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الثان املرحلة ية العر اللغة معلمات استخدام صيلةواقع للمواد جدة بمدينة ة   و

الدوسر سعد بن صا ت ب  يمشاعل

يـــــةتخــــصص العر اللغــــة س تــــد وطـــــر راملنــــا بيــــة،ق ال جــــدة،ليــــة اململكـــــةجامعـــــة ،
السعودية ية   .العر

ي و لك يد  maldosari@uj.edu.sa: ال
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The Status-Quo of Using Authentic Materials by the 
Secondary Stage Arabic Language Teachers in Jeddah 

Mashael Saleh Saad Al-Dossary 

Curriculum and Instruction, Faculty of Education, University of 
Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. 

E-mail: maldosari@uj.edu.sa 

ABSTRACT 

This study aimed to identify the status-quo of using authentic materials 
by the Arabic language secondary stage teachers in Jeddah, and the 
obstacles of using such materials from the viewpoint of teachers and 
educational supervisors. To meet this end, the descriptive and 
analytical method was used, and a questionnaire tackling the status-
quo of using authentic materials and the obstacles encountered was 
administered to a sample consisting of 302 female teachers in the state 
secondary schools and 42 educational supervisors. The attained data 
were statistically processed using the following techniques: means, 
standard deviations, relative weight, t test for independent samples, 
and one-way analysis of variance were adopted. The most important 
attained results of the study showed a decrease in the degree of use of 
the authentic materials at the level of the total sample, as it reached 
(31%), as well as it decreased from the viewpoints of teachers and 
educational supervisors, totaling (31.32%) and (28.24%) for each 
category respectively. The high percentage of obstacles at the level of 
the total sample, where the average of handicaps for the total sample 
was (56.09) with a percentage of (80.13%), and the mean for the 
female teacher category was high as it reached (56.13) with a 
percentage of (80.18%). The average for the supervising group 
reached (55.83) with a percentage of (97.76%). In light of the results 
attained, the researcher recommended encouraging Arabic language 
teachers at the secondary stage in the city of Jeddah to adopt authentic 
materials while teaching Arabic language courses, and training them 
on that. The researcher also suggested a set of future studies. 

Keywords: The Status-Quo of the Usage, Authentic Materials, Arabic 
Language Teaching, Secondary Stage. 
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2012


2013
2020

 





5 

5 

 

 

 مشرفة معلمة
  

االنحراف  المتوسط
حراف االن المتوسط ترتیبال ٪ المعیاري

 الترتیب ٪ المعیاري

١ 

واد  تخدام الم اس
األصیلة في تدریس 
ة  ات اللغوی الكفای
تماع  ة باالس الخاص

 .والتحدث

 الثانیة ٪32٫86 0٫98 1٫64 السادسة 31٫92٪ 0٫59 1٫60

٢ 

واد  تخدام الم اس
األصیلة في تدریس 
ة  ات اللغوی الكفای
القراءة  ة ب الخاص

 .واألدب

 الثالثة ٪31٫90 0٫99 1٫60 الحادي عشر 30٫40٪ 0٫64 1٫52

٣ 
واد  تخدام الم اس
األصیلة في تدریس 
ة  ات اللغوی الكفای

 .الخاصة بالكتابة
 السابعة ٪29٫05 0٫80 1٫45 السادسة 31٫92٪ 0٫64 1٫60

٤ 

واد  تخدام الم اس
األصیلة في تدریس 
ة  ات اللغوی الكفای
ة  ة بالبالغ الخاص

 .والنقد

 الثامنة ٪28٫57 0٫80 1٫43 لثالث عشرا 29٫60٪ 0٫65 1٫48

واد  ٥ تخدام الم اس
األصیلة في تدریس 

 الرابعة ٪30٫95 1٫15 1٫55 الثانیة 33٫25٪ 0٫70 1٫66
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 مشرفة معلمة
  

االنحراف  المتوسط
حراف االن المتوسط ترتیبال ٪ المعیاري

 الترتیب ٪ المعیاري

ة  ات اللغوی الكفای
النحو  ة ب الخاص

 .والصرف

٦ 
واد  تخدام الم اس
ة  ي تنمی یلة ف األص
ات  الكفای

 .التواصلیة
 الخامسة ٪30٫48 1٫09 1٫52 الخامسة 32٫19٪ 0٫70 1٫61

٧ 

البي على تشجیع ط
واد  وع للم الرج
ا  یلة ألھمیتھ األص
ات  ة الكفای ي تنمی ف

 .اللغویة

 األولي ٪33٫33 0٫90 1٫67 األولى 34٫64٪ 0٫74 1٫73

٨ 

الب  ف الط تكلی
واد  ار الم باختی
ات  یلة للكفای األص
ي  ة الت اللغوی

 .یدرسونھا

عشرالثالث  ٪24٫76 0٫43 1٫24 الرابع عشر 29٫27٪ 0٫62 1٫46

٩ 

ال ف الط ب تكلی
من  ل ض بالعم
ار  ات الختی مجموع
ة  مواد أصیلة متعلق

 .بالدرس اللغوي

الحادي  ٪25٫71 0٫51 1٫29الخامس عشر 28٫68٪ 0٫55 1٫43
 عشر

١٠ 

ات  ف المعلوم توظی
ا  صل علیھ ي أح الت
واد األصیلة  من الم
ات  ة الكفای ي تنمی ف

 .اللغویة

الثانیة  ٪25٫24 0٫50 1٫26 الثاني عشر 30٫26٪ 0٫54 1٫51
 عشر

١١ 
واد  تخدام الم اس
ادة  یلة لزی األص
ى  الب عل درة الط ق

 .المحادثة والحوار
 التاسعة ٪26٫67 0٫53 1٫33 الثالثة 32٫58٪ 0٫66 1٫63

١٢ 

واد  تخدام الم اس
یم  ي تعل یلة ف األص
ة  ات اللغوی الكفای
تعلم  ز ال ّلتعزی

 .النشط

 دسةالسا ٪29٫52 0٫55 1٫48 العشرة 30٫66٪ 0٫67 1٫53

١٣ 

تخدام ال واد اس م
یم  ي تعل یلة ف األص
ة  ات اللغوی الكفای
ة  وفیر تغذی لت
الب  ة للط راجع

 .وتعزیز نتائجھم

الثانیة  ٪25٫24 0٫45 1٫26 الثامنة 31٫06٪ 0٫58 1٫55
 عشر

١٤ 

واد  تخدام الم اس
یم  ي تعل یلة ف األص
ة  ات اللغوی الكفای
ة  لتوفیر بیئة تعلیمی

 .ثریة

 العاشرة ٪26٫19 0٫47 1٫31 السابعة 31٫46٪ 0٫60 1٫57
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 مشرفة معلمة
  

االنحراف  المتوسط
حراف االن المتوسط ترتیبال ٪ المعیاري

 الترتیب ٪ المعیاري

١٥ 

واد  تخدام الم اس
یم  ي تعل یلة ف األص
ة  ات اللغوی الكفای
روق  اة الف لمراع
ین  ة ب الفردی

 .الطالب

الثالث عشر ٪24٫76 0٫43 1٫24 الرابعة 32٫32٪ 0٫71 1٫62

١٦ 
واد  تخدام الم اس
ویم  ي تق یلة ف األص
ة  ات اللغوی الكفای

 .للطالب
 سعةالتا ٪26٫67 0٫48 1٫33 التاسعة 30٫99٪ 0٫68 1٫55

5



34.63٪
1.730.7433.33٪1.67

0.9 





33.25٪1.660.79


32.58٪1.630.66
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2020
 





7 

7 

 

 

 مشرفة معلمة
  م

االنحراف  المتوسط
 المعیاري

النسبة 
االنحراف  المتوسط الترتیب المئویة

 المعیاري
النسبة 
 الترتیب المئویة

١ 

عدم اقتناع كثیر 
ین  ن المعلم م

استخدم بجدوى 
واد األص یلة الم

یم  ي تعل ف
ات  الكفای

 .اللغویة

 السادسة ٪79٫52 0٫81 3٫98 الحادي عشر 76٫36٪ 1٫10 3٫82

٢ 

قلة توافر الوقت 
دى  افي ل الك
تخدم  م الس المعل
یلة  واد األص الم
یم  ي تعل ف
ات  الكفای

 .اللغویة

 الرابعة ٪82٫86 0٫81 4٫14 السادسة 82٫45٪ 0٫86 4٫12

٣ 

ت  ة وق ة كفای قل
صة  الح
یة  الدراس

ر واد لع ض الم
 .األصیلة

 الثانیة ٪86٫19 0٫75 4٫31 السابعة 82٫19٪ 0٫88 4٫11

٤ 
قلة اھتمام إدارة 
ة  المدرس
باستخدام المواد 

 .األصیلة
 الثامنة ٪74٫29 1٫02 3٫71 الثاني عشر 75٫96٪ 1٫04 3٫80

٥ 

ام  ة اھتم قل
شرفین  الم
ویین  الترب
باستخدام المواد 

 .األصیلة

 العاشرة ٪72٫38 0٫99 3٫62 عشرالثالث  72٫12٪ 1٫09 3٫61

٦ 
ة  ة األدل قل
ي  ادیة الت اإلرش
ة  ح كیفی توض
واد  تخدام الم اس
ي  یلة ف األص

 الرابعة ٪82٫86 0٫81 4٫14 الرابعة 83٫58٪ 0٫90 4٫18
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 مشرفة معلمة
  م

االنحراف  المتوسط
 المعیاري

النسبة 
االنحراف  المتوسط الترتیب المئویة

 المعیاري
النسبة 
 الترتیب المئویة

ات  یم الكفای تعل
 .اللغویة

٧ 

دریب  ة الت قل
تخدم  ى اس عل
یلة  واد األص الم
یم  ي تعل ف
ات  الكفای

 .اللغویة

 الخامسة ٪81٫90 0٫85 4٫10 ثانیةال 85٫89٪ 0٫82 4٫29

٨ 

بء  رة الع كث
ي  الدراس
ى  واإلداري عل
ة  ي اللغ معلم
ي  ة ف العربی
ة  المرحل

 .الثانویة

 األولي ٪87٫62 0٫66 4٫38 األولي 87٫28٪ 0٫84 4٫36

٩ 

ارات  عف مھ ض
ین  ض المعلم بع
تخدم  ي اس ف
یلة  واد األص الم
یم  ي تعل ف
ات  الكفای

 .اللغویة

 التاسعة ٪73٫81 0٫92 3٫69 عةالتاس 80٫13٪ 0٫97 4٫01

١٠ 

داد  اج إع یحت
واد  تخدم الم اس
ي  یلة ف األص
ات  یم الكفای تعل
ى  ة إل اللغوی
ن  ر م ت كبی وق

 .المعلم

 الرابعة ٪82٫86 0٫78 4٫14 الثالثة 84٫83٪ 0٫77 4٫24

١١ 

تخدم  ب اس یتطل
یلة  واد األص الم
یم  ي تعل ف
الكفایات اللغویة 
ن  را م دا كبی جھ
ي  م ف المعل

 .تنفیذمرحلة ال

 الخامسة ٪81٫90 0٫79 4٫10 الخامسة 83٫05٪ 0٫88 4٫15

١٢ 

تخدم  ؤدي اس ی
یلة  واد األص الم
یم  ي تعل ف
الكفایات اللغویة 
ي  ى ف ى فوض إل
ة  العملی

 .التعلیمیة

 الحادي عشر ٪66٫19 1٫24 3٫31 الرابع عشر 67٫88٪ 1٫18 3٫39

١٣ 
ام  د نظ ال یعتم
الب  ویم الط تق

ي الك ات ف فای
ى  ة عل اللغوی
واد  تخدام الم اس

 السابعة ٪78٫57 1٫00 3٫93 العاشرة 79٫67٪ 0٫95 3٫98
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 مشرفة معلمة
  م
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