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 مستخلص الدراسة
إىل  هذذس  هذذ ا درسة ذذل اذذها دمتهذذتت اللغةذذتت درغ ذذل درلة حنذذل ر ذذل   حنذذل  ذذه  لغة ذذت  

 در تاثذذلد ذذلمسا  ت و ًقذذت توذذلها   درغ ه ذذل  وقذذس وقحنذذتم اذذست درل ذذت    حن ذذالة ذذل دمتهذذت   
م(  أ،دة جلةذذا در حنذذذتملت ودتلغهاذذذتت   لذذس إ ذذذةد   لذذذ  ١٩٨٥)قذذذتة، ة   (AMTB)د ذذل ت ل 

دتوذذ ) )درهيذذذح)(ا احنذذذ  كةذذذت ت قذذ  دتذذذع   درللذذس  ت يغحن ذذذتا رلعت ذذا يحنعذذذل درسةد ذذل   
( اللغةل  سة   يف دتولهت درثتين ودرثتر  ودرةد ذا يف ال ذس  لغذحن  ٢٢ُوزي  دال ل ت ل يغى )

  تالل دألارية  هةة  ع  ي سدرةمح    درغ ل درلة حنل رغعتتقتت   ريهت يف
دتللغةذتت دمتهذتت كت ذ  و لس حتغحنل در حنتملت إاصتئحنت متثغذ  أهذ  درعلذتئ   حنةذت  غذ)   

 غحن ذذت يف يف دتكذذها دروذذغهك) أكثذذة اهد قذذل كذذةت ل   يف درلهديذذل اذذا درعتتقذذتت  رغ ذذل درلة حنذذل  
هعذت  دخذذل   يف دالمتهذذتت  ذذ  ومل  كذذ    درلذذتتح) دتكذذها  وأخذريد دتلذذةيف دتكذذهادررت حنذا 

يف ا  كت   ، دروغهك)أو  دتللغةتت يف دتولهت درثتين ودرثتر  ودرةد ا يف دتكه   درلتتح)
 كغةذت  دتوذلهت درثذتينااللغةتت دتولهت درةد ا أكثذة إات حنذل يف دتكذها دتلذةيف اذ  اللغةذتت 

ه  لغذذ  درغ ذذل دالمتهذذتت داات حنذذل  ذذ دة حلذذ وزد،ت دركحت ذذل درغ ه ذذل  قذذسم دتوذذلهت درغ ذذه   
 درلة حنل ر ل   حنل  

يس يغى  طه ة يةغحنذل درلهديذل  ةدا   وتدال لحت،ة ا  درعلتئ  ايسد، ر د يغى دتل س 
دحلذذذةل يغذذذى دتكذذذها دتلذذذةيف خصهيذذذت )دجلت ذذذا   و  ذذذ  دتللغةذذذتت ودرعتتقذذذتت  رغ ذذذل درلة حنذذذل

 درس ين( تت ره ا  أثة ك ري يف  شّكل دالمتهتت داات حنل 

  



 Abstract 

          This study defines the attitudes of  female learners of Arabic as 
a second language towards learning it and measured the variation based on 
their linguistic level. The researcher used Gardner’s questionnaire (AMTB) 
(Gardner,1985) was employed with some alterations to suit the study 
sample. The researcher applied the descriptive (survey) approach, 
questionnaires were given to (22) female learners studying in the second, 
third, and fourth levels in the institute for teaching Arabic to Non-Arabic 

speakers at princess Nourah Bint Abdulrahman University.                       

After statistically analyzing the data, the most significant results were 
as follows: The attitudes of female learners in the behavioral component 
were more consistent as their desire to communicate with female native 
speakers, followed by the cognitive component, and finally, the affective 
component. There was no difference in attitudes among female learners in 
second, third and fourth levels in the affective and behavioral components 
while the female learners of fourth level were more positive in cognitive 
component than learners of second level, whenever the linguistic level 
advanced, and language proficiency increased, positive attitudes rose 
towards learning Arabic as a second language.  

 Therefore, the institute should take advantage of the results to 
prepare programs that help to develop the process of communication 
among female learners and female native speakers and concern for the 
cognitive component, especially (the religious aspect), because of its great 
impact in shaping positive attitudes.                                                                           

 

 

 



 فهرس احملتوايت
 الصفحة املوضوع

 أ إهسد 
 ب شكة و قس ة 

 ج  رغ ل درلة حنلاولمغص درسةد ل 
 ، داجنغحنز ل رغ ل اولمغص درسةد ل 

 ه   ةم دحمللهات 
 ح   ةم دجلسدوا 
 ط   ةم دألشكتا 
     ةم دت اق 

 20-1 الفصل األول: متهيد
 2 اقسال درحصل  ١-١
 2 اهضهع درسةد ل وأمهحنل ت  ٢-١
 4 أ  تب دخلحنتة دتهضهع  ٣-١
 4 هس ت درّسةد ل  ٤-١
 5  ؤدال درسةد ل  ٥-١
 5 اسو، درسةد ل  ٦-١
 5 دحلسو، دتهضهيحنل  ١-٦-١
 5 دحلسو، دتكت حنل  ٢-٦-١
 6 دحلسو، درزاعحّنل  ٣-٦-١
 6 اصطغ تت درسةد ل  ٧-١
 7 درسةد تت دروت قل  ٨-١
 20 ختمتل درحصل  ٩-١

 47-21 الفصل الثاين: اإلطار النظري للّدراسة
 22 املبحث األول: اجتاهات متعلمات اللغة العربية لغة اثنية 

 22 اقسال درحصل  ١-١-٢



 الصفحة املوضوع
 22 اح هم دالمتهتت  ٢-١-٢
 24 اكهملت دالمتهتت  ٣-١-٢
 27 خصتئص دالمتهتت  ٤-١-٢
 29 ل دالمتهتت كيهدال  شّ  ٥-١-٢
 35 أمهحنل ،ةد ل دالمتهتت يف  لغ  درغ ل درلة حنل ر ل   حنل  6-١-٢

 37  املبحث الثاين: تنوع االجتاهات
 38  اقسال درسةد ل 2-2-1
 38  لغ  درغ ل ،وةهت يف  عهع دالمتهتت و  2-٢-٢
 41 درلهدال دتؤثةة يف   ري دالمتهتت  3-٢-٢
 44 دالمتهتت  يفو تئل درلهديل دال لةتي) وأتثريهت  4-٢-٢
 45  لغ  درغ ل درلة حنل ر ل   حنل  يف يةغحنلدالمتهتت  أتثري 5-٢-٢
 47 ختمتل درحصل  6-٢-٢

 64-48 الفصل الثالث: اإلجراءات املنهجية للدراسة
 49 اقسال درسةد ل  ١-٣
 49 اع   درسةد ل  ٢-٣
 50 جملةا درسةد ل ويحنعل ت  ٣-٣
 56 اةدال  صةحن  دال ل ت ل  ٤-٣
 56  ةمجل دال ل ت ل  ١-٤-٣
 57 حتكحن  دال ل ت ل  ٢-٤-٣
 57 درصسق  ١-٢-٤-٣
 57 درصسق درظتهة   ١-١-٢-٤-٣
 59 يسق دال وتق درسدخغ)  ٢-١-٢-٤-٣
 60 درث تت  ٢-٢-٤-٣
 61 )درسةد ل دال لط يحنل(مة ا دال ل ت ل  ٣-٤-٣
 63  هز ا دال ل ت ل  ٥-٣



 الصفحة املوضوع
 64 أ ترحنا دتلتجلل دااصتئحنل  ٦-٣
 64 ختمتل درحصل  ٧-٣

 81-65 الفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشتها
 66 اقسال درحصل  ١-٤
 66 درعلتئ  دتللغقل أب ئغل درسةد ل  2-٤
 75  درسةد لاعتقشل  لتئ   3-٤
 81 ختمتل درحصل  4-٤

 89-82 الفصل اخلامس: خامتة الفصل
 83 اقسال درحصل  ١-٥
 83 اغمص أبه   لتئ  درسةد ل  ٢-٥
 87 اضتا  درسةد ل  ٣-٥
 87 اضتا  اللغقل  رلسة س  ١-٣-٥
 88 دتولق غحنل  سةد تتاضتا  اللغقل  ر ٢-٣-٥
 89 ختمتل درحصل  ٤-٥

 95-90 املصادر واملراجع
 91 دتةد ا درلة حنل 

 93 دتةد ا دأل ع حنل 
 113-96 مالحق الدراسة 

 
 
 
 



 فهرس اجلداول
 الصفحة اجلدول م
 18 اغمص درسةد تت دروت قل ر متهتت يف احنسدا  لغ  درغ ل درثت حنل 1-1
 51  هز ا يحنعل درسةد ل حبوا  عوحنل دتللغةتت 3-1
 52 دألم هز ا يحنعل درسةد ل حبوا درغ ل  3-2
 58  لس درل كحن   ُترّيتدرل تةدت دريت  3-3
 59 التا ت دة  تط  عه، دال ل ت ل  رسة ل دركغحنل رغة هة دتعلةحنل إرحنه  3-4
 60 التا ت دة  تط حمتوة دال ل ت ل  رسة ل دركغحنل ر  ل ت ل  3-5
 60 التا ت ث تت كةو  تخ أرحت حملتوة درسةد ل  3-6

4-1 
 رذذست دتللغةذذتت دروذذغهكحنلد ذلات ل يحنعذذل درسةد ذذل رل ذذتةدت حمذذهة دالمتهذذتت 

 عتزرحنًّذذذذت اوذذذذا دتله ذذذذطتت دحلوذذذذت حنل ودال ةد ذذذذتت  يف دتل ذذذذس اة  ذذذذل  ة حن ًذذذذت
 دتلحنتة ل ودرة ا

67 

4-2 
رذذذذذست  دتلة حنذذذذذلد ذذذذذلات ل يحنعذذذذذل درسةد ذذذذذل يغذذذذذى ي ذذذذذتةدت حمذذذذذهة دالمتهذذذذذتت 

 عتزرحنًّذذذذذت اوذذذذذا دتله ذذذذذطتت دحلوذذذذذت حنل  دتللغةذذذذذتت يف دتل ذذذذذس اة  ذذذذذل  ة حن ًذذذذذت
 ودال ةد تت دتلحنتة ل ودرة ا

68 

4-3 
رذذذذست  درلتتححنذذذذلد ذذذذلات ل يحنعذذذذل درسةد ذذذذل يغذذذذى ي ذذذذتةدت حمذذذذهة دالمتهذذذذتت 

دتللغةذذذذذتت يف دتل ذذذذذس اة  ذذذذذل  ة حن ًذذذذذت  عتزرحنًّذذذذذت اوذذذذذا دتله ذذذذذطتت دحلوذذذذذت حنل 
 ودال ةد تت دتلحنتة ل ودرة ا

70 

 ورحنذذز رسالرذذل درحذذةوق يف د ذذلات ت يحنعذذل درسةد ذذل اذذها -دخل ذذتة كةو ذذكتا 4-4
  ل   حنل  خل   دتولهت درسةد )رل دمتهت   رللغ  درغ ل درلة حن

71 

4-5 
و ذذذين رلهضذذذحن  اصذذذسة درحذذذةوق  ذذذ  د ذذذلات ت يحنعذذذل - لذذذتئ  دخل ذذذتة اذذذتا

درسةد ذذذل اذذذها دمتهذذذت   دتلة حنذذذل  ذذذه  لغذذذ  درغ ذذذل درلة حنذذذل   لذذذت الخذذذذل   
 دتولهت درسةد )

72 

4-6 
 دتله طتت دحلوت حنل و ة حن  ت  عتزرحنتً ا ت ت يحنعل درسةد ل اها 

دتلة حنذذذل يف  لغة ذذذ  رغ ذذذل درلة حنذذذل ر ذذذل   حنذذذل اهزيذذذل و ذذذق دتوذذذلهت  دمتهذذذت  
 درسةد )

73 



 فهرس األشكال
 الصفحة الشكل م

 23 ،ة تت دالمتهتت 2-1-1
 26 اكهملت دالمتهتت 2-1-2
 35 يهدال  شّكل دالمتهتت 2-1-3
 41 يهدال اؤثةة يف  عهع دالمتهتت  2-2-1
 44 يهدال   رّي دالمتهتت 2-2-2
 47 أتثري دالمتهتت يف يةغحنل  لغ  درغ ل درثت حنل 2-2-3

 51  هز ا يحنعل درسةد ل و ق دتولهت درسةد )  3-1
 53  هز ا يحنعل درسةد ل و ق درلةة 3-2
 54 درسةد ل حبوا در س   تولهت درسةد )   هز ا يحنعل 3-3
 55  هز ا يحنعل درسةد ل حبوا ،ةد ل   اولهت ،ةد حنت أكثة ا  اةة  3-4
 86 دمتهتت يحنعل درسةد ل  ه  لغ  درغ ل درلة حنل ر ل   حنل  5-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فهرس املالحق

 ةالصفح ىامللحق م

1 
 )دال ل ت ل( سةد لدحملكةها أل،دة در -أ

 )دال ل ت ل( سةد ل أل،دة در حملكةآةد  د -ب
97 

2 
 ) دال ل ت ل ةخطتب حملك -أ

 دال ل ت ل ق ل درل كحن   -ب
 دال ل ت ل  لس درل كحن   -ج

100 

3 
 خطتب  و حنل ا ةل ا   تالل دااتم  -أ

 خطتب  و حنل ا ةل ا   تالل دألارية  هةة  ع  ي سدرةمح   -ب
110 

 
 
 


