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 مشكلة البحث
ما الصعوبات التي تواجه طلبة الصف العاشر األساسي في تعلم مبحث اللغة 

اإلنجليزية بمحافظة خانيونس و سبل التغلب عليها ؟

:و يتفرع منه األسئلة الفرعية التالية 

ما مهارات اللغة اإلنجليزية األساسية الالزمة لطلبة الصف العاشر األساسي ؟ -1

ما أكثر الصعوبات التي تواجه طلبة الصف العاشر األساسي في تعلم مبحث اللغة  -2
اإلنجليزية من وجهة نظرهم ؟

هل يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطات تقديرات طلبة الصف العاشر األساسي  -3
للصعوبات التي تواجههم يعزى لمتغير النوع ؟

هل يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطات تقديرات طلبة الصف العاشر األساسي  -4
للصعوبات التي تواجههم يعزى لمتغير المعدل العام في اللغة اإلنجليزية ؟

ما سبل التغلب على الصعوبات التي تواجه طلبة الصف العاشر األساسي في تعلم  -5
مبحث اللغة اإلنجليزية ؟



 ف البحثأهدا
:تتمثل أهداف البحث فيما يلي 

التعرف إلى مهارات اللغة اإلنجليزية األكثر لزوماً لطلبة الصف  -1

.العاشر األساسي 

التعرف إلى أكثر الصعوبات التي تواجه طلبة الصف العاشر  -2
.األساسي في مبحث اللغة اإلنجليزية من وجهة نظرهم 

الكشف عن وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطات تقديرات طلبة  -3
 .النوع الصف العاشر األساسي يعزى لمتغير 

الكشف عن وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطات تقديرات طلبة  -4

.الصف العاشر األساسي يعزى لمتغير المعدل العام في اللغة اإلنجليزية 

تقديم مقترحات للتغلب على أكثر الصعوبات التي تواجه طلبة الصف  -4
.العاشر األساسي في هذا المبحث 



 أهمية البحث
 الصعوبات " وىو الموضوع أىمية وراء تكمن البحث ىذا أىمية أن الباحثات ترى
 سبل و اإلنجميزية المغة مبحث تعمم في األساسي العاشر الصف طمبة تواجه التي

: يمي ممن كل الدراسة تفيد وقد " عميها التغمب
 الصف طمبة الخصوص وجو عمى و اإلنجميزية المغة بتعمم الميتمين الطمبة -1

. األساسي العاشر
 و المشرفين بينيم من التربوية العممية عمى القائمين الخصوص وذوي المعممين -2

. المدارس مديري
 التي الصعوبات عمى التعرف و أبناءىم متابعة في يرغبون ممن األمور أولياء -3

. تواجييم
. المجال ىذا عمى الضوء تسميط في آخرين باحثين يفيد قد -4



 مصطلحات البحث
:تعمم المغة اإلنجميزية صعوبات 

ىي العوامل والظروف المحيطةة التةي تحةد مةن سةيولة إجةادة 
وتمكةةةن الطمبةةةة والمعممةةةين ا مةةةن القيةةةام بميةةةاميم أثنةةةاء تعمةةةم 
وتعمةةةةةةةةةةةةيم الميةةةةةةةةةةةةارة ا بمةةةةةةةةةةةةا يحقةةةةةةةةةةةة  األىةةةةةةةةةةةةداف المطموبةةةةةةةةةةةةة 

الباحثةةةةات أن صةةةةعوبات الةةةةتعمم وتةةةةرى ( 1995:8العمةةةةريا.)
المغة اإلنجميزية ىي عبةارة عةن العوائة  التةي تعتةرق طرية  
الطمبةةة  والمعممةةين فةةي تعمةةم وتعمةةيم ميةةارة مةةن ميةةارات المغةةة 

.اإلنجميزية 



 منهجية البحث
لقةةةةةد اسةةةةةتخدمت الباحثةةةةةات المةةةةةني  الوصةةةةةفي فةةةةةي ىةةةةةذا 

.األبحاثالبحث وذلك ألنو يناسب مثل ىذا النوع من 
المةةني  ( 219: 2002عبيةةدات وآخةةرونا)وقةةد عةةرف  

مني  يعتمد عمى دراسة  الواقة  أو " الوصفي عمى أنو 
الظةةةاىرة  كمةةةا توجةةةد فةةةي الواقةةة  وييةةةتم بوصةةةفيا وصةةةفًا 

نقةةً  " )دقيقةةًا ويعبةةر عنيةةا تعبيةةرًا  كيفيةةًا أو تعبيةةرًا كميةةًا 
(2009القرني :عن دراسة 



 حدود البحث
o الموضوع حد:

الصععععوبات التعععي تواجعععه طمبعععة  "يقتصةةةر البحةةةث عمةةةى دراسةةةة العنةةةوان الةةةرئيس وىةةةو 
الصععف العاشععر األساسععي فععي تعمععم مبحععث المغععة اإلنجميزيععة بمحافظععة  ععانيونس 

"  وسبل التغمب عميها
o الحد البشري:

.اقتصر البحث عمى طمبة الصف العاشر األساسي 
o الحد المكاني:

.اقتصر البحث عمى المدارس التابعة لمحافظة خانيونس 
o الحد الزماني:

 2016-2017العام الدراسي 



 جمتمع و عينة  البحث
: مجتمع البحث  -أ

وىةةو جميةةة  المةةةدارس التةةةي يوجةةةد بيةةةا طمبةةة الصةةةف العاشةةةر األساسةةةي فةةةي محافظةةةة 
.خانيونس

:عينة البحث  -ب
طالبةةةة مةةةن طمبةةةة الصةةةف العاشةةةر ( 48)طالبةةةًا و ( 49)تكونةةةت عينةةةة البحةةةث مةةةن 
:األساسي بالمدارس اآلتية 

.مدرسة فارو  الفرا الثانوية لمبنات  -1
.مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية لمبنين  -2
.مدرسة كمال ناصر الثانوية لمبنين  -3



 أدوات البحث

: المقابمة -1
ىدفت الباحثات من خ ل المقابمة التوصل إلى ميارات المغة اإلنجميزيةة  :من المقابمة الهدف 

األكثر لزومًا لطمبةة الصةف العاشةر األساسةي ا والةوزن النسةبي ألىميةة كةل ميةارة ا وبعةق السةبل التةي 
من خ ليةا يمكننةا التغمةب عمةى الصةعوبات التةي تواجةو طمبةة الصةف العاشةر األساسةي فةي تعمةم مبحةث 

.المغة اإلنجميزية 
: االستبانة -2

ىدفت الباحثات من خ ل االستبانة التوصل إلى أكثر الصةعوبات التةي :  االستبانة من الهدف
تواجو طمبة الصف العاشر األساسي في تعميم مبحةث المغةة اإلنجميزيةة وذلةك مةن خة ل األسةئمة المغمقةة 

.وبعق االقتراحات لمتخمص من ىذه الصعوبات من خ ل السؤال المفتوح 



 نتائج البحث
: األول السؤال عن اإلجابة
 واألوزان األساسي العاشر الصف لطمبة لزوماً  الميارات أكثر أن إلى الباحثات توصمت
(1) الجدول في موضح ىو كما ميارة لكل النسبية

 الص  العاشر األساسي  لطم ة (:األوزان النسب ة لمهارات المغة اإلنجميز ة ال زمة1جدول)
 الوزن النسبي الميارة م
 0.80  (Listeningاالستماع )  1
 0.80  ( Speakingالمحادثة ) 2
 0. 5  (Readingالقراءة )  3
 0. 5 ( Writing الكتا ة ) 4

 



 نتائج البحث
: الثاني السؤال عن اإلجابة
: كاآلتي األساسي العاشر الصف طمبة تواجه التي الصعوبات أكثر أن إلى الباحثات توصمت
: بالمادة تتعمق صعوبات هي الصعوبات أكثر كانت

. الدراسي المنياج طول -أ
. المدرسي الكتاب في الموضوعات ازدحام -ب

: بالطالب تتعمق صعوبات ويميها
. المادة تعمم في واألصدقاء األىل من الدعم تتمقى -أ

. اإلنجميزية المغة مادة في المعمم م  تتفاعل -ب
: بالمعمم تتعمق صعوبات ويميها

. لممادة حبك عمى تؤثر المعمم تدريس طريقة -أ
. اإلنجميزية المغة حصة في الطمبة م  المعمم تفاعل ضعف -ب



 نتائج البحث
 (: األوزان النسب ة ودرجة الصعو ة لمحاور االست انة2جدول)     

درجة  الوزن النسبي النص المحور
 الصعو ة

 متوسطة 0.60 صعو ات تتعم   المعمم األول
 متوسطة 0.63 صعو ات تتعم   الطالب الثاني
  بيرة 0.70 صعو ات تتعم   المادة الثالث

 



 نتائج البحث

: والرابع  الثالث السؤال عن اإلجابة
 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال أنه إلى الباحثات توصمت
 المغة في العام المعدل متغير أو النوع لمتغير تعزى (05.) داللة

. اإلنجميزية



 نتائج البحث
: ال امس السؤال عن اإلجابة

 من األساسي العاشر الصف طمبة تمكن التي السبل بعض إلى الباحثات توصمت لقد
: المبحث تعمم في تواجههم التي الصعوبات أكثر عمى التغمب

. المغوية الحصيمة لزيادة اإلنجميزية بالمغة وروايات وقصص كتب مطالعة -1
 في أكبر بشكل الذات عمى واالعتماد التجارية الكتب االعتماد نسبة من التقميل -2
. الواجبات حل
 قبل من منفرد بشكل حفظها عمى االقتصار وعدم جمل في الجديدة المفردات نسج -3

. الطمبة
 التشدد وعدم األ رى منهما كل تكمل واإلنجميزية العربية المغة أن فكرة تقبل -4

 العربية المغة عظمة يمس ال اإلنجميزية المغة بتعمم االهتمام ألن العربية لمغة والتعصب
. الكريم القرآن لغة



 تىصيات البحث
:لقد  رجت الباحثات من هذا البحث بعدد من التوصيات 

.يجب عمى الطمبة ممارسة المغة في الحياة اليومية  -1
يجب عمى األهل والمعممعين وذوي ال صعوص تشعجيع الطمبعة عمعى تعمعم المغعة  -2

.اإلنجميزية 
يجب تنظيم مؤسسات ومراكز تعني بتعميم المغة اإلنجميزية ويتناسعب معع كافعة  -3

.الفئات من ناحية التحصيل الدراسي والوضع االقتصادي 
يجب تعوفير مدرسعين أكفعاك يكونعوا عمعى مسعتوى ععال معن ال بعرة يسعت دمون  -4

.أساليب بسيطة و مشوقة تسهم في جذب الطمبة لفهم مبحث المغة اإلنجميزية 
. يجب تشجيع الطمبة عمى أن يكون لهم دفاتر  اصة بالمفردات و معانيها  -5


