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 : مستخلص البحث ابللغة العربية 
يف اكتساب الرتاكيب اللغويّة لدى متعلمي اللغة   إىل اكتشاف مدى أتثري طريقة معاجلة الّدخل اللغويّ  بحثهدف هذ ال

وأربعني متعلًما يف املستوى الثاين   ة من تسع مكونة العربية لغة اثنية، وقد اعتمد الباحث على املنهج شبه التجرييب على عينة 
ريقة عشوائية إىل  يف معهد تعليم اللغة العربية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض، وقد مت توزعيهم بط

جمموعتني، جمموعة جتريبية مكّونة من مخسة وعشرين متعلًما، وجمموعة ضابطة مكونة من أربعة وعشرين متعلًما. وقد أسفرت  
ة أكثر من الطريقة  الرتاكيب اللغويّ  اكتسابيف  خل اللغويّ نتائج البحث عن أن هناك أتثريًا إجيابًيا لطريقة معاجلة الدّ 

قد يساعد يف عملية تعليم اللغة العربية لغة الثانية، ويساعد أيًضا مصممي مناهج تدريس   ه، فإن هذا النموذج  التقليدية. وعلي 
 اللغة. 

 ة ة، اكتساب الرتاكيب اللغويّ ، الطريقة التقليديّ ، طريقة معاجلة الدخل اللغويّ خل اللغويّ : معاجلة الدّ ة الكلمات املفتاحي  
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The Effect of Linguistic Input Processing Method on the Acquisition of Linguistic 

Syntax of Arabic language learners as a Second Language 

 

Abstract 

This study aimed at investigating the effect of linguistic input processing method on the 

acquisition of linguistic syntax of Arabic language learners as a second language. Forty-

nine participants were selected from level two in the institute of teaching Arabic language 

for non-native speakers at imam Muhammed ibn Saud university. They were randomly 

divided into two groups, an experimental group of twenty-five learners, and a control 

group of twenty-four learners the results have shown that processing instruction group 

performed significantly better than traditional instruction. Some pedagogical implications 

of the findings were presented. The results might be helpful in syllabus design and 

teaching methodology. 

Key words: input processing, processing instruction, traditional Instruction, Syntax 

acquisition. 
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 : مقدمة البحث
،  األجنبّية وتعلمها ابملدخل الّتواصليّ  من الّدراسات يف حقل تعليم اللغة الثانية/  عديد على الّرغم من اهتمام 

 ,Ellis, 2002, 2003; Robinson, 2001 Wong) إال أّن هناك عدًدا من الّدراساتواملذاهب القائمة على املعىن 

W., & Ito, K. 2018; ،عدم كفاءة تلك املذاهب التدريسّية اليت تركز ابلّدرجة األوىل  "( تشري إىل 1437، األمحدي
ألّن متعلم  اللغة الثانية/ األجنبية مهما   (؛ 167، ص. 2009" )الشويرخ، على الّتواصل القائم على املعىن بعيًدا عن الّشكل

فإنّه حباجة إىل عنصر آخر لتصفية وتنقية ومعاجلة الّدخل اللغوّي حىت   -ا كان أو قراءًة استماعً  –مجع من دخل لغوّي غزير 
يصل إىل كفاية لغويّة جّيدة تساعده على فهم اللغة فهًما جّيًدا ومن مّث إنتاجها؛ ألن عملية تعلم اللغة الثانية/ األجنبية جيب  

 ون هناك تضحية بعملية على حساب أخرى.  أن تكون عملية متكاملة بني املعين والّشكل دون أن يك 
من املقرتحات حول طرق اجلمع بني شكل من أشكال   عدد ومن هذا املنطلق؛ فقد ظهرْت يف الّسنوات املاضية 

واصل كردة فعل معاكسة للمذهب الذي يركز على املعىن  ريح مع توفري فرص ملدخالت وخمرجات التّ الصّ  دريس النحويّ التّ 
ة يف تدريس القواعد اللغويّة. ومن هذه املذاهب طريقة معاجلة  ة، والطريقة التقليديّ يس القواعد اللغويّ دون االهتمام بتدر 

راسات حول  من الدّ  عديديف تدريس الرتاكيب اللغويّة؛ وعليه فقد مّت إجراء  Processing Instruction الدخل اللغويّ 
 ,.Benati, A &Wong, Wمتعددة   موضوعات خمتلفة ويف سياقات  ة يف أثر هذا النموذج يف اكتساب الرتاكيب اللغويّ 

2001; Ito, K. 2018; Hashemnezhad, H., & Zangalani, S. K, 2013) Neupane, M, 2009; 

Oumelaz, S, 2015; Lew, W. M. 2008; Hashemnezhad, H., & Zangalani, S. K, 2012; ) أّن  إال
يف   خل اللغويّ ة لغة اثنية تركز على طريقة معاجلة الدّ يف سياق تعليم اللغة العربيّ  -ه علم على حدّ - أية دراسة  جيد مل  الباحث 

 ة لغة اثنية. تدريس تراكيب اللغة العربيّ 
ة العربية. وقّد مت  موذج يف اكتساب الرتاكيب اللغويّ ة حول أثر هذا النّ وعليه؛ فقد أسهم ذلك يف إجراء دراسة ميدانيّ  

  التنظري القسم   ة يف هذا املذهب، يلي قسم  ظري، الذي يركز على اجلوانب النظريّ قسمني؛ مها النّ تقسيم هذه البحث إىل 
، الذي يركز على اجلانب امليداين هلذا املذهب يف اكتساب تراكيب اللغة العربّية لغة اثنية على متعلمي اللغة العربية  التطبيقيّ 

 من غري الناطقني هبا. 
 وأسئلته: مشكلة البحث 

أتسيًسا على ما سبق، ميكن حتديد مشكلة البحث يف أن متعلمي اللغة العربية لغة اثنية/ أجنبية؛ قد يستخدمون  
إسرتاتيجيات خاصة أثناء تعلم الرتاكيب اللغوية قد ال تتسق مع قواعد اللغة العربية؛ وعليه، فقد يؤدي ذلك إىل خلل تركييب  

 على هذه املشكلة؛ فيمكن حتديد األسئلة التالية: أثناء التواصل اللغوّي. وللتغلب 
 الرتاكيب اللغويّة املستهدفة؟  اكتسابما أثر طريقة معاجلة الّدخل اللغوّي يف  -1
 ما أثر طريقة معاجلة الّدخل اللغوّي يف االحتفاظ ابلرتاكيب اللغويّة املستهدفة؟  -2
 غويّة املستهدفة؟ ما أثر طريقة معاجلة الّدخل اللغوّي يف استعمال الرّتاكيب الل  -3
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 أهداف البحث: 
احلايّل إىل معرفة أثر طريقة معاجلة الّدخل اللغوّي يف اكتساب الرّتاكيب اللغويّة املستهدفة، ويف   بحث هدف ال ي

 . االحتفاظ هبا، واستعماهلا
 أمهية البحث: 

 : ما يلي في بحث احلايل ميكن إجياز أمهية ال
لتقليدية يف تدريس الرتاكيب اللغويّة  أهنا تناولت متغري طريقة معاجلة الدخل اللغوّي مقارنة ابلطريقة ا 1األمهية النظريّة:  -

  2 يعاب.ــــــراكيب أثناء عملية االستـالتو ط بني املعاين ــمن آليات تعزز الروابــتتضيف اللغة العربية، حيث إن هذه الطـريقة 
يت يتبعها  جتمع البحث احلالية بني علم النفس املعريف، واللغة من جانب آخر حيث إهنا تركز على العمليات الذهنّية ال 

 . متعلم اللغة أثناء تعرضه للدخل اللغوي
وحصر جماالت   ، من الدراسات اللغوية التطبيقية على تعرض متعلم اللغة إىل دخل لغوي  عديدتركز  1األمهية التطبيقّية:  -

والرتكيز على   وتقومي حصيلة املعاجلة بعد انتهائها، يف مقابل ندرة إجراء دراسة معاجلة الدخل اللغوي،، واجتاهات معّينة
قد تساعد على التخفيف من األخطاء اللغويّة الشائعة اليت يقع فيها متعلم اللغة الثانية.   2أثناء التعرض للغة.   التدريبات

 قد تساعد معلمي اللغة العربية لغة اثنية/ أجنبية أثناء تدريس مجيع مهارات اللغة العربية وعناصرها.   3
 : بحثاإلطار النظري لل
أثناء استقباله،   خل اللغويّ مبكان قبل احلديث عن هذا النموذج أْن نفّرق بني مفهومني مرتبطني ابلدّ  ة  ألمهيّ لعل من ا

  ، وطريقة معاجلة الدخل اللغويّ Input processing خل اللغويّ ، ومها، معاجلة الدّ   VanPattenذكرها فانباتنوإنتاجه 
Processing instruction. 

  :Input processing اللغوي  معاجلة الدخل  
 سالة املتلقاة، أوالرّ  فقط، وهو فهم واحد اجتاه   يف اللغة يسري اكتساب  إىل أنّ  Krashem) (1982 , كراشنيشري  

والتعامل مع املتحدثني، وعلى هذا   ( Output) مفهوم كي يساعد املتلقي على اخلرج اللغويّ  لغويّ  دخل تلقي  خالل  من 
 Theة كراشن )األساس؛ ظهرت مفاهيم وإسرتاتيجيات ومناذج جديدة يف تدريس الرتاكيب اللغويّة مستمدة من فرضيّ 

Input Hypothesis). 

سالة  لتساعده على فهم الرّ ات اليت يستعملها متعلم اللغة الثانية إحدى العملّيات واإلسرتاتيجيّ  خل اللغويّ وتعد معاجلة الدّ 
ه  الذي يعرفه أبنّ  ((VanPatten, 1996 فانباتن  موذج من قبلمت تطوير هذا النّ  حيث ؛ يلاليت يتلقاها أثناء االتصال األوّ 

ة  كل/ الرتاكيب اللغويّ ة بني الشّ الذي يستقبله وذلك من خالل عملية إنشاء روابط منوذجيّ  معاجلة متعلم اللغة للدخل اللغويّ 
حىت   سالة اليت يتضمنها الدخل  اللغوّي، حيث يتم أثناء مرحلة املعاجلة تنقية وتصفية الّدخل اللغويّ عاين من أجل فهم الرّ وامل

عملّية متّكن  "أبهنا  (Oumelaz, 2015 p 112) أوميالز  . ويعرفها   Intakeيصل  إىل شكل جديد يسمى حمصواًل لغوايً 
معاجلة البياانت اللغويّة اليت يسمعوهنا، أو يقرؤوهنا وذلك من خالل تعيني األدوار النحويّة لألمساء  متعلمي اللغة الثانية من 

 . " ياق وفق إسرتاتيجياته اخلاصةواألفعال داخل السّ 
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تقوم على النظريّة اللغويّة النفسّية اليت تؤكد أّن متعلم  اللغة يقوم   خل اللغويّ وخالصة القول، إّن معاجلة الدّ 
 & ,.Hashemnezhad, H)اتيجيات وآليات خاصة أثناء معاجلة الدخل اللغوّي الذي يسمعه أو يقرأهإبسرت 

Zangalani, S. K, 2013)   ّه ميكن تعريف معاجلة  من أجل حتقيق هدف معني، وهو التواصل اللغوّي. وعليه؛ فإن
ة  وفق إسرتاتيجيات لغوية نفسيّ  العربية لغة اثنية تعلم اللغةأبهنا الطريقة املعرفّية اخلاصة اليت يستعملها م   إجرائًيا الدخل اللغويّ 

أو القراءة، حيث يتم ختفيض الّدخل اللغوّي إىل أن يصبح   االستماعخاصة من أجل فهم الرسالة اليت تلقاها عن طريق 
 وإنتاًجا. كي يساعده على التعامل مع الوسط احمليط به استقبااًل،    Intake حمصواًل لغوايً 

قد تكون   دد إىل أّن هذه العملّيات اليت يستخدمها متعلم اللغة أثناء معاجلة الدخل اللغويّ جتدر اإلشارة يف هذا الصّ 
فقد يستخدم متعلم اللغة   ،Pidgin languageغري  متسقة مع قواعد اللغة اهلدف، وابلتايل قد تؤدي إىل "اللغة اهلجينة" 

ة من لغته األم من أجل إيصال املعىن إىل  اط مفردات اللغة اهلدف على بعض الرتاكيب اللغويّ الثانية أثناء املعاجلة إسق
ة، أو استخدام صيغة الفعل املضارع، أو املاضي يف كافة األزمنة.  املتلقي، كتقدمي الفاعل يف العربية، أو أتخريه يف اإلجنليزيّ 

ضرورة أتسيس منوذج يساعد متعلم اللغة ويرشده أثناء   ((VanPatten, 1996 ,2002 2004 فانباتن  وابلتايل؛ فقد رأى 
يف عملية اكتساب اللغة الثانية، ويساعد على تغيري اإلسرتاتيجيات اخلاصة اليت كان يستخدمها متعلم   معاجلة الدخل اللغويّ 

 اللغة الثانية، يسمى بنموذج "طريقة معاجلة الدخل اللغوي". 
 :Processing instructionطريقة معاجلة الدخل اللغوي  

طريقة  معاجلة   (.Lew. M, 2008, P 3، مذكور في (VanPatten VanPatten, 2005فانباتن  يعّرف
عبارة عن تعليمات صرحية وواضحة موجهة إىل متعلم اللغة، هبدف لفت اهتمامه والتأثري فيه الستخدام  "الّدخل اللغوّي أبهّنا  

ومع تعليم   ،هاوقواعد   ، خل اللغوّي الذي تلقاه كي يتسق ذلك مع تراكيب اللغة اهلدفللدّ الطّريقة املناسبة أثناء معاجلته 
إىل أّن الغرض األساسيَّ من طريقة   (VanPatten, 1996, p. 60) فانباتن . ومن هذا املنطلق يشري" اللغة التواصلّية 

الفّعالة اليت كان يستخدمها متعلم اللغة الثانية إىل  معاجلة الّدخل اللغوي هو تعديل بعض إسرتاتيجيات املعاجلة غري 
إسرتاتيجيات فّعالة توجههم إىل استخدام الطريقة الّصحيحة يف اكتساب اللغة، وتساعدهم على حتويل الّدخل اللغوّي  

ة يف  طريقة التقليديّ يتسق مع أنظمة اللغة اهلدف وقواعدها، إضافة إىل أنّه رأى عدم فاعلية ال واحملصول اللغوّي إىل خرج لغويّ 
جتدر اإلشارة إىل أّن هذا الّتدخل الرتبوّي املوجه ال   (.A, Benati ,2001ة على أكمل وجه )اكيب اللغويّ اكتساب الرتّ 

 .Wong, W., & Ito, K)يتطلب إنتاج األشكال/ الرتاكيب اللغوية املستهدفة أثناء التدريب على إسرتاتيجيات املعاجلة 

2018 2008;Lew, W. M. ). 

أنّه حىت يتحقق االكتساب اللغوّي ابلشكل الّصحيح جيب على املعاجل اللغوّي   (175ص  ،2009) الشويرخويرى 
داخل عقل املتعلم التنبه إىل الكيفّية اليت يتم هبا ترميز حمتوى الّدخل اللغوّي، ألّن طريقة  معاجلة الّدخل اللغوّي يف هذا  

بد من توجيه املتعلم ملعاجلة الّدخل اللغوّي بطريقة تسمح للمتعلم مبالحظة الصيغة/  إذ ال  "؛ املذهب هي معاجلة موجهة 
 .    Outputالرتاكيب املستهدفة أثناء الّتدريب. والّشكل التايل يوضح كيفية الوصول للخرج اللغوي 

 
دخللغوي 

Input 

 محصوللغوي

Intake 

 معالجة
الخرجاللغوي.

Output 

 معالجةتطويرنظام
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(. هناك عمليتان للمعاجلة؛ فاألوىل بعد الدخل للغوي، وتكون VanPatten, 1996) ( معاجلة الد خل اللغوي  وطريقته1شكل )
 اخلرج اللغوي.ابستعمال إسرتاتيجيات خاصة للطالب، مث يتم تطوير نظام معاجلة للوصول للهدف األخري، وهو 

خل اللغوّي  عمليتني؛ فاألوىل تسمى معاجلة الدّ  ّن بني الدخل اللغوّي واخلرج اللغويّ أابق ويظهر يف الّشكل السّ 
، والثانية تسمى تطوير نظام لتعديل املعاجلة األوىل اليت كان يستخدمها متعلم اللغة  وتنقيته وتصفيته للوصول حملصول لغويّ 

 األخري وهو )اخلرج اللغوّي(. للوصول إىل اهلدف 
وبناًء على ما سبق، ميكن تعريف طريقة معاجلة الدخل اللغوي تعريًفا إجرائًيا يتسق مع أهداف البحث احلالية  
وأسئلتها وسياقها أبهنا: توجيه وإرشاد متعلم اللغة العربية لغة اثنية إىل اإلسرتاتيجيات الفاعلة والصحيحة أثناء اكتسابه  

غة العربية، وحفظها، ومساعدته على حتويل الدخل اللغوّي، واحملصول اللغوّي إىل خرج لغوي يتسق مع قواعد  لرتاكيب الل
 اللغة العربية. 

ها  غرض   طريقة معاجلة الدخل اللغوي يرى أنّه حىت تؤدي  VanPatten جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن فانباتن 
 موذج.         مكوانت هلذه النّ   ثالثه جيب أن تكون هناك  فإنّ 

 مكوانت طريقة معاجلة الدخل اللغوي: 
هناك ثالثة مكوانت لطريقة   إىل أنّ  ( (Maftoon, P& Arianfar, A, 2014, p. 291مافتون وإرينفار يشري

وهي: املكون األّول؛ تزويد املتعلم مبعلومات صرحية حول   ((VanPatten, 1996 فانباتن ذكرها معاجلة الدخل اللغويّ 
إىل أّن  " ( 2009مذكور يف الشويرخ،  VanPatten, 1996, p. 497) فانباتن  الصيغة/ الرتكيب اللغوي املستهدف، ويشري

ة معاجلة الدخل  خضعوا لطريق الذينهذه اخلطوة ليست من املكوانت األساسّية لطريقة معاجلة الدخل اللغوي؛ ألن املتعلمني 
خضعوا لطريقة معاجلة الّدخل   الذين اللغوي بدون تلقي معلومات صرحية وشروحات كان أداؤهم مقاراًب ألداء املتعلمني 

هذا املكــــــــّون قد يكون مشاهبًا   إىل أنّ (  (Oumelaz, 2015, p. 112أوميالز ، ويشري" اللغوّي مع تلقي معلومات صرحية
 اكتساب الرتاكيب اللغوية.  للطريقة التقليدية يف 

تنبيه املتعلمني، وإخبارهم ابملشكالت اليت قد يواجهوهنا أثناء تعرضهم للدخل اللغوي، واليت قد تؤثر سلًبا يف  املكون الثاين: 
أيًضا  وإخباره ، (Sheen, 2009لغته التواصلية، ال سيما تلك النامجة عن االختالفات بني قواعد اللغة اهلدف ولغته األم ) 

 واليت أثرت سلًبا يف حماوالت املتعلم استخالص الرتكيب املستهدف.  اليت استعملها  املعاجلة إبسرتاتيجية
قيام املتعلمني ابلتدرب على التمارين/الرتاكيب اليت حيتاجون إليها، وذلك من أجل فهم  أّما املكّون الثالث: فيتمثل يف 

أي حماولة إبعاد املتعلم عن اسرتاتيجيات املعاجلة اليت  ذلك الوصول إىل املعىن املراد.  الشكل/ الرتكيب كي يتمكنوا من خالل 
  2009يشري الشويرخ و  .(Sheen, 2007) ترتكز على الشكل واملعىن  يلجأ إليها عادة وتوجيهه إىل إسرتاتيجيات بديلة

لغوّي بشكل جيرب املتعلمني على اختاذ قرارات  اخنراط املتعلمني يف أنشطة مقّيدة مرتبطة ابلّدخل ال( إىل ضرورة 176ص. 
 . مرتكزة على املعىن حول مجل تتطلب استعمال أو حذف الصيغة/ الرتكيب املستهدف يف الدخل اللغوي 

 الفرق بني الطريقة التقليدية يف تدريس الرتاكيب، وطريقة معاجلة الدخل اللغوي: 
إىل أّن طريقة معاجلة   ((Hashemnezhad, H., & Zangalani, S. K, 2012هاشيمنزهد و زانقالين  يشري

ات واآلليات املستخدمة من قبل متعلمي اللغة عند معاجلة الّدخل اللغوّي أثناء  إىل تغيري اإلسرتاتيجيّ  تسعى الّدخل اللغوّي 
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يف  ة تتمثل ة اهلدف، يف حني أن الطريقة التقليديّ تعلم اللغة الثانية إىل إسرتاتيجيات أكثر اتساقًا مع الرّتكيب اللغوّي يف اللغ 
اختيار جمموعة من القواعد اللغويّة وتضمينها يف املنهج اللغوّي ومعاجلتها على حنو مكثف ومنتظم، وتتكون من ثالث  

ثانية تتمثل  ة عن طريق شرحها بشكل مباشر وصريح، واخلطوة الخطوات رئيسية: اخلطوة األوىل يتم فيها تقدمي القاعدة اللغويّ 
يف التدرب على تطبيق القاعدة اللغوية من خالل جمموعة من التمارين اليت يغلب عليها االستعمال اللغوي املقيد، واخلطوة  
الثالثة تتمثل يف إعطاء املتعلم فرصة الستعمال القاعدة اللغوية املدروسة من خالل متارين يغلب عليها االستعمال اللغوّي غري  

 املقيد. 
ة يقوم املتعلم  فإّن االختالف بني الطريقتني يكمن يف األنشطة اليت تلي شرح القاعدة؛ ففي الطريقة التقليديّ  وعليه؛

ابلتدرب على استعمال القاعدة اللغوية إنتاًجا شفهًيا أو حتريراًي، يف حني أن املتعلم يف هذا املذهب يقوم بعد شرح القاعدة  
  2009املشتمل على تلك القاعدة اللغوية )الشويرخ،  االستيعابية ملعاجلة الدخل اللغويّ له بتنفيذ جمموعة من املهمات 

Wong, W., & Ito, K, 2018;.) 
  عديد وللتأكد من هذا النموذج وأثره الفاعل يف حتقيق التواصل اللغوّي لدى متعلم اللغة الثانية، وأثره أيًضا يف تغيري 

 وهم  ؛جمموعة من الباحثنيو  VanPatten قام فانباتن تخدمها متعلم اللغة الثانية؛ فقد من إسرتاتيجيات املعاجلة اليت كان يس

(Cardierno, 1993 Sanz, 1995; Cardierno, 1995; ;; Cheng, 1995Benati and Wong. 2001  
متنوعة إلثبات مدى فاعلية طريقة معاجلة الدخل   سياقات  يف  دراسات خمتلفة ب( .Neupane, M, 2009, p مذكورة يف 

وقد استخدم الباحثون  اللغوي على املهام االتصالية والصيغ والقواعد اللغوية والضمائر على اللغتني األسبانية والفرنسية. 
اختلفت نتائج  املنهج شبه التجرييب ذا التصميم الكالسيكي واملكون من جمموعتني، جمموعة ضابطة، وجمموعة جتريبية، وقد 

  فانباتن  النتيجة العامة للدراسات اليت اشرتك فيها إال أنفاعلية طريقة معاجلة الدخل اللغوي، حول مدى هذه الدراسات 
VanPatten  لدى املتعلم،   تدعم الفرضية اليت يؤمن هبا، وهي أّن هلذه الطريقة أثرًا إجيابًيا يف النظام اللغويّ  مع الباحثني

يف اكتساب    مقارنة ابلطريقة التقليديةالّدراسات مجيعها عن فاعلية طريقة معاجلة الّدخل اللغويّ  حيث أسفرت نتائج  
 (.2009الرتاكيب اللغويّة )الشويرخ، 

 ;Dekeyser & Sokalski,1996 من جانب آخر يرى كّل من ديكيسر وسوكاالسكي وساالابري 

)Salabarry, 1997  ،2009مذكورة يف الشويرخ Wong, W., & Ito, K, 2018;) ا  الدراسات اليت قام هب أن
وزمالؤه حول طريقة معاجلة الدخل اللغوي تعاين من مشكلتني أساسيتني تتصالن ابلصدق    VanPattenفانباتن 

ة )جمموعات طريقة معاجلة  الداخلي، حيث تتمحور املشكلة األوىل يف حجم التدريس الصريح املقدم للمجموعات التجريبي
الدخل اللغوي( واجملموعات الضابطة )جمموعات الطريقة التقليدية(؛ حيث إن هناك تفاواًت يف هذه املسألة بني اجملموعتني،  
أما املشكلة الثانية فتتصل بنوع تدريبات املمارسة يف كلتا اجملموعتني؛ فقد ركزت األنشطة يف اجملموعات التجريبية على املعىن  

 بشكل أساسّي، يف حني كان تركيز األنشطة يف اجملموعات الضابطة األساسي على الصيغ/ الرتاكيب.  
وزمالؤه للتحقق من   VanPatten  فانباتن راسات اليت أجراهاإبجراء دراستني مشاهبتني للدّ وا لذلك، قام  ونتيجةً 

 ,Dekeyser, R& Sokalski, K) ديكيسر وسوكاالسكي ائج اليت توصلوا إليها، وقد اتفقت نتائج دراسةصدق النتّ 

، يف حني  خل اللغويّ وزمالئه من وجود أتثري إجيايب لطريقة معاجلة الدّ   VanPatten فانباتن مع نتائج دراسة   (1996
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وزمالؤه، حيث    VanPatten ابقة اليت أجراها عن الدراسات السّ  (Salabarry, 1997)  دراسة ساالابري  اختلفت نتائج 
 أثبتت نتائجها عدم وجود أتثري وفاعلية لطريقة معاجلة الدخل اللغوي. 

ة اليت أجريت للتحقق من مدى فاعلية طريقة  مث توالت يف السنوات القليلة املاضية العديد من الدراسات امليدانيّ 
 س القواعد اللغوية، ومنها: يف لغات وسياقات خمتلفة ومقارنتها بغريها من طرائق تدري  معاجلة الدخل اللغويّ 

ستني طالًبا مت اختيارهم بطريقة عشوائّية  دراسًة على ( (Maftoon, P. & Arianfar, A, 2014 مافتنون وأرينفار  أجرى 
  ملعرفة أثر الرتكيز على طريقة معاجلة الدخل اللغوّي والوعي يف مساعدة املتعلمني اإليرانيني يف اكتساب القواعد اللغويّة التالية 

صميم الكالسيكّي ذي  اجلمل الشرطّية، والتمين، والصلة. وقد اعتمد الباحث على املنهج شبه التجرييّب، عن طريق التّ 
كانت أكثر فاعلية يف الرتاكيب املستهدفة،    طريقة معاجلة الدخل اللغويّ  الّدراسة عن أنّ  نتائج   وقد أسفرت  اجملموعتني.

  أوميالز  ة على اجملموعة الضابطة. وهذه النتيجة هي ما تشري إليها نتائج دراسة حيث تفوقت اجملموعة التجريبيّ 
S, 2015), (Oumelaz  ّة،  يف اكتساب األزمنة املاضية يف اللغة اإلجنليزيّ  حول مدى فاعلية طريقة معاجلة الدخل اللغوي

. وقد أكدت  ة عن طريق استخدام املنهج شبه التجرييبّ والطريقة التقليديّ  متت املقارنة بني طريقة معاجلة الدخل اللغويّ حيث 
 رحية. قة، ومعرفتهم الصّ ، والدّ حويّ من الدرس النّ   يف حتسني كلّ  راسة فاعلية معاجلة الدخل اللغويّ نتائج الدّ 

بدراسة تتعلق  (  (Hashemnezhad, H., & Zangalani, S. K, 2012 هاشيمنزهد و زانقالين كما قام 
والتعليم التقليدي يف تعلم مهارة الكتابة لدى   مبهارة الكتابة، حيث سعت إىل استقصاء أثر طريقة معاجلة الدخل اللغويّ 

من ثالث وستني متعلمة للغة  عينة البحث، والبالغ عددها ثالثني متعلمة للغة اإلجنليزية مت اختيارهن بطريقة عشوائية من ض
جرييب عن طريق جمموعتني )جمموعة جتريبية وضابطة(، وقد توصلت  اإلجنليزية، وقد اعتمد الباحثان على املنهج شبه التّ 

البحث إىل نتيجة مفادها أنه على الرغم من أن كال التوجيهني كان هلما أتثري إجيايّب يف قدرة املتعلمات على الكتابة إال أّن  
 عة طريقة معاجلة الدخل اللغوي كانت أكثر فاعلية من التعليم التقليدي. جممو 

راسات اليت أجريت يف طريقة معاجلة الدخل  الدّ  أن مجيع   (,Wong, W., & Ito, K 2018)وآيتو  وونق  ويرى
ة يف  متعلمني للغة الفرنسيّ ، وعليه؛ فقد قام بدراسة على tracking-Eyeمل تستخدم إسرتاتيجية تتبع حركة العني  اللغويّ 

  املستوى املتوسط للتأكد من فاعلية هذه الطريقة ابستخدام إسرتاتيجية تتبع حركة العني، معتمًدا على املنهج شبه التجرييبّ 
( على اجملموعة  ة )طريقة معاجلة الدخل اللغويّ . وقد أسفرت النتائج عن تفوق اجملموعة التجريبيّ ذي التصميم الكالسيكيّ 

ة، حيث تغريت حركة العني بشكل  ة(، كما لوحظ تغري يف حركة العني لصاحل اجملموعة التجريبيّ ابطة )الطريقة التقليديّ الضّ 
 مباشر إىل الصورة الصحيحة. 

يف   هناك أتثريًا إجيابًيا لطريقة معاجلة الدخل اللغويّ  ابقة يلحظ أهنا مجيًعا تتفق على أنّ ظر يف الدراسات السّ وعند النّ 
كما أهنا تناولت مجيعها صيغ/ تراكيب  . (Salabarry, 1997) ساالابري اكتساب تراكيب اللغة، إال دراسة واحدة وهي

S. K, , (Hashemnezhad, H., & Zangalani هاشيمنزهد و زانقالين  اللغة اإلجنليزية واإلسبانية ابستثناء دراسة 

  يف القدرة على الكتابة، وعليه، فإن طريقة معاجلة الدخل اللغويّ  اليت ركزت على أثر طريقة معاجلة الدخل اللغويّ  (2012.
 كانت املهارة، وعليه فقد ت طّبق هذه  ة بل تتعلق ابلرتاكيب اللغوية املنتجة أايً ال تقتصر على تدريس عنصر القواعد اللغويّ 

 املهارات والعناصر اللغوية املختلفة.  النظرية على تدرس مجيع
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على اعتبار أنّه يتفق مع ما تسعى إليه نتائج   راسات الّسابقة على املنهج شبه التجرييبّ وقد اعتمدت مجيع الدّ 
  يف اكتساب تراكيب اللغة الثانية/ األجنبية. إال أّن مجيع   راسات من حماولة معرفة أثر طريقة معاجلة الدخل اللغويّ الدّ 
ة لدى غري الناطقني هبا،  مل ت ْستعم ل يف تعليم الرتاكيب العربيّ  ابقة اليت تناولت طريقة معاجلة الدخل اللغويّ راسات السّ الد

على الرغم من وقوع متعلمي اللغة العربية لغة اثنية يف أخطاء سواًء من جانب الصيغ أو الرتاكيب، أو فيهما مجيًعا وفًقا  
(، ووفًقا ملالحظة  2018( ودراسة فضيلة )1405حتليل األخطاء العربية؛ كدراسة العصيلي )دراسات للنتائج اليت أكدهتا 

من الرتاكيب اليت متت دراستها يف مستوايت سابقة، وعليه؛ فإن البحث احلالية تسعى   عديدالباحث ألخطاء الطالب يف 
   . لسد هذه الفجوة يف الدراسات السابقة 

 : املنهج واإلجراءات
 بحث: منهج ال

ابالعتماد على املنهج شبه التجرييب؛ إذ إنّه يسعى   قام الباحث احلايّل، وأهدافه، وأسئلته؛ فقد  بحث نظرًا لطبيعة ال
أبنه املنهج  ( 2005)إىل معرفة العالقة الّسببية بني أثر املتغري املستقل على نتيجة االختبار )املتغري التابع(؛ إذ يعرفه احلمداين 

ضوء ضبط كّل العوامل املؤثرة يف    الذي يقوم على التجربة العلمية اليت تكشف عن العالقات السببية بني املتغريات، وذلك يف
املتغري أو املتغريات التابعة، ما عدا عاماًل يتحكم فيه الباحث، ويغريه لغرض قياس أتثريه يف املتغري أو املتغريات التابعة.  

اكيب اللغوية  ابعة، فتتمثل يف اكتساب الرت واملتغري املستقل يف هذه البحث هو )طريقة معاجلة الدحل اللغوي( أما املتغريات التّ 
يف البحث احلالية التصميم شبه التجرييب التقليدي   الباحث املستهدفة، واالحتفاظ هبا، ومن مث استعماهلا، وقد استخدم 

Design Traditional على جمموعة من األسس اآلتية:  قام، الذي 
 على جمموعتني، جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة بطريقة عشوائية.  االعتماد -
 إجراء اختبار قبلي للمتغري التابع للمجموعتني قبل إدخال املتغري املستقل.  مت -
التحكم يف املتغري املستقل )طريقة معاجلة الدخل اللغوي(، وذلك عن طريقة إدخاله على اجملموعة التجريبية، يف حني   مت -

 اجملموعة الضابطة. يتم حجبه عن 
 اختبار اجملموعتني يف التصميم التقليدي اختبارًا بعداًي ملعرفة حالة املتغري التابع.  مت -
الباحث مبقارنة نتائج االختبار البعدي يف اجملموعتني ملعرفة أثر املتغري املستقل على اجملموعة التجريبية. وقد   قام بعد ذلك  -

 مت تصميم الشكل التايل: 
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 . . بدًءا بتقسيمها إىل جمموعتني وانتهاًء ابملقارنة بني نتائج اجملموعتني تصميم البحث احلالية  (2)شكل 
 االيت:  ( 1)بتوضيح تصميم البحث احلايل يف اجلدول    قام الباحثوقد 

 التصميم شبه التجريب التقليدي ذو اجملموعتني التجريبية والضابطة (1)جدول 
 املتغري التابع  االختبار بعدي  الربانمج/ الطريقة  قبلياالختبار  العدد  اجملموعة 
جمموعة 
 جتريبية 

متغري مستقل )طريقة معاجلة الدخل  اختبار قبلي 25
 اللغوي(

اكتساب الرتاكيب  اختبار بعدي
 اللغوية املستهدفة: 
االحتفاظ هبا/ 

 استعماهلا 
جمموعة 
 ضابطة 

 اختبار بعدي الطريقة التقليدية  اختبار قبلي 24

 وعينته:  بحثجمتمع ال
لغة اثنية يف معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود   على متعلمي اللغة العربية  بحث ال ا طبق هذ

وأربعني   ةراسة تتكون من تسع . وعينة الدّ 1439/1440ل من العام اجلامعي اإلسالمية ابلرايض يف الفصل الدراسي األوّ 
أعمارهم ترتاوح بني تسع عشرة سنة إىل مخس  كما أن متعلًما يف املستوى الثاين ميثلون جنسيات وثقافات ولغات خمتلفة،  

وعشرين سنة. وسبب اختياري للمستوى الثاين هو أّن مستواهم اللغوي املتوسط قد يتيح هلم استخدام إسرتاتيجيات معاجلة  
اللغوي ومعاجلته من أجل فهم الرسالة وإيصال الرسالة بطريقته اخلاصة، على اعتبار أن أتثري  خاصة هبم أثناء استقبال الدخل 

منوذج طريقة معاجلة الدخل   تطبيق   ( ال زال فاعاًل لديهم، وابلتايل فإنّ 1 جدول واملعاجلة اخلاصة )انظر  االسرتاتيجيات
نه قد يغرّي من إسرتاتيجيات املعاجلة املستخدمة وابلتايل ميكن  راسة احلالية، حيث إقد يكون ذا فاعلية يف نتائج الدّ  اللغويّ 

 معرفة مدى فاعلية النموذج من عدمه. 
 : بحثإجراءات ال 

 احلايل وفق املراحل التالية:    بحث لقد مّت إعداد ال
املستقل يف معاجلتها. جتدر  ة املستهدفة لقياس أثر املتغري اكيب اللغويّ : وفيها قام الباحث ابختيار الرتّ ة البحث التمهيدي  

  ة وفق معيارين أساسيني؛ مها: اخلطأ النحويّ راسة احلاليّ ة يف الدّ اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنه مّت اختيار الرتاكيب اللغويّ 

تماختيارمجموعتين،مجموعة
تجريبية،ومجموعةضابطة

ياستمإجراءاالختبارالقبليلق
قالمتغيرالتابعقبلالتطبي

التحكمفيالمتغيرالمستقل
طريقةمعالجةالدخلحيثتم)

ة،إدخالهعلىالمجموعةالتجريبي
وحجبهعنالمجموعةالضابطة

تغيرتمإجراءاالختبارالبعديللم
التابع

تبارمقارنةالفرقبيننتائجاالخ
البعديللمجموعتين
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تعاد عن  ة، فقد حرص الباحث على االبواملركزيّ  ابلّسهولةواملركزيّة، أما فيما يتعلق  الّسهولة الشائع لدى عينة البحث، ومعيار 
الرتاكيب املعقدة اليت قد حتتاج قدرًا كبريًا من الشرح والرتكيز والتدريب واملوازنة، كما حرص على االبتعاد عن الرتاكيب  
الثانوية اليت قد ال تكون ذات أمهية كربى يف تعليم اللغة العربية لغة اثنية على اعتبار أن بعض الصيغ والرتاكيب ذات أمهية  

 الرتاكيب. ومركزية من بقية 
إبعداد وحتديد معامل واضحة ألبعاد الرتاكيب اللغوية املستهدفة    -وفًقا هلذين املعيارين-وبناًء على ذلك، قام الباحث 

ة، ومن أجل إعداد أداة البحث )االختبار( لقياس أثر طريقة  موذج الذي سيطبق على اجملموعة التجريبيّ من أجل تصميم النّ 
ة املستهدفة  فقد مت اختيار )الفاعل أبنواعه، وأمساء اإلشارة( لتكون هي الرتاكيب اللغويّ  ،وعليه  ؛ معاجلة الدخل اللغوي فيها

ذكرهتما سابًقا، حيث إهنا يعدان   اللذينة. وسبب اختياري هلذين الرتكيبني هو، أهنما يتناسبان مع املعيارين يف الدارسة احلاليّ 
حيث خيطئ كثري من متعلمي اللغة العربية من غري الناطقني هبا يف مطابقة  من األخطاء الشائعة لدى متعلم اللغة العربية، 

الفاعل لفعله من حيث التذكري والتأنيث، والفاعل الضمري وغريمها، وكذلك عدم مطابقة اسم اإلشارة للمشار إليه، إضافة  
، وابلتايل قد يسقط معاجلة لغوية  لتواصل اللغويّ سالة املتلقاة ومعاجلتها، وحماولة امتعلم اللغة يسعى إىل حماولة فهم الرّ  إىل أنّ 

على هذين الرتكيبني. إضافة إىل أن هذين الرتكيبني يتوافقان مع املعيار الثاين من حيث   -وفق تراكيب لغته األم-خاصة 
ما من الرتاكيب ذات  واملركزية، فهما ليسا من الرتاكيب املعقدة اليت قد حتتاج وقًتا أطول يف الشرح والرتكيز، كما أهن السهولة 

 مركزية كبرية يف اللغة العربية. 
من جانب آخر قام الباحث بتصنيف هذه الرتاكيب )الفاعل، أمساء اإلشارة( إىل قسمني وفًقا ألهداف البحث  

بعد ذلك ابختيار املوضوعات اليت سوف تطبق يف   ام الباحثوأسئلتها، وهي: حفظ الرتاكيب اللغوية، واستعماهلا. مث ق
 ة تعليم اللغة العربية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وسلسلة العربية بني يديك. لانمج من سلسالرب 

 ا ملعاجلة الرتاكيب املستهدفة عن طريق املراحل التالية:  تصميم برانجمً   فقد متّ  ؛ على ما سبق  وبناءً تصميم برانمج املعاجلة: 
دفع املتعلم إىل استخدام إسرتاتيجية معينة من اإلسرتاتيجيات اليت كان يستخدمها وذلك من خالل تزويده مبجموعة من   •

 الصور لكتابة مجل تصف الصور اليت أمامه، مث سؤاله عن سبب كتابة تلك اجلمل. مثل: 
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حيث يطلب من متعلم اللغة كتابة مجل عن هذه الصور .   Input processingاخلاصة للرتكيبكتابة مجل عن طريق معاجلته ( 3)شكل 
 ابستعمال اسرتاتيجية املعاجلة اخلاصة.. 
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تزويد املتعلمني مبعلومات  وإسرتاتيجيات صرحية حول كيفية معاجلة الرّتاكيب املستهدفة وتعديل اإلسرتاتيجية غري الفعاّلة   •
أو تصحيح استعمال زمن معني يف كافة األزمنة، واهلدف من ذلك هو حماولة ختليص املتعلم من   اليت استعملها املتعلم، 

 اإلسرتاتيجية غري الفعالة اليت كان يستعملها، وتغيريها إبسرتاتيجية معاجلة تتسق مع أنظمة اللغة العربية وقواعدها. 
 
 
 
 

 
 

. يف الشكل السابق يتم توظيف اسرتاتيجية معاجلة صحيحة الختيار املعدود  املعاجلة الصرحية اسرتاتيجياتبعضًا من  (4)شكل 
 . املناسب، مع بيان سبب اختياره

املرحلة مرحلة تدريب املتعلمني عن طريق كتابة مجل حتتوي على الرتاكيب املستهدفة، حيث مت تزويدهم ببعض  تلي هذه  •
 ة، وطلب منهم كتابة وصف خمتصر عّما شاهده فيها، أو تصحيح بعض الرتاكيب اخلاطئة. الصور التعبرييّ 

 : بحثتصميم أداة ال
اليت تقيس   بحثبناًء على املعيارين الّسابقني، قام الباحث إبعداد أداة الاحلايّل  بحثبعد اختيار الرّتاكيب املستهدفة يف ال

بعدة مراحل   بحث مدى فاعلية املتغري املستقل )طريقة معاجلة الدخل اللغوي( يف املتغري الّتابع. وقد مّر إعداد أداة ال 
 وخطوات على النحو التايل: 

نظري للموضوعات والّتدريبات يف الرتاكيب املستهدفة يف كل من   : حيث قام الباحث مبسحمرحلة البناء املبدئي لالختبار 
 )كتاب النحو للمستوى الثاين يف سلسلة جامعة األمام حممد بن سعود اإلسالمية، وكذلك العربية بني يديك(. 
يارًا واحًدا من  وعليه، مّت إعداد اختبار أويل يتكون من قسمني، القسم األول االختبار املوضوعي الذي خيتار فيه املتعلم خ

ضمن أحد اخليارين املتاحة له )صحيحة/ خاطئة( أو خيتار خيارًا واحًدا من ضمن خيارات متعددة، يف حني كان القسم  
الثاين عبارة عن اختبار مقايل، حيث يطلب من متعلم اللغة العربية كتابة مجل بناًء على الصورة اليت تكون يف االختبار، وقد  

 التاليني لتوضيح طريقة األداة )االختبار(:  مّت تصميم النموذجني
 منوذج عن األسئلة املوضوعية حول الرت اكيب املستهدفة  (2جدول )

 اخرت اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة حتت ما يناسبها -أ
 اإلجابة  الرتكيب اللغوي 
 خاطئة  صحيحة  تعمل هذه السيدة معلمة للغة العربية  

✓   
  ✓  قام السيدة إىل املدرسة 

 أنت هم هذه  هو هؤالء هذا  خرج ........... الرجال إىل السوق 
 هو هم فاطمة الرجال الطالب  حممد ذهبْت  ........... إىل اجلامعة. 

 السبب المطابقة البنت

 +فاعلمذكر×ذهب+ مؤنثذهب+تاءتأنيث+فاعل

 هؤالء
 الرجال

 الولد

 ا ألناسماإلشارةجمع
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 استعمل اسم اإلشارة املناسب واملشار إليه، مث ضع املشار إليه فاعاًل يف مجلة أخرى  -ب

                          
 اسم إشارة: ............       .............         ...........       .............         
 الفاعل: ..........      ..........        ............. ......            .................   

ويكون ذلك عن طريق استعمال الرتاكيب اللغوية املستهدفة يف مجل مفيدة، بعد أن  ا،( منوذج لكيفية حفظ الرتاكيب املستهدفة واستعماله5شكل )
 اللغوي. مت تدريبه على طريقة معاجلة الدخل

 صدق األداة: 
، قام الباحث بعرضها على ثالثة متخصصني يف اللغوايت التطبيقية،  بحث بعد االنتهاء من البناء املبدئي ألداة ال

واالختبارات اللغوية لبيان آرائهم حول مدى قياس األداة ملا وضعت له، ولبيان آرائهم يف صياغة السؤال من حيث السهولة  
العبارة من عدمها. وقد اتفقت مجيع آراء احملكمني على صالحية األداة، يف حني أن هناك بعض  والصعوبة، ووضح 

 امللحوظات حول الصياغة، وعليه فقد قمت بتعديل االختبار بناًء على رأي احملكمني. 
 ثبات األداة: 

طالعية مكونة من ثالثة  للتحقق من ثبات االختبار قام الباحث بتطبيق إجراء اختبار وإعادة اختبار على عينة است
وعشرين متعلًما بفارق زمين قدره أسبوعان، وقد حرص الباحث على أن تكون الظروف متشاهبة يف التطبيقني، مث قام  
الباحث ابستخدام معامـل ارتبـاط بريسون حلسـاب العالقـة بـني التطبيقـني، وقد أظهرت النتائج أن قيمة معامل االرتباط بني  

(، وهذا يدل على ثبات األداة وصالحيتها للتطبيق  0.01( وهي دالة إحصائًيا عند مستوى )0.7853) االختبارين بلغت 
 النهائي. 

 متغريات البحث وضبطها: 
 : يت كما أيبحث  بناًء على ما سبق مّت حتديد وضبط متغريات ال 

وقد مّت إعداد الربانمج بناًء على   ، هو طريقة معاجلة الدخل اللغويّ  املتغري املستقل يف البحث احلايلّ املتغري املستقل: 
 الرتاكيب اللغوية املستهدفة. 

املتغريات التابع يف البحث احلايل هي اكتساب الرتاكيب اللغوية )الفاعل، وأمساء اإلشارة(، وحفظها،  املتغري التابع: 
 واستعماهلا، ومت ضبطه عن طريق االختبار القبلي للمجموعتني. 

هي املتغريات الثانوية اليت يلزم على الباحث ضبطها يف اجملموعتني )التجريبية والضابطة( قبل   : املتغريات الدخيلة/ اخلارجية
الشروع يف تطبيق الدارسة األساسية، وقد عمد الباحث يف البحث احلايل إىل ضبط مجيع املتغريات الدخيلة ملعرفة مدى  

 : يت تكافؤ اجملموعتني على النحو اآل
 
 



 عسيري  زاهر  بن جابر . د     ."ثانية لغة العربية اللغة متعلمي  لدى اللغوية التراكيب اكتساب  في اللغوي  الّدخل معالجة طري ةأثر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية اجمللد للعلومخالد  امللكجملة جامعة  

 

15 

 تكافؤ اجملموعتني
الباحث على التأكد من تكافؤ اجملموعتني قبل الشروع يف البحث األساسي، وقد كان ذلك وفًقا للخطوات  حرص 

 اآلتية: 
العودة إىل وكالة املعهد للشؤون التعليمية، واإلرشاد األكادميي للتأكد من سجلهم األكادميي، وظروفهم التعليمية   •

اخلاصة، ونسبة الغياب، على اعتبار أن هناك بعًضا من متعلمي اللغة العربية قد يتعرضون لصدمة ثقافية ولغوية قد  
 متنعهم من إمتام دراستهم اللغوية يف املعهد.  

 T-Test for Independentما قام الباحث ابستخدام اختبار )ت( لداللة الفروق بني جمموعتني مستقلتني )ك •
Samples،)   وذلك للتعرف على االختالف بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق القبلي

 واجلدول التايل يبني النتائج اليت مت التوصل إليها:    للرتاكيب املستهدفة، وفروعها، والدرجة الكلية لالختبار التحصيلي،
 اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية( 3جدول )

 ودرجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي
املتوسط  العدد  اجملموعات  الرتاكيب املستهدفة 

 احلسايب*
االحنراف 

 ي املعيار
مستوى  قيمة ت

 الداللة 
 التعليق

 غري دالة 0.516 0.66 10.73 84.77 25 التجريبية  حفظ الرتاكيب املستهدفة 

 7.54 86.50 24 الضابطة 
استعمال الرتاكيب  

 املستهدفة 
 غري دالة 0.633 0.48 10.40 82.92 25 التجريبية 

 10.54 81.50 24 الضابطة 
لالختبار الدرجة الكلية  

التحصيلي يف الرتاكيب  
 املستهدفة بنوعيها 

 غري دالة 0.951 0.06 9.40 83.85 25 التجريبية 

 8.00 84.00 24 الضابطة 

( أن قيم )ت( غري دالة يف الرتاكيب املستهدفة والتصنيف الفرعي )حفظ الرتاكيب اللغوية،  3يتضح من اجلدول )
واستعماهلا(، وكذلك يف الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  

التطبيق القبلي لتلك الرتاكيب لالختبار التحصيلي وكذلك يف   متوسطي اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف درجات 
 الدرجة الكلية لالختبار.  

راسة )التجريبية والضابطة(، يف االختبار التحصيلي قبل البدء  من تكافؤ جمموعيت الدّ  وبذلك يكون الباحث قد حتقق  
 ة. راسة األساسيّ ابلدّ 

 : دراسة األساسيةال
ة، والتأكد من صدق األداة وثباهتا، وكذلك التأكد من تكافؤ اجملموعتني، وكذلك  التمهيديّ  دراسةبعد االنتهاء من ال

يف املستوى الثاين يف معهد تعليم اللغة العربية   طالب ة على األساسيّ  دراسة بعد تصميم برانمج املعاجلة؛ قام الباحث إبجراء ال
طريقة عشوائية بسيطة إىل جمموعتني: حيث قام الباحث برتتيب  بهم جبامعة األمام حممد بن سعود اإلسالمية، وقد مت توزيع
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يف   مجيع أفراد عينة البحث وفًقا للرتتيب اهلجائي، مث ترقيمها بشكل متسلسل، حيث قام الباحث بوضع الرقم الفرديّ 
 ة، ومن مث توزيعها.  يف اجملموعة التجريبيّ   اجملموعة الضابطة، والرقم الزوجيّ 

االنتهاء من تقسيم عينة البحث إىل جمموعتني؛ قام الباحث إبجراء اختبار قبلي على اجملموعتني يف   : بعداالختبار القبلي 
زمن استغرق مخسني دقيقة. وقد حرص الباحث على أن يشرف على اجملموعتني، جتنًبا ألي غموض يف األسئلة قد يؤثر يف  

 (. 3الكلية ويف فروع االختبار )انظر جدول اختيار املتعلم، وقد كانت نتيجة االختبار غري دالة يف الدرجة 
 بعد االنتهاء من االختبار القبلي املطبق على اجملموعتني؛ قام الباحث بتدريس اجملموعتني وفقاً ملا يلي:    تدريس اجملموعتني

تدريس اجملموعة  تدريس اجملموعة التجريبية وفًقا لطريقة معاجلة الدخل اللغوي مبعدل ثالث حماضرات أسبوعًيا، يف حني مّت 
 ة. ة يف نفس املوضوعات اليت مت تدريسها، وكذلك نفس الزمن املقرر على اجملموعة التجريبيّ الضابطة ابلطريقة التقليديّ 

 االختبار البعدي: 
بعد االنتهاء من تدريس اجملموعتني؛ قام الباحث إبجراء االختبار البعدي يف نفس الظروف اليت أجرى فيها الختبار  

 من مث تصحيحه يف كلتا اجملموعتني )الضابطة، والتجريبية( ورصد درجاته.  القبلي، و 

 
وذلك ابالختبار القبلي للمجموعتني، مث تدريسها بطريقتني خمتلفتني؛ الضابطة بطريقة  . ( يوضح إجراءات البحث األساسية6شكل رقم )

 ذلك يتم اختبار اجملموعتني اختبارًا بعداًي. تقليدية، أما التجريبية فتكون بطريقة معاجلة الدخل اللغوي، مث بعد 
 حتليل النتائج: 

ملعاجلتها إحصائًيا   SPSSقام الباحث بعد رصد درجات االختبار البعدي للمجموعتني ابستخدام برانمج 
ابستخراج املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، وداللة الفروق اإلحصائية للمجموعتني. كما قام الباحث ابستخدام  

وذلك للتعرف على  (، T-Test for Independent Samplesبني جمموعتني مستقلتني ) ملعرفة التفاوتاختبار )ت( 
جملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي للرتاكيب املستهدفة، وفروعها، والدرجة  االختالف بني متوسطي درجات ا 

 الكلية لالختبار التحصيلي. 
 : نتائج البحث

الثة اليت ذكرت سابًقا ولتحقيق اهلدف  كانت الّدراسة احلالّية هي حماولة للحصول على إجاابت لألسئلة الثّ 
ة العربية لدى  الرتاكيب اللغويّ  اكتساب يف  ى فاعلية طريقة معاجلة الدخل اللغويّ راسة، وهو معرفة مدمن الدّ  األساسيّ 

ة للعلوم  قام الباحث بتفريغ البياانت وحتليلها مستخدًما احلزمة اإلحصائيّ  متعلمي اللغة العربية لغة اثنية، وعلى هذا األساس
للكشف عن  (، حيث قام ابستخدام اختبار )تStatistical package for social science (SPSS )االجتماعية 

(، وذلك للتعرف على داللة الفروق بني  T-Test for Independent Samplesبني جمموعتني مستقلتني ) الّتفاوت
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اكيب  )حفظ الرتّ  للتصنيف الفرعيّ  متوسطي درجات اجملموعة الّتجريبّية ودرجات اجملموعة الّضابطة يف القياس البعديّ 
 ة تبني النتائج اليت مّت الّتوصل إليها:  ، واجلداول التاليّ ة لالختبار التحصيليّ واستعماهلا( والدرجة الكليّ   املستهدفة،

اكيب اللغوية املستهدفة.  اكتساب أو اًل: أثر طريقة معاجلة الد خل اللغوي  يف   الرت 
املستهدفة، قام الباحث ابختبار )ت( على  ة يف تعلم الرتاكيب اللغويّ  ملعرفة أثر طريقة معاجلة الدخل اللغويّ 

 اجملموعتني، الّتجريبية، والّضابطة، وقد أسفرت نتائج االختبار البعدي عن اآليت: 
اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية ودرجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار ( 4جدول )

 التحصيلي
املتوسط  لعدد ا اجملموعات 

 احلسايب*
االحنراف 
 املعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة 

 مربع ايتا  التعليق

دالة عند مستوى  0.002 3.24 7.09 90.69 25 التجريبية 
0.01 

0.18 

 8.07 83.75 24 الضابطة 

بني متوسطي   إىل وجود اختالف ، مما يشري 0.01( أن قيمة )ت( دالة عند مستوى 4اجلدول رقم ) من يتضح 
اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف درجات التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصاحل اجملموعة التجريبية، أي أن  

 اجملموعة التجريبية تفوقت على اجملموعة الضابطة.. 
فقط من التباين   %( 18(، وهذا يعين أن )0.18م األثر )مربع آيتا( قد بلغت )من اجلدول أن حج   يتضحوكذلك 

الكلي للفروق بني متوسطات درجات القياسات البعدية لالختبار التحصيلي للمجموعتني يعود لتأثري طريقة معاجلة الدخل  
 اللغوي. 

 اللغوية املستهدفة.اثنيًا: أتثري طريقة معاجلة الدخل اللغوي يف حفظ الرتاكيب 
ة  ة؛ قام الباحث ابختبار )ت( للمجموعة التجريبيّ اكيب اللغويّ ة يف حفظ الرتّ أكثر فاعليّ  اجملموعتني ملعرفة أي 

 حو اآليت: واجملموعة الضابطة، وكانت النتيجة يف االختبار البعدي على النّ 
اجملموعة التجريبية ودرجات جملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لتصنيف  اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطي درجات ( 5جدول )

 حفظ الرتاكيب اللغوية املستهدفة 
املتوسط  العدد  اجملموعات 

 احلسايب*
االحنراف 
 املعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة 

 مربع ايتا  التعليق

دالة عند مستوى  0.025 2.32 8.67 91.38 25 التجريبية 
0.05 

0.10 

 8.74 85.67 24 الضابطة 

بني متوسطي اجملموعة  اختالف ، مما يشري إىل وجود 0.05( أن قيمة )ت( دالة عند مستوى 5يتضح من اجلدول رقم )
ة املستهدفة لصاحل اجملموعة التجريبية، أي  اكيب اللغويّ ة واجملموعة الضابطة يف درجات التطبيق البعدي يف حفظ الرتّ التجريبيّ 

 ة على اجملموعة الضابطة. اكيب اللغويّ ة قد تفوقت يف حفظ الرتّ نتيجة اجملموعة التجريبيّ أن  
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( فقط من التباين  10%(، وهذا يعين أنه ) 0.10يتضح من اجلدول أن حجم األثر )مربع آيتا( قد بلغت ) وكذلك
هدفة للمجموعتني يعود لتأثري طريقة  للفروق بني متوسطات درجات القياسات البعدية حلفظ الرتاكيب اللغوية املست الكليّ 

 معاجلة الدخل اللغوي. 
 ة املستهدفة.يف استعمال الرتاكيب اللغوي   اثلثًا: أتثري طريقة معاجلة الدخل اللغوي  

ة املستهدفة، قام الباحث ابختبار )ت( لداللة الفروق بني  ة يف استعمال الرتاكيب اللغويّ اجملموعتني فاعليّ  أكثرملعرفة 
 متوسطي دراجات اجملموعتني يف االختبار البعدي على النحو التايل: 

اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية ودرجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الستعمال  ( 6جدول )
 الرتاكيب اللغوية املستهدفة 

املتوسط  العدد  اجملموعات 
 احلسايب*

االحنراف 
 املعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة 

 مربع ايتا  التعليق

دالة عند مستوى  0.002 3.35 6.62 90.00 25 التجريبية 
0.05 

0.19 

 10.35 81.83 24 الضابطة 

بني متوسطي   اختالف ، مما يشري إىل وجود 0.05( أن قيمة )ت( دالة عند مستوى 6يتضح من اجلدول رقم )
واجملموعة الضابطة يف درجات التطبيق البعدي لتصنيف استعمال الرتاكيب اللغوية املستهدفة لصاحل   التجريبية اجملموعة 

ة املستهدفة أكثر من اجملموعة الضابطة، وكانت  اللغويّ ة قد استعملت الرتاكيب اجملموعة التجريبية، أي أن اجملموعة التجريبيّ 
وأتثريها يف اكتساب   نتائجها أعلى من اجملموعة الضابطة، وعليه، تؤكد هذه النتيجة فاعلية طريقة معاجلة الدخل اللغويّ 

 اللغة. 
فقط من   %( 19(، وهذا يعين أنه )0.19كما يتضح من اجلدول السابق أن حجم األثر )مربع آيتا( قد بلغت )

التباين الكلي للفروق بني متوسطات درجات القياسات البعدية لتصنيف استعمال الرتاكيب اللغوية للمجموعتني يعود لتأثري  
 . خل اللغويّ طريقة معاجلة الدّ 

 تائج وتفسريها: مناقشة الن  
ة والضابطة وذلك لصاحل  بني اجملموعة التجريبيّ  يف نتائج االختبار البعديّ  تفاوت يجة العامة إىل وجود النتّ  أشارت 

ة تدعم ما  راسة احلاليّ وهذه النتيجة للدّ  ة املستهدفة لدى متعلمي اللغة العربية لغة اثنية.ة يف الرتاكيب اللغويّ اجملموعة التجريبيّ 
الرتاكيب اللغويّة،   اكتسابلطريقة معاجلة الّدخل اللغوّي يف إجيابًيا هناك أتثريًا  إىل أنّ   VanPatten فانباتن  أشار إليه

وزمالؤه حول فاعلية طريقة معاجلة الدخل اللغوي يف    VanPatten فانباتن  راسات اليت قام هبا وتدعم كذلك نتائج الدّ 
ة اليت أجريت هلذا  راسات امليدانيّ اكتساب الرتاكيب اللغوية مقارنة ابلطريقة التقليدية، وكذلك تتفق مع نتائج كثري من الدّ 

 ;Hashemnezhad, H., & Zangalani, S. K, 2013 ;Wong, W., & Ito, K, 2018)الغرض؛ ومنها 
Maftoon, P., & Arianfar, A, 2014 Ellis, R. 2002; Oumelaz, 2015)   مع األخذ بعني االعتبار

اكيب املستهدفة ونوع اللغات أيًضا،  ة، وكذلك اختالف طبيعة الرتّ راسة احلاليّ ابقة والدّ ياق بني الدراسات السّ اختالف السّ 
حاًل لعالج كثري من   أنه ميكن اعتبار طريقة معاجلة الدخل اللغويّ  ((Sheen, 2007 شني ومن هذا املنطلق يرى 
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لتغيري مهم إلسرتاتيجيات املعاجلة غري  ة اليت يواجهها متعلمو اللغة الثانية، كما ميكن استعماهلا الصعوابت الرتكيبية والنحويّ 
ه ميكن استعمال  إىل أنّ  (VanPatten, 2002) فانباتن الفاعلة اليت قد يستعملها متعلم اللغة الثانية/ األجنبية، حيث يشري

 هذه الطريقة وتغيريها مبا يتناسب مع أّي درس  حنوي أو لغوي، أو فيما يتعلق ابملنتج اللغوي.  
اليت توصلت إليها الّدراسة احلالّية تدعم كذلك األفكار  اليت ذكرهاإّن   Norris and Ortega (2000 وأوريقا نوريز   النتائج  

اليت ترى ضرورة استعمال التعليمات الواضحة   (Hashemnezhad, H., & Zangalani, S. K, 2012مذكور يف 
 والصرحية أثناء تدريس اللغة بشكل عام.  

هلا أتثري   ة والدراسات ذات العالقة هبا أّن طريقة معاجلة الدخل اللغويّ راسة احلاليّ من خالل نتيجة الدّ  يبدوكما 
أو شكل من أشكال اللغة، وابلتايل قد يؤثر يف  ظام الذي قد يساعد يف املعاجلة ألي نظام لغوي إجيايب فعال حىت على النّ 

ات اليت يستخدمها متعلم اللغة الثانية، كما أهنا قد تستخدم يف مهارات خمتلفة يف تعلم اللغة، وهذا ما  كثري من اإلسرتاتيجيّ 
قدرة من  H., & Zangalani, S. K, 2012)(Hashemnezhad , هاشيمنزهد و زانقالين  أشارت إليه نتائج دراسة 

موذج يف حتسن مستوى القدرة على الكتابة لدى متعلمي اللغة اإلجنليزيّة، فقد تستعمل الّتعليمات الواضحة  هذا النّ  أتثري
اليت تتكون منها الكلمات   Syllablesوالّصرحية ملعاجلة طريقة الكتابة؛ كإرشاد وتوجيه متعلم اللغة الثانية إىل معرفة املقاطع 

( و    أثناء تدريس الكتابة، كي يساعده ذلك على الكتابة بدقة لغوية جّيدة. مثل عدد املقاطع الصوتية يف كلمة )ك ت ب 
( ،)    (.(Cat (Hungry) Beautiful))حممد( و )ذهبت 

ة قد تؤدي نفس النتائج اليت قد  الطريقة التقليديّ  ة ختتلف عن فكرة أنّ راسة احلاليّ فإن نتائج الدّ  ؛املنطلقومن هذا 
اليت أشارت إليها   ة على طريقة معاجلة الدخل اللغويّ ، وعن فكرة تفوق الطريقة التقليديّ تؤديها طريقة معاجلة الدخل اللغويّ 

اليت أثبتت نتائجها عدم وجود اختالف بني اجملموعة التجريبية والضابطة،   (Salabarry, 1997)دراسة ساالابري  نتائج 
  ساالابري  دخل اللغوي على الطريقة التقليدية. ولكن من املهم اإلشارة إىل أن دراسة وعدم وجود فاعلية لطريقة معاجلة ال

Salabarry  مل تنجح يف تعريف طريقة معاجلة الدخل اللغوي تعريًفا إجرائًيا مطابًقا لتعريفVanPatten  وهو ما أشار ،
(،  2009مذكور يف الشويرخ،  ,Allen 2000) إلني وغريه من الباحثني مثل  ((VnPatten, 2002. P. 780 فانباتن  إليه 

الطريقة اليت قام بتطبيقها   قد تكون مضللة ألنّ  Salabarry ساالابري  وعليه، فإنه ميكن اعتبار أن النتائج اليت توصل إليها
( إىل  2009، ويشري الشويرخ )VanPattenختتلف متاًما عن الطريقة اليت يقصدها  على أهنا طريقة معاجلة الدخل اللغويّ 

مل يستخدم املعلم نفسه يف اجملموعة التجريبية كما هو احلال يف بقية الدراسات اليت أثبتت    Salabarry ساالابري أن
سات اليت أثبتت فاعلية توجيه املتعلم إىل  فاعليتها. وعلى هذا اإلساس فإّن الّدراسة احلالّية  هي واحدة من ضمن تلك الدرا

اإلجراءات اليت ينبغي معرفتها واختاذها أثناء معاجلة اللغة، وقد قام الباحث ابإلشراف على اجملموعتني مجيعها. عالوة على  
تضح  أعلى بكثري من الدراسات السابقة، وي  Salabarry ساالابري ذلك يبدو أّن الكفاية اللغوية للمبحوثني يف دراسة

 ذلك من خالل نتائج االختبار القبلي للدراسات. 
ة ومناسبتها لكافة املتعلمني  يف الّدراسة احلاليّ  يف هذا السياق إىل فاعلية طريقة معاجلة الدخل اللغويّ  اإلشارةجتدر 

  ية مقارنةً ابختالف حتصيلهم اللغوي، وتتضح تلك الفاعلية من خالل الدرجات اليت حصل عليها أفراد اجملموعة التجريب
 ابجملموعة الضابطة. 
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 صها فيما يلي: عدة أمور سوف أخلّ  إىل وقد يعزى ذلك   
، وتساعده  فكري يف الرتكيب اللغويّ على التّ  ذهنية تساعد املتعلم   من عمليات   ما حتمله طريقة معاجلة الدخل اللغويّ  -1

 ، حيث إهنا جتمع بني الشكل واملعىن. أيضاً على التواصل اللغويّ 
من خالل وضع املفردات داخل سياق معني مما يساعد متعلم اللغة على   Context theoryتطبيق نظرية السياق  -2

 . ة اليت يقوم هبا املتعلم أثناء التواصل اللغويّ كيز والتذكر لإلسرتاتيجيات الذهنيّ االهتمام والرّت 
تواصلي وتفاعلي مع متعلمي اللغة العربية لغة  تطبيق فرضية التفاعل، حيث يتم تنفيذ دراسة الرتكيب اللغوية يف إطار  -3

 اثنية. 
 اخلامتة واالستنتاجات:  -6

  على حد علم  –ة والدراسات السابقة؛ فإنّه ميكن اعتبار الّدراسة احلالية هي األوىل يف ضوء نتائج الّدراسة احلاليّ 
اعتبار نتائجها إسهاًما علمًيا يف ميدان تعليم   يف ميدان تعليم اللغة العربية لغة اثنية، وعليه؛ فإنه ميكن  اليت أجريتْ  -الباحث

 يلي:   اللغة العربية لغة اثنية، وعليه، فإن الباحث يستنتج ما
 : بحث ملخص أببرز نتائج ال

 راسة فاعلية طريقة معاجلة الدخل اللغوي يف النتيجة العامة مقارنة ابلطريقة التقليدية. أظهرت نتائج الدّ  -1
 طريقة معاجلة الدخل اللغوي تساعد متعلم اللغة على االحتفاظ ابلرتاكيب اللغوية. راسة أن  أظهرت نتائج الدّ  -2
راسة أن طريقة معاجلة الدخل اللغوي تساعد متعلم اللغة على استعمال اللغة يف سياقات خمتلفة.  أظهرت نتائج الدّ  -3

 الباحث يوصي مبا يلي:  راسة فإنّ وبناء  على نتائج الدّ 
 وصيات: الت  

 دريس: دريب والت  التوصيات اخلاصة ابلت  
 يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث احلايل؛ فإن الباحث يوصي مبا يلي: 

 ة احلديثة أثناء تدريس اللغة العربية لغة اثنية. االهتمام ابملذاهب التدريسيّ  -1
فقط بل يف كافة املهارات والعناصر  ة راسة ليس يف القواعد اللغويّ يف مناهج الدّ  إدراج طريقة معاجلة الدخل اللغويّ  -2

 ة بشكل عام، سواء يف مهارة الكتابة، أو يف مهارة احملادثة اللغوية. ة، والرتاكيب اللغويّ اللغويّ 
برؤى ميكن أن يستفاد منها أثناء تعليم اللغة   -أاي كان نوعها -ة معلمي اللغة الثانية راسة احلاليّ قد تزود نتائج الدّ  -3

 الثانية. 
 . VanPatten فانباتن ة اللغة على كيفية استعمال املذاهب التدريسية احلديثة سيما منوذج تدريب أساتذ -4
التعرف على إسرتاتيجيات املعاجلة اليت كان يستخدمها متعلمو اللغة العربية لغة اثنية من أجل تغيريها إىل   -5

 إسرتاتيجيات معاجلة تتسق مع قواعد اللغة العربية وتراكيبها. 
معرفة املذاهب التدريسية احلديثة يساعد يف تطوير تعليم اللغة العربية، وابلتايل فإنه ميكن استعمال   مما ال شك فيه أنّ  -6

 هذه الطريقة يف مجيع مهارات اللغة العربية وعناصرها اللغوية. 
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مل جتب عنها   ل اللغويّ من األسئلة املتعلقة بطريقة معاجلة الدخ هناك جمموعةً  وعلى الرغم مما حققته نتائج البحث احلالية إال أنّ 
 البحث احلالية، وابلتايل فإنه ميكن االعتماد على التوصيات التالية للحصول على إجاابت:  

 ة: التوصيات اخلاصة ابلبحوث املستقبلي  
 ة على مهارات خمتلفة كالكتابة، واحملادثة. راسة احلاليّ إجراء دراسات أخرى على غرار الدّ  -1
مدى فاعلية طريقة معاجلة الدخل اللغوي على عدد من املتعلمني ابستخدام أداة  إجراء دراسة حالة للتأكد من  -2

 املالحظة املباشرة/ غري املباشرة أثناء احلديث والكتابة. 
 : العربية   املراجع

  لة ، رسااثنية أثر املهمات االستيعابية يف تعلم الرتكيب النحوية لدى متعلمات اللغة العربية لغة  .( 1437األمحدي، جيهان. )
 اململكة العربية السعودية. ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: معهد تعليم اللغة العربية  ،ماجستري غري منشورة

مؤسسة الوراق للنشر   . األردن: مناهج البحث العلمي، أساسيات البحث العلمي  .(2005) .احلمداين، موفق، وآخرون 
 والتوزيع.  

-163( 2) 12، علوم اللغةجملة املذاهب احلديثة يف تدريس القواعد اللغوية،  .(2009) . الشويرخ، صاحل بنت انصر
239. 

،  األخطاء الشائعة يف الكالم لدى طالب اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى  .(1405العصيلي، عبد العزيز إبراهيم. )
اململكة  ، تطبيقي، معهد تعليم اللغة العربية جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ال رسالة ماجستري غري منشورة، 

 العربية السعودية. 
حتليل األخطاء النحوية يف رسائل طلبة تعليم قسم اللغة العربية جبامعة رادين إنتان اإلسالمية   .(2018) .فضيلة، فرح نور 

 إندونيسيا. ، المية غري منشورة، جامعة رادين إنتان اإلس  البكالوريوس رسالة مقدمة للحصول على درجة المبونج. 
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