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شفقيارب،وشّددجميع ا
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2 
 

  



3 
 

 إهداء

 أهديهذاالبحثالعلمي

 إليىالدّيالكريمينالمحبىبين

 وإليإخىتيىأخىاتيالمحبىبين

 وإليأساتذيىأساتذتيالكريمين

 العزيزيناألصحابيوإلي

الذينيعطىننيالدافعةإلتمامهذا

 البحثالعلمي

 وليسليأحسنكلمةأهديهإليهم

 غيرالشكرالجزيل

 فجزاهماللهخيرالجزاء

 واللهالمىافقإلي

 .. أقىامالطريق
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 شكر و تقدير
حنمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد 
اهلل فال مضل لو، ومن يضللو فال ىادي لو. اللهم صل على سيدنا ادلصطفى، حممد صلى اهلل 

 عليو وسلم بصفة العفى، وعلى الو وصحبو ومن تبعهم بإحسان إىل يوم القيامة.   

تم تستطيع أن تنعما كثرية حىت  ةجل الذي أعطى الباحثاحلمد و الشكر هلل عز و 
لنيل درجة السرجانا يف الًتبية اإلسالمية جبامعة أنتساري اإلسالمية  شرطاالرسالة العلمية 

كالم الخبري فى قّصة األجنحة المتكّسرة )دراسة  تحليلية     احلكومية حتت ادلوضوع "
 ". بالغية من أضرب الخبر
 النفيسة تقدم الباحثة شكرا جزيال إىل: و يف ىذه ادلناسبة

الدكتور ىدايات معروف ادلاجستري، عميد كلية الًتبية والتعليم جامعة  فضيلة ادلكرم -1
 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

الدكتور أمحد مرادي ادلاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة العربيةكلية الًتبية فضيلة ادلكرم  -2
 ساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.والتعليم جامعة أنت

على إرشادهتا للباحثة ىف  الدكتور احلاج فيصال مبارك ادلاجستري ة أستاذي ادلشرف فضيلة -3
 كتابة الرسالة العلمية.

التعليم جامعة كلية الًتبية و   يف قسم تعليم اللغة العربيةادلكرمني مجيع احملاضرين  فضيلة -4
الشكر و التقدير على  ةأحسنسني فلهم من الباحثأنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرما

 ما قدموه من العلوم وادلعارف والتشجيع. وجزاىم اهلل عين خري اجلزاء.
والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصحايب الذين قاموا بادلساعدة والتوجية والتسهيل  -5

 للكاتبة لكتابة ىذا الرسالة العلمية.
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 إهداء
 للمحبوبني أيب وأمي. أرمحكما وأحبكما يف اهلل...أىدي ىذا البحث العلمي 

أليب... أقول شكرالك على دعائك و على تضحيتك وعلى نصيحتك وعلى  -1
 جهادك للنجاح بناتك

واألمي... أنت حمبويّب. أقول شكرالك، مل أقف وقتاما... أنت كمثل الشمس،  -2
 النرّي دائما... تنريين حيايت، بكل دفائتك

زوجها حممد يوسف وبنتهما سنيت أفرلينيت الغاليني وأخ  عم واألخت الكبرية إليسا -3
 الصغري حرمان الذين ىم يعطوين األمثولة الثمينة

دلدرسون و احملضرون اليت يريّب و يوزّع علم، و ادلشرف اليت يعطي إرشاد بالّصرب و  -4
 يف يعطي الّتوجيو  

، أقول شكرا 2212وجلميع الزمالء وأصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية جيل  -5
لكم على إبتسامة خفيفتكم ومزح  وضحك كم إىل...ياأصدقائي، أربع سنة 
نطلب العلم بقسم تعليم اللغة العربية باالرتباط...أرجو أنتم مجيعا 
التنسوين...ألّنكم عائليت. واحلمد هلل ، االن نستطيع أن نكتب البحث العلمي 

 أيضا.
خلري وجلميع من أوصاين بالدعاء وجلميع ادلسلمني وألقرباين ودلشاخيي وجلميع من أوصاين با

وادلسلمات وادلؤمنني وادلؤمنات الذين ىم يساعدوين أن أمت ىذا البحث العلمي. مل يزل 
 مني يارب العادلني .غفر اهلل لنا وباركو لنا وسّهلو لنا على كل حال ورحتو لنا ورضيو لنا. أ
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