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 شعار
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
               

 (3)يوسف:
 

 
 نطقت  إذاوزن الكالم  

 عيوب ذوى العيوب المنطق  ف إنما يبدى
 وتكلم على قدر الحاجة لئالّ تكون ثرثارا

   (2)نق ل من كتاب األخالق للبنين الجزء الثالث صفحة:
 
 
 
 



 

 اإلهداء
 للمحبوبين الكريمين لعلميابحث ال م هذاأقدّ 

 أبي وأمي الذين يربياني تربية حسنة
 وأختي المحبوبة وإلى أخّوي المحبوبين

 ي الدافعة القويةالذين يعطونهم بارك اهلل لي ول
 لعلميابحث ال هذاالنتهاء كتابة 

 ليس لي كلمة إهداء أجمل وأحسن
 غير الشكر الجزيل
 جزاكم اهلل خيرا

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

احلمد هلل رب العادلني وبه نستعني على أمور الدنيا والدين. والصالة والسالم على أشرف 
 له وصحبه أمجعني. أما بعد....أاألنبياء وادلرسلني سيدنا وعلى 

 ص الشكر والتقدير إىل:قدم خبالتبادئ ذي بدء يسعدين أن أو 
جامعة عميد كلية الرتبية والتعليم ، ةادلاجستي  جويرية ة الدكتور  فضيلة األستاذة -3

 احلكومية اإلسالميةأنتساري 
كلية الرتبية  تعليم اللغة العربية ، رئيس قسمادلاجستي حسب اهللادلكرم  فضيلة -3

 احلكومية اإلسالميةجامعة أنتساري والتعليم 
رفني عاوادلشرف الثاىن أمحد  الدكتور أمحد مرادي ادلاجستيادلشرف األول فضيلة  -2

 للباحث يف كتابة هذا البحث العلميادلاجستي على إرشادمها 
بكلية الرتبية والتعليم قسم تعليم اللغة العربية الذي ادلكرمني محيع احلاضرين  -4

 ادلعلومات النافعة للباحثيعطون 
بنجرماسني ورئيس  احلكومية اإلسالميةجامعة أنتساري رئيس مكتبة  ادلكرم -5

  والتعليمكلية الرتبية مكتبة  

الطاهرية  مدرسةمن طلبة اللغة العربية و ارئيس ادلدرسة وادلعلم مساحة الفاضل  -6
والشكر اجلزيل جلميع الزمالء  سمبونج مكمور بنجارب اإلسالميةادلتوسطة 

يل للباحث كتابة هذا البحث واألصدقاء الذين بادلساعدة وتوجيه والتسه
 ي.العلم

لغة العربية، وأسهم اويرجو الباحث أن تكون قد وفيت بعض العرفان باجلميل 
تطويرها هبدف الوصول إىل جيل قادر على حب لغته والدفاع  يفبإرساء لبنة متواضعة 



 

مع التكنولوجيا احلديثة خدمة ذلا وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا العمل عنها وتوصله 
 خالص لوجهه.
 

 واهلل ويل التوفيق
 
 

 3138 يوليو     بنجرماسني،
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