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 بغيرهاتقويم  سلسلة كنوز  لتعليم اللغة العربية للناطقين 
 في ضوء المدخل التواصلي

 الباحثة: إميان بنت سعد بن حممد اخلويطر
 

 ملخص الدراسة
كنوز  استهدفت الدراسة احلالية حتديد معايري املدخل التواصلي اليت جيب توافرها يف سلسلة    

، مث تقومي السلسلة يف ضوء تلك املعايري، وقد حتددت لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
 مشكلة البحث يف األسئلة اآلتية:

للناطقني لتعليم اللغة العربية  سلسلة كنوزفرها يف اما املعايري التواصلية الواجب تو   -
 ؟ بغريها

لمعايري التواصلية ل للناطقني بغريهالتعليم اللغة العربية  استيفاء سلسلة كنوز مدى ما  -
 فرها ؟االواجب تو 

ولتحقيق ما هتدف إليه الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي لتقومي سلسلة    
حيث تكونت السلسلة من ستة كنوز يف ضوء املعايري اليت ينبغي أن تتوافر يف تلك السلسلة. 

كتب، ينقسم كل كتاب إىل ثالث وحدات، كل وحدة تضم عشرة دروس. ومتثلت أداة 
يري املدخل التواصلي الالزمة يف كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، يف قائمة معاالدراسة 

إذ  ،االطالع على أدبيات الدراسة واملصادر واملراجع ذات الصلة باملعايري التواصلية خالل من
تعليم اللغة العربية ل( فقرة من املعايري التواصلية الواجب توافرها يف سلسلة كنوز 47) تضمنت

وبعد  ( حمكما  13بغريها، مث ُعرضت القائمة على عدد من احملكمني، وكان عددهم )للناطقني 
 تقومي يف اُستخدمت اليت األداة وهي حتليل، صيغة بطاقةأن ُحكِّمت القائمة ُصمِّمت يف 

 .للناطقني بغريها العربية اللغة لتعليم كنوز سلسلة
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وقد ُحلِّلت السلسلة من قبل الباحثة، واسُتخرجت معامل الثبات بني التحليلني باستخدام    
 (، واسُتخدمت التكرارات والنسبة املئوية.Holstiمعادلة هولسيت )

وأظهرت نتائج الدراسة أن سلسلة كنوز لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها تفتقر إىل معايري    
 يث أوضحت النتائج أن املعايري التواصلية من حيث: املدخل التواصلي، ح

 %(،.41.7اهلدف من تدريس السلسلة، متوافرة بنسبة ) -
 %(.43.5حمتوى السلسلة، متوافرة بنسبة ) -
 %(.45.8مهارات التواصل اللغوي، متوافرة بنسبة ) -
 %(.35.1القواعد والتدريبات اللغوية، متوافرة بنسبة ) -
 %(.10.4ية، متوافرة بنسبة )التفاعالت واألنشطة الوظيف -
 %(.29.7التقومي، متوافرة بنسبة ) -
 ، منها: التوصيات من جمموعةقدَّمت الدراسة  النتائج لتلك ووف قا
  العمل على تضمني املعايري التواصلية اليت توصلت إليها الدراسة يف سلسلة كنوز لتعليم

 اللغة العربية للناطقني بغريها.

 هذه الدراسة من نتائج يف بناء برامج تعليمية تتوافر فيها  االستعانة مبا أسفرت عنه
 املعايري التواصلية.

 .تنظيم دورات تدريبية للمعلمني، هبدف تطبيق مفاهيم املدخل التواصلي 
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Evaluation of  KONOZ Educational Series of Teaching 

Arabic For The Non-Native Speakers in The Light of The 

Communicative Approach 

Researcher: Eman Saad Mohammed Al-khowaiter 

Abstract:  

   This study aimed to determine the standards of the communicative 

approach  that must be met in  KONOZ educational  series  of teaching the 

Arabic language for the non-native speakers and then evaluating the series 

in the light of these  standards. 

   The research problem was determined in the following questions: 

-What is the communicative  standards should be available in KONOZ 

series of teaching Arabic for the non-native speakers?  

-To what extent does KONOZ  series was successful in meeting   the  

required communicative standards ? 

  To achieve these objective, the researcher used the analytical descriptive 

approach to evaluate KONOZ  series in the light of the standards that 

should be available in that series. The series consists of six books, each 

book is divided into three units, each unit includes ten lessons. The study 

tool was included in the list of communicative approach standards required 

in the books of teaching Arabic  for the  non-native speakers through 

reviewing  the literature and references related to communicative standards. 

(47) items of the communicative standards that must be available in 

KONOZ series of teaching Arabic for the non-native speakers has been 

calculated, the list was presented to a number of arbitrators, the number of 

arbitrators  was (13) then the list was converted to an evaluation card.  

  The series was analyzed by the researcher. The stability coefficient factor 

was extracted between the two analyzes using the Holistic equation. The 

series was analyzed also by using frequency and percentage. 

  The results of the study showed that KONOZ series of  teaching Arabic 

for  the non-native speakers was lacked the standards of the communicative  
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approach. The results showed that the following  communicative  

standards:  

- The objective  from  teaching the series was met in (41.7%). 

- Series content, was met in (43.5%). 

- Language communication skills were met in (45.8%). 

-Grammar and language exercises, was met in (35.1%). 

- Interactions and functional activities, was met in (10.4%). 

- Evaluation, was met in (29.7%). 

  Finally, the study proposed a number of recommendations, the most 

important of which are: 

-To include the communicative  standards reached by the study in KONOZ 

series of teaching Arabic for the non-native speakers. 

-To utilize the results of this study in the establishing the educational 

programs that meet the standards of communicative  Approach. 

-To realize Defining the importance of the communicative approach in 

teaching. 

-To organize workshops for the teachers aiming to apply the concepts of 

communicative Approach. 
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 فهرس املوضوعات

 الصفحة رقم وعـــــــــــــــاملوض

 ب إهداء

 ج شكر وتقدير

 هـ باللغة العربية  ملخص الدراسة
 ز باللغة اإلنجليزية ملخص الدراسة

 ط فهرس املوضوعات

 ل فهرس األشكال

 م فهرس الجداول 
 ن فهرس املالحق

 21-1 التمهيد
:

ا
 3 املقدمة. أوًل

ا:  5 أهمية الدراسة. ثانيا
ا:

ا
 5 اختيار املوضوع.  مسوغات ثالث

ا:  6 مشكلة الدراسة وتساؤالتها. رابعا
ا:  8 أهداف الدراسة.  خامسا
ا:  8 مجتمع الدراسة. سادسا
ا:  8 عينة الدراسة سابعا

ا:
ا
 9  حدود الدراسة. ثامن

ا:  9 املصطلحات. تاسعا

ا:   10 الدراسات السابقة.عاشرا
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 80-22 األول: اإلطار النظريالفصل 
 33-23 املبحث األول: التقويم:

 24 تمهيد
 25 . مفهوم التقويم .1
 26 التقويم. خصائص .2
 28 التقويم. أهمية .3
 29 التقويم. وظائف .4
 31 . تقويم املنهج أهداف .5
 32 املنهج. تقويم أسباب .6

 80-34 املبحث الثاني:  املدخل التواصلي:
 35 ومفهومه.نشأة املدخل التواصلي  .1
 44 أسس املدخل التواصلي. .2
 49 خصائص املدخل التواصلي. .3
 50 مهارات املدخل التواصلي. .4
 59 نظريات التواصل اللغوي واملدخل التواصلي. .5
 67 الكفاية التواصلية.  .6
 76 التواصل بين املدخل والطريقة. .7
 78 املدخل بين االتصال والتواصل. .8

 93-81 و إجراءاهتا الفصل الثاني: منهجية  الدراسة

 83 منهج الدراسة. .1

 83 مجتمع الدراسة. .2

 83 عينة الدراسة. .3

 85 أداة الدراسة. .4
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 89 إجراءات التحليل. .5

 91 صدق أداة الدراسة.  .6

 91 ثبات أداة الدراسة. .7

 92 إجراءات تطبيق أداة الدراسة. .8

 93 أساليب املعالجة اإلحصائية.  .9

 وتفسريهاالفصل الثالث: نتائج الدراسة 
94-125 

  

 الفصل الرابع: خامتة الدراسة
126-169 

 128 نتائج الدراسة. .1

 130 التوصيات.  .2

 131 املقترحات. .3

 145-132 مراجع الدراسة:  -

: املراجع العربية
ا

 132 أوال

ا: املراجع االجنبية  144 ثانيا

 146 املالحق -
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 فهرس األشكال

 رقم الصفحة موضوع الشكل رقم الشكل
 21 الدراسات السابقة من حيث املنهج والعينة واألداة 1

 24 عناصر املنهج وارتباطها ببعض 2

 51 تكامل املهارات في املدخل التواصلي 3

 62 نموذج شانون وويفر 4
 64 عناصر عملية التواصل عند جاكبسون  5

 64 مفهوم جديد لوظائف اللغة لدى جاكبسون  6

 71 عند جونسون  التواصليةالكفاية نموذج  7

 75 أهم التطورات التاريخية ملكونات الكفاية التواصلية 8

 76 مكونات الكفاية التواصلية 9

 101 مدى توفر  محور الهدف من تدريس السلسلة  10

 104 مدى توفر  محور املحتوى في سلسلة كنوز  11

 109 مدى توفر  املهارات في سلسلة كنوز  12

 110 مدى توفر  محور مهارات التواصل اللغوي في السلسلة  13

مدى توفر  محور القواعد والتدريبات اللغوية في سلسلة  14

 كنوز 
114 

مدى توفر  محور التفاعالت واألنشطة الوظيفية في  15

 سلسلة كنوز 
118 

 123 مدى توفر محور التقويم في سلسلة كنوز  16
 129 التواصلي في كل كتابمدى توفر  معايير املدخل  17

 129 مدى توفر معايير املدخل التواصلي في سلسلة كنوز  18
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 فهرس اجلداول

 رقم الصفحة موضوع اجلدول رقم اجلدول
 20-19 ملخص للدراسات السابقة  1

 36-35 أشكال التواصل اللغوي في القرآن الكريم 2
 84 توزيع عينة الدراسة 3

املئوية واملتوسط الحسابي ملدى التكرارات والنسب  4

 للناطقين العربية اللغة لتعليم  كنوز  سلسلة استيفاء

 حيث من توافرها الواجب التواصلية للمعايير بغيرها

 السلسلة تدريس من الهدف

100 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسط الحسابي ملدى  5

 للناطقين العربية اللغة لتعليم  كنوز  سلسلة استيفاء

 حيث من توافرها الواجب التواصلية للمعايير بغيرها

 املحتــــــــــوى 

103 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسط الحسابي ملدى  6

 للناطقين العربية اللغة لتعليم  كنوز  سلسلة استيفاء

 حيث من توافرها الواجب التواصلية للمعايير بغيرها

 اللغوي  التواصل مهارات

107-108 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسط الحسابي ملدى  7

 للناطقين العربية اللغة لتعليم  كنوز  سلسلة استيفاء

 حيث من توافرها الواجب التواصلية للمعايير بغيرها

 اللغوية. والتدريبات القواعد

113 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسط الحسابي ملدى  8

 للناطقين العربية اللغة لتعليم  كنوز  سلسلة استيفاء

 حيث من توافرها الواجب التواصلية للمعايير بغيرها

 الوظيفية واألنشطة التفاعالت

117 
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التكرارات والنسب املئوية واملتوسط الحسابي ملدى  9

 للناطقين العربية اللغة لتعليم  كنوز  سلسلة استيفاء

 حيث من توافرها الواجب التواصلية للمعايير بغيرها

 التـــقويــــم

121-122 

 

 فهرس املالحق

 رقم الصفحة موضوع امللحق رقم امللحق
 147 أداة الدراسة في صورتها املبدئية 1

 159 قائمة بأسماء املحكمين ألداة الدراسة 2

 162 أداة الدراسة في صورتها النهائية 3

 


