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 النمو اللغوي يف اكتساب الرتاكيب ملتعلمي اللغة العربية لغة اثنيةعنوان الدراسة: 

 دراسة يف اللغة املرحلية

 أمحد بن سليمان بن عبدهللا الشيبان إعداد الطالب:

 .عبدالعزيز بن إبراىيم العصيليالدكتور األستاذ إشـــــــــــــــــــــــــــراف: 

من أهنا دراسة تطبيقية تكشف عن مراحل النمو أمهية ىذه الدراسة  نبعت: أمهية الدراسة
اللغوي املرحلي املتدرّج ملتعلمي اللغة العربية لغًة اثنية، وتساعد يف بناء املواد التعليمية 
ملتعلمي اللغة العربية لغًة اثنية بناًء ينسجم مع ىذا النمو املرحلي املنضبط واملتدرج يف 

اكتساب الرتاكيب واألمناط والصيغ اللغوية. واقرتحت إعادة النظر يف األبواب النحوية 
 والصرفية املقدمة يف املقررات النحوية.

يف ميدان اكتساب اللغة العربية لغًة وبتقدمينا هلذه الدراسة إمنا نفتح آفاقاً جديدة للبحث 
اثنية ، وحتديدا يف األحباث املتعلقة ابللغة املرحلية ال سيما ما يتعلق منها ابلنمو اللغوي يف 

 .اكتساب الرتاكيب لدى متعلمي اللغة العربية لغًة اثنية

الكشف عن النمو اللغوي املرحلي العام واخلاص ملتعلمي اللغة  :أهم أهداف الدراسة
لعربية لغًة اثنية يف الصيغ الصرفية والرتاكيب النحوية، ومقارنة ىذا النمو بتنظيم حمتوى املواد ا

اللغوية املقدمة لعينة الدراسة، والكشف عن معوقات النمو اللغوي املرحلي )التحجر 
 اللغوي، االنتكاس، التنوع غري املنتظم(.
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ائي املقارن للمادة اللغوية اليت اعتمد الباحث املنهج الوصفي االستقر : منهج الدراسة
درسها، حيث استخرج الرتاكيب والصيغ اللغوية من مادة البحث )اإلنتاج اللغوي للطالب( 

 مث قام بتحليلها؛ الستخالص النتائج منها.
الباحث ما اكتسبو الطالب من تراكيب وصيغ عرب مراحل تعلمهم للغة  قارنوبعد ذلك 

العربية لغًة اثنية، ابلرتاكيب والصيغ املقدمة هلم يف مقررات النحو؛ ملعرفة مدى التوافق 
 واالختالف مرحلياً بني ما يُقدَّم عرب املقررات وبني ما ينتجو الطالب.

 
رج هبا الباحث أن متعلمي اللغة العربية لغًة اثنية النتائج اليت خ: من أىم أهم نتائج الدراسة

يف معهد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا جبامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية ال 
يسريون يف اكتساهبم للرتاكيب اللغوية وفق ما رُتبت عليو القواعد واملسائل والقضااي النحوية 

 اليت يدرسها الطالب يف مقررات النحو.

: يوصي الباحث إبعادة تصميم مقررات النحو مبا يتناسب مع مراحل النمو أهم التوصيات
 اللغوي الذي سار عليو الطالب يف اكتساهبم للرتاكيب اللغوية.

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

Study Title: Linguistic growth in acquiring structures for learners 

of Arabic language as a second language  

Study in the phased language 

Prepared by: Ahmed bin Suleiman bin Abdullah Al Shaiban 

Advisor: Prof. Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim Al Osaili  

Importance of the study: The importance of this study lies in 

being an applied study revealing the stages of the gradual phased 

linguistic growth for learners of Arabic language as a second 

language. It helps build the educational materials, for learners of 

Arabic language as a second language, in line with this disciplined 

and gradual phased growth in acquiring the linguistic structures and 

patterns. It suggests reconsidering the grammatical and 

morphological sections given in the grammar courses.  

By presenting this study, we open new horizons for research in the 

field of learning the Arabic language as a second language, 

particularly in researches related to the phased language especially 

with regard to the linguistic growth in acquiring structures among 

the learners of Arabic language as a second language.  

The most important objectives of the study: To reveal the general 

and special phased linguistic growth for learners of Arabic 

language as a second language in the morphological formulas and 

grammatical structures, comparing this growth with the content of 

the linguistic materials provided for the study sample, and revealing 
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the constraints of the phased linguistic growth (linguistic rigidity, 

relapse, irregular diversity).  

Study Methodology: The researcher adopted the inductive 

descriptive comparative approach in the linguistic material he 

studied, as he extracted the linguistic structures and formulas from 

the research material (linguistic production of the students) and 

analyzed them to draw conclusions.  

Then, the researcher compared what the students have acquired of 

structures and formulas through the stages of learning the Arabic 

language as a second language with the structures and formulas 

provided for them in the grammar courses to know the extent of 

compatibility and difference in phases between what is given 

through courses and what is produced by the students.  

The most important results of the study: One of the most 

important results reached by the researcher is that the learners of 

Arabic language as a second language in the Arabic Language 

Teaching Institute for Non-Arabic Speakers in Imam Muhammad 

Bin Saud Islamic University are not acquiring the linguistic 

structures in accordance with the grammatical rules and issues 

studied by the students in the grammar courses.  

The most important recommendations: The researcher 

recommends redesigning the grammar courses commensurate with 

the linguistic growth stages of the students in acquiring the 

linguistic structures.  
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