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 راسةالد   صلستخم
 

وهدف ؛ ةيغة العربية لغة اثنالل  لدى متعلمات  الص في  فاعل الت  تناول البحث موضوع 
غة العربية لغة اثنية، الل  لدى متعلمات  ،الص في  فاعل الت  إىل الوصول إىل قائمة معايري 

غة العربية لغة الل  راسة يف دروس تعليم الد  والكشف عن مدى تفاعل املتعلمات عينة 
 حدث، والقراءة، والكتابة. الت  اثنية، ممثلة يف دورس: االستماع، و 

ولتحقيق هذه األهداف أعدت الباحثة ؛ حليليالت  اتبعت الباحثة املنهج الوصفي 
، ومن مث أعدت الباحثة الص في  فاعل الت  ا إىل قائمة معايري استبانة توصلت عن طريقه

طبقتها الباحثة للكشف عن مدى تفاعل  ة،متثلت يف بطاقة املالحظ اليتأداة البحث 
 غة العربية لغة اثنية. الل  راسة يف دروس تعليم الد  املتعلمات عينة 

ت عينة البحث من غة العربية لغة اثنية، وتكونالل  متثل جمتمع البحث يف متعلمات 
للناطقات بغريها يف  ،غة العربيةالل  متعلمات املستوى األول "املبتدائت" يف معهد تعليم 

 ايض. الر  محن يف الر  جامعة األمرية نورة بنت عبد 
سبة املئوية، الن  استخدمت الباحثة جمموعة من املعادالت اإلحصائية، أمهها: 

خ. وبعد مجع البياانت، ومعاجلتها إحصائًيا، حنراف املعياري، ومعادلة ألفا كروابواال
 تائج، أمهها:الن  ومناقشتها، وتفسريها، توصلت الباحثة إىل 

غة العربية لغة الل  لدى متعلمات  الص في  فاعل الت  توصلت الباحثة إىل قائمة معايري  -
 ( معيارا. ٣٧اثنية، بلغ عددها )

غة العربية لغة اثنية يتم الل  راسة أن تفاعل املتعلمات يف دروس تعليم الد  كشفت  -
 بدرجة متوسطة. 
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 من، أمهها:  أوصى البحث توصيات عديدة
 ف، الص  ، ومهارات إدارة الص في  فاعل الت  تدريب املعلمات على مهارات  -
 عليمية متمركزة حول املتعلمات. الت  وأن تتم األنشطة  -

راسة على الد  راسات، منها: تطبيق الد  اقرتحت الباحثة أن يتم إجراء جمموعة من 
 املستوايت األعلى من املتعلمات. 
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Summary 

The research handled the topic of class interaction in the teachers 

of Arabic as second language, and aims at reaching list of standards of 

class interaction in the teachers of Arabic as second language, and 

exploration of the interaction of the teachers the sample of the study in 

the lessons of teaching of Arabic as second language represented in: 

listening, speaking, reading and writing. 

The researcher followed the descriptive analytical methodology. 

To achieve those objectives, the researcher prepared questionnaire 

through which the researcher concluded list of standards of class 

interaction. The researcher prepared research tool that was represented 

in scorecard applied by the researcher to explore the interaction of the 

teachers the sample of the study in the lessons of teaching Arabic as 

second language. 

The community of the research was represented in the teachers of 

Arabic as second language. The research sample consisted of the first 

level "junior" teachers in the institute of teaching of Arabic for non-

speakers at Princess Noura bint Abdulrahman University in Riyadh. 

The researcher used set of statistic equations including: 

percentage, standard deviation, Alfa Crobakh Equation. After 

collection, statistic treatment,  processing and interpretation of data: 

- The researcher concluded list of (37) standards of class 

interaction in the teachers of Arabic as second language. 

-  The study concluded that teachers interaction in the lessons of 

teaching of Arabic as second language is moderately done. 

The research provided many recommendations, including: training 

of teachers in the skills of class interaction, class management skills, 

and that learning activities focus on learners. 
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The researcher suggested that set of studies shall be conducted and 

shall include: application of the study to the higher levels of learners. 
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 ط .......................................................................... فهرس اجلداول

 ي .......................................................................... فهرس املالحق
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 فهرس اجلداول
 فحةالص   اجلدول عنوان اجلدول رقم

 ٦٠ .بطاقة املالحظة يف صورهتا األولية ١-٣

 63 .بات لتقدير ثبات بطاقة املالحظةالث  معامالت  ٢-٣

غة العربية كلغة اثنيـة يف الل  بطاقة املالحظة ملعايري تفاعل املتعلمات يف دروس تعليم  ٣-٣
 ٦٤ .هائيةالن  صورهتا 

 ٦٩ .غة العربية لغة اثنيةالل  لدى متعلمات  الص في  فاعل الت  قائمة معايري  ١-٤

 ٧٣ .سبة املئوية حبسب توزيعها على اجملاالتالن  عدد املعايري و  ٢-٤

ــفي  فاعــل الت  معــايري مــدى تــوافر  ٣-٤ مهــارة االســتماع لــدى متعلمــات  دروسيف  الص 
 ٨٠ .غة العربية لغة اثنيةالل  

حـــدث لـــدى متعلمـــات الت  يف دروس مهـــارة  الص ـــفي  فاعـــل الت  معـــايري مـــدى تـــوافر  ٤-٤
 85 .غة العربية لغة اثنيةالل  

غـة الل  يف دروس مهارة القـراءة لـدى متعلمـات  الص في  فاعل الت  معايري مدى توافر  ٥-٤
 91 .العربية لغة اثنية

غـة الل  يف دروس مهارة الكتابة لدى متعلمـات  الص في  فاعل الت  معايري مدى توافر  ٦-٤
 97 .العربية لغة اثنية
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 املالحق فهرس
 فحةالص   عنوان امللحق رقم امللحق

 ١٢٣ .غة العربية كلغة اثنيةالل  بطاقة املالحظة معايري تفاعل املتعلمات يف دروس تعليم  ١

 ١٢٦ .سالةالر  خطاب تسجيل  ٢

 ١٢٧ .خطاب تسهيل مهمة علمية ٣

غــة العربيــة للناطقــات بغريهــا يف الل  خطــاب تســهيل مهمــة وإفــادة مــن معهــد تعلــيم  ٤
 جامعة األمرية نورة.
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