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 ��م 20وهEا ����ب 9�Q5�$ :� ;�ا��  ال���� ا���و����� ر;7      . ال	#�2د

2003      S#Vم ال�!$�� ال��|�  � )SISDIKNAS(      �
 : :� ال9Q5 ال�fل/ وه� ��ی

"           ��#Vرة ال��mال�!$�� ال�V#�� ت��5 :� ت!;�� ال�8رة �
S ت��ی  اwدب وال


�C��#� �: �8 إذآ�ء ���ة  t�	ا    ال�CQل� E5!وض� 6رت�8ء ���رة ال����	ال  Vال� 


�pw�$ �8ق ال�!ی	�، ص�� ال"�7، ��ل	�،           t�� ،��ال�ا v�$ ��8�� ،�#�J� �����إ

��ه!ا، ��5ّ##�، ;�درا �
S ;��م �D�5، وی��ن ال	���V  ال�ی	8!ا�V، و��Jو6        

Dول��J�	1".ل 


	�� ا���	���� ال�!ی�C ��	� ��ا :� ال��ة، ه� ���� أ����� �       �. ال

      ��	�
�
�C :� ال	�ا;P ال�Fوال  �	
ّ�
�7 ��;� $�  ال	�
7 و ال�ّ� .ال�
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 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008, Tentang 

Guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hal 64. 




�5 ال�� ���tره� ;�Qا ل#����                   �t	ات ال!eJ	ال b�	"$ !�enإن ال�!$�� ه� ال�

              b�Fی�� �� SQ;أ S9 ت�ری"� إلQی S�� �8
pو��8 و �	��95 أن ی�!;� Fال ��$

 2.ن :� ���تD ال5!دی� وا���	����     ال�ص�ل إل�D �  ال�	�ل، ل��� 


� ال����� $�  ال#�س ��اء            ���	
و�7�5 أن ال
@� ه� و��
� ال�RV�t وتnی�� ل

ال
@� ت��C! ال���
�      وأن  .آ��o ذلd $�  ا6:!اد أو ال	"�	b أو ال�ول اpw!ى    

             9f	$� ت���	و ه� :� ص�رت�� ال �
8�ا�����w ل�ت�Qل ا���	�ع و ال�8f:� و ال

��   ال�"9� b	�"� �: �:�8f
وال
@� ه� ال�� ا������t ال#�س :� إ$�اء           .3 ال���9 ل

اlراء واw:��ر وا�رادات وال
@� ل�� أ��اع ال�� ی������t ال#�س ل�ت�Qل           

 ��$!� .و�#��ال
@� ال

�@
 وه�  آ�f!ة،   وال
@�ت. ��8ص�ه7 �   ;�م  آ9 $�� ی�C!  أل�5ظ    ه�  ال

�5
�t�  � /��  �5
�ة ال��  � /�� S#� ی�tل� الEي ال�ا��  ال	�#S أن  أي ال	


D#�  �5  ی�C!ون ;�م آ9 ول� . وا�� ال#�س   ض	�`!$   !�q  �5ا لl ی!p . �@
 وال

��$!� �  إل�#�  وص
o و;�. أq!اض�7 �  ال�!ب ی�C!$��  ال�� ال�
	�ت ه�  ال

Yی!V  98#5|�� ال�وا ال�!ی7 ن}ال8! وl/دی���8ت   روا. و�� ال2!ی�5 fر �  ال�f#� 

 4.و�#|���7 ال�!ب

�@

��  و�pص���  . �|�	�  �Qp`�   ل�� ال�!$��   ال� ال�!ی7 ال8!}ن   ل@� أ���   ال

ِإ��r َأْ�xَْلَ#�ُ.      "  : ال�!ی7 ال8!}ن   :S  ت��لS اv ;�ل  . ل
#�س  ه�ي ت��لS  اv أ�xل  الEى


ْ�نَ    ُ8ِ�
7ْ�ُr َتْ��� َ�َ!ِ$��� َلًَ{!ْ;ُ ) "P2:12:ی�� (Rآ�   �Cوه   S
 إ��   أي  آ��$D   :�  الxه�


S  ال8!ان   هEا أ�xل#�  �    �C#ال �	� ،�$!� وأ$�#��   ال
@�ت أ:�Q   ال�!ب $
@� ال
                                                             

2
  ،!�$ 7��; �	�� دار ال��م، دون : آ�e!(، ا����	 وا����H ا�?Sء ا^ول�	� ی��Z و�CF�

 .3، ص )ال�#�
، )1978، �	�دة شJون ال	���ب: ال!ی�ض (،  3�H ا���	 ا����C�U ال	"�� ��� أ�	� �#�Qر، 3

  23.ص

	��، :  $�!وت-لC#�ن (، ;�G1 ا�!روس ا���ی	الS5FQ� g�2 ال@� ی�#�، 4 � 2009دار ال��R ال

 .7، ص )



����#� تnدی�  وأآf!ه� وأو�	

	�ا  $�ل#�5س،  ت�8م  ال�S  ل�
	�ن ت����ا ��ل7 ل��� ت

 � �Q; ،ر�Cpق، واداب وأ�pم وأ���ت،  وأ��
	�� ���ة و�#�ه�  و�2!ی�  �: 

. وأه�اٍف ���ٍن �  ��:��� ول��$�!وا  ال�ول�، وشJون وا�;��Qد وا���	�ع ال�����

  �#Cال5!د  ت ���	وال" S
 5.ال��Z أ;�م �

�|!ا إلS هE. اwه	��ت، �ّ
	o ال
@� ال�!$�� :� ��ارس آ�f!ة :�        

  ������ !�q o� . إ��و�����، ������ آ�


@� ال�!$��،  ال���ب ال	�ر�� ��7 �ّ�ا       

�	�� ال�
�� ت	� �: dلEوآ .


@� ال�!$�� و�����ة ال�Fب :�        و$����tا�D، ت

�	�� ال�
�� ت	� �: 7
����! ال	

��$!�
@� ال

�	��     .ت7�5 ال�وی#C@� أن ی���tم ال���ب ال	�ر�� ال"�� :� �	
�� ت

 ��$!�
@� ال
 .ال

         �@

�7 ال�
�7 ال
@� ال�!$�� أو آ��ب ل��آ	� �!:#� :� أ��س إ��اد ��اد ت

    � R�
Y �#��، هE. ال"�ا�R ه�    ال�!$��، ت7�8# �
S أر$�� ��اF#ت �@C#ی �	�: 

 ال"��R ال#��5    .أ

 ال"��R ال�8f:�     .ب

 ال"��R ال�!$�ي    .ج

  ال
@�يال"��R  .د


S ال	��رات ال
@�ی� اwر$�� ه�     � ��$!� :وی�m	  ال���ب ال	�ر�� ل
@� ال

 ���رة ا��6	�ع .1

 ���رة ال��م .2

 ���رة ال8!اءة .3
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  ،�
� 26 ا��5!ة و ا�&�ی�	 و ا�7�cVوه�C الxه��،  )1991ال�5!، دار : د�Y2 (، ا����� ا�7

 .201ص



 ���6رة ال���$�  .4

 ال
@� دروس  آ��بو ال�8ا�� :�  و$�� أن ی��7 ال��تR $	�دة ال�!آ�R أ

 ��$!�
�C  الF
 ل
PQ  2014 �#�  إ��و�����   ال�ی#S   الJ2ون وزرة  ألD5 الEي ل

، و�� $�3 ال#�8`� ال�� ت�9Q $�ل	��ی�! ال�tص� ل	��ی�ت ��اد        ال��ش!

ال�!اآ�R �#�� ل7 ت�9Q ت�ری�Cت ال�!آ�R $#|�ر ال�8ا�� أو و��ت ت�ری�C وا��ا         


S ا�e 9;wث ت�ری�Cت      :n: �8��  ل�� $xی�دة  � ���Cأرد  . ت�ری ،�
و �  هE. ال	�2

    9�
/ �  تCال /��Cدروس  آ��بال  �@

�C   ال�!$�� الF
 وزرة ألD5 الEي  ل

 .ال��ش! ل
PQ  2014 �#�  إ��و�����   ال�ی#S  الJ2ون

   ��: Rدة ال�!اآ��	ص� ل�tی�! ال�� 7:وأ�� ال	

1.   �
Qد :ال��9  وQدة $�   ات��  Rدة ال�!آ��	5!داتال $	ع �	وا��6 

dالEض���ت�� وآ��. 

2. �
 .ال���8ة آ���

�ی� و ص!:��    :  R ال�Qِق :S ال�!اآ�  .3� ���: . 

4.    ��8�CFال�  :    �eد�� 9� .ال���8ة ت��b�F أن ت"

 .�ال�ض�ح و ال"rEا$�  .5

  .ت���9 $	�دة ا��6	�ع:  ل����9ا .6

 .ال���;��  .7


S ا�e 9;wث ت�ری�Cت        : ال�#ّ�ع .8� ���Cت�ری. 

.E�$ال�ر;� و ��	
� آ�wدوات ه#�ك   ����ن الEي ���ی�!  ال��تR و�� ال

 ��
�
/  هEا :�  ال�Cال. 
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 �	�!ریU ا��V7رات ا���0ی	 .  q!��ن ال	���� ال2	!ا ��  �doc 16 Januari 2011. 

�	�� :� آ��ب  ال7�
	�� ال�� أل��5 أ�	� ��S ال	�����! ل	��ی�! �  ���ى ال	�اد ال���ر;� ال

��ی� ا������ال	��fر�� ال�	
 .26-20، ص  ر�� ل

 



/ � ی و�  هEا ال2!ح، أراد ال�C�/ أن   C  9�
 ال
@� دروس  آ��ب ت

��$!�
�C   الF
 ل
PQ  2014 �#� إ��و�����    ال�ی#��  الJ2ون وزارة  ألD5 الEي ل

/ و ه�  :�8م ال�C�/ ��ض�ع ا .�pص� ال�!اآ�R  ��اد �
S ال��ش!Cل:    ����


	 ا��ي أ��� وزارة ا�&%ون ادروس ا���	 ا����	  آ��ب����       ��	 إ !و ��!ی

 	�� .ا���اآ/ ا���ش� 3�2 01اد    ��.-2014

2.   NQا�;Cی! ا!�� 

 S
� ���J�         /��Cال �ّ� ، /C��5 ال
p �: /��Cض�� ال!� ��     � /Cال 

9�

�C   ال�!$��  ال
@�  دروس  آ��ب  تF
 إ��و�����    ال�ی#��   الJ2ون زارة و ألD5  الEي  ل

�#� 2014  PQ
 .ال�!اآ�R  ��اد �
S ال��ش!  ل

    /C9 أن یC; و  /��Cض�ع،          ال�	ا الE�$ �8
�
�� �  اwش��ء ال	��Q5ت �f$ 


�ت ال	���دة :S هEا         FQ	ال ����� 3�ی�  ل� أن أ;ّ�م وأ�ّ�د أو6 �  $

  ��������F   .ال�C�/  آ	� ی�Q8ه�    ال	�ض�ع ل�7�5 ال�8رؤون ��: /��Cی�ا ت ال� 

 :إ�!ا`�� آ�lت�  

1.  9�
 ال�


�9 ه�  /  أ��ل�R  أ��  وه�  رّد ال�2ء إلS �#�ص!.،    ال�Cال ،�	
� وال��  ال

 ل	�دة ال|�ه!  ل
	m	�ن  ال	#|7 وال	#�"� ال	�ض���،  ال�صP  إلS  ت��ف

 .ا6ت�Qل

2.  Rدة ال�!اآ��� 

        � والQ!ف   ��دة ال�!آ�R أو ال�8ا�� :�� أدوات ال��ریZ الEي ی�اص
D ال#


	�	� :� ال	�ر�� ّ�
�7 ال
@� ول�� و     و الEي ی��|!ی�     [��5  ��
� :� ت Zل�  .



           ���� ��$!�
� ;�ا�� ال
@� ال�!$�� ه� ت�2�	9 ;�ا�� ال
@� الt� �:و

 8.;�ا�� الQ!ف  ال�8ا�� ی�#� ;�ا�� ال#� و  

 أ�d�	 ا�
�L - ب

 Sال��$�8      ا��#�دا إل /C��5 ال
p : ،   اE�$ �8
�/ ال	�Cال �
 ال	�ض�ع	�2

�|�م آ�P  : ه�    �: Rدروس آ��ب ��اد ال�!اآ� �@

�C  ال�!$��  الF
 ألD5   الEي ل

 ؟ ال��ش! ل
PQ   2014 �#�  إ��و�����   ال�ی#��   الJ2ون وزارة

 أه!اف ا�
�L - ج

/، هEا �  ��فوالCه� ال  � P29  آ�
 ال�!$�� ال
@�  دروس آ��ب ت

 �C
F

S ال��ش!  ل
PQ   2014 ��#  إ��و�����    ال�ی#��   الJ2ون وزارة   ألD5   الEي ل� 

 .ال�!اآ�R ��اد

�ر ا�07[0ع - د�Pب ا�
� أ

 :وه�  أ��Cب، ��ة �
S  $#�ء  ال	�ض�ع هEا ال�C�/   ا��pر


S ا$��ن ال�را��   ا���	�6 أآf!ال��R ه� و��
� ��	� ال��   أنآ	� �!:#�  .1� �:  

 .ال	�ارس


�C  أآw !fن .2Fال  �:  �� :�  �رةال�C ���5م ی�5	�ا  ول7 ی�!:�ا و�q!ه�ل7  ال"��

�@
Df   أن  ال�C�/ أراد  ولEلd ال�!$��  الCی  �f/   هEا $���
�  آ�:��  $Cال. 

/ ال��تR ر��ل� �
	�� �    ی .3C 9�

�C  ال�!$��  ال
@� دروس آ��ب   تF
 الEي   ل

D5ون وزرة  ألJ2ال  S#ال�ی   �����
S ��اد ال��ش! ل
PQ  2014 �#�  إ��و� 

Rن  . ال�!اآ�wف    ی!� ال
@�  دروس آ��ب  �|�م  �  آP2!ی� ال��تR أن ت
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 J:  ،�	�� .3، ص )دار ال�	�، دون ال�#�: د�Y2(، ا����	 ا���	 اZ1 0>!3�Yاد 



 ��$!�
�C   الF
 ل
PQ   2014 �#�   إ��و�����   ال�ی#S  الJ2ون  وزرة ألD5   الEي  ل


S ��اد ال��ش!�  Rال�!اآ�. 

e - L�
 06اQ! ا�

/ ال	���C ت!�S أن ت��ن     Cا الEال#��"� �  ه  �
 ::�`�ة آ	� ی

 ال#|!ی�    -1


���ت ال�C�f  )أ �
�9  وال�8رئ �     �زی�دة ال	 ال�!$��   ال
@� دروس  آ��ب ت



�CلF  يEال D5ون وزرة  ألJ2ال S#ال�ی  ����� ل
PQ   2014 �#�  إ��و

 .ال�!اآ�R   ��اد�
S ال��ش!

/  هEا ی��ن أن ال�C�/  ی!�� )ب Cال ���!� �:  /Cال �C��	ال   �C
F
 ل

  �f��C�8   ال�أو  ال�   	ع أراد ل�Vّا� S
/  هEا �Cال  �	�: ��$. 

/   هEا ���"�   ت��ن أن  ال�C�/  ی!�� )ج Cي ا   ال!fی� وتxی#�   تxtل   �

    ������� أ����ري ا������ ال��� �C��� �: رف��
�م وال	� ال

  ����!"#$. 

2-      ��8�CFال� 


�7     إص�ار ا6;�!ا��ت  )أ � .ال�8ا��  ال�!$�ی� :� ت


�7 ال
@�     )ب ����Fت :�!ی� ل
�8رئ و �  اش�@9 :� ;�7 ت� /Cل���ن ال

     ����!"#$ ������� أ����رى ا������ ال��"$ ��$!� .ال


�9 ال  ل
	����ة )ج �� ���ب  :� تQل�$ . 



� ص�د;� :� ال#YF          ل
	����ة :� ت��C!   )د �ال
@� ال�!$�� ت��C!ا ص

 .وال���$�


�7  ل�!;��    ��7ّال�!$��   ال
@�  آ��ب دروس  ل�Eآ! أن    ). � ال
@� ال�!$��      ت

     �C
Fال �;�V ��;!ول�. 

 ا�!را�	 ا����5	 - و

   ��t	ض�ع ال�	ا الE�$ ��	
�ر، ;� :��   و ;9C أن ی�8م ال��تR ال!��ل� ال


	�� و ه�    �
E�$ Y. ال!��ل� ال� :ال��تR ��ة ال	!ا�b وال	�Qدر ال�� ت�


	�� ال�� أل��5 أ�	� ��S ال	�����! ل	��ی�! �  ���ى ال	�اد    .1�ال�ر;� ال

��ی� ا������    �fر�� ال�	

�	�� :� آ��ب ال	�ر�� ل�
	��  . ال��و$�E. ال�ر;� ال

��ی�! الEي ����ن ه#�ك آ�   � Rال��ت ��و    /Cا الEه �: ��
�
 .wدوات ال�


	�� ال�� آ����C ��ری�ة ر�	� :� �#�      .2�/ �     .  م2010ال!��ل� الCه� ت


�� �  ��دة ا��6	�ع وال�!آ�R :� آ��ب        �

�7 ال
@� ال�!$�� "ال�را�� ال��" ت

                ��8�8��ی� ا������ الEي ألD5 ال�آ��ر ه�ای�ت وت�fر�� ال�	ال ����fال�#� ال

�3 ال#|!  C$     ��	�
�
��w�$ Y	�ع وال�!آ�R وت� .ی�ت ال�� ت�

3.          �#� �: P�|�
	�� ال�� آ����C أ�	� �/    .  م2010ال!��ل� الCال  � /Cی .


�	� ل
@� ال�!$�� الEي ألD5 ال�ج در���� وال���ب              �ال	�8رن $�  ال���ب ال�


�	� ل
@� ال�!$�� الEي ألD5 د    �   ه�ای�ت ل
	�ر�� ال	��ا��F ا������ �   . ال�

              Y
��3 ال#|!ی�ت ال�� ت�C$ ��8�8��/ ��دة ا��6	�ع وت�ری�Cت�� وت

   ��	�
� .$���6	�ع وت�ری�Cت�� وت



	� أول�� ر�	  :� �#�       .4� ���Cال�� آ� ��	
�/    .  م 2011ال!��ل� الCه� ی

9 �
S ��اد ال8!اءة :� ال���ب ال	8!ر ال
@� ال�!$�� ل
	�ر��    �
�  ال�

��ی� ال����� وال	�#��    �fال        Y
��3 ال#|!ی�ت ال�� ت�C$ ��8�8ل	�@�وات� وت

 ��	�
� .$�ل8!اءة وت


	�� ال�� آ����C ل�#� �
	!س :� �#�      .5�/ �     .  م2012ال!��ل� الCه� ی


�9 ال���ب   الEي ألD�5 أّم أذآ��ء ل
PQ ال�دي       " دروس ال
@� ال�!$�� "ال�

�3 ا         C$ ��8�8��ی� ا������ وت�fر�� ال�	
ل#|!ی�ت ال��       �2! ل7�8 ال�ی  ل

 ��	�
�
Y $�ل��م وت� .ت�

/ الEي ��D��8 ال�C�/ اlن :��   C9 آ��ب و أ�� ال�
دروس ال
@�   ت

 ��$!�
�C الEي ألD5 وزرة الJ2ون     الF
    ل
2014PQال�ی#S إ��و����� �#�        ل


�7 ال
@� ال�!$��،    .ال�!اآ�R ��اد �
S ال��ش! � wن ��دة ال�!اآ�R ��ّ	� ���ا ل�

���� dالEر��  ل�	ال���ب ال �: ��Qأن ی Rال��ت S. 

1�cV - زL�
  ا�

  ��#� ��: /Cا الEه �: /Cي   أ�� �#�� الEال ��C��	9  ال�را�� ال�ی"

    /Cا الE�5ه�7 ��ض��� :� ه	راء والlا .      !C�وه� آm� P2	�ن اlراء ال�� ی

     �����
�5، �!$�� آ��o أو إ��و�t� Rب :� آ��r��ُ.$�� ال   	ا الEه /��Cال d
#�� وی�

      Sال�را�� ال�� ت��#� إل �: D��t�5ه�7 وص��5     وی��	راء والlو�#�ص! �#��   . ا

 �
/ آ	� یC9:ال 

 ا�
�L  0ع - 1

��ع  /Cي الEی�8م  اّل  D$   /��Cه�  ال   /Cال �C��	ال) Research Library( .

�C��	ه�  وال ���	"�  � Rت ال�����	"	ى، وال!pwا �Cت!� R�� ض�ع�	ال 
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 Suharsimi Aritkunto, Manajemen Penenlitian, (Jakarta: Rineka  Cipta, 2010) hal 197. 



S
 10.ال	�ض�ع أو ال	JلP أو $�ل�#�ان $�F;�ت   �
S آ�2ف ول�� ال!:�ف،  �

/وCال �C��	ال       S
/ $F!ی�8 ال8!اءة وا��Vع �Cدی� الnه� ت  b�!ا	وال Rال��  


�8 ،ال	���CF  و�q!  ال	���CF ال	���$� ال	�Qدر و وال�8!ی!ات   وال	Jل�5ت� ال	�

  $�� ، �!  �q!ه�  أو  ال�
��،  ����C أو ال"����، ����C $�ل	�ض�ع، ال	���دة :�

o� .  أو إ��و����  آ�

2 - H7.� L�
 ا�


�� :�  ال�C�/  ی�
��� ال��  �Ftاتال	�   ،/Cال �	آ  �
 :ی

 .ال	�8!��ت ال��تR تQ	�7 �8می )1


Rی )2F  �8:ا�	ال  S

�7 ال�!$��   آ
�� �	�� �  ر��ل�  �� . وال�

 .$�ل#�وة ی�8م   )3

4( $�/  R�8 ال��
�/ $�Eا ال	�Cدر ل���ن  ال�Q�    ،ت����Cإ��  ال  � �C��� 

 .�q!ه�   أو  ال�
��،  ����C أو ����،ال"


9ی )5  Rام  ال��ت�t���$ Rال��  ال��  Y
�/ $�Eا ت�Cال �	
� .ال

��ت     ت�8ی7  )6��Cن ال�	mو�  /Cال    D�"��� ���ن :� ال		�  ل"#�   إلS  و

Z
 .ال	#�;�2 �"

3 -  N� و01[�30 ا�
�L ذا

/  هEا  :�  الEات�  أ��Cال ��: �: Rدروس آ��ب   ��اد ال�!اآ�  �@
 ال�!$��  ال



�C لF يEال  D5ون وزارة   ألJ2ال�ی#��  ال    ����� . ال��ش! ل
PQ   2014 �#�  إ��و

/ هEا :� ال	�ض�ع وأ��Cی�!  :�� ال���|�م أو �  Rاد ال�!اآ��	آ��ب ل 


�C   ال�!$��   ال
@� دروسF
  2014 �#�  إ��و�����    ال�ی#��    الJ2ون وزارة  ألD5  الEي ل

PQ
 .ال�!اآ�R ��اد �
S  ال��ش! ل
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	� و�#�ه"Dأ�	� $�ر،  �/ الC6، طأص�ل ال ،)oال��ی : ،��!� vا �C� ت���CF	وآ�ل� ال
 .145. ، ص)م1982



 

 .�دره� و1 ا�
� �ت  - 4

��ت   ��Cال  �����wج  ال��   ا����ت    و. ��اد ال�!اآ�R  #|�م ل  ال�C�/،  إل���   ی��Cال 

��ت   ��Qرو .��دة ت!اآ�R ه� ال�C�/، إل���   ی��ج  ال��  ال5!��� ��Cال �����wه�  ا  


�C   ال�!$��   ال
@� دروس  آ��ب :� F
 إ��و�����   ال�ی#��   الJ2ون وزارة  ألD5  الEي ل

�#� 2014  
��ت    و��Qر. ال��ش!  PQ ل��Cی�،   ال5!���   ال!|#
 :�#�� ل

1(         ،��$!�
�7 ال�
7 إلS ا���tام ال�Qر وال�FC;�ت :� ت�   ل�آ��ر دل�9 ال	

	�د ا�	���9 ص�#�  � 


�7 ال
@� ال�!$�� ل@�! ال�!ب   )2�
� ال�ی�ىل ،��2
� ت� 


��8ت  )3�
�7 ال
@� ��6ت وت�
� ال�tل� ،لت��	ّ �آ��ر �

4(     �@
$  �8V�#

�7 ال
@� ال�!$�� ل�	�د آ��9 ال#�;D ، ل�آ��ر ت أp!ىت�  

5(        Y�CFال#|!ی� وال�  �$ ��$!�
�7 ال
@� ال�  �آ��ر ��  ش�ت�، ل ت


@�ت أp!ى        )6$  �8V�#

�7 ال
@� ال�!$�� ل� رش�ي آ��ر�ل ،ال	!�b :� ت

�	��V�	�أ 

7(        ��8�CFت P;و��ا ��
�

�7 ال
@� ال�!$�� درا��ت ت�
�	�ن  ، ل ت�  ��

 ;�رة، 

 ا�
� �ت   ;G7 أ��0ب - 5


�ب�wي واEال D��tی�� /��Cال b	"ل .Eت،   ه����Cب  ه� ال�
 أو ال���$�  أ�

�]�
��ت    �	b أ�
�ب ه�  ال	
�[� أو ال���$�  وأ�
�ب. ال	��Cی�8    ال!F$ ام�tا�� 

،Rال�� ،b�!ا	اد وال�	وال ��C��	ال   �C��#	ال  ،/Cن  $�لn$  ی8!أ    bل�Fوی  /��Cال  d
 ت



،R7 ال��e Rوی#98   ی��  g�#أر}ء وی  J	ال �
 ال	�`	� ال��R، ت
d   :� ال	���دة هّ

 /Cر  ل��8ی�     $�ل�Vال#|!ي  ا�  �:  /Cأو ال���$�  وت��ن . ال �]�
 .  $��ش�رة  ال	

� أ��0ب - 6��� ا�
� �ت   


�ب�wي واEال D��tی�� /��C9  ال�
��ت   هE. ل���Cب ه� ال�

�9   أ� ت


�Content Analysis)(،  9 ال	m	�ن ال�!$��    ال
@� دروس آ��ب:�  آm� 9	�ن $�

�C
F
Eي ال ال��ش! ل
PQ   2014 �#�  إ��و�����   ال�ی#�� الJ2ون رة ا وز ألD5 الEي ل

��ت     ��ن�ل ��اد ال�!اآ�m�  R	 ی��Cال   !�q ���p،  ّ7e    ����$ 
�
 $����tام ��ت

Rي ا ال��Eی  لY
�/ $�Eا �Cال. 

  ا�
�L ه�K - ح

/  هEا ی�2	9Cال  �C��	ال  S
�  �� :ی
�  :�	� أ$�اب  أر$

/   �  ت��ّ�ن  وه� ال	���8، : اwّول ل�Cب اCی� ال�/ وتC��5 ال
pو ،   �
أ��

/Cوال ، /Cض�ع  ، وأه�اف ال�	ر ال���pب ا�Cو:�ا��أ� ،/Cودرا��  ال ،

/�#��ال��$�8، و Cع( ال�� /C7 ،  ال�	Qت /Cذات� ، ال   /Cال Dو��ض�� ،

��ت   ��Cدره� ال�Qب ،  و��
��ت    �	b أ���Cب، ال�

�9  أ� ه��9 ، و )��ت ال��C   ت

/Cال. 

�� ال�Cب�fر ال#|!ي �   : ال�Vر��،ا��	راتو ال���ب ال��	ی� ال�@
 ال

Rوال�!آ�  ،��
�7 و أه�ا:��، و ال�!آ�R ، و��دةاwر$�الF!ا`Y ال	�����t :� ت

 . أوال�!آ�Rال�8ا��

��ت     ت�8ی7  : ال�fل/   ال�Cب ��Cال��
�
 آ��ب  �  ;�Q!ة �ECة �  ی��ّ�ن  و  ، وت


�C  ال�!$�� @�ال
 دروسF
 ت�8ی7   ، وإ��و�����   ال�ی#�� الJ2ون وزارة  ألD5 الEي ل

��ت  ��Cال ��
�
 . وت



/ �pص� �  ��ّ�نتو ال�tت	�،  : ال!ا$b   ال�Cب Cو  ال   Dتت�ص��ت��و��8!ا. 

 

 



 

N �_ب ا��
 ا�

 ا�AIر ا��`�ي

 ا���Kب ا�7!ر�N  .أ

 ا���Kب ا�7!ر�0V�1  Nم .1


�7   ال���ب ال	�ر�� ه� ش�ء ��7 ��ا �#� ت   �
�� ال�	� E�5# .     ال���ب �Cأص


�7 و6        �ال	�ر�� و��`9 ا���م ال�� ی	�  أن ت��9 ال	�رس :� أe#�ء �	
�� ال�

  ��$!�
�7 ال
@� ال�����ن ال���ب ال	�ر�� ل
@� ال�!$��  . ��	� ��!اء �	
�� ت

  ��

�7  و��`9 ا���م �t��6ا�D :� أe#�ء �	� . ال
@� ال�!$��  ت


S �#��         وال���ب ال	�ر��  � PلJر�� وی�	7 :� ال�
�ه� إ��ى و��`9 ال�

وه� �|�م آ
� ی�#�ول �#Q! ال	��ى :� ال	#�� و ی�2	9 �
S ��ة      . ال	�ر��


	�        : �#�ص! ���F2 وال��8ی7، وی��ف إلS �����ة ال	wى و ا��اwه�اف وال	


	�  :� صP �� و :� ��دة درا��� �� �
S تY�8 اwه�اف ال	���pة آ	�      ��	
ل

 11.��ده� ال	#��

ی9�2 ال���ب ال	�ر�� �#Q!ا أ����� �  �����ت ال	#��، :�� إ��ى    

      �:�8fي و ال�@

�	��، :	  �pل ���ا. ال�رآ�`x. ا�����w :� أي �!�
� ت
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�، .  �!�S و دت�:�Y أ�	�. د  �	�د ال� �	دار ال	��!ة، (،ا�7��هc ا����0ی	 ا��!ی_	�
 .251، ص )2004




�	��، $��ض�:� إلS ال	����ت          �
�� ال�	�ت�Y8 اwه�اف ال�� ت!ی� ت��8�8 �  ال

   Zق ت�ری!V و �F2� 12.اpw!ى ل
	#�� �  أ

2.  N� أه7	 ا���Kب ا�7!ر

          Dت�� ول��
�	�� :�� أ�� ����
�� ال�	�إذا آ�ن ال���ب ال	�ر�� لD أه	�� :� ال


S ال�ارس        � Dأض!ار و���وت Dل !p{ R���  � ��: ،7
�:�ا`�. ل
�ارس و ال	

        ��وات"�ه�تD و�  7e :�� ��ح ذو ��ی ، $�8ر �� ی��5، :�� أ����� ;� یm! إذا ل7 ی

إذا ل7 ی�7 ا���pر. و:�C� Yدئ و أ�Z �#�2دة، و و:Y أه�اف ی#�2ه�           إ��اد ���ا و 

ال	"�	b وال�ی  ا�����، و�  ه#� ت|�! ;�	� إ��اد ال��R ال	�ر���، �pص�       


�7 ال�!$�� ل
#��8V  $@�!ه�       � 13.ل�

و:� ال	�Qدر اpw!ى، �� أه	�� ال���ب ال	�ر��؟ S#q 6 �  ال���ب           

ة درا��� $	� :��� ال�را��ت ا6��	���� وی!�b     ال	�ر�� ال"�� :� ت�ریZ أي ��د

  D� 14:ذلd إلS أ


���ت ���tرة $�#�ی� و �
S أ��س �
	�، وت7 ت#|�	��        .أ�ی�8م �Y`�8 و�

  E7 وال����
�	
 .$F!ی�8 ��`	� ل

ی�8م إ�Vرا ���� ل
	8!ر ال�را�� $	� یY8 اwه�اف ال�!$�ی� ال	!�qب           .ب

���:. 
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   ،Sال@�ل vا �C� !ص��5�C� B ال	�� ��C اv و A��� ا��� 	7أ�U إ3!اد ا��K/ ا����
،	 .7، ص )1991دار ا����Qم،  (������

13
   ،Sال@�ل vا �C� !ص��5B أ���C ال	�� ��C اv و A��� ا��� 	7U إ3!اد ا��K/ ا����
	������،  Y$�� b�!� 8، ص. 

14
	� ��� ��C ال!��7، �N� ،ا���Kب ا�7!ر

Maret 2014, http:/www. Slideboom.com/114157. 




���ت وا  .ج�لY`�8 ال�� ی"R أن ی
 ��$ 7�	b     ی�8م ;�را ��2!آ� �  ال	

 Eز (ال������		-ال����	ال-P��mي      )  الEآ9 �#�7 :� ا6ت"�. ال Y
F#7 یe

   Dوات"�ه�ت D9 ���لf	ی. 


7 ا���tام ال��ی� �  V!ق ال��ریZ . د�	
 -;!اءة :8!ة �  ال���ب (ی��� ل

    Y`�8 ). ��8ر��ت - ت
��t -ا��#�Cط $�3 ال


S ���رات اwر$��ی��� ل
����E :!ص� ال��رب �     . .. 


7 ال	�دة . و� .ی"�9 ال����E أآf! ا����ادا وش�;� ل�


���ت ال�را��ت ا6��	���� �  و��� �|! ;����، وال��           . ز�ی�8م �Y`�8 و�

  ��یJدي دورا �xدو�� :� ال	�ر�� . ت�� أ���� ل	� ی���DC ال����E :�	� ی

 �
S �!ا��� �� ش!�D ال	� E�	

7 و�9 وال	#xل، ��/ ی���� ال�

 .ال�	�ری  

و�	� یJی� أه	�� ��8 ال���ب ال	�ر��، وت�ی� ��;�D :� ال	#�� واآ��2ف      

    �
9 �
S ا���راآ��، �� ی	�
�P لmال ��ا����ا�� ال�8ة :�D، و:15 


7 :� ��ار�#� و$��ت#� و $���ت#�                      )أ �
�7 و ال��
��� ال�	�  � !Cآwا R�ی�7 ال"�

 .ا6��	���� �  V!یY ال��R ال	�ر���  

ل �Jل�5ن ال��R ال	�ر��� ���دا �	��ة ل�ضb ال��R ال�� ی���8ن      یEC )ب 

��$�ت و��ا`Y ��ی�ة     Q$ ن���9 ص�رة، ل�#�7 ی�اfأ� S
$�nل���5 �

  dذل Y�8 .ت�ل دون ت
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01�30	 ا��!ری�U"�ي �xیx إ$!اه�7،    ،b$ء ال!اx"!ة، (، ال��	1457، ص )2004دار ال. 



3.  U�H ا���	 ا����	   أ��� إ3!اد 

�	��
Y �#�� أی� ��دة أو     و�#F#أن ت �@C#ی �	�� R�
S أر$�� ��ا� dذل �: 


�7 ال
@� ا�ال"��R ال#��5، وال"��R ال�8f:�،       : ل�!$��، هE. ال"�ا�R ه�  آ��ب ل�


D �  ال	��5 أن ��2! إلS أّن هE. ال"�ا�R    . وال"��R ال�!$�ي، وال"��R ال
@�ي  �ول

�� أ�! ص�R ولEا     ��� �Q: ��#�$ 9Q5وال !pl3 ا�Cال �: ��m�$ !eJت �
pا���

      ���CV �8 وF#� !ی/ �#�� أ�� 16.:�ل��ا9p وال��!ار :� ال

 

 ال"��R ال#��5    .ت

 ��/           ال#��5   ال"��Rی$ �
t9  6  ی$ ،��	�
���C ��	� :� أی� �	
�� ت�� 

            D�

�� �  ال�ی/ �  دور هEا ال"��R وص	�أو آ��ب ی�#�ول هE. ال

/ أو ال���ب، و$�ل	�fل 6 ���b�F �#� ت#�ول ��ض�ع             C
$�ل	�ض�ع ال�
� ل


�7 ال
@� ال�!$�� إ6 أن ُی"Eب � ا���Cه#� إلS هEا ال�#Q!،       آ	�ض�ع ��اد ت


7 6$� أن ت��D $�لm!ورة ��ض���ت ال	�دة   �
�$#	� ال	�Q�	ال Y`�8:�ل


�	�� �  ��/ الC#�ء وال�!آ�R وال9�2 وال	m	�ن    � 17.ال�

 ال"��R ال�8f:�     .ث

ت�9 ال�C���$ �:�8fره� V!ا`Y ���ة ال2��ب وأ�|	��� ال�����              

       ��
7 ال
@�، $���C!       وا�Q�;6دی� وا6��	���� وال�!$�ی� ����
�7 وت���	� :� ت

��ى ال
@�ي، 	
��ى ال���ء ال
@�ي، وأ��� ���ن أ���� و��	9 ل� ���أ

            ،��:�8fص! ال�#�
�7 ال
@� ال�
�	�� ل
@� أو آ��ب ت�لEلd 6$� أن ت	9 ال	�دة ال�

                                                             
16

�#�2رات ال	#|	� ا������ : إی�����(، ا���	 ا����	 إ�2 أیB؟آ��ب  آ��9 ال#�;�، �	�د  
 ،�:�8fم و ال�
� .3، ص )1426\م2005ال�!$�� و ال

17
�Z5 ؟،آ��ب ا���	 ا����	 إ�2 أیB آ��9 ال#�;�، �	�د  ،b�!	6ص  ال. 



      �@

7 ال�
�7 وت�$9 وی#C@� أن ت#��� هE. ال�#�ص! ا������ آ
�� :� ��دة ت


S ��8ار �	� ال	��رة ال
@�ی� و:� ذات     ا��#�دا إ� P;ی�� �@

7 ال�لS أن ت


� ال�8f:�� ال�5!ی�     �Q�	� ال o;18.ال� 

 

 ال"��R ال�!$�ي    .ح


7 ل	�             �
�� ال�	� �: ��8�CFدئ ال�!$�ی� �  ال#|!ة ال��C	ال !C���دة �� ت


���ت �9f ا��6س ال#��5 وال�8f:� وال�!$�ي    �. تD��8 اZ�w اpw!ى �  �


�	�� وا�C�pره�     و��!ی��5 هE. ال	�Cدئ  ت���� ال	�Jول�  �  وضb ال	�اد ال�

        DF�Ftت S
���� الEي ی���8ن �!C

� لQی� أی�� ی�
�9 هE. ال	�اد وت
S ت�

 .E�5#19.وت 

  ال
@�يال"��R  .ذ

      ��

��|�م، 9$ �#���  �@

�7 ال
@�، وال�
�	�� أ���� ل��ت�� ال	�دة ال�

    ��|�م، إ  � !fأآ ����|�م            �#"� أ �"��|�م ال#|7، :#  أو6  �8�8�� :� ال

�|�م اwش��ل     D#� ي ی���نEص�ات، الwا )�	
، الEي یJدي $�ور. إلS    )ال�

    Rأو ال�!آ� ��#Cم ال�|��|�م را$b ه� �|�م         .  Sدي إلJت �e�fال �	|�wا .Eوه

S#� 20.ال	

4.     N��05یH �1دة ا���Kب ا�7!ر � ��1ی

Eی  وض�o ل�7، وی��ص9 هEا ا�w!     أن ت�`7 ����ى ��m ال����E ال     .1

��Cش!ة $�n	�ره7، وCp!ات�7 ال�را�� ال��$�8، وCp!ات�7 ال
@�ی� و7����$       

 .ا6��	����
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�Z5 ؟،آ��ب ا���	 ا����	 إ�2 أیB آ��9 ال#�;�، �	�د  ،b�!	11ص  ال.  
�Z5 ؟،آ��ب ا���	 ا����	 إ�2 أیBل#�;�،  آ��9 ا�	�د 19 ،b�!	13ص  ال. 

20
�Z5 ؟،آ��ب ا���	 ا����	 إ�2 أیB آ��9 ال#�;�، �	�د   ،b�!	23ص  ال. 



 .أن ت���b� P ا���p��ت واه�	���ت ال����E الEي وض�o ل�7     .2

3.  �� أن ت��ن د;��8 ص

4.              �@C#�: ،ص!ة :�ذا آ�ن ال���ب ی�#�ول درا�� ال!ی�ض��ت��أن ت�PQ $�ل	

� .�Z ��دتD }ه! ال��Fرات :� ��دة ال!ی�ض��ت      أن ت


P أxpاء ��دة ال���ب   .5�t� 7
� .أن ت�ض� ال��ف وال�Q8 �  وراء ت


���ت والY`�8 ا�����w ال�� ی#C@� إل	�م        .6�أن ت��7 $�ل2	�ل،:�2	9 ال	

   D�: ون��ي ی�Eال PQى ال���� S
� ��$ Eال����. 


S ل�#�ول أ;��م ال	#�� ا    .7m5ال �

�	��    أن ت��ن ال����
R تF8!ر ال�� ی�	ل

D�9 وm:أ ��	
� .وت

8.      ��� .أن ت�#��b� R ����ى ال����E الEی  ی�ر��

 .أن ت�!$� �b ���2ت ال	"�	b وال���C وا������ت�	�       .9

10.       E����
 .أن ت#��R ال�ا;b ا6��	��� وال�8f:� ل

أن تxود ال����E $�ل	�5ه�7 وا6ت"�ه�ت وال7�8 وال��دات وال	��رات         .11

  �$ �
Q�	ت�7 ال���دة ال�ز�� ل�7 :� �	21. ال 

 

5.   �7	 N6 ا���Kب ا�7!ر�N ��7!ر�	      ��1ی1�3	 B3 0��1ى ا�07اد ا����

 	1R�Iا 	ا�_� 0ی 

 أن ه#�ك       "Making The Most of Your Textbook" :� آ��$Neville Grant    D;�ل  

��ی�! ���p6ر وت�8ی7 ال���ب ال	�ر��، و�#��     � ����	e: 

 ال��اص
��  )أ 
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 .1459-1458، ال	!�b ال��$Y، ص 01�30	 ا��!ری�U"�ي �xیx إ$!اه�7،   



 ال�Fب ;�دری  �
S ا���tام ال
@� ل
��اص9 ���"� �t��6ام هEا         ����ن


	�  ال�Qد $����Cره� ��nل� أ�����     � . ال���ب، و ال��ی� �  ال	

 اwه�اف )ب 

     7
� .ی"R ال���ب ال	�ر�� أن ی#��b� R ��8ص� و أه�اف ال�


�7   )ج ��
 ;�$9 ل

�� ال���ب :� آ9             S
أن ت��ن �#|	� ت#|�	� ���ا و ��
� ل
�Qل �

 �ن ��ل#���

 ت�:! ا�ض�:�ت   )د 


	� ،  \وه#�ك $�3 ال	xای� ا�ض�:��   ���اد إض�:�� ��R آ��ب ال	

  �Cال��ری Rوال�� �V!شwوا. 

 ال	���ى ). 

          7�
�ی"R ال���ب ال	�ر�� أن ی#��b� R ذلd ال	!�
� �  ال��Fر وال�

 .ال�Fب

 ا6��CFع  )و 


� ال�Fب، ال�Fب ال!ا�Cqن :� هEا ال���ب ال	�ر��    )ز Q� 

�8�8       ��ول� ا�p )ح  �C.22ر، و ;� ت7 ا���pر ��اد ال�ا`!ة :� أ�� ال�Q5ل ال

6.    N�- ا���Kب ا�7!ر�n� �Aق 

�!�S و}p!ون،    ( ز�  هE. الF!ق   V!ق تnل�P ال���ب ال	�ر��      ت���د

1993:( 

 V!ی�8 ال��
�P    )أ 
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  Neville Grant, Making The Most of Your Textbook, (London: Longman Group, 1988), hal 119-120. 



ت�8م ال"�� أو ال���� ال	�Jول� $��
�P ش�t أو ��د �  اwش�tص       

  �: Rأو ��د �  ال��  �� ��ة ز�#�� ��دة، ��8$9 ���:�ت  $�nل�P آ��ب �

��ل�� �#���C، وت�7 �	
�� ال�nل�P :� ض�ء ال	#��، و;� ت�د ل
	Jل�5       

ت�� هE. الF!ی�8 �     . ال	�Cدئ ال�� ی"R أن ی�7 ال�nل�P $�� و;� 6 ت�د         

     �t2ر ال��tأن ت ��#�الF!ق ال"��ة ال��5
� وال�!ی�� ��/ ت�	� ل
�"� ال	

ل�  �  ���$�� أن ا���p6ر ;� 6 ی��ن ��:8ً�،   أو اwش�tص ال	#���C ، و

�� ال�t2 ال	�
P أو �!آx. :� ال�ول�، أو  	� S
��/ إن ا��6	�د �

       �C��#	ص ال�tشwر ا���p6 �56 ت�  �; ،D�5�]و. 

 V!ی�8 ا���ن أو ال	��$�8    )ب 


�� ال�nل�P $����ن           	�$ ��#�وه� V!ی�8 ش�`��، ��/ ت�8م ال"�� ال	

�|�! أ�! ��� ، وی�ضb :� ا���ن      �  ���$�8 تnل   Rال�� P� : اد�	ال


�	�� وال2!وط     �ال�را��� ال�� ��JلP، وال�5Qف، وال	!ا�9 ال�


� �          . وال	�اص�5ت واw��رtض���� وت�� !fأآ �����xة هE. الF!ی�8 أ

         D��!و:� ، وی�7 ت�8ی7 �� یJل�5� !�q  �5لJ	ن الw ،��$��ال	"��
� وال	

ی��ب �
S هE. الF!ی�8 أ��� 6        . �8 :#�� و$�Qرة �!ی�      �  آ�R وأدل� $F!ی   

ت"Eب ال	Jل�5  ال	!��;�  ال	��2د ل�7 $�ل"�ارة، آ	� أن ش��آ� ت�م ��ل 


�� ت7��8 ال�nل�P وا���pر ا9m:w، إض�:� إلS أن ال	"	��� ال�ا��ة ال��        	�

�3 ا�w	�ء ال���� ال�� ;� ت�2!ك اش�!اآ            $ P
p �C�tت �; Pل�nل��$ o��;  �

 .ا�	��

 V!ی�8 ال
"�ن   )ج 

  Pل�nت9��2 ��د �  ل"�ن ال� Sول� إلJ�	ال���� ال �	�ل"#� ل
@�  : ت


�م، ول"#� ل
!ی�ض��ت وه�Eا    �
. ال�!$�� :� ال	!�
� ا�f� �����w، ول"#� ل



ت�7��8 ال
"#� ال�	9 :�	� $�#��، آ	� ت9�2 ل"�ن أp!ى ل
�7��8، ول"�ن �ص�ار         

 أ��� ت��ج إلS أو;�ت �Vی
�، و;� 6 ی��ن          �  ���ب هE. الF!ی�8   . اw���م


�ب، ��/ ت�f! ال�����ت $�  ال	Jل�5       F	ى ال���	ج $�ل��� .ا�

              Sوإل ��Ftال� Sج إل��
�� آC!ى، وت	� Pل�nال� ��
إن �	


�7 و:� ال���`9 و:� ال��8س      �ال	��QQt  :� ال	�اد ال�را��� و:� V!ق ال�

ی  وال
@�ی�  وCp!اء ا�p!اج     وال��8ی7، إض�:� إلS ال5#��  وال	!ر        

 ���CF23.وال 

��ء ا���Kب   .7� 

6$� ل�9 ��� أن یbm ل�FFt� D�5# ی��! �
�D :� $#�ء آ�DC، وی�2	9 هEا         

      �Ft	ا الE9 ه	ی�2 �	ات ودروس، آ��و Sإل D	��8ت �: D��|� �Ft	ال

     Pو آ� ��ل���$ Rد �  آ���ه� �� �	ل bC��	وال Rت!ت P#�� و آ�	5!دات ال�

�$�� ی"� $�#�7 ا��pف آ�C!    $#�ه� وأص  . 


V �: P!ی�8 $#�`�� و              �t�8  $�� تV�#ل@�! ال ��$!�
�7 ال
@� ال�وآ�R ت

��ل"��� ل
#�ا�� ال
@�ی� وال�8f:��، وت"� �  أ�|	��� :� هEا الC#�ء       �: 

�/ ی��ن ال���ب ��ّ��� �  ��د �  ال���ات�م ا�0ح!ات ` .1$ ،: 

 :و��ة ال	�ض�ع  .أ

 .�#Q! وا�� :� آ9 و��ة ���ل"� ���رة وا��ة أو  .1

2. !Q#� رة أو���  � !fل"� أآ���. 

 .ال	��ل� �  ���رة أو �#Q! و��ة   .ب


S ��د �  ال�روس      `�م ا�!روس .2� ��#C� ی��ن ال���ب /�$ ،: 

��ل"� �#Q! أو ���رة :� آ9 درس   .أ�. 
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�،، . ت�:�Y أ�	� �!�S و د. د �	�د ال� �	، ال	!�b ال��$Y ا�7��هc ا����0ی	 ا��!ی_	، �
 .258-257: ص



��ل"� أآQ#�  � !f! أو ���رة :� آ9 درس   .ب�. 

 �  ��د �   $�/ ی��ن ال���ب ��ّ���   `�م ا�0ح!ات و ا�!روس،   .3

 � ��
S ��د �  ال�روس ال���ات، و ت��ن ال���ات ����. 

 .ال	�ض�ع ال�8f:� وا��    .أ

�8:� ���ّ�د   .بfض�ع ال�	ال. 

��ل"� �#Q! ل@�ي وا�� أو ���رة ل@�ی� وا��ة :� آ9 درس . ج�. 

��ل"� أآQ#�  � !f! ل@�ي وا�� أو أآf! �  ���رة ل@�ی� وا��ة    . د�

 .:� آ9 درس

 :��ات و6 دروس، $� و   `�م ا���د .4

��ل"� ال�#�ص! و ال	��رات ال
@�ی� :!ادى  )أ �. 


�F  )ب �t� ی��@
24.���ل"� ال�#�ص! و ال	��رات ال
 

 ا��V7رات ا���0ی	 ا^ر��	  .ب

إن ال�ضb ا9f�w :� :� ت�8ی7 ال	��رات ال
@�ی� أ6 ��8م ل
�FلR ���رت�              


S ت!آ�R �	9 ��ی�ة �  آ
	�ت ل7    � D$ر��
��5  :� و;o وا��، آnن �t�  ی� 

           ��$��
�D ص� P�m�: ��$ ��� Y$�� Rل�F
إ��اه	� ض!ورة :�7 ال�
	�ت  : ل


�7 ال�!$��    . ال"�ی�ة واpw!ى ت!ت�R �	9 ��ی� �و�  ال	��� :� $�3 آ�R ت

             d$!ی �	ل7 ت!د :� ال�روس ال��$�8 � R5!دات وت!اآ�� S
� 9	�2�أن ت�!ی�Cت�� 


D اw���ن ���xا �  �9 هE. ال�Cر   � .ی�Cت و�  7e ل7 ت�Y8 أه�ا:��    ال�FلR وی"

وت#7�8 ال	��رات ال!`���� ل
@� إلS ���رات ص@�!ة و6 شd أن ال���ب    

ال"�� ه� ی��ف إلS إآ��ب ال�Fب أآC! ��د �  هE. ال	��رات، و�
S ال�8`7      
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 .8، ص آ��ب ا���	 ا����	 إ�2 أیB؟ آ��9 ال#�;�، �	�د  



       7�
�7 ال�!$�� أن ی�nآ� �  و��د هE. ال	��رات ;9C إص�ار ال�
�9 آ��ب ل��$


S ال���ب � . 

��ن �  ال	��5 ه#� ت�8ی7 ت�Qر ل	"	���  �  ال	��رات ال
@�ی�       ول�8 ی

          ��
�� ال�� ت#�mي تo ال	��رات ال!`���� اwر$�Q5ع، ال��م، ( ال��	ا���

 ).ال8!اءة، ال���$�  

���7ع -1Iرة ا�V1 

            7�
�ی|S ا���	�ع :� ���ة اw:!اد $�ور ��7، إ6 أن �DC�Q :� $!ا�� ت

  �
�
; ��$!�  �  ��ا�R �ص�ل $d$�F إلS ال�8ر الEي ت#�2. �  ال�	�     ول
 . ال
@� ال

 :. ال	��رة ��8!ح أن  1.

��ن إل�D            .أ	���� �� ���CV 7ع، وت�ض� ل��	ل�رس ا��� d$�V ت���

D#� وال��ف. 


�ب، آ�ل�Cء :� ;!اءة      .بF	ال��ف ال b� ب $��ءم�
�n$ دة�	ض ال!�وت

 .ال	�دة ال	�	���، إذا آ�ن ال��ف ت#	��  ���رات ���8ة 

�دة، ت!ت�C $�ل��ف         .  ج� �
ت#�;� ال�Fب :�	� ا��	��ا إل�F$ D!ح أ��

 .   وت8ّ�م أداءه7 ل
�;�ف �
S ��ى ت7���8  . ال	�ض�ع

  �V1رة ا�RKم  -2

�8��� :� ال
@�ت       �ال��م �  ال	��رات ا�����w، ال�� ی��S ال�FلR إلS إ

 ��C#�wرة :� ال�5!ة      . ا��	ال .Eه Sإل ���ا�pw!ة، �#��� زادت    ول�8 اش��ت ال


�7 ال
@� ال�!$��،  . أه	�� ا6ت�Qل ال��52 $�  ال#�س    �و�  الm!ورة $	��ن �#� ت

   �@
ا�ه�	�م $�ل"��R ال��52، وهEا ه� ا6ت"�.، الEي �!��ا أن ی�
�D ��رس ال



ال�!$��، وأن ی"�9 ه	D اwول، ت	��  ال�Fب �  ال�ی/ $�ل
@� ال�!$��، wن    

 �Qل@� إت ��$!�ل، وی�5	�� ��ی�  ال#�س :� ال��ل7، و6 �ّ"� ل	  ی�	9 ال"��R      ال

� 6 و��د ل��،     �Q5ال ��$!�ال��52، وی��7 $�ل"��R ال���$�، ����� أن ال
@� ال

��	
 .   و6 أ�� ی��ّ

 �V1رة ا��5اءة  -3

           ،PQرج ال�p Rل�F

�7 ال
@� ال�!$�� ل�ت�� ال8!اءة ال	�Qر ا����w ل�

    Sج إل��وی#C@� أن ت8ّ�م ال8!اءة ل
�FلR         .  ت"!ی�Cت �pص� و��#���     وه� ���رة ت


�7 ال
@� ال�!$�� �  ;9C        –ال	��Cئ �
S      – الEي ل7 ی�YC ت�  � �;�F� $�ل��رج، ا

  �F��Cال �
7e ال"	
� ال	!آ��C� (    7e �Cى أو �q !Cpل�C   ( ����ى ال�
	�، :�ل"	

    �
 .;!اءة ال85!ة، 7e ;!اءة ال#�Qص ال�Fی

wا �
�3       :� ال	!�$ �#��C�� �: bm�
�7 ���رة ال8!اءة، 6 $� أن �ولS �  ت

��$�ت ال	��;��، ال�� ;� ی�ا���� ال�Fب Qت    و:� ه . ال�$��E. ال	!�
� ت!ت�C ص


�7 اwص�ات �pص� :� ال8!اءة ال"�!ی�   ���$�ت ال	��;��   . ال8!اءة $�Qو�  $�  ال

ال�	��x $�  ال!آ�ت ال�Fی
� وال�Q8!ة، وآEلd ال!وف ال��            : :� هEا ال	"�ل  

     oى ص�ا�!pوأ o`ص�ا �� ).ي+و(ت!د أ���

4-  	���Kرة ا��V1 

   Cت!ت� R��� $�  $��8 ال	��رات، :�� تnت� $��         تnت� ���رة ال���$� ��pn!ة $

و��2! ه#� إلS أن ال���$� �	
�� ذات ش�8 ، أ��ه	� }ل�، واpl!              . ���رة ال8!اءة

�
ال�tص� $!�7 �!وف    ) الّ!آ��(والY2 اlل� ی��ي �
S ال	��رات اlل��   . �8

    ��$!�8
�، :��   . ال
@� ال�!$��، و��!:� ال��"��، وال�!;�7 :� ال�
R   أ�� ال"��R الF

  �@
 .ال	�!:�  ال"��ة $�ل#�، وال	5!دات، وا���tام ال



ی�Q8 $�ل	��رات اlل�� :� ال���$� ال�!$��، ال#�ا�� ال�2
�� ال�f$�� :� ل@�                 

      9Qوف ال�� ی�!ال���$�، �9f ����ت ال�!;�7، ور�7 ال!وف وأش��ل��، وال

!وف          $ 9Qوف ��$�8 ل��، و6 ت�!$ 9Qال�� ت� d
�3، وتC$ ��m�$�8�6 .

        ،Dی����و�  ال�Y�2 اlل� أیmً�، ر�7 ال!آ�ت :�ق ال!ف، أو :� ت�D، أو :� 

وهE. ال�#�ص! وإن آ�ن $���m 6      . ور�7، أو ��م ر�7 ه	xة الbF8 وال�ص9    

ی	Z ��ه! ال
@� آ�fً!ا، إ6 أ��� ��	� :� إp!اج ال9�2 ال��م ل	� ی��R، و;�         

 ��V�8ث إ���#� �!ض ���رة ال���$�،     . � :� ال	�#S   لCً��، أو q	�ضً -أ���ً��  -ی

ی#C@� ال�Cء $�ل"��R  اlل� ت�ری"ً��، 7e ال���b رویً�ا رویً�ا، وذلd ل	����ة               

   ��$!�
	� ال�
 25.ال�Fب �
S ت�!ف ال9�2 ال	���ب ل

 ا���آ/  .ج

  ا���آ/0V�1م .1

�3 : ت!آ�R ل@� �  رآR ال�2ء$ S
� Dm�$ b/ 26.وض��أ�� �   

;�ل �JلP �  آ
	��  أو أآf! ل�5`�ة، ��اء أآ��o ال�5`�ة     ا�ص�Fح ال�!آ�R ه�   

 27.ت�ّ�� أو �q! ت�ّ��   

   �mأی S	ّت� Rن ری�ضّ�       ". ال�8ا��" ت!آ����; �#�ال�8ا�� �	b �  ;���ة ی

��Cرة �C!ی� و ت�ّ	S أی�m ال����ر وال�8��ن    $ �
t�.28  ا���; �
t� �: و 

                                                             
	� q!��ن ال	���� ال2	!ا 25�  ��.Y$ال�� b�!	ال .  

26
 A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, 

2007), hal 525. 
27

 .10، ص  �!�G1�;Y$�� b ا�!روس ا���ی	الS5FQ� g�2 ال@� ی�#�،   
28


�ف،  �� Zم ل�یR3Iوا 	��ا� N6 !?�7ن-$�!وت(، ا��#Cرف،: ل�� .643، ص )1984دار ال	



      ��� ��$!� �  ال�8ا�� ی�#� ;�ا�� ال#� و    ال
@� ال�!$�� ه� ت�2�	9 ;�ا�� ال
@� ال

 29.;�ا�� الQ!ف

 :ه#� ال��!ی�5ت �  ال�!آ�R �#� ال
@�ی�       

ال�!آ�R ه� ال	"	�ع ال���8ي �  آ
	��  أو أآf! و6 یxی� �  �ّ�      .أ

���5�.30 

��  :� ال"	
�       .ب� b5#$ �8 وت�8م
ّ� 31.ال�!آ�R ه� �"	�ع ال�#�ص! ال	�

آf!، ال��;� $�#�	� �C#��      ال�!آ�R ه� ال	"	�ع ال���8ي �  آ
	��  أو أ    .ج

 6.32ت#�ب ��#�ه� $�
	� وا��ة :�8  

�	�ذج آ�f!ة �  آ�م ال�!ب ل�9 یYCF      ال�8ا��  � �C#7 آ9 ی����ه�  


S آ9 �� ی	�9e هE. ال#	�ذج �  آ��#�  �. 

      �ال�!آ�R ه� �xء �  �#�ص! ال
@� ال�!$�� الEي ی���ن �  �
7 ال#

 أ�� :!وع  ال
@� ال�!$�� الEي ی�7      رأى �	� ���5ن أن ال#� ه�     . والQ!ف

 �
 33.ال8!اءة ا�pw!ة �  آ9 آ
	� و ��;�D :� ال"	

ال"	
� ال�� ت���ن �  آ
	��  أو أآf! :� ال
@� ال�!$�� ت�ّ	S ال�!آ�R أو       

R!ّآ	ال .           Rت���ن �  أش��ل �#�� ت!آ� ��$!�ال�!آ�R أو ال"	
� :� ال
@� ال

    ��$ Rإض�:�، و ت!آ� Rي،   إ�#�دي، و ت!آ�x"� R�5، و ت!آ�F� Rو ت!آ� ،��

:� ال
@� ال�!$�� ال"	
�   . ال�!آ�R ل�Z $�لm!ورة ُی�8ُ  �	
�ً    . و ت!آ�R ��دي
                                                             

29
  ،�	�� .3، ص )دار ال�	�، دون ال�#�: د�Y2(، 	 ا����	Z1�Y <0ا3! ا��� :Jاد 

30
 Muhammad Ramlan, Sintaksi, (Yogyakarta: CV. Karyono, 1991), hal 37. 

31 ، �#�� N وا��57ر NZو ا���ری Nا�0ص� 	��ا� H�3 N6 	�
�م ل
�CF;� و : ری�ض(، درا�دار ال
 .165-164، ص )1984ال2#!، 

32
�ن ا�K�7	 وا�?7�	 $�ري،  ��)	H ا���	 ا������� .28، ص)LIPIA ،1986: ��آ!ت�(، 01اد 

33
 M. Sufyan, Ilmu Nahwu/ Tata Bahasa Arab, (Yogyakarta: Kota Kembang, tt), hal 9. 



�

ٌ� آ	
ٌ� $9�2 وا�b :� ال
@� ال�!$�� ت#7�8 إلS ال"	
�    . ال�	
� ت�ّ	S ال"		�

��
��  هE. اwش��ل ا�����w، ی	�  أن ال"	
� :� ال
@�    . ا�6	�� وال"	
� ال5

آ9 �	
� ل�� ��#S ال�tص�،   . ال�!$�� 6 یxال ی��اص9 ت�Fی!ه� :� أش��ل آ�f!ة          

      S#�� x��	ت Dذات ��:�ت :� ش�9 :� ���ا6 /�$ .    �: �
أش��ل ت!آ�R ال"	

     �
S و�D ال��ی� ت�رس :� �
7 ال#� ��$!� 34.ال
@� ال

 35:ال5!ق $�  ال�!آ�R وال�8ا��    وأ�� 

 ال�!آ�R  وال�8ا��

�|!ی�   

      7�
�
7 ال
@� ت��� ی��ج إل�D ل�

 ل
�8ا�� ��Cش! 

 و[��5 


�7     �� ی��ج �
7 ال
@� ت� إل�D ل�

 ل
�8ا�� �C� !�qش!  

 

2.  / أ 0اع ا���آ

 :ال�!آ�R :� ال
@� ال�!$�� ی���ن �  ��� أ��اع �#��      

1.      D#� إل��	#� وال�	ال  � Pلnا��#�د، ه� �� ی� Rال�!آ� .   �
و ه� �	

��
�ال	��Cأ  ( ت�Cأ $��7 أو ض	�!     �	
� ا�	�� ه� ال��   . ا�	�� و :

!Ct9) والf� :ٌر�� 7ُ
�  �"�ه�ون-ال�
�� ه� ال�� ت�Cأ     .  �: �
و �	

9f� 9� . ی��R ال�FلRُ ال�رسَ   -�m! ال!�5$ :  ُ9
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 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need’s Pres, 2009) hal 14—

15. 
5�V� B،7 ال�5زان ��C ال!�	  $  إ$!اه�35A��� ا��� 	،  إ[�ءات ��7�N7 ا���	 ا����

 166: ص) 2011ال!ی�ض،(



2.    Dف إل��m	ف وال�m	ال  �  Rا�ض�:�، ه� �� ت!ّآ Rول  . ال�!آ�w�:

�� 6 ی"�ز أن ی��ن �"!ورا �9f  " ال":�"R د�pل �fوأ�� ال ،D�
� :

 ِRل�Fآ��ُب ال. 

3.          Sولwا S#�� �����	���ض�e o���، ه� آ9 آ
	��  آ���Cال Rال�!آ� .

 :وه� �e�e أ;��م  

ال�FلRُ    : ال�!آ�R ال�ص�5، ی���ن �  ال�5Q وال	�ص�ف، �9f     )أ

 .ال	�هُ!

 .ال�8ُل آ
¡�7 : ال�!آ�R ال��آ��، ی���ن �  ال	Jآ� وال	Jآ�، �9f    )ب


� :   9ٌ	�Cل �#9f� ،Dی���ن �  ال�Cل و ال  ال�!آ�R ال�Cل�،   )تp ء��

 .أ�pك

ال�!آ�R ال��5F، ه� �� ی�nلP �  ال	��Fف و ال	��Fف �
�D، ی����              .4

  9f� ،�	�#�$ PF� .ال�FلR وأD�p  : �!ف ال

5.   9f� ،ة��وا �	

�	� آ�: ال�!آ�R ال	"xي، ه� آ9 آ
	��  رآ��C  و�

 . ص�Cْ ���ء-�mْ! ��ت

�2! إلS ت���  ال�!آ�R ال��دي، ه� �� رّآR �  ا��wاد �  أ��   .6

  !2� bال��� Sدي �2! إل� 2�.36!، و�  ال

7.  

3.   Uری!� أه!ا�V6 أوا���آ/ وا�05ا3! 
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�	�ن ;�رة،  �  �� 	H ا���	 ا������� .13-10، ص )1969دار ال	��رف، : �Q!ى(، 



:�� . ی#C@� ت�ریZ ;�ا�� ال
@� ال�!$�� :� ��ار�#� $����Cره� و��
� �q 6ی�                

��، وال���C! ال�;�Y، و:�7 ال��م، وت�5¡7 ال	8!وء ت�5ً	�           Qال YF#ال Sإل �
و��

�و6 ی#C@� أن ی"!:#� ال�	Z ل��        . �ادم ال���C! وال8!اءة   و$�Eا :�� �  p . واضً

       7�#��
� ل����E ال	�ارس �	� یQی ��  �$ �
t#: إل���؛ �CQ�
�� �qی� �� S��

          D�ال� S
� D��D أو ی8!ءو��
S ت�8ی7 أل�#��7، وا�����8 ت��C!ات�7، و:�7 �� ی�	�

   
�D ال	��QQtن �  َ:ْ
� ال�8ا�� ال#� P���ی� :
ً�� ی�C! أ�qاره�،         ال�
�7، و�� ی

وی@�ض وراء ال�;�`Y ال
5|�� وال	�#�ی�،    . وُی�C  �  أو�D ال�tف وت�Cی  اlراء   

        9�

���5، ت�8م �
S ال�"!ی� وا8��6!اء وال�: /��C� 9 ال�8ا�����S ت��


D ال�Fب ال��Qt $�ل"����ت  وهEا �� ُش@D$ 9 ال#�ة،و;��  . وا�C#��6ط �Q .ل�


�9      إن إ;�م ال�� ���E :� ال	�ارس �
S ا��pف �!ا�
�� :� ا6:�!اض وال�

     � dذل bCی��5، و�� ی�!�ی!$��7 وی2@
�7 $	� 6 ی��#�7، وتo��5 ال�8ا�� وت

إ�!اف :� ا6ص�F��ت ال#�ی� والQ!:��؛ یQ!ف ال�
	�E �  ا�����ب          

       ���. �	� ی��9 �
�D ال7�5 وإدراك الCوال7�5، وی !�C��;�ت   ض�ا$� ال8!اءة وال�

  Rل���wی� :� ا�#� .ال	

           S7 إلe ،ولw�8م ا	ر�� :� ال�	#�� وال���ب ال	ال Sإل b�!ی dوإن ذل


S ت���C ال�8ا��، ور$��F $�ل
@� ت��Cً!ا و;!اءة وتEوً;� و:�ً	�،        � Dّرس و;�رت�	ال

 n�:.37ل��5 ال����E :� �	�ر���7 ال
@�ی�  

 : ه�أه�اف ت�ریZ ال�8ا��   وأ�� 


ّ�ه� �  الnFt ال#�ى الEى      ت���� ال�8ا�� :�    )أ pو Rل���wا ��Qت

         Rی�� �	�: nFtال D�أن ی7�5 و ��	�
��$ E�	
یEهR $"	�ل��، :���b�F ال�

 .:��"#DC، و:� ذلd ا;��Qد :� ال�;o وال	"��د      
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1	ال�آ��ر :t! الّ�ی  ���!،   R�Iا 	، �Aق ا��!ریU ا��Zّص	 �����	 ا����	 وا����
 .123 :، ص)ل��Rا ��ل7 : ال�8ه!ة(




S ال���5!، وإدراك ال5!وق ال�;��8 $�  ال�!اآ�R            )ب � E9 ال����	ت

 .وال��Cرات وال"	9


����E ت#	�� ال	�دة ال
@�ی� ل  )ج . 


���ت ال����E ال
@�ی� ت#|�	� ی��9 �
��7 ا6���5ع $��، وی	�#�7            )د �ت#|7 �

       �C8ً�ا ی� ل�7 و�D ال@	�ض، وأ��Cب     �  ��8 ا��wل�R وال��Cرات 

Rل���wا .Eال!آ�آ� :� ه. 

وت���� ال�8ا�� :� ت��ی� ال����E د;�  ال	��|� وال	�از�� وال�7، و          ). 

 wوق اE7���5 ال� .دا$Sت��ن :� 

�،    )و �
S ا���	�ل ا6ل�5ظ وال�!اآ�R ا���	�6 ص� Eال���� Rت�ری

     ��$!�
� ال	"
 .$�دراك ال�Qt`� ال5#�� ال��
� ل

� )ز �Qی� ال�@
 .ت��ی  ال��دات ال

تxی�ه�F$ 7`�5 �  ال�!اآ�R ال
@�ی� وإ;�اره7 $�ل��ری� �
S ت	��x الnFt               )ح 

�o ال�Qاب .38 

H ا�05ا3 .4��� N6 	1!Z��7ا� aQا���ا!/  أوا���آ

�� الEي            �CFب ال�
�wی�، ه� ا�إن أ:9m أ�
�ب :� ت�ریZ ال�8ا�� ال#


S �	�ر�� ال@� ا��	���، وآ���، و;!اءة، وآ��$� � �	��و�
S هEا ا��wس    . ی


�ون  p  $ی�8ل ا �	ل آ�	���6�:-     Rوال��ری ،��Qی� ال�@
 و��آ�ة ا��wل�R ال

    �wب ا�
�wه� ا ،�Q�� �Cت�ری ���
�        �$6 7e  ی� و���fل :� ت�ریZ ال�8ا�� ال#

أن ی��5 ال	�رس أ��م ال����E ال	"�ل :� دروس ا��6	�ع، وال���C!وال8!اءة     


S ال�8ا�� ال#�ی� $/ ی2�!ون $"��ت�7 إل��� ل
7�5 وال���C! وال���$�              � Rال��ری

 .دون ض@� أو إر�qم
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B ا��`�ی	 وا���
a ، ��  ش�ت�دآ��ر   � 	H ا���	 ا�������1996دار ش�دو، : ال�8ه!ة( ، 

�� ال�fل�f، ص)CV ،: 201-202. 



 : یZ ال#� �� ی
�   و�b ذلd :�ن �  أه7 الF!ق ال�8
��ی� ال�2`�� :� ت�ر        

	 ا���ی5 .1�� :	 ا�5


� وال�2اه�             f�w�$ ����C7 اتe ،�5 ال���8ةوت�8م هE. الF!ی�8 �
S ال�Cء $

وا��wس  الEي ت�8م �
�D هE. الF!ی�8 ه� �|!ی�         . ال	Jآ�ة ل�� وال	�ض� ل	�#�ه�

     Rال��ری !e�8ل أ��ی�   آ	� أ��� ت����ف ت��5 ال�8ا�� وا��|��ره� $����Cره� �q         . ا

  �
و;� أدى ا���tام هE. الF!ی�8 إلS ا�Q!اف آ� �          . :� ذات��، ول��o و��

ال	�رس وال�
	�E �  ت#	�� ال�8رة �
S تY�CF ال�8ا��، وت��ی  ال�
�ك ال
@�ي      

7�

D�: 7 ال����E ال�8ا�� �8CV ل�E. الF!یP;�� �8 ص#���،            . ال��:�ل	�;P الEي ی�

    !�C� ال�� ی����ن :��� إلS ا���tام هE.     6 ی	�9e و6 ی�8!ن �  ��ا;P ال�

 . و�  أه7 ال��R ال	Jل�5 و:�8 ل�E. الF!ی�8 آ��ب ا$  �9�8       . ال�8ا��

            �: 98�والF!ی�8 ال�����8 ه� إ��ى V!ق ال���5! ال�� ی������t ال


�م إلS ال	"��ل،  ��!:�، أی� آ��o هE.              (( ال�ص�ل �  ال� ��:�ل��8س دا`	� یnت� $

�:!�
�D، إذ ه� :� ال�ا;b ل�Z إ6         :
  ت��b�F  . ال	� Z�8	9 $�ل�� S
� D�#Cأن ت 

       /Cال D�: S��� 39)).إل�;� ل
D��C2$ D�C2 الEي �!ف وا

وال�5! :� ال��8س ی#�98 �  ال���8ة ال���� إلS ال�6ت ال"x`��، أى �              

ول	� آ��o ال"x`��ت ;� 6 ت#�Fي آ
�� تo       . ال�8��ن ال��م إلS ال�6ت ال�tص�   

 :�8 أدى هEا إلS الEف وال��8ی! وال�nوی9،          - وهEا �qل�C �� ی�ث    – ال���� ال���8ة

 .وا��pف اlراء :� ال	�nل� ال�ا��ة  

و $�ل!7q �  ���ل� و�!�� ��5 ال�8ا�� $�E. الF!ی�8 إ6 أ��� ت���د           


S ال�5 وال	�آ�ت ال�	��ء، و��م ا��6	�د �
S الZ5#، وا�8��6ل       � Eال����

 /Cا�$�اع وا6$���ر  آ. :� ال S
�P :��7 ال�8رة �mت ���و�  ��وئ هE. . 	� أ
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�	�ن ;�رة،   �  ��� ،	5
��	 و01ا<- ����H ا���	 ا����	، درا��ت ���دار : ال�8ه!ة(

 ،!Q	$ رف�����، )1972ال	�fال ��CF258ص ، ال. 



الF!ی�8 أی�m، أ��� ت�Cأ $�w���م ال���� ال�
�� ال�� ت��ن �qل�C ص��C ال7�5             

                R�Qأ $�ل�C/ ت��ا�دراك؛   ��وا�دراك 7e ت#��� $�ل"x`��ت، أي أ��� ��Z ;�ا

��5ر ال����E   . وت#��� إلS ال��9  Sا إلEو;� أدى ه�و;� ه"!ت  . �  درا�� ال#

    Eي ل�ى ال�����@

	�� أ��� 6 ت���ن ال�
�ك ال� oCe أن ��و�b . هE. الF!ی�8 $

و�  أش�b آ�R ال#�  . ذلd، :	� تxال هE. الF!ی�8 ت"� أ��Qرا ل�� ه#� وه#�ك        

 .ال	Jل�5 و:�8 ل�E. الF!ی�8 آ��ب ا$  �9�8     

2.  	A�
���Cا 	ا���ی5: 


� ال  f�w�$ ء�Cال S
وهEا ه�    . �� ت2!ح وت#�;�، 7e ت��#�C �#�� ال���8ة       �

       ��$!���ی�، ��|7 ا�F;wر ال�fال �
أ�� :�  . ال	��q bCل�C :� �#�ه� ال#� :� ال	!�

ال	!�
� ال	����F أو ا���ادی�، :�روس ال#� �qل�C �� ت�Cأ $#� آ��9، ی8!أ       


S ال�2اه�، 7e ت��#D#� �C ال���8ة        � xال�!آ� b� �;�#ی9    ول�8 . وی�� أری� $�� ال�

   b��� ش��ت�� b	"ال�� 6 ی ،S���
� ال	��Cرة ال	f�wا  � �
tال� .   ،dذل bو�

:�8و;b هEا ال���ی9 :� ��2
� ال��
P :� ص���q ال#�Qص، ��S ت�m	  ال�8ا��        

ال	�Q8دة، :���o ال#��"� ه� ا���ءة إلS أذواق ال����E �  الF!یY ال#�Qص           

�� 6���اء ال�8ا�� ا#FQ	ي ال��3    . ل	!ادة :� ال	�ض�ع ال#$ Y
Vول�8 أ


S هE. الF!ی�8 ا�7     �  �f��Cی�8 ا���6ا`��  "ال!Fال "         �#�w �8�;د !�q ��	وه� ت�

       ��	�ول�  . 6 ���8!ئ آ9 ا��6�	�6ت ال
@�ی� ;9C  ال�ص�ل إلS ال���8ة ال�� ت


o5 اlراء :� ال	�nل� ال�ا��ة    �pا �	ل dالEآ !�w7 ال�8ا�. آ�ن ا|�� ال#�ی�،    :	

  9;wا S
 .آD�: ��#� 9 أآf! �  رأي وا�� �

 .Eه oC��ی��#�   ((إلS ال�5
��ف اwل	���   ) ا��V�C#��6  (الF!ی�8   و;� 

ذات   " الF!ی�8 ه!$�رت  "، وV!یD�8 ال�� ت�!ف $��7     )):!دریd ه!$�رت   

. ال	���8 وال�!ض، وال!$�، وا��#�Cط ال���8ة، وال�Y�CF     : ال�Ftات الt	Z، وه�



)) ال#� ال�اض�((آ��ب . ! ال��R ال�� ألo5 و:�8 ل
F!ی�8 ا��V�C#��6      و�  أش�

 .ل����ذ �
S ال"�رم 

وال"�ی! $�لEآ! أن �Q		� �#�ه� ت�ریZ ال
@�ت :� أ�!ی�� و��|7 $�د      

�  ز�  $���، وا���5دوا :� وضb �#�ه�    )) ه!$�رت  ((أور$� ;� ه"!وا V!ی�8    

     �
p  $ت �#�ه7 و:� ت�ری��� $�5!ة ا�@
���          ال��
ون ال�� ت!آx :� ت��ی  ال	
�� ال

 �

�� ت�8ی	�� تEو;��     . �
S درا�� ال#�Qص ال
@�ی� ال"	��
ول�##�   . درا�� ت

! أآf! �  أه
D وأ$#�ء �
�تD     )) ه!$�رت  ((��زل#� �Q!ی  �
S ال�b�2 لF!ی�8        

�P ال
@�ي ل�ى ال#�ش�� :� آ9 ���ن     m40.وال#��"� ه� ال 

 �1دة ا���آ/ و أه!ا�V6  .د

 والQ!ف  ال#�  ی�اص
D  الEي ال��ریZ   أدوات :�� ال�8ا�� أو   ال�!آ�R  ��دة


	�	� الEيّ�
� :� ;�9  و. ال	�ر�� :� یt� ا���; �@
 ت�2�	9 ه�  ال�!$��  ال

 . الQ!ف  ;�ا�� و ال#� ;�ا�� ی�#� ال�8ا�� ����   ال�!$��  ال
@� ;�ا��


�7 ال
@� ال�!$��، 6 ی	    ال�!آ�R و �
	�� أوال�8ا�� ��7 ��ا :� ت��  دون ت

        ��wن ال�8ا�� ه� و��
�     . ال�Fب $#�ء ال�
	�ت :� ال
@� ال�!$�� $9�2 ص

 .ل¤p!ی  �9f ���رة ا��6	�ع وال��م وال8!اءة وال���$�

 7
� � ه	� ;�ا�� ال
@� ال�!$�� ��7 ��ا، 6 ی	�  ل
	!ء :�ه	�       والQ!ف  ال#


�م و ال#�   و ��ه!ا :� ال
@� ال�!$�� �  دو��	�، ��S ;�9 أن ال    �Q!ف أم ال

 41.أ$�ه� 
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6�0ن ا���	 ا����	،  ال�آ��ر �
� أ�	� ��آ�ر،   Uری!�2002دار ال�5! ال�!$�، : ال�8ه!ة(
 .299-297، ص )

41
 K.H. Moch. Anwar, Ilmu Sharaf, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003) hal 111. 



     � ��$!�ا��!اب أو ال#� ه� �
n$ 7ص�ل ت�!ف $�� أ��ال ال�
	�ت ال

وال#� ه� ی�!ف $�� و[��5 آ9 ال�
	� دا9p ال"	
� و         42.��/ ا��!اب و الC#�ء    

 43.ض�C أواp! ال�
	� و آ���5 إ�!ا$��   

    �	�
Q:  �	ف 6 ی!Qوال �
7 ال#� d7     . وراء ذل
$nص�ل   الQ!ف ه� �

 و:�   44.ت�!ف $�� ص�¥ ال�
	� ال�!$�� و أ��ال�� ال�� ل��o $��!اب و 6 $#�ء       


7 الQ!ف ه� �
n$ 7ص�ل ی�!ف $�� اw��ال أ$#�� ال�
	� ال��      � ،!p{ آ��ب

 الQ!ف ه� ;�ا�� ت�!ف $�� ص�¥ ال�
	�ت ال�!$�� و        45.ل��o $��!اب و 6 $#�ء     

         �D ا��7 وال5�9 ال	�Q!ف و 6   أ��ال�� ال�� ل��o $��!اب و 6 $#�ء و ��ض

��ل ال"���ة    :wت و 6 �  ا��#C	ال  � /C46.ی 


7 :� ال	�ارس   ّ�
�7 ال
@� ال�!$�� ال�� ت��ه�   . ��دة ال�8ا�� آ���ى ��اد ت

       �����wرة ا��	رة وال��	�8س ال	و:�8 $ �
. ت���ن �  ت!آ�R ال�
	� أو ال"	

     �e�e  � ت���ن ��
 : أ��اع، �#�� وال��ری�Cت �
S ال�8ا�� أ;ّ

1.      7�
����� ال�!C$ �8:و �
 .ت���  ت!آ�R ال�
	� أو ال"	

2.         7�
����� ال�!C$ �8:و �
 .ت��C! أو ت!ت�R ال"	

3.       7�
����� ال�!C$ �8:و �
 .ت@��! ال�
	� أو ال"	
� ��S ت���ن ال�
	� أو ال"	

                                                             
42

 .9، ص  �!�G1�;،Y$�� b ا�!روس ا���ی	الS5FQ� g�2 ال@� ی�#�،   
43

  J:اد ،�	�� Y�Z1 !3<0ا 	��ا� 	 .17، ص �!�Y$�� b، ا����
44

 .8، ص �!�G1�; ،Y$�� b ا�!روس ا���ی	الS5FQ� g�2 ال@� ی�#�،  
45

2005أودي $!ی@� ، : $#"!���� (،06اQ! ا�`�ف N6 <0ا3! ا�.�ف أ�	� دی!ا$� الC#"!ي،  
 .3، ص )

46
 Hifni Nasif,  Qawa’id Bahasa Arab,(Jakarta: Al-Hikmah, T T), hal 1. 




�غ ال@�ی� ���رة ال
@�ی�    Cو[����5 �����ة ل ��$!�
�7 ال
@� ال�. ال�8ا�� :� ت

 ال���  ت�Q! ال�8ا�� و��
�، wن ال�8ا�� و��
� �  و��`9 ال�� أن ت�ّص9      و

   �� 47.ال����E ل8!اءة و ��د�e وآ��$� ص

 R7 ال�!آ��
�ه� ال	�اد ال�� ت�m	  �  ;�ا�� ال�
	�ت أو ال"	9    ��دة ت

       �����wى ال��5ی� أو آ�5ی� ا���� Y$�Fت)SK/KD (       ی��وت��#� $�ل�8ا�� ال#

 .لQ!:�� وال�8ا�� ا

 �  ;�ا�� ال�
	�ت أو ال"	9  �ا�!:ی ی��b�F ال�Fب أن      ،و $�E. ال	�اد


� 48. ال	8!رةال"	�9ا ال	8!رة و ی"

         ،R7 ��دة ال�!آ��
�
�7 ال
@� ال�!$��، أه�اف ت��  آ��ب ��9p إلV S!ق ت

�#� :ی

�!:� و[��5 آ9 آ
	� ال"	
� و:�7 آ��9 ال"	
�    )أ � S
 .;�رة ال�Fب �

�� $����tام ;�ا��ال
@� :� آ��$� أو      ;�رة ال�Fب أن  )ب Q9 ال	9 ال"�ی"

�YF ل���C! �  اw:��ر أو ال	��2!   . 

ال��F!ة �
S ال	�ا9p و ال	�tرج �  ص�¥ ال�
	� و إ��اث ت@��رات �
S     )ج 

 .ش�9 ��#S ال�
	� و[����5 

7 ��#S آ9 ت@��! :� ش�J� 9آ� و��8�8 و ی�8ر �
S ت�8ی7       )د �: S
ی�8ر �

�أش��ل �Qال �	
 �t��6 .49ا�� :� ال
@� ال�!$�� :� ال��م و ال���$�    ال�

                                                             
47

 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), hal 85. 
48


�	�� :� آ��ب ال �
	�� ال�� أل��5 أ�	� ��S ال	�����! ل	��ی�! �  ���ى ال	�اد ال���ر;� ال
��ی� ا������ال	��fر�� ال�	
 .21 ص �!�b ال��$Y،،  ر�� ل

49
 Muhammad Yunus, Metodik Khusus Bahasa Asing, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1983), hal 26. 



�!ری
�ت ا���اآ/  أه!اف .1 : 

    S
�� ;!اءة هE. ال���ة أن ی��ن ال�ارس ;�دًرا �$ b;ی��: 

 .أن ی��8ر دور ال��ری�Cت :� ت#	�� ���رات ا���tام ال�8ا�� ال#�ی�          )أ 

��اع ال�2`�� �  ت�ری�Cت ال�!اآ�R       )ب w3 ا�$ S
 .أن ی��!ف �

 . ال	��رات ال
@�ی� ال�� ی��ف آ9 ت�ریR إلS ت����Cf       أن ی��#��   )ج 

 .أن ی	�x $�  ت�ری�Cت ا�C��6ال وال��ی9        )د 

 .(         S$!�
D#� 7 ال#� ال� .أن ی#�8 ال��ری�Cت ال�اردة :� ال���ب الEي ت


� �  هE. ال���ة p	�� �  ص�5ت ت�ری�Cت ال�!اآ�R      )و tأن ی��. 


�5 ال��ف ل�#	�� ال�8رة        )ز �t� ت�Cت�ری ��	p 7	Qام   أن ی�tا�� S
� 

�#���ی� �� .;���ة 

 :ا�0��7ى

   ���
� 7�Cم ت�ریx
�ی� ���#� ی���
�7 ال�Fب ;���ة �وه#�ك أ��اع    . ت

       �

��5 �  ال��ری�Cت �Eآ! �#�� $�ی"�ز �� ی�t�: 

 ال��!ار   )أ 

 ا�C��6ال )ب 

  �Jال و��اب )ج 

 ت�ی9  )د 

 .(  �
��wت��ی  ا 

  ال��ریR ال�!�S  )و 


S   )ز �
   ال��ریR ال��

 ت�	
� )ح 

  ت!آ�R �	9 )ط 



  �ریR ال	xاو�� ت )ي 

 50. ت!�	� )ك 

 

 

2.    /�5!یH �1دة ا���آ 

  :�ش!ح ;�ا�� ال�
	� أو ال"	
� ال	8!رةت�2	9 �
S ال	�دة ال!`����،   .أ

 ال!`����ال	�دة وت���ن . )SK/KD( ا�����w ءاتأو آ�5ءات  ال��5��ی�!�

 �	�و �	� ) Pola Induktif (ا8��6!ا`��  �	�Fن ال�!ت�R ه� 


� وال2!��� ا8��6!ا`��	�  ).Pola Deduktif(ا��#��6��f�wی���ن �  ا 


� إلS ال�8ا�� و �	� ا��6#���� ی���ن �  ال�8ا��f�wا Sإل. 

 :�9f. ال��ری�Cت، �
S اw;9 إل�e Sث ت�ری�Cت  .ب

• �
 .ت��C  ال�
	� أوال"	

• �
 . ت!ت�R ال�
	� أوال"	

 . ال�
	� أوال"	
� ت@��! •

3. � :ا���اآ/ ��7دة ا��Zص	 ا���7ی


 )أ Qد :�ال��9 وQدة $�  ات�� Rدة ال�!آ��	5!دات $	ع ال�	وا��6 

dالEض���ت�� وآ��. 

 .ال���8ة آ���
� )ب 
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��	�،. د  V�	�ىرش�ي أ�Pت أ���� B5A���� 	H ا���	 ا������� N6 G;�7!��(،  ا��	ال ��ّ� :
 .654، ال"xء اwول، ص)����� أم ال8!ى



 ;�ا�� و ال#�ی� ;�ا�� ت�2	9 ��دة ال�!آ�R: ال�!اآ�S: R ال�Qق )ج 

��:!Qال. 

�|!ی� :�8 ل�  أی�m ���5م ا���	�ل ال"	
� :� : ال���8�CF )د  Zدة ل��	ال

 .وال���$� ��5ال2 ال��اص9 :� ت��8�CF ال#� وی	� 


� :�  ال�!آ�R  أن ت��ي ��ادی#C@�: ال�ض�ح و ال"Eا$�� ). fأ� S
�

 ش!ح واض� $�/ ��دة ��f!ة ل�ه�	�م ل8!اءة وآEلd ال���
� و�	9 

 ��وال	�#S أال���$� �  ��/  واض� ��ت!تCو .:� ال��7�5
� و�!ی

b/ وض��ا$� �  E�اد و�	ال) lay out( R��#ر ال�� ت��Qوال 

 .ع�ل	�ض�$

 .�#�;���2 :� ا��6	�ع ��دة ت����9 ال�!آ�R ال	�دة : ال����9 )و 

 .أي ت��	�� ا��!اب وال�Q!یP وآEالd ال	5!دات :ال���;�� )ز 

ال��ری�Cت ��#��� �
S اw;9 إل�e Sث ت�ری�Cت ال�� ت#��R : ال�#�ع )ح 

 E$.51لd ال	�دة
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	�� ال�� أل��5 أ�	� ��S ال	�����! لال �
�	�� :� آ��ب �ر;� ال���ی�! �  ���ى ال	�اد ال�	
��ی� ا������ال	��fر�� ال�	
 .26-23 ص �!�b ال��$Y،،  ر�� ل



 

L��_ب ا��
 ا�

�V�����5!یH ا�
� �ت و 


	 ا��ي أ��� وزارة آ��ب دروس   
�ة <.�ة B3 - أ���� 	ا���	 ا����

��	 إ !و � ا�&%ون ا�!ی


�C الEي ألD5 وزارة الJ2ون ا         آ��بF
ل�ی#�� إ��و�����       دروس ال
@� ال�!$�� ل

 �#�2014
!وف  PQ  ل$ Sولwا ��CV ش! $"�آ!ت�، ه��� Time New Roman ال

12pt  و A_Nefel_Adeti_Qelew_18p,  Adobe Arabic 24 ،و� Dل  ��`� وأ�� �2!ة ص5

ه�ای�ت و :Jاد �V!ي، و���ه	�  .  �#�� ��!ا  و��Fل�D ال�ج د   X 28 21ر�7 

��ص!       ��� وی#7�8 إلS    و :� هEا ال���ب ��� أ$�اب،     .ال���$� ��!وآ�  و دا:� أ:!ی�

 :ی�#� آ��$�   


�C الEي ألD5 وزارة الJ2ون ا         آ��ب -1F
ل�ی#�� إ��و�����       دروس ال
@� ال�!$�� ل

 �#�2014 

� اwولS ال��ش! PQ ل�!	
 : ل

��ت    : اwول ال�Cب   .أ��Cال ��Qt2ال 

��     .ب�fب ال�Cر�� : ال�	ال �: ��ّ�� ال	!ا:Y ال

 ال�Fب ال��   :� و ا�w!ة :�  ال��ة: ال�fل/   ال�Cب .   ج


�C الEي ألD5 وزارة الJ2ون ا         آ��ب -2F
ل�ی#�� إ��و�����       دروس ال
@� ال�!$�� ل

 �#�2014

�  ال��ش! PQ  ل�!	
���   ل�fال: 



 ه�ای� ال�Fب و ال	�!ض  : ال�Cب ال!ا$b     .أ

 ال	�#� و ال��ة : ال�Cب الZ��t   .ب

 ال	�#� وال#|�م  : ال�Cب ال��دس   .ج

���رة ا��6	�ع و���رة ال��م : و:� هEا ال���ب ت��� أر$b ���رات ه�      

و���رة ال8!اءة و���رة ال���$�، وزی�دة ال	5!دات ;9C ���رة ا��6	�ع و ال�8ا��  

��ص! ��Cاv ال@�ل� :� آ��$D أن ت�!ف ال	��رة          . ��6	�ع$�� ���رة ا Rآ� �	آ

��� ال�!�� وال�;� وا���دة :� �	9 ا�w	�ل، :�#��� ی�8م ش�t  $�ل�8ء         n$

�ض!ة �!ا��ً� ال#YF ال"�� ل�ل�5ظ وض�C ال�!اآ�R ال
@�ی� و�!ا��ة أ��آ           �

�8ل إن هEا   ال�ص9 وال9Q5، و�����tً� ال�Qت ال	�C! �	� ی�8ل، �#�`E ت  

وت�#�ع ال	��رات ال
@�ی� إلS أر$b ���رات    . ال�t2 ل�یD ���رة :� ال�ی/

 52.���رة ا��6	�ع و���رة ال��م و���رة ال8!اءة و���رة ال���$�: ر`���� ه�   

��دة ال	5!دات :� اwول، 7e ��دة  . وال	�اد ال�را��� :� هEا ال���ب �#|	� 

 و��دة ال	�د�e، و��دة ال8!اءة، و��دة ال���$�    ا��6	�ع، و��دة ال�!آ�R وت�ری�Cت��،   

!�plع،  . :� ا�	5!دات و��دة ا��6	دة ال��  � �	اد ال�را��� �#|�	و6$� أن ال

آ	� آ�R أ�	� . و��دة ال�!آ�R و، و��دة ال	�د�e، و��دة ال8!اءة، و��دة ال���$�

   D	
� /��ی�  ت�Fی! ال	�اد ال�را��� ال
@� ال�!$�� ل
	�ر    "��آ� :� $�fأن  " �� ال

ت!ت�R ال	�اد ال�را��� ال
@� ال�!$��، ه� ��دة ال	5!دات و��دة ا��6	�ع، و��دة      

 53.ة ال8!اءة، و��دة ال���$�ال�!آ�R و، و��دة ال	�د�e، و��د

                                                             
52 ��	5�C� ، B اv و ��ص! ��C اv ال@�ل� ��C الA��� ا��� 	7أ�U إ3!اد ا��K/ ا����
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	�� ال�� أل��5 أ�	� ��S ال	ال  �
�	�� :� آ��ب �ر;� ال������! ل	��ی�! �  ���ى ال	�اد ال�

��ی� ا������ال	��fر�� ال�	
 .7 ص �!�b ال��$Y،،  ر�� ل



وهEا ال���ب  !�q�Eا$� �  ال�Qر و �
S ا�q !�w! $�ل�!�	� ول�          

   �8: ��$!���q D! واض�، و6 ی���   وال	�ض�ع ل�9 ال�رس : . ت��R $�ل
@� ال


7، وال	�"D�: 7، و ت!�	� ال	5!دات  �ل�  ه#�ك ت��� ���ی�! ال��5ءات     . �!ش� ال	

�����wوآ�5ءات ا. 

 :أ�� ال	�اد ال�!آ�R ال�� �
7 :��� �  هEا ال���ب، ه�     و

1.       � .9:� ال�Cب اwول ی2!ح �  ا��7 ال#�!ة وال	�!:� :� ص5

�� ی2!ح �  ال	��Cأ و       .2�fب ال�Cال �:  !Ctص�5(ال (   � .24:� ص5

3.        � .36:� ال�Cب ال�fل/ ی2!ح �  ال"	
� ا��	�� :� ص5

4.         � .59:� ال�Cب ال!ا$b ی2!ح �  ال	�Qر :� ص5

5.       � .84:� ال�Cب الZ��t ی2!ح �  �!وف ال�PF :� ص5

الm	�`!   (ال	��Cأ  (:� ال�Cب ال��دس ی2!ح �  ال"	
� ا��	��       .6

b	"ال+(!Ctال)رع�m	9 ال�98�  :� ص5)) ال5. 

��V - ب����5!یH ا�
� �ت وN6 /آ��ب دروس ا���	   B3 01اد ا���آ

  ��	 إ !و �
	 ا��ي أ��� وزارة ا�&%ون ا�!ی���� 	 ا����

�H ا���Kة وا�6��7	 N6 ص��	      .1Iا B3 ب ا^ول ی&�ح�
 .N69 ا�

Rت�8ی7 ��دة ال�!آ�  S
�	� ا��6#����     :� ال�Cب اwول ت�2	9 �)

Deduktif(   � ال�8ا��ی���ن �
f�wا Sت   . إل�Cت�ری Dول. 

     �#�
�  :و�  ���ی�! ال�tص� ل	�دة ال�!آ�R یQد  : ال��ن وw ،7��


�7 ال	5!دات      �
�7 ال�!آ�R وال�8ا�� :� ت�ات�Qل $�  ال�8ا�� :� ت



ی�w ،�5ن ال�8ا�� ی#YCF     : ال���8ة آ���
� و.وا��6	�ع وآEلd $	�ض����

7�5    �
S و��
� ال�را��� ل�  $�3 ال����  
  .E ی�8ل أ��� ی��5 ص��$� ل

�w ،7ن ��دة ال�!آ�R اش�	
o ;�ا�َ� ال#�ی�      :ال�Qق :S ال�!اآ�R   و�

 ��:!Q��8     و.و;�ا�� ال�CFال�:        �mی� :�8 ل�  أی!|� Zدة ل��	ن الw 7��

�����5 ا���	�ل�� ال"	
� :� ال#� وی	�  ت��8�CF :� ال��اص9 ال��52        


�   ال�!آ�w ، Rن ت��ي ��دة ی��5: ال�ض�ح و ال"Eا$��    و.وال���$�fأ� S
�

 !�q 9$�Eا$� �  ��/ وضb       . :� �	9 ال���
� و ش!ح واض� ل8!اءة    

  .wن  �� و��ت ال�Qر ال�� ت�#��R $�ل	�ض�ع  ) lay out(ال	�اد 

�w ،7ن ��دة ال�!آ�R ت����9 ��دة ا��6	�ع :� �#�;���2    : ال����9و�.  

  .Q!یP وآEالd ال	5!دات ی��5، أي ت��	�� ا��!اب وال� : ال���;�� و

��� ت"� ت�ری�C وا��ا :�8، و�
S              :ال�#�عوw ،���#�� !�q ت�C6، ال��ری


d ال	�دة           �$ R��#ت ال�� ت�Cث ت�ری�e S9 إل;wا. 



 

2.          �
Zأ وا�!�
 .N624 ص��	 ) ص�	(N6 ا�
�ب ا�_� N ی&�ح B3 ا�7

�	� ا8��6!ا`�          S
(ت�8ی7 ��دة ال�!آ�R :� ال�Cب اwول ت�2	9 �

Induktif (    ال�8ا�� Sإل ���وال2! �
f�wت   . ی���ن �  ا�Cت�ری Dول. 

   �#�
�  :و�  ���ی�! ال�tص� ل	�دة ال�!آ�R یQن 6ی"� 6: الw ،


�7 ال	5!دات             �
�7 ال�!آ�R وال�8ا�� :� ت�ات6�Q $�  ال�8ا�� :� ت

  �
ی�w ،�5ن    : ال���8ة آ���
� و .وا��6	�ع وآEلd $	�ض���� �q! ص

   YCF#ی��5          ال�8ا�� ی ���
S و��
� ال�را��� ل�  ی�8ل $�3 ال����E أ� 

7�5
�w ،7ن ��دة ال�!آ�R اش�	
o :ال�Qق :S ال�!اآ�R   و.ص��$� ل�

  ��:!Qی� و;�ا�� ال��w ،7ن ال	�دة �����5 :ال���8�CF      و.;�ا�َ� ال#�

  CFت  �	ال#� وی �: �
���8 :� ال��اص9 ال��52    ا���	�ل�� ال"	


S    ال�!آ�w ،6  Rن 6 ت��ي ��دة: ل"Eا$��ال�ض�ح و ا و. وال���$��


� :� �	9 ال���
� و ش!ح واض� ل8!اءة  f/   . أ���ا$� �  E� !�qو

�w ،7ن ��دة ال�!آ�R   : ال����9   و.وضb ال	�اد wن  6 ت"� ال�Qرة�

ی��5، أي ت��	��  : ال���;��  و. ����9 ��دة ا��6	�ع :� �#�;���2ت

6، ال��ری�Cت �q!      :ال�#�ع و.اتا��!اب وال�Q!یP وآEالd ال	5!د  

��� ت"� ت�ری�C وا��ا :�8، و�
S اw;9 إل�e Sث ت�ری�Cت        w ،���#��


d ال	�دة     �$ R��#ال�� ت. 

7	 N6 ص��	      .3�Iا 	�ا�?7 B3 ی&�ح L��_ب ا��
 .N636 ا�

�	� ا��#��6��         S
(ت�8ی7 ��دة ال�!آ�R :� ال�Cب اwول ت�2	9 �

Deduktif(  ی���ن �  ال�8ا���
f�wا Sت   . إل�Cت�ری Dول. 



   �#�
�  :و�  ���ی�! ال�tص� ل	�دة ال�!آ�R یQد : ال��ن وw ،7��


�7 ال	5!دات      �
�7 ال�!آ�R وال�8ا�� :� ت�ات�Qل $�  ال�8ا�� :� ت

�w ،7ن ال�8ا�� ی#YCF    : ال���8ة آ���
� و.وا��6	�ع وآEلd $	�ض�����

   3�
S و��
� ال�را��� ل�  ی�8ل $�  �. �� ی��5 ص��$� ل
7�5   ال����E أ

�w ،7ن ��دة ال�!آ�R اش�	
o ;�ا�َ� ال#�ی�      :ال�Qق :S ال�!اآ�R   و�

��:!Q��8     و.و;�ا�� ال�CFال�: �: �
�w ،7ن ال	�دة �����5 ا���	�ل�� ال"	�

: ال�ض�ح و ال"Eا$��    و.ال#� وی	�  ت��8�CF :� ال��اص9 ال��52 وال���$�       


� :� �	9 ال���
� و 6 ت2!ح      �
S أ ال�!آ�w ،6  Rن 6 ت��ي ��دة f�

و !�q�Eا$� �  ��/ وضb ال	�اد wن  6 ت"�    . ال�8ا�� $�ل�ض�ح ل8!اءة   

�w ،7ن ��دة ال�!آ�R ت : ال����9  و.ال�Qرة�����9 ��دة ا��6	�ع :�  

ی��5، أي ت��	�� ا��!اب وال�Q!یP وآEالd   : ال���;��  و. �#�;���2

��� ت"� ت�ری��C  :�8،       6، ال��ری�Cت �q!   :ال�#�ع  و.ال	5!داتw ،���#�� 


d ال	�دة          �$ R��#ت ال�� ت�Cث ت�ری�e S9 إل;wا S
 .و�

 .N659 ا�
�ب ا��ا�G ی&�ح B3 ا�7.!ر N6 ص��	       .4

�	� ا8��6!ا`�    S
(ت�8ی7 ��دة ال�!آ�R :� ال�Cب اwول ت�2	9 �

Induktif (    ال�8ا�� Sإل ���وال2! �
f�wت   . ی���ن �  ا�Cت�ری Dول. 

��
�  :ی�! ال�tص� ل	�دة ال�!آ�R ی�#�   و�  �Qد : ال��ن وw ،7��


�7 ال	5!دات      �
�7 ال�!آ�R وال�8ا�� :� ت�ات�Qل $�  ال�8ا�� :� ت

�w ،7ن ال�8ا�� ی#YCF    : ال���8ة آ���
� و.وا��6	�ع وآEلd $	�ض�����

       7�5

S و��
� ال�را��� ل�  ی�8ل $�3 ال����E أ��� ی��5 ص��$� ل�.  

�w ،7ن ��دة ال�!آ�R اش�	
o ;�ا�َ� ال#�ی�   : �!اآ�R ال�Qق :S الو�



��:!Q��8     و.و;�ا�� ال�CFال�: �: �
�w ،7ن ال	�دة �����5 ا���	�ل�� ال"	�

: ال�ض�ح و ال"Eا$��    و.ال#� وی	�  ت��8�CF :� ال��اص9 ال��52 وال���$�       


� :� �	9 ال���
� و 6 ت2!ح     ال�!آ�R  ی�w ،�5ن ت��ي ��دة fأ� S
�

� ول�   !�q�Eا$� �  ��/ وضb ال	�اد. �ا�� $�ل�ض�ح ل8!اءة  ال8w�� 6  

�w ،7ن ��دة ال�!آ�R ت����9 ��دة ا��6	�ع :�     : ال����9  و. ت"� ال�Qرة�

ی��5، أي ت��	�� ا��!اب وال�Q!یP وآEالd   : ال���;��   و.�#�;���2

��� ت"� أر$b ت�ریC          : ال�#�ع  و.ال	5!داتw ،���#�� ت�C7، ال��ری���ت،  


d ال	�دة          �$ R��#ت ال�� ت�Cث ت�ری�e S9 إل;wا S
 .و�

 .N684 ا�
�ب ا�U1�Z ی&�ح B3 ح�وف ا���- N6 ص��	    .5

�	� ا8��6!ا`�    S
(ت�8ی7 ��دة ال�!آ�R :� ال�Cب اwول ت�2	9 �

Induktif (    ال�8ا�� Sإل ���وال2! �
f�wت   . ی���ن �  ا�Cت�ری Dول. 

   Rدة ال�!آ��	ص� ل�tی�! ال��
�  :ی�#� و�  �Qد : ال��ن وw ،7��


�7 ال	5!دات      �
�7 ال�!آ�R وال�8ا�� :� ت�ات�Qل $�  ال�8ا�� :� ت

�w ،7ن ال�8ا�� ی#YCF    : ال���8ة آ���
� و.وا��6	�ع وآEلd $	�ض�����

       7�5

S و��
� ال�را��� ل�  ی�8ل $�3 ال����E أ��� ی��5 ص��$� ل�.  

�w ،7ن ��دة ال�: ال�Qق :S ال�!اآ�R و�!آ�R اش�	
o ;�ا�َ� ال#�ی�   

 ��:!Q��8     و.و;�ا�� ال�CFال�:  �: �
�w ،7ن ال	�دة �����5 ا���	�ل�� ال"	�

  :ال�ض�ح و ال"Eا$��    و.ال#� وی	�  ت��8�CF :� ال��اص9 ال��52 وال���$�       

6�w ،�� ي ��دة��
� :� �	9 ال���
�     ال�!آ�R   تfأ� S
6 ت2!ح    9$  �

�   !�q�Eا$� �  ��/ وضb ال	�اد     و . ال�8ا�� $�ل�ض�ح ل8!اءة    w��   �"6 ت  

�w ،7ن ��دة ال�!آ�R ت����9 ��دة ا��6	�ع :�   : ال����9  و.ال�Qرة�



ی��5، أي ت��	�� ا��!اب وال�Q!یP وآEالd   : ال���;��   و.�#�;���2

��� ت"� ت�ری��C  :�8،          :ال�#�ع  و.ال	5!داتw ،���#�� !�q ت�C6، ال��ری


d ال	�دة        و�
S اw;9 إل�e Sث   �$ R��#ت ال�� ت�Cت�ری. 

6. N6      	7�Iا 	�ا�?7 B3 دس ی&�ح��ب ا��
ا��Q�7u (ا�7
�!أ  (ا�

G7?ا�+(�
Zرع(ا��u7)) ا���� ا� 	ص�� N698. 

�	� ا8��6!ا`�    S
(ت�8ی7 ��دة ال�!آ�R :� ال�Cب اwول ت�2	9 �

Induktif (    ال�8ا�� Sإل ���وال2! �
f�wی���ن �  ا    ��9 ه#�ك 6 ت�$  

 . ولD ت�ری�Cت    .ال�8ا�� و!��َ�ال2

   �#�
�  :و�  ���ی�! ال�tص� ل	�دة ال�!آ�R یQد : ال��ن وw ،7��


�7 ال	5!دات      �
�7 ال�!آ�R وال�8ا�� :� ت�ات�Qل $�  ال�8ا�� :� ت
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