
 

 

 الباب ألاول 

 الفصل ألاول : خلفية البحث

في الخػلم، وزوح  هى أطالُب الري ٌظخخدم اإلاػلم ليرقي الخحكيز حػلُم همىذج

مخلَ اإلاهازة في الشإون  الخػلم في وطط الطالب، ونادز غلى الخدنُو في الكٌسة، ٍو

أًػا هى الاخخُاز  حػلُم الاحخماعي. والخحطُل غلى جحظين ؤلاهجاش في الخػلم. وهمىذج

هىُ  1اإلاػلم في خُاز ألاطالُب لؿسع اإلاػين. أن ألاطالُب هى أوشطت الخػلم  Kempٍو

ًهىالن أن  Careyو  Dickالري ٌػمل باإلاػلم والطالب لخحطُل الي هدقه الجُد. وغىد 

هيزاث اإلاىاد وغملُت الخػلُم التي حظخخدم مػا لىضىُ ؾاًت ألاطالُب في الخػلُم يخج

الخػلُم. وأطالُب واحد ٌظخخدم لبػؼ الطسم. واغخمد همىذج الخػلُم غلى أضُى 

اث ألاخسي التي  ت الىكع والاحخماع وجحلُل الىظام او اُ الىظٍس الخػلُم وهظٍس

ُت الخػلُم وهي وباليظبت ئلي ذلَ، همىذحخػلُمهى مجمىغت اإلاىاد وغمل 2حظاغده.

ت مػُىت لهدف مػين.  حػخمد غلى هظٍس

اللؿت ألاحىبي له اإلاشٌالث املخخلكت التي ًىاحهها اإلاػلم في  حػلُم أحُاها في

جطبُهه. وأًػا في حػلُم اللؿت الػسبُت له الهىاغد الخكطُلُت واإلاكسداث املخخلكت 

لُم. قٌثير مً اإلاػاهد وجىىع الٍلماث وأزسي غً اإلاػاوي. وهره اإلاشٍلت حشدد في الخػ

هت الهىاغد والترحمت التي قد طبهذ  واإلاإطظبن ٌظخخدمىن الطساةو املخخلكت يطٍس

هت اإلاباشسة يخىىغها وؾير ذلَ لخػالجىنها. ولًٌ جلَ الطساةو لم  في جطبُهها، وطٍس
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ًان حدف اللؿت الػسبُت مؼ اطدُػاب الطالب في  حػلُم جًٌ  مػالجت  في غُاءها، ئذا 

ػاوي اإلاكسداث آلًاث نسآهُت. وهره ًحدر غلى حكاظ الهسآن وهم ًسايصون مػسقت م

غلى حكظ الهسآن. حتي ٌظخطُػىن في اطدُػاب نساءة الهسآن ومػاهُه وجسحمخه وأًػا 

 في هظ اللؿت الػسبُت طىي الهسآن.   

 في الحهُهت أن حػلُم اللؿت الػسبُت وحػلُم الهسآن هما مكسنان في الهدف. هدف

 اللؿت الػسبُت هى اطدُػاب الطالب في نىاغد اللؿت ومهازة اللؿت وحُث أن هدف حػلُم

د والخحظين الةهت بهىاةد نساءة  حػلُم الهسآن هى نادزون غلى نساءة الهسآن بالخجٍى

ػسقىن اإلاػاوي إلاػمىن الهسآن.  الهسآن. حتي ًحكظىن َو

ُت مما يثير مً لخػلُم ؾاًت جىاطب غلى حاحتها. ويرلَ في همادحه اللؿت الػسب

الخىىع واملخترع حظً بؿاًت الخػلُم وحاحخه. وأًػا في حػلُم الهسآن يثير مً الىمىذج 

 الهسآن هكظه. حػلُم وؾاًخه لظهىلت

قلرى ًحخاج ئلي همىذج حػلُم لخبظُط هدقين حػلُمين. وهما ًهدزون الطالب 

هت وأطالُب  غلى نساءة وجسحمت آلاًاث الهسآهُت وهظ اللؿت الػسبُت. وهى البد له طٍس

ل  الخػلُم الرًً ًسشدون ئلي ئههان اإلاكسداث الىاطػت والهىاغد اللؿت الػسبُت والخػٍس

م.  غً ضُـ الٍلمت و الاشخهام في نسآن الٌٍس

ت في  وبػد البحث الخمهُدي الري غمل الباحث، هىاى ئحدي اإلاإطظت التربٍى

ت ًىبىه، وله همىذج حػلُ م اللؿت الػسبُت الري ٌػخمد شسبىن بمىطهت بالُماهان لهٍس

ػسف مػني آًاجه بل ًترحمها  غلى الهسآن وهدقه هى لِع قهط ٌظخطُؼ نساءة الهسآن َو



 

 

وهظ اللؿت الػسبُت ألاخسي طىاها. والطالب مطلىب بخػسف أهىاع الٍلماث اللؿت 

الػسبُت واحدا قىاحدا. حتي ٌظخطُػىن أن ًكسنىن الٍلماث مً ؤلاطم والكػل 

 والحسف.

و وفي  بحث جمهُدي ًسي الباحث أن اإلاادة ألاطاطُت هي طىزة البهسة، غً طٍس

اإلاسبؼ في ًل مكسدة وهرا ًبين أهه مكسدة حدًدة والبد غلى ًل طالب أن ًحكظها. وهي 

ئذا وحدها مسة أخسي أنها مً ؾير اإلاسبؼ. وهره ًخمسن غً ذيس اإلاكسداث الظابهت. 

ألنها ند حػلم الطالب مً نبل. وهٌرا ئلي والطالب البد أن ًهدزون غلى ذيس مػىاها 

 آخس طىزة البهسة.

لها مً آًاث الظىزة البهسة  وهرا الىمىذج الخػلُمي ًىهظم ئلي زالزت أحصاء، ًو

ىهظم ئلي زالزت قطىُ مخدزحا. وفي حػلُم بٌخاب آلاخس طىاء يظىزة  لثالر طىىاث. ٍو

ىؽ اإلاسام و دزض ألادب غلى البهسة وهى باإلاسبؼ. مثل في دزض الحدًث غلى الٌخاب بل

الٌخاب ألاخالم والبىين وؾير ذلَ. حتي هم مطلىب غلى ندزة جسحمت هظ اللؿت 

الػسبُت آلاخس خازحا بخػلُم اللؿت الػسبُت الهسآهُت. وأًػا ًهدزون غلى ذيس مىنل 

 الهىاغد اللؿت الػسبُت.

هسز اإلاىغى  ع هرا مً هرا البحث الخمهُدي ًخحمع الباحث لخىطُؼ غمُها ٍو

البحث هى : همىذج حػلُم اللؿت الػسبُت الهسآهُت )دزاطت الحالت في اإلاػهد حبل السحمت 

 للخحكُظ وألاًخام شسبىن(.      

 



 

 

 الفصل الثاني : تحقيق البحث

ًىحد بين حػلُم اللؿت الػسبُت والهسآن لم ًحطال ؾاًاتهما ئلي حد الخمام. ألن 

هدف واحد. ولم ًًٌ قػالُا في الخػلُم. وأزسي الترييز ال ًمًٌ ئلي هدقين قيريص ئلي 

 باإلاكسداث ومخخلل ضُـ الٍلماث ومػانها الطػبت لىضىُ ئلي ؾاًت الخػلُم مجمال.

في هرا البحث ًحدد غلى جٍامل بحدقين حػلُمين حتي ًنهُا بىمىذج واحد في 

ب الخػلُم. وهىحػلُم اللؿت الػسبُت في اإلاػهد لخحكُظ الهسآن. حتي لِظىا الطال 

ًحكظىن الهسآن قهط بل ٌػسقىن مػاوي آًاث الهسآن وآخسا هم ٌظخطُػىن أن ًهسؤوا 

ترحمىا هظ اللؿت الػسبُت طىي مً آًاث الهسآن.  ٍو

سيص الباحث بحثه غً همىذج حػلُم اللؿت الػسبُت الهسآهُت الري ند أحسي في  ٍو

 مػهد حبل السحمت  للخحكُظ وألاًخام شسبىن وجأزير مىه.

 بحث مً هرا البحث هي :وأطئلت ال

ما اإلاىاد فى همىذج حػلُم اللؿت الػسبُت الهسآهُت في مػهد حبل السحمت للخحكُظ  .1

 وألاًخام شسبىن ؟

يُل الػملُت الخػلُمُت فى همىذج حػلُم اللؿت الػسبُت الهسآهُت فى مػهد حبل  .2

 السحمت للخحكُظ وألاًخام شسبىن ؟

لػسبُت فى جطبُو همىذج حػلُم اللؿت ما اإلاشٌالث التى ًىاحهها مدزطى اللؿت ا .3

 الػسبُت الهسآهُت فى مػهد حبل السحمت للخحكُظ وألاًخام شسبىن ؟

 



 

 

 الفصل الثالث : أهداف البحث

 وأهداف البحث في هرا البحث، هي :

إلاػسقت اإلاىاد فى همىذج حػلُم اللؿت الػسبُت الهسآهُت في مػهد حبل السحمت  .1

 للخحكُظ وألاًخام.

ُت الخػلُمُت فى همىذج حػلُم اللػت الػسبُت الهسآهُت فى مػهد حبل إلاػسقت الػمل .2

 السحمت للخحكُظ وألاًخام.

إلاػسقت  اإلاشٌالث التى ًىاحهها مدزطى اللؿت الػسبُت فى جطبُو همىذج حػلُم اللػت  .3

 الػسبُت الهسآهُت فى مػهد حبل السحمت للخحكُظ وألاًخام شسبىن.

 

ائد البحث  الفصل الرابع : فو

ت .1  الكىاةد الىظٍس

لخىطُؼ وجطىز اإلاػسقت غً همىذج حػلُم اللؿت الػسبُت الهسآهُت في اإلاإطظت  .أ 

 الخػلُمُت غامت 

سقي الجىدة في حػلُم اللؿت الػسبُت .ب  هطد هرا البحث لُىطؼ اإلاػلىماث ٍو  ٍو

 الكىاةد الػملُت .2

 ًهطد هرا البحث إلغطاء الانتراحاث ئلي مػلمين اللؿت الػسبُت .أ 

راح ئلي مػهد حبل السحمت للخحكُظ وألاًخام شسبىن في قػالُت إلغطاء الانت .ب 

 حػلُم اللؿت الػسبُت في اإلاػاهد



 

 

 لخىطُؼ مػلىمت الػلمُت للباحث غً التربُت وهي حػلُم اللؿت الػسبُت .ج 

 

 الفصل الخامس : إطار الفكر

ًهطد بىمىذج حػلُم هى الطىزة الاحمالُت في حػلُم الٍامل بمخخلل ألاطالُب 

هت وجهىُت والاحساءاث التي  والاحساءاث قُه جٍىهىا ألاحصاء اإلاهمت. وفي الىمىذج طٍس

ئلي أن همىذج حػلُم هى ألاحهصاث الخػلُمُت املخخلكت قيها  3جخػلو بػػهم بػؼ.

هت والخهىُت والاحساءاث.  الطٍس

اللؿت الػسبُت هي هظام غلمي قيها اإلاهازة السةِظُت. والىاحُت منها جحخىي غلى 

 4هازة الاطخماع ومهازة الٌالم ومهازة الهساءة ومهازة الٌخابت.م

 

 وضح وشازة الشإون الدًيُت أن الؿسع حػلُم اللؿت الػسبُت هى :

 لكهم الهسآن والحدًث يمطدز الحٌم ؤلاطالمي .1

 لكهم الٌخب أو الىظ والثهاقت ؤلاطالمُت التي يخبذ باللؿت الػسبُت. .2

 الطدُػاب مهازة الٌالم والٌخابت .3

 ًىطُلت ؤلاًػاح إلاهازة ألاخسي  .4

بُني اهل اللؿت مهىُت. .5        5ٍو
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وهمىذج الخػلُم الهسآن هى همى الىمىذج الري ٌػخمد غلى الهسآن يخطمُم في الػملُت 

و اإلاػهد ألاُو في جىمُت  الخػلُمُت بالىظام مخخابػا ومػهىال ومظإولُا. وذلَ الطٍس

مًٌ أن ًخطىزه محددا حتي  ًٍىن همادحا صحُحا. وهمىذحالػلىم همىذحالخػلُم ٍو

مىظىز بالهسآن ًبحث باالغخماد في آًاث الهسآن مباشسة ما ًخػلو بالخػلُم والدزض 

 والػملُت الخػلُمُت وحىلها.

ًامال في بحثه بل ند غرز غلى الكٌسة يثيرا  ومكهىم غً همىذج الخػلُم الهسآن لم ًًٌ 

ً ؤلاطالمي ند  أو الاحتهاج غىه مً الػلماء في شمً السطىُ ص م حتي آلان واإلاكٌٍس

هخه وجهىِخه في مجاُ  بحث قُه مادة مً همىذحاما مً مطدزه وؾاًخه وأطالُبه وطٍس

 6التربُت ؤلاطالمُت وبمطدز غلى نُمت الهسآن.

همىذج الخػلُم الهسآن ٌشخمل غلى أوشطت الخػلُم بىاططت التربُت وؤلاغالم وهي  

هت والخه خُت الخػلُمُت وهره ًلها حػخمد غلى الهسآن جكطظلُا اإلادخل ألاطالُبي والطٍس

 أم ئحمالُا.

وحػلُم الهسآن هى حهد اإلاػلم لجػل الخالمُر ًدزطىن الهسآن ئما مً يُكُت الكساءة 

د. وأهم منها هي حؿُير  والٌخابت ومػسقت  حٌم الهساءة مً آًاث الهسآن أو ٌظمي بالخجٍى

ت الت و الىظٍس هت مً شخطُت الخالمُر غً طٍس ت و الػملُت بىاططت ؤلاغالم والطٍس ربٍى
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ت وفي  الػملُت والدخيرة الػملُت واإلاػلمين والاطخػالماث السةاطاث والىظامت التربٍى

 .7حػلُم الهسآن

 م الهسآن هى يما ًلي:ُوهدف حػل

 الهسآن ًٍىن مطدز ألاُو لظػادة في الدهُا  وآلاخسة. .1

هسؤه  مىاطبا بهساءة ما هُص مً هللا ئلي  .2 ل.ٍو  السطىُ بىطُلت حبًر

ًالطالة .3 ػمل ما قُه مً الهسآن   َو

حكظه .4  ٍو

ظخطُؼ أن ًٌخبه .5  8َو

خخظ ًه. لًٌ  وهمىذج حػلُم اللؿت الػسبُت هكظه لم ًىحد مً ًبحث قُه واضحا ٍو

الظعي للخٍلمل بين حػلُمين ند حػس بل لم ًحطل ئلي جمام الؿاًت ألن البد أن ًسيص 

 ئلي هدف حػلُم واحد.

مت مً ًلمت جسحمت وأضلها مً لؿت أزمىُت وهي جسحما. ومػىاها مً ٌشسح ًلمت الترح

الٌالم . وهرا بمػني أوشطت الترحمت لخترحم ئلي اللؿت آلاخس ولخىضح حتي ًكهمىا مً 

  9الىاطهين لؿيرها. ولرلَ دًداوي ًترحم جسحما هى يمً ًلهي لؿت ئلي لؿت أخسي.
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للؿت ئلي اللؿت ألاخسي يخابي أم طكاهي والترحمت اضطالحُا هي اهخهاُ اإلاػني مً ا

مىاطبا بين لؿت ألام ولؿت الهدف. واضطالح آلاخس هى ٌػسب اإلاػني الهىُ مً لؿت ئلي 

 لؿت أخسي مىاطبا بظُانه.

وهدف الػملي منها هى لظهىلت الهازب في قهم مهطىد اإلاػني اإلاإلل ألاضل هظ اللؿت 

 الهدف.

لري ًىحد بين ؾسغين حػلُمين قػالُا في منها ًىضح أن لم ًىحد همىذج حػلُم ا

ت حػلُم للؿت الػسبُت والهسآن. بىحىد همىذج حػلُم  الاطخخدام. ألن الٍاهكت بين هظٍس

اللؿت الػسبُت الهسآهُت الري بحث الباحث، طُحػس همىذج حػلُم ًحخمل ئلي هدقين 

ًاهىا الطالب ٌظخطُػىن أن ًهسؤون  ترحمىن  حػلُمين دقػت واحدة. وبػد أن حػلمىه  ٍو

 الهسآن وهظ اللؿت الػسبُت. 

 وإطاز الكٌس مً هرا البحث يما ًلي : 

 

 

 

 

 

م اللغة العربيةيعلت منوذج  

 مية =علىالعملية الت

 القراءة والرتمجة آايت القرآن وحتليل أنواع كلماهتا =

 سورة البقرةال



 

 

 

          

 

 

 الفصل السادس : البحوث السابقة املناسبة

في هرا البحث الباحث ًباحث غً البحىر الظابهت ما ًخػلو بىمىذج حػلُم 

 اللؿت الػسبُت الهسآهُت، يما ًلي :

غلى يكاءة الطالب لترحمت هظ  Gallery Walk السطالت : جأزير جطبُو أطالُب  .1

اللؿت الػسبُت ئلي اللؿت ؤلاهدوهِظُت، اإلاإلل غبد هللا حىاوي الطالب لجامػت غلى 

ًاطاز لدزحت اإلااحظخير.  الدًً ما

هت حػلُم اللؿت الػسبُت التي حظخخدم في  جسحمت  وهدف  هرا البحث هى إلاػسقت طٍس

قت يكاءة الطالب في جسحمتها ئلي جظ اللؿت الػسبُت ئلي اللؿت ؤلاهدوهِظُت ، وإلاػس 

ت المبازا.هازابا مىطهت  اللؿت ؤلاهدوهِظُت وأًػا إلاػسقت جأزيرها في اإلادزطت الثاهٍى

 لىوو الشسنُت.

هت حمؼ بحثه هي  بي. وطٍس ومدخل هرا البحث هى بحث يمي وههجه بحث ججٍس

 اإلاسانبت والىزاةو والخخباز واإلاهابلت.  

 القراءة والرتمجة علىالقدرة 
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ث اإلاىطاواة في الهدف وهي لترحمتها ولٌنها ما قيها مً الشسح الظابو، ٌػسف الباح

الخٍامل بين حػلُم اللؿت الػسبُت و الهسآن. وقيها مخؿير واحد وهى يكاءة الترحمت 

 بػدم يكاءة الهساءة.   

هت ؤلاغساب الهسآوي والخهلُدي يخػلُم اللؿت الػسبُت لؿير هاطهين بها  .2 اإلاكٌسة : طٍس

ىاللي.  الإلل طمشىُ هداًاث و أمين الطدقي، اإلاخخسج في اإلاػهد اإلادًىت بٍى

ًاهازحى. ًازجاو مػهد الظالم الحدًثت بابىالن ييرجاطىزا طى  الجامػت دمحمًت  طىزا

وؾسع هرا البحث هي لىُل اإلاػلىماث غً هماذج حػلُم اللؿت لؿير هاطهين بها، 

هت ؤلاغساب والخهلُدي لىاطو الػسب. وإلاػسقت ٍو طل إلاػسقت الاخخالف بين طٍس

 الكػالُت لخػلُم اللؿت الػسبُت لؿير هاطهين بها. 

هت حمؼ البُاهاث مىه هي اإلاسانبت واإلاهابلت والىزاةو.  وهرا البحث بحث هىعي، و طٍس

هت جحلُل البُاهاث هي ضير البُاهاث وغسع البُاهاث وأخد ؤلاطخيخاج.  وطٍس

غً  ومً الشسح هرا البحث ًمًٌ مالحظت البحث الظابو أن البحث ًىانش

هت ؤلاغساب وجهلُدي لؿير هاطهين بها.  طٍس

هت لجمؼ البُاهاث. والكسم مىه  واإلاظاوة في هرا البحث هي في مدخل البحث وطٍس

 هى مً هدف بحثه. 

اإلاكٌسة :حػلُم اللؿت الػسبُت بىطُلت الهسآن، اإلاإلل مػمس لطكي املحاغس  .3
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وهدقها لظهىلت الخػلُم نىاغد اللؿت الػسبُت بػسع ألاهمىذج مً الىظ الهسآوي أو 

 الىطاةل الخػلُمي ًإخد مً آًاث الهسآهُت.

وحػادُ في هرا البحث هى في حػلُم اللؿت الػسبُت الري ٌظخخدم مً أًاث الهسآهُت. 

 ولًٌ ًخخلل أن الهسآن ال ًٍىن همادحا حػلُما بل وطُلت للخػلُم.

ومً جلَ البحىر الظابهاث جإخد الاطخيخاج أن لم ًىحد البحث غً همىذج حػلُم 

اللؿت الػسبُت الهسآهُت . وهى الخػلُم الري ٌػخمد غلى الهسآن الري ًمخلَ الخأزير في 

 جسنُت غلى يكاءة الهساءة والترحمت لىظ اللؿت الػسبُت طىي الهسآن.

 




