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Abstract
This research aims to identify the common errors in reading Arabic texts among students and to identify
their causes. As for the research method, the researcher used a descriptive analytical method.
Observation, interview, and documentation were used to collect data. After the researcher carried out the
scientific research, I found that the common mistakes of the learner in reading Arabic texts are divided
into two types, namely, grammatical errors and morphological errors. Grammatical errors were the most
frequent errors in reading Arabic texts, with a total of 117, with a percentage of 92.12%, and
morphological errors, totaling 10, with a percentage of 7,87%. The factors that cause common mistakes
in the learner’s reading of Arabic texts consist of several factors, namely lack of knowledge of rules,
neglect of rules, unwillingness in the Arabic language and lack of reading Arabic texts.
Keywords: Reading, Popular Mistakes

مس عخلصأاشبحثأ
أوأمءأمهنجأ.هي فأهذاأاشبحثأاىلأاشعةافأعىلأالطخاء أاشاءعة أ يأراا أاشدوص أاشةاية أدلىأاشاالبأواشعةافأعىلأأس بءهبء
أية أأنأ.أواس عخ مأاشبءحثأاتمالحظ أواتمقءيةلأواشصاثعقأمجلعأاشبةءانت.اشبحثأاذليأاس عخ مهأاشبءحثأفهصأمهنجأوصفيأحتلةيل
رءمأاشبءحثأابشبحثأاشةلميأحفولأأنأالطخاء أاشاءعة أند أاتمعة مأ يأراا أاشدوص أاشةاية أتدقسمأاىل أنصعنيأويهأالطخاء أ
أينسبهتءأ111أواكنتأالطخاء أاشدحصي أيهأأكرثأ يأأطخاء أراا أاشدوص أاشةاية أحيثأيبلغأع دهءأ. اشدحصي أوالطخاء أاشرصفي
أانأاشةصاملأاشيتأتسببأالطخاء أاشاءعة أ يأ.% أ1،71 أينسبهتءأاتمئصي أ11أوالطخاء أاشرصفي أع دهءأ،% أ11،21اتمئصي أ
ند أاتمعة مأراا أاشدوص أاشةاية أتعكصنأمنأع أاشةصاملأويهأع مأمةاف أاشقصاع أوأاهاملأاشقصاع أوع مأرغب أ يأاللغ أاشةاية أ
. ورةلأراا أاشدوص أاشةاية
أالطخاء أاشاءعة أ، أاشقاا: اشلكم أاتمفتءحي
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan umum dalam membaca teks bahasa Arab di
kalangan siswa dan untuk mengidentifikasi penyebabnya. Adapun metode penelitian, peneliti
menggunakan metode deskriptif analitis. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk
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mengumpulkan data. Setelah peneliti melakukan penelitian ilmiah, saya menemukan bahwa kesalahan
umum pelajar dalam membaca teks bahasa Arab dibagi menjadi dua jenis, yaitu kesalahan nahwu dan
kesalahan sharaf. Kesalahan nahwu merupakan kesalahan yang paling sering terjadi dalam membaca
teks bahasa Arab, dengan jumlah 117, dengan persentase 92,12%, dan kesalahan sharaf berjumlah 10,
dengan persentase 7,87%. Faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan umum dalam membaca teks
bahasa Arab pembelajar terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurangnya pengetahuan tentang qaidah,
mengabaikan qaidah, keengganan dalam bahasa Arab dan kurangnya membaca teks Arab.
Kata Kunci: Membaca, Kesalahan Populer

مق م أ
همءر أاشقاا أاح ىأاتمهءراتأاتمهم أ يأت ريسأاللغ أاشةاية  .همءر أاشقاا أيهأهمءر أ يأتفسريأوحتلةلأ
اشامصزأاتمكتصي أاشيتأيقاؤهءأأح أشفهم اتمةىنأاتمق أاو أ يأنوص أاشكتبأاشةاية .أكامأأهنء همءر أشغصي أجيبأتمنةهتءأند أ
1
متة مأاللغ أاشةاية .أاشقاا أتعةلقأابشفهمأويهأحتعءجأاىلأاشع ريبأوأاشعةصي .
أ
اشق أاا أ يأمفهصهمءأاحل يثأيهأادراكأاشامصزأاتمكتصي أواشداقأهبءأمثأاستيةءهبءأوتامجهتءأاىلأأفاكرأوفهمأ
اتمءد أاتمقاو ،أمثأاشعفءعلأمء يقاأ أوالاس عجءي أتمءأمتلةهأعلةهأاشامصز1.أويةافهءأاشبةضأيأهنءأمعلة أنضصي أ(يرصي )أ
نقلة أياادهبءأتامج أاشامصزأاتمكتصي أاىلأمةءنأوأفاكر .أ
أ
اكنتأاشقاا أ يأاتمءيضأماادف أللداق،أومءزالأاتمفهصمأاشق ميأمس ةاااأعىلأكبريأاتمةلمني،أفءشافلأ يأ
اتمءيضأ"أيعة مأشةقاأ أ"أفاكنتأاشقاا أغءي أذلاهتء،أييامنأاتمفهصمأاحل يثأللقاا أيهأأأأنأاشافلأ"يقاأ أشةعة م"أ
فأصبحتأاشقاا أوس ةةل.
أ
انأمةه أدارأاشةلصمأاشةرصيأاح ىأاتمةءه أاشةرصي أاشيتأهتمتأيعةلميأاللغ أالجنبة ،أمبءأفهيءأاللغ أاشةاية .أ
انامتداأعىلأاتمالحظ أالوىل،أوج أاشبءحثأأنأاشاالبأمبةه أدارأاشةلصمأاشةرصيأيس عاةةصنأأنأيعح ثصاأابللغ أ
اشةاية أويق رون أعىل أاشكتءي أاشةاية أسلمي  ،أوشكهنمأيصاهجصن أاتماالكت أ ي أراا أاشدوص أاشةاية  ،أمن أرةلأ
اهامتهمم أشقصاع أاشدحصأواشرصف أوالأيةافصن أمنأأطخاء أند أراا أاشدوص أاشةاية .أوعىلأسبيلأاتمثءلأالطخاء أ
 يأصةغأاالضءف أوأاشصصفي أوغريهء.أوهذهأالطخاء أالي اأيمتأحتلةلهءأيكأالأتأعكارأالاطخاء أند أاشاالبأمبةه أدارأ
اشةلصمأاشةرصي.
1اشفضةل،أ،1117أكفء أاشالب أ يأهمءر أاشقاا ،أرسءةلأيالكريصسأغريأمناصر ،أيد اأأتا ةه:أجءمة أاشاانرييأاالسالمي أاحلكصمي ،أ .أ1
1فيولأحسنيأطهريأاشةلمي,أاتماش أاشفينأشع ريسأاللغ أاشةاية ،أ(نامن:أمكتب أاشثقءف أللنرشأواشعصزيع،أ1227م)،أ :أ 1
جءمسأمحمصدأاحلسصن،أوحسنأجةفاأالألةف ،أطاقأتةلميأاللغ أاشةاية أ يأتةلميأاشةءم،أ(طاايلس،أجءمة أمعاأاخملعءرأاشبةضءوي،أ1221م)،أ
:أ21م.
رحمضءف،1112،أاشاايق أاشعصشةفي أ يأت ريسأهمءر أاشقاا أللدءطقنيأيغريأاشةاية ،أرسءةلأبالكريصس،أسصدان:أجءمة أاالسالمي أأم رمءن،أ
:أ.11
نتيج أمنأاتمالحظ أالأوىلأمبةه أدارأاشةلصمأاشةرصيأياايق أاتمقءيةلأمعأالس عء أسلامنأاشفاي.أ يأيصمأامخليس،أ يأاشعءرخيأ 1أاكعصباأ1111
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مفهصمأحتلةلأالطخاء أ
انأحتلةلأالطخاء أأيهأفاعأمنأفاوعأع مأاللغ أاشعابةقيأأ )Applied Linguistics(.وانقسمأ كلأ
اتموالح أاىل أرسمني أنن أرشح أحتلةهل أهص أاشعحلةل أوالطخاء  .أاشعحلةل أهص أر ر أاتمعة م أعىل أاشفحص أادلريقأ
للمحعصىأاشةلميأواتمةا يأوحت ي أندءرصه.أوشعحلةلأأيضءأهصأوسءعلأاشعحقيقأ يأهذاأاحل ثأللصرصفأعىلأاشصضعأ
احلقيقي،أفءنهأميكنأأنأيةينأأيضءأاهنةءرأالسءس ة أللمدءطقأاخملعلف أومااجة أنفس أعالر أالجزا أللحوصلأعىلأ
اشفهمأاشوحةحأوفهم مةىنألك.أور أمزيأادلكعصرأنب هأاشااحجيأالطخاأأينيأاس عةامهلأ يأاللغ أالوىلأوأاللغ أاشثءنة .أ
فءلطخاء أ يأاللغ أالوىلأهصأاحناافأالطفءلأننأمنطأرصاع أاللغ أكامأيس عةملهءأاشكبءر.أومءأالطخاء أ يأاللغ أ
اشثءنة أفهصأاحناافأمتة مأاللغ أالجنبة أننأمنطأرصاع أهذهأاللغ .أويقو أابلطخاء أ يأهذاأاشعحلةلأيهأالطخاء أ
2
اشثءنة ،أويهأالطخاء أ يأاللغ أاشثءنة .
أ
أه افأحتلةلأالطخاء أ
اله افأمنأحتلةلأالطخاء أيه:أأ
 - 1ه ف أشغصي :أيدبثق أنن أادلراس أاللغصي أواشبحث أاتمة انة أالءص أهبء .أحيث أان أحتلةلأ
الطخاء أوس ةةلأعلمة أأسءس ة أ يأجمءالتأدراس أعلصمأاللغ أاخملعلف .أسصا أع مأاللغ أاشدفيس.أ
أوأاشةويب.أأوأاشعقءييل.أأوأحىتأاشةءم.
 - 1أأهنءأتسهمأ يأمسءع أادلارسأ يأاكتسءبأاللغ .
أأن أنعءجئهءأومقرتحهتءأس عصضعأي ورهءأ يأخ م أوضعأس ةءس أاسرتاجتة أخءص أيعةلميأاللغ أاشةاية أشغريأاشدءطقنيأ
هبءأعىل أسءسأم روس أعلامأيأندءأ يأحءج أاىلأوضعأس ةءس أشغصي أيوف أعءم أ يأمجعأاشبةءانت.
أس بءبأح وثأالطخاء أ
هدءكأندءرصأغريأشغصي أتسببأيةضأالطخاء أاشيتأيقعأفهيءأادلارسصن،أومنأهذهأاشةدءرصأأسلصبأ
اشعةلمي أوصالحي أاشكتءب أاتم ري أوأنامر أادلارسني ،أوأن أهدءك أنصامل أأطخاى أشغصي  ،أوشكن أشيس أشهء أعالر أ
ابشعقءيلأاللغصي.الطخاء اشيتأشيسأمو رهءأاشدقلأمنأشغ أأطخاىأكثري أومتدصع أوميكنأأنأيقءلأنهنءأاهنءأأطخاء أ
داخل أاللغ أنفسهء أ intralingual errorأوأطخاء أتاصري أ developmentalأوهذا أاشدصع أمن أالطخاء أالأ
يةكسأجعزأادلارسأننأاشفولأينيأشغعنيأيق رأمءأيةكسأمق رتهأ يأماحةلأمةةد أأثدء أتةلمه،أوناريأاىلأيةضأ
الوءعصأاشةءم أ يأاكتسءبأاللغ ،أوجن أجذورأهذهأالطخاء أ يأاطءرأيني أاللغ أنفسهء.أهذهأالطخاء أت لأعىلأ
حمءوةلأادلارسأيدء أافرتاضءتأحصلأاللغ أمنأجتايعهأاحمل ود أهبء1.أ
2نب أاشو يقأنب أهللا،أحتلةلأالاطخاء أاللغصي أاشعحاياي أدليأاشاالبأمةه أالاطصمأادلويلأللغ أاشةاية أاشدءطقنيأابللغءتأالاطخاى،أ(طخاطصم:أ
مةه أالاطصمأادلويلأللغ أاشةاية ،أ،)1111أ .أ .11أ
1دمحمأأمح أرش ي،أتةلميأاللغ أاشةاية أشغريأاشدءطقنيأهبء،أ(اشاايض:أاتمكتب أاشرتية أاشةاية ألدلولأاللةج،أ ،)121أ .أ111أ
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ظهاتأهذهأاشدظاي أشعةءرض أنظاي أاشعحلةلأاشعقءييلأ()analysis contrastiveأاشيت،أتاىأأنأسببأ
الطخاء ،أيه:أاشع خل،أورةلأمنأاللغ أالمأاىلأاللغ أاشأه ف،أشكنأكصردرأوأطخاينأعءرضصاأهذاأالاجتءه،أورءشصا":أ
هدءكأأس بءبأأطخاىأداخلأاللغ أاشه ف،أوهذهأالس بءبأتاصري 7:أ
أ  -اتمبءشغ أ يأاشعةمميأover generalizationأاتمثل:أ"جء أالس عء ون"أاشوحةحأ:أجء أالسءتةذ
ب  -أأاجلهل أابشقءع أوريصدهء أ ignorance of rule restrictionsأ:ان أع م أمااعء أاشقءع أ
أ
وريصدهء،أأوأتابةقأيةضأاشقصاع أ يأس ةءرءتأالأتدابق،أماتبطأابشعةمميأالءطئأوميكنأأنأ
نفرسأيةضأأطخاء أريصدأاشقءع أ يأضص أاشقيءسأ analogiأشددظاأالنأاىلأاجل ولأاشثءينأ
)ملحقأابشبحث(.مثل:أ"جء أأيخأصغري،أ(اشوحةح:أجء أأيخأاشوغري)".
أج  -اشعابةقأاشدءرصأللقصاع أincomplete of rules applicationأحتتأهذهأاشفئ أميكندءأ:أأنأ
نالحظأح وثأتااكةبأميثلأاشعحايفأفهيءأدرج أتاصرأاشقءع أاتمالصي ألدا أمجلأمقبصةل.أ
مثل:أ"أختاجأس د أمك؟،أ)اشوحةح:أ يأأيأس د أختاج؟").أ
أد ( -الافرتاضءتأالءطئ )أالطخاء أاشعاصري أfals concepts hypothesizedأهدءكأنصعأمنأ:أ
الطخاء أاشيتأتسمىأابلطخاء أاشعاصري أ developmentalأوتنتجأهذهأالطخاء أننأافرتاضأ
خءطئأأوأفهمأخءطئألسسأالمتةزيأ يأاللغ أالجنبة ،أورمبءأاكنأسببأهذهأالطخاء أسص أ
اشع رجأ يأت ريسأاتمصضصعءت،أأوأسص أناضأمءد أادلرس.أمثل":أاكنأ يأاتمسج أأس عء "،أ
)اشوحةح:أ يأاتمسج أأس عء ((،أ" يأورتأأطخاى"،أ)اشوحةحأ :يأورتأأطخا.أ
أه  -ت خلأاللغ أالم.أمثل":أاحلةء أ يأاتم يد أختعلفأمعأاحلةء أ يأاشقاي "،أ(اشوحةح:أاحلةء أ يأ
اتم يد أختعلفأننأاحلةء أ يأاشقاي (.أأولكأهذهأاشةصاملأشهءأأثاهءأفاميأيصاجهأادلارسصنأمنأ
ماالكت ،أو كل أيرصف أاشدظا أنن أأوجه أاشتاءيه أوالاطختالف أيني أشغ أادلارسني أواللغ أ
اشثءنة أاشيتأيعةلمصهنءأ يأغءشبأالحيءن.أ
الاصاتأ يأحتلةلأالطخاء أ
رءلأادلكعصرأ Leo Ardiana Idraأأنأحمليلأالطخاء أيةمت ونأ يأحبصهثمأاللغصي أاشعابةقي أعىلأستأ
طخاصات.أوتكلأالاصاتأيه:أمجعأاتمءد ،أحت ي أالاأ،أتودةفأالاأ،أتكاارأالاأ،أرشحأالطخاء ،أواشعابةقأ
اشةميل.2أوميكنأنقءشهءأفاميأييل:
أ  -مجعأاتمءد ،أهذهأالاص أتعةلقأمبهنجة أاشبحث،أوكةفي أمجعأاتمءد أاللغصي ،أوع دأاتمعةلمني،أوغريهءأ
منأاتمةلصمءتأاتمفي .

7نب أاشو يقأنب أهللا،أحتلةلأالاطخاء ،أ،....أ .أ .1أ
2مىنأاشةجزيم،أحتلةلأالاطخاء أاللغصي أدلراسأاللغ أاشةاية ،أ(الاردن:أجءمة أالاردن,أ ،)111أ .أ.172أ
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ب  -حت ي أالاأ،أانأمعلة أحت ي أالطخاء أشيستأابلماأاشسهل.أوذلكلأجيبأعىلأاشبءحثأ يأ

حتلةلأالطخاء ،أأنأيكصنأعءتم ًء أابللغ أاشيتأيبحثأفهيء،أوي رسهءأجي ًا،أشيكأالأخيائأاشوصاب،أ
ويوصبأالاأأ.أ
أج  -تودةفأالاأ،أهذه أالاص ،أتاملأاشعةافأعىلأأطخاء أادلارسنيأوتودةفهءأحسبأأطخاء أ
ادلارسنيأوتودةفهءأحسبأالدا ،أ يأاشكتءي ،أوالصصات،أالدا ،أ يأاشكتءي ،أوالصصات،أ
دأ  -احوء أالاأ ،أية أأن أيكصن أالاأ أحم ودا أعىل أتودةف أمء ،أياتب أاشبءحث أتكل أالطخاء أ
حسبأع دأح وثهأ يألكأتوأدةف،أورءمأابحوء هء.أ
أه  -رشحأالطخاء ،أانأوصفأالطخاء أمعلة أشغصي أرصف ،أييامنأرشهحءأمعلة أشغصي نفس ة أابمتةءز.أ
وذلكلأجيبأأنأنق مأوصفءأشءمالأحصلأأس بءبأالطخاء أوكةفي أورصنهء.أ
أو  -اشعابةقأاشةميل،أانأشعحلةلأالطخاء أه فنيأاثدني:أأوهلامأشغصيأوهصأمءأس بقأيةءنه،أواثنهيامأ
تأايصي أوتابةقي أوهص أمء أس دةءجله أفامي أييل ،أوهص أاشعابةق أاشةميل أعىل أالطخاء أاشيت أياتكهبءأ
اتمعةلمصن.أوية أحتلةلأالطخاء أمعالأهمامًأج ًاأللم رس.أمنأحيثأانهأيسءع هأعىلأتغةريأطايقتهأ
أوأتاصياأاتمءد ،أأوأتة يلأاحملةطأاذليأي رسأفيه.أ
تةايفأاشقاا أ
مةىنأراأ أ يأاللغ أ:أنقصلأراأ أاشكتءبأراا .أورااان -أتتبعألكامته أنظااأوناقأهبء،أأوأتتبعألكامتهأوملأيداقأ
هبء،أومسةتأح يثءأابشقاا أاشوءمت ،أواشعةايفأاللغصيأمشلأاشقاا أاجلهاي ،أواشقاا أاشوءمت 11.أ
مةىنأاشقاا أ يأالاصاالح:أففيأاشدصأالطخاأمنأاشقانأاشةرشينأكرثتأالحبءثأوادلراسءتأحصلأ
اشقاا ،أونتيج أشهذهأادلراسءتأتاصرأمفهصمأاشقاا أمنأمفهصمأيسريأيقصمأعىلأأنأاشقاا أمعلة أمياكنةكي أبس ةا أ
اىلأمفهصمأمةق أيقصمأعىلأأهنءأانشطأنقيلأيس علزمأت خلأخشوة أاالنسءنأبلكأجصانبةء.أوأمءأنتيج أشلحبءثأاشيتأ
رءمأهبءأج أ juddأظهاأأنأاشقاا أختعلأابطختالفأغاضأاشقءرئ،أكامأأهنءأختعلفأيأطختالفأمصادأاشقاا ،أومةىنأ
هذاأأنأاشقءرئأيعفءعلأمعأاشدصأاتمقاو أتفءعالأميكنهأمنأاحلمكأعلةه،أابشاضءأ،أوابشعءيلأيقبهلأأوأيافضه،أويذكلأ
11
أصبحأمفهصمأاشقاا ،أ"ناقأاشامصزأوفهمهءأونق هءأوحتلةلهء،أواشعفءعلأمةهء،أوح وثأردأاشفةلأابشنس ب أشهء".
وهمءر أاشقاا أيهأمعلة أاس عخااجأاتمةىنأمن رمصزأاتمكتصبأأوأأدا أاتوءلأفكاي ينيأاشقءرئأواشاكتبأ
من خاللأاشامصزأاتمكتصي أاشىتأتا متلأفهيءأمنأاشةملة أاشةقلة اكشفهمأواشعذكريأوالاس عنبء 11.أ
أه افأاشقاا أ
وأمءأأه افأمنأاشقاا أفهيي:أأ
11أكامأاشبس عءنأواطخاون،أاتمدج أ يأاللغ أوالعالم،أ(يريوت:أدارأاتمرشق،أ،)12 2أ .أ.111أ
11أمح أفؤادأعلةءن،أاتمهءراتأاللغصي :أمءهةهتءأوطااعقأتمنةهتء(اشاايض:أدارأاتمس م،أ،)1111أ .أ22أ
11نةلأالوطءر،أ،1117أاس عخ امأاشقو أاتموصر أشرتري أر ر أاشاالبأعىلأفهمأاتمقاو ،أرسءةلأبالكريصسأغريأمناصر ،أيد اأأتا ةه:أجءمة أ
اشاانرييأالاسالمي أاحلكصمي ،أ .أ.11أ
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 - 1تمنة أحوةةلأاتمعة مأمنأاتمفاداتأواشرتاكةبأاجل ي .
 - 1تنمي أاشرثو أاشفكاي أدلىأاتمعة م
 حتقيقأجصد أاشداق،أوحسنأالدا ،أومتثةلأاتمةىن. اكتسءب أاتمهءرات أاشقااع أاكشرسع  ،أواالس عقالل أ يأاشقاا  ،أوحسن أاشصرف أند أاكامتل أاتمةىن،أوحت ي أأفاكرأاتمءد أاتمقاو .
 تمنة أاشق ر أعىلأاشفهم. - 2ت ريبأاتمعة مأعىلأاشعةبريأاشوحةحأننأاتمءد أاتمقاو .
 - 1اكتسءبأاشقميأاشفءضةل،أوتة يلأاشسلصكةءتأوالاجتءهءتأاشسلبة .
 - 7تمنة أاشق ر أعىلأاشعفكري.
 - 2تدبيهأر ر أادلتة مأعىلأتذوقأاتمءد أاتمقاو .
 - 11اكسءبأاتمعة مأاشق ر أعىلأنق أاتمءد أاتمقاو أواحلمكأعلةه.
 - 11الاس عفءد أمنأاتمءد أاتمقاو أ يأحلأاتماالكت.
 - 11اس عغاللأورتأاشفاااغأ يأاشقاا أاتممثا ،أوالاطالع.
 - 1الانعفءع أابتمءد أاتمقاو أ ي أاحلةء أاشةملة  ،أكقاا أالاءابت ،أواالعالانت ،أورصامئ أالسةءر،أ
1
واشالفتءت،أواشعةلاميت.
أ
ومنأع أاله افأالطخاىأ يأت ريسأاشقاا أالتة :
 - 1هت فأاشقاا أاىلأتصس ةعأخرباتأاتمعة م،أوتةمةقأثقءفته،أواطالعهأعىلأجتءربأاشسءيقنيأوأحصاهلم،أ
واشقميأالخالري أاشيتأارتقتأهبم،أواتمثءشبأاشيتأهصتأيصجصدمى،أواتماءلكأاشيتأرءمتأنصاعقأ يأ
طايقأالممأاشغءبا أوالفااد،أواتمثلأاشيتأحضىأالياءلأ يأسبيلهء.أكامأجتصلأيهأ يأاشكصنأومءأحيعصيهأ
منأاكعدءتأوأجاامأونبءاتت،أومءأيةعربيهأمنأتغرياتأحتةلأاشولبأسءعالأأوأغءزاأيغينأيهأاالنسءنأ
أوأياقي.أوتكلأغريهءأمنأصفحءتأاشعءرخيأواشكصنأواالنسءن،أثاواتأفكاي أترشىأهبءأاشدفصس،أ
ويمتثلهءأاشاءشبأ يأوارةه،أويس مت أمهنءأجتءريهأتمس عقبهل،أفيناأ أعىلأاتمةاف أاشثءيع ،أويُايبأأعىلأ
اشامن جأاشةلةءأ يأاحلةء ،أواشفكا،أواشةمل،أواتمصاطد 1 .أ
 - 1أنأاشقاا أيهأأوىلأاتمهءراتأاشثالثأاشيتأجيمعأاجملمتعأاالنسءينأعىلأحقأاشفادأ يأتةلمهء.
 أانأاجملمتعأاالنسءينأاتمةءرصأجممتعأمتة مأيوةبأتوصرأمعلأهمءرىأفيهأالأيعالبأاشقاا أانأاالنسءنأحمء أبكريأمنأأوجهأاشناء أاشيتأتس علزمأاشقاا ،أحىتأحيققأمءأياي أوحىتأيعكيفأمعأاجملمتعأ
ويؤديأوظةفته.
1سةة أال ي،أتةلميأاللغ أاشةاية أاتمةءرص ،أ(اشقءها :أعءملأاشكتب،أ ،)111أ .أ1 7أ
1جءمسأمحمصدأاحلسصن،أوحسنأجةفاأاللةف ،أطاقأتةلميأاللغ أاشةاية أ يأتةلميأاشةءم،أ(طاايلس:أجءمة أمعاأاخملعءرأاشبةضءوي،أ،)1221أ
.أ.27أ
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ان أاشقاا أيه أاتمهءر أاشيت أيس عاةع أاشاءشب أمن أخالشهء أأن أيعةاف أعىل أأمنء أاشثقءف أاشةاية أ
ومالحمهء1 .أ
أكسب أاتمهءرات أاشقااعة أاخملعلف أاكشرسع  ،أوالاس عقالل أابشقاا  ،أواشق ر أعىل أحتوةل أاتمةءين،أ
واحسءنأاشصرفأند أاكاملأاتمةىن،أوردأاتمقاو أاىلأأفاكرأأسءس ة أتوءغأفاميأيا بهأاشةدءوينأاجلءنبي أ
للفقااتأاىلأغريأ كل.
اشكسبأاللغصي،أوتمنة أحوةةلأاشاالبأمنأاتمفاداتأواشرتاكةبأاجل ي
ت ريبأاشاالبأعىلأاشعةبريأاشوحةحأننأمةىنأمءأراأه

أنصاعأاشقاا أ
تقس ميأاشقاا أعىلأأسءسأاشالكأاشةءمأاىلأنصعني،أهام:أاشقاا أاشوءمت ،أواشقاا أاجلهاي .أ
 - 1أاشقاا أاشوءمت :
يهأاس عقبءلأاشامصزأاتمابصع ،أوادراكأمةءهنءأ يأح ودأخرباتأاشقءرئأووفقءأشعفءعالتهأمعأاتمءد أاتمقاو .أ
و يأاشقاا أاشوءمت أتلعقطأاشةنيأاشامصزأاتمكتصي ،أواشةقلأيرتمجهء،أوالأمعلأهجءرأاشداقأ يأاح اهثء،أفالأيرتتبأ
12
علهيءأصصت،أوالأحتايكأاللسءنأأوأاشافتني.
ومنأمزاايأاشقاا أاشوءمت أ:
أ  -زايد أرسع أاتمعة مأ يأاشقاا أمعأادراكهأللمةءىنأاتمقاو .
ب  -اشةدءي أاشبءشغ أابتمةىنأواشرتكزيأاشا ي أ يأاتمءد أاتمقاو .
أ
أج  -أهنءأأسلصبأاشقاا أاشابةةة أاشيتأهيءأرسامأاشفادأ يأاتمصارفأاحلةء أاخملعلف أيصميء.أ
أد  -زايد أاشق ر أعىل أاشقاا أواشفهم أ ي أدرس أاشقاا  ،أوغريهء أمن أاتمصاد ،أوتمنة أاشاغب أ ي أحلأ
اتماالكت.
أ
 - 1اشقاا أاجلهاي أ:أ
يه أاشعقء أاشامصز أاتمكتصي أيصاسا أاشةني ،أوتامج أاشةقل أشهء ،أمث أاجلهاهبء أابس عخ ام أأنضء أاشداقأ
اس عخ امءأسلامي.أوللقاا أاجلهاي أأمهةهتءأورضورهتءأابشنس ب أللمعة م،أفهييأحتسن أناق ،أوتسءع هأعىلأضبطأ
اشلكامت،أواطخااجأاحلاوفأمنأخمءرهجءأاشوحةح .أواشقاا أاجلهاي أتيرسأللمة مأاشكافأننأالطخاء أاشيتأيقعأفهيءأ
اتمعةلمصن أ ي أاشداق ،أوابشعءىلأتتيح أهل أفاص أعالهجء ،أكام أأهنءأتسءع ه أعىل أاطختبءر أريءس أاشاالر أوادلر أ يأ
اشقاا 11.أ
أ
1أمح أفؤادأعلةءن،أاتمهءراتأاللغصي ،أ،....أ .أ111أ
12جءمسأمحمصدأاحلسصن،أوحسنأجةفاأاللةف ،أطاقأتةلمي،أ،....أ .أ 2أ
11جءمسأمحمصدأاحلسصن،أوحسنأجةفاأاللةف ،أطاقأتةلمي،أ،....أ .أ 11أ
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طاقأتةلميأاشقاا أ
طاقأتةلميأاشقاا أيعلخصأيثالثأطاقأويهأكامأييل:أ
 - 1اشاايق أاشرتكةبي :أويهأمنأار امأاشااتئق،أوهذهأاشاايق أتب أ أمنأاكتسءبأاحلاوفأمثأاتمقءطعأوأ
راا أاشلكامتأوأراا أامجلل
 - 1اشاايق أاشعحلةلة أأوأاشلكة :أوهذهأاشاايق أتب أ أيعق ميأامجلةلأوأمنأمثأتقاأ أامجلةلأاكمةلأوالأيعااقأ
اتمة مأجتزأتهأاىلأحاوفأومثألكامتأومءشءهبامأيلأمبءرش أيالبأيقاا أامجلةلأاكمةل
 اشاايق أاخملعلا أأوأاشعصفيقي :أويهأأنأجتمعأينيأاشعحلةلأوأاشرتكةبأا أاهنءأتب أأابمجللأمثأحتللأامجللأاىلأاشلكامتأاشيتأتا متلأعلهيء،أوحتللأاشلكامتأاىلأاتمقءطعأاشيتأتعأشفأمهنء،أوأخرياأحتللأاتمقءطعأاىلأ
احلاوفأاتمكصن أمهنء17.أأ
وخالص أاشقصلأأنهأالتصج أطايق أسلمتألكأاشسالم أمنأاشدق أأوأحققتأأغااضهءأاكمةلأومنأاتمس مأ
يهأأنهأنامدأاشاايق أامنءأهصأاتم رس،أفءشااي أاجلة أتكصنأسيئ أ يأي أاتم رسأغريأاشوءحل،أوأاشاايق أاشسيئ أ
12
يس عاةعأاتم رسأاتمءهاأتغاة أمءهبءأمنأاشةةصب.
وند أعيلأأمح أماكصزأننأطاقأتةلميأاشقاا أاشةاية أيهأ:
أ  -اشاايق أاجلزعة أ-أ/أاشرتكةبي أ:
تس ّمىأهذهأاشاايق أبأ)اجلزعة ( ألهنّءأتب أ أيعةلميأاجلز أ)احلاف/أاتمقاعأ( أأ ًوال،أمثأتاكةبأاجلز أاىلأ
جءنبأاجلز أشعكصينأاشلكم ،أوتاكةبأاشلكم أاىلأجءنبأاشلكم أشعكصنأامجلةل،أمثأتاکةبأاشبدء أاللغصيأاتمعاكملأمنأ
هذهأاتم اميكأاشثالث 11.أ
وتد رجأحتتأهذهأاشاايق أالسءشةبأ(اشاااعقأاشفان ّة )أاشعءشة أ:
 - 1اشاايق أاشهجءعة أ:
وتقصمأعىل:
أ  -تة مأاحلاوفأاشهجءعة أيأسامهئءأوصصرهء،أوفقءأشرتتيهبءأالشفبءيئأ:أأشفأ(،)1أاب أ(ب)،أات أ(ت)أ...أ
اخل.أ
ب،أب،أب)
أر  -أتة مأاحلاوفأاشهجءعة أماتبا أابحلااكتأاشثالث:أاشفتح أَ،أ-أاشضم أُ،أاشكرس أِأ( ُ
أز  -تة مأاحلاوفأاشهجءعة أمنأخاللأاشلكامتأ،أفهتجىألكألكم أيذكاأامسأاحلافأالولأمهنءأمعأحاكعه،أ
وهكذاأمعأيقي أاحلاوفأ يأاشلكم أاشصاح .أو يأهذهأاحلءلأالأيارت أاشرتتيبأالجب يأالشفبءيئ،أ
ب)،أرا أفتح أ
ا أميكنأاشب أابحلاوفأالكرثأسهصةلأويرسأ(شفظءأوكعءي )أمثل:أبادأ:أاب أفتح أ( َأ
( َأر)أأ-أ<أ(بَ َأا)أدالأ-أفتح أ( َأد)أبَ َادَأ.
 - 1اشاايق أاشوصتة
17محمصدأأمح أاشس ة ،أ يأطااعقأت ريسأاللغ أاشةاية ،أ(اشقءها :أعءملأاشكتب،أ،)1111أ .أ1 7أ
12نب أاشةلميأابااهمي،أاتمصجهأاشفينأتم رسأاللغ أاشةاية ،أ(مرصى:أدارأاتمةءرف،أ،)1111أ .أ .أ
11أعيلأامح أماكصز،أت ريسأفنصنأاللغ أاشةاية ،أ(اشقءها :أدارأاشاصاق،أ،)1221أ .أ21أ
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الأختعلفأهذهأاشاايق أننأسءيقءهتءأاالأبكصهنءأتةمت أأصصاتأاحلاوفأالأأسام هء.أحفافأ(اشاا )أالأيق مأ
شلطفءلأعىلأأنهأ(را )،أيلأعىلأأنهأصصتأ( َأر).أوهكذاأالأماأمعأيقي أحاوفأاشلكم أاشصاح .أفءشافلأيقاأألكم أ
س)أجممتة 11.أ
س)أعىلأأهنءأثالث أأصصاتأ(دَأَ -رأ-أ َ أ
(د ََر َ أ
وتايط-عءد -اشقاا أابشكتءي ،أفلكامأتة مأاشافلأصصاتأج ي اأيفاغأهذاأاشوصتأمبءرش أبامزهأاتمكتصب،أ
ويةاضأيصضصحأاتمأأمءمأالطفءل،أوي ريصنأعىلأكعءيعهأربلأالانعقءلأاىلأحافأج ي .أ
وتةزز أاحلاوف أاتمةاء أ -أيأشاكشهء أاخملعلف أ -أابس عةامشهء أ ي أتكصين أمءد أرااعة أ /أكعءية أ ي أادلروسأ
اشالحق ،أو اكلأ ي أناءقأمجلأاتم أاتمةىن،أور أتاصرأهذهأامجملأشعوبح أنوءأحم وداأمكصانأمنأيضعأمجلأ
مرتايا أ يأمةدءهءأومبدءهء.أ
ب  -اشاايق أاشلكة أ–أاشعحلةلة

يهألكة ألهنءأتب أأمنأ(لكةءت)أتعكصنأمنأأجزا أ،أتالكأ يأمجمصنهءأالكأمامتساكأيؤديأمةىنأيذاته.أ
ويهأحتلةلة ألنأتةلميأهذهأاشلكةءتأشلطفءلأالأيمتأاالأيعحلةلهءأاىلأأجزاهئءأومكصانهتء،أواکتاءفأاشةالعقأاشقءمئ أ
ييهنء.أويد رجأحتتأهذهأاشاايق أمجمصع أمنأاشاااعقأاشفانأة ،أتكتسبأتسمةءهتءأمنأاشصارعأاذليأتدالقأمنه،أشةلأ
أمههءأمءأييل11:أ
 - 1طايق أاشلكم أ:
تةاضأاشلكم أاخملعءر أأمءمأالطفءل.أيقاأهءأاتمة مأأوالً،أوحيءكةهأالطفءلأاثنة ،أويكارأهذاأاشةملأمااتأ
اكفي أ،أحىتأتدابعأصصرهتءأ يأأ هءهنمأ.أور أتايطأاشلكم أيوصر أتسءع أاشافلأعىلأتذكاهءأواس عقاا أمةدءهء.أ
و يأماحةلأالحق أيلجأأاتمة مأاىلأحتلةلأهذهأاشلكامتأهب فأاشصصصلأاىلأاحلاوفأاشيتأياي أتةلميهءألطفءهل.أ
 - 1طايق أامجلةلأ:
يهأاشيتأتب أ أجبمةلأاتم أاتمةىن.أوطايقهتءأأنأيق مأاتمة مألطفءهلأمجةلأرلةةلأالشفءظأمأشصف أاتمةءين،أوالأ
ختعلفأطخاصاهتءأاشبءفي أننأطخاصاتأطايق أاشلكم .أ
 طايق أاشةبءر أ:يهأطايق أامجلةلأ اهتء،أاالأأنأاشةبءر أالأيارت أفهيءأاتمةىنأاشعءم،أفيق مأاطختةءرأأشفءظأاشةبءر أعىلأمةدءهءأ
اتمعاكمل.
 أطايق أاشقو أ(والغدة أايضء):يهأتاصياأشاايق أامجلةل،أفب الأمنأأنأيكصنأادلرسأمجةلأواح ،أحم ود أمبةدءهء،أيكصنأيضعأمجلأ
تالكأحاكي أبس ةا أأوأأناصد أمجةةل.
أس بءبأالطخاء أ يأاشقاا أ
11عيلأامح أماكصز،أت ريسأفنصن،....أ .أ. 2أ
11فؤادأحسنأايصأاشهةجء ،أاسءشةبأوطاقأت ريسأاللغ أاشةاية أواع ادأدروسهءأاشةصمي ،أ(دارأاتمدءجه،أ.)1117أ .أ.27أ
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الس بءب أ ي أورصع أالاطخاء أند أراا أاشدوص أاشةاية أرسامن أويه أأس بءب أداخيل أوأس بءبأ
خءريج1 .أ
فأمءأأس بءبأداخيلأكامأييل:أأ
أ  -الرب أوأكفء أاشالب أند أاشقاا
ب  -رغب أاشالب أند أاشقاا
أ
أج  -دافعأاشالب أند أاشقاا
وأأمءأأس بءبأخءريجأكامأييل:أأ
أ  -عءملأاتم رسأ يأاتقءنأمءد أادلرسأمنخفض
ب  -طايق أاشعةلميأاشيتأتس عخ همءأاتم رسأأرلأجذاي
أ
أج  -مصرفأاتم رسأ يأمعلة أاشعةلميأأرلأجذاي
أد  -مصرفأاتم رسأ يأمعلة أاشعةلميأأرلأحامسء
أ  -حتاكة أتمصضعأاتم رسأ يأاشفولأرلةالأوأاشكتءبأاتم رويأأرلأتصفريهأ
مهنجأاشبحثأ
اكنأمهنجأهذاأاشبحثأيةينأاشصصفي أاشعحلةلة أوهي فأمهنجأاشصصفيأاشعحلةيلأمجةعأاحلقءعقأواشبةءانتأ
ننأاشظءها أأوأمصرفأمةنيأمعأحمءوةلأتفسريأاحلقءعقأتفسرياأاكفيء.أواتمهنجأاشصصفيأاشعحلةيلأهصأمنءجهأاشصصفيأ
اتمعةمقأاذليأيقصمأيهأاشأبءحثأاشةلميأيصصفأاشظصاهاأواتماءلكأاشةلمة أاخملعلف ،أوحلأاتماالكتأواشتسءؤالتأ
اشيتأتقعأ يأدائا أاشبحثأاشةلمي،أمثأيمتأحتلةلأاشبةءانتأاشيتأمتأمجةهءأننأطايقأاتمهنجأاشصصفي،أحىتأميكنأاناء أ
1
اشعفسريأواشدعءجئأاتمدءس ب أننأتكلأاشظءها .
أ
جممتعأاشبحثأونةنتهأ
أمء أاجملمتع أ ي أهذا أاشبحث أهص أمجةع أاشاالب أ ي أاتماحةل أاتمعصسا أمبةه أدار أاشةلصم أاشةرصي أس د أ
،1111/1111أوع دمهأ 2أطءشبء.أواشةةد أ يأهذاأاشبحثأهصأطالبأاشوفأاشثءشثأ يأاتماحةلأاتمعصسا أ
ع دمهأ11أطءشبء.
طايق أمجعأاشبةءانتأ
اشاايق أاشيتأيس عخ همءأاشبءحثأمجلعأاشبةءانتأ يأهذهأاشاسءةلأيه:أأ
 - 1اتمالحظ أأ
1موافىأرسالن،أتةلميأاللغ أاشةاية أواشرتية أادليني ،أ(دارأاشثقءف أوأاشنرشأواشعصزيع،أ،)1111أ .أ .
1أاكدمية أاشصفء ،أتةايفأاتمهنجأاشصصفيأاشعحلةيلأوأاس عخ امتهأ يأاشبحثأاشةلمي،أ1112
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اتمالحظ أيهأوس ةةلأمجلعأاشبةءانتأاشيتأأشءرأاشبءحثأأوأمةءويدهأاتمةلصمءتأومهأياونأأثدء أاشبحث.أ
اتمالحظ أاتمس عخ م أ يأهذاأاشبحثأيهأاتمالحظ أاتمارتك أيةينأأنأاشبءحثأيالحظأويدظاأ يأمي انأاشبحثأ
عىلأالطخاء أند أاشاالبأ يأراا أاشدوص .أ
ويقصمأاشبءحثأمبالحظ أمبءرش أ يأمةه أدارأاشةلصمأاشةرصي،أحىتأيس عاةعأاشبءحثأأنأيدظاأعىلأ
الطخاء أند أاشاالبأ يأراا أاشدوص أاشةاية أ.أ
 - 1اتمقءيةل
اتمقءيةلأيهأشلكأمنأأشاكلأاالتوءلأاتمبءرشأينيأاشبءحثأواجملةبني.أيمتأاس عخ امأاتمقءيةلأكسلصبأمجعأ
اشبةءانتأند مءأأرادأاشبءحثأالأجاا أادلراس أالولأللبحثأننأاتمالك أاشيتأحتعءجأاىلأحباهء،أوأأيضءأشعةمقأأ
اشبةءانتأمنأاجملةبنيأ
منأأجلأاكامتلأاشبةءانتأأوأمزي أمنأاتمةلصمءتأابشعفوةل.أيقءيلأاشبءحثأاتمقءيةلأاشاخوة أمعأطالبأ
ومة مأدرسأاللغ أاشةاية ألس ئةلأالس بءبأننأالطخاء أاشاالبأ يأراا أاشدوص أاشةاية أمبةه أدارأاشةلصمأ
اشةرصي.أأ
 اشصاثعقوند أ Sugionoأأن أاشصاثعق أيه أطايق أشدةل أاشبةءانت أواتمةلصمءت أمن أاشكتب أواجملالت أواجلااع أ
واشاسءعلأواتمذاكااتأواشدصأاشيتأيعةلقأ يأهذاأاشبحث1 .أامءأاشصاثعقأ يأهذاأاشبحثأاشصيثقنيأفهام:أأ
أ  -اشدوص أاشةاية أ
اشدوص أاشةاية أمسأعخ م أشدةل أاشبةءانت أنن أالطخاء أاشاالب أ ي أرصاع أاشدحص أواشرصف .أوه هأ
اشدوص أمأطخص أمنأكعءبأاللغ أاشةاية أينيأي يك.أ
ب  -أةلأاشتسجةل
أ
12
أةلأاشتسجةلأيهأأةلأتلقطأالصصاتأوتسجلهءأ يأرشيطأمغدءطييس .أوأةلأاشتسجةلأمس عخ م أند مءأ
يسجلأاشبءحثأراا أاشاالبأمنأاشدوص أاشةاية أويمت أ كل أللحوصلأعىلأيةءانتأدريق .أرءمأاشبءحثأابتمقءيةلأ
معأاشاالبأواس عخ مأأةلأاشتسجةلأشتسجةلأاشوصتأمنأراا هتم.أهذهأاشاايق أشدةلأاشبةءانتأمنأالطخاء أ يأ
رصاع أاشدحصأواشرصفأاشيتأيظهاأمنأراا أاشدوص أاشةاية .
طايق أحتلةلأاشبةءانتأ
اكنأحتلةلأاشبةءانتأيهأمعلة أاشبحثأشالبأاشبةءانتأوتاتيبأاشدوص أمنأاتمقءيةلأواتمالحظ أوغاهيءأ
منأاتمصادأاشيتأجيمةهءأاشبءحث.أوأحتلةلأاشبةءانتأهصأمعلةءتأ يأماءشة أاشبةءانتأوتاتيهبءأوجتمةةهءأغاضءأاىلأ
تأشةفأالافرتاضأاشةميلأومحهلأاىلأأنأيكصنأخالص أأو أنظاي أكدتيج أاشبحث.أأنأحتلةلأاشبةءانتأهصأمعلة أ
25

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2008), H. 89.
12شصيسأمةلصف،أاتمدج أاشصس ةطأ يأاشةاية أواتمةءرص ،أ(دارأاتمرشق:أيريوت،أ ،)111أ .أ أ
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اشةثصرأعىلأاشبةءانتأاشيتأيمتأاحلوصلأعلهيءأمنأاشدعءجئأبالكأمهنجيأاتمقءيالتأواتمالحظءتأاتمة انة أوغريهءأمنأ
اتمصادأشسهصةلأفهم،أوميكنأايالغأاشدعءجئأشلطخاينأ
اناالرءأمنأيةءانتأاتمالحظ أواتمقءيةلأاشسءيق أاس عخ مأاشبءحثأاشدظاي أمءيلسأوأهصبامنيأ( Miles
.)and Hubermanأمتأحتلةلأابس عخ ام أنظاي أمءيلسأوهصبامءنأوهصأحت ي أاشبةءانتأوأناضأاشبةءانتأوأ
الاس عنتءج11.أ
- 1حت ي أاشبةءانت أ :أحت ي أاشبةءانت أيةين أاشعلخةص ،أواطختةءر أالش ةء أالسءس ة ،أواشرتكزي أعىل أأش ةء أ
همم ،أواشبحثأننأمصضصعءتأوأمنء أورمهيءأغريأاشرضوري .أسريكزأهذاأاشبحثأعىلأنعءجئأاتمقءيالتأمعأ
اتمة مأواشاالبأاذلينأياريأاىلأمعلة أراا أاشدوص أاشةاية .
- 2ناضأاشبةءانتأ:أناضأاشبةءانتأهصأمعلة أمهنجة أمجلعأاتمةلصمءتأمنأأجلأاحلوصلأعىلأاس عنتءجءتأ
نعءجئأاشبحثأواختء أاالجاا ات.أيمتأناضأاشبةءانتأمنأأجلأجتمةعأاشأدوص أمنأمجمصع أمنأاتمةلصمءتأ
وهصأما عقأمن أنعءجئأحت ي أاشبةءانت،أوميكنأاشعخلةص.أ يأناضأهذهأاشبةءانتأيمتأجتهزيأمعأحتلةلأ
اشبةءانتأاشيتأتاملأنعءجئأاشعحلةلأاتماارب أونعءجئأحتلةلأاشصاثعقأونعءجئأحتلةلأاتمقءيةل
- 3الاس عنتءج:أ يأهذهأاتماحةلأمنأاس عخال أاشدعءجئأ/الاس عنتءج،أيمتأمعهلأابناء أالاس عنتءجءتأشدعءجئأ
حتلةلأاشبةءانتأ/أتفسريأوتقيميأالناا أاشيتأتاملأشبحثأمةىنأورشحأاشبةءانتأاشيتأحولأعلهيءأ
اشبءحث.أونعءجئأاشبحثأيكصنأوصفءأأوأتفوةلأيأح أنصعأاذليأمهبمأ يأاشسءيقأحىتأية أأنأيمتأحفوهءأ
توبحأواحض ،أأوأعالر أس ببي أأوأاشعفءعلة ،أاوأشفاضة ،أاوأشدظاي .
حتلةلأاشبةءانتأومنءرا هتءأ
 - 1الطخاء أاشاءعة أ يأراا أاشدوص أاشةاية أند أاشاالبأمبةه أدارأاشةلصمأاشةرصي
يس عخ مأاشبءحثأاشصاثعقأيعق ميأثالث أاشدوص أاشةاية أويسجلأاشبءحثأراا أاشاالبأللحوصلأعىلأ
اشبةءانتأاتمعةلق أاشىتأتسببأالطخاء أاشاءعة أند أاتمعة مأ يأراا أاشدوص أاشةاية أمبةه  أدارأاشةلصمأاشةرصي.أ
وجيايأاشصاثعقأ يأهذاأاشبحثأتمةاف أالطخاء أاشدحصي أمبةه أدارأاشةلصمأاشةرصي.أ أوأمءأاشصاثعقأننأالطخاء أ
اشدحصي أواشرصفي أند أاشاالبأمبةه أدارأاشةلصمأاشةرصيأكامأييل:
اجل ولأ  -أ
الطخاء أاشدحصي
اشامقأ
اشاءشبأ
اشاءشبأ1أ

حت ي أالطخاء أ

توصيبأالطخاء أ

تودةفأالطخاء أ

تصصةفأالطخاء أ

شسصقأ
اىلأا ُ أ

شسصقأ
اىلأا ِأ

حنصيأ
(جءرأجماور)أ

اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأكرس أ

..., H. 168.أSugiyono, Metode Penelitian
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اشاءشبأ1أ

اشاءشبأ أ

 يأرس ُأمأ

 يأرسمأأ

هبأمءكلأ
كأ

هبأمءكلأ
كأ

اشاق أمجة كأةلأ

اشاق أمجة كأةلأ

غاف أاشدصُأمأ

غاف أاشدصِأمأ

يةضأ
اشثصبأال ك أ

يةضأ
اشثصبأال ُ أ

حيبأراش كأأ

حيبأراش كأأ

تاي أالرس أثالج كأأ

تاي أالرس أثالج ًأأ

 يأاتمابخكأأ

 يأاتمابخأ
ِأ

هذاأمقةصأ
كأ

هذاأمقةصأ
كأ

اثثأ
رسمأال ُأ

اثثأ
رسمأال ِ أ

صفاأ
اشثصبأال كأ

صفاأ
اشثصبأال ُأ

أاشثصبأ
ُأ
مءكلأياي

أاشثصبأ
َأ
مءكلأياي

تسكنأالرسكأأ

تسكنأالرسُأأ

ابأ
هذاأأثص َأ

هذاأأثصابكأأ

 يأغاف كأأ

 يأغاف أأ

هبأمءكلأ
كأ

هبأمءكلأ
كأ

صفاأ
اشقمةصأال كأ

صفاأ
اشقمةصأال ُأ

اىلأاشسصقكأأ

شسصقأ
اىلأا ِأ

غاف أاشدصكأمأ

غاف أاشدصِأمأ

اثثأ
رسمأال ك أ

اثثأ
رسمأال ك أ

حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(مجةلأفةلة )أ
حنصيأ
(مجةلأامسة )أ
حنصيأ
(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(تاكةبأوصفي)أ
حنصيأ
(مجةلأفةلة )أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(مجةلأامسة )أ
حنصيأ
(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(تاكةبأوصفي)أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(مجةلأفةلة )أ
حنصيأ
(مجةلأامسة )أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(مجةلأفةلة )أ
حنصيأ
(تاكةبأوصفي)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
30

اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأكرستنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأمضعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأمضعنيأ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأمض أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأمضعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأفتحعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضم أ
س عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضم أ
اس عخ امأاشفتح أ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضم أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
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اشاءشبأ أ

اشاءشبأ أ

اشاءشبأ2أ

اشاءشبأ1أ

 يأامحلء كأمأ

 يأامحلء ِأمأ

يذهبأمءكلأ
كأ

يذهبأمءكلأ
كأ

هذاأمقةصأ
كأ

هذاأمقةصأ
كأ

هذاأرسمأ
كأ

هذاأرس كأمأ

تضعأاشزوج أاشثالج كأأ

تضعأاشزوج أاشثالج َأأ

 يأغاف كأأ

 يأغاف أأ

اىلأاشقس كأمأ

اىلأاشقس ِأمأ

هبأمءكلأ
كأ

هبأمءكلأ
كأ

ثصبأأزرقكأأ

زرقأ
ثصبأأ ُ أ

شقموءنأ
رسمأا ُأ

شقموءنأ
رسمأا ِأ

أاشسخءنأ
ُأ
تضعأالرس

أاشسخءنأ
َأ
تضعأالرس

اثثأ
هذاأأ كأ

اثثأ
هذاأأ كأ

 يأشق كأأ

 يأشق أأ

محاأ
اللصنأال كأ

محاأ
اللصنأال ُأ

أمقةوءأ
ياي أراش َ

أمقةوءأ
ياي أراش ً

غاف أاشدصُأمأ

غاف أاشدصِأمأ

 يأامحلء كأمأ

 يأامحلء ِأمأ

شزوجأ
يذهبأا كأ

شزوجأ
يذهبأا ُأ

 يأاجلءمة كأأ

 يأاجلءمة ِأأ

(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(مجةلأفةلة )أ
حنصيأ
(مجةلأامسة )أ
حنصيأ
(مجةلأامسة )أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(مجةلأفةلة )أ
حنصيأ
(تاكةبأوصفي)أ
حنصيأ
(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(مجةلأامسة )أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(تاكةبأوصفي)أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(مجةلأفةلة )أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
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اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرستنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرستنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضم أ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرستنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضم أ
اس عخ امأاشفتح أ يأمءأيقتضةهأاشفتحعنيأ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشضمعنيأ يأمءأيقتضةهأاشضم أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
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اشاءشبأ7أ
أأ

اشاءشبأ2أ
أ

 يأاشقاي كأأ

 يأاشقاي ِأأ

ي رسأسةة ُأأ

ي رسأسةة كأأ

شبأ
رش كيفأطء كأ

شبأ
رش كيفأطء كأ

لكة أاشرتية كأأ

لكة أاشرتية ِأأ

ويهأت رسأاشابأأ

ويهأت رسأاشابأأ

يهأحتبأاشقاا ُأأ

يهأحتبأاشقاا َأأ

لكة أاشهد س كأأ

لكة أاشهد س ِأأ

ابحلءف كأةلأ

ابحلءف ِأةلأ

 يأاتم رس كأأ

 يأاتم رس ِأأ

 يألكة كأأ

 يألكة أأ

فءطم ك أطءشب كأأ

فءطم ك أطءشب كأأ

ي رسأأمح كأأ

ي رسأأمح ُأأ

شكتبأ
راا أا كأ

راا أاشكتبِأأ

هصأحيبأاشسفاأ
كأ

هصأحيبأاشسفاأ
َأ

 يألكة ك أأ

 يألكة ِأأ

ابشس ةءركأأ

ابشس ةءرِأأ

هصأي رسأاشهد س ُأأ

هصأي رسأاشهد س َأأ

يسكنأسةة ُأأ

يسكنأسةة كأأ

شبأ
ابااهميأطء كأ

شبأ
ابااهميأطء كأ

لكة أاشرتية كأأ

لكة أاشرتية ِأأ

حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(مجةلأفةلة )أ
حنصيأ
(مجةلأامسة )أ
حنصيأ
(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(مجةلأامسة )أ
حنصيأ
(مجةلأفةلة )أ
حنصيأ
(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(مجةلأفةلة )أ
حنصيأ
(مجةلأامسة )أ
حنصيأ
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اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرستنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضم أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرستنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
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اشاءشبأ11أ

اشاءشبأ11أ

اشاءشبأ11أ

اىلأاجلءمة كأأ

اىلأاجلءمة ِأأ

 يأاشقاي كأأ

 يأاشقاي ِأأ

يهأحتبأاشقاا كأأ

يهأحتبأاشقاا َأأ

شبأ
رشيفأطء كأ

شبأ
رشيفأطء كأ

لكة أاشرتية كأأ

لكة أاشرتية ِأأ

شسفاأ
وسةة أحيبأا كأ

شسفاأ
وسةة أحيبأا َأ

 يأاشهد س كأأ

 يأاشهد س ِأأ

 يألكة كأأ

 يألكة ِأأ

يسكنأسةة كأأ

يسكنأسةة كأأ

ابشس ةءركأأ

ابشس ةءرِأأ

حيبأاشاايض كأأ

حيبأاشاايض َأأ

انأ
لكة أاشاري ُأ

انأ
لكة أاشاري ِأ

شبأ
ابااهميأطء كأ

شبأ
ابااهميأطء كأ

يهأحتبأاشقاا كأأ

يهأحتبأاشقاا َأأ

ابحلءف كأةلأ

ابحلءف ِأةلأ

فءطم أطءشب كأأ

فءطم أطءشب كأأ

ابشس ةءركأأ

ابشس ةءرِأأ

 يألكة كأأ

 يألكة ِأأ

شبأ
ابااهميأطء كأ

شبأ
ابااهميأطء كأ

(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(مجةلأامسة )أ
حنصيأ
(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(مجةلأفةلة )أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(مجةلأامسة )أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(مجةلأامسة )أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(مجةلأامسة )أ
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اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشفتح أ يأمءأيقتضةهأاشضم أ
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اشاءشبأ 1أ

اشاءشبأ 1أ

يهأحتبأاشقاا كأأ

يهأحتبأاشقاا َأأ

لكة أاشرتية كأأ

لكة أاشرتية ِأأ

شكتبأ
راا أا كأ

راا أاشكتبِأأ

 يأاالسال ُأمأ

 يأاالسال ِأمأ

منأطةء ُأمأ

منأطةءمأأ

ابجلصأأ

ابجلصأ
ِّأ

يسءفاأعيلأ
كأ

يسءفاأعيلأ
يأ

خءرجأاشقءهاكأأ

خءرجأاشقءهاِأأ

س ةق يأمعاأاشةا كأةلأ

س ةق يأمعاأاشةا َأةلأ

ابشقابأ
ُأ

ابشقابأ
ِأ

هناأاشدةلأ
شرياأ ُأ

هناأاشدةلأ
شرياأ َأ

 يأاشقءهاكأأ

 يأاشقءهاِأأ

 يأاتم يد كأأ

 يأاتم يد ِأأ

منأاتمسج كأأ

منأاتمسج ِأأ

شفااأ
زاك أا ُأ

زاك أاشفا ِأاأ

يسءفاأعيلأ
كأ

اشاءشبأ 1أ

حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(مجةلأفةلة )أ
حنصيأ
(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(مجةلأفةلة )أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ

يسءفاأعيلأ
يأ

ويبقىأشهااأ
َ

ويبقىأشهااأ
ً

يذحبأالحضة كأأ

يذحبأالحضة َأأ

شبحاأ
اب ُأ

ابشبح ِأاأ

شبحاأ
شءطئأا َأ

شءطئأاشبح ِأاأ
34

اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشكرستنيأ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشفتح أ يأمءأيقتضةهأاشفتحعنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشفتح أ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
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اشاءشبأ12أ

صال أاشةة َأأ

صال أاشةة ِأأ

يأمعاأ
كأ
س ةق

يأمعاأ
ُأ
س ةق

ونزورأاله ُألأ

ونزورأاله َألأ

منأطةء ِأمأ

منأطةءمأأ

منأاتمسج كأأ

منأاتمسج ِأأ

شهاأاشاصا كألأ

شهاأاشاصالِأأ

س ةق يأالاي ُأمأ

س ةق يأالاي َأمأ

زهاأ
يزورأال ُأ

زهاأ
يزورأال َأ

شبحاأ
شءطئأا َأ

شءطئأاشبح ِأاأ

شبحاأ
اب َأ

اشبح ِأاأ

يسءفاأعيلأ
كأ
اشاءشبأ11أ

(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(مجةلأفةلة )أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(مجةلأفةلة )أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ

يسءفاأعيلأ
يأ

للفقاا َأأ

للفقاا ِأأ

ابجلصأأ

ابجلصأ
ِّأ

يذحبأالحضة كأأ

يذحبأالحضة َأأ

 يأاتم يد كأأ

 يأاتم يد ِأأ

س ةق يأمعاأاشةا كأةلأ

س ةق يأمعاأاشةا َأةلأ

شفااأ
زاك أا َأ

زاك أاشفا ِأاأ

شامسأ
رشوقأا ُ أ

شامسأ
رشوقأا ِ أ

حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(جءرأجماور)أ
حنصيأ
(مفةصلأيه)أ
حنصيأ
(تاكةبأاضء ي)أ
حنصيأ
(تاكةبأاضء ي)أ
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اس عخ امأاشفتح أ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضم أ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشكرس أ يأمءأيقتضةهأاشكرستنيأ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشفتح أ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشفتح أ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشضمعنيأ
اس عخ امأاشفتح أ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ

اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشسكصنأ يأمءأيقتضةهأاشفتح أ
اس عخ امأاشفتح أ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ
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شبحاأ
اب ُأ

بأابشبح ِأاأ

اس عخ امأاشضم أ يأمءأيقتضةهأاشكرس أ

حنصيأ
(جءرأجماور)أ

أ
وانامتداأعىلأاجل ولأاشسءيقأأنأالطخاء أاشدحصي أ يأراا أاشدوص أاشةاية أمبةه أدارأاشةلصمأاشةرصيأ
للماحةلأاتمعصسا أيبنيأاشبءحثأكامأييل:أ
اجل ولأ 2-أ
االس عنبء أمنأالطخاء أاشدحصي أ
اشامقأاشاءشبأ
اشاءشبأ1أ
اشاءشبأ1أ
اشاءشبأ أ
اشاءشبأ أ
اشاءشبأ أ
اشاءشبأ2أ
اشاءشبأ1أ
اشاءشبأ7أ
اشاءشبأ2أ
اشاءشبأ11أ
اشاءشبأ11أ
اشاءشبأ11أ
اشاءشبأ 1أ
اشاءشبأ 1أ
اشاءشبأ 1أ
اشاءشبأ12أ
اشاءشبأ11أ
اشاءشبأ17أ
اشاءشبأ12أ
اشاءشبأ11أ

جءرأجماورأأ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
أ
1أ
1أ
أ
أ
أ
أ
1أ
1أ
أ
أأ-أ

تاكةبأاضء يأ
1أ
1أ
1أ
أ1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
أأ-أ

تاكةبأوصفيأ
1أ
1أ
1أ
أ1أ
1أ
أأأأأأأأأأأأأ-أ

مجةلأفةلة أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
أ1أ
أ1أ
1أ
1أ
1أ
أأأ-أ

مجةلأامسة أ
1أ
1أ
أ1أ
أ1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
أأأأأأأ-أ

مفةصلأيهأ
1أ
1أ
أ1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
1أ
أأ-أ

اجملمصعأ

1أ

11أ

أ

1أ

11أ

1أ

111أ

أ
ي لأعىلأاجل ولأاشسءيقأأنأع دأالطخاء أاشدحصي أيهأجءرأجماورأ 1أوتاكةبأاضء يأ 11أوتاكةبأ
اشصصفيأ أومجةلأفةلة أ 1أومجةلأامسة أ11أومفةصلأيهأ 1أومجمصعأمنأالطخاء أاشدحصي أ111أأ
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اجل ولأ 1-أ
الطخاء أاشرصفي أ
اشامق
اشاءشبأ

حت ي أالطخاء أ

توصيبأالطخاء أ

تودةفأالطخاء أ

تصصةفأالطخاء أ

اشاءشبأ1أ

َ ِحيبأأ

ُ ِحيبأأ

رصفأ

الأياءيقأيصزنأاشفةلأ

اشاءشبأ1أ

ن ُ َؤديأ

ن ُ َؤ ِ ّديأ

رصفأ

الأياءيقأيصزنأاشفةلأ

اشاءشبأ أ

ن كَذي ُأِحأ
ت ُ كس َك ُأنأ

ن كَذيَ ُأحأ
ت َ كس ُك ُأنأ

رصفأ
رصفأ

الأياءيقأيصزنأاشفةلأ
الأياءيقأيصزنأاشفةلأ

اشاءشبأ أ

َ ِحيبأأ

ُ ِحيبأأ

رصفأ

الأياءيقأيصزنأاشفةلأ

اشاءشبأ أ

ضأ
يَ كق َ أ

ضأ
يَ كق ِ أ

رصفأ

الأياءيقأيصزنأاشفةلأ

اشاءشبأ2أ

يَ ِق كُأميأ

يُ ِق كُأميأ

رصفأ

الأياءيقأيصزنأاشفةلأ

اشاءشبأ1أ

نُ ُز كو ُأرأ

نَ ُز كو ُأرأ

رصفأ

الأياءيقأيصزنأاشفةلأ

اشاءشبأ7أ

تُضَ ُأعأ

تَضَ ُأعأ

رصفأ

الأياءيقأيصزنأاشفةلأ

َ ِحتبأأ

ُ ِحتبأأ

رصفأ

الأياءيقأيصزنأاشفةلأ

أ
وانامتداأعىلأاجل ولأاشسءيقأأنأالطخاء أاشرصفي أ يأراا أاشدوص أاشةاية أمبةه أدارأاشةلصمأاشةرصيأ
للماحةلأاتمعصسا أيبنيأاشبءحثأكامأييل:أ
اجل ولأ 7-أ
االس عنبء أمنأالطخاء أاشرصفي أ
اشامقأاشاءشبأ

رابنيأجمادأ

ثاليثأجمادأ
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اشاءشبأ1أ

1أ

-أ

-أ

اشاءشبأ1أ

1أ

1أ

-أ

اشاءشبأ أ

1أ

-أ

-أ

اشاءشبأ أ

1أ

-أ

-أ

اشاءشبأ أ

1أ

-أ

-أ

اشاءشبأ2أ

-أ

-أ

1أ

اشاءشبأ1أ

1أ

-أ

-أ

اشاءشبأ7أ

1أ

-أ

-أ

اجملمصعأ

7أ

1أ

1أ

11أ

أ
ي لأاجل ولأاشسءيقأعىلأأنأع دأالطخاء أاشرصفي أيهأثاليثأجمادأ 7أورابنيأجمادأ 1أوثاليثأمزي أ1أ
ومجمصعأمنأالطخاء أاشرصفي أ.11أ
 - 1اشةصاملأاشيتأتسببأالطخاء أاشاءعة أ يأراا أاشدوص أاشةاية أند أاشاالبأمبةه أدارأاشةلصمأ
اشةرصي
وية أاشقيءمأابتمقءيةل أمعأم رسأاللغ أاشةاية أويةضأاشاالبأمبةه أدارأاشةلصمأاشةرصيأ أننأأس بءبأ
الطخظء أ يأراا أاشدوص أاشةاية أند أاشاالبأحفولأاشبءحثأعىلأأرية أأشاكلأمنأاشةصاملأتأثاأالطخاء أ يأ
اشقاا أويه:أ
 - 1ع مأمةاف أاشقصاع أ
انأاللغ أاشةاية أتاملأاشة ي أمنأاشقصاع أوأطخاء أ يأرصاع اشدحصأواشرصف أكرثأارتاكاب دليأاشاالب.أ
الأية مأيةضأاشاالبأاشقصاع أاشيتأعلمهءأاتمة مأدريقءأحيتأالأيق رونأتابةقأاشقصاع أ ي اشقاا أوالأيةلمصنأكةفي أ
صةءغ أامجلةلأاتمفي .أو يأأناا أاشقاا أالأيةافأاشاالبأيأطخاءهئمأحيتأيعةصدنأراا أاشدوص أابشقصاع أغريأ
حصةح .أأوحت ثأهذهأاشظءها ألن اشاالبأيصاهجصنأاشوةب أ يأتابةقأاشقصاع أمبءرش أ يأاشقاا أويكصنأ
الاس امتعأند أاشاالب اندراأوالأيعةصدونأأنأيقاؤونأاشدوص أاشةايةأيعابةقأاشقصاع أاشوحةح .أ
 - 1اهاملأاشقصاع
اكنأيةضأاشاالبأيفهمصنأاشقصاع أجي اأويةلمصنأكةفي أصةءغ أامجلةلأاتمفي أوشكنأهيملصنأاشقصاع أوالأ
يابقصهنءأند أراا أاشدوص أاشةاية .أأ
 ع مأرغب أ يأاللغ أاشةاية38
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شيستأاللغ أاشةاية أاتمءد أاشصحي أيعة مأاشاالبأابتمأةه .أمهأيعةلمصنأاشةلصمأاتمعة د أسصىأاللغ أاشةاية أ
ويهأاشةلصمأاشابةةة أواشةلصمأادليني أواللغ أاالجنلزيي أوغريأ كل.أشلكأطالبأحيبصنأاتمءد أاتمةةد أوالأحيبصهنءأكامأ
أنأيةضأاشاالبأالأياغبصنأ يأاللغ أاشةاية أويفضلصنأاللغ أاالجنلزيي .أوع مأرغب أاشاالبأ يأاللغ أاشةاية أ
بسببأرةلأادلوافعأواشعحفزيأييهنمأوانعبءرأأنأاللغ أاشةاية أصةب أحىتأالأيعةلمصنأاللغ أاشةاية أدريقءأوارتكبصاأ
الطخاء أحنيأاشقاا أوالأهيمتصنأابشقءع .أأ
 رةلأممءرس أراا أاشدوص أاشةايةواكنأاشاالبأياتكبصنأالطخاء أ يأراا أاشدوص أاشةاية ألهنم أالأميءرسصنأراا أاشدوص أاشةاية أ
خءرجأاشفولأوتؤديأاىلأضةفهمأ يأتابةقأرصاع أاشدحصأواشرصفأ يأاشقاا أ.
أ
نعءجئأاشبحثأأ
 - 1انأالطخاء أاشاءعة أند أاتمعة مأ يأراا أاشدوص أاشةاية أتدقسمأالطخاء أاىلأنصعنيأويهأالطخاء أ
اشدحصي أوأالطخاء أاشرصفي .أواكنتأالطخاء أاشدحصي أيه أأكرثأارتاكبأ يأأطخاء أراا أاشدوص أ
اشةاية أحيث أيبلغ أع دهء أ 111أينسبهتء أاتمئصي أ 11،21أ ،%أوالطخاء أاشرصفي أمجمصنهء أ11أ
ينسبهتءأاتمئصي أ71،1أ%أ.
 - 1انأاشةصاملأاشيتأتسببأالطخاء أاشاءعة أند أاتمعة مأ يأراا أاشدوص أاشةاية أتعكصنأمنأع أ
اشةصاملأويهأع مأمةاف أاشقصاع أواهاملأاشقصاع ،أع مأرغب أ يأاللغ أاشةاية أورةلأممءرس أراا أ
اشدوص أاشةاية .
اتمااجع
أ
اتمااجعأاشةاية
أ
ت
أمح أفؤادأعلةءن،أ،1111أاتمهءراتأاللغصي :أمءهةهتءأوطااعقأ منةهتء،أاشاايض:أدارأاتمس م.
أ
أاكدمية أاشصفء ،أ،1112أتةايفأاتمهنجأاشصصفيأاشعحلةيلأوأاس عخ امتهأ يأاشبحثأاشةلمي.
أ
اشفضةل،أكفء أاشالب أ يأهمءر أاشقاا ،أ،1117أيد اأأتا ةه:أجءمة أاشاانرييأاالسالمي أاحلكصمي .
أ
جءمسأمحمصدأاحلسصن،1221،أطاقأتةلميأاللغ أاشةاية أ يأتةلميأاشةءم،أطاايلس،أجءمة أمعاأاخملعءرأاشبةضءوي.
أ
رحمضءف ،أ ،1112أاشاايق أاشعصشةفي أ ي أت ريس أهمءر أاشقاا أللدءطقني أيغري أاشةاية  ،أرسءةل أبالكريصس ،أسصدان :أجءمة أاالسالمي أ
أم رمءن.
أ
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سةة أال ي،111 ،أتةلميأاللغ أاشةاية أاتمةءرص ،أاشقءها :أعءملأاشكتب.
أ
نب أاشو يقأنب أهللا،أ،1111أحتلةلأالاطخاء أاللغصي أاشعحاياي أدليأاشاالبأمةه أالاطصمأادلويلأللغ أاشةاية أاشدءطقنيأابللغءتأ
الاطخاى،أطخاطصم:أمةه أالاطصمأادلويلأللغ أاشةاية .
أ
نب أاشةلميأابااهمي،أ،1111أاتمصجهأاشفينأتم رسأاللغ أاشةاية ،أمرصى:أدارأاتمةءرف.
أ
عيلأامح أماكصز،أ،1221أت ريسأفنصنأاللغ أاشةاية ،أاشقءها :أدارأاشاصاق.
أ
فيولأحسنيأطهريأاشةلمي،أ،1227أاتماش أاشفينأشع ريسأاللغ أاشةاية ،أنامن:أمكتب أاشثقءف أللنرشأواشعصزيع.
أ
فؤادأحسنأايصأاشهةجء ،أ،1117أاسءشةبأوطاقأت ريسأاللغ أاشةاية أواع ادأدروسهءأاشةصمي ،أدارأاتمدءجه.
أ
كامأاشبس عءنأواطخاون،أ،12 2أاتمدج أ يأاللغ أوالعالم،أيريوت:أدارأاتمرشق.
أ
شصيسأمةلصف،أ ،111أاتمدج أاشصس ةطأ يأاشةاية أواتمةءرص ،أدارأاتمرشق،أيريوت.
أ
دمحمأأمح أرش ي،أ ،121أتةلميأاللغ أاشةاية أشغريأاشدءطقنيأهبء،أاشاايض:أاتمكتب أاشرتية أاشةايبألدلولأاللةج.
أ
محمصدأأمح أاشس ة ،أ،1111أ يأطااعقأت ريسأاللغ أاشةاية ،أاشقءها :أعءملأاشكتب.
أ
موافىأرسالن،أ،1111أتةلميأاللغ أاشةاية أواشرتية أادليني ،أدارأاشثقءف أوأاشنرشأواشعصزيع.
أ
مىنأاشةجزيم،أ ،111أحتلةلأالاطخاء أاللغصي أدلراسأاللغ أاشةاية ،أالاردن:أجءمة أالاردن.
أ
نةلأالوطءر،أ،1117أاس عخ امأاشقو أاتموصر أشرتري أر ر أاشاالبأعىلأفهمأاتمقاو ،أرسءةل أبالكريصسأغريأمناصر ،أيد اأاتا ةه:أ
جءمة أاشاانرييأالاسالمي أاحلكصمي .
أ
اتمااجعأاالن ونيس ة
أ
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