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 الباب ألاول 

 مقدمة

خلفية البحث .أ

و من جلك ؾاًاث حػلم ألاظالم، و الػمل و  ت الػشبُت ؾاًاث ًشاد جحقُقها،ؿلخػلُم الل

1الخجاسة و الاجصاالث الذبلىماظُت، وؾير رلك

ػشف أي ش يء  ذ أن ًفهم َو فأصبح حػلم اللؿت الػشبُت وفهمها الصما غلى أي شخص ًٍش

ألاصلُت هدساصمػشفت صحُحت ومن ممخػلق بذًن ؤلاظالم 

. ظامُت ألنها لؿت بها اإلاخحذزين غذد حهت من أكثرها و اللؿت أكبر هي الػشبُت اللؿت ألن

ت لؿتبال اسجباطا جشجبط الػشبُت اللؿت  الشظمُت اللؿت هي اللؿت هزه.  وآلاسامُت( كىػان لؿت)الػبًر

م القشآن في اإلاعخخذمت اللؿت هي ألنها ؤلاظالمي الذًن في الػبادة لؿت وهي دولت 55 في  و الكٍش

فت ألاحادًث "الصالة و الحج و ؾير رلك. قال هللا غض وحل و غباداث من   الشٍش ْذ ِكَخاب 
َ
ل ِصّ

ُ
 ف

هُ
ُ
اج ًَ ا آ

ً
ْشآه

ُ
ا ق ًُّ  َغَشِب ْىم 

َ
ُمىَن ِلق

َ
ْػل ٌَ"5.

 فجش بضوؽ مىز اإلاعلمين و ؤلاظالم لؿت هي الػشبُت اللؿت أن أًضا اإلاػشوف فمن

م القشآن هضل فبها.ؤلاظالم  أقذم ئنها زم,واإلاشظلين الىبُين خاجم جحذر وبها اإلاعلمين سىدظخ الكٍش

 للحضاسة وغاء الضمان من قشها غشش أسبػت طىال فكاهذ,الخبذًل و الخؿُير ٌػترها لم حُت لؿت
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 اإلاىظماث في سظمُا بها اإلاػترف القلُلت اللؿاث ئحذي ئنها حُث)اإلاػشوفت الػاإلاُت ؤلاظالمُت

3كزالك. غالمي اجصال لؿت هي بل,فحعب والحضاسة الذًن لؿت لِعذ,ئرا فالػشبُت(. الذولُت

للػشب اقخصاد جىمُت في اظتراجُجي مشكض و هام دوس الػشبُت للؿت  وفشة بعبب هزا,

 والعُاظت الػالمي الاقخصاد في مػخبرة كبيرة دوال الػشبُت البالد من ججػل التي واإلاىاحم الىفط

4اإلاصلحخين. لهاجين الػشبُت اللؿت حػلم في ػالمال بلذان بين الخىافغ ٌعبب مما,الػاإلاُت

 بالحاحت حشػش الػالم بلذانفي  خخلفتالم الػالم أهحاء في اإلاذاسط من كثير لزلك

 اللؿت حػلُم فبذأ. اهذوهِعُا بلذها مثل جذَسعها ًخم التي اإلاىاد يكاحذ الػشبُت اللؿت مادة وأدخل

 و,فػالت مىاهج ئلى حاحت الػشبُت اللؿت حػلم في و ، الجامػت ئلى الابخذائُت اإلاشحلت من الػشابُت

ش حُكعى الخفاغلي الخػلُم مىهج الفػالت اإلاىاهج من الكالم. مهاسة لخطٍى

قت حُكعى الخػلم الخػاووي مىهج  غمل غلى ًشكض الزي يخػاووال مالخػل مىهج هى بطٍش

نو الطالب مجمىغت 5الصؿيرة. اإلاجمىغاث جكٍى

قت حُكعى بخقىُاث الخػلم الخػاووي مىهج ش الي يهذف هزا طٍش  باللؿت الكالم مهاسة جطٍى

 شجا.ًىكُاك بمػهذ الخحفُظ ًىمي العابؼ الصف لطالب الػشبُت

ٌػني الطالب  يمشكلت في هزا اإلاػهذ الخحفُظ ًىم هظشث في اإلاػهذ الخحفُظ ًىمي ًأن

, و ال ًىحذ و كلهم ًذسظىن في اإلاسجُذ اإلاهذ ال ًىحذ الؿشف للفصل الحذد , وحذا لِغ له كثير 

قت الا بالخطبت. الطٍش
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 و الطالب وهما  الفصل في  هامينال غاملين جفػُل في بذ ال الهذف هزا جحقُق ان

الفصل. في الخفاغلي الخػلُم غملُت  ٌعبب ػاملينال هزًن جصشف نأل. اإلاذسظين

  وجثجُؼ حزب أظلىب الي الخػلُم أظلىب حؿُير في يالخػاوو مالخػل غملُه جخمثل و

.رلك ؾير و الػلم طلب فيظتاادة لال الطالب

 أسئلة البحث . ب

 وهي البحث أظئلت الباحث جذً ألاظاظُت اإلاعألت وغلي العابقت البحث خلفُت غلي بىاء

ًلي : ما

قت جطبُق كُف .1 ػهذ جحفُظ بم عابؼال  الصف لطالب الكالم مهاسة في حُكعى طٍش

 ؟ 5119-5118 الذساظُت العىت ًىكُاكشجا يًىم

الخػلم  جطبُق غلي ًىكُاكشجا يػهذ جحفُظ ًىمبم الػشبُت اللؿت الخػلم هخائج كُف .5

قتبال الخػاووي ؟ 5119-5118 الذساظُت العىت حُكعى طٍش

 ج. أهداف البحث

ًلي : كما  البحث هزا من الاحذاف 

قت جطبُق  إلاػشفت.  .1 ػهذ جحفُظ بم العابؼ  الصف لطالب الكالم مهاسة حُكعى في طٍش

 . 5119-5118 الذساظُت العىت ًىمي ًىكُاكشجا

الخػلم  جطبُق غلي ػهذ جحفُظ ًىمي ًىكُاكشجابم الػشبُت اللؿت الخػلم هخائج  إلاػشفت .5

قتبال الخػاووي . 5119-5118 الذساظُت العىت حُكعى طٍش
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 د. فوائد البحث

قتق ُطبهزا البحث " ججشبت جًكىن اإلاىضىع من   حُكعى بخقىُاث الخػلم الخػاووي طٍش

شل ًىكُاكشجا  يػهذ جحفُظ ًىمبم عابؼال الصفالكالم لطالب  هاسةاللؿت الػشبُت في م خطٍى

”5119\5118لعاهت الذساظُت ل

 للمػهذ .1

لُكىن هظشا و حال لخػلُم اللؿت خاصت إلاهاسة الكالم فصل العابؼ في مػهذ جحفُظ 

. 5119\5118لعاهت الذساظُت شجا لًىكُاكي ًىم

 ت اللؿتمإلاإظعاث حػلُ .5

ن البِئت الجذًذة و اإلاماسظت لخػلم اللؿت الػٍش ت خاصت في فصل العابؼ في جكٍى

.5119\5118لعاهت الذساظُت شجا لي ًىكُاكمػهذ جحفُظ ًىم

  ه. حدود البحث

. حذود الضماهُت1 

خ فخبذأ هزا البحث للحصىل غلي ألاهذاف  لعاهت من شهش اوقخىبش ل 3جاٍس

حتي اهخهي هزا البحث. 5119\5118الذساظُت 

 حذود اإلاكاهُت .5

في مىخقت  5115, هزا اإلاػهذ بني في العىت حذود اإلاكاهُت لهزه الذساظُت حػني

ذ ؾادًان, ظلُمان ًىكُاك .55573شجا, وسقم البًر
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 ف. هيكل البحث

 جطبُقًخكىن من الىقط اإلاهمت في معير البحث هحى هُكل البحث في هزا البحث 

قت بُت فيالػشبُت  مهاسة الكالم ترقُتل حُكعى بخقىُاث الخػلم الخػاووي طٍش  ]دساظت ججٍش

[5119\5118لعاهت الذساظُت اًىكُاكشجا  يػهذ جحفُظ ًىمبم عابؼال الصف

ت باب ألاول  أوال غن خلفُت البحث و جخػلق غن هزا البحث و أظباب الباحثت  محخٍى

أخز هزا البحث زم أظالت البحث جحخىي فيها غن اإلاشكلت التي ظخحلها الباحث زم جىحذ 

ضىع البحث و لهزا البحث و مىو أؾشضها  البحث التي جبين غن ؾاًت الباحث كزالك أهذاف

البحث و حذود البحث زم هُكل البحث زم  أهمُت كخببجاهب رلك أما جخػلق بهزا البحث, 

الباحث غن البحىر العابقت اإلاخػلقت لهز البحث بأهذاف أن هزا البحث مخخلفت  أكخب

بالبحىر االعابقت.

و  مهاسة الكالم غن الاطاس الىظشي لهزا البحث ًحخى غلي  وبػذه في باب الثاوي أكخب

قت جطبُق زم .و أظلىب حُكعى  الخػلم الخػاووي طٍش

و مصادس أدواث البحث  الزي ًحخى غلي حث جُت البغن اإلاىهباب الثالث أكخب  زم

قت جحلُل البُاهاث. قت حمؼ البُاهاث و كزالك طٍش البُاهاث و طٍش

أما في باب الشابؼ كخبذ ئحشاءاث الذساظت الػلمُت فُه الخطىاث لجمُؼ البُاهاث زم فحص 

قت حُالبُاهاث البحثُت  معى بخقىُاث الخػلم الخػاووي وصىسة وكخبذ أًضا جطبُق مٍش

قت حُكعى و جقىُاث الخػلم الخػاووي زم هائج البحث. طٍش
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زم كخبذ في باب الخامغ ٌػني ؤلاخخخام فُه اإلاالحضت زم الخىفُز و ؤلاخخخام.

 ز. الدراسة املكتبية

,الػلمي الػمل هزا كخابت في للباحثين اإلاقاسهت ظبُل وغلى الكخابت في الاهخحال الخجىب

شجا.ًىكُاك كالُجاكا ظىهان الحكىمُت ؤلاظالمُت الجامػت مكخبت في أدبُت مشاحػت الباحث أحشي

 العابقين، الباحثين من الػذًذ هاقشها قذ و ًخػلق الزي اإلاباحث بػض الباحثىن وحذ

رلك : بما

ن لُذ جكخبين الزي البحث ألاولى  ؤلاظالمُت الجامػت من طالبت ظىلِعدُان اهكٍش

قت"  مىضىع غلى التربُت كلُت الػشبُت اللؿت حػلُم قعم كالُجاكا ظىهان الحكىمُت  حُكعى طٍش

ادة في ت بمذسظت العابؼ للصف بالخػلم الاهخمام ٍص  دساظت غلي 1 شجاًىكُاك الحكىمُت الثاهٍى

6القشاءة. مهاسة

 وهذف الخػلم أظلىب اإلاطبق في أي ًخػين التي البحىر مؼ الدشابه أوحه لذيها ثالبح

 الطالب اهخمام غن الخػبير ًحاول ألهه مخخلفان البحث ومكان البحث مىضىع لكن. البحث

الكالم. مهاسة لترقُت هى ظأكخبه ما أن حين في بالخػلم

ضة كخبذ الزي البحث الثاوي  ظىهان الحكىمُت ؤلاظالمُت الجامػت من طالبت اإلاىاوسة غٍض

قت اخخباس"  مىضىع غلي حػلُم و التربُت كلُت الػشبُت اللؿت حػلُم قعم كالُجاكا  سظم حػلم طٍش

ادة في الزهىُت الخشائط  من العابؼ الصف لطالب الػشابُت اللؿت قىاغذ بالخػلم الاهخمام ٍص
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 ظِخم الزي البحث مؼ البحث ًدشابه 5116/5117.7 الذساظت العىت في الحكىمُت مذسظت

بُت الخجاسب في وجحذًًذا ئحشاؤه،  الذساظت ألن .اإلاخخلفت البحث وأهذاف الىمارج لكن الخجٍش

قت ججٍشب اخخبرث   ظأكخب والكن الػشابُت اللؿت قىاغذ لٍضذة الزهىُت الخشائط سظم طٍش

بُت قت الخجٍش .الكالم مهاسة لخحعين  حُكعى الطٍش

 ًمكن,الباحثين من البحىر ألبحار اإلاىاد هي والتي ظابقا اإلازكىسة الػلمُت ألاغمال من

العابقين الباحثين غن مخخلفت جكىن قذ دساظت هى ئحشاؤه ظِخم الزي البحث أن الخأكذ  في,

قت جطبُق كُفُت ًىاقش ظىف الذساظت هزه مهاسة  ترقُتلحُكعى بخقىُاث الخػلم الخػاووي  طٍش

بُت فيالػشبُت  الكالم  هزه التي ًىكُاكشجاػهذ جحفُظ ًىمي بم عابؼال الصف ]دساظت ججٍش

تال اإلاذسظت .مخفىقت ثاهٍى
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