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 كلمة متهيدية

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هلل حنمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ ابهلل من شرور أنفسنا و من سيآت أعمالنا        

من يهده هللا فال مضل له و من يضل له فال هادي له. و احلمد هلل رب العاملني الذي أنزل القرآن 

 علما انفعا  ا علم لنا إ ا ما علمتنا إنه هو السمي  عربيا لقوم يعقلون. و سبحان الذي أعطاان

 العليم.

و الصالة و السالم على رسول هللا خامت األنبياء و املرسلني املبعوث رمحة للعاملني. فبهداية هللا        

تعاىل و عنايته و توفيقه أمكن كتابة الرسالة البسيطة  استيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على 

سرجاان الرتبية بشعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية و علم التدريس اجلامعة اإلسالمية  شهادة

احلكومية كنداري. و ا تتم كتابة الرسالة إ ا مبعاونة من هلم اليد الطوىل. مبناسبة متام كتابة الرسالة, 

 يوجه الباحث جزيل شكره إىل : 

ة و أدابين أتديبا إىل سن البليغ املرشد                                . والدي الكرميني الذين ربياين تربية صاحل1

 و أدعو هللا أن يرمحهما كما ربياين صغريا. 

بنت آوض,م.فد. مديرة اجلامعة اإلسالمية   احلكومية   الفروفيسور الدكتورة فائزة . األستاذة2

 كنداري.



 خ
 

بية و علم التدريس اجلامعة اإلسالمية احلكومية  كلية الرت   ستاذ الدكتور مسدين,املاجستري. عميد. األ3

 كنداري اليت قد بذلت  جهودها لتطوير كلية الرتبية و علم التدريس. 

. رئيس شعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية و علم التدريس . األستاذ عبد العزيز,املاجستري4

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري. 

بد الغفار,م.ت ه.إ. الذي قد فضل ابإلشراف التام و املراجعة الدقيقة على . األستاذ الدكتور ع5

 البحث إبرشاده و تعليمه إىل أن أمت البحث.

. مجي  األساتذ و األستاذات و املوظفني و احملرتمني الذين علموين العلوم الكثرية املفيدة حىت 6

 أستطي  أن أمت دراسيت يف اجلامعة.

كنداري  األستاذ مسعود أمحد س.فد. م.فد. الذي قد أعطاين   1ة احلكومية . مدير املدرسة العالي7

 ا استعداد هلذا البحث.

 . مدرسو اللغة العربية الذين قد ساعدوين يف إعطاء البياانت املتعلقة  هبذا البحث.    8

 بحث.  كنداري الذين قد أعطوين البياانت املعلقة هبذا ال  1.تالميذ املدرسة العالية احلكومية 9

.جلمي  الطالب و الطالبات يف كلية الرتبية و علم التدريس الذين قد فضلوا مبد أيدي معونتهم 11

 املادية و املعنوية يف إمتام هذا البحث.       

و أخريا, أسأل هللا تعاىل أن يقبل أعمايل و أعماهلم, و جزاان خري اجلزاء و هداان إىل الصراط        

  رب العاملني.املستقيم و احلمد هلل
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