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شعار

رِ مطَ لَ اْ ةُ مَ عْ نِ بْ هِ ذْ تُ ضُ رْ ألَ اْ ثِ بُ خْ تَ نْ إِ # ةٌ عَ رَ زْ مَ قُ الَ خْ ألَ اْ وَ اَْلِعْلُم َكاْلغَْيثِ 

نِ يْ حِ ى إلىَ دَ جْ أَ نْ إِ ى وَ نَ فْ يَـ الُ لمَ اْ ا # وَ دَ بَ ى أَ تَ فَ لْ ى لِ قَ بْـ يَـ ي وَ دِ جْ يُ مُ لْ العِ 

قول الشعراء



ب

اإلهداء

أقدم هذه الرسالة العلمية إىل والدي الذين يربيان تربية حسنة، و يراعيان رعاية 

تامة، و إىل أجدادي و جدايت الذين يرمحونين رمحة طاهرة، و إىل عائاليت مجيعا الذين 

يهتّمون مبصاحلي إهتماما كبريا، و إىل أساتذيت و مشائخي الذين يعلمونين علوما نافعة 

تأديبا حسنا، و إىل إخواين و أخوايت يف الدين و إىل أصحايب الذين حيبونين و يؤدبونين

و أحبهم ىف اهللا.

و اهللا أسأل يل و هلم الرضى و املغفرة و العناية، و الصحة و العافية و الشفاعة، 

للجهاد يف سبيل اهللا، آمني يا رب العاملني.و حسن اخلامتة و اإلستقامة



ز

الشكر والتقدير
بسم اهللا الرمحن الرحيم

والّصالة والّسالم اب، تبصرة ألويل األلبابالذي أنزل على عبده الكتهللا احلمد
املبعوث من أكرم الشعوب الشعاب، إىل خري على أشرف األنبياء واملرسلني سّيدنا حمّمد

:. أّما بعداألجناب إىل يوم املآبوعلى آله وصحبهأمة بأفضل كتاب،

ة، قد متت كتابة هذا البحث العلمي لنيل درجة السرجانا يف تعليم اللغة العربي
إىل من قد وأحسن احرتاميوأمجل حتيّيت عظيم تقديريو فيسرين أن أقدم جزيل شكري 

ساعدوين على كتابة هذا البحث، وهم: 

معروف املاجستري كعميد كلية الرتبيةالدكتور هداياتاحملرتمصاحب الفضيلة-١
.بنجرماسنيجامعة أنتسارى اإلسالمية احلكوميةوالتعليم

أمحد مرادي املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة الدكتوراملكرمصاحب الفضيلة-٢
. بنجرماسنيجامعة أنتسارى اإلسالمية احلكوميةوالتعليمكلية الرتبيةالعربية  

يب البنجري على إرشادته للباحث االدكتورندوس أمحد دير املكرمالفضيلةصاحب -٣
يف كتابة الرسالة العلمية.

بكلية الرتبية و التعليم يف قسم تعليم واحملاضراتحملاضرينمجيع اصاحيب السماحة-٤
.النافعتنيالعلوم واملعارفينالذين يعطوناللغة العربية

يف قسم تعليم اللغة العزيزينالطالب والطالباتو ، احملبوبنيمجيع الزمالء واألصدقاء-٥
وإمتامجناحسر و يلساعدة والتوجيه والتشجيع على الباحثالذين قاموا باملالعربية

كتابة هذا البحث العلمي.



ح

وأخريا أن هذا الكتاب أثر من اآلثار اإلنسانية املائلة إىل األخطاء والنقصان، 
يوفقنا عسى اهللا أن،من القراء النقد واالقرتاح على سبيل اإلصالحيرجو الباحثفلذا 

وينعم علينا ،لثوابمين علينا برمحة ال حد هلا وأن يثيبنا حبسن اوإىل حسن الصواب،
وأسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه.النجاح والربكة يف طلب العلم

. آمنيونافعا إلعالء كلمة الدينالكرمي

م٦١٢٠يوليو١٨بنجرماسني،

الباحث

حممد مسان
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