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 مستخلص الرسالة 

معهد تعليم اللغة العربية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود    التواصلي يف تعليم اللغة العربية لغة اثنيةاملدخل  عنوان الرسالة:
 . اإلسالمية أمنوذجا 

                                      سلطان مقحم بن سقيان.       الباحث: 

 اببكر   حممد د. أمحد املشرف: 

 الدكتوراه    الدرجة العلمية: 

 معهد تعليم اللغة العربية   –جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية   والكلية: اجلامعة  

 علم اللغة التطبيقي  القسم والتخصص: 

                                          ه1442/ 1441 العام اجلامعي:

 

اللغة العربية لغة اثنية، وإىل التعرف على مدى  هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى تطبيق املدخل التواصلي يف فصول تعليم 
تطبيق معلم اللغة العربية لغة اثنية ملبادئ املدخل التواصلي، وإىل التعرف على مدى مالءمة األنشطة الصفية ملبادئ املدخل التواصلي.  

 ولتحقيق هذه األهداف من الدراسة؛ فقد استخدم الباحث املنهج النوعي. 

حبثيتني، ومها: املالحظة وذلك من أجل الكشف عن مدى تطبيق املدخل التواصلي يف فصول تعليم اللغة    واستخدم الباحث أداتني
العربية لغة اثنية. يف حني استخدم الباحث املقابلة من أجل معرفة العوائق اليت حالت دون تطبيق املدخل التواصلي يف فصول تعليم  

 اللغة العربية لغة اثنية. 

معلمني يدرسون اللغة العربية ابعتبارها لغة اثنية يف معهد تعليم اللغة العربية يف جامعة اإلمام حممد    8ة من  وتكونت عينة الدراس  
 هـ. 1440 -1439بن سعود اإلسالمية يف الرايض خالل الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي 

 : التايل وأسفرت نتائج الدراسة عن

واصلي يف فصول تعليم اللغة العربية لغة اثنية يف معهد تعليم اللغة العربية يف جامعة  يف تطبيق املدخل الت  ا  أن هناك قصور   -
 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 

 يف تطبيق معلم اللغة العربية لغة اثنية ملبادئ املدخل التواصلي.   ا  أن هناك قصور  -
 ادئ املدخل التواصلي. عدم مالءمة األنشطة الصفية يف فصول تعليم اللغة العربية لغة اثنية ملب  -
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The study aims to identify the extent of application of the communicative 
approach in classes of teaching Arabic as a second language, and to identify the 
extent to which the Arabic language teacher applies a second language to the 
principles of the communicative approach, and to identify the suitability of 
classroom activities to the principles of the communicative approach. To achieve 
these objectives of the study; The researcher uses the qualitative approach. 

The researcher uses two research tools: observation, in order to reveal the extent 
of application of the communicative approach in classes of teaching Arabic as a 
second language. While the researcher uses the interview in order to find out the 
obstacles that prevent the application of the communicative approach in the 
classes of teaching Arabic as a second language. 



The study sample consists of 8 teachers who teach Arabic as a second language at 
the Institute for Teaching Arabic Language at Imam Muhammad bin Saud Islamic 
University in Riyadh during the second semester of the academic year 1439-1440 
AH. . 

The results of the study are the followings: 

- There is a deficiency in applying the communicative approach in the classes of 
teaching Arabic as a second language in the Institute for Teaching Arabic 
Language at Imam Muhammad bin Saud Islamic University. 

- There is a deficiency in the application of the Arabic language teacher as a 
second language to the principles of the communicative approach. 

- There is also an incompatibility of classroom activities in classes of teaching 
Arabic a second language to the principles of the communicative approach. 
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