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أرز اصخخذاً اصخزاحٞجٞت اىخؼيٌ اىقبئٌ ػيٚ اىَشبرٝغ فٜ حَْٞت ٍٖبرة اىخحذد ىذٙ طبىببث اىصف اىخبصغ 

 ُػَبُ بضيطْت ٍضقط ٍحبفظت فٜاألصبصٜ بَذرصت اىصٖببء بْج ربٞؼت 

 

 اىذراصت ٍيخص

أصرو اٍرزقلاا اٍرزوارٕغٕخ الرزعلم ال ربىم علرّ المْربهٔم فرٓ رىمٕرخ مٍربهح  ٌلفذ اللهاٍخ إلّ الزعرو  علرّ

، َكرنل  الشْرف عره أصرو ٌرني اإلٍرزوارٕغٕخ علرّ الزؾلس ثبللغخ اإلوغلٕئخ للِ ٛبلجبد الٖف الزبٍرم اٍ٘بٍرٓ

 ارغبي الطبلجبد وؾرُ المربكح. َرشُورذ عٕىرخ اللهاٍرخ مره ّرعجزٕه مره ّرعت الملهٍرخ إؽرلاٌمب ٙربثطخ َا٘فروِ

 (.)درغؤجٕخ؛ ؽٕش رم إعواء قوعخ لزؾلٔل مل ، كمب رم الزأكل مه رشبفؤ المغمُعزٕه عه ٛؤق رطجٕق افزجبه 

( ٛبلجررخ 35)َقررل اعزمررلد اللهاٍررخ علررّ المررىٍظ ّررجً الزغؤجررٓ؛ ؽٕررش رررم رررلهٌٔ المغمُعررخ الزغؤجٕررخ 

ثبٍزقلاا اٍزوارٕغٕخ الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم؛ َمل  مه فالل إعلاك كلٕل لإلٍزوارٕغٕخ الم زوؽخ. ثٕىمب رلهٌٔ 

( ٛبلجخ ف ل كبن ثبلطؤ خ المعزربكح. كمرب ررم اٍرزقلاا اٍرزمبهح لز ٕرٕم مٍربهح الزؾرلس لرلِ 37المغمُعخ الٚبثطخ )

قررل رررم عرروٗ الررللٕل َاعٍررزمبهح علررّ مغمُعررخ مرره المؾشمررٕه ٛبلجرربد المغمررُعزٕه ثٖررُهح قجلٕررخ َثعلٔررخ. َ

ب إعلاك م ٕبً  ًٚ وؾُ مبكح اللغخ اإلوغلٕئخ ؽٕش عروٗ  لالرغبيالمقزٖٕه للزأكل مه ٕلقٍب َفبعلٕزٍب. كمب رم أٔ

ثلر   كوَمجربؿ َالرنْ ألفربمعبمرل علّ مغمُعخ مه المؾشمٕه للزأكل مه ٕرلقً، َقرل ررم الزؾ رق مره صجبررً ثئٔغربك 

مزٍُررطٓ كهعرربد  َقررل كلررذ وزرربىظ اللهاٍررخ علررّ َعررُك فرروَا كالررخ إؽٖرربىًٕب ثررٕه ٌَررُ أكعررّ للضجرربد. 0888

َقرل أهٍرود الىزربىظ َعرُك فروَا ماد كعلرخ  المغمُعخ الزغؤجٕخ فٓ الز ٕٕمٕه ال جلرٓ َالجعرلْ لمٍربهح الزؾرلس،

علرخ إؽٖربىٕخ فٕمرب ٔزعلررق أهٍرود الىزربىظ عرلا َعرُك فرروَا ماد كإؽٖربىٕخ لٖربلؼ المغمُعرخ الزغؤجٕرخ. كمررب 

َثىبًء علّ مل  ف رل إَٔرذ الجبؽضربد ثبعٍرزفبكح مره اٍرزوارٕغٕخ الرزعلم ال ربىم  وؾُ مبكح اللغخ اإلوغلٕئخ. ثبعرغبي

علّ المْبهٔم فٓ رلهٌٔ مٍبهح الزؾلس ثبللغخ اإلوغلٕئخ، َرئَل معلمٓ اللغخ اإلوغلٕئرخ ثرلَهاد رلهٔجٕرخ فرٓ 

 َرٖمٕم أكلخ رلهٌٔ مىبٌظ اللغخ اإلوغلٕئخ ثؾٕش رزٚمه ٌني اإلٍزوارٕغٕخ.ٌني اإلٍزوارٕغٕخ 

 .االحجبٓاىنيَبث اىَفخبحٞت: ٍٖبرة اىخحذد، اصخزاحٞجٞت اىخؼيٌ اىقبئٌ ػيٚ اىَشبرٝغ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4571 
 

 

 

The Effect of Using Project-Based Learning Strategy on Developing 

Speaking Skills of Ninth Grade Students at Al-Sahba Bint Rabia School in 

Muscat Governorate, Oman 

 

Abstract 

This study aimed at identifying the English Language speaking skill of nine 

grade students, and at detecting the impact of this strategy on students’ attitude 

towards English Subject. 

The sample of the study was divided into two groups experimental and 

controlled. The study was based on using semi experimental approach. The 

experimental group (35) students has been taught by using project based learning 

strategy through a specific instructional guide while the controlled group (37) 

students has been taught by the usual way. Also, pre and post tests were used for the 

students to evaluate their speaking skill. In addition, the instructional guide was 

validated by a panel of expert judges to ensure its effectiveness. Also, a measure of 

attitudes towards English subjects was prepared and then validated by a panel of 

expert judges to ensure its honesty. The reliability coefficient of the internal 

consistency was found to be (0,88) Alpha Cronbach. The results have shown 

statistical differences between the means of student marks, who were in the 

experimental group, in the pre and posttest of speaking skill. The results have shown 

that there is statistical differences in favor of the experimental group. However, the 

results have not shown and statistical differences in students attitudes towards 

English Subject. 

Accordingly, the researchers recommended making use of the project-based 

learning strategy in teaching English speaking skill, providing English language 

teachers with training courses in this strategy, and designing teaching guides for 

English language curricula to include this strategy. 

Keywords: speaking skill, project-based learning strategy, attitudes. 
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 اىَقذٍت 

رُعل اللغخ مه المؾبَه اٍ٘بٍرٕخ الزرٓ ٔزُإرل ثٍرب اإلوَربن، َٔعجرو مره فاللٍرب عره مْربعوي، َأفشربهي، 

َاوفعبعرررً، َؽبعبرررً، َمْررشالرً، َارغبٌبرررً؛ فٍررٓ ٍَررٕلخ لزطررُٔو فشرروي َمرره أٌررم ٍَرربىل الزُإررل َالزفبعررل 

ُ الم ررلهح علررّ الزؾررلس ثٍررب، (. كمررب أن الٍررل  اٍ٘بٍررٓ مرره رعلررم أْ لغررخ ٌرر2016اإلعزمرربعٓ )كٍٕىررخ ٍَررعٕلح، 

 ,Abdallaَرعزجررو ٌررني المٍرربهح مرره أٌررم المٍرربهاد، َإٔررعجٍب؛ فٍررٓ رزطلررت عمٕررم م ُمرربد َعىبٕررو اللغررخ )

2013.) 

َالزؾلس مه أٌم ألُان الىْبٛ اللغُْ، َأكضوي اٍزقلاًمب، فٕعل ٍَٕٜ الزُإل َاعرٖبل اللغُْ ثبلىَجخ 

علمٍرب، َاوزْربهٌب. فبلمزؾرلس ٔعجرو عره أفشربهي، َالمعلُمربد الزرٓ ٔ ٖرل للجْو قجل ال واءح َالشزبثخ َؽزّ ثعرل ر

رُٕررٕلٍب للغٕررو ثبٍررزقلاا الشلمرربد، َالغمررل، َالزعجٕررواد اللفظٕررخ الزررٓ رؾشمٍررب مغمُعررخ مرره ال ُاعررل المزٖررلخ 

ثبلىظررربا اللغرررُْ؛ فرررٓ ؽرررٕه ٔؾررربَل المَرررز جل للشرررالا أن ٔعرررٓ المْررربعو، َا٘فشررربه، َالم بٕرررل َالمعلُمررربد، 

(. َٔعل رمشه المزعلم مه مٍبهح الزؾلس الملفل الؾ ٕ رٓ 2008ٍزفَبهاد، َاعٍزغبثخ فٓ ُٙىٍب )الىبّف، َاع

إلر بن الزعجٕو الشزبثٓ؛ لنا عبءد آهاء الموثٕه مزف خ فٓ أن رىمٕخ قلهح الطبلت علّ الؾرلٔش، َالزعجٕرو الغٕرل مره 

 (.2011أٌم أغواٗ اللغخ )الجبهْ، 

لَٕررذ اللغررخ ا٘ا لررٌٕ ثررب٘مو الَرٍل؛ فناكورررً ؽبفلررخ ثلغزررً ا٘ا؛ َلررنا ٔؾزرربط إلررّ  إع أن رعلرم الفرروك للغررخ

ؽُٚه مٌره لزُهٕفٍرب فرٓ المشربن المىبٍرت. كمرب أن الغبورت الىفَرٓ مره ا٘مرُه المٍمرخ فرٓ ٌرنا المُٙرُ  لمرب 

 ٔزٚمىً مه ٙوَهح َعُك الض خ ثبإلمشبوبد َال لهح علّ المُاعٍخ، َرغبَى اعوز بك. 

غخ اإلوغلٕئخ أكضو اللغبد اوزْبًها فٓ العبلم؛ َمل  للَهٌب الشجٕو فٓ عبلمىرب المعبٕرو. ف رل ّرٍل َرعل الل

العبلم رطُهاد علمٕخ، َر ىٕرخ ٌبىلرخ أكد إلرّ الىمرُ المَرزمو فرٓ اإلرٖربعد، َالعالقربد ثرٕه الرلَل َالْرعُة، 

عبلرخ علرّ مَرزُِ العربلم فشبورذ اللغرخ َمه ٌىب ثوىد الؾبعخ إلّ َعُك لغخ عبلمٕخ مْزوكخ لزشُن أكاح ارٖربل ف

 (.2004اإلوغلٕئخ ٌٓ الَجٕل إلّ مل  )علٓ، 

فبلزُإل ثبللغخ اإلوغلٕئخ ثمقزلرف أّرشبلً مره أٌرم أٌرلا  ررلهٌٔ مرب ٔزعلرق ثٍرب مره م روهاد، إع أن 

هح الزؾلس َملر  غبلجٕخ اللاهٍٕه لٍني اللغخ علّ الوغم مه وغبؽٍم فٓ اإلفزجبهاد إع أوٍم ٔعبوُن ٙعفًب فٓ مٍب

فٓ اعفزٕبه المىبٍت للشلمبد، َالعجبهاد المىبٍجخ للزعجٕرو عره ا٘فشربه ممرب ٔزطلرت إٔغربك الطروا المىبٍرجخ الزرٓ 

 (.2016رَبعلٌم علّ مل  )مغلٓ، 

َرعزجو اٍزوارٕغٕخ الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم مه أٍبلٕت الزرلهٌٔ المزف رخ مرم رُعٍربد الطلجرخ العملٕرخ، 

طلجخ علّ العمل الزعبَوٓ، َرجبكل ا٘فشبه. كمب أوٍب رعزمل علرّ أوْرطزٍم، َرىفٕرنٌم للمٍربا الزعلٕمٕرخ فٍٓ رْغم ال

 (.2017المطلُثخ مىٍم فٓ ُٕهح مْوَ  وٍبىٓ ٔظٍو مب رعلمُي )عجٌٕ َعجٕل، 

جرخ ( أن الزعلم ثبلمْبهٔم َٔمؼ ثزجبكل ا٘كَاه ثٕه المعلمٕه َالطلجخ؛ ؽٕش ٔمشه للطل2017عبثو )َٔوِ 

أن ٔزُٕلُا إلّ معلُمبد علٔلح، َمىبٍجخ مره فرالل عملٕرخ الجؾرش، ثٕىمرب ٔأفرن المعلمرُن كَه المرلهثٕه للطلجرخ 

 َٔعُن لزُعٍٍٕم، َرىمٕخ فشوٌم.
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َقرل أهٍرود العلٔرل مره اللهاٍربد عرلَِ اٍررزقلاا اٍرزوارٕغٕخ الرزعلم ال ربىم علرّ المْربهٔم فرٓ رؾَررٕه 

ولَوَٕرٕب كلهاٍرخ مرُعوٓ، امٍبهح الزؾلس للِ الطلجخ مه غٕرو الىربٛ ٕه ثبللغرخ اإلوغلٕئرخ َمىٍرب مرب أعروْ فرٓ 

 Anuyahong, 2015, )Yang(. َفرٓ ربٔالورل (Pramono, 2016, Maulany, 2013َكهاٍخ ثوامُوُ

& Puakpong, 2016). 

فغبءد ٌني اللهاٍخ لزَلٜ الُٚء علرّ أصرو اٍرزقلاا اٍرزوارٕغٕخ الرزعلم ال ربىم علرّ المْربهٔم فرٓ رىمٕرخ 

مٍبهح الزؾلس للِ الطلجخ فٓ كَلخ عوثٕخ ٌَٓ ٍلطىخ عمبن فٓ موؽلخ مه مواؽل الؾل رخ الضبوٕرخ، ٌَرٓ الٖرف 

 الزبٍم اٍ٘بٍٓ. 

 

 ٍشنيت اىذراصت

ل مٍبهح الزؾلس ثبللغخ اإلوغلٕئخ مه أٌم المٍبهاد الزرٓ ر رم ٙرمه ثىرُك ر ٕرٕم الطلجرخ للؾٖرُل علرّ رع

المعلل المطلُة للىغبػ فٓ مبكح اللغخ اإلوغلٕئخ، َقل قبمذ الجبؽضبد ثعمل كهاٍخ اٍرزطالعٕخ ثبٍرزقلاا اٍرزجبوخ 

زبٍم اٍ٘بٍٓ، َأهٍود وزبىظ اللهاٍخ أن  ٛبلجخ مه الٖف ال 37رم رُىٔعٍب علّ عٕىخ اللهاٍخ الزٓ رشُوذ مه 

%  مه أفواك عٕىخ اللهاٍخ ُٔاعٍه ٕعُثخ فٓ الزؾلس ثبللغخ اإلوغلٕئخ أمربا ىمرٕالرٍه مره الطبلجربد كافرل 70

رب مغمُعرخ مره اٍ٘رجبة المؤكٔرخ لرنل  َمىٍرب عرلا ممبهٍرخ الزؾرلس  ًٚ الغوفخ الٖفٕخ. كمب ثٕىذ وزبىظ اللهاٍخ أٔ

%، َعبء الْعُه ثبلقُ  مه ٍقؤخ اليمٕالد َالزُرو ثىَرجخ 38بهط الملهٍخ َعبء ثىَجخ ثبللغخ اإلوغلٕئخ ف

%.  كمب عبء القُ  مره المؾبَلرخ 24%.  َعبءد الٖعُثخ فٓ وطق الؾوَ ، َالشلمبد َعلا الفٍم ثىَجخ 30

ح، َالزٓ أفبكد ثأن %.  كمب قبمذ الجبؽضبد ثئعواء م بثلخ مم المعلمخ اَ٘لّ للمبك16% َالقغل ثىَجخ 19ثىَجخ 

 مه أٌم اٍ٘جبة المؤكٔخ لٖعُثخ الزؾلس ثبللغخ اإلوغلٕئخ أمبا الطبلجبد ٌُ القُ  مه ٍقؤخ أقواوٍه. 

لنا عبءد ٌني اللهاٍخ للشْف عه أصو اٍزقلاا اٍزوارٕغٕخ الزعلم ال ربىم علرّ المْربهٔم فرٓ رىمٕرخ مٍربهح 

 ٍم اٍ٘بٍٓ.الزؾلس ثبللغخ اإلوغلٕئخ للِ ٛبلجبد الٖف الزب

 

 أصئيت اىذراصت 

مرب أصررو اٍرزقلاا اٍررزوارٕغٕخ الرزعلم ثبلمْرربهٔم فررٓ رىمٕرخ مٍرربهح الزؾرلس ثبللغررخ اإلوغلٕئرخ لررلِ ٛبلجرربد  

 الٖف الزبٍم اٍ٘بٍٓ؟

مب أصو اٍزقلاا اٍزوارٕغٕخ الزعلم ثبلمْربهٔم فرٓ رىمٕرخ ارغربي ٛبلجربد الٖرف الزبٍرم اٍ٘بٍرٓ وؾرُ مربكح 

 اللغخ اإلوغلٕئخ؟

 فزضٞبث اىذراصت

( ثٕه مزٍُطٓ كهعبد المغمُعخ الزغؤجٕخ α  ≤0٬05رُعل فوَا كالخ إؽٖبىًٕب عىل مَزُِ كعلخ ) -1

 فٓ الز ٕٕمٕه ال جلٓ، َالجعلْ لمٍبهح الزؾلس لٖبلؼ الز ٕٕم الجعلْ.

( ثٕه مزٍُطٓ م ٕبً اإلرغبي للمغمُعخ α  ≤0٬05رُعل فوَا كالخ إؽٖبىًٕب عىل مَزُِ كعلخ ) -2

 ؤجٕخ فٓ الز ٕٕمٕٕه ال جلٓ، َالجعلْ لٖبلؼ الز ٕٕم الجعلْ.الزغ
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 إٔذاف اىذراصت 

 رَعّ ٌني اللهاٍخ إلّ رؾ ٕق اٌ٘لا  الزبلٕخ:

الزعو  علّ أصو اٍزقلاا اٍزوارٕغٕخ الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم فٓ رىمٕخ مٍبهح الزؾلس ثبللغخ  -1

 .اإلوغلٕئخ للِ ٛبلجبد الٖف الزبٍم اٍ٘بٍٓ

الشْف عه أصو اٍزقلاا اٍزوارٕغٕخ الزعلم ثبلمْبهٔم علّ ارغبي ٛبلجبد الٖف الزبٍم اٍ٘بٍٓ وؾُ  -2

 مبكح اللغخ اإلوغلٕئخ.

 

 إَٔٞت اىذراصت 

 رأرٓ أٌمٕخ اللهاٍخ مه أوٍب ٍُ  رَبٌم فٓ:

لطلجخ، رَلٕٜ الُٚء علّ أٌمٕخ اٍزقلاا اٍزوارٕغٕخ الزعلم ثبلمْبهٔم فٓ رىمٕخ مٍبهح الزؾلس للِ ا  -1

 َإفبكح معلمٓ اللغخ اإلوغلٕئخ ثٍب.

رئَل المٕلان الزوثُْ ثللٕل إهّبكْ فٓ اٍزقلاا اٍزوارٕغٕخ الزعلم ثبلمْبهٔم لزىمٕخ مٍبهح الزؾلس فٓ  -2

 مبكح اللغخ اإلوغلٕئخ للٖف الزبٍم اٍ٘بٍٓ.

 

 ٍصطيحبث اىذراصت

 Skill Speakingٍٖبرة اىخحذد 

ال لهح علّ ا٘كاء الْفُْ للزالمٕرن لى رل أفشربهٌم َأؽبٍَٕرٍم المزعل رخ رعو  مٍبهح الزؾلس علّ أوٍب 

ثمقزلف مغبعد الؾٕبح، مرم مواعربح كرل مره الىطرق الَرلٕم، َا٘كاء المعجرو، َؽوكربد الغَرم، َإٔمربءاد الُعرً 

 (.2008)العغمٓ، 

ٌه َإثرلاء آهاىٍره َرعو  الجبؽضبد مٍبهح الزؾلس إعواىًٕب ثأوٍب قلهح الطبلجبد علّ الزعجٕو عه أفشبه

 فٓ مُُٙ  معٕه ثىطق ٕؾٕؼ، َإل بء ؽَه للمقيَن اللغُْ المزُفو للٍٔه.

 

 Project-Based Learning Strategy اصخزاحٞجٞت اىخؼيٌ اىقبئٌ ػيٚ اىَشبرٝغ

رعو  كلمرخ اٍرزوارٕغٕخ علرّ أوٍرب مغمُعرخ مره الممبهٍربد، َاإلعرواءاد الزرٓ ٔزجعٍرب المعلرم كافرل 

الفٖل اللهآٍ، للُُٕل إلّ مقوعبد فٓ ٙرُء اٌ٘رلا  الزرٓ ررم َٙرعٍب، َرزٚرمه مغمُعرخ مره الٍُربىل 

 (.1999الل بوٓ َالغمل، اٌ٘لا  )َا٘وْطخ، َأٍبلٕت ر ُٔم رَبٌم فٓ رؾ ٕق 

ثبلمْرربهٔم علررّ أوررً مررىٍظ كٔىرربمٕشٓ للزررلهٌٔ ٔشزْررف فٕررً الطلجررخ  ( الررزعلم2016ٌررل )َقررل عوفررذ ىا

الزؾلٔبد الؾ ٕ ٕخ فٓ العبلم المؾٕٜ ثٍم مم إكزَبثٍم مٍبهاد العمل فٓ مغمُعبد رعبَوٕخ، فٕملٌم ثمعوفخ أعمق 

 وا الز لٕلٔخ.َرزوٍـ المعلُمخ الزٓ ٔزم الؾُٖل علٍٕب ثبلجؾش م بهوخ ثبلزٓ ٔزم الؾُٖل علٍٕب ثبلط

َرعو  الجبؽضبد اٍزوارٕغٕخ الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم إعواىًٕب ثأوٍب مغمُعخ مره ا٘وْرطخ الفوكٔرخ، 

َالغمبعٕخ، َالٍُبىل الزٓ رَبٌم فٓ رىمٕخ مٍبهح الزؾلس للِ الطبلجبد فٓ َؽلح كهإٍخ معٕىخ، َر ٕٕم الطبلجبد 

 مه فاللٍب ثئعلاك مْوَ  لز لٔمً َعوًٙ.
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 Attitudeحجبٓ اال

( أن اعرغربي عجربهح عره روكٕرت وفَرٓ، َع لرٓ رؾلصرً القجروح المزشروهح، َٔزمٕري 2016مكو الجٕبرٓ )

 ثبلضجبد َاعٍز واه الىَجٓ، كمب ُٔعً ا٘فواك قؤجًب مه، أَ ثعٕلًا عه عىٖو مه عىبٕو الجٕئخ.

 فشروح،خ، أَ هأْ، أَ ( "اعرغبي علّ أوً هك فعل إٔغربثٓ، أَ ٍرلجٓ وؾرُ قٚر1999َٕٔعو  عَب  )

 (.129أَ مُُٙ  معٕه")ٓ

( علّ أوً" مغمُعخ اٍزغبثبد الفروك ثربلوف٘ أَ ال جرُل إىاء 2011َعبء رعؤف اإلرغبي للِ علٓ )

 (.39قٕٚخ أَ مُُٙ  عللٓ معٕه؛ أْ أن اإلرغبي ٌُ رعجٕو عه المُقف أَ اإلعز بك")ٓ

 Attitude towards English languageاإلوغلٕئرخ َرعو  الجبؽضبد اعرغبي وؾُ مبكح اللغرخ 

علررّ أوررً هك فعررل الطبلجررخ وؾررُ مرربكح اللغررخ اإلوغلٕئررخ قجررل، َثعررل رطجٕررق اٍررزوارٕغٕخ الررزعلم ال رربىم علررّ  إعواىًٕررب

 المْبهٔم.

 

 ٍحذداث اىذراصت

 ر زٖو اللهاٍخ علّ الؾلَك اٖرٕخ:

 الؾلَك الجْؤخ: عٕىخ مه ٛبلجبد الٖف الزبٍم اٍ٘بٍٓ.

 (.12-8المشبوٕخ: ملهٍخ الٍٖجبء ثذ هثٕعخ للزعلٕم اٍ٘بٍٓ )الؾلَك 

 ا2018/2019الؾلَك اليمبوٕخ: الفٖل اللهآٍ الضبوٓ مه العبا اللهآٍ 

الؾلَك المُُٙعٕخ: ٔ زٖو رطجٕق اٍزوارٕغٕخ الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم فٓ مبكح اللغخ اإلوغلٕئخ علّ مٍبهح 

 الزؾلس.

 

 

 اإلطبر اىْظزٛ

 اىخحذدٍٖبرة 

رُعل مٍبهح الزؾلس الٍُٕلخ اللغُٔخ المَزقلمخ مه قجل اإلوَبن إلٖٔبل مب للًٔ مه أفشربه أَ مرب ٔرلَه فرٓ 

( أن الزؾررلس عجرربهح عرره قررلهح 2017(. كمررب مكررو عمعررخ )2005وفَررً مرره مْرربعو َأؽبٍررٌٕ لٗفررؤه )الجغررخ، 

ثُٖهح مىظمخ، َلغخ ٍرلٕمخ، َوطرق عٕرل، )الموٍل( المزؾلس علّ و ل هٍبلزً الْفُٔخ إلّ المَز جل )المَزمم( 

 َرعجٕواد َعً مىبٍجخ. 

أٌمٕخ مٍبهح الزؾلس فٓ أوٍب: أَل المٍبهاد الزٓ ٔغت الؾروٓ علرّ  Warda, 2015)) َٔلقٔ َهكا

 اكزَبثٍب قجل المٍبهاد ا٘فوِ )اعٍزمب ، ال واءح، َالشزبثخ(، َالزٓ ٔجىّ علّ أٍبٍٍب الزُإل.
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 اىخحذدف٘ائذ ٍٖبرة 

 

 ( إلّ فُاىل مٍبهح الزؾلس للطلجخ فٓ الى بٛ الزبلٕخ:2005أّبه الجغخ )

أَ اٍ٘روح أَ الريمالء كافرل  المعلرم،رعُٔلٌم علّ المْبهكخ اإلٔغبثٕخ فٓ ا٘ؽبكٔش الزٓ رطوػ مره قجرل  -1

 الملهٍخ أَ فبهعٍب.

 رىمٕخ الغبوت اإلٔغبثٓ للٍٔم مه فالل رجبكل ا٘ؽبكٔش العبمخ َالقبٕخ. -2

ررخ َرعجٕررواد موغُثررخ  -3 اكَرربثٍم ٍررلُكٕبد مؾججررخ كررئؽزواا اٖفررؤه عرره ٛؤررق الزؾررلس معٍررم ثلغررخ َكٔ 

 اعزمبعًٕب.

 اٖفؤه. إثعبكٌم عه هبٌوح اإلوطُاء الزٓ رىزبة الجع٘ عىل الزعبمل مم -4

 إىالخ عبوت القغل المعٕت للٍٔم. -5

 ثبلَمب  إلّ اٖفؤه. اكَبثٍم اللغخ ثُٖهح ٍلٕمخ؛ ؽٕش أن اللغخ ع رشزَت ثبلعيلخ َإومب -6

 

 ػ٘اٍو اىْجبح فٜ ٍٖبرة اىخحذد

 (:2005عثل مه أن رزُافو مغمُعخ مه العُامل للِ المزؾلس لزشُن عملٕخ الزؾلس وبعؾخ )الجغخ، 

الوغجخ فٓ الزؾلس: وغبػ عملٕخ الزؾلس ٔزُقف ثْشل كجٕرو علرّ هغجرخ المزؾرلس فرٓ الشرالا؛ فشلمرب  -1

َفرربروح، فررئن وزرربىظ الزؾررلس ٍررزشُن علررّ قررلهٌب مرره الفزررُه، َالعشررٌ كبوررذ عملٕررخ الزؾررلس ثبٌزررخ 

 ٕؾٕؼ.

اإلعلاك للؾلٔش: عثل للمزؾلس أن ٔشُن مقطًطب للشالا الرنْ ٍرٕزؾلس ثرً؛ ؽٕرش أن كالمرً ٔغرت أن  -2

ٔشُن مىظًمب ثؾٕش لً ثلأخ َوٍبٔخ، َأع ٔمٕل عه الٍل  أَ المُُٙ  َأع ٔىز ل إلّ فشروح إلرّ ثعرل 

 قجلٍب، َأن ٔشُن للًٔ ثع٘ المعلُمبد الملعمخ ثب٘كلخ َالجوإٌه. اٍزٕفبء الزٓ

الض خ ثبلىفٌ: رعزجو مه ا٘مُه الٚوَهٔخ الزٓ ٔؾزبط لٍب كل مه ُٔاعً الغمٍُه لٕقبٛجٍم، َٔشَت  -3

 ص زٍم، ََٔزطٕم كل فوك أن ٔمزلشٍب َٔىمٍٕب إن كبوذ للًٔ الوغجخ الٖبكقخ فٓ مل .

رنكو ا٘فشبه الوىَٕخ: ٔغت أن ٔشُن المزؾلس ملهًكب لغمٕم ا٘فشبه َالمعربوٓ الزرٓ ٍرٕزؾلس عىٍرب؛  -4

 َؽزّ ٔشُن مزُقل الناكوح علًٕ رلهٔت وفًَ علّ الزشواه َهثٜ ا٘فشبه َاٍزقلاا الؾُاً. 

جو عره َوٖل إلّ أن مٍبهح الزؾلس مه المٍبهاد الٚوَهٔخ الزٓ ٔغت علّ الطبلت أن ٔز ىٍب؛ ؽٕش رع

ّقٖٕزً، َالمقيَن العلمٓ، َالفشوْ للًٔ، كمب أن لٍب ثىلًا للز ٕٕم فٓ مبكح اللغخ اإلوغلٕئخ، َالنْ ثرلَهي ٔرؤصو 

فررٓ الزؾٖررٕل اللهاٍررٓ؛ فشرربن عثررل مرره الَررعٓ للجؾررش عرره ٛرروا َاٍررزوارٕغٕبد لزىمٕزٍررب، َالررزعلم ال رربىم علررّ 

 المْبهٔم أؽل ٌني اإلٍزوارٕغٕبد.
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 خؼيٌ اىقبئٌ ػيٚ اىَشبرٝغٍفًٖ٘ اى

( الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم علّ أوً أؽل الطوا المزجعخ فٓ الزرلهٌٔ للٖرفُ  مره 2016عو  ىُٔك )

 القبمٌ، َؽزّ العبّو اٍ٘بٍٓ للوثٜ ثٕه الغُاوت الىظؤخ، َالزطجٕ ٕخ.

ل الطرالة ُٔاعٍرُن َقل َهك رعؤف الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم علّ أوً ومُمط رعلٕمٓ ٔعزمرل علرّ ععر

مْررررشالد َاقعٕررررخ ٔغررررلَوٍب ماد معىررررّ، فٕؾررررلكَن كٕفٕررررخ معبلغزٍررررب مرررره فررررالل العمررررل ثٖررررُهح رعبَوٕررررخ 

(Bender,2012.) 

ٌرُ  المْربهٔمعلرّ الرزعلم ال ربىم  ( أن(Hallermann & Larmer, 2011َقرل مكرود ٌٕومربن َعمرو 

ٛؤ خ رلهٌٔ مىٍغٕخ رعمل علّ إّواك الطالة فٓ رعلم المعوفرخ الٍبمرخ، َمٍربهاد ال رون الؾربكْ َالعْرؤه؛ 

 َمل  مه فالل عملٕخ اٍز ٖبء رزىبٍت َمُٕل َهغجبد الطالة للقوَط ثمىزظ فشوْ أَ ملمًُ.

الزرٓ رجىرّ علرّ  ( الزعلم ال بىم علّ المْربهٔم علرّ أورً ٛؤ رخ مره ٛروا الرزعلم2013عمو )َقل عوفذ 

 رُىٔم ا٘كَاه، َالمٍبا فٓ إٛبه العمل الزعبَوٓ ًَُٕع إلّ ٌل  مؾلك.

 

 إٔذاف اىخؼيٌ اىقبئٌ ػيٚ اىَشبرٝغ

إن الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم ٔلعم الجؾش الؾ ٕ ٓ، َإٍز اللٕخ الزعلم للِ الطبلت؛ ثؾٕش ٔؾ ق اٌ٘رلا  

 (:2008الزبلٕخ )كلٕل الزوثُٕٔه اللَلٕٕه، 

 َبعلح الطلجخ علّ الزمٕٕي ثٕه المعوفخ، َالزطجٕق العملٓ.م -1

 كعم الطلجخ فٓ عملٕخ الزعلم، َممبهٍخ المٍبهاد المقزلفخ فٓ الزُإل، َؽل المْشالد، َإكاهح الناد. -2

 رْغٕم الزطُٔو فٓ مَزُٔبد الزفشٕو النٌىٕخ المورجطخ ثبلزعلم، َالمَؤَلٕخ. -3

 كمظ المىٍظ الم وه ث ٚبٔب المغزمم. -4

 بء عالقبد رعبَوٕخ، َرُإل إٔغبثٓ مم المغمُعبد المقزلفخ للطلجخ.ثى -5

 ٍل اعؽزٕبعبد المقزلفخ للطلجخ ثمب ٔىبٍجٍم مه مٍبهاد، َأٍبلٕت للزعلم. -6

 خصبئص اىخؼيٌ اىقبئٌ ػيٚ اىَشبرٝغ

 (:2010ٔمزبى الزعلم ثبلمْبهٔم فٓ الزلهٌٔ ثمغمُعخ مه القٖبىٔ )الٍُٔلْ، 

غٕرو صبثزرخ، َرزغٕرو ثزغٕرو المعوفرخ المزواكمرخ  إوٍربؽبعربد الطرالة؛ ؽٕرش رلجٕخ مٕرُل، َهغجربد، َ -1

َالجٕئررخ اإلعزمبعٕررخ؛ ثبلزرربلٓ فرربلمىٍظ عثررل َأن ٔشررُن وبثعًررب مرره هغجرربد َمْرربهكبد، َاقزواؽرربد 

 الطالة.

الطبلت ٔرزعلم مره مقزلرف المرُاك اللهاٍرٕخ، فبلمْروَ  قرل  إنكعم فبٕٕخ الزشبمل ثٕه المُاك؛ ؽٕش  -2

الٖفخ العلمٕخ، أَ الغغوافٕخ، أَ اللٔىٕخ؛ ؽٕش ٔشزَت الطبلت المعوفخ مره فرالل مروَهي  رغلت علًٕ

 ثبلقجواد العملٕخ َلٌٕ ثبلزل ٕه مه المعلم.

رشُٔه عالقربد اعزمبعٕرخ ثرٕه الطرالة؛ فبلعمرل فرٓ المْروَ  ٔزطلرت الزعربَن، َالمَربعلح، َر رلٔو  -3

أن امزرلاك المْروَ  إلرّ فربهط الجٕئرخ  اإلوَربوٕخ، كمربالغٍل المجنَل ممب ٔؤكْ إلرّ رشرُٔه العالقربد 

 الملهٍٕخ ٔعمل علّ اوْبء عالقبد اعزمبعٕخ مم الجٕئخ القبهعٕخ، َأفواك المغزمم المؾلٓ.

رؾ ٕق الىمرُ الع لرٓ، َالمٍربهاد لرلِ الطرالة: ثعر٘ المْربهٔم رزطلرت أعمربًع ٔلَٔرخ، ٌَرنا ٔلعرت  -4

 .َاعوفعبلٕخ، اععزمبعٕخَالعملٕخ ثبإلٙبفخ إلّ الىبؽٕزٕه  كًَها مًٍمب فٓ رىمٕخ الىبؽٕزٕه الع لٕخ
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 أّ٘اع اىَشبرٝغ

( إلّ إمشبوٕخ ر َٕم المْوَعبد َمل  ثؾَت علك 2005ٍَُٔف ) ( َا٘ؽمل2000أّبه الؾٖوْ َالعىٕيْ )

 المْبهكٕه فٍٕب إلّ قَمٕه:

  Individual projects ٍشزٗػبث فزدٝت -1

ثبلعمل ثمْوَ  مَز ل ٔقزلف عه مْوَ  الطبلت اٖفو. َقل ٌَٓ الزٓ ٔ ُا فٍٕب الطبلت 

 ٔطلت المعلم مه عمٕم الطالة ال ٕبا ثىفٌ المْوَ  إع أن آلٕخ الزَلٕم رشُن مَز لخ.

 Group pro ٍشزٗػبث جَبػٞت -2

فٓ ٌنا الىُ  مه المْبهٔم ْٔزوك عمٕم الطالة، أَ ٔزم ر َٕمٍم إلّ مغمُعبد ثؾٕش ر ُا ثئوغبى عمل 

 ٍٓ رؾزبط إلّ رعبَن عمٕم أفواك المغمُعخ الُاؽلح، َكنل  الزعبَن مم أفواك المغزمم المؾلٓ.َاؽل ف

 أصش اخخٞبر اىَشبرٝغ

 ( ٌَٓ:2010رُعل مغمُعخ مه المجبكا، َاٌٍ٘ ٔغت مواعبرٍب عىل افزٕبه المْوَ  كمب مكوٌب الٍُٔلْ )

 أن ٔؾ ق قٕمخ روثُٔخ، ثمعىّ أوً ٔلجٓ مُٕل، َهغجبد الطالة. .1

 أن رزىبٍت الفزوح اليمىٕخ لزىفٕن المْوَ  مم الفبىلح الموعُح للطبلت؛ ثؾٕش ع ٔزأصو المىٍظ اللهآٍ. .2

ٔرزمشه الطبلرت مره الؾٖرُل علرّ المعلُمربد  للطرالة؛ ثؾٕرشأن ٔزىبٍت المْوَ  مم ال لهاد الع لٕرخ  .3

المورجطررخ ثبلمْرروَ  ثَررٍُلخ، ََٔررو مرره المٖرربكه المقزلفررخ كرربلمعلم، َالمغزمررم المؾلررٓ، َالمواعررم، 

 َالمٖبكه.

 أن ٔواعٓ الغبوت المبلٓ؛ ثؾٕش ع ٔشُن مشلفًب، َفٓ ؽلَك قلهح الطبلت، َالملهٍخ.  .4

 

 خط٘اث اىَشزٗع

 ( ٌَٓ:2008ثمغمُعخ مه القطُاد اٍ٘بٍٕخ )الىبّف،  لىغبػ المْوَ  عثل مه أن ٔمو

 اخخٞبر اىَشزٗع -1

الٖؾٕؼ للمْروَ  َٔربعل علرّ رؾ ٕ رً  رعزجو ٌني القطُح مه أٌم فطُاد المْوَ ؛ ؽٕش أن اإلفزٕبه

َإوغبىي. فبلمْوَعبد ٔغت أن رىجضق مه مُٕل، َؽبعبد، َهغجبد الطالة؛ فزؾ ق اكزَبة المعوفخ، َامرزالك 

 مٍبهاد مزىُعخ َٔئل مه رفبعل الطلجخ.

 ٗضغ اىخطت -2

طلجرخ، ثعل افزٕبه المْوَ  عثل مه َٙم فطخ للعمل فٓ المْوَ ، رزٚمه ثُٖهح أٍبٍٕخ مْربهكخ ال

َرىُ  َّمُلٕخ اٌ٘لا . كرنل  أن رشرُن القطرخ موورخ مره ؽٕرش الزىفٕرن ؽَرت الظروَ ، َاإلمشبوربد المزبؽرخ. 

 كنل  رُىٔم ا٘كَاه ٔشُن َاًٙؾب. 

 حْفٞذ اىَشزٗع -3

القجرواد،  ٔواعّ فٓ ٌني القطُح الممبهٍرخ الفعلٕرخ للمُقرف ثؾٕرش ٔشرُن ٛجٕعًٕرب ٌَرنا أكعرّ إلكزَربة

 ٔؾُل الىبؽٕخ الىظؤخ إلّ وبؽٕخ عملٕخ رطجٕ ٕخ. الغمبعٓ. فبلزىفٕنَن َالمٍبهاد المزىُعخ مم الزعب

 اىحنٌ ػيٚ اىَشزٗع ٗحقَٞٞٔ -4

فٓ وٍبٔخ المْوَ  ٔ ُا المعلم ثز ٕٕم المْوَ  َملِ رؾ ق اٌ٘لا  الموعرُح مىرً َرؾلٔرل اٍ٘رجبة فرٓ 

 القجواد، َالمعبه  للمَز جل. ؽبلخ علا رؾ ق ثعٍٚب. َاعٍزفبكح مه
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 ٍَٞزاث طزٝقت اىخؼيٌ اىقبئٌ ػيٚ اىَشبرٝغ

 ( مغمُعخ مه ممٕياد اٍزوارٕغٕخ الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم مىٍب:2014مكو عبمو َالمٖوْ )

 أن ٔشُن الطبلت ٌُ مؾُه العملٕخ الزعلٕمٕخ، ثبلزبلٓ رزؾ ق أٌلا  الزعلم ال بىم علّ الممبهٍخ. -1

الطبلررت ثزؾ ٕررق مارررً َاععزمرربك علررّ وفَررً مرره فررالل ممبهٍررزً للمْرروَ ، َالمْرربهكخ فررٓ إّررعبه  -2

 إوغبىي.

 ٔىمٓ عىل الطبلت العلٔل مه المٍبهاد ٍُاًءا الزفشٕؤخ، أَ الغَلٔخ، أَ اإلعزمبعٕخ. -3

 روثٜ ثٕه الجٕئخ الملهٍٕخ للطبلت، َؽٕبرً اإلعزمبعٕخ مه فالل المْبهكخ فٓ رىفٕن المْوَ . -4

 فشوح المْوَ  قبىمخ علّ الممبهٍخ. إنلزعلم عىل الطبلت ما معىّ؛ ؽٕش رغعل ا -5

رىمٓ هَػ العمل الغمبعٓ، َالزعبَن فرٓ المْروَعبد الغمبعٕرخ، َهَػ الزىربفٌ الؾرو المُعرً فرٓ  -6

 المْوَعبد الفوكٔخ. 

 ْٔغم علّ مواعبح الفوَا الفوكٔخ ثٕه المزعلمٕه. -7

 ػٞ٘ة طزٝقت اىخؼيٌ ببىَشبرٝغ

 ( ٌَٓ:2014الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم ثع٘ العُٕة كمب مكوٌب عبمو َالمٖوْ )لطؤ خ 

 أوٍب رؾزبط َقزًب ُٛٔاًل لإلوغبى، فٕفٚل أن رىفن فٓ َؽلح كبملخ، أَ مُُٙ  ُٛٔل. -1

 قل ٖٔت الطبلت اٌزمبمً، َروكٕيي علّ مٍبهح كَن أفوِ. -2

 ل مه رىفٕنٌب فٓ عُ مه الزعبَن.رؾزبط ٌني اإلٍزوارٕغٕخ إلّ عٍل كجٕو مه قجل الغمٕم فال ث -3

إعطبء الطبلت الؾؤخ فٓ افزٕبه المْوَ  قل ٔشُن مجىًٕب علّ مُٕل فوكٔخ َلَٕذ ؽبعخ اعزمبعٕرخ،  -4

 أَ علمٕخ.

ٔؾزبط مه المعلم آلٕخ ر ُٔم فبٕخ للزأكل مه أن مؾُه اعكزَبة للِ الطبلت ثٕه المعربه ، َال رٕم،  -5

 .َالمٍبهاد َٕٔو ثْشل مزُاىن، َمزُافق

إن اٍزقلاا المعلم عٍزوارٕغٕخ الزعلم ثبلمْبهٔم رمشه الطبلت مه مٍبهح الزؾلس؛ ؽٕرش عثرل مره الزعجٕرو 

 عه المْوَ  ثلغخ َاٙؾخ ٍَلٕمخ.

 اىذراصبث اىضببقت

َفٕمب ٔلٓ ثع٘ اللهاٍبد ا٘عىجٕخ ا٘كضو قوثًب، َٕلخ ثبإلٛبه النْ رىلهط رؾزً اللهاٍخ الؾبلٕخ َف ًب 

 ٔقٓ مه ا٘قلا إلّ ا٘ؽلس.لزَلَلٍب الزبه

( كهاٍرخ للزعرو  علرّ مرلِ ررأصٕو اٍرزقلاا اٍرزوارٕغٕخ Bas, Beyhan,2010ف ل أعوِ ثبى َثٍٕربن )

الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم علّ الزؾٖٕل اللهآٍ للطالة َارغبي الطلجخ وؾُ مبكح اللغرخ اإلوغلٕئرخ َررم رطجٕ ٍرب 

ٛبلجًب مه الٖف القربمٌ اإلثزرلاىٓ فرٓ روكٕرب. َاٍرزقلا  50فالل عبا كهآٍ كبمل. َرشُوذ عٕىخ اللهاٍخ مه 

ضبن المىٍظ الزغؤجٓ َقل رم عمم الجٕبوبد عه ٛؤق رطجٕق م ٕبً لإلرغربي َكرنل  افزجربهاد قجلٕرخ َثعلٔرخ. الجبؽ

َمه الىزبىظ الزٓ ررم الؾٖرُل علٍٕرب َعرُك فروَا ماد كعلرخ اؽٖربىٕخ فرٓ الزؾٖرٕل اللهاٍرٓ َم ٕربً اعرغربي 

 لٖبلؼ المغمُعخ الزغؤجٕخ. 
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ولَوَٕرٕب ٌررلفذ إلرّ الزعرو  علررّ إمشبوٕرخ رؾَررٕه اٍرخ فررٓ ( ثلهاMaulany, 2013َقبمرذ مرُعوٓ )

مٍرربهح الزؾررلس لررلِ المزعلمررٕه الٖررغبه ثبٍررزقلاا الررزعلم ثبلمْرربهٔم، َكررنل  الزعررو  علررّ أْ الغُاوررت الزبلٕررخ 

)اعٍزٕعبة، المٖطلؾبد، الىؾُ، الطالقخ، الىطق( قل رؾَىذ ثبٍزقلاا المْبهٔم، َأٔٚب الجؾش عه أٌم أوْطخ 

ٛبلجًررب مرره الٖررف الواثررم. َقررل قبمررذ الجبؽضررخ ثررلَهرٕه  18َررزقلمخ. َقررل رشُوررذ عٕىررخ اللهاٍررخ مرره الزؾررلس الم

رٚمىذ أهثم عملٕبد ٌَٓ الزقطٕٜ، َالزفبعل، َالمالؽظخ، َاإلوعشبً ثٍل  مالؽظخ رؾَه مٍبهح الطلجخ فرٓ 

ؽظرخ أصىربء الزؾرلس، َاٍرزمبهح الزؾلس مه اللَهح اَ٘لّ إلّ الرلَهح الضبوٕرخ. َلزغمٕرم الجٕبوربد ررم اٍرزقلاا المال

لز ٕٕم المؾبكصخ، َرم رؾلٕل الجٕبوبد رؾلٕاًل وُعًٕب. َمه أٌرم الىزربىظ الزرٓ ررم الؾٖرُل علٍٕرب اٍ٘رلُة ال ربىم علرّ 

الزعلم ثبلمْبهٔم لً ال لهح علّ رؾَٕه مٍربهح الزؾرلس لرلِ الطلجرخ ثبللغرخ اإلوغلٕئرخ فرٓ عمٕرم عُاورت المؾبكصرخ 

 ؾبد، الىؾُ، الطالقخ، الىطق( َأكضوٌب رؾَىًب فٓ مغبل اإلٍزٕعبة َالمٖطلؾبد.)اعٍزٕعبة، المٖطل

( كهاٍررخ فررٓ اولَوَٕررٕب ٌررلفذ إلررّ الزعررو  علررّ Permatasari, 2013كررنل  أعرروِ ثٕومبربٍرربهْ )

الشٕفٕخ الزرٓ ٔمشره مره فاللٍرب أن ٔؾَره الرزعلم ال ربىم علرّ المْربهٔم مره مٍربهح الزؾرلس ثبللغرخ اإلوغلٕئرخ. َقرل 

رشُورذ عٕىرخ اللهاٍرخ مره ٛلجرخ الٖرف الضربوٓ. َقررل اٍرزقلا الجبؽرش كرل مره اعٍرزجبوخ، َالمالؽظربد المٕلاوٕررخ، 

َأَهاا عمل الطالة كأكَاد لغمم الجٕبوبد. َاٍزقلا الجبؽش المىٍظ المزعلك ؽٕش رؾلٕرل الجٕبوربد كمًٕرب َوُعًٕرب 

الؾُٖل علٍٕب أن المىبقْبد فٓ المغمُعربد ٍربعلد ثمب ٔزىبٍت مم ا٘كاح المَزقلمخ. َمه أٌم الىزبىظ الزٓ رم 

 الطلجخ علّ رؾَٕه مٍبهح الزؾلس.

( ثلهاٍخ فٓ المعٍل الزبٔالولْ للزشىُلُعٕب ٌلفذ إلرّ الزعرو  Anuyahong, 2015كمب قبا أوبٔبوغُ ) 

المعٍرل. َقرل رشُورذ علّ فبعلٕخ اٍزقلاا الزعلم ثبلمْبهٔم فٓ رؾَٕه مٍبهح الزؾلس ثبللغخ اإلوغلٕئرخ لرلِ ٛلجرخ 

 بٛبلجًب َٛبلجخ مره الَرىخ اعَلرّ. َقرل اٍرزقلا الجبؽرش كرالً مره القطرٜ اللهاٍرٕخ، َومُمًعر 60عٕىخ اللهاٍخ مه 

لز ٕٕم المْوَ ، َافزجبه اللغخ اإلوغلٕئخ، َاٍزمبهح الز ٕٕم النارٓ للطبلت. َاٍزقلا الجبؽش المىٍظ المزعلك ؽٕرش 

َعرُك  رؾلٕل الجٕبوبد كمًٕب َوُعًٕرب ثمرب ٔزىبٍرت مرم ا٘كاح المَرزقلمخ. َمره أٌرم الىزربىظ الزرٓ ررم الؾٖرُل علٍٕرب

مٍربهح الزؾرلس قرل رؾَرىذ ثعرل اٍرزقلاا المرىٍظ ال ربىم  أنؽٕرش فوَا ماد كعلخ إؽٖبىٕخ لٖبلؼ الز ٕرٕم الجعرلْ 

 علّ الزعلم ثبلمْوَعبد فشبوذ أعلّ ثشضٕو عه مْ قجل.

( كهاٍخ فٓ اولَوَٕرٕب ٌرلفذ إلرّ الزعرو  علرّ ررأصٕو Rochmahwati, 2015َأعوِ هَّمبٌُارٓ )

ٛبلجرب َٛبلجرخ  70وذ عٕىخ اللهاٍخ مره الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم فٓ ال لهح علّ الزؾلس َرطجٕ ٍب الفعبل، َرشُ

مرره قَررم اللغررخ اإلوغلٕئررخ. َقررل اٍررزقلا الجبؽررش اعٍررزجبوبد َاعفزجرربه َالمالؽظررخ َالم رربثالد كررأكَاد لغمررم 

الجٕبوبد. َاٍزقلا الجبؽش المىٍظ المزعلك ؽٕش رؾلٕل الجٕبوبد كمًٕب َوُعًٕب ثمب ٔزىبٍت مم ا٘كاح المَزقلمخ. َمه 

ٓ رم الؾُٖل علٍٕب أن ٌىبك رأصًٕوا مٍمرب للرزعلم ثبلمْربهٔم فرٓ قرلهح الطرالة علرّ الزؾرلس. كرنل  أٌم الىزبىظ الز

 ثٕىذ وزبىظ اللهاٍخ إهٍبه الطالة مُقفًب إٔغبثًٕب رغبي رطجٕق الزعلم ثبلمْوَعبد فٓ فئخ الزؾلس.

 ,Kovalyova, Soboleva, & Kerimkulovكرنل  أعروِ كُفبلُٕفرب ٍَرُثُلٕفٕب َكؤمشُلرف )

( كهاٍخ فٓ هٍَٕب ٌلفذ إلّ اعزجبه الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم ٌرُ أؽرل اٍ٘ربلٕت ا٘كضرو كفربءح َاوزبعٕرخ 2016

فررٓ رررلهٌٔ اللغررخ اإلوغلٕئررخ كلغررخ أعىجٕررخ لطلجررخ الٍىلٍررخ فررٓ الغبمعرربد الز ىٕررخ الوٍَررٕخ. َقررل رررم الزوكٕرري علررّ 

صخ إوبس. َقل قبا الجبؽضُن ثبٍزقلاا المبكح الزعلٕمٕرخ مٍبهاد اعرٖبل. َرشُوذ عٕىخ اللهاٍخ مه رَعخ مكُه َصال

ُٛلرت مره  الم لمخ فٓ كزبة الرلَهح ثمعرلل مرورٕه فرٓ اٍ٘رجُ  مرم العمرل الفروكْ فربهط الفٖرل اللهاٍرٓ. َقرل 

الطالة رىفٕن المْبهٔم. َمه أٌم الىزبىظ الزٓ رم الؾُٖل علٍٕب أن الرزعلم ثبلمْربهٔم ٔعرل ٛؤ رخ ررلهٌٔ مضبلٕرخ؛ 

مؼ لطالة الٍىلٍرخ ثزؾَرٕه مٍربهاد اعرٖربل الْرفُٔخ َالشزبثٕرخ ثْرشل كجٕرو، كمرب أرربػ رطجٕرق معوفرخ ؽٕش َٔ

 المؾزُِ فٓ مغبل وْبٍٛم المٍىٓ كافل كَهح اللغخ اإلوغلٕئخ.
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( ثلهاٍررخ فررٓ اولَوَٕررٕب ٌررلفذ إلررّ رؾَررٕه مٍرربهح الزؾررلس ثبللغررخ Pramano, 2016َقرربا ثوامُوررُ )

ٛبلجًب مه الٖف الؾبكْ عْو.  31لم ال بىم علّ المْبهٔم. َقل رشُوذ عٕىخ اللهاٍخ مه اإلوغلٕئخ ثبٍزقلاا الزع

َقل اٍزقلا الجبؽش الم بثالد، َالمالؽظرخ، َالمىبقْرخ، ََٙرم فطرخ للرلهًَ كرأكَاد لللهاٍرخ. َقرل ررم رؾلٕرل 

لِ الطلجرخ قرل رؾَرىذ مره الجٕبوبد رؾلٕاًل وُعًٕب. َمه أٌم الىزبىظ الزٓ ررم الؾٖرُل علٍٕرب أن مٍربهاد الزؾرلس لر

فرالل الررزعلم ال رربىم علرّ المْرربهٔم َقررل ؽ رق الطلجررخ رؾَررىًب عٕرلًا فررٓ عُاوررت مٍربهاد الزؾررلس كرربلىطق، َاللقررخ، 

َالطالقررخ، َالمفرروكاد. كمررب أؽررلصذ ٛؤ ررخ الررزعلم ثبلمْرربهٔم رغٕٕررًوا فررٓ ٍررلُكٍم ؽٕررش إٔررجؾذ لررلٍٔم الض ررخ فررٓ 

 ؾُا أكضو فبعلٕخ.الزؾلس ثبللغخ اإلوغلٕئخ، كمب أوٍم إٔج

( ثلهاٍخ فٓ ربٔالول ٌلفذ إلّ الزعو  Yang & Puakpong, 2016كمب قبا كل مه ُٔوظ َثُكجُوظ )

اللغخ اإلوغلٕئخ ثغبمعرخ كربٔلٓ  المزقٖٖٕه فٓعلّ رأصٕو الزعلم ثبلمْبهٔم علّ مٍبهح الزؾلس للِ الطلجخ غٕو 

(Kaili َقررل رشُوررذ عٕىررخ اللهاٍررخ مرره .)ثبلمىبٕررفخ ثررٕه المغمُعررخ الٚرربثطخ، َالمغمُعررخ  ٛبلجًررب َٛبلجررخ 80

الزغؤجٕررخ. َقررل اٍررزقلا الجبؽضرربن اعفزجرربه ال جلررٓ َالجعررلْ، َاعٍررزجبوخ، َالم بثلررخ ّررجً المىظمررخ كررأكَاد لغمررم 

َوُعًٕرب ثمرب ٔزىبٍرت مرم ا٘كاح المَرزقلمخ.  ،الجٕبوبد. َاٍزقلا الجبؽضبن المىٍظ المزعلك ؽٕش رؾلٕل الجٕبوربد كمًٕرب

أٌم الىزبىظ الزٓ رم الؾُٖل علٍٕب أن للزعلم ثبلمْبهٔم رأصٕواد إٔغبثٕخ علّ قلهح الطلجخ علّ الزؾلس ثبللغخ  َمه

اإلوغلٕئخ ف ل أهٍود اللهاٍخ َعرُك فروَا ماد كعلرخ إؽٖربىٕخ فرٓ وزربىظ اإلفزجربه الجعرلْ لٖربلؼ المغمُعرخ 

 الزغؤجٕخ.

 ,Ichsan, Apriliaswati, & Rosnijaَهَىوٕغرب )إَْٔربن َاثؤلٕبٍرُارٓ مره  كرنل  أعروِ كرل 

( ثلهاٍخ فٓ اولَوَٕٕب ٌلفذ إلّ معوفخ ملِ اعٍزفبكح مه الزعلم ال بىم علرّ المْربهٔم فرٓ رؾَرٕه مٍربهح 2017

ٛبلجًررب مرره الٖررف الؾرربكْ عْررو. َقررل اٍررزقلا الجبؽررش  36الزؾررلس لررلِ الطلجررخ. َقررل رشُوررذ عٕىررخ اللهاٍررخ مرره 

لٖفٓ كأكَاد لغمم الجٕبوبد فٓ صالصخ مواؽل. َمره أٌرم الىزربىظ الزرٓ ررم الزُٕرل إلٍٕرب أن المالؽظخ، َالزفبعل ا

ٌىبك رؾَىًب فٓ مٍبهح الطلجخ فٓ الزؾلس مه فالل الزعلم ال بىم علّ المْوَعبد عٍرٕمب اللقرخ، َالطالقرخ، َملر  

 مه فالل اعهرفب  فٓ مزٍُٜ كهعبد الطلجخ.

اٍرزقلاا الرزعلم  علرّ أصروإلّ الزعرو   كهاٍخ ٌلفذ (Duman, Yavuz, 2018)َٔبفُى أعوِ كَمبن 

ال رربىم علررّ المْرربهٔم فررٓ إرغرربي الطلجررخ وؾررُ كهًَ اللغررخ اإلوغلٕئررخ َقررل رررم رطجٕ ٍررب فررالل عرربا كهاٍررٓ كبمررل، 

ٛبلجًب فٓ الٖف العبّو فٓ ملهٍخ ا٘وبُٙل الضبؤُخ فٓ مىط خ الجؾو اٍُ٘ك فٓ  51َرشُوذ عٕىخ اللهاٍخ مه 

. َقل اعزمل الجبؽضبن المىٍظ الزغؤجٓ ؽٕش رم اٍزقلاا م ٕبً اعرغبي وؾُ مبكح اللغخ اإلوغلٕئخ كأكاح لغمرم روكٕب

كهعرربد الم ٕرربً لٖرربلؼ اإلفزجرربه الجعررلْ  إؽٖرربىٕخ فررٓالجٕبورربد. َأهٍررود الىزرربىظ أوررً ُٔعررل فرروَا ماد كعلررخ 

لم ال ربىم علرّ المْربهٔم مٍمرخ فرٓ رطرُٔو المُقرف اٍزوارٕغٕخ الزع إنللمغمُعخ الزغؤجٕخ؛ َمه ٌىب ٔمشه ال ُل 

 مبكح اللغخ اإلوغلٕئخ. ارغبياإلٔغبثٓ 
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 ٍْبقشت اىذراصبث اىضببقت 

أهٍود عمٕم اللهاٍبد الَبث خ أن اٍزوارٕغٕخ الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم لٍب ال لهح علّ رؾَرٕه مٍربهح 

 الزؾلس للِ الطلجخ ثبللغخ اإلوغلٕئخ. 

 اللهاٍخ الؾبلٕخ مم ثع٘ اللهاٍبد الَبث خ مه ؽٕش اٍزقلاا:رْبثٍذ 

 (.Yang & Puakpong, 2016ُٔوظ َثُكجُوظ ) المىٍظ ّجً الزغؤجٓ كلهاٍخ .1

الٍررل  مرره اللهاٍررخ الزعررو  علررّ أصررو الررزعلم ثبلمْرربهٔم علررّ رىمٕررخ مٍرربهح الزؾررلس كلهاٍررخ ثوامُوررُ  .2

(Pramano, 2016( َكهاٍخ ُٔوظ َثُكجُوظ ،)Yang & Puakpong, 2016،) 

 (.Ichsan,et al., 2017َإَْٔبن َاثؤلٕبٍُارٓ َهَىوٕغب )

 :فٓالَبث خ ثٕىمب افزلفذ اللهاٍخ الؾبلٕخ عه اللهاٍبد 

 ؽلَكٌب اليمبوٕخ َالمشبوٕخ.  .1

 عٕىخ اللهاٍخ ؽٕش ٛج ذ علّ ٛبلجبد مه الٖف الزبٍم اٍ٘بٍٓ.  .2

 ؽَت إٛال  الجبؽضبد.رعزجو أَل كهاٍخ ثبللغخ العوثٕخ فٓ ٌنا المغبل  .3

 َاٍزفبكد اللهاٍخ الؾبلٕخ مه اللهاٍبد الَبث خ فٓ:

 إصواء اإلٛبه الىظوْ لللهاٍخ الؾبلٕخ. .1

 اعٍزفبكح فٓ رفَٕو وزبىظ اللهاٍخ عؽ ًب. .2

 ٍْٖج اىذراصت

رعزمل ٌني اللهاٍخ علّ المىٍظ ّجً الزغؤجٓ ال بىم علّ افزٕبه عٕىخ اللهاٍخ َر َرٕمٍب إلرّ مغمرُعزٕه 

ؽلاٌمب ٙبثطخ َا٘فوِ رغؤجٕخ؛ ؽٕش رم رلهٌٔ المغمُعخ الزغؤجٕخ ثبٍزقلاا اٍرزوارٕغٕخ الرزعلم ثبلمْربهٔم إ

 ثٕىمب المغمُعخ الٚبثطخ رم رلهٍَٔب ثبلطؤ خ المعزبكح.

 

 اىَجخَغ ٗاىؼْٞت 

 ٛبلجررخ َف ًررأ 365رشررُن مغزمررم اللهاٍررخ مرره عمٕررم ٕررفُ  الزبٍررم اٍ٘بٍررٓ ثبلملهٍررخ َالجرربل  عررلكٌم  

ا، أمرب عٕىزٍرب ف رل اقزٖرود علرّ 2018/2019للُاقم الفعلٓ لجٕبوبد الملهٍخ فٓ الجُاثخ الزعلٕمٕخ للعبا اللهآٍ 

َالزغؤجٕرخ،  لزؾلٔل الٚبثطخّعجزٕه مه ّعت الملهٍخ إؽلاٌمب ٙبثطخ، َا٘فوِ رغؤجٕخ َقل رم إعواء قوعخ 

 ُٔٙؼ مل . 1)د( َالغلَل  كمب رم الزأكل مه رشبفؤ المغمُعزٕه عه ٛؤق رطجٕق افزجبه

 1علَل 

 افزجبه "د" للعٕىبد المَز لخ للزأكل مه رشبفؤ مغمُعبد اللهاٍخ الٚبثطخ َالزغؤجٕخ

 اىقَٞت اإلحخَبىٞت قَٞت ث االّحزاف اىَؼٞبرٛ اىَخ٘صط اىحضببٜ اىَخغٞزاث

 1832 3822 (37ن )المغمُعخ الٚبثطخ 
0881 0837 

 1822 2897 (35ن )المغمُعخ الزغؤجٕخ 

 

فٕمب إما كبن  د( لمعوفخرم اٍزقلاا افزجبه )َعُك رشبفؤ ثٕه المغمُعزٕه الٚبثطخ َالزغؤجٕخ  1َٔظٍو الغلَل 

ثٕه مزٍُطٓ كهعبد المؾبكصخ ثٕه المغمُعزٕه  0٬05فوَا كالخ إؽٖبىًٕب عىل مَزُِ كعلخ أقل مه ٌىبك 

 ماد كعلخ إؽٖبىٕخ. الٚبثطخ َالزغؤجٕخ، َقل أهٍود الىزبىظ علا َعُك فوَا
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َقل هَعٓ فٓ افزٕبه الْعجزٕه أن رشُوب لمعلمخ َاؽلح ؽزّ ٔزم الزؾشم فٓ أصو افزال  المعلمخ مه عٍخ، 

كمب أوٍب رَزطٕم مالمَخ الفوا ثٕه المغمُعزٕه فٓ أصو الزعلم ثبلمْبهٔم علّ مٍربهح المؾبكصرخ ثبللغرخ اإلوغلٕئرخ 

مرخ َإثرلاءٌب الوغجرخ لل ٕربا ثٍرنا الرلَه لرً ا٘صرو ا٘كجرو فرٓ رؾ ٕرق أٌرلا  مه عٍخ أفروِ. كمرب أن اٍرزعلاك المعل

 اللهاٍخ.

 ٍخغٞزاث اىذراصت

 المزغٕو المَز ل: اٍزوارٕغٕخ الزلهٌٔ ال بىمخ علّ الزعلم ثبلمْبهٔم.

 المزغٕو الزبثم: مٍبهح الزؾلس ثبللغخ اإلوغلٕئخ.

 

 أدٗاث اىذراصت 

 رٚمىذ أكَاد اللهاٍخ مب ٔلٓ:

( َالزٓ رم رطجٕ ٍب قجل َثعل 1اٍزمبهح الز ٕٕم ال جلٓ َالجعلْ لمٍبهح الزؾلس ثبللغخ اإلوغلٕئخ فٓ ملؾق ) -1

الزلهٌٔ ثبٍزوارٕغٕخ الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم. َقل رم اّز بقٍب مه اٍرزمبهح الز ٕرٕم الم روهح مره َىاهح 

ٓ أوُا  مقزلفخ مره الزُإرل الرنْ ٔزٚرمه الزوثٕخ َالزعلٕم َالزٓ رزٚمه مؾُه ال لهح علّ المْبهكخ ف

رجبكل المعلُمبد، َالزعجٕو عه فشوح عمل رىظٕمبد، َالزؾبَه، َالى بُ للُٕرُل ل رواهاد ٌَرنا ْٔرمل 

ال لهح علّ الجلء ثبلزؾلس إلعواء الؾُاه، َاٍزقلاا الؾُاه اإلعزمبعٓ ثض خ. َال لهح علّ الزفبعل ثْشل 

واؽبد َاٍزعواٍٙب، َالزفؤق ثٕه الؾُاه الوٍمٓ، َغٕو الوٍمٓ. عٕل َإٕالػ ٍُء الفٍم، َإثلاء اقز

َاٍزقلاا قُاعل اللغخ، َالشلمبد المىبٍرجخ. َوطرق الشلمربد الىطرق الٖرؾٕؼ. علرّ أن ْٔرمل ٌرنا الؾرُاه 

الزعبمل مم المعلم، َاليمالء، َاٖفرؤه. َقرل ررم رؾشٕمٍرب مره مغمُعرخ مره المؾشمرٕه ررم إكهاعٍرم فرٓ 

 (.2الملؾق )

إهّبكْ إلٍزوارٕغٕخ الزعلم ثبلمْبهٔم لمىٍظ الٖف الزبٍم اٍ٘بٍٓ فٓ مٍبهح الزؾلس ثبللغخ  كلٕل -2

مه قجل مغمُعخ  رؾشٕمٍبرم مه عْوح كهًَ  (، رشُنTourism Unitاإلوغلٕئخ فٓ َؽلح الَٕبؽخ )

 .فٓ مبكح اللغخ اإلوغلٕئخ اعفزٖبٓمه المؾشمٕه مَْ 

رم اعٍزفبكح مه م بٌٕٔ اإلرغبي الزٓ رُافود فٓ كهاٍخ ؛ ؽٕش غلٕئخم ٕبً اعرغبي وؾُ مبكح اللغخ اإلو -3

لللهاٍخ الؾبلٕخ؛ ؽٕش رشُن مه  اعرغبي( لٖٕبغخ م ٕبً 2015)( َفٓ كهاٍخ الَٕبثٕخ 2017ال ؤىٕخ )

فٓ  اإلوغلٕئخ موفقثعلٔه ٌَمب اإلرغبي وؾُ كهاٍخ اللغخ اإلوغلٕئخ، َاإلرغبي وؾُ أٌمٕخ مبكح اللغخ 

(. َقل 4(. َقل رم عوًٙ علّ مغمُعخ مه المؾشمٕه موفق كْف ثأٍمبىٍم فٓ ملؾق )3الملؾق )

عجبهاد  8عجبهح عجود عه اعرغبي وؾُ مبكح اللغخ اإلوغلٕئخ َرٚمه الم ٕبً  13رشُن الم ٕبً مه 

أٌمٕخ مبكح  عجبهاد رؾذ مؾُه اإلرغبي وؾُ 5رؾذ مؾُه اإلرغبي وؾُ كهاٍخ مبكح اللغخ اإلوغلٕئخ. َ

للزأكل مه صجبد الم ٕبً رم إٔغبك معبمل ألفبكوَمجبؿ، َقل أهٍود الىزبىظ أن معبمل اللغخ اإلوغلٕئخ. َ

 ٌَُ معبمل صجبد عٕل. 0888ألفبكوَمجبؿ 
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 إجزاءاث اىذراصت 

أعلد الجبؽضبد اٍزمبهح الز ٕٕم ال جلٓ لمٍبهح الزؾلس؛ ٌَٓ مْز خ مه اٍزمبهح الز ٕٕم الم وهح مه َىاهح 

الزوثٕررخ َالزعلررٕم، َرررم عوٙررٍب علررّ مغمُعررخ مرره المؾشمررٕه لزؾشٕمٍررب، َرؾلٔررل مررلِ مىبٍررجزٍب لزؾ ٕررق أٌررلا  

لد الجبؽضربد كلٕرل اهّربكْ للمعلمرخ لزطجٕرق قل رم اٍزقلامٍب للز ٕٕم الجعلْ. َكرنل  أعر اعٍزمبهح اللهاٍخ. َوفٌ

( مه مرىٍظ اللغرخ اإلوغلٕئرخ للٖرف الزبٍرم Tourismاٍزوارٕغٕخ الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم فٓ َؽلح الَٕبؽخ )

اٍ٘بٍٓ للفٖل اللهآٍ الضبوٓ َرم عوًٙ علّ مغمُعخ مه المؾشمٕه للزأكل مه ّرمُلٕخ عىبٕروي، َمىبٍرجزً 

لزؾ ٕررق أٌررلا  اللهاٍررخ. َثعررلٌب رررم رطجٕررق اٍررزوارٕغٕخ الررزعلم ثبلمْرربهٔم علررّ العٕىررخ الزغؤجٕررخ فررالل الفٖررل 

ؽيمرخ الجروامظ  ثبٍرزقلاااإلرغبي وؾُ مبكح اللغرخ اإلوغلٕئرخ. َررم الزعبمرل مرم الجٕبوربد اللهآٍ الضبوٓ مم م ٕبً 

 ، َمه صم رؾلٕلٍب، َرفَٕوٌب.SPSSاإلؽٖبىٕخ 

 

 اىَؼبىجت اإلحصبئٞت

 ؽٕش رم : لزفؤ  الجٕبوبد، َرؾلٕلٍب SPSS)رم اٍزقلاا الؾيمخ اعؽٖبىٕخ للعلُا اععزمبعٕخ )

 المَز لخ للزأكل مه رشبفؤ المغمُعزٕه الٚبثطخ َالزغؤجٕخ.إعواء افزجبه"د" للعٕىبد  

اعواء افزجبه "د" للعٕىبد الميكَعخ لمعوفخ مب إما كبوذ ٌىبك فوَا ماد كعلخ إؽٖربىٕخ ثرٕه كهعربد  

 المؾبكصخ فٓ الزطجٕ ٕه ال جلٓ، َالجعلْ للمغمُعخ الزغؤجٕخ.

ذ ٌىبك فوَا ماد كعلخ إؽٖربىٕخ ثرٕه كهعربد اعواء افزجبه "د" للعٕىبد الميكَعخ لمعوفخ مب إما كبو 

 المؾبكصخ فٓ الزطجٕ ٕه ال جلٓ، َالجعلْ للمغمُعخ الٚبثطخ.

اعواء افزجبه "د" للعٕىبد الميكَعخ لمعوفخ مب إما كبوذ ٌىبك فوَا ماد كعلخ إؽٖبىٕخ ثٕه الزطجٕ ٕه  

 ال جلٓ، َالجعلْ لم ٕبً اإلرغبي للمغمُعخ الزغؤجٕخ. 

 ّخبئج اىذراصت

 ىإلجببت ػِ اىضؤاه األٗه:

ثٕه مزٍُطٓ  0٬05مه رُعل فوَا كالخ إؽٖبىًٕب عىل مَزُِ كعلخ أقل للزؾ ق مه الفوٗ اَ٘ل:  -1

. رم ؽَبة المزٍُطبد كهعبد المغمُعخ الزغؤجٕخ فٓ الز ٕٕمٕه ال جلٓ، َالجعلْ لمٍبهح الزؾلس

 2عخ للمغمُعخ الزغؤجٕخ. َعلَل الؾَبثٕخ، َاعوؾوافبد المعٕبهٔخ، َقٕمخ "د" للعٕىبد الميكَ

 ُٔٙؼ الىزبىظ.

 2علَل 

وزبىظ افزجبه "د" للعٕىبد الميكَعخ للفوَا ثٕه كهعبد المؾبكصخ فٓ الزطجٕ ٕه ال جلٓ، َالجعلْ للمغمُعخ 

 الزغؤجٕخ

اىَخ٘صط  اىَخغٞز

 اىحضببٜ

اإلّحزاف 

 اىَؼٞبرٛ

 اىقَٞت االحخَبىٞت درجبث اىحزٝت قَٞت ث

 1823 2894 الزطجٕق ال جلٓ
62 81 33 0801 

 1859 3835 الزطجٕق الجعلْ
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ثٕه مزٍُطٓ كهعبد المغمُعخ  0٬05مه فوَا كالخ إؽٖبىًٕب عىل مَزُِ كعلخ أقل َعُك  2ٔالؽظ مه علَل 

رم ؽَبة المزٍُطبد كمب الزغؤجٕخ فٓ الز ٕٕمٕه ال جلٓ َالجعلْ لمٍبهح الزؾلس لٖبلؼ الزطجٕق الجعلْ. 

 .3خ الٚبثطخ كمب فٓ علَل َاعوؾوافبد المعٕبهٔخ َقٕمخ د للعٕىبد الميكَعخ للمغمُعالؾَبثٕخ 

 

 3جذٗه 

وزبىظ افزجبه "د" للعٕىبد الميكَعخ للفوَا ثٕه كهعبد المؾبكصخ فٓ الزطجٕ ٕه ال جلٓ َالجعلْ للمغمُعخ 

 الٚبثطخ

اىَخ٘صط  اىَخغٞز

 اىحضببٜ

اإلّحزاف 

 اىَؼٞبرٛ

 اىقَٞت االحخَبىٞت درجبث اىحزٝت قَٞت ث

 1832 3822 الزطجٕق ال جلٓ
0873 36 0847 

 1871 3811 الزطجٕق الجعلْ

 

ثٕه كهعبد المؾبكصخ فٓ الزطجٕ ٕه ال جلٓ، َالجعلْ علا َعُك فوَا ماد كعلخ إؽٖبىٕخ  3ٔالؽظ مه علَل 

 للمغمُعخ الٚبثطخ.

ثٕه مزٍُطٓ  0٬05رُعل فوَا كالخ إؽٖبىًٕب عىل مَزُِ كعلخ أقل مه  للزؾ ق مه الفوٗ الضبوٓ: -2

رم ؽَبة المزٍُطبد الؾَبثٕخ، م ٕبً اإلرغبي للمغمُعخ الزغؤجٕخ فٓ الزطجٕ ٕه ال جلٓ، َالجعلْ. 

َاعوؾوافبد المعٕبهٔخ، َقٕمخ "د" للعٕىبد الميكَعخ للمغمُعخ الزغؤجٕخ فٓ م ٕبً اإلرغبي. َعلَل 

 ىزبىظ.ُٔٙؼ ال 4

 4جذٗه 

وزبىظ افزجبه "د" للعٕىبد الميكَعخ للفوَا ثٕه الزطجٕ ٕه ال جلٓ َالجعلْ للمغمُعخ الزغؤجٕخ فٓ م ٕبً 

 اعرغبي

اىَخ٘صط  اىَخغٞز

 اىحضببٜ

اإلّحزاف 

 اىَؼٞبرٛ

 اىقَٞت االحخَبىٞت درجبث اىحزٝت قَٞت ث

 0874 3871 اىخطبٞق اىقبيٜ
1850 34 0814 

 0878 3858 اىخطبٞق اىبؼذٛ

 

علا َعُك فوَا ماد كعلخ إؽٖبىٕخ لم ٕبً اإلرغبي علّ المغمُعخ الزغؤجٕخ فٓ الزطجٕ ٕه  4ٔالؽظ مه علَل 

 ال جلٓ َالجعلْ.
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 ٍْبقشت اىْخبئج

اإلوغلٕئرخ لرلِ مب أصو اٍزقلاا اٍزوارٕغٕخ الزعلم ثبلمْبهٔم فٓ رىمٕخ مٍبهح الزؾرلس ثبللغرخ إجببت اىضؤاه األٗه: 

 ٛبلجبد الٖف الزبٍم اٍ٘بٍٓ؟

فرروَا كالررخ إؽٖرربىًٕب ثررٕه مزٍُررطٓ كهعرربد المغمُعررخ الزغؤجٕررخ فررٓ الز ٕٕمررٕه ال جلررٓ، أهٍررود الىزرربىظ َعررُك 

َالجعلْ لمٍبهح الزؾلس لٖبلؼ المغمُعخ الزغؤجٕخ. َرعريِ ٌرني الىزٕغرخ لفبعلٕرخ اٍرزوارٕغٕخ الرزعلم ال ربىم علرّ 

ؾلس ثبللغخ اإلوغلٕئخ فٓ رىمٕخ مٍبهح الزؾلس للِ ٛبلجبد الٖف الزبٍم اٍ٘بٍرٓ ؽٕرش لرُؽظ المْبهٔم فٓ الز

ٔرُوظ َ (Anuyahong, 2015أوبٔربوغُ )رؾَه فٓ كهعبد الطبلجبد فٓ مٍبهح الزؾلس؛ ٌَنا ٔزفق مرم كهاٍرخ 

كَه فرٓ رؾفٕري  . كمب كبن إلٍزوارٕغٕخ الرزعلم ال ربىم علرّ المْربهٔم(Yang & Puakpong, 2016َثُكجُوظ )

الطبلجبد علرّ اٍرزقلاا مٍربهاد ال رون الؾربكْ َالعْرؤه كبلزُإرل الفع ربل، َالزؾلٕرل، َاعٍرزىجبٛ، َاإلثرلا ، 

َاٍزقلاا الز بوخ الؾلٔضخ كمب عيى ص خ الطبلجبد ثأوفٍَه؛ ممب أكِ إلّ رؾَه مٍبهح الزؾلس للٍٔه. ٌَنا ٔزفق مم 

هَّرررمبٌُارٓ َ (Permatasari, 2013ثٕومبربٍررربهْ )َ ،((Maulany, 2013 مررره مرررُعوٓكهاٍرررخ كرررل 

(Rochmahwati, 2015) َ( إَْٔربن َاثؤلٕبٍرُارٓ َهَىوٕغربIchsan, Apriliaswati & Rosnija, 

؛ ؽٕررش ارف ررذ علررّ قررلهح اٍررزوارٕغٕخ الررزعلم ال رربىم علررّ المْرربهٔم فررٓ رؾَررٕه مٍرربهح الزؾررلس ثبللغررخ (2017

 اإلوغلٕئخ للِ الطلجخ.

مب أصو اٍزقلاا اٍزوارٕغٕخ الزعلم ثبلمْبهٔم علّ ارغبي ٛبلجبد الٖف الزبٍم اٍ٘بٍٓ وؾُ إجببت اىضؤاه اىزبّٜ: 

 مبكح اللغخ اإلوغلٕئخ؟

علّ المغمُعخ الزغؤجٕخ فٓ الزطجٕ رٕه  اعرغبيَعُك فوَا ماد كعلخ إؽٖبىٕخ لم ٕبً أهٍود الىزبىظ علا 

ثربى َثٍٕربن َكهاٍرخ  (Duman, Yavuz, 2018) َٔبفُى كَمبنكهاٍخ ٌَنا ع ٔزفق مم  ال جلٓ، َالجعلْ،

(Bas, Beyhan, 2010.)  َّرعيِ ٌني الىزٕغخ مه َعٍخ وظو الجبؽضبد إلّ أن اٍزوارٕغٕخ الزعلم ال بىم عل

ح الزؾرلس المْبهٔم، َالزٓ ٛج ذ مه فالل الللٕل المعل قل هكيد علّ مؾزُِ الُؽلح اللهإٍخ َعلّ مٍربه

مرره عٍررخ، كمررب أن الفزرروح اليمىٕررخ لزطجٕ ٍررب كبوررذ قٖررٕوح ف ررل اٍررزغوقذ ؽررُالٓ الْررٍو م بهوررخ ثبللهاٍرربد 

المنكُهح آوفًب َالزٓ ٛج ذ فالل عبا كهآٍ كبمل؛ لنا فئن اٍزوارٕغٕخ الزعلم ال بىم علّ المْربهٔم لرم ٔزَرىّ 

 ف الزبٍم اٍ٘بٍٓ.لٍب الُقذ الشبفٓ إلؽلاس الزغٕٕو علّ ارغبٌبد ٛبلجبد الٖ

 ح٘صٞبث اىذراصت

 َثىبًء علّ مل  ف ل إَٔذ الجبؽضبد ة:

اعٍزفبكح مه اٍزوارٕغٕخ الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم فٓ رلهٌٔ مٍبهح الزؾرلس ثبللغرخ اإلوغلٕئرخ فرٓ  -1

 كبفخ المواؽل اللهإٍخ.

 الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم.رئَل معلمٓ اللغخ اإلوغلٕئخ ثلَهاد رلهٔجٕخ مىٍغٕخ فٓ اٍزوارٕغٕخ  -2

اللهاٍرخ الؾبلٕرخ  ثبلمْربهٔم فرٓرعمٕم رطجٕق الللٕل القبٓ ثبلزرلهٌٔ ال ربىم علرّ اٍرزوارٕغٕخ الرزعلم  -3

 علّ ث ٕخ الٖفُ  َالملاهً.

 ٍقخزحبث اىذراصت

إعواء كهاٍخ ؽُل كَه اٍزوارٕغٕخ الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم فٓ مٍبهح الشزبثخ فٓ مبكح اللغخ   -1

 غلٕئخ.اإلو

فٓ مبكح اللغخ  مٍبهح الزؾلسإعواء كهاٍخ ؽُل اٍزقلاا اٍزوارٕغٕخ الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم فٓ  -2

 العوثٕخ.
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 المملشخ العوثٕخ الَعُكٔخ. -الضبلش للزعلم اإللشزوَوٓ َالزعلٕم عه ثعل ثبلؤبٗ
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أصو الزلهٌٔ ثبٍزقلاا القٕبل العلمٓ فٓ رىمٕخ الزفشٕو اعثزشربهْ َاعرغربي وؾرُ (. 2017)ىٕخ، عمٕلخ فمٌٕ ٔال و
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 ٍلطىخ ُعمبن.

 ٓ موؽلخ الزعلرٕم اإلثزرلاىٓالمؾبكصخ َكَهٌب فٓ رىمٕخ مٍبهح الزؾلس ف(. 2016كٍٕىخ، ٕبِٔ؛ ٍَعٕلح، ٍُٔف )
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 ال بٌوح: عبلم الشزت.
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 اىَالحق

 1الملؾق 

 اٍزمبهح الز ٕٕم ال جلٓ َالجعلْ لمٍبهح الزؾلس 

 ...................َهؽمخ هللا َثوكبرً الَالا علٕشم

 المْوفٕه َاٍ٘برنح ا٘فبٙل لمبكح اللغخ اإلوغلٕئخ..................المؾزومُن

 رؾٕخ ٕٛجخ َثعل:

وٚم ثٕه أٔلٔشم اٍزمبهح الز ٕٕم المعزيا رطجٕ ٍب مه قجل الفؤق الجؾضٓ ثملهٍخ الٍٖجبء ثىذ هثٕعخ للزعلٕم 

صو اٍزقلاا اٍزوارٕغٕخ الزعلم ال بىم علّ المْبهٔم علّ رىمٕخ مٍبهح الزؾلس للِ ( للهاٍخ أ12-8اٍ٘بٍٓ )

ٛبلجبد الٖف الزبٍم اٍ٘بٍٓ ثبلملهٍخ. َكُوشم مه مَْ اإلفزٖبٓ فٓ ٌنا المغبل ووعُ مىشم رؾشٕمٍب 

 َالىظو فٓ ملِ فبعلٕزٍب لزؾ ٕق ٌل  اللهاٍخ.

 ّبكؤه لشم ٍلفبً ؽَه رعبَوشم. َوز جل أْ م زوؽبد روك مه قجلشم لزطُٔو العمل..

  َالز لٔو،َرفٚلُا ث جُل فبىق الْشو 

                                            

 آمىخ ثىذ ٍبلم ثه ٍلطبن الؾبهصٕخالجبؽضبد: 

 ثه ؽبمل الغمبهٔخ عجل هللاٌلِ ثىذ 

 ثلهٔخ ثىذ علٓ ثه   الْٕيأَخ

 99254712للزُإل / 
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 اٍزمبهح الز ٕٕم

Speaking for interaction (two-way speaking) 

 ٛوفٕه ثٕه ؽُاه اعواء ثٍل  الزؾلس

Name:……………………………………………        Class: …………………….       

            Date: ………………… 

Topic of argument ( ُُٙالم): ……………………………………….                                

Mark:…… /5 

Can speak for the 

purpose of interaction 

 

 اعواء ثٍل  الزؾلس َٔزطٕم)

 (ؽُاه

Interaction (الزؾبَه) 

● Confidently and efficiently (  ص خ

فعبلٕخَ )  

● Reasonably well ( وَجٕب علا عٕل ) 

● Manages to interact with others 

( عٕل ثْشل الزفبعل َٔزطٕم ) 

……….

/2 

Respond (ٔزغبَة)  

● Respond appropriately ( مىبٍت ثْشل ) 

● Respond relatively with simple 

input ( الزؾبَه للغخ ثَٕٜ اٍزقلاا ) 

……….

/2 

Can express her opinion (  اثلاء علّ قبكهح

 (هأٍٔب

……….

/1 

 

B. Evaluation Scale م ٕبً الز ٕٕم() 

Excellent speaker: 5 5 :مزؾلس ممزبى 

Very good speaker: 4 4 :مزؾلس عٕل علا 

Good speaker: 3 3 :مزؾلس عٕل 

Need more help: 2-1 2-1 :ٔؾزبط إلّ مَبعلح 
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 2الملؾق 

 قبئَت بأصَبء األفبضو اىَحنَِٞ إلصخَبرة اىخقٌٞٞ اىقبيٜ ٗاىبؼذٛ

 مشبن العمل الُهٕفخ اإلٍم ا

 َىاهح الزوثٕخ َالزعلٕم لغخ إوغلٕئخمْو  مبكح  ؽلٕمخ ثىذ علٓ ثه ٍعٕل الٍطبلٕخ 1

 َىاهح الزوثٕخ َالزعلٕم مْو  مبكح لغخ إوغلٕئخ كبملخ ثىذ ؽمل ثه ٍعٕل الجٍالوٕخ 2

ملهٍخ الٍٖجبء ثىذ هثٕعخ للزعلٕم  معلم أَل لغخ اوغلٕئخ مؤم ثىذ ٍبلم ثه ععوَ  الَُٕٛخ        3

 (12-8اٍ٘بٍٓ)

ملهٍخ ىٔىت اٍ٘لٔخ للزعلٕم  معلم أَل لغخ اوغلٕئخ الم ٕمٕخ فبٛمخ ثىذ غبٙت ثه ٍعٕل  4

 (10-5اٍ٘بٍٓ )

 

(3الملؾق )  

 ٍقٞبس اإلحجبٓ ّح٘ ٍبدة اىيغت اإلّجيٞزٝت

 ػزٝزحٜ اىطبىبت/  

إَٔٞخٖىب ببىْضىبت  اإلّجيٞزٝت ٗػيىٖٚٝذف ٕذا اىَقٞبس إىٚ اىخؼزف ػيٚ احجبٕل ّح٘ دراصت ٍبدة اىيغت 

ب بأّٔ ال ح٘جذ إجببت صحٞحت ٗأخزٙ خبطئت ىؼببراث اىَقٞىبس، مَىب أّىٔ ال ٝؼىذ اخخبىبًرا. ػيٞىٔ  ًَ ىل، ّٗحٞطل ػي

ٝزجٚ اىخنزً بقزاءة ػببراث اىَقٞبس بذقت حٞذ أُ اخخٞبرك ٝؼنش احجبٕل ّح٘ اىَبدة ٍىِ جٖىت ٗإَٔٞخٖىب ىىل 

 ال ألغزاض اىبحذ اىؼيَٜ فقط.ػيَبً بأُ اجبببحل ىِ حضخخذً إٍِ جٖت أخزٙ. 

 شبمزِٝ ىنٌ صيفًب حضِ حؼبّٗنٌ ٍؼْب...

 حؼيَٞبث اىَقٞبس: اخخبرٛ ىنو ػببرة ٍب ٝؼبز ػِ احجبٕل ب٘ضغ ػالٍت 

مُافق  العجبهح ا

 ثْلح

معبهٗ  معبهٗ مؾبٔل مُافق

 ثْلح

 اإلحجبٓ ّح٘ دراصت ٍبدة اىيغت اإلّجيٞزٝت

      أؽت الزؾلس فٓ مبكح اللغخ اإلوغلٕئخ  1

      أعل ٕعُثخ فٓ الزؾلس ثبللغخ اإلوغلٕئخ أمبا ىمٕالرٓ 2

      اهعُ ىٔبكح ؽٖٔ مبكح اللغخ اإلوغلٕئخ 3

المُُٙعبد الزٓ ولهٍٍب فٓ مبكح اللغخ اإلوغلٕئخ   4

 غٕو مورجطخ ثؾٕبرىب.

     

      اللغخ اإلوغلٕئخأّعو ثبلملل عىل اٍزنكبه مبكح  5

أصخفٞذ ٍِ اىَؼيٍ٘بث اىخٜ أحؼيَٖب فٜ ٍبدة اىيغت االّجيٞزٝت فٜ  6

 حٞبحٜ
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      أّعو ثبلىْبٛ عىل كهاٍخ اللغخ اإلوغلٕئخ. 7

      أعل كهاٍخ اللغخ اإلوغلٕئخ ّٕ خ َممزعخ 8

 

 اإلحجبٓ ّح٘ إَٔٞت ٍبدة اىيغت اإلّجيٞزٝت

أّعو أن كهاٍزٓ للغخ اإلوغلٕئخ ٍزقلا ٛمُؽبرٓ  9

 المَز جلٕخ  

     

      رٍَم كهاٍخ اللغخ اإلوغلٕئخ فٓ رطُه مٍبهح الؾُاه   10

      أهِ أن كهاٍخ اللغخ اإلوغلٕئخ مٕٚعخ للُقذ 11

      كهاٍخ اللغخ اإلوغلٕئخ رعلمىٓ إّٔبء علٔلح 12

      ٘وغؼ ف ٜ.أماكو اللغخ اإلوغلٕئخ  13

 

(4الملؾق )  

 قبىمخ ثأٍمبء ا٘فبٙل المؾشمٕه لم ٕبً اعرغبي وؾُ مبكح اللغخ اإلوغلٕئخ

 مشبن العمل الورجخ العلمٕخ اٍم المؾشم ا

المشومخ ك. هٔب ثىذ ٍبلم  1

 المىنهٔخ
 اٍزبم مْبهك

قَم المىبٌظ َٛوا الزلهٌٔ/ عبمعخ 

 الَلطبن قبثًُ

 قَم علم الىفٌ / عبمعخ الَلطبن قبثًُ اٍزبم ك. علٓ مٍلْ كبهمأ 2

3 

 ك. هؽبة ثىذ ٍعٕل الؾشمبوٕخ

عُٚ فىٓ 

امزؾبوبد َّؤَن 

 ٛلجخ

الملٔؤخ العبمخ للزوثٕخ َالزعلٕم 

 ثمؾبفظخ الجبٛىخ عىُة

4 
 مْو  روثُْ ٔع ُة ثه ىاٌو الْ ٖٓ

لملٔؤخ العبمخ للزوثٕخ َالزعلٕم ثمؾبفظخ 

 الجبٛىخ عىُة

5 

   ثه مبل هللا اليكعبلٓ

عُٚ فىٓ 

امزؾبوبد َّؤَن 

 ٛلجخ

لملٔؤخ العبمخ للزوثٕخ َالزعلٕم ثمؾبفظخ 

 الجبٛىخ عىُة

 

 

 


