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 ملخص البحث )عريب(                         
ـــــعل الب ع ى  التعت  علل اةاملاع اللغوية ملتعل ي   اللغة العتبية لغة اثنية يف املدارس الثانوية ســـــــ

 الكينية، منطلقا من ثالث أسئلة رئيسية:
 ما اةاملاع اللغوية يف املواقف الكتابية ملتعل ي اللغة العتبية يف املدارس الثانوية الكينية؟ -1
 الثانوية الكينية؟ما اةاملاع اللغوية يف املواقف الشفهية ملتعل ي اللغة العتبية يف املدارس  -2
 ما مدى مناسبة هذه اةاملاع اللغوية لل  توى التعلي ي من وملهة نظت الدارسني؟  -3

ولت قيق أهدا  الب ع استخدم الباحع املنهج الوصفي الت ليلي، مطبًقا بذلك علل عينة بلغت  
مت   أهدا  الدراسةولت قيق  ( طالًبا وطالبة، ومتثلت أدواع الب ع استبانة مخاسية املقياس،150)

ابستخدام اةزم   لت ليل الدراسة امليدانية، وذلك استخدام العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة
واليت يتمز    Statistical Package for Social Sciencesاإلحصائية للعلوم االملت اعية  

صلت الدراسة ى   ، وتو وبعد ذلك مت حساب املقاييس اإلحصائية،  (SPSSهلا اختصاراً ابلتمز )
 عدد من النتائج، وبناء علل النتائج أوصت الدراسة عددا من الوصااي، من أمهها: 

خاصة املواد الدينية،   ،يف الفصول الدراسية لل دارس تبين اللغة العتبية لغة التعليم.1
 لغة وسيطة سواء اللغة اإلجنليزية، أو اللهجاع احمللية.ل  وعدم الس اح  والعتبية،

عليها، وتقدمي حمتوى وظيفي   الطالب  .االهت ام ابملهاراع اللغوية األربع، وتدريب2
 لل تعلم يليب رغباته اللغوية.

.ملعل احملادثة مهارة أساسية داخل الصفو  ابستخدام أساليب متنوعة تعزز ثقة  3
 الطالب بقدرته علل استع ال اللغة.

 ذين يتقنوهنا..ىجياد فتص اللقاء مع مت دثي اللغة العتبية ال4
ت كني الطالب ل.حتديد يوم يف األسبوع لل ديع ابللغة العتبية خارج البيئة التعلي ية 5

 يف األسواق، ويف البيئة العامة.  حية  لغوية  من ممارسة اللغة يف مواقف 
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.ىعداد غت  دراسية وفصول مناسبة لتعليم الللغة العتبية، وجتهيزها بكل اإلمكاانع  6
ضم الغتفة الدراسية الواحدة أكثت  تعدد الطلبة يف الفصول، حيع ال  الالزمة، وحتديد 

 طالبا  30من 
.دعم املتاكز اللغوية املختصة بتعليم العتبية لغري الناطقني هبا ابملعل ني األكفاء،  7

 وابلتقنياع التعلي ية اةديثة، مبا يُعزز من ع لياع التعليم.
ة ملتعل ي اللغة العتبية لغة اثنية، واالهت ام  .التدقيق، واةتص يف حمتوى الربامج املقدم8

؛ لتعزيز مستوى اللغة العتبية لديهم، وذلك الع لية ابملوضوعاع اليت متس مناحي اةياة 
ابالستشارة مع املختصني من املتاكز املهت ة بشأن تعليم اللغة العتبية لغري الناطقني،  

 واألساتذة ذوي اخلربة. 
 ضوء حاملاع الدارسني اللغوية، وفق اهت اماهتم، وحسب . بناء احملتوى التعلي ي يف 9

بنصوص هتتم ابملواقف اللغوية التواصلية،   مأولويتها عندهم، وبنسب متوازنة، وتزويده
 من التواصل ابللغة. ني الدارسنيلت ك
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                   Abstract: 

 
In this study, the researcher highlighted, and sought to identify 
the linguistic needs of Arabic language learners as second 
language in Kenyan high schools, based on three main 

questions: 
 

1) What are the linguistic needs in the written positions of 

Arabic language learners in Kenyan schools ? 
2) What are the linguistic needs in the oral attitudes of 

Arabic language learners in Kenyan schools ? 
3) How suitable are these language needs for educational 

content from the viewpoint of the learners? 

And To achieve the research objectives, the researcher used the 
descriptive analytical approach, as this was applied to a sample 
of (150) male and female students, and the research tools 
represented a five-scale questionnaire, and to achieve the goals 
of the study, many appropriate statistical methods were used to 
analyze the field study, using the statistical packages of social 
sciences for Social Sciences, which is symbolically abbreviated 
by the symbol (SPSS), and then the statistical measures were 
calculated, and the study reached a number of results, and based 
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on the results the study recommended a number of wills, the 
most important of which are: 

1. Making Arabic the language of education, and not allowing 
a mediator language, whether English, or local dialects . 

2 . take care of  the four language skills, training  on them, 
and providing job content for the learner which meets their 

linguistic desires . 
3 .Make conversation a basic skill in the classes using various 

methods that enhance the student's confidence in his ability to 
use the language . 

4 .making opportunities to meet Arabic speakers who are 
fluent in it . 

5 .Designate a day of the week for speaking in Arabic outside 
the educational environment, such as enabling students to 

practice the language in live situations in the markets, and in 
the general environment . 

6. Prepare classrooms and classes suitable for teaching the 
Arabic language, and equip them with all the necessary 
capabilities, and determine the number of students in the 
classes, as the single classroom does not contain more than (30) 

students. 
   7. Supporting the language centers specialized in teaching 

Arabic to non-native speakers with qualified teachers, and 
modern educational techniques, in a manner that enhances 

educational processes . 
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8 .Auditing, and ensuring the content of programs offered to 
Arabic language learners as a second language, and paying 

attention to topics that affect the aspects of life, to enhance 
the level of the Arabic language they have, in consultation 
with specialists from interested centers regarding teaching 

Arabic to non-speakers, and experienced professors . 
9. Building educational content in the light of the linguistic 
needs of linguists, according to their interests, according to 
their priority, and in balanced proportions, and providing it 
with texts concerned with linguistic communicative situations, 

to enable the learner to communicate in the language. 
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