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لجي عيشة مؽ طمبة السخحمة  مذكالت الظمبة في اتقان المغة العخبية
 ية بإمارة أبؾ عبيالثانؾ 

 
 عائذة عبج الخحسؽ سعيج الغاىخي 

 باحثة ماجدتيخ مشاىج وطخق تجريذ المغة العخبية
 االمارات العخبية الستحجة –جامعة العيؽ 

 
 مقجمة:

المغة العخبية ىي القجر الجيشي والقؾمي والحزاري والثقافي ليحه األمة الستخامية،      
ؽ األساس لمقؾمية العخبية، وىي لغة التعميؼ والتعمؼ في وىي لغة القخآن الكخيؼ.، وىي الخك

السجارس عمى امتجاد الؾطؽ العخبي في مخاحل التعميؼ السختمفة، وىي لغة الكتب والسجالت 
والرحف في األقظار العخبية جسيعيا؛ لحا فإن إتقانيا استساعا وتحجثا وقخاءة وكتابة 

واإلبجاع الفكخي الحاتي والتساسػ الثقافي ضخوري مؽ أجل التعمؼ وتحقيق التقجم الحزاري 
 .والقؾمي لألمة العخبية مؽ الخميج إلى السحيط

إن لمغة دورًا ىام في حياة السجتسع فيي اداة التفاىؼ بيؽ أفخاد السجتسع، وىي سالح      
الفخد في مؾاجية كثيخ مؽ السؾاقف التي تتظمب الكالم أو االستساع أو الكتابة أو القخاءة، 

 ه الفشؾن األربعة أدوات ىامة في إتسام عسمية التفاىؼ مؽ جسيع نؾاحييا.وىح
 ثانيا: مذكمة الجراسة:

ما يدال تعميؼ المغة العخبية وتعمسيا يؾاجو مذكالت عجيجة، شكمت في مجسميا      
معؾقات أقعجت العخبية عؽ االنتذار السشذؾد، مقارنة بسا تججه المغات األخخى مؽ انتذار، 

نجميدية والفخندية وغيخىسا، األمخ الحي جعل العخبية عخضة ألن تفقج كثيخا مؽ مثل اإل 
 أراضييا.

 وتتزح السذكمة مؽ خالل األسئمة اآلتية:
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 ما السذكالت التي تؾاجو الظالب في اتقان المغة العخبية، وما أسبابيا؟ - ٔ
 ما السعالجات السشاسبة ليحه السذكالت؟ -ٕ
 

 ثالثا: أىسية الجراسة:
المغة العخبية ىي لغة الؾحي، والقخآن السشدل بخاتؼ الخساالت عمى خاتؼ أنبيائو دمحم      

)صل هللا عميو وسمؼ(، ولقج شاء هللا أن يكؾن القخآن الكخيؼ ىؾ آيتو الكبخى بسا جسع مؽ 
كسال بيانو، وان تكؾن حجة هللا بو ألمؾر كثخة، مشيا ما اشتسل عميو مؽ أخبار الغيب 

إنا  محفؾعا بمدان عخبي مبيؽ، حيث قال تعالى:  –عمى الدمؽ –، وبقائو ونغؼ الحياة
  (6)الحجر: نحؽ ندلشا الحكخ وإنا لو لحافغؾن( 

إن المغة العخبية إحجى روابط األمة العخبية، ووسيمتيا في السحافغة عمى تخاثيا      
بخاصة ميارتي  األصيل، وحزارتيا العخيقة، ومؽ الؾاجب تعميؼ التالميح ميارات المغة

القخاءة، والكتابة برؾرة صحيحة، ومشح السخاحل الجراسية األول؛ ألنيا تعج مؽ السيارات 
 األساسية التي يعتسج عمييا نذاط التمسيح سؾاء أكان داخل السجرسة أو خارجيا.

 
 رابعا: حجود الجراسة:

غة العخبية حج السؾضؾع: اقترخت الجراسة عمي تحجيج " مذكالت الظالب في اتقان الم
 بسجارس السخحمة الثانؾية بسشظقة العيؽ"

 
الحج البذخي: اقترخت ىحه الجراسة عمي طمبة السخحمة الثانؾية في مشظقة العيؽ 

 التعميسية.
 الحج السؤسدي: اقترخت ىحه الجراسة عمي مجراس السخحمة الثانؾية الحكؾمية.

 تعميسية.الحج السكاني: تؼ تظبيق ىحه الجراسة في مشظقة العيؽ ال
 م ٕٕٓٓ -ٜٕٔٓالحج الدماني: تؼ تظبيق ىحه الجراسة في العام الجراسي : 
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 خامدا: السرظمحات الشغخية واالجخائية
 أواًل: السذكمة لغة: 

بو والِسْثل، والجسعُ  اشكاٌل وشُكؾل وقج تذاكل، وشاَكَل كّل واحٍج  )َشَكَل(: الَذْكُل بالفتح: الذِّ
َل الذيُء: مشيسا صاحبو، والذؾاكل مؽ  الظُّخق: ما اْنَذَعَب عؽ الظخيق األعغؼ .وَتَذكَّ

َر، وبيشيؼ اشَكَمة أي َلْبٌذ.   .(8655)ابن منظهر، َتًرؾَّ
 السذكمة اصظالحا:  -ثانياً 

(: أي مؾقف مخبػ متحٍج حقيقي أو اصظشاعي يتظمب الحل إلى تفكيخ Goodعخفيا ) -ٔ
 .)Good, 8654)تأممي 

ة الحقيقية أو الؾاقعية ليذ مجخد افكار يعالجيا الفخد انيا تسثل عخفيا جابخ: السذكم -ٕ
مؾقفا يكؾن تؾازن الفخد فيو ميجدا، وما لؼ يذعخ الستعمؼ بالزيق فيسا يترل بسذكمة 
معيشة لؼ تحل، فان ذاتو ال يسكؽ ان تشذغل بيا، وال يسكؽ ان يقال ان لجيو مذكمة . 

 . (8641 ,)جابر
و الظالبة أي مؾقف مخبػ ومحيخ يتعخض لو طمبة السخحمة التعخيف اإلجخائي: وتعخف

 الستؾسظة ويحتاج إلى التفكيخ إليجاد حل لسذكمة. 
 ثالثا: المغة:

ىي االصؾات التي يرجرىا جياز الشظق االنداني فيتؼ ادراكيا واصجار االستجابة      
 . (8666)عبد الغني هالل، ليا. 

 رابعا: المغة العخبية:
خبية ىي إحجى المغات القجيسة التي عخفت باسؼ مجسؾعة المغات الدامية، المغة الع     

وذلػ ندبة إلى سام بؽ نؾح عميو الدالم، الحي استقخ ىؾ وذريتو في غخب آسيا وجشؾبيا 
حيث شبة الجديخة العخبية. واستظاعت المغة العخبية أن تبقى، في حيؽ لؼ يبق مؽ تمػ 

 .(1971)ابراهيم انيس، ى الرخؾر ىشا وىشاك. المغات إال بعض اآلثار السشحؾتو عم
 خامدا: السخحمة الثانؾية:

تذسل ىحه السخحمة الرفؾف الجراسية مؽ التاسع حتى الثاني عذخ. وبسجخد االنتياء      
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مؽ السخحمة الثانؾية في أي مؽ مداراتيا، يتؼ مشح الظالب الذيادة الثانؾية، وىي تعشي 
 .لداميعامًا مؽ التعميؼ اإل  ٕٔإكسال 

 
  أوال: الخمفية الشغخية:

 المغة العخبية وأىسيتيا: -ٔ
إن لمغة العخبية مكانة خاصة ومؾقعا فخيجا بيؽ لغات العالؼ األخخى. ويخجع أكبخ      

أسباب مكانتيا الخاصة ومؾقعيا الفخيج كؾنيا لغة اإلسالم والسدمسيؽ في جانب و تستعيا 
الحاضخ كإحجى المغات الدت التي اختارتيا األمؼ  بالعالسية مشح العرؾر الؾسظى ومؾقعيا

 .(3002)فتحي علي، الستحجة كمغة رسسية في جانب آخخ 
وأيج تمػ السكانة السستسيدة لمغة العخبية العالؼ المغؾي فيخجدؾن قائال "إن لمغة العخبية      

غات الدامية بالشدبة إلى عجد الستكمسيؽ بيا، وبالشدبة إلى مجى تاثيخىا، تعتبخ أعغؼ الم
 .(3083)ذياب قهاجلية، اليؾم ويشبغي أن تعتبخ كؾاحجة مؽ المغات السيسة في العالؼ" 

 خرائص المغة العخبية: -ٕ
قج ذكخ العمساء المغؾيؾن خرائص المغة العخبية التي تسيدىا عؽ غيخىا مؽ المغات      

ما قالو رشجي أحسج األخخى في السؤلفات الستعجدة. ولكؽ يؾد الباحث ىشا أن يخجع إلى 
)علي حبايب، طعيسة عؽ خرائص المغة العخبية. وأما تمػ الخرائص فيي كسا يمي 

3088): 
 
 إنيا لغة اشتقاق.  -۱

إن عاىخة االشتقاق أكثخ وضؾحا في المغة العخبية. ويعشي باالشتقاق أن لمكمسة ثالثة 
يا أسساء وبعزيا أصؾل )جحر( وأنيا تتسثل في عائمة مؽ الكمسات بعزيا أفعال وبعز

 صفات. وبيحا الجحر ندتظيع بشاء عجد كثيخ مؽ الكمسات. .. 
 إنيا لغة غشية بأصؾاتيسا. -ٕ
 إنسا لغة صيغ وترخيف.  -ٖ
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 إنيا لغة إعخاب ولغة متشؾعة. -ٗ
 إنيا لغة إسشادىا ممحؾظ ال ممفؾظ. -٘
 إنيا لغة غشية في التعبيخ ومتشؾعة في أساليب الجسل. -ٙ
 تتعجد أسذ نحؾىا. إنيا لغة  -ٛ
 إنيا لغة تداحسيا العامية. -ٜ
 
 ميارات المغة العخبية: -ٖ

 تزؼ المغة العخبية فخوعا مختمفة ىي القخاءة، الخط، اإلمالء، التعبيخ، القؾاعج، األناشيج
والسحفؾعات، والشرؾص والبالغة، ويتؼ تجريذ ىحه الفخوع بحدب السخحمة الجراسية، 

ساسية، وبعزيا بالسخاحل الستقجمة. وتتدؼ فخوع المغة العخبية فبعزيا يختص بالسخاحل األ
بتخابط وثيق، لحلػ فإن مؽ واجبات السجرسيؽ الخبط بيؽ فخوعيا عشج التجريذ، ومخاعاة 

 .(3080)نجم المهسهي، الرمة بيشيا. 
 
 مذكالت اتقان الظمبة لمغة العخبية: -ٗ

اتقان الظمبة لمغة العخبية يسكؽ  مؽ خالل دراسة االدبيات التي تشاولت مذكالت     
حرخىا في ضؾء السحاور األربعة الخاصة بالسعمؼ والستعمؼ والسشيج وطبيعة السادة 

 مياراتيا.
 

 ثانيا: الجراسات الدابقة:
(: أجخيت ىحه الجراسة في العخاق وىجفت إلى الؾقؾف عمى ٜٚٛٔدراسة )الدعجي،      

في القخاءة مع تقجيؼ السقتخحات التي يخاىا  ضعف تالميح الرف األول االبتجائي أسباب
السعمسؾن والسعمسات مشاسبة لتجاوز أسباب الزعف، وزع الباحث في بجاية األمخ إستبانة 

( معمسا ومعمسة برؾرة عذؾائية، إما اإلستبانة السغمقة فقج وزعيا ٓ٘مفتؾحة شسمت )
لشتائج، قجم الباحث ( معمسا ومعمسة، وتؾصل البحث إلى الشتائج وفي ضؾء آٓٗعمى )
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جسمة مؽ التؾصيات، والسقتخحات لإلفادة مشيا، في معالجة أسباب الزعف في مادة 
 القخاءة.

م(: وتشاولت صعؾبات تعميؼ القخاءة والكتابة لمتالميح السبتجئيؽ ٕٗٓٓدراسة الجسيمي )     
خف عمى مؽ وجية نغخ السعمسيؽ والسذخفيؽ في محافغة بغجاد، وتخمي الجراسة إلى التع

صعؾبات تعميؼ القخاءة والكتابة لمتالميح السبتجئيؽ مؽ وجية نغخ السعمسيؽ والسذخفيؽ في 
محافغة بغجاد، استخجمت الباحثة االستبانة السغمقة، كأداة لتحقيق بحثيا، وبمغت عيشة 

( مذخفا ومذخفة، تؼ اختيارىؼ عذؾائيا، ٕٛ( معمؼ ومعمسة مؽ الستسيديؽ، و)ٖٓٓالبحث )
الباحثة الؾسط السخجح، والؾزن السئؾي، والشدبة السئؾية، ومعامل ارتباط  استعسمت

بيخسؾن لمتعامل إحرائيا مع البيانات التي جسعيا . أما الشتائج التي تؾصمت إلييا الباحثة 
فيي قمة الؾعي بأىسية الؾسائل التعميسية التي تديج مؽ فاعمية الجرس، وتثخي إحداس 

لتالميح الستفؾقيؽ في السادة، وتذجيعيؼ، وتدويجىؼ بسا يشسي الظالب، وإقبالو ورعاية ا
ميؾليؼ لجراسة السادة، وقمة إلسام السعمسيؽ بظخائق التجريذ الحجيثة، والسشاسبة وضعف 

 تؾجيو السعمؼ عمسيا وتخبؾيا مؽ السذخف التخبؾي الستخرص. 
ىجفت ىحه (: أجخيت ىحه الجراسة في العخاق و ٕ٘ٓٓدراسة السؾسؾي وششيؾر )     

معخفة أسباب ضعف تالميح السخحمة االبتجائية في مادة القخاءة مؽ وجية نغخ  الجراسة إلى
معمسي السادة ومعمساتيا، حجد الباحثان دراستيسا في السجارس االبتجائية التابعة لمسجيخية 
العامة لتخبية محافغة ميدان وقج وزع الباحثان بجاية إستبانة مفتؾحة عمى عيشة 

( أربعيؽ معمسا ومعمسة،ثؼ وزعا إستبانة مغمقة عمى عيشة أخخى ٓٗعية شسمت )استظال
( ستيؽ معمسا ومعمسة وقج تست اإلجابة عمى ٓٙوىي العيشة األصمية والتي بمغ عجدىا )

جسيع اإلستبانات مؽ قبل السعمسيؽ والسعمسات، أعتسج الباحثان عمی )معامل ارتباط 
Pearson السخجح، و الؾزن السئؾي( وسيمة إحرائية لمحكؼ ،والشدبة السئؾية، والؾسط

عمى البيانات التي حرل عمييا وأسفخت ىحه الجراسة عؽ مجسؾعة مؽ الشتائج عقبيا 
تقجيؼ بعض التؾصيات والسقتخحات التي يخاىا السعمسؾن والسعمسات مشاسبة لسعالجة أسباب 

 الزعف.
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العخبية في السخحمة االبتجائية مؽ م( )مذكالت تعميؼ قؾاعج المغة ٕ٘ٓٓدراسة ىادي )     
 وجية نغخ السعمسيؽ والسذخفيؽ( 

أجخيت ىحه الجراسة في جامعة بابل /كمية التخبية األساسية، وكانت تخمي إلى التعخف عمى 
)مذكالت تعميؼ قؾاعج المغة العخبية في السخاحل االبتجائية مؽ وجية نغخ السعمسيؽ 

( معمسيؽ ومعمسات تؼ اختيارىؼ عذؾائيا مؽ ٕٗٓوالسذخفيؽ(، بمغت عيشة الجراسة )
( مذخفيؽ .استعسل الباحث االستبانة كأداة لتحقيق أىجاف ٗ( مجرسة فزال عؽ )ٓٔٔ)

بحثو، أما الؾسائل اإلحرائية التي استعسميا فيي معسل ارتباط بيخسؾن، ومخبع كاي، 
عجد مؽ الشتائج ومعادلة الحجة، والؾزن السئؾي لسعالجة البيانات، وتؾصل الباحث إلى 

مشيا عجم االستفادة مؽ خبخة معمسي المغة العخبية عشج صياغة أىجاف تعميسيا، وضعف 
التخابط بيؽ فخوع المغة العخبية ومفخداتيا عشج تعميسيا، وقمة وعي السعمسيؽ بأىسية 

 الؾسائل التعميسية، وأثخىا في تعميؼ السادة . 
 ثالثا: خالصة الجراسات الدابقة:

الجراسات الدابقة عؽ الزعف الحاصل في المغة العخبية لجى طمبة السجارس  كذفت     
مؾعديؽ ذلػ ألسباب مختمفة مشيا طخائق التجريذ والسشيج السقخر ومجرس السادة وىحه 
االسباب كميا ميسة ويجب الترجي لكل مشيا مؽ الباحثيؽ والسختريؽ وىحا ما تؾصمت 

 اليو الجراسة في تؾصياتيا.
 

 ج الجراسة:أوال: مشي
تعج ىحه الجراسة مؽ البحؾث الؾصفية السدحية، تيجف البحؾث في ىحا السشيج إلى       

وصف واقع السذكالت والغؾاىخ كسا ىي، أو تحجيج الرؾرة التي يجب ان تكؾن عمييا في 
عل معاييخ محجدة، مع تقجيؼ تؾصيات أو اقتخاحات مؽ شأنيا تعجيل الؾاقع لمؾصؾل إلى 

 .(3082)النعيمي والبياتي وخليفة، كؾن عميو ىحه الغؾاىخ. ما يجب أن ت
 ثانيا: مجتسع الجراسة 
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يتكؾن مجتسع الجراسة مؽ جسيع طمبة السخحمة الثانؾية في مشظقة العيؽ التعميسية      
  طالبا وطالبة. ٕٙ٘٘ٔوالبالغ عجدىؼ 

 
 ثالثا: عيشة الجراسة: 

لحكؾر واالناث مؽ طمبة السخحمة الثانؾية ( طمبة مؽ آٔتتكؾن عيشة الجراسة مؽ )     
)الثاني عذخ( بسجرسة ام كمثؾم والجىساء التابعة لسشظقة العيؽ التعميسية لمعام الجراسي 

ٕٜٓٔ- ٕٕٓٓ . 
  

 ( تؾزيع عيشة الجراسة حدب السجارس السختارةٔججول )
 مجرسة الجىساء مجرسة ام كمثؾم الستغيخ

 ٘ ٘ عجد العيشة
 ذكؾر ٘ ثانا ٘ نؾع العيشة
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 رابعا: متغيخات الجراسة:     
استظاعت الظالبة حرخ متغيخات الجراسة في متغيخيؽ ىاميؽ وىسا: مذكالت      

 الظالب، واتقان المغة العخبية. 
 خامدا: االدوات:

وىي مجسؾعة مؽ األسئمة السقششة استخجمت الظالبة اسمؾب السقابمة السقششة      
ق تختيب ثابت عمى السبحؾثيؽ، وتفتخض ىحه األسئمة أجؾبة قريخة ومحجدة والسظخوحة وف

 (.ٔندبيا، كسا يتزح مؽ ممحق )
 نتائج الجراسة، وتحميميا، وتفديخىا

تزسؽ ىحا الفرل عخضا لشتائج البحث التي تؾصمت إلييا الظالبة في ضؾء ىجف      
غة العخبية مؽ وجية نغخىؼ البحث الستزسؽ السذكالت التي تؾاجو الظمبة في اتقان الم
 لجي عيشة مؽ طمبة السخحمة الثانؾية بسشظقة العيؽ التعميسية. 

 حممت الظالبة نتائج البحث إذ تؼ تختيب نتائج اسئمة السقابمة حدب الؾسط السخجح)     
لكل مجال مؽ مجاالت السقابمة، وفيسا يأتي عخض الفقخات مختبة  (**)والؾزن السئؾي  *)

 السخجحة وأوزانيا السئؾية عمى الشحؾ اآلتي:  بحدب أوساطيا
 مجال السشيج الجراسي -ٔ

( فقخات احتمت فقخة )قمة مخاعاة السشياج السجرسي لمسدتؾى الفكخي ٘تزسؽ ىحا السجال )
(، اما الفقخة ٜٓ( ووزنيا السئؾي )ٚ,ٕلمظمبة( السختبة االولى فقج بمغ وسظيا السخجح )

م مؾاكبة السشيج التظؾر العمسي الحجيث( فقج بمغ وسظيا الثانية فقج احتمتيا فقخة )عج
( وىحا يتظمب مشا أن نجعل السشيج الجراسي مؾاكبا ٙ,ٙٛ( ووزنيا السئؾي )ٙ,ٕالسخجح )

لمتظؾر العمسي الحجيث، وإدخال الظخائق الحجيثة ليتدشى لشا مؽ تحقيق أىجافشا التي ندعى 
ة )كثخة السقخرات الجراسية( فقج بمغ وسظيا إلييا، اما السختبة الثالثة فقج احتمتيا فقخ 

( وتعتقج الظالبة ان مقخرات ىحه السخحمة مكثفة ٖ,ٖٛ( ووزنيا السئؾي )٘,ٕالسخجح )
فقج احتمتيا فقخة )تقيج الظالب بالسشيج السقخر( فقج بمغ وسظيا  ججا، أما السختبة الخابعة

( وىحا يتظمب عجم التقيج بالسشيج إعظاء الظمبة ٙ,ٙٚ( ووزنيا السئؾي )ٖ,ٕالسخجح )
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بعض الحخية في فتخة الحرة لمتعبيخ عسا في أنفديؼ، اما السختبة الخامدة فقج احتمتيا 
( ٔ,ٕالجانب التظبيقي( فقج بمغ وسظيا السخجح )فقخة )االىتسام بالجانب الشغخي أكثخ مؽ 

 ( وقج يعؾد سبب ذلػ إلى عجم وجؾد الؾقت الكافي لمجانب التظبيقي. ٓٚووزنيا السئؾي )
 مج ت حجؼ العيشة    \(  ٔ×+ ت ك  ٕ× + ت ل ٖ× * الؾسط السخجح = )ت م 

 (ٕٓٓٓ) ابخاىيؼ، 
 

 الؾسط السخجح  
 ٓٓٔ×        ** الؾزن السئؾي = 

 الجرجة القرؾي  
( يبيؽ تجرج فقخات )مجال السشيج الجراسي( بحدب الؾسط السخجح والؾزن ٕججول )

 السئؾي 
 
 

الؾسط  السحتؾى  م
 السخجح

الؾزن 
 السئؾي 

 الختبة

    ثانيا: مجال السشيج الجراسي 
قمة مخاعاة السشياج السجرسي لمسدتؾى الفكخي  ٔ

 لمظمبة
ٕ,ٚ ٜٓ ٔ 

 ٕ ٙ,ٙٛ ٙ,ٕ عجم مؾاكبة السشيج لمتظؾر العمسي الحجيث. ٕ
 ٖ ٖ,ٖٛ ٘,ٕ كثخة السقخرات الجراسية. ٖ
 ٗ ٙ,ٙٚ ٖ,ٕ ب بالسشيج السقخر.تقيج الظال ٗ
االىتسام بالجانب الشغخي اكثخ مؽ الجانب  ٘

 التظبيقي.
ٕ,ٔ ٚٓ ٘ 
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 مجال السجرسيؽ -ٕ
لفخدية بيؽ ( فقخات واحتمت فقخة )ال يخاعي التجريديؾن الفخوق اٗتزسؽ ىحا السجال )

( ووزنيا السئؾي ٜ,ٕالظمبة في التجريذ( السختبة االولى إذ بمغ وسظيا السخجح )
( وتعتقج الظالبة ان سبب ذلػ يعؾد إلى ان التجريدييؽ اغمبيؼ يشغخون إلى الظمبة ٙ,ٜٙ)

عمى انيؼ وصمؾا إلى مخاحل متقجمة مؽ التعميؼ وأنيؼ يدتؾعبؾن كل ما يقجم ليؼ، لحا 
ريدييؽ ان يكؾنؾا عمى اطالع بظخائق التجريذ الحجيثة لغخض مخاعاة يجب عمى التج

الفخوق الفخدية بيؽ الظمبة، اما السختبة الثانية فقج احتمتيا فقخة )ضعف السدتؾى العمسي 
( ووزنيا السئؾي ٚ,ٕلعجد مؽ التجريدييؽ في مجال تخرريؼ( فقج بمغ وسظيا السخجح )

تيا فقخة )عجم كفاية عجد مؽ التجريدييؽ في تشسية (، اما السختبة الثالثة فقج احتمٜٓ)
( وقج يعؾد ٓٛ( أما وزنيا السئؾي )ٗ,ٕميؾل الظمبة نحؾ السادة( فبمغ وسظيا السخجح )

ىحا إلى ضعف في طخائق التجريذ وعجم إتباع الظخائق التجريدية واألساليب التخبؾية 
راسية، اما السختبة الخابعة فقج الحجيثة فتؤدي إلى عجم تشسية ميل الظمبة نحؾ السادة الج

( ٖ,ٕاحتمتيا فقخة )قمة التذجيج عمى استعسال الؾسائل التعميسية( فبمغ وسظيا السخجح )
 ( ويعؾد الدبب إلى عجم تؾافخ الؾسائل التعميسية في الكمية .ٙ,ٙٚووزنيا السئؾي )

الؾسط  ثالثا: مجال السجرسيؽ م
 السخجح

الؾزن 
 السئؾي 

 الختبة

التجريديؾن الفخوق الفخدية بيؽ الظمبة في  ال يخاعي ٔ
 التجريذ.

ٕ,ٜ ٜٙ,ٙ ٔ 

ضعف السدتؾى العمسي لعجد مؽ التجريدييؽ في مجال  ٕ
 تخرريؼ.

ٕ,ٚ ٜٓ ٕ 

عجم كفاية عجد مؽ التجريدييؽ في تشسية ميؾل الظمبة نحؾ  ٖ
 السادة.

ٕ,ٗ ٛٓ ٖ 
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 ( يبيؽ تجرج فقخات )مجال السجرسيؽ( بحدب الؾسط السخجح والؾزن السئؾي ٖججول )
 

 مجال طخائق التجريذ -ٖ
( فقخات واحتمت فقخة )الظخائق الستبعة في التجريذ اغمبيا تقميجية ٘تزسؽ ىحا السجال )

( ووزنيا السئؾي ٛ,ٕبعيجة عؽ التحجيث( السختبة األولى، إذ بمغ وسظيا السخجح )
%( الدبب ان اغمب التجريدييؽ يدتخجمؾن الظخائق التجريدية القجيسة مسا يؤدي ٖ,ٖٜ)

إلى ضعف مدتؾى الظمبة، أما السختبة الثانية فقج احتمتيا فقخة )تفتقخ طخيقة التجريذ إلى 
( وتعتقج الظالبة ٙ,ٙٛ( ووزنيا السئؾي )ٙ,ٕالؾسائل التعميسية( فقج بمغ وسظيا السخجح )

إلى افتقار الؾسائل التعميسية في عجد كبيخ مؽ السجارس مسا يؤدي إلى  ان سبب ذلػ يعؾد
ضعف إيرال السادة التعميسية لمظمبة، اما السختبة الثالثة فقج احتمتيا فقخة )ال تثيخ طخيقة 

( ووزنيا ٘,ٕالتجريذ دافعية الظمبة نحؾ مؾضؾعات السقخر( فبمغ وسظيا السخجح )
ئق التقميجية التي ال تثيخ دافعية الظمبة نحؾ تعمؼ السادة ( بدبب إتباع الظخاٖ,ٖٛالسئؾي )

وعجم استخجام األنذظة التي تداعج عمى إثارة دافعيتيؼ لخفع مدتؾاىؼ العمسي، اما السختبة 
الخابعة فقج احتمتيا فقخة )تذجد الظخائق عمى الجؾانب الشغخية اكثخ مؽ الجؾانب العسمية( 

(، اما السختبة الخامدة فقج احتمتيا ٙ,ٙٚلسئؾي )( ووزنيا اٖ,ٕفبمغ وسظيا السخجح )
فقخة )عجم التجرج في عخض السادة مؽ الديل إلى الرعب(، فقج بمغ وسظيا السخجح 

( فقج يعؾد الدبب إلى تدويج الظمبة بالسادة دون االىتسام ٓٚ( ووزنيا السئؾي )ٔ,ٕ)
 ة .بتجرجيا مؽ الديل إلى الرعب مسا يؤدي إلى عجم استيعابيؼ لمساد

( يبيؽ تجرج فقخات السجال الخابع )مجال طخائق التجريذ( بحدب الؾسط السخجح ٗججول )
 والؾزن السئؾي 

 ٗ ٙ,ٙٚ ٖ,ٕ قمة التذجيج عمى استعسال الؾسائل التعميسية . ٗ

 الختبةالؾزن الؾسط  رابعا: مجال طخائق التجريذ: م
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 مجال الظمبة -ٗ
( فقخات واحتمت فقخة )تقريخ الظالب في واجباتو اليؾمية( السختبة ٖا السجال )تزسؽ ىح

( ويعؾد سبب ذلػ إلى إىسال ٜٓ( ووزنيا السئؾي )ٚ,ٕاالولى فبمغ وسظيا السخجح )
الظمبة اغمبيؼ لمسادة الجراسية وعجم أداء الؾاجبات التي يكمفؾن بيا، اما السختبة الثانية 

رل الظالب عمى فائجة مؽ دراستو مقخر المغة العخبية( فبمغ فقج احتمتيا فقخة )ال يح
%(، اما السختبة الثالثة فقج احتمتيا فقخة ٖ,ٖٛ( ووزنيا السئؾي )٘,ٕوسظيا السخجح )

( ووزنيا السئؾي ٕ,ٕ)قمة دافعية الظمبة نحؾ مقخر المغة العخبية( فبمغ وسظيا السخجح )
 ( وقج يعؾد الدبب إلى طخيقة التجريذ.ٖ,ٖٚ)

 السئؾي  السخجح

الظخائق الستبعة في التجريذ اغمبيا تقميجية بعيجة عؽ  ٔ
 التحجيث.

ٕ,ٛ ٜٖ,ٖ ٔ 

 ٕ ٙ,ٙٛ ٙ,ٕ لى الؾسائل التعميسية .تفتقخ طخيقة التجريذ إ ٕ
ال تثيخ طخيقة التجريذ دافعية الظمبة نحؾ مؾضؾعات  ٖ

 السقخر.
ٕ,٘ ٖٛ,ٖ ٖ 

تذجد الظخائق عمى الجؾانب الشغخية اكثخ مؽ الجؾانب  ٗ
 العسمية.

ٕ,ٖ ٚٙ,ٙ ٗ 

 ٘ ٓٚ ٔ,ٕ عجم التجرج في عخض السادة مؽ الديل إلى الرعب. ٘

الؾسط  خامدا: مجال الظمبة م
 السخجح

الؾزن 
 السئؾي 

 الختبة

 ٔ ٜٓ ٚ,ٕ تقريخ الظالب في واجباتو اليؾمية. ٔ
 ٖ ٖ,ٖٛ ٘,ٕال يحرل الظالب عمى فائجة مؽ دراستو مقخر المغة  ٕ
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 بحدب الؾسط السخجح والؾزن السئؾي  ( يبيؽ تجرج )مجال الظمبة(٘ججول )
 مجال أساليب التقؾيؼ واالختبارات:  -٘

( فقخات واحتمت فقخة )صياغة االسئمة االمتحانية غيخ واضحة لجى ٘تزسؽ ىحا السجال )
( وقج ٙ,ٜٙ( ووزنيا السئؾي )ٜ,ٕالظمبة أغمبيؼ( السختبة االولى فبمغ وسظيا السخجح )

ؾح في صياغة األسئمة فقج تكؾن األسئمة متذعبة يعؾد سبب السذكمة إلى عجم الؾض
وفييا أكثخ مؽ إجابة، أما السختبة الثانية فقج احتمتيا فقخة )أسئمة االختبار ال تتالءم مع 

(، اما السختبة ٙ,ٙٛ( ووزنيا السئؾي )ٙ,ٕالؾقت السحجد ليا( فبمغ وسظيا السخجح )
رات الذفؾية في التقؾيؼ( فبمغ وسظيا الثالثة فقج احتمتيا فقخة )عجم التذجيج عمى االختبا

( قج يعؾد إلى إحداس الظمبة بعجم أىسية ٖ,ٖٛ( ووزنيا السئؾي )٘,ٕالسخجح )
االختبارات الذفؾية عشج تقؾيسيؼ بدبب عجم تذجيج التجريدي عمييا، أما السختبة الخابعة 

وسظيا السخجح فقج احتمتيا فقخة )قمة مخاعاة األسئمة االمتحانية لمفخوق الفخدية( فبمغ 
(، يتظمب مؽ التجريدي عشج إعجاده لألسئمة ان يخاعي ٖ,ٖٚ( ووزنيا السئؾي )ٕ,ٕ)

الفخوق الفخدية بيؽ الظمبة الن مدتؾى ذكاء الظمبة يختمف مؽ طالب آلخخ، )ان أىسية 
فيؼ الفخوق الفخدية وقياسيا بجقة، ومؾضؾعية ضخورة كبخى، وحاجة ممحة في ميجان 

.اما السختبة الخامدة فقج احتمتيا فقخة )قمة االختبارات  (8653)االمام، التخبية والتعميؼ 
( فقج يكؾن سبب قمة ٓٚ( ووزنيا السئؾي )ٔ,ٕاليؾمية والذيخية( فبمغ وسظيا السخجح )

االختبارات اليؾمية والذيخية إلى ضيق الؾقت السحجد لمسادة أو بدبب كثخة العظل الخسسية 
 خالل الدشة .

تجرج فقخات )مجال أساليب التقؾيؼ واالختبارات( بحدب الؾسط السخجح  ( يبيؽٙججول )
 والؾزن السئؾي 

 العخبية
 ٗ ٖ,ٖٚ ٕ,ٕ قمة دافعية الظمبة نحؾ مقخر المغة العخبية. ٖ

الؾسط  سادسا: مجال أساليب التقؾيؼ واالختبارات. م
 السخجح

الؾزن 
 السئؾي 

 الختبة
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 مشاقذة الجراسة والتؾصيات 
 أوال: مشاقذة الشتائج 

 الظالبة إجخاءات الجراسة لشتائج البحث وتفديخىا تؾصمت إلى ما يأتي: وبعج أن انيت    
 ضعف الظمبة في مقخر المغة العخبية. -ٔ
 افتقار استخجام الؾسائل التعميسية السراحبة لتجريذ المغة العخبية.  -ٕ
 عجم مخاعاة الفخوق الفخدية بيؽ الظمبة. -ٖ
 لجانب الشغخي.االفتقار إلى الجانب العسمي والتخكيد عمى ا -ٗ

 ثانيا: التؾصيات:
 تؾصي الجراسة في ضؾء الشتائج التي تؾصمت إلييا بإجخاءات التالية:  
 تظؾيخ بخامج إعجاد معمسي المغة العخبية.  -ٔ
 تظؾيخ ميارات التجريذ الالزمة لسعمسي المغة العخبية.  -ٕ
 التأكيج عمى الجانب العسمي في تجريذ المغة العخبية.- ٖ
الؾسائل التعميسية الالزمة والسراحبة لتجريذ المغة العخبية لغخض رفع تؾفيخ  -ٗ

 السدتؾى العمسي لمظمبة. 
 تشؾيع طخائق التجريذ السدتعسمة أثشاء الذخح. -٘
 مخاعاة الفخوق الفخدية لمظمبة . -ٙ
 إجراء دراسة مماثمة ليذه الدراسة من ًجية نظر أًلياء أمًر الطمبة.  -ٚ

 سقتخحة:ثالثا: الجراسات ال

صياغة االسئمة االمتحانية غيخ واضحة لجى الظمبة  ٔ
 أغمبيؼ.

ٕ,ٜ ٜٙ,ٙ ٔ 

 ٕ ٙ,ٙٛ ٙ,ٕ ت السحجد ليا.أسئمة االختبار ال تتالءم مع الؾق ٕ
 ٖ ٖ,ٖٛ ٘,ٕ عجم التذجيج عمى االختبارات الذفؾية في التقؾيؼ. ٖ
 ٗ ٖ,ٖٚ ٕ,ٕ قمة مخاعاة األسئمة االمتحانية لمفخوق الفخدية. ٗ
 ٘ ٓٚ ٔ,ٕ قمة االختبارات اليؾمية والذيخية. ٘
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 استكساال لسا تؾصل إليو ىحا البحث تقتخح الظالبة ما يأتي:

إجخاء دراسة مساثمة ليحه الجراسة مؽ وجية نغخ مجيخي السجارس ومجيخاتيا وكحلػ  -ٔ
 أولياء االمؾر.

 إجخاء دراسة مساثمة ليحا البحث في مخاحل وصفؾف دراسية أخخي. -ٕ
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 أوال: السخاجع:

  :السخاجع العخبية -أ
ابؽ مشغؾر، ابؾ الفزل جسال الجيؽ، لدان العخب، دار احياء التخاث العخبي لمظباعة  -ٔ

 .ٜٛٛٔوالشذخ والتؾزيع، بيخوت، 
االمام، مرظفى محسؾد، واخخون، التقؾيؼ والقياس، مكتبة التخبية، جامعة بغجاد،  -ٕ

ٜٔٛٙ . 
 .ٜٔٚٔخة، انيذ، ابخاىيؼ، االصؾات المغؾية، السكتبة االنجمؾ مرخية، القاى

 
الجسيمي، رغج عبج لخحسؽ جياد . صعؾبات تعميؼ القخاءة والكتابة لمتالميح السبتجئيؽ  -ٖ

مؽ وجية نغخ السعمسيؽ والسذخفيؽ في محافغة بغجاد، جامعة بابل /كمية التخبية 
 م. )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة( .ٕٗٓٓاألساسية، 

االبتجائي في القخاءة، مجمة السعمؼ الدعجي، قيذ، اسباب ضعف تالميح الرف االول  -ٗ
 .ٜٚٛٔ، يشايخ ٗٗالججيج، الجدء الخابع، السجمج 

السؾسؾي، نجؼ، اسباب ضعف تحريل تالميح السخحمة االبتجائية في مادة التعبيخ مؽ  -٘
وجية نغخ معمسي السادة ومعمساتيا، مجمة ميدان لمجراسات االكاديسية، السجمج التاسع، 

 .ٕٓٔٓ، يشايخ ٚٔالعجد 
السؾسؾي، نجؼ، وعباس ششيؾر، اسباب ضعف تحريل تالميح السخحمة االبتجائية في  -ٙ

مادة القخاءة مؽ وجية نغخ معمسي السادة، مجمة ميدان لمجراسات االكاديسية، السجمج 
 .ٜٕٓٓ، يشايخ ٗٔالدابع، العجد 

عمسي، الشعيسي، دمحم، وعبج الجبار البياتي وغازي خميفة، طخق ومشاىج البحث ال -ٚ
 .ٕ٘ٔٓمؤسدة الؾراق لمشذخ والتؾزيع، عسان، االردن، 

، دار الشيزة السرخية، القاىخة، ٕجابخ، عبج الحسيج جابخ، سيكمؾجية التعمؼ، ط -ٛ
ٜٔٚٗ . 
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حبايب، عمي، صعؾبات تعمؼ القخاءة والكتابة مؽ وجة نغخ معمسي الرف االول  -ٜ
،  ٔ، العجد  ٖٔاالندانية، السجمج االساسي، مجمة جامعة االزىخ بغدة، سمدمة العمؾم 

ٕٓٔٔ. 
الظؾر االبتجائي  –قؾاجمية، ذياب، تعميؼ المغة العخبية في الجدائخ: الؾاقع والسأمؾل  -ٓٔ

 .ٕٙٔٓانسؾذجا، ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، كمية االداب والمغات، جامعة العخبي، الجدائخ، 
ساعية واالندانية، مكتبة عبج الدالم، دمحم حدؽ، مشاىج البحث في العمؾم االجت -ٔٔ

 .ٕٕٓٓنؾر، القاىخة، 
ىادي، عارف حاتؼ، مذكالت تعميؼ المغة العخبية في السخحمة االبتجائية مؽ وجية  -ٕٔ

، )رسالة ماجدتيخ ٕ٘ٓٓنغخ السعمسيؽ والسذخفيؽ، جامعة بابل، كمية التخبية األساسية، 
 غيخ مشذؾرة(.

تظؾيخ االداء والتشسية، القاىخة، مرخ،  ىالل، عبج الغشي، ميارات االترال، مخكد -ٖٔ
ٜٜٜٜٔ. 

يؾنذ، فتحي عمي، السخجع في تعميؼ المغة العخبية لالجانب، القاىخة، مكتبة وىبة،  -ٗٔ
ٕٖٓٓ. 

 
 السخاجع االجشبية: -ب

1- Good ،Carter,Vet al”Dictionary of Education";3rd,Mc Graw-
Hill-Book Company, New York. 1987 . 
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 : السالحقثانيا
( تفريغ االجابة علي اسئلة المقابلة وترميزها وذلك بعد حصرها في خمسة مجاالت 8ملحق )

رئيسة تسببت في عدم اتقان الطلبة للغة العربية وذلك من وجهة نظرهم كما يتبين من 
 الجدول التالي: 

 

الى حج  السحتؾى  م
 كبيخ

الى حج 
 ما

 ال ادري 

    اوال: مجال السشيج الجراسي 
 ٔ ٔ ٛ قمة مخاعاة السشياج الجراسي لمسدتؾى الفكخي لمظمبة. ٔ
 ٔ ٕ ٚ االىتسام بالجانب الشغخي اكثخ مؽ الجانب التظبيقي. ٕ
 ٔ ٖ ٙ تقيج الظالب بالسشيج السقخر. ٖ
 ٕ ٖ ٘ كثخة السقخرات الجراسية. ٗ
 ٖ ٖ ٗ عجم مؾاكبة السشيج التظؾر العمسي الحجيث . ٘

    سيؽثانيا: مجال السجر  
 

عجم كفاية عجد مؽ التجريدييؽ في تشسية ميؾل الظمبة نحؾ  ٔ
 السادة.

 ـــــ ٔ ٜ

 ٔ ٔ ٛ قمة التذجيج عمى استعسال الؾسائل التعميسية . ٕ
ال يخاعي التجريديؾن الفخوق الفخدية بيؽ الظمبة في  ٖ

 التجريذ.
ٙ ٕ ٕ 
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ضعف السدتؾى العمسي لعجد مؽ التجريدييؽ في مجال  ٗ
 ؼ.تخرري

٘ ٖ ٖ 

    ثالثا: مجال طخائق التجريذ: 
ال تثيخ طخيقة التجريذ دافعية الظمبة نحؾ مؾضؾعات  ٔ

 السقخر.
 ـــــ ٕ ٛ

 ٔ ٕ ٚ عجم التجرج في عخض السادة مؽ الديل إلى الرعب. ٕ
الظخائق الستبعة في التجريذ اغمبيا تقميجية بعيجة عؽ  ٖ

 التحجيث.
ٙ ٖ ٔ 

 ٕ ٖ ٘ إلى الؾسائل التعميسية .تفتقخ طخيقة التجريذ  ٗ
تذجد الظخائق عمى الجؾانب الشغخية اكثخ مؽ الجؾانب  ٘

 العسمية.
ٗ ٖ ٖ 

    رابعا: مجال الظمبة. 
 ٔ ٔ ٛ تقريخ الظالب في واجباتو اليؾمية. ٔ
 ٔ ٖ ٙ ال يحرل الظالب عمى فائجة مؽ دراستو مقخر المغة العخبية ٕ
 ٖ ٕ ٘ المغة العخبية. قمة دافعية الظمبة نحؾ مقخر ٖ
    رابعا: مجال أساليب التقؾيؼ واالختبارات. 
 ـــــ ٔ ٜ قمة االختبارات اليؾمية والذيخية. ٔ
 ٔ ٕ ٚ عجم التذجيج عمى االختبارات الذفؾية في التقؾيؼ. ٕ
 ٔ ٖ ٙ قمة مخاعاة األسئمة االمتحانية لمفخوق الفخدية. ٖ
 ٖ ٕ ٘ لؾقت السحجد ليا .أسئمة االختبار ال تتالءم مع ا ٗ
 ٖ ٖ ٗ صياغة االسئمة االمتحانية غيخ واضحة لجى الظمبة أغمبيؼ. ٘


