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ملخص: 
اإىل الك�سف عن مهارات التعبري الكتابي يف كتب القراءة العربية ـفي  هدفت الدرا�سة 
الدرا�سة، حّلل  اأهداف  الها�سمية، ولتحقيق  الأ�سا�سية يف اململكة الأردنية  �سفوف املرحلة 
الباحث حمتوى كتـب القـراءة العـربية، وبعد حتقق الباحث من �سدق الأداة وثباتها، ا�ستخدم 
النموذج املعّد لغر�ص حتليل الكتب عينة الدرا�سة، ومن ثم ر�سد النتائج يف جداول وفق 

اأ�سئلة الدرا�سة االآتية ومناق�ستها: 
ل�سفوف  ● العربية  القراءة  كتب  يف  املوجودة  الكتابي  التعبري  مهارات  ما  اأوالً- 

املرحلة الأ�سا�سية: ال�سابع، والثامن، والتا�سع الأ�سا�سية؟.
مو�سوع  ● املرحلة  �سفوف  بني  الكتابي  التعبري  مهارات  تتوزع  كيف  ثانياً- 

الدرا�سة؟.
ثالثاً- ما درجة مالءمة مهارات التعبري الكتابي لكل �سف من �سفوف املرحلة  ●

الدرا�سية مو�سوع الدرا�سة؟. 
اأظهرت نتائج الدرا�سة تطوراً يف هذه املهارات ون�سب توزيعها يف كل �سف، ولوحظ 
الثامن عنها يف ال�سف  النظر يف ن�سبة وجودها وارتفاعها يف ال�سف  تطورها من خالل 
مدى  اأي�سا  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  الثامن،  ال�سف  يف  عنها  التا�سع  ال�سف  ويف  ال�سابع، 
مالءمة مهارات التعبري الكتابي لكل �سف من �سفوف عينة الدرا�سة، ففي ال�سف ال�سابع 
انخف�ست درجة وجود مهارات التعبري الكتابي عنها يف ال�سف الثامن مراعاة للنمو العقلي 

لهذه املرحلة، و يالحظ ارتفاعها يف ال�سف التا�سع عنها يف ال�سف الثامن.
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Composition Skills in the Arabic Reading Textbooks 
for the Basic Stage In Jordan 

Abstract: 

This study aimed at investigating the composition skills in the Arabic 
reading Textbooks in the grades 7th, 8th, and 9th in Jordan. The study tried to 
answer the following questions: 

First: To what extent do the Arabic reading textbooks of grades 7th ,8th 
and 9th include compositions skills?.

Second: How are the composition skills distributed between the grades 
7th, 8th, and 9th?

Third: To what extent are the composition skills suitable for each grade? 
To achieve the aims of the study the researcher investigated the reliability 

and the validity of the instrument, and then analyzed the content of a sample 
of the reading textbooks of grades 7th, 8th and 9th,using the form prepared for 
analysis and then put the result in tables.

The results of the study showed a development in these skills and their 
distribution in the different classes and it was noticed that these skills 
increased from one class to another.This is noticed through the increase in 
the 8th grade more than the 7th grade and in the 9th grade more than the 8th 

grade.
This development in the skills from one class to another go with the 

school stage to each grade in the stage.The study results showed also the 
suitability of the writing skills to each class.
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خلفية الدراسة: 
تعد اللغة من املظاهر الجتماعية والنف�سية يف حياة الإن�سان، فهي الو�سيلة الأ�سا�سية 
يف التوا�سل بني اأبناء الإن�سانية، فمن خاللها يعربون عن اأنف�سهم واأمانيهم وطموحاتهم 
وعن م�ساعرهم وعن اأدبهم وثقافتهم.واللغة و�سيلة ات�سال مهمة، يف خمتلف جوانب احلياة، 

ويتم هذا الت�سال عن طريق مهارات اللغة: التحدث، وال�ستماع، والقراءة، والكتابة.
املا�سي،  على  نطل  فباللغة  وثقافتها،  ال�سعوب  لتاريخ  وال�سجّل  الفكر،  وعاء  واللغة 
الإن�سان يف  ن�ساط  التاأثري على  اأهمية يف  للغة  اأن  الدرا�سات  امل�ستقبل، وتوؤكد  ون�ست�رسف 
حياته، وتكمن اأهميتها يف نقل املعارف والأفكار ويف التعبري عن حالة املجتمع، فاللغة 
كائن حي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالو�سط الذي تعي�ص فيه، فاإذا ارتقى املجتمع ارتقت لغته، 

واللغة ظاهرة نف�سية اجتماعية تنمو وتن�سط يف الو�سط الذي تتفاعل فيه.
وللكتابة اأهمية اجتماعية مهّمة منها: تدوين املعارف والعلوم، وحفظ الأعمال العامة 
واخلا�سة، وتتجلى هذه الأهمية يف حفظ الرتاث الب�رسي، وربط منجزات ال�سعوب حا�رسها 
مبا�سيها، وتتاأكد هذه الأهمية مبكانتها العملية الأدائية لدى اأ�سحاب املواهب يف الكتابة 
فيحقق  الإبداعي،  والتعبري  الوظيفي،  التعبري  ببعديه:  التعبري  اأهداف  التحريرية من خالل 
والتعبري  العملية،  حياتهم  �سوؤون  ق�ساء  يف  ببع�ص  بع�سهم  النا�ص  ربط  الوظيفي  التعبري 
الإبداعي يعتمد عليه يف التعبري عن الأفكار وامل�ساعر واخلواطر ونقلها اإىل الآخرين )املري، 

2002؛ اأبو نوارة، 2005( .
وتعد الكتابة واحدة من املهارات املهمة للغة، حيث تنق�سم اللغة يف مهارات التوا�سل 
نقاًل  الآخرين  اإىل  اأفكاره  ينقل  فالإن�سان  ال�سفوي،  والتعبري  الكتابي  التعبري  ق�سمني:  اإىل 
الكتابية يف  املهارات  اأهمية  وتتجلى  الكتابة،  اأو عن طريق  امل�سافهة،  عن طريق  مبا�رساً 
قدرتها على تطوير التفاعل بني اأبناء املجتمع وبني الر�سالة الكتابية املر�سلة يف جمالت 
اليومي،  ون�ساطه  الإن�سان  حياة  يف  مهمًا  جانبًا  الكتابة  حتتل  وبهذا  املختلفة،  احلياة 
فالإن�سان يوظف جزاءاً كبرياً من ن�ساطه اإما ناقاًل لأفكاره كتابًة، واإما قارئًا ملا هو مكتوب 

)العثمان، 1999؛ حجاب، 2000( .

الكتابة واملهارات الكتابية: 
النهائية  املح�سلة  وهي  والأفكار،  اخلواطر  عن  والف�ساح  الإبانة  هي  والكتابة 
الإبالغ  اللغة هما:  الكتابة حتقق وظيفتني من وظائف  اأن  يعني  املتعلم، وهذا  تعلمه  ملا 
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اإىل اجتاهني هما: اجتاه الت�سال، وهو ما  الكتابة  اأن يتجه تعليم  والتفكري، وهنا ينبغي 
يطلق عليه الآن، الجتاه الوظيفي، واجتاه ت�سهيل عملية التفكري والتعبري عنه، وهو ما يطلق 

عليه التعبري الكتابي )اخلطيب، 2003( .
وتنبع اأهمية الكتابة من اأهمية الإطار العام للغة؛ فاللغة و�سيلة من و�سائل الت�سال 
والتوا�سل فهمًا واإفهامًا، واللغة هي اأداة الفكر، فاللغة مراآة الفكر، وحتى تتاح لنا القدرة 
على التعبري، ل بد اأن تتاح لنا القدرة على الفهم وال�ستيعاب، واأداة لفهم امل�سموع واملقروء.

فالهدف من تعليم اللغة العربية يف املح�سلة النهائية، هو متكني الطالب من اإن�ساء املقالت، 
وكتابة الر�سائل، وتدوين الأفكار واخلواطر باأ�سلوب فني و�سحيح من خالل: حتديد الفكرة 
دقة  من  ويزيد  ببع�ص،  بع�سها  الفقرات  وربط  �سليم،  ب�سكل  اجلملة  وبناء  وا�ستق�سائها، 
الكتابة: ا�ستخدام الأمناط اللغوية املختلفة، وا�ستخدام ال�سور الفنية اجلميلة، وال�ست�سهاد 
من امل�سادر اللغوية ذات ال�سلة مثل: القراآن الكرمي واحلديث ال�رسيف وال�سعر والنرث واحلكم 
والأمثال، وا�ستخدام عالمات الرتقيم املختلفة، مما يزيد من تي�سري التفاعل مع املو�سوع 

املكتوب )البجة، 1999؛ اخلطيب، 2003؛ ال�سميلي، 2002( .
ويظهر  الإن�سان،  حياة  يف  كبرية  اأهمية  والكتابي  ال�سفوي  بنوعيه:  التعبري  ويحتل 
ال�ستغناء  ميكن  ل  لذا  املختلفة،  احلياة  جمالت  يف  جمتمعه  اأبناء  مع  تفاعله  خالل  من 
عنه حلاجة الإن�سان املتجددة له؛ فالتعبري مظهر من مظاهر الن�ساط الإن�ساين بكل �سوره، 
عا�سور  2003؛  واآخرون،  لهادي  )عبدا  واأحا�سي�سه  واآرائه، وخرباته،  لأفكاره  ترجمة  وهو 
اللغوية  املادة  اإعادة �سياغة  القدرة على  الكتابي:  بالتعبري  .ويق�سد  احلوامدة، 2005(  و 
)القا�سم،  ال�سلة  ذات  املختلفة  للموؤثرات  ا�ستجابة  عر�ص،  وح�سن  ودقة  وو�سوح،  بطالقة 

200؛ اخلوالدة، 2001؛ اخلطيب، 2003؛ عا�سور واحلوامدة، 2009( .
مبا  للغة،  كافيًا  تعري�سًا  الفرد  تعري�ص  من  بد  ل  الكتابي  التعبري  مهارات  ولإتقان 
الطالب مع هذه املهارات  ات�سع جمال تفاعل  يتنا�سب وم�ستوى ن�سجه وا�ستعداده، فكلما 
تعلمها واأتقنها، حيث تتج�سد يف عملية التفكري الكتابية، فيتم بالكتابة التفاعل بني الكاتب 
التي  الآلية  اأهمية  تت�سح  وهنا  اإي�سالها،  يف  الكاتب  يرغب  التي  الر�سالة  وبني  جهة،  من 
تو�سل الر�سالة املكتوبة من مقالة، وق�سيدة، ومتثيلية، وبني الآليات امل�ساعدة من النحو 
وال�رسف وقواعد الهجاء والبالغة والرتاكيب اللغوية، واخليال والإدراك والتخطيط والإخراج 

)اخلطيب، 2003؛ �سبيالت، 2006( .
الكتابة والتعبري الكتابي: 

الكتابية  الرموز  من  نظامًا  ت�ستخدم  هادفة  عمليات  ذي  بن�ساط  تتج�سد  والكتابة 
للتفكري والت�سال، وهي مرتبطة بالتفكري؛ وتوليد الأفكار وتنظيمها، ثم كتابة املو�سوع 
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ومن ثم عملية التنقيح واملراجعة، ويف هذه املرحلة عالقات تبادلية بني التفكري والكتابة، 
وتعد الكتابة عن�رساً اأ�سا�سيًا من عنا�رس الثقافة، و�رسورة اجتماعية لنقل الأفكار والتعبري 
عنها، والوقوف على اأفكار الآخرين والإملام بها، بل حتتل الكتابة املركز الأعلى يف هرم 
الب�رس  اللغوية، فاللغة و�سيلة من و�سائل الت�سال والتوا�سل بني بني  املهارات والقدرات 
فهمًا واإفهامًا، وهي اأداة الفكر، فنحن نفكر باللغة، والتعبري هو اأداتنا لهذا التوا�سل، فالتعبري 
الكتابي مزيج من القدرات واخلطوات التي يجب اأن يقوم بها الطالب، للخروج مبو�سوعه من 
حلظة تفكريه باملو�سوع، والتخطيط له ومراجعته اإىل كتابته يف ال�سورة النهائية، كما اأنه 
يقوم على البتكار والإبداع يف بع�ص عملياتــــه )ال�سو�ص، 2003( ، وبهذا يكون قيا�س 

ح�سن التعبري وجودة االأداء مبا ياأتي: 
الأ�سياء  ♦ فتكون  نف�سي،  ودافع  اإح�سا�ص وجتربة  عن  التعبري حيًا �سادراً  يكون  اأن 

املعرب عنها مت�سلة بحياتهم، ومثرية ل�سوقهم، ونابعة من نفو�سهم.
يف  ♦ عنها  يتحدثون  التي  الأفكار  و�سوح  خالل  من  وا�سحًا،  التعبري  يكون  اأن 

اأذهانهم، ثم ترتيبها ب�سكل ت�سل�سلي منطقي مت�سل، واأن تكون بعيدة عن الهذر غري النافع.
اأن يتميز التعبري بالنطالق واحلرية، والبعد عن التكلف، والت�سنع فال يفر�ص على  ♦

الطلبة عبارات معينة، ول يقيدون باأداء خا�ص.
اأو عبارة  ♦ التعبري دقة القتبا�ص وال�ست�سهاد، عند ال�ستعانة بفكرة  اأن يراعى يف 

ماأثورة اأو غري ذلك )اخلوالدة، 2001( .

األهداف العامة لتعليم الكتابة يف املرحلة األساسية: 
يهدف تعليم التعبري يف هذه املرحلة الدرا�سية اإىل: 

تنمية قدرة الطالب على التعبري ال�سليم عن م�ساعره واأفكاره وحاجاته.. 1
عر�سها، . 2 وح�سن  العنا�رس،  ت�سل�سل  حيث  من  املنظم  التفكري  على  القدرة  اإك�ساب 

وربط بع�سها ببع�ص.
القدرة على القتبا�ص، وجمع املعلومات وتوظيفها يف �سياقها املنا�سب.. 3
احلر�ص على خلو التعبري من الأخطاء اللغوية والنحوية والإمالئية.. 4
وح�سن . 5 الآخرين،  اآراء  وتقبل  الإن�سات،  كح�سن  للحوار،  الرئي�سة  الآداب  معاودة 

عر�ص الراأي خا�سة بالتعبري ال�سفوي.
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كتابة بع�ص الفنون التعبريية، الوظيفي منها والإبداعي، مراعيًا الأ�س�ص الفنية لكل . 6
منها.

ومراعاة . 7 الِفَقر،  نظام  واتباع  اخلط،  و�سوح  من  الكتابي،  التعبري  مهارات  اإتقان 
الهوام�ص، وعالمات الرتقيم.

تنمية القدرة على بناء املو�سوع، من اختيار العنوان، وانتقاء املفردات، وت�سل�سل . 8
الأفكار، وح�سن البتداء واخلتام.

تنمية املهارات ال�رسورية للتعبري ال�سفهي، كالرجتال، والثقة بالنف�ص، والطالقة، . 9
ومتثيل املعنى، واإبراز املواهب والقدرات التعبريية )دليل املعلم، 2007( .

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
الكتابة ممثلة مبهارات التعبري الكتابي، من اأهم املهارات اللغوية التي حتر�ص مناهج 
والأ�سا�سية،  املهمة  املهارات  اإحدى  باعتبارها  الطلبة،  لدى  تنميتها  على  العربية  اللغة 
واأغلب الطلبة املتخرجني من املدار�ص واجلامعات ل يكتبون كما ينبغي، فهم كثريو اخلطاأ 
يف الكتابات الإمالئية والنحوية، ول ي�ستخدمون عالمات الرتقيم، ول جتري اأفكارهم على 

نحو مت�سل�سل )املو�سى، 2003( .
ومن خالل عمل الباحث يف جمال تدري�ص اللغة العربية، وتدري�ص اأ�ساليب تدري�ص اللغة 
العربية، لحظ اأنه ل توجد طريقة وا�سحة يف كتب اللغة العربية تعمل على تنمية مهارات 
التعبري الكتابي لدى الطالب، وهذا الأمر انعك�ص �سلبًا على كتاباتهم التعبريية، فلوحظ كرثة 
اأفكارهم وعدم ترابطها، وجعلهم يغفلون  اأثر على  النحو والإمالء، مما  الطالب يف  اأخطاء 
الطلبة يف  اإىل �سعف  اأ�سارت  التي  والبحوث  الدرا�سات  الرتقيم، وهناك كثري من  عالمات 
التعبري ومهارات التعبري الكتابي منها: درا�سة القا�سم )2000( ، ودرا�سة ن�رس )1995( ، 

ودرا�سة عمار )2002( .
الأ�سا�سية  املرحلة  يف  الكتابي  التعبري  مهارات  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  وتهدف 
كل  يف  الكتابي  التعبري  مهارات  معرفة  لأن  ؛  والتا�سع(  والثامن،  )ال�سابع،  لل�سفوف: 
الكتابي تعد  التعبري  اإن معرفة مهارات  اإذ  اأهداًفا تعليمية وتربوية متعددة،  مرحلة حتقق 
اأمراً مهمًا للقائمني واملعنيني بالعملية الرتبوية، كوا�سعي املناهج، وخمططيها، وموؤلفي 
الكتب املدر�سية و غريها.ولأهمية هذا املو�سوع، جاءت هذه الدرا�سة ملعرفة تطور مهارات 
التعبري الكتابي يف كتب القراءة العربية ومهاراتها للمرحلة املتو�سطة يف اململكة الأردنية 

الها�سمية.
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القراءة العربية  الدرا�سة يف معرفة مهارات التعبري الكتابي يف كتب  وتتحدد م�سكلة 
عن  باالإجابة  وذلك  والتا�سع،  والثامن،  ال�سابع،  الأ�سا�سية:  الدرا�سية  املرحلة  ل�سفوف 

االأ�سئلة االآتية: 
ومهاراتها  ● العربية  القراءة  كتب  املوجودة يف  الكتابي  التعبري  ما مهارات  اأوًل- 

ل�سفوف املرحلة الدرا�سية ال�سا�سية ال�سابع، والثامن، والتا�سع؟ 
ثانيًا- كيف تتوزع مهارات التعبري الكتابي بني �سفوف املرحلة مو�سوع الدرا�سة؟  ●
ثالثًا- ما درجة مالءمة مهارات التعبري الكتابي لكل �سف من �سفوف املرحلة  ●

الدرا�سية مو�سوع الدرا�سة؟ 

أهمية الدراسة: 
وتنمية  تعليمه  و�رسورة  التعبري  بتدري�ص  الهتمام  اإطار  يف  الدرا�سة  هذه  تاأتي 
اأنها  اأهمية،  الدرا�سة  هذه  يك�سب  ومما  التعليم،  مراحل  من  مرحلة  لكل  الالزمة  مهاراته 
الكتابي  التعبري  مهارات  تنمية  نحو  تدري�سهم  لتوجيه  املعلمني  باإعداد  املعنيني  تفيد  قد 
العربية  اللغة  كتب  يف  الكتابي  التعبري  مهارات  معرفة  اإىل  تهدف  كونها  وكذلك  الالزمة، 
ومهاراتها، ل�سفوف هذه املرحلة، وتربز اأهميتها اأي�سا من اأهمية مو�سوعها، اإذ اإن التعبري 
الكتابي اجليد ُيعد هدفًا ن�سعى لتحقيقه، ول يتحقق هذا الهدف اإل عن طريق اإك�ساب الطلبة 
مهارات التعبري الكتابي، وتطبيقها يف كتاباتهم التعبريية؛ لأنها ل تلقى عناية كافية يف 

املراحل التعليمية املختلفة.
امل�ساهمة يف حتديد  نتائجها،  ها حتاول من خالل  اأنَّ الدرا�سة يف  اأهمية هذه  وتربز 
الدرا�سة،  عينة  الدرا�سية  املرحلة  �سفوف  كتب  يف  الكتابي  التعبري  مهارات  وجود  درجة 
اأن ت�سري اإىل النتائج الإيجابية التي قد ت�ساهم يف توجيه جهود  وينتظر من هذه الدرا�سة 
معلمي اللغة العربية، على نحو اأكرث فاعلية يف ا�ستخدام وتقومي مهارات التعبري الكتابي، 
وكذلك فاإن هذه الدرا�سة رمبا ت�ساعد املعلمني، واملربني، ووا�سعي املناهج الدرا�سية ملادة 
اللغة العربية، لالأخذ بعني العتبار اأهمية ا�ستخدام مهارات التعبري الكتابي، لينعك�ص ذلك 

على م�ستوى الطلبة يف التعبري، وتنمية مهارات التعبري الكتابي لديهم.

حمددات الدراسة: 
الدرا�سية  املرحلة  ل�سفوف  ومهاراتها  العربية  القراءة  كتب  على  الدرا�سة  اقت�رست 
النتائج  تعميم  من  يحد  مما  الأردن،  يف  والتا�سع(  والثامن،  )ال�سابع،  لل�سفوف  الأ�سا�سية 
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لتحقيق  تطويرها  التي مت  ال�ستبانة  واحدة هي  اأداة  على  واقت�سارها  الكتب،  هذه  خارج 
غر�ص الدرا�سة. 

التعريفات اإلجرائية: 

املهارة: هي اأداة للقيام بعملية معينة بدرجة من ال�رسعة والإتقان معًا، والقت�ساد  ◄
يف الوقت واجلهد املبذولني، مع مراعاة ان�سجام املهارة مع املو�سوع املخ�س�ص للدرا�سة.

الفرد  ◄ بني  الت�سال  و�سيلة  به  ويق�سد  التعبري،  اأمناط  اأحد  هو  الكتابي:  التعبري 
مما  عديدة،  اإليه  احلاجة  و�سور  واملكانية،  الزمنية  امل�سافات  عنهم  تف�سله  ممن  وغريه، 
والتدريب  املمار�سة  نتيجة  الكتابية  املهارات  من  جمموعة  التالميذ  امتالك  على  ي�ساعد 
وهي )ا�ستخدام الطالب املفردات اللغوية، وتركيب اجلملة ب�سكلها ال�سحيح، وكتابة الفقرة، 
و�سحة  الإمالئي،  ال�سبط  و�سالمة  النحوي،  ال�سبط  و�سحة  املنا�سبة،  الرتقيم  وعالمات 

ا�ستخدام اأدوات الربط، و�سحة توظيف البيان والبالغة( .
القراءة يف  ◄ مادة  لتدري�ص  املقررة  الكتب  هي  ومهاراتها:  العربية  القراءة  كتب 

اململكة الأردنية الها�سمية للمرحلة الأ�سا�سية وهي: كتاب القراءة العربية ومهاراتها لل�سف 
ال�سابع، وكتاب القراءة العربية ومهاراتها لل�سف الثامن، وكتاب القراءة العربية ومهاراتها 

لل�سف التا�سع

 الدراسات السابقة: 

يت�سمن هذا اجلزء الدرا�سات التي اطلع عليها الباحث يف جمال التعبري الكتابي، 
وذلك لال�ستفادة منها يف الدرا�سة احلالية ومنها: 

اأجرت املال واملطاوعة )1997( درا�سة ملجموعة من العوامل التي تعوق تعليم مهارات 
مهارات  تنمية  تعوق  التي  العوامل  تعرف  هدفت  الإعدادية،  املرحلة  يف  الإبداعي  التعبري 
التعبري الكتابي الإبداعي لدى تالميذ املرحلة الإعدادية مبدار�ص دولة قطر، ولتحقيق هذا 
من  عينة  على  ال�ستبانة  وطبقت  حماور،  ثالثة  �سملت  ا�ستبانة  الباحثتان  اأعدت  الغر�ص 
واإناثًا( باملرحلة الإعدادية مبدار�ص دولة قطر، كما  معلمي وموجهي اللغة العربية ذكوراً 
ال�سفوف  لتالميذ  الإبداعي  التعبري  كتابات  ت�سحيح  من  عينة  بفح�ص  الباحثتان  قامت 
على  العينة  اأفراد  بني  اتفاق  وجود  عن  النتائج  ك�سفت  وقد  الإعدادية،  باملرحلة  الثالثة 
التدري�ص، والإدارة  اأن املحاور الثالثة التي �سملتها ال�ستبانة: )املنهج املدر�سي، وطريقة 
املدر�سية( تعد من اأهم معوقات تعليم مهارات التعبري الكتابي الإبداعي باملرحلة الإعدادية، 
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كما اأو�سحت الدرا�سة اأن عملية تقومي مو�سوعات التعبري الكتابي الإبداعي لتالميذ املرحلة 
الإعدادية، ل حتقق الهدف منها، وذلك لعدم وجود اأهداف وا�سحة وحمددة ملهارات الكتابة 
ملا  املعلم  تر�سد  الإعدادية،  املرحلة  تلميذ  لدى  تنمي  اأن  ينبغي  التي  الإبداعية  التعبريية 

ينبغي اأن يحققه من اأهداف يف در�ص التعبري كما يف فنون اللغة الأخرى.
اأجرى الدراو�سة )1998( درا�سة هدفت اإىل حت�سني املهارات الكتابية يف خط الرقعة 
لدى عينة من طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف مديرية تربية اإربد الثانية، وتكون جمتمع 
الدرا�سة من طالب وطالبات ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي، يف املدار�ص احلكومية التابعة ملديرية 
عددهم  والبالغ   1998  /1997 الدرا�سي  للعام  الثانية  اإربد  منطقة  يف  والتعليم  الرتبية 
على  موزعني  وطالبة  طالبًا   )120( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  وطالبة  طالبًا   )3303(
اأفراد  اإىل جمموعتني: جمموعة جتريبية وجمموعة �سابطة، وبلغ عدد  وُق�سموا  مدر�ستني، 
كل منها )160( طالبًا وطالبة.واأ�سفرت الدرا�سة عن النتائج الآتية: وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( بني متو�سطات اأداء اأفراد املجموعة التجريبية 
على الختبار القبلي، واأدائهم على الختبار البعدي ول�سالح الختبار البعدي، كما اأظهرت 
النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائيًا بني متو�سط اأداء الذكور ومتو�سط اأداء الإناث على 
الكتابية )قواعد اخلط، املظهر  اإتقان املهارة  الإناث يف درجة  البعدي، ول�سالح  الختبار 
الكتابي العام( يف خط الرقعة، كل على انفراد.و اأي�سًا وجود فروق ذات دللة اإح�سائيًا عند 
م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( بني متو�سطات اأداء اأفراد املجموعة التجريبية، مقارنة باأداء 
اأفراد املجموعة ال�سابطة، على الختبار البعدي، ول�سالح املجموعة التجريبية يف درجة 
اإتقان املهارة الكتابية: )قواعد اخلط، املظهر الكتابي العام( يف خط الرقعة، كٌل على انفراد.و 
اأي�سًا وجود فروق ذات دللة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( بني متو�سطات اأداء 
اأفراد املجموعة ال�سابطة على الختبار القبلي واأدائهم على الختبار البعدي، درجة اإتقان 

املهارة الكتابية: )قواعد اخلط، املظهر الكتابي العام( يف خط الرقعة، كٌل على انفراد.
واأجرت اأبو رزق )1999( درا�سة بعنوان: »اأثر برنامج مقرتح لتنمية التعبري الكتابي 
يف اللغة العربية لدى طلبة ال�سف العا�رس الأ�سا�سي يف الأردن«، وهدفت هذه الدرا�سة اإىل 
العا�رس  الكتابي لدى طلبة ال�سف  التعبري  اأثر تطبيق برنامج مقرتح لتنمية مهارة  معرفة 
الدرا�سة من )140(  التقليدية، وتكونت عينة  التدري�ص وفقًا للطريقة  الأ�سا�سي مقارنة مع 
طالبًا وطالبة يف ال�سف العا�رس الأ�سا�سي، يف مدر�ستني تابعتني ملديرية الرتبية والتعليم 
لعمان الكربى الأوىل مبحافظة العا�سمة، وحاولت الدرا�سة الإجابة عن ال�سوؤالني الآتيني: 
الأ�سا�سي  العا�رس  ال�سف  طلبة  لدى  الكتابي  التعبري  مهارة  لتنمية  مقرتح  برنامج  اأثر  ما 
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اأثر الربنامج املقرتح باختالف اجلن�ص؟ وتو�سلت الدرا�سة اإىل ما  يف الأردن؟ هل يختلف 
ياأتي: وجود فرق يف املتو�سطني البعديني املعدلني ي�ساوي )1.36( له دللة اإح�سائية عند 
م�ستوى الدللة )p˂0.004=a( بني املجموعة ال�سابطة التي در�ست وفقًا للطريقة التقليدية، 
واملجموعة التجريبية التي در�ست وفقًا للربنامج املقرتح، وذلك ل�سالح الربنامج املقرتح.
كما قام العثمان )1999( باإجراء درا�سة بعنوان »مدى امتالك طلبة ال�سف العا�رس 
الأ�سا�سي ملهارات التعبري الكتابي يف مديرية الرتبية والتعليم لق�سبة املفرق«، هدفت اإىل 
املدار�ص  الكتابي يف  التعبري  الأ�سا�سي ملهارات  العا�رس  ال�سف  امتالك طلبة  تق�سي مدى 
ال�سف  الدرا�سة من طلبة  الرتبية والتعليم لق�سبة املفرق، وتكون جمتمع  التابعة ملديرية 
العا�رس الأ�سا�سي كافة، ذكوراً واإناثًا يف املدار�ص التابعة ملديرية الرتبية والتعليم لق�سبة 
املفرق والبالغ عددها )3361( طالبًا وطالبة، وقام الباحث باإعداد قائمة مبهارات التعبري 
الكتابي، تكونت من )16( مهارة موزعة ح�سب ال�سكل وامل�سمون، واأعد قائمة احتوت على 
)10( موا�سيع اإن�سائية مت اختيار )3( منها، ح�سب ما يراه معلمو هذا ال�سف منا�سبًا مل�ستوى 
الطلبة، واأظهرت النتائج وجود تدٍن يف مدى امتالك طلبة ال�سف العا�رس الأ�سا�سي ملهارات 

التعبري الكتابي، وعدم وجود اختالف يف اأداء الطلبة باختالف املجال.
تنمية  يف  حديثة  مداخل  ا�ستخدام  »فعالية  بعنوان  درا�سة   )2000( قا�سم  واأجرى 
الأ�سا�سي«، هدفت  التعليم  الثانية من مرحلة  احللقة  لدى تالميذ  الكتابي  التعبري  مهارات 
الكتابي احلديثة يف تنمية  التعبري  ا�ستخدام بع�ص مداخل تدري�ص  التحقق من فعالية  اإىل 
مهاراته لدى تالميذ ال�سف ال�ساد�ص من مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف م�رس، ولتحقيق هدف 
د الباحث مهارات التعبري الكتابي الوظيفي وجمالته املنا�سبة لتالميذ ال�سف  الدرا�سة حدَّ
اأعّد برناجمًا لتنمية بع�ص هذه املهارات لدى  الأ�سا�سي، كما  التعليم  ال�ساد�ص من مرحلة 
هوؤلء التالميذ من خالل مدخل: التعليم التعاوين، وحل امل�سكالت، والتعلم لالإتقان.اختار 
الباحث ثالث جمموعات من تالميذ ال�سف حمل الدرا�سة لتطبيق الختبار القبلي، ثم جتريب 
الربنامج وحتليل بيانات التجريب اإح�سائيًا.وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج 
من اأهمها: فعالية مدخل التعليم التعاوين يف تنمية مهارات التعبري الكتابي الوظيفي لدى 

تالميذ ال�سف ال�ساد�ص من مرحلة التعليم الأ�سا�سي.
كما اأجرت اخلوالدة )2001( درا�سة بعنوان »فاعلية ا�ستخدام منوذج مراحل عمليات 
الكتابة يف تعّلم مهارة التعبري الكتابي لدى طلبة ال�سف العا�رس الأ�سا�سي«، وهدفت هذه 
الدرا�سة اإىل قيا�ص فاعلية ا�ستخدام منوذج مراحل عمليات الكتابة يف تعّلم مهارة التعبري 
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الكتابي لدى طلبة ال�سف العا�رس الأ�سا�سي يف الأردن مقارنة بالطريقة التقليدية املتبعة 
فاعلية  ما  الآتيني:  ال�سوؤالني  عن  الإجابة  الدرا�سة  وحاولت  الكتابي،  التعبري  تدري�ص  يف 
ا�ستخدام منوذج مراحل عمليات الكتابة يف تعلم مهارة التعبري الكتابي؟ هل يوجد فرق يف 
فاعلية النموذج تعزى اإىل جن�ص الطالب؟ وتكونت عينة الدرا�سة من )100( طالبًا وطالبة 
يف ال�سف العا�رس الأ�سا�سي، واأظهرت نتائج التحليل الإح�سائية اأن طريقة تدري�ص التعبري 
الأ�سا�سي،  العا�رس  ال�سف  طلبة  لدى  الكتابة  عمليات  مراحل  منوذج  با�ستخدام  الكتابي 
كانت ذات اأثر، مقارنة مع طريقة التدري�ص التقليدية، واأ�سارت النتائج اإىل وجود فرق بني 
املتو�سطني البعديني ي�ساوي )2.38( وذلك ل�سالح املجموعة التجريبية التي در�ست التعبري 

الكتابي وفقًا لنموذج مراحل عمليات الكتابة.
وموؤهالتهم  املعلمني  خربة  »اأثر  بعنوان:  درا�سة  باإجراء   )2002( املري  قام  كما 
على قدرة طلبتهم الكتابية يف ال�سف الثالث الإعدادي يف دولة قطر«، هدفت اإىل التعرف 
التعبري  قطر ملهارات  دولة  مدار�ص  الإعدادي يف  الثالث  ال�سف  امتالك طالب  درجة  على 
هذه  حاولت  املهارات.وقد  لتلك  امتالكهم  مدى  على  وموؤهله  املعلم  خربة  واأثر  الكتابي، 
الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: ما درجة امتالك طلبة ال�سف الثالث الإعدادي ملهارات 
التعبري الكتابي؟ ما اأثر خربة املعلم يف درجة امتالك طلبته ملهارات التعبري الكتابي؟ ما 
اأثر موؤهل املعلم يف درجة امتالك طلبته ملهارات التعبري الكتابي؟ وتكون جمتمع الدرا�سة 
من معلمي ال�سف الثالث الإعدادي جميعهم يف املدار�ص احلكومية يف دولة قطر و )545( 
اإح�سائية )a = 0.05( بني  اأنه: ل يوجد فرق ذو دللة  اإىل  طالبًا.واأ�سارت نتائج الدرا�سة 
الكتابي  التعبري  ملهارات  امتالكهم  يف  الإعدادي  الثالث  ال�سف  طلبة  عالمات  متو�سطات 
تعزى خلربة املعلم.ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية )a = 0.05( بني متو�سطات عالمات 

طلبة ال�سف الثالث الإعدادي يف امتالكهم ملهارات التعبري الكتابي تعزى ملوؤهل املعلم.
مهارات  لتنمية  مقرتح  برنامج  »بناء  بعنوان  درا�سة   )2003( اخلماي�سة  واأجرى 
التعبري الكتابي لدى طلبة ال�سف ال�ساد�ص الأ�سا�سي يف املدار�ص العامة يف الأردن«، هدفت 
الدرا�سة اإىل بناء برنامج تعليمي مقرتح لتنمية مهارات التعبري الكتابي لدى طلبة ال�سف 
ال�ساد�ص الأ�سا�سي يف مديرية تربية الكورة، وقد حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة 
الآتية: ما مدى امتالك طلبة ال�سف ال�ساد�ص الأ�سا�سي ملهارات التعبري الكتابي يف املدار�ص 
العامة يف الأردن؟ هل هناك اختالف يف القدرة على التعبري الكتابي لطلبة ال�سف ال�ساد�ص 
طالبًا   )122( التجريبية  الدرا�سة  عينة  �سملت  وقد  واجلن�ص؟  للربنامج،  يعزى  الأ�سا�سي 
وطالبة يف ال�سف ال�ساد�ص الأ�سا�سي منهم )60( طالبًا، و )62( طالبة، وقد اأظهرت نتائج 
الدرا�سة وجود انخفا�ص يف مدى امتالك طلبة ال�سف ال�ساد�ص الأ�سا�سي ملهارات التعبري 
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وتو�سلت  فقط،   )62.3( الختبار  على  الطلبة  لأداء  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  الكتابي، حيث 
النتائج اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )a = 0.05( يف اأداء الطلبة يف 
التعبري الكتابي يف اللغة العربية تعزى ملتغري املجموعة، اإذ كانت الفروق ل�سالح املجموعة 
التجريبية حل�سولها على متو�سط اأعلى من املجموعة ال�سابطة، اإل اأنها مل ت�سل اإىل املعيار 

)80%( املعتمد يف هذه الدرا�سة.
كما اأجرت �سبيالت )2006( درا�سة بعنوان »فاعلية برنامج مقرتح يف تنمية بع�ص 
فاعلية  تق�سي  اإىل  الدرا�سة  هدفت  الثانوي«،  الأول  ال�سف  طالبات  لدى  الكتابة  مهارات 
برنامج مقرتح يف تنمية بع�ص مهارات التعبري الكتابي لدى طالبات ال�سف الأول الثانوي 
الأ�سئلة  الإجابة عن  الدرا�سة  الثانية وقد حاولت هذه  لعمان  والتعليم  الرتبية  يف مديرية 
ال�سف  طالبات  لدى  الكتابي  التعبري  مهارات  بع�ص  لتنمية  املقرتح  الربنامج  ما  الآتية: 
الربنامج املقرتح لتنمية  ا�ستخدام  اأثر  الثانية؟ ما  الثانوي يف مديرية تربية عمان  الأول 
بع�ص مهارات التعبري الكتابي يف تنمية هذه املهارات، لدى طالبات ال�سف الأول الثانوي 
يف مديرية عمان الثانية؟ وقد ا�ستملت عينة الدرا�سة على )148( طالبة يف مدر�سة الأمرية 
ب�سمة الثانوية للبنات، ومدر�سة اجلبيهة الثانوية للبنات، وقد �سكلت )77( طالبة املجموعة 
التجريبية و )71( طالبة املجموعة ال�سابطة.وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات 
اإح�سائية عند م�ستوى )a = 0.01( ، يف كل من الختبار الكلي واختبار املهارات  دللة 
الفرعية يف الختبار البعدي مل�سلحة املجموعة التجريبية، وهذا ي�سري اإىل تفوق املجموعة 

التجريبية.
الدرا�سة،  مو�سوع  للمرحلة  الكتابي  التعبري  مهارات  لتحدد  احلالية  الدرا�سة  وتاأتي 
ودرجة ا�ستخدام مهارات التعبري الكتابي يف كل �سفٍّ من �سفوف املرحلة عينة الدرا�سة: 
درجة  لتحديد  اإىل  اأخرى  نظر  وجهة  من  الدرا�سة  وت�سعى   ، والتا�سع(  والثامن،  )ال�سابع، 

مالءمة مهارات التعبري الكتابي لكل �سف من �سفوف املرحلة مو�سوع الدرا�سة.

أداة الدراسة: 
لتحقيق اأغرا�ص هذه الدرا�سة، طور الباحث ت�سنيفًا ملهارات التعبري الكتابي ينا�سب 
ومهاراتها  العربية  القراءة  كتب  حمتوى  )حتليل  الدرا�سة  يف  امل�ستخدمة  البحث  منهجية 
مبهارات  املتعلق  الرتبوي  الأدب  على  الباحث  اطالع  خالل  من  الدرا�سة(  عينة  ال�سفوف 
الكتب  حتليل  تناولت  التي  الدرا�سات  يف  امل�ستخدمة  النماذج  وعلى  الكتابي،  التعبري 

املدر�سية، وبناء عليه طور الباحث اأداة الدرا�سة.
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صدق األداة: 
ر الباحث اأداة الدرا�سة )ت�سنيف مهارات التعبري الكتابي( ك�سف الباحث عن  بعد اأن طوَّ
اآرائهم من  الدرا�سة بتوزيع ع�رسين ن�سخة منها على حمكمني لإبداء  �سدقها خدمة لهدف 
حيث �سدق املحتوى ودرجة انتماء كل فقرة يف الأداة للمجال الذي تندرج حتته.وتكونت 
جلنة التحكيم من اأع�ساء يف خمتلف التخ�س�سات واملوؤهالت العلمية، ممن ي�سغلون مراكز 
الها�سمية.وقد  الأردنية  اململكة  يف  واملدر�سي  اجلامعي  التدري�ص  يف  ويعملون  خمتلفة 
واقرتاحاتهم  ملحوظاتهم  على  وبناًء  ن�سخ،  اأربع  با�ستثناء  املحكمني  من  الن�سخ  ا�سرتدت 
اأجرى الباحث التعديل الالزم على الأداة، وبعد ال�سرت�ساد باآراء املحكمني اأ�سبحت الأداة 
تتكون من ثمان وخم�سني مهارة بدًل من التي تكونت يف �سورتها الأولية من �سبع وخم�سني 
مهارة، موزعة على جمالني رئي�سني هما: جمال ال�سكل ويتكون من ثمان واأربعني مهارة، 

وجمال امل�سمون ويتكون من ع�رس مهارات يف �سياغتها النهائية
ثبات األداة: 

من اأجل احل�سول على حتديد دقيق يف التحليل، اأجرى الباحث ثباتًا للتحليل نف�سه، 
وبعد فرتة عاد الباحث وحلل مرة اأخرى، ووجد اأن هناك مطابقة تامة بني التحليل الأول 
لهم �سلة وعالقة مبا�رسة يف  الباحث ثالثة حمللني ممن  اختار  نف�سه.ثم  للمحلل  والثاين 
تدري�ص املنهاج، وطلب منهم حتليل عينة خمتارة بعد تو�سيح الطريقة املتبعة يف التحليل، 

وقد ُح�سب الثبات ح�سب القانون االآتي بني املحللني: 
عدد الإجابات املتفق عليها 

ن�سبة التفاق = عدد الإجابات املتفق عليها + عدد الإجابات املتفق عليها 
45 ن�سبة التفاق مع املحلل الأول = × %100 = %77.586 45 +13 

50 ن�سبة التفاق مع املحلل الثاين = 
%86.206 = %100 ×

80 + 50
42 ن�سبة التفاق مع املحلل الثالث = 

%72.413 = %100 ×
 16 +42

معدل ن�سبة التفاق = 78.735% وبالتقريب )79%( ، وقد راأى الباحث اأن هذه الن�سبة 
كافية لإجراءات التحليل.
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إجراءات الدراسة: 
حتديد اأهداف الدرا�سة واأ�سئلتها وجمتمع الدرا�سة وعينتها.. 1
تطوير الباحث لنموذج التحليل بالإفادة من الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال.. 2
حتقق الباحث من �سدق الأداة وثباتها.. 3
ا�ستخدام النموذج املعّد لغر�ص حتليل حمتوى الكتب عينة الدرا�سة، ثم ر�سد النتائج . 4

يف جداول ح�سب اأ�سئلة الدرا�سة.
املعاجلة الإح�سائية لبيانات الدرا�سة.. 5
مناق�سة النتائج وتقدمي التو�سيات.. 6

املعاجلة اإلحصائية: 
ا�ستخدم الباحث يف اإجراءات حتليل بيانات الدرا�سة االأ�ساليب االإح�سائية االآتية: 

التكرارات: ا�ستخدمت من اأجل اإح�ساء عدد مهارات الكتابة يف كّل كتاب من كتب . 1
عينة الدرا�سة.

الن�سب املئوية: ا�ستخدمت ملعرفة كيفية توزيع املهارات الكتابية بني كتب القراءة . 2
العربية ومهاراتها للمرحلة عينة الدرا�سة، ومن اأجل معرفة كيفية توزيع مهارات التعبري 

الكتابي يف كتب عينة الدرا�سة.

جمتمع الدراسة وعينتها: 
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع كتب القراءة العربية ومهاراتها لل�سفوف: )ال�سابع، 
والثامن، والتا�سع( يف الأردن.وقد ت�سمنت الكتب �ستة ع�رس مو�سوعًا لل�سف ال�سابع، و �ستة 
ع�رس مو�سوعًا لل�سف الثامن، و �ستة ع�رس مو�سوعًا لل�سف التا�سع، وا�ستملت املو�سوعات 
يف كل �سف على: ن�ص قرائي وعدد من املهارات اللغوية كالتعبري والن�سيد والكتابة والإمالء، 

والتدريبات اللغوية ومهارات كتابية متنوعة.اأما عينة الدرا�سة فهي املجتمع نف�سه.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 
القراءة  ◄ الكتابي املوجودة يف كتب  التعبري  ما مهارات  ال�سوؤال الأول: 

والتا�سع  والثامن،  ال�سابع،  الدرا�سية  املرحلة  ل�سفوف  ومهاراتها  العربية 
االأ�سا�سية؟ 
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متت الإجابة عن هذا ال�سوؤال من خالل مراجعة الأدب الرتبوي والطالع على البحوث 
والدرا�سات املتعلقة مبهارات التعبري الكتابي والرجوع اإىل الإطار العام والنتاجات العامة 
يف  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  املقرر  العربية  اللغة  ملنهاج  التعليم  ملرحلة  واخلا�سة 
الأردن، ل�ستقاق قائمة مبهارات التعبري الكتابي من حيث ال�سكل وامل�سمون والتي تتنا�سب 
وم�ستوى طالب املرحلة التي خ�سعت للدرا�سة، وبناًء عليه فقد ُبنيت قائمة مبهارات التعبري 
العربية  اللغة  )مناهج  الخت�سا�ص  ذوي  من  املحكمني  من  عدد  على  وُعر�ست  الكتابي، 
واأ�ساليب تدري�سها( يف عدد من اجلامعات الأردنية ووزارة الرتبية والتعليم، وقد اختريت 
مهارة  املنا�سبة،  الرتقيم  عالمات  مهارة  ال�سكل،  )مهارة  الآتية:  الكتابي  التعبري  مهارات 
ال�سبط الإمالئي، مهارة ال�سبط النحوي، مهارة علم البالغة، مهارة امل�سمون( .وبعد ذلك 
حلَّل الباحث كتب ال�سفوف الثالثة، م�ستخدمًا بطاقة حتليل حمتوى، واأظهرت نتائج التحليل 
توافر جميع املهارات امل�ستخدمة يف التحليل، ما عدا مهارة )عالمة املماثلة( بن�سبة )%0( .

ال�سوؤال الثاين: كيف تتوزع مهارات التعبري الكتابي بني �سفوف املرحلة  ◄
مو�سوع الدرا�سة؟ 

ا�ستخرج الباحث الن�سبة املئوية لتوزيع املهارات الكتابية بني �سفوف املرحلة عينة 
الدرا�سة كما هو مبني يف اجلداول )1، 2، 3، 4، 5، 6( .

الجدول )1( 
يبين توزيع مهارة الشكل في كتب المرحلة عينة الدراسة )الصفوف السابع، والثامن، والتاسع( 

املهارة
تكرار 

املهارة 
لل�سابع 

الن�سبة 
يف 

ال�سابع

تكرار 
املهارة 
للثامن

الن�سبة 
يف 

الثامن

تكرار 
املهارة 
للتا�سع

الن�سبة 
يف

التا�سع
تق�سيم املو�سوع اإىل فقرات 

14،64%20،0553%14.8269%47والربط بينهما

التنويع يف الكتابة باأكرث من 
10،22%11،9137%12.6141%40اأ�سلوب

تق�سيم املو�سوع اإىل مقدمة 
4،41%4،6516%5،0416%16وعر�ص وخامتة

4،41%4،6516%5،0416%16و�سوح اخلط
و�سع العناوين الرئي�سة 

14،08%15،6951%16،4054%52والفرعية يف اأماكنها

ا�ستخدام اأدوات الربط املنا�سبة 
28،45%30،52103%27،44105%87مثل الواو ولكن 
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املهارة
تكرار 

املهارة 
لل�سابع 

الن�سبة 
يف 

ال�سابع

تكرار 
املهارة 
للثامن

الن�سبة 
يف 

الثامن

تكرار 
املهارة 
للتا�سع

الن�سبة 
يف

التا�سع
بدء الفقرة بعد ترك فراغ 

12،70%3،1946%7،5711%24منا�سب اإىل اليمني

6،62%4،6524%5،9916%19كتابة اجلمل املفتاحية
املحافظة على نظافة الورقة 

4،41%4،6516%5،0416%16و�سكلها

100%100362%100344%317املجموع

ي�سري اجلدول )1( اإىل اأن مهارة ال�سكل يف كتاب ال�سف ال�سابع جاءت: مهارة ا�ستخدام 
 ، بن�سبة )%27،44(  الأوىل حيث تكررت  الواو ولكن، باملرتبة  الربط املنا�سبة مثل  اأدوات 
تليها مهارة تق�سيم املو�سوع اإىل فقرات والربط بينهما بن�سبة بلغت )14، 82%( ، اأما مهارة 
تق�سيم املو�سوع اإىل مقدمة وعر�ص وخامتة، و�سوح اخلط، واملحافظة على النظافة فتكرِّرت 
بن�سبة )5، 04%( .وي�سري اجلدول اإىل اأن مهارة ال�سكل يف كتاب ال�سف الثامن جاءت )مهارة 
ا�ستخدام اأدوات الربط املنا�سبة مثل الواو ولكن( ، باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة )30، 
52 %( ، تلتها مهارة تق�سيم املو�سوع اإىل فقرات والربط بينهما بن�سبة بلغت )20، 05 %( 
.اأما مهارة بدء الفقرة بعد ترك فراغ منا�سب اإىل ميني الورقة تكررت بن�سبة )3، 19%( ، تلتها 
مهارة تق�سيم املو�سوع اإىل مقدمة وعر�ص وخامتة، ومهارة و�سوح اخلط، ومهارة كتابة 
الورقة و�سكلها بالت�ساوي، حيث تكررت  اجلمل املفتاحية، ومهارة املحافظة على نظافة 
بن�سبة )4، 65%( .وُيظهر اجلدول اأن مهارة ال�سكل يف كتاب ال�سف التا�سع جاءت )ا�ستخدام 
اأدوات الربط املنا�سبة مثل الواو ولكن( ، باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة )45، %28( 
.اأما   )%14  ،64( بلغت  بن�سبة  بينهما  والربط  فقرات  اإىل  املو�سوع  تق�سيم  مهارة  تلتها   ،
اأقل هذه املهارات فقد جاءت مهارة تق�سيم املو�سوع اإىل مقدمة وعر�ص وخامتة، ومهارة 

و�سوح اخلط، ومهارة املحافظة على نظافة الورقة و�سكلها بالت�ساوي بن�سبة )4، %41( .
الجدول )2( 

يبين توزيع مهارة عامات الترقيم في كتب المرحلة عينة الدراسة )الصفوف السابع، والثامن، والتاسع( 

تكرار املهارة املهارة
لل�سابع

الن�سبة يف 
ال�سف ال�سابع

تكرار املهارة 
للثامن

الن�سبة يف 
ال�سف الثامن

تكرار املهارة 
للتا�سع

الن�سبة يف 
ال�سف التا�سع

0،99%03%1،990%6عالمة التعجب )! ( 
4،30%2،9513%3،987%12عالمة ال�ستفهام )؟ ( 

34،43%32،06104%27،2476%82عالمة النقطة ).( 
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تكرار املهارة املهارة
لل�سابع

الن�سبة يف 
ال�سف ال�سابع

تكرار املهارة 
للثامن

الن�سبة يف 
ال�سف الثامن

تكرار املهارة 
للتا�سع

الن�سبة يف 
ال�سف التا�سع

13،24%16،4540%14،2839%43عالمة النقطتني الراأ�سيتني ): ( 
27،15%35،8682%34،2185%103عالمة الفا�سلة )،( 

1،65%1،265%1،993%6عالمة الفا�سلة املنقوطة )؛ ( 
0،66%02%2،320%7عالمة التن�سي�ص )" "( 

6،95%3،7921%6،649%20عالمة القو�سني )( 
7،94%5،0624%4،3112%13عالمة ال�رسطة )( 

0،99%0،423%0،991%3عالمة ال�رسطتني ) ـ( 
1،65%2،105%1،995%6عالمة احلذف )...( 

0%00%00%0عالمة املماثلة )=( 

100%100302%100237%301املجموع

ال�سابع  ال�سف  كتاب  يف  الرتقيم  عالمات  ا�ستخدام  مهارة  اأن  اإىل   )2( اجلدول  ي�سري 
جاءت )مهارة عالمة الفا�سلة )، (( باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة بلغت )34، %21( 
عالمة  جاءت  فقد  املهارات  هذه  اأقل  .اأما   )%24  ،27( بن�سبة   ،  ).( النقطة  عالمة  تلتها   ،
اجلدول  .وي�سري   )%99  ،0( بن�سبة   )-  -( ال�رسطتني  عالمة  تلتها  تذكر،  فلم   )=( املماثلة 
اأن مهارة ا�ستخدام عالمات الرتقيم يف كتاب ال�سف الثامن جاءت مهارة عالمة الفا�سلة 
)،( باملرتبة الأوىل بن�سبة )35، 86%( ، تلتها عالمة النقطة ).( ، بن�سبة )32، 06%( ، اأما 
عالمة التعجب )!( ، والتن�سي�ص )»«( ، واملماثلة )=( ، فلم تذكر.وي�سري اجلدول اإىل اأن مهارة 
ا�ستخدام عالمات الرتقيم يف كتاب ال�سف التا�سع جاءت عالمة النقطة ).( باملرتبة الأوىل 
بن�سبة )34، 43%( ، تلتها عالمة الفا�سلة )،( بن�سبة )27، 15%( .اأما عالمة املماثلة )=( ، 

فلم تذكر، تلتها عالمة التن�سي�ص )»«( ، بن�سبة )0، %66( .
الجدول )3( 

يبين توزيع مهارة سامة الضبط اإلمائي في كتب المرحلة عينة الدراسة 
 )الصفوف السابع، والثامن، والتاسع( 

تكرار املهارة املهارة
لل�سابع

الن�سبة يف 
ال�سف ال�سابع

تكرار يف 
الثامن

الن�سبة يف 
ال�سف الثامن

تكرار املهارة 
للتا�سع

الن�سبة يف 
ال�سف التا�سع

كتابة الهمزة يف و�سط الكلمة 
4،55%3،3593%5،6454%65واآخرها
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تكرار املهارة املهارة
لل�سابع

الن�سبة يف 
ال�سف ال�سابع

تكرار يف 
الثامن

الن�سبة يف 
ال�سف الثامن

تكرار املهارة 
للتا�سع

الن�سبة يف 
ال�سف التا�سع

لتفريق بني التاء املربوطة 
17،67%16،25361%25،62260%295والتاء املب�سوطة

42،29%41،5864%22،50664%259كتابة همزة الو�سل والقطع
التفريق بني التنوين والنون يف 

11،64%11،56238%15،20185%175اآخر الكلمة

التفريق يف كتابة الكلمات التي 
0،83%1،4317%1،4723%17بها حروف تلفظ ول تكتب

التفريق يف كتابة الكلمات التي 
0،04%0،061%0،081%1بها حروف تكتب ول تلفظ

التفريق بني الألف املمدودة 
2،88%4،8159%3،0477%35والألف املق�سورة

التفريق بني الهاء يف اآخر 
18،55%19،87379%24،41318%281الكلمة والتاء

�سبط كتابة الألف اللينة يف 
1،37%0،8728%1،0414%12الأ�سماء والأفعال

�سبط كتابة األف ابن وابنه بني 
0،14%0،253%0،954%11علمني

100%1002043%1001600%1151املجموع

ي�سري اجلدول )3( اإىل اأن مهارة �سالمة ال�سبط الإمالئي يف كتاب ال�سف ال�سابع جاءت 
 ، التاء املربوطة والتاء املب�سوطة باملرتبة الأوىل بن�سبة )25، %62(  التفريق بني  مهارة 
تلتها مهارة التفريق بني الهاء يف اآخر الكلمة والتاء املربوطة بن�سبة )24، 41%( ، اأما اأقل 
هذه املهارات تكراراً فقد جاءت مهارة التفريق يف كتابة الكلمات التي بها حروف تكتب 
ول تلفظ بن�سبة )0، 08%( تلتها مهارة �سبط كتابة الألف اللينة يف الأ�سماء والأفعال بن�سبة 
الثامن  اأن مهارة �سالمة ال�سبط الإمالئي يف كتاب ال�سف  اإىل  )1، 04%( .وي�سري اجلدول 
جاءت مهارة كتابة همزة الو�سل والقطع باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة )41، %5( ، 
تلتها مهارة التفريق بني الهاء يف اآخر الكلمة والتاء املربوطة بن�سبة )19، 87%( .اأما اأقل 
هذه املهارات تكراراً فقد جاءت مهارة التفريق يف كتابة الكلمات التي بها حروف تكتب 
بن�سبة  وابنه بني علمني  ابن  األف  تلتها مهارة �سبط كتابة   ،  )%06 ،0( بن�سبة  تلفظ  ول 

. )%25 ،0(
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وي�سري اجلدول اإىل اأن مهارة �سالمة ال�سبط الإمالئي يف كتاب التا�سع جاءت مهارة 
كتابة همزة الو�سل والقطع باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة )42، 29%( ، تلتها مهارة 
التفريق بني الهاء يف اآخر الكلمة والتاء املربوطة بن�سبة )18، 55%( .اأما اأقل هذه املهارات 
تكراراً فقد جاءت مهارة التفريق يف كتابة الكلمات التي بها حروف تكتب ول تلفظ حيث 
األف ابن وابنه بني علمني  ذكرت مرة واحدة وبن�سبة )0، 04%( تلتها مهارة �سبط كتابة 

بن�سبة )0، %14( .
الجدول )4( 

يبين توزيع مهارة سامة الضبط النحوي في كتب عينة الدراسة )الصفوف السابع، والثامن، والتاسع( 

تكرار املهارة املهارة
لل�سابع

الن�سبة يف 
ال�سف ال�سابع

تكرار املهارة 
للثامن

الن�سبة يف 
ال�سف الثامن

تكرارا ملهارة 
للتا�سع

الن�سبة يف 
ال�سف التا�سع

0،93%0،356%2،222%10�سبط املثنى
0%0،170%0،441%2�سبط الأفعال اخلم�سة

0%2،100%1،5512%7�سبط الأ�سماء اخلم�سة 
35،88%28،19230%34،44161%155�سبط تاأثري دخول حروف اجلر

�سبط تاأثري دخول حروف 
24،18%21،54155%22،44123%101العطف

1،24%1،578%0،889%4�سبط جمع املذكر ال�سامل
8،58%7،5355%6،4443%29�سبط جمع املوؤنث ال�سامل 
اكتمال اأركان اجلملة وفق 

11،38%17،6873%15،55101%70املعنى

دخول النوا�سخ على اجلملة 
2،80%2،9718%1،5517%7ال�سمية

12،01%14،5377%13،3383%60تركيب اجلملة ال�سمية والفعلية
2،96%3،3219%1،1119%5اإفراد الفعل مع الفاعل 

100%100641%100571%450املجموع

حيث  ال�سابع  ال�سف  كتاب  يف  النحوي  ال�سبط  �سالمة  مهارة  اإىل   )4( اجلدول  ي�سري 
 ،34( بن�سبة  تكررت  حيث  الأوىل  باملرتبة  اجلر  حروف  دخول  تاأثري  �سبط  مهارة  جاءت 
44%( ، تلتها مهارة �سبط دخول حروف العطف بن�سبة )22، 44%( .اأما اأقل هذه املهارات 
تكراراً فقد جاءت مهارة �سبط الأفعال اخلم�سة، حيث تكررت بن�سبة )0، 44%( تلتها مهارة 
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ال�سبط  �سالمة  مهارة  اأن  اإىل  اجلدول  .وي�سري   )%88  ،0( بن�سبة  ال�سامل  املذكر  جمع  �سبط 
باملرتبة  اجلر  حروف  دخول  تاأثري  �سبط  مهارة  جاءت  الثامن  ال�سف  كتاب  يف  النحوي 
العطف  تاأثري دخول حروف  تلتها مهارة �سبط   ،  )%19 ،28( بن�سبة  تكررت  الأوىل حيث 
بن�سبة )21، 54%( ، اأما اأقل هذه املهارات تكراراً فقد جاءت مهارة �سبط الأفعال اخلم�سة 
بن�سبة )0، 17%( تلتها مهارة �سبط املثنى بن�سبة )0، 35%( ، وي�سري اجلدول اإىل اأن مهارة 
�سالمة ال�سبط النحوي يف كتاب ال�سف التا�سع جاءت مهارة �سبط تاأثري دخول حروف اجلر 
باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة )35، 88%( ، تلتها مهارة �سبط تاأثري دخول حروف 

العطف بن�سبة )24، %18( .
الجدول )5( 

يبين توزيع مهارة علم الباغة في كتب المرحلة عينة الدراسة )الصفوف السابع، والثامن، والتاسع( 

تكرار املهارة املهارة
لل�سابع

الن�سبة يف 
ال�سف ال�سابع

تكرار املهارة 
للثامن

الن�سبة يف 
ال�سف الثامن

تكرار املهارة 
للتا�سع

الن�سبة يف 
ال�سف التا�سع

36،87%35،61111%39،6178%61التمييز بني احلقائق والآراء
3،32%6،3910%11،6814%18اإثارة الت�ساوؤل 

17،94%29،2254%30،5164%47تاأييد الأفكار بالإقناع
ا�ستخدام ال�سور الفنية 

10،96%10،0433%7،7922%12والإبداعية

علم البديع: املح�سنات 
23،92%15،9872%10،3835%16اللفظية واملعنوية 

علم البيان: الت�سبيه، 
6،97%2،7321%06%0املجاز، ال�ستعارة 

100%100301%100219%154املجموع

ال�سابع جاءت مهارة  ال�سف  البالغة يف كتاب  اأن مهارة علم  اإىل   )5( ي�سري اجلدول 
التمييز بني احلقائق والآراء باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة )39، 61%( ، تلتها مهارة 
تاأييد الأفكار بالإقناع بن�سبة )30، 51%( .اأما اأقل هذه املهارات تكراراً فقد جاءت مهارة 
ال�سور  ا�ستخدام  تلتها مهارة  تذكر،  اإنها مل  ال�ستعارة حيث  الت�سبيه، املجاز،  البيان:  علم 
كتاب  يف  البالغة  علم  مهارة  اأن  اإىل  اجلدول  .وي�سري   )%79  ،7( بن�سبة  والإبداعية  الفنية 
تكررت  حيث  الأوىل  باملرتبة  والآراء  احلقائق  بني  التمييز  مهارة  جاءت  الثامن  ال�سف 
بن�سبة )35، 61%( ، تلتها مهارة تاأييد الأفكار بالإقناع بن�سبة )29، 22%( .اأما اأقل هذه 
املهارات تكراراً فقد جاءت مهارة علم البيان: الت�سبيه، املجاز، ال�ستعارة بن�سبة )2، %73( 
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، تلتها مهارة اإثارة الت�ساوؤل بن�سبة )6، 39%( .وي�سري اجلدول اإىل اأن مهارة علم البالغة يف 
كتاب ال�سف التا�سع جاءت مهارة التمييز بني احلقائق والآراء باملرتبة الأوىل بن�سبة )36، 
87%( ، تلتها مهارة علم البديع: املح�سنات اللفظية واملعنوية بن�سبة )23، 92%( ، اأما اأقل 
هذه املهارات تكراراً فقد جاءت مهارة اإثارة الت�ساوؤل )3، 32%( ، تلتها مهارة علم البيان: 

الت�سبيه، املجاز ن�سبة )6، %97( .
الجدول )6( 

يبين توزيع مهارة المضمون في كتب المرحلة عينة الدراسة )الصفوف السابع، والثامن، والتاسع( 

تكرار املهارة املهارة
لل�سابع

الن�سبة يف 
ال�سف ال�سابع

التكرار يف 
ال�سف الثامن

الن�سبة يف 
ال�سف الثامن

التكرار يف 
ال�سف التا�سع

الن�سبة يف 
ال�سف التا�سع

ا�ستخدام الأ�ساليب البيانية 
9،62%8،0849%5،2044%23اجلميلة اأثناء الكتابة 

16،30%18،7583%17،87102%79و�سوح الأفكار
16،69%14،7085%16،5180%73انتماء الأفكار اإىل املو�سوع

14،93%14،7076%19،2380%85اللتزام باملو�سوع
اإيراد ال�سواهد واملاأثورات 

2،75%3،8614%2،0321%9والقتبا�ص والت�سمني 

دقة اختيار الألفاظ 
20،43%19،85104%15،15108%67املعربة عن املعنى

التعبري عن امل�ساعر 
4،12%2،7521%2،9415%13والوجدان يف مواقفها

اللتزام بالفكرة الرئي�سة 
14،53%16،3674%18،5589%82للمو�سوع وعدم اخلروج 

0،19%0،181%1،131%5اإعادة �سياغة الفقرة
0،39%0،732%1،354%6تلخي�ص الفقرة

100%100509%100544%442املجموع

ي�سري اجلدول )6( اإىل اأن مهارة امل�سمون يف كتاب ال�سف ال�سابع جاءت فيها مهارة 
اللتزام باملو�سوع باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة )19، 23%( ، تليها مهارة اللتزام 
بالفكرة الرئي�سة للمو�سوع وعدم اخلروج عليها بن�سبة )18، 55%( .اأما اأقل هذه املهارات 
تلخي�ص  مهارة  تلتها   ،  )%13  ،1( بن�سبة  الفقرة  �سياغة  اإعادة  مهارة  جاءت  فقد  تكراراً 
الثامن  ال�سف  اأن مهارة امل�سمون يف كتاب  اإىل  .وي�سري اجلدول  الفقرة بن�سبة )1، %35( 
جاءت مهارة دقة اختيار الألفاظ املعربة عن املعنى باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة 
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)19، 85%( ، تلتها مهارة و�سوح الأفكار بن�سبة )18، 75%( .اأما اأقل هذه املهارات تكراراً 
فقد جاءت فيها مهارة اإعادة �سياغة الفقرة بن�سبة )0، 18%( ، تلتها مهارة تلخي�ص الفقرة 
التا�سع جاءت  اأن مهارة امل�سمون يف كتاب ال�سف  اإىل  بن�سبة )0، 73%( .وي�سري اجلدول 
 ، فيها مهارة دقة اختيار الألفاظ املعربة عن املعنى باملرتبة الأوىل بن�سبة )20، %43( 
تلتها مهارة انتماء الأفكار اإىل املو�سوع بن�سبة )16، 69%( .اأما اأقل هذه املهارات تكراراً 
الفقرة  تلخي�ص  مهارة  تلتها   ،  )%19  ،0( بن�سبة  الفقرة  �سياغة  اإعادة  مهارة  جاءت  فقد 

بن�سبة )0، %39( .
�سف  ◄ لكل  الكتابي  التعبري  مهارات  مالئمة  درجة  ما  الثالث:  ال�سوؤال 

من �سفوف املرحلة الدرا�سية مو�سوع الدرا�سة؟ ولالإجابة على هذا ال�سوؤال، قام 
الباحث با�ستخراج الن�سب املئوية لكل �سف من ال�سفوف الثالثة، كما يف اجلداول )7، 8، 

. )12 ،11 ،10 ،9
الجدول )7( 

يبين تطور مهارة الشكل لدى صفوف المرحلة عينة الدراسة )الصفوف السابع، والثامن، والتاسع( 

تكرار املهارة املهارة
لل�سابع

الن�سبة يف 
ال�سف ال�سابع

تكرار املهارة 
للثامن

الن�سبة يف 
ال�سف الثامن

تكرار املهارة 
للتا�سع

الن�سبة يف 
ال�سف التا�سع

تق�سيم املو�سوع اإىل 
14،64%20،0553%14،8269%47فقرات والربط بينهما

التنويع يف الكتابة باأكرث 
10،22%11،9137%12،6141%40من اأ�سلوب

تق�سيم املو�سوع اإىل 
4،41%4،6516%5،0416%16مقدمة وعر�ص وخامتة

4،41%4،6516%5،0416%16و�سوح اخلط
و�سع العناوين الرئي�سة 

14،08%15،6951%16،4054%52والفرعية يف اأماكنها

ا�ستخدام اأدوات الربط 
28،45%30،52103%27،44105%87املنا�سبة مثل الواو و لكن 

بدء الفقرة بعد ترك فراغ 
12،70%3،1946%7،5711%24منا�سب اإىل ميني الورقة

6،62%4،6524%5،9916%19كتابة اجلمل املفتاحية
املحافظة على نظافة 

4،41%4،6516%5،0416%16الورقة و�سكلها

100%100362%100344%317املجموع
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لدى  عامة  ب�سفة  ال�سكل  مهارة  يف  اإيجابيًا  تطوراً  هناك  اأن  اإىل   )7( اجلدول  ي�سري 
الثامن  ال�سابع، وال�سف  ال�سف  اإن هناك تطوراً بني  الدرا�سة، حيث  �سفوف املرحلة عينة 
يف كل من املهارات الآتية: مهارة ا�ستخدام اأدوات الربط املنا�سبة مثل الواو و لكن، حيث 
تكررت يف ال�سف ال�سابع بن�سبة )27، 44 %( ، ويف ال�سف الثامن )30، 52%( ، ومهارة 
ال�سابع  اأماكنها ال�سحيحة، حيث تكررت يف ال�سف  و�سع العناوين الرئي�سة والفرعية يف 
بن�سبة )16، 40 %( ، ويف ال�سف الثامن بن�سبة )69، 15%( ، اأما مهارة تق�سيم املو�سوع اإىل 
فقرات والربط بينهما حيث تكررت يف ال�سف ال�سابع بن�سبة )82، 14 %( تكراراً ويف ال�سف 

الثامن بن�سبة )05، 20 %( .
الجدول )8( 

يبين تطور مهارة استخدام عامات الترقيم المناسبة لدى صفوف المرحلة عينة الدراسة 
 )الصفوف السابع، والثامن، والتاسع( 

تكرار املهارة املهارة
لل�سابع

الن�سبة يف 
ال�سف ال�سابع

تكرار املهارة 
الثامن

الن�سبة يف 
ال�سف الثامن

التكرار املهارة 
التا�سع

الن�سبة يف 
ال�سف التا�سع

99،0%03%1،990%6عالمة التعجب )! ( 
4،30%2،9513%3،987%12عالمة ال�ستفهام )؟ ( 

34،43%32،06104%27،2476%82عالمة النقطة ).( 
13،24%16،4540%14،2839%43عالمة النقطتني الراأ�سيتني ): ( 

27،15%35،8682%34،2185%103عالمة الفا�سلة )،( 
1،65%1،265%1،993%6عالمة الفا�سلة املنقوطة )؛ ( 

0،66%02%2،320%7عالمة التن�سي�ص )" "( 
6،95%3،7921%6،649%20عالمة القو�سني )( 
7،94%5،0624%4،3112%13عالمة ال�رسطة )( 

0،99%0،423%0،991%3عالمة ال�رسطتني ) ـ( 
1،65%2،105%1،995%6عالمة احلذف )...( 

0%00%00%0عالمة املماثلة )=( 

100%100302%100237%301املجموع

ي�سري اجلدول )8( اإىل اأن هناك تذبذبًا يف مهارة عالمات الرتقيم املنا�سبة لدى �سفوف 
اأن هناك جتاهاًل لبع�ص مهارات عالمات الرتقيم يف كتاب  الدرا�سة، فنجد  املرحلة عينة 
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ال�سف الثامن ويظهر ذلك يف كل من املهارات الآتية: مهارة عالمة التعجب )!( و ومهارة 
عالمة التن�سي�ص )»«( وعالمة املماثلة )=( حيث اأنها مل تذكر.

الجدول )9( 
يبين تطور مهارة سامة الضبط اإلمائي لدى صفوف المرحلة عينة الدراسة 

 )الصفوف السابع، والثامن، والتاسع( 

التكرار املهارة املهارة
لل�سابع

الن�سبة يف 
ال�سف ال�سابع

تكرار املهارة 
الثامن

الن�سبة يف 
ال�سف الثامن

تكرار املهارة 
التا�سع

الن�سبة يف 
ال�سف التا�سع

كتابة الهمزة يف و�سط الكلمة 
4،55%3،3793%5،6454%65واآخرها

التفريق بني التاء املربوطة 
17،67%16،25361%25،62260%295والتاء املب�سوطة

42،29%41،5864%22،50664%259كتابة همزة الو�سل والقطع
التفريق بني التنوين والنون يف 

11،64%11،56238%15،20185%175اآخر الكلمة كتابة

التفريق يف كتابة الكلمات التي 
0،83%1،4317%1،4723%17بها حروف تلفظ ول تكتب

التفريق يف كتابة الكلمات التي 
0،04%0،061%0،081%1بها حروف تكتب ول تلفظ

التفريق بني الألف املمدودة 
2،88%4،8159%3،0477%35والألف املق�سورة 

التفريق بني الهاء يف اآخر 
18،55%19،87379%24،41318%281الكلمة والتاء املربوطة

�سبط كتابة الألف اللينة يف 
1،37%0،8728%1،0414%12الأ�سماء والأفعال

�سبط كتابة األف ابن وابنه بني 
0،14%0،253%0،954%11علمني

100%1002043%1001600%1151املجموع

ي�سري اجلدول )9( اإىل اأن هناك تطوراً اإيجابيًا يف مهارة �سالمة ال�سبط الإمالئي ب�سفة 
عامة لدى �سفوف املرحلة عينة الدرا�سة حيث اإن هناك تطوراً يف كل من املهارات الآتية: 
مهارة كتابة همزة الو�سل والقطع حيث تكررت يف ال�سابع بن�سبة )50، 22 %( ، وتكررت يف 
ال�سف الثامن بن�سبة )41، 5 %( ، وتكررت يف ال�سف التا�سع بن�سبة )42، 29 %( ، اأما مهارة 



98

د. راتب قاسم  عاشور
مهارات التعبير الكتابي في كتب القراءة العربية 

لطلبة صفوف املرحلة األساسية في األردن

التفريق بني التنوين والنون يف اآخر الكلمة كتابة تكررت يف ال�سف ال�سابع بن�سبة )15، 
 ، التا�سع بن�سبة )11، %64(  ال�سف  الثامن بن�سبة )11، 56%( ويف  ال�سف  ، ويف   )%20
ومهارة التفريق بني الهاء يف اآخر الكلمة والتاء املربوطة حيث تكررت يف ال�سف ال�سابع 
التا�سع بن�سبة  ال�سف  ، ويف  الثامن بن�سبة )19، %87(  ال�سف  ، ويف  بن�سبة )24، %41( 

. )%55 ،18(
الجدول )10( 

يبين تطور مهارة سامة الضبط النحوي لدى صفوف المرحلة عينة الدراسة 
 )الصفوف السابع، والثامن، والتاسع( 

تكرار املهارة املهارة
ال�سابع

الن�سبة يف 
ال�سف ال�سابع

تكرار املهارة 
للثامن

الن�سبة يف 
ال�سف الثامن

تكرار املهارة 
للتا�سع

الن�سبة يف 
ال�سف التا�سع

0،93%0،356%2،222%10�سبط املثنى
0%0،170%0،441%2�سبط الأفعال اخلم�سة

0%2،100%1،5512%7�سبط الأ�سماء اخلم�سة 
�سبط تاأثري دخول 

35،88%28،19230%34،44161%155حروف اجلر

�سبط تاأثري دخول 
24،18%21،54155%22،44123%101حروف العطف

1،24%1،578%0،889%4�سبط جمع املذكر ال�سامل
8،58%7،5355%6،4443%29�سبط جمع املوؤنث ال�سامل 

اكتمال اأركان اجلملة 
11،38%17،6873%15،55101%70وفق املعنى

دخول النوا�سخ على 
2،80%2،9718%1،5517%7اجلملة ال�سمية

تركيب اجلملة ال�سمية 
12،01%14،5377%13،3383%60والفعلية

2،96%3،3219%1،1119%5اإفراد الفعل مع الفاعل 

100%100641%100571%450املجموع

النحوي  ال�سبط  �سالمة  مهارة  يف  اإيجابيًا  تطوراً  هناك  اأن  اإىل   )10( اجلدول  ي�سري 
ب�سفة عامة لدى �سفوف املرحلة عينة الدرا�سة حيث اإن هناك تطوراً يف كل من املهارات 
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الآتية: مهارة �سبط تاأثري دخول حروف اجلر، حيث تكررت يف ال�سف ال�سابع بن�سبة )34، 
44%( ، وتكررت يف ال�سف الثامن بن�سبة )28، 19 %( ، وتكررت يف ال�سف التا�سع بن�سبة 
)35، 88%( ، واأما مهارة �سبط تاأثري دخول حروف العطف فقد تكررت يف ال�سف ال�سابع 
بن�سبة )22، 44%( ، ويف ال�سف الثامن بن�سبة )21، 54%( ، ويف ال�سف التا�سع بن�سبة )24، 
18 %( ، ومهارة �سبط جمع املوؤنث ال�سامل تكررت يف ال�سف ال�سابع بن�سبة )6، 44%( ، ويف 

ال�سف الثامن بن�سبة تكررت )7، 53 %( ، ويف ال�سف التا�سع تكررت بن�سبة )8، 58 %( .
الجدول )11( 

يبين تطور مهارة علم الباغة لدى صفوف المرحلة عينة الدراسة )الصفوف السابع، والثامن، والتاسع( 

تكرار املهارة املهارة
لل�سابع

الن�سبة يف 
ال�سف ال�سابع

تكرار املهارة 
الثامن

الن�سبة يف 
ال�سف الثامن

التكرار املهارة 
للتا�سع

الن�سبة يف 
ال�سف التا�سع

36،87%35،61111%39،6178%61التمييز بني احلقائق والآراء
3،32%6،3910%11،6814%18اإثارة الت�ساوؤل 

17،94%29،2254%30،5164%47تاأييد الأفكار بالإقناع
ا�ستخدام ال�سور الفنية 

10،96%10،0433%7،7922%12والإبداعية

علم البديع: املح�سنات 
23،92%15،9872%10،3835%16اللفظية املعنوية

علم البيان: الت�سبيه، 
6،97%2،7321%06%0املجاز، ال�ستعارة 

100%100301%100219%154املجموع

اإيجابيًا يف مهارة علم البالغة ب�سفة عامة  اأن هناك تطوراً  اإىل  ي�سري اجلدول )11( 
لدى �سفوف املرحلة عينة الدرا�سة، حيث يالحظ اأن هناك تطوراً يف كل من املهارات الآتية: 
 ، بن�سبة )39، 61 %(  ال�سابع  ال�سف  التمييز بني احلقائق والآراء حيث تكررت يف  مهارة 
ويف ال�سف الثامن بن�سبة )35، 61 %( ، ويف ال�سف التا�سع بن�سبة )36، 87 %( ، ومهارة 
علم البديع: املح�سنات اللفظية واملعنوية حيث تكررت يف ال�سف الأول بن�سبة )10، %38( 
، ويف ال�سف الثامن بن�سبة )15، 98 %( ، ويف ال�سف التا�سع بن�سبة )23، 92 %( ، ومهارة 
ا�ستخدام ال�سور الفنية والإبداعية تكررت يف ال�سف ال�سابع بن�سبة )7، 79 %( ، ويف ال�سف 

الثامن بن�سبة )10.04 %( ، ويف ال�سف التا�سع بن�سبة )10، 96 %( .
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الجدول )12( 
يبين تطور مهارة المضمون لدى صفوف المرحلة عينة الدراسة )الصفوف السابع، والثامن، والتاسع( 

تكرار املهارة املهارة
لل�سابع

الن�سبة يف 
ال�سف ال�سابع

تكرار املهارة 
للثامن

الن�سبة يف 
ال�سف الثامن

تكرار املهارة 
للتا�سع

الن�سبة يف 
ال�سف التا�سع

ا�ستخدام الأ�ساليب البيانية 
9،62%8،0849%5،2044%23اجلميلة اأثناء طرح 

16،30%18،7583%17،87102%79و�سوح الأفكار
انتماء الأفكار اإىل 

16،69%14،7085%16،5180%73املو�سوع

14،93%14،7076%19،2380%85اللتزام باملو�سوع
اإيراد ال�سواهد واملاأثورات 

2،75%3،8614%2،0321%9والقتبا�ص والت�سمني 

دقة اختيار الألفاظ 
20،43%19،85104%15،15108%67املعربة عن املعنى

التعبري عن امل�ساعر 
4،12%2،7521%2،9415%13والوجدان يف املواقف 

اللتزام بالفكرة الرئي�سة 
14،53%16،3674%18،5589%82للمو�سوع وعدم اخلروج 

0،19%0،181%1،131%5اإعادة �سياغة الفقرة
0،39%0،732%1،354%6تلخي�ص الفقرة

100%100509%100544%442املجموع

ي�سري اجلدول )12( اإىل اأن هناك تطوراً اإيجابيًا يف مهارة امل�سمون بني ال�سف ال�سابع 
وال�سف الثامن ب�سفة عامة وتراجع يف مهارة امل�سمون يف ال�سف التا�سع، حيث اإن هناك 
تطوراً اإيجابيًا يف كل من املهارات الآتية: مهارة انتماء الأفكار اإىل املو�سوع، حيث تكررت 
يف ال�سف ال�سابع بن�سبة )16، 51%( ، ويف ال�سف الثامن بن�سبة )14، 70%( ، وتكررت يف 
ال�سف التا�سع بن�سبة )16، 69 %( ، ومهارة ا�ستخدام الأ�ساليب البيانية اجلميلة يف اأثناء 
طرح الأفكار حيث تكررت يف ال�سف ال�سابع بن�سبة )20، 5 %( ، ويف ال�سف الثامن بن�سبة 
)8، 08 %( ، ويف ال�سف التا�سع بن�سبة )9، 62 %( ، ومهارة التعبري عن امل�ساعر والوجدان 
بن�سبة  الثامن  ال�سف  ويف   ،  )%  94  ،2( بن�سبة  ال�سابع  ال�سف  يف  تكررت  املواقف  يف 

)2، 75 %( ، ً ويف ال�سف التا�سع بن�سبة )4، 12 %( .
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يت�سح من خالل الأرقام والن�سب املئوية اأن توزيع هذه املهارات على �سفوف املرحلة 
عينة الدرا�سة كان- ب�سكل متطور من �سف لآخر- تطوراً اإيجابيًا ب�سفة عامة، حيث راعت 
حمتوى  يف  اإيجابيًا  اأمراً  ُيعد  وهذا  الدرا�سية،  املرحلة  لطالب  العقلي  النمو  املهارات  هذه 
املنهاج احلديث، حيث توزعت املهارات بني ال�سفوف الثالثة بن�سب متقاربة، مع مالحظة 

علوها من مرحلة اإىل اأخرى.
ويت�سح من خالل النتائج التي تو�سل اإليها الباحث، اأن هناك مهارات جاءت بن�سب 
قليلة، مقارنة مع اأهميتها لطالب املرحلة الدرا�سية عينة الدرا�سة، مثل مهارة �سبط كتابة 
األف ابن وابنة بني علمني، ومهارة �سبط املثنى، ومهارة �سبط الأفعال اخلم�سة، ومهارة 
الفقرة،  اإعادة �سياغة  ال�سامل، ومهارة  املذكر  الأ�سماء اخلم�سة، ومهارة �سبط جمع  �سبط 
ومهارة تلخي�ص الفقرة.وعليه يقرتح الباحث الهتمام اأكرث ببع�ص مهارات التعبري الكتابي 
يف جمال مهارات ال�سبط النحوي ب�سكل عام، لأهميتها يف متثيل املفاهيم النحوية التي 
اأن يقع  اإدراك الأخطاء التي ميكن  يدر�سها طالب املرحلة املتو�سطة، واإك�سابه القدرة على 

فيها، فيعمل على تالفيها م�ستقباًل.
من  �سف  لكل  الكتابي  التعبري  مهارات  منا�سبة  احلالية  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
ال�سفوف عينة الدرا�سة، ففي ال�سف ال�سابع انخف�ست درجة مهارات التعبري الكتابي ب�سكل 
عام عن ال�سف الثامن، ويعدُّ هذا الأمر اإيجابيًا مراعاة للنمو العقلي لهذه املرحلة، حيث يقل 
التا�سع  ارتفاعها يف ال�سف  الثامن والتا�سع حيث يالحظ  التالية، وكذلك يف  عن املرحلة 
عن ال�سف الثامن، وت�سري النتائج اإىل اأن هناك بع�ص مهارات التعبري الكتابي التي مل تاأخذ 
اأهميتها للمرحلة العمرية لطالب املرحلة املتو�سطة، مثل  حقها من العناية والرتكيز، مع 

مهارة ال�سبط النحوي ب�سفة عامة.

التوصيات: 
ويف �سوء نتائج هذه الدرا�سة، يو�سي الباحث مبا ياأتي: 

�رسورة اإ�سدار دليل يو�سح مهارات التعبري الكتابي التي ا�ستملت عليها كتب لغتنا  ♦
العربية، وكتب مهارات الت�سال ل�سفوف املرحلة عينة الدرا�سة.

الإفادة من قائمة املهارات )مهارات التعبري الكتابي( ، يف ت�سحيح املو�سوعات  ♦
التعبريية بح�سب ال�سف.

النحوي،  ♦ ال�سبط  مهارات  على  الدرا�سة  عينة  العربية  اللغة  كتب  تركيز  �رسورة 
ومهارات ال�سبط الإمالئي للم�ساعدة يف تطبيق مهارات التعبري الكتابي يف كل �سف من 

ال�سفوف عينة الدرا�سة.



102

د. راتب قاسم  عاشور
مهارات التعبير الكتابي في كتب القراءة العربية 

لطلبة صفوف املرحلة األساسية في األردن

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
اأبو خليل، زهدي و اأبو حامت، نبيل. )1995( .املر�سد يف كتابة الإن�ساء لطالب املرحلتني . 1

الإعدادية والثانوية.ط2.الأردن: دار اأ�سامة للن�رس.
اأبو رزق، ابتهال. )1999( .اأثر برنامج مقرتح لتنمية التعبري الكتابي يف اللغة العربية . 2

لدى طلبة ال�سف العا�رس الأ�سا�سي يف الأردن.ر�سالة غري من�سورة، اجلامعة الأردنية.
املرحلة . 3 يف  حللها  والقرتاحات  التعبري  تدري�ص  .م�سكالت   )2005( رندة.  نوارة،  اأبو 

الأ�سا�سية يف الأردن من وجهة نظر معلمي اللغة العربية.ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، 
اجلامعة الأردنية.

البجة، عبد الفتاح ح�سن. )1999( .اأ�سول تدري�ص العربية بني النظرية واملمار�سة يف . 4
املرحلة الأ�سا�سية العليا.عمان: دار الفكر.

والدعاة.. 5 والرتبويني  لالإعالميني  الت�سال  .مهارات   )2000( منري.  حممد  حجاب، 
القاهرة: دار الفجر للن�رس والتوزيع.

لعمليات . 6 الأ�سا�سي  العا�رس  ال�سف  طلبة  ا�ستخدام  .درجة   )2005( عبدالكرمي.  احلداد، 
 3 النف�ص،  وعلم  للرتبية  العربية  اجلامعات  احتاد  كتاباتهم.جملة  الكتابي يف  التعبري 

42 -13 : )1(
ال�سف . 7 طلبة  اأداء  يف  البديلة  التقومي  اأ�ساليب  ا�ستخدام  .اأثر   )2005( بنان.  اخلراب�سة، 

التا�سع الأ�سا�سي يف.التعبري الكتابي.ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة الأردنية.
اخلطيب، حممد اإبراهيم. )2003( .طرائق تعليم اللغة العربية.الريا�ص: مكتبة التوبة.. 8
اخلماي�سة، اإياد. )2003( .بناء برنامج تعليمي مقرتح لتنمية مهارات التعبري الكتابي . 9

لدى طلبة ال�سف ال�ساد�ص الأ�سا�سي يف املدار�ص العامة يف الأردن.ر�سالة دكتوراه غري 
من�سورة، جامعة عمان العربية.

مبهارات . 10 الإعدادي  الثالث  ال�سف  تالميذ  تزويد  .اأثر   )1988( خري.  حممد  خماي�سة، 
الكتابية.ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة  التعبريية  الكتابي يف قدرتهم  التعبري 

الريموك.
اخلوالدة، جنود حممود. )2001( .فاعلية ا�ستخدام منوذج مراحل عمليات الكتابة يف . 11

الأ�سا�سي.ر�سالة ماج�ستري غري  العا�رس  ال�سف  لدى طلبة  الكتابي  التعبري  تعلم مهارة 
من�سورة، اجلامعة الأردنية.



103

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )1( - حزيران 

الدراوي�ص، حممد اأحمد. )1994( .فن تدري�ص مهارات اللغة العربية يف املرحلة الأ�سا�سية . 12
فل�سطني: جامعة بيت حلم.

الدراو�سة، طليب عبد الغني حممد. )1998( .تاأثري برنامج تدريبي مقرتح يف حت�سني . 13
املهارة الكتابية يف خط الرقعة لدى طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي.ر�سالة ماج�ستري غري 

من�سور، جامعة الريموك، اإربد: الأردن.
�سبيب، ختام حممد. )2005( .اأثر برنامج قائم على التغذية الراجعة يف تنمية مهارات . 14

من�سورة،  غري  دكتوراه  الأردن.ر�سالة  يف  الأ�سا�سية  املرحلة  لطلبة  الكتابي  التعبري 
جامعة عمان العربية.

�سبيالت، كوثر جمال. )2006( .فاعلية برنامج مقرتح يف تنمية بع�ص مهارات الكتابة . 15
لدى طالبات ال�سف الأول الثانوي.ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة الأردنية.

اللغة . 16 يف  الكتابي  التعبري  على  مقرتح  تعليمي  برنامج  .اأثر   )2002( غادة.  ال�رسوق، 
غري  ماج�ستري  الر�سيفة.ر�سالة  مديرية  يف  الثانوي  الأول  ال�سف  لطالبات  العربية 

من�سورة، جامعة الريموك.
�سناق، رابعة عارف. )2000( .درا�سة جتريبية لأثر التكامل اللغوي على التعبري الكتابي . 17

للبنات. ال�ساملة  الثانوية  الثانوي يف مدر�سة عني جالوت  الأول  ال�سف  لدى طالبات 
ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة الريموك.

وتطبيقًا.بريوت: . 18 نظرية  تدري�سها  وطرق  العربية  .اللغة   )2002( يو�سف.  ال�سميلي، 
املكتبة الع�رسية.

مهارة . 19 تطوير  يف  باحلا�سوب  مدار  تعليمي  برنامج  .اأثر   )2003( �سمري.  ال�سو�ص، 
الكتابة الإبداعية يف اللغة العربية لدى طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي.ر�سالة دكتوراه 

غري من�سورة، جامعة عمان العربية.
النظرية . 20 العربية بني  اللغة  تدري�ص  .اأ�ساليب  راتب واحلوامدة، حممد. )2005(  عا�سور، 

والتطبيق.عمان: دار امل�سرية للن�رس والتوزيع.
عبد الهادي، نبيل، واأبو ح�سي�ص، عبد العزيز، وب�سندي، خالد. )2003( .مهارات يف اللغة . 21

والتفكري.عمان: دار امل�سرية للن�رس والتوزيع.
العثمان، ب�سام عبدا لل. )1999( .مدى امتالك طلبة ال�سف العا�رس الأ�سا�سي ملهارات . 22

غري  ماج�ستري  املفرق.ر�سالة  لق�سبة  والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  الكتابي  التعبري 
من�سورة، جامعة الريموك.



104

د. راتب قاسم  عاشور
مهارات التعبير الكتابي في كتب القراءة العربية 

لطلبة صفوف املرحلة األساسية في األردن

البتدائية . 23 املرحلة  يف  الإمالء  لتعليم  مقرتح  .ت�سور   )2004( مرعي.  حنان  ع�سريي، 
 )2(  15 املعرفة،  الإمالء.جملة  مطالب  �سوء  يف  ال�سعودية  العربية  باململكة  للبنات 

 30 -12.
التعبري . 24 مهارات  تنمية  يف  حديثة  مداخل  ا�ستخدام  .فعالية   )2000( حازم.  القا�سم، 

غري  دكتوراه  الأ�سا�سي.ر�سالة  التعليم  مرحلة  من  الثانية  احللقة  تالميذ  لدى  الكتابي 
من�سورة، كلية الرتبية، جامعة عني �سم�ص.

حممد، فار�ص. )2000( .اأثر القراءة الناقدة يف التعبري الكتابي لدى طلبة ال�سف العا�رس . 25
الأ�سا�سي.ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة الأردنية.

املري، عبدالل على. )2002( .اأثر خربة املعلمني وموؤهالتهم على قدرة طلبتهم الكتابية . 26
اجلامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  قطر.ر�سالة  دولة  يف  الإعدادي  الثالث  ال�سف  يف 

الأردنية.
تعوق . 27 التي  العوامل  من  ملجموعة  .درا�سة   )1997( فاطمة.  املطاوعة،  بدرية؛  املال، 

بقطر،  الرتبوية  البحوث  مركز  الإعدادية.جملة  املرحلة  يف  الإبداعي  التعبري  مهارات 
.66 – 21 ، )12(

املو�سى، نهاد. )2003( .الأ�ساليب مناهج ومناذج.عمان: دار ال�رسوف للن�رس والتوزيع. 28
ن�رس، حمدان. )1995( .تقومي م�ستويات الكتابة التعبريية لدى تالميذ نهاية احللقة الأوىل . 29

من املرحلة الأ�سا�سية بالأردن.جملة مركز البحوث الرتبوية بقطر )7( ، 199 – 241.

ثانياً- املراجع األجنبية: 
1. Harmoush, Mohammed. (2004) .Faulty Comparison in the Writing of 

Saudi Secondary School Graduates: Identification and Remedy.J.king 
Soud University,16. (2) : 75- 92.

2. Al- khoudory, yahia. () .Using Process Writing Approach in the EFL 
Classroom Journal of humanities and social sciences.21 (2) : 44- 73

3. Omari, Hamzah. (2005) .The Effect of using the Process Approach to 
Teach Writing to Basic Students in Jordan On Their Writing Achievement.
Dirasat, Educational sciences.32. (1) : 157- 170




