
ث

كليمة التمهيد
﷽

من شرور أنفسنا و من  حنمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ  إن احلمد 
رب هو من يضلله فال هاديللهسيأت أعمالنا من يهد هللا فال مضل ، و احلمد 

فعا ال علم لنا وسبحان الذي أعطا. العاملني الذي أنزل القران عربيا لقوم يعقلون علما 
الصالة و السالم علي أشرف األنبياء و املرسلني .نه هو السميع العليمإإال ما علمتنا 

حرف العربية طريق اهلداية للناس و علي إليهالذي أنزل  كتاب بلسان عريب مبني لريسم 
.له و أصحابه أمجعني، أما بعدآ

ستيفاء بعض الشروط ال. الرسالةهللا و نعمته و رمحته متت كتابة هذهدايةفبه
تدريس اللغة العربية قسم تدريس اللغة كلية املطلوبة لنيل درجة سرجنا الرتبية يف شعبة 

و ال تتم كتابة هذا البحث . ندارييجلامعة اإلسالمية احلكومية كالرتبية و علم التدريس 
ةوخصوصا أقدم جزيل.لةمبناسبة متام كتابة هذه الرسا. إال مبعاونة من هلم اليد الطويل

، ةمسعي، و أمي )املرحوم(بسرى والدّي احملبوبني، أيب احملبوبحرتام إىلوفائق االوالشكر
ما و عل كل ىاللذان قد ربياين و اللذان قاما برتبيتهما بغاية صربمها و لطفهما و مود

.ت كتابة هذا البحث يف و قت معنيمأن أمتو دعاء خالص إىلتشجيع

: حرتام إىلوفائق االوالشكروأقدم 

اجلامعة اإلسالمية احلكوميةد مديرف.ستاذ الدكتور احلاج نور عامل، ماملكرم األ.١
.كينداري

، كينداريامعة اإلسالمية احلكوميةجلو علم التدريسفضيلة عميدة كلية الرتبية.٢
.أغ.احلاجة سيت قريظة ، مةاألستاذة الدكتور 



ج

امعة اإلسالمية احلكوميةجلللغة العربية اتدريسفضيلة رئيسة قسم .٣
.إ.فد.أغ، م.األستاذة ومونة،سكينداري،

ايته.إ.فد.أغ، م.ومونة،سةفضيلة املشرف.٤ إلشراف يف كتابة هذا البحث إيل 
امعة جلاللغة العربية تدريسذات و املوظفني يف شعبةامجيع األساتذ واألست.٥

كيندارياإلسالمية احلكومية
على بوطون الوسطىةاحلكوميةالعاليمدير املدرسة أغ.سحرسد فضيلة األستاذ .٦

بتسليمي أن أجري البحث يف تلك املدرسةسخائه 
ةاحلكوميةالعاليملدرسة مدرسة اللغة العربية أغ. سىت مرىن سفضيلة املدرسة .٧

مر إجاء البحث بوطون الوسطى ، على الفرصة الغالية ألدخل فصلها 
امعة اإلسالمية احلكوميةجلاللغة العربية تدريسيف شعبةات و اإلخوانخو األمجيع .٨

.٢٠١٣كينداري سنة 

هللا عّز و جّل يوفر هلم خري اجلزاء و السعادة يف الدنيا و األخرة أخريا، عسى
هلداية و التوفيق، نسأل سبحانه وتعاىل أن جيعلن لوجهه الكرمي و ينفع للناس نيخالصاو

دمحم و على اله وصحبه و سلم.أمجعني .وصلى هللا على سيد

٢٠١٧غسطسأ٢٧كندارى، 
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