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 توصاسة الؽإون الذًييت إلاهذوهيعي

 حامعت مىالها مالً ئبشاَيم إلاظالميت الحيىميت بماالهم

وليت علىم التربيت و الخعليم

 كعم حعليم اللغت العشبيت

ش املؽشف  جلٍش

 
 بعم هللا الشخمً الشخيم

 الباخثت: هجلذم ئلى خظشجىم َزا البدث الجامعي الزي كذمخ 

 فشا دًبا فىصٍذ:  إلاظم

 00041117:  سكم الليذ

الظديعاب املفشداث بمذسظت  (Biggs) غغغبيال: اظخخذام مذخل  العىىان 

 هذاغان ماالهماملخىظؼت إلاظالميت   مىبع العلىم

هظشها فيه خم الىظش، وأدخلىا فيه بعع الخعذًالث وإلاصالخاث كذ و  

الذساظت الالصمت لييىن على ؼيل املؼلىب الظخفاء ؼشوغ املىاكؽت إلجمام 

( في كعم حعليم اللغت العشبيت وليت علىم التربيت S-0والحصٌى على دسحت ظشحاها )

والخعليم حامعت مىالها مالً ئبشاَيم إلاظالميت الحيىميت ماالهم للعام الذساس ي 

1104-1105 

 

شا بماالهم،   1104دٌعمبر  3  جلٍش

 ،املشسف

 

 أحمد مبلغ املاجسححر

 200090210999902991 رقم التوظيف :



 ب
 

 ةوشازة الشؤون الدينية إلاهدوهيسي

حامعت مىالها مالً ئبشاَيم إلاظالميت الحيىميت بماالهم      

وليت علىم التربيت و الخعليم   

 كعم حعليم اللغت العشبيت    

ش سئيعت كعم حعليم اللغت العشبيت  جلٍش

 
 بعم هللا الشخمً الشخيم

 الجامعي الزي هخبخه الباخثت :فلذم بين ًذًىم َزا البدث  

 فشا دًبا فىصٍذ:  إلاظم

 00041117:  سكم الليذ

الظديعاب املفشداث بمذسظت  ( Biggs) يغغغبال: اظخخذام مذخل  العىىان 

 هذاغان ماالهماملخىظؼت إلاظالميت   مىبع العلىم 

مً وليت علىم التربيت   (S-0الجمام دساظت والحصٌى على دسحت ظشحاها ) 

   1105-1104والخعليم كعم حعليم اللغت العشبيت في العام الذساس ي

 

 

شا بماالهم،   1104دٌعمبر  3  جلٍش

 زئيسة قسم جعليم اللغة العسبية

 

 

 الدكحىزة مملىءة الحسنة املاجسححر

 200120920999900992 رقم التوظيف :

 

 



 ج
 

 ةوشازة الشؤون الدينية إلاهدوهيسي

جامعة مىالها مالك إبساهيم إلاسالمية الحكىمية بماالهق         

 كلية علىم التربية و الحعليم

 كعم حعليم اللغت العشبيت

 جدول إلاشساف

  دًبا فىصٍذ  ا: فش   الاظم

 00041117:   ليذسكم ال 

 : حعليم اللغت العشبيت اللعم

الظديعاب املفشداث بمذسظت  (Biggs) بيغغغالمذخل اظخخذام :  املىطىع

 هذاغان ماالهم  املخىظؼت إلاظالميت مىبع العلىم 

 خمذ مبلغ املاحعخيرأ:  ؽشفامل

خ الشكم  الخىكيع الىصف الخاٍس

ٌ  1104ًىهيى  11 0   الفصل ألاو

  الفصل الثاوي 1104ًىليى  5 1

  الفصل الثالث 1104ًىليى  03 2

  الفصل الشابع 1104اغعؼغ 6 3

  الفصل الشابع 1104اغعؼغ  20 4

  الفصل الخامغ 1104ظبخمبر  05 5

  عادطالفصل ال 1104ظبخمبر  12 6

  عادطالفصل ألاٌو ختى الفصل ال 1104هىفمبر  4 7

 زئيسة قسم جعليم اللغة العسبية،

 

 الحسنة املاجسححر ةءالدكحىزة مملى

 200120920999900992 رقم التوظيف :



 د
 

 تالذًييت إلاهذوهيعي وصاسة الؽإون        
جامعة مىالها مالك إبساهيم إلاسالمية الحكىمية بماالهق                  

 كلية علىم التربية و الحعليم

 قسم جعليم اللغة السبية

ش عميذ وليت علىم التربيت وال  خعليمجلٍش

 

 بعم هللا الشخمً الشخيم

 : فلذم بين ًذًىم َزا البدث الجامعي الزي هخبخه الباخثت 

 فشا دًبا فىصٍذ:  إلاظم

 00041117:  سكم الليذ

الظديعاب املفشداث بمذسظت  (Biggs) غغغبيال: اظخخذام مذخل  العىىان 

 هذاغان ماالهماملخىظؼت إلاظالميت  مىبع العلىم 

مً وليت علىم التربيت   (S-0الجمام دساظت والحصٌى على دسحت ظشحاها ) 

 1105- 1104والخعليم كعم حعليم اللغت العشبيت في العام الذساس ي 

 

 

شا بماالهم،     1104دٌعمبر  3جلٍش

 عميذ وليت علىم التربيت والخعليم 

 

 

 الحاج هىس علي املاحعخير

 085413120887120111سكم الخىطيف: 

 

 



 ه
 

 توصاسة الؽإون الذًييت إلاهذوهيعي

    حامعت مىالها مالً ئبشاَيم إلاظالميت الحيىميت بماالهم          

 وليت علىم التربيت و الخعليم

 كعم حعليم اللغت العشبيت

 إقساز الطالبة

 أها املىكع أدهاٍ:

 فشا دًبا فىصٍذ :  ظمالا 

 0041117 : سكم الليذ

ت فاجىن فيجيغ واحان بماالهم :  العىىان  اللٍش

( في كعم S-0دسحت ظشحاها )لىيل اكشس بأن َزٍ البدث الزي خظشتها لخىفير ؼشوغ الىجاح  

حعليم اللغت العشبيت وليت علىم التربيت و الخعليم في الجامعت مىالها مالً ئبشاَيم إلاظالميت 

الظديعاب املفشداث  (Biggs) بيغغغالاظخخذام مذخل  الحيىميت ماالهم، جدذ املىطىع :

 ؼىسجههذاغان ماالهم .خظشتها وهخبتها بىفس ي وما املخىظؼت إلاظالميت   بمذسظت مىبع العلىم

أنها فعال ليغ مً  مً ئبذاع غيري وجأليف الاخش. وئرا ادعى أخذ اظخلباال أهه مىخأليفت وجبين

أو على معإولي كعم بدثي فأها أجدمل املعإوليت على رلً، ولً جيىن املعإوليت على املؽشف 

حعليم اللغت العشبيت وليت علىم التربيت والخعليم في الجامعت مىالها مالً ئبشاَيم إلاظالميت 

 الحيىميت ماالهم.

 خشسث َزا إلاكشاس بىاء على سغبتي الخاصت والًجبروي أخذ على رلً.

 1104ر دٌعمب 3ماالهم،

 جىكع صاخب إلاكشاس

 

 

 

 فشا دًبا فىصٍذ

 00041117:سكم الليذ 

 

 



 و
 

 وصاسة العإون الذًييت إلاهذووعيت

 حامعت مىالها مالً ئبشاَيم إلاظالميت الحيىميت بماالهم       

 وليت علىم التربيت و الخعليم

 كعم حعليم اللغت العشبيت

 ثقسيس لجنة املناقشة

 للذ جمذ مىاكؽت َزا البدث الجامعي الزي كذمخه: 

 فشا دًبا فىصٍذ:    الاظم

 00041117:   الليذسكم 

 اظخخذام مذخل البيغغغ الظديعاب املفشداث بمذسظت مىبع العلىم :  مىطىع البدث

 هذاغان ماالهماملخىظؼت إلاظالميت 

( في كعم حعليم اللغت العشبيت ليليت S-0وكشسث اللجىت بىجاخها واظخدلاكها دسحت ظشحاها )

  إلاظالميت الحيىميت بماالهم.علىم التربيت والخعليم بجامعت مىالها مالً ئبشاَيم 

 وجخيىن لجىت املىاكؽت مً:

ض املاحعخير  سئيغ اللجىت -0  (   )   ظ: عبذ العٍض

 086101071111120111:  سكم الخىطيف

غ املاحعخير ظىشجير اللجىت -1
ّ
 (   )   : أخمذ مبل

 086116031111120113    : سكم الخىطيف

 (   )  : الذهخىسة مملىءة الحعىتاملىاكؽت الشئيعيت -2

 086301141111121110:  سكم الخىطيف

ش بماالهم،  1104ر دٌعمب 4جلٍش

 عميذ وليت علىم التربيت والخعليم

 

 

 

 الذهخىس هىس علي املاحعخير

 085412120887120111سكم الخىظيف: 
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 (2-2)سىزة فّصلت 
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 إهداء
 أَذي َزا البدث الجامعي ئلي:

أبي وأمي املدبىبين أؼهاس ظىباسجا الحاج و صحيفت الحاحت اللزًً سبياوي صغيرا 

زباوي هبيرا ؼابا هافعا  َو

 باسؼاداتهما الخالصت هما وحنهي الخعلم في َزٍ الجامعت عس ى أن ٌغفش هللا رهىبهما 

ىفلهما في أعمالهما  ٍو

ي أعؼاوي الحماظت واليؽاغ في حميع تٌعيخا همل الليل ال الصغيرة املدبىبت تيأخ

 ألاوؽؼت

لىدوي بالصبر في ئجمام هخابت َزٍ الشظالت عس ى هللا أن ًدلم له ألاماٌ العاليت   ٍو

 والعلىم الىافعت

 وئلى حميع أظاجزحي في كعم حعليم اللغت العشبيت،

ة الحعىت ءيت ألاظخارة الحاحت الذهخىس مملىوهزالً سئيعت كعم حعليم اللغت العشب

 املاحعخير

 جحذ الباخثت في هخابت َزا البدثالزي أعؼاوي الفىشة الؼيبت ختي ه

 املاحعخير غلأخمذ مبوخاصت ئلى املؽشف ألاظخار 

الزي كذ بزٌ ول حهذ مؽيىس وأجاح وكخه للخىحيه املخىاصل وإلاؼشاف الخام في 

 هخابت َزٍ الشظالت ئلى نهاًتها

 1100ئخىاوي وئخىاحي في كعم حعليم اللغت العشبيت 

يلفهم في   الزًً ولفىوي وهصحىوي وأهفلىا دساظتي عس ى أن ًشفع هللا دسحاتهم ٍو

 دًنهم

ىىس خياتهم بين لهم أظشة ظعيذة باملىدة والشخمت  ،ٍو

 ؼىشا ًا أخىاحي الحىىهت باسن هللا لىم خيرا..... أمين  

 
 



 ط
 

 

والحقديس كليمة الشكس   

 

خص ظيذ الشظٌى الحمذ هلل الزي خلم إلاوعان وعلمه البيان خمذا ملً 

بىماٌ الفصاخت بين البذو والخظش وأهؼله بجىامع اليلم فأعجض بلغاء سبيعت 

ومظش. والصالة والعالم على أؼشف ألاهبياء واملشظلين الزي أهٌض عليت هخاب بلعان 

لت الهذاًت للىاط وعلى آله وأصحابه  عشبي مبين ليرظم باألخشوف العشبيت ػٍش

وبىعمخه وسخمخه جدذ هخابت َزٍ الشظالت املخىاطعت  أحمعين، أما بعذ. فبهذي هللا

اظخفاء لبعع الؽشوغ للحصٌى على دسحت ظشحاها في كعم حعليم اللغت العشبيت 

ليليت العلىم التربيت والخعليم بجامعت مىالها مالً ئبشاَيم إلاظالميت الحيىميت 

ل الؽىش وفاق إلاخترام ئلى:  ماالهم. فأكذم حٍض

شحى املاحعخير، مذًش حامعت مىالها ألاظخار فظيلت  -0 الذهخىس الحاج مىحيا َس

 مالً ئبشاَيم إلاظالميت الحيىميت ماالهم.

الذهخىس الحاج هىس علي املاحعخير، عميذ وليت علىم التربيت ألاظخار  فظيلت  -1

 والخعليم بجامعت مىالها مالً ئبشاَيم إلاظالميت الحيىميت ماالهم.

الحعىت املاحعخير، سئيعت كعم حعليم اللغت  ءةىفظيلت ألاظخارة الذهخىسة ممل -2

العشبيت ليليت علىم التربيت والخعليم بجامعت مىالها مالً ئبشاَيم إلاظالميت 

 الحيىميت ماالهم.

غ املاحعخير، املؽشف الزي كذ بزٌ ول حهذ مؽيىس لفظيلت ألاظخار أخمذ مب -3

 الشظالت ئلى نهاًتها. وأجاح وكخه للخىحيه املخىاصل وإلاؼشاف الخام في هخابت َزٍ

 املخىظؼت إلاظالميت فظيلت ألاظخار أظمىعين، سئيغ مذسظت مىبع العلىم  -4

 هذاغان ماالهم

حميع ألاظاجيز وألاظخاراث في كعم حعليم اللغت العشبيت ليليت علىم التربيت  -5

 والخعليم بجامعت مىالها مالً ئبشاَيم إلاظالميت الحيىميت ماالهم.



 ي
 

زباوي هبيرا.الىالذان املدترمان ا -6  للزان سبياوي صغيرا َو

في الخاصت كعم حعليم  1100الأوس ى أن أكٌى ؼىشا هثيرا ألصذكائي في مشخلت  -7

 اللغت العشبيت في الجامعت مىالها مالً ئبشاَيم إلاظالميت الحيىميت ماالهم.

َزا ما سجى الباخثت أن ٌعؼي هللا حعالى لهم الخير، و ًجضيهم حضاء أوفش بععادجين 

ً. ثم وعأٌ املىلى ظبداهه و حعالى أن ًجعل البدث خالصا لىحهه في ا لذاٍس

م و ًىفع لللاسئين أحمعين، آمين ًا سب العاملين.  الىٍش

 

 الباخثت

 

 

 فشا دًبا فىصٍذ

 00041117سكم الليذ: 
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 معخخلص البدث

الظديعاب املفشداث  (Biggs) بيغغغال. " اظخخذام مذخل 1104فىصٍذ، فشا، دًبا. 

هذاغان ماالهم ". البدث املخىظؼت إلاظالميت   بمذسظت مىبع العلىم 

الجامعي، كعم حعليم اللغت العشبيت. وليت العلىم التربيت والخعليم بجامعت 

أخمذ مبلغ  املؽشف:يت الحيىميت بماالهم. مىالها مالً ئبشاَيم إلاظالم

 املاحعخير.

 

 بيغغغالاظديعاب املفشداث، مذخل :  الكلمات املفحاحية

 

غت الهاّمت بديث جخظّمً عليها املعاوي و 
ّ
واهذ املفشداث عىصشا مً عىاصش الل

ذ له  م هفعه أو مً الياجب . و الشخص ظتًز
ّ
غت مً املخيل

ّ
اظخخذام اليلماث فى الل

غت ئرا 
ّ
خص مخىفم على املفشد صادمهاسجه فى الل

ّ
اث مفشداجه ألّن هفاءة مهاسة لغت الش

تي اظخىعب عليها. في حعليم املفشداث ًدخاج ئلى مذخل الخعلم 
ّ
الزي معاعذ ال

خل الخعلم لعهل حعليم و اظديعاب اللغت اٌعخخذم الؼالب مذ .ودساظتها الظديعابها

بيت ًدخاج ئلى مذخل الخعلم ها اللغت العشبيت. في حعليم اللغت العش تخاص ألاحىبيت

املادة خاصتها في املفشداث.   مؽيلت املهمت  اظديعابعهل دمعلم لللعاعذ مالزي 

هذاغان ماالهم ٌعجي في حعليم املفشداث  املخىظؼت إلاظالميت  في مذسظت مىبع العلىم 

خاصت في الفصل الثاوي هي طعيف في اظديعاب املفشداث، فهزٍ الحالت ظخإثش في 

ظديعاب حعليم اللغت العشبيت و كذسة الؼالب. اخذي مذخل مً مذاخل الخعلم ال 

َى مذخل املعشفي الزي ًشهض على  مذخل البيغغغ. مذخل البيغغغاملفشداث َى 

في َزٍ الحالت هي حعليم املفشداث. َزا املذخل ًليغ  و كذسة الؼالب لفهم املادة،

 كذسة الؼالب لفهم حعليم املفشداث على اظاط مذخل الخعلم املعخخذم.

 (Biggs) بيغغغالذام مذخل اظخخ ىصف( ل0َذاف مً َزا البدث هي : وأما أ 

( 1هذاغان ماالهم،  املخىظؼت إلاظالميت الظديعاب املفشداث بمذسظت مىبع العلىم 



 ل
 

الظديعاب املفشداث بمذسظت مىبع (Biggs) بيغغغ الفعاليت اظخخذام مذخل عشفت مل

 هذاغان ماالهم. املخىظؼت إلاظالميت العلىم 

بمذخل  (Quasi Experimentالخجشبي )اظخخذام َزا البدث  مىهج ؼبه   

مذسظت ب خالميزهزٍ البدث الجامعي َى حميع الومجخمع البدث ل الىّمي الىيفي

في  خالميزوعيىت البدث َى ال .هذاغان ماالهماملخىظؼت إلاظالميت  مىبع العلىم 

م. وعييخه في َزٍ 1104/1105للعام الذساس ي  ولىالصف الثاوي مً املشخلت الا 

 البدث هي العيىت امللصىدة .

تي جىصل ئليها الباخثت فهي أّن اظخخذام 
ّ
مذخل  أما هخائج البدث ال

هذاغان  املخىظؼت إلاظالميت مذسظت مىبع العلىم في البيغغغ الظديعاب املفشداث 

= اظديعاب املفشداث  oو ٌ  3017"=الحاظبي-ماالهم به كيمت فعالّيت بىديجت "ث

=  اظديعاب املفشداث  0غير فعاليت ، ٌ( Biggs) بيغغغالباظخخذام مذخل 

ملبٌى  0معياس إلاخخباس َـ . أما له فعاليت( Biggs) بيغغغالباظخخذام مذخل مذخل 

   الحاظىبي" -مشدود ئرا واهذ "ث  0، ٌ 1054/1028   <الحاظىبي" -ئرا واهذ "ث

مشدود  1ف ٌ  1028/   1054أهثر مً  3،17الحاظىبي" -. ألّن هديجت "ث1054/1028

.  0أي ٌ   ملبٌى أو أّن فشوض البدث ملبٌى

غت العشبّيت في مذسظت مىبع العلىم 
ّ
 أما الّخىصّياث ًيبغي على مذّسظىا الل

هذاغان ماالهم أن ٌعخعملىا املذاخل املخىّىعت و الاظتراجيجّيت  املخىظؼت إلاظالميت

غت العشبّيت مثال باظخخذام امل
ّ
لبت في حعليم الل

ّ
، مذخل البيغغغخىّىعت لدشجيع الؼ

غت العشبّيت 
ّ
غت العشبّيت املىاّد الّخعليمّيت ، أن ٌشّجع مذّسظىا الل

ّ
أن ٌعّعذ مذّسظىا الل

م و هعلهم وحعبهم.
ّ
لبت في الّخعل

ّ
لبت بابخياساث املخىّىة إلصالت ملل الؼ

ّ
 الؼ
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Vocabulary is one of the essential elements of language that includes some meanings 

in the use of sentences either from the speaker or writer, someone’s skill in a language 

will be increased if his vocabulary is increased, because the ability of someone’s 

language depends on the vocabulary in which he mastered. In the learning vocabulary, 

learning approach is needed so that students can master it. Approach to learning is 

very important to make mastering and learning a foreign language. In arabic language, 

learning approach is also needed to help teachers of arabic as well as make it easier 

for students to master the vocabulary of the arabic language. Problems that occur in 

the Islamic Junior High School Mambaul Ulum Gedangan-Malang  especially for 

second grade is the lack of Mastering Vocabulary. it will be affect on learning arabic 

language and arabic language skills of students. So in the learning of vocabulary, 

learning approach is needed so that students are easy to mastering it. there are many 

learning approaches for mastery especially Mastering Vocabulary that is biggs 

approach. Biggs approach is one of cognitive learning approaches which centered on 

students ability to understand the subject matter provided,in this matter biggs 

approach also measure ability understand student learning approach based on the use 

of the students. 

The purpose of this research are : (0) to know employing of biggs approach for 

Mastering Vocabulary at Islamic Junior High School Mambaul Ulum Gedangan-

Malang, (5) to measure the effectiveness of employing of  biggs approach for 

Mastering Vocabulary at Islamic Junior High School Mambaul Ulum Gedangan-

Malang. 

This research using  model of research quasi experimental  and  the population of this 

research is the grade two in Islamic Junior High School Mambaul Ulum Gedangan-

Malang.  This Research using purposive sampling that is experimental group and 

controlled group (5a and 5b) 

The research of Employing Biggs Approach for Mastering Vocabulary at Islamic 

Junior High School Mambaul Ulum has the effectiveness with the results of the T-test 

= 8014. with H1 = Mastering Vocabulary by Employing Biggs Approach ineffective 

for students at Islamic Junior High School Mambaul Ulum Gedangan-Malang, 

Malang, H0 = Mastering Vocabulary by Employing Biggs Approach effective for 

students at Islamic Junior High School Mambaul Ulum Gedangan-Malang. H0 

accepted if t –test > 5029 /50.2, H0 is rejected if t-table < 5029/50.2. Because the 
results of the T-test 8014 >  5029/50.2 then reject H1 and H0 is received that 
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Mastering Vocabulary by Employing Biggs Approach effective for students at Islamic 

Junior High School Mambaul Ulum Gedangan-Malang. 

The researcher suggest for teachers of arabic language in Islamic Junior High 

School Mambaul Ulum Gedangan-Malang: They should use various methods and 

stratetigies learning arabic such biggs approach.  Furthermore, they should always 

prepare the material well before starting the class. They also should motivate the 

students by using their creativeness order to lose their bore, lazy and tire. 
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ABSTRAK 

 

Fauzet, Fara, Diba. 5102. Penggunaan Pendekatan Biggs untuk Pengguasaan Kosa 
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Kata Kunci: Penggunaan Pendekatan Biggs, Penguasaan Kosa Kata 

  

Kosa kata  adalah salah satu unsur bahasa yang penting yang mencakup beberapa 

makna dalam penggunaan kalimat baik dari pembicara maupun penulis, kepandaian 

sesorang dalam berbahasa akan bertambah jika bertambah kosa kata yang dia miliki 

karena kepandaian berbahasa seseorang itu tergantung pada kosa kata yang 

dikuasainya. Dalam pembelajaran kosa kata dibutuhkan pendekatan belajar agar siswa 

bisa menguasainya, pendekatan belajar ini sangat penting untuk mempermudah 

pembelajaran dan penguasaan bahasa asing. Dalam pembelajaran bahasa arab juga 

membutuhkan pendekatan belajar untuk membantu guru bahasa arab untuk 

mempermudah siswa Mambaul Ulum Gedangan-Malang khususnya untuk kelas dua 

adalah kurangnya Penguasaan Kosa Kata. Hal ini akan berpengaruh pada 

pembelajaran bahasa arab dan kemampuan bahasa arab siswa. Salah satu diantara 

banyak pendekatan belajar untuk menguasai kosa kata adalah Pendekatan Biggs. 

Pendekatan Biggs adalah salah satu pendekatan belajar kognitif yang berpusat pada 

kemampuan siswa memahami materi pelajaran yang diberikan khususnya 

pembelajaran kosa kata bahasa arab Pendekatan biggs juga mengukur kemammpuan 

memahami siswa berdasarkan pendekatan belajar yang di gunakan siswa. 

 Tujuan penelitian ini adalah : (0) untuk mengetahui Penggunaan Pendekatan 

Biggs untuk pengguasaan Kosa kata di Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum 

Gedangan-Malang, (5) untuk mengukur efektifitas Penggunaan Pendekatan Biggs 

untuk pengguasaan Kosa kata di Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum Gedangan-

Malang. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen quasi dan populasi dari 

penelitian ini adalah siswa kelas dua di Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum 

Gedangan-Malang. Penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok control (5a dan 5b) 

 Hasil penelitian dari pembelajaran kosa kata dengan Pendekatan Biggs adalah  

Penguasaan  kosa kata dengan menggunakan pendekatan Biggs mempunyai 

keefektifan dengan hasil T- test = 8,14 . dengan H
1
 = Penguasaan kosa kata dengan 

menggunakan Pendekatan Biggs tidak efektif untuk siswa Madrasah Tsanawiyah 

Mambaul Ulum Gedanga-Malang, H
0
= Penguasaan kosa kata dengan menggunakan 

Pendekatan Biggs efektif untuk siswa Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum 

Gedangan-Malang. H
0
  diterima jika hasil t        5,29/ 5,.2, H

0
 ditolak jika hasil t-

test  5,29/ 5,.2. Karena hasil T-test 8,14   dari 5,29/ 5, .2 maka H
1
 = di tolak dan 

H
0
= diterima yang menunjukkan bahwa Penguasaan Kosa Kata dengan menggunakan 
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pendekatan biggs efektif bagi siswa Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum Gedanga-

Malang. 

 Sedangkan saran peneliti untuk para guru bahasa arab di Madrasah 

Tsanawiyah Mambaul Ulum Gedanga-Malang adalah: para guru bahasa arab 

seharusnya menggunakan pendekatan belajar serta strategi yang bervariasi dalam 

pembelajaran bahasa arab, salah satunya menggunakan pendekatan biggs. Guru 

seharusnya bisa memotivasi para siswa dengan kekreatifan mereka dalam 

menghilangkan rasa bosan , malas dan rasa capek para siswa serta melibatkan mereka 

secara aktif dalam pembelajaran bahasa arab.   
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اث البدث  مدخٍى
                                        

  صفدت مىطىع البدث

ش املؽشف  أ ............................................................................................................ جلٍش

ش سئ  ب  ................................................................. عت كعم حعليم اللغت العشبيتيجلٍش
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ّ
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ّ
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 ط .......................................................................... معخخلص البدث باإلهذوهيعّيت
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ٌ  الباب  ألاو

 ػاس العامّ إلا 
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اوي الباب
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ت املعشفيت : ٌ املبدث ألاو   8 ............................................................... مفهىم الىظٍش

اوي
ّ
 مذخل البيغغغ: املبدث الث

لت وألاظلىب (0  01 .......................................................... مفهىم املذخل والؼٍش

 00 ............................................................................ مذخل البيغغغمفهىم  (1

 02 ...............................................................................مذخل البيغغغوؽأة  (2

 03 ........................................................................... البيغغغمذخل أَذاف  (3
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ف اظديعاب: املبدث الثالث  05 ......................................................................حعٍش
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 05 ........................................................................................ مفهىم املفشداث (0

 06 .......................................................................................... أهىاع املفشداث (1

 11 ............................................................................ أظاط اخخياس املفشداث (2

 11 .......................................................... الجىاهب املهّمت في حعليم املفشداث (3
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لت حعليم املفشداث (4   11 ............................................................................. ػٍش

 14 ............................................................................................. ع املفشداثهى  (5

 20 ........................................................... عامت في حعليم املفشداثجىحيهاث  (6

 24 ...................................................................... عىاصش اظديعاب املفشداث (7

 

 

الث الباب
ّ
 الث

 مىهجّيت البدث
 26 ...................................................................................  ومىهجه مذخل البدث (0

ا  (1  28 .................................................... مجخمع البدث و عييخه وأظلىب اخخياَس

 27 ............................................................................................... مخغّيراث البدث (2

ا (3  31 .......................................................................................... البياهاث ومصادَس

 30 ...................................................................................... اظلىب حمع البياهاث (4

 31 ................................................................................... اظلىب جدليل البياهاث (5

 32 ....................................................................................... مشاخل جىفيذ البدث (6

 

 الّشابع الباب
هذاغان املخىظؼت إلاظالميت  عً املذسظت مىبع العلىماملبدث ألاّوٌ : ملدت 

 ماالهم

 34 ......................................................................................... املىكع الجغشافي (0
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 مالحققائمة ال
 سكم لحماظم امل

 0 العيرة الزاجيت

سظالت اظدئذان البدث مً حامعت مىالها مالً ئبشاَيم 

 الحيىميت ماالهمإلاظالميت 

1 

سظالت اظدئذان البدث مً مذسظت مىبع العلىم املخىظؼت 

 إلاظالميت هذاغان ماالهم

2 

 3 ظإاٌ مً إلاخخباس اللبلي

 4 ظإاٌ مً إلاخخباس البعذي

 The Revised two-Factor Process Questionnareالاظدباهت 

(R-SPQ-1F)  
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 6 وسكت الاظدباهت مً الؼالب
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 8 وسكت أوؽؼت الخالميز

 01 مادة الظديعاب املفشداث باظخخذام مذخل البيغغغ

دليل البدث في مذسظت مىبع العلىم املخىظؼت إلاظالميت 

 هذاغان ماالهم

00 

 
 



 مظخخلص البحث

الطديعاب املفسداث  (Biggs) بيغغعال. " اطخخدام مدخل 5102فىشٍذ، فسا، دًبا. 

كداغان ماالهق ". البحث املخىططت إلاطالميت   بمدزطت مىبع العلىم 

الجامعي، قظم حعليم اللغت العسبيت. كليت العلىم التربيت والخعليم بجامعت 

أحمد مبلغ  املشسف:يت الحكىميت بماالهق. مىالها مالك إبساَيم إلاطالم

 املاحظخير.

 

 بيغغعالاطديعاب املفسداث، مدخل :  الكلمات املفتاحية

 

غت الهاّمت بحيث جخظّمً عليها املعاوي و 
ّ
كاهذ املفسداث عىصسا مً عىاصس الل

د له  م هفظه أو مً الكاجب . و الشخص طتًز
ّ
غت مً املخكل

ّ
اطخخدام الكلماث فى الل

غت إذا 
ّ
خص مخىفق على املفسداث  شادمهازجه فى الل

ّ
مفسداجه ألّن كفاءة مهازة لغت الش

تي اطخىعب عليها. في حعليم 
ّ
الري مظاعد املفسداث ًحخاج إلى مدخل الخعلم ال

خل الخعلم لظهل حعليم و اطديعاب اللغت اٌظخخدم الطالب مد .ودزاطتها الطديعابها

بيت ًحخاج إلى مدخل الخعلم ها اللغت العسبيت. في حعليم اللغت العس تخاص ألاحىبيت

كلت املهمت املادة خاصتها في املفسداث.   مش اطديعابظهل دمعلم لللظاعد مالري 

كداغان ماالهق ٌعني في حعليم املفسداث  املخىططت إلاطالميت  في مدزطت مىبع العلىم 

خاصت في الفصل الثاوي هي طعيف في اطديعاب املفسداث، فهرٍ الحالت طخؤثس في 

حعليم اللغت العسبيت و قدزة الطالب. احدي مدخل مً مداخل الخعلم الطديعاب 

َى مدخل املعسفي الري ًسكص على  مدخل البيغغع .مدخل البيغغعاملفسداث َى 

في َرٍ الحالت هي حعليم املفسداث. َرا املدخل ًقيع  و قدزة الطالب لفهم املادة،

 قدزة الطالب لفهم حعليم املفسداث على اطاض مدخل الخعلم املظخخدم.



 (Biggs) بيغغعالاطخخدام مدخل  ىصف( ل0َداف مً َرا البحث هي : وأما أ 

( 5كداغان ماالهق،  املخىططت إلاطالميت الطديعاب املفسداث بمدزطت مىبع العلىم 

الطديعاب املفسداث بمدزطت مىبع (Biggs) بيغغع الفعاليت اطخخدام مدخل عسفت مل

 كداغان ماالهق. املخىططت إلاطالميت العلىم 

بمدخل  (Quasi Experimentالخجسبي )اطخخدام َرا البحث  مىهج شبه   

مدزطت ب خالميرهرٍ البحث الجامعي َى حميع الومجخمع البحث ل كّمي الكيفيال

في  خالميروعيىت البحث َى ال .كداغان ماالهقاملخىططت إلاطالميت  مىبع العلىم 

م. وعييخه في َرٍ 5102/5102للعام الدزاس ي  ولىالصف الثاوي مً املسحلت لا 

 البحث هي العيىت املقصىدة .

تي جىصل إليها الباحثت فهي أّن اطخخدام أما هخائج البحث ا
ّ
مدخل  ل

كداغان  املخىططت إلاطالميت مدزطت مىبع العلىم في البيغغع الطديعاب املفسداث 

= اطديعاب املفسداث  oو ٌ  8014"=الحاطبي-ماالهق به قيمت فعالّيت بىديجت "ث

=  اطديعاب املفسداث  0غير فعاليت ، ٌ( Biggs) بيغغعالباطخخدام مدخل 

مقبىل  0معياز إلاخخباز َـ . أما له فعاليت( Biggs) بيغغعالباطخخدام مدخل مدخل 

   الحاطىبي" -مسدود إذا كاهذ "ث  0، ٌ 5022/50,2   <الحاطىبي" -إذا كاهذ "ث

مسدود  1ف ٌ  50,2/   5022أكثر مً  8،14الحاطىبي" -. ألّن هديجت "ث5022/50,2

 أو أّن فسوض البحث مقبىل.مقبىل   0أي ٌ 

غت العسبّيت في مدزطت مىبع العلىم 
ّ
 أما الّخىصّياث ًيبغي على مدّزطىا الل

كداغان ماالهق أن ٌظخعملىا املداخل املخىّىعت و لاطتراجيجّيت  املخىططت إلاطالميت

غت العسبّيت مثال باطخخدام 
ّ
لبت في حعليم الل

ّ
، مدخل البيغغعاملخىّىعت لدشجيع الط

غت العسبّيت أن 
ّ
غت العسبّيت املىاّد الّخعليمّيت ، أن ٌشّجع مدّزطىا الل

ّ
ٌظّعد مدّزطىا الل

م و كظلهم وحعبهم.
ّ
لبت في الّخعل

ّ
لبت بابخكازاث املخىّىة إلشالت ملل الط

ّ
 الط
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Vocabulary is one of the essential elements of language that includes some meanings 

in the use of sentences either from the speaker or writer, someone’s skill in a 

language will be increased if his vocabulary is increased, because the ability of 

someone’s language depends on the vocabulary in which he mastered. In the learning 

vocabulary, learning approach is needed so that students can master it. Approach to 

learning is very important to make mastering and learning a foreign language. In 

arabic language, learning approach is also needed to help teachers of arabic as well as 

make it easier for students to master the vocabulary of the arabic language. Problems 

that occur in the Islamic Junior High School Mambaul Ulum Gedangan-Malang  

especially for second grade is the lack of Mastering Vocabulary. it will be affect on 

learning arabic language and arabic language skills of students. So in the learning of 

vocabulary, learning approach is needed so that students are easy to mastering it. 

there are many learning approaches for mastery especially Mastering Vocabulary that 

is biggs approach. Biggs approach is one of cognitive learning approaches which 

centered on students ability to understand the subject matter provided,in this matter 

biggs approach also measure ability understand student learning approach based on 

the use of the students. 

The purpose of this research are : (0) to know employing of biggs approach for 

Mastering Vocabulary at Islamic Junior High School Mambaul Ulum Gedangan-

Malang, (5) to measure the effectiveness of employing of  biggs approach for 

Mastering Vocabulary at Islamic Junior High School Mambaul Ulum Gedangan-

Malang. 

This research using  model of research quasi experimental  and  the population of this 

research is the grade two in Islamic Junior High School Mambaul Ulum Gedangan-

Malang.  This Research using purposive sampling that is experimental group and 

controlled group (5a and 5b) 

The research of Employing Biggs Approach for Mastering Vocabulary at Islamic 

Junior High School Mambaul Ulum has the effectiveness with the results of the T-test 

= 8014. with H1 = Mastering Vocabulary by Employing Biggs Approach ineffective 

for students at Islamic Junior High School Mambaul Ulum Gedangan-Malang, 

Malang, H0 = Mastering Vocabulary by Employing Biggs Approach effective for 

students at Islamic Junior High School Mambaul Ulum Gedangan-Malang. H0 



accepted if t –test > 5029 /50.2, H0 is rejected if t-table < 5029/50.2. Because the 

results of the T-test 8014 >  5029/50.2 then reject H1 and H0 is received that 

Mastering Vocabulary by Employing Biggs Approach effective for students at Islamic 

Junior High School Mambaul Ulum Gedangan-Malang. 

The researcher suggest for teachers of arabic language in Islamic Junior High 

School Mambaul Ulum Gedangan-Malang: They should use various methods and 

stratetigies learning arabic such biggs approach.  Furthermore, they should always 

prepare the material well before starting the class. They also should motivate the 

students by using their creativeness order to lose their bore, lazy and tire. 
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Kosa kata  adalah salah satu unsur bahasa yang penting yang mencakup beberapa 

makna dalam penggunaan kalimat baik dari pembicara maupun penulis, kepandaian 

sesorang dalam berbahasa akan bertambah jika bertambah kosa kata yang dia miliki 

karena kepandaian berbahasa seseorang itu tergantung pada kosa kata yang 

dikuasainya. Dalam pembelajaran kosa kata dibutuhkan pendekatan belajar agar 

siswa bisa menguasainya, pendekatan belajar ini sangat penting untuk mempermudah 

pembelajaran dan penguasaan bahasa asing. Dalam pembelajaran bahasa arab juga 

membutuhkan pendekatan belajar untuk membantu guru bahasa arab untuk 

mempermudah siswa Mambaul Ulum Gedangan-Malang khususnya untuk kelas dua 

adalah kurangnya Penguasaan Kosa Kata. Hal ini akan berpengaruh pada 

pembelajaran bahasa arab dan kemampuan bahasa arab siswa. Salah satu diantara 

banyak pendekatan belajar untuk menguasai kosa kata adalah Pendekatan Biggs. 

Pendekatan Biggs adalah salah satu pendekatan belajar kognitif yang berpusat pada 

kemampuan siswa memahami materi pelajaran yang diberikan khususnya 

pembelajaran kosa kata bahasa arab Pendekatan biggs juga mengukur kemammpuan 

memahami siswa berdasarkan pendekatan belajar yang di gunakan siswa. 

 Tujuan penelitian ini adalah : (0) untuk mengetahui Penggunaan Pendekatan 

Biggs untuk pengguasaan Kosa kata di Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum 

Gedangan-Malang, (5) untuk mengukur efektifitas Penggunaan Pendekatan Biggs 

untuk pengguasaan Kosa kata di Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum Gedangan-

Malang. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen quasi dan populasi dari 

penelitian ini adalah siswa kelas dua di Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum 

Gedangan-Malang. Penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok control (5a dan 5b) 

 Hasil penelitian dari pembelajaran kosa kata dengan Pendekatan Biggs adalah  

Penguasaan  kosa kata dengan menggunakan pendekatan Biggs mempunyai 

keefektifan dengan hasil T- test = 0,18 . dengan H
1
 = Penguasaan kosa kata dengan 

menggunakan Pendekatan Biggs tidak efektif untuk siswa Madrasah Tsanawiyah 

Mambaul Ulum Gedanga-Malang, H
0
= Penguasaan kosa kata dengan menggunakan 

Pendekatan Biggs efektif untuk siswa Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum 

Gedangan-Malang. H
0
  diterima jika hasil t        5,93/ 5,52, H

0
 ditolak jika hasil t-



test  5,93/ 5,52. Karena hasil T-test 0,18   dari 5,93/ 5, 52 maka H
1
 = di tolak dan 

H
0
= diterima yang menunjukkan bahwa Penguasaan Kosa Kata dengan 

menggunakan pendekatan biggs efektif bagi siswa Madrasah Tsanawiyah Mambaul 

Ulum Gedanga-Malang. 

 Sedangkan saran peneliti untuk para guru bahasa arab di Madrasah 

Tsanawiyah Mambaul Ulum Gedanga-Malang adalah: para guru bahasa arab 

seharusnya menggunakan pendekatan belajar serta strategi yang bervariasi dalam 

pembelajaran bahasa arab, salah satunya menggunakan pendekatan biggs. Guru 

seharusnya bisa memotivasi para siswa dengan kekreatifan mereka dalam 

menghilangkan rasa bosan , malas dan rasa capek para siswa serta melibatkan mereka 

secara aktif dalam pembelajaran bahasa arab.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ولأالباب لاأ

 ساسيات البدثأ

أمقدمة (1

فيازه ومشاعسه ومشاوله، هما أجها أفي الخعبير عً  ًتإن اللؼت هي وطُلت فسد

 .ً و اطلىب مً ألاطالُب التي ٌظخعين بها في خل مشاوله و الاجصاٌ مع ألاخٍس

ىدظب معازفه وحصءا هبيرا مً زلافخه.اب ً ٍو و اللؼت  1لؼت ًخعلم الاوظان مً ألاخٍس

هي الىطُلت الىخُدة التى ٌظخطُع بها الفسد ًخصل بالثلافت ألاخسي و أجها أي اللؼت 

ت السوابط الفسدًت والخفاهم بين ألامم. و حعخبر اللؼت العسبُت  عىصس أطاس ي في جلٍى

بتراثها ألادبي الضخم إخدي اللؼاث العظُمت في العالم. فمىر العصىز الىططي 

إلاُت التي حعلتها إخدي لؼاث العالم العظُمت. وباليظبت إلى جمخعذ هره اللؼت العا

مدي جأزيرها حعخبر أعظم اللؼاث الظامُت الُىم و ًيبغي أن حعخبر واخدة مً اللؼاث 

 2اإلاهمت في العالم.

و اللؼت العسبُت هي لؼت العسب وؤلاطالم. وأعظم ملىمت اللىمُت العسبُت، 

ز وهماء في العصىز الحدًثت تهُأث اللؼت وهي لؼت خبت كىمُت، عاشذ دهسها في جطى 

عىامال حدًدة للخطىز والخلدم، فلد ازجلذ الصحافت واهدشس مجمع اللؼت العسبُت 

وهي آلان اللؼت السطمُت في حمُع ألاكطاز، أصبدذ اللؼت العسبُت لؼت الخفاهم بين 

ؼىي الشعىب العسبُت للثلافت العسبُت ، وهرلً أن اللؼت العسبُت هي اإلاظهس الل

فت.واهذ اللؼت العسبُت أهثر اهخماما في  م وألاخادًث الىبىٍت الشٍس لللسآن الىٍس

حعلُمها  اما في اإلادازض و اإلاعاهد، ألجها لؼت اللسآن وألاخادًث الىبىٍت و لها دوز هام 

  3ليىجها ذاث أدب حُد وأطلىب خظً. 

                                                             
ذ : مىخبت الفالح، دون الظىت(، ص: مىخبت الفالح جدَزع الفىىن اللؼت العسبُت،على أخمد مدوىز،   1  . 45)اليٍى
بي ( ، )الل 2  23اهسة : داز العلم( ص.فخحى علي ًىوع، جصمُم مىهج لخعلُم اللؼت العسبُت  لألحاهب ) بدث ججٍس
ظها )بمياطان :   3 لت جدَز  .7دون الظىت(، ص:  STAIN Pamekasan Pressأخمد مخلص، مهازة الىالم وطٍس



طخماع، إن اللؼت العسبُت جخيىن في حعلُمها مً أزبع مهازاث هي مهازة الا 

مهازة الىالم، مهازة اللساءة،و مهازة الىخابت، و جخيىن على زالزت عىاصس هي 

ب علُه الا ألاصىاث، اإلافسداث والتراهُب.  طخماع هى الفً اللؼىي الري ًجب الخدٍز

مً البداًت. والىالم هى الخعبير الشفىي. واللساءة جخظمً ألادب والىصىص 

سي والخط وؤلامالء.وألاهاشُد واللصص وػير ذلً. والىخ  4ابت جخظمً الخعبير الخدٍس

هما اجضح أن الخعلم هى وشاط عملي،هثير مً الطالب في الخعلم ًىاحه  

صعىباث الخعلم هي الحالت التي جيىن اإلاىادالدزاطُت حعخبر صعىباث وجيىن 

حد صعىبت  في اطدُعاب اللؼت العسبُت.  في هره ى مشىالث لدحهم. وبعبازة أخسي، ج

 كدصعىبت الخعلم جيىن جأزير طالبُا على هجاح دزاطتهم و كدزتهم. ؤزس الحالت، جـ

ًخفىس الىاض أّن طبب هجاح الخعلم هى اللدزة الرهىُت، بل في الحلُلت أن هجاح 

الطالب لِع في اللدزة الرهىُت فلط.هىان ًىحد عىامل التي جخعلم بىجاح 

علم اللؼت العسبُت صعىباث في حالطالب،اخدي مً عىامل هي صعىباث الخعلم. 

ت اهخمام الخعلم، وهره طخؤزس على 
ّ
عدًدة، و مً اخدي منها هي الصعىبت في كل

كدزتهم. اخدي مً صعىباث حعلم الطالب هي صعىباث الطدُعاب الطالب في 

 اإلافسداث.

مً عىاصس اللؼت العسبُت بدُث ًخظمً اطدُعاب  عىصس إن اإلافسداث هي  

ي و اطخخدام اليلماث، وطيرجفع اطدُعاب الفسد في اإلافسداث على فهم اإلاعاو

اإلافسداث عىد ما اشدادث عداد اإلافسداث. ألن هفائت مهازة لؼت الشخص ي هي جخىكف 

مً  على اإلافسداث التى اطخىعبها. ومً أهداف حعلُم اإلافسداث هي جىفير اإلافسداث

لماث فلط، الطالب، والًساد بهرا أن الطالب ًجب عليهم أن ًدفظىا عددا مً الي

ولىً اإلاساد مىه أن الطالب ًلدزون على فهم معاهيها واطخخدامها بالجمل في هاخُت 

ت.هما اجضح البُان في الظابم أن ًشفهُت أم ٌ ٍس دخل الخعلم جأزير على هجاح مدٍس

                                                             
 .55، ص:  مسحع طابمعلى أخمد مدوىز،   4



هىان  . (Biggs) عؼبُؼالمداخل الخعلم اإلاىحىدة هي مدخل  أخدالطالب و مً 

في  منها (، اخديBiggsاطخخدام مدخل البُؼؼع ) التي جبدث أهمُت  بدىر هثيرة

في حامعت  (Marton) م الري ًخيىن مً  مجمع الباخثين  و مازجىن 1975العام 

 ( جطّىز هرا اإلادخل.1991الظىٍدًا، زم حىن بُؼؼع )(Gottenberg)  ػىجيبىزغ 

دزطت مدخل فلدمذ الباخثت بدهها في هرا اإلاهمُت اطخخدام أعلى  ااعخماد

الباخثت هره اإلادزطت   ثخخاز ، االعلىم هراػان اإلاخىططت ؤلاطالمُت ماالهممىبع 

اعخمادا على ذلً،لُعسف اطخخدم مدخل البُؼؼع ألجها جفظل اللؼت العسبُت. 

(Biggs على كدزة الطالب في اللؼت العسبُت خصتها في اإلاؼسداث. فلدمذ الباخثت )

بمدزطت طدُعاب اإلافسداث ال ( Biggsاطخخدام مدخل البُؼؼع )" على اإلاىطىع 

 هداػان ماالهم ". اإلاخىططت ؤلاطالمُت مىبع العلىم

 

أ( أسئلة البدث2

 ( في اطدُعاب اإلافسداث ؟Biggsهُف اطخخدام مدخل البُؼؼع ) .1

مامدي فعالُت اطخخدام مدخل الخعلم بُؼؼع على اطدُعاب اإلافسداث في  .2

 ؟ هداػان ماالهم اإلاخىططت ؤلاطالمُت بمدزطت مىبع العلىماللؼت العسبُت 

 

أ( أهداف البدث3

د بُاجها فهي:  بالىظس إلى اطئلت البدث الظابلت، فاألهداف التي جٍس

في اطدُعاب اإلافسداث بمدزطت  (Biggsمدخل البُؼؼع )اطخخدام  ىصفل. 1

 . اإلاخىططت ؤلاطالمُتهداػان ماالهم مىبع العلىم

اطدُعاب اإلافسداث في مدخل الخعلم بُؼؼع على اطخخدام . إلاعسفت فعالُت 2

 اإلاخىططت ؤلاطالمُتهداػان ماالهم. بمدزطت مىبع العلىم اللؼت العسبُت



 ض البدثوأ( فزأ4

مدخل البُؼؼع  اطخخدام البدث هماًلي : " إن فسوض الباخثت وطعذ

(Biggs) اإلاخىططت ؤلاطالمُت فعالُت الطدُعاب اإلافسداث بمدزطت مىبع العلىم 

 هداػان ماالهم "

 

أ( أهمية البدث 5

ت -أ  ألاهمُت الىظٍس

جخعلم بخدَزع حعلُم اإلافسداث  التيأن جيىن معلىماث التي ًمىً جطبُلها 

 .( Biggs)البُؼؼع   باطخخدام مدخل

 ألاهمُت الخطبُلُت -ب

عا، جطىزا معازفها و علىمها جخطّىز  أن ، هفظها ( للباخثت1  جيىن  وأن طَس

 عامت واإلاجخمع خاصت هاخُات في بها مىخفعت

الطدُعاب  الخعلم مدخل عً حعلُمُت معلىماث خصاهت جىفس ( للمدزطت،2

 اإلافسداث

 اإلافسداث لخعلُم همىدحا جيىن  أن ( للمدّزض،3

 اإلافسداث  بخعلُم كدزةهم جىمُت في للخالمُر مظاعدة جيىن  أن ( للخالمُد،4

 

 

 

 



أ( خدود البدث6

 :أ.الحدود املوضوعية  

الطدُعاب  (Biggsمدخل البُؼؼع )خددث الباخثت هرا البدث  اطخخدام  

في حعلُم اللؼت العسبُت  ذواه تياإلافسداث في حعلُم اللؼت العسبُت . لىثرة ألابىاب ال

للفصل الثاوي، فدّددث الباخثت في الباب ألاٌو و الثاوي مً ذلً الىخاب، هما : 

 "أوشطتي في اإلادزطت” و ”الظاعت“

 املكاهية     : ب.الحدود

جطبُم الباخثت هرا اإلادخل في مدزطت مىبع العلىم  اإلاخىططت ؤلاطالمُت 

هداػان ماالهم، وأما عُىت البدث هي الفصل الثاوي في مدزطت مىبع العلىم 

 اإلاخىططت ؤلاطالمُت هداػان ماالهم 

 :أأج.الحدود الزماهية

في اإلاسخلت   م 2515/2516ٌعلد هرا البدث الجامعي في العام الدزاس ي  

 الاولى.

أ( ثدديد املصطلحات7

و حظخخدم الباخثت في هرا البدث عددا مً اإلاصطلحاث، و لدظهُل البدث 

 طىف حعّسف الباخثت اإلاصطلحاث اإلاظخخدمت هما جلي :

ًسهص على كدزة الرهىُت عً  تيخل الخعلم الامً مد أخدمدخل البُِؼع ، .أ 

 الطالب و فهم اإلاادة



  5إدزان أو اللدزة على فعل ش يء أو اطخخدمهفهم اطدُعاب هى  .ب 

 6اإلافسداث هي  حمُع اليلماث اإلاظمىهت في اللؼت العسبُت .ج 

 

أ(  الدرسات السابقة8

( Biggsم مدخل البُؼؼع )او لم ججد الباخثت البدث العلمي في اطخخد

عاب اإلافسداث في اللؼت العسبُت فلرلً هرا البدث هى بدث حدًد. وأما ُالطد

أالظابلت هما ًلي :الدزطاث 

عوامل هجاح البدث الري كامذ به لُىدا فَسع جدذ اإلاىطىع : "  – أ 

لطلبت الجامعت اإلافخدت  ( "Biggsاسحخدام مدخل البيغغس )في الطالب 

( جىحد عالكت بين مدخل 1م.  و هخائج البدث هي: 2511بئهيلتره طىت 

اث الطلبت عً ٍمظخى  (2الخعلم عً الطالب و هُفُت الخعلُمُت عً اإلاعلم  

( مدخل 3( اعخماد على الخعلمُت و الخعلُمُت. Biggsمدخل البُؼؼع )

لت الخعلُمُت و الدافع. مىهج Biggsالبُؼؼع ) ( ًخظمً على العىائد، طٍس

في هرا البدث : مدخل البدث فُه هى اإلادخل الىُفي و هىعه إحسائي 

 صفي. 

رفزدات ف  املدرسسة جعليم املبدث مً خظً علي بعىىان البدث : ال –ب

ل  سيراهج بنحين ) . و أهداف البدث هي : (2003الثاهوية الحكومية لاوس

لت اإلاظخخدمت فى حعلُم اإلافسداث فى اإلادّزطت الثاهىٍت  معسفت الطٍس

الحيىمُت ألاّولى طيراهج بىتن، و معسفت اطخخدام و طائل ؤلاًظاح فى 

                                                             
ظها، )عان   5 م عباض الىئلي، اللؼت العسبُت  وطسائم جدَز م(  2555الشسوق، ألازدن : داز  –طه علي خظً الدلُمي وطعاد عبد الىٍس
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ت الحيىمُت ألاّولى طيراهج بىتن ، و معسفت  حعلُم اإلافسداث فى اإلادّزطت الثاهٍى

هخائج الخلىٍم مً حعلُم اإلافسداث فى اإلادّزطت الثاهىٍت الحيىمُت ألاّولى 

طيراهج بىتن .و مىهج البدث هى بدث الصف ؤلاحسائي . و هخائج البدث هي 

ت فى اإلادّزطت الثاهىٍت الحيىمُت ألاّولى  ُّ ؼت العسب
ّ
ع مفسداث الل لت جدَز : طٍس

ظه بلساءة اإلالالت زم ًبدث طيراهج بىتن حع خبر وافُت ألن اإلادّزض بدأ جدَز

عً اإلافسداث الصعبت بمشازهت الدازطين و ًىخبها على الّظبىزة ، و طائل 

ؤلاًظاح التى اطخخدمها اإلادّزض فى الّخعلُم كلُلت ، و لِع للمدّزض طعي و 

ري  جفىير فى إًجاد الىطائل ألاخسي و جىفُر الخلُُم في جدَزع اإلافسداث
ّ
ال

 .7كام به اإلادّزض هى جلدًس العمل و جلدًس الّىدُجت

"دراسة الوصرفية عن البدث الري كامذ بها إًسا عادًلُا جدذ اإلاىطىع  –ج

لطالب في قسم علوم النرفس ي الذهني في  (Biggs) بيغغسالمدخل 

لطلبت الجامعي كظم علم الىفس ي  الجامعة املسيدية مزهاثا باهدوهق "

( العىامل الري ًأجثر إلادخل 1.أهم الىخائج في هر البدث هي : 2559طىت 

لت ب( 2 .  (Internal Factor)تالخعلم مً الطالب هى العىامل الداخلُ طٍس

افع الطالب في كظم علىم الىفس ي و الخعلُمُت عً اإلاعلم ًأجثر على د

 .الرهني

 فسق بين الدزطاث الظابلت و هره الدزطت  1.1 الجدٌو 

 هره الدزطت الدزطاث الظابلت

ع طىت  .1 ، العىامل 2511لُىدا فَس

لُعسف هخائج الطالب باطخخدام 

سخلت اإلا. هرا البدث لطالب في 1

، اطخفاداث الباخثت في هرا تاإلاخىطط
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(.  مىهج في Biggsمدخل البُؼؼع )

هرا البدث : مدخل البدث فُه هى 

اإلادخل الىُفي و هىعه إحسائي صفي. 

هرا البدث لطالب مسخلت الجامعت   و

 و في دزطت علم الىفس ي

البدث اهمُت اطخددام مدخل البُؼؼع 

(Biggs في حعلُم اللؼت العسبُت ) 

( جدذ اإلاىطىع: 2553خظً علي ). 2

سة الثاهوية  جعليم املرفزدات ف  املدرس

ل  سيراهج بنحين. الحكومي و ة لاوس

 مىهج البدث هى بدث الصف ؤلاحسائي

. هرا البدث في دزاطت حعلُم اللؼت 2

العسبُت خاصت اطدُعاب اإلافسداث لطالب 

مدزطت اإلاخىططت فصل الثاوي باطخخدام 

 (Biggsمدخل البُؼؼع )

،جدذ 2559إًسا عادًلُا طىت . 3

اإلاىطىع: دزطت الىصفُت بين مدخل 

بُؼؼع و الطالب في علىم الخعلم 

الىفس ي الرهني في الجامعت اإلاظُدُت 

البدث  في هرا  مسهاجا باهدوهم. مىهج

 هى الىمي الىُفي. 

. هرا البدث في حعلُم اللؼت العسبُت 3

خاصت الطدُعاب اإلافسداث باإلادزطت 

 ؤلاطالمُت  مىبع العلىم اإلاخىططت

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 الثاوي بابال

 إلاطار الىظري 

 

 مفهوم الىظريت املعرفيت:  ول املبحث لا 

واهذ الاججاَاث في غلم الىفع كد بدأث جظهس في وكذ مبىس مً اللسن 

،ً بُد أنها حظُوس غلى مُادًً الخػلم والخػلُم ئال في الىـف الثاوي مىه،  الػؼٍس

م 8978هخابا في غلم الىفع التربىي غام  (Ausubelوبخاؿت غىدما أؿدز أوشوبل )

. ًسي أوشوبل أهه ًيبغي أن Educational Pshychology: A Cognitive Viewغىىاهه: 

جيىٍىه وفىٍس وحصءا مهما وا ًيىن الخػلم ذا مػنى خلُلي غمُم لدي اإلاخػلم مسجب

ػلد أن  َرا مً شدـِخه وأن ًيىن غىها له غلى فهم الحُاة والػالم مً خىله. َو

لت مترابوت مخىاطلت  الىىع مً الخػلم لً ًخم ما لم جلدم اإلاػلىماث للمخػلم بوٍس

ت  8بدُث جخـل مػلىماجه الجدًدة بمػلىماجه الظابلت. وبسش الخفىير في َرٍ الىظٍس

ت.  لت الظمػُت والؼفٍى ً: أولهما الىلد الؼدًد الري وحه للوٍس هسد فػل ألمٍس

لي الخىلُدي وزاهيهما ما اطخجد مً دزاطاث لغى  ٍت خاؿت في مجاٌ الىدى الخدٍى

 2ومً دزاطاث هفظُت خاؿت في مجاٌ غلم الىفع اإلاػسفي.

سدس  ت اإلاػسفُت أن الخػلم َى هدُجت إلاإزساث خازحُت فلى َو وجسفم الىظٍس

أجباغها مً الظلىهُين الرًً ٌػخلدون أن غلل اإلاخػلم َى ؿفدت بُلاء حظُوس 

إ ُئُت ما ًتراغليها الػىامل الب ت اإلاػسفُت أَمُت ءي لها مً أفياز ٍو زس أجباع الىظٍس

                                                             
ص بً ئبساَُم الػـُلي 1 ت والىفظُت و حػلُم اللغت الػسبُت  .غبد الػٍص ت اللغٍى اق : موابؼ الخلىُت . الىظٍس . م 8999ٌ / 8421الٍس
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خدىم فيها وأن البِئت لِظذ هي اإلاسحؼ ألاٌو وألاخير في الخأزير  الدوز ؤلاًجابي ٍو

 .    3ئًجابا أو طلبا في هدُجت الخػلم

فالػلل َى الري ًخخاز مً بين اإلادزواث الحظُت واإلاثيراث ما ًىاطب 

ى ا لري ًـىف َرٍ اإلادزواث و ًسبى بُنها وبين الدبراث خاحاث اإلاخػلم وزغباجه َو

الظابلت، زم ًددد بىاء غلى ذلً هىع الاطخجابت اإلاالةمت خظب الظسوف اإلادُظت 

 4باإلاخػلم.

 

 بيغغسالاملبحث الثاوي : مفهوم مدخل 

 مفهوم املدخل و الطريقت و لاسلوب (1

بػلها بػم ( َى مجمىغت مً الافتراكاث التي جسبى Approachاإلادخل ) 

لغت و هبُػتي غالكت مخبادلت، َرٍ الافتراكاث جخـل اجـاال وزُلا بوبُػت ال

ظها و حػلمها.  لت )الما أجدَز ع Methodوٍس ( هي ول ما جخلمىه غملُت الخدَز

ع  اكُاث أم الػلىم أو الطىاء أواهذ جدَز ىطُلي، فالخدَزع وله طىاء اإلاٍس

والاهخلاء، و بػم  الاخخباز اع أوان حُدا أم زدًئا ًجب أن ًخلمً بػم أهى 

بخالف ألاطلىب  5ىطاةل وأطالُب الػسق.الأهىاع الخىظُم و بػم 

(Technique فاهه الدوى والخدابير والدوىاث والىطاةل التي جأخد ميانها )

مً غملُت في اإلاىاكف  َداففػال في خجسة الدزاطت وحظخخدم لخدلُم ألا 

جب أن جسجبى َرٍ الدو ى والخدبير والدوىاث ازجباها كىٍا الخػلُمي ذاجه، ٍو

لت، وبال مباإلهاز الػا ًجب أن ًيىن بُنها وبين اإلادخل ألاطاس ي  خليللوٍس

لت  اوسجام واحظاق وامل.  وبػبازة أخسي، أن اإلادخل َى ؤلاهاز الػام للوٍس

                                                             
ت والخوبُم .ؿالح غبد اإلاجُد الػسبي  3  83ؾ.  . م 8988بيروث: مىخبت لبىان، . 8 –ن  .حػلم اللغاث الحُت وحػلُمها بين الىظٍس
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5 M.Abdul Hamid, dkk.  Pembelajaran Bahasa Arab-Pendekatan-Metode-Strategi-Materi 
dan Media, (Malang: UIN-Malang Press,8002 ), hal.8-3 



لت  لت هي ؤلاهاز الػام لألطلىب و ألاطلىب َى الـىزة ؤلاحساةُت للوٍس والوٍس

مىً اللٌى بم  ٍو
 
لت التي جخوابم بدوزَا ػنى ا خس أن ألاطلىب َى جىفُد الوٍس

 6مؼ اإلادخل.

 

 بيغغسالمفهوم مدخل  (2

َى مدخل الخػلم الري ٌػوي الاَخمام الداؾ في  (Biggs) بُغغعالمدخل  

، 8976في غام  7.تطتراحُالا والب بىاء غلى الدافؼ و غملُاث الخفىير مً ال

ف ان ًىخب (Roger Saljo) ىجو زوحس طال ( (Martonمازجىن  دخل مالىخب غً حػٍس

 والػالم اإلاػسفي غً الجامػت َىهم( John Biggs)س حىن بُغغع ٍالخػلم زم جوى 

لت باإلاػنى الَرا اإلادخل حصء غً  8وىهم. ت اإلاػسفُت التي جخددر غىه لِع هٍس ىظٍس

دي اإلاػسوف لدي الظلىهُين وئهما َى مرَب أو مدخل مً مداخل حػلُم ُالخلل

اللغت ألاحىبُت. ًمىً أن ًىدزج جدخه غدد مً الوساةم، وأن ًوبم في ؿىز مخخلفت 

ت اإلاػسفُت  اغخماد غلى 9مً ألاطالُب وؤلاحساءاث وألاوؼوت. كد بدث ، الىظٍس

و ًلظم  مُغملُت الخػل فيىُفُت الوالب لم  8976جىن و طالجى في الػام ماز 

 ن َما :يالوالب الى فسكخ

  (Surface Approach)دخل الظويياإلا .8

  (Passive) الخلمُر الري ٌظخخدم َرا اإلادخل طُػلم اإلاادة بغير فّػاٌ 

 طُػلم الخلمُر لُإّدي أَلُت الدزض فلى.وكػف الفهم. 

 (Deep Approach) دخل الداخلياإلا .2
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2 Muhibbin Syah.Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 0212) Hal :621 
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طُػلم الخلمُر اإلاادة بدماطت وزغبت. الخلمُر الري ٌظخخدم َرا اإلادخل 

سبى الخلمُر بين اإلاػسفت و الدبرة   طُفىس بىاكد ٍو

( والػالم اإلاػسفي ًبّين ان 8998) (John Biggs)حىن بُغغع  بػد ذلً،

ٌػسف  .بػد ذلً،طتراحُتهماو  مدافػه دم الوالب مدخل الخػلم بىاء غلىٌظخخ

ن أُغغع ، ًخطح حىن ب الخػلم أَدافالخػلم و مدخل الػالكت بين  حىن بُغغع

 81ي :لالػملُت الخػلمُت هما ج

 

  مدخل الخػلم

 

  

 

 

 

 

 

 

 

هم لُإدي مدخل الخػلم َى غىـس ن مأ (John Biggs) اجطح حىن بُغغع

الخػلم. َىان ًىحد بدىر الىثيرة مىر طىين غدًدة الري ًبّين ان الوالب  أَداف

يؼس  الػملُت الخػلمُت، زم حىن بُغغع ًلّظم تو مدخل الخػلم َما اطاطُ  ٍو

 : 88جليو اطتراحُخه هما  هدافػل الخػلم غً الوالب اغخماد غلى خمد
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 2مرجع نفسه،ص.  

 االختبار
 

 ادلعارف ادلضية
 الكفاءة

 القدرة الذهنية
 خلفية الفرد

 التابع
 اسلوب التعليم

 الوظائف
هيكل الدرس 

الدافع 
 االسرتاجية

 الفرديأهداف  
 فكرة الفردي

 الفحر



 2.8حدٌو 

 مظخىٍاث مدخل البُغغع اغخماد غلى الدافؼ واطتراججُت غً الوالب

 الاستراججياث الدوافؼ ث الخعلميامسخو 

 

 دخل الظويياإلا.8

(Surface Approach) 

 

َم الدافؼ مً أ

دي الوالب َى لُإّ 

 كُمت الدزض فلى

 

الوالب غً دزض ًىّسز 

 اإلالُت بُدّدد الّدزض

 

 

 دخل الداخلياإلا. 2

(Deep Approach) 

 و  مهازاث خدلمالخػلم لُ

 الوالب هفاءة

الخػلم بلساءة الجُدة غً 

الدزاطُت و ًيخج  ادةاإلا

فت الجدًدة  اإلاػٍس

 دخل الخلدًسي اإلا.3

(Achieving Approach ) 

 

الدزض  َلُتأاغخماد غلى 

الفسدي واللُمت  أَدافو 

 الدزضبملل الجُدة 

ًّخدد الوالب غً اإلاػسفت 

 اإلالُت و الحاكس

 

  بيغغسالوشأة مدخل (3

ت اليؼأة اإلاػسفُت ،  (John Piaget) م حان بُاحُت 8927في الػام    هخابا هظٍس

طاض الػملُت الخػلمُت هي  أن أالوالب للخػلم . ًسي حان بُاحُت اجطح هُفُت 

ت جيىن أٌو ألاواةل مً مدخل  82الوفل في بُئخه.ألاوؼوت غً  َرٍ الىظٍس

ًبدث أطلىب الوالب في كساءة (marton)م مازجىن  8971زم في الػام  .بُغغعال

 :83خليحاباث الوالب في الخـيُف الئء، زم ًلّظم و اإلاادة الدزطُت و فهم اإلالس 
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 خػلم لتركُت اإلاػلىماث  ال .8

 الخػلم لحفظ اإلاىاد .2

مػسفت الحلاةم، و اإلاهازاث و ألاطالُب الري ًمىً هدظاب الخػلم ال .3

 ًفدظه الوالب  واطخخدامه لحظب الحاحت

 أحصاء الدزطت اإلاػىىٍت أو مجسدة التي جىّزن  الخػلم هػملُت .4

ت و غملُت الفهمُت الىاكػُت ب.  5 لت اإلاخخلفت الالخػلم هػملُت جفظيًر وٍس

 التي جىّزن غلى فهم اإلاجمل. 

 بيغغسالمدخل  أهداف(4

جىمُت اللدزاث الرَىُت لدي الوالب في مجاٌ حػلم اللغت، مً خالٌ  .8

 الخدزبي غلى أطاض ؤلاهخاج

را ًخولب مىه الترهيز غلى  ثحػل الخػلم ذا .2 مػنى لدي الوالب، َو

 حاهب اإلاػنى والخأهد مً فهمه له، وزبوه بخبراجه ومػازفت الظابلت.

للغت، والخأهُد غلى أنها ئػػاز اإلاخػلمين بأَمُت اللىاغد في اهدظاب ا .3

هظام دكُم مىلً ولِظذ أػياال وكىالب طودُت ًمىً خفظها 

 واطترحاغها في مىاكف مؼابهت

الاَخمام بالفسوق الفسدًت بين اإلاخػلمين، وبخاؿت في اإلاهازاث ألازبؼ، ألن  .4

ا  ول ئوظان لدًه كدزة خاؿت في حػلم مػُىت دون غيَر

ألام للمخػلمين أو أي لغت وطُوت، غت لاإلادخل الًدسم الاطخػاهت ب َرا .5

 ما دام أنها حظهم في فهم الوالب للدزض فهما مػسفُا.

ت حصء مهم مً اليؼان اللغىي داخل الفـل،  .6 جـىٍب ألاخواء اللغٍى

 هدف بمجسدة مػسفخه بلىاغدَايلب مً اإلاخػلم أن ٌظخػمل اللغت ئذ ًو

 

 



 بيغغسالخطواث الخعليم بإسخخدام مدحل (5

 :84ػلُم في كصء َرا اإلادخل ماًليمً خوىاث الخ

 ًبدأ اإلاػلم ٌؼسح اإلافسداث زم كسب ألامثلت  .أ 

لم ًخبر اإلاػلم الخالمُر باإلاىكىع الري طِخػلمىهه زم ٌؼسح اإلاػ 

لسب أمثلت غليها بالـىزة أو بالجملت ًاإلافسداث باإلاىكىع اإلاىاطب و 

 اإلاىاطبت.

 حػلُم مىاكف ذاث مػنى مً ألاوؼوت  .ب 

دافػه في حػلم اللغت  أوؼوت الراث اإلاػنى لوالب طيرفؼٌػوي اإلاػلم 

 أوؼوت الراث اإلاػنى هي ألاوؼوت التي جسفؼ و جخجّدد مػسفتهم. الػسبُت. 

 ٌظخخدم اإلاػلم اللغت الىطُوت .ج 

ُم اإلافسداث، وكد ٌؼسح ٌظخخدم اإلاػلم اللغت الىطُوت لظهىلت حػل

لى اللغت الىطُوت ئت م أو لغت الهدف أو بهما مػا. الترحملغت ألا اإلاػلم ب

. في َرٍ الحالت 85ًمىً أن ًلجأ ئلُه اإلاػلم لخىكُذ مػنى اليلمت

ٌػوى اإلاػلم جداعي اإلاػاوي مً اليلمت )مدزطت( مثل 

:class,study,teacher 

 جصحُذ ألاخواء حصء ال ًخجصأ مً اليؼان اللغىي في الفـل  .د 

ب لوالب لُػسف فهم الوالب. و ئد ًىحد ألاخواء  ٌػوي اإلاػلم الخدٍز

 مً حىابهم البد أن ًصّح اإلاػلم .   

ت بخى واخد ًبدأ بالفهم اإلاًمس الخػلُم في كىء َرٍ الى .ٌ  و  ػاويظٍس

 ًيخهي بخفم اإلافسداث وبدزاطت الجملت اإلاىاطبت.

الري ًسجبى باإلاىكىع لخىمُت اللدزاث  ػاويًبدأ الخػلُم بالفهم اإلا

 .  الرَىُت . زم ًيخهى بخفم اإلافسداث إلامازطتهم
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 و. ًلِع اإلاػلم الخالمُر باطدباهت 

 The Revised two-factor Study  ًلِع اإلاػلم الخالمُر باطدباهت

Process Questionnaire . َرٍ الاطدباهت إلاػسفت مظخىٍاث اإلاظخخدمت

 غً مدخل البُغغع.

 الاسديعابحعريف :  لثاملبحث الثا

ى فهم  –ٌظخىب  –ب غلغت مـدز مً " اطخى  الاطدُػاب اطدُػابا"  . َو

ت هساد باطدُػاب َىا طُوسة أو ًلابلاإلائدزان ، و  ى غلى mastery"   باإلهجلٍص "  َو

َى الهدف النهاتي لػملُت  طدُػابفىدي، الا أفػل ش يء أو اطخخدمه. وكاٌ مدمىد 

ى غملُت جيىًٍ مػان جيؼأ مً الخيامل بين اإلاػلىماث التي ًلدمها  اللساءة، َو

الىف و اإلاػلىماث اليامىت في خلفُت اللسب اإلاػسفت. أما في حػلُم اإلافسداث أن ًخػلم 

لت الاػخلاق منها،نػفهم مبىوم خسوفها ، للوالب ا أو  ها مظخللت ، أو مػسفت هٍس

ىفاءة في حػلُم اإلافسداث َى أن الذ. ئن مػُاز ُوؿفها في جسهُب لغىي صحمجسد 

 إل غلى َرا وله با ًيىن الوالب كادزا
 
ى  خسكافت ئلى ا الًلل غً َرا وله أَمُت، َو

دُػاب اإلافسداث في اط 86.تاإلاىاطب جملتمت اإلاىاطبت في الم اليلاطخخدا فيكدزجه 

 :يللمػلم، ه همتجىحد اإلاىاد اإلا

وؼوتهم في أب و اوؼوتهم في حػلُم اإلافسداث. اءة الوال جسكُت هف .8

ع اإلاىاد غً اإلاػلم ، )ب( ٌػّد الوالب لحفظ ا: )أ( اطخم يحػلُم اإلافسداث ه

ًلُم اإلاػلم لُخدـل اإلافسداث )ج( خفظ اإلافسداث حُدا و صحُدا )د( 

 حػلم اإلافسداث.الدالؿت غً حػلُم و 

 فظ اإلافسداث حُدا.حالػسبُت لءة و اإلاهازة في اللغت جسكُت الىفا .2
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 املفرداث  : رابعاملبحث ال

 مفهوم املفرداث (1

ت  ؤلاهدووظُت ألفها ئًخٌى و  –اإلافسداث هما ذهسث في اللامىض ؤلاهجليًز

واإلافسداث في اؿوالح اللامىض للغت ؤلاهدوهِظُت هي  87ػاذلي هي كاةمت اليلماث.

  88كاةمت اليلماث.

( اليلماث 2( حمُؼ اليلماث اإلالمىهت في اللغت، )8اإلافسداث هي ) كاٌ أخيادًت ئّن 

التي اطخىغب غلُه الصدف أو اليلماث التي ٌظخخدمها حماغت في هفع البِئت، 

( في غلم اللغت لِع حمُؼ اليلماث مفسداث، 4( اليلماث اإلاظخخدمت في الػلىم، )3)

ي جىظم هجاةُت ومػها ( كاةمت اليلماث والػبازاث واإلاـولحاث في اللغت الت5)

 89جددًدَا.

( 2( حمُؼ اليلماث اإلالمىهت في اللغت، )8أما اإلافسداث غىد طىحُوا فهي )

(  اليلماث اإلاظخخدمت في الػلىم، 3اليلماث التي ٌظخىغب غليها اإلاخيلم والياجب، )

 21( كاةمت اليلمت اإلاىظمت مؼ البُان اإلاىحص مثل اللامىض /اإلاعجم.4)

دواث حمل اإلاػنى هما أنها في ذاث الىكذ وطاةل للخفىير، ئذن اإلافسداث هي أ

د.  وباإلافسداث ٌظخوُؼ اإلاخيلم أن ًفىس زم ًترحم فىٍس ئلى ولماث جدمل ما ًٍس

وغادة ما جىدظب اإلافسداث في اللغت الاحىبُت مً خالٌ مهازاث الاطخلباٌ وهي 

 الاطخماع واللساءة، زم جأحي مهازةالىالم والىخابت.

 داثأهواع املفر  (2

 28فُما ًلى: الباخثت ػسقحَىان غدة جلظُمها للمفسداث 

                                                             
07  Echol, John M dan Hasan Sadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta : PT. Gramedia, 0442), 
hal. 630. 
02  Tim, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 0447), Hal. 83. 
04   Ahkadiyah,MK. Sabarti, dkk, Pengajaran Kosa Kata (Jakarta : Dikti, 0440), Hal. 30. 
80 Soedjito, Kosa Kata Bahasa Indonesia (Jakarta. PT. Gramedia, 0422). Hal.33. 
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 جقسيمها حسب مهاراث اللغويت: ًمكن أن جقسم املفرداث كالخالى:. 8

رٍ جىلظم ئلى هىغين:understanding vocabulary  فسداث للفهم اإلا  8.8  َو

لـد بر - أ مفهىما لً مجمىع اليلماث التي ٌظخوُؼ الفسد الاطخماع ٍو

 غىدما ًخللاَا مً أخد اإلاخددزين.غليها وفهمها 

لـد برلً مجمىع اليلماث التي ٌظخوُؼ الفسد الخػٍسف  - ب اللساءة ٍو

 غليها وفهمها غىدما ًخـل بها غلى ؿفدت موبىغت. 

رٍ جىلظم ئلى هىغين: speaking vocabularyفسداث للىالم اإلا 2.8  َو

لـد بها مجمىع اليلماث التي ٌظخخدمها الفسد في informalغادًت  - أ  ٍو

 .خُاجه الُىمُت

لـد بها مجمىع اليلماث التي  formalمىكفُت  - ب فظ بها الفسد وال ًدٍو

 ٌظخخدمها ئال في مىكف مػين أو غىدما جىً له مىاطبت.

 َرٍ جىلظم ئلى هىغين:  Writing Vocabularyفسداث للىخابت اإلا  3.8

لـد بها مجمىع اليلماث التي ٌظخخدمها الفسد في مىاكف  - أ غادًت ٍو

 الىخابي الصدص ى مثل أخر مروىزة، هخابت ًىمُاث...الخ.الاجـاٌ 

لـد بها مجمىع اليلماث التي ٌظخخدمها الفسد في مىاكف  - ب مىكفُت ٍو

الاجـاٌ الىخابى السطمى مثل جلدًم هلب للػمل أو اطخلالت أو 

س... الخ.  هخابت جلٍس

 وجىلظم ذلً ئلى هىغين:potential vocabularyمفسداث وامىت  4.8

ا مً   contextطُاكُت - أ لـد بها مجمىع اليلماث التي ًمىً جفظيَر ٍو

 الظُاق الري وزدث فُه.

لـد بها مجمىع اليلماث التي ًم  analysisجدلُلُت - ب ا ىٍو ً جفظيَر

د غليها مً خسوف أو  اطدىادا ئلى خـاةف الـسفُت هأن هسي ما ٍش

 ما هلف، أو في كىء ؤلاإلاام بلغاث أخسي. 



 :خليجقسيمها حسب املعنى : ًمكن أن جقسم املفرداث كال 2

لـد بها مجمىع اإلافسداث  content vocabularyولماث اإلادخىي  8.2 ٍو

 اء وألافػاٌ...الخالاطمألاطاطُت التي حؼيل ؿلب السطالت مثل 

لـد بها مجمىع اإلافسداث  function wordsولماث وظُفُت  2.2 ٍو

 خػان بها غلى ئجمام السطالتالتي جسبى اإلافسداث و الجمل والتي ٌظ

طخفهام وأدواث السبى بؼيل مثل خسوف الجس والػوف وأدواث الا 

 غام.

لـد بها مجمىع اإلافسداث التي  cluster wordsولماث غىلىدًت  3.2 ٍو

جىلل مػنى مػُىا وهي مظخللت براتها وئهما جدخاج ئلى ولماث 

أخسي مظاغدة جىلل مً خاللها ئلى اإلاظخلبل مػنى خاؿا مثل 

)زغب( فهرٍ اليلمت جيىًٍ بمػنى أخب في كىلىا : زغب في وجيىًٍ 

 بمػنى اهـسف في كىلىا : زغب غً.

 جقسيمها حسب الخخصص : ويمكن أًضا أن جقسم املفرداث إلى: . 3

لـد بها مجمىع اليلماث الػامت  service wordsولماث خادمت  3.8 ٍو

التي ٌظخخدمها الفسد في مىاكف الحُاة الػادًت أو اطخخداماجه 

 السطمُت غير الخخــُت.

لـد بها مجمىع  special content wordsولماث جخــُت  3.2 ٍو

اليلماث التي جىلل مػاوى خاؿت أو حظخخدم بىثرة في مجاٌ 

وولماث  local wordsمػين. وحظمى أًلا باليلماث اإلادلُت 

 .utility words الاطخخدام

 : وأخيرا ًمكن أن جقسم املفرداث إلى : الاسخخدامجقسيمها حسب  . 4



لـد بها مجمىع اإلافسداث التى  active wordsولماث وؼُوت  4.8 ٍو

ًىثر الفسد مً اطخػمالها في الىالم أو في الىخابت أو ختى ٌظمػها 

 أو ًلسؤَا بىثيرة.

لـد بها مجمىع اليلماث التي  passive wordsولماث خاملت  4.2 ٍو

را  ًخخفظ الفسد بها في زؿُدٍ اللغىي وئن لم ٌظخػملها. َو

طخخداماجه غىد ما ا ً اإلافسداث ًفهم الفسد دالالجه و الىىع م

 ًظهس له غلى الـفدت اإلاوبىغت أو ًـل ئلى طمػه.

 س اخخيار املفرداثاأس (3

أطاض ها. َىان مجمىغت مً أن جخخاز مناللغت هم هبير حػوًُ هفظها، وغلًُ 

 22اخخُاز اإلافسداث فُما ًلي:

غلى  الاطخخدامجفلل اليلمت ػاتػت  Frequencyالخىاجس :  -أ 

ا، مادامذ مخفلت مػها في اإلاػنى.  غيَر

جفلل اليلمت التي حظخخدم في أهثر  rangeالخىشَؼ أو اإلادي :  -ب 

 مً بلد غلى جلً التي جىحد في بلد واخد.

جفلل اليلمت التي جيىن في مخىاٌو  availabilityاإلاخاخُت :  -ج 

 الفسد ًجدَا خين ًولبها.

جفلل اليلمت التي جيىن مألىفت غىد  familiarityألالفت :  -د 

 .الاطخخدامألافساد غلى اليلمت اإلاجهىزة هادزة 

جفلل اليلمت التي حغوي غدة مجاالث في  coverageالؼمٌى :  -ٌ 

 وكذ واخد غلى جلً التي ال جخدم ئال مجاالث مددودة.

ألاَمُت : جفلل اليلمت التي حؼُؼ خاحت مػُىت غىد الدازض  -و 

 غلى جلً اليلمت الػامت التي كد ال ًدخاحها أو ًدخاحها كلُال.
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ا، وبهرا اإلاىوىق  -ش  الػسوبت : جفلل اليلمت الػسبُت غلى غيَر

 لل حػلُم الدازض ولمت )الهاجف( بدال مً الخلُفىن.ًف

 23كاٌ الفىشان أن أطع اخخُاز اإلافسداث طخت، وهي :

 

ا. تظخخدامالؼُىع : جفلل اليلمت الىاطػت اإلا -أ   غلى غيَر

الخىشع أو اإلادي : جفلل اليلمت اإلاظخػملت في ول البالد  -ب 

 الػسبُت غلى الؼاتػت في بػلها.

 لىفت غلى اإلاحجىزة.ألالفت : جفلل اليلمت اإلاأ  -ج 

الؼمٌى : جفلل اليلمت التي حغوي أهثر مً مجاٌ غلى  -د 

 اإلادـىزة في مجاٌ.

ألاَمُت : جفلل اليلمت التي ًدخاج ئليها الدازض أهثر غلى  -ٌ 

ا.  غيَر

ا )َاجف أخظً مً  -و  الػسوبت : جفلل اليلمت الػسبُت غلى غيَر

 جلفىن(

 24اإلافسداث طخت، وهي:كاٌ الفىشان في هخابه آلاخس أن أطع اخخُاز 

 الؼُىع -أ 

 الازهباث بداحاث الدازطين -ب 

 الازهباث بػالم الدازطين اإلاػسفي -ج 

 الازهباث بمظخىي الدازطين الػمسي  -د 

 ألاَمُت الاجـالُت -ٌ 
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858. 



ت والفـاخت -و   الصحت اللغٍى

 

 25الجواهب املهّمت في حعليم املفرداث (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقت حعليم املفرداث (5

ع  لت الخدَز بمفهىمها الىاطؼ حػنى مجمىغت  teaching methodهٍس

 أَدافألاطالُب التي ًخم بىاطوها جىظُم اإلاجاٌ الدازجى للمخػلم مً أحل جدلُم 

ف فت. ذلً س أهثر مً مجسد وطُلت لخىؿُل اإلاػ جسبىٍت مػُىت. ئنها وفم َرا الخػٍس

ى غالبا اإلاػلم مما ًفسق في مػظم  أن ولمت جىؿُل حػنى وؼاها مً هسف واخد َو

التربُت في جللين مػلىماث ومػازف  أَدافخُان طلبُت اإلاخػلم، فلال غً كـس ألا 

   26مما ًخالف اإلافهىم الىاطؼ والؼامل للتربُت.
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 3(. ؾ. 2188-9-4)ماالهج: الحكوميت ماالهج  إلاسالميتإبراهيم 
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 المفردات

 المعنى

 مجاالت
 االستخدام

 القواعد 

 و الّصرف
 الّتالزم

 الكتابة



ع اللغت لِظذ َىان  لت الهسق جدَز ًمىً شغمها أفلل الوساةم  ُتثلاإلاوٍس

لت مػُىت  جىاطب حمُؼ مخخلف اإلاىاكف الخػلُمُت. فػلُت أال ًخلُد اإلاػلم بوٍس

هما ٌظخفُد مً غدة هساةم ًساَا جىاطب اإلاىكف الري ًجد هفظه فُه. وهساةم وئ

الخدَزع باخخالف مبادئها ومالمدها لً جإدي ئلى حػلُم هاجح ئال ئذا أجاخذ ما 

ت. ت واإلامازطت اللغٍى باث اللغٍى   27ًىفي مً الفسؿت للخدٍز

 مػنى حػلُم اإلافسداث  -8

ى ولمت غسبُت ٌػني كد ًسي البػم أن حػلم الدازض ألاحىبي مػن

خس كد 
ّ
كدزجه غلى جسحمتها ئلى لغخه اللىمُت و ئًجاد ملابل لها. و البػم الا

و  عزجه غلى جددًد مػىاَا في اللىامًِظً أن حػلم اليلمت الػسبُت ٌػني كد

 28اإلاػاحم الػسبُت. وهال السظُين غير صحُذ.

 لِظذ الللُت في حػلُم اإلافسداث أن ًخػلم الوالب هوم خسوفها

لت الاػخلاق منها، أو  فدظب أو فهم مػىاَا مظخللت فلى، أو مػسفت هٍس

ز الىفاءة في حػلُم اإلافسداث اُؿفها في جسهُب لغىي صحُذ. ئن مػمجسد و 

َى أن ًيىن الوالب كادزا غلى َرا وله باإلكافت ئلى ػيئ اخس الًلل َرا 

ى كدزجه غلى أن ٌظخخدم اليلمت اإلاىاطبت في  اإلايان وله أَمُت، أالَو

اإلاىاطب. ماذا ًجدي لى خفظ الوالب غداد مً اليلماث التي ال ٌػسف 

 29هُف ٌظخخدمها.

( حػُين 8الاَخمام بها ٌػني )ئن في حػلُم اإلافسداث أمىز جدخاج ئلى 

د اإلافسداث للمخػلمين في أداء الاجـاٌ، اإلاساد به أن اإلافسداث ًمىً ةفىا

اطخخدمها في الاجـاٌ الفػالي و اإلافخدت. والاجـاٌ الفػالي في الىالم و 
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غلى اإلافسداث اإلاىدظبت اإلافخدت. الاجـاٌ  طدُػابالىخابت  جدخاج ئلى الا 

إلافسداث غلى ا طدُػاباإلافخدت مً الاطخماع و اللساءة الًخلى مً الا 

( حػُين مدة اطخخدم اإلافسداث إلاخػلمين، ٌػني اإلافسداث 2اإلاىدظبت. و )

ما جأزير هبير في  اإلاظخخدمت لألمىز الداةمت واإلاإكخت. ولهرًً الػاإلاين ذهَس

َرا دلُل غلى أن دوز اإلاخػلمين في حػلُم اإلافسداث ذو  31حػلُم اإلافسداث.

مىا باألوؼوت التي جدفػهم ئلى أَمُت هبيرة، ولخىمُت اإلافسداث غليهم أن ًلى 

 ىطُلت لهم.الجىمُتها، واإلاػلم و

 هسق حػلُم اإلافسداث -2

كد ًسي البػم أن حػلم الدازض ألاحىبي مػنى ولمت غسبُت ٌػني 

كدزجه غلى جسحمتها ئلى لغخه اللىمُت وئًجاد ملابل لها. والبػم آلاخس كد 

مػىاَا في اللىامِع و ًظً أن حػلم اليلمت الػسبُت ٌػني كدزجه غلى جددًد 

 اإلاػاحم الػسبُت.

س مفسداث الوالب هثيرة وهي ) ( جسكُت خُاة 8ًلٌى جازغان ئن جوٍى

( 4( جسكُت جوىٍس جـىزٍاث الوالب،)3( جسكُت خُاة الػللُت،)2الوالب،)

 ( جىطُػت وطػت الىظس للوالب. 5جسكُت الخفىير الىاكد لدي الوالب و )

س اإلافسداث  ع، كظما غلى ز  87جوٍى أي جازغان، وهي الامخدان هخدَز

والظُاق اللغىي، وألاكداد، واإلاترادفاث، والخجاوع، وأؿٌى اليلمت، 

والظىابم، والـسفُت، واإلاؼخلاث، وألاؿىاث، والسمىش، والداللت، واإلاجاش، 

ت.   38والىـىؾ ألادبُت، واطخخدام اللىامِع، وألالػاب اللغٍى

 حػلُم اإلافسداث أَداف -3

لُم اإلافسداث أن ًخلً الوالب هوم أؿىاتها لِع الهدف مً حػ

جسهُب لغىي فدظب، أو فهم مػىاَا مظخللت منها، أو مجسد وؿفها في 
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داث، َى أن ًيىن الوالب كادزا ة في حػلُم اإلافس ءصحُذ، ئن مػُاز الىفا

َرا وله، باإلكافت غلى ػيئ آخس َى أن ًيىن كادزا غلى اطخخدام  ىغل

ًصود اإلاػلم اإلاخلً هالبه ببػم  32اليلمت اإلاىاطبت في اإلايان اإلاىاطب.

الاطتراجُجُاث التي حػُنهم غلى الخػلم، وفُما ًخم اإلافسداث ًمىىه 

. َرٍ اللىاةم  حصجُػهم غلى ئغداد كىاةم باليلماث الجدًدة أوال بأٌو

غد الوالب هثيرا، فالدسجُل اإلاىظم اإلاىخىب لهرٍ اليلماث ًِظس غليهم حظا

ظاغدَم غلى مساحػت ما هخبٍى في فتراث مخباًىت.  خفظها واطخخدامها، َو

ومً ألافلل حصجُػهم غلى حسجُل اليلمت في طُاق ًىضح مػىاَا. 

  33والحصجُػهم غلى جسحمت مػنى اليلمت.

 هوع حعليم املفرداث  (6

 34غلي الدىلي ًسي بأن حػلُم اإلافسداث مخىىغت، منها : دهخىز مدمد

 ؤلافسان في اللغت الىطُوت (8

وان اإلاػلم ٌؼسح مػاوي اليلماث الػسبُت في الدزض الجدًد. و وان في 

ول مسة ٌػوي ولمت غسبُت حدًدة ٌؼسح مػىاَا باللغت الىطُوت، وهي 

ت في َرٍ الحالت. زم وان ًولب مً الوالب  أن ًسددوا اليلمت اللغت ؤلاهجليًز

 الػسبُت ومػىاَا ؤلاهجليزي مساث.

 اإلاػنى والظُاق (2

أزاد اإلاػلم أن ٌؼسح مػنى ولمت حدًدة هي )طاةل(. 

لت وكؼ اليلمت في حملت أو طُاق. فلاٌ : اإلااء طاةل.  فاطخخدم هٍس

وافترق أن اإلاػنى أؿبذ واضحا لدي الوالب بػد أن وكؼ اليلمت في 

الجملت. وأزاد أن ًخأهد مً افتراكت، فظأٌ غً مػنى )طاةل(. فلم 
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ى، فغلب ؿاخبىا أًما غلب ٌػسف أخد مً الوالب ذلً اإلاػن

هخب اإلاػلم حمُؼ اليلماث ووػذ الوالب بـفاث الجسض ى أخدا. 

الجدًدة غلى الظبىزة غلى ػيل كاةمت. زم أخر ٌػلم َرٍ اليلماث 

 واخدة بػد ألاخسي.

 ألامثلت الحلُلُت (3

اإلاػلم هخابا أشزق اللىن وزفػه غالُا وكاٌ: َرا هخاب أخلس مثل : 

ولمت )أخلس(، ولىىه اطخخدم مً أحل ذلً ووان َدفه جىكُذ مػنى 

هخابا لىهه أشزق.  ئذا وان الىخاب أشزق اللىن، وواهذ ولمت )أخلس( 

ا مً كبل، فان مػنى )أخلس(  حدًدة غلى اإلاخػلمين، أي لم ٌظمػَى

الحالت. وبهرا ًيىن اإلاػلم كد غلم الوالب خوأ  ٍطُيىن )أشزق( في َر

وئذا لم ًىً في غسفت  ٌ والىاكؼ.بِىا هخج غً غدم الخوابم بين اإلاثا

الـف أي ش يء أخلس، فُمىً للمػلم أن ًخلس مػه وزكت خلساء أو 

 هخابا أخلس أو كوػت كماغ خلساء أو ٌؼير ئلى شجسة خلساء.

 ولماث مخىالُت (4

أزاد اإلاػلم أن ٌػلم هالبه  مجمىغت ولماث حدًدة هي أطماء فـٌى 

ف، السبُؼ.الظىت. فىكػها في الترجِب آلاحي : الـُف،   الؼخاء، الدٍس

 ؤلاؿغاء والخىساز (5

وان اإلاػلم ًدزض اليلماث حدًدة. ًىوم اليلمت الىاخدة فُػُد الوالب 

مً بػدٍ. فلاٌ لهم : اؿغىا وال حػُدوا مً بػدي. فىوم واؿغىا 

ولىنهم أغادوا. فػاد وأؿدز حػلُماجه باإلؿغاء دون ؤلاغادة. زم هوم 

اخبىا غلبا ػدًدا واطخمس في خالت فأؿغىا، ولىنهم أغادوا. فغلب ؿ

با.  كُم آلاخس الدزض جلٍس

 اليلماث في الجمل (6



ػسح اإلاػلم مػاوي اليلماث الجدًدة بػد أن هخبها غلى الظبىزة واخدة 

بػد ألاخسي. زم ٌظخػمل َرٍ اليلماث في حمل ولم ٌظخخدمها الوالب 

 أهفظهم بل اهخفى اإلاػلم بؼسح مػاهيها.

 الخػلُم بالجملت (7

زم هولها حمُػا زم  ؼيل كاةمبولماث غلى الظبىزة هخب اإلاػلم طبؼ 

 ػسح مػاهيها حمُػا زم اطخخدم هال منها في حملت مفُدة.

 ولماث مىػصلت (8

وان اإلاػلم ٌػلم ولماث حدًدة. ووان ًولب مً الوالب أن ًىسزوا 

اليلمت جىسزا حمػُا زم جىسازا فسدًا. ووان جىساز لليلمت وهي مىػصلت، أي 

ئن الهدف النهاتي مً حػلُم اليلمت ما  ن أن جيىن حصءا مً الجملت.دو 

َى حػلُم الوالب اطخخدامها في حملت، ئذ مً اإلاػسوف أهه ًىدز في 

الحُاة ًىمُت أن وظخخدم اليلمت مىػصلت. وبدال مً أن ًىسز الوالب 

ا في الجملت.   اليلمت مىػصلت، مً ألافلل أن ًىسزَو

 ئػازة دكُلت (9

أن ٌػلم هالبه ولمت )زأض(. فأػاز ئلى زأطه، وكاٌ: َرا زأس ي.  أزاد اإلاػلم

وغىدما أزاد أن ًخأهد مً فهمهم للمػنى اإلالـىد، جبين أن بػلهم فهم 

 )زأض( غلى أنها )ػػس( وبػلهم فهمها غلى أنها )غواء السأض(.

وأزاد مػلم آخس ػسح مػنى ولمت )طلف( فأػاز ئلى الظلف، وكاٌ : َرا 

لـف مً بػدٍ. وفُما بػد جبين أن هثيرا مً الوالب طلف. وهسزَا ا

فهم )طلف( غلى أنها حػني )أبُم( ألن طلف الغسفت وان أبُم. 

وبػلهم فهم )طلف( غلى أنها )فىق(. وبػلهم فهمها غلى أنها 

 )مـباح(.  

 جيىًٍ الجمل (81



بػد أن كدم اإلاػلم اليلمت الجدًدة، هلب مً الوالب أن ٌظخخدمها 

اب أي منهم. ودَؽ اإلاػلم وغلب لػدم اطخجابت في حملت. فما أح

 الـف لولبه.

 مػان غير مىخىبت (88

غلم اإلاػلم اليلماث الجدًدة حُدا. زم هلب مً الوالب أن ًىخبىا 

م كاةمت اليلماث اإلاىخىبت غلى الظبىزة. وأزىاء كُامهم بػملُت  في دفاجَس

اإلاػلم الىخابت، انهمسث غلى اإلاػلم ألاطئلت غً مػاوي اليلماث. فغلب 

للد ػسح اإلاػلم مػاوي  وبلي في خالت غلب وجىجس ختى نهاًت الدزض.

اليلماث، وظً أن هالبه غباكسة ذوي ذاهسة الحػسف اليظُان. ئهه لم 

ًىخب مػاوي اليلماث غلى الظبىزة، واهخفى بىخابت اليلماث وذهس مػاهيها 

ا. وبػد مط ي  ها ، وس ي الوالب اإلاػاوي. فبدؤوا ٌظألىن غندكُلتػفٍى

م. م ًىخبىن اليلماث في دفاجَس  َو

 اطخخدام اإلاعجم (82

وان اإلاػلم همىخا وؼُوا، فأزاد أن ًدزب هالبه غلى اطخخدام 

اإلاعجم ألٌو مسة في خُاتهم. فساحؼ مػهم مػسفتهم لأللفباء الػسبُت. وبػد 

دهم أن حظخخسحىا ولمت )ولد( مً اإلاعجم. افخدىا  ذلً، كاٌ : ))أٍز

واهظس ئلى ولماث التى جبداء بدسف الىاو.  اإلاعجم غلى خسف الىاو.

وابدثىا بػىاًت ودكت ختى ججدوا ولمت ولد. اإلاظألت بظُوت حدا. 

كبل أن يهخدي أخد الوالب ئلى اليلمت  دكُلتأطسغىا.(( وللد مسث غؼس 

 اإلايؼىدة.

 ؤلاغداد الجُد (83

وان اإلاػلم ًدزض ولماث حدًدة. ووان غدد اليلماث الجدًدة 

د غً خمع. و مؼ ذلً وان اإلاػلم ًسجىب أخواء في مددودا. ئذ ال ً ٍص



ئن ؤلاغداد أو الخدلير الجُد ػسن  هوم َرٍ اليلماث وفي ػسح مػاهيها.

مً ػسون الخدَزع الجُد. وجصداد خاحت اإلاػلم ئلى ؤلاغداد غىدما ًيىن 

ع، ئذ غلُه أن ٌػد الدزض  اإلاػلم في أٌو طىىاث ممازطخه إلاهىت الخدَز

وجصداد الحاحت ئلى ؤلاغداد غىدما ًخػلم  غسفت الـف.حُدا كبل دخىله 

ألامس بخػلُم اللغت، ألن هوم اإلاػلم طُيىن الىمىذج الري ًدخرًت 

الوالب. وأما ؿاخبىا الري هدً بـدد خالخه، فلد كـس جلـيرا 

واضحا في ؤلاغداد، فأخوأ خُث وان بامياهه ججىب الدوأ. ووان غلُه 

خ أهد مً مػاهيها كبل دخىله ئلى أن ٌظخىضح غً هوم اليلماث ٍو

الـف. للد أوكؼ هفظه في خسج ػدًد فيان ًىوم اليلمت الىاخدة 

 بوسق مخخلفت، مما أخدر ازجباوا لدي الوالب.

ظا فلى. ووان بامياهه اليلماث الجدًدة َىا كلُلت الػدد. واهذ خم

 ئطخػداد لخدَزع َرٍ اليلماث بظهىلت.  ؤلاغداد و

 هوم اليلماث (84

اإلاػلم مػاوي اليلماث الجدًدة. واطخخدامها في حمل لبُان ػسح 

ا حماغُا  وظاةفها اللغىٍت والظُاكُت. ولم ًولب مً الوالب أن ًىولَى

 أو فسدًا.

ب  هما ذهسها طابلا، ئن حػلُم اليلماث ًجب أن ٌؼخمل غلى جدٍز

يىن ذلً بىوم اإلاػلم لليلمت أوال. زم ًىسز  الوالب غلى هولها. ٍو

 ازا حماغُا. زم ًىسزون جىسازا فسدًا.الوالب جىس 

 جلدًم اإلاػنى (85

وان اإلاػلم ٌؼسح مػاوي اليلماث. ومً بُنها ولمت )فىدق(. وخاٌو 

 . لت وػسح أهٌى اإلاػلم ػسخها باللغت الػسبُت. فدخل في كـت هٍى



وغىدما طأٌ غً اإلاػنى اإلافهىم، جبين أن بػم الوالب فهم )فىدق( غلى 

 أنها )بظخان(.

لت لؼسح مػنى اليلمت. ال ُؿاخبىا أطلىب الظُاق وىطللد اطخخدم 

بأض في َرا. ولىً ال بد أن ًيىن الظُاق حُد الاخخُاز ختى ًلىم بمهمت 

وفي خالت ولمت )فىدق( بىحه خاؾ، فان اليلمت  جىكُذ اإلاػنى وجىؿُلت.

ت  جياد جيىن ولمت غاإلاُت مػسوفت لدي مػظم ػػىب  hotelؤلاهجليًز

غاتهم. فال كير لى اطخخدم ؿاخبىا َرٍ اليلمت ألازق غلى اخخالف ل

 الىطُوت لخىكُذ ولمت )فىدق(.

 حػلُم اليلماث أوال (86

هلب اإلاػلم مً الوالب أن ًلسؤوا الدزض كساءة ؿامخت. وبػد أن 

الهدف مً اللساءة الـامخت  اهتهىا مً ذلً، كدم لهم اليلماث الجدًدة.

ءة الـامخت هي اإلاىاكؼت ت لللساخلُ. ولهرا فان الدوىة الطدُػابَى الا 

م أطئلت الا   وألاحىبت غليها. طدُػابغً هٍس

ع اليلماث الجدًدة، فُجب أن ٌظبم اللساءة الـامخت، ال  أما جدَز

ا. فلبل أن ًولب اإلاػلم مً الوالب أن ًلسؤوا الدزض، وان  أن ًخلَى

يىن َرا الخػلُم بمثابت ئغداد  غلُه أن ٌػلمهم اليلماث الجدًدة فُه. ٍو

 ب للساءة الدزض واطدُػابه.الوال 

 اإلاػنى كبل الخدٍزب (87

هوم اإلاػلم اليلمت الجدًدة زم هلب مً ول هالب أن ًىسزَا فسدًا. 

ما فػله َإالء الوالب بىاء غلى جىحُه اإلاػلم َى أنهم  زم ػسح مػىاَا.

ًيىن  هسزوا اليلمت فسدًا كبل أن ًفهمىا مػىاَا. وال ػً في أن الخىساز 

 هه حاء بػد فهم اإلاػنى.أفلل وأهفؼ لى أ



للد هسز زالزىن هالبا اليلمت زالزين مسة وطمػها ول منهم زالزين مسة 

دون أن ٌػسف أخد مػىاَا. وغىدما كدم لهم اإلاػنى، لم جخذ لهم فسؿت 

الخىساز. ولى وان الخىساز الىولي والخىساز الظمعي مصحىبا بفهم اإلاػنى 

ص الحفظ  يلمت في الرًَ ودا غلى جثبُذ الليان الخىساز غامال مظاغ حػٍص

 والخػلُم.  

 ػيل اليلماث (88

هخب اإلاػلم اليلماث الجدًدة غلى الظبىزة وػسخها. زم هلب مً 

م ولىً اليلماث واهذ دون ػيل. ا في دفاجَس ئن  الوالب أن ًيسدَى

اليلمت غير اإلاؼيىلت ولمت هاكـت الىخابت، ئذ جخلى مً خسوف الػلت 

والىظسة. وئذا وان الـف مبخدةا في حػلُم اللـيرة، أي الفخدت واللمت 

اللغت الػسبُت، فاهه مً الػظير غلى الوالب أن ًلساء اليلمت الجدًدة 

بالدكت اإلاولىبت، خُث ئن أي جبدًل في الحسواث ٌغير اليلمت مً خُث 

اإلابنى واإلاػنى. ولهرا فاهه مً ألافلل أن ًىخب اإلاػلم اليلماث الجدًدة 

 ال جاما أو ػبه جام.غلى الظبىزة مؼيىلت ػى

 جيهاث عامت في حعليم املفرداثجو  ( 7

ع  فُما ًلي مجمىغت مً الخىحيهاث الػامت التي كد حظهم في جدَز

 35اإلافسداث في بسامج حػلُم الػسبُت للىاهلين بلغاث أخسي.

اللدز الري وػلم : ًخفاوث الدبراء في جددًد اللدز اإلاىاطب مً اإلافسداث  -أ 

الري ًيبغي أن وػلمه للدازطين في بسامج حػلُم الػسبُت للىاهلين بلغاث 

ولمت للمظخىي الابخداتي. ومً  751/8111أخسي. فبػلهم ًلترح مً 

بدو أن َرا البػم مخأزس بالسأ 8111/8511 ي ولمت للمظخىي اإلاخلدم. ٍو

ولمت في اإلاسخلت الابخداةُت  2111/2511اللاةل بأن حػلُم ألاهفاٌ مً 
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وت أن  واف ألن ًيىن لديهم كامىطا ًفي بمخولباث الحُاة. غلى ػٍس

ًخػلمىا مهازجين أطاطِخين : أوالَما جسهُب اليلمت، وزاهيهما هُفُت 

مً َىا هلٌى ئن اللدز الري ًيبغي أن ٌػلم في بسامج اطخخدام كامىض.

البرهامج،  أَدافلُم الػسبُت ولغت زاهُت، أمس وظبي ًخىكف غلى حػ

واإلاهازاث اللغىٍت اإلاولىب ئهظابها للدازطين، واإلاىاكف التي ًساد جدزبيهم 

غلى الاجـاٌ بالػسبُت فيها. وما ًمىً أن هلدمه َىا َى اكتراح مبدأ غام 

لخػلُم لخددًد اللدز الري ٌػلم في البرامج الػامت، أي غير مخخــُت، 

الػسبُت ومإدي َرا اإلابدأ الػام َى: أن اللدز الري ًيبغي أن ٌػلم َى 

ذلً الري ًدخاج ئلُه اإلاخيلم اإلاخىطى الثلافت في خُاجه الُىمُت والري 

ٌظخجُب إلاخولباث الحلازة الحدًثت، والدكت الػملُت ، وطهل الاجـاٌ 

 بين الدازض والىاهلين بالػسبُت في مخخلف بالدَم.

اإلافسداث : ًخـىز البػم أهه ًمىً حػلُم اللغت الػسبُت ولغت كىاةم  -ب 

زاهُت ببظاهت لى خفظ الوالب كاةمت جلم مجمىغت مً اإلافسداث 

، غالُت الخىساز، مترحمت للغاتهم ألاولى أو ئلى الاطخخدامالػسبُت الؼاتػت 

لغت وطُوت ٌػسفىنها. ولهإالء البػم ش يء مً اإلاىوم. ئذ أن الهدف 

حػلُم اللغت أن ًيىن الوالب ذا خـُلت مً اإلافسداث النهاتي مً 

د الاجـاٌ باللغت. ئال أن لهرا  والتراهُب التي ٌظخوُؼ اطخػمالها وكخما ًٍس

 الخـىز خوىزجه، وجمىً َرٍ الدوىزة فُما ًلي :

ا. ئن  -8 ًىولم َرا الخـىز مً هظسة خاهئت للغت وغىاؿَس

أؿىاث اللغت أهثر مً مجسد مجمىغت مً اإلافسداث، ئنها 

 ومفسداث وجساهُب زم طُاق زلافي. 



كد ًإدي مثل َرا الخـىز ئلى حػظف بػم مىاهج حػلُم اللغت  -2

الػسبُت للىاهلين بلغاث أخسي في اخخُاز مفسداث ال ًدع 

 الوالب بالحاحت ئليها ولِظذ ذا فاةدة له.

مً ػأن َرا الخـىز أن ًدُل الػملُت الخػلُمُت ئلى غملُت  -3

را كد الاججاٍ الحدًث في  اللامىطُت أو معجمُت بدخت، َو

 حػلُم اللغاث. 

أزبدذ بدىر غلم الىفع التربىي أن الوالب ٌظخوُؼ أن ًخػلم  -4

اليلماث الىازدة في حمل ذاث مػنى، ولِظذ اليلمت اإلاجسدة غً 

للحفظ الجُد. وللد عجص مً طُاكها. ئن  اإلاػنى ػسن 

اإلافدىؿين غىد ئحساء ججازب الىفظُت في َرا اإلاجاٌ غً خفظ 

 ولماث مظخللت  أو خسوف ال زابى بُنها. 

زم ئن شغم بأن الوالب طىف ًدفظ اليلماث الػسبُت ئذا واهذ  -5

مترحمت للغت الدازطين شغم خاهىء. فلِع مً الالشم أن ًجد 

في لغت الدازطين. فلد جإدي ولمت اإلاػلم ملابال ليل ولمت غسبُت 

غسبُت واخدة مػنى حملت واملت بلغت الدازض. والػىع صحُذ 

 خاؿت ئذا وان خدًثا خٌى اإلاـولحاث واإلافاَُم.

لػل مً أطباب ؿػىبت الترحمت الحسفُت لليلماث الػسبُت أن  -6

اليلمت الىاخدة كد ًخػدد مػىاَا بخػدد الظُاق الري جسد فُه 

 نى مخالف جماما إلاػىاَا وهي مظخللت.        بل كد ًيىن لها مػ

 ىضح اإلاػلم مػنى اليلمت الجدًدة؟أطالُب جىكُذ اإلاػنى : هُف ً -ج 

ا بالترجِب الري هلترح وزودَا فُه:  َىان غدة أطالُب هرهَس

ئبساش ما جدٌ غلُه اليلمت مً أػُاء )الىماذج(، هأن وػسق كلما  -8

 أو هخابا غىدما جسد ولمت كلم أو هخاب.



، هأن ًلىم اإلاػلم بفخذ الباب dramatizationجمثُل اإلاػنى  -2

 غىدما جسد حملت ))الباب((.

، هأن ًلػب اإلاػلم دوز مٍسم ًدع role playingلػب الدوز  -3

فدـه هبِب.  بألم في بوىه ٍو

، هأن ًرهس لهم ولمت ))بازد(( في antonymsذهس اإلاخلاداث  -4

 ملابل ))طاخً(( ئن وان لهم طابم غهد بها.

، هأن ًرهس لهم ولمت ))الظُف(( synonymsس اإلاترادفاث ذه -5

لخىكُذ مػنى ولمت ))ؿمـام(( ئن وان لهم طابم غهد بيلمت 

 طُف.

ا associationجداعي اإلاػاوي  -6 ، وذلً برهس اليلماث التي جثيَر

في الرًَ اليلمت الجدًدة. هأن ًرهس غىد وزود ولمت ))غاةلت(( 

 ، أوالد....الخ.اليلماث آلاجُت : شوج، شوحت، أطسة

را أًلا مً أطالُب  rootذهس أؿل اليلمت  -7 ومؼخلاتها. َو

جىكُذ اإلاػنى فػىد وزود ولمت ))مياجبت(( مثال ٌظخوُؼ اإلاػلم 

بُان أؿلها )هخب(. وما ٌؼخم مً َرا ألاؿل مً ولماث ذاث 

ػخبر َرا  ؿلت باليلمت الجدًدة )واجب، مىخىب، هخاب...الخ(. َو

في اللغاث التي حػخمد غلى ؤلالـاق أي ألاطلىب أهثر فاغلُت 

حؼُؼ فيها ظاَسة ئلحاق شواةد غلى اليلماث حغير مً مػىاَا، 

ت.  مثل ؤلاهجليًز

 ػسح مػنى اليلمت الػسبُت وذلً بؼسح اإلالـىد مً اليلمت. -8

حػدد اللسأة، في خالت وزود ولمت حدًدة في هف ًلسؤٍ   -9

الوالب ًمىً جيلُفهم بلساءة الىف كساءة ؿامخت غدة مساث 

ختى ٌظخىؼف أخدَم مػىاَا. وبرالً ًىدظب الوالب اججاَا 



ئًجابُا هدى حػدد مساث اللساءة، فالوالب مؼ حػدد مساث 

 اللساءة ًفهم أهثر.

لوالب في اإلاظخىٍاث البدث في اللامىض، ًمىً جيلُف ا -81

اإلاخىطوت واإلاخلدمت بالبدث في اللىامِع الػسبُت لخىكُذ 

 مػنى اليلمت الجدًدة.

، (intermediate language)ىطُوت اللغت الالترحمت ئلى  -88

را آخس أطلىب ًمىً أن ًلجأ ئلُه اإلاػلم لخىكُذ مػنى  َو

 اليلمت وغلى اإلاػلم أال ًخعجل في َرا ألامس. 

مت جلل أَمُتها الخػلُمُت غىدما جيىن بمفسدَا، لرا ًيبغي اإلافسداث أو اليل

أن ًدسؾ داةما غلى حػلُمها في حمل ومً خالٌ طُاكاث ذاث مػنى ومفهىمت 

للدازطين. وأن ًخلمً الدزض أو الىخدة مفسداث مخخازة بػىاًت وجسهيز، )بدُث 

د  ت أو الـػبت التي جٍص مً غىاةم الجدخىي غلى الىثير مً اإلافسداث غير اللسوٍز

الخػلم( وأن جخيامل مؼ مفسداث بلُت الدزوض أو الىخداث لدؼيل في النهاًت 

   36الرخيرة اإلافسداجُت )اإلاعجمُت( اإلاظتهدفت في الدوت أو اإلاىهج الخػلُمي.

 عىاصر اسديعاب املفرداث (8  

 :37دظهل اإلاخػلم في اطدُػاب اإلافسداث، هي لَىان غىاؿس 

 هوم خسوف اإلافسداثأن ًيىن اإلاخػلم كادزا غلى  . أ

لت  . ب أن ًيىن اإلاخػلم كادزا غلى فهم مػنى اليلمت وهي بوٍس

حػلم الازجبان بين اليلمت الـػبت و اليلماث ألاخسي التي في 

ا غلى طُاق وجسهُبها في الجملت  .إلهاَز
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لت الاػخلاق منها . ث  أن ًيىن اإلاخػلم كادزا غلى مػسفت هٍس

جسهُب لغىي  أن ًيىن اإلاخػلم كادزا غلى مجسد وؿفها في . ر

 صحُذ

 ن ًيىن اإلاخػلم كادزا غلى مسادف اليلماثأ . ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 الباب الثالث

 منهجية البحث

 جهمنهو مدخل البحث  (1

في َرا  خثتالبا هزجاملىهج الري اخخاَرا البدث بمدخل النمي النُفي. وأما 

بي . Quasi Experimentalٍبي الخجس شبه البدث َى مىهج البدث  البدث الخجٍس

ًقاى أهه أخلص البدث النمي، ومل أطاض مً أطع البدث النمي، وقىاعدٍ 

قىم َرا املىهج أًضا على أطع البدث املعلمي الري  مدققت في َرا املىهج. ٍو

ب خل املظخخدم في د، وامل 1ًنشف عً العىامل ألاطاطُت املؤثسة في عملُت الخجٍس

َراالبدث  املدخل النمي، أما الخعبير النمي فئهه ًصف وصفا زقمُا ًىضع مقداز 

  2ظىاَس املخخلفت ألاخسي.َرٍ الظاَسة  أو حجمها أو دزحاث ازجباطها مع ال

قت ال  بيتوالطٍس هي جقظم الطلبت إلى  ي حظخخدمها الباخثت في البدث الخجٍس

 و  3.املجمىعت الضابطتو  املجمىعت الخجسبُت، جقظُما عشىاعُا، مجمىعخين

جمىعت التي جخعس  للمخيير هي امل Experimental group املجمىعت الخجسبُت

 املجمىعت الضابطت ملعسفت فعالُت َرا املخيير عليها. و  بُت أو املخيير املظخقلالخجس 

Controlled group  بي وجبقى جدذ وهي املجمىعت التي الجخعس  للمخيير الخجٍس

بُت ٌعني املجمىعت التي حظخخدم في َرا البدث، املجمىعت الخجس  4ظسوف عادًت.

ت فهي املجمىعت التي طجمىعت الضاباملاملفسداث، وأما  بُييع الطدُعابالمدخل 

قت الخقلُدًت   جمىعت الخجسبت. املفسداث وهي جهىن مقازهت مل الطدُعابحظخخدم طٍس

                                                             
1 Nana Syaodih, S. “Metode Penelitian Pendidikan”, Cet. 3. (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya 2002) hal : 52 

 إلاطالمُتقظم حعلُم الليت العسبُت ملُت الدزاطاث العلُا. دلُل لخابت البدث العلمي.ماالهج : حامعت مىالن مالو ابساَُم  2

 11.  ص.2009الخهىمُت.
3Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid IV. Cet. Ke 3 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit 
Fakultas Psikolgi. Universitas Gajah Mada,1890) h.55 

ا  : دازأطامت لليشس و   4 ذوقان عبُدا.عبد السخمً عدض، ماًد عبد الخق، البدث العلمي: مفهىمه، أداوجه، أطالُبه .االٍس

 278. ص.1997الخىشَع.



 :  أما خطت البدث فُصّىز لماًلي

 

 

 البُان:

O1 بُت قبل ا  بُييعالطخخدام مدخل : املجمىعت الخجٍس

O2قت الخقلُدًت  : املجمىعت الضابطت بالطٍس

O3املجمىعت الخجسبُت باطخعدام مدخل البُييع : 

O4قت الخقلُدًت : املجمىعت الضابطت  بالطٍس

 االخخباز مً أحل ذلو، الخصمُم املظخخدم في َرا البدث هي أن جقىم ب  

ت واملجىعت الضابطت قبل الظلىك )املخيير املظخقل(، ثم ُالقبلي في املجمىعت الخجسب

مدخل البُييع  الظلىك ٌعني عملُت الخدَزع في املجخمع الخجسبت باطخخدم

ع في املجمىعت الضابطت البعدي بعد  الاخخباز دون اطخخدمه، ثم  وعملُت الخدَز

ع في املجمىعت الخجسب  .املجمىعت الضابطت ت وُعملُت الخدَز

  3.1حدوى 

بي بخصمُم املجمىعخين مع إحساء الاخخباز القبلي والاخخباز البعدي  املىهج الخجٍس

 

X1 X X2 

Y1 Y2 

  

 جىضُذ مافي الجدوى الظابق :وفُما ًلي 

X1  الاخخباز القبلي للمجمىعت الخجسبُت = 

X2   الاخخباز البعدي للمجمىعت الخجسبُت = 

Y1   الاخخباز القبلي لللمجمىعت الضابطت = 

O1        X       O2 

O3                   O4 



Y2  الاخخباز البعدي لللمجمىعت الضابطت = 

X   جطبُق الخجسبُت  = 

 مجتمع البحث و عينته واسلىب اختيارها( 2

 مجخمع البدث -أ

دزطت ا مىبع مفي  خالمُرهرٍ البدث الجامعي َى حمُع الومجخمع البدث ل

وعُىت البدث َى الطالب في الصف  .لداغان ماالهقإلاطالمُت  ملخىططتا  العلىم

 م2015/2016للعام الدزاس ي  ولىألا الثاوي مً املسخلت 

 عُىت البدث -ب 

البدث هي طالب  اَر ء مً مجخمع البدث ألاصلي، وفيالعُىت هي حص 

عُىت الالبدث هي  ا" و الفصل "الباء". وعُيخه في َرفصل "ألالفالالصف الثاوي 

 (Purposive Samplingاملقصىدة ) 

 متغيرات البحث ( 3

مخييراث البدث التي اطخخدمتها الباخثت هىعان َما: املخيير املظخقل و 

د أن ًاملظخقل َى العامل الري  املخيير الخابع. ًقِع مدي جأثير على املىاقف، أو ٍس

د الباخ بع. وأما املخيير الخابع َى اثت  أن جقِع أثس على املخيير الخالعامل الري جٍس

ظمى املخيير الخابع أًضا املخيير الىاجج  العامل الري ًيخج عً جأثير العامل املظخقل. َو

 أو العامل الىاجج.

 3.2حدوى 

 مخييراجان في َر البدث

 اطخخدام مدخل البُييع املخيير املظخقل 

 اطدُعاب املفسداث املخيير الخابع

   



 البيانات ومصادرها( 4

البُاهاث في َرا البدث مً املصادز السئِظُت والفسعُت.  صادز خهىن مج 

املفسداث  الطدُعاببُييع الفاملصادز السئِظُت هي البُاهاث عً اطخخدام مدخل 

ت والخطبُق، واملصادز الفسعُت هي النخب و املساحع التي جخعلق بالبدث  بين الىظٍس

 وجدلُل املصادز السئِظُت.

بي الري ًخخاج إلى البُاهاث النمُت. البُاهاث النمُت   جصمُم البدث الخجٍس

عً عملُت  الاطدباهتمً الطلبت. ولرلو البُاهاث مً هخائج   الاخخبازهي هخائج 

ع. ال  خعلم، وهخائج املالخظت عً عملُت الخدَز

 اسلىب جمع البيانات( 5

 ها لماًلي :علخصىى البُاهاث فدظخخدم الباخثت أطلىب حمو 

 املالخظت (1

الظلىك واجصل الفسقت  الخظت هي ٌظخخدم عادة لفهم الظىاَس وأهمطامل

طبُعُا والبدث في الظلىك الفسدًت وعملُت وقىع الخىداث التي ٌظخطُع 

 5.يالىاضعمالخظتها في املىقف 

 الاخخباز (2

داة جهىن مً مجمىعت بىىد الاطئلت أو النخابت أو صىز أو زطىم ، َرٍ ألا 

إلعطاء دزحت ما أوقُمت ما أو  الاخخباز أعدث َرٍ الاداة بشهل لمُت. اطخخدمه 

ً و  . وأما  مدخل البُييعض قدزة الطالب في اُلقزجبت ما مً الطالب املخخبًر

القبلي و البعدي الري ًهىن مً  الاخخباز ها الباخثت َى تالري اطخخدم الاخخباز 

. وأما معُاز (essay)املىضىعي  الاخخباز ( و multiple choiceمً مخعدد ) الاخخباز 

 خالمُر في الاخخباز  مؤشساجه فُما ًلي: هجاح ال

                                                             
5 Nana Sudjana,dasar-dasar proses belajar mengajar,cetakan pertama,(bandung:sinar 
baru1898)h.108 



 هجاح الخالمُرمعُاز  3.3حدوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاطدباهت( 3

للخصىى على الخقائق و حمع البُاهاث عً الظسوف و ألاطالُب  داة أهي 

على عدد مجمىعت ألاطئلت التي حعد ملعسفت  الاطدباهتالقائمت بالظلىك، وحعخمد 

 The Revised two-factor Study الاطدباهتوحظخخدم الباخثت  6الخالت املعُىت.

Process Questionnaire (R – SPQ – 2F  ٍَر )حعد ملعسفت التي  الاطدباهت

رفملٌظخخدمها الطالب في حعلم ا حعد ملعسفت الدافع و  الاطدباهت ٍسداث . َو

الاطدباهت لجمع البُاهاث عً الاطتراحُت ٌظخخدمها الطالب في حعلم املفسداث. َرا 

 
 
 قبل حعلُم الليت العسبُت خصىصا. ء الطالباز ا

 

 

                                                             
 198م.ص.1892.الكويت : وكالة المطبوعة عبد هللا حرمى. 6-بدر .اصول البحث العلمي و منا هجه،طاحمد  6

 الخقدًس الىدُجت السقم

 ممخاش 90-100 1

 حُد حدا 80-89 2

 حُد 76-79 3

 مقبىى  70-75 4

 هاقص 46-69 5

 ضعُف 45أقل مً  6



 سلىب ثحليل البيانات( أ6

أما ثحليل البيانات في هذا البحث بنىعين يعني الىصفي والكمي. ثحليل 

البيانات بالىصفي ملعزفة استخدام مدخل البيغغس الستيعاب املفزدات. 

 SPSS  forحظخخدم الباخثت مظاعدة البرهامج الخاطىبي وثحليل البيانات الكمي، 

Windows Evaluation Version 05.1 البُاهاث في َرا  ب.لقُام بعملُت َرا الخظا

 tبسمص  الاخخباز و likert 7. طخدلل الباخثت بمقُاض الاخخبازو  الاطدباهتالبدث هي 

 : 8ماالحي

 

 

to =     
 1  2
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 1    2  2
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1
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 :  البُان

to                 قُمت املقازهت = 

           M1 بُييعالالبعدي مً مدخل  الاخخباز = املقُاض املعدى )املخىطط( في 

     =                     M2  قت الخقلُدًت الاخخباز املقُاض املعدى ) املخىطط( في  البعدي مً الطٍس

∑ 1
 ُييعالبالخىىعي في مل الىخائج مً مدخل  عدد   =       2

                                                             
2 Suharsimi Arikunto,Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan ( Jakarta : Bumi Aksara,2005),P.190 
9-------------------------,Prosedur Penelitian ( suatu pendekatan praktik). (Jakarta: Rineka 
cipta)P.345 



        ∑ 2
قت الخقلُدًتالعدد الخىىعي في مل الىخائج مً     = 2  طٍس

  =                N2 تبعدد الخالمُد في مجمىعت الخجسب 

 =         N2 عدد الخالمُد في مجمىعت الضابط 

 مزاحل ثنفيد البحث( 7

  
 

رٍ إلاحساءاث قامذ الباخثت ًدىفُدَا بالخطىاث الا  جُت :َو

 الاطخعدادًت  -1

 حشمل َرٍ املسخلت على الخطىاث الاجُت :    

املخىططت دزطت مىبع العلىم مباخثت باملالخظت املُداهُت في ال ذخظال أ(

 لداغان ماالهقإلاطالمُت 

 في الفصل تباملالخظ نالث في حعلُم املفسداثشالخعسف على املب(

ذ الباخثت مً زئِع املدزطت أن جقىم البدث عً جطبُق مدخل اهاطخعأذج( 

 املفسداث الطدُعاببُييع ال

ث وإزشاداث مً زئِع املدزطت عً جطبُق الدظبذ الباخثت جىحيهاد(

 املفسداث الطدُعاببُييع الاطخخدام مدخل 

 ت و املجىعت الضابطتُالخددًد و حعين مجمىعخين وهي املجمىعت الخجسبٌ(

 القبلي الاخخباز  -2

را بئعطاء الخالمُر  االخخباز قامذ الباخثت ب أ( القبلي على مجمىعخين، َو

 زطتألاطئلت مً املىضىع في املد

 بُتالخجس  -3

خعلق بخعلُم املفسداث ً ريال املادة و الاخخباز البعدي صممذ الباخثت أ(

 بُييعالباطخخدام مدخل 



ملفسداث الى املجمىعت ا الطدُعاب مدخل البُييعحعلُم باطخخدام  ب(

بُت   2خُث أن في مل لقاءاث ، بخمع خطىاث لهل اللقاءاث لقاءاث 5الخجٍس

x 45 وحعلُم بدون و " أوشطتي في املدزطت " . مىضىع " الظاعت "، دقُقت ب

 ملجمىعت الضابطت مدخل البُييع اطخخدام

 البعدي لهخين املجمىعخين االخخباز قامذ الباخثت ب ج(

باالطدباهت  لخعسف مدخل الخعلم مً الخالمُر االطدباهتقامذ الباخثت ب (د    

The Revised two-factor Study Process Questionnaire (R – SPQ – 2F ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب الرابع

 عرض البيانات وثحليلها 

كداغان املتوسطة إلاسالمية ملحة عن مدرسة منبع العلوم املبحث ألاول : 

 ماالنق

 املىكع الجغشافي (1

كذاغا ماالهم في شاسع املخىظطت إلاظالمُت جلع مذسظت مىبع العلىم العلىم 

ت كذاغان ماالهم. وجلع َزٍ املذسظت  103كاسجُني   متر ئداسة 200كذاغان ، في كٍش

ت كذاغان .  اللٍش

خ جأظِغ املذسظت (2  جاٍس

الىعي    وحىدهي  كذاغان إلاظالمُتىظطت خذسظت مىبع العلىم املمأظعذ 

ت كذاغان للمهم ئلى املذسظت على أظاط الذًً و  مكبر الذًً، ومبكش الحكمي في كٍش

 إلاظالمُتذسظت مىبع العلىم املخىظطت مم علم العام والذًً معا. كامذ ًخعل

م، الزي كبلها جخكىن املذسظت الذًيُت بالطالب. زم حعل  1987كذاغان في العىت 

املذسظت إلابخذائُت ولكً غحر الىامُت ألن كٍشب مً املذسظت إلابخذائُت الحكىمُت 

. هظش ئلى الحلُلت املذسظت إلابخذائُت الشدود مً املجمىعت هاكص 03كذاغان 

وطعذ مذسظت مىبع العلىم املخىظطت  ملذاسط مىافم لُبنى املذسظت املخىظطت.ا

 متر مً كذسة راجُت املجخمع. 400إلاظالمُت كذاغان ماالهم بىاظع 

 سظالت املذسظتسؤٍت و   (3

 . الشؤٍت أ

عت والخكىىلى جخدم إلاو   ، كىة في إلاًمان والخلىي.حُا عان في علىم الشَش



 . الشظالت ب

ادة .أ  لىم والخكلىهجُا لِعخطُع الطالب الىباث والخىمُت في ئفشاد الع ٍص

 الطالب.

ادة .ب   هىعُت الخعلُم ٍص

 عمالُت الخعلُم كاف مىاظب بالحاحت املىحىدة .ج 

 اخخصاص حعلُم اللغت ألاحىبُت .د 

ادة .ٌ  مت  ٍص  إلاًمان والخلىي و أخالق الكٍش

ادة  .و  اطتٍص  ئهجاص الطالب في الٍش

ادة .ص   املهاظت في العمل بالعلم وخعً املعاملت مع الىاط ٍص

 

 حنواملىاظف زُجاعذد ألاظ  (4

 ٌعلم/الُظُفت اظماء املذسظحن الشكم

1 Asmoin,S.Pd مذًش املذسظت، علم ألاخُاء 

2 Moch. Salim كعم الىظائل، اللشان الحذًث 

3 Abd. Rochman, S.PdI كعم ....، فله 

4 Moch. Tohir, A.Ma  الطلبت، اللغت العشبُت، علُذة كعم

 أخالق

5 Drs. Suliono  كعم املىهج، علم الاخُاء، اللغت

ت  إلاهجلٍض

6 Sutikno, S.pdI تعُِاللغت إلاهذوه 

7 Nurul Ika Khasanah علم إلاحخماعي 

8 Sulianto ت  اللغت إلاهجلٍض



9 Ahmad Marjuki, S.Ag اللغت العشبُت 

10 Sujiono, A. Ma. Pd تعُِاللغت إلاهذوه 

11 Umamah, S. Ag  خ الثلافُت  إلاظالمُتالخاٍس

12 Siti Mariatul Ulfah اطُاث  الٍش

13 Munadi كخاب الفله 

14 Suliyem اللغت الىطُيُت، الخعلُم املذاهُت 

15 Irfan Efendi, S.Pd اطُاث  علم الحاظىب، الٍش

16 Abdul Karim  خ الثلافُت  إلاظالمُتالخاٍس

17 M. Farid Afandi اطُت  الٍش

18 Suriadi  

19 Mukhlis ًمىظف ألام 

 

 أدواث املذسظت ( 5

 العذاد أدواث املذسظت الشكم

 1 غشفت مذًش املذسظت 1

 1 غشفت املذسظحن 2

 1 غشفت واخذة الصحت الطالب 3

 1 معمل الحاظىب 4

 1 معمل  علم الحُاء 5

 1 املكخبت 6

 15 الفصل 7

 3 الحمام 8

 



مذسظت مىبع العلىم املخىظطت إلاظالمُت كذاغان   حعلُم اللغت العشبُت في و.

 ماالهم

 املىهج الخعلُمي

ظىت   (KTSPحعلُم اللغت العشبُت في مذسظت على املىهج الىخذة الذسظُت )

لتالفي الخعلُمُت في حعلُم اللغت العشبُت حعخخذم ب الخعلُم،و عملُت  2008  طٍش

 الخللُذًت

 الثاني : عرض البيانات وثحليلهااملبحث 

بي خمعت للاءاث،كامذ الباخثت بعششة للاءاث   وللفصل    للفصل الخجٍش

غ في الفصل الخجشبي في ًىم الخمِغ في العاعت  الظابط خمعت للاءاث. الخذَس

غ في الفصل الظابط في ًىم  العاششة ختى الحادًت عششة والىصف. الخذَس

 ة والىصف ختى الثاهُت عششة و الىصف.الخمِغ في العاعت الحادًت عشش 

الىخذة الذسظُت  ىهج الذساي ياملبواظخخذامذ الباخثت كخاب حعلُم اللغت العشبُت 

(KTSP)   2008ظىت   

 اظخخذام مذخل البُغغغ (1

خ   ، كامذ الباخثت حعلُم 2015ظبخمبر  10 – 2015غ طاغع 13في جاٍس

. أما الكفاءة ألاظاظُت في عملُت حعلُم مذخل البُغغغاملفشداث باظخخذام 

فهم معاوي عً املىطىع العاعت و أوشطتي في املفشداث في َزا البدث ٌعني  

ٌعني جشكض الباخثت الطالب في  مذخل البُغغغ في عملُت الخعلُم جطبُماملذسظت. 

 لخعلُم. جشكض الباخثت على فهم املادة و أوشطت راث معنى.  عملُت ا

 خمعت للاءاث كماًلي : وحشي َزا البدث

 



 الللاء ألاول ( 1)

خ    2015اغعطغ  13كامذ الباخثت الللاء ألاول في ًىم الخمِغ في الخاٍس

في الفصل الثاوي بمذسظت مىبع العلىم كذغان ماالهم. والىكذ الزي اظخغشكذ 

و  الحادًتدكُلت ٌعني مً العاعت العا ششة ختى  90الباخثت في َزا الللاء َى 

 الىصف. 

بذأث الباخثت باعطاء الاخخباس اللبلي عً املفشداث باملىطىع العاعت و 

أوشطتي في املذسظت الى الخالمُز ملعشفت كذسة الخالمُز كبل جطبُم مذخل البُغغغ. 

 ظإال 25الاخخباس اللبلي جخكىن مً 

 الللاء الثاوي( 2)

بُغغغ بمىطىع الكامذ الباخثت بخعلُم املفشداث على أظاط مذخل  

أما خطىاث الخعلُم باظخخذام مذخل دكُلت.   90الزي اظخغشق  “اعت الع“

 البُغغغ كما ًلي :

 ششح املفشداث زم طشب ألامثلت ح باخثتبذأ الج -1

كامذ الباخثت بخلذًم املادة وهي ئللاء املفشداث بمىطىع العاعت. حششح 

 الباخثت املفشداث التي جخعلم باملادة مثل : صباح،معاء،دكُلت..، زم جلشأ

الباخثت زالر مشاث.  بعذ رلك طشب ألامثلت في فهم العُاقي مثل: الان في 

 العاعت العاششة و الشبع.

 حعلُم مىاكف راث معنى مً ألاوشطت  -2

حعلُم مىاكف راث معنى مً ألاوشطت حعني  أن حعطي الباخثت أوشطت راث 

املعنى . في َزٍ الحالت، جلذًم الباخثت أوشطت راث معنى بخلعُم الخالمُز في 

الفصل الثاوى " ألف " . عذد الطالب في َزا الفصل ازىا وزالزىن جلمُزا. زم 



مُزا. لكل فشكت كعمذ الباخثت الى ظذ فشكاث جخكىن مً ظخت أو ظبعت جل

زا الىحه   جخكىن الخلمُز املمخاص والىظُطت والظعُف في اللغت العشبُت. َو

 املعخخذم لىُل أكص ى َذف الخعلُم. أما أظماء الفشكت في َزا الفصل، هي :

 

 الفشكت الثاهُت     الفشكت ألاولى 

 الاظماء الىمشة الاظماء الىمشة

ان الشفاأ 1  فُخا ظاسي أ 1 عيدهان فَش

 لفُان ظهشل أ 2 وعا فتري أظيخا اد 2

ض ف 3  دهذي ظدُىان 3 رميعاٍحفُالٍ عٍض

ك ًىليأ 4  فجش عبُذ هللا امحن 4 ٍس

 وحي خحر اليعاء 5 ئملا هىس خعىت 5

 هىس ظما ئهذاٍ 6 ئمام سفعى 6

 أهجاس سمظان 7  دًلىا ظحر الىىس َلضةأ 7

  

 الفشكت الشابعت    الفشكت الثالثت

 الاظماء الىمشة الاظماء الىمشة 

 ساسا صمضم 1 لطفُا هِىاواحي    1

شة 2 ساي ظىذاس دافُذ   2  لطُفت الَض

عماث املبِىت 3 مدمذ عاهُل   3  كاَس

 فتري واخذة الىىسي 4 سظلت املعىهت 4

 وحي حىذاسا أهذًكا 5 وحي َحرهخا 5

 ئًفا دمُاهتي 6 جادي ظىجاًا 6

 



 الفشكت الخامعت 

 الاظماء الىمشة

 فتري واخذة هىسي 1

 بُال أهاهذا ظىهُا 2

 وحي أهذًك وحاًا 3

كا فشوعِعكا 4  ٍس

ني 5  فتري فجاٍس

 هخاظافتري  6

 مدمذ هفاظُذ 7

 

زم بعذ جلعُم الطالب في املجمىعاث، حعطي الباخثت املىطىع. البذ أن ًطلبى 

الفشكاث عً املفشداث التي جىاظب باملىطىع. وبعذ رلك، ًكخبى كل فشكاث 

 املفشداث على العبىسة.

 ٌعخخذم املعلم اللغت الىظُطت -3

م الفشكت، حعطي الباخثت إلاحابت. زم ششخذ الباخثت إلاحابت. بعذ جلع

ٌعشف الخالمُز،  ال اظخخذمذ الباخثت اللغت الىظُطت لدششح املفشداث التي 

 morning,minute,timeمثل : جذاعي املعاوي عً الكلمت )العاعت( : 

 حضء ال ًخجضأ مً اليشاط اللغىي في الفصل جصحُذ ألاخطاء -4

بعذ حعطي الباخثت إلاحابت و ششخذ الباخثت املفشداث غحر ٌعشف الطالب زم 

، صحُذ ’دكُله’جصحُذ الباخثت ألاخطاء. في َزٍ الحالت، مثل : كخب الخالمُز 

 ’دكُلت’

 الللاء الثالث( 2 

 أما خطىاث الخعلُم في الللاء الثالث كماًلي :



 ششح املفشداث زم طشب ألامثلتح باخثتال بذأج -1

اوشطتي في  كامذ الباخثت بخلذًم املادة وهي ئللاء املفشداث باملىطىع

دكُلت.  حششح الباخثت املفشداث التي  90والىكذ الزي ٌعخغشق َى   املذسظت.

جخعلم باملادة مثل :رَب،سحع،املذسظت..، زم جلشأ الباخثت زالر مشاث.  بعذ رلك 

 طشب ألامثلت في فهم العُاقي مثل: ًزَب صالح ئلى املذسظت.. .

 حعلُم مىاكف راث معنى مً ألاوشطت -2

ا املفشداث املعخخذمت، زم ًطلب الخالمُز حعطي الباخثت الىسكت التي فيه

 املعنى. بعذ رلك، جكخب الباخثت إلاحابت على العبىسة.

 اللغت الىظُطت الباخثتعخخذم ح -3

بعذ أن جكخب الباخثت إلاحابت على العبىسة زم حششح الباخثت باللغت 

 school,morning,student( : الىظُطت، مثل جذاعي املعاوي عً الكلمت )رَب

 ألاخطاء حضء ال ًخجضأ مً اليشاط اللغىي في الفصلجصحُذ  -4

حعطي الباخثت الخلذًش على الخلمُز الىاجح, وجصحُذ ألاخطاء عً الخالمُز، 

 مثل: كخب الخالبُز الكلمت "دَب " ، الصحُذ َى "رَب"

 ( الللاء الشابع4) 

. بذأث الباخثت بمشاحعت املفشداث باملىطىع العاعت و أوشطتي في املذسظت

 أما خطىاث الخعلُم باظخخذام مذخل البُغغغ كما ًلي :

 ششح املفشداث زم طشب ألامثلتح باخثتبذأ الج -1

بذأث الباخثت بدششح املفشداث التي جخعلم باملادة. زم طشب ألامثلت التي جكخب 

 الباخثت على العبىسة.

 حعلُم مىاكف راث معنى مً ألاوشطت -2

 حعطي الباخثت الىسكت زم ًجب الخالمُز لُكخب الخالمُز ألامثلت الجذًذة. 

 اللغت الىظُطت الباخثتعخخذم ح -3



بعذ اهتهاء َزٍ عملُت، جفدص الباخثت عمال لكل الخالمُز. زم حعطي الباخثت 

الىدُجت اعخماد ئلى الىكذ املعخخذم و كثرة ألامثلت الجذًذة. وحششح الباخثت 

 غت الىظُطت.املفشداث بالل

 الللاء الخامغ( 5)

بذأث الباخثت باعطاء  في َزا الللاء كذمذ الباخثت الاخخباس البعذي . 

الاخخباس اللبلي عً املفشداث باملىطىع العاعت و أوشطتي في املذسظت الى الخالمُز 

 25ملعشفت كذسة الخالمُز كبل جطبُم مذخل البُغغغ. الاخخباس اللبلي جخكىن مً 

 10دكُلت، زم  80والىكذ الزي اظخغشكذ الباخثت في َزا الللاء َى ظإالا.  

دكائم حعطي الباخثت الاظدباهت لطالب. َزٍ الاظدباهت لخعشف الباخثت مذخل 

زٍ الىدُجت مً الاظدباهت، هي :  الخعلم عً الطالب. َو

 هدُجت إلاظخبىت للمجمىعت الخجشبُت 4.1حذول 

 اليعبت

عذد 

 الشكم البُغغغمذخل  معخىٍاث الطالب

53,1: 17 

 ذخل الخلذًشي امل

(Achievement Approach) 1 

43,75: 14 

  املذخل الذاخلي

(Deep Approach) 2 

3,1: 1 

 املذخل العطحي 

(Surface Approach) 3 

بي ٌعخخذم مذخل البُغغغ العطحي. زم  1وكان  الطالب في الفصل الخجٍش

بي حعخخذم مذخل البُغغغ الذاخلي و  14 عذد  17الطالب في الفصل الخجٍش

الطالب الزي ٌعخخذم مذخل البُغغغ الخلذًشي. َزا الجذول ًبحن ان معظم 



بي ٌعخخذم مذخل بُِغغ الخلذًشي. ظهش أن معظم  الطالب في الفصل الخجٍش

 الخالمُز في املجمىعت الخجشبُت لذي الفهم الجُذة  الظدُعاب املفشداث.

 املفردات الستيعاب مدخل البيغغسفعالية استخدام   (2

في املجمىعت  اللبلي للخالمُز الاخخباس الباخثت  ذلذمكبل ئحشاء البدث، ف 

 2015ظبخمبر  13ٍخ فاخخباس كبلي ملجمىعت الخجشبُت في جاس   .الخجشبُت و الظابطت

خ وأما كبل جطبُم مذخل البُغغغ   13اخخباس كبلي الملجمىعت الظابطت في جاٍس

وأظئلت  َذفها لخعشف كفاءة ألاظاظُت لكل الخالمُز في املفشداث. 2015ظبخمبر 

ظإالا وجإخذ أظئلت الاخخباس  مً كخاب حعلُم املعخخذم  25الاخخباس جخكىن مً 

بع العلىم املخىظطت إلاظالمُت كذاغان بماالهم، جدذ للفصل الثاوي في مذسظت مى

 املىطىع العاعت و اوشطتي في املذسظت

 الىدُجت للمجمىعت الخجشبُت في الاخخباس  اللبلي والبعذي 4.2حذول 

  

 البعذي الاخخباس 

  

 اللبلي الاخخباس 

 

 الاظم

  

 الشكم

 الذسحت الخلذًش الذسحت الخلذًش

 1 ظحر الىىس َلضةدًلىا أ 36 طعُف 64 هاكص

ان الشفاءأ 48 هاكص 64 هاكص  2 دهان فَش

 3 لفُان ظهشل أ 36 طعُف 84 حُذ حذ

 4 انظهجاس سمأ 60 هاكص 100 ممخاص

 5 بُال اهىذا ظىهُا 40 طعُف 100 ممخاص

 6 دهذي ظدُىان 56 هاكص 60 هاكص



 7 وعا فتري أظيخا اد 52 هاكص 60 هاكص

ك ًىلي 40 هاكص 84 حُذ حذ  8 اٍس

 9 افُخا ظاسي  48 هاكص 76 حُذ

 10 فجش عبُذ هللا امحن 32 طعُف 76 حُذ

ض فشميعاٍ 32 طعُف 84 حُذ حذ  11 فُالٍ عٍض

 12 ئملا هىس خعىت 60 هاكص 84 حُذ حذ

 13 ئمام سفعى 48 هاكص 96 ممخاص

 14 عماث مبِىتَس اك 44 طعُف 60 هاكص

شةُلطف 32 طعُف 74 ملبىل   15 ت الَض

 16 هِىاواحي الطفُ 60 هاكص 68 هاكص

 17 مدمذ هفاظُذ 36 طعُف 84 حُذ حذ

 18 مدمذ عاهُل  36 طعُف 60 هاكص

 19 هخا ظافتري  48 هاكص 96 ممخاص

 20 هىسظما ئهذاٍ 36 طعُف 78 حُذ

 21 فتري فجاسوي 40 طعُف 60 هاكص

 22 فتري واخذة هىسي 36 طعُف 76 حُذ

 23 ي ظىذاس دافُذاس  48 هاكص 76 حُذ

ك 48 هاكص 68 هاكص  24 فشوععك اٍس

 25 عّىهتسظلت امل 36 طعُف 72 ملبىل 

 26 ساسا صمضم 68 هاكص 84 حُذ حذ



 27 ئًفا دمُىتي 72 ملبىل  76 حُذ

 28 جادي ظىجاًا 40 طعُف 80 حُذ حذ

 29 وحي أهذًك وحاًا 76 حُذ 100 ممخاص

 30 وحي دهذاسا أهذًكا 40 طعُف 68 هاكص

 31 وحي َحرهخا 40 طعُف 68 هاكص

 32 وحي خحر اليعاء 60 هاكص 80 حُذ حذ

 العذد 2460

 املعذل 76,9

 

 

 الىدُجت للمجمىعت الظابطت في الاخخباس  اللبلي والبعذي 4.3حذول 

     اللبلي الاخخباس  البعذي الاخخباس 

 الشكم  الاظم الذسحت الخلذًش  الذسحت الخلذًش 

 1 عبذ املجن 40 طعُف 44 طعُف

 2 اخمذ حىُذي 62 هاكص 72 ملبىل 

اط 56 هاكص 56 هاكص  3 اهخىن اهذٍس

ا 72 ملبىل  76 حُذ ك اهذٍس  4 اٍس

 5 حىذي سخمىاث 60 هاكص 60 هاكص

ىطا 76 حُذ 76 حُذ  6 دفُذ عاسي فبًر



 7 داوي حاكا فشماها 66 هاكص 72 ملبىل 

 8 دًماط سمظان 76 حُذ 84 حُذ حذ

 9 ًىظذًىطا وحاًادًطا  72 ملبىل  76 ملبىل 

فً 52 هاكص 62 هاكص  10 دوي ظش عٍش

 11 فهشل سصكحن 44 طعُف 52 هاكص

 12 فاجىس عاسي سخمذ 60 هاكص 60 هاكص

 13 فّش سفُدُا هِعه 72 ملبىل  76 حُذ 

 14 غاهذٌغ ظدُا الساط 72 ملبىل  72 ملبىل 

 15 عُذا اهذها صلفا 72 ملبىل  76 حُذ

 16 عادي ظدُاون اسفان  62 هاكص 62 هاكص

 17 حلُا دوي هىسٍان 72 ملبىل  84 حُذ حذ

 18 لُلت الحعىت 66 هاكص 66 هاكص

 19 لطفُاها 62 هاكص 72 ملبىل 

 20 مدمذ سحال فإدي 66 هاكص 80 حُذ حذ

 21 هفا هىم حهُا 60 هاكص 72 ملبىل 

 22 هىفُا 72 ملبىل  76 حُذ

اهتي 56 هاكص 62 هاكص  23 هىسٍكا ظفا ٍس

 24 عىفي هىذا لعخا 66 هاكص 76 حُذ

 25 ظُف العىىاس 72 ملبىل  84 حُذ حذ

ان 56 هاكص 66 هاكص  26 ظلفُا اهذٍس



شجني 66 هاكص 66 هاكص  27 ظَى

 28 جِخحن وسٍاظخىجك 72 ملبىل  80 حُذ حذ

 29 الفاحغ صالحا 60 هاكص 66 هاكص

 30 ألفُاحغ صالحت 100 ممخاص 100 ممخاص

 31  اظىة خعىت 92 ممخاص 100 ممخاص

 32  دوي اظالمي 80 حُذ حذ 80 حُذ حذ

 العذاد 2132 2306

 املعذال 66,63 72,06

وبعذ معشفت بُان هخائج الاخخباس اللبلي والاخخباس البعذي للمجمىعت  

الخجشبُت، فلذمذ الباخثت امللاسهت بحن الاخخباس اللبلي والاخخباس  البعذي للمجمىعت 

 كماًلي :الخجشبُت. وامللاسهت 

 امللشاهت بحن الاخخباس اللبلي والبعذي لللمجمىعت الخجشبُت  4.4حذول 

 الاخخباس البعذي الاخخباس اللبلي الخلذًش الىدُجت الشكم

عذد 

 الطالب

اليعبت 

 املىىعت 

عذد 

 الطالب

اليشبت 

 املىىعت

 %15,65 5 0 0 ممخاص  90-100 1

 %21,87 7 0 0 حُذ حذ 80-89 2

 %18,75 6 %3,12 1 حُذ 76-79 3

 %6,25 2 %3,12 1 ملبىل  70-75 4



 %34,37 11 %40,63 13 هاكص 46-69 5

 0 0 %53,12 17 طعُف 45أكل مً  6

 %100 32 %100 32  العذد 

  

باليعبت ئلى بُان امللاسهت بحن الاخخباس اللبلي و الاخخباس البعذي للمجمىعت 

مً الخالمُز في معخىي طعُف و   %53,12الخجشبُت  أن في الاخخباس  اللبلي 

% منهم في 3,12منهم في معخىي ملبىل و  :3,12% منهم في معخىي هاكص 40,63

% في معخىي ملبىل و 6,25معخىي حُذ. وأما في الاخخباس البعذي ظهش  أن 

% في 15,65% منهم في معخىي حُذ حذ  و21,87% منهم في معخىي حُذ 18,75

م الباخثت الىخائج الاخخباساث بحن مجمىعخحن، فىصلذ معخىي ممخاص. وبعذ جلذ

الباخثت لخذخل َزٍ الىخائج ئلى خعب املعىىٍت إلاخصائُت ملعشفت الاهدشاف 

(Variance)   لكل الىخائج زم َزٍ البُاهاث جذخل ئلى الشمىصt-test   كما الجذول

 الخلي :

 جمىعخحنهخائج عذد الاهدشاف و عذد الاهدشاف املشبع بحن م 4.5حذول 

بُت  الشكم املجمىعت  الظابطت املجمىعت الخجٍش

    X2  (X)  X2 X1    Y2 (Y) Y2 y1 

784 28 64 36 16 4 44 40 1 

256 16 64 48 100 10 72 62 2 

2304 48 84 36 0 0 56 56 3 



1600 40 100 60 16 4 76 72 4 

3600 60 100 40 144 12 72 60 5 

16 4 60 56 0 0 76 76 6 

64 8 60 52 36 6 72 66 7 

1936 44 84 40 64 8 84 76 8 

784 28 76 48 16 4 76 72 9 

1936 44 76 32 100 10 62 52 10 

2704 52 84 32 64 8 52 44 11 

576 24 64 40 0 0 60 60 12 

2304 48 96 48 16 4 76 72 13 

256 16 60 44 0 0 72 72 14 

1764 42 74 32 16 4 76 72 15 

64 8 68 60 0 0 62 62 16 

2304 48 84 36 144 12 84 72 17 

576 24 60 36 0 0 66 66 18 

2304 48 96 48 100 10 72 62 19 

1764 42 78 36 196 14 80 66 20 

400 20 60 40 144 12 72 60 21 

1600 40 76 36 16 4 76 72 22 

784 28 64 36 36 6 62 56 23 



400 20 68 48 100 10 76 66 24 

1296 36 72 36 144 12 84 72 25 

256 16 64 48 100 10 66 56 26 

784 28 60 32 0 0 66 66 27 

1600 40 80 40 64 8 80 72 28 

576 24 100 76 36 6 66 60 29 

784 28 68 40 0 0 100 100 30 

784 28 68 40 64 8 100 92 31 

400 20 60 40 0 0 80 80 32 

37560 1000 2372 1372 1732 186 2318 2132   

 

 بُان :

X1 الىخائج الاخخباس اللبلي للمجمىعت الخجشبُت : 

X2 الىخائج الاخخباس البعذي للمجمىعت الخجشبُت : 

(X) : الاهدشف مً الىخائج الاخخباساث اللبلي و البعذي للمجمىعت الخجشبُت 

Y1  : الىخائج الاخخباس اللبلي للمجمىعت الظابطت 

Y2  الاخخباس البعذي للمجمىعت الظابطت: الىخائج 

(Y) :  الاهدشاف مً الىخائج الاخخباساث اللبلي و البعذي للمجمىعت الظابطت 



N : عذد الطلبت لكل املجمىعت 

ئرن، مً البُاهاث العابلت، عذد الاهدشاف في للمجمىعت الظابطت فهى  

في الجذول  .  أهظش 1372، وأما مجمىع الاهدشاف املشابع فهى  188الظابط فهى 

 الخلي :

 مجمىع الاهدشاف ومجمىع الاهدشاف املشبع 4.6حذول 

 املجمىعت الظابطت املجمىعت الخجشبُت

عذد الاهدشاف 

(∑ ) 

عذد الاهدشاف 

(∑ 2 ) 

عذد الاهدشاف 

(∑ ) 

عذد الاهدشاف 

(∑ 2 ) 

1000 37560 186 1732 

 

 فمً البُاهاث في الجذول العابم، ظخطلب :

بُت )معذل الىخائج  -1  ( Mxللمجمىعت الخجٍش

        MX  = 
 

   

         
1000

32
 

               =31,25 

بُت ) -2 ∑مجمىع الاهدشاف مشبعا للمجمىعت الخجٍش 2 ) 

       ∑ 2  = ∑ 2   - 
∑ 2 

 
 

        = 37560 - 
10000

32
  



         = 37560 – 312,5 

         =37247,5 

 ( MYالظابطت )معذل الىخائج للمجمىعت  -3

       My  = 
 

   

        = 
186

32
 

              =5,81 

∑مجمىع الاهدشاف مشبعا للمجمىعت الظابطت) -4 2 ) 

       ∑ 2  = ∑ 2   - 
∑ 2 

 
 

        = 1372  - 
35344

32
  

         = 1372 – 1104,5 

         = 267,5  

و  31,25 ٍبُت فهىئرن، خاصل مً معذل الىخائج في املجمىعت الخجش   

، زم الحاصل مً املعذل 37247,5 الحاصل مً املجمىع الاهدشاف املشبع فهى 

. 267,5و خاصل مجمىع الاهدشاف املشبع فهى  5,9الىخائج في الفصل الظابط فهى  

 لبُانها جىحذ في َزا الجذول الخلي :

 



 4.7حذول 

 املشبع بحن مجمىعخحنالحاصل  مً معذل الىخائج و الحاصل مً مجمىع الاهدشاف 

 املجمىعت الظابطت املجمىعت الخجشبُت

الحاصل مً معذل 

 الىخائج 

الحاصل مً 

املجمىع الاهدشاف 

 مشبع

الحاصل مً معذل 

 الىخائج

الحاصل مً 

مجمىع الاهدشاف 

 مشبع

31,25 3724,5 5,9 267,5 

 

 : T-TESTوبالخلي، هذخل البُاهاث العابلت ئلى الشمىص 

to   =     
 1  2

√(
∑ 2  ∑ 2

 1    2  2
) 

1

 1
   

1

 2
 

 

   =
31 25 5 9

  √(
37260  1372

32 32 2
) 

1

32
   

1

32
 

         

    

  =  
25 35

√
386932

62
  

2

32
  

        

  = 
25 35

√
773864

1984
 
 

  = 
25 35

√393 5
 



  = 
25 32

6 2
 

  = 4,08 

أو . أوال، ججب علُىا أن وعشف كائمت خّشٍت t-tableزم ظخطلب هدُجت كائمت 

(Degree of Freedom: في الشمىص ألاجُت ) 

df = (Nx + Ny – 2) : فلزلك 

d.f   = (Nx +Ny-2) 

  = (32 + 32 -2) 

  = 62 

-t. وزاهُا، هظش هدُجت كائمت  62( فهى Degree of Freedomئرن،  كائمت خّشٍت )

table ت  % أو5( و معخىي املعىىٍت 0،01) % أو1، وأخزث الباخثت معخىي املعىٍى

 (. فلزلك :0،05)

ت 1   2،39( فهى df  62ب ) 0،01. معخىي املعىٍى

ت 2  2,65فهى    (df 62ب ) 0,05. معخىي املعىٍى

 ومعُاس الاخخباس :

1ٌ .o   ملبىل ، ئرا كاهذt-table  < 2,39/2,65 

2ٌ .o  مشدود ، ئرا كاهذt-table >2,39 / 2,65 



َى مشدود، وأما  o، فلزلك 2,65ٌ / 2,39أكبر مً  t-test   :4,08ألن هدُجت   

 ملبىل أي ان فشوض البدث ملبىل . 1ٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 الباب الخامع

 ت البحثشمىاق

 املفسداث الطدُعاباطخخدام مدخل بُغغع       أ. 

في  خطىاثبخمع  قامذ الباحثت حعلُم مفسداث باطخخدام مدخل بُغغع

ٌعني  جطبُقفي املجمىعت الخجسبُت قبل  املىجىدة . املشهلتاملجمىعت الخجسبُت

املفسداث.  ججسب الباحثت لخىمُت اطدُعابهم باطخخدام  الطدُعابًىقص الخالمُر 

بهرٍ الحالت،  .معنى لهل لقاءاث وشطت ذاثأ الباحثت طيبُغغع، حعالمدخل 

م الطدُعابها. ًسي جان بُجُت أن دافعهطت و جىمُت اطِخعلم الخالمُر املفسداث بحم

ثت الخالمُر ّزط الباح، جى 1هي ألاوشطت عً الطفل في بُئخه الخعلُمطاض عملُت اأ

عنى طخعطي خبرة الخعلمُت للخالمُر التي مؤثسة الاًجابُت ليشأة م ذاثفي أوشطت 

فُت الخمُت طِ فُت. بيشأ املعٍس  والخعلم مخحّقق ألاَراف مً عملُت الخعلُاملعٍس

 حدي منها جىمُت املعلىماث التي جخعلق باملادة.إ

( مالعالم املعسفي ًبّين أن ٌظخخدم الخالمُر مدخل 1991جىن بُغغع )

 الطدُعاب ، َما طخؤثس على لفاءة الخالمُر2إطخيراجُتهمالخعلم بىاء على دافعهم و 

% عً عدد 5331الظابقت ظهسث أن  طتهم. مً الاطدباهتااملفسداث وهخائج الدز 

بُغغع البمدخل  %43375بُغغع الخقدًسي والالخالمُر باطخخدام مدخل 

بُغغع الظطحي . اجضحذ َرٍ الحالت  أن مدخل ال% بمدخل 331الداخلي و

بعابهم في حعلُم املفسداث. ِالخعلم عً الخالمُر مؤثسة على لفاءة الخالمُر واطخ

بُت بظبب معظم الخالمُر ىخائج الدزطُت  في مجمىعت الخجس ال جسقُت معدى

بُغغع الخقدًسي َى مظخىي عً البُغغع الخقدًسي. مدخل الٌظخخدمىا مدخل 

                                                             
1 Al Rasyidin & Wahyudin Nur Nasution, Teori Belajar dan pembelajaran, Medan :Perdana 
Publishing, 1111, hal: 33 
2
 John Biggs, Students Approaches To Studying and Learning, Australian Council for 

Educational Research (7891) hal.8 

 



الفسدي في جىمُت  أَدافبُغغع الري اعخماد على لفاءة الدزاطُت و المدخل 

 القُمت  الدزاطُت في الفصل. 

اطدُعاب املفسداث باطخخدام في َرٍ املالحظت ظهس أن الخالمُر ًسغبىن 

 .مدخل بُغغع

 طلىك الخالمُر -أ

حعلُم املفسداث  و ًحمظىن في الخالمُر ًسغبىن  بهرٍ املالحظت ظهس أن 

. فالخالمُر ًحبىن أن ٌعملى اوظطت الراث املعنى . ومً باطخخدام مدخل بُغغع

 الطدُعابطبب زغبت الخالمُر في اللقاء الثاوي حتى اللقاء السابع جسقُت فهمهم 

  املفسداث بهرا املدخل. 

 لفاءة الخالمُر -ب

فسداث و لُفُت املعسف معاوي ت ٌعسف أن لثير مً الخالمُر الٌمً املالحظ 

مدخل البُغغع، ظهسث أنهم قد شاد لفاءتهم في املفسداث.  لخابها. وبعد جطبُق

والدلُل بىدُجت الاخخباز البعدي، قد زقى هدُجتهم في الاخخباز البعدي بعد جطبُق 

 مدخل البُغغع الطدُعاب املفسداث.

 املفسداث  الطدُعابفعالُت مدخل بُغغع     ب. 

ثم  t -test =43,8ض البُاهاث الظابق، وجدث الباحثت أن هدُجت  مً عس  

ت )t-tableقامذ الباحثت ًخعين   Degree. ثم بحثذ الباحثت بىدُجت في القائمت الحٍس

of Freedom ًم )t-table  في ، 2339=%1في الخقدًس املعىىي فىجدث أن هدُجت

س 2365=%5الخقدًس  املعىىي  را جقٍس  :  t . َو

 t-table > t test   بُت = مقبىى  = حصلذ الخجٍس

t-table< t test    بُت = مسدود  = فشلذ الخجٍس

 



 2339=%1ألبر  مً هدُجت الخقدًس  املعىىي  43,8وألن هدُجت إلاحصائي = 

مقبىى أي  1ٌوذلو بمعنى أن  2365=%5ولرلو ألبر مً هدُجت الخقدًس  املعىىي 

البُغغع الطدُعاب أن اطخخدام مدخل  البحث مقبىى. وخالصتها فسوض َرا

   .الخالمُر الطدُعاب املفسداث جىمُت زغبت و دافعاملفسداث فعالُت و 

اعخماد على َرا البحث و البحث الظابق، وظخيخج أن ٌظخطُع جطبُق 

% مً عدد الخالمُر ، 62352مدخل البُغغع في الدزاطت املخىىعت. بالىدُجت الخمُت 

الخعلُم والخعلم ذاث معنى باطخخدام مدخل البُغغع ظهس أن جىجد عملُت 

الجدًدة  للخالمُر. ٌظخطُع الخالمُر أن جخعلق املعلىماث الظابقت واملعلىماث

ًسي أوشوبل أهه ًيبغي أن ًهىن الخعلم ذا معنى حقُقي باطخخدم مدخل البُغغع. 

ىن عىها عمُق لدي املخعلم مسجبطا ًخهىٍىه وفنٍس وجصءا مهما مً شخصِخه وأن ًه

عقد أن َرا الىىع مً الخعلم لً ًخم ما لم  له على فهم الحُاة والعالم مً حىله. َو

قت مترابطت مخىاطقت بحُث جخصل معل ىماجه الجدًدة جقدم املعلىماث للمخعلم بطٍس

ت املعسفُت أن الخعلم َى هدُجت ملؤثساث خازجُت ، بمعلىماجه الظابقت وجسفض الىظٍس

ظهس ث فعلُت مدخل البُغغع مً هخائج البحث في الاخخباز القبلي والبعدي  3.فقط

فعلُت   للمجمىعت الخجسبُت لما عسض البُاهاث الظابقت في الاخخباز القبلي والبعدي.

مدخل البُغغع للمجمىعت الخجسبُت . ظهسث العىامل التي جؤثس لفعالُت مدخل 

 م. البُغغع َما الدافع و أطلىبا لخعلم والخعلُ

 

 

 

                                                             
اض : مطابع الخقىُت،  3 ت والىفظُت و حعلُم اللغت العسبُت ) الٍس ت اللغٍى ص بً إبساَُم العصُلي، الىظٍس م(  1999ٌ / ,142عبد العٍص

  ,12-119،ص.

 



 الباب السادس

 الاخححام

 . ملخص هحائج البحث1

بعد اهتهاء هرا البحث فحقدم الباحثة الىحائج املحىاطعة  حيث كىنها معسفة 

للمجحمع خاصة للمدازس التي ثسيد ثىمية كفاءة الحالمير السخيعاب ملفسدات، وأما 

 هحائجها:

خمس معسفة أن اسخيعاب املفسدات باسحخدام مدخل بيغغس ًحكىن من  -ا

خطىات . وفي اسحخدام مدخل البيغغس قامد الباحثة باعطاء اوشطة ذات 

معنى للحالمير. ثقّسم الباحثة الفسقات ثم جعطي الىزقة التي فيها ألاسئلة و 

 إلاحابة .

قياس فعالية اسخيعاب املفسدات باسحخدم مدخل البيغغس بمدزسة  -ب

-فعالية. بدليل هخيجة "تمىبع العلىم  املحىسطة إلاسالمية  كداغان ماالهق 

% أكبر من هخيجة املسحىي املعىىي 40,4الحاسىبي" بين املجمىعحين 

وذلك بمعنى  3065%=5وكرلك أكبر من هخيجة املسحى ي املعني  %3033=1

 مقبىل أي أن فسوض هراالبحث مقبىل. 

 

 . مقترحات البحث2

 فيما ًلي: اهطالقا من هحائج البحث ثسي الباحثة طسوزية ثقدًم املقترحات

. ثسحىا الباحثة أن ًكىن هرا البحث مسحعا من املساحع لكحابة البحث 1 

 العلمي املحعلقة بهرا املىطىع من الباحثين

. إن هرا البحث ثححاج إلى الاسحمساز، فعلى الباحث الاخس أن ثقىم البحث 2 

 لححسيىه وجعميقه
 



 قائمت املراحع

 أ. املراحع العربُت

م   القران الكٍر

) الكىٍت : وكالت  7-خمد بدر ، اصىل البدث العلمي و مىا هجه،طأ

  م(2:93املطبىعت عبد هللا خرمى،

أورٍل بدر الدًً ، املفرداث، ورقت عمل مقدمت لدورة املعلمين واملعلماث 

ت حامعت مىالها مالك إبراَُم إلاصالمُت الحكىمُت  ُّ فى البرهامج الخاّص للغت العرب

 ( 3122-:-5ماالهج )ماالهج: 

اض :  ذوقان عبُدا وزمالٍؤ ، البدث العلمي: مفهىمه، أداوجه، أصالُبه، )الٍر

  3892(، ص.8::2شر و الخىزَع،دارأصامت للي

حعلُم اللغت العربُت لغير الىاطقين بها مىاهجه خمد طعُمت، أ رشدي 

 م(:2:9مصر : إٌضِضكى، )أصالُبه

ت  صالح عبد املجُد العربي، حعلم اللغاث الحُت وحعلُمها بين الىظٍر

 م(  2:92، )بيروث: مكخبت لبىان، 2 –والخطبُق، ط 

م عباش الىئلي، اللغت العربُت   طه علي خضً الدلُمي وصعاد عبد الكٍر

ضها، )عان   م(  3116ألاردن : دار الشروق، –وطرائق جدَر

 ، دروش الدوراث الخدربُت ملعلمى عبد الرخمً بً إبراَُم الفىزان وزمالٍؤ

.)دون املطبع: دون الطبع، اللغت العربُت لغير الىاطقين بها )الجاهب الىظري(

2545)ٌ 

إطاءاث ملعلمي اللغت العربُت لغير د الرخمً بً إبراَُم الفىزان، بع

اض: اململكت العربُت الضعىدًت،  الىاطقين بها  م( 3122)الٍر

ت والىفضُت و حعلُم اللغت  ت اللغٍى س بً إبراَُم العصُلي، الىظٍر عبد العٍس

اض : مطابع الخقىُت،   م(  :::2ٌ / 2531العربُت ) الٍر

 



)الكىٍت :  مكخبت الفالح جدَرط الفىىن اللغت العربُت،د مدكىر، على أخم

 مكخبت الفالح، دون الضىت( 

بي ( ،  فخحى علي ًىوط، جصمُم مىهج لخعلُم اللغت العربُت  لألحاهب ) بدث ججٍر

 )القاَرة : دار العلم(

قضم حعلُم اللغت العربُت كلُت الدراصاث العلُا، دلُل كخابت البدث العلمي، 

 ( :311هج : حامعت مىالن مالك ابراَُم إلاصالمُت الحكىمُت،)ماال 

)دون املطبع: حامعت  حعلُم اللغاث خاالث وحعلُقاثمدمد علي الخىلي، 

 مالك صعىد، دون الضىت(

مدمىد كامل الىاقت , طرائق جدَرط اللغت العربُت لغيرالىاطقين بها 

 والثقافت (  العلىم التربُت إلاصالمُت املىظمت ميشىراث :)إٌضِضكى

ط اللغت العربُت لغيرالىاطقين بها )إٌضِضكى--------------------  :, طرائق جدَر

 (  ، دون الضىتوالثقافت العلىم التربُت إلاصالمُت املىظمت ميشىراث

ر،  ط حَى بت هصرالدًً إدَر مجمىعت بدىث الىدوة الدولُت خىل ججٍر

)ماالهج: البرهامج الخاص لخعلُم  عليهاما لها وما  -حعلُم اللغت العربُت في إهدوهِضُا

اللغت العربُت حامعت مىالها مالك إبراَُم إلاصالمُت الحكىمُت بالخعاون مع حمعُت 

 ( 3122الدعىة والخعلُم في حىىب شرق آصُا،
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 : البدىث-ج

حعلُم املفرداث فى املدّرصت الثاهىٍت الحكىمُت ألاّولى صيراهج بيخين، خضً على . 

مىالها مالك إبراَُم إلاصالمُت الحكىمُت رصالت املاحضخير  ، غير ميشىراث )حامعت 

 (3114ماالهج، 

ضها )بمكاصان :  قت جدَر  STAIN Pamekasanأخمد مخلص، مهارة الكالم وطٍر

Press )دون الضىت 
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