
لكالMake a Match تطب   لترقية مها 

  )MAN Negeri Kuala Simpangب  جتريبث (

لعلمي  لبحث 

  :عد 

منشا   في 

ملعلمني تاهيل  لتربية  لعربية بكلية  للغة    طلبة قسم تعليم 

لقيد   ١٢١٠٠٠٥٣١: قم 

 

  
  

إل ية  لدينية للجمهو لشنو  نيسية    ند

ية تشو كاال    بلنجسا حلكوميةإلسالميةجامعة 

  ٢٠١٥/  ه١٤٣٥



  سالة

ية جو كاال لنجسا امعة  حلكومية  إلسالمية  لتربية    مقدمة لقسم 

للحصو على شها  ملقر ملو   (S, Pd. I)كما من 

لتربية    علم 

  من

  

  

منشا   في 

لتربية لعربية بقسم  للغة    طالبة شعبة 

لقيد   ١٢١۰۰۰٥٣١: قم 

ملشرفني قع    مو

أل     لثا          ملشر    ملشر 

  

ملاجست( مد ناصر  ملاجست  )لدكتو    ليص 

 )١٩٨٠٠٩٢٣٢٠١١٠١١٠٠٤(   )١٩٧٧١٢١٨٢٠٠٦٠٤١٠٠٨( 



أل          ملشر   

 

ملاجست      لص،   . حلا ملاجست                         مد ناصر،  لدكتو            

لتو ١٩٨٠٠٩٢٣٢٠١١٠١١٠٠٤ :ظيفقم  لتو   ١٩٧٧١٢١٨٢٠٠٦٠٤١٠٠٨:  ظيفقم 

                                                                                                 

 

ئيس جلنة  ملاجست                                مد ناصر،  لدكتو     –١ 

ملناقشة          

لتوظيف          ١٩٧٧١٢١٨٢٠٠٦٠٤١٠٠٨:  قم   

لتوقيع          

 

لسكرت  ملاجست                                    لص،   . حلا     –٢ 

ملناقشة         

لتوظيف          ١٩٨٠٠٩٢٣٢٠١١٠١١٠٠٤:  قم   

       لتوقيع        

 

 

 



لعضو ملاجست                                    مد فضلى،      –٣ 

ملناقشة         

لتوظيف          ١٩٨٠٠٢٢٦٢٠٠٧١٠١٠٠٢:  قم   

  لتوقيع        

 

لعضو ملاجست                                    ة،   ٤–    موتيا 

ملناقشة         

  لتوقيع        

 

تإل لتربية  ملعلمأعتما عليه عميد كلية  نيهيل   

إل ية جو كاال  حلكومية بلنجساجلامعة  سالمية   

 

ملاجست  ، د فو لدكتو   

لتوظيف  ١٩٥٧٠٥٦١١٩٨٥١٢١٠٠١:  قم   

 



 

لشكر   كلمة 

لرحيم ن  لر هللا    بسم 

لسال    لصال   ، لعا يع  لعمل على  لذ فضل ب  بالعلم  حلمد هللا 

حلكم لعلو  صحابه ينابيع  له  على  لعجم  لعر  مد سيد    .على 

نتهى  لعربية بكلية  لباحثةفقد  للغة  ملقدمة لقسم  لبسيطة  لرسالة  من تأليف هذ 

متاما لبعض . لنسجا حلكومية إلسالمية ية جو كااللتربية جلامعة  هللا  بتوفيق 

لكلية ملقر  هذ  جبا  لو لتربية  لحوللشر  لتأهيلية علم  لشها  على 

  )S,Pd.I(إلسالمية 

لكال بـ  Make a Match"ملوضوحتت  لترقية مها 

MAN Kuala Simpang."  

 

تقد ب   لبحث   م فضل  خر هذ  لذين كا  لعرفا   لتقدير  شكر 

حدهم بشئ لوجو  يبخل  جلا , طلبت   خ  لعمل  ال هم   يكو حتد

  :منهم. ملخا

ملاجستاحة    لقرنني  حلا  لدكتو  ية جو كاال , ألستا  مدير جامعة 

حلكومية لنسجا   .إلسالمية 

ألستا   ملاجست كتو احة  ية جامعة أل ملدير لنائب , مد ناصر 

حلكومية جو كاال   .لنسجا إلسالمية 

ملاجست   مد ناصر  ألستا  لذ , احة  أل   علميا  عمليا لباحثةملشر 

إلنتها  لبحث ح  نية فكر  لبحث منذ بد عد هذ  حل  ته  كل مر جه خطو

جلز, منه هللا خ  لتقدير فله من  لشكر  لبحث عظيم    .من 

ألستا    لثا, ملاجست ليصاحة  فحقا يعجز لسا عن شكر  ,ملشر 

لبحث فلم يبخل  تقدير عد هذ  لتشجيع طو فتر  لعو  فقد قد للباحث كل 

كا لتفضله مبناقشة هذ , توجيهة لباحثةبعلمه  يضق صد يوما عن مساعد 



 د

 

ألثر  نفس  ك  ل لباحثةلبحث  لشكر   لثوفله م خالص  هللا عظيم  من   تقدير 

  .جلز

للغة  لباحثةتقدمي كما    ملعلمني  شعية تعليم  ألساتذ  لتقدير   لشكر  بكل 

حلكومية لنسجا إلسالمية  ية جو كاال  امعة  لتربية  فلهم من . لعربية بقسم 

هللا  لباحثة هم  جز لتشجيع  ملعا   لعلو   لتقدير على ما قدمو من  لشكر  كل 

جلز   .ع خ 

لذ   لكرمي  لد  سها  على  سرتى  متا هذ ما  هللا تعا فضل   كا له بعد 

لعمل الخال   ملعرفة  حلبيبة , لبحث مبا غرسه  نفسي من حب للعلم  لد 

ملستمر خ مع   حياتىل يطو ف عائها  كا     .ضلها عنقي 

ضع     لتو لعمل  خر هذ كل من ساهم   صدقائي  مالئيو  ألشقائي 

لو بكلمة تشجيع لوجو  لت, خ  عظيم  لشكر  المتنامجميعا خالص    .قدير 

لتوفيق   .هللا  

  

  

  لباحثة  

    

منشا                   في 

  ١٢١۰۰۰٥٣١:   لتسجيلقم 

  

 



 

  تويا

      .....................................................................    شعا

      .....................................................................    إلهد

لشكر          ..............................................................  لتقديركلمة 

ملشرفني         .....................................................................  تقرير 

لطالب       .....................................................................    قر 

لبحث       ....................................................................  ملخص 

لبحث با نيسية للغة ملخص        ..................................................  إلند

لبحث       ...................................................................  تويا 

  

  أل لفصل

  لعا إلطا

  ١      .....................................................................    ة  ممقد .

لبحث  .    ٣    .................................................................  سئلة 

لبحث   .   ٣    ...............................................................هد 

لبحث  .   ٤    .................................................................  فر 



 ي

لبحث  .   ٤    ...................................................................  ية 

لبحث .   ٥    ..................................................................  حد 

  ٥    ..............................................................  حتديد مصطلحا .

  

  لثا لفصل

  ظرنل إلطا

للغو   .    ٧    ..................................................  Make a Matchللعب 

 ٧    .........................................  Make a Match للغو للعب من نو  . 

للغو . ١   ٧    ...............................................  Make a Match للعب 

  ٩    ................................................  Role Playing )(  لد  لعب . ٢

ا. ٣ لشر   ٩    ............................................................. تبا 

  ٩    ...................................................  (Demonstration) رعل .٤

  ٩    ...........................................  Make a Match للغو للعب هد .

  ١٠    ..........................................  Make a Match للغو للعب تتفيذ فن .

  ١٠    ..................................................................  لكال مها. 

  ١٠    ..........................................................لكال مهامفهو . ١



 ي
 

  ١١    ....................................................  لكال مها تعليم  ية  .٢

يسهد . ٣   ١١    ......................................................  لكال تد

نب  بعض . ٤   ١٣    ........................................................  ملهمة جلو

  

لثالث   لفصل 

لبحث   منهجية 

لبحث م .   ١٦    ................................................................  نهج 

هاخلسلو  هتعين لبحث تمع .   ١٦    .........................................  تيا

لبحث.   ١٧    ...............................................................  متغ 

لبحث .     ................................................................    ١٧ 

لبيانا.   ١٩    ................................................................  مصا 

لبيانا.   ١٩    ..........................................................  سلو حتليل 

سة . لد حل تنفيذ   ٢٠    ...........................................................  مر

  



 ي

بعلفصل    لر

نية مليد سا    لد

لبحث   .  ٢١    ....................................  فيە لعربية للغة تعليمحملة عن ميد 

لطلبة . سني  ملد   ٢٢    .........................................................  حالة 

حتليلها.  لبيانا             ٢٦    ........................................................  عر 

لتعليمية. ١   ٢٦    ...........................................................  خلطو 

لطلبة. ٢ ال  للغو   مش للعب    ٣٥    ......................    Make a Matchتطبيق 

ال . ٣ ل لطلبة على مها  ال    ٣٦    ..................   MAN Kualasimpang بـمش

      

خلامس   لفصل 

ملقترحا لتوصيا  لبحث     نتائج 

لبحث ل.   ٤٢    ................................................................  نتائج 

  ٤٤    ....................................................................  لتوصيا. 

حا لإل.      ٤٤    .................................................................  قتر

جع ملر ملصا     قائمة 

لعربية .  جع   ٤٥    ................................................................  ملر

نيسية .  إلند جع   ٤٦    ..........................................................  ملر



 
 

 مل

منشا   للغويتطب ، ٢٠١٥في  للعب  لكالMake a Match  ق   لترقية مها 

أل ، MAN Negeri Kuala Simpangب ملاجست:  ملشر  مد ناصر،   . لدكتو

ملاجست. حلا: لثا  ملشر  .لص، 

للغويتطب: ساسية أللكلما  للعب  لكالMake a Match  ق    .لطلبة لترقية مها 

لعربيـة  للغة  لتعليم  عمة للنجا   لد مل  لعو للغو هو  ختـا  . للعب   

ل شيا  للغو يوجد  ل يو  يبلغ للعب  ل  ،ميكن  ينظر يعن غر  ملو 

ل جاهز ،يوصل للغو. لوسئل  للعب  لك  ملد  تعليم  ب للع ،بل ، قد 

يا  عيوبا ا مز للغو. للغو  سلوب Make a Match للعب  ملـو   هو  فى تقـدمي 

أل إللتعليم بيبحث عن تكوين ببطاقة  ملاقشة مع سئلة  بطاقة  ل ال بديوجد  جابة 

لطلبة لك  لعلمية  . تكوين  ملو  ملد  أليقسم  سـئلة  بطاقـة   لطلبة بطاقة 

لطلبـة مـايقر  . ملد بترنيم صحيح  يقر. جابةإل لك يقلد  لطلبة بعد   يسمع 

سة قر ملد مما يسمع  يمد  لطلبة  حلو  حلأ  لطلبة ليكر  يـد  مر   و 

لنا  .  

للعـب  بنا على ماسبق تكو  لرسالة هى كيف تطبيق  لبحث من هذ  سئلة 

لـ  ما  ؟ MAN Negeri Kuala Simpang بـ Make a Match للغو هي مشكال 

للغو للعب  لطلبة  تطبيق  لطلبـة Make a Match  يو جهها  لكال   لترقية مها 

  ؟MAN Negeri Kuala Simpangبـ

  

  

  

  

  



 

 

للغو للعب  لبحث هى ملعرفة تطبيق  هد هذ    Make a Match  لترقية مها

لطلبة  لطلبـة     MAN Negeri Kuala Simpangبـلكال   ملعريفة مشكال عند 

للغو للعب  لطلبة Make a Match  تطبيق  لكال  ـ لترقية مها   MAN Negeriبـ

Kuala Simpang.  

  

لرسالة هى  لبحث على هذ  لتحليلىمنهج  لبيانا قامت جل. لوصفى  مع 

لبحثـة عـن    . ستبانةإل ،ملقابلة ،لبحثة باملالحظة ل حصل عليها  ملالحظة  من 

تلطلبة على حفظ  مليد لبحث  تلفة  ،ضعيفةملفر لطلبة  جهها  ملشكال يو

لعربيـة،   من  للغـة  ملفر  ال مفهم  يد  لعربية  للغة  ملفر  حلفظ  ال عريف 

لناقص لتعليم  غ،ال بيئة تعليمية جديد. لساعة   لناقص  لتعليم  . لساعة  

للغو للعب  لباحثة  لباحثة  هنـا   Make a Match بعد تطبيق  ملالحظة   من 

لصف ثر نشط   لطلبة  لطلبة   ال  ل   .يا  مها 

سهم كي ينجحو  لطلبةفينبغى على لذلك  تهد   ترقية مها  

فع مد لل لعربيةللغة لكال خصوصا   لعربيةعلى تعلم لطلبة تد فعـا   للغة 

علهم يرغبو   لعربيةكب ح    .للغة 

  

  

  

  

 

  

  



 

 

إل لبحث باللغة  نيسيةملخص    ند

Avinie Darmansyah, 2015, Penerapan Permainan Bahasa Make a Match untuk 

Meningkatkan Kemahiran Berbicara Siswa di MAN Negeri Kuala Simpang. 

Pembimbing 1 : Dr. Mohd. Nasir, Pembimbing 2 : Mukhlis, Lc, M.Pd.I 

Kata dasar : Penerapan Permainan Bahasa Make a Match untuk Meningkatkan 

Kemahiran Berbicara Siswa. 

 Permainan bahasa merupakan factor pendukung keberhasilan dalam 

pengajaran bahasa arab. Dalam memilih permainan bahasa ada beberapa hal  yang 

perlu diperhatikan, antara lain : tujuan yang ingin dicapai, materi yang 

disampaikan, dan kemampuan guru yang mengajar permainan bahasa tersebut. 

Meskipun demikian, permainan bahasa juga memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Permainan Bahasa Make a Match adalah cara menyajikan materi pembelajaran 

dengan mencari pasangan melalui kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang harus 

ditemukan dan didiskusikan oleh pasangan siswa tersebut. Guru membagi bahan 

ajar kepada siswa berupa kartu pertanyaan dan kartu jawaban, kemudian guru 

membacakan bahan ajar tersebut dengan intonasi yang benar, siswa menyimak 

bacaan guru, dan guru menyimak setelah itu menirukan bacaan guru, dan guru 

menyimak latihan membaca dialog siswa serta memberikan perintah agar 

mengulang-ngulang dialog hingga lancer tanpa menggunakan konsep. 

 Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

penerapan permainan bahasa Make a Match untuk meningkatkan kemahiran 

berbicara siswa di MAN Negeri Kuala Simpang dan apa-apa saja kesulitan yang 

dihadapi siswa didalam menerapkan permainan bahasa Make a Match untuk 

meningkatkan kemahiran berbicara siswa di MAN Negeri Kuala Simpang. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dan alat 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan 

angket. Berdasarkan angket, peneliti melihat bahwa siswa didalam berbicara 

bahasa arab dinilai rendah, dengan permasalahan yang dihadapi siswa bermacam-

macam seperti kurang menghafal mufradat, tidak mengetahui arti kosakata, tidak 

ada suasana belajar yang baru, kurangnya jam pelajaran, dan sebagainya. 

 

 

 



 

 

 

Setelah guru menerapkan permainan bahasa Make a Match melalui observasi 

peneliti melihat ternyata ada peningkatan pada kemampuan berbicara siswa dan 

siswa lebih aktif di kelas. 

 Dan oleh karena itu, para siswa diharapkan bersungguh-sungguh dalam 

meningkatkan kemampuan berbicara khususnya pada bahasa arab dan diharapkan 

bagi guru untuk memotiva sisiswa dalam belajar bahasa arab sehingga membuat 

siswa senang belajar bahasa arab. 



١ 

أل   لفصل 

لعا   إلطا 

 مقدمة - 

لعربية  لعباللغة  قا ما . ربيةللغة 

لزخر سهللا تعلى     .كم� ت�ع�ق龵لو�ع�لَّا لَّي�ن�ا ع�ر�ب龷قر� ه�ا ج�ع�لن龵ن� : ٣ية ألو 
  

Artinya: "Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Qur'an dalam 
bahasa arab supaya kalian memahaminya." (Qs. Az-Zukhruf : 3)  

  

آلتية توضح لع كما  سو  للغة  ساسي لفهم  تعليم  ربية هو شر 

سيلة لالتصا بني لقر  كذلك  لعربية،  للغة  سيلة لتعليم  لكرمي  لقر  سة 

لك .صالللعبا ف هللا  للغةعلى  ألفكا من خال  نا  فكا لتعب عن   .، ميكننا 

ملوقف حلذلك يتض ب تعلمها   من هذ  لعربية هي شي  ستها  للغة  مما

آلخرين   .لتفاعل مع 

خل جتاهلقد  لعربية هتم  لك جعلت اللغة  لذ ب  مج هتماما  ومة بر حل

يس  لعربية تد   . لعامةدا صا ما ساسية ف ملخر حيث �ما للغة 

مل لللعب للغو هو  عمة للنجا  لتعليم عو ف ختا . ربيةللغة لعلد

ن  ينظر يعن غر لت  يو  ف يبلغ، ملو للعب للغو يوجد شيا لت مي

لت جاهز لوسئل  ، بل، قد . لت يوصل،  للغو للعب  لك  ملد ف تعليم 

عيوبا يا  ا مز للغو    .للعب 

للغو ملهو Make a Match للعب  لتعلسلو ف تقدمي  عن بيبحث م يو 

أل وين ببطاقة  بطاقة ت لإلسئلة  لطلبة جابة  لك  وين  ملاقشة مع ت   .١١البديوجد 

                                                        
١

62Istarani, 58 Model PembelajaranInovatif,  (Medan : Mediapersada, 2011),  h.  



 

 
 

لعليقسم  ملو  لطلبة بطاقة مملد  ل  إلجابةألسئلة ية  يقر . بطاقة 

لطلبة مايقر ميسمع . بترنيم صحيح دمل لك يقلد  يسمع  دلطلبة بعد 

يد ملد حلو  ر  لطلبة لي ل  يأمر  لطلبة  حلو  سة قر  لنا مما  .  

لعربية خصة ف ترنيمه،  للغة  سلو ف ثر مد يسئل  يستخد 

يب تل. يسئل  لعربية مناسب بلحظة  للغة  لطلبة  حالة للمد  صل  فة حت 

للغة  سل مثل  للغة بعملي  لك  لعربية فقد، بل، يقد يستخد  للغة  اليفهم عن 

لت خ أل إل ثا  ل  مل  لذ يستطيع   ألخر  ألجنبية  للغة  فجليزية  

لت يوجههاملد من  لطلبة  لعربية مناسبة بطابقة مد  حالة  للغة  البديقد ليطبيق 

سه   .الت تد

له  لك طريقة يوجد مش لطلبة ال تطبف تطبيق  ع، ال يريد  ليلفظ ، مثل 

ألجابة لك خطو يساعد  ألسئلة   لت غ لل. لطلبة إلجابة بنفسهمأل  طلبة 

يد، ف  لتعليم  حلو مامهمتهم لعل جد ليسمع  يد  ن مد لتأ حلالة مي هذ 

لة ملش   .تعليم قليل من 

لت مناسبة   لعربية  للغة  لتعليم  يثبت طريقة   لذلك مد البد يستطيع 

ل ملتعلم أل ما  لتعليم  ستخلتطبيق ف  عا  لت يقد   مر لطريقة تعليم  د 

ألهد   .فيصعب للمد ف حتقيق 

له  Make a Match للعب للغو �ذ ا ، حت  لطلبة  يستطيع نشا يريد 

لم  لعربيةلت ن مسر للغة  ، فالباحثة يريد  يبحث عن . تعليم مي لبيا  بذلك 

للغو'' للعب  لطلبة Make a Match تطبيق  ال  ل  MAN Negeri.Kualaبلترقية مها 

Simpang 
  

  

  



 

 
 

 سئلة لبحث - 

  :لرسلة كما يليذ لبحث  ه سئلةما 

للغو  كيف تطبيق. ١ لطلبة  Make a Matchللعب  لكال  لترقية مها 

  ؟ MAN Negeri Kuala Simpangبـ

لطلبة  تطبيقما. ٢ ل يو جهها  للغو  هي مشكال   Make a Matchللعب 

لطلبة  لكال    ؟ MAN Negeri Kuala Simpangبـلترقية مها 

 هد لبحث -  

لبحث  ه هد    :لة كما يليالرسذ ما 

للغو ملعرفة تطبيق. ١ لطلبة  Make a Match للعب  لكال   MANبـلترقية مها 

Negeri Kuala Simpang.  

لطلبة  تطبيق . ٢ للغو ملعريفة مشكال عند  لترقية  Make a Matchللعب 

لطلبة  لكال    . MAN Negeri Kuala Simpangبـمها 

 فر لبحث - 

ل  لفر  لطلبة ما  لرساله هو  لبحث  هذ   MAN Negeriفترضت 

Kuala Simpang  لطلبة  فهم ضعف  لعربية،  للغة  لتعليم  ال   ل ضعف مها 

لعربية للغة   . ملفر  

 

 

 

 

 



 

 
 

 ية لبحث  -

 :يليلة كما الرسذ لبحث  ه يةما 

  للطلبة . ١

لترقية مها لكال  Make a Match للعب للغو على تطبيق  يتعو� -

 .لطلبة

صلو على لنتيجة ملما  تطبيق - لترقية  Make a Match للعب للغو  

  .مها لكال لطلبة 

  للمد. ٢

 .لطلبة لترقية مها لكال  Make a Matchللعب للغو  يقد تطبيق  -

قص ل حتد  عمل -  .ية تعليم للغة لعربية  تعلمها يقد على معاجلة لنو

 للباحثة . ٣

 . حتصل على لبيانا ل حتتا ليها إلمتا كتابة هذ لرسالة -

جة لعلمية ل قر� -  .�ا جلامعة لقسم للغة لعربية حتصل على لد

 لبحثحد  -

للعب للغو حتديد لباحثة ملوضو هذ لبحث تطبيق : حلد ملوضوعية . ١

MakeaMatch  لترقية مها لكال لطلبةMANNegeri Kuala Simpang  

خصة    MAN Negeri Kuala Simpangبـجتر هذ لبحث : حلد ملكانية . ٢

  لثالصف 

لزمانية .  ٣ سى : حلد  لد لعا  لبحث    ٢٠١٤–٢٠١٥جتر هذ 

 



 

 
 

 

  حتديد ملصطلحا -

 لتطبيق . ١

لسعى يطبق –لتطبيق لغة مصد من طبق  ما مع تطبيق فهو  ، قا معلو 

م مصد من ستما لذين يرغب   ألسخا  لشخص   ستمالة  طبق مبع   

ستعمالتهم لعربية ، لسعي   للغة  يس  لتد   .ملر هنا تطبيق طر  

للغو . ٢   MakeaMatchللعب 

للغو  لتعليم بيبحث عن  هوMake a Matchللعب  ملو  سلو ف تقدمي 

ل ال بدي إلجابة  بطاقة  ألسئلة  وين ببطاقة  لك ت وين  ملاقشة مع ت وجد 

  .٢٢لطلبة

  ترقية  . ٣

لتحسن   هلم جرترقية هى  لعمل  كيفية حتسني  لتغي    .٣٣عملية 

للغو ، تطبيق ا ترقية هنام� لكال Make a Matchللعب   MANبـلترقية مها 

Negeri Kuala Simpang .طريقة بوجوMake aMatch لطال  ستط ا ترقية 

لكال  .مها 

 

 

 

 

                                                        
٢

62 .Istarani, 58 Model PembelajaranInovatif,  (Medan : Mediapersada, 2011),  h  
    ٧ .مرجع سابق ، ، د فؤ علييا٣



 

 
 

 

 

 

لكال . ٤  مها 

لكال هي مايصد عن  اللة  مها  إلنسا من صو يع عن شيئ له 

ملتكلم هن  ألقل   لسامع  على  ملتكلم    . ٤٤هن 

للسا  لكاليعت  ة  هو تر الستما  بية بعد  أل للغة  لثا من فنو  لفن 

تابة ل لقر  الستما  إلنسا عن طريقة    .٥٥عماتعلمه 

للغوية شفوية : هنا  لكالملر با لم باللغة لعربية لت �تم باملها  لت

 MAN Negeriبمن لطال  لكالمها . ليقد لتالميذ ستعما للغة لعربية

Kuala  Simpang   يعد جيد، أل�م يز باشر للغةMAN Negeri Kuala Simpang.  

  

                                                        
  ٩٥-٩٣. لرجع نفسه ،  ٤

  ٨٥. لرجع نفسه ،  ٥

  




