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                                                                      Design: 

ال�سوانة – ال�سارع الرئي�سي
هاتف 02-6285387
فاك�س 02-6263086

�سارع االر�سال 
عمارة جا�سر، الطابق الثاين

هاتف 02-2985885
فاك�س 02-2985886

الرمال، �سارع عمر املختار 
عمارة االندل�س 
الطابق اخلام�س

تلفاك�س 08-2825282

م�ؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي
تعليم - علوم  - اإبداع

  info@alnayzak.org
www.alnayzak.org 

مركز بلدية نابل�س الثقايف

رام اهلل القد�س

نابل�سغزة
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اإدارة واإ�سراف:    م. �سريين احل�سيني
                            م. رنا قطينة

                            م. حممد خرمي

حترير علمي:     غ�سان عبد اهلل
             تهاين مالعبي

اإ�سراف عام  :      م. عارف احل�سيني

مراجعة لغ�ية:  �سو�سن ال�سفدي

اإدارة مالية:        ن�سرين العبا�سي

تن�سيق امل�سروع : م. حامت الطحان
              ماجدة التميمي
              اأحمد مليطات

              ي�سرى عارف
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 الطالئع البحاثة يف موضوع اللغة العربية: 

حمافظة القد�س: 
اآالء عطون

دانية الدجاين
هبة �سموم
نور ن�سيبة 

حمافظة نابل�س: 
اإ�سراء عطا اهلل                                  

يارا ال�ساحلي
يا�سمني اأبو حجلة
ح�سن ال�ساحلي

حمافظة رام اهلل:
رهف النت�سه                

حمافظة غزة:
جاراهلل �سيف الدين اخلزندار

اأحمد ماجد جربيل

جمم�عة الباحثات من مدينة القد�س 
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تتقدم م�ؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي بجزيل ال�سكر والتقدير لكل من:

منظمة االأمم املتحدة للطفولة - اليوني�سيف
وزارة ال�سباب والريا�سة الفل�سطينية

وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية
ق�سم الن�ساطات الطالبية يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية

موؤ�س�سة املقايي�س واملوا�سفات الفل�سطينية
خمتربات �سلطة املياه الفل�سطينية – رام اهلل

بلدية نابل�س
مركز بلدية نابل�س الثقايف – حمدي مانكو

مركز التعليم امل�ستمر – جامعة بريزيت
املركز املجتمعي – جمعية الهالل االأحمر/ رام اهلل

املركز املجتمعي – جمعية الهالل االأحمر/ جنني
مركز اإ�سعاد الطفولة - اخلليل

مركز حاكورة – جنني
املركز الثقايف لتنمية الطفل – طولكرم

موؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي
مركز العمل التنموي – معًا

اللجنة الوطنية للمخيمات ال�سيفية
موؤ�س�سة بياالرا

جمعية ال�سبق لالإبداع الفكري 
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موؤ�س�سة �سركاء نحو التغيري
موؤ�س�سة اليوم ال�سابع – اال�ستاذ لوؤي عكة

منتدى �سارك ال�سبابي

قطاع غزة :
جامعة االأزهر

اجلامعة اال�سالمية
جمعية جباليا للتاهيل – جباليا

موؤ�س�سة غ�سان كنفاين التنموية – بيت حانون
جمعية الزيتون للتدريب و الريادة 
جمعية حقوقنا لالإغاثة و التنمية 

جمعية التغريد للثقافة والفنون
جمعية العطاء – بيت حانون
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كلمة النيزك:

يف ع�سر العوملة الذي نعي�س ،اختلطت نكهات املعرفة، حيث حتول ال�سغف واملتعة يف احل�سول عليها من خالل 
االكت�ساف واال�ستنتاج اإىل هواية ، وبخا�سة بني الطالئع. واأ�سبحت امل�سادر املعرفية لدى �سبابنا تعتمد على 
ا�ستهالك اأن�ساف املعلومات اجلاهزة التي اعتادوا على ق�سها من اأي موقع من)�سبكة االإنرتنت(،ول�سقها 

يف حوا�سيبهم، حتى انهم يف معظم االأحيان ال يقراأون ما يق�سون من ال�سبكة العاملية. 

 ، يحفظها  حتى  للطالب  تلقينها  يتم  التي  واملفاهيم  باملعلومات  مكتظ  ال�سائد  التعليمي  النظام  اأّن  ومبا 
وتكون فيه نتيجة االمتحان هي اأهم ما يطمح اليه الطالب، والتي ال تعك�س  بال�سرورة مدى املعرفة لديه. 
والعملي، تدهور  العلمي  اإنتاجهم  ولي�س على  االأكادميية على حت�سيل طالبهم  املوؤ�س�سات  وب�سبب حر�س 
امل�ستوى املعريف وتقل�ست اإمكانات الطالب امل�ستفزة للتفكري، التي تطّور العني الناقدة عنده لي�ستطيع اأن 
يفكر بالظواهر التي حتيط به  دون اال�ست�سالم للم�سّلمات التي عليه اأن يحفظها، ودون اأن يفكر مب�سدرها 

اأ�سال. 

تاأ�س�ست موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي يف القد�س، عام 2003 ،على يد �سباب يوؤمنون 
العملية،  التجربة  اعتمدنا  حيث  اآنفًا،  املذكور  الو�سع  تغيري  يف  لالإ�سهام  وذلك  املعريف  واملجتمع  بالعلم 
والتفاعل مع االألعاب التفكريية، و العلوم التطبيقية اأ�سا�سا لبناء �سخ�سية الفرد العلمية ، ولي�سّكل باإيجابية 

م�ستقبله ال�سخ�سي اأواًل، ومن ثّم يعك�س ذلك على جمتمعه.

والنيزك من خالل  م�سروع الباحث ال�سغري اعتمدت قاعدة “ ال�سك �سيد اليقني “  الأّنها توؤمن اأن ال�سخ�س 
الذي يعتاد التفكري املنطقي الناقد، ويربطه بالعلم واملعرفة يكون قادرا على تقومي و�سعه ، والتعامل معه 

كلمة النيزك:
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مهما بلغ من التعقيد، ويكون اأي�سا االأجنح يف مواجهة التحّديات يف م�سريته نحو التمّيز بطريقة ناجحة 
وفّعالة.

وعليه، فاإننا ن�سع بني اأيديكم خال�سة جتربة الباحثني ال�سغار، وجتربتنا يف النيزك يف رعايتهم، وذلك 
لتقدموا بدوركم النقد البناء الذي ي�سهم يف تطوير اأدائنا والتعلم من اأخطائنا  ولكي ن�سيف اإىل ر�سيدنا 

املعريف ما ن�ستطيع من اأفكار توؤّدي اإىل تعميق التجربة وتوجيهها .  

م. عارف احل�سيني
املدير العام

طالئع من مدينة رام اهلل يف احد لقاءات التفكري الناقد
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كلمة اليونسيف: 
كلمة اليونسيف: 

اإن هدف برنامج »تطوير وم�ساركة الطالئع« يف منظمة االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�سيف« هو امل�ساهمة 
يف تطور الطالئع )13-18 �سنة( وذلك من اأجل حمايتهم من جميع املخاطر التي تواجههم حيث يعمل هذا 
الربنامج على تو�سيع قدرات وفر�س الطالئع وذلك عن طريق اإيجاد مناخ اآمن ي�سمح للطالئع بامل�ساركة 

الفاعلة وامل�سوؤولة يف جمتمعاتهم.

وحت�سني  املعرفة  زيادة  هو   2009-2008 لعامي  الطالئع«  وم�ساركة  »تطوير  برنامج  اأولويات  اأحد  اإن 
ا�ستخداماتها يف الق�سايا التي توؤثر يف حياة الطالئع وذلك من خالل م�ساركتهم.  يعترب م�سروع »الباحث 
ال�سغري« والذي ينفذ بال�سراكة مع موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي يف فل�سطني اأحد الطرق 
التي تعمل فيها منظمة االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�سيف« على تقدير ودعم وت�سجيع االأبحاث التي يقودها 
الطالئع والتي بدورها متكنهم من اإي�سال اأ�سواتهم والتاأثري يف جمتمعاتهم.  فعلى �سبيل املثال، ا�ستطاع 
الطالئع امل�ساركون يف هذا امل�سروع اأن يحددوا ويبحثوا ق�سايا اجتماعية ذات اأولوية يف حياتهم ت�سمنت 
على �سبيل املثال :  م�سكالت اكت�ساب املهارات االأ�سا�سية يف اللغة العربية والريا�سيات لدى فئة كبرية من 
تعاطي  وخماطر  االإيدز،  مر�س  من  والوقاية  االإجنابية،  ال�سحة  عن  الطالئع  لدى  املعرفة  اأو  الطالئع، 
املخدرات، باالإ�سافة اإىل مو�سوعات اأخرى كثرية.  كما عمل البع�س االآخر على ق�سايا علمية تخ�س مثال 

م�سكالت املياه والرتبة وغريها.
ناأمل اأن ت�سل اأ�سوات الطالئع من خالل اأبحاثهم اإىل امل�سوؤولني و�سناع القرار من اأجل العمل على توفري 

احللول املمكنة .
برنامج  تنمية ال�سباب والفتيان والفتيات
منظمة الأمم املتحدة للطف�لة »الي�ني�سف«
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الباحث الصغري... الطالئع يبادرون ويبحثون:
الباحث الصغري... الطالئع يبادرون ويبحثون:

 ، اجتماعية  للغو�س يف ظواهر   ، وبثها  املعرفة  ي  لتق�سّ للطالئع  الفر�سة  ال�سغري  الباحث  برنامج  مينح 
وتطبيقات علمية  جتول يف بال الطليعي، وتدفعه م�سرية العمل اىل اإعادة التفكري بق�سايا تهّمه من املنظور 
والبحث  باملبادرة  امل�سوؤولية  الطالئع  يتحمل  وبذلك  املتطور،  العلمي  البحث  خ�سم  يف  واخلو�س  الناقد، 

والتمحي�س.
وبعد بدء الرحلة �سوب املعرفة ، يتمركز الباحثون 
منوذجا  ملجتمعهم  ليقّدموا  املقدمة،  يف  ال�سغار 
قدوة  فيه  ويكونوا  دورهم،   يفّعل  ومنتجا،  حيا 

الأبناء جيلهم يف العطاء.
يف  طليعي  لكل  منربا  ال�سغري  الباحث  وغدا 
ي�ساأل  من  كل  اإليه  ين�سم  الفل�سطينية  االأرا�سي 
املعلومة  عن  البحث  ومن  وكيف؟  واأين؟  ملاذا؟   :
التي  البيئة  يف  اإيجابيا  التاأثري  اإىل   ، وفح�سها 

يعي�سون فيها.
ان�سم للم�سروع 350 طليعيا/ة ، بني االأعمار 14-16 عام ، يف �سبع حمافظات خمتلفة وهي:

القد�س ، رام اهلل ، اخلليل ، نابل�س ، جنني ،غزة ، �سمال غزة ،ومبعدل جمموعتني بحثيتني يف كل حمافظة، 
بحيث تتكّون كل جمموعة  من 25 باحثا/ ة، وهم يعملون على اإجناز االأبحاث يف جمموعات �سغرية تتاألف 

كل جمموعة من 3-4 باحثني .
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ومن اأجل اإعداد الباحثني ال�سغار للخو�س يف رحلة البحث، طورت النيزك برناجما تدريبيا مهنيا باالعتماد 
على خربتها الرتاكمية يف رعاية الربامج التدريبية وتطويرها، وبالتن�سيق مع خرباء واخت�سا�سيني يف جماالت 

علمية، وجمتمعية خمتلفة.
14جمموعة بحثية ، تتكون كل واحدة منهم من 25 باحثا/ة �سغريا/ة انخرطوا يف برنامج ي�ستهدف تطوير 
اآليات التفكري املنطقي والناقد، وذلك من خالل االألعاب املمتعة واملهام التفكريية التي يجب على اجلميع 

اإجنازها، والتي بدورها ترتك اأثرا يف طريقة التعامل اليومي مع ظروف حياة الطليعي/ة.
وباالإ�سافة اإىل تطوير مهارات التفكري، ح�سل امل�ساركون على تدريب عملي يف مهارات البحث العلمي، واإجراء 

التجارب العلمية، وقد عالج التدريب اآليات البحث : مثل اال�ستبانات ، واملقابالت ، واملجموعات البوؤرية.
وقد عقدت خالل الربنامج العديد من الفعاليات لو�سع الطليعي/ة يف قلب التجربة ، وتعري�سه لتجارب حقيقية 

ت�سقل ال�سخ�سية ، وتغني �سجل اخلربات لديه/ها.
اإن امل�سرية التي مير بها الباحثون، هي اأهم تاأهيل يح�سلون عليه. حيث اأن جتربة اإجناز بحث علمي اأ�سيل 
تدفعهم اإىل بلورة و�سقل قدراتهم ، فعلى �سبيل املثال : عمل  الباحثون يف جمموعات �سغرية الإجناز البحث 
يعلمهم اأ�س�س العمل �سمن فريق ، واأهمية التعاون ، ويعر�سهم اإىل جتربة حقيقية يف حتمل امل�سوؤولية ، وذلك 
دون احلاجة اىل اإلقاء املحا�سرات عن اأهمية التعاون اأو امل�سوؤولية،  كما اأن اإجراء التجارب العلمية اأو تطوير 
اال�ستبانات اأو غريها من احتياجات امل�سرية ، يدفع الطالئع اىل االحتكاك  باملجتمع ، والتعامل مع اأطرافه 

املختلفة، وهذا  يزيد من خرباتهم وينّمي مهاراتهم احلياتية.
وبعد مرحلة االأبحاث، ينطلق الباحثون لتعميم التجربة من خالل جوالت، وحما�سرات ، وفعاليات ي�سممونها 
حتت اإ�سراف الطاقم املخت�س ، تهدف اإىل عر�س البحث ونتائجه بطريقة متميزة وقريبة اىل الطالئع ، 
بحيث يعملون على ن�سر املعرفة التي اكت�سبوها خالل م�سرية بحثهم  الأطراف اأخرى من جمتمعهم يف املدار�س، 

واجلامعات ، واملراكز املهتمة.



14

ملاذا هذه األحباث؟

»لغتنا اجلميلة«، »لغة ال�ساد«، »لغة القراآن واحلديث«، لغة املتنبي واألف ليلة وليلة وحممود دروي�س... من 
ال يحّبها؟ 

ح�سب درا�سات وتقييمات �سابقة تبني اأن اأكرث من ن�سف الطلبة يف ال�سف التا�سع االأ�سا�سي يف املدار�س 
الفل�سطينية يبدو اأنهم ال يحبون درا�سة اللغة العربية اأو طرق تدري�سها، ويجدون مادتها �سعبة، وال يتقنون 

قراءتها اأو كتابتها. 
اأن ت�سُدم وُتقلق كل من له عالقة بتدري�س اللغة العربية  ل اإىل هذه النتائج؟ التي يجب  فكيف مت التو�سّ

ومناهجها، ولي�س فقط يف وزارة الرتبية والتعليم، بل يف املجتمع ككل. 
القد�س   : هي  فل�سطينية  حمافظات  اأربع  يف  والثانوي  االإعدادي  طلبة  من  جمموعات  له  ت�سّدى  ما  هذا 
ونابل�س ورام اهلل وغزة، وقاموا باأبحاث لدرا�سة نظرة الطلبة اأنف�سهم ملادة اللغة العربية واأ�ساليب تدري�سها 
وما يقوم به املعلمون، اأو ما ال يقومون به، من اأجل ترغيب الطلبة بلغتهم وت�سجيعهم على القراءة فيها ، 

واإجادة التعبري عن اأنف�سهم اأي�سا من خاللها. 
اإىل  واللجوء   ، الت�ساوؤل  على  القائم  املنهجي،  العلمي  البحث  باأ�سول  البّحاثة  الطالئع  هوؤالء  التزم  وقد 
بت�سميم  والقيام   ، الفر�سيات  فل�سطني، وو�سع  وتدري�سها يف  العربية  اللغة  املعلومات عن  املراجع جلمع 
اال�ستمارات واال�ستبانات الأخذ راأي الطلبة ، ومقابلة امل�سرفني وامل�سرفات على تدري�س املادة. وبناًء على كّل 
ل اإىل اال�ستنتاجات حول اأ�سباب التق�سري عند الطلبة واملعلمني ،  ذلك قام البّحاثة بتحليل النتائج والتو�سّ

ومن ثّم و�سع التو�سيات واالقرتاحات.
ي�ستعر�س هذا الكتيب العمل املتميز والنتائج التي تو�سلوا اإليها، وهو طبعًا خا�سع للنقا�س والنقد واملراجعة 

والت�سحيح، كما هو احلال دومًا يف كافة االأبحاث العلمية. 

ملاذا هذه األحباث؟
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منهجية البحث:

دومًا  يهددها  البليغة  الف�سحى  بلغتهم  العربية  متحدثو  فاإن جهل  الكبري،  للخطر  العربية  اللغة  تتعر�س 
بالطم�س وال�سياع، اإن ا�ستخدام العامية كل يوم اأكرث واأكرث حتى بلغ م�ستوى التخاطب والرتا�سل بها عرب 
العربية مادة ي�ست�سعبها الطالب، ولكن هل هذه فقط هي اال�سباب  اللغة  »املواقع االلكرتونية« جعل من 
اأكرث  هي  وما  و�سعوبته؟  املنهاج  وطول  التدري�س،  وماذا عن طريقة  املدار�س؟  املادة يف  ل�سعوبة  املوؤدية 
العنا�سر اللغوية التي ي�ست�سعبها طالب وطالبات ال�سف التا�سع االأ�سا�سي، هذه اال�سئلة وغريها بحث فيها 

جمموعة من البحاثة م�ستندة على اال�ستمارات البحثية واملعرفية.

على  واالطالع  العمل،  ور�سات  وح�سور  االجتماعات،  بعقد  االأربعة  البحث  جمموعات  قامت  البداية  يف 
املراجع املتوفرة عن اللغة العربية، وامل�ساكل والتحديات التي تواجه اللغة العربية ب�سكل عام وتدري�س اللغة 
ب�سكل خا�س. وتو�سلت املجموعات، باإ�سراف املوّجهني من موؤ�س�سة “النيزك” اإىل املناهج العلمية والتقنية 
التي يتوجب عليهم اتباعها من اأجل االإجابة على هذه الت�ساوؤالت ، والقيام باالأبحاث الالزمة للرد عليها ، 

واإعداد اأوراق العمل ح�سب املنهج العلمي يف البحث.

وتتلخ�س املنهجية العلمية املّتبعة مبا يلي: 
التخطيط خلطوات وطرق العمل وتنظيمه. 1 .

مراجعة اأدبية، جمع املعلومات عن اللغة العربية وامل�ساكل التي تواجه تدري�س اللغة العربية يف املدار�س. 2 .
و�سع الفر�سيات المتحانها و للتاأكد من �سحتها اأو نفيها. 3 .

اإجراء املقابالت مع معلمني ومعلمات اللغة العربية. 4 .
كتابة اال�ستمارات البحثية واال�ستمارات املعرفية مب�ساعدة خمت�سني من موؤ�س�سة النيزك. 5 .
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توزيع اال�ستمارة البحثية على عينة البحث. 6 .
تفريغ وحتليل النتائج ودرا�ستها وعر�سها مع االإح�ساءات واجلداول والر�سوم البيانية. 7 .

اخلروج با�ستخال�سات وتو�سيات. 8 .
توثيق هذه العمليات، مبا فيها حتديد امل�ساألة، واأ�ساليب العمل والنتائج واملراجع. 9 .

التنويه بكل الدعم وامل�ساعدة التي ح�سلوا عليها. 10 .

اأمام بقية الطلبة يف كافة  وانطلقت املجموعات اإىل العمل يف خريف العام 2008 وها هي ت�سع نتائجها 
املدار�س الفل�سطينية من اأجل االطالع عليها واإبداء اآرائهم فيها. 

جمم�عة الباحثات من حمافظة القد�س يف احد 
اللقاءات التدريبية
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ملخص البحث:

، وتكمن هذه املعاناة يف طريقة تعليمها لطلبة املدار�س، وال�سبب  العربية تعاين هي و دار�سيها  اللغة  اإن 
يف ذلك ح�سب راأي الطلبة بكون املنهاج �سعبًا، ويرّكز على ق�سايا يراها الطالب ال متت للعربية وتعّلمها 
ب�سلة، وال تفيده يف فهمها واإجادتها، فهو يدر�س املادة ، وال يرى الهدف اأو الفائدة من درا�ستها لعدم اقتناع 
الطلبة بجدوى تعلم القواعد النحوية ، وجمافاة هذه املادة ل�سعوبتها، كما قال اجلاحظ: »اأما النحو فال 
ت�سغل قلب ال�سبي منه اإال بقدر ما يوؤديه اإىل ال�سالمة من فاح�س اللحن ومن مقدار جهل العوام يف كتاب 

اإن كتبه ، و�سعر اإن اأن�سده ، و�سيء اإن و�سفه، وما زاد على ذلك فهو م�سغلة عما هو اأوىل به«. 
والأول مرة ُي�ساأل عن راأي الطالئع اأنف�سهم مبو�سوع �سعف اللغة العربية يف ال�سف التا�سع ، حيث ت�ساعد 
نتائج االأبحاث يف و�سع اليد على االأ�سباب التي تواجه العملية التعليمية يف مادة اللغة العربية ح�سب راأي 

من يتعلمها.
مت توزيع جمموعة من اال�ستمارات على طالب وطالبات ال�سف التا�سع يف املحافظات االأربعة ، وكان عدد 
اال�ستمارات التي وزعت ما يقارب الـ 500 ا�ستمارة بحثية ، وكان الهدف منها تو�سيح بطريقة غري مبا�سرة 
اأ�سباب ال�سعف كما يرونه الطالئع، هذا وباال�سافة اىل توزيع 500 ا�ستمارة معرفية اأخرى تفح�س امل�ستوى 

احلقيقي لطالب هذه املرحلة.
قام الطالئع البحاثة بو�سع الفر�سيات والتي تربط عدد من اال�سئلة مع بع�سها للوقوف على اأهم اأ�سباب 

ال�سعف لدى الطالئع ومن اأهم هذه الفر�سيات:
- توجد فروق يف م�ستوى واأ�سكال ال�سعوبات  يف تعلم اللغة العربية بني االإناث والذكور يف مدينة القد�س: 

ففي الغالب كان معدل االناث يف النتائج اأعلى من معدل الذكور.
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- توجد عالقة بني حب الطالب ملادة اللغة العربية والوقت الذي يق�سيه يف درا�ستها والتعامل معها من 
خالل املطالعة اخلارجية.

- توجد عالقة بني تكلم املعلم للف�سحى يف ال�سف وتقوية الطلبة يف القراءة وفهم املقروء .
- توؤثر املطالعة اإيجابياأ على مقدرة الطلبة على كتابة االن�ساء والتعبري، وعلى فهم العلوم اللغوية وجعل 

اللغة العربية اأكرث �سهولة.
البحاثة  اقرتح  مف�سل،  ب�سكل  البحث  هذا  �سيعر�سها  والتي  اإليها،  التو�سل  مت  التي  النتائج  حتليل  وبعد 
جمموعة من احللول والتو�سيات ملواجهة ال�سعف يف اللغة العربية، ومن هذه احللول توظيف التكونولوجيا 

كمفتاح يف �سبيل الو�سول اإىل هذا الهدف عن طريق: 
•دمج املختربات اللغوية واحلا�سوب وبرامج العرو�س املتعددة. 	

• اعتماد طرائق البحث واال�ستقراء املعتمدة علي احلا�سوب. 	
•الرتكيز على اأهمية مراكز م�سادر التعلم الرقمية. 	

•ت�سجيع الطلبة علي الكتابة والتوا�سل مع االآخرين عرب تكنولوجيا االإت�سال املختلفة. 	
• م�ساعدة الطلبة يف التعبري عن اأفكارهم عن طريق الن�سر واالإلقاء. 	

ن�سع بني اأيديكم هذا الكتيب والذي ي�ستعر�س اأهم النتائج الذي مت الو�سول األيها من خالل البحث.



19

1. املقدمة: 

اأ�سوات يعرب بها كل قوم عن  باأنها  اللغة  القدماء  عّرف 
اأغرا�سهم ومل ت�ستطع التعريفات احلديثة للغة اأن تتجاوز 
هذا التعريف املو�سوعي ،  غري اأن تعريف اللغة بوظيفتها 
يختلف عن تعريفها بحقيقتها وعالقتها باالإن�سان .  فاللغة 
هي االإن�سان ، والوطن واالأهل .  واللغة هي نتيجة التفكري  ، 
العقل،  ثمرة  وهي  احليوان  عن  االإن�سان  مييز  ما  وهي 

والعقل كالكهرباء ُيعرف باأثره ،  وال يرى بحقيقته .  )1(
اأفراد  بني  املهمة  االت�سال  و�سائل  من  اللغة  كانت  واإن 
يف  اءة  بنَّ اآثاًرا  ترتك  للتعليم  و�سيلة  ا  اأي�سً فهي  املجتمع، 
للعقل  اأنها حتمل  اإذ  التفكري،  العقلية وعنا�سر  القدرات 
تفكري،  اإىل  تفكري  من  وتنقله  االأ�ساليب،  من  اأمناًطا 

وتعينه على الفهم العميق واالإدراك الوا�سع، وتوليد املعاين واالأفكار. )2( 
اإن اللغة، يف راأي البع�س، ت�سوغ كيان املجتمع، وهو - باملقابل - ي�سوغ ويطور لغته التي ي�سوقها وي�سّوقها يف 
األفاظ ومعان ودالالت، تعرب عن م�ستحدثات وم�سامني وروؤى. واللغة بوتقة للتفكري، ونظام لالت�سال �سمن 
منطلقات التعبري، وال ميكننا ح�سر ثقافة فئة ب�سرية دون اعتماد لغتها، وذلك يف معجمها وقواعد لغتها 
- نحًوا و�سرًفا - ويف فنية ن�سو�سها واآدابها، و�سياغة مبانيها املبا�سرة كذلك. )3( وبالتايل فاإن قيا�س اأية 
ح�سارة اإن�سانية يكون يف �سرب اأبعاد نه�ستها اللغوية. ولكن، ها قد تعاجمت اللغة العربية على األ�سنتنا كما 
يخ�سى البع�س، واأ�سبح اأوالدنا كاأوالد الروم والفرجنة، ال ي�ستقيم ل�سانهم بلغة اأجدادهم، واجلميع يدرك 

جمموعة من اخلطوط العربية
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فداحة اخلطر لكنهم يتفرجون، وذلك يدعونا لالنتباه وفتح ملف لغتنا اجلميلة التي �سارت ع�سرًا، بعد اأن 
كانت زالاًل ي�سرًا.)4( 

اأجدادنا  عا�س  كما  العربية ،   اإطار  يف  نعي�س  نحن 
بروح  اللغة  هذه  تناولوا  لقد  ال�سنني ،   مئات  منذ 
التقدي�س ،  وا�ستعملوا  كلماتها كما تلّقوها باحلفاظ 
على تراثها ،  والرعاية الأ�سولها ،  حتى جاءت اإلينا 
بعيد ،  وتراث عريق ،  تنطق على  تاريخ  معرّبة عن 
دون  األ�سنتهم  على  تنطق  كانت  كما  األ�سنتنا ،  
ا�ستغراب منا، حيث اأن اأ�سواتها و�سيغها   وتراكيبها 

كما كانت ،  مل ي�سبها كثري من التغيري رغم تطاول القرون ،  وتتابع االأجيال . وذلك اأمر نادر احلدوث يف 
عامل اللغات ،  مل ي�سجله التاريخ اإال للغة العربية ،  التي نقراأ ن�سو�سها القدمية فال نح�س بقدمها ،  بل اإننا 

ناأن�س بها ، ون�ستمتع بتكرارها ومتّثلها وا�ستخداماتها . 
ومل تعرف االإن�سانية يف تاريخها لغة خّلدها كتاب ،  مثل عالقة القراآن الكرمي باللغة العربية،  حيث �ساعدت 
قراءة القراآن على توفري قاعدة اأدائية يف اجلانب ال�سوتي ،  وهو اأكرث جوانب اللغة تعر�سا للتغيري واالنحراف 

والت�سويه .)5(  

منوذج للخط الديواين اجللي            مو�سوعة اخلط العربي 

يقدر علماء الفيلولوجيا عدد اللغات املنطوقة االآن عند الب�سر بثالثة اآالف لغة، كثري منها لغات حمدودة 
ينطق بها عدد قليل من النا�س، واللغات الرئي�سة التي يتكلم بها اأكرث من مليون �سخ�س للغة الواحدة تزيد 

قليال عن املائة لغة.
http://www.ye1.org/vb/showthread.php?t=179720
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ر �سعب من ال�سعوب هي عالقته بلغته: كيف  ويف راأي البع�س االآخر، فاإن اإحدى املوؤ�سرات املهمة على حت�سُّ
وتختلف  ال�سائد؟  التعامل مع منط احلياة  لغته على  ثم كم هي قدرات  يتعامل معها،  وكيف  اإليها  ينظر 
االأمم يف طريقة تعاملها مع لغتها، فهي تعك�س �سورة املجتمع، وهي ما ت�سعى االأمم جاهدة لرتتقى بها 
اإبقاء العربية يف  اإىل معارج املجد. واالأمة العربية اإحدى هذه االأمم التي حر�ست قدميًا وما زالت تريد 
م�ستواها الراقي املعروف، من خالل اأبنائها ومتحدثيها. ومن اأجل اأن يتم ذلك، كانت هناك حاجة ما�سة 

لتعليم طلبة املدار�س لغتهم االأم.

1.1 اللغة العربية:

وناديت قومي فاحت�سبت حياتي رجعت لنف�سي فاتهــمت ح�ساتي  
رموين بعــقم يف ال�سباب وليتني     عقمت فلم اأجزع لقول عداتي

اللغات  اأكرث  واإحدى  فيها،  املتحدثني  عدد  حيث  من  ال�سامية  املجموعة  لغات  اأكرب  هي  العربية  اللغة  اإن 
انت�ساًرا يف العامل، اإذ يتحدثها حوايل 422 مليون ن�سمة، ويتوزع متحدثوها يف املنطقة املعروفة با�سم الوطن 
العربي، باالإ�سافة اإىل العديد من املناطق االأخرى املجاورة كرتكيا وت�ساد ومايل وال�سنغال. وللغة العربية 
اأتباع الديانة االإ�سالمية، فهي لغة م�سدرّي الت�سريع االأ�سا�سيني يف االإ�سالم: القراآن  اأهمية ق�سوى لدى 
واالأحاديث النبوية املروية، وال تتم ال�سالة يف االإ�سالم اإال باإتقان بع�س من كلمات هذه اللغة على االأقل. 
ا لغة طق�سية رئي�سة لدى عدد من الكنائ�س امل�سيحية يف العامل العربي، كما كتبت بها  اأي�سً والعربية هي 
بع�س اأهم االأعمال الدينية والفكرية اليهودية يف الع�سور الو�سطى، مثل كتابات ابن ميمون االأندل�سي. واأّثر 
انت�سار االإ�سالم وتاأ�سي�سه دواًل عديدة يف ارتفاع مكانة اللغة العربية عامليًا، واأ�سبحت لغة ال�سيا�سة والعلم 
واالأدب لقرون طويلة يف االأرا�سي التي حكمها امل�سلمون. واأثرت العربية تاأثرًيا مبا�سًرا اأو غري مبا�سر على 
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لغات مثل  واالأردية مثال، وحتى على  والفار�سية  االإ�سالمي، كالرتكية  العامل  االأخرى يف  اللغات  كثري من 
اال�سبانية التي حتوي اآالف التعابري العربية االأ�سل. )6( 

وكان ُينظر اإىل اللغة العربية قدمًيا على اأنها عدة فروع هي: القواعد النحوية، القراءة، التعبري بنوعيه 
ال�سفوي والتحريري، االإمالء، والق�سة، االأدب، وعلوم البالغة. اأما االآن اأ�سبح ُينظر اإليها على اأنها فنون 
اأربعة هي: اال�ستماع، احلديث، القراءة، والكتابة. وتعليم اللغة يجب اأن يتم يف �سوء هذه الفنون االأربعة.

)7(

يطلق العرب على اللغة العربية لقب “لغة ال�ساد” العتقادهم باأنها الوحيدة بني لغات العامل التي حتتوي 
على حرف ال�ساد. فهل تعرف اأنت لغة اأخرى حتتوي على ال�ساد؟

يروى عن االأ�ستاذ العقاد قوله باأن اللغة العربية »تعر�ست وحدها من بني لغات العامل لكل ما ين�سب عليها 
من معاول الهدم ويحيط بها من د�سائ�س الرا�سدين لها؛ الأنها قوام فكرة وثقافة وعالقة تاريخية«. فهل 

هذا الكالم دقيق ح�سب راأيك؟

 جمم�عات بحث اللغة
 العربية من جميع
 املحافظات يف احد

 اللقاءات ال�طنية يف
رام اهلل
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هي  العربية  اللغة  تواجه  التي  التحديات  اأهم  ومن 
اأ�سحابها اللحاق بالركب  املوجة ال�سائدة التي يوؤثر 
اللغات  ن�سر  على  تعمل  والتي  الغربي،  احل�ساري 
االإجنليزية  اللغة  ن�سر  يف  العوملة  وتاأثري  الغربية، 
فاإن  لذا  واملتحّكم.  احلاكم  القطب  لغة  باعتبارها 
ا�ستماعًا وحتّدثًا وقراءًة وكتابًة  العربية  اللغة  اتقان 
اأجل التعّلم وحتقيق التقدم  اأمور، من  اأ�سا�سي لعّدة 
احل�ساري واالإبداع الفكري الذاتي والتما�سك الثقايف 

والقومي لالأمة العربية من املحيط اإىل اخلليج.

باللغات  مقارنتها  العربية  اللغة  غربة  مالمح  ومن 
العربية  لغتنا  تدري�س  بني  قارّنا  فاإذا  االأخرى. 
�سنجد  مثاًل،  بالدها،  االجنليزية يف  اللغة  وتدري�س 
بوجود  االجنليزية  متّيز  اإىل  تعود  وا�سعة  فجوة 

خمترباتها اللغوية، واأ�سرطتها امل�سجلة 
واألعاب   ، امللونة  التو�سيحية  وبلوحاتها  وامل�سورة، 

زالت  فما  التقنيات.  هذه  اإىل  تفتقر  العربية  لغتنا  جند  بينما  االنرتنت،  ومواقع  واحلا�سوب،  الفيديو 
مو�سوعات النحو، وال�سرف وال�سعر، والتعبري، والقراءة ُتدّر�س ب�سورها القدمية التقليدية. عالوة على 
ذلك، هناك التهمي�س املتعّمد اأو غري املتعّمد للغة، المتناع البع�س عن ا�ستخدامها كلغة بحث وعمل وتوا�سل 
على خمتلف االأ�سعدة. ويف مقال ن�سرته جريدة االأهرام للكاتب اأني�س من�سور، جاء فيه “اإن االآباء غا�سبون 

من اأن اأوالدهم عاجزون عن كتابة خطاب واحد يطلبون فيه وظيفة”.

ع�سر،  احلادي  القرن  اإىل  التا�سع  القرن  منذ  العربية  الكتابة  نظام  تطور  على  مثال 
الدوؤيل  االأ�سود  اأبي  نظام   )2( م�سّكل،  وال  منقط  غري  كويف  بخط  كتبت  الب�سملة   )1(
املبكر و يعتمد على متثيل احلركات بنقاط حمراء تكتب فوق احلرف )الرفعة(، حتته 
)الك�سرة(، اأو بني يديه )�سّمة( ، و ت�ستعمل النقطتني للتنوين )3( تطور النظام بتنقيط 
رموزا  و�سع  اليوم،  اإىل  امل�ستعمل  الفراهيدي،  اأحمد  بن  اخلليل  نظام   )4( احلروف 

خمتلفة للحركات فيما تبقى النقاط لتمييز احلروف.
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1.2 تدري�س اللغة العربية:
اإذا نظرنا اىل تدري�س اللغة العربية، وجدنا اأنه يت�سمن عن�سرين 

اأ�سا�سيني هما:
يريدها  التي  واملعلومة  املفهوم  اإي�سال  وهو  الفكرة:  عن�سر   -
املعلم اإىل الطلبة و�سمان و�سولها لهم، واملقدرة على اإجابة اأي 

�سوؤال متعلق باملفهوم.
- عن�سر االأ�سلوب: وهو اأ�سلوب تعامل املعلم مع الطلبة يف احل�سة 

وطريقة اإي�سال الفكرة لهم. )8(

اآالف  املكتوبة قبل حوايل خم�سة  ال�سومرية  الكلمات  االآن هي �سور  اأقدم �سجالت مكتوبة ومعروفة حتى 
وخم�سمائة عام اأي يف حدود 3500 ق. م.

http://www.al7ra.com/vb/t7244.html

اعتمدت اللغة العربية من  �سمن اللغات الر�سمية يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة وجلانها الرئي�سية يف
ن�سر  يف  اللغة  هذه  توؤديه  الذي  »للدور  العامة  اجلمعية  من  اإدراًكا  وذلك   ،  1973 االأول/دي�سمرب  كانون 

ح�سارة االإن�سان وثقافته، ول�سرورة حتقيق تعاون دويل اأو�سع نطاًقا«.
http://www.escwa.un.org/about/gov/session25/upload/alc25a.pdf
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واإّن اأ�ساليب تدري�س اللغة العربية وكيفية اإي�سال املادة للطلبة تكون موزعة على عدة مراحل. ومن اأجل 
اإي�سال ال�سرح واملادة للطلبة بطرق �سهلة يجب اأن يتميز ال�سرح اأو الدر�س مبا يلي:

وقوة  وباأ�سلوبه  باملر�ِسل  مرتبط  الت�سويق  فعن�سر  �سماعه،  اإىل  الطلبة  يدفع  �سيقًا  املو�سوع  يكون  	اأن 
�سخ�سيته ومتّكنه من املادة العلمية .

	اإيجاد و�سائل ب�سيطة لل�سرح مثل االألعاب وقراءة الق�س�س .
	 عدم االعتماد على الكتاب املدر�سي فقط ، بل يجب ا�ستخدام م�سادر لغوية تكمل املنهاج الدرا�سي.

امل�سكالت وال�سع�بات ح�سب درا�سات �سابقة:  1.3
 ومن امل�سكالت وال�سعوبات التي ي�سكو منها طلبة اللغة العربية: 

من  املبا�سرة  االأ�سئلة  على  املعلم . 1 اعتماد  طريق  عن  الطلبة  لدى  اللغويه  والرثوة  االبداع  على  الق�ساء 
الكتاب، وب�سبب االمتحانات املح�سورة بالكتاب وعدم فتح املجال للتفكري احلّر .

وبني اللغة العربية والتي تتكون ب�سبب ا�ستيعاب املادة من  وجود احلواجز بني الطلبة واملدر�سني، وبينهم . 2
خالل �سرح املعلم، ووجود التمييز بني الطلبة، وو�سع عوائق كثرية بينه وبني طلبته، وكونه غري قابل 

لتفّهم م�ستويات الطلبة املختلفة. )9،10(

اإن الكثري من الطلبة يف املدار�س يجدون �سعوبة كبرية يف تعلم اللغة العربية، 
الطالب  راأي  على  بناًء  اأ�سا�سية  جهات  ثالت  من  لها   التطرق  ميكن 

اأنف�سهم:-
1. املنهاج الدرا�سي: حيث اأنه مليء باملعلومات والقواعد غري املرتابطة مع 
بع�سها البع�س عند درا�سة الدرو�س الالحقة اأو يف ال�سنوات املقبلة، مما 
يوؤدي اإىل ت�ستيت فكر الطلبة وملء عقولهم باأ�سا�سيات ب�سيطة يف اللغة 
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دون التطرق لها ب�سكل كبري والغو�س يف اأعماقها. وعندما يرتّفع الطالب اإىل ال�سف التايل يكون قد ن�سي 
هذه االأ�سا�سات ؛ الأنه مل يعلم عنها اإال القليل مما يجعله يحفظ املادة دون فهم

املادة  لهذه  الطلبة  اأ�سا�سيًا يف فهم  دورًا  يلعبان  للمادة  �سرحه  املعلم وطريقة  اأ�سلوب  واأ�سلوبه:  املعلم   .2
وحبهم لها. فعندما ي�سرح املعلم املادة ب�سال�سة وت�سل�سل دون اأن يرتك نقطة فيها غري مفهومة، ويجيب 
عن اأ�سئلة الطلبة يف املادة، وي�ستخدم و�سائل االي�ساح ويك�سر احلواجز بني الطلبة واملادة، تتحول ح�سة 
اللغة العربية من وجمرد ح�سة ممّلة على الطلبة اإىل ح�سة ينتظرها الطلبة ويتمنون عدم انق�سائها 

مما يحببهم يف اللغة ، ويزيد من انتباههم يف ال�سف .
3. القراءة اخلارجية: اإن ت�سجيع الطلبة على القراءة واملطالعة ينّمي عقلهم ، ويجعلهم يرون القواعد التي 

يدر�سونها مطّبقة يف كتب وروايات ، مما ير�ّسخ املعلومة والقاعدة يف ذهنهم اأكرث وي�سعب ن�سيانها .
4.  دور االأ�سرة واملجتمع املحيط بالطلبة: عندما ت�سّجع االأ�سرة اأبناءها وبناتها على درا�سة اللغة العربية 
والقراءة باإظهار الفوائد اجلمة لها، وبيان اأهمية اللغة العربية على مر االأزمان وعلى اأنها لغة املر�سلني 
والقراآن الكرمي، يحاول الطلبة فهمها والتعمق فيها ليحملوها اىل اأوالدهم يف امل�ستقبل كما حملها الذين 

�سبقونا وثابروا على ذلك.

ويف راأي اإ�سايف، فاإن هناك اأخطاء ي�اجهها الطلبة يف اللغة العربية من بينها:
1.   تداخل االألفاظ العامية مع الف�سحى يف كتابات تالمذة ال�سف التا�سع من مرحلة التعليم االأ�سا�سي، 
فقد ي�ستعري التالميذ من العامية ا�ستخدام جمع املذكر ال�سامل دائًما بالياء، واالأفعال اخلم�سة حمذوًفا 
منها النون، اأما االأ�سماء اخلم�سة فهي مرفوعة بالواو وقد ي�ستعملها التالميذ يف احلاالت الثالث، رفًعا 
ا، دون مراعاة للوظيفة النحوية للكلمة اأو املوقع الوظيفي لها، كما قد ال يفرق التالميذ بني  ون�سًبا وجرًّ

جمع املوؤنث ال�سامل وجمع املذكر ال�سامل .
ى بالتطابق النوعي.) 11( 2. و�سع املذكر يف مو�سع املوؤنث والعك�س، وهو ما ُي�سمَّ
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ومن امل�ساكل التي تطرح نف�سها هنا اأن مدار�سنا ال تخ�س�س ح�س�س درا�سية للقراءة واملتعة، وقد يعزى 
ال�سبب يف ذلك اإىل طول املنهاج و�سعوبته، وعدم قدرة املعلم على م�سايرة خطته التعليمية مبا يتفق مع 
وجود ح�سة اإ�سافية ي�ستمتع فيها الطلبة بلغتهم، ويتح�س�سون مواطن اجلمال فيها. وي�سهم ذلك طبعًا يف 

تدين م�ستوى الطلبة يف التعبري.  

وقد حاولت املناهج املدر�سية االهتمام ب�سكل خا�س مبرحلة ال�سف التا�سع االأ�سا�سي واجتهت اإىل االهتمام 
مبا  املهارات  هذه  تنمية  مع  للغة،  االأ�سا�سية  باملهارات  التالميذ  تزويد  اأهدافها  ومن  اللغة،  فنون  بتعليم 
ا�ستخداًما  اللغة  ا�ستخدام  العقلية، بحيث يتمكن الطلبة يف نهاية هذه املرحلة من  يتنا�سب مع قدراتهم 
هو اللغة العربية  �سحيًحا يف االت�سال والدرا�سة. ولكن هل مت التو�سل لتحقيق هذا الهدف، علمًا باأّن ُموجِّ

اأنف�سهم �سجلوا يف كثري من �سجالت الزيارات لل�سف التا�سع �سعف التالميذ وتدينِّ م�ستواهم؟ 

 جمم�عة البحث يف حمافظة نابل�س اثناء العر�س
التجريبي لبحثهم
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2. البحث

2.1 اأهداف البحث

الأهمية ال�سف التا�سع االأ�سا�سي ، فقد وجدنا 
�سرورة وحاجة ملّحة لنبحث عن امل�ساكل التي 

تواجه طلبة هذه املرحلة يف تعّلم العربية.  
كونها  من  احلالية  الدرا�سات  اأهمية  تنبع 
تدري�س  بفاعلّية  يتعّلق  هامًا  مو�سوعًا  تبحث 
التي  وال�سعوبات  فل�سطني  يف  العربية  اللغة 

ي�سكو منها الطلبة ولي�س هذا باالأمر الغريب، يف ظل عامل يحظى بكل هذا التطور، وكل هذه ال�سهولة يف 
التعامل مع التكنولوجيا، مما اأتاح الفر�سة لالطالع على ثقافات اأخرى واختالطها بثقافتنا العربية. فمثال:  
اأ�سبحت مفردات اللغة االإجنليزية جزءًا من حياة الطلبة، وال يخلو كالمهم منها. ومع هذا التداخل، فمن 
الطبيعي اأن ت�سبح العربية �سعبة يف نظرهم، ونظرًا لعدم بذل اجلهود املنا�سبة من اجلهات املعنية، فقد 
يزداد الو�سع �سوءًا، ويف هذه احلال، يلزم اأن ت�ستيقظ هذه اجلهود، وحتاول اإدراك ما فات قبل اأن يتف�سى 

الو�سع الأبعد من ذلك.
وترى جمموعات البحث اأن هذه الدرا�سة قد ت�ساهم يف م�ساعدة الطلبة لتخّطي هذه ال�سعوبات اإميانًا منهم 
بقدرة الطلبة الفل�سطينيني على االرتقاء مب�ستواهم يف اللغة العربية اإذا توّفرت ال�سروط املنا�سبة. قامت 
املجموعات باإجراء االأبحاث حتت عنوان »التحديات يف تعّلم وتعليم اللغة العربية يف املدار�س الفل�سطينية«، 

وقد مّت و�سع عدد من االأ�سئلة حول ماهية امل�ساكل  التي تواجه طلبة ال�سف التا�سع يف فل�سطني. 

الباحثة ا�سراء عطاهلل - نابل�س
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2.2 طريقة العمل 
كما  العمل  طريقة  اأو  البحث  اإجراءات  منهجية 

لت اإليها جمموعات البحث: تو�سّ

من  املعلومات  جمع  مت  املعل�مات:  جمع  اأوًل( 
والكتب  االإنرتنت  ومنها  املختلفة،  املراجع 
العربية ومّيزاتها  اللغة  ال�سابقة، عن  والدرا�سات 
وطريقة  تهددها،  التي  واالأخطار  وخ�سو�سيتها، 

تعليمها احلالية. 

ثانياً( املقابالت
اإىل طرق البحث االأخرى، قامت بع�س املجموعات باإجراء مقابالت مع معّلمني وم�سرفني من  باالإ�سافة 

ذوي اخلربة لل�سوؤال عن امل�ساكل التي تواجه الطلبة يف تعّلم اللغة العربية.

ثالثاً( و�سع الفر�سيات:
وهذه بع�س الفر�سيات التي مت و�سعها للدرا�سة:

- ال يوجد فروق يف �سعوبة اللغة العربية بني الذكور واالإناث.
-  توجد عالقة بني حب الطالب ملادة اللغة العربية والوقت الذي يق�سيه يف درا�ستها.

- توجد عالقة بني تكّلم املعلم للف�سحى يف ال�سف، وتقوية الطلبة على القراءة وفهم املقروء.
- اإن مطالعة الكتب من خارج املنهاج جتعل اإتقان اللغة العربية والعلوم اللغوية واالإن�ساء والتعبري الكتابي 

اأكرث �سهولة. 

 جمم�عة من الطالئع امل�ساركني اثناء احد
اللقاءات التدريبية



30

رابعاً( اإعداد ال�ستبانات :
اأ�سئلة متنوعة  اللغه العربيه، وهي عبارة عن  اإحداهما ملعرفه م�ستوى الطالب يف  مت ت�سميم ا�ستبانتني، 
نف�سه   الطالب  راأي  ملعرفه  االأخرى  واال�ستبانة  والن�سو�س،  واملطالعة  القواعد  يف  الطلبة  م�ستوى  ملعرفة 
يف اللغه العربيه واملنهاج وطريقة �سري احل�سة ، وعليه يتم مقارنة اداءه بارائه. )منوذج اال�ستبانات يف 

امللحق(

خام�ساً( فح�س ال�ستبانات:
مت عقد حلقات جماعية لتعبئة اال�ستمارات بح�سور الباحثني ال�سغار؛ وذلك للتحقق من م�ستوى اال�ستمارة 

املعرفية من حيث :
اأوًل : مالءمتها  جلميع م�ستويات الطلبة .

توزيع  مت  البحث  فريق  قبل  من  العاملنّي  فح�س  مت  اأن  وبعد  لها.  املحدد  للوقت  مالءمتها   : وثانياً 
اأي�سًا و�سع  لذا كان عليه  الطلبة  اأن يربط بني اجابات  الباحث  املدار�س، وكان على  اال�ستمارتني على 

اال�ستمارتني مع بع�سهما البع�س لكل طالب.
 

�ساد�ساً ً( اختيار العينات واإجراء البحث امليداين :
تنوعت املجموعات يف اختيار االأماكن التي اأخذت منها العينات. 

يف القد�س قامت املجموعة البحثية فيها با�ستهداف طلبة ال�سف التا�سع يف بع�س مدار�س القد�س واختيار 
مدر�سة  يف  اال�ستبانات  توزيع  مت  وقد  الع�سوائية.  بالطريقة  اختريت  وطالبة  طالبا   146 من  مكونة  عينة 
االإميان للبنني ومدر�سة االإميان للبنات ومدر�سة الفتاة الالجئة )ب( ومدر�سة االأمة للبنني، وكانت اأعداد 

الذكور واالإناث مت�ساوية )73 لكل منهما(. 
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ويف نابل�س قامت املجموعة بتوزيع 100 اإ�ستمارة يف مدار�س خمتلفة لكال اجلن�سني، يف مدار�س خا�سة ويف 
مدار�س حكومية.

ويف رام اهلل ُوّزعت اال�ستبانة على 116 طالب وطالبة )58 طالب و58 طالبه(. 

اأما يف  غزة فقد مت توزيع 100 ا�ستمارة على طالب وطالبات املدار�س احلكومية يف غزة.

الباحثة يارا ال�ساحلي اثناء تفريغ ال�ستبانات
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2.3 النتائج
فيما يلي عر�س الأهّم النتائج التي تو�سلت لها الدرا�سات، بعد االإجابة عن ت�ساوؤالتها، والتحقق من �سحة 

فر�سياتها، با�ستخدام التحليل اليدوي عن طريق االأرقام واجلداول.

2.3.1  نتائج عامة
النتائج العامة جلميع املحافظات والتي راأينا اأهمية عر�سها ومقارنة املحافظات فيما بينها :

1- ن�سبة الطالئع الذين يحبون اللغة العربية

نالحظ من الر�سم البياين ال�سابق باأن  غزة كانت ن�سبتها االأكرب حيث و�سلت اىل 66% ، تليها حمافظة رام 
اهلل بن�سبة 54% ، ومن نابل�س والقد�س.

2- اأما العالقة الثانية والتي من املهم اأن ن�سري اإليها هي العالقة التي تربط بني عدد الطالب الذين اأعطوا 
اجابات �سحيحة باالأ�سئلة املعرفية وتعريفهم مل�ستوى �سعوبة اللغة العربية.
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اإليها بعد توزيع 462 ا�ستمارة بحثية ، و462 ا�ستمارة  اأن هذه النتائج مت التو�سل  يجب اال�سارة هنا اإىل 
معرفية على طالب وطالبات ال�سف التا�سع يف 4 حمافظات خمتلفة، نرى يف رام اهلل مثال ان ن�سبة الطلبة 
الذين يعتقدون اأن املادة �سعبة هم 63% ، وقد جنح يف حل اال�ستمارة املعرفية 47% ، اأما يف نابل�س والتي 
كان فيها اأدنى ن�سبة جناح وهي 31% ، فاإن ن�سبة الطلبة الذين قالوا اأن املادة �سعبة هم 40%، وهكذا يتبني 

اأن راأي الطالب ينعك�س على اأدائهم الفعلي يف املادة.
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2.3.2  النتائج اخلا�سة يف كل حمافظة فهي كالتايل:

في محافظة القدس
مت يف حمافظة القد�س العمل على اإيجاد عالقات بني جمموعة من اأ�سئلة اال�ستمارة التي وزعت على الطلبة 

والطالبات باال�سافة اإىل العمل على اال�ستمارة املعرفية وفيما يلي اأبرز النتائج التي مت احل�سول عليها. 

1. اأكرث املواد التي يواجهها الطالب �سعوبة هي القواعد واالن�ساء، وميثل الر�سم البياين التايل ن�سبة االناث 
والذكور الذين يواجهون ال�سعوبة يف املو�سوعني.
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اليه  اأ�سار  اأكرث من 50% من ذكور واناث حمافظة القد�س يواجهون �سعوبة يف مادة القواعد ، وهذا ما 
هذا  تدري�س  طريقة  هي  ال�سعوبة  هذه  وراء  ال�سبب  اأن  اأكدوا  والذين  املقابالت  يف  العربية  اللغة  معلمو 
اأن هذه النتيجة  املو�سوع، بحيث يقوم الطالب بحفظها بينما حتتاج هذه املادة اإىل الفهم. كما وذكروا 
تتعلق باإفتقار املنهاج اإىل التدرج مبا يتنا�سب مع اأعمار الطالب ووجود لغات اأخرى على الطالب اأن يتعلمها 

باملدرا�س قبل اتقانه اللغة االأم.
2. العالقة بني مطالعة الكتب اخلارجية و�سهولة القواعد واالن�ساء ح�سب راأي الذكور واالناث.

م�ساكل  وجود  اإىل  املعلمات  اإحدى  فت�سري  الكالمي  والتعبري  واالن�ساء  املطالعة  بني  للعالقة  بالن�سبة  اأما 
ما  اي�سًا  وهذا  اخلارجية،  للكتب  الطالب  مطالعة  عدم  ب�سبب  وذلك  الطلبة،  لدى  واملفردات  باالن�ساء 

تظهره العالقة االأخرى التي قام الطالب بدرا�ستها واملو�سحة بالر�سم البياين التايل:
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ي�سري الر�سم البياين ال�سابق باأن ن�سبة الطلبة الذين  ال يطالعون الكتب هو 65% تقريبًا ولديهم �سعوبة 
باللغة العربية.
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راأي  املقروء ح�سب  وفهم  بالقراءة  الطالب  وم�ستوى   الف�سحى  العربية  للغة  املعلم  تكلم  العالقة بني   .3
الطالب

اأ�سار املعلمون اأي�سًا اإىل م�سكلة فهم املقروء التي يواجهها طالب وطالبات ال�سف التا�سع باللغة العربية، 
وهذا ما يوافق النتيجة التي مت التو�سل اإليها من خالل درا�سة العالقة بني ا�ستعمال املعلم للغة الف�سحى 
العينة من حمافظة  االإناث يف  و 42% من  الذكور  املقروء بحيث يرى 20% من  وقدرة الطالب على فهم 
القد�س باأن هناك عالقة، فاإ�ستعمال املعلم اللغة العامية ميكن اأن يحدث تداخل بني الف�سحى والعامية 

وبذلك ال ي�ستطيع الطالب التمييز بني مفاهيم اأ�سا�سية باللغة العربية.  
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وفي نابلس
مت درا�سة االأ�سباب املحتملة ل�سعوبة اللغة العربية لدى طالئع حمافظة نابل�س واملو�سحة بالر�سم البياين 

التايل:

وعدم  املنهاج  �سعوبة  اأهمها  وكان  نابل�س،  العربية يف حمافظة  اللغة  ل�سعوبة  املحتملة  االأ�سباب  تقاربت 
ا�ستخدام  املعلم الو�سائل التو�سيحية التعليمية لتعليم املادة، فوجود هذين العاملني يوؤديان اإىل �سعوبة هذه 
املادةعلى الطالب. اأما ن�سبة املعلمني الذين يتكلمون اللغة العربية الف�سحى اأثناء احل�سة فهم فقط %23، 

مما قد ينعك�س على قدرة الطالب االإن�سائية والكتابية ، وذلك نراه بو�سوح بالر�سم البياين التايل:
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وفي محافظة رام اهلل
مت و�سع عدد من الفر�سيات ودرا�سة العالقة بني العوامل املختلفة ومنها

1- العالقة بني �سعوبة ا�ستيعاب مادة اللغة العربية وطول املنهاج الدرا�سي، بحيث يرى 31% من الذكور و 
50% من االناث؛ باأن ال�سبب يف �سعوبة تعلمهم للغة نابع من طول املنهاج الدرا�سي. 
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وهذا ما يراه اأي�سًا املعلمون الذي متت مقابلتهم يف مدينة رام اهلل  بحيث اأ�ساروا اإىل طول املنهاج و�سعوبته 
ووجود الكم الهائل من املعلومات مما يدفع املعلم لال�سراع يف ال�سرح.

 ومن االأ�سباب االأخرى التي ظهرت اي�سًا والتي يراها الطالئع باأنها ال�سبب وراء �سعوبة اللغة العربية هي 
عدد احل�س�س وعدم ا�ستخدام املعلم للو�سائل التعليمية كما يببينها الر�سم البياين التايل:
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واأن ال   املادة  ي�سرع يف �سرح  اأن  املعلم  املنهاج وطوله مما ي�سطر  اإىل �سعوبة  ي�سريون  الطالب  62% من 
ي�ستخدام و�سائل تعليمية، وهذا ما اأجمع عليه معلمو املدار�س  باأن عدد احل�س�س ال يكفي لتغطية املادة 

لذلك ال يوجد جمال ال�ستخدام الو�سائل التعليمية.
2- العالقة بني ُحب الطلبة للغة العربية وق�ساء الوقت يف درا�ستها 
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4- اأما العالقة االأخرية التي مت درا�ستها يف حمافظة رام اهلل  فكانت العالقة بني عدد الكتب التي يقراأها 
الطلبة يف ال�سهر وبني قدرته على القراءة ال�سليمة. فالر�سم البياين التايل يبني ان 10% من الذكور و%15 

من االناث يقراأون 3 كتب يف ال�سهر ويجيدون القراءة.
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تكون  ولذلك  االأ�سئلة  العالقات بني  ن�سبة  البيانية هي  بالر�سومات  املبينة  الن�سب  اأن  بالذكر  من اجلدير 
الن�سب قليلة .
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في محافظة غزة
قام البحاثة يف حمافظة غزة  بالرتكيز على عدد ال�ساعات التي يق�سيها الطالب يف درا�سة اللغة العربية ، 
ومعدله املدر�سي يف هذه املادة ، فكانت عدد ال�ساعات التي يق�سيها الطالب يف درا�سة املادة مبينة بالر�سم 

البياين التايل :

اأما العالقة التي تربط بني عدد ال�ساعات التي يق�سيها الطالب يف درا�سة اللغة العربية ومعدله يف هذه 
املادة ، فيبينه بالر�سم البياين التايل :
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اللغة  يدر�سون  امل�ستهدفني  غزة  طالب  من   %33 ن�سبته  ما  باأن  نالحظ  ال�سابقة  البيانية  الر�سومات  من 
العربية �ساعة واحدة باليوم، ومن خالل العالقة التي مت ر�سدها بني عدد ال�ساعات ومعدل الطالب باللغة 
العربية فاننا نرى بو�سوح اأن ن�سبة قليلة من الطالب الذين يدر�سون اأقل من  ن�سف �ساعة معدلهم فوق 
90% ، وهذا ،اإن دل على �سي فاإمنا يدل على عدم اجنذاب الطالب مل�سرية تعلم مادة اللغة العربية يف 

املدر�سة.
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3  توصيات عامة من البحاثة: 
وت�سجيع الطلبة على  �سرورة تكّلم معلم اللغة العربية باللغة الف�سحى ال�سحيحة وال�سليمة مع الطلبة ، 	•
تكلم اللغة الف�سحى، وا�ستخدامها عن طريق عمل ندوات، وم�سابقات، واأبحاث باللغة العربية الف�سحى 

فقط ، ويف�سل اأن يكون هناك بحث عن تاريخ اللغة العربية، واإثارة الكالم بالف�سحى يف احل�سة .
اهتمام املدار�س بو�سع ح�سة مكتبة جلميع املراحل ، وذلك ليزيد	• من مطالعة الطلبة وحبهم للقراءة .

اأو اثنني يف ال�سنة  التقليل من املواد املعطاة يف كتب العلوم اللغوية ، مع حماولة الرتكيز على ف�سل معني 	•
بتو�سع اأكرب، دون ت�ستيت الطلبة .

االهتمام باملوقف التعليمي ، والو�سائل التعليمية ، وطريقه التدري�س املنا�سبة؛ لكي تتما�سى مع	• طبيعة 
الطلبة النف�سيه .

و�سلة دقيقة باالأ�ساليب التي تواجه التلميذ باحلياة العامة . اأن تكون الدرو�س لها عالقة قويه 	•
اأن يقوم املعلم بالتعامل مع الطلبة ك�سخ�س واحد دون متييز، واحرتام اآراء	• الطلبة .
عمل فعاليات م�سرتكه بينهم . اإزالة بع�س احلواجز بني الطلبة واملعلمني، عن طريق 	•

عامل الت�سويق للمادة .  تغيري طريقة ال�سرح للطلبة واإ�سافة 	•
	• عقد دورات تدريبية للمدر�سني.

مراعات املعلم للفروق الفردية، اإ�سافة لرتكيزه على مواد ذات اأهمية يف تعلم	• اللغة.
	•تخ�سي�س ح�سة للمطالعة يف مكتبة املدر�سة.

اإعطاء دور اأكرب ملدّر�سي اللغة العربية؛ لتحديد الوقت املالئم وكمية املادة	• املعطاة مبا يتنا�سب مع فهم 
الطلبة.

املنهاج  بانهاء  للمادة ويكون حري�سًا على ذلك، بدال من االهتمام  الطلبة  يتاأّكد من فهم  اأن  املعلم  على 
الدرا�سي فقط. وعليه معرفة نقاط �سعف الطلبة ليحاول معاجلتها.
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4  ماذا بعد؟
لعل هذه االأبحاث عن اللغة العربية وتعليمها وتعّلمها هي من اأهم املوا�سيع التي تناولها الطلبة بالبحث، 
الأن اللغة هي اأداة التوا�سل لكل املوا�سيع االأخرى، وال مفّر من االعتماد على ح�سن ا�ستخدامها وتطّورها. 
وال بد هنا من تقدير جراأة البحاثة يف نقدهم للغة واأ�ساليب تدري�سها يف املدار�س الفل�سطينية. وهي تفتح 

املجال للمزيد من الت�ساوؤالت واالأفكار حول اللغة العربية، وكذلك للمزيد من االأبحاث. 
غري اأن اقرتاحات البحاثة ال تخرتق يف ت�ساوؤالتها �سقف بع�س امل�سّلمات ال�سائعة، ومنها اأن اللغة العربية 
وبقية  والعامية،  واللحن  الدخيل  اأو اخلوف عليها من  اأعداء يحاولون طم�سها،  ِقبل  للهجوم من  تتعّر�س 
االأملانية  مثل  االنت�سار،  وا�سعة  االأخرى  اللغات  بع�س  عن  ُيكتب  ما  تابعنا  فاإذا  تتهددها.  التي  االأخطار 
اللغة  من  يهددها  مما  ي�سكون  اأ�سحابها  جند  فاإننا  وغريها،  والكورية  الرو�سية  عن  ناهيك  والفرن�سية، 
تريد  كنت  اإن  احلا�سوب،  يف  االختيار  فيمكنك  انت�سارها،  �سعة  من  تعاين  االإنكليزية  وحتى  االإنكليزية. 
لي�ست  هي  البع�س  راأي  يف  »العاملية«  واللغة  وهكذا.  االأ�سرتالية  اأو  الربيطانية  اأو  االأمريكية  باالإنكليزية 

.Bad English االإنكليزية بل االإنكليزية ال�سيئة

اإن اللغة العربية هي من اللغات التي فيها منطق داخلي يحكمها، مثل الالتينية وبع�س م�ستقاتها كاالإيطالية 
والفرن�سية، بينما ال حتتوي االإنكليزية مثاًل على مثل هذا املنطق الداخلي، اإذ اأنها دمج وخليط من عّدة 
اللغة  عملية حو�سبة  الداخلي  املنطق  وي�سّهل  والفرن�سية.  وال�ساك�سونية  واجلرمانية  كالقلتية  اأخرى  لغات 

وترجمتها اآليًا واال�ستقاق بناًء على اجلذر واجلذع وغري ذلك. 

ويعتقد بع�س دار�سي اللغة العربية اأن القراآن الكرمي قد حافظ حقًا على اللغة العربية بدون تغيري اأ�سا�سي 
طيلة اأربعة ع�سر قرنًا، ولكن اللغة العربية مل ُيتح لها التطّور باالأ�سكال التي تطّورت فيها اللغات االأخرى. 
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فاإن قّلة التعريب، والنحت واالقتبا�س من اللغات االأخرى يحّد من قدرة اللغة على مواكبة العلوم احلديثة 
واإمكانية تدري�سها باللغة العربية. كما اأن اإ�سرار بع�س اللغويني يف املوؤ�س�سات الر�سمية حاليًا على الوقوف 
يف وجه تب�سيط اللغة العربية، يف قواعدها و�سرفها ونحوها، اأ�سوة بالذين �ساهموا يف اإ�سالح اللغة العربية 
على مر الع�سور، واأ�سوة مبا قام به اأ�سحاب بع�س اللغات االأجنبية االأخرى، يوؤّدي اإىل ال�سعوبات املو�سوفة 

يف تعّلمها. 

اأما من جهة اخلوف من الدخيل، فاإن اللغات تتالقح با�ستمرار بكلمات دخيلة من بع�سها البع�س، وهذا 
ينفخ فيها الغنى والتنوع. والقراآن الكرمي احتوى على حوايل مائة كلمة من اللغات االأخرى، ومنها كلمات 
جربوت و�سنم من ال�سريانية، وكلمات كتاب و�سفر من االآرامية، وكلمات اإبلي�س وبرج وقلم من اليونانية، 

وكلمات كافور وزجنبيل من الفار�سية، وكلمات �سراط ودرهم من الالتينية، وغريها. 

وحتظى اللهجات العامية باالنتقاد على اأنها ت�سويه للف�سحى براأي بع�س اللغويني الر�سميني بينما اأظهرت 
بع�س الدرا�سات اللغوية احلديثة اأن معظم اللهجات تاأتي من لغات قدمية �سابقة للعربية يف املنطقة، وغالبًا 

ية، والقبطية وغريها.  من اللغات ال�سامية االأخرى، كالكلدانية، االآرامية، ال�سريانية، االآ�سورية، احِلمريرَ

وتقول اإحدى جمموعات البحث اأن ثمة اأعداء يحاولون طم�س اللغة العربية واإلغاءها، ويف الوقت نف�سه جتد 
هذه املجموعة نتيجة بحثها اأن اأكرث من 60% من الطلبة ال يجيدون لغتهم العربية، وكيف اأن الذين يقراأون 

كتابًا واحدًا عربيًا يف ال�سهر على االأقل تتح�ّسن لغتهم وتعبريهم. فمن الذي يطم�س اللغة؟ 

ويبدو اأن البع�س يخاف على اللغة العربية من االنرتنت. ولكننا نعرف االآن اأن اللغة العربية هي اأكرث اللغات 
منّوًا على االنرتنت ومنذ عدة �سنوات، وذلك ب�سبب انفتاح بع�س الدول على االنرتنت يف ال�سنوات االأخرية، 
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مثل : �سوريا وال�سعودية واجلزائر، وقيام دول اأخرى مثل م�سر باإن�ساء بنية ات�ساالت حتتية متطورة، وغري 
ذلك. 

اأوراق  على  املبا�سرة  املالحظات  بع�س  اإبداء  من  فالبّد  العربية  اللغة  اأبحاث يف  هو عن  الكالم  اأن  ومبا 
البحث نف�سها واأ�سلوبها ولغتها. واأوىل املالحظات اأن البع�س يلجاأ اإىل الق�س والل�سق من االنرتنت اأو غريه 

من الن�سو�س الرقمية اجلاهزة، والبد لالنتباه اأن ذلك من ال�سهل ك�سفه االآن. 

وثاين املالحظات هي اأن التلقني هو جزء اأ�سا�سي من اللغة، اأي لغة، ودّقة ا�ستعماله من دّقة اللغة. والرتقني، 
اأو الرتقيم، ي�سمل ا�ستعمال النقطة، الفا�سلة، عالمات اال�ستفهام، التعّجب، النقطتني، عالمات احل�سر، 
والتن�سي�س وكافة العالمات االأخرى، بالطرق االأ�سولية التي يجب اأن ت�ستعمل بها. فكيف نتعّرف على هذه 

الطرق؟ 

واأخريًا ولي�س اآخرًا، لعّل اللغة التي كتبت فيها هذه االأبحاث عن اللغة العربية لهي دليل اإ�سايف على احلاجة 
لتطوير تدري�س اللغة العربية يف مدار�سنا!



50

5 املراجع

1. اأحمد علي، اللغة العربية و مراحل تطويرها، موقع االأ�ستاذ "اأحمد علي" التعليمي، 7 مايو 2008
http://elywan24.jeeran.com/archive/2008/5/561361.html

حممد ح�سني،اللغة العربية... م�ساكل وحلول، 13 يناير 2001    .2
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1180421194966
&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout

لغتنا عنوان وجودنا، ومراآة وجداننا  .3
http://www.faruqmawasi.com/lughatuna.htm

ابحاث و درا�سات باللغة العربية،ال�سبت 02 اأكتوبر 2004  .4
http://www.ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=article&sid=1539

اللغة العربية  .5
 http://www.syrianstory.com/comment6-2.htm

اللغة العربية، من ويكبيديا املو�سوعة احلرة  .6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%
D8%A8%D9%8A%D8%A9

عدنان عبا�س �سلطان، تفعيل اللغة العربية يف ع�سر العوملة بني الواقع و االأمل  .7
http://www.annabaa.org/nbanews/62/242.htm

اأفنان م�ساروة )2006(،ر�سالة املعلم، "�سعوبات التعلم"، مركز االر�ساد العربي للرتبية، القد�س.  .8



51

حافظ ابراهيم، ديوان حافظ، اللغة العربية، )كتاب اللغة العربية لل�سف ال�سابع، اجلزء االول، �سفحة   .9
 .)18

راتب عا�سور، و د.حممد احلوامدة، ا�ساليب تدري�س اللغة العربية، بني النظرية التطبيق،االردن، دار   .10
امل�سرية، ط2.

www.isesco.org.ma/arabe/ العربية،  اللغة  تواجه  التي  التحديات  �ساهني،  ال�سبور  عبد   .11
publications

مراجع اخرى:
عبد العزيز عبد املجيد، اللغة العربية، ا�سولها النف�سية وطرق تدري�سها، ناحية التحفيز، م�سر، دار   .1

املعارف، ط2. 
www.almoultaqa.com/ االطفال  ريا�س  يف  الف�سحى  العربية  اللغة  تعليم  الدنان،  اهلل  عبد   .2

Lebanon99/dannan
التعليمية،  املوؤ�س�سات  يف  والع�سرين  احلادي  القرن  يف  العربية  اللغة  تنباك،  بن  �سنيتان  بن  مرزوق   .3

املحا�سرة الثانية، ال�سعودية



52

6 ملحق

)اأ( ال�ستبانة الأوىل
جمموعة من الباحثني ال�سغار يقومون باجراء بحث حتت عنوان التحديات يف تعليم وتعلم اللغة العربية. 
�سمن م�سروع الباحث ال�سغري با�سراف موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالبدع العلمي وبدعم من منظمة 

اليوني�سيف.
لذا نرجو منكم القيام بتعبئة هذه اال�ستبانة بكل �سدق ومو�سوعية مع العلم باأن هذه اال�ستبانة اأُعدت من قبل 

الطلبة امل�ساركني اأنف�سهم ، وتهدف جلمع املعلومات لغر�س البحث العلمي فقط. ن�سكر لكم تعاونكم.

اجلن�س:   اأ. ذكر.    ب. اأنثى
مكان ال�سكن:       اأ. خميم                     ب. قرية                  د.مدينة

1- هل حتب ح�سة اللغة العربية ؟
  1- نعم                            2- ال              

2- كم من ال�قت تدر�س مادة اللغة العربية يف البيت ي�مياً ؟
اأ. اأقل من ن�سف �ساعة.                  ب. �ساعة                ج. �ساعتان اأواأكرث         د.ال اأدر�س اال وقت 

االمتحان.  
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3- كيف ت�سف م�ست�ى معرفتك يف امل�ا�سيع الآتية:

ممتازجيدمت��سط�سعيفامل��س�ع
القراءة

الكتابة واخلط
االإن�ساء
االإمالء

فهم املقروء
القواعد

4- ما ه� راأيك ال�سخ�سي يف الأم�ر الآتية:

ممتازجيدمت��سط�سعيفاملعل�مة

م�ستوى معلم اللغة العربية يف مدر�ستك

املنهاج الدرا�سي

فهمك ل�سرح املعلم يف احل�سة

الو�سائل التي ي�ستعملها املعلم يف ال�سرح
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هل يتكلم املعلم اللغة العربية الف�سحى يف احل�سة دائماً؟  -5
     اأ- نعم                                ب- ال          

        
هل تلتحق بدورات خارجية اأو معلم خ�س��سي مل�ساعدتك يف مادة اللغة العربية؟  -6

     اأ- نعم                                ب- ال                      ج- اأحيانا

7- هل تعتقد باأن مادة اللغة العربية من امل�اد ال�سعبة؟
     اأ- نعم                                ب- ال                     

اإذا كنت تعتقد باأنها �سعبة، الرجاء اإبداء راأيك يف الأ�سباب املحتملة ل�سع�بة املادة:

اأوافق ب�سدةاأوافقل اأوافقل اأوافق اأبداال�سبب املحتمل
عدد احل�س�س ال يكفي

املنهاج �سعب
عدم ا�ستخدام املعلم لو�سائل تو�سيحية

املنهاج طويل 
املعلم �سعيف يف تعليم املادة
اأهلي ال يتقنون اللغة العربية
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8- هل ي�جد ح�سة للقراءة يف مكتبة مدر�ستك:
اأ. نعم                           ب. ال         

          
9- كم كتاب )ق�سة اأو اأي كتاب خارجي( تقراأ يف ال�سهر؟

اأ. وال كتاب                   ب. كتاب اأو كتابني              ج. ثالثة كتب اأو اأكرث

10- ما ه� معدلك يف مادة اللغة العربية يف �سهادة ال�سف الثامن:
 اأ. اأكرث من 90.         ب. من 80 - 90.           ج. من 65 - 80.             د. من 50 - 65      ه. اأقل من 50.

11- ما ه� معدلك العام يف �سهادة ال�سف الثامن:
 اأ. اأكرث من 90.         ب. من 80 - 90.           ج. من 65 - 80.             د. من 50 - 65      ه. اأقل من 50.

21-اإذا كنت ت�اجه �سع�بة خا�سة يف تعلم اللغة العربية الرجاء كتابتها:
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)ب( ال�ستبانة الثانية

ا�ستبانة معرفية
الزمن: ن�سف �ساعة         املحافظة: _______________

اجلن�س : اأ. ذكر             ب. انثى

اأ- اأقراأ الن�س الآتي ثم اأجيب عن الأ�سئلة التي تليه:
** يحتل التعليم االأولوية الق�سوى يف برامج ) االونروا ( على �سعيد نفقاتها، فقد اأن�ساأت العديد من 
املوؤ�س�سات التعليمية يف كثري من املخيمات واملدن والقرى، بدءًا من ريا�س االأطفال واملدار�س االإ�سالمية 
باإعفائهم من دفع  الطلبة جمانًا، وذلك  اآالف  فيها  يتعلم  التي  املتو�سطة واجلامعية  بالكليات  وانتهاء 

الر�سوم املدر�سية، مع توفري القرطا�سية الالزمة لهم.

اأ�سئلة ح�ل القطعة:

1-الفكرة الرئي�سة يف الن�س:                                                    
ب-م�سادر االونروا املالية  اأ-اهتمام االأونروا مبجال التعليم    

د-اأنواع املوؤ�س�سات التعليمية ج-اهتمام االأونروا بجودة التعليم    
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2-كلمة ) الأونروا ( تعني                                                    
ب- منظمة االأمم املتحدة لرعاية التعليم  وكالة الطاقة الدولية    اأ- 
ج-وكالة االأمم املتحدة الإغاثة الالجئني وت�سغيلهم            د-حمكمة العدل الدولية

3-كلمة الق�س�ى يف ال�سطر الأول هي:                      
اأ-ا�سم منقو�س              ب- ا�سم تف�سيل          ج- �سفة م�سبهة    د-�سيغة مبالغة.

4-الن�س الذي بني يديك عبارة عن                                   
ب-مقال اإبداعي            ج-و�سف مو�سوعي                د-�سرية اأ-ق�سة         

اأ�سئلة عامة:

5-الفعل ) وقع (                                                             
اأ-معتل اأجوف         ب-معتل ناق�س        ج-معتل مثال          د-�سحيح �سامل

6-م�سدر الفعل) ا�ستقى(:                                                        
د- �سقي ج-ا�ستقاء    اأ-ا�ست�سقاء              ب-ا�سقاء      



58

7-ن�س�غ ا�سم الفاعل من الفعل ) ا�ستخرج (:                                      
ج د- م�ستخررَ اأ-خارج                  ب-خمرج              ج- م�ستخِرج          

8-اكمل جملة: كان يف املدينة ___________:                                    
اأ-قا�ٍس            ب-قا�سُي           ج-قا�سياً          د- قا�سي

9- اإعراب الكلمة التي حتتها خط يف ق�له تعاىل: “ اهدنا ال�سراط امل�ستقيم »  
اأ-مفعول به              ب-نعت           ج-حال               د- فاعل 

10-املعنى الذي يفيد حرف اجلر)من( يف ق�له تعاىل :”من امل�ؤمنني رجال �سدق�ا ما عاهدوا اهلل عليه”                                                           
اأ-العو�س           ب- املقارنة         ج-التبعي�س         د-البيان

11-الأ�س�ات ال�سائتة يف اللغة العربية:                                          
اأ-احلركات الطويلة    ب-احلركات الق�سرية     ج-احلركات الطويلة والق�سرية   د-احلروف ال�سحيحة

12-كلمة ) اأنتم ( يف ق�لنا: اأنتم اأمل امل�ستقبل، هي 
د-ا�سم �سرط      ج-ا�سم اإ�سارة          اأ-ا�سم مو�سول           ب-�سمري منف�سل
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13 - اأ�سرح ال�س�رة الفنية ال�اردة يف البيت التايل:  
كن�سر فوق القمة ال�سماء                           �ساأعي�س رغم الداء واالأعداء  

.......................................................................................................

- احلرف املحذوف من الكلمات ) ه�ؤلء، هذان، اهلل ( ه�               14
ج-االألف          د-الهمزة اأ-الواو       ب-الالم   

ل - عدد الأ�س�ات يف كلمة “ َو�سَّ  15
ب-7 اأ�سوات    ج-3 اأ�سوات      د-5 اأ�سوات اأ-9 اأ�سوات  

-الهمزة يف كلمة ) ك�ساء ( هي:                                                     16
د-غري ذلك اأ-اأ�سلية   ب-زائدة       ج-منقلبة      

-اأعط مثالني على جملتني مبنيتني للمجه�ل:                                              17
اأ-.................................................                                        

ب-...............................................
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-اأعط مثاًل على جملة تعجبية:                                        18
          مثال:......................................................................................

 
-عبارة :” اأت�ستمه واأنا على دينه “ تفيد:                                   19

ج-الت�سبيه            د-النفي ب-تعجب   اأ-اال�ستفهام  

-العالقة بني كلمتي ) خ�سارة واأمم (:                                    20
ج-�سجع                د-غري ذلك اأ-طباق         ب-ترادف   

انتهت الأ�سئلة


