
 
 احملتوى الثَّقايفُّ يف كتب تعليم اللغة العربية لغًة اثنية

وذمًجا(  )سلسلة اللسان َنم
 

 درجة املاجستري يف علم اللغة التطبيقيرسالة مقدمة لنيل 
 
 
 

 إعداد 
 التوجيري بن عبدهللا جنالء بنت سليمان

 
 
 

 إشراف
 د. أمحد حممد اببكر النور

 األستاذ املشارك يف قسم علم اللغة التطبيقي
 
 

 العام اجلامعي
 هـ1439-1440

  

 

 اململكـــــة العربيَّة السعوديَّة
 وزارة التَّعليم 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة
 معهد تعليم اللغة العربيَّة

 قسم علم اللغة التَّطبيقي

 

 
 



1 

فهرس املوضوعات   

 املوضوع الصفحة
 اإلهداء أ

 الشكر والتقدير ب

 مستخلص الرسالة ج

 مستخلص الرسالة ابللغة اإلجنليزية د

 فهرس املوضوعات  ه

 فهرس اجلداول ط

 األشكالفهرس  ل

 فهرس املالحق ن

 ول: مقدمة الدراسةاألالفصل  1
 مقدمة الفصل 1-1 2

 الدراسةموضوع  1-2 2

 أمهية الدراسة 1-3 4

 أسباب اختيار املوضوع 1-4 5

 أهداف الدراسة 1-5 6

 أسئلة الدراسة 1-6 7

 حدود الدراسة 1-7 8

 مصطلحات الدراسة 1-8 8

 الدراسات السابقة 1-9 10

 استعراض الدراسات السابقة 1-9-1 10

 التعقيب على الدراسات السابقة 1-9-2 20



2 

 اإلفادة من الدراسات السابقة 1-9-3 21

 الفصل الثاين: اإلطار النظري 22

 مقدمة الفصل 2-1 23

 املبحث األول: الثقافة يف تعليم اللغات 2-2 23

 اللغة مفهومها وأمهية تعليمها 2-2-1 23

 مفهوم اللغة 23

 أمهية تعليم اللغة 26

 الثقافة: مفهومها، أمهيتها 2-2-2 27

 الثقافةمفهوم  27

 أمهية الثقافة 27

 عالقة الثقافة ابللغة 2-2-3 29

 الثقافة العربية اإلسالمية و تعليم اللغة العربية لغة اثنية 2-2-4 30

 املبحث الثاين: الثقافة وكتب تعليم اللغة العربية لغة اثنية 2-3 30

 كتب تعليم اللغة العربية لغة اثنية   2-3-1 30

 احملتوى الثقايف يف كتب تعليم العربية لغة اثنية 2-3-2 32

 كيفية تقدمي الثقافة يف كتب تعليم اللغة العربية لغة اثنية  2-3-3 33

 الفصل الثالث: إجراءات الدراسة 36
 مقدمة الفصل 3-1 37

 منهج الد ِّراَسة 3-2 37

 جمتمع الدراسة 3-3 37

 عينة الدراسة 3-4 38

 أداة الدراسة 3-5 39

 مراحل بناء أداة الدراسة )االستمارة( 3-6 41



3 

 مصادر اشتقاق االستمارة 3-6-1 41

 مرحلة املقابالت االستطالعية 3-6-2 42

 مرحلة تصميم االستمارة املبدئية 3-6-3 43

 مرحلة صدق االستمارة 3-6-4 52

 مرحلة ثبات االستمارة 3-6-5 54

 استمارة التحليل يف صورهتا النهائية 3-7 55

 تطبيق أداة الدراسة 3-8 61

 األساليب اإلحصائية املستخدمة 3-9 62

 : عرض النتائج ومناقشتهاالفصل الرابع 64
 مقدمة الفصل 4-1 65

 سلسلة اللسانكتب املضامني الثقافيَّة اليت اشتملت عليها   4-2 65

 البعد األول: السلوك الثقايف 4-2-1 66

 البعد الثاين: املوضوعات الثقافية 4-2-2 70

 املضامني الثقافية اليت وردت بشكل أكثر واليت وردت بشكل أقل 4-3 84

 البعد األول: السلوك الثقايف 4-3-1 84

 البعد الثاين: املوضوعات الثقافية 4-3-2 89

 نسب توزيع املضامني الثقافية على كتب املستوايت األربعة يف سلسلة اللسان 4-4 100

 البعد األول: السلوك الثقايف 4-4-1 100

 البعد الثاين: املوضوعات الثقافية 4-4-2 102

مدى أمهية املضامني الثقافية الواردة ابلنسبة لطالبات معهد تعليم اللغة العربية  4-5 108
 للناطقات بغريها جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 متهيد 4-5-1 108

 السلوك الثقايف: البعد األول 4-5-2 110



4 

 

 

 املوضوعات الثقافية: البعد الثاين 4-5-3 118

طات االستبانة احلسابية واالحنرافات املعيارية للبعدين األول مناقشة نتائج متوس 4-5-4 141
 والثاين وجماالهتا الفرعية

 املضامني الثقافية اليت ترى الدارسة أمهية تضمينها يف كتب سلسلة اللسان 4-6 150

 البعد األول: السلوك الثقايف 4-6-1 151

 البعد الثاين: املوضوعات الثقافية 4-6-2 154

 : اخلامتةالفصل اخلامس 162
 مقدمة الفصل 5-1 163

 الدراسةنتائج ملخص  5-2 163

 نتائج سؤال الدراسة األول 5-2-1 165

 نتائج سؤال الدراسة الثاين 5-2-2 166

 نتائج سؤال الدراسة الثالث 5-2-3 168

 نتائج سؤال الدراسة الرابع 5-2-4 170

 اخلامسنتائج سؤال الدراسة  5-2-5 173

 توصيات الدراسة 5-3 174

 مقرتحات الدراسة 5-4 175

 املراجع 176
 املالحق 184



5 

 فهرس اجلداول

 رقم اجلدول اجلدول الصفحة

 1-3 استمارة حتليل احملتوى املبدئية: البعد األول: السلوك الثقايف 43

 2-3 اخلطاب يف اللغة العربيةاستمارة حتليل احملتوى املبدئية: البعد الثاين: أعراف  44

 3-3 استمارة حتليل احملتوى املبدئية: البعد الثالث: املوضوعات الثقافية 46

 4-3 احملكمني حوظاتملالستمارة بناء على تعديالت ا 52

 5-3 معامل الثبات 54

 6-3 استمارة حتليل احملتوى يف صورهتا النهائي: البعد األول: السلوك الثقايف 56

 7-3 استمارة حتليل احملتوى يف صورهتا النهائي: البعد الثاين: املوضوعات الثقافية 57

 8-3 الثالثياحلدود الدنيا والعليا للمقياس  63

جمال اإلرشادات اللغوية الثقافية  التكرارات والنسب املئوية للمضامني الثقافية يف 67
 )املستوى اللغوي(

4-1 

املئوية للمضامني الثقافية يف جمال لغة اجلسد )املستوى فوق التكرارات والنسب  68
 اللغوي(

4-2 

 3-4 التكرارات والنسب املئوية للمضامني الثقافية يف جمال الوظائف التداولية 69

 4-4 )الديين والقيمي(التكرارات والنسب املئوية للمضامني الثقافية يف اجملال  71

 5-4 )االجتماعي(التكرارات والنسب املئوية للمضامني الثقافية يف اجملال  72

 6-4 )السياسي( التكرارات والنسب املئوية للمضامني الثقافية يف اجملال 73

 7-4 )االقتصادي( التكرارات والنسب املئوية للمضامني الثقافية يف اجملال 75

 8-4 )العلمي( للمضامني الثقافية يف اجملالالتكرارات والنسب املئوية  76

 9-4 )الصحي( التكرارات والنسب املئوية للمضامني الثقافية يف اجملال 78

 10-4 )املنجزات الثقافية( التكرارات والنسب املئوية للمضامني الثقافية يف جمال 79

 11-4 جمال )معلومات ثقافية عامة(التكرارات والنسب املئوية للمضامني الثقافية يف  80



6 

جمال )تصحيح املفاهيم املرتبطة التكرارات والنسب املئوية للمضامني الثقافية يف  81
 ابلصورة النمطية للعرب واملسلمني(

4-12 

األول )السلوك الثقايف( مرتبة حسب معدل  ابلبعد ةمجيع املضامني الثقافية اخلاص 85
 توافرها يف كتب سلسلة اللسان

4-13 

الثاين )املوضوعات الثقافية( مرتبة حسب  ابلبعد ةمجيع املضامني الثقافية اخلاص 90
 معدل توافرها يف كتب سلسلة اللسان

4-14 

 15-4 الثالثياحلدود الدنيا والعليا للمقياس  109

 الثقافية اللغوية ملضامني جمال اإلشاراتاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  110
 )املستوى اللغوي( )  املستوى اللغوي(  

4-16 

 فوق املستوى)لغة اجلسد:  الملضامني جمملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ا 112
 اللغوي( 

4-17 

 18-4 (الوظائف التداوليةملضامني جمال )املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  114

)السلوك  البعد ألول جلميع مضامنياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  116
 الثقايف(

4-19 

 20-4 (الــــــــــــديــــــــــين والقيــــــــــمـــــــــيملضامني اجملال )املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  119

 21-4 ملضامني اجملال )االجتماعي(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  121

 22-4 )السياسي( اجملال ملضامنياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  123

 23-4 )االقتصادي( اجملال ملضامنياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  125

 24-4 (العلمياجملال ) ملضامنياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  127

 25-4 )الصحي( اجملال ملضامنياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  129

 26-4 )املنجزات الثقافية( جمال ملضامنياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  131

 27-4 عامة(الثقافية العلومات امل)جمال  ملضامنياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  133

)تصحيح املفاهيم املرتبطة ابلصورة  جملالاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  135
 النمطية للعرب واملسلمني(

4-28 



7 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  137
مهيتها لدى أفراد مرتبة حسب أ  الثقايف( املوضوعات)البعد الثاين  جلميع مضامني

 جمتمع عينة االستبانة

4-29 

 30-4 االستبانة جملاالتاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  141



8 

 فهرس األشكال

 رقم الشكل الشكل الصفحة

 1-4 النسب العامة جملاالت املضامني الثقافية يف البعد األول )السلوك الثقايف 87

 2-4 جملاالت املضامني الثقافية يف البعد الثاين )املوضوعات الثقافية(النسب العامة  96

نسب توزيع جماالت البعد األول )السلوك الثقايف( على كتب املستوايت األربعة  101
 يف سلسلة اللسان

4-3 

نسب توزيع جماالت البعد الثاين )املوضوعات الثقافية( على كتب املستوايت  103
 سلسلة اللساناألربعة يف 

4-4 

 اللغوية ملضامني جمال )اإلشاراتاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  112
 املستوى اللغوي(الثقافية: 

4-5 

)املستوى ملضامني جمال )لغة اجلسد( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  113
 فوق اللغوي(

4-6 

 7-4 (لوظائف التداوليةملضامني جمال )ااملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  115

الــــــــــــديــــــــــين )اجملال  ملضامنياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  120
 (والقيــــــــــمـــــــــي

4-8 

 9-4 ملضامني اجملال )االجتماعي(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  122

 10-4 )السياسي( اجملال ملضامنياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  124

 11-4 (االقتصادياجملال ) ملضامنياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  126

 12-4 (العلمياحلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات اجملال )املتوسطات  128

 13-4 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات اجملال )الصحي( 130

 14-4 جمال )املنجزات الثقافية(ملضامني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  132

ثقافية العلومات امل) جمال ملضامنياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  134
 عامة(ال

4-15 

)تصحيح املفاهيم املرتبطة  جمال ملضامنياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  136
  (ابلصورة النمطية للعرب

4-16 



9 

 

 

 فهرس املالحق

 

  

 17-4 البعد األول )السلوك الثقايف(  جملاالتاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  143

البعد الثاين )املوضوعات  جملاالتاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  143
 الثقافية(

4-18 

رقم  امللحق الصفحة
 امللحق

االستطالعية املوجة ملعلمات معهد تعليم اللغة العربية دليل الدراسة  185
 للناطقات بغريها

1.  

خطاب سعادة عميد معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام إىل سعادة  187
  وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي جبامعة اإلمام

2.  

خطاب سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي جبامعة  189
 اإلمام  إىل سعادة عميدة البحث العلمي جبامعة األمرية نورة 

3.  

خطاب سعادة عميدة البحث العلمي جبامعة األمرية نورة إىل سعادة  191
 عميدة معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها جبامعة األمرية نورة

4.  

  .5 خطاب الباحثة إىل األساتذة احملكمني  183
  .6 قائمة أمساء األساتذة احملكمني 195
  .7 آراء األساتذة احملكمني حول استمارة حتليل احملتوى املبدئية 197
تعلمات اللغة ماستبانة التعرف على مدى أمهية املضامني الثقافية لدى  213

 العربية لغة اثنية
8.  



10 

 مستخلص الرسالة 

 :دراسة بعنوان: )احملتوى الثَّقايفُّ يف كتب تعليم اللغة العربية لغًة اثنية(
حتليل احملتوى الثقايف يف كتب سلسلة اللسان لتعليم اللغة العربية  إىل هتدف هذه الدراسة

أجزاء(؛ ملعرفة نسبة ورود املضامني الثقافية فيها، ومدى كفايتها.  مثانيةكتب يف   أربعةلغة اثنية )
استمارة خاصة هبا تقوم على املنهج الوصفي التحليلي، مجعتها  صممت الباحثةولتحقيق ذلك، 

استبانة الستطالع  إىل، وحتققت من صدقها وثباهتا. كما حولت االستمارة من مصادر متعددة
آراء طالبات معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 ابلرايض.

جمموعة من األساليب اإلحصائية، وأسفرت  إىلمجعتها  اليتانت االباحثة البي وأخضعت
 :، أبرزها اآليتالنتائجمن  عددالدراسة عن 

، و ورود جل مضامني كتب سلسلة اللسانورود مجيع مضامني السلوك الثقايف، يف   .1
 املوضوعات الثقافية فيها عدا مثانية مضامني.

يف البعد األول )السلوك الثقايف(، جمال وكانت أكثر اجملاالت ورودا يف كتب سلسلة اللسان،  .2
، ويف جمال )الوظائف التداولية(وأقلها ورودا )اإلشارات اللغوية الثقافية: املستوى اللغوي( 

كان أكثرها ورودا جمال )املعلومات الثقافية العامة( وأقلها   البعد الثاين )املوضوعات الثقافية(
 .ورة النمطية للعرب واملسلمني()تصحيح املفاهيم املرتبطة ابلصورودا جمال 

 جمال ءتوزعت جماالت البعد األول على كتب سلسلة اللسان بنسب متقاربة، ابستثنا .3
. كما توزعت جماالت البعد الثاين بنسب متقاربة )الوظائف التداولية(، توزع بنسب متباينة

 وتة.أو متدرجة، عدا اجملال السياسي واالقتصادي والصحي، اليت توزعت بنسب متفا
حظيت مجيع جماالت البعد األول )السلوك الثقايف( بدرجة أمهية كبرية لدى املتعلمات. كما  .4

حظيت أغلب جماالت البعد الثاين )املوضوعات الثقافية( بدرجة أمهية كبرية، ابستثناء اجملال 
 السياسي، واالقتصادي، واملعلومات الثقافية العامة، فقد حظيت بدرجة أمهية متوسطة.

اقرتحت الباحثة، إضافة عدد من املضامني الثقافية املهمة، بناء على افتقار كتب سلسلة كما  .5
  اللسان هلا، أو عدم العناية هبا، أو لظهورها فيها بشكل اندر.
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Thesis’s Abstract 

Thesis title: (The Cultural content in books of teaching Arabic as a second 

language: Silsilat Al-Lisan case study) 

This study aims to analyze the cultural content in The Mother Tongue Book 

Series (4 levels/8 books) and its adequacy. To achieve this, the researcher 

designed a content analysis tool based on the analytical descriptive approach 

with an inspiration from previous research, and confirmed its validity and 

consistency.  Then the researcher developed a questionnaire from the 

designed Content Analysis Tool to survey the students of the Arabic 

Language Teaching Institute at Princess Noura Bint Abdulrahman 

University in Riyadh to understand the students’ interests in different fields 

of the culture.  

The researcher conducted a statistical analysis of the data collected by the 

content analysis tool and the student’s survey.  The following results were 

reached: 

1. The analyzed book series coveres all the different parts of cultural 

content that was part of the cultural behavior  dimension in the tool 

whereas eight parts of the cultural topics dimension were not covered  

2. The most frequently mentioned topics in the analyzed series were 

(Language Cultural Signs: Language Level) in the cultural behavior 

dimension and (General Cultural Topics) in the cultural topics 

dimension. Whereas the least frequently mentioned topics where in 

the  (Pragmatic Functions) in the cultural behavior dimension and 

(Remedying common stereotypes around Arabas and Muslims) in the 

cultural topics dimension. 

3. The content of the different fields within the cultural behavior 

dimension is found to be almost equally distributed between the 

series’ books except for the Pragmatic Functions field which is found 

to be disproportionally distributed between the series books. 

Similarly, the content of the different fields within the cultural topics 

dimension is found to be almost equally distributed between the series 

books or the percentage is directly/inversely proportional to book level 

except for politics, economics and health fields, which are found to be 

unevenly distributed.   

4. Survey students were found to be very interested in all fields within 

the cultural behavior dimension and the cultural topics dimension 

except for Politics, Economics and General Cultural Topics within 

cultural topics dimension which were of medium interest to the 

students. 

5. In the end of this study, the researcher suggested adding some of the 

missing or rarely mentioned important cultural content.
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