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 اإلهداء
 

 أهدي هذه الرسالة العلمية :

  و الدي و والديت العطوفني رحم هللا ىف قربمهاإىل 

  إىل من حيّب اللغة العربية 

  زوجيت الوفية اليت شّجعتين ابلقول و العمل يف مواصلة الدراسةإىل 

 -وفقها هللا ملا فيه اخلري و الصالح  -

  ابنتظاري للعودةابين و ابنيت الذان أشفقا علي و صربا إىل  
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 ركلمة الشكر والتقدي
 

احلمــد هلل رب العــاملني والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلني وعلــى 
 آله وأصحابه أمجعني، وبعد.

العلميـة للماجسـتري فتقـدم  فبعون هللا عّز وجّل وتوفيقه، متت كتابـة هـذه الرسـالة
علــى كتابــة هــذه  شــكر وأمثــن التقــدير ملــن قــد ســاعدوهالعميــق جزيــل ال مــن قلبــه الباحــث

 الرسالة، وهم :
اإلســالمية احلكوميــة  أنتســاريمــدير جامعــة  محنر الــ بيــاحلــاج جمالربفيســور الــدكتور  .1

 .نجرماسنيب
فيصـل والـدكتور احلـاج مـدير الدراسـات  بـرين الـدين حمـىاحلـاج  الربفيسور الدكتور  .2

اإلســالمية احلكوميــة  أنتســاريرئــيس قســم تعلــيم اللغــة العربيــة جامعــة  ســيف مبــارك
 . نجرماسنيب

والـدكتور احلـاج ، بصـفته املشـرف األول.  بـرين الـدين حمـىاحلاج  الربفيسور الـدكتور .3
وأرشــداه وأشــرفا  شــرف الثــاين، اللــذان وجهــا الباحــثبصــفته امل ســيف فيصــل مبــارك

 بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة. عليه
ندى شــالنجــاح "ىف املعهــد العصــرى  يرمــد بصــفة Lcزركشــى حســىب جاحلــا  كيــاهى .4

يف حبــــث  الــــذي ســـاعدوا الباحــــث منطقـــة بنجــــر كاليمنتــــان اجلنوبيـــة مراتبــــورا "لـــوسآ
 ا.العلمي هذ

تذات يف الدراسـات العليـا والطــالب والطلبـات يف ذلـك الــربمنج مجيـع األسـاتذة واألســ .5
الــذين ســاعدوا  نجرماســنياإلســالمية احلكوميــة ب أنتســاريتعلــيم اللغــة العربيــة جامعــة 

 يف كتابة رسالة املاجستري هذه. الباحث
 الوالدان احملرتمان اللذان يربيانين ويرمحانين ويشجعانين يف طلب العلم. .6



املتواضـــع إىل خـــري  و لزمالئـــي و أصـــدقائي و كـــل مـــن ســـاهم يف إخـــراج هـــدا العمـــل .7
 الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر و عظيم التقدير و االمتنان.

 جزاهم هللا خري اجلزاء. إن هللا ال يضيع أجر احملسنني.

 و هللا ويل التوفيق

 

 م 2017نوفمبري  6نجرماسني، ب
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