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 الشعار

 

 ◌َوَلقَْد َضرَْبنَ ا لِلن َّاِس ِفْي َهذَا اْلقُرْاَِن ِمْن ُكلِّ َمثَ ٍل لََعلَُّهْم يََتَذكَّرُْوَن  

 1◌قُرْاَنً ا َعرَبِي ًّا َغْيَر ِذْي ِعَوج لََّعلَُّهْم يَتَّقُْوَن  

 

 

Dan sungguh, telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan 

bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. 

(yaitu) Al Quran dalam bahasa arab, tidak  ada kebengkokan (di dalamnya) agar 

mereka bertaqwa. 
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ABSTRAK      

 

 

 

Arinal Husna, 11004411, “Pembelajaran Membaca Teks-teks Arab Kelas 

I’dad Madrasah Aliyah Ali Maksum (Studi Buku Sharaf Praktis Metode Krapyak 

Karya Drs. Muhtarom Busyro)”. Skripsi, Yogyakarta : Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 0412. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa nilai ketepatan 

siswa kelas i’dad Madrasah Aliyah Ali Maksum krapyak dalam membaca teks 

berbahasa arab yang benar, dan  ada atau tidak hubunganantara ketepatan 

membaca teks Arab dengan kemampuan menguasai ilmu sharaf. 

 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif 

kuantitatif dengan menjadikan siswa kelas kelas i’dad Madrasah Aliyah Ali 

Maksum krapyak sebagai populasi dari penelitian ini, dengan jumlah sample 

sebanyak 24%  yaitu sebanyak 140 dari 042 siswa yang di tentukan dengan 

Purposive Random Sampling. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

menggunakan test, dokumentasi, dan pengambilan nilai statistik dengan rumus 

rata-rata dan Product Moment. 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kemampuan siswa kelas i’dad   dalam membaca teks Arab dengan benar adalah 

sedang,  Sehingga dapatdisimpulkan bahwa ada hubungan yang erat antara 

ketepatan membaca teks Arab dengan penguasaan ilmu sharaf  siswa kelas i’dad 

Madrasah Aliyah Ali Maksum krapyak, karena mereka yang bacaan teks Arabnya 

baik akan memperoleh nilai yang baik pula dalam sharaf dan pelajaran-pelaajaran 

yang terkait dengan pembelajaran membaca teks arab demikian pula sebaliknya. 

 

Kata Kunci : Pembelajaran, teks-teks berbahasa arab, buku sharaf praktis metode 

krapyak 
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 الملخص
 

 

 عمٜ" مبزصعٛ  اإلعزارٙ الصف  لطالب   العضبٗٛ الٍصٕص قضاٞٚ تعمٗي , 11004491احلغٍٜ,  أصٌا

. {بؾضٝ ذلرتً لمألعتاس  الٕاضح الصضف  كتاب سٕه تطبٗكٗٛ حتمٗمٗٛ رصاعٛ} ٖٕكٗاكضتا  العالٗٛ"وعصًٕ

كالٗذاكا اإلعالوٗٛ ٖٛ ٔ تأِٗن املعمىني داوعٛ عٌٕاُ البشح. ٖٕكٗاكضتا: كمٗٛ العمًٕ الرتبٕ

 .0412 احلكٕوٗٛ ٖٕكٗاكضتا, 

الٗتْ ٔ ٔ فع" يف تعمٗي الصضف الصضف الٕاضح الػضض  وَ  ِشا البشح  ٖعين ملعضفٛ اعتعىاه كتاب  "

العالٗٛ العالقٛ بني اعتٗعاب الصضف ٔ الكزصٚ عمٜ وّاصٚ الكضاٞٚ يف الصّف اإلعزار مبزصعٛ عم٘ وعصًٕ 

 ٗاك.باإلعالوّٗٛ كض

ّ٘ ٔ مبٕضٕع البشح الطمبٛ يف الصّف اإلعزار  ّ٘ بطضٖكٛ الٕصف٘ الكى فّشا البشح ٖعين عح وٗزاٌ

طالبا الشٙ عٍّٗتْ الباسجٛ باعتعىاه 042وَ  طالبا  140 ٖعين % 24مبزصعٛ عم٘ وعصًٕ العالٗٛ اإلعالوّٗٛ كضفٗاك 

Purposive  Sampling .لبٗاٌات املغتدزوٛ ٖعين بطضٖكٛ اإلختباص ٔ الٕثاٟل ٔ أخش الٍتاٟر أّواطضٖكٛ مجع ا

 .Product Momentاإلسصاّٟٗٛ بضوظ ٌتٗذٛ املعّزه ٔ  

أؽاصت  ٌتٗذٛ البشح أُّ قزصٚ الطمبٛ يف الصف اإلعزارعمٜ قضاٞٚ ٌصٕص العضب صشٗشٛ ٖعٍٜ يف 

اعتٗعاب الصضف ٔ الكزصٚ عمٜ وّاصٚ الزصدٛ اجلّٗزٚ ٔ اعتدمصت الباسجٛ وٍّاٖعين تٕدز العالقٛ  الكبريٚ بني 

قضاٞٚ ٗاك, ألٌّّي ٖكزصُٔ يف بعم٘ وعصًٕ العالٗٛ اإلعالوّٗٛ كضالكضاٞٚ لمطمبٛ يف الصّف اإلعزار مبزصعٛ 

 ٌصٕص العضب بالصشٗح ٔ أٖطا ٌالٕا الٍتٗذٛ اجلّٗزٚ يف الصضف ٔ الزصٔؼ املتعّمكٛ مبّاصٚ الكضاٞٚ.

 

 ٌصٕص العضب ,   الكتاب "الصضف الٕاضح". , الكمىات الضٟٗغّٗات:  تعمٗي
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 كلمةالشكزوالتقديز
 

 الضسٗي الضمحَ اهلل بغي

 

 ّٖزٓ وَ أعىالٍا، ع٠ٗات ٔوَ أٌفغٍا ؽضٔص وَ بْ ٌٔعٕس ٌٔغتػفضٓ ٌٔغتعٍْٗ حنىزٓ العاملني، صب هلل احلىز

 عٗزٌا ٔالبؾض األٌبٗاٞ أؽضف عمٜ ٔالغالً الصالٚ .وضؽزا ٔلٗا لْ ٖٕدز فمَ ٖطممْ ٔوَ وطّممْ فال هللا

 بعز أوا .األخٗاص ٔاصشابْ,  األطّاص ألْٔ املدتاص ذلىز

 يف كاُ ٔملَ خاصٛ الٍفغّ فاٟزٚ سا ٔ ٌافعا اعجّ ٖكُٕ اُ ٛالباسج ضدٕتٔ البشح ِشا كتابٛ قزمتت

 قز الشَٖ إىل عىٗكا ؽكضا ٛالباسج ؾكضت اجلٗزٚ الفضصٛ ِشٓ ٔيف .عاوٛ العمي طمب وضسمٛ

 : ٔوٍّي البشح، ِشا إمتاً يف عاعزٔا

 املعمىني ٔتأِٗن الرتبٕٖٛ العمًٕ كمٗٛ كٍكٗب املادغتري، تغىاُ ِىاو٘ الزكتٕص األعتاس املكضً .1

 .كالٗذاكااإلعالوٗٛاحلكٕوٖٕٗٛكٗاكضتا عٌٕاُ ظاوعٛ

 املعمىني الرتبٕٖٛٔتأِٗن المػٛالعضبٗٛكمٗٛالعمًٕ قغي كضٟٗػ املادغتري، األعتاسأمحزصاض٘ ًاملكض.0

 .كالٗذاكااإلعالوٗٛاحلكٕوٖٕٗٛكٗاكضتا ظاوعٛعٌٕاُ

 التٕدّٗات ٔأعطاٌ٘ ٌصشين  قز الشٙ يفكىؾض Lc.MA وصطفٜ املكضً األعتاسالزكتٕصطٕلػ .3

 .أوٕص كن يف ٖباصكْ اُهلل ا عغٜ كتابِٛشاالبشح إمتاً الٍافعٛٔاملّىٛيف

 صرب بكن ٌصشين قز الشٙ كىؾضيف ، bsc.msc  زكتٕص تاوض عبز احلافظال املكضً .0

 .التٕفٗل إىل ٔأصؽزٌ٘

 املعمىني تأِٗن ٔ الرتبٕٖٛ العمًٕ كمٗٛ العضبٗٛ المػٛ قغي إراصٚ يف املٕظفني مجٗع ٔ الفطٗمٛ أصشاب .2

 .كالٗذاكااإلعالوٗٛاحلكٕوٖٕٗٛكٗاكضتا عٌٕاُ ظاوعٛ
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 قزٌصشتين احملبٕبٛاليت عمطاٌٛ ٔأو٘ دّزٓ، ٔبكن اخلريبإخالص اىل قزأصؽزٌ٘ الشٙ احملبٕبإسغاُ الزَٖ  أب٘ .٦

اهلل  ني.تاحملبٕب صفٕٚ  الٍزٝ ٔ أتتٍا ٍِاٞ املٕلزا ٔأختاُ الصػريٚذلىز صفٗز الٕافٜ  احملبٕب . أذ صػريسغٍٛ ٌصٗشٛ

 ٖباصك ِي

بشه دّزِي سٕال٘ أصبع عٍٕات ٖٔغاعزٌٔ٘ إلمتاً ِشا البشح ٔ   . مجٗع األصزقاٞ الشَٖ ٖصاسبٌٕ٘ ٖٔمّى7ٌٕ٘

ومتا عضٙ،  فٍتا أعتيت،  كٍيت ٔاسزٚ صمحاُ ٌٕص   باخلصٕص أصشاب٘ ٔ أصشابيت: إسغاُ صطاه ؽافٗع٘،

 مطٗفٛ ٔ غري سلكالأصمشٛ   ضٙ،وغتكا ع

بكن صرب ٔ إخالص عغٜ اهلل أُ جيظٖك أسغَ اجلظاٞ ٔأداب كن    . فطٗمٛ صطق٘ الشٙ قز عاعز8ٌ٘

 سٕاٟذك.

 

لربكٛ ٔ زعٕا إىل اهلل تعاىل، عغٜ أُ جيعن خزوتكي مجٗعا أ ت الباسجٛت ٔعمٜ اجلىٗع ؽكض 

بعٗز  عَ الكىاه، عٕاٞ وَ دّٛ احملتٕٖات أٔ وَ  البشح تكُٕ عىال صاحلا لكي. ٔ تعرتف الباسجٛ أُ ِش

ضدٕا الباسجٛ عمٜ مجٗع اإلقرتاح الٍافع فػ الباسجٛ ٔإحنصاص عمىّا، ٔلشا تالكتابٛ، ٔكاُ الٍكصاُ كمْ وَ ٌ

ٔجلىٗع الكضاٞاألعظاٞ. آوني ٖا ٛ عغٜ أُ ٖكُٕ ِشا البشح ٌافعاهلا ضدٕاالباسجتمك الٍكاٟص. ٔ أخريا تلتصٕٖب 

 ني.  صب العامل

 

 0412اغغتٕؼ  31ٖٕكٗاكضتا، 

 الباسجٛ

 

 أصٌااحلغٍٜ

11004491    
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ايؿصٌ ا٭ٍٚ

 خًؿ١ٝ املطأي١ . أ

 بياتاذ ٚ ايطعٓاصس تهاًَٗا نُجٌ ا٭ض٢ٖ ادسا٤ات ؾٝٗا أْػط١ ايتعًِ ٚ ايتعًِٝ َع نٌ  دزٜظايت

تٛصٌٝ ايعًّٛ ٚ املعازف ٚ تأنٝد املٗاز٠ ٚ املعًِ ؾ٢  عِدٜٚ املاد٠ ٚ ايٛضا٥ٌ ٚ ايطسٜك١ ٚ ا٭سٛاٍ ٚ مٛ ذيو. ٖرا 

 ايطًٛى يًط٬ب.تػهٌٝ ايطبٝع١ ٚ ا٭َا١ْ ٚ 

اىل قطُني ٚ ُٖا تدزٜطٗا ٖدؾا ٚ آي١. تدزٜظ ايًػ١  ، ٜٓكطِ تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ، خصٛصا بإْدْٚٝطٝا

أٌَ َٔٚ ٜاىل ْػاط اضتدداّ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚ َٗازتٗا اضتُاعا ٚ ن٬َا ٚ نتاب١ ٚ قسا٠٤. ايعسب١ٝ ٖدؾا ٖٛ ٜٗدف 

.بصٛز٠ض١ًُٝايعسب١ٝ  بايًػ١ إ ٜطتطٝع احملادث١ أزبع َٗازات املٗازات ا٭زبع ايطايب  َع تًو

ٚ تدزٜطٗا آي١ ٖٛ نٕٛ قٛاعد ايًػ١ ايعسب١ٝ تابعا ٭ع٢ً اشلدف. َجٌ أسد ٜسٜد إ ٜؿِٗ أصٍٛ سهِ 

 1اإلض٬ّ ؾ٢ ايكسإٓ ٚ ايط١ٓ ٚ نتب ايذلاخ ؾٝٓبػ٢ إ ٜتعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚ قٛاعدٖا عًُا يػٜٛا.

ٜطتددّ ؾ٢ املدازع ؼت زعا١ٜ ٚشاز٠ ايذلب١ٝ آْراى، ٚ تدزٜطٗا آي١ أنجس تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٖدؾا 

امنا اسد َٔ زلات تدزٜطٗا آي١  تطبٝك١ ؾ٢ املدازع ايسزل١ٝ ٚ غرل ايسزل١ٝ ؼت زعا١ٜ املعٗد ايطًؿٞ خصٛصا.

 ٚ تدزٜطٗا ٖدؾا اضتدداّ ْعاّ ايتدزٜظ املٛسد.  اضتدداّ ْعاّ ايتدزٜظ املٓؿصٌ

َ٪ضط١ ع٢ً َعصّٛ نسابٝاى بني أْػط١ ع١ًُٝ ؾ٢ املعٗد ٚ بني املدزض١ يف ملٛسد ٜطتددّ ْعاّ ايتدزٜظ ا

ايعاي١ٝ ايسزل١ٝ. تدزٜظ ايعًّٛ ايد١ٜٝٓ نُجٌ ايؿك٘ ٚ ايتٛسٝد ٚ ايتؿطرل ٚ اؿدٜح نًٗا تدزع اىل ايط٬ب ؾ٢ 

تدزٜطٗا آي١، ٜع٢ٓ إ ٜطتطٝع ٖٛ مبدزض١ ع٢ً َعصّٛ ايعاي١ٝ  تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ نإ ٖدفايهتب ايعسب١ٝ، ؾًرا 

1
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إ ٜٓؿصٌ تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ دزضا ٚاسدا ٚ ٜٓكطِ اىل ايصسف ٚ  جيب ؾِٗ نتب ايذلاخ. ٚ يبًٛؽ ذيو اشلدف

 ايٓشٛ ٚ ايب٬غ١ ٚ املُازض١ ٚ مٛ ذيو.

بٗا ؾ٢ تعًُٗا.   ايصعٛب١ سٝحٔ ايكٛاعد املؿص١ً ايػدٜد٠ ٚ ٘ ٭ْٗا يػ١ تتطُد ذاتتدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ َٓؿص٬ ع

 ٜعٗس نُاٍ ايًػ١.  ْٚعاّ اإلْؿصاٍ 

ٜػٌُ عًِ ايصسف. دزع ايصسف بأنجس ثس٠ٚ ٚ تعًُٗا دٝدا حيتاز اىل اٖتُاّ  َٛزؾٛيٛدٝا ايًػ١ ايعسب١ٝ

عًُا يكٛاعد ايًػ١ ايعسب١ٝٝ امل١ُٗ ٭ْٗا أضاع ملعسؾ١ صٝؼ ايهًُات ٚ تصػرلٖا ٚ ْطبتٗا ٚ مجعٗا )ضٛا٤ نإ زلاعٝا 

سد َٔ ايدزٚع ايعسب١ٝ اييت ٜعتدلٖا ٚاٖرا ايدزع  2.قٝاضٝا اّ غاذا( ٚ إع٬شلا ٚ إدغاَٗا ٚ إبداشلا ٚ غرل ذيواّ 

املٓٗر  ٜعتدلٖر املٓاضب١ خصٛصا يًُبتد٥ني. ٜهٕٛ ض٬ٗ ٜطتًصّ املٛاد ٚ املٓا هٞ ست٢ اٯٕ. ٚ ي ايط٬ب صعبا

 ١.ؿعاياي  ايذلب١ٝ طسٜك١ يٛصٍٛ أٖداف ٛضحأْػط١ ايتدزٜظ. َٓٗر ايتدزٜظ ٜأضاضٝا ؾ٢ 

ٜتٛقـ ع٢ً نٝـ تعٝني املٛاد  3أٖداف ايتعايِٝ. ؼكٝلاملٛاد ايدزاض١ٝ ١َُٗ أٜطا ؾ٢ تعتدل ٚ ظاْب املٓاٖر، 

 ١.ؿعاياياملع١ًُ ؾُٝهٔ إٔ ٜ٪ٜد طاق١ ؾِٗ ايط٬ب 

نتب املٛاد ؾ٢ ٚصٍٛ أٖداف ايتدزٜظ ؾ٬ بد إ ٜٛدد تستٝب نتب املكسزات.  بعد َعسؾ١ أ١ُٖٝ 

تًو . ايب٬د ايعسب١ٝ أّ طبع١ داخٌ ايب٬د طبع١ َٔ ضٛا٤ نإ بإْدْٚٝطٝا ت يدزع ايًػ١ ايعسب١ٝ نجرل٠املكسزا

بايًػ١  يًٓاطكنيذٖب ا٭ضتاذ سلظ ايدٜٔ، نتب املكسزات ع٢ً أضاع تطٜٛس ايٓعسٜات ٚ املٓاٖر. تستب  املكسزات

                                                           
2
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ؾ٢ ا٭صٛات  ّا٭ ١ػًيا قٛاعديتعًِ يػرل ايٓاطكني بٗا، ٚ ٫خت٬ف ايٛصا٥ٌ  َع املكسزات ايعسب١ٝ كتًؿ١ َٓٗذٗا ٚ ٖدؾٗا

 4)ؾْٛٝتٝو( ٚ ايذلانٝب )ضٝٓتانطٝظ( ٚ املؿسدات ٚ ايهتابات.

ايت٢ ٫ تٓاضب ست٢ اٯٕ  عٔ امل٪يؿات ايعسب١ٝؼت زعا١ٜ املعاٖد نتب املكسزات بعض املدازع تطتددّ 

ايًػ١ ب١٦ٝ ثكاؾ١ ايط٬ب ٚ ٜطتددّ نُاٍ ي٫ تصٛز  ٚ أقٌ ظسؾ١ٝ ؿايتِٗ ٚ ط٬ب ٚ ثكاؾتِٗيدتُاع١ٝ ا٫ب١٦ٝ َع اي

 صعب١ ايط٬ب ؾ٢ تعًِ َا ؾ٢ تًو نتب املكسزات. ٪دٟ إؾٝايعسب١ٝ ؾ٢ تستٝبٗا ٚ سطاز٠ ايعسب ٚ سٝاتِٗ 

 ٚ َٔ اشلدف ايٛاضحاملكسز املٓٗذٞ  اعدادايًػ١ ايعسب١ٝ حيتادٕٛ اىل  تدزٜظنجرل َٔ املٗتُني ؾ٢  ٕأؾؾًريو 

ٖرا نتاب ايصسف املصٛز نُا ذنسْا  اعدادٚ يهٔ   عا١َ. بصٛز٠ ايط٬ب كاب١ًٝايطٌٗ يًتعًِ ٚ املٓاضب ي

قذلّ بػس٣ ؾ٢ َكسز ٜأيؿ٘  ٭ضتاذصداد بايػسح عٔ املٓٗر اؾدٜد. ٚ ٖرا نُا اضتعًُ٘ اإ ٜ سٝح ؾكط َٔ قبٌ

اضتدداَ٘ ؾ٢ نٌ املدازع إَا ززل١ٝ ٚ  دٝد ك١ نسابٝاى". ٖرا ايهتاب َكسزمبٛضٛع "ايصسف ايٛاضح بطسٜ

 إَا غرل ززل١ٝ ؼت زعا١ٜ َعٗد نسابٝاى.

نُجٌ ا٭َج١ً  اٗصدتستٝب ا٭ؾعاٍ ٚ ا٭زلا٤ ٚ مي خيتًـ عٔ َكسز ايصسف اٯخس اير٣ ٫ ٜؿسم

ز َعصّٛ بٔ ع٢ً ايت٢ ناْت أنجس اضتدداَا بإْدْٚٝطٝا ٚ ٜدخٌ أنجس ايصٝؼ ؾٝٗا، نتاب ايتصسٜؿ١ٝ يًشا

َٛقع ا٭ؾعاٍ ٚ ا٭زلا٤ ؾ٢  كتًؿا ؾ٢ تستٝب تصسٜؿ٘، ٜع٢ٓ ٜؿسم ٜعد اعدادايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاى ايصسف ا

ؾٝ٘. ٚ ٖرا ايهتاب ٜهتٌُ بدزع اإلع٬ٍ ؾ٢  ا١ُٖٝٓكص بعض ايصٝؼ ايت٢ ناْت أقٌ ايتصسٜـ قطُا ؾكطُا ٚ ٜ

 اإلجياش.

تدزٜظ ايصسف باضتدداّ نتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاى طبعا ناْت عٓدٖا قٝٛد  تطبٝل

 سٌ َػهًتٗا.ا٭ِٖ ٖٛ يًُدزع ٚ ايط٬ب. ؾًرا حيتاز ايبشح ايدقٝل عٔ تًو ايكٝٛد ٚ 

                                                           
4
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ؾ٢  عٛقاتع٢ً َعصّٛ ايعاي١ٝ، ؾٝؿِٗ املعًِ ايصسف مبدزض١  دزضٞسد َٚاقذلّ بػس٣  ٭ضتاذا

ؾُٗا سكٝكٝا. ٚ ٖرا دٝد ٚ َِٗ ٭ْ٘ أضاع  مبدزض١ ع٢ً َعصّٛ ايعاي١ٝيًُدزع ٚ ايط٬ب تدزٜظ عًِ ايصسف 

 ٜب٢ٓ عًٝ٘ تأيٝـ نتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاى ٚ طبعت٘.

( ٚ املٓٗر RPPايتدزٜظ )ضعـ إعداد تدزٜظ ايصسف يٝطت متاَا يف ٖرٙ املدزض١، ْٓعسٖا َٔ  تطبٝل

صٜد ايطسٜك١ املٓاضب١ يًط٬ب ايت٢ ت ضتدداّجيدٕٚ صعب١ ؾ٢  يعًِ ايصسف املدزضني ( ٚ Silabusايدزاضٞ )

ؾُا ناْت شلِ  بعض ايصٝؼؾ٢ ْكص          ؾِٖٝٗرا ايهتاب ٖٛ ٜٛدد يهٔ ؾ٢ تعًِ ايصسف. ٚ   اْدؾاعِٗ

 تًو املاد٠. َعسؾ١

نتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاى يًدنتٛزاْدع  ؼًٌ نٝؿ١ٝ تطبٝليباسج١ تسٜد إ ؾُٔ ٖٓا، ا

قذلّ بػس٣ ؾ٢ عًِ ايصسف، خاص١ ملٗاز٠ قسا٠٤ ايٓصٛص ايعسب١ٝ يطايبات ايصـ اإلعدادٟ مبدزض١ ع٢ً َعصّٛ 

  نتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاى.ٚ ظاْب ذيو ضتبشح املٛاد ؾ٢ ي١ٝ. اايع

ؼدٜد املطأي١ -أ 

 تشدٜدات ايتاي١ٝ:اينُا قسأْا خًؿ١ٝ املطأي١ ايطابك١ ؾطٝشدد ٖرا ايبشح اىل بعض 

ملٗازات قسا٠٤ ايٓصٛص ايعسب١ٝ ؾ٢ طايبات  نتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاىتطبٝل  ١ٝنٝؿ -1

 ايصـ اإلعدادٟ مبدزض١ "ع٢ً َعصّٛ" ايعاي١ٝ؟

 ملٗاز٠ قسا٠٤ ايطايبات؟ نتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاى رلثتأنٝـ  -2

ملعسؾ١ ؾعايٝت٘ ؾ٢ زؾع  نتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاى دداَّا ايبٛاعح ٚ املٛاْع ؾ٢ اضت -3

َٗاز٠ قسا٠٤ ايطايبات؟
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أٖداف ايبشح ٚ ؾٛا٥دٙ -ب 

 أٖداف ايبشح:

تصٜٛس أْػط١ ايتدزٜظ يعًِ ايصسف بهتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاى ؾ٢ ايصـ  -1

 ع٢ً َعصّٛ ايعاي١ٝ. اإلعدادٟ مبدزض١

تدزٜظ ايصسف بهتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاى خصٛصا ؾ٢ َٗاز٠  ٔعتصٜٛس ايٓتا٥ر  -2

 قسا٠٤ ايٓصٛص ايعسب١ٝ يطايبات ايصـ اإلعدادٟ مبدزض١ ع٢ً َعصّٛ ايعاي١ٝ.

خصٛصا ؾ٢ َٗاز٠ قسا٠٤  يٛاضح بطسٜك١ نسابٝاىايبٛاعح ٚ املٛاْع ؾ٢ تطبٝك١ نتاب ايصسف ا دٜدؼ -3

ايٓصٛص ايعسب١ٝ يطايبات ايصـ اإلعدادٟ مبدزض١ ع٢ً َعصّٛ ايعاي١ٝ.

 ؾٛا٥د ايبشح:

نتاب ايصسف ؾٝٗا  ّددادسا٤ات تعايِٝ ايصسف ايت٢ ٜطتَٔ  ٓاػ١ايصٛز٠ ايب١ٓٝ اي صٍٛ ع٢ًؿا -1

ملٗازات قسا٠٤ ايٓصٛص ايعسب١ٝ ؾ٢ طايبات ايصـ اإلعدادٟ مبدزض١ "ع٢ً  ايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاى

 َعصّٛ" ايعاي١ٝ.

ْعسٜا. نتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاىانتػاف نٓٛش املٛاد عٔ   -2

ٔ ٖرا ايبشح تٛشٜع ايؿهس٠ اؾدٜد٠ املتعًك١ مبٗاز٠ ايكسا٠٤ ايعسب١ٝ.َٜسد٢  -3

اإلطاز ايٓعسٟ -ز 
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. ؾًرا ٜٛضح ايباسج١ بعض 5ٗا ايباسج١ أضاضٝا ؾ٢ ادسا٤ات ايبشحتَددشًٌٝ اضتإلطاز ايٓعسٟ ٖٛ آي١ ايتا

 .ًًٝ٘ٚؼايٓعسٜات املتص١ً يًبشح 

 َسادع١ اىل تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ -1

ْعسٜات اطاز٠ ؾ٢ تعًُٗا ٚ نريو ايًػ١ ايعسب١ٝ. ٚ ذٖب  ٖٓاىؾ٢ تعًِٝ ايًػ١ ا٭دٓب١ٝ طبعا ناْت 

 اإلَاّ املعسٚف إٔ ْعس١ٜ تعايِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ عًٞ ا٭قٌ تٓكطِ اىل ْعسٜتني: ْعس١ٜ ايؿسٚع ٚ ْعس١ٜ ايٛسد٠.

ايًػ١ ايعسب١ٝ َتع١ًُ ؾسع١ٝ ؾ٢ ْعس١ٜ ايؿسٚع، ٚ ٖٞ تػٌُ بعض املٛاد املٓتك١ً َٔ ٚسد٠ ايًػ١ ايعسب١ٝ اىل 

سٚعٗا. ٖٞ ايكسا٠٤ ٚ ايتعبرل )ضٛا٤ نإ يطاْا اٚ نتاب١( ٚ ايكصص ٚ ايٓصٛص ٚ ا٤٬َ٫ ٚ ايكٛاعد )ايٓشٛ ؾ

بأدم املاد٠. نٌ ٚاسد َٔ تًو ايؿسٚع تتعًِ خاص١ ٚ ايصسف( ٚ ا٭دب ٚ ايب٬غ١ ٚ اـط ٚ غرلٖا. 

اَتشإ ٚ ْتٝذ١ ايتدزٜظ َٓاٖر دزاض١ٝ ٚ قاضس٠ ٚ َكسز ٚ ٚنًٗا نإ دزضا ٚاسدا ؾٛاسدا عٓدٙ 

 يهٌ ٚاسد َٓٗا.

ٚ غرلٖا.  ٖايٛسدٖا ٚ ايكسا٠٤ يٛسدايؿٛاعد  ؿصٌ، نإٔ ٜنا١ًَٚسد٠ ٚ ؾ٢ ْعس١ٜ ايٛسد٠ ايًػ١ 

اٚ قسا٠٤ ٚاسد٠ ايت٢ تصبح َٛضٛعا ٚاسدا ؾ٢ ايكسا٠٤ ٚ تسنٝب  ناْت بابا ٚاسدا اٚ َطأي١ ٚاسد٠

ٚ ايتدزٜبات ايًػ١ٜٛ ٚ مٖٛا. ؾًرا نإ دزضا ٚاسدا ؾكط ٚ ايهًُات ٚ ايعاطؿ١ ايًػ١ٜٛ ٚ اؿؿغ ٚ اإل٤٬َ 

ذنسْا ؾ٢ ْعس١ٜ  مما ٜػٌُ قاضس٠ ٚاسد٠ ٚ َكسزا ٚاسدا ٚ اَتشاْا ٚاسدا ٚ ْتٝذ١ ٚاسد٠. نٌ ؾسع

ػس٣ فس٣ زأٟ تاَا ٚاضشا ؾ٢ تدزٜطٗا. ٖرٙ ْعس١ٜ  ٖٓا ست٢ تدزى ؾا٥د٠ ايًػ١ ١ًناَٚسد٠  ايؿسٚع 

ٚ أْ٘ أٚضح  ٕ ٜسدع اٟ ايهٌ أممهٔ إ جيصأ ٫ ميهٔ اإلَاّ َعسٚف ٭ٕ ايهٌ  ٍقادٝطتايد ٚ نُا 

                                                           
5
 Widodo, Dr. Sembodo Ardi. Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan PBA Fakultas 

Tarbiyah, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 13. 
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 ,Fathi Ali Yunus dkkسني ٜهسز ؾ٢ بعض املٛاضع املدتًؿ١ ٚ ٜرنس َس٠ نجرل٠ ؾ٢ ايهٌ )

1981, 34.)6    

 عًِ ايصسف -2

ٜع٢ٓ نٌ غ٧ٝ  7اإلْتكاٍ.بأْ٘ يؿ١ ايتػٝرل اٚ ايتشٌٜٛ اٚإٔ ايصسف  ٜنيَصطؿ٢ ايػ٬ ذٖب ايػٝخ تعسٜؿ٘:

 ، ؾؿ٢ يطإ ايعسب ايصسف: زد ايػ٧ٝ عٔ ٚدٗ٘.غرل َٔ أصً٘ ؾٗٛ ايصسف

كتًؿ١ يتدٍ ع٢ً ضسٚب َٔ املعا٢ْ ٫  غهاٍاىل أ َٔ أصًٗا ٚ ايصسف اصط٬سا: ؼٌٜٛ ايه١ًُ

 ٖرا ايتشٌٜٛ ٜط٢ُ ايتصسٜـ. 8ؼصٌ ا٫ بريو ايتشٌٜٛ.

ٌ ايهًُات َٔ إٔ عًِ ايصسف ٖٛ عًِ ٜعسف ب٘ ؼٜٛ مما ٚضح تعسٜـ ايصسف، ْطتطٝع إ ٬ْخص

  . َع١ٓٝ أخس٣ ايت٢ تٓاضب َع املطًٛب أصًٗا اىل صٝؼ ٚ أغهاٍ

نٌ صٝػ١ َع١ٓٝ يهٌ نًُات  ٫زغاد ايط٬ب  ؾ٢ تعٝني أغساض تعًِٝ ايصسف ٚ َٓاٖذ٘:

املصدز ٚ اضِ ايؿاعٌ ٚ ٗا ايعسب. ملعسؾ١ صٝػٗا َٔ ا٭ؾعاٍ املاض١ٝ ٚ املطازع١ ٚ أؾعاٍ ا٭َس ٚ َددطتٜ

َع٢ٓ  اىل ٛصًٍٛؾُٗا دٝدا، ي ؿُٗٗا ايط٬باضِ املؿعٍٛ ٚ اضِ ايصَإ ٚ املهإ. ٚ تًو ايصٝؼ جيب إ ٜ

 نجرلا ؾ٢ سطٔ َٗاز٠ ؼًٌٝ ايٓص ايعسبٞ ٚ ؾُٗ٘. تأثرلا ايهًُات ٚ ٜتأثس

ا اّ َصٜدا ٚ ا٭ٚشإ املع١ًَٛ يهجستٗا ضٛا٤ نإ فسد ا٢َْع يفٚ غسض٘ اٯخس املِٗ اؾاد٠

 يٝطت عسض اقذلاح ايكسا٤ات املدتًؿ١ يًط٬ب ٚ يهٔ تؿٝدِٖ َعا٢ْ ا٭ٚشإ املدتًؿ١.

 

 

 

                                                           
6
 Makruf, Imam, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: NEED’S PRESS, 2007), 

hlm. 61. 
7
   Al-Ghalayainy, Syaikh Mustafa, Jami’ ad-Durus al-Arabiyyah, ( Beirut: Dar al-Fikr, 2009). 

8
  Anwar, Moch., Ilmu Sharaf: Terjemahan Matan Kailani dan Nadzam Al-Maqsud, cet ke-15, 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 1. 
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 َٗاز٠ ايكسا٠٤ -3

ايكاز٨ ٬ْٝ يًؿا٥د٠ ايت٢ ازاد ايهاتب إ ًٜكٝٗا بٛض١ًٝ  اييت جيسٜٗا تعسٜـ ايكسا٠٤: ٖٛ اسد اإلدسا٤ات

ايه١ًُ  َع٢ٓ يتشدٜد ْؿط١ٝ ع١ًُٝذٖب ضٛٚازْٜٛٛ ٜٚسٜٛدٜسدٜٛٛ إٔ ايكسا٠٤ ٖٞ  9احملادث١ اٚ ايسضاي١.

 ايهًُات اييتٚايرانس٠ َٚعسؾ١ ايباطين سسن١ ايعني ٚايه٬ّ ز١ٜ٩ ٚ اييت تٓطٟٛ ع٢ً املهتٛب١

 10ايكسا٠٤. ػسب١ ٚمجٝع ميهٔ ؾُٗٗا

 اسداٖا 11اييتذٖب ؾ٪اد أٜؿٝٓدٟ إٔ َٗاز٠ ايكسا٠٤ حيتٟٛ ع٢ً بعض اؾٗات دٗات َٗاز٠ ايكسا٠٤ ايعسب١ٝ: 

املٗاز٠ يف تػٝرل زَٛش ايهتاب١ إىل زَٛش ايصٛت. ٚ اسد َٔ ا٫خت٬ؾات بني ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚ بني ايًػات ٖٞ 

( َع capitalا٭خس٣ ٖٛ طسٜك١ ايهتاب١ اييت تبدأ َٔ ايُٝني إىل ايٝطاز، ٚ اْ٘ ٫ ٜعسف ا٭سسف ايهبرل٠ )

اخت٬ف اؿسٚف ايعسب١ٝ  غهٌ َعني يبد٤ اؾ١ًُ اؾدٜد٠ اٚ نتاب١ أزلا٤ ا٭غداص أٚ ا٭َانٔ ٚ

نُجٌ  اؿسناتٚسدٙ ٚ يف ايبدا١ٜ ٚ يف  ايٛضط ٚ يف ايٓٗا١ٜ. ٚ ايًػ١ ايعسب١ٝ تعسف أٜطا هٕٛعٓدَا ٜ

 ايؿتش١ ٚ ايهطس٠ ٚ ايط١ُ ٚ ايتٜٓٛٔ ٚ ايػد٠ ٚ ايطهٕٛ.

اْٞ ٖٞ إؾاد٠ املع، تٛدد ث٬خ عٓاصس جيب اٖتُاَٗا ٚ تطٛزٜٗا ؾ٢ ايكسا٠٤ َع٢ٓ ؾ٢ إؾاد٠ٗاز٠ ٚ ثاْٝٗا امل

ًُات تهٕٛ مج١ً ٚ مجع مجع ايهت٪ٜد إؾاد٠ املعاْٞ َٔ ايكسا٠٤. ايه١ًُ ٚ اؾ١ًُ ٚ ايؿكس٠. ٚ ٖرٙ ايج٬ث١ 

 تهٕٛ نتابا. ٚ مجع ايؿكسات تهٕٛ ؾص٬ ٚ مجع ايؿصٍٛ اؾٌُ تهٕٛ ؾكس٠

 

 

                                                           
7
 Tarigan, Henry Guntur. Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 

1771),  hlm. 1. 
10

 Wiryodijoyo, Suwaryono. Membaca: Strategi Pengantar Data dan Tekniknya, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1717), hlm. 1. 
11

  Efendi, A. Fuad. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Malang: Misykat, 2004), hlm. 124. 
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 ايٓصٛص ايعسب١ٝ -4

تتػٌُ نًُات أض١ًٝ ْطد١ ( ٖٛ KBBIايٓصٛص يػ١ نُا ْٓعس ؾ٢ قاَٛع ايًػ١ اإلْدْٚٝط١ٝ ايعاَٞ )

اضتددَت مبعٗد  اييت . ٚ امنا املساد ٖٓا ٖٛ ايدزاض١ْص َٓكٍٛ عٔ ايهتاب ٭ضاع تعايِٝ دٜٓ٘يًُ٪يـ ٚ 

 ع٢ً َعصّٛ اإلض٬َٞ، ٚ ٖٞ نُا ٢ًٜ:

 ٚ ا٭خ٬م(ايعكا٥د ايد١ٜٝٓ )ايعكٝد٠  -

 ايدزٚع ايؿك١ٝٗ )ايؿك٘( -

 ايًػ١ ايعسب١ٝ )ايًػ١( -

 َنت اٯدس١َٝٚ )ايٓشٛ( -

 تؿطرل اؾ٬يني )ايتؿطرل( -

 )بطسٜك١ نسابٝاى (نتاب ايصسف ايٛاضح -5

اسد َٔ ابداعات طسٜك١ تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ بٓٗر ٖٚٛ  نتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاى

ايطايب ٫ُْٗا ْػاطإ. ٖرا ايهتاب اضتعًُ٘ ايػٝخ ا٭ضتاذ ايتصسٜـ املتهاؾ٦ٞ بني املدزع ٚ بني 

مبعٗد تسمياع ا٭ض٬َٞ بباثٝتإ د٣ٛ   تهس عٓدَا نإ طايباباؿاز ع٢ً َعصّٛ ٖٛ ْٗر ددٜد ا

 (. 1935-1927سق١ٝ )ايػ

ٝب ايتصسٜـ ؾ٢ ٖرا ددٜد؟ ٫ٕ تست تهازإب نتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاىملاذا 

نتاب ايتصسٜـ اٯخس قبً٘. ايتصسٜـ ؾٝ٘ أنجس اجياشا ٚ ْعاَٝا ٭ٕ عٔ ايهتاب كتًـ 

املرنٛز ؾ٢ تصسٜؿ٘ غايب ا٫ضتعُاٍ ؾ٢ ايهتاب١ ٚ احملادث١. ٜؿسم تصسٜـ ا٭ؾعاٍ ٚ ا٭زلا٤، ٖٛ 

. ٚ نريو عدّ تطُٔ بعض ايصٝؼ  ؾ٢ نتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاىأؾطٌ زلات 

ُٝٞ ٚ ؾعٌ ايٓٗٞ ٚ ضُرل ؾٗٛ ٚ ٚذاى. يعً٘ َٛدص ٚ َٓعِ ٚ غرل ايتصسٜـ ناضِ اٯي١ ٚ املصدز امل

 َعكد ؾ٢ ايذلتٝب.
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نتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١ َ٪يـ -: قاٍ ايدنتٛزْدع قذلّ بػس٣ أٖداف تأيٝـ ايهتاب

تًؿغ نٌ ن١ًُ ٚ سؿغ ايًطإ عٔ أخطا٤  ٖٛ إ ايػسض ا٭ضاضٞ َٔ تعًِ ايصسف - نسابٝاى

ٚ قاٍ قُد صاحل ايدٜٔ صؿٛإ ؾ٢ نتاب٘ إ ايعًُا٤ ٜرٖبٕٛ  ٢12 ايهتاب١.سؿغ قٛاعد ايًػ١ ايعسب١ٝ ؾ

إ ايصسف أّ ايعًّٛ ؿصٛي٘ اىل صٝؼ ايهًُات َع ؼٌٜٛ صٝػ١ كتًؿ١ ٚ سصٍٛ املع٢ٓ املساد ٚض١ًٝ يؿِٗ 

 13ايكسإٓ ٚ ايط١ٓ ؾ٢ ٚقت َعني.

 ايتشكٝل املهتيب -د 

مبدزض١  تعًِٝ قسا٠٤ ايٓصٛص ايعسب١ٝ   يط٬ب  ايصـ اإلعدادٟ  ّٛضٓعسٖا ايباسج١، ايبشح املٛتع٢ً ْعس١ٜ َهتب١ٝ 

"ايصسف ايٛاضح " يًٮضتاذ قذلّ  نتاب دزاض١ ؼ١ًًٝٝ تطبٝك١ٝ سٍٛ }"ع٢ً َعصّٛ" ايعاي١ٝ  ٜٛنٝانستا

١ٝ ٖرٙ ايسضاي١. ٚ ٖٞ زضاي١ مبٛضٛع "ؾعاي ١مماثًع ٝضاٌَٛ ؾ٢ ٥سضاايٜبشج٘ أسد. ٚ يهٔ تٛدد بعض  مل حيًً٘ ٚ {بػس٣

ؾ٢ ايصـ ايجا٢ْ ايبا٤ ا٭ٚي١ٝ مبدزض١ َعٗد   نتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاىتدزٜظ ايصسف باضتدداّ 

" حملُد بادٛع دصٚىل طايب 2011/2012ْٛز ا٭١َ ايد١ٜٝٓ يًبٓني بهٛتا دادٖٞ ٜٛدٝانستا ؾ٢ ض١ٓ دزاض١ٝ 

تسب١ٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ به١ًٝ ايذلب١ٝ ظاَع١ ضْٛإ نايٝذها اإلض١َٝ٬ اؿه١َٝٛ ٜٛدٝانستا ؾ٢ ض١ٓ  قطِ

ٚ بني املٓاٖر ايدزاض١ٝ ملاد٠   نتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاىبني َٛاد  تٛاؾلاي. ٖرٙ ايسضاي١ ت٪ند 2012

 عًِ ايصسف ايت٢ تطبل مبعٗد ْٛز ا٭١َ اإلض١َٝ٬.

12
 Busyro, Drs. Muhtarom. Sharaf Praktis Metode Krapyak, (Yogyakarta: Menara Pustaka, 2009), 

hlm. 22. 
13

 Sofwan, M. Sholihuddin. Al-Mabadi’u Al-Sharfiyyah: Pengantar al-Qawa’id as- Sharfiyyah, 

(Jombang: Darul Hikmah), hlm. iii. 
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تسب١ٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ به١ًٝ ايذلب١ٝ ظاَع١ ضْٛإ نايٝذها  قطِأَٞ َطًش١ ٚ ٖٞ طايب١  زضاي١ ٚ ايجا٢ْ

مبٛضٛع "تدزٜظ ايصسف مبدزض١ ايطًؿ١ٝ ايجايج١ )دزاض١ تطبٝك١ٝ  2007اإلض١َٝ٬ اؿه١َٝٛ ٜٛدٝانستا ؾ٢ ض١ٓ 

َٞ نسابٝاى يًدنتٛزْدع قذلّ بػس٣ مبعٗد املٓٛز اإلض٬  هتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاىي

ٚ َصاٜاٙ ٚ عٝٛب٘  نتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاىٜٛدٝانستا(". ٖرٙ ايسضاي١ تبشح عٔ خًؿ١ٝ اضتدداّ 

نتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١  إٔ تطبٝل ناْتٚ تطبٝكت٘ ؾ٢ تدزٜظ ايصسف مبدزض١ ايطًؿ١ٝ ايجايج١. ٚ ْتٝذ١ عجٗا

 ك١ تدزٜظ ا٭ضتاذ ايٓػاط١ٝ.َٔ اضتذاب١ ايط٬ب ٚ طسٜ ذيو ٜعسف دٝد ٚ  نسابٝاى

َٓٗر ايبشح-ٙ 

ْٛع١ٝ ايدزاض١ -1

يف َٗاز٠ ايكسا١٥ َٔ  طايباتايٜٚسنص ٖرا ايبشح اىل املعسؾ١ ٚايؿِٗ َع ايتعبرل عُٝكا عٔ َد٣ نؿا١٥ 

ؾايؿصٌ  ىنتاب ايصسف ايٛاقعٞ طسٜك١ نساؾٝاايٓصٛص ايعسب١ٝ اييت تتعًل بتطبٝل تعًِٝ ايصسف باضتدداّ 

اإلعدادٟ مبدزض١ عًٞ َعصّٛ ايعاي١ٝ ٜٛنٝانستا.

ؾًريو، بٓا٤ ع٢ً اإلطاز ايٓعسٟ ايطابل اضتددَت ايباسج١ ايبشح ايهُٞ ايٛصؿٞ. نُا غسس٘ 

ملعسؾ١ املتػرل املطتكٌ إَا إ ٜهٕٛ املتػرل  ّدديٛصؿٞ ٖٛ ْٛع١ٝ ايبشح ايرٟ ٜطت( ايبشح ا2012:35ضٛدْٝٛٛ )

ٝظ ايؿسم يًُتػرل املجاٍ باملجاٍ ا٭خس، اٚ يطًب ايع٬ق١ بني ذيو املتػرل َع املتػس ا٭خس. ٚعٓد ٚاسدا اٚ انجس َٓ٘ ٚي

(ايبشح ايٛصؿٞ ٖٛ ايبشح ايرٟ ٜطع٢ اىل تصٜٛس ع١ًُٝ ايبشح . ٖٚرا ايبشح ٜٗدف اىل 2009:14ضٛنازدٟ )

ؾًريو ػُع ايبٝاْات بٛزق١ ا٭ض١ً٦ ايتصٜٛس تػسحيا ٭ض١ً٦ ايبشح، ٫ٚ ٜطتعًُ٘ ايبشح ايؿسض ع٢ً أْ٘ ايد٫ي١. 

 )اإلضتط٬ع( ٚايٛثا٥ل.

ٛ ايبشح ٖ مبع٢ٓ آخس ٚاَا ايبشح ايهُٞ ٖٛ ايبشح ايرٟ ميهٔ ع٢ً مجع٘ سكٝك١ ٬َٚسع١ َٚكٝاض١. 

١  زقاّايبٝاْات بصٛز٠ ا٫ عٔ ٌصايرٟ حي اٚ ايبشح ايهٝؿٞ املتعدد٠. ٚايبٝاْات املأخٛذ٠ َٔ خ٬ٍ املكاب١ً ع٢ً املط٪ٚٝي
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يف ٖرا ايبشح. ؾًريو نإ ٖرا ايبشح عجا عًُٝا ٚصؿٝا نُٝا، ٜعين إٔ ايبٝاْات املأخٛذ٠ َٔ فتُع ايدزاض١ حيًٌ 

 َٓاضبا بطسٜك١ اإلسصا٤ املطتددّ ثِ ٜػسسٗا.

 َصادز ايبٝاْات -2

 َدٜس َدزض١ عًٞ َعصّٛ ايع١ًٝ - أ

 ايصـ اإلعدادٟ َدزض١ عًٞ َعصّٛ طايبات - ب

 ملاد٠ ايصسف ٕٛاملدزض - ت

 هتاب ايصسف ايٛاقعٞ بطسٜك١ نساؾٝا٤املصٓـ ي - خ

 نٌ َٔ ميًو ي٘ ايع٬ق١ بٗر ايبشح يت٪خر بٝاْات٘ ايصشٝش١ ايٛثٝك١ - ز

 طسٜك١ مجع ايبٝاْات -3

 اإلضتبٝإ - أ

 يٝذٝب ًػدصبإعطا٤ ا٭ض١ً٦ املهتٛب١ ي ( ٖٛ ايطسٜك١ ؾُع ايبٝاْات2012:142عٓد ضٛدْٝٛٛ )اإلضتبٝإ 

ٚزقات ا٭ض١ً٦ اؾسدت١ٝ اييت تػٌُ ع٢ً اْٛاع ا٭ض١ً٦ املٓع١ُ ٚناْت شلا ٗا. يف ٖرا ايبشح اضتددَت ايباسج١ عًُ

 إلدابتٗا. ػدصٙ ايايع٬ق١ بتطبٝل تعًِٝ ايصسف. ٚايبٝاْات تهٕٛ يف صٛز٠ اإلختٝاز١ٜ عا١َ. خيتاز

َكٝاع يٝهس إلدسا٤ اشل١٦ٝ، ٚايس١ٜ٩، ٚظ١ٝٓ املساضٌ. ٚمبكٝاع  ضتبٝإ اضتُاز٠ اإلطسٜك١  تطتددّ

املتػرل املكاع  ٜكاع ٜٚػسح بأْ٘ َ٪غس املتػرل. ثِ ذيو امل٪غس ٜهٕٛ َكٝاضا يتٓعِٝ ا٭دٚات بصٛز٠ يٝهس ؾ

يب١.ٜعين : ا( اإلختٝازات املٛدب١ ٚايطا٭ض١ً٦ اٚ املكاي١. ٚا٭دٛب١ يف نٌ ا٭دا٠ باضتدداّ َكٝاع يٝهس ميًو ا

ت يف يبااطسج١ ملصدز ايبشح املدزع، ٚاييباددا. ٖرٙ ا٭دا٠ تطتددَٗا ا ضعٝـ، د( ضعٝـ، ز( دٝدممتاش، ب( 

 ايصـ اإلعدادٟ َدزض١ عًٞ َعصّٛ ايعاي١ٝ ٜٛنٝانستا. 
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ايبٝاْات َٔ َدزع َاد٠ ايصسف، ٚاملصٓـ يهتاب ايصسف عٔ ٍ صٛؿبطتُاز٠ اإلضتبٝإ ٚتسد٢ ٖرٙ 

يف  اضتٝعاب ايطايباتايعسب١ٝ.  ثِ ٜكٝظ  ايٓصٛص ع٢ً قسا٠٤  طايباتايرٟ ٜتعًل بكدز٠ اي ىايٛاقعٞ بطسٜك١ نساؾٝا

 ع١ًُٝ تعًِٝ ايصسف.

 املكاب١ً عُٝكا - ب

طسٜك١ املكاب١ً عُٝكا تهٕٛ طسٜك١ اضتُساز١ٜ ؾُع ايبٝاْات يف ٖرا ايبشح، ٭ٕ باملكاب١ً عُٝكا، ٚايكدز٠ 

 ع٢ً ايتؿهرل، تهٕٛ اسذلاؾا ٜؿهس ٜٚعطٞ ا٭زا٤ ثِ جيعً٘ عًُا ملٔ ٜعدل ايس٩ٜا.

 اؿصٍٛ عٔي١ ايتطذٌٝ يتطاعد ايباسج١ يف كاب١ً اٜتددَت ايباسج١ ا٭دا٠ املطاعد٠ نُجٌ أيف ٖرٙ امل

 ات ٚايبٝاْات ٫ٚ تٓطٝٗا يف ع١ًُٝ ؼًٌٝ ايبٝاْات. َٛعًامل

اب، ، ٚذيو ٜبدأ بتصٓٝـ ايهتػدصسج١ ملكاب١ً ايٚاملكاب١ً تهٕٛ تهساز١ٜ نٝـ َا ؼتاد٘ ايبا

ٍ املٛضٛع ايرٟ ٜهٕٛ َبشجا يف ٭نُاايعاي١ٝ. ى َدزض١ عًٞ َعصّٛ نساؾٝاات طايباملدزع ملاد٠ ايصسف، ٚاي

 ٘ ٚيٛ مل ٜهٔ َذلتبا.تكٜٛٚ اإلطاز دٜدايبشح. ٚؼتاز ايباسج١ اىل ؼ ٖرا

 َٔ خ٬ٍ ٖرٙ ايطسٜك١ نا تًٞ: ايبٝاْات ػُٝع اَا

اإلعدادٟ تطبٝل تعًِٝ ايصسف باضتدداّ ايهتاب ايصسف ايٛاقعٞ بطسٜك١ نساؾٝا٤ يف ايصـ  .1

 َدزض١ عًٞ َعصّٛ ايعاي١ٝ

 ْتا٥ر تعًِٝ ايصسف باضتدداّ نتاب ايصسف ايٛاقعٞ بطسٜك١ نساؾٝا٤ .2

ايعٛاٌَ ايداؾع١ ٫ضتدداّ نتاب ايصسف ايٛاقعٞ بطسٜك١ نساؾٝا٤ ع٢ً َٗاز٠ ايكسا١٥ يف ايٓصٛص  .3

 ايعسب١ٝ يًصـ اإلعدادٟ َدزض١ عًٞ َعصّٛ ايعاي١ٝ

نتاب ايصسف ايٛاقعٞ بطسٜك١ نساؾٝا٤ ع٢ً قدز٠ ايكسا١٥ َٔ املسادع ايعٛاٌَ املعازض١ ٫ضتدداّ  .4

 ايعسب١ٝ يًصـ اإلعدادٟ



14 
 

ع١ًُٝ ايتعًِٝ، صٛز٠ عا١َ عٔ َدزض١ عًٞ َعصّٛ ايعاي١ٝ، تازٜخ تأضٝطٗا ٚساي١ املدزضني َع  .5

 .طايباتاي

 ايٛثا٥ل - ت

، ٬تٚاؾسا٥د، ٚايهتب، ٚاجمل خٛبشيف صٛز٠ اي ٖٞاملتػرلات اييت  يبٝاْات اٚطسٜك١ ايٛثا٥ل ٖٞ طًب ا

ايبشح. ٖٚرا بٓا٤ ع٢ً  يف  دٝداذيو. اضتدداّ طسٜك١ ايٛثا٥ل  َٓاضبا ٜٚهٕٛ  ٍ ٚغرلٚاٚقطس املٓتد٣، ٚاؾد

٫ٛضٞ ٜعطٞ اـًؿ١ٝ ا٭سلٌ عٔ ايبشح. ٚميهٔ أٜطا إ جيعً٘ تسٜال ا٭ْٗ ٕٛ َؿٝد٠هتأٟ ْاضٛتٕٝٛ إٔ ايٛثا٥ل ز

هٕٛ َتعًك١ بع١ًُٝ تٚإَا إ  ىايصسف ايٛاقعٞ بطسٜك١ نساؾٝابهتاب  خاص١هٕٛ تيتصشٝح ايبٝاْات. إَا إ 

يف ايبشح.  ٖرٙ ايطسٜك١ َِٗ اضتدداّض١ عًٞ َعصّٛ ايعاي١ٝ. ٚشلرا تعًِٝ ايصسف يف ايصـ اإلعدادٟ َدز

ايٓصٛص ٖٚرا اٜطا ٜرنس بإٔ ؾعاي١ٝ اضتدداّ نتاب ايصسف ايٛاقعٞ بطسٜك١ نساؾٝا٤ ع٢ً َٗاز٠ ايكسا٠٤  يف 

 .ايعسب١ٝ تهٕٛ ق٠ٛ بايع١َ٬ اؿكٝك١ نُجٌ ايٓتا٥ر املعدي١ َٔ ايتعًِٝ اٚ ايٓتا٥ر ا٭خس٣

 تصشٝح ايبٝاْات -4

ٚايع١ًُٝ، ٚيريو نإ ايتصشٝح يف ايبٝاْات ٚادبا ع٢ً  ٜكدّ ايبٝاْات باملٓاضب١ جيب ع٢ً ايباسح  إٔ  

 ايباسح.  

ٚيف ٖرا ايتصشٝح يًبٝاْٝات ُٜعٌُ بايتكِٝٝ نسٜدٜبًٞ، ٚايتكِٝٝ دٜبٝٓدابًٞ، ٚايتكِٝٝ نَٛؿرلَاؾًٞ. 

اَا يف ٖرا ايتكِٝٝ نسٜدٜبًٝتاع تطتددّ اباسج١ تسٜال٫ٛضٞ ايبٝاْات )َصادز ايبٝاْات ٚايطسٜك١(. ٚاَا يف 

 ػسف قبٌ ايبشح ست٢ تٓعِ ايباسج١ ايٛقا٥ع.اىل امل سادعٖرا ايبشح َا شايت ايباسج١ تايتكِٝٝ دٜبٝٓدابًٞ يف 

 ايتشًٌٝ يًبٝاْات -5

 ايبٝاْات ٚؼًًٝٗا تهٕٛ نُا تًٞ : اَا
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 (Editing) ؼسٜس -أ 

املٛدٛد٠ يف ايٛقا٥ع املٝدا١ْٝ  ٭خطا٤ع١، ٚايػسض َٓٗا إ تصشح اٖٚٛ ايذلدٝع ٚايتكِٜٛ يًبٝاْٝات اجملُٛ

 ٚناْت صؿتٗا ْصشٝشا.

 (Coding) ايذلَٝص   -ب 

 عطاٙٚ ايػؿس٠ ٖٛ اإلغاز٠ املإ تعطٞ ايسَٛش اٚ ايػؿس٠ يف نٌ ايبٝاْات َٚا ٜتعًل بٗا. ٚايسَٛش اٖٚٛ 

 يف صٛز٠ ايعدد  اٚ اؿسٚف اييت تدٍ ع٢ً ا٭غٝا٤ َٔ املعًَٛات اٚ ايبٝاْات احمل١ًًّ.

 ايٓتٝذ١   -ز 

ٙ ٖٚر. ًشصٍٛ عٔ ايٓتٝذ١نإ ْٛعا َٔ طسم يباضتدداّ َكٝاع يٝهس ايرٟ  تهٕٛ ايٓتٝذ١

 : َٞطتٜٛات نا٭تايتٓٝذ١ تٓكطِ ع٢ً أزبع 

 5اإلداب١ ا، ْتٝذتٗا  -

 4اإلداب١ ب، ْتٝذتٗا  -

 3اإلداب١ ز، ْتٝذتٗا  -

 2اإلداب١ د، ْتٝذتٗا  -

 1اإلداب١ ٙ، ْتٝذتٗا  -

 اؾداٍٚ -د 

يبٝاْات اؾداٍٚ ٖٞ تكدِٜ اؾدٍٚ اٚ ايكا١ُ٥ اييت تػٌُ ع٢ً ايبٝاْات املأخٛذ٠ ٚشلا اإلصاب١ املٓاضب١ يًتشًٌٝ 

 خطأ. ٚميهٔ إ تهٕٛ اؾداٍٚ بصٛز٠ :ٖٓاى  ٕٛهدق١ يهٞ ٫ ٜاحملتاد١. ؾؿٞ صٓع اؾدٍٚ حيتاز اي

دداٍٚ ايتشٌٜٛ، ٜعين اؾدٍٚ ايرٟ حيٍّٛ اإلصابات َٔ املساضٌ يٮض١ً٦  اٚ ٚزق١ امل٬سع١. ٖٚرا  .1

 اؾدٍٚ ٜهٕٛ أزغٝؿا اٚ ضذ٬ت.

 يرٟ ٜػٌُ ع٢ً أْٛاع املعًَٛات احمل١ًًّ. ادداٍٚ ايتشًٌٝ، ٜعين اؾدٍٚ  .2
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طسٜك١ ايتشًٌٝ املطتدد١َ يف ٖرا ايبشح ٖٞ ايتشًٌٝ ايٛصؿٞ ايعسضٞ. ٚتطتددّ ٖرٙ ايطسٜك١ 

ملطايع١ املتػرل املٛدٛد٠ يف ايبشح ٖٚٞ تطبٝل نتاب ايصسف ايٛاقعٞ بطسٜك١ نساؾٝا٤ يف ع١ًُٝ 

ايٓصٛص ايعسب١ٝ يف ايصـ اإلعدادٟ َدزض١ عًٞ  ع٢ً قسا٠٤ طايباتيف ٚيتكِٜٛ قدز٠ ايايتعًِٝ ايصس

%. نُا قاي٘ 100املكطّٛ مبذُٛع املساضٌ ٜطسب عدد راايٛصـ ايعسضٞ ٜساعٞ ع٢ً َعصّٛ ايعاي١ٝ. ٖٚ

 ( ٖٚٞ َا ًٜٞ :2001:129ضٛدداْا )

P =  
 

 x 100% 

 ايبٝإ:

P ايعسض : 

f تسدد : 

N ُٛ٭غداصع١ ا: ف 

 ثاب: عدد 100%

 ايٛصؿٞ ي٘ َا جيسٟ نُا ًٜٞ :ٖٚرا اؿطاب 

 اٚ املطتطًعني ٭غداصشٝح إداب١ اإلضتبٝاْات َٔ اتص -

 اٚ املطتطًعني داص٭غسطاب ايذلدد َٔ إداب١ ا -

 اٚ املطتطًعني مجٝعا  ٭غداصفُٛع١ ا -

 إدخاشلا يف ايسَٛش -

 ايعسض َٔ نٌ طبكات :

1- 
  

 
 x 100% 

2- 
  

 
 x 100% 

3- 
  

 
 x 100% 
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4-  x 100% 

 : ايبٝإ

fs فُٛع١ املساضٌ غصٛص١ٝ ددا :

fn فُٛع١ املساضٌ غصٛص١ٝ قاٜد :

fk ٌفُٛع١ املساضٌ غصٛص١ٝ أق : 

ft فُٛع١ املساضٌ غصٛص١ٝ يٝظ :

ٚبعد اؿصٍٛ ع٢ً ايبٝاْات َٔ اإلضط٬ع، ثِ ؼًًٝٗا اٟ ايٓتٝذٛ اٚ اؿاصٌ َٔ املكاب١ً ٚايٛثا٥ل. ٌٖ ٜٛدد 

ٖٚرا ٜسد٢ إ ٜهٕٛ يتصشٝح ايبٝاْات املبشٛث١ يًباسح.ايتػاب٘ اٚ اإلخت٬ف . 

تٓعِٝ نتاب١ ايبشح -ٚ 

 ؾٗٛ نُا ًٜٞ : ؾصٌ. اَا ايػسح َٔ نٌ ؾصٍٛٓكطِ  ٖرا ايبشح اىل ازبع١ ٜ

املكد١َ ٚتػٌُ ع٢ً خًؿ١ٝ املػه١ً، ؼدٜد املػه١ً، ايػسض ٚؾا٥د٠ ايهتاب١، ايدزاض١  :ا٭ٍٚ يؿصٌا

املهتب١ٝ، اإلطاز ايٓعسٟ، َٓٗر ايبشح، ثِ تٓعِٝ نتاب١ ايبشح.

َدزض١ عًٞ  ٚ حمل١ ضسٜع١ عٔ ىتاب ايصسف ايٛاقعٞ بطسٜك١ نساؾٝاصٛز٠ عا١َ عٔ ن :ايجاْٞؿصٌ اي

ع٢ً املٛقع اؾػسايف، تازٜخ تأضٝطٗا، ع١ًُٝ  ؿصٌ، ٜٚػٌُ ٖرا ايٜٛنٝانستا ىَعصّٛ ايعاي١ٝ نساؾٝا

 ايصـ اإلعدادٟ، ثِ ايٛضا٥ٌ. طايباتَٚأَٛزٜتٗا، ساي١ املدزع، تُٓٝتٗا، خٝاٍ ٚ 

تاب ايصسف ايٛاقعٞ اإلداب١ َٔ ؼدٟ املػه١ً ايطابك١، بإٔ ٜػسح ايتطبٝل ٚؾعاي١ٝ ن :ايجايح ؿصٌاي

ايصـ اإلعدادٟ َدزض١ عًٞ َعصّٛ طايباتقسا٠٤ ايٓصٛص ايعسب١ٝ يز٠ ع٢ً نؿا٠٤ قد ىبطسٜك١ نساؾٝا

 ايعاي١ٝ َع ايعٛاٌَ ايداؾع١ ٚاملعازض١ املٛدٛد٠. 
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ايسابعايؿصٌ   

 اـامت١

ايباسج١ ايباب ايسابع بعد إٔ ضبك٘ ايباب  ايجايح ايرٟ نإ ز٥ٝطٝا ٜعسض عٔ ايبٝاْات  ٚ ؼًًٝ٘, ؾؿٞ ٖرا ايباب  تٚٚصً

ايسابع ٜكّٛ بٓتا٥ر ايبشح, ٚ اإلقذلاسات, ٚ نًُات اإلختتاّ.

ْتا٥ر ايبشح . أ

نُا ًٜٞ:بعد إٔ قاَت ايباسج١ بتشًٌٝ املعًَٛات يف ايباب ايجايح ؾشصًت ايباسج١ ْتا٥ر ايبشح 

تكطِ  ع١ًُٝ  .كسا٠٤ ايٓصٛص ايعسب١ٝي  ب١٬ّ ١َُٗ ٫ضتعداد ايطًٝعُتعًِٝ ايصسف ؾ٢ ايؿصٌ اإلعدادٟ ٜهٕٛ 

 ايتعًِٝ ايصسف إىل ث٬ث١ أقطاّ: ا٭ْػط١ املكد١َ, ا٭ْػط١ ا٭ضاض١ٝ, ا٭ْػط١ املدتت١ُ.

 نُجٌ ايدنتٛزْدع قذلّ ، َدزع عًِ ايصسف َٔ املتدسدني1989بعد ٚؾا٠ ايػٝخ ع٢ً َعصّٛ ؾ٢ ض١ٓ 

بػس٣ اير٣ أيـ ٖرا نتاب ايصسف ايٛاضح بطسٜك١ نسابٝاى. ايبشح ؾ٢ ٖرا ايهتاب يٝظ تستٝب٘ إبداعا 

املٓٗر ا٭ضاضٞ املطتددّ  أصًٝا، ٚ يهٔ نإ تدٜٚٓا ْعاَٝا عٔ طسٜك١ تعًِٝ ايصسف عًُ٘ ايػٝخ ع٢ً َعصّٛ.

 ع٢ً ْتٝذ١ٚ سصٌ  ايصسف ؾ٢ بعدٙ ٭ْ٘ َ٪ند بهجرل َٔ ط٬ب٘ ٜهْٕٛٛ ع٬ّ َااىل  ٚ اضتُس اؿؿغ شلرٙ املاد٠

 .٠ددٝ
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املدزع ايرٟ ي٘ نؿا٠٤ يف ، ايبٛاعح ؾ٢ اضتدداّ  نتاب ايصسف ايٛاضح: إٔ  ايطًب١ ناْٛا ٜعد شلِ املطهٔ

ق١ً اضتدداّ ٚضا٥ٌ ٚ  ايتعًِٝ, ٚدٛد ايطاع١ اـاص١ يًُػاٚز٠. ثِ املٛاْع: عدّ اضتعُاٍ ٚقت ايؿساؽ يًُطايع١

 .ايتعًِٝ

ْتٝذ١ َكٝاض١ دزدات ايكسا٠٤ ايعسب١ٝ ٚ ايكٛاعد ايصسؾ١ٝ يطًب١ ايصـ اإلعدادٟ مبدزض١ عًٞ َعصّٛ ايعاي١ٝ:

اضتٓتذت َٔ املعًَٛات ايطابك١ إٔ َعدٍ ْٓٝذ١ ايكسا٠٤ ايعسب١ٝ ايصشٝش١  يط٬ب ايصـ اإلعدادٟ   .1

, اعتُادا ع٢ً َعاٜرل ايٓتا٥ر دٝد٠ايكسا٠٤  ناْت مبدزض١ عًٞ َعصّٛ ايعاي١ٝ نسابٝاى يف َاد٠ 

أخرت ايباسج١ فُٛع ْتا٥ذِٗ َٔ ايع١ٓٝ ؾ٢ نٌ ؾصٌ َٔ ايؿصٍٛ املرنٛز٠.  ثِ تطتددّ ايسَص 

7,3ؾشصًت ايباسج١ ع٢ً ايٓتٝذ١      102/        102ا٭ٍٚ يًهػـ عٔ املعدٍ ؾٝٗا 

اإلعدادٟ  مبدزض١ عًٞ َعصّٛ ايعاي١ٝ  ط٬ب ايصـاضتٓتذت  َٔ املعًَٛات ايطابك١  إٔ َعدٍ  .2

ايطابك١   اعتُادا ع٢ً َعاٜرل ايٓتا٥ر ,دٝد٠ؾ٢ ايكٛاعد ايصسف  نريو ناْت   نسابٝاى

نٌ ؾصٌ َٔ ايؿصٍٛ املرنٛز٠.  ثِ ايباسج١ فُٛع ْتا٥ذِٗ َٔ ايع١ٓٝ ؾ٢  تأخرذنسٖا. 

.7,14ٓتٝذ١ؾشصًت ايباسج١ ع٢ً اي 102طتددّ ايسَص ا٭ٍٚ يًهػـ عٔ املعدٍ ؾٝٗات

 )0,141  (يف ايًٛس١  rأندل َٔ ق١ُٝ =875rإٔ ْتٝذ١ اإلختٝاز  اإلسصا٨ ٚ قد ظٗس َٔ اؿطاب .3

َسؾٛضا. ؾٓتٝذ١ ٖرا ايبشح تٛدد ايع٬ق١ بني  اي٬غٞ ٚ ايؿسض, ؾصاز  ايؿسض املدتاز َكب٫ٛ 

عًٞ َعصّٛ ايعاي١ٝ يط٬ب ايصـ اإلعدادٟ  مبدزض١ ايكسا٠٤ ايعسب١ٝ ٚ ايكدز٠ ع٢ً ايكٛاعد ايصسف 

ع٢ً ايدزد١ ايك١ٜٛ. نسابٝاى
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اإلقذلاسات . ب

بعدإٔ قاَت ايباسج١ بٓتا٥ر ايبشح ايطابك١  ؾطتًكٞ ايتٛصٝات يعًٗا ْاؾع١ يًكسا٤ ا٭عصا٤  ٚ ملٔ ضترنسٙ 

 ايباسج١ ؾُٝا ًٜٞ:

قٛاعدصسؾٗا  ع٢ً َط٦ٍٛ َدزض١ ع٢ً َعصّٛ ايعاي١ٝ  نسابٝاى إٔ ٜعطٞ ايؿسص١ ايهجرل٠ يًكسا٠٤ ٚ  .1

يف تعًِٝ ايًػ١ايعسب١ٝ  ست٢ ٜهٕٛ ايط٬ب ٜتعٛدٕٚ بُٗا. ؾإذا ناْت ؾسص١ ايتعًِٝ ملاد٠ ايكسا٠٤ ٚ 

ايصسف َٜٛني  يف ا٭ضبٛع  ػعٌ ن٬ َُٓٗا أزبع١ أٜاّ يف ا٭ضبٛع. ٚ إذا ناْت يف ايّٝٛ ضاع١ 

يٓصـ.ٚاسد٠ يدزاضني ٖرٜٔ املادتني  ؾأسطٔ إٔ ػعًٗا ضاعتني اٚايطاع١ ٚ ا

ع٢ً مجٝع املدزضني يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ٜكَٛٛا بتدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ بإتكإ ايتدزٜظ ٚ تهجٝـ ايتدزٜبات  .2

يف قسا٠٤  ايعسب١ٝ ايؿصٝش١ ٚ ايصشٝش١. ٚاٜطا يف ايكٛاعدايصسؾ١ٝ اعطا٤ ايبٓا٤  ٚا٭ٚشإ   املتٓٛع١ بٌ

أنجس  تٓٛعا َٔ قبٌ.

ٜتدزبٛا بايكسا٠٤ ايعسب١ٝ ايصشٝش١  ثِ ايكٛاعد ايصسؾ١ٝ نجرلا ع٢ً مجٝع ايط٬ب ايصـ اإلعداد إٔ  .3

ست٢ تتٓاقص ايكسا٠٤ ايعسب١ٝ غرل صشٝش١ ٚ قٛاعدصسؾٗا ايطعٝؿ١.

ز. ن١ًُ اإلختتاّ 

بعٕٛ اهلل ٚتٛؾٝك٘ قدمتت نتاب١ ٖراايبشح ٚتسدٛا ايباسج١ إٔ تهٕٛ َا نتبٗا يف ٖرٙ   

ٖرا ايبشح مل  ٔ نإ يف َسس١ً طًب ايعًِ عا١َ. ٚاعذلف ايباسج١ إٔؾا٥د٠ يٓؿطٗا خاص١ , ٚملايؿسص١ ْاؾع١ ٚذا 

تهٔ نا٬َ ٭ٕ ؾٝ٘ ايٓكصإ ٚاـطٝأت ؼتاز اىل اإلْتكادات ٚ اإلقذلاسات اييت تطتطٝع إ ػعٌ ٖرٙ ايهتاب١ أسطٔ 

ا ٚسٝدا يف ٚأنٌُ, ؾًريو ٫بد ع٢ً ايكسا٤ إ ٜصششٛا عٓدَا ٚددٚا اـطٝأت ؾٝ٘ ٫ٚجيعًٕٛ ٖرا ايبشح َسدع
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تعًِٝ قسا٠٤ ايٓصٛص ايعسب١ٝ   يط٬ب  ايصـ اإلعدادٟ  مبدزض١ "ع٢ً َعصّٛ" ايعاي١ٝ   املٛضٛع عٔ

ايع٬ق١ بني  ٚاٜطا ؾٝ٘ {"ايصسف ايٛاضح " يًٮضتاذ قذلّ بػس٣ نتاب دزاض١ ؼ١ًًٝٝ تطبٝك١ٝ سٍٛ }ٜٛنٝانستا

       ايكسا٠٤ ايعسب١ٝ ايصشٝش١ ٚايكٛاعد ايصسؾ١ٝ.
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