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ملخص الرسالة
ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة خصائص اخلطاب الصفي يف كتابات متعلمات اللغة
العربية لغة ثانية ،إضافة إىل الكشف عن القناعات اليت حتملها متعلمات اللغة العربية لغة
ثانية حول التعبري الكتايب ،وكذلك توضيح عالقة اخلطاب الصفي ادلكتوب بقناعات
متعلمات اللغة العربية لغة ثانية.
كما سعت ىذه الدراسة إىل اإلجابة عن أسئلة الدراسة التالية:
- 1ما خصائص اخلطاب الصفي ادلكتوب لدى متعلمات اللغة العربية لغة ثانية؟
ويتفرع من ىذا السؤال احملوري رلموعة من األسئلة الفرعية ،وىي:
 ما شكل اخلطاب الصفي ادلكتوب لدى عينة الدراسة؟ ما مضمون اخلطاب الصفي ادلكتوب لدى عينة الدراسة؟ ما مسات اخلطاب الصفي ادلكتوب لدى عينة الدراسة؟- 2ما قناعات متعلمات اللغة العربية لغة ثانية حول التعبري الكتايب؟
- 3ما العالقة بني اخلطاب الصفي ادلكتوب وقناعات متعلمات اللغة العربية لغة ثانية؟
واعتمدت ىذه الدراسة على منهج دراسة احلالة لإلجابة عن ىذه األسئلة ،ومت حتليل
البيانات مبنهج حتليل اخلطاب الصفي ،وتكونت عينة البحث من ست متعلمات للغة العربية
لغة ثانية يف معهد اللغويات العربية جبامعة ادللك سعود .كما وظفت ثالث أدوات جلمع
بيانات البحث ،وىي :ادلهمات الكتابية ،واالستبانات وادلقابالت.
وقد أظهرت نتائج الدراسة تفاوت كتابات أغلب عينة الدراسة من ناحية حجم اخلطاب
الصفي ،وكذلك مناسبة حجمو إىل مضمونو ،إضافة إىل تفاوت توظيفهن لعالمات الرتقيم،
إىل جانب تنوع مصادر معلوماهتن.
كما أظهرت نتائج الدراسة تفاوت كتابات أغلب عينة الدراسة من ناحية مضمون اخلطاب
وزلتواه ،ومن ذلك تفاوهتن يف حتديد اذلدف الذي حيملو اخلطاب الصفي ادلكتوب ،ومدى
وضوحو ،ومناسبتو للخطاب بشكل عام ،إضافة إىل حتديد األفكار الرئيسة ،ومدى
وضوحها ،وتسلسلها ،وترتيبها ترتيبا منطقيا ،وكذلك كيفية عرضها ومناسبتها للسياق.
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وكذلك أظهرت نتائج الدراسة إجادة أغلب أفراد العينة الستعمال كل من :ادلفردات
الوظيفية ،ومفردات احملتوى ،وادلفردات ادلنظمة للخطاب ،إىل جانب توظيف ادلفردة ادلعربة
عن ادلعىن ادلقصود توظيفا جيدا .كما أن ادلبحوثات يستعملن بعض الظواىر اليت تساعد
على حتقيق التماسك الداليل ،وىي :التكرار ،والتعميم ،واالحتواء ،إىل جانب ظاىرة اإلحالة
داخل النص وخارجو واليت تعني على حتقيق التماسك النحوي ،وضعف استعماذلن يف بعض
الظواىر ،ومنها :الرتادف ،واالستبدال ،واحلذف.
كما بينت النتائج أن أغلب ادلبحوثات يستعملن اجلمل البسيطة وادلركبة وادلتداخلة ،إضافة
إىل أهنن يستعملن بعض روابط اإلضافة والسببية واالستدراك والزمنية بني اجلمل ،إىل جانب
مراعاة تقسيم اخلطاب إىل عدة فقرات مع ترتيب اجلمل داخل الفقرات ،ومع إجادهتن
الستعمال بعض الروابط إال أنو يضعف استعمال مجيع أفراد العينة ألدوات الربط بني
الفقرات.
إضافة إىل ذلك ،أظهرت نتائج الدراسة رلموعة من قناعات متعلمات اللغة العربية لغة
ثانية حول التعبري الكتايب ،ومن أمهها :القناعات اليت متتلكها أغلب ادلبحوثات ،وىي:
االعتقاد بأمهية التعبري الكتايب ،وفوائده ،وكذلك االعتقاد بضرورة كثرة القراءة ،وممارسة
الكتابة والتدرب عليها بشكل مستمر إلثارة األفكار عند التعبري الكتايب ،وصعوبة مادة
التعبري الكتايب ،وصعوبة الكتابة يف ادلوضوعات اليت ليس لديهن معلومات كافية عنها ،بل
وعدم رغبة بعضهن يف الكتابة يف ادلوضوعات اليت ليست من اىتماماهتا ،وليس ذلا عالقة
فيها.
وفيما خيص العالقة بني اخلطاب الصفي والقناعات فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود
عالقة بني اخلطاب الصفي ادلكتوب وقناعات متعلمات اللغة العربية ،ولعل من أمهها :أن
أغلب ادلبحوثات تتفاوت خصائص اخلطاب الصفي من ناحية شكلو وبنيتو ومضمونو
وزلتواه ما بني مناسب أو مناسب إىل حد ما  ،ولعل ذلك يعود العتقادىن بأمهية التعبري
الكتايب ،وضرورة ممارستو بشكل مستمر.
ومن نتائج الدراسة أيضا وجود عالقة كبرية بني القناعات اليت حتملها ادلتعلمات،
واستخدامهن إلسرتاتيجيات التعلم والتعليم.
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Written classroom discourse analysis of Arabic Language Learners
as a second Language and its relationship to their beliefs about
written expression.
This study aims to recognize classroom discourse characteristics in writings
of Arabic Language learners as a second language, in addition to their
beliefs about written expression, also to clarify the relationship of written
classroom discourse with the beliefs of Arabic Language learners as a second
language.
This study also sought to reply the study’s questions as follows:
4- What are the characteristics of written classroom discourse for Arabic
Language learners as a second language?
A group of questions derive from this central question:
- What is the form of written classroom discourse in the sample study?
- What is the content of written classroom discourse in the study
sample?
- What are features of written classroom discourse in the study sample?
5- What are the beliefs of Arabic language learners as a second language
about written expression?
6- What is relationship between written classroom discourse and beliefs
of Arabic language learners as a second language?
This study based on methodology of case study to answer these questions,
data analyzed through classroom discourse analysis and the research sample
formed of six Arabic language learners as a second language at Arabic
Linguistics Institute - King Saud. I employed there tools for data collection
which were: written tasks, questioners and interview.
Study results showed variance among sample study of most writings in
terms of classroom discourse extent, proportion of its size to its content, in
addition to variance among learners upon usage of punctuation marks and
diversity of their information recourses.
The study results also showed difference between samples of most writings,
in terms of discourse meaning and content, such as their variance in
determining the target of written classroom discourse and how clear that,
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suitable, sequencing and logical order. Moreover, how to present this and
is it appropriate in that context.
The study results also revealed that most of persons in the sample
commanding usage of functional vocabulary and those which organize the
discourse, beside proper employment of vocable expressing the intended
meaning. Also, the findings showed that most of the researched using some
linguistic phenomena which help to achieve semantic cohesion such as:
reduplication, generalization and embedding, beside reference phenomena
within and outside the text, which helps to achieve grammatical cohesion.
They had weakness using some phenomena such as synonymy, ellipsis and
substitution.
Results showed that most of the researched using simple, compound and
interference sentences, in addition to usage of conjunctions of addition ,
causality , metonymy and time between sentences, beside taking into
account division of discourse to several paragraphs, as well as their finely
usage of some conjunctions. This weakened usage of conjunctions between
paragraphs among all sample members.
Moreover, study results showed up group of beliefs of language learners as
a second language about written expression of which the most important
are: beliefs that researched had in the main; such as importance and benefits
of written expression belief, as well as frequent reading belief, continues
practice and rehearse of writing to motivate ideas upon written expression,
difficulty of written expression subject, difficulty of writing on topics they
do not have enough information about and more than that the
unwillingness of some of them to write on topics, which is not one of their
concerns.
Regarding the relationship between classroom discourse and beliefs, the
study showed a relationship between written classroom discourse and
beliefs of Arabic language learners, perhaps the most important of them:
that most of the researched vary in speech characteristics of classroom
discourse in terms of form, structure, meaning and content, between
appropriate or somewhat appropriate, perhaps due to the belief of the
importance of written expression, and the need to exercise continuously.
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This may be due to their belief in the importance of written expression,
and the need to exercise it continuously.
The results of the study also showed a significant relationship between the
beliefs of the learners and their use of learning and education strategies.
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