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 أ

 شكر و تقدير

 بسم الله الرحمن الرحيم

حتى أستطيع أن في عملية كتابة هذه الرسالة لله الذي قد هدى ني د الحم 

 دروس اللغةمقروئية كتاب اللغة العربية  تحليل أقوم بإتمام كتابتها تحت الموضوع "

 ." للصف السابعالعربية 

أن هذه الرسالة لم تنته كتابة هذه الرسالة في وقت تام إال بمساعدات جميع  

إرشاداتهم في كتابة  األطراف. ولذلك, أقدم ألف شكر على مساعد تهم و تشجيعاتهم و

 :وهم لة العلمية،اهذه الرس

كرئيس قسم تعليم , الماجيستير  ايان نور بياني. صاحب الفضيلة الدكتور الحاج ١

اللغة العربية في جامعة إندونيسيا التربوية الذي قد شجعني إلتمام هذه الرسلة 

 العلمية.

كالمشرف األّول الذي , الماجيستير شهاب الدين األستاذ الدكتور صاحب الفضيلة . ٢

ل اهتمامه و فرغ أوقاته الثمينة في إعطاء التوجيهات الّنافعة و اإلرشادات 
ّ
قد بذ

  رة.الواف

اني التي قد  ,زاكى الفارس ى الماجيستيرالدكتور صاحب الفضيلة . ٣
ّ
كالمشرف الث

 اشرفني إشرافا و استغرق أوقاته حتى أنتهي كتابة هذه الّرسالة في وقت تاّم. 
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 ب

موني و ساعدوني في 4
ّ
ذين قد عل

ّ
. جميع مدّرس ي في قسم تعليم اللغة العربية ال

 أستطيع إتمام الدراسة في هذه الجامعة.الحوصول على العلوم النافعة حتى 

وجميع أساتيذ ال تنس الذين ساعدوا الباحثة فى إتمام هذه الرسالة عس ى أن تكون . 5

 مساعدتهم عمال صالحا و نافعا للمدرسة.

اللذان قد رحماني و ربياني و أعطاني  الكريمة مايا ساري أمي و  ميرزه إيفينديأبي . 6

  ما,عس ى الله أن يرحمهما كما رّبياني صغيرا.محبتهما و دعائهما و أمواله

, الذين دعوا لي ي الصغير أحمد الفجري صالحانو أخي فضيلة أغونغ نوغرها أخ. 7

 واهتّموا بى أحسن االهتمام فى أّي حال و عس ى أن يكونوا صالحين.

 دينا، ويوين، اليياة، إندري، مفيدة،، أشفاء،  ”Super Amira“في الشّقة  اتصاحب .8

 .عينوأجي، 

 لسعدتي رسالة علميتي، أختي نوفيانتي، أختي جوجو، أختي حسن. . أخوات9

املحبوبين في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة إندونسيا  1014أصدقائي مرحلة  .10

التربوية، الذين ساعدوني إلتمام هذه الرسالة وقد أعطوني دفعا كبيرا واهتمما 

 ودعاءا. وعس ى الله أن يعطى لنا النجاح في الحياة. 
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 ج

، إيجا،ويندي، عاقل.  Unit Kegiatan Dakwah Mahasiswa UPI”في " أصدقائي. 11

 و. يفيديا، فيانتي، ري النساء، تا،نينا، غي

وأخيرا أرجو أن تكون هذه الرسالة نافعة للباحثة خاصة ولجميع المهتمين والقارئين 

 عامة.

 

             م 1018باندنج،                                                                      

               الباحثة 

 

ساء الّسورا     
ّ
 زهياني الن

  1403484ل : رقم التسجي
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