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مشكالت تدريس مادة فقو المغة في أقساـ المغة العربية لكميات التربية 
 واآلداب

 
 

  باسـ عمي ميدي                                                                
 الفصؿ األوؿ

 مشكمة البحث وأىميتو
معجةة ا الر ةةط ال ،ةةطأل    التاا اللةة  لامةة  الر ةةهط -اللغةةف ر ةةط ،ةةهي     ةة  

 ل،ق  المره يم رلقيم ،ذلك ط ا،ي االلصه  ،ين أ،،هء المف ال ااتا    ،هه يةلم اللقةهط   
 اللشةةه،و  اال،اةةجهم ،يةة،هم     ةة  اللطاةةه،ف اليقهريةةف اللةة  ل،،ةة  المةةف  لامةة   يه،هةةه   
  ةة  أصةة  الا ةةهطا  صةةه،عف اللقةةتم  الط ةة      ةة ام الايةةها الط ايةةف  الر طيةةف  المهتيةةف 

 (.::ص=8)
غف العط،يف ليات ،ةتاه  مةن اللغةهت رة  ،شةولهه  لي ط ةه  ل اةت ه   رقةت ان الل

 ه،ةةةت العةةةط   ،هدةةة  ملعةةةتتا مل  اةةةف رةةة  شةةةلي ا،اةةةهء الج يةةةطا العط،يةةةف ال ااةةةعف اللةةة  
لشةةةةلم  الةةةةي ،ي،ةةةةهت مبللرةةةةف يللقةةةة  ،ع ةةةةهه ،ةةةة،ع     ي،رصةةةة  ،ع ةةةةهه اةةةةن ،عةةةة  

،ةةت  ،ةةهك لهجةةهت بهصةةف     ه  أمةةه ن أ م،ةةف،ع امةة  جغطاريةةف  يقهريةةف  ا ةةهطيف رةة  
 ةةةذل اللغةةةف  أ طلاةةةته ،هةةةه العةةةط  جميعةةةه     لمةةةه ،ةةة   القةةةط ن ال ةةةطيم امةةة  الةةةي شةةةت 

الم اةةةتا  ااةةةلمطاط ايهلهةةةه طااةةةبف ال،،يةةةهن   ر ةةةهن مةةةن ااةةةن اةةة  اللغةةةف العط،يةةةف ا،هةةةه 
لهةه رطصةف يي،ةف رة  ان ل،مة   للية ط  لشة   ألهح االطل،هياطل،يت ، له  اهلل     ذا 
    ةةةة  يه،لةةةةف البيةةةةي   طا،يةةةةف الجةةةةو  اللارةةةة  ،مةةةةه يعلةةةةط  يطيقهةةةةه الةةةةي الماةةةةلق،  

يطيقهه مةن صةب ط أ اشة اك  يم ةن الاةلتال  الةي  ةذل الاقيقةف مةن بة   شةههتات 
المالشط ين الذين ات شلهم  ذل اللغةف   لة ا م،هة طين أمهمهةه  الغط ال ييط من المهء 

شةوت البيةطا مةن ،ةين   رهلمالشط  مه،اي ن الرط،ا  يق   )) ان اللغف العط،يف الل  ،
( .امةه ) ط،اةت طي،ةهن ( مةن ;:ص;6اللغهت الاهميف    ال يط ،قه   ال     ،ةه (( )

رقةةةت شةةةهت لهةةةذل اللغةةةف   اذ  جةةةت ان اللغةةةف العط،يةةةف ،ةةةتت رجةةةوا رةةة   هيةةةف  الغةةةط المةةةهء 
ال مةةه      ةةذا ا ةةط  مةةه   ةة  رةة  لةةهطيف ال،شةةط  صةةع  لراةةيطل  ر ةةهن  مهلهةةه  ياةةط ه 

ااةةت ااةةطاط ،قهدهةةه  رلةةم يةةتبلهه أ  لعةةتي  رةة  ير لةةف  الشةةيب بف لهةةه   ي،هلهةةه   ،ه ةةه
 ( .:7:ص>7)

امةةةةه )مهاةةةة،ي ن( رقةةةةت  جةةةةت ان اللغةةةةف العط،يةةةةف لةةةةذ   الةةةةي الغةةةةط  المقصةةةة ت 
لجهطيهةه رة   ةذا م،هشطا   ا،هه ل هط المع،ي المقص ت ،و   اللره   لعج  اللغهت ان 

 .(68::ص;7الجه،  )
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لعط،يةةف  م ه،لهةةه مةةن المهدهةةه الةةذين اجةةهت ا  لر،،ةة ا  ،اةةلت  الةةي ا ميةةف اللغةةف ا
ر   صرهه  ،يهن ا ميلهه   رة )ا،ن ج، (  ه : )) االم ا،،  الي لقهتم ال  ةت   تادةم 
الل،ريةةط  ال،اةةه   روجةةت الةةت اا   البةة الج   يةةف اللجةةهذ  لةة    مبللرةةف جهةةهت اللغةة   

ف اللييرةف  جةتت ريهةه مةن ان الر ةط   ذلةك اذا لوملةت اةه   ةذل اللغةف الشةطيرف ال طيمة
 ( .=9:ص9الا مف  الط هف  الط ف ،مه يملك ال  جه،  الر ط (( )

 لةةةهل  ا ميةةةف ال،اةةةه الاةةةهل  مةةةن ا ميةةةف الةةةتطل اللغةةة   ، صةةةرو  اةةةيلف لرهةةةم 
القط ن ال طيم  ايهلو  ال   ف الي ااطاط الجمه  ر  اللط ي  اللغ    اللر ة   الةتالل  

لذ  تاطت ا لو التطااهت اللغ يةف المبللرةف   رقةت الصة    رهلقط ن ال طيم    الما ط ا
الةةةةتين ،هللغةةةةف الصةةةةهال  ييقةةةةه رةةةة  العصةةةة ط االاةةةة ميف  لهةةةةه   ةةةةهن ال،هاةةةةه الةةةةي  ةةةةذا 

 ( .:7:ص61اال لمهم من المهء رقو اللغف ،جم  الش ا ت اللغ يف )
ان لعةطف مشة  ت لةتطيل مةهتا رقةو اللغةف لةتأل يل،ةف ا اةهم  علقت ال،هايهن  ي

العط،يةةةف ياةةةهم رةةة  ماةةةهاتا لتطياةةةي  المةةةهتا الةةةي لعةةةطف  ةةةذل المشةةة  ت البةةةذ اللغةةةف 
اللةةتا،يط ال  مةةف اللةة  مةةن شةةه،هه ان لةةنت  الةةي لااةةين العمليةةف اللتطياةةيف    لغةةط  
،،ةةهء اال،اةةهن رةة  اصةةط المعل مةةهت الةةذ  يمللةةك المهةةهطات  القةةتطات  ي  ةةف المعطرةةف 

اللر يةط العملة   اللي،ية  المالة     اال،اه،يف ر  ايهط يقهرف لهه جذ ط اميقةف لغةط 
 ( .::ص:8رهن ل،ه اهجف لتطااف الميف امليف لمنااهت اللعليم العهل  )

ان مةةن ا ةةم المهةةهم اللةة  ل ةةيل  ،هةةه الجهمعةةهت  ةة  لشةةجي  امليةةف اال،ةةتا  
اللةة  للميةة  رةة  ااةةتات جيةة  مةةن الشةة،ه  للعمةة  رةة    ةةهدف اجلمهايةةف ملبصصةةف   

 لذ  ي  ت اليل،ف ،هلب،طات المعطريف المل، اف .رل،قي  ذل العمليف الم،ه  ا
 لاةةةةهم الجهمعةةةةهت الاتييةةةةف ،ةةةةت ط مهةةةةم رةةةة  الايةةةةها المعهصةةةةطا رهةةةة  للامةةةة  
ماةةةن ليهلهه رةةة   يةةةهتا ال،ه ةةةف العلميةةةف للمجلمةةة  ،ه لمهمهةةةه ،هل،اةةةه العلمةةة   لصةةةتيهه 
،مشةةةةه   المجلمةةةة  القهدمةةةةف  ماه لةةةةف لقةةةةتيم الالةةةة   لهةةةةه    مةةةةه ل ةةةةيل  ،مهمةةةةف ،شةةةةط 

 ( .6ص:  =رف  ل اي  اره هه ر  اهلم يا تل اللرجط المعطر  )المعط 
لقةةةت لةةةطك الليةةة ط العلمةةة   الل ،لةةة ج  رةةة  العصةةةط الاه ةةةط ايةةةهطا اميقةةةف رةةة  
ج ا،ة  الايةها المبللرةةف     ةت اشةهطت تطااةةهت اةتا الةي ان اللمةةهي  الم جة ت ،ةةين ت   

ه الايهاةةةةةيف العةةةةةهلم المبللرةةةةةف مةةةةةن ايةةةةةه مةةةةةتأل لقةةةةةتمهه اال لصةةةةةهت   ااةةةةةلقطاط ا، ملهةةةةة
 االجلمهايةةةف يعةةة ت ،هلتطجةةةف اال لةةةي الةةةي مةةةتأل لمهي  ةةةه رةةة  مجةةةه  العلةةة م الل ، ل جيةةةف 

 ( .:6ص91)
 مةةن  ،ةةه يم ،،ةةه ان ،قةة   ان اليهلةة  الجةةهمع  يهلةة  مةة، م لعمليةةف لعليميةةف 
ملا مةةه ،هةةةه   ياةةةيط رةةة  امليةةف لعلمةةةو الةةةي  رةةة  ام ه،هلةةو الذاليةةةف ت ن ال  ةةة   لاةةةت 

هتط الةةي ال،ةةه  اليطيقةةف التطااةةيف اللةة  يطا ةةه م،هاةة،ف اةة اء  ةةغي ال  ةةت    مةةه ا،ةةو  ةة
 ةةهن ذلةةك ،هاةةلعمه  ال لةةه  المتطاةة  ام المبل،ةةطات ام ،هل يةةهطات العلميةةف ام ،هاةةلعمه  
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 اةةهد  لق،يةةف . يل ةةب  ةةذا ،عقةةت المةةنلمطات العلميةةف  ال،ةةت ات  اجةةطاء اال،اةةهه العلميةةف 
 ( .7<:ص=)

لمتطاةةةةةين لمطالةةةةةةف اللعلةةةةةةيم اليةةةةةةه،    للةةةةة لي  ليةةةةةةهت اللط،يةةةةةةف  االتا  ااةةةةةةتات ا
 لةةةةةه ليهم الةةةةةي  رةةةةة  ،ةةةةةطامج  م،ةةةةةه ج لةةةةة  ت يل،لهةةةةةه ،ةةةةةهلعل م الملبصصةةةةةف    العلةةةةة م 
 المهةةهطات المه،يةةف اللط، يةةف لم ةة،هم مةةن اتاء مهةةهمهم اللتطياةةيف ،مةةه يةةل ءم  مليل،ةةهت 

 مه،ف اللتطيل .
مةةةن  لعةةةت  ليةةةهت اللط،يةةةف المصةةةتط الةةةطديل للبةةةطيج المةةةط،ين رةةة  المجلمةةة    ر

ب لهةه يةةلم طرةت المةةتاطل المل اةيف  اليه، يةةف  االاتاتيةف  المعه ةةت ،هلمتطاةين القةةهتطين 
الةةي لطجمةةف ا ةةتاف المجلمةة   ااةةليعه،هه  مةةن يةةم ا اةةه،هه ليل،ةةلهم    ،هةةذا اصةة،ات 
المتاطل اليه، يف مجه  امة  المتطاةين  مةه اصة،ات منااةهت اجلمهايةف لهةتف الةي 

م ا ،ةةف لةةط ح العصةةط  مليل،هلةةو الةةذ  املةةه  ،ةةهللغيط ليةة يط العمليةةف اللط، يةةف  جعلهةةه 
 ( .79ص:الاطي   اللي ط اللق،  الملصهات )

ان مةةتطل اللغةةف العط،يةةف ي،،غةة  ان ي ةة ن ا،م ذجةةه ليل،لةةو رةة   هن  يةةطأل ال،هايةة
االعمه  اللغف العط،يةف الرصةياف رة  اللةتطيل    ان ي،لعةت اةن اال ت اجيةف رة  اللع،يةط 

الن ااةةةلعمه  اال ت اجيةةةف رةةة  اللع،يةةةط ايشةةة   اهدقةةةه امةةةهم  ،ةةةين العهميةةةف  الرصةةةياف  
 يل،لو    اليصل ن الي اال تاف المطج ا من لتطيل اللغف العط،يف .

ان ي،ص  اال لمهم الي لعليم اللغف العط،يةف الرصةياف رة   هنيطأل ال،هايلذلك 
مةةتطل ان المطااة  التطااةيف اال ليةةف اال،لتاديةف  صةة ال الةي التطااةف الجهمعيةةف .  الةي ال

يع ت يل،لو الي اللاةته ،هلعط،يةف الرصةياف  ذلةك ،لعة تيهم الةي اال يةهط مةن االلرةه  
المقل،اف من القط ن ال طيم  االاهتيه ال،، يف الشطيرف  المةهي ط مةن القة   شةعطا  ةهن ام 
،يةةطا  ذلةةك الن  ه،ليةةف يهلةة  المطالةةف المل اةةيف ا يةةط رةة  ااةةلق،ه  مةةن يهلةة  المطالةةف 

 لتطج  ذل ال يهتا ر  االلره  الرصياف ،لتطج المال يهت التطاايف .اال،لتاديف    ل
 لأل ةةةةتاف مةةةةن اجةةةة  ال  ةةةة ف الةةةةي ،جةةةةهح امليةةةةف اللةةةةتطيل  مةةةةتأل لاقيقهةةةةه 

المطج ا   ال،ت من ال   ف الي مش  ت لتطيل رقو اللغف العط،يف   ةت ماةت الاهجةف 
لةةةذ  لشةةةبص العةةةهم ا اإليةةةهطتطااةةةف للعةةةطف مشةةة  ت لل ةةة ن ا ،ةةةه لطاةةةم  إجةةةطاء إلةةةي

م اين الق ا  ال عف ر  مهتا رقو اللغف  يطاد  لتطياةهه للاةهات،ه الةي طرة  ماةل أل 
ر  الجهمعهت العطا يةف   ةذل التطااةف  ان  ه،ةت رة  اةت ت   اآلتا يل،ف  ليهت اللط،يف 

 ر  ايط امليف اللي ط العلم  .  أ،هه ماه مف إال إم ه،يف ال،هاه
 البحث :  أىداؼ

اللغةف العط،يةف رة  رقةو   الي لعةطف مشة  ت لةتطيل مةهتايهتف ال،اه الاهل  
رةةة  الجهمعةةةهت العطا يةةةف مةةةن  جهةةةف ، ةةةط   اآلتا اللغةةةف العط،يةةةف ل ليةةةهت اللط،يةةةف  أ اةةةهم

 :   اآلليفان االادلف  اإلجه،فاللتطيايين  اليل،ف  ذلك من ب   
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المغػػة العربيػػة فػػي كميػػات التربيػػة  أقسػػاـالمشػػكالت التػػي توالػػو طمبػػة  مػػا
 في اللامعات العراقية عند دراستيـ مادة فقو المغة ؟  ابواآلد

المشػػكالت التػػي توالػػو التدريسػػييف عنػػد تدريسػػيـ مػػادة فقػػو المغػػة فػػي  مػػا
 في اللامعات العراقية؟  واآلدابالمغة العربية في كميات التربية   أقساـ

 مقترحات التدريسييف والطمبة لتطوير تدريس ىذه المادة . ما

 حدود البحث :
 يقتصر البحث الحالي عمى :       

فػػي  واألدبالمغػػة العربيػػة لكميػػات التربيػػة  أقسػػاـطمبػػة الصػػفوؼ الرابعػػة فػػي  .أ 
في  واآلداباللامعات العراقية الذيف يمثموف عينة البحث وىي كميات التربية 

 )وسط العراؽ ولنوبو( .
 . األقساـالذيف يدرسوف مادة فقو المغة في ىذه  التدريسييف .ب 
 ـ  0228-ـ 0227لدراسي العاـ ا .ج 

   :تحديد المصطمحات
   Problemالمشكمة  -1

 لغة : 
)شةةةة   ( : الشةةةة   : الشةةةة،و  الميةةةة   الجمةةةةة  اشةةةة ه   شةةةة        ةةةةت لشةةةةةه   
الشةةيدهن    شةةه    ةة   ااةةت م،همةةه صةةها،و .  الشةة ا   مةةن اليةةط  : مها،شةةع  اةةن 

 ( .=89ص  :) اليطي  االا م .  اش   االمط : الل،ل    ام ط اش ه  : ملل،اف
 اصطالحا :

م( ،ه،هةةةةه   اهلةةةةف لاةةةةت  لليلةةةة  ،ايةةةةه  تطااةةةةف    ا،هةةةةه ;;<6اطرهةةةةه )الةةةةطا   
 ( .:ص71صع ،ف لالهج الي ا  ) 
م( ،ه،هةةه  : أ  لةةتب  ا  لعييةة  ياةة   ،ةةين االاةةلجه،ف 7111اطرهةةه ) جةةه،ط 

 ( .718ص  61 لاقي  الهتف  )
  يعاة  اال،اةهن مةن م( ،ه،هه :     صةع ،ف ا  اةهد7111اطرهه ) الا طان 

 ( .=69ص 79ال ص   الي  تف ي ت ،ل  و  ) 

امه اللعطيف االجطاد  للمش لف ره   ة  اةهد  يعية  يل،ةف ا اةهم اللغةف العط،يةف 
رةةة   ليةةةهت اللط،يةةةف  االتا  رةةة  الجهمعةةةهت العطا يةةةف مةةةن رهةةةم مةةةهتا رقةةةو اللغةةةف العط،يةةةف 

  االيعه،هه .
   Teachingالتدريس  -0
اةةةمهاي   اطرةةةو ) الامةةةهت  -6 ( ،ه،ةةةو :  م  ةةةف يلرهاةةة  ريةةةو المةةةلعلم اةةةن 9=<6  ا 

يطية  المةةتطل مةة  الب،ةةطا اللعليميةةف لرةةها  ايجه،يةه  ،شةةييه ي،لهةة  ،لاقيةة  الةةتطل مةةن 
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ا لاةةةةةةةه  لقةةةةةةةةيم  ب،ةةةةةةةطات  الةةةةةةةة ان مةةةةةةةن الاةةةةةةةةل ك  القةةةةةةةتطات  المهةةةةةةةةهطات  االلجه ةةةةةةةةهت 
 ( .>61ص:6 االالعتاتات ا  لعتي   ل،ميف لهه   )

( ،ه،ةةو:  امةة  شةةه  جةة ء م،ةةو اطرةةف  جةة ء م،ةةو رةةن    جةة ء 9=<6اطرةةو )   ةة   -7
م،ةةةو ااةةةل    يطادةةة     جةةة ء م،ةةةو ايهاةةةيهت     ةةة   ةةةذا ياةةةلغط    لةةةه  لجعةةة  الياةةةط 

 (  67: ص>8 الاه لف ل،م  من ب   مي   ذا الت ط المعقت  )
امةةه اللعطيةةف االجطادةة  لللةةتطيل رهةة  :  ةة  امةة  يقةة م ،ةةو لتطياةةي  مةةهتا رقةةو 

،قصةت ا اةه  اليل،ةف الب،ةطات العلميةف  العمليةف ،هر ة  اليطادة   ا  مهةه  اللغف العط،يف
    مهيالعمل ،و من  اهد   يطاد   ااهلي  لغط  ال ص   الي ا تاف معي،ف .

 فقو المغة :  -3
( ،ه،و :  م،هج لل،اه االقطاد   صةر  يعةطف ،ةو مة ين 1><6)الصهلب  هاطره -6

ت المجةةةةه طا ا  ال،عيةةةةتا الشةةةةقيقف ا االج،،يةةةةف   اللغةةةةف اال    رصةةةةيللهه  ا  لهةةةةه ،هللغةةةةه
 بصهدص اص الهه    ا،،يف مرطتالهه  لطا ي،هه    ا،هصط لهجهلهةه    لية ط تالاللهةه 

 ( .77ص<7   متأل ا،مهدهه  طاءا   له،ف  )
،ه،و   العلم الذ  ياه   ال شف ان ااةطاط اللغةف  ( 6;<6القهتط ) ا،ت  هاطره -7

لةة  لاةةيط اليهةةه رةة  ايهلهةةه  معطرةةف اةةط لي ط ةةه    تطااةةف  ال  ةة ف الةةي القةة ا،ين ال
   ( .<: ص86  ا ط ه المبللرف تطااف لهطيبيف من جه،    صريف من جه،  ابط  )

 –ايةةةف لغةةةف –لرقةةةو اللغةةةف رهةةة  الل،اةةةط رةةة  تطااةةةف اللغةةةف  اإلجطادةةة امةةةه اللعطيةةةف 
رهمهةةةةه  لل  ةةةة ف الةةةةي ااةةةةطاط ه   لمهلهةةةةه  لي طالهةةةةه  القةةةة ا،ين البه ةةةةعف لهةةةةه ليلاةةةة،ي

  اللاق  ريهه  تطااف   ا ط ه المبللرف تطااف لهطيبيف  صريف .
 
 
 
 

 
 الفصؿ الثاني
 دراسات سابقة

 هنف رة   ة  ،اةه لط،ة     لةذا رقةت  ةمن ال،هايةالتطااهت الاه،ق ل ميف، طا 
  اال ا،ةو لةم  مةهلتطااةهت ذات الع  ةف ،م  ة   ،ايهر   ذا الرص  اط ه لعتت مةن ا

مشةة  ت لةةتطيل رقةةو اللغةةف    ااةةف اةةه،قف ل،ه لةةت الةةي ،اةة  م،هشةةطتط  مهيقةة  ،ةةين يةةتيه
الاهليةةف    ،مةةه  ت ذات الع  ةةف ،ةة،ع  ج ا،ةة  تطااةةلواةةتتا مةةن التطااةةه ا جةةت همةةه ل ،

رةة   ةةذا الرصةة   هنل،ةة  مةة،هج ال،اةةه ال صةةر  رقةةت ا لصةةط ال،هايةةان ال،اةةه الاةةهل  ا
مةن التطااةهت  هنال،هاية الم،هج ال صر  ر  ال،اه    أرةهت الي التطااهت الل  ال،عت
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   ابليةةةةةهط ال اةةةةةهد   إجطاءالةةةةةوالاةةةةةه،قف رةةةةة  لصةةةةةميم م،هجيةةةةةف ال،اةةةةةه    ،عةةةةة  مةةةةةن 
 الم،ها،ف . اإلاصهديف

  :   اآلل اط  لهذل التطااهت الي  ر   يول  ريمه 
 
 اط ،يف  : فأة  تطاا 

 ـ 0220دراسة اللرلري  
ومقترحػػات اإلعداديػػة فػػي العػػراؽ ) مشػػكالت تػػدريس المطالعػػة فػػي المرحمػػة 

 ةذل التطااةف رة  جهمعةف ،غةتات /  ليةف اللط،يةف ) ا،ةن طشةت (   ه،ةت  أجطيةت  (وعالليا
 .  اإلاتاتيفلط م لعطف مش  ت لتطيل مهتا الميهلعف  ر  المطالف 

( متطاةةةةه 6:9( متطاةةةةه  متطاةةةةف   مةةةة،هم )9<8ل  ،ةةةةت اي،ةةةةف التطااةةةةف مةةةةن )
 ااتاتيةةةةف مةةةةن مطا ةةةة   ( متطاةةةةف يه، يةةةةف;61( متطاةةةةف ابليةةةةط ا اشةةةة اديه مةةةةن )791 )

الماهر هت الةي ه     ) ،غةتات   ،ي،ة أل   ال،صةطا (   ااةلعم  ال،هاةه االاةل،ه،ف اتاا 
ال،هاه معهم  اطل،هي ،يطا ن    معهتلةف  االعم ل،ايو    لمعهلجف ال،يه،هت ااصهديه 

ات المش لف    مط،   ه     ال  ن المد       ت اارط ال،اةه اةن اةتا ،لةهدج م،هةه : 
ال اةةهد  اللعليميةةف المصةةها،ف ليطادةة  اللةةتطيل    ةةعف  ةةتطا اليل،ةةف القطاديةةف رةة   لةةف 

 (.  78-68ص  67المطاا  التطاايف الاه،قف . )
 
 

   ألنبية ةدراس -ب
 ـ 1971(:   Wilkinsonدراسة ) ولكنسوف 

 ةذل التطااةف رة   ام،يةه     ه،ةت لةط م لعةطف ،عة  مشة  ت لةتطيل  أجطيت
يةةف طيريةةف رةة   ةةط   ام،يةةه . اذ  ه،ةةت المتطاةةف متطاةةف تي،يةةف الجغطاريةةف رةة  متطاةةف يه،  

( يهل،ةةةه ا،اصةةةطت 9:1لةةةتيط ه ال ،ياةةةف الم اةةةتا رةةة   ام،يةةةه .   ةةةهن اةةةتت ي ،هةةةه ) 
( اةة،ف    مةةتا التطااةةف ريهةةه بمةةل اةة، ات .ياةةلعت اليل،ةةف رةة  76-67اامةةهط م ،ةةين )

 ات لياةةةلعت  لةةةة) الاةةة،لين اال ليلةةةين التاء االملاةةةهن اللقليةةةت  . يةةةم ي ملةةة ن يةةة ه اةةة،
G.C.E.O love  يل،ةةةةف  ةةةةذل المتطاةةةةف لط،ةةةة ا   ،ةةةةط ا رةةةة  مجلمعةةةةهت صةةةةغيطا  )

 مع  لةةف  اليهلمةة ن اال ،هالاةةتاه اللةة  لجةةط  رةة   ةةطيلهم .ااةةلعملت التطااةةف المةة،هج 
اةتا  إلةي.  ل صةلت التطااةف شة  ت اللتطياةيف لمةهتا الجغطاريةفال، ط  رة  لقصة  الم

اةهد  اللعليميةف رة  لةتطيل الجغطاريةف    ا تاةهم الصةف ،لهدج م،هه : اتم ااةلعمه  ال  
،هليل،ةةةف    ا ةةةيطاط اليل،ةةةف الةةةي الارةةة  ال،،غةةةهد  للجمةةة  ،هللغةةةف اال، لي يةةةف    اللغيةةةط 
الاةةةةطي  للمتطاةةةةين  المغلةةةةط،ين  االلجه ةةةةهت العتاديةةةةف مةةةةن اةةةةتت مةةةةن اليل،ةةةةف لهةةةةم .  ) 

 ( . 669-9:ص ;9
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   ة الحالية :والدراس الدراستيف السابقتيف الموازنة بيف 
 التطااةةلين ،ةةين للةةك  هنال،هايةة  ا ن   التطااةةلين الاةةه،قلين ،عةةت ان لةةم اةةط  

الةي  إجمهلهةه التطااف الاهليف من ب   ل  يب ،قهي اللشه،و  االبل ف  الل  يم ةن 
 : الل ال،ا  

أ  جميعهةةةةةه تطااةةةةةهت ماةةةةةايف ميتا،يةةةةةف للعلةةةةة  ،مشةةةةة  ت  التطااةةةةةلين  الاةةةةةه،قلين  .6
   التطااةف الاهليةف   الج،،يةفاللغةهت  أ   من رط   اللغةف العط،يةف صع ،هت لتطيل رط 

 للر  م   ذل التطااهت ر    ،هه تطااف ميتا،يف ماايف .
اه لةةةةةةت لعةةةةةةةطف صةةةةةةةع ،هت ا   إذ ال ةةةةةةةتافم،اةةةةةةجمف التطااةةةةةةلين  الاةةةةةةةه،قلين     .7

مشةةة  ت لةةةتطيل رةةةط  مةةةن رةةةط   اللغةةةف العط،يةةةف رةةة  الق ااةةةت  الميهلعةةةف    تطااةةةف ) 
 (   7117 الجطجط 

لعةطف اةتت مةن م،هةه . ر ةهن الهةتف هره تر   ابللرت رقت   الج،،يفالتطااف   أمه .8
  ط   ام،يه    مش  ت لتطيل الجغطاريف ر  يه، يف طيريف

التطااف الاهليف رقت  ه،ت لط م لعطف مشة  ت لةتطيل مةهتا رقةو اللغةف العط،يةف  أمه .9
 . اليل،ف ناللتطياييمن  جهف ، ط   اآلتا اللغف العط،يف ل ليهت اللط،يف  أ اهمر  
الصةةةع ،ف لرةةةط   ااةةةت مةةةن  جميعهةةةه تطاةةةت المشةةة لف ا التطااةةةلين  الاةةةه،قلين       .:

التطااف الاهليف رقت  ه،ت لط م لعطف مشة  ت لةتطيل مةهتا  أمهرط   اللغف العط،يف   
 رقو اللغف العط،يف .

) الجطجةةةط    طااةةةف المطالةةةف اليه، يةةةف  ت  ي،قةةةت الةةةي التطااةةةلين  الاةةةه،قلين      .;
 ( .  6><6(    تطااف ) ل ،ا ن7117

اللغةةف العط،يةةف رةة   ليةةهت اللط،يةةف  أ اةةهمامةةه التطااةةف الاهليةةف رقةةت ي،قةةت الةةي يل،ةةف  .>
 ر  الجهمعهت العطا يف .  اآلتا 

،ايهةةه    أ ةةتافجميعهةةه االاةةل،ه،ف اتاا للاقيةة  التطااةةلين  الاةةه،قلين    ااةةلعملت  .=
،ايهةةه اذا ااةةلعملت االاةةل،ه،ف  أتاالتطااةةهت الاةةه،قف رةة   للرةة  التطااةةف الاهليةةف مةة  ا

 . أ تارههللاقي   أتاا

،لةةهدج ملقهط،ةةف مةةن ايةةه  جةة ت  ةةعف لةةتأل  إلةةيالتطااةةلين  الاةةه،قلين    ل صةةلت  .<
اليل،ف ر  رط   اللغف العط،يف الل  ل،ه للهه التطااةهت الاةه،قف     جة ت  ةعف  ةه ط 

   . ر  يطاد  لتطيل  ذل الرط  

 
 لثالثالفصؿ ا

لراءاتومنيلية البحث   وا 
لغةةط  لاقيةة   هنا الرصةة   صةةره ل جةةطاءت اللةة  ال،عهةةه ال،هايةةيل ةةمن  ةةذ 
.   ةةت ل ةةمن  ةةذا الرصةة  مجلمةة  ال،اةةه    اي،لةةو     يريةةف ابليةةهط  ،ايهمةةه  أ ةةتاف
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جطاءاتالعي،ف    الملميلةف ،هالاةل،ه،ف   يريةف اللاقة  مةن صةت هه  ي،هلهةه  التااااةتات   ا 
رةة   هناإلاصةةهديف  الااةةه،يف اللةة  ااةةلعملهه ال،هايةةتاا ال،اةةه    ال اةةهد     لي،يةة  ا

 لالي  ال،لهدج .
 منيج البحث : 

يل،ةف للمه  هن  تف ال،اه الاهل  لشبيص مش  ت لتطيل مهتا رقو اللغةف 
رة  الجهمعةهت العطا يةف مةن  جهةف ، ةط   اآلتا اللغف العط،يةف رة   ليةهت اللط،يةف  أ اهم

 ةةذا ال،اةةه  ةة  المةة،هج  إلجةةطاءات،ةةف . رةةهن مةة،هج ال،اةةه الم،هاةة  اللتطياةةيين  اليل
ال صةةر  الةةذ  اليل  ةةف ا،ةةت لاتيةةت م مةةب المشةة لف   صةةرهه  صةةره الميةةه رقةةي   ،ةة  

( .  مةةه ا،ةةو يهةةتف 1;ص  =يلعةةتأل ذلةةك الةةي ماه لةةف ال،اةةه اةةن ااةة،ه،هه الاقيقيةةف )
   الاقةةةةهد  الةةةةي  صةةةةف  ةةةة ا ط   ا  ااةةةةتاه ا  اشةةةةيهء معي،ةةةةف    جمةةةة  المعل مةةةةهت 

( .  ةةذا المةة،هج يعلمةةت اليةةو ال،ةةهاي ن رةة  الاصةة   الةةي 9ص<6 الم ا ةةهت ا،هةةه)
معل مةةةهت  اريةةةف  ت يقةةةف اةةةن ال ةةةه طا م  ةةة   الةةةتطل    لل ةةةمن التطااةةةف ال صةةةريف 
تطااةةف الاقةةهد  الطا ،ةةف الملعلقةةف ،ي،يعةةف  ةةه طا ا  م  ةةف ا  مجم اةةف مةةن ال،ةةهل ا  

 هنرةةةو رةةة  جمةةة  الاقةةةهد  رقةةةي   اذ ان ال،هايةةةاالاةةةتاه .   ةةةذا المةةة،هج الياصةةةط ا تا
يل،ه   ال،يه،هت اللة  جمعهةه ،هللالية   اللراةيط   ل ة  ،اةلعملهه رة  ل  ةيب مجم اةف 

 ( .98ص 87من االطل،هيهت المالملف ،ين ال  ا ط )
 : األصمي: تحديد ملتمع البحث  أوال 

   ليةهت يل  ن مجلمة  ال،اةه الاةهل  مةن لتطياةي  مةهتا رقةو اللغةف العط،يةف رة
اللط،يةةةةف  االتا  المل ةةةةم،ف ا اةةةةهمه للغةةةةف العط،يةةةةف  المةةةة  اين الةةةةي امةةةة م الجهمعةةةةهت 
العطا يف .  يشم   ذلك يل،ف ا اهم اللغف العط،يف )المطالف الطا،عةف ( رة   ليةهت اللط،يةف 

  االتا  .
 وعميو فاف ملتمع البحث يتالؼ مف : 

ه الاةةةهل  ،يل،ةةةف مجلمةةة  اليل،ةةةف : يلميةةة  مجلمةةة  اليل،ةةةف االصةةةل  رةةة  ال،اةةة
الصر ف الطا،عةف رة   ليةهت اللط،يةف  االتا  رة  جهمعةهت القيةط  الةذين ا،هة ا مرةطتات 

( يهل،ةه  يهل،ةف     ةم يل  اة ن ،ةين ;:;8مهتا رقةو اللغةف العط،يةف     ةت ،لةه اةتت م )
(  ليةةةف لط،يةةةف 81 ليةةةهت اللط،يةةةف  االتا  رةةة  الجهمعةةةهت العطا يةةةف ال،ةةةهله اةةةتت  ليهلهةةةه )

(  ليهت اتا    م  اةف ،ةين ماهر ةهت القيةط . =(  ليف لط،يف  )77 ا   ) اتا     ،
 ( .6جت   )

مجلمةة  اللتطياةةيين : يلميةة  مجلمةة  التطااةةف الاهليةةف ،لتطاةة  مةةهتا رقةةو اللغةةف 
العط،يةةف الةةذين يتطاةة ن الم  ةة اهت الرقهيةةف المقةةططا للصةةف الطا،ةة  رةة   ليةةهت اللط،يةةف 

( لتطياةةيه     ةةم يل  اةة ن ،ةةين >8،لةةه اةةتت م ) االتا  رةة  الجهمعةةهت العطا يةةف     ةةت 



 9002/ مجلة ديالى                                         العدد الثامن والثالثون                                                 

 

 
 

654 

ا اةةةةهم اللغةةةةف العط،يةةةةف رةةةة   ليةةةةهت اللط،يةةةةف  االتا     ، ةةةةطا لقلةةةةف اةةةةتت م   لةةةةذا االمةةةةت 
 (  6)اي،ف ال،اه . جت   هالمجلم  االصل  لي  ، هنال،هاي

 
 (1لدوؿ )

والطمبة  فالتدريسييوعدد  واآلداباللامعات العراقية وكميات التربية  أسماء
 فييا 

الكمية التي فييا طمبة  المحافظة  اللامعة  المنطقة 
الصؼ الرابع قسـ المغة 

 العربية 

عدد 
 التدرسييف 

عدد 
 الطمبة 

 تربية البصرة     - أ البصرة البصرة اللنوبية
 اداب البصرة     _

 ت_تربية ميساف 

0 
0 
1 

158 
112 
106 

 106 0 تربية ذي قار  ذي قار ذي قار

طى
وس

ال
 

 اال 
رات

)الف
 ) 

سط
و

 

 الديوانية القادسية 
 

 المثنى  

 تربية القادسية  - أ
 اداب القادسية - ب

 تربية المثنى  - ت

0 
0 
1 

010 
112 
98 

 تربية الكوفة لمبنات  - أ النلؼ  الكوفة 
 اداب الكوفة  - ب

1 
0 

119 
102 

 146 0 تربية كربالء  كربالء  كربالء 

 تربية بابؿ  - أ الحمة  بابؿ 
 اداب بابؿ * - ب

1 
- 

140 
- 

 192 - تربية واسط  واسط  واسط 

ى 
سط

الو
ط  

وس
) ال

ي (
مال
لش
ا

 

 تربية ) ابف رشد (  - أ بغداد  بغداد 
 اداب بغداد  - ب
 التربية لمبنات  - ت

0 
0 
0 

055 
156 
111 
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 تربية المستنصرية  - أ بغداد  المستنصرية 
 اداب المستنصرية  - ب

0 
0 

161 
143 

 تربية االنبار - أ االنبار  االنبار 
 اداب االنبار  - ب
 بنات  التربية لم - ت

0 
1 
0 

143 
101 
40 

 100 1 تربية ديالى  ديالى  ديالى  

صالح  تكريت 
 الديف 

 تربية تكريت  - أ
 التربية لمبنات  - ب
 تربية سامراء  - ت

1 
1 
1 

65 
59 
54 

 الشمالية 
* 

 103 1 تربية كركوؾ  التاميـ  كركوؾ 

 110 1 تربية السميمانية  السيممانية  السميمانية 

 ية الموصؿ ترب - أ نينوى  الموصؿ 
 اداب الموصؿ  - ب

0 
0 

119 
196 

 143 1 تربية صالح الديف  اربيؿ  صالح الديف 

 7-44    الملموع 
((37)) 

3656 

. وذلػػػؾ لصػػػعوبة  الػػػذىاب  إلييػػػا  وال  يولػػػد الم،يقةةةف الشةةةمهليف  هن*ااةةةل،عت ال،هايةةة
 لمباحثيف  أصدقاء أو أقارب   ىناؾ . 

 
 

 ثانيا": عينتا البحث
 
 مبة:ػ عينة الط1

،هليل،ةةةف للصةةةف ،ت ةةةف لغةةةط  ،،ةةةهء اتاا ،اةةةه بهصةةةف العينػػػة االسػػػتطالعية :  - أ
العي،ةةةةف االاةةةةلي ايف ،ايةةةةه ل ةةةة ن مميلةةةةف للمجلمةةةة   هن،لهدجهةةةةه   اةةةةتت ال،هايةةةة
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،هليطيقةةةف  ابلةةةهطا ال،هايةةةهن االصةةةل   ماققةةةف لمليل،ةةةهت ال،اةةةه الاةةةهل  . لةةةذا 
 (  7يف . جت   )( يهل،ه  يهل،ف من يل،ف ا اهم اللغف العط،669العش اديف )

 (0لدوؿ )*   
طمبة المرحمة الرابعة في قسمي المغة العربية لكميتي التربية )ابف رشد (  إعداد

 لامعة بغداد ، وكمية التربية / لامعة القادسية وىما يمثالف العينة االستطالعية.
 عدد العينة االستطالعي  عدد الطمبة الكمي  الكمية  ت

 54 055 التربية ) ابف رشد(   .1

 62 010 التربية ) القادسية (   .0

 114 467 الملموع  

الةةةي ارةةةطات العي،ةةةف االاةةةلي ايف اةةةناال مرل اةةةه يلعلةةة  ،مشةةة  ت  هنال،هايةةة   ةةةت  جةةةو  
لتطيل مهتا رقو اللغف العط،يف  الل   اجهلهم ب   تطاالهم  ذل المةهتا  الاة،  ال ريلةف 

 ( . 6للذلي   ذل المش  ت . ) ملا   
 الطمبة االساسية :عينة  -ب

،عةةةت لاتيةةةت مجلمةةة  اليل،ةةةف االصةةةل   ااةةةل،عهت ارةةةطات العي،ةةةف االاةةةلي ايف لةةةم ابليةةةهط 
( يهل،ةةةه  يهل،ةةةف مةةةن يل،ةةةف ا اةةةهم اللغةةةف العط،يةةةف رةةة   ليةةةهت اللط،يةةةف  االتا  رةةة  >;9)

 الجهمعهت العطا يف  ،هليطيقف العش اديف لي  ، ا اي،ف ال،اه االاهايف . 
                           

 
 
 

 (3لدوؿ )        
 األساسيةعينة الطمبة  أعداد

 عدد افراد عينة الدراسة  اللامعة / الكمية  ت

 81 لامعة بغداد / التربية )ابف رشد(  1

 71 لامعة بابؿ / كمية التربية  0

 73 لامعة القادسية  / كمية التربية  3

 61 لامعة القادسية / كمية االداب  4
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 63 صرة / كمية التربية لامعة الب 5

 61 لامعة البصرة / كمية االداب  6

 59 لامعة الكوفة / كمية التربية لمبنات  7

  469 الملموع  

 
 
 عينة التدريسييف : وتشمؿ   -0
مةةن اجةة  ال  ةة ف الةةي مشةة  ت لةةتطيل مةةهتا رقةةو اللغةةف العينػػة االسػػتطالعية :  -أ

 ف الةةي المقلطاةةهت اللةة  يط ،هةةه م،هاةة،ف العط،يةةف  مةةه يطا ةةه اللتطياةةي ن  لغةةط  ال  ةة
رةةة   لليةةة يط لةةةتطيل  ةةةذل المةةةهتا رةةة  ا اةةةهم اللغةةةف العط،يةةةف رةةة   ليةةةهت اللط،يةةةف  االتا 

: مهمشةةة  ت لةةةتطيل مةةةهتا رقةةةو  اةةةناال   ةةة   هنالجهمعةةةهت العطا يةةةف   رقةةةت  جةةةو ال،هايةةة
اشة اديه مةن   ةذل العي،ةف هن.   ت ابلةهط ال،هايةاللغف العط،يف  مه يطا ه لتطياي  المهتا ؟

لتطياةة  المةةهتا رةة   اةةم  اللغةةف العط،يةةف رةة   ليةةف اللط،يةةف / جهمعةةف القهتاةةيف     ليةةف 
( لتطياةين الجة  >االتا  / جهمعف ال  رف     ت ،لةه اةتت ارةطات العي،ةف االاةلي ايف )

 .يغف اال ليف الال،ه،ف اللتطيايينااتات الص
تطيل االاهايف  لةي    اي،ف الل لمه  هن اتت ارطات : األساسية فالتدريسييعينة  -ب

( =7مةةةهل،قي مةةةن  ةةةذا العةةةتت اي،ةةةف ااهاةةةيف     ةةةت ،لةةةه اةةةتت م ) هنال،هايةةة رقةةةت االمةةةت
لتطياةةةيه لي  ،ةةة ا اي،ةةةف ال،اةةةه االاهاةةةيف   ةةةم يل  اةةة ن ،ةةةين ا اةةةهم اللغةةةف العط،يةةةف رةةة  

 ( .9 ليهت اللط،يف  االتا  ر  الجهمعهت العطا يف . جت   )
 
 (4لدوؿ ) 

المغة العربية في كميات التربية  أقساـفي  األساسيةعينة التدريسييف  أفراد إعداد
 واآلداب في اللامعات العراقية 

 العينة  اللامعة / الكمية  ت

 0 لامعة بغداد / كمية التربية )ابف رشد(  1

 1 لامعة بغداد / كمية التربية لمبنات 0

 0 اللامعة المستنصرية / كمية التربية  3

 1 المستنصرية / كمية االداب  اللامعة 4
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 1 لامعة االنبار / كمية التربية لمبنات 5

 0 لامعة القادسية / كمية التربية 6

 1 لامعة القادسية / كمية االداب  7

 0 لامعة الكوفة / كمية التربية لمبنات  8

 0 لامعة الكوفة / كمية االداب  9

 1 لامعة تكريت / كمية التربية 12

 0 البصرة / كمية التربية لامعة 11

 0 لامعة البصرة / كمية االداب  10

 0 لامعة الموصؿ / كمية التربية 13

 0 لامعة الموصؿ / كمية االداب  14

 1 لامعة ديالى / كمية التربية 15

 1 لامعة كربالء / كمية التربية 16

 0 لامعة بابؿ / كمية التربية 17

 1 ةلامعة ذي قار / كمية التربي 18

 08 الملموع 

 
 :البحث  أداةثالثا : 

لاةةتت االتاا ،ااةة  ي،يعةةف  ال،اةةه  ماةةلل مهلو   الن ااةةلعمه  االتاا الم،هاةة،ف يةةنت  
الةةي ،لةةهدج اةةليمف    ،مةةه ان التطااةةف الاهليةةف لةةط م لعةةطف مشةة  ت لةةتطيل رقةةو اللغةةف 

الجهمعةةةةهت العط،يةةةةف لةةةةتأل يل،ةةةةف ا اةةةةهم اللغةةةةف العط،يةةةةف رةةةة   ليةةةةهت اللط،يةةةةف  االتا  رةةةة  
ه رةة  مةةان االاةةل،ه،ف  ةة  االتاا الطدياةةيف للاقيةة  ا ةةتاف ،ايه هنيةةطأل ال،هايةةالعطا يةةف   

الاصةة   الةةي المعل مةةهت  معطرةةف ب،ةةطات اليم ةةن الاصةة   اليهةةه ، اةةهد  ابةةطأل . 
  يهتا الي ا،و : 

ا،اةةةة  اتاا لجمةةةة  المعل مةةةةهت ال  مةةةةف للاقيةةةة  ا ةةةةتاف ال،اةةةةه   ل  ،ةةةةو يلةةةةيب         - أ
 (  >>ص88ي  ل جه،ف ان االادلف ،اطيف  صطااف .) رطصف للمالج
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  ة  يعية  الماةلرل  الاطيةف ال هملةف رة  االجه،ةف اةن االاةدلف الم جهةف اليةو ت ن 
 .(8;7ص  66المالرل  ل،راو ،ت ف ) لطتت ا  لهي   ر   ط ف يبلهط ه

صةهت ج ة يعت  ايلف مهمف لجم  ال،يه،هت من ا ،ط اتت مم ن مةن االرةطات مة  اال ل      
 (   91: 61،هلجهت ا  ال  ت  الل هليف )

 (  <:ص 88ت ة اه لف لالي  ،لهدجو ااصهديه )       

يعةةت مةةن ا يةةط ات ات ال،اةةه شةةي اه لاةةه لف لي،يقةةو الةةي مجم اةةهت  ،يةةطا رةة   - ةةة 
 ( . 7:9ص< من  صيط )

ال،اه الاهل     لعطف مش  ت لةتطيل مةهتا رقةو اللغةف العط،يةف رة    تف لمه  هن 
ااةل،ه،ف ااةلي ايف  هن   ليةهت اللط،يةف  االتا  رقةت  جةو ال،هايةهم اللغف العط،يةف رةا ا

 اللةة  يم ةةن ، ااةةيلهه ،،ةةهء االاةةل،ه،ف المغلقةةف ماةةلريتا مةةن المعل مةةهت اللةة  اصةةلت 
اليهةةةه مةةةن االاةةةل،ه،ف االاةةةلي ايف    مةةةن االت،يةةةهت ذات الصةةةلف ،م  ةةة   ال،اةةةه   

 ا،  م،رطتا من للك المش  ت . من التطااهت الاه،قف الل  اهلجت ج  

رقةةةةطا ( ) مشةةةة لف ( ،صةةةةيغف ا ليةةةةف 91 ،ليجةةةةف لةةةةذلك رقةةةةت لةةةةم الل صةةةة  الةةةةي ) 
( رقةةةةةطا ) مشةةةةة لف ( ،صةةةةةيغف ا ليةةةةةف 91ل اةةةةةل،ه،ف الم جهةةةةةف الةةةةةي لتطياةةةةةي  المةةةةةهتا . )
ا اء  ة  رقةطا ي يةف     ة  ال،هايةهن ل ال،ه،ف الم جهف الي يل،ف ا اهم اللغةف العط،يةف 

)    ل جه،ةةةف يبلةةةهط م،هةةةه الماةةةلجي  ال،ةةةتي  الم،هاةةة  للمشةةة لف   ةةة   ،ةةةتاد  ملتطجةةةف
 ( .مش لف طدياف ( ) مش لف يه، يف (  ) اللش   مش لف 

: يعةطفف الصةت  ،ه،ةو  ةتطا االتاا الةي  يةهل مه  ةعت الجلةو  صدؽ اداة البحػث - أ
الةةي  االمةةت ال،هايةةهن ( .  لغةةط  لاقيةة  صةةت  اتاا ال،اةةه   رقةةت <=8 ص >6)

صةةةةت  ال ةةةةه ط  لةةةة تاا    ذلةةةةك ،عط ةةةةهه الةةةةي مجم اةةةةف مةةةةن الب،ةةةةطاء ااةةةةلبطاج ال
(ب،يةطا مةن اجة  67 الملبصصين ،هللغف العط،يف    يطادة  لتطياةهه    ،لةه اةتت م )

ا،ةةةتاء اطادهةةةم  مقلطاةةةهلهم رةةة  الا ةةةم الةةةي مةةةتأل صةةة ايف رقةةةطات االاةةةل،ه،لين لقيةةةهل 
 (8مهااتلو لقيهاو . ملا  )

 ( ب،ةةةطاء رةةةه يط مةةةن<صةةةلت الةةةي م ارقةةةف )الرقةةةطات اللةةة  ا هنت ال،هايةةة االمةةة
صةةيه ف ،عةة  الرقةةطات ،،ةةهء الةةي ل جيةةو  هنالرقةةطات الصةةهلاف . لةةذا رقةةت ااةةهت ال،هايةة

،عةةة  الب،ةةةطاء   ا  اةةةذف ،ع ةةةهه   ا  تمةةةج الرقةةةطات الملشةةةه،هف . ،ةةةذلك رقةةةت اصةةة،ب 
جهةةةف ( رقةةةطا م  =8رقةةةطا لللتطياةةةيين   ) (>7اةةتت رقةةةطات االاةةةل،ه،ف ،صةةةيغلهه ال،ههديةةةف )

 . مه أتاا ،ايهمن صت   هنل،ف    ،هذا االجطاء لاق  ال،هايللي
 
 

 ثبات اداة البحث : -ب
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يعت الي،هت من صرهت ات ات القيهل الل  يعلمت اليهه رة  ال،اة ه .  ي،ةهت 
االتاا يع،ةةة  ا،مةةةه لميةةة  ااةةةلقطاطا  لقهط،ةةةه رةةة  ال،لةةةهدج ا،ةةةت ااةةةهتا لي،يقهةةةه الةةةي العي،ةةةف 

( يهل،ةه 1:اتاا ال،اه رقت لم لي،يقهه الةي ) ( .  لااه  ي،هت:89ص  <6،راهه )
 يهل،ف من يل،ف ا اهم اللغف العط،يف ر   ليهت اللط،يف  االتا  رة  الجهمعةهت العطا يةف 

لي،ية  االاةل،ه،ف  ااةهت  ال،هايةهن ( يهل،ف . ،عةت ااة، اين 71( يهل،ه  )81   ، ا   )
:  >6،يطاةةةة ن  )الةةةةي العي،ةةةةف ،راةةةةهه    لةةةةم ااةةةةه  معهمةةةة  الي،ةةةةهت ،معهمةةةة  اطل،ةةةةهي 

(   ة  ،اة،ف ي،ةهت اهليةف ،هل،اة،ف الاةل،ه،ف <=.1( .   ت ،له ي،هت االبل،هط )8=6ص
(   ةة  ،اةة،ف اهليةةف  ةةذلك .  ،عةةت ان ;=.1اللتطياةةيين   ي،ةةهت ااةةل،ه،ف اليل،ةةف ،لغةةت )

ان االاةةل،ه،لين اصةة،اله  هن ةةه ط   الي،ةةهت ل اةةل،ه،لين    جةةت ال،هايةةلاقةة  الصةةت  ال
 ( . ; :ال،ههديف .) ملا  جه  لين ،صيغلهمه 

 تطبيؽ اداة البحث : -ج
مةةةن صةةةةت  االتاا  ي،هلهةةةةه لةةةم لي،يقهةةةةه الةةةةي ارةةةطات اي،ةةةةف ال،اةةةةه  اللو ةةةةت،عةةةت 

( يهل،ةه >;9( لتطياةيه    )>8االاهايف المشم لف ،هلتطااف جميعهه    ال،ةهله اةتت ه )
 لف ،هل،اةه  يهل،ف من يل،ف الصف الطا،  ر  ا اةهم اللغةف العط،يةف رة  ال ليةهت المشةم

للق  ارةطات يالي ان  هن  ت اطص ال،هاي =711/:/:6-م =9/711/>6ن للمتا مه،ي
العي،ةف مةن لتطياةيين  يل،ةف الةي الةط م مةن اجةم العي،ةف  ل،هاةت ه جغطاريةه   م  ةاف 
لهةةةةةم ا ةةةةةتاف ال،اةةةةةه    ا ميلةةةةةو  ا  لةةةةةو الم،هشةةةةةطا ،ه اةةةةةهم اللغةةةةةف العط،يةةةةةف جميعهةةةةةه   

ل،ه،ف     ةةةط طا الله ةةةت مةةةن االجه،ةةةف ال هملةةةف اةةةن  ل  ةةةيب يطيقةةةف االجه،ةةةف اةةةن االاةةة
 الرقطات جميعهه .
 :  اإلحصائيةرابعا : الوسائؿ 
 ال اهد  االاصهديف االليف : هناالعم  ال،هاي
 معهم  اطل،هي ،يطا ن لااه  معهم  الي،هت  -6
 )مب ل( ) مب ص(  –ن مب ل ص              

 ةةةةةةةةةةةةةط = ةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ([   7)مب ص( – 7([ ] ) ن مب ص 7)مب ل( – 7])ن مب ل  
 ايه ان ط= معهم  اطل،هي ،يطا ن .

 ن= اتت االرطات     
 ل  ص =  يم الملغيطين        

 ال اي المطجب  -7
 x 6 8+تx 7 7+ تx 8 6ت          

 ال اي المطجب = ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 ج ت م                            



 9002/ مجلة ديالى                                         العدد الثامن والثالثون                                                 

 

 
 

666 

 = ل طاط ال،تي  اال   ) مش لف طدياف (   6ايه ان : ت
 = ل طاط ال،تي  اليه،  ) مش لف يه، يف (   7ت         
 = ل طاط ال،تي  اليهله ) اللش   مش لف (   8ت 
 د  الي يف  يمه ارلطا يف    :ال   ،تي  من ال،ت اايي ال،هايهن   ت 
 (    ( تطجهت لل،عت اال   ) مش لف طدياف8)-
 تطجلهن لل،عت اليه،  ) مش لف يه، يف (  -
 (  8<ص  6تطجف  ااتا لل،عت اليهله ) اللش   مش لف (  ) -
الةة  ن المدةة   : ل،يةةهن القيمةةف ال،اةة،يف ل ةة  رقةةطا مةةن رقةةطات االاةةل،ه،ف  ل رةةهتا م،ةةو  -8

 ر  لرايط ال،لهدج .
 ال اي المطجب                               

 X  611لمد   =    ةةةةةةةةةةةة   ال  ن ا       
 (   87ص  67)    التطجف القص أل        

 الفصؿ الرابع
 عرض النتائج وتفسيرىا

يل ةةةمن  ةةةذا الرصةةة  اط ةةةه لل،لةةةهدج اللةةة  ل صةةة  اليهةةةه ال،اةةةه الةةةي  رةةة  
الملعلقةةف ،هل شةةف اةةن مشةة  ت لةةتطيل مةةهتا رقةةو اللغةةف العط،يةةف رةة  الجهمعةةهت  أ تارةةو

ط اللتطيايين  اليل،ةف    المقلطاةهت ال  مةف للية يط لةتطيل  ةذل العطا يف من  جهف ، 
 المهتا .

 ر  لالي  ،لهدج ال،اه . هنال،عهه ال،هاي ريمه يهل  البي ات الل  
ل ةةةطاطات اال  ان الي يةةةف ل ةةة  رقةةةطا مةةةن رقةةةطات االاةةةل،ه،ف   ةةة    مشةةة لف  ااةةة  -6

اتا ل   رقةطا    ،هةه طدياف      مش لف يه، يف      اللش   مش لف    اا،ت تطجف ال
المد   ،هايهء ي ه تطجهت لل،تي  اال     مش لف طدياف      تطجلين لل،تي  اليةه،  
  مش لف يه، يف      تطجف  ااتا لل،تي  اليهله   اللش   مش لف   .  ا ملت الرقةطات 
جميعهةةةه الةةةي  ةةةذا الشةةة      ل ةةة  رقةةةطا  ةةةمن مجهلهةةةه رةةة  االاةةةل،ه،لين . يةةةم طل،ةةةت 

ه ليةةةةه مةةةةن االةةةةي تطجةةةةف اةةةةتا    ن مدةةةة   الةةةةي ات،ه ةةةةه   مةةةةه م  ةةةةب رةةةة  الرقةةةةطات ل،
 ( .67   66   61  <  =  >الم ا  )

 الرقطات ل،ه ليه  من االي تطجف اتا    ن مد   الي ات،ه ه هطل، -7
ايقلصةةةط اللراةةةيط  الم،ه شةةةف للمشةةة  ت اللةةة  لشةةة   االةةةي تطجةةةف اةةةتا  اللةةة   -8

     (  اةةةةةت االةةةةةةي      1=.;<(    ن مدةةةةة   )1<.7ا،اصةةةةةطت تطجةةةةةف اةةةةةتلهه ،ةةةةةين )
 (  ات ات،ي ا،ت اليل،ف . :<.1=(    ن مد   )7.97)

( 78.:<(    ن مدةةة   ):=.7اللةةة  ا،اصةةةطت تطجةةةف اةةةتلهه ،ةةةين )المشةةة  ت  الةةةي 
ا،ةت اللتطياةيين  اللة  ل يةت  أت،ةي(  اةت 1.87>(    ن مدة   )7.61 ات االةي    )
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لم اللقتيط الي ية  الةذ    ة  (     المل اي الااه،  لا7.111تطجف اتلهه الي )
مةةةن المشةةة  ت رةةة   الالةةةيال،صةةةف  هنت    ،هةةةذا االجةةةطاء االمةةةت ال،هايةةةالرقةةةطا أمةةةهم

 اللرايط  الم،ه شف .

 نتائج استبانة الطمبة :ا ال : 

( رقةةةةطات ملعلقةةةةف 61اشةةةةلم   ةةةةذا المجةةةةه  الةةةةي )مشػػػػكالت ملػػػػاؿ الطمبػػػػة :  -6
اللغةةف العط،يةةف رةة   ليةةهت اللط،يةةف  أ اةةهم،مشةة  ت لةةتطيل مةةهتا رقةةو اللغةةف العط،يةةف رةة  

(  اةةةت االةةةي 1<.7 االتا  رةةة  الجهمعةةةهت العطا يةةةف . ا،اصةةةطت تطجةةةف اةةةتلهه ،ةةةين )
(  اةةةةةةت االةةةةةةي 1=.;<(  اةةةةةةت ات،ةةةةةةي    ،ةةةةةةه  ان مد يةةةةةةف ا،اصةةةةةةطت ،ةةةةةةين )>6.6 )
 :(  ات ات،ي .جت  /78.<8 )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (         5لدوؿ )
بية المتعمقة بملاؿ الطمبة مرتبة فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة العر 

 ترتيبا تنازليا عمى وفؽ درلة الحدة والوزف المئوي
 

 الفقرات ت
درلة 
 الحدة

الوزف 
 المئوي

 96.82 0.92 ضعؼ المستوى المغوي لمطمبة في المرحمة الثانوية 1

 96.16 0.88 ضغؼ رغبة الطمبة في التخصص بالمغة العربية 0

3 
ص القرآنية او االحاديث قمة حفظ الطمبة مف النصو 

 الشريفة او الماثور مف القوؿ شعرا كاف اـ نثرا
0.84 94.74 
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 79.42 1.94 طريقة التدريس لـ تكف مشوقة لمطمبة 4

5 
اىداؼ تدريس مادة فقو المغة لـ تكف واضحة لدى 

 الطمبة
1.90 70.16 

 60.75 1.88 غمبة العامية عمى الفصيحة في استعماؿ المغة اليومي 6

 6.75 1.88 كثرة اعداد الطمبة في الصؼ الواحد 7

 53.66 1.62 قمة مشاركة الطمبة في المناقشات الصفية 8

9 
الحصص المقررة لمادة فقو المغة غير كافية لتحقيؽ 

 االىداؼ
1.02 42.21 

 39.44 1.18 للوء الطمبة الى استظيار المادة مف دوف فيميا 12

11 
لممصادر التي يحتاليا الطمبة افتقار اقساـ المغة العربية 

 في مادة فقو المغة
1.17 39.03 

 
 ( ::من الجت   )

اصةةةلت رقةةةطا )  ةةةعف الماةةةل أل اللغةةة   لليل،ةةةف رةةة  المطالةةةف اليه، يةةةف ( المطل،ةةةف  -6
(     ت يعة ت الاة،  رة  1=.;<(    ،هه المد  )1<.7اذ ،لغت تطجف اتلهه ) ال لي

مطالف  المطاا  الل  لا،قهه   ممه ينت  الي ذلك الي  لف اللتطي،هت اللغ يف ر   ذل ال
صةةةع ،ف الةةةلم ن مةةةن اللغةةةف الرصةةةياف رةةة  المطااةةة  ال اقةةةف     مةةةه  ةةة  معةةةط ف رةةةهن 
المطالف اال،لتاديف لعت ااهاه ل،،ي اليةو المطااة  التطااةيف ال اقةف   رةهذا  ةهن اليهلة  

لمط معةو ر  مطاالو التطاايف الملقتمف يعه،  من  عف لغة   رةهن  ةذا ال ةعف اياة
ر  مطااة  تطااةيف الاقةف . لةذلك رةهن المةهء الة،رل  اللط،يةف يعةت ن المطالةف اال،لتاديةف 
مةةن ا ةةم المطااةة  اللعليميةةف اللةة  يمةةط ،هةةه الللميةةذ بهصةةف ال،هةةه لميةة  مطالةةف الير لةةف 

(   ةةةة  الل،،ةةةةف االاهاةةةةيف رةةةة  ،،ةةةةهء  ةةةةطم اللعلةةةةيم اذا 9: ص <8ال اةةةةيي  الملةةةةهبطا  )
الي  مةف  ةطم امليةف اللعلةيم    لاصةي  القةهن الةلعلم  ،بهصةف  مهاطيت للللميذ ان يص 

لعلم اللغف   ذلك الن اللغف االعتات ريط   هلم ا   ي،م  ،،م  الللميذ رة  ،يدةف لغ يةف 
 ( .  67ص  6اليمف لياهاتل ذلك الي ااطا  مل ل  الرهم  اللع،يط )

ن االالمةهت ان مهمف المطالةف االاتاتيةف  ة  لبةطيج مة اين يم ة هنيطأل ال،هاي  
اليةةةةو رةةةة  اةةةةت اهجةةةةهت المجلمةةةة     اذا  ه،ةةةةت اللغةةةةف العط،يةةةةف  ةةةة  اللغةةةةف الق ميةةةةف رةةةة  
المجلمةةةة      ةةةة  اللةةةة  ل فةةةة ن الجةةةة ء اال ،ةةةةط مةةةةن ا،هصةةةةط شبصةةةةيهت اليل،ةةةةف   رةةةةهن 
المتطاف الل  لهمة   ةذا الجة ء مةن لط،يةف الشةبص اللةنت    يرلهةه الةي ار ة   جةو 

 ،  الل هت لنتيهه الي االي   .
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ط ،ةةف اليل،ةةف رةة  اللبصةةص ،هللغةةف العط،يةةف ( ،هلةةت  ةةذل الرقةةطا المطل،ةةف  )  ةةعف -7
( . ان الاةةة،   ةةةت 1=.;<(    ،هةةةه المدةةة   )==.7اليه،يةةةف   اذ ،لغةةةت تطجةةةف اةةةتلهه )

يعةةةة ت الةةةةي ، ةةةةهم الق،ةةةة   المعمةةةة   ،ةةةةو اهليةةةةه  مهياةةةةمي ،، ةةةةهم اال،اةةةةيه،يف   اذ يهبةةةةذ 
اةهم مة  ا مةه  ط ،ةف اليهلة    ممةه معتالت اليل،ف معيهطا لق،ة لهم رة  ال ليةهت ا  اال 

ي لت اا،هيه ر  ،ر اةهم    ،رة طا مةن اللغةف العط،يةف  مةن   ااةت ه ال،ا يةف    الصةطريف 
  ممه ينت  ،هةم الةي اةتم االطلقةهء الةي الماةل أل الميلة      اة،   ةذا  ،ة   اليل،ةف 

ص ر  ر  ا اهم اللغف العط،يف ت ن االيمد،هن الي االعتاتالهم   تطالهم الي اللبص
المجه  اللغ   العط،     ل   لاليي   ذل ال ليهت  اال اهم ان ل من يل،ةف مةن لين 
   الل ةةةيط  الةةةي  ،ةةة   يل،ةةةف ت ن الماةةةل أل الميلةةة     يم ةةةن رةةةلب مةةةتاطل يه، يةةةف 
لجهي يف لن   اليل،ف الةي االللاةه  ،ه اةهم اللغةف العط،يةف  ذلةك مةن بة   م،ةه ج لهةلم 

     ةةة  االاةةةهل لللبصةةةص ريهةةةه    ،هةةةذا يةةةلم اليل،ةةةف ااهاةةه ،ل،ميةةةف المل ةةةف اللغ يةةةف 
تطاالهم ريهه   م الي مال أل اه  لرلب اليطي  امهمهم الي ا اةهم اللغةف العط،يةف ت ن 

( .  ةةت اجطيةةت تطااةةف اةة   )ط ،ةةهت اليل،ةةف رةة  اال،لمةةهء الةةي  ليةةف 67ص :6 يط ةةه )
،اة،ف الةطا ،ين رة   اللط،يف  متأل ا  لهه ،هلمال أل العلمة  ( اي،لةت ريهةه ال،هايلةهن ان

 89-78ص=7( . )7.=:(  ،ا،ف  يةط الةطا ،ين ريةو )=.96 ام اللغف العط،يف    )
. ) 
،هلت رقطا )  لف ارة  اليل،ةف مةن ال،صة ص القط ،يةف  االاهتيةه ال،، يةف الشةطيرف ا   -8

( 9=.7المهي ط من الق   شعطا  هن ام ،يةطا ( المطل،ةف اليهليةف   اذ ،لغةت تطجةف اةتلهه )
(. ان ارةةةةة  ال،صةةةةة ص ال،ليغةةةةةف مةةةةةن شةةةةةه،و ان ياةةةةةهم رةةةةة  9>.9<لمدةةةةة   )    ،هةةةةةه ا

م ا ف مهيلعلمو اليل،ف من    ،ص ييلع ا اليو ا   له  يقطن ل ا  اتيه ياةمع ل 
   ان ارةةة  ال ةةة م الرصةةةيب مةةة  رهمةةةو  ماه هلةةةو ياةةةهم رةةة  لق يةةةف اللاةةةهن  يقلةةة  مةةةن 

مطل،لةةو مةةن ال،  ةةف اللاةةن   ر لمةةه  ةةهن اةة  المةةطء مةةن االيةة    الارةة  ا يةةط  ه،ةةت 
( :: <ص  67االي   .   تيمه  هلت العط   ط  ا ا الت م الشعط لعذ  الا،لهم    )

. لةةةذا رةةةهن ارةةة  ال،صةةة ص االت،يةةةف  رهمهةةةه ي،عةةةه رةةة  ،رةةة ل الملعلمةةةين الط ،ةةةف رةةة  
ماه هلهةةةه .   ةةةت يطجةةة  الاةةة،  رةةة  ا،برةةةه  ماةةةل أل يل،ةةةف  ليةةةف اللط،يةةةف  االتا  رةةة  

تا رقةةةو اللغةةةف الةةةي ااةةة،ه  اةةةتا م،هةةةه مةةةهيلعل  ،هليهلةةة  ا  الجهمعةةةهت العطا يةةةف رةةة  مةةةه
،هللتطياة  ا  ،هليطيقةةف . رهايه،ةه يعلمةةت اليل،ةةف الةي الارةة   االاةل ههط مةةن ت ن رهةةم 
اللغةةةةف    ااةةةةت ه    ا،ي،هةةةةه  اايه،ةةةةه  لةةةةف اللةةةةتطي،هت  اللي،يقةةةةهت ال ريلةةةةف ،رهةةةةم القهاةةةةتا 

يل،ةةةةةف الةةةةةي الرهةةةةةم  ا،قةةةةةهء  لطاةةةةةيبهه رةةةةة  اذ ةةةةةهن اليل،ةةةةةف الن  يةةةةةطا المةةةةةطان لاةةةةةهات ال
المعل مهت متا اي      لار  اليل،ةف الةي ل ةطاط  طاءلهةه  االية   اليهةه ممةه يةنت  

 الي لطايبهه ر  ،ر اهم ،ش   ار   .

 مشكالت ملاؿ المنيج الدراسي : -0
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( رقةةطا ملعلقةةف ،مشةة  ت لةةتطيل مةةهتا رقةةو اللغةةف 67اشةةلم   ةةذا المجةةه  الةةي )
العطا يةةف .  عط،يةةف رةة   ليةةهت اللط،يةةف  االتا  رةة  الجهمعةةهتالعط،يةةف رةة  ا اةةهم اللغةةف ال

(  ات ات،ي    ،ه  ان مد يةف 6.66(  ات االي  )<=.7ا،اصطت تطجف اتلهه ،ين )
 (.;( اتات،ي جت   )=6.>8(  ات االي  );:.;<ا،اصطت ،ين )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (6لدوؿ )

نيج الدراسي مرتبة ترتيبا فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة المتعمقة بملاؿ الم
 تنازليا عمى وفؽ درلة الحدة والوزف المئوي

درلة  الفقرات  ت
 الحدة 

الوزف 
 المئوي 

 96.56 0.89 قمة مراعاة المنيج لمستوى الطمبة الفكري 1

 95.63 0.86 اسموب عرض المادة اليساعد عمى الفيـ  0

 90.12 0.76 العممي  ييتـ المنيج باللانب النظري واليعطي اىمية لملانب 3

 77.77 1.98 افتقار موضوعات المنيج اغمبيا الى عنصر التشويؽ  4

 72.90 1.90 ينتيي اىتماـ الطمبة بالمنيج بانتياء االختبار  5
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الموضوعات التي يدرسيا الطمبة العالقة ليا بفروع المغة  6
 العربية االخرى 

1.89 63.05 

 56.85 1.72 اوقات غير مناسبة لمطمبة الحصص المقررة لممادة تاتي في  7

 39.82 1.19 تدريس المادة اليحقؽ االىداؼ المطموبة مف تدريسيا  8

 37.66 1.13 ندرة اللانب التطبيقي في المنيج الدراسي المقرر  9

احتواء المنيج عمى موضوعات العالقة ليا بالموضوعات التي  12
 قة درسيا الطمبة في المراحؿ الدراسية الساب

1.10 37.38 

ضعؼ صمة الموضوعات التي يدرسيا الطمبة بحالاتيـ  11
 اليومية 

1.10 37.08 

 37.18 1.11 موضوعات الكتاب غير محببة لدى الطمبة  10

 (  6مف اللدوؿ )
ل، أت رقطا )  لف مطااها الم،هج لمال أل اليل،ف الر ط  ( المطل،ف اال لةي اذ ،لغةت  -6

( .  ةةةت يعةةة ت اااةةةهل اليل،ةةةف ،هةةةذل ;:.;<المدةةة  ) (      ،هةةةه<=.7تطجةةةف اةةةتلهه )
المشةةةة لف الةةةةي ااةةةةل   اةةةةط  المرةةةةطتات المقةةةةططا الملميلةةةةف رةةةة   يهرةةةةف المعل مةةةةهت    
 اللرهصي  المل م،ف     يطا االطاء ريهةه   اللة  لالةهج الةي الم يةت مةن الجهةت العقلة  

عةط  الجيةت     ذا يليل  اط ه للمهتا ياه  رهمهه من اليل،ف . رهن اتم لة ارط ال
للمهتا ينت  ،هليل،ف الي المل   اةتم الط ،ةف رة  تطااةف مية   ةذل الم  ة اهت .لةذلك 
رةةةةهن الاهجةةةةةف لقل ةةةةة  ان يملةةةةةه  اةةةةط  الم  ةةةةة اهت ،هلاةةةةةه لف  ،اةةةةة مف اللغةةةةةف   
   ةة ح معه،يهةةه    م،هاةة،لهه لماةةل أل اليل،ةةف الر ةةط     ان ل ةة ن مل،يةةف لاهجةةهلهم   

  ،ةةةةين اليل،ةةةةف  المةةةة،هج    لييةةةةط التارعيةةةةف    ان  ،ةةةة اا  ،شةةةةهيهم    ان لةةةةتيم اللرهاةةةة
 لطاا  الرط   الرطتيف ،ين اليل،ف .

،هلةةت رقةةطا) ااةةل   اةةط  المةةهتا الياةةهات الةةي الرهةةم ( المطل،ةةف اليه،يةةف اذ ،لغةةت  -7
( .   ةت يعة ت الاة،  الةي ان ااةل   8;.:<(      ،هه المد   );=.7تطجف اتلهه )

،ةةهلهم ا   ةةت يعةة ت الةةي لشةةع  الم  ةة اهت اةةط  المةةهتا لةةم يةةطا  ميةة   اليل،ةةف  ط 
 لةةةتابلهه   ا   ةةةت يعةةة ت الةةةي  ةةة ن تطااةةةف الم  ةةة اهت لعلمةةةت الةةةي الرهةةةم  الم ا ،ةةةف 
 اللي،ية    لهةةه لالةهج الةةي الم يةت مةةن الجهةةت العقلة  . ا   ةةت يعة ت الةةي ان االاةةهلي  

عةتم  اللتطيايف المالبتمف ر  اللتطيل لياةت لةتيهه القةتطا رة  جعة  الةتطل مشة  ه   ل
ل اةةل   مةةن  لةة ارط ا،صةةط االيةةهطا ا  اللشةة ي  ا  الةةتار  لةةتأل اليل،ةةف .  اليبرةةي مةةه

ا ميةةف رةة  مله،عةةف  اليل،ةةف للةةتطل   ر لمةةه  ةةهن االاةةل   ،اةةييه  مشةة  ه   ةةهتطا الةةي 
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لجمي  االر هط  ه،ت مله،عف اليل،ف لو رها   جةهتا .   ة  م ا ةف لصةت  الةي ان 
 الم ات .لقه  ر   ذل المهتا   يط ه من 

ا ميةةةف للجه،ةةة  العملةةة  (    ال يعيةةة،هلةةةت رقةةةطا ) يهةةةلم المةةة،هج ،هلجه،ةةة  ال، ةةةط   -8
( .   ةت يعة ت 7.61<(     ،هةه المدة   );>.7المطل،ف اليهليةف اذ ،لغةت تطجةف اةتلهه )

الا،  ر   ذل المش لف الي ان المرطتات المقططا ا ل،هه لرلقط الي اللي،يقهت العمليةف 
ياةةةطم اليل،ةةةف مةةةن الممهطاةةةف الرعليةةةف  اللةةةتطي  الن اللي،يقةةةهت ال  مةةةف     ةةةذا ،ةةةت طل 

   للجلةةةي ا ميةةةف  يميل ،هةةةهالعمليةةةف ل يةةةت القهاةةةتا طاةةة به رةةة  اذ ةةةهن اليل،ةةةف  يجعلهةةةم 
اللي،ي  العمل  ر  ا،و يرلب اذ هن اليل،ف  لط،  رةيهم اللع،يةط الصةايب  القةتطا الةي 

 (.<:ص:8رهم ال،ص رهمه  هم  ما مه )

 ؿ التدريسييف : مشكالت ملا -3
( رقةةطا ملعلقةةف ،مشةة  ت لةةتطيل مةةهتا رقةةو اللغةةف :6اشةةلم   ةةذا المجةةه  الةةي )

العط،يةةف  رةة  ا اةةهم اللغةةف العط،يةةف رةة   ليةةهت اللط،يةةف  االتا  رةة  الجهمعةةهت العطا يةةف   
مد يةف  ،ةو  ان أت،ةي (  اةت;:.6(  اةت االةي    )>>.7ا،اصطت تطجف اتلهه ،ةين )

 (  ات ات،ي . 71.>9 ات االي  )( 8:.7<ا،اصطت ،ين ،ين )
 
 
 
 
 
 
 
 
 (7لدوؿ )

فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة المتعمقة بملاؿ التدريسييف مرتبة ترتيبا تنازليا عمى 
 وفؽ درلة الحدة والوزف المئوي

الوزف  درلة الحدة  الفقرات  ت
 المئوي 

 90.53 0.77 قمة اعتماد بعض التدريسييف المغة الفصيحة في التدريس  1

 87.02 0.61 ضعؼ قدرة بعض  التدريسييف في تنمية ميوؿ الطمبة نحو المادة  0

تمسؾ عدد مف التدريسييف بطريقة تدرسية واحدة في تدريس  3
 المادة 

0.57 85.99 

 79.89 1.86 اليراعى عدد مف التدرسيييف الفروؽ الفردية بيف الطمبة  4

 74.76 1.82 يسييف في ملاؿ تخصصيـ ضعؼ المستوى العممي لعدد مف التدر  5
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قمة اطالع عدد مف التدريسييف عمى استعماؿ طرائؽ تدريسية  6
 حديثة 

1.91 63.96 

 63.05 1.89 افتقار محاضرات بعض التدرسيييف الى عنصر التشويؽ  7

غمبة طريقة المحاضرة مف دوف استعماؿ الطرائؽ التدريسية  8
 االخرى في عرض المادة 

1.86 60.11 

قمة استشياد بعض التدريسييف باي مف القرآف الكريـ او الحديث  9
 النبوي الشريؼ او الماثور مف القوؿ 

1.85 61.97 

 55.57 1.66 اعتماد اغمب التدريسييف عمى الطمبة المتميزيف  12

 53.54 1.63 كثرة والبات التدريسييف تؤثر في كفاياتيـ العممية  11

 50.45 1.60 المنطقي في عرض المادة  عدـ مراعاة التسمسؿ 10

 52.39 1.62 قمة اشراؾ عدد مف التدريسييف طمبتيـ في مناقشات الموضوعات  13

 48.32 1.58 اليمـز التدريسيوف الطمبة باستعماؿ المغة العربية الفصيحة  14

يؤكد بعض التدرسييف عمى عممية حفظ المعمومات بدال مف  15
 فيميا 

1.56 47.02 

اصةةةةلت رقةةةةطا )  لةةةةف االمةةةةهت ،عةةةة  اللتطياةةةةيين اللغةةةةف الرصةةةةياف رةةةة  اللةةةةتطيل ( ةةةةة 6
( .   ةت يعة ت 8:.7<(     ،هةه المدة   )>>.7اللطلي  اال   اذ ،لغةت تطجةف اةتلهه )

الاةة،  رةة  ذلةةك الةةي االالقةةهت البةةهييء ا،ةةت اةةتت مةةن اللتطياةةيين ،ةةهن اللغةةف العط،يةةف 
:  :9ال يةةهت مةةهتا اللغةةف العط،يةةف )الرصةةياف لةةم ل ةةن ال اةةيلف االياةةط لرهةةم اليل،ةةف م

ان رقتان ال رهيةف ا،ةت اةتت مةن اللتطياةيين الةي ااةلعمه   هنيطأل ال،هاي(     67ص 
لميلهةةةةةه   اللغةةةةةف الرصةةةةةياف رةةةةة  اللع،يةةةةةط    القةةةةةتطا الةةةةةي لهتيةةةةةف مههطالهةةةةةه    لصةةةةةع ،ف

 االعمهلهه ر  ايهط اللعليم ا  بهطجو ا،  رة  لجة ء اةتت مة،هم الةي اال ت اجيةف رة  
،يةةط   الل،ةةهين ال ا ةةب رةة  اللع،يةةط ،ةةين الرصةةياف  العهميةةف ياةة،  اال،قاةةهم اللغةة   اللع

رةةة  ذات المةةةلعلم     ةةةذا يةةةنيط رةةة  ام ه،يةةةف لاقيةةة  الهةةةتف الاةةةل    مةةةن لعلةةةم اللغةةةف 
 العط،يف .

ة اصلت رقطا ) عف  تطا ،ع  اللتطياةيين رة  ل،ميةف مية   اليل،ةف ،اة  المةهتا ( 7
(   ةةت 71.>=(    ،هةةه المدةة   );7.6ت تطجةةف اةةتلهه )الةةي المطل،ةةف اليه،يةةف   اذ ،لغةة

يعةة أل ذلةةك الةةي ارلقةةهط ،عةة  اللتطياةةيين الةةي البلريةةف اللط، يةةف ال ةةط طيف لعملهةةم رةة  
 الاةةلاللةتطيل   لةةف اي اهةةم الةي ال، طيةةهت اللط، يةةف الاتييةةف   ا  ا،هةم لةةم يطااةة ا 

مةهتا جهرةف .  ،ةتال  ال،رايف ر  اي،هء لتطياهم لم     التطل     ذا يجعلهم يقتم ن
من ان ي،م  تطل رقو اللغف المي  ،ا  اللغف العط،يف ر  ،ر ل اليل،ف  ات ةم ،رة طا اذ 
اصةةة،ات رةةة  ، ةةةط م لغةةةف صةةةع،ف  يةةةط مره مةةةف .   ةةةذا يةةة،ع ل اةةةل،ه الةةةي ماةةةل أل 
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اللاصةةي  لةةتأل اليل،ةةف  ،بهصةةف اذا لةةم ي رةة  اللتطياةةي ن رةة  ابليةةهط ا،اةة  اليطادةة  
(  يةهتا الةي ذلةك اةتم ==ص;8هل اليل،ةف  ،اة  مهيتطاة ن )اللتطيايف الل  لشت ا،ل،ة

ج تا اتاء اللتطيا  ر  اللقتيم الجيت لم     التطل  الةذ  يعةت بية ا مهمةف لجلة  
 ا،ل،هل اليل،ف الي م     التطل.

ةةة جةةهءت رقةةطا )لماةةك اةةتت مةةن اللتطياةةيين ،يطيقةةف لتطياةةيف  ااةةتا رةة  لةةتطيل المةةهتا  8
( . يل ةةةب <<.:=(    ،هةةةه المدةةة  )>:.7تطجةةةف اةةةتلهه )،هللطليةةة  اليهلةةةه . اذ ،لغةةةت 

مةةةن  ةةةذل ال،ليجةةةف ان اليطادةةة  اللتطياةةةيف لةةةم ل،ةةة  ا لمةةةهم ،عةةة  اللتطاةةةيين  رةةة  اي،ةةةهء 
لةةتطيل مةةهتا رقةةو اللغةةف   ،ةة  ان مع مهةةم يعمةةت الةةي يطيقةةف  ااةةتا رةة  اللةةتطيل     ةةت 

ف ا  للةك  ة  يطج  الا،  ر  ذلك الةي ان اة،  لماةك  ةنالء اللتطياةيين ،هةذل اليطيقة
اةةتم امةةل  هم المهةةهطا ال ااةةعف اللةة  لم ةة،هم مةةن ااةةلعمه  اليطادةة  اللتطياةةييف ،ااةة  
مهيليل،ةةو الم  ةةف اللتطياةة  . رهليطيقةةف االلقهديةةف اللالةةهج الةةي مهةةهطا ا  جهةةت  ،يةةط رةة  
لي،يقهةةةةةه   رعمةةةةةة  اللتطياةةةةةة   اليل،ةةةةةف رةةةةةة   ةةةةةة   ةةةةةةذل اليطيقةةةةةف ي ةةةةةةهت ي ةةةةةة ن ماةةةةةةت تا 

ن ،عةةةة   اللتطياةةةةيين ل،قصةةةةهم الب،ةةةةطا رةةةة  ااةةةةلعمه  (   ا ةةةةهرف الةةةةي ا1=6ص97)
اليطادة  اللتطياةيف ،مع،ه ةه ال ااة    ان الع،ةطا لياةت رة  معطرةف اصة   الةلعلم    ا،ي،ةو 

 ( .668ص>8ا،مه الع،طا ر  لي،يقهه  االالرهتا م،هه  )
 
 
 
 
 
 (8لدوؿ )

سب درلة فقرات مشكالت تدريس مادة فقو كما يراىا الطمبة مرتبة ترتيبا تنازليا بح
 حدتيا

درلة  ملاؿ الفقرة الفقرات  ت
 الحدة 

الوزف 
 المئوي 

 1 0.92 الطمبة ضعؼ المستوي المغوي في المرحمة الثانوية  1

المنيج  قمة مراعاة المنيج لمستوى الطمبة الفكري  0
 الدراسي

0.89 1 

ضعؼ رغبة الطمبة في التخصص بالمغة  3
 العربية 

 0 0.88 الطمبة

 3 0.88 الطمبةلطمبة مف النصوص القرآنية او قمة حفظ ا 4
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االحاديث النبوية الشريفة او الماثور مف 
 القوؿ شعرا كاف اـ نثرا 

المنيج  اسموب عرض المادة اليساعد عؿ الفيـ  5
 الدراسي

0.86 0 

قمة اعتماد عدد مف التدريسييف المغة  6
 الفصيحة في التدريس 

 1 0.77 التدريسيوف 

ييتـ المنيج باللانب النظري واليعطي اىمية  7
 لملانب العممي 

المنيج 
 الدراسي

0.76 3 

 4 0.74 الطمبة طريقة التدريس لـ تكف مشوقة لمطمبة  8

افتقار موضوعات المنيج اغمبيا الى عنصر  9
 التشويؽ 

المنيج 
 الدراسي

0.63 4 

ضعؼ قدرة بعض التدريسييف في تنمية  12
 لمادة ميوؿ الطمبة نحو ا

 0 0.61 التدريسيوف 

تمسؾ عدد مف التدريسييف بطريقة تدريسية  11
 واحدة في تدريس المادة 

 3 0.57 التدريسيوف 

ينتيي اىتماـ الطمبة بالمنيج بانتياء  10
 االختبار 

المنيج 
 الدراسي

0.57 5 

اىداؼ تدريس مادة فقو المغة العربية لـ  13
 تكف واضحة لدى الطمبة 

 5 0.57 الطمبة

غمبة العامية عمى الفصيحة في استعماؿ  14
 المغة اليومي 

 6 0.46 الطمبة

اليراعي عدد مف  التدريسييف الفروؽ  15
 الفردية بيف الطمبة  

 4 0.46 التدريسيوف 

ضعؼ المستوى العممي لعدد مف التدريسييف  16
 في ملاؿ تخصصيـ 

 5 0.40 التدريسيوف 

يف عمى قمة اطالع عدد مف التدريسي 17
 استعماؿ طرائؽ تدريسية حديثة 

 6 1.91 التدريسيوف 

 6 1.89المنيج الموضوعات التي يدرسيا الطمبة العالقة ليا  18
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 الدراسي بفروع المغة العربية االخرى 

افتقار محاضرات بعض التدريسييف الى  19
 عنصر التشويؽ 

 7 1.89 التدريسيوف

 7 1.88 الطمبة  كثرة اعداد الطمبة في الصؼ الواحد 02

غمبة طريقة المحاضرة مف دوف استعماؿ  01
 الطرائؽ التدريسية االخرى في عرض المادة 

 8 1.86 التدريسيوف 

قمة استشياد عدد مف التدريسييف بآي مف  00
القرآف الكريـ او الحديث النبوي الشريؼ او 

 الماثور مف القوؿ 

 9 1.85 التدريسيوف 

ة تاتي في اوقات غير الحصص المقررة لمماد 03
 مناسبة لمطمبة 

المنيج 
 الدراسي

1.72 7 

اعتماد اغمب التدريسييف عمى الطمبة  04
 المتميزيف 

 12 1.66 التدريسيوف 

كثرة والبات التدريسييف تؤثر في كفاياتيـ  05
 العممية 

 11 1.63 التدريسيوف 

عدـ مراعاة التسمسؿ المنطقي في   06
 عرض المادة 

 10 1.60  التدريسيوف

 8 1.62 الطمبة قمة مشاركة الطمبة في المناقشات الصفية  07

قمة اشراؾ عدد مف التدريسييف طمبتيـ في  08
 مناقشات الموضوعات 

 13 1.62 التدريسيوف 

اليمـز التدريسيوف الطمبة باستعماؿ المغة  09
 العربية الفصيحة 

 14 1.58 التدريسيوف 

عممية حفظ  يؤكد بعض التدريسيوف عمى 32
 المعمومات بدال مف فيميا 

 15 1.56 التدريسيوف

الحصص المقررة لمادة فقو المغة العربية  31
 غير كافية لتحقيؽ االىداؼ 

 9 1.02 الطمبة

تدريس المادة اليحقؽ االىداؼ المطموبة مف  30
 تدريسيا 

المنيج 
 الدراسي

1.19 8 
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للوء الطمبة الى استظيار المادة مف دوف  33
 ميا في

 12 1.18 الطمبة

افتقار اقساـ المغة العربية لممصادر التي  34
 يحتاليا الطمبة في مادة فقو المغة 

 11 1.17 الطمبة

ندرة اللانب التطبيقي في المنيج الدراسي  35
 المقرر 

المنيج 
 الدراسي

1.13 9 

احتواءالمنيج عمى موضوعات العالقة ليا  36
في المراحؿ بالموضوعات التي درسيا الطمبة 
 الدراسية السابقة 

المنيج 
 الدراسي

1.10 1 

ضعؼ صمة الموضوعات التي يدرسيا  37
 الطمبة بحالاتيـ اليومية 

المنيج 
 الدراسي

1.10 11 

المنيج  موضوعات الكتاب غير محببة لدى الطمبة  38
 الدراسي

1.11 10 

 
 

 ثانيا : نتائج استبانة التدريسييف : 
 جهةةت الةةي لتطياةةي  مةةهتا رقةةو اللغةةف العط،يةةف اةةتتا مةةن الرقةةطات شةةملت االاةةل،ه،ف اللةة  

 الل  لمي  مش  ت لتطيل  ذل المهتا .     للتطج لات مجهالت ي يف    :
( رقةةةطات مةةةن مشةةة  ت 61 ي ةةةم  ةةةذا المجةةةه  )مشػػػكالت ملػػػاؿ الطمبػػػة :  -6

(  ات االةي =>.7لتطيل مهتا رقو اللغف العط،يف ا،اصطت تطجف اتلهه ،ين )
  ات ات،ي  (>:.6 )

(  اةةت ات،ةةي   مةةه 1.11;(  اةةت االةةي  ):=.7< ،ةةه  ان مد يةةف ا،اصةةطت ،ةةين )
 ( .<م،ين ر  جت   )

 
 (9لدوؿ )

فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة المتعمقة بملاؿ الطمبة مرتبة ترتيبا تنازليا 
 عمى وفؽ درلة الحدة والوزف المئوي

درلة  الفقرات  ت
 الحدة 

الوزف 
 المئوي 
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 90.85 0.78 عؼ الثقافة المغوية لدى الطمبة اغمبيـ ض 1

قمة تركيز الطمبة عمى الموضوعات داخؿ الصؼ  0
 وخارلو 

0.64 88.29 

 83.33 0.5 قمة مطالعة الطمبة الخارلية  3

 77.83 1.90 غمبة العامية عمى الفصيحة لدى الطمبة  4

 63.29 1.89 قمة مشاركة الطمبة في مناقشات الموضوعات  5

 63.25 1.82 كثرة اعداد الطمبة في الصؼ الواحد  6

 63.23 1.72 قمة رغبة الطمبة في تخصص المغة العربية  7

 62.21 1.65 ضعؼ الطمبة في المراحؿ الدراسية السابقة  8

 62.22 1.61 ينتيي اىتماـ الطمبة بالمادة بانتياء االختبارات  9

 62.22 1.57 المغة  قمة وعي الطمبة باىمية موضوعات فقو 12

 
( يل ةةةب ان رقةةةطا ) ةةةعف اليقهرةةةف اللغ يةةةف لةةةتأل اليل،ةةةف ا لةةة،هم (  ةةةت <مةةةن الجةةةت   )

اه ت اللطلية  اال    ةمن مشة  ت لةتطيل مةهتا رقةو اللغةف   اذ ،لغةت تطجةف اةتلهه 
 ( .:=.7<(    ،هه المد   )=>.7)

مصةهتط اليقهرةف    ت يع ت الا،  ر   ذل المش لف الةي  لةف اية   اليل،ةف الةي       
االبطأل  هلميهلعف العهمف .  يع ت  ذا ال،ه  اتت من اللتطيايين اليطيقف اللقليتيةف رة  
اللةةةتطيل اللةةة  اللشةةةج  اليل،ةةةف الةةةي ال،اةةةه  االاةةةل اتا مةةةن مصةةةهتطابطأل ،ايةةةه  اايةةةه 

 منيطا   ا  الي ار  ال،ص ص 
  المل ةهت لةتأل مةالجيتا شعطا  ،يطا    الي طال  ذل ال،ص ص القط ن ال ةطيم الةذ  ي،

 .اليل،ف
 يةةةهتا الةةةي ان  يةةةطا القةةةطاءا  الميهلعةةةف لمةةة،ب اللاةةةهن التط،ةةةف  الممهطاةةةف اةةةن          

يطيةةةة  االاةةةةلمطاطيف     ةةةةذل الماةةةةهلف لةةةةطل،ي مةةةة   يةةةةهتا اصةةةةيلف المرةةةةطتات    الصةةةةيه 
 اللطا ي    لي تات الب ين اللغة   للقةهطألء   ممةه يةنت  الةي ط ة  االتاء اللع،يةط  لتيةو 

 ( .=6ص  87)
)  لف لط ي  اليل،ف الي الم   اهت  تاب  الصف  بهطجو ( اه ت  ةذل الرقةطا  -7

(   ةةت <1.==(    ،هةةه المدةة   )9;.7الةةي اللطليةة  اليةةه،  . اذ ،لغةةت تطجةةف اةةتلهه )
يطجة  الاةة،  الةةي  ةعف  رهيةةف اللتطياةة  رة  شةةت ا،ل،ةةهل اليل،ةف لم  ةة   الةةتطل . ا  

ل،ةةةف تابةةة  الصةةةف  اهجةةةهلهم مهيتطاةةةو الي  ةةةت يطجةةة  الاةةة،  الةةةي  ةةةعف الصةةةلف ،ةةةين
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لذا ره   يط جتيطا ،هن لييط ا لمهمهلهم   ا  الي ي،يعةف الم  ة اهت اللة   الي ميف .
يل،ه لهه اللتطيا  تاب  الصف   ا  الي ال،ه  اليطاد  اللتطيايف اللقليتيةف ال،عيةتا  ة  

 ال،عت ان ايهط لر يط اليل،ف .
البهطجيةةف ( ،هللطليةة  اليهلةةه   رقةةت اةةه ت الةةي جةةهءت رقةةطا)  لةةف ميهلعةةف اليل،ةةف  -8

( .   ةةةت يعةةة ت الاةةة،  الةةةي صةةةع ،ف 8.88=(      ن مدةةة   مقةةةتاطل ):.7تطجةةةف اةةةتا )
المةةةهتا اذ الل،اةةةجم مةةة  الميةةة   االت،يةةةف لليل،ةةةف   ا   ةةةت يطجةةة  الاةةة،  الةةةي اةةةتم اةةة  

بةةطأل اللتطياةةيين اليل،ةةف الةةي الميهلعةةف البهطجيةةف ا  الةةي ا،شةةغه  اليل،ةةف ،هلةةتط ل اال
الةةي ااةةه   ةةذل المةةهتا   ،ليجةةف ال تاةةهم ا اةةهم اللغةةف العط،يةةف ،هلةةتط ل االبلصةةهص 

  يهتا الي تط ل  يط االبلصهص .
 مشكالت ملاؿ المنيج الدراسي :  -0

( رقطات من مش  ت لتطيل مهتا رقو اللغةف مةن  جهةف =يشم   ذا المجه  )         
ااةةة  المعلمةةةت لتطياةةةو رةةة  ا اةةةهم اللغةةةف ، ةةةط اللتطياةةةيين  الملعلقةةةف ،مجةةةه  المةةة،هج التط 

( :7.7العط،يف ر   ليهت اللط،يف  االتا  ا ل،هةه .  ةت ا،اصةطت تطجةهت اةتلهه ،ةين )
(  اةةت االةةي :>(  اةةت ات،ةةي    ،ةةه  ان مد يةةف ا،اصةةطت ،ةةين )1>.6 اةةت االةةي   ) 

                         (  61(  ات ات،ي . جت   )6.81: )
 
 (12لدوؿ )

تدريس مادة فقو المغة المتعمقة بملاؿ المنيج الدراسي مرتبة ترتيبا  فقرات مشكالت
 تنازليا عمى وفؽ درلة الحدة والوزف المئوي

درلة  الفقرات  ت
 الحدة 

الوزف 
 المئوي 

 75 0.05 ابتعاد المنيج عف واقع الطمبة اليومي  1

 70.61 0.17 الموضوعات المقررة صعبة الفيـ لدى الطمبة  0

موضوعات المنيج في تنمية ميارات الطمبة التسيـ  3
 المغوية 

0.12 72.03 

 64.08 1.90 موضوعات المنيج غير مترابطة مع بعضيا  4

 61.92 1.85 افتقار المنيج الى عنصري االثارة والتشويؽ 5

قمة االستشياد بالقرآف الكريـ او بالحديث النبوي  6
 الشريؼ او بالماثور مف القوؿ 

1.75 58.33 

 56.34 1.73 اسموب عرض الموضوعات غير مشوؽ  7
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 51.32 1.72 قمة الساعات المخصصة لممادة مع كثرة موضوعاتيا  8

( ،لاةة  ان رقةةطا ) ا،لعةةهت المةة،هج اةةن  ا ةة  اليل،ةةف الي م (اةةه ت 61ةةة مةةن الجةةت   )6
الةةي اللطليةة  اال    ةةمن مشةة  ت لةةتطيل مةةهتا رقةةو اللغةةف   اذ ،لغةةت تطجةةف اةةتلهه 

 ( .:>   ،هه المد   ) (  :7.7)
  ت يع ت الا،  ر  ذلك الي ا،لعهت م   اهت المة،هج اةن  ا ة  اليل،ةف الية م    ا  
الةةي ا،عةةتام الصةةلف ،ةةين  ةةذل الم  ةة اهت  اهجةةهت اليل،ةةف الي ميةةف . رهليهلةة  اليقةةتم 

. اذ جةةط  اللعهمةة  ،ةةو رةة  الايةةها العهمةةفالةةي لعلةةيم مةةهيطال  يةةط م،هاةة   ،عيةةتا امةةه ي
جة ت   ،ةين ااةلعمهالت اليل،ةف اللغ يةف اللة  لجةط  ،هةه الاة،لهم رة  الاةتيه العة   الم  

 ،ين مهيتطاة ،و مةن مصةيلاهت يرقةت م الةتار  للاصةي   ةذل المةهتا    ،هللةهل  ل ة ن 
 ال،ليجف لت،  ر  مال أل لاصيلهم .

جةهءت رقةةطا ) الم  ةة اهت المقةةططا صةةع،ف الرهةم لةةتأل اليل،ةةف ( ،هللطليةة  اليةةه،     -7
( .   ةت يطجة  الاة،  رة  ذلةك 6;.7>(    ،هه المدة   )>7.6تطجف اتلهه )اذ ،لغت 

الي جرهف  ذل الم   اهت   لذلك يجت اليل،ف صع ،هت ر  رهمهه  االيعه،هه ا   ةت 
يطج  الا،  الي ان اال   اةط  م  ة اهت المةهتا  يةط ملالاةلف مةن الاةه  الةي 

الةةي لعةةذط رهمهةةه الةةي الصةةع    ا   ةةت ي ةة ن االبلصةةهط الشةةتيت للم  ةة اهت يةةنت  
 اليل،ف .

اةةةه ت رقةةةطا ) اللاةةةهم م  ةةة اهت المةةة،هج رةةة  ل،ميةةةف مهةةةهطات اليل،ةةةف اللغ يةةةف ( الةةةي  -8
(.   ةةةت يعةةة ت 1.78>(      ،هةةةه المدةةة   )7.61اللطليةةة  اليهلةةةه   اذ ،لغةةةت تطجةةةف اةةةتلهه )

ه ر  الا،  ر  ذلك الي  لف اللي،يقهت العمليف للمهتا  الل  من شه،هه ان لطاف م   اهله
اذ هن اليل،ف  يلميل ،هه امليه     ت يعة ت الاة،  الةي  ةعف الم  ة اهت اللة  يل ةم،هه 
المةة،هج رةة  ل،ميةةف  ةةتطا اليل،ةةف الةةي ااةةلعمه  االاةةهلي  المميةة ا ،  ةة ح االر ةةهط  صةةالهه 
 ل، يمهةه   ال،ةهجم اةةن اةتم مطااةها الم  ةة اهت للرةط   االاةلعمهليف ،مةةه ي،اةجم  الم  ةةف 

 اط امليف  االيعه  المهتا  رهمهه  االعمهلهه . اللتطيا  الذ  يي
 مشكالت ملاؿ التدريسييف :  -3

( رقةةةطات مةةةن مشةةة  ت لةةةتطيل مةةةهتا رقةةةو اللغةةةف مةةةن  جهةةةف ، ةةةط 61يشةةةم   ةةةذا المجةةةه  )
(  اةت :=.7اللتطيايين  الملعلقف ،مجةه  اللتطياةيين .   ةت ا،اصةطت تطجةهت اةتلهه ،ةين )

(  اةةةةةت االةةةةةي 78.:<د يةةةةةف ا،اصةةةةةطت ،ةةةةةين )(  اةةةةةت ات،ةةةةةي    ،ةةةةةه  ان م6.81االةةةةةي  )
                         (  ات ات،ي .   81.<8 )

 (11لدوؿ )
فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة المتعمقة بملاؿ التدريسييف مرتبة ترتيبا تنازليا 

 عمى وفؽ درلة الحدة والوزف المئوي .
الوزف درلة  الفقرات  ت
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 المئوي  الحدة 

 95.03 0.85 بعض التدريسييف في تدريس الموضوعات ضعؼ كفاية  1

 92.47 0.71 اليمـز بعض التدريسييف الطمبة  باستعماؿ المغة العربية الفصيحة  0

 89.08 0.67 ازدوالية لغة بعض التدريسييف بيف العامية والفصيحة  3

 65.47 1.96 اعتماد اغمب التدريسييف عمى الطمبة المتميزيف 4

 54.76 1.64 عض التدريسييف الفروؽ الفردية بيف الطمبة اليراعي ب 5

 47.61 1.60 اعتماد عدد مف التدريسييف عمى المنيج المقرر فقط  6

 45.62 1.62 اىداؼ تدريس المادة غير واضحة لدى بعض تدريسيي المادة  7

 43.57 1.37 اليشرؾ عدد مف التدريسييف الطمبة في مناقشة الموضوع 8

 42.52 1.34 وب المحاضرة عمى غيره في عرض المادة غمبة اسم 9

ضعؼ استشياد عدد مف التدريسييف بايات القرآف الكريـ ، او  12
 الحديث النبوي الشريؼ او الماثور مف القوؿ  

1.32 39.32 

( ،لاةةة  ان رقةةةطا )  ةةةعف  رهيةةةف ،عةةة  اللتطياةةةيين رةةة  66مةةةن الجةةةت   )          
اللطليةةةة  اال     اذ اصةةةةلت الةةةةي تطجةةةةف اةةةةتا لةةةةتطيل الم  ةةةة اهت ( اةةةةه ت الةةةةي 

 ( .78.:<(    ن مد   مقتاطل ):=.7مقتاط ه )
 ت يطج  الا،  ر  ذلك الي  عف االاتات المه،   العلم  لة،ع  اللتطياةيين الةذ  
يةةنيط  ،شةة   م،هشةةط الةةي ماةةل أل اتاء اللتطياةةيين رةة  لقةةتيم مةةهتا الةةتطل .  لةةتطيل 

اال لتطياةة   ةةفء يملةةك المهةةهطا  الرهاليةةف ال  مةةف  مةةهتا رقةةو اللغةةف اليم ةةن ان يقةة م ،ةةو
ليةنت    هدرةو العلميةةف  الر،يةف الم،لغةها م،ةةو رهللةتطيل مةن الةة ان الب،ةطات الاي يةف اللةة  
لاةةل،ت رةة  ل  ي،هةةه  ،م  ةةه  ، ةةجهه الةةي اصةة   معي،ةةف    ااةةل ماةةتتا    مق مةةهت 

لجهليةف اللة  لةنتأل  ا اف    ليل اللةتطيل مةن الماةه الت العشة اديف ا  االامةه  االط 
 ( .78: ص 7الي ايف ص طا ت ن اطل،هي ،قهاتا ا  لقيت ،، هم.)

جةةهءت رقةةطا ) اليلةة م ،عةة  اللتطياةةيين اليل،ةةف ،هاةةلعمه  اللغةةف العط،يةةف الرصةةياف(  -7
 ( .>1.9<(    ن مد   مقتاطل )6>.7اذ اصلت الي تطجف اتا مقتاط ه )

هةةذل المشةة لف ،ةةهلج اةةن ان اللتطياةةيين ان اااةةهل يل،ةةف ا اةةهم اللغةةف العط،يةةف ،        
اليهلة  رة  اي،ةهء اةيط الةتطل اة اء ا ةهن  ةذا الةتطل  ،لغةفا ل،هم اليعيط ن اال لمةهم 

شرهيه اذ يع،ط اليهل  ان ار هطل ،لغةف  يةط اةليمف   ام لاطيطيةه الي ة،ي ريةو اليهلة  
لميةف   ا ابط ال لمهت ،هلش     ممه يقل  من تارعيف اليل،ف مةن م ةهارف جهة ت م الع

 يجعلهةةم اليلم ،ةة ن مةةن لغةةلهم    يةةنت  الةةي اةةتم االطلقةةهء ،هةةم الةةي اال ةةتاف   رعلةة  
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اللتطياةةيين ان  اليراةةا ا ليل،ةةلهم ،هاةةلعمه  العهميةةهت    ان يل مةة ا اليل،ةةف ،هاةةلعمه  
 العط،يف الرصياف ال،هه من ا تاف لتطيل اللغف العط،يف المهمف .

تطياةةةيين ،ةةةين العهميةةةف  الرصةةةياف ( الةةةي اصةةةلت رقةةةطا ) ا ت اجيةةةف لغةةةف ،عةةة  الل -8
 ( .=7.<=(      ن مد   مقتاطل ) >;.7تطجف اتا مقتاط ه )

ان شع ط يل،ف ا اهم اللغةف العط،يةف ،هةذل المشة لف يطجة  الةي الل،ةهين ال ا ةب رة       
لغةةةةف ،عةةةة  اللتطياةةةةيين ،ةةةةين الرصةةةةياف  العهميةةةةف   ممةةةةه  ةةةةهن لةةةةو االيةةةةط ال ا ةةةةب رةةةة  

لمةةلعلم ذالةةو . ممةةه يةةنيط اةةل،ه رةة  لاقيةة  اال ةةتاف الاةةل  يف رةة  اال،قاةةهم اللغةة   رةة  ا
لعليم اللغف العط،يف .  الي اللتطيا  ان ي  ن  ةت ا ليل،لةو رة  اللاةته ،هللغةف العط،يةف 
الرصياف  اال،لعهت    ال،عت ان االعمه  العهميف الن العهميف مع    تم للغف العط،يةف 

لغةةف العط،يةةف  ةة  جعةة  المةةلعلم  ةةهتطا الةةي الرصةةياف .  ان الغهيةةف القصةة أل مةةن لعلةةم ال
ااةةلعمه  اللغةةف رةة  شةةلي ال ةةط ف  االاةة ا  البيه،يةةف    الاةةيمه للةةك اللةة  ليةةطأ رةة  

 الايها الي ميف    االعمهلهه من  يط لان ا  اجمف ا  ل ،ف . 
 
 (10لدوؿ )

مشكالت تدريس مادة المغة كما يراىا التدريسيوف مرتبة ترتيبا تنازليا بحسب درلة 
 دتيا ووزنيا المئويح

 ملاؿ الفقرة الفقرات ت
درلة 
 الحدة

الوزف 
 المئوي

1 
ضعؼ كفاية بعض التدريسيف في تدريس 

 الموضوعات
 1 0.85 التدريسيوف

 1 0.78 الطمبة ضعؼ الثقافة المغوية لدى الطمبة اغمبيـ 0

3 
اليمـز بعض التدريسييف الطمبة باستعماؿ 

 المغة العربية الفصيحة
 0 0.71 فالتدريسيو

4 
ازدوالية لغة بعض التدريسييف بيف العامية 

 والفصيحة
 3 0.67 التدريسيوف

5 
قمة تركيز الطمبة عمى الموضوعات داخؿ 

 الصؼ وخارلو
 0 0.64 الطمبة

 3 0.5 الطمبة قمة مطالعة الطمبة الخارلية 6

 4 0.30 الطمبة غمبة العامية عمى الفصيحة لدى الطمبة 7

 1 0.05المنيج  عف واقع الطمبة اليومي ابتعاد المنيج 8
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 الدراسي

 الموضوعات المقررة صعبة الفيـ لدى الطمبة 9
المنيج 
 الدراسي

0.17 0 

12 
التسيـ موضوعات المنيج في تنمية ميارات 

 الطمبة المغوية

المنيج 
 الدراسي

0.12 3 

11 
اعتماد اغمب التدريسييف عمى الطمبة 

 المتميزيف
 4 1.96 التدريسيوف

 موضوعات المنيج غير مترابطة مع بعضيا 10
المنيج 
 الدراسي

1.90 4 

 5 1.89 الطمبة قمة مشاركة الطمبة في مناقشة الموضوعات 13

 افتقار المنيج الى عنصري التشويؽ واالثارة 14
المنيج 
 الدراسي

1.85 5 

 6 1.82 الطمبة كثرة اعداد الطمبة في الصؼ الواحد 15

16 

قرآف الكريـ او الحديث قمة االستشياد بال
النبوي الشريؼ او  الماثور مف القوؿ شعرا 

 كاف اـ نثرا

المنيج 
 الدراسي

1.75 6 

 اسموب عرض الموضوعات غير مشوؽ 17
المنيج 
 الدراسي

1.73 7 

 7 1.72 الطمبة قمة رغبة الطمبة في تخصص المغة العربية 18

19 
قمة الساعات المخصصة لممادة مع كثرة 

 موضوعاتيا

المنيج 
 الدراسي

1.72 8 

 8 1.65 الطمبة ضعؼ الطمبة في المراحؿ الدراسية السابقة 02

01 
اليراعي بعض التدريسييف الفروؽ الفردية 

 بيف الطمبة
 5 1.64 التدريسيوف

00 
اعتماد عدد مف التدريسيييف عمى المنيج 

 المقرر فقط
 6 1.60 التدريسيوف

 9 1.62 الطمبة ياء االختباراتينتيي اىتماـ الطمبة بالمادة بانت 03
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04 
اىداؼ تدريس المادة غير واضحة لدى بعض 

 تدريسي المادة
 7 1.61 التدريسيوف

 12 1.57 الطمبة قمة وعي الطمبة باىمية موضوعات فقو المغة 05

06 
اليشرؾ عدد مف التدريسييف الطمبة في  

 مناقشة الموضوع
 8 1.37 التدريسيوف

07 
عمى غيره في عرض  غمبة اسموب الحاضرة

 المادة
 9 1.34 التدريسيوف

08 

ضعؼ استشياد عدد مف التدريسييف بايات 
القرآف الكريـ او بالحديث النبوي الشريؼ او 

 بالماثور مف القوؿ

 12 1.32 التدريسيوف

  
 مقترحات التدريسييف والطمبة لمتغمب عمى ىذه المشكالت : -3

 هن ةةمن ال،هايةة ا ةةتاف ال،اةةه الاةةهل   لغةةط  لاقيةة  الهةةتف اليهلةةه مةةن          
الةةةةي اللتطياةةةةين اةةةةةناال مرل اةةةةه    ةةةةهن الهةةةةتف م،ةةةةو لعةةةةةطف هه ةةةةه االاةةةةل،ه،ف اللةةةة   ج

مقلطاهت اللتطيايين  اليل،ف   للي يط لتطيل مهتا رقو اللغف العط،يف لةتأل يل،ةف ا اةهم 
 هنال،هاية هت العطا يف .  ،عت اية  اللغف العط،يف ر   ليهت اللط،يف  االتا  ر  الجهمع

نا  المرلةةةة ح  لعةةةةطف مقلطاةةةةهلهم صةةةة،ف الةةةةي  اجه،ةةةةهت اللتطياةةةةيين  اليل،ةةةةف اةةةةن الاةةةة
 ةةةذل المقلطاةةةهت الةةةي  رةةة  المجةةةهالت االليةةةف : مجةةةه  اللتطياةةةيين    مجةةةه   هنال،هايةةة

المةة،هج التطااةة     مجةةه  اليل،ةةف    ط،مةةه ياقةة  رهدةةتا  ةة  مقلةةطح للمجةةه  الةةذ  ي،ةةتطج 
 لالو   مه يهل  :

 : دريسييفملاؿ الت -6
 ان يلل م اللتطياي ن ،هللغف العط،يف الرصياف ر  اللتطيل . -أ
 مطااها الرط   الرطتيف ،ين اليل،ف ر  اللتطيل . - 
 طر   رهيف لتطياي  اللغف العط،يف الميه  مه،يه .-ج
 اال يامب اللتطياي ن لليل،ف ،هالعمه  العهميف ر  ايط التط ل . -ت
 رقو اللغف العط،يف ان يطاد  اللتطيل اللقليتيف . ان ي،لعت لتطياي  مهتا - ة 
 اللشتيت الي الجه،  اللي،يق  ر  االعمه  اللغف العط،يف الرصياف . - 
 اللتطج ر  اط  المهتا من الاه  الي الصع  . - 
 
 ملاؿ المنيج الدراسي : -0
 ان يطاا  الم،هج المال أل الر ط  لليل،ف . -أ
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ا  ،هلمصةةةةهتط اللةةةة  عط،يةةةةف رةةةة   ليةةةةهت اللط،يةةةةف  االتطرةةةةت م ل،ةةةةهت ا اةةةةهم اللغةةةةف ال - 
 .يالهجهه اليل،ف

اال يةةهط مةةن اللي،يقةةهت العمليةةف اللةة  لاةةهات اليل،ةةف  لمةةط،هم الةةي ااةةلعمه  اللغةةف  -ج
 العط،يف الرصياف .

االعمه  االميلف  الش ا ت المهب ذا من القط ن ال طيم    الاةتيه ال،،ة   الشةطيف    -ت
 ا  هن ام ،يطا . المهي ط من الق   شعط 

 ان ي ا   الم،هج اللي ط العلم  الاتيه . - ة
 اال لبل  م   اهت الم،هج من ا،صط  اللش ي   االيهطا . - 
ان ل ة ن ا ةتاف لةةتطيل المةهتا ا يةط   ةة اه  لاتيةتا    ان ينبةذ طا  اللتطياةة   - 

 ا،ت     اال تاف     ط طا مطااهلهه لاهجهت المجلم  اللغ يف .
 طمبة :ملاؿ ال -3
 ل،صيط اليل،ف ،ه ميف اللغف العط،يف الرصياف . -أ
 ا  اليل،ف الي القطاءا  الميهلعف . - 
العمةةة  الةةةي  يةةةهتا ذبيةةةطا اليل،ةةةف اللغ يةةةف مةةةن القةةةط ن ال ةةةطيم    االاهتيةةةه ال،، يةةةف الشةةةطيرف    -ج

  المهي ط من   م العط  .
 هء الم،ه شف  ايط التطل .ال ام اليل،ف ،هللاته ،هللغف العط،يف الرصياف ر  اي، -ت
 ماها،ف اليل،ف الي ا  يهم اللغ يف  ال،ا يف  االم ديف . - ة
 

 الرص  البهمل
 االال،لهجهت  الل صيهت  المقلطاهت

 : االال،لهجهت أ ال
التطااةف  لراةيط ه    إليهةه   اط ت ال،لةهدج اللة  ل صةلت  مهتطااله تإجطاءا هن،عت إ مه  ال،هاي

 : الل تطيايين  اليل،ف لللغل  الي المش  ت   ،ال،لج مقلطاهت الل ت اط 
  لف  رهيف اال تاف ر  لاقي  مه   ميل   من لتطيل مهتا رقو اللغف . -6
  لف االرهتا من ب،طات ،ع  اللتطيايين ا،ت     ا تاف المهتا . -7
  عف  تطا ،ع  اللتطيايين ر  ل،ميف ط ،ف اليل،ف ،ا  مهتا رقو اللغف.  -8

 طاد  اللتطيايف الاتييف . لف مطااها الي -9

  ل،ف العهميف الي الرصياف ر  االالعمه  الي م  لتأل اليل،ف . -:

 لف االميلف ال،ليغف المهب ذا من القط ن ال طيم ا  من االاهتيه ال،، يف الشطيرف ا  المهي ط  -;
 من   م العط  

  عف اليل،ف ر  اللغف العط،يف اهمف  ر  رقو اللغف بهصف . ->

 :  ثانيا : التوصيات
 ،مه يهل  : هنر    ء ،لهدج ال،اه ي ص  ال،هاي

 ا،ت صيه ف ا تاف مهتا رقو اللغف العط،يف . اللتطيايين،ع   طأ  ط طا ابذ  -6
  ط طا ان ييل  اللتطياي ن  اليل،ف الي ا تاف لتطيل المهتا . -7
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 ال ام اللتطيايين  اليل،ف ،هللغف العط،يف  اال،لعهت ان اال ت اجيف ر  اللع،يط . -8

 اليعلمت اللتطياي ن الي اليطاد  اللقليتيف ر  اللتطيل .ان  -9

لاري  اليل،ف ال،ص ص ال،ليغف من القةط ن ال ةطيم  الاةتيه ال،،ة   الشةطيف  المةهي ط مةن  -:
   م العط  ال،مهء اليط ا اللغ يف لتيهم .

 
 

 ثالثا : المقترحات 
 المقلطاهت االليف : هنال،هاييقلطح اال مهال لج ا،  التطااف الاهليف  مهل صلت اليو من ،لهدج 

 اجطاء تطااف ممهيلف للتطااف الاهليف ر     صف من صر ف المطالف الجهمعيف . -6
اجةةطاء تطااةةف ممهيلةةف للتطااةةف الاهليةةف رةة   ةة  مةة،هج مةةن م،ةةه ج اللغةةف العط،يةةف  ةةهل،ا  ا   -7

 الصطف ا  ال،  ف .
 

 
 
 

 
 

 المصهتط
 * القرآف الكريـ

 اوال: المصادر العربية 
. تاط امةهط   امةهن م،هتألء القيهل  اللق يم رة  اللط،يةف م   اه ت  ابط ن .ا،طا ي .6

 م .<=<6  االطتن   
  تاط المعةهطف    >يالم جو الر،  لمتطا  اللغةف العط،يةف .ا،طا يم   ا،ت العليم    .7

 م. 8><6مصط   
. لاقيةةة  مامةةةت الةةة  ال،جةةةهط . تاط  البصةةةهدص ا،ةةةن ج،ةةة    ا،ةةة  الرةةةلب ايمةةةهن . .8

 م .7:<6يف   ال ل  المصط 

.  لاةهن العةط   ةة(  66>ا،ن م،  ط   ا،  الر   جمه  التين مامةت ،ةن م ةطم ) .9
ااتات  لص،يف ي اف بيهي  ،تيم المطاشل    تاط لاهن العط    ،يةط ت   )ت.ت( 

. 

  م ل،ةف ال،ه ةف المصةةطيف  6ييةةط  لعلةيم اللع،يةط .  اامةت   مامةت ا،ةت القةهتط . .:
 م.:=<6  القه طا   

مجلةف اللط،يةف ي  . ايط اللغف رة  لةتطيل ال يميةهء ،هلمةتاطل اليه، يةف .اا ،تط   ا، .;
 م .:9<6(   الجهمعف االمطي يف   القه طا   =6( الا،ف )8.العتت ) الاتييف

. م ل،ةةةف اللط،يةةةف   جهمعةةةف  اللقةةة يم  القيةةةهل  االمةةةهم   مصةةةيري مامةةة ت  ابةةةط ن . .>
 م.;=<6،غتات  
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  ،يةط ت  6لطجمةف ،هةيج شةع،هن   يط . معجم االت  المعهصة، اتيرط   ،يه طت  . .=
 م . =;<6  

االاصهء ال صر   االالتالل  رة  ال،يهل    ا،ت الج،هط ل ري     طيه اي،هاي ل . .<
 م .>><6العمهليف   ،غتات     مي،عف منااف اليقهرفاللط،يف  الم ال،رل . 

 م،ه ج ال،اةه رة  اللط،يةف  الةم جه،ط   جه،ط ا،ت الاميت  اامت بيط   ه م . .61
 م .<=<6تاط ال،ه ف العط،يف   القه طا    ال،رل .

متطل القطن الاةهت   العشةطين الرعةه     المهةهطات جه،ط   جه،ط ا،ت الاميت.  .66
 م .7111  تاط الر ط العط،    مصط   6ي  الل،ميف المه،يف .

مشةةة  ت لةةةتطيل الميهلعةةةف رةةة  المطالةةةف  الجطجةةةط    ا،ةةةت اهلل الةةة  ا،ةةةطا يم . .67
 ليةف اللط،يةف ) ا،ةن طشةت (   جهمعف ،غتات  طا   مقلطاهت ا جهه . االاتاتيف ر  الع

 م.) طاهلف مهجاليط  يط م،ش طا ( 7117  

( ==  العةةتت ) مجلةةف اللط،يةةف  الج،ةةت    اامةةت .  يةةف يةةتطل االت  العط،ةة  ؟  .68
 م .==<6   يط 

مي،عةةةف الطاةةةهلف   اللغةةةف العط،يةةةف ،ةةةين امهلهةةةه  بصةةة مهه .  الج،ةةةت    ا،ةةة ط . .69
 . ت( .مصط  )ت

 اللةةةتطيل رةةة  اللغةةةف العط،يةةةف .  الامةةةهت    ي اةةةف    ةةةهرط مامةةةت ااةةةمهاي  . .:6
 م .9=<6تاط المطيف الطيه     

مشةةة لف ااةةةتات معلةةةم اللغةةةف العط،يةةةف رةةة  المةةةطاللين  بةةةهيط   مامةةة ت طشةةةت  .  .;6
 م.>><6الطيه    الاع تيف   االاتاتيف  اليه، يف ر  ،يط ت . 

. تاط المعطرةةةةف الجهمعيةةةةف   مصةةةةط    ف مقتمةةةةف لتطااةةةةف اللغةةةة بليةةة    المةةةة  .  .>6
 م .;;<6

مجلةف  التطي،    ااةين ا،ةت الع ية    اال،ل ةهط   لعطيرةو    ل،ميلةو    اط لةو . .=6
 م .7=<6  6  ل 6  جهمعف  يط    اللط،يف 

تطااةةف ااةةلي ايف اةةن ت ط المعلةةم  رعهليهلةةو  تمعةةف   مجيةةت ا،ةةطا يم  ابةةط ن . .<6
جهمعةةةف ،غةةةتات   مط ةةة   علمةةة   الل ، لةةة ج  .اللعليميةةةف رةةة   ةةة ء مليل،ةةةهت الليةةة ط ال

 م .9><6ال،ا ه اللط، يف  ال،رايف   

 مشةةةة  ت الطاةةةة   رةةةة  اليه، يةةةةهت  مصةةةةيط البةةةةطيجين .  الةةةةطا     ماةةةةهط  .  .71
 م .<<<6مي،عف العه،    ،غتات   

صةةةع ،هت لةةةتطيل   ااةةةت اللغةةةف العط،يةةةف ليل،ةةةف الرةةةط   الط،يعةةة    جمعةةةف طشةةةيت . .76
. جهمعف ،غتات    ليف اللط،يةف ) ا،ةن طشةت(    ، يف  االاتاتيف العلم  ر  المتاطل اليه

 م   ) طاهلف مهجاليط  يط م،ش طا ( <=<6
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م،ه ج ال،اه رة  اللط،يةف  ال  ،ع    ا،ت الجلي  ا،طا يم  مامت اامت الغ،هم .  .77
 م .=><6مي،عف العه،    ،غتات     الم ال،رل  

اةةةةهم اللغةةةةف العط،يةةةةف ل ليةةةةهت لقةةةة يم ماةةةةل أل يل،ةةةةف ا الاةةةةهمطاد    يةةةةو يهاةةةةين .  .78
.جهمعةةف ،غةةتات . ليةةف اللط،يةةف  اللط،يةةف رةة  الجهمعةةهت العطا يةةف رةة    ااةةت اللغةةف العط،يةةف

 م . ) طاهلف مهجاليط  يط م،ش طا ( .<=<6)ا،ن طشت(   

  مي،عةةةةف  7يااةةةةهلي  لةةةةتطيل التطااةةةةهت االجلمهايةةةةف . الاةةةة طان   مامةةةةت .  .79
 م.7111الشط    امهن   االطتن   

لقةةةةةةة يم اليطادةةةةةةة   ال اةةةةةةةهد  اللعليميةةةةةةةف  ااةةةةةةةهلي  اةةةةةةةهم  اةةةةةةةلمهن . ا اةةةةةةةف    .:7
االملاه،هت المالبتمف ر  لتطيل مهتا الجغطاريف  رة  مطالةف التطااةف المل اةيف مةن 

)         >=<6. جهمعةةف ،غةةتات    ليةةف اللط،يةةف    جهةةف ، ةةط المتطاةةين  المتطاةةهت 
 طاهلف مهجاليط  يط م،ش طا ( .

مجلةف  طيل الجةهمع  ) تطااةف ،قتيةف ماةلق،ليف( .شاهلف   اان  ابةط ن . اللةت .;7
 م .7117(   لا،ف =>  العتت ) طاهلف البليج 

مي،عةةةف الصةةة،هح   ،غةةةتات    اصةةة   لةةةتطيل اللغةةةف العط،يةةةف . الشةةةطيف   ،ةةةتي  . .>7
 م .7><6

 7><6   8شةةه    جةة طج  ابط ن.الةة ا  اللط،ةة    ماةةلق،  الةة، ت العط،يةةف .ي .=7
 م .

،يةةط ت   ل،،ةةهن   تاط العلةةم    رقةةو اللغةةف . تطااةةهت رةة   الصةةهلب   صةة،ا  . .<7
 م .1><6

 م.<;<6. مي،عف الجي      مصط   لغل،ه  الايها ا،ت الطامن   اهدشف . .81

الةةةة،هج الاةةةةتيه رةةةة  اصةةةة   اللط،يةةةةف  يةةةةط  اللةةةةتطيل ا،ةةةةت القةةةةهتط   اهمةةةةت .  .86
  مي،عةف ال،ه ةف العط،يةف   مصةط    7  ي 7.جالبهصف ،رط   التين  اللغف العط،يةف 

 م . 6;<6

. المتيطيةةف العهمةةف ل اةةتات  لاليةة  ال،صةة ص االت،يةةف  العةة ا     ،عمةةف طاةةيم . .87
 م .9=<6 اللتطي  .،غتات   

  مي،عةف تاط  8ي طادت اللط،يف العهمف  اصة   اللةتطيل .  رهيت   ا،ت الاميت . .88
 م .:><6ال له  الل،،ه،    ،يط ت   

الجتيةةت   ،يةةط ت     تاط ال لةةه   6.ي رصةة   رةة  اللغةةف  القهاةةم     ةةهرط .  .89
 م .9;<6ل،،هن   

مجلةف الاةهت   هل    ج  يف .تطااف مقهط،ف الاتات  لةتطي  االاةلهذ الجلمعة  . .:8
 م.>=<6(   االطتن   امهن   77. العتت ) الجهمعهت العط،يف 
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 الشةةعط العطا ةة  المعهصةةط تطااةةف ااةةل ،يف.  ال ،ياةة    امةةطان ب ةةيط اميةةت .  .;8
 اللغف العط،يف ) ايط اف ت ل طال الت لف ( . جهمعف ل ،ل    ليف االتا  /  ام

لطجمةةةةف ت. اةةةةعهت جةةةةهط اهلل   مطاجعةةةةف  اةةةةن رةةةةن اللةةةةتطيل .    ةةةة    ط ،ةةةةطت . .>8
 م .9=<6مامت اليمهن شع ن   تاط الر ط العط،    

معجم المصيلاهت اللط، يف المعطرةف رة   اللقه،    اامت ااين  ال  الجم  . .=8
 م .;<<6 ل    القه طا     اهلم ال 6ي الم،ه ج  يط  اللتطيل .

 م.9><6. مي،عف ايلل   القه طا    اللغف  الا هطا  م،ت ط   مصيري . .<8

مجلةةةف الاةةةهت الجهمعةةةهت ،صةةةهط   ااةةةين . اللغةةةف العط،يةةةف  اللعلةةةيم الجةةةهمع  .  .91
 م  .9><6(   اذاط   :  العتت )  العطا يف

طشةةهت   . مي،عةةف االالم جةةو العملةة  لمتطاةة  اللغةةف  الههشةةم  . اه،ةةت ل ريةة  . .96
 م .7><6،غتات   

مشةة  ت لةةتطيل اللع،يةةط اللاطيةةط  رةة   الههشةةم    ا،ةةت الةةطامن ا،ةةت الةة    .97
) ==<6. جهمعةةف ،غةةتات    ليةةف اللط،يةةف    العط،يةةف رةة  المطالةةف االاتاتيةةف رةة  العةةطا  

 طاهلف مهجاليط  يط م،ش طا ( .

القةه طا   لج،ةف ال،يةهن العط،ة    مصةط    رقو اللغف .  ار    ال  ا،ت ال اات . .98
 م.7;<6

ليةةةةة يط الم،ةةةةةه ج اااةةةةةو  ااةةةةةهلي،و   بي الةةةةةو    ال  يةةةةة    المةةةةة    اامةةةةةت .  .99
 م .7=<6  م ل،ف اال،جل  المصطيف    >. ي  مع  هلو  

   6  ج لعليم اللغف العط،يةف   اااةو   اجطاءالةوي ،ل   رلا  ال   ابط ن .  .:9
 م .>=<6شط ف الي ،ج  لللجهطا   مصط   

 

 المصادر االلنبية  
46. Marin  H.Wilkinson : Same Problem of Teaching 

Geography . in the Zanbian . 56 part 4 November , 1971 .  
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 (1ممحؽ ) 
 

المغة العربية لكميات  أقساـاالستبانة االستطالعية المولية الى طمبة المرحمة الرابعة في 
  واآلدابالتربية 

 حمف الرحيـبسـ اهلل الر 
 ا ي   اليهل  ....... ا ي ل  اليهل،ف 

 أ اةةهمالم اةة م ،ةةة) مشةة  ت لةةتطيل مةةهتا رقةةو اللغةةف رةة   مةةه،ايه إجةةطاء هنط م ال،هايةةيةة     
عطا يةةةف مةةةن  جهةةةف ، ةةةط اللتطياةةةيين رةةة  الجهمعةةةهت ال  اآلتا اللغةةةف العط،يةةةف ل ليةةةهت اللط،يةةةف 

أن  هنيومةة  ال،هايةةيل  ةةذل المةةهتا .  اليل،ةةف ( .  ال شةةف اةةن الج ا،ةة  اللةة  لةةنيط رةة  لةةتط 
 : اآلل ان الانا   اإلجه،فر   مهلعه ، م معه ي،هال

 مه المش  ت الل  لجه،هك ا،ت تطاالك لمهتا رقو اللغف ؟ 
 . مه امل،ه،ه نيا ش ط ال،هاي لق،ل  

 افالباحث
 

 (0ممحؽ )
 
للغف العط،يف ل ليهت ا أ اهملتطاي  مهتا رقو اللغف ر   الال،ه،ف االالي ايف الم جهف إليا

  اآلتا  اللط،يف 
 ،ام اهلل الطامن الطايم

  المالطم -----------االالهذ الره   
لعةةطف ) مشةة  ت لةةتطيل مةةهتا اللغةةف رةة   إلةةيلهةةتف  لهمهتطااةة إجةةطاء هنط م ال،هايةةيةة      
عطا يةةةةةف مةةةةةن  جهةةةةةف ، ةةةةةط رةةةةة  الجهمعةةةةةهت ال  اآلتا اللغةةةةةف العط،يةةةةةف ل ليةةةةةهت اللط،يةةةةةف  أ اةةةةةهم
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ا لاةةة،لم ل مةةةن ب،ةةةطات م ،ةةةل م مةةةن لمييةةة  للةةةك  مةةةه إلةةةي اليل،ةةةف ( .  ااةةةل،هتا اةةةيين  اللتطي
،مشة  ت  ،هل  يةت طجة ،المش  ت ،مجهاللهه ) اليل،ف    الم،هج التطاا     اللتطيا  ( . 

 لتطيل  ذل المهتا من  جهف ، طك .
 

  
  مه امل،ه،ه نيش ط ال،هاي ا لق،ل  

 
 

 افالباحث
 
 
 

 
 (3ممحؽ  )

 أداة البحث لسادة المحكميف الذيف عرضت عمييـ ا أسماء
 محؿ عممو تخصصو اسـ المحّكـ ت

 جهمعف ،ه، /  ليف اللط،يف  رقو اللغف أ.ت.ص،هح ا،هل الاهلم  .6

جهمعف ،غتات/  ليف  لغف أ.ت. ،عمف طايم الغطا    .7
 اللط،يف   ا،ن طشت 

يطاد  لتطيل اللغف  أ.م. ت. جمعف طشيت   ه   .8
 العط،يف

المال،صطيف /  الجهمعف
  ليف اللط،يف االاهايف

أ.م.ت. اهلم يو يهاين   .9
 الاهمطاد 

يطاد  لتطيل اللغف 
 العط،يف

لجهمعف المال،صطيف / 
  ليف اللط،يف االاهايف

أ.م. ت. ام ا ا،ت ال اات   .:
 امهت 

يطاد  لتطيل اللغف 
 العط،يف

جهمعف ،ه، /  ليف اللط،يف 
 االاهايف 

جهمعف ،ه، /  ليف اللط،يف  ات  أ.م.ت ص،هح ، ط  المط  ك  .;
 االاهايف 

أ.م.ت. امطان جهام امت   .>
 الج، ط 

يطاد  لتطيل اللغف 
 العط،يف

 جهمعف ،ه، /  ليف اللط،يف 

 جهمعف ،ه، /  ليف اللط،يف   يهل  لق يم أ.م.ت. ره م ااين اليطيا   .=
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جهمعف القهتايف /  ليف  رقو لغف أ.م.ت. لييف اهلم ال امل   .<
 اللط،يف

يطاد  لتطيل اللغف  .ت طايم ال  صهلب الا م م  .61
 العط،يف

جهمعف ،غتات/  ليف اللط،يف 
   ا،ن طشت 

يطاد  لتطيل اللغف  م.ت.  يهء ا،ت اهلل  .66
 العط،يف

جهمعف ،غتات/  ليف اللط،يف 
   ا،ن طشت 

 المتيطيف العهمف للط،يف ،ه،  مشطف لغف اط،يف الايت ا،ت الههت  ا،هل  .67

 
 (4ممحؽ )

 0227-0226مادة فقو المغة لمعاـ الدراسي  مفردات
 اللي ط اللهطيب  لرقو اللغف   .6

 الرط  ،ين رقو اللغف  الم اللغف  .7

 ، طيهت ،شها اللغف   .8

 اللغهت الج طيف ) الاهميف (   .9

 البصهدص المشلط ف ر  اللغهت الج طيف   .:

 اللهجهت العط،يف   .;

 ا ميف تطااف اللهجهت العط،يف القتيمف   .>

 اللهجهت العط،يف القتيمف  القه   .=

 الع  ف ،ين لهجف الاجه   لهجف لميم   .<

بصهدص اللغف العط،يةف الرصةاي :  ةه طا االاةطا    م،هاة،ف اةط ف العط،يةف   .61
لمعهي،هةةةةةه   الل ةةةةةهت   االشةةةةةلقه    اللةةةةةطاتف   المشةةةةةلطك اللر ةةةةة    ال،اةةةةةت   

 اللعطي  .

لماةةةةل أل الصةةةة ل    ماةةةةل يهت رقةةةةو اللغةةةةف : الماةةةةل أل الل،اةةةة    الصةةةةطر    ا  .66
 المال أل التالل  

 البي العط،    .67

 اص ات اللغف العط،يف  مبهطجهه   .68

 صرهت االص ات   .69
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 المعجم العط،  .،،ذا لهطيبيف   متاط المعهجم اللغ يف   .:6

 اللاتيهت الل  ل اجههه اللغف العط،يف  .;6

 تطااهت رقو اللغف ر  العصط الاتيه   .>6

 
 
 
 
 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 (5ؽ )ممح

  اآلتا اللغف العط،يف رة   ليةهت اللط،يةف  أ اهميل،ف  إليم/ االال،ه،ف ال،ههديف الم جهف 
 ر  الجهمعهت العطا يف .

 المالطم  -----------اب  اليهل  
 المالطمف  ----------ابل  اليهل،ف 

 الا م الي م  طامف اهلل  ،ط هلو 
ت لةةتطيل مةةةهتا اللغةةةف رةةة  الم اةةة م ،ةةةة) مشةةة   مةةهإجةةةطاء ،ايه هنيةةط م ال،هايةةة

رةةة  الجهمعةةةهت العطا يةةةف مةةةن  جهةةةف ، ةةةط   اآلتا اللغةةةف العط،يةةةف ل ليةةةهت اللط،يةةةف  أ اةةةهم
رةة   هنقلطاةةهل م االيةةط رةة  ماةةهاتا ال،هايةةاللتطياةةيين  اليل،ةةف (.  لمةةه  ةةهن الطاد ةةم  م

،هإلجه،ةةةةف اةةةةن  ةةةةذل االاةةةةل،ه،ف   طجةةةة  لر ةةةةل م ،ال شةةةةف اةةةةن  ةةةةذل المشةةةة  ت   لةةةةذا 
( رةة  الاقةة  الةةذ  لط ،ةةو ميه،قةةه ل جهةةف √رقطالهةةه منشةةطين ،ع مةةف )  مأمةةهم  ين ا ةةع

:  مش لف طدياف     مشة لف يه، يةف     اللشة   مشة لف  اآلليفالي يف  ال،تاد ، ط م من 
   . م  ،يهن مقلطاهل م لع ج    مش لف .

  رق م اهلل للبيط  الص ح 
 
 
 

 افالباحث
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 ػ مشكالت ملاؿ الطمبة 1

 الفقرات ت
مشكمة 
 رئيسة

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

1-  
غمبة العامية عمى الفصيحة  في استعماؿ 

 المغة اليومي
   

0-  
ضعؼ المستوى المغوي لمطمبة في المرحمة 

 الثانوية
   

    كثرة اعداد الطمبة في الصؼ الواحد  -3

4-  

قمة حفظ الطمبة مف النصوص القرآنية او 
ور مف القوؿ االحاديث الشريفة او الماث

 شعرا كاف اـ نثرا

   

5-  
اىداؼ تدريس مادة فقو المغة العربية لـ 

 تكف واضحة لدى الطمبة
   

    قمة مشاركة الطمبة في المناقشات الصفية  -6

7-  
طريقة تدريس المادة لـ تكف مشوؽ 

 لمطمبة
   

8-  
الحصص المقررة لمادة فقو المغة العربية 

 غير كافية لتحقيؽ االىداؼ
   

9-  
ار اقساـ المغة العربية لممصادر التي افتق

 يحتاليا الطمبة في مادة فقو المغة
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12-  
للوء الطمبة الى استظيار المادة دوف 

 فيميا
   

11-  
ضعؼ رغبة الطمبة في التخصص بالمغة 

 العربية
   

 مامقترحاتؾ بشاف عالج كؿ مشكمة مف المشكالت السابقة ؟
 
 
 
 
 مشكالت ملاؿ المنيج الدراسي  -0

 فقراتال ت
مشكمة 
 رئيسة

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

    قمة مراعاة المنيج لمستوى الطمبة الفكري 1

0 
ندرة اللانب التطبيقي في المنيج الدراسي 

 المقرر
   

    اسموب عرض المادة اليساعد عمى الفيـ 3

4 

احتواء المنيج عمى موضوعات العالقة ليا 
بالموضوعات التي درسيا الطمبة في 

 لمراحؿ الدراسية السابقةا

   

5 
ييتـ المنيج باللانب النظري واليعطي 

 اىمية لملانب العممي
   

    موضوعات الكتاب غير محببة لدى الطمبة 6

7 
ضعؼ صمة الموضوعات التي يدرسيا 

 الطمبة بحالاتيـ اليومية
   

8 
افتقار موضوعات المنيج اغمبيا الى 

 عنصر التشويؽ
   

9 
لتي يدرسيا الطمبة العالقة الموضوعات ا

 ليا بفروغ المغة العربية االخرى
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12 
الحصص المقررة لممادة تاتي في اوقات 

 غير مناسبة لمطمبة
   

11 
تدريس المادة اليحقؽ االىداؼ المطموبة 

 مف تدريسيا
   

10 
ينتيي اىتماـ الطمبة بالمنيج بانتياء 

 االختبار
   

 ة مف المشكالت السابقة  ؟ مامقترحاتؾ بشاف عالج كؿ مشكم
 
 

 مشكالت ملاؿ التدريسييف  -3

 الفقرات ت
مشكمة 
 رئيسة

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

1 
قمة اعتماد عدد مف التدريسسيف المغة 

 الفصيحة في التدريس
   

0 
قمة اشراؾ عدد مف التدريسييف طمبتيـ في 

 مناقشة الموضوعات
   

3 
عماؿ المغة اليمـز التدريسيوف الطمبة باست
 العربية الفصيحة

   

4 

قمة استشياد بعض التدريسييف باي القرآف 
الكريـ او الحديث النبوي الشريؼ او الماثور 

 مف القوؿ .

   

5 
كثرة والبات التدريسييف تؤثر في كفاياتيـ 

 العممية
   

6 
اعتماد اغمب التدريسييف عمى الطمبة 

 المتميزيف
   

7 
بطريقة تدرسيية  تمسؾ عدد مف التدريسييف

 واحدة في تدريس المادة
   

   اليراعى عدد مف التدريسييف الفروؽ الفردية  8
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 بيف الطمبة

9 
ضعؼ قدرة بعض التدرسييف في تنمية ميوؿ 

 الطمبة نحو المادة
   

12 
افتقار محاضرات بعض التدريسييف الى 

 عنصر التشويؽ
   

11 
ضعؼ المستوى العممي لعدد مف التدرسيييف 

 في ملاؿ تخصصيـ
   

10 
قمة اطالع عدد مف التدريسييف عمى الطرائؽ 

 التدريسية الحديثة
   

13 
غمبة طريقة المحاضرة دوف استعماؿ 

 الطرائؽ االخرى في عرض المادة
   

14 
عدـ مراعاة التسمسؿ المنطقي في عرض 

 المادة
   

15 
يؤكد بعض التدريسييف عمى حفظ المعمومات 

 بدال مف فيميا .
   

 
 
 

 مامقترحاتؾ بشاف عالج كؿ مشكمة مف المشكالت السابقة  ؟ 
 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 (6ممحؽ )

المغة العربية  أقساـمادة فقو المغة في  تدريسي إلىاالستبانة النيائية المولية 
 واآلداب في اللامعات العراقية  لكميات التربية 

 المالطم  -----------االالهذ الره   
لهةةتف الةةي لعةةطف ) مشةة  ت لةةتطيل مةةهتا اللغةةف  لهمه اللةة اجةةطاء تطااةة هنم ال،هايةةط  يةة

ر  ا اهم اللغف العط،يف ل ليهت اللط،يةف  االتا  رة  الجهمعةهت العطا يةف مةن  جهةف ، ةط 
رةي م مةن تطايةف الميةف  اةعف اية    هنيعهةتل ال،هايةاللتطيايين  اليل،ف ( .  ، طا لمةه 

ي م رقةطات االاةل،ه،ف اللة  لل ة ن مةن مشة  ت اةتا    ة  ،ةين ايةت،ر   ذا المجه    
( رة  الاقة  الةذ  لط ،ةو  √ا،هةه ،ت ةف  ذلةك ،  ة  ا مةف ) ،هإلجه،ةفلر ةل م  نطاجي
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)      : ) مشةةةة لف طيداةةةةف () مشةةةة لف يه، يةةةةف (  اآلليةةةةف ال،ةةةةتاد م،هاةةةة،ه ل ةةةة  ،ةةةةتي  مةةةةن 
 اللش   مش لف ( . م  ،يهن مقلطاهل م لع ج    مش لف .

  لمه ريو البيط  الانتت  رق م اهلل
  ،ه اال ا   ،هم  ش ط     
 
 
 
 

 افالباحث                                                                      
 
 مشكالت ملاؿ الطمبة  -1

 الفقرات ت
مشكمة 
 رئيسة

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

1 
ضعؼ الطمبة في المراحؿ الدراسية 

 الدراسية السابقة
   

0 
قمة تركيز الطمبة عمى الموضوعات داخؿ 

 الصؼ وخارلو
   

    قمة مطالعة الطمبة الخارلية 3

    غمبة العامية عمى الفصيحة لدى الطمبة 4

5 
قمة وعي الطمبة باىمية موضوعات فقو 

 المغة
   

6 
ينتيي اىتماـ الطمبة بالمادة بانتياء 

 االختبارات
   

7 
ص المغة قمة رغبة الطمبة في تخصي

 العربية
   

    ضعؼ الثقافة المغوية لدى الطمبة 8

9 
قمة مشاركة الطمبة في مناقشة 

 الموضوعات
   

    كثرة اعداد الطمبة في الصؼ الواحد 12
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 مامقترحاتؾ بشاف عالج كؿ مشكمة مف المشكالت السابقة  ؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػ  مشكالت ملاؿ المنيج الدراسي 0

 الفقرات ت
مشكمة 
 ةرئيس

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

1 
الموضوعات المقررة صعبة الفيـ لدى 

 الطمبة
   

    ابتعاد المنيج عف واقع الطمبة اليومي 0

3 
قمة الساعات المخصصة لممادة مع 

 كثرة موضوعاتيا
   

4 
موضوعات المنيج غير مترابطة مع 

 بعضيا
   

5 
افتقار المنيج الى عنصري االثارة 

 والتشويؽ
   

    اسموب عرض العمومات غير مشوؽ 6

7 

قمة االستشياد بالقرآف الكريـ او 
بالحديث النبوي الشريؼ او بالماثور 

 مف القوؿ في المنيج

   

8 
التسيـ موضوعات المنيج في تنمية 

 ميارات الطمبة المغوية
   

 مامقترحاتؾ بشاف عالج كؿ مشكمة مف المشكالت السابقة  ؟ 
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 ت ملاؿ التدريسييف مشكال -3

 الفقرات ت
مشكمة 
 رئيسة

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

1 
اعتماد عدد مف التدريسييف عمى المنيج 

 المقرر فقط
   

0 
اليشرؾ عدد مف التدريسييف الطمبة في 

 مناقشة الموضوع
   

3 
ضعؼ كفاية بعض التدريسييف في تدريس 

 الموضوعات
   

4 
حة لدى اىداؼ تدريس المادة غير واض
 بعض تدريسيي المادة

   

5 
اليراعي بعض التدريسييف الفروؽ الفردية 

 بيف الطمبة
   

6 

ضعؼ استشياد عدد مف التدريسييف بايات 
القرآف الكريـ او الحديث النبوي الشريؼ او 

 الماثور مف القوؿ

   

7 
اعتماد اغمب التدريسييف عمى الطمبة 

 المتميزيف
   

8 
يف الطمبة باستعماؿ اليمـز بعض التدريسي

 المغة العربية الفصيحة
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9 
غمبة اسموب المحاضرة مف دوف غيره في 

 عرض المادة
   

 مامقترحاتؾ بشاف عالج كؿ مشكمة مف المشكالت السابقة  ؟ 
 
 
 
 
 
 
 (7ممحؽ )

تكرارات فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة ودرلة حدتيا ووزنيا المئوي في 
 بانة الطمبةملاؿ الطمبة ضمف است

 الفقرات ت

مشكمة 
 رئيسية

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

درلة 
 الحدة

الوزف 
 المئوي

 3ؾ 0ؾ 1ؾ

1 
ضعؼ المستوى المغوي لمطمبة 

 في المرحمة الثانوية
407 39 3 0.92 96.82 

0 
ضعؼ رغبة الطمبة في 
 التخصص بالمغة العربية

431 00 16 0.88 96.16 

3 

نصوص قمة حفظ الطمبة مف ال
القرآنية واالحاديث الشريفة او 

 الماثور مف القوؿ

411 40 16 0.84 94.74 

4 
طريقة التدريس لـ تكف مشوقة 

 لمطمبة
380 53 34 0.74 91.42 

5 
اىداؼ تدريس مادة فقو المغة 
 لـ تكف واضحة لدى الطمبة

301 87 72 0.57 85.78 

6 
غمبة العامية عمى الفصيحة في 

 ياستعماؿ المغة اليوم
077 133 59 0.46 80.16 

7 
كثرة اعداد الطمبة في الصؼ 

 الواحد
185 44 042 1.88 60.75 
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8 
قمة مشاركة الطمبة في 
 المناقشات الصيفية

101 44 324 1.62 53.66 

9 

الحصص المقررة لمادة فقو 
المغة غير كافية لتحقيؽ 

 االىداؼ

18 58 393 1.02 42.21 

12 
للوء الطمبة الى استظيار 

 ادة مف دوف فيمياالم
15 56 398 1.18 39.44 

11 

افتقار اقساـ المغة العربية 
لممصادر التي يحتاليا الطمبة في 

 مادة فقو المغة

14 55 422 1.17 39.03 

 (8ممحؽ)
تكرارات فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة ودرلة حدتيا ووزنيا المئوي في ملاؿ 

 المنيج الدراسي ضمف استبانة الطمبة

 الفقرات ت

مشكمة 
 رئيسة

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
درلة  مشكمة

 الحدة

الوزف 
 المئوي

 3ؾ 0ؾ 1ؾ

1 
قمة مراعاة المنيج لمستوى الطمبة 

 الفكري
4.06 38 5 0.89 96.56 

 95.63 0.86 15 31 4.03 اسموب عرض المادة اليساعد عمى الفيـ 0

3 
ييتـ المنيج باللانب النظري واليعطي 

 نب العممياىمية لملا
093 43 34 0.76 90.12 

4 
افتقار موضوعات المنيج اغمبيا الى 

 عنصر التشويؽ واالثارة
338 92 41 0.63 87.77 

5 
ينتيي اىتماـ الطمبة بالمنيج بانتياء 

 االختبار
305 82 74 0.57 85.90 

6 
الموضوعات التي يدرسيا الطمبة العالقة 

 ليا بفروع المغة العربية االخرى
161 106 180 1.89 63.05 

7 
الحصص المقررة لممادة تاتي في اوقات 

 غير مناسبة لمطمبة
127 117 045 1.72 56.85 

8 
تدريس المادة اليحقؽ االىداؼ المطموبة 

 مف تدريسيا
15 61 393 1.19 39.82 

9 
ندوة اللانب التطبيقي في المنيج 

 الدراسي المقرر .
13 39 417 1.13 37.66 
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12 

ج عمى موضوعات العالقة احتواء المني
ليا بالموضوعات التي درسيا الطمبة في 

 المراحؿ الدراسية السابقة .

10 41 416 1.10 37.38 

11 
ضعؼ صمة الموضوعات التي يدرسيا 

 الطمبة بحالاتيـ اليومية
10 41 416 1.10 37.08 

10 
موضوعات الكتاب غير محببة لدى 

 الطمبة
8 41 402 1.11 37.18 

 
 
 
 (9ممحؽ )

تكرارات فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة ودرلة حدتيا ووزنيا 
 المئوي في ملاؿ التدريسييف ضمف استبانة الطمبة

 الفقرات ت

مشكمة 
 رئيسية

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

درلة 
 الحدة

الوزف 
 المئوي

 3ؾ 0ؾ 1ؾ

1 

قمة اعتماد بعض التدريسييف 
المغة العربية الفصيحة في 

 التدريس

376 81 10 0.77 90.53 

0 

ضعؼ قدرة بعض 
التدريسييف في تننمية ميوؿ 

 الطمبة نحو المادة

330 94 43 0.61 87.02 

3 

تمسؾ عدد مف التدريسييف 
بطريقة تدريسية واحدة في 

 تدريس المادة

319 123 47 0.57 85.99 

4 
اليراعي عدد مف التدريسييف 
 الفروؽ الفردية بيف الطمبة

311 64 94 0.46 80.28 

5 

ضعؼ المستوى العممي لعدد 
مف التدريسييف في ملاؿ 

 تخصصيـ

083 124 80 0.40 82.95 
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6 

قمة اطالع عدد مف 
التدريسييف عمى استعماؿ 
 طرائؽ تدريسية حديثة

193 45 031 1.91 63.96 

7 

افتقار محاضرات بعض 
التدريسييف الى عنصر 

 التشويؽ

187 47 035 1.89 63.05 

8 

المحاضرة مف  غمبة طريقة
دوف استعماؿ الطرائؽ 

التدريسية االخرى في عرض 
 المادة

180 41 046 1.86 60.11 

9 

قمة استشياد بعض 
التدريسييف باي القرآف 
الكريـ او الحديث النبوي 
الشريؼ او الماثور مف 

 القوؿ .

170 31 046 1.85 61.97 

12 
اعتماد اغمب التدريسييف 
 عمى الطمبة المتميزيف

160 41 046 1.66 55.57 

11 
كثرة والبات التدريسييف 
 تؤثر في كفاياتيـ العممية

150 97 042 1.63 53.54 

10 
عدـ مراعاة التسمسؿ 

 المنطقي في عرض المادة
152 99 002 1.60 50.45 

13 

قمة اشراؾ عدد مف 
التدريسييف طمبتيـ في 
 مناقشة الموضوعات

147 120 002 1.62 52.39 

14 

سيوف الطمبة اليمـز التدري
باستعماؿ المغة العربية 

 الفصيحة

142 129 002 1.58 48.32 

15 
يؤكد بعض التدريسييف عمى 
 47.02 1.56 002 119 132عممية حفظ المعمومات بدال 
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 مف فيميا .

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (12ممحؽ )
تكرارات فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة ودرلة حدتيا ووزنيا 

 ضمف استبانة التدريسييفالمئوي في ملاؿ الطمبة 

 الفقرات ت

مشكمة 
 رئيسة

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

درلة 
 الحدة

الوزف 
 المئوي

 3ؾ 0ؾ 1ؾ

1 
ضعؼ الثقافة المغوية لدى 

 الطمبة اغمبيـ
00 6 - 0.78 90.85 

0 

قمة تركيز الطمبة عمى 
الموضوعات داخؿ الصؼ 

 وخارلو

19 8 1 0.64 88.29 

3 
ة قمة مطالعة الطمب

 الخارلية
17 8 3 0.5 83.33 

4 
غمبة العامية عمى 
 الفصيحة لدى الطمبة

13 11 4 0.30 77.38 

5 
قمة مشاركة الطمبة في 
 مناقشة الموضوعات

7 11 12 1.89 63.29 

6 
كثرة اعداد الطمبة في 

 الصؼ الواحد
7 12 11 1.82 63.25 
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7 
قمة رغبة الطمبة في 
 تخصص المغة العربية

6 10 12 1.72 63.23 

8 
ضعؼ الطمبة في المراحؿ 

 الدراسية السابقة
5 13 12 1.65 62.21 

9 
ينتيي اىتماـ الطمبة 

 بالمادة بانتياء االختبارات
5 13 12 1.61 62.222 

12 
قمة وعي الطمبة باىمية 
 موضوعات فقو المغة

4 14 12 1.57 62.222 

 
 (11ممحؽ )

رلة حدتيا ووزنيا تكرارات فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة ود
 المئوي في ملاؿ المنيج الدراسي ضمف استبانة التدريسييف

 الفقرات ت

مشكمة 
 رئيسة

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

درلة 
 الحدة

الوزف 
 المئوي

 3ؾ 0ؾ 1ؾ

1 
ابتعاد المنيج عف واقع الطمبة 

 اليومي
10 11 5 0.05 75 

0 
الموضوعات المقررة صعبة 

 الفيـ لدى الطمبة
7 19 0 0.17 70.61 

3 
التسيـ موضعات المنيج في 
 تنمية ميارات الطمبة المغوية

5 01 0 0.12 72.03 

4 
موضوعات المنيج غير 

 مترابطة مع بعضيا
9 8 11 1.90 64.80 

5 
افتقار المنيج الى عنصري 

 االثارة والتشويؽ
9 6 13 1.85 61.92 

6 

قمة استشياد عدد مف 
كريـ التدريسييف بايات القرآف ال

او بالحديث النبوي الشريؼ او 
0 17 9 1.75 58.33 
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 بالماثور مف القوؿ .

7 
اسموب عرض الموضوعات 

 غير مشوؽ
1 18 9 1.73 56.34 

8 
قمة الساعات المخصصة لممادة 

 مع كثرة موضوعاتيا
1 19 8 1.72 51.32 

 
 
 

 
 (10ممحؽ )

يا المئوي تكرارات فقرات مشكالت تدريس مادة المغة ودرلة حدتيا ووزن
 في ملاؿ التدريسييف ضمف استبانة التدريسييف

 الفقرات ت

مشكمة 
 رئيسة

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

درلة 
 الحدة

الوزف 
 المئوي

 3ؾ 0ؾ 1ؾ

1 
ضعؼ كتابة بعض التدريسييف 

 في تدريب الموضوعات
04 4 - 0.85 95.03 

0 
اليمـز بعض التدريسييف الطمبة 

 ة الفصيحةياستعماؿ المغة العربي
03 0 3 0.71 92.47 

3 
ازدوالية لغة بعض التدريسييف 

 عمى الطمبة المتميزيف
01 5 0 0.67 89.08 

4 
اعتماد اغمب التدريسييف عمى 

 الطمبة المتميزيف
12 7 11 1.96 65.47 

5 
اليراعي بعض التدريسييف 
 الفروؽ الفردية بيف الطمبة

5 12 13 1.64 54.76 

6 
ريسييف عمى اعتماد عدد مف التد

 المنيج المقرر فقط
4 6 18 1.60 47.61 

7 
اىداؼ تدريس المادة غير 
 45.62 1.62 19 7 0واضحة لدى بعض تدريسيي 
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 المادة

8 
اليشرؾ عدد مف  التدريسييف 
 الطمبة في مناقشة الموضوعات

1 8 12 1.37 43.57 

9 
غمبة اسموب المحاضرة عمى 

 غيره في عرض المادة
0 7 9 1.34 42.52 

12 

ضعؼ استشياد عدد مف 
التدريسييف بايات القرآف الكريـ 
او بالحديث النبوي الشريؼ او 

 بالماثور مف القوؿ .

0 6 12 1.32 39.32 

 


