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أ .خلفية المسألة
فمن ادلعروف أن اللغة العربية هي لغة اإلسالم وادلسلمني مانذ بزوغ
اإلسالم فبها نزل القران الكرًن دستور ادلسلمني,وهبا ربدث خامت الانبيني وادلرسلني,مث
إهنا أقدم لغة حية  ي العامل مل يعًتها التغيري و التبديل,فكانت طوال أربعة عتر قرنا
من الزمان وعاء للحضارة اإلسالمية العادلية  ي متارق األرض ومغارهبا ,كما أنه فوق
هذا كله قد اكتسبت اللغة العربية مكانة عادلية بني اللغات ادلعروفة (حيث إهنا إحدي
اللغات القليلة ادلعًتف هبا رمسيا  ي ادلانظمات الدولية ) فالعربية إذا ليست لغة دين
وحضارة فحسب ,بل هي لغة اتصال عادلي أيضا

9

قال ابن تيمية "إن اللغة العربية من الدين ,ومعرفتها فرض واجب,فإن فهم
الكتاب والسانة فرض ,ال يفهم إال باللغة العربية,وما ال يتم الواجب إال به فهو
واجب" 2هذا وبالرغم من كل هذه الصفات اليت سبيزت هبا اللغة العربية,وعلي الرغم
من اإلقبال ادلتزايدعلي دراستها  ي شيت أقطار األرض من ادلسلمني وغريهم 4ولدراسة
اللغة األجانبية لبحاجة إيل الطريقة ادلالئمة وادلاناسبة بالبيئات واألهداف والظروف
التعليمية

9زلمود امساعيل صيين ,العربية للاناشئني مانهج متكامل لغري الاناطقني بالعربية(,بريوت :مؤسسة سعيد الصباغ) ص:د
2أوريل حبر الدين ,مهارة التدريس حنواعداد مدرس اللغة العربية الكفئ(مالانج  )2399,UIN Malang Press:ص ج
 3زلمود امساعيل صيين ,العربية للاناشئني ص:د

1

الطريقة هي الوسيلة اليت يتبعها ادلدرس لتفهيم التالميذ أي درس من الدروس ,ي
أي مادة من ادلواد أو هي اخلطة اليت يضعها ادلدرس لانفسه قبل أن يدخل حجرة
الدراسة ,ويعمل علي تانفيذها  ي تلك احلجرة بعد دخوذلا 3وطريقة تدريس اللغة
العربية هي اخلطة التاملة اليت يستعني هبا ادلدرس لتحقيق األهداف ادلطلوبة من تعلم
اللغة,وتتضمن الطريقة ما يتبعه ادلدرس من أساليب,وإجراءات,وما يستخدمه من
مادة تعليمية ووسائل معيانة وهاناك كثري من الطرائق اليت تعلم هبا اللغات األجانبية
ومانها اللغة العربية وليس من تلك الطرائق طريقة مثلي تالئم كل الطالب والبيئات
واألهداف والظروف,إذ لكل طريقة من طرائق تعليم اللغة األجانبية مزايا و
مآخذ وعلي ادلدرس أن يقوم بدراسة تلك الطرائق و التمعن فيها واختار ما ياناسب
ادلوقف التعليمي الذي جيد نفسه فيه  5وهاناك  ي ادليدان التعليمي من ادلعلمني من
يعتمد علي إلقاء معلومات قصرية مث يطلب من الطالب ترديدها أو تكرارها,ومانهم
من يترح مستخدم السبورة الطباشريية  ي توضيح األفكار,ورسم األفكار وكتابة
اخلالصات كما أن مانهم من يعتمد علي ادلاناقتة ادلستمرة و احلوار الدائم مع
الطالب,ومانهم أيضا من يستعمل الوسائل التعليمية أثاناء عمله ,ومانهم من ليس
كذالك  6وخيص الباحث حبثه عن الطريقة ادلباشرة  ي تعليم اللغة العربية
وانطالقا إيل هذه اخللفية اختار الباحث ميدان حبثه مدرسة دار القراء ادلتوسطة
اإلسالميةكاووعانتني تتيالتتاب وهي إحدي ادلدرسات أو بل وحيدة ادلدرسات
ادلتوسطة  ي تلك ادلانطقة اليت تستخدم الطريقة ادلباشرة لتعليم اللغة العربية دلا فيها من
4أوريل حبر الدين ,مهارة التدريس ص922:
5أوريل حبر الدين ,مهارة التدريس ص924:
6

أوريل حبر الدين ,مهارة التدريس ص929:

2

الظروف والبيئات ادلالئمة لتانفيذها فيها وسانستفيذ من هذا البحث إن شاء اهلل معرفة
عن استخدام الطريقة ادلباشرة لتعليم اللغة العربية  ي مدرسة دار القراء ادلتوسطة
اإلسالميةكاووعانتني تتيالتتاب ب .تعريف المصطلحات
لسهولة احلصول علي مضمون ادلوضوع ,كتب الباحث بعض ادلصطاحات
والتعريفات عما يتعلق بادلوضوع :
 9استخدام
ادلعين من كلمة استخدم – يستخدم الرجل :ازبده خادما :استوهبه
خادما أي دبعين استعمل اآللة  :عمل هبا 7و اإلستخدام دبعين اإلستعمال

8

ويقول الباحث اإلستعمال معاناه استعمال التيئ للوصول إيل شيئ
معني
 2الطريقة ادلباشرة
الطريقة هي أسلوب العمل ادلانظم لسهولة تانفيذ العمل  ي احلصول علي
األغراض ادلعيانة و اتصفت الطريقة إجرائية و نظامية لكون غرضها مسهلة  ي
تانفيذ العمل  9وادلراد من هذه الطريقة  ي هذا البحث هو طريقة التدريس أي
التعليم ومفهومها الواسع تعين رلموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تانظيم اجملال
اخلارجي للمتعلم من أجل ربقيق أهداف تربوية معيانة

93

7لويس معلوف ,ادلانجد  ي اللغة واألعالم(بريوت  :دار ادلترق )2399,ص979:
8إلياس انطون الياس ,قاموس إلياس عصري(بريوت  :دار اجليل )9979,ص 989 :
9اسكاندار واسد(,Strategi Pembelajaran Bahasa ,باندونج  )2339,PT Remaja Rosdakarya:ص56:
10ديوي محيدة,مانهج اللغة العربية للمدارس اإلسالمية من الطراز العادلي( ,مالانج  )2399,UIN Malang Press:ص 29

3

الطريقة ادلباشرة هي طريقة تعليم اللغة اليت ظهرت مبادلة لطريقة القواعد
وال ًتمجة وسبتاز باإلهتمام دبهارة الكالم كما كان غرضها األول استيعاب اللغة
األجانبية شفويا

99

الطريقة ادلباشرة هي سبتاز باإلهتمام دبهارة الكالم,بدال من مهاريت القراءة
والكتابة ,وعدم اللجوء إيل الًتمجة عاند تعليم اللغة األجانبية,مهما كانت
األسباب

92

ويقول الباحث بأن الطريقة ادلباشرة هي طريقة تعليم اللغة األجانبية اليت
هتتم كثريا إيل مهارة الكالم وممارستها وعدم اللجوء إيل الًتمجة والقواعد  ي
تعليمها
 4تعليم اللغة العربية
تعليم هو جزء من العملية الًتبوية الكاملة ترمي أساسا إيل تانمية عقل
الفرد وسبكيانه من اكتساب ادلعرفة وادلهارات الالزمة حلياته,ودرايته بعلم ما أو فن
ما,أو حرفة و مهانة ما ,وحنو ذالك

94

اللغة كما قال ابن جين بأهنا" أصوات يعربها كل قوم عن
أغراضهم" 93ويقول ابن خلدون  ي تعريف معين اللغة " اعلم أن اللغات كلها
ملكات شبيهة بالصاناعة إذ هي ملكات  ي اللسان للعبارة عن ادلعاين ,وجودهتا

11أمحد عيفاندي(,Metodologi pengajaran bahasa Arab ,ماالنج :متكات)2392,ص38:
12أوريل حبر الدين ,مهارة التدريس ص945:
13قسم ادلانهج الدراسي,أصول الًتبية والتعليم اجلزء الثاين(,الطبعة األويل مطبع دار السالم كونتور)2337ص7:

93نور هادي,ادلوجه لتعليم ادلهارات اللغوية لغري الاناطقني هبا(,مالانج  )2399,UIN Malang Press:ص 3
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وقصورها حبسب سبام ادللكة أونقصاهنا وليس ذالك بالانظرة إيل ادلفردات ,وإمنا هو
بالانظر إيل الًتاكيب"

95

اللغة العربية هي من أقدم اللغات وأغاناها علي اإلطالق,وألسرار وحكم
يعلمها خالق البتر والقوي ,اختار هذه اللغة وعاء لكتابه اخلالد وكانت اللغة
العربية قد بلغت قبل البعثة احملمدية ,وظهرت روائع إنتاجها  ي األشعار واألمثال
والقصص
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ويقول الباحث بأن تعليم اللغة العربية هي تعليم ادلهارات الالزمية اليت
تتعلق باللغة العربية وهي أربع مهارات مانها مهارة اإلستماع و مهارة الكالم و
مهارة القراءة و مهارة الكتابة
 3مدرسة دار القراء ادلتوسطة اإلسالميةكاووعانتني تتيالتتاب
ادلدرسة هي صورة مكربة للبيت حيث جيد فيه الطفل كثريا من اإلخوة
واألخوات,يتاركهم  ي أعماذلم وألعاهبم وحياهتم ادلدرسية

97

مدرسة دار القراء ادلتوسطة اإلسالميةكاووعانتني تتيالتتاب هي ادلدرسة اليت
تانزل ربت رئاسة ادلؤسسة دار القراء وهي اليت قرنت مانهج التعليم احلكومي و مانهج كلية
ادلعلمني اإلسالمية خاصة  ي تعليم اللغة العربية قررت ادلدرسة طريقة التعليم بطريقة
مباشرة واذلدف من هذه الطريقة هو أن ديهر الطلبة ويتعودوا  ي استخدام اللغة العربية أي
الكالم وممارستها  ي اليومية

15نور هادي,ادلوجه لتعليم ادلهارات اللغوية ص 3
16ديوي محيدة,مانهج اللغة العربية ص 54
17قسم ادلانهج الدراسي ,أصول الًتبية ص39:
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ج.صياغة المسألة
إضافة إيل خلفية ادلسألة ادلذكورة حدد الباحث ادلسألة اآلتية :
 9ما هي ادلاناهج اليت استعملها قسم التعليم ادلدرسي لتعليم اللغة العربية ؟
 2ما هي الوسائل اليت استخدمها ادلدرس  ي تعليم اللغة العربية بالطريقة ادلباشرة؟

د.أىداف البحث وفوائده
واألهدف من هذا البحث كما يلي :
 9معرفة ادلانهج الذي استخدم  ي مدرسة دار القراء ادلتوسطة اإلسالميةكاووعانتني
تتيالتتاب
 2معرفة الوسائل اليت استخدمها املدرس لتعليم اللغة العربية  ي مدرسة دار القراء
ادلتوسطة اإلسالميةكاووعانتني تتيالتتاب
فوائد البحث
ترجي نتيجة البحث تأيت بادلانافع والفوائدنظرية كانت أم عملية
 9الفوائد الانظرية
أ

لتكون نتيجة هذا البحث تانفع للمدارس اليت تريد أن تانفذ الطريقة ادلباشرة

ب لتكون نتيجة هذا البحث تانفع للباحثني  ي هذا اجملال وادلستقبل
ج لتكون نتيجة هذا البحث سهما علميا للقارئني والباحثني
 2الفوائد العملية
أ لتكون نتيجة هذا البحث وصفا صغريا عن استخدام الطريقة ادلباشرة لتعليم
اللغة العربية  ي مدرسة دار القراء ادلتوسطة اإلسالميةكاووعانتني تتيالتتاب
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ب لتكون نتيجة هذا البحث وثيقة التقوًن للمدرسني  ي استخدام الطريقة
ادلباشرة دبدرسة دار القراء ادلتوسطة اإلسالميةكاووعانتني تتيالتتاب

ه .الدراسات السابقة
لتانفيذ هذا البحث حيتاج الباحث إيل البحوث العلمية السابقة اليت تتعلق خبذا
ادلوضوع,وتلك البحوث كما يلي :
 ۱الرسالة اجلامعية إل ديي راشدة احملدة بادلوضوع "تطبيق الطريقة ادلباسرة لتعليم
اللغة العربية  ي الفصل اإلبتدائي )Jogja Course Centre ( JCC
سابني يوغيا كارتا ()2394
تبحث الباحثة  ي هذه الرسالة عن متكالت التعليم بالطريقة ادلباشرة و
التحليل عانها
 ۲الرسالة اجلامعية لالطفيانا أوكتافيا بادلوضوع "تطبيق الطريقة ادلباسرة لًتقية مهارة
كالم اللغة العربية  ي الفصل السابع  Aادلدرسة ادلتوسطة مفتاح اذلدي ماغووان
كالييوري رديباع ()2393
تبحث الباحثة  ي هذه الرسالة عن أنتطة الطلبة وادلعلم  ي الفصل عاند التعليم
 ۳الرسالة اجلامعية لريين الراس ساراسوايت بادلوضوع "تطبيق الطريقة ادلباسرة بوسيلة
الصورة لًتقية مفخرة تعليم اللغة العربية لطلبة الفصل الثالث  ي مدرسة اإلبتدائية
احملمدية سييوتو باغوس باسوكي تولوع أغوع()2393
تبحث الباحثة  ي هذه الرسالةعن استخدام الصورة  ي تطبيق الطريقة ادلباشرة
لتعليم اللغة العربية
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الفرق بني تلك البحوث وهذ البحث هو من ناحية زلتويات البحث البحث إل
ديي راشدة احملدة يبحث عن متكالت التعليم بالطريقة ادلباشرة و التحليل عانها
والبحث لالطفيانا أوكتافيا يبحث عن أنتطة الطلبة وادلعلم  ي الفصل والبحث
لريين الراس ساراسوايت يبحث عن استخدام الصورة  ي تطبيق الطريقة ادلباشرة لتعليم
اللغة العربية والباحث سيبحث عن استخدام ادلانهج والكيفية وسيلة تعليم اللغة
العربية  ي تلك ادلدرسة وادلساوي بني حبث الباحث و تلك البحوث هو  ي طريقة
التعليم أال وهي طريقة مباشرة
و.طريقة البحث
طريقة البحث هي طريقة الكيفية العلمية لانيل البيانات لغرض معني وفائدة
معيانة إليكم البيان فيما بعد عن نوع البحث ومصادره وتكانيك مجع بياناته
 .9نوع البحث
أحبث هانا حبثا ميدانيا وأمجع بياناته مباشرة من ادليدان ونوع هذا البحث حبث
كيفي
 .4مكان البحث
مكان هذا البحث  ي مدرسة دار القراء ادلتوسطة اإلسالميةكاووعانتني
تتيالتتاب
 .3مصادر البحث وارتكازه
 )9مصادر البحث
مصادر هذا البحث هي كل األشياء اليت تكون مانبع البيانات او ادلعلومات
للبحث مانها :
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أ) رئيس مدرسة دار القراء كاووعانتني تتيالتتاب هو األستاذ تولوس
هدايات S.Pd.I

ب) مدرس اللغة العربية  ي مدرسة دار القراء كاووعانتني تتيالتتاب هو
األستاذ زلمد شفيق الرمحن S.Pd.I
ت) طالّب مدرسة دار القراء كاووعانتني تتيالتتاب من الفصل األول إيل
الثالث
-٢إرتكاز البحث
إرتكاز البحث هو األمر الذي يكون نقطة اإلهتمام  ي البحث وارتكاز
هذا البحث هو استخدام الطريقة ادلباشرة لتعليم اللغة العربية  ي مدرسة
دار القراء ادلتوسطة اإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالمبةكاووعانتني
تتيالتتاب
ز .طريقة جمع البيانات
طريقة مجع البيانات هي الطريقة اليت تستخدم جلمع البيانات  ي هذا
البحث أستعمل بعض الطرق  ي مجع البيانات ،وهي :
 9طريقة ادلالحظة
طريقة ادلالحظة هي مجع البيانات الكاملة أي الانفدة الكاملة اليت
يكتبها الباحث فورا بعد عودهتا من ميدان البحث,وهذه الانفدة غري الانفدة
اليت يكتبها الباحث أثاناء ادلالحظة  ي ادليدان ويقول بوجدان و بيكلني سانة
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 9982م بأن طريقة ادلالحظة هي الانفدة ادلكتوبة عما يسمع ويتهد و
حيس ويبتكر ألجل مجع البيانات  ي البحث الكيفي

98

أستعمل هذه الطريقة جلمع البيانات بطريقة ادلراقبة الفورية عن كيفية
استخدام الطريقة ادلباشرة لتعليم اللغة العربية  ي مدرسة دار القراء ادلتوسطة
اإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالمبةكاووعانتني تتيالتتاب
 2طريقة ادلقابلة
طريقة ادلقابلة هي طريقة السؤال واجلواب بلسان بني التخصني أو
أكثر مباشرة

99

أستعمل هذه الطريقة لانيل البيانات بطريقة السؤال إيل مصدر
البحث عن استخدام الطريقة ادلباشرة لتعليم اللغة العربية  ي مدرسة دار
القراء

ادلتوسطة

اإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالمبةكاووعانتني

تتيالتتاب
 ٣طريقة الوثيقة
طريقة الوثيقة هي طريقة مجع البيانات بطلب ادلعلومات  ي الوثائق
كالقراطيس و عدة فيديو و الكتابة والصورة أو مؤلفات شخص وغريها

23

أستعمل هذه الطريقة دلعرفة ادلسألة ادلتعلقة هبذا البحث مثل تاريخ
تأسيس ادلدرسة ،ووسيلتها ،وتركيبة ادلانظمة ،وكل األشياء اليت كانت ذلا
عالقة هبذه ادلدرسة
98أمي زلفي(Metodologi Penelitian Sosial,يوجياكارتا) 2392 Cahaya Ilmu :ص 939
 .19أمري اذلدي و هاريونو(Metodologi Penelitian Pendidikan،باندونج ،)٢٠٠٢ Pustaka Setia :ص.٧٩ .
 .20أمي زلفي Metodologi,ص65:
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و .تنظيم كتابة البحث
لتسهيل القراءة  ي هذا البحث يقدم ويعد الباحث هذه الرسالة بًتكيب نظامي,
وهي كما يلي :
اجلزء األول يتكون من صفحة ادلوضوع و صفحة اإلقرار باإلصالة وصفحة
ادلوافقة والقبول وصفحة مذكرة ادلرشدة وصفحة ملخص البحث وصفحة التعار
وصفحة اإلهداء وصفحة كلمة التكر والتقدًن وصفحة زلتويات البحث
أهم اجلزء يتكون من رؤوس ادلسألة اليت تتكون من مخسة أبواب ,وهي كما
يلي :
الباب األول يتكون من ادلقدمة مانها خلفية ادلسألة وصياغة ادلسألة وتعريف عن
ادلصطالحات وأهداف البحث وفوائده والدراسة السابقة حول ادلوضوع وتانظيم
كتابة البحث
الباب الثاين يتكون من األساس الانظرية اليت تتعلق هبذا البحث
الباب الثالث هوطريقة البحث الىت يتألف من نوع البحث ومكانه
ومصادرالبيانات وأسلوب مجعها وأسلوب ربليلها
الباب الرابع يتكون من الصورة العامة عن ادلدرسة وعرض البيانات وربليلها
الباب اخلامس اخلتام يتكون من الانتيجة أي اخلالصة واإلقًتاحات و كلمة اخلتام
واجلزء األخري يتكون من ادلصادر وادلراجع وادللحقات وسرية احلياة
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الباب الخامس
اإلختتام
وبعد أن نال الباحث ادلعلومات السابقة فكتب  ي هذا الباب إيل ثالثة أقسام
وهي نتيجة البحث واإلقًتاحات وكلمة اإلختتام كما يلي :
أ نتيجة البحث
بعد أن حبث الباحث عن استخدام الطريقة ادلباشرة لتعليم اللغة العربية
 ي مدرسة دار القراء ادلتوسطة كاووعانتني تتيالتتاب بطريقة ادلقابلة وادلالحظة
والوثيقة فقد وجد الباحث الانتائج اليت تتعلق هبذا البحث هي أن استخدام
الطريقة ادلباشرة  ي مدرسة دار القراء ادلتوسطة كاووعانتني تتيالتتاب قد
توافقت بالانظرية اليت حبثها الباحث  ي الباب الثاىن إال أن فيها اختالفا بسيطا
وهو  ي سلسلة ادلبادئ حيث أن ادلدرسة التقرر تعليم اإلستماع  ي استخدام
الطريقة ادلباشرة مع أنانا نعرف من أغراض الطريقة ادلباشرة هي مهارة الكالم
والكالم دائما حباجة إيل اإلستماع اجليد لفصاحتهم وصحة حلجتهم العربية
ادلانهج الدراسي الذي استخدمته مدرسة دار القراء ادلتوسطة
اإلسالميةكاووعانتني تتيالتتاب  ي عملية التعليم هو ادلانهج ادلتكامل أي
ادلختار بني مانهج ادلعهد احلديث ومانهج وزارة التؤون الديانية مسي مانهج ادلعهد
احلديث بكلية ادلعلمني اإلسالمية ومانهج وزارة التؤون الديانية بادلانهج ألفني
وثالثة عتر استخدمت ادلدرسة مانهج كلية ادلعلمني اإلسالمية لتعليم الدروس
وادلواد العربية و استخدمت مانهج ألفني وثالثة عتر للدروس وادلواد العامة
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اختارت ادلدرسة ادلواد وادلراجع للدروس العربية من مانهج ادلعهد احلديث
كلها مكتوبة باللغة العربية كي تزيد معلومات الطلبة وثروات لغتهم وقدرهتم
علي فهم مضمون الكتابة العربية وشرح ادلواد وادلراجع أيضا باللغة العربية
الفصحي من األساتذة الذين يفهمون العربية ويانطقوهنا وديارسوهنا
استخدام الطريقة ادلباشرة لتعليم اللغة العربية  ي مدرسة دار القراء
ادلتوسطة اإلسالمية كاووعانتني تتيالتتاب بالطريقة ادلباشرة السيكولوجية و
الطبيعية ال الصوتية
السيكولوجية هي استخدام أنواع األمساء و الرسوم والصور واذلياكل
لوسائل اإليضاح بالكلمة ادلقولة عاند تعليم اللغة العربية وهذه الطريقة لقد جرت
فيها كالعادة وتركيب الكلمات إيل األساليب اللغوية القصرية مث تركيبها إيل أنواع
األبواب مث مجع األبواب إيل الفقرات و التعليم يبدأ باللسان وتوزيع ادلواد جزءا
جبزء بانسبة الكتاب والطبيعية هي تعليم اللغة العربيةكتعليم لغة األم  ,وفيها
مارس الطلبة اللغة العربية حسب األنتطة اليت ذبري يوميا كالعادة خارج الفصل
مع زمالئهم الكرباء وأساتذهم الكرماء
ب اإلقًتاحات
بعد أن حلل الباحث ربت ادلوضوع " استخدام الطريقة ادلباشرة لتعليم
اللغة العربية  ي مدرسة دار القراء ادلتوسطة اإلسالميةكاووعانتني تتيالتتاب"
يريد الباحث أن يعطي اإلقًتاحات كما يلي :
 9دلدير مدرسة دار القراء ادلتوسطة اإلسالميةكاووعانتني تتيالتتاب
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أ يانبغي دلدير مدرسة دار القراء ادلتوسطة اإلسالميةكاووعانتني
تتيالتتاب أن يهتم وخيًتع برنامج اللغة العربية لًتقية لغة الطلبة
و كفاءة ادلعلم  ي تعليمها
ب يانبغي له أن يسعي  ي إجياد الوسائل التعليمية الكاملة
 2لألساتيذ و قسم ادلانهج الدراسي
أ يانبغي لألساتيذ أن يتجع رغبة الطلبة  ي ممارسة اللغة العربية مع
وجود ادلثال من سادات األساتيذ  ي األوقات الرمسية وخارجها
ب يانبغي لقسم ادلانهج الدراسي أن يضع ويقرر مادة اإلستماع  ي
تعليم اللغة العربية لًتقية فصاحة الطلبة وعلي معلم اللغة
العربيةأن يكون له كفاءة وقدرة جيدة  ي فهم ادلسموعات وكيفية
نترها
 4للطلبة
أن حيرص الطلبة  ي تعليم اللغة العربية وممارستها يوميا
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ج كلمة اإلختتام
احلمد هلل الذي وهب رمحة وهداية وقدرة حيت يستطيع الباحث أن يتم البحث
 ي آن ماناسب ويقول الباحث شكرا كثريا لكل من قد ساعدوه  ي اسبام هذا البحث
وعسي اهلل أن جيزيهم خرياجلزاء ويسهل ذلم أمورهم وجيعلهم من الاناجحني  ي
الدارين وال يانسي الباحث أن يستعفي من ادلالحظني والقراء إذا وجدوا أخطاء كثرية  ي
كتابة هذا البحث
نفعانا اهلل هذا البحث يل خاصة و للجميع عامة
الباحث
صيام فريي فورنومو
رقم القيد 9324432349
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