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الرسالةمستخلص   
: أثر استعمال املدخل االتصايل يف تنمية مهارة الكالم لدى طالب املرحلة الثانوية يف نيجرييا. عنوان الرسالة  

: د. ربيع عبد الرمحن صديق مصطفى املشرف: عبد احلكيم أوالدت بوصريي   الباحث  

تعليم اللغة العربية. معهد-اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود :والكلية جلامعةا   : ماجستري لدرجة العلمية ا  

هـ1440/1441: العام اجلامعي : علم اللغة التطبيقي     القسم  

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام املدخل االتصايل يف تنمية مهارة الكالم لدى طالب املرحلة      
األهلية جبنوب غريب نيجرييا.الثانوية  املدارس العربية الثانوية الذين يتعلمون اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية يف  

واستخدم اختبارا يشتمل على ثالثة أسئلة؛ وظف الباحث املنهج شبه التجرييب، ولتحقيق اهلدف من الدراسة؛      
مها النطق والطالقة.جانبني، لقياس مهارة الكالم يف   

اجملموعة التجريبية  وتعلمت ، ةهم إىل جمموعتني، جتريبية وضابططالًبا،  مت تقسيم (14الدراسة من )  تكونت عينة     
 اجملموعة الضابطة باستخدام الطريقة السمعية تعليم  بينما مت مهارة الكالم عن طريق برنامج التعليم اللغوي  االتصايل، 

 الشفوية.

تنفيذ الربنامج، وبعد جملموعتني، وذلك للتأكد من تكافؤ اطبق االختبار القبلي على الطالب املشاركني؛  ولقد     
ملعرفة  ما إذا كانت  هناك  فروق ذات داللة إحصائية بني أدائهما.خضعت اجملموعتان لالختبار البعدي؛   

فروًقا ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية، ومتوسط درجات  ولقد أظهرت نتائج الدراسة     
 اجملموعة الضابطة يف االختبار البعدي، لصاحل اجملموعة التجريبية يف اجلانبني )النطق والطالقة( من جوانب مهارة الكالم.
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Abstract 
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     This study aimed to investigate the impact of using CLT on the 

development  of speaking  skill  of  secondary  school students who are 

learning  Arabic as a  foreign  language at private Arabic secondary schools  

in south west of Nigeria.  

     To meet the objective of the study, the researcher applied a quasi-

experimental approach and used a test consisting of 3 questions to asses the 

speaking skill  on two aspects (pronunciation &fluency). 

     The sample of this study consisted of 14 male students divided into two 

groups  : control group and experimental group. The experimental group 

was instructed through the communicative language teaching ,while the 

control group was thought by using audio lingual method. The participants 

were pretested  at the beginning of the study to make sure that they were 

homogenous. 

     After the experiment, a post-test was given to the two groups in order to 

 know if  the difference  between the  two groups was significant or not. 

     The findings of the study revealed that there were statistically       

Significant differences between the average scores of the experimental 

group and the average scores of the control group, in favor of experimental 

group, on the two aspects of speaking skills (pronunciation &fluency). 
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