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Abstract: The purpose of this study is to describe the process of learning Arabic with a 

scientific approach to the 2013 curriculum at MTsN Batusangkar. The research 

methodology used is ethnography. The research steps are to collect data from interviews, 

observations, and questionnaires. The results of the study of the Arabic language learning 

process with a scientific approach in the 2013 curriculum in seventh grade MTsN 

Batusangkar, from the learning steps using a scientific approach (observing, asking 

questions, gathering information, associating, and communicating) showed good results. 

This is inseparable from the encouragement and enthusiasm of students in learning Arabic 

using a scientific approach. This study concludes that the scientific approach is suitable for 

students in learning Arabic, which is complete learning facilities and the ability of teachers 

to use learning media such as computers, LCDs, and so on related to learning materials. 

 

  .3102للمىهج الضعاس ي ، باملضزل الللمي، كملُت حللُم اللوت اللغبُت:  ُتؾاؾلا  اثاليلم
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 مقخدمة -أ 

 هللا كبض بين وكض  0.الخللُم في الىجاح لىخدلُم أؾاس ي وحىصٍ ألن حضا مهم الخللُم في املىهج

ٌ  املضعوؾت املىاص كضة َى املىهج أن ئًضي  3.بالكهاصة املؿماة تالتربُ في كلمُت صعحت كلى للحصى

 الضعاؾُت املىاص طمً املىـمت املللىماث مجمىكت َى املىهج أن خمُضة صًىي  طهغ طلً بسالف

ت املإؾؿت أو املضعؾت عكاًت جدذ الخالمُظ كلحها ٌؿير التي والخجاعب   .2التربٍى

م وماًت الخللُم أؾالُب ٌكمل املىهج أن Dalmes F.Millerو  J.Liyd Trum وطَب  جلٍى

 وإلاصاعة وإلاقغاف وإلاعقاص الخىحُه البرهامج، حوُيراث أهداء وحمُم الخضَعـ َُئت وأكظاء الؼالب

 4.املىطىكاث ئزخُاع ئمياهُت و الوغف مً وكضص املحضص، الىكذ الهُيلُت فى ولامىع 

 ٌلني الحاطغ، الىكذ ئلى 0947 مىظ مغاث، كضة الخللُم مىاهج حويرث وكض ئهضوهِؿُا، في

 اللمل مً لِـ املىاهج وحوُير. ئهضوهِؿُا في املضاعؽ بلع في  جىفُظٍ جم كض  ،3102 كام في املىهج

ت مم بامللاعهت صاةما مخأزغا املضعس ي الخللُم ومماعؾت الؿهل،   .هفؿه املىهج هـٍغ

 اللىاصغ لثالزت الللمي باملضزل ،3102 كام في الضعاؾُت املىاهج جلضمها التي الخللم مفهىم

 كلمي ضزل، ومالخللُم كالم في حضًضا مخىكلت جصبذ أن واملهاعاث وامللغفت تاملىاكف لنيٌ مخياملت

 وفلالت ومبخىغة وزالكت ئهخاحُت جيىن  التى الخللُمُت الىخاةج أن املخىكم اللغبُت، اللوت حللُم في

 .ومخياملت وامللاعف واملهاعاث املىاكف زالٌ مً للؼالب

 زمؿت مً جخيىن  والتي ،3102 كام املىاهج في دملهاج وان التي الضعاؾت َى الللمي املضزل

، املغاكبت،:  وهي كىاصغ،  بمضزل اللغبُت اللوت حللُم كملُت فى الخىاصل، املحاولت، املىؼم، الؿٌإ

غ أن ٌلخلض  3102 مىهج في كلمي غ املظَبُت جؼٍى  5.للمخللمين وامللاعف واملهاعاث املىاكف وجؼٍى

                                                             
1 Loeloek Endah Poerwati & Sofan Amri ،Panduan Memahami Kurikulum 2013 ،(Jakarta : 

Prestasi Pustaka Publisher ) ،2013   ، h  : 2 
ُم  ،ؾالمُت مً الؼغاػ اللاليمىهج اللوت اللغبُت للمضاعؽ إلا صًىي خمُضة، 3 ) ماالهم : مؼبلت حاملت مىالها ملً ئبَغ

 0(، ص : 3100إلاؾالمُت الحيىمُت بماالهم، 
 7ص :  ،املغحم الؿابمصًىي خمُضة،  2

4
 Loeloek Endah Poerwati & Sofan Amri, Op, Cit. h   : 3 
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اث لجمُم 3102 كام الضعاؾُت املىاهج في للُمالخ كملُت جىفُظ  املضزل باؾخسضام املؿخٍى

م أهىاق، زالزت جخظّمً أن ًجب الخللُم كملُت في الللمي،  ، واملهاعاث وامللاعف املىكف َو

ٌ  أو املاصة وحللُم  ًخللمىن ." ملاطا ٌلغفىن " الؼالب أن َى الخللُمُت املىاص مً املىكف جدى

ٌ  التى املهاعاث  امللغفت ًخللمىن ".  هُف ٌلغفىن " الؼالب أن وهي الخللُمُت املىاص أو ملاصةا جدى

ل أو للماصة  .ًخللمىن  ماطا ٌلغفىا" أن الؼالب ٌؿخؼُم بدُث الخللُمُت املىاص جدٍى

اصة وهي الجهاةُت الىدُجت واهذ  ولضًه صالحا عحال ًيىن  أن كلى اللضعة بين والخىاػن  الٍؼ

 حىاهب لضيهم الظًً املخللمين  مم الثابخت وامللاعف املهاعاث ملضيه الظًً والىاؽ مهاعاث

واملهاعاث وامللغفت، ،تواملىاكف الىفاءة،
6. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
5
 Dirman & Cicih Juarsih ،Pengembangan Kurikulum ،( PT ،Rineka Putra : Jakarta ،2014 ). h : 

118 
6
 Imas Kurniasih & Berlin Sani, Implementasi Kurikulum 2013: Konsep & Penerapan, 

(Surabaya, kata pena, 2014), h. 42 
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 طاث أو اللُم وهير الللمُت الخصاةص أو اللُم لخؼبُم ملىاؾب الخللُم كملُت ئحغاءاث

 : الخالي الىدى كلى الخللم في الللمي للمىهج بيرص هما كلمُت ػبُلت

 تاملغاكب .0

لت ت املغاكبت ػٍغ لت َظٍ  (learning meaningful)  الخللُم للملُت لاولٍى  مؼاًا لها الؼٍغ

 باملىاككت ؾلُضاء واملخللمىن  فُيىن  الحلُلي، الهضف إلاكالم وؾاةل كغض مثل ملُىت،

 فترة ًخؼلب مما اللاصة َظٍ مغاكبت أحل مً الخللُم أوكؼت بالؼبم. الخىفُظ وؾهىلت فحها،

 حوير وإطا والجهض، الخيلفت خُث مً وؿبُا والىثير للخدظير وهاضجت، ٍلتػى  ػمىُت

 .الخللم مً والهضف امللنى ًحجب ؾىف الاجظباغ

لت َظٍ  صاللت لضيها الخللم كملُت فان لظلً.  املخللمين جدلُم ملغاكبت حضا مفُضة الؼٍغ

 جدلُلها الياةىاث بين كالكت َىان أن خلُلت كلى اللثىع  املخللمين عصض زالٌ مً. كالُت

ذ التي صعاؾت في لىخف وكض .للمللمين املؿخسضمت الخللُمُت املىاص مم  زالٌ مً أحٍغ

 :ًلي هما الخؼىاث اجساط

 الحلُلى الهضف جدضًض (أ 

 مغاكاتها ًجب التي ولاَضف للىؼاق وفلا للمغاكبت جىححهُت مباصب وطم (ب 

 لإلبخضاتي ؾىاء خض كلى ملحىؿت، جيىن  أن ًجب التي البُاهاث هي ما بىطىح جدضص (ج 

 والثاهىي 

 مغاكاتها ًخلين التي لاَضف ميان جدضًض (ص 

 وؾالؾت بؿهىلت الدكوُل بُاهاث لجمم املالخـاث جلضًم ؾِخم هُف بىطىح جدضص (ٌ 

 مالخـاث، صفتر حؿخسضم أن مثل املغاكبت، هخاةج بسجالث والاخخفاؾ الؼغق  جدضًض (و 

  .لازغي  املىخبُت صواثولا  الفُضًى، ومسجالث الدسجُل، وأحهؼة وواميراث،
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 الصضص، َظا في. مباقغا املخللمين ئقغان جلخض ي الخللم كملُت في املغاكبت أوكؼت (ػ 

 .املالخـاث َظٍ في املخللمين ئقغان قيل فهم املضعؾين فُجب

 الؿإاٌ .3

غ جدؿين كلى الؼالب جلهم فلالت للمضعؾين . وامللاعف واملهاعاث املىاكف مجاٌ وجؼٍى

 ٌ . حُضا الخللُم ووحهىا أصاعوا كض املخللمىن  ًيىن  الىكذ َظٍ في للم،امل ؾإاٌ مىكض بدلى

خللم ٌؿخمم أن ئلى عكاًتها صافم بىفـ جيىن  كىضما املخللمين، ؾئلت املللم ًجُب كىضما  ٍو

ضون  الظًً مهمت كىـ كلى. حُضا ٌ  الؿإاٌ مً امللصىص فان الحلُلي، اللمل ًٍغ  للحصى

 أن ولىً ،"الاؾخفهام حملت" قيل في صاةما لِؿذ" تاملؿأل" فمصؼلح. اللفـُت عصوص كلى

  : هي الجُضة لاؾئلت مً وامللُاع اللفـُت الغصوص عهبت هالَما صام ما بُان، قيل في جيىن 

 وإلاًجاػ إلاضح (أ 

 إلالهامُت إلاحاباث  (ب 

 الترهيز  (ج 

 املخابلضة أو الخدلُم (ص 

ؼ أو الصالخُت ميزة (ٌ   الخلٍؼ

 أزغي  مغة للخفىير فغصت ئكؼاء (و 

اصة جدفيز (ػ   امللغفُت اللضعاث كلى الؼلب ٍػ

 الخفاكل كملُت جدفيز (ح 

  : هي لاؾئلت وؿُفت

، جثير (أ  ٌ  الؼلبت واهدباٍ والفاةضة، الفظٌى  .الخللم مىطىق خى

 .ًلتهم بؼغ لاؾئلت واؾخدضار اليكؽ، الخللم كلى املخللمين وجدفيز حصجُم (ب 

 .خل إلًجاص أكغبها الخلغف املخللمين صلىباث حصخُص (ج 
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 حىَغ وفهم واملهاعاث، املىاكف إلزباث للمخللمين فغص وجىفير َُيلت مهام ئكؼاء (ص 

 .الخللم

 مجهجي، بكيل مىؼلُا، لاحىبت وإكؼاء لاؾئلت وػغح الخدضر في الؼلبت مهاعاث جغكُت (ٌ 

 . الصحُدت اللوت واؾخسضام

غ والحىاع، املىاككت، في املخللمين مكاعهت حصجُم (و   الخفىير كلى اللضعة وجؼٍى

 .لىخاةجا واؾخسالص

غ وهظلً املفغصاث، وإزغاء أو لافياع، آلاعاء وجللي ئكؼاء كلى الاهفخاح مىكف بىاء (ػ   جؼٍى

 .املجخملاث في الاحخماعي الدؿامذ

م، كفىي  بكيل الخفىير كلى الؼالب حلٍغف (ح   التي للمكاول الاؾخجابت في والؿغكت وؾَغ

 .فجأة جيكأ

 بلظهم مم املخللمين حلاػف ىكل اللضعة وجىلُض الىالم في الخىاطم كلى الخضٍعب (غ 

 .البلع

 املىؼم .2

 3102 كام في اكخمض الظي الللمي املىهج مم الخللم كملُت ؾُاق في" املىؼم" مصؼلح

 مً اللضًض في بالخأهُض. وكؼىن  مكاعوىن  َم واملخللمين املللمين أن املىهج لىصف

 َى والخفىير. املللمين مً بضال وكاػا أهثر املخللمين مىكف ًيىن  أن فُجب الىىاحي،

بُت الحلاةم ولمت مضي كلى واملجهجي املىؼلي الخفىير كملُت  مالخـتها ًمىً التي الخجٍغ

 ٌ  الغهم كلى الللمي، املىؼم َى واملىؼم. امللغفت أقياٌ مً قيل في الىدُجت كلى للحصى

 .الفاةضة كضًمت صاةما لِؿذ الللمُت هير الجغكاث مً

 أًظا ٌلني الظي املصؼلح مً بالغهم املىؼم، حمتجغ  ولِـ الغبؽ ٌلاصٌ ما َى املىؼم

 الضعاؾُت املىاهج حللم ؾُاق في الخفىير مً املضي اليكاغ فان ولظلً،. املىؼم أو املىؼم



El-Jaudah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab   Vol. II No. 2 Tahun 2021   

7 

 

اث كلمي ههج مم 3102 كام في  الخللم أو الجملُاث ئلى والغحىق الىثير الخللم لىـٍغ

 مجمىكت ججمُم فىغة وعبؽ الخللم كلى اللضعة في كالكت وحىص ئلى ٌكير واملصؼلح. الىلابي

 .الظاهغة مً حؼء في وطله زم لاخضار مً مخىىكت

جها الضمان، ئلى الخاصت لاخضار هلل أزىاء ا ججغبت ئلى ئقاعة في وجسٍؼ . لاخضار مً هيَر

جها جم التي والخجاعب  املخاخت الؿابلت الخجغبت مم وجخفاكل جخصل الضمان طاهغة في جسٍؼ

 حكير الىفـ، كلم هـغ وحهت مً. املىؼم أو الجملُت كملُت أن غوفاملل ومً. بالفلل

 في الخلاعب أو الللل بين للدكابه هدُجت كللى أو املفاَُمي الىُان بين اللالكت ئلى الجملُت

 .وامليان الؼمان

 املحاولت .4

 ٌ  مً بظلً اللُام مداولت ئلى بداحت واملخللمين لاصُلت، أو الحلُلي الخللُم كلى للحصى

بي واملىهج الخللم أوكؼت ٌزال  إلاكضاص: مغاخل زالر زالٌ مً طلً فلل مداولت أو الخجٍغ

 : الخالي الىدى كلى ووصفذ واملخابلت، والخىفُظ،

 ئكضاص (أ 

 الخجغبت مً الوغض ئوكاء 0)

 مىاص أو املىخبُت لاصواث ئكضاص 3)

بُت املؿاخت ئكضاص 2)  أو لاصواث كً فظال املخللمين مً كضص مم جخىافم التي الخجٍغ

 املخىفغة املىاص

 املخاػغ ججىب أو جللُل كلى والصحت الؿالمت كظاًا في الىـغ 4)

 ًخلامل أن ًجب التي والخؼىاث له الخصضي ًيبغي الظي الخفؿير جلضًم 5)

 الظاعة أو املمىىكت لاقُاء جلً في مجها املخللمىن،

 الخؼبُم (ب 
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 وجلضًم املحاهمت تكملُ ومغاكبت جىحُه املللمىن  قاعن املحاولت، أو الخجغبت أزىاء 0)

 املخللمىن  ًىاحهها التي للصلىباث واملؿاكضة الدصجُم

 طلً في بما اللام، الىطم الاَخمام املللمين كلى ًخلين املحاولت، أو الخجغبت أزىاء 3)

 .الخللم أوكؼت حلُم أن قأنها مً التي املكاول وخل ملالجت

 املخابلت (ج 

غ بجمم الؼالب ًلىم 0)  نللمللمي الخجاعب هخاةج جلاٍع

بُت الىخاةج بضعاؾت املللمىن  ًلىم 3)  للمخللمين الخجٍغ

 الخجغبت هخاةج كلى للؼلبت املغاحلت الخوظًت جىفير املللمين كلى ًجب 2)

ً صعاؾت والؼالب املضعؾين كلى ًجب 4)  ولاصواث املىاص حمُم كىصة وجسٍؼ

 املؿخسضمت

 الخىاصل .5

ٌ  في لىُاثللخ اللملى الخؼبُم َى الصخصُت، الفلؿفت َى الخلاووي الخللُم  الفصى

 جفؿير فى إلاوؿان جظم التي الحُاة وفلؿفت الخفاكل أؾاؽ َى والخلاون  الخللُم املضعؾُت

لت حُضا جصمُما مصممت جيىن  بدث الخفاكل، بيُت باكخباٍع الخلاون   مخلمضة وبؼٍغ

 .مكترن َضف جدلُم مً الجماكُت الجهىص لدؿهُل

 كلى الخللُم، مضًغي  أو جىححها أهثر هي املللم ومهام صالخُاث الخلاووي الخللُم وفي

 الخلاووي الخللُم وطم جم ئطا. وكاػا أهثر املخللمين جثلُف ًيىن  أن ًجب اللىـ،

ت كلى فخؼغق  شخصُت، هفلؿفت  مم جخفاكل أو جخللم واهذ ئطا وزاصت الؼالب، ٍَى

 مم نالخفاكلي فحها املخللمىن  ًيىن  التي الخلاون  خاالث في. املللم أو البلع بلظها

ٌ  وكضم املخباصٌ، والاخترام الخلاػف ض أو كبى م كً. مجها ول جٍؼ  جىمى ؾىف الىىق َظا ػٍغ
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 الخللُم ومخؼلباث الخويراث مسخلف بمىاحهت املخللمين ٌؿمذ لظلً باألمً، الكلىع  كضم

 .املىؼلى

ت املضعؾت  في مىكلها, صجغ جاهذ املىؼلت في املضاعؽ مً ئخضي هي باجىؾىىغ الحيىمُت الثاهٍى

 املىهج جىفُظ( مغلـ) اللغبُت اللوت مضّعؾت مم الياجب ملابل بلض.باجىؾىىغ املضًىت وؾؽ

ت املضعؾت في 3102  الؿابم للصف  3104/3105 الضعاس ي اللام مً ًبضأ باجىؾىىغ الثاهٍى

ت مً الخلمُم لخؼاب وفلا فاهه الحاٌ، بؼبُلت لها زاصت  إلاؾالمُت للتربُت اللامت املضًٍغ

خظمً ،SE / DJ.I / Hm.01 / 114/2014 الغؾاةل مً كضص غ أًظا ٍو  الضًيُت الكإون وٍػ

غا  3104 ؾىت 007 عكم اللغاع  املضعؾت، في 3102 ؾىت في الضعاؾُت املىاهج جىفُظ كً جلٍغ

غ وهظلً  لؿىت الخىححهُت باملباصب املخللم 3104 لؿىت 065 عكم اللغاع الضًيُت الكإون وٍػ

 اللوت حللُم الوغض وأما 7.واللغبُت إلاؾالمُت الضًيُت التربُت جسظم ىالت املضعؾت مىهج 3102

 وهظلً لافم، ووؾعى أوكؽ، واملخللمين ممخلا، الخللُم ًيىن  أن املضعؾت َظٍ في اللغبُت

لت مضة املخللمين طاهغ في جسؼن   املللمين مً امللضمت  الضعاؾت املىاص  املىهج جىفُظ بهظا. ػٍى

تال املضعؾت في 3102  ألن حّللمهم في وكاػا أهثر الخالمُظ ًجلل ٌؿخؼُم أن باجىؾىىغ ثاهٍى

ً املضعؾين م جلابلهم الخللُم في اللمل مً وول. لضيهم ووؾُؼين واملِؿٍغ  املىاككت بؼٍغ

ا وامللابلت . ممخلت الخللُم وؾاةل ئؾخلماٌ ألن لخللُم الضاوفم الخالمُظ ًجض طلً وبلض. وهيَر

 ملاًير جدضًض بملّضٌ املضعؾت َظٍ في الؿابلت الفصل جالمُظ كلى غبُتالل اللوت حللُم وهخجت

 .ًأحي فُما البُاهاث َظٍ جمثل ،78 ٌلنى (KKM) الىفاءة

 الىخاةج الىفاءة ملاًير جدضًض إلاؾم عكم

 96،6 78 أ 0

                                                             
 (0992/0994وػاعة الكإن الضًىت ئهضوهِكُا، املىهج الضعاس ى للماصة الوت اللغبُت، )حاهغجا،  7
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 32,22 78 ب 3

 31 78 ث 2

 86،6 78 ر 4

 61 78 ج 5

 92 78 ح 6

 81 78 ر 7

 81 78 ص 8

 82،2 78 ط 9

 82،2 78 ع 01

 81 78 ػ 00

 82،2 78 ؽ 03

 81 78 ف 02

 86،2 78 ص 04

 66،6 78 ض 05

 82،2 78 غ 06

 82،2 78 ؾ 07

 81 78 ق 08

 86،2 78 ن 09

 66،6 78 ف 31

 72،2 78 ق 30



El-Jaudah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab   Vol. II No. 2 Tahun 2021   

11 

 

 71 78 ن 33

32 ٌ 78 71 

 82،2 78 م 34

 91 78 ن 35

36 ٌ 78 91 

 71 78 و 37

 82،2 78 ي 38

 81 78 أب 39

 76،6 78 أث 21

 86،6 78 أر 20

 71،5 78 أج 23

 81 78 أح 22

 91 78 أر 24

 82،2 78 أص 25

 82،2 78 أر 26

 وإزخلف( أشخاص 37) الىفاءة ملاًير جدضًض كلى ػالب مً أهثر الؿابم البُاهاث مً جخمثل

 كملُت" كً ًبدث لياجبا صفم( أشخاص09) الىفاءة ملاًير جدضًض ئلى ػالب مً كلُال طلً

 املضعؾت في أجىىهغافي بدث 3102 الضعس ي للمىهج الللمي املضزل زالٌ مً اللغبُت اللوت حللُم

ت  .باجىؾىىغ الحيىمُت الثاهٍى
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 مهج  البحث  -ب 

 ؾفُىضًغ كىض. ئجىىهغافي البدث مىهج َى البدث لهظ الياجب املؿخسضم البدث مىهج وأما

(spinder)، لت بدثها التي لاهتروبىلىحُا زلافت َى ئجىىهغافي البدث  البُاهاث الجمم بؼٍغ

ضزل الخاعج مً َى البدث وامللابلت، واملكترهت باملالخـت لتو  .ًبدثه الظي الحالت ئلى ٍو  ػٍغ

لت الياجب ٌؿخلملها التي البدث لت الىُفُت، مضزل باؾخلماٌ وصفُت ػٍغ  البُاهاث حمم وػٍغ

  (Deskriptif kualitatif)8.  الىُفُت الىصفُت باؾخلماٌ

 واللُىت املجخمم .0

 في البدث مجخمم أما. بالضعاؾت الياجب ًدىاولهم الظًً لافغاص مجمىكت َى البدث مجخمم

ت املضعؾت في الؿابلت الصف في الخالمُظ ول فهى البدث َظا  باجىؾىىغ الحيىمُت الثاهٍى

ٌ  الثماهُت جخيىن  الظًً أشخاص 388 ٌلنى  هي و اللىُت ألزظ ماملؿخسض لاؾلىب. فصى

لت  بضأ الىثيرة، زم الجملت مً اللُىت أزظ لاؾلىب بهظ املغاص .snowball sampling بؼٍغ

ً زم واخض هفغ مً الياجب  9 .وقاملت واملت الىاكاتم جيىن  أن ألى لازغ زم هفٍغ

  البدث ألت .3

 املالخـت  (أ 

لت  وحسجل لُىتم ؿاَغ أو لؿلىن الضكُلت واملغاكبت املكاَضة هي املالخـت ػٍغ

 جلً أو الؿلىن طلً لؼبُلت املىاؾبت الضعاؾت بأؾالُب وإلاؾخلاهت كجها املالخـاث

ٌ  الىخاةج جدلُم بواًت الـاَغة  كملُت الياجب ًالخف. املللىماث أصق كلى والحصى

ت  املضعؾت في الللمي باملضزل لخالمُظ اللغبُت اللوت حللُم  باجىؾىىغ الحيىمُت الثاهٍى

 امللابلت (ب 

                                                             
8
 Abdul Halim Hanafi, Metodologi penelitian bahasa, (Diadit Media : Jakarta, 2011) h. 212 

9
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif daan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2008)  h : 

85 - 86 
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ٌ  خُث املىحهت مىكف في شخصين بين ًخم لفـي جفاكل هي امللابلت لتػٍغ  ًداو

ى أخضَما  التى املبدىزت  لضي حويراث أو املللىماث بلع ٌؿدكير أن بامللابلت اللاةم َو

ٌ  جضوع  ت وجالمُظ مضّعؾت مم ملابلت. وملخض أعاةه خى  بخدلُل باجىؾىىغ الحيىمُت الثاهٍى

 .الغؾالت َظٍ كً بالبدث املخللم املكيلت

 الىزُلت  (ج 

ت املضعؾت في الخالمُظ اللغبُت اللوت حللُم كملُت هي  باجىؾىىغ الحيىمُت الثاهٍى

 الُىمُت، الىغاؾت همثل املىخىبت. املىخىبت هير أو املىخىبت باملصضع الللمي باملضزل

 الصىاع، لافالم، همثل املىخىبت وهير. الخضَعـ واملىهج الخللُم، هدُجت الغؾالت،

ؼت،  .الغؾالت َظٍ بالبدث ًخللم الظي وقيئ الغكُم الغؾم، الخٍغ

 

 نتائج البحث  -ج 

 الضعاؽ للمىهج الللمي املضزل زالٌ مً اللغبُت اللوت الخللُم كملُت كًخصٌى البدث 

ت املضعؾت في أجىىهغافي بدث 3102  كً الياجب والخف كابل بلضما، باجىؾىىغ الحيىمُت الثاهٍى

ت املضعؾت في  الضعس ي للمىهج الللمي املضزل زالٌ مً للغبُتا اللوت الخللُم كملُت  الثاهٍى

 : جلي هما البُاهاث الياجب فىحض  الؿابم الصف لخالمُظ 3102 باجىؾىىغ الحيىمُت

ت املضعؾت فى  3102 ملىهج الللمي باملضزل اللغبُت اللوت حللُم أَضاف .0  الحيىمُت  الثاهٍى

 باجىؾىىغ

 الخللم حلل:   ٌلني الللمي باملضزل حللُم أَضاف أن هحىعؾ وحُجه صعمان كاال هما

 وحصجُم صوووً، أو أؾؼىعة الخُاٌ، مً، ًلغب ما ئلى الحصغ ولِـ الحلاةم كلى اللاةم

غ املكىالث، وخل فهم في والخدلُلي الىلضي الخفىير كلى الؼالب وجدفيز  شخصُت ولخؼٍى

لت املكيلت خل كلى الؼالب كضعة ولدكىُل الؼالب،  فحها الخللم وقغوغ مىهجُت، بؼٍغ
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ٌ  طغوعة، َى الخللم بأن ٌكلغون الؼالب ب كالُت، الخللم مسغحاث كلى والحصى  ولخضٍع

 .الللمُت املاصة هخابت في وزاصت والخىاصل، لافياع في الؼالب

ش في(  0 – م" )املضعؽ هغفت في حالؿا" املضّعؾت مم الياجب كابل بلضما   3106-12-12 جاٍع

ت املضعؾت فى الللمي باملضزل اللغبُت اللوت حللُم افأَض كالذ هي  الحيىمُت  الثاهٍى

غ ٌلني باجىؾىىغ  ما ئلى الحصغ لِـ الخللُم جلً وللّل  باألخؿً، الؼالب شخصُت لخؼٍى

 والخدلُلي الىلضي الخفىير كلى الؼالب حصّجم و للحلُلت مىاؾبت ولىً، الخُاٌ مً ًلغب

  .املكىالث وخل فهم في

إهض م التي الخللُم مىاص بسالٌ الياجب بمالخـت البُاهاث ٍَظ ٍو
ّ
ت املضعؾت فى حلل   الثاهٍى

ٌ  للمؿخىي  الؿابم الصف في باجىؾىىغ الحيىمُت  مً ًلغب ما ئلى الحصغ لِـ لاو

ا املضعؾت ولاصواث املغافم بالىفس ي، الخلٍغف) فمجها  صوووً أو الخُاٌ،  هخاب ألن( وهيَر

غ كلى جألُف الضعؾت َظٍ في غبُتالل اللوت لخللُم ٌؿخلمل  ئهضووؿُا الضهُت الكإون وٍػ

  .الللمى باملضزل

 املضعؾت فى الللمي باملضزل اللغبُت اللوت حللُم أَضاف أن كغفىا الؿبم البُاهاث مً

ت  حللُم بمىاص الخُالي مً لِـ اللغبُت اللوت حللُم ًجلل وي باجىؾىىغ الحيىمُت الثاهٍى

 الىلضي الخفىير كلى الؼالب وجدفيز بأخؿً، الؼالب شخصُت وحلل للحلُلت، مىاؾبت

 .والخدلُلي

لت .3 ت الحيىمُت املضعؾت فى 3102  ملىهج الللمي باملضزل اللغبُت اللوت حللُم ػٍغ  الثاهٍى

 باجىؾىىغ

ش في( 0-م" )املضعؽ هغفت في حالؿا" املضّعؾت مم الياجب كابل بلضما  3106-12-12  جاٍع

لت ت املضعؾت في 3102 ملىهج الللمي باملضزل غبُتالل اللوت حللُم ػٍغ  الحيىمُت الثاهٍى
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باث، الترحمت، الكفهُت، الؿملُت:  مثل 3116 مىهج مً ؾىاء ٌلني باجىؾىىغ  الخضٍع

ا، الىخابت، ٌ  و املىاككت مً أهثر ولىً وهيَر  .وإلاحابت الؿإ

إهض لت أما الياجب بمالخـت البُاهاث َظٍ ٍو  باملضزل اللغبُت لوتال حللُم في املغاع الؼٍغ

 جبدث الفغكت وليل فغكت أعبم الخالمُظ جلّؿم مللمت) املىاككت ٌلني حؿخلمل التي الللمي

ٌ ( واخضا مىطىكا  ًجُبها الخالمُظ زم الخالمُظ ئال لاؾئلت ٌلؼي مللمت) وإلاحابت والؿإ

 .مباقغا

تا املضعؾت فى 3102 ملىهج  الللمي باملضزل اللغبُت اللوت حللُم مىاص .2  الحيىمُت لثاهٍى

 باجىؾىىغ

ش في( 0- م"   )املضعؽ هغفت في حالؿا" املضّعؾت مم الياجب كابل بلضما  هي  3106-12-2 جاٍع

ت املضعؾت فى الللمي باملضزل اللغبُت اللوت حللُم مىاص أن كالذ  باجىؾىىغ الحيىمُت الثاهٍى

غ كلى جألُف  الضاعؽ مىهج هخاب ٌؿخلمل  الؿابم للصف  ئهضووؿُا الضهُت الكإون وٍػ

ا، املضعؾُت وأألصواث املغافلت لالىان، بُتي،:  مجها  ٌلغفىن  الخالمُظ ولىً كلُال باملىاص وهيَر

 .حللُم في فللي ًؼلبىن  الخالمُظ ألن هثيرا

 َى( 0- ث) الخلمُظ مم" الفصل زغاج في حالؿا" الياجب بملابلت البُاهاث َظٍ جإهض لًوج

ت املضعؾت فى الللمي باملضزل بُتاللغ  اللوت حللُم مىاص كاٌ  باجىؾىىغ الحيىمُت الثاهٍى

غ كلى جألُف هخاب باؾخلماٌ الؿابم للصف  الللمى باملضزل ئهضووؿُا الضهُت الكإون وٍػ

ا البُتي اللىىان، بالىفس ي، الخلٍغف صعوؽ باملىطىق  .وهيَر

غ كلى فجألُ هخاب ٌؿخلمل الضعاس ي مىاص كً الياجب وحض الظي بىزاةم ًإهض وطلً  وٍػ

ٌ  الضعؽ:  فمجها الضعوؽ ؾخت مً جخيىن  ئهضووؿُا الضهُت الكإون  بالىفس ي الخلٍغف:   لاو

 في باللاملين الخلٍغف:    الثاوي الضعؽ ،(الىخابت اللغاءة، الترهُب، لحىاع، املفغصاث،)

 صواثولا  املغافم:  الثالث الضعؽ ،(الىخابت اللغاءة، الترهُب، لحىاع، املفغصاث،) املضعؾت
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 املفغصاث،) لالىان:    الغابم الضعؽ ،(الىخابت اللغاءة، الترهُب، لحىاع، املفغصاث،) املضعؾت

 الترهُب، لحىاع، املفغصاث،) اللىىان:  الخامـ الضعؽ ،(الىخابت اللغاءة، الترهُب، لحىاع،

 (.الىخابت اللغاءة، الترهُب، لحىاع، املفغصاث، )بُتي:  الؿاصؽ الضعؽ ،(الىخابت اللغاءة،

ت الحيىمُت املضعؾت فى 3102 ملىهج  الللمي باملضزل اللغبُت اللوت حللُم  وؾاةل .4  الثاهٍى

 باجىؾىىغ

ش في( 0- م" )املضعؽ هغفت في حالؿا" املضّعؾت مم الياجب كابل بلضما  هي  3106-12-2 جاٍع

 املضعؾت فى 3102 ملىهج  الللمي باملضزل اللغبُت اللوت حللُم في حؿخلمل الظي وؾاةل كالذ

ت الحيىمُت  ولىً مخدغهت صىع  خاؾىب، بؼاكاث، صىعة، ؾبىعة، ٌلني باجىؾىىغ الثاهٍى

 .الىمبُىجغ ألىترووي وؾاةل في ئػخم

 َى( 0- ث) الخلمُظ مم" الفصل زغاج في حالؿا" الياجب بملابلت البُاهاث َظٍ جإهض لًوج

ت املضعؾت فى الللمي زلباملض اللغبُت اللوت حللُم في مللمت حؿخلمل وؾاةل كاٌ  الثاهٍى

 .خاؾىب بؼاكاث، صىعة، الؿابم للصف باجىؾىىغ الحيىمُت

إهض مت حؿخلمل التي وؾاةل أما الياجب بمالخـت البُاهاث َظٍ ٍو
ّ
 اللوت حللُم في ملل

ت املضعؾت فى 3102 ملىهج  الللمي باملضزل اللغبُت  هما املخىىكت باجىؾىىغ الحيىمُت الثاهٍى

م مللمت قغاح
ّ
 مخدغهت صىع  خاؾىب، بؼاكاث، صىعة، ؾبىعة، ٌلني الؿبم بُاهاث في حلل

  .الىمبُىجغ ألىترووي وؾاةل في ئػخم ولىً

م .5 ت املضعؾت فى 3102 ملىهج  الللمي باملضزل اللغبُت اللوت حللُم جلٍى  الحيىمُت الثاهٍى

 باجىؾىىغ

ش في (0- م" )املضعؽ هغفت في حالؿا" املضّعؾت مم الياجب كابل بلضما  هي  3106-12-2 جاٍع

م كالذ ت الحيىمُت املضعؾت فى 3102 ملىهج  الللمي باملضزل حؿخلمل جلٍى  باجىؾىىغ الثاهٍى

 في الباب ليل إلامخدان مً جخيىن  الىىق َظا:  الىخابت فهي ، صىعجان املضعؾت َظٍ في
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 ول مً جخيىن  اللؿان أما:  واللؿان ، الجهاةُت ئمخدان الؿىت، هصف وإمخدان الضعؽ،

 املفغصاث لحفف جالمُظا املضعؾت جأمغ الاؾخماق وملهاعة ٌلني إلاؾخماق مهاعة:  فمجها مهاعاث

 لحفف جالمُظا املضعؾت جأمغ الىالم وملهاعة ٌلني الىالم مهاعة مفغصة، ككغ زمؿت خىالي

 جالمُظا املضعؾت جأمغ ٌلني اللغاءة مهاعة الضعؽ،  في هما باملىطىق جخللم التي الحىاع

 الؿإاٌ لُىحبىا جالمُظا املضعؾت جأمغ ٌلني الىخابت مهاعة املىاؾبت، املبدىزت الىص لُلغؤوا

 .الىص فى وحضث هما الخضعباث فى

 َى( 0- ث) الخلمُظ مم" الفصل زغاج في حالؿا" الياجب بملابلت البُاهاث َظٍ جإهض وطلً

م كاٌ ت حيىمُتال املضعؾت فى 3102 ملىهج  الللمي باملضزل حؿخلمل جلٍى  باجىؾىىغ الثاهٍى

 ئمخدان املؿخى، هصف ئمخدان الُىمُت، ئمخدان:   مثل الىخابت في ًىحض املضعؾت َظٍ في

ىحض  الجهاةُت   .خىاع أو املفغصاث ًدفـىن  باللؿان ٍو

إهض م أما الياجب بمالخـت البُاهاث َظٍ ٍو مت حؿخلمل التي جلٍى
ّ
 اللوت حللُم في امللل

ت املضعؾت فى يالللم باملضزل اللغبُت  فهي ، صىعجان  ٌلني باجىؾىىغ الحيىمُت الثاهٍى

   الجهاةُت ئمخدان املؿخىي، هصف ئمخدان الضعؽ، الباب ليل الُىمُت ئمخدان ٌلني الىخابت

مت اللؿان أما:  واللؿان
ّ
ا خىاع أو املفغصاث ًدفـىن  ػالب ًؼلبىا ملل   .وهيَر

م أما كغفىا هما مت حؿخلمل التي جلٍى
ّ
 املضعؾت فى الللمي باملضزل اللغبُت اللوت حللُم في ملل

ت  ئمخدان الُىمُت، ئمخدان ٌلني الىخابت فهي ، صىعجان  ٌلني باجىؾىىغ الحيىمُت الثاهٍى

 مهاعة:  فمجها مهاعاث ول مً جخيىن  اللؿان أما:  واللؿان   الجهاةُت ئمخدان املؿخى، هصف

 ككغ زمؿت خىالي املفغصاث لحفف جالمُظا املضعؾت جأمغ الاؾخماق وملهاعة ٌلني إلاؾخماق

 جخللم التي الحىاع لحفف جالمُظا املضعؾت جأمغ الىالم وملهاعة ٌلني الىالم مهاعة مفغصة،

 املبدىزت الىص لُلغؤوا جالمُظا املضعؾت جأمغ ٌلني اللغاءة مهاعة الضعؽ،  في هما باملىطىق
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 وحضث هما الخضعباث فى الؿإاٌ لُىحبىا اجالمُظ املضعؾت جأمغ ٌلني الىخابت مهاعة املىاؾبت،

 .الىص فى

ت املضعؾت في الللمي باملضزل اللغبُت اللوت حللُم كملُت .6   باجىؾىياع الثاهٍى

ت املضعؾت في كلمي بمضزل اللغبُت اللوت حللُم كملُت أما  أن باجىؾىىغ الحيىمُت الثاهٍى

 :   الخالي البُان في هما  املضعؾت جلً في اللغبُت اللوت حللُم كملُت

 املغاكبت (أ 

 ٌؿخملىن  الخالمُظ ٌلني إلاؾخماق ملهاعة:  فهي املهاعاث ول مً جخيىن  املغاكبت صىعة أما

غاكبىن   ٌؿخملىن  الخالمُظ ٌلني( الحىاع) الىالم وملهاعة املضعؾت، جلغأ هما املفغصاث ٍو

ضكلىن  ضكلىن  ٌؿخملىن  الخالمُظ ٌلني اللغاءة وملهاعة املضعؾت، جلغأ هما الحىاع ٍو  ٍو

 .املضعؾت جلغأ هما الىص

ٌ  (ب   الؿإ

ٌ  صىعة أما  املفغصاث كً ٌؿأٌ الخالمُظ ٌلني إلاؾخماق ملهاعة:  فهي املضزل َظا في الؿإ

 ًفهم، ال واليلماث املفغصاث كً ٌؿأٌ الخالمُظ ٌلني( خىاع) الىالم وملهاعة ًفهم، ال التي

  .ًفهم ال التي لماثوالي املفغصاث كً ٌؿأٌ الخالمُظ ٌلني اللغاءة وملهاعة

 املىؼم (ج 

 ملنى ًدلل الخالمُظ ٌلني إلاؾخماق ملهاعة:  فهي املضزل َظا في املىؼم صىعة أما

 خىاع ًخـاَغ الخالمُظ ٌلني( خىاع) الىالم وملهاعة املعجم، و الصىعة كً املفغصاث

 .وصحُدت حُضة بلغءة الىص كً ًلغأ الخالمُظ ٌلني اللغاءة وملهاعة صحُذ، باللغاء

 املحىلت (ص 
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 زالصت ٌلّض  الخالمُظ ٌلني إلاؾخماق ملهاعة:  فهي املضزل َظا في املحاولت صىعة أما

 وملهاعة صحُذ، باللغأ خىاع ًخـاَغ الخالمُظ ٌلني( خىاع) الىالم وملهاعة الضعس ي،

 .صحُذ بكيل الىص جغحم الخالمُظ ًؼلب ٌلني اللغاءة

 الخىصل (ٌ 

 الخالمُظ ٌؿخؼلىن   ٌلني إلاؾخماق ملهاعة:  فهي املضزل َظا في الخىاصل صىعة أما

باث ئؾخلماٌ  الخالمُظ ٌلني( خىاع) الىالم وملهاعة إلاؾخماق، كً ًخللم التي الخضٍع

 أن ٌؿخؼلىن  الخالمُظ ٌلني اللغاءة وملهاعة الفصل، أمام خىاع ًخلاػي ٌؿخؼلىأن

 .وصحُدت حُضة بلغاءة الىص كً ًلغاؤا

 

 الخالصة  -ص 

 الللمي املضزل زالٌ مً اللغبُت اللوت الخللُم فلملُت  الؿابم دثالب مً الخالصت أما

ت املضعؾت في 3102 الضعاؽ للمىهج  كلمي مضزل جىفُف واهذ التي باجىؾىىغ الحيىمُت الثاهٍى

ت املضعؾت في اللغبُت اللوت لخللُم  حاهب مً هـغث ئطا حُض، بكيل باجىؾىىغ الحيىمُت الثاهٍى

، غاكبت،امل)  الللمي املضزل زؼىاث  .( الخىاصل املحاولت، املىؼم، الؿٌإ

 جلً في 3102 الضعاؽ للمىهج الللمي املضزل زالٌ مً اللغبُت اللوت حللُم أَضاف زم

 وحلل للحلُلت، مىاؾبت حللُم بمىاص الخُالي مً لِـ اللغبُت اللوت حللُم ًجلل وي ٌلنى املضعؾت

لت ،والخدلُلي لىلضيا الخفىير كلى الؼالب وحصجُم بأخؿً، الؼالب شخصُت  حؿخلمل التي وػٍغ

 مىهج ولىً، 3116 الضعاؽ مىهج مً ؾىاء املضعؾت جلً في الللمي باملضزل اللغبُت اللوت حللُم في

ٌ  باملىاككت مغاعا 3102 الضعاؽ  الللمي املضزل أؾاؽ كلى هظلً الضعاؾُت وماصة، وإلاحابت والؿإ

 حللُم ووؾاةل، ئهضووؿُا الضهُت وػاعة مإلفها الظي اللغبُت اللوت الضعس ي هخاب اؾخلملذ كض إلنها

ت املضعؾت في الللمي باملضزل اللغبُت الوت  صىعة، ؾبىعة،) مخىىكت باجىؾىىغ الحيىمُت الثاهٍى
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م، الىمبُىجغ ئلىترووي وؾاةل في ئػخم ولىً( مخدغهت صىع  خاؾىب، بؼاكاث،  اللوت حللُم وجلٍى

تال املضعؾت في الللمي باملضزل اللغبُت  ئمخدان) الىخابت فهي صىعجان، باجىؾىىغ الحيىمُت ثاهٍى

 فمجها مهاعاث ول مً جخيىن  اللؿان أما:  واللؿان( الجهاةُت ئمخدان املؿخىي، هصف ئمخدان الُىمي،

 ٌلني الىالم مهاعة املفغصاث، لحفف جالمُظا املضعؾت جأمغ الاؾخماق وملهاعة ٌلني إلاؾخماق مهاعة: 

 ومهاعة الضعؽ،  في هما باملىطىق جخللم التي الحىاع لحفف جالمُظا املضعؾت جأمغ الىالم وملهاعة

 جأمغ ٌلني الىخابت مهاعة املىاؾبت، املبدىزت الىص لُلغؤوا جالمُظا املضعؾت جأمغ ٌلني اللغاءة

 .الخضعباث فى الؿإاٌ لُىحبىا جالمُظا املضعؾت
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