
 

 ةسارد( بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت يف ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطت

)Tungkop, Aceh Besar نامألا راد دهعم يف ةيبرجت

 ةلاسر

 دادعإ
 ةمحرلا ةفلأ

 ١٤٠٢٠٢٠٩٧ : ديقلا مقر
ةيبرعلا ةغّللا ميلعت مسق ةبلاط
 نيمّلعملا ليهϦو ةيبرتلا ةيلكب

 
 

 ةيسينودنإلا ةيروهمجلل ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

 هيشتآ ادنب ةيموكحلا ةيمالسإلا يرينارلا ةعماج
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 لالهتسإلا

 

 

 : اولاق

  ةمادنلا ةلجعلا يفو ةمالسلا ّينأتلا يف

 

"Di dalam kehati-hatian itu terdapat 

keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan itu 
terdapat penyesalan" 

 

 

 

 

 



 

 و 

 

 ءادهإلا

 : ةلاسرلا هذه يدهأ

 .. ةنامألاو قدصلʪ يناملعو اريغص ينايبر دق يمأو يبأ ىلإ

 .. ةلاسرلا هذه لامكإل ينودعس دق نيذلا يئالمز عيمج ىلإ

 .. هتغل بحأف ،نآرقلʪ نمآ نم ىلإ 
 .. هنايب قشعف ،ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلʪ ق ّدص نم ىلإ
 .. ىفلزو هللا ىلإ ةبرق ةيبرعلا ذختا نم ىلإ
	.. اهريغب نيقطانلا نم وهو اهملعت يف بعتو ةيبرعلا بحأ نم ىلإ
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 ريدقتو ركش
 

 
 

 هللا هلإ ال نأ دهشأو ميقتسملا نيدلا يف انهقفو ميوقلا هقيرطلا ىلإ ʭاده يذلا ƅ دمحلا
 نأ دهشأو ميركلا ههجول رظنلل اببس نوكتو ميعنلا ةنج ىلإ انلصوت ةداهش هل كيرش ال هدحو
 هباحصأو هلآ ىلعو هيلع ملسو هللا ىلص ميظعلا دنسلا ديسلا هلوسرو هدبع ادمحم انيبنو ʭديس
 .ميسجلا لضفلا ىلوأ

 ثيح ةيملعلا ةلاسرلا هذه ةباتك  نم ةثحابلا ىهتنا هتدارإو هقيفوتو ىلاعت هللا ةيانعب
 ليهϦو ةيب رتلا ةيلكب )S.Pd( ىلوألا ةيعماجلا ةلحرملا ةجرد ىلع لوصحلل طورش نم اطرش ربتعت
 دعاوقلا ةقيرط قيبطت " عوضوملا تحت هيشتآ ادنب ةيموكحلا ةيمالسإلا يرينارلا ةعماج نيمّلعملا
 Tungkop, Aceh نامألا راد دهعم يف ةيبرجت ةسارد ( بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت يف ةمجرتلاو

Besar (" 
 نيذلا نيفيرشلا ةذتاسألا عيمج ىلإ هريدقتو هركش ةثحابلا مدقتف ةبيطلا ةبسانملا هذđو

 ،سودنارتكدلا امهو نيمي ركلا نيفرشملل اليزج اركش صخأو ةعفʭ افراعمو امولع ةثحابلا اوملع دق
 امههيجوتو ةنيمثلا امēاقوأ اقفنأ دق ناذللا ريتسجاملا ،ةيدمح ،ادن روتكدلا و ،ريتسجاملا ،ر نو زرم
 ريخ امهازجو امهل هللا كرʪو .اهرخآ ىلإ اهلوأ نم اديج افارشإ ةلاسرلا هذه فارشإل امēدعاسمو
  .ةرخآلاو ايندلا يف ءازجلا

 ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق سيئرو ةيبرتلا ةيلك ديمعو ةعماجلا ريدمل اميظع اركش ركشتو
 دق نيذلا يئاقدصأ عيمجل كلذكو .المع نسحأ نم رجأ عيضي ال هنإ ،ريخلا هللا مهلأسيو



 

 ح 

 

 مسقب  لوألا فصلا نم يئاقدصأ ىلإ ةصاخو ةلاسرلا هذه ةباتك مامتإ يف مهراكفϥ ين ودعاس
 ركشلا مّدقت نأ ةثحابلا ىسنت الو .مĔاسحإ ىلع هللا مهازجو م٢٠١٥ ةنس ةيبرعلا ةغللا ميلعت
 مايقب ةصرفلا هاطعأ دق يذلا Tungkop, Aceh Besar نامألا راد دهعم ةيبرعلا ةغللا يملعمل
 هيطعي نأ هللا ىسع ةجاتحملا تʭايبلا عمجل ةيبنجألا ةغللا مسقب يناثلا فصلا يف يملعلا ثحبلا
 .اميظع ارجأ

 دق نيبوبحملا يدلاول اميظع امارتحاو اقيمع اركش ركشت نأ ةثحابلا ىلع بجاولا نمو
 يف باوثلا نسحأ امهيزجي ىلاعت هللا ّلعلو ميرك قالخϥ اعفʭ ابيذē اهʪّذهو ةنسح ةيبرت اهايّبر
 .ةيلاعلا ةّنجلا يف امهنكسيو ةرخآلاو ايندلا

 ادقن اومدقت نأ نيئراقلا نم وجرتو ةعفʭ ةرمث لمعلا اذه لعجي نأ هللا وعدت،اريخأو
    ةصاخ هل ةعفʭ ةلاسرلا هذه نوكت نأ ىسعو ةلاسرلا هذه ليمكتل اعفʭ احالصإو ايئانب
 .ةماع نيئراقللو

 
 
 

 
 م٢٠١٩ رياني ٠٢ مالسلا راد

 

 
 

              
 ةثحابلا 

 



 

 ط 

 

 تʮوتحملا ةمئاق
 ةحفصلا

 د ........................................................ ةثحابلا رارقإ
 ه .................................................................. لالهتسالا
 و ..................................................................... ءادهالا
 و .............................................................. ريدقتلاو ركشلا
 ط .............................................................. تʮوتحملا ةمئاق
 ل ............................................................... لوادجلا ةمئاق
 م ..............................................................تاقحلملا ةمئاق
 ن ............................................... ةيبرعلا ةغللʪ ثحبلا صلختسم
 ع ............................................. ةيزيلجنإلا ةغللʪ ثحبلا صلختسم

 ص .......................................... ةيسينودنإلا ةغللʪ ثحبلا صلختسم
 

       ثحبلا ةيساسأ : لوألا لصفلا

           ١ .......................................................ثحبلا ةلكشم -أ 
 ٥ ........................................................ ثحبلا ةلئسأ -ب 
 ٥ ...................................................... ثحبلا فادهأ -ج 
                       ٥ ......................................................... ثحبلا ةيمهأ -د 
 ٧ ........................................................ثحبلا دودح -ه 
 ٧ .................................................. ثحبلا تاحلطصم -و 
  ٧ .................................................... ةقباسلا تاساردلا -ز 
 ١٣ ................................................... ةلاسرلا ةباتك  ةقيرط -ح 



 

 ي 

 

 

 

  يرظنلا راطإلا : يناثلا لصفلا

 ١٤ .......................................... ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط فيرعت -أ 
 ١٨ ................................... اهريوطتو ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط ةأشن -ب 
 ٢٢ .......................................... ةيوحنلا دعاوقلا سيردت سسأ -ج 
 ٢٦ .............. ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف اهقيبطتو ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط فادهأ -د 
 ٣٢ ..................................... ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط بويعو ʮازم -ه 
 ٣٨ .......................... ايسينودنإ يف ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطت ةلثمأ -و 
 ٣٩ ......................................... بيرقتلاو ةياغلا نتم نم خيراتلا -ز 

 

 

 

  يلقحلا ثحبلا تاءارجإ : ثلاثلا لصفلا

 ٤٤  ..................................................... ثحبلا ةقيرط   -أ
 ٤٨  .............................................. هتنيع و ثحبلا عمتجم  -ب
  ٤٩  .................................................... ثحبلا تاودأ  -ج
    ٥٢  ............................................... تʭايبلا ليلحت ةقيرط   -د

 

 ثحبلا جئاتن : عبارلا لصفلا
 ٥٨ ...................................................... تʭايبلا ضرع - أ

 ٥٨ .................................... ثحبلا ناديم نع ةحمل  -١
  ةياغلا نتم سيردت يف ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطت -٢



 

 ك 

 

 ٥٨ ................................................. بيرقتلاو
 ٦٧ ............................................ اهتشقانمو تʭايبلا ليلحت  - ب

 ٣٨ .............................. ةرشابملا ةظحالملا تʭايب ليلحت -١
 ٧١ .............. يدعبلاو يلبقلا رابتخالا يف بالطلا ةجيتن ليلحت -٢

 

 ةمتاخلا : سماخلا لصفلا

 ٨٢ ..................................................... ثحبلا جئاتن - أ
 ٨٣ .......................................................  تاحرتقملا - ب

 عجارملا

 ٨٤ ........................................................... ةيبرعلا عجارملا

 ٨٧ .......................................................... ةيبنجألا عجارملا
 ٨٨ .............................................. تينرتنإلاو ةينورتكلإلا عجارملا
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 لوادجلا ةمئاق
 

 ةحفصلا          لودجلا مقر

 ٣٤ ............................... دهعملا هذه يف نوملعتي نيذلا ةبلاطلا ددع : ٤،١لودجلا

 ٣٥ ......................................................يبيرجتلا تيقوتلا : ٤،٢لودجلا

 ٣٩ ............................ ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع يف ةسردملا ةطشنأ ةجيتن : ٤،٣لودجلا

 ٤١ ................................................. يلبقلا رابتخإلا جئاتن : ٤٫٤ لودجلا

 ٤٢ ................................................ يدعبلا رابتخإلا جئاتن : ٤٫٥ لودجلا

 ٤٤ .......... يدعبلا رابتخالا ةجيتنو يلبقلا رابتخالا ةجيتن نيب قورفلا عومجم : ٤٫٦ لودجلا
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 تاقحلملا ةمئاق
 

 ةيمالسإلا يرينارلا ةعماجب نيملعملا ليهϦو ةيبرتلا ةيلكلا نم ديمع داشرإلا باطخ -١
   .نيفرشملا نييعت ىلع هيشتآ ادنب ةيموكحلا

 ادنب ةيموكحلا ةيمالسإلا يرينارلا ةعماجب نيملعملا ليهϦو ةيبرتلا ةيلكلا ديمع ةدافإ -٢
 .ثحبلʪ مايقلا ىلع هيشتآ

 .ثحبلʪ مايقلا ىلع هيشتآ ادنب ةينيدلا نوؤشلا ةرازو ةدافإ -٣
 .ميلعتلا ةطخ -٤
 .يدعبلاو يلبقلا رابتخا ةلئسأ ةمئاق -٥
 .ةرشابملا ةظحالملا ةمئاق -٦
 .ت لودجلا -٧
 .ثحبلا روصلا -٨
  .ةيتاذلا ةريسلا -٩
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 ثحبلا صلختسم

 مهف يف نيعيطتسم بالطلا نوكيل ميلعت فادهأ نم ناكو

 مهف يف اوأطخأف اهيلع نوردقي ال بالطلا ناك اذإ ،ةيبرعلا صوصنلا

 دعاوقلا ةقيرط وه ةروكذملا فادهألل ةبسانملا ةقيرطلاو . ةيبرعلا صوصنلا

 يف ةمجرتلاو دعا وقلا ةقيرط قيبطت" ناونعلا ةفلؤملا تراتخا كلذلو .ةمجرتلاو

 نامألا راد دهعم يف ةيبرجت ةسارد( بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت

Tungkop, Aceh Besar (". ةفرعمل ثحبلا اذه فدهيو 

 ةياغلا نتم سيردت يف ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطت ىلع تابلاطلا ةطشنأ

 ةمج رتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطت ىلع تابلاطلا ةردق ةلاعف ةفرعمل و بيرقتلاو

 ثحبلا اذه يف ةثحابلا تراتخاو .بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت يف

 يف ثحبلا ةنيعو ،Pre experiment)( ةيدهمتلا تاميمصتلا

 ليلحتل ةثحابلا تمدختسا و .ةبلط ٣٥ مهددع ثيح لوألا لصفلا

 ليلحت و ىدعبلاو يلبقلا رابتخالا ةجيتن نع اليلحت ةلاسرلا هذه يف تʭايبلا

 نأ ثحبلا اذه يف ةثحابلا تدجوف .ةسردملل ةظحالملا ةقرولا تʭايب



 

 س 

 

 ةلالدلا يوتسم ىلع لودجلا ت ةجيتنو ٤٬٢٥ باسحلا ت ةجيتن

)signifikansi( ٪ةلالدلا يوتسم يفو ،٢٬٠٩ وهو ٥ 

)signifikansi( ٪نم ربكأ باسحلا ت ةجيتنف .٢٬٧٤ وهو ١ 

 ةطشنأ نم ةجيتن و ،)٢٬٧٤  >٤٬٢٥ < ٢٬٠٩( لودجلا ت ةجيتن

 ىنعمب ٪ ١٠٠-٨١ دح نيب تعقو اĔأ يلع لدت ٪٩٠ ةميقب ةسردملا

 .اّدج دّيج
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ABSTRACT 

In every learning there is always a goal that learners 

can understand the content of Arabic language learning 

well. If the learners are not able to understand the learning 

materials well, that means there are some constraints in the 

Arabic language learning process. Therefore, the application 

of the method is an appropriate solution to overcome this 

problem, in this case, the researcher tried to apply the 

Qawaid Wa Tarjamah method in learning. Therefore, in this 

study the researchers tried to raise the title "Application of 

the Qawa`id Wa Tarjamah Method in Learning the Kitab 

Mataan Wat Taqriib (Research Experiment on the Darul 

Aman Tungkop Dayah, Aceh Besar)". This study aims to 

determine the ongoing learning process and also the 

effectiveness of the students' abilities in applying the 

Qawa`id Wa Tarjamah method in the learning of the book 

Matan Taqriib. The research method that the researchers 

used in this study was Pre Experiment, and for the sample 

itself there were 35 first grade students. To analyze the data, 



 

 ف 

 

researchers used Pre Test, Post Test and observation sheets. 

In this study the researcher obtained a T-count value of 4.25 

and a T-table value with a significant degree of 5% 2.09 and 

a significant degree of 1% 2.74 thus T-count was greater T-

table (2.09 <4, 25> 2.74). While the value of the observation 

sheet researchers obtained a value of 90% which ranged 

from 81-100% and showed excellent results. 

Keyword : Qawa`id Wa Tarjamah Method, Kitab Mataan 

Wat Taqriib. 
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ABSTRAK 

Dalam setiap pembelajaran selalu mempunyai tujuan 

supaya peserta didik mampu memahami isi pembelajaran 

bahasa arab dengan baik. Apabila peserta didik tidak 

mampu memahami materi pembelajaran dengan baik, itu 

berarti terdapat beberapa kendala dalam proses 

pembelajaran bahasa arab. Oleh karena itu, penerapan 

metode merupakan solusi yang sesuai untuk mengatasi 

masalah tersebut, dalam hal ini, peneliti mencoba untuk 

menerapkan metode Qawaid Wa Tarjamah dalam 

pembelajaran. Oleh karena demikian, dalam penelitian ini 

peneliti mencoba mengangkat judul “Penerapan Metode 

Qawa`id Wa Tarjamah Dalam Pembelajaran Kitab Mataan 

Wat Taqriib (Penelitian Experimen Di Dayah Darul Aman 

Tungkop, Aceh Besar)”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui berlangsungnya proses pembelajaran dan juga 

keefektifan kemampuan siswa-siswi dalam penerapan 

metode Qawa`id Wa Tarjamah dalam pembelajaran kitab 

Matan Taqriib. Metode penelitian yang peneliti gunakan 



 

 ق 

 

dalam penelitian ini adalah Pre Experimen, dan untuk 

sampelnya sendiri sejumlah 35 siswa kelas satu. Untuk 

menganalisis data peneliti menggunakan Pre Test, Post Test 

dan juga lembar observasi. Dalam penelitian ini peneliti 

memperoleh nilai T-hitung 4,25 dan nilai T-tabel dengan 

derajat signifikan 5% 2,09 dan derajat signifikan 1% 2,74 

dengan demikian T-hitung lebih besar T-tabel (2,09 < 4,25 > 

2,74). Sedangkan nilai lembar observasi peneliti 

memperoleh nilai dengan jumlah 90% yang berkisar antara 

81-100% dan menunjuki bagus sekali. 

Kata kunci : Kitab Mataan Wat Taqriib, Metode Qawa`id 

Wa Tarjamah. 
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 لّوألا لصفلا

 ثحبلا ةيساسأ

 

 ثحبلا ةلكشم - أ

 سرادملاو تاعماجلا اهميلعتب موقت مهم سرد يه ةيبرعلا ةغللا نإ 
 وأ ةينʬ تاغل نم ةغل ةيبرعلا ةغللا تناكو .رضاحلا ʭرصع يف دهاعملا وأ
 .مألا ةغل ملعت نع ةفلتخملا اهملعت ةيلمعو ملاعلا يف ةمهم نوكت ةيبنجأ
 ةئيبلا ريغ يفو لوصفلا نرادج نيب ةداع ىرجيف ةيناثلا ةغللا ملعت امأو
 ،ةيساسأ تاراهم عبرأ ىلإ هاجنا نم دب ال اĔإ ثيح ١اđ ثدحتت يتلا
 هذه نإ .ةباتكلاو ةءارقلاو مالكلاو عامتسإلا ةراهم ىلع نوكتت يهو
 ميلعت لاجم يف هيلع لوصحلا نم دب ال ثيح امهم افده نوكت تاراهملا
 . ةيبرعلا ةغللا

 ناردصم امهو ةفيرشلا ثيداحآلاو ميركلا نآرقلا ةغل ةيبرعلا ةغللا و
 ملاعلا يف سرادملا عيمج يف سردت ةيبرعلا ةغللاو .يمالسإلا نيدلا ماكحألا
 قرطلا ىلإ جاتحي ةيبرعلا ةغللا ميلعتو .ةعماجلا ىلإ ةيئادتبإلا نم يمالسإلا

                                                             

 : هيشتأ دنب( ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت ىلإ لخدملا ، دومحم تنب ىمالس ١
 .٩ .ص )٢٠٠٣ ، سرف يرينارلا



٢ 

 

 

 يناعم حيضوت و ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع نيسحتل سردملا اهمدختسي يتلا
 ةقيرط لكل و .ةيبنجألا ةغللا سيردتل ةعونتم قرط كانه .٢تاملكلا
 ميلعت يف سردملا اهمدختسي نأ نكمي يتلا قرطلا نمو . بويعو ʮازم
 .ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط يه ةيبرعلا ةغللا

 ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع يف ةمهملا رصانعلا نم رصنع يه ةقيرطلا
 ال ةيميلعتلا فقاوملا يف اهقيبطت ناكو . ةيوبرتلا ضارغالا ىلع لوصحلل
رامعأو داوملʪ بسانت نأ دب

                                                             

 نودب ، اولجنالا ةبتكملا : ةرهاقلا( ، ةيميلعتلا لئاسولا ، ناردب ىفطصم٢
 ١٢ . ص ، )ةنس
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 يه سيردتلا ةقيرطب دارملاو . ةديفم ةيوبرت فادهأ قيقحت يف نيسرادلا
 ةنيعم ةيوبرت فادهأ قيقحت يف سردملا اđ نيعتست يتلا بيلاسألا ةعومجم
٣ . 

 ةغللا ىلع زكرتت ةميدق ةقيرط ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط تناك
 هذهو .٤اهتحص طبضو ةيبنجألا ةغللا ميلعتل ةليسوك اهدعاوقو ةيبرعلا
 اĔأل ةسردملا يف سردملا اهلمعتسي ةبسانم ةطيسب ةقيرط يه ةقيرطلا

 ةقيرط اضيأ ةقيرطلا هذهو . ةصاخ ةراهم ىلإ جاتحي الو اهقيبطت يف لهس
 يتلا ةيكيسالكلا ةقيرطب تيمس دقف ،تاونس ةدعل نوملعملا لمعتسا

ēقوذتو اهمهفو ةيبرعلا صوصنلا ةءارق ىلع تابلاطلا ةدعاسمل فد 
 ٥. ةيبنجألا تاغللا بادآ
 دهاعملا ىدحإ يه Tungkop, Aceh Besar نامألا راد دهعم تناكو
 اهميلعت فادهأ نم ناكو . ةيبرعلا ةغللا اهيف ملعت يتلا هيشتأ ادنب يف

                                                             

 ةعماج ( ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت ىلإ لخدملا ، دومحم تنب يمالس ٣
 .١.ص ، )٢٠٠٤ ، هيشتأ ادنب : ةيموكحلا ةيمالسالا ىرينارلا

 ةغللا يسردمل ةيبنجألا ةغللا ميلعت قرط ىلإ لخدم ، دشرأ رهزأ ٤

 ٤٦. ص ،)١٩٩٨ ، "ماكحألا" ةعبطم : جنادناف جنوجوأ( ةيبرعلا
 : ضʮرلا( ،ةغللا سيردت يف ئدابم و بيلاسأ ،ناميرف نسرال نʮاد ٥

 ٥.ص ،)ةنسلا نودب ،دوعس كلاملا ةعماج
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 تابلاطلا ناك اذإ ، ةيبرعلا صوصنلا مهف يف نيعيطتسم تابلاطلا نوكيل
 ةبسانملا ةقيرطلاو . ةيبرعلا صوصنلا مهف يف اوأطخأف اهيلع نوردقي ال
 تاوطخ نم ىدحإو . ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط وه ةروكذملا فادهألل
 ححصيو عباتي مث صنلا ةءارق تابلاطلا نم سردملا بلطي يهف  اهميلعت
 هذهل نيعباتم مهسفنأ تابلاطلا نوكي نأ ىلع اهيف نوعقي يتلا ءاطخألا
 موقيو ةيليصفت ةءارق صنلا ملعملا أرقي نأ ةلاحلا هذه يف لضفألاو ةءارقلا
 ٦. نيمدقتملا وأ نيطسوتملا ىوتسم ىلع سردلا ناك اذإ اروف مهتمجرتب

 سردملا ضعب بتكلا ةءارق ىلع ةمجرتلا لامعتسا نإ عقاولا يف
 نوكي دق ةيسينودنإ ىلإ ةيبرعلا ةغللا نم ةمجرتلا ةقيرط اومدختسي نأ
 وأ ملعي نأ سردم ىلع دبالو . همهافم يف ةبعصو مهتمجرت دنع ابلصم
 يف تابلاطلا ىلع لهسي ىتح ديجو حضاو حرشب ةيبرعلا صوصنلا مجرت
 دعاوقلا ةقيرط قيبطت" ناونعلا فلؤملا راتخأ كلذلو . ةيميلعتلا مهف
 نامألا راد دهعم يف ةيبرجت ةسارد( بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت يف ةمجرتلاو

.Tungkop, Aceh Besar (” 
 
 
 

                                                             
6 Ahmad Fuad Efendi dkk, Metode dan Tekhnik Pengajaran 

Bahasa Arab, ( Universitas Negeri Malang , 2002), hal 38-39 
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 ثحبلا ةلئسأ - ب

 ةثحابلا ديرتف ،قبس اميف ةثحابلا نيبت يتلا تامولعملا هذه نمو 
 : نع ثحبت نأ

 يق ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطت ىلع تابلاطلا ةطشنأ فيك -١
 ؟بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت

 تابلاطلا ةردق ةيقرتل الاعف نوكت ةمجرتلاو دعاوق ةقيرط قيبطت له -٢
 ؟بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت ىلع

 
 ثحبلا فادهأ -ج

 :ىلي امك يه ثحبلا اذهل فادهأ نإ
 يف ةمجرتلا و دعاوقلا ةقيرط قيبطت ىلع تابلاطلا ةطشنأ ةفرعمل - أ

 .بيرقتلا و ةياغلا نتم سيردت
 يف ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطت ىلع تابلاطلا ةردق ةيلاعف ةفرعمل - ب

 .بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت
 
 ثحبلا ةيمهأ -د

 :ثحبلا اذه نم ثحبلا ةيمهأ اّمأو
 ةبلطلل -١
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 ةيقرتل بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت ىلع ةبلطلا زيكرت )ا
 .ةءارقلا ةراهم يف ةرطيس

 يف بيرقتلا و ةياغلا نتم سيردت يف ةبلطلا ةءافك ةيقرتل )ب
 .نامألا راد دهعم

 دعاوقلا ةقيرط قيبطت ىلع ةباجإل ةبلطلا عيطتست )ج
                                                                  .بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت يف ةمجرتلاو

 سردملل -٢
 نتم سيردت يف ةقيرطلا هذه قيبطت ىلع سردملل نكمي )ا

 .ةءارقلا ةراهم ةيقرتل بيرقتلا و ةياغلا
 .ذاتسألا عجارم ةدʮزل )ب

 ةثحابلل -٣

 ام  فرعي ناكو ثحابلا ىلا ملعلا ةدʮز وأ  عفاودلا )ا 
 .ةحيحصلʪ قيبطت فيك و ةمجرتلا و دعاوقلا ةقيرطلʪ دارملا

 لوصحل ةيبرعلا ةغللا مسق ىرينرلا ةعماجلا يف ةسارد مت )ب
 Spd.I ةجرد ىلع
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  ثحبلا دودح -ه

 اذه يف نكلو ، داوملا لك يف اهمادختسا مزلي ةقيرطلا هذه
 .بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت يف ةءارقلا ةراهم ىلإ ةثحابلا دّدحت ثحبلا
 نع هب زرتحتل ةئيطخ نم ةءارقلا باوص ةفرعمل ادج ّمهم امهميلعت ناكو
 .بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت يف ةءارقلا يف أطخلا

 يف ةبلطلا ليصحت نع ثحبت نأ ةثحابلا ديرت ثحبلا اذه يف
 دعاوقلا ةقيرطلا مادختسϵ بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت يف ةءارقلا ةراهم
 .ةمجرتلاو

 
 

 ثحبلا تاحلطصم -و

 مهافملا نم حضوي نأ ثحبلا هذه يف لخدي نأ ةثحابلل ىغبني
 هذه مهأ نمو .اًحضاو اديدحت اهنم دوصقملا ديدحتو ، ةيساسألا
 سيردت يف ةءارقلا ةراهم يف ةمجرتلا و دعاوقلا ةقيرط قيبطت : تاحلطصملا
 اهيفو ،)ةمجرتلا يف ةيبرجت ةسرد( نامألا راد دهعمب بيرقتلا و ةياغلا نتم
ϩاهنم لك نم دوصقملا نايبل تالواحم ىت : 
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 ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط -١

 . ةقيرط -قيرط -اقرط -قرطي -قرط نم ردصم ةقيرط ةملك 
 ناك اذإ .ءيشلا ىلإ ةريسلا و بهذملا و ليبسلا : يهف ةغل ةقيرطلا امأو
 اهنع ءانغتسالʪ لوقلا نإف ،ةيماسلا فادهألا هذه ّلك ةيوحنلا دعاوقلل

 ةيبرعلا ةنحم نإ ذإ ، اēاذ ةغللا ىلع ءاضقلا ىلإ ةوعدلا نع فلتخي ال
 اهلهأ ّينجت يف ةمئاق يه امنإو ،ةغاستسملا اهوحن نيناوق يف ةمئاق تسيل
ʪارتغđايئزج يف مث ؛ اهنع مēيف ،اهملعت يف تابلاطلا مزلي يتلا اهزاغلأو ا 
 يف صاصتخالا لهأل  اهدصرو ،اهنم ريثكلا نع ءانغتسالا نكمي نيح
 ثيدحلا رصعلا يف دعاوقلا ريسيت تالواحم اّمأ .ةقحاللا ةيعماجلا ةلحرملا
 ٧.ليبسلا اذه يف ىمادقلا ءارآل ًىدص نوكت نأ ودعت الف

 سيردت -٢

 و اسيردت – سّردي – سّرد : ردصم ةغل "سيردت" : ةملك
 يتلا تامولعملʪ لفطلا ديوزت : احالطصاو ٨.هسردي لعج :باتكلا سردأ

                                                             

 توقʮ ( ،اهسيردت قئارط و ةيبرعلا صئاصخ ، فورعم فيʭ روتكدلا ٧
 ١٧٤-١٧٣ص )١/٧٧ ،ءʪدألا مجعم :

 ٢١١ ص،.... دجنملا ، فولعم سيول ٨
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 : وه " سيردتلا " ةثحابلا دنعو٩.ايلمع اريثϦ ةيصخش يف رثؤت نأ نكمي
 .ذيمالتلا ىلإ ةداملا سردملا ديوزت وأ ءاقلإ

 
 ةقباسلا تاساردلا -ز

 ةفرعمو  جئاتنلا ةنراقم ىلع ةثحابلا دعاست ةقباسلا ةساردلا
 : ةساردلا هذه نمو ةقباسلا ةساردلاو ةيلاحلا ةساردلا نيب قرفلا

 ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط" ةلاسرلا عوضوم نم لوريخ دمحم -١

 اذه ثحابلا رايتخا بابسأ نمو "صوصنلا مهف ىف اهقيبطتو
 ىتفلا جهنم ةيمالسإلا ةيبرتلا دهمعب تابلاطلا نأل عوضوملا
 ةيوحنلا دعاوقلا مهتفرعم ةلقل ةيبرعلا صوصنلا مهف يف نوزجعي
 امأو.ةلاعفلا ةقيرطلا ىلا جاتحت تالكشملا هذه لحلو ،ةيفرصلاو
 ةلاعف ةفرعمل ثحبلا اذه يف ثحابلا اهديفتسي يتلا ضارغألا

 صوصنلا مهف يف تابلاطلا ةردق ةيقرت يف ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط
 ةقيرطب ةيبرعلا صوصنلا سيردت يف تابلاطلا ةباجتساو ةيبرعلا
 ثحابلا اهيلع دمتعا يتلا ثحبلا ةقيرط امأو .ةمجرتلا و دعاوقلا

                                                             

 قرطلا و ةيبرتلا ، ةناحش زيزعلا دبع حلاص و ديĐا دبع زيزعلا دبع ٩

 ١٨٠ ص ،) فراعملا راد : رصم( ، ىلوألا ةعبطلا ،سيردتلا
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 عيمج ثحبلا اذه يف عمتĐاف .ةيبيرجت ةقيرط يه ثحبلا اذه ىف
 ٢٠٤ مهددعو ىتفلا جهنم ةيمالسإلا ةيبرتلا دهعم يف تابلاطلا

 لوألا فصلا يف تابلاطلا مهنم ةنيعلا ثحابلا ذخأو .تابلاط
 ىلع ثحابلا دمتعيف تʭايبلا عمجلو .ابلاط ٤٠ مهددعو
 لصح يتلا جئاتنلا امأو .ةرشابملا ةظحالملاو تارابتخالا مادختسا
 دعاوقلا ةقيرط مادختسا نأ ىهف ثحبلا اذه يف ثحابلا هيلع
 اذهو ةيبرعلا صوصنلا مهف يف تابلاطلا ةردق ةيقرتل ةلاعف ةمجرتلاو
 )tt( نم ربكأ )٥،٩٢( باسحلا -ت ةجيتن نأ ىلع سسأتي
 صوصنلا ميلعت ىف تابلاطلا ةحابتسا نأو ،)٢،٠٢( لاودجلا
 صوصنلا مهف يف تابلاطلا ةردق ةيقرتل ةمجرتلاو دعاوقلاا ةقيرطب

 .ادج ديج
 ةيسايقلا ةقيرطلا قيبطت" ةلاسرلا عوضوم نم ىتلوي يرس -٢

ʪوحنلا مهف ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرتل ةلمكتلا ةقاطب لامعتس" 
 قيبطت ةيلاعف ةفرعمل يهف ةلاسرلا هذه فيلأتلا ضارغأ امأو
 ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرتل ةلمكتلا ةقاطب لامعتسʪ ةيسايقلا ةقيرطلا
 ميلعت يف تابلاطلا ةباجتسا ةيفيك ىلع فرعتلا و وحنلا مهف
 ةسارد امأو.ةلمكتلا ةقاطب لامعتسʪ ةيسايقلا ةقيرطلʪ وحنلا
 تاميمصتلʪ ةيبيرجت ةسارد يهف ةثحابلا اهتلمعتسا يتلا ثحبلا
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 عمجلو ،)pre-Experimental Designs( ةيديهمتلا
 .يدعبلاو يلبقلا رابتخالاو ةنابتسالا ةثحابلا تلمعتسا تʭايبلا
 ةطسوتملا ةسردملʪ ةبلطلا عيمج وه ثحبلا اذه نم عمتĐاو
 ثحبلا ذه نم ةنيعلا امأو .ـJeuram ةيموكحلا ةيمالسإلا
 اذه نم جئاتنلا امأو .ةبلط ٣٢ مهددعو )٤( يناثلا لصفلا وهو
 ةلمكتلا ةقاطب لامعتسʪ ةيسايقلا ةقيرطلا قيبطت نأ يهف ثحبلا
 ةثحابلا دمتعتو.وحنلا مهف ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرتل الاعف نوكي
 ت ةجيتنلا نم ربكأ )T-test( باسحلا ت ةجيتن نأ ىلع
 لدي اذهو ٢٫٩٧٣٥٤ < ٢٫٠٣٩٥١وأ )T-table( لودجلا
 .لوبقم )Ha( ليدبلا ضرفو دودرم )Ho( يرفصلا ضرف نأ ىلع

 ةقيرط قيبطت" ةلاسرلا عوضوم ٢٠١٥ ءاسن ،ةريخلا صخلم -٣

 ةيوناثلا ةسردملʪ ةيبرعلا ةغل سرد يف ةمجرتلاو دعاوقلا

 يساردلا ماعلل ٢ جنوجأ جنولوت ةيموكحلا ةيمالسإلا

 ةقيرط قيبطت فرعيل ثحبلا اذه ضرغيو ."٢٠١٤/٢٠١٥
 ةيوناّثلا ةسردملʪ "ةيبرعلا ةغّللا" سرد يف ةمجرتلاو دعاوقلا
 دنع مّلعملا دادعإ فرعيل .٢ جنوجأ جنولوت ةيموكحلا ةيمالسإلا
 "ةيبرعلا ةغللا" سرد ميلعت يف ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطت
ʪفرعيل .٢ جنوجأ جنولوت ةيموكحلا ةيمالسإلا ةيوناّثلا ةسردمل 
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 ةسردملʪ ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطت دنع مادختسملا ميوقتلا
 يتلا ثحبلا ةقيرط .جنوجأ جنولوت ةيموكحلا ةيمالسإلا ةيونا ّثلا
 تاودألاو .ةيفيكلا ةيفص ولا ةقيرطلا يه ثحبلا اذه يف مدختست
 ةثحابلا تلمعتسو .اهسفن ةثحابلا يه ثحبلا اذه يف ةسيئرلا

 و ،ةلباقملا ،ةظحالملا :يه قئاقحلا عمجل يملعلا ثحبلا اذه يف
 فصل ةيبرعلا ةغللا ميلعت )١ يه ثحبلا اذه جئاتنو .ةقئʬولا
 جنولوت ةيموكحلا ةيمالسإلا ةيوناثلا ةسردملʪ رشع ىداحلا
 دادعا نأو )٢ .ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطتب يرجت ٢ جنوجأ
 داوملا عيمج دادعϵ أدبي وهف ميلعتلا ةيلمع يف ملعتلا لبق مّلعملا
 نأ سو ردلا ططخ دادعإ ،لاثملا .تابلاطل ىلإ ميلست متيس يتلا
)RPP( اقباس اهعضو مت يتلا جهانملاو. ʪكلذ ىلإ ةفاضإل، 
 متيس يتلا داوملا عيمج ىلع ةرطيسلا ىلإ اضيأ ملعملا نوكي
 فادهأل اقفو يرجت ىوصقلا ملعتلل فدē اهفادهأو اهسيردت
 وه ميلعتلا ةيلمع يف ةمدختسملا لئاسو امأ .ةدوصقملا ملعتلا
 يف تابلاطلا ليهستل وه هنم ضرغلا .ةوق ةطقن يهو مالعإلا

 لمعي ميلعتلا ميوقتلا يفو )٣ .داوملا هذه يف ةدراولا دعاوقلا ظفح
 عيمجو ناكم ذخϩ دعب .ةسرامملا ةلئسأ يطعت نϥ مّلعملا
 ماتخا وأ ملعملا ءاĔإ مث ،ملعملا ربتعي ةمدقملا داوملا ناقتإ تابلاطلا
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 ىلع ةباجإلاو ةمجرتو نيمخت نيرامت لمشت نأ نكميو .ةسلجلا
 يف ةدراولا دعاوقلا لوح لح داجيإل ةاءارق ءاطعإو ةلئسألا
 يف ّمهم ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط نإ يه ثحبلا ةصالخو .صنلا
 نألف .ملعتلا يف تابلاطلا مهف ليهستل نأل ،ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا
 ّنكلو ةيمالسإلا ةطسوتملا ةسردملا نم كانه سيل تابلاطلا رثكأ
 ةغللا مّلعتلا سيل كانه يتلا ةيموكحلا ةطسوتملا ةسردملا نم اضيأ
 يه ثحبلا تاحارتقإلا امأ .ىرخألا ةينيدلا داوم وأ ةيبرعلا
 ةغللا ميلعت يف ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطت ةسردملل ىغبني
 لصفلا يف ةيميلعت تامولعم و ةلخادم نوكت نأ ةيبرعلا
 .ىرخألا

 
 ةلاسرلا ةباتك ةقيرط -ح

 ليلد ىلع ةثحابلا تدمتعاف ةلاسرلا هذه فيلϦ ةقيرط اّمأو
 ةيبرتلا ةيلك ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق )سويرولاكبلا( ثحبلا ةطخ دادعإ
 .ةيموكحلا ةيمالسإلا يرينارلا ةعماجب نيملعملا ليهϦو

 

 



 

١٤ 

 يناثلا لصفلا
 رظنلا راطإلا

 

 ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط فيرعت - أ

 ملعملل ةمدختسملا ةليسولا ىه ةقيرطلا نا انفرع امك
 ةداملا ملعملا ركف كلذل .ذيمالتلا ىلإ ةساردلا ةداملا ءاقلإل
 مامتهϵ .ذيمالتلا ىلا اهميلعت ةقيرط ركفي نا ىغبنيف ةيساردلا
 ةداملا بيكرتل ةقيرطلا ريخ ركفي نا ملعملل دب ال .ذيمالتلا لاوحا
 عيطتسي نا ملعملل دب ال ١٠.لصتملا لسالسلاك هلعجيو ةيساردلا
 ىتلا ةيساردلا ةداملا ميلعت تاقيرط قيبطتو قيفاوتلاو راتخإلا
 و ةداملا راتخʪ نيعي ميلعتلا يف حاجنلا رثكأ .تالاحلʪ بسانت
 .ةماتلا تاقيرطلا لامعتسا

 كلذو ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةلمعتسملا ةقيرطلا ناك  
 ةيبنجألا ةغللا ميلعت يف ءايكذألاو ءاملعلا .ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط

                                                             
10 Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa 

Arab, (Surabaya : Usaha Nasional , 1981), hal. 8 



١٥ 
 

 

 ةيسكع ةروصب قلعتي ريكذتلا كلذ .ةيفلسلا ةقيرطلا هذه ركذت
 .١١نيتاللاو نʭويلا رصعلاف ةغللا ميلعت تاقيرط ىلع

 ةيبنجألا تاغللا سيردت قئارط مدقأ دعت ةقيرطلا هذهو
 ىلع ينبنت ال ةقيقح يهو .ةيضاملا نورقلا ىلإ اهخيرʫ عجري ثيح
 امنإو ،ةنيعم ةيرظن ىلإ دنتست ال امك ةنيعم ةيوبرت وأ ةيوغل ةركف
 ناك ىذلا ةينʭويلاو ةينيتاللا ةغللا ميلعت ىلإ اهروذج عجرت
 .ةمجرتلاو ةيوغللا دعاوقلا ميلعت لوح روحمتي

 ةيبنجألا تاغللا سيردت قئارط مدقأ دعت ةقيرطلا هذهو
 ىلع ينبنت ال ةقيقح يهو .ةيضاملا نورقلا ىلإ اهخيرʫ عجري ثيح
 دنتست ال امك ةنيعم ةيوبرت وأ ةيوغل ةركف

                                                             
11 Djago Tarigon, Teknik Keterampilan Berbahasa (Bandung : 

Angkasa, 1986), hal. 9 



١٦ 

 

 

 ةينيتاللا ةغللا ميلعت ىلإ اهروذج عجرت امنإو ،ةنيعم ةيرظن ىلإ
 .ةمجرتلاو ةيوغللا دعاوقلا ميلعت لوح روحمتي ناك ىذلا ةينʭويلاو

 سرادملا قئارط نمض نم ةقيرطلا هذه ءاملعلا فنص دقو
 مادختسالا ةدئاس لازت ال ىتلا ةيبنجألا تاغللا ميلعتل ةميدقلا

 لشف و اهمدق مغر ملاعلا نم ةفلتخم قطانم يف نآلا ىتح
 لاثم ريخ ةساردلا هذه عمتجم يهو ايسينودنإو ١٢.اهبيلاسأ
 ةغللا ميلعت يف ةقيرطلا هذه مادختسا اهيف عاش يتلا لودلل
 هذه يف ةقيرطلا هذه لوانت ةيمهأ ديزي يذلا رمألا ١٣،ةيبرعلا
 وحنلا ةقيرطلا وأ ةمجرتلا و دعاوقلا ةقيرط تناك .ةساردلا
 يتلا ةقيرطلا يه ةيديلقتلا ةقيرطلا وأ ةميدقلا ةقيرطلا وأ ةمجرتلاو

                                                             

 ،ةيبنجألا تاغللا ميلعت قئارط يف ةسارد ،ينيص ليعامسإ دومحم رظنا ١٢
 ،جيلخلا لودل ةيبرتلا ةبتكم ،٢ج ،اđ نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت عئاق و

 .١٣٦-١٣٤ : ص ،م ١٩٨٥ /ه ١٤٠٦
 و رجلا فورحب ةيدعتملا لاعفألا ،رهوج سيردإ نيدلا رصن رظنا ١٣

 موطرخلا دهعم ،روشنم ريغ ريتسجاملا ثحبو نييسينودنإلا بالطلل اهسيردت
 ٦١: ص ،م ٢٠٠٣ ،نادوسلا : ةيبرعلا ةغلل يلودلا



١٧ 

 

 

 ميلعتب أدبت يتلا يهو ،ةمجرتلا ةقيرطو وحنلا ةقيرط نم نوكتت
 ةغللا ةطساوب امعدمو الصفنم اليوط احرش اهحرشو دعاوقلا
 ميلعت قرط مدقأ ةقيرطلا هذه دعت ،زيزعلا دبع دنعو .ةينطولا
 ١٤.ةفو رعملا تاغللا

 تاغللا ميلعت يف تمدختسا يتلا قرطلا مدقأ نم يهو
 هذه لعجت .ملاعلا دالب نم ددع يف مدختست تلاز امو ،ةيبنجألا
 بلاطلا عفدو ،ةيبنجألا ةغللا دعاوق سيردت لوألا اهفده ةقيرطلا
 نيب ةمجرتلا قيرط نع ةغللا ميلعت متيو ،اهراهظتساو اهظفح ىلإ
 ةءارقلا يتراهم ةيمنتب ةقيرطلا هذه متēو ،ةيبنجألاو مألا : نيتغللا
 مألا ةغللا ةقيرطلا هذه مدختست .ةيبنجألا ةغللا يف ةباتكلاو
 ىرخأ ةرابعبو .ةدوشنملا ةغللا ميلعتل ةيسيئر ةليسوك ملعتملل
 .سيردتلا يف يسيئر بولسأك ةمجرتلا ةقيرطلا هذه مدختست

                                                             
14

  Muljanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing Sebuah 

Tinjauan dari Segi Metodologi, (Jakarta Bulan Bintang, 1974), hlm. 31 



١٨ 

 

 

 س رادملا قئارط نمض نم ةقيرطلا هذه ءاملعلا فّنص دقو
 مادختسالا ةدئاس لازت ال يتلا ةيبنجألا تاغللا ميلعتل ةميدقلا

 .اهبيلاسأ لشفو اهمدق مغر ملاعلا نم ةفلتخم قطانم يف نآلا ىتح
 
 اه ريوطتو ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط ةأشن - ب

 ال اĔإو ،ةيناثلا ةغللا ميلعت قرط مدقأ ةقيرطلا هذه ربتعت
 فرعي ام لكو ،اهريوطتو اهومن لحارمو اēأشنل ددحم خيرʫ فرعي
 ةيديلقتلا ةقيرطلا ىمست امك ،ةميدقلا ةقيرطلا ىمست اĔإ اهنع

 ذئنيحو .ةيبروألا دالبلا يف ةضهنلا رصع ىلإ اēأشن دوعتو ،١٥
 ملاعلا ىلإ ريثكلا يناسنإلا ثارتلل ةينيتاللا و ةينʭويلا ناتغللا تلقن
 رعشو ،ةيبروألا دالبلا فلتخملا نيب ةقالعلا ديزت نع الضف ،يبرعلا
 بيلاسألا كلذ يف عبتاو .نيتغللا نيتاه ملعت ىلإ ةجاحلʪ اهلهأ

                                                             

١٥ Umi Hanifah، ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط 

 ،خيرʫ يلا لصي ,http://umihanifahtarbiyah.wordpress.com ،اهقيبطتو
٢٠١٨\٠٩\٠٧. 



١٩ 

 

 

 .ىطسولا روصعلا يف ةيناثلا تاغللا سيردت يف ةعئاش تناك يتلا
 حرش وه ةينيتاللاو ةينʭويلا ةغللا سيردت يف لخدملا ناك دقلو
 ةغللا تاراهم ميلعت ىلإ دعاوقلا هذه نم قالطنالاو امهدعاوق
 يف ةياغ وحنلا سيردت راص مث ةمجرتلاو ةءارقلʪ ةصاخلا ىرخألا
 ةقيرطو لقعلا تاكلم ةيمنتل ةليسو هيلإ رظن ثيح ،هتاذ
 ١٦.ريكفتلا

 
 ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط ريوطت -١

 ال هناو ،ةقورعملا تاغللا ميلعت قرط مدقأ ةقيرطلا هذه دعت
 فرعي ام لكو ،اهريوطت اهومن لحارمو اēأشنل ددحم خيرʫ فرعي

                                                             

 ،مالسلا راد( ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت ىلإ لخدملا ،دومحم تنب يمالس ١٦
 ٥٤ ص ،)٢٠٠٤ ةنس ،يرينارلا ةعماج هيشتآ دنب



٢٠ 

 

 

 ميلعت ىلإ ةجاحلا ترهط ذنم تأشن ،ةيديلقت ةقيرط اĔا اهنع
 ١٧.اهميلعتو ةيبنجألا تاغللا

 يف اميدق لمعتست تناك اĔأ نيثحابلا نم قيرف ىريو
  .نʭويلاو يدنهلاو نيصلا يف ةميدق تراضح تاذ تاغللا سيردت

 يف ةضهنلا رصعب فرعي ام ىلإ دوعت اĔأ رخا قيرف ىري امك
 ،يناسنإلا ثارتلا ةينيتاللاو ةينʭويلا ناتغللا تلقن ثيح ،ʪروأ
 فلتخم نيب تاقالعلا قثوت دعبو .يبرغلا ملاعلا ىلإ ،ىتش تاغلب
 ،نيتغللا نيتاه ميلعت ىلإ ةجاحلʪ اهلهأ رعش ،ةيبوروألا دالبلا
 تاغللا سيردت يف ةعئاش تناك يتلا بيلاسألا كلذ يف عبتاو
 كاج ىريو ١٨.ةيبوروألا دالبلا يف ىطسولا روصعلا يف ةيناثلا

                                                             

 ليئامسإ ةمجرت .تاغللا ميلعت يفقئارطو بهذم ،زرجورو زدراشتر  ١٧
 ملاع راد :ضʮر( هللادبع قيدصلا رمعو ،نادبعلا زيزعلا دبع نمحرلادبعو ،ينيصلا
 .٣٩٧ .ص ،)١٤١٠ ,بتكلا

١٨
 ،ةيبرعلا ةغللا سيردت قرط ،نارخاو دوجوملا دبع تزع دمحم  

 ٣٩٧ .ص ،)م١٩٨١ ،ةفاقثلاراد :ةرهاقلا(



٢١ 

 

 

 ةيلقعلا جئاتن نم ةقيرطلا هذه نأ رجور هليمز و زدراشتر
 ١٩.ةيناملألا

 ةيناثلا ةغللا ميلعت يف ةميدق ةقيرط ةقيرطلا هذه تناك
 ةينيتاللا ةغللا ميلعت يف ةيبروألا دالبلا يف ةضهنلا رصع ىلإ دوعتو
 اهقيبطتو دعاوقلا ظفحب امهميلعت يف ةليوط ةرتفل ةيقيرغإلا ةغللاو
 وحنلا ةقيرط ةقيرطلا هذه ةيمست تمت ٢٠.ةمجرتلا تابيردت يف
 ةقيرطلا هذه تناك امدنع ،رشع عساتلا نرقلا يف ةمجرتلاو
 ةغللا يسردم برو ،ةيناثلا ةغللا ميلعت يف نويبروألا اهمدختسا
 ʭدلب لب ةيمالسإلا دالبلا نم اهريغو ةيبرعلا دالبلا يف ةيبرعلا
 ةغللا ميلعتل ةقيرطلا هذه نومدختسي اهيس ردم نإف ،ايسينودنإ
 ٢١.ةيديلقتلا دهاعملا يف ةصاخ فدهلا

                                                             

١٩
 ٣٩٨ .ص ،... سيردت قرط ،نارخاو دوجوملا دبع تزع دمحم  

٢٠
 نيقطانلل ةيرعلا ةغللا سيردت قئارط ،يليصعلا ميهاربإ نب زيزعلا دبع  

 .ص ،)٢٠٠٢ ،ةيمالسإلا دوعس ن دمحم مامإلا ةعماج :ضʮر( ،ىرخأ تاغلب
٤٣ 

21 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 
(Malang: 2005), hal. 30-34 



٢٢ 

 

 

 ىلع ةقيرطلا هذđ نينمؤملا نم نوسردملا بئد دقو
 و ةيبنجألا ةغللʪ اهلمكϥ عطق ظفح ىلع نيملعتملا عيجشت
 عطقلا وأ ةروهشملا بطخلا ةصاخ ،ةيموقلا ةغللا ىلع اهتمجرت
 .ةيبدألا ةميقلا تاذ ةيرعشلا

 

 ةيوحنلا دعاوقلا سيردت سسأ - ج

 ،ةيوحنلا دعاوقلا سيردت دنع اēاعارم ىغبني سسأ كانه
 .ىلي ام اهمهأ نمو

 عقاوب طبترت تاعوضوم لالخ نم دعاوقلا سيردت )١
 .اهمهف هيلع لهسي ىك ةطيحملا هتئيبو ملعتملا

 ،ةمهملا ةيوحنلا تاعوضوملا سيردت ىلع راصتقالا )٢
 دعاوقلاو ةلثمألا نم وحنلا ررقم صيلختو
 .ملعتملا ديفت ال ىتلا تاعوضوملاو



٢٣ 

 

 

 زيكرتلا ىأ ،ةيفيظولا وحنلا دعاوق ميلعت ىلإ هاجتالا )٣
 وأ ةايحلا يف ملعتملا ةايحب ةلصلا تاذ تاعوضوملا ىلع
 .هتجايتحا ءاضق ىف ةرمتسم اهمدختسي ىتلا

 دعاوقلا ميلعت ىلع دعاست ىتلا ملعتملا ةيعفاد لالغتسا )٤
 لالخ نم وحنلا سرد ءانب نكمي ثيح ،اهمهفو
 نأ نكمي ةباتكلاو ةءارقلا ءاطخأف ،تالكشملا لح
 ام صالختساو ،اهتسارد متي تالكشم نوكت
 .ةيوحن دهاوش نم هنمضتت

 اهسيردت متي ىتلا وحنلا ستاعوضوملا ىقطنملا بيترتلا )٥
ʪبكرملا بعصلا ىلإ طيسبلا لهسلا نم ريسل. 

 لئاسولاو ،ةثيدحلا سيردتلا بيلاسأ مادختسا )٦
 .مهفلا ىلع ةدعاسملا ةيوغللا ةمظنألاو

 ةمهمل اليهست لكشلʪ وحنلا ررقم ىوتحم طبض )٧
 .مهفلا ىلع ملعتملل ةناعإو ،سيردتلا يف ملعملا



٢٤ 

 

 

 ،عوضوملا مهف ضرغب سردلا ةياĔ يف تابيردتلا عيونت )٨
  .هناقتإو

 ملعتملل انيكمت ةيريرحتلاو ةيهفشلا تابيردتلا مادختسا )٩
 .ةباتكو ʬدحت ةغللا تاراهم نم

 ىئانبلا ميوقتلا ةصاخو ،ةفلتخملا ميوقتلا طامنأ عابتا )٠١
 .ملعتملا ىدل تامولعملا خيسرت ىلع دعاسي ىذلا

 ةيبرعلا ةغللا عورف تاعوضومب دعاوقلا سرد طبر )١١
 ريبعتلا وأ ،ةءارقلا ةصح يف نكمي ثيح ،ىرخألا
 مت ىتلا ةيوحنلا ةلثمألا ضعب جارختسا الثم
 نم نكمتلا نم مهسي امم ،اđارعϵ مايقلاو ،اهتسارد
 .وحنلا تاعوضوم

 ،ةحيصفلا ةيبرعلا ةغللا مادختسʪ ملعملا مازتلا )٢١
 .لكشلʪ لمجلاو تاملكلا طبضو



٢٥ 

 

 

 ةيبرعلا ةغللا مادختسا ىلع نيملعتملا بيردت )٣١
 ،تاملكلا رخاوأ طبض ىلع صرحلاو ،ةحيصفلا
 .كلذ ىلع مهديوعتو

 ةأفاكمو ،نيملعتملا نيب ةيوحنلا تاقباسملا ميظنت )٤١
 ةيلاخلا ةميلسلا ةغللا مادختسا ىف مهنم عربي نم
 .ةباتكو ʬدحت ءاطخألا نم

 نآرقلا نم ةقتشملا دهاوشلا وحنلا تاررقم نيمضت )٥١
 فداهلا رعشلاو ،ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاو ،ميركلا
 .اهمهفو ةيوحنلا دعاوقلا خيسرتل

 ةلصلا تاذ عجارملا مادختسا ىلع نيملعتملا بيردت )٦١
 مت ىتلا تاعوضوملا نم ةدازتساللو ،وحنلا ررقمب
 ٢٢.اهتسارد

 

                                                             

 ٢٧٦ .ص ،...ةرصاعملا ةيبرعلا ةغللا ميلعت ،ىفال ديعس روتكدلا ٢٢



٢٦ 

 

 

 ةغللا ميلعت يف اهقيبطت و ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط فادهأ - د

 ةيبرعلا
  : يلʮ اميف ةمجرتلاو وحنلا ةقيرط فادهأ نم

 ،هب ةبوتكملا صوصنلا ةءارق نم نيسرادلا نكمت )١
 تاكلملا ةيمنتو ،يلقعلا بيردتلا يف كلذ نم ةدافتسإلاو
 ةمجرتلا ىلع ةردقلا عم ،بوتكملا بدألا قوذت و ،ةينهذلا
 .اهيلإو فدهلا ةغللا نم

 صوصنلا نم ىنعملا جارختسا ىلع بلاطلا بيردت )٢
 هتغل ىلإ صوصنلا هذه ةمجرت قيرط نع كلذو ةيبنجألا
 ٢٣.ةيموقلا

٣( ēريبعتلاو اهمهفو ةغللا دعاوق ظفح ةقيرطلا هذه فد 
ϥةغللا ةباتك ىلع بالطلا بيردت و ةيديلقت ةيوغل لاكش 

                                                             

 ،خيرʫ يلا لصي ،upb.Stainsalatiga.ac.id ،ينازمز ىلع دمحم ٢٣
٢٠١٨\٠٩\٠٧ 



٢٧ 

 

 

 ىلإ مهتغل نم ةمجرتلا يف مظنملا بيردتلا قيرط نع ةقدب
 .ةملعتملا ةغللا

 ىلع بلاطلا بردتي ميلعتلا نم ةمدقتملا ةلحرملا يفو )٤
 ٢٤.أرقي امل ةينفلا ةميقلاو يبدألا ىنعملا قوذت

 ةغللا ميلعت يف ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطت -١

 ةيبرعلا

 تاوطخ نمو .ةمج رتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطت تاوطخ  
 : يه ةقيرطلا هذه سيردت

 يطعي مث دعاوقلا عوضوم فيرعت حرشب سردملا أدبي )١
 نع ةلمعتسملا صوصنلاو ةمدختسملا بتكلا نأل ،ةلثمألا
 .ةيئارقتسإلا ةقيرطلا

 نأ و اهتمجرتو تادرفملا ظفح يف بالطلا سردملا يّقلي )٢
 .اهئاقلإ قباسلا تادرفملا اوظفحي نأ مهنم سردملا بلطي

                                                             

٢٤
 .ص ،...ةيبرعلا ةغللا سيردت قئارط ،يليصعلا ميهربإ نب زيزعلا دبع  

٤٧-٤٦ 



٢٨ 

 

 

 مهف يف مهيقليو صوصنلا حتف بالطلا نم سردملا بلطي )٣
 ححصي و ةلمجف ةلمج وأ ةملكف ةملك اهتمجرتب صوصنلا
 و ةيفرصلاو ةيوحنلا ةيحانلا حرشي و ةئطاخلا مهتمجرت
 تاملكلا اوبرعي نأ مهنم بلطي رخآ تقو يف و .ةغالبلا
 ٢٥.ةسوردملا لمجلا وأ

 
 ةقيرطلا هذه حمالم مهأ 

 :ةمجرتلاو دعاوقلا ةقي رط حمالم مهأ نمو
 ةيبدألا صوصنلا ةءارق وه ةيبنجألا ةغللا ملعت نم ضرغلا )١

 تاكلملا ةيمنتو يلقعلا بيردتلا يف اهنم ةدافتسالاو
 .ةينهذلا

 لالخ نم متي كلذو ،ةغللا ملعتل ةليسو ةمجرتلاو وحنلا )٢
 لمجلا ةمجرت يف اهقيبطتو ةيوحنلا دعاوقلل لصفملا ليلحتلا

                                                             
25 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran…, h. 32 



٢٩ 

 

 

 ىلع وبري ال نذإ ةغللا ملعتو .فدهلا ةغللا ىلإو نم
 .قئاقحلاو ةيوحنلا دعاوقلل راهظتسا ةيلمع

 متē ال و ،ةقيرطلا هذه زيكرت ةطقن ةباتكلاو ةءارقلا )٣
 .عامتسإلاو مالكلʪ ايجهنم امامتها

 ،ةمدختسملا ةءارقلا صوصنل اقفو تادرفملا رايتخأ متي )٤
 ،مجعملاو ،ةغللا ةيئانث تادرفملا مئاوق لالخ نم مدقتو
 .راهظتسالاو

 ضرع لالخ نم متيو ،يئارقتسا بولسϥ وحنلا ميلعت )٥
 لالخ نم كلذ دعب اهقيبطت مث ةيوحنلا دعاوقلا ليلحتو
 .ةمجرتلا تابيردت

 تناكو ،ميلعتلا ةليسو يه سرادلل مألا ةغللا تناك )٦
 ةغللا نيب ةنراقمو ةديدجلا ظافلألا حرش يف مدختست
 ٢٦.فدهلا ةغللاو سرادلا

                                                             
26 Jack C.Richards and Theodore S.Rodgers, Approaches and 

Methods in Language Teaching : A Description and Analysis, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1986, p: 3,4. 



٣٠ 

 

 

 رطيسي ثيح ،ةيديلقت ةقالع بالطلاو ملعملا نيب ةقالعلا )٧
 ام ولعفي نأ الإ بالطلل نوكي الو لصفلا ىلع ملعملا
 ٢٧.ملعملا همدقيو هفرعي ام اوملعتي نأو ،مهنم بلطي

 
 ازم نمʮ يه ةقيرطلا هذه  

 ملعملا نإ ذإ بالطلا نم ةريبكلا دادعألل ةبسانم اĔإ )١
 كلذ.لصفلا هل عستي ددع يأ عم لماعتي نأ عيطتسي

 ،هنم سردي ʪاتك رضحي نأ الإ بلاطلا ىلع سيل هنأل
 ٢٨.ملعملا هلوقي ام عباتيو ،اهيف بتكي ةساركو

 ةغللا ميلعت يف يساسأ رصنعك ةلمجلا مدختست اĔإ )٢
 ٢٩.رسيأ ةغللا ملعت ةيلمع لعجي امم ،اهتسراممو

 

                                                             
27 Diane Larsen - Freeman, Techniques And Principles In 

Language Teaching, Oxford University Press, 1986, p: 11. 
 ١٢٩ : ص ،...قباس عجرم ،ةميعط دمحأ يدشر ٢٨

29 Jack C. Richards and Theodore S. Rodgers, Approaches 

and... 



٣١ 

 

 

 ازم نم هب عتمتت ام عمʮ ةدع هجاوت ةقيرطلا هذه نأ الإ 
 يليام اهنيب نم ،تاداقتنا

 اريثك لفغي ةباتكلاو ةءارقلا يتراهمب ةقيرطلا هذه مامتها )١
 مالكلا ةراهم اهسأر ىلع ىرخألا ةيوغللا تاراهملا نع
 تاغللا ميلعت يف اهلامهإ مدع يغبني ةسيئر ةراهم دعت يتلا
 .ةيبنجألا

 فدهلا ةغللا لعجي ميلعتلا ةيلمع يف مألا ةغللا اهمادختسا )٢
 يذلا رمألا ،ةغللا سرد يف ةس رامملاو لامعتسالا ةليلق
 .ةضيرم ةروصب ʮوفش اĔاقتإ نم بالطلا عنمي

 اđ بالطلا ديوزتو ةيوحنلا دعاوقلا ليلحتب اهمامتها )٣
 .ةغللا ميلعتب سيلو ةغللا نع تامولعملا ميلعتب متē اهلعجي
 ةيملع ةسارد نمض لخدي ةيوحنلا دعاوقلا ليلحت نأل
 .ةراهمك اهميلعت نمض سيلو ةغلل

 
 



٣٢ 

 

 

 ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط بويعو ʮازم -ه

 : يه ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط ʮازملا امأو
 نم ةريبكلا دادعألل ةبسانم نوكت دق ةقيرطلا هذه )١

 ،لصفلا يف ةيلعفلا ةكراشملا نوعيطتسي ال ثيح ،بالطلا
 نم مهئالمز عم ثيدحلا الو ملعملا عم لعافتلا الو
  ىلإو ،ررقملا باتكلا ىلإ ذئنيح نوجاتحيف ،بالطلا

 نوجاتحيو ،ملعملا نم نوعمسي ام اهيلع نوبتكي ةسارك
 ٣٠ .ةجاحلا دنع اهيلإ عوجرلل دعاوقلا باتك ىلإ

٢( ēالو ،ةمجرتلاو ةباتكلاو ةءارقلا تاراهمب ةقيرطلا هذه مت 
 .مالكلا ةراهمل مزاللا مامتهالا يطعت

 ةمدقتملا لحارملا يف مه نم ديفي دق دعاوقلا ىلع زيكرتلا )٣
 ةمهم ةقيرطلا هذه نوكت دقو ،ةغللا ةسارد نم

                                                             

 راد : ةرهاقلا( ،ةيبرعلا ةغللا سيردت قرط .تزع دمحم و دوجوملا دبع ٣٠
 ٢٣ .ص ،)م ١٩٨١،ةفاقثلا



٣٣ 

 

 

 ةيبنجألا تاغللا ميلعت يف وأ تʮوغللا يف نيصصختملل
 .تافاقثلاو

 ةيسيئر ةليسوك ملعتملل مألا ةغللا ةقيرطلا هذه مدختست )٤
 هذه مدختست ىرخأ ةرابعبو .ةدوشنملا ةغللا ميلعتل
 .سيردتلا يف يسيئر بولسأك ةمجرتلا ةقيرطلا

 ىلإ ةقيرطلا هذه مدختسي يذلا ملعملا أجلي ام اريثك )٥
 هبالط نم بلطيو ةدوشنملا ةغللا لمجل يوحنلا ليلحتلا
 ةدوشنملا ةغللا نع ميلعتلʪ اهمامتهاو .ليلحتلا اذđ مايقلا
 .اēاذ ةغللا ميلعتب اهمامتها نم رثكأ

 الو .افلس ةددحمو ةريسي ةلهس اضيأ ميوقتلا تاءارجإ )٦
 وأ دعاوقلا نم ةدعاق نع بلاطلا لاؤس نم رثكأ بلطتي
 نم اذه بلطتي الو ،ةيبرعلا صوصنلا نم صن ةمجرت
 .هنع ملعملا زجعي ام راكتبالاو لايخلا

 نيسرادلا نأ يه ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط نع اضيأ ʮازملاو )٧
 ىلع نورطيسي اهتطساوب ةيناثلا تاغللا نوملعتي نيذلا



٣٤ 

 

 

 نمم مهريغ نم رصقأ تقو يف ةباتكلاو ةءارقلا تاراهم
 .ىرخأ قرطب تاغللا هذه نوملعتي

 ةريبكلا دادعألل ةبسانم اĔأ ةقيرطلا هذه ʮازم نم لعلو )٨
 ددع يأل عستي نأ نكمي لصفلا نإ .بالطلا نم
 نأ الإ بالطلا ىلع امو .هعم لماعتي نأ ملعملا عيطتسي

 لوقي ام عباتي اهيف بتكي ةساركو هنم سردي ʪاتك رضخي
 نم لصفلا يف رثانتي ام باتكلا اذه ىلإ فيضيو ملعملا
 ٣١.فراعم وأ تامولعم

 نيذلا بالطلا لحارم لكل ةبسانم ةقيرطلا هذه تناك )٩
 اهقيبطت يف ملعملا مدختسي اĔأل .ةيبرعلا ةغللا نوملعتي
 ٣٢.مألا ةغللا

                                                             

 ٣٥٤.ص،...ميلعت يف عجارملا ،ةميعط دمحأ ىدشر ٣١
32 Aziz Fakhrurrazi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran bahasa 

Asing Metode Tradisional dan Kontemporer, (Jakarta: Bania Publishing, 
2010), h.49 



٣٥ 

 

 

 اهمادختسا يف لهس ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط نأ ربتعتو )٠١
 يف تادرفملا ىناعم حرشل لئاسولا ىلإ جاتحي ال اĔأل
 .اهميلعت

 لك يف ةديدجلا تادرفملا اوظفحي نأ بالطلل زوجيو )١١
 ٣٣.مēركاذو مهظفح ىلع مēردق ىقرت كلذل .عوضوملا

 

 : يلي امك ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرطلا بويع امأ
١( ēمالكلا ةراهم ةقيرطلا هذه لم. 

 مامتهالا مدعو ،ةباتكلاو ةءارقلا ةراهمب مامتهإلا )٢
ʪثيدحلا ةلقو ،مهفل ʪقطنلا ةمالسو فدهلا ةغلل، 
 ةيقب يف ةيوغل ةيافك ءانب ىلإ يدؤي نل كلذ لكو
 .تاراهملا

 ةغللا لعجي اراثكإ مألا ةغللا مادختسا ةقيرطلا هذه رثكت )٣
 ةغللا سرد يف لامعتسالا ةليلق ةدوشنملا

                                                             
33 Ahmad Fuad Efendi dkk, Metode dan Tekhnik Pengajaran..., 

h.39 



٣٦ 

 

 

٤( ēةقيرطلا هذه مت ʪنم رثكأ ةدوشنملا ةغللا نع ميلعتل 
 ماكحألاو يوحنلا ليلحتلاف .اēاذ ةغللا ميلعتب اهمامتها
 نمض سيلو ةغلل يملعلا ليلحتلا نمض لخدت ةيوحنلا
 .ةراهمك ةغللا ناقتإ

 مألا ةغللا مادختسا اريبك دح ىلإ حمست ةقيرطلا هذه نإ )٥
 نم ليلق ريغ ددع هرثآ أجلم اذهو ميلعتلا ةيلمع يف
 نم يفكي امب نوعتمتي ال نيذلا ايسينودنإ يف نيملعملا
 .ةيبرعلا ةغللʪ ثدحتلا ةراهم

 جاتنإ هيلع بعصي ،ةقيرطلا هذđ ةغللا ملعت يذلا بلاطلا )٦
 ةغللا ملعت ال هنال ،ايعامتجإ هلوبقمو ʮوغل ةحيحص لمج
 .ةيوحن ةقيرطب

 ،لافطألل ةيبرعلا ةغللا سيردتل حلصت ال ةقيرطلا هذه )٧
 ةيوحن تارابع نم اريثك نوكردي ال ةلحرملا هذه يف مĔال
 .ةيفرصو



٣٧ 

 

 

 ىدعتت ال ،ةيديلقت ةقيرطلا هذه يف ةعبتملا ميوقتلا بلاسأ )٨
 ىلع دمتعت ،ةيعوضوم الو ةقيقد ريغ ،لاقملا تارابتخإ
 يف ةدراولا دعاوقلاو تادرفملا نم بلاطلا هلصحامم ظفحلا
 ةيافكلا نع ةحضاو ةروص اهجئاتن يطعت الو ،باتكلا
 .ةيوغللا

 ةيبرعلا ميلعت يف ىلوألا ةناكملا نالتحي اذإ ةباتكلاو ةءارقلا )٩
 ال نʫراهم مالكلاو عامتسالا امأ ،ىرخأ ةغلب نيقطانلل
 ةقيرطلا هذđ ةيبرعلا ملعتي يذلا سرادلاو .امđ مامتها
 .مالكلاو عامتسالا نم ةباتكلاو ةءارقلا ىلع ردقأ نوكي

 ،ةيسايق ةقيرطب متي ةقيرطلا هذه قفو ةغللا دعاوق سيردت )٠١
 اهيلع ةلثمأ ركذي مث ةدعاقلا ركذب اهيف ملعملا أدبي يأ
 .اهل تاقيبطتو

 ددعتو طاشنلا عيونت ام دعب ةقيرطلا هذه لامعتسا نإ )١١
 .هدنع عفادلا نادقفو لاملʪ سرادلا بيصي هلاكشأ



٣٨ 

 

 

 ،لافطألل ةيبرعلا ةغللا سيردتل حلصت ال ةقيرطلا هذه )٢١
 ةيوحن تارابع نم اريثك نوكردي ال ةلحرملا هذه يف مĔأل
 .ةيفرصو

 

 ايسينودنإ يف ةمج رتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطت ةلثمأ -و

 دهاعملاو سرادملʪ ايسينودنإ يف ةيبرعلا ةغللا سردت
 مولع سيردتل ينيد دهعم لوأ "نيرتنسʪ" لا ناكو .تاعماجلاو
 نرقلا رخاوأ يف "تانيرتنسابلا" ترشتناو .ةيبرعلا ةغللاو نيدلا
 ىلإ ةينيدلا سرادملا ترشتنا مث .دالبلا ءاحنأ عيمج يف رشع عساتلا

 ىلإ "نيرتنسابلا" ماظن روطتو ،نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف اهراوج
 ٣٤.ميدقلا نيرتنسابلا ءاقب عم "ثيدحلا نيرتنسابلا"

 ةغللا ميلعت يف اهمادختسا عاش يتلا سيردتلا قيرط نإ
 اĔأل كلذ .ةمجرتلاو دعاوقلا قيرط يه ايسينودنإ يف ةيبرعلا

                                                             

 ،يوناثلا سرادملا ذمالتل ةيبرعلا ةغللا دعاوق ،هئالمزو فصʭ ينفح ٣٤
 ٢٠ .ص ،)ةنسالب ،هادنإ لوكغوب ةكرش:ʪʮاروس(



٣٩ 

 

 

 نمو .ةمجرتلاو دعاوقلا ىلع ةزكرملا هداومو ميلعتلا فادهϥ بسانت
 هذه نومدختسي ةيسينودنإ يف نوسردملا نم ريثك اĔأ فورعملا
 ٣٥.ةيديلقتلا دهاعملا يف ةصاخ ةيبرعلا ةغللا ميلعتل ةقيرطلا

 
 
 ةيبرعلا ةغللا ةدام نم ةلثمأ  

 دعاوق باتك نم تلقن يتلا دعاوقلا ةدام ةلثمأ يلي اميف
 نرقلا رخاوأ يف هئالمزو فيصʭ ينفح هبتك يذلا ةيبرعلا ةغللا

 ىتح ايسينودنإ يف ةيميلعتلا تاسسؤملا ضعب يف مدختستو ١٨
 .نآلا

 
 بيرقتلاو ةياغلا نتم نم خيراتلا -ز

 هيقفلا مامالا وه بيرقتلاو ةياغلا نتم باتك نم فلؤملا
 ،عاجش وبأ ،دمحأ نب نيسحلا نب دمحأ نيدلا باهش ةمالعلا

                                                             

٣٥
 ٢١ .ص ،...ذمالتل ةيبرعلا ةغللا دعاوق ،هئالمزو فصʭ ينفح  



٤٠ 

 

 

 دلو .ةيعفاشلا ءاملع نم هيقف ،ىناهفصالا بيطلا نيدلا باهش
 ةنس ةرصبلʪ دلو دقف وه امأ ،ناهبصϥ هدجو نادابعب هدلاو
 دقو ٣٦.ةئامعبرأ و نيثالثو ثالث ليقو ةئامسمخو نيثالثو ثالث
 ةنس نيعبرأ ىلع ديزي ام ىعفاشلا مامإلا بهذم عاجش وبأ سرد
 دارفأ نم اذه : ىفلسلا ظفاحلا هنع لاق ىتح ،ةرصبلا سرادم ىف
 : لاق ىبريدلا ةمالعلا نإ ىتح اليوط عاجش وبأ رمع دقو ،رهدلا
 هل لتخي مل هنإف كلذ نم مغرلا ىلعو ،ةنس نيتسو ةئام شاع هنإ
 هللا تيصع ام : لاق كلذ نع لئس امدنعو ،هئاضعأ نم وضع
 ٣٧.ربكلا ىف ىلع هللا اهظفحف ،رغصلا ىف اهنم وضعب ىلاعت

 
 
 

                                                             

 ،يلع حاتم  ٣٦
https://www.goodreads.com/book/show/10816812، يلإ لصي ʫخير 

٢٠١٨\١١\٢١ 
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٤١ 

 

 

 هتافلؤم و لامعأ -١

 :٣٨هلامعأ نمو
 .ءاضقلا ىلوت )أ

 .ةرازولا ىلوت )ب
 . ًاماع نيعبرأ ةرصبلʪ يعفاشلا هقفلا سَّرد )ج
 رخآ فيرشلا يوبنلا دجسملا يف مدخي ةرونملا ةنيدملʪ ماقأ )د

 توم دعب ةفيرشلا ةيوبنلا ةرجحلل  ًامداخ راص مث هتايح
 .تام ىتح اهمداخ

 : هتافلؤم اماو
 يدرواملا نسحلا ىبأ ةاضقلا ىضاقل ) عانقإلا ( حرش ) أ

 نتم ( وأ ,)بيرقتلا ةياغ( :ىمسملا ,)راصتخالا ةياغو( ) ب
 )عاجش يبأ

                                                             

٣٨
 ،يلع حاتم  

ttp://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6326h، يلإ لصي ʫخير 
٢٠١٨\١١\٢١ 



٤٢ 

 

 

 لمعو هتايح رخآ يف )ةرونملا ةنيدملا( نطوتسا دق :هتافو  
 هدجسمب نفد دقو ،ىفوت ىتح ،فيرشلا يوبنلا مرحلا ةمدخ يف
 بيرق هسأرو مالسلا هيلع ليربج بʪ دنع هلزنم يف هانب يذلا

 ٣٩.)ًاماع ١٦٠( هرمع و )ـه ٥٩٣( ماع ةيوبنلا ةرجحلا نم ادج
 باتكلʪ فيرعتلا -٢

  ،ةكرابملا ةرصتخملا ةيعفاشلا نوتم نم عاجش يبأ رصتخم
 وهو ،نيزِّربملل ةركذتو ،نيئدتبملل ةدمع ،دئاوفلا ُّمج ،عفنلا ريثك
 نمو ،ةيعفاشلا ةبلط اهزواجتي ال يتلا ةيهقفلا تانبللا كلت نم
 ىلع لاوقألا نم دمتعملا توح اهراصتخا ىلع يتلا تاررحملا
 رصحو تاميسقتلا نم هفلؤم هيف رثكأ .يبلَّطملا مامإلا بهذم
 هطَّبϦو .ةبتكم لك يف هلحر طحف ،لوبقلʪ للكت ،لاصخلا
 حتفلا ناكف ،مهذيمالتل خياشملا هسردو ،ةقلح لك يف نوئدتبملا
 ٤٠.هاجʭ نمل ًابحاصم مهفلاو ،همدʭ نمل ًامزالم
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٤٣ 

 

 

 ضعب ينلأس :لاقف ىلاعت هللا همحر هفنصم هنع ثَّدح
 ىلع هقفلا يف ًارصتخم لمعأ نأ ىلاعت هللا مهظفح ءاقدصألا
 ةياغ يف ـ هناوضرو هيلع ىلاعت هللا ةمحر يعفاشلا مامإلا بهذم
 ىلع لهسيو هسرد ملعتملا ىلع برقيل و زاجيإلا ةياĔو ،راصتخالا
 ،لاصخلا رصحو تاميسقتلا نم هيف رثكأ نأو ،هظفح ئدتبملا
 يف ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ًابغار ،باوثلل ًابلاط كلذ ىلإ هتبجأف
 ٤١.ريدق ءاشي ام ىلع هنإ ،باوصلل قيفوتلا

 يف فنُص ام ِرصخأو عدبأو عمجأ نم باتكلا اذه ّدعيو
 عورف عيمج ىلع لمتشا ريغص نتم وهف ،يعفاشلا مامإلا هقف
 هنتم حرشو هب مامتهالا ىلإ ءاملعلا عفد ام اذهو ،يعفاشلا هقفلا
 اذهو ،هظفحو نيئدتبملا ىلع هسرد لهسيلو ؛هصوصن قيقحتو
 ةياغلا" ʭًايحأو ،"بيرقتلا" اًضيأ هيلع قلطي باتكلا
 ٤٢."بيرقتلاو
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٤٤ 

 ثلاثلا لصفلا

 ثحبلا جهانم

 
 ثحبلا ةقيرط - أ

 ءاوس ةماع مولعلا مدقت يف زرʪ رثأ يملعلا ثحبلل 
 ربكأ ةعيبطلا مولعلا مدقت يف رثأ نأ الإ ،ةيناسنإ مأ ةعيبط تناكأ
 : هباتك يف مرسك دمحم لاقو .٤٣لماوعلا نم ددع بيسي حضوأو
 Pre( ةيديهمتلا تاميمصتلا ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت يبرجت ثحب نأ

Experiment( يبرجتلا تاميمصتلاو ) (True Experimentهبشو 
 .)Quasi Experiment( يبيرجت

 هذه يف هيلع ةثحابلا دمتعا يذلا ثحبلا جاهنم نإ 
 ةيعيبطلا مولعلا مدقت يف يلج رثأ هل نأل يبرجت ثحب وه ةلاسرلا

                                                             

 ةيكولسلا مولعلا يف ثحبلا ىلإ لخدملا ،فاسعلا دمح نب حلاص ٤٣
 ٣٠٣ .ص ،)٢٠٠١ ،ناكيعلا ةبتكم : ضالير(



٤٥ 

 

 

 ببسلا اذه فرعي نأ هتطساوب ةثحابلا عيطتسي جهنملا اذهو
 .)عباتلا ريغتملا( ةجيتنلا ىلع ) لقتسملا ريغتملا(

 ةيدهمتلا تاميمصتلا ثحبلا اذه يف ةثحابلا تراتخاو 
)(Pre experiment، دصقيو đميمصتلا اذ ϥةبرجت هل نكي مل ن 

 نيوكت ىلع رثؤت ةيجراخ تاريغتم كانه نأل كلذو ،ةيقيقح
 تاريغتم يه ىتلا ةيبرجتلا جئاتنلا رثأتت ال كلذل .عباتلا تاريغتملا
ʫةعب ʪنأ ثدحي نأ نكمي لاحلا اذهو ،طقف ةلقتسملا تاريغتمل 
 ٤٤.ايئاوشع ةنيعلا رايتخا متي الو رصنع ريغتملا بئاغ ببسب
 :يهو ،عاونأ ةثالث ىلإ ةيدهمتلا تاميمصتلا مسقنتو

                                                             

 ٣١٥.ص ،....ثحبلا ىلإ لخدملا ،فاسعلا دمح نب حلاص ٤٤



٤٦ 

 

 

 )One Shot Case Study( ىلوألا ميمصتلا -١
 One Group Pre-Test, Post-Test( ىناثلا ميمصتلا -٢

Design( 
 Static-Group Comparison( ثلاثلا ميمصتلا -٣

Design( 
 يناثلا ميمصتلا يه ةلاسرلا هذه يف ةثحابلا تراتخاو

)One Group Pre-Test, Post-Test Design(، ميمصتلا اذهو 
ϩ٤٥:يلاتلا لكشلا ذخ 

    
 
 :ليصفتلا

 يبيرجتلا لصفلا :ت
 يلبقلا رابتخإلا :١خ
X : ةيبرجتلا ةجلاعملا 

                                                             

 ٣١٥ص،....، ثحبلا ىلإ لخدملا ،فاسعلا دمح نب حلاص ٤٥

٢خ  x ١خ ت  



٤٧ 

 

 

 ىدعبلا رابتخإلا :٢خ
 : يه ةلسرلا هذه يف يبيرجتلا جهنملا قيبطت تاوطخو

 تاريغتملا يف قفتت ،ةنيع رابتخا مث ، ثحبلا عمتجم ديدجت )١
 .اهطبض دارملا ةيجراخلا

 .ةيبرجتلا عضوم يف ثحبلا ةنيع رابتخا )٢
 .ثحبلا ةنيع ميسقت )٣
 اقبطم اهليثمتو صصقلا مادختسʪ ةيساردلا داوملا ميلعت )٤

 .ةدوجوملا ةليسولا عم ملعتلا ةطخ ميمصتب
 ةنراقمب تامولعملا ليلحت ،ةبلطلل يدعبلا رابتخالا ميدقت )٥

 ةطساوب يدعبلا رابتخالا جئاتنب يلبقلا رابتخالا جئاتن
 .ةيئاصحإلا تاجلاعملا قيبطت

 امو هيلإ لصوت ىتلا جئاتنلا مهأ ضرعو ثحبلا صيخلت )٦
 .تاوطخلل اقبط تايصوت نم هب ىصوي

 
 
 



٤٨ 

 

 

 ةنيعلاو عمتĐا - ب

 نم لك هب داري يجهنم يملع حلطصم ثحبلا عمتجم نإ
  وأ دارفأ ةعومجم ناكأ ءاوس ثحبلا جئاتن هيلع ممعت نأ نيكمي
 ةلكشمل يعوضوملا لاجملل اقبط كلذو .ةيسردم ينابم وأ بتك
 يف ةبلطلا عيمج وه ثحبلا اذه نم عمتجم نوكيو ٤٦.ثحبلا
 .١٧٦ مهددع غلبي دهعملا

 Population( ثحبلا عمتجم لثمت ةئف يهو ةنيعلا امأو

Research( يتلا رهاظلا تادرفم عيمج يأ ،ثحبلا روهمج وأ 
 نيذلا ءايشألا وأ صاخشألا وأ دارفألا عيمج وأ ،ةثحابلا اهسردت
 دمتعت ةنيعلا رايتخا ةقيرط و ٤٧.ثحبلا ةلكشم عوضوم نونوكي
 ةقيرطلʪ ةقيرطلا هذهل اضيأ لاقتو .ةيدمعلا ةقيرطلʪ ةثحابلا
 ةربخ رابتخالا ساسأ نأ ينعت يهو ةربخلʪ رابتخالا وأ ،ةدوصقملا

                                                             

 ٩١ .ص ، ... ثحبلا ىلإ لخدملا ،فاّسعلا دمح نب حلاص ٤٦

٤٧
 ٣٠٥ .ص ، ... هتايساسأ يملعلا ثحبلا ،يرديود ديحو ءاجر  



٤٩ 

 

 

 ٤٨.ثحبلا عمتĐا لثمت كلت وأ ةدرفملا هذه نϥ هتفرعمو ةثحابلا
 ٣٥ مهددع ثيح ىلوألا لصفلا يف ثحبلا ةنيعك ةثحابلا راتخاو
 .ةبلط

 
  ثحبلا تاودأ -ج

 ةقالع اهلو ثحبلا تاودأ ةثحابلا موقتس ثحبلا لالخ
ʪيه ةلاسرلا هذه ىف اهمدختست ىتلا تاودأ نمو .عوضومل: 

 رابتخإلا -١

 رابتخإلا نأ مالع وبأ دومحم ءاجر لاق امك وه رابتخإلا
 ضعب كلذكو ةقرولاو ملقلا رابتخإ اهيلع قلطي يتلا وه
 .دارفألا تاردق سايقلا ةيلمعلا تارابتخإلا

 ،نيمسق ىلإ مسقني ةيملعلا ةلاسرلا هذهل رابتخإلا امأو
 : يهف

 )Pre-Test( يلبقلا رابتخإلا -
                                                             

 ٩٩ .ص ، ... ثحبلا ىلإ لخدملا ،فاّسعلا دمح نب حلاص ٤٨



٥٠ 

 

 

 ةطباضلاو ةبيرجتلا ناتع ومĐا هربتحت يذلا رابتخالا وهو
 يساردلا ليصحتلا ىوتسملا ديدحت ضرغب ةبرجتلا ءارجإ لبق
 رثأ ةفرعم ىنستي ىتحو ةبرجتلا لبق الثم دعاوقلا ةدم يف امهيدل
  ٤٩.هنيسحت يف ةبرجتلا

 ءارجإ لبق )Pre- Test( يلبقلا رابتخإلʪ ةثحابلا موقي
 ةلئسألا ءاطعإ يهو ةلماكتملا صوصنلا ةقيرطب وحنلا ميلعت ةيلمع
 .لصفلا لخاد يرجي ام ىلع تابلاطل

 
 )Post-Test( يدعبلا رابتخإلا -

 ةطباضلاو ةيبيرجتلا ناتعومĐا هربتخت يذلا رابتخالا وهو
 يساردلا ليصحتلا ىوتسم ديدحت ضرغب ةبرجتلا ءارجإ دعب
 رثألا سايقل ةبرجتلا ءارجإ دعب الثم دعاوقلا ةدام يف امهيدل

                                                             

 ٣٠٧ .ص ، ... ثحبلا ىلإ لخدملا ،فاّسعلا دمح نب حلاص ٤٩



٥١ 

 

 

 ريغتملا ىلع )جمربملا ميلعتلا( لقتسملا ريغتملا قيبطت هثدحأ يذلا
 ٥٠.)يساردلا ليصحتلا( عباتلا

  ةظحالملا -٢

 تʭايبلا عيمجل ثحبلا تاودأ نم ةادأ يه ةظحالملا نإ 
 ىعسي يتلا ةرهاظلا داعبأ نم رثكأ وأ دعبل رشابملا عبتتلا ينعت
 تاودأ عم وأ ،اهدحو ساوحلا قيرط نع كلذو ،اهتساردل ةثحابلا
 بستكي ىتح فصلا يف ةرشابم اđ ةثحابلا موقيو ٥١.ةدعاسم
 امأ .ةبلطلا سوفن يف ةساردلا ءارجإ نم رثألا وأ ةجيتنلا ىلإ
 نم نيعم كولس ةظحالمب ةثحابلا موقت ثيح ةرشابلا ةظحالم
 ٥٢.اهسردي يتلا ءايشألا وأ صاخشألʪ ةرشابم هلاصتإ لالخ

                                                             

٥٠
 ٣٠٧ .ص ، ... ثحبلا ىلإ لخدملا ،فاّسعلا دمح نب حلاص  

 مولعلا يف ليلحتلا لوصأو ثحبلا جهانم ،مناغ يمويبلا ميهاربإ  ٥١

 ٨٧.ص )م٢٠٠٧ ،ةيلودلا قورشلا ةبتكم : ةرهاقلا( ،ةيعامتجالا

 
 مولعلا يف ثحبلا ىلإ لخدملا ،فاّسعلا دمح نب حلاص  ٥٢

 ٤٠٦ .ص ،...ةيكولسلا



٥٢ 

 

 

 
 تʭايبلا ليلحت ةقيرط -د

 ميمصت تاوطخو تامولعملا ةجلاعم بولسأ ليلحت  ّنإ
 فوس يذلا بولسألا ددحي نأ ةثحابلا ىلع يغبنتف ،ثحبلا
 .ثحبلا ذيفنت يف ءدبلا لبق تامولعملا ةجلاعمل هقبطت

 :امه نيسيئر نيمسق تحت عقت تامولعملا ةجلاعم بيلاسأو
 تارشؤملا جاتنتسإ هب دصقيو : يفيكلا ليلحتلا -١

 قئاقحلا نيب طبرلا تالواحمو ةيفيكلا ةلدألاو
 .تاقالعلا جاتنتسإو

 تامولعملا ليلحت هب دصقيو : يمكلا ليلحتلا -٢
 ةلادلا ةيمقرلا ةلدألاو تارشؤملا جاتنتسإ يأ ،ايمقر
 ٥٣.ةسردملا ةرهاظلا ىلع

 رميو ،ءآرو ركفأ نع ةربعم مقرأ عم لماعتي يمكلا للحملاف
 :يه لحارم ةثالثب تامولعملل يمكلا ليلحتلا

                                                             

 .١٠٤ .ص ، ... ثحبلا ىلإ لخدملا ،فاّسعلا دمح نب حلاص ٥٣



٥٣ 

 

 

 اهضرعو تامولعملا ميظنت ةلحرم -
 تامولعملا فصو ةلحرم -
 ٥٤.تامولعملا ليلحتلا ةلحرم -
  اليلحت ةلاسرلا هذه يف تʭايبلا ليلحتل ةثحابلا لمعتستف

 .ايمك
 
 

 يدعبلاو يلبقلا رابتخالا ةجيتن نع ليلحت )١

 يلبقلا رابتخالا ةجيتنل تʭايبلا ليلحت ماظنلا امأو
 :يلي امك زومرلا ةثحابلا لمعتسف )T-Test( تارابتخʪ يدعبلاو

 يأ( نيطبترم نيطسوتم نيب قرفلا ةفرعم فدهلا ناك اذإ
 :يلاتلا نوناقلل اقبط ترابتخا قبطيف )ةدحاو ةنيعل

                                                             

 ١٠٤ .ص ، ... ىلإ لخدملا ،فاّسعلا دمح نب حلاص٥٤



٥٤ 

 

 

قورفلا ￦ ةطسوتم

قورفلل ￦ يرايغملا ￦ أطخلا
ᩛ  ت

 :يلي امك نوناقلا غاصي يضʮر ريبعتبو

 

 =ت
 
 : نأ ثيح
 .قورفلا ةطسوتم =  ف م
 .قورفلا تافارحنإ تاعبرم عومجم = ٢ ح جم
 ٥٥.ةنيعلا دارفأ ددع =    ن

 ٣٫١ لودجلا

  نيرابتخالا يف جئاتنلا  

 عبرم فارحنالا قرفلا مēاجرد مēاجرد 

                                                             

٥٥
 ١٤١-١٤٠ .ص ، ... ىلإ لخدملا ،فاّسعلا دمح نب حلاص 

  ٢ ح جم

 ف م

 )١-ن( ن



٥٥ 

 

 

 يف تابلاطلا
 ةباجالا
 ىلوألا

 يف
 ةباجالا
 ةيناثلا

 نيب
 نيتباجالا

 نع
 ةطسوتم
 قورفلا

 فارحنالا(
 ةطسوتم نع

 ) قرفلا
 تابلاطلا

 لوألا
... ... ... ... ... 

 تابلاطلا
 يناثلا

... ... ... ... ... 

 ... ... ... ... ... خلا
 ... ... ... ... ... عومĐا

 
 نم دب ال ،نيتباجالا طسوتم نيب قرفلا ةلالد جارختسإلو

 :ةيلاتلا تاوطخلا عابتإ
 حضوم وه امك لوقح ةتس نم نوكتي لودج دادعإ  -١

 هالعأ لاودجلا يف
 ىلوألا ةباجالا طسوتم باسح  -٢



٥٦ 

 

 

 ةيناثلا ةباجالا طسوتم باسح  -٣
 قرفلا ةطسوتم باسح  -٤
  :يلاتلا ترابتخا نوناق قيبطت  -٥

 = ت
 
 

 دارفأ ددع ىأ ،)١-ن( ن يهو ةيرحلا ةجرد ديدحت  -٦
 .دحاو اصقʭ ةنيعلا

 ةفرعمل ت ميقب ةصاخلا ةيئاصحإلا لاودجلا ةعجارم  -٧
 يذلا ىوتسملا دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةميقلا له
 ةبوسحملا ت ةميق تناك اذإف ؟ال مأ ةثحابلا هددح
 ةلالدلا ىوتسم دنع لاودج يف ت ةميق نم رغصأ
 ةيضرفلا لبقت ةيرحلا ةجرد مامأو ةثحابلا هددح يذلا
 لدي اذهو نيتباجالا نيب قرف كانه سيل هنأ يأ

  ٢ ح جم

 ف م

 )١-ن( ن



٥٧ 

 

 

 يذلا ررقملا نم اريثك اوديفتسي مل تابلاطلا نأ ىلع
 ٥٦.هوسرد

 ]٠ ,٠١[ـب ةلالدلا ىوتسم ددح ةثحابلا نأ ضرفنلو
 .ت ةميق نم رعصأ ةبوسحملا ت ةميق نأ حضتيف

 نأ اضيأ حضتيف ]٠ ,٠٥[ـب ةلالدلا ىوتسم ددح اذإ امأ
 .ت ةميق نم رعصأ ةبوسحملا ت ةميق

 

 ةسردملل ةظحالملا ةقرولا تʭايب ليلحت )٢

 ةظحالملا ةقرو ةجيتن نع تʭايبلا ليلحتب ةثحابلا موقتو
  : يلي امك نوناقلا مدختستف

㨡 ᩛ 㨣
㨥 㨩￦١۰۰￦٪ 

 ةيؤملا ةبسنلا : P : نايبلا
   R : اهيلع ةلوصحلا ةميقلا ةعومجم 

                                                             

٥٦
 ١٤٣-١٤٢ .ص ،... ىلإ لخدملا ،فاّسعلا دمح نب حلاص 



٥٨ 

 

 

  T : ةلماكلا ةجيتنلا 
 
 
 
 
 
 
 



 

٥٨ 

 عبارلا لصفلا

 ثحبلا جئاتن

 
 تʭايبلا ضرع -أ 

 جهنمب قلعتي اميف قباسلا لصفلا يف ةثحابلا حرش دقل
 قلعتي امم ثحبن نأ ةثحابلا ديرن لصفلا اذه يفو .ثحبلا
 ةلباقملاو ةرشابملا ةظحالملا جئاتن اهنم ،ثحبلا اذه تʭايبب
 يلبقلا رابتخالا نم رابتخالا جئاتن نوكتتو .رابتخالاو ةيصخشلا
 مادختسا لبق ةثحابلا هيدؤن يلبقلا رابتخالا .يدعبلا رابتخالاو
 دعب ةثحابلا هيدؤت يدعبلا رابتخالاو "ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط"
  ."ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط " مادختسا

 مايق دعب اهدجو يتلا ثحبلا جئاتن ةثحابلا ضرعت 
 قبطنو .Tungkop, Aceh Besar نامألا راد دهعمب ثحبلا
 Tungkop, Aceh نامألا راد دهعمب ةلماكتملا صوصنلا ةثحابلا

Besar ايبلا ىلع لوصحللʭةنسلل يبيرجتلا ثحبلا يف ت 



٥٩ 

 

 

 ةيبرتلا ةيلك  ديمعلا ةدافإ ىلع ادامتعإ ٢٠١٩-٢٠١٨ ةيساردلا
 هيشتأ ادنب ةيموكحلا ةيمالسإلا يرينارلا ةعماج نيةسردملا ليهϦو
 ٠٨ خيرʫ يف B-11751/Un.08/FTK/Kp.07.6/11/2018 :مقرب
 .هيف تʭايبلا عمج نذإ نع ٢٠١٨ ْ◌  َربْمِفْوُـن

 ثحبلا ناديم نع ةحمل -١

 يناديملا ثحبلʪ قلعتي امع ةثحابلا ثحبت بابلا اذه يفو
 ةردق ةيقرتل ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط مادختسʪ نع ثحبلا
 راد ةيمالسإلا دهعملʪ بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت يف تابلاطلا
 كلت نم ةعومĐا تʭايبلا نم ةثحابلا ثيح Tungkop نامألا
 بابلا يف ةثحابلا اهضرتفا يتلا تʭايبلا عيمجل اقيقحت دهعملا
 .لوألا

 سرادملا ىدحأ Tungkop نامألا راد ةيمالسإلا دهعملا
 ثحبلʪ ةثحابلا ماق ثحبلا اذه لمكيلو .ىربكلا هيشتآ يف
 امأو .٢٠١٨ رياني ٢٩-٢٤ خيرʫ نم دهعملا كلت يف يبيرجتلا

ʭفرغ ة رشع دهعملا هذهلو .دف.س انيرم يهف دهعملا هذه رظ 
 ،نيفظوملل ةفرغو ،نيةسردملل ةفرغو ،دهعملا ريدمل ةفرغ اهنم



٦٠ 

 

 

 ،ةيعامتجإلا ةعاقلاو ،ريتويبمكلا لمعمو يوغللا لمعملل ةفرغو
 ميلعت ةيلمع طاشنل الصف ةثالثو .اهريغو ىلصملاو ةبتكملاو
 .ملعتلاو

 دهعملا هذه يف نوملعتي نيذلا تابلاطلا عومجم امأو
 نم نونوكتي مهو .م٢٠١٨/٢٠١٧ ةيساردلا ةنسلل اةبلاط ١٧٥

 :ىتآلا لودجلا يف امك لوصف ةثالث
 ٤٫١ :لودجلا

 دهعملا هذه يف نوملعتي نيذلا تابلاطلا ددع
 لصفلا ددع تابلاطلا ددع ةنسلا مقرلا

 ٢ ٦٧ ىلوألا ١
 ٢ ٤٦ ةيناثلا ٢
 ٢ ٥١ ةثلاثلا ٣

 ٦ ١٧٥ عومĐا
 دهعملا هذه يف تابلاطلا نأ قباسلا لودجلا يف انل حضتإ

 ٧٧ مهددع ىلوألا ىوتسملا اهنم تʮوتسم ةثالث ىلإ مسقني



٦١ 

 

 

 ةثلاثلا ىوتسملاو اصخش ٦٦ مهددع ةيناثلا ىوتسملاو اصخش
  .اصخش ٣١

 لبق ةلئسألا عيزوتب تʭايبلا دخϩ ىذلا عمتĐا امأو
 .لوألا لصفلا نم ةةبلاطلا عيمج مهف هدعبو يبيرجتلا ءارجإلا

 
 

 نتم سيردت يف ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطت -٢

 بيرقتلاو ةياغلا

 ةيقرتل ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطت ةيلمع ةثحابلا يرجت
  ةثحابلا موقتو .بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت يف ةةبلاطلا ةردق

 داشرإل ةقيرطلا هذه قيبطت دنع ميلعتلا ةيلمع يف ةةسردمك
 .بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت يف تابلاطلا

 بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت يف ثحبلا تيقوت امأو
 :ةيلاتلا لودجلا يف اهضرع نكمي ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطتب

 ٤٫٢ لودجلا

 يبيرجتلا تيقوتلا



٦٢ 

 

 

 ةيلمعلا خيراتلا مويلا ءاقللا

٤ ٣ ٢ ١ 

-١١-٢٧ ءʬالثل لوألا ءاقللا
٢٠١٨ 

 يلبقلا رابتخإلا
 ةياغلا نتم سيردت و

 ةدمب بيرقتلاو
 باتك" ميلعتلا
 "روذنلاو ناميألا

-١١-٢٩ عبرألا يناثلا ءاقللا
٢٠١٨ 

 ةياغلا نتم سيردت
 قيبطتب بيرقتلاو

 دعاوقلا ةقيرط
 ميلعتلا ةدمب ةمجرتلاو

 ناميألا باتك"
 "روذنلاو

-١٢-٠١ تبسلا تلاثلا ءاقللا
٢٠١٢ 

 ةياغلا نتم سيردت
 قيبطتب بيرقتلاو



٦٣ 

 

 

 دعاوقلا ةقيرط
 ميلعتلا ةدمب ةمجرتلاو

 ناميألا باتك"
 رابتخإلاو "روذنلاو

 يدعبلا
 يف ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطت ةيلمع ةثحابلا مسقنت

-٢٨ خيرʫ يف ءʬالثلا موي لوالاو تاءاقل ةثالث ىلإ ثحبلا اذه
 ٢٠١٨-١١-٢٩ خيرʫ يف عبرألا موي يناثلاو ٢٠١١-١١

 .٢٠١٨-١٢-٠١ خيرʫ يف تبسلا موي ثلاثلاو
 ضرغب يلبقلا رابتخإلا ةثحابلا يرجت لوألا ءاقللا يف

 ىنستي ىتح ةبيرجتلا ءارجا لبق يساردلا ليصحتلا ىوتسم ديدحت
 رابتخإلا ةثحابلا يرجت ثلاثلا ءاقللا يفو .ةبيرجتلا رثأ ةفرعم
 ةبيرجتلا ءارجا دعب يساردلا ليصحت ىوتسم ديدحت ضرغب يدعبلا
 ريغتملا ىلع لقتسملا ريغتملا قيبطت هثدحأ يساردلا رثألا سايقل
 .عباتلا



٦٤ 

 

 

 باتك سيردت ةسردمك ةثحابلا ماق يناثلا ءاقللا يف امأو
 سي ردت ةيلمعو .ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط هيف بيرقتلاو ةياغلا نتم
 دنع ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطتب بيرقتلاو ةياغلا نتم باتك
 : يلاتلاك لوالا لصفلا يف بيرقتلاو ةياغلا نتم باتك سيردت

 بيرقتلاو ةياغلا نتم باتك  سيردت ةيلمع )ا

 ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطتب

 ةقيرط قيبطتب بيرقتلاو ةياغلا نتم باتك سيردت ةيلمع و
 :وه ةمجرتلاو دعاوقلا

 ةيلمع أدبت و ،مالسلا ءاقلϵ لصفلا يف ةسردملا لحدت -
 ءاعدلا ةءارقب ميلعتلا
 سولجلا فقوم مظنيو روضحلا فشك  ةسردملا ققحتت -
 ةيلوألا ةربخلا / ةيلوألا ةفرعملا لوح ةلئسأ لأسي :ديهمت -

 اهسردتس يتلا داوملʪ ةةبلاطلل
 ميلعتلا فادهأ ةسردملا يقلت -
 ميلعتلا جذامنل ةيحيضوتلا موسرلا ةسردملا فصت -



٦٥ 

 

 

 ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط ةقيرط موهفم ةسردملا حرشت -
 .بيرقتلاو ةياغلا نتم باتك  سيردت يف اهقيبطت ةيفيكو

 ةءارق بيرقتلاو ةياغلا نتم باتك ةسردملا حرشتو أرقت -
 ةيرهج

 يلماكتلا صنلا نع دهعملا ةءارق تابلاطلا عمست -
 بيرقتلاو ةياغلا نتم باتك  تابلاطلا دحأ حرشتو أارقت -

 ةيرهج ةءارق
 مđاحصأ ةءارق رخألا تابلاطلا حلصت -
 ةحضاولا ريغ ةيوحنلا دعاوقلا نع تابلاطلا لأست -
 مل يتلا تاملكلا نع ضعبلا مهضعب تابلاطلا لأست -

 اهمهف متي
 ةياغلا نتم باتك  لوح تابلاطلا ةسردملا لءاستت -

 بيرقتلاو
- Ϧدعاوقلا نوطبنتسي نأ ىلع تابلاطلا ةسردملا رم 

 ةؤورقملا صنلا يف ةيوحنلا



٦٦ 

 

 

 لك ىنعم لوح مهتشقانم جئاتن تابلاطلا حرشت -
 تادرفم

 تادارفم مادختسʪ ةطيسبلا تارابعلا تابلاطلا رکذت -
 صنلا يف ةدوجوملا دعاوقلا بسح اهسيردت مت يتلا
 ةؤورقملا
 مت يتلا داوملا یلع ةباجإلاو ةلئسألا حرطب ةسردملا موقت -

 اهسيردت
 اهذيفنت مت يتلا ميلعتلا ةيلمع ىلع ةسردملا سكعت -
 يتلا ميلعتلا ةيلمع لامكإ ىلإ تابلاطلا ةسردملا وعدت -

 ةرشابم اهعابتا مت
 ىلع مداقلا ءاقللا يف اهسرديس يتلا داوملا ةسردملا حرشت -

 راصتخإلا ليبس
 ملعلا ةبلاط ىلع دهجلʪ عفاودلا ةسردملا يطعت -
 ىلع ةالصو ءاعدلا ةءارقب ميلعتلا ةيلمع ةسردملا متتخت -

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 



٦٧ 

 

 

 اهتشقانمو تʭايبلا ليلحت -ب 

 ليلحت ضرعت نأ ةثحابلا دي رتف ثحبلا جئاتن ةفرعملو
 يلبقلا يأ نيرابتخالاو ةرشابملا ةظحالملا نم اēاشقانمو تʭايبلا
 :يلي امك يدعبلاو

 ةرشابملا ةظحالملا تʭايب ليلحت -١

 ءانثأ ةرشابملا ةظحالملʪ تʭايبلا عمج يف ةثحابلا موقت و 
 دنع ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطتب اهلاوحأ ةفرعمل ملعتلاو ميلعتلا
 ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع يرجيو بيرقتلاو ةياغلا نتم باتك سيردت
ʪدهعمب لوألا فصلا يف ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطتب مادختس 
 موقتف ةقباسلا رهاوظ نمو .Tungkop, Aceh Besar نامألا راد
 ءارجإ دنع ةةبلاطلاو دهعملا ةطشنأ نم تʭايبلا ليلحتب ةثحابلا
  : يلي امك نوناقلا مادختسʪ ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع

㨡 ᩛ 㨣
㨥 㨩￦ ١۰۰٪ ￦ 

 ةيؤملا ةبسنلا : P : نايبلا
  R : اهيلع ةلوصحلا ةميقلا ةعومجم 



٦٨ 

 

 

 T : ةلماكلا ةجيتنلا  
 ءارجإ دنع تابلاطلاو ةسردملا ةطشنأ ىوتسم رايعم

  :لاوحأ ةسمخ ىلإ ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع
 اّدج دّيج = ىلعأ - ٨٠
  دّيج = ٧٩ - ٦٦
 لوبقم = ٦٥ - ٥٦
٥٥ - ٤٦ = ʭصق 
 ٥٧لشاف = ىندأ – ٤٥

  : يتآلا لودجلا يف امك  ةةبلاطلاو ةسردملا ةطشنأ ةجيتنف
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 ٤،٣ لودجلا

 ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع يف ةسردملا ةطشنأ ةجيتن

 ةظوحلملا ةيحانلا مقر
 جئاتن

٤ ٣ ٢ ١ 

     مالسلا ءاقلϵ لصفلا ةسردملا لحدت ١
     .ةقباسلا عامتجالا ةدام نم ليلق راركتب ةسردملا ماق ٢
     ءاعدلا ةءارقب  لصفلا ةسردملا لحدت ٣
 ةءارق بيرقتلاو ةياغلا نتم باتك   ةسردملا حرشتو أرقت ٤

 ةيرهج
    

 ةءارق بيرقتلاو ةياغلا نتم باتك ةسردملا حرشتو أرقت ٥
 فرضلاو وحنلا ديعوقب ةيرهج

    

     ةحضاولا ريغ ةيوحنلا دعاوقلا نع تابلاطلا  لأست ٦
 لك ىنعم لوح مهتشقانم جئاتن تابلاطلا  حرشت ٧

 تادرفم
    

     ديج بيرقتلاو ةياغلا نتم باتك ىنعم ةسردملا يطعت ٨



٧٠ 

 

 

  : ةيتآلا تʭايبلا ʭدجو قباسلا لودجلا ىلإ ا رظن
R : ٤٠ : اهيلع ةلوصحلا ةميقلا ةعومجم 
T : ٤٤ :   ةلماكلا ةجيتنلا 

P = ோ
் 㩃￦١٠٠￦٪ 

P = ٤٠

٤٤
㩃١٠٠￦٪ 

P = ٠،٩٠ 㩃￦١٠٠￦٪ 
   = ٩٠ ٪ 

 

 .ةبسانم فرشو ون اقفو حيحصو
 ةياغلا نتم  باتك ةءارق تابلاطلا نم ةس ردملا بلطت ٩

 حيحص لكشب حرشلاو ىنعملʪ زهĐا بيرقتلاو
 .حيحصو

    

 ةرظنب تابلاطلا ةلئسأ ىلع ةباجإلʪ ةسردملا موقت ١٠
 .ةيميلعتلا داوملʪ ةقلعتملا نيناوقلا لوح ةعيرس

    

     ءاعدلا ةءارقب  لصفلا نم ةسردملا جرخت ١١
 ٤٠ عومĐا



٧١ 

 

 

 تعقو اĔأ ٩٠ يه دهعملا ةجيتن ىلع ةثحابلا لاصحو
 نم ةلوصحملا ةجيتنلا هذه .اّدج دّيج ىنعمب ىلعأ – ٨٠ نيب
 .ةلماكلا ةجيتنلاو اهيلع ةلوصحلا ةميقلا ةعومجم نيب ةمسق
 

 يدعبلاو يلبقلا رابتخالا يف تابلاطلا ةجيتن ليلحت -٢

 بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت يف سيردت ةيلاعف ةفرعملو
 ,Tungkop نامألا راد دهعم يف ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط ةقيرطب

Aceh Besar رابتخالا ىلع ةثحابلا دمتعاف ةيبيرجتلا ةيلمعلا دعب 
 يف امك   تابلاطلا رابتخا جئاتن ضرع نكميو .يدعبلا و يلبقلا
 :يتآلا لودجلا

 يلبقلا رابتخالا )ا 

 ةفرعمل ثحبلا ءارجإ لبق يلبقلا رابتخإلʪ ةثحابلا ماق
 ةجيتن امأ و .بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت يف تابلاطلا ةردق
 ةبوتكملا امك  يلبقلا رابتخإلا نم ةثحابلا اهلصح يتلا تابلاطلا

 :ةيلاتلا لودجلا ىف
 



٧٢ 

 

 

 ٤٫٤ لودجلا

 يلبقلا رابتخإلا جئاتن
 ةجيتن تابلاطلا ءامسأ ص

 ٦٠  )١( ةبلاطلا  ١
 ٦٦ )٢( ةبلاطلا ٢
 ٧٥ )٣( ةبلاطلا ٣
 ٧٨ )٤( ةبلاطلا ٤
 ٧٣ )٥( ةبلاطلا ٥
 ٧٢ )٦( ةبلاطلا ٦
 ٦٩ )٧( ةبلاطلا ٧
 ٧٢ )٨( ةبلاطلا ٨
 ٦٨ )٩( ةبلاطلا ٩
 ٧٣ )١٠( ةبلاطلا ١٠
 ٧٤ )١١( ةبلاطلا ١١
 ٧٥ )١٢( ةبلاطلا ١٢
 ٦٧ )١٣( ةبلاطلا ١٣



٧٣ 

 

 

 ٧٦ )١٤( ةبلاطلا ١٤
 ٧٢ )١٥( ةبلاطلا ١٥
 ٧٧ )١٦( ةبلاطلا ١٦
 ٦٤ )١٧( ةبلاطلا ١٧
 ٧٠ )١٨( ةبلاطلا ١٨
 ٧٥ )١٩( ةبلاطلا ١٩
 ٧٠ )٢٠( ةبلاطلا ٢٠
 ٧٢ )٢١( ةبلاطلا ٢١

 ١٤٩٨ عومجم

 ٣٣ـ٧١= ٢١÷ ١٤٩٨ لدعم

% 

 ىلع يلبقلا رابتخالا تابلاطلا لصح تʭايبلا هذه نم
 .٪ ٣٣ـ٧١ ةلدعملا ةجيتن

 
 يدعبلا رابتخإلا )ب
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 ةفرعمل ثحبلا ءارجإ دعب يدعبلا رابتخإلʪ ةثحابلا ماق
 ةجيتن امأو .بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت يف تابلاطلا ةردق
 ةبوتكملا امك  يدعبلا رابتخالا نم ةثحابلا اهلصح ىتلا تابلاطلا

 :ةيتآلا لودجلا يف
 ٤٫٥ لودجلا

 يدعبلا رابتخإلا جئاتن

 ةجيتن تابلاطلا ءامسأ ص

 ٧٨  )١( ةبلاطلا  ١
 ٩٠ )٢( ةبلاطلا ٢
 ٨٤ )٣( ةبلاطلا ٣
 ٩٠ )٤( ةبلاطلا ٤
 ٨٤ )٥( ةبلاطلا ٥
 ٨٤ )٦( ةبلاطلا ٦
 ٨٢ )٧( ةبلاطلا ٧
 ٨٠ )٨( ةبلاطلا ٨
 ٨٠ )٩( ةبلاطلا ٩
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 ٨٠ )١٠( ةبلاطلا ١٠
 ٩٠ )١١( ةبلاطلا ١١
 ٨٢ )١٢( ةبلاطلا ١٢
 ٨٥ )١٣( ةبلاطلا ١٣
 ٨٤ )١٤( ةبلاطلا ١٤
 ٨٥ )١٥( ةبلاطلا ١٥
 ٩٠ )١٦( ةبلاطلا ١٦
 ٧٨ )١٧( ةبلاطلا ١٧
 ٨٢ )١٨( ةبلاطلا ١٨
 ٨٨ )١٩( ةبلاطلا ١٩
 ٨٢ )٢٠( ةبلاطلا ٢٠
 ٨٠ )٢١( ةبلاطلا ٢١

 ١٧٥٨ عومجم

 ٢١ ÷ ١٧٥٨ لدعم

 % ٧١ـ٨٣=
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 يدعبلا رابتخالا تابلاطلا لصح تʭايبلا هذه نم
 .٪ ٧١ـ٨٣ ةلدعملا ةجيتن ىلع
 اذه يف تʭايبلا ليلحتل ةثحابلا مدختست يذلا نوناقلا امأ و
 :يلاتلا نوناقلا وه ثحبلا

  
 =ت

 :نأ ثيح
 .قورفلا ةطسوتم = ف م
 .قورفلا تافارحنإ تاعب رم عومجم =٢ح جم
 ةنيعلا دارفأ ددع = ن 

 

 

 

 

 

 

  ٢ ح جم

 ف م

-ن( ن
111)٠)ت
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 ٤٫٦ لودجلا

 رابتخالا ةجيتنو يلبقلا رابتخالا ةجيتن نيب قورفلا عومجم

 يدعبلا

 ةجيتن تابلاطلا

      رابتخالل

 يلبقلا

 ةجيتن

 رابتخالل

  يدعبلا

 نيب قرفلا

 نيرابتخالا

 عبرم

 فارحنالا(

 نع

 ةطسوتم

 )قورفلا

٣٢٤ ١٨- ٧٨ ٦٠ ١ 
٥٧٦ ٢٤- ٩٠ ٦٦ ٢ 
٨١ ٩- ٨٤ ٧٥ ٣ 
١٤٤ ١٢- ٩٠ ٧٨ ٤ 
١٢١ ١١- ٨٤ ٧٣ ٥ 
١٤٤ ١٢- ٨٤ ٧٢ ٦ 
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١٦٩ ١٣- ٨٢ ٦٩ ٧ 
٦٤ ٨- ٨٠ ٧٢ ٨ 
١٤٤ ١٢- ٨٠ ٦٨ ٩ 
٤٩ ٧- ٨٠ ٧٣ ١٠ 
٢٥٦ ١٦- ٩٠ ٧٤ ١١ 
٤٩ ٧- ٨٢ ٧٥ ١٢ 
٣٢٤ ١٨- ٨٥ ٦٧ ١٣ 
٦٤ ٨- ٨٤ ٧٦ ١٤ 
١٦٩ ١٣- ٨٥ ٧٢ ١٥ 
١٦٩ ١٣- ٩٠ ٧٧ ١٦ 
١٩٦ ١٤- ٧٨ ٦٤ ١٧ 
١٤٤ ١٢- ٨٢ ٧٠ ١٨ 
١٦٩ ١٣- ٨٨ ٧٥ ١٩ 
١٤٤ ١٢- ٨٢ ٧٠ ٢٠ 
٦٤ ٨- ٨٠ ٧٢ ٢١ 

 ٣٥٦٤ ٢٦٠- ١٧٥٨ ١٤٩٨ عومĐا
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 دمتعت ،نيتباجالا يطسوتم نيب قرفلا ةلالد جارختسإلو
 :ةيلاتلا تاوطخلا ىلع ةثحابلا

 حضوم وه امك لوقح ةتس نم نوكتي لودج دادعإ -١
 .هالعأ لودجلا يف

 ٢١ ÷ ١٤٩٨ وهو يلبقلا رابتخالا طسوتم باسح -٢
= ٧١٬٣٣ 

 ÷ ١٧٥٨ وهو يدعبلا رابتخالا طسوتم باسح -٣
٨٣٬٧١ =٢١ 

-  = ٢١ ÷ ٢٦٠-  وهو قورفلا ةطسوتم باسح -٤
١٢٬٣٨ 

 : نوناق قيبطت -٥
 

 = ت
           

   
  ٢ ح جم

 ف م

 )١-ن( ن
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١٢Ζ٣٨

٣٥٦٤

٢١￦٢١  ۱
ᩛ  ت

١٢Ζ٣٨

ට٣٥٦٤

٤٢٠

ᩛ  ت

١٢Ζ٣٨

۸٬٤۸

۱

ᩛ  ت

١٢Ζ٣٨

٢Ζ ٩١
ᩛ  ت

٤Ζ ٢٥ ᩛ  ت

 نراقيل ٤٬٢٥ )t( ت ةجيتنلا نأ ةثحابلا بسحتو
ʪلودجلا ةجيتنل ʪزومرل:  
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Db= N-١ 
Db=١-٢١ 

     Db=٢٠ 

 لودجلا ت ةجيتنلا دجوتف ،Db ةثحابلا بسح نأ دعبو
 يفو ٢٬٠٩ وهو ٥٪ )signifikansi( ةلالدلا يوتسم ىلع
 تناك اذإ.٢٬٧٤ وهو ١٪ )signifikansi( ةلالدلا يوتسم
 نوكيف )لودجلا-ت( ربكأ وأ ةيواستم )باسحلا-ت( ةجيتنلا
 تناك اذإو .الوبقم ليدبلا ضرفلاو ادودرم يرفصلا ضرفلا
 نوكيف )لودجلا-ت( ةجيتنلا ىلإ غلبت مل )باسحلا-ت( ةجيتنلا
 .ادودرم ليدبلا ضرفلاو الوبقم يرفصلا ضرفلا

 باسحلا ت ةجيتن نأ ثحبلا اذه يف ةثحابلا دجوف
 )signifikansi( ةلالدلا يوتسم ىلع لودجلا ت ةجيتنو ٤٬٢٥

 وهو ١٪ )signifikansi( ةلالدلا يوتسم يفو ،٢٬٠٩ وهو ٥٪
 لودجلا ت ةجيتن نم ربكأ باسحلا ت ةجيتنف .٢٬٧٤

 دودرم يرفصلا ضرفلا كلذلو ،)٢٬٧٤ <٤٬٢٥ >٢٬٠٩(
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 دعاوقلا ةقيرط لامعتسا نوكي ينعي الوبقم ليدبلا ضرفلاو
 .بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت يف ةةبلاطلا دنع الاعف ةمجرتلاو
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 سماخلا لصفلا

 ةمتاخلا
 
 ةقيرط لامعتسا نع ةقباسلا باوبألا يف ةثحابلا تثحب دق

 تللح دقو بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت يق ةمجرتلاو دعاوقلا
 جئاتنلا صيخلتب ةثحابلا موقت بابلا اذه يفو ،هنع تʭايبلا
 :يلي اميف عوضوملʪ قلعتت امع تاحارتقالاو
 
 ثحبلا جئاتن - أ

 ،قباسلا بابلا يف اهليلحتو تʭايبلا ضرع ىلع ءانب
 :يلي امك ثحبلا اذđ تاصالخلا نايب نكميف

 يف ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط قيبطت تمدختسا نإ -١
 وأ لودجلا اهيلع لدي بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت
  ٤٬٢٥ (ttest) باسحلا -ت ةجيتن يهو باسحلا
 ةلالدلا يوتسم ىلع(ttabel)  لودجلا -ت ةجيتنو
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)signifikansi( ٪ةلالدلا يوتسم يفو ،٢٬٠٩ وهو ٥ 
)signifikansi( ٪باسحلا ت ةجيتنف ،٢٬٧٤ وهو ١ 
 <٤٬٢٥>٢٬٠٩( لودجلا ت ةجيتن نم ربكأ

٢٬٧٤(. 
 بيرقتلاو ةياغلا نتم سيردت يف تابلاطلا ةباجتسا نإ -٢

 ةجيتن نم ودبي اذهو .ةمجرتلاو دعاوق ةقيرط قيبطتب
 اĔأ يلع لدت ٪٩٠ ةجيتنب ةسردملا ةطشنأ ةظحالم
 .اّدج دّيج ىنعمب ٪ ١٠٠-٨١ دح نيب تعقو

  
 تاحرتقملا  - ب

 : ةيتآلا تايصوتلا ةثحابلا حرتقت ثحبلا اذه ةياĔ يفو 
 مل نيذلا تابلاطلʪ اريبك امامتها اومتهي نأ ةسردمل دب ال -١

 .يبرعلا صنلا ةءارق دنع دعاوقلا قبطي نأ اوعطتسي
 ىرخأ ةيميلعت قرطب نيعتسي نأ ةسردملا لك ىلع يغبني -٢

 .ملعتلا يف مهتبغرو تابلاطلا ةردق ةيقرتل ميلعت نع
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 ةيبرعلا عجارملا

 ليلحتلا لوصأو ثحبلا جهانم ،٢٠٠٧ ،مناغ يمويبلا ميهاربإ

 .ةيلودلا قورشلا ةبتكم : ةرهاقلا ،ةيعامتجالا مولعلا يف

 ةيبنجألا ةغللا ميلعت قرط ىلإ لخدم ،١٩٩٨ ،دشرأ رهزأ

 ةعبطم : جنادناف جنوجوأ ،ةيبرعلا ةغللا يسردمل
 ."ماكحألا"

 سرادملا ذمالتل ةيبرعلا ةغللا دعاوق ،هئالمزو فصʭ ينفح

 .ةنسالب ،هادنإ لوكغوب ةكرش:ʪʮاروس ،يوناثلا

 سيردت يف ئدابم و بيلاسأ ،ةنسلا نودب ،ناميرف نسرال نʮاد

 .دوعس كلاملا ةعماج : ضʮرلا ،ةغللا

 ،تاغللا ميلعت يفقئارطو بهذم ،١٤١٠ ،زرجورو زدراشتر
 ،نادبعلا زيزعلا دبع نمحرلادبعو ،ينيصلا ليئامسإ ةمجرت
 .بتكلا ملاع راد :ضʮر ،هللادبع قيدصلا رمعو
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 ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت ىلإ لخدملا ،٢٠٠٣ ،دومحم تنب ىمالس
 .سرف يرينارلا : هيشتأ دنب

 ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت ىلإ لخدملا ،٢٠٠٤ ،دومحم تنب يمالس
 .هيشتأ ادنب : ةيموكحلا ةيمالسالا ىرينارلا ةعماج

 ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت ىلإ لخدملا ،٢٠٠٤ ،دومحم تنب يمالس
 .يرينارلا ةعماج هيشتآ دنب ،مالسلا راد

 مولعلا يف ثحبلا ىلإ لخدملا ،٢٠٠١ ،فاسعلا دمح نب حلاص

 .ناكيعلا ةبتكم : ضالير ،ةيكولسلا

 ةغللا سيردت قئارط ،٢٠٠٢ ،يليصعلا ميهاربإ نب زيزعلا دبع

 مامإلا ةعماج :ضʮر ،ىرخأ تاغلب نيقطانلل ةيرعلا
 .ةيمالسإلا دوعس ن دمحم

 و ةيبرتلا ،ةناحش زيزعلا دبع حلاص و ديĐا دبع زيزعلا دبع

 .فراعملا راد : رصم ،ىلوألا ةعبطلا ،سيردتلا قرطلا
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 ،ةيبرعلا ةغللا سيردت قرط ،م ١٩٨١تزع دمحمو دوجوملا دبع
 .ةفاقثلا راد : ةرهاقلا

 ةغللا سيردت قرط ،م١٩٨١ ،نارخاو دوجوملا دبع تزع دمحم 

 .ةفاقثلاراد :ةرهاقلا ،ةيبرعلا

 قئارط يف ةسارد ،م ١٩٨٥ /ه ١٤٠٦ ،ينيص ليعامسإ دومحم

 ريغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت عئاق و ،ةيبنجألا تاغللا ميلعت
 .جيلخلا لودل ةيبرتلا ةبتكم ،٢ج ،اđ نيقطانلا

 ةبتكملا : ةرهاقلا ،ةيميلعتلا لئاسولا ،ةنس نودب ،ناردب ىفطصم
 .اولجنالا

ʭاهسيردت قئارط و ةيبرعلا صئاصخ ،فورعم في، ʮتوق : 
 .ءʪدألا مجعم

 فورحب ةيدعتملا لاعفألا ،م ٢٠٠٣ ،رهوج سيردإ نيدلا رصن

 ثحبو نييسينودنإلا بالطلل اهسيردت و رجلا
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 ةيبرعلا ةغلل يلودلا موطرخلا دهعم ،روشنم ريغ ريتسجاملا
 .نادوسلا :

 

 ةيبنجألا عجارملا

 

Abu Bakar Muhammad, 1981, Metode Khusus Pengajaran 

Bahasa Arab, Surabaya : Usaha Nasional. 

Ahmad Fuad Efendi dkk, 2002, Metode dan Tekhnik 

Pengajaran Bahasa Arab, Universitas Negeri 
Malang. 

Ahmad Fuad Effendy, 2005, Metodologi Pengajaran 

Bahasa Arab, Malang. 

Aziz Fakhrurrazi dan Erta Mahyudin, 2010, Pembelajaran 

bahasa Asing Metode Tradisional dan Kontemporer, 
Jakarta: Bania Publishing. 

Diane Larsen - Freeman, 1986, Techniques And Principles 

In Language Teaching, Oxford University Press. 

 Djago Tarigon, 1986, Teknik Keterampilan Berbahasa, 
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Jack C.Richards and Theodore S.Rodgers, 1986, 
Approaches and Methods in Language Teaching : A 

Description and Analysis, Cambridge University 
Press, Cambridge. 

 Muljanto Sumardi, 1974, Pengajaran Bahasa Asing Sebuah 

Tinjauan dari Segi Metodologi, Jakarta Bulan 
Bintang. 

 

 تينرتنإلاو ةينورتكلإلا عجارملا

 

 ،يلع حاتم
https://www.goodreads.com/book/show/10816812، 

 .٢٠١٨\١١\٢١ خيرʫ يلإ لصي

 ،يلع حاتم
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=

 .٢٠١٨\١١\٢١ خيرʫ يلإ لصي ،6326
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 ،خيرʫ يلا لصي ،upb.Stainsalatiga.ac.id ،ينازمز ىلع دمحم
٢٠١٨\٠٩\٠٧  

Umi Hanifah، ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةمجرتلاو دعاوقلا ةقيرط 
 ,http://umihanifahtarbiyah.wordpress.com ،اهقيبطتو
 .٢٠١٨\٠٩\٠٧ ،خيرʫ يلا لصي
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Santriwati Sedang Mengisi Pree test 

 

 

 

 

 

Santriwati Sedang Mengisi Post test 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Pree test 

Nama : 

 

 روذنلاو ناميألا باتك

 نم ةفص وأ هئامسأ نم مسʪ وأ ىلاعت ʪƅ الإ نيميلا دقعني ال
 نيميلا ةرافكو ةقدصلا نيب ريخم وهف هلام ةقدصب فلح نمو هتاذ تافص
 مل هلعفب هريغ رمأف ائيش لعفي ال نأ فلح نمو نيميلا وغل يف ءيش الو
 نيميلا ةرافكو ثنحي مل امهدحأ لعفف نيرمأ لعف ىلع فلح نمو ثنحي
  نيكاسم ةرشع ماعطإ وأ ةنمؤم ةبقر قتع ءايشأ ةثالث نيب اهيف ريخم وه
 .مʮأ ةثالث مايصف دجي مل نإف ʪوث ʪوث مēوسك وأ دم نيكسم لك

 ىفش نإ هلوقك ةعاطو حابم ىلع ةازاĐا يف مزلي رذنلاو )لصف(
 هيلع عقي ام كلذ نم همزلي و قدصتأ وأ موصأ نأ يلع هللف يضيرم هللا

 همزلي الو اذك يلع هللف ʭالف تلتق نإ هلوقك ةيصعم يف رذن الو مسالا
 .كلذ هبشأ امو انبل برشأ الو امحل لكآ ال هلوقك حابم كرت ىلع

 

 

 



 

 

KITAB NADZAR DAN SUMPAH 

Sumpah tidak sah kecuali dengan BILLAHI atau 

dengan salah satu nama nama Alloh atau salah satu dari sifat 

sifat dzat Alloh. Bila seseorang sumpah akan 

menyedekahkan hartanya mak dia disuruh memilih antara 

sedekah dan kifarat sumpah. Dn tidk ada dalam send gurau 

sumpah. Bila seseorang sumpah tidk akan melakukan 

sesuatu dan ad orang lain menyruhnya maka dia tidak 

dihukumi melanggar sumpah. Bila seseorang bersumpah 

akan melakukan dua pekerjaan dan dia melakukan salah satu 

pekerjaan tersebut maka dia tidak dihukumi melanggar 

sumpah dan harus membayar kifarat pilihan antara tiga hal: 

1) Merdekakan budak perempuan mukmin; 2) Memberi 

makan makan 10 miskin. A) satu mud atau member pakaian 

mereka; 3) Bila tidak menemukan maka puasa tiga hari. 

Nadzar harus di sesuatu yang lestari serta boleh dan 

taat kepada Alloh. Seperti ucapan seseorang: “ bila Alloh 

menyembuhkan penyakit saya maka demi alloh Saya akan 

solat atau puasa atau sedekah” maka semuanya wajib atsnya 

bila terjadi atasnya nama yang diucapkan. Dan tidak boleh 



 

 

nadir dlam maksiat seperti ucapan seseorang: andai aku bias 

membunuh fulan maka demi Alloh saya akan begini maka 

tidak terjadi nadir atas meninggalkan perbuatan tsb, seperti 

ucapannya: “ saya tidak akan makan daging dan saya tidak 

akan minum susu” dan yang senada dengannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Post test 

Nama : 

 

 روذنلاو ناميألا باتك

 نم ةفص وأ هئامسأ نم مسʪ وأ ىلاعت ʪƅ الإ نيميلا دقعني ال
 نيميلا ةرافكو ةقدصلا نيب ريخم وهف هلام ةقدصب فلح نمو هتاذ تافص
 مل هلعفب هريغ رمأف ائيش لعفي ال نأ فلح نمو نيميلا وغل يف ءيش الو
 نيميلا ةرافكو ثنحي مل امهدحأ لعفف نيرمأ لعف ىلع فلح نمو ثنحي
  نيكاسم ةرشع ماعطإ وأ ةنمؤم ةبقر قتع ءايشأ ةثالث نيب اهيف ريخم وه
 .مʮأ ةثالث مايصف دجي مل نإف ʪوث ʪوث مēوسك وأ دم نيكسم لك

 ىفش نإ هلوقك ةعاطو حابم ىلع ةازاĐا يف مزلي رذنلاو )لصف(
 هيلع عقي ام كلذ نم همزلي و قدصتأ وأ موصأ نأ يلع هللف يضيرم هللا

 همزلي الو اذك يلع هللف ʭالف تلتق نإ هلوقك ةيصعم يف رذن الو مسالا
 .كلذ هبشأ امو انبل برشأ الو امحل لكآ ال هلوقك حابم كرت ىلع

 

 

 



 

 

KITAB NADZAR DAN SUMPAH 

Sumpah tidak sah kecuali dengan BILLAHI atau 

dengan salah satu nama nama Alloh atau salah satu dari sifat 

sifat dzat Alloh. Bila seseorang sumpah akan 

menyedekahkan hartanya mak dia disuruh memilih antara 

sedekah dan kifarat sumpah. Dn tidk ada dalam send gurau 

sumpah. Bila seseorang sumpah tidk akan melakukan 

sesuatu dan ad orang lain menyruhnya maka dia tidak 

dihukumi melanggar sumpah. Bila seseorang bersumpah 

akan melakukan dua pekerjaan dan dia melakukan salah satu 

pekerjaan tersebut maka dia tidak dihukumi melanggar 

sumpah dan harus membayar kifarat pilihan antara tiga hal: 

1) Merdekakan budak perempuan mukmin; 2) Memberi 

makan makan 10 miskin. A) satu mud atau member pakaian 

mereka; 3) Bila tidak menemukan maka puasa tiga hari. 

Nadzar harus di sesuatu yang lestari serta boleh dan 

taat kepada Alloh. Seperti ucapan seseorang: “bila Alloh 

menyembuhkan penyakit saya maka demi alloh Saya akan 

solat atau puasa atau sedekah” maka semuanya wajib atsnya 

bila terjadi atasnya nama yang diucapkan. Dan tidak boleh 



 

 

nadir dlam maksiat seperti ucapan seseorang: andai aku bias 

membunuh fulan maka demi Alloh saya akan begini maka 

tidak terjadi nadir atas meninggalkan perbuatan tsb, seperti 

ucapannya: “ saya tidak akan makan daging dan saya tidak 

akan minum susu” dan yang senada dengannya 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LEMBARAN OBSERVASI GURU 

 

Tempat Penelitian : Dayah Darul Aman Tungkop 

Kelas    : I 

 

A. Petunjuk : 

Berilah tanda cek () pada kolom nilai yang sesuai 

menurut penilaian Bapak / Ibu  :  

1. Berati Kurang Baik  

2. Berati Sedang 

3. Berarti Baik 

4. Berarti Sangat Baik 

 

B. Lembar Pengamatan :  

 

No Aspek yang diamati 
Nilai  

1 2 3 4 

1. Pengajar memasuki ruang belajar dengan 
mengucapkan salam. 

    



 

 

2. Pengajar melakukan sedikit pengulangan 
materi pertemuan yang lalu. 

    

3. Pengajar memulai pembelajaran dengan 
membacakan Basmallah. 

    

4. Pengajar membacakan Kitab Matan Ghayah 

Wat Taqrib dengan jelas dan terang.  
    

5. Pengajar membacakan Kitab Matan Ghayah 

Wat Taqrib dengan baik daan benar sesuai 
dengan qawa`id  Nahwu dan Sharaf. 

    

6. Pengajar menjawab pertanyaan murid 
berkenaan dengan Qawa`id Nahwi dan 
Sharaf. 

    

7. Pengajar mulai memberikan makna dari 
matan kitab secara Kontenporer, dan di iringi 
dengan penjelsan. 

    

8. Pengajar memberikan makna kitab Matan 
Gayah Wat Taqrib yang baik dan benar 
sesuai dengan Qawa`id Nahwu dan Sharaf. 

    

9. Pengajar menyuruh pelajar untuk 
membacakan kitab Matan Ghayah Wat 

Taqrib yang dilengkapi dengan pemaknaan 
dan penjelasan secara baik dan benar. 

    

10. Pengajar menjawab pertanyaan murid sekilas 
tentang hukum-hukum yang berkenaan 
dengan materi pembelajaran. 

    



 

 

11. Pengajar menutup pembelajaran dengan 
membacakan do`a dan Salam. 

    

                                                 

 

 

                                                    

      Banda Aceh, 
19 November 2018 

      Observer 

 

 

____________
_____ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

Tempat Penelitian : Dayah Darul Aman Tungkop 

Kelas    : I 

  

A. Petunjuk : 

Berilah tanda cek list(√) pada kolom penilaian yang 

sesuai dengan penilaian anda! 

1 : Berati Kurang Baik   

2: Berati Sedang  

3:Berarti Baik   

4: Berarti Sangat Baik 

 

B. Lembar Pengamatan :  

 

No Aspek yang diamati 
Nilai  

1 2 3 4 

1. Pelajar menjawab salam yang diberikan 
pengajar. 

    

2. Pelajar mendengarkan sedikit pengulangan 
materi pertemuan yang lalu. 

    



 

 

3. Pengajar memulai pembelajaran dengan 
membacakan Basmallah. 

    

4. Pelajar memperhatikan bacaan Kitab Matan 

Ghayah Wat Taqrib yang dibacakan dengan 
jelas dan terang.  

    

5. Pelajar memperhatikan bacaan Kitab Matan 

Ghayah Wat Taqrib yang dibacakan dengan 
baik dan benar sesuai dengan qawa`id  
Nahwu dan Sharaf. 

    

6. Pelajar bertanya tentang hal yang berkenaan 
dengan Qawa`id Nahwi dan Sharaf. 

    

7. Pelajar memperhatikan makna dari matan 
kitab secara yang di jelaskan pengajar secara 
Kontenporer, dan di iringi dengan penjelsan. 

    

8. Pelajar memperhatikan makna kitab Matan 
Gayah Wat Taqrib yang berikan pengajar 
dengan baik dan benar sesuai dengan 
Qawa`id Nahwu dan Sharaf. 

    

9. Pelajar membacakan kitab Matan Ghayah 

Wat Taqrib yang dilengkapi dengan 
pemaknaan dan penjelasan secara baik dan 
benar. 

    

10. Pelajar menanyakan kepada pengajar tentang 
hukum-hukum yang berkenaan dengan materi 
pembelajaran. 

    

11. Pelajar membbakan do`a penutup     



 

 

pembelajaran dengan serentak. 

 

 

 

 

      Banda Aceh, 
19 November 2018 

      Observer 

 

 

____________
___ 

 

 

 

 

 



 

 

 ةيتاذلا ةريسلا

 ةيصخشلا تʭايبلا :الوأ

  ةمحرلا ةفلأ :  لماكلا مسإلا -

  ١٤٠٢٠٢٠٩٧ :  ديقلا مقر -

 ليربإ ٢ ،Kuala Simpang: داليملا خيرʫو لحم -

١٩٩٦  

    ثʭإلا : سنجلا -

  مالسإلا :  نيدلا -

  ايسينودنإ: ةيسنجلا -

   ةجوزتم ريغ:  ةيعامتجإلا ةلاحلا -

  ةيشتآ دنب ،مالسلا راد : ناونعلا -

  ةبلاطلا: لمعلا -

: ىنورتكلألا ديربلا -
ulfaturrahmah78@gmail.com   

  قحسإ ىفطصم: بألا مسا -

  رجʫ: لمعلا -



 

 

 ينيدرو: مألا مسا -

  تيبلا ةبر : لمعلا -

 Kuala Simpang, Aceh: ناونعلا -

Tamiang 
 
 
ʬميلعتلا ةفيلخ :اين  

 SDN 7 Kuala Simpang)،٢٠٠٨( ةيئادتبإلا ةسردملا -

 SMP Ummul Ayman ،٢٠١١( ةطسوتملا ةسردملا -

Samalanga( 

 )MAS Ummul Ayman Samalanga ،٢٠١٤( ةيناثلا ةسردملا -

 ةعماجب نيملعملا ليهϦو ةيبرتلا ةيلك ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق -

-٢٠١٤ ةنس ،ةيشتآ دنب ،ةيموكحلا ةيمالسإلا يرينارلا

 .م٢٠١٩

 

 



 

 

 
 


