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  العسبيت اللغت حعليم

 الػطبُت اللؿت حػلُم مكهىم
 ؤشهان بلى ومػطقتها الػطبُت اللؿت غلى اإلاػلم ؤلاًصاُ هى الػطبُت اللؿت حػلُم

هت الخالمُص مت بؼٍط ت اإلاهاضاث غلى ًحصلىا لٍي نٍى  غملُت ؤو. اإلايـىزة ألاضبؼ اللؿٍى
 واإلاهاضاث الػطبُت اللؿت مػطقت بىاػؼتها اإلاخػلم جٌؼب التي الخبرة ءبىا بغازة

ت  حػلُم ؤن يخابه، في ػػُمت ناُ ادطي  هاحُت ومً. ونُمها اججاهاتها و ألاضبؼ اللؿٍى

 الاجصاُ غلى آدط قطز إلاؼاغسة ما قطز به ًهىم مهصىز وـاغ هى الػطبُت اللؿت
ت الطمىظ  مً بىظام  بػباضة ؤو. به الاجصاُ وحػىز ؤلكه يالص شلَ غً ًذخلل اللؿٍى

 (5979745 ػػُمت،. )ألاولى لؿخه ؾحر بلؿت قُه ًخصل إلاىنل الؼالب حػطض ؤدطي،

 مهاضة حػلُم في اإلاؼخحسمت الخػلُمُت الىػاثل غً الباحث ًخٍلم ؤن نبل

 حػلُم غً ؤوال ًبحن ػىف ألاهسوهِؼُت، الجامػاث في الػطبُت اللؿت والهطؤة الٌالم

 7 هاحُت مً ؤهسوهِؼُت في الػطبُت اللؿت

 

 إندونيسيا في العسبيت اللغت حعليم

 مطحلت حتى الابخساثُت مطحلت مً جبساء ؤهسوهِؼُا قي الػطبُت اللؿت الخػلُم ؤن 
 ػىىاث، 6 الخٍىمُت الابخساثُت اإلاساضغ7 وهي اإلاخػسزة مطاحلها في وجىدـط الجامػُت،

ت اإلاساضغ وفي اثػىى  3 الخٍىمُت اإلاخىػؼت اإلاساضغ في و  3 الخٍىمُت الثاهٍى

 مطحلت في زضاػاجه ًٌمل مً وهىاى. ػىىاث 4 الخٍىمُت الجامػاث وفي ػىىاث،
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ُ  الـسًس، الاػل مؼ ولًٌ. والسيخىضاة اإلااحؼخحر  ًهسضون ؤن زلُال لِؽ الىنذ ػى
 الػطب مؼ ؤو ألاهسوهِؼُحن بحن ًان ػىاء اإلاؼلىبت بـٍل اللؿت هصه لُخٍلمىا

 اللؿت حػلُم في ألاهسوجِؼُحن جىاجخها التي اإلاـٌالث بػع هىَ. للؿتا يصاحب

 7 منها مهالخه، في السًً هصط. ز قُه ضيع ما مثل الػطبُت
 

 الدينيت باألهداف البالغ الخقيد. 1

 بهسوهِؼُا في وحػلمها الػطبُت حػلُم مً الطثِس ي هسف ؤن بلى السضاػاث ؤؿاضث
م الهطآن قهم ؤحل مً وبحازتها الػطبُت اللؿت حػلم وهى السًني الهسف هى  الٌٍط

كت وألاحازًث  ًىحصط الهسف هصا طىء وفي. السًيُت الٌخب غلى والاػالع الـٍط

ت بالهىاغس ؤلاإلاام غلى اهخمامهم  الخػلُمي الاججاه هصا مثل وهدُجت. والترحمت الىحٍى
 في الىاضر وطػكهم والترحمت الػطبُت بهىاغس الػالي بإلاامىا وهى واضر، الخػلمي

ا اػخذسامها ًُ  .اجصال
 

 الجيدة الخعليميت املواد إلى الافخقاز. 2

 غلى اإلاطيع السًني الهسف هى الػطبُت اللؿت حػلمىا مً الطثِس ي الهسف ؤن بما
 مىاز غلى الخػلُمُت اإلاىاز محخىي  ًتريع ؤن ؿإهه قمً والترحمت الهىاغس بحازة

 ألالكُت مثل الػطبُت الىحى نىاغس يخب مً اإلاىاز هصه وحؼخمس. والهىاغس الىحى

 حهسف ال التي الهىاغس يخب مً وؾحرها الىاضر والىحى الػطبُت اللؿت زضوغ وحامؼ
 اإلاصطي - اإلااضخ ؿلبي ؤحمس ؤؿاض لهس. الخػلُم يخب لخٍىن  ؤصال وجإلُكها بغسازها

 في بةهسوهِؼُا الػطبُت اللؿت حػلُم مطايع مسر ؤن بػس -الػطبُت اللؿت حػلُم ودبحر
 الػطبُت اللؿت حػلُم بلُه ًكخهط ما ؤهم مً ؤن مايسا اإلاـٍلت هصه بلى الؼبػُىاث

 الٌخب غلى ٌػخمس بهه بش داػئ ههج غلى ٌؼحر الخػلُم وؤن الخػلُم يخب اوػسام هى

ت  ودحر آلان حتى ججابهىا اإلاـٍلت هصه ظالذ وما. الخػلُمُت الٌخب غلى ولِؽ الىحٍى
 ؤلاػالمُت والجامػاث واإلاػاهس اإلاساضغ في الػطبُت لؿتال حػلُم شلَ بلى ًاؿط ما

 . اإلاىحىزة
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 الخقليديت الخدزيس طسيقت. 3

 بهسوهِؼُا في الػطبُت اللؿت حػلُم مجاُ في اػخذساما الخسَضؽ ػطاثو ؤيثر بن
هت هي  جطحمت دالُ مً وهخػلمها الػطبُت اللؿت وػلم ؤن وهي. والترحمت الىحى ػٍط

 والهىاغس والجمل الٍلماث مً قيها ما وؿطح ؤلاهسوهِؼُت ىبل الػطبُت الىصىص

ت  في اإلاسن مً الػسًس في مثل الخهلُسًت الػطبُت حػلُم مطايع بػع وفي. الىحٍى
طة ( Jones, 1983) اإلاحلُت اللؿاث بلى الػطبُت الىصىص جطحمت حؼتهسف حاوا حٍع

هت هصه وحػس. ؤلاهسوهِؼُت اللؿت غً قظال  جسَضؽ ػطاثو مً ٌػطف ما ؤنسم الؼٍط
 مػظم في الػطبُت اللؿت حػلُم في قـلها السضاػاث ؤزبدذ نس والتي ألاحىبُت اللؿاث

 ُ هت هصه ومثل. ألاحىبُت السو  جبػسها ألجها اإلاططُت ؤلاحازة زضحت بلى جازي لً الؼٍط

 ولِؽ الهىاغس مً يمجمىغت اللؿت حػلم بلى وجهىزها ووظُكتها اللؿت حهُهت مً
 . جصاُلال ؤزاة بىصكها

 

 الخعليميت الخكنولوجيت إلى الافخقاز. 4
 الىػاثل اػخؿالُ هحؼً لم ؤهىا الػطبُت اللؿت بحازة مً ًحطمىا مما

 اللؿاث حػلُم هطي  الصي الىنذ في ؤهه بهٍاضه ًصػب قمما. حػلمها في الخٌىىلىحُت

 بروااإلاذخ الٌمبُىجط، مثل الخسًثت الخٌىىلىحُت الىػاثل ًىظل ألادطي  ألاحىبُت
 غىس الػطبُت اللؿت حػلُم هجس وؤلاهترهذ، الصىاغُت، وألانماض والكُسًى، اللؿىي،

 اػخذسام ؤن السضاػاث ؤزبدذ وإلاا. الخهلُسًت بالىػاثل ًخهُس ًعاُ ال ألاحُان ؤؾلب
س الخٌىىلىحُت الىػاثل خػطض قػالُت وحػلمها اللؿت حػلُم غملُت ًٍع  غىس الؼالب ٍو

 قهسان ٌػني وحػلمها الػطبُت اللؿت حػلُم في الىػاثل هصه بلى قاقخهاضها للملل ؾُابها

 مىطىع ألهه الخاص الىطىع هصا مً الباحث ًتريع ػىف. بحازتها في بلُه هحخاج ما
 .السضاػت لهصه ضثِس ي

 إندونيسيا في العسبيت اللغت حعليم في الدوافع

ب ال ومما  ًٍىن  حُث بُت،الػط  اللؿت اهدـاض بلي ًازي ؤلاػالم اهدـاض ؤن قُه ٍض

 نبىال الػطبُت اللؿت وهالذ. الػطبُت للؿت حظىض  هىاى ًٍىن  لئلػالم  حظىض  هىاى
م الهطآن لؿت وهي السًً بػهُسة مطجبؼت ألجها وشلَ بهسوهِؼُا ػٍان مً حؼىا  الٌٍط

 ولػل. الػطبُت اللؿت حػلُم في ؤلاهسوهِؼُىن  الاهخمام وبسؤ. الـٍطل الىبىي  والخسًث
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 اللؿت في جازط ؤن اػخؼاغذ ؤجها بهسوهِؼُا في الػطبُت اللؿى اهدـاض غلى زلُل ؤغظم
 ؤلاهسوهِؼُت قاللؿت ؤدطي  هاحُت ومً مكطزاتها، بىاء في حؼهم وؤن ؤلاهسوهِؼُت

طها بسغىي  شلَ ؾحر الهىلىسي الاػخػماض ؤن بال الػطبُت بالخطوف مٌخىبت  غلى جؼٍى

 بلي ٌػىز بهسوهِؼُا في الػطبُت للؿتا اهدـاض السواقؼ وؤن. م5995 ػىت في نىلهم حس
 7 ؤػاػُت غىامل دمؼت

ُ  قةن الػلم، ػلب غلى اإلاؼلمحن ٌصجؼ ؤلاػالم بن .1  بهسوهِؼُا بلي ؤلاػالم زدى

 شهبىا، ؤًىما جطاقههم اللؿت هصه ؤن حُث الػطبُت، اللؿت اهدـاض غلى ػاغس

 .الػطبُت باللؿت حػلمها ًلعمهم واحباتهم ؤزاء ألن وشلَ

 وصلىا ؤجهم حُث الػطبُت اللؿت اهدـاض في يبحر زوض  لهم الػطب الخجاض ؤن ايم .2

 وغاؿط جعوج مً الخجاض هاالء قمً ؤلاػالم، ظهىض  مىص بهسوهِؼُا بالز بلي

 ؤًظا ويصلَ ؤلاهسوهِؼُت، اللؿت في الػطبُت الٍلماث مً يثحر قسدلذ.اإلاىاػىحن

 .واإلاىصىف الصكت ناغسة مثال نىاغسها

 السًيُت الخلهاث جإػِؽ هى نصىي  ؤهمُت له ًاهذ آدط غامال هىاى ؤن يما .3

 قكخحذ وؾحرها السًيُت للظطوضة اػدُكاء ؤلاػالمُت، واإلاساضغ اإلاؼاحس في

م الهطآن جالوة اإلاؼلمحن ؤػكاُ لخػلُم اإلاساضغ  ؤلاػالمُت، اإلابازت وبػع الٌٍط

ُ  ألاًام مط وغلى  جظم يبحرة ماػؼاث بلي الخلهاث هصه مً بػع جحى

 .بهسوهِؼُا ؤهحاء في اإلاىدـطة اإلاساضغ

 زوض  له السًيُت الٌخب داصت ؤهىاغها بمذخلل الػطبُت الٌخب بًطاز ؤن ويصلَ .4

 جسضغ حػلُمُت ماػؼت هىاى ماظالذ حُث بةهسوهِؼُا الػطبُت اللؿت اهدـاض في

 الٌخب هصه نطاءة وفي وؾحره، والخصىف والخىحُس الكهه يخاب مً الترار يخب

ت يكاًت بلي الهاضت  ًحخاج ترازُتال ت، الصطقُت الهىاغس مً غالُت لؿٍى  والىحٍى

 .الػطبُت اللؿت في الخػمو بلي الساضغ ًسقؼ وهصا

يبغي .5 ُ  حٍىماث بسؤث ألادحرة الؼىىاث في ؤهه بلي ؤلاؿاضة ٍو  ًس مس الػطبُت السو

ُ ا جلَ في زضاػتهم إلاىاصلت بهسوهِؼُا في اإلاؼلمحن ألبىاء اإلاؼاغسة  وحػلم لسو

 جلَ ومػاهس حامػاث في اإلاذخلكت الػلىم جلهىا إلاا الػطبُت اللؿت الؼالب هاالء
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،  الػطبُت اللؿت وـط في غىزتهم غىس الؼالب ؤولئَ ػاهم ونس السُو

 قيها ًسضػىن  ومػاهس مساضغ قخحىا منهم يثحرا ؤن بش ؤلاػالمُت، والسضاػاث

م والهطآن الػطبُت اللؿت  .يُتالسً والػلىم الٌٍط

 
 العسبيت اللغت حعليم

 قيطوع بليى اللؿيت جهؼيُم غلى ًهىم ألادطي  باللؿاث للىاػهحن اللؿت حػلُم ٌػس لم

يييب غهيييس بليييى ػييياثسا ًيييان يميييا  ًيييان اليييصي الخهؼيييُم شليييَ غلمُيييت غيييسم زبيييذ ؤن بػيييس نٍط
يت، اإلايازة غلى جاضة ٌػخمس هيت غليى وجياضة اللؿٍى  للخهؼيُم مجاقيت هيصا وفيي الخيسَضؽ، ػٍط

 .بالثباث ًدؼم يالص الػلمي

مُييل  الخىحييه هييصا اهبثييو ونييس اإلاهيياضاث دييالُ مييً اللؿييت حػلييُم بلييى آلان الاججيياه ٍو
 اللؿيييييت غلمييييياء مػظيييييم ًجميييييؼ حُيييييث الخُييييياة فيييييي اللؿيييييت وظُكيييييت بليييييى الىظيييييطة ميييييً الجسًيييييس

 ؿيإهه اللؿيىي  والاجصياُ الاجصاُ، هي للؿت ألاػاػُت الىظُكت ؤن غلى آلان الخؼبُهي

 اإلاخلهييييي ، اإلاطػيييييل،7 هيييييي غىاصيييييط غيييييسة ميييييً ًخٍيييييىن  اإلاذخلكيييييت الاجصيييييالُت اإلاىانيييييل ؿيييييإن
 الاجصييييياُ غملُيييييت فيييييي مهيييييم زوض  الػىاصيييييط هيييييصه ميييييً غىصيييييط ولٍيييييل.  الىػيييييُلت الطػيييييالت،

ُييييل بن. اللؿييييىي  ُييييت جحل  مهيييياضاث ؤن غلييييى ًييييسلىا الىحييييى هييييصا غلييييى اللؿييييىي  الاجصيييياُ غمل
 وهييصه. الٌخابييت ضةومهييا الهييطاءة، ومهيياضة الٌييالم، ومهيياضة الاػييخماع، مهيياضة7 هييي ؤضبييؼ اللؿييت

 غليى جطبؼهيا وزُهيت غالنياث هىياى وبهميا اليبػع، بػظيها غيً مىكصلت لِؼذ اإلاهاضاث

 7ًلي يما منها واحس لٍل والبُان. مخٍامل هحى
 

  الاسخماع مهازة حعليم

ً بحن البساًت في همحز ؤن ًجب  والاػخماع Hearning الؼماع7 هما ألامٍط

Listening واليـاغ ،  وـاغ قهى الاػخماع ؤما بالكهم، مطجبؽ ؾحر ػلبي وـاغ ألاُو

 محاوال حهسا ًبصُ زم لصلَ، ناصس وهى الـكطة بخلهي الساضغ قُه ًهىم بًجابي،

 مهاضة حػلُم غىس جالمُصه ٌػىز ؤن اإلاسضغ غلى. ضمىظها وقَ الـكطة، لخكؼحر

 ؤػالُب غسة وهىاى قػاُ، بـٍل ألاشن اػخذسام غلى ألاولي الخصت مىص الاػخماع

بلخ الحظ. بػس قُما لها الباحث ٌػطض وػىف اإلاهاضاث هصه سٍض  بػع ؤن ٍو

 ؤػاس ي، ضيً ؤجها ضؾم الاهخمام مً حهها ٌػؼىجها وال اإلاهاضة، هصه حهملىن  اإلاسضػحن
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ً ولػل الاجصاُ لخػلُم الظم ومسدل  مً غسزا ؤن الحظىا نس اإلاسضػحن مً الٌثحًر

 ؤو محاززت بلي ٌؼخمػىن  غىسما مولٌنه حُسا، الػطبُت اللؿت ًخحسزىن  جالمُصهم

 يمهاضة، الاػخماع بإهمُت الاغتراف مهاضة) الاجصاُ، في ًكـلىن  بالكصحى محاططة

 حػالج ما غازة قهي السضاػت حجطاث في الٍافي الاهخمام جإدص لم ؤجها بال اللؿت لخػلُم

 .الخسًث الػلم دالُ مً غابط بـٍل

 

  الكالم مهازة حعليم

 الخسًث ؤو اإلاحاززت7  وهي اللؿت في الٌالم مػنى جازي اإلاصؼلخاث بػع هىاى
ٍييييت مهيييياضة7  هييييى قييييالٌالم الاصييييؼالح فييييي ؤمييييا. الـييييكىي  الخػبحيييير ؤو الخييييىاض ؤو  جحهييييو لؿى

 اإلايييييطء وػيييييُلت هيييييى ؤو الاحخميييييا ي، الاجصييييياُ ليييييه وجحهيييييو هكؼيييييه فيييييي غميييييا الخػبحييييير للميييييطء

 .قُه ًحُا الصي اإلاجخمؼ في مخؼلباجه وجىكُص حاحخه إلؿباع
 حػييييل ممييييا الُىمُييييت الخُيييياة فييييي الٌييييالم قيهييييا ٌؼييييخذسم التييييي اإلاىانييييل جخػييييسزو  

 زادييييل بييييه الاهخمييييام ًيبغييييي ؤػاػييييُا ؤمييييطا الـييييكىي  والاجصيييياُ واإلاحاززييييت الٌييييالم حػلييييُم

 واإلاىانـييت بالخييسًث الخاصييت اإلاهيياضاث ايدؼيياب مييً اإلاخػلمييحن جمٌييحن بهييسف اإلاسضػييت 
 ووـيييييياػه هكؼييييييه جهييييييسًم وبمٍاهُييييييت اإلاػلىميييييياث، وغييييييطض الخػبحيييييير غلييييييى والهييييييسضة البىيييييياءة

ً الاجصاُ غىس شاجه غً والخػبحر وؤػطجه لعمالثه الكٌطي  ً واجصاُ باآلدٍط  .به آلادٍط
 مكهىميييه فيييي ًهيييل ال مدؼيييها مكهىميييا جمثيييل بيييل بؼيييُؼت، غملُيييت ليييِؽ الٌيييالم 

 ييـيياغ جكٌحيير7  الخالُييت الػىاصييط مييً مييٍع  غييً غبيياضة والٌييالم الاػييخماع، غملُييت غييً

 ألاقٍيييياض حمييييل يػملُييييت الصيييىث ًلميييياث، فييييي واإلاـيييياغط لؤلقٍييياض صييييُاؾتي اللؿييييت غهليييي،
يييييو غيييييً والٍلميييياث ؼيييييمػها جىؼيييييو ؤصيييييىاث ػٍط  يهُئيييييت الكػيييييل ؤو والخيييييسر آلاديييييطون، َو

 .  اػخماع واػخجابت حؼمُت

 غليها التريحز ًخم حُث الاجصاُ اإلاصهب في اإلاهاضاث ؤهم مً الٌالم مهاضة وحػس

 في الؼالب يكاًت بها جهاغ التي اإلاػاًحر وؤحس ؿت،الل حػلُم بطهام  اإلاطاحل حمُؼ في

 .الػطبُت اللؿت
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  القساءة مهازة حعليم

 باإلاػييياضف الهييياضت  جيييعوز قهيييي وصيييهلها الصخصيييُت بىييياء فيييي ؤػاسييي ي غاميييل والهيييطاءة
 ؤزاة ؤجها يما الهطاءة، دالُ مً بال مباؿطة ًٌدؼبها ؤن ٌؼخؼُؼ ال نس التي والخبراث

 .حُسا ًحصل ال حُسا ًهطؤ ال قمً السضاػُت، غلىمه جحصُل في الؼالب

 مييييً التيييي الػطبُيييت اللؿيييت إلايييخػلم وداصييييت ألاحىبُيييت للسضاػيييت الىاقيييصة هيييي والهيييطاءة
يطي  ًؼل ؤن ٌؼخؼُؼ داللها  جٍياز الهيطاءة قيةن زيم وميً الػطبُيت،  ؤلاػيالمُت الثهاقيت ٍو

 قٌيييط بلييى لييؼًخؼ اليييصي ألاحىبييي الييساضغ وقهيييم ضؾبيياث إلؿييباع ألاوليييى الىػييُلت هييي جٍييىن 
 .وجطاثهم الػطب

 فيييي اللؿيياث حػليييم ؤهييساف ؤهيييم هييي ألاحىبُييت اللؿيييت نييطاءة غليييى الهييسضة ؤن ؿييَ وال

 ؤميييييا الِؼييييحر، للجيييييزض بال الخييييسًث ؤو لالػييييخماع قطصيييييت جخيييياح لييييً حُيييييث الػطبييييي، الػييييالم
ت الهييييطاءة مهيييياضة قييييةن اإلاخػلمييييحن مييييً الػظمييييى الؿالبُييييت  والٌخييييب اإلاطاحييييؼ لهييييطاءة طييييطوٍض

 ًٍيييييىن  وييييييصلَ الخييييياض ي، للػيييييالم والخظييييياضي  والكٌيييييطي  التيييييرار غليييييى ػيييييالعوؤلا  الػلمُيييييت

 . الػطبُت اللؿت بؿحر للىاػهحن الهسف هكؽ
 

  الكخابت مهازة حعليم

ًان ػىاء ؤلاوؼان حُاة في ألاهمُت ؿسًس ادتراع الٌخابت  ؤم اإلااض ي في شلَ ؤ

 الؼابهت ُتؤلاوؼاه الخظاضاث لىا حكظذ التي هي قالٌخابت اإلاؼخهبل، ؤم الخاطط

 بىاػؼت حؼخذسم قهي اإلاػاصطة، حُاجىا في مهما زوضا الٌخابت جازي الظُاع، مً

ًان ػىاء الػالم، ؤهحاء ًل في اإلاالًحن  والٌخب واإلاجالث الصخل نطاءة في شلَ ؤ

 ألاقٍاض بًصاُ في الطثِؼُت وػاثلىا بحسي والٌخابت يخابتها، في ؤم والطػاثل

ً بلى إلاـاغطوا وألاحاػِؽ بل واإلاػلىماث،  . آلادٍط

 بال ألاحىبُت، اللؿت في بليها الخلمُص وحاحت حُاجىا في الٌخابت ؤهمُت مً وبالطؾم

 غلى ألاحُان ؤيثر في ًهخصط محسوزا ظل اللؿت حػلُم بطام  في بها الاهخمام ؤن

ت يمهاضة الٌخابت ؤهمُت ومؼ الٌخابت، مً آلالُت الجىاهب ىػُلت لؿٍى  وػاثل مً ًو

 الترار، وحكظ الىكؽ غً والخػبحر الاجصاُ في ؤلاوؼان ؤزواث مً وؤزاة الخػلُم،

 .ألادطي  الجىاهب مً ؤيثر الـكىي  الجاهب غلى جطيع التي اللؿاث حػلُم في هلهي ال ؤجها بال
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 اإلاخػلم ًصبح ؤن الاجصاُ هى اإلاىهج في الٌخابت حػلُم مً ألاػاس ي الهسف

 نازضا الخلمُص ًصبح لم وما اإلاٌخىبت، ظ الطمى  بىاػؼت هكؼه غً الخػبحر غلى نازضا

ً ؤقٍاضه بًصاُ غلى  هصه غلى ػُؼطجه قةن زنُهت وبصىضة اإلاٌخىب الـٍل في لآلدٍط

 مخػسزة اجصالُت ؤهساقا الٌخابت قةن ؤدطي  هاحُت ومً هانصا، ؤمطا جصبح اإلاهاضة

م، لٌخابت7 مثل  يخابت السغىة، الؼااُ، الؼلب، والىصُحت، والـٍىي، الخهٍى

طا  .  بلخ... لخهاٍض

 الخػلُمُت والىػاثل الخػلُمُت الىػاثل غً الباحث ًخٍلم ػىف ًلي قُما

 مىنكها ألن بها جهخم ؤن غلُىا بيبغي الصي والهطاءة الٌالم مهاضة حػلُم في اإلاؼخذمت

 7السضاػت لهصه الطثِس ي مىطىع ؤجهما ويصلَ ، الػطبُت اللؿت حػلُم في مهمت
 

 : يتالخعليم الوسائل مفهوم

 وألاحهييعة الخػلُمُييت اإلاييىاز مجمىغييت7  الخػلُمُييت الىػيياثل ؤن"  ضاؿييس غلييي"  ًييطي 
ـيييييؼت واإلاىانيييييل الخػلُمُيييييت يييييازة الالظميييييت الخػلُمُيييييت وألاو  الاجصييييياُ مىانيييييل قػالُيييييت لٍع

 .وداضحها السضاػت حجطاث زادل جحسر التي الخػلُمُت
 التييي وألازواث ساثواإلاػي ألاحهييعة بإجهيا الخػلُمُييت الىػياثل غييً( Cood) ًيىز ونياُ

هها غً ًمًٌ و غً الخػلُمُت الػملُت اػخمطاض ػٍط  .والبصط الؼمؼ حاػت ػٍط

طي   حجطاث في حؼخذسم التي اإلاىاز هي الخػلُمُت الىػاثل ؤن( Dent" ) زهذ"  ٍو
 اإلاٌخىبت الٍلماث مػاوي قهم لدؼهُل الخػلُمُت  اإلاىانل مً ؾحرها في ؤو السضاػت،

 .اإلاىؼىنت ؤو

 
 :  الخعليميت لوسائلا أنواع

ىن  الخػلُمُت، الىػاثل دبراء ًصىل  غلى وبأزاضها بها، حهخمىن  الصًً والتربٍى
 7الخالُت باإلاجمىغاث الساضػحن غىس الخمؽ الخىاغ

ت الىػاثل7  ألاولى املجموعت  وألاقالم والـطاثح، اإلاػخمت، الصىض 7  مثل البصٍط

 اللىحاث ألاضطُت، الٌطة الخطاثؽ، الؼبىضة، والثابخت، اإلاخحطيت ألاقالم الثابخت،
 .وؾحرها واإلاخاحل، اإلاػاضض والػُىاث، الىماشج البُاهُت، الطػىم والبؼاناث،

 حاػت غلت حػخمس التي ألازواث وجظم7  الؼمػُت الىػاثل7  الثانيت املجموعت
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 الدسجُل ؤحهعة الطازًى، ؤو اإلاصًاع السادلُت، اإلاسضػُت ؤلاشاغت7 وحـمل الؼمؼ

  .وؾحرها .الصىحي
ت الؼمػُت الىػاثل7  الثالثت املجموعت  التي واإلاىاز ألازواث يىجظم7 البصٍط

 والىاػهت، اإلاخحطيت ألاقالم7 آلاحي وجحىي  مػا والبصط الؼمؼ حاػتي غلى حػخمس

 غطض حهاظ الخلكاظ، الػطاجؽ، مؼطح صىجُت، بدسجُالث واإلاصخىبت الثابخت، ألاقالم
  .اوؾحره  ،" الكُسًى"  ألاقالم

 
 :  الكالم مهازة حعليم في الخعليميت الوسائل اسخخدام

 داللها مً يثحرة حػلُمُت وػاثل ولها ألاضبؼ، اإلاهاضاث ؤهم مً حػخبر الٌالم مهاضة

 التييييييي اإلاهمييييييت الىػيييييياثل بػييييييع آلاحييييييي فييييييي وهييييييىحع اإلاهيييييياضة، هييييييصه حػلييييييم اإلاييييييخػلم ٌؼييييييخؼُؼ
 7 ًاآلحي هي والىػاثل اإلاهاضة، هصه في حؼخذسم

 : الخعليمي اجفاله .1

 مطاحلهيا، حمُؼ في اللؿت حػلُم في اإلاؼخذسمت الىػاثل مً هى الخػلُمي الهاجل
 ديييييالُ ميييييً اليييييسضغ ؾطقيييييت زاديييييل للميييييخػلم الخػلُمُيييييت الخبيييييراث جهيييييسم الىػيييييُلت وهيييييصه

 بليى اليصهاب زون  ظيطوقهم حاليذ اليصًً الؼيالب مؼاغسة بلى بطاقت الهاجل، دؼىغ

ُ  الػلم، لخلهي اإلاسضػت  وظطوف مجخمػهم مؼ لخٌُكهم الالظمت الخبراث ىغل والخصى
 حتييى وؤػييخاشه ظمالثييه مييؼ ًخٍلمييىن  ؤن الؼييالب ٌؼييخؼُؼ ؤًظييا الىػييُلت وبهييصه غملهييم،

ت مهاضة مً السضغ ناغت في زضغ ما ًؼبو  . الٌالم مهاضة هي داصت لؿٍى

 : التربويت ألالعاب .2

يييت، ألالػيياب  ٌؼيييمى ميييا وهييي ػطبُيييتال اللؿييت حػليييُم فيييي الخسًثييت الىػييياثل مييً التربٍى

ييت، باأللػيياب  طييمً اإلاخػلمييحن مييً ؤيثيير ؤو ازىييحن مييً مييىظم جىيياقؽ وـيياغ وهييى التربٍى
 ؤو اإلاهيياضة بؼييبب ومؿلييىب بكيياثع غييازة وجيخهييي مؼييبها، محييسزة وؤهييساف مخبػييت نييىاهحن

 .لٍليهما ؤو الخظ

 والٌخابت الٌالم ومهاضحي غامت بصكت الػطبُت اللؿت حػلُم جىاػب الىػُلت وهصه
 7 الخالُت غىاصط جخإلل ؤن البس هاجخت اللػبت جٍىن  لٍي. داصت صكتب

  الالغبحن مً مجمىغت -1

  اللػبت جحٌم ونىاهحن ؤهظمت -2
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  مٍاوي بػس -3

  للػبت محسز ظمً -4

 والدؼيييييلُت الترقُيييييه بليييييى تهيييييسف اػيييييخجمامُت ؤوـيييييؼت لِؼيييييذ الخػلُمُيييييت قاأللػييييياب

ُييييو صييييممذ ؤوـييييؼت هييييي بييييل قهييييؽ، ُييييت ؤهييييساف لخحه ُييييث حػلُم ُييييل جىظُييييل ًييييخم ح  اإلا
 بالطؾبيت، مػيعض  قاغل حػلم ؤحسار في باإلاخابػت واإلاهطون اإلاخػلمحن غىس للػب الكؼطي 

 .والاهخمام والخماغ

 : الثابخت ألافالم .3

 صىض  مجمىغت غلى ًحخىي  ػِىماجي  قُلم مً نؼػت غً غباضة الثابخت، ألاقالم

 للمـيييياهس حػييييطض واحييييسة، قٌييييطة بُنهييييا جييييطبؽ مدؼلؼييييل مىطييييىع شاث غازًييييت ؤو ملىهييييت

ييييييه مييييييا إلزضاى الصييييييىض  هييييييصه بىاػييييييؼت مييييييا إلاىطييييييىع واقُييييييا ؿييييييطحا لييييييه لخهييييييسم  شلييييييَ ًحٍى
خٍيييىن  وانػُييت، ودبيييراث ومػلىميياث غلمُيييت حهيياثو ميييً اإلاىطييىع  ميييً الثابيييذ  الكييُلم ٍو

 ميً الىيىع هيصا وػيمي.  ومدؼلؼيل متيرابؽ مىطيىع شاث اإلالىهيت الـيطاثح مً مجمىغت

 ًهييىم حتييى الػييطض ؿاؿييت غلييى زابخييت جبهيي  صييىضه مييً ضةصييى  ًييل ألن بالثابييذ  ألاقييالم
ٌها الػاضض  . لصلَ اإلاىاػب الىنذ في بخحٍط

 دييييالُ مييييً اإلاؼييييخذسمت ألادييييطي  الخػلُمُييييت اإلاييييىاز مييييً يؿحرهييييا الثابخييييت ألاقييييالم بن
ُييييت الىػيييياثل ؤحهييييعة ُييييت اللؿييييت حػلييييُم فييييي وداصييييت الخػلُم  بلييييى اػييييخذسامها ًحخيييياج الػطب

 بىجياح زوضهيا جيازي ؤن حؼيخؼُؼ حتيى اإلايسضغ نبيل ميً يالػلمي إلاحخىاهيا واغُيت زضاػت

 . والخػلم الخػلُم غملُت في

  :  العسض لوحاث. 4

 ألاحسار غليها جٌخب بغالهاث لىحت مً الػالم في واحس مسضػت جذلى ال جٍاز

 قمً حامػخىا في اللىحاث جلَ جخىاقط لم وبشا واإلاجخمؼ، باإلاسضػت الخاصت الهامت

 باب مً ؤو اإلاظؿىغ الخـب مً يبحرة لىحت بػمل الجامػت هجاض ًهىم ؤن الؼهل

 .لىجها حاُ ػبىضة مً ؤو ٌؼخذسم ال نسًم

 ؤؾلكت غلُه ٌػطض ؤن ٌؼخؼُؼ مىاػب بمؼؼح اإلاػلم الػطض لىحاث جعوز

 غً بغالهاث ؤو ألاحىبُت، اللؿت الساضغ حهم إلاىطىع جصخُحا ؤو الجسًسة، الٌخب

ت ألاوـؼت  الصلت ًبحن ؤن اإلاػلم وغلى اػدُػابها، غلى غالساض  حؼاغس التي اللؿٍى
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 ألاولي اإلاطاحل قكي ألاحىبُت، اللؿت جسَضؽ وبطهام  اإلاػطوطاث هصه بحن الىزُهت

 مىطىغها وادخُاض اإلاػطوطاث هصه جىظُم في ألايبر بالسوض  اإلاػلم ًهىم اللؿت لخػلم

جُا الساضػحن ٌصجؼ شلَ وبػس بالسضاػت، اضجباػها وبُان  الكػاُ ؿتراىالا  غلى جسٍض

. وجىظُمها وججمُػها اإلاطثُت اإلاازة وغطض اإلاىاػبت اإلاىطىغاث ادخُاض في ؤلاًجابي

م ًهىمىا ؤن الساضػحن مً الىابهحن بػع مً اإلاػلم ًؼلب ونس  .لكاغلُت مىطى ي بخهٍى

 ( :املمغنطت) واملغناطيسيت الوبسيت اللوحاث. 5

ت اللىحاث حؼخذسم  الؼبىضة اػخذسام ؾطاضؤ لىكؽ واإلاؿىاػِؼُت الىبٍط

ت  ًحخاج ما ًل ًحظط اإلاػلم ألن الساضػحن ونذ مً الٌثحر جىقط ولٌنها الؼباؿحًر

ؼخؼُؼ الخصت، بسء نبل بلُه ت لىحت غمل الساضػحن بمػاوهت اإلاػلم َو  مً وبٍط

 مً لىح لخؿؼُت الجىخ ؤو الٌؼخىض  نماؾ باػخذسام وشلَ ضدُصت محلُت داماث

ُ  متر2) مطبؼ متر 2 مؼاحخه الخبُبي وؤ اإلاظؿىغ الصىا ي الخـب  متر 5 ، ػى

 مً بؿالف مهىي  وضم غلى لصهها بػس الجمل ؤو الصىض  ظهىض  وحؿلل(. غطض

 طؿؽ بشا بؼهىلت اللىحت غلى وجثبذ الخـً الصىكطة وضم ؤو الجىخ ؤو الٌؼخىض 

ؼخؼُؼ. الؼهىلت بىكؽ مٍاجها حؿُحر ؤو ضقػها ًمًٌ يما بذكت، غليها الصخص  َو

 الصىض  بػع وضػم والجمل الٍلماث يخابت في الساضػحن ببػع الاػخػاهت ماإلاػل

 ضػم في اإلاسضػت في الكىُت التربُت مسضس ي مؼ اللؿاث مسضػى ًخػاون  ونس. اإلاؼلىبت

ت للىحت الالظمت الجمل ويخابت الصىض   .الىبٍط

ت اللىحاث وحؼاغس  الجملت في الٍلماث جطجِب ؿطح غلى اإلاػلم واإلاؿىؼت الىبٍط

 مما وؾحرها الىنل غالماث واػخذسام وحصقها وألاػماء ألاقػاُ جهاًاث طاقتوب

 . الػملُاث لهصه الساضغ قهم زنت غلى ٌؼاغس

 :الحائط صوز . 6

 اإلاخػلم حهس بلى حاحت في قةجها صامخت ػايىت حػلُمُت وػاثل الصىض  ألن

صكها غنها لُخحسر بػث ٍو  ٌصجؼ يلٍ حهسه ًبصُ ؤن اإلاػلم وغلى. قيها الخُاة ٍو
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 نبل قػلىه ما وجذُل الصىض  جبُنهم الصًً ألاشخاص بػهله الخكٌحر غلى الساضػحن

 الساضػحن بخػٍطل ًبسؤ ؤن غلُه شلَ اإلاػلم ٌؼخؼُؼ ولٍي ػِىجعوهه، وما شلَ

ُ  في الصىضة في لسحهم اإلاإلىقت باألؿُاء  مؼ الجسًسة ألاؿُاء مػنى ٌـطح زم ألامط، ؤو

ب وبػس. الساضػحن  بؼُام جخػلو حملت في اإلاكطزاث مً الجسًس هؼو غلى ؿكهي جسٍض

 في مػُىت هاحُت غلى ًطيع زاضغ ًل ؤن الػلمُت الخجاضب ؤزبدذ ونس الصىضة،

 ًحسز ؤن مً للمػلم والبس وضؾباجه، اهخماماجه مؼ جدىاػب ًطاها التي الصىضة

 .غليها اهدباههم الساضػىن  ًطيع حتى الصىضة في تهمه التي الىاحُت

 

 : الساعت اءمين. 7

ب في هاجخت حػلُمُت وػُلت الؼاغت وحه ؤو مُىاء حػخبر  غلى اإلاخػلمحن جسٍض

مًٌ. والىؼو الخسًث  اإلااػىهِذ، ؤو اإلاظؿىغ الخـب مً لىح مً صىػها ٍو

ٍىن   ًصمم ؤن الظطوضي  ومً مُىاءها، غً مذخلل بلىن  الؼاغت وؤضنام الػهطبان ٍو

 ؤبػس مً واضخت ؤضنامها جٍىن  وؤن حسة، غلى غهطب ًل ًخحطى بحُث الؼاغت وحه

 الػطبي الىظامحن بحن الكطم  ًسضى ؤن مً الػطبي للخالمُص والبس. الدجطة في مٍان

 .والسناثو الؼاغاث غً الخسًث غىس وألاحىبي

 

 : السحالث. 8

 وؤهاغ جعاض ؤمايً قهىاى اإلاسضػت، ؤػىاض داضج والخطيت باليـاغ الخُاة جمىج

 الٌثحر ٌػطف ؤن الؼالب ٌؼخؼُؼ ونس. والخحلُل ضاػتللس وؤؿُاء مػهم، للخسًث

 الػالم بلي الخطوج ولًٌ واإلاخحطيت، الثابخت وألاقالم الصىض  في ًطاه بما الخُاة غً

. الخهُهي اللؿىي  الاجصاُ حػلم في ؤدط بسًل ٌػازله ال الىاغ مؼ والخسًث

ؼخؼُؼ  وادخُاض لطحلت،ل الخذؼُؽ ؤزىاء الٌثحر الساضػحن ٌػلم ؤن الىاجر اإلاطبي َو

اضة، الصالخت ألامايً  ًسغم اليـاغ هصا بن يما. اإلاالُت جٍالُكها وحؼاب للٍع

 ومً. بسئها نبل غليها مخكو مهام بةهجاظ ًٍلل الصي الؼالب غىس باإلاؼاولُت الـػىض 

اضة ألامايً ؤوؼب ًاث اللؿاث ومساضغ ألاحىبُت، الؼكاضاث للٍع  الؼُاحت، وؿط
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اضاث هصه بجمام وبػس. ألاحىبُت للهُئاث ابػتالخ الاػخػالماث ومٍاجب  ًٍلل و الٍع

ط بخهسًم الساضػىن   جكاصُله بسوضهم ًىانـىن  الصًً ظمالئهم لباقي غنها ؿكهي جهٍط

ىن  ـتًر  .قهطاجه لبػع والخصف ؤلاطاقت في َو

 :  اللغويت ألالعاب. 9

ت ألالػاب بػع ًلي قُما   7والخسًث الىؼو مماضػت غلى حؼاغس التي اللؿٍى

 : الساقي لعبت. أ

ؼلب السضاػت حجطة في الؼاقي زوض  الساضػحن ؤحس ًلػب  ما غمُل ًل مً ٍو

س س ما ًؼلب ؤن الػمُل وغلى. ؿطاب ؤو ػػام مً ًٍط  الـاي، مً ًىب7 )مثل ًٍط

صهب ،(الخلىي  وبػع ؿؼحرة  غً مذخلكت ػلباث ًؼلب ؤدط غمُل بلي الؼاقي ٍو

 ُ ، صخً نهىة، قىجان) مثل ألاو ُ  الػمُل بلي الؼاقي ٌػىز زم( ُلتهطح قُى  ألاو

ػُس( والخلىي  والـؼحرة الـاي، ًىب بلَُ)  ناثال  ػلبه ما الثاوي الػمُل غلى َو

ماضغ. الساضػحن بحن مً ؤدط ػام محله حل ػلب في ؤدؼإ وبشا. ؤًظا  الساضػىن  ٍو

ت اإلاكطزاث اػخذسام اللػبت هصه ؤزىاء  نلمى  في والـطاب الؼػام غلى السالت اللؿٍى

 .الخُاة وانؼ في ًجطي  ما ًهاضب اجصاُ

 : املالحظت قوة. ب

س ال الصؿحرة ألاؿُاء مً غسزا الساضػحن ؤحس ًظؼ  غلى غـط دمؼت غً ًٍع

ؼلب الهماؾ، مً بؿؼاء غليها ًلهي زم مىظسة،  هصه ؤػماء شيط الساضػحن مً ٍو

 غسز ؤيبر صيطًخ الصي وللساضغ. اػخذسامه ومجاالث منها ًل قاثسة زم ؤوال، ألاؿُاء

 في الساضػحن وادخباض اإلاىظسة غلى ؤدطي  ؤؿُاء جطجِب في الخو ألاؿُاء هصه مً

ت، الصايطة نىة جبحن اللػبت وهصه. جصيطها  في ومػىاه الش يء اػم بحن وجطبؽ البصٍط

 .ألاحىبُت اللؿت
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 : ؟ أعمل ماذا. ج

 الساضػحن مطان غلى وحؼاغس( ػاالا الػـطون) باػم ؤحُاها اللػبت هصه حؼمي

 اإلاهً مً مهىت غلى الساضػحن غسز هصل ًخكو( هل) بٍلمت جبسؤ التي ألاػئلت غلى

ٌخبىجها يخسبىن  للمسضغ، حػؼي صؿحرة وضنت غلى ٍو  باقي ؤػئلت غً لُجُب ؤحسهم ٍو

س وال( هل) بٍلمت ػااُ ؤي ًبسؤ بحُث الساضػحن هىم(. ال)ؤو( وػم) غً ؤلاحابت جٍع  ٍو

( ؟ اإلاؼاء ؤو الصباح في حػمل هل( )؟ ًىم ًل حػمل هل)  اإلاىسوب، بؼااُ زاضغ ًل

 .مهىخه ًٌدـكىا حتى وهٌصا

 : ؟ صديقي هو من. د

ُ  العحام، في له صسًها اقخهس نس بإهه الساضػحن ؤحس ًخظاهط حاو  ؤن حاهسا ٍو

ُ  والخلهُت، الجؼماهُت صكاجه مػسزا بالخكصُل، الساضػحن لباقي ًصكه حاو  باقي ٍو

 ؤحس غلى الىصل هصا ًىؼبو ؤن والبس. اإلاكخهس الصسًو بلي اءالاهخس الساضػحن

 في ظمُله غً ًبحث مً بسوض  هى ًهىم حتى غلُه الخػطف ًخم بن وما الساضػحن،

هت وألادالقي الجؼمي للىصل الساضغ مماضػت غلى اللػبت هصه وحؼاغس العحام  بؼٍط

 .الىصل بهصا اإلاهصىز الصخص اإلاؼخمؼ منها ًكهم

 : الرهب من السكوث. هـ

 ؤحس داػبه قةشا بلؼاهه، ًخحسر غىه محامُا الكطنت في زاضغ ًل ًذخاض

ُ  ؤلاحابت، لُخىلي محامُه بلي الخكذ حاو  اإلاؼاوُ الصخص ًىنؼ ؤن زاثما الؼاثل ٍو

 الؼااُ غً وؤحاب ؤدؼإ قةشا. محامُه مً بسال الطز غلى بًاه مصجػا الخؼإ في

 الخطيت مً قيها إلاا الساضػحن مً الؼً صؿاض اللػبت هصه وجىاػب. اللػبت مً دطج

ً بًهاع ومحاولت واإلاىاقؼت  اػخذسام غلى الساضػحن حصجؼ بجها يما الخؼإ، في آلادٍط

 .الؼاثل بحابت في ضؾبتهم اؿخسث ولى حتى الؼٍىث غلى وجسضبهم ألاػئلت
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 القساءة مهازة حعليم في الخعليميت الوسائل اسخخدام

 7 هي الىػاثل جلَ ؤهم ومً الهطاءة، مهاضة لخػلُم يثحرة وػاثل هىاى ؤن والؿَ
 

 : البطاقاث. 1

 ًلمت ؤو غباضة منها ًل غلى ًٌخب اإلاهىي  الىضم مً نؼؼ مً البؼاناث جصىؼ

. الساضغ وبؼانت اإلاػلم، بؼانت7 ضثِؼُان هىغان وهىاى. ألاحُان بػع في حملت ؤو

 مادطة في ًجلؽ إلاً ٌؼمح يبحر بذجم اإلاػلم بؼانت غلى الٍلماث حطوف وجٌخب

 ػىدُمتراث 59 غً اإلاػلم بؼانت حجم ًهل وال بىطىح، ًهطؤها ؤن السضاػت حجطة

كظل ػىال، زالزحن في غططا  البؼاناث هصه غلى ًٌخب حطف ًل اضجكاع ًهل ؤال ٍو

 ٌؼخؼُؼ لصلَ الالظمت اإلاهىي  الىضم نؼؼ جخىاقط لم بشا وحتى. ػىدُمتراث زالزت غً

 اإلاػلم ٌـترى ونس الهسًمت، اإلالكاث ؤو الٌطاَضؽ ؤؾلكت مً ثبؼانا ًصىؼ ؤن اإلاػلم

 الهسف حاهب بلي الهجاء الٌخابت ًخػلمىا حتى البؼاناث هصه يخابت في الساضػحن

 .الهطاءة غلى اإلاطان وهى اػخذسامها مً ألاػاس ي

ً البؼاناث هصه اإلاػلم ٌؼخذسم  وغباضاث ًلماث نطاءة غلى الساضػحن لخمٍط

ت باإلاكطزاث الساضغ مػطقت لخىمُت اإلاػلم بؼاناث حؼخذسم بإيملها، وحمل  اللؿٍى

ب ومػىاها، ت، ألاهماغ غلى والخسٍض ت والهطاءة الىحٍى  جصخب ونس. الجماغُت الجهٍط

ت الطػالت مػني جايس لٍي بؼانت ًل غلى الخىطُحُت الطػىم بػع الٍلماث  اللؿٍى

يبغي. منها اإلاطاز وجىضر  مٌخىب هى ما هكؽ مػلم بؼانت ًل ظهط غلى ًٌخب ؤن ٍو

 وحهها بلي الىظط بلي ًظؼط ال حتى زنُو بذؽ الساضػحن ٌػططه الصي وحهها غلى

 . ؤوال

ػطض الخالمُص غلى زاضػحن بؼاناث جىظَؼ بلي اإلاسضغ ًلجإ ونس  غليهم َو

 ؤلاحاباث وانؼ مً غلُه ؤلاحابت ًجسوا ؤن اإلاػلم،وغليهم بؼانت غلى مٌخىبا الؼااُ

 الؼااُ اإلاػلم ًٌخب بىجاح ػااُ غلى ؤلاحابت ًخم ؤن وبػس. اناتهمبؼ في اإلاىحىزة

 ًل حماغُا ًهطءوا ؤن الخالمُص مً ًؼلب الخصت جهاًت وفي. الؼبىضة غلى وؤلاحابت
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 البؼاناث وحؼاغس. الصخُحت وبحاباتها ؤػئلت مً غلُه الخػطف لهم ػبو ما

ب غلى وبحاباتها ألاػئلت  غلى الخػطف وغلى بإيملها غباضاث نطاءة غلى الؼلبت جسٍض

 .بؼطغت مػىاها وقهم الٍلماث

 الجعء ًٌخب7  الخٌملت بؼاناث  ُ  هصه وجٌملت بؼانت، غلى حملت مً ألاو

 هصه مً ًل وجحىي . الساضػحن بؼاناث مً ألادطي  بؼانت غلى الجملت

ُ  الجعء البؼاناث  غلى ؤدطي  حملت وجٌملت وحهيها ؤحس غلى حملت مً ألاو

ُ  الجعء نطاءة الساضػحن ؤحس مً اإلاػلم ًؼلب. الثاوي الىحه  حملت مً ألاو

 ُ حاو  الساضػحن ؤحس ؤو اإلاػلم ًٌخب زم جٌملتها، غلى الػثىض  البانىن  ٍو

 .السضغ آدط في الجمُؼ لُهطؤها الؼبىضة غلى الٍاملت الجملت

 ت اإلاكطزاث بؼاناث  في ؤو اإلاػلم بؼانت حجم في هصه جٍىن  ونس7  اللؿٍى

حخىي  اضغ،الس بؼانت حجم  حملت ؤو ًلمت غلى البؼانت وحهي ؤحس ٍو

 مً اإلاػلم ًؼلب. الجملت ؤو الٍلمت مػني جبحن صىضة غلى آلادط والىحه

ه الصي الىصل ًهطؤ ؤن الساضػحن ؤحس ؼلب البؼانت وحهي ؤحس ًحخٍى  ٍو

 اإلاػلم ٌػطض شلَ وبػس. بلُه جطمع التي الصىضة غلى الخػطف البانحن مً

ؼلب ساضػحنال غلى وحسه الطػم  .الساضػحن لباقي ًصكه ؤن ؤحسهم مً ٍو

 زاضغ بؼانت بحساهما بؼانت ًل مً وسخخحن اإلاػلم ٌػس7  الخمازل بؼاناث 

ػطض مػلم، بؼانت وألادطي   غليها يخبذ التي اإلاػلم بؼانت الساضػحن غلى َو

 ما بحن مً جمازلها التي البؼانت غلى ًخػطقىا ؤن وغليهم غباضة، ؤو حملت

ؼلب الساضػحن مجمىع غلى البؼانخحن اإلاػلم ٌػطض زم. غىسهم  منهم ٍو

 .غليها مٌخىب هى ما جطزًس

 صىضة غليها وجىضر الساضغ بؼاناث بذجم هصه جٍىن 7 الىانػُت البؼاناث 

ُ  ؤو مصطفي، لـَُ مصؿطة ُ  ؤو محاططاث، مىاغُس حسو  جبحن حساو

 لخهسًم اػخماضاث ؤو ووصىلها، والهؼاضاث الؼاثطاث ضحُل مىاغُس

 ؤو غمل، غً البحث ؤو شخصُت بؼانت الػخذطاج اإلاذخلكت الؼلباث

ب وبن. شلَ بلي ما ؤو الؼِىماثُت ألاقالم بغالهاث  نطاءة غلى الساضغ جسٍض
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 ًحخاج اػخماضاث في البُاهاث ملئ غلى الخػىز غلى ٌؼاغسه الىماشج هصه

 شهابه غىس الخُاة ظطوف مىاحهت غلى حػُىه يما الػملُت، الخُاة في بليها

 . ؤحىبي بلس بلي

 
 : السبوزة. 2

 ال مييييً وميييينهم مؼلهييييا، زضػييييه فييييي الؼييييبىضة ٌؼييييخذسم ال مييييً اإلاسضػييييحن مييييً هىيييياى

 الٌخيييييييب فيييييييي شييييييييطا للؼيييييييبىضة ججيييييييس ال بيييييييل الخيييييييسَضؽ، فيييييييي اإلاػُىيييييييت الىػييييييياثل ميييييييً ٌػيييييييسها

ػليييً الؼيييمػُت الىػييياثل فيييي اإلاخذصصيييت  ال شاتهيييا بحيييس الؼيييبىضة ؤن صيييطاحت بػظيييهم َو
ت، اثلالىػ مً حػس  .مػلىماث ؤًت للؼالب جهسم ال قاضؾت الؼبىضة ألن البصٍط

ت الىػيياثل مييً لِؼييذ الؼييبىضة بن7  الهاػييمي غلييي. ز الىظييط وفييي  اإلاػُىييت البصييٍط
 وقاثيسة اػيخػماال وؤيثرهيا الىػياثل، هيصه ؤنيسم ميً ييصلَ هي بل قحؼب، الخػلُم في

 . 

ر في الؼبىضة مً مذخلكت ؤهىاع اػخذسمذ قهس  جعاُ وال ؤلاػالمُت غاإلاساض  جاٍض
 ميً يبحير غيسز فيي الهطآهُيت اإلايساضغ فيي الؼيالب ٌؼيخذسمه منهيا صيؿحرا هىغا هجس حُث

ر وفي ؤلاػالمُت، ألانؼاض  اإلاساضغ في الؼبىضة اػخذسام ًىدـط لم الؿطبُت التربُت جاٍض

"  يخاب في ظهطث للؼبىضة صىضة ؤن مً ضؾم غلى اإلاُالزي غـط الخاػؼ الهطن  في بال
( 5658)  غيييام وـييط الييصي( 5679 -5592) يمييىمىِؽ ؤميييىغ للمطبييي"  مصييىضا مالػييال

 .حسًسة بمىهجُت الالجُيُت اللؿت لخسَضؽ محاولت في
 

 :  القساءة معامل. 3

ت مازة جحىي  صؿحرة يخِباث مً الهطاءة مػامل جخٍىن   في مخسضحت لؿٍى

 به حؼمح ما هسضب الهطاءة مهاضة بجهان في بؼطغت الخهسم غلى الساضغ حػحن الصػىبت

حخىي . نسضاجه ذُت ؤو غملُت مهاالث ؤو نصحرة نصص غلى منها يخِب ًل ٍو  جاٍض

 جهسمه مسي الساضغ ًدبحن حتى صػىبتها زضحت حؼب الٌخِباث هصه وجطنم مصىضة،

ُ  الٌخِب ًٍىن  بحُث الهطاءة في  الٌخِب بلي الهاضت  وصل بشا حتى ؤػهلها، ألاو

ً  وظازث جحؼً، نس الهطاءة في مؼخىاه ؤن ؤًهً ابواػدُػ بكهم ونطؤه مثال الػـٍط
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ت حصُلخه ت، اللؿٍى لجإ والىحٍى  لٍل مذخلكت ؤلىان اػخذسام بلي اليـط زوض  بػع ٍو

. صػىبت ؤيثرها وألادظط ؤػهلها مثال قاألبُع7 ألاضنام مً بسال الهطاءة في مؼخىي 

حخىي  هاغ. مىه الاهتهاء بػس الساضغ ًازًه الهطاءة في ادخباض غلى يخِب ًل ٍو  ٍو

هت بهصه  وبن ؤغلي، مطحلت بلي اهخهل الىجاح زضحت غلى حصل قةن. جهسمه مسي الؼٍط

 بضؿازاث الٌخِباث وجحىي . اللىن  ؤو الطنم هكؽ له آدط يخِب بلي غاز ًىقو لم

هت جبحن للهاضت   ؤال الساضغ وجىصر وجصخُحه الامخحان بحطاء ويُكُت اػخػمالها ػٍط

 .الامخحان في الىجاح زضحت غلى حصل بشا بال ؤغلي مؼخىي  بلي ًيخهل

 

 :الكازيكاجوزيت الصوز  مجالث. 4

 والنذ اإلااطُت الػـط الؼىىاث ببان الػطبي الػالم في اإلاجاالث هصه اهدـطث

 اليـط زوض  بػع نامذ يما الؼىاء، غلى واإلاطاههحن ألاػكاُ مً يبحرا، بنباال

 ،(ػىسباز7 )منها الـاجؼ ؤمثلت ومً. ألاحىبُت ؤصىلها غً اإلاجالث هصه بػع بترحمت

 ؤزوي حس مؼ اإلاػني ههل في والطػىم الصىض  غلى اإلاجالث هصه وحػخمس(. ػىبطمان) و

 اإلاجالث هصه غلى الػالم في اإلاطبحن مً الٌثحر اغترض ونس. والجمل الٍلماث مً

مت اهخمامها ؿسة منها غسة ألػباب  الصىضة غلى واغخمازها وؤلازاضة، والجيؽ بالجٍط

 جحخىي  ال التي الػازًت الٌخب بهطاءة شضغا ًظُو الساضغ ًجػل مما  اإلاػني ؿطح في

 الباحثحن، مً الٌثحر بها نام التي الخجاضب ؤن بُس. اإلالىهت الصىض  هصه مثل غلى

 بل ألاططاض، هصه مً ؤًا جثبذ لم اإلاخحسة، الىالًاث في زىضهساًَ ضوبطث ومنهم

ت حصُلخه وجخظاغل بالهطاءة ؿؿكت ًعزاز ًهطؤها الصي الساضغ ؤن ؤوضخذ  اللؿٍى

هها غً  .ػٍط

  

 ( :  إلاعالناث) امللصقاث. 5

 يبحرة وحجم مذخلكت بإلىان ويخابت صىضا جحىي  التي ؤلاغالهاث هي اإلالصهاث
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ً غً غازة مؼاحتها جهل وال بػُسة، مؼاقت مً نطاءتها غلى حؼاغس  في غططا متًر

ؼخذسم. ػىال ؤمخاض زالزت  اإلااضة اهدباه لدـس بمٍاهاث مً ٌؼخؼُؼ ام ًل مصممها َو

 اإلاطوض، ؤدؼاض ججىب ؤو غنها، مػلً ػلػت ؿطاء مً قيها حاء ما اجباع غلى وحصجػهم

ؼخؼُؼ. شلَ بلي ما ؤو الصخُت، الػازاث ؤجباع ؤو  هصه غلى ًحصل ؤن اإلاػلم َو

ًاث ألاحىبُت والؼكاضاث الؼُاحُت اإلاٍاجب مً اإلالصهاث  الؼحران دؼىغ وؿط

 مىؼهت في اإلاسضػت ًاهذ وبن ؿِئا، شلَ ًٍلكه ؤن زون  اإلاحلُت واإلاصاوؼ لىظاضاثوا

ًاث الؼكاضاث غً بػُسة هاثُت  مؼ بالخػاون  اللؿاث مػلم ٌؼخؼُؼ الٌبحرة والـط

 ملصهاث جصمُم غلى الساضػحن مً اإلاىهبحن بػع ٌصجؼ ؤن الكىُت التربُت مسضػت

 اللؿاث مػلم ًلجإ قىُت مىاهب لسًه مً غلى ؤحسهما ٌػثر لم وبن. ألاحىبُت باللؿت

 وؤدط اإلاصىض )  اإلاحلُت اإلاجالث مً الصىض  بػع حمؼ منهم ػالبا الساضػحن بلي

 ؤن الٍىفي ؿِبت ؤبي وال. مػهم ًذخاضه مىطىع غً بغالن لخصمُم( مثال ػاغت

ت اإلالصهاث  بؿطاى ولًٌ والجمالُت، الكىُت الىاحُت مً بدطاحا، ؤقظل الخجاٍض

ا ٌؼاغس ًسضػىهه مىطىع غً ملصهت غمل في الساضػحن ٍط  الطػالت حػلمهم غلى جحٍط

 .ملصهاث غً ًصممىهه ما ًحىحها التي

 

 : الوبسيت اللوحت. 6

يت اللىحيت جصيمُم في الكٌطة بىِذ  ػيؼححن الخصيام اػيخؿالُ ؤػياغ غليى الىبٍط
حن يت الخامييت هيصه جٍييىن  ونيس مػييا، جالمؼيهما مييا لخاميت وبيٍط  خىض الٌؼيي ميً نماؿييا الىبٍط

كظيييل والجيييىخ ُ  الىيييىع ٍو يييازي زمىيييه، ليييطدص ألاو  هكيييؽ للصيييىكطة اإلاذـيييً الؼيييؼح ٍو
 نؼػيييت اػخحظيييطها قيييةشا للهمييياؾ، اليييىبطي  بالؼيييؼح الالخصيييام وهيييى اليييىظُكي الؿيييطض

ًاج) اإلاػايؽ الخـب مً ؤو الٌطجىن  مً  غليهما ؤو ػؼحيها ؤحس ويؼِىا مثال( ألابال

هيييت وبيييطي  بهمييياؾ يييت اللىحيييت"  ماػييي غليهيييا هؼليييو قةهىيييا ميييا، بؼٍط  قةهيييه زيييم وميييً" .  الىبٍط
يييت اللىحيييت غيييً قٌيييطة هٍيييىن  ؤن ًمٌىىيييا  مؼييياحت شي وبيييطي  ػيييؼح غيييً غبييياضة بإجهيييا الىبٍط

هت ومثبذ مـسوز مىاػبت  .  الىظُكي للؿطض مالثما ججػله بحُث ما بؼٍط

 
  الجيوب لوحت. 7
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ت الىػيياثل بحييسي الجُييىب لىحييت حػييس  جمخيياظ وػييُلت وهييي  الػايؼييت ؾحيير البصييٍط
 ميييييً الٌثحييييير حػليييييُم فيييييي ٌؼيييييخذسمها اللؿيييييت مػليييييم ًيييييس فيييييي ػُػيييييت ؤزاة منهيييييا حػليييييذ اًيييييابمع 

 البؼانياث قيهيا جيازي التيي الجىاهيب جليَ وبذاصيت آلاديط اليبػع وجىمُت اللؿت حىاهب

ييا زوضا الخػلُمُييت ييت مييازة جهييسًم غىييس اإلاػلييم ٌػمييل نييس قمييثال مػُىييا، جطبٍى  حسًييسة لؿٍى
يت اإلايازة جليَ غليهيا جحخىي  التي الثهاقُت مواإلاكاهُ والترايُب الٍلماث ببطاظ غلى  اللؿٍى

ييو غييً الجسًييسة  الىؼييو هؼههييا الؼييالب ًييخهً حتييى وجطزًييسها الٍلميياث مػيياوي ؿييطح ػٍط

خكهمىا الصخُح  . مػاهيها ٍو
يييت اإلايييازة جليييَ ًٌخيييب ؤن هيييى غيييازة اإلاػليييم ًدبػيييه اليييصي وألاػيييلىب  الجسًيييسة اللؿٍى

 مخهسمييييييت وػييييييُلت البؼانيييييياث حػييييييس اإلاجيييييياُ هييييييصا وفييييييي بؼانيييييياث، غلييييييى ؤو الؼييييييبىضة غلييييييى

 .اإلاجاالث مً يثحر في منها والاػخكازة بغسازها لؼهىلت وشلَ ومخؼىضة 
 ومييً بؼانيياث غلييى الجسًييسة الٍلميياث حػييطض للمبخييسثحن مييثال الهييطاءة حػلييُم قكييي

ُ  جطيُبهيا زيم ؤديطي، بؼانياث باػيخػماُ وحيطوف مهياػؼ بليى جحلُلها ًمًٌ زم  للخصيى
 الجمييل جطيُييب اإلاػلييم ٌؼييخؼُؼ يمييا والخييطوف، اإلاهيياػؼ هكييؽ مييً حسًييسة ًلميياث غلييى

 غلييى الـييسًس الخييطص ومييؼ البؼانيياث، غلييى اإلاٌخىبييت الٍلميياث مييً غييسز ببىيياء الجسًييسة

 اػخػماُ ٌؼخحؼً ؤهه بال الػطض، في حُسة وػُلت بىصكها الؼبىضة مً الاػخكازة
 لدؼييييهُل تالخطييييي غلييييى والهييييسضة اإلاؼييييبو ًاإلغييييساز محييييزاث مييييً لهييييا إلاييييا وشلييييَ البؼانيييياث

 .الؼبىضة   مً ػىاغُت ؤيثر وألجها والتريُب  الخحلُل غملُتي

 
 : امللصقاث. 8

 بزاضة بهصس مػا، والٌخابت الطػم بىاػؼت ما قٌطة غً حػبحر غً غباضة اإلالصو
 ؤًظييييا ًٍييييىن  ونييييس والخحيييير، البيييير ؤغميييياُ فييييي اإلاؼيييياهمت ؤو الػؼييييل ؤو ًالخػيييياون  اهكػيييياُ

 الؼييييييلىى والخػلييييييُم للخىحُييييييه وػييييييُلت واإلالصييييييو ه،مىيييييي الخحييييييصًط ؤو غمييييييل ألزاء للييييييسغىة

 .وألازب
 اػييخذسامه وغمييم وضومييا، والُىهييان الهسًمييت مصييط مييً ًييل فييي اإلالصييو اػييخذسم

 م،5849 غيييييام حيييييىالي قطوؼيييييا فيييييي الكىُيييييت اإلالصيييييهاث بيييييسؤث زيييييم الؼباغيييييت، ادتيييييراع بػيييييس

 .  م5869 غام حىالي وقطوؼا بهجلترا مً ًل في اإلالىهت واإلالصهاث
 7 جرالىا اإلالصو
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 :  الصوز . 9

ا مػُىا الطاجػت الجصابت وؤلىاجها اإلاذخلكت بإؿٍالها اإلاؼؼحت الصىضة جمثل  بصٍط
 فييي الصييىض  اػييخذسام قيةن ألاحىبُييت، اللؿييت حػليُم فييي الػييىن  اإلاػلميىن  مىييه ٌؼييخمس ؾىُيا

 مييً(  م5679 ييي5592" ) ًييىمىِؽ ؤمييىغ حييىن "  ًييان قهييس حسًييسا لييِؽ اللؿيياث حػلييُم
 اللؿييت حػلييُم فييي مػُىييت وػيياثل بىصييكها والطػييىم الصييىض  نُمييت بلييى ىييىاقؼ الييصًً ؤواثييل

 اؿيييخمل اليييصي(  اإلاصيييىضاث غيييالم)  يخابيييه فيييي مىهجُيييت بصيييىضة واػيييخذسامها الالجُيُيييت،

 ضنيييم ًيييل ؤميييام ؤزضج حاهبهيييا بليييى و ؤضناميييا ؤحعائهيييا جحميييل ألاؿيييُاء، ميييً يثحييير صيييىض  غليييى
ؽ فيييي والطػيييىم الصيييىض  ماػيييخذسا وؤديييص الالجُيُيييت، باللؿيييت اإلاؼليييىب الجيييعء اػيييم  جيييسَض

ُييييييت اللؿيييييياث ًييييييس ألاحىب خػيييييياظم ًتزا ً الهييييييطن  ؤواثييييييل مىييييييص ٍو ـييييييٍط  الؼطاثيييييييو ظهييييييىض  مييييييؼ الػ

 بليييييييى وزغيييييييذ الترحميييييييت هبيييييييصث التيييييييي الؼطاثيييييييو جليييييييَ ألاحىبُيييييييت اللؿيييييييت حػليييييييُم فيييييييي اإلاباؿيييييييطة
 وػيياثل اػييخذسام مييً بييس ال قٍييان لىحييسها الييسضغ مىطييىع ألاحىبُييت اللؿييت اػييخذسام

 .والصىض  الخهُهُت ألاؿُاء واػخػماُ ًالخمثُل للؼالب ػاوياإلا لخبلُـ حػلُمُت
 

 :  املدزس ي الكخاب. 11

ت الىػيييييياثل مييييييً اإلاسضسيييييي ي الٌخيييييياب ٌػخبيييييير  الػطبُيييييييت اللؿييييييت حػلييييييُم فييييييي البصييييييٍط
 ؤػاػييا حػخمييس التييي الخػلُمُييت الىػيياثل ؤيبيير مييً يييصلَ وهييى للمبخييسثحن، وداصييت

ت، والطمييىظ  اللكظُييت  الطمييىظ  غلييى ؼييخذسم البصييٍط  حػخميييس بش اإلاييساضغ حمُييؼ يفيي َو

 مطاحييييييل مذخلييييييل فييييييي السضاػييييييت مىييييييا ج جخظييييييمنها التييييييي اإلاذخلكييييييت السضاػييييييُت اإلاييييييىاز

 . اإلاهطضة الٌخب بػع غلى الخػلُم

ػييييس ُييييت فييييي ؤػاػييييُت ضيحييييزة اإلاسضسيييي ي الٌخيييياب َو  ًكؼييييط قهييييى الخػلُمُييييت، الػمل

ظيييت الخؼيييىغ ؼيييها، وػيييطم  للميييازة الػٍط خظيييمً جسَض  وألاقٍييياض اإلاػلىمييياث ؤًظيييا ٍو
 والاججاهيييياث واإلاهيييياضاث الهييييُم ًخظييييمً يمييييا مػييييحن مهييييطض  فييييي ألاػاػييييُت إلاكيييياهُموا

 الٌخييب باػييخذسام بال شلييَ ًخحهييو وال الخالمُييص حمُييؼ بلييى جىصييُلها اإلاييطاز الهامييت
 .الخػلُمُت والىػاثل واللؿت
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 : الخعليميت الوسائل ألاسخخدام في املعلم جواجحها التي املشكالث

ُ  السضاػت هصه اًتالبس في الباحث جحسر يما  الخػلُمُت الىػُلت وحىز ؤن ًهى
 ؤجها بل ، لؼسها ؾحرها  اإلاػلم ًجس ال لكطاؾاث حـىا لِؼذ الػطبُت اللؿت حػلُم في

 بًصاُ في ًخحملها التي للمهمت ؤزاثه غلى اإلاػلم بغاهت في ؤػاػُت بإزواض جهىم

ت الػلمُت الطػالت  ؤن ًمًٌ ال  ومـىنت، ابتحص بإػالُب اإلاخلهُت ألاحُاُ بلى والتربٍى
 . ؾالبا بىاػؼتها بال جٍىن 

 في الخػلُمُت الىػاثل ألاػخذسام في اإلاػلم جىاجخها التي اإلاـٌالث بػع هىاى

 وجطحم ، 2952 مهالخه في الهىكصي محمس ناُ يما الػطبُت اللؿت مهاضاث حػلُم
ػازُ  7 حي آلا بـٍل هصه الباحث َو

هت اػخػماُ ًم الخذلص غلى اإلاػلم نسضة غسم .1  اللكظي ألاػلىب او الؼٍط

هت غً الخسَضؽ في  يما ٌػلم ألهه  الػازة، بحٌم اإلاخٌطضة الخهلُسًت الؼٍط

 . اإلااض ي في ًخػلم

 وداصت ضاثسة، حسًسة ججاضب في اإلاـاضيت محاولت ؤو اإلابازؤة مً الخىف .2

 .الػطبُت اللؿت  مهاضاث حػلُم في الخػلُمُت الىػاثل ؤػخذسام غىس

 ؤو الخػلُمُت الىػاثل مازة لخسَضؽ اإلاذصصت الؼاغاث يكاًت غسم .3

لُاث اإلاػلم اغساز الجامػاث، في الخػلُم جهىُاث  والىهص التربُت، ًو

  اغسازه في الىاضر
ً
 او الىػاثل الهخاج او والازواث الاحهعة الػخػماُ غملُا

  الخػلُمُت الىػاثل جٍىن  زضوغ جصمُم
ً
 هظام بهُت مؼ مخٍامال حعءا

 .لسضغا

 امٍان واوػسام الجامػاث، اإلاباوي في يثحرة اػخػسازاث في الىاضر الىهص .4

 او لالحخماغاث داصت ناغت وحىز وغسم السضاػت حجطاث في الاظالم

 بمػظمها الظىثُت الػطوض



936 Faisal Hendra

 

 

 الاغماُ حػسز حاهب الى الخسَضؽ ػاغاث مً الجامػاث هصاب ضخامت  .5

 الىنذ بصُ غً ًذجم ًجػله مما بها اإلاٍلل واإلاؼاولُاث الاطاقُت

 مخػسزة بىػاثل زضوغ لخحظحر والجهس

ازة .6 ُ  يثاقت في الىاضخت الٍع  الؼالب مهاغس حـٍل بحُث السضاس ي الكصى

 .اإلاىحىزة السضاػُت الدجطة قطاؽ حمُؼ

 الخػلُمُت الىػاثل الهخاج مىاػبت بمحزاهُت اإلاػلم مػظم جذصُص غسم .7

 ًل لِؽ ألن منها، اإلاىاػب ؿطاء او سامهاالػخذ او جحخاحها التي الاػاػُت

 .الخػلُمُت الىػاثل حمُؼ جخىقط الجامػاث

 في والخجسًس الابخٍاض لدصجُؼ جذصص التي والازبُت اإلاازًت الخىاقع نلت .8

 .اإلاحلُت البِئت مً اإلاحؼىت الطدُصت الىػاثل الػخذسام او الجامػاث

 

 ههؼخحن غلى الباحث جطيع ًلي قُما الؼابهت، اإلاىحىزة مـاًل مً بهؼالنا

  مهاضاث حػلُم في الخػلُمُت الىػاثل اػخذسام في اإلاىحىزة الظىاهط مً ألاػاػُحن
 الىػاثل اإلاػلم اػخذسام غىس وداصت ألاهسوهِؼُت، الجامػاث في الػطبُت اللؿت

 7 الػطبُت اللؿت حػلُم في الخػلُمُت
 اللؿت  حػلُم في تالخػلُمُ الىػاثل اػخذسام الىانؼ الباحث ضؤي ما غلى

 اػخذسم نس اإلاػلمىن  مً ؤؾلبُت بإن جظهط ألاهسوهِؼُت، الجامػاث في الػطبُت

هت جٍىن  لم ولى غملهم في الخػلُمُت الىػاثل  اإلاـاًل مً.  واإلاؼلىبت اإلاىاػبت بؼٍط
ب، في دبراجهم نلت هي الىػاثل، هصه ألاػخذسم في اإلاػلم جىاجخها التي  ولم  الخسٍض

هت اإلاىحىزة الىػاثل اػخذسام غلى ًخسضبىا  الىػاثل وداصت الصخُحت، بؼٍط

طي  ، الخسًثت الخػلُمُت ب هصا ؤن الباحث ٍو  زضاػتهم ؤزىاء في ًان قهؽ الخسٍض
. الخسَضؽ إلاهىت ومماضػتهم الجامػت مً جذطحهم بػس جاما جكطؾا ًًٌ ولم الجامػُت

 الىػاثل ػخذساما حهملىن  اإلاػلمحن مً يثحر ؤن الباحث ضؤي ؤدطي  مـٌالث مً

ب مـٍلت بلى شلَ ؤػباب بضحاء ًمًٌ غمله، في الخػلُمُت  والصي اإلاؼخمط الخسٍض
طبؽ للمػلم اإلاخجسز السوض  ًحهو  ألامط الخسًثت الخػلُمُت الىػاثل جهىُاث بـبٌت ٍو

حكعه اإلاػلم ٌؼاغس بلى  الخؼبُو مجاُ في الخػلُمُت للىػاثل ألامثل الاػخذسام بلى ٍو
 مـٍلت مً ٌػاهىن  الػطبُت اللؿت مػلمي قةن للباحث ؤػلل يما ولًٌ الػلمي،
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 والجسًط الخػلُمُت، الىػاثل بهماُ في ؤزائهم غلى ػلبا ًىػٌؽ وهصا الخسٍضب
 الىػاثل بػع بةهماُ اغتراقهم مً الطؾم غلى اإلاػلمحن هاالء ؤن باإلاالحظت،

ب، في الخػلُمُت ىن  ؤجهم بال الخسٍض  اإلاازة ؤهساف جحهُو في الىػاثل زوض  ًسًض

ؼخلعم هصا منها، اإلاطحىة والىخاث  اإلاسضوػت  ؤلاهخمام ألاهسوهِؼُت الجامػاث غلى َو
ب  جسَضؽ ػطم  مجاُ الخصىص وحه وغلى التربُت مجاالث حمُؼ في اإلاػلمحن بخسٍض

ت الخػلُمُت الىػاثل واػخذسام الػطبُت اللؿت  هصه ووطؼ اإلاازة لهصه الظطوٍض

ُ  في الىػاثل  ًخحهو حتى الكػلي الػلمي بالخؼبُو لُهىمىا إلاػلمحنا ؤًسي مخىاو
 . ًاملت بصىضة الػطبُت اللؿت زضاػت مً اإلاطحىة ألاهساف

 نبل مً اػخذساما وألايثر اإلاكظلت الخػلُمُت الىػاثل هىع غً هخٍلم لى

ت الىػاثل ًكظلىن  اإلاػلمحن ؤن وضز7 ألاهسوهِؼُت الجامػاث في اإلاػلمحن  زم البصٍط
مًٌ ،ؤدطي  الىػاثل ت الىػاثل ؤن شلَ جكؼحر ٍو  والؼباؿحر ًالؼبىضة البصٍط

 وبها وجىقحرا، اهدـاضا الىػاثل ؤيثر مً وؾحرها والطػىماث والصىضة اإلاسضس ي والٌخاب
 ونس مػلمحن ؤػاجصة ؤصبحىا ؤن بلى صؿاضا ًاهىا ؤن مىص زضاػتهم اإلاػلمحن هاالء بسؤ

 ًكظلىجها ولصلَ غليهم صػبت مؼإلت مػها الخػامل ٌػس ولم الىػاثل هصه مؼ جإلكىا

 وغلى الصىحي الدسجُل غلى اػخذسامها جذخصط والصي الؼمػُت الىػاثل غلى
ت ألاػىام في ألادحرة هصه الخىقط مً الطؾم  الاػخكازة ؤن بال ظهُسة بإػػاض آلاػٍُى

 .وػم الخلم في ألادطي  ؤو البساًت ػىض  في ظالذ ما الػطبُت اللؿت حػلُم في منها

 
 الطبُت اللؿت وألانؼام ألاهسوهِؼُت الجامػاث غلى ًجب الظاهطة هصه وغلى

ب بىاحب الهُام اإلاىحىزة  والؼالب للمػلمحن الكاثسة حػم حتى للمػلمحن الخسٍض

 .يصلَ للجامػذ

 
 الخوصياث و النخائج

 
 بالىهاغ هذدؼاض الباحث، غلُه حصلذ التي الخىصُاث و الىخاث  ًلي، قُما

 7الخالُت

 الجامػاث في  الػطبُت اللؿت حػلُم في اإلاػلم جىاجخها التي الثمـٌ مً .1

 و السًيُت، باألهساف البالـ جهُس الػطبُت اللؿت الخػلُم ؤن7 هي ألاهسوهِؼُت



938 Faisal Hendra

 

 

هت في اإلاـٍلت و الجُسة، الخػلُمُت اإلاىاز بلى الاقخهاض في اإلاـٍلت  ػٍط

 .الخػلُمُت الخٌىىلىحُت بلى الاقخهاض في اإلاـٍلت و الخهلُسًت الخسَضؽ

 في  الػطبُت اللؿت حػلُم في واهخاحها الخػلُمُت الىػاثل جصمُم بن .2

 الخػلُمُت، الػملُت الهجاح الاهمُت، ؾاًت في امط ألاهسوهِؼُت الجامػاث

  اإلاػلمحن اغماُ صمُم في جهؼ وهي

س مما الؼالب اهخمام وبزاضة الخػلم في باضظ  زوض  الخػلُمُت للىػاثل .3  بهاء ًٍع

 . ؤقٍاضهم حؼلؼل غلى والػمل الؼالب لسي اليـاغ وبزاضة الخػلم ازط

بُت زوضاث غهس ططوضة .4  الخهىُاث اػخذسام يُكُت إلاػطقت للمػلم جسٍض

 في الخسًثت الخهىُاث بزداُ مً البس و. الخػلُمُت الػملُت في الخسًثت

 الخهىُاث جؼىض  مؼ اإلاىا ج جؼىض  ًهترن  ؤن البس و ألاهسوهِؼُت الجامػاث

 . الخػلُم في اإلاؼخذسمت

 الجامػاث في  الػطبُت اللؿت حػلُم الخسًثت الخهىُاث بزداُ ططوضة .5

 الخػلُمُت الخهىُاث جؼىض  مؼ اإلاىا ج جؼىض  ًهترن  ؤن البس ألاهسوهِؼُت

 . الخػلُم في اإلاؼخذسمت

 
 والخقديس الشكس

 في ٌؼهم الصي مً لٍل  وجهسًطه ؿٌطه الباحث ًهسم السضاػت، هصه النهاًت في
 البحىر اإلاطيع و ألاهسوهِؼُا ؤألظهط حامػت ضؤػه غلى اإلاخىطؼ، البحث هصا بهجاح

 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M) الجامػت في

UAI),  ا الباحث ػػس نس الصي ا، ضمٍع ل ولٌم وباػىا، ظاهطا واإلاػىٍى  .الـٌط حٍع

 

 

 

 

 



 939 ...مالوسائل التعليوية الوستخدهة في تعلين ههارة الكال
 

 " الخمس القارات عبر والمدارس الجامعات في العربية والثقافة اللغة "
 

 

 

 : املساجع

ت اإلاهاضاث مىنل ُان،حؼىػل ػمُه .1 م في اللؿٍى
ّ
 في حػلُمها و الػطبُت حػل

 بجامػت آزابها و الػطبُت اللؿت نؼم في السکخىضاه مطحلت ػالبت بًطان،

 – ألاهسوهِؼُا ألاظهط حامػت في الػطبُت اللؿت ماجط في مهالت ؤصكهان،

 2959 - حايطجا

 صكاء زاض -اصتالخ التربُت في الخػلُمُت الىػاثل -غبُس الؼُس ماحسة .2

 .غمان – م2999/ هي5429 -ألاولى الؼبػت -والخىظَؼ للىصط

 جسَضؽ في الخػلُمُت الىػاثل اػخذسام ؤزط7  هللا غبس الصسًو غمط. ز .3

 الاػخماع مهاضة ألادطي، باللؿاث الىاػهحن للمبخسثحن الػطبُت اللؿت

 .2995التربُت، في السيخىضاه زضحت لىُل مهسم بحث همىشحا،

 الخػلُمُت والىػاثل الاجصا7ُ  وآدطون محمس الؼمُؼ غبس صؼك م .4

 ، الهاهطة ، ألاولى الؼبػت لليـط، الٌخاب مطيع( واإلاػلم للؼالب ؤػاػُت)

 . م2995

اض ، ألاولى الؼبػت حػلُم، جٌىىلىحُا7  يسوى الطحمً غبس .5  ، الٍط

 .م2999

ت بحن الخػلُم جٌىىلىحُا الخُلت، محمىز محمس .6  ،2غ والخؼبُو، الىظٍط

 .م2999/هي5425 والؼباغت، والخىظَؼ لليـط اإلاؼحرة زاض

 طىء في بها الىاػهحن لؿحر الػطبُت اللؿت حػلُم حؼحن، الؼاهط مذخاض .7

هُا حامػت السيخىضاه، زضحت لىُل مهسم  بحث الخسًثت، اإلاىا ج  ؤقٍط

 م2993 ػىت الػاإلاُت،

 للؼباغت الكٌط زاض إلاىهج،وا الخػلُمُت الىػاثل7  ػالمت الخاقظ غبس .8

 غمان م،2999 ألاولى، الؼبػت والخىظَؼ، واليـط
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