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ثسم هللا انشحمه 

 انشحٍم

صلى اهلل عليه هللا سسىل قبل 

: وسلم

َقاَل َّللاهُ َأَنا ِعْنَد » 

« ظَنِّ عَبِْدى بِى 

رسزطٍع عهى شًء س

ثإرن هللا إن رفكشد 

 أوك رسزطٍع عهٍه

You can if you 

think you can 

 (حسه انظه)

 

 



إهداء 
 ثسم هللا انشحمه انشحٍم

 انحمذهلل عهى كم حبل

أهذي هزا انجحث انعهمً 

أههً انمحجىثٍه خبصخ إنى صوجً إنى 

مقصىدي انزي أعطى انذافعخ . انمحجىة دسس

 طىعب

سىاء كبوذ أخالقٍخ أو مبدٌخ، وكبن دافعب 

 عىذمب جبء انزعت،

ثٍش وجمى سوشبدي انسشجبوب ي انكوإنى اثه

انزي اسزعذ اسزعذادا فً اقزشان أمه وكبن 

، مصذس شهٍق كجٍش

ثىزً انصغٍشح جىهشٌب سوشبدي وإنى 

انزٍززعهم فً انجبمعخ انحكىمٍخ مبنىج 

وكبوذ أعطذ انذافعخ وانمجبالح اسزمشاسا 

 .حزى كبوذ نً انذافعخ الوزهبء هزا انجحث

إوب مطمئىخ . انمششفخ األونى دوإنى 

سضب . انمبجسزٍش وانمششفخ انثبوٍخ د

دسمبوارً انمبجسزٍش انهزبن أعطزب إسشبدا 

 ورىجٍهب ودافعخ مىز رىفٍز انجحث،



وإنى أصحبثً وأههً انكجٍش وصمالء انزٌه 

 كبوىا اثزسبمخ جمٍهخ مه حٍبرً،

أشكشكم عهى إعطبء انخجشاد وانزكشٌبد 

 انجمٍهخ

جعههب هللا عمال جبسٌخ وسضً هزا انجهبد، 

 . آمٍه ٌب سة انعبنمٍه

 

  



شكر وتقدير 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على سيدنا ادلرسلني حممد صلى اهلل عليه وسلم، الذي 

.    (بلسان عريب مبني)أنزل إليه القرآن خبري اللغات 

قد متت كتابة هذا البحث العلمي لنيل درجة ادلاجيستري يف قسم التعليم اللغة العربية يف كلية 
الدراسات العليا جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية، فيسرين أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري 

: وأمجل حتييت وأحسن احرتامي إىل من قد ساعدين على كتابة هذا البحث العلمي، وهم

فضيلة ادلكرماألستاذ الدكتور سيف الدينسبدا ادلاجستري، كمدير كلية الدراسات العليا جامعة  .1
 .أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

فضيلة ادلكرم الدكتور احلاج فيصل مبارك ادلاجستري، كرئيس قسم تعليم اللغة العربيةيف كلية  .2
 .الدراسات العليا جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

فضيلة ادلشرفتني ادلكرمتني الدكتورةإنا مطمئنة ادلاجستري والدكتورة رضى دارماوايت ادلاجستري، على  .3
إرشادمها وتوجيههما وتشجيعهما للباحثة ىف كتابة البحث العلمي، فلهما مين خالص الشكر 

 .والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء
يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الدراسات العلياجبامعة فضيلةادلكرمينجميعاحملاضرينواحملاضرات .4

أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني الذين أعطواين العلوم وادلعارف النافعة، فلهم منيأحسن 
 .الشكر والتقدير وجزاهم اهلل عين خري اجلزاء

الوالدان احملرتمان واحملبوبان اللذان ربياين ورمحاين منذ نعومة أظفاري، وشجعاين دائما لطلب العلوم  .5
 .النافعة، ووجهاين للقيام باآلداب العالية

والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء الذين قاموا بادلساعدة والتوجية والتسهيل للباحثة لكتابة  .6
 .هذا البحث العلمي

وال تفوت للباحثة من النقصان واألخطاء يف كتابة هذاالبحث العلمي، فما أحسن للقارئني أن 
 .يقرتحوا الباحثة باقرتاحات إصالحية



آمني . عسى الّله أن ينفع هذا البحث العلميللباحثة خاصة وللقارئني عامة
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