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 الباب ألاّول 

 املقّدمة

 خلفية البحث .أ 

لغت هي الت ٌظخخدمها الىاض للخعبحر عً ألافياز واإلاشاعس ال

واللغت هي أداة حظخخدم لىصف ألافياز وألاهداف مً  .والسغباثوالعىاطف 

هي الت للخفاعل أو وطيلت للخىاصل، بمعنى الت اللغت  .1خالٌ الجملت لخفهيم

العسبيت ليظذ مجسد لغت أحىبيت  .2اللغت لىلل ألافياز واإلافاهيم أو اإلاشاعس

مىً أن  حعلم في اإلادازض، بل هامت عىد هثحر مً اإلاظلمحن في اهدوهيظيا، ٍو

اللغت  اطخخدمذاللسآن والحدًث في حعلمهم ب ه وهى هظس ئليه مً مصدز 

 العسبيت. 

 

في ئهدوهيظيا، اللغت العسبيت هي  اللغت ألاحىبيت ًخخلف حعليمهاحاليا  

ت.  ئلى ذلً أن عددا  ئطافتباإلالازهت مع اللغاث ألاخسي مثل اللغت ؤلاهجلحًز

هبحرا مً الىاض ٌعخلدون أن اللغت العسبيت لغت  صعبت حعلمها حتى جىخفع 

يشأ  طسق حعليم السغبت في حعلم اللغت العسبيت. ولىً مً هره الصعىباث ج

  اللغت اإلاخىىعت.
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وعسف أن حعلم اللغاث ألاحىبيت مىدشس في ول ميان, وذلً ألهميخه و  

طسوزجه في الحياة العميت و العمليت على الظىاء, ولىً اهثر  اإلاعاهد و 

اإلاخعلمحن ٌظخخدمىن طسكا و اطاليب زجيبت. ولىً في الحليلت و مً هاحيت 

اع هى فً ًخلاهه كلت ممً وكف على اطساز علميت فان حعلم اللغاث بابد

اللغاث, و طسق حعليمها, و له خبراث شخصيت ججعل الفسد ًخعلم اللغت بمخعت 

 .3في شمً اليظحر

 

ت: مهازة الاطخماع، و مهازة ال  ، و مهازة ىالمهىان أزبع مهازاث لغٍى

طلب مً الطالب أن ًيىه اللساءة ً في جلً اإلاهازاث  ىاومهازة الىخابت. ٍو كادٍز

ت، دون كساءة حياة الىاض  ألازبع. اللدزة على اللساءة مً أهم اإلاهازاث اللغٍى

طىف زابخت وال هاميت. في حعلم اللغت العامت، أهميت مهازاث اللساءة بال شً، 

 4لرلً حعليم اللساءة هى مً ألاوشطت اإلاطللت.

 

ًخم هجاح الطالب في مشازهتهم في عمليت الخعلم والخعليم في اإلادزطت  

مً خالٌ ئجلانهم في مجاٌ مهازاث اللساءة. الطالب الرًً ال ًلسؤن حيدا 

لديهم صعىبت في مخابعت أوشطت الخعلم لجميع اإلاىاد الدزاطيت،  داخل في 

مً الىخب  كساءة اللغت العسبيت. لديهم صعىبت في اطديعاب وفهم اإلاعلىماث
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العسبيت وغحرها. بىاء على ذلً، ًيىن الخلدًم في مجاٌ الخعلم بطيئا باإلالازهت 

 5مع أصدكائهم الرًً ليع لديهم صعىبت في اللساءة.

 

لت الخعلم الفعالت   الجهىد في جسكيت مهازة اللساءة جحخاج ئلى طٍس

لت واإلاثحرة. ًجب أن جيىن للمدزض هفاءجان مهمخان في ئجلان اإلاىاد وا لطٍس

ولخا الىفاءجان طىف جإزسان على عمليت الخعلم والخعليم،  الخعليميت ألن

واإلاعلم الر ًخلً في اإلاىاد ال ًظمً أهه كادز على هلل اإلاعسفت ئلى لطالب، ألن 

.ً  آلان هثحر مً الىاض ألاذهياء ولىنهم ًصعب عليهم هلل معازفهم لألخٍس

 

ب الظً مً أهثر الىاض أن اخترعذ ألاطاليب الخعليميت اإلاخىىعت بظب 

العسبيت هي اللغت ألاحىبيت التي ًصعب عليهم حعلمها, و لرلً اهخفع زغبت 

 الطالب في حعلمها.

 

اللغت  ادةاإلافي أوشطت الخعليم والخعلم في الباحثت ت اإلاالحظهظس بعد و  

ًىهياهسجا العدًد مً الطالب لم  3العسبيت باإلادزطت اإلاخىططت اإلاحمدًت 

سحع ذلً ئلى عدة عىامل منها خلفيت الطالب الرًً   ًخلىىا مهازة اللساءة. ٍو

لم ًخعلمىا اللغت العسبيت، و اهخفع زغبت الطالب في حعلم اللغت العسبيت، و 

 .أكل جىىعا في جطبيم أطاليب الخعليم
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لت مخىىعت, اإلالخ  ىىعت ٌعني خحليل جلً اإلاشيلت جحخاج طٍس

لت حعليم  تلٍمخىىعت مً الطس  اطخخدمذب الخعليم حتى ال جخحمل. احدي طٍس

لت الخعلم الخعاووي.  التي ًمىً اطخخدمها هي الطٍس

 

ادة بخعلم الخعاووي ًمىً جأطيع  الاهخمام مدزض للطالب حتى  ٍش

 بحن الطالب و الطالب. الخعلم الخعىوي بحن اإلادزض و الطالب أو أفظل عالكت 

م, لرلً الطالب أهثر وشاطا في الخعلم, لديهم ش هى  عىز الخعلم الفٍس

 مً اإلادزض. ىاحبتباإلاظإوليت في ؤلاهجاش ال

فيت جحاٌو الباحثت ألحساء البحث جحذ اإلاىطىع " لهظسا مً هره الخ

لت الخعلم الخعاووي في جسكيت مهازة اللساءة ال بيتدزاطت ج عسبيت:فعاليت طٍس   جٍس

للفصل ًىهياهسجا  3باإلادزطت اإلاخىططت اإلاحمدًت  في الصف الظابع )د(

 اطخخدمذألن حعخلد الباحثت ب .2117/2118الدزاس ي الثاوي الظىت الدزاطيت 

لت أن ًفهمى الطالب اإلالصىد مً الىص اللساءة و ًفهمىا  هره الطٍس

اث في الىخاب حتى أن جحلم أهداف اإلا   الخعليم.حخٍى

 أسئلة البحث .ب 

في التركيت مهازة اللساءة العسبيت في الصف الخعاووي  خعلمال جطبيمهيف  .1

 ًىهياهسجا؟ 3باإلادزطت اإلاخىططت اإلاحمدًت  )د( الظابع
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لت الخعلم الخعاووي في التركيت مهازة اللساءة العسبيت .2 في  هيف فعاليت طٍس

 ًىهياهسجا؟ 3باإلادزطت اإلاخىططت اإلاحمدًت  )د( الصف الظابع

 أهداف البحث .ج 

ا أهداف البحث ف  : هيأمَّ

العسبيت في الصف  في التركيت مهازاث اللساءةالخعاووي  خعلمال جطبيم معسفت .1

 ًىهياهسجا؟ 3باإلادزطت اإلاخىططت اإلاحمدًت  )د( الظابع

لت الخعلم الخعاووي في جسكيت مهازة اللساءة  .2 في  العسبيتمعسفت فعاليت طٍس

 ًىهياهسجا 3باإلادزطت اإلاخىططت اإلاحمدًت  )د( الصف الظابع

 فوائد البحث .د 

 الفوائد النظرية .1

ادة الثلافت خاصت في جسكيت  ت مً هرا البحث ؤلاطهام  في ٍش والفىائد الىظٍس

لت الخعلم الخعاووي.  اطخخدمذمهازاث اللساءة العسبيت و   طٍس

 

 الفوائد التطبيقية .2

 للباحث (أ 

ادة  لت الخعلم الخعاووي اللٍص م اللغت يطبم في حعلج تياإلاعسفت وخاصت في طٍس

 العسبيت.

 للمدرسين (ب 
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لت الصحيحت لخحليم أهداف الخعليم، خاصت  لييىن مسحعا في اخخياز الطٍس

 لتركيت مهازاث اللساءة العسبيت.

 للطالب (ج 

ل فهمهم للمىاد العسبيت  وحشجيعهم في الخعبحر ألفياز وجحليم السغبت يحظه

ت.ال  لٍى

 الدراسة املكتبية .ه 

بىدًاوان وهى طالب مً كظم الخعليم اللغت العسبيت لالبحث ألاّوٌ 

الجامعت ؤلاطالمّيت الحيىمّيت طىهان واليجاوا وليت جسبيت و الخعليم مً 

ع "اطتراجيجيت حعلم اللغت ى بمىطبال(  2114الظىت الدزاطيت ) بيىهياهسجا

العسبيت في جسكيت مهسة اللساءة الطالب في الفصل الحادي عشس في مدزطت 

"  و اهداف مً ذلً 2113"العاليت الحىميت غاهدًيان بيخٌى ًىهياهسجا 

البحث إلاعسفت جىفير حعليم مدّزض اللغت العسبيت في جسكيت مهسة اللساءة 

ت اطتراجيجياث حعليم  اللغت العسبيت ومعسفت العىامل الداعمت وجثبيط عملي

 .6في جسكيت مهازة اللساءة

 

ع "الاحتراف مً اإلاعلمحن العسب ى ىطاإلاح بيفلالالبحث الثاوي ،لجزاٌ 

".مً افي جسكيت مهسة اللساءة في مدزطت الث ً غىهىوغ هيدٌو ت الحىمّيت وغاٍو هٍى
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غت العسبيت وليت التربيت و الخعليم 
ّ
ؤلاطالمّيت  الجامعتكظم الّخعليم الل

(. ذلً البحث 2113الظّىت الّدزاطّيت)  الحيىمّيت طىهان واليجاوا بيىهياهسجا

لدًه هدف مشترن هىئزجلاءمهسة اللساءة ولىً البحىر ال جسهص على همىذج 

 .7الخعلم اإلاظخخدمت  مدزض اللغت العسبيت

 

اطتراجيجيت الخعلم الخعاووي في  اطخخدمذالبحث الثالث، بمىطع"

ت معازف نهظت العلماء اهغت العسبيت في مدزطت الثحعلم الل يظىغ،  11ٍى هٍس

اهدياط بخهفىزباليىغا. هخهيجىبىوغ،  بت في كظم الخعليم اللغت الاًلي طٍى

مّيت فىزوهحرجى. وكد ى لحي العسبيت وليت التربيت و الخعليم في حامعت ؤلاطالم

ذ هره الدزاطت مً كبل ئًلي الظىت الّدزاطيت ) اًلي ان  ذوكال ( .2115أحٍس

الخعلم الخعاووي ٌظخخدم في حعلم اللغت العسبيت بشيل عام ال جسهص على احد 

ت  .8مً اإلاهازاث اللغٍى

 Team " بأطلىب الخعاووي عمالخ جطبيم فّعاليت“البحث السابع،

Assisted  Individualization " الثامً الفصل لطالب اللساءة مهازة لتركيت 

و هخب هرا البحث  طىزاباًا طيدوطسمى ؤلاطالميت اإلاخىططت الخىحيد بمدزطت

آًى هيىغ زوهياها، وهي طالبت في كظم  هخبخه( 2116في الظىت الدزاطيت )
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الخعليم اللغت  العسبيت شعبت اللغت, وليت التربيت و الخعليم بجامعت طىهان 

لت أما وأمبيل ؤلاطالميت الحيىميت طىزاباًا.   تهااطخخدم . التي البحث طٍس

لت هي الباحثت -Post)ؤلاخخباز  اهتهاء بعد واحدة  مجمىعت بخصميم الىميت الطٍس

test one group design)  اإلاالحظت،  منها: البحث هرا في البحث بىىد أماو

هر البحث  لها أوحه حشابه في   الاخخباز. الاطخبيان، الىزائم، اإلالابلت،

الخعلم الخعاووي في جسكيت مهازاجت الىالم ، ولىً مخخلف في  اطخخدمذ

 .9اإلابحىر

 نظام البحث .و 

أهداف  , وت البحثلأطئو  الخلفيت البحث, فيه الباب ألاّوٌ اإلالدمت و ًخظمً

 .و هظام البحث, و الدزاطت اإلاىخبيت البحث, و جحدًد البحث,

 

ر ى بحالالبحث مً الىخب, و  تالباب الثاوي, ؤلاطاز الىظسي وهى بيان عً هظٍس

هظسة عً عامت اإلادزطت و ًخظمً فيه اإلاىكع الجغسافي, و  , و اإلاجالث.تالعلمي

أحىاٌ اإلادّزطحن و الطالب, و ألادواث اإلادزطيت, و الهييل الخىظيمي للمدزطت 

   .ًىهياهسجا 3اإلاخىططت اإلاحمدًت 
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أدواث البحث, و  هىع البحث, و , مىهجيت البحث و ًخظمً فيه  الباب الثالث

لت حمع البياهاث, و مجخمع البحث و عيىت البحث, و  مصادز البياهاث, و طٍس

لت جحليل البياهاث, و اإلاخغحرفسوض البحث  , و طٍس

 

عمليت حعليم مهازة اللساءة  ث عًئحابا هفيه هديجت البحثالباب السابع 

العسبيت في الصف في جسكيت مهازة اللساءة العسبيت و فعاليت  الخعلم الخعاووي 

 ًىهياهسجا. 3الظابع )د( باإلادزطت اإلاخىططت اإلاحمدًت 

  ولمت الاخخخام.كتراحاث, و والا فيه خالصاث البحثالباب الخامع ًخظمً 

 


