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النشط والتقویم الواقعي في تنمیة بعض مهارات التعبیر التحریري  أثر بعض استراتیجیات التعلم
  لدى تالمیذ الصف األول اإلعدادي .

  إعداد
  عبد الرحمن كامل عبد الرحمن محمود

  جامعة الفیوم –كلیة التربیة  أستاذ المناهج وطرق التدریس المساعد
  : مقــدمــة

ــــي المتخصصــــین الت ــــوجي عل ــــهیفــــرض التقــــدم العلمــــي والتكنول ــــویین اســــتخدام طــــرق تــــدریس تواكب ومــــن أهــــم  ، رب
تــدریس اللغــة العربیــة التحــول مــن الــتعلم القــائم علــي مجــرد اإلنصــات للمعلــم  قاالتجاهــات الحدیثــة فــي تطــویر طــر 

إلي التعلم النشط الذي ینمي مهارات التفكیـر لـدى التلمیـذ , وٕاكسـابه القـدرة علـي تحلیـل المواقـف , وحـل المشـكالت 
  ًا .یواضحًا شفویًا وتحریر  لغویا , والتعبیر عنها تعبیراً  التي تواجهه

  وقد أثبتت دراسات عدیدة أهمیة التعلم النشط وفوائده , ومنها ما یأتي :   
،  وصـــیاغتها فــي أســـالیب وأفكــار واضـــحة مشــكالتال نشـــط إلــي التعبیـــر عــنالــتعلم ال یتوصــل التالمیــذ خـــالل.* 

  (*))  Coelho , Jeffrey  ) (57  :90 – 92من دراسة (كما ثبت  ، لها واقتراح حلول إجرائیة
، تسـاعدهم علـى تحلیـل موضـوع التعبیـر إلـى األفكـار الرئیسـیة  جدیـدةشـط معـارف التالمیذ خالل الـتعلم الن* یفهم 
  )   Yoder , Janice   ) (82  :91 – 95كما ثبت من دراسة (فیه ، 

كمـا ثبـت مـن بتـه مـن موضـوعات تعبیـر ، ألفكار فیما یرغبـون كتا* یساعد التعلم النشط التالمیذ على الربط بین ا
  )   Armstrong , Craig E   ) (53  :26 – 39دراسة ( 
كمـا ثبـت علـى التعبیـر عـن آرائهـم الشخصـیة فیمـا یكتبونـه مـن موضـوعات تعبیـر ، لتالمیـذ االتعلم النشـط  * یحث

  ). John Daintith  ) (66  :215( من دراسة 
كمـا ثبـت مـن  لم النشط التالمیذ على كتابـة موضـوعات التعبیـر فـي أفكـار مقرونـة باألدلـة والشـواهد ،یساعد التع* 

  )   Ceurstemont , Kim   ) (56  :25 – 37دراسة ( 
كمـا ثبـت مـن على إدراك أبرز الفروق اللغویة العامة بین أسالیب التعبیر اللغویـة ، التالمیذ  التعلم النشط* یساعد 
  )   Boes , Lisa  ) (55  :206دراسة ( 

وللــتعلم النشــط أســالیب , وممارســات تدریســیة عدیــدة , تعتمــد علــي التفاعــل المشــترك بــین التالمیــذ والمعلــم منهــا : 
  استراتیجیة العصف الذهني وحل المشكالت , واستراتیجیة التعلم البنائي , واستراتیجیة التعلم التعاوني .

فـي تـدریس التعبیـر , إذ تبـدو أهمیـة اسـتخدم اسـتراتیجیة العصـف الـذهني وحـل وتلك االستراتیجیات قد تكون مهمة 
  )   28) , (  315:  65) , ( 23– 18:  81(  :دریس التعبیر للتالمیذ فیما یأتيالمشكالت في ت

  تنمیة مهارات التالمیذ في التعبیر عن المشكلة في أسئلة واضحة . -1
 شكل هرمِي . مرتبة فيمّ من أفكار موضوع التعبیر تولید ك -2

 . للتعبیر عنها استنباط العالقات , وصیاغة حلول للمشكلة أو للمشكالت المطروحة -3

 )   17( في موضوع التعبیر. الحكم علي قیمة األفكار -4

                                     
  یشیر الرقم األول إلي رقم المرجع , والرقم الثاني إلي رقم الصفحة   (*)
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  ... وتبدو أهمیة استراتیجیة التعلم البنائي في تدریس التعبیر فیما یأتي : 
)68  :7 – 19  ) , (67  :427 – 453   (  

  . رؤیة خاصة به في أفكار موضوع التعبیرت التلمیذ في تكوین تنمیة مهارا -1
 . المطلوب التعبیر عنها تفسیر بعض الظواهر وأحداث هذا العالم -2

 بتبادله المعاني مع زمالئه . فیما یكتبه من موضوعات تعبیر عدیل البنیة المعرفیة للتلمیذت -3

 . ل موضوع التعبیرمن  أفكار أولیة حو  یكشف التعلم البنائي عما لدى التلمیذ -4

  وتبدو أهمیة استراتیجیة التعلم التعاوني في تدریس التعبیر فیما یأتي : 
)61  :271 – 287  ) , (51  :11-21   (  

بعــض مهــارات التعبیــر التحریــري مثــل كتابــة التقــاریر فــي ضــوء المناقشــة المفتوحــة  الــتعلم التعــاونىینمــي  -1
  , وما حدث من  أخطاء .بین أعضاء المجموعة لما تم إنجازه من عمل 

عـــل بـــین أفـــراد المجموعـــة اینمـــي الـــتعلم التعـــاوني بعـــض المهـــارات االجتماعیـــة فـــي ضـــوء مـــا یـــتم مـــن تف -2
 كالمشاركة في األفكار , وتبادل المصادر والمعلومات , واتخاذ قرارات مشتركة .

نقـد األفكـار , وتمییزهـا , مثـل  الالزمة لكتابة موضوع التعبیـر ینمي التعلم التعاوني بعض مهارات التفكیر -3
والتوسـع فـي المعلومـات , وتقـدیم الشـرح أو التوضــیح , وٕاعـادة صـیاغة أفكـار اآلخـرین والمقارنـة , والــربط 

 )   263:  10و االستنتاج , والتلخیص ( 

 ونظرًا ألن المعلم یستهدف إحداث تغییرات معینة في السلوك اللغوي للتلمیذ باسـتخدام أي مـن اسـتراتیجیات   
الـتعلم النشــط فإنــه یجـد نفســه فــي حاجــة ملحـة إلــي اســتخدام وسـیلة تمكنــه مــن تقریــر  نـوع هــذه التغییــرات ومــداها , 
والمعدل الذي تسیر به , والعملیة التي یلجأ إلیها المعلم لمعرفة مدى نجاحه في تحقیق األهـداف التـي یسـعى إلیهـا 

للمعلمــین البیانــات الالزمــة للتحقــق مــن مــدى تقــدم تالمیــذهم ) , فــالتقویم هــو الوســیلة التــي تــوفر 6تســمى التقــویم (
وتحدیــد مــواطن الضــعف والقــوة فــي تعلــم تالمیــذهم , وبالتــالي اتخــاذ  التعبیــر ، تــدریساألهــداف المرجــوة مــن تجــاه 

العدیــد مــن القــرارات لتخطــیط وتنفیــذ تدریســهم وٕادارتــه بمــا یكفــل تحســین مــواطن الضــعف , وتعزیــز مــواطن القــوة , 
ة محاولــــة لإلصــــالح التربــــوي یجــــب أن تتضــــمن إصــــالح تقــــویم التالمیــــذ باعتبــــاره هــــدفًا رئیســــیًا ولــــذا ظهــــرت فأیــــ

 Alternativeأو التقـویم البـدیل   Authentic Assessmentمصطلحات جدیدة لها معنى مثـل التقـویم الـواقعي 

Assessment   علي األداء أو التقویم القائمPerformance Based on Assessment .  
 هذه المصطلحات تصـف التحـرك بعیـدًا عـن االختبـارات التقلیدیـة ألشـكال تقـویم أخـرى ذات معنـى مثـل التقـویم

وتبــدو أهمیــة التقــویم الــواقعي فــي  Portfolios Assessmentیر وملفــات الــتعلم بقـوائم المراجعــة , ومقــاییس التقــد
(  ، والتعبیـر عنهـا شـفویا وتحریریـا. ن أنشـطة سـلوكیةبیانه مدى قـدرة التلمیـذ علـي توظیـف المعرفـة فیمـا یمارسـه مـ

76  :150 – 163  ) , (80  :45 – 46 ) , (7  :115 – 118 ) , (34 ) , (44   (  
وفـي ضـوء مـا سـبق تبـدو أهمیـة تجریـب بعــض اسـتراتیجیات الـتعلم النشـط ( اسـتراتیجیة العصـف الـذهني وحــل 

راتیجیة الــــتعلم التعــــاوني ) والتقــــویم الــــواقعي فــــي تــــدریس التعبیــــر المشــــكالت , واســــتراتیجیة الــــتعلم البنــــائي , واســــت
  التحریري لتالمیذ الصف األول اإلعدادي .
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  اإلحساس بمشكلة البحث : 
تمكــین التلمیــذ مــن  یــرى كثیــر مــن البــاحثین أن الهــدف النهــائي مــن تــدریس فــروع اللغــة المختلفــة هــو الوصــول إلــي

یعـد مهمــًا ألسـباب عدیـدة منهـا مــا  –بصـفة خاصـة  –ذلك فـإن تـدریس التعبیــر لـالتعبیـر بطالقـة شـفویًا وتحریریــًا ، 
  ). 215:  66، ( )  10:  27) , (  235:  49یأتي : (

  یمثل التعبیر طریقة  التصال الفرد بغیره سواء باألفراد أو بالمجتمع . -1
ي ذلـك قـد یـؤدي إلـي راء والفشـل فـوالتعبیر یساعد في حل مشكالت الفرد , عـن طریـق مـا یتبادلـه مـن اآل -2

 تساع المشكالت .ا

 .  , لذلك فإن عدم الدقة یؤدي إلي اإلخفاق في تحقیق األهداف  هو أداة تعلیمیة -3

الخـــط واإلمـــالء ( كـــالقراءة و  للغـــة دراســـة اللغـــة العربیـــة , بینمـــا الفـــروع األخـــرىوالتعبیـــر یعـــد غایـــة مـــن  -4
 تلمیذ من التعبیر الواضح السلیم .تسهم في تمكین ال تعد وسائل مساعدة القواعد )و  والنصوص 

 فروع اللغة فیما یكتبه أو یعبر عنه  هالتلمیذ في توظیف ر مهاراتللتعبیر وظیفته التقویمیة , فهو یختب -5

لــدى التالمیـــذ ,  فیــه مــن  الدراســات إلــي وجــود ضــعف الــرغم مــن أهمیــة تــدریس التعبیــر فقــد أشــارت كثیــروعلــي 
    .) 39) , (  43) , (  25) , (  2) , ( 5) (197 –196: 40( , )49:237عوبات في تدریسه لهم (وص

الدول العربیة ال ترتبط بمخطط محدد ومرسوم , فـالتعبیر ال توضـع لـه مجـاالت كما إن التنمیة اللغویة في كثیرمن 
:  32(  , ) 141 – 125:  37یســتهدیها فــي تدریســه , ویســتوحي منهــا الكثیــر مــن موضــوعاته إال فــي تــونس ( 

ـــــــذ أن مـــــــا یتعلمـــــــه مـــــــن ، ) 289 – 269:  30(  , ) 335 – 311:  16(  , ) 60 – 57 ـــــــًا یعتقـــــــد التلمی وغالب
مــازال تــدریس و  ،, وتخــتلط لدیــه االســتنتاجات بــالحجج  , واألمثلــة بالتعــاریف  هموضــوعات تعبیــر بعیــدة عــن واقعــ

وبالتـالي ال یتـیح فـرص المشـاركة فـي  التعبیر یتبع الطرق التقلیدیـة التـي تعتمـد علـي حصـر دور المعلـم فـي اإللقـاء
  . ) 18:  14) , (  246:  12(  . تلمیذالمواقف التعلیمیة بین المعلم وال

وحیــث إن التلمیـــذ فـــي حاجــة إلـــي إثـــارة مواقــف أو مشـــكالت تجعلـــه أكثــر اســـتعدادًا لتركیـــز االنتبــاه , فـــإن االتجـــاه 
)  50 – 43:  13سع وأعمق مـن مجـرد تحصـیل المعرفـة ( الحالي في التربیة ینادي بأن تكون العملیة التربویة أو 

 ) ،18  :14  ) ، (42  :125 (.  
نتــائج أكــدت علــي أهمیــة مــن لقــد كــان احتیــاج تعلــیم التعبیــر التحریــري إلــي تطــویر , ومــا أثبتتــه بعــض الدراســات 

تسـاؤل : لمـاذا لـم تسـتخدم استخدام بعض استراتیجیات التعلم النشط والتقویم الـواقعي فـي تدریسـه سـببین رئیسـیین لل
ـــیم التعبیـــر التحریـــري لتالمیـــذ  ـــواقعي فـــي محاولـــة علمیـــة لتطـــویر تعل بعـــض اســـتراتیجیات الـــتعلم النشـــط والتقـــویم ال

  , مما دفع الباحث إلي اختیار موضوع بحثه . ؟ الصف األول اإلعدادي
  
  

  مشكلة البحث : 
یعــــانون مــــن الضــــعف فــــي  األول اإلعــــدادى تــــتلخص مشــــكلة البحــــث الحــــالى فــــى أن كثیــــرًا مــــن تالمیــــذ الصــــف

قــد یفهمــون كثیــرًا مــن المعــاني التــي یقرءونهــا فــي الكتــب , أو یســمعونها فــي حجــرات الدراســة , ، ف التعبیرالتحریــري

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 - 5 -

)  303 – 302:  30) , (  310 – 275:  12(  . إیاهــــاولكــــنهم قــــد یعجــــزون عــــن التعبیــــر عــــن مــــدى فهمهــــم 
  ي السؤال اآلتي : مشكلة هذا البحث فویمكن تحدید 

مــا أثــر بعــض اســتراتیجیات الــتعلم النشــط والتقــویم الــواقعي علــي تنمیــة بعــض مهــارات التعبیــر التحریــري لــدى 
  ؟ تالمیذ الصف األول اإلعدادي 

  وتتطلب اإلجابة عن هذا السؤال اإلجابة عن األسئلة اآلتیة :  
  ل اإلعدادي كتابتها ؟ ما موضوعات التعبیر التحریري التي یفضل تالمیذ الصف األو  -1
( اســتراتیجیة العصــف  ســتراتیجیات الــتعلم النشــطكیــف یمكــن تــدریس هــذه الموضــوعات باســتخدام بعــض ا -2

ـــواقعي  ـــتعلم التعـــاوني ) والتقـــویم ال ـــتعلم البنـــائي , واســـتراتیجیة ال الـــذهني وحـــل المشـــكالت , واســـتراتیجیة ال
 لتالمیذ الصف األول اإلعدادي ؟ 

ث اســتراتیجیات المــذكورة فــى تــدریس موضــوعات التعبیــر التحریــرى لتالمیــذ الصــف اســتخدام الــثالمــا أثــر  -3
 :  األول اإلعدادى من حیث تنمیة مهارات التعبیر التحریرى اآلتیة لدیهم

 مهارة المقارنة بین األفكار ؟ ب ـ                  الوصف والتركیب اللغوي ؟  ةمهار أ ـ 

 مهارة توظیف األفكار ؟ د ـ                       خیص ؟ االستنتاج والتل ةمهار ج ـ         

 التقویم وٕابداء الرأي ؟  ةمهار هـ ـ        
  البحث :  ضفرو

التكــرارات األصــلیة والتكــرارات المتوقعــة لمتوســطي درجــات عینــة البحــث بــین توجــد فــروق دالــة إحصــائیًا  -1
وضـوعات التعبیـر التحریـري المناسـبة لتالمیـذ ( م اللغـة العربیـة فـي مفـردات اسـتبانة من التالمیذ ومعلمـي

  "  2الصف األول اإلعدادي ) وذلك علي النحو الذي یبینه اختبار " كا
 توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات درجات أربع المجموعات :  -2

  الذهنيموضوعات التعبیر التحریري باستراتیجیة العصف  درستالمجموعة التجریبیة األولى التي  -أ   
  .    وحل المشكالت          

  موضوعات التعبیر التحریري ذاتها باستراتیجیة التعلم البنائي . تالمجموعة التجریبیة الثانیة التي درس -ب
  موضوعات التعبیر التحریري ذاتها باستراتیجیة التعلم التعاوني  تالمجموعة التجریبیة الثالثة التي درس -جـ
المعتـــادة  حالیـــًا فـــي تـــدریس  ةموضـــوعات التعبیـــر التحریـــري ذاتهـــا بالطریقـــ تالمجموعـــة الضـــابطة التـــي درســـ -د

وذلك في اختبار فهـم وتوظیـف األفكـار فـي موضـوعات التعبیـر  .یري لتالمیذ الصف األول اإلعداديالتعبیر التحر 
  التحریري علي النحو الذي یبینه اختبار " ت " .

  حدود البحث : 
  :  ... اقتصر هذا البحث علي ما یأتي 

  من استراتیجیات التعلم النشط , وهي :  فقط ثالث استراتیجیات -1
  استراتیجیة العصف الذهني وحل المشكالت . -أ

  استراتیجیة التعلم البنائي . -ب
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  استراتیجیة التعلم التعاوني . -جـ
لتقـویم التالمیـذ ر واختبـا Pupil's Portfolioأداتـین فقـط مـن أدوات التقـویم الـواقعى همـا: ملـف انجـاز التلمیـذ  -2

  . فى موضوعات التعبیر التحریرى التى تم تدریسها لهم بأى استراتیجیة من ثالث االستراتیجیات
خمســـة مـــن موضـــوعات التعبیـــر التحریـــري الحاصـــلة علـــي أعلـــى األوزان النســـبیة وفقـــًا لمتوســـطي آراء عینـــة  -3

  البحث من تالمیذ الصف األول اإلعدادي ومعلمي اللغة العربیة .
خمســــة فقــــط مــــن مهــــارات التعبیــــر التحریــــري التــــى اســــتهدف الباحــــث بیــــان أثــــر كــــل اســــتراتیجیة مــــن ثــــالث  -4

  االستراتیجیات فى تنمیتها لدي تالمیذ الصف األول اإلعدادي هي :
  ج ـ االستنتاج .          المقارنة بین األفكار. ب ـ    . الوصف والتركیب اللغوي ـ أ

  .   هـ. التقویم وٕابداء الرأى                   . توظیف األفكار د ـ
مــن مـــدارس إدارة إطســا فیـــوم التعلیمیــة , وهمـــا : مدرســـة فقـــط ن یمدرســتاإلعــدادي فـــى تالمیــذ الصـــف األول  -5

 .ة الحدیثةإطسا اإلعدادیة , ومدرسة منیا الحیط اإلعدادی

 م . 2007م /  2006أجرى البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  -6
  خطوات البحث : 

  . لتحدید موضوعات التعبیر التى یفضل تالمیذ الصف األول اإلعدادى كتابتها قام الباحث بما یأتى: -1
  موضوعات التعبیر التحریري المناسبة لتالمیذ الصف األول اإلعدادي."استبانة تصمیم  -أ

هـــا علـــى عینـــة البحـــث مـــن تالمیـــذ تطبیـــق االســـتبانة بعـــد االطمئنـــان إلـــى تـــوافر الشـــروط الموضـــوعیة فی -ب
  .الصف األول اإلعدادى ، ومعلمي اللغة العربیة

  .رصد نتائج تطبیق االستبانة فى جداول خاصة لمعالجتها إحصائیًا ، وتفسیرها -جـ
(  بعـــــض اســـــتراتیجیات الـــــتعلم النشـــــطباســـــتخدام ولبیـــــان كیفیـــــة تـــــدریس موضـــــوعات التعبیـــــر التحریـــــرى  -2

حــل المشــكالت ، واســتراتیجیة الــتعلم البنــائى واســتراتیجیة الــتعلم التعــاونى ) اســتراتیجیة العصــف الــذهنى و 
 والتقویم الواقعى قام الباحث بما یأتي.

یشــمل ثــالث االســتراتیجیات المــذكورة ،  تیجیة مــناتصــمیم برنــامج تــدریبى خــاص بكــل اســتر   -أ 
  أداتین هما : دلیل المعلم ، وكتیب األنشطة للتالمیذ.

التدریبیــة تطبیقــًا اســتطالعیًا لتحدیــد مــدي تــوافر الشــروط الموضــوعیة  تطبیــق ثالثــة البــرامج  - ب 
 فیها.

ومـن فـى العمـر ، وسـنوات الخبـرة ، ومـؤهلین تربویـًا ،  من معلمي اللغة العربیة متكـافئین اختیار ثالثة  -ج 
واحـــــدة ، ومســـــتویات اقتصـــــادیة واجتماعیـــــة تكـــــاد تكـــــون واحـــــدة وذلـــــك لتـــــدریبهم علـــــى تـــــدریس  بیئـــــة

عبیـــر التحریـــرى لتالمیـــذ الصـــف األول اإلعـــدادى داخـــل الفصـــول المدرســـیة باســـتخدام موضـــوعات الت
  تیجیة التعلم البنائى واستراتیجیة التعلم التعاونى. اواستر الذهني وحل المشكالت  تیجیة العصفااستر 
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تیجیات المــذكورة فــى تـــدریس موضــوعات التعبیــر التحریــرى لتالمیـــذ اولتحدیــد أثــر اســتخدام ثـــالث االســتر  -3
تنمیــة بعــض مهـارات التعبیــر التحریــري لـدى هــؤالء التالمیــذ قـام الباحــث بمــا  فـيالصـف األول اإلعــدادي 

 . یأتي

ختبــــار فهـــم وتوظیــــف األفكـــار فــــى بعـــض موضــــوعات التعبیـــر التحریــــري لتالمیــــذ تصـــمیم ا  -أ 
  الصف األول اإلعدادي 

یة فیـــه ، ومـــدي ختبـــار تطبیقــًا اســـتطالعیًا لتحدیــد مـــدي تــوافر الشـــروط الموضــوعتطبیــق اال  - ب 
 . صدقه وثباته

تطبیــق اختبــار " فهــم وتوظیــف األفكــار فــي بعــض موضــوعات التعبیــر التحریــري " كاختبــار   -ج 
 علي مجموعات عینة البحث من تالمیذ الصف األول اإلعدادي , وهي:  Pre-Testقبلي 

جیة المجموعــة التجریبیـــة األولــى التـــي درس تالمیــذها موضـــوعات التعبیــر التحریـــري باســـتراتی .1
 العصف الذهني .

المجموعــــــة التجریبیــــــة الثانیــــــة التــــــي درس تالمیــــــذها موضــــــوعات التعبیــــــر التحریــــــري ذاتهــــــا  .2
 باستراتیجیة التعلم البنائي .

ـــــة الثالثـــــة التـــــي درس تالمیــــــذها موضـــــوعات  التعبیـــــر التحریـــــري ذاتهــــــا  .3 المجموعـــــة التجریبی
 باستراتیجیة التعلم التعاوني .

تالمیـــــذها موضـــــوعات التعبیـــــر التحریـــــري ذاتهـــــا بالطریقـــــة  المجموعــــة الضـــــابطة التـــــي درس .4
 المعتادة .

تـــدرس موضـــوعات التعبیـــر التحریـــري وفقـــًا الســـتراتیجیة  –أربـــع المجموعـــات المـــذكورة آنفـــًا   - د 
 التدریس قرینة كل منها علي النحو السابق بیانه .

ذاتــــه تطبیـــق اختبـــار " فهــــم وتوظیـــف األفكـــار فــــي بعـــض موضـــوعات التعبیــــر التحریـــري "   - ه 
علـــي تالمیـــذ أربـــع المجموعـــات للتعـــرف علـــي مـــدى فهمهـــم  Post-Test كاختبـــار بعـــدي 

  وتوظیفهم األفكار في بعض موضوعات التعبیر التحریري نفسها بعد دراستهم إیاها .
االختبــــارین القبلــــي والبعــــدي فــــي جــــداول خاصــــة لمعالجتهــــا إحصــــائیًا  تطبیــــقرصــــد نتــــائج   -و 

  وتفسیرها .
  قتراحات في ضوء ما تم التوصل إلیه .واال التوصیاتتقدیم   - ز 

  أھمیة البحث : 
  ... یمكن تحدید  أهمیة هذا البحث فیما یأتي : 

یمكـن أن  –وهـو بعـض اسـتراتیجیات الـتعلم النشـط  –تقدیم أحد االتجاهات التربویة الحدیثة فـي التـدریس  -1
  یفید المعلم عند التخطیط لتدریس بعض موضوعات التعبیر التحریري .

د هـــذا البحـــث فـــي التأكیـــد علـــي بعـــض مهـــارات التفكیـــر والتعبیـــر إضـــافة إلـــي الجوانـــب المعرفیـــة قـــد یفیـــ -2
 واكتساب التالمیذ مزیدًا  من القیم اإلیجابیة كالمشاركة والتعلم الذاتي والتعاون 
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تقــــدیم أداتـــــین لكـــــل اســـــتراتیجیة مــــن اســـــتراتیجیات الـــــتعلم النشـــــط ( اســــتراتیجیة العصـــــف الـــــذهني وحـــــل  -3
ـــتعلم البنـــائي , واســـتراتیجیة الـــتعلم التعـــاوني ) وهاتـــان األداتـــان همـــا : دلیـــل المشـــكالت  , واســـتراتیجیة ال

للمعلم , وكتیب األنشطة للتلمیذ , یمكـن أن یسـتعین بهمـا بعـض معلمـي اللغـة العربیـة فـي تـدریس بعـض 
 موضوعات التعبیر التحریري لتالمیذهم في الصف األول اإلعدادي .

ة قد تفید مخططي مناهج اللغة العربیة ومؤلفیها في المرحلة اإلعدادیة فـي انتقـاء االسـتراتیجیات تقدیم نتائج تجریبی
  التدریسیة المناسبة في تدریس التعبیر  التحریري  .

  مصطلحات البحث : 
     Active Leaningالتعلم النشط :  -1
فـي  الحركـة واألداء والمشـاركة الفعالـة میـذالذي یتطلب من التل بأنه ذلك التعلم عرف بعض الباحثین التعلم النشط 

  . ) 93:  82( ،  ) 11:  57( . تحت توجیه وٕاشراف المعلم  الموقف التعلیمي
موضــوع التعبیــر فــي ضــوء مــا قــام بــه مــن  علم الــذي یتطلــب مــن التلمیــذ كتابتــهالــتذلــك ویقصــد بــه فــي هــذا البحــث 

ذات الصـلة بموضـوع التعبیـر ,  ألنشطة الصـفیة والالصـفیةفي ا المشاركةوالبحث واإلطالع , و أنشطة مثل القراءة 
  موجهًا ومرشدًا لعملیة التعلم . المعلمویكون 

    Active Learning Strategiesاستراتیجیات التعلم النشط :  -3
اسـتراتیجیات الـتعلم النشـط تعنــي كـل األسـالیب التــي تتطلـب مـن المــتعلم القیـام بممارسـة بعــض المهـام فـي الموقــف 

تعلیمـــي أكثـــر مـــن مجـــرد االســـتماع إلـــي محاضـــرة للمعلـــم . وتتمثـــل عناصـــر الـــتعلم النشـــط فـــي ممارســـة المـــتعلم ال
للتحدث , واالستماع , والقراءة والكتابة , وٕالقاء األسئلة والحركة , والتفاعـل مـع عناصـر الموقـف التعلیمـي األخـرى 

  )   95 – 91 : 82, وٕاصدار ردود الفعل المناسبة في الموقف التعلیمي . ( 
    Brain Stormingالعصف الذھني :  -4

یعرفــه الباحــث إجرائـیـًا بأنــه مواقــف تعلیمیــة مخطــط لهــا بعنایــة ومحــددة الخطــوات فــي تــدریس بعــض موضــوعات 
محاولـــة لإلحاطـــة بأبعـــاد أكبـــر قـــدر ممكـــن مــن األفكـــار  لـــذكرالتعبیــر التحریـــري لتالمیـــذ الصـــف األول اإلعــدادي 

  . ري قید الدراسةموضوع التعبیر التحری
  التعلم البنائي :  -5

معنـى بالنسـبة  ائها بأنفسـهم ویكـون هـذا الـتعلم ذاالتعلم البنائي هو : أن یتعلم التالمیذ المعرفة الجدیدة من خالل بن
لهـــم ووثیـــق الصـــلة بحیـــاتهم العملیـــة , فهـــو یســـعى إلـــي تنمیـــة قـــدرة التالمیـــذ علـــي الـــتعلم الـــذاتي مـــن خـــالل تنمیـــة 

:  68) ( ، والتقـویم تعلم أو البحـث العلمـي لـدیهم ( ومنهـا : عملیـات المالحظـة , والمقارنـة , االسـتنتاج عملیات الـ
7 – 19   (  
  التعلم التعاوني :  -6

اســتراتیجیة تعلیمیــة مرتبــة یمكــن اســتخدامها فــي أي مرحلــة تعلیمیــة وفــي أغلــب المــواد الدراســیة ویقســم التالمیــذ هـو 
أعضـاء وتضـم كـل مجموعـة تالمیـذ ذوي مسـتویات مختلفـة فـي القـدرات  6إلـي  4ن في مجموعات تعلیمیة تضم م

یمارســون أنشــطة تعلــم متنوعــة لتحســین فهــم الموضــوع المــراد دراســته , وكــل عضــو علیــه أن یســاعد زمــالءه فــي 
  .) 15:  69( المجموعة علي التعلم , وبالتالي یهیئ جوًا من التحصیل والمتعة أثناء التعلم " 
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    Authentic Assessmentویم الواقعي أو الحقیقي أو ( األصیل ) التق -7
عطــي المعرفــة ویختبــر تعلــم التالمیــذ بهــا , إلــي هــو األســلوب الــذى  التقــویم الحقیقــي ُ ینقــل المعلــم مــن وضــع الــذي ی

ـــذات ـــتعلم علـــي التلمیـــذ نفســـه ویكلفـــه بـــالتقویم ال ـــتعلم والمیســـر لـــه والـــذي یضـــع مســـؤولیة ال ي . دور المعـــین علـــي ال
وكیـف یـتم ذلـك . ویهتـدي فـي تقـویم تعلـم تالمیـذه بالمبــدأ  یـود تعلیمـه للتالمیــذوتتضـح الصـورة لدیـه حـول مـا الـذي 

  )   402 – 399:  10) , (  13:  7إن ما یستحق التعلم یستحق التقویم (  لالذي یقو 
    Written Expressionالتعبیر التحریري: ـ  8

لیعبـر عــن مطالــب الحیـاة الحدیثــة أو عـن مشــاعره , أو اسـتجاباته لخبــرة معینــة  هـو الكتابــة التـي یقــوم بهـا اإلنســان
  )  23) , (  237:  49) , (  295:  30مثل شيء رآه , أو سمعه أو اتصل به (

  .  ) 23) ، (  266:  30) ، (  242:  12(  ویقصد به في هذا البحث الكتابة الوظیفیة , والكتابة اإلبداعیة
    Functional Written Expressionیري الوظیفي : التعبیر التحرأ ـ 

یقصـد بـه فـي هـذا البحــث كتابـة الرسـائل , وكتابـة التقـاریر , وكتابــة السـجالت ,وكتابـة محاضـر الجلسـات , وكتابــة 
)  302:  30مارات . ( تسـة النشـرات واإلعالنـات , ومـلء االالملخصات والتعریفـات , وكتابـة المالحظـات , وكتابـ

) ,49 :235 – 236 ) , (28) , (26  (  
  :   Creative Written Expressionالتعبیر التحریري اإلبداعي : ب ـ 

قصد به في هذا البحث كتابة المقاالت والكلمات , وكتابة الخطب , وكتابة األحادیـث , وكتابـة القصـص والنـوادر ی
.  

  اإلطار النظري : 
  تي : سوف یتناول الباحث في اإلطار النظري للبحث ما یأ

  بعض استراتیجیات التعلم النشط أوًال :
 استراتیجیة العصف الذهني وحل المشكالت . -1
 استراتیجیة التعلم البنائي . -2
 استراتیجیة التعلم التعاوني .  -3
  : التقویم الواقعي ثانیًا 
  : مجاالت التعبیر الوظیفي واإلبداعي .ثالثًا 

  وفیما یلي بیان ذلك . 
  التعلم النشط : أوالً : بعض استراتیجیات 

  استراتیجیة العصف الذهني وحل المشكالت :  -1
 23 – 18:  81یعتمد نجاح ممارسة أسلوب العصـف الـذهني بجمیـع أنماطـه علـي أربعـة شـروط رئیسـة هـي :  ( 

  (  
: تأجیــل النقــد لألفكــار المولــدة أو المســتحدثة حتــى نهایــة الجلســة , لیشــعر الممارســون ألســلوب  النقــد المؤجــل -أ
  لعصف الذهني بالحریة في التعبیر عن أفكارهم  دون تقییم أو نقد سریع لها .ا

: تـرك العنـان إلعمـال الفكـر دون وضـع قیـود علـي أفكـار المشـاركین مهمـا كانـت غیـر  إطالق حریـة التفكیـر -ب
  منطقیة أو ضعیفة .
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زاد عــدد األفكــار والمقترحــات  : تشــجیع أكبــر عــدد مــن األفكــار الجدیــدة , فكلمــا التركیــز علــي كمیــة األفكــار -جـــ
  زادت كمیة األفكار الجیدة .

: تبنـى أفكـار اآلخـرین أو دمجهـا واالنطـالق منهـا تركیبـًا وتطـویرًا إلـي فكـرة  التطویر والتركیب ألفكـار اآلخـرین -د
  أفضل .

  )  176 – 153:  75) , ( 33 – 21:  60لعصف الذهني : ( امراحل حل المشكلة في جلسات 
  تباعها في أثناء حل المشكلة المطروحة في جلسات العصف الذهني وهي : راحل یجب اتوجد عدة م

  تحدید المشكلة واستیعاب طبیعتها ومكوناتها . -1
 تعدد البدائل , والحلول الممكنة . -2

 .واختبارها التخطیط إلیجاد الحلول  -3

 . النتائجتعمیم  -4

 نقل الخبرة والتعلم إلي مواقف جدیدة . -5

  . وفیما یلي بیان ذلك
    :تحدید المشكلة واستیعاب طبیعتها ومكوناتهاـ أوال 

یعـــرض المعلـــم القضـــیة المتضـــمنة فـــي موضـــوع التعبیـــر ، طالبـــا مـــن تالمیـــذه أن یصـــوغوها فـــي صـــورة 
  مشكلة واضحة تتحقق فیها الشروط اآلتیة :
  في صورة سؤال أو أكثر .أ ـ صیاغة المشكلة صیاغة دقیقة ومحددة 

  قة وسهلة مستعملة لدى التالمیذ .ب ـ استخدام كلمات دقی
  ج ـ تتضمن الصیاغة كل العناصر المتضمنة في الموقف .

بســیطة د ـ تتضــح العالقــة بــین العناصــر بوضــعها فــي صــورة عالقــة علــى أن تكــون مجموعــة العالقــات 
    وسهلة وقابلة للفهم من التالمیذ .

 :ول الممكنة لتعدد البدائل والح ـا یثان
لحلــــول صــــور الحــــل االفتراضــــیة , وهــــي عـــادة تســــتند إلــــي بعــــض األدلــــة المنطقیــــة الظــــاهرة أو یقصـــد بالبــــدائل وا

وتــرتبط  .تالمیـذ بقیمــة المعرفـة والخبــرات لـدیهموتـرتبط قیمــة الحلـول التــي یتوصـل إلیهــا ال، المتضـمنة فـي المشــكلة 
ویمكـــن أن  .إلـــي الحـــلخدامه , وتوظیفـــه للوصـــول أیضـــًا بوضـــوح المخـــزون المعرفـــي الـــذي یســـهل اســـتدعاؤه واســـت

 بــدائل أفكــارمهــارة اســتخراج  حقــق لــدیهم, حتــى تت تعبیــر یتــدرب التالمیــذ علــي هــذه المرحلــة فــي ثنایــا كــل موضــوع
  .الموضوع 
 :  واختبارھا التخطیط إلیجاد الحلول ـ ثالثا 

 تلمیـذك بـان یبـذل الل , ویـتم ذلـئالبـدا د الحـل , تكـرس هـذه المرحلـة لمقارنـةتتضمن هذه العملیة بنـاء مخطـط إلیجـا
  جهدًا ذهنیًا متقدمًا التخاذ قرار بشأن البدیل , 

: (  بمـا یــأتيلتـي ال بـد مـن توافرهـا حتـى تــنجح مهمـة تجریـب الحـل واختبـاره والتحقـق منـه اویمكـن تحدیـد الشـروط 
62  :215 – 217   ( 

o توافر بدیل یتصف بصیاغة لغویة دقیقة.   
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o زمة إلجراء الحلتوافر المواد والخبرات والمعرفة الال.   
o توافر خطوات آلیة تطبیق الحل واختباره.   
 تعمیم النتائج :  ـا رابع

  :   یم النتائج توافر مایأتيتطلب مهارة تعمت
  .والتحقق  التطبیقتوافر نتائج مترتبة عن  -
  صیاغة النتائج علي صورة جمل خبریة وفق عالقة بین متغیرات . -

 مواقف جدیدة :  نقل الخبرة والتعلم إلي ـا خامس
ة تضـــمنها المشـــكلة الحالیـــتبـــین العالقـــات التـــي  التشـــابه لخبـــرة والـــتعلم إلـــي مواقـــف جدیـــدة یـــتم إذا وجـــدإن نقـــل ا

 .والمشكلة الجدیدة 

  :Constructivism استراتیجیة التعلم البنائي ـ 2
ًا ذاتیــًا لعملیـات التفكیـر الـذى یقــوم بكیفیـة بنــاء المعرفـة عنـد التلمیـذ ، حیــث یـرى المعرفـة تنظیمـ یهـتم الـتعلم البنـائي

باعتبــار التلمیــذ مغــامرًا نشــطًا ، بهـا التلمیــذ إلقامــة التــوازن بــین معارفــه وأفكــاره السـابقة والمعــارف واألفكــار الجدیــدة 
فى بناء المعنـى ، موظفـًا فـى ذلـك مختلـف السـیاقات الثقافیـة واالجتماعیـة فـالتعلم البنـائي یركـز علـى عملیـات بنـاء 

:  21) ، (  17 – 12:  68) ، (  383:  10رفة أكثر من التركیـز علـى نـاتج أو محصـلة المعرفـة ذاتهـا. ( المع
17  ) ، (71  :30 – 51  ، ( )67  :427 – 453 .(  
  

  ) 19 – 7:  68) , (  453 – 427:  67التعلم البنائي : ( استراتیجیة وفیما یلي مراحل تنفیذ 
  

 ت استخدامها فى تدریس التعبیرإجراءا خطوات التعلم البنائي

  :ـ تحدید بنیة المعرفة  1
Structure of Knowledge  

ة بوصــف بنــاء محتــوى االهتمــام فــي هــذه الخطــو 
المفـاهیم الرئیسـیة المتضـمنة و  موضوع التعبیر ،

  والمراد تدریسها.فیه ، 

  عمل قوائم بأهم مصطلحات موضوع التعبیر. -
  .تحدید األفكار الرئیسیة  -
    . خرائط مفاهیمیة عمل -
 تحدید السؤال المركزي . -
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  استخدامات المعرفة  -2
Uses of Knowledge 

االهتمام في هذه الخطوة بتحدیـد كیفیـة اسـتخدام 
ـــرفتهم خـــارج المدرســـة  التالمیـــذ  االهتمـــام أيمع

  بربط المعرفة بالبیئة وبحیاة التلمیذ والمجتمع 

صــلة بموضــوع عمــل قائمــة تتضــمن المواقــف الحیاتیــة ذات ال
  .التعبیر 

    Students Tasksمهمات التالمیذ  -3
االهتمام في هذه الخطـوة ببلـورة وتطـویر مهمـات 
یقوم بها التالمیذ في حجرة الصف لیوضـحوا مـن 

  خاللها استخدامهم للمعرفة 

  عمل قوائم بالمهمات التي سیقوم بها التالمیذ  -
عن طریق عبیر أفكارموضوع التإعداد أسئلة تقودهم إلي ربط  -

استخدام أدوات الربط اللغویة وبیان العالقات بین األفكار فى 
  .موضوع ال

  تقویم معارف التالمیذ  -4
Assessing Knowledge    

االهتمام في هذه الخطوة بتقویم ما لـدي التالمیـذ 
  .بنائیا للتأكد من سالمة التعبیر 

  .اختبارات قبلیة  -
   . اختبارات بعدیة -
   شخیصیة للتالمیذ .مناقشات ت -

  
  استراتیجیة التعلم التعاوني :  -3

ــــنهم كــــل عضــــو یســــاهم فــــي تقــــدیم األفكــــار  التالمیــــذ عمــــلیالــــتعلم التعــــاوني فــــي  كفریــــق واحــــد یتعــــاونون فیمــــا بی
بــدال مـــن المعلــم ویبتعــدون عــن الفردیــة والمنافســة فــي العمـــل  اً بعضــحــات ویتلقــون المســاعدة مــن بعضــهم واالقترا

:  51، ( )  151 – 125:  3, (  ) 287 – 271:  61( ن نجــاحهم یعتمــد علــي نجــاح المجموعــة: ویعتبــرون أ
11 – 21  ) ، (38  ) ، (41 .(  

  خطوات وٕاجراءات التعلم التعاونى فى تدریس التعبیر التحریرى:
:  69( ) ،  58 – 52:  74، (  ) 21 – 11:  51) , (  287 – 271:  61: ( خطــوات منهــاللــتعلم التعــاوني 

9 – 15  ) ، (3  :125 – 151 ، (  )24 ( .    
     Forming :تشكیل المجموعة  -1

مجموعــة عمــل الــتعلم التعــاوني وتنظیمهــا ووضــع الحــد األدنــى لمعــاییر ضــبط  االهتمــام فــى هــذه الخطــوة بتكــوین
  :  ومنها ما یأتىسلوك أعضاء المجموعة 

 م فیها بأسرع وقت ممكن ه إلي مجموعة العمل التعاوني بهدوء واالنتظاالتوج  
 البقاء في المكان الذي تتواجد فیه المجموعة.  

  التحدث بصوت هادئ. 

   تشجیع الجمیع علي المشاركة. 

    :  Functioningمهارات العمل  -2
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وهـــي المهــــارات المرتبطـــة بــــإدارة عمـــل المجموعــــة إلنجــــاز مهماتهـــا والمحافظــــة علـــي عالقــــات عمـــل فاعلــــة بــــین 
 .طرح األسئلة علي اآلخرین تلك المهارات ضاء ومن أبرز األع

 . تحدید اإلجراءات الفاعلة إلتمام المهمة 

     Formulating أفكار موضوع التعبیرصیاغة  -3
وحفــز عملیــات التفكیــر ومــن أبــرز  ألفكــار موضــوع التعبیــرتحقیــق مســتوى فهــم أعمــق االهتمــام فــى هــذه الخطــوة ب

  ي : أتما یلتحریري استخدامات هذه الخطوة فى تدریس التعبیر ا
  التعرف علي اختالف أفكار أعضاء المجموعة وطریقة تفكیرهم.  
  دمج األفكار المختلفة ألعضاء المجموعة في استنتاج واحد. 

  تقدیم األدلة والحقائق التي تبرز صحة استنتاج المجموعة. 

   : تفاعلیةال سالیباأل ـ 4
 هــمة للتعامــل والتوافــق معیوتعــد ضــرور ، خاللهــا  مــع اآلخــرین مــن  لتلمیــذوهــي األســالیب التــي یــرتبط أو یتفاعــل ا

هـم بحیـث یتنـاوب أعضـاء المجموعـة معوالتعاون والمشـاركة هم والقدرة علي مساعدتهم ومشاعر  هممثل احترام حقوق
  :   دوار ما یأتيوأهم تلك األفهم دوره دوار لكي یتمكن كل عضو من األ

  .تعریف مسؤولیة األعضاءالمجموعة و الموجه : ووظیفته توجیه عمل  -1
 المالحظ : ووظیفته مالحظة أداء مجموعة التعلم التعاوني ومتابعتهم أثناء العمل . -2

 .وجمعوا معلومات أفضل عن موضوع التعبیرحسنوا وظیفته امتداح أداء األعضاء إذا أالمشجع : و  -3

 المجموعة .الملخص : ووظیفته تلخیص األفكار واآلراء التي تتم مناقشتها من قبل أعضاء  -4

ــــه تســــجیل  -5 ــــاقش مــــن  األفكــــار والمعلومــــات المهمــــة لموضــــوع التعبیــــرالمســــجل : ووظیفت التــــي ســــوف تن
 .للتوصل إلى أفضل صورة ممكنة لموضوع التعبیر التحریرىالمجموعة 

  التقویم الواقعى : –ثانیًا 
ینغمسـون فـي  تالمیـذیم یجعـل القـو التالمیذ في مواقف حقیقیـة فهـو تیقیس إنجازات التقویم الواقعى هو التقویم الذى 

مهـارات  تالمیـذفیبدو كنشاطات تعلـم ولـیس كاختبـارات سـریة یمـارس فیـه ال ، مهمات ذات قیمة ومعنى بالنسبة لهم
التخـــاذ القـــرارات أو لحـــل المشـــكالت حكـــام او ویوائمـــون بـــین مـــدى متســـع مـــن المعـــارف لبلـــورة األ ، التفكیـــر العلیـــا

 فــي  Reflective Thinkingملي ور لـدیهم القــدرة علـي التفكیــر التـأونها وبـذلك تتطــالحیاتیـة الحقیقــة التـي یعیشــ
  ) 402 – 399:  10) ، (  74 – 42: 78(  .مجال المعلومات ونقدها وتحلیلها

  .)  42 – 41:  73) , (  20 – 14:  7یم الحقیقي حدیثًا علي شكل ثورة ضد االختبارات ( و وقد ظهر التق
     :  Performance Tasks in Authentic Assessmentیم الحقیقي و نجاز) في التقمهمات األداء ( اال 

 Desired Content  یم الحقیقي هي تحدیـد نتاجـات الـتعلم القیاسـیة المرغوبـة و إن الخطوة األولى في عملیة التق

Standards  ومن ثم إیجاد مهماتTasks  لنتاجـات القیاسـیة لینجـزوا مـا یـدل علـي بلـوغهم هـذه ا تالمیـذال یؤدیها
او مشـاریع ینفـذونها او علـي شـكل مشـكالت  ، یقـوم بهـا التالمیـذ أنشـطةتكون هذه المهمات علـي شـكل و المطلوبة 
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التــي یجــب أن  Criteriaتســتدعي الحــل بــالحوار والمناقشــة او بالبحــث والتقصــي وتوجــد مجموعــة مــن المحكــات 
  )   163 – 150:  11تتوفر في هذه المهمات منها ما یأتي : ( 

  : أي أن یكون من المنهج وتهتم بالصورة الكبرى للموضوع ولیس بتفاصیله .  Essentialان تكون أساسیة  -1
أهمیــة  تلمیــذویــرى فیهــا هــذا ال تلمیــذ: أي أن تركــز علــي المشــكالت مــن واقــع حیــاة ال  Authenticأن تكــون حقیقیــة  -2

  من المنهج في معالجتها . وقیمة تستدعي استخدام المعارف والمهارات المكتسبة
  مشكالت جدیدة وتثیر قضایا واحتماالت واسعة  تبرز: أي ان معالجتها   : Richان تكون ثریة  -3
  : أي أن تثیر الفكر   Engagingأن تكون محفزة  -4
  فرصة الحوار والمشاركة والتفاعل فیما بینهم  تتیح للتالمیذ: أي   Activeأن تكون منشطة  -5
والتــي یمكـــن  األفكــار الصـــحیحة عــن موضــوع التعبیـــر: أي أن تتســـع الحتمالیــة   Openن منفتحــة أن تكــو  -6

  التوصل إلیها بطرق مختلفة متنوعة .
  ** أدوات التقویم الحقیقي : 

  یم الحقیقي ما یأتي :  و ومن أبرز أدوات التق
  : Observationأوًال : المالحظة 

نحـو  تالمیـذهلوب المالحظة المباشرة التـي یرصـد فیهـا المعلـم درجـة تقـدم یم الحقیقي أسو یأتي في مقدمة أدوات التق
یم إذ هــي قدیمــة قــدم اإلنســان نفســه إال أن و أغــراض الــتعلم المنشــودة والمالحظــة لیســت باألســلوب الجدیــد فــي التقــ

ظاتــه عــن كــل وبإمكــان المعلــم توثیــق مالح یم ،و ة إلیهــا كأحــد أفضــل أســالیب التقــداقتراحهــا هنــا یــأتي بمثابــة العــو 
  Rating Scalesاو سـاللم تقـدیر   Checklistsتلمیـذ أثنـاء تنفیـذ نشـاطات الـتعلم ورصـد ذلـك فـي قـوائم شـطب 

أو علـــي شـــكل ملصـــقات فـــي ملفـــه كمـــا أن باإلمكـــان تعزیـــز أســـلوب المالحظـــة بـــإجراء المقـــابالت الشخصـــیة مـــع 
  یراد له أن یتعلم .فیما  معلم بصورة أدق مستوى تقدم تلمیذهوهذه تكشف لل تلمیذال

  :    Pupil's Portfolio تلمیذإنجاز الثانیًا : ملف 
فیــه  یوضـع التالمیـذیحفـظ فـي خزانـة بـداخل حجـرة الصــف مـع بـاقي ملفـات  تلمیــذوهـو ملـف شخصـي خـاص بكـل 

لك جمیع إنجازات التلمیذ بشكل منتظم وفق األطر العامـة للمـواد الدراسـیة أو وفـق الكفایـات األساسـیة ویتضـمن كـذ
وراق البحثیــة واإلبــداعات التــي توصــل إلیهــا ومذكراتــه التقــاریر عــن المشــروعات والنشــاطات المخططــة والذاتیــة واأل

حــول ممارســاته العلمیــة وذكریاتــه وكــل مــا یفخــر هــو بــه ویــرى أنــه یعكــس شخصــیته وتمیــزه ونجاحاتــه ولــیس نقــاط 
 دتـدل علـي التواصـل بـین ولـي األمـر والمعلـم وتعـكما یتضمن الخطابات التـي ، ضعفه أو األخطاء التي وقع فیها 

مــن خــالل اإلنجــازات الملموســة التــي توصــل إلیهــا حیــث  تلمیــذمحتویــات هــذا الملــف أداة رئیســیة لتقــدیر مســتوى ال
لــي إبعــض األعمــال المنجــزة فــي هــذا الملــف لیــتم تقییمــه علیهــا وكــذلك یختــار المعلــم أعمــاًال أخــرى  تلمیــذیختــار ال

  یم .و لغرض التق تلمیذرها الجانب التي یختا
و غرضًا جوهریًا في التعلم فهو البیان المـادي الموثـق لنمـو التلمیـذ ودرجـة تقدمـه فـي الـتعلم وهـ التلمیذویؤدي ملف 

خصوصـــًا بعـــد أن یكبـــر وینضـــج ویجتـــاز ســـنواته الدراســـیة لیعیـــد لـــه ذكریـــات  علـــي أهمیـــة كبیـــرة بالنســـبة للتلمیـــذ
  الماضي .
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     Tests:  تثالثًا : االختبارا
وقـد اقتـرح أن تكـون هـذه االختبـارات هـي اختبـارات إنجـاز مـن ، یأتي في آخر أسـالیب التقـویم الحقیقـي االختبـارات 

یعطي التالمیذ فرادى أو في مجموعات مهمات معینة ویطلـب مـنهم حیث   Teacher Made Testإعداد المعلم 
عهــــم فــــرادى أو فــــي مجموعــــات ویجــــرى معهــــم المقــــابالت یراقــــب المعلــــم إنجــــازات تالمیــــذه ویتحــــدث م، و إنجازهــــا 

  مهم في إنجاز هذه المهمات .دالشخصیة لیتعرف علي مستویاتهم ودرجة تق
حول معارف او مهارات محددة وقد  ال دقائق معدودةإوقد تكون مهمات اإلنجاز بمثابة اختبار قصیر ال یأخذ 

مفتوح اإلجابة ( سؤال مقالي ) او علي شكل  تكون علي شكل طلب رسم خریطة مفاهیم أو علي شكل سؤال
مجموعة من أسئلة االختیار من متعدد التي تدور حول مشكلة مطروحة ویطلب من التلمیذ تبریر خیاراته التي 

  قام بتحدیدها .
  االت التعبیر الوظیفي واإلبداعي:ثالثا: مج

،  أو ما یفكر فیه، فیصور ما یحس به  ، المتكلم أو قلم الكاتب لسان التعبیر اصطالحا هو تدفق الكالم علي
 ف خالصة المقروء من فروع اللغة وآدابها والمعارف المختلفةنطار یكتإ، والتعبیر  عنهأو ما یرید أن یسأل 

)234:49)(266:30) (119:37 (  
  قسام التعبیر: أ

  )105:30) (45:32) (235:49( )244-243:12یقسم التعبیر من حیث الموضوع إلي: ( 
  عبیر وظیفي:ت -1

االستمارات وكتابة وهو الذي یستعمل لألغراض الوظیفیة والحاجات الیومیة كتعبیر اإلرشادات والنشرات 
  والرسائل الرسمیة كطلبات التعیین أو الطلبات الوظیفیة األخري وكذلك اإلعالنات.

  تعبیر إبداعي: -2
ویري ذلك في القصص والمسرحیات والتمثیلیات یعبر فیه الكاتب عن أفكارة ومشاعره وأرائه وخواطره النفسیة 

أو في كتب ومقاالت النقد أو الت قاالت التي نراها في الصحف والمجوكذلك في كتابات السیر الشخصیة والم
  به ذلك.ما شا

  ، ویهدف التعبیر الشفوي إلي: قسمان : شفوى ، تحریرى والتعبیر من حیث األداء
 إثراء ثروته اللفظیة والشفویة.ـ   2 شفویة كوحدات لغویة.تطویر وعي التلمیذ بالكلمات الـ  1

   تنمیة قدرته علي تنظیم األفكار في وحدات لغویة. ـ 4   تمكینه من تشكیل الجمل وتركیبها.ـ  3    

 . استخدامه للتعبیر عن القصصـ  6               تحسین هجائه ونطقه.ـ  5      

) ،  15، (  )268-267:30یضاف إلیها.(التحریرى  بیروي هي أهداف للتعاألهداف المذكورة في التعبیر الشفو 
 )20  ) ، (29 (  

 . تنمیة قدرة المتعلم علي التعبیر الوظیفي ـ 3        تدریب التالمیذ علي الكتابة بوضوح وتركیز. .1

 بیر اإلبداعي.تنمیة قدرة المتعلم علي التع ـ 4الموضوع واالهتمام بالخط وعالمات الترقیم.أفكار ترتیب 

  :إجراءات البحث
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  تم اختیار عینه البحث من :  :عینة البحث
% 14.51بنســبة  ، مائـه وسـتین تلمیـذا 160ن تالمیـذ الصـف األول اإلعـدادى ، بلــغ عـددهم مـمجموعـة  -1

  .تلمیذا  1103 من مجموع عدد تالمیذ الصف األول األعدادى  في إدارة إطسا التعلیمیة الذي بلغ
  العینة من أربعة فصول تمثل أربع مجموعات هى : هذه  توقد تكون

الحاصــلة  –المجموعــة التجریبیــة األولــى : التــى درس تالمیــذها خمســة مــن موضــوعات التعبیــر التحریــري   -أ 
باســتراتیجیة العصــف الـــذهنى وحــل المشــكالت ، وقــد بلـــغ  –األوزان النســبیة الختیـــارهم إیاهــا أعلــى علــى 

  احدا وأربعین تلمیذا .) و  41عدد تالمیذ هذه المجموعة (
جیة الــتعلم یموضــوعات التعبیــر التحریــري نفســها باســتراتالمجموعــة التجریبــة الثانیــة : التــي درس تالمیــذها   - ب 

  ) ثالثة واربعین تلمیذا . 43البنائي ، وقد بلغ عدد تالمیذ هذه المجموعة (
جیة الــتعلم یریــري نفســها باســتراتالتــي درس تالمیــذها موضـوعات التعبیــر التح: المجموعـة التجریبیــة الثالثــة   -ج 

 ) سبعة وثالثین تلمیذا . 37التعاونى ، وقد بلغ عدد تالمیذ هذه المجموعة (

المجموعــة الضــابطة : التــي درس تالمیــذها موضــوعات التعبیــر التحریــري نفســها بالطریقــة المعتــادة ، وقــد  -د
  ) تسعة وثالثین تلمیذا . 39بلغ عدد تالمیذ هذه المجموعة (

  . )) 1((ملحق رقم  شهرا . 153, 54فبلغ  تم حساب متوسط أعمار تالمیذ المجموعاتوقد 
علمــا بنســبة م ) ثمانیــة وتســعین 98مجموعـة مــن معلمــى اللغــة العربیــة فــي المرحلــة اإلعدادیـة ، بلــغ عــددهم ( – 2

  معلما . 292الذي بلغ  إلعدادیة في إدارة إطسامعلمى اللغة العربیة في المرحلة ا% من مجموع  33, 56
) وبلــغ  2م . (ملحـق رقـم  2006/ 10/ 1عینـة البحـث بالشــهور حتـى  –وتـم حسـاب أعمـار معلمـي اللغــة العربیـة 

وقـد تـم اختیـارهم عینـة للبحـث لإلجابـة  شـهرا . 24, 79شهرا ، بانحراف معیاري قـدره  380,  77متوسط أعمارهم 
بة لتالمیــــذ الصــــف األول األعــــدادى " ترشــــیدا آلراء موضــــوعات التعبیــــر التحریــــري المناســــ"عــــن مفــــردات اســــتبانة 

ویبـین الجـدول رقـم لتحدید المناسـب لهـؤالء التالمیـذ  ، عبیر التحریري تفي موضوعات ال –عینة البحث  –التالمیذ 
  ) اآلتي عینة البحث . 1(

  ) عینة البحث   1جدول رقم ( 
  العدد  الفصل  المجموعة  المدرسة  العینة
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  41  ع 3/ 1  التجریبیة األولى

  43  ع 5/  1  التجریبیة الثانیة

ة 
رس

مد
ط 

حی
 ال

نیا
م

ة 
ادی

عد
اإل

  

  37  ع 1/ 1  التجریبیة الثالثة 

  39  ع   4/  1  المجموعة الضابطة

  وات البحث :دأ
  وضوعات التعبیر التحریري المناسبة لتالمیذ الصف األول اإلعدادي .استبانة " م -1
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ـــتعلم النشـــط (اســـتراتیجیة التیجاجیة مـــن اســـتر یإعـــداد برنـــامج تـــدریبي لكـــل اســـترات -2 عصـــف الـــذهني ، یات ال
جیة الـــتعلم التعـــاونى ) یشـــمل أداتـــین همـــا : دلیـــل المعلـــم ، وكتیـــب یجیة الـــتعلم البنـــائي ، واســـتراتیواســـترات
 .ة للتلمیذ األنشط

 هم وتوظیف أفكار موضوعات التعبیر التحریري وفیما یلي توضیح كل منها .اختبار ف -3
  إعداد االستبانة : –أوال 

- 312:  16) ، ( 259- 214: 46تـــم إعـــداد االســـتبانة فـــي ضـــوء الكتابـــات الســـابقة المتخصصـــة مثـــل : (
335 ) ، (15) ، (18) ، (39) ، (28 . (  

  من قسمین :وقد تكونت االستبانة 
  خاص ببیانات شخصیة عن التلمیذ . األول :

العبـــارات علــــى موضـــوعات التعبیــــر التحریــــري  ثمــــان وعشـــرین عبــــارة ، وقـــد ركــــزت 28تكــــون مـــن  الثـــاني :
الــوظیفي ، واإلبــداعى ، وقــد وضــع أمــام كــل عبــارة مــن عبــارات االســتبانة ثالثــة مســتویات تبــین درحــة مناســبة 

ل اإلعـــدادي ، كمـــا تـــم تـــذییل االســـتبانة بأمـــاكن خالیـــة ، لیكتـــب فیهـــا التلمیـــذ أو كـــل منهـــا لتلمیـــذ الصـــف األو 
  المعلم ما یراه من :

  .یل صیاغتها والصیاغات التى یراهاموضوعات التعبیر التحریري التي یجب تعد  - أ
  موضوعات التعبیر التحریرى التي یجب حذفها . –ب 
  ها .تموضوعات التعبیر التحریرى التي یجب إضاف –ج 

  صدق وثبات االستبانة :
اللغـة العربیـة وفـي ضـوء مالحظـاتهم تـم تعـدیل وٕاعـادة صـیاغة بعـض  ىض االستبانة على بعـض مـوجهر لقد تم ع

العبــارات لضــمان صــدقها ، وأن بنودهــا شــاملة ، وأن لهــا عالقــة عضــویة بمجــالى التعبیــر التحریــري : الــوظیفي ، 
یا علـى عشـرین تلمیـذا مـن تالمیـذ الصـف األول اإلعـدادي ، وذلـك واإلبداعى ، ثم طبقهـا الباحـث تطبیقـا اسـتطالع

 . G .F kuder and    M . W مـن أجـل حسـاب الثبـات ، وقـد اسـتخدم معادلـة كیـودور وریتشـارد سـون 

Richardson) : 428:  4وهي . (  
  

  م ) –م ( ن  -  2ن ع                 
  = ــــــــــــــــــــ 1ر أ

  2 )  ع 1  -( ن        
  

  = عدد مفردات اإلستبانة . 1ن حیث ر أ = معامل ثبات االستبانة .            ،            
  . این درجات التالمیذ في االستبانة= تب 2ع،     

)  ) وكانــت االســتبانة فــي صــورتها 3(ملحــق رقــم ( 00,  972وبتطبیــق هــذه المعادلــة كــان معامــل الثبــات مســاویا 
  ) في هذا البحث .4بین في الملحق رقم (النهائیة على النحو الم
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اللغـــة العربیـــة علـــى تـــدریس التعبیـــر التحریـــري لتالمیـــذ الصـــف األول  يإعـــداد ثالثـــة بـــرامج لتـــدریب معلمـــ –ثانیـــا 
  اإلعدادي باستخدام :

  جیة العصف الذهني وحل المشكالت .یاسترات -1
 جیة التعلم البنائي .یاسترات -2

   جیة التعلم التعاوني .یاسترات -3

یــة مهــارات التعبیــر التحریــري وقــد متــم إعــداد هــذه البــرامج فــي ضــوء البحــوث والدراســات الســابقة فــي مجــال تن وقــد
جیة العصـف یاسـتراتاستهدف البرنامج األول تدریب معلم اللغة العربیة على المهارات التدریسیة الخاصـة باسـتخدام 

  الذهني ، وحل المشكالت ، وهذه المهارات هى : 
  جمع البیانات والمعلومات المتصلة بالمشكلة -ب                      شكلة .تحدید الم  -أ

 اقتراح الحلول المؤقتة للمشكلة ( بدائل الحلول ) . -ج

  المفاضلة بین الحلول المؤقتة للمشكلة ، واختیار الحل أو الحلول المناسبة . -د
    تقویم الحل . -و   التخطیط لتنفیذ الحل ، وتجریبه . -هـ

جیة الـتعلم یستهدف البرنامج الثاني تـدریب معلـم اللغـة العربیـة علـى المهـارات التدریسـیة الخاصـة باسـتخدام اسـتراتوا
  البنائي ، وهذه المهارات هي :

التوسیع .                            – 3االستكشاف .                        – 2                      التنشیط . -1
جیة الـتعلم یبرنامج الثالث تدریب معلم اللغـة العربیـة علـى المهـارات التدریسـیة الخاصـة باسـتخدام اسـتراتواستهدف ال

  التعاوني ، وهذه المهارات هى :
                  .المرحلــــــــة االنتقالیــــــــة - 3.  توضــــــــیح المهــــــــام التعاونیــــــــة - 2               التهیئــــــــة الحــــــــافزة . -1
 .الدرس  ةتماخ – 6          المناقشة الصفیة . - 5 ل .موعات والتدخجتفقد عمل الم -4

البــرامج التدریبیــة تــدریب معلــم اللغــة العربیــة علــى كیفیــة تنمیــة بعــض مهــارات كمــا اســتهدف كــل برنــامج مــن ثالثــة 
  التعبیر التحریري لدي تالمیذ الصف األول اإلعدادي ، وهذه المهارات هي :

 المقارنة بین األفكار .  - 2                     الوصف والتركیب اللغوى . - 1

    توظیف أفكار موضوعات التعبیر .                          االستنتاج والتخلیص . - 3

  ولذلك فقد تكون محتوى كل برنامج من ثالثة البرامج مما یأتي :
     البرنامج محتوى - 3 أهداف البرنامج التعلیمي .  - 2                    المقدمة . - 1
   الوسائل ، واألنشطة التعلیمیة . - 6 أدوار المعلم .  - 5  جیة التعلم .یخطوات استرات - 4

 جیة التعلم النشط والتقویم الواقعى .یفي ضوء استراتتقدیم درس من دروس التعبیر  - 7

  كما اشتمل كل برنامج من ثالثة البرامج التدریبیة على : 
  . كتیب األنشطة للتلمیذ - - 2                    دلیل للمعلم .  -1

م تــ –فــي كــل برنــامج مــن ثالثــة البــرامج التدریبیــة  –دلیــل المعلــم وكتیــب األنشــطة للتلمیــذ النتهــاء مــن إعــداد وبعـد ا
  ي .أتعرضها على ثالثة محكمین من المتخصصین في المناهج وطرق التدریس إلبداء الرأى فیما ی
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  ف موضوعات التعبیر التحریري .مدى مالءمة المحتوى ألهدا -1
جیات التدریســیة (العصــف الــذهني ، یمــدى مالءمــة تنظــیم المحتــوى لخطــوات ثــالث االســترات -2

 والتعلم البنائي ، والتعلم التعاوني ) والتقویم الواقعى في كل منها .

 أدوار المعلم وأدوار التلمیذ . -3

 وكتیب األنشطة للتلمیذ. المعلم ، اقتراحات أخرى ، یرون إضافتها بشأن تحسین دلیل -4

ـــیم لخطـــوات ثـــالث االســـترات جیات والتقـــویم یوقـــد أشـــار المحكمـــون إلـــى مالءمـــة المحتـــوى لألهـــداف ومالءمـــة التعل
فـي ) 8ملحـق رقـم (كتیبـات األنشـطة للتلمیـذ  ة) وثالثـ8رقـم ( ) ،7) ، رقم (6) ، رقم (5( الواقعى وفي الملحق رقم

 هذا البحث .

    :وظیف أفكار موضوعات التعبیر التحریرياختبار فهم وت ثالثا ـ
م مفي ضـوء الدراسـات السـابقة والكتابـات التربویـة المتخصصـة فـي مجـال المنـاهج وطـرق تـدریس اللغـة العربیـة صـ

ار تحدیــد مــدي فهــم یــر التحریــري ، وقــد اســتهدف هــذا االختبــختبــار فهــم وتوظیــف أفكــار موضــوعات التعباالباحــث 
عــدادي ، وقــد تكــون ة البحــث مــن تالمیــذ الصــف األول اإلبیــر التحریــري لــدى عینــوتوظیــف أفكــار موضــوعات التع
  تیة :ن سؤاال ، ركزت على المجاالت المتكاملة اآلیهذا االختبار من خمسة وعشر 

  الوصف والتركیب اللغوى ( خصص له عشر درجات ) . -1
 المقارنة بین األفكار ( خصص له ثماني درجات ) . -2

 درجة ) . ة(خصص له اثنتا عشر استنتاج وتلخیص األفكار  -3

 توظیف األفكار (خصص له ثماني درجات ) . -4

 التقویم الواقعى وٕابداء الرأى (خصص له اثنتا عشرة درجة )  -5

    .االختبار متنوعة وشاملة ، وبلغة تناسب تالمیذ الصف األول اإلعداديتكون أسئلة حرص الباحث على أن و 
  صدق وثبات مفردات االختبار :

ختبــار بعــد تصــمیمه علــى بعــض أعضــاء هیئــة التــدریس مــن المتخصصــین فــي اللغــة العربیــة ، وفــي تــم عــرض اال
شـــاملة ، ولهـــا عالقـــة  رات لضـــمان صـــدق االختبـــار وأن بنـــودهتهم تـــم تعـــدیل وحـــذف بعـــض العبـــااضـــوء مالحظـــ

  عضویة بقیاس فهم وتوظیف أفكار موضوعات التعبیر التحریري لدي تالمیذ الصف األول اإلعدادي .
 مــن تالمیـذ الصـف األول اإلعــدادي .اســتطالعیا علـى عشـرین تلمیـذا  هوبعـد التأكـد مـن صــدق االختبـار تـم تطبیقـ

  وقد استهدف الباحث من تطبیق االختبار تطبیقا استطالعیا ما یأتي :
  التالمیذ في اإلجابة عن أسئلة هذا االختبار (زمن االختبار)  هحساب الزمن الذي استغرق -1
ى قدرتـه علـى التمییـز بـین ة وصعوبة كل سؤال مـن أسـئلة االختبـار ، ومـدتحدید مدي سهول -2

 .   التلمیذ الجید والتلمیذ الضعیف

 حساب ثبات االختبار . -3

  ذلك .وفیما یلي توضیح 
  حساب زمن االختبار : -1
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 أسـئلةكـل تلمیـذ مـن تالمیـذ التطبیـق االسـتطالعي فـي اإلجابـة عـن  هتم رصد الزمن الذي استغرق
للــزمن الــذي اســتغرقه تالمیــذ التطبیــق االســتطالعى كــان بحســاب المتوســط الحســابي االختبــار ، و 

  الزمن المخصص لإلجابة عن أسئلة هذا االختبار هو خمس وأربعون دقیقة .
یـز بـین التلمیـذ یتحدید مدى سـهولة وصـعوبة كـل سـؤال مـن أسـئلة االختبـار ، ومـدي قدرتـه علـى التم -2

  الجید والتلمیذ الضعیف .
إجابــــات التالمیـــذ عــــن األســــئلة فـــي التطبیــــق االســــتطالعى فـــي جــــداول مناســــبة ، تـــم تفریــــغ   -أ 

موضـــحا فیهـــا رقـــم وعـــدد اإلجابـــات الصـــحیحة ، وعـــدد اإلجابـــات الخطـــأ ، والمتروكـــة ، وتـــم 
  تطبیق المعادلة .

  عدد اإلجابات الصحیحة                   ل السهولة =معام
                     عدد االجابات الخاطئة + عدد االجابات المتروكة  عدد االجابات الصحیحة +                   

  
فتجـب اعــادة النظــر فــي السـؤال مــرة اخــري بالحــذف او  0.8الــي   0.3ذا كــان النــاتج غیـر واقــع فــي المــدي مـن فـإ

  ثم اعادة التطبیق . بالتعدیل 
 : تم حساب معامل الصعوبة لكل سؤال من أسئلة االختبار بتطبیق المعادلة  - ب 

  .معامل السهولة  – 1معامل الصعوبة =                      
عیف بتطبیـــق ضـــســـاب قـــدرة كـــل ســـؤال علـــي التبـــاین بـــین التلمیـــذ الجیـــد والتلمیـــذ الكمـــا تـــم ح  -ج 

  معامل الصعوبة × قدرة السؤال علي التباین = معامل السهولة المعادلة  :               
 2النحـو المبـین فـي الجـدول رقـم ( يوكانـت النتـائج علـ 0.25الي  0.20من وحدد المدي المقبول للتباین احصائیا 

  ) اآلتى :
  )2جدول رقم (

  استطالعیا هختبار في نتائج تطبیقاالمن أسئلة معامالت السهولة والصعوبة والتباین لكل سؤال 

  التباین  الصعوبة  السهولة  ك  خ  ص  * رقم

1 12  8  0  60 ,0  40 ,0  24 ,0  
2  12  7  1  0.60  0.40  24 ,0  

3  13  7  0  65 ,0  35 ,0  23  ,0  

4  13  6  1  65 ,0  35 ,0  23 ,0  
5  11  8  1  55 ,0  45 ,0  25 ,0  
6  10  10  0  50 ,0  50 ,0  25 ,0  

                                     
  ) .9رقم السؤال تبعا لترتیب وروده في أسئلة االختبار في الملحق رقم ( *
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7  12  7  1  60 ,0  40 ,0  24 ,0  
8  11  9  0  55 ,0  45 ,0  25 ,0  
9  15  3  2  75 ,0  25 ,0  19 ,0  
10  9  11  0  45 ,0  55 ,0  25 ,0  
11  9  10  1  45 ,0  55, 0  25 ,0  
12  13  6  1  65 ,0  35 ,0  23 ,0  
13  12  7  1  60 ,0  40 ,0  24 ,0  
14  8  11  1  40 ,0  60 ,0  24 ,0  
15  10  10  0  50 ,0  50 ,0  25 ,0  
16  8  12  0  40 ,0  60 ,0  24 ,0  
17  8  11  1  40 ,0  60 ,0  24 ,0  
18  13  6  1  65 ,0  35 ,0  23 ,0  
19  12  6  2  60 ,0  40 ,0  24 ,0  
20  12  8  0  60, 0  40 ,0  24 ,0  
21  15  5  0  75 ,0  25 ,0  19 ,0  
22  10  9  1  50 ,0  50 ,0  25 ,0  
23  14  5  1  70 ,0  30 ,0  21 ,0  
24  13  7  0  65 ,0  35 ,0  23 ,0  
25  14  5  1  70 ,0  30 ,0  21 ,0  

مــل ) الســابق المــذكور فــي هــذا البحــث أن أي ســؤال مــن اســئلة االختبــار لــه معا 2ویتبــین مــن نتــائج الجــدول رقــم (
ممـا یـدل علـى أنـه مناسـب ، كمـا تبـین مـن الجـدول نفسـه أن أي سـؤال  0, 8إلـى  0, 3سهولة یقع في المـدي مـن 

ممـا یـدل علـى أن أي سـؤال  0, 25إلـى  0, 20من أسئلة االختبار له قدرة على التباین بقیمـة تقـع فـي المـدي مـن 
التلمیــذ الجیــد والتلمیــذ الضــعیف فــي ضــوء نتــائج  مناســبة علــى التبــاین أو التمییــز بــین ةمــن أســئلة االختبــار لــه قــدر 

  التطبیق االستطالعى لهذا االختبار .
  حساب ثبات االختبار : -3

بنـــاء علـــى نتـــائج التطبیـــق االســـتطالعى لالختبـــار تـــم حســـاب معامـــل ثبـــات االختبـــار بتطبیـــق معادلـــة 
  . G.F.Kuder and M.W.Richardsonكیودور ورتشادسن 
) فــــي هــــذا البحـــث وفــــي ضــــوء نتــــائج تطبیــــق  11( ملحــــق رقــــم  00.962مســـاویا  وكـــان معامــــل ثبــــات االختبــــار

النهائیـة علـي النحـو المبـین فـي  هلـي اسـتخدامه واالختبـار فـي صـورتاالطمئنـان إاالختبار تطبیقا استطالعیا یمكـن 
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قـم ( سـئلته فـي الملحـق ر احـث نموذجـا لالجابـات الصـحیحة عـن أفـي هـذا البحـث وقـد وضـع الب)  9الملحـق رقـم ( 
  ) في هذا البحث .  10

  المعالجة اإلحصائیة : 
  ... لمعالجة نتائج هذا البحث ، استخدم الباحث ما یأتى :

) وذلــك لتحدیــد موضــوعات التعبیــر التحریــري التــى رآهــا التالمیــذ ومعلمــو اللغــة العربیــة  2اختبـار (كــا -1
  مناسبة لتالمیذ الصف األول اإلعدادي . –عینة البحث  –

      2)'ك –(ك         =  2كا
  'ك                                     

  = التكرار المالحظ التجریبي  'ك  حیث :       
  ك = التكرار النظري حسب الغرض المختبر 

حساب الوزن النسـبي لكـل عبـارة مـن عبـارات االسـتبانة لترتیـب موضـوعات التعبیـر التحریـري المناسـبة لتالمیـذ  -3
  )   33االتیة : (   Likertلیكرت  رآهاتبعا لدرجة المناسبة التي الصف االول االعدادي 

  1×  3+ ت 2× 2+ ت 3×  1ت      
      الوزن النسبى =

  3× ن             
  = تكرار األهمیة بدرجة متوسطة. 2ت     = تكرار األهمیة بدرجة كبیرة  1ت

  البحث .ن = عدد أفراد العینة التى طبقت علیها أداة       .= تكرار عدم األهمیة 3ت 
لمعالجة نتائج تطبیق اختبار فهم وتوظیف األفكـار فـي موضـوعات التعبیـر التحریـري  T – Testاختبار (ت)  -4

وقـد تـم اسـتخدام المعادلـة اآلتیـة :  -من تالمیـذ الصـف األول اإلعـدادي  - البحث عینة –على أربع المجموعات 
)4  :361 (.    
  

  2م – 1م           
      = ت
  

  حیث
  = متوسط قیم العینة الثانیة. 2م    یم العینة األولى.= متوسط ق1م
  = عدد أفراد العینة الثانیة. 2ن    = عدد أفراد العینة األولى. 1ن
  = االنحراف المعیارى للعینة الثانیة. 2ع  = االنحراف المعیارى للعینة األولى. 1ع

  ضبط متغیرات الدراسة :
  Independent Variableالمتغیر المستقل (التجریبى)  –أ 

  هو تدریس بعض موضوعات التعبیر التحریرى باستراتیجیة من استراتیجیات التعلم النشط اآلتیة :
  = استراتیجیة العصف الذهنى وحل المشكالت.

  استراتیجیة التعلم البنائى. -

  2 2ع 2+ ن 1 2ع 1ن
  

 2 - ) 2+ ن 1(ن

1               1  
  

 )   +   ( 2ن             1ن
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  استراتیجیة التعلم التعاونى. -
  Dependent Variableالمتغیر التابع :  –ب 

  یرى اآلتیة :هو مهارات التعبیر التحر 
  الوصف والتركیب اللغوى. -
 المقارنة بین األفكار. -

 استنتاج األفكار وتلخیصها. -

 توظیف األفكار فى موضوع التعبیر التحریرى. -

 التقویم الواقعى وٕابداء الرأى. -

  Control Variablesغیرات الضابطة تالم –ج 
ى ضـبط المتغیـرات التـى قـد تـؤثر علـى المتغیـر لمعرفة أثر المتغیر التجریبى على المتغیر التـابع فإنـه مـن الضـرور 

التـــابع حتـــى یمكـــن أن یرجـــع مـــا یتضـــح مـــن نتـــائج إلـــى تـــأثیر المتغیـــر التجریبـــى ، وقـــد تـــم الـــتحكم فـــى المتغیـــرات 
  الضابطة على النحو اآلتى :

  . العمر الزمنى :1
دى تمثیلهــا للمجتمـــع اســتخدمت طریقــة تحلیــل التبــاین البســـیط لمعرفــة مــدى تجــانس مجموعــات البحـــث وتحدیــد مــ

، حیث أنه إذا كـان التبـاین بـین المجموعـات وبعضـها ال یزیـد عـن التبـاین داخـل المجموعـات بنسـبة لـیس  ياألصل
لهـا داللـة احصــائیة فـیمكن القــول أن هـذه المجموعــات قـد أخــذت مـن مجتمــع أصـلى واحــد ، وأن المجموعـة الكلیــة 

  المكونة منها متناسقة .
وتـم تحلیـل تبـاین  1م1/10/2006زمنـى لكـل تلمیـذ مـن تالمیـذ عینـة البحـث بالشـهور حتـى وقـد تـم حسـاب العمـر ال

  هذه األعمار وفقا للخطوات اآلتیة :
 حساب التباین بین المجموعات. -  حساب التباین داخل المجموعات. -

 حساب النسبة الفائیة (ف). -      حساب درجات الحریة. -

یــة (ف) للتعــرف علــى مــدى تجــانس المجموعــات واالخــتالف الكشــف عــن الداللــة اإلحصــائیة للنســبة الفائ -
 ) اآلتى تحلیل التباین ألعمار تالمیذ عینة البحث.3بینها ویوضح الجدول رقم (

  
  
  

  )3جدول رقم (
  تحلیل التباین ألعمار تالمیذ عینة البحث

                                     
 4: دار النهضة العربیة ، طالسید محمد خیرى : اإلحصاء فى البحوث النفسیة والتربویة واالجتماعیة (القاهرة  1
  .391م) ص 1970، 
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مصدر 
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

  ف المحسوبة
  ف الجدولیة عند

ي 
ستو

م
اللة

الد
  0.05  0.01  

بین 
  المجموعات

2.702151  3  0.900717  0.128783  2.67  3.91  

لة 
دال

ها 
س ل

لی
ئیة

صا
اح

  

داخل 
  المجموعات

1091.073  156  6.994057    2.65  3.88  

          159  1093.775  المجموع

ـــة لل وأن درجـــة الحریـــة  3تبـــاین األكبـــر تســـاوى وبالكشـــف فـــى جـــدول (ف) مـــع مالحظـــة أن درجـــة الحریـــة المقابل
تنحصــر بــین  0.05وجــد أن قیمــة (ف) ذات الداللــة اإلحصــائیة عنــد نســبة  156المقابلــة للتبــاین األصــغر تســاوى 

أى أن قیمــــة (ف) المحســــوبة لیســــت لهــــا داللــــة  3.88و  3.91تنحصــــر بــــین  0.01وعنــــد نســــبة  2.65،  2.67
التبـاین بـین المجموعـات وبعضـها ال یزیـد عـن التبـاین داخـل المجموعـات  إحصائیة عند النسبتین ، ومعنى هـذا أن

المكونـة منهـا أى أنـه یمكـن القـول أن هـذه  –عینـة البحـث  –بنسبة كبیرة تجعلنا نشك فـى تناسـق المجموعـة الكلیـة 
  المجموعات قد أخذت من مجتمع أصلى واحد ، وأن المجموعة الكلیة المكونة منها متناسقة.

  : الذكاء – 2
ورصــدت درجــة كــل تلمیــذ مــن  Goodenough – Harris) 9تــم تطبیــق اختبــار الرســم لـــ "جــود إنــف هــاریس (

) اآلتـى تحلیـل 4وتـم تحلیـل  تبـاین هـذه الـدرجات ، ویوضـح الجـدول رقـم ( )12(ملخـص رقـم  2تالمیذ عینة البحث
  التباین لدرجات تالمیذ عینة البحث فى اختبار الذكاء.

  ) 4جدول رقم ( 
  یل التباین لدرجات تالمیذ عینة البحث في اختبار الذكاءتحل

  مصدر التباین
مجموع 
  الدرجات

درجات 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

  ف المحسوبة
  ف الجدولیة عند

ي 
ستو

م
اللة

الد
  0.05  0.01  

بین 
  المجموعات

696  3  232  0.295  2.67  3.91  

لة 
دال

ها 
س ل

لی
ئیة

صا
اح

  

داخل 
  المجموعات

122475  156  785.1    2.65  3.88  

          159  123171  المجموع

فــى درجــات الــذكاء بـــین  0.05ویتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق لهـــا داللــة إحصــائیة عنــد مســتوي 
  مجموعات عینة البحث.

                                     
جود إنف ، هاریس : اختبار الرسم ترجمة وٕاعداد محمد فرغلى فراج وآخرین (جامعة القاهرة ، كلیة اآلداب : قسم علم النفس ،  2

  م).77/1978مطبوعات جامعة القاهرة ، 
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  درجة التحصیل فى اللغة العربیة : – 3
فـى نهایـة الصـف  الحاصـل علیهـا التلمیـذ ربیةتم رصد درجة كل تلمیذ من تالمیذ عینة البحث فى اختبار اللغة الع

) 5)) وتــم تحلیــل تبــاین هــذه الــدرجات ، ویوضــح الجــدول رقــم (13م (ملحــق رقــم (2006الســادس االبتــدائى عــام 
  م.2006اآلتى تحلیل التباین لدرجات تالمیذ عینة البحث فى اللغة العربیة فى الشهادة االبتدائیة عام 

  ) 5جدول رقم ( 
  م2006ن لدرجات تالمیذ عینة البحث في اللغة العربیة فى الشهادة االبتدائیة عام تحلیل التبای

  مصدر التباین
مجموع 
  الدرجات

درجات 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

  ف المحسوبة
  ف الجدولیة عند

ي 
ستو

م
اللة

الد
  0.05  0.01  

بین 
  المجموعات

9.638  3  3.213  0.073  2.67  3.91  

لة 
دال

ها 
س ل

لی
ص

اح
ئیة

ا
  

داخل 
  المجموعات

6846  156  43.88    2.65  3.88  

          159  6855  المجموع

فى درجـات اللغـة العربیـة بـین  0.05ویتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق لها داللة احصائیة عند مستوي 
  مجموعات عینة البحث.

  تالمیذ عینة البحث :المعارف والخبرات السابقة بموضوعات التعبیر التحریرى المقررة على  – 4
تـم رصـد المجمـوع الكلـى الحاصـل علیــه كـل تلمیـذ مـن تالمیـذ عینـة البحــث فـى اختبـار "فهـم وتوظیـف األفكـار فــى 

)) وتـم تحلیــل 14موضـوعات التعبیـر التحریــرى" بعـد تطبیقـه علــى تالمیـذ عینـة البحــث كاختبـار قبلـى (ملحــق رقـم (
آلتــى تحلیــل التبــاین لــدرجات تالمیــذ عینــة البحــث فــى المجمــوع ) ا6ویوضــح الجــدول رقــم (، تبــاین هــذه الــدرجات.

  الكلى فى االختبار القبلى.
  ) 6جدول رقم ( 

  تحلیل التباین لدرجات تالمیذ عینة البحث في المجموع الكلى فى االختبار القبلى

  مصدر التباین
مجموع 
  الدرجات

درجات 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

  ف المحسوبة
  دف الجدولیة عن

ي 
ستو

م
اللة

الد
  0.05  0.01  

بین 
  المجموعات

1.609301  3  0.536434  0.209034  2.67  3.91  

لة 
دال

ها 
س ل

لی
ئیة

صا
اح

  

داخل 
  المجموعات

400.3344  156  2.566246    2.65  3.88  

          159  401.9438  المجموع

فـى درجـات المجمـوع الكلـى  0.05ویتضح من الجدول السـابق عـدم وجـود فـروق لهـا داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوي 
  بین مجموعات عینة البحث.
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  التطبیق :
  لخطوات اآلتیة :تطبیق تجربة البحث وفقًا لسار لقد 

تطبیـــق اســـتبانة (موضـــوعات التعبیـــر التحریـــرى المناســـبة لتالمیـــذ الصـــف األول اإلعـــدادى) علـــى عینـــة  .1
ك لتحدیـد خمسـة مـن موضـوعات البحث مـن تالمیـذ الصـف األول اإلعـدادى ومعلمـى اللغـة العربیـة ، وذلـ

ـــتعلم النشـــط لتالمیـــذ  التعبیـــر التحریـــرى الحاصـــلة علـــى أعلـــى األوزان النســـبیة ، لتدریســـها باســـتراتیجیات ال
اء معلمـــى اللغـــة العربیـــة فـــى تحدیـــد ر الصـــف األول اإلعـــدادى ، وقـــد حـــرص الباحـــث علـــى االسترشـــاد بـــآ

وعدم االعتماد الكلى علـى آراء تالمیـذ عینـة البحـث موضوعات التعبیر التحریرى المناسبة لهؤالء التالمیذ 
  ولذلك تم حساب متوسط استجابات ما رآه كل من التالمیذ والمعلمین على مفردات االستبانة.

 رصد نتائج تطبیق االستبانة فى جداول خاصة ، لمعالجتها إحصائیًا وتفسیرها. .2

، ومسـتویات  الخبـرة ومـن بیئـة واحـدةوسـنوات  ین فى العمر ،ة من معلمى اللغة العربیة متكافئاختیار ثالث .3
بهم علـــى تـــدریس موضـــوعات التعبیـــر التحریـــرى یدر تـــاقتصـــادیة ، واجتماعیـــة تكـــاد تكـــون واحـــدة ، وذلـــك ل

لتالمیــــذ الصـــــف األول اإلعـــــدادى داخـــــل الفصـــــول المدرســـــیة باســـــتخدام اســـــتراتیجیة العصـــــف الـــــذهنى ، 
 تعلم التعاونى.واستراتیجیة التعلم البنائى ، واستراتیجیة ال

 Pre-testتطبیـق اختبـار "فهــم وتوظیـف األفكــار فـى بعـض موضــوعات التعبیـر التحریــرى" كاختبـار قبلــى  .4
 على مجموعات عینة البحث من تالمیذ الصف األول اإلعدادى ، وهى :

  موضوعات التعبیر التحریرى باستراتیجیة العصف الذهنى. تالمجموعة التجریبیة األولى التى درس  -أ 
 موضوعات التعبیر التحریرى ذاتها باستراتیجیة التعلم البنائى. توعة التجریبیة الثانیة التى درسالمجم  - ب 

 موضوعات التعبیر التحریرى ذاتها باستراتیجیة التعلم التعاونى. تالمجموعة التجریبیة الثالثة التى درس  -ج 

 لمعتادة.موضوعات التعبیر التحریرى ذاتها بالطریقة ا لمجموعة الضابطة التى درستا  - د 

تـدرس موضـوعات التعبیـر التحریـرى وفقـًا السـتراتیجیة التـدریس قرینـة  –المـذكورة آنفـًا  –أربع المجموعات  .5
 كل منها على النحو السابق بیانه.

 Postتطبیق اختبار "فهم وتوظیف األفكار فى بعض موضوعات التعبیر التحریرى" ذاته كاختبـار بعـدى  .6

– test ات للتعرف على مدى فهمهم وتـوظیفهم األفكـار فـى بعـض موضـوعات على تالمیذ أربع المجموع
 إیاها. مالتعبیر التحریرى نفسها بعد دراسته

 رصد نتائج تطبیق االختبارین القبلى والبعدى فى جداول خاصة لمعالجتها إحصائیًا وتفسیرها. .7
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  النتائج : 
 األولالتعبیـر التحریـري لتالمیـذ الصـف  وفقا للخطة العامة للبحـث طبـق الباحـث اسـتبانة مـدي مناسـبة موضـوعات

  ثم طبق اختبار فهم وتوظیف افكار موضوعات التعبیر التحریري .  اإلعدادي
  وفیما یلي بیان برصد وتحلیل نتائج كل منهما وتفسیرها . 

  نتائج االستبانة.  –أوال 
 – اتلمیـذ 160علـي  اإلعـدادي األولتم تطبیق استبانة مدي مناسبة موضوعات التعبیـر التحریـري لتالمیـذ الصـف 

للتعــرف علــي مــدي مناســبة موضــوعات التعبیــر التحریــري  – اإلعــدادي  األولمــن تالمیــذ الصــف  -البحــث  عینــة
عینــة البحــث مــن معلمــي التعبیــر التحریــري لتحدیــد المناســب  –) معلمــا  98كمــا تــم تطبیــق االســتبانة علــي (  لهــم

  :   اآلتي)  7(  علي النحو المبین في الجدول رقم ق هذه االستبانةمنها لهؤالء التالمیذ وتم رصد نتائج تطبی
  
  
  
  
  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 - 28 -

  ) السابق ما یأتي  7یتضح من الجدول رقم ( 
) عنــد  2=  ح0د0تهــا ذات الداللــة االحصــائیة ( ) وجــد ان قیم 371:  4( : 2كــالنتــائج حســاب بالنســبة  -1

 2ذلــك یمكــن تفســیر قــیم كــا  ، وبنــاء علــي 9.210=  0.01، وعنــد مســتوي  50991=  0.05مســتوي 
  ) السابق بما یأتي :  7المحسوبة بالجدول رقم ( 

وجـود موضــوعات تعبیــر مناســبة مــن موضــوعات التعبیــر المـذكورة فــي هــذه االســتبانة وذلــك بنــاء علــي مــا  –أ 
  یأتي : 

صـغرى الما یـرجح رفـض الفـرص م 0.01ومستوي  0.05داللة احصائیة عند مستوي  لها 2وجود قیم لـ كا -1
 األوللمناسـبة موضـوعات التعبیـر التحریـري لتالمیـذ الصــف ویعنـى وجـود اتجـاه حقیقـي فـى المجتمـع األصـلي 

ــــــــامذات  – اإلعــــــــدادي )  13،  16،  22،  9،  24،  26،  25،  1،  2،  19،  15،  11،  20: (  األرق
  علي الترتیب . 

ري ویعنــي هــذا وجــود فالفــرض الصــ ممــا یــرجح رفــض 0.05داللــة احصــائیة عنــد مســتوي  2وجــود قــیم كــا -2
  )    8،   5اتجاه حقیقي في المجتمع االصلي لمناسبة موضوعي التعبیر التحریري رقمي ( 

وفي ضوء هذا یتضح اتجاه التالمیـذ الـي تفضـیل موضـوعات التعبیـر الـوظیفي علـي موضـوعات التعبیـر االبـداعي 
هم اللغـوي فـي بعـض المناسـبات االجتماعیـة طنشـاهـذه الموضـوعات اوثـق صـلة ب ویبدو ان السبب في ذلك هو ان

  .عن موضوعات التعبیر االبداعي 
  وجود موضوعات تعبیر غیر مناسبة ال یمیل الي كتابتها تالمیذ عینة البحث وذلك بناء علي : عدم  -ب

ري فممــا یــرجح رفــض الفــرص الصــ 0.01ومســتوي  0.05داللــة احصــائیة عنــد مســتوي  لهــا 2وجــود قــیم لـــ كــا
 21،  3مناسـبة موضـوعات التعبیـر ذات االرقـام ( لوجود اتجاه حقیقي في المجتمع االصلي بعـدم هذا  ویعني

 ،27   (  
،  14،  7،  12وجود میل خاص لمناسبة او عدم مناسـبة موضـوعات التعبیـر التحریـري ذات االرقـام (   -جـ

18  ،10 ،17  ،28  ،6  ،4  ،23   (  
 یري لتالمیذ الصف االول االعدادي:وعات التعبیر التحر بالنسبة للوزن النسبي لمناسبة موض -2

) السابق ان اكثـر االوزان النسـبیة لخمسـة مـن موضـوعات التعبیـر التحریـري  7یتضح من الجدول رقم (  -3
،  5،  15،  11،  20المناسـبة لتالمیــذ عینــةالبحث كانــت لموضـوعات التعبیــر التحریــري ذات االرقــام ( 

،  11موضـوعات للتعبیـر الـوظیفي (  خمسة الموضـوعات المـذكورة ثالثـة ت) علي الترتیب وقد شمل 19
 ))  4) ( ملحق رقم (  19،  20) وموضوعین للتعبیر االبداعي (  15،  5

  نتائج اختبار فهم وتوظیف افكار موضوعات التعبیر التحریري لتالمیذ الصف االول االعدادي -ثانیا :
  نتائج االختبار القبلي :  -1

  :جموع الكلي لدرجات تالمیذ عینة البحث في االختبار القبليالم –أ 
) 14(ملحــق رقــم تــم رصــد نتــائج تطبیــق اختبــار فهــم وتوظیــف افكــار موضــوعات التعبیــر التحریــري كاختبــار قبلــي 

  عبیر التحریري لتالمیذ اربع المجموعات: تللتعرف علي الخبرات السابقة في موضوعات ال
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صــف الــذهني وحــل علــي التــي درســت موضــوعات التعبیــر التحریــري باســتراتیجیة الالمجموعــة التجریبیــة االو  -
  المشكالت . 

  المجموعة التجریبیة الثانیة التي درست موضوعات التعبیر التحریري ذاتها باستراتیجیة التعلم البنائي . -
  جیة التعلم التعاوني المجموعة التجریبیة الثالثة التي درست موضوعات التعبیر التحریري ذاتها باستراتی -
  بالطریقة المعتادة المجموعة الضابطة التي درست موضوعات التعبیر التحریري ذاتها -

لــدرجات تالمیــذ اربــع  (*)للمجمــوع الكلــىوقــیم ( ت ) طات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة ســوقــد تــم حســاب المتو 
  ) االتي :  8قم ( المجموعات في االختبار القبلي علي النحو المبین في الجدول ر 

  ) 8جدول رقم  ( 
المجموع الكلي في مجموعات عینة البحث في بین (ت) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیم 

  االختیار القبلي
  االحصاء

  
ط   المجموعة 

ـــــــــ
ــــــــــ

وس
لمت

ا
بي

سا
لح

ا
  

ف 
ـــرا

ـــــــــــ
حـــــــــــ

الن
ا

ري
عیا

الم
  

 التجریبیــــــــــــة
االولـــــــــي ن 

 =41   

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــة
ــــــة ن =  الثانی

43  

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــة
الثالثــــــة ن = 

37  

المجموعــــــــــــة 
الضـــــابطة ن 

 =39   

مســــــــــــــــــتوي 
  الداللة 

قیمـــــــــــــــة ت 
الجدولیـــــــــــــة 

   0.01عند 

 التجریبیة
االولي ن 

 =41  
الة  0.7429  0.3896  0.5084    1.7854  4.6341

ر د
غی

 
ئیا

صا
اح

  

ي 
ستو

د م
عن

یة 
دول

لج
ت ا

0.
01

 
 =

2.
65

  

 التجریبیة
الثانیة ن = 

43  
4.4419  1.6374      0.1252  0.2381  

 یبیةالتجر 
الثالثة ن = 

37  
4.4865  1.4836        0.3726  

المجموعة 
الضابطة ن 

 =39  
4.3590  1.4598          

:  4ســوبة اقــل مــن قیمــة ( ت ) الجدولیــة ( ســابق ان أي قیمــة مــن قــیم ( ت) المح) ال 8ویتضــح مــن الجــدول رقــم(
جموعـات تالمیـذ عینـة البحـث ) ومعني هـذا عـدم وجـود فـروق لهـا داللـة احصـائیة بـین أي مجمـوعتین مـن م 360

  من حیث خبراتهم السابقة في موضوعات التعبیر التحریري . 
تم رصد درجات تالمیذ عینة البحث في :  تركیب اللغوي في االختبار القبليمهارات الوصف وال  -  ب

ویوضح  ) وتم تحلیل تباین هذه الدرجات  15الوصف والتركیب اللغوي في االختبار القبلي ( ملحق رقم 

                                     
 النهایة العظمى لالختبار هى خمسون درجة. (*)
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) االتي تحلیل التباین لدرجات تالمیذ عینة البحث في مهارات الوصف والتركیب اللغوي في  9لجدول رقم ( ا
  ) 9جدول رقم (                       االختبار القبلي .

  في االختبار القبلي الوصف والتركیب اللغوىتحلیل التباین لدرجات تالمیذ عینة البحث في 

  مصدر التباین
مجموع 

  جاتالدر 
درجات 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

  ف المحسوبة
  ف الجدولیة عند

ي 
ستو

م
اللة

الد
  0.05  0.01  

بین 
  المجموعات

0.29295  3  0.09765  0.14804  2.67  3.91  

لة 
دال

ها 
س ل

لی
ئیة

صا
اح

  

داخل 
  المجموعات

102.9008  156  0.0659621    2.65  3.88  

          159  103.1938  المجموع

ي مهـــارات فـــ 0.05ا داللـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوي ) الســـابق عـــدم وجـــود فـــروق لهـــ 9الجـــدول رقـــم( ویتضـــح مـــن 
  في االختبار القبلي .  الوصف والتركیب اللغوى

لحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریــة وقـــیم ( ت ) لـــدرجات تالمیـــذ اربـــع المجموعـــات فـــي اكمــا تـــم حســـاب المتوســـطات 
  ) االتي  10لي علي النحو المبین في الجدول رقم ( بتبار القفي االخ الوصف والتركیب اللغوىمهارات 

  ) 10جدول رقم  ( 
  ار القبليباالختفى  الوصف والتركیب اللغوىمجموعات عینة البحث في بین  (*)( ت)قیم 

  االحصاء
  

ط   المجموعة 
ـــــــــ

ــــــــــ
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

  

ف 
ـــرا

ـــــــــــ
حـــــــــــ

الن
ا

ري
عیا

الم
  

 التجریبیــــــــــــة
االولـــــــــي ن 

 =41   

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــة
ــــــة ن =  الثانی

43  

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــة
الثالثــــــة ن = 

37  

المجموعــــــــــــة 
الضـــــابطة ن 

 =39   

مســــــــــــــــــتوي 
  الداللة 

قیمـــــــــــــــة ت 
الجدولیـــــــــــــة 

   0.01عند 

 التجریبیة
االولي ن 

 =41  
0.9024  0.8889    0.1517  0.0849  0.4292  

ئیا
صا

اح
لة 

 دا
یر

غ
  

ي 
ستو

د م
عن

یة 
دول

لج
ت ا

0.
01

 
 =

2.
65

  

 التجریبیة
الثانیة ن = 

43  
0.9302  0.7683      0.0637  0.6291  

 التجریبیة
الثالثة ن = 

37  
0.9189  0.7950        0.5338  

المجموعة 
الضابطة ن 

 =39  
0.8205  0.7904          

                                     
 هذا الجانب هى عشر درجاتالنهایة العظمى ل (*)
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ســوبة اقــل مــن قیمــة ( ت ) الجدولیــة ح) الســابق ان أي قیمــة مــن قــیم ( ت) الم 10ویتبــین مــن الجــدول رقــم( 
مجموعـات تالمیـذ عینـة البحـث فـي ومعني هذا عدم وجـود فـروق لهـا داللـة احصـائیة بـین أي مجمـوعتین مـن 

  مهارات الوصف والتركیب اللغوي في االختبار القبلي .  
  فكار في موضوعات التعبیر في االختبار القبلي : األمهارات المقارنة بین  -ج

) وتـــم  16ختبــار القبلــي ( ملحــق رقــمتــم رصــد درجــات تالمیــذ عینــة البحــث فــي المقارنــة بــین االفكــار فــي األ
  ن هذه الدرجات . تحلیل تبای
) االتـــي تحلیـــل التبـــاین لـــدرجات تالمیـــذ عینـــة البحـــث فـــي مهـــارات المقارنـــة بـــین  11رقـــم (  الجـــدول ویوضـــح

  االفكار في االختبار القبلي 
  ) 11جدول رقم ( 

  في االختبار القبلي األفكار مهارات المقارنة بینتحلیل التباین لدرجات تالمیذ عینة البحث في 

  مصدر التباین
جموع م

  الدرجات
درجات 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

  ف المحسوبة
  ف الجدولیة عند

ي 
ستو

م
اللة

الد
  0.05  0.01  

بین 
  المجموعات

1.121168  3  0.373723  0.570157  2.67  3.91  

لة 
دال

ها 
س ل

لی
ئیة

صا
اح

  

داخل 
  المجموعات

102.2538  156  0.655473    2.65  3.88  

          159  103.375  المجموع

ي مهـــارات فــ 0.05ا داللـــة احصــائیة عنــد مســـتوي ) الســـابق عــدم وجــود فـــروق لهــ 11(  یتضــح مــن الجـــدول رقــم
  في االختبار القبلي . المقارنة بین األفكار 

لحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریــة وقـــیم ( ت ) لـــدرجات تالمیـــذ اربـــع المجموعـــات فـــي اكمــا تـــم حســـاب المتوســـطات 
  اآلتي)  12لي علي النحو المبین في الجدول رقم ( بر وتلخیصها في االختبار القفكااألالمقارنة بین مهارات 
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  ) 12جدول رقم  ( 
مجموعات عینة البحث في المقارنة بین بین  (*)( ت )المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیم 

  ار القبليباالختفي االفكار 
  االحصاء

  
ط   المجموعة 

ـــــــــ
ــــــــــ

وس
لمت

ا
بي

سا
لح

ا
  

ف
ـــرا

ـــــــــــ
حـــــــــــ

الن
ا

 
ري

عیا
الم

  

 التجریبیــــــــــــــــة
االولــــــــي ن 

 =41   

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــة
ــــــة ن =  الثانی

43  

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــة
الثالثــــــة ن = 

37  

المجموعــــــــــــة 
الضـــــابطة ن 

 =39   

مســــــــــــــــتوي 
  الداللة 

قیمــــــــــــــة ت 
ـــــــــــــة  الجدولی

   0.01عند 

 التجریبیـــــــــــــــــــــة
ـــــــــي ن  االول

 =41  

1.0000  0.8660    1.0141  0.1358  0.4294  

ئیا
صا

اح
الة

ر د
غی

  

ي 
ستو

د م
عن

یة 
دول

لج
ت ا

0.
01

 
 =

2.
65

  

 التجریبیـــــــــــــــــــــة
الثانیـــة ن = 

43  

0.8140  0.7945      1.1326  0.6478  

 التجریبیـــــــــــــــــــــة
الثالثــــة ن = 

37  

1.0270  0.8656        0.5682  

المجموعـــــــــة 
الضــابطة ن 

 =39   

0.9231  0.7028          

 قیمـــة ( ت ) الجدولیـــة ) الســـابق ان اي قیمـــة مـــن قـــیم ( ت ) المحســـوبة اقـــل مـــن 12(  ویتبـــین مـــن الجـــدول رقـــم
ومعنــي هــذا عــدم وجــود فــروق لهـــا داللــة احصــائیة بــین أي مجمــوعتین مـــن مجموعــات تالمیــذ عینــة البحــث فـــي 

  ار القبلي بتارات المقارنة بین االفكار في األخمه
  مهارات استنتاج االفكار وتلخیصها في االختبار القبلي  -د
) وتــم  17ختبــار القبلــي ( ملحــق رقــم م رصــد درجــات تالمیــذ عینــة لبحــث فــي اســتنتاج الفكــار وتلخیصــها فــي االتــ

  تحلیل تباین هذه الدرجات 
رجات تالمیذ عینة البحث في مهارات استنتاج االفكار د) االتي تحلیل التباین ل 13ویوضح الجدول رقم ( 

  ) 13جدول رقم (      وتلخیصها في االختبار القبلي . 
  الفكار وتلخیصها في االختبار القبليتحلیل التباین لدرجات تالمیذ عینة البحث في استنتاج ا

  مصدر التباین
مجموع 
  الدرجات

درجات 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

  ف المحسوبة
  ف الجدولیة عند

ي 
ستو

م
اللة

الد
  0.05  0.01  

بین 
  المجموعات

س   3.91  2.67  0.073889  0.034575  3  0.103724
لی

ها 
ل

                                     
 ثمانى درجات 8النهایة العظمي لهذا الجانب هي  (*)
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داخل 
  المجموعات

72.99628  156  0.467925    2.65  3.88  

          159  73.1  المجموع

ي مهـــارات فــ 0.05ا داللـــة احصــائیة عنــد مســتوي ) الســـابق عــدم وجــود فــروق لهــ 13ویتضــح مــن الجــدول رقــم( 
  استنتاج االفكار وتلخیصها في االختبار القبلي . 

المیـــذ اربـــع المجموعـــات فـــي لمعیاریــة وقـــیم ( ت ) لـــدرجات تالحســـابیة واالنحرافـــات اكمــا تـــم حســـاب المتوســـطات 
    :تي) اآل 14المبین في الجدول رقم (  لي علي النحوبمهارات استنتاج االفكار وتلخیصها في االختبار الق

  ) 14جدول رقم  ( 
 األفكار استنتاجمجموعات عینة البحث في بین (ت) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیم 

  ياالختیار القبلوتلخیصها فى 
  االحصاء

  
ط   المجموعة 
ـــــــــ

ــــــــــ
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

  

ف 
ـــرا

ـــــــــــ
حـــــــــــ

الن
ا

ري
عیا

الم
  

 التجریبیــــــــــــة
االولـــــــــي ن 

 =41   

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــة
ــــــة ن =  الثانی

43  

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــة
الثالثــــــة ن = 

37  

المجموعــــــــــــة 
الضـــــابطة ن 

 =39   

مســــــــــــــــــتوي 
  الداللة 

قیمـــــــــــــــة ت 
الجدولیـــــــــــــة 

   0.01عند 

 التجریبیة
االولي ن 

 =41  
0.8537  0.7603    0.1008  0.4460  0.2076  

ئیا
صا

اح
الة

ر د
غی

  

ي 
ستو

د م
عن

یة 
دول

لج
ت ا

0.
01

 
 =

2.
65

  

 التجریبیة
الثانیة ن = 

43  
0.8372  0.7215      0.3555  0.1088  

 التجریبیة
الثالثة ن = 

37  
0.7838  0.5838        0.2565  

المجموعة 
الضابطة ن 

 =39  
0.8205  0.6437          

ســـوبة اقـــل مـــن قیمـــة ( ت ) الجدولیـــة ح( ت) الم ) الســـابق ان أي قیمـــة مـــن قـــیم 14ویتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم( 
 فـــيومعنــي هــذا عــدم وجــود فــروق لهـــا داللــة احصــائیة بــین أي مجمــوعتین مـــن مجموعــات تالمیــذ عینــة البحــث 

  مهارات استنتاج االفكار وتلخیصها في االختبار القبلي 
  الختبار القبلي اییر في التع اتمهارات توظیف االفكار في موضوع -هـ

التعبیـر فـي االختبـار القبلـي ( ملحـق رقـم  اتفكار في موضـوعرجات تالمیذ عینة البحث في توظیف األتم رصد د
  ) وتم تحلیل تباین هذه الدرجات .  18

في تي تحلیل التباین لدرجات تالمیذ عینة البحث في مهارات توظیف االفكار ) اآل 15ویوضح الجدول رقم ( 
  ) 15جدول رقم (            التعبیر في االختبار القبلي  اتموضوع
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  في االختبار القبلي في موضوعات التعبیراالفكار  توظیفتحلیل التباین لدرجات تالمیذ عینة البحث في 

  مصدر التباین
مجموع 
  الدرجات

درجات 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

  ف المحسوبة
  ف الجدولیة عند

ي 
ستو

م
اللة

الد
  0.05  0.01  

بین 
  المجموعات

0.057895  3  0.019286  0.052292  2.67  3.91  

لة 
دال

ها 
س ل

لی
ئیة

صا
اح

  

داخل 
  المجموعات

57.53589  156  0.36882    2.65  3.88  

          159  57.59375  المجموع

ي مهــارات فــ 0.05حصــائیة عنــد مســتوي إ) الســابق عــدم وجــود فــروق لهــا داللــة  15(  ویتضــح مــن الجــدول رقــم
  في االختبار القبلي . بیر فى موضوعات التع األفكار توظیف

لحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیم ( ت ) لدرجات تالمیذ اربع المجموعات في اكما تم حساب المتوسطات 
لي علي النحو المبین في الجدول رقم بوتلخیصها في االختبار القفي موضوعات التعبیر  األفكار توظیفمهارات 

  ) 16جدول رقم  (                        ) االتي  16( 
األفكار فى  توظیفمجموعات عینة البحث في بین (ت) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیم 

  االختیار القبليموضوعات التعبیر في 
  االحصاء

  
ط   المجموعة 

ـــــــــ
ــــــــــ

وس
لمت

ا
بي

سا
لح

ا
  

ف 
ـــرا

ـــــــــــ
حـــــــــــ

الن
ا

ري
عیا

الم
  

 التجریبیــــــــــــة
االولـــــــــي ن 

 =41   

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــة
ــــــة ن =  الثانی

43  

 یـــــــــــــــــــــــــةالتجریب
الثالثــــــة ن = 

37  

المجموعــــــــــــة 
الضـــــابطة ن 

 =39   

مســــــــــــــــــتوي 
  الداللة 

قیمـــــــــــــــة ت 
الجدولیـــــــــــــة 

   0.01عند 

 التجریبیة
االولي ن 

 =41  
0.9268  0.6079    0.3066  0.2580  0.0275  

ئیا
صا

اح
الة

ر د
غی

  

ي 
ستو

د م
عن

یة 
دول

لج
ت ا

0.
01

 
 =

2.
65

  

 التجریبیة
الثانیة ن = 

43  
0.8837  0.6622      0.0582  0.2819  

 جریبیةالت
الثالثة ن = 

37  
0.8919  0.5668        0.2339  

المجموعة 
الضابطة ن 

 =39  
0.9231  0.5797          

ســـوبة اقـــل مـــن قیمـــة ( ت ) الجدولیـــة ح) الســـابق ان أي قیمـــة مـــن قـــیم ( ت) الم 16ویتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم( 
 فـــىالمیــذ عینــة البحــث ومعنــي هــذا عــدم وجــود فــروق لهـــا داللــة احصــائیة بــین أي مجمــوعتین مـــن مجموعــات ت

  في االختبار القبلي في موضوعات التعبیر األفكار توظیفمهارات 
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تبـار القبلـي تـم رصـد درجـات تالمیـذ عینـة البحـث فـي التقـویم وابـداء الـراي بداء الرأي في االخإ مهارات التقویم و  -و
  ) وتم تحلیل تباین هذه الدرجات .  19في االختبار القبلي ( ملحق رقم 

فـي  التقـویم وٕابـداء الـرأي ) االتي تحلیل التباین لدرجات تالمیذ عینة البحث في مهـارات 17الجدول رقم ( ویوضح 
  االختبار القبلي

  ) 17جدول رقم ( 
بداء الرأيتحلیل التباین لدرجات تالمیذ عینة البحث في    في االختبار القبلي التقویم وإ

  مصدر التباین
مجموع 
  الدرجات

درجات 
  الحریة

مجموع  متوسط
  المربعات

  ف المحسوبة
  ف الجدولیة عند

ي 
ستو

م
اللة

الد
  0.05  0.01  

بین 
  المجموعات

0.381268  3  0.127089  0.293446  2.67  3.91  

لة 
دال

ها 
س ل

لی
ئیة

صا
اح

  

داخل 
  المجموعات

67.56248  156  0.433093    2.65  3.88  

          159  67.94375  المجموع

ي مهــارات فــ 0.05ا داللــة احصــائیة عنــد مســتوي ســابق عــدم وجــود فــروق لهــ) ال 17(  ویتضــح مــن الجــدول رقــم
  في االختبار القبلي . التقویم وٕابداء الرأي 

لحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریــة وقـــیم ( ت ) لـــدرجات تالمیـــذ اربـــع المجموعـــات فـــي اكمــا تـــم حســـاب المتوســـطات 
    :تي) اآل 18مبین في الجدول رقم ( و اللي علي النحبفي االختبار الق التقویم وٕابداء الرأيمهارات 

  ) 18جدول رقم  ( 
بداء مجموعات عینة البحث في بین (ت) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیم  مهارات التقویم وإ

  ار القبليباالختفى  الرأى
  االحصاء

  
ط   المجموعة 

ـــــــــ
ــــــــــ

وس
لمت

ا
بي

سا
لح

ا
  

ف 
ـــرا

ـــــــــــ
حـــــــــــ

الن
ا

ري
عیا

الم
  

 التجریبیــــــــــــة
االولـــــــــي ن 

 =41   

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــة
ــــــة ن =  الثانی

43  

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــة
الثالثــــــة ن = 

37  

المجموعــــــــــــة 
الضـــــابطة ن 

 =39   

مســــــــــــــــــتوي 
  الداللة 

قیمـــــــــــــــة ت 
الجدولیـــــــــــــة 

   0.01عند 

 التجریبیة
االولي ن 

 =41  
الة  0.5140  0.6395  0.1712    0.6306  0.9512

ر د
غی

 
ئیا

صا
اح

  

ي 
ستو

د م
عن

یة 
دول

لج
ت ا

0.
01

 
 =

2.
65

  

 التجریبیة
الثانیة ن = 

43  
0.9767  0.7067      0.7774  0.6518  

 التجریبیة
الثالثة ن = 

37  
0.8649  0.5355        0.0461  

          0.7320  0.8718المجموعة 
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الضابطة ن 
 =39  

ســـوبة اقـــل مـــن قیمـــة ( ت ) الجدولیـــة ح) الســـابق ان أي قیمـــة مـــن قـــیم ( ت) الم 18ویتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم( 
فـــى ائیة بــین أي مجمــوعتین مـــن مجموعــات تالمیــذ عینــة البحــث ومعنــي هــذا عــدم وجــود فــروق لهـــا داللــة احصــ

  في االختبار القبلي مهارات التقویم وٕابداء الرأي
  تبین ما یأتي : ی ةوفي ضوء نتائج االختبار القبلي السابق

وا دراســــة ءمهــــارات التالمیــــذ فــــي كتابــــة موضــــوعات التعبیــــر التحریــــري تكــــاد تكــــون معدومــــة قبــــل ان یبــــد .1
  ر التحریري المقررة علیهم . موضوعات التعبی

تتعلــــق بهــــذه المهــــارات فــــي لــــدیهم تماثــــل مجموعــــات البحــــث فــــي عــــدم وجــــود معــــارف او خبــــرات ســــابقة  .2
 موضوعات التعبیر التحریري المقررة علیهم . 

  نتائج االختبار البعدى : -2
  الكلى لدرجات تالمیذ عینة البحث فى االختبار البعدى : المجموع -أ

)) 20جمــوع الكلـى لــدرجات كــل تلمیــذ مـن تالمیــذ عینــة البحــث فـى االختبــار البعــدى (ملحــق رقــم (لقـد تــم رصــد الم
) اآلتــى تحلیــل التبــاین لــدرجات تالمیــذ عینــة البحــث فــى 19وتـم تحلیــل تبــاین هــذه الــدرجات ویوضــح الجــدول رقــم (

  المجموع الكلى فى االختبار البعدى :
  )19جدول رقم (

  ذ عینة البحث فى المجموع الكلى فى االختبار البعدىتحلیل التباین لدرجات تالمی

  مصدر التباین
مجموع 
  الدرجات

درجات 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

  ف المحسوبة
  ف الجدولیة عند

ي 
ستو

م
اللة

الد
  0.05  0.01  

بین 
  المجموعات

16931.88  3  5643.962  778.4152  2.67  3.91  

لة 
دال

ها 
س ل

لی
ئیة

صا
اح

  

داخل 
  اتالمجموع

1131.09  156  7.25058    2.65  3.88  

          159  18062.98  المجموع

 0.01، وعنـد مسـتوى  0.05) السـابق وجـود فـروق لهـا داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى 19ویتضح من الجدول رقـم (
  لدرجات تالمیذ أربع المجموعات فى المجموع الكلى فى االختبار البعدى.

ى هــذا الجانــب تــم حســاب المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة ولتحدیــد الفــروق بــین مجموعــات البحــث فــ
لى فى االختبار البعدى على النحـو المبـین فـى الجـدول كوقیم "ت" لدرجات تالمیذ أربع المجموعات فى المجموع ال

  ) اآلتى :20رقم (
  ) 20جدول رقم  ( 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 - 37 -

عینة البحث في المجموع الكلى فى  مجموعاتة واالنحرافات المعیاریة وقیم ت بین المتوسطات الحسابی
  (*)االختبار البعدى

  االحصاء
  

ط   المجموعة 
ـــــــــ

ــــــــــ
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

  

ف 
ـــرا

ـــــــــــ
حـــــــــــ

الن
ا

ري
عیا

الم
  

 التجریبیــة
االولــــــــــــي 

   41ن = 

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــة
ــــــة ن =  الثانی

43  

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــة
الثالثــــــة ن = 

37  

المجموعــــــــــــــــــــــــــة 
الضـــــــــابطة ن = 

39   

مســـتوي 
  الداللة 

قیمـــــــــــــــة ت 
الجدولیـــــــــــــة 

   0.01عند 

 التجریبیة
االولي ن = 

41  
41.1220  2.1470    3.0657  4.1461  53.1769  

ئیة
صا

اح
لة 

دال
ها 

لل
  

ي 
ستو

د م
عن

یة 
دول

لج
ت ا

0.
01

 
 =

2.
65

  

 التجریبیة
الثانیة ن = 

43  
39.3488  2.9991      1.2327  40.5539  

 التجریبیة
الثالثة ن = 

37  
38.4595  3.3714        35.1000  

المجموعة 
الضابطة ن 

 =39  
15.8205  2.0503          

  ) السابق ما یأتى :20تبین من الجدول رقم (ی
  تفوق أى مجموعة من ثالث المجموعات التجریبیة على المجموعة الضابطة فى هذا المجال. .1
كانــــت المجموعــــة التجریبیــــة األولــــى أكثــــر المجموعــــات التجریبیــــة تفوقــــًا علــــى المجموعــــة الضــــابطة فــــى  .2

 المجموع الكلى فى االختبار البعدى.
  تركیب اللغوى فى االختبار البعدىارات الوصف والمهب. 

)) وتــم 21تـم رصــد درجــات تالمیــذ عینــة البحـث فــى الوصــف والتركیــب اللغــوى فـى االختبــار البعــدى (ملحــق رقــم (
 تحلیل تباین هذه الدرجات.

الختبـار ) تحلیل التباین لـدرجات تالمیـذ عینـة البحـث فـى الوصـف والتركیـب اللغـوى فـى ا21یوضح الجدول رقم (و 
  البعدى.

  
  

  )21جدول رقم (
  تحلیل التباین لدرجات تالمیذ عینة البحث فى الوصف والتركیب اللغوى فى االختبار البعدى

  مصدر التباین
مجموع 
  الدرجات

درجات 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

  ف المحسوبة
  ف الجدولیة عند

ي 
ستو

م
اللة

الد
  0.05  0.01  

بین 
  المجموعات

س   3.91  2.67  315.0515  263.3358  3  790.0074
لی

ها 
ل

                                     
 النهایة العظمي للمجموع الكلى هى خمسون درجة (*)
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داخل 
  المجموعات

130.3926  156  0.83585    2.65  3.88  

          159  920.4  المجموع

فــى مهــارات الوصــف  0.01) الســابق وجـود فــروق لهــا داللــة إحصــائیة عنـد مســتوى 21ویتضـح مــن الجــدول رقــم (
  من تالمیذ الصف األول اإلعدادى فى االختبار البعدى. والتركیب اللغوى بین مجموعات عینة البحث

ولتحدید الفروق بین مجموعات البحث فى هذا الجانب تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
وقیم "ت" لدرجات تالمیذ عینة البحث فى الوصف والتركیب اللغوى فى االختبار البعدى على النحو المبین فى 

  ) 22جدول رقم  (                        ) اآلتى :22جدول رقم (
  (*) مجموعات عینة البحث في الوصف والتركیب اللغوى فى االختبار البعدىقیم ت بین 

  االحصاء
  

ط   المجموعة 
ـــــــــ

ــــــــــ
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

  

ف 
ـــرا

ـــــــــــ
حـــــــــــ

الن
ا

ري
عیا

الم
  

 التجریبیــــــــــــة
االولـــــــــي ن 

 =41   

ة التجریبیــــــــــــــــ
ــــــة ن =  الثانی

43  

ة التجریبیــــــــــــــــ
الثالثــــــة ن = 

37  

لمجموعــــــــــــــــــــــــــة ا
الضـــــــــابطة ن = 

39   

مســـتوي 
  الداللة 

قیمـــــــــــــــة ت 
الجدولیـــــــــــــة 

   0.01عند 

ة التجریبی
االولي ن 

 =41  
8.5366  0.5957    2.7916  4.2566  30.9212  

ئیة
صا

اح
لة 

دال
ها 

ل
  

ي 
ستو

د م
عن

یة 
دول

لج
ت ا

0.
01

 
 =

2.
65

  

ة یبیالتجر 
الثانیة ن = 

43  
8.0698  0.8836      1.8171  24.7278  

 التجریبیة
ن = الثالثة 
37  

7.6486  1.1599        18.9287  

المجموعة 
الضابطة ن 

 =39  
2.9744  0.9594          

  ) السابق ما یأتى :22تبین من الجدول رقم (یو 
تفـــوق أى مجموعـــة مـــن ثـــالث المجموعـــات التجریبیـــة علـــى المجموعـــة الضـــابطة فـــى مهـــارات الوصـــف  .1

النشـط سـاعد تالمیـذ المجموعـات التجریبیـة علـى ویبـدو أن الـتعلم  ، والتركیب اللغـوى فـى االختبـار البعـدى
ار الكلمــات ووضــعها فــى یــتركیــب الكلمــات واألفكــار بمــا وفــره لهــم مــن خبــرة تفاعلیــة جعلــتهم یجیــدون اخت

تالءم مـــع األفكـــار المختلفـــة ، كمـــا إن عـــرض األفكـــار المسلســـلة یســـاعد علـــى معرفـــة التركیـــب مـــتركیـــب 
ولعــل هــذا هــو الســبب فــى تفــوق  –الل الشــرح اللفظــى فقــط المنطقــى لألفكــار الــذى یصــعب بیانــه مــن خــ

  المجموعات التجریبیة على المجموعة الضابطة فى مهارة تركیب الكلمات واألفكار.

                                     
 النهایة العظمى لهذا الجانب هى عشر درجات.(*)
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كانت المجموعة التجریبیة األولى أكثر المجموعات التجریبیة تفوقًا على المجموعة الضـابطة فـى الوصـف  .2
 والتركیب اللغوى.

  األفكار فى االختبار البعدى :ین ج. مهارات المقارنة ب
)) وتـم 22تم رصد درجات تالمیذ عینة البحث فى مهارات المقارنة بین األفكار فى االختبـار البعـدى (ملحـق رقـم (

 تحلیل تباین هذه الدرجات.

تحلیـــل التبـــاین لـــدرجات تالمیـــذ عینـــة البحـــث فـــى المقارنـــة بـــین األفكـــار فـــى اآلتـــي: ) 23ویوضـــح الجـــدول رقـــم (
 ار البعدى.االختب

  )23جدول رقم (
  تحلیل التباین لدرجات تالمیذ عینة البحث فى المقارنة بین األفكار فى االختبار البعدى

  مصدر التباین
مجموع 
  الدرجات

درجات 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

  ف المحسوبة
  ف الجدولیة عند

ي 
ستو

م
اللة

الد
  0.05  0.01  

بین 
  المجموعات

277.772  3  92.5909  80.54647  2.67  3.91  

ئیة
صا

اح
لة 

دال
ها 

ل
  

داخل 
  المجموعات

179.3273  156  1.149534    2.65  3.88  

          159  457.1  المجموع

فـى مهـارات المقارنـة بـین  0.01) السابق یتبین وجود فروق لها داللة إحصائیة عنـد مسـتوى 23ومن الجدول رقم (
  البحث من تالمیذ الصف األول اإلعدادى. األفكار فى االختبار البعدى بین مجموعات عینة

ولتحدیـــد الفـــروق بـــین مجموعـــات عینـــة البحـــث فـــى هـــذا الجانـــب تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات 
المعیاریة وقیم "ت" لدرجات تالمیذ عینـة البحـث فـى المقارنـة بـین األفكـار فـى االختبـار البعـدى علـى النحـو المبـین 

  :) اآلتى 24فى جدول رقم (
  
  
  

  ) 24جدول رقم  ( 
مجموعات عینة البحث في المقارنة بین األفكار فى ة واالنحرافات المعیاریة وقیم ت بین المتوسطات الحسابی

  (*) االختبار البعدى

                                     
 النهایة العظمى للدرجات فى هذا الجانب هى ثماني درجات.(*)
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  االحصاء
  

ط   المجموعة 
ـــــــــ

ــــــــــ
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

  

ف 
ـــرا

ـــــــــــ
حـــــــــــ

الن
ا

ري
عیا

الم
  

ة یبیــــــالتجر 
االولـــي ن 

 =41   

ـــــــــــــــــــــ ة التجریبی
الثانیـــــــــــة ن = 

43  

ة التجریبیــــــــــــــــ
الثــــــة ن = الث

37  

المجموعــــــــــــــــــــــــــة 
الضـــــــــابطة ن = 

39   

مســـتوي 
  الداللة 

قیمـــــــــــــــة ت 
الجدولیـــــــــــــة 

   0.01عند 

التجریبیة 

االولي ن 
 =41  

6.2439  0.8883    1.9297  0.2197  16.1267  

ئیة
صا

اح
لة 

دال
ها 

ل
  

ي 
ستو

د م
عن

یة 
دول

لج
ت ا

0.
01

 
 =

2.
65

  

التجریبیة 
الثانیة ن = 

43  
5.7907  1.2063      1.4219  11.6411  

یبیة التجر 
الثالثة ن = 

37  
6.1892  1.2657        12.5691  

المجموعة 
الضابطة ن 

 =39  
3.0256  0.8732          

  ) السابق ما یأتى :24تبین من الجدول رقم (یو 
المقارنــة بــین تفــوق أى مجموعــة مــن ثــالث المجموعــات التجریبیــة علــى المجموعــة الضــابطة فــى مهــارات  .1

 فى االختبار البعدى. األفكار

موعـــة التجریبیـــة األولـــى أكثـــر المجموعـــات التجریبیـــة تفوقـــًا علـــى المجموعـــة الضـــابطة فـــى مهـــارات المج  .2
 المقارنة بین األفكار فى االختبار البعدى.

تالمیـــذ المجموعـــات التجریبیـــة علـــى  تفـــى تـــدریس التعبیـــر التحریـــرى ســـاعداســـتراتیجیات الـــتعلم النشـــط ویبـــدو أن 
أوجـه الشــبه وأوجـه االخـتالف بــین مـا تـتم بینهمـا المقارنــة ، وهـذا مـا قــد  المقارنـة بمـا أتاحتـه مــن خصـائص توضـح

یصـــعب تعلیمـــه عـــن طریـــق الشـــرح اللفظـــى فقـــط ، وربمـــا كـــان ذلـــك ســـببًا فـــى تفـــوق المجموعـــات التجریبیـــة علـــى 
  المجموعة الضابطة فى مهارات المقارنة بین الكلمات واألفكار فى موضوعات التعبیر التحریرى.

  :ر ، وتلخیصها فى االختبار البعدىتنتاج األفكاد. مهارات اس
تــم رصــد درجــات تالمیــذ عینــة البحــث فــى مهــارات اســتنتاج األفكــار وتلخیصــها فــى االختبــار البعــدى (ملحــق رقــم 

 )) وتم تحلیل تباین هذه الدرجات.23(

وتلخیصها فى  ) تحلیل التباین لدرجات تالمیذ عینة البحث فى استنتاج األفكار ،25ویوضح الجدول رقم (
  )25جدول رقم (        االختبار البعدى.

  تحلیل التباین لدرجات تالمیذ عینة البحث فى استنتاج األفكار وتلخیصها فى االختبار البعدى

  مصدر التباین
مجموع 
  الدرجات

درجات 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

  ف المحسوبة
  ف الجدولیة عند

ي 
ستو

م
اللة

الد
  0.05  0.01  

له  3.91  2.67  162.5756  321.9492  3  965.8475بین  ا 
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  المجموعات
داخل 

  المجموعات
308.9275  156  1.980305    2.65  3.88  

          159  1274.775  المجموع

فــى مهــارات اســتنتاج  0.01تبــین وجــود فــروق لهــا داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى ی) الســابق 25ومــن الجــدول رقــم (
  صها فى االختبار البعدى بین مجموعات عینة البحث من تالمیذ الصف األول اإلعدادى.األفكار وتلخی

ولتحدید الفروق بین مجموعات عینة البحث فى هذا الجانب تم حساب المتوسطات الحسابیة ، واالنحرافات 
البعدى على المعیاریة ، وقیم "ت" لدرجات تالمیذ عینة البحث فى استنتاج األفكار وتلخیصها فى االختبار 

  ) 26جدول رقم  (       ) اآلتى :26النحو المبین فى الجدول رقم (
  (*) فى االختبار البعدىوتلخیصها مجموعات عینة البحث في استنتاج األفكار بین  ) ت( قیم 

  االحصاء
  

ط   المجموعة 
ـــــــــ

ــــــــــ
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

  

ف 
ـــرا

ـــــــــــ
حـــــــــــ

الن
ا

ري
عیا

الم
  

 التجریبیــــــــــــة
االولـــــــــي ن 

 =41   

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــة
ــــــة ن =  الثانی

43  

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــة
الثالثــــــة ن = 

37  

المجموعــــــــــــــــــــــة 
الضــــابطة ن = 

39   

مســــــــتوي 
  الداللة 

قیمـــــــــــــــة ت 
الجدولیـــــــــــــة 

   0.01عند 

 التجریبیة
االولي ن 

 =41  
9.7561  1.1996    1.9936  2.1637  27.6886  

ئیة
صا

اح
لة 

دال
ها 

ل
  

ي 
ستو

د م
عن

یة 
دول

لج
ت ا

0.
01

 
 =

2.
65

  

 التجریبیة
الثانیة ن = 

43  
9.1395  1.5673      0.4231  20.1221  

 التجریبیة
الثالثة ن = 

37  
8.9730  1.9074        16.2732  

المجموعة 
الضابطة ن 

 =39  
3.6154  0.6733          

  ) السابق ما یأتى :26تبین من الجدول رقم (یو 
ــن ثــــالث المجموعـــات التجریبیــــة علــــى المجموعــــة الضـــابطة فــــى مهــــارات اســــتنتاج  .1 تفـــوق أى مجموعــــة مــ

 الختبار البعدى.األفكار وتلخیصها فى ا

علـــى المجموعـــة الضـــابطة فـــى مهـــارات  المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى أكثـــر المجموعـــات التجریبیـــة تفوقـــاً  .2
  استنتاج األفكار وتلخیصها فى االختبار البعدى.

                                     
 نب هى اثنتا عشرة درجة.النهایة العظمى للدرجات فى هذا الجا(*)
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ویبــدو أن اســتراتیجیات الــتعلم النشــط فــى تــدریس التعبیــر التحریــرى ســاعدت تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة علــى فهــم 
الــذى تؤدیــه الجملــة للتعبیــر عــن فكــرة معینــة وذلــك مــن خــالل األنشــطة  نــيات بــین ألفــاظ الجملــة وبــین المعالعالقــ

الموضـحة ألبـرز العالقـات بـین عـدة أفكـار مكونـة لموضـوع تعبیـر مـا ولعـل مسـاعدة تالمیـذ المجموعـات التجریبیـة 
المجموعـــة الضـــابطة فـــى مهـــارات ذ تالمیـــعلــى  معلــى فهـــم العالقـــات القائمـــة بـــین األفكــار هـــى الســـبب فـــى تفـــوقه

 االستنتاج.

  :فى االختبار البعدىهـ. مهارات توظیف األفكار فى موضوعات التعبیر 
تــم رصــد درجــات تالمیــذ عینــة البحــث فــى مهــارات توظیــف األفكــار فــى موضــوعات التعبیــر فــى االختبــار البعــدى 

 )) وتم تحلیل تباین هذه الدرجات.24(ملحق رقم (

) اآلتى تحلیـل التبـاین لـدرجات تالمیـذ عینـة البحـث فـى توظیـف األفكـار فـى موضـوعات 27قم (ویوضح الجدول ر 
 التعبیر التحریرى فى االختبار البعدى.

  )27جدول رقم (
  تحلیل التباین لدرجات تالمیذ عینة البحث فى توظیف األفكار فى موضوعات التعبیر فى االختبار البعدى.

  مصدر التباین
مجموع 
  الدرجات

جات در 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

  ف المحسوبة
  ف الجدولیة عند

ي 
ستو

م
اللة

الد
  0.05  0.01  

بین 
  المجموعات

389.4827  3  129.8276  75.09185  2.67  3.91  

لة 
دال

ها 
س ل

لی
ئیة

صا
اح

  

داخل 
  المجموعات

269.711  156  1.728917    2.65  3.88  

          159  659.1938  المجموع

فــى مهــارات توظیــف  0.01) الســابق یتبــین وجــود فــروق لهــا داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى 27( ومــن الجــدول رقــم
األفكـــار فـــى موضـــوعات التعبیـــر فـــى االختبـــار البعـــدى بـــین مجموعـــات عینـــة البحـــث مـــن تالمیـــذ الصـــف األول 

  اإلعدادى.
، واالنحرافـــات  ولتحدیـــد الفـــروق بـــین مجموعـــات عینـــة البحـــث فـــى هـــذا الجانـــب تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابیة

المعیاریـــة ، وقـــیم "ت" لـــدرجات تالمیـــذ عینـــة البحـــث فـــى توظیـــف األفكـــار فـــى موضـــوعات التعبیـــر فـــى االختبـــار 
  ) اآلتى :28البعدى على النحو المبین فى الجدول رقم (

  
  ) 28جدول رقم  ( 

توظیف األفكار فى مجموعات عینة البحث في بین  ) ت( المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیم 
  (*) موضوعات التعبیر فى االختبار البعدي

                                     
 النهایة العظمى للدرجات فى هذا الجانب هى ثمانى درجات.(*)
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  االحصاء
  

ط   المجموعة 
ـــــــــ

ــــــــــ
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

  

ف 
ـــرا

ـــــــــــ
حـــــــــــ

الن
ا

ري
عیا

الم
  

 التجریبیــــــــــــة
االولـــــــــي ن 

 =41   

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــة
ــــــة ن =  الثانی

43  

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــة
الثالثــــــة ن = 

37  

المجموعــــــــــــــــــــــة 
الضــــابطة ن = 

39   

مســــــــتوي 
  الداللة 

قیمـــــــــــــــة ت 
الجدولیـــــــــــــة 

   0.01عند 

 یبیةالتجر 
االولي ن 

 =41  
5.8780  1.3076    0.0564  0.9634  14.8619  

لة 
دال

ها 
ل

ئیه
صا

إح
  

ي 
ستو

د م
عن

یة 
دول

لج
ت ا

0.
01

 
 =

2.
65

  

 التجریبیة
الثانیة ن = 

43  
5.8605  1.4894      0.8629  13.5089  

 التجریبیة
الثالثة ن = 

37  
5.5676  1.5008        12.1383  

المجموعة 
الضابطة ن 

 =39  
2.1538  0.8442          

  ) السابق ما یأتى :28بین من الجدول رقم (یتو 
. تفوق أى مجموعة من ثالث المجموعات التجریبیة على المجموعـة الضـابطة فـى مهـارات توظیـف األفكـار فـى 1

  موضوعات التعبیر التحریرى فى االختبار البعدى.
المجموعــة الضــابطة فــى مهــارات توظیــف . المجموعــة التجریبیــة األولــى أكثــر المجموعــات التجریبیــة تفوقــًا علــى 2

  األفكار فى موضوعات التعبیر التحریرى فى االختبار البعدى.
ویبــدو أن اســتراتیجیات الــتعلم النشــط والتقــویم الــواقعي فــى تــدریس التعبیــر التحریــرى ســاعدت تالمیــذ المجموعــات 

ي واالسـتفهام هـمعبـرة عـن األمـر والن التجریبیة على توظیف ما لدیهم من كلمات وأفكـار بمـا وفرتـه لهـم مـن أنشـطة
 ةوالتعجب وغیرها من الجملة الخبریة واإلنشائیة وربما كان هذا تعلیًال لتفـوق المجموعـات التجریبیـة علـى المجموعـ

  الضابطة في مهارة توظیف الكلمات واألفكار في موضوعات التعبیر التحریري.
واعــد التحویلیــة بمــا أتاحتــه لهــم مــن أنشــطة للتــدریب علــى كمــا أنهــا ســاعدت المجموعــات التجریبیــة علــى تطبیــق الق

ذا هــو هــكتابــة جمــل مختصــرة وأخــري مطولــة وهــذا قــد یصــعب تعلیمــه مــن خــالل الشــرح اللفظــي فقــط. وربمــا كــان 
الضــابطة فــى مهــارات توظیــف األفكــار فــى موضــوعات  ةالســبب فــى تفــوق المجموعــات التجریبیــة علــى المجموعــ

 التعبیر التحریرى. 
  :بیر التحریرى فى االختبار البعدىهارات التقویم وٕابداء الرأى فى أفكار موضوعات التعو. م

تم رصد درجات تالمیذ عینـة البحـث فـى مهـارات التقـویم وٕابـداء الـرأى فـى أفكـار موضـوعات التعبیـر التحریـرى فـى 
 )) وتم تحلیل تباین هذه الدرجات.25االختبار البعدى (ملحق رقم (

) اآلتــى تحلیــل التبــاین لــدرجات تالمیــذ عینــة البحــث فــى التقــویم وٕابــداء الــرأى فــى أفكــار 29م (ویوضــح الجــدول رقــ
 موضوعات التعبیر التحریرى فى االختبار البعدى.

  )29جدول رقم (
بداء الرأى فى أفكار موضوعات التعبیر التحریرى فى  تحلیل التباین لدرجات تالمیذ عینة البحث فى التقویم وإ

  عدىاالختبار الب

م  ف الجدولیة عند  ف المحسوبةمتوسط مجموع درجات مجموع   مصدر التباین س
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  0.01  0.05  المربعات  الحریة  الدرجات
بین 

  المجموعات
1210.858  3  403.6192  477.4161  2.67  3.91  

ئیة
صا

اح
لة 

دال
ها 

ل
  

داخل 
  المجموعات

131.8862  156  0.845424    2.65  3.88  

          159  1342.744  المجموع
فــى مهــارات التقـــویم  0.01) الســابق وجـــود فــروق لهــا داللـــة إحصــائیة عنــد مســـتوى 29مــن الجـــدول رقــم ( بــینویت

وٕابداء الرأى فى أفكار موضوعات التعبیر التحریـرى فـى االختبـار البعـدى بـین مجموعـات عینـة البحـث مـن تالمیـذ 
  الصف األول اإلعدادى.

عینـــة البحـــث فـــى هـــذا الجانـــب تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابیة ، واالنحرافـــات  ولتحدیـــد الفـــروق بـــین مجموعـــات
المعیاریة ، وقیم "ت" لدرجات تالمیذ عینة البحث فى التقویم وٕابـداء الـرأى فـى أفكـار موضـوعات التعبیـر التحریـرى 

  ) اآلتى :30فى االختبار البعدى على النحو المبین فى جدول رقم (
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  ) 30جدول رقم  ( 
بداء الرأى فى ة واالنحرافات المعیاریة وقیم ت بین طات الحسابیالمتوس مجموعات عینة البحث في التقویم وإ

  (*) االختبار البعدى
  االحصاء

  
ط   المجموعة 

ـــــــــ
ــــــــــ

وس
لمت

ا
بي

سا
لح

ا
  

ف 
ـــرا

ـــــــــــ
حـــــــــــ

الن
ا

ري
عیا

الم
  

 التجریبیــــــــــــة
االولـــــــــي ن 

 =41   

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــة
ــــــة ن =  الثانی

43  

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــة
الثالثــــــة ن = 

37  

المجموعــــــــــــــــــــــــــة 
ن =  الضـــــــــابطة

39   

مستوي 
  الداللة 

قیمــــــــــــــــة ت 
ـــــــــــــــة  الجدولی

   0.01عند 

 التجریبیة

االولي ن 
 =41  

10.7073  0.7157    1.2299  2.8145  37.3045  

ئیة
صا

اح
لة 

دال
ها 

ل
  

ي 
ستو

د م
عن

یة 
دول

لج
ت ا

0.
01

 
 =

2.
65

  

 التجریبیة
الثانیة ن = 

43  
10.4884  0.8829      1.7330  33.0276  

 التجریبیة
الثالثة ن = 

37  
10.0811  1.1874        25.1447  

المجموعة 
الضابطة ن 

 =39  
4.0513  0.8568          

  ) السابق ما یأتى : 30تبین من الجدول رقم (یو 
تفـوق أى مجموعــة مـن ثــالث المجموعـات التجریبیــة علـى المجموعــة الضـابطة فــى مهـارات التقــویم وٕابــداء  .1

  عدى.الرأى فى أفكار موضوعات التعبیر التحریرى فى االختبار الب
المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى أكثـــر المجموعـــات التجریبیـــة تفوقـــًا علـــى المجموعـــة الضـــابطة فـــى مهـــارات  .2

 التقویم وٕابداء الرأى فى أفكار موضوعات التعبیر التحریرى فى االختبار البعدى.

المیـذ المجموعـات ویبدو أن استراتیجیات التعلم النشـط والتقـویم الـواقعى فـى تـدریس التعبیـر التحریـرى قـد سـاعدت ت
التجریبیة على فهم خطـوات التفكیـر الكامنـة وراء اسـتعمال الكلمـات والجمـل ، فاسـتطاعوا أن یعملـوا عقـولهم نقـدًا ، 
وتقویمًا لألفكار من خالل مـا وفرتـه لهـم هـذه االسـتراتیجیات مـن انشـطة فـى موضـوعات التعبیـر التحریـرى ، ولعـل 

تقـویم وٕابـداء الـرأى فـى أفكـار الیـة علـى المجموعـة الضـابطة فـى مهـارات هذا مـن أسـباب تفـوق المجموعـات التجریب
 موضوعات التعبیر التحریرى.

حجــم تــأثیر اســتراتیجیات الــتعلم النشــط والتقــویم الــواقعى المســتخدمة فــى تــدریس التعبیــر التحریــرى لتالمیــذ الصــف 
  األول اإلعدادى :

                                     
 النهایة العظمى للدرجات فى هذا الجانب هى اثنتا عشرة درجة.(*)
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الـذهنى ، والـتعلم البنـائى ، والـتعلم التعـاونى) التـى درس بهـا لقیاس حجم تأثیر استراتیجیات التعلم النشط (العصف 
 :  (*)تالمیذ المجموعات التجریبیة (األولى ، والثانیة والثالثة على الترتیب) تم استخدام المعادلة اآلتیة

FD
TD 2


 

  حجم التأثیر Dحیث : 
 ،T  التجریبیة والمجموعة الضابطة.قیمة "ت" المحسوبة فى االختبار البعدى بین المجموعة  
 ،fd .درجات الحریة  

  )2 –) 2+ ن 1ودرجات الحریة = ((ن
ویكـون  D  =0.5، ویكـون حجـم التـأثیر متوسـطًا إذا كانـت قیمـة  D > 0.2ویكون حجم التأثیر ضعیفًا إذا كانـت 

  .d < 0.8حجم التأثیر كبیرًا إذا كانت 
راتیجیات الـتعلم النشـط والتقـویم الـواقعى التـى اسـتخدمت فـى تنمیـة ) اآلتـى تـأثیر بعـض اسـت31ویبین الجـدول رقـم (

  بعض مهارات التعبیر التحریرى.
  ) 31جدول رقم  ( 

  تأثیر بعض استراتیجیات التعلم النشط والتقویم الواقعى فى تنمیة بعض مهارات التعبیر التحریرى.
  المجموعة

  
  المتغیر

  البیان

 التجریبیــــــــــــــــــــــــــــة
االولــــــــــــي ن = 

43  

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــــــــــة
الثانیــــــــــــة ن = 

37  

 التجریبیـــــــــــــــــــــــــــــــــة
الثالثـــــــــــــة ن = 

39  

  الداللة

المجموع الكلى فى 
  االختبار البعدى

المجموعة 
  الضابطة

ت فى 
  البعدى

  دالة  35.100  40.554  53.177

  كبیر  7.948  9.304  11.745  التأثیر

الوصف والتركیب 
  اللغوى

المجموعة 
  الضابطة

ت فى 
  البعدى
  التأثیر

30.921  
  

6.830  

24.728  
  

5.673  

18.929  
  

4.286  

  دالة
  

  كبیر

المقارنة بین 
  األفكار

المجموعة 
  الضابطة

ت فى 
  البعدى
  التأثیر

16.127  
3.562  

11.641  
2.671  

12.569  
2.846  

  دالة
  كبیر

                                     
 .69م) ص1996لسابع ، ، المجلد ا 16(القاهرة : المجلة المصریة للدراسات لنفسیة العدد  حجم تأثیر الدرجة لمكملة للداللة اإلحصائیةرشدى فام : (*)
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استنتاج األفكار 
  وتلخیصها

المجموعة 
  الضابطة

ت فى 
  البعدى
  التأثیر

27.689  
6.116  

20.122  
4.616  

16.273  
3.685  

  دالة
  كبیر

  
وعة المجم

  الضابطة
ت فى 
  البعدى

  دالة  12.138  13.509  14.862

  كبیر  2.749  3.099  3.283  التأثیر    

التقویم وٕابداء 
  الرأى

المجموعة 
  الضابطة

ت فى 
  البعدى

37.305  33.028  25.145  
  دالة
  كبیر

  5.694  7.577  8.240  التأثیر

ى مجموعــة مــن ثــالث المجموعــات التجریبیــة (حجــم التــأثیر) أل D) الســابق أن قیمــة 31تبــین مــن الجــدول رقــم (یو 
كبیــر فــى تنمیــة مهــارات التعبیــر التحریــرى المــذكورة قرینــة كــل منهــا ، ویــدل هــذا علــى فاعلیــة اســتراتیجیات الــتعلم 

  النشط والتقویم الواقعى اآلتیة :
ــــذ  .1 ــذهنى وحــــل المشــــكالت التــــى اســــتخدمت فــــى تــــدریس التعبیــــر التحریــــرى لتالمی اســــتراتیجیة العصــــف الــ

  لمجموعة التجریبیة األولى.ا
 استراتیجیة التعلم البنائى التى استخدمت فى تدریس التعبیر التحریرى لتالمیذ المجموعة التجریبیة الثانیة. .2

ـــتعلم التعـــاونى التـــى اســـتخدمت فـــى تـــدریس .3 لتالمیـــذ المجموعـــة التجریبیـــة  ير ریـــالتحالتعبیـــر  اســـتراتیجیة ال
 الثالثة.

  ر التحریرى اآلتیة :وذلك فى تنمیة مهارات التعبی
  الوصف والتركیب اللغوى.  -أ 
 المقارنة بین األفكار فى موضوع التعبیر.  - ب 

 استنتاج األفكار وتلخیصها.  -ج 

 توظیف األفكار.  - د 

 التقویم وٕابداء الرأى فى أفكار موضوعات التعبیر التحریرى.  - ه 

وحـــل المشـــكالت فـــى ) الســـابق أن تـــأثیر اســـتخدام اســـتراتیجیة العصـــف الـــذهنى 31كمـــا یتبـــین مـــن الجـــدول رقـــم (
تدریس التعبیر التحریرى لتالمیذ المجموعة التجریبیة األولى كان أكبر من تأثیر اسـتراتیجیتى الـتعلم البنـائى والـتعلم 
التعاونى فى تدریس التعبیر التحریرى لتالمیذ المجمـوعتین الثانیـة والثالثـة ، وذلـك فـى تنمیـة جمیـع مهـارات التعبیـر 

  المذكورة.
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  :ربویةالتطبیقات الت
بناء على نتـائج الدراسـة الحالیـة والتـى أظهـرت فاعلیـة ثـالث اسـتراتیجیات الـتعلم النشـط فـى تنمیـة مهـارات   

التعبیر التحریري. یقترح الباحث بعض التطبیقات التربویة التى قد تسهم فى تحسـین المیـدان التربـوى لتـدریس اللغـة 
  بصفة خاصة وهي: س التعبیر التحریريیالعربیة بصفة عامة ومیدان تدر 

تدریب معلمى اللغة العربیة على توظیف دلیـل المعلـم فـى حصـص تخصـص لتعلـیم التعبیـر التحریـري فـى  .1
  مدارس التعلیم العام.

تعریفاتهــا اسســها مهاراتهــا ( لنشــط توظیــف اإلطــار النظــرى للبرنــامج كورقــة تعریفیــة باســتراتیجیات الــتعلم ا .2
 حریري.فى تدریس التعبیر الت ) ق استخدامهاطر 

تعزیـز المنــاهج الدراســیة باألنشــطة التــى تنمــى اســتراتیجیات الــتعلم النشــط وتــدعیمها وتوجیههــا اســتنادًا إلــى  .3
 ته وأدواته الرئیسیة.اخطوات دلیل المعلم فى استخدام استراتیجیات التعلم النشط بمهار 

ــــى اســــتخدام  .4 ــــات التــــدریب عل ــــم" وكتیبــــات "انشــــطة التلمیــــذ" لالستكتیب  تــــدریسرشــــاد بهــــا فــــى "دلیــــل المعل
 موضوعات التعبیر التحریري باستراتیجیات التعلم النشط اآلتیة:

 إستراتیجیة العصف الذهنى وحل المشكالت.  -أ 

 إستراتیجیة التعلم البنائى.  - ب 

 إستراتیجیة التعلم التعاونى.  -ج 
  التوصیات واإلقتراحات:

 0.05اللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى ) لهـا د2) التـى أظهـرت وجـود قـیم لــ (كـا7بناء على نتـائج الجـدول رقـم ( -1
تالمیــذ عینـــة  يرى ، ویـــدل علــى وجــود اتجــاه حقیقــى لــدض الصــفممــا یــرجح رفــض الفــر  0.01ومســتوى 

  البحث نحو تفضیل دراسة عدة موضوعات للتعبیر الوظیفى واالبداعى.
جــى للتعبیــر یوصــى الباحــث بإعــادة النظــر فــى تــدریس التعبیــر التحریــري فــى المرحلــة االعدادیــة لعمــل مخطــط منه

  التحریري الوظیفى مجاالته ما یلى:
 .كتابة الملخصاتب.       .كتابة التقاریرأ. 

 .كتابة البرقیاتد.     .كتابة الخطاباتجـ. 
 ملء بیانات بعض االستمارات والسجالت

  كما یوصى بعمل مخطط منهجى للتعبیر اإلبداعى ، مجاالته ما یلى:
 .لخطبكتابة ا -ب      .كتابة القصص والنوادر -أ

 كتابة الكلمات أو المقاالت. -جـ
ـــــاء علـــــى نتـــــائج الجـــــداول: ( -2 ـــــى أظهـــــرت تفـــــوق المجموعـــــات 30) ، (28) ، (26) ، (24) ، (22بن ) الت

  التجریبیة على المجموعة الضابطة فى تنمیة بعض مهارات التعبیر التحریري.
  یوصى الباحث بما یأتى:

لغــة العربیــة فــى تــدریس التعبیــر التحریــري باســتراتیجیات طبــع كتیبــات "دلیــل المعلــم" لیسترشــد بهــا معلمــو ال  -أ 
  التعلم النشط والتقویم الواقعى اآلتیة:
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 .إستراتیجیة العصف الذهنى وحل المشكالت .1
 .إستراتیجیة التعلم البنائى .2
 إستراتیجیة التعلم التعاونى. .3

تیجیات الــتعلم اطبــع كتیبــات أنشــطة التلمیــذ فــى تعلــم موضــوعات التعبیــر التحریــري فــى ضــوء بعــض اســتر   - ب 
  بها التالمیذ فى دراستهم موضوعات التعبیر التحریري. دالنشط والتقویم الواقعى لیسترش

 ارات التعبیر التحریري اآلتیة:هتنمیة م  -ج 
 المقارنة بین األفكار. 2    الوصف والتركیب اللغوى.. 1
 يتوظیف األفكار فى موضوعات التعبیر التحریر . 4    استنتاج األفكار وتلخیصها. 3
 التقویم وٕابداء الرأى.. 5

  تقویم التالمیذ فى دراستهم موضوعات التعبیر التحریري تقویمًا واقعیًا باستخدام أدوات تقویم متنوعة تشمل: -د
  االختبارات بأنواعها(المقالیة والموضوعیة) -
  بطاقات المالحظة -
  . Portfolioملف أعمال أو إنجازات التلمیذ  -

التــى درس تالمیــذها  –) التــى أظهــرت أن المجموعــة التجریبیــة األولــى 31رقــم ( بنــاء علــى نتــائج الجــدول -3
أكثـر المجموعـات التجریبیـة  –موضوعات التعبیر التحریري بإستراتیجیة العصف الـذهنى وحـل المشـكالت 

تفوقــــًا علــــى المجموعــــة الضــــابطة فــــى مهــــارات التعبیــــر التحریــــري یوصــــى الباحــــث باســــتخدام إســــتراتیجیة 
  التعبیر التحریري لتالمیذ الصف األول اإلعدادى. سهنى وحل المشكالت فى تدریالعصف الذ

میتهـــا هیوصـــى الباحـــث بتضـــمین بـــرامج إعـــداد معلمـــى اللغـــة العربیـــة مهـــارات التعبیـــر التحریـــري وبیـــان أ  -4
 لمعلمــین أثنـاء الخدمــة لتعـریفهم بتلــك المهــاراتلیم التعبیـر وكــذلك تصــمیم بـرامج لــوأسـالیب توظیفهــا فـى تع

 وأسالیب توظیفها من أجل رفع مستویات أدائهم فى تدریس هذا المقرر.
یوصــى الباحــث بضــرورة التركیــز فــى تعلــیم التعبیــر التحریــري علــى االســتراتیجیات التــى تركــز علــى نشــاط  -5

 كیف یكتب قبل أن یشرع فى عملیة الكتابة. هالتلمیذ وتعلم
ـــم نشـــط  -6 ـــیم مقـــررات اللغـــة العربیـــة مـــع یوصـــى الباحـــث بتجریـــب اســـتخدام اســـتراتیجیات تعل أخـــرى فـــى تعل

 مقارنتها بما أسفرت عنه استراتیجیات التعلم المستخدمة فى الدراسة الحالیة من نتائج.
تیجیات الـــتعلم النشـــط المســـتخدمة فـــى هـــذه الدراســـة فـــى تـــدریس ایوصـــى الباحـــث بتجریـــب اســـتخدام اســـتر  -7

 مقررات دراسیة أخرى.
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  مالحق البحث
  ار تالمیذ عینة البحث بالشهورأعم )1ملحق رقم ( .1
  م . 1/10/2006أعمار معلمي اللغة العربیة بالشهور حتى  )2ملحق رقم ( .2
  استــبانة موضوعات التعبیر التحریريحســـاب ثبــــات   )3ملحق رقم ( .3
  موضوعات التعبیر التحریري المناسبة لتالمیذ الصف األول اإلعدادي بانةاست ) 4ملحق رقم ( .4
  ( دلیل المعلم ) ) 5ملحق رقم (  .5
  ) تدریس التعبیر اللغوى باستخدام استراتیجیة التعلیم البنائى :  6ملحق رقم  (  .6
  تدریس التعبیر التحریرى باستخدام استراتیجیة التعلم التعاوني :  ) 7ملحق رقم (  .7

  .كتیبات أنشطة التلمیذ  ) 8ملحق رقم (  .8
وضوعات  التعبیر التحریـري لتالمیـذ الصـف األول اختبار فهم وتوظیف األفكار في م ) 9ملحق رقم (   .9

  اإلعدادي
  عن أسئلة اختبار التعبیر التحریري ةاإلجابات الصحیح ) 10ملحق رقم  (  .10
  حســـاب ثبــــات االختبار ) 11ملحق رقم (  .11
  درجات تالمیذ عینة البحث في اختبار الذكاء ) 12ملحق رقم (  .12
   .حث في اللغة العربیة في امتحان الشهادة االبتدائیةدرجات تالمیذ عینة الب ) 13ملحق رقم (  .13

  درجات تالمیذ عینة البحث فى المجموع الكلى فى االختبار القبلى ) 14ملحق رقم (  .14
  درجات تالمیذ عینة البحث في الوصف والتركیب اللغوي  في االختبار القبلي ) 15ملحق رقم (  .15
  لمقارنة بین األفكار في االختبار القبليدرجات تالمیذ عینة البحث في ا ) 16ملحق رقم (  .16
  درجات تالمیذ عینة البحث في استنتاج األفكار وتلخیصها في االختبار القبلي ) 17ملحق رقم (  .17
درجــات تالمیـذ عینــة البحـث فــي توظیـف األفكـار فــى موضـوع التعبیــر فـي االختبــار  ) 18ملحـق رقـم (  .18

  القبلي
بداء الرأى في االختبار القبليدرجات تالمیذ عینة الب ) 19ملحق رقم (  .19   حث في التقویم وإ
  درجات تالمیذ عینة البحث في المجموع الكلى في االختبار البعدي ) 20ملحق رقم (  .20
  درجات تالمیذ عینة البحث في الوصف والتركیب اللغوى في االختبار البعدي ) 21ملحق رقم (  .21
  ة بین األفكار في االختبار البعديدرجات تالمیذ عینة البحث في المقارن ) 22ملحق رقم (  .22
  درجات تالمیذ عینة البحث في استنتاج األفكار وتلخیصها في االختبار البعدي ) 23ملحق رقم (  .23
درجــات تالمیـذ عینــة البحـث فــي توظیـف األفكـار فــى موضـوع التعبیــر فـي االختبــار  ) 24ملحـق رقـم (  .24

  البعدي
بداء الرأى في االختبار البعديدرجات تالمیذ عینة البحث في  ) 25ملحق رقم (  .25   التقویم وإ

                                     
   . المالحــــق لدى الباحث  
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