
 

 

 يهخص انبحث

كفاءة " بانًىضىع 12111116121رقى انتسجيم:  دوي يىنذيت

يهارة انكالو في انهغت انعربيت نطالب انًستىي انثاين بشعبت تذريس 

" شعبت تذريس انهغت انعربيت نهجايعت انحكىييت اإلسالييت كنذاري

 ، انًاجستيرعبذ انغافر انذكتىرانهغت انعربيت ين خالل تىجيه األستارة 

كفاءج ههارج الكالم فٍ للغح الؼزتُح للطالب  تحذَذهذف الثحج هى ل

تىاجه الطالب فً إتقاى كفاءج ههارج الكالم فٍ الوشاكل التً و الوستىي الخاهي

للطالب  فٍ للغح الؼزتُح كفاءج ههارج الكالم خطىاخلوؼزفح وللغح الؼزتُح 

الوستىي الخاهي تشؼثح تذرَس اللغح الؼزتُح للـجاهؼح اإلسالهُح الـحكىهُح 

فٍ للغح  وفقًا لصُاغح هشكلح كفاءج ههارج الكالمتٌطلق هذا الثحج  .كٌذارٌ

ح الؼزتُح. فٍ هشكلح الثحج األولً، ٌَاقش الثاحج ػي كفاءج ههارج الكالم فٍ للغ

تشؼثح تذرَس اللغح الؼزتُح. حن فٍ هشكلح الثحج  الؼزتُح للطالب الوستىي الخاهي

الطالب فً اتقاى كفاءج ههارج  هالتً تىاج صؼىتحالالخاًُح، ٌَاقش الثاحج ػي 

حن فٍ هشكلح الثحج  .م للطالب الوستىي الخاهي تشؼثح تذرَس اللغح الؼزتُحالكال

كفاءج ههارج الكالم تللغح الؼزتُح للطالب خطىاخ فٍ  ، ٌَاقش الثاحج ػيلخحالخا

ًىع الثحج هى الثحج الىصفٍ  .الوستىي الخاهي تشؼثح تذرَس اللغح الؼزتُح

والتىحُق. هجتوغ الثحج فٍ  والوالحظحالٌىػٍ. تقٌُح جوغ الثُاًاخ هٍ الوقاتلح 

لوحاضز الؼزتُح وا شؼثح تذرَس اللغحت الوستىي الخاهيجوغ الثُاًاخ هن طالب 

, وػزض الثُاًاخ، حذ الثُاًاخ َؼٌٍ. ػولُح تحلُل الثُاًاخ واللغح الؼزتُح

أّى ًتائج الثحج هٍ .. أها اختثار صحح الثُاًاخ هٍ التخلُجاصتخالص الٌتائج

كفاءج ههارج الكالم فٍ اللغح الؼزتُح للطالب الوستىي الخاهي تشؼثح تذرس اللغح 

 فٍ كفاءج ههارج الكالمتٌاًء ػلً ًتائج الوٌاقشح تثُي أى خطىاخ . هتٌىػح الؼزتُح

هٍ حفظ  الوستىي الخاهي شؼثح تذرَس اللغح الؼزتُحلطالب لتاللغح الؼزتُح 

ة ػلُها واالستواع إلً الصلىاخ والوحاضزاخ تاللغح َالوفزداخ حن التذر

 تحذث تالؼزتُح. ػلًالؼزتُح، والشجاػح 
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كفاءج ههارج الكالم فٍ للغح الؼزتُح للطالب  تحذَذهذف الثحج هى ل

تىاجه الطالب فً إتقاى كفاءج ههارج الكالم فٍ الوشاكل التً و الوستىي الخاهي

للطالب  فٍ للغح الؼزتُح كفاءج ههارج الكالم خطىاخلوؼزفح وللغح الؼزتُح 

اللغح الؼزتُح للـجاهؼح اإلسالهُح الـحكىهُح الوستىي الخاهي تشؼثح تذرَس 

فٍ للغح  وفقًا لصُاغح هشكلح كفاءج ههارج الكالمتٌطلق هذا الثحج  .كٌذارٌ

الؼزتُح. فٍ هشكلح الثحج األولً، ٌَاقش الثاحج ػي كفاءج ههارج الكالم فٍ للغح 

الثحج  تشؼثح تذرَس اللغح الؼزتُح. حن فٍ هشكلح الؼزتُح للطالب الوستىي الخاهي

الطالب فً اتقاى كفاءج ههارج  هالتً تىاج صؼىتحالالخاًُح، ٌَاقش الثاحج ػي 

حن فٍ هشكلح الثحج  .م للطالب الوستىي الخاهي تشؼثح تذرَس اللغح الؼزتُحالكال

كفاءج ههارج الكالم تللغح الؼزتُح للطالب خطىاخ فٍ  ، ٌَاقش الثاحج ػيلخحالخا

ًىع الثحج هى الثحج الىصفٍ  .لغح الؼزتُحالوستىي الخاهي تشؼثح تذرَس ال

والتىحُق. هجتوغ الثحج فٍ  والوالحظحالٌىػٍ. تقٌُح جوغ الثُاًاخ هٍ الوقاتلح 

الؼزتُح والوحاضز  شؼثح تذرَس اللغحت الوستىي الخاهيجوغ الثُاًاخ هن طالب 

, وػزض الثُاًاخ، حذ الثُاًاخ َؼٌٍ. ػولُح تحلُل الثُاًاخ واللغح الؼزتُح

أّى ًتائج الثحج هٍ .. أها اختثار صحح الثُاًاخ هٍ التخلُجاصتخالص الٌتائج

كفاءج ههارج الكالم فٍ اللغح الؼزتُح للطالب الوستىي الخاهي تشؼثح تذرس اللغح 

 فٍ كفاءج ههارج الكالمتٌاًء ػلً ًتائج الوٌاقشح تثُي أى خطىاخ . هتٌىػح الؼزتُح

هٍ حفظ  اهي شؼثح تذرَس اللغح الؼزتُحالوستىي الخلطالب لتاللغح الؼزتُح 

ة ػلُها واالستواع إلً الصلىاخ والوحاضزاخ تاللغح َالوفزداخ حن التذر

 تحذث تالؼزتُح. ػلًالؼزتُح، والشجاػح 
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