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مهارات الرسم الكتابي لدى متعلمات اللغة دراسة بعنوان )إستراتيجيات تعلم 

 العربية لغة ثانية(.

هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد أهم إستراتيجيات تعلم مهارات الرسم الكتابي التي 

تستخدمها متعلمات اللغة العربية لغة ثانية, كما هدفت إلى الكشف عن العالقة بين استعمال 

بي عند متعلمات اللغة العربية لغة ثانية, ومستوى إستراتيجيات تعلم مهارات الرسم الكتا



المتعلمة الدراسي من جهة, ومستوى التحصيل الدراسي لها )المعدل التراكمي( من جهة 

أخرى, وكذلك معرفة الفروق بين المتعلمات المرتفع تحصيلهن الدراسي, والمتعلمات 

 يات.الالتي انخفض تحصيلهن الدراسي في استخدامهن لهذه اإلستراتيج

ولكي تحقق الباحثة أهداف هذه الدراسة فقد صممت استبانة خاصة بها, جمعتها من 

عدّة مصادر, وتحققت من صدقها وثباتها, وحولت هذه االستبانة لمالحظة طبقتها على 

المتعلمات, متبعة المنهج المسحي الوصفي؛لتحقيق أهداف الدراسة, وأجريت هذه الدراسة 

طالبة من طالبات معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها  (15على عينة بلغ عددها )

في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, من طالبات المستوى األول في الفصل الدراسي 

 هـ.1438-1437الثاني من العام الجامعي 

وأخضعت الباحثة البيانات التي جمعتها إلى مجموعة من المعادالت اإلحصائية, 

 وتبين لها:

أهم اإلستراتيجيات التي تستخدمها متعلمة اللغة العربية لغة ثانية في الرسم  ▪

ور: ماقبل الرسم ( إستراتيجية مقسمة على ثالثة محا13الكتابي بلغ عددها)

 , وبعده, واستخدام العينة جاء بدرجة عالية وفقًا لالستبانة.الكتابي, وأثنائه

ات في تعلم مهارات الرسم ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتعلم ▪

الكتابي واستعمالهن إلستراتيجيات تعلم مهارات الرسم الكتابي قبل أو بعد 

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير كما أنه  ,االنتهاء منه

التقدير ألفراد عينة الدراسة في استجاباتهم لإلستراتيجيات المستخدمة 

 أثناء الرسم الكتابي.

ذات داللة إحصائية بين المتعلمات أثناء تعلم مهارات الرسم يوجد فروق  ▪

 الكتابي.

 بينما جاءت نتائج المالحظة على هذا النحو:

أهم اإلستراتيجيات التي تستخدمها متعلمة اللغة العربية لغة ثانية في الرسم  ▪

( إستراتيجية مقسمة على ثالثة محاور: ماقبل الرسم 11الكتابي بلغ عددها)

 للمالحظة., واستخدام العينة جاء بدرجة عالية وفقًا هوبعد ئهأثناالكتابي, و

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتعلمات في تعلم مهارات الرسم  ▪

الكتابي واستعمالهن إلستراتيجيات تعلم مهارات الرسم الكتابي تعزى 

 .لمتغير التقدير للمتعلمات على هذه المحاور

ائية بين فئات متغير التقدير ألفراد عينة ال يوجد فروق ذات داللة إحص ▪

,وأثناءه,أوبعده, في قبل البدء بالرسم الكتابيلماالدراسة في استجاباتهم 

  استجاباتهم على المقياس الكلي.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abstract 
 

Study entitled (Strategies for learning the skills of written 

drawing  in Arabic language for women's learners second 

language). 

 

The present study aimed to identify the most important strategies 

for learning the skills of drawing written Which are used by 
women's  learners Arabic language second language, , It also 

aimed to reveal the relationship between the use of strategies to 



learn the skills of drawing written for women's  learners in the 

Arabic language second language, and the level of educational 

attainment on the one hand, and the level of academic 

achievement for her (cumulative rate) on the other, as well as 

knowledge of the differences between the women's educated high 

school achievement and women's  educated whose school 

achievement has decreased in their use of these strategies. 

In order to achieve the objectives of this study, the researcher 

designed a questionnaire of its own, collected its from several 

sources, and verified their sincerity and steadfastness, this 

questionnaire was converted to a note applied to the women's  

educated, its followed the descriptive survey approach, to achieve 

the objectives of the study, the study was conducted on a sample 

of (15) students of the female students of the Institute for the 

teaching of Arabic language for the Speaks to other of their at 

Princess Noura Bint Abdulrahman University, from the female  

students of the first level in the second semester of the academic 

year 1437-1438 AH. 

The researcher subjected the data collected to a set of 

statistical equations, and found to her: 

∙ The most important strategies used by the Arabic language 

women educated are the second language in the written drawing. 

The number of (13) strategies divided into three axes: pre-written 

drawing, during and after its , and the use of the sample was   

high degree according to the questionnaire. 

∙ There are not statistically significant differences between the 

women's learners in learning the skills of the written drawing and 

their use of the strategies of learning the skills of the written 

drawing before or after completion for its. It also there are not 

statistically significant differences attributable to the variable of 

estimation for the sample members in their responses to the 

strategies used during the written drawing. 

∙ There are statistically significant differences among the 

women's  educated while learning the skills of the written 

drawing. 



 

While the results of the observation were as follows: 

 

∙ The most important strategies used by the Arabic language 

teacher are the second language in the written drawing. The 

number of (11) strategies divided into three axes: before the 

written drawing, during and after its , and the use of the sample 

was high degree  according to the observation. 

∙ There are statistically significant differences among the 

women's  educated in learning the skills of writing drawing and 

their use of strategies to learn the skills of writing drawing 

attributable to the variable of appreciation for the women's  

learners on these axes. 

∙ There are not statistically significant differences between 

variable rating categories for the sample of the study sample in 

their responses to the pre-beginning of the written drawing, 

during it, or beyond, in their responses on the total scale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع

 ج اإلهداء

 د شكر وتقدير

 ه مستخلص الرسالة باللغة العربية

 و مستخلص الرسالة باللغة اإلنجليزية

مة  ح المقدِّّ

 ك فهرس الموضوعات

 س فهرس الجداول

 ع فهرس المالحق
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إستراتيجيات تعلُّم عناصر لغويَّة يستخدمها متعلِّّمو اللغة العربيَّة 

 لغةً ثانيةً.
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 تناولت إستراتيجيات تعلُّم مهاراتالقسم الثاني: دراسات عربيَّة 

 اللغة العربيَّة التي يستخدمها متعلِّّمو اللغة العربيَّة لغةً ثانيةً.
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الهدف من استخدام إستراتيجيات التعلُّم في ضوء التعريفات 
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