
93 
 

 الباب الثالث

 منهجية البحث 

 المدخل ونوع البحث  .أ 

مبالحظة  الكيفي الذي يقوم واما مدخل البحث ذلذا البحث فهو ادلدخل

ادلظاىر ادلوجودة  الطبيعية وحتليل ادلوضيعي بطريقة اخذ البيانات واخلالصة واشراح

فهم الظواىر عما   والبحث الكيفى ىو البحث الذي يقصد بو 1يف موقع البحث.

واألفعال وغريىا إمجاال  أصابو موروع البحث من األحوال والنظريات والدواعي

 2العادلية. كلمات واللغات ىف وقت خاص عادلي وباستخدام ادلناىجوبالتصور بال

 ىناك االسباب يف استخدام الباحث هبذا ادلدخل كما يلي : 

وغريىا ادةة اليومية احمللطلب ادلعلومات الصحيحة الظابطة عن  ةىدف الباحث .1

مبدرسة اإلسالمية احلكومية  يف الصف العاشر من االنشطة وادلشكالت وحلها

 .يةنبانج لقسم علوم الدينجو  4

الظاىرة  لعرض البيانات واحلصول على النتائج مئسسا على ةقصد الباحث .2

 ادلوجودة, يعين موافقا على الواقع يف ميدان البحث.

                                                           
1
 Setiyadi,Bambang. Metode Penelitian untuk Bahasa Asing. (Yogyakarta:Graha ilmu2006) 

hal. 111  
2
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 

2002) , hal   6. 
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تصميم ىذا البحث ىو التصميم الوصفي. البحث الوصفي ىو طريقة البحث 

ك هبدف وصف اليت حتاول وصف الكائن أو ادلوضوع وفقا بالدراسة فيو، وذل

والبحث الوصفى ىو  3منهجي عن احلقائق وخصائص الكائن بالدراسة ادلناسبة.

البحث الذي يهدف الوصف السكان أو ادلنطقة ادلينة من أنواع أوصافو وعنصوره 

 ادلعينة ونظامو الدقيق.

البحث الوصفى ال ينفع الختبار الفرضيات قط، بل الوصف صور عن 

البحث الوصفى ىدف رئيسي لوصوف  احلقائق  4 وف.ادلتغريات واألغراض، والظر 

واخلصائص عن موضوع البحث نظاميا. هتدفدراسة وصفية إىل توفري حقائق 

اإلنسان مثل الدّقة، والدولة، وأغراض أخرى. كما لغرض التصميم الوصفى وىو 

لوصف احلقائق يف الشرط.  والسبب من اختيار الباحثة ذلذا التصميم إفادة حل 

ت ادلتعلقة بالًتبية، واعطاء التصّور الكامل عن اادلكان البحث، والشرح عن  ادلسكال

 كيفية التعليم.

مث حبثت الباحثة ىف ىذا البحث عن احلقائق اليت تتعلق بتطبيق برنامج احملادةة 

اليومية بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  جونبانج يف تعليم مهارة الكالم يف 

 تهائها حىت أن يكون موضوع البحث واضح.ادلشكالت وحّلة إن

                                                           
3
 Sukardi, Metodologi penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), hal. 162 

4
 Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rineka Cita, 2010), hal. 250 
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 ةحضور الباحث .ب 

   ةالبحث ىو ادلدخل الكيفي. وىف ىذا ادلدخل حضور الباحث اادلدخل ىف ىذ

ل وزللوالفاعل ورلتمع البيانات  ظخالكادل  ةكآلة رلتمع البيانات, ألن الباحث

 لبحثلعملية ىذا ا مهمّ  ةولذلك حضور الباحث 5نات ومفسرىا وسلري البحث.البيا

كمجتمع البيانات يقوم ادلقابلة مع األساتيذ والطالب وادلدبرين اليت تتعلق   ةالباحث

 خاصة. احملادةة اليومية باللغة العربيةوىف تطبيق  الطالب وادلدرسة وادلسكنها بعملية 

يوميا وتشًتك فيها أى ىف عملية البيئة  درسةأنشطة ادلة وحيث ىذا يالحظ الباحث

 .العربية

مث  ،بتحديد ادلسائل أن يبدأ حبثو ةاء البحث ، جيب علي الباحثقبل إجر 

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الرابعة يف مدير  البحث إىل  ةترسل رسالة مأذوني

جونبانج. مث جيري الباحثة يف ىذه ادلدرسة بعد تناول ادلأذونية من مدير ادلدرسة 

 جونبانج.الثانوية اإلسالمية احلكومية الرابعة يف 

 مكان البحث .ج 

الباحثة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الرابعة يف جونبانج   تاختار 

الباحثة على ىذه ادلدرسة لسبب اهنا وارادة تدريب  تكمكان البحث. اختيار 

                                                           
5
 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2010) hal 111 
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مهارة الكالم، ومل تكن ىذه ادلدرسة مكانت للبحث من قبل. مع ىذا البحث 

ول تطبيق برمامج احملادةة اليومية يف يرجي احلصول على معلومات جديدة ح

تدريس مهارة الكالم حبيث انو ديكن ان تكون مقارنة مع نتائج البحوث من 

 مكان األخري. وال سيما عن مشكالت يف تدريس الكالم.

 حقائقالمصادر ال .د 

أن مصادر البيانات ىي  (Suharsimi Arikunto) راى سوىارسيم اؤيكونطا

يف ىذا البحث، حتمل مصادر البيانات  6انات"."مبحث الذي ختصل منو البي

 اليت يبثها الباحث على ادلصادرين. ومها: 

إما  1االساسية وىو مصدر احلقائق الذي أخذه الباحث  بياناتدر الامص .1

من الكلمات وإما من األحوال بوصيلة ادلقابلة وادلالحظة. وىف ىذا البحث 

وبعض  درسةومدير ادل مدارس ويستعان الباحث مبصادر احلقائق. منها 

 ه ادلدرسة.أساتيذ اللغة العربية ومجيع الطالب يف ىذ

 ةمباشرة بل سينالو الباحث ةمصدر احلقائق الثانية وىو الذي ال ينالو الباحث .2

. ويف ىذا البحث يكون مصادر البيانات الزائدية بوسيلة ادلصادر األخرى

                                                           
6
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), hal 151. 
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والدراسة اليومية وكل  وىي الوةائق ادلتعلقة بالكتب واجملالت وكشف الدرجة

 شلا حيتاجها الباحثة. 

 حقائقع الطريقة جم .أ 

على ادلناىج ادلتنوعة  ةادلختلفة ادلتنوعة يستعمل الباحث قائقجلمع احل

 وسيشرح تلك ادلناىج كما يلي :

 طريقة ادلالحظة .1

تسمى ادلالحظة غالبا مبصطلحة ادلراقبة  وادلشاىدة.  ىي أداة يف مجع 

 دلالحظة  على ادلظاىر اجلارية ادلبحوةة و كتابتها بطريقاحلقائق عن  طريق ا

 وطريقة ادلشاىدة ىي الطريقة ادلستعملة عن طريق القيام بادلالحظة 7متنظم.

 وادلشاىدة ىي طريقة جلمع احلقائق 8)ادلراقبة( بكل دقة مع كتابة منظمة.

ع تستعمل ادلراقبة على إعًتاض البحث اليت تعمل مباشرة. أي ألة مجاليت 

احلقائق اليت تستعمل كثريا لقياس السلوك أو عملية النشاطة يف حال 

و تستعمل طريقة ادلالحظة  كطريقة مجع احلقائق قصدا  9.أو زليط حقيقي

 إىل احلصول على احلقائق الواضحة ادلتعلقة بأغراض البحث.

                                                           
1
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 

hal. 10 
1
 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan,  (Jakarta: Bina Aksara, 1216), 

hal.  24 
2
 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2002), hal. 51 
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و طريقة ادلالحظة عند خالد ناربوقا ىي األدوات ادلستعملة جلمع 

اجلاري بوسيلة ادلالحظة و كتابة ادلظاىر ادلبحوةة عن طريق منظم.   بياناتال

يتضح من ىنا أن استعمال ىذه الطريقة يف حاجة إىل حضور الباحث يف 

. سيالحظ الباحث ىف ادلدرسة ادلنار برامبون عاصلوكزلل البحث أي يف 

 .ادلدرسة ادلنار برامبون عاصلوكعملية البيئة العربية يف 

 ةقابلطريقة ادل .2

طريقة ادلقابلة ىي شكل من أشكال التواصل اللفظي للحصول على 

ادلعلومات من ادلبحوةني. ادلقابالت تتطلب مهارات لطرح األسئلة، والقدرة 

 على التقاط أفكار ومشاعر الناس وكذلك لصياغة أسئلة جديدة بسرعة

 وطريقة ادلقابلة يف ادلراد االخري ىي 10للحصول على ادلعلومات الالزمة.

احملاورة  أو احلوار الشفهي أي احلوار اجلاري بني السائل )اخلاطب( و  

 11ادلسؤول )ادلخاطب( ألجل احلصول على ادلعلومات منو ) ادلسؤول(.

ان اىداف ادلقابلة ىي بناء  (Guba) وغوب (Lincoln) رأى لينكولن

وادلقابلة  12حال الناس واحلوادث واألفعال وادلنظم واألحساس والتعليل.

لتقوًن عن االحوال الشخص، كمثل حبث البيانات عن   ةتعملها الباحثيس

                                                           
10

 S. Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara  2011 ), hal. 142 
11

 Arikunto, Prosedur Penelitian..., hal. 145 
12

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 20001), hal 12 
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واما ادلخرب  يف 13.ادلتغري خلفية التالميذ، والوالد و ادلعلم و السلوك عن شئي

 مقابلة ىذا البحث فهي :

مدرس اللغة العربية، وخاصة مدرس يف ىذا النشط، سشأل الباحث  ( أ

ربية او االشياء ادلناسبة مبوضوع أشياء متعلقة بعملية احملادةة اليومية الع

 البحث ومسائلو.

منظم منهج الدراسة / خادم ادلدرسة يف ىذه ادلقابلة، يسأل الباحثة   ( ب

عن تنمية احملادةة اليومية باللغة العربية يف ادلدرسة ادلنار وادلشكالت 

 وحلوذلا إلستعاب مهارة الكالم.

 وةيقةطريقة ال .3

الت. جملاألشياء الكتابية كالكتب واوىي الطريقة على حبث البيانات عن 

 الوةائق ىي كتابة احلوادث ادلارية. إما ىف الكتابة وىف الصورة أو شغل أةري

ة كشف الدرجات وبيانات األساتيذ والتالميذ والدراسو   14من الباحث.

اليومية وغريىا. يف ىذه الطريقة، ينال الباحث احلقائق بأخذ الصورة من 

ادلدرسة  ةةائق من ادلقابلة  وادلالحظة بصورة جانبيالبحث. الو  ةخالل عملي

 و نشاط البيئة اللغوية العربية الستعاب مهارة الكالم و غري ذلك.

                                                           
13

 Arikunto, Prosedur Penelitian..., hal. 145 
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung :Alfabeta, 2014) hal 322 
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 طريقة تحليل الحقائق .أ 

البيانات ىو جزء  حتليل   (Mudjiarahardjo) وفقا على موجيياراىرجو

ال النتائج اليت وترتيبها وتقسيمها واعطاءىا رموز ويصنها حيت ين لتنظيم احلقائق

البيانات البحث يف ىذا البحث، حتلل الباحثة اتفقت مبسائل البحث. 

 كتابو فهي عملية الذي كتبها سجيونا يف باستخدام طريقة مالسى وىربمان

 : وأما التفسري لكلها كما يلىوعرض البيانات واةبات البيانات.  تقليل احلقائق

 تقليل احلقائق .1

احلقائق او احلقائق الكثرية من ادليدان تفصيليا  جييب على الباحثة ان يكتب

وشامال. ولذالك، جيري الباحثة  حتليل احلقائق بطريقة تقليل احلقائق. اما 

يف ىذه العملية، يلخص الباحثة أشياء رئيسية وخيتارىا يركز اشياء مهمة 

ويبحث من ادلوضوع وخطو وخيرج اشياء غري مهمة. وىكذا تقليل البيانات 

 15لتصور لسهولة الباحثة يف حتليل البيانات التايل.سيعطي ا

 عرض احلقائق .2

                                                           
15

 Ibid, hal.  331  
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بعد تقليل احلقائق ، اخلطوة الثانية ىي عرض البيانات عن احلقائق. عرض 

بني  احلقائق ىو يعرض احلقائق يف شكل اخلالصة و رسم البيان و عالقة

يانات يف شكل اخلالصة يف ىذا احلال عرض الباحثة ب 16فصائل ومتجانسا.

اليت يقللها الباحثة قبلو. ىذه عملية حتليل البيانات الثاين يسهل  ن احلقائقع

 ان تصمم خطوات العمل التالية. ةادةة ويستطيع الباحثلتفهم احمل ةالباحث

 استنتاج احلقائق .3

مث اخلطوة الثالثة يف حتليل البيانات ىي استنتاج البيانات. وتقدًن استنتاج 

د الباحث لو احلجة القوية على مرحلة مجع األول مبدي، فيغري اذا مل جي

البانات التايل. بل عكسو اذا ضفر استنتاج األول احلجة تكون القوية 

فبذالك، يرجو الباحثة ان  17وادلتناسقة، فقد صدق اإلستنتاج يف التقدًن.

جييب مسائل البحث حيت ينال  الباحثة نتائج اإلستنتاج التفقو باىداف 

 البحث.

   ائقتفتيش صحة الحق .ب 

يبدأ البحث الكيفي من ميدان البحث. والبيانات احملصولة من البيانات 

االستقرائية. حىت حيتاج حاصل البحث تطوير بوسيلة حتليل البيانات. وعندما 

                                                           
16

 Ibid, hal.  341  
11

 Ibid, hal. 345 
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بعد  ةدتت األنشطة يف مجيع البيانات احملصولة من مكان البحث، يقوم الباحث

ريقة البحث، ألن البيانات وإن حتليل البيانات جزء مهم يف ط ذلك بتحليلها.

 18.تستخدم حلل ادلشكالت

قة احلقائق وفحص حقيوللحصول على احلقائق الصادقة والصحيحة، 

 19البن أن استحدام عدة طرائق، وىي :، والضوابط والكشف عنها

 دتديد  احلضور .1

ما زالوا يعترب  ةالباحث ت، كانادلدرسةإىل  وصول بدأت الباحثة

ادلقدمة غري كاملة م ، لذلك كانت ادلعلومات ، وال يزال مشتبو هبأجانب

ويف ىذا البحث، الباحث لتجمع  .ةمنهم سري ةن كثري يكو وليست شاملة و 

احلقائق غري كافية عندما تكون يف فًتة زمنية قصرية، ولكنو حتتاج إىل دتديد 

احلضور  يف ادليدان، لًتقية الدرجة احلقائق على مجع البيانات. يتم دتديد 

ذا البحث يف ادليدان، فضال عن احلقائق اليت مجمعها. زيادة تركيز احلضور ذل

 البحوث واحلقائق اليت مت احلصولعليها كاملة احلقائق. 

 يالتثليثادلنهج  .2

                                                           
11

 Muhamad  Nazir, Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1221), hal. 405 
12

 Prastowo, Model Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan.(Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), hal. 240 
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 ار احلقائقعلى اختبار ابتك احلقائقيشتمل اختبار صالحية 

احلقائق ، واختبار قابلية نقل )الصالحية الداخلية(، واختبار تبعية احلقائق

يف ىذه  20.)الصالحية/ التعميم اخلارجي(، واختبار ادلصداقية )ادلوضوعية(

 ، وىي:الدراسة الكيفية، مت استخدام العديد من التقنيات

 (Kreadibility)الثقة  (1

اليت يتم  احلقائقىو إةبات أن  احلقائقالغرض من موةوقية 

:  بداعمجعها مطابقة للحقيقة. ىناك العديد من التقنيات لتحقيق اإل

ث، والتثليث، ، وزيادة ادلثابرة يف البحالتقنيات: إطالة ادلالحظة

 21.، وفحص األعضاءوادلناقشة مع الزمالء

  (Trianggulasi) التثليث (4

 ىذا يف ادلستخدمة البيانات لتصحيح الطرق احدي ىو

 22مقارهنا. أو البيانات لتفتيش أخرى شيئا انتفاع ىو التثليث. البحث

موعة من جملليث لوجود االختالفات بني البيانات االتثة استخدم الباحث

                                                           
20

 Sugiyono, Metode Penelitian..., hal, 224 
21

 Ibid., hal, 210 
22

 Sugiyono, Metode Penelitian., hal. 313 
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ةالث طرق من التثليث  ةوةيقة. قد رجع الباحثادلقابلة وادلالحظة وال

 ىي:

 تثليث بادلصدر ( أ

تثليث ادلصدر ىو من خالل البحث عن احلقائق من 

مصادر ادلختلفة، مث وصفها زتصنيفها، وجهات النظر اليت ىي 

ددة من ىذه ادلصادر. مث نفسها، واليت ىي سلتلفة وىي زل

حتليلها وإنتاج إستنتاجات. مصادر احلقائق يف ىذه البحث 

 ىي مدير ادلدرسة وادلعلم وادلشرفة ادلعهد والطالب.

 

 

  

 

 21التثليث بالمصادر المتنوعة. 1.3الصورة البيانات 

 تثليث بالطريقة، تقام بأن يقارن ادلعلومات فيستعرضها عن  ( ب

 .والوةيقة و ادلقابلةحصول ادلالحظة 

 
                                                           

49
 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan, 
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 24التثليث بالطريقة المتوعة 1.2الصورة البيانات 

تثليث بالنظرية، تقام بأيقارن البيانات فيستعرضها مع النظريات  

 25ادلرتبظ.

فضل الباحثة على التثليث بادلصدر. ويقرن ومن تلك التقنيات 

 الباحثة احلقائق من بعض ادلصادر لتحصيل نتائج البحث.

 ديد ادلراقبةدت (3

احلقل، وإبداء دتديد ادلالحظة يعين عودة الباحث إىل 

اليت مت  احلقائق، وإجراء ادلقابالت مرة أخرى مع مصادر ادلالحظات

الوفاء هبا أو اجلديدة. إن دتديد ىذه ادلالحظة يعين أن العالقة بني 

، كل على ضلو متزايد عالقة )عالقة(الباحث والشخص اخلبري ستش

، أصبحت الثقة ية )مل تعد ىناك مسافة بعد اآلن(دت احلميموكلما زا

 أكثر انفتاًحا وتعاونية حىت ال يتم إخفاء أي معلومات بعد اآلن.
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، أجرى الباحث استكشافًا أعمق يف امتداد ىذه ادلالحظة

اليت مت احلصول عليها أكثر واقعية  احلقائقللبيانات حىت تكون 

الدراسة على الرغم من أن وصحيحة. يأيت الباحثون إىل موقع 

حىت عند حتليل  يانات كافية ليتم حتليلها،الباحث قد حصل على ب

 26، يقوم الباحث بإجراء فحص يف موقع الدراسة.احلقائق

 اختبارات األقران (4

فحص النظراء من خالل ادلناقشة ىو أسلوب يتم تنفيذه عن 

يتم احلصول  طريق الكشف عن النتائج ادلؤقتة أو النتائج النهائية اليت

. من ادلعلومات اليت مت عليها يف شكل مناقشات حتليلية مع الزمالء

، من ادلتوقع أن حتدث اختالفات يف الرأي شلا يزيد يف اكتشافها

 27النهاية من نتائج البحث.

  (Depandibility)    االعتماد (5

يستخدم ىذا ادلعيار للحماية من األخطاء احملتملة يف مجع 

اب غالًبا ما يتم ارتك علمًيا. احلقائقحبيث ديكن تربير  احلقائقوتفسري 

، ال سيما الباحثون بسبب زلدودية األخطاء من ِقبل البشر أنفسهم
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اخلربة والوقت وادلعرفة. تتمثل طريقة حتديد إمكانية إجراء عملية 

 البحث يف ادلراجعة من خالل مراقب مستقل من ِقبل ادلشرف.

  (Konfermability) اليقني (6

تخدم ىذا ادلعيار لتقييم نتائج البحوث اليت تتم عن طريق يس

وادلعلومات وكذلك تفسري نتائج البحوث اليت  احلقائقالتحقق من 

 تدعمها ادلواد ادلتاحة يف تتبع التدقيق.

 ادلناقشة مع بعض األصدقاء (7

االصدقاء للحصول على  مع ة مناقشةة طريقالباحث تاستخدم

سيكشف فيها عن ادلعلومات  . وهبذه ادلناقشةقائقصحة احل

ادلناقشة مع االستاذ واألساتذ  ةيعمل الباحث 28الصحيحة الظابطة.

الثانوية اإلسالمية يف ادلدرسة  علوم الدينيةقادم كادلشرف من قسم 

. استخدم الباحثة مناقشة األصدقاء لتأكيد جونبانج 4احلكومية 

 لبيانات.البيانات ألنو مؤكد بان ىذه الطريقة ستسهلو لتصحيح ا

 ادلثابرة على ادلالحظة (8
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قصد مبثابرة ادلالحظة دلواجهة عن خصائص وعناصر يف احللة 

ولذالك لنيل  29ادلوافقة بادلسألة ادلطلوبة مث تركيز النفسعليو تفصيلها.

اخلصائص ادلوضوع عميقا وتفصيلياومناسب بادلسائل البحث. كما يف 

ا ادلستخدم يف العادة ىذه كيفية لتفتيش اخلطيات عن طريقة شل

 30ادليدان.

 خطوات البحث .ج 

أجري ىذا البحث مراحال. واما اخلطوات يف ىذا البحث، ىي خطوة قبل العمل 

ادليدان، خطوة العمل ادليداين، خطوة حتليل احلقائق. واما ادلراد يف ىذه خطوات 

 البحث ىي :

 خطوة قبل دليداين .1

على خلفية  حيتوي الذي البحث تصميم ةالباحث عدت ىي ادليداىن قبل خطوة

، وحتديد زلال البحث، وحتديد جدوال البحث، حتديد االبحث وأسباهب

أدوات البحث، وتصميم مجع احلقائق، وتصميم حتليل احلقائق، وتصميم 

 معّدات اليت حتتاج يف احملال، وتصميم عن تفتيش صّحة احلقائق.

 :يلي كما بالنشاط الباحث يقوم أن ادلرحلة، ىذه ىف
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 البحث تصميم   احثةالب نّظم   (1

 البحث مكان اختار (2

 البحث ميدان جّرب    (3

 ونفعو ادلخرب   اختار   (4

 البحث معّدات استعد   (5

 .البحث خلقي   استعد   (6

  خطوة العمل ادليداين .2

تتعلق  اليت احلقائق ومجع الستكشاف الباحثة يسعى اخلطوة، ىذه يف

مع ، (Observation) مبوضوع البحث. ويستخدم الباحثة تقنية ادلالحضة

 فمنهاوادلقابلة.   (Interview)  ،ةقوالوةي، Documentation) ،أعداد األدوات

 .ذلك وغري ميدانية، ومالحظات والتسجيالت، الفوتوغرافية، الصور،

 خطوة حتليل احلقائق .3

 ينظّم ،ذلك وبعد، ارلموعة احلقائق حتليل ةالباحث يسعى، اخلطوة ىذه يف

حىت  األساسي وصف ووحدة، ويرتبها، أمناط يف فيفرزىا احلقائق  تلك

الباحثة  يقوم أن، البحث ىذا ىف. العملية فرضية وصياغة ادلواضيع جيّدىا
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حتليل  بطريقة واتفقها ادليدان ىف البحث جيرى عندما احلقائق حتليل عملية

 اإلستنتاج. و احلقائق عرض و احلقائق تقليل كعملية ادلذكورة احلقائق

 


