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 الباب الثاني

 النظري  إلاطار 

 النظري  إلاطار أ. 

بي .1  اإلاىهج الخجٍش

 العببُت الػالكاث في للخدلُم ( Eksperimen )بي ٍججش  مىهج باظخخذام البدث يهذف

بُت مجمىغت غً الىشف خالٌ مً ( cause and effect relationship ) اإلادخملت  أو واخذة ججٍش

بي اإلاجمىغاث مً أهثر أو واخذة أهثرو  أو واخذة باإلاجمىغت الخدىمي ملاسهت الحاضل. الخجٍش

 للػالج. جخػؼ لم التي أهثر

بي البدث  للخدىم أو في جفعحر ألاخش هخػملم اإلاىغىعي , اإلانهجي , و الخدىم للخيبإ الخجٍش

 الظىاهش. في

 العببُت. الػالكت الخخباس هى هزا البدث مً الغشع لزلً

بي بدث ( Ary )كاٌ غاسي   وهي : ، مهمت خطاةظ زالر لذًه   (5895) ججٍش

 اإلاعخلل الزي جالغب . مخغحر .1

 زابخت . لخبلى جأزحر حػاكذث لها ًيىن  مخغحر ألاخشي  .2

 اإلاباخث مً مالخظ مباشش الخابؼ و مخغحر اإلاعخلل الخالغب  مخغحر جأزحر .3
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بي البدىر في داةما جىحذ التي ضفت ممحزة   اإلاخؿـ اإلاخغحر الخالغب مً الػمل هى الخجٍش

 1البدث. ظُاق خاسج ًدذر ألهه ، هفي مػنى اإلاخغحر هزا إلاػاملت ًيىن  ال. الباخث كبل مً

بي  و الىىع مً البدث الزي ٌعخخذم مً كبل ضالد جألُف ألاؾشوخت هى  البدث الخجٍش

لت اخذ اإلاجمىغت  في هزا .  (pretest dan posttest design)كبل وبػذ نهاء   (one group)بالؿٍش

بُت ,خُث في البذاًت مػالجت الاخخباس اللبلي والخظ الخأزحر  الخطمُم ال ًىحذ ظىي مجمىغت ججٍش

 2غلي اإلاخغحراث اإلاذسوظُت.

بُت التي ئغؿاءو اخذا مجمىغت  يًىم الخدفُظ في مػهذ ظأحشب  لشؤٍت الػالج ججٍش

 الىخاةج ٌػني ضفي العابؼ لالخىان.

 مهاسة الىالم .2

 مً الاخش فهم هىان  3 صحُذ بشيل الػشبُت اليلماث هؿم غلى اإلاهاسة هي الىالم مهلشة

, أفياس شيل في ألافياس غً الخػبحر ولماث أو أضىاث غً الخػبحر غلى اإلاهاسة وهي الىالم مهاسة

 4آلاخش. للصخظ واإلاشاغش والشغباث آلاساء

 الخىاضل مً اإلاخػلمىن  ًخمىً بدُث ٌػني مهاسة الىالم مً الغشع فان غام، بشيل

ٌ  حُذ بشيل ا ومػلى ًُ  يالخػاوو  الخػلم هخخبر هدً لزلً  5حػلمىهم التي اللغت باظخخذام شفه

                                                             
1
 Syamsudin dan vismania S. Damianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, ( Bandung :PT. Remaja 

Rosdakarya .2006) hlm. 150-151 
2
 Uhar, Suharsaputra, Metodelogi Penelitian Kualitataif, Kuantitataif dan Tindakan, (Bandung: Refika 

Aditama, 20014), hlm. 161 
3
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, ( Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), 

Hlm.191 
4 Acep Hermawan, Metodoligi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 

hlm. 135 
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 وفلا بالخىاوب غليها خطل التي اإلاىاد لخلذًم الػشبُت اللغت وجدذر الجماغُت اإلاماسظت مؼ

 هفعها. الػشبُت اللغت حػلم لغشع

لت غلي  جىلعم والتي بها اللُام اإلاشبي ٌعخؿُؼ بعُؿت خؿىاث هىان, الىالم اإلاهاسة ؾٍش

اث زالزت ئلى  6اإلاخػلمحن. مً معخٍى

 الؿالب اإلابخذةحن .1

 مػا. وكذ غنها, هلي ؤلاحابت الؿالب مً جخؿلب أظئلت بخلذًم الذسوط جبذأ 

 ؿلب اث غً والخػبحر ، الجمل وجألُف ، اليلماث مماسظت الؿالب مً ًُ  مدخٍى

 أفياسهم.

 ئلى ألامش بهم ًيخهي بدُث الؿالب ئحاباث مً أظئلت اإلاػلم ًخطظ زم ً  جيٍى

 مثالي مىغىع

 غلى ؤلاحابت ؾالبهم مً اإلاػلمىن  ًؿلب ً ت جماٍس  أو ، اإلادادزاث خفظ, ظافاٍو

 كشاةه الزي الىظ مدخىي  مً ألاظئلت غً ؤلاحابت

 الؿالب اإلاخلذمحن .2

 ب اإلاػلمىن  ًلىم  ألادواس. لػب ؾٍشم غً للخدذر ؾالبهم بخذٍس

 ممىىا أضبذ) ومطممت لالهخمام مثحرة مىاغُؼ إلاىاكشت الؿالب اإلاػلمىن  ًذغى 

 (مخبادٌ اجفاق أضبذ مىغىع مؼ

                                                                                                                                                                                   
  .536مرجع السابق ص 5 

6
 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atu l Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN-Malik Press (Anggota IKAPI), 2012), hlm. 71 
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 ب اإلاػلمىن  ًلىم  غً اللطظ لشواًت الفشص جىفحر خالٌ مً ؾالبهم بخذٍس

 ججشبتها. جمذ التي وألاخذار ألاخذار

 مً ٌعمػىنها التي ألاخباس أو باإلاػلىماث ًشجبؿىا أن ؾالبهم مً اإلاػلمىن  ًؿلب 

ىن  أو الشادًى  غحرهم. أو الخلُفٍض

 ألاغلى اإلاعخىي  مً اإلاخػلمحن .3

 الىالم. إلاماسظت للؿالب مىغىغاث غذة اإلاػلمىن  ًخخاس 

 ًالحُاة بخجشبت مخػلًلا أو لالهخمام مثحًرا مىغىًغا باالخخُاس اإلاىغىع اخع 

 للؿالب.

 ومدذوًدا. واضًحا مىغىًغا اإلاػامىن  ًخخاس أن ًجب ، مىغىع اخخُاس غىذ 

 في الؿالب ًخمىً ختى ، أهثر أو مىغىغحن مً خُاًسا الؿالب اإلاػلمىن  مىذ 

 ٌػشفىهه. الزي اإلاىغىع اخخُاس مً النهاًت

 7الىالمحػلم مهاسة  غملُت في اإلاػلم ًخزهشها أن ئلى جدخاج التي ألاشُاء مً الػذًذ هىان

 ب هى الىالم مهاساث حػلم حىهش  الىالم. مهاساة غلى الؿالب جذٍس

 ت  ججاسبهم. غً بالخػبحر الؿالب  خٍش

 ب غلي ًجب  اهدباههم. لترهحز الؿالب جذٍس

                                                             
7

 .27مرجع السابق ص  



01 
 

 اهثر ، الخؿابت مً الخؿىاث ًىحذ غىذما الؿالب مدادزت كؿؼ غذم ًجب 

 غنهم. ًصحح

 بمشاخل. فػل 

 اإلاىغىع. في اإلاػنى مً غىطًشا اختر 

 ًبش يء غالكت له اإلادذد اإلاىغىع وان ئرا للخدذر خماظا أهثر ًيىن  أن ًمى 

 خُاجه. في كُمت ري

 اللغت ًذسظىا لم منهم باإلااةت زماهحن خىالي ألن اإلابخذةحن الؿالب هىا الباخث ظِخػلم

 الػشبُت لىواها كلُال.

 جؿبُم .3

 الخبراء لبػؼ  الهً و, ”جؿبُم فػل هى الخؿبُم فهم"  ئهذوهِس ي هبحر كامىط و في 

ت مماسظت مً فػل هى الخؿبُم:  ٌػني لت , و ، هظٍش  أو مػُىت أهذاف لخدلُم أخشي  أشُاء ؾٍش

 جشجِب. و باإلاخؿـ  الفشكت أو اإلاجمىغت مً مؿلىب الهخمام

لت جؿبُم ظأحاسب وهىا   في الػشبُت اللغت السجفاع بخلىُاث الخػلم الخػاووي حُىعى  ؾٍش

 شجا.ًىهُاه يبمػهذ الخدفُظ ًىم الىالم مهاسة
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لت .4  يم الخػاوهيالخػل ؾٍش

لت  واخذ حضء ًىحذ ال مىخظم أظاط غلى اإلاىاد بػشع جخػلم شاملت خؿت هي الؿٍش

 8اخخُاسة جم الزي(  approach)  الىهج غلى ٌػخمذ رلً ول آلاخش ًىاكؼ

 9مًػا. الػمل ٌػني ( learn ) ؤلاهجلِعُت اللغت مً مالخػلُ اليلمت

 ( cooperate ) مً اظم مػنى و اإلاػشفت ٌػني  ؤلاهجلِعُت اللغت مً يوالهً الخػاوو

 10الاظخماع. أو الخػلم بالخفعحر

لت لالظتزادة التي حشخمل الخفاغلي الخػلُم  الخػلم , الحاٌ حمُؼ في جفعحر ألاخش ؾٍش

 الهذف جدلُم غلى حػخمذ و مػُىت حػلُمُت أهذاف لخدلُم مجمىغاث في الؿالب ٌػمل خُث

 11بىجاح.

 بػػهم ًخػلمىن  زم ضغحرة مجمىغاث الؿالب ٌشيل خُث هى الخػاووي الخػلم خالضت

ذسظىن  بػؼ  بالىجاح. لُدطل ٍو

لت الخػلولزلً, ظُؿ  لخىفحر ميي بمػهذ الخدفُظ ًى م الخػاووبُم الباخثىن بالؿٍش

 جللُذًت. حػلم ؾشق  هىان ًضاٌ ال ألهه حذًذ حػلُمي همىرج

 

                                                             
8
 Azhar arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, ( Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2003),hlm.19 

9 Wojo Wasito dan Tito Wasito, kamus lengkap inggris-indonesia, Indonesia-inggris,(Bandung: 

Hasta,1980). Hlm.99 
 .32مرجع السابق ص  50

11 Suprijono Agus, model-model pembelajaran emansipatoris, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2016),hlm.196 
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 حُىعى أظلىب  .1

لت لت الخػلم جفعحر هى الخػلم ؾٍش لت بدىفُز الصخظ بها ًلىم هؿٍش  وحه غلى ؾٍش

لت, الخدذًذ لت هي الخػلم الؿٍش في  ) ججمُػها التي الخػلُمُت اإلاىاد اإلاػلمىن  بها ًلذم التي الؿٍش

لت  12اإلاخبؼ. اإلاىهج غلى بىاءً ( الؿٍش

لت حُىعى بخلىُاث الخػلم الخػاووي  الػمل غلى ًشهض الخػلم الخػاووي همىرج هى ؾٍش

 غً الخػلم الخػاووي أن(  1993 :73 ) ( lie )لُا  كاٌ هما الطغحرة. اإلاجمىغاث و للؿالب الجماعي

م  و, مخغاًش بشيل أشخاص ظخت ئلى أسبػت مً جخيىن  ضغحرة مجمىغاث في ًخػلمىن  الؿالب ؾٍش

خدملىن  ؤلاًجابي اإلاخبادٌ الاغخماد غلى مًػا الؿالب ٌػمل  13معخلل. بشيل اإلاعإولُت ٍو

 أو ششًخا ًؿلب  الؿالب غىذما مجمىغاث في الؿالب لُىاكش اإلاػلم مً الخىحُه ئغؿاء

 جىحيًها.

لت همىرًحا الباخثىن  ٌعخخذم ظىف هىا  أهثر الؿالب ًيىن  بدُث حُىعى بالؿٍش

ا
ً
 الذساظت. الخػلم غىذ بالىػاط الشػىس  ولخجىب الخػلم في وشاؾ

 

 

 

 

                                                             
12 Abdul majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung:PT. Remaja  Rosdakarya,2017), hlm 231 
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 ب. البيانات الشخصية املعهد

 الخاٍسخ .1

مدمذ ضل  و ظالم غلي هبِىا الحمذ هلل الزي كذ أهض لىا غلُىا الىػمت و الشخمت وضالة 

 الزي كذ ًذٌ غلُىا الطشاؽ اإلاعخلُم. هللا غلُه و العالم

في العىت الاٌو   .M.Aعت الزي بني ألاظخار مدمذ هىسهذا مإظعت مػهذ ًىم ٌػني مإظ 

ُظ إلاذسظت مخىظؿت و مذسظت ٌعىىىن في باغىهخافان باهخٌى ظيخحن ٌعم مػهذ الخدف 2013

 غالُت.

ٌ  زم  شجا في ًىهُاه غىدًان، ظلُمان مىؿلت في غىهىهً ألاظخار  مً الىكف غلى الحطى

 أساض ي جىظػت ن الاخىان و اخىاث و بُىث الاظاجز زمزم بىِذ اإلاسجذ و اإلاعيا 2015ىت الع

 و صاد اإلاعيان الاخىان و الاخىاث. هىخاس  مً واخذ أهثر ئلى الىكف

  اإلاػهذ . جدذًذ2

 يًىم  PKBM:  اإلاػهذ اظم

  NPSN : P9970207:   الاخطاةُاث سكم

ذ  اإلاعاواة : بشهامج  الدشغُل جطٍش

 ظىمباسظاسي , ظُمُىغحن, ظىوىهُلى شاسع:    اإلاذساظت غىىان

ىدان مىؿلت:   الفشغُت اإلاىاؾم  مٍى
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 ظلُمان:    اإلاىؿلت

     شجاًىهُاه:    الذاةشة

 095759022770/  09528470022:    الفاهغ/الهاجف سكم

  www.yaumi.or.id:  مىكؼ

ذ  yaumijogja@gmail.com:  ألالىترووي بٍش

 هللا غبذ صاوي أخمذ:     اإلاػهذ سةِغ

 يكان الجغرافي بمعهد التحفيظ يومم.3

رظاسي ظلُمان. ظىمب, ظُمُىغحن, ظىوىهُلى شاسع شجاجلؼ في ًىهُاه يمػهذ الخدفُظ ًىم 

 هى : يأما ميان مػهذ الخدفُظ ًىم

 هىان العيان لؿالب الاخىان و العيان للمششف .:   يالشمال .1

حر فُه الفطٌى و الذاسة و العيان و بػؼ البُىث : هىان مسج الىب  الششقي .2

 ألاظاجز.

 و الفطٌى و اإلاؿبخ للبىاث.هىان العيان للبىاث  لليعاء الجىىبي : هىان اإلاباوي .3

 الغشبي   : اإلاؿبخ و اإلاؿػم و بػؼ البُىث ألاظاجز.  .4

 

 

http://www.yaumi.or.id/
mailto:yaumijogja@gmail.com
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 الغية و الهداف و الرؤي و عارالش  .4

 ػاسش.  1

 . ألامت لػضة الخذمت و,  ألامت مؼ,  لألمت

 سؤٍا.  2

  ألاخالق و اإلاػاملت و الذغىة في الامت العلف مىهج غلي مثالُت حػلُمُت مإظعت لخيىن  

 أهذاف.  3

 . ألامت ظلف مىهج وفم العىت و باللشان اإلاخمعً سباوي حُل اغذاد . أ

 . الاظالم مبادب فهم مؼ لللشان خافظ حُل اغذاد . ب

 . لؿالب الاهجلِعُت اللغت أو الػشبُت اللغت في اإلاهاساث جىفش  .ج

  غاًت.  4

ت اإلاىاسد اغذاد . أ  ألاخالق و,  واإلاهاساث ألارهُاء و, الخلىي  و,  للمإمً البعٍش

مت  .الىٍش

 . اليشُؿت و,  مبخىشة,  دًيُت,  حىدًت راث حػلُمُت مإظعت اغذاد . ب

 . اللشان ٌػمل و ًفهم الزي حُل اغذاد  .ج

 الاحخماعي للمجخمؼ وخعاظا مإدبا و هبُال حُال اغذاد. د

 الػىإلاُت. غطش في اإلاىافعت مىاحهت في اإلاهاساث غلي اللذسة لذًه حُل اغذاد. ر
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  8102\8102 ييوم الداخلية املدرسة لفطرة الاداري  الهيكل. 4

 معػب ابى:  معدشاس و مششف

 هللا غبذ صاوي اخمذ:   اإلاػهذ  مذًش

اها:  الاداسة كعم  ظٍى

 َسعيان مدمذ:  الياجب

 خمبالي خمذا:  التربُت شإون كعم سةِغ

 خعانئ مدمذ:  ألاظاجزة ميعم و الذساط اإلاىهج كعم

 معػب ابى:  الخدفُظ

 اسداوي:  اإلاىخبت و اللغت

 ظلمً:  الػام شإون كعم سةِغ

ىىسي مدمذ:  اإلاؿبخ  ٍص

ل:   الخدخُت البيُت و اإلاشافم  ماهذي اٍس

 اصهاسي :   اإلاؿػام

 ظاهؿاظا اًذي:  الػامُت الػالكاث
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  سافي:  الؿالب شإون كعم سةِغ

 الذًً فهاس:  الاحخماعي و الذغىة

 

 الخػلُم. 5

لت الخػلُم و مىهجه   ؾٍش

لت و اللذوة مً العالف الطالح. ، مىهج جؿبُم غلى الترهحز مؼ .1  والؿٍش

 جدفؼ اللشان ختي اهتهُىا مً اللشان في ول معخىي. .2

 والاهػباؽ. للمماسظت وزُم حػلُم الػبادة و ألاخالق مؼ ألاهخمام .3

لت العهلت حعهُل .4  الفهم اللشان. حػلم اللغت بالؿٍش

 .الؿالب أوشؿت وغبـ غملُت، ئحشاء (KBM)اإلالشس  مً .5

 اإلاػلم. و الخػلُم في و اللؿُف الهمت ئصالت دون  ، الاهػباؽ سوح غلى الحفاف .6

 الخػلُم . بشهامج6

 :غلى  جشهض ظىف و التي بشهامج الخػلُم 

 جدفُظ و فهم اللشان. .1

 اإلاعلم. ٌػشفها أن ًجب التي ألاظاظُت الاظالم اإلاػشفت .2

ػت إلاطادس الفهم لخلذًم الػشبُت لغتال ػشفتم .3  صحُذ. بشيل ؤلاظالمُت الشَش

ت اللغت مػشفت .4  .الذولي الػالم في الخفاغل في هضود ؤلاهجلحًز
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حن مً الخػلُمي البرهامج هزا ًخيىن   هما :  ، معخٍى

 (SMP)اإلاذسظت الثاهىة  .1

  (SMA)اإلاذسظت الػالُت .2

 الخػلُم . هذف7

 (Paket B) (SMP)اإلاذسظت الثاهىة 

 أحضا. 30خفُظ اللشان  .1

 .و اإلادادزت الىخب كشاءة في و خاضت ، الُىمُت اإلاماسظت في الػشبُت مػشفت اللغت .2

 الحُاة في مباششة و جؿبُلها صحُذ بشيل و الػبادة للػلُذة ألاظاظُت اإلالذمت .3

 الُىمُت.

 بِئت الاحخماغُت, في الػالكاث في ججلى الىبُلت، و ألاخالق اللؿف ألاخالق، لذًه .4

 .اإلاذسظت تبِئت خاسح أو في الذاخلُت اإلاذسظت

 , في (DIKNAS)الىؾىُت  التربُت إلاىهج وفلا الػامت اإلاػشفت بىاء غلى اللذسة لذيها .5

لت ٌػادٌ أي /(SMP) ؤلاغذادًت معخىي   .(Homescholing)اإلاجزلي الخػلُم ؾٍش

 و غحر رلً. اإلاجخمؼ مثل : الخؿابت, مىظمت, مؼ الخفاغل في ألاظاظُت لذًه اإلاهاساث .6
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ت. ظُذسظىان في الزي . الىخاب8  اإلاذسظت الثاهٍى

 مخخاساث أو امثلت الدشٍشف هخاب الخىخُذ الشافػُت

ش فله العػذي,متن ابي سجاع,  ابى بىش الجٍض

 أسوان الاظالم

 خالضت الحلُت

 مىهج اإلاعلم أسبػحن و غمذة ألاظٌى الثالزت

 3-1هىس الُلحن  بمئت ألاخادر لشُخ العػذي كىاغذ أسبؼ

 فشكت الىادًت 3-1دسوط اللغت  هىاكذ الاظالم

 ؤلامالخـ اليسخ و  اإلاِعش هظت غلُذة أو ألاظٌى الامان

 

 . الػملُت الُىمُت الؿالب9

 بالغ العمل الساعة

(03.30-06.00) WIB فجش و ال كُام اللُل و الطالة

 جدفُظ اللشان

جدفُظ اللشان مً الُىم 

 الخمِغالعبذ الي الُىم 

(06.00-70.30) WIB الػملُت ؤلاهفشاد ئغذاد الذساظت  وضالة الطحا 

(07.30-11.30) WIB  الذساظت(KBM)  ًىم الخمِغ ٌعخخذم
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لألوشؿت الالضفُت واإلاهاساث 

 الحُاجُت

(11.30-14.30) WIB  ضالة الػهشي و الغذاء

 ظتراختوؤلا 

حماغت في اإلاسجذ و الخاص 

 لألخىاث في اإلاطلي

(14.30-16.30) WIB  ضالة الػطشي وجدفُظ

 اللشان

خاص لخدلُظ خمغ مشاث 

 في هلي ألاظبىع

(16.30-18.00) WIB حماغت في اإلاسجذ و الخاص  ضالة اإلاغشب و الػشاء

 لألخىاث في اإلاطلي

(18.00-19.00) WIB الػملُت الجماغت اإلاداغشة و الخػلُم 

(19.00-20.30) WIB  خاص لخدلُظ ظذ مشاث في  اللشانجدفُظ ضالة الػشاء و

 هلي ألاظبىع

(20.30-22.00) WIB الػملُت ؤلاهفشاد الػمل العيان و اإلاشاحػت 

(22.00-03.00) WIB ئظتراخت  

 : ًىم الجمػت هى ًىم الػؿلت و ألاٌو الذساظت هى ًىم العبذ. املعلومات
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  ظاجزةألاظماء ألاظاجز و ألا . 10

 S.Snسافي أظخار :  B.Shأسداوي أظخار :  ابى معػبأظخار : 

 غبذ هللاأظخار :  Lcظفُان الثىسي .أظخار :  مػػخطم اإلااحعخحرأظخار : 

مدمذ سامالن أظخار : 

 اإلااحعخحر

مطؿفي اخمذ أظخار : 

 اإلااحعخحر

 سخمان لؿُفأظخار : 

 S.Pdهاسي ظاهؿاظا أظخار :  Lc.ظدُاوان أظخار :  Spd.Iفدشودًً أظخار : 

 Spd.Iأمى غبذ الشخمان  S.Udفػلي غىغل أظخار :  BAخمذان خمبالي أظخار : 

م  S.Udأخمذ فخشي أظخار :  Spd.Iظاإلاان أظخار :   Spd.Iأمى مٍش

 ًشصا واسداهُت أظخارة :  معػبأظخار :  Lcاوؾان فىصي .أظخار : 

 ًىويأظخارة :  ساويأظخار :  Lcأخمذ صاوي أظخار : 

باوا  اصهاسي أظخار :   S.Siأظخارة : دًفي لِعىجامي  S.Pdأظخار : هىس غُني ٍو

 أظخارة : وىهذ أسدًاوشت  أظخار : ئًذي ظاهؿاظا S.Udمدمذ اخعان أظخار : 
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 يًىم مػهذ الخدفُظ هذفممحزاث ال. 11

a) مت  .أخالق الىٍش

b) خب اللشان. 

c) ئظالمي. مظهش 

d) ماهش وان ًخيلمىان باللغت الػشبُت و ؤلاهجلِعُت. 

e)  وألاوشؿت. الػبادة في والاظخلالٌ الاهػباؽ 

f) اإلاجخمؼ. في مإدب 

g) للخىاضل. وشجاع مخخظ 

h) للخىاضل. وشجاع مخخظ 

 ي.امخُاص اإلاػهذ ًىم12

a) مػلىلت. بخيلفت الجُذ الخػلُم 

b) الخػلُم. في واللشابت وؤلاوعاهُت اإلاهىُت 

c) ج  و ألاهلُت. ًتالخػلُم باإلاػهذ هظم مً مٍض

d) (.لغت وئغذاداث ئغذاد لبرهامج الخػىع دون ) الػمش مً ظيخحن ئهلار 

e) غالُت واحخماغُت احخماغُت خعاظُت. 

f) ا غاةلت اإلاجخمؼ حػل
ً
ا. ودغاء وحمػُت ومششف ًُ  ئغالم

 الخدخُت البيُت و اإلاشافم. 13
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 . الغشف1

 شامل الػذد الاظماء الغشف سكم
 الحاٌ

 حُذ حُذ حذا ممخاص

 - - ممخاص m² 800 الغشفت 1 اإلاسجذ و الفطل 1

2 
اللاغت الفطل و اللاغت 

 الاحخماعي
 - - ممخاص m² 500 الغشفت 1

 - - ممخاص m² 448 الغشف 8 العىً و الفطل 3

 - - ممخاص m² 20 الغشفان 2 حمػُت حػاوهُت 4

 - - ممخاص m² 20 الغشفت 1 اإلاؿبخ 5

 - - ممخاص     الذسحم 8 مىخبت الحاةـ 6

 - - ممخاص m² 30 الغشفت 1 الاداسة 7

 - - ممخاص m² 8 الغشفت 1 غشفت الجلىط 8

 - - ممخاص m² 45 الغشفت 1 غشفت اإلاػلم 9

 - - ممخاص m² 40 الغشف 20 دوسة اإلاُاة 10
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 الخدخُت . البيُت2

 الػام الػذد الاظماء الغشف سكم

 الحاٌ

 ممخاص
حُذ 

 حذا 
 حُذ

 -  -  ممخاص   Unit 2017 6 اللمبُىجش 1

 -  -  ممخاص   Buah 2017 2 معالؽ 2

 -  -  ممخاص   2017 الكتب 300 مىػذة 3

 -  -  ممخاص 2018 2017 سبورة 18 ظبىسة 4

 -  -  ممخاص   Buah 2017 2 خضاهت الخاص 5

 -  -  ممخاص   Buah 2017 2 ؾابػت 6

 -  -  ممخاص   Buah 2017 4 داسةمىػذة و هشس ي ؤلا  7

 -  -  ممخاص   Set 2017 1 مىػذة و هشس ي الػُىف 8

9                 

 

  

 

 

 

 

 

 


