
 
 

 الباب األّول    

 مقّدمةال

 خلفية البحث .أ

 1جيب علينا أن هنتّم يف تعليم اللغات األجنبية السيما يف تعليم اللغة العربية.

إهنم فقد خيتلف خرباء تعليم اللغات ىف معىن اللغة، وىف أهداف تعلمها. ومع ذلك 

يتفقون على أن تعّلم املفردات مطلب أساسي من مطالب تعّلم اللغة األجنبية وشرطا 

  .من شروط إجابتها

املفردات هي إحدى عناصر اللغة العربية اليت ال ميكن فصلها عن تعليم اللغة 

. تعليم اللغات األجنبية (grammar)وقعت املفردات بوجود القواعد اللغوية   .العربية

ومع ذلك  .ذلك يف هذه احلالة ميكن أن يتم العربية بطرق وأساليب خمتلفة مبا يف

وتعليم املفردات مطلب أساسي من مطالب تعلم اللغة الثانية وشرط  تعليم املفردات.

2من شروط إجادهتا.
  

ليست القضية يف تعليم املفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها فحسب، أو 

فهم معناها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو جمرد وصفها يف تركيب 
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لغوي صحيح. أن معبار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب قادرا على 

 ا كله أمهية، أال وهو قدرته على أنهذاكله باإلضافة إىل شيئ اخر ال يقل عن هذ

يشكل تدريس املفردات جزءا رئيسيا  ٢يستخدم الكلمة املناسبةيف املكان املناسب.

6يف دراسة اللغة.
  

أّن  Mac Turck dan George A. Morgan ذكر ماك تورك وجورج أ. مورغان

يعين  .االستيعاب هو ومعرفة عظيمة وكفاءة يف بعض املوضوعات أو األنشطة

االستيعاب املعرفة واملهارات يف القيام باألنشطة. وهذا أنه ميكن أن قيل شخص ما 

عندما يكون لديه معرفة جيدة به ومن مث ميكنه تطبيقا تلك املعرفة يف كل شكل 

األنشطة. يف تعلم اللغة ، يتم تطبيق استيعاب املفردات على مهارات األربعة مهارة 

لذا ، فإّن استيعاب املفردات له تأثري كبري على  .والكتابة االستماع والكالم والقراءة

 مهارات اللغوية لدى الطالب.
5

 

باإلضافة إىل استيعاب املفردات، فإن الشروط اليت جيب أن تتحقق من قبل 

جيب أن تكمل املهارات اللغوية األربع  .متعلمي اللغة العربية هي املهارات اللغوية

                                                           

 .1٨6( ص1٨8٨)الرباط :  تعليم العربية لغري النا طقني هبارشدي أمحد طعيمة،  ٢ 

القاهرة : دار  .االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احليّة األخرى لغري الناطقني هبا.  1٨81محاد إبراهيم.  4 
 281الفكر العريب. ص. 

5 MacTurckk, Robert H. and George A. Morgan. Mastery Motivation Arigins, 

Conceptualizations and Applications. (New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 5991), H. 382 
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ة واملداخلة اليت يتم احلصول عليها من االستماع والكالم ستوفر اخلرب  .وتأثر وتتأثر

والقراءة مسامهات قّيمة يف الكتابة والعكس ذلك. يف هذه احلالة ، املهارات اللغوية 

 اليت ستتم مناقشتها هي مهارة القراءة.

 .HG كما نقلت من ه.غ. ذكر تاريغان، Hodgson متشيا مع هودجسون

Tarigan يقوم هبا القارئ ويستخدمها للحصول على الرسالة  أن القراءة هي عملية

والقراءة هي   4اليت يريد الكاتب أن ينقلها من خالل الكلمات أو اللغة املكتوبة.

املادة األمهية بني املوضوعات األخرى. لن يكون املتعلمون أذكياء يف دروس أخرى 

قيق م الوسيلة يف حتإذا مل يتمكنوا من القراءة جبيد. ميكن القول أن القراءة هي أه

يقال أنه مهم لتنمية املعرفة ألن النسبة األعلى لنقل  .األهداف تعليم اللغة العربية

  .املعرفة تتم عن طريق القراءة

ال ميكن إنكار أن الكتاب املقدس  .تطوير اللغة العربية ال ينفصل عن القرآن

بالقرآن ليس من أعمال إن العرب املوصويف  .قد مت الكشف عنه باللغة العربية

لقد أوضح القرآن  .اإلنسان، وقوانينه وفهمه ليس أيضًا من تأثري الثقافة اإلنسانية

  8:كما يف قوله تعاىل .1نفسه أن اهلل سبحانه وتعاىل أنزل القرأن باللغة العربية

                                                           
6 Henry Guntur Tarigan, Membaca sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung : 

Angkasa, 5991), h. 7 
7 M Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, (Jakarta : Mizan 3001), h. 1 
8 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cordova, (Jakarta : Syamil Al-

Qur’an, 3053), h. 323. QS. (5323)  
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نًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن  ٓ  ِإنَّا ُه قُ ْرءََٰ  ﴾12:2﴿ أَنزَْلنََٰ

ومن خصائص  ٨للقرآن تأثري كبري على حياة اإلنسان، خاصة يف عامل الرتبية.

تعليم القرآن الكرمي هي اإلسرتاتيجية أو الطريقة للتحفيظ. وجد البعض العالقة 

املتعلمني الذين  .اإلجيابية بني زيادة مستويات التحفيظ ومستوى الصحة النفسية

الفات ى من الصحة النفسية مع اختيتفوقون يف جمال حتفيظ القرآن لديهم مستو 

من اخلطأ إذا كان هناك أّن الناس يعتقد أن التدريب وتعليم حتفيظ القرآن   .واضحة

يف األطفال ميكن أن يتداخل مع ذكاء التفكري. ويف الواقع، على العكس من ذلك، 

10 .فإن تدريب األطفال على حفظ القرآن ميكن أن يزيدوا وينموا من ذكائهم
 

يسّمى أيضا بالذاكرة. من حيث عند دراسته تقودنا إىل علم النفس  التحفيظ

املعريف، خاصة يف النموذج البشري كمعاجل املعلومات. باختصار، متر الذاكرة بثالث 

هو تسجيل  (encoding) العمليات، وهي التسجيل والتخزين واملكاملات. التسجيل

هو   (storage) التخزين .داخليةاملعلومات من خالل املستقبالت احلسية والعصبية ال

زين يكون التخ حيدد كم من الوقت تكون املعلومات معنا يف أي شكل وأينما كان.

رمبا حيدث  .نشطًا أو سلبًيا. إذا قمنا حبفظ بنشاط، إذا أضفنا معلومات إضافية

                                                           

ية، آثر حلقات حتفيظ القرآن الكرمي على التحصيل الدراسي والقيم اخللقعماد بن سيف بن عبد الرمحن العبد اللطيف.  ٨ 
  ٢٢ص.  (،2016)السعودية: دار التفسري، 

 ٢4-٢5ص. نفس املراجع.،  10 
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، يف اللغة اليومية تذكر مرة (retrieval) واالسرتجاع .بشكل سليب دون اإلضافات

 وهو استخدام املعلومات املخزنة.أخرى، 
11

 

ما مدى أمهية اللغة العربية كاالغة القرآنية اليت مت تطبيقها يف كل املؤسسة 

وأحد منهم هو املؤسسة التعليمية  التعليمية، وخاصة مؤسسات الرتبية اإلسالمية.

 ةاملدرسة الزائد بأساس املدرسة اإلسالمية. املدارس أو غالًبا ما يشار إليها باسم

(Sekolah Plus)   هلا املناهج املختلفة مع املدارس العامة. الفرق منها يف املناهج مع

 12عدد املوضوعات ونوعها بني املدارس اإلسالمية واملدارس العامة.

ال يزال مناهج الدراسية مع خصائص القيمة اإلسالمية يف تطبيق التعليم يشري 

عن معايري احملتوى  2004للعام  22رقم إىل نظام وزير الرتبية والتعليمية الوطنية 

عن معايري  2008للعام  2وينظم مبزيد من التفصيل من خالل وزير األديان رقم 

 1٢الكفاءة ومعايري احملتوى لتعليم دين اإلسالم و اللغة العربية يف املدارس اإلسالمية.

ي حول تطبيق موباإلضافة إىل أنه ورد يف رسالة معممة من املدير العام للتعليم اإلسال

                                                           
11 Saleh Al-Shuwairekh, Vocabulary Learning Strategies Used by AFL (Arabic as a Foreign 

Language) Learners in Saudi Arabia, (Leeds, UK : The University of Leeds School, The Degree of 

Doctor Philosophy, 3005), h. 97 
12 Permendiknas no. 33 tahun 3002 untuk kurikulum sekolah umum dan Permenag no. 3 tahun 

3008 untuk kurikulum madrasah.  
13 Permendiknas Nomor 33 Tahun 3002 tentang Standar Isi dan Permenag Nomor 3 Tahun 3008 

tentang Standar Kompetensi dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah 

https://nhidayat62.wordpress.com/2009/08/13/permenag-no-2-tahun-2008/
https://nhidayat62.wordpress.com/2009/08/13/permenag-no-2-tahun-2008/
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معايري احملتوى، فإن املدارس اإلسالمية تستطيع أن ترقية كفاءة املتخرجني وتطوير 

 املناهج مبعايري األعلى.
16

 

تنفذ املدارس اإلسالمية الربامج الدينية هلا البنية من املناهج املختلفة من تراكيب 

ر ية للصف العاشاملناهج للمواد األديان اإلسالمية يف املدارس الثانوية اإلسالم

واحلادي عشر واحلادي عشر قسم العلوم الطبيعية أو قسم العلوم اإلجتماعية أو 

نية قسم اللغة. يتم تفصيل بنية املناهج الدراسية للربامج الدينية ملوضوعات الرتبية الدي

اإلسالمية يف سبعة مواضيع، وهي حصة العقيدة األخالق، وتاريخ الثقافة اإلسالمية، 

لعربية، والتفسري، واحلديث، والفقه وعلم الكالم. ويتعلم العلوم اإلسالمية واللغة ا

 بعمق وشامل يف الربامج الدينية حبيث خيتلف تصميم املناهج الدراسية.
15

 

نّفذ املدرسة الثانوية اإلسالمية بالربامج الدينية املناهج الوطنية اليت وضعتها 

هداف وأغراض املدرسة. تعديل املناهج احلكومة املعدلة وفقا للرؤية والرسالة واأل

الدراسية يف شكل تعزيز املفاهيم األساسية للسيطرة على العلوم الدينية واللغوية. 

 201٢بشكل عام، يشري هيكل املناهج الدراسية للربنامج الديين إىل املنهج للعام 

                                                           
14 Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam nomor DJ.II.5/PP.00/ED/28523002 tanggal 5 agustus 

3002 tentang Pelaksanaan Standar Isi 
15 Norma Chunnah Zulfa dan Pardjono, Manajemen Kurikulum Madrasah Aliyah Program 

Keagamaan, Jurnal Akutabilitas Manajemen Pendidikan, Vol. I, No. 3, 3052, h. 335 



1 
 

   
 

ملنهج نية هو اإن املنهج املدرسة الثانوية اإلسالمية بالربامج الدي .)املناهج الوطنية(

 .املتكاملي، لذلك يتضمن املنهج الدراسي التعليم يف وقت الليل والنهار

تولونج أجونج هلا ثالث املؤسسات الرتبية حتت احملكمة الدينية للمستوى 

املدرسة الثانوية اإلسالمية، وهي املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة، العنوان 

ارو،  وقرية بيجي، نواحي بويوالجنو ومقاطعة تولونج كي هاجر ديوانط يف شارع 

واملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية بالعنوان يف شارع كي  14أجونج.

 11، وقرية بيجي ونواحي بويوالجنو ومقاطعة تولونج أجونج.101مععونساركورو رقم 

واملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة وقبله باسم املدرسة الثانوية اإلسالمية 

احلكومية رجيوتاعان بالعنوان يف شارع سوبرييادي، وقرية تانن، ونواحي رجيوتاعان 

18ومقاطعة تولونج أجونج.
  

قة يأما املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة والثانية والثالثة فهي حق

األشكال من تطبيق الرتبية اإلسالمية على املدرسة الثانوية بقسم املهين. وتعد تلك 

                                                           
16 Data Referensi Kementerian dan Kebudayaan (Kemendikbud) MAN 5 Tulungaggung 

dalam http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn= 30181803 diakses pada hari Sabtu, 52 

Oktober 3058 pukul 53.12 WIB. 
17 Data Referensi Kementerian dan Kebudayaan (Kemendikbud) MAN 5 Tulungaggung 

dalam http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn= 30181790 diakses pada hari Sabtu, 52 

Oktober 3058 pukul 53.12 WIB. 
18 Data Referensi Kementerian dan Kebudayaan (Kemendikbud) MAN 5 Tulungaggung 

dalam http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn= 30181800 diakses pada hari Sabtu, 52 

Oktober 3058 pukul 53.12 WIB. 
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واليت يتم القضاء عليها حالًيا يف نطاق املناهج الدراسية يف املدارس قسم الدينية 

براجمها املتفوقة. هذه املدارس  ظم املدرسة الربامج الدينية كأحدتن .إندونيسيا

من  ٪٢0من العلوم الدينية و  ٪10ج للربامج الدينية إىل اإلسالمية تصمم املناه

العلوم العامة. واخلصائص هذا املنهج يف بنية املناهج الدراسية اليت تعلم العلوم الدينية 

جبزء أكثر من املعرفة العامة، مبا يف ذلك موضوعات اللغة العربية. وعلى وجه 

 .حفيظ القرآنرها هي الربنامج لتاخلصوص، فإن الربنامج املتفوقة اإلضافية يف تطوي

وإن هذه حلقة التحفيظ للقرآن هي شكل من أشكال اجليل اإلسالمي الذي 

حيارب من التأثري السليب للعوملة والذي أدى إىل تآكل األخالق لدى بعض الشباب 

تتحمل املدارس كمؤسسة التعليمية مسؤولية كبرية يف تقوية اجليل   .املسلم هذا اليوم

 األنشطة يف ة. وهلذا السبب، فإن إحياء حلقة فيهألمة من التأثري السليب للعوملالقادم ل

 .التعليمية هلا أثرة إجيابية للغاية يف تشكيل الذاتية وشخصية املسلم خبلق حسنة

يف برنامج حتفيظ القرآن  1٨ا املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة،وأمّ 

مع املعهد اإلسالمي السلفي باجنونج تولونج أجونج. هذه الربنامج املتفوقة خاصة 

للطالب املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة وهي جزء مهم من دعم 

الطالب على حتفيظ القرآن. و املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية، هذا 

                                                           
19 Diperoleh dari website resmi MAN 5 Tulungagung dalam http://www.man5tulungagung. 

sch.id/program-unggulan/, diakses pada hari Minggu, 51 April 3058 pukul 50.03 WIB 
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املدرسة  و 20شرط إلزامي للطالب الذين اختاروا قسم الدينية.حفيظ هو الربامج للت

كما حتتوى الربامج اخلاصة للتحفيظ القرآن،   21الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة

  .والذي يبدأ الطالب من الصف العاشر حبفظ جزء اجلزء الثالثون

نامج الدراسة مدى دور الرب واستناداً إىل الوصف أعاله، حاولت الباحثة احملاولة 

أساس مهارة القراءة. واالفرتاض املستخدم كظ القرآن على استيعاب املفردات و لتحفي

هلذا البحث هو أن حتفيظ القرآن وتعليم املفردات العربية هلما نفس نقطة التدريس، 

من أهم عناصر املهارات من أجل تسهيل  يفهأي التحفيظ. وأما مهارة القراءة 

ومن هنا هتتم الباحثة بإجراء البحوث حتت . فظ بشكل جيد وصحيحعملية احل

لدى  مهارة القراءةظ القرآن على استيعاب المفردات و تأثير تحفيالعنوان "

الطالب لقسم الديني في المدارس الثانوية اإلسالمية الحكومية بتولونج 

 أجونج".

 

 تحديد البحث .ب

 :حددت الباحثة املشكلة بالتايلاستناًدا إىل الشرح للخلفية البحث أعاله، 

                                                           
20 Data diperoleh dari kegiatan wawancara dengan Alumni siswi Jurusan Agama lulusan 

tahun 3052 pada hari Sabtu, 7 April 3058 pukul 08.50 WIB 
21 Wawancara dengan Siswa Jurusan Agama MAN 2 Tulungagung Angkatan 3057-3058  

pada hari Kamis, 55 Oktober 3058 pukul 50.20 WIB 
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باإلضافة إىل العلوم الطبيعية واللغات، ال تزال املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .1

 يف تولونج أجونج لديها القسم الديين.

القسم الديين يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف مجيع املقاطعات. يوجد  .2

 يسمى بتحفيظ القرآن.يف تولونج أجونج الربنامج اخلاصة 

لدى القسم الديين احلصة الكثرية من دروس اللغة العربية مقارنة مع األقسام  .٢

 .األخرى

التأثري من حتفيظ القرآن على استيعاب املفردات لقسم الديين يف  موجود أم ال .6

 .املدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بتولونج أجونج

 .هي قدرة القراءةإحدى العناصر املهمة يف حفظ القرآن  .5

التأثري من حتفيظ القرآن على مهارة القراءة لقسم الديين يف املدارس  موجود أم ال .4

 .الثانوية اإلسالمية احلكومية بتولونج أجونج

ولكي تكون هذه البحث أكثر تركيزًا وتركيزًا وليس انتشارًا، قامت الباحثة بتحديد 

 إجراء هذا املفردات ومهارة القراءة. متالبحث على تأثري حتفيظ القرآن على استيعاب 

البحث يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة، واملدرسة الثانوية اإلسالمية 

احلكومية الثانية و املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة تولونج أجونج على وجه 

 .التحديد يف قسم الدين
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 مسائل البحث .ج

تأثري حتفيظ القرآن على استيعاب املفردات لدى الطالب لقسم  كم القيمة .1

 الديين يف املدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بتولونج أجونج؟

تأثري حتفيظ القرآن على مهارة القراءة لدى الطالب لقسم الديين  كم القيمة .2

 يف املدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بتولونج أجونج؟

ين لدى الطالب لقسم الديومهارة القراءة استيعاب املفردات  تأثري كم القيمة .٢

 يف املدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بتولونج أجونج؟

 

 أغراض البحث .د

 التأثري من حتفيظ القرآن على استيعاب املفردات لدى الطالب لقسم قيمةملعرفة  .1

 .الديين يف املدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بتولونج أجونج

التأثري من حتفيظ القرآن على مهارة القراءة لدى الطالب لقسم الديين  قيمةملعرفة  .2

 .يف املدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بتولونج أجونج

قسم لدى الطالب لقراءة مهارة الو استيعاب املفردات التأثري من  قيمةملعرفة  .٢

 .بتولونج أجونجالديين يف املدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية 



12 
 

   
 

 

 اإلفتراضيات .ه

 التأثري بني حتفيظ القرآن على استيعاب املفردات ومهارة القراءة. عدمo (oH)   2ه

 التأثري بني حتفيظ القرآن على استيعاب املفردات ومهارة القراءة. هناك2   (aH)أ ه

 

 فوائد البحث .و

 الفائدة النظرية .1

يف  واستهاما فكرياتكون نتائج هذا البحث مفيدا ترجو الباحثة أن 

تطوير املناهج الدراسية وحتسينها يف إندونيسيا، وخباصة يف املناهج  باملدرسة 

 ثانويةة اإلسالمية املتعلق بربنامج حتفيظ القرآن الكرمي املتكامل يف القسم.

 الفائدة التطبقية .2

 للطالب (أ

 أن يستطيع حفظ القرآن جيدا مع املعىن واحملتويات الواردة فيه. (1

 أن يزيد الرتقية الستيعاب املفردات ومهارة القراءة كامال وشامال.  (2

 للمعلم   (ب

 حتسني كفاءة املعلم يف إدارة التعليم والتعّلم. (1
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أن يضيف معرفة املعلم عن تأثري حتفيظ القرآن على استيعاب املفردات  (2

 ومهارة القراءة.

 للمدرسة  (ت

 ة.ارس اإلسالميكأساس للمدارس يف حتديد السياسات لتحسني جودة املد (1

 املسامهة يف تطوير حفظ القرآن للتخصصات قسم الديين واملوضوعات العربية. (2

 زيادة ثقة اجملتمع باخلرجيني ذوي الكفاءات العالية واجلودة. (٢

جهود حتسني املدارس لدعم حتسني جودة التعليم يف إندونيسيا، بني احلني  (6

 واآلخر.

 للباحثني األخرين  (ث

 للباحثني األخرون يف دراستهم.أن يكون البحث مرجعا 

 

 توضيح المصطلحات .ز

الجل االجتنابات واالبتعاد عن سوء الفهم ىف فهم املوضوع هذا البحث، 

 فينبغى على الباحثة توضيح املصطلحات التالية:
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 التوضيح النظري .1

( تاثري:  القوة املوجودة أو الظاهرة من الشئ يشكل الطباع و االعتقادا وأعمال أ

 22الشخص.

 .هو ومعرفة عظيمة وكفاءة يف بعض املوضوعات أو األنشطةب( االستيعاب: 

 يعين االستيعاب املعرفة واملهارات يف القيام باألنشطة

اللغوية اليت تؤكد على قدرة فهم  أربعة املهارات إحدى من:  ت( مهارة القراءة

   القراءة.

 التوضيح التطبيقى  .2

ثري حتفيظ تأأن قصد املوضوع "بنسبة توضيح املصطلحات ىف السابق، 

الثانوية دارس يف امللقسم الديين للغوية ا اتهار و املالقرآن على استيعاب املفردات 

فهم و  حفيظتسهل اللت قدرة الطالبات" على تولونج أجونجباإلسالمية احلكومية 

 جيدا.و دقيقا اللغة العربية 

 

 

 

                                                           
22 Bambang  Marhijanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini, (Surabaya: Terbit 

Terang, 5999) h. 321. 
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 ط. ترتيب البحث

 وأما ترتيب هذا البحث فهى : 

ومسائل  ،مة حيث تشتميل : خلفية البحث، حتديد البحثمقدّ  : الباب األول

 ،البحث وفوائدواإلفرتاضيات، البحث،  أغراضالبحث، و 

 وترتيب البحث.وتوضيح املصطلحات، 

 مفهوموصف النظريات حيتوي على ,مل: ت: النظريات حيث تش الباب الثاىن

تأثري  القراءة ومفهوممهارة ومفهوم حتفيظ القرآن، ومفهوم املفردات 

وث والبح حتفيظ القرآن على استيعاب املفردات ومهارة القراءة

 .السابقة وإطار التعريفي

 مدخل البحث ونوعه،طريقة البحث حيث تشتمل على  : الباب الثالث

ت شبكة أدواوالعينة واملعاينة، واومتغريات البحث، والسكان 

 أسلوب، و بياناتدر الاومصوتصديق أدوات البحث، ، البحث

 ليلها.مجعها وحت

قائق وصف احلويشتمل على وحتليلها تقدمي نتائج البحث  : الباب الرابع

بار وحتليل إخت حملة احلقائق عن نتائج البحث حيتوي على
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اإلفرتاضيات حيتمل على إختبار أدوات البث وإختبار 

 اإلفرتاضيات.

 مسائل البحث الشرح عن حيث حيتوى علىمناقشة البحث  : الباب اخلامس

 قرتاحات.حيث حيتوى على التلخيص واإل اخلامتة:  السادسالباب 


