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 كلمة اإلهداء

 

 العلمية الرسالة هذه أهدى
 المحبوبين وأمي أبي الكريمين والدى إلى

 الكريمين أساتيذي وإلى
 الجزاء خير الله فجزاهم
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 والتقديرالشكر 
 بسم الله الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على اشرف الحمد لله رب العالمين 

االنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. 

ابعد:   أم 

الكاتب يدرك تماما أن الكتابة ليست مستقلة عن مساعدة من 

بادئ ذي بدء يسعدني أن أقدم بخالص الشكر . ووجميع األطراف

 والتقدير إلى:

عميد كالماجستير  معروف هداياتاألستاذ الدكتور سماحة المكرم  -1

 كلية التربيةجامعة أنتسارى اإلسالمية الحكومية.

رئيس قسم تعليم كالماجستير أحمد مرادي  الدكتور سماحة المكرم -2

 كلية التربية جامعة أنتسارى اإلسالمية الحكومية اللغة العربية

شمس الدين الحاج  األستاذأستاذي الجليل  المشرف سماحة المكرم -3

 ا البحث العلمي.في كتابة هذ باحثةالماجستير على إرشاده لل نور

في قسم  والتعليم سماحة المكرمين جميع المحاضرين بكلية التربية -4

جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين تعليم اللغة العربية 

ثة، فلهم من الباحثة كل الشكر باحالذين يعطون المعلومات النافعة لل

 والتقدير على ما قدموه. وجزاهم الله عني خير الجزاء.

رئيس المدرسة ومعلم اللغة العربية والطلبة في مدرسة الثانوية  -5

 زمحمدية بانجارماسين الفرقاناإلسالمية 

 أبي وأمي اللذاني قد دعاني وأعطعتاني الدفاعة والحماسة. -6

في قسم تعليم اللغة  واألصدقاءوالشكر الجزيل لجميع الزمالء  -7

 هذ ةلكتاب باحثةالذين قاموا بالمساعدة والتوجيه والتسهيل للالعربية 

 العلمي. بحثال

 

وترجو الباحثة أن يكون قد وفيت بعض العرفان بالجميل  

اللغة العربية، وأسهم بإرساء لبنة متواضعة في تطويرها بهدف 

جيل قادر على حب لغته والدفاع عنها وتواصله مع  الوصول إلى

التكنولوجيا الحديث خدمة لها. )وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا 

 العمل خالصا لوجهه(
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