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رات ابيااتعد  احلمة  لغباتت مبرفكراات ادليف تعغيم  تطبيق احلكرة  الغوية 
 سيجني اليسطى ةتدلاتتن اجلايبي  ليهي ماطق  يغري ه

 
 حبث علمي

 مقدم لكلية الًتبية والتعليم الستيفاء بعض الشروط
 السرجاانلنيل درجة 

 يف الًتبية اإلسالمية
 إعداد:

 نوراإلسالم

  1621022667 رقم القيد :

 

 جتمع  أنتستري اإلسالمي  احلميمي  باجكرمتسني

 ةغي  الرتبي  والتعغيم  

 الغو  العكربي  قسم التعغيم

 ـه0110م/3131
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 االعتةتا من ظكرف جلا  ادلاتقش 
يف تعليم ادلفردات مبعهد احلكمة  تطبيق احلركة اللغويةالرسالة العلمية بعنوان :  

، الىت كتبتها: نور للبنات اتبودارات ىيلري منطقة ىولو سوجني الوسطى كادلنتان اجلنوبية
. قد دافعت الباحثة على ىذه الرسالة العلمية 1621022667اإلسالم، رقم القيد :

رر قبوذلا شرطا لنيل درجة السرجاان  يف تعليم اللغة العربية، وذلك جلنة ادلناقشة وتقأمام 
 يف: 
 : يوم الثالاثء               اليوم

 م0202مايو  10:         التاريخ
 92،22( +Aوتكون مقبولة بدرجة :  )

 
 عميدة كلية الًتبية والتعليم

 جبامعة  أنتساري اإلسالمية احلكومية
 

 جويرية ادلاجسترياألستاذة الدكتورة 
 196221261986220224رقم التوظيف : 

 
 وتتكون جلنة ادلناقشة من السادات األساتذة:      

 التوقيع االسم
األستاذ الدكتور احلاّج أمحد فهمي 

ادلناقشة  عارف ادلاجستري )رئيس
  ومشرفا( 

 

 ادلاجستريالدكتور أمحد مرادي 
 )مناقشا(

 

 ادلاجستري توفيق الرمحنالدكتور 
 )مناقشا ومشرفا(

 



 و 

 

 

 مِ ي  حِ لكر  ا نِ ح  الكر   للاِ  مِ س  بِ 

 

نَ   ﴾3﴿ ِإَّن  أَنـ َزل َاتُه ُقكرآَّنا َعكَربِيًّت َلَعغ ُمم  تـَع ِقُغي 
 “Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Qur’an 

berbahasa arab, agar kamu mengerti” 

 (3ةيسف : يرة )س

 
 

 

  



 ز 

 

 للمحبوبني الكرميني العلمي بحثال اأقدم ىذ

 أيب وأمي الذين ربياين تربية حسنة
 أرمحكما وأحبكما يف هللا...

 وإىل مشريّف ومجيع أساتيذي حباءاأل ي وأخيتوإىل أخ

 عليهم الرمحة والرضوان

 وإىل أصحايب احملبوبني

 ابرك هللا يل وذلم
 عطونين الدافعة القويةيالذين 

 العلمي بحثال اكتابة ىذ  امتامإل
 كلمة إىداء أمجل وأحسن  ستلي

 غري الشكراجلزيل
 جزاىم هللا خري اجلزاء                     

      اإله اء 
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 شمكر وتق ةكر

  بسم هلل الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العادلني والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني سيدان  
 وصحبو أمجعني. أما بعد.وموالان دمحم وعلى الو 

صغريىا أو كبريىا   عز وجل الذي أعطى الباحثة نعم كثريةاحلمد هللا والشكر هللا 
الستيفاء بعض وظائف والشروط لنيل درجة  الباحثة أن تتم البحث العلمي ستطيعتحىت 

يف  تطبيق احلكرة  الغوية السرجاان يف الًتبية والتعليم اإلسالمية احلكومية حتت ادلوضوع 
سيجني  ليهي ماطق  يغري هرات ابيااتعد  احلمة  لغباتت مبرفكراات ادلتعغيم 

 اليسطى ةتدلاتتن اجلايبي 
 قدم الباحثة شكرا جزيال إىل:تالنفيسة  وىذه الفرصة 
كعميدة كلية الًتبية والتعليم الدكتورة جويرية ادلاجستري  ة فضيلة ادلكرمة األستاذ -1

 ببنجرماسني. جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية
سكرتريا  ادلاجستري توفيق الرمحن الدكتورفضيلة ادلكرم حسب هللا ادلاجستري رئيسا و  -0

لقسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 
 ببنجرماسني.

 ادلاجستريفهمي عارف الدكتور احلاّج أمحد  األستاذ فضيلة ادلكرم ادلشرف األول -2
الذي أشرف علي, وأمداين بعظيم توجيهتو, كما عزز يف نفسي روح ادلثابرة, 

 ر والتقدير.العلمية, فلو مين الشك  وتقصي احلقائق

الذي أحاطين  ،الدكتور توفيق الرمحن، ادلاجستري فضيلة ادلكرم ادلشرف الثاين -4
ابىتمامو وتشجيعو ومالحظاتو السديدة, والذي تعلمت منو البحث اكتسبت 



 ط 

 

ى يديو مهاراتو, وكان لو الفضل األكرب يف توجيو مسار حبثي من التقليدية إىل عل
 احلداثة, فأسأل هللا تعاىل أن ميد يف عمره وجيعلو سندا للباحثني أبناء ىذا الوطن.

األساتيذ ادلعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية جامعة أنتساري اإلسالمية  -5
م من الباحثة كل الشكر والتقدير على ما قدموه من احلكومية بنجرماسني فله

 العلوم وادلعارف والتشجيع. وجزاىم هللا عين خري اجلزاء.

تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم دلكرمني مجيع احملاضرين يف قسم فضيلة ا -6
أحسن شكرا  ةجامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني فلهم من الباحث

 على ما قدمومهم العلوم وادلعارف والتشجع. وجزاىم هللا أحسن اجلزاء. اوتقدير 
نور وايت،  ؛0216خصوصا إىل فصل أ والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء  -7

فطري رمحداين، ىناء نظيف، نعمة النجاح، أمحد كواثري،  حلمة، نور احلكمة،
أرايين، جنة، مرأة الصاحلة، إرما علي حبشي، نور العملية، عامل، فربي رمحة هللا، 

عبد ادلباراك، أمحد نسائي، فطري الشفاء، نور زكية، عمليا رمحة، مطمئنة، أمجد 
 .خري ادلذكر

نور وايت،  ؛0216خصوصا إىل فصل أ والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء  -8
فطري رمحداين، ىناء نظيف، نعمة النجاح، أمحد كواثري،  حلمة، نور احلكمة،

حبشي، نور العملية، عامل، فربي رمحة هللا، إرما أرايين، جنة، مرأة الصاحلة، علي 
عبد ادلباراك، أمحد نسائي، فطري الشفاء، نور زكية، عمليا رمحة، مطمئنة، أمجد 

 .خري ادلذكر

 .العلمي بحثال ايف كتابة ىذ ةالذين قاموا ابدلساعدة والتوجيو والتسهيل للباحث 
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