
 

 

 ٍيخص اىجحث

 

دراست شبه ) درس اللغت العزبُتاستواع التالهُذ يف  ههارة لرتلُتيف تعلُن اللغت العزبُت دكتىغلىس  تطبُك أسلىبادام هأهىى : 

 (جتزبت علً تالهُذ الصف العاشز مبذرست هؤسست املعهذ االسالهٍ العالُت سىق هسك باًذوًج
 

حتصٍو أُ ٍشنيخ أصبصٍخ حتتبج إىل حيهب وهً  االسالهٍ العالُت سىق هسك باًذوًجهؤسست املعهذ ٍِ اىىاضح أُ يف ٍذرصخ 

ٌضتخذً طزق وال ذٌخٍاملذرس إىل طزق تقيهب هً تزمٍز يى اىظِ أُ اىؼىاٍو اىيت تضجج. وٌغيت ػبٍنخفض مبُ ٍهبرح االصتَبع ذراصً يفاىتالٍٍذ اى

ىيحصىه  املنبصت درس اىيغخ اىؼزثٍخ إىل األصيىةصتَبع يف االوحيتبج تؼيٌٍ ٍهبرح . يف ػَيٍخ اىتؼيٌٍ واىتؼيٌ صبىٍجهب املتنىّػخاىتذرٌش و اىىصبئو و أ

وثبصتحذاً هذا األصيىة ٌزجى اىنبتت  حلو تيل املشنيخ.أصيىة  دمتىغيىس شز بؼىنبتت يف اىفصو اىا اصتخذًىل، ػيى أغزاضه املزجىح. فجذ

 درس اىيغخ اىؼزثٍخ. يف ٍهبرح االصتَبع يف حتصٍو اىتالٍٍذ اىذراصً تزقٍخ 

ثؼذ و دكتىغلىسأسلىب  درس اللغت العزبُت لبل استخذامههارة استواع التالهُذ يف  ٍؼزفخ هً اىجحث هذا ٍِ واألغزاض

 وٍؼزفخ تزقٍته. ه اصتخذاٍ

حتصٍو  زقًٌدرس اىيغخ اىؼزثٍخ يف   صتَبعاال  ٍهبرح تؼيٌٍ يف أصيىة دمتىغيىس اصتخذاًأُ  اىتفنريأصبس  ػيى اىجحث هذا ٌؼتَذ 

ثبصتخذاً أصيىة  اصتَبػهٌ ٍهبرح حتصٍو اىتالٍٍذ اىذراصً يف هنبك تزقٍخ أُ املقزرح اىفزضٍخ اىنبتت ؼزضٍف. اىتالٍٍذ اىذراصً فٍهب

 دمتىغيىس.

هً املالحظخ فوأٍب أصبىٍجهب  االختجبر اىجؼذي.  -ثتصٌٍَ جمَىػخ واحذح االختجبر اىقجيى  طزٌقخ اىتجزثخهً  املضتخذٍخ واىطزٌقخ 

 واملقبثيخ واالختجبر ودراصخ اىنتت.

لبل تطبُك أسلىب   يف درس اىيغخ اىؼزثٍخصتَبع اال يف تؼيٌٍ ٍهبرح حتصٍو اىتالٍٍذ اىذراصًأُ  هً اىجحث هذا ٍِ احملصىىخ  واىنتبئج

 بعذأٍب و . 3،54هي كل االختبار المبلً علً لذر  ُ قٍَخ املتىصطأتذه ػيى درجخ  ضئٍيخ   هي خالل االختبار المبلٍ دكتىغلىس

 حتصٍو اىتالٍٍذ اىذراصً وهنبك تزقٍخ   .55،،هي كل االختبار البعذي علً لذر  ى لُوت املتىسطأ هنخفضت ذل علً درجتفت  استخذاهه

تذه ػيٍهب اىنتٍجخ احملصىىخ هً قٍَخ "د" احلضبثٍخ أمرب ٍِ قٍَخ و صتَبع  يف درس اىيغخ اىؼزثٍخااليف تؼيٌٍ ٍهبرح  تطبُك أسلىب دكتىغلىسثؼذ 

هي كل االختبار المبلٍ  ٪ 5،أو  5،5، د" هٍ-. وًتُجت "ىوالبعذٌ هي كل االختبار المبلٍ ،15 < 816 َعين  "د" اجلذوىٍخ 

يف الفصل أسلىب دكتىغلىس  باستخذام اىيغخ اىؼزثٍخصتَبع يف درس اال يف تؼيٌٍ ٍهبرح واملؼنى أُ تزقٍخ حتصٍو اىتالٍٍذ اىذراصً .والبعذٌ

 يف ٍؼٍبراىتفضري. 54، ≥د ٍنخفضخ ألهنب تقغ ثني   درجتالعالُت سىق هسك باًذوًج تذل علً العاشز مبذرست هؤسست املعهذ االسالهٍ 


