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 مستخلص الدراسة

لمعلم قواعد اللغة  التعلیمیةھذه الدراسة إلى تحدید الكفایات  ھدفت     
درس قواعد اللغة العربیة لغة وتحدید كفایات تخطیط ، العربیة لغة ثانیة

باإلضافة إلى تحدید كفایات تقویم مدى تعلم قواعد اللغة  ،وتنفیذه ثانیة
ولتحقیق ھذه األھداف استخدمت الباحثة المنھج الوصفي  ،العربیة لغة ثانیة

 واستخدمت االستبانة أداة وحیدة لھذه الدراسة. ، التحلیلي

وقد تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات اللغة العربیة لغة ثانیة      
بلغ عددھم  بجامعة الملك سعود بمدینة الریاض،بمعھد اللغویات العربیة 

ً ) معلم١٩( بن ومعھد تعلیم اللغة العربیة بجامعة اإلمام محمد  ،ومعلمة ا
ً ) معلم٤٠بلغ عددھم ( ،سعود اإلسالمیة بمدینة الریاض ومعھد  ،ومعلمة ا

 ورة بنت عبدتعلیم اللغة العربیة للناطقات بغیرھا في جامعة األمیرة ن
وذلك في الفصل  ،) معلمة٢٩عددھن ( ، وبلغالرحمن بمدینة الریاض

 ھـ.١٤٤٠/ھـ١٤٣٩الدراسي األول من العام الجامعي 

الباحثة إلى عدة نتائج  توصلت وبعد جمع البیانات وتحلیلھا وتفسیرھا،     
 من أھمھا:

تحدید الكفایات الالزمة لمعلمي ومعلمات اللغة العربیة لغة ثانیة في  •
 تعلیم التراكیب النحویة.

درجة أھمیة كفایة التنفیذ الالزمة لمعلمي ومعلمات قواعد ظھرت  •
) محتلة بذلك ٥.٠٠من  ٤.٥٧اللغة العربیة لغة ثانیة بمتوسط (

 الترتیب األول.
درجة أھمیة الكفایة اللغویة الالزمة لمعلمي ومعلمات قواعد ت ظھر •

) محتلة بذلك ٥.٠٠من  ٤.٤٠اللغة العربیة لغة ثانیة بمتوسط (
 الترتیب الثاني.

درجة أھمیة كفایة التخطیط الالزمة لمعلمي ومعلمات قواعد ظھرت  •
) محتلة بذلك ٥.٠٠من  ٤.٣٩اللغة العربیة لغة ثانیة بمتوسط (

 لثالث.الترتیب ا
درجة أھمیة كفایة تقویم مدى تعلم قواعد اللغة الالزمة ظھرت  •

من  ٤.٣٦لمعلمي ومعلمات قواعد اللغة العربیة لغة ثانیة بمتوسط (
 ) محتلة بذلك الترتیب األخیر.٥.٠٠
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 ائج خرجت الدراسة بتوصیات أھمھا:وفي ضوء النت     

 
 Teacher Competency) اختبارات كفایة المعلمین إعداد .1

Tests)  أو ما یسمى أحیانًا اختبارات المعلم في مقدمة المقاییس
اللغة العربیة لغة  المستخدمة لمنح تراخیص مزاولة المھنة لمعلم

 .والمعلمات ، وأكثرھا موضوعیة لتقویم أداء المعلمینثانیة
الرجوع إلى الدراسة الحالیة في إعداد قائمة للكفایات المھنیة لمعلمین  .2

 ومعلمات اللغة العربیة لغة ثانیة في المملكة العربیة السعودیة.
إعداد برنامج تطویري لرفع كفاءة معلمي ومعلمات اللغة العربیة لغة  .3

 ثانیة مبني على أساس الكفایات. 
استخدام قائمة الكفایات في الدراسة في تقویم أداء معلمین ومعلمات  .4

 اللغة العربیة لغة ثانیة.
للغة العربیة ومعلماتھا على تفعیل الوسائل التقنیة في تدریب معلمي ا .5

 تدریس التراكیب اللغویة.
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Abstract 
 
This	study	aimed	to	identify	the	linguistic	competencies	of	Arabic	
teachers	as	a	second	language,	the	competencies	of	planning	and	
implementing	Arabic	grammar	lessons	as	a	second	language,	and	the	
competencies	of	the	evaluation	of	learning	Arabic	language	rules	as	a	
second	language.	To	achieve	these	objectives,	the	researcher	used	the	
descriptive	analytical	method	and	she	used	resolution	as	the	only	tool	of	
this	study.	

The	study	population	consisted	of	teachers	of	Arabic	as	a	second	
language	in	Arabic	Linguistics	Institute	–	King	Saud	University	in	Riyadh	
who	numbered	(19)	teachers,	Teaching	Arabic	Language	Institute	–	
Imam	Muhammad	ibn	Saud	Islamic	University	in	Riyadh	who	numbered	
(40)	teachers,	and	Arabic	Teaching	Institute	for	Non-Native	Speakers	–	
Princess	Nourah	bint	Abdulrahman	University	in	Riyadh	who	numbered	
(30)	teachers.	And	this	concerns	the	first	term	of	the	academic	year	1439	
/	1440.	

After	collecting,	analyzing	and	interpreting	the	data,	the	researcher	
reached	several	findings,	including:	

- Identify	 the	 competencies	needed	 to	 the	 teachers	of	Arabic	as	a	
second	language	in	learning	the	grammatical	structures.	

- The	degree	of	the	importance	of	the	implementation	competency	
needed	 to	 Arabic	 teachers	 as	 a	 second	 language	 has	 been	
emerged	with	an	average	of	(4.57	out	of	5)	as	a	first	place.	

- The	 degree	 of	 the	 importance	 of	 the	 linguistic	 competency	
needed	 to	 Arabic	 teachers	 as	 a	 second	 language	 has	 been	
emerged	with	an	average	of	(4.40	out	of	5)	as	a	second	place.	

- The	degree	of	the	importance	of	the	planning	competency	needed	
to	Arabic	 teachers	as	a	 second	 language	has	been	emerged	with	
an	average	of	(4.39	out	of	5)	as	a	third	place.	

- The	 degree	 of	 the	 importance	 of	 the	 evaluation	 of	 learning	 the	



	

5	
	

linguistic	 roles	 needed	 to	 Arabic	 teachers	 as	 a	 second	 language	
has	been	emerged	with	an	average	of	 (4.36	out	of	5)	as	 the	 last	
place.	

	

In	view	of	the	findings,	the	study	deduced	clear	recommendations,	
including:	

1- Prepare	 the	 Teacher	 Competency	 Tests	 or	 what	 is	 sometimes	
called	the	Teacher's	Test	as	the	most	important	measures	used	for	
granting	 the	 licenses	of	practicing	 the	profession	 to	 the	 teachers	
of	Arabic	as	a	second	language,	and	the	more	substantive	tests	in	
evaluating	the	teachers'	performance.	

2- Refer	 to	 the	 present	 study	 to	 prepare	 a	 list	 of	 the	 professional	
competencies	 of	 Arabic	 teachers	 as	 a	 second	 language	 in	 the	
Kingdom	of	Saudi	Arabia.	

3- Prepare	a	development	programme	built	on	the	foundation	of	the	
competencies	to	raise	the	competency	of	the	teachers	of	Arabic	as	
a	second	language.	

4- Use	 the	 competencies'	 list	 in	 the	 study	 to	 evaluate	 the	
performance	of	the	teachers	of	Arabic	as	a	second	language.				
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المحتویاتفھرس   
 ةحالصف الموضوع

 أ .اإلھداء
 ب .الشكر والتقدیر

 ج .باللغة العربیة الدراسةمستخلص 
 د .باللغة اإلنجلیزیة الدراسةمستخلص 

 ھـ .فھرس المحتویات
 ز .فھرس الجدول
 ح .فھرس المالحق

 مقدمة الدراسة
 ٢ .المقدمة

 ٤ .أھمیة الدراسة
 ٤ .مشكلة الدراسةالشعور ب

 ٤ .أسباب اختیار الموضوع
 ٥ .أھداف الدراسة
 ٥ .أسئلة الدراسة
 ٦ .حدود الدراسة

 ٦ .مصطلحات الدراسة
 الفصل األول

 أوًال: الدراسات السابقة
 ٩ .المبحث األول: عرض الدراسات السابقة

المحور األول: الدراسات المتعلقة بكفایات المعلم لتعلیم اللغة العربیة 
 ٩ .للناطقین بھا

المحور الثاني: الدراسات المتعلقة بكفایات المعلم لتعلیم اللغة العربیة لغة 
 .ثانیة

١٢ 

 ٢٠ .المبحث الثاني: موازنة الدراسات السابقة ومناقشتھا
 ثانیًا: اإلطار النظري
 المبحث األول

 ٢٢ مفھوم الكفایة
 ٢٤ أھمیة الكفایات
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 ٢٦ .أنواع الكفایات
 ٢٩ .أسس تحدید الكفایات

 ٣٠ .مصادر اشتقاق الكفایات
 المبحث الثاني

 ٣٢ .قواعد اللغة العربیة وأھمیتھا
 ٣٤ .برامج تعلیم قواعد اللغة العربیة لغة ثانیة

 المبحث الثالث
 ٣٧ .تدریس قواعد اللغة العربیة القائم على الشكل والمعنى
 المبحث الرابع

 ٤٤ .كفایات تعلیم قواعد اللغة العربیة لغة ثانیة
 الفصل الثاني

 ٥١ .منھج الدراسة منھج البحث وإجراءاتھ
 ٥٢ .مجتمع الدراسة
 ٥٢ .عینة الدراسة
 ٥٣ .أدوات الدراسة
 ٥٤ .صدق األداة

 ٥٦ .األداة ثبات
 ٥٧ .الدراسة إجراءات تطبیق

 ٥٨ .المعالجات اإلحصائیةأسالیب 
 الفصل الثالث

 ٦٠ .إجابة السؤال األول عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا
 ٦٣ .إجابة السؤال الثاني
 ٦٥ .إجابة السؤال الثالث
 ٦٧ .إجابة السؤال الرابع

 ٧٠ .الخاتمة
 ٧٠ .ملخص النتائج
 ٧٣ .التوصیات
 ٧٣ .المقترحات

 ٧٥ .قائمة المراجع
 ٧٩ .مالحق الدراسة
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 فھرس الجداول
 

 الصفحة الجدول
المتعلقة بكفایات المعلم لتعلیم اللغة ) ملخص الدراسات ١(رقمدول ج

 للناطقین بھا. العربیة
 

١١ 

) ملخص الدراسات المتعلقة بكفایات المعلم لتعلیم اللغة ٢( رقم جدول
 .ثانیة العربیة لغة

١٩ 

) عدد معلمي ومعلمات اللغة العربیة لغة ثانیة في معاھد ٣( رقم جدول
 .تعلیم اللغة

 

٥٣ 

معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلیة للمجال المنتمیة  )٤جدول رقم (
 .لیھإ

 .لیھإمعامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلیة للمجال المنتمیة 

 

٥٥ 

 .معامالت ارتباط مجاالت االستبانة بالدرجة الكلیة لھ )٥جدول رقم (

 

٥٦ 
 .قیم معامالت الثبات لمجاالت االستبانة )٦جدول رقم (

 

٥٧ 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والترتیب  )٧( رقم جدول

لدرجات أھمیة الكفایات الالزمة لمعلمي ومعلمات اللغة العربیة لغة ثانیة 
 في تعلیم التراكیب اللغویة.

 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والترتیب  )٨( جدول رقم
 .لدرجات أھمیة الكفایة اللغویة

٦١ 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والترتیب  )٩( جدول رقم
 ٦٣ لدرجات أھمیة كفایة التخطیط.

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والترتیب  )١٠( جدول رقم
 لدرجات أھمیة كفایة التنفیذ.

٦٥ 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والترتیب  )١١( جدول رقم
 ٦٧ لدرجات أھمیة كفایة التقویم.

 
                    

 



	

9	
	

 
 

 فھرس المالحق
 

ةالصفح  رقم الملحق الموضوع 
 1 خطاب موجھ لمحكمي االستبانة ٩٤
 2 قائمة أسماء المحكمین ٩٦
 3 قائمة مالحظات المحكمین ٩٨
مینصورتھا األولیة المرسلة إلى المحكاالستبانة في  ١٠٤  4 
 5 االستبانة في صورتھا النھائیة ١٠٩

 
 
 
 


