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األّول الباب  
 المقّدمة

 خليفة البحث -أ 
يليّغةّيفّادلعاجمّماّغويّلكلمةّاللّّللّّوعنّادلعٌتّأّغةّوسيلةّاتصاليةّبُتّالناس.اللّّ

غةّأصلهاّلُغى،ّأوّلُغّو،ّواذلاءّعوض،ّومجعهاّلّغىّولغات".ّقالّاّتعاىلّيفّالقرآنّ:ّ"اللّّ
قُ ْرٰانًاّ"الكرميّ:ّ  ٕ(.ٕ"ّ)يوسفّ:َعَربِيِّاّلََّعلَُّكْمّتَ ْعِقُلْونَّاِنَّآّأَنْ زَْلٰنوُّ

ّكلّرلموعةّمنّالناس.ّالّلغةّىيّ الّلغةّالعربّيةّىيّآداةّادلواصالتّادلستخدمةّأي
ّكلّّأقوالّ منهماّأنّيقّدمّعنّمقصودىا.ّالّلغةّأنّيفّسرّأيضاّعدداّمنّالقواعدّّادلستخدمة

ّزللي،ّ ّرلتمع ّداخل ّبُتّاألفراد ّلإلتصال ّإستخدامو ّاّلذيّيتّم ّالكالم ّعاداتّسلتلفة من
ويستخدمّفيماّيتعلقّبشؤونّحياهتم.ّوتعرفّبالّلغةّىوّأداةّفريدةّمنّنوعهاّنقلّشيءّماّ

ّإذا، ّللقلب. ّاخلمس ّاحلواس ّمعّّقبلتو ّاحلياة ّبُت ّاإلتصال ّاّلذي ّاجلسر ّىي ّالّلغة أن
 ّّٗوالّلغةّالعربيةّىيّالكلماتّالىتّيعربّهباّالعربّعنّأغراضهم.ّٖالتفكَت.

                                                             

(،ّص.ّٜٚٛٔ:ّدارّإحياءّالعلوم،ّ،ّ)بَتوتّٖ،ّطّالوسائل إعدادها وطرق استخدامهاعليّعثمان،ّ ٔ 
ٜٔٚ.ّ

 .ٕ)يوسف(ّاآليةّّٕٔالقرآن،ّالسورةّ ٕ 
3 Imam Ma’ruf, dkk. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need’s Press, 

2009)  , hal. 1-2 
ّّٚجع،ّص.ّنفسّادلّرّ ٗ
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ّطوائفّ ّبُت ّبالنفس ّعما ّالتعبَت ّووسيلة ّالتفاىم ّأداة ّالواسع ّمبعنها الّلغة
 ّ٘ادلخلوقات.

كأداةّادلواصالت،ّّّّإندونسيا.ةّىيّإحدىّالّلغاتّاألجنبيةّاّليتّتطورّيفالّلغةّالعربيّّ
ّالعربيّّ ّالّلغة ّمنّاألممّة ّاّليتّمستخدمةّرمسيا تضمُتّالتنصيبّمخسّلغاتّالدوليةّادلرشحة

ّالعربيّّ ّالّلغة ّالدويل"ّحولّاإلسالم، ّ"ادلؤدتر ّالرمسية ّوالّلغة ّادلسلمُتّادلتحدة ّإحتاد ّيعٍتّلغة ة
ّالّلغةّالعربيّّ سةّالعبادةّمثلّالصالة،ّودعاء،ّوالعباداتّةّادلستخدمةّيفّشلاّرحولّالعاملّألّن

ّللشريع ّمصدر ّىي ّاّليت ّواحلديث، ّالقرآن، ّجانب ّإىل ّاّليتاآلخرين، ّاإلسالمية ّكان ّة
ّكماّقالّاّتعاىلّيفّالقرآنّالكرميّيفّسورةّيوسفّاآلية ّ:ّٕمكتوبةّبالّلغةّالعربّية.

قُ ْرٰانًاَّعرَبِيِّاّلََّعلَُّكْمّ ّ﴾ٕ﴿ّتَ ْعِقُلْونَّاِنَّآّأَنْ زَْلٰنوُّ

اّمجيعاّلّغةّاإلصطالحي،ّفقدّعرفوّالباحثونّبتعريفاتّكثَتةّإّلّأماّمفهومّاللّّ ّّ ّأ
ّكماّأنّالتعريفاتّاإلصطالحيّّترتبطّبادلعٌتّاللّّ ّكالم، ا ّّ كلماّةّّغويّيفّجانبّواحد،ّوىوّأ

ةّ:ّىيّالكلماُتّاليتّيُعرُبّهباّالعرُبّعنّغةّالعربيّّاللّّّٙغة.تصورّجانباّأوّأكثرّمنّوظيفةّاللّّ
الكرميّوالحاديثّالشريفة،ّاغراضهم.ّوقدّوصل ّإليناّمنّطريقّالنقل.ّوحفظهاّلناّالقرآنّ

ّّٚوماّرواهّالّثقاتّمنّمنثورّالعربّومنظومهم.

                                                             
،ّ)مصر:ّدارّادلعارف،ّتعليم الّلغة العربيّة دراسات تحليلية ومواقف تطبيقية ،حسُتّسليمانّقورةّ ٘
ّّٚٔ(،ّالطبعةّاألوىل،ّص.ّٜٕٜٔ

جامعّمولناّمالكّ،ّ)مالنق،ّالموجه لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها،ّزلّمدّعليّالكاملّ ٙ
 ٗ(،ّص.ّٕٔٔٓ،ّإبراىيم

م(،ّٕٚٓٓه/ٕٛٗٔ،ّ)بَتوتّ:ّدارّالكتبّالعلمية،ّالدروس العربيةجامع الشيخّمصطفىّالغالييٌت،ّّ ٚ
ّّ.ٚ،ّص.ّٔج.ّ
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اإلستماع،ّوىوّترمجةّاللسانّّبعديعتربّالكالمّالفّنّالثاينّمنّفنونّالّلغةّاألربعةّ
ّادلميزةّ ّالعالمات ّمن ّوىو ّوالكتابة، ّوالقراءة ّاإلستماع ّطريق ّعن ّاإلنسان ّتعلمو عما
ّصوتّ ّىو ّوالّلفظ ّواإلفادة، ّالّلفظ ّىو ّالكالم ّألّن ّكالما، ّصوت ّكل ّفليس لإلنسان
ّعلىّ ّادلعاين، ّمادل ّعلىّمعٌتّمن ّىي: ّالإلفادة ّأن ّكما ادلشتملّعلىّبعضّاحلروف،

ّكثَتّمنّاآلياتّاّليتّتتعّلقّبطريقةّالتعليم،ّمنهاّّٛ.ألقّلّيفّذىنّادلتكّلما يفّالقرآنّالكرمي
ّ:ٕ٘ٔىيّسورةّالنحلّاآليةّ

ّ ِة َن ّاحْلََس ِة َظ ْوِع َم ْل َّوا ِة َم احْلِْك ِّب َّربَِّك يِل ِب َّس ىَلٰ ِّإ ّّۖ  ادُْع الَّيِت ِّب ُْم ذْل اِد َوَج
ّ ُن َس ْح َّأ َي نَّّّۖ  ِى وََّّربَّكَِّّإ مُُّّى َل ْع نَّّْضلَّّّمبَنَّّْأ وَِّّع يِل ِب وَّّۖ  َّس مَُّّوُى َل ْع َّأ
ينَّ ِد َت ْه ُم اْل ّٜ﴾ٕ٘ٔ﴿ِب

ّثالثةّاألمثلةّمنّالطوق،ّ تبحثّىذهّاآليةّعنّعدةّطريقّالتعليم.ّوىنا
وىيّاحلكمة،ّوحسنّالنصيحةّواحلوارّوادلناقشة،ّتذكرّقدرةّالشخصّادلستخدمّ

ّادلهاّر ّىي ّلغتو ّإستخدام ّعلى غة ّالّل يت ّاّل ة غوّي يتّاتّالّل ّاّل ّاجلزء ّأربعة ّإىل تنقسم
ّٓٔحتتاجّإىلّتطوير،ّومهاّاإلستماع،ّواادثة،ّوالقراءة،ّوالكتابة.

مدرسةّ"مفتاحّموجودّمبعاىد.ّأحدىاّّةّمهّمّجّداالكالمّاللغةّالعربيّشلارسةّمهارة
ّ.ّاخلَتيّة"ّادلتوّسطةّاإلسالمية

                                                             
(،ّٕٜٜٔ،ّ)الرياض:ّدارّالسلم،ّٔ،ّط.ّالمهارات الّلغويّة ماهيتها وطراائق تدريسها أمحدّفؤادّعليان،ّ ٛ

ّ.٘ٛص.ّ
ّ.ٕ٘ٔ)النحل(ّاآليةّّٙٔالقرآن،ّالسورةّّ ٜ

10
  Moh. Mansyur Tamri dan Salman Harun, MODUL BAHASA ARAB II, (Jakarta: Dirjen 

Bimbingan Islam dan Universita Terbuka, 1994/1995),  hal. 83.  
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ّ ّمفتاح ّمبدرسة ّالسابع ّالصّف ّلطلبة ّالعربية ّاللغة ةالدراسة ّاخلَتّي
ة ّاإلسالمّي ّأسبوعّّادلتوّسطة ّكّل ّيف ّواحدة ّمرة لِّمها َع ّيُ  ّبارو ّبنجار ّمجفاكا يف

تستخدمّيفّىذهّادلدرسةّىيّمنهجّدقيقة.ّوادلنهجّالتعليمّاليتّّٓٗ xٖبالوق ّ
ّ ةّو. )K-(13ّٖٕٔٓالتعليم ّاخلَتّي ّمفتاح ّمبدرسة ّالطاّلب ّلبعض ّمقابلة ّمن

ةّيفّمجفاكاّبنجارّباروّخلصّالباحثةّعندّالطالبّ صعوبةّيفّادلتوّسطةّاإلسالمّي
ّالعربية.ّ ّالكالم،ّوىيّصعوبةّيفّفهمّالكالمّاللغة ّإىلّنتائجّمهارة ومنّاستنادا

ّالعربيةّ ّباللغة ّالكالم ّيف ّعقبات ّالطالب ّأّن ّالباحثة ّوجدت ّادلالحظات، من
يقةّقراءةّالنّصّالتعليمّأمامّالفصل،ّبسببّقصرّادلفردات.ّويدرسونّالكالمّبطّر

ّاستخدام ّوعدم ّوأجوبة، ّمعرفةّّوأسئلة ّوأقّل ّالكالم، ّيفّمهارة ّطريقة ّأو وسيلة
ّادلدرسةّ ّمتخّرجونّمن م ّّ ّعلىّأ ِم رُُّغ ّوِب ّأنفسهم، ّبُتّذلكّالطلبة ّالعربية اللغة
ّفُوجد ّالكالم. ّمهارة ّيفّحفظّادلفرداتّأو ّبصعوبة ّيشعرون م ّّ ّفإ تّاإلبتدائية

رةّناقصةّيفّتعليمّاللغةّالعربية،ّلّالباحثةّأيضاّاألكثرّمنّالطلبةّذلمّرغبةّوقد
ّّسيماّيفّمهارةّالكالمّاللغةّالعربية.

ولذلكّمنّإحدىّالوسيلةّاليتّميكنّأنّحتسُتّقدرةّالطالبّيفّحفظّادلفرداتّ
أيضاّدتلكّّالوسيلة".ّوىذهّدميةّاليدالّلغةّالعربّية،ّىيّوسيلةّ"المّيفّالصانعّمهارةّالكأوّ

ّّو ّالعربية، ّاللغة ّكالم ّالطالبّيف ّتسّهل ّمنها ّتزيدّمنّمحاسّالطالبّيفّمهارةّادلزايا أن
ّّ.الكالمّاللغةّالعربية،ّوأنّجتعلّالفصولّالدراسيةّمتعة

وسيلةّدميةّاليدّىيّتقليدّشكلّاإلنسانّواحليواين،ّلذلكّدميةّأحدىاّمنّمنوذجّ
ّعملّكوسائلّالتعليمّمنّطريقةّلعبهاّيفّمسارحّالدمية.ادلقارنة.ّيفّإستخدامّدميةّمست

ّاإلتصالية،ّ ّأدوات ّكوسطاء ّاليد ّدمية ّالتعليم، ّكوسائل ّغَت ّاليد ّدمية وظيفة
ّوالتقاطّعقلّالطفل،ّوتطويرّالقوةّالبصريةّوميكنّختيلّبفرحانّيتعلم.
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:ّ ّمبوضوع ّالبحث ّإلجراء ّمهتمة ّفالكاتبة ّالفرضية، ستخدام فعالية ا"إلثبات
 "مدرسة "مفتاح الخيريّةفي  السابع لطلبة الصفّ  الكالم في مهارةوسيلة دمية اليد 

 ."ا بنجار باروجمفاكب  المتوّسطة اإلسالمية
 التحديد اإلجرائي -ب 

عنّخطأّالفهمّعنّالتحديد،ّفتفّصلّالباحثةّيفّىذاّالبحثّعنّالتحديدّّليبتعد
ّاإلجرائيّذلذاّادلوضوع،ّيعٍت:

ّكان ّاجملموعةّالتجريبيةّأعلىّقيمتهاّمنّاجملموعةّالضابطةّّ -ٔ  فعال،ّإذا
ّكلمةّ"فعالية"ّشلّاّيعٍتّأّنّالتأثَتّ)كنتيجةّلذلك،ّالتأثَت،ّتأثَت(،ّفعالية -ٕ ،ّمشتقّمن

لذا،ّالفعليةّمرحلةّالوصولّإىلّىذأّّٔدتكن ّ)أوّالعمل(.وميكنّأنّحيققّنتائج،ّ
ّكماّينبغي،ّوميكنّحتقيقّا ّلتعليمّادلؤثرّإذاّإستخدامّطريقةّالتعليمّادلناسبة.اذلدف،

ّكلمةّفعالّأيّصفةّمبالغة،ّأماّفعاليةّفهيّمصدرّصناعي،ّاسمّتليهاّتاءّ وىيّمن
ّاليتّحتملّحاصلّ ّوالعقيبة، ّتاثَت ّىو ّفعالية ّمعاينّادلصدر. ّعلى التأنيثّللدللة

 ٕٔادلنفعة.
ّيستخدمهاّوسيلة -ٖ ّاّليت ّالسائط ّسلتلف ّحت  ّتندرج ّ"ما ّىي ّالتعليمية ّالوسيلة ،

ّ ّبغرض ّالتعليمي، ّادلوقف ّيف ّوادلعاينّاألستاذ ّواألفكار ّواحلقائق ّادلعارف إيصال
 .للطلبة

ّاليد -ٗ ّمنّدمية ّأحدىا ّلذلكّدمية ّواحليواين، ّاإلنسان ّشكل ّتقليد ّىو ّاليد ّدمية ،
ّمستعم ّدمية ّإستخدام ّيف ّادلقارنة. ّيفّمنوذج ّلعبها ّطريقة ّمن ّالتعليم ّكوسائل ل

 مسارحّالدمية.

                                                             
11 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1984), hal. 250. 
12 Js Badudu dan Shulton Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 37.  



ٙ 
 

 

 

ّوىوّ،ّمهارةّالكالم -٘ ة غوّي ّالّل ّالثانيةّيفّتدرجّادلهارة ّالكالمّىيّمهارة مهارة
غويُتّيسيلوّأيضاّمبهارةّ"احلديثّ بعدّادلهارةّاإلستماع،ّبعضّالعلماعّالّل

ّ ّأن ّالصدد ّىذا ّيف ّغرضنا ّوليس ّاادثة" ّتسميةّ ختوضأو ّإختالف يف
ّومرحلةّىذ ّالنطق ّمرحلة ّمرحلتُت: ّإىل ّتنقسم ّالكالم ّمهارة ّادلهارة. ه

 .التعبَت
 أسئلة البحث -ج 

ّخلفيةّالبحثّفأسئلتوف استخدامّقام ّالباحثةّبتحليلّىذهّادلشكلةّبّمنّىذه
ّاآلتيةّ:الكالمّدلعرفةّفعاليتهاّعلىّالتحصيلّالدراسيّمنّاألسئلةّّّمهارةوسيلةّدميةّاليدّيف

ّوسيلةى ّاستخدام ّفعالّل ّاليد" ّمهارةّ"دمية ّيف ّالدراسة ّلطلبةّّنتيجة الكالم
 ؟الصّفّالسابعّمبدرسةّمفتاحّاخلَتيّةّادلتوّسطةّاإلسالمّيةّيفّمجفاكاّبنجارّباروّ

 ف البحثاهدأ -د 
ّمبناسبةّادلشكلةّادلذكورة،ّفاذلدفّىذاّالبحثّكالتايل:

يفّّالصفّالسابعّلطلبةستخدامّوسيلةّدميةّاليدّيفّمهارةّالكالمّفعاليةّادلعرفةّ
 ".اّبنجارّباروجبمفاكّاإلسالميةّتوّسطةادل"مفتاحّاخلَتيّة"ّّمدرسة

 أهمية البحث -ه 
ّكماّيلي: ّيعطيّىذاّالبحثّنافعا

 .مهارةّالكالمّيفّعماليةّالتعليمّاللغةّالعربية،ّخاّصةّيفعانةّللعلمّإالنظري،ّ -ٔ
 التطبيقي: -ٕ

 كالمّالّلغةّالعربّيةّجبّيدّّليكون -أّ
 الّلغةّالعربّيةّغَتّمعروفليكونّمعّرفّ -بّ
 ليكونّكالمّالّلغةّالعربّيةّيفّاحلياةّاليومية-جّ
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 ختيار الموضوعأسباب ا-و 
وسيلة دمية اليد ستخدام فعالية ا البحثّختتارّالباحثةّحت ّادلوضوعّ"يفّىذاّ

اإلسالمية  توّسطةمال"مفتاح الخيريّة" في مدرسة  لطلبة الصف السابعالكالم  في مهارة
ّيعٍت:" بارو بنجارا بجمفاك
 مهارةّالكالمّالّلغةّالعربّيةّعلىّّليسهلّالطلبة -أّ
 أحّبّالّلغةّالعربّيةّادلتوّسطةّاإلسالميةمفتاحّاخلَتيّةّمدرسةّلكيّالطلبةّّ -بّ
ّكالمّالّلغةّالعربّيةّلكيّخلقّأجواءّمدرسةّادلتوّسطةّاإلسالميةّ -جّ  اّليتّحتّب

 السابقة تاالدراس -ز 

ّ ّدراساتأبعد ّالباحثة ّيطالع ّأنتساريّاإلّن ّجبامعة ّيفّادلكتبة سالميةّموجودة
ّّالباحثةّالدراساتّادلتعقةّهبذاّالبحثّوىي:ّوجدتاحلكوميةّبنجرماسُت،ّ

"ّترفيعّمهارةّالكالمّبإستخدامّدميةّّتبحثّعنّادلوضوعّيىّرسيتّلفتاّسريّ -1
 Aba Dukuh)يفّروضةّاباّدوكوهّغدوكو،ّيغيكرتاّ"ّّٔاليدّلطلبةّرلموعةّب

Geongkiwo, Yoyakarta ) ّّمّٕٗٔٓ بسنة ّسري" يفّّتدرسّ"رسيتّلفتا
 واخلالصة.ّٕٗٔٓ/ٕ٘ٔٓكليةّعلمّالًتبّيةّيفّجامعةّاحلكوميةّيغيكرتاّبسنةّ

اّتبحثّترفيعّ ّّ ّٔلبةّرلموعةّبستخدامّدميةّاليدّلطمهارةّالكالمّبايعٍت:ّأ
ّىذه ّوأّما ّتبحثّعنّاّيفّروضة، ّاليدّيفستخدام ّدمية ّالكالمّّوسيلة مهارة

 .اإلسالميةّمبدرسةّادلتوّسطةّلطلبةّالصفّالسابعالّلغةّالعربيةّ
التأثَتّبإستخدامّوسيلةّدميةّتبحثّعنّادلوضوعّ"ّوىيّتيتيكّنورّإستقامةّّ -2

ّالثّاينّمبدرسةّ ّالصّف ّلطلبة ّاإلستماعّإىلّحكاياتّخرافية ّمهارة ّلقدرة اليد
ّ ّغدي ّكوتا ّاحلكومية ّبٖإبتدائية "ّ ّيغيكرتا ،ّ ّنورّ"ّمّٕ٘ٔٓسنة تيتيك
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ّإستقامة ّكلّية ّيف ّتدرس ّبسنةّ" ّيغيكرتا ّاحلكومية ّجامعة ّيف ّالًتبّية علم
اّتبحثّبايعٍت:ّأ.ّواخلالصةّٕٗٔٓ/ٕ٘ٔٓ لقدرةّّستخدامّوسيلةّدميةّاليدّّ

ّىذه ّوأّما ّاإلستماع، ّاّمهارة ّيفستبحثّعن ّاليد ّدمية ّوسيلة مهارةّّتخدام
   .اإلسالميةّمبدريةّادلتوّسطةّالسابعّلطلبةّالصفالكالمّالّلغةّالعربيةّ

ّزوجّّخدجية -3 ّحبث ّاسًتاتيجية ّاستخدام ّفعالية "ّ ّادلوضوع ّعن ّتبحث وىي
ّالكالمّلدىّطلبةّالصفّالثامنّمنّادلدرسةّادلتوسطةّ البطاقةّيفّتعليمّمهارة

ّ ّبسنة "ّ ّاجلنوبية ّسوصلاي ّىلو ّنغارا ّاحلكومية ّواخلالصةّٕٗٔٓاإلسالمية .
اّ ّّ تبحثّتعليمّمهارةّالكالمّباستخدامّاسًتاتيجيةّحبثّزوجّالبطاقة،ّيعٍت:ّأ

مهارةّالكالمّالّلغةّالعربيةّّستخدامّوسيلةّدميةّاليدّيفوأّماّىذهّتبحثّعنّا
 ّّمبدرسةّادلتوّسطةّاإلسالمية.ّلطلبةّالصفّالسابع

 المسلمات األساسية وفرضية البحث -ح 
 ادلسلماتّاألساسيةّ -ٔ

ّعلىّ ّأىدافّالبحثبناء ّالنظريّيفّىذا، ّواإلطار البحثّفالباحثةّّومسائلو،
ّتعليم ّعلى ّيتسلطون ّ"الطلبة ّأي: ّإذاّّرزم ّادلسلماتّاألساسية ّسهال ّالكالم مهارة

ّ".ّوسيلةّدميةّاليدّستخداميتعلمونّا
 فرضيةّالبحثّ -ٕ
ّ -أّ ّالصفرية H0ّ)الفرضية ّتوجد ّل ّبُتّ(، ّاحصائية ّدللة ّذات فروق،

ّ ّاّليت ّالتجربية ّاليدّتستخداماجملموعة ّدمية ّواجملموعةّّوسيلة ادلقطوعة
 .ّليتّبدونّتستخدامّىذهّوسيلةالضابطةّا
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(،ّتوجدّفروق،ّذاتّدللةّاحصائيةّبُتّاجملموعةHaّالفرضيةّالبدليةّ)ّ -بّ
ادلقطوعةّواجملموعةّالضابطةّاّليتّتجربيةّاّليتّتستخدامّوسيلةّدميةّاليدّال
 .دونّتستخدامّىذهّوسيلةب

 هيكل البحث -ط 
ّعلمىّحيتويّعلىّمخسةّأبوابّكماّيلي:البحثّالّىذا

ّّالباب األّول ّّو : ّالبحث، ّخليفة ّمن: ّتتكون ّاّليت ّالبحث،ّادلقّدمة أسئلة
ّتحديدّاإلجرائي،ّوأىدافّالبحث،ّوأمهّيةّالبحث،ّوىيكلّالبحث.الّو

الكالم،ّوفوائدّالكالم،ّوأنواعّمهارةّّتعريفّ:ّاإلطارّالنظريّعنّالبابّالثاين
ّيفّالصانعّمهارةّالكالمّالّلغةّالعربيةّإسًتاتيجيةّبرنامجّالصعودّللغاتالكالم،ّّو

ّالبحث،ّّالبابّالثالث ّتصميم ّالبحث، ّومدخل ّنوع، ّعلى ّحيتوي ّاّلذي :
وموضوعّالبحث،ّوذايتّالبحث،ّوالبيانات،ّومصادرىا،ّوأساليبّمجعّالبيانات،ّوأساليبّ

ّحتليلّالبيانات

ّالبّالبابّالرابع ّميدان ّعن ّة ّالبيانات،ّ: ّوحتليل ّالبيانات، ّوتقدمي حث،
ّوتفسَتىا

ّ:ّخالصةّالبحث،ّوتوصياتّالبحثّالبابّاخلامس

 
 


