
                                      
 وزارة التعليم             

                     جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 معهد تعليم اللغة العربية       
 قسم علم اللغة التطبيقي       

       

 
العالقة بين التحصيل اللغوي والتحصيل 

 العربية لغةً ثانيةً األكاديمي لدى متعلمي اللغة
مة   املاجستير في علم اللغة التطبيقي لنيل درجة رسالة مقدَّ

 

 إعداد الطالبة:

 أسماء بنت محمد بن عبدهللا آل فهيد

 

 إشراف األستاذ الدكتور:

 أ.د عبدالعزيز بن إبراهيم العصيلي
 األستاذ بقسم علم اللغة التطبيقي

 
 
 هـ1437 -1436العام الجامعي 

 

 

 

 



 ملخص الدراسة:                                               

قبل ما يزيد على مخسٍة  بدأت برامج املنح الدراسية اخلارجية يف اململكة العربية السعودية

وكانت فروع العلوم الشرعية واللغة العربية هي التخصصات اليت يوجَّه إليها طالب وثالثني عاماً.  

بل كان الطالب أنفسهم يرغبون فيها دون غريها من العلوم اإلنسانية والتطبيقية؛ املنح الدراسية، 

، بيد أنه مل جتر دراسة علمية ميدانية تسرب مسريهتم حلاجة بلداهنم امللحَّة إىل تلك العلوم

الطالب يف األداء األكادميي يف التخصصات هؤالء تفاوت  لوحظالعلمية يف اجلامعة فقد 

برناجمه الدراسي وفشل بعضهم يف إكمال  ،تحاقهم يف برامج البكالوريوسبعد ال اجلامعية

 اجلامعي.  

الكشف عن مستوى التحصيل اللغوي لدى هؤالء الطالب يف مرحلة  اىل الدراسة هذه هدفت لقد
يف خمتلف سنوات الدراسة يف اإلعداد اللغوي وعالقته بالتحصيل األكادميي يف املرحلة اجلامعية 

مدى تأثري التحصيل اللغوي يف اختيار التخصص املناسب للطالب،  ، ومعرفةالبكالوريوسمرحلة 
اقرتاح ما حيتاجه طالب املنح الدراسية الناطقون بغري العربية من علوم ومعارف ، و ومدى جناحه فيه
، لتخصصاهتم األكادميية، ومهمة لنشر العلوم الشرعية والعربية يف بالدهم ومهارات مكملةً 

سامهة يف تطوير منهج تعليم اللغة العربية لغًة ثانية يف اإلعداد اللغوي لطالب املنح الدراسية يف املو 
السجالت  استخدمت وقد ضوء ما يرغبون فيه من ختصصات أكادميية ومهارات علمية ومهنية.

 درجات جمموع على دراستها متت اليت املتغريات واشتملت، الغرض هلذااألكادميية واالستبانة 
. اجلامعة يف الرتاكمي واملعدل ،يدرسه الذي األكادميي والتخصص ،املستوى الرابع يف املعهد

جمموع درجات املتمثل يف  لغويبني التحصيل الوطردية  عالقة ارتباط إجيابية وجود النتائج وأظهرت
املرحلة اجلامعية. وبأنه خيتلف يف  عاماملعدل الرتاكمي الاملستوى الرابع يف معهد تعليم اللغة وبني 

اختبارات مرحلة تعلم اللغة وحتصيلهم يف اختبارات الدراسة اجلامعية تبعاً  طالب يفال حتصيل
 .لتخصصاهتم األكادميية
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