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 تقديرشكر و 
، الذي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص رسلٌن املعلى سيدان احلمد هلل رب العاملٌن، والصالة والسالم
 .   أنزل إليه القرآن خبًن اللغات )بلسان عريب مبٌن(

التعليم اللغة قسم يف  لنيل درجة املاجيستًنالبحث العلمي  قد متت كتابة هذا
احلكومية، فيسرين أن أقدم  امعة أنتساري اإلسالميةجب العليا العربية يف كلية الدراسات

عدين على  إىل من قد سا وعظيم تقديري وأمجل حتييت وأحسن احرتاميشكري جزيل 
 ، وهم:كتابة هذا البحث العلمي

الدراسات كلية كمدير  املاجستًن،  سبدا  سيف الدينالدكتور األستاذ  فضيلة املكرم .1
 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن. العليا

 رئيس قسم تعليم اللغة العربيةكاملاجستًن،   ركاحلاج فيصل مباالدكتور فضيلة املكرم  .2
 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن. الدراسات العلياكلية يف  

احلاج أمحد فهمي عارف املاجستًن  الدكتوراملكرمٌن األستاذ  ٌناملشرف فضيلة .3
مها وتوجيههما على إرشاد، املاجستًنسيف  والدكتور احلاج فيصل مبارك

، فلهما مين خالص الشكر والتقدير كتابة البحث العلمي  ة يفلكاتبل هماوتشجيع
 ومن هللا عظيم الثواب واجلزاء.

كلية يف   يف قسم تعليم اللغة العربية واحملاضرات احملاضرين مجيع املكرمٌن فضيلة .4
 ينالذين أعطوا امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌنجب الدراسات العليا

التقدير وجزاهم هللا عين خًن الشكر و  أحسن فلهم مين ،املعارف النافعةالعلوم و 
 اجلزاء.

 وشجعاينورمحاين منذ نعومة أظفاري،  ربياين لذانالاحملرتمان واحملبوابن الوالدان  .5
 دائما لطلب العلوم النافعة، ووجهاين للقيام ابآلداب العالية.
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لذين قاموا ابملساعدة والتوجية والتسهيل والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء ا .6
 .ة لكتابة هذا البحث العلمياحثبلل

، فما البحث العلمي خطاء يف كتابة هذاة من النقصان واألوال تفوت للكاتب
 .ة ابقرتاحات إصالحيةكاتبأحسن للقارئٌن أن يقرتحوا ال

  آمٌنة خاصة وللقارئٌن عامة. للكاتب هذا البحث العلميعسى اّلله أن ينفع 
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  د. توفيق الرمحن، املاجستًن .4
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