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بسم اهللا الرحمن الرحيم
َزْلَنُه قـُْرآناً َعَربِّياً َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلْوَن  ِإناَّ أَنـْ

) 2(يوسف:
عن أىب الدرداء رضى اهللا عنه قال: مسع النيب رجال قرأ فلحن فقال رسول اهللا. " أرشدوا 

أخاكم" 
(( صحيح اإلسناد وخير جاه: تعليق احلافظ الذهىب يف التلخص: صحيح )) 

2ج –املستدرك على الصحيحني للحاكم مع تعليقات الذهىب ىف التلخيض (
) 477ص \

" من أحب اهللا تعاىل أحب رسوله: ومن أحب الرسول العرىب أحب العرب: ومن أحب 

)ىف مقدمة فقه اللغة وسر العربية( أبو منصور الثعاليب النيسابوري
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إهداء إلى والدي ووالدتي
املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء و عرفت يف 

نفسه السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري تقدمة إجالل واحرتام
إىل أساتذي الذين أدين هلم بالكثري

تقريرا وإجالال 
إىل من هم عندي يف مقام االبن واالبنة 

مودة وتقريرا ورغبة يف التقدم العاملى 
إىل الذين يعتقدون بأن النحو العرىب مل ينضح ومل حيرتق والذين مل يعتقدوا إىل الذين 
حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائها رسل حضارة أسهمت 

وتسهم يف حدمة اإلنسان. 



ح

شكر وتقدير
احلمد هللا رّب العاملني وبه نستعني على امور الّدنيا والّدين, صالة وسالما 

دائمني على رسول الكرمي, وعلى آله واصحابه أمجعني . وبعد:
قد انتهت الباحثة ىف تأليف هذه  الرسالة كمادة املواد املقررة للحصول على 

ة و تقابلها يف يف اللغة العربيلصفةباملوضوع "ايف علم الرتبية ) (S.Pd.Iاملستوى األول 
رجوا الباحثة تالنقص واخلطاء والنسيان و لذلك " يف هذ البحث كثريا منألتشيةاللغة ا

إىل املقروئني أن يصححوا  هذا البحث. 
فمن الواجب على الباحثة أن تقدم كلمة الشكر إىل الوالديا الكرمني اللذين 
قد ربياين صغريا. وأدعو اهللا عز وجل أن جيزمها أحسن اجلزاء. لعل اهللا أن يبارك عليهما 

و يرمحهما يف حياة الدنيا و األخرة. 
مية مساحة حممد الدكتور احلاج ذوالقرنني, مدير جامعة زاوية جوت كاال اإلسال

احلكومية لنجسا. 
مساحة حممد ناصر. املاجستري, رئيس شعبة تعليم اللغة العربية كلية الرتبية 

جامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا.
, املشرف األول الذى أفاد البحثة عليمًا وعليماً املاجستريمساحة يسري أمر,

بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ 
منه, فله من اللغة خري اجلذاء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير.

املاجستري, املشرف الثاىن, فحقًا يعجز لساىن هن شكره ,موليادىمساحة
وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث أكرب يضق 
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باحث وتوجيهه, وكان لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر صدره يوما عن مساعدة ال
ىف نفس الباحث فله مين خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء. 

ريا. قد شجوها تشجيعا و ساعدها مساعدة نافعة عسى اهللا أن جيزيهم خ
وال تقيم الباحثة يف هذه الفرصة الثامنة أن تشكر شكرا كثريا لكل العاملني يف 
مكتبة يف جامعة اإلسالمية احلكومية زاوية جوت كاال لنجسا الذين ساعدوها يف 
احلصول على املراجع والكتب إلمتام هذه الرسالة. وتقدمت الباحثة الشكر إىل الدعاء  

ريا تسأل اهللا يف كل حال وبه نستعني. "ربّنا اتنا يف الدنيا كل املسلمني واملسلمات. وأخ
حسنة و يف األخرة حسنة و قنا عذاب النار " ال حول و ال قّوة إال باهللا العلي العظيم. 

صدق اهللا العظيم آمني. 

م يناير9, لنجسا
الباحثة

زهر فّنا)(
121000492رقم التسجيل: 
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تقرير المشرفين
الرمحن الرحيم , احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبباء بسم اهللا 

واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني  .
بعد االطالع على  البحث العلمي الذي حضره  الطالبة : 

زهر فنّا:اعداد الطلبة 
121000492: رقم التسجيل 

ألتشيةبلها يف اللغة اية وتقايف اللغة العربالصفة : موضوع البحث 
وافق املشرفان على تقدميها اىل جملس مناقشة خطة البحث .

املشرف الثاين املشرف األول

املاجستري,موليداملاجسترييسري أمري, 
رقم التوظيف:197608232009011007رقم التوظيف : 

االعتماد 
رئيس شعبة تعليم اللغة العربية 

محمد ناصر الماجستير 
197712182006041008رقم التوظيف : 
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اإلعتماد من طرف لجنة المناقشة
عنوان البحث:

ألتشيةة وتقابلها في اللغة افي اللغة العربيالصفة 

ازهر فنّ إعداد الطالبة: 
121000492: رقم التسجيل

شرطا لنيل قد دافع الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة و تقرر قبله 
م. 22015, بتاريخ: اإلثننيدرجة اللسانيس يف تعليم اللغة العربية, وذلك يف يوم

وتتكون جلنة املناقشة من السادات األساتذ: 

رئيسا. املاجستري يسري امري.1
197608232009011007رقم التوظيف: 

التوقيع: 

مناقشااملاجستري موليدى..2
التوظيف:رقم 

التوقيع:
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مشرفا.املاجستري, حممد ناصر.3
197712182006041008رقم التوظيف:

التوقيع:

مشرفا.املاجستريحمّمد فضلى, .4
رقم التوظيف: 

التوقيع:

اعتماد على
رئس جامعة زاوية جوت كاال

اإلسالمية احلكومية لنجسا

الماجستيرقرنين, لدكتور الحاج ذوا
19670511199002100رقم التوظيف:  
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إقرار الطالبة

أنا املوقعة أدناه, وبيانايت كاآليت:
زهر فنّا: االسم الكامل 
121000492:رقم التسجيل 

Desa: العنوان  Matang Rayeuk, Peudawa

S.Pd.I يف شعبة
تعليم اللغة العربية جامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا حتت عنوان: 

ألتشية ة وتقابلها في اللغة افي اللغة العربيالصفة

على ذلك, ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على شعبة تعليم اللغة العربية جامعة 
كومية لنجسا. زاوية جوت كاال اإلسالمية احل

هذا, وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك. 
ينايرم9لنجسا, 

توقيع صاحبة اإلقرار

زهر فّنا
121000492
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ملخص البحث
املشرف األول:  .  ألتشيةيف اللغة العربية وتقابلها يف اللغة االصفة,م2015, زهر فّنا

املاجستري ,موليادىاملاجستري, واملشرف الثاين:  يسري أمرى

يف اللغتني. الصفةتقابلالكلمات األساسية: 

اختارات الباحثة هذا " و ألتشيةتقابلها يف اللغة او يف اللغة العربيةالصفة يف هذه الرسالة " 
الىت تستعمل يف اجلملة املفيدة األتشيةفروع اللغة العربية و فرع من الصفة املوضوع ألن 

ملعرفة قواعدمها. وأما دراسة مقابلة بني اللغتني مهم للدراسني واملدرسني يف تعليم اللغة 
غة يف اللالصفة ليفهموا املقابلة بينهما. وتريد الباحثة أن تشرح املساوات واملفرقات بني

.  ألتشيةالعربية ويف اللغة ا
) األتشيةاللغتني ( العربية و ىفالصفة صيغةكيفهي:ومشكلة هذا البحث

ما هى املساوات واملفارقات بينهما. و 
املقارنة. الطريقة الىت بة هذه الرسالة هو منهج الوصفى و لكتاومنهج البحث

الرسالة هى طريقة اإلطالع على الكتب استخدمتها الباحثة جلمع البيانات هلذه 
كتابتها فهى أما طريقة التأليف هذه الرسالة و 

كيفية كتابة هلذه الرسالة طريقة البحث املكتىب, وجلمع املع
لعلمى شعبة اللغة العربية جامعة تناسب فيما ىف الكتاب: " دليل إجرائي لكتابة البحث ا

".   2011جوت كاال اإلسالمية احلكومية عام 
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هى: أما نتائج هذا البحث
إن الصفة ىف اللغة العربية هى ما يذكر بعد : إن املساوات بينهما هى-1

إسم, ليبني بعض أحواله أو أحوال ما يتعلق به. مثل: جاء التلميذ 

Aneuk nyang jeumot nyan katrok

إن الصفة ىف اللغة العربية تتعلق الصفة من ناحية إن املفارقات بينهما هى: -2
إفراد, تثنية, مجع, تذكري, وتأنيث. كما األمثلة التالية: 

فيم استخدم نعتمنعوتألمثلة اجلملةا
للمفرد املذكراَْلَفاِضلُ لَّرُجلُ اَ اَء اَلَّرُجُل اَْلَفاِضلُ ج

َلةٌ  يـْ َلةٌ َلْوَحةٌ َهِذِه َلْوَحٌة مجَِ يـْ للمفردة املؤنثةمجَِ
للمثىن املذكراَلفَاِضَالنِ اَلرَُّجَالنِ جاََء اَلرَُّجَالِن اَلفَاِضَالنِ 

للمثىن املؤنثةاَْلفَاِضَلتَانِ لَسيِّدتَانِ اَ جاََء اَلَسيِّدتَاِن اَْلفَاِضَلتَانِ 
للجمع املذكراَْلفَاِضُلْونَ اَلرِّجَالُ جاََء  اَلرِّجَاُل اَْلفَاِضُلْونَ 

للجمع املؤنثةاَْلفَاِضَالتِ السَّيَِّداتِ جاََءْت السَّيَِّداِت اَْلفَاِضَالتِ 
والصفة ىف اللغة األتشية ال تتعلق من ناحية إفراد, تثنية, مجع, تذكري,  

وتأنيث.
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ملخص باللغة اإلندونيسية
Zahara Fonna, 2015. Kata Sifat Dalam Bahasa Arab Dan Perbandingannya
Dalam Bahasa Aceh. pembimbing: 1) Yasir Amri, , Pembimbing 2: Mulyadi, MA.

Kata kunci : perbandingan kata sifat dalam bahasa arab dan bahasa aceh.

Bahasa sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol
bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Judul yang dipilih penulis adalah "
Kata Sifat Dalam Bahasa Arab dan Aceh Serta Perbandingannya Dalam Dua
Bahasa Yaitu Dalam Bahasa Arab dan Aceh,  peneliti memilih judul ini karena
kata sifat adalah bagian dari bahasa arab dan bahasa Aceh yang digunakan dalam
kalimat sempurna, adapun studi perbandingan keduanya sangat penting untuk kita
pahami khususnya bagi guru-guru dan murid-murid, didalam pembelajaran
bahasa, sehingga mereka mengetahui perbandingan keduanya. maka peneliti ingin
mencari persamaan dan perbedaan antara kata sifat dalam bahasa Arab dan bahasa
Aceh.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana bentuk kata
sifat dalam dua bahasa yaitu dalam bahasa arab dan bahasa Aceh, dan apa saja
persamaan dan perbedaan keduanya.

Metode penelitian: menggunakan metode perbandingan dengan menela'ah
buku-buku yang berhubungan dengan judul. begitu juga dengan hal
mengumpulkan bahan untuk penelitian ini berdasarkan telaah buku-buku
penelitian bahan seminar dan lain-lain yang berhubungan dengan judul. dan
metode Penulisannya berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi jurusan
tarbiyah prodi Pendidikan Bahasa Arab STAIN Cot Kala Langsa tahun 2011.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada persamaan dan perbedaan
antara kata sifat dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Aceh.

1- Persamaan diantara keduanya:
 Sama-sama dapat menduduki posisi awal atau berada dimuka kata

benda. baik kata sifat dalam bahasa arab maupun bahasa Aceh.
2- Perbedaan diantara keduanya:

 Kata sifat dalam bahasa arab berfungsi untuk mufrad, musanna, jamak.
Sedangkan dalam bahasa aceh tidak berfungsi untuk mufrad,
musanna, dan jamak. Seperti contoh berikut :
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فيم استخدم نعتمنعوتاألمثلة اجلملة
للمفرد املذكراَْلَفاِضلُ لَّرُجلُ اَ اَء اَلَّرُجُل اَْلَفاِضلُ ج

َلةٌ  يـْ َلةٌ َلْوَحةٌ َهِذِه َلْوَحٌة مجَِ يـْ للمفردة املؤنثةمجَِ
للمثىن املذكراَلفَاِضَالنِ اَلرَُّجَالنِ جاََء اَلرَُّجَالِن اَلفَاِضَالنِ 

للمثىن املؤنثةاَْلفَاِضَلتَانِ لَسيِّدتَانِ اَ جاََء اَلَسيِّدتَاِن اَْلفَاِضَلتَانِ 
للجمع املذكراَْلفَاِضُلْونَ اَلرِّجَالُ اَلرِّجَاُل اَْلفَاِضُلْونَ جاََء  

للجمع املؤنثةاَْلفَاِضَالتِ السَّيَِّداتِ جاََءْت السَّيَِّداِت اَْلفَاِضَالتِ 
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4......................................................حدود البحث - ه
5..................................................حتديد املطالحات -و
7......................................................منهج البحث -ز

الفصل الثاني 
8....................................................اإلطار النظري
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19.................................تقسم الصفة يف اللغة األتشية-2
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26............................................تعدد الصفة يف اللغة العربية-د
27...........................................تقدمي الصفة يف اللغة العربية- ه
28.................................يف اللغة العربيةواملوصوف حذف الصفة -و
29....................كيفية استعمال الصفة يف اللغة العربية ويف اللغة األتشية-ز

29.........................كيفية استعمال الصفة يف اللغة العربية -1
38.........................كيفية استعمال الصفة يف اللغة األتشية-2
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الفصل الثالث 
44....................ألتشيةفي اللغة العربية وفي اللغة االصفةمقابلة

44.....................................................املساوات بينهما -أ
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الفصل الرابع 
49.............................نتائج البحث والتوصيات والمقترحات 
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� þ”þôþ‘þ®þÌþß�'� þ”þÐþàþß�' ��2þŽþ þËþû�'� þ”þÐþß�H� �,�/þŽþÀþß�'� þ”þÐþß� þðþäþ´þ—�H� þ”þÐþàþß�'�H� �,þðþ¤þ¼þÔþß�'� þ”þÐþàþß�'�H� �,

�)þªþßþŽüË�' �

� þšþó�/þŽþ£þ÷�'�H� �,üXþ®þÜþß�'� �F�"þ®þØþß�'� þŽþèþß� þŽþìþÈþÔþ£�H� �,þÞþØþèþß�'� þÖþóþ®þÃ� þæþË� þŽþèþôþß�%� þ–þàþ»�H� þªþ×�H

�(þ®þÌþß�'� �1þîþ¸þèþã� þæþã� �*þŽþØþœþß�'� þé�'�H�1� þŽþã�H� �,þ”þÔþóþ®þ¸þß�'� þ”þóþîþ’þèþß�'�.þâþìþãþîþÈþèþã�H

� þæþã� þ”þÔþàþ˜üÐ� þŽþìþàþÛ� �*þŽþÐþàþß�'� �F�#� �EþîþàþÌþã�H� �.þ”þôüÊ�'� þ”þôüÌþŽþÌþß�'� �*þŽþÐþàþß�'� �Iþªþ£�%� þ”þôþ‘þ®þÌþß�'� þ”þÐþàþß�'�H

� �H� �,þªþ£�'�H� �3þŽþèþß�'� þ®þ‹þŽþäþ¿� ü?þŽüÜ� �Jþ¬þß�'� üŽþÌüÌ�'� �F�%� �J�#� �.þæþÌüÌ�'� þšþôþ£� þæþã� �)þªþ¤þ˜þã� �,þÆþÔþàþß�'� þšþôþ£

�.þæþóþ®þ§þ÷�'� þÆþÔþß� þ®þóþŽþÐþó� þÆþÔþàþ‘� þêþèþË� �F�Hü‘þ’þÌþó� �Eþîþ×� þæþÜþß�1

�1� �,ü@þŽþ»� þîþ‘�#� þæþóþªþß�'� �1þªþ‘� þªþäüÏ� �,þ”þôþ‘þ®þÌþß�'� üC�'� þÞþ§þªüÌ�'�/� �FþŽþçþŽþ’þß� �:�*�Hü‘þ‘�)� �,�(þ”þèþ³� �F�H�/� �,þ”þôþ‘þ®þÌþß�'� �Bþ®þ¸þß�'� �1�'

�.� �:�5�1
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þã�#�HþªþË�'þîþ×� þîþë� þ”þÐþàþß�'� þâþàþË� ü2� �EþŽþÈþèþß�'� þŽ�,þ”þôþ‘þ®þÌþß�'� þ”þÐþàþß�'� þâþôþàþÌþ—� ü2� þ”þãþŽþë� �)�'�/�#� þªþË�'þîþØþß�'�H�,

� �QþôþŸ� þŽþìþôþÓ� þ”þôþ‘þ®þÌþß�'� þ”þÐþàþß�'� þªþ£�#� þâþìþÔþó� þû�H� �Kþªþ”þóþîþ¤þèþß�'� þªþË�'þîþØþß�'� þâþìþÔþ‘� þû�%� �'�,� þâþë�#� þæþã� þ”þóþîþ¤þèþß�'� þªþË�'þîþØþß�'

þÏþüþ’þß�'�H� �Aþ®þ¼þß�'� �H� þ”� þ®þÌþß�'� �EþîþàþÌþß�'� �9�Hþ®þÓ� þæþã� þŽþëü‘þÏþ”þôþ‘�.üÊ�'� þÚþßþ¬þÛ�H� �.þ”þôþ¸þ—þ÷�'� þ”þÐþàþß�'� ü2� þÞ

� þðþë� þ”þÔþ¼þß�'� þ”þœþ£þŽþ’þß�'� þŽþë�'üpþ§�'� �Jþ¬þß�'� �9þîþ¿þîüÌ�'�H�!�'þ°þŸ�#� þæþã� �!þ°þŸ� þ”þÐþàþß�'� ü2� þ”þäþàþÜþß�'

þ”þôþ¸þ—þ÷�'� þ”þÐþàþß�'� ü2� þÚþßþ¬þÛ�H� þ”þôþ‘þ®þÌþß�'�,� þ®þã�#� þŽþäþìþ˜þÓþ®þÌþã�H� þŽþäþìþèþË� �*�'�HþŽþÔþ˜üÌ�'�H� �*�'�HþŽþ´üÌ�'� þŽþäþìþôþÓ� þŽüÕ�%�H

� þ”þÐþàþß�'� ü2� �FþŽþÛ�#� �!�'þîþ³� �EþŽþëþ”þôþ¸þ—þ÷�'� þ”þÐþàþß�'� ü2� �H�#� þ”þôþ‘þ®þÌþß�'�.

þØüÌ�'� þ”þ³�'�1þªþß�'� þŽþã�#�Hþ¬þôþãþüþ˜þàþß� þ”þôüØ�#� þŽþäþìþèþôþ‘� þ”þç�'�1þŽ� þÚþßþ¬þß�H� þŽþäþìþèþôþ‘� þ”þàþ‘þŽþØüÌ�'� �'þîþäþìþÔþó� ütþ£

þ³�1�'þªüÌ�'� þðþàþËü”�'� þâþôþàþÌþ—� ü2� þ®þãþ÷�'� �'þ¬þë� þâþìþÔþó� �F�#þ¬þôþãþüþ˜þß�'� �'þîþäþìþÔþó� ütþ£� þŽþäþìþôþÓ� ü”ü°þù� þÊþ¿�H

� þ”þàþäüÉ�'þ”þôþ‘þ®þÌþß�'� þ”þÐþàþß�'� þâþôþàþÌþ—� ü2� �'þîþàþìþ´þó� þŽþìþôþÓ� þ”þ¤þôþ¤þ¼þß�'� �)þªþôþÔüÌ�'�,þ”þôþ¸þ—þ÷�'� þ”þÐþàþß�'� þŽþã�#�H� þšþôþ£� ü”þ‘

� þŽþäþìþèþôþ‘� �*�'�HþŽþ´üÌ�'þ˜üÌ�'�HþÌþ¿�H� �*�'�HþŽþÔ�)þªþôþÔüÌ�'� þ”þàþäüÉ�'� þðþàþË� þŽþäþì�.

þ–ü¢� þšþ¤þ’þß�'� �'þ¬þë� �FþŽþÛ�H�"� �9þîþ¿þîüÌ�'�'� þ”þÔþ¼þßþôþ‘þ®þÌþß�'� þ”þÐþàþß�'� ü2� �H� þ”� þ”þÐþàþß�'� ü2� þŽþìþàþ‘þŽþØþ—

þ”þôþ¸þ—þ÷�'�"� �.
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� �(� �-� þšþ¤þ’þß�'� þ”þàþŒþ³�#

þšþ¤þ’þß�'� �*þüþÜþ¸þã� þæþã� þŽþ×þüþÄþç�'þ”þœþ£þŽþ’þß�'� �/þªþ¤þ˜þÓ� ��þŽþìþ£þ®þ·� þÖþ’þ³� üuþß�'�'þ†þ³� üD

� �H� þ”þßþŽþ³þ®þß�'� þéþ¬þë� þ”þ‘þŽþ˜þÛ� ü2� þšþ¤þ’þß�'�:þòþàþó� þŽþäþÛ� þŽüØ

�1�-þ”þÐþôþ»� þòþë� þŽþã��þ”þôþ¸þ—þ÷�'� þ”þÐþàþß�'� ü2�H� þ”þôþ‘þ®þÌþß�'� þ”þÐþàþß�'� ü2� þ”þÔþ¼þß�'�.

�2�-� þ”þÐþàþß�'� ü2� þŽþìþàþ‘þŽþØþ—�H� þ”þôþ‘þ®þÌþß�'� þ”þÐþàþß�'� ü2� þ”þÔþ¼þß�'� ü”þ‘� �*�'�HþŽþÔþ˜üÌ�'�H� �*�'�HþŽþ´üÌ�'� þòþë� þŽþã

��þ”þôþ¸þ—þ÷�'�.

� �,�-� þšþ¤þ’þß�'� �A�'þªþë�#

þŽþäþìþÓ� � �FþŽþÓþªþë� þ”þßþŽþ³þ®þß�'� þéþ¬þë� þ”þ‘þŽþ˜þÜþß�:� þðþàþó� þŽþäþÛ

�1�-� þ”þÓþ®þÌüÌþ”þÔþ¼þß�'� þ”þÐþôþ»þ”þÐþàþß�'� ü2�.þ”þôþ¸þ—þ÷�'� þ”þÐþàþß�'� ü2�H� þ”þôþ‘þ®þÌþß�'

�2�-� þ”þÓþ®þÌüÌ� þ”þÐþàþß�'� ü2� þŽþìþàþ‘þŽþØþ—�H� þ”þôþ‘þ®þÌþß�'� þ”þÐþàþß�'� ü2� þ”þÔþ¼þß�'� ü”þ‘� �*�'�HþŽþÔþ˜üÌ�'�H� �*�'�HþŽþ´üÌ�'

�.þ”þôþ¸þ—þ÷�'
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� �/�-� þšþ¤þ’þß�'� þ”þôþäþë�#

�:þòþàþó� þŽþä�@þã� �FþîþÜþ˜þ˜þÓ� þšþ¤þ’þß�'� �'þ¬þë� �!�'þ®þŸ�%� þ”þôüØ�#� þŽþã�#�H

�1�-þ”þôþ£þŽþèþß�'� þæþãþ”þóþ®þÈþèþß�'�:� þÖþàþÌþ˜þ—� ütþß�'� þªþË�'þîþ×� þæþË� þÊþŸ�'þ®þã� �FþîþÜþ—� �F�#� þšþ¤þ’þß�'� �'þ¬þë

� �,ü”þ˜þÐþàþß�'� ü2� þ”þÔþ¼þßþŽþ‘þ—� �F�#� þ”þ³�'�1þªþß�'� þæþÜü¤�H� þ®� þâþôþàþÌþ—� ü2� �'þîþ’þÏ� þ”þôþ‘þ®þÌþß�'� þ”þÐþàþß�'

ü¢þù�'�.þŽþìþàþ‘þŽþØþ˜þ‘� þ”þó�/þŽ

�2�-� þ”þÐþàþß�'� þâþôþàþÌþ˜þ‘� �*þŽþãþîþàþÌþã� �FþîþÜþ—� �F�#� �,þ”þ³�1þªþäþàþß� þªþôþÔþ˜þ´þ˜þ³� �:þ”þôþØþôþ’þÄþ˜þß�'� þ”þôþ£þŽþèþß�'� þæþã

� þ”þÔþ¼þß�'� þÖþôþ’þÄþ—� ü2� �1þîþÄþ˜þã� �FþîþÜþ—� �F�#� �3�Q�1þªþäþàþß�H� �,ü”þ˜þÐþàþß�'� ü2� þ”þÔþ¼þß�'� þæþË� þ”þôþ‘þ®þÌþß�'

� �,þ”þÌþãþŽþ þàþß�H� �,þ®þãþ÷�'�.þ”þÌþãþŽüÉ�'� þ”þ’þ˜þÜüÌ� �3�'�1þªþß�'� þÊþŸ�'þ®þã� þ®þÓþîþ—� �F�#

�G� �-� þšþ¤þ’þß�'� �/�Hþªþ£

þ¬þëþšþ¤þ’þß�'þ–ü¢�9þîþ¿þîüÌ�'�"� þ”þÔþ¼þß�'þàþ‘þŽþØþ—�H� þ”þôþ‘þ®þÌþß�'� þ”þÐþàþß�'� ü2� þŽþì�'� þ”þÐþàþß�'� ü2þ”þôþ¸þ—þ÷

�)ladjah peusangan�(� �"þ–þçþŽþÛ�Hþ”þœþ£þŽþ’þß�'�/þªü¢þšþ¤þ’þß�'� þšþ¤þ’þß�'� �'þ¬þë� �9þîþ¿þîüÌ�'� þ”þœþ£þŽþ’þß�'� �/þªü¢

ü”þ˜þÐþàþß�'� ü2� þ”þÔþ¼þß�'� þŽþìþàþ‘þŽþØþ˜þ‘� �H�Iþ®üÚ� þðþ³�'�1þªþß�'� �EþŽþÌþß�'� ü2� þšþ¤þ’þß�'� �'þ¬þë�2�0�1�5�-�2�0�1�6�E�.
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�H� �-�*þŽþ¤þàþÄþ¼þäþß�'� þªþóþªþ¤þ—

� üOþŽþÌþã� ü”þ’þ—� �F�#� þ”þœþ£þŽþ’þß�'� �*�/�'�1�#� �9þîþ¿þîüÌ�'� �'þ¬þë� ü2� þšþ¤þ’þß�'� þ”þœþ£þŽþ’þß�'� �#þªþ’þ—� �F�#� þÞþ’þ×�H

�)�/þîþŸþîüÌ�'� �*þŽþ¤þàþÄþ¼üÌ�'� üOþŽþÌüÌ�'� þâþìþÔþß�'� ü2� ü”þ‹�1þŽþØþß�'� þŠþÄüÜ� þŽþã� þòþÜþß� �9þîþ¿þîüÌ�'� �'þ¬þë� ü2

� �:þðþàþó� þŽþäþÛ� �*þŽþ¤þàþÄþ¼üÌ�'� �'þ¬þë�H� �,þ”þ¤þôþ¤þ¼þß�'

�1�-� �:þðþë� þ”þôþ‘þ®þÌþß�'� þ”þÌþàþß�'� ü2� þ”þÔþ¼þß�'� �-þüþÄþ»þù�'

�1�(þ”þÔþ¼þß�'� �F�#� �,þêþ‘þŽþ˜þÛ� ü2� þªüª�#� þªþôþ´þß�'� �DþŽþ×� þŽþäþÛ� �D�'þîþ£�#� þ¾þÌþ‘� ü”þ’þó� þÊþ‘þŽþ—� þîþë

� þêþôþÓ� üŽþÌþã� þðþàþË� þêþ˜þßþûþªþ‘� þêþàþäþÜþó�H� þêþËþîþ’þ˜þã�2�.

�2�(� þâþ³�'� ü2� þ”þÔþ»� þðþàþË� �Dþªþó� þÊþ‘þŽþ—� þîþë� þ”þÔþ¼þß�'� �F�#� �,þêþ‘þŽþ˜þÛ� ü2� þ”þäþÌþç� �/�'�!þîþÓ� �DþŽþ×

þêþàþ’þ×�3� �.

�3�(�:þðþë� þ”þÔþ¼þß�'� �F�#� �:þêþ‘þŽþ˜þÛ� ü2� üŽþ’þçþüþÐþß�'� þðþÔþÄþ¼þã� þ¦þôþ¸þß�'� �DþŽþ×� ü�� þ–þÌþèþß�'

� �H�#� þêþß�'þîþ£�#� þ¾þÌþ‘� �Qü”þ’þôþß� �,þâþ³�'� þªþÌþ‘� þ®þÛþ¬þó� þŽþã� þîþë� �:�(�KþŽþÀþó�#� þ”þÔþ¼þß�'� þðþäþ´þó�H�)
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�2�-� �:þðþë� þ”þôþ¸þ—þ÷�'� þ”þÐþàþß�'� ü1� þ”þÔþ¼þß�'� �-þüþÄþ»þù�'

�2� �,þðþ·þŽüÍ�'� þªüª�#� þªþôþ´þß�'�,þ”þôþ‘þ®þÌþß�'� þ”þÐþàþß� þ”þôþ³þŽþ³þû�'� þªþË�'þîþØþß�'� �Hü‘þ‘�)�*�5�(� þ”þèþ³� �F�H�/� �:� �:�2�5�3
�3� �,þ”þäþÌþç� �/�'þ†þÓþ”þôþ‘þ®þÌþß�'� þ”þÐþàþß�'� þªþË�'þîþ×� þºþ¨þàþã� �Hü‘þ‘�)� �,�*�5�(� þ”þèþ³� �F�H�/� �,þ”þôþãþüþ³þù�'� þ”þÓþŽþØþœþß�'�1�'�/� �:� �:�5�1
�4� �,ü•þ’þóþüþÐþß�'� þðþÔþÄþ¼þã�,þšþßþŽþœþß�'� �!þ°üÉ�'� þ”�Qþôþ‘þ®þÌþß�'� �3�H�1�Qþªþß�'� þÊþãþŽþŸ�:�5� �,�(� þ”�Qþóþ®þ¼þÌþß�'� þ”þ’þ˜þÜüÌ�'� �:�*�Hü‘þ‘� �)�2�2�1
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� �F�#� �,þêþ‘þŽþ˜þÛ� ü2� �F�'þªþß�P�H� �DþŽþ×� þŽþäþÛ� þ”þÔþ¼þß�'þë�:þð� �N�'� �Rþß� �NþÜ� �Pþà� �Nþä� �,�M�)�'�N�0� �R�H�N�#� �Pþ”�NþÔþ¼übþß�N�'� �O�*þŽ�Nþã�Rþî�Oþà�RþÌ�Nþä�Rþß�N�'� �O�*þŽ
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