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 إهداءشعار و 

 الشعار :

 َقارِبِ الصَّبْرِنٍ. فَتَمَسَّكْ بِوَُحزْ حٍبَيَْن فَرَ حَيَاتُنَا كَأَمَْواجِ الْبَحْرِ َبيْنَ مَدٍّ وَجَزْرٍ،
“Hidup kita bagaikan gelombang laut, antara pasang dan surut, dan antara menyenangkan dan menyedihkan. 

Maka peganglah erat-erat perahu kesabaran.” 

 اإلهداء :

 علمحب الوهاد عين يف طفوليت على جدّ التعلّم واالجتإىل والدي الذي شجّ

 ص.إىل والدتي اليت غرست يف نفسي معاني احلب والوفاء واإلخال

 أبيت وأمي منبع اإليثار أبيت وأمي يا رجائي يف املنى"

 "على األخطارورضاكما عوني  إني جعلت ذخريتي بدعاكما

 أهدي ثواب وأجر هذا العمل. بوبنيإىل والديّ احمل

 لن أوفيكما شكر كفائكما، فاهلل جيزكما جنان األخرة.
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 شكر وتقدير

 ن الرحيمبسم اهلل الرمح

 له إال اهللن ال اأد أشه.احلمد هلل الذي علم بالقلم. علم اإلنسان ما مل يعلم

هنج  لى منلم عوحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. اللهم صل وس

م ضلى بالتعلية الفلذروالعربية منهج األدب وعلى آله وصحبه وأتباعه الذين بلغوا ا

 والتأديب. أما بعد.

سيلة وتخدام اس " اهلل وفضله قد متت كتابة هذه الرسالة حتت املوضوعفبعناية 

 تالميذالل تحصيلاقية رتلالفيديو املخطوط يف تعليم اللغة العربية ملادة القراءة 

 درسة معارفمب " أ " الصف السابع على تالميذ)دراسة جتربة  الدراسي فيها

ة لالزمالشروط ا وهي شرط من "(سوميدانج سار ججنونات - اإلسالميةالثانوية 

ليم اللغة بة تع شعيفلالشرتاك يف امتحان املناقشة للحصول على الشهادة اجلامعة 

 ةحلكوميا إلسالميةا جاتي غونونج سونان جبامعة والتعليم الرتبية بكليةالعربية 

  .باندونج
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م ن يقوقدير ملالقلب الشكر والت خبلوص الكاتبة قدمتويف هذه املناسبة 

 :إىل كتابة هذه الرسالة وخباصة إمتام باإلرشادات والتوجيهات يف
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 .احلكومية باندونج

 شعبة ئيسفضيلة املكرم الدكتورندوس أئيف سيف الرمحن املاجستري، ر .3

مية جاتي اإلسال ونونجغان تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة سون

 .فعةاحلكومية باندونج، الذي قد أعطاها العلوم واملعارف النا

لذي ول اشرف األهو املو،  إيصاف شافعّي، املاجستريالدكتور  املكرم فضيلة .4

 ة.قد بذل جهده بالتوجيهات واإلرشادات فى إمتام هذه الرسال
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ر ونج ساتنجمية الثانوية اإلسالمعارف مدرسة السابع "أ" يف صف تالميذ ال .11

 .سوميدانج -

لى عوفورا زاء مجاهلل بالدعاء اخلالص أن جيزيهم  الكاتبةوأخريا، تدعو  

 .ئنيهذا البحث البسيط نافع هلا وللقار أعماهلم الصاحلة، ولعلّ 
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