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 إقرار الطالب 

تطبيق طريقة الباحث املوقع أدانه يقرر أن هذا البحث العلمي بعنوان 
ابملدرسة الثانوية دارالدعوة الصف السابع تعليم اللغة العربية لاإلستماع 

قد كتبه بنفسه وإذا أدعي أحد مستقبال أنه من كنداري,   وكوطواإلرشاد بونكو 
أتليفه وتبني أنه ليس من حبثي بعضه أي كله فالبحث والدرجة املكتسبة ستبطل 

 ابحلكم.

 

 

 

 

      2019سبتمرب  13كنداري,   

 توقيع الباحث             

 

 خري النور عارفني           
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 كلمة متهيدية

 بسم هللا الرمحن الرحيم

ومن سيآت  رور أنفسناسستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من إن احلمد هلل ون      

أعمالنا  من يهده هللا فال مضل له ومن يضل له فال هادي له. واحلمد هلل رب 

العاملني الذي أنزل القران عربيا لقوم يعقلون. وسبحان الذي أعطاان علما انفعا 

 لعلم لنا إال ما علمتنا إنه هو السميع العليم.                                         

م على رسول هللا خامت االنبياء واملرسلني املبعوث رمحة والصالة والسال

للعاملني. فبهداية هللا عز وجل وعنايته وتوفيقه ميكنين كتابة هذه الرسالة البسيطة 

بشعبة  الرتبية وعلم التدريسالستفاء بعض الشروط املطلوبة لنيل درجة سرجاان 

وال تتم كتابة هذا ري. كندا احلكوميةابجلامعة اإلسالمية  تربية اللغة العربية

ة مجيع األساتيذ واألستاذات واألصدقاء الذين هلم الدور املهم ث إال مبعاونالبح

 إىل: يوجه جزيل شكر أهذه الرسالة، . مبناسبة متام كتابة لنجاح إمتحان النهائي



 

 )فتاة املستعدة, س.فد.إ والدكتورندوس احلاج مزين( الكرامان والديّ  (1

ربياين تربية صاحلة وأتدابين أتديبا كرميا حيت بلغ كربي ايل أحسن  نالذلا

 البالغ. وأدعو ايل هللا تعايل أن يرمحهما كما يرابين صغريا.

زوجيت احملبوبة )سيت فاطمة الزهرة ألفي أسنوري, س.فد( واألخ الكبري  (2

)فريمان نور إفيندي, س.س إ( واألخت الكبرية )زيين نور فاردة, س.فد( 

م أشكر شكرا كثريا علي اإلرشادات والتوجيهات واعطاء احلماسة كل عليه

 يوم حيت أستطيع أن أمت هذه الرسالة  

األستاذة بروفيسور الدكتورة فائزة بنت عواد، م.فد. رئيسة اجلامعة  (3

 اإلسالمية احلكومية كنداري.

األستاذ الدكتور مصدين, م.فد. رئيس كلية الرتبية وعلم التدريس ابجلامعة  (4

اإلسالمية احلكومية كنداري الذي قد بذل جهده لتطوير وملصلحة كلية 

 الرتبية وعلم التدريس.

. رئيس شعبة اللغة العربية , م.س إاألستاذ عبد العزيز, س.فد.إ, م.س.إ (5

بقسم الرتبية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري الذي قد بذل جهوده 



 

لغة العربية حيت يكون شعبة وتطويره علي مرافقة وترقية كيفية شعبة ال

 اإلجنازة ابجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري.

فضل ابإلشراف التام واملراجعة ت يتال ، الدكتوراندة بييت مولو، م.فدفضيلة  (6

 إىل أن أمت هذا البحث. اوتعليمه االدقيقة على هذا البحث إبرشاده

, األستاذ م.فدالدكتوراندة بييت مولو، املمتحنون الكرام هم األستاذة  (7

, م.س واألستاذ عبد العزيز, س.فد.إ, م.س.إالدكتور عباس، س.أغ. م.أ 

جزاكم هللا تعايل أكرب اجلزاء علي كل التوجيهات واإلرشادات ومجيع  إ

اإلقرتاحات واإلنتقادات احلسنة حيت بلغت اإلصالحات املهمة حلسن 

ة اإلسالمية رساليت والعلوم الكثرية واجلديدة ألن أكون خريج اجلامع

 احلكومية كنداري ابملمتاز.   

مجيع األساتيذ واألستاذات واملوظفني احملرتمني الذين علمواين العلوم الكثرية  (8

 املفيدة حىت أستطيع أن أمت دراسيت يف هذه اجلامعة.



 

هو األستاذ  كنداري  وكوطدارالدعوة واإلرشاد بونكو رئيس املدرسة الثانوية  (9

، الذي قد أعطاين اإلستعداد واإلرشادات  , م.فد.س.أغ روديخمصوص 

 هلذا البحث.

مدّرس اللغة العربية الذي قد يساعدين كثري يف إعطاء البياانت املتعلقة  (10

 هلذا البحث. 

الذين  كنداري  وكوطدارالدعوة واإلرشاد بونكو تالميذ املدرسة الثانوية  (11

 يساعدونين يف أخذ البياانت املتعلقة هلذا البحث.

اللغة  شعبةل وعلم التدريس يف كلية الرتبية ن واألخواتاجلميع اإلخو  (12

 هذا البحث. لنجاح واملصاحبة ةناو ععلي امل همأيدي نفضلو يالعربية الذين 

واألخري، أشكر هللا سبحانه وتعاىل أن يقبل أعمايل وأعماهلم، وجزاان خري       

 اجلزاء واهدان الصراط املستقيم واحلمد هلل رب العاملني.                         

 

 الكاتب      

 خري النور عارفني  


