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الثانوية  سةر المدفي اللغة العربية في  التعلم للطالب المتفوقين إستراتيجيات
كليمنتان الجنوبية  بنجرماسين النموذجية الثانية اإلسالمية الحكومية  

:إعداد  

 أحمد فوزي عريفيانطا

4024022064رقم القيد:   

 
 جامعة أنتسارى اإلسالمية الحكومية

 

 كلية التربية والتعليم

 قسم تعليم اللغة العربية 

بنجرماسين   

ه 4110م /  0202  

  



المدرسة في اللغة العربية في  التعلم للطالب المتفوقين إستراتيجيات
كليمنتان الجنوبية  بنجرماسين النموذجية الثانية الثانوية اإلسالمية الحكومية  

 الرسالة العلمية

 ال ستيفاء بعض الشروط والتعليم مقدمة إىل كلية الًتبية

 لنيل درجة السرجانا

 يف قسم تعليم اللغة العربية

 
 إعداد:

 أحمد فوزي عريفيانطا

4024022064رقم القيد:   

 

 جامعة أنتسارى اإلسالمية الحكومية

 كلية التربية والتعليم

 قسم تعليم اللغة العربية 

بنجرماسين   

ه 4110/ م  0202  
 



 إقرار الطالب

 وبيانايت كاأليت: ،أنا ادلوقع أدناه

 : أمحد فوزي عريفيانطا اإلسم بالكامل

 1011321061:  رقم القيد

 : الًتبية والتعليم  الكلية

 : تعليم اللغة العربية  القسم

أقر بأن ىذه الرسالة العلمية اليت حضرتو لتوفري الشرط لنيل درجة السرجانا يف تعليم اللغة 
 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني حتت ادلوضوع: العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة

الثانوية اإلسالمية  المدرسةفي اللغة العربية في  التعلم للطالب المتفوقين إستراتيجيات
  كليمنتان الجنوبية  بنجرماسين النموذجية الثانية الحكومية

ادعى أحد يف حضرتو وكتبتو بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر.  وإذا 
ولن تكون  ،ادلستقبل أهنا من تأليف وتبني أهنا فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك

 ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية الًتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

 على ذلك.ىذا, وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد 

 3131,,,,,,,,, ،بنجرماسني
 توقيع صاحب اإلقرار

 
 أمحد فوزي عريفيانطا

 

 



 الموافق

 ادلدرسةيف اللغة العربية يف  التعلم للطالب ادلتفوقني إسًتاتيجياتالرسالة العلمية بعنوان: 
  .كليمنتان اجلنوبية  بنجرماسني النموذجية الثانية الثانوية اإلسالمية احلكومية

 : أمحد فوزي عريفيانطا   الطالبة

 1011321061:   رقم القيد

 : الًتبية و التعليم   الكلية

 : تعليم اللغة العربية   القسم

وافق  ،أمحد فوزي عريفيانطابعد اإلطالع على الرسالة العلمية اليت أعده وكتبو الطالب: 
 ادلشرفان على تقدميو إىل رللس ادلناقشة.

 3131......... ،بنجرماسني
 ادلشرف األوىل

 
 ادلاجستري ،الدكتور أمحد مرادي

   100616163110111110رقم التوظيف:

 
 ادلشرف الثاين

 
 ادلاجستري ،عارف الرمحن حكيم

  106211103111111110رقم التوظيف:
 االعتماد باسم عميد كلية التربية والتعليم

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 

 الماجستير ،حسب اهلل
 10001330311213111رقم التوظيف:

 

 

 

 



 االعتماد من طرف لجنة المناقشة

 ادلدرسةيف اللغة العربية يف  التعلم للطالب ادلتفوقني إسًتاتيجياتالرسالة العلمية بعنوان: 
 . اليت كتبو:كليمنتان اجلنوبية  بنجرماسني النموذجية الثانية الثانوية اإلسالمية احلكومية

. قد دافع الباحث عن ىذه 1011321061رقم القيد:   ،فوزي عريفيانطاأحمد 
الرسالة العلمية أمام جلنة ادلناقشة وتقرر قبوذلا شرطا لنيل درجة السرجانا يف تعليم اللغة 

 وذلك يف: ،العربية

 اليوم                          : األربع

3131أكتوبر  31التاريخ                        :   

00,6ويكون مقبوال بدرجة         :   

 عميدة كلية الًتبية والتعليم

 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

 

 األستاذة الدكتورة احلاجة جويرية، ادلاجستري

100111101060123110رقم التوظيف:   

الكرام:تتكون جلنة ادلناقشة من األساتذ   

 االسم التوقيع
 ادلاجستري ،الدكتور أمحد مرادي  

100616163110111110 
 ادلاجستري ،الدكتورة رضى درماوايت 



106110103110111110 
 

 ادلاجستري ،عارف الرمحن حكيم 
106211103111111110 

 

  



 

 

 

 

 

 إهداء:
 .نييببكل تواضع، أقدم ىذه الرسالة لوالدي احلب

 اليت يتم تقدميها دائًما.اء ، والدعيحةعلى كل النص مانشكرك
 ودعا لو بالظفر.، رعاية الكبرية الذين قدموا راألسإخواين وأخوايت ومجيع 

 
ادلعلمون ومجيع احملاضرين الذين قدموا يل الكثري من ادلعرفة، واخلربة، واإلرشادات اليت 

 تعترب ذات قيمة كبرية حليايت ومستقبلي.
العربية اليت قامت بتدريس وتقدمي  كلية الًتبية والتعليم وقسم تعليم اللغةلكبرية   األسرة

 .رساليتالكثري من ادلعلومات ادلتعلقة بالسالسة يف 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:تعالىقال اهلل   
 

فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر 
 ُيْسًرا

 (5: اإلنشرح)

 

 

 

 

 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اهلل وحده احلمد اهلل الذي جعل العربية لسان أىل اجلنان. وأشهد أن ال إلو إال 
وأشهد أن سيدنا زلمدا عبده ورسولو الذي محلنا من الظلمات إىل النور  ،ال شريك لو

 وفتح اهلل بو آذانا صما وقلوبنا غلفا وعيونا عميا جعلو لكل الربية.

اللهم صل وسلم على سيدنا زلمد مفتاح باب رمحة اهلل عدد ما يف علم اهلل 
لى آلو وصحبو ومن وااله. أما بعد فحمدا صالة وسالما دائمني بدوام ملك اهلل وع

وشكرا اهلل عز وجل الذي أعطى الباحث نعما كثريا حىت يستطيع أن يتم الرسالة العلمية 
شرطا لنيل درجة السرجانا يف الًتبية والتعليم جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية حتت 

 ادلدرسةيف اللغة العربية يف  التعلم للطالب ادلتفوقني إسًتاتيجياتادلوضوع "
 ".  كليمنتان اجلنوبية  بنجرماسني النموذجية الثانية الثانوية اإلسالمية احلكومية

 ويف ىذه ادلناسبة النفسية يقدم الباحث ثكرا جزيال إىل:

كعميدة كلية الًتبية ادلاجستري   ،جويريةفضيلة ادلكرمة األستاذة الدكتورة  -1
 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.والتعليم جامعة أنتساري 

 ادلاجستري ،والدكتور توفيق الرمحنرئيسا  ادلاجستري ،حسب اهللفضيلة ادلكرم  -3
سكرتريا لقسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة أنتساري 

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
وادلشرف الثاين  ادلاجستري ،الدكتور أمحد مراديفضيلة ادلكرم ادلشرف األول  -2

على إرشادمها للباحث يف كتابة ىذه الرسالة  ادلاجستري ،عارف الرمحن حكيم
 العلمية.

فضيلة ادلكرمني مجيع احملاضرين يف قسم التعليم اللغة العربية كلية الًتبية  -0
والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني فلهم من الباحث 



قدموىم العلوم وادلعارف والتشجع. وجزاىم اهلل أحسن شكرا وتقدير على ما
 أحسن اجلزاء.

فضيلة ادلكرم رئيس ادلكتبة يف كلية الًتبية والتعليم واجلامعة أنتساري اإلسالمية  -0
 احلكومية بنجرماسني.

والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء الذين قاموا بادلساعدة والتوجيو  -0
 سالة العلمية.والتسهيل للباحث يف كتابة ىذه الر 

وما  ،وال يفوت الباحث من النقصان واخلطاء يف كتابة ىذه الرسالة العلمية
 أحسن للقارئني أن يقًتحوا للباحث باقًتاحات إصالحية.

 عسى اهلل أن ينفع ىذه الرسالة العلمية للباحث خاصة وللقارئني عامة. آمني

 3131...... ،بنجرماسني
 الباحث

 
 أمحد فوزي عريفيانطا
1011321061 

 

 

 

 



 الفهرس
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 30 ................................................. موضوع البحث - ج
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