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ABSTRACT
In learning to speak, teachers need teaching materials
as tools/ media to help the success of the learning process so
that students can master speaking skills. Success in the
learning process sometimes fails to materialize due to a lack
of student interest, because the material used is less
attractive and does not match the type of intelligence/
potential of the student. Students have at least 8 types of
intelligence but sometimes only a few are dominant. Students
who tend to have certain intelligence will be more interested
in carrying out learning activities according to their potential.
So it is natural that it is still not successful because the
teaching materials used do not contain material that is
appropriate to the type of student intelligence.
Objectives: 1). Describe the characteristics of teaching
materials; 2) Knowing the feasibility of teaching materials; 3)
Detecting the effectiveness of Arabic learning using teaching
materials for learning multiple intelligences-based speaking
skills.
The method used is the research and development
method. The validator of this case is an expert on the Arabic
language and teaching material design. The subject of the
field trial was 22 students. The data collection techniques are
interviews, questionnaires, and tests.
These conclusions are as follows: 1) The material
contains educational books and CDs following the lessons
learned. The validity of the material was prepared through
three stages: reviews from language experts 94.1% with
excellent scores, and experts in education and material
design 84.1% with good scores. 2). The material specifications
include the book title "Teaching Multiple Intelligences
Speaking Skills". 3). The effectiveness of the material
designed by the researcher has the effectiveness in improving
the students' speaking ability. This can be seen in the pre-test
and post-test results that the t-score calculated in this study
(8.217) is greater than the t score at the 5% significance level.
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امللسةة

املواد امخـوميَة يه وا َةل سو سدا امخـومي اميت جشمل ؿ ى املرد املـَية ٌس خزسهمر املـمل إلًطرل
املـووةر إىل امعالب حتلِلر ؿ ى سُساف امخـوميَة .ميزتج امًشرط ةؽ املواد امخـوميَة بشلك جِس يف امخـومي .كس
ثفصكت سراا امـواما يف بَرن ةفِوم املواد امخـوميَة وا خلسم امبرحر بـظ سراهئم بخطيَف بس َط ةن بـظ
اميواىحً ،ـين :ةن انحِة املـمل وانحِة امعالب وانحِة حمخوى امخـومي .ةن انحِة املـمل ،جشري امبرحر إىل
فذحى ؿ ى ًووس ومحمس ؾبس امصؤوف امش َخ وُو إن املواد امخـوميَة يه احملخوى امخـوميي اكذي ٍصغب املـمل يف
ثلسميَ نوعالب بغصض حتلِق سُساف امخـوميَة سو املِررًة سو اموجساهَة سي سهنر يه املضمون اكذي ًخـومَ
امعالب يف ؿمل ةر .املواد امخـوميَة اميت ثيؼص إههير ؿ ى اميعرق اموااؽ ًـين احملخوى سواملضمون يف لك درس
سوال ًلذرص ؿ ى سي ؿمل ةـني .إذا ًمت جسومي ةرد املـمل إىل امعرمب ميكن حتلِلِر مث ميكن ثطيَف ُشٍ املواد
مكواد امخـوميَة (.فذحى ؿ ى ًووس)3002 :
كسم اخلرباا مجموؿة ةن املـرًري امىت ميكن سن خيخرر يف ضوهئر حمخوى املهنج .إال سهير هؤثص األذش مبـرًري
هَمالس الدذَرر احملخوى إذ سهنر سثر امطةل برباةج ثـومي انوغة امثرهَة .وةن مث سثر اإلمخطرق مبجرل ثـومي امـصبَة
نويرظلني بوغر سدصى .وملس هلل رشسي سمحس ظـمية ؾن هَمالس مجموؿة ةن املـرًري البس ةن هالُمامم هر .
(رشسى سمحس ظـمية)8998 :
دإن احلسًر ؾن املِررا انوغوًة ًخعو دب ةٌر د سن هخحسث سوال ؾن املِرر كبل سن هخحسث ؾن انوغة.
وهبسس ابمخـصًف املـممي ألهَ غرمبر ةرٍكون سارار نوخـصًف هالضعاليح.
دؾصف رجرا سبو ؿالم سن املِرر يه اووك ًخطف ابمخكصار وًخكون ةن اوسةل األؾامل اميت ًمت سداؤُر
ابمعصًلة امثربخة وسبِة .وؿربُر فصًس سبو زًية سن كِرم املِرر ابمـمل امرسؿة وادلكة وهالثلرن سواملسر ةن
كسرا اإلوسرن ؿ ى املِرم بـمل ةر برسؿة ودكة ةؽ اإلثلرن يف األداا (فصًس سبو زًية)8983 ،
ةن اآلراا املشكور ًفِم دسن املِرر يه سداا مغوي ضويت فُشمل ؿ ى املصاا وامخـبري امشفِيي
واميطوص وهالا مامع وامكذربة وسهواؾِر وُشا األداا ٍمتزي ابمسالةة انوغوًة ةن حِر ةصاؿر املواؿس وةٌرا بة
األمفرظ نومـرين وةٌرا بة اممالم مللذىض احلرل واالةة األداا امطويت ةن حِر متثَل املـىن وإدصاج احلصوف
ةن خمررهجر وغري ذكل ةن املِررا  .كذكل يف انوغة امـصبَة سربؽ همررا ويه اإلا مامع واممالم واملصاا وامكذربة.
كرل محمس حسن محمود" :همرر اممالم يه همرر األارا َة امثرهَة بـس همرر هالا مامع" .د
وؿرب ظـمية:
اممالم ُو" :وا َةل هالثطرل ةؽ اآلدصٍن" ثـصًف همرر اممالم ؾيس ثامل إبصاُمي بسرى وهورادلٍن يه :
"املِرر األارا َة امثرهَة بـس همرر هالا مامع وجش متل همرر اممالم ؿ ى حمردزة امخـبري امشفوى (".ثامل إبصاُمي:
)8998
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وًـخرب اممالم جزاا سارا َر يف ةهنج ثـومي انوغة األجٌبَة ،وذكل ألهَ ميثل اجلزا امـم ى وامخعبَلي
مخـومي انوغة ،ثثريا ةر جنس سن هيسف ةذـمل انوغة امـصبَة إىل اا خعرؿة اممالم واميعق هشٍ انوغة ،مفِرر اممالم
يه املِرر األارا َة امثرهَة بـس همرر هالا مامع ،وجش متل همرر اممالم ؿ ى احملردزة وامخـبري امشفِىي
(ُررفوُس)3008 ،
ةسراة املخواعة اإلاالةِة واحس ُرمش يه إحسى املسراة ةن املسارس يف ةسًية فوهوروغو.
وهمرر اممالم ًـين املِرر املفضةل يف ثـومي انوغة امـصبَة ُير ألن ذوفِة درااة امعالب فهير خمخوفة وةذيوؿة .ثام
كرمت ا ىت حبَبة س دن إحسى املشمال يف ثكل املسراة يه سن امعالب ٌشـصون بطـوبة يف اممالم امـصبَة
وٌشـصون ابملول ؾيس معوَة ثـومي انوغة امـصبَة .
اؾمامدا ؿ ى احلرةل امسربلة ،ضيؽ امبرحر املرد امخـوميَة ملِرر اممالم ألن همرر اممالم يف ُشٍ
املسراة يه املِرر املفضةل يف معوَة ثـومي انوغة امـصبَة ومفِم امعالب ؾهنر اكذي مُس لك امعالب ٌس خعَـون
سن ًخلكم ابنوغة امـصبَة ممخرزا .حىت حكون معوَة ثـومي وثـمل انوغة امـصبَة جشابة وجشمؽ امعالب يف ثـومِم.
ألن
ثعوٍص ُشٍ املرد امخـوميَة ملِصا اممالم ؿ ى سارس اكذءااا املخـسد هؼصا إىل خشطَة امعالب اخملخوفة د
لك امعالب هل اكذءااا املخـسد  .وةن جمرل ؿمل اميفيس سن امعالب هل اكذءااا املخـسد ومو ءان نذلءاا
درجة خمخوفة وةذيوؿة .ثام كرل جرردىص سن ذءاا امعالب ٌس خعَؽ سن حيلق جنرح امعالب يف ثـومِم .
امِسف ةن ثطممي امبرحر املرد امخـوميَة ؿ ى سارس اكذءااا املخـسد ُوحتلِق األُساف املصجو
حىت ٌس خعَؽ امعالب سن ًسراوا انوغة امـصبَة جِسا وثشكل يف جمرل ؿمل اميفيس ًـىن حرجة امعالب ممووا .
واؾمامدا ؿ ى املـووةر املشكور سن املرد امخـوميَة ؿ ى سارس اكذءااا املخـسد ةٌرا بة مرتكِة همرر اممالم
وا خكون معوَة امخـومي وامخـمل جِس وجشابة .فهير سكرم امبرحر ابمبحر حتت املوضوع" :إؿساد املواد امخـوميَة
ملِرر اممالم ؿ ى سارس اكذءااا املخـ دسد ابملسراة"
ةهنج امبحر
املهنج املس خزسم يف ُشا امبحر ًـىن املهنج امخعوٍصي بمنوذج بصوغ وغرل .فرخلعوا اميت كرم بَ
امبرحر ثخكون ةن  80دعوا  ،ويه )8 :حتسًس املشمال  )3 ،مجؽ امبَران  )2 ،ثطممي اإلهخرج)4 ،
ثطسًق اإلهخرج )5 ،إضالح اإلهخرج )6 ،جتصبة اإلهخرج )7 ،إضالح اإلهخرج )8 ،جتصبة اإلهخرج )9 ،إضالح
اإلهخرج )80 ،اإلهخرج اههنريئ . (sugiono: 2010) .نوحطول ؿ ى امبَران احملخرجة اا خزسم امبرحر ساووب
امللربةل وهالادبرهة وهالدذبرر .مخحوَل امبَران امكِفِة اا خزسم امبرحر األاووب األبسط ًـين بوضف
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املعور وحتوَل لك وػرئف فهير ،وثشكل وضف هالهخلردا وهالكرتاحر ةن اخلرباا .وسةر
امـيررص يف املرد د
حتوَل امبَران اممكَة اا خزسم امبرحر حتوَال إحطرئَر وضفِر.

املبرحر
إؿساد املواد امخـوميَة ؿ ى سارس اكذءااا املخـسد
كسم اخلرباا مجموؿة ةن املـرًري امىت ميكن سن خيخرر يف ضوهئر حمخوى املهنج .إال سهير هؤثص األذش مبـرًري
هَمالس الدذَرر احملخوى إذ سهنر سثر امطةل برباةج ثـومي انوغة امثرهَة .سثر اإلمخطرق مبجرل ثـومي امـصبَة
نويرظلٌني بوغر سدصى .وملس هلل رشسي سمحس ظـمية ؾن هَمالس مجموؿة ةن املـرًري البس ةن هالُمامم هر،
ةهنر:
 .8ةـَرر امطسق ًـخرب احملخوى ضردكر ؾٌػسةر ٍكون واكػـَر وسضوَر وحصَحر معوَر ،فضرل ؾن متش ََ ةؽ
األُساف املوضوؾَة.
 .3ةـَرر األمهَة ًـخرب احملخوى هم دمر ؾيسةر ٍكون ذا كمية حِر امعوبة ةؽ إؾعرا اجلواهب اخملخوفة ةن جمرل
املـصفة واملمي واملِررا اميت هتمت بدمنَة املِررا امـلوَة وسارمَب ثيؼمي املـصفة سوهالجترُر امسوبَة.
 .2ةـَرر املَول وهالُمامةر ٍكون احملخوى ةمامش َر ةؽ اُمامةر امعالب.
 .4ةـَرر ثفرا د
امخـمل ٍكون احملخوى كربال نوخـمل ؾيسةر ٍصاؾى ثفرا امعالب ،ةمتش َر ةؽ امفصوق امفصدًة
بُهنم ملبردئ امخسرج ىف ؾصض املواد امخـوميَة.
 .5ةـَرر امـرملَة ا َكون احملخوى جِسا ؾيس ةر ٌشمل سمنرظر ةن امخـومي الثـرتف ابحلسود اجلغصافِة بني
امبرش .وبلسر ةر ًـكس احملخوى امطَغة احملوَة نومممتؽ ًًبغي سن ٍصبط امعوبة ابمـرمل املـررص ةن حوهل.
حتطل ؿ ى املـصفة وثشكل يف حصكِة همرر امعالب يه سًضر
املواد سدا ميكن هر ةسرؿس امعالب يف ُّ
ال جس خعَؽ سن ثطيؽ اِةل دون هالُمامم بهُساف امخـمل وذكل احذَرجر امعالب .ومكن إؿساد املواد امخـوميَة
البس سن ًدْبؽ ةـَرر ثيؼمي احملخوى اكذي ًثبت يف ادذَرر احملخوى.
بـس حتسًس سؾضرا َُئة امخسرٌس ميخرجئ امخـمل فِرخرر احملخوى امخـوميي اكذى ًخضمن املـررف
واملِررا اكذُيَة واملِيَة وامـرةة ،وثيؼميَ ةؽ املصاؿر  .وةرزامت املـرًري اميت اكرتاهر مخيؼمي احملخوى بني ذرباا
إؿساد امليرجه .وثخورص ُشٍ املـرًري ثام ًيل :
 .8هالا متصارًة :وًلطس بشكل امـالكة امصئُس َة بني ذربا املهنج حبَر ثؤدي لك ذرب إىل امخهزري املـني
ؾيس امعالب ثسفـَ اخلرب امخرمَة.
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 .3امخربؽ :وًلطس بشكل بيرا اخلربا فوق بـضِر امبـظ .فال ثلسم اخلرب انوغوًة إال يف ضوا ةر ا بق ،مث
هتييا ُشٍ ذرب امعرمب بـس ذكل خلرب اتمَة سي سن ٍكون ُيرك جسوسل يف ؾصض املِررا  .وسن
جس خفِس لك ةهنر ممر ا بلِر ثؤدي ملر ًوحلِر.
وكذكل لك ةن املـرًري ا هتمت هر امبرحر مخعوٍص املواد امخـوميَة املشكور حىت ٍكون امكذرب ضرحلر
ًخضمن ؿ ى احملخوى هالا متصارًة وامخربؽ ،وامخاكةل( .رشسي)8998 :
كبل معوَة ثعوٍص امكذرب كرم امبرحر بكشف املشمال ثخـوق بخـومي انوغة امـصبَة يف ةسراة واحس
ُرمش املخواعة اإلاالةِة فوهوروغو جروى امرشكِة ةن ذالل امللربةل ملـصفة حرةل ثـومي انوغة امـصبَة وسحوال
امعوبة .فرمبَران ةهنر ثام ً ى )8 :سن ثخرب انوغة امـصبَة غري جشاب دلى امعوبة يف ُشٍ املسراة ألن
امعالب ٌشـصون بـسم امصاحة ؾيس امخـمل بَ ،وحتخرج امـموَة امخـوميَة إىل وكت ظوًل ،وحيخرج امكذرب إىل
ثوفري املفصدا وامطور املسرؿس مفِم املرد حىت ٌس خعَؽ امعوبة سن ًفِموا وسن ًخـوموا بههفسِم )3 .شـص
امعوبة ابمطـوبة ىف فِم اميص سواحلوار ،وءاهت رغبهتم يف امكذرب كوَةل بسبب امكذرب اكذى حيخوى ؿ ى املرد
غري ةووهة وغري جشابة )2 .اىهتت امفصضة يف ثـومي انوغة امـصبَة بلصاا املرد وحصمجهتر حفسب.
كرم امبرحر بخطسًق املواد املخعور إىل اخلرباا يف ثـومي انوغة امـصبَة وإؿساد ةوادٍ .ةن ثطسًق
اخلبري ؾن امكذرب املخعور يف جمرل انوغة ابمخلسٍص "ممخرز" يه :مغة امكذرب اِةل ،مغة امكذرب ةفِوةة ،مغة
امكذرب واحضة ،امكذربة واحضة ،كواؿسُر حصَحة ،ادذَرر املفصدا بيرا ؿ ى امش َوع ،ةفصادهتر ةفِوةة،
اا خزسام هالضعالحر امصمسَة ،اِوةل فِم هالغصاض ،دكة اا خزسام كواؿس انوغة ،املسر ؿ ى جشمَؽ
امخفكري اميلسي ،امخخربؽ و امخاكةل بني امفلصا  .وًلسر اخلبري ابمخلسٍص "جِس جسا" يف امـيررص امخرمَة ،ويه:
مغة امكذرب ةٌرا بة نوعوبة املخواعة ،سضواهتر ةٌرا بة نوعالب ،فـرمَة ادلةل ،املسر ؿ ى حتفزي امصارةل
سواملـووةر  ،امخخربؽ و امخاكةل بني وشرظر امخـمل.
وةن هدِجة ثطسًق اخلبري يف جمرل ثطممي املرد ملِرر اممالم ؿ ى سارس اكذءااا املخـسد فامي ًيل:
ثطسًق اخلبري يف جمرل ثطممي املرد ملِرر اممالم ابمخلسٍص "جِس جسا" يهً :يراب ثطممي امغالف ابملرد ،
ءاهت امكذربة واحضة ،اا خزسام احلصوف وهوؾِر وةلِراِر واحض ،ادذَرر األموان ةٌراب ،املفصدا املوجود
ةٌرا بة ابمطور امللسةة ،امبَران واحضةً ،يراب إؿساد امخسرًبر مبس خوى امعوبة ،سشاكل امخسرًبر
ةذيوؿة .وًلسر اخلبري ابمخلسٍص "جِس" يف امـيررص امخرمَة ،ويه :دمَل هالا خزسام يف امكذرب واحض ،امطور
ةعربلة مبواد امخـوميَة ،امكذرب جشاب ،انوغة املس خزسةة ةٌرا بة نوعوبة املخواعة ،انوغة املس خزسةة اِةل
وةفِوةةً ،يراب اا خزسام انوغة ابملواؿس انوغوًة اجلَس  ،ثلسمي املرد واحض ،ثلسمي املرد ةصثب ،امسِوةل يف
امخـومي ،ثيراب املرد ابملس خوى املخواط ،امخسرًبر يف امكذرب ملِرس ثفرا امعوبة ،ثيراب املرد ابمكفرا
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امصئُس َة وامكفرا األارا َة ،ثيراب امخسرًبر ابمكفرا امصئُس َة وامكفرا األارا َة ،سشاكل امًشرظر
ةٌرا بة بهارس اكذءااا املخـسد .
ةواضفر املواد امخـوميَة ؿ ى سارس اكذءااا املخـسد
سن احملخوى يف ُشٍ املواد ًخكون ةن زالزة ةوضوؿر يه املوضوع األول يف ادلرس األول
"امخدـررف" ،واملوضوع امثرين يف ادلرس امثرين "املسراة" ،واملوضوع امثرمر يف ادلرس امثرمر "امبُت" .ولك
درس ًخكون ةن املفصدا وامـبررا  ،وامرتكَب
امخسرًبر يف املواد املخعور ثطمم امبرحر األشاكل املخيوؿة واملصحية وامليرا بة ةؽ سهواع اكذءااا
ؾيس امعالب يف امفطل امسربؽ .سةر سشاكل امخسرًبر اميت ٌس خزسم ًـين الكم ،ادذَرر سجوبة اجلواب
امطور ةس خـَير ابمـبررا  ،وضف امطور ةس خـَير
امطحَح ممر بني املوانيٍ ،مكل ادلةل ةٌرا بة ؿ ى ُّ
ابألا ئةل ،ثخربة امـبرر اميت ثوفصُر حتت ضور ثيرا هبر ،اةالا امفصاغ ابألفـرل امليرا بة ،ثـَني ادلةل امفـوَة
وادلةل هالمسَة واملفـول بَ يف املكام املـَية ،ثخربة املكام امطحَحة حسب املسهةل احلسربَة ،حصثُب
املكام مخكون مجةل امسَة ،ةأل امفصاغ ابملكام ةن امطور امليرا بة ،اةأل امفصاق ابألفـرل امليرا بة ،اةأل
امفصاغ وفلر نوضامئص ،ثطحَح املكام اميت حتهتر دط ،ثخربة ادلةل ةٌرا بة ؿ ى امطور املـني ،ثخربة اإلوشرا
حسب امطور املسوسةل ،حصمجة ادلل.
احلصوف املس خزسم يف ُشٍ امكذرب ةذيوؿةً ،ـين يف ثخربة احلصوف امـصبَة ٌس خزسم املعور
 Traditional Arabic 18ألن ُشا اميوع اِةل نولصاا وثثري اا خزساةَ مكذربة امبحوث وامكذب امـصيب ،ويف
ثخربة احلصوف اإلهسوهُيس ٌس خزسم  Comic Sans Ms 12ألن ُشا اميوع جشابة ككذربة فاكيه حىت ٌشـصون
امعالب سن ًلصسوا فاكَُر مُست ادلرس
امطور املس خزسةة يف ُشا امكذرب ًـين امطور بشلك ءارثون ميك جتشب رغبهتم مخـمل انوغة امـصبَة
جسِوِم حلفغ املفصدا وثشاكل مفِم املواد .وُشٍ املواد املخعور ثخكون ؿ ى األموان املخيوؿة واملصحية.
ؾيوان املواد "ثـومي همرر اممالم ؿ ى سارس اكذءااا املخـسد " ،وُشٍ املواد ثخضمن ؿ ى دمَل حمخوى
اممالم ،ودمَل اا خزسام نومـمل ،واحملخواي  ،وادلروس ،وملك درس ًوجس ضفحة واحس يف سول ضفحة
ادلرس اميت ًخكون ؿ ى ةوضوع ادلرس ،وامطور امليرا بة ؿ ى املوضوع ،وامصمق اكذي ًسل ؿ ى ثخربُؽ ادلرس
املـني ،وملك درس فَِ امكفرا امصئُس َة وامكفرا األارا َة كبل سن ًـصض امبرحر املرد  ،وملك درس
ًخكون ؿ ى انوـبة واألغيَة يف آدص ادلرس
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سن املواد امخـوميَة اميت ثعور امبرحر ؿ ى سارس اكذءااا املخـسد  .اكذءااا املخـسد اميت ٌس خزسم
يف ُشٍ املواد املخعور ًخكون ؿ ى  4سهواع اكذءااا امليرا بة ؿ ى سهواع اكذءااا اميت ميخوكِر امعالب يف
امفطل امسربؽ يه اكذءاا انوغوي ،واكذءاا اجلسمي ،واكذءاا امشريص ،واكذءاا امعبَـي
فـرمَة املواد امخـوميَة ؿ ى سارس اكذءااا املخـسد
كسم امبرحر اخلطرئص ةن املواد املخعور ثخضمن ؿ ى دمَل حمخوى اممالم ،ودمَل اا خزسام نومـمل،
احملخواي  ،وادلروس وملك درس ٌشمل امكفرا امصئُس َة وامكفرئة األارا َة ،وامًشرظر امخسرًبر ،
وامخلومي .وُشٍ اخلطرئص ةٌرا بة ةؽ اميؼصًة اميت شاهر جمَس إهنر لك ةرد ٌس خزسهمر املـمل ملسرؿسثَ يف
ثيفِش معوَة امخـمل وامخـومي .وجشمل املرد امواحس ؿ ى األكل ؿ ى )8( :دمَل امخـمل (دمَل امعالب/املـمل)،
( )3امكفرا املعووبة )2( ،املـووةر  )4( ،امخسرًبر  )5( ،دمَل امـمل اكذي ٌش متل ؿ ى بعركر امخسرًب
واملامراة )6( ،امخلومي( .ؾبس اجملس)3008 :
سن املواد امخـوميَة اميت ظورُر امبرحر جسرؿس املسراة يف ثيفِش معوَة ثـمل همرر اممالم ألن ُشٍ املواد
ثخضمن ؿ ى ادلمَل اكذي ٌس خعَؽ سن ٌسرؿس املسرس سو امعوبة الا خزسام املواد امخـوميَة املعور جبَس،
وامكفرا امصئُس َة يف لك درس مكطسر املسراة مخحسًس اإلجصااا امخربؽ يف ثيفِش معوَة امخـمل حىت ثخحلق
األُساف يف حصكِة ثفرئة امعالب ،وجس خعَؽ املـووةر يف ُشا املواد سن ثـعي اخلربا اجلسًس معالب
امفطل امسربؽ ،وامخسرًبر اميت كسم امبرحر يف ُشٍ املواد املخيوؿة مفِم امعالب وٌسرؿسوا يف معوَة امخـمل
ًوجس فهير امخلومي ملـصفة ةلسار ثفرا امعالب.
كبل سن ًعبق امبرحر املواد املخعور ؿ ى سارس اكذءااا املخـسد مخـومي همرر اممالم فلس كسهمر
امبرحر إىل ذرباا انوغة امـصبَة ووجس امبرحر سن ُشٍ املواد اميت ظورُر ضرحل نوخعبَق ؿ ى ظالب امفطل
امسربؽ يف ةسراة واحس ُرمش املخواعة اإلاالةِة فوهوروغو جروي امرشكِة ألن ُشٍ املواد املخعور ةٌرا بة
معالب امفطل امسربؽ .وٍصى دبري انوغة سن ُشٍ املواد املخعور كس ءاهت جِس جسا ألن مغهتر اِةل ،وةفِوةة،
وواحضة ،ونوغة امكذرب ةٌرا بة معوبة املخواعة ،كواؿسُر حصَحة ،وادذَرر املفصدا بيرا ؿ ى امش َوع،
وةفصداهتر ةفِوةة .وسةر هدِجة امخطسًق ةن دبري انوغة فِيي  ،94،8وُشا امخلسٍص مبـىن سن املواد امخـوميَة
"ممخرز" نولِرم بخـومي همرر اممالم.
ٍصى دبري ثـومي وثطممي املواد امخـوميَة سن ُشٍ املواد املخعور ضرحلة ألن ثطممي امغالف ابملرد ممخرز،
ءاهت امكذربة واحضة يف ثلسميِر ،واا خزسام احلصوف وهوؾِر وةلِراِر واحض ألهنر ٌسِل امعالب مكذرهر،
ادذَرر األموان ةٌراب ،املفصادا املوجود ةٌرا بة ابمطور امللسةة ،امبَران واحضة حيت ٌس خعَؽ سن
ٌس خزسهمرً ،يراب إؿساد امخسرًبر مبس خوى امعوبة ،سشاكل امخسرًبر ةذيوؿة ًـين ًطممِر ةٌرا بة بههواع
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ذاءااا امعالب .وٍصى سًضر سن دمَل هالا خزسام يف امكذرب واحض ،امطور ةعربلة ابملواد امخـوميَة ،امكذرب
جشاب ألهَ ًخضمن ؿ ى امخسرًبر املخيوؿة وضورٍ وسمواهَ جشابة ،انوغة املس خزسةة ةٌرا بة نوعوبة املخواعة،
انوغة املس خزسةة اِةل وةفِوةةً ،يراب اا خزسام انوغة ابملواؿس انوغوًة اجلَس  ،ثلسمي املرد واحض ،ثلسمي
املرد ةصثب ،امسِوةل يف امخـومي ،ثيراب املرد ابملس خوى املخواط ،امخسرًبر يف امكذرب ملِرس ثفرا
امعوبة ،ثيراب املرد ابمكفرا امصئُس َة وامكفرا األارا َة ،ثيراب امخسرًبر ابمكفرا امصئُس َة وامكفرا
األارا َة ،سشاكل امًشرظر ةٌرا بة بهارس اكذءااا املخـسد  .وًـعي املالحؼة إىل امبرحر بهن
امخسرًبر اميت ٌس خزسهمر البس سن جس خعَؽ ملِرس ثفرا امعوبة ،ومِشٍ املواد املخعور ثوجس امخسرًبر اميت مل
ًلُس ثفرا امعوبة .وكذكل ثطحح امبرحر املواد كبل ثعبَلِر يف املَساهَة .وسةر هدِجة امخطسًق ةن دبري
ثـومي وثطممي املواد امخـوميَة فِيي  ، 84،8وُشا امخلسٍص مبـىن سن املواد امخـوميَة "جِس" نولِرم بخـومي همرر
اممالم.
املواد امخـوميَة مكطسر امخـمل مِر وػَفة هممة يف معوَة امخـمل ،ويه خمخوفة بني اموارئل امخـوميَة اميت
ثـمل الثطرل امصارةل فلط ،سةر املواد امخـوميَة مكطسر امخـمل وػَفهتر مُست الثطرل امصارةل فلط ومكهنر سًضر
ثإارتاثَمَة وظصًلة وساووهر مرتكِة إهخرجِة امخـمل ،ثـعي إةاكهَة امخـومي اخلطوضَة ًـين إؾعرا إةاكهَة دلى
امعوبة مخخل دسم وفلر مكفرااهتم ،ثوفري سارس امـومي إىل امخـومي ًـين بشلك ثعوٍص املواد امخـوميَة بوااعة وةن
ذالل امبحر.
اؾمامدا ؿ ى ثكل اموػَفة فٌيؼص إىل هدِجة هالدذبرر املبيل وهالدذبرر امبـسي اميت ثسل ؿ ى ارثفرع
هخرجئ ثـمل همرر اممالم دلى امعوبة ةن ادلرجة  %52،9إىل ادلرجة  .%70،7ارثفرع هخرجئ ثـمل امعوبة ألن
وجود رغبة امعوبة إىل املواد امخـوميَة املخعور حىت ٍكون سحوال امخـومي وامخـمل فـرمَة .وُشا احلرل ةٌراب ةؽ
هؼصًة اميت ًلسهمر سوزر ؾامثن يف ثخربَ ؿ ى سن سحوال امخـمل وامخـومي املفـول وجود رغبة واُمامم امعوبة يف
امخـومي ،ثام ًلسةَ يف ثخربَ سن امصغبة ؾواةل فهير امخهزري امكبري إىل امخـومي ألن امشرص اكذي ميخكل امصغبة
إىل يشا يف معل اميشا ثام رغبخَ(.ؾسامن )3007 :
كرم امبرحر يف املواد املخعور بخعبَق سارمَب امخـومي ؿ ى سارس اكذءااا دلى ظوبة فطل امسربؽ
ملسراة واحس ُرمش املخواعة اإلاالةِة فوهوروغو جروي امرشكِة اميت ًخكون ةن سربـة سهواع اكذءااا فِيي
اكذءااا املخـسد ًـين اكذءاا انوغوي ،واكذءاا اجلسمي ،واكذءاا امشريص ،واكذءاا امعبَـي .يف ثـومي همرر
اممالم ابا خزسام املواد امخـوميَة ؿ ى سارس اكذءااا املخـسد لك امعوبة ٌس خعَـون سن ٌشرركوا ةبرش يف
معوَة امخـمل ألن املواد امخـوميَة حتخوي ؿ ى احملخواي وامخسرًبر امليرا بة ةؽ سهواع اكذءااا امعوبة .امخـمل
20

APHORISME
Journal of Arabic Language, Literature, and Education
)Vol. 2, No. 1 (2021
Aphorisme@insuriponorogo.ac.id
Homepage:https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/Aphorisme

اكذي هل امطةل ةؽ سهواع اكذءااا سو إةاكان امعوبة فِكون رغبة امعوبة نوخـومي .ثام شح سوزر ؾامثن امسربق
ؿ ى سن امشرص ًـمل اميشا اكذي فَِ رغبخَ ،فبوجود رغبة ثـمل امعوبة يف امخـومي اوف حصثفؽ هخرجئ امخـمل.
لك امعوبة هلم امفصضة مخل دسم ةٌرا بة ؿ ى سهوع ذءاااهتم وثشكل مرتكِة هخرجئ ثـومِم بكِفِة امخـمل اميت
ثيراب ؿ ى سهواع ذءاااهتم .كذكل شح جرردىص سن اكذءاا غري حمسود يف اكذءاا امـلالين فلط اكذي البس سن
ًلُسَ ابالدذبرر امـلالين امض دَق .ومكن اكذءاا سًضر ًطف ؿ ى ثفرا امعوبة يف جمرل امفرن ،واملاكين،
وهالثطرل ،وغري ذكل(.مهز  )3007 :وةن ذكل ،إلؾعرا امفصضة مخل دسم لك امعوبة امفطل امسربؽ مبسراة
واحس ُرمش املخواعة اإلاالةِة فوهوروغو جروي امرشكِة ةٌرا بة ةؽ سهواع ذءاااهتم وثشكل مرتكِة هخرجئ ثـومِم
ثعورُر ؿ ى سارس سهوع ذءاااهتم .وءاهت املواد
فطمم امبرحر املواد امخـوميَة يف ثـومي همرر اممالم اميت د
املخعور ؿ ى سارس اكذءااا املخـسد فـرةل ألن اكذءااا املخـسد ثثري رغبة امعالب يف معوَة ثـومي انوغة
امـصبَة ممخـر وةصحير .اكذءااا املخـسد يف ُشٍ املواد املخعور ثخكون ةن اكذءااا املخـسد ًـين اكذءاا
انوغوي ،واكذءاا اجلسمي ،واكذءاا امشريص ،واكذءاا امعبَـي.
ةن هخرجئ هالدذبرر املبيل معالب امفطل امسربؽ ثام ؾصض امبرحر يف اجلسولً :خضح سن كسر
امعالب يف ثـومي همرر اممالم  %9بخلسٍص جِس جسا ،و  %4,5بخلسٍص جِس ،و  %33,8بخلسٍص ةلبول ،و
 %62,7بخلسٍص ضـَف ،وال سحس بخلسٍص ممخرز
سن هخرجئ هالدذبرر امبـسي معالب امفطل امسربؽ ثام ؾصض امبرحر يف اجلسولً :خضح سن كسر
امعالب يف ثـومي همرر اممالم  %33,8بخلسٍص جِس جسا ،و  %59بخلسٍص جِس ،و  %88,3بخلسٍص ةلبول،
وال سحس بخلسٍص ضـَف ،وال سحس بخلسٍص ممخرز.
اؾمامدا ؿ ى اميخرجئ احملطوةل وجس امبرحر سن  tاحلسرب يف ُشا امبحر ؿ ى ادلرجة ()8،387
سثرب ةن درجة  tاجلسول ؿ ى ادلرجة ( .)3،060وُشٍ اميدِجة ثسل ؿ ى سن املواد امخـوميَة ؿ ى سارس
اكذءااا املخـسد فـرةل يف ثـومي همرر اممالم.

اخلالضة
ةن هخرجئ امبحر يه  )8إن إؿساد املواد امخـوميَة ملِرر اممالم ظوبة امفطل امسربؽ يف ةسراة واحس
ُرمش املخواعة اإلاالةِة فوهوروغو جروي امرشكِة حتخوي ؿ ى امكذرب امخـوميي واملصص امخـوميي ةالمئ
ابدلرس املسروس .إن ضالحِة ُشٍ املواد املـس ةص بثالزة اخلعوا يه :امخحكمي ةن دبري انوغة %94،8
بخلسٍص ممخرز ،وةن دبري ثـومي وثطممي املواد  84،8بخلسٍص جِس جسا .ومجَؽ املمية املؤوًة دمت ؿ ى سن ُشٍ
املواد امخـوميَة ةٌرا بة وضرحلة اا خـاممِر يف ةسراة واحس ُرمش املخواعة اإلاالةِة فوهوروغو جروي
21

APHORISME
Journal of Arabic Language, Literature, and Education
)Vol. 2, No. 1 (2021
Aphorisme@insuriponorogo.ac.id
Homepage:https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/Aphorisme

امرشكِة )3 .إن املواضفر ةن ُشٍ املواد بوجَ ؿرم ثخضمن ؿ ى ؾيوان امكذرب "ثـومي همرر اممالم ؿ ى
سارس اكذءااا املخـسد " ،ودمَل حمخوى اممالم ،ودمَل هالا خزسام نومـمل ،واحملخواي  ،وادلروس ،وملك
درس ٌشمل امكفرا امصئُس َة وامكفرا األارا َة ،وامًشرظر امخسراب  )2 .فـرمَة املواد امخـوميَة ؿ ى
سارس اكذءااا املخـسد املخعور اميت مصمِر امبرحر مخـومي همرر اممالم ؿ ى سارس اكذءااا املخـسد مِر
فـرمَة يف حصكِة كسر امعالب ؾيس الكم .مث كررن امبرحر بني اميخرجئ يف هالدذبرر املبيل وهالدذبرر امبـسي
وحطوت درجة  tاحلسرب يف ُشا امبحر ( )8،387سثرب ةن درجة  tجسول ( )3،060ؿ ى املس خوى
ادلالةل .%5
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