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 : الملخص

اللغة العربيّة هي لغة اإلسالم وثقافتنا اإلسالمية، وهي لغة البالد العربيّة، لغة      

عالمية حية، امتزجت ثقافتنا وآدابنا بها امتزاًجا كاماًل حتى ال نستطيع أن نفهم األدب 

مملوءة بالمفردات  ةالفارسي إال بعد تعلّم اللغة العربيّة، ألّن لغتنا الفارسي

تعليم هذه اللغة في مدارس  الدستور من 02ربيّة. فلهذا أوجبت مادة والمصطلحات الع

التعليم والتعلّم هو الكتاب، و  أهم المؤثرات على  واندّل على أهميتها. ي اوهذ ،ايران

المعلّم، والتلميذ، واألسرة. ولكّل واحد منها خصائص ووظائٌف؛ وهذا البحث يقوم 

وقف البحث على عدة م للغة العربيّة، و التعلّ  التعليم  بتقييم دور كّل واحد منها في

يستفيد من الطرائق المختلفة في  المعلّم ال يتكلّم باللغة العربيّة  وال  مشكالت منها ان

بها، التدريس، والتلميذ ليس عنده الرغبة في تعلّم اللغة العربيّة، واألسرة ال تهتّم 

وتعلّمها في  تعليم اللغة العربية، فمشروع العيوب المنهجيةوالكتاب أيضاً فيه بعض 

 قترح أساليبننهاية العبر المعطيات العلمية الحديثة. وفي  ايران قديم البّد من تحديثه

إليجاد الميل و وصوال دارس، مفيدةً لتفعيل مشروع تعليم وتعلّم اللغة العربيّة في الم

 وإصالح طرائق التدريس عند المعلّمين.  واسرهمتعلّمها عند التالميذ  فيالرغبة 
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Abstract : 

Arabic, is the language of Islam, our Islamic culture and 

Arabic countries. It’s a live & universal language and it mixed 

our culture & our literature completely; insofar as we can’t 

realize Persian literature without learning Arabic; because our 

Persian language is full of Arabic words an terms. So the 16 

clause of our’s Constitution has forced learning Arabic. And this 

is the best reason to learn Arabic language. Book, teacher and 

mailto:esrahnani@yahoo.com


  6102لسنة  كانون االولوالستون . لثامن .........العدد ا...................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq                                                              

 

-82- 
 

student are the most important effective factors in teaching and 

learning. And each of them have features and functions. This 

article will explain the role of each of them in the teaching and 

learning Arabic. The research concluded that the teacher does 

not speak Arabic and do not use different teaching methods. The 

student is not interested in learning Arabic, The family also does 

not consider it and The book also has flaws. After Arabic 

language teaching and learning projects in Iran are old and in 

need of modernization.  At the end this article propose some 

useful methods for teaching & learning Arabic in schools and 

creating incentives for students and their families and improving 

the t methods of teaching Arabic. 

 

 : المقّدمة

ا منذ بزوغ اإلسالم في بالد اللغة العربيّة هي لغة اإلسالم و بدأ تعلّمها و تعليمه    

دّل علی أهمية هذه اللغة، ألنها هي لغة تهذا التعليم من جانب اإليرانيين . و فارس 

فهًما للدين  انصبوا على تعلمها، لهذا دين االسالم اعتنقوا  قد اإلسالم، و اإليرانيون

ونعلّم اللغة العربيّة في و اآلن بعد أربعة عشر قرناً نتعلّم  ، الجديد الذي اعتنقوه

وقدرات المهم في تعليم اللغة هو التعّرف علی مبادئ التعليم، و، المدارس االيرانية

اللغة العربيّة. فلهذا يجب  وخصوصاً لغة، ال  و اكتساب فنون تعليم ومهارات التلميذ

الثالثة المهمة المؤثّرة في تعليم اللغة العربيّة  مورعلى المعلّم أن يتعّرف على اال

هناك وال بد من القول ان وهي: المعلّم، والتلميذ، والكتاب وخصائص كل واحد منها. 

أهمها: عدم الرغبة أساسية في سبيل تعليم اللغة العربيّة في مدارسنا. ومن  صعوبات

في تعلّمها من جانب التالميذ، وعدم استيعاب الكتاب على بعض مهارات اللغة نحو: 

ثيرة، وعدم التقّدم في تعليم اللغة العربيّة في ايران مع بذل جهوٍد ك  المحادثة وعدم

 . في هذا االمر اهتمام األسرة 

 

 مشكلـة البحث وأسئلته:
المكدارس الثانويكة لتكي تواجكه تعلكيم اللغكة العربيكة فكي ال شك أن إبراز المشككالت ا    

 تساهم في تحسين  صورتها عند أبناء اإليرانيين . اإليرانية

لذا يحاول هذا البحكث إيجكاد حلكول للمشككالت التكي تقكف عائقكاً أمكام عمليكة تعلكيم       

الطككالب ، وتمثككل عقبكة تحككول دون تعلككم اإليرانيككةاللغكة العربيككة فككي المكدارس الثانويككة 

ل لهذه اللغة وإجادتهم لها على المستوى المطلوب منهم. مكن خكالل اإلجابكة عكن السكؤا

 :تي المحوري اال

الرغبة إلى تعلّم اللغة العربيّة؟ ما خصائص الكتاب السلبيّة في تعليم   علّة عدمما 

 تاب؟ مالّم، أو التلميذ أو الكاللغة؟ هل المشاكل الموجودة في تعلّم اللغة يرجع إلى المع
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المعايير العلمية للمعلم، والتلميذ،  لغة العربية عند التالميذ؟  مادور األسرة في تعلّم ال

 والكتاب لتعليم اللغة العربية؟

تعليم وتعلّم اللغة العربية التي ترافق : دراسة المشاكل و العوائق الدراسات السابقة

بعض الباحثين إلى  انصب اهتمامضوع مهّم و جدير بالبحث، لهذا في ايران مو

 البحث عنه، مثل:

دراسة قلّة الرغبة و ضعف الميل إلى درس »الدكتور خاقاني واآلخرون بحثوا عن  -

، الربيع 5، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية و آدابها، العدد «العربي عند التالميذ

إلى دراسة و تحليل قلّة  وقد تطرق الباحثون الى دراسةش. .ـه0835و الصيف 

 الرغبة في تعلّم اللغة العربية كلغة ثانية عند التالميذ في المدارس الثانوية.

دوست راد عن )المشكاكل الموجكودة لكتعلّم اللغكة العربيكة فكي  دراسة سيده زهرا حق  -

المرحلة الثانوية من وجهة نظكر التالميكذ و المعلمكيني فكي منطقكة شكميرانات طهكران. 

، واعتمكدت فكي المرحلكة الثانويكةلدراسة إلى التعرف على تعليم اللغكة العربيكة هدفت ا

على األسلوب المسحي ، وتكّون مجتمع الدراسة مكن التالميكذ ومعلمكي اللغكة العربيكة، 

توصلت إلى نتكائ  منهكا: تكدني مسكتوي التالميكذ فكي اللغكة العربيكة وضكعف الكزاد وقد 

لمعمككول بككه حاليككا فككي هككذه المرحلككة ال يناسككب ومقككرر اللغككة العربيككة اثككم ان اللغككوي، 

 التالميذ، وال يحقق رغباتهم وذلك لبعد محتواه عن بيئة التلميذ وعن محيطه الثقافي .

مصادر الخلل في تعليم اللغة العربية في »دراسة حجت رسولی بحث عن  -

ي، 87-83، و نشرت في مجلة بحوث العلوم اإلنسانية، العددان )«الجامعات اإليرانية

: الطالب،  تية لبحث عبر المحاور األربعة االه.ش. ويتطرق إلى ا0838سنة 

 األستاذ، والمنه  الدراسي ووسائل التعليم.

تعليم اللغة العربية في ايران )دراسة »نبي أحمدي و علي سليمي عن  بحث محمد  -

الخامس،  ، مجلة إضاءات نقدية، السنة الثانية، العدد«نقدية في أهدافها و مناهجهاي

لتعليم اللغة العربية في سعى إلى دراسة األساليب السائدة . هذا البحث ي0830ربيع 

الجامعات اإليرانية و يصل بأنها قديمة بالنسبة لألساليب المتطورة في مجال تعليم 

 رها في الجامعات اإليرانية.يتطوالعمل على اللغة الثانية في العالم، فيجب 

هموم و إشكاليات تعليم اللغة العربية في إيران »، عن آبادي دراسة حسين شمس -

 .DINAMIKA ILMU Vol «)بذل المجهود نحو تفعيل اللغة العربية في ايراني

16 No. 1, 201 هو أيًضا يبحث عن اإلشكاليات المهّمة لتعليم و تعلّم اللغة العربية .

 والخريجين.في الجامعات اإليرانية بالنسبة لألساتذة، والطالب، 

 

 منهجية البحث: 

مسحٌي، ومجتمع الدراسة يشمل کل التالميذ  -هذا البحث وظيفٌي هدفاً ومنهجه وصفيٌ 

والتلميذات من السنة الثالثة فی فرع اآلداب والعلوم اإلنسانية للمرحلة الثانوية من 

ي تلميًذا من مجتمع 066لمحافظة کهکيلوية و بويراحمد. اخترنا )« لوداب»منطقة 

الدراسة اعتماًدا علی طرق اختيار العينة العشوائية. ثّم بعد تصميم االستبانات حسب 

العوامل المؤثرة األربعة )المعلم، التلميذ، الکتاب، األسرةي في مشروع التعليم 

، ثم تحليل اإلجابات بعد استخراج النسب والتعلّم، وّزعناها بين التالميذ و التلميذات
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اً لتحليل النتائ  ثم شرحها وتفسيرها إلعطاء ما تستحق من المئوية حتى تكون أساس

 وصف أو حكم .

 فرضيات البحث:

 مؤثرة في تعلّم اللغة العربية و تعليمها في المدارس اإليرانية.هناك عوامل أربعة  -

ان محتوى الكتاب المدرسي يؤثر في تعلم اللغة العربية وايجاد الرغبة في التعلم عند -

 التالميذ 

اللغة العربية من خالل تحدثهم باللغة العربية التمّكن العلمي لدى المعلمين في درس  -

 يؤثر في ايجاد رغبة التعلم .

بيئة األسرة وتعّرفها على أهمية ومكانة اللغة العربية تؤثر في تعلّم اللغة العربية  -

 لدى التالميذ.

و متأثٌر من األجزاء الثالثة التلميذ ركن أساسي في مربع تعلّم اللغة العربية، وه -

 األخرى في المربع.

 

 :أهمية البحث

تدرس اللغة العربية في المدارس اإليرانية من السنة األولی اإلعدادية إلی نهاية     

المرحلة الثانوية، أي تستمر هذه المشروع في المدارس اإليرانية ست سنوات ولکّن 

سية اليتمّکن من قراءة النصوص العربية التلميذ اإليراني بعد انتهاء السنوات الدرا

وفهمها أو المحادثة باللغة العربية، مع أّن هؤالء أنفسهم يتمکنون من مهارات اللغة 

سر عدم نجاح  لتعليمية للغة اإلنجليزية. فمااإلنجليزية األربعة بعد قضاء الدورات ا

التعّرف علی  بوال بد من وجو ربية في المدارس اإليرانية؟مشروع تعليم اللغة الع

 إشکاليات تعلّم اللغة العربية في المدارس اإليرانية تبدي لنا اهمية البحث. 

 

 : تية لبحث في المحاور الثالثة  االترتسم حدود ا :حدود البحث

المحور الموضوعي: يسعي البحث إلبراز المشكالت التي تواجه تعليم اللغة العربية  -

 في المدارس الثانوية اإليرانية. 

المحور المكاني: ترتكز عناية هذا البحث في المدارس الثانويكة الحكوميكة فكي إيكران  -

 كمكان للبحث. محافظة كهكيلويه و بوير احمدمحدداً 

 م6102 – 6105المحور الزماني: فهي من  -

 

  :إلى: البحث يستهدف هدف البحث

 ثانوية اإليرانية.إبراز المشكالت التي تواجه تعليم اللغة العربية في المدارس ال -

تبيين مکانة األقسام األربعة المؤثّرة في عملية تعليم اللغة العربية و تعلّمها في  -

 المدارس اإليرانية و تقييمها مثل: المعلم، والتلميذ، والکتاب الدراسي، واألسرة. 

تقديم حلول مناسبة وعلمية لتفعيل و تحديث مشروع تعليم اللغة العربية و تعلّمها  -

 في المدارس اإليرانية.
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 أهميّة اللغة العربيّة وتعليمها

العالقة بين اللغتين الفارسية و العربيّة تمتّد إلى األزمنة القديمة، أي: تصل إلى    

ن ين الثقافتيکون هاتلزمن تكوين اللغتين. وبينهما عالقة وثيقة ثقافية حضارية 

اآلخر، اللغة العربيّة هي لغة اإلسالم ب ا كّل واحد منهما كان متأثًران و لهذيمتاخمت

اإليرانيون منذ صدر اإلسالم تقبّلوا اإلسالم واعتنقوه وولغة الثقافة اإلسالميّة. 

وعكفوا على تعليم اللغة العربيّة فهًما لإلسالم، وتعّمقوا فيها حتى نجد معظم آثارهم 

صادر العربيّة من باللغة العربيّة وكثيراً من الكتب األساسية والمعجمية وأمهات م

اللغة الفارسية بمساعدة اللغة العربيّة دخلت إلى مرحلة جديدة، وتأليفات اإليرانيين. 

فتغيّرت أبجديتها عبر األبجدية العربيّة. فامتزجت اللغة الفارسية وآدابها باللغة 

، العربيّة وآدابها؛ فاللغة الفارسية مملوءة بالعبارات والمصطلحات والمفردات العربيّة

وبالنسبة للغة العربيّة وتأثّرها من اللغة الفارسية تكون هكذا أيضاً، فنجد فيها كثيراً 

 من األلفاظ الفارسية المعّربة. 

 ، هناك دالئل أخرى دالّة على قيمة تعليم اللغة العربيّة وأهميتها:فضالً عن هذا 

ي اللغة العربيّة هي لغة القرآن، واإلسالم، ولغة النصوص، واألدعية الدينيّة، 0

 واألحاديث النبويّة وهي اللغة الّتي أختارها هللا لمخاطبة اإلنسان. 

القرون الماضية و في قرون االزدهار اإلسالمية ألّفوا معظم  ي كثيٌر من علمائنا في 6

 الميّة وهم بهذه اللغة واجهوا المخاطبين األكثر.آثارهم باللغة العربيّة؛ ألنها لغة ع

ي هناك نحو أكثر من اثنتين وعشرين بلداً عربيًّا في العالم وبعضها متاخمة لبلدنا 8

ايران وبيننا وبينهم عالقات تجارية دينية سياحية وكلّها من أهل اإلسالم وال بُدَّ من 

 العالقة بها. 

ي فنحن بواسطة فهم 60، 0871نژاد، م )حسيني اللغة مهٌد للثقافة وحافظة للعلو8

 اللغة العربيّة نتعرف على علوم أهلها.

 

 أهداف تعليم اللغة العربيّة

المدارس، هو فهم النصوص الدينيّة، فلهذا أُلِّفَت  إّن هدف تعليم اللغة العربيّة في »    

تعلّم اللغة  الكتُب الموجودة مساعدة لهذا الهدف. والقواعد والمحادثة وسائر أساليب

إن هدف تعليم قواعد » ي.و060/ 0838)نجفي، « تُْستَْخَدُم في إطار الهدف المتوخي

اللغة العربيّة ليس تعليم القواعد نفسها بل الهدف هو إتقان لغة المتعلّم وحفظ الكالم 

)متقي، « والكتابة من اللحن والخطأ، فلهذا تعلّمها للمتعلِّم أمٌر ضرورٌي والبدَّ منها

 ي. 38/ 0838

الحقيقة النحو الغربي هدفاً للتعليم، ومع األسف بعض المدّرسين يجعلون تعلّم    

هكذا؛ بل إّن النحو علٌم من العلوم العربيّة و وظيفته حفظ الكالم و المتكلّم من  تليس

اللحن. يعني: الكالم هو الهدف، والنحو هو وسيله للوصول إلى الهدف و االبتعاد عن 

ثار في الكالم. فالهدف هو المحادثة باللغة العربيّة و قراءة النصوص الخطأ و الع

األدبية وفهمها، أي: نتعلّم النحو لِكي نستطيع أن نقرأ و نفهم هذه النصوص و لكن 

األسف حلّت الوسيلة محل الهدف، ونتعلّم النحو لنفسه فقط ال لهدٍف آخٍر، وتعلّم  مع 
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يقضي سنوات طويلة لتعلّمه؛ ولكن في النهاية ال  النحو يستغرق زمنًا طوياًل والتلميذ

 يستطيع أن يقرأ نصاً أدبياً أو يفهمه.

 

 أهداف تدريس اللغة العربيّة في المرحلة الثانوية

اإلطار التعرفيّة: التعّرف على اللغات و المصطلحات كثيرة االستعمال  أي في 

وخصائص وميزات اللغة العربيّة القرآن الكريم، التعّرف على بنيّة الجملة العربيّة  في 

قياساً للغة الفارسية، إدراك مفهوم الجملة اإلسمية، والفعلية، والتعّرف على 

الجملة   اإلعراب، والتحليل الصرفي للكلمات، والجمالت العربيّة، ودور الكلمة في

 ي38/ 0835وقراءة صحيحة للنصوص العربيّة. )انظر:خاقانى واآلخرين، 

التالميذ في اللغة العربيّة و القرآن  عاطفيّة: إيجاد عقيدة إيجابيّة بين بي في اإلطار ال

الكريم، وضرورة فهمها، واإلحساس بأن اللغة العربيّة هي لغة عالمية وعلينا أن 

نتعلّمها وإزالة التفّكر المرفوضة في اللغة العربيّة بأنها لغة قديمة دون كثرة 

 .االستعمال واألهميّة في عصرنا الراهن

ترجمة و: قراءة النصوص الدينيّة والعلميّة قراءةً صحيحةً، ي جي في اإلطار المهار

تمييز الفروق بين والعبارات واآليات القرآنية، تحليل الجمالت العربيّة و إعرابها، 

ا، تعريب الجمالت الفارسية، تشكيل العبارات تعمالهالت العربيّة والفارسية واسالجم

 الكلمة في الجملة، ترجمة اللغات والمفردات القرآنية.العربيّة، تعيين دور 

 

 :تعاريف المصطلحات 

ي أو التدريس: هي العملية الّتي يقوم بها المعلّم أو Teachingالتعليم )»ي التعليم: 0

« المدرس لتحقيق أهداف العلمية التعليمية و إيصال معلومات الدرس إلى التلميذ

التعليم هو: نفس التخطيط من قبل المعلّم و  ي. أو بعبارة أخرى7/ 6112)حالق، 

إعداد ما يكون الزًما قبل دخول الصف و إجراء هذه الخطة بين يدي التالميذ 

 للوصول إلى غايته المنشودة وهي التعلّم.

ي هو: تغيير الحاصل في سلوك المتعلم أو التلميذ Learningالتعلّم )»ي التعلّم: 6

من أهم المناقشات في علم »)حالق، السابقي. و  «بسبب ما اكتسبه من خبرة وعلوم

النفس الجديد ومن أشد المفاهيم تعقيًدا للتعريف هي التعلّم. فلهذا هناك تعاريٌف مختلفة 

وعديدة في التعلّم. ومنها: إيجاد التغيير الدائم النسبي في فعل المتعلِّم بالقوة بالشرط أن 

تعلّم الفنون، ي »8/ 0835يليان، وك« ) هذه التغيير حدثْت إثر أخذ التجربة.

والتخّصص، و العلم و اإلدراك الّتي تُعّد الشخص لتقبّل المناصب الجديدة أو العمل 

بالوظائف المتعينة المتوقعة من قبل، أو بعبارة أخری هو: نشاطٌ من قبل األنظمة 

 ي87/ 0833راد،  دوست )حق« للتغيير في عمل الشخص

في العملية التعليمية، يتفاعالن ويتّصالن ويتبادالن المؤثرات التعلّم والتعليم توأمان   

اإليجابيّة والسلبيّة على السواء. فإن من األهمية بمكان أن يكون المدرس متقنًا لمبادئ 

اي،  )جان« إن أهّم هدف التعليم هو تربية قوة التفّكر في التالميذ»ونظريات التعلّم. و 

 ي.0832/01
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من جانب الشخص تسهياًل للتعلّم في الشخص اآلخر،  أّي عملٍ »ي التدريس: 8

والتدريس عمٌل كالبيع، كما ال نستطيع أن نبيع بضعاً دون الزبائن، المعلّم أيضاً ال 

 ي8)وكيليان، السابق/«. يمكن أن يقوم بالتدريس إال أن يكون تلميٌذ للتعلّم

 بعد دراسة التعاريف في التدريس نصل إلى ميزتين مشتركتين:

 ول: التعامل أو العالقة الثنائية بين المعلم و المتعلِّم.األ

 الثاني: جهوٌد ذات الهدف من جانب المعلِّم.

هناك فرٌق بين »واليمكن أن تکون عملية التدريس إال بوجود هذه الصفات.   

التدريس و التعلّم: إنَّ التدريس يلزم عماًل متقاباًل بين المعلِّم و المتعلّم على األقل؛ 

 ي.5)المصدر السابق/ « كن التعلّم معطوٌف علی المتعلّم فقطول

التلميذ  -6المعلّم ،  -0المؤثرات المهّمة في تعليم اللغة العربيّة وتدريسها، هي:

 طريقة التدريس -8الكتاب الدراسي،  -8وأسرته ، 

 

 : المعلِّم وخصائصه

المعلّم هو من األركان المهّمة في مشروع التعليم وهو يعلّم التالميذ. وعليه أن     

الزمن   المعلّم يعيش فيويتحلّى بمكارم األخالق، والفنون، والعلوم الالزمة للتدريس. 

المعلم الناجح ووزمنه.  تالءم مع التغييراتهّز نفسه بالعلم والفن ويوعليه أن يج

جديدة، فهناك الكثير من الموارد الرقمية  أدوات تعليميةيحاول اكتشاف وسائل و

التي ستساعد المعلّم على تجريب مناه   التطبيقات التعليميةوالوسائل التكنولوجيا و

ولذا من خصائص المعلّم الناجح:  افزية وفعالية في تعليم التالميذ.حديثة أكثر ح

الكفاءة، العلم، إعداد الدروس إعداًدا جيًّدا، االقتناع بمهنة التدريس واالنتماء إليها، »

التقليد والمدرس بالرصانة والحكمة،  ويجب ان يمتازعتماد على العلوم المساعدة، اال

)حالق، السابق/ « إتقان لغة الدرس. واإليجابية، باألعراف والعادات االجتماعية 

 ي80

 

 : التلميذ وخصائصه

اللغة، فعلى المعلّم أن يتعّرف على التلميذ   التلميذ هو المحور الرئيسي في تعليم     

إن »أسر مختلفة مزيّنين بالثقافات المختلفة.   وقدراته؛ وإنّهم يأتون من

القادمين من بيئات اجتماعية مختلفة،  الدراسية للمعلّم هو في تعاطيه مع طالبه  المهمة 

وإنما التربية تمثل  المعلّم ليس التدريس والتعليم فحسب، ام والريب فيه، فإن من مه

المدرس معالًجا  من تلك المهام، مع ما يستتبع ذلك من سمات تجعل من  مهماً َحيًزا 

علميًا وتربويًا واجتماعيًا في آن مًعا. لهذا على المدرسين، والمعلمين و األساتذة أن 

ذ من مراحل الروضة إلى المرحلة يكونوا على علم تام بخصائص وصفات التالمي

الجامعية، سواًء باعتمادهم على نظريات إريكسون، أو نظريات بياجيه أو على 

 ي. 57)السابق/« نظريات العلماء العرب والمسلمين

 

 : الكتاب وخصائصه

http://www.new-educ.com/tools
http://www.new-educ.com/apps
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بميزات جيدة  متازن أيدي المعلّمين، فيجب أن يالكتاب الدراسي هو أداة للتعليم بي    

ادة كاملة للطالب. على أنه يلزم أن يبتدأ من المراحل األولى حتى يفيد إف

بالموضوعات السهلة إلى الموضوعات األصعب، حتى يتمّكن التلميُذ فهمه وإدراكه. 

وعلى هيئة المؤلفين للكتب الدراسية أن يهتموا في البرام  الدراسية بمراحل النمو 

 ت وادراك المعنى في الذهن.وقوة اإلدراك، وقدرات الذهن، ومراحل فهم الموضوعا

الفنون الخاصة بالقراءة نحو: المحادثة، و  الكتاب الدراسي الجيد يستوِعُب و   

المفردات، و المعنى، والصرف، والنحو ويهتّم بهذه  التعريب، و الترجمة، و فهم 

الناظر إلى الكتب المدرسية يرى أن الكثير من المواضيع الموجودة في »الفنون كلها. 

الكتب تعجز عن إعطاء صورة صادقه علمية لمتطلبات العصر، كما إن الكمية  هذه

نفسها خارجة عن نطاق تعليمي. والبدَّ أن نهتم بعصرنة اللغة العربيّة ونعلّمها وفق 

آبادي،  )شمس« احتياجاتنا اليومية ونرّغب الطالب والتلميذ في دراستها

 ي.23-23/صص 0838

 

 :طريقة التدريس 

والتلميذ، والكتاب من المؤثرات المهّمة في التعليم؛ ولكن المهم هو التركيب  المعلم،   

بين هذه الثالثة، وهي طريقة التدريس، أي: إدارة الكتاب والتلميذ بواسطة المعلّم. 

إّن االرتجال في أّي عمٍل يعني الفشل، فمهما »وأّي عمٍل دون البرنام  يعني الفشل. 

للمدرس فعليه إعداد الدرس إعداًدا جيًّدا، وهذه  بلغ المستوى العلمي والشخصي

شروط أساسية لمهنة التدريس من مرحلة الروضة إلى الجامعية العليا. فاإلعداد الجيد 

 ي. 32)السابق/« هو المقدمة األساسية لنجاح أيّة طريقة من طرائق التدريس

دة القول، و ومن طرائق التدريس المهمة؛ طريقة السؤال والجواب، وطريقة إعا»   

إلقاء الكلمة، وطريقة المسرحية )إجراء المسرحية الدراسية في الصّف و تمثيلها عبر 

عدداً من  عملي. و في المسرح يست57-76/صص 0835)وكيليان/« التالميذي و...

اللغات المتنوعة في مخاطبة مشاهديه، مثل اللغة المسموعة الّتي تخاطب حاسة 

تي تعتمد على الكلمة، ولغة الموسيقى، واللغة التشكيلية السمع، واللغة المنطوقة الّ 

 واللغة الحركية و...إلخ.  

 

 : تحليل االستبانة

كتبت األسئلة على حسب العوامل المهمة المؤثرة في التعليم و التعلّم، نحو: المعلّم،  

 التلميذ،  و الكتاب الدراسي، و األسرة.

 السؤال األّول: عني: توزيع نسبة إجابات التالميذ 0المؤشر األول ) 

ال أتعلم العربيّة حين الدراسة، ألني ال أرغب في »رأيكم في:  السؤال األّول: ما 

 ؟«الدرس العربي

% منهم اختاروا )ج: ال 3/83من التالميذ هم أجابوا بالبديل )أ: أوافقي و  8/58

من المخالفين، أي: إّن كثيراً من التالميذ أوافقي. عدد الموافقين بالسؤال األّول أكثر 

عديدة الليسوا لديهم الرغبة في تعلّم اللغة العربيّة وهذا يرجع إلى األسباب المختلفة و 

ونشير إلى بعض منها في األسئلة اآلتية. إذن هناك عالقة وثيقة بين الرغبة، والتعلّم. 



  6102لسنة  كانون االولوالستون . لثامن .........العدد ا...................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq                                                              

 

-03- 
 

لّم اللغة العربيّة وال بدَّ أن عدم الرغبة عند التلميذ من المؤشرات األساسية دون تع

 نبحث في جذورها ونعقّب عللها. 

  
 السؤال الثاني: عن: توزيع نسبة إجابات التالميذ  ي6المؤشر الثاني )

ليس عندي دافٌع لتعلّم اللغة العربيّة؛ ألني أعتقد بأن »رأيکم في:  السؤال الثاني: ما 

 ؟«اللغة العربيّة ليست لها فائدة في حياتي

% من التالميذ يعتقدون بأن اللغة العربيّة ليست لها فائدة في حياتهم. اإلفادة من 3/58

القيم السامية ألي علم وكثير من التالميذ في بداية الدراسة يتفكرون بفائدة الدراسة في 

% منهم ال يقبلون هذا و أجابوا ببديل )ج: ال أوافقي، وهم يعرفون 6/86أي فرٍع، و 

عربيّة في حياتهم بالنسبة )فئة األولىي. فعلى المعلّم وهيئة التدريس أن فائدة اللغة ال

 يعّرفوا فوائد اللغة العربيّة في الحياة للتالميذ ويرّغبوهم في الدراسة.

  
 

 السؤال الثالث: عننسبة إجابات التالميذ ي توزيع 8المؤشر الثالث ) 

العربيّة؛ ألنها ليست لغة علميّة أريد أن أتعلّم   ال»رأيكم في:  السؤال الثالث: ما 

 ؟«ويوميّة

% منهم أجابوا ببديل )ج: ال أوافقي 3/83% من التالميذ وافقوا على هذا و 2/50 

أي إنهم ال يعتقدون هكذا، أما الفئة األولى يعتقد بأن اللغة العربيّة ليست لغة علمية، 

لهذا اليريد أن يتعلّمها. فنستنت  بأن هناك عالقهٌ وثيقة بين علمية وعالمية اللغة و 

أما بالنسبة للغة العربيّة في الحقيقة ليست هكذا؛ بل إنها لغة أكثر  الرغبة في تعلّمها،

من مئة ميلون نسمة في العالم و نحو أكثر من اثنتين وعشرين بالًدا هم يتكلّمون 

 باللغة العربيّة. فيجب على المعلّم أن يتبيََّن دور العرب في العالم للتالميذ.

 (الف)
55% 

 (ب)
5% 

 (ج)
40% 

 الموشراالول

 (الف)
55% 

 (ب)
13% 

 (ج)
32% 

 الموشرالثانی
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 السؤال الرابع: عنت التالميذ ي: توزيع نسبة إجابا8المؤشر الرابع )

ال تهتّم أسرتي بدرجاتي في الدرس العربي دون »رأيكم في: السؤال الرابع: ما  

 ؟«الدروس األخرى

% من التالميذ أجابوا ببديل )أ: أوافقي، أي: أن أسرتهم ال تهتّم بدرجاتهم في 8/23 

)ج: ال أوافقي  % منهم أجابوا ببديل3/06درس العربيّة بالنسبة لدروس األخرى و 

بأن أسرتهم تهتّم بدرجاتهم. التلميذ ينمو في األسرة، و لها تأثيُر سلبي أو إيجابي على 

التلميذ. إذا كانت لدراسة العربيّة و فهمها في األسرة اهتماٌم، فالتلميُذ أيضاً يهتم بها و 

ية، على العكس. فاألسرة من المؤثرات المهمة في دراسة التلميذ و رغباته الدراس

 فإعداد األسرة من جهة ترغيب التلميذ من الخطوات األساسية في البرام  التعليمية.

 
 السؤال الخامس: عنميذ المؤشر الخامس: توزيع نسبة اجابات التال

 أسباب تعلّم اللغة العربيّة؟ ي: هل تعرفون ما5سؤال الخامس )ال 

أجابوا ببديل )ج: نعمي و % منهم 3/65% من التالميذ أجابوا ببديل )أ:الي و 2/50 

منهم أجابوا ببديل )ب: دون رأیي. على سياق األسئلة الماضية كثيٌر منهم ال  5/66

علتها؟ كما تقدم؛ عدم العلم بغايات الدراسة  اللغة العربيّة، ما يدري ألي سبٍب يدرس

العربيّة ودوافعها و علة الدراسة في هذا الفرع تسفر عن التكاسل و فقدان الباعث 

 لمواصلة الدراسة.  

 (الف)
52% 

 (ب)
9% 

 (ج)
39% 

 الموشر الثالث

 (الف)
69% 

 (ب)
18% 

 (ج)
13% 

 الموشرالرابع
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 السؤال السادس: عنس: توزيع نسبة إجابات التالميذ المؤشر الساد

  ال أستطيع أن أتعلّم درس العربي؛ ألني غير»رأيکم في:  ي: ما2السؤال السادس) 

 ؟«متمّکن في فهم قواعد اللغة الفارسية

منهم أجابوا  3/80من التالميذ أجابوا ببديل )أ: أوافقي موافقة على السؤال و  5/88

ببديل )ج: الأوافقي بأنهم ليسوا ضعيفاً في قواعد اللغة الفارسية. اللغة الفارسية 

امتزجت باللغة العربيّة ومتأثرةٌ بها و عندهما اشتراكات عديدة في اللغة والقواعد 

م، ومعاني بعض نحو: الصفة والموصوف، وكيفية بناء المجهول من المعلو

في الجمل، و ...، ففهم قواعد اللغة الفارسية يساعد التلميذ علی  عمالهاالحروف، واست

 فهم قواعد اللغة العربيّة ولها دوُر إيجابي لتعلّم اللغة العربيّة.

   
 السؤال السابع: عنع: توزيع نسبة إجابات التالميذ المؤشر الساب

ت غيرها ساعات دراسة العربية أقّل من ساعا»رأيكم في:  ي: ما7السؤال السابع ) 

% 2/81% من التالميذ اختاروا بدبل )أ: أوافقي و 6/20؟ «من الدروس األخرى

منهم اختاروا بديل )ج: ال أوافقي. وهذا طبيعي للذين ليس لديهم رغبة في تعلّم اللغة 

العربيّة. فلهذا يقضون أوقاتهم لدروس الّتي يرغبون فيها. ألن الرغبة شرطٌ أساسٌي 

ِجْد الرغبة في ضمير التالميذ ونرّغبهم ونحثّهم علی العكوف لمواصلة الدراسة. فلنو

على دراسة العربيّة بأساليب مختلفة نحو: تبيين أهداف تعلّم اللغة العربيّة وقيّمها، و 

 دور اللغة العربيّة في منطقة الشرق األوسط،  و ميزات اللغة العربيّة البالغية و ... 

 (الف)
52% 

 (ب)
22% 

 (ج)
26% 

 الموشرالخامس

 (الف)
44% 

 (ب)
14% 

 (ج)
42% 

 الموشرالسادس
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 السؤال الثامن: عنات التالميذ ن: توزيع نسبة إجابالمؤشر الثام

قلّما يستفيد المعلمون من التقنيات التعليمية نحو: »رأيكم في:  ي: ما3السؤال الثامن ) 

 ؟«الفلم، واللوح المضغوط و... 

% منهم أجابوا ببديل )ب: 3/8بالمئة من الطالب أجابوا ببديل )أ: أوافقي و  8/35

ال أوافقي. كثيٌر من الطالب أجابوا بأّن % منهم أجابوا ببديل )ج: 2/3دون رأیي و 

المعلمين اليستفيدون من التقنيات التعليمية وهذا يرجع إلى العلل المختلفة، منها: عدم 

تعّرف المعلّمين علی هذه التقنيات، و عدم كون التقنيات في متناول األيدي. ولكن 

 لهذه التقنيات أثٌر مهٌم على تعلّم اللغة العربيّة وتعليمها. 

  
 السؤال التاسع: ع: توزيع نسبة إجابات التالميذالمؤشر التاس

المعلم يتمّکن على المواد الدراسية تمّکناً »رأيكم في:  ي: ما 3السؤال التاسع ) 

 ؟«كافٍ 

% منهم أجابوا ببديل )ب: دون 2/3% من الطالب أجابوا ببديل )أ: أوافقي و 0/02

أوافقي. أي: أكثرهم ال يعتقد بأن المعلمين % أجابوا ببديل )ج: ال 0/78رأيي و 

لديهم علٌم كاٍف بالمواد الدراسية و هذا يرجع إلى عدم االستفادة من المختصين في 

فرع اللغة العربيّة. مع األسف في بعض المدارس يستفاد من المعلمين غير 

 المختصين في فرع اللغة العربيّة. ويترك هذا تأثيًرا سلبيًا على التعليم.

 (الف)
61% 

 (ب)
8% 

 (ج)
31% 

 الموشرالسابع

 (الف)
85% 

 (ب)
5% 

 (ج)
10% 

 الموشر الثامن
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 السؤال العاشر: عنر: توزيع نسبة إجابات التالميذ المؤشر العاش

تكلّم المعلّم باللغة العربيّة يؤثر علی تعلّم »رأيکم في:  ي: ما01السؤال العاشر ) 

 ؟«الدرس العربي

% منهم أجابوا ببديل )ب: 7/07% من التالميذ أجابوا ببديل )أ: أوافقي و 3/26 

أوافقي. نری أّن أكثرهم يعتقدون  ابوا ببديل )ج: ال% منهم أج85/03دون رأیي و 

بتأثير المحادثة العربيّة في تعلّمها، وهذه توجد نشاطاً وميالً إلى تعلّمها من جانب 

التالميذ، ويحّسون بحالوتها ويشعرون بأنها مفيدة ولغة عالميّة حيّة. المحادثة وسيلة 

نذ القدم، نحو؛ الفارابی يؤّکد علی لتعليم و تعلّم درس العربي و هذا مؤکَّد عليه م

 ي.0883/085تمّکن لغة األمة بالعادة و االستعمال. )الفارابي، 

  
 السؤال الحادي عشر عنر: توزيع نسبة إجابات التالميذ المؤشر الحادي عش

األساليب السائدة لالمتحان التكون »رأيکم في:  ي: ما00السؤال الحادي عشر ) 

 ؟«كتابيّةً فقط

% منهم أجابوا ببديل )ب: دون رأیي و 3/06% منهم ببديل )أ: أوافقي و 78/07 

أوافقي. أي هذه سائدة بين المدارس بأن المعلميَن  % أجابوا ببديل )ج:ال85/23

يستفيدون من االمتحانات التحريرية فقط وال يستفيدون من سائر األساليب 

اءة النص وترجمة كاالمتحانات الشفوية نحو: حفظ المحادثات الدراسية، قر

النصوص الدراسيّة. و هذا يؤدي إلی اعتماد التلميذ علی المحفوظات دون الفهم و 

 التمييز و القراءة و المحادثة.

 (الف)
16% 

 (ب)
10% 

 (ج)
74% 

 الموشرالتاسع

 (الف)
63% 

 (ب)
18% 

 (ج)
19% 

 الموشرالعاشر
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 السؤال الثاني عشر: عنر: توزيع نسبة إجابات التالميذ المؤشر الثاني عش

ما صعبة  القواعد النحوية تكون بقدر»رأيکم في:  ي: ما06السؤال الثاني عشر ) 

 حتى ال نستطيع أن نتعلّمها؟

% من أجابوا ببديل )ب: دون 1% من التالميذ أجابوا ببديل )أ: أوافقي و 3/75

% منهم أجابوا ببديل )ج: ال أوافقي. كثيٌر من التالميذ يشكون من 6/68رأیي و 

ب صعوبتها وتعقيدها وغموضها حتى أنّهم اليستطيعون أن يتعلّموا اللغة العربيّة بسب

كثرة القواعد واستثناءاتها. على أّن الهدف األساسي من تعليم اللغة العربيّة هو: قراءة 

النصوص وفهم النصوص الدينية العربيّة، والقواعد الصرفية والنحوية أدوات 

تکتسب بکثرة القواعد المحشوة في  اللغة السليمة ال»للوصول إلى هذا الهدف. 

نما تکتسب بالممارسة على مستويات مختلفة. هذه األذهان و المحشورة في الکتب و إ

م 6102آبادي،   )شمس« الممارسة هي التي تجمع ما يسّمى بالمهارات اللغوية

 ي.005/

 

                  
 السؤال الثالث عشر:  عنر: توزيع نسبة إجابات التالميذ المؤشر الثالث عش

الكتب الدراسية ليست جادة صور »رأيکم في:  ي: ما 08السؤال الثالث عشر ) 

 ؟ «للنظر وال تساعدني في التعليم لفتةوم

% منهم أجابوا ببديل )ب: 85/2% من التالميذ أجابوا ببديل )أ: أوافقي و 3/80 

أوافقي. نسبة الذين أجابوا بأن الصور  منهم أجابوا ببديل )ج: ال 2/50دون رأيي و 

ديل )جي. الصورة هي من إحدى الدراسية غير جاذبة، قريبة بالذين أجابوا بب

 (الف)
18% 

 (ب)
13% 

 (ج)
69% 

 الموشرالحادی عشر

 (الف)
76% 

 (ب)
0% 

 (ج)
24% 

 الموشرالثانی عشر
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المؤشرات المهمة في تعليم اللغة وخاصة في بداية األمر لغير الناطقين باللغة 

 العربيّة. 

  
 السؤال الرابع عشر:  عنر: توزيع نسبة إجابات التالميذ المؤشر الرابع عش

محتوی الكتب الدراسية يحتوی علی »رأيکم في:  ي: ما 08السؤال الرابع عشر ) 

 ؟ «اهد لقواعد الدرسشو

% منهم أجابوا ببديل )ب: دون 85/2% من التالميذ أجابوا ببديل )أ: أوافقي و 2/81

أوافقي، أي: أكثرهم يعتقد بأن النصوص الدرسية  أجابوا ببديل )ج: ال 3/26رأیي و 

تكون غير مرتبطة بالقواعد، ويجب أن يكون النص مشتماًل على بعض الشواهد 

حتى يشير إليها المعلّم حين دراسة النص و تكون نوًعا من  النحوية والصرفية

 التدريب والممارسة لفهم القواعد، وال يكون النص خالياً من الشواهد. 

  
 السؤال الخامس عشر:  عنر: توزيع نسبة إجابات التالميذ المؤشر الخامس عش

ال تساعدني الكتب الدراسية الموجودة »رأيکم في: ي: ما 05السؤال الخامس عشر ) 

 ؟«علی تعلّم المحادثة العربيّة

% منهم أجابوا ببديل )ب: دون 85/2% من التالميذ أجابوا ببديل )أ: أوافقي و 8/35

أجابوا ببديل )ج: الأوافقي. أكثرهم يجيبون بأن الكتب الموجودة  12/3رأيي و 

التساعدهم علی  المحادثة وهذه من سلبيّاتها. ألّن الموضوعات الّتي تختّص 

بواسطتها الحديث. فعلى المعلّم أن يعيّن بالمحادثة غير موجود کي يتعلّم التلميذ 

ألّن الحوار الدائم مع اللغة خير »للتالميذ محادثات و يطلب منهم أن يحفظوها، 

 ي. 623م/0333)بشر،  «وسيلة لتقويتها

 (الف)
42% 

 (ب)
6% 

 (ج)
52% 

 الموشر الثالث عشر

 (الف)
31% 

 (ب)
6% 

 (ج)
63% 

 الموشر الرابع عشر
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 السؤال السادس عشر:  عنر: توزيع نسبة إجابات التالميذ المؤشر السادس عش

حجم الموضوعات الدراسية تكون بقدر »ي: رأيکم ف ي: ما02السؤال السادس عشر ) 

 ؟«ما كثيراً حتى ال نستطيع أن نتعلّمها

% منهم أجابوا ببديل )ب: دون 5/08% منهم أجابوا ببديل )أ: أوافقي و 7/85 

% منهم أجابوا ببديل )ج: ال أوافقي. حجم الموضوع الدراسي تكون 7/83رأیي و 

من أحد المؤثرات. إن تکن الموضوعات کبيرة الحجم، يمكن أن يحّس المتعلمون 

واعد الصرفية و النحوية تكون طويلة بالقلق والتعب وعدم الميل إلى التعلّم. بعض الق

وکبيرة الحجم قدرما تتعب التالميذ و هذا اإلطناب والتطويل قد يكون غير ضروري 

 في بعض الدروس.

 
ي: هل هناك فرق ذات داللة بين آراء التالميذ والتلميذات في 07عشر) السؤال السابع 

م اللغة العربية على حسب دور التلميذ، والمعلم، والكتاب الدراسي، واألسرة في تعلّ 

 متغيّر الجنس؟

تنعكس المؤلّفات الوصفية مرتبطة بآراء التالميذ والتلميذات في دور التلميذ، والمعلم، 

والكتاب الدراسي، واألسرة في تعلّم درس العربي على حسب متغيّر الجنس في 

 الجدول التالي:

في دور التلميذ، والمعلم، والكتاب الجدول: النتائ  المرتبطة بآراء التالميذ والتلميذات 

 الدراسي، واألسرة في تعلّم درس العربي على حسب متغيّر الجنس

 

 (الف)
86% 

 (ب)
6% 

 (ج)
8% 

 الموشر الخامس عشر

 (الف)
46% 

 (ب)
15% 

 (ج)
39% 

 الموشر السادس عشر
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 للتالميذ المتوسط  المتغير
المتوسط 

 للتلميذات
t مستوى الداللة 

دور التلميذ في 

 تعلّم درس العربي
36/8 38/8 67/1 - 73/1 

دور المعلم في 

 تعلّم درس العربي
37/8 38/8 77/1 74/1 

دور األسرة في 

 تعلّم درس العربي
40/8 46/8 77/0- 04/1 

دور الکتاب 

الدراسي في تعلّم 

 درس العربي

86/8 67/8 36/1 88/1 

نتائ  الجدول تبدي لنا أّن المتوسط بين التالميذ والتلميذات لمجتمع الدراسة في دور   

ي للتلميذات، وفي 38/8ي للتالميذ، و ) 36/8التلميذ في تعلّم درس العربي يکون )

ي للتلميذات، 38/8ي للتالميذ، و ) 37/8دور المعلم في تعلّم درس العربي يكون )

ي 52/8ي للتالميذ، و ) 50/8رس العربي يکون )وفي دور األسرة في تعلّم د

ي للتالميذ،  86/8للتلميذات، وفي دور الكتاب الدراسي في تعلّم درس العربي يكون )

%ي 35ي للتلميذات، فيكون المتوسط في مستوى في مستوى االطمئنان )67/8و )

 ي.p < 14/1)دون الداللة 

 

 مطابقة األجوبة بالفرضيات و النتائج

عدم التعّرف على اللغة العربيّة ومبادئها وقواعدها البدائية واألساسية من العلل      

يتعلّم في البداية ال  المهّمة في عدم تعلّم اللغة العربيّة عند التالميذ. ألّن التلميذ إذا لم

% منهم أجابوا بعدم الرغبة في 8/58يستطيع أن يستمّر فيما بعد. والتالميذ أيضاً 

للغة العربيّة. وهذا يرجع إلى العلل المختلفة ومنها: االعتقاد بأن اللغة العربيّة تعلّم ا

ليست لها فائدة في حياتهم، وأنها ليست لغة عالمية مفيدة حية وأسرهم أيضاً ال تهتّم 

بدراسة العربيّة من جانب أبنائهم. كثيٌر من التالميذ اليعرفون علّة وسبب تعلّم اللغة 

إلبهام في العلّة والسبب تكون من العوامل المؤديّة إلى عدم الميل إلى العربيّة وهذه ا

% من التالميذ أجابوا بأنهم ال يستطيعون أن يتعلّموا اللغة العربيّة 5/88تعلّمها. 

وآدابها والقواعد الصرفية والنحوية، لعدم تمكنهم من فهم قواعد اللغة الفارسية. وكل 

لغة العربيّة وتعلّمها. ذ ال يقضون ساعات للدراسة الهذه العلل توّدي إلى أن التالمي

هذه العلل من قبل التالميذ هناك دالئل أخرى للحيلولة دون تعلّم العربيّة  فضال عن

وهي ترجع إلى المعلّم ومنها: عدم استخدام التقنيات التعليميّة، نحو: الفلم، التلفزيون، 

جع أواًل إلى عدم وجود هذه المجالت، وسائل األعالم. وهذا من الممكن أن ير

التقنيات في المدارس، وثاٍن؛ عدم تعّرف المعلّمين على االستفادة من هذه التقنيات. 

% بعض 8/35السؤال بالنسبة  عن هذاية هي إجابة التالميذ ودليل صحة هذه الفرض
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المعلّمين غير متمكنين من المواد الدراسية، ألنهم غير مختصين في فرع اللغة 

ة. علی المعلّم في فرع اللغة العربيّة أن يتكلّم بلغتها حتى تُوِجَد في نفوس العربيّ 

التالميذ ميالً إلى تعلّمها؛ ولكن مع األسف كثيًرا من المعلّمين ال يتكلّمون باللغة 

%. المعلّم الموفّق هو الّذي 3/26العربيّة وأَيََّدت هذه الفرضية إجابة التالميذ بالنسبة 

متحانات ويستفيد من ّكلها في مكانها. هناك بعض األسباب تحول دون يميّز أنواع اال

التلميذ وتعلّم اللغة العربيّة وهي ترجع إلی الكتاب وخصائصه. القواعد الدراسية 

يستطيع التلميُذ أن يتعلّمها. القواعد مملوءة باألصول،  تكون بقدر ما صعبًة حتى ال

يشكون من صعوبتها ونسبتهم من كل  والفروع والمستثنيات. وكثيٌر من التالميذ

%. يعترف علم التعليم  بأهمية الصورة و دورها في تعليم 3/75التالميذ تصل إلی 

وتعلّم اللغة خاصة لغير الناطقين بها، فلهذا في السنة األولى من المرحلة االبتدائية 

 يختّص شهر كامل بدراسة الصور. وهذه تدل على أهمية الصور في تعليم اللغة.

فالصور يجب أن تکون جميلة ملونة مفيدة ومناسبة بمعنی النّص وهدفه ومتالئمة 

 بالمرحلة الدراسية.

نجد بعض النصوص غير مرتبطة بقواعد الدرس وليست فيها شاهًدا واحًدا من    

القواعد الصرفية والنحوية. والبّد أن تكون النصوص مشتملة على بعض الشواهد، 

ا من التدريب والممارسة لقواعد الدرس. ولكنها ليست هذه حتى تعتبر قراءتها نوعً 

الظاهرة شائعة في الدروس كلها؛ بل في بعض الدروس فقط وتدّل على هذه، إجابة 

ي. الهدف األساسي من تعلّم اللغة العربيّة : ال أوافق% ببديل )ج3/26التالميذ بالنسبة 

الكتب الموجودة غير مشتملة هو فهم النصوص الدينية والمكالمة بهذه اللغة؛ ولكن 

على قسم المحادثة، حتى التلميذ بحفظها ويقرأها ليكون قادراً على فهم النصوص أو 

% من التالميذ أجابوا بان الكتب الموجودة ال تستطيع أن تَُجهِّز 8/35المحادثة بها، و 

ذ التالميذ بمحادثة باللغة العربيّة أو فهم نصوصها. يكون المتوسط بين التالمي

والتلميذات لمجتمع الدراسة في دور التلميذ، والمعلم، واألسرة، والكتاب الدراسي في 

 ي.p < 14/1)%ي دون الداللة 35تعلّم درس العربي في مستوى االطمئنان )

 

 التوصيات:

 يجب على المعلّم أن يتكلم باللغة العربيّة في الصف. - 

 المحادثة بها إلى الكتب الموجودة.يجب إضافة قسًما من المكالمة العربية و  -

 االستفادة من نصوص مرتبطة بالقواعد.  -

 االستفادة من نصوص مشتملة على المعاني العالية مرتبطة بحياة التلميذ.  -

أن يترَك المعلّم بعض المستثنيات الموجودة في القواعد الصرفية والنحوية حتى ال  - 

يوجد في نفوس التالميذ قلقاً وعدم رغبة للتعلّم ويؤجلها إلى مراحل متقدمة في 

 التعليم.

 إفادة المعلّم من األساليب المتنوعة لالمتحان وأيًضا يعين درجة للقراءة. -

 ن المختّصين في فرع اللغة العربيّة وآدابها.اإلفادة من المعلّمي - 

إفادة المعلّم من التقنيات التعليمية نحو: الفلم، والصحيفة، والمجلة، والتلفزيون  -

 والفيديو.
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أن يتحدث المعلّم عن اللغة العربيّة وأهميتها، وقيمتها الذاتية وموقعيتها في منطقة  -

 الشرق األوسط و العالم.

 باللغة العربيّة وتشّجع أبنائهم على تعلّمها.أن تهتّم األسرة - 

 صادر :الم

 ؛ القاهرة: دار غريب.اللغة العربية بين الوهم و سوء الفهممي 0333بشر، کمال ) -

، الترجمه: علينقي  العلماء النفساني التربويونه.شي 0832جان اي و اآلخرون ) -

 خرازي، الطبعة السابعة، طهران: مركز نشر دانشگاهي

؛ الطبعة دور اللغة العربية في التربية االسالميةه.شي 0871حسين نژاد، ق ) -

 الثانية، طهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي.

العوائق دون تعلّم اللغة العربية في »ه.شي 0833حق دوست راد، سيده زهرا ) -

، شهر تير 82-85، صص 67، العدد مجلة کتاب الشهر لآلداب؛ «المرحلة الثانوية

 ه.ش.0833

طرائق ومناه  التدريس والعلوم المساعدة وصفات مي  6112حالق، حسان ) -
 ؛ الطبعة األولي، بيروت: دارالنهضة العربيّة.المدرس الناجح

دراسة أسباب عدم رغبة التالميذ في المرحلة ي »0835خاقاني و اآلخرون ) -

جلة الجمعية م، «الثانوية في درس العربي حسب آراء المعلمين في مدارس شيراز
ه ش، صص  0835، الصيف و الخريف 5، العدد االيرانية للغة العربية و آدابها

017-33. 

األسلوب الخاطئ في تعليم اللغة العربيّة الناطقين ي »0838حسين )  شمس آبادي، -

، جامعة تشمران باهواز، المجلة العلمية لکلية المعارف  و العلوم االسالمية، «به

 .83-76، صص 6العدد 

 «هموم و إشکاليات تعليم اللغة العربية في ايران»مي 6102آبادی، حسين ) شمس -
 Vol. 16 No. 1, 2016 )بذل المجهود نحو تفعيل اللغة العربية في ايراني،

DINAMIKA ILMU. 

، تحقيق: محسن مهدی، بيروت: کتاب الحروفي، 0883محمد ) بن الفارابي، محمد -

 المشرق. دار

؛ المجلكة «مکانكة القكرآن فكي عمليكة تعلكيم اللغكة العربكيي »0838مقدم )متقي، امير  -
، الربيكع و 5، جامعة چمران باهواز، العكدد العلمية لکلية المعارف و العلوم االسالمية

 .33-008صص   ه.ش،0838الصيف 

المجلة ، «تعليم اللغة العربية، البرمجة و اإلدارة»ه.شي 0838نجفي، سيدرضا ) -
 ، جامعة تشمران باهواز.ة المعارف  و العلوم االسالميةالعلمية لکلي

، تهران: دار النشر لجامعة أساليب و تقنيات التدريسي 0835وكيليان، منوتشهر ) -

 بيام نور 
 


