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 1 في الجامعةالعربية  ثدريضالبىائية و 

 ، اإلااحعخحرشاه خالذ وعىجُىن  هخىس ذال: الباخث

 دقدمةامل .أ 

ت بما في رلً اإلاعخىي الجامعي الًض  غ الػشبُت في هثحر مً اإلاإظعاث التربٍى اٌ جللُذًا، أي اإلاذسط هى جذَس

ىهاحػلمو الػشبُت حػلُم مدىس  ػىغ رلً ئلى ، خُث أن مىكف الؼلبت ؾحر مخفاغلحن في غملُت الخػلُم والخػلم، ٍو

ت ألاسبؼ وجؼبُلاتها في لؿتهم الُىمُت. اهخفاض دافػُت الؼلبت وكذساتهم في    اجفان مهاساث اللؿٍى

لت اإلاشاهذة  شاه خالذ وعىجُىن و رو الهادي كام به  اغخمادا غلى البدث الزي أن غملُت حػلُم الػشبُت بؼٍش

 Teacher)مدىسها اإلاذسط الًضاٌ م 8108ىت ظا في الجامػت ؤلاظالمُت الخيىمُت ظىمؼشة الشمالُت هوحػلم

Center)  هما ًليمإششاتها و  % 8..48غلى وعبت : 

  .الػشبُتبلؿت الؼلبت ولِغ ب ًخدذرالػشبُت  يمذسس مً  .0

لت اللىاغذ والترحمت. الػشبُت ٌعخخذم يمذسس مً  .8  ػٍش

 غً الػشبُت ولِغ الػشبُت. ٌػلم الػشبُت يمذسس مً  ..

ت العلىهُت  هُمحػلًىؼلم الػشبُت  يمذسس مً  .4  8.غً الىظٍش

واجلانهم  حنحىدة اإلاذسظهي مً مشىالث حػلُم اللؿت الػشبُت ظىاهشالعابلت، ًشي الباخث أن  المً اهؼالكا 

غ. اتهفي اخخُاس همىرج الخػلُم وجؼبُل الػملُت الخػلُمُت التى جدلُم ؾاًت الخػلُم ًخػلم هثحرا بئن ه في الخذَس

أهثر مً همىرج واخذ. ومجها  بُتش اللؿت الػ ولزلً البذ مً أي ٌعُؼش داسط. حنظالذاس وخبراث جىاظب بخلفُاث 

ت البىاةُتهمىرج الخػلُم   . في طىء الىؼٍش

 اللغات هظريات ثدريض ها وبينالبىائية بين .ب 

اث حػلم اللؿت وحػلُمها ئلى زالزت أكعام وهي ألاظاط الىفس ي وألاظاط  كعم غمش الصذًم غبذ هللا هظٍش

ت اإلاػشفُتاللؿىي وألاظاط ال ت العلىهُت والىظٍش أو الػلالهُت وجؼىسث  تربىي. "فاألظاط الىفس ي ًىلعم ئلى الىظٍش

ظُف ئل ت البىاةُت. ٍو ت ختى جيىن زالزت وهي الىظٍش ت ؤلاوعاهُت  حهاهزه الىظٍش خحن وهما الىظٍش بػع الػلماء هظٍش

ت ظبرهِخً هما ووصفه سطىان غبذ هللا زاوي في هخابه ئبذاع ال غ."والىظٍش  .خذَس

ت  ت والىظٍش ت البيٍُى لُت وألاظاط اللؿىي لخػلم اللؿت وحػلُمها ًىلعم ئلى كعمحن وهما الىظٍش  –الخدٍى

لت اإلاباششة، الخىلُذًت. وألاظاط التربىي لخػلُم اللؿت جصذس مىه غذة الؼشاةم ومجها  لت الىدى والترحمت، وػٍش ػٍش

لت الؼبُ لت الصامخت، والؼٍش لت اللشاءة، وػٍش لت العمػُت وػٍش ت، والؼٍش لت الفهم وخل الشمىص اللؿٍى ػُت، وػٍش

لت الاظخجابت الجعذًت  لت ؤلاًداةُت، والؼٍش لت الخىاصلُت، والؼٍش ت، والؼٍش لت العمػُت البصٍش الشفهُت، والؼٍش

لت املخخاسة. لت الخىلُفُت/الؼٍش لت الاظخجابت /الؼٍش  4الياملت، والؼٍش
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 (Behavioral Theory)الىظرية الصلوكية  .1

ت العلىهُت جؼلم غلحها  اث حػلم اللؿاث غلى أظاط غلم الىفغ. الىظٍش ت مً هظٍش ت العلىهُت هظٍش الىظٍش

ت الترابخؼُت التي ظهشث في نهاًت اللشن الخاظؼ غشش اإلاُالدي وبذاًت اللشن  ت العلىهُت والىظٍش أخُاها بالىظٍش

ً غلي ًذ الػالم الشوس ي بافلىف )  . ي غشفذ فُما بػذ بمذسظت ؤلاششاغ الخللُذيم( الز09.6 – 0849الػشٍش

ًىظش العلىهُىن ئلى اللؿت غلى أنها غادة ٌعهل الخدىم فحها والعُؼشة غلحها، وأنها حضء مً العلىن 

ت بحن الىاط لِعذ وسازُت، بل هدُجت  ؤلاوعاوي الزي حشيله البِئت املخُؼت به وجخدىم فُه، وأن اخخالفاث اللؿٍى

ت.الخخالف البِئاث الل ت وهي ول الػىاصش التي ًدشذها اإلاذسط همثل  5ؿٍى والبِئت التي جلصذ هىا هي البِئت اللؿٍى

 الىخب اإلاذسظُت والؼشاةم الخػلُمُت أزىاء الفصل الذساس ي كبله وبػذه. 

ب واإلاشان في حػلم اللؿاث، وخفظ بػع الػباساث  إهذ هإالء العلىهُىن ألاهمُت اللصىي للخذٍس ٍو

هبحرة بأهملها وأؾلبها مدادزاث مً ظإاٌ وحىاب، هما أنهم ًظهشون  اكلب، بل خفظ كؼػ واإلافشداث غً ظهش

لل  اهخماما واضخا بالىىاحي الشيلُت في اللؿت مً هؼم ظلُم، وهجاء مظبىغ، واجباع للىاغذ الىدى والصشف، ٍو

له.اهخمامهم بشيل واضح بمظمىن الىالم ومػىاه وكذسة اإلاخدذزحن غلى جبادٌ ألافياس غً ػ ت  هزه 6ٍش الىظٍش

ت أن الػملُت الخػلُمُت جدذر هدُجت مإزشاث خاسحُت  اهخمذ بذساظت العلىن الظاهشي للمخػلم. وجشي هزه الىظٍش

اث هى حػذًل في ظلىن الفشد أي أن هزه  جإدي ئلى اظخجاباث مً كبل اإلاخػلم، فالخػلم باليعبت ئلى هزه الىظٍش

اث تهخم بالعلىن الظاهشي للمخػلم  والتهخم بما ًدذر داخل غلله. الىظٍش

العلىهُىن يهخمىن اهخماما هبحرا باإلاإزشاث البُئُت الخاسحُت والعُؼشة غلحها بىصف اإلاخؿحر ألاظاس ي في 

غملُت الخػلُم. وهزلً ًتهمىن بمفاهُم راث الػالكت وػُذة باإلاخؿحر اإلاشاس ئلُه مثل مفهىم اإلاثحر والاظخجابت 

ض ؤلاًجابي وال ت علبي وؾحرها مً اإلافاهُم التي أراغها العلىهُىن في املخُؽ التربىي. ومفهىم الخػٍض ولزا جشي الىظٍش

أن الخػلم ًخم بذفؼ مً مإزشاث خاسحُت وليي ًدذر الخػلم ًجب أن تهُأ الظشوف الخاسحُت اإلاىاظبت لزلً، هما 

 ًجب أن جبني الىخاةج غلى مالخظاث العلىن الظاهشي للمخػلمحن.

ض ؤلاًجابي، الزي ًخللاه مً والذه أو مً ب الؼفل لؿخفاهدع ػخمذ غلى الخػٍض ً غاداث، َو ه ًلىم غلى جيٍى

ض العلبي، الزي ًخللاه مً  مػلمه، أو مً ؾحرهم مً املخُؼحن به، ولما هؼبم هؼلا ظلُما، هما ٌػخمذغلى الخػٍض

م الػلاب اإلاباششة، أو ؾحر اإلاباششة، في اظدبػاد ؤلاحاباث الخاػئت  7.هإالء غً ػٍش

اث أن غلى اإلاػلم أن ًجُب غً العإاٌ الخالى: هُف ًمىىني أن أبشص "أو أوضح"  شي أهصاس هزه الىظٍش ٍو

غ: "أن  الذافػُت للخػلم لذي اإلاخػلمحن؟ ومً زم هجذ سوادها ًظػىن الافتراض الخالى خٌى اإلاىاهج وػشق الخذَس

غ حػمل غلى ئبشاص  الذافػُت لذي اإلاخػلمحن ". لزا هجذ أن الخىم غلى ػبُػت الػملُت الخػلُمُت اإلاىاهج وػشق الخذَس

 ما ًللى غلى 
ً
، فان اللىم ؾالبا

ً
 ئرا لم ٌػش اإلاخػلمحن ألاوشؼت اإلاػملُت اهخماما

ً
ًخم غلى أظاط هزا الافتراض. فمثال

                                                 
ض بً ئ5 اض: حامػت ؤلامام دمحم بً ظػىد ؤلاظالمُت، (، ػشاةم جذَسغ اللؿت الػشبُت للىاػلحن بلؿاث أخشي بشاهُم الػصُلي، غبذ الػٍض ٍس

 51ص.  .)م8118
ت والخؼبُمصالح غبذ املجُذ الػشبي، 6  00م(، ص. 0980، )الؼبػت ألاولى؛ بحروث: مىخبت لبىان، حػلم اللؿاث الخُت وحػلُمها بحن الىظٍش
ض7 غ اللؿت الػشبُت بً ئبشاهُم الػصُلي،  غبذ الػٍض  84، ص. ...ػشاةم جذَس
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 ما ًصىػىن كذساث اإلاخػلمحن ف
ً
ي الخعبان في اإلاادة الخػلُمُت أو اإلاػلمحن أو مصممى اإلاىاد الخػلُمُت، وهجذهم هادسا

ت العلىهُت ختى كبل غام   0975.8مثل هزه الخالت. وللذ واهذ العُادة لهزه الىظٍش

 (Cognitive Theory) الىظرية املعرفية أو العدقالهية .2

ت اإلاػشفُت  ت الخػلم اإلاػشفي –الىظٍش اث حػلم اللؿاث  -جؼلم غلحها أخُاها بىظٍش ت الثاهُت مً هظٍش هي الىظٍش

ت الخعُت العلىهُت التي حػخمذ غلى أن: )غلى أظاط غلم الىفغ ت سافظت للىظٍش (. الخػلم هى 0. ظهشث هزه الىظٍش

(. أن غلل الؼالب هى وأهه صفدت بُظاء حعؼش غلحها الػىامل البِئت ما ًتراءي لها 8هدُجت إلاإزشاث خاسحُت فلؽ، )

 مً أفياس.

ت أن اإلاخػلم هى الزي ٌعُؼش غلى غملُت ال خدىم فحها، وأن البِئت لِغ هي ًشي أهصاس هزه الىظٍش خػلم ٍو

ت بذساظت الػملُاث الػللُت  9اإلاشاحؼ ألاولى وألاخحرة في الخأزحر ئًجابا أو ظلبا في هدُجت الخػلم. أي اهخمذ هزه الىظٍش

ت تهخم بما ًجشي داخل غلل اإلاخػلم باإلطافت ئلى الػىامل الخاسحُت  التي جدذر داخل غلل اإلاخػلم. وهزه الىظٍش

جها في الزاهشة واظخخذامها في الخػلم الالخم للخػل ت غلى هُفُت اهدعاب اإلاػشفت وجىظُمها وجخٍض م. وجإهذ الىظٍش

 والخفىحر فُما ًخم حػلمه. 

فاإلاخػلم ًخػلم ولما بزٌ حهذا مػشفُا، وولما جدٌى مً العلبُت ئلى ؤلاًجابُت. وجخدذد وظُفت اإلاخػلم في 

حذًذة مً الخبرة وجىظُمها وصُاؾتها بصىسة راجُت حػىغ كذساجه الػللُت، الخػلم اإلاػشفي داةما بخىلُذ صىسة 

وحػىغ ئظتراجُجُاجه اإلاػشفُت في مػالجخه لللظاًا واإلاىاكف واإلاشىالث التي ًىاحهها. فاإلاخػلم ًخػلم غىذما ًفهم 

ذسن الػالكاث، وغىذما ًدذر الخػلم فاهه ًشي ألاشُاء في صىسة حذًذة غىذما جشجبؽ اإلاػل ىماث الجذًذة بما هى ٍو

 مىز أواةل الخمعِىاث مً 
ً
 هبحرا

ً
كاةم في البيُت اإلاػشفُت للمخػلم. وكذ اهدعبذ وحهت هظش الخػلم اإلاػشفي جأًُذا

 01اللشن اإلااض ى.

جزهب اإلاذسظت اإلاػشفُت ئلى اللؿت غلى أنها كذساث وامىت غىذ ؤلاوعان، حػمل البِئت املخُؼت غلى جفخدها 

شها، بػىغ اإلا م خاظت العمؼ وجؼٍى ذسظت العلىهُت التي جشي أن اللؿت غاداث جىدعب مً الىظؽ الخاسجي غً ػٍش

ت  ض الاظخجاباث الصخُدت، وجمحز اإلاذسظت اإلاػشفُت بحن ول مً الىالم واللؿت، خُث جزهب الىظٍش بػذ أن ًخم حػٍض

( Competenceلىفاءة أو اللذسة )اإلاػشفُت ئلى أن العلىن اللؿىي ًىلعم ئلى حاهبحن: اللؿت والىالم. فاللؿت هي ا

(. وبزلً فان Performanceاللذسة الذاخلُت في صىسة أداء ) الذاخلُت، في خحن أن الىالم مظهش خاسجي ٌػبر غً 

دساظت اللؿت ًيبغي أن جشهض غلى اللذسة الذاخلُت، ولِغ غلى ألاداء الزي ٌػىغ جلً اللذسة ئال ئرا وان الهذف مً 

ت جمىىه  دساظت ألاداء اظخيخاج ما ًىؼىي غلُه مً كذسة داخلُت. ًشي حشىمعيي أن ول فش "ًىلذ مضودا بلذسة فؼٍش

 Language Acquistionمً حػلم اللؿت واهخاظبها، وهزه الفؼشة أظماها حشىمعيي حهاص اهدعاب اللؿت )

Device.)00 

ت العلىه ت اإلاػشفُت خُث أن الىظٍش ت العلىهُت والىظٍش ُت حػخبر أن الؼفل ًىلذ ولزلً فالفشق بحن الىظٍش

م الخفظ والخىشاس واملخاواة  صخُفت بُظاء، وأن اللؿاث لِعذ ظىي غاداث ًىعبها ؤلاوعان مً بُئخه غً ػٍش

                                                 
غ اللاةمت غلى الفىش البىاتى8  جم abstract/-www.satlcentral.com/arabic،" منى غبذالصبىس دمحم، "اإلاذخل اإلاىظىمى وبػـع همارج الخذَس

خ  الخدمُل  .8810 هىفمبر  01 فى الخاٍس
 08، ص. ...حػلم اللؿاث الخُت صالح غبذ املجُذ الػشبي، 9

خ  جم الخدمُل ،...منى غبذالصبىس دمحم، "اإلاذخل اإلاىظىمى 01  .8810 هىفمبر 01فى الخاٍس
خ  جم الخدمُل .uqu.edu.sa/file2/tiny_mce/plugins/.../1.doc ،"ؾاصي مفلح، "اججاهاث حػلُم اللؿت00  8108هىفمبر  01فى الخاٍس

http://www.satlcentral.com/arabic-abstract/.../dr-mona.d
http://www.satlcentral.com/arabic-abstract/.../dr-mona.d
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ت وئن  ت اإلاػشفُت حػخبر أن حػلم اللؿاث ًلىم غلى أظغ فؼٍش وسبؽ ول كُذ لؿىي باالظخجابت اإلاالةمت لها، فان الىظٍش

 اء. واهذ البِئت حعاغذ غلى خعً ألاد

 (Structural Theory)الىظرية البييوية  ..

عشي هى  ت البيُاهُت، وهي التي بذأث غىذ الػالم اللؿىي العَى ت جؼلم غلحها أًظا بالىظٍش ت البيٍُى الىظٍش

 Leonard)( واصدهشث غلى ًذ لُىهاسد بلىمفُلذ م.Ferdinand De Saussure ،0857 – 090فشدًىاهذ دي ظىظحر )

Bloomfield.)  
ً فهي: )وأما م ب 0ً أهم اإلابادب التي جلىم غلحها البيُاهٍى (. ئن حػلم اللؿت هى اهدعاب غاداث جلىي بالخذٍس

ض. ) ذ في بابه جخخلف به غً ؾحرها .(. ئن الخذًث اإلاىؼىق هى أصل اللؿاث حمُػا. )8والخػٍض (. ول لؿت لها هظام فٍش

(. ول لؿت جدخىي غلى هظام مخيامل واف 4ؿت أخشي. )مً اللؿاث، وال ًيبغي أن هدلل ئخذي اللؿاث في ئػاس هظام ل

(. اللؿاث الخُت ولها جخؿحر وجخؼىس بمشوس الضمان ألظباب غذة، فخخؿحربها 5للخػبحر غً أي فىشة جشاود مخدذًثها. )

ىن بها، (. اإلاشحؼ ألاٌو وألاخحر في ظالمت اللؿت وصختها هم اإلاخدذز6اللؿت في ول أبػادها مً مفشداتها ختى كىاغذها. )

ذ اظخخذام بػع  ت أو مجمؼ لؿىي أن ًفشض غلى الىاط مػاًحر جٍإ وال جملً أوادًمُت غلمُت أو مذسظت هدٍى

(. ئن جبادٌ ألافياس واإلاػاوي والاجصاٌ بحن الىاط هى الهذف الشةِس ي الظخخذام 7) الػباساث وجشفع بلاء ؾحرها.

ي وئلى ألافياس التي جذوس في رهً ول مً اإلاخدذر والعامؼ اللؿاث والعبب في وحىدها، وليي هصل ئلى اإلاػنى الخلُل

لت وظُفت. ) (. جؼبُم أظالُب 8غلُىا أن هبذأ بخدلُل مظاهش اللؿت املخعىظت مً صىجُاث وكىاغذ ومفشاداث بؼٍش

 08البدث الػلمي العاةذة في مُذان الػلىم البُىلىحُت والؼبُػُت غلى جدلُل اللؿاث. 

ت جشي أن اإلاهم في دساظت اللؿت هى الترهحز غلى دساظت )اإلاادة(  فمً اإلابادب العابلت ٌػشف أن هزه الىظٍش

ت التي أمامىا باغخباسها الش يء الخلُلي زم جشي أن دساظتها في ئػاس )ظلىوي( ًإهذ أن أي فػل ال ًفهم ئال في  اللؿٍى

حر والاظخجابت للمثحر، واللؿت طمً هزا فخىظش البىاهُت ئلى اللؿت غلى أنها هىع مً أهىاع اإلاث طىء اإلاثحر والاظخجابت.

 الاػاس ظلىن ئوعاوي. 

ً 0جلىم اإلافاهُم البيُاهُت فُما ًخخص بخػلُم اللؿت غلى: ) (. جبنى غملُت حػلُم اللؿت غلى مىهجُت جيٍى

ت الػاداث ال8لخللاةُت لهزا اإلاثحر. )ؤلاغاداث هالمُت اهؼالكا مً ازاسة اإلاثحر ومً الاظخجابت  ىالمُت (. جخم جلٍى

ضها وجذغُمها بصىسة مخىاصلت. ) (. جلخض ي الاظالُب الاظاظُت اإلاخػمذة بهذف جىمُت الاداء الىالمي .بىظاػت حػٍض

 .0للخلمُز الترداد واإلاماسظت وجذغُم الػىاصش الىالمُت وجخابػها في العُاق الىالمي.

 (.Transformational-Generative Theory)الحوليدية  –الححويلية الىظرية  .4

لُت الخىلُذًت بذأث أظعه مىز ظىت  ت الخدٍى  Naomم غلى أًذي هاغىم حشىمعيي )0957الىظٍش

Chomsky ،)-ت.  -اللؿىي ألامشوي لُت الابخياٍس ت الخدٍى اهخلذ  هاغىم حشىمعيي مبادب ختى جؼلم غلحها أخُاها بالىظٍش

ت شامل ت لؿٍى ت غلم الىفغ العلىوي في املجاٌ اللؿىي، ودغا ئلى ئكامت هظٍش ىاث البيٍُى ت بذال مً الاغخماد غلى الخمٍش

في مجاٌ حػلُم اللؿت، هما أن سد الىالم ئلى ظلىن جلخصش غلى غاداث هالمُت ًبذو جصىسا خاػئا وئرا ما جأملىا الىمى 

اللؿىي غىذ الؼفل في ظيُه ألاولى ودسظىا اإلاشاخل التي جمش بها لؿخه ئلى أن ًصل ئلى اهدعاب لؿت مدُؼت جبحن لىا 

ت الاظخجابت  خؼأ الاغخلاد العاةذ بأن الؼفل ًىدعب الىالم مً خالٌ مداواة لؿت الىباس ومً خالٌ اإلاماسظت وجلٍى

                                                 
 . 84 – .8، ص. ...حػلم اللؿاث الخُت صالح غبذ املجُذ الػشبي، 08
 .019، ص. .(م0997دمشم: حامػت دمشم، )، فى ػشاةم جذَسغ اللؿت الػشبُتمدمىد أخمذ العُذ، .0
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ت جلىد  للمثحراث الىالمُت. وألاظان في خلُلخه ًخخلف غً ظاةش الخُىاهاث في أن لذًه كذسة ابذاغُت أو هفاًت لؿٍى

ت. وم ىه لىفاًخه اللؿٍى فهىم اللؿت غلى أنها ظلعلت وخذاث كاةمت غلى الػاداث الىالمُت اهدشافه للىاغذ لؿخه وجيٍى

وكف ما ًزهب ئلُه البىاهُىن ال ًخالءم والىاخُت الا بذاغُت في اللؿت والًشاعي خلُلت الاوعان الػللُت اليامىت وساء 

 04ول ظلىن فػلي.

ت جىادي أن ول مخدذر بلؿت ما ال بذ أن ٌػشف الىظام الصىحي، الصشف ي والىدىي، لهزه اللؿت، هزه الىظٍش

لُت الخىلُذًت أن  05والا مااظخؼاع أن ًبخىش حمال وغباساث لم ٌعبم له ظماغها أو اظخخذامها. ت الخدٍى جشي الىظٍش

اللؿت ؤلاوعاهُت أهبر وشاغ ًجهع به ؤلاوعان، وهي )الشخصُت( ألاولى لئلوعان، ومً زم ًجب الىصٌى ئلى )ػبُػت( 

م )اإلاا م اللذساث ؤلاوعاهُت اليامىت التي ال جظهش هزه اللؿت ال غً ػٍش دة( اإلالمىظت الظاهشة أمامىا، وئهما غً ػٍش

ت ) ( باغخباس أن لذي ول ئوعان )كذسة( Competenceغلى )العؼذ(، ومً زم وان الخىحه ئلى دساظت )الفؼشة( اللؿٍى

ت جىلذ مؼ ؤلاوعان، وهزه اللذسة ال بذ أن جيىن واخ ذة غىذ الىاط حمُػا بؼبُػت الخاٌ، غلى اللؿت، وهي كذسة فؼٍش

ت(، وهزه اللذسة غلى اللؿت  ومً هىا فان اللؿاث جدشابه في أشُاء هثحرة أظاظُت مما ٌػشف آلان )باليلُاث اللؿٍى

جإهذ أن اللؿت ؤلاوعاهُت ال ًمىً أن جيىن اظخجابت إلاثحر، وئال واهذ وشاػا )آلُا(، وئهما لؿت ئبذاغُت جخيىن مً 

ًمىً خصشها، لىجها جيخج حمال ال جيخهي غىذ خصش، ومً زم فان ؤلاوعان ًيخج ول ًىم مئاث مً غىاصش مدذودة 

(، وهى ماًخدلم أمامىا فػال، لىً ال Performanceالجمل لم ًيخجها مً كبل. وبػذ رلً ًأحي دسط ألاداء اللؿىّي )

ت، مً هىا ظهش مصؼلح البِ  06ىت الػمُلت، والبيُت العؼدُت.ًمىً فهمه ئال في طىء مػشفتها بالفؼشة اللؿٍى

ٌ   الػشبي ت البيُاهُت فهي هما ًلي: ًلى لُت والخىلُذًت وجفاوث بُجها وبحن الىظٍش ت الخدٍى (. 0)  أما مبادب هظٍش

م جؼبُم كىاغذ  ت هي كذسة رهىُت جمىً اإلاخدذر والعامؼ مً خل مشىالث الاجصاٌ غً ػٍش أن اللذساث اللؿٍى

م املخاواة والخللُذ مػُىت. بِىما ٌػخلذ اجباع ا ت غً ػٍش ت البيُاهُت أن حػلم اللؿاث هى اهدعاب غاداة لؿٍى لىظٍش

ض.  لُت والخىلُذًت أن هىان غىاصش مشترهت هثحرة بحن لؿاث الػالم في ول أبػادها مً (. 8)والخػٍض ت الخدٍى جشي هظٍش

ت البيُاه ُت أن ليل لؿاث فشوق والًمىً جدلُل هظام صىحي وهظام صشفي وهظام هدىي وهظام داللي. بِىما جشي الىظٍش

ت  (. .)لؿت باظخخذام هظام لؿت أخشي.  وهادي البىاةُىن بأن اللؿاث ولها جخؿحر وجخؼىس، ؾحر أنها في سأي أهصاس الىظٍش

لُت والخىلُذًت جخؿحر غلى معخىي البىاء الؼاهش فلؽ.  لُت والخىلُذًت أهه مؼ (. 4)الخدٍى ت الخدٍى ًبحن أهصاس الخؼٍش

مهم بأن اإلاخدذزحن باللؿت هم الثلاث فُما ًخخص بما هى ظلُم أو خؼأ في الخػبحر، ئال أهه ال ًجىص لىا أن هدلل حعلُ

في الىكذ الزي (. 5)خذًث ول ػبلت وول لهجت غلى خذة. فاللؿت لِعذ مليا خاصا ألخذ ًخصشف فحها هما ٌشاء. 

له اهخم فُه البىاةِىىن بالشيل أو بالبىاء الظاهشي للخػبحر  اللؿىي ودأبىا غلى جدلُله واظخخالص اإلاػاوي غً ػٍش

ت التي حعبم هزا اإلاظهش الخاسجي. أي أن  لُت والخىلُذًت اهخمامهم ئلى الػملُاث اللؿٍى ت الخدٍى صشف أهظاس هظٍش

ت هي  ت الصشفُت والىفاءة اللؿٍى الشيل البىاء الظاهشي لغ هى اإلافخاح لفهم املخخىي، ولىً الػملُاث الىدٍى

لشأ.ألا   07ظاط إلاا ٌعمؼ ٍو

خحن هما ظبم رهشها ولىً هما جخلفان جمام الاجفاق  سؾم أن هىان هلاغ الاخخالف الىاضح بحن هاجان الىظٍش

خ  اهال (. الىالم اإلاىؼىق هى أصل اللؿاث حمُػا وهى ٌعبم الىخابت في0في هلؼخحن، وهما ) للؿاث مً خُث جاٍس

                                                 
 .010، ص. ...فى ػشاةم جذَسغ اللؿت  مىد أخمذ العُذ،مد04
 .86، ص. ...حػلم اللؿاث الخُت صالح غبذ املجُذ الػشبي، 05
خ  جم الخدمُل...، غاصي مفلح، "اججاهاث حػلُم اللؿت06   .8810 هىفمبر 01فى الخاٍس
 .4. - 8.، ص. ...حػلم اللؿاث الخُت صالح غبذ املجُذ الػشبي،  07
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(. أن ليل لؿت هظاما شامال مخيامال ًجػل 8مً خذًث مىؼىق. ) اليشأة، ولهزا وان ليل هص هخابي ماًلابله

اإلاخدذر كادسا غلى الخػبحر غً أًت فىشة جشاوده، وال غبرة باللٌى أن ئخذي اللؿاث بذاةُت أو بعُؼت وئن ؾحرها لؿت 

 خظاسة ومذهُت.

ت البىاةُت  .5  (.Constructivisme Theory)الىظٍش

ً ظهش  ت البىاةُت. مىز الثماهُاث في اللشن الػشٍش ت الجذًذة في الخػلم وهي مزهب أو الىظٍش اإلازهب أو الىظٍش

وهي جزهب ئلى أن غملُت الخػلم هي اليشؼت الذاخلي لذي اإلاخػلم في بىاء اإلاػشفت. ًخػلم اإلاخػلم اإلاػاوي مً خالٌ 

ت البىاةُ غ غلى أظاط الىظٍش غ غلى جؼبُم الػلىم في خل اإلاشىالث وللخىاصل مؼ ؾحره.  وخؼت الخذَس ت ًترهض الخذَس

الػملُت الخػلُمُت مً خالٌ جىاصله مؼ ؾحره مً الىاط والػلم ختى ًخمىً له ئًجاد اإلاػاوي مً خالٌ اإلاػشفت التي 

ت البىاةُت شػبُت هبحرة في العىىاث ألاخحرة غلى الشؾم مً أن فىشتها لِعذ خذًثت ئر ًمىً خصلها.  اهدعبذ الىظٍش

ق. م(،  471ـ  81.ت البىاةُت مً خالٌ أغماٌ ول مً ظلشاغ، وأفالػىن، وأسظؼى )مالخظت الاججاهاث هدى الىظٍش

ً اإلاػشفت  غً  "جيٍى
ً
 " و الزًً جدذزىا حمُػا

ت فُجىحعيي )البىاةُت  ت بُاحُه )البىاةُت اإلاػشفُت( وهظٍش ت البىاةُت مشخلت مً ول مً هظٍش الىظٍش

سؤٍت بُاحُه التي حشحر ئلى أن الخػلُم ًخدذد في طىء ما ًدصل (. 0الاحخماغُت( وبزلً فالخػلُم ًىدصش في سؤٍخحن: )

(. سؤٍت فُجىحعيي التي حشحر ئلى أن الخػلم ًخدذد في طىء 8ميعىبت لذسحت الفهم الػلمي، ) جه اإلاخػلم مً هخاةغلُ

 ظُاق احخماعي ًخؼلب دسحت مً الخمهً في حػلم مادة الػلىم.

 اهموذجالعربية  جعليمفي  البىائية .ج 

ُمى 
َ
َماِرج بمػنى "مثاٌ الش يء."ه

َ
ه" حمػه ه

َ
ُمىر

َ
ج مػشب مً اللؿت الفاسظُت "ه

َ
ُمْىر

ْ
ه
ُ
ج أو أ

َ
ؼلم غلُه في  08ر ٍو

والىمىرج في هزا الصذد  09" أي "أهماغ مً ألاشُاء التي ظخصىؼ أو ظخدصل غلحها."Modelاللؿت ؤلاهذوهِعُت بـ "

ً. غشفه ظى  فاجه مً اإلافىٍش غ وحػذدث حػٍش جحرمان: "غلىد أو جيعُم مً مذخل الخذَسغ هى همىرج الخذَس

لخه وأظلىبه." غ بأنها "اظتراجُدُاث Susan S. Ellisوحػشف ظىصان ط ئلِغ ) 81واظتراجُجُخه وػٍش ( همىرج الخذَس

دخىي  حن وغلماء الىفغ والفالظفت وؾحرهم، الزًً ًبدثىن في هُفُت ًخػلم الفشد. ٍو اث التربٍى مبيُت غلى هظٍش

ب أو أظغ، وظلعلت مً الخؼىاث )أفػاٌ وظلىن( التي ًيبغي أن ًلىم بها اإلاػلم واإلاخػلم، الىمىرج غلى مباد

م جؼىس اإلاخػلم." ت، وػشاةم جلٍى ف العابلت  80ئطافت ئلى وصف لؤلهظمت اإلاعاهذة الظشوٍس اغخمادا غلى الخػاٍس

غ هى "مجمىغت مً الخؼىاث اإلادعلعلت واإلاىظمت واإلاتر  ابؼت التي جمثل مشاخل لخص الباخث أن همىرج الخذَس

غ ئلى نهاًخه وجخصىس في خالله جؼبُم  ظا خاصا مً بذاًت الخذَس ػشض غلُه اإلاذسط حػٍش غ َو جىفُز غملُاث الخذَس

ت والخؼبُم."  غ مىاظؼت بحن الىظٍش غ واظتراجُجُاجه وػشكه وأظالُبه. همىرج الخذَس  مذاخل الخذَس

اإلاشخلت، أي الخؼىاث في جىفُز الىمىرج في خالٌ غملُت  (.0رهب زاوي ئلى أن ول همىرج له أسبؼ ميىهاث: )

خصىس فُه أوشؼت اإلاذسط والؼلبت جصىسا واضخا. ) غ مً بذاًخه ئلى نهاًخه ٍو (. الىظام ؤلاحخماعي، أي 8الخذَس

ها (. مبذأ الاظخجابت، أي اإلاػلىماث التي ٌعخفُذ مج.ًخصىس فُه اإلاىاصلت بحن اإلاذسط والذاسظحن ووظُفت ول مجهم. )

                                                 
 956ص.  الؼبػت الشابػت.،) م8114مصش: مىخبت الششوق الذولُت، ( ،اإلاعجم الىظُؽػشبُت، مجمؼ اللؿت ال08

19
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 

1995), hlm. 662.  
20

Sutirman, Media & Model-model Pembelajaran Inovatif, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 22. 
غ،80 ف همىرج الخذَس خ    eduvationaden.50webs.com/teaching%20model.htm" "حػٍش  .8108 هىفمحر 10جم الخدمُل فى الخاٍس
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(. هظام الذاغم، أي وصف الخالت الذاغمت التي ًدخاج ئلحها 4اإلاذسط في اخترام ما فػله الؼلبت مً أوشؼت الخػلم، )

عُت فهي آلازاس 5في جىفُز الىمىرح. ) عُت وآلازاس الخابػُت. أما آلازاس الخذَس (. أزش، أي غىذ ول همىرج آلازاس الخذَس

 88. وأما آلازاس الخابػُت فهي آلازاس اإلاىخجت مً خالٌ اإلاىاصلت مؼ بِئت الخػلم.اإلاباششة اإلاىخجت مً ألاوشؼت اإلاىػلذة

غ لزلً  (. جخؼُؽ وبىاء بِئت حػلم خالق مً خالٌ مىاصفاث لخخؼُؽ 0: )هيأهمُت أو دوس همىرج الخذَس

هفاءاث مً كبل  (. جخؼلب4(. حػخمذ غلى املخخىي والػملُاث. ).(. جىطُذ مهام اإلاػلم. )8وجصمُم مىاكف الخػلم. )

(. جخؼلب مً اإلاػلم كذسة غلى ئًجاد بِئت خالكت للخػلم. 5اإلاػلم كبل اخخُاس الىمىرج في اإلاىكف الخػلُمي اإلاىاظب. )

لت وألاظلىب. وفُما (. 6) وجىذسج فحها اإلاصؼلخاث التي جياد ٌشبه البػع بػظا وهي اإلاذخل والاظتراجُجُت والؼٍش

صػب لهم في ئًجاد الاجفاق غجها. ًلي ششح مىحض ليل مجها، مؼ أن   الباخث ًشي أن الػلماء كذ جفاوجىا غجها ٍو

غ هى  .0 غ (a way of beginning somethingهلؼت الاهؼالق )مذخل الخذَس ، مً اإلاذسط غً غملُت الخذَس

التي ًىؼلم  وهظشجه ئلى ػبُػت اللؿت راتها وحػلُمها وحػلمها. وبػباسة أخشي أهه بمثابت اإلاشجىض أو هلؼت الاهؼالق

غ اإلاادة دخىال خعىا، وهزا اإلاشجىض كذ ٌػخمذ غلى معلماث  عدىذ ئلحها في الذخٌى ئلى جذَس مجها اإلاػلم، َو

معخىخاة مً خصاةص اإلاادة وػبُػتها أو مً خصاةص غملُت الخػلُم والخػلم في مشخلت حػلُمُت مػُىت. 

ذة  رهبو   .8هذف اإلالشس في غملُت الخػلُم والخػلم""أنها حمُؼ الؼشق اإلاعخخذمت لىُل الئلى سخُم وفٍش

لت ولِغ مشادف ف غ، ولزلً فان اظتراجُجُت الخذَسغ خؼؽ إل االظتراجُجُت أغم مً الؼٍش ساءاث الخذَس

غ )  (.A Plan of Operation Achieving Somethingجخظمً فحها الخؼىاث للخصٌى غلى ألاهذاف مً الخذَس

لت هي "مجمىغت مً ألاوشؼت وؤلاحش  .8 اءاث التي ًلىم بها اإلاػلم والتي جظهش آزاسها غلى هخاج الخػلم الزي الؼٍش

الفىصان ئنها  غىذ 84ًدلله اإلاخػلمىن، هما جخظمً ألاوشؼت والخبراث التي ظُلىم بها الخالمُز إلخذار الخػلم."

لت ماًدبػه "الخؼت الشاملت التي ٌعخػحن بها اإلاذسط لخدلُم ألاهذاف اإلاؼلىبت مً حػلم اللؿت. وجخظمً الؼٍش

لت  85اإلاذسط مً أظالُب وئحشاءاث وما ٌعخخذمه مً مادة حػلُمُت ووظاةل مػُىت." وبهزا اإلاػنى حػذ ػٍش

غ وظُلت لخىظُم املجاٌ الخاسجي الزي ًدُؽ باإلاخػلم،  لت الخذَسغ خؼىاث ملمىظت في اللُام فالخذَس ؼٍش

عُت ) ( في أكصش وكذ a way in achieving somethingباإلظتراجُجُت لُدلم بها الهذف مً الػملُت الخذَس

 وبأكل حهذ مً حاهبه ومً حاهب الخالمُز.

غ  .. الػصُلي "هي ألاوشؼت التي ًلىم بها اإلاػلم داخل حجشة الذساظت أو خاسحها في جؼبُله غىذ أظلىب الخذَس

لت أو مشخلت مً مشاخلها، وهزه ؤلا  غ مػُىت، وول ئحشاء أو وشاغ ٌػذ حضءا مً الؼٍش لت جذَس حشاءاث لؼٍش

غ." لت الخذَس لزلً فاألظلىب هى جؼبُلي، وهى ما ًدذر فػال في ؾشفت  86وألاوشؼت حشيل في مجمىغها ػٍش

لت مػُىت، وهزلً جيسجم بذوسها مؼ مزهب مػحن. جب أن ًيىن ألاظلىب مؼشدا مؼ ػٍش   الذساظت، ٍو

                                                 
22

Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran,,,, hlm. 97-98.  
23

Rohim dan Faridah, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 36. 
شهخعً حػفش الخلُفت، 84 مه جؼٍى اض: مىخبت الششذ، اإلاىهج اإلاذسط اإلاػاصش مفهىمه، أظعه، ميىهاجه، جىظُماجه، جلٍى م(، 8104، )الٍش

 . 0.0ص. . الؼبػت ألاسبؼ غششة
اض:  فهشط مىخبت اإلالً فهذ الىػىُت أزىاء اليشش، لؿت الػشبُت لؿحر الىاػلحن بهائطاءاث إلاػلمي الغبذ الشخمً بً ئبشاهُم الفىصان، 85 ، )الٍش

 . 77ص.  .الؼبػت ألاولى م(،8100
ض بً ئبشاهُم الػصُلي، 86 غ اللؿت الػشبُت غبذ الػٍض  84 - .8، ص. ...ػشاةم جذَس
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لت وألاظلىبهىان مً ًفشق   87لخالي:، هما جخصش في الجذٌو ابحن الاظتراجُجُت والؼٍش

 

 ألاشلوب الطريدقة الاشتراثيجية املصحوى 

خؼت مىظمت ومخياملت مً  اإلافهىم

ؤلاحشاءاث، جظمً جدلُم 

ألاهذاف اإلاىطىغت لفترة 

 صمىُت مدذدة. 

آلالُت التي ًخخاسها اإلاػلم 

لخىصُل املخخىي وجدلُم 

 ألاهذاف. 

الىمؽ الزي ًخبىاه اإلاػلم 

عُت  لخىفُز فلعفخه الخذَس

إلاباشش مؼ خحن الخىاصل ا

 الؼالب. 

سظم خؼت مخياملت وشاملت  الهذف

 لػملُت الخذَسغ 

غ بجمُؼ غىاصشه  جىفُز الخذَس

غ الصف.  لػملُت الخذَس

غ لت الخذَس  جىفُز ػٍش

ػشق، أظالُب، أهذاف،  املخخىي 

م،  وشاػاث، مهاساث، جلٍى

 وظاةل، مإزشاث. 

أهذاف، مدخىي، أظالُب، 

م.  وشاػاث، جلٍى

حعذي اجصاٌ لفظي، اجصاٌ 

 خشوي. 

ت  –فصلُت  اإلاذي مىطىع مجضأ غلى غذة خصص  أظبىغُت –شهٍش

حضء مً  –خصت واخذة  –

 خصت.

 خضء مً خصت داسظُت. 

 في جعليم اللغة العربية  هموذج البىائيثصميم  .د 

غ، ).(. مدخىي الخػلم، )8(. ألاهذاف الخػلُمُت، )0بػىاصش الخالُت: )البىاةُت تهخم   (. دوس 4(. ػشق الخذَس

م.7(. بِئت الخػلم البىاتي، )6(. دوس اإلاػلم، )5اإلاخػلم، )  88(. الخلٍى

ألاهذاف الخػلُمُت: ًصاؽ ألاهذاف الخػلمُت وفلا للىمىرج البىاتي في صىسة أؾشاض غامت جدذد مً خالٌ  .0

مػاوطت احخماغُت بحن اإلاػلم والؼالب بدُث ًخظمً  غشطا غاما إلاهمت الخػلُم ٌععي حمُؼ الؼالب 

 ه، باإلطافت ئلى أغشاض راجُت جخص ول ػالب أو غذة ػالب غلى خذه.لخدلُل

مدخىي الخػلم: ًيىن مدخىي الذسط في صىسة مهام راث صلت بدُاة الخالمُز وواكػهم، وولما اسجبؼذ هزه  .8

اإلاشىالث بىاكؼ الخالمُز وان املخخىي أهثر فػالُت وأجاح الفشصت للبدث غً اإلاػشفت في صىسة خلٌى 

غ الىدى ًخخاسها للمشىالث، و  بالخالي ًدُذ الفشصت لهم لبىاء اإلاػشفت بأهفعهم. وفي هزا الصذد فان مىاد جذَس

الباخث اإلاىطىغاث الشاتػت اظخػمالها في خُاة الؼلبت همثل اظخخذام الخبر ملذم ومبخذأ مإخش مً خالٌ 

إدي اليلماث الاظخفهامُت وؾحرها. واظخذٌ الباخث غلى كىله أخمذ "وبزلً ًيىن الىد ى في خذمت الخُاة، ٍو

ت وحػلُمها."    89وظُفت خُت في خُاة الخالمُز، فخػمله ماًدخاج ئلُه الًشي الىداة أهه طشوسي لفهم اللؿٍى

غ وفم البىاةُت  .. غ: حػخمذ ػشق الخذَس غلى مىاحهت الؼالب ًمىكف مشيل خلُلي  –ؾالبا  –ػشق الخذَس

غ الىدى هي ًداولىن ئًجاد خلٌى له مً خالٌ البدث. وفي هزا  لت اإلاعخخذمت في جذَس الصذد فان الؼٍش

                                                 
ت البىاةُت وجؼبُلاتها فى جذَسغ اللؿت الػشبُت مىُف خظحر الظىي،87 م البىاتيالىظٍش غ الخذًثت همارج للخلٍى اض: (. ، ئظتراجُجُاث الخذَس ٍس

 . 019 – 018ص. . الؼبػت ألاولى،)م.810فهشط مىخبت اإلالً فهذ الىػىُت أزىاء اليشش، 
غ الػلىم غلى الخدصُل والاججاه هدى اإلاادة لذي ؾاصي بً صالح بً هلُل اإلاؼشفي، 88 ػالب "أزش اظخخذام همىرج الخػلم البىاتي في جذَس

 046، ص.  )هـ0488هـ/ 0487اإلاملىت الػشبُت العػىدًت: ولُت التربُت، حامػت أم اللشي، (، سظالت الذهخىساه الصف الثالث اإلاخىظؽ،"
 .81ص.  .)م0997اللاهشة: داس اإلاػاسف، (ػشق حػلُم اللؿت الػشبُت، دمحم غبذ اللادس أخمذ، 89
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لت  مىً اظخخذام الؼٍش لت الاظخلشاةُت، سؾم أنها لِعذ وخُذة ٍو ت البىاةُت وهي الؼٍش لت اإلاىاظبت للىؼٍش الؼٍش

ت البىاةُت.   ألاخشي اإلاىاظبت للىظٍش

باخث غً اإلاػنى لخبراجه مؼ  دوس اإلاخػلم:  اإلاخػلم مىدشف إلاا ًخػلمه مً خالٌ مماسظخه للخفىحر الػلمي، وهى .4

مه. اإلاخػلم في الىمىرج البىاتي أهثر  مهام الخػلم، ئطافت ئلى أهه إلاػشفخه ومشاسن في معإولُت ئداسة الخػلُم وجلٍى

إدي دوس الػالم في البدث والخىلُب الهدشاف الخلٌى اإلاىاظبت للمشىالث التي جىاحهه، فهى ٌػذ  وشاػا، ٍو

مخذ وشاػه مدىس هزا الىمىرج ومشهض اه إدي دوسا وشؼا في غملُت حػلمه، ٍو خمامه. وبِىاء غلى رلً فاإلاخػلم ٍو

م حػلمه راجُا.   ختى بػذ الخػلم إلاشخلت جلٍى

ت البىاةُت ًماسط غذة أدواس جخمثل في: ) .5 (. مىظم لبِئت الخػلم، بدُث ٌشُؼ فحها 0دوس اإلاػلم: اإلاػلم وفلا للىظٍش

(. مصذس اخخُاػي للمػلىماث ئرا لضم 8ػبحر غً الشأي وكبٌى الشأي آلاخش،  )حى الاهفخاح الػللي ودًملشاػُت الخ

(. مشاسن لخػلمُت ئدسان الخػلم 5(. مىفش ألدواث الخػلم، )4(. همىرج ًىعب مىه الؼالب الخبرة، ).ألامش، )

مه.   وجلٍى

واإلاػلم غىذما ًخؼؽ لخىفُز أخذ الذسوط باظخخذام همىرج الخػلم البىاتي غلُه أن ًشاعي اإلابادب 

(. ًلىم اإلاػلم بصُاؾت بػع اإلاشىالث والصػىباث التي كذ 8(. ًدذد اإلاػلم اإلافهىم اإلاشاد للخالمُز، )0الخالُت: )

(. هخابت كاةمت بيل ماًمىً جىفحره مً .ًلابلها الخالمُز في ول مشخلت مً مشاخل همىرج الخػلم البىاتي، )

(. الخخؼُؽ إلاشخلت الذغىة بخدذًذ ألاظئلت أو ألاشُاء 4الخبراث الخعُت وكُلت الصلت باإلافهىم اإلاشاد حػلمه، )

(. ٌشجؼ 5التي حػشض غلى الخالمُز والتي جإدي ئلى شػىسهم بالخاحت ئلى البدث والخىلُب للىصٌى للخل، )

الػمل الجماعي مً خالٌ جلعُم الخالمُز ئلى مجمىغاث صؿحرة جدخىي ول مجمىغت جالمُزه غلى الخػاون و 

اث دساظُت مخخلفت، ) (. الخخؼُؽ إلاشخلت ؤلاظخىشاف والابخياس باخخُاس غذد مً الخبراث الخعُت 6معخٍى

والخلٌى (. الخخؼُؽ إلاشخلت اكتراح الخفعحراث 7اإلاخباًىت مً خُث الشيل والىزُلت باملخخىي ألاهذاف مجها. )

(. 8مً خالٌ غمل حلعاث الخىاس بحن اإلاػلم وجالمُزه وئخالٌ اإلافاهُم الصخُدت مدل اإلافاهُم الخاػئت، )

(. ًخلبل 9الخخؼُؽ إلاشخلت اجخار ؤلاحشاء بخىحُه جالمُزه ئلى جؼبُم ما حػلمىه مً خبراث في خُاتهم الػملُت، )

لىم بخىحُه الخال  مُز ئلى جصخُذ ألاخؼاء بأهفعهم جدذ جىحُه وئسشاد مىه أخؼاء جالمُزه وال ٌػىفهم غلحها، ٍو

لت لخىصل ئلى ؤلاحابت الصخُدت.   لؼٍش

م مً اإلاشىالث التي جىاحه  .6 م. حػذ غملُت الخلٍى م: لم ًلذم البىاةُىن صُؿت مخياملت غً غملُت الخلٍى الخلٍى

الخظ أن همىرج البىاتي. أن الىمىرج لم ًلذم صُؿت مخياملت وملبىلت ػبلا إلػاسه الف لعفي والعُيىلىجي، ٍو

اث الخفىحر الػلُا  بػع البىاةُحن ًىادي باإلظخؿىاء غً الاخخباساث اإلاىطىغُت لػذم اظخؼاغتها كُاط معخٍى

 ومهاساث خل اإلاشيلت، والبػع آلاخش مجهم ٌػترض غلى هزه الفىشة. 

خػلمىن مػا، وهي بِئت مشهت حعاغذ اإلاخػلم بِئت الخػلم البىاتي: حػذ بِئت الخػلم البىاتي اإلايان الزي ٌػمل فُه اإلا

(. ٌػؼي اغخباس 0غلى الخػلم ري اإلاػنى اللاةم غلى أوشؼت خلُلُت. ئن خصاةص البِئت البىاةُت للخػلم هي: )

(. 4(. ًخم سبؽ الخػلم بالىاكؼ، ).(. ٌعمذ بخػذد وحهاث الىظش، )8للخبرة في غملُت بىاب اإلاػشفت لذي الؼالب، )

(. ًخم 6(. ًخم دمج الخػلم بالخُاة الاحخماغُت للؼالب، )5الب باخترام سأًه في غملُت الخػلم، )ًخم حشجُؼ الؼ

 (. ًخم جذغُم دسحت ؤلادسان الزاحي لػملُت بىاء اإلاػشفت.7حشجُؼ اإلاىاكشاث بحن الؼالب، )

 مراحل الحعليم  على أشاس البىائية .ٌ 
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(. مشخلت الذغىة )الاشتران( أي ئغذاد الذغىة 0: )كاٌ اإلاؼشفي ئن هزا الىمىرج ًخظمً فُه اإلاشاخل وهي 

خم فُه دغىة  الخالمُز ئلى الخػلم مً خالٌ غذة ػشق، ) (. مشخلت الاظخىشاف 8إلاشاسهت الؼالب بصىسة فػالت. ٍو

خم رلً  مً البدث غً  والابخياس أي اظخخذام جصىساث ومفاهُم الؼالب وأفياسهم في جىحُه وكُادة الذسط. ٍو

ب، وحػمل املجمىغاث مؼ بػظها، ئحاباث ألظئ لتهم الخاصت التي جىلذث لذيهم مً خالٌ اإلاالخظت واللُاط والخجٍش

، أي ئجاخت الفشصت للؼالب في .وليل مجمىغت مهام مدذدة خاصت بها، ) (. مشخلت اكتراح الخفعحراث والخلٌى

راث والخلٌى مً خالٌ مشوسهم بخبراث مىاكشت ما جم حمػً. غلى ظبُل اإلاثاٌ كذم فحها الخالمُز اكتراخاتهم للمخؿح

(. ئغذاد أظئلت )الخىظؼ( جدفض الؼالب غلى الشحىع للمصادس 4حذًذة مً خالٌ أدائهم للخجاسب الجذًذة، )

م( أي حشجُؼ اإلاخػلمحن غلى جدعحن وحػذًل وجفعحراث.5اإلاخىىغت، )  1.(. مشخلت اجخار ؤلاحشاء )الخلٍى

م أو حزب الاهدباه .1  (Engagement) مشخلت الدشٍى

لهم وشذ اهدباههم، وئزاسة دافػُتهم للخفىحر  خم فحها جدذًذ اإلاػلىماث العابلت لذي الخالمُز وحشٍى ٍو

م جىصَػهم ئلى مجمىغاث غمل، بدُث جظم ول مجمىغت فشدًً أو أهثر وفلا  في مىطىع الذسط غً ػٍش

خػشف الخالمُز غلى ألاوشؼت اإلاشجبؼت بيل مجمى  مىً للمػلم  أن ًدبؼ ػشكا لؼبُػت الػمل واخخُاحه، ٍو غت، ٍو

 0.هثحرة الظدشاسة الخالمُز لالشتران في مىطىع الذسط مجها: ػشح ألاظئلت وجلذًم اإلاثحراث وجمثُل اإلاىاكف.

طىغا، (. ًىلذ فظىال خٌى اإلاى 8(. ًخلم اهخماما لذي الذاسط، )0فمً دوس اإلاذسط في هزه اإلاشخلت: )

اباث التي جىشف غً مػاسف اإلاخػلمحن العابلت ومذي فهمهم للمىطىع أو ضح الاظخجى (. 4ً(. ًثحر ألاظئلت، ).)

اإلافهىم. بِىما دوس الذاسط في هزه اإلاشخلت ًلترخىن غذة ألاظئلت ئلى اإلاذسط. ومً ألاوشؼت اإلالترخت في هزه 

م اإلاػشفت العبابلت للمخػلمحن والػال ؼت مفاهُم لخلٍى كت بحن اإلاشخلت مثال هي : غشض مثحر، هخابت خشة، خٍش

ؼت رهىُت، كشاءة وجدلُل مىظم بصشي، غصف رهني، كشاءة، جدلُل صىسة أظئلت مثحرة.  8.اإلافاهُم، خٍش

  (Exploration)الاظىدشاف  مشخلت .8

خفاغل فحها الخالمُز مؼ الخبراث اإلاباششة التي جثحر حعاؤالث مفخىخت الجهاةُت ًصػب غلحهم ئحابت غجها  ٍو

لىم اإلاػلم  ئال بالبدث والاػالع ظىاء بصىسة فشدًت أو حماغُت، وجيىن ئحابت جلً ألاظئلت هي مدشس اإلاذسط، ٍو

بذوس الدشجُؼ والخىحُه ئلى مصادس اإلاػلىماث ختى ًخمىً الخالمُز في الجهاًت مً الىصٌى ئلى اإلافاهُم اإلاخظمىت 

شاسهت في اإلاىاكف بالذسط مً خالٌ مجمىغاث الػمل، وبالخالي فهم ًبىىن كاغذة خبرة مشترهت حعاغذهم في اإلا

  ..الخػلُمي داخل الفصل.

(. الاظخماع واإلاالخظت 8(. حشجُؼ اإلاخػلمحن غلى الػمل مػا، )0فمً دوس اإلاذسط في هزه اإلاشخلت: )

(. ػشح أظئلت العابشة إلغادة جىحُه الاظخلصاء واظخجاباث اإلاخػلمحن .للمخػلمحن أزىاء جفاغلهم مؼ بػظهم، )

ا، ) بِىما دوس  (. ٌػؼي وكخا وافُا للمخػلمحن.4(. ٌػمل همعدشاس للمخػلمحن، )4غىذما ًيىن رلً طشوٍس

ت طمً خذود اليشاغ، )0الذاسط: ) (. ًيىن جىكػاث حذًذة، .(. ًخخبر الخىكػاث والفشطُاث. )8(. ًفىش بدٍش

(4( ،ً ىاكشها مؼ آلاخٍش الكت (.  ٌعأٌ أظئلت راث غ6(. ٌسجل اإلاالخظاث وألافياس، )5(. ًجشب البذاةل ٍو

                                                 
 84، ص. …همىرج الخػلم البىاتي ؾاصي بً صالح بً هلُل اإلاؼشفي، "أزش اظخخذام 1.
ت البىاةُت مىُف خظحر الظىي، 0.  .55ص. ، ...الىظٍش
ت البىاةُت مىُف خظحر الظىي، 8.  .59 – 57ص. ، ...الىظٍش
ت البىاةُت مىُف خظحر الظىي، ..  . 55ص. ، ...الىظٍش
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ػمم الىخاةذ. ومً ألاوشؼت اإلالترخت في هزه اإلاشخلت: )7باإلاىطىع. ) (. اللُام بيشاغ 0(. ًؼلم ألاخيام َو

 4.(. خل اإلاشىالث..(. كشاءة مصادس مىزىكت وحمؼ اإلاػلىماث، )8اظخىشافي، )

  (Explanation)الخلعحر  مشخلت ..

ة في شيل كابل للىلل وجىفش اللؿت الاجصاٌ وفي هزه اإلاشخلت ًبذأ اإلاػلم في وطؼ خبرة الخالمُز املجشد

عمذ اإلاػلم ليل مجمىغت بػشض ماجىصلذ ئلُه مؼ صمالء  الجُذ بحن اإلاػلم واملجمىغاث أزىاء غشض الخبراث َو

الفصل، وهزلً ٌػشطىن الخلٌى والخفعحراث والىخاةج التي جىصلىا ئلحها، وهزلً ألاظالُب التي اظخخذمىها 

خم   رلً مً خالٌ اإلاىاكشت الجماغُت. للىصٌى ئلى الخلٌى ٍو

فشبادي هلال غً ؾاغً وحىلي. ئن واهذسج في هزه اإلاشخلت مشخلت الخصيُف والػشض الزي كذمها 

غ البىاتي هى ئجاخت الفشصت للؼلبت لُخىاصل بػظهم مؼ  الخصيُف أو هظام املجمىغاث في أوشؼت الخذَس

ػلذ الخصيُف غشىةُت بػع. والخصيُف ًخػلم هثحرا بمىاكف الخػلم والخبرة ا ذها الؼلبت ظُؼشها. َو لتي ًٍش

غ مً كبل اإلاػلمحن ورلً بجػل الؼالب ًخػلمىن بشيل مجمىغاث مً  ض غملُت الخذَس أو  8أو مدذدة. ئن حػٍض

ػالب للمجمىغت ًخم فحها اإلاىاكشت لخل اإلاشلىت  اإلاػُىت مؼ دوس سمضي لخذخل اإلاػلم. ومً رلً ًخم جىافم  .

 5.ف املجمىغاث الصؿحرة للىصٌى ئلى خل اإلاشيلت.آلاساء بحن مخخل

(. ٌشجؼ اإلاخػلمحن غلى ششح اإلافاهُم والخػاسف بيلماتهم 0فمً دوس اإلاذسط في هزه اإلاشخلت مثال: )

ش )البرهان وؤلازباث( أو إلًظاح مً اإلاخػلمحن، )8الخاصت، ) (. جلذًم الخىطُذ والششح .(. ٌعأٌ غً الخبًر

ً الجذًذة ئرا اخخُج لزلً، )الىمىرجي للخػاٍسف والخف (. ٌعخخذم خبراث اإلاخػلمحن 4عحراث الػلمُت والػىاٍو

م همى فهم اإلاخػلمحن. بِىما دوس الذاسط: )5العابلت هلاغذة لششح اإلافاهُم، ) (. ٌششح أحىبت أو خلٌى 0(. جلٍى

( ،ً ً، )8مدخملت لآلخٍش لت هاكذة إلحاباث آلاخٍش ٌ .(. ٌعخمؼ بؼٍش ً، ) (. ًؼشح ألاظئلت خى (. 4ئحاباث آلاخٍش

داٌو أن ٌعخىغب جفعحراث اإلاػلم، ) (. ٌعخخذم مالخظاث مسجلت 6(. ًشحؼ ئلى ألاوشؼت العابلت، )5ٌعخمؼ ٍو

(. جدلُالث 0(. ًلىم فهمه الخاص. ومً ألاوشؼت اإلالترخت في هزه اإلاشخلت مثال هي: )7في الخفعحر والششح، )

(. 5(. اللشاءة واإلاىاكشت، )4(. أظئلت مبيُت، ).لبراهحن وألادلت، )(. دغم ألافياس با8وجفعحراث اإلاخػلمحن، )

 6.(. أوشؼت مهاساث جفىحر مثل اإلالاسهت والخصيُف وجدلُل ألاخؼاء.6جفعحراث اإلاػلم، )

  (Elaboration)الخىظؼ  مشخلت .4

وحػلم جلً اإلاشخلت غلى جىظُؼ الخفىحر لذي الخالمُز في مىطىع الذسط لخؿؼُت الذسط مً وافت 

ؼبلىن ما  شترن حمُؼ الخالمُز في الخفىحر وبشبؼىن اإلافاهُم التي حػلمىها باإلافاهُم العابلت ٍو ألاوحه، َو

 7.حػلمىه في مىاكف حذًذة مً خالٌ ألامثلت والخؼبُلاث اإلاخىىغت غلى الذسط. 

ف الىمىرحُت )الش 0فمً دوس اإلاذسط في هزه اإلاشخلت: ) ظمُت( (. ًخىكؼ مً اإلاخػلمحن اظخخذام الخػاٍس

(. ٌشجؼ اإلاخػلمحن غلى جؼبُم أو جىظُؼ اإلافاهُم واإلاهاساث لدشمل 8والخفعحراث الخػلمُت اإلالذمت معبلا، )

(. ًشحؼ اإلاخػلمحن ئلى اإلاػلىماث البُاهاث والبراهحن 4(. ًزهش اإلاخػلمحن بخفعحراث بذًلت، ).أوطاع حذًذة، )

عأٌ : مارا حػشف ظابلا؟ إلاارا جظً أن رل فاث 0بِىما دوس الذاسط: ) ً هزلً؟.اإلاخىفشة َو ً وحػٍش (. ًخؼبم غىاٍو

                                                 
ت البىاةُت مىُف خظحر الظىي، 4.  . 59 – 57، ص. ...الىظٍش

35
  Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2011). Cet. 3. hlm. 164. 

ت البىاةُت مىُف خظحر الظىي، 6.  60- 61، ص. ...الىظٍش

ت البىاةُت مىُف خظحر الظىي، 7.  56، ص. ...الىظٍش
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، 8وجفعحراث ومهاساث في أوطاع حذًذة مشابهت، ) (. ٌعخخذم اإلاػلىماث العابلت لؼشح أظئلت، ًلذم خلٌى

صمم ججاسب، ) (. ًخأهز مً الفهم 4(. ًخىصل ئلى اظخيخاحاث مػلىلت مً الىخاةج والبراهحن، ).ًخخز كشاساث ٍو

(. ججشبت .(. اجخار اللشاساث، )8(. خل اإلاشىالث، )0ن.  ومً ألاوشؼت اإلالترخت في هزه اإلاشخلت مثال: )بحن ألاكشأ

 8.(. أوشؼت مهاساث الخفىحر مثل اإلالاسهت والخصيُف والخؼبُم. 4اظخلصاةُت، )

م  مشخلت .5  (Evaluation)الخلٍى

م ما جىصل ئلُه الخالمُز مً خلٌى وأفياس ومػلىما خم فحها الخلٍى ث غلى أال جلخصش  جلً الػملُت غلى ٍو

مىً أن جخم بػذ ول مشخلت مً مشاخل الىمىرج غلى أن ًضود اإلاػلم بىظاةل  نهاًت الذسط بل جيىن معخمشة، ٍو

م مً اخخباساث مػىىت وكىاةم مالخظت، وملابالث مما ٌعاغذهم في الخىم غلى ما جم الخىصل  مخىىغت للخلٍى

بحر آخش "أن جلُُم أفياس الؼالب وسدود أفػالهم فُما كامىا بالخفىحر فُه أزىاء وفي حػ 9.ئلُه ومذي ؤلافادة مىه. 

لت حػلمهم التي جم اجباغها."  41اإلاىكف الخػلمي، والخػشف غلى أفياس الؼالب خٌى ػٍش

ا، وجيىن غملُت الخػلم  م بأهه غملُت معخمشة ًجػل الىمىرج هظاما داةٍش والخالي فاالىظش ئلى الخلٍى

 ًت هما ًظؼ رلً في الشظم البُاوي الخالي: مفخىخت الجها

(. 8(. ًالخظ اإلاخػلمحن خالٌ جؼبُم اإلافاهُم واإلاهاساث الجذًذة، )0فمً دوس اإلاذسط في هزه اإلاشخلت: )

(. ًمىً 4(. ًبدث غً البراهحن التي جثبذ حؿحر جفىحر اإلاخػلمحن وظلىههم، ).ًلىم مػاسف ومهاساث اإلاخػلمحن، )

لىم مهاساث غملُاث الخػلم الجماعي، )اإلاخػلمحن مً  جلى  (. ٌعأٌ أظئلت مفخىخت مثل 5ٍم حػلمهم بأهفعهم ٍو

 إلاارا ًفىش ...؟ ماهى البرهان وؤلازباث...؟ هُف ًمىً أن ًفعش...؟. 

(. ًجُب غلى ألاظئلت اإلافخىخت باظخخذام اإلاالخظاث، البراهحن، 0بِىما دوس الذاسط في هزه اإلاشخلت: )

(. ٌعأٌ أظئلت .(. ًظهش فهما ومػشفت غمُلت باإلافهىم واإلاهاسة، )8فعحراث اإلالبىلت معبلا، )وؤلازباجاث، والخ

راث غالكت ًمىً أن حشجؼ غلى فدىصاث وجدللاث واظخىشافاث معخلبلت. ومً ألاوشؼت اإلالشخت في هزه 

م 4. اخخباس، )(.(. بىاء ظلم جلذًش لفظي، )8(. ٌعخخذم أي مً ألاوشؼت العابلت، )0اإلاشخلت مثال هي: ) (. جلٍى

م مىخجاث اإلاخػلمحن، )5أداءن )  40(. ملف ؤلاهجاص.7صخُفت الخػلم، )(. 6(. جلٍى

 الجذٌو الخالي: همىرج حػلُم اللؿت الػشبُت في طىء البىاةُت ًخصىس في 

 مهاساث الػشبُت غىاص الػشبُت

مشاخل حػلُم 

 البىاتي
 الؼشق  ظتراجُجُاثالا 

م أو  .0 الدشٍى

حزب 

 الاهدباه 

الاظىدشا .8

 ف

الخػلم والخػلُم  .0

 الخػاووي. 

الخػلم والخػلُم  .8

 العُاقي 

الخػلم والخػلُم  ..

لت الاهخلاةُت   الؼٍش

 مثل: 

لت  - الؼٍش

 ألاللاةُت

لت اإلاباششة -  الؼٍش

 ألاصىاث

اع
خم

الاظ
 

الم
لى

ا
ءة 

لشا
ال

بت 
ىخا

ال
 اإلافشداث 

                                                 
ت البىاةُت مىُف خظحر الظىي، 8.  68، ص. ...الىظٍش
ت البىاةُمىُف خظحر الظىي، 9.  65، ص. ...ت الىظٍش
ت البىاةُت،" 41 خ    http://www.multka.net "الخػلم والخػلُم البىاتي: الىظٍش  م.8810 هىفمبر 9جم الخدمُل فى الخاٍس
ت البىاةُت مىُف خظحر الظىي، 40  .64 – .6ص. ، ...الىظٍش

http://www.multka.net/
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 الخلعحر .. التراهُب

 الخىظؼ .4

م .5  الخلٍى

 الاظخىشافي

الخػلم والخػلُم لخل  .4

 اإلاشيلت

لت  - الؼٍش

 الاظخلشاةُت 

 ئلخ..... -

 

 فظشب الباخث مثاال غً أوشؼت الؼالب واإلاذسط في ول مشاخل الخػلُم البىاةُت 
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 املراحل

 ألاوشطة الدراشية
ً

زم
ال

 أهواع 
 أوشطة الطلبة أوشطة املدرس

 مً خالٌ:حزب الاهدباه الؼلبت   1.1.1 1.1 1

غً    (Brainstorming) ػصف الزهنيالعإاٌ الخأملي/ال ػشح -

 مىطىع الذسط.

 (الخػاسفغشض غىىان الذسط في العبىسة/ الشاشت ) -

 ، وهي: غشض الصىسة اإلالىهت جخظمً  اإلاشيلت -

 

 

 

 

 

لُت مً الؼلبت.  -  اظخػشاض الىاحباث اإلاجًز

 سبؽ الذسط الُىم بالذسط العابم.  2.1.1

 جلذًم الىفاًت ألاظاظت وأهذاف الذسط.  3.1.1

 ت ئلى مجمىغاث غمل وفلا للخاحت.جلعُم الؼلب 4.1.1

 جه. االخفىحر غً ألاظئلت وفم خبر  1.1.1

 ./الػصف الزهنيحابت العإاٌاؤلاجُان ب 1.1.2

 (الخػاسف)) الخفىحر غً غىىان الذسط 1.1.3

 ػىىان الذسط.جلذًم ألاظئلت اإلاخػللت ب 1.1.4

اللؿت الىصف غً الصىسة اإلالىهت بلؿخه راجُا باظخخذام  1.1.5

 .الػشبُت

 جلذًم الىاحباث اإلاجزلُت.  1.1.6

 الىاحباث اإلاجزلُت ًلترح غذة ألاظئلت اإلاخػللت بالذسط و  1.1.7

 الىفاًت ألاظاظت وأهذاف الذسط. الخفىحر غً  1.1.8

 ًجخمؼ الؼلبت خعب املجمىغت. 1.1.9

22 
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 جىسٍؽ الؼلبت في اظخىشاف اإلاػلىماث الىاظػت ورلً مً خالٌ:  2.1.1 2.1 8

 (الخػاسف) جلذًم غذة اإلاشيلت/ ألاظئلت اإلاخػللت بمىطىع الذسط -

 . ليل مجمىغت

 ئسشاد الؼلبت للخػاون بُجهم زم الخىحُه وؤلاششاف واإلاخابػت.  -

جلذًم الخىححهاث للؼلبت لؼشق حمؼ اإلاػلىماث مً خالٌ  -

  الاظخىشاف مً مصادس مخىىغت مخػللت بالذسط.

إلاىاكشت خٌى غمل ول ئجاخت الفشصت أمام الؼلبت مً أحل ا 2.1.2

  مجمىغت. 

ٌعشخىشف اإلاػلىماث اإلاؼلىبت مً خالٌ اللشاء  8.0.0

واإلاالخظت مً مصادسها اإلاخىىغت غما ًخػلم بمىطىع 

  (الخػاسفالذسط )

  ًالخظ أظئلت اإلاذسط ملجمىغخه الزي ًخم جىصَػه غلحهم. 8.0.8

ً مً أغظاء  ..8.0 مىاكشت اإلاشيلت/ألاظئلت مؼ آلاخٍش

 وهي: مجمىغاجه مؼ ئسشاد اإلاذسط. 

 جؼبُم الخػاسف بحن الؼلبت. -

ا معخفُذا  - ٍش ً الجمل/ألامثلت ألاخشي شفهُا وجدٍش جيٍى

 مً ألامثلت العابلت.

اللُام ببىاء الفىشة أو الفهم غً الذسط مً خالٌ  -

 جىحُه بىاء الفىشة.

62 
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ت في اإلاػلىماث التي جىصلىا ئلحها مؼ حػذًل مىاكشت الؼلب 8.8.0 2.2

  أخؼائهم.

حسجُل اإلاػلىماث التي جىظلذ ئلحها ول مجمىغت غلى ظبىسة  8.8.8

  الفصل.

مؼالبت الؼلبت الخمثُل ليل غىصش مً اإلاىطىع وحسجُلها في  ..8.8

  هشاظاتهم. 

ًداٌو جفعحر اإلافاهُم بلؿخه هفعه التي وحذها مً خالٌ  8.8.0

 لبراهً  أو الذالةل لها. غملُت الاشخىشاف مؼ جلذًم ا

  ٌعخخذم مالخظاث مسجلت في الخفعحر والششح. 8.8.8

لت هاكذة و ًؼشح ألاظئلت خٌى ؤلاحاباث التي  ..8.8 ٌعخمؼ بؼٍش

  كذمها آلاخشون.

ًلذم الؼلبت الخمثُل ليل غىصش مً اإلاىطىع وحسجُلها في  8.8.4

  هشاظاتهم.

فهمها 8.8.5 داٌو أن ٌعخىغب جفعحراث اإلاذسط ٍو  .ٌعخمؼ ٍو
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ًؼلب مً الؼلبت جؼبُم مفاهُم الذسط في املخادزت والىخابت،  2.3.1 2.3 

 ورلً مً خالٌ: 

بحن  ُتوالاخخالف ُتجفاكحىبت ؤلاألا ًؼلب مً الؼلبت بُان  -

 إلاصادس اإلاخىىغت.ألامثلت التي جمثل الذسط معدىذا غلى ا

 ًخأهذ الؼلبت مً الفهم بحن ألاكشان. -

بحن ألامثلت التي جمثل  ُتوالاخخالف ُتاكًبحن الؼلبت ؤلاجف 0...8

 . إلاصادس اإلاخىىغتمىطىع الذسط معدىذا غلى ا

لذمها في أوطاع حذًذة مشابهت  8...8 ًؼبم مفاهُم الذسط ٍو

  )مدادزت وهخابت(.

 ًخىصل ئلى اظخيخاحاث مػلىلت مً الىخاةج والبراهحن.  ....8

 ًخأهذ مً الفهم بحن ألاكشان. 4...8

 

  

ع 
ش

حو
ال

 
(

El
ab

or
at

io
n

) 

 .(الخػاسف)اشترن الؼلبت في اظخيباغ الذسط  0.0.. 3.1 .

م غً 0.8.. اجلان الؼلبت في جؼبُم مدخىي الذسط مً  كام بالخلٍى

م( شي. )أهظش صفدت الخلٍى  خالٌ الاخخباس الشفهي والخدٍش

م الػملي مً خالٌ اإلاالخظت. ..0..  كام بالخلٍى

م الىاكعي )ملف  8.0.. ًلذم الىاحباث اإلاجزلُت غلى الؼلبت )الخلٍى

م.الػمل(. أه  ظش صفدت الخلٍى

ت الشاحػت. 8.8..  ًؼلب مً الؼلبت الخؿٍض

 ًلشأ هشف الخظىس.  ..8..

 ًخخم املخاطشة. 8.4..

 مشتروا مؼ اإلاذسط.  (الخػاسف)ٌعخيبؽ الؼلبت الذسط  0.0..

ا  0.8.. ٍش يُت شفهُا وجدٍش ًجُب غلى أظئلت الاخخباساث الخيٍى

باظخخذام اإلاالخظاث والبراهحن وؤلازباجاث والخفعحراث 

  اإلالبىلت معبلا.

ظئلت راث غالكت ًمىً أن حشجؼ غلى فدىصاث ٌعأٌ أ ..0..

  وجدللاث واظخىشافاث معخلبلت.

م الىاكعي )اإلالف الػمل(  0.4.. ًالخظ الىاحباث اإلاجزلُت )الخلٍى

 وؾحره.

ت الشاحػت.  0.5..  جلذًم الخؿٍض

 ًخخم املخاطشة . 0.6..
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 (.LCDحهاص الػشوض ؤلالىترووي ) .0 : حدريصيةالوشائل ال 2

 العبىسة. .8

 الللم. ..

 الاهترهذ. .4

 الخاظىب. .5

 فذًى باللؿت الػشبُت. .6

 أوساق ألاوشؼت الخػلمُت. .7

 أوساق اإلاالخظت. .8

 .الصىس اإلالىهت .9

ت : جصيُؼ اليلمت " .01  "MENCIPTA KALIMATألالػاب اللؿٍى

  : الحدقويم 3

 هوع الحدقويم هوع الاخحبار البيان

ني الاخخباس الشفهي  م الخيٍى  الخلٍى

شي    الاخخباس الخدٍش

م الىاكعي الاخخباس الػملي / اإلاالخظت   الخلٍى

 ملف الػمل 
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 الخالصت .و 
قا فٗ حٛاج انطهثح. فٗ يعزفح انقٕاعد انُحٕٚح فحضة تم التد أٌ ٚكٌٕ ٔظٛفٛا ٔيطات فقال ٚتٕ إٌ انغاٚح انزئٛضٛح فٗ تعهٛى انعزتٛح

انتٗ تذْة إنٗ أٌ ٚكٌٕ انتدرٚش ٚتٛح فزصح كثٛزج ندٖ انطهثح فٙ اتصال يعزفح ٚدرصَٕٓا  حُظزٚح انثُائٛانْذا انًثدأ ُٚاصة ت

 تخثزاتٓى انٕٛيٛح خارج انفصم. 

فٗ ْذا انًضتٕٖ أٌ ٚكٌٕ أَشط  فٗ انًضتٕٖ انجايعٙ ٚختهف يٍ انًضتٕٚاخ انتزتٕٚح قثهّ حٛث أٌ ٚضتهزو انطهثحٔانتعهى ى ٛإٌ انتعه

ذْة إنٗ أٌ تحٛث  حُظزٚح انثُائٛانانذ٘ ٚعهًٓى فٗ اكتضاب انًٓاراخ انهغٕٚح. ْذا انًفٕٓو ٚتُاصة تًفٕٓو  انًدرسٔأفعم يٍ 

 ٓا.انطهثح ٚثُٙ فكزتّ َفضّ تكم َشاط. ْٔذِ فكزج ٔيحأنح تدٚهح فٙ عالج يشكالخ تعهٛى انهغح انعزتٛح ٔخاصح نغٛز انُاطقٙ ت

فٙ انهغح انعزتٛح كًا صثق نٓى تعهى انعزتٛح فٙ انًدارس، فإٌ انُظزٚح انثُائٛح تعتًد عهٗ انخثزاخ أكثزْى إٌ انطهثح فٙ انجايعح عُد 

 خثزاخ انطهثح، ٔال تد يٍ أٌ ُٚطهق يُٓا اندارس فٙ تعهٛى انعزٚثح. 
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