجستري( الذي قد وسكرتري لقسم تع املاجستري(

 شجعا الطلبة دائما يدون تسائم.

األساتذة الكرام يف شعبة تعل م اللغة العري ة الذي  قد يلموا الكاتب  .6

 .جلةواآل لعاجلةيلوما متنوية نافعة تعل ما حسنا لن ل السعادة يف ا

لكاتب وحثونه اللذي  قد أيدون ا ش أجنورأسرتي وجواري يف مدينة  .7

 يلى تعل م ج د وممتاز.

السكرتري لشعبة تعل م اللغة العري ة )يبد القاسم، فض لة الكريم  .8

يف كتاية هذه يذل جهده ملسايدة الكاتب حث الكاتب و املاجستري( الذي قد

 الرسالة.

قدحث وذكر أنه  سك  يف أيمق فؤاد الكاتب م  الذيفض لة الكريم  .9

 يف إمتام هذه الرسالة. يكل صرب لكاتبا وسايد
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املديرون واملديرات يف املعهد اللغوي الذي  قد تعاونوا مثمرا كل يرنامج  .10

كتاية هذه الرسالة  ا الكاتب يفتا وسايدتان قد دفعزم لتان اللتف ه. الس ما 

 الذي حث يتشج ع النفس إلمتام الرسالة. الكاتب وزم ل

 يلى كتاية الرسالة حثوا الكاتبالطلبة يف املعهد اللغوي الذي  قد  .11

حدى طالبات املعهد إألف ة" ال س ما خاصة أليضاء أسرة "املبتدأ و اخلصائص و

حتى  يإخالص الن ةاليت قد أيارت حاسويها  جزاك اهلل أحس  جزاء اللغوي

 يف إمتام هذه الرسالة يكون الكاتب ناجحا

 ة الس ما الزمالء يف يف شعبة تعل م اللغة العريزمالء الكاتب األيزاء  .12

 (.مع ة املبتكري  والناجح ن) مبنىمرحلة 

، تقبل وأخريا يديو الكاتب اهلل أن جيعل هذه الرسالة نافعة للكاتب وللقارئ ن

 . م  الناجح ن يف الداري اهلل  علهموجي أحس  اجلزاءاهلل أيماهلم وجزاهم 

 

 2018أيريل   04ياندونج، 

 

 الكاتب
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