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Abstract: The current study aimed to build a training program that develops the language skills of teachers who are not
specialized in the Arabic language, and which exploratory study conducted by the two researchers revealed the weakness of
this group of teachers in practicing the four language skills (listening, speaking, reading, writing) through a test in Language
skills that was applied to a sample consisting of (48) male and female teachers in the three academic stages, consisting of
(30) singles. The test results reflected the marked weakness, which confirms the need to develop Arabic language skills
among teachers who are not specialized in them, hence the need to prepare a training program for the development of The
skills of teachers who are not specialized in the Arabic language concerning the four language skills and the importance of
the uses of skills development strategies for this program to achieve its goals, the program was designed to include five
training units and be presented in (25) training sessions, the program was judged and adjusted, and the study ended with
several recommendations including:
The importance of applying the language skills development program to teachers who are not specialized in the Arabic
language and monitoring the results of its application and training trainee teachers - who are not specialized in the Arabic
language - in teacher preparation programs in colleges of education on the language skills development program and
reviewing teacher training programs - in all disciplines - and enriching it with language skills development programs.
Keywords: Language skills - training programs – strategies.

استراجُجُاث جىمُت مهازاث اللغت العسبُت للمعلمين غير املخخصصين فيها
ملُحت محمد اللحطاوي
مىال عبد هللا شاهد
حامٗت ألامحر ؾُام بً ٖبض الٗؼٍؼ || اململىت الٗغبُت الؿٗىصًت
 هضفذ الضعاؾت الخالُت إلى بىاء بغهامج جضعٍبي ًىمي املهاعاث اللغىٍت لضي املٗلمحن غحر املخسههحن في اللغت الٗغبُت والتي5امللخص
،ٕهكفذ الضعاؾت الاؾخُالُٖت التي أحغتها الباخثخان ًٖ يٗف هظه الفئت مً املٗلمحن في مماعؾت املهاعاث اللغىٍت ألاعبٗت (الاؾخما
) مٗلما ومٗلمت باملغاخل الضعاؾُت82( ً الىخابت ) وطلً مً زالٌ ازخباع في املهاعاث اللغىٍت َبم ٖلى ُٖىت ميىهت م، اللغاءة،املداصزت
 مما ًؤهض الخاحت إلى جىمُت مهاعاث اللغت الٗغبُت لضي،ّ) مفغصة وكض ٖىؿذ هخابج الازخباع الًٗف امللخى03( ًالثالزت حكيل م
 مً هىا ْهغث الخاحت إلٖضاص بغهامج جضعٍبي لخىمُت مهاعاث املٗلمحن غحر املخسههحن في اللغت الٗغبُت،املٗلمحن غحر املخسههحن فيها
 وكض جم جهمُم،فُما ًسخو باملهاعاث اللغىٍت ألاعبٗت وأهمُت اؾخسضاماث اؾتراجُجُاث جىمُت املهاعاث لُدلم هظا البرهامج أهضافه
ً واهتهذ الضعاؾت بٗضص م، وجم جدىُم البرهامج ويبُه،) حلؿت جضعٍبُت52( البرهامج بدُث ٌكمل زمؿت وخضاث جضعٍبُت وٍلضم في
4الخىنُاث منها
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أهمُت جُبُم بغهامج جىمُت املهاعاث اللغىٍت ٖلى املٗلمحن غحر املخسههحن في اللغت الٗغبُت وعنض هخابج جُبُله وجضعٍب الُالب املٗلمحن
– غحر املخسههحن في اللغت الٗغبُت – ببرامج اٖضاص املٗلم بيلُاث التربُت ٖلى بغهامج جىمُت املهاعاث اللغىٍت وإٖاصة الىٓغ في بغامج جضعٍب
املٗلمحن – في ول الخسههاث – وإزغائها ببرامج جىمُت املهاعاث اللغىٍت.
الكلماث املفخاحُت 5املهاعاث اللغىٍت – البرامج الخضعٍبُت – الاؾتراجُجُاث.

ملدمت5
اللغت الٗغبُت هي لغت إلاعجاػ وإلابهاع فلض قغفها هللا بجزوٌ اللغآن الىغٍم بها ،وجمىىذ مً الخُىع لخهبذ
مً أهثر اللغاث اهدكاعا في الٗالم ،وواحهذ في هظا الٗهغ جدضًاث هبحرة والٗىملت والؿمىاث املفخىخت واللغاث
الضزُلت ٖليها مً وؾابل جلىُت مخٗضصة ومخُىعة ،إيافت إلى الخٗلُم الضولي وألاحىبي الظي ًىؿب ألاَفاٌ في مغاخل
مبىغة اللغاث ألاحىبُت ٖلى خؿاب اللغت ألام ،مما ًً٘ اللابمحن ٖلى حٗلُم اللغت في مىاحهت خلُلُت حؿخضعي
ً
ً
جدملهم املؿئىلُت ججاه لغتهم ألام التي حٗبر ًٖ هىٍتهم الٗغبُت ومٗخلضاتهم إلاؾالمُت ،وألن الُالب ًضعؽ ٖضصا هبحرا
مً امللغعاث باللغت الٗغبُت إيافت إلى ملغعاث اللغت الٗغبُت فئن إجلان مٗلمي هظه امللغعاث ملهاعاث اللغت الٗغبُت
ً
ً ً
ً
ٌٗض أمغا أؾاؾُا وهاما حضا لخىمُت هظه املهاعاث لضي الُالب ،اللغت الٗغبُت جخُلب مهاعاث أعب٘ ججمٗها ٖالكت
جياملُت هي (اللغاءة والىخابت ،واملداصزت والاؾخمإ) ،وليل مهاعة مً هظه املهاعاث ألاعب٘ َغق واؾتراجُجُاث لخىمُتها.
بسهامج جىمُت مهازاث اللغت العسبُت ملعلمي الخخصصاث املخخلفت5
البرهامج امللترح ٌؿلِ الًىء ٖلى ول مهاعة مً مهاعاث اللغت الٗغبُت ،مً زالٌ جسهُو ٖضص مً
ُ
الخماعًٍ الخضعٍبُت ليل مهاعة ،م٘ الخلىُاث والاؾتراجُجُاث املىاؾبت والىماطج الٗملُت املخسههت التي حؿهم في
جىمُت هظه املهاعة لضي املٗلمحن ،إيافت إلى املفاهُم اللغىٍت ألاؾاؾُت في اللغت الٗغبُت وهي 4املفاهُم الىدىٍت،
والهغفُت ،وإلامالبُت والبالغُت والىلضًت ،وطلً مً زالٌ جلضًم هظه املفاهُم مضمجت م٘ املهاعاث ألاعب٘ بكيل
ٌُؿهم في حٗمُم فهمها لضي املٗلمحن لُهبدىا كاصعًٍ ٖلى جىُْفها الخىُْف ألامثل في املىاكف الخضعَؿُت املخٗضصة
وفي جىانلهم م٘ َالبهم.
الدزاست الاسخطالعُت5
للىكف ًٖ مكيلت البدث كامذ الباخثخان بخُبُم الضعاؾت الاؾخُالُٖت في نىعة ازخباع في املهاعاث
اللغىٍت ٖلى ُٖىت ميىهت مً ( )82مٗلما ومٗلمت باملغاخل الضعاؾُت الثالزت (الابخضابُت واملخىؾُت والثاهىٍت) ،ميىن
مً ( )03مفغصة للخٗغف ٖلى مضي جمىنهم مً املهاعاث اللغىٍت وكض ٖىؿذ هخابج الازخباعاث الًٗف امللخىّ فيها
والظي ًخمثل في خهىٌ  %03منهم ٖلى أكل مً ههف الضعحت اليلُت لالزخباع إيافت إلى اهسفاى صعحاث الُٗىت إلى
اكل مً  %22مً صعحاث ول مدىع مً املداوع ألاعبٗت التي جمثل املهاعاث اللغىٍت ألاعبٗت مما ًؤهض الخاحت إلى جىمُت
مهاعاث اللغت الٗغبُت لضي املٗلمحن غحر املخسههحن فيها.
مشكلت البحث5
جخدضص مكيلت هظا البدث في وحىص يٗف في مؿخىي مماعؾت املٗلمحن غحر املخسههحن في اللغت الٗغبُت
للمهاعاث اللغىٍت مما هخج ٖىه الخاحت لبرهامج جضعٍبي لخىمُت املهاعاث اللغىٍت لضي املٗلمحن والُالب املٗلمحن بيلُاث
التربُت غحر املخسههحن في اللغت الٗغبُت.
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أسئلت البحث5
 -1ما مضي اجلان املٗلمحن غحر املخسههحن في اللغت الٗغبُت ملهاعاتها؟
 -5ما الاؾتراجُجُاث املىاؾبت لخىمُت املهاعاث اللغىٍت لضي املٗلمحن غحر املخسههحن في اللغت الٗغبُت؟
 -0ما نىعة البرهامج الخضعٍبي الالػم لخىمُت املهاعاث اللغىٍت لضي املٗلمحن غحر املخسههحن في اللغت الٗغبُت؟
أهداف البحث5
 -1كُاؽ مضي اجلان املٗلمحن غحر املسخهحن في اللغت الٗغبُت ملهاعاتها ألاعبٗت.
 -5جدضًض الاؾتراجُجُاث املىاؾبت لخىمُت املهاعاث اللغىٍت لضي املٗلمحن غحر املخسههحن في اللغت الٗغبُت.
 -0جهمُم بغهامج جضعٍبي لخىمُت املهاعاث اللغىٍت لضي املٗلمحن غحر املخسههحن بها.
أهمُت البحث5
ٌٗ -1ض إيافت للمهخمحن بمجاٌ جضعٍب املٗلمحن.
ً -5مىً الاؾخفاصة مً البرهامج امللترح في جىمُت مهاعاث الُالب املٗلمحن بيلُاث التربُت.
مصطلحاث البحث5
البرهامج الخدزٍبي للمعلم
البرهامجٖ 5غف (الؿىٍضي )5315 ،البرهامج باهه 4الخُىاث الخىفُظًت في نىعة أوكُت جفهُلُت مً الىاحب
اللُام بها ،حؿتهضف حغُحر ألافغاص ٖلى هدى ما ،فًُُف مٗغفت لهم ،وٍمىنهم مً أصاء مهاعاث لم ًيىهىا كاصعًٍ ٖلى
أصائها ،وفي هظا البدث ًخم حٗغٍف البرهامج الخضعٍبي للمٗلم باهه 4مسُِ جفهُلي مىٓم ًخًمً أهضافا ومدخىي
ُ
وأوكُتٌ ،ؿدىض إلى امخالن املٗلم ملهاعاث زانت ومخمحزة جًاف إلى مهاعاجه وزبراجه ألاؾاؾُت ،تهضف إلى جُىٍغ
هفاًاجه الخٗلُمُت ،وَكخمل البرهامج ٖلى إحغاءاث وآلُاث مخابٗت وجىفُظ وجلىٍم في الجاهبحن :الىٓغي والخُبُلي.
الاستراجُجُاث5
هي ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً ألاؾالُب التي ًخم جىُْفها ًٖ وعى وكهض بهضف جدلُم غغى ما.
املهازاث اللغىٍت5
هي املهاعاث ألاؾاؾُت ألاعبٗت في اللغت 4الاؾخمإ والخدضر واللغاءة والىخابت( .خبِب هللا 41331 ،م .)82
ً
اؾخماٖا ،وجدضزا ،وكغاءة ،وهخابت ،وحمُ٘
ُٖغفذ املهاعاث اللغىٍت بأنها إجلان اؾخسضام وجضاوٌ اللغت
ً
ً
مؿخىٍاتها ً
ً
ً
ومعجما ،فئطا ما أجلً املماعؽ للغت هظه املؿخىٍاث ناع ماهغا فيها( ٖبض الهاصي،
وهدىا،
هُلا ،ونغفا،
.)5311

 -0مىهجُت البحث5
اجبٗذ الضعاؾت املىهج الىنفي الخدلُلي وهى "الظي يهخم بخدضًض الىاك٘ وحم٘ الخلابم ٖىه وجدلُل بٌٗ
حىاهبه ،بما ٌؿاهم في الٗمل ٖلى جُىٍغه" (أبى الىهغ)101 ،5338 ،
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إحساءاث البحث5
أوال 5إلاطاز الىظسي للدزاست وَشمل5
 -1أهمُت اللغت الٗغبُت.
 -5املهاعاث اللغىٍت.
 -0أهمُت مماعؾت املٗلمحن للمهاعاث اللغىٍت.
َ -8غق واؾتراجُجُاث جىمُت املهاعاث اللغىٍت.
زاهُا -الدزاست الاسخطالعُت5
 -1جهمُم ازخباع املهاعاث اللغىٍت.
 -5جدىُم الاؾخُالٕ لضي فغٍم مً املسخهحن.
 -0خؿاب الثباث مً زالٌ الاحؿاق الضازليStability through internal consistency (alpha- Cronbach): 4
وهظلً خؿاب زباث الازخباع مً زالٌ الخجؼبت الىهفُت
 -8جُبُم الازخباع ٖلى ُٖىت مً مٗلمي الخسههاث املسخلفت ما ٖضا مٗلمي اللغت الٗغبُت.
 -2جصخُذ الازخباع ومٗالجت هخابج اؾخُالٕ الغاي اخهابُا لخدضًض مضي مماعؾت املٗلمحن للمهاعاث اللغىٍت ألاعبٗت.
زالثا -بسهامج جىمُت املهازاث اللغىٍت5
الخهمُم املبضةي لخُت البرهامج بدُث حكمل4
ألاهضاف  -املدخىي َ -غق واؾتراجُجُاث جىمُت املهاعاث َ -غق جلىٍم البرهامج  -الخُت الؼمىُت لخىفُظ
البرهامج  -املسغحاث املخىكٗت للبرهامج.
زابعا -طبط البرهامج5
 -1الخدىُم لضي مجمىٖت مً املسخهحن في َغق الخضعَـ وَغق جضعَـ اللغت الٗغبُت واملضعبحن اللغىًٍ.
 -5حٗضًل البرهامج وجُىٍغه في يىء آعاء املدىمحن.
 -0وي٘ البرهامج في نىعجه النهابُت.

 -0إلاطاز الىظسي والدزاساث السابلت
ا
أوال -إلاطاز الىظسي5
ً
اهدؿبذ اللغت مياهتها في خُاة إلاوؿان هٓغا للىْابف التي جؤصيها ،فاللغت هي هٓام مً ألانىاث املؿخسضمت
مً مجمىٖت مً الىاؽ للخىانل فُما بُنهم واللُام بأوكُتهم الاٖخُاصًت (ًىوـ.)5318 ،
اللغت العسبُت
إن للغت الٗغبُت مجزلت زانت في كلىب املؿلمحن ؾىاء أواهىا مً الىاَلحن بها أو مً غحر الىاَلحن بها ،وجلً
املجزلت هي هخاج حكغٍف هللا ٖؼ وحل لهظه اللغت بأن حٗلها لغت هخابه زاجم الىخب الؿماوٍت الظي أعؾل به ؾُضها مدمض
نلي هللا ٖلُه وؾلم للىاؽ وافت ،وخفٓها بدفٓه لىخابه الىغٍم ،وحٗلها باكُت ببلابه.

القحطاوي ,زاهذ

()011

استراتيجيات تىمية مهارات اللغة العربية
للمعلميه غير المتخصصيه فيها

المجلة العربية للعلىم ووشر األبحاث ــ مجلة العلىم التربىية والىفسية ــ المجلذ الرابع ــ العذد السادس واألربعىن ــ ديسمبر 0101م

واللغت الٗغبُت حكترن م٘ غحرها مً اللغاث فُما جؤصًه مً الىْابف وألاغغاى واملهاعاث التي جخألف منها أي
لغت ،م٘ أن هىان زهابو جىفغص بها اللغت الٗغبُت مثل هثرة التراصف ،واملهاعاث اللغىٍت ،وإلاًجاػ في اللفٔ واملٗنى
وْاهغة إلاٖغاب (إلابغاهُمى.)5313 ،
ً
إطا واهذ إحاصة مهاعاث اللغت الٗغبُت مُلىبت لجمُ٘ أفغاص املجخم٘ ،فهي أقض َلبا للمٗلمحن بهفت ٖامت،
ومنهم املٗلمحن غحر املخسههحن في اللغت الٗغبُت ،وطلً للٗالكت الىزُلت بحن اللغت الٗغبُت والٗلىم الضعاؾُت ألازغي التي
ًلىمىن بخضعَؿها؛ فئطا واهذ اللغت الٗغبُت باليؿبت ملٗلميها ماصة جسهو؛ فهي باليؿبت لهؤالء املٗلمحن املؿاٖضًً غحر
املخسههحن الىؾُلت ألاؾاؾُت التي ًخم مً زاللها هلل الخلابم واملٗاعف واملٗلىماث والخبراث إلى املخٗلمحن .املٗلم مً
ً
ً
أهثر ٖىانغ مىٓىمت الخٗلُم جأزحرا وجأزغا ،فهى ًؤزغ في ،هما أهه ًخأزغ باملىاكف املسخلفت التي جدضر خىله ؾىاء صازل
بِئت الخٗلُم والخٗلم أم زاعحها (هجم.)5313 ،
جىمُت املهازاث اللغىٍت5
ً
ً
ُ
جمثل املهاعاث اللغىٍت مدىعا أؾاؾُا في حٗلم اللغت وجُىعها ،هما أنها حٗض طاث أهمُت في بىاء اللغت بهىعة
أو بأزغي ،وٍغي ٖلماء اللغت وٖلماء ٖلم الىفـ املٗغفي بأن هىان أعب٘ مهاعاث في أي لغت ًُغاص حٗلمها هي 4الاؾخمإ،
واملداصزت أو الخدضر ،والىخابت ،واللغاءة (الخالق وآزغون.)5315 ،
ُ
جىحض الٗضًض مً الُغق والاؾتراجُجُاث التي حؿخسضم لخىمُت املهاعاث اللغىٍت ألاعبٗت 4الاؾخمإ ،والخدضر،
واللغاءة والىخابت ،هما أن مً هظه الاؾتراجُجُاث ما ًخٗلم باملٗلم ومنها ما ًخٗلم باملخٗلم.
مهازة الاسخماع5
ًمىً ونف مهاعة الاؾخمإ بأنها ٖملُت ٌؿخلبل فيها املؿخم٘ مجمىٖت مً الغمىػ الهىجُت التي ًًمنها في
مٗان أزغي جؼٍض ًٖ جلً
ولماث طاث مٗنى ،زم ًغبُها بالخبراث الؿابلت خىٌ مىيىٕ الخضًث ،زم ًًفي ٖلُه ٍ
التي اؾخلبلها.
للض فغق الكىُي ( )5313بحن زالر مهُلخاث فُما ًخٗلم بمهاعة الاؾخمإ ،وهى الؿم٘ وٍدضر بمجغص
ً
اؾخلباٌ ألانىاث الخاعحُت ،وال ًخُلب جفاٖال وال مكاعهت وكُت ووُْفخه فؿُىلىحُت حكمل اؾخلباٌ الغؾالت
ً
ً
ٖكىابُا صون كو ،والاؾخمإٖ 4ملُت وكُت جخًمً عبِ املٗنى بالهىث وجخُلب اهدباها مً املؿخم٘ ،الاؾخمإ له
وُْفت ٖللُت وحٗنى فهم الغؾالت وٍيىن بلهض ،وإلانغاء أو إلاههاث هى فهم عؾالت املخدضر وإصعان ما ًغمى إلُه
مً ملانض وٍسخلف مً شخو آلزغ جبٗا ملؿخىي الاؾخمإ وله وُْفت ٖللُت أٖلى مً الاؾخمإ مً خُث الضعحت
ولِـ في َبُٗت ألاصاء.
استراجُجُاث جىمُت مهازة الاسخماع5
هىان ٖضة اؾتراجُجُاث لخىمُت مهاعة الاؾخمإ وجُىٍغها لضي املؿخم٘ ،وٍمىً احمالها ٖلى الىدى الخالي
(ٖلىي4)5313 ،
 إلانغاء الخام واليامل للمخدضر م٘ الكٗىع بالغاخت أزىاء الاؾخمإ.
 جيىًٍ اججاه اًجابي هدى الاؾخمإ اليكِ الفٗاٌ وٍيىن طلً مً زالٌ 4إصعان وجلضًغ كُمت الاؾخمإ
وفابضجه ،إصعان أن الاؾخمإ ًىفغ الجهض والىكذ.
 الخفاّ ٖلى الخىانل الؿمعي والبهغي والجؿضي للمخدضر والىٓغ باججاه املخدضر.
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 حسجُل الىلاٍ الغبِؿت في الخضًث أزىاء الاؾخمإ زم الاؾخفؿاع ًٖ الىلاٍ التي لم ًخم فهمها مً املخدضر
في وكذ الخم.
 الاهخمام والغغبت في خب الاؾخُالٕ والخفىحر بٗلل مخفخذ والىمى املٗغفي املؿخمغ.
مهازة الخحدر
جمثل هظه املهاعة مياهت زانت في مهاعاث اللغت مً خُث الؿبم الؼمنى ملاعهت بمهاعة الىخابت ،فاللغت في
ألاؾاؽ هي الخدضر ،وجخُلب هظه املهاعة مً املخٗلم اللضعة ٖلى اؾخسضام أنىاث اللغت بهىعة صخُدت ،وٍخم هظا
ألامغ في مغخلت الؿمإ خُث ًخم الخمىً مً الهُغ الهغفُت ،وهٓام جغهُب اليلماث ،وجخُىع مهاعة الخدضر لخٓهغ
في اللضعة ٖلى خؿً نُاغت اللغت في اَاعها الاحخماعي (ٖبض الباعي.)5311 ،
إن هجاح ٖملُت الخٗلم ًخىكف ٖلى كضعة املٗلم ٖلى جىُْف مهاعة الخدضر في املىكف الخضعَس ي؛ والتي جخُلب
ً
مىه اللضعة ٖلى هُم اليلماث ً
ً
ً
يبُا ً
صخُدا،
هدىٍا
صخُدا ،وٖغى ألافياع بهىعة مخضعحت ،ويبِ الخدضر
هُلا
واؾخسضام املفغصاث اللغىٍت املىاؾبت للُالب( كاؾم والىلبي.)511-513 45332 ،
استراجُجُاث جىمُت مهازة الخحدر5
جىحض ٖضص مً الاؾتراجُجُاث التي ًمىً مً زاللها جىمُت مهاعة الخدضر وجُىٍغها ،ومً هظه
الاؾتراجُجُاث (4)Suraya Che Haroon et al., 2012
َ
 اؾخىكاف مفغصاث وجغاهُب حضًضة أزىاء الاؾخمإ لآلزغًٍ وَكمل أًًا جدلُل ألازُاء الىدىٍت فُما ًخم
ؾماٖه مً مفغصاث وجغاهُب حضًضة.
 حم٘ مفغصاث وجغاهُب حضًضة ،واؾخسضامها في حمل مفُضة ،وفى أزىاء الخضًث م٘ لازغًٍ.
 مداواة َغٍلت الىُم لضي املخدضزحن الجُضًً باللغت الٗغبُت ،وطلً ٖىض هُم املفغصاث والتراهُب املسخلفت.
 امللاعهت بحن املفغصاث والتراهُب املسخلفت ،وازخُاع ألاوؿب منها.
 املكاعهت في الخىاع واملىاككاث في الفهل الضعاس ي.
ً
 الخٗبحر ًٖ املىيىٖاث قفىٍا.
مهازة اللساءة5
اللغاءة هي ٖملُت ٖللُت اهفٗالُت مغهبتً ،لىم اللاعا بىاؾُتها بئٖاصة بىاء مٗنى ٖبر ٖىه الياجب في نىعة
عمىػ مىخىبت (نىمان 45313 ،م .)10
ً
وكض جم حٗغٍف اللغاءة بأنها جخًمً ٖملُاث مٗغفُت فغُٖت ،خُث أنها جلخض ي أمىعا قتى مثل فهم
املفغصاث ،وامللاَ٘ ،والترهُب الىدىي ،وفهم الجمل (.)Graesser, 2007
ً
مهاعة اللغاءة هي إخضي املهاعاث اللغىٍت ألاعبٗت وهي أًًا مهاعة اؾخلباٌ مً خُث صوع املخٗلم ،وكض مغ
حٗغٍف اللغاءة بخغحر هبحر خُث وان ًىٓغ لللغاءة بأنها ٖملُت فً الغمىػ املىخىبت وهُلها ،إال أن هظا الخٗغٍف حغحر م٘
حٗضص الضعاؾاث التربىٍت في مُضان حٗلم اللغاث ،فأنبذ مفهىمها ًخٗضي مغخلت فً الغمىػ لُهبذ مغخلت فهم ما
وعاء الؿُىع ،وجفاٖل اللاعا م٘ الىو امللغوء (ٖىى وآزغون.)5310 ،
مً املهاعاث اللغىٍت الًغوعٍت للمٗلم غحر املخسهو مهاعة اللغاءة ،وحكمل :جدضًض ألافياع الغبِؿت والجؼبُت،
وجىُٓم املٗلىماث الىاعصة في الىو ،واللضعة ٖلى الخلخُو ،والخمُحز بحن الؿبب والىدُجت وبحن الغأي والخلُلت،
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وحؿاٖضه هظه املهاعاث ٖلى الفهم ،واؾخسالم ألافياع ٖىض جضعَـ املىاص املسخلفت مثل الخاعٍش والجغغافُا والٗلىم
وغحرها) بىغ.)80 41332 ،
طسق حعلُم اللساءة5
هىان َغق ٖضًضة لخٗلُم اللغاءة ،ومً أهثرها اهدكاعا الُغق الخالُت (ٖاقىع وملضاصي 45310 ،م -31
 4)131الُغٍلت الترهُبُت أو الجؼبُت ،الُغٍلت الخدلُلُت ،الُغٍلت املؼصوحت
استراجُجُاث جىمُت مهازة اللساءة5
ٌؿاٖض جىفغ بٌٗ الٗىامل لضي اللاعا في جدلم الهضف مً اللغاءة وإجلان اللغت املخٗلمت بىنف اللغاءة
مهاعة لغىٍت أؾاؾُت مً هاخُت ،وبىنف اللغاءة مهاعة أؾاؾُت مً مهاعاث جدهُل املٗغفت وهللها مً هاخُت أزغي،
وٍمىً جدضًض هظه الٗىامل في زالزت أمىع 4الؿغٖت في اللغاءة م٘ الفهم ،والخمىً مً مهاعاث فهم امللغوء ،وجدضًض
الاؾتراجُجُت التي جخالءم م٘ الغغى مً اللغاءة (ههغ وآزغون.)5313 ،
اخخُاز استراجُجُت اللساءة املالئمت لغسض اللساءة5
ًسخلف غغى اللاعا مً اللغاءة ،وجدضًض الغغى مً اللغاءة أمغ هام خُث أنها جؤزغ في هىٕ اللغاءة أو
الاؾتراجُجُت ،وؾغٖت اللغاءة ،جىحض زالر اؾتراجُجُاث لللغاءة ًمىً اؾخسضامها ٖىض اللغاءة الىُْفُت (مدمىص،
 4)5312كغاءة الخمكُِ ،كغاءة الخهفذ ،اللغاءة املىثفت
مهازة الكخابت5
ُ
حٗغف الىخابت بأنها وكاٍ طهني ٌٗخمض ٖلى الازخُاع الىاعي ملا ًغٍض الفغص الخٗبحر ٖىه ،واللضعة ٖلى جىُٓم
الخبراث وٖغيها بكيل ًدىاؾب م٘ غغى الياجب.
ً
املٗلم في أي ماصة صعاؾُت ًلىم بٗغيها أمام َالبه بدُث ٌؿخسضم الىخابت ؾىاء أواهذ عمىػا أو ً
أعكاما أو
ً
زغابِ أو أخضازا جاعٍسُت أو مهُلخاث ٖلمُت؛ لظلً ٖلُه أن ًغاعى ٖىض الىخابت خؿً الخِ وويىخه ،والىخابت
اللغىٍت الصخُدت (الُداوي.)11-10 45332 ،
استراجُجُاث جىمُت مهازة الكخابت5
هىان اؾتراجُجُاث حؿاٖض املخٗلم في جدؿحن كضعاجه الىخابُت وجُىٍغها ،وفُما ًلي ٖغى لٗضص مً جلً
الاؾتراجُجُاث (الٗياًيى4)5310 ،
 الترهحز ٖلى اخخُاحاث اللاعا ٖىض الىخابت.
 الاهدباه إلى كىاٖض الىخابت الصخُدت مً خُث إلامالء وٖالماث التركُم.
 مماعؾت الىخابت بكيل مىخٓم لخدؿحن حىصة الىخابت ،وحٗؼٍؼ الثلت لضي املخٗلم ،واػالت مساوفه مً وحىص
نٗىبت في الىخابت.
 هثرة اللغاءة حؿاٖض في جدؿحن حىصة الىخابت.
 اجبإ اؾتراجُجُت الىخابت ٖلى مغاخل ،ومغاحٗت ما جم هخابخه.
ً
 هخابت ألافياع التي جدًغ في الظهً أوال زم مغاحٗتها وجضكُلها بٗض طلً.
 البضء بىخابت الىلاٍ ألاؾاؾُت التي جدًغ في الظهً بضون جفانُل.
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 خًىع صوعاث وللاءاث خىٌ مهاعاث الىخابت.
أهمُت املهازاث اللغىٍت للمعلم غير املخخصص في اللغت5
ً
ً
ً
أًا وان جسهو املٗلم فهى صابما في خاحت إلى أن ًخهل بؼمالبه وبجمهىعه وَالبه ،وهى صابما في خاحت إلى
ً
اللغاءة والىخابت والبدث في جسههه ،وزانت إطا وان اَالٖه ٖلى ماصة جسههه باللغت الٗغبُت ،وٖلى طلً فئهه ال غنى
ً
ألي مخسهو مً أن ًيىن مخمىىا مً اللغت الٗغبُت؛ ألنها طاث نلت واعجباٍ بيل الخسههاث ،وطلً مً مىُلم أنها
اللغت الغؾمُت للخٗلُم في وافت املىاص الضعاؾُت وفي حمُ٘ املغاخل الخٗلُمُت (مؿلم.)5312 ،
ًخطح مما ؾبم أن ألاصاء اللغىي هىٖان جدغٍغي ،وقفىي4
ً
ً
 مهازاث ألاداء اللغىي الخحسٍسي للمعلم غير املخخصص 5خُث جمثل الىخابت الفً اللغىي ألاهثر اعجباَا وجيامال
م٘ اللغاءة فهما وحهان لٗملُت واخضة ،فئطا واهذ اللغاءة جمثل ٖملُت جللي املٗغفت ،فئن الىخابت جمثل املىخج؛ بل
هي املٗغفت طاتها ،إط إنها حٗخمض بكيل أؾاس ي ٖلى الخلفُت املٗغفُت لللاعا؛ هما أنها البىجلت التي جهب فيها
مسخلف مهاعاث اللغت ألازغي.
 مهازاث ألاداء اللغىي الشفىي للمعلم غير املخخصص5
للخىانل زالزت أغغاى هي :الخٗبحر ًٖ ألافياع والغغباث ،وجأؾِـ مجخم٘ م٘ لازغًٍ ،واملكاعهت في املٗغفت .
ً
فالخىانل أمغ مهم للبكغ حمُٗا لخدلُم الهىٍت واملياهت الاحخماُٖت (ُُٖت.)5310 ،
ُوٍلهض بالخىانل اللغىي جباصٌ ألافياع ولاعاء بحن شخهحن أو أهثر ٌكتروان في لغت واخضة ،وَٗخبر الخدضر
الكيل الغبِس ي للخىانل اللغىي.
وٍمثل الخىانل الكفهي الجاهب ألاهبر مً الخفاٖل اللغىي صازل حجغة الضعاؾت ،بحن املٗلم وجالمُظه ،فهى
الىؾُلت ألاولى التي ًخم مً زاللها هلل املٗلىماث ،والخبراث ،وجىفُظ ألاوكُت الخٗلُمُت.
وٍخُلب طلً مً املٗلم مٗغفت حُضة باللىاٖض الىدىٍت ،وبلىاٖض إلامالء وبالىُم الصخُذ لؤلنىاث،
ً
ً
ً
ً
ً
واؾخسضام لغت بؿُُت ومباقغة وصكُلت ومىيىُٖت ،وٍخُلب طلً أًًا جىُٓما حُضا لؤلفياع وازخُاعا مىاؾبا لؤللفاّ
ً
ً
ً
ً
وٖغيا مكىكا ،واؾدُٗابا حُضا للمٗلىماث ،ولً ًخأحى طلً للمٗلم غحر املخسهو في اللغت الٗغبُت إال بالخضعٍب الظي
ٌؿاٖضه ٖلى إٖاصة جيىٍىه املنهي واللغىي.
البرامج الخدزٍبُت لخىمُت املهازاث اللغىٍت5
ان مهمت إٖضاص املٗلمحن املؤهلحن واملضعبحن جمثل مهمت يغوعٍت في جدلُم الخُىع التربىي امليكىص؛ لظا فئن
جلُُم ومغاحٗت وجُىٍغ أؾالُب وَغق إٖضاص املٗلم وجضعٍبه ٌؿهم في ٖملُت إلانالح التربىي ،وفي جدؿحن وجُىٍغ
ٖملُاث إلاٖضاص إلى ألافًل (أبى ؾالم.)5313 ،
واللغت الٗغبُت كاصعة ٖلى الخىُف م٘ ما ٌكهضه الٗهغ مً حغحراث مٗغفُت فخدلُم الىخابج الخٗلُمُت املغحىة
ً
ًخُلب مٗلما ًخمخ٘ بمٗاعف ومهاعاث ،بل وكاصعا ٖلى جىُْفها في الفهل الضعاس ي (خىامضة ،)5333 ،ان إجلان حٗلم
اللغت الٗغبُت ًىٗىـ إًجابا ٖلى حٗلم املىاص ألازغي؛ خُث إن لغت الخٗلم فيها اللغت الٗغبُت طاتها.
املهازاث اللغىٍت التي ًحخاحها املعلم لخىمُخه والخدزٍب على اكدسابها مثل5
 اؾخسضام لغت قفىٍت وهخابُت صخُدت ومٗبرة.
 اؾخسضام حٗلُماث لغىٍت واضخت الهُاغت.
 اؾخسضام مفغصاث لغىٍت مىاؾبت للمؿخىي الٗللي للُالب.
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 حٗؼٍؼ الخىانل باللغت الٗغبُت الؿلُمت البؿُُت.
 اؾخسضام لغت إلاقاعاث وإلاًماءاث وحٗبحراث الىحه.
أهداف البرامج الخدزٍبُت
 جُىٍغ أصاء املٗلمحن مهىُا.
 جؼوٍض املٗلم بأخضر املٗلىماث.
 جضعٍب املٗلمحن ٖلى جُىٍغ كضعاتهم ٖلى الخٗلم الظاحي.
 جىمُت الاججاهاث إلاًجابُت لضي املٗلمحن.
 حؿاٖض ٖلى جباصٌ الخبراث بكيل ًدلم الفابضة للمؤؾؿت الخٗلُمُت.
الخدزٍب أزىاء الخدمت5
الخضعٍب أزىاء الخضمت ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً البرامج والضعاؾاث املؤكخت الُىٍلت أو اللهحرة التي جيخهي
بمىذ قهاصاث احخُاػ أو ما قابه طلً والتي تهضف في مجمىٖها إلى عف٘ مؿخىي املٗلم في هاخُت أو أهثر مً هىاحي
املهىت .فالخضعٍب أزىاء الخضمت ًسخلف ًٖ الخىمُت املهىُت ألهه ملهىص لخدلُم هخابج وزبراث بظاتها ،في خحن أنها
مٗىُت بيخابج مدضصة وزبراث تهضف بكيل ٖام لخدؿحن مهاعاث وزبراث املٗلم (الؿُض.)11 45313 ،
ا
زاهُا -الدزاست السابلت
أوال -الدزاساث العسبُت
 دزاست أبى شهادة ( 5)0332أزبدذ الضعاؾت فٗالُت بغهامج لخٗلُم اللغت الٗغبُت لُالباث الفغكت الثاهُت باألكؿامالٗلمُت بيلُت التربُت للبىاث بجضة في حمُ٘ الخسههاث ،وجىنلذ الضعاؾت إلى فٗالُت البرهامج في جىمُت بٌٗ
مهاعاث اللغاءة والىخابت واللىاٖض اللغىٍت والخظوق ألاصبي لضي ُٖىت الضعاؾت.
 دزاست الطحاوي ( 5)0332هضفذ الضعاؾت إلى الخٗغف ٖلى أزغ جُىٍغ ملغع مهاعاث اللغت الٗغبُت لُلبت الفغكتألاولى بالكٗب الٗلمُت بيلُت التربُت بهىع في ؾلُىت ٖمان ،وأزغه في أصائهم اللغىي ،وجًمً الخُىٍغ امللترح
(مهاعاث الفهم اللغاةي – مهاعاث الصخت إلامالبُت – مهاعاث كىاٖض الىدى -مهاعاث هخابت امللاٌ) ،وأؾفغث الىخابج
ًٖ جدؿً ألاصاء اللغىي لضي ُٖىت الضعاؾت.
 دزاست الشىطي ( 5)0303هضفذ إلى الخٗغف ٖلى أزغ اؾخسضام اليكاٍ الخمثُلي في جىمُت بٌٗ مهاعاث الاؾخمإلضي َلبت الهف الغاب٘ بغؼة ،وكض اؾخسضمذ الباخثت املىهج الخجغٍبي لخدلُم هضف الضعاؾت ،وكض أْهغث
هخابج الضعاؾت فاٖلُت اليكاٍ الخمثُلي في جىمُت مهاعاث الاؾخمإ لضي جالمُظ الهف الغاب٘ ألاؾاس ي ،وكض
أونذ الباخثت ببٌٗ الخىنُاث منها؛ حٗلُم مهاعاث الاؾخمإ مً زالٌ اليكاٍ الخمثُلي ،ملا له مً أزغ فٗاٌ في
الخدهُل ،وجضعٍب املٗلمحن ٖلى مهاعاث الاؾخمإ يمً بغامج الخضعٍب ٖلى مهاعاث الخضعَـ.
 دزاست الحدًبي ( 5)0300هضفذ الضعاؾت إلى كُاؽ جأزحر اؾتراجُجُت (اكغأ -جفىغ -كىم -هاكل) امللترخت في جىمُتمهاعاث الفهم اللغاةي لضي مخٗلمي اللغت الٗغبُت الىاَلحن بلغاث أزغي ،وجم جُبُم بغهامج ،وازخباع مهاعاث
ً
الفهم اللغاةي ،وبلغذ ُٖىت البدث  100مخٗلما مً َالب املؿخىي الغاب٘ بمٗهض حٗلُم اللغت الٗغبُت لغحر
الىاَلحن بها بالجامٗت إلاؾالمُت باملضًىت املىىعة ،وجمثلذ أهم هخابج الضعاؾت البدثُت في وحىص فغوق صالت
ً
إخهابُا بحن مخىؾُي صعحاث املخٗلمحن في الخُبُم اللبلي والبٗضي لهالح الخُبُم البٗضي ،هما اجطح
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-

-

-

-

للضعاؾت فاٖلُت اؾتراجُجُت (اكغأ -جفىغ -كىم -هاكل) في جىمُت مهاعاث الفهم اللغاةي لضي مخٗلمي اللغت الٗغبُت
الىاَلحن بلغاث أزغي.
دزاست آل زيُان ( 5)0302هضفذ إلى جدؿحن مهاعاث جىلُض ألافياع في الخٗبحر الىخابي لضي َالباث حامٗت ألامحرة
هىعة باؾخسضام بغهامج جضعٍبي كابم ٖلى اؾتراجُجُاث اؾيامبر في جدؿحن مهاعاث جىلُض ألافياع في الخٗبحر الىخابي،
واقخملذ الاؾتراجُجُاث الٗكغٍت الؾيامبر ٖلى  13وخضاث ،وأْهغث الىخابج فاٖلُت أزغ البرهامج الخضعٍبي في
جدؿحن مهاعاث جىلُض ألافياع في الخٗبحر الىخابي ،وجدلُم الاؾتراجُجُاث مؿخىٍاث مغجفٗت مً الاجلان ومخباًىت
املؿخىي بدباًً الاؾتراجُجُاث.
دزاست داود ( 5)0302هضفذ إلى الخٗغف ٖلى فٗالُت اؾخسضام اؾتراجُجُاث حٗلم اللغت لخىمُت بٌٗ مهاعاث
الخدضر واللغاءة الجهغٍت لضي جالمُظ مضاعؽ التربُت الفىغٍت ،وأزبدذ هخابج الضعاؾت فٗالُت البرهامج في جىمُت
مهاعاث الخدضر واللغاءة الجهغٍت لضي الخالمُظ ،وأونذ الضعاؾت بًغوعة اؾخسضام اؾتراجُجُاث حٗلم اللغت في
جىمُت مهاعاث اللغاءة الهامخت ،والىخابت ،وألاصاء اللغىي ،ومهاعاث التهجي لىفـ الُٗىت.
دزاست على ( 5)0302هضفذ الخٗغف ٖلى فٗالُت اؾخسضام اؾتراجُجُاث حٗلم اللغت في جىمُت مهاعاث الخٗبحر
الىخابي لضي جالمُظ املغخلت إلاٖضاصًت ،وأزبدذ هخابج الضعاؾت فٗالُت اؾخسضام اؾتراجُجُاث حٗلم اللغت غحر
املباقغة في جىمُت مهاعاث الخٗبحر الىخابي لضي الخالمُظ.
دزاست مخخاز ( :)0303هضفذ الخٗغف ٖلى فاٖلُت اؾخسضام اؾتراجُجي الىمظحت والخلخُو في ٖالج نٗىباث
فهم امللغوء وزفٌ فهم اللغاءة لضي صاعؾاث املضاعؽ الهضًلت للفخُاث ،وجىنلذ هخابج الضعاؾت إلى فاٖلُت
اؾخسضام اؾتراجُجُتي الىمظحت والخلخُو في ٖالج نٗىباث فهم امللغوء وزفٌ فهم اللغاءة لضي الضاعؾاث.

زاهُا -الدزاساث ألاحىبُت5
 دزاست )Mohr (2014؛ أْهغث هخابج الضعاؾت التي خهلذ ٖليها مً زالٌ امللابالث أهه ما ػالذ هىان مدضوصًتفي الضعاؾاث التي حٗنى بالىفاءة الىخابُت لضي املٗلمحن كبل الخضمت ،وأن هؤالء املٗلمحن بداحت إلى جهمُم
هُىلي لخٗؼٍؼ أوؿاق مهاعاث الىخابت لضيهم ،مما ٌٗؼػ هفاًتهم الىخابُت.
 دزاست )Kasper et al., (2018؛ هضفذ الضعاؾت الخٗغف ٖلى أزغ اؾتراجُجُاث جضعَـ اللغت ٖلى مسغحاث ٖملُتاللغاءة والاهخمام بها لضي جالمُظ الهف الثالث الابخضاةي ،وجىنلذ إلى أن اؾخسضام اؾتراجُجُاث الخضعَـ في
صعوؽ اللغت في املضاعؽ الابخضابُت له أزغ إًجابي ٖلى مسغحاث ٖملُت اللغاءة ،وػٍاصة اهخمام الخالمُظ بها.
 دزاست )Essam. M, M. Thabet (2018؛ هضفذ الضعاؾت الخٗغف ٖلى فاٖلُت بغهامج للخٗلم اليكِ لخفٌنٗىباث اللغاءة لضي ُٖىت مً َالب املغخلت الابخضابُت بمضًىت الهفىف بمدافٓت إلاخؿاء ،وأْهغث هخابج الضعاؾت
فاٖلُت بغهامج الخٗلم اليكِ لخفٌ نٗىباث اللغاءة لضي َالب املغخلت الابخضابُت ،هما اؾخمغث فاٖلُت البرهامج
في زفٌ نٗىباث اللغاءة بٗض اهتهاء فترة البرهامج.

 -4عسض الىخائج ومىاكشتها
 إلاحابت على السؤال ألاول 4ما مدي اجلان املعلمين غير املخخصصين في اللغت العسبُت ملهازاتها؟
وإلاحابت ٖلى الؿؤاٌ جمذ مً زالٌ الضعاؾت الاؾخُالُٖت التي أهضث يٗف املهاعاث اللغىٍت لضي افغاص
الُٗىت ؾىاء في احمالي صعحاث الازخباع او في صعحاث مداوعه ألاعبٗت التي جمثل املهاعاث اللغىٍت ألاعبٗت هما ًٓهغ في
حضوٌ عكم (.)5
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اٖضاص الضعاؾت الاؾخُالُٖت 4اٖضاص ازخباع املهاعاث اللغىٍت وجدىُمه ويبُه 4جم اٖضاص ازخباع املهاعاث
اللغىٍت واملخيىن مً ( )03مفغصة مىػٖه ٖلى الىدى الخالي 4مهاعة الخدضر ( )1مفغصاث ،مهاعة الاؾخمإ ( )1مفغصاث،
مهاعة الىخابت ( )2مفغصاث ،مهاعة اللغاءة ( )2مفغصاث ،زم جدىُمه لضي فغٍم مً املسخهحن في (  ) 15مدىما زم
خؿاب الثباث مً زالٌ الاحؿاق الضازلي Stability through internal consistency (alpha- Kronbach): 4وهظلً
خؿاب زباث الازخباع مً زالٌ الخجؼبت الىهفُت حضوٌ ( Table4)1الثباث ًٖ َغٍم الاحؿاق الضازلي (ألفا هغوهبار)
والخجؼبت الىهفُت لالزخباع4
حدول زكم ( )0حساب زباث الاخخباز
الخجصئت الىصفُت
معامل ألفا
زباث اخخباز املهازاث اللغىٍت
الداللت
كُم الاعجباٍ
الضاللت
كُم الاعجباٍ
3.31
3.123– 3.110
3.31
3.181
مهاعة الخدضر
3.31
3.331– 3.202
3.31
3.203
مهاعة الاؾخمإ
3.31
3.215– 3.182
3.31
3.112
مهاعة اللغاءة
3.31
3.325– 3.223
3.31
3.312
مهاعة الىخابت
3.31
3.200 – 3.138
3.31
3.250
ازخباع املهاعاث اللغىٍت هيل
ً
ًخطح مً زالٌ الجضوٌ الؿابم أن مٗامل الثباث هى  3.25جلغٍبا ،وهي كُمت ٖالُت جضٌ ٖلى أن ازخباع
املهاعاث اللغىٍت له صعحت ٖالُت حضا مً الثباث وٍمىً اؾخسضامه في البدث.
هدُجت جطبُم اخخباز الدزاست الاسخطالعُت5
حدول زكم ( )0وسبت إلاحاباث الصحُحت على اخخباز الدزاست الاسخطالعُت
وسبت إلاحاباث الصحُحت على فلساث املحاوز
املحىز
عدد الفلساث
%80.0
1
مهاعاث الخدضر
%85.2
1
مهاعاث الاؾخمإ
%03.8
2
مهاعاث الىخابت
%25.2
2
مهاعاث اللغاءة
%82.0
وؿبت إلاحابت ٖلى الازخباع هيل
جصمُم البرهامج الخدزٍبي
نمم البرهامج الخضعٍبي في زمؿت وخضاث جضعٍبُت ٖلى الىدى الخالي4
الىخضة ألاولى 4اؾاؾُاث املهاعاث اللغىٍت للمٗلم في أعب٘ حلؿاث جضعٍبُت
الىخضة الثاهُت 4مهاعة الاؾخمإ في أعب٘ حلؿاث جضعٍبُت
الىخضة الثالثت 4املداصزت في زمـ حلؿاث جضعٍبُت
الىخضة الغابٗت 4مهاعة اللغاءة في ؾخت حلؿاث جضعٍبُت
الىخضة الخامؿت 4مهاعة الىخابت في ؾخت حلؿاث جضعٍبُت
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وبظلً ًهبذ البرهامج زمـ وٖكغون حلؿت جضعٍبُت ول حلؿت جلضم ؾاٖت جضعٍبُت ،والظي جم ٖغيه ٖلى
فغٍم مً املسخهحن في َغق الخضعَـ وَغق جضعَـ اللغت الٗغبُت بلغ ( )15مخسهها وحٗضًله في يىء آعائهم
وملترخاتهم.
حدول ( )0مخطط بسهامج جىمُت مهازاث اللغت العسبُت للمعلمين غير املخخصين فيها
م

الىحدة ألاولى

0

الىحدة

0
اساسُاث املهازاث اللغىٍت للمعلم

0

4

1

3

31

مهازة املحادزت

01

الىحدة الثالثت

4

مهازة الاسخماع

2

الىحدة الثاهُت

2

ألاهداف
جىمُت اججاه املعلمين إلاًجابي
هحى اللغت العسبُت

استراجُجُاث
الخدزٍب
عسض حاالث
دزاسُت
املىاكشاث –
جمثُل الادواز

أسالُب
الخلىٍم

الصمً
بالدكُلت

املخسحاث املخىكعت

املىاكشاث

13

جحسين الاججاه إلاًجابي
للمعلمين هحى اللغت العسبُت

بىاء عالكت جكاملُت واضحت بين
املهازاث اللغىٍت ألازبع وبين
مفاهُمها اللغىٍت (الىحىٍت
والصسفُت والىلدًت والامالئُت
والبالغُت

جدزٍب في
مجمىعاث
همىذج فساًس
للمفاهُم

حدول الخعلم
kwl
املىاكشاث

13

اسخيخاج الخحدًاث التي جىاحه
املعلم في جطبُم املهازاث اللغىٍت
في الصف

مىاكشاث
جمثُل ادواز

الخسائط
الرهىُت

13

جحدًد املهازاث ألاساسُت التي
جلع جحذ مظلت املهازاث اللغىٍت
ألازبعت
مىاكشت املعاًير الخاصت بدىمُت
مهازة الاسخماع
جطبُلاث عملُت لخىمُت مهازة
الاسخماع
جىظُف الخلىُت في جحسين
مهازاث الاسخماع لدي الطالب
جلىٍم مهازاث الاسخماع لدي
الطالب
مىاكشت املعاًير الخاصت بدىمُت
مهازة املحادزت
جطبُلاث عملُت لخىمُت مهازة
املحادزت
جىظُف الخلىُت في جحسين
مهازاث املحادزت لدي الطالب
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الخسائط املعسفُت
استراجُجُت
الجُكسى
فهم امللسوء
جمثُل ألادواز
العصف الرهني

العمل الجماعي
استراجُجُت
الجُكسى
عباءة الخبير
الصفىف
املخلابلت
العصف الرهني

()000

حل الخمازًٍ

13

جمازًٍ
سمعُت

13

جمثُل ألادواز

13

الحاالث
الدزاسُت
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التي جىاحه املعلم في جطبُم
املهازاث اللغىٍت في الصف
الدزاس ي
جصيُف املهازاث اللغىٍت الي
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اسخيخاج معاًير جىمُت مهازة
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جحسً مهازة الاسخماع
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مهازاث الاسخماع لدي
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استراجُجُاث
الخدزٍب

01

جلىٍم مهازاث املحادزت لدي
الطالب

العمل الجماعي

01

جلىٍم الطالب في جىظُف
املفاهُم اللغىٍت (الىحىٍت
والصسفُت والىلدًت والامالئُت
والبالغُت في مهازة املحادزت

الجُكسى
الخدزٍب في
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م
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11
مهازة اللساءة
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31
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الىحدة الخامست
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مهازة الكخابت

02

02

بىاء جصىز مخكامل حىل طسق
جأسِس مهازة اللساءة لدي
الطالب 5الطسٍلت التركُبُت –
الطسٍلت الخحلُلُت
جىظُف أوشطت واستراجُجُاث
عملُت مخلدمت لخىمُت مهازاث
اللساءة لدي الطالب وفلا
ملساحلها (الخمهُد – اللساءة –
بعد اللساءة )
جىظُف معاًير اللساءة (الىعي
الصىحي – اكدساب املفسداث )
لخىمُت مهازة اللساءة لدي
الطالب
مىاكشت مفهىم اللساءة
الخصىٍسٍت ومساحلها
جطبُم استراجُجُاث عملُت
لخدزٍب الطالب على اللساءة
الخصىٍسٍت

أسالُب
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الخسائط
املعسفُت
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املخسحاث املخىكعت
جىمُت مهازاث املعلمين في
جلىٍم املحادزت لدي الطالب
جىمُت مهازاث املعلمين في
جلىٍم الطالب في جىظُف
املفاهُم اللغىٍت (الىحىٍت
والصسفُت والىلدًت
والامالئُت والبالغُت في مهازة
املحادزت

العمل الجماعي

الخسائط
املعسفُت

13

جصىز مخكامل حىل طسق
بىاء مهازة اللساءة

استراجُجُت
الجُكسى

جمازًٍ كساءة

13

جطبُم أوشطت لخىمُت
مهازاث اللساءة وفم مساحلها
(الخمهُد لللساءة – اللساءة
– بعد اللساءة)

اكشف اوزاكك
الصفىف
املخلابلت

جمثُل ألادواز

13
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13

العمل الجماعي

الخسائط
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13
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السماث السذ لخىمُت مهازة
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مىاكشت خطىاث العملُت
الكخابُت وسماتها وخصائصها

الخدزٍب املصغس
همىذج فساًس

الخدزٍب
الخبادلي

13

جىمُت مهازة الكخابت وفم
همىذج السماث السذ

13

جحسً مهازة الكخابت

جحدًد أسالُب واشكال الكخابت
جىظُف همىذج السماث السذ
(ألافكاز – الخىظُم – اخخُاز
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استراجُجُاث جىمُت مهازاث
اللساءة الخصىٍسٍت
جطبُم ألاوشطت لخىمُت
الاججاهاث إلاًجابُت للطالب
هحى اللساءة

حسمُت أسالُب واشكال
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جىمُت مهازاث املعلمين في
جىظُف همىذج السماث
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استراجُجُاث
الخدزٍب

أسالُب
الخلىٍم
همىذج
السماث
السذ

04

جلىٍم الكخابت وفلا لىمىذج
السماث السذ

الخمازًٍ الكخابُت
الخدزٍب الخعاووي

الخلىٍم
الخبادلي

02

جلىٍم الطالب في جىظُف
املفاهُم اللغىٍت (الىحىٍت
والصسفُت والىلدًت والامالئُت
والبالغُت في مهازة الكخابت

الجُكسى
الخدزٍب في
مجمىعاث

الخلىٍم
الخبادلي

م

الىحدة

ألاهداف
الكلماث – طالكت الجمل –
الصىث – العسض – اليشس )
لدي الطالب

الصمً
بالدكُلت

املخسحاث املخىكعت
السذ في جحسين مهازاث
الكخابت لدي الطالب

60

60

جىمُت مهازاث املعلمين في
جلىٍم مهازاث الكخابت لدي
الطالب وفم همىذج السماث
السذ
جىمُت مهازاث املعلمين في
جلىٍم الطالب في جىظُف
املفاهُم اللغىٍت (الىحىٍت
والصسفُت والىلدًت
والامالئُت والبالغُت في مهازة
الكخابت

مىاكشت الىخائج5
هضف البدث إلى إلاحابت ٖلى زالزت أؾئلت عبِؿت4
 -1ما مضي اجلان املٗلمحن غحر املخسههحن في اللغت الٗغبُت ملهاعاتها؟
وحاءث إلاحابت ٖلُه مً زالٌ هخابج الضعاؾت الاؾخُالُٖت التي أهضث يٗف املهاعاث اللغىٍت لضي افغاص
الُٗىت ؾىاء في احمالي صعحاث الازخباع ( )%82.0او في صعحاث مداوعه ألاعبٗت التي جمثل املهاعاث اللغىٍت ألاعبٗت والتي
حاءث (مهاعاث الخدضر %80.0مهاعاث الاؾخمإ  %85.2مهاعاث الىخابت %03.8مهاعاث اللغاءة)%25.2
 -5ما الاؾتراجُجُاث املىاؾبت لخىمُت املهاعاث اللغىٍت لضي املٗلمحن غحر املخسههحن في اللغت الٗغبُت؟
بمغاحٗت الضعاؾاث الؿابلت وبمغاحٗت الاؾتراجُجُاث املؿخسضمت في ول مهاعة اؾتهضفتها هظه الضعاؾاث ،جم
جدضًض اؾتراجُجُاث الخضعٍب املىاؾبت ليل مهاعة واصعاحها بالبرهامج الخضعٍبي امللترح والتي قملذ مجمىٖت مً
اؾتراجُجُاث الخضعٍب الخضًثت التي جخمغهؼ خىٌ املخضعب وجلىم ٖلى جفاٖله م٘ ػمالبه مثل (الجُىؿى – الخلىٍم
الخباصلي – الٗمل الجماعي – الٗهف الظهني – اللبٗاث الؿذ)
 -0ما نىعة البرهامج الخضعٍبي الالػم لخىمُت املهاعاث اللغىٍت لضي املٗلمحن غحر املخسههحن في اللغت الٗغبُت؟
جم بىاء البرهامج الخضعٍبي بدُث ٌكمل زمـ وخضاث جضعٍبُت جلضم في ( )52حلؿت جضعٍبُت ليل حلؿت
أهضاف ها واؾتراجُجُاتها واؾالُب الخلىٍم املىاؾبت لها وجم ٖغيه ٖلى مجمىٖت مً املدىمحن وحٗضًله في يىء آعائهم،
وَٗض هظا البرهامج هى الىدُجت الغبِؿُت والهضف ألاؾاس ي للبدث والظي ٌكمل أهضاف البرهامج واؾتراجُجُاث
الخضعٍب وأؾالُب الخلىٍم ،واملسغحاث املخىكٗت مً ول وخضة مً وخضاجه الخمـ والٗكغون.

الخىصُاث وامللترحاث.
 -1جُبُم بغهامج جىمُت املهاعاث اللغىٍت ٖلى املٗلمحن غحر املخسههحن في اللغت الٗغبُت وعنض هخابج جُبُله.
 -5جضعٍب الُالب املٗلمحن – غحر املخسههحن في اللغت الٗغبُت – ببرامج اٖضاص املٗلم بيلُاث التربُت ٖلى بغهامج
جىمُت املهاعاث اللغىٍت.
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 -0إٖاصة الىٓغ في بغامج جضعٍب املٗلمحن – في ول الخسههاث – وإزغائها ببرامج جىمُت املهاعاث اللغىٍت.
 -8احغاء صعاؾاث لخدضًض الاخخُاحاث الخضعٍبُت للمٗلمحن بكيل مؿخمغ لُخم جهمُم البرامج الخضعٍبُت بىاء ٖلى
هخابج هظه الضعاؾاث.

كائمت املساحع
ا
أوال -املساحع بالعسبُت5
ُّ
 إلابغاهُمي ،ميي .وآزغون ( .)5313الىفاًاث الخٗلُمُت الالػمت ملٗلمي اللغت الٗغبُت ومٗلماتها في املضاعؽ الابخضابُت.مجلت ولُت التربُت للبىاث للٗلىم إلاوؿاهُت ،حامٗت اليىفت ،الٗغاق.)0( 8 ،
 أبى الىهغ ،مضخذ ( 4)5338كىاٖض ومغاخل البدث الٗلمي (اللاهغة 4مجمىٖت الىُل الٗغبُت ،م .105-101 أبى ػهاصة .قاًان ( 4)5332حٗلُم الٗغبُت في الجامٗاث ،مهاعاجه وأؾالُبه وجلىٍمه ،اللاهغة ،صاع الفىغ الٗغبي. أبى ؾالم .خاجم ( .)5313املٗىكاث التي جىاحه جضعٍب مٗلمي التربُت الغٍايُت أزىاء الخضمت بمدافٓاث غؼة .مجلتحامٗت الىجاح لؤلبدار ( الٗلىم إلاوؿاهُت).)0( 58 ،
 آٌ زيُان ،هىض .)5312( 4فاٖلُت بغهامج جضعٍبي كابم ٖلى اؾتراجُجُاث ؾيامبر في جدؿحن مهاعاث جىلُض ألافياع فيالخٗبحر الىخابي لضي َالباث حامٗت ألامحرة هىعة بيذ ٖبض الغخمً بمضًىت الغٍاى .مجلت الٗلىم التربىٍت
والىفؿُت ،البدغًٍ.)1( 10 ،
 بىغ .أخمض ( 4)1332بغهامج لخىمُت مهاعاث اللغت الٗغبُت الالػمت للُالب غحر املخسههحن فيها بكٗبت الخٗلُمالابخضاةي بيلُت التربُت ،عؾالت صهخىعاه غحر ميكىعة ،ولُت التربُت ،حامٗت املىهىعة.
 خبِب هللا ،مدمض ( .)1331أؾـ اللغاءة وفهم امللغوء بحن الىٓغٍت والخُبُمٖ( .مان 4صاع ٖماع) الخضًبىٖ ،لى ٖبض املدؿً ( .)5310جأزحر اؾتراجُجُت "أجلً" امللترخت في جىمُت مهاعاث الفهم اللغاةي لضيمخٗلمي اللغت الٗغبُت الىاَلحن بلغاث أزغي .املجلت التربىٍت.)130( 51 ،
 الخالقٖ ،لى؛ املسؼومي ،هانغ مدمىص ( .)5315صعحت مماعؾت مٗلمي اللغت الٗغبُت ملهاعاث إلاللاء في مىاكفحٗلُم اللغاءة الجهغٍت لُلبت املغخلت ألاؾاؾُت في ألاعصن .مجلت حامٗت صمكم للٗلىم التربىٍت ،ؾىعٍا.)8( 52 ،
 خىامضة .باؾم ( .)5333املٗغفت البُضاغىحُت لضي مٗلمي ومٗلماث اللغت الٗغبُت 4صعاؾت خاله مضاعؽ مدافٓتحغف-ألاعصن .مجله ٖلىم اوؿاهُت ،الؿىت ،0الٗضص.83
 زلف خؿً الُداوي (" )5332أ" 4جهىع ملترح لضوع مٗلم اللغت الٗغبُت في جىُْف وؾابل الخٗلُم الالىترووي فيحٗلُم اللغت الٗغبُت وحٗلمها ،املؤجمغ الضولي الغاب٘ ملٗهض الضعاؾاث التربىٍت" الخٗلُم باللغت الٗغبُت في مجخم٘ املٗغفت
" ،حامٗت اللاهغة ،في الفترة مً ً 1- 2ىلُى.
 صاوص ،ؾلُمان خمىصة (2015).فاٖلُت اؾخسضام اؾتراجُجُاث حٗلم اللغت لخىمُت بٌٗ مهاعاث الخدضر واللغاءةالجهغٍت لضي جالمُظ مضاعؽ التربُت الفىغٍت .مجلت ولُت التربُت بجامٗت بنها ٖضص (.(298 -247) .)130
 الؿىٍضي ،هىاصي ( .)5315أزغ بغهامج جضعٍبي في جغبُت املىهىبحن لخأهُل مٗلماث الخللت الثاهُت في جىمُتاججاهاتهً هدى املىهبت والخفاٖل اللفٓي واللضعاث إلابضاُٖت والضافُٗت لضي َالباتهً في صولت إلاماعاث الٗغبُت
املخدضة .عؾالت صهخىعاه غحر ميكىعة ،ولُت الضعاؾاث الٗلُا ،حامٗت البدغًٍ ،مملىت البدغًٍ.
 الكىُى ،أمحرة ٖبض الغخمً ( .)5313أزغ اؾخسضام اليكاٍ الخمثُلي لخىمُت بٌٗ مهاعاث الاؾخمإ في اللغتالٗغبُت لضي جلمُظاث الهف الغاب٘ ألاؾاس ي بغؼة .عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة( ،فلؿُحن 4حامٗت ألاػهغ)
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-

-

-

-

-

-

نىمان ،أخمض ( .)5313أؾالُب جضعَـ اللغت الٗغبُتٖ .مان 4صاع ػهغان لليكغ والخىػَ٘.
َاهغ.عقُضة ،5313 ،الخىمُت املهىُت للمٗلمحن في يىء الاججاهاث املٗانغة ،صاع الجامٗت الجضًضة ،الاؾىىضعٍت.
ٖاقىع ،عاجب كاؾم وملضاصي ،مدمض فسغي ( .)5310املهاعاث اللغابُت والىخابُتَ 4غابم جضعَؿها واؾتراجُجُاتها.
ٍٖ ،0مان 4صاع املؿحرة لليكغ والخىػَ٘.
ٖبض الغاػق .مدمىص ). (2018كلم اللغاءة ونٗىباث فهم اللغوء لضي املخٗلمحن .هىع لليكغ .أملاهُا الاجداصًت.
ٖبض الهاصقٖ .لى (2017) .اؾخسضام اؾتراجُجُاث حٗلم اللغت في جىمُت مهاعاث الخٗبحر الىخابي لضي جالمُظ املغخلت
إلاٖضاصًت .عؾالت ماحؿخحر ميكىعة بمجلت همُت التربُت .حامٗت بنها .املجلض ( .)52الٗضص (.)111
ٖبض الهاصي مدمض(  4)5311مفهىم املهاعاث اللغىٍت في ؾُاكها الٗغبي ،مخاح ٖلى عابِ مىخب التربُت الٗغبي لضوٌ
الخلُج: http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=10166
ُُٖت ،مسخاع ٖبض الخالم ٖبض الاله ، (5310( ،فاٖلُت بغهامج جضعٍبي كابم ٖلى الخٗلم إلالىترووي املضمج في جىمُت
املهاعاث الخضعَؿُت والاججاه هدى الخٗلم إلالىترووي لضي الُالب مٗلمي اللغت الٗغبُت ،املجلت التربىٍت ،ولُت التربُت،
حامٗت ؾىهاج ،الٗضص .00
الٗياًيي ،بىغي أخمض ،)5310( ،هفاءاث املٗلم الظاجُت الالػمت في حٗلُم اللغت الٗغبُت للىاَلحن بغحرها ،مؤجمغ
اججاهاث خضًثت في حٗلم اللغت الٗغبُت وحٗلُمها ،املغهؼ التربىي للغت الٗغبُت لضوٌ الخلُج ،بالخٗاون م٘ حامٗت
الكاعكت.
ً
ٖلىيَ ،اهغ ( .)5313جضعَـ اللغت الٗغبُت وفلا ألخضر الُغابم التربىٍتٖ .مان 4صاع املؿحرة لليكغ والخىػَ٘.
ٖىى ،فاًؼة الؿُض مدمض والبىغ ،فهض ٖبض الىغٍم ( .)5310بغهامج جضعٍبي كابم ٖلى البىابُت وفاٖلُخه في جىمُت
مهاعاث جضعَـ اللغاءة للفهم والؿغٖت لضي الُالب مٗلمي اللغت الٗغبُت بجامٗت إلامام مدمض بً ؾٗىص
إلاؾالمُت .مجلت حامٗت إلامام مدمض بً ؾٗىص إلاؾالمُت (الٗلىم إلاوؿاهُت والاحخماُٖت) .الؿٗىصًت.52 ٕ ،
مؿلم ،خؿً ،)5312( .مٗاًحر جىفُظ الضعؽ اللغىي وصٖمه وحٗؼٍؼه ،في :الؼهغاوي ،مغض ي غغم هللا )مدغع( ،
مٗاًحر ألاصاء املنهي ملٗلمي اللغت الٗغبُت ،الغٍاى ،مغهؼ امللً ٖبض هللا لخضمت اللغت الٗغبُت ،ؾلؿلت مباخث لغىٍت،
الٗضص .10
هجم .مىاٌ .)5313( .فاٖلُت بغهامج ملترح في جىمُت مهاعاث التربُت الٗملُت لضي َلبت أكؿام الضعاؾاث إلاؾالمُت في
حامٗت ألاػهغ بغؼة .عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة ،ولُت التربُت ،حامٗت ألاػهغ .غؼة.
ههغٖ .لى ،مىانغةً ،ىؾف ( .)5313مضي وعى مٗلمي اللغت الٗغبُت في الهفىف ألاولى ملفهىم اللغاءة ومباصا
حٗلمها وحٗلُمها ومضي مماعؾتهم لها في مىاكف الخٗلُم .املىؾم الثلافي الثامً والٗكغون ملجم٘ اللغت الٗغبُت
ألاعصوي ،ألاعصن.
ًىوـ ،فخخي وآزغون ( 4)5318ؾلؿلت هخب ألاػهغ لخٗلُم اللغت الٗغبُت للىاَلحن بغحرها ،اللاهغة ،صاع املٗاعف.
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