
 
 

 ح

 

 كلمة التمهديةال

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

علي آلو ادلرسلني و على أشرف األنبياء و  السالمرب العا دلني والصالة و  هلل احلمد

 أصحا بو أمجعني . أما بعدو 

استطاعات الكتابة ىذه الرسالة البسيطة توفيقو جل وعنايتو و فبهداية هللا عز و  

علم رتبية اإلسالمية بكلية الرتبية و إلستيفاء بعض الشروط ادلطلوبة لنيل درجة سرجاان ال

 اإلسالمية احلكومية كندارى.التدريس بقسم تدريس اللغة ابجلامعة 

الدافع و  ,توجيوال ال ينفصل من رسالةلأن يف تركيب ىذه ا كاتبةتنصف ال 

  .بصربمها، الذان قد ربياين ىنصر أمي احملبوبة ، و نصورم أيب احملبوبمن  اخلالص والدعاء

 مني:أقدم الشكر وفاءق االحرتام إىل ادلكر  و  

 اإلسالمية الدينية اجلامعة ةرئيس ,ادلاجسرتئزة بنت عواض اة فالدكتور  (1
 .اجلامعة ىذه لتطوير جهودىا تبذل قد يتال كنداري احلكومية

 الدينية جلامعةا التدريس وعلم الرتبية كلية, عميد  دلاجسرتمسدين ا الدكتور (2
 وعلم الرتبية كلية لتطوير جهوده بذل قد ذيال كندري احلكومية اإلسالمية
 التدريس
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 الدينية جلامعةاب التدريس وعلمشعبة اللغة العربية  رئيس ادلاجسرت،عبد العزيز  (3
 اللغة شعبة لتطوير جهوده بذل قد ذيال رىاكند احلكومية اإلسالمية

 .العربية
 الباحثة ىف تركيبف ار إلش ,تهافرص الذ وس ع ادلاجسرت, ،عبد الغفار ، الدكرتادلشرف (4

 . إىل الباحثة إقرتاح ىه الرسالة وأعطىذ

 االذان أعطيا إقرتاح ادلاجسرت, عابس, الدكرتو  ,ادلاجسرت ابمتنغ,الدكرت  ,اننتحادلم (5

 .يف تركيب ىذه الرسالة كاتبةإىل ال

 أذنتقد  يتال ،كوانوى اجلنوبية ۱ادلدرسة العالية احلكومية  ، رئيس، م.أمسفيدار (6

 البحث. عمليةيف  الكاتبةإىل 

الذين  علم التدريس لقسم اللغة العربيةيف كلية الرتبية و  األصحابمجيع الص احبات و  (7

 .هاء ىذه الرسالةتالباحثة يف إنساعدوا 

 والبحث اآلتى مال ىذه الرسالةتكإل  اوإقرتاح, اتتمىن الباحثة إنتقاد أخريا،و 

 

     2٠19مايو 2،كنداري                                                             

 الكاتبة
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