
1 
 

 باب األولال
 مقّدمة
 

 خلفية البحث  ﴿أ﴾
ىف الواقع أن اللغة على وجو عام تنمو و تتطور وقفا لنمو مستحدما. ووجو 
اللغة تأخذ دورا ىاما حلضارة الناس وثقافتهم الدينية. وذلك تتجلى وتظهَت من 

الىت  قدرهتم و خربهتم على تـأليو الكتاب العملية وتطوير العلوم والتكنولوجيا والفنون 
كانت اللغة ذات أمهية ألجلها. اللغة ىي نظام يتكون من الرموز، وادلزروعة، و 

 1ميكن تغيَتىا لغرض التعبَت عن الشخصية أو التواصل بُت األفراد.
اللغة ىي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم. ولكل قوم ورلتمع ذلم 

وكذلك أداة تبليغ  لغتهم اخلاصة ألجل تغيَت عن أغراضهم ومقاصدىم ومشاعرىم.
 2وحيصل بقياسها ربليل دلا خبَته اإلنسان على خالف بُت مجاعة وأخرى.

اللغة أداة اإلتصال وىي من أىم الظواىر اإلجتماعية اإلنسانّية عرب تاريخ 
البشريّة، هبا تظهر األّمة شخصيتها، فهي مرأة صادقة تعكس ما تتمتع بو األّمة من 

وتقاليد، ويبُّت نظرهتا للحياة فلسفتها يف الوجود ثراء عاطفّي وعقلّي وعقائد 
 3والكون، وما زبضع لو من مبادئ يف السياسّية والتشريع واألخالق.
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تعليم اللغة العربية األساسية ىف ادلعهد ادلوّدة اإلسالمّي للبنات يعٌت حُت 
ذبلس الطالبة ىف السنة األوىل من دراستهن. فلما إستوعبت أساس اللغة العربية 
جيدة فتسهل على متابعة درجات بعدىا. ولكن ىف الواقع مل تكن كفاءة لغة 
الطالبة جيدة. وكلها تتوقف على أدوار ادلدرسُت وإىتمامهم ىف تنفيذ طرق التدريس 

 واستخدام وسائل اإلضاح ىف تعليم اللغة العربية جيدة.
بية للتالميذ ومن ادلعروف أن عملية تعليم اللغة العربية وتعليمها كاللغة األجن

وادلعلمُت اإلندونسيُت ليست بأمر سهل بل ىنا كعدة ادلشكالت اليت تواجههم. 
حيث على احلديد يف ىذا األمر: و تعليم اللغة األجنبية ليس بأمر السهل أو اذلُت 
لكنو مع البحث و الدراسة أمكن الوصول إىل عدة طرق لتعليم اللغة يف وقت 

أية لغة ألجنيب عنها مشكلة تستحق التفكَت و  قصَتة و جبهد معقول. إن تعليم
 4البحثو اإلىتمام.

جبانب ذالك، الطالبة ادلوّدة ليست كلهن متخرجت من ادلدرسة اإلبتدائية 
الدينية لكن من ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية. والطالبة من ادلدرسة اإلبتدائية 

ن يف ادلدرسة اإلبتدائية مل احلكومية تشعرون بالصعوبة لفهم الدرس باللغة العربية، أل
 تنال الدرس اللغة العربية.

ادلطالعة ىي إحدى فروع اللغة العربية، وىف تعليمها حيتاج إىل خطوات 
معينة. إن الغرض من دروس ادلطالعة ىو تعويد الطالبة فهم ما يقرؤون من الكتاب 

اإللقاء  وغَتىا فهما جّيدا سريعا من غَت كّد أو مشقة، مث جودة النطق و حسن
 5حىت يسهل على السامع أيضا فهم اآلراء وادلعاىن الىت يراد توصيلها إليو.

                                                           
 .3تاريخ(،  بدون دارادلعارف،: )القاىرة ،العرب لغَت العربية اللغة تعليم مشكالت ،احلديد علي4
 .11(، 2111السالم، ، )فونوروغو: دار الًتبية والتعليم اجلزء الثالث زلمود يونس، 5
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الطالبات يتعّلمن عن مادة ادلطالعة، و الكتاب ادلستخدم ىف معهد "ادلوّدة" 
اإلسالمّي للبنات جوفَت جيتيس فونوروغو ىف تدريس مادة ادلطالعة لطالبات الصّف 

 الّفو زلمود يونس." 1،2،3األول ىو كتاب "ادلطالعة 
كان ادلدرس ىف تعليم ادلطالعة كوسيلة التعليم حىت  تتعود الطالبة هبا. وقد 
يكون ادلدرسون يتكلمون باللغة العربية مقًتنا باإلشارات إىل وسائل التعليم مثل 
الصورة أو الصنم أو الشكل ... اخل كلما تصعب الطالبة ىف اإلدراك عن مقالة 

 .دلواد الدراسيةمدرسها أو على فهم ا
 ادلدرس يساعد تفوقها أثبتت وقد  التعليم وسائل النتائج من وقدظهرت

 أسرع وكذلك ادلدرسي، الكتاب يف الدروس ادلواد من الرسالة إيصال يف اوادلعلم
 أوالتعزيز القوة لديها  التعليم وسائل التالميذ. قبل من الدرس للقبض سهولة وأكثر

 واحليوية. اخلالقة التغَتات ذباه وسلوكهم التالميذ مواقف تغَت أن ميكن اليت اإلجيايب
 حاليا تطور حيث التعليم، يف التعليم وسائل لدور حاجة ىناك ىذاالصدد، يف

 .والتعلم التعليم نظم يف اليتجزأ جزءا ولكن أداة رلرد تعد مل التعليم وسائل
وأما استخدامها لكن بعض ادلدرسُت مل  يستخدموا وسائل اإليضاح فعالة. 

حقيقيا فتكون ربليال ذلذه ادلشكلة و توضيحا و مساعدة ىف زبفيف أى صعوبة فيو 
 خاصة ىف تعليم ادلطالعة للصف األول دبعهد ادلوّدة اإلسالمّى للبنات.

وبالنسبة إىل اخللفيات السابقة، ترى الباحثة أمهية ىف " استخدام وسائل 
اإلسالمّى  ادلوّدة"بادلدرسة ادلتوسطة " "أ" ولىف تعليم ادلطالعة للصف األ دلصورةا

 "2115/2116للبنات جوفَت جيتس فونوروغو السنة الدراسة 
 

 تحديد البحث ﴿ب﴾
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استخدام الوسائل ىف و  التعليم ادلطالعة، ىف ىذا البحث حددت الباحثة عن   
ىف تعليم  صورةادلدرس ىف استخدام وسائل ادل تعليم ادلطالعة، وادلشكالت الطالب و

 ادلطالعة.
 

 أسئلة البحث ﴿ج﴾
مستندة باالنظر اىل ادلذكور يف خليفة البحث فيلخص الباحثة دبشكالة 

 البحث كما يلي:
اإلسالمّى  ادلوّدة"بادلدرسة ادلتوسطة " "أ"كيف تعليم ادلطالعة للصف األول  .1

 ؟2115/2116للبنات جوفَت جيتس فونوروغو السنة الدراسة 
بادلدرسة  "أ" ىف تعليم ادلطالعة للصف األول ادلصورة الوسائلكيف استخدام  .2

اإلسالمّى للبنات جوفَت جيتس فونوروغو السنة الدراسة  ادلتوسطة "ادلوّدة"
 ؟2115/2116

ىف تعليم ادلطالعة  صورةىف استخدام وسائل ادل ةو ادلدرس اتبالمشكالت الطما  .3
للبنات جوفَت جيتس   اإلسالمىّ  بادلدرسة ادلتوسطة "ادلوّدة" "أ" للصف األول

 ؟2115/2116فونوروغو السنة الدراسة 
 أهداف البحث ﴿د﴾

 وأما أىداف البحث يف ىذا البحث فيما يلي:
اإلسالمّى  ادلوّدة"بادلدرسة ادلتوسطة " "أ" دلعرفة تعليم ادلطالعة للصف األول .1

 2115/2116للبنات جوفَت جيتس فونوروغو السنة الدراسة 
بادلدرسة  "أ" استخدام الوسائل ىف تعليم ادلطالعة للصف األولدلعرفة  .2

اإلسالمّى للبنات جوفَت جيتس فونوروغو السنة الدراسة  ادلتوسطة "ادلوّدة"
2115/2116 
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ىف تعليم  صورةىف استخدام وسائل ادل ةادلدرس و اتبلادلعرفة ادلشكالت الط .3
اإلسالمّى للبنات  ادلوّدة"بادلدرسة ادلتوسطة " "أ" ادلطالعة للصف األول

 2115/2116جوفَت جيتس فونوروغو السنة الدراسة 
 

 فوائد البحث ﴿ه﴾
 ترجوا الباحثة أن يأتى ىذا البحث بالفوائد, نظرية كانت أم عملية، منها:

 الفائدة النظرية .1
ترجى نتيجة ىذا البحث أن تنفع لضربّية احلسنة العلمّية ىف الًتبّية   

بادلدرسة ادلتوسطة  "أ"ولتوسيع الثّقافة العلمية ىف تعليم ادلطالعة للصف األول 
 ادلوّدة" جوفَت جيتس فونوروغواإلسالمية "

 الفائدة العملية .2
 للمعهد . أ

سائل اإليضاح ىف ترجى نتيجة ىذا البحث أن ترتفع اجلودة ىف إستخدام الو  
"ادلوّدة" جوفَت جيتس فونوروغو. لزيادة ادلعارف العلمية  درس ادلطالعة دبعهد

 ادلهمة ىف تعليم ادلطالعة ادلناسبة بادلهنة التعليمّية ىف ادلستقبل.
 للمدرسة  . ب

إىل  ليكون البحث أحد ادلراجع يرجع إليها ادلدرسة ىف إعطاء التشجيع
 ات ىف عملية التدريس.بلطاالادلدرس أو ادلدرسة وكذلك 

 ةللمدرس . ج
 من الفهم إلعطاء السهولة إلصالح الطريقة التدريس وآلة ةعرف ادلدرس

يعٍت بالوسائل اإليضاح، ومهارة لإلختيار  طالباتال أذىان إىل الدرس مادة
يرجى ىذا البحث ان . الوسائل مناسب يف إعطاء ادلادة الدرس ادلطالعة
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بادلدرسة  ""أ لىف ترقية تدريس ادلطالعة للصف األو  ةيعطي ادلعرفة للمدرس
 ادلوّدة" جوفَت جيتس فونوروغو.  ادلتوسطة اإلسالمية "

 للباحث . د
لزيادة ادلعارف العلمية اجلديدة يف تعليم ادلطالعة ادلناسب بادلهنة التعليمية يف 

 ادلستقبل.
 

 منهج البحث ﴿و﴾
 مدخل البحث .1

إستخدمت الباحثة نوع البحث ذلذا البحث العلمي على سبيل البحث 
و البحث النوعي ىو إجرآت البحث الىت تنتج  (Qualitative research)النوعى 

كاألصوات ادلكتوبة أو من ألسنة   (Descriptive data)البيانات الوصفية 
عن  إستخدم الباحثة ادلدخل النوعي الوصفي6األشخاص و طبائع ادلتأملة.

بادلدرسة ادلتوسطة  "أ" ىف تعليم ادلطالعة للصف األول صورةاستخدام وسائل ادل
 "2115/2116 ادلوّدة" جوفَت جيتس فونوروغو السنة الدراسةاإلسالمية "

 

 نوعية البحث .2
وذلذا يدخل البحث العلمي ىف جنس البحث ادليداين ومطالعة ادليداين 

الكاملة ولتقرير عمل الذي سيأخذ خبطوة الذي يقصد ىذا وىي لنيل ادلعلومات 
 7ادلهّمة ىف البحث العلمي.

                                                           
 .36(, 2113جاكرتا: رينيكا جيفتا, )، Metodologi Penelitian Pendidikan ماركونو, 6
 4(، 2111) جوكجاكارتا : أندى أوفسيت، ، Metodologi Research I سوترسنو ىادى،7 
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 حضور الباحث .3
حضور الباحثة يتعلق هبذا البحث ألن الباحث ىو إحد الوسائل 

 .(Human Instrument)اإلنسانية األساسية 
ادلستخدم ىو ( Scientific paradigm)جلمع البيانات، ادلنهج العلمي 

 ستفتاء أو الوسيلة األخري.اإلختبار التحريري أو اإل
الشخص ىو أفضل الوسائل جلمع البيانات وفهم أنواع التّبادالت ىف 

 8ادليدان واحلصول عليها.
 مكان البحث .4

و ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مكان البحث الذي يتخذ الباحث ى
 .2115/2116 ادلوّدة" جوفَت جيتس فونوروغو السنة الدراسة"

أخدت الباحثة ىذا ادلكان ألن مل يوجد البحث اليت تبحث عن 
 ادلشكالت التعليم ادلطالعة باستخدام الوسائل اإليضاح. 

 مصادر البيانات .5
مصادر البيانات ىي ادلصادر الىت حصل عليها الباحث من ميدان 

 9البحث.
 (Informan)ادلخرب  .أ 

وكذلك يقصد ادلخرب ىف ىذا البحث ىم ادلدرسون وادلوظفون 
 ادلوّدة"ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية " الباتالط

                                                           

 .19، (211)بندوج: رماج روسداكريا،،  Metodologi Penelitian Kualitatifالكسي ملييوع،  8 
(, 2113، )جاكارتا : Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktekسوىارمسي اريكونطوا,  9

11. 
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 (Dokumentasi )الوثيقة  . ب
يقصد بالوثيقة ىف ىذا البحث ىو الوثائق أو الصور أو اذلواش 

 11ادلدونة ىف الكتاب أم غَت ادلدونة.
 أساليب مجع البيانات .6

 و أساليب مجع البيانات يف ىذا البحث ىي:
 ( Observation Method ) طريقة ادلالحظة  .أ 

طريقة ادلالحظة ىي تأمل و كتابة منظمة على الظواىر ادلبحوثة. 
إستخدامت  11طريقة ادلالحظة تصلح أن تعمل مباشرة أو غَت مباشرة.

الباحثة من نوعية ادلالحظة ىي ادلالحظة النظامية دبعٌت اذليكل 
(Structured observation)  الىت ذلا عالمة يعٌت ىيكل فيو الدوافع

 ة ىف نوعو أوال وعالمة خاصة من كل دافع ىف ذلك النوع.ادلنظم
إستخدمت الباحثة ىذه الطريقة للحصول على األحوال  

 احملتاجة ىف ىذا البحث العلمى، كما يلى:
أحوال ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية "ادلوّدة" جوفَت جيتس  (1

 فونوروغو.
و  اتبلاطاستخدام الوسائل ىف تعليم ادلطالعة، وادلشكالت ال (2

ونتائج تعليم  ىف تعليم ادلطالعة، صورةىف استخدام وسائل ادل ةادلدرس
اإلسالمّى  بادلدرسة ادلتوسطة "ادلوّدة"" "أللصف األول  ادلطالعة

 2115/2116للبنات جوفَت جيتس فونوروغو السنة الدراسة 
                                                           

 .36نفس ادلرجع،  11
 

 .15(, 2114كجاكارتا: اندي اوفسيت,)جو ،Metodologi Research IIسوتريسنو ىادي,  11
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 (Interview Method) ب. طريقة ادلقابلة 
البيانات الىت ترجى منها ادلواصلة طريقة ادلقابلة ىي الطريقة جلمع 

على  تنقسم ادلقابلة Donald Aryرأى  12ادلباشرة بُت الباحثة و ادلخبَت.
قسمُت مها أسئلة مفتوحة و أسئلة غَت مفتوحة. إستخدم الباحث بأسئلة 
مفتوحة ألن السؤل واجلواب الذي يعطى إىل ادلخرب قد ثبتت أوال من 

 لطريقة جلمع البيانات من:القابلة. إستخدمت الباحثة ىذه ا
تعليم ادلطالعة و ادلشكالتو  ادلطالعة عن استخدام الوسائل ىف ةمدّرس (1

اإلسالمّى للبنات  بادلدرسة ادلتوسطة "ادلوّدة" "أ" صف األول اتبلاللط
 جوفَت جيتس فونوروغو.

اإلسالمّى  بادلدرسة ادلتوسطة "ادلوّدة" "أ" بعض طالبات الصف األول (2
 جيتس فونوروغو.للبنات جوفَت 

اذلدف من استخدام ىذه الطريقة ىو نيل البيانات عن كيفية 
ادلوّدة" بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية " "أ" تعليم ادلطالعة للصف األول

 جوفَت جيتس فونوروغو.
 (Documentary Method )ج. الطريقة الوثيقية 

 الطريقة الوثيقية ىى مجع البيانات بطريقة الًتاث التحريرى،
والكتب وغَتىا الىت ذلا صلة بالبحث. استخدم الباحثة الطريقة الوثيقية 

ادلوّدة" جوفَت لة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية "لنيل البيانات عن حا
 جيتس فونوروغو.

                                                           

)سورابايا: رينيكا ، Metodologi Penelitian Pendidikan: Suatu Tinjauan Dasar ياتيم ريانطوا، 23
  .83(، 2113جيفتا، 
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 تاريخ تأسيسها وادلوقع اجلغرايف فيها. .1
وأحوال ادلدرسُت الف تركيب ادلنظمة يف ادلدرسة ويف الصف األول  .2

 ووسائل ادلدرسة. الباتوالطوادلوظفُت 
 ربليل البيانات .7

ىف ىذا البحث يستخدم الباحثة أسلوب ربليل البيانات ىي ربليل 
 13,(Huberman)و ىوبَتمان  (Miles)وصفي كيفي على طراز ميلس 

 ولتحليل البيانات يستخدم الباحثة بثالث طرق وىي كما يلى:

 
 (Reduction Data)زبفيض البيانات  .أ 

ىي عملية إختيارية, تركيز اإلىتمام, تبسيط ملخص و 
ربويل البيانات الظاىرة ىف ادليدان. ىف ىذا البحث ربصل الباحثة 

 (observation), وادلالحظة (interview)على البيانات من ادلقابلة 
ادلعقدة ىف التدريس واألعمال اليومية  من  (documentary)والوثيقة 

ادلدارس, مث زبفضها باختيار وربديد عن األحوال األصلية ادلتعلقة 
 بعملية تعليم ادلطالعة.

                                                           
)جكجاكارتا: اجلامعة ، Analisis Data Kualitatif ماطيو ب. ميلس و أ. ميكيل ىوبرماهنوبرمان، 11
 .19-16(، 1992اإلندونيسية، 

 زبفيض البيانات

 

 عرض البيانات

 اإلستنتاج 

 مجع البيانات
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 (Display Data)عرض البيانات  .ب 
عرض البيانات ىو تأمل ىف تركيب اإلعالم على شكل 

لبيانات مث نظام خاص لتسهيل الفهم عن معناه. وبعد زبفيض ا
تعريضها بتصميم على شكل تفسَت السرد األخبار. ىف ىذا 
البحث عرض الباحثة البيانات بنظام خاص عن تعليم ادلطالعة 

بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية " ادلوّدة" جوفَت  "أ" للصف األول
 جيتس فونوروغو.

 (Conclusion)استنتاج  .ج 
ع البيانات استنتاج ىو ربليل البيانات ادلستمر ىف مدة مج

أو بعدىا. ىف ىذا البحث ميكن معرفة تنفيذ تعليم ادلطالعة للصف 
ادلوّدة" جوفَت جيتس بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية " "أ"األول 

 14فونوروغو.
 فحص صحة البيانات .8

 لفحص صحة البيانات، استخدم الباحثةثالث طرق :

 أ. تطويل اإلشًتاك
ويشًتك وقتا طويال يف يكون الباحثة وسيلة يف البحث النوعى. 

 15.ميدان البحث. وفائدة ىذا التطويل لًتقية نوعية صحة البيانات
 ب. مواظبة التأمل

                                                           
 .21نفس ادلرجع.  14
 .Metodologi Penelitian Kualitatif، 175 الكسي ملييوع، 15
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الغرض من مواظبة التأمل إجياد اخلصائص والعناصر ادلناسبة 
بادلسألة ادلطلوبة مّث تركز الباحثة يف ىذه اخلصائص والعناصر بالتفصيل. 

ك يعطى الغرفة فمواظبة التأمل وبعبارة أخرى إذا كان تطويل اإلشًتا
 16يعطي التعمق.
 ج. ادلنهج التثلثي

ادلنهج التثلثي ىو اسلوب فحص صحة البيانات الذي يستفيد  
شيء آخر من خارج البيانات ألغراض التحقق أو مقارنة للبيانات. 

وأّما ادلنهج 17واألكثر من استخدمو ىو فحص من مصادر أخرى.
 يعٍت فحص من مصادر أخرى أيضا. التثلثي الذي إستخدمو الباحثة

 خطوات البحث  .9
البحث النوعي الميكن فصلو عن خطوات البحث، خطوات 
البحث ذلا خاصة أساسية ىي أن الباحثة كوسيلة البحث، فلذلك فإن 
خطوات البحث ىف البحث النوعي زبتلف عن خطوات البحث ىف غَت 

 البحث النوعي. 
 خطوات :أما خطوات البحث تنقسم إىل ثالث 

 (Tahap Pra Lapangan)خطوة ربطيط البحث  . أ
 ىذه اخلطوة تنفذ بأمور آتية:

 كتابة زبطيط البحث .1
 إختيار ميدان البحث .2

                                                           
 .177نفس ادلرجع,  16
 .178نفس ادلرجع،  17
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 طلب رسالة اإلستئذ .3
 استكشاف أحوال ادليدا .4
 إختيار ادلخرب واإلنتفاع بو .5
 إعداد أدوات البحث .6

 خطوة تنفيذ البحث، ىذه اخلطوة تنفذ بأمور آتية. . ب
 وإعداد النفس. فهم ميدان البحث .1
 دخول ادليدان .2
 اإلشًتاك ىف مجيع البيانات .3

 خطوة ربليل البحث . ج
فيعد أن إجتعمت البيانات كما أرادهتا الباحثة قام الباحثة 

 بتحليلها على الطرييقة الوصفية النوعية.
 

 تنظيم كتابة تقرير البحث  ﴿ز﴾
 كتب الباحثة تقريرا ذلذا البحث وقسمو إىل مخسة أبواب وىي :

ادلقدمة، وىى حيتوى على خلفية البحث، وربديد البحث،  الباب األول:
وفوائد البحث، ومنهج  وأىدف البحث،وأسئلة البحث،

 .البحث، وتنظيم كتابة تقرير البحث
مفهوم تعليم ادلطالعة، وىو اإلطار النظري، وحيتوى على:  :الباب الثاىن

 ىف استخدام وسائل، مشكالت صورةالوسائل ادل مفهوم
  ، وحبوث السابقة.صورةادل

عرض البيانات حيتوى على عرض البيانات العاّمة لبحث  :الثالثالباب 
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية "  دان اليت تًتكب من احلالادلي

وعرض البيانات اخلاصة  ادلوّدة" جوفَت جيتس فونوروغو
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استخدام الوسائل ىف تعليم و  التعليم ادلطالعة، حيتوى على
ادلطالعة، وادلشكالت الطالب و ادلدرس ىف استخدام وسائل 

الدرسة ادلتوسطة اإلسالمية " ب ىف تعليم ادلطالعة صورةادل
 ادلوّدة" جوفَت جيتس فونوروغو.

 ىف تعليم ادلطالعة صورةاستخدام وسائل ادلات ربليل البيان :الباب الرابع
 الدرسة ادلتوسطة اإلسالمية " ادلوّدة" جوفَت جيتسب

 فونوروغو.
 "أ" للصف األول التعليم ادلطالعةالتحليل عن  .أ 

اإلسالمّى للبنات  بادلدرسة ادلتوسطة " ادلوّدة"
 جوفَت جيتس فونوروغو

 استخدام الوسائل ىف تعليم ادلطالعة التحليل عن  .ب 
 بادلدرسة ادلتوسطة " ادلوّدة" "أ" للصف األول

 اإلسالمّى للبنات جوفَت جيتس فونوروغو

ادلشكالت الطالب و ادلدرس ىف  عنالتحليل  .ج 
للصف  استخدام وسائل اإليضاح ىف تعليم ادلطالعة

اإلسالمّى  ادلوّدة"بادلدرسة ادلتوسطة " "أ"األول 
 للبنات جوفَت جيتس فونوروغو

، النتائج من ىذا البحث واإلقًتاحات لإلصالح اسبةاخل الباب اخلامس:
 بعدىا.

 


