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 ملخص البحث

للمرحلك  اب تداي ك  مك   واقع مشكالت  ععلك م مك ال الاكع العر ك يهدف البحث التعرف على 

 .وجه  نظر معلم  اللغ  العر    ومعلم عه 

مك ال الاكع العر ك   ععلك ماعبع الب حكث المكجها الفي) الاببكتب  لل للتعكرف علكى مشكالت  

 .للمرحل  اب تداي   م  وجه  نظر معلم  اللغ  العر    ومعلم عه 

عككدوح حككفم مجمفعكك  مكك   مجكك ب ل 6مفزعكك  علككىال ل فقككرل  87ويتالككفل اببككتب  ل مكك ال

 وه :  المشالت 

 ل فقرل . 16مشالت  عرعبع   لمعلمال .1

 ل فقرل . 15مشالت  عرعبع   لتلم ذال .2

 ل فقرل . 11مشالت  عرعبع   لمج ها الدحاب  ال .5

 ل فقرل .14مشالت  عرعبع  طرايق التدحيسال .4

 ل فقرل .15مشالت  عرعبع   لب ئ  المدحب  ال .3

  ل فقرل . 11مشالت  عرعبع   لتقفيمال .6

, حي سكك  مشككالل فقككرا  اببككتب  ل وه ال  علككى المق كك ث ال تإلكك  لعج  كك  عكك حككثاعتمككد الب 

ل معلمككك   ومعلمككك   44الوإل ع جككك  البحكككث عتالكككفل مككك ل ب عشكككالش مشكككالل , إل نفيككك  مشكككالل 

وهكك  المككداحث  , وعككم ايت كك ح الع جكك   صككفحل قصككدي معلمكك   ل 22الو معلمكك   ل 22 فاقككعالو

عر  كك  وعككمت عفزيككع اببككتب  ل علككى معلمكك  اللغكك  ال اب تداي كك  فكك  قاكك د المقداايكك الالمر  ل

 ل. 2019/2020ال  ن  م  الع م الدحاب ال الدحاب  ف  ال)صش ومعلم عه   

فككك  ال)صكككش الدحابككك  ال ككك ن  للعككك م  المعلمككك   والمعلمككك  اببكككتب  ل علكككى  وزع الب حكككث

الفبك يش ابحصك ي   ايع  :الالفبكع الحسك   ,  ل. وابكتادم الب حكث2019/2020الدحاب ال

 ابنحراف المع  حي, ال)   رونب خل. 
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 مع لجته  احص ي    عفيش البحث مجمفع  م  التفي    والمقترح  . عد عحل ش الجت يا و

Problems of Teaching Arabic Calligraphy for the Elementary 

Stage from the Viewpoint of Arabic Language Teachers 

ESKANDAR AHMED MOHAMAD 

Abstract 

The study aims to identify Problems of Teaching Arabic Calligraphy 

for the Elementary Stage from the Viewpoint of Arabic Language 

Teachers. The researcher followed the descriptive approach 

(questionnaire). The questionnaire consists of (78) items divided 

into(6) areas dealing with a set of problems, namely: 

1. Problems related to the teacher 16 items. 

2. Problems related to the student 13 items. 

3. Problems related to the school curriculum 11 items. 

4. Problems related to teaching methods 14 items. 

5. Problems related to the school environment 13 items. 

6. Problems related to the calendar (11) paragraphs. 

The researcher relied on the triple scale to answer the paragraphs of 

the questionnaire, which is (a major problem, a secondary problem, 

not a problem). The research sample consists of (44) male and 

female teachers, with(22) male and(22) female teachers. The sample 

was intentionally chosen and it is the primary schools in the 

Muqdadiya district(the center). The questionnaire was distributed to 

Arabic language teachers in the second semester of the academic 

year (2019/2020). 

The researcher distributed the questionnaire to male and female 

teachers in the second semester of the academic year (2019/2020). 

The researcher used the following statistical methods: (the arithmetic 

mean, standard deviation, Alpha Cronbach). After analyzing the 

results and treating them statistically, the research reached a set of 

recommendations and proposals. 

 المبحث األول

 التعريف بالبحث

 :مشكلة البحث 

التك  عسكهم  وهك  مهك حل الالت  ك حد أهم مه حل مك  مهك حا  اللغك  العر  ك  أليم ش الاع أاال 

مشكالل  عكدم ابهتمك م اال  كدأ  عفاجك  و مك  أل هكذا األ, إلكى القك ح  مك  الال عك  جقش ال)الرل 

أيكذ   فمك  هجك  ,  ق  المراحش  شالش عك م شالش ي ص وف    تعل مه  ف  المرحل  اب تداي  

ابيككتتب  ككبع  و فكك  المجكك م التر ككفي عجر تكك يككتم  وذلككم مكك  مشككالل هككذا ال عتجكك مى

حاادل يكككع التتمككذل, وايككذ ابحسككك ث والفقككفف علككى األبكككب أ التكك  أا  إلككى  المعلمكك  

ومك     لمشالل  يتج مى أيا   مك  يكتم اببكتع علكى  عك  الدحابك   المتعلقك    لمف كفع
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ل 2005ال   دي, م كككككش احابككككك ال عفيكككككله ال ككككك  مككككك  نتككككك يا عشككككك ر إلكككككى حاادل الاكككككع

 ا     والمراجع الا ي   تعل م اللغ  العر  ك  والاكع العر ك ابو ل2010شريف, واحاب ال

 . وم  ا دوا عل  

تعل م ك  وذلكم فك  العمل ك  ال لإلَّ الاعت العر   واجك  مع نك ل  ب كر" ل2008إذ ذ رالا راه م, 

   م ال الاع وجعله  م ال إل نفي , مم  أاى إلى عكدهفحا و كعف شك ن  عدم اهتم م المسؤول 

م ككذ يتسككم  ككراادل الاككعت واببككته ن   كك  والتقل ككش مكك  شكك ن  إلككى حككد فجشكك  ج ككش مكك  التت

 كش هكذا يكجعالس اإلكرا علكى العمل ك  التعل م ك  لمك  عحمكش  ل.560: 2008الإ راه م، "اإلهم م

و كعه   كم  المكفاا المهملك  معللك   ذلكم  جكرىلألبف قد و  ب رلهذا المه حل م  اهم   

وهكككذا مككك  عكككدم عطكككفير  ت  تككك ,  والكككذي ايكككبل حجككك  للمكككتعلم  ,  لعفلمككك  والتطكككفح التقجككك 

ل إلَّ عدم ابهتم م   لاع ج د نت ج  التقدم ف  ابب ل   التقج     يب  2009المد فح, ا دا

اول أل ياكع قلمك  علكى  أل يالت  اإلنس ل  ت  ك    الالط  ع  ل الت  جعله م  الممال   الالت  

  .ل512: 2009الفحقالمد فح, 

على احاي    ف    قفاعد  ل سفاإل معلم  اللغ  العر    ف  مداحبج  الاع اادل وم  ابب أ ح

ق احي  على عقكديم الم ك م الج كد الجكدير  ول سفاالاع ، ول س لديهم القدحل على ععل م  فج  ، 

فككاذا  كك ل المعلككم الككذي هككف العجصككر الرايككد فكك   ل 547 – 548 :1992   لمح   لالشككح ع ،

العمل   التعل م   لم يالتسك  المهك حل الال ف ك  فك  الاكعت العر ك  وإج اعك  فكت شكم فك  الت هكذا 

األمر ب جعالس على التلم كذ ذلكم أللت التلم كذ يتك إلر  اكعت المعلكم وقدحعك  علكى ابجك ال م لمك  

. إلت حاادل الاعت وإهم ل  ب عكجعالس علكى يالتس  مج  هذا المه حل إل وجد  لدى المعلم حق   

فالكم مك  "علم كذ مجكدت  ك ل نصك ب  ال)شكش فك      أياكشاص   المعلكم وحكدا  كش علكى التتم كذ 

على األقش عدم الت)فق ف ه  أللت يطت  لم يال  وا ل المع لم ح     ل يج   ع   الدحاب  أو

، ومك  إلكم عك  م لمك  يجبغك  لك مك  قكرادل إج    المعلكمابيتب حا  التحريري   ح ث لكم يكتمال  

  ل. 202: 2001 القفحل،"يحصش على عقدير مجا) 

ومكجهم  التدحيسلم إلى بريق  اوع  ذلتتمذل فهج ك م  ععدا  ابب أ حاادل الاع لدى ا قد

فال هكذا اببكب أ وإل ععكدا  فهك  عكرعبع  ال)ك دل  ,...والب ئ  المدحب   الدحاب  إلى المجها

إل المعلم هكف الر  ك ل على ث الب حإذ يت)ق المعلم م  عدم  ) دع   تعل م م ال الاع العر  , 

فكك  المرحلكك  اب تداي كك  هكك  مح  كك ل الاككع  التلم ككذابب بكك   للعمل كك  التعل م كك , ومكك  بب عكك  

 صكرف ع ال اط ,  طريقك  عدحيسك ,  حر  عك ...ل المالتفأ واايم الت إل ر  معلم  ف قلدا ف   ش ع

فراادل الاع لدى المعلم وعدم إلم م   قفاعكد الاكع العر ك  عشكالش مشكالل   ب كرل فك  عمل ك  

الت  عؤ د أهم   الاع العر   وع حيا   مدح    وملم   للما م  أل يالفل  فعل   ععل م الاع, 

يالكفل أل , وذلكم الكرايد مك  الج كداكع الق احا  على عمل   عقكفيم  ل الفل ,وانفاع  وقفاعدا

يك ص  لتكدحيس مك ال الاكع, و جك د مجهك س احابك متمالج   م  ايت  ح بريق  عدحيس مج بكب  

ف  ععل م م ال الاع العر   ف   ش عكدم ابهتمك م فك  مجك ها ععلك م الاكع العر ك  مك  قبكش 

حهك  فك  عحسك   وألهم ك  مك ال الاكع العر ك  واوالجه   المسؤول  على العمل   التعل م ك . 

يطفب التتمذل, إذا  ب  دت مك  احابك  علم ك  عسكهم فك  التعكرف علكى اهكم مشكالت  عكدحيس 

م ال الاع العر   للمرحل  اب تداي    ف  مديج  المقدااي الالمر  ل, والتفيش إلكى مجمفعك  

  م  التفي    والمقترح   للحدِّ مجه .

  :لذا فال مشالل  الدحاب  عتمر   ف  التس ؤم ايع

   للمرحل  اب تداي   م  وجه  نظكر معلمك   واقع مشالت  ععل م م ال الاع العر  م

 اللغ  العر    ومعلم عه ؟
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  :اهمية البحث 

ككُد التر  كك  أبككلفأ وأاال عاككع اإلنسكك ل فكك   دايكك  بريككق الجمككف واببككت) ال مكك  الفبككع  عُعَّ

ال)ككرا إذ عجعلكك  يملككم شكك ئ   مكك  ابجتمكك ع  القكك يم, وإل للتر  كك  أهم كك  ذا  ابلكك  فكك  ح كك ل 

ل لكدى الج شكا الكفع   مقفم   اإلنس ن   وه :الاللغ , وال)الر, والمش عر, واأليتقل, وعالفِّ

إذ عغرث ف  ن)س   روحل التطلع إلى الم ش العل   واألهداف الالبرى, وعبرز أهم   التر  ك  

إيكداح أحالك مس بكديدل ف  جعكش ال)كرا أ  كر إاحا ك  ,  فتؤبكس لك  مالفنك   إلق ف ك , عمالجك  مك  

 ل.22-20: 2011ومجطق   حتى ف  ح ل  نقص المدلفب  والمقدم   والمعلفم  ال ال ح, 

ف  ح  ل المجتمع, فه  بتح ال)را ف  مفاجه     ر م  المفاقكف التك      مهم ا  وإل للغ  اوح

  ف  إعم م عتطل  اببتم ع  أو الالتم أو القرادل أو الالت   , وهذا ال)جفل األح ع  أاوا  مهم

عمل   الت) هم م  جم ع نفاح ه , وب شم أل هذا الفظ )  م  أهم الفظ يف ابجتم ع  .  م  

أل م  وظ ي)ه  ابجتم ع   اعا ذه  أاال للدع ي ، ف لاط  والمق ب  والجشرا   له  وبك يش 

 ل.9: 2009لغفي  للدع ي  الت  أيبحه له  ش ل يط ر ف  الح  ل اإلنس ن  الالر    , 

واللغك  العر  ك  ال)صك ح  هك  اللغكك  األم التك  وحكد   ك   العككرأ فك  مفا ك  الحقك  عكك  

بريق القرآل الالريم, إذ لفب ذلم الالت أ العر ك  المبك   الكذي نك م  ك  الكروح األمك   علكى 

ل آي  لجبفع  وع ي دا  لدعفع  وابتفحا  ألمت  لبق  العكرأ  كداا  (قل  الربفم العر   الالريم

ع ام هذا اللغ  ه  الرا ط  الت  عجمع  ك   أ جك د األمك , فالكرا  ون وعك  , آبمك    مت)رق  , وم 

 ل. 31-30: 2007وام ب , ع حيا   وح  را  ومستقبت الالس د, 

وللغككك  العر  ككك  ج نبككك ل مكككل  ح كككث ابعصككك م اللغفيالالمهككك حا ل: ج نككك  ابكككتقب م ويم لككك  

ل. 161: 2001، , ومجك عالت   البع مك اببتم ع والقرادل، وج ن  إحب م ويم لك  الالكتم وال

أي يستط ع التلم ذ أل يعبر عك  ن)سك  ععب كرا   ك مت  يكح ح     للسك ل أو القلكم, وأل ي)هكم مك  

يقكككرأ أو مككك  يسكككمع, وأل يشككك حك فككك  الت)ال كككر فككك  مككك  حفلككك   قكككدح مككك  يسكككمل  ككك  بكككج  

 ل.25: 1970ومفاهب الالر    , 

البشر وف  التعلم والتفايش مم  ذ را القكرآل  فل س أام على أهم   الالت    واوحه  ف  ح  ل

بكك ث الككتعلم, ف قككفم جككفهر وأ –الككذي هككف أاال الالت  كك   -الالككريم, فكك لقرآل الالككريم يُعككد القلككم 

"ن َواْلقَلَمِم  وععك لى:.  مك  أقسكم ببح نلللللكل  )4العلق: ("الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم"ببح ن  وعع لى: 

و للللللللذلم ف لقلللللللرآل الالريلللللللم ح جملللللللل  ا تلللدأ  للللل وم  ل,1الالقلم: "َوَما يَْسطُُرونَ 

"اْقمممَرْب بِاْسمممِم َربَّمممَ  الَّمممِذي  آي علكككل  نككك وب   تالريللللللكككلم القكككرادل فلللللكككل  قفلككك  ععلللللللكككل لى:

لشكك د  , فهككف عالككريم للالت  كك  اياكك   فكك  ن)ككس الفقككهك فكك لقرادل ب عالككفل إبل1الالعلككق: َخلَممَ""

 -268: 2012, يكك للمالتككفأ,  مكك  أل الالت  كك  والقككرادل عمل تكك ل متتزمتكك لالالر  ع , و

 ل. 267

  هم   الالت    ف  نشر اعفع  الالريم  و  ل أقرأ الجك ث إل ك  لالولقد أحست الربفم محمد

إلكى الملكفك والرؤبك د وفك   )الالالتت أ وي ي   تت أ الفح ، وظهر  الالت    ف  حب يل 

  ()وزيكد  ك  إل  ككه )الوع مك ل  ك  ع)ك ل ل(فح ، ومك   تبتك  اإلمك م علكك عكدوي  الك

: 1977 وهج ك وإل يق م  عهد الال) د الراشدي  ومسالف    ول) يف  راي وأحج حالالفحا،

 .ل79

وعتال أهم   الالت    ف   فنه  إجم ع فجفل اللغ , إذ إنه  عتطل  جم ع المهك حا  األيكرى, 

ف)  الالتم أو الحديث يمال  للمستمع أل يفقف المكتاللم ويسك ل  عك  شك دس لكم ي)همك , ويمالك  

أل يط ل  مج  اإلع ال والتالراح, عتول على ذلم ف لالتم والحديث يس عد علكى فهكم محتكفاا 
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ش حا  وععب را  الفجك  وحر ك   الجسكم وذ كر ذلكم ممك  يسك عد علكى اياك ح ابتادام اإل

المعجى وإظه حا, أم  الالت    فلهك  مهك حا  ي يك   هك  ب عفجكد فك  أي فك  لغكفي آيرالعبكد 

 ل.     77: 2010الب حي, 

ونظرا  لهذا األهم   ايبل ععل م الالت   , وععلمه  يم ش عجصرا  أب ب    ف  العمل   التر في ,  

 ش نستط ع القفم أل القرادل والالت    هم  م  الفظك يف األب بك   للمدحبك  اب تداي ك , ومك  

 ل.251: 2011أهم مسؤول  عه الالجع فرل, 

"هكف  عداا الصكج يع اإلنسك ن   إذ يقكفم: ف  ألت الاعت والالت    م  ل2009الوذ ر ا   يلدول

ف  الج)س، فهف إل ن  حعبك   حبفم وأشال م حرف   عدم على الاللم   المسمفع  الدال  على م 

م  الدبل  اللغفي ، وهف يج ع  شري) ، إذ الالت    م  يكفاص اإلنسك ل التك  يم ك   هك  عك  

راض إلكى الكبتا البع كدل الح فال، وأيا  فه  عطلع على م  فك  الاكم ير وعتك اى  هك  األذك

فتقاككى الح جكك   وقككد افعككه مؤونكك  المب شككرل لهكك ، ويطلككع  هكك  علككى العلككفم والمعكك حف 

الا ك  يلكدول، "ويحف األول   وم   تبفا م  علفمهم وايب حهم، فه  شري)   هكذا الفجكفا

 .ل510: 2009

لالتكك أ إلككى فكك لاع أاال اعصكك م لغفيكك , عككرعبع احعب بككل   وإل قككل    جقككش ال)الككرل وعر ككه  مكك  ا

القككك ح , وهكككف  كككذلم وبككك ل  اجتم ع ككك , عحمكككش فالكككر اإلنسككك ل وع)ال كككرا,  مككك  عحمكككش آحادا 

واعج ه ع  إلى اييري . و قدح م  ف  الاع م  حسك  العكرض وو كفح الاللمك   وانسكج م 

الحروف وجم م الشالش, يالفل الق ح  متمالجل   م  فهم م  هف مالتكفأ, مطمئجكل   إل ك . أمك  إذا 

السككم  ف قككد الجمكك م  كك يع الف ككفح, ف قككد ابنسككج م, أإلككر ذلككم علككى فهككم   كك ل الاككع حايد

  ل.390: 1984المالتفأ ع إل را  قفيل  المج وح, 

ككُد الاككع أحككد المهكك حا  األب بكك   فكك  ععلكك م اللغكك  العر  كك , وهككف أاال التتم ككذ فكك  جم ككع  ويُعَّ

المكفاا الدحابك   وجم كع األعمك م التك  عتطلك  الالت  ك , وهكف مك  أهكم األاوا  المعبكرل عك  

مستفى التتم ذ ف  ابمتح ن  , وقد يِع   الاع الج د التلم ذ ل ج م الدحج  الت  عتج بك  مكع 

 ل.  518, 2010االقجديش, جهد

ف  العراق، ال الاع وج  م  اوج  فجفل  ل1980اللذا ج د ف  مجها الدحاب  اب تداي   لع م

اللغ  وهف يع   على نقش ابفال ح والمش عر والتعب ر عجه ، ول  اوح  ب ر ف  عسه ش الالت    

 :1983الكفااي، الويسهم ف  عقدم التلم ذ الى حدس  ع د ، ف  المف كفع   الدحابك   ابيكرى

إذ يت)ق التر فيفل على أل المعلم هف أحد العفامش األب ب   المؤإلرل ف  بكلفك التتم كذ  .ل6

فهكف جك د مك  الب ئك  المدحبك   ومك  اونك  ب يمالك  عحق كق   وشاص  عهم إل لم يال  أهمه ،

مفاقككف ععل م كك  جديككدل، وعلككى ع عقكك  عقككع مسككؤول   نجكك ح المدحبكك ، وانكك  ا  ككر عج يككر 

المككؤعمر ال)الككري ابوم  مكك  أ ككدا اوهككذ .ل35: 2008الإ ككراه م،  بكك  اعصكك ب   لتتم ككذالمدح

عكك  إعككداا المعلككم العر كك  إعككدااا فالريكك   ل1983الللتر ككفي   العككرأ المجعقككد فكك   غككداا بككج 

   .ل355: 1983 الجمع   العراق  ،الون)س   ومهج   واجتم ع  

كك  الاككع  مهتمكك    تدحيسكك , ألل التتم ككذ بكك ح  فن , وعلككى معلككم اللغكك  العر  كك  أل يالككفل حس 

ويعتبرون  مك لهم األعلكى. فكت  كدت أل يتكدحأ المعلكم علكى عجفيكد يطك  وعحسك ج  فك  اوقك   

فراذ . أم  إذا   ل يطك  حايئك   ف جبغك  عل ك  أب يالتك  علكى السكبفحل, وإنمك  يك ع   ك ُنمفذس 

لكم أياك   أل يك وا التتم كذ إلق فك  مطبفع, يعلق  أم م التتم ذ,  أو يفزعك  علك هم, وعلكى المع

يط  , حكفم الاكع ال) حبك  وال لكث والكديفان  والجسكو والالكفف ...إلو, وذلكم  ك ل يعكرض 

المدحب  اب تداي ك  ابك ث التعلك م إذ إلَّ  ل.156: 2008ام مهم نم ذس لهذا الاطفبالزحيق, 
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اا المجتمككع ، فكك  ذ لب كك   لككدال العكك لم  ككش فكك  معظمهكك ، فهكك  عككؤاي اوح ابعصكك م  كك   أفككر

 ل.63: 1983ويتفقف نج ح التعل م وفشل  على نج ح المدحب  اب تداي  العبد المج د، 

 وعتجلى أهم   البحث   نه  قد ع) د:

 مجه س اللغ  العر      لفقفف على واقع مشالت  ععل م الاع العر  .  ف وا ع .1

مشككرف  اللغكك  العر  كك  ومشككرف عه   ف ككع يطككع لمع لجكك  مشككالت  ععلكك م الاككع  .2

 العر  . 

فك  البحكث والتقصك  للتعكرف علكى أهم ك  ماك م   اللغ  العر    ومعلم عه  ف معلم .5

 الاع العر   وقفاعدا.

إااحل المدحبكك  فكك  عه ئكك  الب ئكك  التعل م كك  المج بككب  لتعلكك م مكك ال الاككع العر كك  وفككق  .4

 م .المع ير السل 

 

  :هدف البحث 

للمرحلك  اب تداي ك   واقع مشالت  ععل م م ال الاكع العر ك عسعى الدحاب  إلى التعرف على 

 . م  وجه  نظر معلم  اللغ  العر    ومعلم عه

 

  :اسئلة البحث 

للمرحلكك  اب تداي كك  فكك  مككداحث مديجكك   واقككع مشككالت  ععلكك م مكك ال الاككع العر كك مكك   .1

 المقدااي الالمر  ل المرعبط    لمعلم م  وجه  نظر معلم  اللغ  العر    ومعلم عه ؟

للمرحلكك  اب تداي كك  فكك  مككداحث مديجكك   واقككع مشككالت  ععلكك م مكك ال الاككع العر كك مكك   .2

 لم عه ؟المقدااي الالمر  ل المرعبط    لتلم ذ م  وجه  نظر معلم  اللغ  العر    ومع

للمرحلكك  اب تداي كك  فكك  مككداحث مديجكك   واقككع مشككالت  ععلكك م مكك ال الاككع العر كك مكك   .5

المقداايككك الالمر  ل المرعبطككك    لمجككك ها الدحابككك   مككك  وجهككك  نظكككر معلمككك  اللغككك  العر  ككك  

 ومعلم عه ؟

للمرحلكك  اب تداي كك  فكك  مككداحث مديجكك   واقككع مشككالت  ععلكك م مكك ال الاككع العر كك مكك   .4

المقداايككك الالمر  ل المرعبطككك   طرايكككق التكككدحيس مككك  وجهككك  نظكككر معلمككك  اللغككك  العر  ككك  

 ومعلم عه ؟

للمرحلكك  اب تداي كك  فكك  مككداحث مديجكك   واقككع مشككالت  ععلكك م مكك ال الاككع العر كك مكك   .3

لغككك  العر  ككك  المقداايككك الالمر  ل المرعبطككك    لب ئككك  المدحبككك   مككك  وجهككك  نظكككر معلمككك  ال

 ومعلم عه ؟

للمرحلكك  اب تداي كك  فكك  مككداحث مديجكك   واقككع مشككالت  ععلكك م مكك ال الاككع العر كك مكك   .6

 المقدااي الالمر  ل المرعبط    لتقفيم م  وجه  نظر معلم  اللغ  العر    ومعلم عه ؟

 

  :حدود البحث 

 يتحدا هذا البحث   يع : 

ومعلم عه  الذي  يعلمفل ف  المداحث اب تداي   الحدوا البشري : معلمف اللغ  العر     .2

 الماتلط  الحالفم   الجه حي  ف  قا د المقدااي  ف  مح فظ  اي لى.

 .2020_ 2019الحدوا ال م ن  : ال)صش الدحاب  ال  ن  م  الع م الدحاب   .0

المقدااي  ه حي  الماتلط  الحالفم   ف  قا د الحدوا المال ن  : المداحث اب تداي   الج .3

 ف  مح فظ  اي لى.
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الالمعلم، لالحدوا المعرف  : التعرف على مشالت  ععل م الاكع العر ك  التك  عتعلكق  ك .4

 التلم ذ، المج ها الدحاب  ، برايق التدحيس، التقفيمل.

 

  :تحديد المصطلحات 

 :المشكلة 

  ح لكك  يشككعر ف هكك  ال)راالالتلم ككذل   نكك  أمكك م مفقفالمشككالل لأو بككؤامالمح رل يجهككش"

 ل 128: 2003يرذ  ف  معرف  اإلج    الصح ح "الفرس, اإلج    عج  و

  مفاجه  ال)را هدف   محكداا , وب يسكتط ع  لفذك  فك  ابك ح اإلمال نك   المتكفافرل, أو"

 ل. 221: 2008ف  نط ق يفح السلفك الم لفف  لدي "المرع  والح ل , 

 :مك ال الاكع العر ك   التك  عفاجك  عمل ك  عكدحيسالمعقكدل األمكفح  التعريف اإلجرائي

   .والت  عجعالس بلب   ف  حاادل يع التتمذل وع إل ره  على العمل   التعل م  

 التعليم: 

  علككى الت) عككش الجشككع مككع  التلم ككذ"عككفف ر الشككروب الم ايكك  والج)سكك  , التكك  عسكك عد

 ل.21: 2008عج ير الب ئ  التعل م   ف  المفقف التعل م "المرع  والح ل , 

 التلم ككذ نت جكك  اببككتج    لمككؤإلرا  محككدال ويحككد  هككذا التغ ككر  "عمل كك  عغ ككر بككلفك

لمم حب  إلشكب ع الح جك   نت ج  لفجفا  ع  الشروب ابب ب   م ش الجاا واببتعداا وا

 ل.20: 2010الالحريري, والدوافع

  : نشط  والق م الجم ل   للاع العر   ع ويد التلم ذ   لمه حا  واألالتعريف اإلجراي

 محدال.   وفق اهداف ويطع

 :الخط 

  حبفم وحمفز حرف   عدم على الاللم   المسمفع  المعبرل عم  ف  الج)س"

 ل.233: 2010البشري "الالحتق, 

  ,  (فكك  عحسكك   شككالش الالت  كك  وعجفيككده  إل كك) د الصكك)  الجم ل كك  عل ه "الالس) بكك"

  ل.152: 2011

 :بكك  ع  أل يربككم التلم ككذ الحككرف العر كك  حبككم   يككح ح ت وذو التعريممف اإلجرائممي

 مال  الق ح  م  فهم م  مالتفأ اول عج د وعلاُلؤ. جم ل , يُ 

 :المرحلة االبتدائية 

المرحلك  األولكى مك  السكلم التعل مك  فك  العكراق, وععمكش علكى عمالك   التتمكذل جم عك   "ه  

ا تداد  مم  أ مش الس اب  مك  العمكر مك  عطكفير شاصك  عهم,  جفانبهك  الجسكم   وال)الريك , 

ُد التتمذل إلى المرحل  المتفبكط   عكد عارجك  مك  ومدل الدحاب   ف ه  به بجفا , والت  عُعَّ

 ل.6: 1991الوزاحل التر   , "اب تداي  الصف الس اث

 

 المبحث الثاني

 جوانب نظرية ودراسات سابقة

 بوالً: جوانب نظرية:

 مفهوم الخط: 

ُد الاع الفب ل  الت  ععبر عم  ف  الج)س, وعكدم علكى الالكتم, وهكف لغك  الت)ك هم  فابكط   "يُعَّ

القلم اول اللس ل, وبفاد فك  ذلكم األحقك م العدايك , والحكروف الهج ي ك  والالت  ك  المات لك , 

وحتككى الالت  كك  الصككفحي , والرم يكك , والمسككم حي  وذ رهكك  ممكك  ابككتعملت  األمككم واألقككفام 
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الكرقم والسكطر  لهك   معجكى إلَّ الاكع والالت  ك  والتحريكر و ل.1: 1962الالجبفحي, "القديم 

, ف لاع لغ  "هكف الالت  ك  عج  نقش األفال ح م  ع لم العقش, إلى ع لم م اي م  الفحقواحد وع

الع شككفح, والحفامككدل,  كك لقلم, ويككع الرجككش الالتكك أ مكك    أال تبكك ل. والاككع الطريككق الطفيش

 ج ل الاع   ن : "عصفير الل)ك   حكروف هج ي ك  التك  يجطكق وعرفالالغتيل 243: 2010

ل. 153: 2, س1995الالغتي جك , " ه , وذلم   ل يط  ق المالتفأ المجطفق    م  الحكروف

ف" كك ل  وذ ككر القلقشككجدي ف اليككبل األعشككىل مجكك  يككفح الحككروف  الاككع هككف علككم عتعككرت

, 1914يط   أو م  يالت  مجه  ف  السطفح"الالقلقشكجدي,  الم)رال وأو  عه  و  )   عر  به 

حمفز يربمه  اإلنسك ل عمالجك  مك  قكرادل الالكتم فك  ل, وقد ُعرف الاع أيا     ن  " 7: 5س

 تقدير اب تداد  أي لغ  م  اللغ  , ف لاع عصفير الل)   ربم حروف عهجئت  الت  يجطق  ه 

أل يجطكق  ك  مك  الحكروف"الالحتق,  والفقفف عل   وذلم  ك ل يطك  ق المالتكفأ ومك  يجك 

  .ل234-233: 2010

 :نشأة الخط العربي 

إل لالش أم  لغته  الت  ععت   ه  وهف ج د م  حا حعه  وعراإله , والاكع ال لهك  الجك بق  هك  

وأاال اعص له  المترا ع احعب بل   وإل قكل    جقكش أفال حهك , والتعب كر عك  األفالك ح التك  عكدوح فك  

ه  إلى اييري    سر وبهفل , وقد ق ش عجكدم  ايتكرع اإلنسك ل يكفحل عقفم أ ج يه  وإيص ل

الالت    إلم الحا حل. وللالت    العر    وحروفه  م  ل جم ل  , وب نظ  إلَّ أيك   د   لِ الحرف وُ 

 ل.13: 1992أم  م  األمم عداوله الالت     هذا الشالش فجعله مجه  فجلل   ق يم    ذاع الالب  ع , 

ستط ع اإلنس ل مهم  اعسعه مع حف  أل يح ع  جش ل الالت    األولكى إح بك  فم  المتعذح أل ي

ج زم  عطمئ  إل ه  ن)س ،  سب  انقا د أزم ل  ع كدل عغشك ه  الظلمك   ويغط هك  الغمكفض 

ل. وإل مف فع  نشفد الالت    العر  ك  مك  المف كفع   التك  14: 1970الال  فالع) ) ، 

المتاك ح  ,  ايحادع  هكذا الجشك ل مك   ح  رِ بُللم  عشغش   م الب ح    حتى الفقه الح  رك 

والت  لم عستقر على حأي حاجل, وقد ببقه ف  ذلم المص اح ف  إلق د  عك  الاكفد علكى 

 ل.41: 1, س2012هذا الجش ل, فقدمه عدل حواي   لعح ب   ه الذنفل, 

وياكك ف األلفبكك  ألَّ ممكك  زاا األمككر يككعف  : "أل العككرأ فكك  الج هل كك  لككم يككدونفا مكك  

علكى الب حكث أل يظ)كر  مك  ير ك   مك   القل ش مجه  ولذلم, أيبل ل امك    الش دأيب حهم إب 

وب يش للفيفم إلى الحق يق المؤ دل ف  أيش الاع العر   وعطفحا, وهذا م  جهك , ومك  

سهم قد ايتل)فا ف  أيش يطهم, و م  ايتل)فا ف  المحكش الكذي نشك  جه  إل ن   فال العرأ أن)

الب حث مع ايحاد الت  برحه الاأللفب ,  ويت)ق ل.29: 2007الاأللفب , "ف   و  ف عطفح

ل ع ير العرأ ف  الج هل   ف  عكدوي  األيبك ح, وعلكى الب حكث فك  الاكع العر ك  أل 2007

وذلكم ألل العكرأ ايتل)كفا فك  أيكش  يبحث ف  الجفانك  الجظريك  عك  ايكش الاكع العر ك 

  ونش ع  وعطفحا.  الاع

  :انواع الخط العربي 

أيككذ  الاطككفب العر  كك  عككدل مجكك ها فكك  التسككم  , فسككم ه أمكك  نسككب  إلككى أبككم د المككدل, 

 كك لجبط , والالككفف , والحجكك زي, وال) حبكك , أو أبككم د مبككدع ه ,   ل  قفع الالمستعصككم ل, 

 مكك  بككم ه أياكك   نسككب  لمقكك اير الاككع,  اككع ال لككث,  والريحكك ن , والري بكك , والغ بنكك ,

والجصف, وال ل   , فات  ع  عسكم ت  نسكب  إلكى األاال التك  عسكطرا,  اكع الغبك ح, و ذلكلم 

 ل. 80: 2012نسب  إلى ه ئلللل  الاع  اللللللع المسلسشالالرواشدل, 

يهمج  هف األنفاع الت  عستعمش ف  وقتج  الح  ر واأل  كر انتشك حا  عك  ويرى الب حث إل م  

 ككك ق  الاطكككفب,  كككلالالالفف ل والوال لكككثل والالجسكككول والالرقعككك ل والابجككك زلل والالتعل كككقل 
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يط الالجسكول  علكى التر    لأم  ف  المج م التر في ف الفوالالديفان ل والالجل  الديفان ل. 

مكك  ح كث اعصكك م الحككروف  قفاعككد  ت  كك  حروفهمك  وفك  لسككهفلتهم  فك  القككرادلوالالرقعك ل 

 عاه   بع , ويالفل لاعالالجسول الصداحل ي ي  ف  المرحل  اب تداي   وذلم ببكتعم ل  

   ف  بب ع  المج ها المقرحل. 

 :تعليم الخط 

ُد الاع أحد المه حا  األب ب   ف  ععل م اللغ  العر   , ف  جم ع المكفاا  لذوهف أاال التتم يُعَّ

األاوا  المعبكرل عك  مسكتفى الدحاب   وجم ع األعم م الت  عتطلك  الالت  ك , وهكف مك  أهكم 

 بكك  مككع فكك  ابمتح نكك  , وقككد يِعكك   الاككع الج ككد التلم ككذ ل جكك م الدحجكك  التكك  عتج لذالتتمكك

  ومم  هف جدير   لذ ر أل العج ي    لاع العر  , وابهتمك م  كل. 518, 2010جهداالقجديش, 

, مك  يكتم حكث المسكلم   علكى ععلمك , ) دأ وا ح  مجذ أل     مال نت  الربفم األعظكمال

 ل  وِّ وجعلكك  فككداد ألبككرى  ككدح, ويال)كك  الاككع العر كك  أهم كك  وفاككت  أل القككرآل الالكككريم اُ 

 ل. 433: 2000  الالبج , 

 اهداف تعليم الخط: 

 لتدحيس الاع العر   أهداف عر في     رل م  أهمه : 

,  تككدحيبهم علككى حبككم الحككروف  شككالله  الصككح ل, بككفاد    نككه لذ ت  كك  التتمككعحسكك    .1

 مج)صل  أيالمج)رالل أم متصل  مع ذ ره . 

 ععل م ابنتب ا واق  المتحظ  مع عذوق الجم م الشالل  ف  الالت   . .2

اعا ذ مج م الاع وب ل  لل)هم, وجعل  أاال إليص م المعك ن  واألفالك ح التك  يريكد الال عك   .5

 إلى اييري . إيص له  

جمك م وعجسك ق وإ كراز على أل يالتبفا  سرع  وبكهفل  يطك   وا كح   ف ك   لذالتتم عمال  .4

 ال)ج  . لذمفاه  التتم

 عجم   اإلحس ث   لجم م وعذوق ال)  لالفل الاع فجلل   م  ال)جفل الجم ل .  .3

الاع فك   ابعت از   لترا  العر   اإلبتم , وذلم  اظه ح المال ن  الب حزل الت  احتله  .6

 الحا حل العر    اإلبتم  . 

فكك  القككرادل الصككح ح  واإلمككتد الج ككد  عككد إعقكك ل يككفح الحككروف  لذمسكك عدل التتمكك .8

 ل.101: 2000الماتل) .الالرح م, وآيرول, 

  :مراحل تعليم الخط 

 يجبغ  عقس م ععل م الاع إلى مراحش وعلى الجحف ايع : 

يفاجههك  الط)كش فك  أوم عهكدا   لمدحبك  و دايك  مرحل  التعلمالالتهج ل: وهكذا المرحلك   .1

علككى نحككف يككح ل  ععلمكك  القككرادل والالت  كك , وف هكك  يقبككش مجكك  أل يربككم الحككروف والاللمكك  

 ل.264: 2010الالحتق, فقع

مرحل  البدد ف  التحس  : عبدأ هكذا المرحلك  فك  الصكف ال ك ن  اب تكداي   مراجعك  مك     .2

ل, ف  يككذ التلم ككذ  تحسكك   الاككع, 69: 2, س2012أيككذا التلم ككذ مكك  أشككال م الحروفالذنككفل, 

ومح  كك ل الجمكك ذس مككع ع)ه مكك   عكك  القفاعككد ال)ج كك , ويحسكك  أل يقتصككر عدحيبكك  علككى يككع 

الجسوك ألن  الاع الذي أل)  ف   ت  القرادل, وألل عدحيب  على الالت    يغل  أل يالفل   لجقش 

 ل.563: 2008م   ت  القرادلالإ راه م, 

جكك ال واإلعقكك ل: فكك  هككذا المرحلكك  يبككدأ الط)ككش  مح ولكك  التع مككش مككع مرحلكك  مح ولكك  اإل .5

المح ع على أب ث م  الفاقع   الت  عتبلفح ف  ب  الح ايك  عشكرل, لكذا يستحسك  أل عالكفل 

اإلفكك ال فكك  هككذا المرحلكك  مبج كك  علككى ابنتقكك م إلككى شككالش يككع الرقعكك  األ سككع فكك  الشككالش, 
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: 2, س2012  لكث والرا كع اب تكداي   الذنفل, واألبرع ف  األااد, ويتم ذلكم فك  الصك)   ال

ل, و م  أل هج ك انتق م فت   ث  تمريجهم علكى ابكتادام يكع الجسكو لحك جتهم إل ك  80 - 69

 ل.566: 2008ف   ت    العج وي  وايي   القرآن   وا     الشعرالإ راه م, 

ي  علكى اإلعقك ل مرحل  اإلج ال واإلعق ل: عصلل هذا المرحلك  للتتم كذ الج  كج   القك اح .4

والمح   ل والمتحظ , إذ أيبحه أعا د الالت    قفي  متحالم  ف  القلم وعحريال  على نحف 

ل, وعبكدأ هكذا المرحلك  مك  الصكف الاك مس اب تكداي  وع يكذ 264: 2010يح لالالحتق, 

 ل.80: 2, س2012مداه  ف  الصف الس اث اب تداي الذنفل, 

       :خطوات سير تعليم الخط 

ععل م الاع ي)ترض أل يسك ر علكى وفكق يطكفا  مدحوبك  يتبعهك  المعلكم لتحق كق ال) يكدل  إلَّ 

 المرجفل وهذا الاطفا  ه :

التمه د: يمهد المعلم لتعل م الاع  تقس م السبفحل إلى قسم   األوم لألنمفذس وال  ن   .1

 للشرح والتف  ل 

ا ح  أم م التتم كذ، قرادل الجمفذس: يقرأ المعلم األنمفذس المالتفأ قرادل جهري  و  .2

 إلم يشرح المعجى شرح  م سرا  مع مج قش  التتم ذ  مع ن  . 

، ويطل  مجهم متحظتك  فك  لذج   : يل)ه المعلم انتب ا التتم ت    األنمفذس وشرح  ف .3

 أإلج د  ت    األنمفذس على السبفحل.

 ذ كرأيرى المعلم  الت    األنمفذس ف  أوحاق أو  راب    لذالمح   ل: يح    التتم .4

 الجم ذس، مع مراع ل الت ن  والدق  ف  هذا المح   ل.   راب  

 الت  ك  األنمكفذس فك  الالرابك   الماصصك   لذاللف المعلم ف  هكذا الاطكفل التتمكي  .5

 ل. 120: 2003والفايل ,  ,الالدل م ، وعشج عهم على التجفيد والتحس  للاع

 :توجيهات في تعليم الخط 

ل إلككى  عكك  التفج هكك   الع مكك  التكك  قككد ع) ككد المعلككم عجككد 2000وآيككرول,  ,اشكك حالالرح م

 : لاع وه ا ععل م 

إلككى مشكك هدل حر كك  ايكك  ع  ويككدا وذحاعكك  حكك   يالتكك   يفجكك  المعلككم انتبكك ا التتم ككذ .1

 الحروف ويعلمهم   )   مسم الطب ش ر مسال  يح ح .

 معلم الاع ح   يالتبفل على السبفحل أو ف  الدف عر.  لذقلد التتمم  الاروحي إلَّ ي .2

ل التتمذل  ت   عهم  الت    معلمهكم الكذي يلك م ف ك  إلَّ يالكفل   حعك   فك  الاكع أو فازي .5

  الت    األنمفذس الذي أم مهم ل التش)فا أيط دهم أو نق ب  ع)هم  غ   ايتحه . 

األشكع ح التك  عحمكش يات ح نم ذس الاع على الفحق أو السبفحل م  أفاكش الجمكش و .4

   ل.108: 2000الالرح م, وآيرول, وعفج ه   عر في  أو أيتق   ق م مع ن  ب م   

 :معايير الحكم على جودة الخط 

للحالم علكى جكفال يجبغ  اعتم اه  هج ك إلتإل  مع ي ر ل أل 2009والمقدااي,  ,اش حالع شفح

 الاع وه :

للبس محت , ومراع ل التج بك   الف فح: يتفقف على حبم الحروف حبم   ب يجعش .1

     الحروف بفب  واعس ع  , واعب ع قفاعد حبم الحروف. 

السككرع : فتالككفل  تمككري  ال ككد علككى اببتربكك م فكك  الالت  كك  وابنطككتق مكك  ذ ككر   .2

أل يالتبككفا  لذاككع وو ككفح , ف لغ يكك  اقككداح التتمككافككراب, لالكك  ب عككذه  السككرع   جمكك م ال

 جم م وعجس ق.   سرع  وبهفل  يط   وا ح   ف 
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الجمكك م: للجمكك م يصككك يص فكك  الاكككع ويجبغكك  مراع عهكك  وهككك  الجظكك م والجظ فككك   .5

: 2009ومقككدااي,  ,وانسككج م الحككروف والتج بككق وفكك  او كك ع الاللمكك   وأ ع اه الع شككفح

 ل. 260 -239

 

 ثانياً: الدراسات السابقة:

م()بعنوان: صعوبات تعليم مادة الخط العربي في المرحلة 6222دراسة الزبيدي)  .2

 االبتدائية في بغداد(:

 -ا كك  حشككد -العككراق فكك  ج معكك   غداا/ ل كك  التر  كك  جمهفحيكك  أجريككه هككذا الدحابكك  فكك   

وحمه إلى عشا ص يعف    ععلك م مك ال الاكع العر ك  فك  المرحلك  اب تداي ك  مك  وجهك  

اعتمكد الب حكث المكجها الفيك) ، واببكتب ن  أاال لجمكع الب  نك    اللغك  العر  ك ,نظر معلم  

ل فقككرلس عفزعككه  كك   بككت  مجكك ب  هكك : مجكك م 70والمعلفمكك  ، وعالفنككه اببككتب ن  مكك ال

األهداف التر في ، ومج م المعلم، مج م  راب  الاع، ومج م الطرايق واألب ل  ، ومج م 

م كككذ، إلكككم عحقكككق مككك  يكككدقه  وإلب عهككك . و لغكككه ع جككك  التقكككفيم وابيتبككك حا ، ومجككك م التل

ل معلمكك   160ل معلككمس ومعلمكك س اُيتِ ككر   عشككفاي    مكك  مجتمككع البحككث   فاقككعال300البحككثال

 .ف المح فظك   غكداال ل معلم   م  مداحث الع ج  األب ب   مم  يعلمفل اللغ  العر   540وال

 يش اإلحصك ي   ايع ك :المع مش ولقد ابتعمش الب حث ف  إجرادا   ح  ، وعحل ش نت يج  الفبك

احعبكك ب   ربككفل، مع الكك  ف شككر لحسكك أ حككدل الصككعف   ، الككفزل المئككفيل, وقككد عفيككش 

 : عدل نت يا م  اهمه الب حث إلى 

  عاصككك ص نصكككف احث للاكككع العر ككك  أبكككبفع    ذ كككر  ككك فس لتحق كككق األهكككداف

 المف فع  .

 .  عدم وجفا ال ش للتلم ذ يرشدا ف   راب  الاع العر 

    الملاصل.2005الال   دي, عدا التتم ذ ف  الصف الفاحدرل : 

بعنممموان: تقمممويم مسمممتوم البمممة قسمممم اللغمممة العربيمممة  م()6222دراسمممة فمممريف.) .6

 المرحلة الرابعة في كليات التربية األساسية في الخط العربي وبناء برنامج تدريبي لهم(:

مسككتفى بلبكك  قسككم اللغكك  أُجِريككه  هككذا الدحابكك  فكك  جمهفحيكك  العككراق. وحمككه إلككى عقككفيم 

 العر   /المرحل  الرا ع  ف   ل ك   التر  ك  األب بك   فك  الاكع العر ك  و جك د  رنك ما لهكم.

بلبكك  قسككم اللغكك  العر   /المرحلكك  الرا عكك  فكك   ل كك   التر  كك  وقككد اقتصككر  الدحابكك  علككى 

لج مع  الالمستجصري /   ش/م سككككك لل. م فككككك  ا2009/2010األب بككككك   للعككككك م الدحابككككك  

 تب حالنم ذس يط  ل.ايو

ل ب لك س وب لبك س. 110ل ب لك س وب لبك س, و لغكه الع جك  األب بك  ال193و لغ مجتمكع البحكثال

وابتعمش الب حث الفب يش ايع  :المع مش احعب ب   ربفللالالجسب  المؤي ل. وأظهر  الجتك يا 

 كككككعف مسكككككتفى بلبككككك  قسكككككم اللغككككك  العر   /المرحلككككك  الرا عككككك  فككككك   ل ككككك   التر  ككككك  

فكك  الاككع العر كك , إذ انحصككر  احجكك   الطلبكك   كك    لمستجصري /   ش/م سكك للالااألب ب  

ل. وأعكد الب حكث  رن مجكل   عدحيب كل   فك  الاكع العر ك  21،3ل وأقكش احجك ال43أعلى احج ال

  كروحل عج يك , وقكدم الب حكث عكدل عفيك    مجهك : وفق الاطفا  المتعدال لبجك د البرنك ما

 كروحل أل  يطلكع التدحيسك فل علكى األبك ل   الحدي ك  التدحيس    ف  م ال الاع العر  , و

 م: الملاصل.2010ف  عدحيس الاع.الشريف, 

 



  0202لسنة  حزيرانوالثمانون .  سادسمجلة الفتح ..................................................................... العددال 
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

 

-566- 

 

معوقممات تحسمميك الكتابممة والخممط فممي المرحلممة  ()بعنمموان:6222دراسممة عبمما ) .2

 :االبتدائية مك وجهة نظر المعلميك(

إلكى  مح فظك   غكداا ن ح ك  الحسك ج   إذ هكدفه ف  جمهفحي  العراق ف هذا الدحاب   يه  جرِ أُ 

 التعرف على معفق   عحس   الالت    والاع ف  المرحل  اب تداي   م  وجه  نظر المعلمك  

فك  المكداحث  ومعلم عهك  التر  ك  ال)ج ك  معلمك وحدا الب حكث حكدوا البحكث فك  . والمعلم  

واعتمككد الب حككث المككجها . ل2012 - 2011الاب تداي كك  فكك  ن ح كك  الحسكك ج   للعكك م الدحابكك 

 كككر يتِ وأُ  ومعلمكك    ل معلمككك   69الوإل مجتمككع البحكككث شككمش الفيكك)  لتحق كككق هككدف البحكككث،

، وأاال البحث   نه اببتب ن  وه  م  أ  ر وب يش جمع المعلفم   ومعلم    معلم   ل 53المج 

 ، و  نه فقراعه  مقسم  على أح ع  مج ب  ه : البح    ش فع   

مج م أب ل   التقفيم  -. امج م برايق التدحيس -لمعلم  . سمج م ا -. أمج م األهداف -أ

مع مككككش احعبكككك ب  لالمع الكككك  ف شككككر:الوبكككك يش إحصكككك ي   مجهكككك  له  بككككتعمِ أُ وابيتبكككك حا  . 

. وأظهكككر  الجتككك يا المتعلقككك   هكككدف البحكككث أل لالجسكككب  المئفيككك  والتالكككراحا لال  ربكككفل

المجك ب  حسك   به  عِ ل وحُ 2إلى  0،07حدل ال)قرا     ال عراوحه احج  ل معفق   31هج كال

مك  أعلكى حكدل إلكى أانكى حكدل، ومك  يكتم     عج زل ك عرع بك   أهم ته  م  ح ث حكدل المعفقك   

 الجت يا الت  حصش عل ه  الب حث يمال  اببتجت س  م  ي ع : 

وجككفا معفقكك   عككرعبع   ألهككداف، ومعفقكك   عككرعبع  طرايككق التككدحيس، ووجككفا معفقكك   

العبككك ث, عبع   بككك ل   التقكككفيم وابيتب حا ، ومعفقككك   عكككرمعلمككك  وال عكككرعبع  ككك لمعلم  

 : الملاصل.2015

 :التعلي" على الدراسات السابقة 

عككدم   ل2015واحابكك  عبكك ثال ل2005احابكك  ال   ككديال هككذا الدحابكك  مككع اع)قككه .1

فك   ل اقتصر 2010احاب  شريفالأم   لمرحل  اب تداي  ابهتم م  م ال الاع العر   ف  ا

 المرحل  الج مع  .  ف  ابهتم م   لاع والالت   

 الفي) . المجها التحل ل  اع)قه هذا الدحاب  مع الدحاب   الس  ق    بتادام  .2

اع)قككه هككذا الدحابكك  مككع الدحابكك   السكك  ق  فكك  األاال المعتمككدل فكك  جمككع الب  نكك    .5

 والمعلفم   وهف ابتادام اببتب  ل. 

 ايت  ح ل ف 2015ل واحاب  عب ثال2005ال   ديال اع)قه هذا الدحاب  مع احاب  .4

 اببتب  ل. ف  مج ب ال ع  

اع)قه هذا الدحاب  مع الدحاب   الس  ق  فك   عك  الفبك يش ابحصك ي   المسكتعمل   .3

 وه  الفبع الحس   , وابنحراف المع  حي, وأل)   رونب خ. 

 

 المبحث الثالث

 إجراءات البحث

  :منهج البحث 

التحل لكك  الفيكك)  لمع لجكك  مشككالل  البحككث, وإل المككجها التحل لكك  المككجها  اعتمككد الب حككث

واقكع مشكالت  الفي)  هف المكجها المج بك  لهك , ح كث عهكدف الدحابك  إلكى التعكرف علكى 

, ععل م م ال الاع العر   للمرحل  اب تداي   م  وجه  نظكر معلمك  اللغك  العر  ك  ومعلم عهك 

ل على احاب  الظ هرل  م  عفجد ف  الفاقع 2004ول, العب دا  وآيروهذا المجها  م  يذ ر

ويهتم  في)ه  وي)   اق ق   ووا ح  , ويعبر عجه    )    أو  م   , ف لتعب ر الال )  يفيكف لجك  

الظك هرل ويف ككل يص يصكه , أمكك  التعب كر الالمكك  يعط جكك  ويك)   حقم كك   مك  يككتم عف كك ل  
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الظكفاهر األيرىالعب كدا  وآيكرول,  مقداح هذا الظ هرل أو حجمه  واحج   احعب بهك  مكع

                ل. 205: 2004

 :مجتمع البحث 

يشكككمش مجتمكككع البحكككث معلمككك  اللغككك  العر  ككك  ومعلم عهككك  الكككذي  يدحبكككفل فككك  المكككداحث 

ل, 2019/2020اب تداي كك الالبج   والبجكك  ل فكك  مديجكك  المقداايكك الالمر  ل للعكك م الدحابكك ال

مجتمع البحث يتم ش ف  جم ع ابفراا او ابشكا ص "إلَّ  ل2004ويذ رالعب دا  وآيرول, 

 ل.99: 2004أو ابش  د الذي  يالفنفل مف فع مشالل  البحث".ال عب دا  وايرول, 

معلمكك  اللغكك  العر  كك  ومعلم عهكك  الككذي  يدحبككفل فكك  المككداحث  مكك  البحككثويتالككفل مجتمككع 

 ومعلمك    معلمك   ل 44, والبك لغ عكداهمالاب تداي  الالبج   والبج  ل ف  مديجك  المقداايك الالمر  ل

 ل يف ل ذلم.1والجدومال معلم   ل 22وال معلم   ل 22 فاقعال

 (2الجدول)

مدينة المقدادية)المركز(  المدار  االبتدائية فيفي  ومعلماتها اللغة العربيةمعلمي عدد 

 (6222/6222)للعام الدراسي

 المجمفع الالل  عدا المعلم    عدا المعلم  
22 22 44 

 :عينة البحث 

 م  إلَّ المجتمع متج نس إلى حدٍّ م  فك ل الع جك  المم لك  للمجتمكع لك س   لاكروحل ال عالكفل  

وال الع ج  القصدي  ه : "الع ج  الت  يات حه  الب حكث  الع ج  قصدي  , , وايت ح الب حث ب رل

 ل.106: 2004ايت  حا  حرا  لتحق ق اذراض الدحاب  الت  يقفم  ه "العب دا  وايرول, 

البحث م  معلم  اللغ  العر    ومعلم عهك  الكذي  يدحبكفل واشتمله ع ج  البحث  ش مجتمع 

فكككككك  المككككككداحث اب تداي كككككك الالبج   والبجكككككك  ل فكككككك  مديجكككككك  المقداايكككككك الالمر  ل للعكككككك م 

 .معلم   ومعلم   ل 44, والب لغ عداهمالل2019/2020الدحاب ال

الالمديري  الع مك  المفافق   التزم  إلجرادا  البحث مك  الجهك   الماتصك  حصش الب حث

للبجكك   والبجكك  ل فكك  مديجكك   اب تداي كك إااحا  المككداحث لتر  كك  ايكك لى وعر  كك  المقداايكك  و 

الككذي  مكك  معلمكك  اللغكك  العر  كك  ومعلم عهكك  المقداايكك الالمر  ل, و ككذلم المفافقكك   التزمكك  

وذلككم لتقككدير اج  كك عهم علككى فقككرا  اببككتب  ل الككذي أُِعككدَّ لهككذا يدحبككفل فكك  هككذا المككداحث, 

 الغرض.

  :بداة البحث 

الابكككتب  لل  ككك اال لجمكككع المعلفمككك   والب  نككك   المتعلقككك    لبحكككث ويتالكككفل يككك ل الب حث

 واقككع مشككالت  ععلكك م مكك ال الاككع العر كك ل فقككرل  والتكك  عهككدف التعككرف علككى 87اببككتب  لال

وهذا ال)قكرا  عكدوح حكفم  للمرحل  اب تداي   م  وجه  نظر معلم  اللغ  العر    ومعلم عه 

 ايع  :  المشالت 

 ل فقرل . 16مشالت  عرعبع   لمعلمال . أ

 ل فقرل . 15مشالت  عرعبع   لتلم ذال . أ

 ل فقرل . 11مشالت  عرعبع   لمج ها الدحاب  ال .  

 ل فقرل .14مشالت  عرعبع  طرايق التدحيسال .  

 ل فقرل .15  عرعبع   لب ئ  المدحب  المشالت . س

 ل فقرل .  11مشالت  عرعبع   لتقفيمال . ح

 :صدق األداة 
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الصككدق: "هككف قككدحل ابيتبكك ح علككى ق كك ث الشكك د الككذي ُو ككع لق  بكك  فعككت فككت يقكك س شكك ئ   

ل, أي إلَّ األاال قكك احل علككى ق كك ث الظكك هرل التكك  ُوِ ككعه  مكك  408: 1999آير".الالح لكك , 

 ل.59: 1971ق  به الال و ع  والغج م, أجش 

إلَّ يدق أاال البحث شرب أب بك  فك  ابكتعم له  وابعتمك ا علكى مك  عقدمك  مك  معلفمك  , 

و م   ك ل هكدف البك ح    هكف الحصكفم علكى الم يكد مك  ال قك  مك  يكتح   األاوا  التك  

 لب حكثل. لهكذا ايتك ح ا266: 2002 يستعملفنه  لألذكراض التك  و كعه مك  أجلهك الملحم,

عرض فقرا  اببتب  ل على مجمفع  م  المحالم   إل داد آحايهم الصدق الظ هري وذلم  

ل فقرل , و عد جمع اببكتب ن   مك  الابكراد إذ 87ل, حفم يتح   ال)قرا  وه ال2الملحقال

ل فقكرل , 87عمَّ ععديش وإعك ال يك  ذ   عك  ال)قكرا , ولكذلم أُ ق كه ال)قكرا  جم عهك  وهك ال

الظك هري  %ل فك   ر, و عكد أل عحقكق الصكدق70نسب  اع)ك ق المحالمك  ال ألنه  حصله على

 أل اببتب  ل أيبل ج ه ا  للتطب ق.  لتبتب  ل, يرى الب حث

  :ثبات األداة 

يجبغ  ألاال البحث أل عتصف   ل ب  , وب عتصف األاال   ل ب   اب إذا اعطه الجت يا ن)سه  

: 2004سكه العب دا  وايكرول, عحكه الظكروف ن)عطب قه  على ابفكراا ان)سكهم و عجد إع ال

بريقككك  الصكككفح طرايق:الوهجككك ك برايكككق متعكككدال لحسككك أ ال بككك   واشكككهر هكككذا ال ل.129

الابمك م, لأل)ك   رونبك خ بريقك ابيتبك ح,  بريقك  إعك ال, بريقك  التج يك  الجصك)  , المتال فئ 

ل وهكذا 0،76هالمع مش ال ب    طريق  أل)   رونبك خ إذ  لغك ابتادم الب حث ل.147: 1990

 يدم على أل األاال عتمتع  ق م  إلب   ع ل  . 

  :تطبي" األداة 

أجكرى الب حككث المق  لكك  المب شكرل مككع معلمكك  اللغك  العر  كك  ومعلم عهكك  لشكرح أهم كك  البحككث 

واقع مشالت  ععل م م ال الاكع ونت يج  المستقبل  , وم  يترع  عل   م  ففايد    رل لتج وز 

 الامككككككك سل ابكككككككتب ن   فككككككك  يكككككككفم 44, ُوزعكككككككهالاب تداي ككككككك لمرحلككككككك  ا فككككككك  العر ككككككك 

, واُبككترجعه جم عهكك  يككفم معلمكك  اللغكك  العر  كك  ومعلم عهكك ل علككى 12/5/2020المفافككقال

ل يفمك   13ل, وابتغرق عفزيع اببكتب ن   وجمعهك  أ  كر مك ال2/4/2020الام س المفافقال

 للمعلمك  ال)ريك  ل, إلعطك د 2019/2020م  ال)صش الدحاب  ال  ن  م  العك م الدحابك ال

  لعج    على فقرا  اببتب  ل.  والمعلم  

مشكالل  علكى المق ك ث ال تإلك  وه ال والمعلم   المعلم  على عقدير إج      واعتمد الب حث

مشكالت  ععلك م مك ال ل. لق ك ث احجك  اإلج  ك  علكى حي س  , مشكالل  إل نفيك , ب عشكالش مشكالل 

, معلم  اللغ  العر  ك  ومعلم عهك ذل المرحل  اب تداي   م  وجه  نظر الاع العر   لدى عتم

 ل يف ل ذلم.2الجدومالو

 (6الجدول)

 بدائل اإلجابات على بداة الدراسة ودرجتها ومعيار الحكم

 المتفبع الحس    احج  المعفق   مق  ث ل الر 

  5إلى  2،55م   مشالل  حي س   1

   2،52إلى 1،68م  مشالل  إل نفي  2

 1،66ل إلى 1اقش م ال ب عشالش مشالل  5

  :الوسائل اإلحصائية 

ابنحككككراف ل,الT.test-الفبككككع الحسكككك   الفبكككك يش اإلحصكككك ي   ايع  :ال ابككككتادم الب حككككث

 .لAlpha Kronbachs-أل)   رونب خالل.Standard Deviation -المع  حي
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 النتائج وتفسيرها

الاكع العر ك  للمرحلك  اب تداي ك  واقع مشكالت  ععلك م مك ال يهدف البحث إلى التعرف على 

 المعلمك   والمعلمك  , ومك  يكتم إج  ك   م  وجه  نظكر معلمك  اللغك  العر  ك  ومعلم عهك 

المتفبط   الحس     وابنحراف   المع  حي  لعج  ك   فقرا  اببتب  ل ابتادم الب حث على

 أبئل  البحث و  يع : ع 

  :النتيجة المتعلقة بالسؤال األول 

 مشممكالت تعلمميم مممادة الخممط العربممي للمرحلممة االبتدائيممة فممي مممدار  مدينممة  ممما واقممع

 المقدادية)المركز( المرتبطة بالمعلم مك وجهة نظر معلمي اللغة العربية ومعلماتها؟

اُبتادمه المتفبط   الحس     وابنحراف   المع  حي  إلج     ع ج  الدحاب  م  المعلم   

والمعلم  , وُحعبه اإلج     عج زل    م  ابعلى إلى األانى حس  مشالت  ععل م م ال الاع 

ل يف كل 5العر   الكذي عم لك   كش فقكرل مك  فقكرا  اببكتب  ل مك  هكذا المحكفح, والجكدومال

 ذلم. 

 (2الجدول)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات لمحور المشكالت المرتبطة 

 بالمعلم

تسلسل 

الفقرة قبل 

 اإلجابة

ترتيب 

الفقرة بعد 

 اإلجابة

 الفقرة

ط 
س
و
ال

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
لم
ا

بة 
جا
إل
 ا
ير
قد
ت

 

22 2 
قلة عدد معلمي اللغة العربية الذيك 

 العربي.يجيدون تدريس الخط 
6,22 2,22 

مشكلة 

 رئيسية

6 6 
تكليف المعلميك ذوي الخط الجيد باألعمال 

 اإلدارية.
6,22 2,62 

مشكلة 

 رئيسية

2 2 
عدم قدرة المعلم على إثارة الدافعية لدم 

 التالمذة في تعلم الخط العربي.
6,26 2,64 

مشكلة 

 رئيسية

5 6 
قلة استعمال المعلم للتقنيات الحديثة 

 2,55 6,2 التطور في تطوير خط التالمذة.ومواكبة 
مشكلة 

 رئيسية

26 5 
عدم إلمام معلم اللغة العربية بمهارات 

 الخط العربي.
6,44 2,52 

مشكلة 

 رئيسية

25 2 
ضعف اإلعداد الفني في الخط العربي لمعلم 

 اللغة العربية.
6,45 2,22 

مشكلة 

 رئيسية

2 4 

ضجر معلمي اللغة العربية في تعليم مادة 

الخط العربي بسبب كثرة المواد الدراسية 

 التي في عاتقه.

6,42 2,26 
مشكلة 

 رئيسية

22 2 
 يقلة اهتمام المعلم بتشجيع التالمذة ذو

 الخط الجيد.
6,42 2,26 

مشكلة 

 رئيسية

22 2 
عدم قدرة بعض المعلميك خل" جو ايجابي 

 نحو مادة الخط.
6,4 2,26 

مشكلة 

 رئيسية

2 22 
اهمال المعلم للتلميذ الضعيف وعدم 

 .مراعاة الفروق الفردية
6,22 2,2 

مشكلة 

 رئيسية

2 22 
ضعف امتالك معلمي اللغة العربية الخبرة 

 الكافية في تدريس مادة الخط العربي.
6,26 2,26 

مشكلة 

 رئيسية
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تسلسل 

الفقرة قبل 

 اإلجابة

ترتيب 

الفقرة بعد 

 اإلجابة

 الفقرة

ط 
س
و
ال

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
لم
ا

بة 
جا
إل
 ا
ير
قد
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4 26 
عدم وجود حوافز معنوية ومادية للمعلميك 

 2,46 6,55 المبدعيك في الخط العربي.
مشكلة 

 رئيسية

26 22 
قيام بعض المعلميك مك غير ذوي 

 االختصاص بتدريس المادة سداً للشاغر.
6,2 2,42 

مشكلة 

 ثانوية

2 26 

ضعف دور معلم اللغة العربية في تنمية 

ثقافة الخط العربي واالهتمام بالتذوق 

 الجمالي.

6,64 2822 
مشكلة 

 ثانوية

22 25 

لتحسيك الكتابة عدم اهتمام بعض المعلميك 

والخط وعدم اعتبارها وسيلة مك وسائل 

 .التعبير
6,64 2845 

مشكلة 

 ثانوية

6 22 

ضعف إلمام معلمي اللغة العربية بأساليب 

 2,42 6,62 تقويم خط التالمذة.
مشكلة 

 ثانوية

 
 2,24 6,22 متوسط المعدل العام

مشكلة 

 رئيسية

ل إلى التب ي  ف  إج     ع جك  الدحابك  مك  المعلمك   والمعلمك   5عش ر الجت يا ف  الجدومال

 على فقرا  هذا المحفح. 

قل  عدا معلم  اللغ  العر    الذي  يج دول  ل وه :ال1ل على المرعب ال10لذا حصله ال)قرلال

ل وابنحكككككراف 2،95عكككككدحيس الاكككككع العر ككككك ل, ح كككككث  لكككككغ الفبكككككع الحسككككك    لهككككك ال

حسكك   مشككالت  ععلكك م مكك ال الاككع العر كك  مكك ل, وه المشككالل  حي سكك  ل 0،55المع كك حيال

الككذي  ب يج ككدول  والمعلمكك   إلَّ المعلمكك  عل هكك , وهككذا يعجكك   المعلمكك   والمعلمكك  إج  كك   

فك  ععلك م الاكع ونت جك  ذلكم يالكفل اهمك م هكذا المك ال     ع يقك فلعدحيس الاكع العر ك  يشكالل

 .حاادل يع التتمذلعلى وعدم ابهتم م  ه  والذي يجعالس 

ل وه :ال جر معلم  اللغ  العر    ف  ععل م م ال الاع 8ل على المرعب ال6وحصله ال)قرلال

ل 2،85العر    سب    رل المفاا الدحاب   الت  ف  ع عق ل, ح ث  لغ الفبكع الحسك    لهك ال

مشالت  ععل م م ال الاكع العر ك   م ل, وه المشالل  حي س  ل 0،62وابنحراف المع  حيال

حس  إج     المعلم   والمعلم   عل ه , وهذا يعج  إلَّ زيم الحصكص الدحابك   التك  فك  

 عجعلهم يتج هلفل م ال الاع العر  . ومعلم عه    اللغ  العر   ع عق معلم

 كعف إلمك م معلمك  اللغك  العر  ك    بك ل    ل وهك :ال16ل على المرعب ال4وحصله ال)قرلال

ل, 0،89ل وابنحكراف المع ك حيال2،25الفبع الحسك    لهك العقفيم يع التتمذلل, ح ث  لغ 

مشكككالت  ععلككك م مككك ال الاكككع العر ككك  حسككك  إج  ككك   المعلمككك    مككك وه المشكككالل  إل نفيككك ل 

وعحس   أااد التتم كذ عمل   التعل م ف  والمعلم   عل ه , وهذا يعج  إلَّ للتقفيم اهم    ب رل 

 .ف  م ال الاع العر  

ل لمت  ع  ال)قرا  األيرى والتعرف على المتفبط   5لجدومالوم  الممال  اببتع على ا

 الحس     وابنحراف   المع  حي  له  والترع   الذي حصله عل  .  
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 مكك المشككالل  حي سكك ل  ع  ل   نككه إج  كك عهمالالمعلمكك   والمعلمكك م  لككذا فككال ع جكك  البحككث

و ككك ل المتفبكككع العككك م لهكككذا المحكككفح  مشكككالت  ععلككك م مككك ال الاكككع العر ككك  لهكككذا المحكككفح

 ل. 2،65هفال

  :النتيجة المتعلقة بالسؤال الثاني 

  ممما واقممع مشممكالت تعلمميم مممادة الخممط العربممي للمرحلممة االبتدائيممة فممي مممدار  مدينممة

 المقدادية)المركز( المرتبطة بالتلميذ مك وجهة نظر معلمي اللغة العربية ومعلماتها؟

وابنحراف   المع  حي  إلج     ع ج  الدحاب  م  المعلم   اُبتادمه المتفبط   الحس     

والمعلم  , وُحعبه اإلج     عج زل    م  ابعلى إلى األانى حس  مشالت  ععل م م ال الاع 

ل يف كل 4العر   الكذي عم لك   كش فقكرل مك  فقكرا  اببكتب  ل مك  هكذا المحكفح, والجكدومال

 ذلم.

 (6الجدول)

واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات لمحور المشكالت المرتبطة المتوسطات الحسابية 

 بالتلميذ

تسلسل 

الفقرة قبل 

 اإلجابة

ترتيب الفقرة 

 بعد اإلجابة
 الفقرة

ط 
س
و
ال

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
لم
ا

بة 
جا
إل
 ا
ير
قد
ت

 

2 2 
عدم إلمام التلميمذ بمهمارات الخمط العربمي 

 وقواعده.
6,22 2,25 

مشكلة 

 رئيسية

4 6 
عممدم ادراك التلميممذ لقواعممد الخممط العربممي 

 قد يعيقه في تحسيك الخط.    
6,22 2,62 

مشكلة 

 رئيسية

2 2 
إنَّ ممممادة الخمممط  ذةالتالمممماعتقممماد بعمممض 

 ثانوية ال يستفيدون منها مستقبالً.  
6,4 2,55 

مشكلة 

 رئيسية

22 6 
ضعف متابعة اوليماء اممور التالممذة بخمط 

 البيتي. ابنائهم اثناء كتابتهم للواجب
6,26 2,54 

مشكلة 

 رئيسية

6 5 
انعدام حافز المنافسة لدم بعمض التالميمذ 

 مع ذوي الخطوا الجيدة.
6,52 2,46 

مشكلة 

 رئيسية

22 2 
يسممبب فممي  ةذالتالمممعامممل الخجممل لممبعض 

 ضعف الكتابة لديهم.
6,52 2,22 

مشكلة 

 رئيسية

22 4 
بأهميممممة الخممممط  التالمممممذةضممممعف وعممممي 

 العربي.
6,54 2,22 

مشكلة 

 رئيسية

26 2 
ضمممممعف قمممممدرة التالممممممذة علمممممى التخيمممممل 

 والتصور.
6,55 2,22 

مشكلة 

 رئيسية

5 2 
فمي  ةذالتالمميسهم القل" والخوف لبعض 

 رداءة الخط.
6,22 2,2 

مشكلة 

 رئيسية

6 22 
عمممدم ثقمممة التلميمممذ بقدرتمممه علمممى تحسممميك 

 خطه.
6,26 2,42 

مشكلة 

 ثانوية

2 22 
ظمممروف التلميمممذ النفسمممية الفيزيقيمممة قمممد 

 تعيقه في تحسيك خطه.  
6,26 2,42 

مشكلة 

 ثانوية

2 26 
قلمممة حمممما  التلميمممذ فمممي معرفمممة قواعمممد 

 الخط العربي.
6,64 2,45 

مشكلة 

 ثانوية

2 22 
ممممك ممممادة الخمممط  ةذممممنفمممور بعمممض التال

 العربي.
6,62 2,42 

مشكلة 

 ثانوية
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 2,22 6,56 متوسط المعدل العام 
مشكلة 

 رئيسية

ل إلى التب ي  ف  إج     ع جك  الدحابك  مك  المعلمك   والمعلمك   4عش ر الجت يا ف  الجدومال

 على فقرا  هذا المحفح. 

عككدم إلمكك م التلم ككذ  مهكك حا  الاككع العر كك  ل وه :ال1ل علككى المرعبكك ال1لككذا حصككله ال)قككرلال

ل, 0،13المع كككك حيالل وابنحككككراف 2،97ل, ح ككككث  لككككغ الفبككككع الحسكككك    لهكككك الوقفاعككككدا

مشككالت  ععلكك م مكك ال الاككع العر كك  حسكك  إج  كك   المعلمكك    مكك وه المشككالل  حي سكك  ل 

لمك ال وعلكى اب بكه  عكتم عمل ك  التعلك م  إلَّ للاع العر   مه حا  وقفاعكدعل ه ,  والمعلم  

 .  يطهمف  عحس   التتمذل الاع واإللم م  ه  يس عد 

ل,  عف وع  التتم ذ   هم ك  الاكع العر ك وه :الل 8ل على المرعب ال10وحصله ال)قرلال

ل, وه المشالل  حي سك  ل 0،69ل وابنحراف المع  حيال2،38ح ث  لغ الفبع الحس    له ال

إذ يجك  مشالت  ععل م مك ال الاكع العر ك  حسك  إج  ك   المعلمك   والمعلمك   عل هك ,  م 

التعل م ك  وحفكع مسكتفى عفج   الفع  للتتمكذل   هم ك  الاكع العر ك  وعك إل را علكى العمل ك  

 التحص ش الدحاب  لال ف  المفاا الدحاب  .  

ل, م  مك ال الاكع العر ك  التتمذلن)فح  ع  ل وه :ال15ل على المرعب ال6وحصله ال)قرلال

ل, وه المشكالل  إل نفيك ل 0،85ل وابنحراف المع ك حيال2،25ح ث  لغ الفبع الحس    له ال

إذ يجك     المعلمك   والمعلمك   عل هك , مشالت  ععل م مك ال الاكع العر ك  حسك  إج  ك م 

يلق جف ايجك    لكدحث مك ال الاكع العر ك  يسك عد فك  عرذ ك  التتمكذل لهكذا المك ال وعكدم 

 الج)فح مجه .

ل لمت  ع  ال)قرا  األيرى والتعرف على المتفبط   4وم  الممال  اببتع على الجدومال

 الحس     وابنحراف   المع  حي  له  والترع   الذي حصله عل  .  

مشالت  ععل م  م لذا فال ع ج  البحثالالمعلم   والمعلم  ل   نه إج   عهمالمشالل  حي س  ل 

 ل. 2،34م ال الاع العر   لهذا المحفح و  ل المتفبع الع م لهذا المحفح هفال

  :النتيجة المتعلقة بالسؤال الثالث 

  ممما واقممع مشممكالت تعلمميم مممادة الخممط العربممي للمرحلممة االبتدائيممة فممي مممدار  مدينممة

المقداديممة)المركز( المرتبطممة بالمنمماهج الدراسممية مممك وجهممة نظممر معلمممي اللغممة العربيممة 

 ومعلماتها؟

المتفبط   الحس     وابنحراف   المع  حي  إلج     ع ج  الدحاب  م  المعلم    مه  اُبتادِ 

والمعلم  , وُحعبه اإلج     عج زل    م  ابعلى إلى األانى حس  مشالت  ععل م م ال الاع 

ل يف كل 3العر   الكذي عم لك   كش فقكرل مك  فقكرا  اببكتب  ل مك  هكذا المحكفح, والجكدومال

 ذلم.

 

 

 (5لجدول)ا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات لمحور المشكالت المرتبطة 

 ةهج الدراسيابالمن
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2 2 
عدم توفر كتما  منهجمي مقمرر وكراسمة خمط 

 العربي.لمادة الخط 
6,25 2,62 

مشكلة 

 رئيسية

5 6 
اعتمممد واضممعو المنمماهج الدراسممية علممى دمممج 

 مادة اإلمالء بمادة الخط العربي.
6,22 2,26 

مشكلة 

 رئيسية

22 2 

اقتصمممار ممممادة الخمممط علمممى حصمممة واحمممدة ال 

يسممممهم فممممي اعطمممماء الفرصممممة للتلميممممذ فممممي 

 ممارسة الخط وتحسينه.    

6,22 2,6 
مشكلة 

 رئيسية

6 6 

تقتصممممر المنمممماهج الدراسممممية علممممى محاكمممماة 

األنممموذا الخطممي واهمممال الجانممب المهمماري 

 والثقافي لفك الخط العربي.   

6,26 2,66 
مشكلة 

 رئيسية

2 5 
افتقممار المنمماهج الدراسممية لعنصممر التشمموي" 

 واإلثارة لفك الخط العربي.
6,2 2,6 

مشكلة 

 رئيسية

2 2 
للغمممممة  ةج الدراسممممميهاالمنمممممكثمممممرة مقمممممررات 

 العربية.
6,22 2,55 

مشكلة 

 رئيسية

2 4 

تخلو المناهج الدراسمية ممك النمماذا الخطيمة 

التي تدعو التالمذة إلمى التمذوق بجممال الخمط 

 العربي.

6,24 2,2 
مشكلة 

 رئيسية

4 2 
عمممدم تطممموير المنممماهج الدراسمممية وتحمممديثها 

 باستمرار لمواكبة التقدم التكنلوجي.
6,22 2,52 

مشكلة 

 رئيسية

2 2 
عدم وعي واضعي المنماهج الدراسمية بثقافمة 

 فك الخط العربي وقواعده.
6,52 2,22 

مشكلة 

 رئيسية

6 22 
ال تلبمممي المنممماهج الدراسمممية ميمممول ورغبمممات 

 وحاجات التالمذة ومراعاة الفروق الفردية.
6,64 2,45 

مشكلة 

 ثانوية

22 22 
عممممدم مراعمممماة المنمممماهج الدراسممممية للقضممممايا 

 المعاصرة.والموضوعات الدراسية 
6,6 2,42 

مشكلة 

 ثانوية

 2,52 6,24 متوسط المعدل العام 
مشكلة 

 رئيسية

ل إلى التب ي  ف  إج     ع جك  الدحابك  مك  المعلمك   والمعلمك   3عش ر الجت يا ف  الجدومال

 على فقرا  هذا المحفح. 

 عدم عففر  تك أ مجهجك  مقكرح و رابك  يكعل وه :ال1ل على المرعب ال9لذا حصله ال)قرلال

ل, 0،21ل وابنحككراف المع كك حيال2،93 لككغ الفبككع الحسكك    لهكك ال إذل, لمكك ال الاككع العر كك 

مشككالت  ععلكك م مكك ال الاككع العر كك  حسكك  إج  كك   المعلمكك    مكك وه المشككالل  حي سكك  ل 

يحمكش افالك ح  ي ص  م ال الاع العر   مقرح عفافر مجها احاب  مإلَّ عدوالمعلم   عل ه , 

 وقفاعد الاع العر   يجعش المعلم  ع دا  ع  الم ال فالري   وإلق ف   .

عالف المج ها الدحاب   م  الجم ذس الاط   الت  ل وه :ال8ل على المرعب ال1وحصله ال)قرلال

ل 2،68ل, ح ككث  لككغ الفبككع الحسكك    لهكك العككدعف التتمككذل إلككى التككذوق  جمكك م الاككع العر كك 

مشكالت  ععلك م مك ال الاكع العر ك   مك ل, وه المشكالل  حي سك ل 0،6وابنحراف المع  حيال

 فكك  ل)كك  الاككع العر كك  عالمكك   القكك م الجم ل كك إلَّ حسكك  إج  كك   المعلمكك   والمعلمكك   عل هكك , 

اشال م الحروف وعشال تعه  وع يج عه  وحس  عج وح الحكروف والاللمك   وعذو ك  انحج يتك , 
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لكدى التتمكذل مك  يكتم عكرض الجمك ذس  ولقفل جم ل   هكذا ال)ك  يجك  ا كراز ح بك  التكذوق

 الاط   ف  المج ها الدحاب  . 

عككدم مراعكك ل المجكك ها الدحابكك   للقاكك ي  ل وه :ال11ل علككى المرعبكك ال10وحصككله ال)قككرلال

ل وابنحككراف 2،2ل, ح ككث  لككغ الفبككع الحسكك    لهكك الوالمف ككفع   الدحابكك   المع يككرل

مشككالت  ععلكك م مكك ال الاككع العر كك  حسكك   مكك ل, وه المشككالل  إل نفيكك ل 0،89المع كك حيال

كُد المجك ها الدحابك   اب  كر عك إل را    لتقكدم والعفلمك , إج     المعلمك   والمعلمك   عل هك ,  عُعَّ

 ذلم التقدم.لمفا ب   مدحوب وعلى وا ع ه  و ع يطع 

ل لمت  ع  ال)قرا  األيرى والتعرف على المتفبط   3وم  الممال  اببتع على الجدومال

      وابنحراف   المع  حي  له  والترع   الذي حصله عل  .  الحس

مشالت  ععل م  م لذا فال ع ج  البحثالالمعلم   والمعلم  ل   نه إج   عهمالمشالل  حي س  ل 

 ل. 2،68م ال الاع العر   لهذا المحفح و  ل المتفبع الع م لهذا المحفح هفال

  :النتيجة المتعلقة بالسؤال الرابع 

  مشممكالت تعلمميم مممادة الخممط العربممي للمرحلممة االبتدائيممة فممي مممدار  مدينممة ممما واقممع

المقداديممة)المركز( المرتبطممة بطرائمم" التممدريس مممك وجهممة نظممر معلمممي اللغممة العربيممة 

 ومعلماتها؟

مه المتفبط   الحس     وابنحراف   المع  حي  إلج     ع ج  الدحاب  م  المعلم   اُبتادِ 

اإلج     عج زل    م  ابعلى إلى األانى حس  مشالت  ععل م م ال الاع والمعلم  , وُحعبه 

ل يف كل 6العر   الكذي عم لك   كش فقكرل مك  فقكرا  اببكتب  ل مك  هكذا المحكفح, والجكدومال

 ذلم.

 (2الجدول)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات لمحور المشكالت المرتبطة 

 بطرائ" التدريس

ل تسلس

الفقرة قبل 

 اإلجابة

ترتيب 

الفقرة بعد 
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6 2 
تفتقممر ارائمم" التممدريس إلممى دليممل كمرفممد 

 للمعلم في تعليم مادة الخط العربي.  
6,22 2,25 

مشكلة 

 رئيسية

26 6 

تركممز الممدورات التدريبيممة علممى جميممع فممروع 

وتهممممل ارائممم" تعلممميم الخمممط اللغممة العربيمممة 

 العربي.

6,25 2,62 
مشكلة 

 رئيسية

5 2 
ضممعف امكانيممات المدرسممة تممؤثر سمملباً فممي 

 تطوير وتحديث ارائ" تدريس الخط.
6,45 2,52 

مشكلة 

 رئيسية

4 6 
قلممممة تمممموفر وسممممائل وادوات تعلمممميم الخممممط 

 العربي.
6,42 2,26 

مشكلة 

 رئيسية

22 5 

الصمممفية قلمممة مشممماركة التالممممذة باالنشمممطة 

والالصممممممممفية كالمسممممممممابقات والمعممممممممار  

 والجداريات.

6,22 2,52 
مشكلة 

 رئيسية

2 2 
قلممة إقامممة النشممااات المتعلقممة بمممادة الخممط 

 العربي في المدرسة.
6,26 2,54 

مشكلة 

 رئيسية

2 4 
ضممممعف اسممممتخدام االسمممماليب الحديثممممة فممممي 

 تدريس الخط العربي.
6,5 2,56 

مشكلة 

 رئيسية
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2 2 

الممممممدار  إلمممممى الوسمممممائل افتقمممممار معظمممممم 

التعليميمة والتقنيمات الحديثمة فمي تعلميم مممادة 

 الخط العربي.

6,5 2,52 
مشكلة 

 رئيسية

2 2 
عدم إلمام بعض المعلميك بطرائم" التمدريس 

 الخاصة بمادة الخط العربي.
6,62 2,25 

مشكلة 

 رئيسية

6 22 

االسمماليب التممي يعتمممدها المعلممم بعيممدة عممك 

ممممادة الخمممط التشمممجيع والترغيمممب فمممي حمممب 

 العربي.

6,22 2,25 
مشكلة 

 رئيسية

2 22 

ضعف إلمام المعلم بالطريقة االختزالية التي 

تعتمممد علمممى اختمممزال الحممروف بعضمممها ممممك 

 بعض.

6,22 2,26 
مشكلة 

 رئيسية

22 26 
عمممدم االهتممممام بالخطمممة السمممنوية واليوميمممة 

 لمادة الخط العربي.
6,26 2,4 

مشكلة 

 ثانوية

26 22 
الطريقممممة المالئمممممة لقواعممممد عممممدم اختيممممار 

 تحسيك الكتابة والخط لدم التالمذة.
6,2 2,22 

مشكلة 

 ثانوية

22 26 

عدم ادراك بعض المعلميك إنَّ اريقة التأممل 

والنظمممر الكثيمممر إلمممى مفاصمممل الحمممروف فمممي 

العبارة المكتوبة تجعل التلميذ يكسمب مهمارة 

 الكتابة.

6,62 2,42 
مشكلة 

 ثانوية

 2,22 6,55 متوسط المعدل العام 
مشكلة 

 رئيسية

ل إلى التب ي  ف  إج     ع جك  الدحابك  مك  المعلمك   والمعلمك   6عش ر الجت يا ف  الجدومال

 على فقرا  هذا المحفح. 

ع)تقككر برايككق التككدحيس إلككى ال ككش  مرشككد ل وه :ال1ل علككى المرعبكك ال4لككذا حصككله ال)قككرلال

ل وابنحككراف 2،97 لككغ الفبككع الحسكك    لهكك ال إذ ل, للمعلككم فكك  ععلكك م مكك ال الاككع العر كك 

مشككالت  ععلكك م مكك ال الاككع العر كك  حسكك   مكك ل, وه المشككالل  حي سكك ل 0،13المع كك حيال

كُد الكدل ش فك  العمل ك  التعلم ك  ح  ك ل اب بك   إلحشك ا إج     المعلم   والمعلم   عل هك ,  يُعَّ

 المعلم وحبم بريق   صفحل يح ح  اإلج د الدحث. 

 كعف ابكتادام اببك ل   الحدي ك  فك  عكدحيس ل وه :ال8على المرعب ال ل6وحصله ال)قرلال

ل, 0،34ل وابنحكككراف المع ككك حيال2،3ل, ح كككث  لكككغ الفبكككع الحسككك    لهككك الالاكككع العر ككك 

مشككالت  ععلكك م مكك ال الاككع العر كك  حسكك  إج  كك   المعلمكك    مكك وه المشككالل  حي سكك  ل 

  عمل كك  ععلكك م الاككع مكك  ح ككث فكك  ب ككر إلَّ اببكك ل   الحدي كك  لهكك  عكك إل روالمعلمكك   عل هكك , 

 الترذ   وزحع ح  م ال الاع العر   ف  ن)فث التتمذل. 

عككدم ااحاك  عكك  المعلمكك   إلَّ بريقكك  ل وه :ال14ل علككى المرعبكك ال15وحصككله ال)قككرلال

الت مش والجظر الال  ر إلى م) يش الحروف ف  العب حل المالتف   عجعش التلم كذ يالسك  مهك حل 

ل, وه المشكالل  0،85ل وابنحراف المع  حيال2،25الحس    له الل, ح ث  لغ الفبع الالت   

هكذا مشالت  ععل م م ال الاع العر   حس  إج     المعلم   والمعلم   عل ه ,  م إل نفي ل 
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يعجكك  إلَّ الت مككش فكك  الحككروف عجعككش التلم ككذ يالتسكك   عكك  مهكك حا  الاككع ممكك  يككؤاي إلككى 

 عحس   يط   ع  الش .  

ل لمت  ع  ال)قرا  األيرى والتعرف على المتفبط   6الجدومالوم  الممال  اببتع على 

 الحس     وابنحراف   المع  حي  له  والترع   الذي حصله عل  .  

مشالت  ععل م  م لذا فال ع ج  البحثالالمعلم   والمعلم  ل   نه إج   عهمالمشالل  حي س  ل 

 ل.2،33حفح هفالم ال الاع العر   لهذا المحفح و  ل المتفبع الع م لهذا الم

  الخامسالنتيجة المتعلقة بالسؤال  : 

  ممما واقممع مشممكالت تعلمميم مممادة الخممط العربممي للمرحلممة االبتدائيممة فممي مممدار  مدينممة

المقداديممة)المركز( المرتبطممة بالبيئممة المدرسممية ممممك وجهممة نظممر معلمممي اللغممة العربيمممة 

 ومعلماتها؟

المع  حي  إلج     ع ج  الدحاب  م  المعلم   مه المتفبط   الحس     وابنحراف   اُبتادِ 

والمعلم  , وُحعبه اإلج     عج زل    م  ابعلى إلى األانى حس  مشالت  ععل م م ال الاع 

ل يف كل 8العر   الكذي عم لك   كش فقكرل مك  فقكرا  اببكتب  ل مك  هكذا المحكفح, والجكدومال

 ذلم.

 (4الجدول)

ية وترتيب الفقرات لمحور المشكالت المرتبطة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار

 بالبيئة المدرسية

تسلسل 

الفقرة قبل 

 اإلجابة

ترتيب 

الفقرة 

بعد 

 اإلجابة

 الفقرة

ط 
س
و
ال

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
لم
ا

بة 
جا
إل
 ا
ير
قد
ت

 

6 2 
 كثرة اعداد الطلبة في الصفوف الدراسية.

6,22 2,22 
مشكلة 

 رئيسية

22 6 
الواحممدة قممد ال يكممون توزيممع الوقممح للحصممة 

 لممارسة الكتابة بصورة سليمة. اً كافي
6,22 2,26 

مشكلة 

 رئيسية

2 2 
تفتقر البيئمة المدرسمية إلمى التقنيمات الحديثمة 

 كالحاسو  وغيرها.
6,22 2,6 

مشكلة 

 رئيسية

2 6 
اريقممة جلممو  التالمممذة علممى مقاعممدهم قممد ال 

 تجعلهم يمارسون الكتابة بصورة سليمة.  
6,22 2,52 

مشكلة 

 رئيسية

6 5 

عممدم تمموفر األجممواء المناسممبة فممي المدرسممة 

لممارسمممة التالممممذة هوايممماتهم ومنهممما الخمممط 

 العربي.

6,22 2,56 
مشكلة 

 رئيسية

4 2 

المقاعمممد الدراسمممية فمممي الصمممفوف الدراسمممية 

تعيمم" التالمممذة مممك ممارسممة الكتابممة بصممورة 

 جيدة.

6,22 2,42 
مشكلة 

 رئيسية

22 4 

الجيممدة تسممهم فممي إربمماك عممدم تمموفر اإلنممارة 

محاكمماتهم للنممماذا ء التالمممذة فممي الكتابممة بثنمما

 الخطية.  

6,52 2,25 
مشكلة 

 رئيسية

2 2 
قممد ال تسمماعد البيئممة المدرسممية علممى مشمماركة 

 التالمذة باألنشطة الصفية والالصفية.
6,54 2,56 

مشكلة 

 رئيسية

26 2 
قلمممة تممموافر اجهمممزة التبريمممد والتدفئمممة يعيممم" 

 متابعة الكتابة.التالمذة في 
6,54 2,22 

مشكلة 

 رئيسية
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تسلسل 

الفقرة قبل 

 اإلجابة

ترتيب 

الفقرة 

بعد 

 اإلجابة

 الفقرة

ط 
س
و
ال

ي
اب
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ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا

ي
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لم
ا

بة 
جا
إل
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5 22 
عممممدم وجممممود بممممماكك فممممي المدرسممممة إلقامممممة 

 المعار  والمسابقات الخطية.
6,56 2,5 

مشكلة 

 رئيسية

2 22 
عممدم وجممود قاعممة خاصممة لتعلمميم مممادة الخممط 

 العربي.
6,26 2,24 

مشكلة 

 رئيسية

2 26 
عمممدم تممموفر مكتبمممات تحتممموي علمممى كراسمممات 

 وكتب الخط العربي.
6,26 2,42 

مشكلة 

 ثانوية

22 22 
عدم صرف مخصصات ماليمة لمتطلبمات ممادة 

 الخط العربي واألنشطة الخارجية.
6,62 2,42 

مشكلة 

 ثانوية

 2,26 6,2 متوسط المعدل العام 
مشكلة 

 رئيسية

ل إلى التب ي  ف  إج     ع جك  الدحابك  مك  المعلمك   والمعلمك   8عش ر الجت يا ف  الجدومال

 على فقرا  هذا المحفح. 

ل, عكداا الطلبك  فك  الصك)فف الدحابك  أ  كرل ل وه :ال1ل على المرعب ال2لذا حصله ال)قرلال

ل, وه المشكالل  حي سك ل 0،56ل وابنحراف المع ك حيال2،91ح ث  لغ الفبع الحس    له ال

إلَّ ععلك م مشالت  ععل م م ال الاكع العر ك  حسك  إج  ك   المعلمك   والمعلمك   عل هك ,  م 

حت س إلى احش ا وعفج   مستمر مك  المعلكم إلكى التتمكذل وإل   كرل التتمكذل عت  يالاع  طب 

 عمل   التفج   وابحش ا وعقتصر على مح   ل األنمفذس.اايش الصف قد عع ق 

عككدم عككففر اإلنكك حل الج ككدل عسككهم فكك  إح كك ك ل وه :ال8ل علككى المرعبكك ال15له ال)قككرلالوحصكك

ل 2،39ل, ح ث  لكغ الفبكع الحسك    لهك المح   عهم للجم ذس الاط   دالتتمذل ف  الالت    أإلج 

مشالت  ععل م م ال الاكع العر ك   م ل, وه المشالل  حي س  ل 0،63وابنحراف المع  حيال

وهكذا يعجك  إلَّ احكدى شكروب ععلك م الاكع عكفف ر معلمك   عل هك , حس  إج     المعلم   وال

 . اإلن حل الال ف   اايش الصف لتمال  التتمذل م  الالت    الج دل اول اح  ك

عكدم يكرف ماصصك   م ل ك  لمتطلبك   ل وه :ال15ل علكى المرعبك ال10وحصله ال)قكرلال

ل وابنحكراف 2،25 الل, ح ث  لغ الفبع الحس    لهم ال الاع العر   واألنشط  الا حج  

مشككالت  ععلكك م مكك ال الاككع العر كك  حسكك   مكك ل, وه المشككالل  إل نفيكك ل 0،86المع كك حيال

إلَّ الماصصك   الم ل ك  قكد عحكش مشكالل  مك  هذا يعج  وإج     المعلم   والمعلم   عل ه , 

 كك  فاككت  إلككى  الاككع  ح جكك  إلككى ااوا  وق عكك   ي يكك مشككالت  ععلكك م الاككع ألل ععلكك م 

 عال ل ف األنشط  الا حج  . 

ل لمت  ع  ال)قرا  األيرى والتعرف على المتفبط   8وم  الممال  اببتع على الجدومال

 الحس     وابنحراف   المع  حي  له  والترع   الذي حصله عل  .  

ععل م  مشالت  م لذا فال ع ج  البحثالالمعلم   والمعلم  ل   نه إج   عهمالمشالل  حي س  ل 

 ل. 2،6م ال الاع العر   لهذا المحفح و  ل المتفبع الع م لهذا المحفح هفال

  : النتيجة المتعلقة بالسؤال الساد 

  ممما واقممع مشممكالت تعلمميم مممادة الخممط العربممي للمرحلممة االبتدائيممة فممي مممدار  مدينممة

 ومعلماتها؟المقدادية)المركز( المرتبطة بالتقويم مك وجهة نظر معلمي اللغة العربية 

مه المتفبط   الحس     وابنحراف   المع  حي  إلج     ع ج  الدحاب  م  المعلم   اُبتادِ 

والمعلم  , وُحعبه اإلج     عج زل    م  ابعلى إلى األانى حس  مشالت  ععل م م ال الاع 
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ل يف كل 7العر   الكذي عم لك   كش فقكرل مك  فقكرا  اببكتب  ل مك  هكذا المحكفح, والجكدومال

 .ذلم

 (2الجدول)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات لمحور المشكالت المرتبطة 

 بالتقويم

تسلسل 

الفقرة قبل 

 اإلجابة

ترتيب 

الفقرة 

بعد 

 اإلجابة

 الفقرة

ط 
س
و
ال

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
لم
ا

بة 
جا
إل
 ا
ير
قد
ت

 

22 2 
عمليممة التقممويم تكممون محممدودة بسممبب اقتصممار 

 مادة الخط على حصة دراسية واحدة.  
6,22 2,66 

مشكلة 

 رئيسية

2 6 
لم تكك عملية التقويم فاملة بسبب كثرة بعمداد 

 التالمذة في الصف.
6,22 2,5 

مشكلة 

 رئيسية

2 2 
يقتصممر االختبممار علممى ممما انجممزه التلميممذ مممك 

 الجيد.محاكاة األنموذا  ال على الخط 
6,26 2,56 

مشكلة 

 رئيسية

6 6 
يركمممز بعمممض المعلمممميك علمممى تقمممويم االخطممماء 

 االمالئية دون االهتمام بالخط.
6,44 2,22 

مشكلة 

 رئيسية

4 5 
صعوبة قيما  الخمط الجيمد لعمدم وجمود اهمداف 

 تربوية محددة للمادة.
6,4 2,55 

مشكلة 

 رئيسية

2 2 
عممدم اهتممممام بعممض المعلمممميك بعمليممة التقمممويم 

 بسبب رداءة خطهم.
6,65 2,22 

مشكلة 

 رئيسية

2 4 
إهمممال عمليممة التقممويم الفتقممار بعممض المعلممميك 

 لقواعد الخط العربي.
6,62 2,22 

مشكلة 

 رئيسية

5 2 
عمممدم مراعممماة الفمممروق الفرديمممة بثنممماء عمليمممة 

 التقويم.
6,22 2,42 

مشكلة 

 رئيسية

22 2 
ضمممممعف اختيمممممار المعلمممممم ل نمممممموذا الخطمممممي 

 محاكاته في االختبار.المطلو  
6,64 2,22 

مشكلة 

 ثانوية

6 22 
تخلممو عمليممة التقممويم مممك الدقممة بسممبب اختيممار 

 الوقح غير المالئم لدر  الخط.
6,62 2,25 

مشكلة 

 ثانوية

2 22 
تفممماوت معاملمممة المعلمممم للتالممممذة بثنممماء عمليمممة 

 التقويم  
6,22 2,22 

مشكلة 

 ثانوية

 2,55 6,46 متوسط المعدل العام 
مشكلة 

 رئيسية

ل إلى التب ي  ف  إج     ع جك  الدحابك  مك  المعلمك   والمعلمك   7عش ر الجت يا ف  الجدومال

 على فقرا  هذا المحفح. 

عمل   التقفيم عالفل محدوال  سكب  اقتصك ح ل وه :ال1ل على المرعب ال10لذا حصله ال)قرلال

ل وابنحكراف 2،79لهك الل, ح كث  لكغ الفبكع الحسك    م ال الاع على حص  احاب   واحدل

مشككالت  ععلكك م مكك ال الاككع العر كك  حسكك   مكك ل, وه المشككالل  حي سكك  ل 0،44المع كك حيال

وهكذا يعجك  أل  كدول عمل ك  التقكفيم فكت ف يكدل مك  احث إج     المعلم   والمعلم   عل ه , 

 عمل   التقفيم فت ع يذ عمل   التعل م مجراه  السل م.    قدِ فُ  إذالاع 

إهمك م عمل ك  التقكفيم بفتقك ح  عك  المعلمك   ل وه :ال8علكى المرعبك ال ل6وحصله ال)قكرلال

ل, 0،69ل وابنحكراف المع ك حيال2،45 لكغ الفبكع الحسك    لهك الإذ ل, لقفاعد الاع العر  
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مشكككالت  ععلككك م مككك ال الاكككع العر ككك  حسككك  إج  ككك   المعلمككك    مككك وه المشكككالل  حي سككك ل 

لمك م  قفاعكد الاكع العر ك  ل كتمال  مك  يجك  علكى معلكم اللغك  العر  ك  ابوالمعلم   عل ه , 

 إجراد عمل   التقفيم  صفحعه  السل م .

ع)كك و  مع ملكك  المعلككم للتتمككذل أإلجكك د عمل كك  ل وه :ال11ل علككى المرعبكك ال9وحصككله ال)قككرلال

ل, وه المشالل  0،75ل وابنحراف المع  حيال2،17ل, ح ث  لغ الفبع الحس    له الالتقفيم

مشكالت  ععلك م مك ال الاكع العر ك  حسك  إج  ك   المعلمك   والمعلمك   عل هك ,  مك إل نفي ل 

ولتتم عمل   التقفيم  جج ح يج  إلَّ عالفل  صفحل ع ال   ك   جم كع التتمكذل و كدول التم  ك  

   جهم. 

ل لمت  ع  ال)قرا  األيرى والتعرف على المتفبط   7وم  الممال  اببتع على الجدومال

    المع  حي  له  والترع   الذي حصله عل  .  الحس     وابنحراف

مشالت  ععل م  م لذا فال ع ج  البحثالالمعلم   والمعلم  ل   نه إج   عهمالمشالل  حي س  ل 

 ل. 2،82م ال الاع العر   لهذا المحفح و  ل المتفبع الع م لهذا المحفح هفال

ل واحابك  2005ال   كديال  وعت)ق نت يا هذا الدحاب  مع نت يا الدحاب   الس  ق  م ش احاب

, والتكك   عككدوح حككفم يككعف    ومعفقكك   ععلكك م مكك ال الاككع العر كك  فكك  ل2015عبكك ثال

وآيككر يككرعبع    لتلم ككذوالمرحلكك  اب تداي كك , ومكك  هككذا المعفقكك   قسككم مجهكك  يككرعبع  كك لمعلم 

 وابهداف ...الو.   ا الدحاب ه   لمج

 

  :االستنتاجات 

 عفيله الدحاب  إلى اببتجت س ايع : 

إلَّ واقكككع مشكككالت  ععلككك م مككك ال الاكككع العر ككك  للمرحلككك  اب تداي ككك  فككك  مكككداحث مديجككك  

ا ه بكك  السككهالالمعلم, والتلم ككذ, والمجككالمقداايكك الالمر  ل المرعبطكك   جم ككع مجكك ب  الدحا

 تقديرالمشككالل  بريقكك  التككدحيس, والب ئكك  المدحبكك , والتقككفيمل   نككه جم عهكك  و,  والدحابكك 

 لم   والمعلم  . عحي س ل حس  اج     الم

 

 :التوصيات 

   يع :  يفي  الب حث

 ككروحل عفع كك  معلمكك  اللغكك  العر  كك  ومعلم عهكك  علككى عكك حيو الاككع العر كك  وقفاعككدا  .1

 .اوحا  عدحيب   ق م إ م  يتم ومه حاع 

 .اب تداي   تعل م م ال الاع العر   ف  المرحل  عتعلق  عر في  و ع اهداف .2

عاكم جه    ألنشكط  التك  ععك ز مهك حا  و عداا مج ها ي ي   تعل م م ال الاع العر ك إ .5

 . الاع العر  

 ععل م   عس عد المعلم الذي ب يج د الاع  عرض  ت     ج ه ل لاط ب  .أجه ل عفف ر  .4

 المعلمكك   التتمككذلحتككى يمالكك   ي يكك   تعلكك م الاككع العر  ال رابكك  لمصكك اح عككفف ر  .3

 الرجفع إل ه . 

ابهتمكك م   لب ئكك  المدحبكك   وجعلهكك  متيمكك  لتعلكك م مكك ال الاككع العر كك  مكك  يككتم عككفف ر  .6

 الق ع   الا ي   ه .

جعش م ال الاع العر   م ال مستقل  ب عرعبع   ي م ال أيرى, وله  معلم   ي ي    ه   .8

 . وقفاعدا ومعرف   )  الاع العر   لذو يبر
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  المعكك حض والمسكك  ق   الاط كك  لكك حع حوح المج فسكك   كك   عككفف ر أمكك    ي يكك  إلق مكك .7

 التتمذل.

التجفع ف  برايق التدحيس وابب ل   الحدي   م ش الطريق  ابيت ال   وابكلفأ التكذوق  .9

 الجم ل  ف  عمل   ععل م الاع.

 

  :المقترحات 

 ايع :  يقترح الب حث  اجراد

 معلم  اللغ  العر    ومعلم عه .احاب  لمعرف  مدى عفافر مه حا  الاع العر   لدى  .1

 . وابعدااي  المرحل  المتفبط ذا الدحاب  ف  احاب  مم إلل  له .2

 احاب  مم إلل  لهذا الدحاب  ف  المرحل  الج مع  .  .5

 

 المصادر: 

, ااح 17, بالمفجكككك  ال)جكككك  لمدحبكككك  اللغكككك  العر  كككك ل, 2008إ ككككراه م, عبككككد العلكككك مال .1

 المع حف, الق هرل. 

, ااح يكك اح, 2, ب مقدمكك  ا كك  يلككدولل, 2009ا كك  يلككدول , عبككد الككرحم   كك  محمككدال .2

   رو , لبج ل.

, مالتبكك  الككداح العر  كك  للالتكك أ, الاككع العر كك  نشكك ع  وعطككفحال, 2007األلفبك , عكك امال .5

 الق هرل, مصر. 

, ااح الحالمكك  للطب عكك  التقككفيم والق كك ث ,ل1990اإلمكك م, مصككط)ى محمككفا, وآيككرولال .4

  غداا, العراق.والجشر, 

ايككفم عككدحيس العر  كك   كك   الجظريكك  والمم حبكك  ل, 2000البجكك , عبككد ال)تكك ح حسكك ال .3
 ااح ال)الر للطب ع  والجشر والتفزيع, عم ل, األحال.    ,لالالمرحل  األب ب   الدن  

 , ااح القلم, امشق, بفحي .5, بحفم التر    والتعل مل, 2011 الت ح, عبد الالريمال .6

ااح القلككم للطب عكك  والجشككر  ,ل, ن)كك يس الاككع العر كك 1992حككب ال الب كك ع , حسكك  ق بككم .8

 والتفزيع,   رو , لبج ل.

الاككع العر كك  وعطككفحا فكك  العصككفح العب بكك   فكك  ل, 1962الجبككفحي, بككه ل  ي بكك  ال .7
 , مطبع  ال هراد,  غداا, العراق.العراق

 كك   دحيسككه  مجكك ها اللغكك  العر  كك  وبرايككق عل, 2011الجعكك فرل, عبككد السككتم يفبككفال .9
 مالتب  المجتمع العر   للجشر والتفزيع, عم ل, ابحال.  ,الجظري  والتطب ق

وق يع و حف  المؤعمر ال)الكري ل, 1983الجمع   العراق   للعلفم التر في  والج)س  ال .10
 ح يرال، مطبع  الرش ا،  غداا، العراق.    13 - 8،  غداا  2، سابوم للتر في   العرأ

, ااح ال)الكر للجشكر برايكق التكدحيس  ك   التقل كد والتجديكدل, 2010الحريري, حافدلال .11

 والتفزيع, عم ل, ابحال. 

 ,ه حا  اللغك  العر  ك  وعلفمهك المرجع ف  عدحيس مل, 2010الحتق, عل  ب م ال .12

 المؤبس  الحدي   للالت أ,   رو , لبج ل.  

, ااح المسككك رل عصكككم م التعلككك م نظريككك  ومم حبككك  ,ل1999الح لككك , محمكككد محمكككفاال .15

 طب ع  والجشر والتفزيع, عم ل, األحال.لل

اللغك  العر  ك  ل, 2003الدل م , ب  عل  حس  , الفايل , بع ا عبكد الالكريم عبك ثال .14
 , ااح الشروق للجشر والتفزيع, عم ل, األحال. 1, بمج هجه  وبرايق عدحيسه 
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ااح  ,1, س-الجشكك ل, التطككفح -الالت  كك  وفكك  الاككع العر كك ل, 2012ذنككفل, يفبككفال .13

 الجفااح, بفحي , لبج ل, الالفيه. 

ااح  ,2, س-ع حيال   وعطب قلكل    - ععل م الاع العر   والالت   ل, 2012ذنفل, يفبفال .16

 الجفااح, بفحي , لبج ل, الالفيه.

ابعج ه   الحدي   فك   ل,2012الهدى محمد أم م الر  ع , محمد عبد الع ي , وي لل, .18
, ااح ال هراد للجشر والتفزيع, الري ض, 1, ب- قاأُلبس والتطب -عدحيس اللغ  العر    

 المملال  العر    السعفاي . 

برايق ععل م اللغ  العر    للصكف الاك مس  ل,2000الرح م, أحمد حس , وآيرولال .17
 , مطبع  عفنس, العراق, وزاحل التر   .  9, بمع هد المعلم   والمعلم  

 , ااح ال)الر, امشق.2ل, برق عدحيس اللغ  العر   , ب1970الر    , جفا ال .19

, ااح ال)الكر, امشكق, 12ل, بكرق عكدحيس اللغك  العر  ك , ب2009الر    , جكفا ال .20

 بفحي .

 ,أب ب    ف  قفاعد الاع العر   واإلمتد والترق مل, 2012الرواشدل, ح مد ب لمال .21

 ااح الح مد للجشر والتفزيع, عم ل, األحال. 

مكك ال الاككع العر كك  فكك  يككعف    ععلكك م ل, 2005ال   ككدي, ج بككم يكك اق حمككفاال .22
, حبكك ل  م جسككت ر ذ ككر مجشككفحل, ج معكك   غككداا,  ل كك  ا كك  المرحلكك  اب تداي كك  فكك   غككداا

 حشد,  غداا, العراق. 

  ككف نعلككم الاككع العر كك  لككل احابكك  ع حيا كك  فج كك  عر فيكك  ل, 2008زحيككق, معككروفال .25
 , ااح ال)الر, امشق, بفحي . 2, بونم ذس عطب ق  

مجككك ها البحكككث  ,ل1971ه م, والغجككك م, محمكككد أحمكككدالاال و عككك , عبكككد الجل كككش ا كككر .24
 , مطبع  الع ن ,  غداا.التر في

مالتبك  ال)كتح  ,برايكق عكدحيس اللغك  العر  ك , ل2011الس) ب) , عبد الرحم  إ كراه مال .23

 للجشر والتفزيع,  فيه. 

, اله ئك  الع مك  السكفحي  للالتك أ, اللغك  وعحكدي   العصكرل, 2007الس د, محمفا أحمدال .26

 بفحي .امشق, 

، الكداح المصكري  ععل م اللغ  العر        الجظريك  والتطب كقل, 1992شح ع ، حس ال .28

 اللبج ن  .

عقفيم مستفى بلبك  قسكم اللغك  العر  ك  المرحلك  ل, 2010شريف, عم ا ج بم أم  ال .27
, حبك ل  الرا ع  ف   ل    التر    األب ب   ف  الاع العر   و جك د  رنك ما عكدحيب  لهكم

 جشفحل,  ل   التر    األب ب  , ج مع     ش,    ش, العراق. م جست ر ذ ر م

عدحيس العر    ف  التعل م الع م ل، 2001بع م ، حشدي أحمد, ومج ع, محمد الس دال .29
 ، ااح ال)الر العر  ، الق هرل, مصر.نظري   وعج حأ

المهك حا  القراي ك  والالت   ك  ل, 2009ع شفح, حاع  ق بم, ومقدااي, محمد فاريال .50
, ااح المسكك رل للجشككر والتفزيككع والطب عكك , 2, ب - وابككتراع ج  عه ق عدحيسككه  برايكك -

 عم ل.   

أب ل   عدحيس اللغك  العر  ك  ل, 2010ع شفح, حاع  ق بم, والحفامدل, محمد فؤااال .51
 , ااح المس رل للجشر والتفزيع والطب ع , عم ل, ابحال.  2, ب    الجظري  والتطب ق

الالت  ك  والاكع فك  المرحلك  اب تداي ك  مك  وجهك   معفق   عحس  ل, 2015عب ث,ال .52
 ,  غداا, العراق.21,  احاب  مجشفحل ف  مجل  احاب   عر في , العدانظر المعلم  
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, ااح الت   كك  مكك  الجشكك ل إلككى التككدحيسالمهكك حا  الل, 2010عبككد البكك حي, مكك هر شككعب لال .55

 المس رل للجشر والتفزيع والطب ع , عم ل, ابحال. 

عداا المعلم   فك  ابب ب   لتحس   مج ها إالمب ا  ل, 1983مفايالعبد المج د، ح .54
  غداا, العراق.، العراق

, ااح البحكث العلمك  م)هفمك  وأاواعك  وأبك ل ب  ,ل2004عب دا , ذوقك ل, وآيكرولال .53

 , عم ل, األحال.7ال)الر, ب

نش ل وعطفح الالت  ك  الاط ك  العر  ك  واوحهك  ال قك ف  ل, 1970ع) ) , ففزي ب لمال .56
 و  ل  المطبفع  , الالفيه.   ,جتم ع واب

, حاجعكك  ونقحكك  عبككد المككجعم جكك مع الككدحوث العر  كك ل, 1995الغتي جكك , مصككط)ىال .58

 ,   رو , لبج ل. 27, ب2ي) ج , المالتب  العصري , س

, برق التدحيس ف  القرل الفاحكد والعشكري ل, 2003فرس, عبد اللط ف    حس  ال .57

 عم ل, ابحال.  ااح المس رل للجشر والتفزيع والطب ع ,

, ااح الالتك  الافيديك , 5, سيكبل األعشكىل, 1914القلقشكجدي, أ ك  العبك ث أحمكدال .59

 الق هرل, مصر. 

ج يكرل الكفحا  ,ععلك م –جم ل ك    -ر   عك حيو الاع العل, 2010قجديش,  م م حس  ال .40

 للجشر والتفزيع, الق هرل, مصر. 

عطب ق كك  فكك  ععلكك م اللغكك  احابكك   عحل ل كك  ومفاقككف , ل2001قككفحل, حسكك   بككلم لال .41
 , مالتب  األنجلف المصري .3, بالعر    والدي  اببتم 

اب تداي كك   عككدحيس اللغكك  العر  كك    لمرحلكك ل, 1984مجكك وح, محمككد يككتح الككدي ال .42
 ااح القلم للطب ع  والجشر والتفزيع, الالفيه.   ,ُأبس  وعطب ق ع 

, ااح -الجظريك  والتطب كق-العر  ك عكدحيس فجكفل اللغك  ل, 2009مد فح, عل  احمكدال .45

 المس رل للجشر والتفزيع والطب ع , عم ل, ابحال.

, 5, ببرايق التدحيس الع م ل, 2008مرع , عفف ق أحمد, والح ل , محمد محمفاال .44

 ااح المس رل للجشر والتفزيع والطب ع , عم ل, ابحال. 

, ااح المس رل الج)س الق  ث والتقفيم ف  التر    وعلم ,ل2002ملحم, ب م  محمفاال .43

 للجشر والتفزيع, عم ل, األحال. 

احابك  مق حنك  عك  الاكع العر ك  فك  مكداحث ل, 1983الفااي، محمد حسك  يكفنسال .46
 ،  غداا، العراق.  ابقط ح العر   

 , مطبع  الع ن ,  غداا, العراق.ال)ب د اللغ  العر   ل, 1977الفحا, جفاا ام  ال .48

, مطبعكك  وزاحل التر  كك ,  غككداا, ابكك  اب تداي كك مككجها الدح ,ل1991وزاحل التر  كك ال .47

 العراق.

 

 

 

 

 

 

 :"المالح 

 ل1الملحقال
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 مشالت  ععل م م ال الاع العرأمج ب  

 المج م األوم: مشالت  مرعبط    لمعلم. 

 ال)قرل  
مشالل  

 حي س  

مشالل  

 إل نفي 

ب 

عشالش 

 مشالل 

1 
  عف اوح معلم اللغ  العر    ف  عجم   إلق ف  الاع العر  

 وابهتم م   لتذوق الجم ل .
   

    عالل ف المعلم   ذوي الاع الج د   ألعم م اإلااحي . 2

5 
 ككعف امككتتك معلمكك  اللغكك  العر  كك  الابككرل الال ف كك  فكك  

 عدحيس م ال الاع العر  .
   

4 
 كككعف إلمككك م معلمككك  اللغككك  العر  ككك    بككك ل   عقكككفيم يكككع 

 التتمذل.
   

3 
للتقج كك   الحدي ك  ومفا بكك  التطككفح فكك  قلك  ابككتعم م المعلككم 

 عطفير يع التتمذل.
   

6 
 ككجر معلمكك  اللغكك  العر  كك  فكك  ععلكك م مكك ال الاككع العر كك  

  سب    رل المفاا الدحاب   الت  ف  ع عق .
   

8 
عكدم وجككفا حككفاف  معجفيكك  وم ايكك  للمعلمكك   المبككدع   فكك  

 الاع العر  .
   

7 
وعكككدم مراعككك ل ال)كككروق اهمككك م المعلكككم للتلم كككذ الاكككع ف 

 .ال)راي 
   

9 
عدم قدحل المعلم على إإلك حل الدافع ك  لكدى التتمكذل فك  ععلكم 

 الاع العر  .
   

10 
قل  عدا معلم  اللغك  العر  ك  الكذي  يج كدول عكدحيس الاكع 

 العر  .
   

11 
عدم اهتمك م  عك  المعلمك   لتحسك   الالت  ك  والاكع وعكدم 

 التعب راعتب حه  وب ل  م  وب يش 
   

    عدم إلم م معلم اللغ  العر     مه حا  الاع العر  . 12

    الاع الج د.  يقل  اهتم م المعلم  تشج ع التتمذل ذو 15

14 
ق كك م  عكك  المعلمكك   مكك  ذ ككر ذوي ابيتصكك ص  تككدحيس 

 الم ال بدا  للش ذر.
   

     عف اإلعداا ال)ج  ف  الاع العر   لمعلم اللغ  العر   . 13

    عدم قدحل  ع  المعلم   يلق جف ايج    نحف م ال الاع.  16

 المج م ال  ن : مشالت  مرعبط  التلم ذ

 ال)قرل  
مشالل  

 حي س  

مشالل  

 إل نفي 

ب 

عشالش 

 مشالل 

    عدم إلم م التلم ذ  مه حا  الاع العر   وقفاعدا.  1

    عدم إلق  التلم ذ  قدحع  على عحس   يط .  2

    قل  حم ث التلم ذ ف  معرف  قفاعد الاع العر  .  5

   انعككدام حكك ف  المج فسكك  لككدى  عكك  التتم ككذ مككع ذوي  4
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 ال)قرل  
مشالل  

 حي س  

مشالل  

 إل نفي 

ب 

عشالش 

 مشالل 

 الاطفب الج دل. 

    يسهم القلق والافف لبع  التتم ذ ف  حاادل الاع.  3

    ن)فح  ع  التتم ذ م  م ال الاع العر  .  6

8 
عككدم ااحاك التلم ككذ لقفاعككد الاككع العر كك  قككد يع قكك  فكك  

 عحس   الاع.    
   

7 
ظروف التلم كذ الج)سك   ال)  يق ك  قكد عع قك  فك  عحسك   

 يط .  
   

9 
اعتق ا  ع  التتم ذ إلَّ م ال الاع إل نفي  ب يسكت) دول 

 مجه  مستقبت .  
   

     عف وع  التتم ذ   هم   الاع العر  .  10

11 
 عف مت  ع  اول ك د امكفح التتمكذل  اكع ا جك يهم اإلجك د 

  ت  تهم للفاج  الب ت . 
   

     عف قدحل التتمذل على التا ش والتصفح. 12

15 
ع مش الاجش لبع  التتم ذ يسب  فك   كعف الالت  ك  

 لديهم.
   

 مشالت  مرعبط    لمج ها الدحاب  . المج م ال  لث: 

 ال)قرل  
مشالل  

 حي س  

مشالل  

 إل نفي 

ب 

عشالش 

 مشالل 

1 
عالكككف المجككك ها الدحابككك   مككك  الجمككك ذس الاط ككك  التككك  عكككدعف 

 التتمذل إلى التذوق  جم م الاع العر  . 
   

2 
عقتصككر المجكك ها الدحابكك   علككى مح  كك ل األنمككفذس الاطكك  

 واهم م الج ن  المه حي وال ق ف  ل)  الاع العر  .   
   

5 
عدم وع  وا ع  المج ها الدحاب     ق ف  ف  الاع العر ك  

 وقفاعدا. 
   

4 
ب علب  المج ها الدحابك   م كفم وحذبك   وح جك   التتمكذل 

 ومراع ل ال)روق ال)راي . 
   

3 
اعتمد وا عف المج ها الدحاب   على اما م ال اإلمتد  م ال 

 الاع العر  . 
   

    للغ  العر   .  ا الدحاب مقرحا  المج ه   رل 6

8 
عككدم عطككفير المجكك ها الدحابكك   وعحككدي ه    بككتمراح لمفا بكك  

 التقدم التالجلفج .
   

7 
افتق ح المج ها الدحاب   لعجصر التشفيق واإلإلك حل ل)ك  الاكع 

 العر  . 
   

9 
عككدم عككففر  تكك أ مجهجكك  مقككرح و رابكك  يككع لمكك ال الاككع 

 العر  . 
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 ال)قرل  
مشالل  

 حي س  

مشالل  

 إل نفي 

ب 

عشالش 

 مشالل 

10 
عكككدم مراعككك ل المجككك ها الدحابككك   للقاككك ي  والمف كككفع   

 الدحاب   المع يرل. 
   

11 
اقتصكك ح مكك ال الاككع علككى حصكك  واحككدل ب يسككهم فكك  اعطكك د 

 ال)ري  للتلم ذ ف  مم حب  الاع وعحس ج .    
   

 مشالت  مرعبط   طرايق التدحيس. المج م الرا ع: 

 ال)قرل  
مشالل  

 حي س  

مشالل  

 إل نفي 

ب 

عشالش 

 مشالل 

1 
عدم إلمك م  عك  المعلمك    طرايكق التكدحيس الا يك   مك ال 

 الاع العر  . 
   

2 
ابب ل   الت  يعتمده  المعلم  ع كدل عك  التشكج ع والترذ ك  

 ف  ح  م ال الاع العر  . 
   

    قل  إق م  الجش ب   المتعلق   م ال الاع العر   ف  المدحب . 5

4 
ع)تقر برايق التدحيس إلى ال ش  مرشد للمعلم ف  ععل م مك ال 

 الاع العر  .  
   

3 
 ككعف امال ن كك   المدحبكك  عككؤإلر بككلب   فكك  عطككفير وعحككديث 

 برايق عدحيس الاع. 
   

     عف ابتادام ابب ل   الحدي   ف  عدحيس الاع العر  . 6

    قل  عففر وب يش وااوا  ععل م الاع العر  .  8

7 
 ككعف إلمكك م المعلككم   لطريقكك  ابيت ال كك  التكك  ععتمككد علككى 

 ايت ام الحروف  عاه  م   ع . 
   

9 
افتقككك ح معظكككم المكككداحث إلكككى الفبككك يش التعل م ككك  والتقج ككك   

 الحدي   ف  ععل م م ال الاع العر  . 
   

    عدم ابهتم م   لاط  السجفي  وال فم   لم ال الاع العر  . 10

11 
التتمكككككذل   بنشكككككط  الصككككك)   والتيككككك)   قلككككك  مشككككك ح   

   لمس  ق   والمع حض والجداحي  .
   

12 
عر كك  الككدوحا  التدحيب كك  علككى جم ككع فككروع اللغكك  العر  كك  

 وعهمش برايق ععل م الاع العر  . 
   

15 

عدم ااحاك  ع  المعلم   إلَّ بريقك  الت مكش والجظكر الال  كر 

عجعككش التلم ككذ إلككى م) يككش الحككروف فكك  العبكك حل المالتف كك  

 يالس  مه حل الالت   .

   

14 
عدم ايت  ح الطريق  المتيمك  لقفاعكد عحسك   الالت  ك  والاكع 

 لدى التتمذل.
   

 

 

 مشالت  مرعبط  الب ئ  المدحب  . المج م الا مس: 
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 ال)قرل  
مشالل  

 حي س  

مشالل  

 إل نفي 

ب 

عشالش 

 مشالل 

    عدم وجفا ق ع  ي ي  لتعل م م ال الاع العر  .  1

    عداا الطلب  ف  الص)فف الدحاب  .   رل أ 2

    عدم عففر مالتب   عحتفي على  راب   و ت  الاع العر  .  5

4 
عككدم عككففر األجككفاد المج بككب  فكك  المدحبكك  لمم حبكك  التتمككذل 

 هفاي عهم ومجه  الاع العر  . 
   

3 
عدم وجفا أم    ف  المدحبك  إلق مك  المعك حض والمسك  ق   

 الاط  . 
   

6 
ع)تقكككر الب ئككك  المدحبككك   إلكككى التقج ككك   الحدي ككك    لح بكككفأ 

 وذ ره . 
   

8 
المق عككد الدحابكك   فكك  الصكك)فف الدحابكك   عع ككق التتمككذل مكك  

 مم حب  الالت     صفحل ج دل. 
   

7 
بريق  جلفث التتمذل على مق عدهم قكد ب عجعلهكم يم حبكفل 

 الالت     صفحل بل م .  
   

9 
قد ب عس عد الب ئ  المدحب   علكى مشك ح   التتمكذل   ألنشكط  

 الص)   والتي)  .
   

10 
عدم يرف ماصصك   م ل ك  لمتطلبك   مك ال الاكع العر ك  

 واألنشط  الا حج  . 
   

11 
لمم حبكك   الفاحككدل قككد ب يالككفل   ف كك   قككه للحصكك  عفزيككع الف

 الالت     صفحل بل م . 
   

12 
قلكك  عككفافر اجهكك ل التبريككد والتدفئكك  يع ككق التتمككذل فكك  مت  عكك  

 الالت   . 
   

15 
عدم عففر اإلن حل الج دل عسكهم فك  إح ك ك التتمكذل فك  الالت  ك  

 مح   عهم للجم ذس الاط  .   دأإلج 
   

 مشالت  مرعبط    لتقفيم. المج م الس اث: 

 ال)قرل  
مشالل  

 حي س  

مشالل  

 إل نفي 

ب 

عشالش 

 مشالل 

1 
لكم عالكك  عمل كك  التقككفيم شكك مل   سككب    ككرل أعككداا التتمككذل فكك  

 الصف.
   

2 
عالف عمل   التقفيم م  الدق   سب  ايت  ح الفقه ذ ر المتيكم 

 لدحث الاع. 
   

5 
التقكككفيم  سكككب  حاادل عكككدم اهتمككك م  عككك  المعلمككك    عمل ككك  

 يطهم.
   

4 
ير كك   عكك  المعلمكك   علككى عقككفيم ابيطكك د ابمتي كك  اول 

 ابهتم م   لاع. 
   

    عدم مراع ل ال)روق ال)راي  أإلج د عمل   التقفيم.  3

   إهمكك م عمل كك  التقككفيم بفتقكك ح  عكك  المعلمكك   لقفاعككد الاككع  6
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 ال)قرل  
مشالل  

 حي س  

مشالل  

 إل نفي 

ب 

عشالش 

 مشالل 

 العر  .

8 
يعف   ق  ث الاع الج كد لعكدم وجكفا اهكداف عر فيك  محكدال 

 للم ال. 
   

7 
يقتصر ابيتب ح على مك  انجك ا التلم كذ مك  مح  ك ل األنمكفذس  

 ب على الاع الج د. 
   

    ع) و  مع مل  المعلم للتتمذل أإلج د عمل   التقفيم   9

10 
عمل   التقفيم عالكفل محكدوال  سكب  اقتصك ح مك ال الاكع علكى 

 حص  احاب   واحدل.  
   

11 
 عف ايت  ح المعلم لألنمفذس الاط  المطلفأ مح   عك  فك  

 ابيتب ح. 
   

 

 ( 6الملح")

 ابم د المحالم  

 مفقع العمش اببم اللق  العلم 

 اي لى ل   التر   / المقداا/ ج مع   حي ض حس   عل  أ. ا

  ل   التر   / المقداا/ ج مع  اي لى ج بم محمد عل  يلف أ. ا

  ل   التر    ابب ب  / ج مع  اي لى م جى علفال الجشعم  . اأ

  ل   التر    ابب ب  / ج مع  اي لى حم د ه اي حايد ا. أ. م

 ري  الع م  لتر    اي لىيالمد عفااحس  فهد  . ام

 ري  الع م  لتر    اي لىيالمد فتح  حمدي لط ف م. م

 ري  الع م  لتر    اي لىيالمد احمد    د احمد م. م

 

 

 

 

 

 

 

 


