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 في ةنيَّة لألَسالْيب الُمْستَْخَدمَ ِدَراَسةٌ َمْيَدا

 تَْقويم مادة اإلنَشاء العََربي
 في المدارس الثَّانويَّة

 في محافظة إربد
 خلف المخزومي

 مفيد دوشق          
 جامعة اليرمـوك     

 المقدمـة: .1

التقويم في العملية التربوية لكل من المعلم والمتعلم. ف هاما   يلعب التقويم دورا  
ها في الواقع العملي، يساعد المعلم على مقارنة األهداف التربوية بمدى ما تحقق من

من ناحية وبين  مناسبة للموازنة بين خططه وأهدافهجراء التعديالت الويمكنه من إ
احتياجات المتعلمين من ناحية أخرى. وهذا بدوره يساعد على التطوير وتحسين 

التي يحصل عليها  يستخدم النتائجويمكن للمعلم أن  العملية التربوية بشكل عام.
من عملية التقويم في تحسين وتطوير المناهج من حيث طرق تدريسه وتقويمه. 
فبالتقويم يستطيع المعلم أن يتعرف على مواطن الضعف والقوة لدى طلبته، 
ي والتركيز على الوسائل الكفيلة بالتخلص من الصعوبات التي يعاني منها الطلبة ف

ذ يزوده علمي الصحيح دورا  هاما للمتعلم إأي مجال من المجاالت. ويلعب التقويم ال
الضعف لديه حتى يتمكن من بفكرة صحيحة عن مستواه العلمي ويعّرفه بمواطن 

 لى هذا الضعف وبالتالي يحسن أداءه فيما بعد.تجنب األخطاء المؤدية إ

يم على ثالث مراحل على ن من المفيد أن يتم التقو ويرى بعض التربويين أ
األقل: مرة في بداية الفصل الدراسي لتشخيص مواطن الضعف والقوة لدى 

جراء التعديالت الالزمة منتصف الفصل لمعرفة مدى التقدم وا  الطالب، ومرة في 
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نجاز ، ومرة في نهاية الفصل لتقويم اإلعلى العملية التربوية والمناهج المتبعة
 (.7916العلمي بشكل عام )فندر 

لى أكثر من ثالث النسبة لتقويم مهارة اإلنشاء العربي، فاألمر يحتاج إأما ب
بحيث يعتبر كل موضوع بمثابة مرحلة  وشامال   مراحل. فالتقويم عادة يكون مستمرا  

 سواء أكان المدرس يعطي طلبته موضوعا  كل أسبوع أو كل أسبوعين.

الموضوع أو هذه ليس من الصعب، على سبيل المثال، أن يقال إن هذا 
المقالة جيدة أو رديئة، ولكن األهم من ذلك هو أن تذكر األسس التي بني عليها 
هذا الحكم. فمن المعروف أن الكاتب الناجح هو الذي يستخدم مهارة الكتابة في 

قدر ما يستطيع هذا لتعبير الدقيق والصحيح عما يريد إيصاله إلى القارئ. وبا
 يحة المناسبة، بقدر ما يستطيع أن يؤثر في قارئه.الكاتب استعمال اللغة الصح

نشاء حول األسس والعناصر التي يجب أن ويختلف المهتمون بتقويم اإل
( 7916تراعى في عمليـة التقويـم واألوزان التي تعطـى لكل منها. فلقد ذكر فنـدر )
( 7911من هذه األسس: الهدف والصيغة والنواحي اللغوية واألفكار. أما لفاين )

لى استعمال والمنطق وميكانيكيات الكتابة باإلضافة إفقد أورد المحتوى والتنظيم 
( الهدف والمحتوى والمنطق 7911المفردات وتراكيب الجمل. واقترح بترسون )

صالة والوحدة والترابط. أما هنتنج ( األ7911الخط. وزاد عليه المار )واللغة و 
تطوير األفكار وسالمة التعبير  -كرزيادة عما ذ –( فقد أوردوا 7911ورفاقه )

 نشاء.د من مراعاتها في عملية تقويم اإلوالمظهر كعناصر ال ب

لى القيام الواضح بين المعلمين في تقويم اإلنشاء حدا بالباحثين إن االختالف إ
ذا كان معلمو اللغة يسي من هذه الدراسة هو معرفة ما إبهذا البحث. فالهدف الرئ

نشاء، وهل يتبعون معينة في تقويم اإل الثانوية يتبعون أسسا   العربية في المدارس
ن وجد، و مختلفة، وما مدى هذا االختالف إموحدة )متفقا  عليها( أو متقاربة أ أسسا  
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نشاء خاصة، ثم دراسة تلك األسس العملية التربوية عامة وتدريس اإلوما أثره في 
 من حيث ثباتها وشمولها.

 البحث:. عينة الدراسة وطريقة 2

بية للمرحلة الثانوية في محافظة شملت عينة الدراسة مئة من معلمي اللغة العر 
من حملة الدبلوم  معلما   11من حملة شهادة الليسانس و معلما   81ربد. منهم إ

( لديها %11معلمين من حملة الماجستير. والغالبية العظمى منهم ) 1العالي و
تدريبية الخاصة بتدريس النسبة للدورات الخبرة عملية تزيد على خمس سنوات. أما ب

من المعلمين أنهم حضروا دورة واحدة  %19نشاء باللغة العربية فقد أفاد وتقويم اإل
نشاء تبانة خاصة بطرق تدريس وتقويم اإلفقط. وقد قام هؤالء المعلمون بتعبئة اس

 العربي.

نوي طالب وطالبة في الصف الثاني الثا 0011كما شملت عينة الدراسة 
ربد. وقد طلب منهم تعبئة استبانة حول المدارس الحكومية في مدينة إ األدبي في

 نشاء العربي.علموهم في عملية تدريس وتقويم اإلاألساليب التي يستخدمها م

أما الجزء العملي من الدراسة فقد اشتمل على اختيار بعض المواضيع التي 
( ثم قام عشوائيا   )اختيارا   وضوعا  قام الطلبة بكتابتها، وقد تم اختيار ثالثين م

ة للمشاركة في تصحيح هذه بطريقة عشوائي الباحثان باختيار ثالثين معلما  
على انفراد. بمعنى  بحيث يقوم كل معلم بتصحيح الثالثين موضوعا   المواضيع

ل ص. وبذلك حمختلفا   آخر صحح كل موضوع ثالثين مرة من قبل ثالثين معلما  
لكل موضوع. أي أن مجموع التقديرات التي حصال عليها  قديرا  ت 11الباحثان على 

 .911=11×11كان 
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ون أو يتفقون لى أي مدى يختلف المصححوكان الهدف من ذلك هو معرفة إ
لى أي مدى تقترب أو تبتعد الدرجات التي يقدرونها لكل في طريقة تصحيحهم وا  

 موضوع من المواضيع المختارة.

في طرق تدريس  ة بالطالب لمعرفة رأيهمصمم الباحثان استبانة خاص
نشاء تحت ذلك طلب من كل طالب كتابة موضوع إلى وتصحيح اإلنشاء. إضافة إ

تقوم مجموعة من  موحدا   عنوان "المرأة األردنية في البيت والعمل" ليكون موضوعا  
 المصححين بتصحيحه على النحو الذي ذكر في الفقرة السابقة.

 . تحليل المعلومات:1
 . استبانة المعلمين:1 .3

نشاء ن على بنود تتعلق بطرق معالجة اإلاشتمل الجزء "جـ" من استبانة المعلمي
ومهارة الكتابة في داخل الصف. وكانت الهدف من هذا الجزء هو التعرف على ما 

 نشاء للطلبة ومدى تناسقنسب واألفضل في تقويم مواضيع اإليعتقد المعلم أنه األ
نشاء. ا يطلب منه تقويم مواضيع اإلعندم المعلم فعال   يمارسهوتطابق ذلك مع ما 

أهداف الموضوع ( من عينة المعلمين يحددون %96( يبين أن )7فالجدول رقم )
جون نقاط الضعف في كل المواضيع. منهم يقولون إنهم يعال %18المراد معالجته، و

نشائية، وأفاد حوالي ام األزواج في كتابة المواضيع اإلفقط يستعملون نظ %08ن إال أ
 %61نشاء. وقال حوالي ينوعون من أساليبهم في تعليم اإل منهم فقط أنهم 81%

منهم أنهم يعنون  %91منهم أنهم يركزون على النواحي اللغوية. وأكد أكثر من 
بالنواحي األسلوبية وأنهم يعطون أهمية كبرى لنواحي التنظيم في الموضوع، وأنهم 

من قبل الغالبية العظمى من المعلمين كما  هذا هو المتبع فعال   يهتمون بالترقيم. فهل
أوضحوا في االستبانة الخاصة بهم؟ هذا ما سنلقي الضوء عليه عند مناقشتنا لمصادر 

 المعلومات األخرى.
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نشاء فقد تبين من استجابات المعلمين بالنسبة لعملية تصحيح مواضيع اإل أما
 (.0من االستبانة ما يلي )انظر جدول على البنود الواردة في الجزء "ب" 

أهدافهم وأساليبهم عند تصحيح  ما ينوعون نه غالبا  من المعلمين إ %11يقول 
منهم قالوا  %06 أن الّ منهم أنهم يصححون جميع األخطاء، إ %18نشاء، ويقول اإل

فقط قالوا إنهم يعطون الموضوع  %71لى الخطأ فقط وال يصوبونه، وإنهم يشيرون إ
فقط أنهم يبدون مالحظاتهم بالتفصيل. ونسبة  %81دون تعليق، في حين أفاد درجة 

قليلة من المعلمين أفادوا أنهم يطلبون من الطالب القيام بتصحيح مواضيع بعضهم 
 %01يركزون على تصحيح المحتوى فقط، وأنهم  %01بعضا . وفي حين أفاد 

. ى المحتوى واللغة معا  أنهم يركزون عل %11يركزون على تصحيح اللغة فقط، قال 
طاء في الصف، وقال نصف المعلمين يناقشون األخ أو أحيانا   أنهم غالبا   %67وأفاد 

 %18أوضح  نهم ال يفضلون قراءة مواضيع معينة في الصف أمام الطلبة. وأخيرا  إ
 ال يجدون الوقت الكافي لتصحيح كل المواضيع لكل الطالب. أو أحيانا   أنهم دائما  

 بانة الطلبة:. است2. 3
أجزاء هي )أ، ب، جـ( تضمن الجزء )أ( فقرات دارت  1احتوت استبانة الطلبة على 

نشاء في حين اشتمل لما يقوم به المعلم من ممارسات أثناء درس اإل حول وصف الطالب
الجزء )ب( على فقرات اختصت بما يقوم به الطالب من ممارسات أثناء عملية الكتابة، 

)جـ( فقد تعلق بالفقرات ذات الصلة بممارسات المعلم أثناء تصحيح أما الجزء الثالث 
ا الجزء من البحث سنركز على مواضيع الطالب من وجهة نظر الطالب أنفسهم. وفي هذ

. 1ين أ، ج من استبانة الطلبة لما لهما من عالقة وثيقة بما ورد في الجزء السابق )الجزء
 ( والمتعلق باستبانة المعلمين.7

ن المعلم هو الذي يقترح ب يقولون إ( أن غالبية الطال1لجدول رقم )ويوضح ا
، ويقوم المعلم بتزويدهم بعناصر الموضوع ويحدد أو غالبا   عنوان الموضوع دائما  

ال أن ، إأهدافه، ويركز المعلم على كتابة الموضوع في الصف بعد مناقشته شفويا  
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طلبة أثناء كتابة الموضوع، وأنه نسبة قليلة أفادت بأن المعلم يشرف بنفسه على ال
يكّون مجموعات صغيرة لمناقشة الموضوع. وقد أوضحت االستجابات أن المعلمين ال 
يركزون على مواضيع معينة، بل ينوعون مواضيعهم، حيث تتوزع بين الوصفية 

الطالب أن من  %81والجدلية واالجتماعية والعلمية، والقصصية. وقد أفاد أكثر من 
لى مصادر وكتب تتعلق بالموضوع، وأن نسبة قليلة من  يرشدونهم إالمعلمين ال
 ( يحددون عدد الصفحات.%08المعلمين )
أو  أن المعلم دائما   %10نشاء فقد أفاد ا يتعلق بتقويم وتصحيح مواضيع اإلأما فيم

ن المعلم يكلف بعض منهم إ %17واضيع داخل الصف. وقال ما يصحح الم غالبا  
ضيعهم داخل الصف ويطلب من بقية الطالب التعليق عليها، وقال الطالب قراءة موا

لى األخطاء ويترك خاصة لإلشارة إ ما يستعمل رموزا   منهم أن المعلم غالبا   61%
ما يكتفي بوضع  أو غالبا   من الطالب أن المعلم دائما   %18التصويب للطالب وأفاد 

من الطالب  %11ته. وقد بين الحظابداء ملى الموضوع دون التعليق عليه أو إدرجة ع
منهم أن المعلم يأخذ الناحية  %61ن المعلم يصحح األخطاء اللغوية فقط، وأفاد حوالي أ

الشكلية للموضوع بعين االعتبار عند التصحيح. أما بالنسبة لألسلوب فقد أفاد معظم 
الطالب أن المعلم يركز عند التصحيح على الناحية األسلوبية في الكتابة، وعلى 
المضمون والتنظيم العام للموضوع وتسلسل أفكاره، واختيار المفردات المناسبة، وتجنب 
التكرار والحشو، واستعمال الروابط المنطقية واألسلوبية المناسبة لربط فقرات الموضوع، 

(. كما هو واضح 1وضرورة استعمال عالمات الترقيم بالشكل المناسب )انظر جدول رقم 
ن ن والطالب على االستبانات الخاصة لكل مجموعة منهم، يمكن أمن استجابات المعلمي

نشاء وأثناء تقويمهم جابية للمعلمين أثناء تدريسهم لإلينستخلص العديد من الممارسات اإل
له. ولو كان الوضع كذلك في مدارسنا لما الحظنا هذا الضعف الواضح في مقدرة طلبتنا 

الجامعية والثانوية. وهذا ما أثبته الجزء العملي على الكتابة الجيدة، خاصة في المرحلتين 
 من هذا البحث.

 . مستوى الطلبة في مهارة الكتابة:4
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لكي يتأكد الباحثان من مدى مطابقة ما جاء في استبانتي المعلمين والطالب 
ا يتعلق بتدريس وتقويم مواضيع من آراء للواقع العملي والممارسات الحقيقية فيم

 ما يلي:نشاء فقد قاما باإل
لثاني الثانوي نشاء لمئتين من طالب وطالبات الصف اعطاء امتحان إإ (أ

 دائهم.طالع على نوعية كتابتهم ومستوى أربد لالاألدبي في محافظة إ
 خطائهم.لمعرفة رأيهم في طلبتهم ونوعية أ خرى للمعلمينإعطاء استبانة أ (ب

 نشاء:. تحصيل الطلبة في مواضيع ال 1. 4

موعة من المعلمين القيام بتصحيح مجموعة من طلب الباحثان من مج
بين المواضيع التي كتبها الطلبة. وقد تبين أن من  المواضيح اختيرت عشوائيا  

 (8)انظر جدول رقم  %1131المعدل العام للطلبة حسب تصحيح معلميهم كان 
لى توقعات وطموحات من يطلع على ما ذكره وُيعتقد أن هذا المعدل ال يرقى إ

صف أثناء تدريس وتقويم مواضيع اإلنشاء، عن ممارساتهم الفعلية في ال المعلمون
ا الطالب في كتاباتهم أن نسبة األخطاء التي ارتكبه 6ذ يبين الجدول رقم إ

نحو نشاء قيد البحث مرتفعة، وخاصة ما يتعلق منها بقواعد اللغة )اللمواضيع اإل
سلوبية. وتوضح هذه ألوالصرف(، يلي ذلك األخطاء اإلمالئية، ثم األخطاء ا

من مهارة الكتابة في  النسب العالية من األخطاء أن الطالب غير متمكنين تماما  
 اللغة العربية.

 . استبانة المعلمين:2. 4
أظهر الجزء هـ من استبانة المعلمين والمتعلق برأيهم في مستوى الطلبة 

 والصعوبات التي يواجهونها ما يلي:



 711 

منهم  %71نشاء جيد وطلبتهم في اإل مستوىمن المعلمين أن  %81أفاد 
قالوا إن طلبتهم ممتازون  %0منهم قالوا إنه ضعيف و %1قالوا إنه متوسط و

 أ(.1)انظر جدول رقم  قالوا إن مستوى طلبتهم جيد جدا   %01و

من  %91ب ما يلي: أفاد 1أما بالنسبة للصعوبات فيبين الجدول رقم 
مالء، من صعوبات لغوية كالقواعد واإل أو غالبا   المعلمين أن طلبتهم يعانون دائما  

تنظيم الموضوع وترتيب فقراته،  من طلبتهم يعانون من مشكالت في %61وأن 
منهم ال  %11أخطاء أسلوبية كثيرة، وأن  أو غالبا   منهم يرتكبون دائما   %19ن وأ

 ال يجدون المعلومات %17يولون أهمية لترابط الموضوع وتناسقه وحبكته، وأن 
ال يحسنون انتقاء التعابير المناسبة  %11الكافية لتغطية الموضوع، وأن 

ال  %81منهم ال يناقشون الموضوع بعمق ووضوح، وأن  %81للموضوع، وأن 
 يراعون الترقيم وأصول الخط العربي.

لى حد كبير مع ما لى لسان المعلمين أنفسهم تتناقض إوهذه االعترافات ع
نشاء من االستبانة وخاصة فيما يتعلق بطرق تدريسهم لإلأفادوا به في أجزاء أخرى 
 وتقويمهم لمهارة الكتابة.

 . التقويم:5
لى جنب في العملية إ ال شك أن التدريس والتقويم عمليتان تسيران جنبا  

التربوية. فالتدريس الجيد يجب أن تواكبه طرق تقويم جيدة. وهذا يقتضي االتفاق 
سي المادة الواحدة. ولكي يستقصي الباحثان على خطة موحدة ومنسقة بين مدر 

مدى االتفاق والتنسيق في خطط التقويم لدى معلمي اللغة العربية وخاصة فيما 
لمعلمي اللغة كعينة ممثلة  يتعلق بمهارة الكتابة، فقد أقاما ورشة عمل لثالثين معلما  

وطلبا  نشائيا  إ ثالثين موضوعا   ربد. واختار الباحثان عشوائيا  العربية في محافظة إ
من كل معلم القيام بتصحيحها. )بمعنى آخر، كل موضوع صحح من قبل ثالثين 
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يعطيها المعلمون  (. والغرض من ذلك هو معرفة مدى تقارب الدرجات التيمعلما  
لى مالحظة المعلمين أثناء التصحيح، ورصد لكل موضوع، باإلضافة إ

 كما يدعون أنهم يمارسونها.وليس  استراتيجيتهم بدقة كما يمارسونها فعال  

واضحة في تقديرات المعلمين لكل  أن هناك فروقا   1يبين الجدول رقم 
. فعلى سبيل المثال، أعطى %18-%78موضوع وقد تراوحت هذه الفروق من 

( درجة 11، في حين أعطاه المصحح رقم )18/711درجة  70المصحح رقم 
من األمثلة لعدم  ريم مزيدا  يعطي القارئ الك 1رقم  ل. والجدو 11/711قدرها 

ما عدم وهذا يظهر أحد أمرين هامين هما: إالتوافق والثبات في تقدير الدرجات. 
ع وجود ما وجود مثل هذه األسس ولكن مس للتقويم يرتكز عليها المعلم، وا  وجود أس

ق من ذلك قام الباحثان باستفتاء المعلمين حول تلك تباين في التطبيق. وللتحق
 ما يلي: 9أظهر الجدول رقم  األسس، وقد

 ال يوجد اتفاق بين المعلمين على أسس معينة. :أوال  

: ال توزع الدرجة الكلية المعطاة لكل موضوع بنفس النسبة على عناصر ثانيا  
 الموضوع.

فعلى سبيل المثال لوحظ أن بعض المعلمين أخذ بعين االعتبار خمسة من 
والنحو، والترقيم، والترتيب، والشكل  مالءبعة عناصر )األفكار، األسلوب، اإلس

اصر فقط )األفكار، العام، والمعاني(، في حين أن بعضهم اآلخر اعتمد ثالثة عن
 مالء والنحو(.واألسلوب، واإل

من الدرجة لألفكار في  %11وفي الوقت عينه، نجد أن أحد المعلمين يعطي 
ن كانت أعلى . وفي حي%01وآخر  %08وآخر  %11آخر يعطيها  حين أن معلما  

ا أعلى درجة أعطيت ، أم%78، كانت أقل درجة %11درجة أعطيت لألسلوب 
 واضحا   . وهكذا نالحظ أن هناك تباينا  %71قل درجة وأ %81لإلمالء والنحو فكانت 
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بين المعلمين فيما يتعلق بتوزيع الدرجة الكلية على عناصر الموضوع وبالتالي في 
 (.9عنصر )انظر جدول رقم  األهمية التي يوليها كل معلم لكل

 . الممارسة الفعلية للمعلمين أثناء التصحيح:6
صمم من استبانة المعلمين )جزء ب( قد  عاله، أن جزءا  هاما  ( أ7. 1بينا في )

لمعرفة ما يقوم به المعلمون أثناء تصحيح مواضيع اإلنشاء من وجهة نظرهم، وقد تبين 
ن ذلك ال مثالية. إال أن االستبانة يقرب من الن ما ورد في استجاباتهم لتلك البنود مأ

ب العملي من العملية التربوية، يكفي لمعرفة الحقيقة، لذلك فقد ركز الباحثان على الجان
مدى تطابق ما يحمله المعلمون من شركا المعلمين في عملية تصحيح فعليه لمعرفة وأ
ين لكيفية تصحيح فكار مع ممارساتهم الفعلية عند التصحيح. ومن تفحص الباحثأ

 (.71مواضيع العينة تحت الدراسة، تبين ما يلي: )انظر جدول رقم 

)درجة( دون أية تعليقات أو مالحظات،  عطوا تقديرا  من المعلمين أ %11حوالي 
فقط قاموا بتصويب  %1، وحوالي خطاء دون تصويبهاأشاروا إلى األ %91وحوالي 

( الذي يمثل 0عما جاء في جدول رقم ) ا  واضح خطاء، وهذه النسب تختلف اختالفا  األ
 وجهة نظر المعلمين كما سنوضح ذلك عند مناقشتنا لنتائج البحث في الجزء التالي.

 . المناقشة:7
واألوجه التي يجب جماع بين المعلمين على النقاط أثبتت الدراسة أنه ال يوجد إ

اضحة في كيفية التعامل مع و  ن هناك فروقا  التركيز عليها أثناء تدريس مهارة الكتابة، وأ
 يجاد حلول مناسبة للنهوض بمستواهم التعبيري.شكالت الطلبة، وفي كيفية إم

مجموعة من  ين لالتفاق علىموأوضحت الدراسة أن هناك حاجة ماسة بين المعل
التعبيرية. فالتباين  نشائية أوالعناصر عند تعليم اإلنشاء وعند تقويم المواضيع اإل

الدرجات لنفس الموضوع يدل على عدم وجود استراتيجية موحدة  عطاءالواضح في إ
وهذا الوضع له آثار سلبية على الطالب وخاصة في االمتحانات العامة  في التقويم.

مصححين حد العلى موضوعه برأي أ %18الذي يعطى  (. فالطالب)التوجيهي مثال  
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على درجة برأي مصحح آخر سيحصل  %78كثر من في حين نجد أنه ال يستحق أ
 بالنسبة لمستواه، والعكس صحيح. غير واقعية وعالية جدا  

 . التوصيات:8

لى ما جاء في هذا البحث من مفارقات يرى الباحثان أنه من الواجب التنبه إ
علمين وما يحملونه من انطباع عن أنفسهم وعن وتباين في الممارسة الحقيقية للم

همية التقويم كجزء ال يتجزأ من كيز على أبهم. لذلك ال بد من التر داء طالأدائهم وأ
عملية التعليم. ويمكن في هذا المجال التوصية بعقد دورات في المحافظات لالتفاق 

شراك مجموعات من على أسس موحدة لتعليم وتقويم اإلنشاء، وكذلك يمكن إ
كثر الباحثان للتدرب على اتباع طرق أ المعلمين في ورش عمل كالتي قام بها

 ي التقويم.فاعلية ف
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 (7جدول رقم )
 نشاء من وجهة نظر المعلمينطرق معالجة اإل

   دائما   غالبا   حيانا  أ نادرا   مطلقا  

 7 هداف الرئيسة للموضوعأحدد األ 67 18 1 - -

 0 ال أعالج نقاط الضعف في كل موضوع 1 77 11 18 70
 1 ستعمل نظام األزواج للتعاون في كتابة الموضوعأ 1 07 16 01 79
 1 ستعمل نظام المجموعات للتعاونأ 9 9 00 11 00
 8 سلوب في كل درسال أتبع نفس األ 78 11 09 71 8
 6 ركز على النواحي اللغويةند تعليم اإلنشاء أعـ 01 17 01 1 8
 
09 

 
18 

 
01 

 
1 

 
- 

بالنواحي  نشاء ال أعنى كثيرا  عليم اإلعند ت
 نما بصحة المعلومات.األسلوبية وا  

1 

 1 همية كبيرة للتنظيمال أعطي أ - 71 01 11 11
 9 بالترقيم ال أهتم كثيرا   0 1 71 01 81

 (0جدول رقم )
 نشاءات المعلمين عند تصحيح مواضيع اإلممارس

 كما وردت في استجاباتهم على البنود الواردة في جزء )ب( من االستبانة
   دائما   غالبا   حيانا  أ نادرا   مطلقا  

 7 وأساليبيهدافي أنوع أ 11 18 71 1 -

 0 خطاءال أصحح جميع األ 1 77 10 10 77
 1 لى الخطأ وال أصوبهأشير إ 8 07 01 18 70
 1 أعطي الموضوع درجة دون تعليق 1 77 01 10 17
 8 أبدي مالحظاتي بالتفصيل 78 19 17 77 1
 6 أركز على المحتوى فقط 7 00 01 11 01
 1 أركز على اللغة فقط 1 79 71 17 01
 1 أصحح اللغة والمحتوى 10 17 71 9 1
 9 سلوبباأل ال أعنى كثيرا   1 1 78 17 11
 71 طلب من طالبي تصحيح مواضيع بعضهم بعضا  أ - 6 10 09 01
 77 خطاء في الصفال أناقش األ 0 1 09 11 01
 70 ال أفضل قراءة مواضيع معينة في الصف 71 71 11 00 71
لتصحيح كل المواضيع لكل ال أجد الوقت الكافي  08 09 17 1 1 71 
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 طالب

 
 (1جدول رقم )

 ثناءوصف الطلبة لممارسات المعلمين أ
 نشاء العربيدرس اإل

   دائما   غالبا   حيانا  أ نادرا   مطلقا  

عطائنا عنوان في درس اإلنشاء يقوم المدرس بإ 6838 71 7038 1 0
 الموضوع بنفسه.

7 

 0 ر الموضوعالمعلم يزودنا بعناص 1138 0838 0838 8 038
 1  المعلم يناقش الموضوع شفويا  أوال   8738 79 7638 71 1
 1 هداف الموضوعالمعلم يحدد أ 1138 01 0738 78 8
 8 المعلم يركز على كتابة الموضوع في الصف. 81 71 78 938 138
 6 أثناء الكتابة يشرف المعلم بنفسه على الطلبة 0138 71 0138 71 01
مجموعات تناقش لى يقوم المدرس بتوزيع الطلبة إ 71 138 7738 0138 8138

 .الموضوع كل على حدة
1 

1 
6 
71 
7038 
1 

08 
01 
16 
0138 
08 

038 
11 
01 
0138 
1838 

0038 
0138 
71 
78 
0138 

70 
7038 
71 
7638 
77 

 يركز المعلم على المواضيع الوصفية -أ
 يركز المعلم على المواضيع االجتماعية -ب
 ع الجدليةيركز المعلم على المواضي -ج
 يركز المعلم على المواضيع العلمية -د
 يركز المعلم على المواضيع القصصية -ه

1 

ة يوضح المعلم كيفية كتابة الموضوع من الناحي 1838 01 79 71 938
 قسام وفقرات...الشكلية )توزيع الموضوع إلى أ

 الخ(

9 

يوضح المعلم كيفية كتابة الموضوع من الناحية  11 0038 7938 70 70
 غويةالل

71 

فية كتابة الموضوع من الناحية يوضح المعلم كي 11 08 01 78 71
 سلوبيةاأل

77 

لى بعض القراءات المتعلقة يرشدنا المعلم إ 08 7138 01 7138 01
 بالموضوع

70 

 71 يحدد المعلم طول الموضوع 71 78 7138 01 1138
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 (1جدول رقم )
 وصف لطرق التقويم والتصحيح التي يتبعها

 لمون كما يراها الطلبةالمع
 

   دائما   غالبا   حيانا  أ نادرا   مطلقا  

 7 نشاء داخل الصفتتم عملية تصحيح اإل 08 7138 0038 7138 7138

 0 نشاء من قبل المعلمتتم عملية تصحيح اإل 1638 7138 71 738 738
يتيح المعلم الفرصة لبعض الطالب لقراءة مواضيعهم  1638 08 7138 138 138

 م بقية الطالب والمعلم بالتعليق عليهاويقو 
1 

 1 خطاء في الموضوعيصوب المعلم جميع األ 1138 0638 70 138 838
خطاء نة للداللة على األمعي يستعمل المعلم رموزا   07 01 7938 71 0638

 ويترك التصويب للطالب
8 

عند تصحيح الموضوع يكتفي المعلم بوضع  17 01 01 7038 7038
 ون التعليق عليهعالمة فقط د

6 

 1 عند تصحيح الموضوع يعلق المعلم عليه 11 7938 08 76 938
خطاء ند تصحيح الموضوع يأخذ المعلم األع 0038 7138 09 71 70

 اللغوية فقط بعين االعتبار
1 

الناحية المعلم عند تصحيح الموضوع يأخذ  0038 01 0038 0038 7038
 الشكلية للموضوع بعين االعتبار

9 

سلوب عند تصحيح الموضوع يأخذ المعلم األ 1738 0838 0138 138 8
 بعين االعتبار

71 

فكار ند تصحيح الموضوع يأخذ المعلم األع 1938 01 7638 838 138
 )المضمون( بعين االعتبار

77 

لى التصحيح يلفت المعلم نظر الطالب إعند  1138 06 77 138 6
 تنظيم الموضوع

70 

لى الطالب إ د التصحيح يلفت المعلم نظرعن 81 71 7138 138 6
 تسلسل الموضوع

71 

لى التصحيح يلفت المعلم نظر الطالب إعند  1038 08 7138 138 138
ضرورة اختيار الكلمات والعبارات المناسبة 

 للموضوع

71 
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لى التصحيح يلفت المعلم نظر الطالب إعند  11 0138 7938 9 1
 تجنب التكرار والحشو

78 

لى التصحيح يلفت المعلم نظر الطالب إعند  1138 01 0138 7038 638
ضرورة استعمال الروابط المنطقية المالئمة لربط 

 الجمل والفقرات

76 

لى يلفت المعلم نظر الطالب إند التصحيح ـع 1938 0038 78 0038 7138
 ضرورة استعمال عالمات الترقيم بالشكل الصحيح

71 

 (8جدول رقم )
 معدل العامعالمات الطلبة وال

 ورقة 011عينة عشوائية أخذ فيها الرقم الزوجي من مجموع 
العالمة 

 81من 

 رقم
 الورقة 

 العالمة
 81من  

 رقم
 الورقة 

 العالمة
 81من  

 رقم
 الورقة 

 العالمة
 81من 

 رقم
 الورقة 

17 781 10 710 09 11 10 0 

17 761 16 711 11 81 19 1 
11 
11 

760 
761 

19 716 10 80 17 6 

11 766 16 711 11 81 11 1 
11 
11 

761 
711 

11 771 19 81 11 71 

16 710 11 770 01 61 11 70 
16 711 01 771 11 

10 

60 
61 

11 71 

11 716 01 
81 

776 
771 

10 66 18 76 

10 711 06 701 11 61 18 71 
11 711 19 700 11 11 19 01 
09 710 11 701 11 10 11 00 
01 711 17 706 11 11 17 01 
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19 716 09 701 11 16 11 06 
11 711 11 711 18 11 10 01 
11 791 11 710 11 11 16 11 
11 790 06 711 19 10 11 10 
17 791 11 716 16 11 11 11 
11 796 11 711 11 16 17 16 
17 791 17 711 11 11 16 11 
11 011 11 710 11 91 11 11 

 1661= المجموع
           16361  

 = ـــــــــــــــــــــمعدلال
                     

81    

09 711 11 90 16 10 

11 716 10 91 19 11 

17 711 18 96 11 16 

   91 16 781 11 %1131النسبة المئوية= 

  11 780 17 711   
  11 781     
  11 786     

 
 

 (6جدول رقم )
 موضوعا   11خطاء في مجمل األ

 موضوع 011من بين  يا  اختيرت عشوائ
 وع الخطـأن العدد

 مالئيةأخطاء إ 791

 أخطاء نحوية وصرفية 101
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 سلوبيةأخطاء أ 70
 

 أ(1جدول رقم )
 مستوى الطلبة في رأي مدرسيهم

 نشاء هومستوى طالبي في اإل
 التقديـر النسبة المئوية

 ممتاز 0%

 جيد جدا   01%
 جيد 81%
 متوسط 71%
 ضعيف 1%

 
 ب(1) جدول رقم

 الصعوبات التي يواجهها الطلبة عند كتابة
 نشاء من وجهة نظر المعلميناإل

   دائما   غالبا   حيانا  أ نادرا   أبدا  

 7 مالءن المشكالت اللغوية كالقواعد واإليعانون م 17 89 71 - -

يعانون من مشكالت في تنظيم الموضوع وترتيب  71 19 17 0 -
 الفقرات

0 

 1 سلوبية كثيرةون أخطاء أيرتكب 77 11 16 8 -
 1 همية لترابط الموضوع وتناسقه وحبكتهال يولون أ 1 11 18 1 -
 8 ال يجدون المعلومات الكافية لتغطية الموضوع 1 11 11 71 -
 6 ال يحسنون انتقاء التعابير اللغوية المناسبة للموضوع 1 19 18 77 7
 1 ضوحال يناقشون الموضوع بعمق وتسلسل وو  6 87 11 1 7
 1 ال يراعون الترقيم وأصول الخط العربي 71 11 11 7 0
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 (9جدول رقم )
 أسس توزيع الدرجات على

 عناصر الموضوع كما يتبعها المعلمون
 المعاني

 % 

 الشكل
 العام 

الترتيب 
% 

الترقيم  
% 

مالء والنحو اإل
% 

األسلوب 
% 

 األفكار
 % 

رقم 
 المصحح

- 71 - - 01 11 11 7 

-  - 8 01 18 11 0 
01 - 71 - 71 11 11 1 
- - - - 01 11 11 1 
- - - 71 71 11 11 8 
- - - 8 78 11 11 6 
- - - 8 01 18 11 1 
- - 71 - 71 11 11 1 
- - - - 01 11 11 9 
- - - - 01 11 11 71 
- - 71 - 71 11 11 77 
- - - - 01 11 11 70 
- - - 71 81 01 01 71 
- - 78 71 11 78 11 71 
- - 78 - 08 08 18 78 
11 - - - 78 08 11 76 
11 - - - 01 11 11 71 
- - 71 - 71 11 11 71 
- - - 8 78 11 11 79 
- - - - 11 11 11 01 
- - - - 01 11 11 07 
11 - - - 78 08 11 00 
- - 8 8 71 11 11 01 
- - 8 8 71 11 11 01 
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01 71 - - 71 11 11 08 
- - - - - - - 06 
- - - - 01 11 19 01 
- - 8 8 71 11 11 01 
- 08 - - 78 11 11 09 
- 01 71 - 18 01 08 11 
 أعلى درجة 11 11 81 71 78 08 11
 أقل درجة 01 78 71 8 8 71 01

 
 (71جدول رقم )

 نشاء كما تبّينت للباحثينطرق تصحيح اإل
 من الممارسة الفعلية للمعلمين

 استعمل
 رموزا   

 حح ص
 األخطاء

لى األخطاء ر إأشا
 فقط

عطى درجة أ
 ومالحظات

عطى درجة أ
 فقط

 رقم 
 المصحح

  × ×  7 

  × ×  0 
  ×  × 1 
  × ×  1 
  ×  × 8 
  × ×  6 
  ×  × 1 
 9 × ×  1 
    × × 
  × ×  71 
  × ×  77 
  × ×  70 
  ×  × 71 
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 ×  ×  71 
  ×  × 78 
  × ×  76 
  × ×  71 
  × ×  71 
  ×  × 79 
  × ×  01 
  ×  × 07 
  × ×  00 
  × ×  01 
  ×  × 01 
  × ×  08 
  ×  × 06 
  × ×  01 
 ×  ×  01 
×  ×  × 09 
×  ×  × 11 
 المجموع 77 79 01 0 7
النسبة  7131% 6131% 9131% 636% 131%

 المئوية
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 (: استبانة المعلمين7ملحق رقم )
 

 أختي المعلمة /أخي المعلم
معلومات من نرجو تعبئة االستبانة بدقة وموضوعية، ونؤكد أن ما فيها 

 سيستعمل للبحث فقط، شاكرين لك تعاونك معنا.
 جابة التي تنطبق على حالتك(معلومات شخصية )ضع دائرة حول اإل -أ

 على مؤهل علمي حصلت عليه:أ -7
 دار المعلمين )كلية المجتمع( -7
 بكالوريوس لغة عربية -0

 بكالوريوس في تخصص آخر )غير اللغة العربية( -1

 دبلوم عاٍل. -1

 ماجستير -8

 الخبرة العلمية )في تدريس اللغة العربية( بالسنوات: -0
 ثالث سنوات -1سنتان                -0سنة واحدة          -7
 .خمس سنوات فما فوق -8ربع سنوات       أ -1

 نشاء:قط بتدريس وتقويم اإلالدورات التدريبية التي حضرتها وتتعلق ف -1
 ثالث دورات -1دورتان       -0دورة واحدة       -7
 .خمس دورات فما فوق -8ربع دورات     أ -1

 سبوع:ت الذي تقضيه في تصحيح مواضيع اإلنشاء في األالوق -1
 رباع الساعةعة         نصف ساعة       ثالثة أفي الصف: ربع سا -أ

 ساعة واحدة       ساعتان
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 ساعات 1-1قل من ساعة      ساعة     ساعتين     خارج الصف: أ -ب
 ساعات. 1كثر من أ

 نني:عندما أصحح مواضيع اإلنشاء فإ -ب
   دائما   غالبا   حيانا  أ نادرا   مطلقا  

 8 لطالبيختار الموضوع أ 7 0 1 1 8

 6 هدافي وأساليبيأنوع أ 7 0 1 1 8
 1 ال أصحح جميع األخطاء 7 0 1 1 8
 1 لى الخطأ وال أصوبهأشير إ 7 0 1 1 8
 9 عطي الموضوع درجة دون تعليقأ 7 0 1 1 8
 71 بدي مالحظاتي بالتفصيلأ 7 0 1 1 8
 77 أركز على المحتوى فقط 7 0 1 1 8
 70 ركز على اللغة فقطأ 7 0 1 1 8
 71 صحح اللغة والمحتوىأ 7 0 1 1 8
 71 سلوبباأل كثيرا   ال أعنى 7 0 1 1 8
 78 طلب من طالبي تصحيح مواضيع بعضهم بعضا  أ 7 0 1 1 8
 76 خطاء في الصفال أناقش األ 7 0 1 1 8
 71 ال أفضل قراءة مواضيع معينة في الصف 7 0 1 1 8
االعتبار عند  ما العناصر التي تأخذها بعين     

نشاء؟ وما النسبة المئوية التي تصحيحك لمواضيع اإل
 ة الكلية؟تعطيها لكل عنصر من الدرج

79 

 نشاءس اإلفي در  -ج
 01 هداف الرئيسة للموضوعأحدد األ 7 0 1 1 8
 07 عالج نقاط الضعف في كل موضوعال أ 7 0 1 1 8
 00 ستعمل نظام االزدواج للتعاون في كتابة الموضوعأ 7 0 1 1 8
 01 ستعمل نظام المجموعات للتعاونأ 7 0 1 1 8
 01 ي كل درسسلوب فال أتبع نفس األ 7 0 1 1 8
 08 ركز على النواحي اللغويةعند تعليم اإلنشاء أ 7 0 1 1 8
بالنواحي  عنى كثيرا  عند تعليم اإلنشاء ال أ 7 0 1 1 8 06 
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 نما بصحة المعلومات.األسلوبية وا  
همية كبيرة للتنظيم )كالهوامش ال أعطي أ 7 0 1 1 8

 والفقرات.. الخ(
01 

 01 قيمبالتر  ال أهتم كثيرا   7 0 1 1 8

 
 جابة المختارة(:يلي: )ضع دائرة حول الرقم تحت اإلاعط رأيك فيما  -د

   ممتاز جيد جدا   جيد متوسط ضعيف

 09 نشاءمستوى طالبي في اإل 7 0 1 1 8

ما يقدمه المنهاج لمساعدة الطالب على  7 0 1 1 8
 الكتابة الجيدة

11 

 قليل جدا  

1 

 غير كاف

0 

 كاف

7 

 17 ليم اإلنشاءالوقت الذي يكرس لتع

 
حان الثانوية العامة نشاء في امتمن مالحظاتي ألخطاء الطالب أثناء تصحيح مواضيع اإل -هـ

 ن الطالب:)التوجيهي( أرى أ
   دائما   غالبا   حيانا  أ نادرا   أبدا  

 10 مالءت اللغوية كالقواعد واإليعانون من المشكال 7 0 1 1 8

ي تنظيم الموضوع وترتيب يعانون من مشكالت ف 7 0 1 1 8
 الفقرات

11 

 11 سلوبية كثيرةيرتكبون أخطاء أ 7 0 1 1 8
 18 وتناسقه وحبكتهالموضوع همية لترابط ال يولون أ 7 0 1 1 8
 16 ال يجدون المعلومات الكافية لتغطية الموضوع 7 0 1 1 8
ال يحسنون انتقاء التعابير اللغوية المناسبة  7 0 1 1 8

 للموضوع
11 

 11 ق وتسلسل ووضوحال يناقشون الموضوع بعم 7 0 1 1 8
 19 ال يراعون الترقيم وأصول الخط العربي 7 0 1 1 8

 11 ذا كان هناك ضعف(؟رأيك ما أسباب ضعف الطالب في اإلنشاء العربي )إ في

ما مدى التدريب الذي يوفره المنهاج الحالي للطالب في المدارس الثانوية للتغلب على 
 ؟19-10الت التي وردت أعاله في البنود المشك

17 
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عطيتها لطالبك في هذا العام )على سبيل المثال: الوصف  أو ما نوعية الموضوعات التي أ
 الخ(. السرد..

10 

نشائي منذ البداية حتى النهاية )البدء بموضوع صف باختصار عملية إعطاء موضوع إ
 جديد(:

11 

المدارس الثانوية وتحسين مستوى الطلبة في هذا  نشاء فيما توصياتك بشأن تعليم اإل
 الموضوع؟

11 

 
 ال أوافق ال أوافق بشدة

غير 
 متأكد

 أوافق
أوافق 
 بشدة

  

نشاء هو العمود الفقري في منهاج درس اإل 7 0 1 1 8
 اللغة العربية

18 

 16 نشاءحصة خاصة لإل ن ال نفرديجب أ 7 0 1 1 8
لكل المواد وليس الكتابة الجيدة ضرورية  7 0 1 1 8

 اللغة العربية فقط
11 

 11 نشاء ثقيل على النفسدرس اإل 7 0 1 1 8
فضل تدريس فروع اللغة العربية األخرى أ 7 0 1 1 8

 نشاءعلى تدريس اإل
19 

نشاء وبقية فروع ال يوجد صلة قوية بين اإل 7 0 1 1 8
 اللغة العربية

81 

عني قوته نشاء العربي تقوة الطالب في اإل 7 0 1 1 8
 في عناصر اللغة األخرى

87 

قدر من الطالب القوي في اإلنشاء العربي أ 7 0 1 1 8
ى التحصيل في المواد الدراسية غيره عل

 خرىاأل

80 

 81 هم فروع اللغة العربيةاإلنشاء العربي أ 7 0 1 1 8
همية في حياة اء العربي أنشليس لإل 7 0 1 1 8

 الطلبة العلمية
81 

 
 (: استبانة الطلبة0ملحق رقم )

   دائما   غالبا   حيانا  أ نادرا   مطلقا  
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  في المكان المناسب:)×( ضع      

عطائنا في درس اإلنشاء يقوم المدرس بإ     
 عنوان الموضوع بنفسه

7- 

 -0 المعلم يزودنا بعناصر الموضوع     
 -1 يناقش الموضوع شفويا  أوال  المعلم      
 -1 داف الموضوع يحدد أهالمعلم      
 -8 المعلم يركز على كتابة الموضوع في الصف     
 -6 أثناء الكتابة يشرف المعلم بنفسه على الطلبة     
لى مجموعات يقوم المدرس بتوزيع الطلبة إ     

 تناقش الموضوع كل على حدة
1- 

 يركز المعلم على المواضيع الوصفية -أ     
 ماعيةيركز المعلم على المواضيع االجت -ب

 يركز المعلم على المواضيع العلمية -جـ
 يركز المعلم على المواضيع القصصية. -هـ

1- 

يوضح المعلم كيفية كتابة الموضوع من      
للغوية. الشكلية )توزيع الموضوع إلى الناحية ا

 الخ( قسام وفقرات...أ

9- 

يوضح المعلم كيفية كتابة الموضوع من      
 الناحية اللغوية.

71- 

موضوع من يوضح المعلم كيفية كتابة ال     
 سلوبية.الناحية األ

77- 

لى بعض القراءات المتعلقة يرشدنا المعلم إ     
 بالموضوع.

70- 

 -71 يحدد المعلم طول الموضوع     
باإلضافة إلى ما ذكر في البنود السابقة، اذكر أية أمور أخرى يقوم بها المعلم عند 

 تدريس اإلنشاء:

 -أ
 -ب

71- 
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 -جـ
 -د
 -هـ
. 
. 
. 
. 

 

 اذكر أية أمور أخرى تود أن يقوم بها المعلم عند تدريس اإلنشاء:

 -أ
 -ب
 -جـ
 -د    

78- 

 
 

   دائما   غالبا   حيانا  أ نادرا   مطلقا  

 -76 ختار الموضوع بنفسيأ     

 -71 كتب آخذ القارئ بعين االعتبارما أعند     
 -71 أعرف فقط. قّيد بماتعند الكتابة أ     
أكتب أحاول إيجاد معلومات جديدة عندما      

 ثراء الموضوع.إل
79- 

 -01 جزاءعندما أكتب أقسم الموضوع إلى أ     
 -07 مالءأثناء الكتابة وبعدها أهتم باإل     
 -00 هتم بالقواعد اللغوية.ا أثناء الكتابة وبعدهأ     
 -01 سلوبأثناء الكتابة وبعدها أهتم باأل     
 -01 فكار(أثناء الكتابة وبعدها أهتم بالمضمون )األ     
تقاء المفردات المناسبة عند الكتابة أهتم بان     

 للموضوع
08- 

باإلضافة إلى ما ذكر في البنود السابقة، اذكر األمور التي تأخذها بعين االعتبار منذ  06- 
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 التخطيط للموضوع حتى االنتهاء منه:

 -أ
 -ب
 -جـ
 -د
 -ـه
. 
. 
    . 

 

اذكر النواحي التي تعتقد أنها صعبة بالنسبة لك وتحتاج إلى مزيد من التدرب عليها لكي 
 يتحسن مستواك في اإلنشاء العربي:

 -أ
 -ب
 -جـ
 -د
 هـ
. 
. 
    . 

01- 

 

 
   دائما   غالبا   احيان  أ نادرا   مطلقا  

نشاء داخل تتم عملية تصحيح اإل     
 الصف

01- 

نشاء من قبل تتم عملية تصحيح اإل     
 المعلم

09- 

يتيح المعلم الفرصة لبعض الطالب      
لقراءة مواضيعهم ويقوم بقية الطالب 

 والمعلم بالتعليق عليها.

11- 
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خطاء في يصوب المعلم جميع األ     
 الموضوع

17- 

معينة للداللة  يستعمل المعلم رموزا       
خطاء ويترك التصويب على األ

 لطالبل

10- 

عند تصحيح الموضوع يكتفي المعلم      
 بوضع عالمة فقط دون التعليق عليه

11- 

عند تصحيح الموضوع يعلق المعلم      
 عليه.

11- 

ند تصحيح الموضوع يأخذ المعلم ع     
 خطاء اللغوية فقط بعين االعتبار.األ

18- 

عند تصحيح الموضوع يأخذ الناحية      
 بعين االعتبار. الشكلية للموضوع

16- 

الموضوع يأخذ المعلم عند تصحيح      
 سلوب بعين االعتبار.األ

11- 

ند تصحيح الموضوع يأخذ المعلم ع     
 فكار )المضمون( بعين االعتبار.األ

11- 

التصحيح يلفت المعلم نظر عند      
 لى تنظيم الموضوع.الطالب إ

19- 

التصحيح يلفت المعلم نظر عند      
 لى تسلسل الموضوع.طالب إال

11- 

التصحيح يلفت المعلم نظر عند      
لى ضرورة اختيار الكلمات الطالب إ

 والعبارات المناسبة للموضوع.

17- 
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التصحيح يلفت المعلم نظر عند      
 لى تجنب التكرار والحشو.الطالب إ

10- 

عند التصحيح يلفت المعلم نظر      
لروابط لى ضرورة استعمال االطالب إ

المنطقية المالئمة لربط الجمل 
 والفقرات في الموضوع.

11- 

التصحيح يلفت المعلم نظر عند      
لى ضرورة استعمال عالمات الطالب إ

 الترقيم بالشكل الصحيح.

11- 

رى يقوم بها المعلم خر أية أمور ألى ما ذكر في البنود السابقة، اذكباإلضافة إ
 نشاء.عند تصحيح اإل

 -أ
 -ب
 -جـ
 -د
 -هـ
. 
. 
. 

18- 

 نشاء:عيها المعلم عند تصحيح مواضيع اإلن يرااذكر أية أمور أخرى تود أ
 -أ
 -ب
 -جـ
 -د
 -هـ
 

16- 
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ال أوافق 
 بشدة

 ال أوافق
غير 
 متأكد

 أوافق
أوافق 
 بشدة

  

لغوية قل المهارات الالكتابة من أ     
 هميةأ

11- 

لكتابــة الجيــدة ضــرورية القــدرة علــى ا     
 كاديمي/ المدرسيل األللتحصي

11- 

القــــدرة علــــى الكتابــــة الجيــــدة ليســــت      
ضــــــرورية للحصــــــول علــــــى وظيفــــــة 

 جيدة

19- 

تقـــان الكتابـــة باللغـــة العربيـــة واجـــب إ     
 قومي

81- 

ــــــة ال       ــــــدة باللغــــــة العربي ــــــة الجي الكتاب
ــــم ال موضــــوعات الدراســــية تخــــدم تعل

 خرى.األ

87- 

 -80 نشاء العربي مهم.درس اإل     
درس اإلنشــــــاء العربــــــي مــــــن أحــــــب      

 لي.الدروس إ
81- 

نشــــاء العربــــي ممــــل وثقيــــل درس اإل     
 علي.

81- 

نشـــاء أكبـــر لإلهميـــة يجـــب إعطـــاء أ     
 العربي في المدرسة.

88- 

نشاء العربي يجب زيادة حصص اإل     
 في الجدول الدراسي.

86- 

 


