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 كلمة الشكر والتقدير

احلمد هلل رب العاملني, أشهد ان الاله إالهللا واشهد أن حممدا رسول هللا, محدا و 

شكرا هلل الذي أعطى الباحثة فرصا ليتم كتابة هذه الرسالة. وهو الذي بعث رسول هللا 

 والصالة والسالم عليه دائما. للعاملنيرمحة   ملسو هيلع هللا ىلص

وهذه الرسالة مقدمة للحصول على الشهادة اجلامعية األدبية األوىل يف قسم اللغة 

العربية وأداهبا بكلية األدب والعلوم اإلنسانية. فشكر الباحثة ملن يساعدها وحيثها 

 وينصحها من األول حىت هناية الكتابة الرسالة, وخصوصا إىل:

ستاذ الدكتور سيتيا جوميالر املاجستري, عميد كلية األدب والعلوم فضيلة األ .1

 اإلنسانية

 فضيلة راهندى و.س, املاجستري, رئيس قسم اللغة العربية وأداهبا .2

املاجستري, و فضيلة  احلاج ديدين هدايت، اللسانيسفضيلة املشرفة األوىل  .3

جيهات وإرشادات املشرف الثاين إحني صاحلني املاجستري, مها قدما الباحثة تو 

 ونصائح مفيدة بصرب مجيل إلمتام هذه الرسالة, فجزا مها هللا احسن اجلزاء.

ومجيع األساتذ يف قسم اللغة العربية وأداهبا بكلية األدب والعلوم اإلنسانية الذين  .4

 قد علموا ها علوما.

 الوالدان و األخت الذين حيثون ويدعون الباحثة يف كل حال .5
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الذين حيثون  لفقسم اللغة العربية وأداهبا خصوصا فصل األمجيع األصدقاء يف  .6

 الباحثة إلمتام الرسالة.

الذي قد  الفي مفده، الفي نورهدينت، جيجي جوليه، دوي حسطوطي هراهف. .7

 أعطاين شوقا.

 وكل املساعدون الذين ال يذكر الباحثة .8

قسم وأخري, ترجو الباحثة ان تكون الرسالة مفيدة للقراء وخصوصا لطالب يف 

 اللغة العربية وأداهبا وان تكون تربعا لنمو العلوم اللغوية.

عرفت الباحثة ان يف الرسالة نقائص وغلطات وقد جاهدت على اهتمامها 

وتكميلها. وهذا من قلة املعرفة والعلوم الباحثة. سبحان هللا نعم الوكيل نعم املوىل ونعم 

 النصري.
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 سرية احلتوايت الباحثة

. البكر من إثنان 1995ابريل  3إمسي ديىن إستقامة، ولدت يف ابندونج 

اإلخزة. اىب إمسه شهداء وأمي إمسها أيت راضية. أخى صغري امسه حممد صديق أبيدهللا. 

 وأما الشهادة الدرسة واتريخ احلصول عليها الباحثه فهي:  

 2٠٠٠روضة االطفال يف سنة  .1

 2٠٠7املدرسة االبتدائية االهلية ايفيسفا ىف سنة  .2

 2٠1٠املدرسة الثناوية املعهد اإلحتاد اإلسالمية ىف سنة  .3

  2٠13املدرسة العالية املعهد اإلحتاد اإلسالمية ىف سنة   .4

جايت ابندونج ىف قسم الغة العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن جونونج  .5

 واداهبا بكلية األدب وعلوم االنسانية.
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