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 ص الدراسةلخستم
ملعلمدددا  العربيدددة لغدددة  انيدددة   الالزمدددة هتددددذ  دددرا الدراسدددة لك اديدددد الكةايدددا  التق يدددة

عدن مددى والتعرذ على مدى معرفدة معلمدا  العربيدة لغدة  انيدة بالكةايدا  التق يدة  والك د  
واسدددتتدمل    اسدددتتدمل البا ادددة املددد هج املسدددحي  ولتحقيدددذ  دددرا ا  دددداذ اممارسدددتهن  ددد

أداتددمه ؛دداا أداة ااسددتبانة ملعرفددة مدددى معرفدددة معلمددا  العربيددة لغددة  انيددة بالكةايددا  التق يدددة  
الدراسددة مددن  جمتمدد  أل وأداة املال ظددة للك دد  عددن مدددى ممارسددتهن للكةايددا  التق يددة  وتدد

ة لل طاقددا  بغري ددا م جامعددة ا مددرية نددورة معلمددا  العربيددة لغددة  انيددة يعهددد تعلدديم اللغددة العربيدد
 ( معلمدة  وللدخ لدالل الةادد الدراسدي الاداي29وعدد ن )  ب ل عبدالرمحن يدي ة الرياض

 :ال تائج التاليةالدراسة عن  أسةر  د. و  1438-1437لعام اجلامعي ا من
 .اديد قائمة بالكةايا  التق ية الالزمة ملعلما  العربية لغة  انية 

  مدددددن  3.20معرفددددة املعلمدددددا  بالكةايددددا  التق يددددة  هدددددر  متوسددددطة يتوسدددد  )درجددددة
5.00.) 

 (   5.00من  2.40درجة ممارسة املعلما  للكةايا  التق ية  هر  قليلة يتوس.) 

 أن درجدددة معرفدددة املعلمدددا  بالكةايدددا  التق يدددة أعلدددى مدددن  أسدددةر  نتدددائج الدراسدددة عدددن
  املعرفة. لااحل 0.01درجة ممارستهن  ا وبدالة ل اائية 
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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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 فهرس المحتويات

 الصفحة ضـــوع المو 
 أ اإل داء.

 ب ال كر والتقدير.
 ج مستتلص الدراسة باللغة العربية

 د مستتلص الدراسة باللغة اإلجنليزية
  دد فهرس احملتويا 
 ح فهرس اجلداول.
 ي فهرس املال ذ.

 2-1 المقدمة
 19-2 الفصل األول

 4 أواًل: أساسيات الدراسة

 4 أ؛ية الدراسة 1-1
 5 أسئلة الدراسة 1-2
 5 أ داذ الدراسة 1-3
 5  دود الدراسة 1-4
 6 ماطلحا  الدراسة 1-5

 7 السابقة الدراساتثانياً: 

 7 احملور ا ول: الدراسا  املتعلقة بالكةايا  التعليمية ملعلم العربية لغة  انية
 8 احملور الااي: الدراسا  املتعلقة بالكةايا  التق ية للمعلم

 17 على الدراسا  السابقة التعليذ
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 الصفحة ضـــوع المو 

 الفصل الثاني 
 أدبيات الدراسة

20-41 

 21 ثانية لغة العربية معلم كفايات  -2-1

 21 وانت ار ا الكةايا   هور -2-1-1

 24 الكةاية مةهوم -2-1-2

 27 الكةايا  أنواع -2-1-4

 28 الكةايا  اديد أسس -2-1-5

 29 الكةايا  اشتقاق ماادر -2-1-6

 31  انية لغة العربية معلم كةايا   -2-1-7

 33 ثانية لغة العربية لمعلم التقنية الكفايات -2-2

 33 مقدمة -2-2-1

 34 التق ية الكةايا  مةهوم -2-2-2

 36 التق ية الكةايا  أ؛ية -2-2-3

 38 التق ية الكةايا  تدعو امتالك اليت العوامد -2-2-4

 38 التق ية الكةايا  جماا  -2-2-5

 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة وإجراءاتها

42- 57 

 43 م هج الدراسة 3-1

 43 وعي تها جمتم  الدراسة 3-2

 44 أدوا  مج  البيانا   ولجراءاهتا 3-3

 56 ا ساليب اإل اائية املستتدمة 3-4
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 الصفحة ضـــوع المو 

 الفصل الرابع

 93 -58 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها 

 59 لجابة السؤال ا ول  -4-1

 63 لجابة السؤال الااي  -4-2

 82 لجابة السؤال الاالث  -4-3

 91 . لكةايا  التق يةل املعرفة واملمارسة درجة الةروق بمه 4-4

 الفصل الخامس

 ملخص الدراسة ونتائجها وتوصياتها 
94-103 

 95 ملتص الدراسة5-1

 96 نتائج الدراسة  5-2

 103 الدراسةتوصيا   5-3

 103 مقرت ا  الدراسة 5-4

 110-104 المراجع قائمة 

 131-111 مالحق الدراسة
 


