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 كلمة تمهيدية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هللا حنمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و من        

سيآت أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له و من يضل له فال هادي له. و احلمد هللا رب 

العاملني الذي أنزل القرآن عربيا لقوم يعقلون. و سبحان الذي أعطانا علما نافعا ال علم 

  إنه هو السميع العليم. لنا إال ما علمتنا

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

فبهداية اهللا تعاىل و عنايته و توفيقه أمكن كتابة الرسالة البسيطة الستيفاء بعض الشروط 

ربية كلية الرتبية و املطلوبة للحصول على شهادة سرجانا الرتبية بشعبة تدريس اللغة الع

علم التدريس باجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري. ال تتّم كتابة هذه الرسالة إّال مبعاونة 

بعض األشخاص. مبناسب كتابة هذه الرسالة، أقّدم جزيلة الشكر ووفائق اإلحرتام إىل 

ا وموّدما وعلى  الوالدّي احملبوبني اللذان قد ربّياين ودفعاين دفعا مستمرّا بصربمها ولطفهم

  كّل توجيه والدعاء اخلالصة إىل أن أمتت كتابة هذه الرسالة يف وقت معّني.  
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  وأقّدم الشكر والوفائق اإلحرتام إىل املكرمني:  

ة اجلامعة اإلسالمية مدير  وض، املاجستري.ع. األستاذة الفروفيسور الدكتورة فائزة بنت ١

  يف وسائل تعليم  الطالب.حافزا  تاحلكومية كنداري اليت قد أعطا

. األستاذ الدكتور مسدين ,املاجستري. عميد كلية الرتبية و علم التدريس اجلامعة ٢

  اإلسالمية احلكومية كنداري الذي قد بذل  جهوده لتطوير كلية الرتبية و علم التدريس. 

ية و علم املاجستري. رئيس شعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتب . األستاذ عبد العزيز،٣

التدريس اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري. والذي قد فضل باإلشراف التام و املراجعة 

  الدقيقة على البحث بإرشاده و تعليمه إىل أن أمت البحث.

الدكتورة بايت مولو، املاجسرت لتصحيح   . املمتحنتان، الدكتورة سيت قريظة، املاجسرت و٤

        كتابة هذه الرسالة إىل ايتها.

. مدير معهد دار السالم كونتور للبنات الرابع، األستاذ نور وحي الدين س.أ غ. ٥

  م.فد. الذي قد أعطاين االستعداد هلذا البحث.

.املشرفة و قسم اللغة املركزي اليت قد ساعدتين يف إعطاء البيانات املتعلقة  ذا ٦

  البحث.    
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ابع اليت أعطتين البيانات املعلقة ذا .طالبات معهد دار السالم كونتور للبنات الر ٧

  البحث.  

.جلميع الطالب و الطالبات يف كلية الرتبية و علم التدريس الذين قد فضلوا مبد أيدي ٨

  معونتهم املادية و املعنوية يف إمتام هذا البحث.       

و أخريا, أسأل اهللا تعاىل أن يقبل أعمايل و أعماهلم, و جزانا خري اجلزاء و هدانا        

   إىل الصراط املستقيم و احلمد هللا رب العاملني.

  

  

  

  

  

٢٠٢٠ أبريل ٢٩كنداري،   

 الكاتبة            

 

 ماليسا دوي فراتيوي علوي


