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هتدددددد  لددددد إ الدراسدددددة حلا التعدددددر  علدددددمل الاجدددددا  اللغويدددددة الدي يدددددة ملتعلمدددددي اللغدددددة العربيدددددة 
اململكدددددددة العربيدددددددة السدددددددعوديةت وقيددددددداس تغددددددد  لددددددد إ الاجدددددددا   سددددددد  متغددددددد   لغدددددددة  ا يدددددددة ي

املسدددددتوى اللغدددددوي وااددددد   وبيقدددددة الددددددارسر ولت قيددددد  ا دددددد  مدددددن لددددد إ الدراسدددددة  اسدددددت دم 
البا ددددده وظددددد   وقدددددد لددددددا  الدراسدددددةر البا ددددده املددددد هه الوكدددددءي ولدددددو ا   دددددر مال مدددددة 

لدددددا غسددددد  متغددددد ا  أداة االسدددددتبا ة مدددددن أجددددده التعدددددر  علدددددمل لددددد إ الاجدددددا  ومددددددى تغ  
 تعلدددددديم اللغددددددة العربيددددددة ي معهددددددد طددددددالو يدرسددددددونالدراسددددددةر وتكو ددددددس عي ددددددة الدراسددددددة مددددددن 

تعلددددديم اللغدددددة ي معهدددددد  طالبدددددا  يدرسدددددن امعدددددة اإلمدددددام حممدددددد بدددددن سدددددعود اإلسدددددالمية ومدددددنجب
وأسدددددءر   تدددددا ه الدراسدددددة  امعدددددة ا مددددد ة  دددددورة ب دددددس عبددددددالر نرالعربيدددددة لل اطقدددددا  بغ لدددددا جب

 ما يلي:ع

ملتعلما  للغة العربية لغة  ا ية بال سبة   الاجا  اللغوية الدي ية بني املتعلمني واتءاو -1
 روأ رب من متغ  املستوى اللغوي بشكه واضحوبيقة الدارس ملتغ  اا   
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أ   متغ  املستوى اللغوي بني املتعلمني واملتعلما    يه أّن متوسط استجابة أفراد ددت-2
متوسط استجابة أفراد املستوى ال اله ي بعض حماور االستبا ةت املستوى الرابع أ رب من 

ومتوسط استجابة أفراد املستوى ال اله أ رب من متوسط استجابة أفراد املستوى الرابع ي 
 حماور أخرىر

أ   متغ  اا   بني املتعلمني واملتعلما ت وتتضح ل إ الءروقا  ي بعض احملاورت ددت-3
 ا  أعلمل ي  ء  احملور مقار ة غاجا  اإل اث ي ذا  احملورر يه أّن ال  ور  م  اج

   بيقة الدارس له تأ   علمل بعض الاجا  للدارسني والدارسا  علمل  ٍد سوا رددمتغ-4

 اجا  لغوية دي ية متباي ة بني الدارسني والدارسا  فألم ا تياجا  الدارسني وجدددود -5
 مت لس ي اآليت:

 ربأن يكون حلماًما وخطيًبا ي املسجد( *فيما خيص املساجد)الرغبة
 *فيما خيص الكتابة والتألي  والرتمجةر

 *فيما خيص املهن وا عمال ي ضو  ل إ الاجا ر

فيما مت لس  اجا  الدارسا  بشكه أ رب فيما يتعل  باحملور ال اين من االستبا ة واليت 
وقرا ة تءس  القرآن الكرمي  القرا ة ي ال قافة اإلسالمية وي التاريخ اإلسالمي تضم س:

 وقواعد اللغة العربيةت  ما أن ل اك رغبة م هن بأن يكن روا يا  للقصص ي املستقبهر
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This study aims to identify the linguistic religious needs of the Arabic 
language learners as a second language in the Kingdom of Saudi Arabia. 
The study measures the change of these needs according to gender variable, 
linguistic level and environment of learner. 

To achieve the objective of this study; the researcher used a descriptive 
method and recruited a questionnaire tool to identify these needs and the 
extent of their change according to the study variables.  

The sample  of the study consisted of male students studying at the institute 
of Arabic language teaching at Imam Muhammad Bin Saud Islamic 
university and female students studying at the institute of Arabic language 
teaching for non-Arabic speakers at Princess Norah Bint Abdulrahman 
University. 

following: were asThe results of the study  

1-There was a different in the linguistic religious needs based on the 
gender variable and the environment of learner. This different was clearly 
greater than the linguistic level variable. 
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2- The variable of linguistic level has an affect between male and female 
learners, as the average response of individuals of the fourth level is higher 
than the average response of  individuals of third level in some axises of the 
questionnaire and the average response of the individuals of the third level 
is higher than the average response of individuals of the fourth level in 
other axises. 

3- Gender variable affects the needs between male and female learners. 
These differences are evident in some axises, since males have higher needs 
in the same axises compared to female needs in the same axises. 

4- Environment of the learner has an effect on some needs of male learners 
and female learners both of them. 

5- The existence of different linguistics religious needs between male and 
female learners. 
The most important needs of the male learners:    

 With regard to mosques (the desire to be imam and speaker 
(khateeb) in the mosque.  

 Writing, authoring and translation. 
  Professions and working in the light of these needs.   

The most important needs of the female learners:    
The needs of female learners appeared greater in regard to the second axis 
of the questionnaire, which included reading in Islamic culture and Islamic 
history and reading in interpretation of the Holy Quran and Arabic 
language grammar and they have a desire to be novelists of stories in future. 
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 هرس الموضوعــــاتف

 الصفحة الموضـــــــــــــوع
 و شكر وتقدير-
 ج ست لص الدراسة باللغة العربيةم-
 ه مست لص الدراسة باللغة اإلجنليزية-
 ز احملتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددويدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا -
 ح فهرس املوضوعا -
 ي فهرس ااداول-
 ل فهرس ا شكال-
 م فهرس املال  -

 39-3 الفصل األول: مقدمة الدراسة
 5 مشكلة الدراسة1 -1
 5 أسقلة الدراسة 1-2
 5 ألدا  الدراسة 1-3
 6  دود الدراسة 1-4
 7-6 مصطل ا  الدراسة 1-5
 19-7 الدراسا  السابقة 1-6

 11-74 الفصل الثاني: أدبيات الدراسة
 24-22 لغة  ا ية وأمهيتهاالاجا  الدي ية ملتعلمي اللغة العربية  2-1
 30-25 حتليه الاجا  الدي ية ملتعلمي اللغة العربية لغة  ا ية وتص يءها 2-2
 33-31 تباين الاجا  الدي ية ملتعلمي اللغة العربية لغة  ا ية 2-3

 42-14 الفصل الثالث: منهجية الدراسة وإجراءاتها
 35 م هه الدراسة 3-1
 38-36 عي ة الدراسة 3-2
 40-38 تصميم أداة االستبا ة 3-3
 45-41 حلجرا ا  تطبي  الدراسة 3-4
 47-45 آلية حتليه البيا ا  3-5
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 69-49 الفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشتها
 62-49 عرض  تا ه الدراسة4-1
 69-62 م اقشة  تا ه الدراسة وتءس لا 4-2

 21-24 الفصل الخامس: خاتمة الدراسة
 71 الدراسةمل ص  5-1
 73-72 توكيا  الدراسة 5-2

 77-75 المراجع
 97-78 املال  
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 فهرس الجداول

رقم 
 الجدول

 الصفحة الجدول

 19 مل ص بالدراسا  السابقة 1-1
 37 وك  عي ة الدراسة وفًقا املعهد  3-1
 37 وك  عي ة الدراسة وفًقا ملتغ  اا   3-2
 38 وفًقا ملتغ  املستوى اللغويوك  عي ة الدراسة  3-3
 38 وك  عي ة الدراسة وفًقا ملتغ  البيقة 3-4
 42 ( لكه فقرة من فقرا  ا داة مع حمورلاRمعامه ارتباط ب سون) 3-5
( لكه عبارة من عبارا  ا داة مع الدرجة Rمعامه ارتباط ب سون) 3-6

 الكلية لألداة
43 

 44 ل با  ا داةألءا معامه –معامه  رو باخ 3-7
 46 الدود الد يا والعليا للمقياس اخلماسي 3-8
 49 املتوسطا  السابية واملعيارية لءقرا  احملور ا ول 4-1
 50 املتوسطا  السابية واملعيارية لءقرا  احملور ال اين 4-2
 51 املتوسطا  السابية واملعيارية لءقرا  احملور ال اله 4-3
 52 السابية واملعيارية لءقرا  احملور الرابعاملتوسطا   4-4
 53 املتوسطا  السابية واملعيارية لءقرا  احملور اخلام  4-5
 56-54 املتوسطا  السابية واملعيارية اميع فقرا  االستبا ة 4-6
 57 املتوسطا  السابية واملعيارية  فراد العي ة وفًقا ملتغ  اا   4-7
الختبار  Independent Samples T Test تا ه اختبار   للعي ا  املستقلة  4-8

داللة الءروق بني متوسطا  استجابة أفراد عي ة الدراسة علمل االختبار 
 تبًعا ملتغ  اا  

58 

 59 املتوسطا  السابية واملعيارية  فراد العي ة وفًقا ملتغ  املستوى اللغوي 4-9
الختبار  Independent Samples T Testلعي ا  املستقلة  تا ه اختبار   ل 4-10

داللة الءروق بني متوسطا  استجابة أفراد عي ة الدراسة علمل االختبار 
 تبًعا ملتغ  املستوى اللغوي

60 
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 61 املتوسطا  السابية واملعيارية  فراد العي ة وفًقا ملتغ  بيقة الدارس 4-11
 

الختبار  Independent Samples T Test تا ه اختبار   للعي ا  املستقلة  4-12
داللة الءروق بني متوسطا  استجابة أفراد عي ة الدراسة علمل االختبار 

 تبًعا ملتغ  بيقة الدارس

62 
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 فهرس األشكال

 رقم الصفحة الشكل رقم الشكل
 ( WatersHutchinson andع د ) تص ي  الاجا  2-1
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 فهرس المالحق

رقم 
 الملحق

 رقم الصفحة الملحق

 79 ) س ة احملكمني( االستبا ة بصورهتا ا ولية 1
 83 خطاو البا  ة حملكمي االستبا ة 2
 86 أمسا  حمكمي االستبا ة 3
 88  ها يةاالستبا ة بصورهتا ال 4
جبامعة اإلمام حممد بن سعود خطاو عميد معهد تعليم اللغة العربية  5

 اإلسالمية حلا عميدة معهد تعليم اللغة العربية جبامعة ا م ة  ورة ب س
 عبدالر ن در  وال ال ّ يان

92 

 94 امعة ا م ة  ورة ب س عبدالر نخطاو البا  ة لعمادة الب ه العلمي جب 6
عبدالر ن حلا خطاو عمادة الب ه العلمي جبامعة ا م ة  ورة ب س  7

 عميدة معهد تعليم اللغة العربية جبامعة ا م ة  ورة ب س عبدالر ن
96 

 

 

 

 

 
 


