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The Role of Arabic language Teaching Courses At the 
Faculty of Educational Sciences, at Mu’tah University in 

Improving Female students-teachers, with Arabic 
language teaching skills from their point of view 

Khadra Ershoud Qasem Al-Jaafreh 
Department of curricula and instruction, Education college, 
Mutah University, Jordan. 
E-mail: jafr15@yaho.com 
Abstract: 
This research aimed at identifying the role of Arabic language teaching 
courses at the Faculty of Educational Sciences, at Mu’tah University in 
improving female students-teachers, with Arabic language teaching skills 
from their point of view. also,the research investigated if there were any 
statistically significant differences in the estimations of the study sample 
regarding the role of the courses of Arabic language teaching skills attributed 
to the variables of; (Grade point average (GPA), and Academic level).The 
research sample consisted of female-students of the College of Education at 
Mu’tah University, for the first semester of the academic year 2019/2020. 
The total number of the study sample was (132) female-students.The study 
used the descriptive approach, in which the researcher used a questionnaire 
that consisted of (49) items distributed over three domains: language lesson 
planning skills (11) items, language lesson implementation skills (25 items), 
language lesson evaluation skills (9 paragraphs).The results showed that the 
degree of female-students estimations of the role of the whole coursesin 
providing them with teaching skills was high, the lesson planning domain 
was high, and the domains of ( implementation and evaluation) were in 
average level. The results also showed that there were statistically significant 
differences attributed to the academic level in the role Arabic Language 
courses in improving teaching skills of the study sample in favor of the 
fourth-year students as well as there were statistically significant differences 
attributed to the variable of the grade point average (GPA) in improving 
teaching skills in favor of the higher GPA. The researcher recommended that 
there is a necessity for developing and updating the content of Arabic 
language teaching courses at the College of Education. 
Keywords: Arabic language teaching courses, Teaching skills, and 

Evaluation. 
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  معامل االرتباط  معامل االرتباط
رقم   البعد

درجة   الفقرة
  البعد

الدرجة 
  الكلیة

رقم   البعد
درجة   الفقرة

  البعد
الدرجة 
  الكلیة

1  0.59*  0.53*  1  0.61*  0.69*  
2  0.71*  0.69*  2  0.49*  0.52*  
3  0.62*  0.55*  3  0.69*  0.76*  
4  0.49*  0.39*  4  0.51*  0.58*  
5  0.61*  0.48*  5  0.79*  0.68*  
6  0.80*  0.72*  6  0.49* 0.39* 
7  0.70*  0.83*  7  *0.69  0.55*  
8  0.40*  0.35*  8  *0.48 *0.63 
9  0.59*  0.61*  9  *0.50 *0.69  

10  0.68*  0.57*  10  0.40*  0.61* 
11  0.46*  0.41*  

وي
للغ

ط ا
طی

تخ
 ال

رة
ھا

م
  

11  *0.77 0.48* 
12  0.75*  0.71*  1  *0.51  *0.70 
13  0.81*  0.73*  2  0.29*  *0.44 
14  0.65*  0.59*  3  *0.53 *0.86 
15  0.61*  0.69*  4  *0.51 *0.68 
16  0.61*  0.53*  5  *0.50 *0.51 
17  0.73*  0.59*  6  *0.61 *0.70  
18  0.77**  0.65*  7  *0.59 *0.64 
19  0.50*  0.48*  8  *0.62 *0.55 
20  0.73*  0.83*  9  *0.79 *0.51  
21  0.50*  0.46*  10  *0.69 *0.62 
22  0.48*  0.42*  11  *0.55  *0.51 
23  0.39*  0.41*  12  *0.66 *0.50* 
24  0.41*  0.50*  13  0.61* 0.43* 

س ا
در

 ال
فیذ

 تن
رة

ھا
م

وي
للغ

  

25  0.88*  0.76*  

وي
للغ

س ا
در

 ال
ویم

 تق
رة

ھا
م

  

      
α≥0.05  
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االنحراف  المستوى
 المعیاري

الوسط 
  المھارات  الرتبة الحسابي

مھارة التخطیط  1 4.01 0.50  مرتفع
 اللغوي

مھارة تنفیذ الدرس  2 3.53 0.57  متوسط
 اللغوي

مھارة تقویم  3 3.51 0.61  سطمتو
 الدرس اللغوي

 الكلي - 3.68 0.72  مرتفع

4


3.68

0.72

4.01

0.50

3.530.57

53،30.57



دور مقررات تدریس اللغة العربیة في كلیة العلوم التربویة في 
سین مھارات تدریس اللغة العربیة  لدى جامعة مؤتة في تح

  الطالبات المعلمات من وجھة نظرھن
  رشود قاسم الجعافرةخضراء أ/ د

 

 

414 

3.51

0.61






1




2





201820092015

2014smith(2010)


2017

2010


201420182013


 



5 7 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

415 
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رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الرتبة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المستوى  المعیاري

تعلمت في مقررات  تدریس اللغة العربیة     1 1
 مرتفع 0.66 4.21  ة أھدافا  واضحة ومحدد أن أضع

11 2  
ة   ة العربی دریس اللغ ررات ت ي مق تزودن
وي  درس اللغ داف ال ع أھ ات توزی بكفای
ة  ة  والوجدانی ب المعرفی ین الجوان ب

 .والمھاریة
 مرتفع 0.72 4.11

7 3  
تساعدني مقررات  تدریس اللغة العربیة 
ة  ب الطلب ة تناس شطة لغوی ار أن ي اختی ف

 عند التخطیط للدرس
 مرتفع 0.79 4.09

8 4  
ة  ة العربی دریس اللغ ررات ت ي مق تزودن
د  ى تحدی درة عل درس بالق عند تخطیط ال
المھارات اللغویة الشفویة والكتابیة التي 

 یتضمنھا الدرس اللغوي
 مرتفع 0.78 4.06

4 5  
تسھم مقررات  تدریس اللغة العربیة في 
ة  ة الخاص داف التعلیمی د األھ تحدی

ة  ارات اللغوی دروس  المھ راءة الق(ل
 )والكتابة والتحدث واالستماع

 مرتفع 0.84 4.04

9 6  
تساعدني مقررات  تدریس اللغة العربیة 
ي  ة ف ة مكتمل ط یومی داد  خط ي إع ف

ة  دث ( مھارات اللغ ة التح راءة الكتاب الق
 االستماع

 مرتفع 0.91 4.03

5 7  
ة  ھ العربی دریس اللغ ررات  ت تزودني مق
ي  ة ف ات الطلی د احتیاج ارات تحدی بمھ

 .مھارة الكتابة بما یناسب خصائصھم
 مرتفع 0.93 4.01

3 8 
تعلمت في مقررات  تدریس اللغة العربیة  
ارا  یط واختی صادر التخط ي م وع ف أن أن

 .ألنشطة المناسبة للدرس اللغوي
 مرتفع 0.76 4.00

6 9 
ة   ة العربی دریس اللغ ررات ت تزودني  مق
داف  ق أھ بة لتحقی اإلجراءات المناس ب

 ويالدرس اللغ
 مرتفع 0.88 3.91

2 10 
ة   ة العربی دریس اللغ ررات  ت تزودني مق

داف صیاغة األھ ة ل ة الكافی  بالمعرف
  على شكل نتاجات تعلیمیةاللغویة

 مرتفع 0.78 3.89

10 11 
ة   ة العربی دریس اللغ ررات  ت تزودني مق
دى  اس م بة  لقی تراتیجیات المناس باالس

 تحق أھداف دروس اللغة العربیة
 مرتفع 0.84 3.82

 مرتفع 0.50 4.01  الكلي -  -



دور مقررات تدریس اللغة العربیة في كلیة العلوم التربویة في 
سین مھارات تدریس اللغة العربیة  لدى جامعة مؤتة في تح

  الطالبات المعلمات من وجھة نظرھن
  رشود قاسم الجعافرةخضراء أ/ د

 

 

416 

5


4.010.50

1


4.2110













2010


2013


2018
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

417 

 

6 

 

رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الرتبة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المستوى  المعیاري

23 1 
ررا الل مق ن خ م م ة أتعل دریس اللغ ت ت

وي  درس اللغ وع ال ط موض ة  رب العربی
 الجدید بخبرات الطالب السابقة

 مرتفع 0.74 3.94

12 2  
ة  ة العربی دریس اللغ ررات ت دني مق ترش
ب  تعلم المناس صادر ال ف م ى توظی إل

 .للموقف اللغوي
  مرتفع 0.68 3.71

14 3  
تعلمت في مقررات تدریس اللغة  العربیة 

ضبط الصحیح كیف أدرب الصغار على  ال
 للحروف والكلمات عند الكتابة

  مرتفع 0.87 3.70

1 4  
ة   ة العربی دریس اللغ ررات  ت ي مق تنم
قدرة الطلبة المعلمین على استخدام  اللغة 

 .العربیة السلیمة في الدرس اللغوي
  مرتفع 0.78 3.68

5 5  
ة  دریس اللغ ررات ت الل مق ن خ ت م تعلم
وي  درس اللغ وى ال ط  محت ة رب العربی

  لواقعلجدید باا
  متوسط 0.90 3.65

6 6  
تنمي مقررات تدریس اللغةالعربیة قدرتي  
ئلة  ھ األس ارات توجی ف مھ ى  توظی عل

 والمناقشة عند تنفیذ الدرس اللغوي
  متوسط 0.81 3.64

13 7  
ة  ة العربی دریس اللغ ررات  ت ي مق تزودن
راءة  یم الق بة لتعل الخطوات المناس ب

 .الجھریة الصحیحة
  متوسط 0.81 3.63

24 8 
ة  ة العربی دریس اللغ ررات ت سبني مق تك
ارتي  دریس مھ ة بت ة الخاص المعرف

 القراءة والكتابة للصغار
  متوسط 0.88 3.60

8 9 
ة  ة العربی دریس اللغ ررات ت ي مق تزودن
بأسالیب متنوعة لمراعاة الفروق الفردیة 

 عند تنفیذ درس اللغة العربیة
  متوسط 0.87 3.59

4 10 
ررات  ي مق ة تزودن دریس اللغةالعربی ت

وي  درس اللغ بمھارات  تحلیل وعرض ال
 .بطریقة واضحة ومنظمة

  متوسط 0.85 3.57

10 11 

ة  دریس اللغ ررات ت اكتسبت من خالل مق
ردات  یح المف الیب توض ة أس العربی

 الجدیدة في النص اللغوي
 

  متوسط 0.92 3.56
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رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الرتبة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المستوى  المعیاري

25 12 
ة  دریس اللغةالعربی ررات ت ي مق تزودن

ات المعرف ارات  بالكفای دریس مھ ة لت ی
  اللغة

  متوسط 0.92 3.54

15 13 
ة  ة العربی دریس اللغ ررات ت وي مق تحت

یم   ة لتعل ة الالزم ات العملی ى التطبیق عل
 .مھارات اللغة العربیة

  متوسط 0.84 3.52

21 14 
ة  ة العربی دریس اللغ ررات ت وي مق تحت
ب  ة تناس ارین لغوی وعات وتم موض

 تدریس اللغة للصغار
  سطمتو 0.92 3.51

20 15 
ة   ة العربی دریس اللغ ررات ت ي مق یح ل تت
ق  فیة تتعل الوقت الكافي لتنفیذ مواقف ص

 .  بتدریس اللغة
  متوسط 0.94 3.49

22 16 
ة  دریس اللغ رق ت ررات ط ي مق تزودن
شطة  تخدام أن تراتیجیات اس ة  باس العربی

 تعلیمیة تناسب استعداد الطلبة
  متوسط 0.86 3.48

9 17 
در ررات  ت اھمت مق ة س ة العربی یس اللغ

د  ة عن ارة الدافعی رق  إث دي  بط بتزوی
 الطلبة لتعلم  اللغة

  متوسط 0.88 3.45

18 18 
ة   ة العربی دریس اللغ ررات ت ي مق تزودن
رض  ي ع درج ف تراتیجیات الت باس

 المحتوى اللغوي من السھل إلى الصعب
  متوسط 0.85 3.44

3 19 
ة   ة العربی دریس اللغ ررات ت ضمن  مق تت

ذ الط ة تنفی ف تطبیقی ین مواق ة المعلم لب
 متنوعة في تدریس اللغة

  متوسط 0.90 3.42

7 20 
ة  دریس اللغةالعربی ررات ت ي مق تزودن
د  باستراتیجیات تنمیة مھارات التفكیر عن

 .تنفیذ الدرس اللغوي
  متوسط 0.93 3.41

ة   21 2 ة العربی دریس اللغ ررات ت شجعني مق ت
  متوسط 0.82 3.38 .على توظیف التقنیات في الدرس اللغوي

16 22 
أھم  تزودني مقررات تعلیم اللغة العربیة ب
ة  دوریات  المتعلق الت واال المج

 باستراتیجیات تعلیم اللغة
  متوسط 0.92 3.36

11 23 
ة  ة العربی دریس اللغ ررات  ت ي مق تزودن
صحیح  وي ال ل اللغ تراتیجیات التحلی باس

 للكلمات
  متوسط 0.81 3.35

19 24 

در ررات ت ي مق ة تعرفن ة العربی یس اللغ
بة  ة المناس شطة اللغوی االت األن بمج

ة  ة العربی ل دور اللغ ھ (لتفعی االذاع
یة ،  شاءالمدرس صفیة ، إن ات ال  المكتب

 )نادي اللغة العربیة 
 

  متوسط 1.04 3.32
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رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الرتبة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المستوى  المعیاري

17 25 
ة  دریس اللغ ررات ت وى مق ز محت یحف

ث   ى  البح م عل ب المعل ة   الطال العربی
 .العلمي في مجال تدریس اللغة

  متوسط 0.94 3.30

  متوسط 0.57 3.53  الكلي -  -
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420 

 

7 

 

رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الرتبة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
ىالمستو  المعیاري

10 1  

زء ن     ج ي م ة ف ویم الطلب ة تق عملی
 یتضمن من مقرات تدریس اللغة العربیة

ة ب ام الطلب ویمإلم ات تق درس  كفای ال
  اللغوي

  مرتفع 0.90 3.70

1 2  
ة  ة العربی دریس اللغ ررات ت ي مق تزودن
بأسالیب التقویم المناسبة لتحقیق أھداف 

 .الدرس اللغوي
  مرتفع 0.80 3.68

2 3  

رات ساعدني مق ة  ت ة العربی دریس اللغ  ت
في توظیف أدوات التقویم اللغوي لتحدید 
ي  ة  ف د الطلب ضعف عن وة وال واحي الق ن

 .القراءة والكتابة

  متوسط 0.88 3.64

13 4  
ة  ة العربی دریس اللغ ررات ت ي مق تزودن
اء  صویب أخط بة لت تراتیجیات مناس باس

  الطلبة اللغویة في الدرس اللغوي
 متوسط 0.90 3.59

5 5  
ة تساع دني مقررات  تدریس اللغة العربی

ة  ة   لمتابع راءات عالجی في أن أضع إج
 الطلبة  وتحسین مھاراتھم اللغویة

 متوسط 0.85 3.55

ة تزودني 6 7 ة العربی دریس اللغ رات  ت   مق
 متوسط 0.79 3.54  .استخدام التقویم الختاميبمھارات 

11 7 
ة یشمل  في مقررات تدریس اللغة العربی

ة تقویم الطال اذج لغوی ب المعلم  كتابة نم
 تخلو من الخطأ

 متوسط 0.88 3.51

3 8 

ة  دریس اللغ ررات  ت تي مق د دراس بع
داد  ى إع درة عل دي الق د  ل ة أج العربی
ي  وي ف ة اللغ اختبارات لتقویم أداء الطلب

 ضوء األھداف  الخاصة

 متوسط 0.79 3.50

4 9 
ة  ة العربی دریس اللغ ررات  ت ي مق تزودن

یاس متنوعة للمھارات باسالیب وطرق ق
 .اللغویة

 متوسط 0.87 3.46

8 10 
ین تدریب یتم ویم  الطلبة المعلم ى التق عل
  مواقف تدریس حقیقیة في
 

 متوسط 0.99 3.43
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421 

رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الرتبة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
ىالمستو  المعیاري

12 11 
ة  ة العربی دریس اللغ ررات ت سبني مق تك
الء  ي اإلم ارات ف داد اختب ات إع كفای

 .والتعبیر والقراءة  والكتابة
 متوسط 0.95 3.40

6 12 
ة تز ة العربی دریس اللغ ررات  ت ي مق ودن

بمھارات استخدام سجالت تقویمیة لحفظ 
 .البیانات لكل طالب ومدى تقدمھ اللغوي

 متوسط 0.96 3.32

9 13 

ررا ت  ي مق ة  ف ویم الطلب ن تق زء م ج
یفھم  ون بتكل ة  یك ة العربی دریس اللغ ت

ضور صصح ة ر ح ي اللغ دى معلم   ل
ة مع كلی ة العربیة في المدارس المتعاون

 ..التربیة في تدریس اللغة العربیة

 متوسط 0.90 3.28

 متوسط 0.80 3.51  الكلي -  -
7
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0.05≤(α 



 





8 

8 


 

  المتوسط الحسابي  فئات المتغیر  المتغیر المھارة
االنحراف 
  المعیاري

المعدل  0.67  3.86  ما دونجید ف
 0.89  4.2 أعلى من جید  التراكمي

 0.91 3.88  سنة ثالثة
مھارة التخطیط 

  اللغوي
المستوى 
 0.97 4.18 سنة رابعة الدراسي

المعدل  0.61  3.4  جید فما دون
 0.55  3.69 أعلى من جید  التراكمي

 0.63  3.42  سنة ثالثة
مھارة تنفیذ 
 الدرس اللغوي

المستوى 
 0.78  3.68 سنة رابعة الدراسي

المعدل  0.97  3.44  جید فما دون
 0.46  3.6 أعلى من جید  التراكمي

 0.88  3.33  سنة ثالثة
ة تقویم مھار

 الدرس اللغوي
المستوى 
 1.03  3.75 سنة رابعة الدراسي

المعدل  0.99  3.63  جید فما دون
 0.61  3.74 أعلى من جید  التراكمي

 0.51  3.59  سنة ثالثة
 الكلي

المستوى 
 0.8  3.79 نة رابعةس الدراسي
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423 

8





(Multiple nova9 

9 


 

  المھارة
 مصدر التباین

مجموع 
 المربعات

درجا
ت 
الحر
 یة

متوسط 
المربعا

  ت
مستوى  )ف(قیمة 

 الداللة

 *0000. 15.879 2.242 1 2.242 المعدل التراكمي
 *0020. 10.237 1.446 1 1.446  المستوى الدراسي

* المعدل التراكمي
  7170. 1320. 0190. 1  0190.  المستوى الدراسي

   141. 129 18.216 الخطأ

مھارة 
التخطیط 
 اللغوي

    133 2173.785 المجموع
 0010. 10.727 1.155 1 1.155 المعدل التراكمي

 0000. 41.380 4.457 1 4.457  المستوى الدراسي
* المعدل التراكمي

 1990. 1.664 1790.  1 1790.  المستوى الدراسي
   1080. 129 13.894 لخطأا

مھارة 
تنفیذ 

الدرس 
 اللغوي

    133 2179.469 المجموع
 0*009. 7.064 1.257 1 1.257 المعدل التراكمي

 0*000. 29.225 5.202 1 5.202  المستوى الدراسي
* المعدل التراكمي

 1280. 2.353 4190. 1 4190.  المستوى الدراسي
    1780. 129 22.960 الخطأ

مھارة 
تقویم  
الدرس 
 اللغوي

    133 2205.413 المجموع
 0*000. 16.920 1.516 1 1.516 المعدل التراكمي

 0*000. 38.812 3.477 1 3.477  المستوى الدراسي
* المعدل التراكمي

 3000. 1.082 0970. 1 097.  المستوى الدراسي
   0900. 129 11.557 الخطأ

 الكلي

    133 2178.996 المجموع
9

α≥0.05
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