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 شكر و تقدير

 

الحمد هلل الذي تفّرد في ذاته وصفاته وأفعاله، فقال : )ليس كمثله ش يء 

 هو 
ّ
وهو السميع البصير(، وتنّزه عن الشريك، فقال : )وإلهكم إله واحد آل إله إال

ذ  صحبة وال ولدا(. 
ّ
الرحمن الرحيم(، واستغنى عن الصاحبة والولد، فقال : )ما اتخ

ل الرسل، ليخرجهم من ظالل الشرك إلى نور التوحيد، ورض ي او أكرم بني آدم بــإرس

لعباده اإلسالم دينا، فقال : )اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 

 ورضيت لكم اإلسالم دينا(.

والصالة والسالم على سيدنا محّمد صاحب الحّق املبين، الذي وصفه رّب 

 رحمة للعلم
ّ
ين(، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن العّزة، فقال : )وما أرسلنك إال

 هللا، وأشهد أن محّمدا عبده 
ّ
تبعهم بــإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن ال إله إال

 ورسوله.     

ية تعليم  
ّ
أقّدم هذه الرسالة إلى لجنة االمتحان بقسم تعليم اللغة العربية كل

شروط الرط من اللغات واالدب جامعة إندونيسيا التربوية. وهذه الرسالة هي ش

قّدم أاملقّررة للحصول على درجة سرجانا التربوّي في قسم تعليم اللغة العربية. و 

فى ترقية مهارة ) الكتابة-التكلم-التفكير(طريقة تأثير الباحثة الرسالة تحت املوضوع"

ربية على تالميذ الفصل السابع باملدرسة ي)دراسة شبه تجقراءة نص اللغة العربية 

 شاورة ليمبانجاملالثانوية 

 بعناية هللا ورحمته 
ّ
فيجدر بالذكر أّن هذه الرسالة لن تبلغ كمالها إال

وقدرتهوتوفيقه، وكذلك بإرشاد املشرفين املخلصين الذين ساعدوني في إتمام هذه 

ع هذه الرسالة من الذين و الرسالة. وعس ى هللا أن يجزيهم خير الجزاء. وكذلك ال تخل

والدفع روحّيا كان أومادّيا إلتمامها في وقت تام. وأيقنت أّنهم قد أعطوني املساعدة 

 ابتغاء مرضاة هللا وإعالء كلمة هللا العليا.
ّ
 اليرجون شيئا إال

ولذلك، أقّدم هنا الشكر الجليل على مساعدتهم ودفعهم و إرشادهم في 

 كتابة الرسالة وخصوصا إلى:
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قسم تعليم اللغة ال سار، كرئيستياملكّرم الدكتور الحاج يايان نور بيان املاج. ۱

العربية كلية تربية اللغات و اآلداب جامعة اندونيسيا التربوية باندونج الذي قد 

 أرشدني و دفعني على إتمام وانهاء الرسالة؛

، كاملشرف األّول األستاذ الدكتور الحاج نورزمان املاجيستير صاحب الفضيلة . ٢

 الثمينة إلعطاء التوجيهات و اإلرشادات.الذي قد بذل اهتمامه وأتاح أوقاته 

ثانّي قد أشرفني شرف م، كاألستاذالحاج اسيف سوفيانصاحب الفضيلة . ٣

إشرافا و أرشدني إرشادا واستغرق أوقاته بسماحة الصدر حّتى انتهيت من كتابة 

 هذه الرسالة في وقت تام.

ات واآلداب في جامعة فضيلة األساتيذ بقسم تعليم اللغة العربية كلية تربية اللغ. ٤

عوني وساعدوني في الحصول على 
ّ
بوني ودف

ّ
موني وهذ

ّ
إندونيسيا التربوية الذين قدعل

م الدراسة في هذه الجامعة.
ّ
 العلوم النافعة حتى أستطيع أن أت

. جميع املدّرسين في املدرسة املشاورة الثانوية ليمبانج باندونج وتالميذها الذين قد ٥

 عملية هذا البحث.ساعدوني في أثناء 

مرسنى والسيدة يوسف سدرنووالداي املحبوبان الكريمان العزيزان وهما السيد . ٦

اللذان قد رّبياني حتى اليوم دون التعب. عس ى هللا أن يغفرلهما و يرحمهما كما  وتى

 رّبياني صغيرا؛

في قسم تعليم اللغة العربية الذي قد ساعدني في كتابة  ٢۰١٢ لرفقةصاحبي ا. ٧

 الرسالة؛

يك نور ستي اتو ايعي سيتي نور حياتي و أصحابي في الشقة وهن نور عيني ملكية . ٨

قد  التيالو  ايلى مرضيةو  دبي غناء صبر و  ايكو نور حكمة، فطرى سفتياناو  خالصة

 رافقوا ني في كتابة هذه الرسالة؛ 

 تكون هذه الرسالة نافعة للباحثة خاّصة ولجميع القارئين عاّمة.و أخيرا أرجو أن 

 

 ٢٠١٦ليو يو  ١٩باندونج، 

 ةالباحث
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 ترى ينتي
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