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 الشكر والتقدير 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاليمن, الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم, 
على  والصالة والسالم على سيدن وموالن حممد الذي أرسله هللا هاداي إىل الصراط املستقيم, و 

 آله وصحبه واتباعه ابخللود يف دار البقاء والنعيم. أما بعد
البحث  يتّم  الباحثة نعمة كثرية حىت تستطيع أن  الذي قد أعطى  احلمد هلل عز وجل 
العلمي شرطا لنيل درجة السرجان يف كلية الرتبية التعليم جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  

الفصل و املسكن يف املدرسة املتوسطة    اللغة العربية يف   تعليمببنجرماسني حتت املوضوع:  
 . مراتبورا هداية هللا اتمن هدااي سالمي اإلملعهد ة اباإلسالمي
 شكرا جزيال إىل: ةالباحث تيف هذه الفرصة قدم 

ة والتعليم جامعة أنتساري بي , عميدة كلية الرت املاجستري  األستاذة الدكتورة جويريةمساحة   .1
 اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.

سكرتريا لقسم تعليم ق الرمحن,  يالدكتور توفمساحة    وحسب هللا, املاجستري رئيسا  مساحة   .2
 اللغة العربية يف كلية الرتبية التعليم جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.

حممد كامل رمى  ق الرمحن, املاجستري واملشرف الثانيالدكتور توف املشرف األولمساحة  .3
 يف كتابة هذا البحث العلمي. ةعلى إرشادمها للباحث , املاجستري أنصار

هداية هللا اتمن    اإلسالميابملعهد    رئيس املؤسسةاإلسالمية و    املتوسطةرئيس املدرسة   .4
 رئيس املؤسسةاإلسالمية    املتوسطةاملدرسة  ومجيع املدرسني واملوظفني يف   .مراتبورا  هدااي

 الذين قبلون للبحث. .مراتبورا  هداية هللا اتمن هدااي اإلسالميابملعهد 



ميع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية التعليم جبامعة جل  و الشكر اجلزيل .5
الذين عّلمون العلوم واملعارف املتنوعة فلهم   أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني

 هللا خري اجلزاء. أحسن الشكر والتقدير. جزاهم 
لوالد و .6 اجلزيل  احملبوابيالشكر  أعطون  الذين  األصدقاء  وجلميع  ساعدة امل  الباحثة  ن 

 يف كتابة هذا البحث العلمي. اوالتوجيه والتسهيل ل 
من النقصان واخلطاء يف كتابة هذا البحث العلمي، وما أحسن للقارئني   ةفوت الباحثتال

 ية. ابقرتاحات إصالح ة أن يقرتحوا للباحث
 خاصة وللقارئني على وجه عام. آمني ةعسى هللا أن ينفع هبذا البحث العلمي للباحث
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