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 : ملخص البحث

أثر استراتيجية رافت في األداء التعبيري لدى استهدف البحث الحالي  معرفة : "      

وذلك من خالل التحقق من الفرضية الصفرية التي  متوسط"طالبات الصف الثاني 

تنص على أنه " ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط معدل درجات 

ي لالختبارات المتسلسلة المجموعتين )التجريبية والضابطة ( في األداء التعبير

 ".الثمانية

متوسط  الصباحي،  ( طالبة من طالبات الصف الثاني12وتكونت عينة البحث من )    

م، ثم قسمت هذه العينة عشوائيا 1027-1021للفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

( طالبة درسنَّ االداء التعبيري  باستخدام 12إلى مجموعتين إحداهما تجريبية ضمت )

استراتيجية رافت ، وكان من نصيبها شعبة )ب( ، وتكونت عينة المجموعة الضابطة 

ومثلتهــا شعبة )أ(،وبعد ذلك كافئ الباحث المجموعتين من حيث ( طالبة 10من)

م للغة العربية ، والتحصيل الدراسي لألم 1021- 1022درجات العام الدراسي السابق 

واألب، والعمر الزمني محسوبا بالشهور، وتم تطبيق التجربة في يوم الخميس الموافق 

 م . 22/21/1021وافقم واستمرت التجربة حتى يوم الخميس الم1/20/1021

ولغرض تحقيق هدف البحث،اعد الباحث ثمان خطط تدريسية لكل مجموعة ، ثم       

( مع تصحيح كل 2991استعمل الباحث محكات تصحيح األداء التعبيري للهاشمي )

http://www.saifsaif1981@yahoo.com/
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موضوع من الموضوعات الثمانية، وتم التأكد من صدق هذه المحكات وذلك بعرضها 

 ق تدريس اللغة العربية ومناهجها.على المحكمين في مجال طرائ

وفي نهاية التجربة خرج الباحث بمجموعة من االستنتاجات منها :" أن استراتيجية      

رافت أدت الى زيادة في ترتيب وتنظيم كتابة الطالبات" كما خرج بمجموعة توصيات 

منها " جعل استراتيجية رافت من ضمن أولويات التدريس من قبل مدرسي اللغة 

 ، والمرحلة المتوسطة عموما ". العربية في الصف الثاني متوسط خصوصا

وكان هناك ثالثة مقترحات من بينها " اجراء بحث في استعمال استراتيجية رافت      

 في تنمية مهارات التعبير عند طلبة المرحلة  المتوسطة واإلعدادية ".

 

      

The Impact of Using RAFT Stragtegy  in Composition 

Performance among The Intermediate Second Class 

Schoolgirls 

 

 Inst. Dr. saif Sa'ad Mahmood Azeez 

Institute of Fine Arts for Boys 

Diyala Directorate General of Education 

 

 

Abstract : 

 

 This study aims at investigating "the Impact of Using RAFT 

Stragtegy  in Composition Performance among The Intermediate 

Second Class Schoolgirls".To achieve the null hypothesis which 

means "there are no statistical difference between the average rate 

of the two groups "experimental and control "in the compostion 

perforance of the eight listed tests". 

The sample of the study consisted of (61) intermediate second 

morning class schoolgirls, the first semester 2016-2017 ,then, the 

sample was divided randomly into (31) B class students in the 

experimental  group who use RAFT strategy in their composition 

performance, whereas the control group contained (30) A class 

students . 
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     Also, the reseracher equals between the two groups concerning 

their score in the previous academic year (2015-2016)in Arabic , 

the parents achievement ,the age calculated monthly, and the 

experiment applied on Thursday 6/10/2016 to 

Thursady15/12/2016.     

To achieve  aim of the study , the researcher perpared eight lesson 

plans for each group and used  Hashimi Correction criterion 

(1994)to correct each topic of the eight ones , then , the researcher 

confirmed the validity of this criterion by exposed it to the jury 

memebers specialized in Teaching Methods in Arabic. 

     At the end of the experiment , the researcher reached at the 

following conclusions :"the use of RAFT strategy increases the 

arrangement and preparation of the schoolgirls' writing "whereas 

the recommendations the researcher promoted" To use RAFT 

strategy by the Arabic language teachers in the intermediate 

second class students especially the intermediate stage". 

Also, there are three suggestions as"Using RAFT strategy in 

developing the students' composition performance in the 

intermediate and secondary schools ". 

  

   

 

 الفصل األول

 التعريف بالبحث
ية اتضح ان هناك ضعفاً واضحاً في من خالل خبرات الباحث التدريسمشكلة البحث: -

اداء الطلبة التعبيري بصورة عامة ، وطالبات الصف الثاني متوسط بصورة خاصة ؛ 

ولربما يعود هذا الضعف الى االستراتيجيات والطرائق او االساليب التدريسية 

 المستخدمة في تدريس هذه المادة.

 

راسات التشخيصية على وجود هذه واردف الباحث تأكيد هذه المشكلة بعدد من الد      

(، 21،ص2911المشكلة ومنذ زمن بعيد قد يمتد إلى عقود ، ومنها دراسة ) الهاشمي ،

 (.272: 1020( ودراسة ) نصيف وأحمد ، 2: 2992ودراسة ) الراوي ،
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أثر استراتيجية لذلك يبقى السؤال الوحيد الى أي مدى يسهم البحث الحالي :"       

 التعبيري لدى طالبات الصف الثاني متوسط، في حل المشكلة الحالية؟رافت في األداء 
البد أن نعطي للغة العربية الكثير من العناية والرعاية ؛لكونها لغة أهمية البحث : -

القران الكريم المعجز ، وأعظم مقومات القومية العربية فقد خرجت من موطنها لتكون 

وب الى هذه اللغة الكريمة باتساع أبواب الحياة لغة التألق بعد أن هدى هللا تعالى الشع

الدين  -في الحضارة والعمران وأثرت في لغات الشعوب التي دخلت في دين الحق 

والتي أثرت في الفكر العربي اإلسالمي  وفي الحضارة اإلسالمية بشكل  –اإلسالمي 

لقرآن الكريم الفت للنظر ، وهي معتصمة بكتاب هللا العزيز الذي حفظها من الضياع فا

وُح  يبيَّن أهمية اللغة العربية بقولِه تعالى :" وإنَّهُ لَتَنِزيُل َربِّ العالميَن ، نََزَل بِِه الرُّ

بِين  (، 292-291")الشعراء:األَِميُن َعَل قَلبِك لِتَُكوَن ِمَن الُمنِذِريَن ، بِلَِساٍن َعَربِّي مُّ

( ،مثال رائعاً في سداد التفكير وبراعة وكان الرسول ) محمد صلى هللا عليه واله وسلم 

التصوير ، وله خطب مأثورة النت فيها الطباع الفظة واهتدت بها النفوس الضالة 

واستمدت منها العزائم الواهنة والقلوب المترددة ثباتاً ونورا في ساعات 

 (  17:  2972المحن.)الرحيم،

 

توياتهم المختلفة وليس أدل على سحر وإنَّ للتعبير منزلة كبيرة في حياة الطلبة بمس     

الكلمة وأثرها في نفوس الناس مثل قوله تعالى على لسان موسى ) عليه السالم ( داعيا 

" َواحلُل ربه جل وعال إن يمنحه القدرة على إبالغ قومه الرسالة التي كلفه بحملها: 

َوأَِخى َهاُروُن تعالى:" (،وقوله 11-17") سورة طه :ُعقَدةَ ِمن لَِسانِى ، يَفقَهُوا قَولِي

 (100(.) الزجاجي،ب.ت: 11") سورة القصص من اآلية :  هَُو أَفَصُح ِمنِّى لَِسانا  

ويعد التعبير أهم أنماط النشاط اللغوي،متمثل في األلفاظ السيما إذا كانت  اللفظة    

لصعيد المؤثرة هي السمة البارزة التي يجب توافرها الستمالة القلوب،والتعبير على ا

المدرسي نشاط لغوي مستمر، فهو ليس مفردا في دراسة التعبير بل انه يمتد إلى فروع 

اللغة جميعاً ، سواء أكان داخل الصف أم خارجه وكذلك يمتد إلى فروع الدراسة 

 ( 11: 2972األخرى.)مجاور،

 

تعني  والتعبير من األسس المهمة التي يستند إليها التفوق الدراسي وإجادته والتي     

إجادة الدراسة اللغوية خاصة ، فالطالب الذي يمتلك السيطرة على القدرات التعبيرية 

 (101: 2911ومهاراتها بإمكانه صياغة العبارات الدقيقة .) الحلي ، 

 

والتعبير ما هو إال عمليات ذهنية أدائية في غاية التنظيم والتعقيد ، إذ البد من      

توبة أي إلى رموز منطوقة ومكتوبة في صورة من صور تحويل األلفاظ إلى أفكار مك

التعبير المؤثرة ؛ الن للتعبير عمليات بنائية تراكمية ، سواء ما كان متعلقاً بالمضمون 
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أم ما كان متعلقاً بالشكل بمعنى ، إن عمليات التعبير تتضمن التفكير باأللفاظ وما 

 (122: 1009، يالزمه من تنظيم األفكار بهذه األلفاظ . ) الدليمي

 

وتأتي اهمية استعمال االستراتيجة من مجموعة األساليب أو الطرائق التي توظف      

في عملية التعلم والتعليم ، أي انها تتضمن مجموعة من المبادئ والقواعد والطرائق 

ه خطوات المدرس في سعيه لتنظيم تعليم طلبته وتحقيق  المتداخلةوالمتكاملة ، وتوجِّ

 (  10: 1021،االهداف التربوية .)قطامي 

 

لذلك رأى الباحث أهمية استعمال استراتيجية حديثة لتطوير االداء التعبيري لدى    

( وتعتمد هذه RAFTطالبلت الصف الثاني متوسط ، وهذه االستراتيجية هي : ) رافت 

االستراتيجية على التكامل والربط بين القراءة والكتابة باالعتماد على التفكير ، وتنفذ 

: 1022درس او بعده او خارج الصف كواجب بيتي .)المعايطة وآخرون،أثناء ال

ويرى الباحث إن للتعبير أهمية كبيرة في (،221: 1021()أمبوسعيدي والحوسنية ،20

حياة الطلبة المدرسية وغيرها ، الن ممارسات التعبير وما يتصل به من تفرعات أمر 

 مية البحث الحالي في :مهم في استمرار الحياة بالكامل ، وعليه تتجلى أه

 .اهمية العملية التربوية للفرد والمجتمع 

 . أهمية اللغة بصورة عامة واللغة العربية بصفة خاصة 

 . أهمية التعبير ؛ كونه ينظم األفكار بقوالب كتابية شكلية 

 .أهمية استعمال االستراتيجيات التدريسية الحديثة 

 .أهمية استراتيجية رافت 

 

أثر استراتيجية رافت في األداء يهدف البحث الحالي إلى معرفة :" هدف البحث:

 ". التعبيري لدى طالبات الصف الثاني متوسط

ولتحقيق هدف البحث الحالي : وضع الباحث الفرضية الصفرية والتي تنص على      

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط معدل درجات المجموعتين انه " 

 ".ضابطة ( في األداء التعبيري لالختبارات المتسلسلة الثمانية)التجريبية وال

 

 أقتصر البحث الحالي على :حدود البحث:

عينة من طالبات الصف الثاني متوسط في المدارس اإلعدادية والثانوية النهارية  -2

 في قضاء بعقوبة محافظة ديالى .

 م.1027 –م 1021الفصل الدراسي األول  -1

 .  ثمانية موضوعات تعبيرية -1
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 تحديد المصطلحات:

عرفه ابن منظور بأنه: "بقية الشيء والجمع آثَأر وأثور ،  أوال  : األثر:األثر لغة

 ( .11: 2992وخرجت في أثره أي بعده واثر به وتأثر به". )أبن منظور ،

 االثر اصطالحا : عرفه كل من :

ما ينشأ عنن تنأثير المنؤثر عرفه الكفوي بأنه:"أثر فيه تأثيراً ، ترك فيه أثراً ، فاألثر  -2

 ( .179: 2991، وهو إبقاء األثر في الشيء".)الكفوي ، 

عرفه الشمري: "يعني النتيجة ، وهنو الحاصنل منن الشنيء"،"يعني العالمنة ، وهنو -1 

 (11:  1001السمة الدالة على الشيء" .)الشمري ، 

هارات اثناء : "هو ما يترك على الطالبات من معارف وم التعريف اإلجرائي للباحث

 كتاباتهم التعبيرية ".

استراتيجية يتم فيها التكامل :" بأنها عرفها المعايطة وآخروناستراتيجية رافت :ثانيا :

بين القراءة والكتابة ، بطريقة غير تقليدية  ، وتتكون من اربع خطوات هي : الّدور ، 

 (20: 1022والجمهور ، وصيغة الكتابة ، وموضوعها " .) المعايطة وآخرون ، 

وهي االستراتيجية التدريسية التي يستعملها الباحث في التعريف االجرائي للباحث : " 

تدريس طالبات المجموعة التجريبية عن طريق مدرسة المادة ،وللموضوعات 

 م ".1027 -1021التعبيرية الثمانية، ذلك في الفصل الدراسي االول للعام 

: عرفه ابن منظور:" يقال عبَّر في نفسه ، أعرب لغةثالثا : األداء التعبيري : التعبير 

وبيّن ، وعبّر عنه غيره فأعرب عنه واالسم العبرة والعبارة ، وعبَّر فالن : تكلم 

 ( 210ص 7: ج2992عنه".) ابن منظور ، 

 التعبير اصطالحا عرفه كل من:

رد إلنى شريف بأنه : "العمل المدرسي الذي يسير وفق خطة متكاملنة للوصنول بنالف  -2

ا يحس  ا في النفس من موضوعات تلقى عليه ، أو عمَّ القدرة على التحدث أو التعبير عمَّ

هو بالحاجة إلى الحديث عنه استجابة لمؤثرات خارجيَّة بصنورة شنفوية أو كتابينة "   .                                 

 (11) شريف ، ب ت  :

ه أو قلمنننه ّعمنننا فننني نفنننس مــنننـن أفكنننار عبننند القادر:"بأننننه إفصننناب اإلنسنننان بلسنننان -1

 (192: 2912وأغراض".) عبد القادر،

كود :" بأنه اختيار األفكار وترتيبها وتنظيمها والتعبير عنها بصيغ مناسبة كالمناً  -1   

 ( Good ,1973:116وكتابةً " .) 

رة العزاوي: "بأنه القدرة على أداء ما في عقولنا ونفوسنا من معاني ومشناعر وبعبنا -1

 (1:  2911واضحة سليمة ".)  العزاوي ، 

عاشننور"بأنه نشنناطاً أدبينناً واجتماعيننا فهننو الطريقننة التنني يصننوغ بهننا الفننرد أفكنناره  -2

 (299:  1001وإحساسه وحاجته بلغة سليمة وتصوير جميل ") عاشور ، 

 :التعريف اإلجرائي للتعبير* 



 1027لسنة   حزيران سبعون . ........العدد .............................................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 
 

-342- 
 

هنَّ ومشاعرهنَّ ، والمواقف "وهو قدرة الطالبات على تحويل أفكارههنَّ وأحاسيس   

التي تحدث أمامهم واألحداث التي حدثت في الماضي وغيره ، إلى أداء  تعبيري  

مكتوب يمتاز بتسلسل األفكار واألحداث وقدرة الطالبات على إقناع القارئ وااللتزام 

 بقواعد كتابة التعبير ".

 الصف الثاني متوسط :رابعا: 

هننو أحنند صننفوف المرحلننة المتوسننطة الثالثننة،وهي مرحلننة عامننة تقبننل طلبتهننا مننن    

خريجي المرحلة االبتدائية ، والتعليم في هذه المرحلة ال يتنوع بل يعطى الطلبة جميعهم 

مننن ذكننور وإننناث برنامجنناً موحننداً ، ووظيفننة هننذه المرحلننة إعننداد الطلبننة إلننى مرحلننة 

 (  17: 2990ية ".) مزعل،دراسية أعلى هي المرحلة اإلعداد

 

 الفصل الثاني

 خلفية أدبية ودراسات سابقة

 اوال : خلفية أدبية :

(هي مختصرات الربع كلمات تمثل اربع خطوات تطبيقية RAFTإنَّ كلمة رافت)   

لهذه االستراتيجية التي تتمتع بدرجة مرونة جيدة وعالية،والتي تتيح للمدرس والطلبة 

( جاء من Rلى حد سواء وهذه المختصرات هي:الحرف)فرص التفكير واالبداع ع

( جاء من الكلمة )الجمهور( A(،والحرف)Roleكلمة )الّدور( وترجمتهااالنكليزية)

(، Format( اخذ من كلمة )الصيغة( وترجمتها )Fوالحرف ) Audience)وترجمتها)

 (20،ص1022المعايطة وآخرون ، Topic.(( جاء من كلمة)Tوالحرف)

 

كمخطط لتنفيذ  (2) االستراتيجية : يمكن الي مدرس ان يستعين بالشكلمخطط  -

االستراتيجية أثناء الدرس وبعده وخارج اوقات الدرس المحددة كواجب بيتي،مما يتيح 

هذا الشكل للمدرس مرونة كبيرة لتبسيط عملية الفهم واالبداع 

 (229،  :1021واالبتكار.)أمبوسعيديوالحوسنية ،
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 (0الشكل )

 مخطط لتنفيذ استراتيجية رافتيوضح 

 

 خطوات تنفيذ االستراتيجية : -

يشرب المدرس للطلبة آلية تنفيذ االستراتيجية ويوضح لهم المقصود بالعناصر االتية . 0

: بالدور ، والجمهور ، والصيغة ، والموضوع مستعينا بالسبورة أو بوسترات او جهاز 

 ة على وفق هذه الصيغ االربع. عرض معين، ثم يخبرهم بأنهم سيقومون بالكتاب

 . عرض انموذج يحاكي االستراتيجية بالكامل مراعيا عناصرها االربعة .1

.عرض انموذجا صماء لالستراتيجية ، ثم يطلب من المدرس من الطلبة ان يفكروا 1

 بعمق في موضوع  الدرس بحيث يكون اقرب الى العصف الذهني.

سب مايناسب غرفة الصف والبيئة واعداد .توزيع الطلبة على مجموعة صغيرة وبح1

 الطلبة ، ورؤية المدرس.

.دور المدرس بعد ذلك متابعة كل مجموعة وتقديم الدعم لهم وتوجيههم بحسب حاجة 2

 كل مجموعة .

.بعد ذلك يجب ان يعكس تدريب الطلبة على االستراتيجية قدراتهم المعرفية والفكرية 1

رة من هذه االستراتيجية.)المعايطة االبتكارية،وان يستفيدوا بصورة كبي

 (    22: 1022وآخرون،

 

 

 

 ...اتب)الدور( ...................      الجمهور...................   صيغة الكتابة.................... الموضوع....................الك

 

 

 ....................................................................................................................................مهمة الكتابة 

               ..................................................................................................................................... 

 

 اسم الكاتب وصورته                                                                               اسم المستقبل وصورته

  ...........................                                                                            ................................. 

                                                                        مالحظة : الصور غير ضرورية لتنفيذ االستراتيجية.
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 ثانيا : دراسات سابقة :

 سيتناول الباحث دراسات تتعلق بمتغير األداء التعبيري فقط وهي :

 :   (6112دراسة الفياض ) -2

أثر أسلوبي تعددد الموضدوعات والحدر فدي األداء استهدفت الدراسة  التعرف على:"    

"وألجننل تحقيننق هننذا الهنندف صنناغت الباحثننة لطالبددات المرحلددة اإلعداديددةالتعبيددري 

 الفرضيات الصفرية اآلتية :

فنني متوسننط درجننات األداء  (0002أ.لننيس هننناك فننرق ذو داللننة إحصننائية عننند مسننتوى)

التعبيري للطالبات الالئي يدرسن بأسلوب تعدد الموضوعات والطالبات الالئني يدرسنن 

 باألسلوب التقليدي .

( في متوسنط درجنات األداء 0002ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )ب. 

التعبيري للطالبات الالئي يدرسن باألسلوب الحر والطالبات الالئني يدرسنـن باألسنلوب 

 التقليدي 

( في متوسنط درجنات األداء 0.02ت. ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )

رسن بأسلوب تعدد الموضوعات والطالبات الالئني يدرسنن التعبيري للطالبات الالئي يد

بأسلوب التعبينر الحر،اختنارت الباحثنة إعدادينة الشنمون للبننات بصنورة قصندية ومنهنا 

( طالبة موزعة على مجموعنة 71اختارت المجموعات التجريبية الثالث البالغ عددها )

بأسنننلوب تعننندد  (طالبنننة وتننندرس منننادة التعبينننر12تجريبينننة أولنننى بلنننغ عننندد طالباتهنننا)

( (طالبننة وتنندرس مننادة التعبيننر 17الموضننوعات،ومجموعة تجريبيننة ثانيننة بلننغ عننددهنَّ

( (طالبنننة وتننندرس منننادة التعبينننر 11باألسنننلوب الحر،ومجموعنننة ضنننابطة بلنننغ عنننددهنَّ

باألسلوب التقليدي،ثم كافأت الباحثة قبل بدء التجربنة إحصنائيا بنين طالبنات مجموعنات 

العمر الزمني محسوباً بالشهور،والتحصيل الدراسي لآلباء البحث الثالث في متغيرات )

-1001،والتحصيل الدراسي لألمهات ،ودرجات اللغنة العربينة للعنام الدراسني السنابق 

،ودرجننننات واالختبننننار القبلنننني فنننني مننننادة التعبيننننر ودرجننننات اختبننننار القنننندرة 1001

(،أعندت 1001-1001اللغوية،ودرجات اللغة العربية فني نصنف السننة للعنام الدراسني 

( موضوعاً تعبيرياً ،توزعت بين الوظيفي واإلبداعي وعلنى 10الباحثة استبانة ضمت )

أربعننة مجنناالت لكننل مجننال عشننرة موضوعات:الموضننوعات الدينيننة ، والموضننوعات 

االجتماعينننة ، والموضنننوعات الثقافينننة ، والموضنننوعات السياسنننية ، وعرضنننتها علنننى 

( 2( موضنوعات لكنل مجنال لتكنون )1) مجموعة من الخبراء والمتخصصنين الختينار

إذ قنننندمت الباحثننننة لطالباتهننننا أربعننننة  منهننننا لطالبننننات المجموعننننة التجريبيننننة األولننننى ،

موضننوعات فنني كننل درس . فنني حننين درسننت طالبننات المجموعننة التجريبيننة الثانيننة 

باألسلوب الحر إذ تركت للطالبات الحرية في اختيار الموضوعات الالئي ينودن الكتابنة 

ي حين قدمت الباحثة لطالبنات المجموعنة الضنابطة خمسنة موضنوعات فني كنل فيها ،ف

وبعننند أن أنهنننت الباحثنننة تننندريس الموضنننوعات التعبيرينننة فننني  درس موضنننوع واحننند،
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التجربة التي استمرت فصال دراسيا كامال قامت بتصحيح الموضوعات بوصفها سلسلة 

 حثة إلى النتائج اآلتية :اختبارات بعدية وعند معالجة البيانات إحصائيا توصلت البا

 أ.تفوق طالبات المجموعة التجريبية األولى على طالبات المجموعة التجريبية الثانية .

 ب.تفوق طالبات المجموعة التجريبية األولى على طالبات المجموعة الضابطة.

ت.اليوجود فروق بين طالبات المجموعة التجريبية الثانية المجموعة الضابطة،وبعد أن 

 الباحثة النتائج خرجت باستنتاجات وفي ضوئها وضعت التوصيات اآلتية: فسرت

أ.التأكيد على أسلوب تعدد الموضوعات ، عند تدريس مادة التعبير لما في ذلك منن أثنر 

 في تحسين األداء التعبيري وتنميته .

ب.التأكيد على ضنرورة اإلكثنار منن اسنتعمال أسناليب تدريسنية فني التعبينر التحرينري 

والسيما الحديثنة أو إتبناع أسناليب تدريسنية متنوعنة فني تندريس التعبينر وعندم االلتنزام 

بأسننلوب واحنند طننوال العننام الدراسنني،الن لننذلك أثننرا فنني األداء التعبيننري ، وفنني ضننوء 

 النتننائج التنني تمخنن  عنهننا البحننث الحننالي اقترحننت الباحثننة عننددا مننن المقترحننات .

 (211-2: 1002)الفياض،

 

 :(6112ميمي)دراسة الت-6

أثددر الرصديد اللغددوي فددي تحصديل طالبددات الصددف اسنتهدفت الدراسننة التعنرف علننى:"   

"ولتحقيننق مرمننى البحننث صنناغة الباحثننة الفرضننية الرابددا العددام فددي األداء التعبيددري

بننين متوسننط  (0،02الصننفرية اآلتيننة،ال يوجنند فننرق ذو داللننه إحصننائية عننند مسننتوى)

الالئي يدرسن التعبير باسنتخدام الرصنيد اللغنوي، درجات طالبات المجموعة التجريبية 

ومتوسنننط درجنننات طالبنننات المجموعنننة التجريبينننة الالئننني يدرسنننن التعبينننر بالطريقنننة 

التقليدية،في سلسلة  من االختبارات البعدية، وتقتصر حندود البحنث علنى مدرسنتين منن 

عنندد أفننراد وقنند بلننغ منندارس قضنناء بعقوبننة  التابعننة للمديريننة العامننة لتربيننة ديننالى ، 

طالبننة فنني  (220طالبننة فنني المجموعننة التجريبيننةو) (201) طالبننة بواقننع (121العينننة)

المجموعة الضابطة،وقد كافأت الباحثة بين المجموعتين إحصائياً في بعن  المتغينرات 

وهي:العمنر الزمنني محسننوباً باألشنهر ، التحصننيل الدراسني للوالنندين ، ودرجنات اللغننة 

ار القبلني ، بنودرجنات االخت (1001 -1007العنام الدراسني) العربية للفصنل األول منن

 وق ذات داللننة إحصننائية عننند مسننتوىودرجننات اختبننار القنندرة اللغويننة،ولم تكننن الفننر

ار عشنننرة ينننلنُخبنننة منننن الخبنننراء والمختصنننين الخت ةوقننندمت الباحثنننة اسنننتبان (0002)

موضنوعات موضوعات من بين الموضوعات العامة وأعدت الباحثة خططاً تدريسنية لل

العشننننرة المحننننددة للتجربننننة وعرضننننتها علننننى مجموعننننة مننننن الخبننننراء ، واسننننتمرت 

منن الفصنل الدراسني الثاني،وقند اعتمندت الباحثنة علنى  أحد عشر أسنبوعا(22التجربة)

االختبنننننارات المتسلسنننننلة البعدينننننة أداة لبحثهنننننا واعتمننننندت علنننننى محاكننننناة تصنننننحيح 

 بطة ( . مع المجموعتين ) التجريبية والضا )للهاشمي(جاهزة
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ومعامننل ارتبنناط  (1ومربننع كنناي) كننا (T-testواسننتعملت الباحثننة االختبننار التننائي)    

بيرسننننون ، وقنننند أظهننننرت نتننننائج البحننننث أن هننننناك فرقنننناً ذا داللننننة إحصننننائية عننننند 

(بنننين درجنننات المجمنننوعتين التجريبينننة والضابطة،ولصنننالح طالبننننات 0002مسنننتوى)

واسنطة الرصنيد اللغنوي،إذ كاننت الدرجنة المجموعنة التجريبينة الالئني درسنَن التعبينر ب

وبنننذلك  (121( بدرجنننة ُحرينننة)2091الجدولينننة) ( 1012)المحسنننوبة بواسنننطة الرصنننيد

، وقد وضعت الباحثة مجموعنة منن التوصنيات وتقبل البديلة الصفرية  رضيةفترف  ال

    (             211-2: 1009.)التميمي ،واالستنتاجات والمقترحات

 

 : (6106 دراسة الحبيب) -1

أثر توظيف المراحل الخمس للكتابة في استهدفت الدراسة إلى التعرف على:"

ولتحقيق هذا الهدف صاغت األداء التعبيري لدى طالب الصف الثاني المتوسط"

 الباحثة الفرضية الصفرية اآلتية :

بين متوسط درجات طالب  (0002ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة) -

وعة التجريبية الذين درسوا التعبير بتوظيف المراحل الخمس للكتابة ، ومتوسط المجم

درجات طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا التعبير بالطريقة التقليدية في سلسلة 

من اختبارات األداء التعبيري،واقتصر البحث على:طالب الصف الثاني في المدارس 

ديالى،والفصل الدراسي األول،تكونت عينة المتوسطة في مركز قضاء المقدادية في 

طالباً موزعين على شعبتين دراسيتين،مثلت شعبة)ب(المجموعة  (11البحث من)

التجريبية التي ُدّرست على وفق المراحل الخمس للكتابة في األداء التعبيري 

المجموعة الضابطة التي دّرست بالطريقة التقليدية  طالباً، وشعبة)أ( (11وبواقع)

طالباً وتم التحقق من السالمة الداخلية والخارجية للتصميم التجريبي  (11وبواقع)

بتحديد العوامل التي يمكن أن تؤثر في المتغير التابع،صاغت الباحثة األهداف السلوكية 

هدفاً سلوكياً واعدت الخطط التدريسية الالزمة  (11التي بلغ عددها النهائي)

ة،استعملت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية في للمجموعتين التجريبية والضابط

 (،1)كا )االختبار التائي لعينتين مستقلتين،ومربع إجراءات البحث وتحليل النتائج:

ومعامل ارتباط بيرسون دّرست الباحثة بنفسها مجموعتي البحث في التجربة التي 

 استمرت فصالً دراسياً كامالً .

البعدية المتسلسلة أداة لبحثها، وأسفرت النتائج عّما استعملت الباحثة االختبارات     

 يأتي:

تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا على وفق المراحل الخمس للكتابة  -

على طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا على وفق الطريقة التقليدية في األداء 

 التعبيري.
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خرجت الباحثة بعدد من االستنتاجات  وفي ضوء النتائج التي توصل إليها البحث     

 منها:

أن تدريس مادة التعبير لطالب الصف الثاني المتوسط باستعمال المراحل الخمس  -1

 للكتابة أفضل من تدريسهم بالطريقة التقليدية.

هناك حاجة عند طالب الصف الثاني المتوسط إلى أساليب تدريسية حديثة منها  -2

ك وضعت الباحثة عدداً من التوصيات المراحل الخمس للكتابة،وفي ضوء ذل

 (212-2: 1021والمقترحات المتعلقة بنتائج البحث .)الحبيب،

 

 مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة:

( فنني 11: تباينننت الدراسننات السننابقة فنني أعننداد عيناتهننا ، فتراوحننت مننابين )العينددة -2

الدراسنة الحالينة  ( أمنا 1009( في دراسة ) التميمني، 121(إلى)1021دراسة) الحبيب،

 ( طالباً. 29فكانت عدد أفرادها ) 

 ( دراسنة1021فني دراسنة ) الحبينب، أما الجنس في الدراسات السابقة كان ذكور       

(كانننت عينتهننا مننن اإلننناث ،أمننا الدراسننة  1009( ودراسننة) التميمنني ، 1002الفينناض،)

 . ( من حيث العينة 1009الحالية فإنها تتفق مع دراسة )التميمي،

: الدراسات السابقة تناولت العمل على تحسين األداء ، والدراسنة الحالينة أداة البحث -3

 تناولت األداء التعبيري كذلك ، فتشابه الدراسات أعاله مع الدراسة الحالية.

: اسنتغرقت معظنم الدراسنات السنابقة فصنال دراسنيا كنامال تقريبنا ، إال مدة التجربدة -4

 سة  الحالية تتفق مع األغلبية في هذا المجال .( ، والدرا1009دراسة)التميمي ،

 ستناقش في الفصل الرابع ، وهو فصل نتائج البحث واستنتاجاتها . نتائج : -5

 

 الفصل الثـــــــالث

 إجـــــــراءات الـــبـــــحــــــــث

اعتمد الباحث المننهج التجريبني ؛لكوننه ينتالءم وطبيعنة البحنث، إذ يتسنم منهج البحث :

على التحكم في مختلف العوامنل المنؤثرة فني الظناهرة المنراد دراسنتها ، و يعند بالقدرة 

المنهج التجريبي األساس المتين الذي يحقق التقدم العلمني ، فهنو العمنود الفقنري لعملينة 

 (10: 1002البحث العلمي في غالب إن لم تكن الفروع العلمية جميعها .) العمر ،

الباحث التصميم التجريبي ذا ضنبط جزئني ينتالئم منع اختار أوال  : التصميم التجريبي :

 ( يوضح هذا التصميم .1ظروف التجربة ، واإلمكانات المتاحة) شكل،
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 ( 6 ) شكل 

 التصميم التجريبي للمجموعتين التجريبية والضابطة

أختار الباحث مدرسة )ثانوينة فاطمنة للبننات( الدراسنة الصنباحية ، ثانيا : عينة البحث :

 في ديالى وبصورة قصديه ولألسباب اآلتية :

 التعاون التام مع الباحث.إبداء أدارة المدرسة  -2

اسنتعانة الباحننث بمدرسننة المننادة فنني المدرسننة الحاصننلة علننى شننهادة الماجسننتير فنني  -1

 لتطبيق التجربة.( 1)تخصص اللغة العربية

 قدرة المدرسة على التجريب دون شعور الطالبات بذلك . -1

اختيرت شعبة)ب( لتمثيل المجموعة التجريبية وبصورة عشوائية ، إذ بلغ عدد    

( طالبة لتدرس باستخدام استراتيجية رافت،أما المجموعة 11طالبات هذه المجموعة)

( طالباً لتدرس 12الضابطة فمثلتها شعبة )أ( وبلغ عدد طالبات هذه المجموعة)

( طالبة،وبعد استبعاد 11بالطريقة المتبعة ، وبذلك بلغ المجموع الكلي لعينة البحث)

وعددهّن طالبتين اثنتين فقط، واحدة من  الطالبات الراسبات من عينة التجربة

المجموعة التجريبية والثانية من المجموعة الضابطة  وبذلك أصبح حجم العينة بشكلها 

 (.2(طالبة،الحظ الجدول )12النهائي)

 (0)  الجدول،

 يوضح توزيا طالبات العينة على مجموعتي البحث

العنننننننننندد  المجموعة  المدرسة

قبننننننننننننننل 

 االستبعاد

العدد بعد  المستبعدون

 االستبعاد

ثانوينننننننننننننننننننننننننننة فاطمنننننننننننننننننننننننننننة 

 للبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 12 2 11 التجريبية

 10 2 12 الضابطة

 12 1 11 المجموع الكلي

 

 

 

 
                                                             

1
 ( م.م.فيان رياض اديب / تخصص لغة / مدرسة لغة عربية في ثانوية فاطمة للبنات. (

 أداة القياس المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة

التدريس وفق استراتيجية  التجريبية 

 رافت 

األداء 

 التعبيري

متوسنننط معننندل درجنننات 

المتسلسننننلة االختبننننارات 

 التدريس بالطريقة المتبعة الضابطة الثمانية.
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 ثالثا : تكافؤ المجموعتين :

التحصدديل الدراسددي لمددادة اللغددة العربيددة فددي االختبددار النهددائي للعددام الدراسددي  -0

 م.6102 – 6102

حصل الباحث على درجات تحصيل كل طالبة من طالبات عينة البحث من سنجالت     

المدرسة ، وبعد استعمال المتوسط الحسابي والتباين الكل مجموعة وباستعمال االختبار 

التائي لعينتين مستقلتين ومتسناويتين للموازننة بنين المتوسنطين ، وجند ان القيمنة التائينة 

( وهنذا يعنني ال 29(عنند درجنة حرينة )10000القيمنة الجدولينة )( و00712المحسوبة )

( 0002يوجد فرق ذو داللنة إحصنائية بنين درجنات المجمنوعتين عنند مسنتوى معنوينة )

وبذلك تكون المجموعتان متكافئتين في متغير التحصيل الدراسي لمادة اللغة العربية في 

 (. 1)الجدول،م ، الحظ 1021- 1022االختبار النهائي للعام الدراسي 

 

 ( 6) الجدول،

 اإلحصاءات الوصفية لنتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين ومتساويتين

 م6102 -6102لمتغير التحصيل الدراسي للعام السابق 

عة
مو
ج
لم
ا

 

 العدد
المتوسنننط 

 الحسابي

االنحننننراف 

 المعياري
 التباين

درجننننننة 

 الحرية

الداللنننننننننننننة  القيمة التائية

اإلحصننائية 

عنننننننننننننننننننند 

(0002) 
 الجدولية المحسوبة

ة 
بي
ري
ج
الت

 

12 720711 20201 10129 

 غير داله 10000 00712 29

طة
اب
ض
ال

 
10 710000 20002 20001 

 

أجننرى الباحننث تكننافؤا إحصننائياً فنني التحصننيل الدراسنني التحصدديل الدراسددي ل:بدداء: -1

(تبننين إن 1كاي)كنناآلبنناء مجمننوعتي البحث)التجريبيننة والضننابطة ( وباسننتعمال مربننع 

( وهنذا 2،99(الجدولينة البالغنة )1(وهي اقل من قيمة)كا00121قيمتة( المحسوبة كانت)

(وبدرجنة 0002يدل على أن المجموعتين متكافئتان في هذا المتغير عند مستوى الداللة)

                             ( يبين ذلك .1( والجدول )1حرية )
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 (3الجدول )

 مجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة ( في متغير التحصيل الدراسي ل:باءتكافؤ 

عة
مو
ج
لم
ا

 

عدد 

 طالبات

 العينة

 مستوى التحصيل

درجة 

 الحرية
 1قيمة كا

مستوى 

الداللة 

(0،02) 

يقرا 

ويكتب* 

 وابتدائية

متوسطة 

 واعدادية

دبلوم فما 

 فوق**

 

ية
يب
ر
ج
الت

 

12 7 21 22 

1 

 

 

 

 الجدولية المحسوبة

 غير دالة

طة
اب
ض
ال

 

10 2 21 22 

00121 2،99 

ع
مو
ج
لم
ا

 

12 21 17 11 

 (.2*تم دمج خاليا يقراء ويكتب وابتدائية كون التكرار المتوقا اقل من )

 (.2** تم دمج خاليا دبلوم فما فوق كون التكرار المتوقا اقل من )

أجرى الباحث تكنافؤا إحصنائياً فني التحصنيل الدراسني التحصيل الدراسي لألمهات: -3

ألمهنننات طالبنننات مجمنننوعتي البحث)التجريبينننة و الضابطة(وباسنننتعمال مربنننع كننناي 

(الجدولينة 1(وهي اقل من قيمنة )كنا00111( المحسوبة كانت) 1(تبين إن قيمة ) كا1)كا

عنند مسنتوى  ( وهذا يدل على إن المجموعتين متكافئتان فني هنذا المتغينر7011البالغة )

 ( يبين ذلك . 1(والجدول)1(وبدرجة حرية)0002الداللة)
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 (4الجدول )

تكافؤ مجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة ( في متغير التحصيل الدراسي 

 لألمهات

عة
مو
ج
لم
ا

 

عدد 

 طالبات

 العينة

 مستوى التحصيل
درجة 

 الحرية
 1قيمة كا

مستوى 

 الدالة

(0،02) 
تقرأ 

 وتكتب

ابتدائية* 

 ومتوسطة
 إعدادية

بكالوريوس 

 فما فوق**

ية
يب
ر
ج
الت

 

12 22 21 2 1 

1 

 

 الجدولية المحسوية

 غير دالة

طة
اب
ض
ال

 

10 21 20 1 1 00111 7011 

ع
مو
ج
لم
ا

 

12 11 11 9 7   

 (.2*تم دمج خاليا ابتدائية ومتوسطة كون التكرار المتوقا اقل من )

 (.2فوق كون التكرار المتوقا اقل من ) ** تم دمج خاليا بكلوريوس فما

 العمر الزمني للطالبات محسوبا بالشهور : -4
( شنهراً وبتبناين 2110001بلغ متوسط أعمار طالبات في المجموعنة التجريبينة )        

(، فنننني حنننين بلننننغ متوسنننط أعمننننار طالبنننات المجموعننننة الضننننابطة 210192مقنننداره )

-T(وباسنننننتعمال االختبنننننار التنننننائي) 70929( شنننننهراً  وبتبننننناين مقنننننداره)2120972)

Testي بين أعمار طالبات المجموعتين (لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق اإلحصائ

( إذا كاننت القيمنة التائينة 0002، اتضح إن الفرق ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى)

(وبدرجنننننة 10000(اقنننننل منننننن القيمنننننة التائينننننة الجدولينننننة البالغنننننة)00010المحسنننننوبة)

(وهننذا ينندل علننى إن طالبننات المجمننوعتين التجريبيننة والضننابطة متكافئتننان 29حريننة)

               ( يبين ذلك.2ي العمر الزمني والجدول)إحصائياً ف
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 (2الجدول)

 تكافؤ مجموعتي البحث)التجريبية و الضابطة(في متغير العمر الزمني للطالبات

عة
مو
ج
لم
ا

 

عدد 

طالبات 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التباين

درجة 

 الحرية

 مستوى القيمة التائية

الداللة عند 

 الجدولية المحسوبة (0002)

ية
يب
ر
ج
الت

 

12 2110001 10292 210192 

29 00010 10000 
 غير دالة

 إحصائية(

طة
اب
ض
ال

 

10 2120972 10121 70929 

 

 رابعا :مستلزمات البحث: 

التعبير ليس له مادة علمية محددة يلتزم بها المدرسون، وإنّمنا .تحديد المادة الدراسية:0

توجيهننات عامننة وضننعتها وزارة التربيننة تؤكنند أهميننة هننذه المننادة ولكنهننا لننم تقنندم هننناك 

موضننوعات مقننررة يختننار منهننا المدرسننون ،والننزمتهم بإعطنناء مننا ال يقننل عننن ثمانيننة 

 (.21، ص2990موضوعات في أثناء العام الدراسي. )وزارة التربية،

دة التعبينر للصنف الثناني ولعدم توفر مادة دراسية معتمدة ، تدرس كمقرر دراسي،لما   

متوسط،عمد الباحث الى أختيار ثمانية موضوعات  بعد ان تنم عرضنها علنى مجموعنة 

منننننننننننن المحكمنننننننننننين والمتخصصنننننننننننين فننننننننننني مجنننننننننننال المنننننننننننناهج وطرائنننننننننننق 

 (الموضوعات هي:2التدريس)ملحق،

 . محادثة بين الخير والشر على الفيس بوك.1رسالة الى والدتي.    -2

الننى السننيدة مننديرة المدرسننة تعبننرين فيننه عننن سننعادتك طلننب اجننازة  ليننومين موجننه . 1

 الغامرة لحضور زفاف اختك .

. كيننف تصننفين لزميالتننك سننفرة عائلتننك يننوم الجمعننة الننى متنننزه الننزوراء فنني بغنندادنا 1

 الحبيبة؟

 .كيف تعبرين عن يوم الينسى في حياتك؟2

 .رسالة الى اخي الراب  في الجبهة ؛ للدفاع عن وطني العراق.1

 عن موقف صادفك على قارعة الطريق اثناء مرورك. .عبري7

 .منشور على الفيس بوك تؤكدين فيه ضرورة التعايش السلمي.1

إن الطرائننق التدريسننية للمجمننوعتين هنني واحنندة باسننتثناء إعددداد الخطددط التدريسددية: -6

المجموعة التجريبية التي تدرس بـ ) باسنتخدام اسنتراتيجية رافنت( فني األداء التعبينري 
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الدراسننة الصننباحية ، بينمننا تضننمنت الخطننط المعنندة  -البننات الصننف الثنناني متوسننطلط

 (.1للمجموعة الضابطة ، الطريقة التدريسية المتبعة في مجتمع البحث )ملحق ،

اعتمد الباحث على محكات تصحيح جاهزة لتصحيح كتابات خامسا : محكات التصحيح:

أداة لقينناس أدائهنننَّ التعبيننري ؛  طالبننات مجمننوعتي البحننث التجريبيننة والضننابطة لتكننون

ألهمية ذلك في الوصول إلى نتائج دقيقة، وللحد من الذاتينة التني تتصنف بهنا اختبنارات 

اللغة السيما التعبير ، التي تجعل مجموعة منن المصنححين يختلفنون فني تقندير الدرجنة 

هنني عننند تصننحيحهم موضننوعاً تعبيرينناً موحننداً، والمحكننات التنني اعتمنند عليهننا الباحننث 

 (. 1الملحق ) 2991محكات التصحيح التي بناها الهاشمي عام 

إلجننراء ثبننات التصننحيح علننى وفننق محكننات التصننحيح المعتمنندة فنني ثبددات التصددحيح: -

(طالبة من عينة البحث نفسه،إذ كتبنَّ الطالبات 10البحث الحالي،صحح الباحث كتابات)

ث نننوعين مننن االتفنناق فنني الموضننوع األول وهننو رسننالة الننى والدتي،واسننتخرج الباحنن

االتفنننناق عبننننر الزمن،واالتفنننناق مننننع مصننننححة أخرى)المدرسننننة نفسننننها التنننني طبقننننت 

التجربة(،وباستعمال معامنل ارتبناط بيرسنون بلنغ معامنل الثبنات بنين محناولتي الباحنث 

(وكانننت المنندة بننين المحنناولتين عشننرة أيام،أمننا معامننل االرتبنناط بننين 0011عبننر الننزمن)

(ويُعننّد معامننل 0،11هننا الباحننث علننى التصننحيح فكننان) الباحننث ومصننححة أخننرى درب

الثبنننننات جينننننداً فننننني التصنننننحيحين؛ألّن االختبنننننارات غينننننر المقنننننننة إذا بلنننننغ معامنننننل 

 (.111-111،ص1001(فأكثر تعد جيدة.)ملحم،0010ثباتها)

بعد انتهاء طالبات مجموعتي البحث منن كتنابتهنَّ الموضنوع المحندد كيفية التصحيح: -

التصنحيح فنني خنارج الصننف وفنق محكننات التصنحيح الموضننحة  وجمنع الندفاتر يجننري

فقراتها للطالبات قبل الكتابة في الموضوع األول،ويتولى الباحث التصحيح بنفسنه،ويبدأ 

بقراءة كتابات الطالبات لتحديد الحد األعلى من األخطاء على وفنق محكنات التصنحيح، 

 وتوزيع الدرجة عليها .

ن اسنتكملت المسنتلزمات لتطبينق إجنراءات البحنث بندأ بعد أسادسا : تطبيق التجربة : -

 الباحث بتطبيق التجربة رفقة مدرسة المادة وفق ما يأتي : 

في مدرسة )ثانوية فاطمة للبننات( الصنباحية وفني التحديند الصنف  -. تطبيق التجربة 2

م واسنتمرت التجربنة نهاينة ينوم 1021-20-1في يوم الخميس الموافق  -الثاني متوسط 

 م .1027-21 -22س الموافق الخمي

. تدريس مجموعتي البحث في ضوء الخطط التدريسية المعدة ، بمعدل حصة دراسية 1

واحدة أسبوعيا ولكال المجموعتين ، اذ درست المجموعة التجريبية باستعمال 

ستراتيجية رافت ودرست المجموعة الضابطة بالطريقة التدريسية المتبعة في مجتمع 

 البحث األصلي .

. تم تقويم أداء الطالبات في نهاية التجربة ، واعتمد الباحث في ذلك على متوسط 1

 معدالت الطالبات على الموضوعات الثمانية المحددة .
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  : سابعا :الوسائل اإلحصائية

 (  T-testاالختبار التائي لعينتين مستقلتين ومتساويتين )  .0

اسننتعمل فنني إجننراء عمليننات التكننافؤ بننين المجمننوعتين ) التجريبيننة والضننابطة (      

 والدرجات النهائية لألداء التعبيري . 

)
11

(
2

)1()(

2121

2

22

2

111

21

nnnn

SnSn

xx
t







 

X1   .الوسط الحسابي للمجموعة العليا =X2.الوسط الحسابي للمجموعة الدنيا  = 

n1      .عدد طالبات المجموعة العليا =n2 المجموعة الدنيا.=عدد طالبات 

S1.تباين المجموعة العليا =            S2( .تباين المجموعة الدنيا =,P:295 1970 

Class and Stanley, ) 

 :  Pearsonمعامل ارتباط بيرسون  -0

 لحساب ثبات التصحيح على وفق المعادلة اآلتية : 

                     x1 X2 – x1 × x2 

r=  

            x2
1 – n x1

2          x2
2 – n x2

2 

 

= درجة الطالبة علنى  x2= درجة الطالبة على المقياس في التطبيق االول. x1حيث ان :

                                ( 129، ص 1000=عدد الطالبات.)ملحم ،  nالمقياس في التطبيق الثاني .

 

 الفصل الرابا

 عرض النتائج وتفسيرها

يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتنائج التني توصنل إليهنا الباحنث ، وكنذلك تفسنير هنذه      

 النتائج على النحو اآلتي :

ال يوجدددد فدددرق ذو داللدددة :" عرض نتيجدددة الفرضدددية الصدددفرية أوال :عدددرض النتدددائج:

إحصائية بين متوسدط معددل درجدات المجمدوعتين )التجريبيدة والضدابطة ( فدي األداء 

 بارات المتسلسلة الثمانية".التعبيري لالخت

لبيان اثر اسنتعمال اسنتراتيجية رافت،موازننة بالطريقنة المتبعنة فني األداء التعبينري     

لدى طالبات الصف الثاني متوسط،اسنتخرج الباحنث متوسنط معندل درجنات كنل طالبنة 

للموضنننوعات التعبيرينننة الثمانينننة وللمجمنننوعتين التجريبينننة والضنننابطة وفنننق محكنننات 

(وبعنند االنتهنناء مننن ذلننك بلننغ المتوسننط الحسننابي للنندرجات الكليننة التنني 2991الهاشننمي)

(وبلغ المتوسط الحسنابي للندرجات 770011حصلنَّ عليها طالبات المجموعة التجريبية)

( ، وعننند اسننتعمال 210100الكليننة التنني حصننلنَّ عليهننا طالبننات المجموعننة الضننابطة )

(وهي 90271غت القيمة التائية المحسوبة)( لعينتين مستقلتين بلT-Testاالختبار التائي)



 1027لسنة   حزيران سبعون . ........العدد .............................................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 
 

-323- 
 

(ودرجننة 0،002(،عننند متوسننط داللننة)10110اكبننر مننن القيمننة التائيننة الجدوليننة البالغننة)

(لمصلحة المجموعنة التجريبينة ذات المتوسنط الحسنابي االكبنر كمـنـا موضنح 29حرية)

 ( .1() ملحق،1في الجدول)

 (2الجدول )

ي والقيمة التائية المحسوبة والجدولية يوضح الوسط الحسابي و االنحراف المعيار

 لدرجات طالبات المجموعتين ) التجريبية والضابطة (

عة
مو
ج
لم
ا

 

عدد 

 الطالبات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التباين

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

الداللة عند 

 الجدولية المحسوبة (0،002)

ية
يب
ر
ج
الت

 

12 770011 90110 170111 

 داله 10110 90271 29

طة
اب
ض
ال

 

10 210100 20911 120007 

 

( إلى وجود فرق دال معنوياً بنين متوسنط معندل درجنات الطالبنات 1يشير جدول )      

بننين المجمننوعتين التجريبيننة والضننابطة فنني متوسننط أداءهنننَّ فنني الموضننوعات الثمانيننة 

ولمصننلحة أفننراد المجموعننة التجريبيننة ، ممننا ينندل اسننتعمال اسننترتيجية رافننت ذات اثننر 

لنى أسناس هنذه النتيجنة تنرف  الفرضنية الصنفرية ايجابي فعال في األداء التعبيري وع

أعاله ، وتتفق هذه النتيجة منع نتنائج الدراسنات السنابقة فني تفنوق المجموعنة التجريبينة 

 على الضابطة.

 

 ثانيا  : تفسير النتيجة :

فنني ضننوء النتننائج التنني عرضننها الباحننث تبننين تفننوق المجموعننة التجريبيننة علننى      

 المجموعة الضابطة ، ويرى الباحث أن هذا التفوق يعود إلى األسباب اآلتية :  

. إن استعمال استراتيجية رافت تهيئ جواً للتعامل والقبنول واالتجناه نحنو التعبينر ممنا 2

التخلص من الجوانب السنلبية ممنا اثنر فني زينادة األداء أدى إلى تعزيز الثقة االيجابية و

 التعبيري.

. إن اسننتعمال اسننتراتيجية رافننت فنني تنندريس مننادة التعبيننر أدى إلننى ترسنني  طريقيننة 1

 التعبير ومهاراته من حيث الشكل والمضمون.

. إن االداء التعبينري يننتالءم ، بشنكل كبيننر مننع هنذه االسننتراتيجية ممنا أدى إلننى زيننادة 1

 اء التعبيري لدى الطالبات. األد
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 ثالثا:االستنتاجات
 .أن استعمال استراتيجية رافت أدى الى زيادة في ترتيب وتنظيم كتابة الطالبات.2

 تفوق استعمال استراتيجية رافت على الطريقة المتبعة في االداء التعبيري للطالبات. .1

التعبيننر ( أتننى مننن .أثبننت البحننث الحاليننة إن سننبب نفننور الطالبننات مننن هننذه المننادة ) 1

الطرائق التدريسية الجامدة المتبعة فني تدريسنهم لهنذه المنادة واتضنح ذلنك منن النتيجينة 

     االيجابية التي توصل اليها الباحث.

 

 الفصل الخامس

 التوصيات والمقترحات

 في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج، يوصي الباحث بما يأتي : أوال : التوصيات:

 استعمال استراتيجية رافت في زيادة أداء الطالبات التعبيري.اعتماد  .2

جعل استعمال استراتيجية رافت من ضمن أولويات التدريس منن قبنل مدرسني اللغنة  .1

 العربية في الصف الثاني متوسط خصوصا ، والمرحلة المتوسطة عموما . 

ء تنظننيم محتننوى النندرس وعرضننه وفننق خطننة تدريسننية باسننتراتيجية رافننت فنني االدا .1

 التعبير. 

 

استكماال للبحث الحالي يقترب الباحث إجنراء دراسنات الحقنة  وكمنا ثانيا : المقترحات:

 يأتي : 

 بحث في استعمال استراتيجية رافت على طلبة في مراحل دراسية اخرى. .2

بحث في اسنتعمال اسنتراتيجية رافنت فني تنمينة مهنارات التعبينر عنند طلبنة المرحلنة   .1

 المتوسطة واإلعدادية .

بحث في استعمال استراتيجية رافت في اكتساب المفاهيم البالغية لدى طلبة المرحلنة  .1

 المتوسطة أو اإلعدادية. 

 

 المصادر والمراجا

 القران الكريم.- 

"دار لسننان العننرب("2992ابننن منظور،ابننو الفضننل جمننال النندين محمنند بننن مكننرم) -

 صادر. 

( " 1021أمبوسننننعيدي، عبنننند هللا بننننن خمننننيس ، والحوسنننننية ، هنننندى بنننننت علنننني ) -

" دار المسيرة ،عمان  إستراتيجية مع االمثلة التطبيقية 210إستراتيجيات التعلم النشط ،

 ، االردن. 
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أثر الرصيد اللغوي في تحصيل طالبات الصف م( " 1009التميمي،نهى أحمد شهاب) -
")رسنالة ماجسنتير غينر منشنوره(،كلية التربينة جامعنة التعبينريالرابع العنام فني األداء 

  بغداد.

أثننر توظيننف المراحننل الخمننس م("1021الحبيب،سننوزان عبنند السننتار عبنند الحسننين،) -
")رسنالة ماجسنتير غينر  للكتابة في األداء التعبيري لندى طنالب الصنف الثناني متوسنط

 منشورة ( كلية التربية األساسية ، جامعة ديالى.

معجنم ألفناظ م (، " 1001، نشأت صالب الدين ،وحسين ، حامد عبد الهادي ،) حسن  -
، مطبعننة  2، ط القننرآن نننادرة االسننتعمال فنني لغتنننا المعاصننرة دراسننة لغويننة تفسننيرية "

 ديوان الوقف السني ، بغداد ، العراق.

،ب ط ،بصننوت  اللغننة العربيننة والننوعي القننومي"(، "2911الحلنني ، احمنند حقنني ،)  -

  الندوة  

 الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية .       

تنندريس اللغننة العربيننة بننين الطرائننق التقليديننة م(،"1009النندليمي، طننه علنني حسننين، ) -
 ، إربد، األردن .2، طواالستراتيجيات التجديدية"

 "، دار الرسالة ، الكويت. مختار الصحابم(" 2912الرازي ، محمد بن أبي بكر) -

أثننر اسننتخدام الرسننوم فنني األداء التعبيننري لنندى (" 2992الراوي،أحمنند بحننر هوينندي) -
أطروحننة دكتننوراه غيننر منشننورة "كليننة التربيننة ابننن طننالب الصننف األول المتوسننط"

 رشد،جامعة بغداد .

"مطبعننة أصننول تنندريس اللغننة العربيننة والتربيننة الدينيننة(" 2972الرحيم،احمنند حسننن) -

 اآلداب. 

،  مطننابع الشننروق ، بيننروت ، 2" ط  موسننوعة علننم النننفس( " 2977رزوق،أسننعد ) -

 لبنان. 

" تحقيق عبند  أمالي الزجاجيالزجاجي ،ابو القاسم عبد الرحمن ابن إسحاق،)ب،ت(" -

 السالم هارون ، المؤسسة العربية الحديثة ، القاهرة.

" مطبعننة  مننن قضننايا تعلننيم اللغننة العربيننة رؤيننة جدينندة("2911العننزاوي ، رحننيم، ) -

 وزارة التربية العراقية ، بغداد.

"ب ط،بغنننننداد أصنننننول تننننندريس التعبينننننر للمعلمنننننينشنننننريف،أزهر جنننننواد)ب ت(" -

 .المستنصرية.

اثنر توظينف النصنوص األدبينة لتندريس م(" 1001الشمري ، بشرى محمنود حسنن،) -
 " ، "أطروحة دكتوراه غينرقواعد اللغة العربية في تحصيل طالبات المرحلة المتوسطة

 .1001منشورة" ،الجامعة المستنصرية ، كلية التربية ، 

المنننهج الحننديث فنني أصننول تنندريس التربيننة وطننرق (، " 2912عبنند القننادر ، حامنند ) -
 ،مطبعة النهضة العربية ، القاهرة . 1،ط 1" ج  التدريس
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أساليب تدريس اللغنة العربينة بنين ("1001عاشور،راتب قاسم ومحمد،فؤاد الحوامدة) -
"المسننيرة للنشننر والتوزيننع والطباعة،كليننة العلننوم التربوية،الجامعننة النظريننة والتطبيننق

 األردنية .

منهجية البحث العلمي دراسة في منناهج العلنوم منع ("1002العمر،مثنى عبد الرزاق) -
 "المكتبة الوطنية ، كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد.تركيزعلى المنهج التجريبي

أثننر أسننلوبي تعنندد الموضننوعات والحننر فنني ("1002ر حمينند مهنندي )الفينناض ،تماضنن -
") رسننالة ماجسننتير غيننر منشننورة (،  األداء التعبيننري لنندى طالبننات المرحلننة اإلعداديننة

 كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد.

"دارالمسنننيرة،عمان اسنننتراتيجيات النننتعلم والتعلنننيم المعرفينننة("1021قطامي،يوسنننف) -

 االردن.

،مؤسسة الرسالة.1"ط(،" م2991و البقاء أيوب بن موسى،)الكفوي،اب - الكليات 

ضعف كتابة التعبير (" 1020لطيف ، إيناس عبد المجيد، وأحمد،ميساء محمد كريم ) -
،مجلننة 1،المجلنند 21( " العنندد المحموديننة-عننند طالبننات معاهنند اعننداد المعلمننات )البينناع

 دراسات أدبية ،وزارة التربية العراقية ،بغداد.

" ، وقائع ندوة دائرة علوم اللغة العربينة بينوم  المجمع العلميم(،" 2991لغة الضاد،) -

 .الضاد ، مطبعة المجمع العلمي العراقي 

تنندريس اللغننة العربيننة أسسننه وتطبيقـننـاته م(" 2972مجنناور، محمنند صننالب النندين) -11
 ، دار المعارف بمصر  . 1" طالتربوية

"مديرينة دار الكتنب للطباعنة نظنام التعلنيم فني العنراق( " 2990مزعل ، جمال أسد ) -

 والنشر  جامعة الموصل .

دليل المعلم الجيولوجيا للصف الحنادي ("1022المعايطة ،ابراهيم عبد ربه ، وآخرون )
 وزارة التربية والتعليم، االمارات العربية المتحدة."1012عشر،رؤية تربوية حتى العام

" دار المسنير  لقياس والتقويم في التربية وعلنم الننفسا( "1000ملحم ، سامي محمد ) -

 للطباعة والنشر ، عمان.

" أنمنننوذج تعليمننني لتوظينننف المنننوروث (  1001النجنننار ، جنننواد كننناظم حننننو  )   -
")  رسنالة ماجسنتير غينر منشنورة  الحضاري لبالد وادي الرافدين في تصميم أألقمشنة

 (كلية التربية األساسية،جامعة ديالى.

"معهنند التنندريب والتطننوير طرائننق تنندريس اإلنشنناء(" 2911شننمي،عابد توفيننق)الها -

 التربوي.

مننهج الدراسنة اإلعدادينة فني ( "2990وزارة التربية المديرية العامة للتعليم الثانوي ) -
 بغداد . 1" مطابع وزارة التربية رقمالعراق
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 (0،)ملحق

   أسماء السادة المحكمين الذين تم االستعانة بخبراتهم طول مدة البحث

 التخصص االسم ت

ح 
حي
ص
 ت
ت
كا
ح
م

ي)
شم
ها
ال

2
9
9
1

)
 

ية
س
ري
تد
 ال
ط
ط
خ
ال

 

 أ.د حسن علي فرحان العزاوي 2
طرائق تدريس اللغة 

 العربية
* * 

 علي زايرأ.د سعد  1
طرائق تدريس اللغة 

 العربية
* * 

 أ.د عادل عبد الرحمن 1
طرائق تدريس اللغة 

 العربية
* * 

 أ.د كامل نجم محمود الدليمي 1
طرائق تدريس اللغة 

 العربية
* * 

 أ.د مثنى علوان الجشعمي 2
طرائق تدريس اللغة 

 العربية
* * 

 أ.م.د محمد عبد الوهاب الدليمي 1
اللغة طرائق تدريس 

 العربية
* * 

 م.د عالء عبد الحسين  7
طرائق تدريس اللغة 

 العربية
* * 

 * * =  =  =  = م.د.علي عبد داخل 1

      *      * لغة . لغة عربيه م.م فيان رياض أديب 9

 * * مدرسة لغة عربيه أولى السيدة سهام قحطان خليل  20
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 (6) الملحق ،

 

خطة أنموذجية لتدريس التعبير )الشفهي والتحريري( للصف االثاني متوسط 

 باستخدام استراتيجية رافت 

 اليوم/                                                الصف والشعبة/الثاني متوسط

 الدرس/ األولـــــــــــــــــــــــى          التاري /

 الموضوع/ رسالة الى والدتي:

 األهداف العامة:

 .تنمية قدرة المتعلم على سلسلة األفكار بعضها على بع  مترابطة ترابطاً منطقيا.2

 .تمكينه من استعمال الذخيرة اللغوية في التعبير الواضح السليم.1

 .زيادة قدراتهم على مجاوزة التعبير المباشر إلى التعبير الفني المجازي.1

 يدة واألفكار الطريفة..تنمية قدرتهم على المعاني الجد1

.تمكينهم من الجهر بالرأي أمام اآلخرين وإكسابهم الجرأة وحسن األداء وآداب 2

 الحديث.

 .زيادة قدرتهم على النقد والتحليل الدقيق وتشجيعهم على المناقشة والمناظرة.1

 سليمة..تنمية قدرة المتعلم على التعبير عن المعاني واألفكار بألفاظ فصيحة وتراكيب 7

.تمكين المتعلم من صحة إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة )وزارة 1

 (.12،ص2990التربية،

 األهداف السلوكية: جعل الطالبة قادرة على أن:

 .تعرف بع  النصوص القرآنية في طاعة الوالدين.1. تعرف قيمة الوالدة. 2

 .تعرف بع  النصوص النبوية في بر الوالدة.1

 ص الشعرية في اهمية الوالدة في الحياة.تعرف بع  النصو1

 . تطرب افكار ابداعية وخياالت ومحاورات .2

.تكتب موضوعها وفق خطوات استراتيجية 7.تنظم المحاور األساسية للموضوع.   1

 رافت.

 .السبورة وحسن استخدامها وعرض الموضوع عليها.2الوسائل التعليمية:

 راتيجية..مخطط االست1.الطباشير الملون والعادي.1

 دقائق(    2. خطوات الدرس:التمهيد : )2

في هذِه الخطوة يهيئ المدرس)المدرسة( نفوس الطالبات وأذهانهنَّ عن طريق إجراء   

.  مناقشة وحوار بينه وبينهنَّ

مفردة من حروف قليلة لكنها ذات معاني كبيرة ومتعددة ،  الوالدةالمدرس)المدرسة(: 

واالمان، وهي بذلك محيط  الينضب متدفّقة دائماً  الحرص والحب،والحنان ،واالمن

 من هذه المعاني، فماذا تمثل لكنَّ الوالدة .
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طالبة: وطن، وملجاء ، ودفئ ، ومشاعر،المدرس)المدرسة(: انظرنَّ إلى السبورة :"  -

.  رسالة الى والدتي" هذا الموضوع سنكتب به هذا اليوم وفق المخطط الذي بين يدكنَّ

 دقائق( 2وع :   ). عرض الموض1

بعد عرض المدرس)المدرسة( الموضوع على السبورة مع محاوره األساسية       

 وكاآلتي:

 انِت هزت العالم حين هزت مهدي ؟ -انِت افضل كتاب قرأته ؟               -

 انِت إمرأة مدهشة. -مستقبل شخصيتي مرهون بِك؟         -

 اروع خلق هللا تعالى حظنِك انِت ؟ -دعائِك سراج حياتي ودروبي؟          -

 ثم يناقش المدرس )المدرسة( هذه المحاور مع الطالبات.

مالحظة : تقسم المجموعة التجريبية الى ست مجموعات  صغيرة، في كل مجموعة 

خمس طالبات ومجموعة واحدة فيها ست طالبات ، مع توزيع االدوار على طالبات كل 

 مجموعة. 

 دقيقة ( 10استراتيجية رافت:) .حديث الطالبات حسب1

في هذه الخطوة يوجه المدرس ) المدرسة ( بع  األسئلة التي تثير حديث          

 الطالبات وحسب المخطط اآلتي:

 
 

المدرس)المدرسة(: كل طالبة حسب مجموعتها  تدون الدور، والجمهور ، وصيغة  -

 دء بالحديث عن الموضوع.الكتابة  والموضوع الذي نريد الكتابة فيه، ثم يتم الب

المدرس)المدرسة(:طالباِت العزيزات،ان الوالدة ليست امرأة عابرة في حياتنافماذا  -

؟  تعني لكنَّ والداتكنَّ

 طالبة: والدتي وطني ، امني ، مستقبلي ،الغيث الذي يروي ارِضي. -

 طالبة اخرى :والدتي شمعة مقّدسة تُضيء ليل الحياة بتواضع ورقّة وفائدة. -

 طالبة اخرى : والدتي حجر الّزواية في صرب مستقبلي وشخصيتي. -

 طالبة آخرى : والدتي النّبع الذي يغذيني اروع مبادئ حياتي. -
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 المدرس )المدرسة( : اريد نصوص قرآنية واحاديث نبوية شريفة واشعار او حكم ؟ -

ْهناً على وهن، ووّصينا اإلنسان بوالديه َحملته أمه وَ  طالبة أخرى: قال تعالى :" -

 (.21وفِصاله في عامين أْن اشكر لي ولوالديك إلّي المصير". )لقمان،

طالبة أخرى : قال رسول هللا صِل هللا عليه وآله وسلم: " الجنة تحت أقدام األمهات  -

." 

ــــــــــى طالبة آخرى: قال المعّري: الَعْيـُش َماٍض فَأَْكـِرْم َوالَِدْيـَك بِـِه  واألُمُّ أَْولَـــ -

 بِـإِْكـَراٍم َوإِْحـَســـــــــــــــــــانِ 

َب  وقال الشاعر حافظ ابراهيم : األُمُّ َمـْدَرَســةٌ إَِذا أَْعـَدْدتَـهَـــــا    أَْعـَدْدَت َشْعبـاً طَيِـّ

 األَْعـَراقِ 

 المدرس) المدرسة(: جميل جدا ابداع منقطع النظير ، وهل من مزيد ؟ -

ليس في العالم وسادة أنعم من حضن  ( : يقول احد الحكماء:"المدرس)المدرسة -

 األم".

 كنزي الحقيقي هٍي والدتي". المدرس)المدرسة(: يقول احد الحكماء:" -

ما هذا االبداع يا زهور الرمان في اجمل ربيعات الزمان؟  المدرس)المدرسة(: -

.  أحسنتنَّ

والحب والحنان في قلوب المدرس ) المدرسة(:الوالدة هي زرع من ثمارها الخير  -

الناس جميعا حتى تستقيم العائال ومن ثم يستقيم المجتمع، نعم الوالدة بكل فخر واعتزاز 

بها هي فعال ام الدنيا ، فمازال االنسان طفال ماعاشت والدته ، فان توفيت فقد شان، فلو 

 كتبنا مجلدات ومجلدات النفي حق الوالدة العزيز .

الشفهي والذي يستهلك عادة درس كامل إلى التعبير اإلبداعي .االنتقال من التعبير 1

التحريري والذي يستهلك بطبيعة الحال الدرس الثاني بأكمله ، ليباشرن الطالبات  

 بكتابة الموضوع الذي تم الحديث عنه )رسالة الى والدتي ( .

.جمع الدفاتر: ويكون في نهاية الدرس ، وفي وقت واحد من غير تخلف ألحدى 2

لطالبات عن موعد التسليم وتعويد الطالبات االنتظام في المواعيد لتيسير مهمة الباحث ا

 في منح الفرص المتكافئة للطالبات جميعهم .

تصحيح الدفاتر: ويكون في خارج الصف وفقاً لمحكات تصحيح الهاشمي -1

 (التي أتفق عليها مع الطالب قبل بداية تطبيق التجربة .2991)

 انتهى الدرس
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 ( م / صالحية محكات التصحيح3)الملحق،

 المحترم . …………………………………………األستاذ الفاضل 

 …تحية طيبة 

أثر استراتيجية رافت في األداء التعبيدري يروم الباحثان إجراء دراسة موسومة بـ:"    

" وتصحيح الموضوعات جزء من متطلبات الدراسة لدى طالبات الصف الثاني متوسط

الباحثننان علننى محكننات تصننحيح جنناهزة هنني محكننات تصننحيح الهاشننمي ، ، وسننيعتمد 

وبالنظر لما عرفتم به من خبرة ودراية علمينة فني هنذا المجنال يسنر الباحنث أن تكوننوا 

مننن ضننمن السننادة المحكمننين الننذين سننتعتمد آراءهم،لننذلك يرجننى بيننان منندى صننالحية 

تحريري لطالبات الصف المحكات المرافقة لالستبانة في تصحيح موضوعات التعبير ال

 الخامس اإلعدادي . آخذين بالحسبان ان هذه المحكات :

 . 2991. بنيت من قبل الباحث عبد الرحمن عبد علي الهاشمي ، سنة 2

 .بنيت لتصحيح موضوعات تعبيرية لطالبات الصف الخامس اإلعدادي .1

 عيين .. استعملت في دراسات سابقة كثيرة التسامها بالصدق والثبات الموضو1

 وتقبلوا الشكر و االمتنان....الباحث                                                                         

 محكات التصحيح

 ) محكات تصحيح الهاشمي (

 درجات( 01):                                          الخلو من األخطاء اإلمالئية -2

 والكفاية التامة في قواعد اإلمالء المتفق عليها في اللغة العربية .يتمثل ذلك في :الصحة 

اسم 

 المجال
 فقرات التصحيح

جة
در
ال

 

ق
اف
و
م

ق 
اف
و
 م
ير
غ

 

 التعديل

 المجال

 المالحظات
 المضمون الشكل

 

 

 أ ـ

 الشكل

       01 اإلمالئية.الخلو من األخطاء 0

       01 .الخلو من األخطاء النحوية6

       2 . جودة الخط3

       2 . تنظيم الصفحة4

       02 . فنية التعبير2

 

 

 

 بـ

 المضمون

       01 . وضوح األفكار0

       2 . صحة األفكار6

       01 . االلتزام بالموضوع3

       01 . االستشهاد4

       01 . دقة اختيار اللفظ المعبر عن المعنى2

.تدرج العرض ابتداء  من المقدمة 2

 وانتهاء  بالخاتمة
01       

       011 المجموع



 1027لسنة   حزيران سبعون . ........العدد .............................................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 
 

-322- 
 

توزيع الدرجة :توزع الدرجات العشر على عدد األخطاء اإلمالئية في الموضوع 

المشتمل على اكبر عدد من األخطاء في الصفحات المكتوبة ، لتحديد الدرجة التي 

 تخصم عن كل خطأ ، ويحتسب الخطأ المكرر مرة واحدة .

 درجات( 01)                                       الخلو من األخطاء النحوية : -1

 يتمثل ذلك في :الصحة والكفاية التامة في قواعد النحو والصرف .

توزيع الدرجة : لتحديد الدرجة التي تخصم عن كل خطأ نحوي او صرفي ، يتبع 

 المصحح األسلوب نفسه المتبع في الفقرة األولى .

  درجات( 2جودة الخط :                                                            ) -1

يتمثل تجويد الخط في :حسن رسم الحروف،االستقامة في الكتابة على السطر، وضع 

النقاط في أماكنها،انسجام حروف الكلمة بعضها مع بع  من حيث الصغر والكبر، 

 ن حيث الصغر والكبر .انسجام الكلمات بعضها مع بع  م

 توزيع الدرجة :تعطى لكل عنصر من العناصر الخمسة السابقة درجة واحدة .

 درجات ( 2)                                                         تنظيم الصفحة : -1

يتمثل ذلك في:نظافة الصفحة،ومراعاة نظام الفقرات،ومراعاة استخدام عالمات الترقيم 

 . 

زيع الدرجة :تعطى درجة واحدة لكل من العنصرين األول والثاني ، وثالث درجات تو

 للعنصر الثالث.أي نصف درجة لكل عالمة من عالمات الترقيم الستة اآلتية :

) الفاصلة،والنقطة، وعالمة االستفهام ، وعالمة التعجب ، والنقطتان ، وعالمة 

 التنصيص (.

 درجة( 02)                                                         فنية التعبير : -2

يتمثل ذلك في اشتمال الموضوع على ألوان من الفنون البالغية الثالثة:البيان،      

والبديع ، والمعاني ،وتوزيع الدرجة:لتحديد الدرجة التي تعطى لكل جملة بليغة مطابقة 

 في الفقرة األولى .لمقتضى الحال يتبع المصحح األسلوب نفسه المتبع 

 درجات ( 01)                                                   وضوح األفكار: -1

يتمثل ذلك في:فهم القارئ للمراد من الكالم المكتوب،خلو الموضوع من 

 التناق ،تفصيل األفكار بتفاصيل مالئمة .

اضحة يتبع المصحح توزيع الدرجة : لتحديد الدرجة التي تخصم عن كل فكرة غير و

 األسلوب نفسه المتبع في الفقرة األولى .

 درجات( 01)                                                        صحة األفكار : -7

 يتمثل ذلك في خلو التعبير من الحقائق غير الصحيحة تاريخيا وعلميا .     

غير صحيحة يتبع المصحح  توزيع الدرجة:لتحديد الدرجة التي تخصم عن كل فكرة

 األسلوب نفسه المتبع في الفقرة األولى .
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 درجة ( 2)                                                  االلتزام بالموضوع : -1

يتمثل ذلك في :انتماء األفكار للموضوع،خلو الموضوع من االستطراد المخل بوحدة 

 الموضوع،االبتعاد عن الحشو واللغو .

زيع الدرجة:لتحديد الدرجة التي تخصم عن كل فكرة غريبة عن الموضوع يتبع تو

 المصحح األسلوب نفسه المتبع في الفقرة األولى .

 درجات(  01االستشهاد :                                                         )  -9

يتمثل ذلك في االقتباس من القرآن الكريم ، والتضمين من الحديث الشريف والموروث  

 األدبي ، شعرا ونثرا .

توزيع الدرجة : لتحديد الدرجة التي تعطى لكل استشهاد يعزز الفكرة ، يتبع المصحح 

أقصى خمسة استشهادات للموضوع األسلوب نفسه المتبع في الفقرة األولى ، وبحد 

 .كله

 درجات( 01)                         دقة اختيار اللفظ المعبر عن المعنى : -20

يتمثل ذلك في:اختيار المفردة األكثر مالءمة للمعنى وتنوعها،واالبتعاد عن األلفاظ 

 العامية .

توزيع الدرجة : لتحديد الدرجة التي تخصم عن كل لفظة لم يوفق الطالب في اختيارها 

 نفسه المتبع في الفقرة األولى . يتبع المصحح األسلوب

 درجات( 01) :   التدرج في العرض ابتداء من المقدمة وانتهاء بالخاتمة -22

 يتمثل ذلك في :   

 درجات ( 3)                                                            حسن التمهيد : -

 ن األلفاظ والتراكيب .ويكون بمقدمة تثير القارئ ، وتعد ذهنه في قليل م    

 درجات ( 4) :                                                         حسن العرض -

ويكون بالتقدم المنتظم ألفكار الموضوع وقيام بعضها فوق بع  فال تحس بوجود     

 فجوات ، ومن دون تكرار مخل للفظ والمعنى .

 درجات ( 3)                                        :                        حسن الختام -

 ويكون بنهاية توجز في اسطر معدودة ما أراد الكاتب ان يبرزه ويصل إليه .          
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 ( متوسط معدل درجات الطالبات في الموضوعات الثمانية 4الملحق)

 الضابطة التجريبية ت الضابطة التجريبية ت

0 20 21 02 72 26 

6 22 23 07 22 42 

3 22 23 02 27 22 

4 26 23 61 27 22 

2 72 20 60 20 26 

2 72 26 66 26 26 

2 26 23 63 22 22 

7 27 21 64 22 26 

2 77 22 62 27 24 

01 70 26 62 20 22 

00 26 22 62 21 27 

06 22 20 67 70 22 

03 24 22 62 21 26 

04 24 26 31 22 23 

02 72 21 30 72 - 

02 22 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


