اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
معهد تعليم اللغة العربية
قسم علم اللغة التطبيقي
برنامج املاجستري

الكفايات التقنية لمعلمات العربية لغة ثانية
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في علم اللغة التطبيقي

إعداد

لولوة عبدالرحمن صالح المهناء

إشراف

د .الصديق آدم بركات

أستاذ مشارك بقسم علم اللغة التطبيقي

العام الجامعي

1439/1438هـ
2018/2017م

0

مستخلص الدراسة
هتدددذ ددرا الدراسددة لك اديددد الكةايددا التق يددة الالزمددة ملعلمددا العربيددة لغددة انيددة
والتعرذ على مدى معرفدة معلمدا العربيدة لغدة انيدة بالكةايدا التق يدة والك د عدن مددى
ممارسددتهن دا ولتحقي ددذ ددرا ا ددداذ اس ددتتدمل البا ا ددة امل د هج املس ددحي واس ددتتدمل
أداتددمه ؛دداا أداة ااسددتبانة ملعرفددة مدددى معرفددة معلمددا العربيددة لغددة انيددة بالكةايددا التق يددة
وأداة املال ظددة للك د عددن مدددى ممارسددتهن للكةايددا التق يددة وت دأل جمتم د الدراسددة مددن
معلمددا العربيددة لغددة انيددة يعهددد تعلدديم اللغددة العربي دة لل طاقددا بغري ددا م جامعددة ا مددرية نددورة
ب ل عبدالرمحن يدي ة الرياض وعدد ن ( )29معلمدة وللدخ لدالل الةادد الدراسدي الاداي
من العام اجلامعي  1438-1437د .وأسةر الدراسة عن ال تائج التالية:


اديد قائمة بالكةايا التق ية الالزمة ملعلما العربية لغة انية.



درجد ددة معرفد ددة املعلمد ددا بالكةايد ددا التق يد ددة هد ددر متوسد ددطة يتوس د د ( 3.20مد ددن
.)5.00



درجة ممارسة املعلما للكةايا التق ية هر قليلة يتوس



أسددةر نتددائج الدراسددة عددن أن درجددة معرفددة املعلمددا بالكةايددا التق يددة أعلددى مددن
درجة ممارستهن ا وبدالة ل اائية  0.01لااحل املعرفة.
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( 2.40من .)5.00

Abstract

This study aimed at identifying the technical competencies of the
female teachers of Arabic language as a second language; the extent to
which the female teachers of Arabic language as a second language know
what the technical competencies are; and how much they practice these
technical competencies. In order to achieve these objectives, the
researcher used the Survey Methodology and used two research tools,
these are: a questionnaire to identify the extent to which the female
teachers of Arabic language as a second language know what the
technical competencies are and an observation tool to detect the extent to
which they practice these technical competencies. Study sample was
comprised of the female teachers of Arabic language as a second
language in the Arabic Language Institute teaching Arabic language to
foreign students at Princess Nourah bint Abdulrahman University. These
are (29) female Arabic teachers. The study was conducted during the
second semester of the academic year 1437-1438 AH. The study reached
several results, notably:
 It managed to put a list of the technical competencies which the
female teachers of Arabic language as a second language should
have.
 The extent of those teachers’ knowledge of the technical
competencies was medium with a mean of (3.20 out of 5.00).
 The extent to which they practice these technical competencies was
low with a mean of (2.40 out of 5.00).
 The results of the study demonstrated that the degree of those
female teachers’ knowledge of the technical competencies is higher
than the degree of their practice of these technical competencies
with a statistical significance of 0.01 in favors of knowledge.
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