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 جألو٣ج٥رحخ 

 ٞذ٩سجؼب

 خ٦ُٚس ج٥ركع.أ 

ج٦٥ٖس ٱٍ أ٥ٚحً َْرب هبح ٤١ ٝى٧ ٬ّ ٩ٞحفذٱ٨، ج٦٥ٖس ١ػًنز وٱٍ ـبط٦ٚس ٬٩ 

قُع ج٦٥ٌٚ ٩طكذز ٬٩ قُع جؼبْىن، أي أ٫ جؼبْىن ج٥ىجقذ ج٥زٌ خيحًف م٪حتش ج٥ٮحط 

وج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٱٍ َْربو٫ ّٮٰ ذ٦ٌٚ ًٕن ٥ٌٚ جألخش٬َ. ٬٢٥ ٤١ ٝى٧ وجقذ، و

 ج٦٢٥٪س ج٥يت َْرب هبح ج٥ْشخ ٬ّ إٔشجمه٨، وٝذ وف٦ٮح ئ٥ُٮح ٬٩ ىشَٜ ج٥ٮ٤ٞ وقَٚهح

ج٢٥شًن وجألقحدظ ج٥ؾشَٚس و٩ح سوجٯ ج٥ػٞحش ٬٩ ٩ٮػىس ج٥ْشخ  ج٥ٞشأ٫ ٥ٮح

 ٔ.و٩ٮَى٩ه٨

ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس غبُحز جإل٭غح٫ خحفس يف ججملط٪ِ ج٥ْشيب ج٥ز٬َ َطىجف٦ى٫  أٱ٨ ٩ح

 ٩غ٦٪ٌن ئ٭ذو٭غُح و٥٬٢٥ُظ ٙٞو ججملط٪ِ ج٥ْشيب، . َى٩ُح ذحعطخذج٧ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس

ال ؽٍء آخش أل٫ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٭ٚغهح ٱٍ ٥ٖس س. ج٥ْشذَُط٦ْ٪ى٫ ج٦٥ٖس  ١ػش ٩ٮه٨أ

أل٩س  حشوج٥طىؾُه ٥إلؽحسجش٩غطخذ٩س يف ج٥ٞشآ٫ وجغبذَع، ومهح ٩قذسج٫ 

وج٥ٞشأ٫ ٱى ١ال٧ جهلل ٭ض٣ ذٰ سوـ جأل٩ٌن ٦ًّ ٦ٝد سعى٣ جهلل ؿب٪ذ ذ٬  جإلعال٩ُس.

                                                             
 ٧ٚ(، ؿ. ٕ٘ٓٓ)ج٥ٞحٱشز: دجس جغبذَع،  ؾح٩ِ ج٥ذسوط ج٥ْشذُس٩قيًٚ ج٥ٖالَُىن،  ٔ
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هلل ٦ُّٰ وع٨٦ ّرذ جهلل ذأ٥ٚحٍٰ ج٥ْشذُس و٩ْح٭ُٰ جغبٞس، ٢ُ٥ى٫ قؿس ٥شعى٣ جهلل ف٦ً ج

ؿبٚىً وج٥ٞشأ٫ ج٢٥شًن ٱى ١طحخ جهلل جؼبٞذط جحملُذ يف ٥ىـ  ٦ًّٕ أ٭ٰ سعى٣ جهلل.

 ٥ُٖظ ٥ٰ ٭ًَن يف ؿبذٯ وَّ٪ٰ.

١ح٫ يف ج٥ٞح٩ىط جإل٭ذو٭ُغٍ أ٫ ج٥يشَٞس وع٦ُس ٥طيرُٜ ج٥ْ٪٤ ٥طخُٚ٘ 

ضٮُٚز جأل٭ؾيس ٥طكُٜٞ جؽبذٗ جحملذد.  و١ح٫ ؿب٪ذ َى٭ظ َٞى٣ أ٭ٰ جؼبغحس ج٥ىجؾد 

جزبحرٱح ؽخـ ٦٥ىفى٣ ئُف وؾهس ٩ُْٮس، ؽش١ٰ ١ح٭ص ذبحسَس أو ض٦ْ٪ح أو ًٕنٱح. 

ّشٙٮح أ٫ ج٥يشَٞس َٮيىٌ ٦ًّ وؾىد ضغ٦غ٤ ج٥ْ٪٤ جؼبٞشس، وئرج ١ح٫ جأل٩ش ر٠٥. 

 ٗو٭طحتؽ ج٥طؽ س ذس جؼبٮهؿُس ج٦ْ٥٪ُس ٬٩ أؾ٤ ربُٜٞ جألٱذجٗ جؼبخيو ٥ٰ

أل٫ ٕح٥رُس ع٢ح٫ ئ٭ذو٭ُغُح ٥ُغص ّشذُح ج٥يت َف َغطْ٪٦ىج ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف 

٦ُّٰ أ٫ َط٨٦ْ يف ض٨٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٙال ذذ قُحهت٨ ج٥ُى٩ُس و٢٥ٮٰ َف َػرو ضبحعطه٨ 

وج٥ٮكى ٱى ج٨٦ْ٥ جؼبغطخشؼ ذحؼبٞحَُظ  ٨٦ّ ج٥ٮكى وج٥قشٗ ألهن٪ح سوـ ج٥ْشذُس.

جؼبغطٮريس ٬٩ جعطٞشجء ١ال٧ ج٥ْشخ جؼبىجف٦س ئُف ٩ْشٙس أق٢ح٧ أؾضجتٰ ج٥ىت جتط٦٘ 

 .٩ٮهح ٝح٥ٰ فحقد جؼبٞشخ ٨٦ْٙ

                                                             
 ٖٕ( ؿ.ّٜٛٚٔرذ ج٥ىٱحخ جػبالٗ، أفى٣ ج٥ٰٚٞ، )١ىَص: دجس ج٨٦ٞ٥،  ٕ
 ٚ( ؿ.ٕٜٜٔؿب٪ذ جذ٬ ؿب٪ذ أذى ؽهس، جؼبذخ٤ ٥ذسجعس ج٥ٞشج٫ ج٢٥شًن، )ج٥ٞحٱشز: جؼب٢طرس ج٥غٮس  ٖ

4
 Armain Arief , Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, Jakarta : Ciputat Pers, 2002,  
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جؼب٢طىذس ئ٫ ٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٝذ فحسش ٥ٖس ٩غطٚحدز يف ٙه٨ جؼبحدز جإلعال٩ُس 

ذح٦٥ٖس ج٥ْشجذُس ٝذ دجسش دوسج ٱح٩ح يف ضشُٝس ج٦ْ٥ى٧ ج٥طيرُطٰ وج٥ط٢ٮى٥ىؾُس وٱ٢زج, ئّ  

 ػٞ٘ ج٥ىىٮُس وج٥غُحعس يف ج٥ْحَف.٫ ٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٝذ ذز٣ ٙحتذز ؾح٥ُس يف ضضَُذ ج٥

دسوط ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس وجقذز ٬٩ جؼبىمىّحش ج٥ىجؾرس يف ذْل ٩ذجسط ج٥ذَٮُس 

ئ٭ذو٭ُغُحص و٩ِ ر٠٥ ١ح٭ص دسوط ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ج٥يت ٝذ٩ص ٱٍ  ج٥ػح٭ىَس وج٥ْح٥ُس يف

ققشَس. ٤ُٝ ١زج٠٥ أل٫ ج٥يشٛ وجؼبٮحٱؽ جؼبغطْ٪٦س أّؿد ج٥ٮحط يف ج٥ٖح٥د و 

جؼبغطْ٪٦س فب٦س وًٕن ٩طٮىّس ٥ُغىج ٦ًّ دجسَس. و١ػًن ٬٩ ٨َْ٩ ىشَٞحش ض٨٦ْ ج٥ْشذُس 

  .٘وج٥غُحُٝس

ضغحوٌ ٩ىد ج٥ٞىجّذ قىت  ١ح٫ أ١ػش جؼبغ٦٪ٌن ٱ٨ َْطٞذو٫ أ٫ ج٥ْشذُس

َط٢ٚشوج ذأ٫ ض٦ْ٪هح فْرس، وٱٍ ذغرد أخيحء يف جعطْ٪ح٥ٰ ىشَٞطٰ. وضش١ض أَنح 

  . ٙيف ضذسَظ ج٥ٞىجّذ ذذال ٬٩ ج٥طْرًن وجؼبيح٥ْس وإل٩الء ٦ًّ ىشَٞس ج٥طذجسَظ ج٥ٞذًن

ئ٫ ٩ْهذ ج٥شؽُذ ٩ش١ض ج٥طشذُس وج٥ط٨ُ٦ْ قحفس يف ج٦ْ٥ى٧ ج٥ذَٮُس ٨٦ْ١ 

ج٥طىقُذ وج٥ٰٚٞ وج٥طٚغًن وج٥طحسَخ جإلعال٧، وٱ٢ز ج٦ْ٥ى٧ جإلؾط٪حُّس وجغبغحخ و٩ح 

يف ج٥ذ٬َ وج٥ذ٭ُح أؽرٰ ر٠٥ ٬٩ ج٦ْ٥ى٧ جؼبطٮىّس ج٥ٮحْٙس يف ربغٌن ٩ْحؽٍ ج٥ٮحط 
                                                             

5
 3H. Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Humaniora: Bandung, cet. 4, Rabi’ul 

Awal 2432H/ Maret 2022 M, hal. 5 
6
 4 H. Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Humaniora: Bandung, cet. 4, Rabi’ul 

Awal 2432H/ Maret 2022 M, hal. 222 
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جؼبْح٦٩س ج٥ُى٩ُس ١يشَٞس ج٥يرخ وج٥ٖغ٤ وجألخشز، ويف جؼبْهذ َط٨٦ْ ٥يح٥د أَنح ٬ّ 

 ى٩ُس ج٥يت ال ضىؾذ ئال يف جؼبْهذ.وج٥طٮَُ٘ وفٮحب جؼبْح٦٩س ج٥ُ

جفس يف ٨٦ّ ْرذيف ٩ْهذ ج٥شؽُذ َْٞذ ج٥طذسَظ وج٥ط٨ُ٦ْ ٬ّ ج٥ذ٬َ وعىجٯ خ

َٮ٦ْٜ ذح٦٥ٖس ج٥ْشذُس وجإلقب٦ُضَس، وأمهُس ٕشك ج٥ط٨ُ٦ْ ٥ُظ جال ٥طْ٪ُٜ جؼبهحسز ج٦٥ٖىَس 

ؼبْهذ وَغط٪ش ٫ جؼبهحسز يف ج٦٥ٖس ؿبطحؾس ٩ي٦ٞح ٥يالخ أ٫ َطخشؾىج ٬٩ ج٥يالخ أل

٩ْهذ ج٥شؽُذ أقذ ٬٩ جؼبْهحٱذ ج٥زٌ َطىقذ ذح٥طشذُس وٱزج  دسجعطه٨ يف جعبح٩ْس.

َْٞذ ٱٮحٟ ج٥طذسَظ وج٥ط٨ُ٦ْ ٬ّ ج٥ذ٬َ وعىجٯ خحفس يف ٨٦ّ  ج٥غ٦ُٚس وج٥ْقشَس.

ُظ ئال ٥طْ٪ُٜ جؼبهحسز ج٦٥ٖىَس ٥يالخ. َط٦ْٜ ذح٦٥ٖس ج٥ْشذُس، أمهُس ٕشك ٱزج ج٥ط٨ُ٦ْ ٥

ّٮذ أ٫ ربذظ ذح٦٥ٖس ج٥ْشذُس دوس ج٦ْ٥ى٧ ج٥ٮكىي ٩ه٨ ُٙهح، ٤١ جعب٪٦س جؼبُٚذز الذذ 

 .ذح٥ٞىجّذ ج٥ٮكى أل٫ دو٭ٰ ضش١ُد ٦١٪س ج٥ْشخ ئ٥طرحعح

َٮكى" دبْىن ج٥ٞقذ وج٥يشَٜ.  –٬٩ ج٤ْٚ٥ "كبح  –ال ؽ٠ٓ  –ج٥ٮكى ٩أخز 

ج٭طكحء ظبص ١ال٧ ج٥ْشخ ىف ضقشَٰٚ وئّشجذٰ ٦ُ٥كٜ ٙح٥ٮكى دبْىن جالفيالقً ٱى 

٬٩ ٥ُظ ٬٩ أٱ٤ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ذأٱ٦هح ىف ج٥ٚقحقس ُٙٮيٜ هبح وئ٫ َف ٬٢َ ٩ٮه٨، وئ٫ 

ج٥ٮكى ٱى ٝىجّذ َْشٗ هبح أقىج٣ أوجخش ج٦٢٥٪حش  ٚؽٓذ ذْنه٨ ّٮهح سد ذٰ ئ٥ُهح.

                                                             
  ٧ٕٚ(، ؿ. ٜٜٙٔ، )جالع٢ٮذسَس : دجس جؼبْشٙس جعبح٩ْس، ٩ٞذ٩س ٦٥ذسجعس ج٦٥ٖسق٦٪ً خ٤ُ٦،  ٚ
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ُٰٙ  َٛطرْه٪ح.ج٥ْشذُس ج٥ىت قق٦ص ذطش١ُد ذْنهح ٩ِ ذْل ٬٩ ئّشجخ وذٮحء و٩ح 

ْشٗ ٩ح جيد ٦ُّٰ أ٫ ٢َى٫ آخش ج٦٢٥٪س ٬٩ سِٙ أو ٭قد أو ؾٓش أو ؾض٧ أو َ

٥ضو٧ قح٥س وجقذز ذْذ ج٭طَح٩هح ىف جعب٪٦س. و٩ْشٙس مشوسَس ٤٢٥ ٬٩ َضجو٣ ج٢٥طحذس 

 ٜوجػبيحذس و٩ذجسعس جِدجخ ج٥ْشذُس.

جإل٭ؾحء ج٥ْشيب. ويف ٱز وأ٩ح ٨٦ّ ج٥ٮكى ٙهى أقذ ٩ه٨ َغطْ٪٤ ٢٥طحذس 

. ٥ٚق٤ ج٥ػحين يف ٩ْهذ ج٥شؽُذ جإلعال٩ٍ ئ٭ؾحء ج٥يالخ  ج٥رحقع ركعركع، عُج٥

ذٰ وجعِ ج٥ٮيحٛ، و٥زج٠٥ أقذجد ٱز  ج٥رحقع ٞى٧َشَذ أ٫ َو١ح٫ ج٥ركع ج٥زٌ 

 ٬٩ جعب٪٦س جؼبُٚذزج٥ركع يف أّشجذٰ 

وج٥ٮكى أعحط مشوسي ٤٢٥ دسجعس ٦٥كُحز ج٥ْشذُس : يف ج٥ٰٚٞ وج٥طٚغًن 

َخ وًٕنٱح ٬٩ ج٦ْ٥ى٧، أل٭٠ ال ضغطيُِ أ٫ ضذسٟ جؼبٞقىد وجألدخ وج٦ٚ٥غٚس وج٥طحس

٬٩ ٭ـ ٥ٖىٌ دو٫ ٩ْشٙس ذح٥ٮَح٧ ج٥زٌ ضغًن ٦ُّٰ ٱزٯ ج٦٥ٖس. َٞى٣ ّرذ ج٥ٞحٱش : ) 

٦ٞس ٦ًّ ٩ْح٭ُهح قىت ٢َى٫ جإلّشجخ ٱى ج٥زٌ َٚطكهح، وأ٫ جأل٥ٚحً ٩ْئ٫ 

ال َطرٌن جألٕشجك ١ح٩ٮس ُٙهح قىت ٢َى٫ ٱى جؼبغطخشؼ ؽبح، وأ٭ٰ جؼبُْحس ج٥زٌ 

٭ٞقح٫ ١ال٧ وسؾكح٭ٰ قىت َْشك ٦ُّٰ، وجؼبُٞحط ج٥زٌ الَْشٗ فكُف ٬٩ ع٨ُٞ 

                                                             
 ٙٯ (،ىـ.  ٕٚٗٔ، )ذًنوش : دجس ج٢٥طد ج٦ْ٥٪ُس، ٖ، ه.ج٥ٞىجّذ جألعحعُس ٦٥ٖس ج٥ْشذُسأضبذ جؽبحمشً،  ٛ
 ٘-ٗ، ؿ.ؾح٩ِ ج٥ذسوط ج٥ْشذُس٩قيًٚ ج٥ٖالَُىن،  ٜ
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قغٰ، وئال ٬٩ ٕح٥و يف جغبٞحتٜ ٔقىت َشؾِ ئ٥ُٰ، وال َٮ٢ش ر٠٥ ئال ٬٩ َٮ٢ش  

 ٓٔ٭ٚغٰ.

 أعث٦س ج٥ركع.خ 

يف  ج٥رحقع ٝح٧ٚق٤ ج٥ػحين ،وج٥خيحء ١ػًنز ٬٩ ىالخ أأ٫ ٱٮحٟ 

 ٩ؾح٤١ يف ج٥ركع ٦ًّ ج٥طحِف:٧ ج٥رحقع ذقُحٕس ٝحضقكُكهح. ٥ز٠٥ 

 ٚق٤ ج٥ػحين جؼبطىعيس ؟ ج٥ي٦رس ٥ ١طحذس يف٩ح أخيحء صب٦س جؼبُٚذز  .ٔ

 ٙق٤ ج٥ػحين جؼبطىعيس ؟ ج٥ي٦رس١طحذس يف ٩ح أعرحخ أخيحء صب٦س جؼبُٚذز  .ٕ

 أٱذجٗ ج٥ركع.ؼ 

 جألٱذجٗ ج٥شتُغُس ؽبزج ج٥ركع دبيحذٞس أعث٦س ج٥ركع جؼبز١ىسز ٱٍ :

 .يف ج٥ٚق٤ ج٥ػحين ج٥ي٦رس ١طحذسأخيحء العط٢ؾحٗ .ٔ

 .يف ج٥ٚق٤ ج٥ػحين ج٥ي٦رس ١طحذسأخيحءأعرحخ  العط٢ؾحٗ .ٕ

 ٙىجتذ ج٥ركع.د 

 ج٥ٚىجّذ ج٥يت سب٬٢ جالعطٚحدز ٬٩ ٱزج ج٥ركع ٱٍ :

                                                             
وج٭َش ّرذ ج٥ٞحٱش جعبشؾحين دالت٤  ٛؿ  ٕ( ,ه ّٜٜٛٔرذ ج٥شجؾكٍ، ج٥طيرُٜ ج٥ٮكىٌ ) جإلع٢ٮذسَس دجس جؼبْشٙس جعبح٩ُْس  ٓٔ

 .ٖٕٯ.ؿ  ٩ٖٖٔٔيرْس جؼبٮحس  -جإلّؿحص 
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 ج٥ٚىجتذ ج٥ٮَشَس .ٔ

 ٥ضَحدز ج٥ٚه٨ ٬ّ ٨٦ّ ج٥ٮكى خحفس يف ذحخ ؾ٦س جؼبُٚذز.( أ

 ٥ضَحدز جؼبْشٙس أ٫ّ أخيحء ج٥ي٦رس ٩ىؾىد يف ئ٭ؾحتٰ.( خ

 ج٥طيرُُٞسج٥ٚىجتذ  .ٕ

 ٦٥رحقع( أ)

ٝذسز ج٥رحقع ٥طٮُٚز أ٩ش ج٥ٮيب ف٦ً جهلل ٦ُّٰ وع٨٦ّ "ض٦ْ٪ىج ج٥ْشذُس  (ٔ)

 و٦ّ٪هح ج٥ٮحط" 

 ٝذسز ج٥رحقع رب٤ُ٦ أخيحء ئ٭ؾحء ج٥ي٦رس.  (ٕ)

 ٦٥ٞحسب و ج٥يالخ جألخش٬َ( خ)

 .٥ضَحدز ٩ْشٙطه٨ ٬ّ ضْشَ٘ صب٦س جؼبُٚذز (ٔ)

 صب٦س جؼبُٚذز. ٥ضَحدز جؼبشجؾِ ٬ّ ٦ّى٧ ج٥ٮكىخحٓفس يف (ٕ)

 ٦٥ؿح٩ْس)ؼ(   

٥طٞىَس جأل٭ؾيس ٬٩ ى٦ّحخ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُٓس و١ح٭ص ذْذ٭ح يف ض٨٦ْ  (ٔ)

 ج٦٥ٖس ج٥ْشذُٓس.
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و٥طَهًن أ٫ّ ج٥ّي٦ّحخ جعبح٩ْس عى٭ح٫ ًٕنٌ جإلعال٩ُٓس ذرىؾى٭ٖحسج  (ٕ)

 يف ؽْرس ج٦٥ٖس ج٥ْشذُٓس ٩غطيُْح ذح٦ّ٥ٖس ج٥ْشذُٓس

 ٦٥٪ؿط٪ِ( د)

صب٦س جؼبُٚذز يف ١طحذس أخيحء ٝذسز ج٫ َْشٗ   ١ى٫ ججملط٪ِ (ٔ)

 ٱزج ج٥ركع.جج٥ٚق٤ ج٥ػحين يف 

و٥ط٢ى٬َ ٩ٮيٞه٨ ٩ٮيٞح ٭حٝذج ١ٍ ال ٢َى٭ىج ـبذوّح ٬ّ  (ٕ)

 ـبح٥٘ صب٦س جؼبُٚذز

  ربذَذ ج٥ركعٯ. 

أ٫ أقذجد  ٦ض٧ ٥َٰٞى٧ ذٰ وجعِ جضٮيحٛ ٙ أ٫ ج٥رحقع دجسأأ٫ ج٥ركع   

ج٥ٖحَس جؼبٞقىد  ضٮحوؽبح ج٥ركع وج٥ذسجعس ٦٥ىفى٣ جُفؾىج٭د جؼبىمىُ ج٥يت 

 س٥يح٥ر١طحذس جيف صب٦س جؼبُٚذز أخيحء ٤ُ٦ قع ٬ّ ربحج٥ر أسجدجؼبشؾى. و٥زج٠٥ 

 ٰغطْ٪٦ؽُذ. وأ٩ح ج٢٥طحخ ج٥زٌ َج٥ػح٭ىَس دسجعس كبىَس يف ٩ْهذ ج٥ش ٥ٚق٤ ج٥ػحين

ذْل  جآخز ز جعبُذز ٬٩ ج٥ذسط جؼبيح٥ْس، و١ح٫ ج٥ركعيف ٱز ج٥ركع ٙهى ج٥ٞشجء

  : جؼبىمىّحش ، ٩ٮٰ ١٪ح جأليت

 ج٥ؾش ذح٥ؾش  .ٔ
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  جغبشَٜ .ٕ

 ج٥ٌْن .ٖ

ٱ٨ جؼبىمىّحش حّيأىمىّحش ٤٢٥ ٩ىمىُ ّؾشز ضال٩ُز، وو٬ّ غالغس جؼب

حبع ٬ّ أخيحته٨ ٦ًّ قغد ٝذسهت٨، وٱٮحٟ  ٤١ ٩ىمى٩ُشٱ٨ غبشٟ أو

 يف ربش٠َ جؼبىمىّحش.

 ج٥ذسجعس ج٥غحذٞس ص. 

٥ٚق٤ ج٥ي٦رس ١طحذس صب٦س جؼبُٚذز يف " رب٤ُ٦ أخيحء أ٫ ج٥ركع ربص جؼبىمىُ: 

 يف ٩ْهذ ج٥شؽُذ"  ج٥ػحين

ٱٍ جؼبىمىُ رب٤ُ٦ جألخيحء ج٥ٮكىَس يف ٩ْهذ ج٥شمىج٫ )دسجعس رب٦ُ٦ُس(،  .ٔ

جؼبٞح٥س ٬٩ ج٥يح٥د ٝغ٨ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس وأدجهبح جبح٩ْس ؽشَ٘ ٱذجَس جهلل ؾح١شضح 

ٯ. ُٙهح َركع ٬ّ ئ٭ؾحء ج٥يالخ يف ٩ْهذ ج٥شمىج٫  ٧ٖٖٔٛ/ ٕٚٔٓعٮس 

 يف ج٥ٚق٤ ج٥ػح٥ع ٬٩ ج٥ػح٭ىَس ُٰٙ.يف ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس، وذحػبقىؿ ج٥يالخ 

جغبغحخ "ُٕى٩طشٌ" ٥يالخ سضبحد,رب٤ُ٦ جألخيحء ٥طٮحو٣ جألعث٦س ٬ّ  .ٕ

جإلذطذجتُس يف ع٦ُ٪ح٫ خ ،  ج٥رحقع َرٌن ج٥ركع و ٦َّْٜ  وج٥ٚشٛ ذُٮٮح ئ٫ ٨٦ّ 

 . ،جؽبٮذعس ) جغبغحخ (أ٫ حبػٍ ـبقىؿ ٬ّ ج٥ٞشجءز ذ٨٦ْ ج٥ٮكى و ج٥قشٗ
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عُذسَح٭ح ٱٮذجَح٭ح "رب٤ُ٦ جألخيحء يف ج٦٥ٌٚ ٬ّ ج٦٥ٖس ج٥غٮحتُس ٥يالخ ،ٝغ٨  .ٖ

ـبقىؿ ٦ًّ ج٥ٞشجءز أٌّ  و ج٥ٚشٛ ذُٮٮح ئ٫ ١ُرح.  ٨٦ّ ج٦٥ٖسج٥غٮحتُس ج٥رحقع

ّ  ض٦ٌٚ ذحغبٜ, وأ٫ حبػٍ  حبػٍ ـبقىؿ ٦ًّ ج٥ٞشجءز جإل٭ؾحء ٝحّذز و ضش

 ـبقىؿ ٦ًّ ج٥ٞشجءز جإل٭ؾحء ٝحّذز وضش١ُرح

 ٩ٮهؽ ج٥ركع ـ. 

 ج٥رحقع أ٫ َغطخذ٧ جؼبٮهؽ رب٤ُ٦ جألخيحء ج٥ٮكىَسأسجد يف ٱزج ج٥ركع ، 

ْهذ دب٭ىَس حٚق٤ ج٥ػحين ج٥ػ٥ْشٙس ٩ح ج٥زٌ ٢َى٫ يف ١طحذس جؼب ،خحفس يف جعب٪٦س جؼبُٚذز

يف ١طحذس ج٥ي٦رس ٦٥ٚق٤ ج٥شؽُذ ذطك٤ُ٦ جألخيحء ج٥ٮكىَس خحفس أخيحء صب٦س جؼبُٚذز 

 ., وأ٩ح ج٢٥ُُٚس يف رب٦ُ٦هحج٥ػحين

 .٭ىُ ج٥ركع .ٔ

جؼبٮهؽ يف ج٦٥ٖس ج٥يشَٜ ج٥ىجمف، وجؼبٮهؿُس ٱٍ ج٥يشَٜ ج٥زٌ َشذو ذٌن 

. ١ح٭ص جؼبٮحٱؽ يف ج٥ركع ٭ىٌّن ٔٔوضقىس ج٥رحقػٌن وج٦ْ٥٪حء٩ؾح٤١ ج٥ىجِٝ 

 عطخذ٧ ج٥رحقعئو٩ٮهؽ ج٢٥٪ٍ، ويف ٱزج ج٥ركع  وٱٍ ٩ٮهؽ ج٢٥ٍُٚ

جؼبٮهؽ ج٢٥ٍُٚ ج٥ىفٍٚ أل٫ ج٥رُح٭حش يف ٱزج ج٥ركع ضط٢ى٫ ٬٩ ج٦٢٥٪حش 

َْط٪ذ ٦ًّ دسجعس ٍحٱشز يف جؼب٢طىذس. ٩ٮهؽ ج٢٥ٍُٚ ٱى ٩ٮهؽ ج٥ركع ج٥زٌ 
                                                             

 . ٕٙ ،ٯ(٩ٕٓٔٙ/٧ٖٔٗٚٮهؿُس ج٥ركع ج٦ْ٥٪ٍ)١٪ح٣ دؽ٦ٍ،   ٔٔ
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ذحّطرحسٱح ٩قذسج٩رحؽشج ٦٥رُح٭حش، وٱزج ج٥ٮىُ ٬٩ ج٥ركىظ ٍشوٗ ؿبذدز، 

الحيطحؼ ٥طكذَذ جؼبؾ٦٢س، وال ٥ىمِ ٙشمُحش أو أعث٦س ٩غحذٞس، ذ٤ َط٨ 

 .ٕٔومْهح أغٮحء ّ٪٦ُسصبِ ج٥رُح٭حش، وٝذ ضطًٖن ج٥ٮطحتؽ ذطًٖن ج٥رُح٭حش جؼبٞذ٩س

 ٩قحدس ج٥رُح٭حش .ٕ

ج٥ٚق٤ ج٥ػحين ١طحذس  صب٦س جؼبُٚذز يف رب٤ُ٦ أخيحء٭ىُ ج٥ركع يف "أ٩ح 

٦ًّ جؼبقحدس جألعحعُس وجؼبقحدس  ج٥رحقع . وٝغ٨"جؼبطىعيس دبْهذ ج٥شؽُذ

 ج٥ػح٭ىَس، ومهح ١٪ح ٦ًَ:

. ٬٩ٖٔ جؼبقحدس جألوُف ج٥رحقع هحصبْجؼبقحدس جألعحعُس ٱٍ ج٥رُح٭حش ج٥يت  ( أ

ج٥ي٦رس ٬٩ ج٥ٚق٤ ج٥ػحين يف ٙحؼبقحدس جألعحعُس يف ٱزج ج٥ركع ٱٍ ١طحخ 

 .سج٥ذسط جؼبيح٥ْ

. ٗٔي٬٩ جؼبقحدس جألخش ج٥رحقع هحصبْجؼبقحدس ج٥ػح٭ىَس ٱٍ ج٥رُح٭حش ج٥يت  ( خ

ج٢٥طد ىس ٦٥ي٦رس و ١ؾ٘ جػبن١ح٭ص جؼبقحدس ج٥ػح٭ىَس يف ٱزج ج٥ركع ٱٍ 

ركع ضج٥يت  ٮكىطد جؼبط٦ْٞس ذ٦ْى٧ ج٥جؼبط٦ْٞس دبٮهؽ ج٥ركع ج٥ىفٍٚ، وج٢٥

                                                             
 . ٓٗ٭ٚظ جؼبشؾِ.،  ٕٔ

23
 Dimyathi Ahmadin, Pedoman Skripsi )Malang:Unit penerbit Fak.UIN Malang, 2002  (, 3. 

 . ٖٓ٭ٚظ جؼبشؾِ.،  ٗٔ
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وج٥ْ٪شَيٍ,  ،وجعبشو٩ُس ،ج٥ٮكى ج٥ىجمف٩ػ٤ ١طحخ  جعب٪٦س جؼبُٚذز٬ّ 

 وًٕن ر٠٥.وصبِ ج٥ذسوط , 

 ىشَٞس صبِ ج٥رُح٭حش  .ٖ

رب٤ُ٦ أخيحء صب٦س جؼبُٚذز يف ١طحذس ج٥ٚق٤ ج٥ػحين  ٬ّ ج٥رحقع حبع

 ُذج٭ُس٦ًّ ىشَٞس ج٥ذسجعس جؼب ج٥رحقع جعطخذ٧، و جؼبطىعيس دبْهذ ج٥شؽُذ

ّ٪٤ ٱٍ ج٥ذسجعس ج٥يت  ُذج٭ُسجؼبعب٪ِ ج٥رُح٭حش ٱزج ج٥ركع. وج٥ذسجعس 

و١ؾ٘ ، ج٥ذسط جؼبيح٥ْس، ويالخصبِ ج٥رُح٭حش دبغحّذز ج٥ ج٥رحقع

 وًٕن ر٠٥ ج٥زٌ َىؾذ يف جؼب٢طرس.جػبنىس 

 ذ٩هح ج٥رحقع ٱٍ :خوجش ىشَٞس صبِ ج٥رُح٭حش ج٥يت جعطوأ٩ح أد

 ج٥يشَٞس ج٥ىغحتُٞس ٔ

ج٥يشَٞس ج٥ىغحتُٞس ٱٍ ج٥يشَٞس ضي٦د جألؽُحء جؼب٢طىذس ٬٩ ج٢٥طحخ وججملالش 

ٯ . جعطخذ٧ ج٥رحقع ٱز٘ٔإلعطٮطحؼ ٬ّ ٱزج ج٥ركعوج٥ىغحتٜ وًٕن رج٠٥ 

 ٱزج ج٥ركع.`ج٥يشَٞس  عب٪ِ ج٥رُح٭حش ، وجإل٭طحؼ ٦٥طك٤ُ٦ ج٥ؾكؼ ٬ّ 

 جؼبالقَس ٕ

                                                             
ٔ٘ sujarweni wiratna. Metode penelitian lengkap praktis dan mudah di fahami (yogyakarta : 

pustaka baru press, 2004(, 23. 
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جؼبالقَس ٱٍ ج٥يشَٞس عب٪ِ ج٥رُح٭حش ؼبغحّذز جؼبىجد جؼبىؾىدز يف جؼب٢طرس 

جؼبط٦ْٞس ذح٥ركع. جعطخذ٧ ج٥رحقع جؼبالقَس عب٪ِ ج٥رُح٭حش ٬٩ ١طحخ ٨٦ّ 

ج٥ٮكى ج٥يت  ضركع ٬ّ صب٦س جؼبُٚذز، مث جخطحس ج٥رحقع ج٦٢٥٪س ج٥يت ١ح٫ ُٙهح 

ذز يف ئ٭ؾحء ٥ي٦رس جخيحء صب٦س جؼبُٚ، و ق٤٦ ج٥رحقع جخيحء صب٦س جؼبُٚذز 

 ٥ٚق٤ ج٥ػحين ج٥ػح٭ىَس.

 ىشَٞس رب٤ُ٦ ج٥رُح٭حش .ٗ

و١ح٭ص ىشَٞس رب٤ُ٦ ج٥رُح٭حش يف ٱز ج٥ركع وٱٍ رب٤ُ٦ جؼبغحت٤ جؼبؾ٢الش 

 جؼبط٦ْٞس هبزج ج٥ركع، وخيىجهتح ١٪ح يف جِضُس:

 ئّذجد جؼبٞح٥س ٥طٞذديهح ٦٥يالخ .ٔ

 سبح٩ح جؼبٞح٥س أ٩ش ئُف ج٥يالخ ٥ؾ٤٢ .ٕ

  ج٥يالخ ٬٩ ج٥ٚق٤ ج٥ػحينمث جخطُحس ّؾشز  .ٖ

٬٩ ١طحخ  حىمى٩ّ أخز ج٥رحقع٤٢ ٩ىمىُ ّؾشز ىالخ.و٥ .ٗ

 جؼبيح٥ْس: 

 ج٥ؾش ذح٥ؾش .ٔ

 جغبشَٜ .ٕ

 ج٥ٌْن .ٖ
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 أخيحء صب٦س جؼبُٚذز رب٤ُ٦  .ٗ

 أخز جإلعطٮرحه ٬٩ جألخيحء وجألعرحخ ٩ٮهح  .٘

ٚق٤ ج٥ػحين ج٥ ١طحذس يف٪٦س جؼبُٚذز جعبرب٤ُ٦ أخيحء  ٱزج ج٥ركع " .ٙ

َط٢ى٫ ٦ًّ أسذْس  (كبىَس  )دسجعس رب٦ُ٦ُسجؼبطىعيس دبْهذ ج٥شؽُذ 

 .أذىجخ

 ٱ٤٢ُ ج٥ركع. ٘

)جؼبٞٓذ٩س( َط٢ى٫ ٬٩ خ٦ُٚس ج٥ركع، أعث٦س ج٥ركع، أٱذجٗ  ٥رحخ جألٓو٣ج .ٚ

ج٥ركع، ٙىجتذ ج٥ركع، ضىمُف جؼبقي٦كحش، ربذَذ ج٥ركع، ج٥ذسجعس 

 ج٥ركع. ج٥غحذٞس، ٩ٮهؽ ج٥ركع، وٱ٤٢ُ

أخيحء ج٥ٓٮَشٌ جؼبط٦ّْٞس ذح٥ركع " ، َط٢ى٫ يف ٱزج ج٥رحخ جإلىحسج٥رحخ ج٥ػحين .ٛ

  (".ٮكىَس)ج٥ذسعس ج٥ صب٦س جؼبُٚذز يف ١طحذس ج٥ي٦رس ٦٥ٚق٤ ج٥ػحين

أخيحء صب٦س "، َط٢ى٫ يف ٱزج ج٥ركع ج٥رُح٭حش ٬٩ ج٥ركع ج٥رحخ ج٥ػح٥ع .ٜ

 (".ٮكىَس)ج٥ذسعس ج٥ جؼبُٚذز يف ١طحذس ج٥ي٦رس ٦٥ٚق٤ ج٥ػحين

جؼبُٚذز يف ١طحذس ج٥ي٦رس ٦٥ٚق٤ أخيحء صب٦س "َط٢ى٫ ٬ّ جػبالفس ٬٩ ج٥ركع  .ٓٔ

 (".ٮكىَس)ج٥ذسعس ج٥ ج٥ػحين

 جألخش ٱى جؼبشجؾِ .ٔٔ


