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وأساتذة على طلبة  تأجري دراسة ميدانية: اللغة العربيةتحليل المناهج والمقررات  
 دهوك جامعة ،عقرة والتربية العلوم كلية في العربية اللغة قسمال

 (التربية عقرة، جامعة دهوك، )العراقكلية عبد الرزاق محمود ابراهيم،  الدكتور أ/

 (كلية التربية عقرة، جامعة دهوك، )العراق، منال صالح الدين عزيز أ/ الدكتور
 2020أوت  05 النشر:تاريخ 

 ملخص:     
المناهج والمقررات لقسم اللغة العربية في كلية العلوم والتربية في مستوى الطلبة ومن أجل  سعى البحث إلى تحديد دو

، منها منهج المسح االجتماعي بطريقة العينة، والمنهج المقارن من عتماد عدد من هذه المناهجهداف فقد تم ااألتحقيق 
دوات جمع البيانات فقد استعان الباحثان باالستبيان كأداة خالل مقارنة رأي أفراد العينة بعد تقسيمهم إلى فئات مختلفة، أما أ

رئيسة، وقد أجري اختبار أولي لالستبيان مما تطلب تعديل بعض األسئلة لتكون أكثر وضوحًا للمبحوثين. كما أن الباحثان 
الحصول عليه من استعانا بالمالحظة كأداة ثانية لجمع البيانات من المجتمع المدروس، فضاًل عما استطاع الباحث من 

حصاءات ونشرات ودوريات حول موضوع البحث. أما عينة البحث فقد استخدم الباحثان العينة العشوائية النسبية  بيانات وا 
مع مراعاة أن تكون هذه العينة ممثلة للمجتمع المدروس، وتتوزع هذه العينة على كافة مراحل الدراسة في قسم اللغة العربية 

( 116) ائية من أجل اإلجابة على أسئلة االستبيان، وقد تم تطبيق االستبيان على الطلبة وبلغ عددهاالصباحية منها والمس
( استمارة استبيان على أساتذة القسم. تعرض البحث 16طالبا في المراحل الدراسية الصباحية والمسائية فضال عن توزيع )

دراسات السابقة. وتوصل ابحث إلى عدد من النتائج كان من لعدد من المفاهيم ذات الصلة بالعنوان، واستعراض عدد من ال
أهمها تدني مستوى درجات الطلبة في مادة اللغة العربية في مرحلة البكالوريا، مما يترتب على ذلك ضعف مستواهم في 

ن تسجيلهم آليا وفق ممارسة مهارات اللغة العربية في الجامعة، وأن نسبة كبيرة من الطلبة انتسبوا للقسم دون رغبتهم انما كا
نظام القبول المركزي في االقليم، وأن الطلبة يعانون من زيادة المواد غير التخصصية والتي تأخذ منهم جهدا ووقتا على 
حساب المادة التخصصية وفي الوقت ذاته قد ال تقدم لهم النفع المرجو، وعدم مالئمة المناهج المستخدمة حاليا في 

طل واالحتفاالت التي تضيع خالل العام الدراسي، كما قدم البحث بعض المقترحات والحلول من التدريس، وكثرة أيام الع
 أجل رفع مستوى الطلبة في اللغة العربية.

 قسم اللغة العربية –مقررات دراسية –مناهج –تحليل المفتاحية:الكلمات 
Abstract: 

The research sought to define the role of Curricula and Courses for the Department of Arabic 

Language in the College of Science and Education at the Student Level in order to achieve the 

goals of the research, a number of these approaches have been adopted in this research, 

including the social survey method in the sample method, and the comparative approach by 

comparing opinion The sample members after they were divided into different categories. As 
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 for data collection tools, the two researchers used the questionnaire as a main tool, and a 

preliminary examination of the questionnaire was conducted, which required amending some 

questions to be more clear to the respondents. The researchers also used the note as a second 

tool to collect data from the studied community, in addition to what the researcher was able to 

obtain from data, statistics, bulletins and periodicals on the topic of the research. As for the 

research sample, the two researchers used the relative random sample, bearing in mind that 

this sample is representative of the studied community, and this sample is distributed 

throughout all study stages in the morning and evening Arabic language section in order to 

answer the questionnaire questions. The questionnaire was applied to students and the number 

was (116) A student in the morning and evening study levels, as well as distributing (16) 

questionnaire forms to the department's professors. The research presented a number of 

concepts related to the title, and a review of a number of previous studies. The research 

reached a number of results, the most important of which was the low level of students 

’grades in the Arabic language at the baccalaureate level, which results in their weak level in 

practicing Arabic language skills at the university, and that a large percentage of students 

joined the department without their desire, but their registration was automatic according to a 

system Central acceptance in the region, and that students suffer from increasing non-

specialized subjects that take effort and time from them at the expense of the specialized 

subject and at the same time may not provide them with the desired benefit, the inadequacy of 

the curricula currently used in teaching, and the large number of holidays and celebrations 

that are lost during the school year, The research also presented some suggestions and 

solutions for raising the level of students in the Arabic language. 

Keywords: Analysis - Curricula - Courses - Department of Arabic Language 

 

 مقدمة
ستخدمها وي العالم،انتشارا في فهي اللغة األكثر  المتحدثين،ات السامية من حيث عدد تعد اللغة العربية من أكبر اللغ

فضال  االسالمي،دران االساسيان للتشريع فهي لغة القران الكريم والحديث النبوي الشريف المص العالم،مئات الماليين في 
 .لمتحدة وعدد من الهيئات العالميةعن كونها احدى اللغات الرسمية الست لمنظمة األمم ا

 هما: قسمين المشكالت التي تواجه الدارس الناطق بغير العربية عند تعلمه للغة العربية إلىتقسيم يمكن و
 صرفي، صوتي، نظام من اللغة طبيعة في يتعلق ما كل المشكالت هذه تحت اللغوية: و يندرج المشكالت .1

 .وكتابيوداللي  ونحوي،
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 في تؤثر أنها إال اللغة بطبيعة عالقة لها ليست التي المشكالت هذه تحت ويندرج: اللغوية غير المشكالت .2 
 والمعرفية، النفسية المشكالت الثقافية، المشكالت ،االجتماعية المشكالت منها وفعال مباشر بشكل اللغة تعليم

من منهج متخصص  التربوية المشكالت ضمنها من ويدخل التاريخية، والمشكالت االقتصادية، المشكالت
شكالية تدريس. وطرائق ام بهذه المهمة على الوجه وجود التدريسي المتخصص الذي يتمتع بصفات تؤهله للقي وا 
 .نى لنا معالجة المشكلة بشكل فعالوسنركز في ورقتنا هذه على المنهج فقط كي يتس .األكمل

عملية التدريس أيا كان نوعها أو نمطها أو مادتها فإنها تعتمد اعتمادا كبيرا على الكتاب المنهجي وهو بهذا  شك أن وال
التي  اإلشكاالت أهمومن  ا من عناصرها وركيزة من ركائزها،يعد ركنا أساسيا من أركان العملية التعليمية وعنصرا مهم

  ما يأتي:آكري مدينة في  في قسم اللغة العربية تعليم اللغة العربية تواجهنا في
 .... شرح ابن عقيل مثاال إخراجهاطبيعة المادة المقدمة وطريقة  -1
 .عاما( 20التي درست قبل نفسها  )المناهجمنها الطالب مادته التعليمية محتويات الكتب التي يستمد  -2
 يعتمد الجانب التطبيقي والتدريبات الكافية. الكافية في الكتب المعتمدة فمعظمها نظري العدم وجود التدريبات  -3
 قراءة والكتابة بعد ويدرس الخالفيتقن ال . فالطالب الالمطروحة في الكتب لمستوى الطلبةعدم مالئمة المادة  -4

 وعميقة دقيقة بمعلومات الطالب ودلتز  مناهجها بنيت وقد .شتقاق ومدارس النقد وتحليل النصالنحوي وموضوعات اال
 إلى تعلموه ما إيصال بمهارات طالبها تزود ال أنها على فضالً  العربية متعلمو إليه يحتاج مما بكثير أكبر تكون قد

في ناجحًا  ليكون خاصة ومهارات كفاءات ذا اللغة معلم يكون أن ينبغي أنه القول ويمكن (2000)طعيمة،  اآلخرين،
 المفيد من هذه المناهج. إيصال

 بحد ذاته اوهذ تخصصية،طقين باللغة العربية مواد معظم التدريسيين من المختصين في تدريس الطلبة النا -5
 مشكلة.

 .تين متتاليتينلمدة سن األقلتعطى على  أنافتقاد مناهج الكلية لمواد منهجية مهمة كمهارات اللغة التي يجب  -6
واللغة  ةرن بين اللغة العربيوعلم اللغة المقا .األساسأهمية لخريج التربية  األكثرادة الم ،بيةغة العر وطرائق تعليم الل

 .()الكردية األم
يصلح لطالب حديث على اللغة  معظم المادة المعطاة لغرض التعلم في القسم مكتوبة بمستوى راق جدا ال -7

  .العربية
اللغوية دون االداء  الب على اختبارات جوانب المعرفةيتركز نظام التقويم المتبع لقياس التحصيل اللغوي للط  -8

  .الى حد كبير
 .وقلة عناية المناهج بالتدريبات الشفوية والتحريرية -9

همال بعض مفردات المنهج ،قلة الوقت المخصص لتنفيذ المناهج -10  .وا 
 .اهج للفروق الفردية بين الدارسينعدم مراعاة المن -11
 قلة العناية بمادتي اإلمالء والخط. -12
 . في المدارس ضعف الصلة بين مناهج الكليات التي تعّد المدرسين ومناهج التعليم العام -13
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 .التي تتعلق بكل العملية التربوية هو عدم رغبة الطالب نفسه في تعلم اللغة العربيةوالنقطة المهمة  -14 
على اسس علمية إن عملية تقديم هذه المناهج لم يكن مدروسا من قبل مختصين ولم يتم ترتيبها وتقديمها   -15

نما كان يتحكم فيه ذوق األديب و اجتهاد المؤلف أو توفر النص.  سليمة من حيث الشيوع والتدرج واألهمية، وا 
  ضعف تجاوب الطالب مع المنهج. -16
 جهل الطالب بمصطلحات اللغة العربية واعتمادهم على الحفظ في تعلمها ال الفهم واإلدراك والتحليل. -17
  تعلم اللغة العربية.ضعف دافعية الطالب نحو  -18
 .عبير عن اغراضهم وممارستهم اللغةعدم امتالك غالبية الطالب الجرأة األدبية للت -19
 التربوية وطرائق التدريس الحديثة. التدريسي بالجوانبقلة إلمام  -20
 وغير المؤهلين. والطلبة المؤهلينقلة الدورات التدريبية التي تقام لغرض رفع كفاءة التدريسين  -21
 .مشرفين والمختصين في حقل التربيةوبينهم وبين ال أنفسهم نالتدريسييعدم وجود عالقة مهنية بين  -22

تحليل المناهج لالهتمام بهذا الموضوع ومحاولة دراسته ميدانيا في سبيل  انكل ذلك من أفكار وهواجس دفعت الباحث
 . والمقررات لقسم اللغة العربية في كلية العلوم والتربية

 اإلطار المنهجي والنظري األول:المحور 
تتلخص مشكلة البحث في دراسة وتحليل مناهج ومقررات قسم اللغة العربية التي تددرس حاليدا مشكلة البحث:  (1

في القسم، والتي قد يشوبها بعض الخلل أو القصور وبالتالي ستكون مؤثرة في مستوى تعلم وتعليم اللغة العربية للناقين 
الكددورد، إذ يالحددظ علددى طلبددة القسددم تدددني مسددتواهم فددي تعلددم اللغددة العربيددة واتقانهددا بشددكل جيددد، وقددد بغيرهددا مددن الطلبددة 

يعددود األمددر إلددى عدددد مددن العوامددل منهددا المندداهج والمقددررات الدراسددية، ومنهددا مددا يخددص الخلفيددة االجتماعيددة والتعليميددة 
تلددك المشددكالت والصددعوبات التددي تعتددرض طريددق للطلبددة أنفسددهم، كمددا يسددعى البحددث لوضددع واقتددراح الحلددول المناسددبة ل

  الطلبة.

 أهمية وأهداف البحث (2
  البحثأهمية 

تقدمه هذه البحوث والدراسات من  فيماتكمن أهمية البحوث والدراسات النظرية والميدانية السوسيولوجية  
تضاف للخطوات السابقة التي لبحث تكمن في أنه يمثل خطوة هذا ال فاألهمية العلميةالناحيتين العلمية والعملية، 

في مجال البحوث والدراسات  والتربوي عالجت الموضوع واهتمت به وبالتالي ستمثل إضافة للتراث السوسيولوجي
ستخدم رؤى ومناهج نظرية كما أن البحث ا. عوامل وأسباب تدني مستوى الطلبة في اللغة العربيةالميدانية حول 

 ودراسة الموضوع نظريا وميدانيا في سبيل وصف وتحليل الظاهرة المدروسة. لتحليل ونفسية وتربوية سوسيولوجية
وخطورة التأثير السلبي لتدني مستوى الطلبة في لهذا البحث تأتي من أهمية  األهمية العمليةفضال عن ذلك فإن   

ورفع المستوى العلمية يعد البحث مهما لجميع المؤسسات المسئولة عن دعم وتعزيز  لذا. إتقان مهارات اللغة العربية
مستوى  يالعوامل التي تقف وراء تدنيط الضوء على بعض وتسل الميداني، باعتبار أنه سيقوم باستقراء الواقع للطلبة

لمستوى العلمي للطلبة وما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية اتدني ، وكما هو معروف فإن الطلبة في اللغة العربية
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توافر لها البحوث والدراسات الميدانية التي تغطي سيرة ولن يكتب لها النجاح ما لم تباليعملية ليست  يمكن أن تحدث، 
العوامل واألسباب التي م في تحديد بعض . بناء عليه فإن البحث سيسهالعملية التعليمية التربويةفي  المتعددةالجوانب 

، من أجل وضع المقترحات والحلول اللغة العربيةطلبة قسم اللغة العربية في ممارسة مهارات تقف وراء تدني مستوى 
  المناسبة لها.

وترصد المشكالت المتعلقة  دهوك،ربية/آكري التابعة لجامعة وهذه الدراسة تقوم منهج اللغة العربية في قسم اللغة الع
 .لها الحلول المناسبةعد ذلك وضع به وتقوم بتحليلها ثم 

د علمنا في جامعة دهوك في قسم اللغة العربية تحديدا وستكون منطلقا في هذه الدراسة هي األولى من نوعها على ح
ستكون منطلقا وية في القريب العاجل باذن اهلل، كما أنها بناء منهج جديد مناسب لمستوى الطالب وامكاناتهم اللغ

اقليم كوردستان  وض به فيلدراسات أخرى تعاضدها وتساندها من اجل اصالح الواقع التعليمي للغة العربية والنه
 العراق.

 البحثأهداف 
 :ى تحقيق هدف أساس يتمثل في اآلتيإل يسعى هذا البحث

 (الطلبة(المناهج والمقررات لقسم اللغة العربية في كلية العلوم والتربية في مستوى  ))دور
بتفكيكه إلى مجموعة من األهداف الفرعية التي يتناول كدل واحدد منهدا جانبدا  انولغرض تحقيق هذا الهدف فقد قام الباحث
 من جوانب الموضوع المدروس وكما يأتي:

 ما دور مكان الميالد في استيعاب مهارات اللغة العربية؟ -1
 ما دور مكان السكن الحالي في استيعاب مهارات اللغة العربية؟ -2
 الجامعة في استيعاب مهارات اللغة العربية؟ما دور التعليم باللغة العربية قبل  -3
 في استيعاب مهارات اللغة العربية؟ما دور معدل درجات الطالب في اللغة العربية أو المعدل العام  -4
 ما دور رغبة الطالب بالتسجيل في قسم اللغة العربية في استيعاب مهارات اللغة العربية؟ -5
مددن خددالل طددرح  بيددة فددي قسددم اللغددة العربيددة / آكددريتعلدديم اللغددة العر يجابيددة والسددلبية فددي مددنهج كشددف الجوانددب اال -6

 للمنهج.العديد من االسئلة التقويمية 
 االستبانة.تقديم الحلول عن المشكالت التي رصدها البحث بعد تحليل  -7
 .الطرق أنجعود من اجل الوصول الى تحفيز المهتمين بهذا الجانب على البحث ومضافرة الجه -8

 وأدوات جمع البياناتمنهج البحث  (3
وهدو أحددد  مننهج المسنا اتجتمناعي بطريقنة العيننةقدد تدم اعتمداد عددد مدن هدذه المنداهج فدي هدذا البحدث، منهدا ل  

المناهج الوصفية، ويسعى هذا المنهج لجمدع البياندات والحقدائق مدن النداس فدي بيئدة معيندة، حدول ظداهرة أو مشدكلة مدا، 
 ن طريقدده تددم جمددع البيانددات الالزمددة لهددذا البحددث للتأكددد مددن الواقددع االجتمدداعيفقددد اسددتعان الباحددث باالسددتبيان الددذي عدد

 .ى تساؤالت البحث، ولإلجابة علوالتربوي الذي يعيشه الطلبة
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من خالل مقارنة رأي أفراد العينة بعد تقسيمهم إلى فئات مختلفة من حيدث  المنهج المقارنكما تم االستفادة من    
...الخ، فضاًل عن مقارنة نتائج هذا البحث مدع نتدائج الدراسدات  كان الميالد ومكان السكنوم العمر والمستوى التعليمي

 المننهج اإلحصنا يالسابقة التي أجريت في مجتمعات أخرى في نفس الموضوع. في الوقدت نفسده فقدد اسدتخدم الباحدث 
لمعددامالت اإلحصددائية المتعددددة مددن خددالل وصددف وتحليددل بيانددات البحددث الميددداني باسددتخدام األرقددام والنسددب المئويددة وا

 . (2)كا ومربع كاي كمعامل االرتباط
، وقدد أجدري اختبدار أولدي لالسدتبيان علدى كدأداة رئيسدة باتسنتبيان انفقد اسدتعان الباحثد أما أدوات جمع البيانات  

للمبحدوثين وبددذلك ( مفدردة، ممدا تطلدب تعدديل بعدض األسدئلة لتكدون أكثدر وضدوحًا 30عيندة مدن المبحدوثين تتكدون مدن )
كدأداة ثانيدة لجمدع البياندات مدن  بالمالحظنة أصبح االستبيان جاهزًا لتطبيقه علدى عيندة البحدث. كمدا أن الباحدث اسدتعان

المجتمددع المدددروس، باعتبارهددا أداة مكملددة للبيانددات التددي يددتم جمعهددا عددن طريددق االسددتبيان، كمددا أنهددا سددتكون معددززة لمددا 
 فضدداًل عمددا اسددتطاع الباحددث مددن الحصددول عليدده مددن بيانددات ،عددن طريددق االسددتبيانيتحصددل عليدده الباحددث مددن بيانددات 
حصاءات ونشرات ودوريات حول   .موضوع البحثوا 

 عينة البحث )طريقة اتختيار والحجم( (4
، وهددذه تتطلددب الطريقننة العشننوا ية)اتحتمالية(يسددتخدم فددي علددم االجتمدداع طددريقتين الختيددار عينددة البحددث، همددا   

الشددروط مددن بددين أهمهددا تددوفر إطددار العينددة الددذي يمثددل سددجاًل أو إحصددائية بأسددماء المجتمددع المدددروس أو الكثيددر مددن 
مدع مراعداة أن تكدون هدذه  العيندة العشدوائية النسدبية انالباحث ستخدمتوفر هذا اإلطار فقد ا رطة لتوزيع أفراده، وبسببخا

مراحددل الدراسددة فددي قسددم اللغددة العربيددة الصددباحية منهددا  علددى كافددةالعينددة ممثلددة للمجتمددع المدددروس، وتتددوزع هددذه العينددة 
 اإلجابة على أسئلة االستبيان.  والمسائية من أجل

طالبدا فدي المراحدل الدراسدية الصدباحية ( 150) ددهالطلبدة وبلدغ عدا قد تم تطبيق االستبيان علىأما حجم العينة ف  
المذكورة في أعاله، وبسبب فقدان أو عددم إعدادة االسدتبيان مدن والمسائية بواقع عشرة استمارات لكل شعبة من المراحل 

( مفدردة 116) قبل عدد من الطالب أو بسبب عدم صالحية بعض األوراق االستبيانية فقد تمت الدراسة الميدانية علدى
( 16ة )( استمارة اسدتبيان علدى أسداتذة القسدم، وبعدد مراجعدة هدذه األوراق فقدد تبدين صدالحي18فقط. فضال عن توزيع )

   استبيان. 

 اإلطار النظري للبحث (5
مخطدط تربددوي يتضدمن عناصدر مكونددة مدن أهددداف ومحتدوى وخبدرات تعليميددة وطدرق تدددريس "يعدرف المدنهج بأندده   

 . (46، 1995، عبد اهلل)جودت سعاد وابراهيم "مشتقة من أسس فلسفية واجتماعية ونفسية وتقويم،
كمدا يعدرف بأنده: "جميدع الخبددرات التدي تقددمها المدرسدة لتالميدذها فددي داخلهدا أو خارجهدا ليكتسدبها التالميدذ تحددت   

المدددتعلم بجوانبهدددا العقليدددة  ةلشخصددديحيدددث يهددددف المدددنهج الدددى تحقيدددق النمدددو المتكامدددل  اهددددافها،اشدددرافها بغيدددة تحقيدددق 
وهددذا التعريددف قريددب جدددا مددن تعريددف حلمددي الوكيددل ومحمددد  .(33، 1995)محمود أحمددد شددوق، والوجدانيددة والنفسددية"

 .(19، 1987حلمي الوكيل، ) أمين
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تقتصدددر علدددى  ( ان المنددداهج والكتدددب المدرسدددية الحاليدددة تواجددده موجدددة مدددن االنتقدددادات ال1998يدددرى الحدددارثي )و    
ابددراهيم بددن ) السدائدةاريددة المحتدوى المعرفددي فحسدب بددل تتعددداها الدى طددرق التددريس و المرافددق والتجهيددزات واالنمداط االد

 .(72، 1998أحمد الحارثي، 
ال شدددك أن عمليدددة التددددريس أيدددا كدددان نوعهدددا أو نمطهدددا أو مادتهدددا أو محتواهدددا فانهدددا تعتمدددد اعتمدددادا كبيدددرا علدددى       
 وركيزة من ركائزها. عناصرها،وهو بهذا المفهوم يعد ركنا من أركان عملية التعليم وعنصرا من  المنهجي،الكتاب 

تبرز الضرورة الملحة لالهتمدام بده وضدرورة  فعالة،وفي ظل هذه التأكيدات على أهمية الكتاب بوصفه أداة تعليمية   
والبد عند تطوير  كفاءتها،تقويمه وتطويره بشكل مستمر لتحقيق الفائدة المرجوة في زيادة انتاجية العملية التعليمية ورفع 

للطالدددب قدددرا مناسددبا مدددن التفاعددل والمشدداركة وبالتدددالي تنميددة التفكيددر. وهدددذه الكتدداب المدرسددي مراعددداة أن يددوفر الكتدداب 
متعلدق باللغدة العربيدة وطبيعتهدا  ومدا هدماهو خاص بدالمتعلم ومنهدا  ومعايير منهاالمناهج البد ان تقوم على عدة أسس 

وغيرهدددا مدددن األسدددس التدددي ينبغدددي أن تراعدددى عندددد تدددأليف المنددداهج  والثقدددافي،خددداص بالجاندددب التربدددوي  ومدددا هدددو منهدددا 
 التعليمية.
فهو يؤثر في باقي عناصر المنهج  التعليمية،مباشرا على العملية  تأثيراويعد تقويم المنهج من العوامل التي تؤثر     

 ،العناصدددرلة لكدددل هدددذه قدددويم تكدددون شدددامألن عمليدددة الت بهدددا،يتددداثر  مدددن أهدددداف ومحتدددوى ونشددداطات التعلددديم المختلفدددة و
فدؤاد ) بدهيخضع للتقويم بصورة دقيقة يكون بمنأى عن التحسين والتجديد ويدؤدي ذلدك الدى االسدتخفاف  والمنهج الذي ال
 .(323، 2002محمد موسى، 

ويعددد إعددداد المندداهج التعليميددة لتعلدديم اللغددة العربيددة للمتعلمددين الندداطقين بغيرهددا مددن أصددعب األمددور التددي تواجدده      
محكمة محدددة األهدداف التدي  مدروسة،والبد أن يعد هذا المنهج وفق خطة تعليمية  العربية،لمسؤولين عن تعليم اللغة ا
 تتحقق اال بالمحتوى المدروس الذي يسهل على المتعلم التمكن منه لتحقيق االهداف المرجوة. ال

تعلديم )بغيرهدا ن بحقدل تعلديم العربيدة للنداطقين و تعد نوعيدة الكتداب وجودتده أبدرز األمدور التدي تشدغل بدال المهتمدي    
( والبد أن يؤلف هذا الكتاب في ضوء خطة تعليمية محكمة, تحدد أهددافها, ويدربط  محتواهدا بتلدك 493عوني  العربية،

األهددداف والبددد مددن أن يكددون الكتدداب انعكاسددا لهددذه األهددداف وسدداعيا إلددى تحقيقهددا, باسددتخدام كددل الوسددائل التددي تسدداعد 
 .(493، 2005)ناصر عبداهلل وأخرون، ذلك.)أسس إعداد الكتب, الغالي(الغاليعلى 
ويبدددو أن عمليددة تقددديم هددذه المندداهج لددم يكددن مدروسددا مددن قبددل مختصددين و لددم يددتم ترتيبهددا و تقددديمها علددى اسددس   

نمددا كددان يددتحكم فيدده ذوق األديددب و اجتهدداد المؤلددف أو تددوفر  علميددة سددليمة مددن حيددث الشدديوع و التدددرج و األهميددة، وا 
ي اللغددة العربيددة، إن المشددكلة التددي تعدداني منهددا الددنص، و هددذا كلدده بسددبب الددنقص فددي الدراسددات و البحددوث التطبيقيددة فدد

برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الوقت الراهن هدي بقداء هدذه المنداهج و المقدررات والكتدب مدن غيدر تعدديل 
حيداة، وال تطوير يواكب التغيرات التي نعيشها اليوم، ال في ميدان تعليم اللغات األجنبية وحسب بل فى معظدم ميدادين ال

 .(36، 2003)وليد العناني، والمعلومات االتصالو بخاصة ميادين 
والشك أن المناهج ترتبط ارتباطا وثيقا بطريقة التدريس وتؤثر الثانية في االولى سلبا أو ايجابا حسب امكانيدة القدائم   

امج تعلدديم اللغددة العربيددة ( ان المشددكلة التددي تعدداني منهددا معظددم بددر 2000علددى تنفيددذ المددنهج )المدددرس ( ويددرى طعيمددة )
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للندداطقين بغيرهددا هددي صددعوبة الددتخلص مددن طريقددة التلقددين رغددم اقتندداع الكثيددر مددن القددائمين علددى هددذه البددرامج بوجددوب  
تغييرهدا و اسددتبدالها بطرائددق تحقددق الهددف المرجددو، وأن الددتخلص مددن هدذه الطريقددة صددعب بددل يبددو مسددتحيل مددا دامددت 

يدددة مدددن مفدددردات و صددديغ و تراكيدددب قدددد اختيدددرت و نظمدددت علدددى أسددداس مدددن هدددذه محتويدددات مقدددررات تعلددديم اللغدددة العرب
 .(3، 2011أحمد طعيمة، رشدي )الطريقة

ومن هنا صار لزاما على القائمين بتدريس اللغة العربية من تغيير نمط التدريس المتبع واعتمادهم الطدرق االكثدر   
ويكون المدرس مجرد موجه للطالب ومراقب وموجده ليتسدنى ايجابية والتي تجعل الطالب هو القائد للحوار داخل القاعة 

للطالب من ممارسة اللغة ولكي تتشكل لديه الجرأة التي يفتقددها معظدم الطلبدة والتدي تجعلهدم يهربدون مدن الحدوار باللغدة 
 العربية خشية الوقوع في الخطأ.

 ان مناهج اللغة العربية تنقسم في أهدافها الى  كوال ش وضعه،والبد للمنهج من أن يحقق األهداف المرجوة من   
الثقافيدددة وتتعلدددق بدددالتعرف علدددى القدددران الكدددريم وطريقدددة نطقددده وتفسددديره  باألهددددافأهدددداف عامدددة يمكدددن تلخيصدددها  (1

 والحديث الشريف وبعض العلوم الشرعية االخرى التي انبثقت منهما، وفهم الدين االسالمي والثقافة العربية.
 لها.تقترب كثيرا من ممارسة أهلها  .بصورة جيدة قراءة وكتابة وحوارا ويقصد بها ممارسة اللغةاالهداف اللغوية  (2
وهذه االهداف تتعلق بالطالب وبقدرته على التمازج مع اللغة والتفاعل معها تفاعال يمكنه مدن  الخاصة:االهداف  (3

احتياجاتده العامدة والخاصدة. وأن يكدون  ه وتلبيدةعليديسدمع والدرد  امتالكه ثروة لغوية كبيرة تجعله قادرا على استيعاب ما
لصددرفية والنحويددة علددى تشددكيل النصددوص مراعيددا كددل القواعددد ا وتحليلدده وقدرتددهقددادرا علددى قددراءة اي نددص لغددوي وفهمدده 

 .والتركيبية
وعلددى هددذا يجددب أن يدددرس محتددوى الكتدداب دراسددة دقيقددة كددي يحقددق هددذه األهددداف لددذا يجددب أن يددتم اختيدداره بطريقددة  
قددة يراعددي االسددس النفسددية والثقافيددة والتعليميددة للمددتعلم ويدددرس الفددروق الفرديددة ليحقددق الغايددة المرجددوة, ولكددي يكددون دقي

ناجحا يجب أن يخضع لعملية تقويم سابق ومالزم ومتابع له للتخلص مدن مشدكالته ومدن ثدم تحقيدق االهدداف المنشدودة 
 منه.

 حدود البحث (6
المكانيددة للبحددث جميددع المراحددل الدراسددية الصددباحية والمسددائية فددي قسددم اللغددة : شددملت الحدددود الحنندود المكانيننة (1

 العربية، وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية من هذه المراحل.
، وتدم االنتهداء مدن جمدع االسدتبيان بعدد م9201 /14/4بتداريخ شرع الباحث بتوزيدع االسدتبيان الحدود الزمنية:  (2

 .م9201 /23/4 تاريخباإلجابة عليه من قبل المبحوثين 
 تمثلت الحدود البشرية للبحث بجميع أساتذة وطالب قسم اللغة العربية.الحدود البشرية:  (3

 اإلحصا ية المستخدمة في التحليل األساليب (7
لكترونيا من خالل استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم إتّم ترميز وتفريغ البيانات الميدانية   

 ية والمعامالت اإلحصائية مثل التكرارات والنسب المئو كافة معالجتها وتحليلها واستخراج (، ثم SPSSاالجتماعية)
 إلخ..( ..2)كا مربع كايو  الحسابي واالنحراف المعياري الواسط

http://www.knowledge.upei-uoi.mg/


 

124 
 

uoi.mg-www.knowledge.upei 

 

Knowledge Scientific Journal 

Multidisciplinary Electronic 

E-ISSN: 2708-3527 

Issue: II 

Date of Publication: 05/08/2020 

 تحديد المفاهيم والدراسات السابقة الثاني:المحور  
 تحديد المفاهيم  -1
 العربية:اللغة  (1
)جرجدي زيددان، وهدي مدن أرقدى لغدات العدالم"  وتركيبدا،" وهي إحدى اللغات السامية وأرقاهدا مبندى ومعندى واشدتقاقا    

1999 ،48). 
لدى بقصدد مسداعدتهم ع خارجها،الميذ داخلها أو " مجموعة من الخبرات التربوية التي تهيؤها المدرسة للتالمنهج  (2

الفنيددة( نمددوا يددؤدي الددى  النفسددية، الجسددمية، االجتماعيددة، الدينيددة، الثقافيددة الجوانددب، )العقليددة،النمددو الشددامل فددي جميددع 
 (.19، 1987حلمي الوكيل، ) المنشودةتعديل سلوكهم ويعمل على تحقيق األهداف التربوية 

 بغيرها:منهج تعليم اللغة العربية للناطقين  (3
هددو " تنظدديم معددين يددتم عددن طريددق تزويددد الطددالب بمجموعددة مددن الخبددرات المعرفيددة والوجدانيددة والددنفس الحركيددة التددي 

وتمكددنهم مددن فهددم ثقافتهددا وممارسددة أوجدده النشدداط الالزمددة  لغددتهم،تمكددنهم مددن االتصددال باللغددة العربيددة التددي تختلددف عددن 
 .(60 ،1989)رشدي أحمد طعيمة،  خارجهالمعهد التعليمي أم  داخل
 األهداف: (4
محمدد صدالح ) المدرسدية وهدو المغدزى الدذي ينشدد الوصدول اليده فدي الحيداة التربويدة،محصلة النهائية للعمليدة هي " ال 

 .(21هد، 1421الدين، 
 التقويم: (5

هددو " العمليددة التددي يقددوم بهددا الفددرد أو الجماعددة لمعرفددة مدددى النجدداح او الفشددل فددي تحقيددق األهددداف العامددة يتضددمنها 
حلمدددي الوكيدددل، ) ممكندددةداف المنشدددودة ألحسدددن صدددورة وكدددذلك نقددداط القدددوة والضدددعف حتدددى يمكدددن تحقيدددق األهددد المدددنهج،
1998 ،186). 

 الوسيلة التعليمية  (6
ا أثندداء تفاعلدده مددع المتعلمددين أو ليوضددحها بهدد التعليميددة،م ويقدددم عبرهددا العناصددر وهددي األداة التددي يوظفهددا المعلدد    
، 2009عمداد شداهين، ) التعلديملتحسدين عمليدة  المسدجلة،ة كان ذلك في الصف أو بدالرزم والحقائدب أو باألشدرط سواء
57) .  

  الدراسات السابقة -2
لم نجد فيما اطلعنا عليه من مصادر وبعد بحث متواصل دراسات ميدانية فدي إقلديم كوردسدتان بحثدت فدي منداهج   

التي تنتشر في االقليم وربما جل المناهج المعتمدة في هذه الجامعات هو امتدادا لما اللغة العربية المعدة في الجامعات 
موجددود فددي جامعددات العددراق األخددرى خددارج االقلدديم وهنددا تددأتي أهميددة البحددث ودوره فددي ايضدداح المشددكلة االساسددية التددي 

يصدح تطبيقهدا فدي اقسدام تعلديم  تدي اليحاول البحث معالجتها وهو ان المناهج المتبعة معدة للطالب الناطق بالعربيدة وال
ولكننددا وجدددنا دراسددات أخددرى اهتمددت مددن غيددر الندداطقين باللغددة العربيددة، اللغددة العربيددة فددي االقلدديم ألن معظددم الطلبددة هددم 

 بالمشكلة نفسها في غير االقليم والعراق وكان لها مساس بموضوع البحث رغم اختالف العينة ومنها :
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)يننون أون  اتجتمنناعيمننن وجهننات نظننر علننم اللغننة  -لغننة العربيننة لغيننر الننناطقين بهنناأفضننل منننهج لتعلننيم ال اوال: 
 .(58، 2012كيونغ، 

ت بالدراسددة قضددية االزدواج وتناولدد الحددديث،االجتماعيددة للعددالم العربددي بعددد أن عرضددت الباحثددة الخصددائص اللغويددة 
اللهجدات والطريقة المعتمددة علدى  العصر،مدة على فصحى التراث وفصحى وناقشت طريقة تعليم العربية المعت اللغوي،
 :. توصلت الى االتيواللغة الوسطى العامية،

بانتهددداج الطريقدددة التعليميدددة الشددداملة التدددي تجمدددع بدددين الفصدددحى  لألجاندددب" مدددن المهدددم اجدددراء تعلددديم اللغدددة العربيدددة   
 يمددا يكفددالدراسددة وهددو  ألغددراضة تلبيددة لرغبددات الدارسددين وتحسددبا واللهجددات العاميددة وباسددتخدام المددواد التعليميددة المنوعدد

 .تحسن المهارات اللغوية االربع للدارسين بصورة أكثر فعالية "
، 2005عننوني الفنناعوري، ) نموذجنناالجامعننة اتردنيننة  وحلننول،مشننكالت  –تعلننيم العربيننة للننناطقين بغيرهننا  ثانيننا:

32). 
 والداللية،تية والصرفية والنحوية أربعة محاور تناولت مستويات اللغة العربية الصو وقد قسم الباحثان الدراسة الى    

 اللغويدة،االهدداف  حيدث:لعربيدة مدن وارتباط تلك المستويات بعمليدة تعلدم اللغدة ا ثانية،اللغة العربية بوصفها لغة  وتعليم
 . وطرق التقويم والمناهج، التدريس،وطرائق 

 أهمها:وقد خرج البحث بنتائج   
 .حلقة الوصل بين المنهاج والدارس الوعي بأهمية عملية تعلم العربية وتعليمها باعتبارها -1
سدرعة  ان المميزات االنسانية واللغوية والفكرية والحضارية للدارس لها أثر واضح في العمليدة التعليميدة مدن حيدث -2

 .انيةأو حسن اكتساب اللغة الث تأخره،االستقبال اللغوي أو 
هدو صداحب المنهجيدة وعندده يكمدن سدر ايصدال  سمناسدبة، والمددر ة الفهم التبادلي تتطلب آلية ومنهجية ان عملي -3
 .كان يمتلك أدوات االقناع إذالغة ال

حامنند أشننرف همننداني، بنندون تنناريخ، ) الباكسننتانيةالتجربننة –صننعوبات تعلننيم اللغننة العربيننة للننناطقين بغيرهننا  ثالثننا:
87).  
وكددذلك محاولددة  العربيددة،الجنبددي عنددد دراسددته اللغددة حدداول البحددث تحديددد العقبددات والمشدداكل التددي تواجدده الدددارس ا    

وبعددد أن عددرض البحددث اهددم المشددكالت  بغيرهددا،م اللغددة العربيددة للندداطقين الطددرق وأكثرهددا فائدددة لتعلددي أنجددعالتوصددل الددى 
 منها:والعقبات العامة والخاصة خلص الى عدد من التوصيات 

 انشاء شعب ومراكز متخصصة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في البالد العربية واالسالمية. -1
 بغيرها.دعوة المعاهد والمراكز العربية إلقامة الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية للناطقين  -2
واسدتخدام وصديانة  أوال،االهتمام بتدريب معلمي اللغدة العربيدة للنداطقين بغيرهدا بالتددريس باللغدة العربيدة الفصدحى  -3

 التدريس.التقنيات الحديثة في عملية 
تشجيع الدراسات والبحوث اللغوية الحديثة في الكشف عن خصائص العربية بما في ذلك الدراسدات التقابليدة بدين  -4

 اللغات. العربية وغيرها من
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)موقدع  بإندونيسدياامعدة الحكوميدة مداالنج دراسدة حالدة الج –تقدويم مدنهج اللغدة العربيدة فدي تحقيدق األهدداف التعليميدة  رابعا: 
 .الكتروني(

 في:وكانت مشكلة البحث التي حاول معالجتها تكمن 
 بها.عدم وجود منهج مصمم على االسس والمعايير العلمية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين  -1
 تعليم اللغة العربية بإندونيسيا تدريس اللغة العربية في الجامعة الحكومية ماالنج لم يعد ناجحا حسب ما استهدفه -2
 اللغة.ضعف أداء الطلبة في مهارات  -3
 التعليمية.قلة المتخصصين في إعداد المواد  -4
 العربية.عجز كثير من محتوى المنهج في الجامعة المذكورة عن تحقيق أهداف تعليم اللغة  -5

 اهمها:وقد خرج البحث بتوصيات عدة نذكر 
 االتصالي.أن يكون الهدف من تعليم اللغة العربية هو الهدف  -1
 مناهجها.ان تستند مناهج تعليم اللغة العربية الى صياغة حديثة في بناء وتطوير  -2
 .ةاإلندونيسيية مادتها من الثقافة أن تستمد الكتب االساسية لتعليم العرب -3
 .د على اللغة العربية لغة للتعليمواالعتما التعليمية،توفير الوسائل  -4

واالسدددئلة  المسدددتخدمةوتقتدددرب هدددذه الدراسدددة مدددن دراسدددتنا فدددي انهدددا ركدددزت علدددى تحليدددل المنددداهج مدددع اخدددتالف االدوات 
 الدراسة.المطروحة وعينات 

 .(5، 2011سمية دفع اهلل أحمد، ) بغيرهاالمشكالت اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقين  خامسا:
تواجده الددارس  والدالليدة( التدي الصدوتية والنحويدة والصدرفية) التعرف على المشكالت اللغوية هدفت هذه الدراسة الى 

اللغدة المشدكالت والتحدديات التدي تواجده المعلدم القدائم بتددريس  علدى.  والتعدرف عندد تعلمده للعربيدةالناطق بغيدر العربيدة 
للنددداطقين بغيرهدددا.  ثدددم اقتدددراح  بعدددض  الحلدددول  التدددي  تسددداهم  فدددي  تسدددهيل  تعلددديم  اللغدددة  العربيدددة  للنددداطقين   العربيدددة

العربيددة  للندداطقين  بغيرهددا ليسددت  فقددط هددي  التددي   الدراسددة  ان  المشددكالت  التددي  تواجدده  دراسددة اللغددة  بغيرهددا وتددرى
تواجددده  الددددارس عندددد  تعلمددده  النظدددام  الصدددوتي  والنحدددوي والصدددرفي والدددداللي  للغدددة  العربيدددة  بدددل  هنددداك  مشدددكالت  

سدبة الطريقدة المنا اسدتخدام ىالمعلمين  القدائمين  علدي  تددريس  اللغدة  العربيدة  للنداطقين  بغيرهدا  وتدأهيلهم والقددرة علد
فددي الوقددت المناسددب كمددا انهددم ال يجيدددون اسددتخدام التقنيددات والوسددائل التعليميددة المناسددبة لموضددوع الدددرس وهنددا تحدداول 
الباحثدة الوقدوف علددى أهدم هددذه المشدكالت مددع اقتدراح بعددض الحلدول واالليددات المناسدبة لهددا، وذلدك  مددن  خدالل  دراسددة  

 م  بتدريس  اللغة  العربية.مؤسسات  تعليمية  بماليزيا  تقو   ألربعمسحية  
 وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها:  
إعداد مناهج خاصة بتعليم العربية مبنية على دراسات وتجارب مدن واقدع تعلديم العربيدة ال مدن واقدع تعلديم اللغدات   -1

هج مشدوقة وتعتمدد األخرى وهذا بالطبع ال يلغدي اإلسدتفادة مدن تجدارب اآلخدرين ودراسداتهم علدى أن تكدون تلدك المندا
 األلفاظ الفصحى األكثر استعمااًل بين الناس.

 باللغة العربية للناطقين بغيرها. في تدريسعلم التجويد  من منهج اإلستفادة  -2
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اطدددددالع معلمدددددي اللغدددددة العربيدددددة علدددددى كيفيدددددة االسدددددتفادة مدددددن مصدددددادر البيئدددددة المحليدددددة وتددددددريبهم علدددددى مهدددددارات        - 3     
   االتصال.

واتفقددت معظددم النتددائج والحلددول مددع الدراسددة السددابقة ومددع كثيددر ممددا طرحندداه رغددم أن الدراسددة كانددت نظريددة ولددم تعتمددد  
 الميداني.الجانب 

 خصا ص العينة: المحور الثالث
 الجنس -1
مفددردة بنسددبة  (38)، وبلددغ عدددد اإلندداث (%67) مفددردة بنسددبة (78) تشددير بيانددات العينددة إلددى أن الددذكور بلددغ عددددهم 
 .موزعة بواقع ثلثين للذكور وثلث لإلناث، من هذه البيانات يمكننا القول أن العينة كانت (33%)

 يوضا توزيع مفردات العينة حسب الجنس(: 1)جدول 
 النسبة الم وية % التكرار الجنس

 %        67 78 ذكور
 %       33 38 إناث

 %     100 116 المجموع
 

 العمر -2
، ويبددو ( سدنة29-25( سدنة و )24-20)العمرية الفئة  تركزت فيتبين أن أعمار أفراد العينة  الميدانيةالدراسة من  

وهدذا التوزيدع يعطدي العيندة تمثديال أكبدر  ،تقريبدا ( أن توزيدع أفدراد العيندة يأخدذ شدكل التوزيدع الطبيعدي2)رقم من الجدول 
المعيدداري ( سددنة فددي حددين بلددغ االنحددراف 26)حددوالي لمجتمددع البحددث، وقددد بلددغ المتوسددط الحسددابي ألعمددار المبحددوثين 

 .ة( سن7,82)
 يوضا توزيع أفراد العينة حسب الف ات العمرية(: 2جدول )

الف ات 
 العمرية

 النسبة الم وية % التكرار
15- 19 

 سنة
6 5,2 

20- 24 
 سنة

63 54,3 
25- 29 

 سنة
19 16,4 

30- 34 
 سنة

 10  8,3 
35- 39 

 سنة
 7  6,0 

40 -44 
 سنة

3  2,6 
45- 49 

 سنة
5  4,3 

50- 54 
 سنة

3   2,6 
 %   100 116 المجموع
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 يمثل توزيع أفراد العينة حسب الف ات العمرية :(1شكل ) 

 
 :مكان الميالد -3
وبنسبة  مبحوثاً  (93) حيث بلغ عددهم إقليم كوردستانأن غالبية أفراد العينة ولدوا في  إلى( 3) يشير الجدول رقم 
ومن بيانات  من مجموع العينة، %(20) مبحوثا بنسبة (23) خارج إقليم كوردستانوكان عدد المولودين %(، 80)

 في عدمأحد العوامل المؤثرة قد يكون  نداخل إقليم كوردستا واالعينة نستطيع القول أن ارتفاع نسبة المبحوثين ممن ولد
 إتقان اللغة العربية.

 يوضا توزيع أفراد العينة حسب مكان الميالد: (3)جدول 
 النسبة الم وية % التكرار منطقة الميالد
 %     80 93 داخل اإلقليم
 %    20 23 خارج اإلقليم

 %  100 116 المجموع
 :مكان السكن الحالي -4
مبحوثًا  (114) ( إلى أن غالبية أفراد العينة يسكنون في إقليم كوردستان حيث بلغ عددهم4) يشير الجدول رقم 

ومن من مجموع العينة،  %(2) مبحوثا بنسبة (2) %(، وكان عدد المولودين خارج إقليم كوردستان98وبنسبة )
ان مهارات اللغة العربية، بسبب الجدول نستطيع القول أن غالبية أفراد العينة ربما يعانون من عدم قدرتهم على إتق

  مما يحد من ممارستهم لمهارات اللغة العربية. ة في اإلقليمحاليإقامتهم ال
 يوضا توزيع أفراد العينة حسب مكان السكن الحالي: (4جدول )
 النسبة الم وية % التكرار سكنمنطقة ال

 %     98 114 داخل اإلقليم
 %     2 2 خارج اإلقليم

 %  100 116 المجموع
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 المرحلة الدراسية -5
%( مددن أفددراد العينددة، أمددا طددالب 15( مبحوثددا وبنسددبة)17( أن عدددد طددالب المرحلددة األولددى )5يوضددح الجدددول رقددم) 

%( مدددددن العيندددددة، أمدددددا طدددددالب المرحلدددددة الثالثدددددة فقدددددد بلدددددغ 22(مبحوثدددددا بنسدددددبة)26المرحلدددددة الثانيدددددة فقدددددد كدددددان عدددددددهم)
%(مدددن 32( مبحوثدددا ويشدددكلون)37العيندددة، وبلدددغ عددددد طدددالب المرحلدددة الرابعدددة)%( مدددن 31(مبحوثدددا بنسدددبة)36عدددددهم)

العينددة، ويتضددح مددن الجدددول أعدداله أن طددالب الجامعددة يددزداد لددديهم الددوعي بأهميددة البحددث العلمددي كلمددا ارتفددع مسددتواهم 
دمددة فددي الجامعددة العلمددي أو المرحلددة الدراسددية التددي ينتمددون إليهددا، وربمددا يمكددن تفسددير ذلددك بددأن طددالب المراحددل المتق

 يكونون أكثر قدرة على إتقان مهارات اللغة العربية مما تعلموه ورفع مستوى إمكاناتهم اللغوية.
 يوضا توزيع أفراد العينة حسب المرحلة الدراسية: (5)جدول 

 النسبة الم وية % التكرار المرحلة الدراسية

 %      15  17 المرحلة األولى
 %      22 26 المرحلة الثانية
 %      31 36 المرحلة الثالثة
 %      32 37 المرحلة الرابعة

 %     100 116 المجموع
 لغة التعليم قبل الجامعة -6
 (22%( كددان تعلدديمهم باللغددة العربيددة فقددط، وكددان تعلدديم )35) ( مبحوثددا بنسددبة33( إلددى أن )6) يشددير الجدددول رقددم 

( طالبددا 39الكورديددة، وبلددغ عدددد الطلبددة الددذين درسددوا باللغددة الكورديددة فقددط)%(باللغددة العربيددة واللغددة 23) مبحوثددا وبنسددبة
%( من العينة، ومن الجدول يتضدح أن النسدبة األكبدر فدي العيندة هدم ممدن درسدوا باللغدة الكورديدة 42وهم يمثلون نسبة)

ي قسدم اللغدة العربيدة فقط قبل دخدولهم الجامعدة، وهدذا يشدير إلدى أن هنداك حاجدة ماسدة إلدى تكييدف المنداهج المعتمددة فد
لتتناسدب مدع الطلبدة غيدر الندداطقين بهدا، وهدذا مدا ال نجددده فدي مقدررات القسدم. كمدا أن ذلددك يشدير إلدى مددى الصددعوبات 

، مما يتطلب التدخل وفهم هذه الصعوبات من أجل تذليلها وحلها، وكدل ذلدك التي يواجهها الطلبة في تعلم اللغة العربية
 والكلية والمستوى التعليمي للطلبة. يصب في مصلحة الطالب والقسم
 يوضا توزيع أفراد العينة حسب لغة التعليم قبل الجامعة: (6جدول )

 النسبة الم وية % التكرار لغة التعليم
 %       35  33 اللغة العربية فقط

اللغة العربية واللغة 
 الكوردية

22 23      % 
 %      42 39 اللغة الكوردية فقط

 %     100 116 المجموع
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 يمثل توزيع أفراد العينة حسب تعليمهم قبل الجامعة: (2شكل ) 

 
 

 ودرجة اللغة العربية المعدل العام في البكالوريا -7
أن المتوسددط الحسددابي لمعدددل درجددات  تبددين (2) الشددكل رقددموحسددب الرسددم البيدداني فددي مددن خددالل الدراسددة الميدانيددة  

رجدددة، وهدددذا يشدددير إلدددى تددددني ( د6,29%( وبلدددغ االنحدددراف المعيددداري للمعددددالت )69,79الطلبدددة فدددي البكالوريدددا قدددد بلدددغ)
 المقبولين في القسم. مستوى معدالت الطلبة

 يمثل توزيع أفراد العينة حسب المعدل في البكالوريا: (3شكل )

 
اللغة العربية للطلبة المقبولين في القسم وكما يشير الرسم البياني اآلتي فقد بلغ المتوسط وفيما يخص درجة مادة  

درجة، وكل ذلك يشير إلى تدني مستوى درجات الطلبة  (8,7) %( وبلغ المتوسط الحسابي حوالي73,5) الحسابي لها
هم في ممارسة مهارات اللغة العربية في في مادة اللغة العربية في مرحلة البكالوريا، مما يترتب على ذلك ضعف مستوا

 الجامعة. 
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 يمثل توزيع أفراد العينة حسب درجة اللغة العربية في البكالوريا: (4شكل ) 

 
 العربية قبل الدخول إلى الجامعة المستوى في اللغة -8
اللغة العربية، وبلغ عددد %( كانوا يجيدون القراءة في 13( مبحوثا بنسبة)12من بيانات الدراسة الميدانية يتضح أن ) 

%( مدددن العيندددة، فدددي حدددين بلدددغ مدددن يجيددددون القدددراءة والكتابدددة 28(مبحوثدددا بنسدددبة)26مدددن يجيددددون القدددراءة والكتابدددة فقدددط)
%( فقددط، 3(مبحددوث وبنسددبة)3، وأخيددرا بلددغ عدددد مددن ال يجيدددون شدديئا ممددا سددبق)%(56(مبحوثددا بنسددبة)53ة)اور والمحدد

ة المبحددوثين كددانوا يجيدددون بعددض أو كددل مهددارات اللغددة العربيددة، فددي حددين كددان وكددل تلددك البيانددات تشددير إلددى أن غالبيدد
النسبة األقل هم ممن ال يجيدون هذه المهارات، وربما يفسر ذلك بأن هناك نسبة كبيرة من طالب القسم هم من طدالب 

م فددي المراحددل نددت دراسددتهأن كاة بكددل مهاراتهددا، وذلددك كددونهم سددبق الدراسددة المسددائية، الددذين يجيددد أغلددبهم اللغددة العربيدد
( الذي ظهرت نتيجته معنوية عند مسدتوى أقدل 2غة العربية، ويؤكد هذا التحليل اختبار مربع كاي)كاالسابقة للجامعة بالل

 (.8وكما موضح في الجدول رقم ) (0,05من)
 يوضا توزيع أفراد العينة حسب المستوى في اللغة العربية قبل دخول الجامعة: (7جدول )

 النسبة الم وية % التكرار المستوى

 %       13  12 أجيد القراءة فقط
 %      28 26 أجيد القراءة والكتابة فقط
أجيد القراءة والكتابة 

 والمحاورة
53 56      % 

 %        3 3 ال أجيد شيئا مما سبق
 %     100 116 المجموع
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 يمثل توزيع افراد العينة حسب نوع الدراسة موزعين حسب مستواهم في اللغة العربية : (8جدول ) 
 قبل دخولهم إلى الجامعة

توزيع أفراد العينة حسب 
الدراسة صباحية كانت او 

 مسا ية

 مستواك في اللغة العربية قبل الدخول إلى الجامعة

أجيد  المجموع
 القراءة فقط

أجيد 
القراءة 
والكتابة 

 فقط

أجيد 
القراءة 
والكتابة 
 والمحاورة

ت أجيد 
شي ا مما 

 سبق

 89  3  40  33 13 صباحية
 27  0  23  2 2  مسا ية

 116  3  63  35 15  المجموع
 بة التسجيل في قسم اللغة العربيةرغ -9
هددذا الموضددوع، مددن أجددل معرفددة مدددى رغبددة الطلبددة فددي التسددجيل بقسددم اللغددة العربيددة فقددد تددم توجيدده السددؤال لهددم حددول  

قددد سدجلوا فددي قسددم اللغددة العربيدة بددرغبتهم، ولددم يكددن  %(63) ( مدن الطلبددة بنسددبة59( إلددى أن )9) ويشدير الجدددول رقددم
%( كددانوا قددد سددجلوا فددي قسددم اللغددة العربيددة دون رغبددتهم إنمددا كددان ذلددك مددا وضددعهم فيدده 37) طالبددا وبنسددبة (35) سددوى

ن التسدجيل فدي قسدم مدن أقسدام الجامعدة بددون إنظام التسجيل اآللي وحسب معدالتهم في البكالوريا في مرحلة الثانوية. 
افع أو الرغبدددة فدددي الدراسدددة فدددي هدددذا رغبدددة قدددد يدددؤثر سدددلبا علدددى مددددى تقبدددل الطالدددب للمدددواد الدراسدددية، بسدددبب افتقددداده للدددد

  التخصص.  
 يوضا توزيع أفراد العينة حسب رغبتهم في التسجيل بقسم اللغة العربية: (9جدول )

 اللغة قسم في تسجيلك كان هل
 النسبة الم وية % التكرار رغبتك؟ حسب العربية

 %       63  59 نعم
 %      37 35 ت

 %     100 116 المجموع
 

 الدراسة صباحية / مسا يةنوع  -10
( أن غالبيددة الطددالب مدن المسددجلين فددي الدراسددة 10) مدن خددالل الدراسددة الميدانيدة تبددين كمددا موضدح فددي الجدددول رقدم 

طالبدا  (26) مدن العيندة، وكدان عددد طدالب الدراسدة المسدائية (%72) طالبدا بنسدبة (68) الصباحية، حيث بلدغ عدددهم
 %( من العينة.28) ويمثلون نسبة
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 يوضا توزيع أفراد العينة حسب دراستهم صباحية/ مسا ية: (10جدول ) 
 النسبة الم وية % التكرار نوع الدراسة
 %       72 68 الدراسة الصباحية
 %      28 26 الدراسة المسا ية

 %     100 116 المجموع
 

 ت وتطبيقها في قسم اللغة العربيةرأي أفراد العينة في المناهج والمقررا -11
لغرض تحليل مناهج ومقررات قسم اللغة العربية ومعرفة رأي أفراد العينة بهذه المناهج، فقد عمد البحث إلى  

 (.11) طرح مجموعة من األسئلة على الطلبة وكانت إجابتهم كما موضحة في الجدول رقم
 يوضا توزيع أفراد العينة حسب رأيهم في األس لة المطروحة في اتستبيان: (11جدول )

 العبارة ت
 ت ربما نعم

ن ت
ن ت %

% 
ن ت

% 
هل ترى أن من الضروري أن تدرس مادة تهتم   .1

 74 بتعليمك الخط العربي؟

79% 

8 

8% 12 

13% 

هل ترى من الضروري أن تدرس مادة بالكامل   .2
 64 حول طرائق تدريس اللغة العربية؟

68% 

15 

16% 

15 

16% 

التي هل ترى أن من الضروري تكثيف المواد   .3
تهتم بمهارات اللغة العربية) مثل مهارة القراءة 
 والكتابة والتحدث واالستماع( في السنة األولى؟

62 

66% 

15 

16% 

17 

18% 

هل أن المناهج تقليدية وتهدف إلى اإللمام   .4
 46 بجملة من القواعد دون االهتمام بإجادة اللغة.

49% 

30 

%
32 

18 

19% 

الكافية مفردات المناهج ال تعطي الفرصة   .5
 46 للطالب للمشاركة والتفاعل مع الطالب؟

49% 

27 

29% 

21 

22% 

هل المواد التي تدرسها اآلن تساعدك على تعلم   .6
 40 اللغة العربية؟

43% 

31 

33% 

23 

24% 

يتصف المنهج المقرر في قسم اللغة العربية   .7
 36 بالتدرج من السهل إلى الصعب؟

38% 

27 

29% 

31 

33% 

 ت
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التدريسيون الوسائل التعليمية هل يستخدم   .8 
 34 ؟الحديثة في القسم

36% 

33 

35% 

27 

29% 

هل التدريسي في القسم يقدم مادته باللغة   .9
 31 العربية الفصحى ويحثك على التحدث بها؟

33% 

28 

30% 

35 

37% 

مفردات المنهج متسلسلة ومترابطة بطريقة   .10
 29 موضوعية؟

31% 

32 

34% 

33 

35% 

التي درستها قبل دخولك هل ترى أن المواد   .11
قسم اللغة العربية أهلتك ألن تدرس اللغة 

 العربية؟
28 

30% 

23 

24% 

43 

46% 

هل يوجد في الكلية أو القسم مراجع إضافية   .12
 27 تعزز من المنهج؟

29% 

26 

28% 

41 

44% 

هل ترى أن أساتذة القسم ينوعون في استخدام   .13
 طرائق وأساليب التدريس المناسبة لتعليم اللغة

 العربية؟

25 

27% 

34 

36% 

35 

37% 

هل المناهج في قسم اللغة العربية تراعي   .14
 24 الفروق الفردية بين الطلبة.

25% 

29 

31% 

41 

44% 

هل توجد أنشطة تطبيقية للمواد المقررة في   .15
 21 القسم؟

22% 

25 

27% 

48 

51% 

هل درست كل المفردات التي خصصها   .16
 20 بالقسم؟األستاذ في سنوات دراستك السابقة 

21% 

31 

33% 

43 

36% 

هل أهداف المنهج في قسم اللغة العربية   .17
 19 واضحة ومحددة؟

20% 

41 

44% 

34 

36% 

هل ترى أن توزيع المواد في القسم على   .18
المراحل الدراسية منطقي، ويناسب قدراتك 

 اللغوية؟

16 

17% 

31 

33% 

47 

50% 

هل يتوفر في المواد التي تدرسها أنشطة ال   .19
 15 تسهم في تعزيز لغتك العربية؟صفية 

16% 

25 

27% 

54 

57% 
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هل تكفي السنة الدراسية إللمامك بمفردات   .20 
تقانه؟  15 المنهج وا 

16% 

30 

32% 

49 

52% 

مع المستوى  المنهج المقرر أهدافهل تتناسب   .21
 13 اللغوي للطالب؟

14% 

32 

34% 

49 

52% 

 
مدع العبدارة األولدى التدي تدرى أن مدن الضدروري أن يددرس  ( يتضح أن أغلب أفراد العينة يتفقون11) من الجدول 

%( من أفراد العينة، وهذا ما أيده غالبية أعضاء هيئة التدريس في 79) الطالب مادة تهتم بتعليم الخط العربي، وبنسبة
، بنسدبة القسم. يليها في الترتيب عبارة حول ضرورة أن يدرس الطدالب مدادة بالكامدل حدول طرائدق تددريس اللغدة العربيدة

 %( من أفراد العينة، وقد أجمع أساتذة القسم على تأييد هذه الرأي. 64) قبول
مهدارة  )مثدل هل ترى أن من الضروري تكثيف المواد التي تهتم بمهارات اللغدة العربيدة" السؤال حولوفيما يخص   

%( 66) د العينة حيث وصلت نسبتهم إلى، فقد أيدها غالبية أفراالقراءة والكتابة والتحدث واالستماع( في السنة األولى؟
 يع أعضاء هيئة التدريس في القسم.من أفراد العينة، وهذا ما أيده جم

فقد اتفق  "هل أن المناهج تقليدية وتهدف إلى اإللمام بجملة من القواعد دون االهتمام بإجادة اللغة" وحول السؤال 
 %( من أفراد العينة.19) ضها حوالي%( ورف49) معها أغلب أفراد العينة وبنسبة

"هدل مفدردات المنداهج ال تعطدي الفرصدة الكافيدة للطدالب للمشداركة والتفاعدل داخدل قاعدة الددرس" فقدد  أما السدؤال 
%( مددن الطلبددة، وذلددك يؤشددر إلددى أن هندداك خلددل فددي مفددردات المندداهج 22) %( مددن الطلبددة ورفضددها49) اتفددق معهددا

مشاركة والتفاعل داخدل قاعدة الددرس، وهدذا الدرأي اتفدق معده غالبيدة أعضداء كونها ال تعطي الفرصة الكافية للطالب بال
 هيئة التدريس في القسم.

هددل المددواد التددي تدرسددها اآلن تسدداعدك علددى تعلددم اللغددة العربيددة؟" فقددد اتفددق معدده غالبيددة أفددراد العينددة  أمددا السددؤال" 
لددب أعضدداء هيئدددة وهددذا مدددا يتفددق معدده أغ%( مددن العينددة، 24) %( فددي حددين لددم يتفددق مدددع العبددارة حددوالي43) وبنسددبة

 التدريس في القسم.
"يتصددف المددنهج المقددرر فددي قسددم اللغددة العربيددة بالتدددرج مددن السددهل إلددى الصددعب؟" فقددد أجدداب  أمددا العبددارة القائلددة 

%( مدددن العينددة، وهددذا مددا ال يتفددق معدده أغلددب أعضدداء هيئدددة 67) عليهددا أفددراد العينددة بكلمددة نعددم أو كلمددة ربمددا حددوالي
وقدد يعدود هدذا ريس في الكلية، والذين يرون أن المنهج المقرر في القسم يفتقد إلى التدرج مدن السدهل إلدى الصدعب، التد

ة طددالب المرحلددة األولددى االخددتالف إلددى عدددم إلمددام معظددم الطلبددة بددالمواد التددي سيدرسددها خددالل األربددع سددنوات، خاصدد
 والثانية.
%( مددن 36) ئل التعليميددة الحديثددة فددي القسددم؟" فقددد اتفددق حددوالي"هددل يسددتخدم التدريسدديون الوسددا أمددا السددؤال حددول 

 %( من الطلبة ب)أحيانا( يستخدم بعض أساتذة القسم هذه الوسائل، فيما أجاب حوالي35) أفراد العينة، وأجاب حوالي
 .حول هذه المسألة األساتذة إجابات%(من العينة بعدم استخدام األساتذة لهذه الوسائل، وهذا يتفق مع 29)

http://www.knowledge.upei-uoi.mg/


 

136 
 

uoi.mg-www.knowledge.upei 

 

Knowledge Scientific Journal 

Multidisciplinary Electronic 

E-ISSN: 2708-3527 

Issue: II 

Date of Publication: 05/08/2020 

فقدد  )هل التدريسيون في القسم يقددمون مدوادهم باللغدة العربيدة الفصدحى ويحثوندك علدى التحددث بهدا؟( أما السؤال  
%( مددن 37) %( فددي حددين أجدداب بددد)ال(حوالي30) %( وبددد)ربما( حددوالي33) أجدداب عليهددا أفددراد العينددة بددد)نعم( حددوالي

أفراد العينة، وهذا يعني انقسام أفراد العينة في اإلجابة على هذا السؤال، فمنهم مدن يتفدق مدع هدذا السدؤال ومدنهم مدن ال 
ما ذكره األساتذة في استبيانهم، حيث انقسموا بدين مدن يسدتخدم لغدة أخدرى غيدر اللغدة مع يتفق معه، وهذا الجواب يتفق 

، وهدذا مدا يؤشدر إلدى وجدود خلدل فدي مدن ال يسدتخدم أيدة لغدة أخدرى فدي تددريس مادتدهالعربية في تددريس مادتده، ومدنهم 
تدددريس اللغددة العربيددة مددن قبددل بعددض أعضدداء هيئددة التدددريس، حيددث مددن المفددروض أن يقدددم أسدداتذة القسددم محاضددراتهم 

 باللغة العربية الفصحى فقط، لكي يكتسب الطلبة أكبر قدر من مهارات هذه اللغة من أساتذتهم.
%( من أفدراد العيندة 31) فقد أجاب "هل مفردات المنهج متسلسلة ومترابطة بطريقة موضوعية؟" حول ما السؤالأ 

%( من أفراد العينة بأن هذه المفدردات ليسدت 35) %( منهم ب)ربما( وأخيرا أجاب حوالي34ب)نعم( في حين أجاب )
وقد كانت إجابات أساتذة القسم بشكل مقارب جدا إلجابات الطلبدة، حيدث يدرى  متسلسلة أو مترابطة بطريقة موضوعية،

 غالبية األساتذة بأن مفردات المنهج غير متسلسلة أو مترابطة بطريقة موضوعية، في حين ذكر قلة منهم عكس ذلك.
تدددرس اللغددة  هددل تددرى أن المددواد التددي درسددتها قبددل دخولددك قسددم اللغددة العربيددة أهلتددك ألن وفيمددا يخددص السددؤال" 
%( بعدددم اسددتفادته مددن تلددك المددواد التددي لددم تأهلدده ألن يدددرس اللغددة 46) فقددد أجدداب أغلددب أفددراد العينددة بنسددبة " العربيددة؟

 %( من الطلبة بأنهم استفادوا من تلك المواد.30) العربية في الجامعة، في حين أجاب حوالي
%( 29تعزز من المنهج؟" فقد أجاب بد)نعم( حوالي ) وحول السؤال "هل يوجد في الكلية أو القسم مراجع إضافية 

%( مدنهم، حيدث يدرون أن هنداك نقصدا بدالمراجع فدي القسدم والكليدة، 44) من الطلبة، فدي حدين يدرى عكدس ذلدك حدوالي
وذلددك يؤشددر إلددى نقطددة غايددة فددي األهميددة، وهددي ضددرورة تددوفر المصددادر والمراجددع اإلضددافية التددي تعددزز مددن المددنهج 

يعتمد طالب الكليدة علدى مصددر واحدد أو ربمدا يعتمدد علدى مدا صدار يسدمى بدد)الملزمة(، التدي تقيدد مدن المقرر، لكي ال 
 تفكيره وتحد من قدرته على ممارسة مهارات اللغة العربية.

)هدل تدرى أن أسداتذة القسدم ينوعدون فدي اسدتخدام طرائدق وأسداليب التددريس  أما السؤال التالي فقد كان ينص على 
%( مددن الطلبددة بالموافقددة علددى هددذا السددؤال، فددي حددين كددان جددواب 27) فقددد أكددد حددوالي اللغددة العربيددة؟( المناسددبة لتعلدديم

%( ال يتفدق مددع هدذا السددؤال، وهدذا يعنددي أن هنداك أكثدر مددن ثلدث أفددراد العيندة يددرون أن بعدض األسدداتذة ال 37) حدوالي
درس، إن اسددتمرار األسددتاذ الجددامعي علددى ينوعددون فددي اسددتخدام طرائددق وأسدداليب التدددريس التددي يعتمدددونها فددي قاعددة الدد

طريقة واحدة في التدريس دون تنويع أو تحديث وتطوير إنما قد يدفع األستاذ إلى الجمود واإلصرار على مبادئ التعليم 
 ، وربما قد تدفع بها إلى التخلف والفشل.التقليدية التي ال تنهض بواقع العملية التربوية والتعليمية

 " فقدد أكدد ربدع أفدراد العيندةهل المناهج في قسم اللغة العربيدة تراعدي الفدروق الفرديدة بدين الطلبدة" أما السؤال حول 
%( من الطلبة بأن هذه المناهج 44) %( بأن هذه المناهج تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، في حين يرى حوالي25)

روق الفرديددة بددين الطلبددة سددتؤثر سددلبا علددى مدددى ال تراعددي الفددروق الفرديددة بددين الطلبددة، إن وجددود مندداهج ال تراعددي الفدد
اسدددتفادة نسدددبة ال يسددددتهان بهدددا مدددن الطلبددددة، كدددون هددددذه المنددداهج ينبغدددي أن تقدددددم تعليمدددا راقيدددا لجميددددع الطلبدددة بمختلددددف 

 مستوياتهم. 
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ن %( من أفراد العيندة بدأ22) )هل توجد أنشطة تطبيقية للمواد المقررة في القسم؟( فقد أتفق حوالي وحول السؤال  
%( من العينة بأنه ال توجد مثل هذه األنشدطة 51) هناك أنشطة تطبيقية للمواد المقررة في القسم، في حين يرى حوالي

في القسم، وهذه النتيجة ال تختلف كثيرا عما قاله أعضاء هيئة التدريس حول هذه النقطة، إن وجود األنشدطة التطبيقيدة 
يتعلمددون لغددة غيددر لغددتهم األم، بددل ربمددا ينبغددي أن يكددون التطبيددق الالصددفية ضددروري جدددا بخاصددة لطددالب  الصددفية و

 العملي أكثر من التدريس النظري.
%(مدن أفدراد العيندة 20) أما السؤال "هل أهداف المنهج في قسم اللغة العربيدة واضدحة ومحدددة؟" فقدد أكدد حدوالي 

بعدم وضوح أهداف المدنهج، وهدذا مدا %( 36) على وضوح أهداف المنهج في قسم اللغة العربية، في حين يرى حوالي
اتفق عليه أعضداء هيئدة التددريس فدي القسدم، بنداء علدى مدا تقددم اتضدح أن بعدض المنداهج المقدررة فدي القسدم تفتقدد إلدى 

 األهداف الواضحة التي من أجلها أقرت هذه المناهج.
ويناسدب قددراتك اللغويدة؟" فقدد  ترى أن توزيع المواد في القسدم علدى المراحدل الدراسدية منطقدي، هل السؤال" وحول 

%( بددأن توزيددع 50) %( مددن العينددة بالموافقددة علددى هددذا السددؤال، فددي حددين أجدداب نصددف أفددراد العينددة17) أجدداب حددوالي
المواد على المراحل الدراسية غير منطقي وال يناسدب قددرات الطلبدة اللغويدة، أمدا أسداتذة القسدم فقدد أكدد أغلدبهم علدى أن 

م على المراحل الدراسدية غيدر موزعدة بشدكل منطقدي، وال تناسدب قددرات الطلبدة اللغويدة، وكدل ذلدك توزيع المواد في القس
يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر فدي توزيدع هدذه المقدررات، طالمدا أنهدا ال تتدوزع علدى المراحدل الدراسدية بشدكل منطقدي وال 

 تناسب قدرات الطلبة اللغوية.
ي تدرسها أنشطة ال صفية تسهم في تعزيز لغتك العربية؟( فقدد أكدد أغلدب )هل يتوفر في المواد الت وحول السؤال 

%( منهم على وجود هدذه 16%( ال توجد مثل هذه األنشطة، في حين أجاب حوالي)57أفراد العينة من الطلبة وبنسبة)
سداتذة بوجدود أنشدطة ال ، أما أساتذة القسم فقد كان جوابهم مغايرا لما ورد على ألسنة الطلبة، إذ يرى غالبيدة األاألنشطة

صفية تسهم في تعزيز اللغة العربية لدى الطالب، إن تناقض اإلجابات بين الطلبة واألساتذة قد يفسر مدن خدالل تحيدز 
بعددض أعضدداء هيئددة التدددريس فددي الجددواب علددى هددذا السددؤال، خاصددة ونحددن نعلددم بعددد وجددود أنشددطة ال صددفية عدددا عددن 

أنشدطة رياضدية تنحصدر فدي فدرق لكدرة القددم تجدري دورة رياضدية مدرة واحدد فدي كدل سفرة ترفيهية سنوية تقيمها الكليدة، و 
سددنة، وربمددا نسددتثني بعددض المددواد التددي تهددتم بشددكل كبيددر باألنشددطة الصددفية مددن خددالل النددزول الميددداني لزيددارة بعددض 

 لمرحلة الثالثة.لطالب ا المدارس في مادة المشاهدة والتطبيق، أو زيارة سنوية للمدارس في مادة طرائق التدريس
تقانه؟" فقدد تبدين مدن الدراسدة الميدانيدة بدأن أكثدر   أما السؤال" هل تكفي السنة الدراسية إللمامك بمفردات المنهج وا 

%( مدن الطلبدة بددد)نعم( 16) %( قددد أجدابوا بدد)ال( علدى هددذا السدؤال، فدي حدين أجدداب حدوالي52مدن نصدف أفدراد العيندة)
الطلبة ال يحصلون على العدد الكاف مدن المحاضدرات فدي المدادة الدراسدية خدالل  على هذا السؤال، وهذا يشير إلى أن

السنة وقد يعود ذلك إلى كثرة العطل والمناسبات التي تستهلك العديد من األيام الدراسية، فقد يؤثر ذلك سلبا على مددى 
تقانده، أمدا أعضداء هيئددة التددريس فقدد اتفددق أغلبيدت هم مدع الطلبدة علددى عددم كفايدة السددنة إلمدام الطلبدة بمفدردات المددنهج وا 

تقانه، وكل ذلك يشير إلى أن عدد المحاضرات التي يحصل عليها الطلبة في  الدراسية إللمام الطلبة بمفردات المنهج وا 
تقان مهارات اللغة العربية.  كل مادة دراسية غير كافية للتمكن من استيعاب وا 
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لغدددوي للطدددالب؟" فقدددد أجددداب أكثدددر مدددن نصدددف أفدددراد العيندددة هدددل تتناسدددب األهدددداف مدددع المسدددتوى ال أمدددا السدددؤال"  
%( من العينة بأن هناك تناسدب بدين أهدداف المقدررات وبدين 14) %( بعكس ذلك، في حين يرى حوالي52) المدروسة

المسددتوى اللغددوي للطلبددة، ويددرى أغلددب أعضدداء هيئددة التدددريس فددي القسددم أن األهددداف ال تتناسددب مددع المسددتوى اللغددوي 
ذلددك يشددير إلددى أن أهددداف المقددررات الدراسددية ال تراعددي المسددتوى اللغددوي للطلبددة، حيددث أن بعددض هددذه للطددالب، كددل 

بمسددتوى يبعدد كثيددرا عددن مسدتويات الطلبددة اللغويدة، وذلددك يشددير إلدى أن هندداك ضدرورة فددي إعددادة  ااألهدداف تددم صدياغته
 النظر بهذه األهداف، مما يجعلها واقعية ومناسبة لمستويات الطلبة.

  ون أنها تمكنهم من اللغة العربيةالمبحوثين حول أهم مادة ير رأي  -12
ما هي أهم مادة ترى أنها تمكنك من اللغة العربية وعليك أن تدرسها ألربع سنوات؟ فقد  (:11أما عن السؤال رقم ) 

% (  41دتين)أكد معظم الطلبة على حاجتهم الى مادتي النحو والصرف أوال حيث بلغت النسبة التي اختارت هاتين الما
ا %( وأخير 25%(ويليه علوم القران والتجويد بنسبة )17%( واألدب بنسبة )23وتلتها مادة المحادثة والتعبير بنسبة )

%(, وكانت اجابة التدريسين عن هذا السؤال قريبة من هذه االجابات مع اختالف النسب حيث أكد 8ة )بالبالغة بنس
اللغوية  على مادة المحادثة والتعبير أوال ومهارات اللغة ثم مادة النحو التعليمي والمناقشة العلمية والتدريبات ممعظمه

لطالب كن االعملية التي تم التدريبات واخيرا االدب, ونرى أن الفئتين تؤكدان على المناهج التي تمتاز بالجانب التطبيقي و
 .من استيعاب اللغة واتقانها

 ما هي أهم مادة ترى أنها تمكنك من اللغة العربية وعليك أن تدرسها ألربع سنوات؟: (12جدول )
 النسبة التكرار اسم المادة ت
 %     41 94= 22+72 النحو والصرف 1
 %     23 53= 16+37 المحادثة والمناقشة 2
 %      17 40 األدب 3
 %      11 25= 14+11 علوم قران وتجويد 4
 %       8 17 بالغة  5

 %     100 (1)  229  المجموع

 لهم نفعا في تعلم اللغة العربية رأي أفراد العينة حول أهم المواد التي ت تقدم -13
فقد اكد معظم  هي المواد التي تحس أنها ال تقدم لك نفعا في تعلم اللغة العربية؟ (: ما12أما عن السؤال رقم )

%( ثم مادتي علم النفس واإلرشاد   32الكوردولجي بنسبة ) اللغة االنكليزية و :االتيةة على عدم رغبتهم بالمواد الطلب
يرا الحاسوب %( واخ8%(ثم مادة النقد بنسبة )24تليهما مادتا القياس والتقويم واإلدارة وبنسبة ) %(30التربوي بنسبة )

غير تخصصية باستثناء مادة النقد والتي  ان كل المواد التي استبعدها طالب العينة هي مواد %( والمالحظ6بنسبة )
, وقد كانت اجابة التدريسين متفقة مع اجابة الطلبة فيما يخص المواد ها قليلة قياسا الى النسب األخرىكانت نسبت

                                                           
 هذا الرقم ال يعكس حجم العينة وذلك لكون المستجيب كان له الحرية في اختيار أكثر من خيار. 1

http://www.knowledge.upei-uoi.mg/


 

139 
 

uoi.mg-www.knowledge.upei 

 

Knowledge Scientific Journal 

Multidisciplinary Electronic 

E-ISSN: 2708-3527 

Issue: II 

Date of Publication: 05/08/2020 

, وهذا يدل على أن الطالب يعاني ثقال في زيادة معظمهم على عدم ضرورة هذه الموادالتربوية جميعها حيث اتفق  
تقدم له النفع  ذاته قد ال لتخصصية والتي تأخذ منه جهدا ووقتا على حساب المادة التخصصية وفي الوقتالمواد غير ا

 .جي وبحث التخرج بنسب متساويةو لو وردوا كذلك على عدم ضرورة مادة الكوأكد .المرجو
 ما هي المواد التي تحس أنها ت تقدم لك نفعا في تعلم اللغة العربية؟: (13جدول )

 النسبة التكرار اسم المادة  ت
 %     32 51= 17+34 انكليزي وكوردولجي 1
رشاد تربوي  2  %      30 49= 21+28 علم نفس وا 
دارة 3  %      24 38= 7+31 قياس وتقويم وا 
 %       8 13 نقد 4
 %        6 10 حاسوب 5

 %    100 161 المجموع
 

 أن من الضروري إضافتها إلى المواد الدراسية:رأي أفراد العينة بالمواد التي يرون  -14
هل تحس بأن هناك مادة من الضروري إضافتها إلى المواد الدراسية لكي تمكنك  (:13وكانت االجابة عن السؤال )

( ثانيا: %25مواد تطبيقية وطرائق تعليم اللغة العربية ) كاالتي: أوال:فقد كانت نسب االجابة  من اللغة العربية؟
مادة تعليم اللغة للناطقين بغيرها  وثالثا: تاما،(, وهنا اتفق معهم التدريسيون اتفاقا %24وقصص ومسرحيات )محادثة 

 %( وأخيرا مادة المعجم والترجمة7,6( ثم مادة علوم القران والتجويد بنسبة )%16مادة االمالء والخط ) (19,8%)
توصل اليه  وهذا السؤال بهذه االجابات يؤكد ما .االمالء والخطذة على اضافة مادة , وقد اتفق معظم االسات%(6,9)

من استيعاب قرتين السابقتين من ضرورة التأكيد على المناهج ذات الطابع التطبيقي التي تمكن الطالب البحث في الف
صيلية وض في خصائصها التفويظهر مدى حاجة الطالب الى اتقان مهارات اللغة قبل الخ .وأدق أسرعاللغة بشكل 

 .الدقيقة
 ؟سية لكي تمكنك من اللغة العربيةهل تحس بأن هناك مادة من الضروري إضافتها إلى المواد الدرا: (14جدول )

 النسبة التكرار اسم المادة ت
 %     25,2 33=11+12 مواد تطبيقية وطرائق تعليم اللغة العربية 1
 %      24,4 32=12+20 محادثة وقصص ومسرحيات 2
 %      19,8 26 مادة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 3
 %      16,1 21 اإلمالء والخط 4
 %       7,6 10 علوم قران وتجويد 5
 %         6,9 9 معاجم وترجمة 6

 %      100 131 المجموع
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 رأي أفراد العينة بالصعوبات التي تواجههم في إستيعاب المناهج الدراسية: -15
ما أهم الصعوبات التي تواجهك في  (:16يشارك الطالب في تشخيص مشكلته وضعنا السؤال األتي ) ولكي 

عديدة تجاوزت االربعين مشكلة حاولنا حصرها في ثمان مشاكل  بإجاباتوخرجنا  استيعاب المناهج الدراسية في القسم؟
 :العينة وهيأفراد أساسية اتفق عليها غالبية 

(وهذه المشكلة ايدهم فيها التدريسون %22وبنسبة ) وغير التخصصية وصعوبة بعضهاكثرة المواد التخصصية   (1
 خصوصا في الشق الثاني من السؤال وهو كثرة المواد غير التخصصية وضرورة تقليصها.

يصال المادة وقلة إلمامهم بطرائق التدريس (2  .%(17,8)بنسبة  ضعف بعض التدريسيين في استيعاب الطالب وا 
 ,%(13,4)بنسبة  الطالب بالمحاورة داخل القاعة واستخدام اللهجة العامية أو اللغة الكردية أثناء الشرحعدم إلزام  (3

 وهنا أكد لنا ربع أعضاء الهيئة التدريسية باستعانتهم باللغة الكردية اثناء القاء المحاضرة.
 .كلة يؤيدها كل التدريسينوهذه مش ,(%13,4)والحفظ ضعف اللغة لطالب قسم اللغة العربية وصعوبة الفهم   (4
هم غير مطلعين على وأكد نصف التدريسيين أن .%(10,1)التربية المناهج المتبعة قديمة وغير مرتبطة بمنهج  (5

 .مناهج التربية
, وهنا اجمع التدريسيون على قلة الوقت %(10,5)أحيانا كثرة العطل وزيادة عدد الطالب داخل القاعة ودمجهم  (6

 .تمام المنهج كافية اليعطي فرصة  المما 
 .%(6,9)األساتذة ه المشكلة أيدها غالبية وهذ التركيز على الحفظ ألجل النجاح فقط وقلة التطبيق. (7
 .%(4,8) عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية (8
يمكن فصلها عن بعضها،  مية التي التتعلق بالمنهج وحده انما بكل ركن من أركان العملية التعلي وهذه المشاكل ال 

يؤثر هدره الذي مهدور القت الو و  ،هناك تدريسي قد يكون غير ملم بطرائق التدريس المشوقة ،فضال عن ضعف المنهج
بتعطيل جزء كبير من عملية التعليم, وعدم اطالع البعض منهم على مناهج التربية التي يساعد االطالع عليها تذليل عدد 
من الصعوبات وحل العديد من المشاكل التي تواجه الطالب وتعطي فرصة للتدريسي بتغيير طرائق التدريس التي يمارسها 

مثل االفتقار إلى الشجاعة األدبية والخوف والخجل والمشاكل األسرية او ية واالقتصادية واخيرا الظروف النفسية واالجتماع
 .الكبير في استيعاب الطالب للمنهجالتي يكون لها التأثير السلبي المادية ...الخ 
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 ما أهم الصعوبات التي تواجهك في استيعاب المناهج الدراسية في القسم ؟: (15جدول ) 
 النسبة التكرار المشكلةنوع  ت
كثرة المواد التخصصية وغير التخصصية  1

 وصعوبة بعضها
36+21 =57 22,1  % 

ضعف بعض التدريسيين في استيعاب  2
يصال المادة وقلة إلمامهم بطرائق  الطالب وا 

 التدريس

16+16+12=44 17,8 % 

عدم إلزام الطالب بالمحاورة داخل القاعة  3
اللغة الكردية  العامية أوواستخدام اللهجة 

 أثناء الشرح

24 +9 =33 13,4  % 

ضعف اللغة لطالب قسم اللغة العربية  4
 وصعوبة الفهم والحفظ

28  +5=33 13,4% 

المناهج المتبعة قديمة وغير مرتبطة بمنهج  5
 التربية

15 +10  =25 10,1% 

كثرة العطل وزيادة عدد الطالب داخل القاعة  6
 ودمجهم أحيانا

16 +6 +4 =26 10,5% 

التركيز على الحفظ ألجل النجاح فقط وقلة  7
 التطبيق

10  +7 =17 6,9% 

 %4,8 12 عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية 8
 %100 247 المجموع

 

تقنان  المقترحات التي قدمها أفراد العينة والتني يمكنن أن تسنهم فني تمكيننهم -16 منن المننهج واق
 اللغة العربية
تقان  :االستبيان السؤال االتيوقد طرح  ما هي أهم المقترحات التي تحس بأنها لو طبقت ستمكنك من المنهج وا 

وكانت المقترحات والحلول  المشكلة،لى رأي العينة التي تعيش اللغة؟ ليتمكن البحث من الخروج بنتائج للمشكلة بناء ع
  كاالتي:

  .%(36,2)بنسبة  أربع سنواتاستخدام منهج تعليم غير الناطقين بالعربية لمدة  -1
ربط منهج الكلية بمنهج التربية المعطى في المراحل االساسية ومد جسور التعاون بين الوزارتين بشكل جماعي  -2

  .%(19,1)بنسبة  فعال
بنسبة  اعادة تقسيم المناهج بطريقة منطقية من السهل الى الصعب ودفع مادة منهج البحث الى المرحلة الثالثة -3

(19,1)%.  
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بنسبة  التأكيد من قبل االساتذة على التطبيق والمشاركة الفعلية للغة عن طريق الحوار واستخدام السبورة -4 
(17,1%). 

 .%(4,3)بنسبة  من قبل الطلبة منذ بداية العام الدراسي ال العكس لألساتذةاجراء عملية تقييم  -5
 . %(2,1)بنسبة  اقامة دورات تقوية للطلبة -6
 وهنا اتفق معظم التدريسين على هذا المقترح. .%(2,1)بنسبة  بولاختبار الطلبة عند الق -7

عده في تعلم وهذه المقترحات تؤكد وعي الطالب بالمشكلة التي طرحها وقدرته على تقديم الحلول والبدائل التي تسا
 .اللغة ورغبته في ذلك

تقان اللغة؟ما هي أهم المقترحات التي تحس بأنها لو طبقت ستمكنك من المنهج : (16جدول )  واق
 النسبة التكرار المقترح ت
استخدام منهج تعليم غير الناطقين بالعربية لمدة أربع  1

 سنوات 
34 36,2% 

ربط منهج الكلية بمنهج التربية المعطى في المراحل  2
االساسية ومد جسور التعاون بين الوزارتين بشكل 

 فعالجماعي 

18 19,1% 

منطقية من السهل الى اعادة تقسيم المناهج بطريقة  3
 ةمنهج البحث الى المرحلة الثالث الصعب ودفع مادة

18 19,1% 

التأكيد من قبل االساتذة على التطبيق والمشاركة الفعلية  4
 للغة عن طريق الحوار واستخدام السبورة 

16 17,1% 

من قبل الطلبة منذ بداية  لألساتذةاجراء عملية تقييم  5
 العام الدراسي ال العكس

4 4,3% 

 %2,1 2 اقامة دورات تقوية للطلبة  6
 %2,1 2 اختبار الطلبة عند القبول 7

 %100 94 المجموع
 

 الفقرات الخاصة بطالب المرحلة الرابعة -17
 التطبيددق،وقددد خصددص االسددتبيان فقددرات ثددالث لطلبددة المرحلددة الرابعددة كددونهم يتميددزون عددن بدداقي المراحددل بممارسددة  

" هدل تدرى أن فتدرة التطبيدق قصديرة وغيدر كافيدة؟": وكاندت االجابدات مناصدفة :االتدياشتملت الفقرة االولى علدى السدؤال 
وتطابقدت اجابدة التدريسديين مدع  كافيدة،وبدين مدن رأى ان المددة التدي اعطيدت لده كاندت  ن من ايد قصر فترة التطبيق،بي

 يد قصر الفترة وبين من يراها مناسبة.اجابة الطلبة باالنقسام بنسبة متساوية بين من يؤ 
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والتدي تحدس  التطبيدق،هي المواد التي سداعدتك فدي تددريس اللغدة العربيدة أثنداء  الثاني: ماوكانت االجابة عن السؤال   
 ،(%29,2مدادة النحدو ) مدادة،بالشكل االتي وبالنسب الموضحة أمام كل  بأنك تحتاجها لتكتمل عملية التطبيق بنجاح؟

علدددم ، (%6,2, عربيدددة عامدددة )%(14,6المحادثدددة ) ،(%14,6المشددداهدة )%(، 14,6س اللغدددة العربيدددة )طرائدددق تددددري
 .(%3,2)األدب ، (%5,2بالغة ) %(،6,2، التجويد )(%6,2النفس )

والتي تحس بأنك تحتاجها  التطبيق، ما هي المواد التي ساعدتك في تدريس اللغة العربية أثناء: (17جدول )
 التطبيق بنجاحلتكتمل عملية 

 النسبة التكرار اسم المادة ت
 %29,2 28 النحو  .1
 %14,6 14 طرائق تدريس اللغة العربية  .2
 %14,6 14 المشاهدة  .3
 %14,6 14 المحادثة  .4
 %6,2 6 عربية  عامة   .5
 %6,2 6 بالغة  .6
 %6,2 6 علم نفس   .7
 %5,2 5 التجويد  .8
 %3,2 3 األدب  .9

 %100 96 المجموع
 

 :والتوصياتالنتا ج 
 ملخص نتا ج البحث

 توصل البحث إلى جملة من النتائج تتمثل في:
 مرحلة في العربية اللغة مادة في الطلبة درجات تدني عن فضال القسم، في المقبولين الطلبة معدالت مستوى تدني -1

 .الثانوية الدراسة
 على بناء جاء إنما برغبتهم، القسم في تسجيلهم يكون لم العربية اللغة قسم في يدرسون الذين الطلبة نسبة ارتفاع -2

 .الوزارة قبل من المعتمد المركزي القبول نظام
 األم لغتهم أن تراع ال كونها وذلك للتدريس، القسم في المعتمدة والمقررات المناهج في قصورا يرون الطلبة غالبية -3

 تعليمهم في تهتم ال الدراسة المقررات من الكثير وان الضرورية، غير المقررات كثرة عن فضال الكوردية، اللغة هي
 .والعملية التطبيقية المقررات في نقص عن فضال إلخ،...والخط واالمالء والتحدث الكتابة في العربية اللغة مهارات

 التي والمناسبات العطل وكثرة العربية، اللغة تدريس طرائق في التدريسيين لبعض كافية معرفة وعدم ضعف هناك  -4
 .الطلبة من المحاضرات من الكثير تأخذ
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 والمناقشة للحوار األدبية الشجاعة امتالكهم في سلبا يؤثر والذي للطلبة، واالقتصادي واالجتماعي النفسي الوضع -5 
 .التدريس قاعة داخل في الطلبة بقية ومشاركة

 الذي اللغوي الخزين امتالكهم على سلبا يؤثر وذلك العربية، باللغة الدرس قاعة في بالتحدث الطلبة الزام عدم -6
 .العربية باللغة الحوار اتقان من يمكنهم

 وبالتالي العربية، للغة التدريس طرائق في الحاصلة التطورات مع تتماشى وال قديمة المناهج أن يرون الطلبة غالبية -7
 .للعربية إلتقان الالزمة للمهارات امتالكهم على سلبا يؤثر ذلك فإن

 المدارس في التدريس في المعتمدة بالمقررات مرتبطة غير العربية، اللغة قسم في للتدريس المقررة المناهج ان -8
 التي التدريس عملية خدمة في القسم في تعلموه ما توظيف الطلبة يستطيع وال الجامعة، قبل والثانوية األساسية
 .التخرج بعد يمارسونها

 على واقتصارها فقط، يما ستون المدة هذه تتجاوز ال إذ الرابعة، السنة في العملي التطبيق في المعتمدة المدة قصر -9
 .مستقبال كمدرسين عملهم في الخريجين مهارات لتطوير كافية غير فهي وبالتالي فقط، الرابعة المرحلة

 التوصيات
في  بعد اكمال البحث نجد من الضروري تقديم بعض التوصيات والمقترحات نأمل أن تسهم في رفع مستوى الطلبة 

 تعلم اللغة العربية ومن هذه التوصيات ما يأتي:
يجيدون اللغة  وال أكرادتغيير منهج الكلية الذي يدرس حاليا بمنهج لغير الناطقين باللغة العربية الن معظم الطلبة هم  -1

 العربية.
انه يدرس مهارات اللغة العربية ويطبقها  أيمواد تعليم اللغة قراءة وكتابة  إاليعطى الطالب  ال األولىفي المرحلة  -2

 دا عن التخصص ومواد غير االختصاص.بعي
أساس الصف التاسع وتبوب على  إلىربط منهج الكلية بمنهج التربية فتجمع كل المواد المنهجية من الصف الرابع  -3

جمعت من ومهارات ويؤلف كتب منهجية تحوي الموضوعات التي  وأدبات التخصصية من نحو وصرف التفرع
 تدريسها.مناهج التربية وطريقة 

المطبق  إليهاوالنقدية واللغوية والبالغية التي وردت في مناهج التربية يعود  األدبيةيؤلف كتاب خاص بالمصطلحات  -4
 .فترة الدراسة في الكلية أثناءوالتدريسي عند الحاجة بعد أن يهضمها 

نماتقتصر على المرحلة الرابعة فقط  ال المشاهدة -5 يخصص زيارتين للطلبة في المرحلة الثانية والثالثة لكي يكونوا  وا 
 .ة يمكن صقلها في المرحلة الرابعةعلى تماس مع التربية ويكونوا خبر 

 إلىتوضع في المرحلة الثالثة وتقسم  أنمادة منهج البحث مادة مهمة للطالب بعيدا عن نوع التخصص ولكن يجب  -6
 درجة للفصل 20لمسؤول عنها وتعطى تطبيقي يكون مدرس المادة هو انظري والثاني  األول فصلين دراسيين

وهو نفسه مادة االمتحان وبذلك نكون قد قللنا  بإعدادهدرجة تكون للبحث التطبيقي الذي يقوم الطالب  80النظري و
منهج البحث  مشاهدة وبحث تخرج , ونكون قد ربطنا مادة نما بيطالب المرحلة الرابعة  يعانيهالجهد والتشتت الذي 
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المرحلة  إلىوعندما يصل  األولىبالبحث وفعلناها بشكل ايجابي وقضينا على الهدر الذي يستهلك الطالب في السنة  
 الرابعة يكون قد نسي تماما هذه المادة مع مالحظة أن يكون التدريسي متمكنا من المادة وطريقة تدريسها.

في تقديم منهج التربية بطريقة فعالة يستعمله الطلبة بمساعدة فتح ورشة عمل للوسائل التعليمية تساعد الطالب  -7
, وهنا نؤكد على ضرورة مد أعضائهابأس من االستعانة بهيئة الوسائل التعليمية التابعة للتربية وبعض  التدريسي وال

ة التعليمية العملي إلنجاحجسور التعاون بشكل جاد بين التربية والكلية بشكل دوري من نشاطات ولقاءات وحوارات 
هذه العملية نمد جسور  إنجاحتهم .ولكي نساهم في رجاتهم مدخالتنا ومخرجاتنا مدخالفي كال المؤسستين ألن مخ

 أهمنصف سنوي يتم فيه البحث في  أوفي لقاء دوري شهري  أوالالتعاون بين الدراستين الصباحية والمسائية 
من خبرة طالب المسائي الذي يعمل في حقل  واإلفادةالتعليم المشكالت والمستجدات والتطورات الحاصلة في عملية 

 .وقد تتجاوز العشرين عاما التعليم لمدة ال تقل عن الخمس سنوات
دراسة الفترة التي تحدث فيها عملية التطبيق والتي تتزامن مع العطلة الربيعية واألعياد القومية فيحرم الطالب من فترة  -8

 .عنها بأيام أخرىهي األهم في حياته العملية لذا نرى إال تحسب العطلة ضمن الفترة التطبيقية للطالب ويعوض 
دة التي تدرس فيها كأن يعطى في كل كورس مادة بشكل مكثف التقليل من المواد غير التخصصية أو تقليل الم -9

 .مكن ان يصرف على المواد التخصصيةبذلك يختصر الوقت والجهد الذي ي
من قيادة الحوار داخل  .التأكيد على المواد التطبيقية والتدريبات العملية الشفوية والتحريرية التي تمكن الطالب -10

  .ة نطقا وكتابةالقاع
الجامعية امتداًدا للتعليم العام وهذا ما يفهم من الدراسة التكاملية. والمفترض أن تكون الدراسة جعل الدراسة  -11

 .الجامعية تخصصية وأن يدخل الجامعة من الطالب من اكتملت لديه المهارات اللغوية المطلوبة

 المصادر
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