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 الباب ألاول 

 ةمقدم

 تمهيد املشكلة .1

( ذهس أن اللغت هي واكػُت 8ص  4102مما ًجدز بالرهس أن حيرمىان )

جىمى وجطىز باغخباز إلاوظان همظخخدمها. وحىد اللغت فى الحُاة إلاوظاهُت كىي، 

 ألن إلاوظان ًحخاج إلى وحىد الثلافت والدًً، وهما ًخػللان باللغت.

للغت مً اللغاث املظخخدمت فى هما هى املػسوف أن اللغت الػسبُت حػنى ا

دٌو الػالم. فى حػلُم اللغت الػسبُت، ًيبغى لىا أن وظخىغب غلى املفسداث 

ت  ػسف أن املهازاث اللغٍى
ُ
الىثيرة. واغلم أن املفسداث هي مؤهدة فى حػلُم اللغت. ح

الػسبُت جترهب مً مهازة الاطخماع ومهازة الىالم ومهازة اللساءة ومهازة الىخابت. 

املهازاث جخػلم حػللا باطدُػاب املفسداث، بالسغم مً أن املفسداث مهمت، جلً 

بل وان حػلُم املفسداث فى مُدان الخػلُم كلُال. حتى جسغب الباحثت فى اطخخدام 

 الىطائل الخػلُمُت مجها وطائل بطاكت فلِش لخأهُد الخػلُم )ملظاغدجه(.

لُم حظير غلى ( أن غملُت الخػ01ص  4102بين طىىير )فى حيرمىان، 

أن حػلُم  لىا طيرة حظىت لى واهذ فحها اطخجابت مىاطبت. إضافت إلى ذلً، ًبدو 

 اللغت ًحخاج إلى الاطخجابت والخحفيز وجأهُد املفسداث وجىسازها وجللُدها.

( أن املفسداث هي مجمىغاث اليلماث فى 4102بين حىزن )فى طىحسهى، 

لى املفسداث، هما كاٌ فلُذ إن فهم اللغت. واغلم أن اطدُػاب املهازاث ًحخاج إ

 املهازاث ألازبؼ ًحخاج إلى اطدُػاب املفسداث.
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إن اطدُػاب املفسداث مهم، إذا جىثر املسء فى اطدُػاب املفسداث فظهل 

غلُه اطدُػاب املهازاث الظابلت وفهم محخىي الفىسة املىحىدة فى الىخابت أو 

فطػب غلى املسء فى اطدُػاب اللظاهُت. وبالػىع إذا كّل اطدُػاب املفسداث 

ت الظابلت، هحى اللساءة والىخابت والىالم وفهم محخىي الفىسة.  املهازاث اللغٍى

ظخىغب املفسداث ًىاططت اطخخدام الىطائل.  للخالمُر ًيبغى لهم أن ًحفظ َو

ص  4102هىان بحث غلمي غً الىطائل الخػلُمُت الري هخبه جسالدًً )

يا أن الىطائل هي ول (. ذهسث مجمىغت الخىىىلجُا 6 والاجطاالث للتربُت فى أمٍس

ما ٌظخخدمه إلاوظان لخبلُغ السطالت أو املػلىماث. الىطائل حػنى ول غىطىز فى 

ت التى جحفص إلى الخالمُر فى الدزاطت )دًاه،   (0008البِئت التربٍى

الىظُفت مً وظائف الىطائل الخػلُمُت هي وطُطت أو وطُلت ٌظخخدمها 

لاء املىاد بالفػالُت. إضافت إلى ذلً، هىان وطائل مظخخدمت لتركُت املػلم فى إل

مجها وطائل بطاكت فلِش وهي مً وطائل اطدُػاب الخالمُر غلى املفسداث 

سجى مً اطخخدام جلً الىطائل أن جسقي جحطُل الخالمُر الدزاس ي. ًُ ت،   بطٍس

بتها مما ًجدز بالرهس أن وطائل بطاق فلِش مىخىبت فى امللالت التى هخ

(. بين زحمان أن بطاكت فلِش هي بطاكت مطىزة مخياملت 4104ًىلُىتى )

باملفسداث، جلً البطاكت ٌػسفها غلين دومان. جلً الىطائل جحخاج إلى اطخخدام 

، 04،1×  01أداة وطائل فلِش، فحها مفسداث مىخىبت غلى اللسطاض ملُاطه 

 ًىخبه املطىف بلىن أحمس.

مُر إلى حفظ الترهيز لححطٌى غلى الخحطُل فى حػلُم اللغت، ًحخاج الخال 

الفػالي، خاضت للخالمُر ألن الترهيز ًؤزس غلى حالتهم فى املظخلبل. واغلم أن 

ظخمؼ بالظسغت  فهم َو طاكت املسء فى الحفظ مخخلفت، فمً الىاض مً ًحفظ ٍو

فهم بالبطئ. طبب البطئ أو الطػب هى غلبت فى امل  خ هحى ومجهم مً ًحفظ ٍو
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باث فى ظبب ضف ألالم. فى حين،املسض أو  ػىبت الفهم والحفظ هى كلت الخدٍز

 الخػلُم. حتى جؤزس جلً الللت غلى طاكت املسء فى الحفظ وحىدة الرواء.

هما هى املػسوف أن فى حػلُم اللغت الػسبُت مشيلت. ألن اللغت الػسبُت هي 

ث، أي ضػف لغت أحىبُت غً املجخمؼ إلاهدوهِس ي. املشيلت ًلؼ فى حػلُم املفسدا

كدزة الخالمُر غلى اطدُػاب املفسداث الػسبُت. حتى ًلاٌ إن حػلُم املفسداث فى 

ػسف أن حػلُم اللغت 
ُ
املدازض حىدجه ضػُفت. بىاء غلى املالحظت اللبلُت، ح

الػسبُت غىد الخالمُر ضػب. ًلٌى أحد مجهم إن اللغت الػسبُت مملت خاضت فى 

احثت أن املػلم ال ٌظخخدم الىطائل املىاطبت حػلُم املفسداث الػسبُت. الحظذ الب

لت الخػلُم والىطائل الخػلُمُت املظخخدمت ال ججػل حالت ممخاشة  فى الخػلُم. طٍس

وحظىت أزىاء الخػلُم. حتى ال ٌشػس الخالمُر بالظسوز أزىاء حػلُم هره اللغت 

فت.  الشٍس

طهلت، هما  هظسا إلى البُان الظابم، ًيبغى لىا أن هفهم أن اللغت الػسبُت

( إن ضػىبت حػلُم اللغت الػسبُت ال جلؼ فى املىاد 01ص  4100كاٌ حيرمىان )

ىحد فى بػض الػىامل مجها مٌُى الخالمُر وخلفُتهم 
ُ
الخػلُمُت، ولىً الطػىبت ج

 فى الدزاطت وضػىبتهم فى الفهم وحالت الفطل وحاهب الىفع.

ُر الفطل إذا ما بحثذ هره املشيلت، فحدزذ إلى ضػف كدزة جالم

السابؼ باملدزطت الابخدائُت غلى اطدُػاب املفسداث الػسبُت، حتى ًلٌى حمُؼ 

 الخالمُر إن اللغت الػسبُت ضػبت.

إضافت إلى ذلً، جحخاج الباحثت إلى اطخخدام الىطائل التى ججػل حػلُم 

اللغت الػسبُت فػالُا، وال ًيىن الخػلُم ممال. ًيبغى لىا أن وظخخدم الىطائل 

مُت إلابداغُت. واغلم أن الىطائل املىاطبت جسقى جحطُل الخالمُر الدزاس ي. الخػلُ

هىان فائدة زمُىت بػد إكامت هرا البحث وهي ازجلاء زغبت الخالمُر فى حػلُم 
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اللغت الػسبُت وضىاغت حالت الدزاطت أو الخػلُم الحظىت حتى جحدر جلً الحالت 

 إلى ازجلاء اطدُػابهم غلى املفسداث الػسبُت.

بىاء غلى البُان الظابم، ججسب الباحثت أن جلدم حال ملشيلت حػلُم 

املفسداث وهى اطخخدام وطائل بطاكت فلِش فى الخػلُم. بىاططت هرا البحث، 

د الباحثت ججسبت فػالُت اطخخدام هره الىطائل فى حػلُم اللغت الػسبُت أي  جٍس

لى إكامت مبحث هره املفسداث باملدزطت الابخدائُت. واغلم أن الباحثت جحخاج إ

 املشيلت، ألنها جلؼ فى مجاٌ حػلُم اللغت الػسبُت الري دزطذ فُه الباحثت.

 

 صياغة املشكلة .2

غمىما، جبدو أن مشيلت هرا البحث هي هُف فػالُت اطخخدام وطائل 

بطاكت فلِش فى اطدُػاب جالمُر الفطل السابم باملدزطت الابخدائُت غلى 

 لباحثت ضُاغت املشيلت املىخىبت فى ألاطئلت البحثُت:املفسداث. جفطُلُا، جلدم ا

هُف مهازة جالمُر الفطل السابؼ فى اطدُػاب املفسداث الػسبُت وحفظها  .أ

 كبل اطخخدام وطائل بطاكت فلِش؟

هُف مهازة جالمُر الفطل السابؼ فى اطدُػاب املفسداث الػسبُت وحفظها  .ب

 بػد اطخخدام وطائل بطاكت فلِش؟

ىان فػالُت اطخخدام وطائل بطاكت فلِش فى ازجلاء اطدُػاب هل ه .ج

 جالمُر الفطل السابؼ باملدزطت الابخدائُت حىز غُلِع غلى املفسداث؟

 

 

 أهداف البحث .3
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فاغلم أن أهداف البحث هي لخلدًم إلاحابت غً ألاطئلت البحثُت 

 املىخىبت. إضافت إلى ذلً، جبدو أن هراف هرا البحث هي:

مهازة جالمُر الفطل السابؼ فى اطدُػاب املفسداث الػسبُت وحفظها ملػسفت  .أ

 كبل اطخخدام وطائل بطاكت فلِش

ملػسفت مهازة جالمُر الفطل السابؼ فى اطدُػاب املفسداث الػسبُت وحفظها  .ب

 بػد اطخخدام وطائل بطاكت فلِش

 لخػُين وحىد فػالُت اطخخدام وطائل بطاكت فلِش فى ازجلاء اطدُػاب .ج

 جالمُر الفطل السابؼ باملدزطت الابخدائُت حىز غُلِع غلى املفسداث

 

 فوائد البحث .4

جسحى الباحثت أن ًلدم هرا البحث فائدة زمُىت لجمُؼ الطىائف، 

ولظهىلت حػلُم اللغت الػسبُت خاضت فى حػلُم املفسداث الػسبُت. هره هي فىائد 

 هرا البحث

 للباحث .أ

  غملُا، جىاٌ الباحثت خبرة

زمُىت بػد إكامت هرا البحث وجأهد بأن حػلُم اللغت الػسبُت مظسوز، 

 خاضت فى أزىاء حػلُم املفسداث الػسبُت.

 للمػلم .ب

س إبداغُت املػلم فى  هرا البحث ًيىن مسحػا داللُا فى الخػلُم وجطٍى

فت.  حػلُم هره اللغت الشٍس

 للخالمُر .ج
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ادة مفاهُم الخال  مُر ومػسفتهم فى غملُت هرا البحث ًيىن حشجُػا لٍص

 ازجلاء اطدُػابهم غلى املفسداث الػسبُت

 للمؤطظت .د

هرا البحث ًيىن مطدزا فى جسكُت الخحطُل الدزاس ي أزىاء الخػلُم. حتى 

 حظخخدم املؤطظت هره الىطائل وطُلت بدًلت فى حػلُم املفسداث الػسبُت

 للباحث الالحم .ه

د أن ًبحث غً  هرا البحث ًيىن حػلُلا للباحث الالحم الري ًٍس

 اطخخدام وطائل بطاكت فلِش فى حػلُم اللغت الػسبُت.

إذا وان هرا البحث هاجحا، فأفاد البحث فائدة إلى الجمُؼ، إما فائدة 

ت أم فائدة غملُت، وهي هما ًلي  هظٍس

ت .أ  فائدة هظٍس

هرا البحث ًيىن خير إطهام فى نهضت الػلىم الػسبُت خاضت  (0

س وطائل بطاكت فلِش لخػلُم اللغت الػسبُت، حتى  فى جطٍى

 ٌظخخدم املػلم هرا البحث خير املسحؼ فى جىظُم الخػلُم.

س هره الىطائل  (4 ادة املفهىم غً البحث الالحم ولخطٍى لٍص

لت أو مدخل إلى حػلُم اللغت الػسبُت  هطٍس

 فائدة غملُت .ب

زطت أن ًيىن هرا البحث خير إطهام ملػلم اللغت الػسبُت باملد (0

 الابخدائُت حىز غلِع بئهدزماًى

لت حػلُم اللغت  (4 س طٍس وأن ًيىن هرا البحث مسحػا فى جطٍى

 الػسبُت وجسكُت الخحطُل الدزاس ي فى اللغت الػسبُت.
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 هيكال تنظيم البحث .5

 ضفحت املىضىع : مضىع هره السطالت الػلُمُت املبحىر .أ

م حػلُم اللغت ضفحت الخحطُح : مً لجىت الشسفين وزئِع كظ .ب

 والخأهُد بأن هرا البحث صحُح

اث السطالت : فحها هُياٌ املباحث املىحىدة فى السطالت الػلمُت .ت  محخٍى

 كائمت الجداٌو : فحها جسجِب الجداٌو وزكمها .ث

كائمت الطىز : فحها ضفحت جلدًم الطىز املحخاحت فى السطالت  .ج

 الػلمُت

 ِب املالحم ومىضىغها.كائمت املالحم: فحها زكم جسج .ح

الباب ألاٌو ملدمت : فُه جمهُد املشيلت وضُاغت املشيلت وأهداف  .خ

 البحث وفىائد البحث وهُياٌ جىظُم البحث

الباب الثاوي إطاز هظسي : فُه دزاطت حػٍسف الىطائل وبطاكت فلِش  .د

 فى حػلُم اللغت الػسبُت، وجلدًم البحىر الظابلت

ت البحث : فُه بُان مىكؼ البحث وغُىت البحث الباب الثالث مىهجُ .ذ

لت البحث والخػٍسف إلاحسائي وأدواث البحث  وجطمُم البحث وطٍس

لت حمؼ البُاهاث وأطلىب جحلُل  س البُاهاث وطٍس وغملُت جطٍى

 البُاهاث

 الباب السابؼ فُه حىاضل البحث ومبحثها. .ر

لبػض الباب الخامع فُه هخائج البحث وجلدًم الاكتراحاث  .ز

 الطىائف
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املساحؼ فحها ضفحت مجمىغاث املساحؼ أو املطادز املظخخدمت فى  .س

 إجمام هرا البحث

 املىحىدة أزىاء البحث املالحم فحها ضفحت الىزائم امليلمت .ش

طيرة حُاة الباحثت فحها صحفت البُاهاث الشخطُت للباحثت، جحخىي  .ص

والىالدة والػىىان غلى بُاهاث الباحثت وطيرة الحُاة هحى الاطم 

 والحىاًت حتى بُاهاث الدزاطت.


