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التجريد
عند اجملتمع أن اللغة العربية ىي اللغة الصعوبة .اشتهرت اللغة العربية بصعوبتها خاصة يف النحو وكثرة
مفرداهتا .ليس العوام فقط ،بل كذالك لطبلب اؼبعاىد الذين يدرسون اللغة العربية فيها ىم جيدون صعوبة
ومشكلة يف تعليم اللغة العربية .كثَت من الطبلب يشعرون الصعوبة يف استخدام اللغة العربية أحد منها ىي مادة
النحو فلذالك ظهرات مشكبلت تعليم النحو .
اؼبادة اؼبهمة يف اللغة العربية ،ألنو موضوع ليضيف اللغة العربية .أغراض لتدريس
النحو ىوإحدى ّ

القواعد ،منها منع الكبلم من األخطاء ،وحفظ علي الكتابة من األخطاء ،وفبارسة استخدام اللغة الصحيحة،
وىذه ىي أىداف رئيسيّة من أىداف تدريس علم النحو .وأىداف من ىذا البحث يعٍت ؼبعرف مشكبلت تعليم
النحو بكتاب اآلجرومية .

الطريقة اليت تستخدم الباحثة ىي حبث وصفي .وصبع البيانات نالت من خبلل اؼبقابلة واؼببلحظة
والت وثيق .أما نوع من ىذا البحث ىو حبث ميداين وطريقة ربليل البيانات الباحثة تفعل على أدوار التحليل .
والنتائج من ىذا البحث دبعهد التوجيو اإلسبلمي الثاين رانديغان كيباسُت بانيوماس يعٍت صعوبة يف فهم
مادة النحووال تستطيع الطالبات يف ربقيق القواعد يف قراءة الكتاب اللغة العربية جيدا ،وكذالك يف الناحية غَت
اللغوية .واؼبعلمة ؽبا مشكلة يف إدارة الفصل وصعوبة الختارالطريقة تعليم .
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الباب األول
مقدمة
أ -خلفية المسألة
جدا خاصة للمسلمُت .ألن اللغة العربية ىي لغة
مهم َ
اللغة العربية ؽبا دور َ
العلوم ،منهم العلوم الدينية أوغَتىا من العلوم .ومن العامة العلوم الدينية ،التفسَت،
واغبديث ،والفقو ،والتوحيد ،وغَتىا اؼبكتوبة باللغة العربية .اما اللغة العربية
اؼبستخدمة يف العلوم األخرى ىي اإلقتصاد والتاريخ والسياسة والعلوم اإلجتماعية
األخرى.
اللغة العربية كلغة الدين تساعد اؼبسلمُت .من اؼبستحيل على اؼبسلمُت أداء
واجباتو الدينية يف فهم حقيقة دينهم تعليم اإلسبلم يف القرآن واغبديث ،وكبلمها
يستخدمان العربية .وبالتايل ،تصبح اللغة العربية اؼبفتاحا لفهم تعليم الدين بشكل
0
صحيح .لفهم وربليل ما ورد يف القرآن واغبديث  ،البدلنا أن نتعلم اللغة العربية.
وأن خصائص اللغة العربية العامة عندى رشدي أضبد طعيمة ،منها :
 -0لغة صيغ  :بناء الصيغ مع اإلشتقاق أساسا لتوليد اؼبفردات وإثراء اللغة .ويقصد
ببناء الصيغ أنو ديكن تشكيل قدر كبَت من أصل واحد.
 -4لغة تصريف  :ويف العربية قد يتيغَت حرف حبرف أخر كان يًتتب عليو الثقل.
 -3لغة اإلعراب  :اإلعراب أساس اؼبعٌت :ويقصد باإلعراب أن لغة قواعد يف ترتيب
4
الكلمات وربديد وظائفها وضبظ أواخرىا وىذا فبا يساعد على دقة الفهم.
إشتهرت اللغة العربية بصعوبتها خاصة يف النحو وكثرة مفرداهتا .ليس العوام
فقط ،بل كذالك لطبلب اؼبعاىد الذين يدرسون اللغة العربية فيها ىم جيدون صعوبة
ومشكلة يف تعليم اللغة العربية.
1

Ahmad Muhtadi Ansor. Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode metodenya.
(Jogjakarta : Teras, 119)hlm.
 2ديوي ضبيدة .منهج اللغة العربية للمدارس اإلسبلمية من الطىاز العاؼبي (ماالنح  :مطبعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية)4100 .

ص.59-58 .
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2

ال بد علينا أن نتمكن من العديد األشياء يف دراسة اللغة العربية ،ال سيما يف
الدراسة اؼبتعلقة بالكتابة والقراءة .فبلبدؽبم كفاءة يف النحو والصرف علي فهم جيد.
واؽبداف من ىذا العلم ىو :
 -0اقدار اؼبتعلم علي القراءة بطريقة سليمة خالية من اللحن.
 -4اكساب اؼبتعلم القدرة على الكتابة الصحيحة السليمة من اػبطاء ،اؼبتفقة مع
القواعد اؼبعارف عليها.
 -3مساعدة اؼبتعلم على جودة النطق وصحة االداء عند ربدث.
 -2اكساب اؼبتعلم القدرة علي فهم اؼبسموع وسبييز اؼبتفق مع قواعد اللغة من
اؼبختلف معها.
 -5اقدار اؼبتعلم على اؼببلحظة الدقيقة واالستنتاج واؼبقارنة واصدار االحكام ،وادراك
العبلقات بُت اجزاء الكبلم وسبيزىا وترتيبها علي النحو اؼبناسب.
 -6االسهام يف اتسع دائرة القاموس اللغوي لدي اؼبتعلم وامداده بثروة لغوية من
خبلل النصوص الراقية اليت يتعلم القواعد من خبلؽبا.
 -7مساعدة اؼبتعلم علي تكوين حس لغوي جيد ،وملكة لغوية سليمة يفهم من
خبلؽبا اللغة اؼبنقولة ويتذوقها؛ دبايعينو علي نقد الكبلم ،وسبييز صوابو من خطئو
3
وتوظيف الفقرات والًتاكيب واؼبفردات بطريقة سليمة.
واؼبميزات من اللغة العربية ىي أهنا من الناحية النحوية لغة إعراب ولغة غٍت
يف العبَت متنوعة أساليب اعبمل وغنية بوسائل التعبَت عن األزمنة النحوية 2.لغة
إعراب ىي اإلعراب أساس اؼبعٌت ويقصد باالعراب أن اللغة قواعد يف ترتيب
5
الكلمات وربديد وظائفها وضبط أواخرىا .وىذا فبا يساعد على دقة الفهم.
 3وُرٌادي .المُخً لتعلٍم المٍاراث اللغٌُت لغٍز الىاطقٍه بٍا ( .ماالوح  :مطبعت الدامعت مُالوا مالك ابزاٌٍم االسالمٍت
الحكُمٍت .)2111 .ص 178 :
4دٌُي حمٍدة.مىٍح اللغت العزبٍت(.ماالوح  :مطبعت الدامعت مُالوا مالك ابزاٌٍم االسالمٍت الحكُمٍت .)2111 .ص :
 57
5
دٌُي حمٍدة.مىٍح اللغت العزبٍت(.ماالوح  :مطبعت الدامعت مُالوا مالك ابزاٌٍم االسالمٍت الحكُمٍت .)2111 .ص :
 79
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درج اؼبهتمون بتعليم اللغة من قدًن على األسهاب يف ذكر التفصيبلت اليت
تتصل بقواعد اللغة ،فاىتموا بتقعيد القواعد ،واألكثار من اإلفًتاضات واستخدام
العلل الثواين والثوالث ،كما تأثروا إىل حد بعيد بالفلسفة واؼبنطق يف التقعيد لقوانُت
النحو ،دبا أصاب تلك القوانُت باعبفاف والعقم ،بل وصل هبم اغبال إىل أهنم
سحبوا ىذا القواعد على نصوص القرآن الكرًن ،فإذاكانت بعض اغبروف زائدة
ديكن أن يستقيم الكبلم بدوهناوفقا لقواعد اللغة ووجدوا يف القرآن الكرًن بعض
النماذج اليت يظهر لبادئ الرأي فبن قراءهتا أهنا زائدة حكموا عليها باهنا زائجة،
واألمر خببلف ذلك ،اذا كل كلمة وكل حرف يف القرآن إمنا جاء غبكمة ،وظيفة،
والديكن أن يستقيم الكبلم أوينسجم السياق بدونو ،وكل زيادة يف اؼببٌت فيو ىي
6

زيادة يف اؼبعٌت.
معهد التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان  ،كيباسُت  ،بانيوماس ،فيو الطبلب
يتعلمون درس النحو بكتاب اآلجرومية أربع مرات يف االسبوع بطريقة احملاضرة،
ربفيظ ،مث ربليل اعبمل العربية .ليس يف الدراسة فقط ،ولكن ىناك التقييماتان
أيضايف السنة .قبل أن يبدأالنشاط التعيلم الطبلب حيفظون كتاب اآلجرومية دائما.
فيو اؼبعلمات اؼباىرات يف أجلو من معاىد اؼبشهورون.
من اؼبقابلة اليت أقامتها الباحثة مع أستاذة مفتوحة كمدرسة درس
النحوبكتاب اآلجرومية يف يوم السبت ،التارخ  08نوفمرب  4107يف اطار ربقيق
اؽبدف ال يفصل عن العقبات اليت تعقيها بسبب أنشطة التعليم فهناك عقبات
دائما .سباثل للحاجز الذي غالبا مايكون مشكلة ىو خوف الطبلب اىل النحو.
يعتقد الطبلب أن مادة النحو كاؼبادة اػبوفة وال مفرحا ،وكثَت من الطبلب مبتدئُت
يف تدريس النحو .مثال االخر على العقبات ىو اؼبعلمُت وغالبا ما يطلب من

6

وُرٌادي .المُخً لتعلٍم المٍاراث اللغٌُت لغٍز الىاطقٍه بٍا ( .ماالوح  :مطبعت الدامعت مُالوا مالك ابزاٌٍم االسالمٍت

الحكُمٍت .)2111 .ص 181 :

4

الطبلب حفظ النظام أو اؼبنت مع أن الطبلب ال يفهمونو .تعليم النحو ليس فقط
حفظو ولكن فهم ؿبتوي مضمون فيو ايضا حىت سهل التطبيق يف حل اؼبشاكل.
يف حالة كذا منظور من خبلل نتائج اختبار زيادة الصف لدرجة ان عددا
قليبل فقط من الرواد يف الصف الدراسي ،وىناك بعض الذين يعيشون الطبقة
ويدخلون يف النهاية إىل الفصل اػباص.
هتم الباحثة ليبحث عن مشكبلت تعليم النحو بكتاب
من ىذه االمرَ ،
اآلجرومية يف الفصل األول للبنات دبعهد التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان،
كيباسُت ،بانيوماس.
ب -تعريف المصطلحات
للحصول على الصورة الواضحة يف فهم القضا يا اليت سيتم مناقشتها،
وذبنب اؼبفاىيم اػباطئة حول ىذا البحث اريد ان اوضح بعض اؼبصطلحات اآلتية :
 -0مشكلة

اؼبشكبلت ىي صبع من اؼبشكلة ؼبعٌت اؼبسألة .اؼبشكلة ىو كل شيئ
يسبب مسألة اليت مل تتكسر ؿبالتها .أما اؼبشكبلت يف تعلم ىي حيث
اليستطيع الطبلب ال يتعلم بالطبيع بسبب التهديد ،العقب ،التشويش يف

التعلم.

7

 -4تعليم النحو
تعليم ىو العملية و النشاط الذي يتم دائما وخربة اإلنسان منذ النسان
يف الرحم ،مهد ،وتنمو من االطفال و اؼبراىقُت ،حىت سن البلوغ ،إىل اغبد،
8
وفقا ؼببدأ التعليم مدى اغبياة.
7

Saeful Bahri. Psikologi Belajar. (Jakarta : Rineka Cipta. 2118) hlm. 34
Sujana dan Haryanto. Belajar Dan Pembelajaran Tori dan Konsep Dasar. (Bandung :
Remaja Rosda Karya. 2111) hlm.11
8

5

التعليم ىو عملية نشاط وليس نتيجة أوىدف .التعليم ليس ؾبرد تذكر،
ولكن على نطاق أوظبع فبا ىوعليو ،يعٍت اػبربة .نتائج التعليم ليست التمكن من
نتائج التدريب ،ولكن التغيَتات السلوكية.
النحو ىوعلم بأصول تعريف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث
اإلعراب والبناء .أي من حيث ما يعرض ؽبا يف حال تركيبها .فيو نعرف ما جيب
عليو أن يكون آخر الكلمة من الرفع ،أو نصب ،أو جر ،أو جزم ،أو لزوم
9
حالة واحدة ،بعد انتظامها يف اعبملة.
 -3كتاب اآلجرو مية
أما كتاب اآلجرومية ىوكتاب صغَت عن قواعد اللغة العربية من القرن 7
ه 03 /م .تألف ىذا الكتاب أبو عبد اهلل سيدي ؿبمد بن داود الصنهاجي
ويعرف أيضا باسم ابن عبد اآلجروم ( 0342م) من مغريب .يتم كتابة الصيغ
األساسية للدروس الكبلسيكية العربية يف شكل كوفية لتجعل من السهل
حفظها .يف اجملتمع العريب ،أصبح ىذا الكتاب واحداً من أقدم الكتب اليت مت
01
حفظها بعد القرآن.
وكذالك كتاب اآلجرمية ىو واحد من القعيدة اللغة العربية اليت مشهورة
جدا حول الطبلب السلفي ايضا.
 -2معهد التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان ،كيباسُت  ،بانيوماس
معهد التوجيو االسبلمي الثاين ىواحد من اؼبعاىد جديدا يف رانديغان،
كيباسُت ،بانيوماس فيو الطبلب يتعلمون علوم الدين دبرجع كتب السلف
ولكنهم أكثر درس النحو من اآلخر النو ارذبي الطبلب يستطيعون أن يقرءون
وحيل الشكل باؼبوافق حيت ويفهمون معنو باؼبناسبة.
الكتب بالصحيح ّ
9مصطفً الغللىً ،خامع الدرَس العزبٍت بٍزَث ص 8:

https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Ajurumiyah

10

6

ج -أسئلة البحث
استنادا إىل خلفية اؼبسألة اؼبذكورة أن اؼبشكلة ىف ىذه الرسالة ىي :
 -0ما مشكبلت تعليم النحوبكتاب اآلجرومية يف الفصل االول للبنات دبعهد
التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان ،كيباسُت ،بانيوماس؟
 -4ما ؿباولة اؼبعلمة ىف التغلب على مشكبلت تعليم النحوبكتاب اآلجرومية
يف الفصل االول للبنات دبعهد التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان ،كيباسُت،
بانيوماس؟
د-

أىداف البحث وفوائده
 -0أىداف البحث
وفق لصياغة اؼبسألة اؼبذكورة ربديد اؽبدف مع ىذا البحث .واؽبدف من
البحث:
أ) ؼبعرفة مشكبلت تعليم النحوبكتاب اآلجرومية يف الفصل االول للبنات
دبعهد التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان ،كيباسُت ،بانيوماس .
ب) ؼبعرفة ؿباولة اؼبعلمة ىف التغلب على مشكبلت تعليم النحوبكتاب
اآلجرومية يف الفصل األول للبنات دبعهد التوجيو االسبلمي الثاين
رانديغان ،كيباسُت ،بانيوماس.
 -4فوائد البحث
تقدًن اؼبدخبلت ؼبعهد التوجيو االسبلمي الثاين رانديغان ،كيباسُت،
بانيوماس لتطور مواىب اىتمام الطبلب يف تعليم النحو.
ؼبنح العلوم واؼبعرفة للبحث عن مشكلة تعليم النحو وكيف احملاولة
اليت سيعمل الطبلب واألستاذ عن تلك اؼبشكبلت يف تعليم النحو.
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ليكون اؼبراجع لطبلب كلية الًتبية والعلوم الدريس من قسم التعليم
اللغة العربيةيف اعبامعة االسبلمية اغبكومية بورووكرتو.
ه -الدراسات السابقة
الدراسة السابقة ىي دراسة البحث اؼبتعلقة بالبحث ويتم ذالك لتجنب
تكرار نفس البحث .وتكون قادرة على رؤية أوجو التشابو و اإلختبلف (
الباحثة السابقة ) الكتابة اليت مت البحث عنها منقبل الكتابة السابقة واسعرضت
الباحثة الدراسة السابقة كبوالكتب والبحوث اؼبشاهبة وىي :
الرسالة يولييتُت ماغبة ،قسم التعليم اللغة العربية اعبامعة االسبلمية
اغبكومية بورووكرتو  4103بعنوان " مشكلة التعلم اللغة العربية يف اؼبدرسة
الثناوية دار القرى كاوقبانتُت  4102/4103العام الدراس"  .بينت رسالتها ان
مشكلة التعلم قضيت ربقيق ىدف التعليم مشاكل تعليم اللغة العربية متنوعة.
وىي الشكل اللغوي مصحوبة باعبهود اليت يبذؽبا معلمو اللغة العربية يف دار
القرى .اما الباحثة تبحث عن مشكبلت تعليم النحوبكتاب اآلجرومية .ومساواة
بينهما يبحثان عن مشكبلت تعليم .الفرق ىو ان البحث يتعلق عن قضيت
ربقيق ىدف التعليم اللغة العربية ،والباحثة يتعلق عن تعليم النحو فقط.
الرسالة ديوى فاطمة قسم التعليم اللغة العربية اعبامعة االسبلمية
اغبكومية بورووكرتو  4105بعنوان " طريقة التعليم اآلجرومية يف اؼبدرسة
الدينية الطاىرية باراكان اوقبى كارانج سبلم كيدونج بانتينج بانيوماس العام السنة
 " 4105/4102بينت ىذا الرسالة عن الطريقة اليت استخدامها االساتذة يف
تقدًن اؼبادة اؼبتعلقة بشرح االجرمية .اما الباحثة تبحث عن مشكبلت تعليم
النحو بكتاب اآلجرومية .ومساواة بينهما يبحثان عن تعليم اآلجرومية .الفرق
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ىو ان البحث يتعلق عن طريقة التعليم اآلجرومية  ،والباحثة يتعلق عن
مشكبلت تعليم النحو بكتاب اآلجرومية .
الرسالة كرستييانتو قسم التعليم اللغة العربية اعبامعة االسبلمية اغبكومية
بورووكرتو  4105بعنوان "مشكلة اؼبهارة الكتابة ىف تعليم اللغة العربية ىف
الصف الرابع اؼبدرسة االبتدائية اؼبصررية كبومُت باتورادين السنة الدراسة
 " 4102/4103بُت عن مشكلة ىف مهارة الكتابة ىي مهارة عليا من اؼبهارة
االخري .اما الباحثة تبحث عن مشكبلت تعليم النحو بكتاب اآلجرومية.
ومساواة بينهما يبحثان عن مشكبلت تعليم .الفرق ىو ان البحث يتعلق عن
اؼبهارة الكتابة ىف تعليم ،والباحثة يتعلق عن تعليم النحو بكتاب اآلجرومية.

و-

الرسالة مرأة الكرامة قسم التعليم اللغة العربية اعبامعة االسبلمية اغبكومية
بورووكرتو  4107بعنوان مشاكل تعليم النحو للطبلب الفصل االول زبصص
"ب" باؼبدرسة العالية الوطنية االسبلمية بينت ىذه الرسالة عن مشاكل تعليم
النحو للطبلب وما حلوؽبا .اما الباحثة تبحث عن مشكبلت تعليم النحو
بكتاب اآلجرومية .ومساواة بينهما يبحثان عن مشكبلت تعليم النحو .الفرق
ىو أن البحث يتعلق عن تعليم النحو للطبلب ،والباحثة يتعلق عن تعليم النحو
بكتاب اآلجرومية.
تنظيم كتابة البحث

أوال ىوجزء األول الذي يتكون من عنوان الرسالة وىناك صفحة بيان
صفحة من الصالة دليل اؼبذكرات الصفحة .متشارين مذكرات الصفحة التحقيق
من صحة الصفحة ،الشعار الصفحة ،الصفحة العروض ،التجريد ،مقدمة،
جدول ؿبتويات وقائمة اعبدوال وقائمة من الصور وقائمة من اؼبرتقيات.
ثانيا اعبزء الرئيسى من الرسالة يتكون من طبسة وصول ىي  :يتكون من
صفحة اؼبوضوع وصفحة االقرار باالصالة وصفحة اؼبوافقة والقبول وصفحة
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مذكرة اؼبرشدة وصفحة ملخس البحث ،وصفحة الشعار وصفحة االىداء
وصفحة كلمة الشكر والتقدًن ،وصفحة ؿبتويات البحث.
الباب االول يتكون من اؼبقدمة منها خلفية اؼبسألة وتعريف عن
اؼبصطلحات ،وصياغة اؼبسألة ،وأىداف وفوائد البحث ودراسات السابقة
وطريقة البحث وتنظيم كتابة البحث.
الباب الثاىن يتكون من االساس النظرى أي على النظرية الذي يتعلق
هبذا البحث.
الباب الثالث منهج البحث اغبالية اليت تشمل نوع البحث ويتضمن
ومواقع البحث ومصادر البيانات وتقنيات قليل البيانات.
الباب الرابع حيتوى على غرض البيانات واؼبناقشة اليت تضمن حملة عامة
عن اؼبعهد.
الباب اػبامس اإلختتام يتكون من اػببلصة واالقًتاحات.
ثالثا القسم اآلخر الذى حيتوى على قائمة اؼبراجع واؼببلحات والكتاب
السَتة الذاتية.

الباب الخامس
االختتام
أ -نتيجة البحث
استناد إىل نتا ئج البحث اليت أجرىا الباحثة عن مشكبلت التعليم النحو
بكتاب اآلجروميو يف الفصل األول للبنات دبعهد التوجيو اإلسبلمي الثاين رانديغان
كيباسُت بانيوماس اليت أجريت من خبلل اؼببلحظة واؼبقاببلت والتوثيق.خلص
الباحثة أن مشكبلت التعليم النحو بكتاب اآلجروميو يف الفصل األول للبنات كما
يلي :
 -0مشكبلت تعليم النحو بكتاب اآلجروميو من ناحية اؼبعلم
استناد إىل اؼببلحظة واؼبقابلة اليت أجراىا الباحثة مع بعض األستاذات
النحو يعٍت أستاذة حكمة و أستاذة براميتا عن مشكبلت التعليم النحو بكتاب
اآلجروميو يف الفصل األول للبنات كما يلي :
أ) اؼبشكلة لتختار الطريقة
ب) قلة فعالية يف اإلستخدام طريقة التعليم النحو
ج)قلة الوسائل إليصال اؼبادة يف الفصل
 -4ومشكبلت تعليم النحو بكتاب اآلجروميو من ناحية الطبلب
استناد إىل اؼببلحظة واؼبقابلة اليت أجراىا الباحثة مع بعض الطالبات يف
الفصل األول أن مشكبلت التعليم النحو بكتاب اآلجروميو كما يلي :
أ) الطالبات تتعلمن مادة النحو يف مرة األول
ب)صعبة للمحافظة
ج)صعبة لتطبيق القواعد يف الكلمة
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 -3حلول اؼبشكبلت تعليم النحو بكتاب الآلجرومية
أ) تشرح اؼبعلمة مادة النحو مهبل فمهبل.
ب)تستخدم اؼبعلمة بطريقة سؤال واعبواب ؼبذكرة اؼبادة.
ج)أكثر انضباطا يف تطبيق ؿبافظة.
تفهم اؼبعلمة إىل اؼبتعلمة أن مادة النحو سهلة ومهمة لتعلم الطالبات.
د)  ّ
ه)تعطي العقاب إىل طالبات اليت ال هتتم بشرح اؼبعلمة.

ب -اقتراحات
 -0ؼبعلمة مادة النحو :
أ) ينبغي ؼبعلمة مادة النحو باستخدام طريقة التعليم مفرحا
ب)ينبغي ؼبعلمة مادة النحو الىتمام حالة الفصل والطالبات
 -4للمتعلمة :
أ) ينبغي ؼبتعلمة أن هتتم دروسها وربفظ حفظها
ب)ينبغي ؼبتعلمة أن تستطيع تطبيق علم النحو يف قراءة الكتاب اللغة العربية
ج)ينبغي ؼبتعلمة أن تنشط وال تيأسوا يف تعليم اللغة العربية خصوصا مادة النحو
ج -كلمة اإلختتام
اغبمد هلل الذي اعطانا رضبة وىداية .قد سبت الباحثة ببحثها بتوفيق اهلل.
يف ىذه الفرصة ستقول الباحة شكرا ؼبن قد ساعدىا يف إختمام ىذا البحث.
عسى اهلل أن يسهل أموركم .ال تنسى الباحثة أن تقول العفو ،إذا وجدت
األخطاء يف كتابة البحث .عسى أن ينفع ىذا البحث عبمع القارئُت العامة.
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