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  جامعة الشيخ نور جاتي اإلسالمية الحكومية شربون
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 اإلختصار

الطالب  على فهم" ١ Ayo Memahami Bahasa Arab" ستخدام الكتاب المدرسيإتأثير :   ييولياوات يتيت
  في مهارة القراءة

  )كاسترو شربونا جاإلسالمية الفصل السابع بمدرسة النور الثانوية  يف بيةيتجر دراسة (

 يف املناهج املطلوبةمية يالتعل األهداف الالزمة لتحقيق صادر التعليميةامل حدأهو  املدرسي كتابال
د كتاب  فعالال الكتاب. يةالتعليم رجع املعلم والطالب يف عملية مل الكتاب املدرسي يستخدم .التعليمية ليس جمر 
 على بناء ولكن .التعليمي الطالب ويناسب باألهداف كتاب حيصل على إجناز ولكنهالرتبوية  يف املؤسسات يستخدم

ال ذي يستخدم يف تلك أن الكتاب املدرسي  مدرسة النور الثانويةيف  ةالباحث ا قامت اليت العميقة املالحظة نتيجة
يف  هذا يتسبب. فهم الطالب صعبادة الطويلة بدون صور يامل املدرسي كتاباليف هذا .  جذابة تكن مل املدرسة
  . معىن اللغة يف فهم صعوبةإىل  الطالب شعور

 فرقة يف الفصل السابع  طالب من فهم الطالب يف مهارة القراءة ملعرفة الرسالة هذه يف البحث ضاغر أو 
ستخدام إدون ب يتعلمون والذين ١ Ayo Memahami Bahasa Arab" استخدام الكتاب املدرسيب يتعلمون الذين التجربة

 Ayo Memahami Bahasa" املدرسيالكتاب  تأثري ملعرفة وكذلك" ١ Ayo Memahami Bahasa Arab" الكتاب املدرسي

Arab على فهم الطالب يف مهارة القراءة" ١.  
 ،مواد تعليم اللغة العربية البحث مبيدان التجربية بطريقة كمي، حبث فهو الرسالة هذه يف البحث منهج وأما

  .التجريبة لفصلاملوضوعي  واإلمتحان املباشرة باملالحظة الرسالة هذه يف احلقائق مجع وطريقة
، ٤,٢٣فرقة املراقبة   يف القبلي متحاناإل معدلة يف نتيجةبأن  عرفت الرسالة هذه يف والنتائج

 يف قرقة التجربة القبلي متحاناإل نتيجة معدلة يف. ٥,٧٧معدلة  البعدي نتيجة متحاناإل يف وأما
  .٨,٥٣ معدلة نتيجة باالمتحان البعدي يقوم أن بعد وأما. ٤,٣١

يف تعلم اللغة "١ Ayo Memahami Bahasa Arab" يالكتاب املدرسستخدام إوجود تأثري الداللية يف 
  Independent Sampel Test t متحان فيدل على أن نتيجةالعربية خاصة يف مهارة القراءة نراها من حقائق اإل

 ٠,٠٠٠=  (tailed .٢) Sigو t tabel > t hitungأو نتيجة  ٠,٠٠٥>  ٠,٥٣٩حتصل على نتيجة املغزى 
> ٠,٠٠٥ 



 



  كلمة الشكر
  

احلمد اهللا الذى جعل اللغة العربية أفضل اللغات، والصالة والسالم على سيدنا حممد 
متت الكتابة هذه الرسالة استيفاء . وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم القيامة

قسم تعليم اللغة  يفالشروط من الشروط للحصول على درجة سرجانا فنديديكان إسالم 
ىل هؤالء الكرام الذين منحوىن باملعاونة، املعاضدة، إكذلك أشكر جزيل الشكر . العربية

  :التشجيع واإلشراف حىت متت الكتابة هذه الرسالة، فهم
واملكرمة روسنايت الذان قد اعطا كل الوقت  فضيلة الوالدي احملبوبني املكرم سردي )١

ما ليساعدين يف عىن كث حيا  .جماالت احلياة يفري ويشج 
اإلسالمية احلكومية شربون األستاذ الدكتور  فضيلة الرئيس اجلامعة شيح نور جايت )٢

 .احلاج معصوم خمتار املاجستري
اإلسالمية احلكومية شربون  فضيلة الرئيس كلية الرتبية جبامعة شيح نور جايت )٣

 .األستاذ الدكتور سيف الدين زهري املاجستري
اإلسالمية احلكومية  اللغة العربية جبامعة شيح نور جايتفضيلة الرئيسة قسم  )٤

 .شربون الدكتوراندا احلاجة رضية زين الدين املاجستري
، أقول جزيل الشكر على مجيع املاجستري اهللا، حسن سيف األولفضيلة املشرف  )٥

 .التشجيع واإلشراف حىت متت الكتابة هذه الرسالة إىل غاية املرجوة



الشكر العظيم إىل املشرف الثاين فضيلة جاجانج عيش وكذلك أقول جزيل  )٦
املزكي، املاجسرت على مجيع املعاونة واإلشراف حىت متت الكتابة هذه الرسالة يف 

 .امليعاد
اإلسالمية احلكومية  يتقسم اللغة العربية جبامعة شيح نور جا يففضيلة املدرسني  )٧

 .شربون
يح نور جاتى اإلسالمية احلكومية قسم اللغة العربية جبامعة ش يفمجيع أصدقائي  )٨

أقول لكم شكرا كثريا على مساعدتكم وتشجيعكم مجيعا حىت متت . شربون
 .الكتابة هذه الرسالة

 .فضيلة مجيع املدرسني مبدرسة النور الثانوية اإلسالمية جاكاسرتو شربون )٩
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  الباب األول

  مقدمة

 خلفية البحث  . أ

ثالثة عناصر  خيلو عن ال تعليم اللغة العربية عملية إن حتقيق هدف
املواد التعليمية هي املعلومات . املواد التعليميةوالطالب و  تعليمية وهي املعلم

حممود يونوس وحممد قاسم بكر، (يقصد املعلم أن يوصلها إىل تالميذه  اليت
  ). ١١:دت

إن املواد التعليمية أمر مهم  يف عملية التعليم وعاملة رأي آخر ويف 
يف عملية  والطالب دور املعلم يتغريا و . مؤثرة على مستوى دراسي

 ،املواد التعليمية عن املعلومات الكثريةدراك إ الطالب حىت يستطيع. التعليم
 وسائلكمن جمموعة متنوعة   املواد التعليمية احلصول علىنه ميكن آل

. ، والكتاب املدرسي، واألشرطة وغري ذلكاإلعالم
)http://luqmanmaniabgt.blogspot.com(  

على  يحتتو  املواد الدراسية اليتهي  اللغة العربية تعليمية يفال املواد
ميكن للمعلم والطالب  حبيث بشكل منتظماملواقف، ترتب واملهارات و املعرفة 

  . تعليم اللغة العربية يف عملية دامهاخستإ
وأما . جةتااحمل على جمموعة املعلومات يحتتو  هو وسيلة الكتاب
التعليم  يف وحدة تستخدم الكتب الفريضة اليت هيف الكتب املدرسية

 املواد التعليمية من أجل زيادة اليت حتتوي على أو العايل بتدائي والثانوياإل



٢ 
 

 العلومستيعاب إ، و والشخصيةخالق الكرمية، ، والتقوى، واألاإلميان
 احلسية احلركيةوبناء القدرات اجلمالية ، وزيادة احلساسية والتكنولوجيا

  )١٧:  ٢٠١٢سيتيفوا، . ف. ب(قانون املنطقة  إىل يستند الصحة اليتو 
 الكتب املدرسية جتب رعايتها يف العديد من اجلوانب اليت هناك
  :هيو  باللغة العربية

 املضمون .١
، تعليم اللغة العربيةنظريات و  ىل املواد التعليميةإ يستند أنينبغي 
جمال  اليت أجريت يف البحوث التجريبية ونتائج األخرية،والتطورات 

 العربية العلوم
 اجلوانب النفسية .٢

 أن يهتم   )اللغة العربيةكتاب ( الكتاب املدرسي تطويريف  ينبغي
 .رتتقي دافعتهم بسببهاطالب فالنفسية عند  اجلوانبب

  التدرج .٣
املراحل وهلا . يف عملية تعلم اللغة جتيازهاإ جيبوهو مستويات 

ا،أراضية و ( اخلمس   : ، هي )٤٧:  ٢٠٠٥ صحا
 ىل الصعبةإمن املرحلة السهلة  -
 عقدةىل املإمن املرحلة البسيطة   -
 رحلة الواضحة إىل املبهمةامل من -
 ىل املراحلة التصويريةإمن املرحلة احلقيقية  -
  ىل اإلجيابيةإاملرحلة السلبية  من -



٣ 
 

 الرتبوي األساس اللغوي و  .٤
كتاب (يف تطوير الكتاب املدرسي ساس اللغوي املقصود من األ

م إىل الطالب ) اللغة العربية لى تشتمل عهو معنية اللغة اليت سوف تقد 
ستماع اإل(ومهارات اللغة ) النحويةاألصوات، املفردات، (عناصر اللغة 

م مناسبة ) والكالم والقراءة والكتابة فتكون املادة التعلمية الىت تقد 
ة واألساس الرتبوي هو حال يتعلق  بالنظرية الرتبوية يف . باألهداف املقرر 

 .يتنمية الكتاب املدرس
  التصوير .٥

يستخدم التصوير لكي تكون املواد التعليمية جاذبة ودافعة 
ميكن يف .  ومتصلة ويساعد الطالب يف اإلحتفاظ وفهم حمتوى املادة

هذا التصوير أن يتم ذلك باستخدام اجلداول والصورة البيانية والرسوم 
 والرموز واخلطط

 املنهاج الدراسي .٦
املنهاج هو مصدر رئيسي يف تأليف الكتاب املدرسي خصوصا مما 

 .  يتعلق باألهداف واملواد وأسالب تنمية الكتاب املدرسي
من أجل ذلك كان  .األهداف قتحق  تتحقق ب الفعالية توكان

د كتاب يستخدم فعالال الكتاب كتاب  ولكنهالرتبوية  يف املؤسسات ليس جمر 
  .التعليمي ويناسب باألهدافالطالب  حيصل على إجناز

اليت  شربون دارس يف مدينةاملإحدى  مدرسة النور الثانوية هي
 اليت يفعالية الكتاب املدرسملعرفة  . العربية الكتاب املدرسي تستخدم



٤ 
 

ختبارات هذه اإل ومن .على الطالب ختباراتإتستخدم أجرت الباحثة 
هذه  ، وبعد إجراءاحلد األدينعلى  ختبارنتائج اإلعلى  الباحثة حصلت

على املشكلة اليت وجدها يف  الطالب مع مناقشة الباحثة ختبارات أجرتاإل
 املادة طويل أن الكتابب الطالب يشتكإو . كانوا يدرسونهي  الكتاب ال ذ

. معىن اللغة يف فهم صعوبةإىل  الطالب يف شعور هذا يتسبب. الصورة قليلو 
رسي ال ذي يستخدم يف تلك من هذه النتائج فحصت الباحثة الكتاب املد

رأت الباحثة . ستماعيةاإل املتنوعة، كالقصة يف املادة املواد رأت فيهو .  املدرسة
ادة الطويلة بدون صور املوال سيما  ميكن أن تصعب الطالب أن  هذه املواد

 يتخرجليسوا من مالطالب يف تلك املدارس  مع أن  . فهم الطالب صعبي
وكذلك . تعلم اللغة العربية يف أساس يكن لديهم مل حيث املدارس االبتدائية

 صلح منها توضعستماع مع أن األمادة اإل بعديضع  هذه املواد، النحوية املواد
 . مادة الكتابة بعد

ستخدام الكتاب إتجربية بسابقة بدأت الباحثة لتقوم  على مسألة بناء
 Ayo"  يآلن الكتاب املدرس "١ Ayo Memahami Bahasa Arab"املدرسي 

Memahami Bahasa Arab محد شيخ الدين أألفه حسن سيف اهللا و  يال ذ" ١
وكان هذ . مناسب مبعايري الكتاب املدرسي املمثل كما يشرحه علماء اللغة

ا مراحل املواد فيه الكتاب  يكمل بالصورة اجلاذبة تبعث دافعية الطالب وأم 
  .فقد ناسبت باملراحل السهلة والصعبة



٥ 
 

تجربية بشكل الرسالة حتت بم و الباحثة أن تق تريد ماسبق، على بناء
 Ayo Memahami Bahasa"ستخدام الكتاب المدرسيإتأثير  املوضوع 

Arab على فهم الطالب في مهارة القراءة" ١. 
 مشكلة البحث  . ب

 املشكلةبساس حاإل .١
 ميدان البحث  . أ

 .هو مواد تعليم اللغة العربية ميدان البحث يف هذه الرسالة
 البحثمنهج   . ب

 منهج البحث يف هذه الرسالة هو حبث كمي
 نوع البحث  . ت

 ونوع البحث يف هذه الرسالة أمبرييك
 حتديد املسألة .٢

  :على أساس الفكرة املذكورة فتحديد البحث  يف هذه الرسالة فيما يلي 
تأليف " ١ Ayo memahami Bahasa Arab" ستخدام الكتاب املدرسيإ )١

مهارة القراءة يف الفصل يف محد شيخ الدين أحسن سيف اهللا و 
  .نور الثانوية جاكاسرتو شربونالدرسة مبالسابع 

ستخدام الكتاب با مهارة القراءةقدرة الطالب على فهم املقروء يف  )٢
تأليف حسن سيف اهللا  "١ Ayo Memahami Bahasa Arab" املدرسي

 .محد شيخ الدينأو 
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 سئلة البحثأ .٣
ستخدام إالطالب يف مهارة القراءة بدون  ما مدى فهم )١

تأليف  "١ Ayo Memahami Bahasa Arab" يالكتاب املدرس
 .محد شيخ الدين يف الفرقة املراقبةأحسن سيف اهللا و 

ما مدى فهم الطالب يف مهارة القراءة  باستخدام الكتاب  )٢
تأليف حسن  "١ Ayo Memahami Bahasa Arab" ياملدرس

 . محد شيخ الدين يف الفرقة التجربةأسيف اهللا و 
 Ayo Memahami" يستخدام الكتاب املدرسإما مدى تأثري  )٣

Bahasa Arab محد شيخ الدين أتأليف حسن سيف اهللا و " ١
 .على فهم الطالب يف مهارة القراءة 

  أهداف البحث.  ج

ستخدام الكتاب إملعرفة فهم الطالب يف مهارة  القراءة  بدون  )١
تأليف حسن   "١ Ayo Memahami Bahasa Arab" ياملدرس

 .محد شيخ الدين يف الفرقة املراقبةأسيف اهللا و 
ملعرفة فهم الطالب يف مهارة القراءة باستخدام الكتاب  )٢

تأليف حسن   "١ Ayo Memahami Bahasa Arab" ياملدرس
 . محد شيخ الدين يف الفرقة التجربةأسيف اهللا و 

 Ayo memahami bahasa" يستخدام الكتاب املدرسإملعرفة تأثري  )٣
Arab محد شيخ الدين على فهم أتأليف حسن سيف اهللا و   "١

 .الطالب يف مهارة  القراءة  
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  األسس التفكيرية. د
بشكل  رتبيبالقراطيس و تطبع  اليت املعلومات جمموعة من الكتاب هو

. وغريها ماية من القرطاس الغيظ أو الكرتوناحلغالفة  ييعطوجتلد و  منهجي
 حىت، قدميا وحديثا ومستقبال حال املعلومات ملعرفة حيتوي على الكتاب

 سيتيفوا،. ف. ب.(فكار جديدةأليكون مصدرا فهما جيدا و قارئها  يفهم
١١: ٢٠١٢(  

فعلى  ،ال حيتاج إىل تقرير يظل التسليم بأمهية الكتاب املدرسي أمرا
الرغم مما قيل ويقال عن تكنولوجيا التعليم وأدواته وأالته اجلديدة يبقي 

، حممد احلمد الرشيد. (ميةيمكانته املنفردة يف العملية التعل يللكتاب املدرس
٢٣٩:  ١٩٨٥  (  

الكتاب املدرسي يعد  أهم  مواد التعليم، ومن هنا فإن  املرب ني يوصون 
ما تلك املواد  اليت تعىن بتعليم اللغة العربية لغري  بالعناية بإعداده، والسي 

كنولوجيا التعليم وأدواته وآالته الناطقني بـها، فبالرغم مما قيل ويقال عن ت
فعملية . اجلديدة، يبقى للكتاب املدرسي مكانته املتفردة يف العملية التعليمية

التدريس أيا  كان نوعها أو منطها أو مادتـها وحمتواها تعتمـد اعتمادا  كبريا  
  )٤:  ١٤٢٨ عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،. (على الكتاب املدرسي

 هو احد املدرسي كتابال ) ٨:  ٢٠١٢(يتيفوا، س. ف. بوقال  
 يف املناهج املطلوبةمية يالتعل األهداف الالزمة لتحقيق صادر التعليمية امل

 رجع املعلم والطالب يف العملية مل الكتاب املدرسي يستخدم .التعليمية
   .يةالتعليم
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أو غريها اليت  هي مادة املواد التعليمية) ١٨٨:  ٢٠١١ ( ترينطاقال 
 أو هي مواد املواد التعليمية. تحقها الطالبيس معينة قدرات حتتوي على

م  خربات  منودة،بنت . (ىل الطالبإتعلم العلم الىت ترتب ترتيبا فعاليا وتقد 
١٠:  ٢٠٠٩ (  

تتألف املادة املساعدة ) ١٠٢:  ١٩٧٩( يقال على حممد القامس 
  :من ستة أنواع من الكتاب هي يللكتاب املدرس

 املعجم  .١
الميكن تعليم لغة ثانية من غري معاجم سواء أكانت معاجم 
ثنائية اللغة أم معاجم أحادية اللغة وكل نوع من هذه املعاجم خيدم مرحلة 
ا ويالئم بصورة أحسن  معنية من مراحل تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

 . ستيعاب أوالتعبريإحدى املهارتني اإل
 كتاب التمارين التحريرية .٢

ختتص كل  وهذا الكتاب عبارة عن جمموعة من التمارين املتدرجة اليت
. جمموعة منها بدرس أو قسم معني من دروس املادة األساسية أو أقسامها

دف هذه التمارين إىل إعطاء التالميذ مزيدا من التداريب على  ستعمال إو
تراكيبها مفردات الدرس وتراكيبه اللغوية، وتعزيز مفردات الدروس السابقة و 

 . اللغوية
 كتاب التمارين الصوتية .٣

مادمنا نرمى إىل تعليم اللغة العربية بوصفها لغة حية وأداة التصال 
ا. املنطوق  .فال مندوحة من تدريب الطالب على مساعها والتحدث 
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 كتاب املطالعة املتدرجة .٤
وتراكيبه  ييعىن كتاب مساعد يأخذ مفردات الكتاب املدرس

ق خمتلف مترينا للطالب على  اللغة يف مواقف متعددة ويستعملها يف سيا
 .وحاالت متباينة

 ختبارات كتاب اإل .٥
  .ختبارات املرحليةجمموعة من هذه اإل يهو ال ذي حيتو 

 مرشد املعلم .٦
يرشد املعلم إىل أفضل سبل  ينعىن مبرشد معلم ذلك الكتاب الذ

  . خدام مادة الكتاب األساسيةتسإ
على  حيتوي) كتاب اللغة العربية(درسي الكتاب امليف  املواد التعليمية

م يف الكتاب املدرسي هو مادة  مهارات اللغة االربع، من مواد اليت يقد 
 .القراءة اليت تستعمل لرتقية قدرة الطالب يف مهارة القراءة

القراءة هي ترمجة ) ١٠٥:م١٩٨٤(مساعيل صين إوقال حممود 
معىن للكلمات املطبوعة وهى عملية احلروف املكتوبة إىل معىن أو إعطاء 

 للحصول على فعلها القارئ هي عملية القراءة ويف رأي آخر .ذات شقني
غونتور  ريهن. (الكتابة أو  من الكلمات بوسيلةفكار الكاتب أمصمون 

  ) ٧:  ٢٠٠٨،   ترغان
وتعليم القراءة هي تطوير جمموعة من العادات اجلسدية والعقلية، 

جتاه املادة املقروءة من اليمني إىل اليسار  إوتلك العادات تتضمن على تتبع 
كما هو احلال يف اللغة العربية ومتييز احلروف واملقاطع والكلمات والتعبريات 
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تشتمل عليها  ليتواجلمال مع إدراك معانيها، وذلك حىت يتم فهم األفكار ا
  )١٠٥:  ١٩٨٤مساعيل صين، إحممود . (املادة

الرمز (املكتوبة  األشياء وفهم القدرة على التعرف قراءة هيال مهارة
 )١٤٣:  ٢٠١١، أسيف حروان.(بالقاء الفاظ أو اخلطر) كتوبةامل

  : بناء على البيان السابق فهذه هي خطته

  

 
 

 
  

 

  

 الدراسة السابقة  .ه
من الدراسة السابقة هو البحث الذي كتبت أوأوم قمرية حتت 

ة املواد لتعليم اللغة العربية عن طريق كتاب اللغة العربية ألمحد "املوضوع  فعالي 
مهارة اإلستماع  على قدرة) ٢٠٠٨ KTSP( وحسن سيف اهللاشيخ الدين 

اإلسالمية سندانج كاسية برب  باملدرسة املتوسطة طالب الصف الثاين
يف هذا البحث أن أوأوم قمرية حبثت دراسة احلالة يف مدرسة " شربون

 طالب الكتاب املدرسي اللغة العربية تعليم

كتاب املدرسيال  
 "Ayo memahami Bahasa Arab ١" 

  فهم القراءةيف ستيعابإ
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ويف هذا البحث إستخدم . املتوسطة اإلسالمية سندانج كاسية برب شربون
ة العربية عن طريق كتاب اللغة العربية لرتقية قدرة طالب يف املواد لتعليم اللغ
  .مهارة اإلستماع

ة حتت املوضوع   ييف حبث الذ مدى مناسب كتاب "كتبت ليلة بدري 
هداية باملنهج الدراسى . اللغة العربية لطالب الصف السابع تأليف د

يف هذا البحث ليلة )" ٢٠٠٨املتطورة  KTSP( حسب املستوي التعليمي
ة حبثت درسة التحليلية يعين حتليل حمتوي كتاب اللغة العربية واملنهج  بدري 

 ". ٢٠٠٨املتطورة  ٢٠٠٦الدراسى لعام 
من البحث املتقدم مل يوجد البحث يف إستخدام الكتاب املدرسي 
اليت تستخدم يف مهارة القراءة، فبذلك تأخذ الباحثة حبث جتريبية حتت 

" ١ Ayo Memahami Bahasa Arab"ستخدام الكتاب املدرسيإتأثري  "املوضوع 
  .على فهم الطالب يف مهارة القراءة

  فرضية البحث. و

 Ayo Memahami bahasa" يدام الكتاب املدرسخستإمن  وجود تأثري داليل 

Arab محد شيخ الدين يف ترقية فهم الطالب عن أتأليف حسن سيف اهللا و  "١
جاكاسرتو اإلسالمية نور الثانوية الالفصل السابع مبدرسة  مهارة القراءة يف

 .شربون
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  تنظيم الكتابة. و
  :على  يو تهذه الرسالة حت وأما تنظيم الكتابة يف

مقدمة وهي خلفية البحث ومشكالت البحث :   الباب األول
وأهداف البحث واألسس التفكريية وفرضية البحث 

 وتنظيم الكتابة

    تعريف الكتاب املدرسي  يتكون من يالبحث النظر  :   الباب الثانى
  وفهم مهارة القراءة

منهج البحث يتكون من تصميم البحث والزمرة :   الباب الثالث
ومكان البحث وأدواته وطريقة حتليل احلقائق  واملثال

  .وخطوات البحث

حتليل البحث يتكون من وصف احلقائق وحتليل :     الباب الرابع
   .واملناقشةاحلقائق 

واملراجع  قرتاحاتواإل النتائج من تتكون اخلامتة:       الباب الخامس
 .واملالحق
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