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اسباب إهمال طلبة الصف السادس االعدادي  اإلجابة عن اسئلة 
 قواعد اللغة العربية من وجهة نظر المدرسين

 

 م . م رائد حميد هادي
 كلية التربية االساسية / جامعة ديالى 

 

 : ملخص البحث
اجريت هذه الدراسة في مدينة بعقوبة وهدفت هذه الدراسة الى معرفة اسباب     

ادس االعدادي اإلجابة عن اسئلة قواعد اللغة العربية من وجهة نظر اهمال طلبة الس

المدرسين ، ويتضمن مجتمع البحث جميع المدرسين في المدارس االعدادية الواقعة 

( 90( مدّرسة و )70( مدرساَ ومدّرسة بواقع )160في مدينة بعقوبة والبالغ عددهم )

َ ، واستعمل الباحث االستبانة المفتوحة  :ـ تم توجيه سؤال مفتوح الى عينة ) مدرسا

( مدرسا ومدّرسة . وكان من نتيجة هذه الدراسة 16من المدرسين والمدرسات بلغت )

االستطالعية الحصول على عدد وفير من االسباب التي تم فرزها واالبقاء عل 

الواضح والمهم منها وأستعمل أيضا االستبانة المغلقة :ـ إذ تم بناء استبانة مغلقة 

( فقرة تخص المدرسين بناءاَ على اجوبة االستبانة المفتوحة ، 15نة من )مكو

لحساب الثبات ، ودرجة الحدة  2واستعمل الباحث الوسائل االحصائية االتية معادلة كا

، ومن خالل النتائج التي امكن التوصل اليها يمكن الخروج من االستنتاجات التي من 

 اهمها :ـ 

َ ب      َ في قواعد اللغة ـ ان هناك اتفاقا ين المدرسين والمدرسات بأن هناك ضعفا

 العربية يعاني منه الطلبة وهذا الضعف يعود الى أسباب وعوامل .

 ـ ان العوامل التي أفاد منها المدرسون والمدرسات هي :ـ      

انهم يرون بأن عدم توفر الوسائل التعليمية المناسبة للمادة أدّى الى انخفاض مستوى 

ك االنشغال بوسائل التسلية والترفيه وشرود ذهن الطالب وضعف الدافعية كذل الطلبة

نحو مواصلة الدراسة فضال عن عدم كفاية الحصص الدراسية المقررة إلكمال 

المنهج وكذلك صعوبة المادة مقارنة بأعمار الطلبة وغيرها من االسباب التي ادت 

مسؤوليتها بالدرجة االولى  الى انخفاض مستوى الطلبة  وهناك عدة توصيات تقع

 على المدرسين والمدرسات لذلك يوصي الباحث ما يأتي :ـ 

ـ تنوع طرائق التدريس والتأكد من جدوى كل طريقة من خالل رأي المدرسين فيها 1

 ونتائج االختبارات المترتبة من جرائها .

 ـ بذل المساعدة للطلبة الذين يعانون من صعوبات خاصة في فهم المادة .2

 ـ تأكيد ان تكون االسئلة ضمن المواد الدراسية  وليس من خارجها .3

 ـ توفير اجواء تربوية ونفسية محفزة للطلبة على االنتظام في الدوام والدراسة .4

ـ تقدير جهود الطلبة من خالل مشاركتهم اليومية واسهاماتهم العلمية وعدم 5

 االقتصار عل االمتحانات الشهرية فقط 

ات تدريبية للمدرسين والمدرسات للطالع على طرائق التدريس الحديثة ، ـ فتح دور6

 واساليبها .  
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Abstract : 

    This study was conducted in the city of Baquba, and aim of 

this study was to investigate the reasons for neglecting students 

sixth preparatory answer questions from Arabic grammar from 

the perspective of teachers, and includes research community all 

teachers in junior high school located in the city of Baquba,'s 

(160) teacher and school by (70) School and (90) (a teacher, and 

used researcher resolution Open: were asked open to a sample of 

male and female teachers reached (16) a teacher and a school. 

As a result of this survey to get a plethora of reasons that have 

been counted and keep at a clear and important of them and also 

used questionnaire closed: it was built to identify closed 

consisting of (15) paragraph concerning teachers based on 

answers resolution open, and used researcher means the 

following statistical formula Ca 2 to calculate stability, and the 

degree of sharpness, and through the results possible reached to 

get out of the conclusions of the most important: 

     That there was an agreement between male and female 

teachers that there was a lack of Arabic grammar suffered by 

students and this weakness is due to the causes and factors. 

     The factors that have served teachers and teachers are: 

They see that the lack of teaching aids appropriate material led 

to the low level of students Kzllk preoccupation means 

entertainment and distraction mind students and poor motivation 

to continue the study as well as insufficient classes scheduled to 

complete the curriculum as well as the difficulty of material 

compared to the ages of the students and other reasons that led 

to the low level students and there are several recommendations 

are the responsibility primarily on male and female teachers, the 

researcher recommends the following: 

1 diversity of teaching methods and to ensure the feasibility of 

each method through the opinion of teachers and the results of 

the tests effects of puppies. 

2 make assistance for students who suffer from particular 

difficulties in understanding the material. 
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3 confirm that the questions within the subjects and not from 

outside. 

4 provide educational and psychological atmosphere conducive 

for students to attend constantly and study. 

5 respect the efforts of students through their daily and scientific 

contributions, not just at monthly examinations only 

6 open training courses for teachers and teachers of on modern 

teaching methods, and tactics. 

 

  الفصل األول
 : أهمية البحث والحاجة اليه

يمثل التعليم الثانوي في اي بلد كان مرحلة من مراحل التعليم البعيدة األثر في       

نفوس الشباب . العميقة التأثير في تكوينهم وفي إعدادهم للحياة وشق طريقهم الى 

المستقبل . وتبرز اهمية هذا التعليم في نواح متعددة من اهمها : ان سنواته تغطي 

شباب هي مرحلة المراهقة بما يصحبها من متغيرات اساسية مرحلة حرجة من حياة ال

في الجسم والعقل والنفس وما يتبعها من متطلبات اساسية لكل ناحية من النواحي التي 

تكون شخصية المراهق وتحدد سلوكه وعالقاته وتحتم على المدرسة الثانوية أن توفر 

 العوامل المختلفة لتحقيق تلك المتطلبات .

 ( 31، ص  2002) محمد ، 

ان طالب المرحلة الثانوية مراهق يتميز بما تتميز به هذه المرحلة من        

خصائص معينة وتجول في أذهانهم مشاعر متقاربة حول خصائص كثير من االمور 

لذلك يتطلب ان نشجع الطلبة على مناقشة مشاعرهم السلبية والكتابة حولها ومن 

وراء تمرد المراهق ويساعده لضبط نفسه . واجب المدرس هنا ان يفهم االسباب 

 (126، ص 1991الفنيش ، )

أن كل ضعف يعانيه الطلبة من مادة دراسية يمكن ان يعزى الى عدة عوامل فقد       

يكون المدرس هو السبب وراء ذلك وقد يكون المنهج من حيث عدم مالءمته 

ه لما يعانيه من امراض للمستويات العقلية للطلبة وقد يرجع السبب الى الطالب نفس

مزمنة او العيش في بيئة اسرية تعاني من ظروف اقتصادية وثقافية متدنية يسودها 

عدم الوئام وقد تكون هناك عوامل اخرى لكن هذه ابرزها او اهمها . كذلك الضعف 

في اعداد المدرس الذي هو عماد العملية التربوية والتعليمية يؤثر مباشر في ضعف 

م فقد بينت الرسائل الجامعية أن هناك ضعفاً لدى المدرسين والمدرسات اعداد المتعل

في هذه المادة وباألخص في اختيار االسلوب المناسب وطرائق التدريس والنشاطات 

 التعليمية وعدم تخطيط مسبق للدرس .

 (3، ص 2000) العزي ، 

المثقفين الذين وما نالقيه اليوم في مدارسنا من صعوبات نجدها لدى الدارسين و     

اجتازوا مراحل الدراسة فالقواعد ال تلقى إقباالً ، وال تظفر منهم بما تظفر به الوان 

 (2ـ  1، ص1986الدراسة األخرى . )إبراهيم ، 
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وهذا ما تؤكده شكوى المدرسين في جميع مراحل الدراسة من تدني تحصيل       

سؤال تحريك أواخر الكلمات .  عراب أوا ما اشتملت األسئلة على سؤال لإلطلبتهم إذ

 (15، ص  1980)نجم ، 

إال ان بعض المدرسين يسخط على االعراب ويضيق به و بقواعده التي يعجز      

ً من هذا العجز حتى في  عن التزامها بعض المثقفين منهم ، وكثيراً ما نجد شيئا

 المؤسسات التعليمية في محاضرات العربية ودروسها .

 ( 83 ، ص 2006) عطا ، 

العة واالدب وتعد قواعد اللغة العربية العمود الفقري لهذه المادة ، فاإلنشاء والمط     

ل عاجزة عن أداء رسالتها ما لم تقرأ وتكتب بلغة سليمة خالية ظوالبالغة والنقد ، ت

 (193، ص  2005من األخطاء النحوية . ) الدليمي ، والوائلي ، 

مية الدور الذي يقوم به المدرس وال سيما مدرس ومن هذا المنطلق تزداد أه      

درسة في تحقيق المرحلة الثانوية في تحقيق نمو الطالب وعليه يتوقف نجاح الم

هم أن قيمة المعلم تكمن في قدرته عل القيادة وعلى توجيه طلبته ضأهدافها . ويرى بع

طالب في بتأثير شخصيته وخلقه وقد أثبتت بعض البحوث التي أجريت على أراء ال

مدرسيهم أن هناك صفتين أساسيتين يحبذها الطلبة في مدرسيهم هما : العطف على 

الطلبة والتجاوب معهم والصبر على اخطائهم والقدرة على توضيح المواد الدراسية . 

 (37، ص  2002) محمد ، 

فضالً عن ضرورة إلمام المدرس بالمهارات المهنية في التدريس وفهم غزير      

ضافة الى حصوله على مسافات ثقافية إب النفسية والعقلية والوجدانية الطال لطبيعة

عامة ومتنوعة وبموجب هذه المتطلبات نظمت مؤسسات إعداد المعلمين مناهجها 

وبرامجها ونشاطاتها ومع كل ذلك فان مسألة  اعداد المعلمين مسألة ال زالت مفتوحة 

ورات الحاصلة في ميادين العلم النهاية ، ال نها باستمرار الن تواكب التط

 (42، ص  1986لوجيا . )القيسي ، ووالتكن

وهكذا يتضح ان الضعف في تحصيل القواعد النحوية أمٌر ملحوظ من     

المتخصصين والمتعلمين والطلبة بحيث ال يمكن تجاهله ، إذ إنَّ انخفاض التحصيل 

القواعد النحوية هي التي الدراسي في هذه المادة يشكل مؤشراً كبيراً ، كون مادة 

تسهم في قراءة الجمل قراءة صحيحة وضبط أواخر الكلمات ، وقراءة القرآن الكريم 

 ( 3، ص2009صورة واضحة ومفهومة .) الدهلكي ، 

فان تركيز الطريقة التدريسية على انماط الحوار التلقائي او المبرمج واإلفادة من     

الالصفية بدوره يحتاج الى كفاية األساتذة المكتبة والصحف والمجالت والنشاطات 

 (24، ص 1999الذين يدرسون اللغات .) ريان ، 

ويتفق معظم المربين على أن أفضل أساليب التدريس هي التي تؤدي الى التعلم      

الجيد وتساعد المدرس على النجاح في إحداث التغير المرغوب فيه لدى الطلبة 

طة التي يتبعها المدرس في تعامله مع الطلبة ويشمل التدريس اإلجراءات المخط

 ( 160، ص  1976بقصد جعل التعليم سهال وميسورا .) اللقاني ، 
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وهكذا فان طريقة التدريس هي مجموعة من األساليب والفعاليات يشترك فيها      

طرفا العملية التعليمية الرئيسان، وهما المعلم والطالب ، لكي يصل الطالب في 

 لى إدراك وتفّهم للمعلومات المطلوبة بأقل جهد وبأقصر زمن .النهائية ا

 ( 8، ص2005) الدليمي ، والوائلي ، 

واذا كان التصميم والتخطيط للمهن عموماً كالمحاماة والطب والهندسة والزراعة     

ً فإن التخطيط للتدريس يكون أكثر أهمية ، ألنه مهنة من المهن التي  وغيرها مهما

لزمات كثيرة والبد لمحترفها  من انتهاج منهج معين واتباع طريقة تحتاج الى مست

 خاصة مراعياً ظروفها ومستلزماتها بدقة كبيرة 

 (172، ص  1974) آل ياسين ، 

ويرى الباحث ان توفر مادة علمية رصينٍة ومعلٍم مؤهٍل وطالب مجدّين ال يحقق      

تكر يساعد في تفهم المادة العلمية عملية التعلم ، ما لم هناك طريقة سليمة وأسلوب مب

 وترسيخها في أذهان الطالب .

 

 هدف البحث :
يهدف البحث الحالي الى تعّرف االسباب الكامنة وراء اهمال طلبة الصف       

السادس االعدادي االجابة عن قواعد اللغة العربية من وجهة نظر المدرسين من 

 خالل االجابة على االسئلة اآلتية :ـ 

أسباب اهمال طلبة الصف السادس االعدادي االجابة عن اسئلة قواعد اللغة  ـ ما1

 العربية من وجهة نظر المدرسين ؟ 

 

 حدود البحث:
 أقتصر البحث الحالي على :ـ

 م .2012ـ  2011ـ طلبة الصف السادس االعدادي في مدينة بعقوبة للعام الدراسي 1

االعدادي في مدينة بعقوبة للعام ـ مدرسي ومدرسات اللغة العربية للصف السادس 2

 م .2012ـ  2011الدراسي 

 

 تحديد المصطلحات :
ـ وردت اللفظة في اللسان والقاموس المحيط في باب " همل " وهو السدى المتروك 1

 ليالً ونهاراً ، وأهمله : خلي بينه وبين نفسه ، أو تركه ولم يستعمله .

 (2، ص  1987) أبن منظور ، 

 م( :ــ عرفه ) الكري2

" هو عدم االستجابة لمطالب األبناء أو البنات التربوية ، خاصة ما له تعلق بالعمل 

 المدرسي األساسي مما يندرج في الضروريات المدرسية " .

 (5، ص2007)الكريم ، 

ـ  انه يدور حول الترك وعدم االستعمال في البعض اآلخر ، ويقول أبو البقاء في 3

 له : خلى بينه وبين نفسه ، أو تركه ولم يستعمله " .الكليات : " اإلهمال : أهم

 (2، ص 1993)ابو البقاء ، 
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 الفصل الثاني
 دراسات سابقة :

 م .1999اوالً : دراسة ) الخفاجي ( 

اجريت هذه الدراسة في كلية التربية ابن رشد ـ جامعة بغداد ، وهدفت الى تقويم      

للغة العربية للصف السادس االدبي على اسئلة االمتحانات النهائية لموضوع قواعد ا

 وفق المعايير اآلتية : ـ

مستويات بلوم للمجال المعرفي ، والموضوعية ، واالستقاللية ، والشمول ،      

والنواحي الفنية ، واالسئلة المباشرة ، وغير المباشرة ، والتناسب بين عدد االسئلة 

 والزمن المحدد لإلجابة .

( 5( اوراق امتحانية لمادة قواعد اللغة العربية لمدة )10) شملت عينة البحث     

( للدورين االول والثاني . وقد                                 1997ـ 1993سنوات من سنة )

 ( وسيلة إحصائية . وكانت النتائج على النحو االتي :ـkاستعملت الباحثة معامل كابا )

،  33( . واالسئلة المقالية القصيرة )%13،  97ـ بلغت نسبة االسئلة الموضوعية )1

86. )% 

 ( .%100ـ بلغت االسئلة االستقاللية في االسئلة )2

 ( .%64،  76ـ بلغ متوسط شمول االسئلة للمحتوى )3

،  41( ، وفي الفهم )%20،  78ـ بلغت نسبة االسئلة التي تقع في مستوى التذكر )4

( ، وكانت نسبة %25،  14يل )%( وفي التحل 0،  78%( وفي التطبيق )13

 التركيب ، والتقويم صفراً .

ـ هناك تباين بين الزمن المحدد لإلجابة عن االسئلة وما يحتاج اليه الطالب فعليا 5

 ، ي ـ ك ـ ل( 1999لإلجابة عنها . ) الخفاجي ، 

 م . 2002ثانياً : دراسة )الغانم( 

هدفت الى تحسين اختبارات النحو اجريت هذه الدراسة في المملكة السعودية ، و     

والصرف للثانوية العامة ، لمعرفة طبيعتها ومستواها من حيث اشتمالها على جميع 

مستويات المجال المعرفي ، وحسب تصنيف بلوم ، ومعرفة اشتمالها على المستويات 

العليا ) التحليل ، والتركيب ، والتقويم ( . يتمثل المجتمع االصلي للبحث في اسئلة 

اختبارات النحو والصرف للثانوية العامة الدور االول وقد تكونت عينة البحث من 

     اسئلة اختبارات النحو والصرف للثانوية العامة الدور االول لخمس سنوات ،وقد 

ـ 1995) اشتملت عينة البحث على خمسة نماذج من اسئلة اختبارات للوزارة من عام

ك االختبارات وتصنيفها في جداول تكرارية ومن ( قام الباحث بتحليل اسئلة تل2000

ابرز النتائج التي توصل اليها  : خلو اختبارات النحو والصرف للثانوية العامة من 

المفردات التي تقيس مستوى التقويم ، اذ بلغت النسبة ) صفر % ( من مجموع اسئلة 

ويات المعرفية الخمس سنوات الماضية ، ارتفاع نسبة عدد االسئلة التي تقيس المست

( من مجموع اسئلة السنوات %94الدنيا ) التذكر ،والفهم ، والتطبيق ( اذ بلغت ) 

الخمس الماضية ، اذ خلت هذه السنوات من اسئلة التقويم ، وعدم استيفاء اسئلة 

 اختبارات النحو والصرف للثانوية العامة لجميع مستويات المعرفة .

 (9ـ  4، ص  2002) الغنام ، 
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 ة الدراسات السابقة :مناقش
اتفقت الدراسات من حيث الهدف  واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة       

في استخدام االستبانة ) المغلقة ، والمفتوحة ( بوصفها اداة للبحث واختلفت مع 

الدراسات السابقة من حيث العينات التي أجريت عليها . وجرت الدراسات في اماكن 

( 2002( اجريت في العراق ودراسة ) الغنام 1999راسة ) الخفاجي مختلفة فد

اجريت في السعودية  ومعظم الدراسات السابقة اعتمدت تصنيف بلوم ) المجال 

المعرفي ( ، وقد اتفقت الدراسة الحالية مع هذه الدراسات اجريت الدراسات السابقة 

هذه الدراسات . تباينت على المرحلة االعدادية وقد اتفقت الدراسة الحالية مع 

الدراسات السابقة في استعمالها الوسائل االحصائية لتحليل التباين فقد استعملت 

( 2002( في حين استعملت دراسة ) الغنام K( معامل كابا )1999)دراسة الخفاجي 

 معامل سكوت .

 

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث وشملت :

 اوال : مجتمع البحث :

البحث جميع المدرسين في المددارس االعداديدة الواقعدة فدي مديندة يتضمن مجتمع      

( مدرسداً وكمدا 90( مدرسدة )70( مدرساً ومدرسة منهم )160بعقوبة والبالغ عددهم )

 ( 1مبين بالجدول رقم )

 (1جدول )

 المجموع االناث الذكور المجتمع

 160 70 90 عدد المدرسين

 

 أدوات البحث : 

  -االستبانة وشملت :

تم توجيه سؤال مفتوح الى عينة مدن المدرسدين بلدغ عدددهم  -االستبانة المفتوحة : -1

( مدرساً ومدرسة .  وكان من نتيجدة هدذه الدراسدة االسدتطالعية الحصدول علدى  16)

 عدد وفير من االسباب التي تم فرزها واالبقاء على الواضح والمهم منها . 

( فقدرة تخدص المدرسدين  15لقة مكوندة مدن )تم بناء استبانة مغ -االستبانة المغلقة :-2

 ( 1بناءاً على اجوبة االستبانة المفتوحة ) ملحق رقم /
 
 

 صدق األداة :

لغرض التأكد من صدق االداة فقد عرضت االستبانة على مجموعة من المدرسين      

في عدد من المدارس االعدادية الذين يقومون فعال بتدريس المادة فضالً عن لجنة مدن 

  .  من ذوي االختصاص* محكمين ال
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التربوية لتقويم االداة والحكم من حيث صالحيتها ) صدقها ( او عدم صالحيتها وكدان 

( فقرة وبعد االخذ بمالحظات السادة المحكمين من صدياغة االهدداف 15عدد فقراتها )

 ( .%80وتعديلها تم التوصل الى نسبة اتفاق بلغت )

 

  -المحكمين : *

 العنوان االختصاص اللقب العلمي أسم التدريسي

طرائق تدريس  استاذ مساعد أ.م.د شهلة حسن هادي  

 اللغة العربية

الجامعة 

 المستنصرية

طرائق تدريس  استاذ مساعد أ.م.د حاتم طه السامرائي

 اللغة العربية

الجامعة 

المستنصرية ـ 

 التربية االساسية

 طرائق تدريس استاذ مساعد أ.م.د رياض حسين علي

 اللغة العربية

جامعة ديالى ـ 

 التربية االساسية

طرائق تدريس  استاذ مساعد أ.م.د عبد الجبار عدنان

 اللغة العربية

الجامعة 

 المستنصرية

طرائق تدريس  مدرس مساعد م.م. باسمة أحمد الجميلي

 اللغة العربية

معهد اعداد 

 المعلمات/ديالى

 

 ثبات االداة :

  -كاالتي : تم ايجاد ثبات االداة     

بعد ان اصبحت االستبانة جاهزة للتطبيق وبعد ايجاد الصدق الظاهري تم ايجاد ثباته 

( طالب وطالبة بوصفهم عينة استطالعية وقد تم استخدام 100بتطبيق االداة على )

ً ومدرسة 20( كما تم تطبيق االستبانة المغلقة للمدرسين على )2معادلة )كا ( مدرسا

( وبذلك يعد 3.01 – 0.01( . وقد تراوحت قيمتها بين )2كاوباستخدام معادلة )

( أن توفر خاصتي الصدق 3.84الثبات عالياً عند مقارنتها بقيمتها الجدولية والبالغة )

والثبات لألداة جعلها صالحة للتوزيع إذعدت فقراتها مصوبة نحو هدف الدراسة 

 وبشكل واضح ومباشر .

ل منها على ثالثة مستويات وكاالتي :        ( فقرة تحوي ك15تألفت االداة من )

)موافق جداً( وقد أعطي ثالث درجات و)موافق( اعطي درجتان و)غير موافق( 

أعطي درجة واحدة . وتمثل كل فقرة عامالً  او سبباً  يعتقد في كونه عنصرا ً مسهماً 

 في خفض مستويات الطلبة في هذه المادة .

 

 

 الوسائل االحصائية : 

 2ق (  –مج ) ل                                                 

 = _____________ 2لحساب الثبات = كا 2معادلة كا -1

 ق                                    
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 ( 388، ص 1999) الراوي ،                                                               

 

 1×  3+ك 2×  2+ ك 3×  1ك                          

 ـ درجة الحدة = _______________________2

 مج ك                                     

 ( 130، ص 1980) عدس ، 

 
 

 الفصل الرابع
 استبانة المدرسين : 

هم الخاصدة فدي هدذه المسدألة لدذلك فدأن بنداء أداة خاصدة ءال شك أن للمدرسين ارا     

حددث مسددتمدا ً لنتائجدده مددن افضددل مصددادره فكانددت أول خطددوة هددي بهددم امددر يجعددل الب

القيام بدراسة استطالعية من خالل توجيه سدؤال مفتدوح يطلدب فيده ان يحددد المددرس 

او المدرسة االسباب التي تجعل من طلبتهم يهملدون االجابدة عدن قواعدد اللغدة العربيدة 

 ية فيها ويواجهون مشكلة حقيقية في التمكن منها وتحقيق نتائج مرض

( مدرسداً ومدرسدة 16لقد وجه هدذا السدؤال الدى عددد مدن المدرسدين بلدغ عدددهم )     

وكان إلجاباتهم الدور الرئيس في بناء فقرات اداة البحدث وقدد قدررا الباحدث االحتفداظ 

بالفقرات التدي حصدلت علدى نسدبة موافقدة كبيدرة وحدذف الفقدرات التدي حصدلت علدى 

( 15جدب هدذا االجدراء فقدد اسدتقرت االداة علدى ، أبقداء )نسبة موافقة قليلة جدداً  وبمو

 ( .1فقرة شكلت االداة بصورة نهائية كما موضح في الجدول رقم )

 ( يمثل اجابات المدرسات1جدول رقم )

موافق  اسباب االهمال ت

 جدا ً

غير  موافق

 موافق

درجة 

 الحدة

 2.7 1 1 9 قلة توفر واستخدام الوسائل التعليمية  1

 2.6 1 2 8 ل الطلبة بوسائل التسلية والترفيه انشغا 2

 2.5 1 3 7 شرود ذهن الطالب  3

 2.4 2 2 7 ضعف الدافعية نحو مواصلة الدراسة  4

 2.4 2 2 7 عدم كفاية الحصص الدراسية  5

 2.3 2 3 6 صعوبة المادة مقارنة بأعمار الطلبة  6

اخفدداء الطلبددة مسددتوياتهم التحصدديلية عددن  7

 ابائهم

7 1 3 2.3 

ضدددعف العالقدددة بدددين المدرسدددين واوليددداء  8

 الطلبة

5 4 2 2.2 

 2.2 3 2 6 قلة ندوات الحوار المفتوح  9

 1.7 6 2 3 تأثير الطالب برفاق السوء  10

 1.5 7 2 2 قلة الدخل المالي لألسرة  11
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أسدداتذة تدددريس هددذه المددادة مددن المدرسددين  12

 غير المختصين

2 2 7 1.5 

 1.4 7 3 1 المادة ببيئة الطلبةقلة ارتباط  13

 1.3 8 2 1 صعوبة التفاهم بين االدارة والطالب  14

 1.2 9 1 1 عدم التخطيط للدرس مسبقا  15

 
 عرض النتائج وتحليلها : 

 -( الخاص بأجابات المدرسات ما يأتي :1يالحظ من الجدول رقم )      

عة اسددباب امددا السددتة ان االسددباب التددي نالددت المتوسددط او اعلددى مندده بلغددت تسدد -

 الباقية فهي دون ذلك .

( وهدذا 1.2( وحدد ادندى بلدغ )2.7تراوحت درجات الحددة بدين حدد اعلدى بلدغ ) -

 يعني انها فعال ً عوامل لها تأثيرها في اهمال الطلبة االجابة عن هذه المادة . 

تأخذ بعدض العوامدل او االسدباب االولويدة فدي تأثيرهدا علدى انخفداض مسدتوى  -

  -المادة وهي : الطلبة في

 قلة توافر واستخدام الوسائل التعليمية بسبب الظروف التي يمر بها القطر.   -1

أنشدغال الطلبدة بوسددائل التسدلية والترفيدده وهدي شددائعة فدي عصددرنا هدذا بشددكل  -2

 واسع وكبير .

ترى مجموعة من المدرسات الى ان شرود ذهن الطالب وعدم االنتباه للددرس  -3

 سبب من اسباب االهمال . 

انخفداض الدافعيدة نحدو مواصدلة الدراسدة ولده درجدة مدن الشديوع بدين الدذكور  -4

 واالناث بسبب الظروف التي يمر بها القطر . 

عددم كفايدة الحصدص الدراسددية ربمدا يددفع المدرسددين الدى االسدراع باسددتكمال  -5

 المنهج . 

نظرة بعض الطلبة على ان المادة صدعبة مقارندة بأعمدارهم وهدذا يقدودهم الدى  -6

 طالع عليها وفهمها . عدم اال

قيام بعض الطلبة بأخفاء درجاتهم االمتحانية عن أبائهم وهدو نداتج مدن ضدعف  -7

 العالقة او صعوبة التفاهم بين الطالب ووالديه . 

ضعف العالقة بين المدرس وأولياء الطلبة وهذا ما نشاهده خاصة في العوائدل  -8

 لة ندوات الحوار المفتوح . التي تكون ثقافة الوالدين فيها دون المستوى المطلوب ق

  -أما االسباب التي لها تأثير ادنى من سابقاتها فهي :     

تددأثر الطالددب برفدداق السددوء ، قلددة الدددخل المددالي لألسددرة كددذلك عدددم التخطدديط  -

للدددرس مسددبقا ً وصددعوبة التفدداهم بددين االدارة والطالددب ، اسدداتذة تدددريس المددادة مددن 

 ة ارتباط المادة ببيئة الطلبة . المدرسين غير المتخصصين وكذلك قل

 ( يمثل اجابات المدرسين2جدول رقم )

موافق  اسباب االهمال ت

 جدا ً

غير  موافق

 موافق

درجة 

 الحدة

 2.6 1 3 11 قلة توفر واستخدام الوسائل التعليمية  1
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 2.6 1 4 10 ضعف الدافعية نحو مواصلة الدراسة  2

 2.5 1 5 9 فيه انشغال الطلبة بوسائل التسلية والتر 3

ضددعف العالقددة بددين المدرسددين واوليدداء  4

 الطلبة

9 4 2 2.4 

 2.4 2 4 9 شرود ذهن الطالب 5

 2.3 3 4 8 عدم كفاية الحصص الدراسية 6

اخفدداء الطلبددة مسددتوياتهم التحصدديلية عددن  7

 ابائهم

6 5 4 2.1 

 2.1 5 3 7 صعوبة المادة مقارنة بأعمار الطلبة  8

 1.8 7 3 5 ار المفتوحقلة ندوات الحو 9

 1.7 8 3 4 تأثر الطالب برفاق السوء 10

 1.6 9 2 4 قلة الدخل المالي لألسرة 11

 1.6 9 2 4 قلة ارتباط المادة ببيئة الطلبة  12

 1.5 9 4 2 صعوبة التفاهم بين االدارة والطالب 13

اساتذة تدريس المادة مدن المدرسدين غيدر  14

 المتخصصين

2 3 10 1.4 

 1.4 10 3 2 عدم التخطيط للدرس مسبقا   15

 

 
 عرض النتائج ومقارنتها بأجابات المدرسات :

  -( الخاص بأجابات المدرسين ما يأتي :2يالحظ من الجدول رقم )     

إن االسباب التي نالت المستوى المتوسط او اعلى منده بلغدت تسدعة اسدباب امدا  -

 االسباب االخرى فهي دون ذلك . 

 ( . 1.4( وحد ادنى بلغ )2.6الحدة بين حد اعلى بلغ ) تراوحت درجات -

 ان العوامل التي نالت اعلى الدرجات جاءت لحسب التسلسل االتي:  -

( )وهدذا السدبب 2.6قلة توفر واستخدام الوسائل التعليمية وكانت درجة الحدة ) -1

 يأتي عند المدرسات في المرتبة االولى أيضا ً ( . 

دراسدددة)وهو عندددد المدرسدددات فدددي المرتبدددة ضدددعف الدافعيدددة نحدددو مواصدددلة ال -2

 الرابعة(

 أنشغال الطلبة بوسائل التسلية والترفيه ) عند المدرسات بالمرتبة الثانية ( .  -3

ضدددعف العالقدددة بدددين المدرسدددين واوليددداء الطلبدددة ) عندددد المدرسدددات بالمرتبدددة  -4

 الثامنة( 

 شرود ذهن الطالب ) عند المدرسات بالمرتبة الثالثة ( .  -5

لحصص الدراسية المقررة الكمال المنهج ) ويأتي عندد المدرسدات عدم كفاية ا -6

 بالمرتبة السابعة ( . 

 أخفاء الطلبة مستوياتهم التحصيلية عن ابائهم ) في المرتبة السابعة ايضا ً ( .  -7
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نظرة بعض الطلبة الى المادة على انها صعبة مقارندة بأعمدارهم وقدد ولّدد هدذا  -8

عور مالزمدا  لهدم طدوال السدنة ممدا ادى الدى زعزعدة خوفاً  مسبقاً  منها وظل هذا الش

 الثقة في قدراتهم ) عند المدرسات بالمرتبة السادسة ( . 

 قلة ندوات الحوار المفتوح ) نفس المرتبة ( .  -9

يالحظ مما تقدم بأن هذه العوامل نالدت المسدتوى المتوسدط او اعلدى منده وان هنداك ـ   

ت وان اختلفدا فدي تسلسدل المراتدب امدا االسدباب اتفاقاً  عليها بين المدرسين والمدرسدا

 التي نالت المستوى دون المتوسط فهي: 

تأثر الطالب برفاق السوء ، وقلة الددخل المدالي لألسدرة وكدذلك عددم التخطديط للددرس 

مسبقاً  ، وصعوبة التفاهم بين االدارة والطالدب وكدذلك اسداتذة تددريس هدذه المدادة مدن 

 خيرا ً قلة ارتباط المادة ببيئة الطلبة .المدرسين غير المتخصصين وأ

 االستنتاجات :
من خالل النتائج التي امكن التوصدل اليهدا يمكدن الخدروج بعددد مدن االسدتنتاجات       

  -التي من اهمها :

ان هنداك اتفاقددا ً بدين المدرسددين والمدرسدات بددأن هنداك ضددعفاً فدي مددادة قواعددد  -

 ضعف يعود الى عدة اسباب وعوامل اللغة العربية يعاني منه الطلبة وهذا ال

 -ان العوامل التي شخّصها المدرسون والمدرسات هي : -

انهم يرون بأن عدم توفر الوسدائل التعليميدة المناسدبة للمدادة ادى الدى انخفداض  -

مستوى الطلبة كذلك االنشغال بوسائل التسلية والترفيه وشرود ذهن الطدالب وضدعف 

ا  عدم كفاية الحصص الدراسدية المقدررة الكمدال الدافعية نحو مواصلة الدراسة وايض

المنهج فضالً عن صعوبة المادة مقارنة بأعمار الطلبة وغيرها من االسباب التدي ادت 

 الى انخفاض مستوى الطلبة . 

 التوصيات : 
هناك عدة توصيات تقدع مسدؤوليتها بالدرجدة االولدى علدى المدرسدين والمدرسدات      

  -ي :لذلك يوصي الباحث بما يأت

تنوع طرائدق التددريس والتأكدد مدن جددوى كدل طريقدة مدن خدالل رأي الطلبدة  -1

 فيها ونتائج االختبارات المترتبة من جرائها . 

 بذل المساعدة للطلبة الذين يعانون من صعوبات خاصة في فهم المادة .  -2

 التأكيد على ان تكون االسئلة ضمن المواد الدراسية وليس من خارجها .  -3

 تربوية ونفسية محفزة للطلبة على االنتظام في الدوام والدراسة  توفير اجواء -4

تقدددير جهددود الطلبددة مددن خددالل مشدداركتهم اليوميددة واسددهاماتهم العلميددة وعدددم  -5

 االقتصار على االمتحانات الشهرية فقط . 

فددتح دورات تدريبيددة للمدرسددين والمدرسددات لألطددالع علددى طرائددق واسدداليبها  -6

 التدريس والحديثة .  

 

 : مصادرال
،  1، ط االساسدية فدي طدرق التددريس العامدة  ءالمبدادىـ آل ياسين ، محمد حسدين ، 1

 م .1974بيروت ، دار القلم ، مكتبة النهضة ، 
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، دار المعدارف  7، ط الموجه الفني لمدرسدي اللغدة العربيدة ـ إبراهيم ، عبد العليم ، 2

 م .1973، القاهرة ، 

، مؤسسددة 1ار صددادر ، بيددروت ، بدداب همددل ،ط، د لسددان العددرب  ـدد أبددن منظددور ، 3

 م .1987الرسالة ، 

، مؤسسة الرسدالة ، بيدروت  2، ط الكليات ـ أبو البقاء ، أيوب بن موسى الحسيني ، 4

 م .1993، 

تقويم اسئلة االمتحانات الوزارية لمدادة قواعدد اللغدة ـ الخفاجي ، ايمان محمد خلف ، 5

ة بغداد ، كلية التربية ، )ابن رشد ( ، ) رسدالة ، جامع العربية للصف السادس االدبي 

 م .1999ماجستير غير منشورة ( 

اتجاهددات حديثددة فددي  ـدد الدددليمي ، طدده علددي حسددين ، وسددعاد عبددد الكددريم الددوائلي ،6

 م .2005، دار الكتب الحديثة ، اربد ، االردن ،  1، ط تدريس اللغة العربية 

استعمال االسئلة االسدتهاللية والسدابرة فدي  أثرـ الدهلكي ، عبد األمير حسن هادي ، 7

، كليدة التربيدة ،  تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة قواعد اللغة العربية 

 م .2009الجامعة المستنصرية ، )رسالة ماجستير غير منشورة( ، 

 التدريس اهدافده ، اسسده ، اسداليبه ، تقدويم نتائجده وتطبيقاتده ـ ريان ، فكري حسن ، 8

 م .1999، عالم الكتب ، القاهرة ،  3، ط

،  2، ط مبدددادىء االحصددداء فدددي التربيدددة وعلدددم الدددنفس ـددد عددددس ، عبدددد الدددرحمن ، 9

 م .1980االردن،

اثدر اسدتخدام اشدكال وخدرائط المفداهيم فدي تغيدر المفداهيم ـ العزي ، ميادة طارق ، 10

،) اطروحدة  حيداء االحصائية لدى طالبات الصف الثاني  وتنمية اتجاهن نحو مدادة اال

 م .2000دكتوراه غير منشورة (، ابن الهيثم ، 

، مركدز الكتداب  2، ط المرجع في تددريس اللغدة العربيدة ـ عطا ، إبراهيم محمد ، 11

 م .2006للنشر ، 

تقددويم اسددئلة اختبددارات النحددو والصددرف للثانويددة العامددة فددي ـدد الغددانم ، عبددد   ، 12

، جامعة الملدك سدعود ، ) رسدالة  يات بلوم المعرفية المملكة السعودية في ضوء مستو

 م .2002ماجستير غير منشورة ( 

 .م1971، دار المعارف ، القاهرة ،  لغتنا والحياة  ـ غلوم ، عائشة عبد الرحمن ،13

 م .1991،  دار العربية للكتاب ،  استراتيجيات التدريس ـ الفنيش ، احمد علي ،  14

، مجلدة رسدالة المعلدم ، العددد  رة الضعف فدي الرياضديات دراسة ظاهـ القيسي ،  15

 م .1986الثاني ، وزارة التربية والتعليم ، االردن ، 

، كليدة التربيدة ، جامعدة الملدك  االهمال التعليمي ـ الكريم ، راشد بن حسين العبد ، 16

 م .2007سعود ، 

،  3، ط ماعيددة تدددريس المددواد االجتـ اللقدداني ، أحمددد حسددين ، يددونس رضددوان ،  17

 م .1976عالم الكتب ، القاهرة ، 

اسباب رسوب طلبدة الصدف الثالدث متوسدط  مدن وجهدة ـ محمد ، حسيبة سلمان ،  18

، مجلدددة كليدددة المعلمدددين ، الجامعدددة  نظدددر الطلبدددة والمدرسدددين ومدددديري المددددارس 

 م .2002،  35المستنصرية ، العدد 
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، بغددداد ،  يدة فدي المرحلددة االبتدائيدة أخطداء الطلبددة النحوـ نجدم ، كامددل محمدود ،  19

 م . 1980كلية التربية ، ) رسالة ماجستير غير منشورة ( ، 

 
 (1ملحق رقم )

موافق  اسباب االهمال ت

 جدا ً

غير  موافق

 موافق

    كثرة المواد الدراسية المقررة لهذا الصف  1

عدددم تددوفر الوقددت الكددافي الكمددال المددنهج  2

 الدراسي 

   

    رغبة في ممارسة مهنة التدريستدني ال 3

يعتمدددددد بعدددددض الطلبدددددة علدددددى الددددددروس  4

الخصوصددية ممددا يددؤدي الددى اهمددال بقيددة 

 الطلبة للمادة 

   

    جدول االمتحانات اليالئم الطلبة  5

    الشعور بأن هذه المادة ال فائدة منها  6

    ضعف كفاية المدرس في مادته العلمية  7

    المتحانات النهائية صعوبة االسئلة في ا 8

    قصور طرائق التدريس واساليبها  9

    صعوبة المواضيع الخاصة لهذه المادة  10

    عدم توفر االجواء البيئية المناسبة 11

    صعوبة التفاهم بين االدارة والطالب 12

تقدددديرات المددددرس لجهدددود الطلبدددة غيدددر  13

 دقيقة 

   

المدرسدين غيدر اساتذة تددريس المدادة مدن  14

 المتخصصين 

   

    قلة توفر الوسائل التعليمية واستخدامها  15

  

 

 

 (2ملحق رقم )

موافق  اسباب االهمال ت

 جدا ً

غير  موافق

 موافق

    ضعف الدافعية نحو مواصلة الدراسة 1

    صعوبة المادة مقارنة باعمار الطلبة 2

    قلة توفر الوسائل التعليمية واستخدامها 3

    شرود ذهن الطالب  4
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    قلة ارتباط المادة ببيئة الطلبة 5

    عدم التخطيط للدرس مسبقا ً  6

    صعوبة التفاهم بين االدارة والطالب  7

ضدددددعف العالقدددددة بدددددين اوليددددداء االمدددددور  8

 والمدرسين

   

    انشغال الطلبة بوسائل التسلية والترفيه  9

    عدم كفاية الحصص الدراسية  10

    قلة ندوات الحوار المفتوح  11

    قلة الدخل المالي لالسرة 12

اخفدداء الطلبددة مسددتوياتهم التحصدديلية عنددد  13

 ابائهم 

   

    تأثير الطالب برفاق السوء 14

اسدداتذة تدددريس هددذه المددادة مددن المدرسددين  15

 غير المختصين

   

 

 

 

 


