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 ولالباب األ
 المقدمة

خلفية البحث  -أ  
بد على آل مسلم أن اللغة العربية هي لغة مهمة، ال

ستخدم اللغة ییتعلمها، ألن آال من القرآن والحدیث والعبادة 
آما  1.العربية ،آما آانت الكتب االسالمية أیضا مكتوبة بالعربية

وقال  2".إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون"قال اهللا عز وجل 
أحرصوا على تعلم اللغة العربية فانها جزء "عمر ابن الخطاب 

 3".من دینكم
وفي الحقيقة آانت اللغة العربية لغة رسمية في اتحاد 
األمم المتحدة، فليس من العجب عندما  آان تعلم اللغة العربية 

  4.درسا من الدروس الموجودة في المدارس حتى الجامعة
غة العربية، فينقسم إلى أما الغرض في تعليم الل

هو ليساعد التالميذ فأما الغرض العام . العام والخاص ،غرضين
على فهم القرآن والحدیث آمصادر أحكام االسالم والكتب الدینية 
والثقافة التي تكتب باللغة العربية والكالم واإلنشاء وإرشاد معلم 

والغرض الخاص هو أن . اللغة العربية ليكون مستعدا بمهنته

                                           
192.ص) 1984،ریاض،(دآتور محمد علي الخولي1  

3:القران الكریم ، سورة یوسف2  
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 5.المطالعة واإلنشاء واإلمالء والقواعدشجع التالميذ في الكالم وی
ویمكن بها التالميذ أن یقدروا على أربع مهارات، أي فهم 

 6.المسموع وفهم المقروء والتعبير الشفهى والتعبير التحریري
والتالميذ  نوالمدرس، العناصرنشطة التعليم أشمل ت 

 التعليم ووسائل طروق التدریسومواد الوأهداف التعلم و
وبالنسبة للمدرس فإنه عنصر مهم، ألنه یدیر العناصر  7.ميوالتقي
 8.ووافي حتى یستطيع ان یحصل  على تعلم آافي  ىاألخر

التى یواجهها التالميذ اآلن، هي  كالتشالم ىحدإو
ویشعر التالميذ بأنها . صعبة تعلم اللغة نظریة آانت أم تطبيقية

و یمكننا . وذلك یسبب العوامل. علمهامخيفة حتي ال یرغبوا في ت
لى عدم رغبتهم في تعليم اللغة إن العامل الذي یؤدى أأن نقول 

العربية هو اعتبارهم ان اللغة العربية آاللغة األجنبية الصعبة في 
حتي واستخدام المدرس  المدخل غير الموافق بالمادة . فهمها

 9.ين في  تعلمهافاشلكون التالميذ ت
                                           

189.ص. نفس المراجع5  
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 یترجم من 8
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الثانویة ، أن أآثر  دار العلوممدرسة ي آما عرفنا ف
ألنهم یتجردون في . التالميذ فيها یصعبون في فهم المقروء

لى إلذلك، یحتاج المدرس  . وال یفهمون على ما قرئ. القراءة
كون التالميذ یرغبون في تعلم اللغة العربية تالمدخل الموافق، ل

 .والسيما في فهم المقروء
تبادل " تطبيق مدخلفلذلك، ستبحث الباحثة عن 

قدرة على فهم المقروء رفع الل)" Reciprocal Teaching(التدریس 
 .وجسيدوار-وارو الثانویةدرسة دار العلوم لتالميذ م

، هي )"Reciprocal Teaching(تبادل التدریس "أما مدخل 
 ،المدخل البنيوي ليساعد مدرسا على استخدام التعلم التعاوني

ویدرس التالميذ . هم المقروء في الفصلمناقشة لتدریس فالیعنى 
أربع استراتيجيات، اي الخالصة وتقدیم السؤال والتصنيف 

 10.والتنبؤ
لذلك، فيمكن بهذا المدخل أن یعطي المدرس التالميذ 
 الشجاعة، ليجتهدوا في تعلم اللغة العربية حصوصا في فهم

 .المقروء
قضایا البحث -ب  

قدم تلتيسير الفهم، فاستنادا إلى خلفية البحث السابقة و
 :يالمسـائل التي تطلب إجابتها، وه ةالباحث

درسة دار العلوم مقدرة التالميذ على فهم المقروء ب آيف .1
 ؟سيدوارجو -وارو الثانویة

                                           
 یترجم من 10

Trianto, Model-Moodel Pembelajaran Inovatif berorientasi konstruktivistik, (jakarta: PT.Prestasi 
Pustaka, 2007), hal. 96 
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 لرفع)  Reciprocal Teaching(تبادل التدریس "تطبيق مدخل آيف   .2
 الثانویة " دار العلوم"درسة م تالميذل القدرة على فهم المقروء

 ؟سيدوارجو -وارو
 أهداف البحث -ج

األهـداف التى تراد الوصول إليها في هذا البحث آما 
  :یلى

درسة دار العلوم بم على فهم المقروء  تالميذقدرة ال معرفةل .1
 .سيدوارجو -واروالثانویة 

)" Reciprocal Teaching(تبادل التدریس "تطبيق مدخل  معرفةل .2
 درسة دار العلوممميذ لرفع القدرة على فهم المقروء لتال

 .سيدوارجو–وارو الثانویة
 
 

 
 منافع البحث -د 

اللغة  لماّدة التعلمتنویع مدخل  فى العلم  زانةخ زیادةل .1
 .العربية

 –واروالثانویة دار العلوم  مدرسةللتقدیم االقتراح  .2
 .سيدوارجو

 فى) S.Pd.I( الشهادة على للحصول الشروط بعض الستيفاء .3
 سونن الجامعة العربية اللغةتعليم  قسم من التربية آلية
 .سورابایا الحكومة سالميةاإل مبيلأ
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 المصطلحاتتوضيح  -ه
 

اخضاع  بمعنى) تطبيًقا-یطبق-طبق(من  مصدر :تطبيق •
 والمراد11.المسائل والقضایا لقاعدة عملية أو قانونية أو نحوها

على )" Reciprocal Teaching(تبادل التدریس "مدخل تطبيق  هنا
- واروالثانویة درسة دار العلوم مقروء لتالميذ مفهم ال

  .سيدوارجو

و  ،مجموعة من االفتراضات المتعلق بعضها ببعض :مدخل •
 12تعالج طبيعة التعليم اللغة و تعلمها

هي المدخل )" Reciprocal Teaching(تبادل التدریس "مدخل  •
البنيوي ليساعد مدرسا على استخدم محادثة التعلم التعاوني 

. لمناقشة لتدریس فهم المقروء منفردا في الفصلیعنى ا
ویدرس التالميذ أربع استراتيجيات، اي الخالصة وتقدیم 

 13.السؤال والتصنيف والتنبؤ
تبادل التدریس "أما المراد بها استطاعة مدخل : رفع القدرة •

)Reciprocal Teaching "( لتالميذ لزیادة القدرة على فهم المقروء
 .ثانویةال درسة دار العلومم

المراد بها استطاعة التالميذ فهم المعني أو : فهم المقروء •
ویفهم الكلمات آأجزاء  .تفسير الكلمات في ترآيبها السياق

                                           
 550ص)المكتبة االسالمية:استانبول(3-1 الوسيط المعجم, دآتور ابراهيم المصطفي 11

  21. ص , ه 1423 ,ریاض, طرائق تدریس اللغة العربية للناطقين  بلغات أخرى, عبد العزیز بن ابراهيم العصيلي12

 المراجع السابق 13

Trianto, Model-Moodel Pembelajaran Inovatif berorientasi konstruktivistik, (jakarta: PT.Prestasi Pustaka, 2007), hal. 96 
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والفقرات آأجزاء  ،والجمل آأجزاء للفقرات ،للجملة
  14.للموضوع

تبادل التدریس "تطبيق مدخل "وتختار الباحثة الموضوع 
)Reciprocal Teaching"("، قدرة على فهم المقروء لتالميذ لرفع ال
 ".سيدوارجو-وارو الثانویة درسة دار العلومم
 

 فروض البحث -و
تثبت إن الفرضية إجابة مقّيدة على مسألة البحث حتى 

نوعين وهي إلى  فرضية البحث توقد قسم. بالبيانات المجموعة
 15.(Ho)والفرضية الصفریة  (Ha)الفرضية البدلية 

األساسية التى سوف یجيئ  واعتمادا على األسئلة
بيانها، فتقدم الباحثة فروض البحث التى یحقق صوابها في 

 :البحث التالى، وهي ما یلي
 (Ha) فرضية البدلية •

 Variabel(بين متغير مستقل یوجد الفرق  دلت الفرضية أن فيها

X ( ومتغير غير مستقل)Variabel Y .( والفرضية البدلية لهذا
باستخدام نتيجة الفرقة التجربية بين  فرقالیوجد : البحث هي

نتيجة الفرقة  و )"Reciprocal Teaching(تبادل التدریس "مدخل 
مدرسة دار على فهم المقروء بالضبطية بدون استخدامها 

 .سيدوارجو -وارو  الثانویة العلوم
  (Ho) ة ریضة الصفریف •

                                           
 184. ص, )1977, دار الثقافة: القاهرة (,اساسيات تعليم اللغة العربية, فتح علي یونس و محمد آامل الناقة 14

 من  یترجم  15

Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek، (Jakarta:Rineka Cipta 
1997)،hal. 62 
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 Variabel(بين متغير مستقل ال یوجد الفرق  هادلت الفرضية أن

X(  ومتغير غير مستقل)Variabel Y .( لهذا الصفریة والفرضية
بين نتيجة الفرقة التجربية  الفرقیوجد ال: البحث هي

و  )"Reciprocal Teaching(تبادل التدریس "باستخدام مدخل 
نتيجة الفرقة الضبطية بدون استخدامها على فهم المقروء 

 .سيدوارجو -وارو الثانویةدرسة دار العلوم مب
 

 
 طریقة البحث -ز

 نوع البحث -1

هي طریقة البحث  ةالباحث تإّن طریقة البحث التي استخدم
العملية في نيل المعرفة هي طریقة ) Kuantitatif(الكّمي 

باستعمال البيانات الرقمية آالة ایجاد البيان عن الشيئ 
 16.المنشود

                                           
 یترجم من 16

Sugiyono، Metode Penelitian Pendidikan، (Bandung: Alfabeta، 2006)، hal.14 
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وأهدافه استقصاء . بيبوأّما جنس هذا البحث فهو بحث  تجر
قة بين سبب وعقيبته بأجزاء التجریبية ویقارن امكان  العال

   17.اّلتى التجري فيها الّتجربةنتائجها مع الفرقة الضبطية 

 اجراءات ایجاد الفرقتين  -2

 اجراءات ایجاد الفرقتين شرحت الباحثة فى هذا الباب عن
عاشر لتالميذ الفصل ال فهم المقروء التى جربتها الباحثة في

بحث فى تآما سيدوارجو،  -وارو  یةالثانو مدرسة دار العلومب
هما الفرقة  ،لى الفرقتينإتقسم الباحثة العينة و .البحث السابق

 . التجربّية والفرقة الضبطّية

تختار ) Raport(بناًء على نتائج الطّالب فى آشف النتيجة 
) Kelompok Experimen(للفرقة التجربّية التالميذ  وأالباحثة  العينة 

 ،)Reciprocal Teaching(مدخل تبادل التدریس ا فيهستخدم یالتى 
ستخدم یالتى ) Kelompok Kontrol(للفرقة الضبطّية والتالميذ 

 ".التقليدي"مدخل 

 :أما تصميم في هذا البحث فما یلى

 

 

                                           
 یترجم من17

Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1998), hal. 29  
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 اإلختبار
 النهائي

اإلختبار  التعلم
 األولي

فر
 قة

تبادل التدریس مدخل  

(Reciprocal Teaching  )  
یستبادل التدر مدخل

( Reciprocal Teaching)

تقليديالمدخل ال  التجربّية

تقليديالمدخل ال تقليديالمدخل ال  تقليديلمدخالال الضبطّي 
 ة

 

 مجتمع و عينة البحث-3

 مجتمع البحث  ) أ

 18.البحث هو جميع األفراد واألشخاص فى البحثمجتمع 
التالميذ في  من جميع والمجتمع فى هذا البحث یتكون

-وارو الثانویة  مدرسة دار العلومب فصل العاشرال
ستة : الفصلوعدد  تلميذ229: عدد التالميذثم . سيدوارجو

  :ع أن ننظر هذا الجدوالينستط، فصول

المجمو البنات األوالد فصل رقم
 ع

 38 22 16 أ 1

 39 23 16 ب 2

                                           
  یترجم من18

 Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek، (Jakarta: rineka Cipta،2002) 
hal. 108. 
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 38 25 13 ج 3

 38 27 11 د 4

 38 20 18 ه 5

 38 23 15 و 6

 229 137 89 المجموع

 عينة البحث   ) ب

عينة البحث هي بعض من مجتمع  البحث  الذي یكون 
فلذلك، أخذت الباحثة في هذا البحث عينة  19.نائبا منه
 ).Purposive sample(القصدیة 

أن  اهذه الطریقة ألنها ال یمكن عليه ةالباحث تواستعمل
 . بحث آّل مجتمع البحث بسبب محدودة القدرة والوقتت

لمراد المالئم الفصل العاشر يذ تالم فأخذت الباحثة
فرقًة ) و(من الفصل العاشر  ونتتكّونوهؤالء  الباحثة،
) د(والفصل العاشر  تلميذًا) وثالثينثمانية (38تجّربّيًة 

 20.ًاتلميذ) وثالثينثمانية ( 38فرقًة ضبطّيًة 

 البيانات منبع) ج 

                                           
 103....... نفس المرجع، 19
 یترجم من 20

Sudjana، Metoda Statistika، (Bandung: Tarsito، 2005)، hal.168 
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فاعل الذي وجد منه المكان أو المنبع البيانات هو 
فمنبع البيانات في هذا  .ؤّسس إلى نوع البحثی ،البيانات

 البحث یشتمل على مجتمع البحث من أقوالهم أم من
 الثانویةمدرسة دار العلوم آانوا في  أفعالهم، وهم الذین 

 .سيدوارجو-وارو

 طریقة جمع البيانات -3

ولنيل . في هذا البحث ةالبيانات هي آل ما یحتاج إليه الباحث
طرائق آثيرة موافقة بهذا البحث  ةثالباح تاستعمل ،البيانات
 :وهي

 المنهجّية المالحظة هي ).Observasi( طریقة المالحظة ) أ
 والوقائع الظواهر إلى اإلنتباه توجه التى المقصودة
 البينات لنيل مباشرة الطریقة هذه الباحثة قدمت .21مباشرة
 المعارف إلقاء في المعلم وقدرة وبيئتها المدرسة حالة عن

 العربية، اللغة تعّلم عملية عن الطلبة وآراء والمعلومات
مدخل تبادل التدریس  بتطبيق التعليم عمليةسيما ال
)Reciprocal Teaching.( 
أي تستعمل  ،مقابلة منظمة. )Wawancara(طریقة المقابلة  ) ب

وبذلك تحصل  ،الباحثة  قائمة األسئلة  المعدة قبل المقابلة

                                           
 یترجم من 21

Sutrisno Hadi، Metodologi Penelitian، (Jogjakarta : Fakultas Psikologi UEM)، hal. 136 
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 الطریقة هذه الباحثة فتستعمل 22.الباحثة المعلومات الموافق

 مدخل تبادل التدریس تطبيق عن البيانات لمعرفة
)Reciprocal Teaching (رفع القدرة على فهم المقروءل. 

 البيانات جميع بها والمراد ).Dokumentasi( الوثائق طریقة   )ج

 والوثائق والجرائد والمجّالت الكتب مثل المكتوبة

 لىإ وما اليومّية راتوالمذآو والنظام اإلجتماعتسجيالت و

 إلى للوصول الطریقة هذه الباحثة ستعملتوا 23.ذلك
 وجملة وتاریخها المدرسة أحوال عن والمعلومات البيانات

 .المدرسة هذه فيالمدرسين والتالميذ 
هي جدول األسئلة ليجيبها عينة  ).Angket( االستبيانطریقة    )د

علقة لنيل البيانات المت ةالبحث تحت رعایة الباحث
 وفي هذا البحث ه واالستبيان المستخدم 24.بالبحث

صممة من ماختيار اإلجابة ال وه .االستبيان المغلق
 . المستجيبينقدم الى تمجموعات األجوبة التي 

                                           
  المراجع السابق22

Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek، hal. 126 

 المراجع السابق 23

Suharsimi، Metode………..، hal. 131 

 

 یترجم من24

Nasution, MetodologiResearch, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 128  
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 دار العلومدرسة متالميذ عطى الباحثة  هذه األسئلة إلى تو 
الذین تختارهم الباحثة  آالعينة  وارو سيدوارجو الثانویة
ألّن  ،فقط (Kelompok Eksperimen) فرقة التجربيةفي ال

 Reciprocal(تبادل التدریس  االستبيانات تتعلق بتطبيق

Teaching( درسة دار العلوم على فهم المقروء لتالميذ م
 .سيدوارجو -واروالثانویة  

تبادل التدریس وهذه الطریقة لنيل المعلومات عن تطبيق 
)Reciprocal Teaching( دار مدرسة لمقروء لتالميذ على فهم ا

 .سيدوارجو-وارو لثانویةا العلوم

هي جمـلة من األسـئلة المقّدمة إلى  .طریقة االختبار ) ه
 . الّشخص أو األشخاص إلظهار درجة

   توزع و. التالميذ إختبار معقود لمعرفة نتائج درس 
 . مرتين یعني االختبار األولي  واالختبار النهائي

ة هذه الطریقة لمعرفتها عن رفع القدرة واستخدمت الباحث
درسة دار المقروء لطالب الفصل العاشر بم على فهم
 .سيدوارجو–وارو  الثانویة العلوم

 طریقة تحليل البيانات  )4

الطرائق لإلجابة من السؤال  ىحداتحليل البيانات هو 
 ةالباحث تفي هذه الفرصة قدم. المستخدم في قضایا البحث

ي حقائق من األرقام بالطریقة حقائق الكمية وه
 :هي ةستعملها الباحثتوأما الرموز التي  25.االحصائية

                                           
 یترجم من 25
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 رمز المأویة  - أ

 لتحليل البيانات عن تطبيق طریقة (P)رموز المأویة 
على فهم  )"Reciprocal Teaching(مدخل تبادل التدریس "

-وارو الثانویة درسة دار العلومالمقروء لتالميذ م
عليها الباحثة  بطریقة التي حصلت  سيدوارجو

 :  االستبيانات وهي
    (F) تكریر األجوبة                                     

                  (N) عدد المستجبين    

ّما التفسير والتعيين في تحليل البيانات المجموعة أ
ستعمل الباحثة المقدار تالعلمي، ف وتحقيق اإلفتراض
 :ي أریكونطا فيما یليرسيم الذي قدمته سوها

%100  -  %76 
%75  -  %56 
%55   -  %40 
%39  -  %10 

 جيد
 مقبوال
 ناقصا
 قبيحا

 رمز المقارنة - ب

تستخدم الباحثة ، "t- Test "بــرمز المقارنة یسمى أیضا 
الفرقة نتيجة هذا الّرمز لنيل المعرفة عن مقارنة 

فرقة النتيجة و باستخدام مدخل تبادل التدریس الّتجربّية
درسة دار بم فهم المقروءبدون استخدامه على الّضبطّية 

بعد التحليل  إذا آان.  وارو سيدوارجو الثانویة العلوم
باستخدام مدخل  لفرقة التجربّيةنتيجة ایوجد الفرق بين 

                                                                                                                    
Zaenal Arifin ، Metodologi Penelitian Pendidikan، (Surabaya: Lentera cendekia:2010)،hal.114 

P X 100 
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على فهم  لفرقة الضبطّيةنتيجة او تبادل التدریس 
 ,الثانویة  وارو سيدوارجو مدرسة دار العلومالمقروء ب

 ذا آانإومردودة،  (Ho)فهذا یدّل أّن الفرضية الصفرّیة 
 لفرقة التجربّيةنتيجة ایوجد الفرق بين  بعد التحليل ال

 لفرقة الضبطّيةنتيجة او باستخدام مدخل تبادل التدریس 
الثانویة وارو  مدرسة دار العلومعلى فهم المقروء ب

 (Ha)فهذا یدّل على أّن الفرضّية الصفرّیة  ,سيدوارجو
  .مردودة

العينة الصغيرة أو أقّل آإّن عينة هذا البحث العلمي تعد 
 (x) بين المتغير اإرتباطالوفي هذا البحث . من ثالثين
ستعمل فرقتين أو ت، ألّن هذا البحث العلمي  (y)والمتغير
إذا " بين المتغيرین اإرتباطال هناك "یقال . مصدرین

. بت أو سواءالنتيجة التي نحصل عليها من المصدر الثا
26 

للعينتين الصغيرتين بينهما،  (”Tes “t)وأّما رمز المقارنة 
 :فيما یلى (Fisher)فيستعمل رمز فيسر 

( )
( )

( )
( )21

21

21

220

.2 NN
NN

NN
yx

MyMxt
+

−+

+

−
=

∑∑
 

 :البيان
t0   =المقارنة 

Mx   =المتوّسط(Mean)  من المتغّير  X (Variabel X). 

                                           
 المراجع السابق 26

Anas Sudjiono، Pengantar Statistik Pendidikan، (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada، 1996)، hal. 
297 
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 :Mx (Mean)  وأّما رمز 

xN
x∑ = MX   

∑ X  =مجموع النتيجة من المتغّير      X  
Nx = عدد المستجيبين من المتغّيرX 
My  =ط ر    (Mean)المتوّس ن المتغّي . Y (Variabel Y)م

 :Myرمز 

yN
Y∑  = M Y       \       

∑Y   =مجموع النتيجة من المتغّير Y  
Ny       =عدد المستجيبين من المتغّير Y  

    x = X - Mx  
  x =انحراف النتيجة (Deviasi skor)  من المتغّير x 

X = المتغيرالنتيجة منX 
 y  = Y-My 

  y =انحراف النتيجة(Deviasi skor)  من المتغّيرy  
Y  =  النتيجة من المتغيرy 

 خطة البحث  -ح
تطبيق "البحث تحت الموضوع  ةالباحث تولقد وضع

رفع القدرة على ل "")Reciprocal Teaching(تبادل التدریس " مدخل
-وارو الثانویة دار العلوم درسةمفهم المقروء لتالميذ 

. بالترتيب لتيسير الفهم والتخصيص على القارئ .سيدوارجو
 :وحاول الباحث خّطة البحث آما یلي

 

 . مقدمةالیحتوي هذا الباب على : البـاب األّول
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 ة البحثخلفّي - أ 
 قضـایا البحث -ب

 أغراض البحث -ج

 منـافع البحث -د

 هـ توضيح بعض المصطلحـات

 فـروض البحث -و

 طریقـة البحث -ز

 خطـة البحث  -ح

تشتمل , النظـریةیحتوي هذا الباب على الدراسة :البـاب الثانى 
 على فصلين

  عن مدخل تبادل التدریس الدراسـة:الفصـل األّول 

  ل التدریسمدخل تبادتعریف  . أ
  مدخل تبادل التدریس  أهداف. ب
 استيراتيجيات التعلم مدخل تبادل التدریس . ج

 خطوات العمل اليومي مدخل تبادل التدریس .د

 تبادل التدریس و عيوبهمدخل مزایا .ه

 الدراسة عن فهم المقروء:الفصـل الثاني 

 تعریف فهم المقروء. أ
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 تطویر مفهوم القراءة.ب

 المقروءةتنظيم المادة .ج

 في فهم المقروء األنشطة.د

  اختبار فهم المقروء.ه

 وینقسم هذا الباب الى فصلين. ة دراسـة ميدانـي:  الثالثالباب 

 لمحة عن المدرسة :الفصـل األّول 

وارو  الثانویة دار العلوم درسة صفحة عن م.أ

 سيدوارجو-

 الثانویة درسة دار العلومرؤیة و بعثة م.ب

 سيدوارجو-وارو 

 احوال األساتيذ و الموظفين و التالميذ فيها.ج

الثانویة درسة دار العلوم مرؤیة وبعثة . ج

 سيدوارجو-وارو 

 دار العلوم درسةماللغة العربية في تدریس .د

  واروسيدوارجو الثانویة

 

 عرض البيانات وتحليلها: الثانى  الفصـل
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درسة دار رة التالميذ على فهم المقروء بمقد. أ

 وارو سيدوارجوانویة الثالعلوم 

على فهم " یس تبادل التدر" تطبيق مدخل.ب

الثانویة درسة دار العلوم المقروء لتالميذ م

  . وارو سيدوارجو

و   الخالصةو الخاتمة یشتمل هذا الباب على :   البـاب الرابع
 االقتراحـات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


