شعار و إهداء
الشعار :
صبْرِ
حَيَاتُنَا كَأَمْوَاجِ الْبَحْرِ َبيْنَ مَدٍّ وَجَزْرٍ ،بَيْ َن فَرَحٍ وَ ُحزْنٍ .فَتَمَسَّكْ بِقَارِبِ ال َّ
“Hidup kita bagaikan gelombang laut, antara pasang dan surut, dan antara menyenangkan dan menyedihkan.
”Maka peganglah erat-erat perahu kesabaran.

اإلهداء :
إىل والدي الذي شجّعين يف طفوليت على جدّ التعلّم واالجتهاد وحب العلم
إىل والدتي اليت غرست يف نفسي معاني احلب والوفاء واإلخالص.
"أبيت وأمي يا رجائي يف املنى
إني جعلت ذخريتي بدعاكما

أبيت وأمي منبع اإليثار

ورضاكما عوني على األخطار"

إىل والديّ احملبوبني أهدي ثواب وأجر هذا العمل.
لن أوفيكما شكر كفائكما ،فاهلل جيزكما جنان األخرة.
أ

سرية حياة الكاتبة
 :رفاء فضيلة الزهراء

االسم بالكامل

مكان امليالد وتارخيه  :باندنج 01 ،مايو 1997

السرية التعليمية

اسم الوالد

 :الدكتورندوس حسن صادقني

اسم الوالدة

 :نورالرحم النسآء

:

 .1مدرسة اإلبتدائية احلكومية مرغالويو سنة  2009م.
 .2مدرسة األقصى متواسطة سنة  2012م.

 .3مدرسة دارالسالم العالية احلكومية سنة  2015م.

 .4املعهد اللغوي يف شعبة تعليم اللغة العربية لكلية الرتبية والتعليم سنة  2016م.

 .5جامعة سونان غونونج جاتي اإلسالمية احلكومية باندونج يف كلية الرتبية
والتعليم بشعبة تعليم اللغة العربية سنة  2019 - 2015م.

 .6جممع تنمية اللغة جلامعة سونان غونونج جاتي اإلسالمية احلكومية باندونج
 2018 - 2017م.
ب

شكر وتقدير
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي علم بالقلم .علم اإلنسان ما مل يعلم.أشهد أن ال اله إال اهلل
وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله .اللهم صل وسلم على من هنج
العربية منهج األدب وعلى آله وصحبه وأتباعه الذين بلغوا الذروة الفضلى بالتعليم
والتأديب .أما بعد.
فبعناية اهلل وفضله قد متت كتابة هذه الرسالة حتت املوضوع " استخدام وسيلة
الفيديو املخطوط يف تعليم اللغة العربية ملادة القراءة لرتقية التحصيل التالميذ
الدراسي فيها (دراسة جتربة على تالميذ الصف السابع " أ " مبدرسة معارف
الثانوية اإلسالمية  -تاجنونج سار سوميدانج)" وهي شرط من الشروط الالزمة
لالشرتاك يف امتحان املناقشة للحصول على الشهادة اجلامعة يف شعبة تعليم اللغة
العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة سونان غونونج جاتي اإلسالمية احلكومية
باندونج.
ج

ويف هذه املناسبة قدمت الكاتبة خبلوص القلب الشكر والتقدير ملن يقوم
باإلرشادات والتوجيهات يف إمتام كتابة هذه الرسالة وخباصة إىل:
 .1فضيلة املكرم الدكتور تيدي فريتنا املاجستري ،عميد بكلية الرتبية والتعليم
جبامعة سونان غونونج جاتي اإلسالمية احلكومية باندونج.
 .2فضيلة املكرم الدكتورندوس احلاج مومو عبد الرمحن املاجستري ،رئيس قسم
تعليم اللغة بكلية الرتبية والتعليم جبامعة سونان غونونج جاتي اإلسالمية
احلكومية باندونج.
 .3فضيلة املكرم الدكتورندوس أئيف سيف الرمحن املاجستري ،رئيس شعبة
تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة سونان غونونج جاتي اإلسالمية
احلكومية باندونج ،الذي قد أعطاها العلوم واملعارف النافعة.
 .4فضيلة املكرم الدكتور إيصاف شافعيّ ،املاجستري  ،وهو املشرف األول الذي
قد بذل جهده بالتوجيهات واإلرشادات فى إمتام هذه الرسالة.

د

.5

فضيلة املكرم الدكتور ديديه وحي الدين ،املاجستري  ،وهو املشرف الثاني
الذي قد أعطاها املساعدات واإلرشادات إلمتام هذه الرسالة.

 .6مجيع احملاضرين واحملاضرات لشعبة تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم
جبامعة سونان غونونج جاتي اإلسالمية احلكومية باندونج الذين قد أعطوا
أنواع العلوم واملعارف النافعة طول أربع سنوات.
 .7فضيلة املكرم الدكتورندوس مجال الدين املاجستري ،رئيس املكتبة بكلية
الرتبية والتعليم جبامعة سونان غونونج جاتي اإلسالمية احلكومية باندونج.
 .8مجيع املدرس واملدرسة يف مدرسة معارف الثانوية اإلسالمية تنجونج سار -
سوميدانج
 .9مدرس اللغة العربية يف مدرسة معارف الثانوية اإلسالمية تنجونج سار -
سوميدانج ،أي أوجنج سوتسنى ،س .فد.
 .10زمالئي وزامالتي يف مرحلة "ممتاز" (حمب املعلومات تلو الزمان) يف شعبة
تعليم اللغة العربية سنة  2015م.
ه

 .11تالميذ الصف السابع "أ" يف مدرسة معارف الثانوية اإلسالمية تنجونج سار
 سوميدانج.وأخريا ،تدعو الكاتبة اهلل بالدعاء اخلالص أن جيزيهم جزاء موفورا على
أعماهلم الصاحلة ،ولع ّل هذا البحث البسيط نافع هلا وللقارئني.
باندونج 30 ،يويل 2019
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