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ز ك٢ ف٤جر ثُّ٘جط ًجُٔخِٞم ؽضٔجػ٢ٛ٤ ظجٛشر ثالثُِّـز       

ؿذ٤ؼ٤ّز ٝخجّطز ثُِّـز ٓ٘ز ٝؽٞدٙ  صؼ٤ِْ ثُِـز ثُؼشد٤ز ؽضٔجػ٢ّ. إرث,ثال

ٛج ُِٔٞثطالس ٓغ ثُض٢ ثفضجؽٞ ِزٜٓج ثُّ٘جط ك٢ ف٤جر ثُؼجةثثعضخذ

٤ّٔش ٛزٙ ثُِّـز دجُِّـز ثأل٠ُٝ. ك٢ صؼِْ ثُِّـز, ال أفذ ٣ٌٖٔ  ث٥خش, ٝع

ػ٤ِٔز "ثُضذس٣ظ". ٣ؾخ إٔ صٞؽذ ك٢ إٔ ٣غ٠ٔ "ثُٔؼِْ" دجُٔؼ٠٘ 

ظجّ ٛٞ فجؽجس ثُِّـز أٝ ثُقظٍٞ ػ٠ِ ٗ أفٞثٍ صؼِْ ثُِّـز ٓوَ ٛزث,

 ؿشص هذ٣ْ. ُٜزث ثُغذخ,صظجالس )ثُِّـز( ٝػذّ ٝؽٞد أٓغِز ٖٓ ثال

ػ٠ِ ٛزٙ ثُقجُز  خذشثء ثُز٣ٖ ٣ذسعٕٞ ثُِّـزثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُ ٣ـِن

 1ضقظ٤َ ثُِّـز".د"

ّٔصؼ٤ِْ ثُِّـز أٝ ثُز١ ٣   ,  (Acquisition)٠ ث٥ٕ "صقظ٤َ" غ

 ُؾ٤ٔغ ثُّ٘جط عْ ك٢ ٛزث ٗوظجٕٝ الصّ  ؿذ٤ؼ٢ّثُِّـز ثأل٠ُٝ ٛٞ ش٠ء 

٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ ك٢ دإٔ ػ ُوٍٖٞٓ ث ثُضقو٤ن أٝ دسط صـٞسٙ, ٝؿ٤شٙ

ثأل٠ُٝ أٝ ٣ـِن ػ٤ِٚ لؼَ ثُِـز د ـّلَُع٘ٞثس أٗشب ثعٖ هذس خٔظ 

ٖٔ ثُٔؼشٝف إٔ ٛ٘جى أٗٞثع ك (.Linguistic adult) ػجهَ د٤ِؾ ثُِـ٣ّٞز

٠ّٔ ك٢ صقظ٤َ ثُضشص٤خ "ًِٔز ٝثفذر" ٓج ٛٞ  ٛزٙ ثُِّـز ٢ٌ٘٣ ٓج ٣غ

ثألطٞثس ػذجسر" ٝإٔ ٛ٘جى ٓؾٔٞػز ٓض٘ٞػز ٖٓ "ًِٔض٤ٖ /  ٖٓ

ّ, أٝ,  ثأل٠ُٝ )ٓغَ ثُقشف ثُشل٢ٜ ًظٍٞسثُض٢ صْ ثُقظٍٞ ػ٤ِٜج 

كشٝع ثُوذسر ع(. ٝٓغ رُي, ٓغ ػٞدر ظٜٞس ٗظش٣ز ؽذ٣ذر ٖٓ "

 Transformasionalٓغ د٤جٕ هٞثػذ ثُِّـز ( Innate hypothesis)ثُـذ٤ؼ٤ّز" 

Generatif Noam Chomsky ٛضٔجّ ك٢ ثُ٘جط , صؾذد ث1950  ك٢ أٝثخش

ـّز ثأل٠ُٝ ًصقظ٤َ ثُِّـز ثأل٠ُٝ.  ُذسثعز ظ ٕ صذس٣جٝدؼذ صذس٣ظ ثُِ

ٜٓج ثذ٤ّز. ثُِّـز ثُّغج٤ٗز ٢ٛ ثُِّـز ثعضخذثُِّـز ثُّغج٤ٗز ٝثُِّـز ثألؽ٘

ثُٔؾضٔغ أٝ ثُِّـز دسعٜج ثألؿلجٍ ٓغ ثُٔؾضٔغ ك٢ ثُذ٤تز. ٝثُِّـز 

١ ك٢ خجسػ د٤تز ثُٔؾضٔغ أٝ أ ألؽ٘ذ٢ّ٘جد٤ّز ٢ٛ ثُِّـز ثعضخذٜٓج ثثألؽ

 .2خجسػ ثُذالد
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ّٕ ثُِّـز ثُِّـز ثُؼشد٤ّز ٖٓ ثُِّـز ثألؽ٘ٝ   ّٔز ُضؼ٤ِٜٔج أل ذ٤ز ٜٓ

ثُؼشد٤ّز ًجُٞع٤ِز ثُّضؼ٤ّٔ٤ِز ثأل٠ُٝ ٝخجّطز ك٢ دسثعز ثُٔظجدس 

ك٢ ثُؼجُْ.  ج ٢ٛ ٖٓ ثُِّـجس ثُّض٢ ُٜج أدٝثس. ٝدخظجةظ3ٜثإلعال٤ّٓز

رٝ كؼَ ك٢ سكغ ٌُّٜٝ٘ج كوؾ  ٝال صٌٕٞ ًجُٞع٤ِز ثُّضؼ٤ٔ٤ِز ثإلعال٤ّٓز

ضثٗز ثُّغوجك٤ّز ثُٞؿ٤ّ٘ز ٝ خُ٘ٞٞؽ٢ّ، ٝأؿ٘ش ثُِّـز ثُؼشد٤ّز ثُٔؼشكز ٝثُّضٌ

  .4ًٞعجةَ صـ٤٤ش ثُّغ٤جع٢ّ ثُّذ٤ُّٝز ظٜشس أدٝثسٛج ك٢ ٛزث ثُّضٓجٕ

ـِّّجح ك٢ ثعضخذثّ ٝأٛذثف صؼ٤ِْ ثُِّـز ثألؽ٘      ذ٤ز ثأل٠ُٝ ُضشه٤ز هذسر ثُ

٤ّٔش ثُِّـز شل٣ّٞج ًٝضجدز. ٝهذسر ثعضخ ذثّ ثُِّـز ك٢ ػجُْ صؼ٤ِْ ثُِّـز ع

عضٔجع ٜٝٓجسر الثُٜٔجسر أسدؼز أهغجّ ٢ٛٝ ٜٓجسر ثدٜٔجسر ثُِّـز. ٝ

ّٓج ٜٓجسر ثالثٌُالّ ٜٝٓجسر ثُوشثء ع ٜٝٓجسر عضٔجر ٜٝٓجسر ثٌُضجدز. أ

٤ّٔش دٜٔجسر ثال ّٓج ٜٝٓجسر ثُوشثءر ٜٝٓجسر ثٌُضجدز ثٌُالّ ع عضوذج٤ُّز، ٝأ

٤ّٔش دٜٔجسر ثإلٗضجؽ٤ّ ّٕ ك٢ صؼ٤ِْ ٜٓجسر ع َّ ثُٜٔجسر ٓضؼِّن أل ز. ًٝ

ـّش٣وز ثُٔشّصذز  .5ثُِّـز ثعضخذثّ ثُ

٘ض ثُوشثءر ٣شًض ثُٔض٣ذ ٖٓ ثُـالح ك٢ كْٜ ثُ ٛزٙ ٜٓجسر  

فذر ٖٓ ٝث .6دقزس ٚعْ أػشثد ٣وشءٕٝ دٕٝ ثُقجؽز إ٠ُ صشؽٔضٚ

ثُوشثءر  ثألٗشـز ثُٜجٓز ُِقظٍٞ ثُٔؼِٞٓجس ٢ٛ هشثءصٜج, ٓ٘ز

 ـش ٝفذر ثُِّـز ٢ٛ ثُٔلشدثس ٝ ًَ ٓؼ٠٘أطْ. دظٞس ػجٍ ُلٜ

ثُز١  ػ٘ظشثُٔلشدثس ٛٞ  عٞف ٣قّذد ٓؼ٠٘ ثُؾِٔز, إرًثثُٔلشدثس 

صذس٣ظ ثُِّـز  ـز. كئٕ ثُٔلشدثس ٛٞ ػ٘ظش ٖٓ ػ٘جطشك٢ ثُِّ ٣ؼ٤ّٖ

ّْثُ ث. صؼِْ ثُِّـز ًجُِّـز ثألؽ٘ذ٤ز ٛٞ صذّسح ثُـجُخ أٝ ؿاّلح ؽًذ ٜٔ

ثُٞثسدر ك٢ ٗظٞص دسط ٝ ثألكٌجس كْٜ ثألكٌجس ثُشة٤غ٤ّز أػ٠ِ 

٣ؾخ إٔ ٣ذذأ ٖٓ أطـش  ثُِّـز ثُِّـز ثألؽ٘ذ٤ز. ٝد٤ٖ رُي أٗٚ صؼ٤ِْ
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كْٜ ثُٔلشدثس أْٜٗ عٞف  ؼ٘جطش ثُز١ ٛٞ ثُٔلشدثس. ٖٓ ًلجءرثُ

  .7جثُِّـز دأًِٜٔ كْٜ لوشر, عْثُ كْٜ هجدسر ػ٠ِ كْٜ ثُؾِٔز إ٠ُ ٣وذسٕٝ

ؼـ٠ ص أٜٗجسعز ز صوذ٣ش ثُضؼِْ ك٠ ثُٔذص٘ل٤ٝظ٤لز ٖٓ   

ُض٘ل٤ز  ػ٤ِٔز ثُضؼِْ. ٝ ٤ٛجًَ ؿطالإ ٢ُِٔؼ٤ِٖٔ ك صؼّذ ثُضظ٣ٞذجس

ـالح ُْ ُ  KTSP ثألعجط ػ٠ِ صؼ٤ِْ ثُِـز ثُؼشد٤ز" "صذس٣ظ ثٌُضجح

ثُز١ ٖٓ ثُضؼِْ  ٣ؼجإٗضشجس أثٌُضجح, إ٠ُ فذ ثُشؽ٤ز  ث ٛزث٣ذسعٞ

 صؼّذ ثُضظ٣ٞذجس صؼـ٠ صوذ٣ش ٝظ٤لز . ًٝزثُي٤ِٓزج٣ًقظَ د٤ٌل٤ز 

ّٔثُذسعز ثُغج٣ٞٗز ثُـالح ٖٓ ثُٔ ٝ ًلجءر. أ٣ؼج ُـالح ذ٣ز ٔق

. ٗضجةؼ ثُذسثعز ثأل٤ُٝز ػ٠ِ ًجءر ال٣ضثٍ ٝثؿتثثُوش ٜٓجسر ٢كز جعؼثُض

شع٤ي ً ٙكٌ٘جٞؽ ؽٝأ جعغٔقٔذ٣ز ثُضثُٔذسعز ثُغج٣ٞٗز ُـالح ٖٓ ثثُ

ٔؾٔٞػجس عذؼز ُ ُز٣ٖ ٣وذسٕٝ ػ٠ِ كْٜ ثُؾِٔز إ٠ُ كْٜ ثُلوشرث

 .ْٜ ػششر ؿِّجحجُذج ٓ٘ٝػشش٣ٖ ؿ

ّٔثُٔذسعز ثُغج٣ٞٗز ثُ ؿالح ٣ٝشؽ٠ ُؾ٤ٔغ     ًجٗٞث  زجعؼذ٣ز ثُّضٔق

٣قظِٕٞ ػ٠ِ  ٖ. ثُـالح ثُز٣ثُؾِٔز إ٠ُ كْٜ ثُلوشرجدس٣ٖ ػ٠ِ كْٜ ه

ِـالح ثُز٣ٖ ٣ٝشؽٕٞ ُ ,٤ًْل٤ز صذس٣غٜ ٣ٞؽذٕٞ ٣ٞهٞثو٤ٔز ٝثؿب. ثُ

. ثُ٘ؾجؿ ٣ٝشهٞٙ ٣ذثكغ ٕأو٤ٔز ثألػ٠ِ )د٘ؾجؿ( ث٣ُقظِٕٞ ػ٠ِ 

ثُضؼ٤ِْ ثُـالح ػ٠ِ ص٣جدر  ُضشه٤زٔغَ ٛزث, دؼذ د ٓٞثهق هذ دسط

"صؼ٤ِْ  ٣غضؼِٕٔٞ ثٌُضجح ال هذِٚ ْٛٗؾجؿ ثُضؼِْ.  ؽٜٞدٛج ُضقو٤ن

 ثزثُي ٓؼِْ عٞف ٣ؼشكٞ. ًٝ  KTSPط ثألعجػ٠ِ  ثُِـز ثُؼشد٤ز"

ٔذسعز ثُغج٣ٞٗز ثُٖٓ  ك٢ صؼِْ ثُِـز ثُؼشد٤ز ؽز صوذّ ؿالحثُذس

ؿ ػ٤ِٔز طالإػ٠ِ  قظ٣َ ثُٔؼِْخ٤شث ٣ٌٖٔ أٝعؼز. جذ٣ز ثُضٔقٔثُ

ُْ ٣ذسعٕٞ ١ ٣ٝ٘لز دشٗجٓؼ ثإلطالؿ ُِـالح ثُزثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ 

 ثٌُضجح. 

ٞؽ ؽٝعؼز أجعز ثُغج٣ٞٗز ثُضثُٔذس ٢ك ٕأ دجُضقظ٤ض ٝثهغ      

جح ٝثؿتٜج ثُضؼِْ, ٖٓ ثُض٠ ٢ٛ ٖٓ ثألعذ صٞؽذ ظٞثٛششع٤ي ً ٙكٌ٘ج

ٝثُض٠   KTSP ثُؾذ٣ذ ثألعجط ٣غضؼِٕٔٞ الثُضؼ٤ِْ  ٢د٤ٖ ٓؼِْ ك

عضٔشثس ثُضذس٣ظ ك٠ ثظ٤ض/ خجح ثُوذ٣ْ )ٓؼٜذ(. ألٕ صضٓ٘ض٤ُٖ ثٌُ

                                                             
7
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صؼ٤ِْ ثُِـز  "ثٌُضجح ثُٔذسعز ثُغج٣ٞٗز ٝثُٔؼ٤ِٖٔ ُْ ٣غضؼِٕٔٞ 

 .  Dikdasmenٖٓ ثٌُضجح ٓأخٞررعضٜج ثًٝش KTSPثألعجط  " ثُؼشد٤ز

ز ُضذس٣ظ ثعضؼٔجٍ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٖٓ أفذ ثُـشثةن ثُٔالةٔ  

ثُِـز ثُؼشد٤ز ُضشه٤ز ٜٓجُشر ثُوشثءر ْٛ ٣غضؼِٕٔٞ ثٌُضجح "صؼ٤ِْ ثُِـز 

 .KTSPثُشد٤ز" ثألعجط 

 صّؾشح ٤ُٞؽذ ثُّضقو٤ن دجُٔٞػٞع ػ٠ِ ثٌُّضجح ٖ ثُظجٛشرثألٍٝ ٓ     

ُضشه٤ز   KTSPثألعجط  "صؼ٤ِْ ثُِـز ثُؼشد٤ز"ح جٌُضث عضخذثّصأع٤ش ث"
ّٔذ٣زثُثُٔذسعز ثُغج٣ٞٗز  ك٢ ششثُلظَ ثُؼج ـالحُءر ٜٓجسر ثُوشث  ٔق

 شع٤ي".ً ؽٞؽ كٌ٘جٙأٝ ثُضجعؼز

 

 قضايا انبحث -ب
 عضخذٓش ثُذجفغز ثُوؼج٣ج ًٔج ٢ِ٣:ػ٠ِ خِل٤ّز ثُذقظ ث ثد٘جء  

  KTSPط عجعضخذثّ ثٌُضجح "صؼ٤ِْ ثُِّـز ثُؼشد٤ز" ثأل٤ًق ث -1

عؼز جضثُٔقٔذ٣ز ثُعز ثُغج٣ٞٗز ٔذسثُٜٓجسر ثُـالح ٣ضقظَ ػ٠ِ صشه٤ز 

 ءر؟ك٢ ثُوشث

ثُٔذسعز ثُغج٣ٞٗز  ك٢ ثُلظَ ثُؼجشش ـالحُٜٓجسر ثُوشثءر ٤ًق  -2

ّٔذ٣زثُ   ؟شع٤يً ؽٞؽ كٌ٘جٙأٝ ثُضجعؼز ٔق

  KTSP ثألعجط "صؼ٤ِْ ثُِـز ثُؼشد٤ز"ح جٌُضث صأع٤ش إعضخذثّ"٤ًق  -3

ثُٔذسعز ثُغج٣ٞٗز ك٢ ثُلظَ ثُؼجشش  ـالحُءر ٗقٞ صشه٤ز ٜٓجسر ثُوشث

ّٔذ٣زثُ  ؟شع٤يً ؽٞؽ كٌ٘جٙٝأ ثُضجعؼز ٔق

 أهذاف انبحث -ج
أٛذثف ثُذقظ أسثدصٜج ثُذجفغز ثُٞطٍٞ ك٢ ٛزث ثُذقظ ًٔج   

:٢ِ٣ 
صؼ٤ِْ "ح جٌُضثعضخذثّ ثءر ثثُوش ٜٓجسر هذسر ؿالح ك٢ زُٔؼشك -1

ك٢ ُِٔضؼ٤ِٖٔ ك٢ ثُلظَ ثُؼجشش  KTSPثألعجط  "ثُِـز ثُؼشد٤ز

ّٔذ٣زثُُٔذسعز ثُغج٣ٞٗز ث  .شع٤يً ٞؽ كٌ٘جٙأٝؽ ثُضجعؼز ٔق

ثُٔذسعز ثُغج٣ٞٗز  ك٢ ثُلظَ ثُؼجشش ـالحُٜٓجسر ثُوشثءر ُٔؼشكز  -2

ّٔذ٣زثُ  .شع٤يً ؽٞؽ كٌ٘جٙأٝ ثُضجعؼز ٔق
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ثألعجط  "صؼ٤ِْ ثُِـز ثُؼشد٤ز"ح جٌُضث عضخذثّصأع٤ش ث"ُٔؼشكز  -3

KTSP  ثُٔذسعز  ك٢ثُلظَ ثُؼجشش  ـالحُءر ٗقٞ صشه٤ز ٜٓجسر ثُوشث

ّٔذ٣زثُثُغج٣ٞٗز   .شع٤يً ؽٞؽ كٌ٘جٙأٝ ثُضج٣ؼز ٔق

 

 يُافع انبحث -د
 أسثدس ثُذجفغز إٔ ٣ٌٕٞ ٛزث ثُذقظ ٗجكؼج، ٜٓ٘ج: 

 ُٔغجػذر صشه٤ز ٜٓجسر ثإلعضٔجع ُِّضال٤ٓز -1

 ُٔغجػذر ثسصلجع ؽٞدر صذس٣ظ ثُِّـز ثُؼشد٤ّز ُِٔذسعز -2

خ٤شر ٝص٤ٌِٜٔج ك٢ ثُذسؽز ثُؾجٓؼ٤ز ثأل٠ُٝ العض٤لجء ثُٞظ٤لز ثأل -3

(S.Pd.Iِهغْ صؼ ٖٓ )ز ثُضشد٤ز٤ْ ثُِـز ثُؼشد٤ز د٤ٌِ.  

 

 يجال انبحث وحذودِ -ِ
 ٛذف 

ُٞ ثُلظٍٞ, إرث ثُٜذف ك٢ ٛزث ثُضقو٤ن ٛٞ ثُضقو٤   ـْ ن َخ

ٜذف ك٢  ٛزث ثُضقو٤ن ٛٞ ثُ. عْ ١خـٞ ٛٞ ش٢ءص٘ل٤ز ثُضقو٤ن 

ٗقٞ   KTSPثألعجط  "صؼ٤ِْ ثُِـز ثُؼشد٤ز"ح جٌُضث عضخذثّصأع٤ش ث

ثُٔذسعز ثُغج٣ٞٗز  ك٢ظَ ثُؼجشش ثُل ـالحُءر صشه٤ز ٜٓجسر ثُوشث

ّٔذ٣زثُ  .شع٤يً ؽٞؽ كٌ٘جٙأٝ زثُضجعؼ ٔق

 صجدغ 

: ثُـجُخ ٖٓ كظَ ثُؼجشش ك٢ ٛزث ثُذقظ ًٔج ٢ِ٣صجدغ   

ّٔذ٣زثُثُٔذسعز ثُغج٣ٞٗز  ًغ٤ش  شع٤يً ٙكٌ٘جٞؽ أٝؽ ثُضجعؼز ٔق

ثُض٠ ؽِٔضٜج عذؼز ٝػششٕٝ ثُـالح. ػشش ٖٓ ؿالح ثُشؽجٍ ٝ 

ُغ٘ز ثُذسثع٤ز ثُ٘ظق ثألٍٝ . ك٢ عذؼز ػشش ٖٓ ؿالح ثُ٘غجء
2012/2013 

 ٖثٌُٔجٕ ثُٔؼ٤ّ 

ّٔذ٣زثُثُٔذسعز ثُغج٣ٞٗز  ٛٞثٌُٔجٕ ثُٔؼ٤ّٖ      ثُضجعؼز ٔق

ك٠ ثُغّ٘ز  ثُشٜش ٗٞكٔذشٝكؼَ ثُضقو٤ن . شع٤يً ٙكٌ٘جٞؽ أٝؽ
2012/2013 
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 تىضيح بعض انًصطهحاثو. 
 ٢ِّٔ:كٜجّ ٛزث ثُذقظ ثُؼإش ثُذجفغز دؼغ ثُٔظـِقجس ُضغ٤َٜ ششف 

 صأع٤ش ". ٝثُٔشثد ٛ٘ج ز أعش ٣ؤعشطَ ثٌُِٔأ:   صأع٤ش

ٗقٞ صشه٤ز   KTSP ثألعجط "صؼ٤ِْ ثُِـز ثُؼشد٤ز"ح جٌُضث عضخذثّث

ثُٔذسعز ثُغج٣ٞٗز ك٢ ثُلظَ ثُؼجشش  ـالحُءر ٜٓجسر ثُوشث

ّٔذ٣زثُ   .شع٤يً ؽٞؽ كٌ٘جٙأٝ زثُضجعؼ ٔق

 ز, س ثُِـ٣ٞز ثألسدؼث: ٢ٛ ٖٓ إفذٟ ثُٜٔجس ٜٓجسر ثُوشثءر

٣وشءٕٝ دٕٝ ثُزٟ شًض ثُٔض٣ذ ٖٓ ثُـالح ك٢ كْٜ ثُ٘ض صثُض٠ 

 8ثُقجؽز إ٠ُ صشؽٔضٚ عْ أػشثدٚ دقزس

 KTSP   : ثُذسؽز ثُّضشد٤ز  ٜٓ٘جػ ثُّضذس٣ظ ػ٠ِ ؽ٤ٔغ

ّٞس  ك٢ ّٞر ٗٝ ٝفذٟ ثُذسؽز ثُّضشد٤ز  فجُزصـ ثُٔ٘ـو٤ّز ٝ  لٞر ٝدو

 .9ٝفجُز ؿِّجح ٛ٘جى ؽضٔجػ٤زثالثُّغوجكز  ؿذ٤ؼضٜج ٝدقجُز
 

 دراست سابقت -ز
ًغ٤ٌش ٖٓ ثُذقٞط ثُؼ٢ِٔ ثُغجدوز ثُز١ ٣ذقظ ػٖ ثٌُلجءر  

ٌُٖٝ ُّٔج صشٟ ثُذجفغز ثُذقظ ثُؼ٢ِٔ ػٖ ٓغَ ٛزث ثُٔٞػٞع صؼ٢٘ صأع٤ش 

ثعضخذثّ ثٌُضجح "صؼ٤ِْ ثُِـز ثُؼشد٤ز" ٗقٞ صشه٤ز ٜٓجسر ثُوشثءر. ُزُي, 

ّٞػز ؿش٣وز  ثُضذس٣ظ ك٢ صوظذ ثُذجفغز إٔ صذقظ ػٜ٘ج ُض٣جدر خضثٗز ٓض٘

دسط ثُِـز ثُؼشد٤ز. هجٓش ثُذجفغز دٜزث ثُذقظ دؼذ ثُّ٘ظش إ٠ُ ٓشثؽغ 

 ثُذقظ ثُؼ٢ِٔ ثُضّج٢ُ:

صأع٤ش صـذ٤ن ؿش٣وز "ثٓغِض٢" ٗقٞ ٜٓجسر ثُوشثءر ك٢ ثُٔٞػٞع:  -1

ًضخ ثُضشثط ُِٔذضذة٤ٖ ك٢ ثُٔؼٜذ ثالعال٠ٓ "ؿش٣ن ثُذ٣ٖ" ؽجٗذٟ 

 ع٤ذٝثسؽٞث
هز ُِٔذضذة٤ٖ ك٢ صشه٤ز ثٕ "ثٓغِض٠" ؿش٣وز ٤ٓغشر ٝ ٓـذج -

ٜٓجسر ثُوشثءر ثٌُضخ ثُؼشد٤ز ٝصشؽٔز ثُوشثٕ ثٟ صؼٔوٜج ٝثٜٗج 

                                                             
 صشؽْ ٖٓ:  8

Taufiq, M. Pd. I, Pembelajaran Bahasa Arab MI, Surabaya: PMT, 2011. Hal. 36 

 
9
 Ika Lestari, S. Pd., M. Si, Pengembangan bahan ajar berbasis kompetensi, Padang: Akademika 

Pemata, 2013. Hal: 11 
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ؿش٣وز ٓٞثكوز ٝٓـجدوز دضـٞس ثُضٓجٕ, ًٝجٕ صـذ٤وٜج دجُٔؼٜذ 

. ًجٗش ص٘شؾ 21,17دذسؽز ثُغِل٢ دِؾ ث٠ُ ثُٔغضٟٞ ٓوذٍٞ 

صشؽٔضز ثُوشثٕ ُذٟ ثُٔذضذة٤ٖ دجُٔؼٜذ ثُغِل٠ دِؾ ث٠ُ ثُٔغضٟٞ 

 .27ؽز ٓوذٍٞ دذس
صـذ٤ن ؿش٣وز ثٓغِض٠ ٣ؤعش ٜٓجسر ثُضشؽٔز ُِٔذضذة٤ٖ دجُٔؼٜذ  -

ثُغِل٠ س٣جد ثُوشثٕ, دُش ٗض٤ؾز ثُضق٤َِ ثالفظجا ػ٠ِ ثٕ 

٣وغ د٤ٖ ه٤ٔز  277,7ٓؤعش ثالسصذجؽ ك٢ سٓض ثُٔؼ٤جس ٛٞ 

( ك٢ ثُضلغ٤ش. دُش ثُو٤ٔز ػ٠ِ ثعش صـذ٤ن 7,17 -7,37)

ة٤ٖ دجُٔؼٜذ ثُغِل٠ ؿش٣وز ثٓغِض٠ ٝصشؽٔز ثُوشثٕ ُلظ٤ج ُِٔذضذ

 "س٣جع ثُوشثٕ" هذ٣شٟ ه٣ٞز.
( ٗقٞ BMCثُٔٞػٞع: صأع٤ش صـذ٤ن ثُِؼذز ٝثُقٌج٣ز ٝثُ٘ش٤ذر ) -7

ٜٓجسر ثالعضٔجع ُِلظَ ثُغٖٔ ك٢ ٓذسعز إف٤جء ثُؼِّٞ ثُٔضٞعـز 

 ثإلعال٤ٓز دًٕٝٞ ًشع٤ي
ثٕ صـذ٤ن ثُِؼذز ٝثُقٌج٣ز ٝثُ٘ش٤ذر ٣ؤعش ٗقٞ إٗؾجص ٜٓجسر  -

ثُلظَ ثُغجٖٓ ك٢ ثُٔذسعز  ثُٔضٞعـز إف٤جء  ثالعضٔجع ُِضال٤ٓز

< 0,620> 1,,2 ٣ؼ٠٘  Ttثُؼِّٞ. ٝثُضأع٤شر دٌجك٤ز إٔ ثًذش ٖٓ 

ٓشدٝدٕ  (Ho. رُي ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ ثُلشٝػ٤ز ثُظلش٣ز ) 2,20

 ( ٓوذُٞزHaٝثُلشٝػ٤ز ثُذذ٤ُز )
صـذ٤ن ثُـش٣وز ثُِؼذز ثُقٌج٣ز ثُ٘ش٤ذر ك٢ ثُوشٕ ثُضؾش٣ذ٤ز ثٕ  -

٣وز ثُِؼذز ٝثُقٌج٣ز ٝثُ٘ش٤ذر( ؽ٤ذث, ٝٛزث )دؼذ ثٕ ٣غضخذّ ؿش

ذ٤جٗجس ثُض٢ ثٕ ٣خضجسٕٝ ثُضال٤ٓز ضثالعثألٓش ظٜشٗج ٖٓ ٗضجةؼ 

ثإلؽجدز )أ( ٝ )ح( دٔؼ٠٘ أْٜٗ ٣شؿذٕٞ ثُضذس٣ظ دجعضخذثّ ٛزٙ 

 ثُـش٣وز ٣ٝشؼشٕٝ دغَٜ ك٢ كْٜ ثُذسط ٝصـٞسٛج 

  

 خّطت انبحث -ط
ثدٞثح ٝك٢ ًَ هغٔش ثُذجفغز ٛزث ثُذقظ ثُؾجٓؼ٢ ث٠ُ ثسدؼز 

 دجح ٓذجفظ صششؿ ك٤ٜج ٓج ًضذضٚ ثُذجفغز ك٢ ٛزث ثُذجح ك٤ٔج ٢ِ٣: 

 :ٍّٝ  ثُٔوذٓز ثُذجح ثأل
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ك٢ ٛزث ثُذجح ٣ذقظ ػٖ خِل٤ز ثُذقظ ٝ هؼج٣ج ثُذقظ  

ٝ كشٝع ثُذقظ ٝ أٛذثف ثُذقظ ٝٓ٘جكغ ثُذقظ ٝ ٓؾجٍ 

ثُذقظ ٝفذٝدٙ ٝ صٞػ٤ـ دؼغ ثُٔظـِقجس ٝ دسعز عجدوز ٝ 

 خـز ثُذقظ.

 دسثعز ٗظش٣زح ثُغج٢ٗ : ثُذج 

ك٢ ٛزث ثُذجح صذقظ ثُذجفغز ػٖ ثُذسثعز ثُ٘ظش٣ز ٖٓ  

ثُز١ هذٜٓج ثُذجفغز ٣ٝقضٟٞ ٛزث ثُذجح ػ٠ِ ٓٞػٞع ثُذقظ 

 عالعز كظٍٞ:

 ثُلظَ ثألٍٝ: صذقظ ػٖ صؼش٣ق صؼ٤ِْ ثُِـز ثُؼشد٤ز ٝ أٛذثكٚ.

ثُلظَ ثُغج٢ٗ: صذقظ ػٖ ثٌُضجح, ٤ًٝل٤ّز إخضجس ثٌُضجح, ٤ًٝل٤ّز 

 ءر ثٌُضجح, ٝأٛذثكٚ.هشث

ثُلظَ ثُغجُظ: صذقظ ػٖ صذس٣ظ ٜٓجسر ثُوشثءر, ٝأ٤ّٔٛضٜج, 

    , ٝثٗٞثٜٗج.ٝأٛذثكٜج

 ك٠ ٛزث ثُذجح صذقظ ػٖ ؿش٣وز :   ثُذجح ثُغجُظ

 ثُذقظ

 دسثعز ٤ٓذث٤ٗز :  ثُذجح ثُشثدغ 

ك٢ ٛزث ثُذجح ٣وذّ ثُذجفغز ػٖ ثُذسثعز ث٤ُٔذث٤ٗز  

ّ ثٌُضجح "صؼ٤ِْ ثُِـز ٝثُذسثعز صق٤ِ٤ِز ػٖ صأع٤ش ثعضخذث

ثُؼشد٤ز" ك٢ صؼ٤ِْ ثُِـز ثُؼشد٤ز. ٣ٝقض١ٞ ٛزث ثُذجح ػ٠ِ 

 كظ٤ِٖ:

ّٔذ٣ّز  ثُلظَ ثألٍٝ: ُٔقز ثُضجسخ٤ز ػٖ ثُٔذسعز ثُغج٣ٞٗز ثُٔق

 ثُضجعؼز أٝؽٞؽ كٌ٘جٙ ًشع٤ي.

 ثُلظَ ثُغج٢ٗ: صذقظ ػٖ ػشع ثُذ٤جٗجس ٝثُضق٤ِِٜج. 

الخضضجّ ، ثك٠ ٛزث ثُذجح ثألخش ػٖ  :  خجٓظثُذجح ثُ 

 .ث ثُذجح ػ٠ِ ثُخالطز ٝثالهضشثفجس٣ٝقض١ٞ ٛز

 

   


