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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

كما عرفنا أن اللغة ظاهرة اجتماعية ، ألهنا لغة  االتصال بني الناس  بعضهم 

لتصال بينهم  بعضا وجتعلهم أكثر دراية يف حياهتم. ولذا ، فاستخدم كل اجملتمع اللغة،

وقيل إن اللغة لن تظهر إال بوجود اجملتمع وعكسه فكانت اجملتمع لن يظهر إال بوجود 

 ولذلك كل اجملتمع فطبعا يستعمل اللغة ليواصل ودون اجملتمع أن اللغة غري موجد. .1اللغة

اللغة العربية هي من إحد اللغات يف  هي اللغة العربية، إن هذه احلالة يف اللغة

النواحي  اللغة العربية إستكشافت يف أ  وقوة عية واملعرفة.ااإلجتم العامل اليت منت وفقا بتنمية

اليت جعلتها حساب يف العامل سوى أداة اإلتصال.  وجعلت اللغة العربية جزء من حياة 

يف إندونيسيا كانت اللغة العربية إحدى اللغات  األجنبية و هي تتزل منزلة  2املسلمني.

اللغات األخرى مثل اللغة االجنليزية, و اللغة الألملانية, و اللغة الفرنسية و غريها. و تلك 

اللغات هلا وظيفة كـأداة االتصال بني الشعوب, كما أهنا أداة تساعد على تطوير العلوم و 

ولوجيا احلديثة لبناء الشعوب. و تدرس تلك اللغات و تطّور يف املدارس أواملعارف و التكن

                                                             
         1 Soeparno, Dasar-dasar Linguistik Umum, (Jogja: PT. Tiara Wacana, 2002) hal.5 

2 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2011), hal. 348 
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 املؤسسات الرتبوية األخرى الستيفاء احلوائج حسب تطور الزمان 

اللغة العربية االن احدى اللغات الرمسية لألمم املتحد وأنظمتها املختلفة. وكانت 

. تعليم اللغة خاصة لغيىر 3وهي األن تشغل املرتبطة السابعةتصنف تاسع لغة يف العامل 

الناطقني امر صعبة. مثال يف تعليم اللغة العربية حيتاج اىل اإلسرتاجتية و املدخل مناسبة 

 للغة العربية.ليسهل الطالب ليفهم و يعرف ا

و كان تعليم اللغة األجنبية و خاصة اللغة العربية خيتلف عن تعليم الدروس 

األخرى. وذلك أن هذا التعليم يعطي األولوية للعديد من املهارات اللغوية  و هي مهارة 

االستماع, و مهارة الكالم, و مهارة القراءة و مهارة الكتابة. و الغرض األمامي من هذا 

و إيقاظ و تطوير مهارة التالميذ اللغوية. و تعليم اللغة العربية أيضا حيتاج إىل التعليم ه

جهد املدرس أو احملاضر كما أنه حيتاج إىل الوسائل لتعليمية الكافية, و املدخل, و 

 الطريقة, و االسرتاتيجية اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية

تعليم املختلفة. أما مهارات طروق الو يف تعليم اللغة هي معروف أربع مهارات 

األربعة هي مهارة اإلستماع و مهارة الكالم ومهارة القراءة و مهارة الكتابة. ينبغي كل 

هذه املهارات اللغوية األربعة تُعّلم اىل للطالب بالطريقة املختلفات، لكي الطالب ال ملل 

                                                             

 9( ص. 7002،)بريوت: دار النهضة العربية، العربية اجلامعية لغري املتخصصنيعبده الراجحي،  3 
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وينبغي أيضا املدرس وال رتيب ليحصلني عليه من املعّلم. عدا القوي يف التفهم املواد، 

 ميلك كثري التجريبات مع طروق املتنوعة أو األساليب التعليم.

البيئة هي ما حولنا. وأما مدخل البيئة اللغوية هو أحد املدخل التعليمي الذي 

باستفادة البيئة كمصدر  ألن يرّقي كفاءة الدارس يف اللغة األجنبية باستخدام / يهدف

لبيئة اللغوية تلعب دورا مهما للدارس لنيل النجاح يف تعّلم أن كفاءة ا دويلالتعّلم.يرى 

ية. إذن، قال هى اجلزء األهم يف جناح الطالب لتعّلم اللغة األجنب اللغة الثانية. البيئة اللغوية

شديدا بالبيئة. ويرى ماسون أن الدارس يتعّلم بفعل نفسه  يتعلقهذا الرأي أن تعّلم 

 قاهلا املدرس. ففي تعّلم اللغة، ينبغي للمدرس أن يري الىت )بالتطبيق(، وليس بالكلمات

الواقع/ احلقيقة. هذه احلالة تدل على أن البيئة كثري ما  يفإلتصال باللغة األجنبية الدارس ل

حيتاج  بيئة اللغوية يف حيات  الطالب الزمان يف هذا. 4تؤثر على عملية اكتساب اللغة

يومية و أكثر طالب يف املعهد العصر يستعملون اللغتني و مها اللغة العربية و اللغة 

ذلك، لاالجنلزية. و أيضا ملعروف املفردات اجلديدات و ميارس النفسه ليوصل إرادته. 

 .ف و استخدام اللغة العربيةملعرو  واتيةوجب هناك بيئة املدرسة او املعهد سعي احلال امل

اللغة العربية ليست شيئا جديدا يف هذا املعهد، ألهنا احدى املواد الدراسية يف هذا املعهد، 

                                                             
4 Ahmad fuad efendy, Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005) Hal. 164 
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وهذه اللغة كذلك هي احدى اللغة املستخدمة للتكلم يوميا، حىت يعرب مجيع الطلبة ما يف 

 أذهاهنم هبذه اللغة.

ديثة. و اكثر عمعهد العصر معهد العصر احدى مكان للرتبية االسالمية احل

وجوب استعمال اللغة العربية و االجنلزية الن اللغة تاج املعهد. ببيئة اللغة العربية يرجى 

يفهمون و يستطيعون الطالب اللغة العربية بالصحيحة و جيدة و يستعملون يف حيات 

ية يف اليومية.  و احدى طرق باستعمال أسبوع اللغة. اسبوع اللغة هي احدى اسرتاجت

تعليم اللغة العربية و بسناء بيئة يف املعهد أسبوع واحد باللغة الغربية و أسبعوع واحد 

 باللغة االجنلزية. 

 ساري تاونجاحتيار الباحث يف املعهد دار احلكمة للرتبية االسالمية احلديثة 

ورا بليتار ألن مها احدى املعهد العصر الذى لونج أجونج و املعهد األقصى سيلوبتو 

يستعملون بيئة اللغوية يف هناك تنظيم اللغة اجليدة للطبع الطالب ماهرون باللغة العربية 

واالجنلزية. ولديها مرافق كاملة مثل املباين املدرسية واملسجد واملختربات واملكتبة وقاعة 

وغريها وذلك للمساعدة يف البحث مع النتائج الكاملة. بالبينات السابقة , يريد 

أسبوع اللغة يف تعليم اللغة العربية عمعهد  البحث باملوضوع استخدام اءالباحث يف أد

 .العصر دار احلكمة توانج ساري تولونج اكونج و معهد األقصى سيلوبورا بالتار
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 مسائل البحث  .ب

ّلىت شرحها الباحث فيما سبق, فإنه حّدد مشكالت االبحث  خلفيةاعتمادا على 

 هذا البحث كما يلى:

دار احلكمة تاونج  أسبوع اللغة يف تعليم اللغة العربية عمعهد العصر اجراء يتمكيف  .1

 ؟ ساري تولونج أجونج و معهد األقصى سيلوبورا بالتار

أسبوع اللغة يف تعليم اللغة العربية عمعهد  باستخدام و حلها ما هي مشكالت .2

 ؟ ا بالتاردار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج و معهد األقصى سيلوبور  العصر

 ج. أهداف البحث

 يتوفق هذا الرسالة أن حيقق عددا من األهداف الىت أمهها ما يلى

تعليم اللغة العربية عمعهد العصر دار احلكمة تاونج  أسبوع اللغة يف يتم إجراءملعرفة  .1

  ساري تولونج أجونج و معهد األقصى سيلوبورا بالتار

ليم اللغة العربية عمعهد ع اللغة يف تعأسبو  ملعرفة مشكالت و حلها باستخدام .2

 دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج و معهد األقصى سيلوبورا بالتار العصرى

 .فؤائد البحثه

 إن فوائد البحث فيما يلى:

 الفائدة النظرية .1
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أ( املرجو أن يكون هذا البحث سهما فكريا يتعلق باللغة العربية وعلى الوجه اخلاص 

 .ئل االتعليم و استيعاب املفرداتمايتعلق بوسا

ب( املرجو ان يكون هذا البحث مزيد للخزانة العلمية يف جمال الرتبية االسالمية و 

 خاصة يف تعليم اللغة العربية

 .  الفائدة االتطبيقية7     

أ( صارت نتائج هذا البحث مفيدة ملسؤول التعليم للمعهد العصر واجلامعة 

ج اجونج. وخاصة للمدرسني حىت بتزودواهبا عند تعيني اإلسالمية احلكومية تولون

القرارات اجلديدة وكذلك القيام بالبحث عن عملية الرتبية والتعليم حىت يسهل 

 للمعلم النجاح ىف أداء واجبه.

ب( أن تكون نتائج هذالبحث مفيدة للباحث املقبل حيث تكون معلومات ىف 

 وم.تطوير خطة البحث األكثر تناسبا بتطوير العل

 ب. توضيح المصطلحات 

لالجتنـــاب عـــن ســـوء الفهـــم عـــن معـــاين املصـــطلحات املســـتعملة يف هـــذا البحـــث, ينبغـــي هنـــا 

 توضيح مصطلحات مما يلي:

أسبوع اللغة هو اسرتاتيجية تستخدم كجدول زمين قياسي للتحدث أو التحدث  .1

أسبوعني كاملني  باللغة اإلجنليزية أو العربية. يتم تغيري جدول اللغة كل أسبوعني أو
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من اللغة اإلجنليزية أو التواصل باستخدام اللغة العربية واألسبوعني التاليني حيث 

يتحدث الطالب أو يتحدثون باللغة اإلجنليزية. مت اإلعالن عن التغيري يف جدول 

اللغة من قبل قسم املعلومات أو قسم اإلعالن بعد صالة املغرب بالتجمع يف جامع 

ذلك مل يكن هناك دليل أو سبب للسانتريي أنه ال يعرف ما جامع جونتور ، ل

 .5يتحدث يف أي وقت

كان التعلم هو السعي الواعي الرتباط النظرية اجلديدة باملعلومات السابقة, و أما التعليم فهو  .2

و الواقع, أن التعليم هو  6السعي إىل "إجياد أحوال التعلم" أو "السعي إىل تعليم املتعلم".

السعي إىل توجيه التالميذ إىل أداء عملية التعلم, حىت يقدروا على نيل غرض التعليم وفقا عما 

الدرس. و يُرام. ينبغي أن يكون التعليم مهتما بأحوال التالميذ, وذلك ألهنم الذين سيتعلمون 

 التالميذ هم أفراد خيتلف بعضه ببعض, كما أن هلم أمور خاصة  ختتلف.

فلذا, البد أن يهتم التعليم بفروق التالميذ الفردية السابقة, حىت يتمكن للتعليم من 

تغيري أحوال التالميذ من اجلهل إىل العلم, و من  الغموض إىل الفهم و كذلك من األعمال 

هذا الشأن مل يتناول االهتمام األكرب بني املدرسني. و هذه الظاهرة السيئة إىل احلسنة. و 

تظهر من اهتاما املدرس الذي مييل كثريا إىل اهتمام أكثر بالفصل و عما حوله  و ال يهتم بكل 

فرد من التالميذ أو فئة منهم  حىت مل ير الفروق الفردية أمرا مهما. و الظواهر األخرى برزت 

                                                             
5 https://www.kompasiana.com/amirul685/566c040dcf7a61eb0c96343d/strategi-belajar-bahasa-

arab-dan-inggris-ala-gontor?page=all, diakses 2 April 2019 
6 Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi , Active Learning, …hal. 5 

https://www.kompasiana.com/amirul685/566c040dcf7a61eb0c96343d/strategi-belajar-bahasa-arab-dan-inggris-ala-gontor?page=all
https://www.kompasiana.com/amirul685/566c040dcf7a61eb0c96343d/strategi-belajar-bahasa-arab-dan-inggris-ala-gontor?page=all
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املدرسني يستعملون الطرق التعليمية املتشاهبة يف كل لقاء تعليمي داخل أن الواقع كثري من 

 الفصل.

و كانت اللغة العربية إحدى أقدم اللغات احلية يف العامل و قد حصلت على املنزلة 

تصري اللغة العربية لغة رمسية يف هيئة  3921العالية  املتساوية مع اللغات يف العامل. و منذ عام 

  األوسط بالشرق عربية بلدة عشرين يف اجملتمع استخدمها لغة العربية اللغة و 7األمم املتحدة.

 يف اجملتمع استخدمها لغة أهنا كذلك و. نسبة 222.222.222 قدر سكاهنا بلغ حيث

 إحدى هي و اإلسالمي بالدين يتدينون سكاهنا أغلبية كانت اليت يةالعرب البالد خارج البالد

 جيب مهم معىن ذات العربية اللغة و. املتحدة األمم هيئة يف رمسيا املستعملة الستة اللغات

 اللغة برامج من التالميذ و, اجلامعة طالب و العلماء على الواجب هذا يقتصر ال و, تعلمها

 علم و, التاريخ كلية من التالميذ و العلماء يتعلمها أن جيب لكن و, فقط العربية الدراسة أو

    .االجتماعية العلوم و, احلكم و, الثقافة و, السياسة

 اللغات منزلة تتزل هي و األجنبية  اللغات إحدى العربية اللغة كانت إندونيسيا يف

 هلا اللغات تلك و. غريها و الفرنسية اللغة و, الألملانية اللغة و, االجنليزية اللغة مثل اآلخرى

 و املعارف و العلوم تطوير على تساعد أداة أهنا كما, الشعوب بني االتصال كـأداة وظيفة

 املؤسسات أو املدارس يف تطّور و اللغات تلك تدرس و. الشعوب لبناء احلديثة التكنولوجيا

 .الزمان تطور حسب احلوائج الستيفاء األخرى الرتبوية

                                                             
7 . Rofi`I dkk, bahasa arab melalui televise (Jakarta: Pradnya paramita, 1990) hal 1 
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 بقةو. البحوث السا

 تقدمي الباحث البحوث السابقة كما يلي:

 رقم اسم الباحث و الموضوع نتائج البحث الشبة الفرق

الفــــرق مــــن هــــذا 
يعىن عن الطريقـة 
 والوســــــــــــــــــــــــــــــائل.

 تســـــــــــــــــــــــــــــــــتخدام

ــــــــــــــا  الباحــــــــــــــث ب
 ســـتخدام اســـبوع

اللغـــــــــــــة عمعهـــــــــــــد 
 العصرى

املواقــــــــــــــع يف معهــــــــــــــد 
داراحلكمــــــــــة تــــــــــاوانج 

تولونج أجـونج  ساري
و البحـــث عـــن البيئـــة 

ــــــــــة عمعهــــــــــد دار  اللغوي
احلكمـــــة تاواجنســـــاري 

 تولونج أجونج

البيئة العربية الطبيعية يف معهد األمانة احلديث كريان 
سيدووارجو و معهد دار احلكمة احلديث تاوانج ساري 
تولونج أجونج حتتوي على لوحة احملاورة باللغة العربية، 
واملفردات والعبارات املستخدمة بالطلبة يف احملادثة 

خلط احلائطي باللغة العربية، واخلط العري يف اليومية، وا
اجملّلة احلائطية. والبيئة االصطناعية حتتوي على الكتب 
العربية، وبعض األساتيذ الذين يستخدمون الطريقة 
املباشرة يف عملية التعليم والتعّلم، ووجود األنشطة 

( 7اللغوية، واختبار املعهد الشفوي باللغة العربية. )
العربية يف تنمية مهارة الكالم هبذين ودور البيئة 

املعهدين، من اجلانب النفسي دوره يساعد، ومن 
اجلانب الرتبوي دوره فعال، ومن اجلانب النظامي دوره  

( والعوامل املساعدة من البيئة العربية الىت تؤثّر 1كثري. )
يف مهارة كالم الطلبة بني املعهدين منها:التقدير اإلجياي 

واملواد التعليمية العربية، وهيئة حتريك اللغة، للغة العربية، 
وجود النظام والعقاب، وتنفيذ عملية التعليم والتعّلم 

 باحلالة املسرورة، والدافعة القوية ملعظم

فوتري خالدة فائقة، "البيئة العربية 
ودورها يف تنمية مهارة الكالم )دراسة 
متعددة املواقع يف معهد األمانة 

وارجو و معهد احلديث كريان سيدو 
دار احلكمة تاوانج ساري تولونج 

 "أجونج

1 

جيعل بيئة اللغوية 
باستخدام 

اسبوع اللغة 
عمعهد العصرى 
دار احلكمة و 
معهد األقصى 

 بالتار

املواقــــــــــــــع يف معهــــــــــــــد 
داراحلكمــــــــــة تــــــــــاوانج 

تولونج أجـونج  ساري
و البحـــث عـــن البيئـــة 
ــــــــــة عمعهــــــــــد دار  اللغوي
احلكمـــــة تاواجنســـــاري 

 تولونج أجونج

) دور البيئة الغوية يف استيعاب 3نتائج البحث هي : و 
مهارة الكالم لطالب املعهد داراحلكمة تاونج ساري 
تولونج اجونج من اجلانب النفس البيئة تدور بناء وعي 
الطالب ، وتعزيز ، وتشجيع ، و الدعوة وتأديب و 
تركيز الطالب على اكتساب اللغة العربية. من اجلانب 

طلبة كفاءة املراقب وحتليل األخطأ من الرتبوية ينال ال
الكتب اللغوية املدرسة لديهن ويصحح املدرس أخطأ 

) 7هم يف حصة هذه املواد اللغة العربية. 

حايي الفيه حنان "دور البيئة اللغوية 
يف استيعاب مهارة الكالم لطالب 
املعهد داراحلكمة تاونج ساري تولونج 

 اجونج

2 
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املعهدداراحلكمة تاونج ساري تولونج هواملعهد ثنائية 
اللغة فإن عملية استيعاب مهارة الكالم للطالب تنقسم 

ة) اي حتتوي على اىل البيئتني عملية يف الفصل( الرمسي
الكتب املدرسة العربية ، واألساتيذ الذين يستخدمون 
باللغة العربية بالطريقة املباشرة يف عملية التعليم واملتعلم، 
ووجود إنشطة اللغوية، و عملية يف خارج الفصل (غري 
الرمسية)، حتتوي على األنشطة والربنامج اللغوية اليت 

 )1الك سنويا..يعتقد يوميا، أوأسبوعا،أوشهرا وكذ
وأمامشكالت تعليم مهارة الكالم يف ضوء البيئة اللغوية 
لدى طالب املعهد داراحلكمة تاونج ساري تولونج 
اجونج ، وهو: باحلرج وال جترؤ على التواصل باللغة 
العربية، ضعف الوعي واإلرادة الذاتية لتكون العربية، 
تأثريمن أصدقاء الذي يصعبوا االستخدام اللغة 

 خدام لغة غري رمسية، جتاهل القواعد ومزج رمز اللغة،است

 

هناك تطوير 
املفردات  يف 
 البيئة اللغويية

البيئة اللغوية تطوير  
 ىعمعهد العصر 

ملفردات يف البيئة احمليطة هي خلص الباحثون إىل أن ا
وسيلة لتكون قادرة على توفري فهم وإتقان للطالب 
حول اللغة العربية بشكل صحيح وصحيح ، سواء من 

 حيث مهارات االستماع والتحدث والكتابة والقراءة.

سييت عزرية كيفية تنفيذ تعلم اللغة 
العربية من خالل تطوير املفردات يف 

 سالمية احلديثةبيئة مدرسة األمانة اإل

3 

بالطريقة احملادثة 
و الباحث هنا 
بالطريقة أسبوع 

 اللغة

تعليم اللغة العربية 
 عمعهد العصرى

أّ ن عملية تعليم مهارة الكالم الذي يـَُعمل من األستاذ 
يف املعهد اإلسالمى العصري الكمالكونري وونودادي 

ئقة بليتار أْ ن يستخدم طريقة احملادثة،  أّما العوامل العا
يف إستخدام طريقة احملادثة يف تعليم مهارة الكالم يف 
املعهد اإلسالمى العصري الكمال كونري وونودادي 
بليتار، يعىن نقصان قدرات الطالب يف اتقان املفردات، 
وخياف الطالب يف تكّلم اللغة العربية، وال ميلك 
الطالب املواَّد التكّلمية، و نقصان رغبة وشعور احملّبة 

ب على اللغة العربية، ونا نقصان قدرات اللغة للطال
العربية ألن بعض الطالب الذين يكونون متخاّرجني من 

، ولذلك مل يناْلوا دراسة اللغة ) ( املدرسة اإلبتدائية

إستخدام طريقة  " هنيك مفتح الرمحة
احملادثة يف تعليم مهارة الكالم يف 
املعهد اإلسالمي العصري الكمال  

 "كونري وونودادي بليتار

4 
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) أّما العوامل املساعدة يف إستخدام طريقة 2العربية، (
احملادثة يف تعليم مهارة الكالم يف املعهد اإلسالمى 

كمال كونري وو نودادي بليتار، يعىن الغناء العصري ال
مع استخدام اللغة العربية هِبدف الطالب الذين 
يصريون املمتع والملل، ُويُري املسابق أو املسابق اللغة 
العربية بني فرقة هِبدف الطالب الذين يصريون أْ ن 
يتّحمْسوا، وُيب األستاذ أْ ن خيتار املوضوع املمتعي 

 يصريون أْ ن يتّحمْسوا هِبدف الطالب الذين

 

ليس هناك 
استخدام أسبوع 

 اللغة العربية

يبحث طريقة عن 
 تعليم اللغة العربية

عمعهد  األجنبية
 احلديثة

 هو كما أنه إىل عليها احلصول مت يتال النتائج تشري

 تعترب ، األخرى اإلسالمية الداخلية املدارس يف احلال

 كل تتبعها أن جيب تعليمية مادة أيًضا العربية اللغة

 تقسيم ميكن. اإلسالمية معهد روضة القرى جرييبون

 اإلسالمية كورو رودلول مدرسة يف العربية اللغة تعلم

 اللغة قواعد تعليم( 1: )مها ، قسمني إىل الداخلية

 العربية اللغة تعلم( 2) و الصرف و النحو) العربية

 املدارس يف  العربية اللغة قواعد تعليم يف احملادثة

 تلقوا الذين للطالب خمصص هذا اإلسالمية الداخلية

 العصر هذا يف ألنه والثانوية اإلعدادية املرحلة يف التعليم

 العربية اللغة وترمجة وةوتال قراءة يف راسخة سنرتي تكون

( العربية احملادثة) حممسة تعليم نظام إىل باإلضافة ،

 العربية اللغة بيئة تطبيق خالل من تنفيذه يتم الذي

 التحدث سانرتي كل على جيب: العربية اللغة واليوم

 حبيث العربية اللغة حتديد مت وقد ، البيئة يف العربية باللغة

 اللغة استخدام عدم يكتشفون الذين الطالب خيضع

 تنطبق لعقوبات العربية

 العربية اللغة تعلم طريقةفوجيينتو،  

 احلديثة املعهد االسالمي يف األجنبية

5 
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 ترتيب البحث.ح

 هذا البحث العلمي مما يلى :  يفيتكون الرتتيب 

( ومسائل البحث، 7( خلفية البحث، )3: مقدمـة، حيث تشتمل : ) الباب االول

( حبوث السابقة 2( وتوضيح املصطالحات،)5( فوائد البحث)4البحث )( أهداف 1)

 ( و ترتيب البحث .8)

( وتعليم  اللغة 7( البحث عن أسبوع اللغة, )3: النظريات و تشتمل: ) الباب الثانى

  طريقة التعليم اللغة العربية (3, )العربية

مكان ( 2)( تصميم البحث، 3: منهج البحث حيث يشمل: ) الباب الثالث

( طريقة مجع احلقائق وادراهتا، 5( مصادر احلقائق )4, )( حضور الباحث1البحث، )

 ( تفتيش صحة البيانات.2( طريقة حتليل احلقائق, )6)

 موضوع حال خلفية عن املوجز من يتكون و البحث نتائج تقدمي:  الرابع الباب

 .وحتليلها احلقائق وايضاح البحث

 بحث و يتكون من االجراء و املشكالت و حلهااملناقشة ال : الخامس الباب 

 االختتام , يتكون من تلخيص البحث واالقرتاحات : السادس الباب

 

 


