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بسم اهلل الرمحن الرحيم 

المقدمة :  

مم هلل رب العادلُت ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنحياء و ادلرسلُت ،نحينا زلمم و على آلو وصثحو احل
 أمجعُت .

َوَةا َأْرَسْلَنا ادلعرف  و العلم إال بو قاؿ اهلل تعاىل )   بناءإّف اللغ  ىي ةفتاح العلم و أساسو ادلتُت الذي ال يتم 
يتلدقاىا أف ال تصل إال بلغ  فكذلك العلـو المنيوي  ال ميكن ( فكما أف علـو الشريع   ِليُحػَُِتَ  ِةْن َرُسوٍؿ ِإالا ِبِلَساِف قػَْوِةوِ 

 . أعلي  اللساف ) اللغ  ( يف العلم و الحياف عنىذه اآلي  واضث  يف شارة اإلالالحق عن السابق إال بلغ  سليم  و 
أف ندقيس  لنا اليت ةن خالذلا ميكن ، و جواو شلا ال شك فيو أّف أي لساف أو لغ  البم ذلا ةن ةدقوةات و  

اإلاراؾ  – ٖ،الكتاب   -ٕ، الدقراءة -ٔوىي : ةدقوةاهتا  زأبر إليك   و. اللغ   هةمى قوة أي شخص يف استخماـ ىذ
رَأْ ِباْسمِ  أخربناعز وجل  أّف اهلللذا صلم  ،و الفهم   عن ىذه الثالث  األصوؿ ادلهم  يف أي لغ  فدقاؿ سحثانو وتعاىل )اقػْ

ْنَساَف ِةْن َعَلٍق )ٔرَبَِك الاِذي َخَلَق ) رَْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرـُ )ٕ( َخَلَق اإْلِ ْنَساَف َةا ََلْ ٗ( الاِذي َعلاَم ِباْلدَقَلِم )ٖ( اقػْ ( َعلاَم اإْلِ
وةن ىنا . فهم واإلاراؾ والعلم يشَت إىل ال ،والدقلم يشَت إىل الكتاب  ، ءة اـ الدقر ىل ةدقوّ إ( ( فكلم  اقرأ تشَت ٘يَػْعَلْم )
يعكس  شلا ، وجوا خلل يف اللغ  اليت ىي أساس العلـو بالتأكيميعٍت  اي خلل يف قياـ ىذه الثالث  بوظيفتهإ فإفّ 

 .تطور األةم والشعوب ورقيها   نفسو سلحًا على
أعظم  أف ةنرى لذا ن العاـ و اذلاـ ،تمخل حتت ىذا النطاؽ   -و ىي أعظم لغ   -ولغتنا العربي    

يف وطننا كاف نتيج  طحيعي  لتمين وضعف اللغ  يف سلرجات التعليم و التطور العلمي  تمين ةستوي الرقياألسحاب يف 
؛ وذلك ألف ةواا التعليم يف ةمارسنا تمرس باللغ  العربي  ، فكاف لضعف اللغ  عنم المارسُت أثر عميق يف أثر 

 التثصيل العلمي يف كاف  العلـو . 
و احلاسحات االلكًتوني    عنمةا  اخلت حياهتم ا و الشعوبافر بالنسح  لؤلاللغ  العربي   أعلي زاات و قم 

تمكن الفرا ةن يل اللغ  العربي  ةن االىتماـ بفعنمىا كاف ال بم وسائل التواصل االجتماعي واالنًتنت .  تر انتش
 وره   بنجاح  يف حموا قمراتو و إةكاناتو كل ادلتغَتات العلمي  اليت يواجهها اجملتمع ، و الدقياـ  بماستيعاب  

ةن  كحَتاً صلم عماا  إننا ف و التعليمي و تعما العواةل اليت تتمخل يف العملي  الًتبوي   احلياة  اتميو يف ظل تعدق
لذلك   وىي ةا مسيناىا  ) ةظاىر الضعف يف اللغ  العربي  (  غايتو ادلطلوب  إىللوصوؿ ل ادلعيدقات اليت تعيق الطالب

، يف ادلمارس أةر يف غاي  األعلي   و التعليمي طحيع  ادلخرجات  ادلنحثدق  ةن العملي  الًتبوي   علىاف احلاج  إىل التعرؼ ف
و ميكن الدقوؿ أنو  ةا ةن صف ةن الصفوؼ  والتعليمي  ،يعترب الطالب  ةن أىم  سلرجات العملي  الًتبوي   حي 

الفئ  األوىل : األطفاؿ العاايوف و الثاني   : األطفاؿ غَت العاايُت .،  الطالببو فئتاف ةن  و يوجمالمراسي  إال 
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أوال : األطفاؿ الذين  يتميزوف بتثصيل ةرتفع   ، و ثانيا : األطفاؿ الذين يتميزوف  و تتضمن ىاتاف اجملموعتاف

و خرين اراسيا إىل فئتُت فاؿ ادلتأف اراسيا  ، و ميكن  تصنيف األطو بتثصيل ةتمف ، و يطلق عليهم األطفاؿ ادلتأخر 
 و أطفاؿ يتصفوف  هبحوط يف التثصيل  ألسحاب  غَت عدقلي  . وىم قل  جمًا علا أطفاؿ لميهم ةوىح  عدقلي  زلماة 

ةن أىم ادلوضوعات الًتبوي  النفسي   اليت تشغل باؿ ادلربُت . فهي ةن  اسيمر ال الضعفو تعم ةشكل   
فدقم تمفعهم  إىل   الطالبسالتها على أكمل وجو ، و ذلا آثار خطَتة على ادلشكالت اليت تعيق ادلمرس   يف أااء ر 

  سلاطرباإلضاف  إىل  ء التكيف  الشخصي و االجتماعي ، ادلعاناة  و الفشل  و الشعور باخليح  و تعرضهم إىل سو 
وات و يتوقع تسرهبم ادلتأخرين اراسيا يرسحوف عمة سن فّ كحَتة على النظاـ التعليمي، حي  تعمل على ىمر اجلهوا أل

 .للنظاـ الًتبوي  ج ادلمرس  و يعم ىذا ةصمر خسارة خار 
ادلعلم أو  و بعضها إىلأسرتو أو المراسي إىل عواةل ةتعماة يعوا بعضها إىل الطالب نفسو  الضعفيعزى و 
صعوب  تماركها .  و في  اليت تسهم يف تفاقم ادلشكل  غَت ذلك ةن العواةل الحيئي  و االجتماعي  و الثدقا ادلنهج أو

استخماـ  إىلحاجتو الدقراءة و الكتاب  رغم األساسي  كالمراسي لمى الطفل يف تعلم ادلهارات  الضعفحي  يظهر 
 ىذه ادلهارات  ألغراض حياتو اليوةي  ، إال أف حتصيلو  األكااميي   فيها يكوف زلماا . 

لطالب ادلرحل   اللغ  العربي  مراسي يف ال الضعفو المراس  احلالي  إحمى احملاوالت يف اراس  ظاىرة 
 و اهلل ادلعُت . باجلمهوري  اليمني   األساسي  
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 الفصل األول

 إطار حمددات البحث                                  
 

 مشكلة البحث : 
ولمى كثَت ةن  ، ح لميةن خالؿ شلارسيت لعملي  التمريس دلااة اللغ  العربي  خالؿ واحم وعشرين عاةا اتض

 قمت بتوسيعو ، يف  ادلرحل  األساسي  ةااة اللغ  العربي  يف يف تمين التثصيل واضث  ةشكل   ادلعلمُت بروز زةالئي
عنها بشكل عاـ  حي  أسحاهبا  ةن خالؿ مجع ادلعلوةات اىل تشخيص و حتميم  ادلشكل  و الحث  عن  حبثي

يف اللغ   الطالبوجوا ضعف عاـ لمى  وتأكمت ةناألوؿ المراسي  للفصل الطالب عالةات اتكشوفرجعت إىل  
  .العربي  

وذلك لعاةل ةهم وىو ، ظاىرة يف سلرجات التعليم بشكل واضح خالؿ السنوات األخَتة ىذه الوقم برزت 
علم و ادلنهج و ميع العناصر ادلشارك  يف العملي  التعليمي  ) ادلجبعلى سلرج ضعيف يف اللغ  ً  قائم أف عملي  التعليم 

 كل جيل بنسح  تزيم عن الذي قحلو بالًتاكم  .  و ةعاالسرة  و الحيئ  ( شلا أوجم سلرجًا أضعف وىكذا يزااا الضعف في
 التعلم و استمراره  يف ادلراحل األخرىة األساسي   و األساس يف عملي  الركيز  و ألهنا تشكل و نظرا ألعلي  ىذه ادلرحل   
كاف غلب دتثل  إحمى ةراحل النمو النفسي اذلاة  و ىي أيضا ادلرحل  اليت تستوعب ةعظم األطفاؿ   باإلضاف  إىل أهنا ،

 . علينا االىتماـ هبا و زلاول  اصالحها 
 أسئلة البحث : 

  ؟ يف اللغ  العربي   الضعففيها  زرب اجملاالت اليت ي ةا ىي -ٔ
 ؟ يف اللغ  العربي   الضعفةا أسحاب  -ٕ
 ىذه ادلشكل  أو التدقليل ةنها ؟ دلعاجل  ت واحللوؿادلدقًتحاةا  -ٖ 
 ؟الحاح  و التوصيات اليت يوصي هبا ةا ىي النتائج اليت توصل إليها  -ٗ

   البحث:أهداف 
 .  اللغ  العربي  المراسي يف  الضعفالتعرؼ على حجم ظاىرة *
  .ؿ ذلا و وضع احللو  اللغ  العربي  يف  الطالب ضعفةعرف  األسحاب اليت تدقف وراء *

 ن أعلي  الحث  يف اآليت :مكت أهنية البحث:
 و ىي ةفتاح العلـو .العربي  أنو يتثمث عن اللغ   -ٔ
أو الركيزة اليت  دتثل األساستعترب أىم ادلراحل التعليمي  حبي  أهنا ىي و ادلرحل  األساسي   طالبتناوؿ يالحث   أف – ٕ
 سهل  عنمىا عالج كثَت  ةن ادلشاكل  إذا مت اكتشافها ةحكرا . ةعارفهم الالحدق   و اليت ي  الطالبعليها  يحٍت
 . اللغ  العربي  المراسي   يف  الضعفلدقي الضوء على األسحاب اليت تكمن   وراء أنو ي - ٖ
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  فًتة ليست بالحعيمة ىذه ادلشكل  فحمأت بتغيَت ةناىج اللغ  العربي  الدقممي ذةن أف اجلهات العليا يف الوزارة أاركت -ٗ

 و استحماذلا مبنهج جميم ) هنج الدقراءة ادلحكرة ( 
 يلدقي الضوء على أبرز ةظاىر الضعف و أسحاهبا وعالجها . الحث  أف -٘

  حدود  البحث  :
  حضرةوت الوااي والصثراء مبثافظ   –ـ / شحاـ  -سحتمرب للحنُت   ٕٙةمرس  احلموا ادلكاين :  

  ـ ٜٕٔٓ/ٕٛٓٔاحلموا الزةاني  : العاـ المراسي 
  طالب ادلرحل  األساسي  الحشري  :  احلموا 

 مصطلحات البحث : 
نتيج  عواةل عدقلي   أو  أو عمـ اكتماؿ  النمو التثصيلي  المراسي : حال  تأخر أو ختلف أو ندقص الضعف - ٔ

 .العااي  تنخفض نسح  التثصيل اوف ادلستوى جسمي   أو اجتماعي  أو انفعالي   حبي 
 ةن ادلرحل  األساسي   التاسع الصفوؼ ةن الصف األوؿ و حىت الصف  : و تشتمل  ساسي  : ادلرحل  األ -ٕ
 اللغ  العربي  :  و يدقصم بو ادلوضوعات األساسي   اليت يتكوف ةنها زلتوى كتب  العربي   ادلنهجي للغ احملتوى   -ٖ

  -٘  التعحَت  –ٗ اخلط  –ٖ(  إلةالءا) الكتاب   –ٕ الدقراءة  -ٔللمرحل  األساسي  و يشمل مخس  ةكونات ىي   
اجلمهوري  للمرحل  األساسي  يف  اللغ  العربي  كما جاءت يف  ةنهاج فهم و االستيعاب يف النصوص ) نثرًا و شعرًا (  ال

 . اليمني  
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 الثاني الفصل 

 أبرز مظاهر الضعف يف اللغة العربية   
 

أبرز ةظاىر الدقصور و الضعف يف اللغ  العربي  عنم طالب التعليم  يف ىذا الفصل ميكن لنا أف نضع    
 ( باجلمهوري  اليمني  وىي كالتايل :  ٜ -ٔاألساسي يف اجملاالت اخلمس  اليت يشملها ةنهج اللغ  العربي  للصفوؼ ) 

 

 حسب أنظم  اللغ  وىي عملي  تركيب احلروؼ اذلجائي  وحتويلها إىل كلمات ومجل ذات ةملوؿ وةعٌت:   أ (  الدقراءة
 ةن خالؿ االستدقراء و ادلتابع  و سؤاؿ عما ةن ادلعلمُت ادلختصُت بتمريس اللغ  العربي  يؤكموف أفو قواعمىا . و 
وقم أكمت ىذا المراس  اليت قاةت لميها ضعف يف الدقراءة بشكل سليم  % ةن سلرجات التعليم ٘ٚنسح  تزيم على 

( عنو واقع التعليم يف اليمن للصفوؼ   USAIDةريكي للتنمي  المولي  ) بمعم ةن الوكال  األ  Prodigyةؤسس  
ف الثال  َل يتمكنوا ةن قراءة % ةن تالةيذ الصٕ٘ةيذ الثاين و % ةن تالٖٗ( ةن التعليم األساسي أف  ٖ – ٔ) 

 :  اور بارز يف ذلذا كاف ذلذا الضعفو . كلم  واحمة شلا قمـ ذلم 
  .ادلااة نفسها وغَتىا  تمين ةستوى الطالب يف  -ٔ
 . احلرةاف ةن كثَت ةن ادلعارؼ و العلـو   -ٔ
 ضياع الوقت الكثَت يف قراءة أسئل  االةتثانات . -ٕ
 لعمـ دتكنهم ةن الدقراءة أو صعوبتها شلا يزرع فيهم الرغح  يف وترؾ التعليم شعور الطالب بالفشل و االححاط  -ٖ

 - : ف يف الدقراءة فيما يليوىنا ميكن لنا أف ضلصر أىم ةظاىر الضع
وتدقل ىذه النسح  يف ةرحل   ( ٘ – ٔالدقراءة عنم عما ةن الطالب السيما يف الصفوؼ )  العجز الشميم عن  – ٔ 

 (  . ٜ – ٙالصفوؼ ) 
 ( ٜ – ٙ) بشكل عاـ وتربز يف ةرحل  الصفوؼ يف ةراحل التعليمالتعتع  أو التأتأة أثناء الدقراءة  -ٕ 
  عنم قراءهتا ةن الوقت األصلي ادلتوقع اصلازىا فيو . راءة لصعوب  التهجي و أخذ الفدقرة ةمة طويل الحطء يف الدق -ٖ 
 عمـ قمرة الطالب أو تأخرىم يف قراءة أسئل  االةتثانات -ٗ       
 ةثل كلم  ) يُسِنم ( .  هاسطالكسرة يف أوؿ الكلم  و و الضم  و قراءة احلركات باألخص  عمـ -٘
  ( َتينطدقها ةشه –) ةشاىَت األلف الساكن  يف وسط الكلم  . جتاوز نطق  -ٙ
 ترؾ النطق باحلركات اإلعرابي  يف هناي  الكلمات . - ٚ
 . ) خرائط ينطدقها خرايط ( )  آثار ينطدقها اثار (  ةثل وادلمة عنم النطق عمـ حتدقيق اذلمزة   -ٛ

 

الدقراءة يشكل ضعفًا يف الكتاب  وميكن لنا أف ضلما  ال شك أف الكتاب  وليمة الدقراءة فأي ضعف يف ب ( الكتاب  :
 : أبرز ةظاىر الضعف يف الكتاب  فيما يلي

 بو يكتحها هبي ( و كلم  )لو يكتحها ذلو   ، ةثل كلم  عمـ الدقمرة على التفريق بُت احلركات واحلروؼ  -ٔ
 باجلهم يكتحها بلجهم (  كلم  و، بثنُت   )باثنُت يكتحهاةثل كلم  ترؾ كتاب  علزة الوصل عنم اتصاذلا حبروؼ اجلر  -ٕ
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 ذىحوا  يكتحها ذىحو (  كلم و جبانب يكتحها  جبنب )كلم  ةثل  . ترؾ كتاب  األلف الساكن  يف وسط الكلم  وهنايتها -ٖ       
آخره  لم ك )  الضم  يكتحها الضمو   وةثل كلم   كتاب  الندقاط على اذلاءالعكس  ترؾ كتاب  ندقاط التاء ادلربوط  و  -ٗ

 يكتحها آخرة ( 
قراءة يكتحها قرأة  كلم  و،  وسائل يكتحها وسأؿ ) ةثل كلم  الصثيث   يف كتاب  اذلمزات حسب ةواضعها اخلطأ -٘       
 ( يكتحها تأاي  تؤاي كلم  و، 

 سم ( أ اسم  يكتحها كلم  و) استعمار يكتحها إستعمار   ،ةثل كلم   عمـ التفريق بُت علزة الوصل و الدقطع -ٙ
 ) للحيت يكتحها لحيت (  كلم  ـ عنم اخولو على ) أؿ ( التعريف ةثلعمـ كتاب  حرؼ اجلر الال -ٚ
 السيما عالة  االستفهاـ  ترؾ استخماـ عالةات الًتقيم . – ٛ
 ) ضوء يكتحها ظوء (  كلم   ةثل  عمـ التفريق بُت الضاا و الظاء -ٜ 
 ب  .إسدقاط بعض أحرؼ الكلم  أثناء الكتا -ٓٔ 
 ) استخرجوىا يكتحها بعضهم استخرجها ( ةثلالعجز عن كتاب  الكلمات اليت يزيم عما حروفها عن األربع   –ٔٔ 

 )سعا(. يكتحها)ةرةا(، وكلم  )سعى(  يكتحها)ةرةى(  ةثل كلم اللين : األلف رسماخلطأ يف  -ٕٔ
 يكتحها)استعااة( ، وكلم  )حياة( يكتحها عاات( ةثل كلم  )است: اللحس بن كتاب  التاء ادلفتوح  والتاء ادلربوط  -ٖٔ

 )حطم (. يكتحها)حيات(، وةثل كلم  )حطمت( 
 فهموا كلم  و، لكن يكتحها الكن ) ةثل كلم  الزائمة يف الكتاب :  احلروؼ حذؼو احلروؼ احملذوف   كتاب    – 41
 (   فهمو هاكتحي
 

و اجلماؿ كلمات رمسًا صثيثًا، يتثدقق فيو الوضوح، ويدقصم باخلط يف ىذا الحث  رسم احلروؼ وال:   ج ( اخلط
عائدقًا ضلو النجاح و التميز  الضعف يف ىذا اجملاؿ شّكل أةاـ الطالبو ةراعاة أصوؿ الكتاب  حسب نوع اخلط . و 

 واليت ةنها :  عليو وذلك لآلثار اجلانحي  ادلًتتح  
 . كراساهتمعمـ قمرة الطالب على قراءة ةا كتحوه يف   - ٔ  
 نتيج  لرااءة خطوطهم .  جابات الطالبصعوب  ااراؾ ادلعلم إل  - ٕ
 :  وةن أبرز ةظاىر الضعف يف ىذا اجلانب  
 كماؿ صورهتا عمـ إو و عمـ وضوحو ةن خالؿ تماخل احلروؼ رااءة اخلط  -ٔ 
 ترؾ كتاب  بعض ةتعلدقات احلرؼ و إدتاةو . - ٕ 
 . دقرر) النسخ و الرقع  ( عمـ التدقيم بدقواعم رسم احلرؼ حسب اخلط ادل -ٖ
 .على السطر ةيالف الكتاب  و عمـ استدقاةتها  -ٗ

 

ىي ضحط الكلمات، وتعليم نظاـ تأليف اجلمل، و النثو ليس غاي  يف ذاتو، بل ىو وسيل  إىل غاي ،  : ا ( النثو
 ةو فرع ادلعٌت إال أف ظاىر ذلك فإف النثليسلم اللساف ةن اخلطأ يف النطق، ويسلم الدقلم ةن اخلطأ يف الكتاب ، ونظرًا ل
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ميكن أف تصل إىل ، حي  ظواىر الضعف يف اللغ  العربي   بُت  وواضث  تشكل نسح  عالي  الضعف تكاا تكوف جليّ  

 :  فيهم نتائج قناعات خاطئ  ةنها، وىذا الضعف عكس نفسو سلحًا على الطالب حي  أوجم %  ٓٛ
 . ذلاححهم  انعماـ ويف  حصص اللغ  العربي  رغح  الطالب  عمـ - ٔ
 . التهرب ةن ادلشارك  يف حل دتارين اإلعراب وعمـ حلها أثناء االةتثانات - ٕ

 أف ضلما أبرز ةظاىر الضعف يف النثو مبا يلي :  وىنا ميكن لنا
و ) اسم أو فعل (  ) اسم إشارة أو ضمَت غائب ىو  و ىذا (   التفريق بُت الكلمات ةن حي  النوع  صعوب  -ٔ

 .) ضمَت رفع أو نصب ( )  ) حاؿ أو دتييز (   اباإلعر 
 . و كتاب ً  نطدقاً   كلمات يف اجلمل حسب ادلوقع اإلعرايبترؾ تشكيل ال -ٕ
 . للكلم  يف أبسط صورىا  يف حتميم ادلوقع اإلعرايب الًتااالتخحط و  -ٖ       

 ةوقعها اإلعرايب .  و نوعها للكلم  حسب الصثيث حتميم العالة  اإلعرابي   عمـ الدقمرة على   -ٗ
، و يعمل على وىو رلاؿ خصب للمعارؼ و التذوؽ للغ  :الفهم و االستيعاب يف النصوص ) نثرًا و شعراً (و ( 

 ىذا اجملاؿ ، إال أفادلمزوج  باجلماؿ الفٍت إىل الغاي  ةن اللغ  وىي ادلعرف  ادلتنوع   هبم ربط الطالب بلغتهم ، و الوصوؿ
فربزت ظاىر الضعف نتيج  للطريدق  اليت مت عرضو هبا ،  ونوعي  ادلااة ادلستخمة   ًا على ادلااةدقم حيويتو وصار عحئف

بمعم ةن الوكال  األةريكي للتنمي  المولي    Prodigyفيها بشكل واضح و قم أوضثت المراس  اليت قاةت ةؤسس  
 (USAID   ( عنو واقع التعليم يف اليمن للصفوؼ )ٔ – ٖ ةن التعليم األ )ةن تالةيذ الصف ٔٛساسي أف %

ةن تالةيذ الصف الثال  َل يتمكنوا ةن اإلجاب  عن أي سؤاؿ ةن أسئل  الفهم الدقرائي ، وىذا يؤكم ةا  ٘ٔٙالثاين و 
 : ولعلنا ىنا نضع أبرز ادلظاىر ذلذه الظاىرة وىي  قلنا بنسب ةتفاوت  بُت ادلراحل المراسي  

 . ضعف ادلخزوف اللغوي لمى الطالب -ٔ
 . ادلعروض  انعماـ الدقمرة على األااء ادلعرب للشعر و النثر حسب ادلااة  -ٕ
 . التذوؽ اللغوي و النصي و العاطفي للغ  اطلفاض -ٖ
 . وعمـ الرغح  يف احلفظ . التهرب ةن ادلشارك  يف الدقراءة -ٗ 
 . استيعاب وفهم ادلكتوب العجز عن  -٘ 
 شعر .انعماـ العطاء ادلماثل يف النثر و ال -ٙ 
 عمـ الدقمرة على استيعاب ادلدقروء. -ٚ

 ودلعايَت احملماة يف الكتاب  التعحَتي  . ، بلغ  سليم  ةستوفيًا ا ىو الدقمرة على احلمي  عن ةوضوع ةا  ىػ ( التعحَت :
 % تدقريحا  ٓٚإىل    الضعف فيوصل نسحت أيضًا ، حي  ىذا الفرع ةن فروع اللغ  قم سيطر عليو الضعف بشكل كحَت

 :  يف ةظاىر ةتعماة ةنها  ،
فعنم ةطالحتك للطالب بكتاب  ةوضوع تعحَتي يف عشرة أسطر جتم  عمـ الدقمرة على التعحَت ألكثر ةن ثالث  أسطر -ٔ

 % ةن الطالب ال يكتحوف أكثر ةن ثالث  أسطر .ٓ٘أف ةا يزيم على 
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انعماـ  و ةن عمـ الدقمرة على استخماـ اللغ أكثر ةن ةرتُت وىذا ينحع أثناء ادلوضوع  الواحمة التكرار للفكرة -.ٕ 

 . الذخَتة اللغوي  
 ضعف اللغ  وضثالتها فأنت ترى أف الطالب يكتحوف بلغ  ركيك  عاةي  ةهزوزة اللفظ وادلعٌت  -ٖ 
 انعماـ الحني  التكاةلي  للموضوع ) ةدقمة  وةوضوع  و خادت  (  – ٗ  
 
 كثرة األخطاء اإلةالئي   .  -٘
 ط لسم الفراغ يف العما ادلدقرر .تكحَت اخل -ٚ 
 تماخل األفكار و اىتزاز الوحمة ادلوضوعي   .  - ٛ
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 الثالث الفصل 

 أسباب الضعف يف اللغة العربية   
للثمي  عن األسحاب اليت أات إىل ىذا الضعف الكحَت يف اللغ  العربي  غلب علينا أف نتذكر اائما أنو ال ميكن جله  

ؿ إىل ىذه ادلرحل  و ىناؾ العميم ةن اجلهات اليت ذلا اور يف الوص لي  عن ىذا الضعف و إفّ و حمة أف تتثمل ادلسؤ وا
 ةنها :  

: _الطالب ىو األرض اخلصح  للعملي  الًتبوي  والتعليمي  ولذلك فهو يتثمل نصيحًا كحَتاً  أسحاب ةتعلدق  بالطالب -ٔ
 ها : يف وجوا ىذا الضعف وذلك لعمة أسحاب ةن

 ضعف الرغح  يف التعليم .  -ٔ
 التهاوف يف حل الواجحات . -ٕ        
 نسخ الواجحات ةن زةالئو . -ٖ
 ةع ادلعلم أثناء المرس . واالنتحاه قل  الًتكيز -ٗ
 بادللهيات ادلعاصرة ) الكرة و اجلواؿ (  نشغاؿاال -٘
ي يحذؿ جهمه يف غرس العلم وهبذا يعترب ركيزة ةهم  ادلعلم فالح احلدقل وىو الزارع الذ :أسحاب ةتعلدق  بادلعلم  -ٕ

       ةعلم اللغ  العربي  ، أةا  بأي ضعف يف أي ةااة تعليم  جمًا ويدقع على عاتدقو نصيب كحَت ةن األسحاب ادلتعلدق  
ا المراسي  األخرى الركيزة األساسي  يف ادليماف التعليمي، ألنو يعلم اللغ  اليت مير هبا يتم تعليم ادلوافهو  -بصف  خاص  –

، فإف ةن أساسيات إعمااه أكاامييًا أف يكوف قاارًا على رسم احلروؼ رمسًا صثيثًا ، وإال اضطربت الرةوز، 
واستثالت قراءهتا، وأف يكوف قاارًا على كتاب  الكلمات بالطريدق  اليت اتفق عليها أىل اللغ  ، وإال تعذرت ترمجتها إىل 

على اختيار الكلمات، ووضعها يف نظاـ خاص ، وإال استثاؿ فهم ادلعاين واألفكار اليت  ةملوالهتا ، وأف يكوف قااراً 
تشتمل عليها، وةن مث تحمو أعلي  اللغ  ، وأهنا غَت قاصرة على تعلم اذلجاء واخلط ، بل تشمل الدقمرة على التعحَت عن 

اص  ىي ادلرآة اليت تظهر فيها كل عناصر الدقمرة ادلعاين واألفكار تعحَتًا ةنطوقًا أو ةكتوباً ، وتعترب الكتاب  بصف  خ
وةن ىنا فإننا نذكر بعض  اللغوي  لمى الفرا، وىي ادلدقياس الذي ال خيطئ يف حتميم الدقمرات الفكري  واللغوي  ألفرااه.

 :  األسحاب ادلتعلدق  بو و اليت ةنها  
 الضعف األكااميي يف ادلااة .  -ٔ
 احمة يف تمريس مجيع المروس .االعتماا على أسلوب أو طريدق  و  -ٕ
 التساىل يف األخطاء اللغوي  اليت يدقع فيها الطالب . -ٖ
 عمـ اإلدلاـ بادلنهج . -ٗ
 كثرة التغيب عن احلصص .   -٘
 . إعلاؿ بعض ادلعلمُت للطالب الضعيف -ٙ
 . عمـ استخماـ بعض ادلعلمُت الوسائل ادلناسح  -ٚ
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: ىذه ىي الحذرة اليت نريم أف نزرعها أو أف نغرس فإذا َل تكن صاحل  مرسيتعلدق  بادلنهاج و الكتاب ادلأسحاب ة -ٖ
، لذا ضلن يف الثمرة  فيها سيظهر ىذا اخلللاخللل  ، وإف وجم شيء ةنشلا الشك فيو أف األرض ال تنحت شيئًا  وفإن

 -: واليت ةنها  األسحاب ادلتعلدق  بادلنهج نضع بعض
 .  صعوا اوف االىتماـ بالًتسيختحٍت ادلنهج لنظري  التوسع ةع ال -ٔ
 تزاحم المروس وخاص  ) الصعح  ( يف صف واحم كمرس احلاؿ والتمييز وغَتىا يف الصف السابع . -ٕ
) الفاعل و ادلفعوؿ بو و نائب الفاعل  سعمـ اعطاء المروس ادلهم  حدقها ةن الوقت و مجعها يف ارس واحم كمر  -ٖ

 ( يف الصف السابع .
 اصطالح}وعمـ اعتماا ترتيب المروس حسب األعلي  ) أصل  وفرع وحواشي  ُت األصوؿ و الفروعتزاحم ادلنهج ب -ٗ

 خاص {  (
سلًتع  –ادلكررة) ةمين  تارخيي  ( على ظلاذج الدقوالب اجلاىزة  ٜ  -  ٚبناء ةنهج الدقراءة والنصوص لصفوؼ  )  -٘ 

 شخصي  تارخيي  (  –حمي  
 اعم يف النثو و اإلةالء ) نوعاً و كّمًا و  تسلساًل (الضعف و اخللل يف تركيب بعض الدقو  -ٙ
 . غياب ادلدقرر دلااة اخلط -ٚ
 وجوا أخطاء ةعرفي  وةعلوةاتي  يف ادلنهج . -ٛ
 إليها . ؼتكرار نفس النمط يف أسئل  التمريحات اللغوي  شلا يسحب ادللل وعمـ االلتفا -ٜ
 . ضعف تلحي  ادلنهج لتغطي  جوانب الدقصور  - ٓٔ
 .  افتدقار الكتب ادلمرسي  لعنصر التشويق -ٔٔ

 

وادلمرس  ىي العواةل الفني  و التعليمي النظاـ الًتبوي     :   و ادلمرس  والتعليمي أسحاب ةتعلدق  بالنظاـ الًتبوي -ٗ
ىر العملي  الًتبوي  بشكل عاـ وةنها ازاياا ةعارؼ اللغ  العربي  لمى الطالب وذلذا كاف ذلا اور يف بروز ظالنجاح 

 الضعف لمى الطالب يف اللغ  العربي  وادلواا األخرى بشكل عاـ و ةن األسحاب ادلتعلدق  بالنظاـ الًتبوي و ادلمرس  : 
 . (  ٖ -ٔصفوؼ ) اختيار ادلعلمُت الذي لميهم قصور يف العمل أو ضعف يف ادلستوى لتمريس  -ٔ
 عمـ وجوا ةعايَت دلمرس اللغ  العربي  غَت الشهااة . -ٕ
 ظم  الًتفيع للطالب ادلتأخرين اراسيًا .أن -ٖ
 الطالب يف الصف الواحم . ازاحاـ  -ٗ
 عمـ التأسيس اجليم يف الصفوؼ االوىل . -٘
 حسب قمراهتم للكواارعمـ االستغالؿ األةثل  -ٙ
 . انعماـ األنشط  ادلمرسي  و الوزاري   اليت تشجع على االىتماـ باللغ  و فروعها -ٚ
 ادلفتوح  للمعلم للمشارك  يف سم ثغرات ادلنهج يف ادلااة .  انعماـ ادلساحات -ٛ
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وذلا ، احمليط ادلنزيل و الحيئ  و اجملتمع ىي مبثاب  أجواء الزراع  احمليط  هبا   : أسحاب ةتعلدق  باحمليط ادلنزيل للطالب    -٘

سرة واجملتمع و الحيئ  اورىا ادلهم يف حي  ال ميكن أف ينحت زرع الصيف يف الشتاء و العكس وذلذا كاف لؤلكحَت . تأثَت  
 بروز ىذه الظاىرة ألسحاب ةنها : 

 غياب الوعي بأعلي  اللغ  العربي  واضمثالؿ ثدقافتها بُت الناس . -ٔ
 تشجيع األسرة االبن لمراس  اللغ  االصلليزي  و انعماـ التشجيع ادلماثل للغ  العربي  . -ٕ
 واجحات وةمارس  ادلنهج .يف حل ال أبناءىا ضعف ةشارك  األسرة -ٖ
 انعماـ تواصل األسرة ةع ادلمرس  و ادلعلم و االكتفاء بنتيج  آخر العاـ . -ٗ
 التشويو المائم لصورة ادلمرس  أو ادلعلم ةن قحل األسرة . -٘
 . تمين ادلستوى الثدقايف لؤلسرة -ٙ
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 الرابع الفصل 

 العربية الضعف يف اللغةمقرتحات ملعاجلة    
 
يف هناي  ىذا الحث  ميكن لنا أف نسهم بحعض ادلدقًتحات و احللوؿ اليت رمبا تساعم على جتاوز ىذه ادلشكل     

صلعل ةستدقحل أبنائنا أو التدقليل ةنها واليت ميكن أف يرى الحعض جزءًا ةنها يفوؽ إةكانياتنا وصالحياتنا . لكننا عنمةا 
                                                                                  ىذه ادلدقًتحات : . وةن  و الصالحياتل ةا يف وسعنا لنصنع اإلةكانيات ةتعلق هبذه التغَتات فإننا سنحذؿ ك

وةراجع  ادلنهج و ةن خالؿ اختيار أفضل ادلعلمُت ذلا (  ٖ  - ٔاالىتماـ باللغ  العربي   يف ةرحل  التعليم )  -ٔ
 ماا هنج الدقراءة ادلحكرة و تطويره .اعت
 طالحًا ( يف الصف . ٕٓ( إىل )  ٖ – ٔتدقليل عما الطالب يف ةرحل  التعليم )  -ٕ
مُت ذوي خطوط مجيل  ا يف الصفوؼ األوىل و اختيار ةعلاالستغالؿ األةثل للمعلمُت حسب قمراهتم السيم -ٖ

 لتمريس ةااة اخلط . 
 (  ٜ – ٔميث  و التدقليمي  لتعليم اللغ  العربي  للصفوؼ ) توفَت الوسائل التعليمي  احل -ٗ
 نتدقاؿ الطالب إىل الصف الرابع .ة  الدقراءة و الكتاب  كمحمأ الاعتماا سال -٘
و لو ، ةراجع  ادلنهج احلايل و استيعاب افكار ةعلمي ادليماف للتغلب على أوجو الدقصور و التثمي  ادلستمر  -ٙ

 . فيو التغلب على األخطاء
كوف تحبي  عدقم لدقاءات وورش عمل دلعلمي اللغ  العربي   حوؿ ادلنهج ) تصثيثًا و تحسيطًا و ترتيحًا و تلخيصًا (  -ٚ

 فصليا يميرىا فريق التوجيو للمااة .
، والحمء يف خطوات على ةستوى  ىذا األةر ووضع احللوؿ ادلناسح عن اجلهات ادلسؤول  يف الوزارة لمارس  سلاطح   -ٛ

 .ي  و الصراة  للتغلب على ىذه ادلشكل  ةن اجلم
  عدقم الشراك  ةع ةنظمات اجملتمع ادلمين للمساعل  يف حل ىذه ادلشكل  . -ٜ
 . حلل ىذه ادلشكل لتوحيم اجلهوا ، واور العلم اخلاص  ،و حلدقات التثفيظ ، و األربط  ،جم ااحياء اور ادلس - ٓٔ
حي  توظيف ةعلمي اللغ  العربي   عنم التعليم بالوااي و الصثراء و  وضع شروط وةعايَت خاص  مبكتب الًتبي  – ٔٔ

 فيها الختحار قحوؿ . غلب أف خيضعوا
 اللغ  العربي  .  ختصصالتواصل ةع اجلاةعات حوؿ حتسُت سلرج اجلاةع  يف  -ٕٔ
 لعملي  .حياء ةكاتب اجلواة واختيار األشخاص األفضل للدقياـ هبذه اإتفعيل نظاـ اجلواة يف ادلااة و  -ٖٔ
ىناؾ بعض أّف السيما و  تفعيل نظاـ الثواب للمعلمُت الفاعلُت يف حل ىذا ادلشكل  و ادلتميزين يف عملهم . -ٗٔ

 .يف بعض ادلمارساجلهوا ةن قحل بعض ادلعلمُت للتغلب على ىذه ادلشكل  
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بع  االبن و بذؿ اجلهم وحثهم على ةتا شراؾ األسرة يف ختطي ىذا الضعف و ادلساعل  الفاعل  يف ذلك .إ -٘ٔ

 ادلمرس  . يفإلكماؿ الندقص احلاصل 
 تعزيز اور التواصل ةع األسرة ةن قحل ادلعلم و ادلمرس  للطالب الذين يعانوف ةن ضعف يف اللغ  العربي  . -ٙٔ
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 اخلامس  الفصل 

 النتائج و التوصيات    
 

لالستدقراء اخلاص و االطالع على كشوفات نتائج التالةيذ  اً استناا ةن أىم نتائج الحث  يف ىذا ادلوضوع
يتحُت لنا أف الطالب يف ةرحل  التعليم األساسي يعانوف ةن ضعف شميم يف اللغ  واليل ادلمربُت لنهج الدقراءة الحكرة 

التعليم الثانوي و العربي  بكاف  جوانحها ادلتعماة و أف ىذا الضعف يتزايم يف كل عاـ و تظهر آثاره يف سلرجات 
  ثاجلاةعي حي  ال ميتلك عما كحَت ةن اخلرغلُت ةن اجلاةعات الدقمرة على احلمي  و التعحَت اجلاةع لؤلصوؿ الصثي

يف اظهرت نتائج ىذه المراس  وجوا فروؽ بُت الذكور واالناث و الدقواعم السليم  ةع قوة االنطالؽ و االسًتساؿ . 
 و التعحَت بعض رلاالت اللغ  العربي  كاخلط

 وةن ىنا يوصي الحاح  يف ختاـ حبثو مبا يلي : 
 ةتعمدق  حوؿ ىذا ادلوضوع .اراس   بإجراءيوصي الحاح   -ٔ
 . لطالب ادلرحل  الثانوي  اراس  شلاثل   بإجراءيوصي الحاح   -ٕ
للغ  العربي   ضرورة زيااة عما احلصص يف ا( و  ٖ -ٔيوصي الحاح  بتدقليل عما الطالب يف ةرحل  التعليم )  -ٖ

 .( ٖ – ٔللصفوؼ ) 
 باعتماا هنج الدقراءة ادلحكرة ) أقرأ و أتعلم ( ةع إاخاؿ بعض التعميالت عليو .يوصي الحاح   -ٗ
 يوصي الحاح  برفع الحثوث و المراسات للجهات العليا بالوزارة . -٘
 .( الشاشات و احلاسوب ) لتكنولوجيا استخماـ ا بأعلي يف ظل التطور السريع والثورة التكنولوجي .يوصي الحاح   -ٙ
فاف احلاج  تمعو اىل ضرورة رفع   اللغ  العربي  نظرًا للضعف ادللموس يف اكتساب ادلفاىيم وادلهارات االساسي  يف -ٚ

 كفاءة ادلعلمُت ةن خالؿ عدقم اورات ةتخصص  لتمريب ادلعلمُت.
للمرحل  االبتمائي  ،حبي  تكوف  اللغ  العربي  ادلمرسي  يف  فاف احلاج  تمعو اىل االستمرار يف تطوير ادلناىج والكتب -ٛ

 .اخلاص  باللغ  العربي  والعناي  باجلوانب ادلتعلدق  بادلهارات  والدقواعم و  ىناؾ تركيز على تحسيط عرض ادلفاىيم
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 : ادلراجع 

 
 .(  ٜ – ٔةنهج اللغ  العربي  باجلمهوري  اليمني  )  -ٔ
 ـ  ٕ٘ٔٓ -ٕٗٔٓهج الدقراءة ادلحكرة ) اقرأ و أتعلم ( لعاـ اليل ادلمرب لن -ٕ
 ـ ٜٕٔٓ -ٕٛٔٓسحتمرب ـ / شحاـ للعاـ  ٕٙارجات الفصل األوؿ دلمرس   اتكشوف  -ٖ
 ـ  ٕٛٓٓنموة حوؿ ةظاىر الضعف يف اللغ  العربي  مبمرس  الرشيم شحاـ مبناسح  االحتفاؿ باليـو ادلمرسي لعاـ  -ٗ
. برناةج ةدقًتح لعالج أ -٘                   خطاء الطالب ادلعلمُت ادلتخصصُت يف اللغ  العربي  يف كلي  الًتبي  يف الفيـو

 -إعماا : المكتور / عحم الرمحن كاةل عحم الرمحن زلموا أستاذ ادلناىج وطرؽ التمريس ادلساعم يف كلي  الًتبي  يف الفيـو 
 .  جاةع  الفيـو

 الفعال  يف حلدقات اجلمعيات اخلَتي  لتعليم وحتفيظ الدقرآف الكرمي إاراؾ ادلعلم لؤلساليب الًتبوي  -ٙ
 ادلؤلف : المكتور حاةم بن ساَل عايض احلريب

امياف صمقي إعماا /  الذين أهنوا  الصف" السااس األساسي  الطالبظاىرة التأخر المراسي يف الرياضيات لمى  -ٚ
 علي العزاـ
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