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 انجبة انثبنث

 يُهح انجسث

 َىع و يدخم انجسث - أ

، ػٍ عسَق اختبذ ُدايادلجسث انْى  انؼهًُخيف ْرِ انسظبنخ  َىع انجسث
يف نهجُبد ثبَىا ثُدٍ ثبزايب.  نزسثُخ اسإظاليُخؼهد ااز اسإظزابيخ  يىقغ انجسث مب

ْى ادلُهح انرٌ َعزخدو  ،(Kuantitatif) ْرا انجسث رعزخدو انكبرجخ يُهح انكًٍ
ادلزغًناد،  ػباح َظسَخ، نزادمي احلابئق ورصىَس اسإزصبءاد، سإظهبز اسإزرجبط ثٌن

  1ورغىَس ػٍ انفكسح ويفهىو ورصىَس أشُبء كثًنح.

 رصًُى انجسث - ة
 انىصفٍ اسإزرجبعُخ. حبث يُهحانغسَاخ ادلعزخديخ يف ْرا انجسث ٍْ 

َعزخدو  2ىز ادلزغًن أو احلبل كًب زبل يف احلاُاخ.انىصفٍ ٍْ انجسث انرٌ َص
ْرا انجسث ازاظخ انسثظ، وٍْ انجسث انرٌ قبيذ ثّ انجبزثخ نزسدَد اندزخخ يٍ 

 جيبثُخ أووخدرب انؼالقخ انىثُاخ واسإ ادلزغًنرٌن ادلسرجغزٌن دلؼسفخ انؼالقخ ثُُهًب أكبَزب
 ال. 

 

                                                           
1
 M. Subana dan Sudrajat, Dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), cet 2, 

hlm.25 
2
 Moch Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal Pustaka, 2007), hlm.67 
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 يىضىع انجسث - ج
انؼالقخ ثٌن انجُئبد انهغىَخ و أَشغخ َؼين ادلىضىع يف ْرا انجسث انؼهًٍ و

انغبنجبد يف انكالو ثبنهغخ انؼسثُخ  ندي عبنجبد انصف انثبيٍ يف ادلدزظخ  
 ثبزايب.اسإظاليُخ ادلزىظغخ مبؼهد ااز اسإظزابيخ نهجُبد ثبَىا ثُدٍ 

 
 اجملزًغ و ػُُخ انجسث - ا

 رلزًغ انجسث -1
 انثبيٍعبنجبد انصف َؼين مجُؼخ ْرا انجسث انؼهًٍ  يفرلزًغ انجسث أيب 
  ،زايببؼهد ااز اسإظزابيخ نهجُبد ثبَىا ثُدٍ ثمبادلزىظغخ  اسإظاليُخ يف ادلدزظخ

عبنجبد، وفصم ج  19 (ة)عبنجبد، وفصم  21يٍ فصم )أ( انرٌ َزكىٌ 
  عبنجبد. 81عبنجبد، كههب  21 (ا)عبنجبد، و فصم  (22)

 ادلزىظغخاسإظاليُخ  يف ادلدزظخ  انثبيٍعبنجبد انصف : امسبء 3،1خدوال 
 .2216-2215يف انعُخ اندزاظُخ  مبؼهد ااز اسإظزابيخ نهجُبد ثبَىا ثُدٍ ثبزايب

 
 انفصم االظى انسقى

(1) (2) (3) 
 أ أونُب ػصَصح 1
 أ اَدا ظفغسٌ 2
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 أ إزنُُب 3
 أ ْين 4
 أ ْسيال أونُب 5
 أ زكًخ 6
 أ خين ظعُب إازَبي 7
 أ خًنانُعبء 8
 أ يدَُخ ادلُىزح 9
 أ يعسد 12
 أ يهدي 11
 أ يىَبنُعب 12
 أ يىرُب يهدَبي 13
 أ َىز انؼصَصح 14
 أ زيهُصَب زمحخ 15
 أ زشدح 16
 أ زشٌ إَكب ظفزُبَب 17
 أ ظيت ػصَصح 18
 أ نُعبءصىفُب ا 19
 أ رسَعب فغسَب 22
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 أ ويت أقزبفُب 21
 ة أنُب َىز زمحباَبي 22
 ة أواٌ أعف و 23
 ة أونُب أزدي 24
 ة أونُب زمحخ 25
 ة أَى زغُُب ٌ 26
 ة ثُيت َىز خُخ 27
 ة اوٌ زلبزي 28
 ة إزيب انُفبء 28
 ة إشزىز انسضُخ 32
 ة يغفسح 31
 ة يهدا خىَد 32
 ة يسمي 33
 ة ندح احلعُخيى 34
 ة يىرُب ظهعجال 35
 ة َىز يُبظبزٌ 36
 ة َىز اخلصميخ 37
 ة زمحىيت أثصسح 38
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 ة ظُدح انُفُعخ 39
 ة شنفب فسضُخ 42
 ج امسُبيت 41
 ج اونُب َىز احلكًخ 42
 ج إنعب َىز نُبويت 43
 ج فبعًخ انُدَبء 44
 ج زهًخ زسنُبي 45
 ج خًنح انُعبء 46
 ج ٌنُب أَُدا فغس 47
 ج زلجىثخ 48
 ج يسمي ثُذ رسَُب 49
 ج يعهُبي 52
 ج َىز ػصَصح 51
 ج َىز أفين ػفُفخ 52
 ج َصنُب زمحدَُخ 53
 ج فغسٌ يىندا فىشَب 54
 ج فغسٌ َىز صبحلخ 55
 ج زثُخ انصَبٌ 56
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 ج زفُاخ اذلُُئخ 57
 ج زَُب زُبيت 58
 ج رُب 59
 ج َهُبَب شْسي   62
 ا ػٌن ظفغسٌ 61
 ا ػىف شهسَب 62
 ا فسضخ ادلعزفُد 63
 ا فىخسَخ أزُبي 64
 ا غفُخ انفغسَبي 65
 ا زهىح يسشد 66
 ا خدجيخ 67
 ا خًن انُؼًخ 68
 ا نعدا ػًهُب 69
 ا يفزبذ اجلُخ 72
 ا َىز اندٍَ فُاب 71
 ا َىز اونُبء و 72
 ا َىز خًني و 73
 ا َىز زضهُخ 74
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 ا زثُخ انؼدوَخ 75
 ا وزُىي زي 76
 ا زشقب َفُب ز 77
 ا ظيت زُخ انُؼًخ 78
 ا ظيت زمحُُخ 79
 ا صىزَب ػصَصح 82
 ا شهساي َىز خهُفخ 81
 

 ػُُخ انجسث -2
ألٌ ػدا يٍ رلزًغ انجسث أقم يٍ يبئخ عبنجب فؼُُبد يف ْرا انجسث كم 

 عبنجبد. 81يٍ رلزًغ انجسث وٍْ 
 

 انجُبَبد و يصباز انجُبَبد -ِ 
 بد انجسثجُبَان -1

 انجُبَبد يف ْرِ انسظبنخ انؼهًُخ كًب َهٍ:
  ظبظُخاألجُبَبد ان اوال،

 .ظزجُبَخانيت جتد يٍ زبصم اسإانهغىَخ  انجُئبدجُبَبد ػٍ ان (1
 .ظزجُبَخاسإانغبنجبد انيت جتد يٍ زبصم  أَشغخانجُبَبد ػٍ  (2
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 ااػًخثُبَبد ثبَُب، 
دػى انجُبَبد ًهخ انيت رثُبَبد رك ٍْ يف ْرا انجسث انجُبَبد انداػًخ

 :رزىٌ يٍاألظبظُخ، 
 زايب(. بربزَخ انزأظُط ذلرا ادلؼهد )يؼهد ااز اسإظزابيخ نهجُبد ثبَىا ثُدٍ ث (1
 زايب.بظبد مبؼهد ااز اسإظزابيخ نهجُبد ثبَىا ثُدٍ ثزظٌن وادلدزأزىال ادلد (2
 زايب.بأزىال انغبنجبد مبؼهد ااز اسإظزابيخ نهجُبد ثبَىا ثُدٍ ث (3
 زايب ووظبئم أخهصهتب.بأزىال يؼهد ااز اسإظزابيخ نهجُبد ثبَىا ثُدٍ ث (4

 
 يصباز انجُبَبد -2

 نزسصُم انجُبَبد، فسصهذ انجبزثخ يٍ يصباز انجُبَبد، فهٍ:
 يف ادلدزظخ  يٍادلعزدُجبد، َؼين كم انغبنجبد ادلاسزح يف انصف انثب أوال:

 زايب.بُبد ثبَىا ثُدٍ ثمبؼهد ااز اسإظزابيخ نهج ادلزىظغخاسإظاليُخ 
 يف ادلدزظخ س ادلدزظخ واسإاازَىٌ ويؼهى انهغخ انؼسثُخ ادلخربوٌ، َؼين َبظ ثبَُب:

 زايب.بمبؼهد ااز اسإظزابيخ نهجُبد ثبَىا ثُدٍ ث ادلزىظغخاسإظاليُخ 
انىثبئق، َؼين كم انجُبَبد ادلكزىثخ ادلغهىثخ انيت رعزغُغ أٌ رىفس اكزًبل  ثبنثب:

 ىازاح ْرا انجسث.ادلؼهىيبد ان
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 أظبنُت مجغ انجُبَبد - و
 جلًغ انجُبَبد يف ْرا انجسث، اظزخديذ انجبزثخ ػهً انُسى انزبيل: أيب

ز اسإظزابيخ نهجُبد زخدو دلؼسفخ يجبي مبؼهد ااادلالزظخ، ْرا األظهىة يع .1
 زايب.بثبَىا ثُدٍ ث

 هزبيخ انجُبَبد.ادلابثهخ، ْرا األظهىة يعزخدو نزدػُى األظهىة األخسي ن .2
 و أَشغخ ثٌن انجُئبد انهغىَخانؼالقخ  َعزؼًم نُسفس انجُبَبد ػٍبَخ، ُاالظزج .3

ؼهد دااز مب  ادلزىظغخاسإظاليُخ  ادلدزظخ  يف بنهغخ انؼسثُخث انكالويف انغبنجبد 
 اسإظزابيخد  نهجُبد ثبَىا ثُدٍ ثبزايب.

دلزىقخ انىثُاخ يٍ ادلدزظخ ْرِ انغسَاخ يعزخديخ نزسصُم انجُبَبد اانىثُاخ،  .4
ادلزؼهاخ ثبنجسث. وميكٍ أٌ رشًم وثبئق انزبزَخ يٍ يؼهد ااز اسإظزابيخ 

زايب، و َعزؼًم نُسفس انجُبَبد ػٍ ػدا انغبنجبد بنهجُبد ثبَىا ثُدٍ ث
 و ادلدزظخ يف ْرا ادلؼهد، وغًنْب.وػدا ادلدزض 

 ىفخ انزبنُخ: ي ادلصفنُظهس ػٍ انجُبَبد و يصبازْب و أظبنُت مجغ انجُبَبد َس

 هاب مجعيأسالانجُبَبد و يصبازْب و يٍ  ادلصفىفخ 3،2اجلدوال 

 سقىان انجُبَبد يصبازْب أساليب مجع البيانات
بَخُظزجاال  .1 ثُئخ انهغىَخ  انغهجخ 
بَخُظزجاال  .2 انغبنجبد أَشغخ انغهجخ 

/انىثُاخ/ادلابثهخ ادلالزظخ  َبظس ادلدزظخ   انزصىَس انؼبيخ ػٍ  3. 
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وادلدزظىٌ و 
 وانزىثُق ادلىظفىٌ

ادلكبٌ انجسث، مبب يف 
 ذنك:

ربزَح رأظُط يؼهد  -أ
ااز اسإظزابيخ 
نهجُبد ثبَىا ثُدٍ 

 زايب.بث
أزىال ادلدزظٌن،  -ة

وادلىظفٌن، وانغهجخ، 
ؼهد ااز مبويجبي 

اسإظزابيخ نهجُبد ثبَىا 
 زايب.بثُدٍ ث

 

 اسإعبز األظبظٍ نهجسث - ش

انهغىثُخ نهغهجخ انيت رسيص حبسف دضد  جسث ْى ثُئبدادلزغًناد يف ْرا ان
انيت رسيص حبسف دصد  أَشغخ انغبنجبدو  (independent variable)يزغًنح يعزاهخ 

 .(dependent variable)يزغًنح ربثؼخ 
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 سلغظ
 ادلزغًنح انزبثؼخ      ادلزغًنح ادلعزاهخ

 ص        ض 

 انشسذ:

  انهغىَخ : ثُئبد ض

 غبنجبدان أَشغخ:  ص

 انهغىَخ ثُئبدانجىاثبد آنخ انجسث يٍ  ادلصفىفخ يٍ 3،3اجلدوال 

 انهغىَخ ثُئبد

 زقى انعؤال ادلؤشساد ادلزغًنح انسقى
 انزكهى ثبنؼسثُخ يف ادلاصف - انجُئخ انزكهى 1

انزكهى ثبنؼسثُخ يف انجُئخ  -
 انؼسثُخ

انزكهى ثبنؼسثُخ يف أٌ  -
 يكبٌ

اظزخداو ادلفسااد يف  -
 احملباثخ

انزكهى ثبنؼسثُخ زىل  -

2 ،4 ،5 ،
7 ،13 ،

18 
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 ادلساظى
 وظبئم ثبنؼسثُخ -
 اسإػالَبد ثبنؼسثُخ -

انجُئخ  2
 اناساءح/انُظسَخ

قساءح اجملالد وَشساد  -
 األخجبز انؼسثُخ

 وظبئم اناساءح -
 ادلؼدى انؼسثُخ -
 اسإػالَبد احلبئظ ثبنؼسثُخ -
حبث ادلؼهىيبد يف  -

 اسإَزسَُذ
 فخ احلبئظ اقخ انؼسثُخصسُ -
 كزت و رلالد ثبنؼسثُخ -

3 ،12 ،9 ،
11،12 ،

14 ،16 ،
17 

 افالو و األخجبز ثبنؼسثُخ - انجُئخ االظزًبع 3
 اظزًبع األغُُخ ثبنؼسثُخ -

1 ،15 

 كزبثخ انسظبنخ ثبنؼسثُخ - انجُئخ انكزبثخ 4
 كزبثخ ادلراكساد ثبنؼسثُخ  -

6 ،8 
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 أَشغخ انغبنجبدجىاثبد آنخ انجسث يٍ ادلصفىفخ يٍ ان 3،4اجلدوال 

 أَشغخ انغبنجبد

 زقى انعؤال ادلؤشساد ادلزغسح انسقى
 اْزبو األظزبذح - َشس ادلفسااد 1

 االرصبل ادلفسااد -
عسَاخ اظزخداو يف  -

 ادلفسااد
 حبث يؼىن ادلفسااد -

1 ،2 ،3 ،
4 

اظزخداو ادلفسااد خدَدح  - اناسز ثبحملباثخ 2
 يف احملباثخ

اثخ ثبنهغخ انؼسثُخ يغ زلب -
 األصدقبء

 ركهى ثبنهغخ انؼسثُخ كم َىو -
 اخبثخ األظئهخ ثبنؼسثُخ -
 األظئهخ ثبنؼسثُخ -
زلباثخ ثبنؼسثُخ َُفغ يف  -

 وقذ الزق انُىو
اظزخداو احملباثخ ثبنؼسثُخ  -

5 ،6 ،7 ،
8 ،12 ،

16 ،17 



44 
 

 ػُد انؼغهخ
ادلشبزكخ يف األَشغخ  - اخلغبثخ 3

 انؼسثُخ
انصيالء َام اخلغبثخ اْزبو  -

 انؼسثُخ
نألػضبء يُبضسح انهغخ  -

 انؼسثُخ

9 ،11 ،
13 

 اظئهخ يف انزؼهُى - يغبنؼخ 4
حيت أَشغخ انزؼهى  -

 ادلفسااد
 حيزبج نُؼبوا أيُشغخ انزؼهى -
 يراكساد ثبنؼسثُخ -

12 ،14 ،
15 ،18 

 

 رصًُى اناُبظبد - ذ
 قُى. 72ة نّ ظؤاال وكم خىا بَُخ ػشسرابض ثُئخ انهغىَخ ثثً -1
 قُى. 72ػشس ظؤاال وكم خىاة نّ  ثثًبَُخ انغبنجبد أَشغخرابض و -2
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 أظبنُت يؼبجلخ انجُبَبد وحتهُههب - ط
 أيب أظبنُت يؼبخهخ انجُبَبد يف ْرا انجسث ٍْ:

أٌ رفزش انكبرجخ انجُبَبد اجملزًغ دلؼسفزهب كبيهخ ْى  ،(editing)انزسسَس  -1
 أو غًن كبيهخ.

ْى راعُى انجُبَبد ثُبءا ػهً ادلؼبًَن اخلبصخ ، (koding)انزسيُص  -2
 ورىضُغ انسيص يف كم انجُبَبد.

(scoring)انزهدَف  -3 رثجذ انكبرجخ قًُخ ػهً كم خىاة يٍ اجملُجٌن ،
 يُبظجخ ثزصًُى ادلابَُط.

 أٌ َاهذ انجُبَبد إىل اجلداول ادلُبظجخ.،(tabulating)اجلدونخ  -4
5-  

د، انجُبَبد انيت جتد ثشكم أزقبو أكبَذ ورادو يف اجلداول مث يف حتهُم انجُبَب
 حتهم ػهً انُسى انزبيل:

 

 رادمي انجُبَبد -1

مث   َسّرت اجلدول انىازد ػٍ َشس انزكسازاد يٍ يزغًنرٌن انيت قد قُعذ،
رثّجذ َعجخ يئىَزهب دلؼسفخ عجابد انغهجخ، وَثّجذ ادلؼّدل واسإحنساف ادلؼبزٌ يُهب 

 أوال.
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 رلــ د ضادلؼّدل يٍ قًُخ ض ْى: ادلؼّدل ض= 

             ٌ 

 ادلؼّدل يٍ قًُخ ص ْى: ادلؼّدل ص= رلــ د ص

               ٌ 

 انشسذ:

 : رلًىع زبصم انضسة ثٌن قًُخ ض وركسازْب. رلــ د ض

 : رلًىع زبصم انضسة ثٌن قًُخ ص وركسازْب. رلــ د ص 

 سازد.: رلًىع انزك  ٌ

 ونزثجُذ اسإحنساف ادلؼُبزٌ فُعزخدو انسيص كًب َهٍ: 

 2رلــ د ض=  اسإخساف ادلؼُبزٌ

     ٌ 

 انشسذ: 

: رلًىع زبصم انضسة ثٌن كم انزكسازاد واسإحنسافهب  2رلــ د ض 
 انيت قد زّثؼذ

 ًىع انزكسازاد: رل   ٌ
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ثُبءا ػهً ادلؼّدل واسإحنساف ادلؼُبزٌ، فزثّجذ عجابد انغهجخ. يف ْرِ احلبنخ 
 ويزىظغخ ويُخفضخ. يسرفؼخرُاعى إىل ثالثخ عجابد، وٍْ 

يف انغجُاخ ادلسرفؼخ أكبَذ أو ادلزىظغخ أو ادلُخفضخ،  انهغىَخ يؼسفخ انجُئبد
 فجُُذ ػهُهب ثجبربد اِرُخ:

يسرفؼخ إذا اناًُخ يٍ زبصم اسإخزجبز انيت قد وخدد أػهً يٍ قُم أٌ انادزح  - أ
 اسإحنساف ادلؼُبزٌ. 1ادلؼّدل + 

قُم أٌ انادزح يزىظغخ إذا اناًُخ يٍ زبصم اسإخزجبز انيت قد وخدد راغ ثٌن  - ة
 اسإحنساف ادلؼُبزٌ. 1 –اسإحنساف ادلؼُبزٌ إىل ادلؼّدل  1ادلؼّدل + 

ناًُخ يٍ زبصم اسإخزجبز انيت قد وخدد أخفض قُم أٌ انادزح يُخفضخ إذا ا - ج
 اسإحنساف ادلؼُبزٌ. 1 -يٍ ادلؼّدل 

 حتهُم إخزجبز انفسضُخ -2

وهتدف ْرِ ادلسزهخ دلؼسفخ يبكبَذ انفسضُخ ياجىنخ أو يسفىضخ. األظهىة 
ادلعزخدو رلــ أٌ أظهىة حتهُم انسثظ دأظهىة حتهُم انسثظ ْى أظهىة 

  3ثٌن ادلزغًَنٍَ أو أكثسد.انزسهُم اسإزصبئً ػٍ انؼالقخ 

َثّجذ ثبظزخداو َظسَخ زثظ فسواك  صويزغًنح  ضيؼبيم انسثظ ثٌن يزغًنح 
 ثبسإحنساف، انسيص:(Product Moment)يىيبٌ 

                                                           
3
 Darwansyah, dkk, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: 2007), hlm. 95 
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 ض صرلــ    = ض ص ز

 (2ص ( )رلــ 2ض )رلــ   

 انشسذ:

ادلؼّدل( و  –)ض = ض  صيزغًنح  ض: يؼبيم انسثظ ثٌن يزغًنح  ض صز 
 ادلؼّدل(. –)ص = ص 

 صو  ضزبصم انضسة ثٌن : رلًىع يٍ  ض صرلــ 

 : يسّثغ يٍ ض   2ض

 : يسّثغ يٍ ص  2ص

 يٍ زبصم احلعبة رفعًن انجُبَبد، رفعًن ز َؼًم ثغسَاٌن: زػهً يؼبيم زثظ 

 انجعُغخانزفعًن ثبنغسَاخ  ( أ
 رفعًن اناًُخ ثجعُغخ 3،5اجلدول 

 إشبزح زقًُخ 
 خدا قىَخ  2،82 - 1،222ثٌن 
 قىَخ 2،62-2،799ثٌن 
 يزىظغخ 2،42-2،599ثٌن 

 يُخفضخ 22،2-2،399ٌن ث
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ب أو ظهيب. وػاليخ + رشًن ثأٌ انسثظ رشًن أٌ انسثظ إجيبيب أزُبَ± ػاليخ 
رشًن أٌ انسثظ ظهيب. زثظ إجيبيب َؼين زثظ يّزدّ، وأيب زثظ ظهيب  –إجيبيب، وػاليخ 
 َؼين غًن يّزدّ.

  (Product Moment)رفعًن ثبظزخداو خدول قًُخ ز فسواك يىيبٌ  ( ة

، ز ض ص ػباح اًُخ ز يٍ زبصم احلعبة ركزت ثـْرِ انغسَاخ، ف
انرٌ رعًً  (Product Moment)ًخ ز يف خدول قًُخ ز فسواك يىيبٌ ورشبوز ثاُ

 ز خدول )ٌ(.  ثـ

 الخزجبز انفسضُخ فُعزخدو ادلؼُبزاٌ:

يسفىضخ، وانفسضُخ  (Ha)ز خدول فبنفسضُخ انجدَهخ  >إذا ز ض ص  ( أ)
 ياجىنخ.(Ho)انصفسَخ 

 ياجىنخ، وانفسضُخ (Ha)ز خدول فبنفسضُخ انجدَهخ  >إذا ز ض ص  ( ة)
 4يسفىضخ.(Ho)انصفسَخ 

 
 حبث زبصم انجسث -3

يف ْرِ ادلسزهخ رشسذ انسثظ ثٌن ادلزغًنرٌن انيت وخدد يٍ زبصم انجسث 
 سإخبثخ ػهً ادلشكالد يف ْرا انجسث.

                                                           
4
 Ine l. Amirman Yousda dan Zainal, Penelitian dan Statistik Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1993), hlm. 269 
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 إخساءاد انجسث -ٌ 
 يف إخساء ْرا انجسث خغىاد، وٍْ:

 ازخخ أوىل -1
 ادلالزظٍ يكبٌ انجسث. ( أ

 رصُُغ خّغخ انجسث. ( ة
 رادمي خّغخ انجسث إىل ادلشسف اجلبيؼٍ نزصسُر. ( ج
 رادمي خّغخ انجسث إىل يكزت انسظبنخ انؼهًُخ. ( ا

 ازخخ إظزؼدااَخ -2
 َدوح. ( أ

نؼًُد انكهُخ انزسثُخ يف خبيؼخ أَزبظبزي عهت زظبنخ انجسث انؼهًٍ  ( ة
 اسإظاليُخ احلكىيُخ ثُدسيبظٌن.

 رصُُغ قبئًخ انزىخُّ ادلابثهخ وادلالزظخ. ( ج
 ازخخ ػًهُخ -3

 اّرصبل اجملُجٌن وادلخربٍَ. ( أ
 مجغ انجُبَبد. ( ة
 يؼبجلخ انجُبَبد وحتهُههب. ( ج

 ازخخ إخجبزَخ -4
سث، مث َاّدو إىل ادلشسف اجلبيؼٍ يف ْرِ اندزخخ َؼًم رُظُى راسَس انج

 نغهت انزصسُسخ وادلىافاخ، مث حيًم إىل ادلُبقشخ. 


