
 

 

 

 ةيقرتل ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا قيبطت
 ةسردملʪ ةيبيرجت ةسارد(ةيبرعلا تادرفملا مهف ىلع ةبلطلا ةردق

 )Darussyariah Banda Aceh ةيوناثلا

 ةلاسر

 دادعإ

 ةظوفحم
 ١٤٠٢٠٢٠٨٩ : ديقلا مقر
ةيبرعلا ةغّللا ميلعت مسق ةبلاط
 نيمّلعملا ليهϦو ةيبرتلا ةيلكب

 
 

 

 

 ةيسينودنإلا ةيروهمجلل ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

 هيشتآ ادنب ةيموكحلا ةيمالسإلا يرينارلا ةعماج
ـ ھ١٤٣٩ /م٢٠١٨
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 لالهتسإلا

 
 

  : اولاق

 مالك مهف يف ةلكشملا هجاوي دق ،ةيزيلجنالا ةغللا مهفي مل نم نيكسم"
 "سانلا

 : تلق

 مالك مهف يف ةلكشملا هجاوي دق ،ةيبرعلا ةغللا مهفي مل نم نيكسم"
  "سانلا بر

 

 



 

 

 و 

 

 ءادهإلا

 : ةلاسرلا هذه يدهأ

 .. ةنامألاو قدصلʪ يناملعو اريغص ينايبر دق يمأو يبأ ىلإ

 هذه لامكإل ينودعس دق نيذلا يتئالمزو يئالمز عيمج ىلإ

 .. ةلاسرلا

 .. 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
 

 
 

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

 هذه ةباتك نم ةثحابلا مت دقف هتدارإو هقيفوتو ىلاعت هللا ةيانعب
 ةلحرملا ةجرد ىلع لوصحلل طورش نم اطرش ربتعت ثيح ةيملعلا ةلاسرلا
 يرينارلا ةعماج نيمّلعملا ليهϦو ةيبرتلا ةيلكب )S.Pd( ىلوألا ةيعماجلا
 ةيعمسلا ةقيرطلا قيبطت" عوضوملا تحت هيشتآ ادنب ةيموكحلا ةيمالسإلا
 مهف ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرتل ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا
 Darussyariah Banda ةيوناثلا ةسردملʪ ةيبيرجت ةسارد( ةيبارعلا تادرفملا

Aceh(" 



 

 

 ح 

 

 عيمج ىلإ هريدقتو هركش ةثحابلا مدقتف ةبيبطلا ةبسانملا هذđو
 صخأو ةعفʭ افراعمو امولع ةثحابلا اوملع دق نيذلا نيفيرشلا ةذتاسألا

 ،ريتسجاملا ،ر نوزرم ،سودنارتكدلا امهو نيمركلا نيفرشملل اليزج اركش
 ةنيمثلا امēاقوأ اقفنأ دق ناذللا ريتسجاملا ،ةيدمح ادنروتكدلا و ،ريتسجاملا
 ىلإ اهلوأ نم اديج افارشإ ةلاسرلا هذه فارشإل امēدعاسمو امههيجوتو
  .ةرخآلاو ايندلا يف ءازج ريخ امهازجو امهل هللا كرʪو .اهرخآ

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

 ةسردملا ةيبرعلا ةغللا يملعمل ركشلا مّدقت نأ ةثحابلا ىسنت الو
 مايقب ةصرفلا هاطعأ دق يذلا Darussyariah Banda Aceh ةيوناثلا
 تʭايبلا عمجل ةيبنجألا ةغللا مسقب يناثلا فصلا يف يملعلا ثحبلا
 .اميظع ارجأ هيطعي نأ هللا ىسع ةجاتحملا

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



 

 

 ط 

 

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

 
 

 م٢٠١٩ رياني ٠٢ مالسلا راد
 
 
 ةثحابلا

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 ي 

 

 تʮوتحملا ةمئاق
 ةحفصلا           

 
 د .................................................... ةثحابلا رارقإ
  ه .................................................... لالهتسالا
 و ........................................................ ءادهالا
 ز ................................................. ريدقتلاو ركشلا
 ي ................................................ تʮوتحملا ةمئاق
 ن ................................................. لوادجلا ةمئاق
 س ................................................ تاقحلملا ةمئاق
 ع ................................. ةيبرعلا ةغللʪ ثحبلا صلختسم
 ص .............................. ةيزيلجنإلا ةغللʪ ثحبلا صلختسم

 ر ............................. ةيسينودنإلا ةغللʪ ثحبلا صلختسم
 
 ثحبلا ةيساسأ : لوألا لصفلا
          ١ ........................................ ثحبلا ةلكشم -أ 
 ٥ .......................................... ثحبلا ةلئسأ -ب 



 

 

 ك 

 

 ٦ ........................................ ثحبلا فادهأ -ج 
                       ٦ .......................................... ثحبلا ةيمهأ -د 
 ٧ ................................... ضورفلاو تاضارتفالا -ه 
 ٨ ......................................... ثحبلا دودح -و 
  ٩ .................................... ثحبلا تاحلطصم -ز 
 ١٣ .................................... ةقباسلا تاساردلا -ح 
 ١٨ ................................... ثحبلا ةباتك ةقيرط -ط 

 
 ثحبلل يراظنلا راطإلا :يناثلا لصفلا
  ١٩ .................................... ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا .أ

 ١٩ ...................... ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا موهفم .١
 ةغللا ميلعت يف ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلʪ سيردتلا تاءارجإ .٢
 ٢١ ................................................. .ةبرعلا

 ٢٣ ................. اđويعو ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا ʮازم .٣
 ٣٢ ................................................. تادرفملا  .ب

 ٣٢ ............................. اهتيمهأو تادرفملا موهفم .١
 ٣٤ ....................................   تادرفملا ميلعت .٢



 

 

 ل 

 

 ٤١ ............................................. ةيربولا ةحوللا . ج
 ٤١ ......................... اهتيمهأو ةيربولا ةحوللا موهفم .١
  ٤٦ ............................ ةيربولا ةحوللا جاتنإ ةيفيك .٢
 ٥١ .................... ةيربولا ةحوللʪ تادرفملا ميلعت قرط .٣
 ٥٣ ........................... ةيربولا ةحوللا بويعو ʮازم .٤

 
  يلقحلا ثحبلا تاءارجإ : ثلاثلا لصفلا
 ٥٥  .......................................... ثحبلا جهنم   -أ

 ٦٣  ................................... هتنيع و ثحبلا عمتجم  -ب
 ٦٤  ......................................... ثحبلا تاودأ  -ج
    ٦٥  .................................... تʭايبلا ليلحت ةقيرط   -د
 
 
 ثحبلا جئاتن : عبارلا لصفلا

 ٧٦ ......................................... تʭايبلا ضرع - أ
 ٧٩ ........................ ثحبلا ناديم نع ةحم  -١



 

 

 م 

 

 ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا قيبط -٢
 ٧٩ ................................... ةيربولا

 ٨٦ .......................... اهتشقانمو تʭايبلا ليلحت - ب
 ةيعمسلا ةقيرطلا ةيبرعلا تادرفملا سيردت ةيلمع -١

 ٨٦ ......... ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا
 ٨٩ .. يدعبلاو يلبقلا رابتخالا يف ةبلطلا ةجيتن ليلحت -٢
 ١٠٥ . ةرشابملا ةظحالملا ةجيتن يف ةبلطلا ةجيتن ليلحت -٣

 ١١١ .................................... ضورفلا قيقحت   -ج
 ةمتاخلا : سماخلا لصفلا

 ١١٣ ........................................ ثحبلا جئاتن - أ
 عجارملا

 ١١٥ .............................. ةيبرعلا عجارملا -١
 ١١٨ ............................ ةيبنجألا عجارملا -٢
 ١٢٠ ................ تينرتنإلاو ةينورتكلإلا عجارملا -٣

 
 

 



 

 

 ن 

 

 
 
 

 لوادجلا ةمئاق
 

        لودجلا مقر
              

 ةحفصلا
 ٤٠ .................................. يبيرجتلا تيقوتلا ٤٫١ لودجلا

 ٤٥ ............................ يلبقلا رابتخإلا جئاتن : ٤٫٢ لودجلا

 ٤٧ ........................... يدعبلا رابتخإلا جئاتن : ٤٫٣ لودجلا

 رابتخالا ةجيتنو يلبقلا رابتخالا ةجيتن نيب قورفلا عومجم : ٤٫٤ لودجلا

 ٤٩ ...................................................... يدعبلا

 ٥٣ ............................ ةرشابملا ةظحالملا ةجيتن ٤٫٥ لودجلا



 

 

 س 

 

 

 
 تاقحلملا ةمئاق

 
 ةعماجب نيملعملا ليهϦو ةيبرتلا ةيلكلا نم ديمع داشرإلا باطخ -١

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

 .ثحبلʪ مايقلا ىلع هيشتآ ادنب ةيموكحلا ةيمالسإلا
 .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
 .ةيفارغوتوفلا روصلا -٨
  .ةيتاذلا ةريسلا -٩
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 ثحبلا صلختسم
 تادرفملا ميلعت ةيلمع يرجت ام اريثكو  

 اهمجرتي سردملاو اهاوظفحيل بالطلا سردملا رمϩ ثيح
 لامعتسا نود ةروبسلا يف ةبوتكملا تادرفملا حرشي مث
 نأ ةثحابلا ديرت كلذلو .ىرخألا لئاسولاو لوادجلا
 مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا قيبطت نع ثحبت
 تادرفملا مهف ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرتل ةيربولا ةحوللا ةليسو
 MtsS Darussyariah Bandaب ةيبيرجت ةسارد ،ةيبرعلا

Aceh. ēةقيرطلا قيبطت ةيلاعف فرعتلل ثحبلا اذه فد 
 ةيقرت يف ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا
 ىلع فرعتللو ةيبرعلا تادرفملا مهف ىلع ةبلطلا ةردق
 ةيعمسلا ةقيرطلا قيبطت يف ةبلطلاو ةملعملا ةطشنأ
 ميلعت يف ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا



 

 

 ف 

 

 ثحبلا اذه يف ةثحابلا برجتو .ةيبرعلا تادرفملا
 ءالؤه نمو ،)Pre- Experiment( ةيديهمتلا تاميمصتلا
 One يناثلا ميمصتلا ةثحابلا مدختستف تاميمصتلا

Group Pre-Test Post-Test Design، نم عمتجم نوكيو 
 ةيوناثلا ةسردملʪ ةبلطلا عيمج وه ثحبلا اذه

Darussyariah Banda Aceh ابلاط ١٤٠ مهددعو. 
 لوأل لصف بالطلا ثحبلا اذهل  ةنيع ةثحابلا تراتخاو
 اذه نم ةثحابلا تادجوف .ابلاط ٣٦ مهددع غلبيو )أ(
-ت ةجيتنلا نأل ادودرم Hoو  الوبقم Ha ىنعي ثحبلا
 >٢٬٠٤( لودجلا-ت ةجيتنلا نم ربكأ باسحلا

 لدت ٪ ٩٠ ةرشابملا ةظحلم ةجيتو .)٢٬٧٦  <٤،٦٦
 مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا لامعتسا نأ ىلع
 يف رثؤت ةيبرعلا تادرفملا ميلعتلا يف ةيربولا ةحوللا ةليسو
 ريدقتلا ىلع لصحت اهتجيتن نأل تبلاطلا ملعت ةطشنأ

 ادجديج



 

 

 ص 

 

 
 

ABSTRACT 

From the results of observations, most of the 

teacher's vocabulary learning process tells students to 

memorize the mufradat then the teacher translates it. after 

that, the teacher also explained the meanings of the mufradat 

written on the board by not using tables or other media. 

Therefore, in this study researchers tried to examine the 

"Application of the Sam`iyah Syafahiyah Method by Using 

Flannel Board Media to Improve Students' Ability to 

Understand Arabic Language Vocabulary (Research 

Experiments in the MTsS Darussyari`ah Banda Aceh)" This 

study aims to knowing the application and effectiveness of 

applying the Sam`iyah Syafahiyah method by using Flannel 

board media in an effort to improve students' ability to 

understand Arabic vocabulary. The method that the 

researchers used in this study was the Pre Experiment 

method and the researchers chose One Pre Group Test Post 



 

 

 ق 

 

Test as part of the experiment. The population in this study 

were all female students at MTsS Darussyari` who lived 140 

students / I, while the sample of this study were 32 students 

of class VII A. in this study the researcher obtained that Ha 

was accepted and Ho was rejected as evidenced by the T-

count value greater than T-table (2.40> 4.66 <2.76). As for 

the value of the observation sheet, the researcher obtained a 

value of 90% which indicated that the application of the 

Sam`iyah Syafahiyah method using the Flannel board 

method in Arabic vocabulary learning had an influence on 

the learning process because the value was very good. 

 

Keyword : Sam`iyah Syafahiyah Method, Flannel Board 

Media, Arabic Language  

                  Mufradat. 

 

 

 

 



 

 

 ر 

 

 

ABSTRAK 

 

Dari hasil pengamatan, kebanyakan proses 

pembelajaran mufradat guru menyuruh siswa untuk 

menghafal mufradat seterusnya guru menerjemahkannya. 

setelah itu, guru juga menjelaskan arti-arti mufradat yang 

tertulis di papan tulis dengan tidak menggunakan tabel atau 

media lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti 

mencoba untuk meneliti mengenai “Penerapan Metode 

Sam`iyah Syafahiyah Dengan Menggunakan Media Papan 

Flanel Untuk Meningkatkan  Kemampuan Siswa Dalam 

Memahami Mufradat Bahasa Arab (Penelitian Experimen di 

MTsS Darussyari`ah Banda Aceh)” Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui penerapan dan keefektifan penerapan 

metode Sam`iyah Syafahiyah dengan menggunakan media 

papan Flanel dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memahami mufradat bahasa arab. Metode yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode Pre 

Experimen dan peneliti memilih One Grup Pre Test Pos 



 

 

 ش 

 

Test sebagai bagian dari experimen. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa siswi di MTsS 

Darussyari`ah yang berjumah 140 siswa/I, sedangkan yang 

menjadi sampel penelitian ini adalah 32 orang siswi kelas 

VII A. dalam penelitian ini peneliti memperoleh bahwa Ha 

diterima dan Ho ditolak yang dibuktikan dengan nilai T-

hitung lebih besar dari T-tabel (2,40 > 4,66 < 2,76). 

Sedangkan untuk nilai lembar observasi, peneliti 

memperoleh nilai dengan jumlah 90% yang menunjuki 

bahwa pengaplikasian metode Sam`iyah Syafahiyah dengan 

menggunakan metode papan Flanel dalam pembelajaran 

mufradat bahasa arab memberi pengaruh terhadap 

berlangsungnya proses pembelajaran  karena nilai tersebut 

menunjuki kepada bagus sekali. 

 

Kata kunci: Metode Sam`iyah Syafahiyah, Media Papan 

Flanel, Mufradat Bahasa  

                   Arab. 
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 لوألا لصفلا
 ثحبلا تايساسأ

 
 ثحبلا ةلكشم -أ 
 ةجاح عيضاوملا رثكأ نم  ًامومع تاغللا ملعت دعي

 لثمت دق تاملكلا وأ تادرفملاف ،ةيميلعتلا لئاسولا مادختسال
 تاربخ نم هيدل ام ىلع درفلل اهانعم حوضو فقوتي تادرجم
 طبر ىلع لمعت ةيميلعتلا لئاسولاو ،تاملكلا هذđ لصتت ةيسح
 ةيكحملا تاملكلا تاوصأو ،اهيناعم قئاقحب ةبوتكملا تاملكلا
 .حيحصلا اهظفلب

 ةيلمع يف ةمهملا رصانعلا نم رصنع يه لئاسولا نإ
 يف اهقيبطت ناكو .ةيوبرتلا ضارغألا ىلع لوصحلل ملعتلاو ميلعتلا
 ةيوبرتلا فادهأ قيقحتل ةدامب بسانت نأ دب ال ةيميلعتلا فقاوملا
 ةغللا سيردت يف امهم ارمأ ةيحاضيإلا لئاسولا تناك .ةنيعملا
 حاجن يف ريبك رثأ اهل نأل تادرفملا ميلعت يف اميس الو ةيبرعلا



٢ 

 

 

 

 مدختست نأ نكمي يتلا ةيميلعتلا لئاسولاو .١ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع
 نوكتت يتلا ةيربولا ةحوللا اهنم ةددعتمو ةريثك  تادرفملا ميلعت يف
 اهمادختسالو .اهبساني راطإ ىلع دشت ربو ىذ شامق ةعطق نم
 ىلع اهيلع لدت ىتلا ةروصلا مسرتو ،لمجلا وأ تاملكلا بتكت
 ىلع دعاست داوم اهروهظ يف قصلت و ،ىوقملا قرولا تاقاطب
 نأ ىلإ فدهي تادرفملا مهفو .٢ةجاحلا دنع ةحوللʪ اهقاصتلا
 ىتح ةديفملا لمجلا بيكرتو ظيفلت ىلع ني رداق ةبلطلا نوكي
 راتخي نأ سردملا ىلع كلذل ،ةيبرعلا ةغللʪ ملكتلا ىلع او ردقي
 نوكي ىتح ةسوردملا ةداملʪ ةبسانملا لئاسولا

                                                             
 ةيبرعلا ةغللا ميوقتو ميلعت جهنم ريرطت ،يسرونين يزيمرت  ١

 .١١٢ .ص ،)٢٠١٥،هيشتأ ادنب ،مالسلا راد ،٢ط( ،اهريغب نيقطانلل

٢
 ينورتكلإلا ميلعتلا تاودأ مادختسا ،نيدلا فراع رون 

 دلĐا :سيردتلا ةلجم( ،يعماجلا ىوتسملا يف ةيبرعلا ةغللا ميلعتريوطتل
 ٢ .ص ،)٢٠١٦ ريبمسيد -يناثلا ددعلا -عبارلا



٣ 

١٩ 

 .احجʭ احيرم ميلعتلا
 ةيلمع يف ةمهملا رصانعلا نم رصنع يه قرطلا تناك و

 يف اهقيبطت ناكو  ةيوبرتلا ضارغألا ىلع لوصحلل ملعتلاو ميلعتلا
 ةيوبرتلا فادهأ قيقحتل ةدامب بسانت نأ دب ال ةيميلعتلا فقاوملا
 تراهم ناقتإ ىلإ فدē ةقيرط يه ةيهفشلا ةيعمسلا نإ .ةنيعملا
 ،ةباتكو ةءارقلا تراهم ناقتإل ساسأك الوأ مالكلا و عامتسإلا
 هذه .ةقيرطلا هذه ىلع قلطيل ةيهفشلا ةيعمسلا حلطصم حرتقإ
 أدبي نأ ةيبنجألا ةغللا ميلعت يف بجوت يتلا ةقيرط يه ةقيرطلا
 ةءارقلا ميلعت لواحم لبق ةيت وصلا طامنألاو ةيتوصلا ةدحاولا ميلعتب
  .٣ةباتكلاو

 اهفصوب اهمادختسا نسحأ اذإ ةيربولا ةحوللا ،نذإ
 نم ةّوجرملا فادهألا اهربع قيقحت مّلعملا عيطتسي ،ةيميلعت لئاسو

                                                             

٣
 ،اهريغب نيقطانلل ةّيِبَرَعلا مِّلعُم ُليِلَد ،يبيدحلا نسحملا دبع يلع  

 ةغللا ةمدخل يلودلا زيزعلا دبع نب هللا دبع كلملا زكرم :ضʮرلا(
 ٢٠ .ص ،)ه ١٤٣٦،ةيبرعلا



٤ 

 

 

 ميلعت ةيلمع يف اهمادختسا ةّيمهأو ،ةحجʭ ةروصب تادرفملا ميلعت
 تامولعملا ليصوت ىلع مّلعملا دعاست ةيربولا ةحوللʪ ،مهل تادرفملا
 تادرفملا نم ةمئاق باستكا ةبلطلا عيطتسي ثيح ؛اهميلعت دارملا
 اهلمجو اهبيلاسأ يف اهمادختساو اهيناعم مهف عم تارابعلاو
 .ناقتإلʪو ةحيحصلا ةيوغللا

 ةظفاحم يف سرادملا ىدحإ Darussyariah  ةيوناثلا ةسردملا
 ةغللا اهيف بالطلا ملعتيو .لوصف ةثالث ةسردملا هذهل .ةيشتأ
 سردملا رمϩ ثيح تادرفملا ميلعت ةيلمع يرجت ام اريثكو .ةيبرعلا
 ةبوتكملا تادرفملا حرشي مث اهمجرتي سردملاو اهاوظفحيل بالطلا

 ىأرف .ىرخألا لئاسولاو لوادجلا لامعتسا نود ةروبسلا يف
 للملʪ ن و رعشي ةسردملا هذه يف بالطلا نأ هتظحالم ءانثأ ةثحابلا
 اĔومهفي الو تادرفملا ملعت يف اصوصخ ةيبرعلا ةغللا ملعت دنع
 ىلإ نوجاتحيف ،لمجلا يف اهلامعتسا ىلع نوردقيالو اقيقد امهف
 .ةيباذجلاو ةيرغملا ةليسولا



٥ 

 

 

 نع ثحبت نأ ةثحابلا ديرت قباسلا نايبلا ىلإ ةبسنلاʪو
 ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا قيبطت
 ةسارد ،ةيبرعلا تادرفملا مهف ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرتل ةيربولا

  .MtsS Darussyariah Banda Acehب ةيبيرجت
 
 ثحبلا ةلئسأ -ب 
 :يلي اميف ثحبلا ةلئسأ امأ

 ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا قيبطت له -١
 مهف ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرت يف الاعف نوكي ةيربولا ةحوللا
 ؟...ةيبرعلا تادرفملا

 ةيعمسلا ةقيرطلا قيبطت يف ةبلطلاو ةملعملا ةطشنأ فيك -٢
 تادرفملا ميلعت يف ةيربولا ةحوللا ةليسومادختسʪ ةيهفشلا
 ؟...ةيبرعلا

 



٦ 

 

 

 ثحبلا فادهأ - ج
 :يلي اميف ثحبلا فادهأ امأ

 ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا قيبطت له ةيلاعف ىلع فرعتلا -١
ʪىلع ةبلطلا ةردق ةيقرت يف ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختس 
 .ةيبرعلا تادرفملا مهف

 ةقيرطلا قيبطت يف ةبلطلاو ةملعملا ةطشنأ ىلع فرعتلا -٢
 ميلعت يف ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا
 .ةيبرعلا تادرفملا

 
 

 ثحبلا ةيّمهأ - د
 :يلي امك يهف ثحبلا ةيمهأ نمو
 ةغللا ميلعت داوملا دادعإ يف راكتبإلا نوكت نا : نيملعملل -١

 .ةيبرعلا تادرفملا ميلعت يف ةيبرعلا



٧ 

 

 

 .ةيبرعلا تادرفملا مهف يف ةبلطلا مهف لهسي :  بالطلل -٢
 :ةسردملل -٣

 ملعتل ةصاخ ةيميلعتلا داوملا نم ةعومجم ةفاضإل -
 .ةيبرعلا

 ريوطت مايق يف ماهلإ ردصمل ةساردلا هذه جئاتن -
 .ةيملعتلا ةيعون نيسحتل ةيبرعلا ةغللا ملعت

 
 ضورفلاو تاضارتفالا - ه
 نأ يهو ةثحابلا اهيلع تدمتعا يتلا تاضارتفالا امأ

 ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا قيبطت
 .اقيمع امهف تادرفملا مهف ىلع نيرداق ةبلطلا لعجي

 :يه ةلاسرلا هذه يف ثحابلا اهضرتفا يتلا ضورفلا امأو



٨ 

 

 

 ةيعمسلا ةقيرطلا قيبطت نإ : )Ho( يرفصلا ضرفلا -١
 ةردق ةيقرت يف ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا
 .الاعف نكي مل تادرفملا مهف ىلع ةبلطلا

 ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا قيبطت نإ : )Ha( ليدبلا ضرفلا -٢
ʪىلع ةبلطلا ةردق ةيقرت يف ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختس 
 .الاعف نوكي تادرفملا مهف

 
 ثحبلا دودح - و

 نع ةلاسرلا هذه ددحت نأ ةثحابلا ديرت :يعوضوملا دحلا -١
 ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا قيبطت
 .تادرفملا مهف ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرت يف ةيربولا

 ةلاسرلا هذه دحدي نأ ثحابلا ديري : يناكملا دحلا -٢
 .لوألا لصفلا يف ةصخلاو Darussyariah ــــــــــب



٩ 

 

 

 مادختسا تقو ددحي نأ ثحابلا ديري : ينمزلا دحلا -٣
-٢٠١٧ ةساردلا ةنسلا يف تاءاقلإ ٣ ةدمل ةليسولا هذه

  .م٢٠١٨
 

 ثحبلا تاحلطصم - ز
 ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرط -١

  ثالث نم بيكرت ةيهفشلا ةيعمسلا  ةقيرطلا ةملك
 نم ردصم ةغل ةقيرطلاو .ةيهفشلا ةيعمسلا  ةقيرط يهو تاملك
 ىلا ةريسو بهذملاو ليبسلا اهانعم ،ةقيرط-اقرط-قرطي-قرط
 ميظنت و رابتخال ةماع ةطخ نع ةرابع : تاحالطصاو ٤.ئيش
 ضراعتت ال ثيحب ةطخلا هذه موقت نأ ىلع ةيوغللا ةدملا ضرعو
 نا احضاو نوكي ثيحبو هنم عبنتو دنع ردصت يذلا لخدملا عم

                                                             
 ةكم( ،ىرخأ ةغللʪ نيقطانلل ةغللا ميلعت ،ةقانلا لمك دمحم  ٤

 ٤٦ .ص )ةناسلا نودب ،ةمركملا



١٠ 

 

 

 وه انه ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطب دارملاو .٥ئدابم ئيش لخدملا
 .ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا يف ملعملا لمعتسي يتلا ةقيرطلا

 
 ةليسولا -٢

 نم لصألاف.٦ةطيسولا يهو ةليسولا نم عمج لئاسولا
 حالطصالا يف لئاسولاو .٧ريغلا ىلإ هب برقتي ام يه لئاسولا
 ميلعتلا ةيلمع نيسحتل سردملا اهمدختسي ةادأ لك يه يوبرتلا

                                                             
 : تريب( مالعإلاو ةغللا يف دجنملا ،فولعم سيول  ٥

 ١٧١.ص)٢٠٠٢ فرشملاراد
 .٩٠٠ ص ،... يف دجنملا ،ةييكلوثاكلا قرشملا راد ةسسؤم ٣
 .٩٠٠ ص ،... يف دجنملا ،ةييكلوثاكلا قرشملا راد ةسسؤم ٤



١١ 

 

 

 سردلا طقن نم ضماغلا نايب يه  ةيحاضإلا ةملك  و .ملعتلاو
 ٨.لئاسولا نم ةليس و ةيϥ امʭ ʫايب

 
  ةيربولا ةحوللا -٣

 ةملك .ةيربو و ةحول نيتملك نم نوكتت ةيربولا ةحوللا
 ىنعمب ةيربولا ٩.بشخ نم ةضيرع ةحيفص  ُّلُك  ىنعمب ةحوللا

 ةعطق نم نوكتت  ةيربولا ةحوللا ١٠.اهوحنو بنارألاو لبإلا فوص

                                                             
 قرط و ةيبرتلا لوصأ يف ثيدحلا جهنملا ،رداقلا دبع دماح ٥

 ةضجنلا ةبوتكملا عوبطم :ةيرصملا( ىناثلا ءزجلا  ،ةصاخلا سيردتلا
 ١١٦ .ص ، )م١٩٥٧/ـه١٢٧٧ ،ةيرصملا

 ،ةرصاعملا ةيبرعلا ةغللا مجعم ،رمع ديمحلا دبع راتخم دمحأ  ٩
 .٢٠٤٥.ص ٢ .ج،)٢٠٠٨ ،بتكلا ملاع :ةرهاقلا(

 ةيبرعلا ةغللا مجعم ،رمع ديمحلا دبع راتخم دمحأ  ١٠
 ٥٥٣٧ .ص ٣ .ج ...،ةرصاعملا



١٢ 

 

 

 بتكت اهمادختسال و .اهبساني راطإ  ىلع دشت ربو ىذ شامق
 ىلع اهيلع لدت ىتلا ةروصلا مسرت و ،لمجلا وأ تاملكلا
 ىلع دعاست داوم اهروهظ يف قصلت و ،ىوقملا قرولا تاقاطب
 .ةجاحلا دنع ةحوللʪ اهقاصتلا

 
  تادرفملا -٤

 ،درفُي  َدرفأ نم لوعفم ،ةدرفملا نم عمج ةغل تادرفملا
 ،هزَّيم ،هاّحن .اهانعم )يِّدعتملل( دَرفُم لوعفملاو ،دِرفُم وهف ،اًدارفإ
 درفأ -اčصاخ  ًالصف عوضوملا اذهل درفأ" هريغ نع هلَزع ،هزرف
 نم رصنع احالطصاو ١١."صاخ لصف يف نيقوفتملا بالطلا
 مادختساو ىناعملا اهيلع نمضتي ثيحب ةماهلا ةغللا رصانع
 .بتاكلا نم وا هسفن ملكتملا نم ةغللا ىف تاملكلا بيكرتلل

                                                             
 ةيبرعلا ةغللا مجعم ،رمع ديمحلا دبع راتخم دمحأ  ١١

 ١٦٨٦ .ص ٣ .ج ...،ةرصاعملا



١٣ 

 

 

 
 ةقباسلا تاساردلا - ح

 نم نوكتت يتلا تاساردلا هذه ثحابلا ضرعيسو 
 :نيتسارد اهددع ةغلابلا لئاسرلا

 
 

 ٢٠١٦ انيرفس -١
 ميلعت يف اهمادختسا ةيلعف و بويجلا ةحول :عوضوملا

  Ulee kareng يرصعلا حاجنلا بʪ دهعمب يبيرجت ثحب( ءاشنإلا

  .)هيشتأ ادنب
 ةّيبرجتلا ثحبلا ةقيرط ثحابلا مدختسي ثحبلا اذهو

)Eksperimen research(. يذلا جهنم وه يبيرجتلا ثحبلا نأ 
 جالعلا وأ لمعلا وأ ةلماعملا ىلع رʬألا مييقت ىلإ فدهي
 وأ ريثأتلا دوجو نم تايضرفلا رابتحا وأ ةبلطلا نم ىكولسلا



١٤ 

 

 

 يف عمتĐ اف .لاعفألا نم اهيريغب ةنيراقملا دعب لعفلا يف همدع
 ةلحرملل حاجنلا بʪ دهعم يف بالطلا عيمج ثحبلا اذه
 ةنيع ثحبلا اذهل ةثحابلا تراتخاو ابلاط ٣١١ مهددعو ةطسوتملا
 )١( يناثلا فصلاو ةطباضلا ةعومĐاك )٢( يناثلا فصلا

 تماق يتلا ةقيرطلاو. ةبلاط ٣٦ امهلك ددعو ةيبيرجتلا ةعومĐاك
đهذه ىمسيو ةيدمعلا ةقيرطلا يه تانيعلا رايتخإل ةثحابلا ا 
 ساسأ نأ يهو ةريخلʪ رايتخالا وأ ةدوصقملا ةقيرطلʪ ةقيرطلا
 لثمت كلت وأ ةدرفملا هذه نϥ ةتفرعم و ثحابلا ةريخ رايتخالا

 .ثحبلا عمتجم
 :يهف ةلاسرلا هذه نم ثحبلا جئاتن امأو

  لاعف ءاشنإلا ميلعت يف بويجلا ةحول ةليسو مادخسا نإ -
 يهف ةملعملا ةطشنأ نم ةيوئملا ةبسنلا ةجيتن يف ةرهظ امك

 ١٠٠ -٨١ دح نيب تعقو اĔأ ىلع لدتو % ٩٧٥
 يهف تابلاطلا ةطشنأ نم ةيوئملا ةبسنلاو .زاتمم نعمب %



١٥ 

 

 

 % ١٠٠- ٨١دح نيب تعقو اĔأ ىلع لدتو % ٩٢٥
 .سزاتمم نعمب

 رثأ هل ءاشنإلا ميلعت يف بويجلا ةحول ةليسو مادخسا نإ -
 .لودج ةجيتن يف رهظ امك اذهو تابلاطلا ةردق يف مهنم
 نعمب . ٤٤٤ < ١٧٠وأ لودج ةجيتن يف نم ربكأ يهو
 ءاشنإلا ميلعت يف اهلامعتسا نكمي بويجلا ةحول نأ
 .ةطسوتملا ةسردملا بالطل
 نم ةيلاحلا تاساردلاو ةقباسلا تاساردلا نيب ةقالعلا

 اممأو .ةييرجتلا ثحبلا ةقيرط مدختست ةثحابلا نأ ةباشتلا هوجو
 ةحول هليسو مدختست انيرفس تاساردلا نأ فالتخإلا هوجو نم
 ةحوللا مدختست ةيلاحلا تاساردلاو ءاشنإلا ميلعت يف بويجلا
 .تادرفملا ميلعت يف ةيربولا

 
 



١٦ 

 

 

 ٢٠١١ نوميزم -٢
 ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف بويجلا ةحول مادختسا :عوضوملا

 ةثحابلا تراتحاو .)حاجنلا بʪ ىرصعلا دهعمب يئارجإ ثحب(
 نوملعتي ةبلطلا نأ ملعتلا و ميلعتلا ةيلمع ىلإ رظنلʪ عوضوملا اذه
  .ةيئاقلإ ةقيرط مدختسي مهرثكاو لئسولا ريغب ةيبرعلا ةغللا

 يئارجإ ثحبلا ةقيرط ثحابلا مدختسي ثحبلا اذهو
)(Action research. يئارجإ ثحبلا نأ )(Action research وهو 

 نوكيو ثحابلا ههجوي فقومل ةباجتسإ ىلع أشني يملع ثحب
 ىلوألا ةجردلʪ هسفن ثحابلا مهيدودحم بناج ةمدخل اهجوم
 وه ةلاسرلا هذه يف جمتĐاف .هلامع وأ هتايح تʮرجمب اهلاصتإل
 ١٢٠ مهددعو بوكنوت ةيموكحلا ةيوناثلا ةسردملا يف ةبلطلا عيمج
 )٢(ىناثلا لصفلا يف ةبلطلا يه ثحبلا اذه يف ةنيعلاو .ابلاط
  .ابلاط ٣٩ مهددعوطقف



١٧ 

 

 

 ىلإ لوألا بابلا نم اهليلحت و تʭايبلا ضرع ىلع ءانب
 :ىلي اميف جئاتنلا نايب نكميف عبارلا بابلا

 ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا يف بويجلا ةحول ةليسو لامعتسا نإ -
 ىلإ نوهعدي و ةبلطلل رورسلا بلجت تادرفملا ىفاخوصخ
 مĔاهذأ يف قئاقحلا تيبثت ىلع دعاست و ةظحالملا ةقد

 ةغللا ميلعت يف بويجلا ةحول لامعتسا دعب ةبلطلا ةجيتن نإ -
 .ةعفترم ةيبرعلا

 نم نم ةيلاحلا تاساردلاو ةقباسلا تاساردلا نيب ةقالعلا
 ةحول هليسو مدختسي نوميزم تاساردلا نأ فالتخإلا هوجو
 مدختست ةيلاحلا تاساردلاو ةّصاخ ةيبرعلا ميلعت يف بويجلا
 تاساردلا ثحلا ةقيرط يف مث .تادرفملا ميلعت يف ةيربولا ةحوللا
 ينوي تاساردلا نيب فالتخإو يئارجإ ثحب ليمعتسي نوميزم
 .ةيبرجتلا ثحب ليمعتسي ادنلرم

 



١٨ 

 

 

 ثحبلا ةباتك ةقيرط   -ط
 ىلع ثحابلا دمتعيف اهتباتكو ةلاسرلا هذه فيلϦ ةقيرط

 :يهف ،يرينارلا ةعماج نيملعملا ليهϦو ةيبرتلا ةيلك اēررقام
“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 

2016 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry 
Banda Aceh.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

١٩ 

 يناثلا لصفلا
 يرظنلا راطيإلا

 

  ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا -أ 
  ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا موهفم -١

 تابيردتب عبتت مث عامتسإلا يه ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا
 ءدبلʪ ةغللا تاراهم ةيمنتل ةعبتملا تاءارجإلا ةعومجم ظيفلت
ʪلضفت ةقيرطلا هذهو .ةباتكلاو ةءارقلا مث ،مالكلا مث ،عامتسال 
đةقيرطب ةيبنجألا ةغللا سرد ميدقت يهو ظيفلتلاو عامتسإلا ا 
 ىلع ةيبنجالا ةغللا ضرع يه ةقيرطلا هذه نمو تابيردت
 ةءارقلا امأ .مالكلاو ثدحتلʪ ةيادبلا يف ةهفاشم بالطلا
 ةدام لالخ نم ناضرعيو .ةقحال ةرتف يف نامدقيف ةباتكلاو
 ةلحرملا يف سردملا مامتهإ رصحني .اهيلع بلاطلا برد،ةيهفش
 ةغلل يوحنلاو يتوصلا ماظنلا ناقتنإ ىلع بالطلا ةدعاسمل ىلوألا
  ةيادبلا يف ريبك مامتهإ فرصي الو .يئاقلت لكشب ،ةيبنجألا



٢٠ 

 

 

 بالطلا دعاسي يذلا ردقلا اهنم يفتكي ذإ ،تادرفملا ميلعتل
 ١٢.ةيبنجألا ةغلل يوحنلاو يتوصلا ماظنلا ملعت ىلع

 يف رملʪ دلوراه يزيلجنالا ملاعلا اđ ىدʭ ةقيرطلا هذهو
 ،م ١٩٢١ ماع يف تاغللا ميلعت يف ةيوفشلا ةقيرطلا ةباتك
 ةجيتن ؛نيرشعلا نرقلا نم تانيتسلاو تانيسمخلا يف تروطتو
 ،ةرشابملا ةقيرطلاو ،ةمجرتلاو وحنلا ةقيرط يف  ْتَفَشُتكا يتلا بويعلا
 .ةءارقلا ةقيرطو

 نوكي نϥ يه ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلʪ دارملا ناذإ
 ةحلطصم ةغايص ىلإ ةيبنجألا ةغللʪ لاصتإلا ىلع ارداق ناسنإلا
 عامتسإلا تاراهم ناقتنإ ىلإ ةقيرطلا فدē .)يوفشلا ىعمسلا(
.اينʬ ةباتكلاو ةءارقلا تاراهم ناقتإل ساسأك الوأ مالكلاو

                                                             
 مأ ةعماج : ةنيدم( ،ةغللا ميلعت تاهاجتا ،حلفم يزاغ١٢

  ٦٣ .ص )ةنسلاونود ،يرقلا



٢١ 

١٩ 

 يف ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلʪ سيردتلا تاءارجإ -٢
 .ةبرعلا ةغللا ميلعت

 ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلʪ سيردتلا تاءارجإ نكمملا نم
 :١٣يلي اميف ةبرعلا ةغللا ميلعت يف

 روصلا مادختسا نكميو( يميلعت صن رايتخا -
 .)ةبسانملا تاينقتلا وأ لاكشألاو

 .سردلا عوضوم ىلإ عامتسالا -
 .سردلا ظفح نيملعتملا نم بلطلا -
 وأ ةيوغللا تاراهملا ديلقت نيملعتملا نم بلطلا -

 .سردلايف ةدوجوملا طامنألا
 .هملعتي ام ليلحتب ملعتملا مايق -
 ةناعتسالا نكميو ،نيملعتملا ىلع صنلا ضرع -

ʪةيميلعتلا تاينقتلاو لئاسولاو روصل. 
 .ةلمج ،ةلمج صنلا ةءارق ىلع نيملعتملا بيردت -

                                                             

١٣
 ٢١ .ص ،... ةّيِبَرَعلا مِّلعُم ُليِلَد ،يبيدحلا نسحملا دبع يلع  
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 طامنألا ضعب نيملعتملا ةباتكل ةصرفلا ةحʫإ -
 .سردلا يف ةدوجوملا ةيوغللا

 :لثم ،اهتيمنت دارملا ةيوغللا طامنألا ىلع بيردتلا -
 .خلإ...غارفلا ةلمكت وأ ليوحتلا

 .نيملعتملا ىوتسمل  ًاقفو عامتسالا ةيلمع راركت -
 .ةمجرتلا مادختسا مدع -
 .سردلا ميوقت -
 فرعي نأ ملعملا ىلع ىغبنيف لصفلا دنع اهتئارجإ يفو

 ةيعمسلا ةقيرطلʪ ةيبرعلا ةغللا تادرفملا ملعت يف ةقباسلا تاوطخلا
 بالطلا ىوتسمل ةقفاوملا ةبترملا ةداملا دعتسي نϥ ءادبف ةيوفشلا

  مظني نأ بالاطلا عيمج ىلعو,اهمهفو اهظيفلت يف اولهسي ىتح
 نϥ الثم ةيوفشلا ةيعمسلا ةغللا ميلعت يف تاوطخلا.ةيوذ لك
 ءانثأ ةيبنجألا ةغللا ملعملا لمعتسيو,اديدج راوح ملعملا مدقي
 .ىناعملا حرشل مجذامنلاو روصلاو ىكرحلا ءادألا امك,سردلا



٢٣ 

 

 

  تارم ثالث وأ راوحلا ةغللا مدقي هيف ملعم نإو
 ةباجإلا جذومنلا ميدقتب كلذك تابيردت أدبت مث,جومنك
 يف ميلسلا قطنلا ءاطخأ ححصت ىرخأ تاقوأ يف و,ةحيحصلا
 ةدع ةدع تادرفملا وأ ةيراوحلا ةلجلا بالطلا رركي مث,فدهلا ةغللا
 مدقي نأ درف لك ىلع ةريغص ةقرف رركي مث مهعمج تارم
 بالطلا نم جاوزأ ىدؤي تادرفملا وأ راوحلا ظفح دعبو.هتدرفمب
 .نورخألا عمس امنيب راوحلا

 
 
 اđويعو ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا ʮازم -٣
 نساحملا ضعب مدقي ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا هذه ديؤم

 : يهو
 نأ .اهتفيظو و ةغلل ةحيحص ةروص روصت ةقيرطلا هذه -١

 ةغللا ميلعت يف مالكلاو عامتسإلا      يتراهمب اهممامتهإ



٢٤ 

 

 

 رصاعملا يناسنألا عمتĐا فورظ عم قفتي رمأ ةيناثلا
 تاجاح تددعتو تالصاوملا لئاسو تمدقت ثيح
 ارمأ مهنيب رشتلالاصتالا حبصأو .اضعب مهضعب سانلا
  تالاح يف بجاو لب قيقحتلا نكممو اريسي طقف سيل

 .ةرشثك
 عامتسالا نم عبرألا ةيوغللا تاراهملا سيردت بيترت -٢

 يتلا ةفيرطلا عم قفتي بيترت ةبتاكلاف ةءارقلاف مالكلاف
 .ىلوألا ةغللا اđ ناسنالا ملعتي

 نيرخالل هسفن فرعي نأ نم سرادلل نكمي ةقيرطلا هذه -٣
 لأسي نأ و مهتغلب ةيحتلا مهلدابي نأ و ةريصق تقو يف
 عيطتسي فقاوم نم كلذ ريغو مهنع ةطيسب ةلئسأ
 ةجاحلا نيسرالا دنع عبشي اذهو .اهيلع ةرطيسلا سرادلا
 .حاجنلʪ ساسحألا ىلإ



٢٥ 

 

 

 و اēذ ةغللا لالخ نم ةغللا ميلعت لضفت ةقيرطلا هذه -٤
 ةقيرط رصقأ نا عقاولا يفو .ىرخأ تاغل لالخ نم سيل
 وه اهملعتي يتلا ةغللʪ سرادلا ركفي ىكل ليبس حبصا و
 نم سيل و طقف اēاوصاو اهدعاوق لالخ نم اهملعتي نأ

 هضيقب يذلا ريصقلا تقولا نأو .ىرخأ ةغل دعاوق لالخ
 ريثكب ىدجأ اهريغ ئسش ال و ةيبرعلا ʬدحتم سرادلا
 ʬدحتم هسفن سرادلا هيصقي يذلا ليوطلا تقولا نم
 .ىلوالا هتغل نع ةمجرتلا لالخ نم ةيبرعلا

 هذه يف مزال رمأ ةطشنألاو ةنيعملا لئاسولا مادختسإ نأ -٥
 ىلإ لقنت ةيميلعتلا لئاسولا نأ فورعملا نمو .ةقيرطلا
 هلاصتإ مدع نع هضوغي لكش يف ةربخلا بلاطلا
 .اđرشابملا

 ةعونتم ةيوغل تابيردت دادعأ ىلإ جاتحت ةقيرطلا هذه -٦
 تابيردتلا نأ كش الو .فادهألا ةددعتم لكشالا
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 سرادلا نيكمتو ةيوغللا تاراهملا تيبثت اĔأش نم ةيطمنلا
 ١٤.ةغلل ةحيحصلا ةسرامملا نم

 دنع ةيسفلا تاجاحلا نم اريثك ةقيرطلا هذه عبشت -٧
 ةغللا مادختسإ نم مهنيكمت ثيح نم نيسرادلا
 فرعي نأ نم ساردلا نكمت ريصق تقو يف اĔإ .اهفيظوتو
 لأسي نأو مهتغلب ةيحتلا مهلدابي نأو نيرخآلل هسفن
 ساردلا عيطتسي قفاوم نم كلذ ريغو مهنع ةطيسب ةلئسأ
 دنع عبشي كش الب اذهو .ةءافكب اهرادإز اهيلع ةرطيسلا
 بلطي ام زاجنإو حاجنلʪ ساسحإلا ىلإ ةجاحلا نيسرادلا
 مēايح يف ىنعم اذ ائيش ةغللا لعج نع الضف ،مهنم
 نم الإ اهفرعي ال ةبوتكم زومر درجم تسيلو ةرشابملا

 .ثارتلا ريطاسأ يفو بتكلا لالخ
                                                             

 ةعماج( ةيبرعلا ةغللا ميلعت ىلإ لخدملا ،ليعامسإ نامزع  ١٤
 .٧٤ ض )٢٠٠٤ : مالسلا راد ،ةيموكحلا ةيمالسإلا يرنارلا
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 لالخ نم سيلو اēاذ ةغللا لالخ نم ةغللا ميلعت نأ -٨
 يتلا قئاقحلا نم نإ .ةقيرطلا هذهل دمحي رمأ ىرخأ تاغل
 رصقأ نأ نينسلا ىدم ىلع ةيبنجألا تاغللا ميلعت اهتبثأ

 يتلا ةغللʪ سرادلا ركفي يكل ليبس حصأو ةقيرط
 طقف اهلوصأو اهدعاوق لالخ نم اهملعتي نأ وه اهملعتي
 تقولا نإ .مهلوصأ وأ ىرخأ ةغل دعاوق لالخ نم سيلو
 ءيش الو ةيبرعلا ʬدحتم ساردلا هيضقي يذلا ريصقلا
 هيضقي يذلا ليوطلا تقولا نم ريثكب ىدجأ اهريغ
 هتغل نع ةمجرتلا لالخ نم ةيبرعلا ʬدحتم هسفن سرادلا
 .ىلوألا

 ةيوغل تابيردت دادعإ ىلع ةقيرطلا هذه راصنأ صرحي -٩
 نأ كش الو .فادهألا ةددعتم لاكشألا ةعونتم



٢٨ 

 

 

 ةيوغللا تاراهملا تيبثت اĔأش نم ةيطمنلا تابيردتلا
 ١٥.ةغلل ةحيحصلا ةسرامملا نم سرادلا نيكمتو
 
 هذه نم بويعلا ضعب زاجيا نكمي ʮازم ىلا ʭرظن امدعب

 : يهو ةقيرطلا
 نوكي نأ ةقيرطلا هذه قفو ةغللا ملعت يف حاجنلا بلطتي -١

 هيلع نإ .ةقئاف راكتبا ىلع ةردقو ةيلاع ةءافك اذ ملعملا
 ةيوغل فقاوم يفو ةيوبرت ةطشنأ يف ةرم لك يف ركفي نأ
 طامنألاو تادرفملا اهلالخ نم  مدقيو اđ نيسرادلا ريثتسي
 نع نيملعملا فرصي امم اذه لعلو .بيكارتلاو ةيوغللا
 دهجلا نورخديو ةمالسلا نورثؤي مهلعجيو اهمادختسإ

                                                             
 جهانم عجارملا ،ةميعط دمحأ يدشرو روكدم دمحأ يلع  ١٥

 ةرهاقلا ،يبرعلا ركفلا راد( ,ىرخأ تاغلب نيقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت
 .٣١٢ ،ص ،)٢٠١٠ :
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 ةقيرط لثم ىرخأ قرط عابتϵ كلذو تقولا نورفويو
 .ةمجرتلاو وحنلا

 يف ةقيرطلا هذه نوقبطي نيذلا نيملعملا ضعب يلاغي -٢
 يتلا ةرتفلا نم نوليطيو راركتلاو ةكاحملا ينوناق مادختسإ

 رركيو ،اهانعم مهفي ال ةيوغل اطامنأ اهيف سرادلا يكاحي
 ثب هنأش نم اذهو .اēالالد كردي ال تاريبعت وأ اظافلأ
 نأ ينعي ال ةيناثلا ةغللا ميلعت نإ .نيسرادلا سوفن يف للملا
 .ديلقتلا ىلع اهرود رصتقي تاواغبب جتنن

 بناوجلا مهف نودديلقتلا يف اضيأ ةالاغملا يدؤت دق -٣
 نم يطاخلا ميمعتلا ىلإ يكاحملا يوغللا طمنلʪ ةقلعتملا

  دقلف ،كلذ يف ةربخ بتاكلل ناك دقلو .نيسرادلا بناج
 ةعماج ةذتاسأ دحأل ةيبرعلا ةغللا ملعي ناك
 هملعت امم ناكو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تʮالولʫʪوسينم
 ركذملا عم ءاتلا حتفب ةقكنن )تنأ( ريمضلا نأ ذاتسألا
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 ةلمجلا هذه أرقي نأ ذاتسألا لئس مث .ثنؤملا عم اهرسكيو
 لاقف "؟تنأ نيأ نم " :ثنؤملل ىرخأو ركذملل ةرم
 "نيأ" يف نونلا نم لك حتفي "؟ تنأ نيأ نم" ذاتسألا
 "؟تنأ نيأ نم" ذاتسألا لاق مث ،ركذملل "تنأ" يف ءاتلاو
 .ثنؤملل  "تنأ" يف ءاتلاو "نيأ" يف نونلا نم لك رسكب
 نم بلط ام اذإ ةعقوتن نأ يغبني رمأ يئطاخلا ميمعتلا نإ
 حيضوت وأ هل ليلعت نودام ئش قطن رركي نأ سرادلا

 ١٦.يوغللا بيكرتلا للخوأ قطنلا بابسأل
 ةدعاقلا نا ةيوحنلا دعاوقلا سيردتب متē ال ةقيرطلا هذه -٤

 يذلا راوحلا يف درو يوغل بيكرت لالخ نم اهحرش متي
 نم ريثك يف لافغا ثدحي عقاولا يفو .بالطلا هسردي

                                                             
 جهانم عجارملا ،ةميعط دمحأ يدشرو روكدم دمحأ يلع  ١٦

 .٣١٣ ،ص ،... ميلعت
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 يعيبط لكشب مل ثيح ةيساسألا دعاوقلا ضعبل نايحألا
 .راوحلا يقطنم و

 ىطسوتم و نييداعلا سيردت يف ةبسانم ةقيرطلا هذه -٥
 بالطلا نم نودهتĐاو ركتبملاو ءايكذألا امأو .ءاكذلا
 راركتلا ةرثك ببسي مهسوفن ىلا اعيرس للملʪ نوسحيف
 .ءايمعلا ةكاحملاو

 قطانلا وه ةقيرطلا هذه مادختسال سردملا لضفأ -٦
 لك يف يلصالا قطانلا وعدن نأ نكمي الو .يلصألا
 .ايسنودنʪ ةيبرعلا ملعيل دهاعملا وأ سردملا

 كانهو ةباتك كانهف .ةغلل ديحولا لكشلا سيل مالكلا -٧
 .مالكلا ةلح رمبرمت مل ةبوتكم تادلجم

 و ةءارق ىلإ و مالك ىلإ عامتسا نم تاراهملا بيترت نا -٨
 هذه ميلعت نكمي ذإ .امزلم اعيطق ابيترت سيل ةباتك ىلا
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 ىلع ةرورضلʪ سيلو دحاو تقو يف اهضعب وأ تاراهملا
 .عباتتلا هجو

 باستكإ نع ʮرهوج افالتخا فلتخي ةينانلا ةغللا ميلعت -٩
 اطبترم لفطلا نوكي مألا ةغللا باستكإ دنعف .مألا ةغللا
 ىىلا ةجاح يف نوكيو ،هترساو هدلاو و هتدلاوب ايفتاع
 دنعو .هراكفأو هفطاعو ةيساسألا ةتجاح نع ربعيل ةغللا
 يفطاع طابترا ملعتملا ىدل نوكي ال ةيبنجألا ةغللا ميلعت
 ىلا ةجاحلا سفن ملعملا ىدل نوكي ال امك .ملعلʪ ىوق
 .ةيبنجالا ةغللا ملعت

 تادرفملا -ب
 اهتيمهأو تادرفملا موهفم -١

 تقو يف اĔأ امك ىنعملا لمح تاودأ يه تادرفملا نإ
 ام ربعي مث ركفي نأ عيطتسي ملكتملا نأل.ريكفتلل ةليسوك رخآ

 ىدحإ تادرفملاو .ديري ام تاملكب هركف و هلʪ يف رطخ



٣٣ 

 

 

 بناجألا نم ةّيبرعلا ةغّللا ملعتم ىلع يغبني يتّلا ةيوغللا رصانعلا
 ١٧.ةبوغرملا ةيوغللا ةءافكلا ىلع لصحيل اهملعت

 رثكأف نيفرح نم نوكتت ىتلا ةملكلا وأ ظفللا يه ةدرفملا
 ميلعت كلاذل ،ةغللا رصانع نم روصنع يه .ىنعم ىلع لدتو
 تادرفملا نع ملعتملا ىلإ سردملا نم مولعلا لقن ةيلمع وه ةدرفملا
 جنادنا تلاق امك يه تادرفملاو .ةيساردلا ةداملʪ ةبسانم
 :ىلت امك يه هيسجنينامور

 ةغللا ىف تناك ىتلا تاملكلا عمج )١
 بتاكلا وأ ملكتملا دنع تاملكلا ريثك )٢
 ملعلا لاجم ىف مدختسي تاملكلا )٣
 ١٨مظنملاو طيسبلا مجعملا ىف تاملكلا بيترت )٤

                                                             

 : ىرخأ تاغلب ةّيبرعلا ةغّللا ميلعت ،ةقانلا لماك دومحم  ١٧
 ، ىرقلا مأ ةعماج : ةمركملا ةكم( ،هسيردت قرط -هلخادم– هسسأ

 .١٦١ ص ، ) ١٩٨٥



٣٤ 

 

 

 
   تادرفملا ميلعت -٢

 لاصيإ رصحنيو ةيبرتلا لماوع نم لماع ميلعتلا نإ
 .مولعلاو نونفلا لئاسمب ءشنلا ظفاوح كصو نهذ ىلإ تامولعملا
 وه ملعملاو .تامولعملاو ملعتملاو مّلعملا يه : ثالث هلماوعو
 تامولعملا نم راتخي يذلا وهو نيرخآلا نيلماعلا نيب طساولا
 ماتلا ملعلاو ملعتملا ةسارد نمضتي هلمعف ،ملعتملل مزاللا رادقملا

ʪىتح ملعتملا ىلع اهنم يقلي ام ةصاخبو ةيساردلا تامولعمل 

                                                                                                                           

١٨
 ةيقرتل ءانغلا مادختسʪ ةيبرعلا تادرفملا ميلعت ،ةيرطف ايير 

 ، حابصلا رون ةيوناثلا ةسردملʪ عباسلا لصفلا بالطل مالك ةراهم
 ةيمالسإلا ليبمأ ننوس ةعماج ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةبعش( ،يملعلا ثحبلا
  ٧ .ص )م ٢٠١٤ ،ʪʮاروس ةيموكحلا



٣٥ 

 

 

 .ضعبب اهضعب اطبترمو ايقطنم ابيترت ةبترم هل اهلاصيإ هيلع لهسي
 :١٩يتϩ ام ةيبرعلا تادرفملا ميلعت قئارط نيب نم
 قطن وأ ،تاقاطبلا مادختسا :لثم( ةرشابملا ةيجيتارتسإلا )١

  ).نيملعتملا مامأ تادرفملا
 ىلع ةملك ضرعت(قايسلا نم ىنعملا نيمخت ةيجيتارتسإ )٢

 ىنعم ديدحت هنم بلطيو ،عومسم وأ يئارق صن وأ ملعتملا
 .)قايسلا نم ةدرفملا

 ىلإ ملعتملا عجري( سوماقلا وأ مجعملا مادختسا ةيجيتارتسإ )٣
 .)تادرفملا ةلالد فرعيل ؛سوماقلاوأ مجعملا

 هتاظوحلم ملعتملا نودي( تاظوحلملا نيودت ةيجيتارتسإ )٤
 ىلع هدعاست ثيحب هل ةبسانملا ةقيرطلʪ تادرفملا نع
 .)تادرفملا ركذت

                                                             
 .ص ،... ةّيِب َرَعلا مِّلعُم ُليِلَد ،يبيدحلا نسحملا دبع يلع  ١٩

٣٠ 



٣٦ 

 

 

 .ءاعدتسالاو رُّكذَّتلا ةيجيتارتسإ )٥
 ةمهملا تادرفملا ديدحتب ،ةيحاتفملا تاملكلا ةيجيتارتسإ )٦

 وأ ةءارقلا لالخ نم ءاوس ،هملعتي عوضوم لك يف
 .عامتسالا

 ،سردلا ناونع بتكي : ًالثم( ميهافملا طئارخ ةيجيتارتسإ )٧
 .)هيف ةديدجلا تادرفملا بتكيو

 
  ٢٠:تادرفملا ميلعتب ةصاخلا ةيوغللا تʮرابملا

 نم بلطُيو ،ةملك مَّدُقت ثيح :ةيفاقلاو نزولا ةقيرط )١
 ،ميرك :لثم( ،هسفن نزولا ىلع ةملكب نايتإلا ملعتملا

 .)خلإ...ميلك ،ميلح

                                                             
 ٣١ .ص ...ةّيِبَرَعلا مِّلعُم ُليِلَد ،يبيدحلا نسحملادبع يلع  ٢٠



٣٧ 

 

 

 ،سجر ،رسج :ةملك لثم( ةملكلا فورح بيلقت ةقيرط )٢
 ).خلإ ...جرس

  ليمج :لثم( دحاو فرح يف فلتخت يتلا تاملكلا ةقيرط )٣
 ،عيمج

 .)خلإ...دمحم  دمحأو )٤
 ديرن :لثم( نيعم فرحب أدبت يتلا تاملكلا ةقيرط )٥

 ،ىلع ،يلع ،ملع ،نيع :نيعلا فرحب أدبت تاملك
 .)خلإ...بنع

 ديرن :لثم( نيعم فرحب يهتنت يتلا تاملكلا ةقيرط )٦
 ،لماع ،لامج ،ليمج :ماللا فرحب يهتنت تاملك
 .)خلإ...لاقترب

 :لثم( ةددحم فورحب يهتنتو أدبت يتلا تاملكلا ةقيرط )٧
 ،ملعم ،ميرم :ميملʪ يهتنتو ميملʪ أدبت تاملك ديرن
 ).خلإ...ملسم



٣٨ 

 

 

 
 اهميدقتو ةيبرعلا تادرفملا عم لماعتلا دنع ىعاريو

 :٢١يتϩ ام نيملعتملل
 لوألا سردلا يف  ًالثمف ،تادرفملا ددع ميدقت يف  ُّجردَّتلا )١

 ثالث
 . ًائيشف  ًائيش ددعلا ديزي مث ،تادرفم )٢
 .اهريغ ىلع ةعئاشلا تاملكلʪ ءدبلا )٣
 .ةليوطلا لبق ةريصقلا تادرفملʪ ءدبلا )٤
 .ةدَّرĐا تادرفملا لبق ةسوسحملا تادرفملʪ ءدبلا )٥
 ىلع اهقطن لهسي فورح نم ةنَّوكملا تادرفملʪ ءدبلا )٦

 .اهريغ

                                                             
 ٣٢ .ص ...ةّيِبَرَعلا مِّلعُم ُليِلَد ،يبيدحلا نسحملادبع يلع  ٢١



٣٩ 

 

 

 ىلع اهتباتك عم اهقطن لثامتي يتلا تادرفملʪ ءدبلا )٧
 .اهريغ

 .اهريغ ىلع اهسيردت لهسي يتلا تادرفملʪ ءدبلا )٨
 ناهذأ يف اهتيبثتب حمسي لكشب ةيوغللا تادرفملا راركت )٩

 .نيملعتملا
 ىوتسملا يف ةصاخبو ،لكشلʪ تادرفملا طبض ةاعارم )٠١

 .)يئادتبالا( لوألا
 اهليكشت فلتخيو مسرلا يف هباشتت يتلا تادرفملا طبض )١١

 .)ةَّنَجلا ،ةَّنُجلا ،ةَّنِجلا :لثم(
 .قايسلا لالخ نم تادرفملا ىنعم نايبب مامتهالا )٢١
 ةديفم لمج يف اهعضو قيرط نع ةديدجلا تادرفملا راركت )٣١

 ةروصب
 .ةنزاوتم )٤١
 .)اهتباتكو اهقطن( ةدرفملل ةيباتكلاو ةيتوَّصلا ةغيِّصلا ميلعت )٥١



٤٠ 

 

 

 ،نيملعتملا ىوتسمل بسانم يوغل قايس عضوب مامتهالا )٦١
 رثكأ اهل يتلا تادرفملا ةصاخ ؛ةدرفملا تامادختسا حضوي
 )خلإ...بʪ ،بلق ،نيع :لثم ،ىنعم نم

 :لثم ،تادرفملʪ ةصاخلا ةيوغُّللا تابيردتلا يف عيونتلا )٧١
 تابيردت

 تاغارفلا ءلمو ،ىرخأ نع  ًاضوع ةملك مادختسا )٨١
ʪتاقايس يف ةدحاو ةدرفم مادختساو ،ةبسانملا ةدرفمل 
 يوغللا ىوتسملل ًاقفو ةفلتخملا اهيناعم نييبتل ؛ةفلتخم
 .نيملعتملل

 ىدل ةيوغللا ةورَّثلا يِّمنت يتلا ةيوغللا ةطشنألا يف عيونتلا )٩١
 .يوغللا مهاوتسم بسح نيملعتملا

 سوردلا يف ةنَّمضملا تادرفملʪ يوغل سوماق دادعإ )٠٢
 .نيملعتملل ةمَّدقملا

 



٤١ 

 

 

 ةيربولا ةحوللا   -ج
  اهتيمهأو ةيربولا ةحوللا موهفم -١

 ةيميلعتلا لئاسولا رثكأ نم ةيرصبلا ةيميلعتلا ةليسولا دعت
 ملعملا ىلع لهسلا نمو ،ةيلحملاو ةيسردملا ةئيبلا يف  ًارفاوتو  ًاراشتنا
 ةساح ىلع ةيرصبلا لئاسولا دمتعتو ،اهجاتنإو اهيلع لوصحلا
 يتلا ةيميلعتلا تاربخلا نم  ًاريثك هباسكإ يف ملعتملا ىدل رصبلا
 لئاسرلا لقتنت لئاسولا هذه قيرط نعو ،هكولس ليدعت ىلإ يدؤت
 مضتو ،يميلعتلا لاصتالا فقاوم يف لبقتسملا ىلإ لسرملا نم
 دمتعت و رصبلا ةساح لغتست ىتلا قرطلا و تاودألا نم ةعومجم
 روصلا و ،ايفارغوتفلا روصلا ةعومĐا هذه لمتشت و ،اهيلع
 و ،ةفلتخملا اهعاونϥ  حئارشلاو ،مالفألا روصو ،ةتماصلا ةكرحتملا
 ةعوبطملا ةيميلعتلا داوملا و،ةكرحتملا موسرلا و ةيحيضوتلا موسرلا
 ةلجم -ةيسيطانغم – ةيربو :تاحوللا و ةيريشابطلا ةروبسلاو
 .طئارخلاو ،جذامنلا و طئاح



٤٢ 

 

 

 ةداملا تيبثت وأ ضرعل مدختست ةيرصب ةليسو تاحوللا
 تاملك وأ ةيبرعلا ءابفلألا فورح هيلع بتكت دق ذإ ،ةيميلعتلا

 مʮأ و لمج وأ لاثمأ و مكح وأ ةنيعم تاحلطصم وأ ةراتخم
 : اهنم عاونأ ىلع ىهو .٢٢ةنسلا روهش وأ  عوبسألا

 ،) نوتركلا ( ىوقملا قرولا نم دعت : بويجلا ةحول -
 عضو يف بويجلا نم ددع هيف و ،رخآلا حول يف  تبثي
 ثيحب ،ةدعملا نوكت نأ بويجلا هذه نم ضرغلا و .ىقفأ
  .ذيمالتلا نيعأ مامأ اهيف تاقاطبلا ضرع نكمي

 دشت ربو ىذ شامق ةعطق نم نوكتت :ةيربولا ةحوللا -
 وأ تاملكلا بتكت اهمادختسال و .اهبساني راطإ  ىلع
 تاقاطب ىلع اهيلع لدت ىتلا ةروصلا مسرت و ،لمجلا

                                                             
 :  ةرهاقلا ( ،ةيبرعلا ةغللا نونف سيرت ،روكدم ىلع دمحأ    ٢٢

 ١٥٦ ص ،) ةنس نودب : قرشملا راد



٤٣ 

 

 

 ىلع دعاست داوم اهروهظ يف قصلت و ،ىوقملا قرولا
 .ةجاحلا دنع ةحوللʪ اهقاصتلا

 مدختست ،ىندعم هجو تاذ ةحول يه و :ةطنغملا ةحوللا -
 .٢٣سيطانغمملا نم ةعطق ةطساوب

 اهجتنϵ ذيمالتلا موقي ةروصم ةحول :تاقاطبلا ةحول -
ϥىتلا تاقاطبلا نم ةعومجم و ىقيبطت  طاشنك مهسفن 
 ٢٤ةيربولا ةحوللا اهبيترتب ذيمالتلا موقي
 ميلعت ءارجإ يف ةثحابلا اهمدختست ىتلا ةحوللا امأ

 حول نع ةرابع يهو.ةيربولا ةحوللا ىلع رصتقت يه تادرفملا
 مئالت ةقيرطب يربو شامق هيلع تبثم ،ةيفاك ةحاسمب ،يوتسم

                                                             

٢٣
  ʭاهيسردت قئارط و ةيبرعلا صئاصخ ،فورعم  دومحم في، 

 ٣٤٥ .ص ،)١٩٨٥سئافنلا راد : توريب(  ،ىلوالا ةعبطلا

٢٤
 ،قيبطتلا و ةيرطنلا نيب ةيبرعلا ةغللا ميلعت ،ةتاحش نيسح  

 ٣١٢-٣١١ .ص ،) ٢٠٠٠ ةرهاقلا( ،ةحقنم و ةديزملا ةعبطلا



٤٤ 

 

 

 تاحوللا نمض نم ةيربولا ةحوللا .ةحوللا نم يفيظولا ضرغلا
 ىوتحم لمحت يتلا تاقاطبلا ضعب ضرعل ملعملا اهمدختسي يتلا
 ةيميلعتلا هفادهأ قيقحت يف هتدعاسم ىلإ يدؤت يتلا ةيميلعتلا ةداملا
 حول نع ةرابع  اϥĔ ةيربولا ةحوللا فيرعت نكمي .اهيلإ ىعسي يتلا
 مئالت ةقيرطب يربو شامق هيلع تبثم ،ةيفاك ةحاسمب ،يوتسم
 .ةحوللا نم يفيظولا ضرغلا

  :يلت امك اهتيمهأ امأو
 باستكا يف ذيمالتلا تاردق ةيمنت ىلع دعاست )١

 .ديجلا لاصتإلا تاراهم
 .يدرفلا ميلعتلا لئاسو نم ةليسو ربتعت )٢
 .ةصحلا تقو ريفوتو ذيملتلا تقو لالغتسا )٣
 اًعيونت ربتعت اĔإف يتاذلا ميلعتلا بيلاسأ نم اĔأ امب )٤

 .سيردتلا بيلاسأ يف



٤٥ 

 

 

 نم مهريغ ىلإ مهراكفأ لقن يلع ذيمالتلا دعاست )٥
 .اĔوضرعي يتلا مهريراقت لالخ

 لبق نم ذيمالتلا ميوقت لئاسو نم ةليسو ربتعت )٦
 .مهئالمز

  ةيميلعتلا لئاسولا نم ريثك ضرع يف مدختست )٧
 .خلا..و تاحوللاو تاقصلملاو طئارخلاك

 لحارملاو تاعوضوملا عيمج يف اهنم ةدافتسالا )٨
 .ةفلتخملا ةيساردلا

 .ءايشألا زييمتو مهفلا ىلع دعاست )٩
 تارتفل ذيمالتلا ىدل ملعتلا رثأ ءاقب ىلع نواعت )٠١

 .٢٥ةليوط
                                                             

٢٥
 حاتم ،"ةيميلعتلا ضرعلا تاحول" ،م٢٠١٤ ،ايبر ىورم  

 http://120550.-blogspot.co.id/p/blog-page_25.html ىلع

ʫ٣/١٢/٢٠١٧ لوخدلا خير 



٤٦ 

 

 

 
  ةيربولا ةحوللا جاتنإ ةيفيك -٢

 نوتراكلا وأ نيلفلا وأ شاكلبألا نم ةحول رفوت نم دب ال
 ىلعو ،يربو شامق رفوت نم دب الو ،ةيفاك ةحاسمب ، طوغضملا
 اهريطϦو ةحوللا ىلع شامقلا كلذ تيبثتو دشب موقي نأ ملعملا

ϵعضوو ةحولل راطإك ضيرعلا قصاللا مادختسا  ًالثم صاخ راط 
   .٢٦امهلالخ نم قالعملا تيبثتل ىلعألا يف نيبقث

 مسرلا ةلواط حطس يلع ةيربولا الينافلا شامق ةعطق عض -١
  يوتسم لكشب

                                                             
٢٦

 ،") الينافلا ةحول ( ةيربولا ةحوللا" ،م٢٠١١ ،ريبز ديجن  
-http://nalsubaie.blogspot.co.id/2011/11/blog ىلع حاتم

post_8367.html ʫ٣/١٢/٢٠١٧ لوخدلا خير 



٤٧ 

 

 

 ، الينافلا ةعطق قوف كمسلا يوقملا قرولا ةحول عض -٢
 نع مس ٥ يلاوح ديزت الينافلا ةعطق داعبإ نأ ظحال
  . يوقملا قرولا حول داعبإ

 ةيوازب شامقلا ةعطق ʮاوز طرشم وأ صقم ةطساوب صق -٣
٤٥.  

 امك يوقملا قرولا حول فاوح يلإ غمصلا ةدام فضأ -٤
  .قباسلا لكشلا يف رهظي

 قوف لوطلا ةهج نم شامقلا ةعطق فارطأ دحأ وطأ -٥
 ةطاسوب اهتبث مث غمصلا سماليل ةحوللا فاوح ىدحإ
 )مس ١٥ لكل سوبد لدعمب عبط ريماسم وأ ةسʪد
  .  ًابيرقت

 دق نوكت نأ دعب ةلباقملا ةهجلا نم )٥( ةوطخلا ررك -٦
 ةحول حطس رهظي ىتح كلذو ةوقب فرطلا اذه تددش
  .ادودشمو ʮوتسم الينافلا



٤٨ 

 

 

  . نييرخألا نيتفاحلل ةبسنلʪ )٦(و )٥( نيتوطخلا ررك -٧
 ريغ قصال طيرشب هجولا ةهج نم ةحوللا فاوح طغ -٨

 دق نوكت كلذبو ، ʪاذج ارهظم ودبي ىتح فافش
  .ةيربولا ةحوللا جاتنإ نم تيهتنا

 
 ةحوللا هذه يلع ضرعت يتلا ةيميلعتلا داوملا جاتنإ دمتعي و

 :اهنم ةعونصملا تاماخلا ةعيبط يلع
 يوقملا قرولا نم ةعونصملا ةيميلعتلا ةداملا ةلاح يف )١

 :فيفخلا
 قرولا اذه نم )تاقاطب( اعطق طرشم ةطساوب صق ) أ

 وأ ةبوتكملا ةداملا مجح عم اهمجح بسانتي ثيحب
 نكمي ثيحبو الثم ةلجم نم ةصوصقملا ةروصملا وأ ةموسرملا
 . اهدهاشي بلاط دعبأل ةبسنلʪ حوضوب اهتيؤر



٤٩ 

 

 

 ةعطق غمصلا ةطساوب تاقاطبلا فلخ يلع قصلأ ) ب
 )ورتنفلا ةدام وأ( ةرفنصلا قرو نم رثكأ وأ ةريغص
 حس يلع ةلوهسب ةقاطبلا تيبثت نكمي ىتح كلذو
  .ةيربولا ةحوللا

  :جنفسإلا نم ةعونصملا ةيميلعتلا ةداملا ةلاح يفو )٢
 ، مس ٠٫٥ كمس جنفسإلا نم ةعطق يلع مسرا ) أ

 وأ ،ةطيرخ وأ ،ريط وأ ،ناويح : بولطملا لكشلا
  رتسامولف ملق ةطساوب خلإ ... ،يسدنه لكش

 . بولطملا لكشلا طورشم ةطساوب صق ) ب
 اهكرتاو ،يئام نولب جنفسإلا ةعطق تبغر اذإ نول )ج

  . فجت ىتح
 حطس يلع ليلقلا طغضلا عم جنفسإلا ةعطق عض )د

  .اđ قصتلتف ةيربولا ةحوللا
 



٥٠ 

 

 

 وأ الينافلا شامق نم ةعونصملا ةيميلعتلا ةداملا ةلاح يف )٣
  :دابللا

 بولطملا لكشلا ) رايتخʪ مق وأ ( ةقرو يلع مسرا ) أ
.  

 نأ ثيحب دابللا وأ الينافلا شامق نم ةعطق صق ) ب
 .ابيرقت بولطملا لكشلا مجح يثلث يواسي اهمجح

 فلخ دابللا وأ الينافلا ةعطق غمصلا ةطساوب تبث )ج 
 اذه تيبثت نآلا كنكمي كلذبو ، بولطملا لكشلا
 .ةيربولا ةحوللا حطس يلع لكشلا

 
 
 
 
 



٥١ 

 

 

 
 ةيربولا ةحوللʪ تادرفملا ميلعت قرط -٣

 نكمملا نمف ،ةيربولا ةحوللʪ تادرفملا ميلعت ملعملا ديري اذإ
 :٢٧ةيلاتلا ةقيرطلا ةقيرطلا نوكت دقو .قرط ةدع عابتا

 لضفألا نمو .نوعمتسي بالطلاو ةملكلا ملعملا قطني .١
 .تارم ثالث وأ نيترم اهرركي نأ

 ديري يتلا ةملكلا اهيف ةيربولا ةحوللا ملعملا ضرعي .٢
 .اهميلعت

 الكش ةلوكشم ةروبسلا ىلع ةملكلا ملعملا بتكي .٣
 .الماك

 .ةبسانم اهاري يتلا ةقيرطلʪ ةملكلا ىنعم ملعملا ضرعي .٤

                                                             
 ةيوغللا تاراهملا سيردت بيلاسأ ،يزارلا رخف زيزع  ٢٧

 .٥٩ .ص ،)٢٠٠٨ ،ʫركاج ،هللا ةياده فيرش ةماج( ،ةيبرعلا



٥٢ 

 

 

 حضتتل رثكأ وأ ةدحاو ةلمج يف ةملكلا ملعملا مدختسي .٥
 .ʮوحن ةملكلا ةفيظو

 ةملكلا ىلع ةيونحملا لمجلا هذه ىدحإ بالطلا رركي .٦
 .ʮدرف مث ʮوثف مث ايعمج اراركت

  اذإ ةملكلا ةباتك ةقيرط ىلإ هبالط رظن ملعملا تفلي .٧
 ةيئالمإ تʪوعص ىلع يوظنت تناك

 ةلمج بتكي امك ،ةملكلا ىنعم حوللا ىلع ملعملا بتكي .٨
 .ةملكلا مادختسا نيبت

 حوللا ىلع ةبوتكملا ةديدجلا تادرفملا ةمئاق بالطلا أرقي .٩
 لمجلاو اهيناعمو تاملكلا بالطلا بتكي .مهمامأ
 .مهرتافد يف ةيحيضوتلا لمجلا

 
 
 



٥٣ 

 

 

 ةيربولا ةحوللا بويع و ʮازم -٤
 :٢٨يه ةيربولا ةحوللا ʮازم ضعب نم
 .ريشابطلا ةروبس عم ةنراقملʪ ةفيظن -
 نزولا ةفيفخ -
 .دادعإلا ةلهس -
 .ةديدع  ٍتارم اهمادختسا نكمي -
 .بولطملا لسلستلا قفو راكفألا ضرع نم نكمت -
 ةفلتخم قرطو لاكشϥ تاقاطبلا مادختسا نكمي -

 .يميلعتلا فقوملا بسحب
 .ميلعتلا ةيلمع يف ب ردتملا كارشإ نكمي -

                                                             
٢٨

  Arab British Academy for Higher Education، 
 ىلع حاتم ،"بويعو ʮازم ةيربولا ةحوللا " ،م٢٠١٤

http://www.abahe.co.uk ʫ٣/١٢/٢٠١٧ لوخدلا خير 



٥٤ 

 

 

 ريضحتب موقي ثيح ،بردملا تقوو دهج رصتخت -
 ةدحاو ةرملو ،ةسلجلا جراخ تاقاطبلا

 .)اهظفحو اهيلع ةظفاحملا نسحأ اذإ( طقف -
 
 :ةيربولا ةحوللا بويع
 .تامولعملا ضرعل  ًادج ةدود حم ةحاسم -
 .بالطلا نم ليلق ددع -
  ً. ةرضحمو ،ةدودحم تامادختسا اقبسم -
 عم ةنراقملʪ ،تارملا نم دودحم ددعل اهمادختسا -

 .ةروبسلا
 

 

 

 

 



٥٥ 

 

 

 

 



 

٥٥ 

 ثلاثلا لصفلا
 يلقحلا ثحبلا تاءارجإ

 
 ثحبلا جهنم -أ 

 نع فشكلا ىلإ يدؤملا قيرطلا ينعي ثحبلا جهنم نإ
 ىلع نميē ،ةماعلا دعاوقلا نم ةفئاط ةطساوب مولعلا يف ةقيقحلا

 جهنم و ٢٩.ةمولعم ةجيتن ىلإ لصي ىتح هتايلمع ددحتو لقعلا ريس
 وه  ةيعيبطلا مولعلا مدقت يف يلجلا رثألا هل يذلا يملعلا ثحبلا
 رثأ فرعي نأ هتطساوب ةثحابلا عيطتست يذلا يبيرجتلا جهنملا
 فرعن ٣٠.)عباتلا ريغتملا( ةجيتنلا ىلع )لقتسملا ريغتملا( ببسلا
 وأ ،ضورفلا تابثإ يف ةبرجتلا مادختسا هنϥ يبيرجتلا ثحبلا

                                                             
 ،ةيكولسلا مولعلا يف ثحبلا ىلإ لخدملا ،فاّسعلا دمح نب حلاص٢٩

 ٩٠ .ص )٢٠٠٠ ،ناكيبعلا ةبتكم :ضʮرلا(
 ٣٠٢ .ص ، ... ثحبلا ىلإ لخدملا ،فاّسعلا دمح نب حلاص٣٠



٥٦ 

 

 

 هنϥ هفرعي نم كانهو ٣١،بيرجتلا ةطاسوب ضورفلا تابثإ
 ةفرعمو ،ضورفلا تابثإل ةطوبضم فورظ تحت متت ةظحالم
 ريغتملا لاخدإ ةطوبضملا فورظلʪ دصقيو ةيببسلا تاقالعلا
 جهنم ناك و ٣٢.ىرخألا تاريغتملا ريثϦ طبضو ،عقاولا ىلإ يبيرجتلا
 .يبيرجتلا ثحبلا وه ةلاسرلا هذه ثحبلا

 يبيرجتلا جهنملا تاميمصت -١
 Pre Experimental( ةيديهمتلا تاميمصتلا )١

Designs( 
 )Stenley( يلناتسف ةديدع تايمسمب ىمستو

 امنيب ،ةيديهمتلا تاميمصتلʪ اĔايمسي  (Campbell)لبماكو
 (Isaac) كازياو ، (Mehrenz) زنرهمو(Lehmann)  نامهل

                                                             
 هتسراممو ةيرظنلا هتايساسأ يملعلا ثحبلا ،يرديود ديحو ءاجر٣١

 ٢٣٠ .ص )٢٠٠٠ ،ركفلا راد :قشمد( ،ةيملعلا
٣٢

 ٢٣٠ .ص ، ... هتايساسأ يملعلا ثحبلا ،يرديود ديحو ءاجر 



٥٧ 

 

 - Poor ةئيدرلا تاميمصتلʪ اĔومسي  (Michael)لكيامو 

Designs، نامكت امأ(Takman)  فصوت نأ نكمي هنأ ىري الف 
 تاميمصتلا هذهو Non – Designs. اهنع لوقيف تاميمصتب
 قئاوعلا لك ريثϦ نم عنمي اطبض تاريغتملا طبض اهيف متي ال ىتلا
 .ةبرجتلل يلخادلا قدصلا قوعت ىتلا

 True Experimental( ةيبيرجتلا تاميمصتلا )٢

Designs( 
 تاريغتملا طبض اهيف متي ىتلا تاميمصتلا كلت اđ دصقيو

 قدصلاو يلخادلا قدصلا قئاوع ريثϦ نم عنمي اطبض ةيجراخلا
 نييعتلاو رايتخالا اهيف متي كلاذكو ،ريبك دح ىلإ يجراخلا
 .ايئوشع

 )Factorial Designs( ةيلماعلا تاميمصتلا )٣
 نأ اهتطساوب ةثحابلا عيطتسي ىتلا تاميمصتلا يهو

 اهضعب عم لعافتت امدنع ةلقتسملا تاريغتملا نم ددع رثأ سردي
 ثيح ةيلوألا تاميمصتلاو ةيبيرجتلا تاميمصتلا فالخب كلذو
 ."دحاو ريغتم رثأ الإ سردي الو ةثحابلا قبطي ال



٥٨ 

 

 

 

 Quazi Experimental( ةيبيرجتلا هبش تاميمصتلا )٤

Designs( 
 اهيف متي ال هنأل مسالا اذđ تاميمصتلا هذه تيمس

 تاريغتملا طبض اهيف متي ال كلذكو ،ايئوشع نييعتلاو رايتخالا
 ال اĔأ الإ .ةيبيرجتلا تاميمصتلا ىف اهطبض رادقمب ةيجراخلا
 تاميمصتلا ىوتسمل تاريغتملا طبض يندت ثيح نم لصت
 قدصلا قئاوع نيب لوحي اطبض اهطبض متي امنإو ،ةيديهمتلا
 قدص ىلع رثأ اهل نوكي نأ نم يجراخلا قدصلاو يلخادلا
 ٣٣.ةبرجتلا

 ىلإ مسقني يبيرجتلا جهنملا تاميمصتلا نأ حضوتي اممو
 اهيف متي ال ىتلا يهو ةيديهمتلا تاميمصتلا لوألا ،عاونأ ةعبرأ

 قوعت ىتلا قئاوعلا لك ريثϦ نم عنمي اطبض تاريغتملا طبض
 يهو ةيبيرجتلا تاميمصتلا يناثلاو ،ةبرجتلل يلخادلا قدصلا

                                                             

٣٣
-٣١٤ .ص ، ... ثحبلا ىلإ لخدملا ،فاّسعلا دمح نب حلاص  

٣٢١ 



٥٩ 

 

 

 

 ةيجراخلا تاريغتملا طبض اهيف متي يأ قباسلا تاميمصتلا فالخب
 يجراخلا قدصلاو يلخادلا قدصلا قئاوع ريثϦ نم عنمي اطبض
 ،ايئوشع نييعتلاو رايتخالا اهيف متي كلاذكو ،ريبك دح ىلإ
 نأ ةثحابلا عيطتسي اهلالخ نم ةيلماعلا تاميمصتلا ثلاثلاو
 اهضعب عم لعافتت امدنع ةلقتسملا تاريغتملا نم ددع رثأ سردي
 عبارلاو ،رخآ ريغتم عم لعافتي امدنع ريغتم لك رثأ ةفرعم نكميو
 نييعتلاو رايتخالا اهيف متي ال يهو ةيبيرجتلا هبش تاميمصتلا
 تاميمصتلا ىف اهطبض رادقمب ةيجراخلا تاريغتملا طبض و ايئوشع
 .ةيبيرجتلا

 ةيديهمتلا تاميمصتلا ثحبلا اذه يف ةثحابلا برجت و
)Pre- Experiment(، ماسقأ ةثالث ىلإ ثحبلا اذه ميسقنيو 
  ميمصتلاو  One Shot Case Study لوألا ميمصتلا :روهشم
 ميمصتلاو ،One Group Pre-Test Post-Test Design يناثلا



٦٠ 

 

 

 

 ءالؤه نمو ٣٤. Static-group comparison design ثلاثلا
-One Group Pre يناثلا ميمصتلا ةثحابلا مدختستف تاميمصتلا

Test Post-Test Design، رابتخالا جئاتن نيب ةثحابلا نراقو 
  : يلاتلا لكشلاك ضورفلا قيقحت ىلع )يدعبلاو يلبقلا رابتخالا(
 
 
 : ليصفتلا

 يلبقلا رابتخالل زمري :]١خ[ زمرلا -

 يدعبلا رابتخالل زمري :]٢خ[ زمرلا -

 تاريغتملل يأ ،ةيبيرجتلل زمري :] x [ زمرلا -
 ةلقتسملا

٣٥ةيبيرجتلا ةعومجملل زمري :]ت [ زمرلا -
 

 :ةيتآلا تاوطخلا يف ميمصتلا اذه صخلتيو
                                                             

٣٤
  ٣١٦-٣١٥ .ص ، ... ثحبلا ىلإ لخدملا ،فاّسعلا دمح نب حلاص 

٣٥
 ٣١٤ .ص ، ... ثحبلا ىلإ لخدملا ،فاّسعلا دمح نب حلاص 

 ٢خ x ١خ ت



٦١ 

 

 

 

 ىلع )Pre-Test( يلبق رابتخا وأ سايق ءارجإ -١
 ،لقتسملا ريغتملا لاخدإ لبق رابتخالا عضوم ةعومĐا
 .يبيرجتلا ريغتملا وأ

 طباوضل اًقفو ةعومĐا ىلع يبيرجتلا ريغتملا لاخدإ  -٢
 .ةثحابلا اهددحت

 ىلع يبيرجتلا ريغتملا رثأ ةفرعمل يدعب رابتخا ءارجإ  -٣
 .عباتلا ريغتملا

 رابتخاو ،يدعبلاو يلبقلا نيسايقلا نيب قرفلا باسح -٤
 ٣٦.اčيئاصحإ قرفلا اذه ةلالد

 يبيرجتلا جهنملا قيبطت تاوطخ  )٥
 فالتخϵ فلتخت يبيرجتلا جهنملا قيبطت تاوطخ

 امع رثكت وأ لقت دق تاوطخ نم ميمصت هبلطتي امف ،هتاميمصت

                                                             

٣٦
 مولعلا يف ليلحتلا لوصأو ثحبلا جهانم ،مناغ يمويبلا ميهاربإ 

 ١٤٠ ، ص )ةيلودلا قورشلا ةبتكم( ،ةيعامتجالا



٦٢ 

 

 

 

 ثحبلا ميمصتو .ميمصتلا ةعيبطل اقبط كلذو رخا ميمصت هبلطتي
 :ةيلاتلا تاوطخلا ربع

 ىلع سيل ،بيرجتلاو ةساردلا لحم ةلكشملا ريرحت ةرورض .۱
 هدهج قشتت الو ىرخألا تاوطخلا راتخت نأ ةثحابلا
 .هتقو عيضيو

 قيقحتلل ةلباق ةقيقدو ةحضاو ضورف يف ةلكشملا ةغايص .۲
 كانه نأ ضورفلا ىدؤم نوكي ثيحب .رابتخالاو
 .ةددحم ةريغتمو ةنيعم ةثداح نيب ةمظتنم ةقالع

 ،بسانم ةيبيرجت ميمصت رايتخا ةلحرم يتϦ كلذ نيب .۳
 ةنيعلا دارفأ فينصتو .اđراجتس يتلا ةنيعلا رايتخاو
 ،ةطباضلا ةعومĐاو ةيبيرجتلا ةعومĐا تحت ةقدب
 نم اههبشتو مهلداعتو نيتعومĐا يواست نم ديكأتلا

 لماعلʪ قلعتملا وهو ،ادحاو اهجو الإ هوجولا عيمج



٦٣ 

 

 

 

 يف دجوي الو ةيبيرجتلا ةعومĐا يف دجوي يذلا يبيرجتلا
 ٣٧.ىرخألا ةعومĐا

 ثحبلا ةنيعو عمتجم -ب 
 نم لك هب داري يجهنم يملع حلطصم ثحبلا عمتجم نإ

  وأ دارفأ ةعومجم ناك ءاوس ثحبلا جئاتن هيلع ممعت نأ نيكمي
 ةلكشمل يعوضوملا لاجملل اقبط كلذو .ةيسردم ينابم وأ بتك
 ةبلطلا عيمج وه ثحبلا اذه نم عمتجم نوكيو ٣٨.ثحبلا

ʪةيوناثلا ةسردمل Darussyariah Banda Aceh ١٤٠ مهددعو 
 .ابلاط

 Population( ثحبلا عمتجم لثمت ةئف يهو ةنيعلا امأو

Research( يتلا رهاظلا تادرفم عيمج يأ ،ثحبلا روهمج وأ 

                                                             
 .ص ، ... ليلحتلا لوصأو ثحبلا جهانم ،مناغ يمويبلا ميهاربإ٣٧

۱۴۸  
٣٨

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



٦٤ 

 

 

 

 نيذلا ءايشألا وأ صاخشألا وأ دارفألا عيمج وأ ،ةثحابلا اهسردت
 دمتعت ةنيعلا رايتخا ةقيرط و ٣٩.ثحبلا ةلكشم عوضوم نونوكي
 اضيأ لاقتو .(Purposive Sampling) ةيدمعلا ةقيرطلʪ ةثحابلا
 نأ ينعت يهو ةربخلʪ رابتخالا وأ ،ةدوصقملا ةقيرطلʪ ةقيرطلا هذهل
 كلت وأ ةدرفملا هذه نϥ هتفرعمو ةثحابلا ةربخ رابتخالا ساسأ
 بالطلا ثحبلا اذهل  ةنيع ةثحابلا راتخاو ٤٠.ثحبلا عمتĐا لثمت
 .ابلاط ٣٦ مهددع غلبيو )أ( لوأل لصف

 
   ثحبلا تاودأ  -د

 دمتعيف تʭايبلا عمجل ةمدختسملا ثحبلا تاودأ امأو
 :ةيلاتلا تاودألا ىلع ةثحابلا

 
 

                                                             

٣٩
 ٣٠٥ .ص ، ... هتايساسأ يملعلا ثحبلا ،يرديود ديحو ءاجر 

 ٩٩ .ص ، ... ثحبلا ىلإ لخدملا ،فاّسعلا دمح نب حلاص٤٠



٦٥ 

 

 

 

 ميلعتلا ةطخ -١
 داوملا دادعإ ةيلمع نم ةعومجم يه ميلعتلا ةطخ نأ

 قيقحتل تقولا ديدحتو مييقتلاو اهبيلاسأو اهلئاسو و ةيميلعتلا
 ٤١.نيعم فده

 يف ةدشرمو اليلد نوكيل ميلعتلا ةطخ ةثحابلا مدختساو
 ةبلطلا ةردق ةيقرتل ةيربولا ةحوللا ةليسو قيبطتب ميلعتلا ئارجا
 .ةيبارعلا تادرفملا مهف ىلع

 تارابتخإلا -٢
 صئاصخ سيقي .نازيملا وأ رتملا لثم سايق ةادأ رابتخالاو

 كولسلا ةنيع وهو .دارفألا وأ ءايشألا ىف تافص ىلإ فرعتي وأ
 عضي نأ لاوحألا نم لاح يϥ نكمي ال ذإ ،هسايق يونملا
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٦٦ 

 

 

 

 ىنعم نأل ؛رابتخالا يف ةنكمملا تارقفلا وأ ةلئسألا لك صحافلا
 ٤٢.تارقفلا وأ ةلئسألا فالآ عضو كلذ

 نم بلطي يذلا ةلئسألا ةعومجم وه رابتخالʪ دارملاو
 ةيوغل ةراهم يف نهاوتسم سايق فدđ اهل نبجتسي نأ نيسرادلا
 رابتخالا يرجي .هئالمزب هتنراقمو اهيف همدقي ىدم نايبو ةنيعم
 يدعبلا رابتخالاو(Pre-Test)  يلبقلا رابتخالا امهو هرود يف نيترم
)Post-Test(. 

 )Pre-Test( يلبقلا رابتخإلا -
 ةطباضلاو ةبيرجتلا ناتعومĐا هربتحت يذلا رابتخالا وهو

 يساردلا ليصحتلا ىوتسملا ديدحت ضرغب ةبرجتلا ءارجإ لبق
 رثأ ةفرعم ىنستي ىتحو ةبرجتلا لبق الثم دعاوقلا ةدم يف امهيدل
  ٤٣.هنيسحت يف ةبرجتلا

                                                             

٤٢
 ةيبرتلا يف يملعلا ثحبلا جهنم يف زجوملا ،رمع دعس مالسإلا فيس 

 ١٠١ .ص )٢٠٠٩ ،ركفلا راد :قشمد( ،ةيناسنإلا مولعلاو

٤٣
 ٣٠٧ .ص ، ... ثحبلا ىلإ لخدملا ،فاّسعلا دمح نب حلاص 



٦٧ 

 

 

 

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

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

 دعب )Post- Test( يدعبلا رابتخإلʪ ةثحابلا موقت و
 ةلئسألا ءاطعإ يهو ةلماكتملا صوصنلا ةقيرطب وحنلا ميلعت ةيلمع
 سمخ ىلع رابتخإلا اذه نوكتي .ةريخألا مهجئاتن ميوقتل بالطل
 .ةلئسألا ةرشع

                                                             

٤٤
 ٣٠٧ .ص ، ... ثحبلا ىلإ لخدملا ،فاّسعلا دمح نب حلاص 



٦٨ 

 

 

 

 ةثحابلا اهمدقت ت ثحبلا تاودأ هذه ةثحابلا مدختست
 ةيربولا ةحوللا ةليسو لامعتسا ةيلاعف ىلع فرعيل بالطلا ىلع
 .ةيبارعلا تادرفملا مهف ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرتل

 ةيصخشلا ةلباقملا -٣
 ىهو ،ثحبلا تاودأ نم ةادأ ىه ةيصخشلا ةلباقملا نإ

 صاخشأ وأ رخا صخش عم ةثحابلا اđ موقي ةهجاوم ةثداحم
 يف اهلالغتسال تامولعملا نم ةنيعم عاونأ ةراشتسإ اهفده ،نيرخا

 ٤٥.جالعلا و صيخشتلاو هيجوتلا يف اđ ةناعتسالل وأ يملع ثحب
 ةدʮزل نيلوؤسم عم ةيصخشلا ةلباقملʪ ةثحابلا موقتس

 Darus ةيونثلا ةسردملʪ وحونلا سيردتلا ةيلمع نع تʭايبلا

Syari`ah ةليسو قيبطت نع بالطلا ةباجتسا ىلع ةفرعملاو 
 .ةيبارعلا تادرفملا مهف ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرتل ةيربولا ةحوللا

 

                                                             

٤٥
 ٣٨٨ .ص.… ثحبلا ىلإ لخدملا ،فاسعلا دمحا نبا حلاص 



٦٩ 

 

 

 

 
 

 تʭايبلا ليلحت ةقيرط  -ه
 ميمصت تاوطخو تامولعملا ةجلاعم بولسأ ليلحت  ّنإ

 فوس يذلا بولسألا ددحت 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

 جاتنتسإو قئاقحلا نيب طبرلا تالواحمو ةيفيكلا ةلدألاو
 .تاقالعلا

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

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



٧٠ 

 

 

 

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

 اهضرعو تامولعملا ميظنت ةلحرم -
 تامولعملا فصو ةلحرم -
 ٤٧.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 حلاص٤٧



٧١ 

 

 

 

قورفلا ￦ ةطسوتم

قورفلل ￦ يرايغملا ￦ أطخلا
ᩛ ￦ت

 

 ر ريبعتبوʮيلي امك نوناقلا غاصي يض: 

 
 =ت

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

 ٣٫١ لودجلا
  نيرابتخالا يف جئاتنلا  

                                                             

٤٨
 ١٤١-١٤٠ .ص ، ... ىلإ لخدملا ،فاّسعلا دمح نب حلاص 

  ٢ ح جم

 ف م

 )١-ن( ن



٧٢ 

 

 

 

 

 بالطلا

 مēاجرد
 يف

 ةباجالا
 ىلوألا

 مēاجرد
 يف

 ةباجالا
 ةيناثلا

 قرفلا
 نيب

 نيتباجالا

 فارحنالا
 نع

 ةطسوتم
 قورفلا

 نع فارحنالا( عبرم
 ) قرفلا ةطسوتم

 ... ... ... ... ... لوألا بالطلا

 ... ... ... ... ... يناثلا بالطلا

 ... ... ... ... ... 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
 ةيناثلا ةباجالا طسوتم باسح  -٣



٧٣ 

 

 

 

 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



٧٤ 

 

 

 

 يذلا ررقملا نم اريثك اوديفتسي مل بالطلا نأ ىلع
 ٤٩.هوسرد

 ]٠ ,٠١[ـب ةلالدلا ىوتسم ددح ةثحابلا نأ ضرفنلو
 .ت ةميق نم رعصأ ةبوسحملʫ 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￦٪ 

                                                             

٤٩
 ١٤٣-١٤٢ .ص ،... ىلإ لخدملا ،فاّسعلا دمح نب حلاص 



٧٥ 

 

 

 

 ةيؤملا ةبسنلا : P : نايبلا
   R : اهيلع ةلوصحلا ةميقلا ةعومجم 
  T : ٥٠ ةلماكلا ةجيتنلا 
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٧٦  

 عبارلا لصفلا
 ثحبلا جئاتن

 

 تʭايبلا ضرع -أ 

 جهنمب قلعتي اميف قباسلا لصفلا يف ةثحابلا حرش دقل
 قلعتت امم ثحبت نأ ةثحابلا ديرت لصفلا اذه يفو .ثحبلا
 ةلباقملاو ةرشابملا ةظحالملا جئاتن اهنم ،ثحبلا اذه تʭايبب
 يلبقلا رابتخالا نم رابتخالا جئاتن نوكتتو .رابتخالاو ةيصخشلا
 قيبطت لبق ةثحابلا هيدؤي يلبقلا رابتخالا .يدعبلا رابتخالاو
 "ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا"
 ةيعمسلا ةقيرطلا" قيبطت دعب ةثحابلا هيدؤت يدعبلا رابتخالاو
 ."ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا

 ثحبلا مايق دعب اهدجو يتلا ثحبلا جئاتن ةثحابلا ضرعت
 ةثحابلا قبطتو .ىلوأللا فصلل MTsS Darussyari`ah ـــــــب



٧٧ 

 

 

 

 ـــــــب ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا
MTsS Darussyari`ah ايبلا ىلع لوصحللʭثحبلا يف ت 

 ةدافإ ىلع ادامتعإ ٢٠١٩-٢٠١٨ ةيساردلا ةنسلل يبيرجتلا
 ةيمالسإلا يرينارلا ةعماج نيملعملا ليهϦو ةيبرتلا ةيلك  ديمعلا
-B :مقرب هيشتأ ادنب ةيموكحلا

1093/Un.08/FTK/KP.07.6/01/2018 يف ʫيرئاني ٢٢ خير 
 .هيف تʭايبلا عمج نذإ نع ٢٠١٨

 ثحبلا ناديم نع ةحمل -١

 سرادملا ءاشنإ قاثيمل اقفو ١٩٦٦ ماع ذنم تئشنأ
 هيشتآ ةعطاقم ةنʮد ةرازول يميلقإلا بتكملا نع ةرداصلا ةصاخلا
 .١٩٩٣ رياربف ٢٠ خيراتب D/WA/MTs/002/1993 :مقر

 Darussyari`ah ةيمالسإلا ةيونثلا ةسردملا فدهلا نمو

 :وه



٧٨ 

 

 

 

 مهلوبق نكمي نيذلا نيجيرخلا ةيمكو ةيعون نيسحت 
 .)نيدو ماع( ةدوجلا يلاع ميلعت يف
 ةيميداكألا ريغو ةيميداكألا تاردقلا ريوطت 

 .بالطلل
 نم اهمادختسا نكمي يتلا ةيتايحلا تاراهملا ريفوت 

 .عمتĐا يف ةيمويلا ةايحلا يف ةبلطلا لبق
 زيمتت يتلا ةسردملا ةئيب يف ةينيدلا ةايحلا قيقحت 

ʪيعادبإلاو عضاوتلاو قداصلاو قداصلا كولسل 
 .لقتسملاو
 ميلعتلا يفظومو نيملعملل ينهملا ريوطتلا ليهست 
 و جمدي يميلعت جذومن ريوطتImtaq مولعلاو 

 ايجولونكتلاو
 ةسردملا ةرادإ ةبسوح ذيفنت 

 



٧٩ 

 

 

 

 ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا قيبط -٢
 ةيربولا ةحوللا

 ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا قيبطت ةيلمع ةثحابلا يرجت
ʪمهف ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرتل ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختس 
 ميلعتلا ةيلمع يف ةسردمك  ةثحابلا موقت و .ةيبرعلا تادرفملا
 تادرفملا مهف يف ةبلطلا داشرإل ةقيرطلا هذه قيبطت دنع
  .ةيبرعلا

 قيبطتب ةيبرعلا تادرفملا سيردت يف ثحبلا تيقوت امأو
 نكمي ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا
 :ةيلاتلا لودجلا يف اهضرع

 
 
 
 



٨٠ 

 

 

 

 ٤٫١ لودجلا
 يبيرجتلا تيقوتلا

 ةيلمعلا خيراتلا مويلا ءاقللا

 يلبقلا رابتخإلا ٢٠١٨\١١\١٩ نينثإللا لوألا ءاقللا

 ةيبرعلا تادرفملا سيردت ٢٠١٨\١١\١٩ نينثإللا يناثلا ءاقللا

 ةيبرعلا تادرفملا سيردت ٢٠١٨\١١\٢٢ سيمخلا ثلاثلا ءاقللا
 ةقيرطلا قيبطتب
 ةيهفشلا ةيعمسلا

 ةيبرعلا تادرفملا سيردت ٢٠١٨\١١\٢٤  ِتْبَّسلا عبارلا ءاقللا
 ةقيرطلا قيبطتب
 ةيهفشلا ةيعمسلا
ʪةليسو مادختس 
 ةيربولا ةحوللا



٨١ 

 

 

 

 ءاقللا
 سماخلا

 يدعبلا رابتخإلا ٢٠١٨\١١\٢٤  ِتْبَّسلا

 ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا قيبطت ةيلمع ةثحابلا مسقنت
ʪلوالا سماخلا ىلإ ثحبلا اذه يف ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختس 
 يف نينثإللا موي يناثلاو ٢٠١٨\١١\١٩ خيرʫ يف نينثإللا موي
ʫيف سيمخلا موي ثلاثلاو ٢٠١٨\١١\١٩ خير ʫخير 

 خيرʫ يف  ِتْبَّسلا موي عبارلاو ٢٠١٨\١١\٢٢
 خيرʫ يف  ِتْبَّسلا موي سماخلاو ٢٠١٨\١١\٢٤
٢٠١٨\١١\٢٤. 

 ضرغب يلبقلا رابتخإلا ةثحابلا يرجت لوألا ءاقللا يف
 ىنستت ىتح ةبيرجتلا ءارجا لبق يساردلا ليصحتلا ىوتسم ديدحت
 رابتخإلا ةثحابلا يرجت سماخلا ءاقللا يفو .ةبيرجتلا رثأ ةفرعم
 ةبيرجتلا ءارجا دعب يساردلا ليصحت ىوتسم ديدحت ضرغب يدعبلا



٨٢ 

 

 

 

 ريغتملا ىلع لقتسملا ريغتملا قيبطت هثدحأ يساردلا رثألا سايقل
 .عباتلا

 ةسردمك ةثحابلا ماق عبارلاو ثلاثلاو يناثلا ءاقللا يف امأو
 ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا قيبطت هيف قبطتو تادرفملا سيردت
ʪقبطتو تادرفملا سيردت ةيلمعو .ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختس 
 دنع ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا هيف
 :يلاتلاك لوألا لصفلا يف ةيبرعلا تادرفملا سيردت

 مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا قيبطت ةيلمع ) أ
 ةيربولا ةحوللا ةليسو

 ةمدقم )١
 ةيلمع أدبت و ،مالسلا ءاقلϵ لصفلا ةسردملا لخدت -

 ءاعدلا ةءارقب ميلعتلا
 سولجلا فقوم مظنت و روضحلا فشك سردملا ققحتت -



٨٣ 

 

 

 

 ةيلوألا ةربخلا / ةيلوألا ةفرعملا لوح ةلئسأ لأست :ديهمت -
 اهسردتس يتلا داوملʪ ةبلطلل
 ميلعتلا فادهأ ةسردملا يقلت -
 ميلعتلا جذامنل ةيحيضوتلا موسرلا نوملعملا فصت -
 ةليسوو ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا موهفم ةسردملا حرشت -

 تادرفملا سيردت يف اهقيبطت ةيفيكو ةيربولا ةحوللا
 ةيبرعلا
 ةحوللا ةليسوو ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا ةسردملا عزوت -

 ايسينودنالا لالقتسا نع ةيربولا
 

 ةيساسألا ةطشنألا )٢
 ظاحلإلا 

  يسردلا باتك يف ةيبرعلا تادرفملا ةبلطلا ظحالت -
 ةيبرعلا تادرفملا نع سردملا ةءارق ةبلطلا عمست -
 ةيرهج ةءارق ةيبرعلا تادرفملا ةبلطلا دحأ ارقت -



٨٤ 

 

 

 

 لؤاستلا 
 ةحضاولا ريغ ةيبرعلا تادرفملا نع ةبلطلا لأست -
 مل يتلا ةيبرعلا تادرفملا نع ضعبلا مهضعب ةبلطلا لأست -

 اهمهف متي
 نع ةيبرعلا تادرفملا لوح ةبلطلا و ةسردملا لءاستت -

 ايسيندنالا لالقتسا
- Ϧةيبرعلا تادرفملا نوطبنتست نأ ىلع ةبلطلا ةسردملا رم 

 فاشكتسالا 
 ةدارفملا ىنعم نع ثحبلل مĔاوخا عم ةبلطلا شقانت -
- Ϧةيبرعلا تادرفملا بسح ةديدجلا ةلثمألا ةبلطلا يت 
 يتلا تاميلعتلل اقفو لمج لعجل ةشقانم مهيدل ةبلطلا لك -

 ةسردملا اهمدق
 ةدعاسملا 

 سردملا اهمدق يتلا تابيردتلا عمجب ةبلطلا لك موقت -



٨٥ 

 

 

 

 مهضعب اهحصيل ايئاوشع تابيردتلا ميسقتب ةسردملا موقت -
 ضعبلا
 مهءاقدصأ اهمدق يتلا لمجلا حيحصتب ةبلطلا موقت -

 تالاصتالا 
 تادرفم لك ىنعم لوح مهتشقانم جئاتن ةبلطلا حرشت -
 مت يتلا تادارفم مادختسʪ ةطيسبلا تارابعلا ةبلطلا رکذت -

 اهسيردت
 ماتتخالا )٣

 مت يتلا داوملا یلع ةباجإلاو ةلئسألا حرطب ةسردملا موقت -
 اهسيردت

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

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

 راصتخإلا ليبس



٨٦ 

 

 

 

 ملعلا ةبلط ىلع دهجلʪ عفاودلا ةسردملا يطعت -
 ىلع ةالصو ءاعدلا ةءارقب ميلعتلا ةيلمع ةسردملا متتخت -

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 

 اهتشقانمو تʭايبلا ليلحت -ب 
 ةيعمسلا ةقيرطلا ةيبرعلا تادرفملا سيردت ةيلمع -١

 ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا

MTsS Darussyari`ah يمالسإلا يرصعلا ةسردم وه 
 ،ىرخألا ةيموكحلا ةسردملا يف امك اعونتم امولع هيف سردي يذلا
 عبتيف هيف يساردلا جهنملا امأو .ةيمالسالا ثارتلا اضيأ هيف سرديو
 ةيلمع أدبت .ةيموكحلا ةسردملا جهنمب مظنملا نʮدالا ةرازول جهنملا
 ١٣:٣٠ ةعاسلا ىتح احابص ٧:٤٥ ةعاسلا يف ملعتلاو ميلعتلا

Ĕارا. 



٨٧ 

 

 

 

 MTsS يف ةيبرعلا تادرفملا ةدم سيردتو

Darussyari`ah الثلا موي يأ عوبسالا يف نيترم يرجتʬيف ء 
 ةعاسلا يف عبرألا مويو .١١:٠٠ ةعاسلا ىتح ٠٩:١٥ ةعاسلا

 تʭايبلا هذه قفاوتتو .امامت ١٠ ةعاسلا  ىتح احابص ٠٩:١٥
ʪعم ةيصخشلا ةلباقملا  دنع ةثحابلا اهيلع لصح يتلا جئاتنل 
 باتك امأ و .٢٠١٨\١١\١٩ خيرʫ يف وحنلا ةدام ةسردم
 ةغللا ميلعتلا باتك  وهو ةيبرعلا تادرفملا سيردت دنع مدختسملا
 .لوألا فصلل ةيبرعلا

 ميلعتلا ةيلمع دنع ةسردملا اهمدختست يتلا ةقيرطلا امأو
 ىتح ةبلطلل ةيبرعلا تادرفملا ضرعي ثيح ةيسايقلا ةقيرطلا يه
 بسح ةلثمألا ىطعي كلذ دعبو اهظفح مهنم بلطت مث اĔومهفي
 ةقيرط اضيأ اهيف مدختسي ʭايحأو .اهسيردت تمت ىتلا تادرفملا
 ةحوللا ةليسو يه اهيف ةمدختسملا لئاسولاو .ةيهفشلا ةيعمسلا



٨٨ 

 

 

 

 ةروصلاو ةقاطبلا لثم ىرخألا لئاسولا اصيا مدختستو ةيربولا
 .ةروهشملا ةيميلعتلا لئاسولا نم امهريغو

 قرغتست ةبلطلا نأ سيردت ةيلمع ةيادب دنع ةثحابلا ىءار
 كانه ميلعتلا ءانثأ يف نكلو ةسردملا اهحرش يتلا داوملا حرش ىلإ
 ىلإ ةثحابلا لأس امدنع .ميلعتلا ةيلمع دنع ماني ةبلطلا ضعب
 ةفاثك  ببسب امبر هنأ ةسردملا باجأ رمألا  اذه نع ةسردملا
 .ميلعتلا ةيلمع دنع ةبلطلا ماني ىتح ةسردملا ةطشنألا

 بلطت اهسيردت مت يتلا داوملا نع يساردلا ى وتسم سايقل
 مهنم بلطو ةسوردملا داوملا جتنتست نأ ىلع ةبلطلا نم ةسردملا
 تابيردتلا مهيلإ يطعي كلذكو .اهنم ةديدجلا ةلثمألا نيتϩ نأ
 ةلباقملا جئاتن عم تʭايبلا هذه قفاوتتو .يلزنملا بجاولا و
 .٢٠١٨\١١\٢٣ خيرʫ يف ةثحابلا اهارجأ يتلا ةيصخشلا

 
 



٨٩ 

 

 

 

 يدعبلاو يلبقلا رابتخالا يف ةبلطلا ةجيتن ليلحت -٢

 ةقيرطلا قيبطتب ةيبرعلا تادرفملا سيردت ةيلاعف ةفرعملو
 MTsS ـــــــب ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا

Darussyari`ah ىلع ةثحابلا دمتعاف ةيبيرجتلا ةيلمعلا دعب 
 امك   ةبلطلا رابتخا جئاتن ضرع نكمت و .يدعبلا و يلبقلا رابتخالا

 :يتآلا لودجلا يف

 

 يلبقلا رابتخالا ) أ
 ةفرعمل ثحبلا ءارجإ لبق يلبقلا رابتخإلʪ ةثحابلا ماق

 يتلا ةبلطلا ةجيتن امأ و .ةيبرعلا تادرفملا سيردت يف ةبلطلا ةردق
 لودجلا ىف ةبوتكملا امك  يلبقلا رابتخإلا نم ةثحابلا اهلصح
 :ةيلاتلا

 
 



٩٠ 

 

 

 

 ٤٫٢ لودجلا
 يلبقلا رابتخإلا جئاتن

 ةجيتن تابلاطلا ءامسأ مقرلا 

 ٤٠  )١( بلاطلا  ١

 ٥٠ )٢( بلاطلا ٢

 ٥٠ )٣( بلاطلا ٣

 ٥٠ )٤( بلاطلا ٤

 ٣٠ )٥( بلاطلا ٥

 ٦٠ )٦( بلاطلا ٦

 ٥٠ )٧( بلاطلا ٧

 ٩٠ )٨( بلاطلا ٨

 ١٠٠ )٩( بلاطلا ٩



٩١ 

 

 

 

 ٦٠ )١٠( بلاطلا ١٠

 ٧٠ )١١( بلاطلا ١١

 ٧٠ )١٢( بلاطلا ١٢

 ٧٠ )١٣( بلاطلا ١٣

 ٥٠ )١٤( بلاطلا ١٤

 ١٠٠ )١٥( بلاطلا ١٥

 ٥٠ )١٦( بلاطلا ١٦

 ٧٠ )١٧( بلاطلا ١٧

 ٦٠ )١٨( بلاطلا ١٨

 ١٠٠ )١٩( بلاطلا ١٩

 ٦٠ )٢٠( بلاطلا ٢٠



٩٢ 

 

 

 

 ٦٠ )٢١( بلاطلا ٢١

 ٦٠ )٢٢( بلاطلا ٢٢

 ٦٠ )٢٣( بلاطلا ٢٣

 ٩٠ )٢٤( بلاطلا ٢٤

 ١٠٠ )٢٥( بلاطلا  ٢٥

 ٧٠ )٢٦( بلاطلا ٢٦

 ٥٠ )٢٧( بلاطلا ٢٧

 ٥٠ )٢٨( بلاطلا ٢٨

 ٦٠ )٢٩( بلاطلا ٢٩

 ٦٠ )٣٠( بلاطلا ٣٠

 ١٩٤٠ عومجم



٩٣ 

 

 

 

 ٦٤،٦٦= ٣٠÷ ١٩٤٠ لدعم
٪ 

 ىلع يلبقلا رابتخالا ةبلطلا لصح تʭايبلا هذه نم
 .٪ ٦٤،٦٦ ةلدعملا ةجيتن

 

 يدعبلا رابتخإلا -١
 ةفرعمل ثحبلا ءارجإ دعب يدعبلا رابتخإلʪ ةثحابلا ماق

 ىتلا ةبلطلا ةجيتن امأو .ةيبرعلا تادرفملا سيردت يف ةبلطلا ةردق
 لودجلا يف ةبوتكملا امك  يدعبلا رابتخالا نم ةثحابلا اهلصح
 :ةيتآلا

 ٤٫٣ لودجلا
 يدعبلا رابتخإلا جئاتن

 ةجيتن تابلاطلا ءامسأ مقرلا



٩٤ 

 

 

 

 ٥٠  )١( بلاطلا  ١

 ١٠٠ )٢( بلاطلا ٢

 ٨٠ )٣( بلاطلا ٣

 ١٠٠ )٤( بلاطلا ٤

 ١٠٠ )٥( بلاطلا ٥

 ١٠٠ )٦( بلاطلا ٦

 ١٠٠ )٧( بلاطلا ٧

 ١٠٠ )٨( بلاطلا ٨

 ١٠٠ )٩( بلاطلا ٩

 ١٠٠ )١٠( بلاطلا ١٠

 ٩٠ )١١( بلاطلا ١١



٩٥ 

 

 

 

 ١٠٠ )١٢( بلاطلا ١٢

 ١٠٠ )١٣( بلاطلا ١٣

 ١٠٠ )١٤( بلاطلا ١٤

 ١٠٠ )١٥( بلاطلا ١٥

 ٨٠ )١٦( بلاطلا ١٦

 ١٠٠ )١٧( بلاطلا ١٧

 ١٠٠ )١٨( بلاطلا ١٨

 ١٠٠ )١٩( بلاطلا ١٩

 ١٠٠ )٢٠( بلاطلا ٢٠

 ١٠٠ )٢١( بلاطلا ٢١

 ١٠٠ )٢٢( بلاطلا ٢٢



٩٦ 

 

 

 

 ١٠٠ )٢٣( بلاطلا ٢٣

 ١٠٠ )٢٤( بلاطلا ٢٤

 ١٠٠ )٢٥( بلاطلا  ٢٥

 ١٠٠ )٢٦( بلاطلا ٢٦

 ١٠٠ )٢٧( بلاطلا ٢٧

 ٨٠ )٢٨( بلاطلا ٢٨

 ١٠٠ )٢٩( بلاطلا ٢٩

 ١٠٠ )٣٠( بلاطلا ٣٠

 ٢٨٨٠ عومجم

 ٪ ٩٦= ٣٠÷ ٢٨٨٠ لدعم

 ىلع يدعبلا رابتخالا ةبلطلا لصح تʭايبلا هذه نم
 .٪ ٩٦ ةلدعملا ةجيتن



٩٧ 

 

 

 

 

 اذه يف تʭايبلا ليلحتل ةثحابلا مدختست يذلا نوناقلا امأ و
 :يلاتلا نوناقلا وه ثحبلا

  

  =ت 

 

 
 :نأ ثيح

 .قورفلا ةطسوتم = ف م
 .قورفلا تافارحنإ تاعبرم عومجم =٢ح جم
 ةنيعلا دارفأ ددع = ن 

 
 

  ٢ ح جم

 ف م

-ن( ن
111١(



٩٨ 

 

 

 

 ٤٫٤ لودجلا
 رابتخالا ةجيتنو يلبقلا رابتخالا ةجيتن نيب قورفلا عومجم

 يدعبلا
 ةجيتن ةبلطلا

  رابتخالل
 يلبقلا

 ةجيتن
      رابتخالل
 يدعبلا

 نيب قرفلا
 نيرابتخالا

 عبرم
 فارحنالا(
 ةطسوتم نع

 )قورفلا

١٠٠ ١٠- ٥٠ ٤٠ ١ 

٢٥٠٠ ٥٠- ١٠٠ ٥٠ ٢ 

٩٠٠ ٣٠- ٨٠ ٥٠ ٣ 

٢٥٠٠ ٥٠- ١٠٠ ٥٠ ٤ 

٤٩٠٠ ٧٠- ١٠٠ ٣٠ ٥ 

١٦٠٠ ٤٠- ١٠٠ ٦٠ ٦ 



٩٩ 

 

 

 

٢٥٠٠ ٥٠- ١٠٠ ٥٠ ٧ 

١٠٠ ١٠- ١٠٠ ٩٠ ٨ 

٠ ٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩ 

١٦٠٠ ٤٠- ١٠٠ ٦٠ ١٠ 

٤٠٠ ٢٠- ٩٠ ٧٠ ١١ 

٩٠٠ ٣٠- ١٠٠ ٧٠ ١٢ 

٩٠٠ ٣٠- ١٠٠ ٧٠ ١٣ 

٢٥٠٠ ٥٠- ١٠٠ ٥٠ ١٤ 

٠ ٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٥ 

٩٠٠ ٣٠- ٨٠ ٥٠ ١٦ 

٤٠٠ ٢٠- ١٠٠ ٧٠ ١٧ 



١٠٠ 

 

 

 

٩٠٠ ٣٠- ١٠٠ ٦٠ ١٨ 

٠ ٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٩ 

١٦٠٠ ٤٠- ١٠٠ ٦٠ ٢٠ 

١٦٠٠ ٤٠- ١٠٠ ٦٠ ٢١ 

١٦٠٠ ٤٠- ١٠٠ ٦٠ ٢٢ 

١٦٠٠ ٤٠- ١٠٠ ٦٠ ٢٣ 

١٠٠ ١٠- ١٠٠ ٩٠ ٢٤ 

٠ ٠ ١٠٠ ١٠٠ ٢٥ 

٩٠٠ ٣٠- ١٠٠ ٧٠ ٢٦ 

٢٥٠٠ ٥٠- ١٠٠ ٥٠ ٢٧ 

٩٠٠ ٣٠- ٨٠ ٥٠ ٢٨ 



١٠١ 

 

 

 

١٦٠٠ ٤٠- ١٠٠ ٦٠ ٢٩ 

١٦٠٠ ٤٠- ١٠٠ ٦٠ ٣٠ 

 ٣٧٦٠٠ ٩٢٠- ٢٨٨٠ ١٩٤٠ عومĐا

 دمتعت ،نيتباجالا يطسوتم نيب قرفلا ةلالد جارختسإلو
 :ةيلاتلا تاوطخلا ىلع ةثحابلا

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

 ٣٠÷ ١٩٤٠ وهو يلبقلا رابتخالا طسوتم باسح -٢
=٦٤،٦٦ 

 ٣٠÷ ٢٨٨٠ وهو يدعبلا رابتخالا طسوتم باسح -٣
=٩٦ 

-  = ٣٠ ÷ ٩٢٠-  وهو قورفلا ةطسوتم باسح -٤
٣٠،٦٦ 

 : نوناق قيبطت -٥



١٠٢ 

 

 

 

 

 = ت                 

   

٣٠،٦٦

ට٣٧٦٠٠

۳۰￦۳۰  ۱

ᩛ  ت

٣٠،٦٦

ට٣٧٦٠٠

۸٧۰

ᩛ  ت

  ٢ ح جم

 ف م

 )١-ن( ن



١٠٣ 

 

 

 

٣٠،٦٦

ට٤٣Ζ ٢١

۱

ᩛ  ت

٣٠،٦٦

٦Ζ ٥٧
ᩛ  ت

٤Ζ ٦٦ ᩛ  ت

 نراقيل ٤،٦٦ )t( ت ةجيتنلا نأ ةثحابلا بسحتو
ʪلودجلا ةجيتنل ʪزومرل:  

Db= N-١ 
Db=١-٣٠ 

     Db=٢٩ 



١٠٤ 

 

 

 

 لودجلا ت ةجيتنلا دجوتف ،Db ةثحابلا بسح نأ دعبو
 يفو ٢٬٠٤ وهو ٥٪ )signifikansi( ةلالدلا يوتسم ىلع
 تناك اذإ.٢٬٧٦ 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 داجوف
 )signifikansi( ةلالدلا يوتسم ىلع لودجلا ت ةجيتنو ٤،٦٦

 وهو ٪١ )signifikansi( ةلالدلا يوتسم يفو ،٢٬٠٤ وهو ٪٥
 لودجلا ت ةجيتن نم ربكأ باسحلا ت ةجيتنف .٢٬٧٦

 دودرم يرفصلا ضرفلا كلذلو ،)٢٬٧٦ <٤،٦٦ >٢٬٠٤(
 ةيعمسلا ةقيرطلا لامعتسا نوكي ينعي الوبقم ليدبلا ضرفلاو
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 ةيقرتل ةبلطلا دنع الاعف ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا
  .ةيبرعلا تادرفملا مهف ىلع ةبلطلا ةردق

 

 ةرشابملا ةظحالملا ةجيتن يف ةبلطلا ةجيتن ليلحت -٣

 ثحبلا ةادأك ةرشابملا ةظحالملا ةثحابلا اضيأ مدختست و
 :يلاتلا لودجلا يف رهظ امك هتجيتنو ،تʭايبلا عمجل

 ٤٫٥ لودجلا
 ةرشابملا ةظحالملا ةجيتن

 ريياعم مقرلا
 ةجيتنلا

٤ ٣ ٢ ١ 

     ةمدقم 

 √    ءاقلϵ لصفلا ةسردملا لخدت ١
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 ةءارقب ميلعتلا ةيلمع أدبت و ،مالسلا
 ءاعدلا

٢ 
 روضحلا فشك سردملا ققحتت
 سولجلا فقوم مظنت و

   √ 

 √    ميلعتلا فادهأ ةسردملا يقلت ٣

٤ 
 ةيحيضوتلا موسرلا نوملعملا فصت
 ميلعتلا جذامنل

  √  

 ةيساسألا ةطشنألا

٥ 
  يف ةيبرعلا تادرفملا ةبلطلا ظحالت

 يسردلا باتك
   √ 

 √    نع سردملا ةءارق ةبلطلا عمست ٦
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 ةيبرعلا تادرفملا

٧ 
 ةيبرعلا تادرفملا ةبلطلا دحأ ارقت
 ةيرهج ةءارق

   √ 

٨ 
 ةيبرعلا تادرفملا نع ةبلطلا لأست
 ةحضاولا ريغ

   √ 

٩ 
 نع ضعبلا مهضعب ةبلطلا لأست
 اهمهف متي مل يتلا ةيبرعلا تادرفملا

  √  

١٠ 
 لوح ةبلطلا و ةسردملا لءاستتت
 لالقتسا نع ةيبرعلا تادرفملا
 ايسيندنالا

   √ 

١١ 
Ϧنأ ىلع ةبلطلا ةسردملا رم 
 ةيبرعلا تادرفملا نوطبنتست

   √ 
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١٢ 
 ثحبلل مĔاوخا عم ةبلطلا شقانت
 ةدارفملا ىنعم نع

  √  

١٣ 
 لعجل ةشقانم مهيدل ةبلطلا لك
 اهمدق يتلا تاميلعتلل اقفو لمج
 ةسردملا

 √   

 ماتتخالا

١٤ 
 ةلئسألا حرطب ةسردملا موقت
 مت يتلا داوملا یلع ةباجإلاو
 اهسيردت

 √   

١٥ 
 ميلعتلا ةيلمع ىلع ةسردملا سكعت
 اهذيفنت مت يتلا

  √  

  √   لامكإ ىلإ ةبلطلا ةسردملا وعدت ١٦
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 ةرشابم اهعابتا مت يتلا ميلعتلا ةيلمع

١٧ 
 اهسرديس يتلا داوملا ةسردملا حرشت

 ليبس ىلع مداقلا ءاقللا يف
 راصتخإلا

  √  

١٨ 
 ةءارقب ميلعتلا ةيلمع ةسردملا متتخت
 هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصو ءاعدلا
 ملسو هيلع

   √ 

 دنع تابلاطلا ملعت ةطشنأ يف دنسملا ثحابلا ددحتو
 :ىلي امك وهف ،لاوحا ةسمخ ىلإ ملعتلا ةيلمع ءارجإ

 ادج ديج =   % ١٠٠ – ٨٦

  ديج =     % ٨٥ – ٧٦

 لوبقم =    % ٧٥ – ٦٠
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٥٥ – ٥٩ %    = ʭصق 

 لشف =   % ٥٤ نم  >

 ةرشابملا ةظحالملا تʭايب ليلحت يف ةثحابلا تلمعتساو
 لامعتسا ملعتلا ةيلمع ءارجإ دنع تبلاطلا ملعت ةطشنأ ىلع
 يف ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا
 :يلاتلا زمرلا ةيبرعلا تادرفملا ميلعتلا

    P = 
ே 㩃￦ ٪١٠٠ ￦ 

 :تʭايبلا

P : ةلدعملا ةبسنلا 

㨱 : اهيلع ةلوصحلا ةميقلا عومجم 

㨟 : ةلماكلا ةجيتنلا 

 :يلي امك وهف ،ةرشابملا ةظحالملا تʭايب ليلحت امأو



١١١ 

 

 

 

P = 

ே ¼￦٪￦١٠٠￦ 

    = 
٦٢

￦٧٢
  x ١٠٠ ٪  

    = ٠،٩٠  x ￦٪￦١٠٠ 

    = ٩٠ ٪  

 ةقيرطلا لامعتسا نأ ىلع لدت ٪ ٩٠ ريدقتلا اذđو
 ميلعتلا يف ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا
 لصحت اهتجيتن نأل تبلاطلا ملعت ةطشنأ يف رثؤت ةيبرعلا تادرفملا
 مهتسامحو مهعفاود يف رهاظ ريثأتلا اذهو ،ادج ديج ريدقتلا ىلع
 .ملعتلا ةيلمع ءارجإ دنع

 ضورفلا قيقحت _ج

 :يهف ثحبلا اذه يف ةثحابلا اهمدق يذلا ضورفلا امأو 

 مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا" لامعتسا ناك -١
 مهف ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرتل الاعف "ةيربولا ةحوللا ةليسو



١١٢ 

 

 

 

-ت ةجيتنلا نأل الوبقم ضرفلا اذهو .ةيبرعلا تادرفملا
 لودجلا-ت ةجيتنلا نم ربكأ باسحلا
)٢٬٧٥ >٤،٦٦<٢٬٠٤(. 

 مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا" لامعتسا ناك -٢
 ةبلطلا ةردق ةيقرتل الاعف ن وكي "ةيربولا ةحوللا ةليسو
 نأل دودرم ضرفلا اذهو .ةيبرعلا تادرفملا مهف ىلع
 .لودجلا-ت ةجيتنلا نم ربكأ باسحلا-ت ةجيتنلا

 نأ ىلع لدت ٪ ٩٠ ةرشابملا ةظحلم ةجيتن ناك -٣
 ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا لامعتسا
 ةطشنأ يف رثؤت ةيبرعلا تادرفملا ميلعتلا يف ةيربولا ةحوللا
 ديج ريدقتلا ىلع لصحت اهتجيتن نأل تبلاطلا ملعت

 دنع مهتسامحو مهعفاود يف رهاظ ريثأتلا اذهو ،ادج
 .ملعتلا ةيلمع ءارجإ
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١١٣ 

 سماخلا لصفلا
 ةمتاخلا

 
 ثحبلا جئاتن - أ

 لامعتسا نع ةقباسلا باوبألا يف ةثحابلا ثحبت دقو
 ميلعت يف ةيربولا ةحوللا ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا
 ةردق يقرت ةليسولا هذه قيبطت نأ ىلع نهربتم ،ةيبرعلا تادرفملا
 :نأ ىلع اليلد دجن امك اذهو .ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع يف ةبلطلا

 مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا" لامعتسا ناك   -٤
 مهف ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرتل الاعف "ةيربولا ةحوللا ةليسو
-ت ةجيتنلا نأل لوبقم ضرفلا اذهو .ةيبرعلا تادرفملا
 لودجلا-ت ةجيتنلا نم ربكأ باسحلا
)٢٬٧٥ >٤،٦٦<٢٬٠٤(. 

 مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا" لامعتسا ناك -٥
 ىلع ةبلطلا ةردق ةيقرتل الاعف ن وكي "ةيربولا ةحوللا ةليسو
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 ةجيتنلا نأل ادودرم ضرفلا اذهو .ةيبرعلا تادرفملا مهف
 .لودجلا-ت ةجيتنلا نم ربكأ باسحلا-ت

 نأ ىلع لدت ٪ ٩٠ ةرشبملا ةضحلم ةجيتن ناك -٦
 ةليسو مادختسʪ ةيهفشلا ةيعمسلا ةقيرطلا لامعتسا
 ةطشنأ يف رثؤت ةيبرعلا تادرفملا ميلعت يف ةيربولا ةحوللا
 ديج ريدقتلا ىلع لصحت اهتجيتن نأل تبلاطلا ملعت

 ءارجإ دنع مهتسامحو مهعفاود يف رهاظ ريثأتلا اذهو ،ادج
 .ملعتلا ةيلمع
 
 
 
 
 

 



 

١١٥ 

 ةيبرعلا عجارملا

 

 ليلحتلا لوصأو ثحبلا جهانم ،٢٠٠٦ ،مناغ يمويبلا ميهاربإ
 .ةيلودلا قورشلا ةبتكم ،ةيعامتجالا مولعلا يف

  ةرهاقلا ،ةيبرعلا ةغللا نونف سيرت ،١٩٨٥ ،روكدم ىلع دمحأ
 .قرشملا راد :

 و ةيرطنلا نيب ةيبرعلا ةغللا ميلعت ،٢٠٠٠ ،ةتاحش نيسح
 .ةحقنم و ةديزملا ةعبطلا ،قيبطتلا

 هتايساسأ يملعلا ثحبلا ،٢٠٠٠ ،يرديود ديحو ءاجر 
 .ركفلا راد :قشمد ،ةيملعلا هتسراممو ةيرظنلا

 ءانغلا مادختسʪ ةيبرعلا تادرفملا ميلعت ،٢٠١٤ ،ةيرطف ايير
 ةسردملʪ عباسلا لصفلا بالطل مالك ةراهم ةيقرتل
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 ةغللا ميلعت ةبعش ،يملعلا ثحبلا ، حابصلا رون ةيوناثلا
  .ʪʮاروس ةيموكحلا ةيمالسإلا ليبمأ ننوس ةعماج ةيبرعلا

 ثحبلا جهنم يف زجوملا ،٢٠٠٩ ،رمع دعس مالسإلا فيس  
 راد :قشمد ،ةيناسنإلا مولعلاو ةيبرتلا يف يملعلا
 ىلإ لخدملا ،٢٠٠٠ ،فاّسعلا دمح نب حلاص.ركفلا
 .ناكيبعلا ةبتكم :ضʮرلا ،ةيكولسلا مولعلا يف ثحبلا

 ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت ىلإ لخدملا ،٢٠٠٤ ،ليعامسإ نامزع
 .مالسلا راد ،ةيموكحلا ةيمالسإلا يرنارلا ةعماج

 ةيوغللا تاراهملا سيردت بيلاسأ ،٢٠٠٨ ،يزارلا رخف زيزع
 .ʫركاج ،هللا ةياده فيرش ةماج ،ةيبرعلا

 جهانم عجارملا ،٢٠١٠ ،ةميعط دمحأ يدشرو روكدم دمحأ يلع
 ركفلا راد ,ىرخأ تاغلب نيقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت
 .ةرهاقلا ،يبرعلا



١١٧ 

 

 

 

 ةعماج : ةنيدم ،ةغللا ميلعت تاهاجتا ،ةنسلاونود ،حلفم يزاغ
  .يرقلا مأ

 : ىرخأ تاغلب ةّيبرعلا ةغّللا ميلعت ،١٩٨٥ ،ةقانلا لماك دومحم
 ةعماج : ةمركملا ةكم ،هسيردت قرط -هلخادم– هسسأ
 .ىرقلا مأ

ʭقئارط و ةيبرعلا صئاصخ ،١٩٨٥ ،فورعم  دومحم في 
 .سئافنلا راد : توريب  ،ىلوالا ةعبطلا ،اهيسردت
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 ةيتاذلا ةريسلا

 ةيصخشلا تʭايبلا :الوأ
  ةظوفحم :  لماكلا مسإلا -
      ١٤٠٢٠٢٠٨٩ :  ديقلا مقر -
 ينوي ٠٢ ،Samalanga : داليملا خيرʫو لحم -

١٩٩٦  
    ثʭإلا : سنجلا -
  مالسإلا :  نيدلا -
  ايسينودنإ : ةيسنجلا -
   ةجوزتم :  ةيعامتجإلا ةلاحلا -
  ةيشتآ دنب ،مالسلا راد : ناونعلا -
  ةبلاطلا : لمعلا -



 

 

 

 

: ىنورتكلألا ديربلا -

mahfuzah.leubhob@gmail.com 

    بوّيأ : بألا مسا -
  حالف : لمعلا -
 اليل رون : مألا مسا -
  ةحالف : لمعلا -
 Samalanga, Bireuen: ناونعلا -

 

ʬميلعتلا ةفيلخ :اين  
     MIN Samalanga)،٢٠٠٧( ةيئادتبإلا ةسردملا -
 )MTsN Samalanga ،٢٠١٠(  ةطسوتملا ةسردملا -
  )MAN Samalanga ،٢٠١٣( ةيناثلا ةسردملا -



 

 

 

 

 نيملعملا ليهϦو ةيبرتلا ةيلك ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق -
 ةنس ،ةيشتآ  دنب ،ةيموكحلا ةيمالسإلا يرينارلا ةعماجب

 .م٢٠١٩-٢٠١٤
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PRETEST- POSTEST 



 

 

 

 

 باَتِك .١

 ةَبْـيِقَح .٢

 مَلَـق .٣

 ةَحَسِْمم .٤

  ّيِسْرُك .٥

 ةَرَطْسِم .٦

 ةَساَّرُك .٧

 ةَرْوُّـبَس .٨

 بَتْكَم .٩

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LEMBARAN OBSERVASI GURU 

 

Nama Sekolah  : MTsS Darussyari`ah 

Kelas/Semester  : VII/ Ganjil 

 

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. Kegiatan awal:     
 
 



 

 

 

 

1. Guru mengucapkan salam. 

2. Siswa membaca doa sebelum belajar. 

3. Guru memeriksa kehadiran siswa dan 

mengkondisikan 

siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

4. Kemampuan guru dalam menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

 

 

2. Kegiatan Inti: 

1. ketepatan guru dalam menerapkan metode 

dan media sesuai dengan materi. 

2. Kemampuan guru dalam membagikan 

kelompok 

3. Kemampuan guru dalam menjelaskan 

mufradat kepada siswa dengan 

menggunakan papan flanel. 

4. Kreativitas guru dalam menyesuaikan 

contoh-contoh yang tepat dengan 

menggunakan media  papan flanel. 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

5. Kemampuan guru untuk mendorong 

siswa bertanya. 

6. Kemampuan guru menanggapi petanyaan 

siswa. 

7. Kemampuan guru mendorong siswa 

untuk menjawab pertanyaan teman 

dengan menggunakan media papan 

flanel. 

8. Kemampuan guru dalam memberikan 

penguatan. 

9. Tata cara memberikan apresiasi dan pujian 

untuk siswa yang menjawab dengan benar. 

3. Kegiatan Akhir: 

1. Kemampuan guru dalam merangkum materi 

pembelajaran bersama siswa. 

2. Kemampuan guru mengevaluasi 

kemampuan  siswa. 

3. Tata cara guru dalam penyampaian pesan 

moral. 

   

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

4. Kemapuan guru melakukan refleksi. 

5. Kemampuan guru menutup pelajaran. 

                                                

                                               

           Banda Aceh, 12 November 2018 

           Observer 

 

 

                    Mahfuzah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

Nama Sekolah  : MTsS Darus Syari`ah 

Kelas/Semester  : VII/ Ganjil 

  

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 
Skala nilai 

1 2 3 4 

1 Siswa menjawab salam guru     

2 Siswa membaca doa sebelum 
belajar 

    

3 Respon siswa dalam pemeriksaan 
kehadiran 

    

4 Kondisi dan motivasi siswa untuk 
mengikuti pembelajaran 

    

5 Siswa memperhatikan tujuan 
pembelajaran yang disampaikan 
guru 

    

6 Memperhatikan penjelasan-
penjelasan guru  

    

7 Respon siswa dalam menjawab 
pertanyaan guru 

    

8 Respon siswa dalam kerja 
kelompok 

    



 

 

 

 

9 Respon siswa dalam mengerjakan 
LKS 

    

10 Siswa mempresentasikan hasil 
diskusi 

    

11 Respon siswa dalam menjawab 
pertanyaan teman 

    

12 Keaktifan siswa dalam kelas     

13 Memahami materi dengan baik     

14 Menyelesaikan masalah yang 
berkenaaan dengan mufradat. 

    

15 Respon siswa dalam 
mendengarkan penguatan dari 
guru 

    

16 Menyimpulkan materi     

 

   Banda Aceh, 12 November 2018 

   Observer 

 

 

            Mahfuzah 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


