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 الباب األول 

 املقدمة

 خلفية البحث .أ
  العاملية  الصناعية الثورة أو . 4.0 الصناعية الثورة عصر يدخل العامل إن

 كل.  احلاضر الوقت يف البشرية احلياة أساس التكنولوجيا أصبحت حيث الرابعة
. الرقمية والتكنولوجيا اإلنرتنت تطوير بسبب حمدود وغري حدود بال يصبح شيء

 أو االقتصادي اجملال يف سواء احلياة جوانب من العديد يف العصر هذا أثر لقد
 .التعليم عامل يف حىت أو الفين أو الثقايف أو السياسي

 الفقرة   ديباجة  يف  مذكور  وهذا  ،  إندونيسيا  ُمُثل  أحد  األمة  حياة  تعليم  يعد
 .1945 عام دستور من الرابعة

  العمل اجتماع يف. التعليم خالل من هي األمة حياة لتعليم واحدة طريقة
"  الرئيسي املتحدث " أصبحت عندما مولياين سري قالت ، 2018 لعام الوطين

 التعليم هي عوامل ثالثة  على كبري  بشكل يعتمد ابلركب للحاق ما  بلد تقدم إن
 ".  التحتية البنية وتوافر املؤسسات  وجودة

 تقدم يف األساسي الركن هو التعليم أن  مالحظة ميكن ، أعاله البيان من
 يف. البشرية املوارد جودة لتحسني جدا   مهم التعليم ، ذلك  إىل ابإلضافة . بلد أي

 .اجليد التعليم إىل  أيض ا حاجة  هناك ، اجلودة عالية  البشرية املوارد زايدة
  وخمطط   واع  جهد  هو  التعليم"  أن  2003  عام  من  20  قال  رقم  القانون  يف

 قدراهتم تطوير من الطالب  يتمكن حىت والتعلم التعلم عملية من جو خللق له
  النبيلة  والشخصية ، والذكاء ، والشخصية ، الذات  يف  والتحكم ،  بنشاط الروحية

 1". وللمجتمع ألنفسهم  حيتاجوهنا اليت واملهارات  ،

 
1 Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi  Republik Indonesia, 2018. 

Pengembangan Iptek dan Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 



 

 من املطلوب  التعليم عامل هو. 4.0 الصناعية والثورة التعليم بني العالقة
 املعلومات  تكنولوجيا واستخدام بسرعة تنمو اليت التكنولوجيا  تطور متابعة

 إىل  ابإلضافة.  التعلم  عملية  لتسريع  تطورا    وأكثر  أكثر  مرافق  ابعتبارها  واالتصاالت 
 يف واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا استخدام يتحول أن املأمول من ، ذلك 

 .الطالب  على يركز الذي الطالب إىل املعلم حموره كوهنا  من التعلم عقليات 
  هو  العامل هذا ألن للطالب  العقلي تطور إىل االنتباه  املعلمني على جيب

 : هللا  كلمة.  الوسائط تعلم هدف ابلتحديد

 َ ْلبَ يِاَناتا َوالزُّبُرا ۗ َوأَنْ زَْلَنا إالَْيَك الذِاْكَر لاتُ بَ نيِا ْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ ابا  لالنَّاسا َما نُ زِاَل إالَْيها
 

  اآلية  النحل سورة( ئل وسا( )وسيلة)، التعلم وسائط تطبيق مشكلة يف كذلك 
  ألن  ، للطالب  الدينية الروح لتنمية  االهتمام إيالء املعلمني على جيب أي ، 44
 النمو  وفهم االهتمام بدون. التعلم اإلعالم وسائل من اهلدف ابلضبط هو هذا

 جناح توقع الصعب من سيكون ، الطالب  تفكري مستوى أو لألطفال العقلي
 .املعلمني

 جيعل األبعاد. مما ثالثية بيئة لتوفري املستخدمني يساعد االفرتاضي الواقع
 جماالت  فوائد يف التكنولوجيااحلقيقي. كان  العامل يف أهنم يشعرون املستخدمني

كما يف جماالت السياحة واألمن واملكاتب وتكنولوجيا املعلومات  احلياة
 التعليم.  عامل  ليجعل بيئة التعليم الفتان يف  االفرتاضي  الواقع  يستخدم .واالتصاالت 

 محاسة   أكثر  ليكونوا  للطالب   تصورية  جتربة  توفري  على  قادر   التكنولوجي   التطور  إن
 لالهتمام مثرية اإلعالم وسائل من لالهتمام مثرية التعلم إنشاء يتم التعلم. ألنه يف

 املستخدمة
 .معينة  معايري  على  بناء    ولكن  ،  تعسفيا    الوسائط  اختيار  يكون  أن  ينبغي  ال
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  املوضوعات  واختيار  الوسائط أنواع اختيار سواء ،  االختيار  يف األخطاء
 .املستقبل يف نريدها ال طويلة عواقب هلا  ستكون  ، املقدمة

 جيب اليت الكفاءات  أو( TPK و TPU) التعلم أهداف تكون أن جيب
.  اجلمع  أو  احلركي  ،  العاطفي ،  املعريف يدخل اهلدف  هذا  أيضا . مناسبة  حتقيقها
 وسائل  سيستخدمون الذين الطالب  هدف  هو مالحظته جيب الذي والشيء
 يف. املدرسة مستوى من إليها ينظر للطالب وفق ا اإلعالم وسائل هل. اإلعالم
 تكون   أن   جيب  ،   لذلك .  لدينا  املختارة   الوسائط  من  اهلدف  هذا  سيستفيد   ،   النهاية 

 .لظروفها مناسب بشكل مناسبة الوسائط
 املقدمة  املفردات   إىل  املفردات   لتعلم  االفرتاضي  الواقع  وسائط  تنتبه  أن  جيب

ا  السهل  من  يكون  قد.  ملموس  بشكل  أو  جمردة  مثل  اخلرسانية  املفردات   تصور  جد 
 ليس  لكن.  اخلمس  ابحلواس  التقاطها   ميكن  اليت  األخرى  واألشياء   واملنازل  السيارات 
 جمردة بكلمات 

  القوة نقاط هي. االفرتاضي الواقع وسائط خصائص اعتبار أيض ا جيب
 مع  سنختارها اليت االفرتاضي الواقع اإلعالم وسائل تتطابق أن وجيب. والضعف
ا الوسائط اختيار من نتمكن لن. حتقيقها املراد األهداف   نعرف ال كنا  إذا  جيد 

ا  وسائط   إنشاء  أو  إنشاء  يستغرقها  اليت  املدة  إىل  ابلنسبة.  وسائط   كل  خصائص  جيد 
 الوقت من كم:  هو آخر سؤال. املتاح الوقت مقدار وكذلك ، االفرتاضي الواقع

 هذا  تدع  ال.  التعلم  عملية  يف املتاح  الوقت  من  وكم  اإلعالم  وسائل  لتقدمي  يستغرق
 ولكن  ،  الوقت  من  الكثري  قضاء  خالل  من  صنعناها  اليت  فالوسائط  ،  أيض ا  حيدث 
 .الوقت إىل نفتقر فإننا ، التعلم يف استخدامها يتم عندما

  ويهدف . الوسائط اختيار  يف حاسم سؤال أيض ا هو التكلفة عامل
  مقدار  موازنة   جيب.  التعلم  وفعالية  كفاءة  زايدة   إىل  أساسا  اإلعالم  وسائل  استخدام



 

 وليس  ،  الثمن ابهظة الوسائط  ألن ؛  حتقيقها  املراد التعلم أهداف مع التكاليف 
 . الرخيصة  البسيطة  ابلوسائط  مقارنة  ،  التعلم  أهداف  حتقيق  يف  فاعلية  أكثر  ابلضرورة

  وسائل .  االعتبار  أيضا  هو  االفرتاضي  الواقع  وسائط  على  احلصول  يف  سهولة
 وعندما .  أي  هناك  هل  ،  السوق  يف  أو  املدرسة   يف  ،  حولنا  هي  حنتاجها  اليت  اإلعالم

 التسهيالت  تكون ، مراعاهتا جيب اليت األشياء على العثور السهل من يكون
 الكسوف  حدوث  عملية شرح  سيكون ، املثال سبيل على. لتقدميها الالزمة

 لعدم نظر ا ،  ذلك  ومع. الفيديو وسائط  عرب تقدميه  مت إذا فاعلية أكثر الشمسي
 أدوات استخدام يكفي ، فيديو مشغل وجود عدم أو املدرسة يف كهرابء  وجود

 بواسطة  فعال    فعله  ميكن  بشيء  يعد  اإلعالمي  الربانمج   كان  إذا.  الشمسي  الكسوف
 .الوسائط الستخدام داعي فال ، أفضل بشكل املعلم

  اإلعالم  وسائل ، املدارس يف املعلمني مع مقابالت  الباحث أجرى
 املادة   حتتوي  ،حيث  powerpoint  و  الكتب  هي  العربية اللغة  دروس  يف  املستخدمة

  املعلم، هذا يدرسها اليت للمواد الرئيسية النقاط على فقط الشرحية على املعروضة
  املواد  حول واسع نطاق على املالحظات  تدوين يف يرتددون الطالب  معظم جيعل
ا سريع املعلم أن يف والسبب ، املعلم يدرسها اليت  تتاح  ال حبيث التوضيح عند جد 

 املقابالت  نتائج ذكرت . تدريسها يتم اليت للمواد املهمة  األشياء مالحظة فرصة  له
 مثري ا  تعليمي ا  برانجم ا يتطلب العربية اللغة تعلم أن الطالب  بعض مع األخرى

  انحية   من.  جديدة  بتجارب   وشعور  مبتعة  التعلم  من  الطالب   يتمكن  حىت  لالهتمام
 من سيقلل املتعددة الوسائط لتعليم جذابة تعليمية برامج استخدام فإن ، أخرى
 املعلمني  من  قليل  عدد  هناك  وليس.  وصعبة  مملة  كانت  اليت  العربية  اللغة  تعلم  انطباع

  مثرية  تزال ال  اليت الوسائط  هو  PowerPoint فإن  ،  الوسائط صورة  أن  يفرتضون
 القوة  نقاط ترسم اإلعالم وسائل أن من الرغم على. اآلن 4.0 عصر يف  لالهتمام



 

 جديدة  جتربة إىل حيتاجون  ممل  شيء  فهي ، الطالب  ملعظم وفق ا ذلك  شابه  وما
 .أحدث  ووسائط

  تطوير "بعنوان  حبث إبجراء مهتم خلفية البحث، املؤلف على بناء
 اللغة  تعليم مفردات  ف   (VIRTUAL REALITY)االفرتاضي    الواقع  تكنولوجيا

 . العربية"
 

 أسئلة البحث  .ب
يف املدرسة  العربية    املفردات   تعليمل  االفرتاضي  الواقع  تكنولوجياتتطور    كيف .1

 ؟املطوسطة
 العربية؟  اللغة  تعليم  يف  االفرتاضي  الواقع  تكنولوجيا  على  اخلرباء  قيمة  هي  ما .2
 تعلم يف االفرتاضي الواقع لتكنولوجيا  املستخدمون يستجيب كيف .3

 تطويرها؟ مت اليت العربية املفردات 
 

 ج.  أهدف البحث
 يف االفرتاضي الواقع تكنولوجيا  واستخدام تطوير حول والرؤى املعرفة توفري .1

 .العربية املفردات  ميتعل 
 .العربية اللغة تعليم يف االفرتاضي الواقع تكنولوجيا خرباء تقييم كيفية  معرفة .2
 املفردات  تعلم يف االفرتاضي الواقع  لتكنولوجيا املستخدم استجابة معرفة .3

   .العربية
 
 
 
 



 

 املتوقعة املنتج  مواصفات.  د
 software)) الربجميات  .1

ابلنسبة للربانمج ، مت تطوير املنتج يف شكل برانمج تعليمي متعدد الوسائط  
 تكوين الصفحة التال حيتوي على 

 الصفحة األوىل (أ
 فتح الصفحة (ب 
 املادة املفردات مصحوبة بصوت النطق (ت 
 ممارسة  (ث 
 أجب على التمرين (ج

 hardware))  األجهزة  .2
 االفرتاضي الواقع مواصفات  (أ

  لديه  االفرتاضي الواقع نظارات  شكل على الواقعي اجلهاز (1
 . آلة  بدون أي جوجل كرتون  آلية نفس

 درجة  عرض زاوية 100 (2
 . العينني بني املسافة  ضبط للعدسة ميكن (3

 (األدىن احلد) اجلوال مواصفات  (ب 
 IOS( / اخلطمي) Android OS  ،v6.0.1 :التشغيل نظام (1

11 

 .Exynos 7870 Octa: الشرائح جمموعة (2
  عشوائي وصول  ذاكرة ،  داخلي جيجاابيت 16: الذاكرة (3

 . جيجاابيت 2
 ( التوصية) اجلوال مواصفات  (ت 

 / Android OS ، 10 IOS 13: التشغيل نظام (1



 

 نقطة 498) دقة 1.440×  3.040 ، بوصة 6.8: العرض (2
 ( البوصة يف

 Exynos 9825: الشرائح جمموعة (3
  مع جيجاابيت 8 العشوائي الوصول ذاكرة: الذاكرة تكوين (4

 جيجاابيت 256 ختزين
 .  أمهية البحث  ه

 يلي:  األطراف. مبا جلميع مفيدة البحث نتائج  تكون أن أنمل
 .للبحث املقبل للتعلم كأساس :  للباحث. 1
 حلزم التكنولوجيا اليوم  استخدام  حول  يعطي البحث مبادرة  أن  ميكن:  للطالب .  2

 واحلاضر  لالهتمام إاثرة أكثر العربية اللغة مفردات  تعلم إمكانية
 

 . الدراسات السابقةو
 ابلعنوان   2015جامعة سيمارانج احلكومية  يف  فيدايردي  سريفيوس  املؤلف .1

“Pengembangan Museum Virtual Interaktif Menggunakan Teknologi 

Desktop Virtual Reality Pada Museum Ranggawarsita” 

 اإلمكاانت  مراحل مع ، والتطوير البحث هي املستخدمة البحث طريقة .2
  مت  افرتاضية  متاحف الدراسة نتائج كانت .النهائي املنتج  إلنتاج واملشاكل
  ابستخدام   الوسائط  هذه  تطوير  مت.  Unity3D  ،  اللعبة  حمرك  ابستخدام  إنشاؤها

  برانمج  ابستخدام الشخصيات  إنشاء  يتم . الثالث الشخص حتكم وحدة
Blender ، هي املوجودة امليزات .األبعاد ثالثية املتحركة الرسوم من العديد مع  
  كائنات   حول معلومات  عرض  ميكنها اليت الكائنات  مع املستخدم تفاعالت 
 قبل  من اإلعالم وسائل صحة من التحقق مت . مواجهتها متت اليت املتحف

 متحف  يف  أيًضا  اإلعالم  وسائل  اختبار  مت .  والكهرابء  التاريخ  حماضري  من  خرباء
Ranggawarsita املتحف وزوار . 



 

     ابلعنوان 2015يوجياكارات احلكومية  جامعة مننورل أغرين   املؤلفة .3
 “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif 

Menggunakan Adobe Flash CS5 Untuk SMK Kelas XI Kompetensi 

Keahlian Administrasi Perkantoran Pada Kompetensi Dasar 

Menguraikan Sistem Informasi Manajemen” 

وسائط تعليمية تفاعلية قائمة  ( تطوير 1يهدف هذا البحث التنموي إىل )
يف الكفاءات األساسية    SMK Grade XI Officeعلى الوسائط املتعددة إلدارة  

( معرفة تقييم خرباء وسائل اإلعالم وخرباء 2لوصف نظم املعلومات اإلدارية ، )
( معرفة تقييم طالب الصف احلادي عشر 3املواد يف الوسائط التعليمية ، )

( معرفة جدوى الوسائط  4اإلدارة املكتبية لوسائل اإلعالم التعليمية ، و )
 خرباء وسائل اإلعالم وخرباء املواد والطالب. التعليمية بناء  على تقييم

الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي البحث والتطوير. مت إجراء هذا البحث  
. الطريقة املستخدمة يف مجع البياانت  SMK Batik Perbaik Purworejoيف 

 هي استبيان. 
 ابلعنوان  2016 سيمارانج احلكومية  جامعة من رمحيبو  حسن فريدة مؤلفة .4

“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Dengan 

Menggunakan Adobe Flash Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pkn 

Studi Kasus: Sdi Al Madina Semarang” 

هتدف هذه الدراسة إىل تطوير وسائط التعلم وحتديد جدوى الوسائط ومعرفة 
وبعد استخدام الوسائط التعليمية القائمة  االختالفات يف نتائج التعلم قبل 

على عوملة مادة الرتبية املدنية   Adobe Flash على الوسائط املتعددة ابستخدام
 .يف الفصل الرابع ب 

هذا النوع من البحث هو أسلوب البحث والتطوير يف التنمية ابستخدام منوذج 
لتصميم.  ( ا2( حتليل االحتياجات. )1الشالل ، والذي يتضمن املراحل )

 .( االختبار 4( التنفيذ. )3)
مث يتم تطبيق حتديد جدوى وسائط التعلم القائمة على الوسائط املتعددة بناء   
على اختبارات التحقق من صحة اخلرباء والتجارب الصغرية على عينة الفصل. 



 

تقنيات مجع البياانت ابستخدام املقابالت وواثئق البياانت واالستبياانت 
تقنيات حتليل البياانت ، مبا يف ذلك حتليل بياانت املنتج ،  واالختبارات. 

وحتليل البياانت األولية مع اختبار احلالة الطبيعية ، وحتليل البياانت النهائية  
 .مع اختبار الكسب واختبار العينة املزدوجة 

 اإلسالمية احلكومية كاليجاغا  جامعة سوانن من ليستاري زلفا ميجا املؤلفة .5
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  إىل  استناد ا املفردات  تعلم لنموذج املنتج  تطوير معرفة إىل الدراسة  هذه  هتدف
  العاشر  الصف طالب  على جتربة إىل ابإلضافة  ، والصورة  الصورة اسرتاتيجية

  خرباء  تقييم إىل  استناد ا املنتج أهلية تقييم مت. الثانوية سليمان  مدارس يف
 استخدم   ،   األداة  دقة   الختبار.  طالب ا   30  من  واملستفتيني  املواد   وخرباء  اإلعالم
  صيغة  ابستخدام املوثوقية واختبار املنتج  حلظة صيغة مع الصالحية اختبار
alpha .اختبار ابستخدام البياانت  حتليل T 

 الباحث. كتب  ما من قريب حبث هو أعاله البحث   
 

 . التحديد اإلجرائي ز
و لتيسر التفِهم على املوضوع و التجنب عن اخلطأ و الغلط يف الشرح أن    

 تقِدم البيان إلصطالحات املوضوع، هي: 
 والتطوير  . البحث ١ 

 حتسني  أو  جديدة  منتجات   لتطوير  خطوات   أو  عملية  هو  والتطوير  البحث 
2احلالية.   املنتجات 

 : يلي أبنه ما والتطوير البحث Borg and Gall يعِرف 

 
2 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 164 



 

Educational Research and development (R & D) is a process used to 

develop and validate educational products. The steps of this process are 

usually referred to as the R & D cycle, which consists of studying research 

findings pertinent to the product to be developed, developing the products 

based on these findings, field testing it in the setting where it will be used 

eventually, and revising it to correct the deficiencies found in the filed-testing 

stage. In more rigorous programs of R&D, this cycle is repeated until the 

field-test data indicate that the product meets its behaviorally defined 

objectives. 

 لتطوير  املستخدمة  العملية  هو(  والتطوير  البحث)  الرتبوي  والتطوير  البحث 
 ابسم  العملية هذه خطوات  إىل عادة   يشار . صحتها من والتحقق التعليمية املنتجات 

 املراد ابملنتج املتعلقة البحوث  نتائج  دراسة من تتكون واليت ، والتطوير البحث دورة
 استخدامه   سيتم   الذي   االختبار  وجمال  ،  النتائج   هذه  على  بناء    املنتج  وتطوير   ،  تطويره

.  االختبار  تقدمي مرحلة يف وجدت  القصور أوجه لتصحيح ومراجعته ،  النهاية يف فيه
 حقول تظهر  حىت الدورة هذه تتكرر ،  والتطوير البحث من صرامة األكثر الربامج يف

 .حمددة سلوكية أهداف ا يليب املنتج أن  االختبار بياانت 
  وصف  أو  ترمجة عملية أهنا على التطوير حبوث  Seals and Richey يعِرف

 مواد إنتاج عملية  يعين التطوير ،  آخر مبعىن أو  مادي شكل إىل التصميم مواصفات 
 3تعليمية. 

  هي  التنمية  حبوث  أن  نستنتج أن  ميكننا  ،  أعاله  النظر وجهة  من االستنتاج
 فعال. بشكل واملستعملة الصاحلة املنتجات  حتديث  أو لتطوير تستخدم عملية

 وهي  ، املستخدمة األساليب من العديد هناك ، والتطوير البحث إجراء يف
 4. التجريبية واألساليب ، التقييم  وأساليب ، الوصفية الطرق

 
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

h. 295 
4 Endang Mulyaningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, (Yogyakarta: 

ALFABETA, 2011), h. 167 



 

 حول البياانت  جلمع األول البحث يف املستخدمة ، الوصفية الطريقة. أ  (
 احلالية الظروف

  هذه  تطوير . املنتج  لتطوير التجربة عملية لتقييم وتستخدم ،  التقييم طرق . ب(
 التجارب  من سلسلة خالل من املنتجات 

 . املنتجة املنتجات  قدرات  الختبار تستخدم ،  التجريبية الطريقة. ج(
  االفرتاضي   الواقع.  ٢

املستخدمني على التفاعل مع البيئة الواقع االفرتاضي هو التكنولوجيا الذي جيعل  
وهو حماكاة بواسطة الكمبيوتر. لذلك يشعر املستخدمون أهنم  يف الفضاء اإللكرتوين

 احلقيقة.  يف البيئة
 م ي. التعل ٣

. التعليم بئة يف التعلم منبع و املعلمني مع الطلبة بني التفاعل عملية هو التعليم
 الكتساب  عملية حيدث  أن أجل من املعلمني قبل من املقدمة املساعدات  هو التعليم
  و   .الطلبة  يف  املعتقدات   و  املوافق  تشكيل  و   الطابع،  و  املهارات   إتقان  املعرفة،  و  العلوم
 5جيد.  بشكل  التعلم  على  التعلم  على  الطلبة  ملساعدة   عملية  هو   التعليم  ،   أخرى   بعبارة

 . املفردات ٤
اهلامة حبيث يتضمن عليها املعاىن إن املفردات عنصور من عناصر اللغة 

واستخدام يف اللغة من املتكلم نفسه أو من الكاتب، والشخض تزدادله مهاراته يف  
اللغة إذا ازدادت مفرداته. ألن كفاءة مهارة لغة الشخص متوقف على املفردات اليت 

 6.استوعب معانيها اللفطية
 
 

 
5 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,(Malang : UIN Maliki 

Press, 2011), h. 61 
6 Handri Guntur Tariga, Pengertian kosakata,  (Jakarta: 1990). h. 2. 



 

 البحث هيكل. ط
 :هي املكتبية  العلمية الِرسالة  هذه يف الباحثة تنظيم وأما

 التحديد  البحث،  خلفية  البحث،  خلفية  من  تتكون  وهي  املقِدمة،:  األول  الباب 
 البحث، أمهية املوضوع، اختيار أسباب  البحث، أهدف البحث، أسئلة اإلجرائي،

 .البحث هيكل البحث، منهج السابقة، الدراسة
 العربية، اللغة الكتاب  يف الرتكيب املواد حتليل عن النظري اإلطار: الثاين الباب 

 .الرتكيب و املدرسي الكتاب  من يتكون وهو
البياانت   تقدمي الكتاب، حملة من تتكون وحتليلها البياانت  تقدمي: الثالث الباب 

  وحتليلها
 واإلقرتاحات  اخلالصة من ويتكون اإلختتام،:  الرابع الباب 

 


