
 البحث الجامعي

الي باوثى  الىشيلة ةشاس متعذدأ على إلاشالمي لفقهلثعىير املادة الذراشية 

ماالنق  فصل الصابع مذرشة الثانىية باب الصالمالفي   

 إعذاد:

 نىر عزيزة

  ۱۰۱۱۲۱6۳رقم القيذ :  

 

 

 

 

 قصم التربية ألاشالمية

 كلية علىم التربية و التعليم

شالمية الومىمية ماالنقحامعة مىالنا مالك إبراهيم ألا   

۱۰۲6 , ًىنيى  

 



 البحث الجامعي

الي باوثى  الىشيلة متعذدةشاس أ على إلاشالمي فقهللثعىير املادة الذراشية 

 ماالنق  فصل الصابع مذرشة الثانىية باب الصالمالفي 

 إعذاد:

 نىر عزيزة

  ۱۰۱۱۲۱6۳رقم القيذ :  

 

 

 

 

 قصم التربية ألاشالمية

ة و التعليمكلية علىم التربي  

 حامعة مىالنا مالك إبراهيم ألاشالمية الومىمية ماالنق

۰۲۱6,  ًىنيى  



 البحث الجامعي

في  الىشيلة متعذدةشاس أعلى  للفقه إلاشالمي ثعىير املادة الذراشية 

ماالنق فصل الصابع مذرشة الثانىية باب الصالمال  

   (S1)مقذمة ألكمال بعض شروط ألاختبار للوصىل درحة شرحانا

 لكلية علىم التربية و التعليم في قصم التربية ألاشالمية 

 إعذاد:

 نىر عزيزة

۱۰۱۱۲۱6۳رقم القيذ :    

  

 قصم التربية ألاشالمية

 كلية علىم التربية و التعليم

 حامعة مىالنا مالك إبراهيم ألاشالمية الومىمية ماالنق

۰۲۱6,  ًىنيى  

  



 إهذاء

 
 ا البدث الجامعي الى :ظاَضي َ

 محمىدة املخبىبت:أمي 

)ًغخمها هللا حللى ٓما عبِخجي صوير و خٌـها و ابِاَا في ؾالمت ؤلاًمان و ؤلاؾالم في الضهُا و 

 ألازيرة(

 أبي املوبىب: مصىاب

 )ًا عب اؾئلٗ ػ٘ى كمٍغ و

 باْع له في ٔل الخا٘  ( 

 نىر حصنةأزتي صويرة: 

 ء عخمهم هللا حلالى ي الٕغاماء و الٌظالظو الى حمُم مللمي ومكاًخي و اؾاجُ

 في ملهض صغاغ للٌِه ؤلاؾالمي اء ٓىضاهلٖي ماالهّ,

 و في ملهض باب الؿالم ماالهّ , 

 و في ملهض صاع الِغاءن ماالهّ

 اث في ٔلُت كلىم التربُت و الخللُم ُؿم التربُت ؤلاؾالمُت ماالهّطو ألاؾخا ظوحمُم ألاؾاجُ

 ؾالمُتوئزىاوي و ئزىاحي ألاخباء في ُؿم التربُت ألا 

  



 اشتهالل 

 

                    

            (:35اإلااةضة)    

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah 

pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.(QS. Al-

maidah: 35)1 

                                                           
1
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ض الخاج الضٓخىع    اإلااحؿخير َاقم ًٍغ

  الخللُم و التربُت كلىم ٔلُت في املخاطغ

 بماالهّ الخٖىمُت اؾالمُت ابغاَُم مالٗ مىالها حاملت

إلاكغيٓغاث اظاإلا   

ؼة الجامعي البدث:الخا٘     ًىهُى 9 ,ماالهّ                                                                                                            هىع كٍؼ

 )اعبلت( وسخت4الخللّ:

  املخترام ئلى

 ماالهّ  في ماالهّ  الخٖىمُت ؤلاؾالمُت مىالها مالٗ ئبغاَُم حاملت الخللُم و كلىم التربُت ٔلُت كمُض

ٔاجه و هللا عخمت و كلُٕم الؿالم   بغ

 الجامعي البدث اظَ بلض ُغاءة  و الٕخابت جِىُاث و اللوت و املخخىي  خُث مً قىاء,  الجامعي للبدث الخىحهاث ُُام بلض

 : لي ًُما للؼلبت

ؼة هىع :                 ألاؾم  كٍؼ

م الُِض         :   12116163ُع

  ؤلاؾالمُت التربُت:              الِؿم

فصل الصابع مذرشة الالي في باوثى  الىشيلة متعذدةشاس أ على للفقه إلاشالمي ثعىير املادة الذراشية  البدث:  مىطىق

  الثانىية باب الصالم ماالنق

 الكغوغ اإلاؿخلؼمت. ًير اإلاكغي ان البدث الةّ لخِضًمه ئلى مجلـ اإلاىاُكت, إلاا له الٌٕئ و اؾخٕما٘ 

ٔاجه. و هللا عخمت و كلُٕم والؿالم  بغ

 املشرف

 

ض َاقم اإلااحؿخيرالذكتىر الواج   ًٍغ

م الخىؿٍُ :   195263691983631662ُع



 

 ثقرير املشريف

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 : ي ُضمه الباخثتظا البدث الجامعي الظجِضم ئلى خظغجٕم َ

ؼة:   ؾمؤلا   هىع كٍؼ

م   12116163 :  الُِضُع

غ اإلااصة الضعاؾُت  مىطىق البدث الىؾُلت  مخلضصةؾاؽ أكلى  للٌِه ؤلاؾالمي : جؼٍى

ت باب الؿالمفي ٌصل الؿابم الالي في باوجى   ماالهّ مضعؾت الثاهٍى

بلع الخصخُداث وؤلاصالخاث الالػمت لُٖىن كلى  ًُه وأصزلىا ًُه خّ الىـغ, ُض هـغهاو 

(  S-1)  ىاُكت إلجمام الضعاؾت و الخص٘ى كلى صعحت ؾغحاهاالكٖل اإلاؼلىب الؾخٌاء قغوغ اإلا

حاملت مىالها مالٗ ئبغاَُم ألاؾالمُت   كلىم التربُت والخللُم  ٔلُتجغبُت ألاؾالمُت في ُؿم 

 م 2616-2615للام الضعاس ي لالخٖىمُت ماالهّ 

غا بماالهّ   م 2616 ًى هُى  8، جٍِغ

 املشرف

 

ض َاقم اإلااحؿالذكتىر الواج   خيرًٍغ

م الخىؿٍُ :   195263691983631662ُع

 ُؿم التربُت ألاؾالمُت

 ٔلُت كلىم التربُت و الخللُم 

 حاملت مىالها مالٗ ئبغاَُم ماالهّ



  

 ثقرير لجنة املناقشة

 بصم هللا الومن الويم

 الظي ُضمخه: الجامعيلِض جمذ مىاُكت َظا البدث 

ؼة:   الاؾم     هىع كٍؼ

م الُِض   12116163:   ُع

غ اإلااصة الضعاؾُت  : مىطىق البدث ٌصل الي في ال بالىؾُلت اوجى  مخلضصةؾاؽ أكلى  للٌِه ؤلاؾالمي جؼٍى

ت باب الؿالمفي الؿابم   ماالهّ. مضعؾت الثاهٍى

غعث اللجىت بىجاخها واؾخدِاُها صعحت ؾغحاها ) ٔلُت كلىم التربُت والخللُم التربُت ألاؾالمُت ( في ُؿم S-1ُو

 .2615/2616ّ لللام الضعس ي بجاملت مىالها مالٗ ئبغاَُم ؤلاؾالمُت الخٖىمُت مااله

 : مً اإلاىاُكتو جخٖىن لجىت 

 عةِـ اللجىت,

  )......................................(     اإلااحؿخير  ؾىصًغمان الخاج  .1

م الخىؿٍُ   196916262666641661:  ُع

 ؾٕخير اللجىت, 

ض َاقم اإلااحؿخير .2  )......................................(                    الضٓخىع الخاج ًٍغ

م الخىؿٍُ:   195263691983631662ُع

 اإلاىاُكت الغتؿُت

 )......................................(                      اإلااحؿخير الخاج ئمام مؿلمين  الضٓخىع  .3

م الخىؿٍُ:   196663111994631667ُع

غا بمااله  ،ّجٍِغ

 كمُض ٔلُت كلىم التربُت والخللُم

 

 الخاج هىع كلي اإلااحؿخيرالضٓخىع 

م الخىؿٍُ   196564631998631662: ُع

 ُؿم التربُت ألاؾالمُت

 ٔلُت كلىم التربُت و الخللُم 

 حاملت مىالها مالٗ ئبغاَُم ماالهّ



 

 

 إقرار العلبة

م أصهاٍ:  أها اإلاُى

ؼة:  الاؾم   هىع كٍؼ

م الُِض  12116163:  ُع

 ماالهّ:  اللىىان

غ قغوغ الىجاح للخص٘ى كلى صعحت ؾغحاها لخ خظغجهأُغع بأن َظا البدث الظي  في  (S1)ًى

مالٗ ئبغاَُم ؤلاؾالمُت ٔلُت كلىم التربُت والخللُم في حاملت مىالها  التربُت ألاؾالمُت ُؿم 

 متعذدةشاس أ على للفقه إلاشالمي ثعىير املادة الذراشية الخٖىمُت ماالهج، جدذ اإلاىطىق : 

  .فصل الصابع مذرشة الثانىية باب الصالم ماالنقالالي في باوثى  الىشيلة

اال أهه خظغجه و ٓخبخه بىٌس ي وما ػوعجه مً ئبضاق هيري و جألٍُ آلازغ ـى ئطا اصعى أخض اؾخِب 

مً جألٌُه و جبين أهه ًلال لِـ مً بدثى ًأها أجدمل اإلاؿإولُت كلى طلٗ و لً جٖىن اإلاؿإولُت 

ٔلُت كلىم التربُت والخللُم  بجاملت  التربُت ألاؾالمُت كلى اإلاكغي مً لجىت اإلاىاُكت في ُؿم  

 مىالها مالٗ ئبغاَُم ؤلاؾالمُت الخٖىمُت ماالهج.

 لٗ.طعهبتي الخاصت وال ًجبروي أخض كلى  ا ؤلاُغاع بىاء كلىظخغع َ

 م  2166ًىهُى 9، ّمااله

 تالباخث

 

ؼة  هىع كٍؼ

م   12116163: الُِضُع

  

 ُؿم التربُت ألاؾالمُت

 ٔلُت كلىم التربُت و الخللُم 

 حاملت مىالها مالٗ ئبغاَُم ماالهّ



 تقذًرال مر وكلمة الش

م ؤلاوؿان ما لم ٌللم . والصالة والؿالم كلى دمحم ًيبىق 
ّ
م بالِلم ـ كل

ّ
الخمض هلل الظي كل

 الللىم و الخٕم ـ وكلى آله وصخبه البرعة الٕغام ـ

( في ُؿم التربُت s1وبلىن هللا ُض جمذ ٓخابت َظٍ الغؾالت الللمُت لىُل صعحت ؾغحاها)

َُم ؤلاؾالمُت الخٖىمُت ألاؾالمُت في ٔلُـــت كلىم التربُت والخللُم بالجاملت مىالها مالٗ ابغا

 ّ. مااله

ل و الخِضًغ لجمُم ألاشخاص ال ث ا البدظًً ًخضزلىن في ئنهاء َظو أُضم الكٕغ الجٍؼ

ٔاهذ او هير ماصًت , و َم: ظمً زال٘ مؿاكضتهم و حصجُلهم كلى ئنهاء و ئجمام َ  ا البدث ماصًت 

غون صاةما الكلىع بالخب و ظالىالضًً و حمُم ألاؾغة املخبىبين الؾماخت  .1 ًً ًًى

ٔاهذ او هير الخىان و ألالٌت ئلى الباخثت. ال ًٌىججي ان اقٕغ لٖل حهىصَم  ماصًت 

 .ماصًت

خاط الضٓخىع الخاج مىحُا عاَاعحى، مضًغ حاملت مىالها مالٗ ئبغاَُم ؾماخت ألاؾ .2

 ّ.ؤلاؾالمُت الخٖىمُت مااله

ؾماخت ألاؾخاط الضٓخىع الخاج هىع كلي اإلااحؿخير، كمُض ٔلُت كلىم التربُت  .3

  ّ.والخللُم حاملت مىالها مالٗ ئبغاَُم ؤلاؾالمُت الخٖىمُت مااله

حاملت  التربُت ألاؾالمُتحؿخير، عةِؿت ُؿم اإلاا ماعهى الضٓخىع  ؾماخت ألاؾخاط .4

 ّ.مىالها مالٗ ابغاَُم ؤلاؾالمُت الخٖىمُت مااله

ض َاقمالخاج  الضٓخىع  ؾماخت ألاؾخاط .5 اإلااحؿخير، اإلاكغي الظي أًاص  ًٍغ

وحه زؼىاجه في ٔل مغاخل ئكضاص َظا البدث مىظ بضاًت  كلمُا و كملُا و تالباخث

 .ًٕغة البدث ختى ؤلاهتهاء مىه



اث في ٔلُت كلىم التربُت و الخللُم ُؿم التربُت طو ألاؾخا ظوحمُم ألاؾاجُ .6

 ؤلاؾالمُت ماالهّ

ت باب ، اإلاكغي الظي زالضًًؾماخت ألاؾخاط  .7 ٌؿاكض  البدث في مضعؾت الثاهٍى

 الؿالم ماالهّ.

ت باب الؿالم ماالهّ.اث في طو ألاؾخا ظحمُم ألاؾاجُ .8  مضعؾت الثاهٍى

ي ُض اكؼاوي الدصجُلاث وؤلاعقاصاث و ظبىب الاملخي وأزىاجُوحمُم ئزى  .9

  اإلاضزالث.

حؼآم هللا  في ٔلُت كلىم التربُت والخللُم التربُت ألاؾالمُت ُؿم حمُم ػمالء في  .16

 أخؿً الجؼاء ـ

 حؼآم هللا أخؿً الجؼاء ـفي ملهض صاع الِغاءن  حمُم وأزىاحي ػلبت .11

ٔاهذظوال قٗ ال ًخسلي َ ت, ًاإلُتراخاث و الخىحُه مً  ا البدث كً ألازؼاء ٓخابُت  أو مدخٍى

 الِاعةين حضًغ.

م, و أن ًخِبله مجي ظهٌلىا هللا به ا الللم . و هللا أؾأ٘ ان ًجلل كملي زالصا لىحه الٍٕغ

 ا البدث أصاة هٌم للىاؽ.ظًىم اللغض كلُه, و ان ًجلل مً َ

 م 2616 ًىهُى 9،ّمااله

 تالباخث

 

ؼة  هىع كٍؼ

م  12116163: الُِض ُع   



رير املشريفثق  

 البحث الجامعي

فصل الصابع مذرشة الفي  الىشيلة متعذدةشاس أعلى  للفقه إلاشالمي ثعىير املادة الذراشية 

ماالنق الثانىية باب الصالم  

 مقذم ب :

 نىر عزيزة

  12111163رقم القيذ: 

  2116ًىنيى  9ثحريرا بماالنق في التاريخ 

 املشرف

 

 الذكتىر الواج فريذ هاشم املاحصتير

195213191983131112رقم التىظيف :   

 املعروف

 رئيض قصم التربية ألاشالمية

 

 

 الذكتىر مارنى املاحصتير

2197218222112121111رقم التىظيف :   

 



 

 قهاصاث ألاؾدكاع

ؼة  ألاؾم                   : هىع كٍؼ

م الُِض           :      12116163ُع

ؾالمُتؿٖلُت كلىم التربُت ألاؾالمُتٔلُت        : ُؿم التربُت ألا /قلبت  

في  الىشيلة متعذدةشاس أعلى  للفقه إلاشالمي ثعىير املادة الذراشية كىىان البدث    : 

ماالنق فصل الصابع مذرشة الثانىية باب الصالمال  

ُم ش اإلاىاص الخُى م الخاٍع  ُع

ـ  22 جِضًم كىىان البدث و زؼت البدث بكٖل كام  2616ماَع  1 

الخؼت البدث الجامعيجدؿين   ل  66   2  2616أبٍغ

2616ًىهُى  63 اؾدكاع الباب ألا٘و و الباب الثاوي و الباب الثالث   3 

2616ًىهُى  67 جدؿين الباب ألا٘و و الباب الثاوي و الباب الثالث   4 

2616ًىهُى  67 اؾدكاع الباب الغابم و الباب الخامـ   5 

مـجدؿين الباب الغابم و الباب الخا  2616ًىهُى  67   6 

2616ًىهُى  67 اؾدكاع مؿخسلص البدث   7 

 ACC 67  2616ًىهُى  8 

2616ًىهُى  9ماالهّ,   

ه عةِـ ُؿم التربُت ألاؾالمُت كًغ  

 

اإلااحؿخيرماعهى الضٓخىع   

م الخىؿٍُ:  2197218222112121111ُع  

 ُؿم التربُت ألاؾالمُت

 ٔلُت كلىم التربُت و الخللُم 

املت مىالها مالٗ ئبغاَُم ماالهّح  



  

 مىافقة عميذ كلية علىم التربية و التعليم

ي أكضجه الؼالبت:ظالبدث الجامعي ال ىم التربُت و الخللُمكمُض ٔلُت كل ُض واًّ  

ؼة   ألاؾم                   : هىع كٍؼ

م الُِض           :      12116163ُع

 ٔلُت كلىم التربُت ألاؾالمُت / ٔلُت        : ُؿم التربُت ألاؾالمُت/قلبت

في  الىشيلة متعذدةشاس أعلى  للفقه إلاشالمي ثعىير املادة الذراشية كىىان البدث    : 

 ماالنق فصل الصابع مذرشة الثانىية باب الصالمال

( لٖلُت كلىم التربُت و الخللُم في ُؿم s1إلجمام صعاؾخه و للخص٘ى كلى صعحت ؾغحاها)

التربُت ألاؾالمُت بجاملت مىالها مالٗ ئبغاَُم ألاؾالمُت الخٖىمُت  ماالهّ للؿىت الضعاؾُت 

2615-2616  

 

 

2616ًىهُى  9ماالهّ,   

 كمُض ٔلُت كلىم التربُت ألاؾالمُت

 

 الضٓخىع الخاج هىع كلي اإلااحؿخير

م الخىؿٍُ:  197564631998311662ُع  

 ُؿم التربُت ألاؾالمُت

 ٔلُت كلىم التربُت و الخللُم 

 حاملت مىالها مالٗ ئبغاَُم ماالهّ



  

إلاشالميةالتربية  قصم رئيضمىافقة   

ي أكضجه الؼالبت:ظالبدث الجامعي ال كمُض ٔلُت كلىم التربُت و الخللُم ُض واًّ  

ؼةألاؾم                   : هىع    كٍؼ
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 باللغة ألانذونصية البحث صخمل

ABSTRAK 

Azizah, Nur. 6106. Pengembangan Bahan Ajar Fiqih Berbasis Multimedia Autoplay kelas VII    

MTs Babussalam Malang. Skripsi , Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 

Skripsi : Dr. H.Farid Hasyim, M.Ag. 

Pengembangan bahan ajar berbasis multimedia autoplay suatu proses penggunaan media 

dalam proses belajar mengajar dilakukan dengan cara menggunakan bantuan komputer serta 

memadukan media gambar, video, maupun teks sehingga siswa tertarik untuk mengikuti 

pelajaran, dengan demikian akan berdampak baik terhadap hasil belajar siswa kelas VII C MTs 

Babussalam Malang. Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang timbul 

adalah :(0) bagaimana pengembangan bahan ajar fiqih berbasis multimedia autoplay kelas VII C 

MTs Babussalam Malang?(6) bagaimana efektifitas pengembangan bahan ajar fiqih berbasis 

multimedia autoplay kelas VII C MTs Babussalam Malang? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan diatas, 

yakni untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran fiqih khususnya materi 

sholat jama’ qashar. Oleh karena itu peneliti mengadakan penelitian dan pengembangan bahan 

ajar fiqih berbasis multimedia autoplay materi sholat jama’ qashar agar motivasi siswa terbangun  

yang berdampak pada peningkatan hasil belajarnya. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Research and 

Development (R & D), dengan model pengembangan Borg dan Gall yang memiliki 01 langkah 

dalam prosedur rancangan dan pengembangannya. Subyek penilaian produk untuk kelayaskan 

bahan ajar terbatas pada 3 ahli yaitu ahli materi, ahli desain, dan ahli pembelajaran kelas VII. 

Adapun tahapan yang ditempuh peneliti dalam penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai 

berikut:(0) Penelitian dan pengumpulan data, (6) perencanaan, (3) pengembangan bahan ajar, (4) 

uji kelayakan dan efektifitas, dan (5) revisi produk. 

Hasil dari penelitian pengembangan bahan ajar fiqih berbasis multimedia autoplay 

memenuhi kriteria valid dengan hasil uji ahli materi mencapai tingkat kevalidan %19, ahli media 

mencapai 66 %, ahli pembelajaran mencapai %49, dan hasil uji coba lapangan mencapai %6,29, 

hasil belajar siswa rata-rata nilai pre-test 64 dan nilai post-test 20,5. Sehingga, terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa 

produk yang dikembangkan memiliki kualifikasi tingkat kevalidan yang tinggi, sehingga bahan 

ajar layak digunakan dalam pembelajaran. 

Kata Kunci: pengembangan, bahan ajar, multimedia autoplay, Kelas VII . 

 

  



 باللغة ألانجلزية البحث صلخم

ABSTRACT 

 

Azizah, Nur. 6106. Development of Teaching Materials fiqh based on multimedia autoplay to 

Improve the Understanding of the Concept of Grade VII  with State Junior High School 

Babussalam Malang. Thesis. Teaching Islamic Education Department. Faculty of 

Tarbiyah Science and Teaching. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Advisor: Dr. H. Farid Hasyim.M,Ag 

 

 

Development of  Teaching Materials fiqh based on multimedia autoplay is a process the 

use of media in the process of teaching and learning is done by using computer assistance and 

the blending of media images, video, or text so that students are interested to attend, thus will 

impact both to the student learning outcomes grade VII C MTs Babussalam Malang. Based on 

the background, then the problems that arise are: (I) how Development of Teaching Materials 

fiqh based on multimedia autoplay Class VII C MTs Babussalam Malang? (6) how the 

effectiveness of  Development of Teaching Materials fiqh based on multimedia autoplay Class 

VII C MTs Babussalam Malang? 

The purpose of this research is to find the solution of the problems, that is to improve the 

learning outcomes of students in the subjects of  jurisprudence particularly material prayers jama 

' and qashar  Therefore researchers held research and Development of Teaching Materials fiqh 

based on multimedia autoplay for the motivation of students woke up that have an impact on the 

improvement of the results of his studies. 

The researcher used method of Research and Development (R&D) as the research 

method, with the model development of Borg and Gall that has 01 steps in the procedure design 

and development. The subject of the assessment of the eligibility of a product for learning 

materials is limited to 3 experts i.e. materials experts, expert design, and expert learning grade 

VII . As for the step that is a researcher in the research and development is as follows: (0) 

research and data collection, planning (6), (3) the development of learning materials, (4) test the 

feasibility and effectiveness, and (5) revision of the product. 

The results of the thematic materials development research based teachingmeets the 

criteria with valid test results of expert material reached the level of validity %1 %, reaching 669 

design expert, expert learning grade VII reaches %4 %, and the results of field trials reached %6, 

29, the average value of post-test class reached 649 and the average value of post-test class 

experiments reach 20,59. , there is a significant difference towards learning materials developed. 

This shows that the product has developed a high level of qualification, so materials worthy of 

use in learning. 

Keywords: Development, Learning Materials, Multimedia autoplay, Class VII  

  



 باللغة العربية البحث صخلم

 البحث صخلم

ؼة, هىع,  غ اإلااصة الضعاؾُت. 2616كٍؼ الىؾُلت اوجىبالي  مخلضصةكلى اؾاؽ للٌِه ؤلاؾالمي  جؼٍى

ت باب الؿالم ماالهّ. البدث الجامعي, قلبت التربُت ألاؾالمُت ,  في الٌصل الؿابم مضعؾت الثاهٍى

ض  طألاؾخا :اإلاكغيمالٗ ابغاَُم ماالهّ.  ٔلُت كلىم التربُت والخللُم ,حاملت مىالها الخاج ًٍغ

 َاقم اإلااحؿخير

غ اإلااصة الضعاؾُت  الىؾُلت اوجىبالي هي  كملُت  مخلضصةكلى أؾاؽ  للٌِه ؤلاؾالمي جؼٍى

واإلاؼج بين الصىع، والٌُضًى، أو  الخاؾىباؾخسضام الخللمُت في كملُت الخللم باؾخسضام وؾاةل 

هخاةج الخللم ب الى لؼال ا، مما ؾُإزغ كلى خض ؾىاء الخللم خظىع ختى ٌؿخؼُم الؼالب لالىص 

ت الؿابم في الٌصل  ان اؾئلت طئاؾدىاص ئلى الخلٌُت اإلاظٔىعة ،ب. ّهالؿاالم ماال بابمضعؾت الثاهٍى

غ اإلااصة الضعاؾُت  ٍُٓ (I)البدث و َى الىؾُلت  مخلضصةكلى أؾاؽ  للٌِه ؤلاؾالمي جؼٍى

ت باب الؿالم ماالهّ ؟اوجىبالي في الٌصل الؿابم م غ اإلااصة  ٍُٓ( 2)ضعؾت الثاهٍى ًلالُت جؼٍى

في الٌصل الؿابم مضعؾت   الىؾُلت اوجىبالي مخلضصةكلى أؾاؽ  للٌِه ؤلاؾالمي الضعاؾُت 

ت باب الؿالم ماالهّ  ؟الثاهٍى

غ َى  مً َظا البدثَضاي وألا  وهي جدؿين هخاةج الخللم  ٕالاثإلاكائًجاص الخل  و الخؼٍى

 ت. ولظلٗ كِضث الباخثجدذ اإلاىطىق صالة الجمم و الِصغ للٌِه ؤلاؾالمي  ماصة في  للؼلبت

غ اإلااصة الضعاؾُت البدث  جدذ  الىؾُلت اوجىبالي مخلضصةكلى أؾاؽ  للٌِه ؤلاؾالمي جؼٍى

اصة هخاةج الخللم.ظاإلاىطىق صالة الجمم و الِصغ لُلؼى الخماؾت ال  ي ًدصل الى ٍػ

غ)مىهج البدث الظي ٌؿخسضم  ,   (R and Dالباخثت  في َظا البدث  هي مىهج البدث والخؼٍى

غ همىطج بىعن و ها٘ الظي لضًه اإلاغاعة والخؼىاث  . َظا اإلاىطىق  16بخؼٍى ٍغ في الخصمُم و جؼٍى

، اإلااصة للٌِه ؤلاؾالمي   زبير وهي  زبراء 3ال جِخصغ كلى ضعاؾُت ال ةااإلاىخج للملخُُِم أَلُت 

غ ٓما البدث اث الؿابم". أما باليؿبت للخؼى في  ًصل  خللمالزبير و وؾاةل الخللمُت  زبير الخؼٍى

غ  ( 3, )الخسؼُؽ(2لبدث ، )و ا( حمم البُاهاث 1: )ًلي  جصخُذ الخبراء( 4) اصة الضعاؾُت ,اإلاجؼٍى

  .اإلاىخج جصخُذ( 5ٌلالُت، و )الو 



غ والث بدالجُجت   الىؾُلت اوجىبالي صةمخلضكلى أؾاؽ  للٌِه ؤلاؾالمي اإلااصة الضعاؾُت خؼٍى

%، 94الخللُم ير % ، زب76 ل الخللمُت وؾاةمً زبير %، 96 ة ًصلصاإلابخلبُت "الةّ" مً  زبير ا

 74ًصل الُِمت  مً ُبل هدُجت الخللم الؼالب  % ، و92,8ًصل ئلى  الازخباع اإلاُضاويُجت وهد

صل الُِمت   عجٌاق ختى اإلااصة الضعاؾُت ًض٘ كلى جصخُذ ؤلا  زخباع. لظا،  أن اإلاىخجؤلا بلض  81.5ٍو

 الةِت في الخللم.

 الىشيلة ,فصل الصابع متعذدةادة الذراشيةعلى أشاس املثعىير,   :الرئيصية الكلمة

  



 الباب ألاول 

 مقذمة

 زلٌُت البدث أ 

ت. في َظا ا       اصة اإلالًغ غ هٌـ ؤلاوؿان و الىؾُلت لٍؼ لتربُت هي الىاخُت ألاولى في جؼٍى

ت, اطان التربُت ًدخاج الى اللصغ بٕثير جُٕىىل ٔالىؾُلت لدؿهُل في هُل اإلالًغ ىحُا 

 خخُاحهم.االخصُِى إلاىاؾبت مم جىمُت الؼمان ختى ًىاؾب ب

مً  .اإلاللم مهم حضا في الخؼىع و الىمى ػالبهم .ًىجح أم ال ًىجح في التربُت منها اإلاغبي      

ّ ألاَضي التربُت، اإلاللم ًجب لخدُِ .َىا اإلاللم أن ًؼلب لىُل الىاحباث وألاصواع بسير

ِت و وؾاةل الخللُمُت بمىاؾبت ألا خخُاج اإلاخللم. لٖى ٌكلغ ئ ان ًمهغ في زخُاع الؼٍغ

 الؼالب ؾلُضة خين في كملُت الخللم.

َخمام . لظلٗ ملـم مً كملُت الخللم ال ل اصع الخللم ال ًؼا٘ هير مثيرة لجٖلم كً مص      

ولى . َظا اإلاىاٍُ الؼالب  لىخف و وسخها صاةما ، ًؼا٘ ان ًخم اإلاللمين ٓمصضع ألا 

غة لِؿذ  وهدُجت طلٗ ٌلض أصوغ صوع مصاصع الخللم، في خين أن مصاصع الخللم اإلاخًى

ت لجلل  ضم مً زال٘ كملُت الخسؼُؽ وصىم الخير و الخّ مً خُث الىـٍغ مصممت ُو

ذ ألازغ، مصاصع الخللم. ئطا ٓىا هغي كلى الخؼىعاث و الخوُيراث في الىـام  الخللُمي مً ُو

جُا جم حوُير هـام الخللُم بما ًخماش ى مم الخؼىعاث الخٕىىلىحُت  ٔان مً الىاضح أن جضٍع

 2.والثِاًُت ألازغي 

م        بكأن هـام الخللُم الىػجي، أقاع ئلى أن التربُت الىػىُت  ۱۰۰۲كام  ۱۰في الِاهىن ُع

غ الِضعة وجىمُت الصخصُت وخظاعة ا لٕغامت ألامت في ؾُاَ الخُاة ٌلمل كلى جؼٍى

غ ألامٖاهُاث ت لألمت، و َضًه جؼٍى الٌٍٕغ

                                                           
2
 Abdul Hadis, Psikologi Dalam Pendidikan. (Yogyakarta: Diva 6116) hlm. 32-3% 

  



الؼالب لخصبذ عحل الاًمان والخىي مً هللا ؾبداهه وحلالى، وألازالَ هبُلت، وصخُت، 

صبدىا مىاػىي ت، واإلاهغة زالُت، مؿخِلت، ٍو ن في صولت صًمِغاػُت وزظىكا واإلالًغ

ً مجاالث الضعاؾت التي ًجب أن ًخللمها ولخدُِّ َظٍ ألاَضاي، واخضة م .لتأللمؿ

ت الىـام الخجاعي اإلاخلضص ألاػغاي َى الٌِه،  اإلاخللم  لُصبذ عحل صًً في اإلاضعؾت الثاهٍى

م  لدكُٕل الؼالب لُٖىن عحل ؤلاًمان والخىي مً هللا ؾبداهه وحلالى  /ومً اإلاخُى

 3والىبُلت.

َى ًِه كملُا ٌلجي أن للٌِه ؤلاؾالمي ة و ًىـغ ئلى أن الولبُت اللـمى مً اإلااص            

ب مً الخُاة الُىمُت و ججغبت الؼالب وكلى اؾخلضاص لىطم مىطم  اإلااصة ًِه الظي ٍُغ

لظلٗ ًأزظ وؾاةل الخللُمُت بدُث اإلاخللم  .الخىٌُظ في الخُاة الُىمُت )الخللم اإلاباقغ(

مًٕ أن جماعؽ مً ُ ٔامل اإلاىاص اإلاِضمت، ٍو بل ٔل مً الخُاة ًمًٕ أن هٌهم بكٖل 

ال ًؼا٘ اللضًض مً هِاغ  في اإلاضاعؽللٌِه ؤلاؾالمي ومم طلٗ، ًان جىٌُظ الخللُم  .الُىمُت

ظا الٌكل ًمًٕ أن ًىـغ ئليها بؿبب ًهم اإلاخللمين  الظلٍ ختى اكخبر أهه ًكل، َو

َظا اإلاإقغ َى ممًٕ بؿبب الخللم ًمُل ئلى أن جٖىن مملت  .كؼىب وكضم جدُِّ الخللم

ت، وكضم وحىص الخاًؼ في أكِاب الخللُم في اإلاضاعؽ  وأُل جٌاكال والخىاصل في هِل اإلالًغ

ضعاث ومهاعاث اإلاللم ال جؼا٘ طئُلت في حللم  خصمُم، وكضم اؾخسضام اإلاللىماث الُو

جصاالث مم قٖل الىؾاةل اإلاخلضصة ًخم حكوُلها لخللم الِاةم كلى الخٕىىلىحُا وؤلاا

 4.جلِاةُا كلى الخللم

ا واخضة مً حهىص مبخٕغة وزالُت في مجا٘        غ اإلااصة الضعؾُت  باكخباَع اإلاغجبؼت بخؼٍى

الخللُم، والٕثير مً ألاقُاء الخُُِِت التي جإزغ كلى هىكُت بغامج الخللُم مثل هىكُت مً 

الؼالب، وهىكُت اإلاللمين، وهىكُت وجىاًغ اإلاىاص الضعاؾُت ، واإلاىهج الضعاؾُت، واإلاغاًّ 

لم حغاوالبيُت  ٓمٖىن واخض في الخللُم واإلاىاص الضعاؾُت في مجمىكت  .الخدخُت، وئصاعة َو

في وحهت هـغ  .مخىىكت مً ألاهىاق هي واخضة مً اللىامل التي جإزغ كلى حىصة الخللُم

جٕىىلىحُا الخللُم، وجصىٍ اإلاىاص الضعاؾُت في أقٖا٘ مسخلٌت ٓجؼء مً وؾاةل 
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ا الىاُل اإلاللىماث مً وجخمثل اإلاهمت الغةِؿ .الخللُمُت  ُت للىؾاةل الخللُمُت باكخباَع

في خين أن ألاؾلىب َى ؤلاحغاء إلاؿاكضة الؼالب في جلِي  .ئلى اإلاخللم   )اإلاللم ( اإلاصضع

 5.وئصاعة اإلاللىماث مً أحل جدُِّ أَضاي الخللم

ت اإلاؿخسضمت وبىاء كلى اإلاالخـاث في أصاء اإلاضعؾت باب الؿالم ماالهّ، اإلااصة الخللُمُ      

هي في قٖل مً الٕخب التي  باإلاللم والؼالب مً أصاء الىـام الخجاعي اإلاخلضص ألاػغاي

ا وػاعة ؼ التربُت الىػىُت وكَغ هخاةج اإلاالخـت كً اإلااصة الضعؾُت  اإلاؿخسضمت باإلاللم   .مٓغ

ال  ( لوت اللغض1:  ٌلجي .والؼالب مً أصاء الىـام الخجاعي اإلاخلضص ألاػغاي مً اإلاكأل

( مىاص الخلبئت والخولٍُ هي ال جسخلٍ 2لؼالب.لًؼا٘ اإلاىحهت للمإلٍ بلضٍ ولِـ مىحها 

ؾخسضام ئكضم  (3ٓثيرا كً الخلبئت والخولٍُ مً الٕخب اإلاغحلُت أو الٕخب بكٖل كام. 

يز للٌِه ؤلاؾالمي بِىما في كملُت الخللم اإلاىطىكاث  .مغاًّ اإلاضعؾت ض مً التٓر هٌؿها مٍؼ

ىاص مً الٕخب اإلاضعؾُت للؼالب صون الخاحت ئلى ئقغاْ الؼالب بيكاغ في بىاء كلى ًهم اإلا

ت بىٌؿه ختى ًخمًٕ الؼالب ال ًٌهمىن مٌهىم اإلاىاص اإلاىاؾبت التي ؾُٖىن لها في  .اإلالًغ

 نهاًت اإلاؼاي جأزير كلى ُُمت مسغحاث الخللم التي هي أُل حُضا.

غ كً  ألاًٖاع، ئطان ًدخاج كً البدث ومً َظٍ       " ثعىير املادة الذراشية و الخؼٍى

للفقه إلاشالمي  على أشاس متعذدة الىشيلة اوثىبالي في الفصل الصابع مذرشة 

". اإلااصة الضعاؾُت ؾُؼىع بالىؾاةل الخللُمُت التي ًمًٕ  الثانىية باب الصالم ماالنق

 .جؼبُِها بؿهىلت وكملُا

 

 أؾئلت البدث ب 

 لؿابِت ًاُخصغث الباخثت مكٖلت البدث :زلٌُت البدث ا كلى اكخماص      

غ اإلااصة الضعاؾُت  ٍُٓ .1 الىؾُلت اوجىبالي في  ةكلى أؾاؽ مخلضصللٌِه ؤلاؾالمي  جؼٍى

ت باب الؿالم ماالهّ ؟  الٌصل الؿابم مضعؾت الثاهٍى

غ اإلااصة الضعاؾُت للٌِه ؤلاؾالمي  كلى أؾاؽ مخلضصة الىؾُلت اوجىبالي ًلالُت  ٍُٓ .2 جؼٍى

ت باب الؿالم ماالهّ في الٌصل ال  ؟ؿابم مضعؾت الثاهٍى
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 أَضاي البدث ج 

ٔان البدث، أؾئلت كلى اكخماص        : ًلي البدث ٓما أَضاي و

كلى أؾاؽ مخلضص الىؾُلت اوجىبالي للٌِه ؤلاؾالمي  لُدص٘ى ألاهخاج اإلااصة الضعاؾُت  .1

ت باب الؿالم ماالهّ.  في الٌصل الؿابم مضعؾت الثاهٍى

ت ًلالُت جؼٍى .2 كلى أؾاؽ مخلضص الىؾُلت للٌِه ؤلاؾالمي  غ اإلااصة الضعاؾُت إلالًغ

ت باب الؿالم ماالهّ.  اوجىبالي في الٌصل الؿابم مضعؾت الثاهٍى

 ًىةض البدث ص 

َظا البدث ٌلؼى الىخاةج في قٖل الىؾاةل الخللُمُت كلى اؾاؽ مخلضص اوجى بالي في     

ـ  زصىصا، ًىاةض  .الٌصل الؿابم لخدؿين هخاةج حللم الؼالب فيللٌِه ؤلاؾالمي  جضَع

 :َظا البدث هي ٓما ًلي

 للمإؾؿاث  .1

 للىـغ ًيها واإلاضاعؽ واإلاللم كلى الاؾخمغاع في الخىٌُظ للملُت الخللم.

 لخؼىع الللىم .2

اصة الٕىىػ الللمُت التي في بضاًخه لم جبدث كلمُا بكٖل مىاؾب مً  ٔالىؾُلت لٍؼ

 زال٘ اجباق ؤلاحغاءاث اإلالم٘ى بها.

 

 

 بللٖاج .3

للٌِه ؤلاؾالمي  ٔىؾُلت ألاؾخٕكاي الللىم التي جملٕها للضعاؾت اإلااصة الضعؾُت 

 .كلى اؾاؽ مخلضص الىؾُلت اوجىباليللٌِه ؤلاؾالمي 

 اًترض البدث ٌ 

ِت الخللُم للٌِه ؤلاؾالمي  كملُت الخللُم  .1 حؿخسضم وؾاةل الخللُمُت و ػٍغ

 .الخِلُضًت

خاؾىب ولًٕ لم حؿخسضم وؾاةل ؾهىلت التي جضكم اإلاضعؾت ٓمثل الكاقت وال .2

 الخللُمُت الخٌاكلي.



وؾاةل الخللُمُت كلى اؾاؽ مخلضص الىؾُلت اوجىبالي ؾُجلل كملُت الخللُم في  .3

 .ًلا٘للٌِه ؤلاؾالمي صعؽ 

الىؾُلت اوجىبالي ٌؿهل اإلاللم لخبلُى الضعؽ  ةوؾاةل الخللُمُت كلى اؾاؽ مخلضص .4

 كلى مىطىق صالة الجمم و الِصغ.

 ثخضوص البد و 

لخدضًض َظا البدث، جغاوح هؼاَ َظٍ الضعاؾت في جدؿين الىخاةج مً حللم الؼالب       

للٌِه ؤلاؾالمي باؾخسضام وؾاةل الخللُمُت كلى أؾاؽ مخلضص الىؾُلت اوجىبالي في صعؽ 

ت باب الؿالم ماالهّ  .في ًصل الؿابم مضعؾت الثاهٍى

 اإلاىخج جبُين ػ 

ا مً الباخث       َغ في قٖل وؾاةل الخللُمُت كلى اؾاؽ مخلضص الىؾُلت  اإلاىخج لُخم جؼٍى

 :اوجىبالي ، أن اإلاىاصٌاث ٓما ًلي

 وؾاةل الخللُمُت ًِؽ كلى مىطىق صالة الجمم و الِصغ. .1

غ الٌٕاءة الازخصاص و  .2 ا و َى جؼٍى َغ وؾاةل الخللُمُت الخللم التي ؾِخم جؼٍى

 الٌٕاءة  ألاؾاس ي.

 .۱۰۲۲وؾاةل الخللُمُت الخللم مىاؾبت إلاىهج   .3

ت والصىث والٌُضًى .4  .وؾاةل الخللُمُت بالخجهيز الىصىص والصىع والغؾىم اإلاخدٓغ

مكمل بوؾاةل الخللُمُت ٌ .5  .الخٍِى

 الضعاؾت الؿابِت  ح 

 1.1حض٘و  

 ا البدثظالضعاؾاث الؿابِت مً َ

م اؾم الباخث,  ُع

 اللىىان, قٖل

َ  اإلاؿاوة  هخاةج البدث الٌغ

 

ا ٔىؾىما صًىي,  ۲ ًُتًر

, ي الجامع بدث

۱۰۲4 

اإلاٌل٘ى البدث َى 

في ًصل الؿابم 

ت  مضعؾت الثاهٍى

َظا البدث 

ج ٌؿخسضم اإلاىه

ًئت اللمل 

ؿهغث الىخاةج 

اصة في الُِمت  ٍػ



 البدثُت

ؼ, بدث ۱  دمحم ًخذ اللٍؼ

 ۱۰۲4, الجامعي

البدث َى في ًصل 

الؿابم مضعؾت 

ت  الثاهٍى

ٌؿخسضام مىهج 

غ   البدث و الخؼٍى

 بىعن و ها٘     

لضعؾُت اإلااصة ا

هي الِغءن 

 الخضًث

هخاةج اللىاًت 

الىاحبت 

لىؾاةل 

الخللُمُت 

ال   ياوجًى

ًىاؾب بملاًير 

 الخصخُذ 

ُلت اليؿاء, بدث ۲  ًع

 ۱۰۲4, الجامعي

اإلااصة الضعؾُت هي 

 الٌِه

ٌؿخسضام مىهج 

غ   البدث و الخؼٍى

 بىعن و ها٘     

 

البدث َى في 

ٌصل ال

الخامـ 

مضعؾت 

 ألابخضةُت

 

أؿهغث هخاةج 

لبدث ا

ا  َغ جؼٍى

لين وا إلاَإ

صلح  ٍو

لالؾخسضام 

لخللم أىؾُلت 

بضون 
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 البدثُت

 جدضًض اإلاصؼلخاث غ 

لخجىب في ًهم و جٌؿير مً اإلاصؼالح ، ئطان  ٌلؼى الخأُٓض و البدث الظًً جخللِين       

 :بالبدث ما ًلي

غ  .1  الخؼٍى

غ هي كملُت الترحمت مىاصٌاث الخصمُم ئلى مـهغ مً مـا  .َغ اإلااصًت ملينالخؼٍى

كملُت الترحمت مىاصٌاث الخصمُم حكمل جدضًض كً ألاؾئلت البدث مً أَضاي الخللم 

ٌاءة و حاطبُت مً الخللم غ اؾتراجُجُاث أو أؾالُب الخللم وجُُِم ًلالُت ٓو  .6 و الخؼٍى

غ في مؿألت هي كملُت جدضًض الخصمُم في قٖل ماصي ملين، واإلااصًت هي الىؾاةل  جؼٍى

 .ُتالخللُم

غ اإلااصة الضعاؾُت  يز لخؼٍى غ جٓغ كلى أؾاؽ للٌِه ؤلاؾالمي  في َظا البدث، الخؼٍى

ت باب الؿالم   .مخلضص الىؾُلت اوجىبالي في الٌصل الؿابم مضعؾت الثاهٍى

 اإلااصة الضعؾُت .2

اإلااصة الضعؾُت ٌلجي ٔل ش يء ًدخىي كلى الغؾالت التي ؾِخم حؿلُمها للؼالب بما       

 7.املجالث والصخٍ، واإلاىاص اإلاؼبىكت ألازغي في طلٗ الٕخب و 

غ اإلااصة الضعاؾُت        للٌِه اإلااصة الضعؾُت التي تهضي ئلى َظا البدث َى جؼٍى

كلى اؾاؽ مخلضص الىؾُلت اوجىبالي جدذ اإلاىطىق صالة الجمم و الِصغ ؤلاؾالمي  

ت باب الؿالم.   في ًصل الؿابم مضعؾت الثاهٍى

 للٌِه ؤلاؾالمي الخللم  .3

هي كملُت الخللم الؼالب لخلغي الخُاة الُىمُت اإلاخللِت للٌِه ؤلاؾالمي حللم 

ٔان ؤلاؾالم  بالخللُم الضًً ؤلاؾالم، وزاصت ًُما ًخللّ باالكتراي والٌهم لؿبل جىٌُظ أع
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مً ألاخٖام و ألاحغاءاث الخىٌُظ مً زال٘ ؾلؿلت مً اللملُاث واإلاىاٍُ لخدُِّ 

 8ألاَضاي الخللُمُت .

 الخللُمُت اإلاخلضصةوؾاةل  .4

وؾاةل الخللُمُت اإلاخلضصة َى اؾخسضام أحهؼة الٕمبُىجغ للغض والجمم بين الىص       

ت والصىث والٌُضًى مم أصواث وصالث بدُث ًمًٕ   والصىث والصىع والغؾىم اإلاخدٓغ

 9.للمؿخسضم الخىِل، والخٌاكل واللمل والخىاصل

 َُٖل البدث ي 

 دؿهُل اإلاؿاةل ُبل ئصزا٘ البدث في َظا البدث :قغح الباخثت َُٖل البدث ل      

 ثوأؾئلت البدث, واَضاي البد ث, زلٌُت البد ًُهؾدبدث الباب ألا٘و الخمهُض 

ىاةض البدى الخؼ و , جبُين اإلاىخج, الضعاؾاث ث, خضوص البدثالبد ئًتراض, ثٍغ, ًو

 .َُٖل البدث, و جدضًض اإلاصؼلخاث ,الؿابِت

ت اإلاخللِت باإلااصالباب الثاوي صعاؾت اإلإخبُت  ة, ؾدبدث ًُه الاؾـ الىـٍغ

ا, و  َغ ت.الضعاؾُت وجؼٍى  هخاةج الخللم و ماصة للٌِه ؤلاؾالمي في مضعؾت الثاهٍى

 , وج البدث طهمى البدث, و  حيـالباب الثالث مىهج البدث, وؾِبدث ًُه كً 

 ئحغاءث البدث و الخجغبت.

كغض  باب وؾِبدث ًُه كً,  في َظا الكغض البُاهاث و جدلُلهاالباب الغابم 

 البُاهاث و جدلُلها.

 الخالصت و ؤلاُتراخاث.الخامـ ؤلازخخام, ًبدث ًُه كً  الباب
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 الباب الثاني

 ألاظار النظري 

 ألاػاع الىـغي  . ب

في َظا الباب، ُضمذ الباخثت كً صعاؾت الخللم كلى الىؾاةل الخللمُت اإلاخلضصة، 

 : الخٌصُل ٓماًليؾدكغح كً  .وهخاةج الخللم و اإلااصة الٌِه

 هـغة كامت كلى اإلااصة الضعؾُت كلى الىؾاةل اإلاخلضصة. 1

 ؾُت اخُِِت اإلااصة الضع أ( 

كىض أخمض ؾضعاحاث، ًخم جغجِب وطم اإلااصة الضعؾُت  بصىعة مىخـمت مً ماصة 

وكىض كبض املجُض، اإلااصة  16.مٕخىبت أم ال، ختى ًصىم البِئت الظي ًدُذ لؼالب للخللم

حمُم أهىاق اإلاىاص واإلاللىماث وألاصواث والىص وحؿخسضم إلاؿاكضة اإلاللم في الضعؾُت  هي 

اإلاىاص  .مىاص الخللُمُت ٌؿخؼُم مٕخىبت أو هير مٕخىبت .جىٌُظ أوكؼت الخللُم والخللم

َى املخخىي أو اإلاىهج الظي ًجب   (curriculum material)الخللمُت أو اإلاىاهج الضعاؾُت 

 11.جدُِّ أَضاي اإلاىهج أن ًٖىن مٌهىما للؼالب في

مً حلٍغٍ اإلااصة الضعؾُت  ئطان اإلااصة الضعؾُت  في َظا البدث هي اإلااصة الضعؾُت  

 .اإلانهجي اإلاؿخسضمت اإلاللم  والؼالب في أوكؼت الخللم 

 الخللم الىؾاةل اإلاخلضصة  ب(

ا واخضة مً وؾاةل الخللُمُت في الخللم ًمًٕ أن  الىؾاةل اإلاخلضصة باكخباَع

 البدث مً ٌلِىب و سجُضًض٘ أن .لظآغة واخضجدؿً ا
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غ ؾىي أُل وؿبت، أي  مًٕ  .% 1الظآغة ألاشخاص الظًً ًِغاء ًِؽ ال جًى َظٍ الظآغة ٍو

اصة جصل ئلى  ىن  36-% 25ٍػ اصة  .% مم مؿاكضة مً وؾاةل الخللُمُت ألازغي، مثل الخلٌٍؼ ٍػ

 12.%66الىؾاةل اإلاخلضصة، وجصل ئلى الظآغة باؾخسضام وؾاةل الخللُمُت زالزُت ألابلاص مثل 

بكٖل كام، ًىاةض وؾاةل الخللُمُت هي حؿهُل الخٌاكل بين اإلاللم والؼالب بدُث 

وباالخصىص ًىاةض حللُم وؾاةل الخللُمُت  أوكؼت الخللم ختى أٓثر الىحضاهُت والٌٕاءة.

خا هي جِضًم اإلااصة الضعؾُت  و ًصل ئحغاء مىخض، وكملُت الخللُم ًصبذ أٓثر وض

ذ واللمل، وػٍاصة حىصة مسغحاث حللم الؼالب،  ومِىلت،  جٌاكلُت، والٌٕاءة في الُى

ذ، ًمًٕ  وؾاةل الخللُمُت ٌؿمذ لللملُت الخللم ال ًمًٕ أن ًإصيها في أي مٖان و ُو

 لىؾاةل الخللُمُت أن حلؼػ اًجابُا الى هخاةج الخللُم في كملُت الخللم .

 هـغة كامت كلى هخاةج الخللم .2

ٍ هخاةج الخللمأ( ح  لٍغ

َظٍ الجىاهب هي  .الخللم َى كملُت ملِضة أهه ًدخىي كلى بلع الجىاهب

ضعتهم كلى الخظٓغ والخٖازغ، َىاْ جؼبُّ اإلالاعي  ت، ُو اللضص اإلاتزاًض للملًغ

ٔالصخص  13.وألاؾخيخاج اإلالجى والخٌؿير والؼمُلت مم الىاُم، و وحىص الخوُير 

ٔان كملُت الخللم، لظلٗ ملا  ًمً ألاؾهل  .وئهما َى أًظا كملُت الخللم ئطا 

ٔان َىاْ َى أن هخللم، وبؼبُلت الخا٘، َىاْ حللُمه، و  ًٌترض أن هٌهم، ألهه ئطا 

ـ الخللم مً َظا كملُت الخللم والخص٘ى  .باللٕـ ئطا لم ًًٕ َىاْ بالؼبم الخضَع

ألاًظل، ًيبغي ولًٕ لىُل الىخاةج  .كلى هدُجت لظلٗ، والتي حؿمى في كام هخاةج الخللم

 14.أن ًخم في كملُت الخللم باألكتراي و الِصض و الخىـُم حُضا

يبغي أن هخظٓغ، كلى الغهم طلٗ مً  .ئن كملُت الخللم ًيخج هخاةج الخللم ٍو

صُاهت ألاَضاي الخللُمُت بكٖل واضح وحُض، ولِـ بالظغوعة هدُجت الخللم التي جم 
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زغ هدُجت حُضة مً اإلاٖىهاث ألازغي، بؿبب جأ .الخص٘ى كليها ًجب أن ًٖىن ألامثل

ا مىطىكا للضعاؾت  .وزاصت ٌُُٓت اليكاغ الؼالب باكخباَع

  Gagneكىض   اإلاـاَغالظي ٌؿخؼُم ان ًالخف ٓىخاةج الخللم ٌؿمى بالِضعاث. 

ضعاث ال بض مً  لت مً الخللُم، ُو َىاْ زمؿت الِضعاث. مً خُث الىخاةج اإلاخُى

مجمىكت واؾلت مً ؿهىع ؤلاوؿان، و ألن قغوغ  جمُيز، بؿبب الِضعاث التي جمًٕ

 .الىخاةج كلى مجمىكت مخىىكت مً َظٍ الِضعاث جسخلٍ أًظا

 (Verbal Information)مللىماث اللٌـي  (1

ير اؾخجاباث مدضصة للمإزغاث التي جسصصذ وؿبُا  .الِضعة كلى جدمُل الؼالب لخًى

ً  .ماث في الظآغة الىـاماإلاللى  َىاْ خاحت إلجِان َظٍ الِضعة الؼالب ًِؽ لخسٍؼ

ت 2  (Intellectual Skill)( مهاعاث الٌٍٕغ

ضة مً  ُت ًٍغ ت هي الِضعة التي ًخؼلب مً الؼالب ألصاء أوكؼت اإلالًغ مهاعاث الٌٍٕغ

ضة مً هىكها َىا ٌلجي أن الؼالب ًجب أن جٖىن ُاصعة كلى خل اإلاكٖلت كً  .هىكها ًٍغ

ّ جؼبُّ اإلاللىماث التي لم ًخم صعاؾتها.  ػٍغ

ُت ؤلا (3  (Cognitive Strategies)ؾتراجُجُاث اإلالًغ

ُت ئلى الِضعة كلى الخدٕم في اللملُاث الضازلُت التي ًِىم بها  حكير الاؾتراجُجُت اإلالًغ

يز والخللم وجظٓغ، والخٌٕير  .ألاًغاص في ازخُاع وحلضًل ٌُُٓت التٓر

4 ٍ  (Attitudes)( مُى

ٍ ئلى اإلاُل لجلل زُاع أو   .ُغاع لللمل في ؿل ؿغوي ملُىتٌكير َظا اإلاُى

ُت5  ( اإلاهاعاث الخٓغ

ىة  ت أو كمل مىـم جىلٕـ مً زال٘ ؾغكت وصُت ُو ُت لِضعة الخٓغ حكير اإلاهاعاث الخٓغ

ِا لىاها ؾىحاها بدؿب ما هِلذ كىه مسغحاث الخللم ٔىهاهضاع .وصُت هي هدُجت للملُت  ًو



عاث التي ًخم جغجُبها في ازخباع الخللم باؾخسضام أصواث الُِاؽ، وهي في قٖل مً الازخبا

لمل الازخباع ّ الٌم َو  .مٕخىب بكٖل حُض الخسؼُؽ وازخباع كً ػٍغ

ٌاث ٌؿخؼُم أن ًسلص أن هخاةج الخللم هي الىخاةج التي جم  مً َظٍ الخلٍغ

الخص٘ى كليها بلض كملُت حللم الؼالب ٓما ًدبين مً هخاةج الازخباعاث التي ُضمها 

هدُجت الخللم لِؿذ ُُمت، ولٕنها  .ؼي صوعاث خ٘ى َظا اإلاىطىقاإلاللمىن ٔل النهاًت ٌل

 ُض حكمل حوُيراث في الؿلْى الظي ًإصي ئلى الخوُير ؤلاًجابي.

 ب( اللىامل التي جإزغ هخاةج الخللم

اللىامل التي جإزغ كلى مسغحاث الخللم مً بين أمىع أزغي، اللىامل الىاعصة في الؼالب،       

اللىامل الضازلُت جأحي مً صازل الؼٌل البُىلىجي، في  .الؼالب أهٌؿهم واللىامل التي جخجاوػ 

 .خين أن اللىامل الخاعحُت هي اللىامل التي هي مً زاعج الؼالب

 اللىامل الضازلُت (1

وحكمل اللىامل الضازلُت واللىامل مً اللىامل الىٌؿُت والٌؿُىلىحُت، وهي الخالت 

اللىامل الٌؿُىلىحُت جضكم بِىة أو زلٌُت  .اإلااصًت وخالت مً الىؿاةٍ الٌؿُىلىحُت

وحكمل َظٍ  .اللىامل الىٌؿُت، وهي التي حصجم أو جدٌيز الخللم .ألوكؼت الخللم

ت أ( :اللىامل ً ب( .الغهبت في اإلالًغ ؤلاصالح (ج .مً أحل ٓؿب الخلاػٍ مً آلازٍغ

 .للخص٘ى كلى الكلىع باألمً (ص .الٌكل

 اللىامل الخاعحُت (2

واللىامل أي زاعج الؼٌل أن جإزغ كلى ألاػٌا٘ كلى الخللم، والتي مً  اللىامل الخاعحُت

 بين أمىع أزغي حاءث مً آلاباء وألامهاث واإلاضاعؽ واملجخملاث .

ت .3  هـغة كامت ماصة الٌِه في مضعؾت الثاهٍى

ٍ الٌِه  . أ  :حلٍغ

اث الٌهم       ٓما ٌؿمى في  .ًِه بملجى الٌهم بوع الىـغ كً هجم كنها مً مؿخٍى

ت منهم ػا ةٌت لىِخٌهىا فى الضًً(122الخىبت  أن ؾىعةالِغ  . َظا 15: )ًلى ال هٌغ ٔل ًُغ
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ت والٌهم :الٌِه، بملجى  .الٌهم أٓثر جدضًضا مً اإلاٌاَُم الؿابِت الىاؽ  .16اإلالًغ

ىن كلم الٌِه اؾمه الٌُِه آلٌاُه اقخِاقي ٌلجي الٌهم أي جخؼلب ًهما  17.الظًً ٌلًغ

 .هاكمُِا ليكغ مدخمل مً ملاهي

في اإلاصؼلخاث كىض ابً الؿبٖي في ٓخابه حمىكت الجىامم الللم باآل خٖا م الكغ 

كلم الِاهىن الكغعي واللماصًت " كىت اللملُت اإلإدؿب مً أصلتها الخٌصُلُت َظا َى

بلع الللماء ئكؼاء ملجى الخدلل  .ٓكٌذ وآدكٌذ مً ألاُتراخاث بالخٌصُل

لت ؤلاؾالمُت التي الٌِهُت التي اإلاصؼلخاث التي الٌِه َ ى الللم الظي هاَع في الكَغ

 .ًخم الخص٘ى كليها مً زال٘ اُتراح مً الِغآن والؿىت

لت ؤلاؾالمُت هٌؿها،  ٌاث ٌؿخؼُم ان ًلخص، أن الٌِه لِـ الكَغ مً َظٍ الخلٍغ

خم مً زال٘ حهىص الاحتهاص" ولًٕ جٌؿير ُىاهين الصخصُت مً مصؼلخاث   .ٍو

 .ؿير الللمي للىص مً الِغآن و الؿىتأزغي، الٌِه َى هخاج الخٌ

 حللُم الٌِه أَضي  . ب

جسُل حمُم الؼالب، ما ًيبغي أن  .ألاَضاي هي كىصغ مهم حضا في هـام الخللم      

ظا ٌلخمض كلى ألاَضاي اإلاغاص  ت مً ُبل الؼالب بلض كملُت الخللم، َو جٖىن مملٓى

 18يهضي حللم الٌِه : .جدُِِها

ت و ًهم اإلاباصب والِى  .1 لت الاؾالمُت كلى ملًغ اكض وؤلاحغاءاث الالػمت لخؼبُّ الكَغ

أن ًٖىن وؾُلت للخُاة في الخُاة  خض ؾىاء الجىاهب اإلاخللِت اللباصة و اإلالاملت

 .الصخصُت والاحخماكُت

لت ؤلاؾالمُت ومماعؾت بكٖل صخُذ وحُض، وججؿُض  لؼاكت  .2 جىٌُظ أخٖام الكَغ

هللا ؾبداهه وحلالى، مم ألاوؿان  لخلالُم ؤلاؾالم ؾىاء في كالُت ؤلاوؿان مم

ظلٗ اللالُت مم البِئت اث ألازغي، ٓو  .أهٌؿهم، بجي البكغ، واملخلُى
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 ج( مجا٘ اإلااصة الٌِه

ت في الٌصل الؿابم في هصٍ الثاوي  :مجا٘ اإلااصة الٌِه في مضعؾت الثاهٍى

 .( جىٌُظ ئحغاءاث حاهب الٌغاةع الصلىاث الخمـ1

 .( جىٌُظ ئحغاءاث الصالة حمم و الِصغ وصالة في خاالث الظغوعة 2

ضة. ( 3 ضة وهير مٓإ  جىٌُظ ئحغاءاث الصالة الؿىت ومٓإ

 ماصة الٌِه. ص( ٌٓاءة ألاؾاؾُت و ٌٓاءة الغتؿُت في

 : الٌِه ؤلاؾالم   اإلااصة

ت وخضة الخللُم  : مضعؾت الثاهٍى

 : الؿابم   ًصل 

 : الكٌم ًصل الضعاس ي

 2.1حض٘و 

 ٌٓاءة ألاؾاؾُت و ٌٓاءة الغتؿُت في اإلااصة الٌِه

 ٌٓاءاث ألاؾاؾُت ٌٓاءاث الغتؿُت

 ( ًدًُِ بالتزام الصالة الجملت1

( ًِبل كً الكغوغ الصالة الجمم و 2

 الِصغ

 ( ًدًُِ بالتزام الصالة الظغوعة3

 ( ًأزظ الخٕمت مً الصالة الىاًلت 4

  ( اخترام وجِضًغ بالضعؽ في صًنهم1

 

 ( ٌلخاص لُِام الصالة الجملت 2.1

 ( ٌلخاص لصالة الجمم والِصغ2.2

 ( ٌلخاص لصالة الظغوعة2.3

( اخترام وجِضًغ كً الصٌت ألامين , 2

الىـام, واإلاؿإولُت، والغكاًت )الدؿامذ 

واإلاؿاكضة اإلاخباصلت(، مإطب، وازّ، في 



ُت الخٌاكل باًجابُت مم البِئت الاحخماك ( ٌلخاص لصالة الىاًلت2.4

 والؼبُلُت في خضوصَا

 ( ًٌهم كً الكغوغ الصالة الجملت3.1

( ًٌهم كً الكغوغ الصالة الجمم و 3.2

 الِصغ

 ( ًٌهم كً ٌُُٓت  الصالة الظغوعة3.3

( ًٌهم كً الكغوغ الصالة الؿىت 3.4

ضة ضة و هير اإلآإ  اإلآإ

ت )واُلُت، الىـغي 3 ( ًهم اإلالًغ

الٌظ٘ى خ٘ى الللىم  (وؤلاحغاء ث

ىلىحُا والٌىىن والثِاًت التي والخٕى

 ًِاق ألان

 ( ًماعؽ الصالة الجملت4.1

 ( ًماعؽ الصالة الجمم و الِصغ4.2

 ( ٌلغض الصالة الظغوعة4.3

ضة و 4.4  ( ًخـاَغ الصالة الؿىت اإلآإ

ضة  هير اإلآإ

( مداولت، كملُت، والخالُت في مجا٘ 4

الخُِّ) با ألاؾخسضام، الخدلُل، 

 الجلل(الخألٍُ، الخلضًل، و 

ضي املجغص) الٕخابت، الِغاءة,  والخجٍغ

غ بمىاؾبت اإلاصاصع  اللضص، الخصٍى

اث ا في الىـٍغ  الخللم في اإلاضعؾت وهيَر

 

 

  



 الباب الثالث

 مىهج البدث

 البدث حيـ . أ

غ أو )       ٔىؾُلت مً   R & D( ببؿاػت ٌلغي  D &   Rٌؿخسضام َظا البدث والخؼٍى

جىحه لللثىع كلى آدكاي وصُاهت  /ي، وتهضي وؾاةل البدث أن حلمض، بكٖل منهج

غ وجيخج هىُت، ازخباع ًلالُت اإلاىخجاث والىماطج وألاؾالُب   / وصِل وجؼٍى

ٌاءة وئهخاحُت،  /اؾتراجُجُاث  لالت ٓو ت، حضًض ًو ػَغ وزضماث وئحغاء ملين مخٌُى

ِت حؿخسضم إلهخاج مىخج ملين، وازخباع  19 .وطاث موؼي  غ َى ػٍغ البدث والخؼٍى

غ للخص٘ى كلى اإلاىخج .26الُت اإلاىخجًل اإلاىخج في الؿإا٘ َى حللُمي الٌِه  .َظا الخؼٍى

وؾاةل الخللُمُت كلى أؾاؽ مخلضصة جدذ اإلاىطىق صالة الجمم و الِصغ في ًصل 

 الؿابم مضعؾت باب الؿالم ًٕالعان ماالهّ

 همىطج البدث . ب

غ للخللم البد غ َى همىطج الخؼٍى غ في َظا الخؼٍى غهمىطج الخؼٍى  & R) ث والخؼٍى

D) ٘مغاخل الخصمُم الخللُمي، ولًٕ  16كلى هماطج بىعن وها٘ َىاْ  .مً بغج وها

غ اإلااصة  .في همىطج الخىمُت ٌؿخسضم ًِؽ زمـ مغاخل خم طلٗ مم اكخباع أن جؼٍى ٍو

لم جخم مغاخل اللاقغ ألهه  .الضعؾُت  التي ال جِخصغ ًِؽ ازخباع اإلاىخجاث الىمىطج

 .لُم، لظلٗ َظا الخؼىع ال جٖىن ُُض الاؾخلما٘زاعج الىـام الخل
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مًٕ جىطُذ الخؼىاث في الصىعة الخٍُٕ بىعن وها٘ كلى الىدى الخالي   :ٍو

الخدُِّ ألاولي )ما ُبل الضعاؾت( لجمم اإلاللىماث  .البدث وحمم اإلاللىماث ( أ

)مغاحلت ألاصبُاث، والؼبِاث اإلاغاُبت(، وجدضًض اإلاكٕالث التي واحهتها في 

لخص الِظاًا؛الخلل  م، ٍو

ٍ اإلاهاعاث،  ( ب الخسؼُؽ؛ َظٍ الخؼىاث اإلاضعحت في الخسؼُؽ )جدضًض وحلٍغ

وصُاهت ألاَضاي، وجدضًض حؿلؿل الخللم( وازخباع زبير أو ازخباع كلى هؼاَ 

 .صوير، أو عأي الخبراء

غ هىق / قٖل مً اإلاىخجاث   ( ث غ همىطج أولي للمىخج، والتي حلمل كلى جؼٍى جؼٍى

 ئكضاص اإلااصة الضعؾُت ، وئكضاص ٓخِباث وأصواث الخُُِم؛ ألاولُت وحكمل:

ى ما ًللخه الخجاعب اإلاُضاهُت ألاولُت كلى هؼاَ   ( ر الازخباع اإلاُضاوي ألاولي، َو

في َظٍ الخؼىة  .اإلاىطىكاث 12-6مً زال٘ ئقغاْ مىطىق بِضع  .مدضوص

مًٕ أن ًخم جدلُلها مً ُبل اإلاِابالث واإلاالخـاث أو  حمم البُاهاث ٍو

 الاؾخبُاهاث؛

الغةِؿُت مغاحلت اإلاىخج، أي ئلى ئصزا٘ جدؿِىاث كلى اإلاىخجاث ألاولُت   ( ج

َظا الخدؿً مً املخخمل حضا أن جٌلل  .الىاججت كً هخاةج الازخباع ألاولُت

ِا لىخاةج َى مبين في ازخباع مدضوص، مً أحل  أٓثر مً مغة واخضة، ًو

ا كلى هؼاَ الخص٘ى كلى مكغوق مىخج )همىطج( الغةِؿُت اؾخلض اص ازخباَع

 .أوؾم

 .الازخباع اإلاُضاوي الغةِس ي، وازخباع الغةِس ي الظي ٌكمل حمُم الؼالب ( ح

الدكوُلي مغاحلت اإلاىخج، أي ئحغاء ئصالخاث / جدؿِىاث كلى هخاةج املخآمت   ( ر

ت اإلاخِضمت بالٌلل همىطج  أٓثر كلى هؼاَ واؾم، ختى أن مىخجاث الكٓغ

 .ِّ مً صختحكوُلي جصامُم حاَؼة لُخم الخد

الازخباع اإلاُضاوي اللملي، وجضابير الازخباع جم ئوكاء الخدِّ مً صخت   ( ص

 الىمىطج الدكوُلي؛



النهاتي مغاحلت اإلاىخج، أي ئحغاء ؤلاصالخاث النهاةُت للىماطج اإلاخِضمت مً أحل   ( ط

 ئهخاج اإلاىخج النهاتي )نهاتي(؛

 ٍٍغوكغ وجىٌُظ، والظي َى هخاج زؼىة حلمُمها / همىطج جم جؼى   ( ع

 احغأث البدث . ج

خم في َظٍ الضعاؾت حلخمض كلى جصمُم البدىر بىعن وها٘ غ ٍو ئحغاء البدث  .جؼٍى

ا أكالٍ غ مً زال٘ الخؼىاث اللكغ التي ؾبّ طَٓغ في َظٍ الضعاؾت ال ًمًٕ  .الخؼٍى

ذ والخٖلٌت َظا، ختى مجغص الُِام  غحم طلٗ ئلى طُّ الُى مخابلت ٔل الخؼىاث، ٍو

غ للىؾاةل الخللُمُت الدكوُل الخلِاتي  الخؼىاث الخمـ، زؼىاث البدث والخؼٍى

الصالة الجمم و الِصغ.و ًمًٕ أن ًىـغ ئلُه في الصىعة  الٌِه كلى أؾاؽ اإلاىاص 

 .أصهاٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُؽسؼخال

 حلُين الِابلت الضعاؾاث التي ؾِخم صمجها .أ

 اصةإلافي ا الغتؿُتالٌٕاءة و ألاؾاؾُت  ةم الٌٕاءُحلل .ب

 الٌٕاءاث ألاؾاؾُت مً ةإقغ اإلااصاإلاوطم  .ث

 البدث وحمم البُاهاث

 دراشة املنهج.أ

 صعاؾت مُضاهُت .ب

غ اإلاىخج  جؼٍى

غ  اإلااصة الضعؾُت للٌِه ؤلاؾالمي كلى أؾاؽ مخلضصة الىؾُلت جؼٍى

 اوجىبالي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Bagan langkah-langkah pengembangan media pembelajaran diadopsi dari borg & Gall dalam 

Nusa putra 

 الخجغبتص. 

َظٍ الخجغبت يهضي لىُل البُاهاث الضُُِت التي ؾدبظ٘ إلكاصة الىـغ في ؤلاصالح،َضًا 

ٌاءة وحاطبُت اإلاىخج ا ُبل اإلاىخج ألا٘و حكاوع مم اللضًض مً الخبراء في  .لٌلالُت ٓو ازخباَع

اوع، جم الخلامل مم اإلاىخج واإلاِغعة بلض أن ًمغ في مغخلت الدك .اإلاىطىق وزبراء في ؤلاكالم الخللم

 .اإلاللم الٌِه

في َظٍ الخجغبت لهظا اإلاىخج ؾىي ًمًٕ وصٌها كلى جصمُم املخآمت، مىطىق 

مغاخل  .املخآمت، وهىق مً البُاهاث، وأصواث حمم البُاهاث، وجِىُاث جدلُل البُاهاث

ذ مً ُبل مجمىكت صويرة مً كضص الؼالب في حم ُم أهداء ؾخت الخجغبت اإلاىخج أحٍغ

ػالب مً الٌصل الؿابم وهي الاؾخٌاصة مً الىؾاةؽ اإلاخلضصة كلى اإلااصة الضعؾُت  

 ضًّصخججغبت ألاَلُت و ال

 اليبؾاؽ مخلضص الىؾُلت اوجى أكلى  الٌِهصة الضعؾُت ضًّ اإلااصج.1

 زخباع للؼالب ؤلا .2

 جصخُذ اإلاىخج

 اليبؾاؽ مخلضص الىؾُلت اوجى أكلى  الٌِهجصخُذ اإلااصة الضعؾُت 



الب ٔىؾُلت الخللُمُت لؼالب ًصل الؿابم والزخباع وطلذ مجمىكت ٓبيرة مً  .اوجًى

بُت والؼبِت الخدٕم لخدضًض مضي ًلالُت اإلااصة الضعؾُت   .اإلاؼىعًٍ باؾخسضام ًئت ججٍغ

 جصمُم الخجغبت ( أ

ذ وصٌي ذ باؾخسضام جصمُم أحٍغ جصمُم وصٌي  .جصمُم الخجغبت أحٍغ

ٌؿمذ جىمُت للخص٘ى كلى البُاهاث الٕمُت والىىكُت هي مٌُضة حضا في جدؿين 

غ اإلاىخج. بُت التي هٌظث في َظا الخؼىع هي مغخلت الدكاوع،  وجؼٍى اإلاغخلت الخجٍغ

ظلٗ مغخلت الازخباع الٌغ   .صًتوالاؾخجابت اإلاغخلت والخُُِم، ٓو

 ًاكل الخجغبت ( ب

غ اإلااصة الضعاؾُت الٌِه كلى اؾاؽ مخلضص الىؾُلت اوجىبالي   ًاكل الخجغبت ػٍى

هي اَل اإلااصة اًِه, اَل الىؾاةل الخللُمُت، واإلاللم الٌِه وػالبهم . ازخُاع  َظٍ 

ٔالخجغبت ألن كضم وحىص اإلااصة الخللُمُت بالىؾاةؽ اإلاخلضصة في الٌِه و   اإلاضعؾت 

 .ب اإلاخىىكتُضعة الؼال 

 هىق البُان ( ث

ًخم حلٍغٍ البُاهاث واإلاللىماث أو اإلاىاص اإلالمىؾت التي لخُُِم ُاكضة 

غ اإلااصة الضعؾُت  َى البُاهاث  )جدلُل أو اؾخيخاحاث( هىق البُاهاث في جؼٍى

 .الىىكُت والٕمُت

 البُان  الٕمُت (1

املخآمت، البُاهاث الٕمُت في قٖل جُُِم هِاغ التي ُضمها الخبراء في مىطىق 

واإلاخسصصين في الىؾاةل الخللُمُت واإلاللم مً مىطىق اإلااصة الضعؾُت  

ِا لخصيٌُاث ملُىت  .والخجغبت اإلاُضاهُت مً اإلااصة الضعؾُت  ًو

 البُان الىىكُت (2

في مدآمت الألزخباع في اإلاىطىق، واإلاخسصص في الىؾاةل الخللُمُت واإلاضعؽ مً 

ِاصاث والاُتراخاث والخللُِاث كلى ازخباع البُاهاث الىىكُت اإلاؿخمضة مً الاهخ

 .زبير في اإلاىطىق، وألازخباع الىؾاةل الخللُمُت، واإلاللمين مً اإلااصة الضعؾُت 



بِىما في الخجغبت اإلاُضاهُت البُاهاث الىىكُت اإلاؿخمضة مً خِل اإلاىاص مدآمت 

 .ؤلاحابت كىض حلبئت اإلااصة الضعؾُت 

غ البُانأصاث  . ر  جؼٍى

غ َظا َى في قٖل أصواث حمم الب ُاهاث اإلاؿخسضمت في حمم البُاهاث كلى جؼٍى

اؾخبُان. ويهضي َظا الاؾخبُان لىؾاةل الخللُمُت اإلاخِضمت. الاؾخسضام 

اإلاِصىص مً َظا الاؾخبُان َى الخص٘ى كلى البُاهاث الٕمُت والىىكُت كً 

غ اإلاىخجاث. أما باليؿبت للخجاعب اإلاُضاهُت  آخما٘ وحضوي الىخاةج وجؼٍى

ض جم حمم البُاهاث  للمؼىعًٍ باؾخسضام بُاهاث الاؾخبُان وؤلاهجاػاث. ُو

ججغبت مُضاهُت باؾخسضام ازخباع ألاولي )ُبل الازخباع(، والازخباع النهاتي )بلض 

بُت ًئت كىصغ الخدٕم  ت هخاةج الضعاؾت الخجٍغ الازخباع( مً أحل ملًغ

بُت.  مجمىكت والؼبِت الخجٍغ

ِت  . ج  الخدلُلػٍغ

لُل البُاهاث في َظا الخؼىع َى لىصٍ حمُم آلاعاء والاُتراخاث جِىُاث جد

 والاًتراطاث اإلاؿخمضة مً اإلاُِمين وعُت للخللُّ

 جدلُل وصٌي (1

خم حمم البُاهاث باؾخسضام الخُُِم اؾخبُان  بُت، ٍو في اإلاغخلت الخجٍغ

جم اؾخسضام الخدلُل الىصٌي  .مٌخىح للىِض والاُتراخاث واإلاالخـاث والخدؿين

ًض مؿخىي مً الضُت والٌلالُت وحاطبُت اإلاىخج أو هدُجت للخؼىع في قٖل لخدض

 .ٓخاب

البُاهاث مً الاؾخبُان وجم ُُاؽ ٓمُت البُاهاث الىىكُت باؾخسضام مُِاؽ لضيها 

ّ خؿاب مخىؾؽ صعحت  Likert ملاًير الخالي جم جدلُل  اث كً ػٍغ أعبلت مؿخٍى

ت مً البىىص اإلاضعحت كلى ٔل ئحابت كلى   .ٔل ؾإا٘ في الاؾخبُانمئٍى

 3.2حض٘و 

 جملُاع هخاةج جصضًّ ؤلاهخا



م  الضعحت الىدُجت ُع

 حضا الةّ  %166 <% < هدُجت 84 1

  الةّ %84 <% < هدُجت 68 2

ٔاي %68 <% < هدُجت 52 3  الةّ 

 هِصان الةّ %52 <% < هدُجت 36 4

 هير الةّ %36 <% < هدُجت 26 5

 

ـ، وأؾلىب جدلُل أما باليؿبت لخدضًض مؿخىي صخ غ مىاص الخضَع ت جؼٍى

 .اؾخسضام الصُوت الخالُت

P = Σx     X166:= 

       Σxᵢ 

 البُان:

P  : ت لألَلُت  اليؿبت اإلائٍى

Σx  :)كضص الٕلي للضعحاث ئحابت اإلاُِم )الُِمت الخُُِِت 

Σxᵢ : )لت  اإلابلى ؤلاحمالي مً أكلى صعحت الجىاب )الُِمت اإلاخُى

ظلٗ ألاؾاؽ لِغاع ئكاصة في خين أن أ       ؾاؽ ومباصب جىحيهُت لخدضًض مؿخىي الصالخُت ٓو

 الىـغ في اإلااصة الضعؾُت  باؾخسضام ملاًير الخأَُل الخُُِم الخالُت.

 3.3حض٘و 

ت مُِاؽ   5ملُاع الةّ اإلااصة الضعاؾُت باؾدىاص وؿبت اإلائٍى

ت  اليؿبت اإلائٍى

% 

 ملاًير ألاَلُت ملض٘ صخت



96-166  

75-89  

65-74  

55-64  

6-54  

 

 صخُذ حضا

  صخُذ

 ٌٓى صخُذ

 هير صخُذ

  هير صخُذ حضا

جصخُذال ًدخاج ئلى مىاؾبا حضا,   

جصخُذال ًدخاج ئلى مىاؾبا,   

جصخُذًدخاج ئلى  ٌٓى مىاؾبا,  

جصخُذًدخاج ئلى مىاؾبا,هير   

جصخُذ الًدخاج ئلى مىاؾبا,   

حلخبر صالخت ئطا اؾخىفى ملاًير بغصُض   واؾدىاصا ئلى اإلالاًير اإلاظٔىعة ، اإلااصة الضعؾُت   

مً حمُم أهداء اللىاصغ الىاعصة في ألاصىاث الخدِّ مً صخت الاؾخبُان يهم الخبراء   75

ت.في َظا  والخبراء الىؾاةل الخللُمُت واإلاضعؽ الٌِه والؼالب في ًصل الؿابم مً اإلاضعؾت الثاهٍى

ٔان ال ًؼا٘ ال جلبي  .الخؼىع، ًجب أن ًخم اإلااصة الضعؾُت  ملاًير صالخت وبالخالي، ئكاصة الىـغ ئطا 

 .ملاًير الصالخُت

  



 الباب الرابع

 هاعرض البيانات وثحليل

ت باب الؿالم ماالهّ اإلابدث ألا٘و   : ملخت كً اإلاضعؾت الثاهٍى

ت باب الؿالم ماالهّ أ  ش جأؾِـ اإلاضعؾت الثاهٍى  جاٍع

ت باب الؿالم ماالهّ في الخ     ش ُامذ مضعؾت الثاهٍى ،  1978صٌؿمبير  21اٍع

ٔاؾخمغاع اإلاضعؾت ؤلاًبدُضًت التي ُامذ مً ُبل   بمإؾؿت الخللُم باب الؿالم  

ذ 1976) ؾىىاث َظٍ اإلاضعؾت ًمغ بٌترة الُِاصة  التي ًخىصل و  36(. في ئصاعة الُى

ٍ ٓغةِـ اإلاضعؾت ٓما ًلي  16ٌؿخمغ.  َظٍ الٌترة   :مغاث حكوُل الدؿلؿل اإلاُى

 (1979-1978ؾلُض )الخاج صعوَـ  .1

 (1982 -1986الضٓخىع َاصي عقُض)  .2

ىىعي )  .3  (1985 -1983أخمض ٍػ

 (1989-1986كبض البدغ  ) .4

 (1996 -1996الخاج صعوَـ ؾلُض )  .5

 (1993 -1991الضٓخىع أبابا٘ الخصت) .6

 (1996-1994)  ولمان ًىػي  .7

ٍ الضًً ) .8  (2664 -1997حٌغي قٍغ

 ( 2667-2665عؾالن، ) .9

 ألان(-2668الخاج ؾٍُ البدغ ) .16

ت اإلاضعؾت ب   ٍَى

ت باب الؿالم ماالهّ :  اؾم اإلاضعؾت    اإلاضعؾت الثاهٍى

 ماالهّ.-: بىجغحى ,ًٕالعن  كىىان اإلاضعؾت  

م الهاجٍ    (6341) 879896:    ُع

  1978:  ؾىت الخأؾِـ  

ذ الٌللي للخللم :    12.66-67.66الُى

 الخاج ؾٍُ البدغ  :  عةِـ اإلاضعؾت 



 اي اإلاضعؾتالغؤٍت والغؾالت وأَض ج 

 الغؤٍت .1



اصعة كلى اإلاىاًؿت “   ”ئوكاء اإلاخللمين الظًً لضيهم هىكُت الىبُلت، ُو

 الغؾالت .2

 :زبدذ اإلاضعؾت اإلاإقغاث كلى الىدى الخالي ولخدُِّ جلٗ الغؤٍت،   

 جىـُم الخللُم لخؼىع اإلاخللمين و ُضعاتهم. ..1

 ت والثِاًت.. جىـُم الخللُم لخىمُت شخصُت اإلاخللمين والُِمت الضًي2ُ

 أَضاي اإلاضعؾت .3

 أما أَضاي اإلاإؾؿت، ٓما ًلي : 

 ؾىىاث. 9اؾخٕما٘ بغهامج الخللُم ؤلالؼامي  .1

 عبؽ اإلاخللم الظي لضيهم شخصُت الىبُلت واإلاثٍِ. .2

 أكما٘ اإلاخللم الظي  ًىاًـ الخدُِّ والجىصة .3

ت بها وجىاًؿُت .4  أكما٘ اإلاخللم الظًً َم ُىة مىزُى

 اهاثاإلابدث الثاوي : كغض البُ

بُت حكمل :   غ 1كغض البُاهاث مً الخجٍغ اإلااصة الضعؾُت للٌِه ؤلاؾالمي كلى ( كملُت جؼٍى

غ 2في مىطىق صالة حمم و الِصغ, أؾاؽ مخلضصة الىؾُلت اوجىبالي  اإلااصة ( وصٍ جؼٍى

في مىطىق صالة حمم و الِصغ, الضعؾُت للٌِه ؤلاؾالمي كلى أؾاؽ مخلضصة الىؾُلت اوجىبالي 

غ  حضوي  ( ازخباع3 في اإلااصة الضعؾُت للٌِه ؤلاؾالمي كلى أؾاؽ مخلضصة الىؾُلت اوجىبالي جؼٍى

غ 4مىطىق صالة حمم و الِصغ,  اإلااصة الضعؾُت للٌِه ؤلاؾالمي كلى أؾاؽ ( ًلالُت جؼٍى

 في مىطىق صالة حمم و الِصغ.مخلضصة الىؾُلت اوجىبالي 

غ  .1 في مىطىق اؽ مخلضصة الىؾُلت اوجىبالي اإلااصة الضعؾُت للٌِه ؤلاؾالمي كلى أؾكملُت جؼٍى

 صالة حمم و الِصغ

غ  في اإلااصة الضعؾُت للٌِه ؤلاؾالمي كلى أؾاؽ مخلضصة الىؾُلت اوجىبالي كملُت جؼٍى

غ اإلاىخج،  مىطىق صالة حمم و الِصغ  حكمل كً : البدث وحمم البُاهاث، والخسؼُؽ وجؼٍى

 وازخباع حضوي و ًلالُت اإلاىخج واصالح اإلاىخج.

 بدث وحمم البُاهاثال . أ



البدث وحمم البُاهاث ًخٖىن مً زؼىجين :صعاؾت اإلاىهج و كمل اإلاُضوي. في كملُت 

 البدث و حمم البُاهاث ؾِبين ٓما ًلي:

 صعاؾت اإلاىهج (1

ت اإلاىهج اإلاؼبِت في ئهضوهِؿُا هي اإلاىهج كام  تهضي صعاؾت اإلاىهج ئلى ملًغ

ً حهاػ الخللُم، أي ًجب اإلاللم ان ًؼىع ك 2613. . في مىهج كام 2613

 2613وؾاةل الخللُمُت.  َظا ًىاؾب بٕما٘ الخٌٕير في مىهج الضعاس ي للام

ى :  َو

همؽ الخللم طاث اججاٍ واخض )الخٌاكل بين الؼالب واإلاضعؽ( ئلى وؾاةل  ( أ

الخللم الخٌاكلي )الخٌاكل بين الؼالب واإلاضعؽ ، واملجخمم، والبِئت ، 

 ومصاصع ألازغي/ وؾاةل الخللُمُت(.

 ةهمؽ الخللم ٌؿخسضم اصوة واخضة صاع  الخللم كلى أؾاؽ مخلضص ( ب

 الىؾُلت.

 كمل اإلاُضوي (2

َظا اللملُت يهضي لجمم اإلاللىماث كً اللملُت الخللم و الخللُم الٌِه في 

ت باب الؿالم ماالهّ . هدُجت اإلاالخـت كً اإلااصة  الٌصل الؿابم مضعؾت الثاهٍى

ً أصاء الىـام الخجاعي اإلاخلضص الضعؾُت  اإلاؿخسضمت باإلاللم والؼالب م

 ٌلجي : .ألاػغاي مً اإلاكٕالث

 اإلاىاص الخبىب ال جؼا٘ أُل مً ئعاصة اإلاىهج.  ( أ

 لوت اللغض ال ًؼا٘ اإلاىحهت للمإلٍ بلضٍ ولِـ مىحها للؼالب ( ب

  .كضم وحىص اؾخسضام مغاًّ اإلاضعؾت  ( ث

اإلااصة الضعؾُت للٌِه وبىاء كلى هدُجت اإلاغاُبت، ًدخاج ان ًؼىعكً 

 في مىطىق صالة حمم و الِصغ.ؾالمي كلى أؾاؽ مخلضصة الىؾُلت اوجىبالي ؤلا 

 الخسؼُؽ . ب



الخسؼُؽ ًخألٍ مً زالزت مغاخل، وهي: حلُين الِابلت الضعاؾاث التي ؾِخم 

وطم مإقغ اإلاىاص مً  .صمجها, صعاؾت كً الٌٕاءة ألاؾاؾُت و الٌٕاءة الغتؿُت ، 

 الٌٕاءاث ألاؾاؾُت

 اث التي ؾِخم صمجهاحلُين الِابلت الضعاؾ (1

مجا٘ الضعاؾت التي جم صمجها في مىطىق الصالة حمم و الِصغ. ًخم اإلااصة 

 مم الصىث والٌُضًى في مىطىق الصالة حمم و الِصغ

 صعاؾت كً الٌٕاءة ألاؾاؾُت و الٌٕاءة الغتؿُت (2

بالكامل و الؿلُمت مً الٌٕاءة ألاؾاؾُت  َظٍ اللملُت يهضي لىُل الصىع   .

 لغتؿُت.و الٌٕاءة ا

 (1الجذول ألاول) 

 ٌٓاءة ألاؾاؾُت و الٌٕاءة الغتؿُت

 ٌٓاءاث ألاؾاؾُت ٌٓاءاث الغتؿُت

 ( ًدًُِ بالتزام الصالة الجملت1

( ًِبل كً الكغوغ الصالة الجمم و 2

 الِصغ

 ( ًدًُِ بالتزام الصالة الظغوعة3

 ( ًأزظ الخٕمت مً الصالة الىاًلت 4

  هم( اخترام وجِضًغ بالضعؽ في صًن1

 

 ( ٌلخاص لُِام الصالة الجملت 2.1

 ( ٌلخاص لصالة الجمم والِصغ2.2

 ( ٌلخاص لصالة الظغوعة2.3

 ( ٌلخاص لصالة الىاًلت2.4

( اخترام وجِضًغ كً الصٌت ألامين , 2

الىـام, واإلاؿإولُت، والغكاًت )الدؿامذ 

واإلاؿاكضة اإلاخباصلت(، مإطب، وازّ، في 

حخماكُت الخٌاكل باًجابُت مم البِئت الا 

 والؼبُلُت في خضوصَا

 ( ًٌهم كً الكغوغ الصالة الجملت3.1

( ًٌهم كً الكغوغ الصالة الجمم و 3.2

 الِصغ

ت )واُلُت، الىـغي 3 ( ًهم اإلالًغ

 الٌظ٘ى خ٘ى الللىم (وؤلاحغاء ث

والخٕىىلىحُا والٌىىن والثِاًت التي 



 ( ًٌهم كً ٌُُٓت  الصالة الظغوعة3.3

( ًٌهم كً الكغوغ الصالة الؿىت 3.4

ضة ضة و هير اإلآإ  اإلآإ

 ًِاق ألان

 ( ًماعؽ الصالة الجملت4.1

 ( ًماعؽ الصالة الجمم و الِصغ4.2

 ( ٌلغض الصالة الظغوعة4.3

ضة و 4.4  ( ًخـاَغ الصالة الؿىت اإلآإ

ضة  هير اإلآإ

( مداولت، كملُت، والخالُت في مجا٘ 4

الخُِّ) با ألاؾخسضام، الخدلُل، 

 ضًل، و الجلل(الخألٍُ، الخل

ضي املجغص) الٕخابت، الِغاءة,  والخجٍغ

غ بمىاؾبت اإلاصاصع  اللضص، الخصٍى

اث ا في الىـٍغ  الخللم في اإلاضعؾت وهيَر

 وطم مإقغ اإلاىاص مً الٌٕاءة ألاؾاؾُت . (3

جغي وطم اإلاإقغاث :  ٍو

 ًبين كً حلٍغٍ صالة الجمم و الِصغ  ( أ

 ٌكغح كً هىق  الصالة الجمم  ( ب

 صالة الجمم والِصغ ًبين كً الكغوغ ال ( ث

 ًبين كً الخٕمت الصالة الجمم والِصغ ( ر

غ اإلاىخج . ث  جؼٍى

غ اصالح اإلاىخج ,  . أ  :هي ما ًلي  جؼٍى

 صٌدت الترخُب (1

 صٌدت  الِاةمت  (2

 صٌدت اإلاؿاكض   (3

 صٌدت اإلاإلٍ  (4

 صٌدت اإلاإقغ (5

ؼت (6  صٌدت الِاةمت مٌهىم الخٍغ

 صٌدت الِاةمت الخُُِم (7

 صٌدت الِاةمت الٌُضًى (8



 صة صٌدت الِاةمت اإلاا  (9

ؼت صالة الجمم (16  صٌدت مٌهىم الخٍغ

ؼت صالة الِصغ (11  صٌدت مٌهىم الخٍغ

 صٌدت الٌُضًى ملخص (12

ت (13  .صٌدت الٌُضًى اإلالًغ

 صٌدت  اإلااصة  حلٍغٍ صالة الجمم  (14

 صٌدت  اإلااصة  خٕم و صلُل صالة الجمم (15

 صٌدت  اإلااصة  اهىاق صالة الجمم (16

 صٌدت اإلااصة  خٕمت صالة الجمم (17

 لجممصٌدت اإلااصة  قغوغ صالة ا (18

 صٌدت اإلااصة  حلٍغٍ صالة الِصغ (19

 صٌدت  اإلااصة  خٕم و صلُل صالة الِصغ  (26

ا)أ( (21  صٌدت اإلااصة  قغوغ صالة الِصغ و صىاَع

ا)ب( (22  صٌدت اإلااصة  قغوغ صالة الِصغ و صىاَع

ا )ج( (23  صٌدت اإلااصة  قغوغ صالة الِصغ و صىاَع

ا )ص( (24  صٌدت اإلااصة  قغوغ صالة الِصغ و صىاَع

 صالة الِصغصٌدت اإلااصة  خٕمت  (25

 صٌدت اإلاماعؾت (26

 صٌدت الخُُِم (27

 صٌدت كً صىاع قغوغ صالة الجمم)ا( (28

 صٌدت كً صىاع قغوغ صالة الجمم)ب( (29

 صٌدت كً صىاع قغوغ صالة الجمم)ج( (36

 صٌدت كً صىاع قغوغ صالة الجمم)ص( (31

 صٌدت كً صىاع قغوغ صالة الجمم)ٌ( (32

 صٌدت كً صىاع قغوغ صالة الجمم)و( (33



 الخصخُذ و ًلالُت اإلاىخج . ب

 خصخُذال (1

في مىطىق اإلااصة الضعؾُت للٌِه ؤلاؾالمي كلى أؾاؽ مخلضصة الىؾُلت اوجىبالي 

صالة حمم و الِصغ الظي ًؼىع بلضٍ ٌلجي ازخباع حضوي مً زبير اإلااصة الضعؾُت, 

 زبير اإلاىخج, زبير اإلاللم الٌِه و ؤلازخباع الؼالب.

 الخصخُذ مً زبير اإلااصة الضعؾُت الخاج ؾضًغمان اإلااحؿخير. ( أ

 الخصخُذ مً زبير اإلاىخج صالح خؿجي ( ب

 الخصخُذ مً زبير اإلاللم الٌِه زالضًً ( ث

ت باب الؿالم.   ( ر  ؤلازخباع الؼالب ٌلؼى للؼالب في الٌصل الؿابم مضعؾت الثاهٍى

 ًلالُت اإلاىخج (2

ًلالُت اإلاىخج باإلاِابلت للمللم الٌِه زالضًً و اإلاِابلت للؼالب في الٌصل 

ت باب ال  ؿالم.    الؿابم مضعؾت الثاهٍى

 اصالح اإلاىخج . ث

اإلااصة الضعؾُت للٌِه ؤلاؾالمي كلى أؾاؽ مخلضصة الىؾُلت اصالح اإلاىخج يهضي لٖي 

في مىطىق صالة حمم و الِصغ الظي ًؼىع صاع اإلاىخج  اإلااصة الضعؾُت الٌِه اوجىبالي 

 ختى ٌؿاكض الؼالب لٌهم اإلااصة الٌِه.  ًلالُت و حُضة

غ  .2 في مىطىق ِه ؤلاؾالمي كلى أؾاؽ مخلضصة الىؾُلت اوجىبالي اإلااصة الضعؾُت للٌوصٍ جؼٍى

 صالة حمم و الِصغ

اإلااصة الضعؾُت للٌِه ؤلاؾالمي كلى اإلااصة الضعؾُت الظي ًؼىع الباخثت ٌلجي  (34

في مىطىق صالة حمم و الِصغ. اإلااصة الضعؾُت أؾاؽ مخلضصة الىؾُلت اوجىبالي 

( صٌدت اإلاؿاكض  3,  (صٌدت  الِاةمت2( صٌدت الترخُب, 1 ٌكمل كً :

ؼت ,6( صٌدت اإلاإقغ ,5(صٌدت اإلاإلٍ , 4, ( 7( صٌدت الِاةمت مٌهىم الخٍغ

( 16( صٌدت الِاةمت اإلااصة ,9( صٌدت الِاةمت الٌُضًى ,8صٌدت الِاةمت الخُُِم ,

ؼت صالة الجمم ,  ؼت صالة الِصغ , 11صٌدت مٌهىم الخٍغ (  صٌدت مٌهىم الخٍغ

ت , 13(صٌدت الٌُضًى ملخص , 12 (صٌدت  اإلااصة  14( .صٌدت الٌُضًى اإلالًغ



( صٌدت  16(صٌدت  اإلااصة  خٕم و صلُل صالة الجمم, 15حلٍغٍ صالة الجمم ,

( صٌدت 18(  صٌدت اإلااصة  خٕمت صالة الجمم, 17اإلااصة  اهىاق صالة الجمم, 

( صٌدت  26( صٌدت اإلااصة  حلٍغٍ صالة الِصغ, 19اإلااصة  قغوغ صالة الجمم , 

( صٌدت اإلااصة  قغوغ صالة الِصغ و 21صة  خٕم و صلُل صالة الِصغ ,اإلاا

ا)أ(,  ا)ب(, 22صىاَع ( صٌدت 23( صٌدت اإلااصة  قغوغ صالة الِصغ و صىاَع

ا )ج( , ( صٌدت اإلااصة  قغوغ صالة 24اإلااصة  قغوغ صالة الِصغ و صىاَع

ا )ص(,  ( صٌدت 26( صٌدت اإلااصة  خٕمت صالة الِصغ, 25الِصغ و صىاَع

( 29( صٌدت كً صىاع قغوغ صالة الجمم)ا(, 28( صٌدت الخُُِم, 27اإلاماعؾت, 

( صٌدت كً صىاع قغوغ صالة 36صٌدت كً صىاع قغوغ صالة الجمم)ب( , 

( صٌدت كً صىاع 32( صٌدت كً صىاع قغوغ صالة الجمم)ص(, 31الجمم)ج(, 

 ( صٌدت كً صىاع قغوغ صالة الجمم)و(33قغوغ صالة الجمم)ٌ(, 

 

 

 الترخُب صٌدت ( أ

و الؼعًٍ   مغخبا بٕم في وؾاةل الخللمُت  الخٌاكلي" في َظٍ الصٌدت ًدخىي كً الٕخابت "

 ( الؼع الوؼاء .2( الؼع اإلاٌخاح 1ٌلجي :

 



Gambar 4.1 halaman pembuka 

 صٌدت  الِاةمت   ( ب

( الؼع 1في َظٍ الصٌدت ًخٖىن مً ألاػعاع  لِؿخسضم َظٍ الىؾاةل الخللمُت. ٌلجي : 

 ( الؼع اإلاىؾُِي.   6( الؼع اإلااصة. 5( الؼع اإلاإلٍ. 4( الؼع اإلاؿاكضة. 3( الؼع الوؼاء. 2خاح. اإلاٌ

 
Gambar 4.2  halaman menu 

 صٌدت اإلاؿاكض  ( ث

 في َظٍ الصٌدت ٌكمل كً ئعقاصاث إلؾخسضام اإلااصة الضعاؾُت.



  
Gambar 4.3 halaman petunjuk penggunaan bahan ajar 

 

 صٌدت اإلاإلٍ   ( ر

 في َظٍ الصٌدت ٌكمل كً اإلاإلٌاإلااصة الضعاؾُت

 
Gambar 4.4 halaman penyusun bahan ajar 

 صٌدت اإلاإقغ ( ج



 في َظٍ الصٌدت ٌكمل كً اإلاإقغاث إلااصة الضعاؾُت

 
Gambar 4.5 halaman indikator keberhasilan 

ؼت ( ح  صٌدت الِاةمت مٌهىم الخٍغ

 ؼتفي َظٍ الصٌدت ٌكمل كً الِاةمت مٌهىم الخٍغ

 
Gambar 4.6 halaman menu peta konsep 

 صٌدت الِاةمت الخُُِم ( ر



 في َظٍ الصٌدت ٌكمل كً الِاةمت الخُُِم

 
Gambar 4.7 halaman menu quiz 

 صٌدت الِاةمت الٌُضًى ( ص

 في َظٍ الصٌدت ٌكمل كً الِاةمت الٌُضًى

 

 
Gambar 4.8 halaman menu video 



 صٌدت الِاةمت اإلااصة ( ط

 كً الِاةمت اإلااصة  ٌكمل في َظٍ الصٌدت

 
Gambar 4.9 halaman menu materi 

ؼت صالة الجمم ( ع  صٌدت مٌهىم الخٍغ

ؼت صالة الجمم  في َظٍ الصٌدت ٌكمل  كً مٌهىم الخٍغ

 
Gambar 4.16  halaman menu peta konsep sholat jama„ 



ؼت صالة الِصغ ( ػ  صٌدت مٌهىم الخٍغ

ؼت   في َظٍ الصٌدت ٌكمل  صالة الِصغكً مٌهىم الخٍغ

 
Gambar 4.11  halaman menu peta konsep sholat qashar 

 صٌدت الٌُضًى ملخص ( ؽ

 كً الٌُضًى ملخص  في َظٍ الصٌدت ٌكمل

 
Gambar 4.12  halaman video rangkuman 



ت  ( ف  صٌدت الٌُضًى اإلالًغ

ت  في َظٍ الصٌدت ٌكمل  كً الٌُضًى اإلالًغ

 
Gambar 4.13  halaman video pengetahuan 

 صٌدت  اإلااصة  حلٍغٍ صالة الجمم  ( ص

 كً اإلااصة  حلٍغٍ صالة الجمم  في َظٍ الصٌدت ٌكمل

 
Gambar 4.14  halaman materi pengertian sholat jama„ 



 صٌدت  اإلااصة  خٕم و صلُل صالة الجمم ( ض

 كً اإلااصة  خٕم و صلُل صالة الجمم  في َظٍ الصٌدت ٌكمل

 
Gambar 4.15  halaman materi hukum dan dali sholat jama 

 صٌدت  اإلااصة  اهىاق صالة الجمم    ( غ

 كً اإلااصة  اهىاق صالة الجمم  في َظٍ الصٌدت ٌكمل

 
Gambar 4.16  halaman materi macam-macam sholat jama„ 



 

 

 

 

 صٌدت اإلااصة  خٕمت صالة الجمم . ؾ

 اإلااصة  خٕمت صالة الجممكً   في َظٍ الصٌدت ٌكمل

 

Gambar 4.17  halaman materi Hikmah sholat jama„ 

ا صٌدت اإلااصة  قغوغ صالة الجمم  . ق  و صىاَع

ا كً اإلااصة  قغوغ صالة الجمم   في َظٍ الصٌدت ٌكمل  )ا(و صىاَع

 



 

Gambar 4.18  halaman materi syarat sholat jama„ dan gambarnya 

 صٌدت اإلااصة  حلٍغٍ صالة الِصغ . ن

 حلٍغٍ صالة الِصغاإلااصة  كً   في َظٍ الصٌدت ٌكمل

 

Gambar 4.19  halaman materipengertian sholat qashar 

 غصٌدت  اإلااصة  خٕم و صلُل صالة الِص . ي



 غخٕم و صلُل صالة الِصكً اإلااصة   في َظٍ الصٌدت ٌكمل

 

Gambar 4.26  halaman materi hukum dan dalil jama„ qashar 
 

اصٌدت اإلااصة  قغوغ صالة الِصغ  .َ   و صىاَع

اكً اإلااصة   في َظٍ الصٌدت ٌكمل  قغوغ صالة الِصغ و صىاَع

 

 



Gambar 4.21  halaman materi syarat sholat qashar dan gambarnya 

ا)ب( .ْ   صٌدت اإلااصة  قغوغ صالة الِصغ و صىاَع

ا)ب(كً اإلااصة   في َظٍ الصٌدت ٌكمل  قغوغ صالة الِصغ و صىاَع

 
Gambar 4.22  halaman materi syarat sholat qashar dan gambarnya(b) 

ا )ج( .٘   صٌدت اإلااصة  قغوغ صالة الِصغ و صىاَع

ا )ج(كً اإلااصة   في َظٍ الصٌدت ٌكمل  قغوغ صالة الِصغ و صىاَع



 
Gambar 4.23  halaman materi syarat sholat qashar dan gambarnya(c) 

ا )ص( . م  صٌدت اإلااصة  قغوغ صالة الِصغ و صىاَع

ا )ص(كً اإلااصة   ظٍ الصٌدت ٌكملفي َ  قغوغ صالة الِصغ و صىاَع

 

Gambar 4.24  halaman materi syarat sholat qashar dan gambarnya 



 غصٌدت اإلااصة  خٕمت صالة الِص . ن

 غصالة الِصت خٕمكً اإلااصة   في َظٍ الصٌدت ٌكمل

 

Gambar 4.25  halaman materi hikmah sholat qashar 

 عؾتصٌدت اإلاما .ٌ 

 اإلاماعؾتكً   في َظٍ الصٌدت ٌكمل



 

Gambar 4.26  halaman latihan 

 صٌدت الخُُِم . و

 الخُُِمكً اإلااصة   في َظٍ الصٌدت ٌكمل

 
Gambar 4.27  halaman evaluasi 



 صٌدت كً صىاع قغوغ صالة الجمم)ا( . ي

 صىاع قغوغ صالة الجمم)ا(كً   في َظٍ الصٌدت ٌكمل

 

Gambar 4.28  halaman materi syarat sholat jama„ dan gambarnya(a) 

  صٌدت كً صىاع قغوغ صالة الجمم)ب( . أ أ

 (بصىاع قغوغ صالة الجمم)كً   في َظٍ الصٌدت ٌكمل



 

Gambar 4.29  halaman materi syarat sholat jama„ dan gambarnya(b) 

 صٌدت كً صىاع قغوغ صالة الجمم)ج(  . ب ب

 (جة الجمم)صىاع قغوغ صال كً   في َظٍ الصٌدت ٌكمل

 

Gambar 4.36  halaman materi syarat sholat jama„ dan gambarnya(c) 

 صٌدت كً صىاع قغوغ صالة الجمم)ص( . ث ث



 (صصىاع قغوغ صالة الجمم)كً   في َظٍ الصٌدت ٌكمل

 

Gambar 4.31  halaman materi syarat sholat jama„ dan gambarnya(d) 

 صٌدت كً صىاع قغوغ صالة الجمم)ٌ( . ر ر

 صىاع قغوغ صالة الجمم)ٌ(كً   في َظٍ الصٌدت ٌكمل

 

Gambar 4.32  halaman materi syarat sholat jama„ dan gambarnya(e) 



 

 صٌدت كً صىاع قغوغ صالة الجمم)و( . ج ج

 صىاع قغوغ صالة الجمم)و(كً   في َظٍ الصٌدت ٌكمل

 
Gambar 4.33  halaman materi syarat sholat jama„ dan gambarnya(f) 

غ  .3 في اإلااصة الضعؾُت للٌِه ؤلاؾالمي كلى أؾاؽ مخلضصة الىؾُلت اوجىبالي الخصخُذ مً جؼٍى

 مىطىق صالة حمم و الِصغ

غ  ازخباع حضوي  اإلااصة الضعؾُت للٌِه ؤلاؾالمي كلى أؾاؽ مخلضصة الىؾُلت جؼٍى

خللمُت  في مىطىق صالة حمم و الِصغ ًخٖىن مً زبير مً اإلااصة، زبير وؾاةل الاوجىبالي 

 و زبير مً الخللم, و ازخباع مً الؼالب.

 الخصخُذ مً زبير اإلااصة ( أ

َظا البُاهاث الٕمُت مً الخُُِم زبير لخصمُم اإلااصة الضعاؾُت الٌِه كلى أؾاؽ 

ى مضعؽ في  مخلضص الىؾُلت أوجىبالي با ألاؾخاط الخاج ؾضًغمان اإلااحؿخير.و َى َو

ربُت والخللُم في حاملت مىالها مالٗ ئبغاَُم ُؿم التربُت ؤلاؾالمُت، ٔلُت الللىم الت

  ؤلاؾالمُت الخٖىمُت مالىج. والبُاهاث مً ؤلاؾدباهت مٕخىبت في الجض٘و ألاحي . 

 

 



 

 (2الجذول الثاني) 

 إلاشتبانة من خبير املادة

م صعحت  هدُجت مإقغاث ُع

 الالةُِت

 الللىماث

ƩX Ʃ

Xi 

الخؼىغ اللٍغظت للمىاطُم كلى   1

غ ا  إلااصة الضعاؾُتجؼٍى

ال ًدخاج  الةّ حضا 5 5

كً 

 الخصخُذ

غ اإلااصة  2 مىاؾبت اإلااصة كلى جؼٍى

 الضعاؾُت

ال ًدخاج  الةّ حضا 5 5

كً 

 الخصخُذ

يز كلى  3 أَمُت الخللم مم مإقغ التٓر

غ اإلااصة الضعاؾُت  جؼٍى

ال ًدخاج  الةّ حضا 5 5

كً 

 الخصخُذ

غ اإلااصة الضعاؾُت  4 اإلاإقغاث في جؼٍى

ظت "الٌٕاءاث مم ا لخؼىغ اللٍغ

 2613ألاؾاؾُت" في اإلاىهج 

ال ًدخاج  الةّ  4 5

كً 

 الخصخُذ

اإلااصة الضعاؾُت ًىاؾب بمىهج  5

2613  

ال ًدخاج  الةّ  4 5

كً 

 الخصخُذ

غ  اإلااصة  6 َُٖل الخللم في جؼٍى

 الضعاؾُت 

ال ًدخاج  الةّ حضا 5 5

كً 

 الخصخُذ

غ اإلااصة  7 ال ًدخاج  الةّ  4 5مجا٘ اإلااصة في جؼٍى



كً  اؾُتالضع 

 الخصخُذ

غ اإلااصة الضعاؾُت ٌلؼي  8 اإلااصة بخؼٍى

 الخماؾت للؼالب

ال ًدخاج  الةّ حضا 5 5

كً 

 الخصخُذ

صلىبت اللوت اإلاؿخسضمت ًىاؾب  9

 بٌهم الؼالب

ال ًدخاج  الةّ  4 5

كً 

 الخصخُذ

أصواث الخُُِم اإلاؿخسضمت ٌؿخؼُم  16

 .ِِـ ُضعاث الؼالبًان 

ال ًدخاج  ةّ ال  4 5

كً 

 الخصخُذ

   45 56 مجمىعة 

ذ الباخثت هدُجت ؤلاؾدباهت مً زبيراإلااصة الضعاؾُت.  مً الجض٘و الؿابّ كًغ

ت في مٖىن  ت هخاةج صضَ الىؾاةل كلى الُِمت اإلائٍى واؾخسضمذ الباخثت الغمؼ إلالًغ

ى :  اإلاإقغاث كلى ؤلاؾدباهت َو

   ∑
  

 
  166: 

                       ∑
45

56
  166:   96  

 البُان :

P     م  = الُِمت اإلاإوٍت لٖل ُع

  ∑  = مجمىكت ُُمت ئحابت املخبر لٖل ؾإا٘ مً ألاؾئلت   

 = مجمىكت ُُمت ؤلاحابت    ∑ 

 Skala  وهدُجت البُاهاث جدلل باؾخسضام مُِاؽ همىطج ؾٖاال لُٕغث  

likert : في حض٘و ألاحي 

 (3ثالث )الجذول ال

 معيار نتائج ثصذًق إلانتاج



م  الضعحت الىدُجت ُع

 الةّ حضا  %166 <% < هدُجت 84 1

 الةّ  %84 <% < هدُجت 68 2

ٔاي %68 <% < هدُجت 52 3  الةّ 

 هِصان الةّ %52 <% < هدُجت 36 4

 هير الةّ %36 <% < هدُجت 26 5

ر اإلااصة الضعاؾُت  بأٓمله بىاء كلى الخؿاب الؿابّ، ًاإلؾدباهت التي ًإصيها زبي

". وئطا جىاؾب بجض٘و ملُاع اللُاُت، ًهظا الىدُجت مً اإلالُاع " الةّ 96خصل كلى "%

 حضا ".

ومً ؤلاؾدباهت الؿابِت وحضث الباخثت الخللُِاث وؤلاُتراخاث إلصالخاث اإلاىخج 

 بأن ًٖىن أخؿً، ٓما ًلي :

غ اإلااصة الضعاؾ (1 اصة كً ألاصواث الخُُِم في جؼٍى  ُتٍػ

 الخصخُذ مً زبير وؾاةل الخللمُت ( ب

َظا البُاهاث الٕمُت مً الخُُِم زبير لخصمُم اإلااصة الضعاؾُت الٌِه كلى 

غ في ٔلُت  ّ الخؼٍى ى ًٍغ أؾاؽ مخلضص الىؾُلت أوجىبالي با ألاؾخاط صالح خؿجي . َو

. الللىم التربُت والخللُم في حاملت مىالها مالٗ ئبغاَُم ؤلاؾالمُت الخٖىمُت مالىج

  والبُاهاث مً ؤلاؾدباهت مٕخىبت في الجض٘و ألاحي . 

 (4الجذول الرابع) 

 ؤلاؾدباهت مً زبير الىؾاةل الخللمُت

م صعحت  هدُجت مإقغاث ُع

 الالةُِت

 الللىماث

ƩX Ʃ

Xi 

جصمُم الوالي ًىاؾب  إلاظمىن   1

 اإلااصة

ٔاي 4 5 ال ًدخاج  الةّ 

كً 



 الخصخُذ

ب اؾخسضام املخغي ًىاؾب للؼال  2

 في الٌصل الؿابم

ال ًدخاج  الةّ  4 5

كً 

 الخصخُذ

اؾخسضام حجم الخؽ ًىاؾب  3

 للؼالب في الٌصل الؿابم

ال ًدخاج  الةّ  5 5

كً 

 الخصخُذ

الصىعة في اإلااصة الضعاؾُت ًىاؾب  4

 للماصة

ال ًدخاج  الةّ  4 5

كً 

 الخصخُذ

الصىعة في اإلااصة الضعاؾُت ممخم  5

 للؼالب

ٔاي 3 5 ًدخاج  ال الةّ 

كً 

 الخصخُذ

جصمُم الصىعة في اإلااصة الغاؾُت  6

 ممخم

ٔاي 4 5 ال ًدخاج  الةّ 

كً 

 الخصخُذ

الصىعة في اإلااصة الضعاؾُت ًبين  7

 اإلااصة

ٔاي 3 5 ال ًدخاج  الةّ 

كً 

 الخصخُذ

حجم الخؽ في اإلااصة الضعاؾُت  8

 صضًّ 

ًدخاج  الةّ  4 5

كً 

 الخصخُذ

ًدخاج  الةّ   4 5 مدؿّ  تألالىان في اإلااصة الضعاؾُ 9

كً 

 الخصخُذ



ًدخاج  الةّ   3 5 الغؾم اإلاؿخسضمت ممخم 16

كً 

 الخصخُذ

   38 56 مجمىعة 

ذ الباخثت هدُجت ؤلاؾدباهت مً زبير الىؾاةل  مً الجض٘و الؿابّ كًغ

ت  ت هخاةج صضَ الىؾاةل كلى الُِمت اإلائٍى الخللُمُت.واؾخسضمذ الباخثت الغمؼ إلالًغ

ى :في مٖىن اإلا  إقغاث كلى ؤلاؾدباهت َو

   ∑
  

 
  166: 

                       ∑
38
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 البُان :

P     م  = الُِمت اإلاإوٍت لٖل ُع

  ∑  = مجمىكت ُُمت ئحابت املخبر لٖل ؾإا٘ مً ألاؾئلت   

 = مجمىكت ُُمت ؤلاحابت    ∑ 

 Skala  م مُِاؽ همىطج ؾٖاال لُٕغثوهدُجت البُاهاث جدلل باؾخسضا  

likert : في حض٘و ألاحي 

 (5الجذول الخامض )

 معيار نتائج ثصذًق إلانتاج

م  الضعحت الىدُجت ُع

 الةّ حضا  %166 <% < هدُجت 84 1

 الةّ  %84 <% < هدُجت 68 2

ٔاي %68 <% < هدُجت 52 3  الةّ 

 هِصان الةّ %52 <% < هدُجت 36 4

 هير الةّ %36 <% < هدُجت 26 5



بىاء كلى الخؿاب الؿابّ، ًاإلؾدباهت التي ًإصيها زبير الىؾاةل الخللمُت   بأٓمله 

". وئطا جىاؾب بجض٘و ملُاع اللُاُت، ًهظا الىدُجت مً اإلالُاع " الةّ 76خصل كلى "%

 ٔاي ".

ومً ؤلاؾدباهت الؿابِت وحضث الباخثت الخللُِاث وؤلاُتراخاث إلصالخاث اإلاىخج 

 ٖىن أخؿً، ٓما ًلي :بأن ً

 ألاػعاع جىاؾب مم حجم الصٌدت (1

 اؾخسضام اإلاىؾُِى اإلاثيرة (2

ؼت  (3 اصة الؼع اللىصة ئلى الؼع مٌهىم زٍغ  ٍػ

 الخصخُذ مً زبير الخللم ( ث

َظا البُاهاث الٕمُت مً الخُُِم زبير الخللم با ألاؾخاط زالضًً .و َى مضعؽ 

ت باب الؿالم ماالهّ  . وال بُاهاث مً ؤلاؾدباهت مٕخىبت في الٌِه في مضعؾت الثاهٍى

  الجض٘و ألاحي . 

 

(6الجذول الصادس)   

                    إلاشتبانة من خبير التعلم

م صعحت  هدُجت مإقغاث ُع

 الالةُِت

 الللىماث

ƩX Ʃ

Xi 

الخؼىغ اللٍغظت للمىاطُم كلى   1

غ اإلااصة الضعاؾُت  جؼٍى

ال ًدخاج  الةّ  4 5

كً 

 الخصخُذ

غ اإلااصة مىاؾبت  2 اإلااصة كلى جؼٍى

 الضعاؾُت

ال ًدخاج  الةّ حضا 5 5

كً 

 الخصخُذ

يز كلى  3 ال ًدخاج  الةّ حضا 5 5أَمُت الخللم مم مإقغ التٓر



غ اإلااصة الضعاؾُت كً  جؼٍى

 الخصخُذ

غ اإلااصة الضعاؾُت  4 اإلاإقغاث في جؼٍى

ظت "الٌٕاءاث  مم الخؼىغ اللٍغ

 2613ألاؾاؾُت" في اإلاىهج 

ال ًدخاج  الةّ  4 5

كً 

 الخصخُذ

اإلااصة الضعاؾُت ًىاؾب بمىهج  5

2613  

ال ًدخاج  الةّ حضا 5 5

كً 

 الخصخُذ

غ  اإلااصة  6 َُٖل الخللم في جؼٍى

 الضعاؾُت 

ال ًدخاج  الةّ حضا 5 5

كً 

 الخصخُذ

غ اإلااصة  7 مجا٘ اإلااصة في جؼٍى

 الضعاؾُت

ال ًدخاج  الةّ حضا 5 5

كً 

 الخصخُذ

غ  8 اإلااصة الضعاؾُت ٌلؼي اإلااصة بخؼٍى

 الخماؾت للؼالب

ال ًدخاج  الةّ  4 5

كً 

 الخصخُذ

صلىبت اللوت اإلاؿخسضمت ًىاؾب  9

 بٌهم الؼالب

ال ًدخاج  الةّ حضا 5 5

كً 

 الخصخُذ

أصواث الخُُِم اإلاؿخسضمت ٌؿخؼُم  16

 .ِِـ ُضعاث الؼالبًان 

ال ًدخاج  الةّ حضا 5 5

كً 

 الخصخُذ

   47 56 مجمىعة 



ذ الباخثت هدُجت ؤلاؾدباهت مً زبير الخللم. مً الج ض٘و الؿابّ كًغ

ت في مٖىن  ت هخاةج صضَ الىؾاةل كلى الُِمت اإلائٍى واؾخسضمذ الباخثت الغمؼ إلالًغ

ى :  اإلاإقغاث كلى ؤلاؾدباهت َو

   ∑
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                       ∑
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 البُان :

P     م= الُِمت اإلا  إوٍت لٖل ُع

  ∑  = مجمىكت ُُمت ئحابت املخبر لٖل ؾإا٘ مً ألاؾئلت   

 = مجمىكت ُُمت ؤلاحابت    ∑ 

 Skala  وهدُجت البُاهاث جدلل باؾخسضام مُِاؽ همىطج ؾٖاال لُٕغث  

likert : في حض٘و ألاحي 

 (7الجذول الصابع )

 معيار نتائج ثصذًق إلانتاج

م  الضعحت الىدُجت ُع

 الةّ حضا  %166 <% < هدُجت 84 1

 الةّ  %84 <% < هدُجت 68 2

ٔاي %68 <% < هدُجت 52 3  الةّ 

 هِصان الةّ %52 <% < هدُجت 36 4

 هير الةّ %36 <% < هدُجت 26 5

بىاء كلى الخؿاب الؿابّ، ًاإلؾدباهت التي ًإصيها زبير اإلااصة الضعاؾُت  بأٓمله 

٘ 94خصل كلى "% ملُاع اللُاُت، ًهظا الىدُجت مً اإلالُاع " الةّ  ". وئطا جىاؾب بجضو

 حضا ".

ومً ؤلاؾدباهت الؿابِت وحضث الباخثت الخللُِاث وؤلاُتراخاث إلصالخاث اإلاىخج 

 بأن ًٖىن أخؿً، ٓما ًلي :



غ اإلااصة الضعاؾُت (1 اصة كً ألاصواث الخُُِم في جؼٍى  ٍػ

غ اإلااصة الضعاؾُت (2 اصة الصىعة في جؼٍى  ٍػ

 ازخباع الؼالب ( ر

ا البُاهاث الٕمُت مً الخُُِم ازخباع الؼالب. َم الؼالب ًُالٌصل َظ

ت باب الؿالم ماالهّ  . والبُاهاث مً ؤلاؾدباهت مٕخىبت في  الؿابم  مضعؾت الثاهٍى

  الجض٘و ألاحي . 

 (8الجذول الثامن)

 إلاشتبانة من العالب

م اؾم  ُع

 الؼلب/ة

صعحت  P اإلاإقغاث

الالةُِ

 ة

 الللىماث

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

6 

الةّ  98 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 الٌيرا مىلضًُا 1

 حضا

ًدخاج  ال

كً 

 الخصخُذ

الٌيرا  2

 صاماًىتي

الةّ  94 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5

 حضا

ًدخاج  ال

كً 

 الخصخُذ

الةّ  96 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 لُلت اإلإغمت 3

 حضا

ًدخاج  ال

كً 

 الخصخُذ

مىىعة حىت  4

ؼة  اللٍؼ

الةّ  98 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5

 حضا

ًدخاج  ال

كً 

 الخصخُذ

ولمت  5

 الصالخت

الةّ  96 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5

 حضا

ًدخاج  ال

كً 



 الخصخُذ

ٌت 6 الةّ  96 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 ولمت اللٍغ

 حضا

ًدخاج  ال

كً 

 الخصخُذ

ُاعةت  7

 الصالخت

ًدخاج  ال الةّ  76 4 4 4 5 5 4 3 3 3 5

كً 

 الخصخُذ

ٖا مىلضًُ 8 الةّ  92 5 5 4 5 2 5 5 5 5 4 اٍع

 حضا

ًدخاج  ال

كً 

 الخصخُذ

عؾالت  9

 اإلالاوهت

الةّ  166 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 حضا

ًدخاج  ال

كً 

 الخصخُذ

ٌت 16 الةّ  94 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 ؾتي مؿٍغ

 حضا

ًدخاج  ال

كً 

 الخصخُذ

4 مجمىكت 

8 

4

3 

4

6 

3

8 

4

3 

4

1 

4

9 

4

1 

4

1 

4

9 

   

9 ُُمت اإلالض٘ 

6 

8

6 

9

2 

7

6 

8

6 

8

6 

 8

6 

8

6 

9

8 

92.

8 

الةّ 

 حضا

ًدخاج  ال

كً 

 الخصخُذ

 

 البُان اإلاإقغاث:

 اإلااصة الضعاؾُت كلى أؾاؽ مخلضص الىؾُلت  أوجىبالي ٌؿهل الؼالب  في كملُت الخللم .1

 اإلااصة الضعاؾُت كلى أؾاؽ مخلضص الىؾُلت  أوجىبالي حلؼي الخماؾت في الخللم .2



 ىؾُلت  أوجىبالي ٌؿهل في ًهم اإلااصةاإلااصة الضعاؾُت كلى أؾاؽ مخلضص ال .3

 ألاؾئلت في اإلااصة الضعاؾُت كلى أؾاؽ مخلضص الىؾُلت  أوجىبالي صلبت .4

 أهىاق والخؼىغ اإلاؿخسضمت ًىاؾب بسصاةص الؼالب في  الٌصل الؿابم .5

 الٖلماث في َظٍ اإلااصة الضعاؾُت  ًصلب كلى ًهم اإلااصة .6

 الىؾُلت  أوجىبالي ؾهىلتاعقاصاث في  اإلااصة الضعاؾُت كلى أؾاؽ مخلضص  .7

 اللوت في َظٍ اإلااصة الضعاؾُت  ًصلب كلى ًهم اإلااصة .8

 ألاؾئلت في اإلااصة الضعاؾُت كلى أؾاؽ مخلضص الىؾُلت  أوجىبالي صلبت لٌهم اإلااصة .9

اإلااصة الضعاؾُت كلى أؾاؽ مخلضص الىؾُلت  أوجىبالي ٌؿاكض ان ٌلمل في اوكؼت  .16

 الُىمُت

ذ الب اخثت هدُجت ؤلاؾدباهت مً الؼالب في الٌصل الؿابم مً الجض٘و الؿابّ كًغ

ت في مٖىن  ت هخاةج صضَ الىؾاةل كلى الُِمت اإلائٍى . واؾخسضمذ الباخثت الغمؼ إلالًغ

ى :  اإلاإقغاث كلى ؤلاؾدباهت َو

   ∑
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 البُان :

p  م = الُِمت اإلاإوٍت  لٖل ُع

  ∑  = مجمىكت ُُمت ئحابت املخبر لٖل ؾإا٘ مً ألاؾئلت   

 = مجمىكت ُُمت ؤلاحابت    ∑ 

 Skala  وهدُجت البُاهاث جدلل باؾخسضام مُِاؽ همىطج ؾٖاال لُٕغث  

likert : في حض٘و ألاحي 

 

 

 

 (9الجذول التاشع )

 معيار نتائج ثصذًق إلانتاج



م  الضعحت الىدُجت ُع

 الةّ حضا  %166 <% < هدُجت 84 1

 الةّ  %84 <% < هدُجت 68 2

ٔاي %68 <% < هدُجت 52 3  الةّ 

 هِصان الةّ %52 <% < هدُجت 36 4

 هير الةّ %36 <% < هدُجت 26 5

بىاء كلى الخؿاب الؿابّ، ًاإلؾدباهت التي ًإصيها زبير اإلااصة الضعاؾُت  بأٓمله 

٘ 92.8خصل كلى "% ملُاع اللُاُت، ًهظا الىدُجت مً اإلالُاع  ". وئطا جىاؾب بجضو

 " الةّ حضا ".

 اإلابدث الثالث : جدلُل البُاهاث

غ اإلااصة الضعاؾُت .1  جدلُل كملُت جؼٍى

جدُِّ ألاَضاي الخللُمُت أخض مً  اللىامل َى وحىص وؾاةل الخللم الٌلا٘، هي 

ي أوكؼت في قٖل ماصة الضعاؾُت كلى أؾاؽ مخلضص الىؾُلت التي ٌؿخؼُم أن ٌؿهل ف

ظا ٌكير ئلى أن اإلااصة الضعاؾُت كلى أؾاؽ مخلضص  الىؾُلت اَم في  ـ. َو الخللم والخضَع

ألاوكؼت الخللم في الٌصل الضعاؾُت.  البُاهاث مً اإلااصة الضعاؾُت التي ًخم الخص٘ى كليها 

 : مً هخاةج اإلاِابلت للمللم  الٌِه  في الٌصل الؿابم و الؼالب في الٌصل الؿابم ًُما ًلي

“saya sangat berterima kasih mas dengan adanya bahan ajar berbasis multimedia 

ini. Menurut saya sudah bagus karena disini belum ada yang menggunakan 

bahan ajar berbasis multimedia seperti ini. Isinya sesuai dengan KI dan KD yang 

ada dalam K13. Memang awalnya masih merasa kesulitan untuk 

mengoperasikan  bahan ajar ini tetapi setelah membaca petunjuk yang ada dalam 

bahan ajar ini saya menjadi mengerti. Selama ini memang pembelajaran saya 

menggunakan metode ceramah dan praktik saja. Dengan adanya bahan ajar ini, 

anak-anak sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran. Ketika saya 



menggunakan bahan ajar ini anak – anak yang biasanya tidak memperhatikan 

pelajaran jadi diam dan memperhatikan saya ketika saya menerangkan” 

ت باب الؿالم  ما أزىاء اإلاِابلت مم الؼالب في  الٌصل الؿابم  هّ ٓما ًلي :المضعؾت  الثاهٍى

“ya, bagus sekali mbak, karena sangat menarik dan lebih mudah faham. 

Alhamdulillah media ini sangat membantu saya dan teman-teman dalam 

memahami materi. Pokoknya membantu sekali mbak, kalau bisa medianya juga 

dikasih ke muridnya juga biar bisa dipelajari dirumah”. 

غ اإلااصة الضعؾُت  الٌِه كلى أؾاؽ مخلضص الىؾُلت أوجىبالي في الٌصل الؿابم  جؼٍى

غ اإلااصة الضعاؾُت كلى أؾاؽ  ت باب الؿالم ماالهّ  ٌؿدىض ئلى الىاُم لم ًخًى مضعؾت الثاهٍى

غ اإلااصة الضعؾُت: مخلضص الىؾُلت أوجىبالي  . َظٍ  ؤلاحغاءاث  ( مغخلت البدث وحمم 1مً جؼٍى

( 5( مغاخل جُُِم اإلااصة،4( مغاخل ئوكاء اإلااصة الضعؾُت 3( جسؼُؽ اإلاغاخل، 2البُاهاث، 

 ومغخلت الخصخُذ.

 :ما مؼاًا اإلااصة الضعاؾُت كلى أؾاؽ مخلضص الىؾُلت أوجىبالي ا

ختى ٌؿخؼُم ان ٌلمل َظٍ اإلااصة الضعاؾُت في الخصمُم بمىاؾبت زصاةص الؼالب  ( أ

 .بكٖل مؿخِل

َظٍ اإلااصة الضعاؾُت في الخصمُم ٓمصضعألاولى جدذ اإلاىطىق صالة الجمم ة الِصغ  ( ب

 ختى ٌؿخؼُم إلاىهج ألاؾخمغاع.  2613بمىاؾبت اإلاىهج 

في الٌصل الؿابم جدذ اإلاىطىق صالة  2613اإلااصة الضعاؾُت ٌؿخؼُم ان ًىاؾب بمىهج  ( ث

 الجمم ة الِصغ .

ب اإلااصة الض ( ر عاؾُت ٌؿخؼُم ان ًىاؾب بٌٕاءة ألاؾاؾُت و ٌٓاءث الغتؿُت ختى ًٓغ

ب.  باإلآغ

م لُِاؽ ًهم الؼالب. ( ج  اإلااصة الضعاؾُت ٌكمل بالخٍِى

 اإلااصة الضعاؾُت ٌكمل باالخالصت في قٖل الٌُضًُى. ( ح

 اإلااصة الضعاؾُت ٌكمل بالصىعة واإلاىؾُِي ( ر



ىبالي هي في مىطىق واخض ٌلجي في و كُىب اإلااصة الضعاؾُت كلى أؾاؽ مخلضص الىؾُلت أوج

 صالة الجمم والِصغ.

 جدلُل البُاهاث مً زبير اإلااصة .2

ل اإلاىصىص كليها في بىىص الاؾخبُان همىطج مؿألت الخُُِم، هي  باؾدىاص ئلى مُِاؽ جدٍى

 :ٓما ًلي

( لِؿذ واضخت، لِـ اإلاىاؾب، هير طاث صلت، وهير منهجي، ال جدٌؼ، ال 1هِاغ ) (1

 .الِضعة كلى ُُاؽ

( هِصان مً الىاضخت، هِصان مً اإلاىاؾب، هِصان مً طاث صلت، و 2هِاغ ) (2

 .هِصان مً اإلانهجي، ال جدٌؼ، ال الِضعة كلى ُُاؽ

( ٌٓى مً الىاضخت، ٌٓى مً اإلاىاؾب، ٌٓى مً طاث صلت، و ٌٓى مً 3هِاغ )  (3

 .اإلانهجي، ٌٓى جدٌؼ، ٌٓى الِضعة كلى ُُاؽ

 .جي، جدٌؼ، الِضعة كلى ُُاؽ( واضخت، مىاؾب، طاث صلت، ومنه4هِاغ ) (4

( واضخت حضا، مىاؾب حضا ، طاث صلت حضا ، ومنهجي حضا ، جدٌؼ حضا,  5هِاغ ) (5

 .الِضعة كلى ُُاؽ حضا

 هخاةج الخصخُذ مً زبير اإلااصة الٌِه ٓما ًلي:

غ اإلااصة الضعاؾُت واضخت حضا. (1 ظت للمىاطُم كلى جؼٍى  الخؼىغ اللٍغ

غ اإلااصة ال (2  ضعاؾُت واضخت حضا.مىاؾبت اإلااصة كلى جؼٍى

غ اإلااصة الضعاؾُت واضخت حضا. (3 يز كلى جؼٍى  أَمُت الخللم مم مإقغ التٓر

ظت "الٌٕاءاث ألاؾاؾُت"  (4 غ اإلااصة الضعاؾُت مم الخؼىغ اللٍغ اإلاإقغاث في جؼٍى

 واضخت . 2613في اإلاىهج 

 واضخت. 2613اإلااصة الضعاؾُت ًىاؾب بمىهج  (5

غ  اإلااصة الضعاؾُت (6  واضخت حضا. َُٖل الخللم في جؼٍى

غ اإلااصة الضعاؾُت واضخت . (7  مجا٘ اإلااصة في جؼٍى

غ اإلااصة الضعاؾُت ٌلؼي الخماؾت للؼالب واضخت حضا. (8  اإلااصة بخؼٍى

 صلىبت اللوت اإلاؿخسضمت ًىاؾب بٌهم الؼالب واضخت . (9



 واضخت . .ِِـ ُضعاث الؼالبًأصواث الخُُِم اإلاؿخسضمت ٌؿخؼُم ان  (16

ذ الباخثت هدُجت ؤلاؾدباهت مً زبيراإلااصة  مً الجض٘و الؿابّ كًغ

ت هخاةج صضَ الىؾاةل كلى الُِمت  الضعاؾُت. واؾخسضمذ الباخثت الغمؼ إلالًغ

ى : ت في مٖىن اإلاإقغاث كلى ؤلاؾدباهت َو  اإلائٍى

   ∑
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 البُان :

P م  = الُِمت اإلاإوٍت لٖل ُع

  ∑  = مجمىكت ُُمت ئحابت املخبر لٖل ؾإا٘ مً ألاؾئلت   

 = مجمىكت ُُمت ؤلاحابت    ∑ 

بىاء كلى الخؿاب الؿابّ، ًاإلؾدباهت التي ًإصيها زبير اإلااصة الضعاؾُت  

". وئطا جىاؾب بجض٘و ملُاع اللُاُت، ًهظا الىدُجت مً 96بأٓمله خصل كلى "%

 اإلالُاع " الةّ حضا ".

 ُاهاث مً زبير اإلاىخججدلُل الب .3

ل اإلاىصىص كليها في بىىص الاؾخبُان همىطج مؿألت الخُُِم، هي  باؾدىاص ئلى مُِاؽ جدٍى

 :ٓما ًلي

( لِؿذ واضخت، لِـ اإلاىاؾب، هير طاث صلت، وهير منهجي، ال جدٌؼ، ال 1هِاغ ) (1

 .الِضعة كلى ُُاؽ

صلت، و ( هِصان مً الىاضخت، هِصان مً اإلاىاؾب، هِصان مً طاث 2هِاغ ) (2

 .هِصان مً اإلانهجي، ال جدٌؼ، ال الِضعة كلى ُُاؽ

( ٌٓى مً الىاضخت، ٌٓى مً اإلاىاؾب، ٌٓى مً طاث صلت، و ٌٓى مً 3هِاغ )  (3

 .اإلانهجي، ٌٓى جدٌؼ، ٌٓى الِضعة كلى ُُاؽ

 .( واضخت، مىاؾب، طاث صلت، ومنهجي، جدٌؼ، الِضعة كلى ُُاؽ4هِاغ ) (4

طاث صلت حضا ، ومنهجي حضا ، جدٌؼ حضا,  ( واضخت حضا، مىاؾب حضا ، 5هِاغ ) (5

 .الِضعة كلى ُُاؽ حضا



 هخاةج الخصخُذ مً زبير اإلاىخج ٓما ًلي:

 . واضختجصمُم الوالي ًىاؾب  إلاظمىن اإلااصة  (1

 . واضخت اؾخسضام املخغي ًىاؾب للؼالب في الٌصل الؿابم (2

 . واضختاؾخسضام حجم الخؽ ًىاؾب للؼالب في الٌصل الؿابم  (3

 . واضختإلااصة الضعاؾُت ًىاؾب للماصة الصىعة في ا (4

 . ٌٓى مً الىاضختالصىعة في اإلااصة الضعاؾُت ممخم للؼالب  (5

 . واضختجصمُم الصىعة في اإلااصة الغاؾُت ممخم  (6

 . ٌٓى مً الىاضختالصىعة في اإلااصة الضعاؾُت ًبين اإلااصة   (7

 . واضختحجم الخؽ في اإلااصة الضعاؾُت صضًّ  (8

 . واضختُت مدؿّ ألالىان في اإلااصة الضعاؾ (9

 . واضخت الغؾم اإلاؿخسضمت ممخم (16

ذ الباخثت هدُجت ؤلاؾدباهت مً زبير الخللم  مً الجض٘و الؿابّ كًغ

ت هخاةج صضَ الىؾاةل كلى الُِمت  الضعاؾُت. واؾخسضمذ الباخثت الغمؼ إلالًغ

ى : ت في مٖىن اإلاإقغاث كلى ؤلاؾدباهت َو  اإلائٍى

   ∑
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 البُان :

P م  = الُِمت اإلاإوٍت لٖل ُع

 ∑  = مجمىكت ُُمت ئحابت املخبر لٖل ؾإا٘ مً ألاؾئلت   

 = مجمىكت ُُمت ؤلاحابت    ∑ 

بىاء كلى الخؿاب الؿابّ، ًاإلؾدباهت التي ًإصيها زبير اإلااصة الضعاؾُت  

طا جىاؾب بجض٘و ملُاع اللُاُت، ًهظا الىدُجت مً ". وئ 76بأٓمله خصل كلى "%  

ٔاي  ".  اإلالُاع " الةّ 

 جدلُل البُاهاث مً زبير الخللم .4



ل اإلاىصىص كليها في بىىص الاؾخبُان همىطج مؿألت الخُُِم، هي  باؾدىاص ئلى مُِاؽ جدٍى

 :ٓما ًلي

ال ( لِؿذ واضخت، لِـ اإلاىاؾب، هير طاث صلت، وهير منهجي، ال جدٌؼ، 1هِاغ ) (1

 .الِضعة كلى ُُاؽ

( هِصان مً الىاضخت، هِصان مً اإلاىاؾب، هِصان مً طاث صلت، و 2هِاغ ) (2

 .هِصان مً اإلانهجي، ال جدٌؼ، ال الِضعة كلى ُُاؽ

( ٌٓى مً الىاضخت، ٌٓى مً اإلاىاؾب، ٌٓى مً طاث صلت، و ٌٓى مً 3هِاغ )  (3

 .اإلانهجي، ٌٓى جدٌؼ، ٌٓى الِضعة كلى ُُاؽ

 .ىاؾب، طاث صلت، ومنهجي، جدٌؼ، الِضعة كلى ُُاؽ( واضخت، م4هِاغ ) (4

( واضخت حضا، مىاؾب حضا ، طاث صلت حضا ، ومنهجي حضا ، جدٌؼ حضا,  5هِاغ ) (5

 .الِضعة كلى ُُاؽ حضا

 هخاةج الخصخُذ مً زبير الخللم ٓما ًلي:

غ اإلااصة الضعاؾُت واضخت حضا. (1 ظت للمىاطُم كلى جؼٍى  الخؼىغ اللٍغ

غ اإلااصة الضعاؾُت واضخت حضا.مىاؾبت اإلااصة كلى جؼ (2  ٍى

غ اإلااصة الضعاؾُت واضخت حضا. (3 يز كلى جؼٍى  أَمُت الخللم مم مإقغ التٓر

ظت "الٌٕاءاث ألاؾاؾُت"  (4 غ اإلااصة الضعاؾُت مم الخؼىغ اللٍغ اإلاإقغاث في جؼٍى

 واضخت . 2613في اإلاىهج 

 واضخت. 2613اإلااصة الضعاؾُت ًىاؾب بمىهج  (5

غ  اإلا (6  اصة الضعاؾُت واضخت حضا.َُٖل الخللم في جؼٍى

غ اإلااصة الضعاؾُت واضخت . (7  مجا٘ اإلااصة في جؼٍى

غ اإلااصة الضعاؾُت ٌلؼي الخماؾت للؼالب واضخت حضا. (8  اإلااصة بخؼٍى

 صلىبت اللوت اإلاؿخسضمت ًىاؾب بٌهم الؼالب واضخت . (9

 واضخت . .ِِـ ُضعاث الؼالبًأصواث الخُُِم اإلاؿخسضمت ٌؿخؼُم ان  (16



ذ الباخثت هدُجت ؤلاؾدباهت مً زبير الخللم  مً الجض٘و الؿابّ كًغ

ت هخاةج صضَ الىؾاةل كلى الُِمت  الضعاؾُت. واؾخسضمذ الباخثت الغمؼ إلالًغ

ى : ت في مٖىن اإلاإقغاث كلى ؤلاؾدباهت َو  اإلائٍى

   ∑
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 البُان :

P ٍم= الُِمت اإلاإو  ت لٖل ُع

  ∑  = مجمىكت ُُمت ئحابت املخبر لٖل ؾإا٘ مً ألاؾئلت   

 = مجمىكت ُُمت ؤلاحابت    ∑ 

بىاء كلى الخؿاب الؿابّ، ًاإلؾدباهت التي ًإصيها زبير اإلااصة الضعاؾُت  

". وئطا جىاؾب بجض٘و ملُاع اللُاُت، ًهظا الىدُجت مً 94بأٓمله خصل كلى "%

 ا ".اإلالُاع " الةّ حض

 

 جدلُل هخاةج الخللُم الؼالب .5

م مً ُبل  وبلض اهتهاء ألازخباع مً الٌصل الؿابم باؾخسضام اإلااصة  ًُما ًلي هخاةج الخٍِى

ت باب الؿالم  الضعاؾُت الٌِه كلى أؾاؽ مخلضص الىؾُلت اوجىبالي او ال في مضعؾت الثاهٍى

 مالهّ.

 (11الجذول العاشر )                

 العالبنتائج ألاختبار 

م  هدُجت اؾم الؼلب/ة ُع

 مً بلض مً ُبل

 96 76 الٌيرا مىلضًُا 1

 166 76 الٌيرا صاماًىتي 2

 86 66 لُلت اإلإغمت 3

ؼة 4  96 86 مىىعة حىت اللٍؼ



 166 86 ولمت الصالخت 5

ٌت 6  166 56 ولمت اللٍغ

 86 76 ُاعةت الصالخت 7

ٖا مىلضًُا 8  86 76 ٍع

 86 76 عؾالت اإلالاوهت 9

ٌت 16  166 96 ؾتي مؿٍغ

 76 56 اهِؿت الٌظُلت 11

 66 66 بُال اهىهغاح 12

دا صًىا اؾالمي 13  26 76 ًٍغ

 96 96 خاصًال مىلضًُا 14

ت الهاها 15  86 96 لُل ُضٍع

ت 16  96 166 لؼٌُت الخيًر

 46 66 قُال اهُخا م 17

 96 96 ؾتي ًظُلت 18

 76 86 ًُٖا حهُا اهخاوي 19

 66 86 كلُت اإلاغحكضة ػلٌى 26

 1636 1486 مجمىكت 

 81,5 74 ُُمت اإلالض٘ 

باؾدىاص البُاهاث اكالٍ ًض٘ كلى الٌَغ بين مً ُبل و بلض اؾخسضام اإلااصة الغاؾُت   

الٌِه كلى أؾاؽ مخلضص الىؾُلت اوجىبالي. ُبل اؾخسضام اإلااصة الغاؾُت الٌِه كلى 

بلض اؾخسضام اإلااصة الغاؾُت الٌِه و  74لض٘: ُُمت اإلاأؾاؽ مخلضص الىؾُلت اوجىبالي   

 81,5كلى أؾاؽ مخلضص الىؾُلت اوجىبالي ًصل ُُمت اإلالض٘: 

 :اصالخاث مً الباخثت اإلابدث الغابم

بىاء كلى ؤلاؾدباهت مً كغض هخاةج الخصضًّ مً زبير الخصمُم وزبير اإلااصة، 

ِه كلى أؾاؽ مخلضص الىؾاةل ًخدصلذ الباخثت بِىاث هدُجت اإلاىخاج )اإلااصة الضعاؾُت الٌ



اوجىبالي(. والبُاهاث ألازغي هي الخللُِاث وؤلاُتراخاث اللامت للمىخاج. زم الخؼىاث 

الخالُت التي ُض ُامذ بها الباخثت هي ؤلاصالخاث للمىخاج )اإلااصة الضعاؾُت الٌِه كلى 

ُتراخاث مً أؾاؽ مخلضص الىؾاةل اوجىبالي( بىـغ كلى هخاةج الخصضًّ أو الخللُِاث وؤلا

ً لُجلله أخؿً مً الؿابّ ومىاؾب بغهبت الخبير ختى ًٖىن مىخاج أو  طلٗ الخبيًر

ظالٗ ًلاال.  معجم حُضا وصخُدا ٓو

 ًاصالخاث اإلاىخج ٓما ًلي :

 مً زبير اإلااصة  (1

 (11الجذول الوادي عشر  )

 اصالخاث مً زبير اإلااصة الٌِه

م كىصىع الظي ًدخاج  ُع

 كً الخصخُذ

 ض الخصخُذبل ُبل الخصخُذ

اصة كً ألاصواث  1 ٍػ

غ  الخُُِم في جؼٍى

 اإلااصة الضعاؾُت

   

 مً زبير وؾاةل الخللمُت (2

ألاػعاع ٓما ُا٘ زبير وؾاةل الخللمُت مً حللُِاث وؤلاُتراخاث ًبضلذ الباخثت 

اصة الؼع اللىصة ئلى الؼع مٌهىم  جىاؾب مم حجم الصٌدت,اؾخسضام اإلاىؾُِى اإلاثيرة, ٍػ

ؼت   الخٍغ

 (12ذول الثاني عشر  )الج

 اصالخاث مً زبير الىؾاةل الخللُمُت



م كىصىع الظي  ُع

ًدخاج كً 

 الخصخُذ

 بلض الخصخُذ ُبل الخصخُذ

ألاػعاع الباخثت  1

جىاؾب مم حجم 

    الصٌدت

اؾخسضام  2

 اإلاىؾُِى اإلاثيرة

  

اصة الؼع اللىصة  3 ٍػ

ئلى الؼع مٌهىم 

ؼت   الخٍغ

   

اصة الٌُضًُى 4  ٍػ

 
 

 مً زبير الخللم (3



ألاػعاع جىاؾب مم ٓما ُا٘ زبير الخللم مً حللُِاث وؤلاُتراخاث ًبضلذ الباخثت 

ؼت . اصة الؼع اللىصة ئلى الؼع مٌهىم الخٍغ  حجم الصٌدت,اؾخسضام اإلاىؾُِى اإلاثيرة, ٍػ

 (13الجذول الثالث عشر  )

 اصالخاث مً زبير اإلااصة الٌِه

م كىصىع الظي  ُع

ًدخاج كً 

 ذالخصخُ

 بلض الخصخُذ ُبل الخصخُذ

اصة كً ألاصواث  1 ٍػ

غ  الخُُِم في جؼٍى

 اإلااصة الضعاؾُت

   

اصة الصىعة في  2 ٍػ

غ اإلااصة  جؼٍى

 الضعاؾُت

   

 

  



 الباب الخامض

 خاثمة

 الخالصت . أ

غ اإلااصة الضعاؾُت   الىؾُلت اوجىبالي في الٌصل  ةكلى أؾاؽ مخلضص ؤلاؾالمي ٌِهللجؼٍى

ت باب الؿالم ماالهّ ٌؿخؼُم ان ًِضم ألاؾخيخاحاث ٓما ًلي   :الؿابم مضعؾت الثاهٍى

غ اإلااصة الضعاؾُت   .1 الىؾُلت  ةكلى أؾاؽ مخلضص ؤلاؾالمي لٌِهلأن كملُت جؼٍى

ت باب الؿالم حكمل مً زمؿت مغاخل وهي  اوجىبالي في الٌصل الؿابم مضعؾت الثاهٍى

لالُت و  غ اإلاىخج، وازخباع حضوي ًو : البدث وحمم البُاهاث، والخسؼُؽ وجؼٍى

غ ًدصل  اإلاىخج في قٖل   ؤلاؾالمي لٌِهلاإلااصة الضعاؾُت  جصخُذ اإلاىخج.َظا الخؼٍى

ت جدذ  جىبالي في الٌصل الؿابمالىؾُلت او  ةكلى أؾاؽ مخلضص مضعؾت الثاهٍى

 اإلاىطىق صالة الجمم و الِصغ.

غ اإلااصة الضعاؾُت   .2 الىؾُلت  ةكلى أؾاؽ مخلضص ؤلاؾالمي لٌِهلازخباع هخاةج  مً جؼٍى

ت باب الؿالم بمؿخىي كا٘ مً الخصخُذ .  اوجىبالي في الٌصل الؿابم مضعؾت الثاهٍى

 ئلى هخاةج الغصوص كلى الاهخِاصاث والاُتراخاث اإلاِضمت مً الخبراء، ًظال كً 
ً
اؾدىاصا

غ  كلى أؾاؽ  ؤلاؾالمي لٌِهلاإلااصة الضعاؾُت  اإلاللم الٌِه ، هخاةج الازخباع مً جؼٍى

ت باب الؿالم ٓما ًلي:ُلت اوجىبالي في الٌصل الؿابم الىؾ ةمخلضص  مضعؾت الثاهٍى

م الاؾخجابت الخبراء اإلااصة ًدصل  كلى وؿبت مئىٍت  ( أ  مً الخصخُذ. 96 .%جٍِى

ت  ( ب م الاؾخجابت الخبراء اإلاىخج ًدصل  كلى وؿبت مئٍى مً   76  .%جٍِى

 الخصخُذ.

م الاؾخجابت الخبراء الخللم ًدصل  كلى وؿبت مئٍى ( ث مً  94 .%ت جٍِى

 الخصخُذ.



ت ( ر م الاؾخجابت الازخباع اإلاُضاوي ًدصل  كلى وؿبت مئٍى مً  92.8 .%جٍِى

 الخصخُذ.

الىؾُلت اوجىبالي في الٌصل  ةكلى أؾاؽ مخلضص ؤلاؾالمي لٌِهلاإلااصة الضعاؾُت  ًإزغ  .3

ت باب الؿالم الى   هخاةج الخللُم الؼلبت في الٌصل الؿابم جدذ  الؿابم مضعؾت الثاهٍى

 ىطىق  صالة الجم و الِصغ.اإلا

 ألاُترخاث . ب

غ اإلاخِضم،  حكمل الاُتراخاث اإلاكىعة ألهغاض الاؾخٌاصة مً اإلاىخجاث واإلاكىعة الخؼٍى

 :والخٌؿيراث الخالُت بالخٌصُل اإلاغجبؼت باإلُتراخاث 

 ألاُتراخاث ألهغاض الاؾخسضام اإلاىخج .1

 بلع الاُتراخاث بوغض الاؾخٌاصة اإلاىخج ٓما ًلي:

الىؾُلت ًىاؾب بسصاةص  ةكلى أؾاؽ مخلضص ؤلاؾالمي لٌِهلاإلااصة الضعاؾُت   ( أ

م الؼالب ٌؿخؼُم ان ٌؿخسضامها بكٖل مؿخِل.  الؼالب، خُث ًخُى

اوجىبالي لِـ  الىؾُلت ةكلى أؾاؽ مخلضص ؤلاؾالمي لٌِهلاإلااصة الضعاؾُت   ( ب

 اإلاصضاع ألاولى, ًيبغي اإلاللم الى الؼالب لِغاءة اإلاصاصع ألازغي.

اوجىبالي ًىاؾب الىؾُلت ةكلى أؾاؽ مخلضص ؤلاؾالمي لٌِهلاإلااصة الضعاؾُت    ( ث

 في الٌصل الؿابم جدذ اإلاىطىق صالة اإلام و الِصغ. 2613بمىهج 

 الاُتراخاث إلهدكاع اإلاىخج  .2

غ  الىؾُلت اوجىبالي في  ةكلى أؾاؽ مخلضص ؤلاؾالمي لٌِهلاإلااصة الضعاؾُت  جؼٍى

ت باب الؿالم ماالهّ  الٌلمل ألاهدكاع اإلاىخج,  ولظلٗ، الٌصل الؿابم  مضعؾت الثاهٍى

غ  ئطا اعاص للملُت ألاهىدكاع الظي ًدخاج ان ٌلخبر :للضص ُلُل مً الىـغ: َظا الخؼٍى

ت باب الؿالم ًإلٍ بسصاةص الؼال  ب في الٌصل الؿابم مضعؾت الثاهٍى

ض ان ًٕثر , ًيبغي ان ًصدح بمىاؾبت .ماالهّ غ. اطا ًٍغ ض مً الخؼٍى اُتراخاث إلاٍؼ

 الخصاةص ألازغي.



غ اإلاىخج  .3  الاُتراخاث إلؾخمغاع جؼٍى

غ اإلاىخج وجدُِّ   ئلى ؤلازخباع الظي ٌلمل، ئطان زم ئلى إلؾخمغاع جؼٍى
ً
اؾدىاصا

 :ٌلت اإلااصة الغاؾُت، وجِضًم الاُتراخاث ٓما ًليالاؾخسضام إلاى

غ َظا اإلاىخج ُض صدح الصوير ( أ بمىاؾبت ألاُتراخاث مً الخبراء  جؼٍى

اصة جدؿين هىكُت الخللم مىاص ًيبغي ان ًصدح ألاؾخمغاع  .والؼالب.ولظلٗ، لٍؼ

غ  اإلااصة الضعاؾُت مدضوص في مىطىق صالة الجم و الِصغ. و لظلٗ ( ب ًدخاج لخؼٍى

 ألازغي.اإلااصة 
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