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 مستخلص الدراسة.                                             

)االستماع  الصفي التواصل الشفهي مهارات صعوبات إىل معاجلة الدراسة هدفت      
ت عبدالرمحن مبدينة والتحدث( لدى متعلمات العربية لغة ثانية يف جامعة األمرية نورة بن

يف حتديد  الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلياعتمدت  الرياض. لتحقيق هذا اذلدف
الصعوبات اللغوية لدى عينة الدراسة، وذلك باستخدام بطاقة ادلالحظة اليت اشتملت على 

وية يف صعوبة، وصعوبات لغ ة يف مهارة االستماع ويبلغ عددها أربعة عشرصعوبات لغوي
ة الدراسة من ادلستويني على عين مهارة التحدث ويبلغ عددها ثالثة عشر صعوبة، وطبقت

 ادلبتدئ وادلتوسط يف معهد تعليم اللغة العربية جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن. 

ية اليت تتعلق النتائج اليت توصلت الدراسة إليها: أن أكثر الصعوبات اللغو  ومن أبرز     
ة يف النطق" ات ادلتشاهبالطالبات هي: "التمييز بني األصو  مبهارة االستماع تكررت لدى

وكذلك "تفسري بعض  ت،التنوع الكبري يف اخللفية اللغوية لدى الطالبا وذلك قد يعود إىل
ات اللغة العربية وتعدد بسبب كثرة مفرد " الذي قد يكونالكلمات الصعبة يف النص ادلسموع

الطالبات هي:  التحدث وتكررت لدىهارة ق مباليت تتعل معانيها. وبالنسبة للصعوبات
ق الصحيح لألصوات ادلتشاهبة" وذلك بسبب اختالف أصوات اللغة العربية عن "النط

كلمة ادلناسبة" الذي ، وكذلك "كثرة التوقف أثناء احلديث للبحث عن ال أصوات اللغة األم
بسبب قلة الثروة اللغوية لدى الطالبة. قد يكون  

 

  



        Abstract of the study                                                            
           

    The aim of the study was to identify the difficulties of 
verbal communication (listening and speaking) among 
second language Arabic learners at Princess Noura Bint 
Abdulrahman University. To achieve this objective, the 
study relied on descriptive descriptive approach in 
determining the linguistic difficulties in the sample of the 
study, using the note card which included language 
difficulties in listening skills, 14 difficulties, and linguistic 
difficulties in speaking skills. The beginner and 
intermediate levels at the Institute of Arabic Language 
Teaching at Princess Noura Bint Abdulrahman University. 

     One of the most significant findings of the study is that 
the most common language difficulties related to listening 
skills were repeated among students: "the distinction 
between similar sounds in pronunciation", which may be 
due to the great diversity in the students' linguistic 
background Some of the difficult words in the audible text 
"which may be due to the large number of Arabic 
vocabulary and multiple meanings. The difficulties related 
to the skill of speaking and repeated in the students are: 
"Correct pronunciation of similar voices" because of the 
difference in the voices of the Arabic language from the 
voices of the mother tongue, as well as "frequent stop while 
talking to find the right word" Lack of linguistic wealth in 
the student. 
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