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 األولالباب 

 مقّدمة

 لبحث، مسائل البحث، أغراض البحث،على خلفية ا األولحيتوي ىذا الباب  

 توضيح ادلصطلحات، البحوث السابقة و ترتيب البحث. ،حتديد البحث فوائد البحث،

 خلفية البحث .أ 

الية االسالمية احلكومية طالب ادلدارس العة القراءة لدى صعوبة مهار  نإ 

زلو أكثر الطالب مازالوا مل يفهموا عن  نجدا أل ةنخفضتكون مدونيسيا أنيف 

هل ما ميكن يعَلموىم بطريقة أس أن. و قد حاول بعض مدرس اللغة العربية األمية

ليفهموا  يقة السهلةتعَلم ابلطر  أنفادلدرسة جتب عليها  ،و األميةإىل فهم عميق حمل

 1.زلو األميةالطالب عن مبادئ 

 أنمتنوعة من ادلعرفة ميكن  ة، ورلموعالعامل ةالكتاب ىو انفذ أنيعترب  

، بل ىو الغذاء تاب ىو أيضا ادلغذايت للروح صحيةتكون معروفو وتعلمت. الك
                                                 

1
Ahmad Nurcholis & Anis Zunaidah. Anmaatul Manhaji Diraasil Lughatil 

Arabiyah Fil Madrasati Ats-Tsanawiyyah Al Islamiyah Al Hukumiyyah Al Ula 

Tulung Agung.  El-Tsaqafah: Jurnal Jurusan PBA. Jurusan PBA FTK UIN 

Mataram. Terindeks Index International Journal Impact ISSN (e) 2655-

7746، ISSN (p) 2087-3638. Vol 18، No 1 Juni . (Mataram: UIN Mataram Press، 

2019)، hal. 22 

 

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1546830981&1&&
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1546830981&1&&
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1441861208&1&&


2 
 

 ، ولكنجدا دور الكتب يف احلياة البشريةالذي يوفر دائما الطاقة للجسم. مهم 

 ةن الطالب ال تزال مًتددة يف قراءالساخرة يف ىذا العصر العادلي العديد م

كون ت أن، ويعترب الكتاب أيضا القراءة ىو عمل ثقيل جدا للطالب الكتب.

عاب ًتنت وألنمن ألعاب عرب األ  و يفقد مصلحتها مقارنو مع غريهنأل انظر 

 2.احلديثة

، ووجود الكتب الرقمية اليت حتدث يف ىذا العصر ىذه ىي الظاىر  

د شردت ونسيت من قبل أخرى وجودىا ق ةليست الشيء الذي جيذب مر 

و ليس رلرد التامل أن، فألعاب احلديثة. ونظرا ذلذا ، وغريىا من االدات ألعاب

 ةإىل عمل حقيقي من سلتلف األطراف جلعل الكتاب وسيل ةولكن ىناك حاج

يف ىذا العصر احلديث ىناك ابلفعل  أنللكتاب كمصدر للعلم. علي الرغم من 

متنوعة من حىت آالف من  ةالكتاب الكًتوين ىو التطبيق الذي يقدم رلموع

 ة.لقراءمن قبل ا ةالكتب اليت ميكن حتميلها بسهول

 أنشاط يتم القيام هبا واستخدامها من قبل شخص يقر  ةالقراءة ىي عملي 

 خاصة اللغة العرية عالموسائل اإل ةللحصول علي رسالة تسليمها من خالل كتاب

دلعرفة والبصرية وادلنح ة الالزمة للحصول علي نتائج اطو ا اخلأهنيف القراءة 
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ىا من ءشانإ، اليت مت القراءة أيضا من اخلربة اليومية ، وتستمد عاداتالدراسية

عادات  ةاالسًتاتيجي لزراع أنادلدارس. ادلدرسة ىي ادلكعادات تغرس من قبل 

 3.دى الطالبل راءةالق

ية علي أساس تسع أولوايت جدول ادلدرس زلو األمية ةمت تطوير حرك 

، وىي ة، وال سيما الرقم مخسادلرتبطة مبهمة ووظيفة شرايرب (Nawacita)عمال األ

تاجيو الناس أنوىي زايدة  ة، ستدونيسياأنالناس ورلتمع  ةحيا ةحتسني نوعي

لتقدم واالرتقاء دونيسيا آالمو انحبيث ميكن الوالقدرة التنافسية يف السوق الدولية 

تعزيز وترتبط احلبوب  ةيو تدير آالمو الطابع الثوري وتسعأن، ومثمع الدول األخرى

ادلوارد  ةتنمي ةابعتباره عاصم زلو األميةاألربع للمدينة ارتباطا وثيقا بعنصر 

 مية.والتنافسية والسمات والقو  ةتاجينالبشرية اليت تتسم ابجلودة واال

ثر شامل وجوب أ ،ويةأنلتنفيذ ادلدارس الثتلك األغراض اذلامة ومن أجل   

، وكالمها تنمي مواطنيها كمتعلم فردي ةكمنظموىو تنمية ادلدرسة  ومنهجي. 

، فضال عن ادلوارد اليت يرتبط أيضا مبؤسسات أخرى عليو حباجو إىل ىيكل قيادي

تشمل ادلوارد البشرية وادلالية والوسائل والثالثة تقدم خدمات التعليم يف شكل 
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األخرى خارج الفصول الدراسية  ةشطن الفصول الدراسية وسلتلف األالتعلم يف

 4.اليت تدعم التعلم واألغراض التعليمية

أحد التحدايت الناشئة ىو التعلم  أن، فمهارة القراءةيف سياق تعليم  و 

ادلنخفض الفائدة والتحفيزي وكذلك ادليل كطالب أو طالب عريب إىل "اختاذ 

ينظر اليو من  أن. وىذا ميكن ةمسار فوري" دون اخلوض يف عمليو ادلثابرة هتدئ

ادلوجب مييل إىل التدىور أو يقلل من  أناالعمال يف شكل ورقات وأطروحات 

 5.جودتو

 مهارة القراءةلدي طالب تعليم  زلو األميةمهارات  أن من ذلكأتكد  و 

ا أهن، فادلناسبة الطالب لديو مهارات القراءة والكتابة أنجدا. إذا ك ةمنخفض

وىي "إدلام ابلقراءة ، كما وصفتها الوسيلة عارفتاج ادلأنعلي  ةسوف تكون قادر 

  6".أو شفواي ةإىل مكتوبتاجيو يف اجلهود الرامية أنوالكتابة يشمل مهارات تقبال و 

تاجيو نتطوير تعلم اللغات اليت تويل اىتماما خاصا أل ةنري امهي أنميكننا  

تاج نعمل الطالب. ويهدف منهج إدلام ابلقراءة والكتابة إىل السماح للطالب أب
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اخلطاب. انقش العلماء هنج تعلم اللغة العربية. وىنا سيذكر ادلؤلف البعض الذي  

 7دونيسيا.أنكتب يف سياق 

Relit Nur Edi إىل التحليل ادلورفولوجية ةابالضاف 
Ahmad Muradi و 8

9 

تعلم لغة ىو أساسا تعلم التواصل. ىذا  أنالًتكيز علي النهج التواصلية. يقولون 

م اللغة العربية. ويف الوقت ، مبا يف ذلك لتعلىو أساس االفًتاضات يف ىذا النهج

إذا   و 10تعلم اللغة العربية مبنهج قائم علي ادلدرسة.، اخترب دمحم طعمو كيفيو نفسو

البحث أوجو . ويظهر مهم يف السابق علي هنج معنيالعلماء قد ركزوا اىتما أنك

، الدراسة أنلعريب يف التعلم. غري للنهج ا ة، وىي مناقشتشابو مع ىذه الدراسة

 .و األميةاي هنج حمل

زلو  أنمقالتها ابدلوضوع "أمهية إتقتو يف ندا إرأينأوفيوالكما حبث فوتري  

 ةقادر  زلو األميةهنج  أن 2018لتوجيو رلتمع سياسة آسيا" سنة  أنللشب األمية

وايت من إدلام مست ةىناك أربع Wells ويتعزز علي حتسني نتائج تعلم الطالب.

 والوظيفية وادلعلوماتية وادلعرفية.  ةابلقراءة والكتابة، وىي االدائي
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قادر علي القراءة والكتابة.  ةىو ببساط زلو األميةمن  األولادلستوي  و 

 من إدلام ابلقراءة والكتابة ىو إظهار القدرة علي استخدام اللغة يناادلستوي الث

، ل االستمارةثم ، وقيد احلياة )مثل القراءة اليدويةللحياة أو مهارات البقاء علي 

وما إىل ذلك(. وادلستوي الثالث من إدلام ابلقراءة والكتابة ىو إثبات القدرة علي 

الوصول إىل ادلعرفة. وتبني ادلستوي الرابع من إدلام ابلقراءة والكتابة القدرة علي 

 حتويل ادلعرفة. 

مهارة جتعل الناس يعملون علي ادلستوي األمثل يف  زلو األمية أصبح و 

 ةشطأنهارات احلياة من مهارات حل ادلشاكل من خالل اجملتمع. وتستمد م

والتقدير  أنيعكس أيضا اإلتق زلو األمية أن، فإىل ذلك ةالتفكري النقدي. االضاف

كجهد لتفعيل العمل. يتم   ةجيابيإيما فتمع ادلثقف ىو رلتمع يضفي الثقايف. اجمل

عن وحتديد ، والذي ىو نشاط البحث التحقيق الذايت من خالل التفسري تشكيل

 11جيد دلعرفو القراءة والكتابة. أن احلياة. وميكن حتقيق ذلك من خالل إتقأينمع

صحيح. ومع ذلك، ابلىي لفهم اللغة العربية  مهارة القراءةمهية تعليم أ 

. وىكذا، م مهارة القراءةوابت كثرية يف تعليىناك ال يزال الطالب يشعر بصع

أتمل يف  حو األميةالذي يتعلق مب وضوعابدل ر الباحث يف حبث علميتوتااخ
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 أناليت ميكن  زلو األميةكيفية تطوير   أنقمساعدة ادلعلمني اللغة العربية  لفهم وإت

شطة يف ن. و واحد من ادلدرسة اليت ذلا األمهارة القراءةهبا الطالب يف فهم تيسر 

 األول سالمية احلكوميةاإل ادلدرسة الثانويةللغة العربية ىو تطوير تعليم ا

 تريينجاليك.

 صلاليك.تري  األول االسالمية احلكومية ادلدرسة الثانويةاختار الباحث  

ىذه  و اختار الباحث ،ادلدرسة موجود يف ىذه  زلو األميةتعليم  ،أوال اهنأل

ذلا أكثر ىذه ادلدرسة  ،يانادلدرسة و يسّلط ادلدرس ايضا يف ىذا التعليم. أث

  ،و خاصة يف تعليم مهارة القراءة. اثلثا ةكادميياألو غري ألكادميية أازات من اصلاأل

تريينجاليك قريب من  األوىل ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةموقع  أنك

  ادلدينة و كثري من الوسائل التعليمية و ادلرافق الكاملة.  

إىل ادلدرسة   طي األمهيات العلميةيع أنىذا البحث  و الباحث يفو يرج 

القيام ببحث حاول الباحث إىل  ،ملية التعليم يف ادلدرسة. لذلكتطور عتكي 

ادلدرسة الثانوية  يف زلو األميةن خالل تعليم مهارة القراءة مالكيفي على ادلوضوع 

 صلاليك.تري  األوىل اإلسالمية احلكومية

 

 



8 
 

 مسائل البحث .ب 

كتب  كما يمسائل البحث العلمي  سيف  الباحث كتبإىل ما   انادتاس  

 يلي:

ادلدرسة الثانوية  يف زلو األميةمهارة القراءة من خالل  كيف طريقة تعليم .1

 ؟تريينجاليك األوىل اإلسالمية احلكومية

ادلدرسة  يف زلو األمية من خالل كيف ادلشكالت يف تعليم مهارة القراءة .2

 ؟تريينجاليك األوىل الثانوية اإلسالمية احلكومية

زلو من خالل  يف تعليم مهارة القراءةادلشكالت  حلّ  كيف احملاولة على .3

 تريينجاليك؟ األوىل ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف األمية

  أغراض البحث .ج 

 ذا البحث إىل:ىأتسيسا على أسئلة البحث يهدف   

ادلدرسة الثانوية  يف زلو األمية دلعرفة طريقة تعليم مهارة القراءة من خالل .1

 .تريينجاليك األوىل اإلسالمية احلكومية

زلو  ادلشكالت الداخلية و اخلارجية يف تعليم مهارة القراءة من خالل لوصف .2

 .تريينجاليك األوىل ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف األمية
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 زلو األميةمن خالل  ادلشكالت يف تعليم مهارة القراءة دلعرفة احملاولة على حلّ  .3

 تريينجاليك؟ األوىل احلكوميةادلدرسة الثانوية اإلسالمية  يف

 فوائد البحث .د 

 يلي: كما فوائد البحث ذلاذا كوني أن الباحث يرجو البحث أداء بعد  

 ةالنظري الفوائد .1

ت العلمية ادلتعلقة أاننتائج البحث يف البيل قدم خدمةت أنومن ادلتوقع  .أ 

 مهارة القراءة. ادلستخدمة يف تعلم طرائقابل

 مهارة القراءة. ادلستخدمة يف تعلم طرائقتعميق وتوسيع ادلعرفة حول ال .ب 

ني نظرة واسعة على مدى يتعطي الباحثني وادلرب أننتائج البحث ميكن  .ج 

 خصوصا يف تعلم مهارة القراءة. تعلمالأمهية طريقة 

 ة.التطبيقي الفوائد .2

 للجامعة .أ 

 توفر ثروة مراجع الدراسة دلكتبة اجلامعة. أن 

 للمدرسة أو ادلعهد .ب 
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والتعليم يف اللغة  األفكار لتطوير العلوم يف العام والعلومادلسامهة يف  

التعليم اليت ىي ادلثل األعلى  العربية، وخاصة من أجل حتقيق نظام

 .واألمثل للجيل القادم

 للمدرس .ج 

ينظر  أنليكون ادلدرس أحسن يف عملية التدريس اللغة العربية و يستطيع 

 لغة العربية.ادلدرس ادلزااي و النقص يف عملية التدريس ال

 للطالب .د 

شاط يف التعلم و حب أنتكون  أن يف التعليم اللغة العربيةدور مدرس من  

 اللغة العربية أكثر من ماض.

 للباحث .ه 

 حبيث ،أنادليد إىل ذىب عندما التعليم تطوير إلجراء للباحث كمرجع .1

 . اجملتمع الحتياجات ووفقا أفضل بشكل نيجيخر  نتجي

 ادلناسبة، التعليم اختيار لكيفية ادلباشرة اخلربة الباحث اكتساب .2

 واخلربة ادلعرفة لديهم احملكمة إىل ذىب عندما الحق وقت يف والسماح

 والتجربة
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 د البحثحتدي .ه 

 أند الزميدحت .أ 

-2019تنفيذ ىذا البحث يف الفصل الدراسي الفردي للعام الدراسي 

خصوصا لطالب الصف احلادي عشر يف قسم علوم الدين لدى  ،2020

بتريصلاليك. و جيري  األول ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةالطالب 

 م. 2019البحث يف شهز سبتمرب حىت شهر أكتوبر 

 وقعد ادليدحت .ب 

  .صلاليكتري  األول سالمية احلكوميةاإل ادلدرسة الثانوية يف تنفيذ ىذا البحث

و أما  .مدينة تريصلاليك ،كمنطقة تريصلالي ،نكيلوأت  ،يف شارع سوكارنو حتا

 الويب ىو  أنعنو 

 د ادلوضوعيدحت .ج 

تعليم مهارة القراءة من خالل  ادلوضوع يف ىذا البحث يعين باحثالر ضح

 .تريينجاليك األوىل االسالمية احلكومية ادلدرسة الثانويةيف  زلو األمية

 د ادلواديدحت .د 

 .........ادلستخدمة يف ىذا البحث ىيدلادة ا
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 لطلحا توضيح امل .و 

 مقاصد تفسري يف الفهم يف االخطاء من إلجتناب البحث لسهولة

 :يلى كما العملية ادلصطالحات الباحث فتبني ،ادلوضع

 النظري التوضيح .1

 زلو األميةتعريف  .أ 

زلو مصطلح  أن. يف حني لغة قدرة القراءة و الكتابة زلو األمية 

يشمل مجيع ادلهارات اليت حيتاجها الشخص أو اجملتمع للمشاركة يف  األمية

 زلو األميةوال يقتصر  ادلتعلقة ابلنص واخلطاب. ةشطنأو األ ةشطنمجيع األ

ب أخرى مثل االقتصاد أن، بل أيضا علي جو علي القراءة والكتابة فحسب

وفقط من ا الصراحة أهنون والتعليم. مت تفسري البداية علي أنوالسياسة والق

 حيث قدره الناس علي القراءة والكتابة ، ولكن مع مضي الوقت ، مت تغيري

 12ب وظيفية وثقافيو.أنإىل. ىذا إدلام ابلقراءة والكتابة لو جو  احلرف

 تعريف مهارة القراءة .ب 

من ادلهارات اللغوية دلهارات القراءة. مهارات  ةىي واحدالقراءة   

. أوال ، تغيري شعار الكتابة إىل بني من الفهمأنالقراءة حتتوي علي ج
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و جيسد معين الوضع برمتو الذي ترمز اليو الشعارات أنيا ، نالصوت. أث

    13واألصوات ادلكتوبة.

يكون لدي الطالب  أننشاط الشركة لو ىدف من أجل  أن  

اللغة العربية ابإليقاع والتعبري ادلناسبني الذي يصف  ةمهارات القراءة بدق

مشاعر ادلؤلف. جوىر مهارات القراءة ىو ادلهارة لتفسري القراءات. 

ولتفسري معين القراءات ىناك ثالثو عناصر جيب النظر فيها وتطويرىا يف 

ي عناصر الكلمات واجلمل والفقرات. وتدعم ىذه العناصر أدرس القراءة، 

  معين القراءة. الثالثة معا

 التوضيح التطبيقي .2

يم مهارة القراءة تعل" أنادلراد العنو  أن ،السابق توضيح ادلطلحات  

و " بتريينجاليك ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةيف  زلو األميةمن خالل 

و التعليم علي منو تدريس العملية   يف مهارة القراءةمدرس ىي اسًتاجتية 

 يف الدرس اللغة العربية.النشاط التالميذات 
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 السابقة ا الدراس .ز 

يشرح الباحث موضوعات الدراسة السابقة اليت تتعلق ابدلوضوع تعليم   

 أنف ،بتريينجاليك األوىل ادلدرسة الثانويةيف  زلو األميةمهارة القراءة من خالل 

 بعض الدراسة السابقة كما يلي:

حتت ادلوضوع استخدام  2010إجييف رمحة ىداية سنة  البحث الذي كتبو .1

طريقة اثقفة يف تعليم القراءة للطالب الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة دمحمية 

واتيس كولون فروكو. اما غرض البحث يف حبثها ىو دلعرفة فعالية طريقة اثقفة 

س كولون يف تعليم القراءة للطالب الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة دمحمية واتي

فروكو. نتائج ىذا البحث تشري ابستخدام طريقة اثقفة يف تعليم القراءة 

للطالب الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة دمحمية واتيس كولون فروكو عموما 

 التعلم التدرجيي من رسالة و يفنألالطالب يعرف و يقرأ نص العرب سريعا. 

 14ويرافقو الكتابة.إىل أربع رسائل وأخريا ميكن قراءه اجلمل  ة واحد

زلو حتت ادلوضوع منهج  2017نة نور عاسية حسنة س وتالبحث الذي كتب .2

الثامنة يوكياكرات. اما  دلدرسة الثانويةادلدرسة يف تطور نظام الطالب اب األمية

غرض البحث يف حبثها ىو دلعرفة و وصفية اجناس منهج مكتبيات ادلدرسة 
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ىذا البحث  نتائجالثامنة يوكياكرات.  الثانويةدلدرسة يف تطور نظام الطالب اب

 دلدرسة الثانويةادلدرسة يف تطور نظام الطالب اب زلو األميةىي اجناس منهج 

يعين القراءة اليت تتكون من القراءة غري  ،الثامنة يوكياكرات ينقسم اىل قسمني

الدرس و قراءة كتاب الكرمي و الكتابة اليت تتكون من كتابة اخلالصة و كتابة 

  15النص.

حتت ادلوضوع تطبيق حركة  2017سنة  أندمحم ازكى عرفي البحث الذي كتبو .3

ادلدرسة يف ادلدرسة ادلتوسطة السادس ساالتيكا للعام الدراسي  زلو األمية

. اما غرض البحث يف حبثو ىو دلعرفة تطبيق حركة مكتبيات 2016-2017

-2016ادلدرسة يف ادلدرسة ادلتوسطة السادس ساالتيكا للعام الدراسي 

يؤيد و يشدد تطبيق حركة مكتبيات ادلدرسة . دلعرفة ما العناصر الذي 2017

. 2017-2016التيكا للعام الدراسي دلدرسة ادلتوسطة السادس سايف ا

ادلدرسة يف ادلدرسة ادلتوسطة  زلو األميةىذا البحث ىي تطبيق حركة  نتائج

اىل ثالثة ادوار يعين: دور  2017-2016السادس ساالتيكا للعام الدراسي 

 ،لدرسدقيقة قراءة الكتاب غري ا 15التعويد و ىو تطور مباالة القراءة قدر 

ىو الطالب حيلل مرة اخرى الكتاب الذي قرأه بطريقة ادلناقشة. دور التطور 
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دونيسية و ندور التعلم ىو جتاوب نص القراءة و كتاب الدرس كاللغة األ

 16و غري ذلك. ناألدأي

 االرتباط هبذا البحث موضوع البحث االسم و السنة الرقم

رمحة ىداية سنة  1
2010 

يف استخدام طريقة اثقفة 
تعليم القراءة للطالب 
الصف الثامن ابدلدرسة 
ادلتوسطة دمحمية واتيس  

 كولون فروكو

العالقة بني ىذا البحث و البحث الذي 
أدى ىذا البحث اىل سيقوم بو الباحث: 

استخدام طريقة اثقفة يف تعليم القراءة 
للطالب عموما الطالب يعرف و يقرأ نص 

و العرب سريعا. اما البحث الذي سيقوم ب
الباحث يؤدي اىل التكامل االصلي 

دراسة ادلتعددة الستخدام ادلنهج حبيث ال
 صائص سلتلقة.احلالة اليت ذلا خ

نور عاسية  2
 2017حسنة 

ادلدرسة  زلو األميةمنهج 
يف تطور نظام الطالب 

الثامنة  دلدرسة الثانويةاب
 يوكياكرات

العالقة بني ىذا البحث و البحث الذي 
سيقوم بو الباحث: أدى ىذا البحث اىل 

ادلدرسة يف تطور  زلو األميةاجناس منهج 
البحث  أن. كما ذلذا الباحثني نظام الطالب

 الكيفي
 أندمحم ازكى عرفي 3

 2017سنة 
 زلو األميةتطبيق حركة 

ادلدرسة يف ادلدرسة 
ادلتوسطة السادس ساالتيكا 

-2016للعام الدراسي 
2017 

العالقة بني ىذا البحث و البحث الذي 
 سيقوم بو الباحث: أدى ىذا البحث اىل

 زلو األميةادلنهج الدراسي. يف تطبيق حركة 
ادلدرسة ىناك ثالثة ادوار يعين: دور التعويد 

 و دور التور و دور التعلم.
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 البحث ترتيب .ح 

 أبواب شلا يلي:من مخسة  بحث العلميال اتتكون ىذ  

 أىداف البحثالبحث ومسائل البحث و  خلفية)مقدمة  : األول بابلا

 ةدراسال و ادلصطلحاتوتوضيح  حدود البحثو  فوائد البحثو 

 وترتيب البحث(. السابقة

 األميةزلو مفهوم  ،تعليم اللغة العربية) ت البحثنظرايال : أينالث بابال

 .(مهارة القراءة مفهوم

 والبحث  نوع و و تصميمو البحث لدخم)البحث  منهجية : الثالث بابال

 تأانق حتليل البيائطر  وت أانق مجع البيائطر  و أدوات البحث

 (تأانصحة البيأتكيد ق ائطر  و

زلو تعليم مهارة القراءة من خالل التحليل ) نتائج البحث و : الرابع بابال

 األوىل االسالمية احلكومية ادلدرسة الثانويةيف  األمية

 (.تريينجاليك

 (قًتاحاتاال و )اخلالصة ختتاماإل : اخلامسالباب 


