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أھمیة البحث

.تشخیص المشاكل التي تقف عائقا منیعا لدى الطالب الكردي.1

2.تبیین أثر الوسائل التعلیمیة وطرائق التدریس القاصرة في تعلیم 
العربیة كلغة ثانیة.

3.تبیین أثر المناھج المقررة لتعلیم اللغة العربیة في أقسام العربیة 
التي ال تجدي نفعا أحیانا كثیرة.



 البیئة غیر المالئمة وغیر المشجعة لتعلم العربیة ابتداء من نشر.4
 ثقافة ھذه اللغة وانتھاءً   بسوق العمل الذي من أجلھ یقبل الطالب

.لتعلم العربیة

5.عدم التدرج في تعلیم اللغة العربیة كلغة ثانیة ال سیَّما إن أكثر 
المتعلمین بحاجة ماسة إلیھا.



یھدف البحث إلى التعرف على أھم المشكالت التي تواجھ طلبة قسم اللغة 
العربیة في الجامعتین المشار إلیھما من خالل اإلجابة على ھذه األسئلة 

اآلتیة:
1.ھل المنھج المقرر یعد من المشاكل التي تكون سببا لعدم تعلم اللغة 

العربیة لدى الطالب الكردي في أقسام اللغة العربیة؟.
2.ھل لطرائق التدریس والوسائل التعلیمیة آثار سلبیة أدْت إلى خلق 

مشكالت كبیرة في تعلم العربیة؟
3.ھل استعمال اللھجة العامیة مع الفصحى مشكلة كبیرة تواجھھ الطلبة؟

4.ھل الواقع البیئي ھو اآلخر في عدم التشجیع لتعلم العربیة؟
ھل ترى عدم االلتزام بالتدرج التعلیمي لھ آثار سلبیة وتشكل عائقا منیعا 

لتعلم العربیة؟

أھداف البحث



االستبیانات والنسب



أوال: الدافعیة



ت نوع السؤال النسبة المئویة
1 ھل جئَت لھذا القسم برغبتك؟ %62 (نعم) %20 (ال)
2 ھل تتواصل مع غیرك بالعربیة؟ %65 (نعم) %36 (ال)
3 ھل تشاھد القنوات العربیة؟ %79 (نعم) %20 (ال)
4 ھل تشاھد األفالم العربیة والمسلسالت 

العربیة؟
%78 (نعم) %28 (ال)

5 ھل تستمع للفضائیات العربیة بصورة 
عامة؟

%58 (كثیرا) %45 (قلیال)

6 ھل یجب علیك تعلم العربیة قبل 
التخرج؟

%90 (یجب) %10 (ربما)

7 ھل أنت راٍض أن تكون مدرسا أو 
مدرسة لغة عربیة وال تتقن العربیة؟

%82 (ال أرضى) %18 (أرضى)



ثانیا: الواقع البیئي



ت نوع السؤال النسبة المئویة

1 ما ھي نسبة فھمك للكالم من القنوات العربیة؟ %22 (أفھم قلیال) %63 (متوسط) %18 (جید)

2 ھل تواجھ مشكلة في تعلم العربیة؟ %59 (نعم) %43 (ال)

3 ھل تالقي صعوبة في فھمك للمواد الدراسیة؟ %74 (نعم) %38 (ال)

4 ھل تفھم المواد الدراسیة فقط دون امكانیة التحدث 
باللغة العربیة؟

%41 (أفھم وأتحدث) %58 (أفھم وال 
أتحدث)

%6 (ال أفھم وال أتحدث)

5 ما ھو الوقت المخصص لك لتطویر مھاراتك 
اللغویة في تعلم العربي؟

 

%29 (أكثر من 
ساعة)

%33 (ساعة) %40 (أقل من ساعة)

6 ما نوعیة المخصص؟ %34 (األفالم 
والمسلسالت)

%14 (قراءة الكتب) %33(المواد 
الدراسیة

 4%
(الدورات)

7 ھل تقرأ كتبا باللغة العربیة؟ %57 (قلیال) %20 (كثیرا) %30 (ال أقرأ)

8 ھل تتوقع فرصة عمل بعد التخرج؟ %61 (نعم) %39 (ال)

10 ھل تتوقع أن المانع الرئیسي للفرص المتاحة لك ھو 
عدم اتقانك اللغة العربیة؟

%64 (نعم) %36 (ال)



ثالثا:الوسائل التعلیمیة



ت نوع السؤال النسبة المئویة

1 ما سبب ھذه الصعوبات؟ 
(أي: الصعوبات التي یالقیھا 

الطلبة)

 43%
(إھمالي)

%14(المدر
س)

 65%
(الوسائل 
التعلیمیة)



رابعا: المنھج المقرر



ت نوع السؤال النسبة المئویة

8 ھل تالقي صعوبة في 
فھمك للمواد الدراسیة؟

%74 (نعم) %38(ال)  

1
1

ما ھو السبب في عدم 
تعلمك العربیة؟

%14 (طرق 
التدرییس)

%47 (المنھج 
المقرر)

%33(طبیعة 
المواد 

الدراسیة)

1
4

ھل تفھم مادتي النحو 
والصرف بشكل؟

 66%
(متوسط)

%20 (جید %15 (جید)
جدا)



 خامسا:عدم االلتزام بالتدرج
التعلیمي



ت نوع السؤال النسبة المئویة

15 ھل سبب عدم فھمك للمواد 
الدراسیة ھو؟

%24(مستوى 
المنھج المقرر)

%42 (مستوى 
المادة الدراسیة)

%23 (عدم اتقانك 
اللغة العربیة

16 ما الذي یعیق تعلمك للعربیة 
بسرعة أفضل وفھمك للمواد 

الدراسیة؟

%49 (استخدام 
اللغة المختلطة
(الفصحى والعامیة)

%50 (استخدام مصطلحات صعبة)

22 ھل ترغب بوضع منھج مقرر في 
قسم اللغة العربیة لتعلیم العربیة 
حالھ حال المناھج األخرى منذ 

السنة األولى؟

%84 (أرغب 
بشدة)

%16(الأرغب)



1.إن الرغبة والدافعیة نحو تعلم العربیة وحدھا ال تكفي 
الحصول على نتائج مرضیة بل ال بد من التھیؤ لھا بآالتھا.
2.إن للمناھج المقررة أثر كبیر على نتیجة التعلیم، فال بد 

أخذھا بنظر االعتبار وأن یراعى فیھا مستویات المتعلمین.
3.الوسائل التعلیمیة وطرق التدریس تعوزھا تطور مطلوب 

یساھم في إنجاح عملیتي التعلیم والتعلم.
4.إن الواقع البیئي المحیط بالمتعلم سیظل المؤسس القوي 

والرئیس لخلق جو تعلمي للمتعلم وال بد من مراعاة ذلك.

االستنتاجات



5.ال بد من التدرج في التعلیم، إذ ال تأتي النتائج مرضیة إذا لم 
تؤخذ ذلك بنظر االعتبار.

6.استعمال اللھجة العامیة تؤدي إلى إصابة المتعلم باإلرباك 
والتوتر وركاكة اللغة وھذا یؤثر سلبا على نفوس المتعلمین.


