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 ملخص البحث

 طالب لدى 1العربية  اللغة مادة تعلم صعوبات معرفة إىل البحث هذا يهدف
 قتصر البحثالكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور. ا اإلعدادية يف املرحلة
طالب دراسات أساسية من ثالثة برامج: اإلدارة، االتصاالت والتكنولوجيا  على

األمر، قامت الباحثة  بداية يف م.2016/2017الثاين املعلوماتية للفصل الدراسي 
وىل )استبانة حتليل احلاجات( على جمموعة من بتجربة استطالية لالستبانة األ

عّينات البحث ملعرفة مدى درجة معامل الثبات للبنود يف االستبانة ومناسبتها 
ذه االستبانة للتطبيق على جمموعة جتريبية. بلغت قيمة معامل الثبات كرونبج ألفا هل

طالبا ملعرفة صعوبات  52. وبعد ذلك، وزعت استبانة حتليل احلاجات إىل 0.867
 نتائج أوضحت إحصائيا   البيانات معاجلة وبعد وحاجاهتم يف تعلم اللغة العربية.

 الىت  حاجات الطالب يف تعلم املهارات اللغوية األربع والصعوبات البحث
اإلعدادية ومنها: قلة املفردات،  املرحلة يف 1ربية الع اللغة مادة تعلم عند تواجههم

عدم توفر الوسائل التعليمية وغري  عدم معرفة قراءة النص بالتشكيل الصحيح،
  . التوصيات واملقرتحات من جمموعة الباحثة قدمت البحث هناية ويف ذلك.

تعلم اللغة العربية، املركز  صعوبات التعلم، حتليل حاجات الدارسني،: الكلمات المفتاحية
 اإلعدادي.
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 المقدمة

، والصالة والسالم على رسوله األمني أفصح من لغة القرآن الكرمي احلمد هلل رب العاملني الذي حفظ
نطق بلغة الضاد وعلى آله وصحبه أمجعني. لقد انتشرت اللغة العربّية على مر العصور اإلسالمّية 

من القوة وارتبطت حبياة املسلمني فأصبحت اللغة العربّية لغة العلم  األوىل وبلغت ما بلغه اإلسالم 
 واألدب والسياسة واحلضارة فضال  عن كوهنا لغة الدين والعبادة.

 
هو عملية توصيل املعرفة وتزويد الطاّلب باخلربات، من مهارات اللغة العربية إن تعليم 

تعترب عملية ف 2طاّلب من اكتساب اللغة العربّية.وعناصر لغويّة بإضافة إىل علوم اللغة، كي يتّمكن ال
قد شهد عصرنا  .حتديد حاجات الطالب التعليمية من اخلطوات األولية يف عملية تصميم التعليم

احلايل تطّورات سريعة اجتاحت كل نشاطات احلياة، فعلى صعيد النشاط اللغوي ظهرت نظريات 
ور آراء تشومسكي انزوت النظرية السلوكية اليت  لغوية حديثة اجتّثت ما قبلها من نظريات، فبظه

كانت تنادي بتفسري السلوك اللغوي اعتماد ا على العوامل اخلارجّية اليت تؤثّر يف هذا السُّلوك، وحّلت 
   3مكاهنا نظريّة الرتكيز على الدارس وحاجاته وأغراضه من تعّلم اللغة.

يف املركز يف تعلم اللغة العربية فقامت الباحثة بتلبية هذا النداء فحللت حاجات الدارسني 
 مية بسالجنور وكذلك الكتشاف الصعوبات الىت يواجهوهنا. لعلاإلعدادي بالكلية اجلامعية اإلسال

 .هذا البحث خالل من وناآلخر  ونالباحث يستفيد
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 الدراسة أسئلة
 :اآليت يف أسئلتها الدراسة تكتسب
 يف تعلم اللغة العربية باملركز اإلعدادي؟ يف الطالب حاجات ما .1
 ما صعوبات اليت يواجهها الطالب يف تعلم اللغة العربية باملركز اإلعدادي؟ .2
 الدراسة أهداف
 :اآلتية املرجوة األهداف حتقيق إىل الدراسة تسعى
 .اإلعدادييف تعلم اللغة العربية باملركز  يف حاجات الطالب اكتشاف .1
 اليت يواجهها الطالب يف تعلم اللغة العربية باملركز اإلعدادي. صعوبات إبراز .2

 
 الدراسة منهجية
 .نظريا احلاجات لتحليل كامال وصفا الدراسة قدمت إذ التحليلي، الوصفي املنهج الباحثة واتبعت

ثالثة برامج: اإلدارة، طالب دراسات أساسية من  على االستبانة توزيعب الباحثة بعد ذلك، قامت
األمر، قامت  بداية يف م.2016/2017االتصاالت والتكنولوجيا املعلوماتية للفصل الدراسي الثاين 

وىل )استبانة حتليل احلاجات( على جمموعة من عّينات البحث الباحثة بتجربة استطالية لالستبانة األ
سبتها للتطبيق على جمموعة جتريبية. بلغت ملعرفة مدى درجة معامل الثبات للبنود يف االستبانة ومنا

. وبعد ذلك، وزعت استبانة حتليل احلاجات 0.867قيمة معامل الثبات كرونبج ألفا هلذه االستبانة 
 نتائج بتحليل الباحثة طالبا ملعرفة صعوبات وحاجاهتم يف تعلم اللغة العربية. وبالتايل، قامت 52إىل 

 .SPSSبرنامج  باستحدام االستبانة
 

 الدراسة أهمية
 من النواحي اآلتيه: تهاتستمد هذه الدراسة أمهي

حتليل حاجات الدارسني باملركز اإلعدادي يف الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور يف  .1
 اللغة العربية.تعلم 

 اللغة العربية.يف تعلم حتديد الصعوبات اليت يواجهها الطالب  .2



 
 

 يف تعلم أغراضهم وحتقيق بغريها، الناطقني العربية اللغةدارسي  حاجات تلبية يف اإلسهام .3
 .اللغة العربية باملركز

 حدود البحث

 اآلتية: النقاط خالل من هذا البحث إطار يتحّدد

اللغة العربية والصعوبات اليت  تعلم يف الدارسني حاجات للتعارف على استبانة تقدمي .1
املركز اإلعدادي بالكلية  املبتدئ يف  املستوى من وطالبة طالبا   52 يواجهوهنا، وعددهم

 اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور.
 العربية. اللغة الدراسة األساسية يف طلبة العّينة وتشمل .2
 وقد وقع االختيار على هذه املؤسسة بناء على التطور السريع الذي متتاز به. .3

 
 المبحث األول: الجانب النظري

 صللتلخ يدفع اإلنسان بالتوتر داخلي باحلاجات شعور يقصد ،عام بشكل النفض علم قوامس يف
 للحاجات خمتلفة األنواع على يصدق كما األساسية والثانوية، احلاجات على هذا يصدق منه،

 يف وحنن الدارس، عن حاجات واحلديث .لغوية أو تعليمية أو اجتماعية أو كانت الثانوية، نفسية
الدارس  عند تولد اليت العوامل أو والدوافع البواعث عن احلديث يعين اللغة، تعليم عن الكالم معرض

 يطلبها الدارسون، اليت احلاجات حتديد عملية احلاجات حتليل .معينة تعلم فب ورغبة داخليا إحساسا
 إىل حتديد احلاجات فيسعى.4(Richards Jack C and Schmidt, 2002) األولويات وفق وترتيبها
 جاك ويرى .املالحظة أو املقابلة، أو أو االختبار، االستبانة، طريق عن معلومات على احلصول
 املتعلم يستطيع ما بني الفرق أي توضيح لغوي؛ عجز شكل على غالبا تكون احلاجات أن ريتشاردز

 أن احلاجات إىل هذا يوحي وعليه، .به القيام على قادرا يكون أن ينبغي وما اللغة، يف به القيام
 .حتليلها ومن التعرف عليها م يت أن تنتظر ببساطة وهي موضوعية، حقيقة

                                                           
4 Richard, Jack C and Schmidt, Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistic, (Longman, 2002). 



 
 

 :5وهي أساسية مفاهيم ليشمل ثالثة يتسع حاجات  مفهوم وواترز هاتشنسون وقدم
 ما أي .اللغة تعلم من املستهدف مطالب اجلمهور هبا ويقصد (Necessities) الضرورات .1

  .معينة مواقف يف اللغوي األداءمطالب  وفعالية بكفاءة يواجه لكي الدارس أن يعرفه ينبغي
 أو يعرفه أن الدارس يلزم ما بني املسافة هبا مدى ويقصد (Lacks) لفخالت أو العجز أوجه .2

 من الدارس لدى ما الوقوف على يُلزم مما بالفعل، لديه يتوافر وما اللغة، جييده من
  .ينقصه ما الباحثحيدد  حىت املستهدفة اللغة يف ومهارات واجتاهات ومعارف معلومات

 رغباته عن فضال ومطلوب، مهم أنه املتعلم نفسه يرى ما هبا ويقصد (Desires) الرغبات .3
 اليت الثقافية املفاهيم حيث من أو إتقاهنا، يود اليت اللغوية املهارات حيث من اخلاصة، سواء

 الضروراتأو  للمتطلبات، اخلرباء حتديد بني تصادم هناك فقد يكون .هبا اإلملام يود
 ولعل من به. يشعرون عما بعيدا احلاجة عن معىن للحديث فال أنفسهم؛ الدارسني ورغبات

 مناسبة التعريفات أكثر من ومها للحاجات اللغوية، تعريفني السياق هذا يف نذكر أن املفيد
 .هلذه الدراسة

 

 هلا، تعلمهم وأسباب اللغة، متعلمي دراسة خصائص من تتض مركبة عملية احلاجات حتليل فإن
 بناء .لتعلمها حباجاهتم يل لغوي لربنامج طيطالتخ هبدف اللغة، تلك فيها اليت سيمارسون واملواقف

 للحصول أساسا بعضا، بعضها مرتبطة كلها تلك النقاط السابقة، احلاجات حتليل مفهوم أسس على
 أسس وحيددوا يعينوا أن الباحثنيعلى  بد ال .الباحثون إليها حيتاج اليت واملعلومات على البيانات

 6.بعضا وترتابط بعضها تتكامل كي الصحيحة

 المبحث الثاني: الجانب الميداني

 َترتَّب هذا التحليل ترتيب أقسام األسئلة وهي على النحو التايل:

                                                           
5 Hutchinson, Tom; Waters, Alan, English for Specific Purposes: A learning-centered approach. (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1987). 
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القسم األول: وصف مجتمع  البحعث معن بعاللم المركعز اإلععدادي، الكليعة الجامعيعة اإلسعالمية 
 بسالنجور.العالمية 

طففففاّلب املركففففز اإلعففففدادي، الكليفففة اجلامعيففففة اإلسففففالمية العامليففففة وصفففف جمتمففففع البحففففث الففففذين يتضفففّمن 
 يف اجلدول اآليت:بسالجنور 

 
 .طاّلب املركز اإلعدادي: وصف جمتمع البحث من 1اجلدول رقم 

 النسبة المئوية )%( اإلجابات المختارة المعلومات الرقم

 الجنس 1
 21 ذكر

 31 أنثى

 العمر 2

17-20 49 

21-30 3 

 - فأكثر 31

 البرنامج 3

دراسة أساسيات 
 االتصاالت

18 

أساسيات التكنولوجيا 
 املعلوماتية

4 

 30 دراسة أساسيات اإلدارة

 خبرة تعللم اللغة العربيلة 4
 10 سنتني       -سنة

 25 سنوات 3-5



 
 

 17 ال توجد خربة

 

املركفففز اإلعفففدادي، الكليفففة يّتضفففح لنفففا مفففن اجلفففدول السفففابق أن عفففدد طفففاّلب الفصفففل األول يف 
ثالثون طالبفة  وجممفوع عفددهم اثنفان وواحد و عشرون طالب ا اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور واحد و 

% مففن دراسففة 7.7% مففن طففاّلب يلتحقففون بدراسففة أساسففيات االتصففاالت و34.6ومخسففون طالب ففا. 
% مفففففنهم   32.7% مفففففن دراسفففففة أساسفففففيات اإلدارة. و57.7سفففففيات التكنولوجيفففففا املعلوماتيفففففة وأسا

 يتعلموا اللغة العربية من قبل. 

 حاجات تعلم اللغة العربيةالقسم الثاني: 

 يبنّي البحث حاجات الطالب يف تعلم اللغة العربية يف هذا اجلدول: 
 

 تعلم اللغة العربية.: األمور الىت أرادها الطالب يف 2اجلدول رقم 

 األسئلة 

 النسبة المئوية )%(
المتوسط 
 الحسابي

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

 4.51 50 31.7 5.8 0 0 تعبريات التحية والرتحيب. 1

 4.13 40.4 42.3 7.7 9.6 0 .املفردات العربية املتعلقة بدراسيت 2

 4.32 36.5 59.6 3.8 0 0 أساس مهارة االستماع. 3



 
 

 4.53 61.5 30.8 7.7 0 0 أساس مهارة الكالم. 4

 4.5 59.6 34.6 3.8 0 1.9 أساس مهارة القراءة. 5

 4.48 57.7 36.5 3.8 0 1.9 أساس مهارة الكتابة. 6

 4.38 57.7 36.5 3.8 0 1.9 أساس علم النحو والصرف. 7

 
يتفقفون بشفدة بفأهنم يريفدون تعلفم تعبفريات % مفن الطفالب 50يّتضح مفن اجلفدول السفابق أن 

التحية والرتحيب. وذلك ألن هؤالء الطفالب ال يتعلمفون العربيفة مفن قبفل فيحتفاجون إىل تعلفم تعبفريات 
التحية والرتحيب كي يستخدموها يف احلياة اليومية. ومن تلفك التعبفريات هفي التحيفة والرتحيفب يف بفدء 

ر والتقدير.وهذه التعبريات مهمة لتشفجعهم علفى ممارسفة العربيفة التعارف مع الزمالء اجلدد وكلمة الشك
% مفففففن الطفففففالب أن املففففففردات العربيفففففة املتعلقفففففة 42.3يف داخفففففل الفصفففففل الدراسفففففي وخارجهفففففا. ويفففففرى 

% ال يفرون كفذلك. وذلفك يرجفع إىل 9.6هم من أهم موضوعات الفىت يريفدون تعلمهفا يف حفني بدراست
برنفامج أساسفايات االتصفاالت وأساسففيات ان الطففالب مفن ختصصفهم املوضفح يف اجلفدول السفابق. فكف

التكنولوجيفففا املعلوماتيفففة وأساسفففيات اإلدارة. ففففال يفففتعلم العربيفففة ليقفففرأوا الكتفففب املتعلقفففة بدراسفففاهتم وإ فففا 
وبالنسفبة إىل املهفارات . 21-18يتعلموها ألهداف معينة الىت سوف توضحها الباحثة يف اجلدول رقم 

أكثففر الدرجففة املئويففة إىل االتفففاق بشففدة أهنففم حيتففاجون إىل تعلففم أساسففها وتلففك  اللغويففة األربففع، تظهففر
% ملهفففففارة 59.6% و59.6% ملهفففففارة الكفففففالم و61.5%  ملهفففففارة االسفففففتماع و59.6الدرجفففففة هفففففي  

توضففيح ا دقيق ففا مففع ذكففر البيانففات  3% ملهففارة الكتابففة. فففاألمر يوّضففح يف اجلففدول رقففم 57.7القففراءة و
لألمفور ات. والرسم البيفاين أدنفاه يوضفح درجفة املتوسفط احلسفات مفن نتفائج اسفتبانة لكل من تلك املهار 

 .ا الطالب يف تعلم اللغة العربيةالىت أراده



 
 

 : األمور الىت أرادها الطالب يف تعلم اللغة العربية.1الرسم البياين رقم 
 

 
 

 يف هذا اجلدول:  العربيةويبنّي البحث املهارات األساسية الىت يهتم هبا الطالب تعلم اللغة 
 

 : املهارات اللغوية الىت يهتم هبا الطالب.3اجلدول رقم  

 األسئلة 

 النسبة المئوية )%(
المتوسط 
الحسا
 بي

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

 4.61 61.5 38.5 0 0 0 مهارة الكالم. 1

 4.44 46.2 51.9 1.9 0 0 مهارة االستماع. 2

4.51 

4.13 

4.32 

4.53 
4.5 4.48 

4.38 

تعبيرات التحية 
 والترحيب

المفردات 
العربية المتعلقة 

 .بدراستي

أساس مهارة 
 االستماع

أساس مهارة 
 الكالم

أساس مهارة 
 القراءة

أساس مهارة 
 الكتابة

أساس علم 
النحو 

 والصرف

ابي
حس

ط ال
وس
لمت
ا

 

 األمور التى أرادها الطالم في تعلم اللغة العربية



 
 

 4.45 56.9 37.3 2 2 2 مهارة القراءة. 3

 4.53 55.8 38.5 1.9 1.9 1.9 مهارة الكتابة. 4

 
مففن هففذا اجلففدول يتبففنّي أّن املهففارات اللغويّففة الففىت يهففتم هبففا الطففالب حسففب املتوسففط احلسففات 

 هي:
 مهارة الكالم  .1
 مهارة الكتابة  .2
 مهارة القراءة  .3
 مهارة االستماع  .4

ويتبني أن مهارة الكالم أخذت القدح املعلى، إذ جاءت يف الصدارة ألن هذه املادة تعترب 
مادة جديدة للطاّلب. فهم   يتعّلموها من قبل إذ يعطي أكثر اهتمام على تعلمها باملركز اإلعدادي 

ون هبا مث تلتها مهارة القراءة. ويالحظ حاجة الطالب إىل مهارة الكتابة إذ وردت نصف منهم يهتم
يف تعلم اللغة العربية. وتليها مهارة القراءة. فهي مهارة حتتاج إىل قراءة النص قراءة صحيحة وفهمه 
واستعاب مضمونه. فمن العادي أن تكون يف هذه الرتبة. أما مهارة االستماع تكون يف رتبة أخرية 

رات بالنسبة ألفراد العينة. من املهارات الىت يهتم هبا الطالب. ويف هذا إشارة إىل أمهية هذه املها
ت اللغوية الىت يهتم هبا لمهاراوالرسم البياين أدناه يوضح درجة املتوسط احلسات من نتائج استبانة ل

 الطالب:

 

 

 

 



 
 

 املهارات اللغوية الىت يهتم هبا الطالب.: 2الرسم البياين رقم 
 

 
 

 اجلدول:أما أهداف الطالب يف تعلم مهارة االستماع تبني يف هذا 
 

 : أهداف الطالب يف تعلم مهارة االستماع.4اجلدول رقم 

 األسئلة 

 النسبة المئوية )%(
المتوسط 
 الحسابي

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

 4.53 61.5 32.7 3.8 1.9 0 فهم السؤال املطروح داخل الفصل. 1

 4.48 61.5 30.8 3.8 1.9 1.9التعرف على األصوات العربية  2

4.61 

4.44 
4.45 

4.44 

 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة االستماع .مهارة الكالم

ابي
حس

ط ال
وس
لمت
ا

 

 المهارات اللغوية التى يهتم بها الطالم



 
 

 ما بينها من اختالف. والتمييز يف

االستماع إىل الفيديو والتسجيالت  3
 4.03 38.5 36.5 17.3 5.8 1.9 الصوتية.

 4.59 65.4 28.8 5.8 0 0 فهم احملاضرة. 4

متابعة احلديث وفهم املناقشة داخل  5
 4.57 61.5 34.6 3.8 0 0 الفصل.

 استنباط واستخالص النتائج من 6
 املسموع من الوسائط املتعددة.

0 3.8 11.5 34.6 50 4.30 

 
يظهر من اجلدول السابق النسبة املئوية لكل سؤال من األسئلة منفردا ، ونتائج األسئلة مرتبة 

 يت:من األعلى إىل األدىن حسب املتوسط احلسات ألهداف الطالب يف تعلم مهارة االستماع كاآل
 فهم احملاضرة. .1
 وفهم املناقشة داخل الفصل. متابعة احلديث .2
 فهم السؤال املطروح داخل الفصل. .3
 التعرف على األصوات العربية والتمييز يف ما بينها من اختالف. .4
 استنباط واستخالص النتائج من املسموع من الوسائط املتعددة. .5
 االستماع إىل الفيديو والتسجيالت الصوتية. .6

احملاضرة وذلك ألن احملاضرين يستخدمون  فيهدف الطالب إىل تعلم مهارة االستماع لفهم
العربية يف شرح املادة إال يف حالة معينة فسوف يرتمجون الكلمات إىل اللغة املاليوية أو اللغة 
اإلجنليزية. بناء على ذلك، تؤدي قدرة الطالب يف فهم احملاضرة إىل استطاعهم يف متابعة احلديث 

ملطروح يكون يف الرتتيب الثالث من أهداف الطالب يف وفهم املناقشة داخل الفصل. وفهم السؤال ا
تعلم مهارة االستماع. وذلك ألن الوحدة املقررة تبدأ بالنص وبعد ذلك سوف يطرح األساتذة 



 
 

األسئلة املتعلقة بالنص. فحينئذ، ال بد على الطلبة إجابتها أجابة صحيحة واألمر ال حيقق إال 
ات العربية والتمييز يف ما بينها من اختالف واستنباط التعرف على األصو بالفهم. وال ننفي أن 

واستخالص النتائج من املسموع من أهداف تعلم مهارة االستماع أيضا حيث يتعلم الطالب أصوات 
حروف العربية باحلركات املختلفة وذلك ال يتم إال باالستماع إىل صوت املعلم أو األصوات املسجلة. 

هذا اهلدف بقوله أن يصبح الدارس قادر ا على التمييز بني  7ويؤيد دكتور رشدي أمحد طعيمة
ويكون االستماع إىل الفيديو والتسجيالت الصوتية يف رتبة األصوات العربية بعد االستعاب السمعي. 

أخرية من أهداف طالب املركز اإلعدادي لتعلم اللغة العربية ألن املعمل اللغوي ال يوفر يف املركز فمن 
والرسم البياين تمد احملاضرون إىل هذا نوع من الوسائل التعليمية يف حصة التدريس. أجل ذلك، ال يع

 هداف الطالب يف تعلم مهارة االستماع:أدناه يوضح درجة املتوسط احلسات من نتائج استبانة أل
 

  أهداف الطالب يف تعلم مهارة االستماع.:3الرسم البياين رقم 
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4.53 
4.48 

4.03 

4.59 4.57 
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فهم السؤال 
المطروح داخل 

 .الفصل

التعرف على 
األصوات العربية 
والتمييز في ما 

بينها من 
 .اختالف

االستماع إلى 
الفيديو 

والتسجيالت 
 .الصوتية

متابعة الحديث  .فهم المحاضرة
وفهم المناقشة 
 .داخل الفصل

استنباط 
واستخالص 
النتائج من 

المسموع من 
 .الوسائط المتعددة

ابي
حس

ط ال
وس
لمت
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 أهداف الطالم في تعلم مهارة االستماع



 
 

 مهارة الكالم تبني يف هذا اجلدول:أما أهداف الطالب يف تعلم 

 : أهداف الطالب يف تعلم مهارة الكالم.5اجلدول رقم 

 األسئلة 

 النسبة المئوية )%(
المتوسط 
الحسا
 بي

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

القدرة على طرح األسئلة  1
 داخل الفصل.

0 7.7 13.5 48.1 30.8 4.01 

العربية نطق ا  نطق الكلمات 2
 صحيح ا.

0 0 5.8 32.7 61.5 4.55 

استخدام النظام الصحيح  3
لرتاكيب الكلمة العربية عند 

 الكالم.
0 3.8 0 34.6 61.5 4.53 

اختيار التعبريات املناسبة  4
 للمواقف املختلفة.

0 3.8 1.9 32.7 61.5 4.51 

التحدث مع الزمالء الناطقني  5
عليَّ بالعربية لشرح ما صعب 

 من دروس .
0 3.8 13.5 36.5 46.2 4.25 

املشاركة يف املناقشة داخل  6
 الفصل.

0 7.7 7.7 36.5 48.1 4.25 

 4.42 48.1 48.1 1.9 1.9 0وصف الصور واألشخاص  7



 
 

 واألشياء.

اجلففدول يشففري إىل الدرجففة املئويففة عففن أهففداف الطففالب يف تعلففم مهففارة الكففالم وهففي ترتففب مففن 
 األدىن كما يلي:األعلى إىل 
 نطق الكلمات العربية نطق ا صحيح ا. .1
 استخدام النظام الصحيح لرتاكيب الكلمة العربية عند الكالم. .2
 اختيار التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة. .3
 وصف الصور واألشخاص واألشياء. .4
 املشاركة يف املناقشة داخل الفصل. .5
 صعب عليَّ من دروس . التحدث مع الزمالء الناطقني بالعربية لشرح ما .6
 القدرة على طرح األسئلة داخل الفصل. .7

 
نطق الكلمفات العربيفة نطق فا صفحيح ا مفن أن  8هذه النتيجة تؤيدها املقالة الىت كتبها علي موسى لوبس

 أهداف عند تعلم مهارة الكالم. أهم
اسففففتخدام النظففففام ، فهففففم ال يعرفففففون كيفيففففة 15وبففففالنظر إىل وصففففف جمتمففففع العينففففة يف اجلففففدول 
% مفن الطفالب يتفقفون بشفدة أن األمفر 61.5الصحيح لرتاكيب الكلمة العربيفة عنفد الكفالم. فبفذلك 

هففو اهلففدف املهففم يف تعلففم مهففارة الكففالم حففىت يسففتطيع نطففق الكلمففات العربيففة نطق ففا صففحيح ا واختيففار 
فصفل والتحفدث مفع الفزمالء التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة. أمفا وصفف الصفور واملشفاركة داخفل ال

% مفففن الطفففالب يتفقفففون أن 48.1تكفففون يف الرتبفففة األخفففرية مفففن أهفففداف تعلفففم مهفففارة الكفففالم. ولكفففن 
القفففدرة علفففى طفففرح األسفففئلة داخفففل الفصفففل مفففن اهلفففدف املهفففم أيضفففا يف تعلفففم مهفففارة الكفففالم. فاألسفففاتذة 

والرسففم ء احلصففة التعليميففة. يشففجعوهنم علففى اسففتخدام أدوات االسففتفهام املختلفففة يف طففرح األسففئلة أثنففا
 هداف الطالب يف تعلم مهارة الكالم:البياين أدناه يوضح درجة املتوسط احلسات من نتائج استبانة أل
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 أهداف الطالب يف تعلم مهارة الكالم.: 4الرسم البياين رقم 
 

 
 أما اجلدول أدناه يبني أهداف الطالب يف تعلم مهارة القراءة: 
 

 أهداف الطالب يف تعلم مهارة القراءة.: 6اجلدول رقم 

 األسئلة 

 النسبة المئوية )%(
المتوسط 
 الحسابي

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

التمييز بني األفكار الرئيسية  1
 واألفكار الثانوية من املقروء.

0 0 5.8 25 69.2 4.63 

 4.44 53.8 38.5 5.8 1.9 0 .إخراج احلروف من خمارجها 2

4.0192 

4.55 4.53 4.51 

4.25 4.25 

4.42 

القدرة على 
 طرح األسئلة 

نطق الكلمات 
العربية نطًقا 

 صحيًحا

استخدام النظام 
 الصحيح 

اختيار 
التعبيرات 
 المناسبة 

التحدث مع 
 الزمالء 

المشاركة في 
 المناقشة

وصف الصور 
واألشخاص 

 واألشياء

ابي
حس

ط ال
وس
لمت
ا

 
 أهداف الطالم في تعلم مهارة الكالم



 
 

 4.50 55.8 38.5 5.8 0 0 .التعبري الصويت عن املعاين املقروءة 3

القدرة على االلتزام مبواضع الوقف  4
 .الصحيحة

0 0 13.5 36.5 50 4.36 

التعرف على معاين املفردات  5
 4.63 67.3 28.8 3.8 0 0 اجلديدة من السياق.

 4.53 63.5 28.8 5.8 1.9 0 قراءة الكتب واملذكرات. 6

وبناء على النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله يتضح أن املتوسط احلسات لرتتيب أهداف 
 الطالب يف تعلم مهارة القراءة بناء على إجابات أفراد العينة يأخذ الشكل اآليت:

 التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية من املقروء. .1
 اجلديدة من السياق.التعرف على معاين املفردات  .2
 قراءة الكتب واملذكرات. .3
 .التعبري الصويت عن املعاين املقروءة .4
 إخراج احلروف من خمارجها. .5
 .القدرة على االلتزام مبواضع الوقف الصحيحة .6

 
األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية من اهلدف التمييز بني % من الطالب أن 69.2يرى 

األول ألن الوحدة املقررة حتتوي على النصوص من املوضوعات املختلفة. فالقدرة على التمييز بني 
% من الطالب يتفقون 67.3هذه األفكار تساعدهم على االستيعاب وإجابة األسئلة املتعلقة هبا. و

% من 1.9رف على معاين املفردات اجلديدة من السياق. أما بشدة أهنم يتعلمون مهارة القراءة للتع
قراءة الكتب واملذكرات رغم أنه يكون يف الرتبة الثالثة من أهداف تعلم الطالب ال يتفقون هبدف 

هذه املهارة. وذلك ألن الطالب ليسوا من ختصص اللغة الربية ودراسات اإلسالمية فال يستخدمون 



 
 

التعبري الصويت عن املعاين املقروءة يقرأون الكتب واملذكرات األخرى. أما العربية غري هذه املادة فال 
وإخراج احلروف من خمارجها تكونان يف الرتبة األخرية ألهنم يقرأون القرآن حيث ال يواجهون مشكلة 

والرسم البياين أدناه يوضح درجة املتوسط احلسات يف التعبري الصويت وإخراج احلروف من خمارجها. 
 هداف الطالب يف تعلم مهارة القراءة:تائج استبانة ألمن ن

 
 أهداف الطالب يف تعلم مهارة القراءة.: 5الرسم البياين رقم 

 

 
 

 يبنّي البحث أهداف الطالب يف تعلم مهارة الكتابة يف هذا اجلدول:
 

 : أهداف الطالب يف تعلم مهارة الكتابة.7اجلدول رقم 

 األسئلة 
 النسبة المئوية )%(

المتوسط 
غير  الحسابي

موافق 
غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

4.6346 

4.44 

4.5 

4.36 

4.63 

4.53 

التمييز بين 
األفكار الرئيسية 
واألفكار الثانوية 

 .من المقروء

إخراج الحروف 
 .من مخارجها

التعبير الصوتي 
عن المعاني 

 .المقروءة

القدرة على 
االلتزام بمواضع 
 .الوقف الصحيحة

التعرف على 
معاني المفردات 

الجديدة من 
 .السياق

قراءة الكتب 
 .والمذكرات

ابي
حس

ط ال
وس
لمت
ا

 

 أهداف الطالم في تعلم مهارة القراءة



 
 

 بشدة

1 
كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا 

 4.46 53.8 40.4 3.8 1.9 0 املختلفة.

2 
مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية 

 يف الكتابة.
0 3.8 1.9 23.1 73.1 4.65 

 4.61 71.2 23.1 1 3.8 0 كتابة اجلمل والفقرات.   3

 4.32 53.8 30.8 9.6 5.8 0 كتابة التعبري احلر. 4

 4.21 48.1 32.7 11.5 7.7 0 كتابة املذكرات أثناء احملاضرات. 5

 4.67 73.1 23.1 1.9 1.9 0 كتابة الواجبات املنزلية والتدريبات. 6

7 
اإلجابة عن أسئلة االختبارات 

 القصرية واالمتحانات.
0 1.9 3.8 15.4 78.8 4.71 

يتضح لنا من املتوسط احلسات يف اجلدول أعاله أن ترتيب أهداف الطالب يف تعلم مهارة 
 الكتابة بناء على إجابات أفراد العينة يأخذ الشكل اآليت:

 اإلجابة عن أسئلة االختبارات القصرية واالمتحانات. .1
 كتابة الواجبات املنزلية والتدريبات. .2
  الكتابة.مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف .3
 كتابة اجلمل والفقرات. .4
 كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا املختلفة. .5
 كتابة التعبري احلر. .6



 
 

 كتابة املذكرات أثناء احملاضرات. .7
جيد البحث أن الطالب يهتم مبهارة الكتابة حيث يهدف عند تعلمها إىل اإلجابة عن أسئلة 
االختبارات القصرية واالمتحانات. وذلك ألن الوحدة املقررة تتضمن على النصوص املختلفة ومن 

فصل طبيعة االمتحان النهائي باملركز األعدادي أن ُُيتار النص الواحد منها وُيسأل يف االمتحان كل 
% من الطالب يتفقون بشدة على هذا األمر. فلذلك 78.8دراسي دون تغيري ولو كلمة يف النص. و

ا كي جييبوا أسئلة االختبارات القصرية واالمتحانات لكن  % 1.9حياولون فهم النصوص فهم ا جيد 
من أهم  كتابة الواجبات املنزلية والتدريبات تكون يف الرتبة الثانيةو من الطالب ال يرى كذلك. 

مراعاة القواعد اإلمالئية % من الطالب يتفقون بشدة أن 73.1أهداف تعلم مهارة الكتابة. أما 
واألمر يؤيده دكتور رشدي أمحد طعيمة يف كتابه "املهارات اللغوية: مستوياهتا،ف األساسية يف الكتابة 
لية ألنه من أساس مهم فالطالب حيتاجون إىل تدريب كتابة الواجبات املنز  9تدريسها، صعوباهتا".

% من الطالب ال يتفقون بأن  3.8لفهم درس والكتساب مهارة الكتابة خارج الفصل الدراسي. 
كتابة اجلمل والفقرات من هدف تعلم مهارة الكتابة. وذلك ألن األساتذة ال يركزون على كتابة 

يب الكلمات لتكون اجلمل لطالب الفصل األول، لكن يركزون على اكتساب املفردات اجلديدة وترت
مجال مفيدة. فليس هناك سؤال يف االمتحان النهائي عن تكوين اجلمل وال كتابة التعبري احلر واملذكرة 

% من الطالب ال يتفقون وال يرون أن كتابة املذكرات أثناء 7.7األخرى غري حمتوى الوحدة. فلذلك 
 بة األخرية.احملاضرات من أهدافهم يف تعلم مهارة الكتابة فتكون يف الرت

هداف الطالب يف والرسم البياين أدناه يوضح درجة املتوسط احلسات من نتائج استبانة أل
 تعلم مهارة الكتابة:

 
 
 
 
 

                                                           
 .20ص، المهارات اللغوية: مستوياتها،ع تدريسهاع صعوباتهاطعيمة، رشدي أمحد، ر: ظان 9



 
 

 أهداف الطالب يف تعلم مهارة الكتابة. :6الرسم البياين رقم 
 

 
 

 صعوبات تعلم اللغة العربية القسم الثالث:

 يف هذا اجلدول: يبنّي البحث صعوبات تعلم اللغة العربية
 

 : الصعوبات الىت تواجهها يف تعلم اللغة العربية.8اجلدول رقم 

 األسئلة 

 النسبة المئوية )%(
المتوسط 
 الحسابي

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

 4.25 50 28.8 19.2 0 1.9 قلة املفردات. 1

2 
عدم معرفة قراءة النص بالتشكيل 

 الصحيح.
0 3.8 11.5 46.2 38.5 4.19 

4.46 

4.65 4.61 

4.32 
4.21 

4.67 4.71 

كتابة الحروف 
 الهجائية

مراعاة القواعد 
 اإلمالئية 

كتابة الجمل  
 .والفقرت

كتابة التعبير 
 الحر

كتابة المذكرات 
أثناء 

 المحاضرات

كتابة الواجبات 
المنزلية 
 والتدريبات

اإلجابة عن 
أسئلة 

االختبارات 
القصيرة 
 .واالمتحانات

ابي
حس

ط ال
وس
لمت
ا

 

 أهداف الطالم في تعلم مهارة الكتابة



 
 

 3.94 13.4 25.5 51.9 7.7 1.9 عدم موجود خمترب اللغة. 3

 3.67 19.2 42.3 26.9 9.6 1.9 عدم توفر الوسائل التعليمية. 4

 3.55 15.4 38.5 38.5 1.9 5.8 فعالة. ليست الوسائل التعليمية 5

 3.40 11.5 38.5 38.5 1.9 9.6 صعوبة إجياد اجلهاز العرض. 6

 3.19 11.5 25 42.3 13.5 7.7 طريقة التدريس غري جذابة. 7

 3.50 25 25 28.8 17.3 3.8 الوقت غري كاف. 8

 3.67 34.6 25 21.2 11.5 7.7 البيئة العربية غري موجودة. 9

10 
الكتاب الحيقق هديف يف تعلم 

 اللغة العربية.
9.6 11.5 34.6 26.9 17.3 3.30 

 
اليت قد يواجهها يتضح لنا من املتوسط احلسات يف اجلدول أعاله أن ترتيب صعوبات 

 الطالب يف تعلم اللغة العربية باملركز اإلعدادي كما يلي:
 قلة املفردات. .1
 عدم معرفة قراءة النص بالتشكيل الصحيح. .2
 عدم موجود خمترب اللغة. .3
 عدم توفر الوسائل التعليمية. .4
 ودة.البيئة العربية غري موج .5
 فعالة. ليست الوسائل التعليمية .6
 الوقت غري كاف. .7
 صعوبة إجياد اجلهاز العرض. .8



 
 

 الكتاب الحيقق هديف يف تعلم اللغة العربية. .9
 طريقة التدريس غري جذابة. .10

ومن خالل هذه النتائج املهمة، وجدت الباحثة أن معظم الطالب يواجهون صعوبة يف قلة 
طالب ا ال يتعلمون اللغة العربية من قبل كما  17خلفياهتم. إذ املفردات. وسبب هذا األمر يرجع إىل 

)وصف جمتمع العينة(. وكلهم ليسوا من ختصص اللغة العربية. فمن العادي أن يواجه  15يف اجلدول 
هذه املشكلة. ويلي بعد ذلك عدم معرفة قراءة النص بالتشكيل الصحيح. ققد حل املركز اإلعدادي 

كلمات يف الكتاب الدراسي حىت يساعد الطالب على قراءة النص قراءة  هذه املشكلة بتشكيل كل  
صحيحة . فأهم الفكرة هنا هي مشكلة عدم موجود خمترب اللغة. فمن املعلوم أن تعلم املهارات اللغوية 
حتتاج إىل عدة من الوسائل الىت سبق بياهنا يف الفصل الثاين. فهذه الوسائل كلها موجودة يف املخترب 

من احلاسوب واجلهاز العرض واملسجل األصوات وغريها من الوسائل املتنوعة. فتنبع فكرة  اللغوي
الباحثة حلل هذه املشكلة الضخمة بتصميم الوحدة املصممة بالتقنية الواقع املعزز الىت حتل حمل 

ي أمر حيتاج إىل املخترب اللغوي يف تقدمي الوسائل املتنوعة لتعلم املهارات اللغوية. إذ بناء املخترب اللغو 
 Googleالوقت واجلهد واملبلغ من النقود. لكن هذه التقنية تنزل جمان ا عرب جوجل أبس )

Apps فضال  عن ذلك، حتل التقنية الصعوبات األخرى: عدم توفر الوسائل التعليمية، والبيئة .)
اد اجلهاز العرض صعوبة إجيالوقت غري كاف و فعالة و  ليست الوسائل التعليميةالعربية غري موجودة و 

طريقة التدريس غري جذابة. أما الصعوبة املتعلقة بالكتاب الذي ال حيقق هدف الطالب يف تعلم و 
اللغة العربية، فحاولت الباحثة حتلها بتصميم الوحدة اجلديدة بناء  على حاجاهتم يف تعلم اللغة 

صعوبات تعلم اللغة ج استبانة لالعربية. الرسم البياين أدناه يوضح درجة املتوسط احلسات من نتائ
 العربية:

 
 
 
 
 



 
 

 : صعوبات تعلم اللغة العربية.7الرسم البياين رقم 

 

 أما اجلدول أدناه يبني طريقة الطالب املفضلة يف تعلم اللغة العربية:
 

 : طريقة الطالب املفضلة يف تعلم اللغة العربية.9اجلدول رقم 

 األسئلة 

 النسبة المئوية )%(
المتوسط 
 الحسابي

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

طريقة تقليدية يف الصف  1
 3.86 30.8 44.2 9.6 11.5 3.8 الدراسي.

 4.05 28.8 53.8 11.5 5.8 0 استخدام القاموس. 2

4.25 4.19 
3.94 

3.67 3.55 3.4 3.19 
3.5 3.67 

3.3 

قلة 
 املفردات

عدم 
معرفة قراءة 

النص 
بالتشكيل 
 .الصحيح

عدم 
موجود 
 خمترب اللغة

عدم توفر 
الوسائل 
 التعليمية

الوسائل 
التعليمية 
ليست 
 فعالة

صعوبة 
إجياد 
اجلهاز 
 العرض

طريقة 
التدريس 
 غري جذابة

الوقت غري 
 كاف

البيئة 
العربية غري 
 موجودة

الكتاب 
الحيقق 
هديف يف 
تعلم اللغة 

 العربية

ابي
حس

ط ال
وس
لمت
ا

 
 صعوبات تعلم اللغة العربية



 
 

 3.76 23.1 50 11.5 11.5 3.8 الرتمجة عرب شبكة اإلنرتنت. 3

4 
االجتماعية، الشبكات التعلم عرب 

 مثل:
 Twitter, Facebook. 

3.8 13.5 19.2 46.2 17.3 3.59 

5 
التعلم عرب احلاسوب أو التعلم 

 4.21 42.3 44.2 5.8 7.7 0 الربجمة.

 4.25 44.2 40.4 11.5 3.8 0 األلعاب اللغوية. التعلم عرب 6

7 
التعلم عرب تقنية الواقع 

 (.Augmented Realityاملعزز)
1.9 3.8 46.2 19.2 28.8 3.69 

8 
التعلم عرب تقنية الواقع االفرتاضي 

(Virtual Reality.) 
1.9 3.8 38.5 25 30.8 3.78 

9 
التعلم الذايت: قراءة الكتب 

-Self)وحفظ الكلمات 

learning). 
3.8 23.1 15.4 40.4 17.3 3.44 

 4.32 42.3 51.9 1.9 3.8 0 املناقشة داخل الفصل. 10

 

الباحثة من اجلدول أعاله بأن  هناك طرق متنوعة مفضلة عند الطالب يف تعلم اللغة  تقد الحظ
(. وكثري من الطالب 4.32العربية حيث بلغت درجة املتوسط احلسات للمناقشة داخل الفصل )

يوافقون على طرق تعلم حديث كالتعلم عرب األلعاب اللغوية واحلاسوب أو التعلم الربجمة حيث بلغت 
( على التويل. ومن هنا يتضح أن الطالب يكتشفون 4.21( و)4.25توسط احلسات )درجة امل

إجيابيات تعلم حديث وذلك ألن بعض منهم  من برنامج أساسيات يف التكنولوجيا املعلوماتية. أما 
% من الطالب يتفقون على استخدام القاموس أثناء تعلم اللغة العربية واألكثر يستخدمون 53.8



 
 

% يتفقون 30.8املوقع اإلنرتنت وليس مطبوع ا. فقد تعجب البحث حني وجد أن  القاموس على
% ال يتفقون ذلك بشدة. ويليها 3.8بشدة على تعلم بطريقة تقليدية أي تعلم يف صف دراسي و

( 3.78الواقع االفرتاضي وتقنية الواقع املعزز حيث بلغت درجة املتوسط احلسات )تعلم عرب تقنية 
توايل. ترى الباحثة أن الطالب ال يعرفون إجيابيات هاتني طرقتني كما وضح يف ( على ال3.69و)

% من الطالب تعلم ا هبما. ويف احلقيقة إن 5.7اجلدول رقم )وصف جمتمع(. فلذلك ال يفضل 
إكرام صالك وزميله استخدامهما يف تعلم اللغة قد حقق أهداف الطالب بالنظر إىل نتائج دراسة 

% من الطالب أهنم 23.1وزمالئها الىت سبق بياهنما يف الدراسات السابقة. ويرى ودراسة جي.باريرا 
الشبكات التعلم عرب % من الطالب يفضلون 46.2الرتمجة عرب شبكة اإلنرتنت حني يفضل 

طريقة الطالب . ويكون التعلم الذايت يف الرتبة األخرية من Twitter, Facebook االجتماعية، مثل:
والتعلم الذايت يعين التعلم دون حضور املعلم. فالطالب يقرأ الكتاب  اللغة العربيةاملفضلة يف تعلم 

بنفسه أو حيفظ الكلمات اجلديدة. فطريقة احلفظ أيضا تعترب طريقة تقليدية ألهنا حتتاج إىل جهد 
 الطالب وال يؤثر دافعيتهم لتعلم أكثر. الرسم البياين أدناه يوضح درجة املتوسط احلسات لطريقة

 املفضلة يف تعلم اللغة العربية: الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 : طريقة الطالب املفضلة يف تعلم اللغة العربية.8الرسم البياين رقم 

 

 القسم الراب : اقترحات الطالم في تصميم الوحدة باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة.

 الوسائل التعليمية احلديثة.: اقرتحات الطالب يف تصميم الوحدة باستخدام  10اجلدول رقم 

 األسئلة 

 النسبة المئوية )%(
المتوسط 
 الحسابي

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

 3.94 36.5 38.5 11.5 9.6 3.8 النصوص. 1

 4.53 59.6 38.5 0 0 1.9 الصور. 2

3.86 4.05 3.76 3.59 
4.21 4.25 

3.69 3.78 
3.44 

4.32 

ابي
حس

  ال
سط

متو
ال

 
طريقة الطالب املفضلة يف تعلم اللغة 

 العربية



 
 

 4.44 61.5 28.8 3.8 3.8 1.9 الرسوم املتحركة. 3

 4.32 57.7 26.9 7.7 5.8 1.9 األصوات. 4

 4.38 51.9 40.4 3.8 1.9 1.9 األفالم. 5

 4.32 50 40.4 5.8 0 3.8 األلعاب الرقمية. 6

 4.67 71.2 26.9 0 1.9 0 الرتمجة. 7

 4.50 57.7 36.5 3.8 1.9 0 التدريبات. 8

تصميم يتضح من اجلدول أعاله أن الطالب يقرتحون إدخال تلك اخلصائص أثناء عملية 
الوحدة الدراسية لتعلم اللغة العربية باستخدام الوسائل التعليمية احلديثة حيث أشار درجة املتوسط 

(. ومن خالل النتائج أيض ا، وجدت الباحثة أن الطالب 4.67)-(3.94احلسات إىل ما بني )
ا مثل: الرتمجة ل على والتدريبات حيث حص والصور يهتمون على بعض اخلصائص اهتمام ا شديد 

% من الطالب 61.8الرسوم املتحركة، فيتفقون درجة املتوسط احلسات األعلى مقارنة بغريها. أما 
% 50بشدة على إدخاهلا يف الوحدة الدراسية كذلك الصور واأللعاب الرقمية واألفالم، بلغ أكثر من 
احلسات الذين يتفقون بشدة على استخدام هذه اخلصائص. لكن النصوص بلغت درجة املتوسط 

( فقط. فرتى الباحثة أن الطالب يعرفون إجيابيات هذه اخلصائص 3.94األدىن من غريها بف )
 فيقرتحوهنا عند تصميم الوحدة اجلديدة.

 وقد طرح الطالب عدد من االقرتحات حنو تعلم اللغة العربية باملركز اإلعدادي وهي كاآليت:

 ة تعلمية ممتعة مع وسائل حديثة.توفري املكان اخلاص لتعلم اللغة العربية مع بيئ .1



 
 

 تكثري التعلم عرب األلعاب اللغوية. .2
 قيام احلصة اخلاصة لتعلم اللغة العربية لدى الضعفاء مع إرشاد احملاضرين والطالب املتفوقني. .3
 حتسني طريقة التعليم حىت تكون فعالة. .4
 تصميم الوحدة الدراسية مع معاين املفرادات باللغة املاليوية. .5
 موضوعات القواعد يف الكتاب الدراسي.زيادة  .6
 تقدمي أسهل الطرق وأروعها حلفظ املفردات اجلديدة. .7
إدخال التدريبات املتنوعة واالختبارات الصعبة لتدريب الطالب على اكتساب اللغة عرب مجع  .8

 الدرجات من تلك التدريبات.
 استخدام لغيت عربية وماليوية يف الوحدة الدراسية. .9

 وعة ملونة.طباعة الكتاب مطب .10
 تقنية "الفرقان".لتعليم اللغة العربية ب( ikim.fmدعوة اخلرباء من إذاعة أي كيم ) .11
 ترمجة املذكرات باللغة املاليوية. .12

 
صعوبات وحاجات الدارسني يف تعلم اللغة العربية باملركز اإلعدادي، توصل بناء على نتائج حتليل 

 يت:البحث إىل مبادئ تصميم وحدة دراسية جديدة كاآل
أن تعتمد الوحدة على طرق التدريس احلديثة يف تقدمي املواد حىت ترفه رغبات الطالب  .1

 ودوافعهم يف تعلم اللغة العربية.
أن تراعي الفروق الفردية بني الطالب الذين ال يتعلمون العربية من قبل وذلك بإدخال الصور  .2

 املفردات والكلمات يف الكتاب. واألشكال ثالثية األبعاد مع األصوات املسجلة بدال  من ترمجة
أن تقدم الوحدة التدريبات املتنوعة من املهارات اللغوية األربع حىت يكتسب الطالب تلك  .3

 املهارات.
أن تستخدم الصور امللونة يف تقدمي املواد الدراسية لتأثري دافعية الطالب لتجنب عن اعتماد إىل  .4

 الرتمجة.
 



 
 

   وحاجات الدارسيناستبانة تحليل صعوبات خالصة نتائج 
، سففتلخص حتليففل صففعوبات وحاجففات الدارسففنيوعلففى حسففب مففا   عرضففه سففابق ا مففن نتففائج اسففتبانة 

 الباحثة بعض النتائج املهمة يف النقاط اآلتية:
إن  الطفففففالب يتهمفففففون بفففففتعلم مهفففففارة الكفففففالم أكثفففففر حيفففففث بلغفففففت درجفففففة املتوسفففففط احلسفففففات  .1

هففذه (. وذلففك ألن هففذه املهففارة قففد يسففتخدمها أكثففر يف املسففتقبل. باإلضففافة إىل أن 4.61)
املفففادة تعتفففرب مفففادة جديفففدة للطفففاّلب. فهفففم   يتعّلموهفففا مفففن قبفففل إذ يعطفففي أكثفففر اهتمفففام علفففى 

 تعلمها باملركز اإلعدادي.
قفففد عينفففوا الطفففالب األهفففداف املعينفففة يف تعلفففم املهفففارات اللغويفففة األربفففع حيفففث يسفففتهدفون إىل و  .2

فهفم احملاضففرة ومتابعففة احلففديث وفهففم املناقشففة داخفل الفصففل عنففد تعلففم مهففارة االسففتماع. وأمففا 
نطفق الكلمفات العربيفة نطق فا صفحيح ا أهداف تعلم مهارة الكالم الىت تبلغ الدرجة العالية هفي 

دام النظففام الصففحيح لرتاكيففب الكلمففة العربيففة عنففد الكففالم و اختيففار التعبففريات املناسففبة واسففتخ
التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الثانويفة مفن يستهدف الطالب إىل للمواقف املختلفة. و 

املقففروء. والتعففرف علففى معففاين املفففردات اجلديففدة مففن السففياق عنففد تعلففم مهففارة القففراءة. ويريففد 
إلجابففففة عففففن أسففففئلة االختبففففارات القصففففرية واالمتحانففففات ب أن يتعلمففففوا مهففففارة الكتابففففة لالطففففال

 وكذلك لكتابة الواجبات املنزلية والتدريبات.
قلة قد واجه الطالب عدة الصعوبات يف تعلم اللغة العربية وترجع هذه الصعوبات إىل  .3

رب اللغة وعدم توفر املفردات وعدم معرفة قراءة النص بالتشكيل الصحيح وعدم موجود خمت
الوسائل التعليمية. فرتى الباحثة أن الطالب حيتاجون إىل وسيلة التعلم الفعال واحلديثة لتعلم 
اللغة العربية ألن هذه الوسيلة ستساعدهم يف تسهيل عملية تعلم اللغة وفهمها. وقد طرح 

فصل، والتعلم عرب طريقة املفضلة يف تعلم اللغة العربية منها: املناقشة داخل الالطالب ال
 األلعاب اللغوية والتعلم عرب احلاسوب أو التعلم الربجمة.

ومن مقرتحات الطالب توفري املكان اخلاص لتعلم اللغة العربية مع بيئة تعلمية ممتعة مع  .4
وسائل حديثة وتكثري التعلم عرب األلعاب اللغوية وقيام احلصة اخلاصة لتعلم اللغة العربية 



 
 

شاد احملاضرين والطالب املتفوقني وحتسني طريقة التعليم حىت تكون لدى الضعفاء مع إر 
 فعالة.

 

 والتوصيات االقتراحات

 :اآلتية األمور الباحثة تاقرتح قد املعروضة، النتائج خالل من

 تركيز عدم ملكافحة افيةإض والفص الجنوربس العاملية الميةاإلس اجلامعية الكلية قيام ضرورة .1
 .وفروعها العربية اللغة تعلم على الطالب

 اللغة تعلم يف ورغبتهم الطالب دوافع الرتفاع يالدراس لالفص يف العربية بالبيئة اإلثراء .2
 .العربية

 التعلم لعملية هلتس حىت الطالب توياتمبس بتتناس اليت يةالدراس الوحدات ميمتص  .3
 .املرجوة التعلمية األهداف حتقق لكي هيال،تس والتعليم

 والقراءة، الكالم، ارةمه أي ،األربع اللغوية اراتاملهالدارسني يف تعلم  اتاجاالهتامام حب .4
 .الكتابةو  واالستماع،

 اختيار الوسائل التعليمية املناسبة لتسهيل عملية التعليم والتعلم. .5
حتليل حاجات  بإجراء اآلخرين الباحثني توصي أن الباحثة ودت ة،املعروض االقرتاحات على بناء

 تعلم املواد األخرى أو يف املستويات املختلفة.الدارسني يف 

 


