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 الباب األول

 املقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث

  ما  لااا  الا  رار    املراد هباا األصاوات "اللغة هي صوت هلا املعنى". و

 االتصال املاتخدمة   كأدوات  اللغة تؤخذ منها املعنى. لذلك،  و ال  تامع   الفرد

)أدي نانادان    بادواا، ابا  ادلادو   لوكانا  الصاامتة   اليومية، فاحلياة  احملادثة  يف

يعرب هبا كل قوم ع  أغرادهم".  كأصوات  " حتديد اللغة ( ٤٨:٢٠1٧وعبد القاسم، 

 كلها:   هذه م    والنتيجة

 املعني  هلا املعنى  ال  األصوات  هي   اللغة 

 اآلالت هي   اللغة 

 فردية صفة   هي  اللغة 

  املقارنة هي   اللغة صفات 
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يعار  الفارد   فيا   اجلملاة. منط   منظا  فصلها ع  ميك    اللغة، ال  استخدام يف 

  رتا فهاي تُ  منهجياة،  هاي  اللغاة صافات  مفيادة. مجلاة  الا  تكاو    الكلمة أسلوب 

 أ  اللغااة   مبعنااى  فاملرتاا  العشااو.ي. منااط اجلملااة   علااى  ال  املرتبااة  منااط اجلملااة علااى 

  خمتلقة.  بل مناه  منهجا واحدة  ليا  

( باالساتما،،  ( مهاارة أ:  هي  العربية اللغة   مهارات م    مهارات  أربع هناك 

 ( و 1٥: ٢٠1٢الكتاباة. )نانناك قاسام،  ( مهاارة د  القراءة،  ( مهارة   الكالم،  مهارة

 علاى:  علاى البحاث   تتكو   اإلبتدا.ية  املدرسة  يف تدرس   ال   العربية  اللغة دروس 

 ( الكتابااااااااة ه   و الرتكياااااااا ،  ( د القااااااااراءة،   (  احلااااااااوار،  ( ب  ( املفااااااااردات،أ

 (.IV:٢٠1٦)النااء،

  الصعوبة  منها  الدراسية  املواد  مشاكل  م   التعليمية، جند مشكلة  العملية  يف

  املاواد اساتيعاب   عادم  أو الدراساي  التحصيل   يف  أثريا  نقطة املواد. فتكو   فهم   يف

  بالقادرة  موافقاة  العملية التعليمياة  حتى تكو  حتليلها ع   حبث   الدراسية، فالبد م 

 (.1٣: ٢٠1٧)أنودا،  املقررة.
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 الرتكي . وفقا مبقابلاة مادرس  مادة  خصوصا يف   العربية  اللغة تعليم  مشكلة 

  اإلبتدا.ياة  ادامس باملدرسة الصف  يف  ٢٠1٧ أكتوبر   ٢٣الثالثاء،   يوم  العربية  اللغة

  العربياة  اللغاة تعلايم  علاى اففاا   رلاف   الا   بباندون . العوامال  الثانية  احلكومية

  يف تعلام الرتكيا  العرباي، أم  الرتكي . يشعر التالميذ بالصعوبة  مادة  عند التالميذ يف

  ةالعمليا يف  توجاد  هاي  العربياة  اللغة   اففا  تعليم  إىل  ال  تاب  األخرى   العوامل

  مااماهت  نقصاا  )ب املادرس،  فقاد ما    النشاا  )أ  هاي:  العوامال ك التعليمية. وتل

درساا صاعبا،   العربياة اللغة  التالميذ أ   معظم  أرى  )   الرتكي ،  مادة  يف  التالميذ

  جتعال  حتاى ناقصاة   في   املاتخدمة الطريقة   ذلك. واجلوان  األخرى، كان   وغري

 اشرتاكها.  يف فهمها، فأصبحوا متاا.مني  التالميذ يصعبو  يف 

  يف تعلام  أبرزية  مراحل  م  مرحلة  هي  القواعد اللغوية   فإ ادلدو :   اب   قال

الكاالم. )ألبااب،   يف علام األول  الفصال  يف   القواعاد اللغوياة  يوضاع  العربية، هاو اللغة 

باسااتخدام القواعااد  الاادرس  التالميااذ علااى فهاام  ياااهل   الرتكياا  ففهاام  ( ٥: ٢٠1٥

  القواعد اللغوية على  التعلم  ال  يشعرها التالميذ يف  اجلديدة   املشاكل الصحيحة، م  

 بالرتكي .   ُعرَتُأو 
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 تكاو   حتاى  التعليمياة   العملياة  كال يف   املناسابة األسالوب   اساتخدامفيهمّنا 

منها ترقية حتصايل التالمياذ   متنوعة. والغر  التالميذ مرتفعا. األسلوب   تعلم غرية 

 اللع . التعليم بأسلوب   هي أسلوب بالباحثة  املاتخدم  التعلم. األسلوب   يف

  الاتعلم، اانا   جاوّ سايحرك   األسالوب هاذا   باستخدام  ربيةالع  اللغة تعليم 

يكاو  اجيابياا يف   التالميذ اجيابيا ولايس فقاط املادرس الاذي  يكو   استخدامها ذلك 

  اللغاة  أهادا  التعلايم  اساتيعاب حماوالت   يف  كبرية  أمهية  التعليمية. فللع   العملية

 (٤: ٢٠1٨ ,األجنابية. )خالاة و أمي 

واستيعاهبا، حتاى  )الرتكي (   القواعد اللغوية  تعلم  على  يؤلف  البحث  هذا

صيد  أسلوب اللع   استخدام  الباحثة  أرادت الرتكي . و  أثرها يف تعلم  املعلم  علم

 .املفرح  اإلجيابي  التعلم  نشاءإل  بديالك   يالرتك

ملعرفاااة أ  تكشاااف عميقاااا هاااذه املااااألة الباحثاااة أرادت  بنااااء علاااى ذلاااك،

 لرتقياة كيا  اصايد الرتو يبحث عنهاا باملوضاو، "اساتخدام أسالوب لعا   ،مشكلتها

  سااةاملدر يف ادااامس  الصااف   تالميااذ جتريبااة علااى )دراسااة عليهااا قاادرة التالميااذ 

 باندون ("  احلكومية  اإلبتدا.ية
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 البحث : حتقيق الفصل الثاني

 : البحث كما يلي  فاتحقيق  الاابقة ث البح  اعتمادا على خلفية 

قباال   الرتكياا  مااادة  عاب يعلااى اساات التالميااذ  قاادرة كيااف كاناا     .1

يف   ادااامس الصااف   يف كياا  اصاايد الرت لعاا    أساالوب اسااتخدام 

 بباندون  ؟  احلكومية  اإلبتدا.ية  املدرسة

  الصااف  يف  صاايد الرتاكياا   لعاا   خطااوات أساالوبكاناا     كيااف .٢

 بباندون  ؟  احلكومية  اإلبتدا.ية  يف املدرسة ادامس 

بعااد  الرتكياا    مااادة  عابيعلااى اسااتالتالميااذ   قاادرة  كيااف كاناا  .٣

يف   ادااامس الصااف   يف  كياا اصاايد الرت لعاا    أساالوب  اسااتخدام

 بباندون  ؟ احلكومية   اإلبتدا.ية  املدرسة

  مااادة  الرتكياا     عابيعلااى اساات  التالميااذ  ترقيااة  نتيجااة   كاناا  كيااف .٤

يف   اداامس  يف الصاف كيا  اصيد الرت  لع   أسلوب  استخدام بعد 

 بباندون  ؟ احلكومية   اإلبتدا.ية  املدرسة
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 الفصل الثالث : أغراد البحث 

 ياىل :  كما   حثالب  أغرا   ،  تقرر البحث  بتحقيقمناسبا 

  قبااال الرتكيااا    ماااادة  عابيعلاااى اسااات  التالمياااذ قااادرة   معرفاااة .1

يف   اداامس الصاف   يف كيا  االرت صيد  لع    اسلوب  استخدام

 باندون  .  احلكومية  اإلبتدا.ية  املدرسة

 الصاااف   يف صااايد الرتاكيااا    لعااا   أسااالوب خطاااوات   معرفاااة .٢

 بباندون .  احلكومية   اإلبتدا.ية املدرسة   يف ادامس 

بعاااد  الرتكيااا    ماااادة  عابياسااات علاااى  التالمياااذ   قااادرة  معرفاااة .٣

يف   اداامس الصاف   يف كيا  االرت صيد  لع   اسلوب   استخدام

 باندون  . احلكومية  اإلبتدا.ية   املدرسة

بعااد   الرتكياا    مااادة  اسااتيعاب  يف  التالميااذ ترقيااة  نتيجااة  معرفااة  .٤

  يف  اداامس الصاف   يف كيا  االرت صيد  لع   اسلوب  استخدام 

 باندون  .  احلكومية  املدرسة اإلبتدا.ية
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 الفصل الرابع : فوا.د البحث 

 علاى   صاولالباحثة احل  قدرتِ ،قبل  م وأهدافها  البحث   مشاكل  على  بناء

 :  ما ياىل البحث   فوا.د

 اللغة  تعليم يف   فعاليا البحث  هذا   يكو   أ  عاى   ةرسللمد بالنابة  .1

  التعلاايم  طريقااة يف منهجااا البحااث  هااذا  يكااو   أ   عاااى و    العربيااة

 .للمعلمني  ةاملختلف

  يف طريقااة وساايلة  البحااث  هااذا  يكااو   أ   عاااى   للمعلمااني  بالنااابة .٢

 .الرتكي    مادة يف   التالميذ  فهم على  للحصول    يكالرت تعليم 

 . الرتكي   مادة  ميتعل  يففهم     زيادة  على ك  مي  تالميذلل و .٣

  حصال  الدراسة  هذه  نتا.   يكو  أ   عاى  ، الباحثة  إىل   ةبالناب .٤

 .لتالميذ املعلوم  م   زيادة و  الرتكي   يف  واضح  تصور  على

 س : أساس التفكري الفصل ادام

 يكااو  ف ،للتالميااذ   "دغاادغيا" صاار اعن ذو   الااتعلم  نااو،  هااو نباااطامل  الااتعلم

  لمالاااتع مبعناااى  املاااريح  الاااتعلم والتعليمياااة.   العملياااة  اشااارتاك  يف  نشااايطو   التالميااذ



 
 

8 
 

 العربيااة   تعلاايم اللغااةق مااارور،  غااري   أم  كااا   مااارورا التالميااذ،  بااأحوال  املناساا 

و   ، تعليما  بداياة  يف مناسبة  ة قطري  دمياتخ املعلم  كا    التعليم لو جناح  يقتضي على

يف   نشيطو التالميذ   ليكو   املعلم مذكرة   على جدا  مهمة  املناسبة   الطريقة  اختيار

 ( ٢:  ٢٠11 ،التعليمية. )خليل اهلل العملية   اشرتاك

  تاألف اجلاامع( )يف املعجام املعااني الفلاافة( كماا قاد كتا  علام  يف)  الرتكيا 

أما )يف القاموس املعجم الوسيط،   التحليل يقال ب  :   البايطة، و مكاونات    م  الشيئ 

الارراء  بعا    جتماع  كاأ  كال   لتشاكيل  نيشاي   بني : مجع اللغة العربية املصر( تركي 

 مرك . واحد   رأي   يف  ما   لةماأ حول 

مبوضو، الكلمات يف منط   لقيتع  الذي  ، وضاملو  كإحدى الرتكي   ذلك،   و مع

:  ٢٠1٣رحيمااة،املعنااى. )بياا  و  مرتبااا ولاا  تكااو    ترتياا  اللغااة ، جعاالاجلملااة

1٦1).  

  كلمة املرتباة، لكا   اىل  الكلمات هيكل  فقد الفهم   ليس  الرتاك  تعليم  ولك  

)علام النحاو هاو :  .جي  على اهتمام حر  االخري فى النصوص العربية بعلم النحاوي



 
 

9 
 

علم يبحث ع  أواخر الكلمات العربية عند تركيبها فى اجلملة، )كتاب علام الصار ، 

  (1معهد دارالاالم كنتور : 

 ماادة علاى  هاي   اإلبتدا.ياة التالمياذ يف املدرساة   تعلما  الاذي   و أما الرتكيا 

 (  :iv  ٢٠1٦العربية. )النااء،   اللغة  يف  اجلملة  هيكل أو   اجلملة شكل 

  يف العملياة  إمهاهلا عند دور االختصااص املعلام ميك    ال اللع    دور  أسلوب

 ا كااا إذو   عظيمااة يف حتصاايل الدراسااي األقصاايّ، فرصااة  التعليميااة. ألاااا أعطاا  

حاصال  يف  اللعا  توجاد فار  غاري االيااتخدم أسالوب  التعليمياة   العملياة  يقارن  بني

 العملياة   يف اللعا    أسلوب  إستخدام تنمية  علىمع ذلك، إعطاء اهتمام الدراسة. و

 .التعلم  النتيجة  أقص  سينت  التعليمية 

  تعليااق األشااياء  إىل  حيتااا   املباشاارة  طريقااة باسااتخدام   العربيااة اللغااة  تعلاايم 

 (٥٠:  ٢٠1٦ واحلركة. )ناندان  قاسيم،  والصورة  واألمثلة

يف   كياا اصاايد الرتعاا  ل  أساالوب  اسااتخدام  علااى باحثااة تعتقااد ال ولااذلك، 

 .اإلبتدا.ية  املدرسة  يف  الرتكي  مادة   العربية اللغة   تعليم عملية 
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  : منها كي  االرت صيد   لع   ةيعمل خطوات  وهذه 

 الفهم خطوات

  سبق  ال   اتداملفر  املعلم  ذكر 

 تعليمها للتالميذ.

  

 

املفردات  ذكر  
 

 .الرتكي   مادة املعلم  بيّ   

  

 

 الدرس  بيا 

 .اللعبية  طريقة املعلم   بيّ  

 

 

 اللع   بيا  

 

فيها    الصغري  الفريق  جعل املعلم 

  م   أنفار مخاة  أو   أربعة

 .التالميذ

 

 قيالفر جعل 

 

دط  و  ياتعد الفريق  كل ل 
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 اللع  .الابورة  أمام املناس   كي  االرت

 

لتالميذ، لكل   الوق   املعلم  اعطاء 

 .اإلجابة إلمالء   دقيقتني  التالميذ

 

 اإلجابة وق  

املعلم  ذكر   اللع   انتهاء  بعد 

 .الصحيحة  االجابة

 

 التقييم 

 

الصحيحة  أعطى املعلم  العالمة  

 .املخط ة  إجابة  يف

 الصحيحة   اإلجابة شرح 

 

يف   كثري  املخطئ  اجلواب كا    إذا 

العقاب   فعليهم الفريق،  إحدى 

  .اليومية  املادة  البيا   ذكر  على

 

 العقاب  ءإعطا

 كي االرت صيد  لع   عملية   خطوات:  1.1اجلدول  
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  كي  هو اللع  لتحريك التالميذ حنو التعلم الرتكي االرتصيد أسلوب لع  

:  ٢٠1٣خيال التالميذ بصلة كلمة إىل كلمة أخرى. )موجي  و رمحاون ،   خالل

1٧٣) 

( اجلان  العلمي املتعلقة بالعملية التعليمية ٢٣:  ٢٠٠٨قال بلوم يف )سدجانا، 

 (ه( التحليل، د( العمل، الفكرية، تتكوّ  م  ستة، منها : أ( العلم، ب( الفهم،  

 .التطبيق املرك ،  و ( 

تعلم اللغة العربية مادة الرتكي  ال  تريد حتقيقها  علىالتالميذ  قدرة  وهناك 

 : هي  العلمي، باجلان    الباحثة

ية العرب  اللغة  التالميذ على تعلم  قدرة

الرتكي  مادة   

   االختصاص 

قدرة  التالميذ على معرفة  ترتي  

 الكلمات املؤكدة.

 العلم

قدرة  التالميذ على بيا  مواقف 

يف الرتتي  الكلمات   الكلمات

 الفهم
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 املؤكدة.

اجلملة    التالميذ على  جعل   قدرة

يطة.االب  املفيدة   

 العمل

  ماتالكل  تطبيق  التالميذ على  ميك 

اجلملة.  بقواعد  املناسبة  

 التحليل

الكلمة   بيا   على  التالميذ  ميك 

 عملها.  مع  املناسبة
 

 

 املرك 

لمة  الك  بني  على فر   التالميذ  ميك  

املخط ة. و  الصحيحة  

 التطبيق

 الرتكي   مادة  العربية اللغة  التالميذ على تعلم   قدرة:  1.٢اجلدول 

لتالميذ إىل كي   ياب  ااأ  أسالي  التعليم  لع   الصيد الرتكلها، على هذه 

   التالميذ ثقة أنفاهم. سيكوإىل يااعدهم  اإلبداعي و و اإلجابيالتفكري 

ممتنع  باستخدام  لع   ليحرك شجاعتهم، وثقاهتم.   محاهليف التعلم أل   و متحما
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  العربية  اللغة  التعليم  مع  كي اصيد الرتبني لع   املنهجي في  أثرشكل  ، علىلذالك

 لرتكي .ا   مادة
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العربية  اللغة  تعليم  

كي االرت  صيداستخدام   أسلوب  لع     

 ات ال  سبق  تعليمها للتالميذ.داملفرذكر املعلم  .1

 .بيّ  املعلم مادة الرتكي  .٢

 .بيّ  املعلم طريقة اللعبية .٣

 .فيها أربعة أو مخاة أنفار م  التالميذ  جعل املعلم الفريق الصغري .٤

 .دط الرتكي  املناس  أمام الابورة  لكل الفريق ياتعدو .٥

 .اعطاء املعلم الوق  لتالميذ، لكل التالميذ دقيقتني إلمالء اإلجابة .٦

 .بعد انتهاء اللع  ذكر املعلم االجابة الصحيحة .٧

 .أعطى املعلم  العالمة الصحيحة يف إجابة املخط ة .٨

 .إذا كا  اجلواب املخطئ كثري يف إحدى الفريق، فعليهم العقاب على ذكر البيا  املادة اليومية .9

 

 قدرة التالميذ على تعلم اللغة العربية مادة الرتكي 

 قدرة  التالميذ على معرفة  ترتي  الكلمات املؤكدة. .1

 قدرة  التالميذ على بيا  مواقف الكلمات يف الرتتي  الكلمات املؤكدة. .٢

 يطة.ااجلملة  املفيدة  البذ على  جعل قدرة  التالمي .٣

 تطبيق الكلمات املناسبة بقواعد اجلملة.ميك  التالميذ على  .٤

 ميك  التالميذ على بيا  الكلمة املناسبة مع عملها. .٥

 الكلمة  الصحيحة واملخط ة. ميك  التالميذ على فر   بني  .٦
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 ة البحث يضالفصل الاادس : فر

حث ال  بأو اإلجابة املؤقتة ع  مشاكل ال االقرتاضات والفكريةة هي يضالفر

  جي  حتقيقها باستخدام البيانات واحلقا.ق أو معلومات ال  مت حصوهلا على نتيجة

: ٢٠٠9 ٫املوثوقة. )سيدرمينة فى ياياسونريا   و تيدي فرييتنا  الصاحلة البحث 

1٤9) 

  لدى  صيد الرتكي  لع   تخدام مقارنة  اس إىل   توجيهها  سيتم  البحث هذا 

  اللغة  تعليم  يف  بعد استخدام  التالميذ يف قدرهتم على تعليم اللغة العربية قبل و

  م   احلاابية  "ت"  قيمة  سيتم مبقارنة  اختباره الرتكي . غر    مادة  ع   العربية

 منها:  ادالصة و  ,اجلدولية  "ت"

، اجلدولية الفريضة الصفرية مردود احلاابية أكرب م  "ت"  "ت" ا فإذ .1

 التابع. متغري  متغري املاتقبل و  بني  أثر  مقبولة،  هلا  املقرتحة  الفريضة

 مقبولة،  الصفرية  الفريضة  أصغر م  "ت" اجلدولية  احلاابية "ت"   فإذا .٢

 .التابع  متغري  و  املاتقبل  متغري  بني  يأثر  ، المردود  املقرتحة  الفريضة
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  كي  علىاالرت صيد  لع    أسلوب  استخدام فى   األثر عدم  : الصفرية  ة يضالفر

 تعليم   فى كي  اقدرة تعليم اللغة العربية قبل و بعد استخدام أسلوب لع  صيد الرت

 الرتكي .  مادة ع     العربية اللغة 

  على قدرةكي  اوجود األثر يف استخدام أسلوب لع  صيد الرت املقرتحة : ة يضالفر

 اللغة  تعليم  فى   كي االلغة العربية قبل وبعد استخدام أسلوب لع  صيد الرت  تعليم

 الرتكي .  مادة ع     العربية

 الاابقة   ثالبحوالاابع :  الفصل 

 منها :  ذات صلة فيها البحث   الدراسة  هذه  إ 

النحوية فعالية تطبيق ألعاب التعليمية" مزاد القواعد "لترقية الكفاء  .1

الثانوية" بهاء الدي  "تاما   سةرمد لعاشرلطالب الفصل ا

فاعلية  هذه رسالة البحث يبحث ع . (٢٠1٣سيدوارجو )

حنو طالب،   باملزرعة لتحاني قدرة الغرافيكي   التعليم تطبيق 

فعالية التعليمية إىل الصف العاشر يف ااملدرسة تركي   جوان  ال
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العالية هبوالدي  متا  سيدورجو، و كا  التعليم يركز على التعليم 

 النحو. 

 الباحثة هي، يف   بحثت الذي  البحث مع موضو، هذا   بني  الفر 

. ةالدراسي  املواد  و اللع ،   و التعليمية،   ليةفعاال وان  جتركي   

الصف ادامس يف املدرسة اإلبتدا.ية إىل   الباحثة  بحثت و

 اللغة  التعليم   كي ، يفاصيد الرت لع  لباندون ، با  الثانية  كوميةاحل

 الرتكي .  مبادة   العربية 

" يف  make a matchالبطاقة " وسيلة   ع  تنمية الرسالة البحث  .٢

الذي  ٢٠1٥مبدرسة العالية يف الانة  صفي  و الرتكي    التعليم

 )رزا أوليل ميارة زي (   كتبت 

 make a "  البطاقة  وسيلة  ع  تنمية بحث ت الرسالة البحث  هذه 

match "   العالية،  إىل التالميذ مدرسة  وصفي  الرتكي   التعليم  يف

  الصوار  بطاقة الوصفي، بالع   الرتكي     مادة  ع   بحثت و هي 

" make a match ".  
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  فعاليةالوان   جتركي    يف  الرسالة البحث  هذهالفر  بني 

إىل   الباحثة  بحثي  و. ةالدراسي  التعليمية، و اللع ، و املواد

لع  لندون ، بااب احلكومية   تدا.يةاإلب الصف ادامس يف املدرسة 

مبتدأ و الرتكي  )  مبادة  العربية  اللغة  التعليم  كي ، يفاصيد الرت

 خرب(.

  Fahtar Berbasis Adobe“ اللع    تنميةع  البحث  الرسالة  .٣

Flash CS5”  العالية  يف املدرسة  الرتكي  الصف العاشر  يف التعليم 

  ليليالذي كتبت     ٢٠1٥  الانة  يف  الثانية ماالن  احلكومية 

 Fahtar "اللع    تنمية  ع  حبث   علمي حبث  هذا كاوماواتي . 

Berbasis Adobe Flash CS5”    الصف   التعليم الرتكي يف  

 ماالن .   الثانية احلكومية   العالية  مدرسة   العاشر

فعالية الوان  جتركي    يف  الرسالة البحث  هذه   بني  الفر 

يف  الصف ادامس إىل   الباحثة بحثت والتعليمية، و اللع . 

  صيدلع  لبا باندون ،   احلكومية  ثانيةاإلبتدا.ية ال  املدرسة

 كي .االرت
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تعليم النحو بالعبة "حتر اجلمل" و أثره على ع  الرسالة البحث  .٤

حتصيل التالميذ الدراسى في  )دراسة شب  التجريبية على التالميذ 

ساروجني سنة   ٤٠الصف الاابع فى املعهد االحتاد االسالمى 

 ع   علمي حبث   هذا حبث. الذي كتبت  أيع نور جنة  ( ٢٠1٨

النحو بالعبة "حتر اجلمل" و أثره على حتصيل التالميذ  تعليم 

الدراسى في  إىل الصف الاابع يف املعهد االحتاد االسالمى 

 ساروجني.٤٠

العملية موقعة  حث ، و الب تأثري يف  الرسالة البحث  هذه الفر  بني  

ع    الباحثة بحث ت الدرس، و خطواة اللع . و  التعليمية ، و مادة

 ادامس يف املدرسة   الصف  إىل بحث التالميذ، و ت  قدرة  ترقية

  مبادة احلكومية الثانية  باندون ، يف التعليم اللغة العربية  اإلبتدا.ية 

يف  خطوات  اللع ،  فال  تكت   الباحثة  اإلجابة  و الرتكي  ، 

الصحيحة  بل  تبدأ  باللع   جديد  مع  تكوي   تراك   املبتدأ  و  

 ادرب. 

 


