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ر و تقديركش  

أشهد أن ال إلو إالّ هللا و أشهد . احلمد هلل الذي عّلم بالقلم عّلم اإلنسان ما مل يعلم
. أّن زلّمدا عبده و رسولو

فقد انتهت الباحثة من كتابة ىذه الرسالة بإذن هللا و عنايتو بعد ما  (و بعد)
 الكالم اخلربي و الكالم اإلنشائي يف استعمال: " اجتهدت اجتهادا شديدا حتت العنوان
 ".سورة لقمانو تضمينو يف تعليم البالغة

و كتبت الباحثة ىذه الرسالة ألداء بعض الشروط الالزمة لنيل درجة سرجانا الرتبوي 
 .يف قسم تربية اللغة العربّية كّلّية تربية اللغات و الفنون جامعة إندونسيا الرتبويّة

و قد أدّتت الباحثة ىذه الرسالة حتت عناية هللا و مساعدة ادلساعدين يف كتابة ىذه 
 :و لذلك، تقّدم الباحثة ىنا أفضل الشكر و ختّص . الرسالة

صاحب الفضيلة الدكتور مامان عبد الرمحن ادلاجستري، رئيس قسم تربية اللغة العربية يف  .1
 .  جامعة إندونسيا الرتبوية

صاحب الفضيلة األستاذ الدكتور احلاج مامات زين الدين ادلاجستري، ادلشرف األول  .2
الذي قد أرشد الباحثة يف إدتام ىذه الرسالة و أنصح الباحثة بقلب خالص يف إدتام ىذه 

 .الرسالة

صاحب الفضيلة الدكتور احلاج ماد علي ادلاجستري، ادلشرف الثاين الذي قد أحث  .3
 .الباحثة على اجلهد يف طلب العلم
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. األساتيذ الكرام الذين قد علموا الباحثة علوما نافعة زادا للحياة يف الدنيا و االخرة .4
 .حفظهم هللا، آمني

عسى هللا أن . والدا الباحثة احملبوبان اللذان قد ربياىا منذ صغارىا بصرب و إخالص .5
 .يغفر ذلما و يرمحهما كما ربياىا صغريا

زوج الباحثة احملبوب رزقي عبد الرمحن الذي قد بذل جهده و حبو و رفق الباحثة يف  .6
 .يا زوجي، أحّبك يف هللا. كل األحوال

. ولد الباحثة الصغري أحنف حّبان العسقالين الذي يشّجع على الباحثة بتبّسمو و بكائو .7
 .اللهم اجعلو ولدا صاحلا و أحد ورثة األنبياء. يا بيّن، أنت قرّة عيين

 الذين قد تعّلموا مع الباحثة يف قسم تربية اللغة 2009زمالئ الباحثة األعزاء يف دفعة  .8
 . العربية

 .امني. عسى هللا أن يقبل أعماذلم و جيزيهم جزاء جزيال

باندونج،  
 ةالباحث

 خري النساء موتياراين
 0902397: رقم التسجيل
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