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ح

التعريف بالمجلة:

خالد  امللك  جامعة  »جملة  باسم:  حمكمة  علمية  جملة  خالد  امللك  جامعة  تصدر   
للعلوم الرتبوية«؛ وهي جملة هتدف إىل إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس والباحثني من 
داخل اململكة أو خارجها لنشر أحباثهم العلمية األصيلة املكتوبة بإحدى اللغتني العربية أو 
اإلجنليزية يف العلوم الرتبوية، اليت مل يسبق نشرها، ومت االلتزام فيها بأخالق البحث العلمي 

واملنهجية العلمية املتعارف عليها. 
باملؤمترات  اخلاصة  والتقارير  العلمية،  البحوث  منها:  أبواب،  عدة  اجمللة  وتشمل 
والندوات وحلقات النقاش يف الرتبية عموًما، وملخصات الرسائل اجلامعية املتميزة اليت متت 

مناقشتها وإجازهتا، ومت التوصية بنشرها، وملخصات الكتب.

رؤية المجلة:

     الريادة يف نشر البحوث العلمية احملكَّمة فـي العلوم الرتبوية، والسعي للتصنيف    
ضمن أشهر قواعد النشر العاملية.

رسالة المجلة:

    نشر البحوث العلمية احملكَّمة فـي العلوم الرتبوية وفق معايري مهنية عاملية.

أهداف المجلة:

تهدف المجلة إلى أن:
1- تصبح ذات ريادة وتصنيف متميز ومعامل تأثري عاٍل حملًيا وإقليمًيا وعاملًيا. 

2- تكون مرجًعا علمًيا للباحثني فـي العلوم الرتبوية.
3- تليب حاجة الباحثني حملًيا، وإقليمًيا، وعاملًيا يف نشر البحوث يف العلوم  الرتبوية.

4- تسهم يف نشر البحوث الرتبوية ذات األصالة اليت تساعد يف تطوير اجملتمع وتقدمه.
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الشروط، والقواعد، والتعليمات، والحقوق، واإلجراءات الخاصة 
بالنشر في المجلة:

أوًل: الشروط والقواعد اخلاصة ابلنشر يف اجمللة:
اخللو من األخطاء  العلمي، مع  والتوثيق  الفكرة واألسلوب واملنهج  1- اجلودة يف 

اللغوية والنحوية.
2- أن يسهم البحث يف تنمية الفكر الرتبوي وتطوير تطبيقاته حملًيا أو عربًيا أو عاملًيا.

3- أن يقع البحث ضمن أحد جماالت العلوم الرتبوية.
الفكرية،  امللكية  العلمي، وحقوق  البحث  بأخالق  حبثه  الباحث يف  يلتزم  أن   -4

وبالشروط والقواعد اخلاصة بالنشر يف اجمللة.
5- ال تتم كتابة اسم الباحث أو الباحثني فـي منت البحث صراحًة، أو بأي إشارة 
تكشف عن  هويته أو هويتهم، وميكن استخدام كلمة الباحث أو الباحثني بداًل من ذلك. 
6- اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط، وال تعرب 

  بالضرورة عن رأي اجمللة.  
7- ينظم البحث وفق التايل: 

أ( البحوث التطبيقية: 
البحث، ومدى  احلاجة  إليه،  بعرض طبيعة  تبدأ  الباحثون مقدمة  أو  الباحث  يورد 
ختصيص  عنوان  مدمج  دون  بشكٍل  السابقة  الدراسات  متضمنًة  ومتغرياته،  ومسوغاته، 
فرعي هلا. ويلي ذلك استعراض مشكلة البحث، مث حتديد أهدافه، وبعد األهداف تورد 
جمتمع  البحث،  على:  مشتملًة  البحث؛  منهجية  تعرض  مث  فروضه.  أو  البحث    أسئلة 
وعينته، وأدواته،  وإجراءاته، متضمنًة كيفية حتليل بياناته. مث تعرض  نتائج البحث ومناقشتها 

وتفسريها،  والتوصيات املنبثقة عنها.
ب(   البحوث النظرية: 

يورد الباحث أو الباحثون مقدمًة ميهد فيها للفكرة املركزية اليت يناقشها   البحث، مبيًنا 
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فيها: أدبيات البحث، وأمهيته، وإضافته العلمية إىل جماله. مث  يعرض  منهجية حبثه، ومن 
مث يـَُقسَّم البحث إىل أقسام على درجة  من الرتابط  فيما بينها، حبيث يعرض فـي كل منها 
فكرة حمددة تكوِّن جزًءا  من الفكرة املركزية  للبحث. مث خيتم البحث خبالصة شاملة متضمنًة 

أهم  النتائج اليت خلص إليها  البحث.  
ج( يف كال النوعني من البحوث:

توضع قائمة  املراجع فـي هناية البحث باتباع أسلوب التوثيق  املعتمد فـي اجمللة. 
1- أن يكون التوثيق يف منت البحث وقائمة املراجع وفق نظام مجعية علم النفس 

األمريكية (APA) اإلصدار األخري.
رومنة1  (Romanization /Transliteration)توثيق  أو  برتمجة  الباحث  يلتزم   -2
املقاالت املنشورة فـي الدوريات العربية الواردة فـي قائمة املراجع العربية )مع اإلبقاء عليها 

فـي قائمة املراجع العربية(، وفًقا للنظام التايل:
أ( إذا كانت بيانات املقالة املنشورة باللغة العربية الواردة فـي قائمة املراجع )اليت تشمل 
اسم، أو أمساء املؤلفني، وعنوان املقالة، وبيانات الدورية( موجودة باللغة اإلجنليزية فـي أصل 
الدورية املنشورة هبا، فتكتب كما هي فـي قائمة املراجع، مع إضافة كلمة (In Arabic) بني 

قوسني بعد عنوان الدورية.
ب( إذا مل تكن بيانات املقالة املنشورة باللغة العربية موجودة باللغة اإلجنليزية فـي أصل 
الدورية املنشورة هبا، فيتم رومنة اسم، أو أمساء املؤلفني، متبوعة بسنة النشر بني قوسني، مث 
يتبع بعنوان املقالة إذا كان متوافراً باللغة اإلجنليزية فـي أصل املقالة، وإذا مل يكن متوافراً فتتم 
ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية، مث يتبع باسم الدورية اليت نشرت هبا املقالة باللغة اإلجنليزية إذا 
كان مكتوباً هبا، وإذا مل يكن مكتوباً هبا فيتم ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية. مث تضاف كلمة 

(In Arabic) بني قوسني بعد عنوان الدورية.

ج( توضع قائمة باملراجع العربية بعد املنت مباشرًة، مرتبة هجائًيا حسب االسم األخري 
)1( يقصد بالرومنة: النقل الصويت للحروف غري الالتينية إىل حروف التينية، متكِّن قراء اللغة اإلجنليزية من قراءهتا، أي: 

حتويل منطوق احلروف العربية إىل حروف تنطق باإلجنليزية(.
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للمؤلف األول، وفقاً ألسلوب التوثيق املعتمد فـي اجمللة.
د( يلي قائمة املراجع العربية، قائمة املراجع اإلجنليزية، متضمنًة املراجع العربية اليت مت 
ترمجتها، أو رومنتها، وفق ترتيبها اهلجائي )باللغة اإلجنليزية( حسب االسم األخري للمؤلف 

األول، وفقاً ألسلوب التوثيق املعتمد فـي اجمللة.
وفيما يلي مثال على رومنة بيانات املراجع العربية:

اجلرب، سليمان. )1991م(. تقومي طرق تدريس اجلغرافيا ومدى اختالفها باختالف 
العربية  باململكة  املتوسطة  املرحلة  فـي  وختصصاهتم  وجنسياهتم  املدرسني  خربات 

السعودية. جملة جامعة امللك سعود ــ العلوم الرتبوية، 170 – 143 ،(1)3.
Al-Jabr, S. (1991). The evaluation of geography instruction and the variety 

of its teachingconcerning the experience, nationality, and the field of study at 

intermediate schools in the Kingdom of Saudi Arabia (in Arabic). Journal of 

King Saud University-Education sciences, 3(1), 143-170. 

اثنياً: تعليمات النشر يف اجمللة:
- يلزم تنسيق البحث تبًعا ملا يلي: 

1- ال يتجاوز البحث املقدَّم للنشر )30( ثالثني صفحة، ومبا ال يزيد عن )8000( 
مثانية آالف كلمة.

2- أن يتضمن البحث ملخصني: أحدمها باللغة العربية، واآلخر باللغة اإلجنليزية، بشرط 
أال يزيد أي منهما عن )250( كلمة، وأن يكتب كٌل منهما يف صفحة مستقلة، 

متبوًعا بكلمات مفتاحية ال تزيد عن مخس كلمات تعرب عن حماور البحث.
3- تكون أبعاد مجيع هوامش الصفحة )2.5( سم، ما عدا اهلامش األمين )3.5( سم، 

واملسافة بني األسطر والفقرات »مفرد”
4- اخلط املستخدم يف املنت للكتابة باللغة العربية (Traditional Arabic) حبجم )16(، 
العناوين  وتكون   ،)12( اإلجنليزية (Times New Roman) حبجم  باللغة  وللكتابة 
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.(Bold) الرئيسية يف اللغتني بولد
  (Traditional Arabic)5- يكون نوع اخلط املستخدم يف اجلداول واألشكال باللغة العربية
حبجم )12(، وباللغة اإلجنليزية (Times New Roman) حبجم )10(، وتكون العناوين 

.((Bold الرئيسية يف اللغتني بولد
 6- يلتزم الباحث/ الباحثون يف البحوث املكتوبة باللغة العربية باستخدام األرقام العربية

( … ,3 ,2 ,1)  فـي مجيع ثنايا البحث.

7-يكون ترقيم صفحات البحث يف منتصف أسفل الصفحة، ابتداًء من صفحة امللخص 
العريب مث امللخص اإلجنليزي وحىت آخر صفحة من صفحات البحث ومراجعه.

8- توضع قائمة باملراجع العربية بعد املنت مباشرة، مرتبة هجائًيا حسب االسم األخري 
التوثيق  للمؤلف األول، يليها مباشرة قائمة املراجع األجنبية، وذلك وفًقا ألسلوب 

املتبع يف اجمللة.
اثلثاً: حقوق اجمللة وحقوق الباحث أو الباحثني:

1- تقوم هيئة حترير اجمللة بالفحص األويل للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو االعتذار 
عن قبوله حىت تنطبق عليه شروط النشر، أو رفضه دون إبداء األسباب. 

2- تنتقل حقوق طبع البحث ونشره إىل اجمللة عند إشعار الباحث بقبول حبثه للنشر، وال 
جيوز نشره فـي أي   منفٍذ آخر ورقًيا أم إلكرتونيا، دون احلصول على إذن كتايب من 

رئيس هيئة التحرير.
إبالغهم  إبالغه/  بعد  البحث  لسحب  بطلب  التقدم  الباحثني  للباحث/  حيق  ال   -3

بوصول البحث إىل اجمللة. 
4- هليئة التحرير  احلق  فـي ترتيب البحوث املقدمة عند النشر العتبارات فنية.

5- هليئة التحرير احلق يف اختصار أو إعادة صياغة بعض اجلمل والعبارات ألغراض الضبط 
اللغوي ومنهج التحرير.

6- يبلغ الباحث بعدم قبول حبثه بناًء على تقارير احملكمني دون إبداء أسباب.
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7- ترسل نسخة إلكرتونية للباحث/الباحثني من العدد املنشور فيه حبثه/حبثهم، ونسخة 
إلكرتونية أيًضا ملستلة البحث.

رابًعا: إجراءات النشر يف اجمللة:
والقواعد  للشروط  طبًقا   (PDF) وبصيغة    (word) بصيغة  إلكرتونًيا  البحث  إرسال   -1
والتعليمات اخلاصة باجمللة واملذكورة أعاله، ويرفق مع البحث سرية ذاتية للباحث/ 

الباحثني؛ إن كانت مراسلته/ مراسلتهم اجمللة هي األوىل هلم.
http://www.jes.kku.edu. 2- إرسال البحث إلكرتونًيا من خالل موقع اجمللة اإللكرتوين

.jes@kku.edu.sa أو عرب الربيد اإللكرتوين للمجلة sa ،

3- أن يوقع الباحث/الباحثون إقرارًا يفيد   أن البحث مل يسبق نشره، وأنه غري مقدم ولن 
يقدم للنشر فـي جهة أخرى حىت  تنتهي  إجراءات حتكيمه ونشره فـي اجمللة، أو رفضه، 

وأنه غري مستل من أية دراسة أيًا كان نوعها.
4- إشعار الباحث عرب الربيد اإللكرتوين باستالم حبثه خالل مخسة أيام من تاريخ إرساله 

للمجلة.
أو  األويل  للفحص  اجتياز حبثه  للتحكيم يف حال  البحث  بإرسال  الباحث  إشعار   -5

إعادته للباحث يف حال رفضه.
6- إرسال البحث املقدم للنشر- يف حال اجتيازه للفحص األويل- إىل حمكمنيِّ من ذوي 
االختصاص يتم اختيارمها بسرية تامة، وذلك لبيان مدى أصالته وجدته وقيمة نتائجه 

وسالمة طريقة عرضه ومن مث مدى صالحيته للنشر.
7- بعد التحكيم، ترسل تقارير احملكمني للباحث/ الباحثني إلجراء التعديالت اليت أوصى 

هبا احملكمون.
8- بعد عمل التعديالت، يعاد إرسال النسخ األصلية للبحث والنسخة املعدلة على الربيد 

اإللكرتوين للمجلة ملراجعة البحث يف صورته النهائية من هيئة التحرير.
9- إشعار الباحث بقبول حبثه للنشر إلكرتونًيا على موقع اجمللة.

http://www.jes.kku.edu.sa
mailto:jes@kku.edu.sa
http://www.jes.kku.edu.sa


جملة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد 31، العدد )2( ،  ديســمرب  2020 م .

ن

مقدمة العدد

   احلمد هلل الذي علم ابلقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، أمحده محد الشاكرين، 
وأثين عليه مبا هو أهله، والصالة والسالم على معلم الناس اخلري، وعلى آله وصحبه 

وكل من دعا بدعوته، واقتفى أثره إىل يوم الدين، أما بعد..
فقد مت - حبمد اهلل وفضله- اكتمال العد الثاين من اجمللد )31(، ديسمرب 2020م، 
ويطيب  خالد،  امللك  جبامعة  الرتبوية  اجمللة  إصدارات  من  1442ه  الثاين  ربيع  املوافق 
يل أن نقدم هذا العدد بني يدي قارئيه الكرام، وحيتوي هذا العدد على جمموعة متميزة 
تربوية خمتلفة، وقد تضمن هذا  والتجريبية يف ختصصات  الوصفية  الرتبوية:  البحوث  من 
العدد عشرة حبوث، تنوعت ما بني الوصفي والتجرييب، وقد تناول البحث األول: فاعلية 
استخدام اسرتاتيجية التعلم اخلدمي لتدريس الدراسات االجتماعية يف تنمية الوعي بالتنمية 
البحث  وتناول  متوسط،  الثالث  الصف  طالبات  لدى  االجتماعية  واملسئولية  املستدامة 
الثاين: دراسة االرتباط بني درجة اكتساب اللغة العربية )كلغة أم( واللغة اإلجنليزية )كلغة 
بنت عبد  نورة  األمرية  الرتبية جبامعة  لدى طالبات كلية  املتغريات  ببعض  ثانية( وعالقته 
الرمحن، أما  البحث الثالث فتناول: انعكاسات احلوكمة الرشيدة على جودة أداء اجلامعات 
السعودية )رؤية مقرتحة(، وكان البحث الرابع عن: درجة ممارسة معلمات االقتصاد املنزيل 
الرتبويات  واملشرفات  املدارس  قائدات  نظر  وجهة  من  والعشرين  احلادي  القرن  ملهارات 
باملرحلة الثانوية مبحافظة بيشة، وتناول البحث اخلامس: أثر استخدام اسرتاتيجية النمذجة 
لتدريس الرياضيات يف تنمية التفكري التوليدي وحل املسائل اللفظية لدى طالب املرحلة 
املتوسطة مبدينة جنران، كما كان البحث السادس عن: أثر برنامج تدرييب على معرفة طالب 
السابع:  البحث  وتناول  تيباك«،  واحملتوى »إطار  التدريس  مع  التقنية  دمج  الرتبية  كلية 
درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة امللك خالد للفصول االفرتاضية يف 
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س

التدريس يف ظل جائحة كورونا وعالقته مبهارات التدريس اإلبداعي، وكان  البحث الثامن 
عن:  برنامج تعليمي قائم على نظرية معاجلة املعلومات لتدريس اللغة اإلجنليزية وأثره على 
تنمية مهارات التواصل الشفهي وخفض قلق التحدث لدى طالب الصف الثالث الثانوي، 
وجاء البحث التاسع عن: تقومي حمتوى منهج علم األحياء باملرحلة الثانوية يف ضوء جماالت 
اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، وأخريًا تناول البحث العاشر: تقييم برامج 
تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء املعايري العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة 

نظر معلمي الرتبية اخلاصة. 
هذه  تكون  وأن  املتخصصة،  ببحوثه  تربوية  فائدة  ذا  العدد  هذا  يكون  أن  ونأمل 
البحوث مرجعية متخصصة يستعني هبا الباحثون يف التخصصات الرتبوية املختلفة، كما 
نأمل أن يستمتع القارىء الكرمي باالطالع على حبوث العدد، وحنن نسعد  بإبداء الرأي 
مبا  منها، واألخذ هبا؛  اجلميع، ونعمل -  جاهدين- على االستفادة  واملالحظات من 

يسهم يف االرتقاء مبجلتنا الرتبوية العريقة.
ويف اخلتام، ال يسعين إال أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير والعرفان لألساتذة احملكمني 
الرتبوية  اجمللة  اختاروا  الذين  الباحثني  املختلفة، وكذلك  التخصصات  العدد من  لبحوث 
جبامعة امللك خالد لنشر حبوثهم، ونأمل أن نكون قد وفقنا يف تقدمي اإلسهامات الرتبوية 
والتيسريات اإلجرائية املناسبة هلم؛ مبا ينفع الباحث، ويفيد البحث ويثريه. كما ال يفوتين 
أن أشكر أعضاء هيئة حترير اجمللة الرتبوية؛ ملا يقدمونه من جمهود مثمر وتعاون كبري؛ أسهم 

يف إخراج هذا العدد هبذا الشكل الالئق باجمللة، واهلَل نسأل التوفيق والسداد.

رئيس هيئة التحرير
  د. مفرح بن سعيد آل كردم 
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اأبحاث العدد



دراسة االرتباط بين درجة اكتساب اللغة العربية )كلغة أم( واللغة اإلنجليزية
 )كلغة ثانية( وعالقته ببعض المتغيرات  لدى طالبات كلية التربية

 بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

مت استالم البحث بتاريخ: 23/ 12/ 2019م - قبل البحث بتاريخ: 26/ 4/ 2020م
مستخلص البحث:هدف البحث إىل قياس االرتباط بني درجة اكتساب اللغة العربية )كلغة أم( واللغة 
اإلجنليزية )كلغة ثانية( وعالقته ببعض املتغريات لدى طالبات جامعة األمرية نورة، ولتحقيق ذلك اهلدف استخدم 
املنهج الوصفي االرتباطي، وُصممت أداتا البحث، ومها: اختبار قواعد اللغة العربية واختبار قواعد اللغة اإلجنليزية، 
وتكوَّن كلٌّ منهما من )100( فقرة من منطي االختيار من متعدد والصواب واخلطأ. مثَّ طُبق على عينة البحث 
وعددها )488( طالبة. وكشفت الدراسة عن الضعف يف اكتساب قواعد اللغتني العربية واإلجنليزية على حدٍّ سواء 
لدى العينة: فقد بلغت املتوسطات احلسابية )48.63( لدرجات الطالبات املعلمات يف اختبار قواعد اللغة العربية 
للتخصصات املختلفة. وبلغت املتوسطات احلسابية )35.77( لدرجات الطالبات املعلمات يف اختبار قواعد 
اللغة اإلجنليزية. كما كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية طردية بقوة متوسطة بني درجات الطالبات يف اختبار 
مهارات قواعد اللغة العربية ودرجاهتنَّ يف اختبار مهارات قواعد اللغة اإلجنليزية. وأكدت النتائج إمكانية التنبؤ بدرجة 
اكتساب الطالبات يف اللغة العربية من خالل درجة اكتساهبنَّ للغة اإلجنليزية. كما كشف اختبار (Scheffe) عن 
اجتاه الفروق لصاحل ختصص الطفولة املبكرة يف اختبار اللغة العربية، بينما كانت الفروق لصاحل ختصص الرتبية اخلاصة 
يف اختبار اللغة اإلجنليزية. وأوصت الباحثتان بتبين مؤشرات النتائج الدالة على أن العالقة بني اكتساب اللغة الثانية 
بناًء على قواعد اللغة األم هي عالقة طردية إجيابية؛ مما يدعم االهتمام بتعلُّم اللغة األم واكتساب مهارهتا. وضرورة 
احلرص على بناء تصورات إجيابية عن العالقة بني اكتساب اللغتني األم والثانية من خالل فهم التكامل بينهما يف 
مراحل النمو واالكتساب وصواًل إىل النضج والتمكُّن. كما اقرتحت الباحثتان أن ُتدرس العالقة بني مستويات 

الفهم القرائي للغة العربية )كلغة أم( واللغة اإلجنليزية )كلغة ثانية(.
الكلمات املفتاحية: اكتساب اللغة العربية –اكتساب اللغة اإلجنليزية –اللغة األم –اللغة الثانية–طالبات 

كلية الرتبية.  

د. أمساء شايع الشعيفان د. أمامة حممد الشنقيطي
  أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية املساعدأستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية املشارك

جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحنجامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن
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 Study the correlation between the degree of Arabic language acquisition 
 (as a first language), English (as a second language), and its relationship 

 to some variables among students of the College of Education at 
Princess Nourah Bint AbdulRahman University

Abstract:This study aimed to examine the relationship between Arabic language 
(first language) and English (second language) according to assigned variables among 
students at the Faculty of Education at Princess Nourah bint Abdulrahman University. This 
goal was achieved by using the descriptive correlation method to analyze the results of 
two exams for both languages containing 100 questions. The test was administered to 
488 students at the Faculty of Education. The data showed that the mean for students’ 
grades in the test of Arabic grammar for different disciplines was (48.63) and the mean of 
students’ grades in the test of English grammar for different disciplines was (35.77). The 
Scheffe test was utilized to detect the difference between the degree of acquisition among 
students, which was in favor of early childhood education students in the Arabic test, and 
special education students in the English test. The researchers recommended adopting the 
results as a positive indicator of the relationship between acquiring a second language 
and the first language, supporting the focus on acquiring the first language in relation to 
acquiring the second language. It also calls for the need to build positive perceptions of the 
acquisition of the first language and the second language by understanding the 
complementary nature of acquiring both languages in different stages of growth and 
language maturity achievement. The researchers also suggested examining the relationship 
between first and second language acquisition in relation to reading comprehension levels.
Keywords: Arabic language acquisition, English language acquisition, first language, 
second language, faculty of Education students.
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 مقدمة البحث: 
الفكرية، واألدبية، والعلمية، ومما   بكوهنا انقلة الدين اإلسالمي والرتاث العريب، وبثروهتااللغة العربية    ميز هللا     

 ارتباطها ابلقرآن الكرمي كان سببا رئيسا يف حفظها من االنداثر. ال شك فيه أن  
ا رمي واحلديث النبوي الشريف، وإلمجاع اللغويني على أهنوترجع أمهية اللغة العربية إىل كوهنا لغة القرآن الك    

ب الفنون واآلداب كافة؛ فكانت بذلك لغة احلضارة والنهضة. متتلك كل مقّومات اللغة القادرة على استيعا
 ( 80,   2016)العويضي والشنقيطي ، 

العال       يف  متعددة  شعوب  لدى  النتشارها  العاملية  بصفة  العربية  اللغة  اتسمت  ابلدين   . كما  والرتباطها 
دينية هي اللغة العربية. وأصبحت لغتهم ال   ؛سالم ملناطق كثري يف الكرة األرضيةاإلسالمي فقد دخلت مع اإل 

 ( 14،   2005)رسالن  
 ،اجملتمعات العربية اليوميف  لدى الناطقني ابللغة العربّية من أبنائها  ويذكر الباحثون أن ظاهرة الضعف اللغوي  

تحوالت اجتماعّية وأحاديثهم؛ نتيجة لاملمارسات احلياتية يف كتاابهتم  ث والدراسات، بل و الذي تكشفه البحو 
 ( 9، 2010)عبد الباري،كبرية. وثقافّية  
مما   اليوم، هيمن استخدام اللغة اإلجنليزية على كافة اجملاالت العلمية واألعمال يف كثري من دول العال  وقد      

الر  تعّلمها  زاد أعداد  الدراسة لبعض اويف جامع.  ابستمراراغبني يف  اللغة اإلجنليزية هي لغة  العربية تكون  تنا 
كما شهدت السنوات األخرية ارتفاعا ملحوظا يف عدد معاهد ،  التخصصات كالطب واهلندسة وعلوم احلاسب

 ( 3،  2004رف، تعليم اللغة اإلجنليزية وخاصة تلك اليت يفتتحها املركز الثقايف الربيطاين )اجل
بعض التخصصات، تدريس    وتعّد اللغة اإلجنليزية اللغة الثانية يف اململكة العربية السعودية، خاصة وأهنا لغة      

العربية   اململكة  يف  العمل  قطاعات  من  مهمة  قطاعات  والعمل يف  املمارسات  ولذاولغة  أصبح   السعودية؛ 
ل الشباب عليها وحرص ؛ مما زاد من إقبالدراسة أو التوظيفاكتساهبا عامال أساسيا يف املفاضلة على مقاعد ا

األسر على اكتساب أبنائهم هلا دفع ببعض األسر على املواظبة على إرسال أبنائهم إىل الدول الناطقة ابللغة 
 ( 51هـ ، 1429؛ العّمار ،  3،  2004)اجلرف ،  اإلجنليزية لتعلمها من بلدها األم.

ة اإلجنليزية يضعف درجة االعتزاز ابللغة العربية لدى لغالتعلم  قتصار على  ويرى بعض الباحثني أن اال      
أوصت    أبنائها، فقد  هنا  الشباببضرورة  الدراسات  ومن  استخدام  عند   تعزيز  العربية  أحباثهم   للغة  كتابة 

 2014. )العويضي والشنقيطي ،جوانب احلياة التقنية والعلميةلسد النقص وحتقيق إجنازات يف    ودراساهتم؛
،58 ) 
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حنو تعّلم اللغة اإلجنليزية، والنسبة املثلى لتعليمها   الشباب  دراسة توجهاتب من البحوث    العديد   اهتمت   كما      
املعلمني وقدرات املدارس واستخدام التقنية.   العوامل: كمهاراتبني املواد األخرى، وعالقة اكتساهبا ببعض  

 ( 188، م  1989؛ الشمري،  4م، 2004)اجلرف ،
 : بحثمشكلة ال

من األحباث العربية قضية االهتمام بفصاحة اللغة العربية املستعملة يف التواصل احلايل بني   عديد  تناولت         
النشاط والقوة   األمم، وهي مرحلةمتثل استمرارية    الشباب؛ لكوهنااهتمامها على فئة    تّكز ور   .فئات اجملتمع 

اإلنسان البدنية   عضواً  عند  جيعله  ما  مشر ،  يف  فاعاًل  نشطاً  لألّمة.  اجيابياً،  املستقبلية  احلياة  )العويضي وع 
 ( 16م,2016والشنقيطي ،

تمثل ياهتمام ابللغة العربية    قلة  عن -م(  2003دراسة أبو العينني )ك -وقد أسفرت بعض تلك األحباث      
 اليومية واجملالت. والصحف    فازويف التلاللهجات العامّية يف اإلعالانت  و اللغات األجنبية    التحريف، وتغليبيف  

مما يتطلب ضرورة الكشف وجدان الشباب؛   تراجعت يف وأن قيمة االعتزاز ابهلوية العربية املنسوبة للغة العربية 
 . عن أسباب ذلك

التعليم حنو استخدام  يف دول عربية عدة  اجتاهات الشباب    للكشف عن (  م2004رميا اجلرف )ل  ويف دراسة     
وضعف اهتمام   احلياة،  جوانبغل اللغة اإلجنليزية يف  عن تغلنتائج  ال  فقد أظهرت   اإلجنليزيةو   للغتني: العربية

 اللغوية، والتخطيط، والتعريب، والتأليف، مما يعزز املخاوف السياسة    ايت:ابللغة العربية على مستو الشباب  
 التعليم.من اضمحالل دور اللغة العربية يف  

العتزاز ابللغة العربية يف قيمة اتدين    ،( عنم2014)والشنقيطي    كل من: العويضيكما كشفت دراسة       
يعكس ضعف قيام   البحث؛ مماحمور عاملية اللغة العربية وقدرهتا على أن تكون لغة العلوم والتقنية لدى عينة  

موسها اللغوي والثري القادر على تلبية اللغة، وقازااي هذه  م  الكشف عن  اإلعالم والتعليم والرتبية يفاملؤسسات  
كتسيب ممتجيد الدالة على  املؤسسات الرتبوية  بعض املمارسات يف  إضافة إىل    ديث؛حل امتطلبات العصر    كافة

 ( 13)ص األخرى.  اللغات  
تصورات الشباب اجلامعي يف السعودية حيال استخدامهم اللغوي   ( أن2017وأظهرت دراسة احملمود )      

سياقات خمتلفة مع غلبة استخدام العامية   ام العربية الفصحى، والعربية العامية، واللغة اإلجنليزية يف تظهر استخد 
ربية الفصحى. وغالبا ما يرتبط استخدام تنوع لغوي معني ابلسياق، وابملستوى االجتماعي. مث اإلجنليزية والع

 وأن التصوراتيفرتض أهنا للفصحى،  هيمنة العامية يف سياقات    أمهها:كما كشفت الدراسة عن نتائج من  
اق املعريف، والعاطفي، غري أهنا ل تكن كذلك يف السياق صحى متيل لإلجيابية يف السياملباشرة حيال العربية الف

النزوعي )الفعلي(. وأن تصورات املبحوثني حيال العربية العامية إجيابية يف السياق العاطفي والنزوعي )الفعلي(، 
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السياقات   يف كافة  فتتسم ابإلجيابية   اللغة اإلجنليزية  املعريف، أما متيل إىل السلبية يف السياق    غري أن التصورات
تظهر الدراسة غري املباشرة تفضيل اللغة اإلجنليزية على حساب العربية    وكذلك )املعريف، والعاطفي، والنزوعي(.  

 لعامية ابلسياق االجتماعي العفوي. الفصحى والعامية، وارتباط العربية الفصحى ابلرمسية، مع ارتباط ا
االجنليزية هي لغة التواصـل األوىل بني األفراد من خلفيات لغوية خمتلفة وأصـبح   لغةال  د وعلى الصـعيد اآلخر تع

نه من بني كل أربعة  إالدراســـــــــــــات  تثبتأحيث  عليه،متعارف   (English as Lingua Franca)مصـــــــــــــطلح  
 ((Crystal, 2003 .اإلجنليزيةأشخاص هناك شخص يتحدث اللغة 

عدد مســـــــــــتخدمي اللغة   أبن ) م2013(ربيطاين الرمسية لعام  كما كشـــــــــــفت إحصـــــــــــاءات اجمللس الثقايف ال    
ــية( ومن املتوقع أن  شــــــــخص )مليار    1.75لغة اثنية بلغ كاإلجنليزية كلغة أجنبية أو   ربع ســــــــكان الكرة األرضــــــ

  (British Council, 2013) (.2020)يصل العدد اىل مليارين يف عام  
ــراع  وترى البـــاحثتـــان أن النظر إىل العالقــة بني ال        نظرة تفتقر إىل  لغتني العربيـــة واإلجنليزيــة من زاويــة الصــــــــــــ

ب من الفهم الصـحيح لكيفية تطوير لغتهم سـواء األم  وحترم الشـبا اللغتني،املوضـوعية وتتجاهل واقع اسـتخدام 
 . اإلجنليزية( )اللغةأو الثانية    العربية( )اللغة
يف أثناء عملهما يف التدريس اجلامعي من تصــورات  ودفع إىل الشــعور كشــكلة الدراســة ما ملســته الباحثتان      
ــرورة تركيز االهتمـام عـل تعلم اللغـة اإلجنليزـية، وعـدم    ـلدى الطـالـبات حـيال عـدم أمهـية تعلم اللغـة العربـية، وضــــــــــــ

 وجود عالقة بني األمرين. 
 :  الرئيس  السؤال ولذا جتيب الدراسة احلالية عن

 ببعض املتغرياتوعالقـته   اثنـية(  )لغـةواللغـة اإلجنليزـية    أم(  )لغـةـية االرتـباط بني درجـة اكتســـــــــــــــاب اللغـة العرب  مـا
 لدى طالب اجلامعات السعودية؟

 التالية:األسئلة  وحاول البحث احلايل اإلجابة عن    
 بحث:أسئلة ال
ــاب الطالباتما درجة  .1 ــات املختلفة ملهارات قواعد  نورة يفاملعلمات جبامعة األمرية   اكتســـ ــصـــ التخصـــ

 ة؟اللغة العربي
ــاب الطالباتما درجة  .2 ــات املختلفة ملهارات قواعد  نورة يفاملعلمات جبامعة األمرية   اكتســـ ــصـــ التخصـــ

 اللغة اإلجنليزية؟
ــائيةهل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة  .3  اختبار مهارات  درجات الطالبات املعلمات يف بني  إحصــــــــــ

 يزية؟جنلاإلاختبار مهارات قواعد اللغة  ودرجاهتن يفقواعد اللغة العربية 
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خالل درجنهن يف   العربيــة منهــل ميكن التنبؤ بــدرجــة الطــالبــات املعلمــات يف اختبــار مهــارات اللغــة   .4
 اإلجنليزية؟اختبار مهارات قواعد اللغة 

ــ بني  إحصــــــــائيةهل توجد فروق ذات داللة  .5 اب الطالبات املعلمات ملهارات قواعد اللغة  درجة اكتســــــ
 اجلامعي؟للتخصص  تُعزى العربية  

ــائيةذات داللة  د فروقهل توج .6 الطالبات املعلمات ملهارات قواعد اللغة   درجة اكتســـــــاب بني  إحصـــــ
 اجلامعي؟للتخصص   تُعزىاإلجنليزية 

 البحث:فروض  
 حاول البحث احلايل التحقق من صحة الفروض:    

درجات الطالبات   ( بنيα≤ 0.05)مســــــــــــتوى  عند  إحصــــــــــــائيةال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة   .1
 اختبار مهارات قواعد اللغة اإلجنليزية. ودرجاهتن يفاللغة العربية    يف اختبار مهارات قواعد   املعلمات

متوســـــطات درجات الطالبات   ( بنيα≤ 0.05)مســـــتوى ال توجد فروق ذات داللة إحصـــــائية عند  .2
 للتخصص اجلامعي. تُعزىاملعلمات يف اختبار مهارات قواعد اللغة العربية  

متوســـــطات درجات الطالبات   ( بنيα≤ 0.05)مســـــتوى إحصـــــائية عند   ال توجد فروق ذات داللة .3
 للتخصص اجلامعي. تُعزىاملعلمات يف اختبار مهارات قواعد اللغة اإلجنليزية 

 بحث:أمهيـة ال
 النظرية:ألمهية ا -أ

لتعّلم حياول الكشف عن أمهية اكتساب قواعد اللغة العربية لتكون منطلقا  فعَّاال  فكرايّ  اإسهام بحثّد اليع     
يقّدم معلومات قّيمة لصـــــــّناع القرار يف رتاالت الرتبية والتعليم واإلعالم كا حيفأل هلذه األمة    أخرى، كمالغات  
 عديدة.ويساعد الشباب يف حتقيق طموحهم املهين والتعليمي واالنفتاح على لغات وثقافات  ولغتها،هويتها 

 :التطبيقية األمهية-ب
 كوهنا:يف   بحثال اهلذ تتمثل األمهية التطبيقية     
 األم،يف نوعه ألهنا تتبىن التوجه حنو إجياد عالقة توافقية بني تعليم اللغة الثانية يف ضوء اللغة  جديد   حبث -

 وتتبين مقرتحاهتا يف ضوء ذلك.
.العربية واإلجنليزية  الطالباتأمنوذجا تطبيقيا على إجراءات تقييم لغة  -
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 البحث:مصطلحات  
 اللغة:

، . )الزراداللغو  عليه؛ ومن هنا تســـــــمىالكالم غري املعقود   يعلى أن اللغة: وه  وابن منظوررجاين  جليتفق ا       
1990،21.) 

 التواصـــــــــــل بني الناس من األفكار أو التعبري عن الفكرةأبهنا العملية اليت يتم فيها  وتعّرف اللغة اصـــــــــــطالحا    
 (.5:  1997)بورو،  التدوين.أو    ابستخدام التحدث،

والنحوية، ويعمل  الصــرفية  الصــوتية،كســتوايته املختلفة   ترتبط  قواعد حتكمه  غة أيضــا أبهنا ن نظام ف اللوتعرّ    
 (.51-  50:  1997،  )السيد مرتابط و انسجام ظاهر   هذا النظام يف

أو   األوىل،قدرة خاصة على استقبال واستيعاب اللغة األم الفرد امتالك   أبهنا:عملية اكتساب اللغة وتعّرف    
 (43،  2010)املالحي،   .اللغة الثانية والتعاطي معها  كتسابا 

 قواعد اللغة:
القاف والعني والدال أصــــــــل أن    االســــــــتقرار والثبات، مثلما أشــــــــار إىل ذلك ابن فارستعين كلمة يف اللغة      

ي،  ر األزهلفظا، وخيتلف عنه يف املعىن حسـب ما يقتضـيه السـياق اللغوي ) يضـاهي اجللوس يقاس عليه،مطرد 
 (.108ص

ــاس يف اللغة مجع قاعدة وتطلق كذلك على والقواعد  : )َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت ، قال تعاىلاألســــــــــ
َياهَنُْم ِمنَ   (،َوِإمْسَاِعيلُ   ا أصــــــــــــوهلاأي قواعد الســــــــــــحب و   تقيمه،البناء اليت   عمدةأوتعين اْلَقَواِعِد(.   )فَأََتى هللاُ بـُنـْ

ــتعمال اجملازي،150ر، صمنظو   ن)اب ــتعمال احلريف للقاعدة انتقل إىل االســـــ فيقال بىن   (. وهذا املعىن يف االســـــ
 (.748)الوسيط، ص  قاعدة، ودل على االعتماد واألمهيةأمره على 

ينطبق على ميكن أن  حكم كلي  يف االســـــتخدام االصـــــطالحي أبهنا:عدة  القا(  1962الشـــــريف )  عرفوي     
 (.177)ص    أحكامها منه ه، وتستمد ت العالقة بااجلزئيات ذمجيع 
ــول تعّرف أحوال الكلمات   أبهنا: علموتعّرف قواعد اللغة العربية         واإلعراب،من حيث البناء    العربية،أبصـــــ

 (90  ،1994الغاليين، )اجلملة. يف    أو من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبها
ــة يف        ــة العربيـ ــد اللغـ ــذا البحـــثوتعرف قواعـ ــة  هـ ــا: رتموعـ ــد اليت تنتظم    أبهنـ لكالم العريب املكتوب االقواعـ

 ووظائف الكلمات.   املعىنودرسها الطالب يف مراحل التعليم، وامتزجت بلغته، ومكنته من فهم   واملنطوق،
وهي   األســـــاســـــي،يف مســـــتواها    الربيطانية،تعرف قواعد اللغة يف املوســـــوعة   اإلجنليزية:وتعّرف قواعد اللغة       

خرى وكيفية اجلمع بينها  د اليت حتكم األصــــــــــــوات والكلمات واجلمل والعناصــــــــــــر اللغوية األبط والقواعاالضــــــــــــو 
 وتفسريها.
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   السابقة:اإلطار النظري والدراسات  
ــة العالقة االرتباطية بني درجة       قواعد اللغة العربية ومهارات اللغة الثانية   اكتســــــــــاب مهاراتتعاجل الدراســــــــ

للغة األوىل، مما يعطي ســــرب أغوار عملية اكتســــاب اللغة الثانية، بداللة التمكن من قواعد ا  ة)اإلجنليزية(، حماول
مؤشـــرًا مهما على حجم التأثر بني دارســـي اللغتني العربية واإلجنليزية، ال ســـيما عند الطالبات املعلمات جبامعة  

 التخصصات املختلفة. نورة، يفة  األمري 
 :مكانة القواعد يف أي لغة 

ــار الكتابة، وأداة  قو لل      وهي   التواصـــــــل،ودرب   التفكري،اعد مكانتها املتميزة يف ضـــــــبط طرائق النطق، ومســـــ
، كافة. )حســــــناملدخل إىل العلوم    املشــــــرع، وهيوســــــيلة املســــــتعرب، وســــــالح اللغوي، وعماد البالغة، وأداة 

1996  ،2) 
ــة الرتكيبوقد  ــبحت دراســــ ــرين. و و حجر الزاوية يف رتال البحث اللغ( Syntax)أصــــ ــبح ي يف القرن العشــــ أصــــ

ن املعروف أن النحو العريب أول ما يقوم عليه وم  .االقرتاب من املســـائل النحوية حيدد البناء ألي نظرية لســـانية
هو القواعد )اإلعرابية(، وقد كانت مدار دراســــــــــة القدامى واحملدثني. نوإذا قلنا عن أية لغة إهنا ال تعتمد على 

فتقرة إىل االعتمـاد على نظـام اجلمـلة، وعلى ترتـيب األلفـاا فيهـا، وحنن نعلم أن اللغـة  ماإلعراب؛ فـهنهنـا ابلـتايل  
 (.10،  1993ة الفصحى لغة معربة طبًقا لقواعد دقيقة جدا )راشد، العربي
ــواتاألإن أبســـــط تعريف معتمد للغة أهنا       ــهم وحاجاهتمعن  أانسيعرب هبا كل اليت  صـــ ابن جين،  )    أغراضـــ

ــوات منفردة ال ت(، وك34، ص2010 ــنع كالًما، وإمنا جيب ولفها يف كلمات وتركيب، فهنن  ا أن األصــــــــــــ صــــــــــــ
الرتكيب هو أصــــغر وحدة تتمثل فيها اللغة متثياًل معربًا، فهي كاجلزيء ابلنســــبة للكون، وتكون األصــــوات هي 

 (3،  2014)هاشم،   اجلزيء.الذرة ابلنسبة هلذا 
ر كراحل متعددة )ال سـيما الرتكيب  سـاس للكالم الذي نسـمعه مألللغوي الذي هو املكّون اهذا الرتكيب ا     

 العريب على وجه التخصيص(، عرب رحلته الستكمال صورته اليت هو عليها اآلن.
ــار الزبيدي )      ــياًل،  ذلك م( إىل1984لقد أشــــــ إذ فصــــــــل يف اعتماد اللغة العربية عند  على حنو أكثر تفصــــــ

  اإلســالم، وانتشــر بني قوميات خمتلفة،  جاء إلســالم على الســليقة، حىااء يف اجلاهلية ويف صــدر العرب القدم
ــنة املتفرقة،  و  ــنة الناطقني بغريها،  يف اللغة العربية  فظهر اللحن واخلطأألســــــــ وشــــــــــاع اللحن إىل درجة  على ألســــــــ

 (.5)ص  ميجها الذوق السليم واللسان الفصيح، فظهرت احلاجة إىل التقعيد.
يرى تشــــــومســــــكي أن امللكة اللغوية من اخلصــــــائص  يني  اللغة عند العلماء الغرب  ومقارنة بنظرايت اكتســــــاب    

يضــــــــبط هبا األفكار   إىل قواعد   خربتهحتول  ومن مكوانت عقله الرئيســــــــة، وهي اليت   الراســــــــخة لدى اإلنســــــــان 
ت  اقدر ل ممتلكااإلنســــــان   يولد حيث قواعد اللغة مكتســــــبة؛  واملعاين ويصــــــوغها يف قوالبها اللغوية. وبذلك فهنن 
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عديدة، وال  إنتاج مجل التواصــــــــل والتفاهم و متكنه من اليت  رية طبيعية تســــــــاعده على اكتســــــــاب قواعد لغتهفط
 (.9د.ت ،عثمان،  ) للمعرفة اللغوية.املكوانت األساسية   أهم  القواعد اللغوية تؤلف أحد  شك أن 

 اكتساب اللغة الثانية: 
نســــان لغًة ما )ســــواء  اإلات ملعرفة كيف يكتســــب ســــاضــــي تعددت البحوث والدرامنذ مخســــينات القرن امل     

  أســفر مما   ؛كانت لغة أوىل أو اثنية(، ومن مث كيفية دراســتها وتطورها بناء على قواعد علمية ولغوية واجتماعية
ومها النظرية    الزمان:عن ظهور نظريتني متعاكستني فكراي ظل مفهوم اكتساب اللغة رهًنا هبما ردًحا طوياًل من 

  أن وترى أّما الثانية، فهي النظرية الفطرية  .وعوامل عديدة  ؤثرات بيئيةملاللغة نتيجة   تقول بتطور ليتاة الســـــلوكي
  . متاح عرب الرابطوتصاحبه يف حياته هتولد معو اإلنسان   موجودة يف داخل  طبيعيةعوامل اللغة هو نتاج لتطور 

www.podnetwork.org 
ــاب اللغة الث     ــات املنوطة هبا اهتمت اباأما إذا اجتهنا إىل اكتســــــــــ لطريقة اليت ميكن للفرد أن  نية فهنن الدراســــــــــ

ــيل ال ــرًا، وتتبع طرائق التحصـــــ لغوي، واألفراد  يكون متمكًنا من لغتني أو أكثر، وهي تدرس تلك الطريقة حصـــــ
  من  عديد وقد انشـــغلت .  (Bilingual)ثنائيي اللغة الذين يتحدثون لغتني بطالقة كبرية، وهم من يطلق عليهم  

ــ اختصـارًا (  L1)  اسـات املتعلقة ابكتسـاب اللغة بدراسـة اللغة األم، وأطلقوا عليهاالدر  أي  (  Language 1)لــــــــــــــ
أو ما ميكن تســــميته    (L2)اللغة الثانية اللغة،من الدراســــات يف حقل اكتســــاب   عديد  حبثت  كما  اللغة األوىل،

ــتهدفة، يف مقابل تســــمية اللغة األم األوىل اب ــم )اللغة املصــــدر(. وتركزت الدراســــات يف اللغة اهلدف أو املســ ســ
ــأة القواعد اللغوية وااجلزء األول حول عالقة األم إبيصـــــال اللغة إىل أللفاا يف ذهن  الطفل، وكيفية تطور ونشـــ

الطفل، والثانية تتعلق ابكتســــــــــاب اللغة عند البالغني. على أن النظرايت اليت تعلقت ابكتســــــــــاب اللغة األوىل  
 .(Fodor, 1974) ق على اكتساب اللغة الثانية طبًقا ملا أشار إليه فودربوجد أهنا تصح أن تط

املفهوم التقليدي    تتجاوز اكتســـاب اللغة املؤثرة يفعوامل  أن الإىل (  1999 )وقد أشـــارت دراســـة ســـانتوس      
علم اللغة  تاملتعلق ابلفطرة وحدها، مضــــــــيفة إليها عدًدا من العوامل واألســــــــباب، منها الســــــــن اليت يتلقى فيه امل

؛ احمليط تؤثر يف ما يكتســــبه من لغة  يف اجملتمع   اندماجه عزلته أو  من حيث  حالة املتعلم كما تؤكد أن الثانية، و 
الدراســــــــة أن  ،وأظهرت    املغرتبني من املغرب وبولندا يف إســــــــبانيا على عينة من الطالب   أجرى دراســــــــته حيث

 الطالب  واجهيف اجلو املدرســـــــــي، بينما التام يف الصـــــــــف و   للغة اإلســـــــــبانية نتيجة الندماجهمإتقان البولنديني 
ــبب ذلك هواملغاربة  ــة أن ســــــ ــرت الدراســــــ ــعوابت يف إتقان اللغة ؛ وفســــــ م عن اآلخرين وبقائهم مع  نعزاهلا  صــــــ
 (.119،  2000)صيين،  غالبابعضهم 

ــائص لغوية من اللغة األم للغة الثانية   الباحثون جناح عملية  عزىكما         على دمج  املتعّلم   ةر إىل قد نقل خصـ
 ((Mishina, 2005, 291-315 .املكتسبةاخلواص النحوية للغة األم ابللغة الثانية  
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يكي أبن عمليـة اكتســـــــــــــــاب قواعـد اللغـة الثـانيـة إمنـا يتّم من  داكتالنقـل اللغوي الـديـ نظريـةأكـّدت  يف حني        
 ,Hancin ســــبةللغة األم للغة الثانية املكتاعملية النقل املتشــــاهبات يف   يعين أبن مما    األم،خالل ضــــوابط اللغة 
1994, 241-269)) 

من خالل جناح الشــخص يف إحداث الربط اجليد وتؤكد النظرايت الرتبوية احلديثة أن البناء املعريف للغة يتم      
حثون  ا. وحاول البجتاربه وحياتهمن اليت اســــــتمدها الســــــابقة   املعارف واخلربات اجلديدة ابملعارف واخلرباتبني  

 منها:ظرايت اكتساب اللغة عن طريق نظرايت  تفسري ن
 ة:النظرية السلوكي

فاهيم النظرية الســلوكية مل من املعتنقني  املختصــني يف تعليم اللغة الثانية أن هناك اعتقاد عند بعضمع العلم      
ــبة   ــابعرقل تأن العادات اللغوية املكتســ ــيس لو ومن هنا انطلق  ؛ديدةاجللغوية العادات ال اكتســ طرائق ا يف التأســ

ــتعمال اللغة األوىل  عادات  وفقتدريب املتعلم   عند تعليم لغة اثنية، وتركيز االهتمام علىتدريس تتجنب اســــــــــــ
 جديدة، حى تصبح ضمن عاداته التلقائية.لغوية 
  د. وتعتالنظرية الســـــلوكية قواعد وقوانني للتعلم البشـــــري اســـــتنادا إىل جتارب ميدانية على احليواانقدمت  و      

لوكا اجتماعيا كالميا كسـائر السـلوكيات األخرى يكتسـبه الطفل منذ والدته عن طريق احملاكاة والتقليد اللغة سـ
عبد  والتكرار فيرتســــــــــخ شــــــــــيئاً فشــــــــــيئاً ليتحول عادة لغوية كســــــــــائر العادات الســــــــــلوكية األخرى املكتســــــــــبة. )

 (148م،2012،مالسال
ــون الكالم أبنه          ر واطسـ ــّ ــعة لقوانني احلركة واليت تقوم هبا كات اخلمن احلر   رتموعةويفسـ الرئتني واحلنجرة اضـ

املنطبقة على اكتســاب كافة  االشــراط    وفق قواننياكتســاب اللغة األخرى. ويتم  وابقي أعضــاء األجهزة النطقية  
 (Mishina, 2005, 42) العادات السلوكية األخرى.

ــلوك اإل       ــلوكيون اللغة جزءاً من الســــ ــر عمليات  نظرية    كويندراســــــات بقصــــــد ت  أجروانســــــاين، وعليه فقد  ويعترب الســــ تفســــ
ــاب اللغة األوىل.  ا  ــلوك اللغوي الذي    النظريةتركز  و كتســـــ ــلوكية على الســـــ ــتجاابت  االعن طريق    ميكن حتديدهالســـــ   املالحظةســـــ

 (Mithgal, 2000. )من حوهلالعال احمليط قتها اببشكل حسي وعال
ــلوكيـة  وقـد مّت توجيـه العـديـد من اال     ــريهـا لعمليـات تعلم املفردات مث اجلمـل نتقـادات للنظريـة الســــــــــــ يف تفســــــــــــ

ــفت  و   والرتاكيب، ــاب   بعجزهاوصـــ ــري اكتســـ ــريا منطقيا ومقبوال؛عن تفســـ يف حقائق   لكوهنا تتجاهل  اللغة تفســـ
ــان واملرتبطة   ــاب اللغة واســـــــــــتخدامها. ارتباطا وثيقاً اجلوانب العقلية واملعرفية يف اإلنســـــــــ د  بع) بعمليات اكتســـــــــ

 .(151م،2012،مالسال
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 :النظرايت البيئية
ــة واجملتمع، وحني يوجـــد  ثري       ــة انعكـــاس للمحيط والبيئـ ــا أن اللغـ ــاعهـ وهي تلـــك النظرايت اليت يرى أتبـ

خارجي أو دافع من اجملتمع إىل تعلم اللغة يؤدي ذلك إىل حث الفرد على االجتاه إىل التعلم، ويعد أصــــــحاب  
ــلوكية أك ــة الســ   أنواع عمليات عن   تتميزال عملية ة ر املولعني هبذه النظرية، فهم يرون أن اكتســــاب اللغثاملدرســ

ــع لكـافـة االتعلم األخرى،   ــع هلـا أنواع التعليم كـافـة،  وختضــــــــــــ احملـاكـاة  مثـل: التعزيز و لقوانني واملبـاد  اليت ختضــــــــــــ
 (.91كحلة، د.ت،  )والعقاب والثواب  

ــاب اللغة  الأن النظرية البيئية    يرى الباحثون و         ــلح للتطبيق على حم تعاجل اكتسـ ــع فحســـب، بل تصـ ور واسـ
 من التصرفات والسلوكيات البشرية يف املواقف احلياتية املختلفة، إبرجاعها إىل أصلها البيئي القاضي بذلك.

 تفســري االبتكار  يف-من وجهة نظره  –البيئية؛ لفشــهم  النظرية   علماء (McNeil,1970)وقد انتقد ماكنيل         
عبارات ل واخلامســـة؛ إذ كيف ميكن هلذا الطفل أن ينتج  الثانية   األطفال وخاصـــة يف العمر ما بنياللغوي عند 

من  يف لغة الراشـــدين    مســـتخدمةلغوية غري   أو كيف ميكنه واســـتخدام قواعد   احمليطة من قبل.  يســـمعها يف بيئته
يف   التقليد والتعزيز ثري تفســـــــري   عن- لكما يذكر ماكني  –  أصـــــــحاب النظرية الفطرية يعجزون كما أن    حوله.
 (100،  2005)حتاملة،  اب اللغة.اكتس

 :النظرايت التفاعلية
أن تعلم اللغة يعود يف جزء كبري    تعد النظرية التفاعلية نتاج دمج أكثر من نظرية مًعا، فريى فيجوتســــــــــــــكي     

يرى أن أســـــاس و ية وكذلك الســـــلوكية.  ر منه إىل التفاعل االجتماعي، وهو ما ال يتعارض حبال مع النظرية الفط
  ويتفق يف ذلك مع وعالقة الفرد التواصــــــلية مع حميطه،  التفاعل االجتماعي يعتمد اعتمادا كليا علىتعلم اللغة 

 (.Vygotsky,1987)النظرية السلوكية والنظرية الفطرية    عند أصحاب أفكار تعلم اللغة
ول يف اكتســــابه  جتماعية احمليطة ابإلنســــان بوصــــفها املؤثر األمن هنا أييت اهتمام فيجوتســــكي ابملنظومة اال    

 األداة األهم يف اجملتمع.  عنده-أي اللغة   –للغة، وهي  
 النظرايت الفطرية: 

فطرية اللغة إبشارته إىل أن اإلنسان يولد وعنده معجم يزيد عدد الكلمات  بدأ  مأسس انعوم تشومسكي       
حنوي متكامل من العالقات اللغوية، وكل ما يقوم به اإلنســــــــان هو  فيه بشــــــــكل يومي، ابإلضــــــــافة إىل خمطط

 املواءمة بني هذين اجلانبني.
فهنن امللكة   املكتســـبة،صـــور املعرفة تل املكون األســـاســـييقول انعوم تشـــومســـكي: إذا اعتربان أن القواعد اللغوية 

امللكة اللغوية    كما أن   ية،ســـالعقل البشـــري األســـاكوانت مومن   الراســـخة،من خصـــائص اإلنســـان  تعد اللغوية 
 (.9،  عثمان د.ت. )اخلربات اليت يتعرض هلا الفرد إىل قواعد حتكم لغته وتبين فكرهحتول  هي اليت
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ــنية        التوليدية والتحويلية يف الواقع موضـــوع دراســـتها ابإلنســـان املتكلم، املســـتمع الســـوي حتدد النظرية األلسـ
 (.8، ص1986ذي يعرف لغته جيًدا )زكراي، لالتابع لبيئة لغوية متجانسة متاما، وا

ية امتالك العقل البشري للقدرات الفطرية اليت تشكل تعلمه؛  كيف  على الفطرة: أيلذلك ركز أتباع النظرية       
ه املتعلم يكتسب واحد، إضافة إىل كوهنا سلوكااللغة تنظيماً عقلياً معقداً ألهنا أداة تعبري وتفكري يف آن   جيعل  مما

 .(22،  1986والتدرب واملمارسة )تشومسكي،  مابلتعل
 :  نظرية القواعد العمومية

لغة، فافرتض أن هناك جاءت نظرية تشــــــــــــومســــــــــــكي األخرية بعد تطوير للمباد  الفطرية اليت تكون أي      
تركيبات تشـــــــرتك فيها اللغات مجيًعا، وختضـــــــع للذهن اجلمعي عند املتكلمني، وأن غاية ما يفعله ابن اللغة هو 

  الرتاكيب  رتموعة من كعىن وجود  ويل الرتاكيب األســـــــاســـــــية العميقة ألخرى ســـــــطحية منطوقة ومســـــــموعة.حت
  الباطنية حتويل تلك الرتاكيب األسـاسـية علىقواعد التحويلية المث تعمل اللغات مجيًعا، بني  املشـرتكةسـاسـية األ
(Deep Structures  ،)ــطحية إىل ــمى  و  (،Surface structures)ظاهرية  منطوقة تراكيب سـ ــف  تسـ عملية وصـ

ــاطـين اـلبـــــ اـلرتكـيـــــــب  ـبني  ــة  حتـوـيال اـلعـالقـــــ ــاهـري  اـلظـــــ ــاـنون  اـلأو   (Transformation) واـلرتكـيـــــــب   اـلتـحـويـلـيقـــــ
(Transformation Rule) (.326، 2013 والصاحل، )املنصوري الذي حيكم العالقة بني الرتاكيب اللغوية 

واليت تصــف اللغة  بنظرية ن القواعد العموميةن.   اباطا وثيقتيرتبط ار لذلك فهنن عملية اكتســاب اللغة الثانية         
ــية من املباد    أبهنا حمكومة من رتموعة ــاســــــ فحني يتعلم   واليت يدركها الناطقون هبا. لغةاملوجودة يف كل األســــــ

ــابـقة وخرباهتم، فهنن على معرفتهم   ويعتمـدون   (L1)لغتهم األوىل  لاألطـفا ــار إليهـا جبهـاز  الســــــــــــ هذه املعرفة يشــــــــــــ
ــاكت ــار (Language Acquisition Device)الثانية  اب اللغة ســ   عموميات القواعدويطلق عليها    (LAD)  وابختصــ

(Universal Grammar) اوخمتصره (UG.) . 
املظهر اخلارجي يتحدث األول عن   أصـحاب النظرية التحويلية:وخالصـة القول إن هناك شـقني للغة عند        

 ويقصــــــــد بهلرتكيب الباطين، . أما الثاين فيتعلق ابعلى األداء  املعتمد صــــــــويت لا هأثر و هلا؛ أي الكالم املنطوق به  
الكالم  بناء  عليها  يقومالقواعد أو األســـــــس اليت   تســـــــاعده يف اســـــــتيعاباإلنســـــــان اليت  عند املقدرة و الكفاءة  

 (.327  ،2013)املنصوري،
   واقع اللغة العربية: 

اسـتخدامها   حسـن  يسـاعدهم على لغتهم؛ كاب الناشـئة  سـاكإهو منهاج اللغة العربية  من أهم أهداف  إن       
املختلفة،  يف أنظمتها التفكري، بل وتعزيز ثقتهم بلغتهم، وإدراك عبقريتها  يف حتقيق االتصـــــال والتعبري وتســـــهيل  

حتليل النصـوص وتقوميها وتذوقها   عند عمليات التفكري ودفعهم إىل اسـتخدام النماذج اللغوية املثلى يف ممارسـة 
 (.25،  2010برتاثهم األديب اخلالد عرب العصور )اهلامشي، ومضامينها، ودعم اتصاهلم تشاف أغراضها كوا 
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من أهم مميزات هذه اللغة أهنا وســـــيلة االتصـــــال ابملاضـــــي، وإحيائه، وأن اتصـــــاهلا من قدمي الزمان حى هذا    
 ه.فالعصر لدليل كاف على حيويتها واتساعها، وقدرهتا على مجع الفكر وتصني

قراًن، إىل أكثر من مخسـة عشـر نصـوصـها  تعود على وجه األرض أقدم لغة  أهنامن أهم ميزات اللغة العربية       
ــتخـدـمة. مث إن العربـية ـقد بقـيت على امـتداد اترخيهـا الطوـيل حمـافظـة على   وابلرغم من ذـلك ال تزال حـية ومســــــــــــ

 (215، ص1990)بن مراد،   .ذكريول يطرأ على أصواهتا أو أبنيتها أو تراكيبها تبدل    وحدهتا،
 الدراسات السابقة:

ــات العربية العالقة بني اللغة العربية واللغة اإلجنليزية على وجهة التحديد، وحاولت  تناولت بعض       الدراســــــــــــ
أن جتيب عن أســـــــــــئلة تقارن بني اســـــــــــتخدام اللغتني، أو التصـــــــــــورات عنهما، أو التوجهات حنومها. ومن تلك 

 الدراسات:
 كختلف ختصـــــصـــــاهتم  التعرف على تصـــــورات طالب اجلامعة الســـــعوديني ( هبدف2017)مود احمل  ةدراســـــ     

ــورات بشــــــــــكل   حيال لغتهم األم )اللغة العربية( من خالل توظيف بعض األدوات البحثية للتعرف على التصــــــــ
ــعودية منطلقا من ــة   همباشـــر وغري مباشـــر. وقد اســـتعرض الباحث للواقع اجلغرايف والدميوغرايف يف السـ إىل مناقشـ

املنهج الكمي لدراســـــة تصـــــورات املبحوثني بطريقة  ةواســـــتخدمت الدراســـــموجزة للواقع اللغوي يف الســـــعودية. 
ــرة حيال ثالثة تنوعات لغوية هي: العربية الفصـــحى، والعربية العامية، واإلجنليزية من خالل   ــرة وغري مباشـ مباشـ

وجلمع البياانت البحثية اســــــــتخدم الباحث أداتني   للغوية.ااالنطالق من النظرية املعرفية يف دراســــــــة االجتاهات  
الســــــــــعودية ( طالبا من طالب اجلامعات  260. و لفت العينة من )تبانة، واختبار املظهر املتجانسمها االســــــــــ

وكشــفت نتائج الســؤال األول أن    والطبيعية.( قســما أكادمييا من أقســام العلوم اإلنســانية والصــحية 44)ينتمون 
، يليه اســـتخدامها يف التعليم، مث  التفاعل االجتماعي بصـــورة أكرب املقّدمة، يفربية العامية جاء يف عاســـتخدام ال

اســــــــتخدامها يف اإلعالم. وكشــــــــفت اإلجابة عن الســــــــؤال الثاين من أســــــــئلة هذه الدراســــــــة واملعين بتصــــــــورات 
ــتوييها الفصــــيح والعامي  عن  العينة  عزوفعن  اإلجنليزية  ةغوحيال اللاملبحوثني املباشــــرة حيال اللغة العربية كســ

ــحى للتواصـــــــــل بني ال ناس، وعدم حمبتهم الســـــــــتخدامها يف ســـــــــياق التواصـــــــــل يف اللقاءات اســـــــــتخدام الفصـــــــ
ــفـت إجـاابت املبحوثني عن اإلجيـابيـة حيـال اللغـة  ــتوى اللغـة اإلجنليزيـة فقـد كشــــــــــــ االجتمـاعيـة. أمـا على مســــــــــــ

ي. وامتــدادا للنظرة اإلجيــابيــة حيــال اإلجنليزيــة يف التواصــــــــــــــــل  عاإلجنليزيــة يف اجلــانــب املعريف، والعــاطفي، والنزو 
 وظيفية.فرص   احلصول علىإسهام استخدام اإلجنليزية يف التعليم اجلامعي يف   تماعي، ويرى املشاركون االج
اجلزائرية على قبائلية العامية عربية أو اللغة التعرف  ثريات    هدفت إىلم دراسـة 2012  عبد السـالموأجرى    
والكشف عن    ملفردات والصرف والنحو.من حيث: األصوات واللغة املدرسية يف خمتلف البنيات اللغوية م التع

اســـــــــــــرتاتيجيات املعرفية اليت يســـــــــــــتعملها   التعرف على  وكذلك  دورها يف تيســـــــــــــري التعلم أو عرقلته لدى العينة،
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املنهج الوصفي التحليلي،   تعمل الباحثسشفهيا أو كتابيا. وا  التعبريي ابألداءاملتعلمون يف تعلمهم، وعالقتها  
ــاميـــة العربيـــة    45)  تلميـــذا(  90وبلغـــت العينـــة ) ــائليـــة اجلزائريـــة(. مثّ طّبق    انطقـــا  45وانطقـــا ابلعـ ثالثـــة  ابلقبـ

وصـــحية، والثاين كتايب،  معلومات شـــخصـــية   املقابلة ويســـتفســـر من العينة عن  يعتمد شـــفوي األول   اختبارات:
ــا ــة مقياسـ ــرت   لحو  كما طبقت الدراسـ ــفت أن اللغة األوىل اسـ علم ويظهر األثر تؤثر يف التاتيجيات التعلم. وكشـ

عاماًل   اللغة األوىل اســــــــتنتج الباحث أنه ميكن اعتباروالصــــــــرفية. و النحوية  و ،  الصــــــــوتية، والرتكيبية  على البنيات
 لتعلم الطالب.ميسراً  
اللغة العربية لدى    يف مهاراتجنليزية   ثري تدريس اللغة اإل معرفة  ( دراســــــــــــــة هبدف1429)وأجرى العمار       

آراء املتخصـــصـــني    كما مجع و   ومجع مالحظاهتم،رصـــد آراء معلمي اللغة العربية   فقام  م حنوها.واجتاهاهتالتالميذ 
 ومشـلت العيـنة )تالمـيذ الـتأثري من خالل التالمـيذ.   مث عمـل على رصــــــــــــــد  واإلجنليزـية،يف ـتدريس اللغتني العربـية 

دوات أمن  ااحث عدد  الب واســتخدماملتخصــصــني يف تدريس اللغات(.   العربية،اللغة  معلمي الســادس،الصــف  
لغوي يف مهارات اللغة العربية ن قبلي    وكذلك اختبار  ن،لقياس اجتاه التالميذ ن قبلية وبعدية  :)اســتبانةالدراســة 

ــاوبعدين، وكذلك قياس درجات التالميذ يف مقررات اللغة العربية يف الصــــــــــــــف اخلامس   وكذلك    س،دوالســــــــــــ
ــتبانة ملعلمي اللغة  ــافة   العربية،اسـ ــني يف تدريس   إىلابإلضـ ــصـ ــتبانة املتخصـ ــفت اللغات(.اسـ ــة   وكشـ  عنالدراسـ

ــصــــــــــــــني يف ـتدريس   %22.7ومن معلمي اللغـة العربـية    %19.9موافقـة عـدم   على  اللغـة اإلجنليزـيةمن املتخصــــــــــــ
 االبتدائية.تدريس اللغة اإلجنليزية يف املرحلة 

ــة هبـدف م2004اجلرف) وأجرت رمـيا      من الطالب يف )لعربـية  اجتـاهـات بالا اجلـامـعات اتعرف  ( دراســــــــــــ
العربية على اســـــــــــــتيفاء اللغة قدرة  حول  وآرائهم اللغةوتعلم   تعليم األردنية( حنوجامعة امللك ســـــــــــــعود واجلامعة  

ــفرت  يف   ةيف اســــــتخدام اللغة العربي  آرائهموحتديد أولوايت الرتبية وفق    متطلبات التعليم اجلامعي، التعليم. وأســــ
ــع أبنــائهم يف مــدارس دوليــة تعّلمهم مجيع املقررات  اجلــامع  ( من طالب%45)  أن نتــائج  ال تني يرغون يف وضــــــــــــ

طـالـبات كلـية    ( من%82األردنـية، و)من طالب الكلـيات العلمـية يف اجلـامعـة  (%96)ويعتقـد    اإلجنليزـية.ابللغـة  
  اإلجنليزية لتدريس  ة بينما تصـــــــــلح اللغةللتخصـــــــــصـــــــــات األدبيو اللغات أن اللغة العربية تصـــــــــلح للعلوم الدينية  

ألبنائهم مسـتقبال.  واتضـح حرص الشـباب على تعّلم اللغة اإلجنليزية وتعليمها   التخصـصـات العلمية والتطبيقية،
   العربية.إىل اللغة   ونظرهتم السلبية

ــة نظرية بعنوان  ثري تدريس اللغة اإلجنل2003وقّدم الغامدي)      زية على ثقافة التالميذ ولغتهم األم  ي( دراســــــ
دائيـة. أظهر فيهـا  ييـده لتـدريس اللغـة اإلجنليزيـة يف املراحـل املبكرة من عمر الطفـل يف اململكـة يف املرحلـة االبتـ

العربية الســـعودية، وعمد إىل تدعيم توجهه ابألحباث والدراســـات املتســـقة معه. واليت أشـــارت إىل أن اللغة األم  
 .رتتمعهامن تفوقها يف  ال ميكن احلد 
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 السابقة:التعليق على الدراسات  
(، ودراســــة )رميا  1439(، ودراســــة )العمار2017اتفقت الدراســــة احلالية مع الدراســــات الســــابقة :)احملمود -

 ( يف كون اللغة العربية هي اللغة األم يف مجيع تلك الدراسات.2004اجلرف 
(، ودراســـــــــــــــة 2017تني العربيـة واإلجنليزيـة كـدراســـــــــــــــة:)احملمود  غكمـا اتفقـت معهـا يف تنـاول العالقـة بني الل-

ــة )رميا اجلرف 1439)العمار ــة )عبدالســـالم2004(، ودراسـ ( العالقة اللهجات  2012(، بينما تناولت دراسـ
 احمللية.

( يف أداة الدراســة، ولكنها تفردت يف تقدمي اختبار يقيس 2017موداتفقت الدراســة احلالية مع دراســة )احمل -
 عد اللغتني.قوا

 وإجراءاته:  بحث منهج ال
  :البحث  منهجأوال 
؛ وذلك ملعرفة مدى االرتباط بني درجة املنهج الوصــــــــفي االرتباطي بحثال اهذ الباحثتان يف اســــــــتخدمت       

 املتغريات.العربية واإلجنليزية وعالقته ببعض    اكتساب اللغتني
   البحث:وعينة    اثنًياجمتمع

 : ثحبجمتمع ال •
  )6453 عـددهن )وبلغ   عـبد الرمحن،ـطالـبات كلـية الرتبـية جبـامـعة األمرية نورة بـنت مجيع   تكون من   

 طالبة  
 : بحثعينة ال •

من رتتمع الدراســة؛ وذلك للتحقق من الشــروط الســيكومرتية    طالبة  )50( االســتطالعية: تكونت من العينة-أ
 للمقياس.  

طالبات الراغبات يف التحويل من قســـــــم آلخر يف لاقة قصـــــــدية، وهن البحث: مت اختيار العينة بطري  عينة-ب 
ــاممن طالبات  )  488 (عددهن  الكلية، وبلغ  ــة وعلم النفس والطفولة ويوضـــــح   كلية الرتبية: أقســـ الرتبية اخلاصـــ

 ذلك:اجلدول التايل 
 (: توزيع عينة الدراسة وفقاً للتخصص 1جدول ) 

 اجملموع  س النفعلم طالبات قسم  طالبات الرتبية اخلاصة  طالبات قسم الطفولة 
203 140 145 488 
41.6 % 28.7 % 29.7 % 100 % 
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 البحث:  إجراء-اثلثا
 البحث:لتطبيق القبلي ألدوات ا-1

 التايل:وأدواته على النحو   بحثطالبة ومّت بناء مواد ال(  488) على بحثمّت تطبيق مقياس ال
 : بحثمواد وأدوات ال •

 واإلجنليزية.  قواعد اللغتني العربية اختبار -
القواعـد اللغوـية يف   مهـارات واإلجنليزـية لقـياس اللغتني العربـيةمهـارات قواعـد  اختـبار الـباحثـتان ببـناء ـقاـمت     

  وقد مت بناؤه وفق اخلطوات التالية: الطالبات، اللغتني لدى
 .الرتبوي الدراسات السابقة ذات العالقة واألدب  مراجعة .1
جلــامعيــّات من مهــارات القواعــد اللغويــة يف بــات االطــالمتّكن  مــدى  قيــاس  وهو    حتــديــد هــدف االختبــار .2

 واإلجنليزية.اللغتني العربية  
  اب الصــــــو  نوع القواعد اللغوية يف اللغتني العربية واإلجنليزية من مع  يتناســــــب كا االختبار فقرات إعداد  .3

 والباقي فقط حةواحدة صـحي بدائل، أربعة كل سـؤال حيث يتضـمن متعدد، من ونوع االختيارواخلطأ  
ومناســـــبة  والســـــالمة اللغوية، والوضـــــوح،قياســـــها،   املراد لألهداف ابلشـــــمولية الفقرات واتصـــــفت .خطأ

   .إجرائية بصورة ةوالصياغ، مستوى الطالبات
(  100من) املبدئية صــــورته يف االختبار اإلجنليزية، وتكوَّن قواعد اللغة العربية وقواعد اللغة  اختبار إعداد .4

( فقرة من منط االختيار من متعدد  100)  اإلجنليزية، ود يف اختبار اللغة عد مت من ختياراال  منط من فقرة
 العربية.يف اختبار قواعد اللغة 

أســاتذة اللغتني العربية واإلجنليزية  من من احملكمني  رتموعة عرضــه على قياس صــدق االختبار من خالل .5
احملكمون، حيث ل  اروه ملا وفقاً  لالتعدي لذلك عاً تب ومت  الرتبوي،التدريس وعلم النفس    وطرق واملناهج

 للفقرات.يتناول التغيري عدد الفقرات وإمنا اقتصرت التعديالت على الصياغة والرتتيب املنطقي  
 ابلدرجة الكلية، البند  أو ارتباط الفقرة درجة إىل يشـري وهو :الداخلياالتسـاق   صـدق كما مت حسـاب   .6

ــائية أن قيم معامالت  ، حيث  بريســــــــــون  كعادلة االرتباط معامل وفق لالختبار أظهرت املعاجلة اإلحصــــــــ
الـــدرجـــة الكليـــة    واإلجنليزيـــة مع االرتبـــاط بني درجـــة كـــل فقرة من فقرات اختبـــار قواعـــد اللغتني العربيـــة  

 (، ومجيع هذه القيم ذات داللة إحصــائية عند مســتوى داللة0.73  –  0.58)بني  الختبار تراوحت ما ل
 املقياس. قد هذا يشري إىل ص( فأقل، و 0.05)
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 وإعدادها االختبار، تعليمات اللغتني العربية واإلجنليزية وصياغة مهارات اختبار على اإلجابة عمل ورقة .7
 بتوضـــيح وذلك فقراته، عن اإلجابة وكيفية االختبار، من دفاهل تتضـــمن توضـــيح منفصـــلة، ورقة على
 اإلجابة. بكيفية مثال

( طالبة من خارج عينة  50تكونت من )ينة اســــــــتطالعية  األولية على ع  اميف صــــــــورهت يناالختبار  جتريب .8
 الدراسة األصلية وهلن نفس اخلصائص، ومت احلساب بعدة طرق وهي كالتايل:

 اللغتني العربية واإلجنليزية  اختبار ثبات  معامالت (  2جدول رقم )

 الفا كرونباخ  االختبار 
معادلة كيودر  التجزئة النصفية 

 راون سبريمان ب جتمان  ريتشارد سون
 0.88 0.75 0.74 0.88 اختبار قواعد اللغة اإلجنليزية
 0.91 0.65 0.64 0.91 اختبار قواعد اللغة العربية

 ما يلي:  يتضح من اجلدول السابق          
ــون للثـبات  - (،  0.88بلغـت )الختـبار اللغـة االجنليزـية أن قيمـة معـامـل الفـا كرونـباخ وكيودر ريتشــــــــــــــاردســــــــــــ

ــبريمان براون )قيمة  (، وبلغت  0.74) ة جلتمان لنصـــــــــــفيطريقة التجزئة اوبلغت ب (، ومجيع هذه  0.75ســـــــــ
 اختبار قواعد اللغة اإلجنليزية بدرجة عالية من الثبات.القيم متقاربة ومرتفعة، وتشري إىل متتع 

ــون للثـبات  - ــاردســــــــــــ ،  ( 0.91بلـغت )الختـبار اللـغة العربـية  أن قيمـة مـعامل الـفا كرونـباخ وكيودر ريتشــــــــــــ
ــفيةوبلغت بطريقة   ــبريمان براون )قيمة  (، وبلغت  0.64)  جلتمان   التجزئة النصـ (، ومجيع هذه  0.65سـ
 ومرتفعة، وتشري إىل متتع اختبار قواعد العربية بدرجة عالية من الثبات.القيم متقاربة  

وآخر  أول الذي اســــتغرقته الوقت من خالل تســــجيل الفرق بني ،عنه لإلجابة الالزم الزمن حســــاب -
 دقيقة. (30حيث بلغ معدل الزمن الالزم ألداء الختبار) عليه؛ اإلجابة البة يفط 

  ييز، وقد مت قبول املفردات اليت كان معامل ســــهولتها أكثر من الصــــعوبة ومعامل التم حســــاب معامل -
ــا  0.8) ( وأقل من0.3) (، وبناء على معامل الصعوبة والسهولة و مت قبول املفردات اليت معامل متيزهــــ

التمييز مت تعديل االختبار يف ضـوء نتائج التحليل؛ فأصـبحت بناء على معامل  ( فأكثر، و   0.4 ) من
(فقرة، تطبيق االختبار على رتموعيت الدراســـــــــــــة قبل  100يف صـــــــــــــورته النهائية) عدد فقرات االختبار

ــبح فقراته؛ من فقرة لكل واحدة درجة االختبار؛ بتحديد  وبعد التجريب، مث تصــــحيح  الدرجة لتصــ
درجـة مـائـة درجـة الختبـار قواعـد اللغـة العربيـة ومـائـة الختبـار قواعـد اللغـة  (200ر)لالختبـا نهـائيـةلا

 اإلجنليزية .
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البحث:نتائج  
:السؤال األول  عن جابة  اإل

املعلمات جبامعة   اكتســــــــاب الطالباتوالذي ينص على: ما درجة   بحثلإلجابة على الســــــــؤال األول لل  
ــ نورة يفاألمرية   ــات املالتخصـــــ ــطات احلســـــــابية  العربيةعد اللغة هارات قواختلفة ملصـــــ ــاب املتوســـــ ؟ فقد مت حســـــ

ــات   العربية يفاختبار مهارات قواعد اللغة  املعلمات يفالطالبات    واالحنرافات املعيارية لدرجات ــصــــــــــــ التخصــــــــــــ
 املختلفة:
العربية يف  غة اعد الل ختبار مهارات قو الطالبات املعلمات يف ا املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات(3جدول)

 التخصصات املختلفة 
 درجة االكتساب  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العدد  التخصص 
 % 49.04 8.24 49.04 203 الطفولة املبكرة
 % 48.34 6.87 48.34 140 الرتبية اخلاصة
 % 47,70 6.68 47,70 145 علم النفس

% 48848.447.4548.44اجملموع

ــة    درجـــات  ن ( أ3جلـــدول )ويالحأل من ا     ــد اللغـ ــارات قواعـ ــار مهـ ــالبـــات املعلمـــات يف اختبـ ــة يف الطـ العربيـ
وتتفق هذه النتيجة مع    %49.04حيث بلغت أعلى درجة لالكتســــــــــاب  ضــــــــــعيفة؛التخصــــــــــصــــــــــات املختلفة  

وجه  الدراســـــــــات اليت كشـــــــــفت عن ضـــــــــعف الطالب يف مهارات اللغة العربية عموما ومهارات قواعدها على 
قدير درجات االجتياز يف املرحلة اجلامعية أن حتصل الطالبة على أكثر من  ليه يف تاملتعارف ع اخلصوص، ومن

مع نتائج الدراســـــــات اليت كشـــــــفت عن ضـــــــعف  .  وتتفق هذه النتيجة  %100من الدرجة الكلية وهي   60%
ــة أبو العينني ) ــن  (،2004ورميـا اجلرف)  (،2003االهتمـام ابللغـة العربيـة كـدراســـــــــــــ ــي والشــــــــــــ قيطي  والعويضــــــــــــ

 (2017ود )واحملم  (،2014)
 :السؤال الثاين  عن جابة  اإل
ــؤال الـثاين لل عنلإلجـاـبة        ــاب الطـالـباتواـلذي ينص على: ـما درجـة   بحـثالســــــــــــ املعلمـات جبـامعـة    اكتســــــــــــ

 فقد مت حســـــاب املتوســـــطات احلســـــابية  اإلجنليزية؟التخصـــــصـــــات املختلفة ملهارات قواعد اللغة  نورة يفاألمرية  
التخصــــــــصــــــــات   اإلجنليزية يفاختبار مهارات قواعد اللغة  املعلمات يفالطالبات   عيارية لدرجاتواالحنرافات امل

 املختلفة:
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  يف  اإلجنليزيةاختبار مهارات قواعد اللغة  املعلمات يف الطالبات  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات(4جدول)
 التخصصات املختلفة 

 درجة االكتساب  االحنراف املعياري  ايب املتوسط احلس  دد الع التخصص 
 % 34.80 6.32 34.80 203 الطفولة املبكرة 
 % 35.27 8.20 35.27 140 الرتبية اخلاصة 
 % 35.30 7.79 35.30 145 علم النفس 
 % 35.08 7.33 35.08 488 اجملموع 

اإلجنليزية غة  اعد اللختبار مهارات قو الطالبات املعلمات يف ا  ( املتضمن حتليل درجات4ويكشف اجلدول )    
فجاءت بذلك  ،  %35.30يف التخصـــــصـــــات املختلفة عن ضـــــعف كبري حيث بلغت أعلى درجة لالكتســـــاب  

ــاب العينة لقواعد اللغة  ــات اليت كشــــــــفت عن ضــــــــعف   العربية.أقل من اكتســــــ وتتفق هذه النتيجة مع الدراســــــ
 خلصوص.اعدها على وجه االطالب يف مهارات اللغة اإلجنليزية عموما ومهارات قو 

 :السؤال الثالث  عن جابة  اإل
 السؤال الثالث للبحث والذي ينص على: هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني عنلإلجابة    

  اكتســـــاب مهارات  ودرجاهتن لدرجة  العربيةقواعد اللغة  اكتســـــاب مهاراتالطالبات املعلمات لدرجة   درجات
ــؤال مت اختبـار الفرض األول والـذي ينص على أنـهن ال توجـد    عن  ؟ ولإلجـابـةةاإلجنليزيـقواعـد اللغـة   هـذا الســــــــــــ

ــتوى  ــائـية عـند مســــــــــــ الطـالـبات املعلمـات ـلدرجـة    درجـات بني  α≤ 0.05عالـقة ارتـباطـية ذات دالـلة إحصــــــــــــ
  وللتحقق اإلجنليزية ن. قواعد اللغة  اكتســــــــاب مهارات ودرجاهتن لدرجة  العربيةقواعد اللغة   اكتســــــــاب مهارات

 العربيةالطالبات املعلمات ملهارات قواعد اللغة  حســـــاب معامل ارتباط بريســـــون درجات مت الفرض  من صـــــحة
 ( التايل يوضح معامالت االرتباط:5واجلدول) اإلجنليزيةقواعد اللغة  ودرجاهتن ملهارات

بار  ن يف اختودرجاهت العربيةالطالبات املعلمات يف اختبار مهارات قواعد اللغة  معامالت االرتباط بني درجات(5جدول)
 اإلجنليزية مهارات قواعد اللغة 

 الداللة معامل ارتباط بريسون  التخصص 
 0.000 **0.41 الطفولة املبكرة 
 0.009 **0.22 الرتبية اخلاصة 
 0.001 **0.28 علم النفس 
 0.000 **0.30 اجملموع 

 0.01≥** دال إحصائًيا عند مستوى داللة 
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دالة إحصــائيا بني درجة اكتســاب   ضــعيفةة ارتباطية طردية بقوة قالســابق وجود عال(  5يتضــح من جدول)    
مهارات قواعد اللغة العربية ودرجة اكتسـاب مهارات قواعد اللغة اإلجنليزية لدى الطالبات املعلمات ابختالف  

 أن:التخصص، حيث تدل النتائج على 
ــعيفـةهنـاك عالقـة ارتبـاطيـة طرديـة بقوة    - ، مهـارات قواعـد اللغـة العربيـةر  بـاطـالبـات يف اختبني درجـات ال  ضــــــــــــ

ــم الرتبيـة   ودرجـاهتن يف اختبـار مهـارات قواعـد اللغـة اإلجنليزـية أبقســـــــــــــــام: علم النفس، والطفوـلة املبكرة، وقســــــــــــ
 على الرتتيب.    0.28،  0.22،  0,41اخلاصة حيث بلغت معامالت االرتباط  

 :رابعالسؤال ال  عن جابة  اإل
 على:لذي ينص  للبحث واالرابع  السؤال  عن  لإلجابة       
هــل ميكن التنبؤ بــدرجــة الطــالبــات يف درجــة اكتســــــــــــــــاب هن ملهــارات اللغــة اإلجنليزيــة من خالل درجــة      

 العربية؟اكتساهبن ملهارات اللغة 
 ر:لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام أسلوب االحندار اخلطي البسيط واجلداول التالية توضح نتائج حتليل االحندا    

 القياســــــات وذج(منـــ6جدول)
 خطأ التقدير مربع االرتباط املعدل مربع االرتباط2R  معامل االرتباط)R) النموذج

10.3020.0910.0897.11

 (نتائج حتليل التباين الختبار معنويه االحندار 7جدول)
الداللة ف متوسط املربعات درجات احلرية رتموع املربعات النموذج
اراالحند 1

الباقي
وع اجملم

2472.24

24588.27

27060.51

1

486

487

2472.24

50.5948.870.000

اللغة العربية  اكتساب مهارات اللغة اإلجنليزية على درجة  اكتساب مهارات لدرجة  االحندار (معامل8جدول ) 
 الداللة (Tت) بيتا()β اخلطاء املعياري B النموذج

 الثابت 
زية جنلياإل اكتساب اللغةدرجة 

37.67

0.31

1.575

0.044
0.302

23.915

6.990

0.000

0.000

ــح من جدول)     ــتقبل  تعين أن املتغري  ( واليت2R  =0.091)( أن قيمة معامل التحديد  6يتضـــــــ )درجة املســـــــ
ــر ما  ( من التأثري يف درجة اكتســــــاب اللغة العربية، ويعزز ذلك %9.1)مقداره  اكتســــــاب اللغة اإلجنليزية( تفســــ

 (.R =0.30بلغت ) ضعيفة إىل وجود عالقة ارتباط  ريسون واليت تشريمعامل ارتباط ب  قيمة
ــح من جدول )    ــتوى داللة    48.87 ( الختبار معنوية االحندار أن قيمة ف=7يتضـ وهي قيمة دالة عند مسـ

لغة  ال يف اكتســــــــاب الطالباتاالحندار معنوي أي أنه ميكن التنبؤ بدرجة مما يشــــــــري إىل أن   (0.000)ألقل من
 اكتساهبن للغة اإلجنليزية.    من خالل درجةالعربية  
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نالحأل  كالتايل حيثالتقدير   يف واخلطأ املقدرة االحندار خط تكوين معادلة  ( ميكن8ومن خالل جدول )    
ــاب الطالباتدرجة  أن إســـــــهام ــاهبن ملهارات اللغة   العربية يفيف مهارات اللغة  اكتســـــ تباين درجاهتن يف اكتســـــ

اللغــة العربيــة ذات داللــة    يف مهــاراتدرجــات الطــالبــات    ملتغري (tقيمــة)ن  إحيــث    حصـــــــــــــــائيــاإ  زيــة دالاإلجنلي
اكتسـاب اللغة العربية على درجة  اكتسـاب اللغةخط احندار لدرجة   أفضـل( إىل 1يشـري شـكل )  إحصـائية كما

  إلجنليزية:ا
 37.67+×درجة اكتساب اللغة اإلجنليزية 0.31= العربية   اكتساب اللغةدرجة   

اإلجنليزية اكتساب اللغةالعربية على درجة  اكتساب اللغةحندار لدرجة ( خط ا1شكل )
 :السؤال اخلامس  عن جابة  اإل

درجة  هل توجد فروق ذات داللة إحصــائية بني للبحث والذي ينص على: امسالســؤال اخل عنلإلجابة      
هذا السؤال   عنولإلجابة   معي؟ااجل  لتخصصل تُعزى العربيةاملعلمات مهارات قواعد اللغة  اكتساب الطالبات

α≤ 0.05مت اختبار الفرض الثاين والذي ينص على أنهن ال توجد فروق ذات داللة إحصــائية عند مســتوى 
اجلامعين. والختبار    لتخصـــصل  تُعزى  العربيةوســـطات درجات الطالبات املعلمات كهارات قواعد اللغة بني مت

(ANOVA) ادياين األحليل التبخدام حتمت است  الفرض فقد صحة هذا 
(  9واجلدول ) وحلســـــاب داللة الفروق بني متوســـــطات درجات عينة الدراســـــة فقد مت حســـــاب قيمة )ف(  

 :التايل يوضح ذلك
لداللة الفروق بني متوسطات درجات الطالبات    (ANOVA)(نتائج اختبار حتليل التباين األحادي 9ول رقم )جد

 اً ملتغري التخصص لغة العربية وفقمهارات قواعد الاملعلمات يف اختبار 
 الداللة ف متوسط املربعات درجات احلرية رتموع املربعات مصدر التباين
77.057 2 154.114 بني اجملموعات

1.389 0.250  55.477 485 26906.392 داخل اجملموعات

27060.506487جملموعا
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  املعلمات  الطالبات  اكتسـاب  درجة بني إحصـائية ةلدال ذات فروقود جو عدم  يتضـح من اجلدول السـابق         
 .اجلامعي للتخصص  تُعزى  اإلجنليزية اللغة قواعد  مهارات

 :السؤال السادس  عن جابة  اإل
درجة  هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية بني السـؤال السـادس للبحث والذي ينص على: عنلإلجابة      

ولإلجابة على هذا  اجلامعي؟للتخصــــــــــص   تُعزىإلجنليزية غة االل هارات قواعد املعلمات م  اكتســــــــــاب الطالبات
 ≥αالســؤال مت اختبار الفرض الثاين والذي ينص على أنهن ال توجد فروق ذات داللة إحصــائية عند مســتوى 

للتخصــص اجلامعين.   تُعزىبني متوســطات درجات الطالبات املعلمات كهارات قواعد اللغة اإلجنليزية   0.05
 .(ANOVA) ن األحاديمت استخدام حتليل التباي  الفرض فقد ا والختبار صحة هذ 

(  11واجلدول ) وحلســـاب داللة الفروق بني متوســـطات درجات عينة الدراســـة فقد مت حســـاب قيمة )ف(    
 :التايل يوضح ذلك

  درجات الطالبات  لداللة الفروق بني متوسطات (ANOVA)(نتائج اختبار حتليل التباين األحادي  11ول رقم )جد
  اختبار مهارات قواعد اللغة اإلجنليزية وفقاً ملتغري التخصص املعلمات يف

 الداللة ف متوسط املربعات درجات احلرية رتموع املربعات مصدر التباين
 14.251 2 28.502 بني اجملموعات

 53.957 485 26169.053 داخل اجملموعات 0.768 0.264

  487 26197.555 اجملموع

  املعلمات  الطالبات  اكتســاب درجة  بني إحصــائية  داللة  ذات فروقوجود  عدم  الســابق   اجلدول يتضــح من     
 .اجلامعي للتخصص  تُعزى  اإلجنليزية اللغة قواعد  مهارات

 التعليق على النتائج:
ــفـت النتـائج عن ضــــــــــــــعف يف درجـات االكتســـــــــــــــاب اللغوي ملهـارات اللغـة العربيـة ـلدى مجيع  - كشــــــــــــ

حيث بلغت أعلى    (،%50)ات على أقل من صــــــلت مجيع الطالبالرتبية؛ حيث ح ختصــــــصــــــات كلية
ــيل املعرفة وتطبيقها يف %49.04)لالكتســــاب درجة  ( ومن املتعارف عليه أن درجة االجتياز يف حتصــ

 (.%60هي أعلى من )  املقررات اجلامعية
اإلجنليزية لدى  كما كشــــفت النتائج أيضــــا عن ضــــعف يف درجات االكتســــاب اللغوي ملهارات اللغة  -

ــات كلي ــصــــ ــلت مجيع الطالبات على مجيع ختصــــ حيث بلغت    (؛%50)أقل من ة الرتبية؛ حيث حصــــ
ــيـل املعر (%35.30)أعلى درجـة لالكتســـــــــــــــاب   فـة . ومن املتعـارف عليـه أن درجـة االجتيـاز يف حتصــــــــــــ

 (.%60)وتطبيقها يف املقررات اجلامعية هي أعلى من 
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بني درجات الطالبات يف  ضــــــعيفةبقوة ارتباطية طردية  عن وجود عالقة   كذلك  كما كشــــــفت النتائج -
  اإلجنليزيــة. وأكــدت اختبــار مهــارات قواعــد اللغــة العربيــة، ودرجــاهتن يف اختبــار مهــارات قواعــد اللغــة  

يف اللغة العربية من خالل درجة اكتســـــاب هن للغة    كتســـــاب الطالباتا النتائج إمكانية التنبؤ بدرجة 
 اإلجنليزية. 

  اللغة   قواعد  مهارات  املعلمات الطالبات  اكتســــــاب درجة  بني  يةإحصــــــائ داللة  ذات فروقوجود  عدم   -
 اجلامعي.   للتخصص تُعزى العربية واإلجنليزية

الطـالبـات املعلمـات يف كليـة الرتبيـة، والاليت تلقي نتـائج هـذه الـدراســـــــــــــــة بظالهلـا على معـايري اختيـار   -
ــن مبكرة ــيحة لألطفال يف ســــــ ــاب اللغة الفصــــــ ــند إليهن إكســــــ ــماع  ، واعتماد األطفيســــــ ال على الســــــ

  القبول األساسية.القتداء بلغة املعلمة، مما جيعل إخضاعهن الختبارات لغوية من معايريل
 توصيات البحث:

 توصيات التالية:ويف ضوء الدراسة تقدم الباحثتان ال     
واعد اللغة  تبين مؤشــرات النتائج الدالة على أن العالقة بني اكتســاب اللغة الثانية بناء على ق .1

اب مهـارهتـا بـدرجـة إجيـابيـة؛ يـدعم االهتمـام بتعّلم اللغـة األم واكتســـــــــــــــ هي عالقـة طرديـة  األم
 على اكتساب اللغة الثانية  عالية؛ النعكاسه

خالل   والثانية منة عن العالقة بني اكتســـــاب اللغتني األم احلرص على بناء تصـــــورات إجيابي .2
  النضج والتمّكنتساب وصوال اىل فهم التكامل بينهما يف مراحل النمو واالك

ويتوقع أن يســـــتفاد من نتائج هذه الدراســـــة عند التخطيط لبناء مناهج التعليم يف اللغتني كا  .3
  يعكس العالقة التكاملية التبادلية.

  مقرتحات البحث:
 وانطالقا مما تقدم من نتائج وتوصيات تقرتح الباحثتان ما يلي:     

  اثنية( لغة)اإلجنليزية واللغة  )لغة أم(العربية  غة  لل لفهم القرائييف مستوايت ا دراسة العالقة .1
ــاب املهــارات اللغويـة للغــة اثنيــة يف مراحـل التعليم  العربيــة( يف)اللغــة  األم  دور اللغــة   .2  اكتســـــــــــــ

 .املختلفة
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املراجع:
 اوالً املراجع العربية:

وزارة املعارف   ي،. إلبيار لزين، إبراهيم اأمني بك، أمحد ا ، حتقيق: أمحد  3ديوان حافأل إبراهيم، ط(.  1948إبراهيم، حافأل. )
 . العمومية

 . اهليئة املصرية للكتاب . 4اخلصائص، ط(. 2010ابن جين. )
 هـ.711بريوت : دار لسان العرب ،ت   لسان العرب .م (.  1970ابن منظور ، أبو الفضل مجال الدين. )

رتلة كلية الرتبّية ،جامعة   آفاق املستقبل( .-دايتالتح– )الواقع   تعريب واألمَّة لا م(. 2003أبو العينني، عمر عبد املعطي. )
 . ( 52املنصورة، العدد) 

 الرايض: دار املسلم للنشر والتوزيع.  . 3املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها, ط (.   2000أمحد فؤاد عليان. ) 
 القاهرة : الدار املصرية للتأليف والرتمجة.  ـ(. ه370غة )ت هتذيب اللم(. 1964األزهري ، أبو منصور حممد بن أمحد. ) 

 بريوت : مكتبة لبنان.   هـ (.301يط احمليط )تحم م (. 1977البستاين ، بطرس. )
  اجلمعية العربية للمرتمجني اجتاهات الشباب حنو استخدام اللغتني العربية واإلجنليزية يف التعليم.م(. 2004اجلرف ، رميا. )
 . العرب 

 القاهرة : دار املعارف.  .1طبقات النحويني واللغوين ،ج(.  1984الزبيدي. )
 بريوت : املكتبة األهلية.   التعريفات.(. 1962الشريف ، اجلرجاين. )

 ثري تدريس اللغة اإلجنليزية يف متعلمي اللغة العربية : دراسة تطبيقية على تالميذ الصف  (.  1429العمار ،سعود. )
جامعة اإلمام   . رسالة ماجستري غري منشور ، .   املدارس احلكومية كدينة الرايض ة االبتدائية يف لسادس من املرحل ا

 حممد بن سعود اإلسالمية. 
فاعليّة نشاط لغوي قائم على الدراسة الشعريّة يف تنمية االعتزاز ابللغة  م(. 2014العويضي ، وفاء؛ الشنقيطي ، أمامة. )

 (. 8( ، العدد )3ية املتخصصة ،اجمللد )اجمللة الرتبوية الدول  رية نورة. يّة جبامعة األمبات كليّة الرتبالعربية لدى طال 
   .دور الشباب يف محاية اللغة العربية والّدفاع عنها ، الطبعة األوىل م(. 2016العويضي ، وفاء؛ الشنقيطي ، أمامة. )

   .ة ي ئفة التالميذ ولغتهم األم يف املرحلة االبتداثقااإلجنليزية على  ثري تدريس اللغة م(. 3003الغامدي ، منصور. )
 القاهرة : املكتبة املصرية.  جامع الدروس العربية . (.   1994الغالييين ، مصطفى. )

  منشورات مركز امللك   تصورات طالب اجلامعة السعوديني حيال اللغة العربية .(. 2017احملمود ، حممود بن عبدهللا. )
 ة العربية. اللغ عبدهللا خلدمة 
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حبث منشور على موقع األلوكة   ساب اللغة وتعلمها. نظرية اكتاملالحي، هاجر. )د.ت(.  
(http://www.alukah.net/literature_language/0/108179/) :2017يوليو  13، وقت الزايرة .

رتلة جامعة   اهتا يف النحو العريب.يق التحويلية وتطب النظرية التوليدية(. 2013املنصوري، أمحد املهدي، والصاحل ، أمسهان. )
 . وحة لألحباث والدراسات، العدد التاسع والعشرون القدس املفت 

  دور منهاج اللغة العربية يف احلفاا على اهلوية العربية ومواجهة حتدايت العوملة.(. 2010اهلامشي، عبد هللا بن مسلم. )
 قمية. مؤسسة الفكر العريب، املكتبة الر 

تونس:   لغات العال الواسعة االنتشار، من قضااي اللغة العربية املعاصرة. مكانة اللغة العربية بني  (.  1990)إبراهيم.  بن مراد،  
 . إصدار املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 . ةقاف ألعلى للثاجمللس ا آفاق جديدة يف دراسة اللغة و الذهن، د. ط، .(. 1986تشومسكي، انعوم. )
 . رتمع اللغة األردين  ساب اللغة الثانية وتطبيقاهتا الرتبوية. نظرية اكت(.  2005حتاملة، موسى رشيد. ) 

 القاهرة : دار املعارف.  .1النحو الوايف ،ج (. 1996حسن ، عباس. )
 . الرايض: دار املريخ اللغة العربية )قواعد ونصوص(، د.ط. (.1993)د فراج.  راشد، سي

 القاهرة .  تعليم اللغة العربية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.(. 2005رسالن ،مصطفى. )
املؤسسة   وت :بري   .2األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية : اجلملة البسيطة ، طم(. 1986زكراي ،ميشال. )

 سات والنشر والتوزيع. معية للدرااجل
بريوت : املؤسسة    .2أللسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية : النظرية األلسنية ، طم(. 1986راي ،ميشال. )زك

 اجلمعية للدراسات والنشر والتوزيع. 
الرايض: عمادة شؤون   مد األمني.راجعة: إسحاق حمالتقابل اللغوي وحتليل األخطاء، م (. 2000صيين، حممود إمساعيل. )

 . تبات املك
،اإلمارات العربّية املتحدة: ،رتلة    ناألبعاد االجتماعيّة لظاهرة الضعف اللغويّن.(. 2010عبد الباري ،أسامة إمساعيل. )
 . ( 106) 27شئون اجتماعية ،

ابملدرسة اجلزائرية ،  ة الفصحى يف املرحلة االبتدائية ربيتعلّم اللغة الع دور اللغة األم يف  م(.  2012عبد السالم ، خالد. ) 
 اجلزائر : كلية العلم االجتماعية واإلنسانية ، جامعة فرحات سطيف.  رسالة دكتوراه غي منشورة .

منشور على   ثحب  من املدارس األلسنية املدرسة التوليدية التحويلية، د.ت.عثمان، إبراهيم حممد إبراهيم. )بال اتريخ(. 
 . شبكة العاملية ال

 القاهرة: دار النصر، ص ب.  .5اللغة الباسلة، د. ط(. 2000فتحي، مجعة. )
 . كحلة، ألفت. )علم النفس العصيب (. د.ت: مكتبة األجنلو املصرية 
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 القاهرة : دار املعارف.  املعجم الوسيط. هـ(. 1400رتمع اللغة العربية ابلقاهرة. ) 
 القاهرة: دار الفكر العريب.  . 3العربية,طتدريس فنون اللغة (. 2002)ر، علي أمحد.  كو مد 

ندوة املعاجلة    آلية للتشــــكيل اآليل لنصــــوص العربية الفصــــحى املعاصــــرة، املنهج والنموذج.(.  2014هاشــــم، أمحد صــــالح. )
 .اآللية للغة العربية، جامعة اإلمام حممد بن سعود، قسم اللغة العربية
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