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 الشعار                 

 إنّ ا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعق لون   
 [2]يوسف:                  

 ها الناستعلموا العربية و علمو 
 حديث[ال]                 
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 أقذم هذٍ الزسالت العلوُت إلً والذٌ الذَي      

إلً رعاَت تاهت، و َزاعُاًٍتزبُت حسٌت،و َزبُاًٍ 

إلً سوجٍ وأجذادٌ وجذاتٍ الذَي َزحوىًٌٍ رحوت طاهزة، 

إلً وًىري أًٌُذَا " رضىاى" وبٌاتٍ "ًجىي فطزَاًا و "هحوذ

كبُزا، وإلً  عائالتٍ جوُعا الذَي َهتّوىى بوصالحٍ إهتواها

ًافعت وَؤدبىًٌٍ هشائخٍ الذَي َعلوىًٌٍ علىها أساتذتٍ و

َي و إلً أصحابٍ الذإلً إخىاًٍ و أخىاتٍ فٍ تأدَبا حسٌا، و

 أحبهن فً هللا.الذَي َحبىًٌٍ و

وهللا أسأل لٍ ولهن الزضً والوغفزة والعٌاَت، والصحت 

اإلستقاهت للجهاد فٍ والعافُت والشفاعت، وحسي الخاتوت و

 سبُل هللا، آهُي َا رب العالوُي.
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 تقديرالشكر و ال

الصالةوالسالمعلىأشرفاألنبياءواملرسلنيسيدنااحلمدهللربالعاملنيو
وموالناحممدوعلىآلووصحبوأمجعني.أمابعد.

احلمدوالشكرهللعزوجلالذيأعطىالباحثنعماكثريةصغريىاوكبريىاحىت
الشروطلنيلدرجةالسرجانايفالرتبيةتمالرسالةالعلميةالستيفاءبعضيستطيعأني

اللغةالعربيةتعليم"مشكالتاملوضوعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةباإلسالميةجبامع
 ."ببنجرماسني1للطلبةيفاملدرسةاالبتدائيةاحلكوميةالعامةتالغابريوا

شكراجزيالإىل:ةقدمالباحثويفىذهاملناسبةالنفيسةت

جويرية -1 احلاجة الدكتورة األستاذة والتعليممساحة الرتبية كلية عميد املاجستري،
 جامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني.

2-  والتعليمحسباهللمساحة الرتبية العربيةكلية رئيسقسمتعليماللغة املاجستري،
 جامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني.

 وناملشرفةاألوىلمساحةاألستاذةالدكتورةاحلاجةجويريةاملاجستريوتك -3
املاجستريالذيمساحة -4 انصر الثاينشرفيكوناملاملشرفاحلاجحممدكاملرام ا

 ،فلومينالشكروالتقدير.اعلي،وأمّدينبعظيمتوجيهاهت
العربيةكليةالرتبيةوالتعليممساحةاملكرمنيمجيعاحملاضرين -5 يفقسمتعليماللغة

ميةبنجرماسنيفلهممنالباحثكلالشكروجامعةأنتسارياإلسالميةاحلكو
 التقديرعلىماقدموهمنالعلومواملعارفوالتشجيع.وجزاىماهللعينخرياجلزاء.

ي -6 أن الباحث من عهد ىؤالء مالكل الذيرعي املبادئ من النفس يف تأّصل
 هامنهميفسبيلخدمةاللغةالعربيةوتطويرىاعلمياوتربويا.تعلم



 ح
 

 


 
 
 

 



 ط
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ي
 

 
 
 



