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 الّدراسة  صلختسمُ 

نية حنو املهارات الشفهية عن بعد.عنوان الدراسة     : تصورات متعلمي اللغة العربية لغة 

تسعى الباحثة يف هذه الدراسة إىل الكشف عن تصورات تعلم املهارات الشفهية (فهم        
نية، ولتحقيق اهلدف  املسموع والكالم) عن بعد من وجهة نظر متعلمي اللغة العربية لغة 
ستخدام   السابق اعتمدت الباحثة على املنهج املسحي الوصفي لدى عينة الدراسة، ذلك 

الدراسة إىل حمورين: احملور األول يف مهارة االستماع عن بعد واحملور  وقد ُقسَمت    أداة االستبانة،
الثاين يف مهارة الكالم عن بعد، وتتكون كل استبانة من إحدى عشرة فقرة، ومت تطبيقها على 

) متعلًما يف املستوى الثالث والرابع يف معهد تعليم اللغة ۳٦عينة الدراسة اليت تكونت من (
 جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.العربية 

نية يف مهارة االستماع عن بعد        وأظهرت النتائج أن تصورات متعلمي اللغة العربية لغة 
كانت إجيابية، وتبني أن توافق عينة الدراسة بدرجة مرتفعة تتمثل يف أعالها نسبة "التأكد من 

حلرص املعلم واملتعلم على مهارة فهم املسموع؛    فهم املعىن العام للنص املسموع"؛ وقد يعود ذلك 
ا أحد أهم مهارات تعلم اللغة األساسية؛ ففهم املعىن العام للنص ميكن املتعلم من فهم  كو
ها نسبة بدرجة متوسطة   لتايل يسهل عليه تعلم ما يسمعه، وأد الفكرة العامة عن املوضوع؛ و

االستماع لدي أكثر من التعليم احلضوري"، وترى  يف "التعليم عن بعد يساعد يف تطوير مهارة 
لنسبة   الباحثة أن ذلك يعزى إىل املشاكل اليت تعرتي التكنولوجيا يف التعليم عن بعد، أما 
نية إجيابية بدرجة متوسطة،   ملهارة الكالم عن بعد فكانت تصورات متعلمي اللغة العربية لغة 

ية أثناء الدروس عن بعد"، حيث توافق عينة الدراسة  أعالها نسبة تتمثل يف "أحتدث اللغة العرب
عليها بدرجة مرتفعة، وتفسر الباحثة ذلك جبدية املتعلم وحرصه على استعمال اللغة وتطويرها،  
ها نسبة بدرجة متوسطة يف "التعليم عن بعد يساعد يف تطوير مهارة الكالم لدي أكثر  وأد

م يف استخدام التكنولوجيا، أو لوجود   من التعليم احلضوري" وقد يعود ذلك الختالف قدرا
ً يف شبكة اإلنرتنت. ت واملشكالت أحيا  بعض الصعو



 
 

وقد أوصت الباحثة بعدد من التوصيات اليت ميكن أن تسهم يف تطوير تعلم اللغة العربية لغة  
 نية يف املهارات الشفهية عن بعد، وتتمثل يف عمل تدريبات مستمرة للمتعلمني يف مهاريت
لنسبة للمهارات   االستماع والتحدث، وتطوير احملتوى الذي يتضمن التمارين والتدريبات 
ستخدام مثريات يهتمون   الشفهية؛ لتطوير التفاعل بني املتعلم والتقنيات، وشحذ مهة املتعلمني 

لتأكد من أن امل تعلم هلا خالل عملية التعلم، كالتشجيع، والثناء... وغريه، كما توصي الباحثة 
ال يواجه صعوبة يف استخدام التقنية لتعلم اللغة العربية، واحلرص على توفري بدائل لربامج 

 التواصل مع املتعلمني، حبيث يتم استبدال املعطل فورًا.

  



 
 

لغة إالجنلزيية راسة  لص ا  مست

STUDY: perceptions of Arabic learners as a second 
language towards the distance learning of oral skills. 

The study aimed to revealed perceptions of distance 
learning of oral skills (understanding listening and speaking) 
from the consideration of Arabic language learners as a 
second language. The researcher relied on the descriptive 
survey method of the study sample, using the questionnaire, 
to achieve the aim of this study. The sample is divided into 
two parts: The first part is about distance listening skills, and 
the second part is about distance speaking skills. Each 
questionnaire consisted of eleven sections. It applied to the 
study sample that consisted of (96) learners at the third and 
fourth levels at Teaching Arabic Language Institute at Imam 

Muhammad bin Saud Islamic University. 

The results showed that the perceptions of Arabic 
learners as a second language in the skill of distance listening 
were positive. It also found that the study sample agreed 
with a high degree. The highest of which was the 
percentage of: "Ensuring that the general meaning of the 
audible text is understood." These results approve that the 
learners are having punctually help to understand the basic 
meaning of the audio text (One of the basics of language 



 
 

learning). Understanding the basic meaning helps the 
learners to understand the general idea of the subject, then 
it will be easier to learn what they listen to. The lowest 
percentage with the average degree of: “distance learning 
helps to improve my listening skill more than the proximate 
learning does”. This is because of technology issues that 
happen during distance learning. As for the skill of distance 
speaking, the perceptions of Arabic language learners were 
a medium positive second language, the highest percentage 
being “I speak the Arabic language during remote lessons,” 
as the study sample agrees with it at a high degree. This is 
explained by the seriousness of the learner and the pursuit 
of practice Which, in turn strengthens and enhances the 
learners’ language. The lowest percentage is of an average 
degree in "Distance learning helps to develop my speaking 
skill more than proximate learning does" due to the learners’ 
abilities difference in technology using, also sometimes they 

may have Internet difficulties and problems. 

The researcher has recommended some 
recommendations that can contribute to developing 
distance oral skills in learning Arabic as a second language 
which is conducting continuous training for learners in the 
skills of listening and speaking, developing content that 



 
 

includes exercises, improving interaction between the 
learner and techniques, learners’ interest motivation by 
using something exciting that they care about during the 
learning process, such as encouragement, praise, etc.. 
ensuring that the learner does not face difficulty in using 
technology to learn the Arabic language and providing 
alternatives programs to communicate with the learners so 

that if one fails, the other is used. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 
 

ت   فهرُس احملتو

 الصفحة املوضوع 
 ب  إهداء .

 ج شكر وتقدير. 
 د مستخلص الدراسة.

 ك فهرس اجلداول . 
 ل فهرس األشكال. 

 1 املقدمة.
 2 أمهية الدراسة. 

 3 أهداف الدراسة. 
 3 تساؤالت الدراسة.

 3 حدود الدراسة. 
 4 مصطلحات الدراسة.

 5 الدراسات السابقة.
 16 : أدبيات الدراسة. الفصل األول

ا املبحث األول  17 : املهارات الشفهية ملتعلمي العربية لغري الناطقني 
 

 18 االستماع.  احملور األول:
 18 االستماع. مفهوم 

 18 الفرق بني السمع واالستماع واإلنصات.

 19     أمهية االستماع. 

 20 مراحل االستماع. 
 21 مهارات االستماع. 



 
 

ت االستماع.   21 صعو
 22 الكالم.  احملور الثاين:

 22 مفهوم الكالم.

 22 أمهية الكالم. 
 23 أهداف الكالم.

 24 أنواع الكالم. 

ت الكالم.  25 صعو
لكالم.   25 عالقة االستماع 

 27 : التعلم عن بعد.املبحث الثاين
 27 مفهوم التعلم عن بعد.

 28 السمات املميزة للتعلم عن بعد.
 29 عناصر منظومة التعلم عن بعد.

ت تعلم اللغة عن بعد.  30 غا

 31 أنواع التعلم عن بعد.
 31 بعد يف تعليم اللغة.املعايري العلمية والرتبوية الستخدام التعلم عن 

 33 مميزات تعلم اللغة عن بعد.
 33 أدوات التعلم عن بعد.

 34 مشكالت تعلم اللغة عن بعد
 36 منهجية الدراسة.  الفصل الثاين:

 50 عرض النتائج ومناقشتها.  الفصل الثالث:
 52 إجابة السؤال األول من الدراسة. 

 56 إجابة السؤال الثاين من الدراسة. 
 61 اخلتام.

 67 املراجع. 



 
 

 

 فهرُس اجلداول 

 الصفحة املوضوع  م.
 13 تلخيص للدراسات السابقة تبًعا للمنهج، واألداة، والعينة.  ۱
نسبة العينة من متعلمي اللغة العربية يف معهد تعليم اللغة العربية يف   ۲

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية للمستوى الثالث والرابع.
39 

توضيح للفقرات اليت مت أخذها من الدراسات السابقة، وسبب   ۳
ا.   األخذ 

39 

لدرجة الكلية له.  ٤  46 معامالت ارتباط فقرات كل حمور 
لدرجة الكلية لالستبانة.  ٥  47 معامالت ارتباط كل حمور 
 48 قيم معامالت الثبات حملاور االستبانة.  ٦
 52 املوافقة.املتوسط احلسايب ودرجة  ٧

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات  ٨
م يف مهارة فهم   ت أفراد العينة حول تصورا املعيارية الستجا

 املسموع. 

52 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات  ٩
ت أفراد العينة حول  م يف مهارة الكالم. املعيارية الستجا  تصورا

56 

  



 
 

 فهرس األشكال 

 م. الشكل الصفحة
ا األولية قبل عرضها على  42 االستبانة يف صور

 احملكمني.
۱ 

ا النهائية بعد حتكيمها.  46  ۲ االستبانة يف صور
  


