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اللغة العزبية لتالميذ  يفبياء اختبار مهارات الكتابة اإلقياعية 
 املزحلة االبتدائية

 املستخلص: 

ٓدد البهث دد لنال ِددب١لبمهثددب لًٔددب بالبهلهب ددٞلبيذِبملٚددٞلههبًٚدديلب،  وددٞلب  ه ب٢ٚددٞل للللل

 لٗبتثعلبهث  لب،ِٔجلطثٕلبههج ٙثٟ لٗمتثوتلملِٚدٞللٗحت ٙ لًؤط بالص قلب مهثب لٗثثبتٕل

(لتوًٌٚيبلٗتوٌٚيٝلًّلتبًٚيلبهصفلبرتبًصلب  ه ب٢ٛلمب  سٞلستٌد لر ٙد للل23بهث  ليفل)

ب  ه ب٢ٚدٞل ب،ادب ٜل ٗتبودلل هددملنملد ب لذب٢ٌدٞلًٔدب بالبهلهب ددٞلبيذِبملٚدٞ لٗت٘صدوتلُهددب٢جللللللللل

ٞلل رددٟلبهو ددٞلبها  ٚددٞلههبًٚدديلب،  وددٞلللبهث دد لنالربملوٚددٞلبمهثددب لًٔددب بالبهلهب ددٞلبيذِبملٚدد

ًٚبل دداللًه٘سددبٛل  دددبالتبًٚدديللللل ب  ه ب٢ٚددٞ لر دد لت ٔدد البهِهددب٢جلٗددد٘ لردد قل بيلن صددب٢

بجملٌ٘ملددٞلبههج ٙثٚددٞلرددٟلبه ٚبسدداللبه ثوددٟلٗبهثادد ٜل مهثددب لًٔددب بالبهلهب ددٞلبيذِبملٚددٞلللللللل

ٌِٚدٞلب ادبٖللل( لٗذ لتٗصٟلبهث  ل ط ٗ ٝلت3030هصبحللبه ٚبضلبهثا ٠لملِ لًشه٠٘ل  هٞل)

ضت٘لًٔب بالبهلهب ٞلبيذِبملٚٞله ٠لب،دهاوٌال لٗملٌدىل ٗ بالت  ٙثٚدٞلهوٌاوٌدالل،شدبمل تٍٔلللللل

لرٟلنكشببلب،هاوٌاللًٔب بالبهلهب ٞلبيذِبملٚٞل0

لبهلوٌبالب،فهب ٚٞل9لًٔب بالبهلهب ٞلبيذِبملٚٞل

Constructing a Persuasive Writing Skills Test in the Arabic 
Language for Primary School Pupils 

Randa Khaled Mostafa Khamis 

Shaker Abd Alazeem Mohammed Qinawy 

Safaa Abd Alazeez Mohammed Sultan 

Abstract: 
The research aims to construct a persuasive writing skills test for 

primary school pupils, and determines the sincerity and persistence 
indicators. The research relies on the semi-experimental approach. 
The sample consists of (30) pupils; male and female, in the fifth 
grade at Mohamed Farid primary school in Maadi. It requests a list 
of persuasive writing skills. The search results to the effectiveness of 
persuasive writing skills test in the Arabic language to the primary 
school pupils. The results showed a statistically significant 
difference between the average of grades of the experimental group 
in the prior and subsequent measurements of the test at the level 
(0.01). The research recommended to develop the trend toward 
persuasive writing skills of pupils, and arrange training courses for 
teachers to help the pupils acquiring these skills. 

Key words: persuasive writing skills 
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 ة :مكدم 

تادد لبهلهب ددٞلًددّلتٓددٍلب،ٔددب بالبهو ٘ٙددٞ:ل ٚدد لتادد لت بٝل؛هددب لنهٚٔددبلبهفدد  :للللللل

ههٌلِٕلًّلبههابًىل فبملوٚٞلًعلب،اوً٘بالبههٟل؛صىلملوٚٔدب لٗتِ شدٍلبهلهب دٞلللل

ًدددّل ٚددد لب ددد النالُددد٘ملالل9لكهب دددٞلن  بملٚدددٞل لٗكهب دددٞلٗ ٚفٚدددٞلٗتٙطدددبللللل

ٞللللل  لٗبهلهب ددٞلنذِبملٚددٞ لٗتِدد   للللهولهب ددٞلبه٘ ٚفٚددٞلتُدد٘ب لًِٔددبل9لبهلهب ددٞلد هٚدد

ًًبلكدثابلردٟللل بهلهب ٞلبيذِبملٚٞلضٌّلزتب البهلهب ٞلبه٘ ٚفٚٞ لمللتِىلبٓهٌب

لبه  بسبالبها  0ٞٚ

ٗتهطد لتٌٓٚدٞلبهلهب دٞلبيذِبملٚددٞلردٟلتُٔدبلتشدبمل لملوددٟلتٌِٚدٞلبه د  ٝلملوددٟللللللللل

بههادثالملدّلبهدد ت٠ لٗبهاٌدىلملوددٟل ِدب١لبذتجدجلبهشددوٌٚٞلبههدٟلتدد ملٍلٓديبلبهدد ت٠ لللللللل

طددكبنلرددٟلبذتدد٘ب بالٗب،ِبذظددبال ظددلىلراددبي لربيذِددب لملٌوٚددٞل ب سددٔبلللللللللٗب 

بهلببل ص٘ ٝلًٙ٘ٚٞلرٟلستبٗههٍٔليذِدب لًدّل د٘ ٍل ٘دٔدٞلُ،د ٍٓ لكٌدبللللللل

ًًبلرٟلبذتٚبٝلبه    بطٚٞلبههدٟلُاٚظدٔبلبهٚدَ٘ لراودٟلبهبدببلتْلللللل تُٕلملِص بلٓب

ٞلل ٗبذتجدجلللٙلْ٘له ٍٙٔلبه   ٝلملوٟلكهب ٞلً٘ض٘ملبالنذِبملٚٞلً ملٌدٞل بد هد

لبه ٘ٙٞلب، ِا0ٞ

تهدٚ لبهلهب ددٞلبيذِبملٚددٞلبهف صددٞلهوبددببلههثددب يلٗدٔددبالبهِ،دد لب، هوفددٞ لل

ٗتاوددٍٚلتسددبهٚللبهددهفلالبذتدد لٗبههاددثالملددّلبهدديبالٗبهدد رب لملددّلٗدٔددٞلبهِ،دد للللل

ل ه ملٌٚٔبل بدسثبب لٗتشبمل ٍٓلملوٛلتِ،ٍٚلترلب ٍٓ لٗبسه بصلبهِهب٢ج0لللللللل

ٞلل يفلت٘هٚد لبه د  بالبي  بملٚدٞ لٗبههادثالملِٔدبلللللللبهلهب ٞلبيذِبملٚٞلتاد لتسبسدٚ

يفلص٘ ٝلًله٘ 0ٞلٗلٙهشٍلبهابمللبهَٚ٘ل بُفجدب لًاوً٘دبتٛلسد ٙع لًٗده ا لًدعلللللل

بُهظددب لٗسددب٢ىلب تصددبي:ل ددبلوب ل جددٍلٗكددٍلب،اوً٘ددبالٗب،اددب البهدد لٙهو بٓددبلل

بهف   لُٗهٚجٞل هملرإْلبجملهٌعللرٟل بدٞلنالتر ب لًهٌٚزّٙليفلبه   ٝلملودٟلل

هاددثالملددّله ب٢ددٕ لًٗظددبمل ٖ لٗترلددب ٖلملددّلط ٙددةلب،ددب ٝلب،له٘ دد0ٞل)سددِب١لستٌدد للبه

ل(740-73 ل1300 شّلتمح  

ٗت،ٔ لتٌٓٚٞلبهلهب ٞلبيذِبملٚٞليفلكُ٘ٔبلتشدبمل لبههبًٚديلملودٟلتمديلت ٗب للللل

رابهددٞلهوٌظددب كٞلرددٟلب،٘ضدد٘ملبالب دهٌبملٚددٞلب، هوفددٞلرددٟلبجملهٌددع لمتلددّللللل

ٗتشدٍٔليفلتٌِٚددٞلذد  بالبهدهفلالبهه وٚوددٛللللبههبًٚديلًدّلبهدهاوٍلًدد ٠لبذتٚدبٝ للللل

ٗبهِبذ  لٗ ىلب،ظلبالًٗدّلثدٍلنصتدبولبدٓد با لٗتلشدللبههوٌٚديلبه د  ٝلملودٟللللللللل

ب تصدددبيلًدددعلبإلمددد ّٙليدددد ب١لًِبذظدددبالٗ ددد٘ب با لٗتٌِدددٟلبهظدددجبملٞلهددد ٠للللل

بههوٌٚددي ل ٚددد لٙادد هلترلدددب ٖلملوددٟلبإلمددد ّٙلٗفاوددٔبلًب ٗ دددٞلهوف ددد للللل

ل(Felton,2004,p.350ٗهوِ  0ل)

ٗتا لًٔب بالبهلهب دٞلبيذِبملٚدٞلًدّلتٓدٍلب،ٔدب بالبهد لفدللتٌِٚهٔدب ل ٚد لللللللللل

نُٔبلت بٝلًّلت ٗبالتٌِٚٞلبهدهفلالبهِبذد لٗبهه وٚودٛلٗبي د بملٛ لٗتهبودللنُهدب للللللل
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ب،ابُٛلٗبدرلب  لرٔٛلمتلّلبهفد  لًدّلت٘هٚد ل جدجلًهاد  ٝلٗبسده  بَلبهبد قلللللللل

مدددددددددد 0للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبهبوًددددددددددٞلههبدددددددددد٘ٙ لتفلدددددددددداٖلههشددددددددددٍٔليفلنذِددددددددددب لبهبدددددددددد البإللل

(Weiss,1991,p.60ل)ل

 : املشكلة 

تهٌثىلًظلوٞلنٌٓبيلبهلهب ٞلبيذِبملٚٞلدددددددلملوٟلتٌٓٚهٔبلددددددددل لٗملد َلن  بدٔدبلللل

ضدددٌّلبههاثا ًدددعلب ره دددب لنالبمهثدددب بالًطدددث٘طٞلتدددثاللًشددده٠٘لًٔدددب بالللللل

لبملٚٞله ٠لتبًٚيلبذتو ٞلب  ه ب٢ٚٞلًّلبههاوٍٚلبدسبس0ٛبهلهب ٞلبيذِ

 : تساؤل البحث 

لًبلص٘ ٝلبمهثب لًٔب بالبهلهب ٞلبيذِبملٚٞل؟

لٗتِثثةلًّلبهشؤبيلبه ٢ٚصلبدس٣وٞلبهف ملٚٞلبإلتٚٞل9

 لًبلمب٘بال ِب١لبمهثب لًٔب بالبهلهب ٞلبيذِبملٚٞل؟

 ٚٞل؟ًبلًؤط بالص قل ِب١لبمهثب لًٔب بالبهلهب ٞلبيذِبمل 
 ًبلًؤط بالثثبال ِب١لبمهثب لًٔب بالبهلهب ٞلبيذِبملٚٞل؟ 

  :أهنية بياء اختبار مهارات الكتابة اإلقياعية 

ٞللتهٌثددىلتٌٓٚددٞ يفلستبٗهددٞلنه ددب١للتصددٌٍٚلبمهثددب لًٔددب بالبهلهب ددٞلبيذِبملٚدد

بهطد١٘لملودٟلًٔددب بالبهلهب دٞلبيذِبملٚدٞ لٗت دد ٍٙلت بٝلملوٌٚدٞلًطدث٘طٞله ٚددبضللللللل

لٓيٖلب،ٔب بال0

 مً بياء اختبار مهارات الكتابة اإلقياعية: اهلدف 

 لحت ٙ لمب٘بال ِب١لبمهثب لًٔب بالبهلهب ٞلبيذِبملٚٞل

 حت ٙ لًؤط بالص قل ِب١لبمهثب لًٔب بالبهلهب ٞلبيذِبملٚٞل 
 ٞٚحت ٙ لًؤط بالثثبال ِب١لبمهثب لًٔب بالبهلهب ٞلبيذِبمل 

 :حدود بياء اختبار مهارات الكتابة اإلقياعية 

لبمهثب لًٔب بالبهلهب ٞلبيذِبملٚٞلملوٟلبذت ٗ لبإلتٚٞل9ٙ هص ل ِب١ل

 9ِٞٚب١لبمهثب لًٔب بالبهلهب ٞلبيذِبملٚٞلرٟلبهو ٞلبها  ٚدٞلللبذت ٗ لب،٘ض٘مل 

لههبًٚيلب،  وٞلب  ه ب0ٞٚ٢ل

 1304/13050تبثٚةلا  ٞلبهث  لمبيلبهابَلبه  بسٛلبذت ٗ لبهز9ًِٞٚل 

 ٞل بهصددفلبرتددبًصلب  هدد ب٢ٛللبًٚدديل9لملِٚددٞلًظددككٞلًددّلتلبذتدد ٗ لب،لبُٚدد

توٌٚي(لمب  سٞلستٌ لر ٙ لب  ه ب٢ٚٞلبههب اٞل  ب ٝلب،اب ٠لبههاوٌٚٚدٞلل23)

 مب بر،ٞلبه بٓ 0ٝ
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 : املصطلحات 

(ل أُٔددبلذدد  ٝلطبهددللب،  وددٞلبهثبُ٘ٙددٞلملوددٟللل16 ص1304مل رهٔددبل)ُدد٘ بلوٓدد بْ ل

مل هل تٕٙل ٘يلن  ٠لبه طبٙبلبههٟلختهوفل ٘ بلٗدٔبالبهِ،د  لثدٍلحتوٚدىلللل

بهد ت٠لًِٗبذظددهٕ لٗملد هلستٌ٘ملددٞلًدّلبذتجددجلبههدٟلتؤكدد لٓديبلبهدد ت٠ لللللللٓديبل

ٗت ٍٚٚلبإل ب١لبإلم ٠لمببلٙؤكد لضدافٔب لٗمبدبلٙ د٘ لبهببهدللنالنذِدب لذدب ١ٜلللللللل

ب،٘ض٘ ل به ت٠لبهدي٠لٙهثِدبٖ لٗكدىل هدملٙدهٍلردٟلسدٚبقلًاداللٙدهٍلملدّلط ٙدةلللللللللللل

ِلللللل  لت تٚدددللبدرلدددب لٗتِ،ٌٚٔدددبلتثًادددبلهكتٚدددللملِبصددد لبهثِٚدددٞلبههِ،ٌٚٚدددٞلهوددد

لبيذِبمل0ٟل

ًٚبل أُٔبل"لن  ٠لتُ٘ب لبهلهب ٞلبه٘ فٚٞ ل ٚ لٙلْ٘لبهببهللذب ً بل ُتا الند ب٢

ملوٟلًابدتٞلن  ٠لبه طدبٙبلبرتبرٚدٞلًدّلمدبيلتثِٚدٕلهد ت٠لًدبلٗتد ملٍٚلٓديبلللللللللل

بهدد ت٠ل ددبذتججلٗبد هددٞلبههددٟلتثثددتلصدد ٞلٗدٔددٞلُ،دد ٖلٗبهدد   ل دداللبهدد ت٠للللللل

بهِ،دد لب،طددب ٝله تٙددٕللٗبذتجددج:لههلددّ٘ٙلبذتجددٞلبهظ صددٚٞ لثددٍلملدد هلٗدٔددٞ

ٗ  طٔبل بهرببٓاللٗبد هٞلبههٟلتثثتلضدافٔب لٗت د٘ لبهببهدللنالنذِدب لبه د ب١لللللل

 ٘دٔددٞلُ،دد ٖلبههددٟلٙهثِبٓددبلٗب تفددبقلًأددب لٗ هددململددّلط ٙددةلتِ،ددٍٚلترلددب ٖللللللل

لٗت تٚثٔبلتثًابلهكتٚللملِبص لبهثِٚٞلبههِ،ٌٚٚٞلهوِ لبيذِبمل0ٟ

  أوًلا : اإلطار اليظزي للبحث 

ّل (لنالتٌٓٚددٞلبهلهب ددٞلبيذِبملٚددٞ لٗضدد ٗ ٝلللل10 ص1301طدد بتٞ لتطددب ل) شدد

لب ٓهٌبَل هٌِٚٞلًٔب بتٔب لًِٗٔبل9

 متلدّلبهفدد  لًددّلبههادثالملددّل بتددٕلٗبهد رب لملددّلٗدٔددٞلُ،د ٖلٗتا ٙوددٔبلملوددٟللللل

ضت٘لفاؤبلتكث لٗضً٘ بلٗبتشدبذاب لٗرٔدٍلبدًد٘ ل صد٘ ٝلترطدىل دبلٙٚشد لللللللل

بسددٚٞلرددٟلبهدد    بطٚباللملوٚددٕلبختددب لذدد ب بالتكثدد ل ذددٞ لرٔددٟلملٌوٚددٞلتسللل

ب،ابصدد ٝلبههددٟلٙفددكهلتْلب مددهبال دد٘يلذطددبٙبلبجملهٌددعلب، هوفددٞلًددّلللللللل

ًبستٔددبلبهثددب وٝ لرٔددٟلتشدده  َلرددٟلبه طددبٙبلبهشٚبسددٚٞلٗبيُشددبُٚٞلبههددٟلللللل

تشددٚب لملوٚٔددبلب و ٗبدٚددٞلرددٟلبهدد ت٠:لكٌددبلفاددىلِٓددبنل بدددٞلًبسددٞلدْلل

لٙلْ٘لهلىلر  له بؤٖلٗتسثب ٕلبههٟلت ملٍلبه ط0ٞٚ

 ٚوٞلهودددهاوٍلٗبكهشدددببلب،ادددب ا لردددبهف  لٙدددهاوٍلًدددّلمدددبيلبذتجدددب للللللللٗسددد

ًاوً٘بالد ٙ ٝلًّلبهلبتلل ٘يلد٘بُللًاِٚٞلًّلبه طبٙبلب،ب ٗ ٞ لرٔد٘لل

ٙادد الب،زٙدد لًددّلب ملكبضددبالملوددٟلٗدٔددبالبهِ،دد لبدمدد ٠لٗبد هددٞلبههددٟلللللللل

ُٙلدددْ٘ل جًجدددبلد ٙددد ٝل بسددده  بَلل تددد ملٍلبه٘دٔدددٞلبهث ٙودددٞ لٗٙدددهاوٍلكٚدددفل

  0ٞب،اوً٘بالب،هب
 ت ٠٘لبه ٗحلبهِ  ٙٞل داللبدرد ب لمبدبلتِبد٠٘لملوٚدٕلًدّلتد  ٙللملودٟلب،ِبدةلللللللللل

ٗب سدده  ي لٗ بههددبالت وددىلًددّلب هٌددبيلتْلتطددوؤٍلب سدده   البهزب٢فددٞلللل

 بههٟلٙها ضْ٘ل بل بلبُ بب لرٟلطهٟلبجملب ا0
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 تا لٗب  ٝلًّلبهاِبصد لبدسبسدٚٞلهودهاوٍلٗبهث برٚدٞ:لرٔدٟلًفهدبحلب تصدبيلللللللل

إلم ّٙ لكٌددبلتُٔددبلتشددبمل لبدردد ب لملوددٟلبهاٌددىلبيفددب ٟلٗٓددٍللللللللبهفاوددٟل ددبل

 ٙ ًْ٘٘ل ف ولبإل ب١ لٗتِ،ٍٚلبدرلب لٗبسه بصلبهِهب٢ج0

ل(لنالتُٔبلتاٌىلملو889ٟ لص1303ٗتطب ا)ٗ ١لملث لبدت٘ب  

 تددد٘رالرددد صلمل ٙددد ٝلهوبدددببلهوهادددثالملدددّله ب٢ٔدددٍلًٗاه ددد بتٍٔ لٗتثدددب يللل

  لٗتب٘ٙ لملٌوٚبالتفلا0ٍٓبدرلب لًِٗبذظبتٔب:ل بلٙؤ ٠لنالُط٘
 ًٚددب للللل تٌِٚددٞلذدد  ٝلبهبددببلملوددٟلحتوٚددىلب،ظددلبالب دهٌبملٚددٞلحتوددٚبالًِب 

 ٗبسهلظبالبذتو٘يلٗبرتٚب با لٗبختب لبه  ب بالب،ِبسث0ٞ
 متلاللبهبببلًّلنُهب لٗت ٚدٍٚلبرتبدببلب،ِٔدٟلٗبهشٚبسدٟ لٗبهدي٠لٓد٘لتًد لللللللل

 تسبسٟلرٟلزتهٌاِبلبه    بط0ٟلللل

ل(209 ص1304 بْ ٗلتك ال)ُ٘ بلوٓ

 تْلبهلهب ٞلبيذِبملٚٞلُد٘ لًدّلتُد٘ب لبهلهب دٞلبهدي٠ل  د لًدّلب ٓهٌدبَل هٌِٚدٞلللللللللل

ًٔب بتددٕلهدد ٠لب،ددهاوٌاللرددٟلب، ب ددىلبههاوٌٚٚددٞلب، هوفددٞ:ل ٚدد لنُٔددبلتٌِددٟلللللل

ب،ش٣٘هٚٞلب دهٌبملٚٞله ٍٙٔ لٗتث دىلط صدٚهٍٔ لٗااودٍٔلملِبصد لرابهدٞلللللل

لرٟلزتهٌأٍل ٠ٗل ؤ٠لثبذثٞلهألً٘ 0

 ٍٓ ًِددبل ظددلىلًِب ددٟ لمبددبلللللتشددبمل ملوددٟلت دد ٍٙلبد هددٞلبههددٟلتؤٙدد لً٘ذفاددبلًاٚ

ٙؤٓوددٍٔلدْلٙلُ٘دد٘بلذددب ٝل ت٠لرددٟلزتهٌاددبتٍٔ:لرٔددٟلتادد ل دديهملًفهددبحلًددّللل

ًفددبتٚ لب تصددبيلبهفاوددٟل ددبإلم ّٙل كٌددبلتُٔددبلن دد ٠لٗسددب٢ىلبههددأثالرددٟللللللل

 بدر ب 0
 لد ٝلًدبلللًّلب،ٌلّلتْلت الرلدً ب:لدُٔدبلتشده  َلب،ِبدةلٗبها دىلي ٔدب لتْلرلللللل

 ٟٓلبدكث لطٚ٘ملٚٞلًّلغآب0

 :خصائص الكتابة اإلقياعية 

تٗضدددد تلكددددثالًددددّلبه  بسددددبالٗبهث دددد٘البهشددددب  ٞلمصددددب٢ لبهلهب ددددٞلللل

لبيذِبملٚٞلًِٗٔب9

 (بسٞل  Sanczyk,2010,p299ٞٚلبههٟلتٗض لرٚٔبلتْلبهلهب ٞلبيذِبمل)ل

 تِب٠٘لملوٟلبها ٙ لًّلبهاٌوٚبالبهفل ٙٞلب،هفبملوٞ لٗبههٟل؛دبٗيلرٚٔدبلللل

ت  لبهب راللبههأثالملوٟلبإلمد لٗنمطدبملٕلهفلد ٝلتٗل ت٠لًدبلًدّلمدبيللللللل

تثِددٟلكددىلطدد ال  ملددب١لًددب لثددٍلت دد ٍٙلبدسددصلٗبهثٚبُددبالبههددٟلتدد ملٍللللللل

ملب  ملب١ لثٍلبه   ل اللب  ملب١لٗبهثٚبُبال ب،رب بالتٗلب،ش٘غبا لٗ ا ل ه

 ت  ٍٙله ب١لبهب البإلم لٗ  طٔبل بد هٞلٗبهرببٓال0
 تهبودددللت ددد ٍٙلتسدددثببلًهاددد  ٝلهوفلددد ٝلتٗلٗدٔدددٞلبهِ،ددد  لٗت ٌٚٚٔدددب للللللل

 ٗب سهظٔب لحب ب٢ةلملوٌٚٞلٗن صب١بالٗتذ٘بيلًأث٘ 0ٝ
 تشوشددىلبذت ددب٢ةلٗت٘ضددٚ لبه ددٍٚلٗب،٘بذددفلٗتٓدد بالبدتٌٔدد٘ لهددٕلتٌٓٚددٞل

 كثاٝلملِ ل ِب١لبذتج0ٞ
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 هدهفلالب،ِب ٚدٞلب، هوفدٞلب،هٌثودٞلردٟلب سده  ب١ لللللللتاهٌ لملوٟلملٌوٚدبالبل

ٗب سددددهِثبا لٗب سدددده  ي لٗبهه وٚددددى لٗب سددددهِهب  لٗ ملددددٍلًوٌددددد٘ضلللللل

 هو  ب٢ةلب،يك٘ 0ٝ
   (لتْلبهلهب ٞلبيذِبمل0349ٞٚ لص1303تٗض تل  بسٞلل)ٗ ١لملث لبدت٘ب 

 0ٞٙ ملٌوٚٞلًا  ٝلتِب٠٘لملوٟلبها ٙ لًّلبهاٌوٚبالبهفل 
 ًّلمل هلب ملب١لًب لثٍلمل هلبد هٞلٗبهدرببٓال لللتشالٗرةلُ،بَلست  ل

ثددٍل ٚددبْلبهابذددبالب،ِب ٚددٞلبههددٟلتدد   ل دداللب  ملددب١لٗبد هددٞ لٗتمددًابللللللللل

 بهها الملوٟله ب١لبهب البإلم لٗتفِٚ ٓبلحبججلًِب 0ٞٚ
 ًٙبلللللللل كددىلملٌوٚددٞلتاهٌدد لملوددٟلًددبلذثوددٔب لكٌددبلمتثددىلتوددملبهاٌوٚددبالحتدد 

ًٚدددبلهولبتدددل لٗتهبودددللًِدددٕلبًدددهبنل دددصلتددد٘ذاٟله٘دٔدددبالُ،ددد للللللل ًا ر

 بإلم ّٙلٗتب٘ٙ لبهِ ل ظلىلًِب ٟلًِٗ،0ٍ

 :مهارات الكتابة اإلقياعية 

 :مفهوو مهارات الكتابة اإلقياعية 

يلملوددٟلتفشددالب،٘ذددف ل(ل أُٔددبلذدد  ٝلبههوٌٚدد036 ص1303مل رهٔددبل) بهٚددبلٙ٘سددف 

ٗ ِدددب١لبذتجدددٞلٗلبههادددثالملِٔدددبل أسدددو٘بلً ِدددعلٗبسددده  بَلبد هدددٞلٗبهدددرببٓال للللل

لٗبذتلٍلملوٟلص ٞلتٗلمبألبذتججلبدم ٠لب،ب ٗ ٞل ٘يلُفصلبه ط0ٞٚ

(ل أُٔبلذ  ٝلبهبدببلملودٟلًابدتدٞلللل011-010 ص1303مل رهٔبل)ٗ ١لملث لبدت٘ب  

 النرِب لبه د ب١ل هودملبهفلد ٝ للللرل ٝلد بهٚٞلٗبههاثالملِٔبل ب ٙ ٞلًِبسثٞل ٔ

ٗٙهٍل هململّلط ٙةلت  ٍٙلٗدٔٞلُ، ٍٓلابٓٔب لٗملد هلبد هدٞلٗبهدرببٓاللللل

به بملٌددٞلهوفلددد ٝ لٗملددد هلب،ددرب بالبههدددٟلتددد   ل دداللبد هدددٞلٗٗدٔدددٞلبهِ،ددد  لللل

ل بيضبرٞلنالمل هلٗدٔبالبهِ، لب،اب ضٞلٗ ججلبهب البإلم لٗن بب ب0ل

ًٚدددبل أُٔدددبل"لذددد  ٝلبهببلل هدددللملودددٟلملددد هلبه طدددٚٞلبدت بهٚدددٞ للللُٗتاددد الند ب٢

ٗبههاددثالملِٔددبل ٔدد النذِددب لبه ددب ١٠ل ٘دٔددٕلُ،دد ٖلرددٟلبه طددٚٞلبدت بهٚددٞ لًددّل

مبيلتثِٕٚله ت٠لًبلٗت ملٌٚدٕل بد هدٞلٗبذتجدجلبههدٟلتثثدتلصد ٞلٓديبلبهد ت٠ للللللللل

ٗملدد هلٗدٔددٞلبهِ،دد لب، بهفددٞله تٙددٕلٗبهددرببٓاللبههددٟلتشددهِ لنهٚٔددب لٗن بب ددب:للل

لهٚثثتلضافٔب0

 بة اإلقياعية:مهارات الكتا 

 Student Learning ل)Hillacks,2011,p12)ٗ كدددددد لكددددددىلًددددددّ)

Center,2006,p1-2لتْلبهلهب ددٞلبيذِبملٚددٞلتهطددٌّلبها ٙدد لًددّلب،ٔددب بالًدددّللللللل)

 تٌٓٔبل9
 ت٘ضٚ لدبُثٟلبه طٚٞلٗبيطب ٝلنالُ دبالبه د٘ٝلٗبهطدافلرٌٚٔدبل ب ٙ دٞلللللل

ل0ٍٓتالصلبٓهٌبَلبهلبتلل   ب٢هٕلٗ ص ٖلهه٘ذابتٍٔلٗط ٙ ٞلتفلا

  صٚبغٞلب ملب١لٗبض 
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 صٚبغٞل جدجلٗت هدٞل بالصدوٞل ب  ملدب١لٗب،٘ضد٘ لبدتد اليذِدب لبدتٌٔد٘ للللللللل

 مب ٠لص٘بلب  ملب١بالبههٟلصٚ تل
 ت٘هٚ لزتٌ٘ملٞلًهِ٘ملٞلًدّلبههفبصدٚىلبه ٘ٙدٞ لٗبههدٟلت د َلتسدصلكبرٚدٞلللللللل

 ه ملٍلكىل جٞلٗذث٘يلب  ملب0١
 بهظد  لفدللللً بملبٝلبدتٌٔ٘ لب، بطل لرٌّلتدىلبههأثالرٟلٗدٔٞلُ،د لل

ب ملدكبال ٘دٔددٞلُ،دد ٖلٗب كبًٔددب لٗبسده  بَلٗدٔددٞلُ،دد ٖلمبثب ددٞلُ بددٞللل

 بُببقلهوهاثالملّلبه ت٠لبرتبص0
 0ٞبه   ٝلملوٟلب تصبيلبهفابيلًعلبدتٌٔ٘ لٗبمهٚب لبهلوٌبالب،ِبسث 
 0ٞبه   ٝلملوٟلت ٗٙ ل ججلبهب البإلم لهصبحللٗدٔٞلبهِ، لبرتبص 
 0ٝ ذ٘ٝلبهباّلرٟلبذتججلب،طب 
 ٙ٘لب  ملب١لب،ب ٗحلٗب  ملب١لب،اب ه0تب  
 0مل هلٗدٔبالبهِ، لب، هوفٞل ْٗلأٚزلًّلدبُللبهلبتل 
 0ٞبضفب١ل اضلب،ص بذٚٞلملوٟلبذتججلب،اب ض 
 دد لبوددبٗ لبه ٢ٚشددٞلًددّلبهددِ لًًاددبلٗموددةلبههٌبسددم لٗت٘ضددٚ لبهابذددبالل  

ل ددداللب  ملدددب١بالٗب سدددبهٚل لٗ ددداللبدسدددثببلٗبد هدددٞلٗ ددداللبد ملدددب١لب،بددد ٗح

 ٗب  ملب١بالب،اب ض0ٞ
 0به   ٝلملوٟلحتوٚىل ججلبدذ بالٗحتوٚىل  ٗ لبهفاى 
 0ٞبه   ٝلملوٟلبهها الملوٟلبذتججلبدتٚ ٝلٗبهش٣ٚ 
 0ًٞ  ،بهه٘بصىلنالب سهِهب لبسهِبً بلملوٟلبد هٞلب 

(0لنالتْلًٔب بالبهلهب دٞلبيذِبملٚدٞلتصدِفلللل33 لصل1301تطب )لً ٗبْلبهشٌبْ ل

لكٌبلٙو9ٟ

 ل به ت٠لٗبهثٚبُبالٗب،رب بالٗتهٌثىلرٌٚبلٙو9ًٟٔب بالمبصٞل

 0لحت ٙ لب  ملب١لبه ٢ٚص

 0حت ٙ لب،اوً٘بالٗب،اب البههٟلب  ملب١ 
 0تِ،ٍٚلب،اوً٘بالٗبهثٚبُبالب،هصوٞل ب  ملب١ 
 0به   ل اللبهثٚبُبال اطٔبلبهثاض:لٗ ِٚٔبلٗ اللبه ت٠ 
 حت ٙ لبدسثببلبهلبًِٞلٗ ب١لبه ت٠لتٗلب  ملب0١للل 
 اوً٘بالٗبهثٚبُبالرٟل ملٍلبدسثببل بد هٞلب،ِب 0ٞٚبسه  بَلب، 
 0ت ٍٚٚلبدسثببلًٗ بداهٔب 
 0ٝتِ،ٍٚلمل هلبدسثبب لٗبههاثالملِٔبل بدهفب لٗمجىلًارب 

 9ًٟٔب بالمبصٞل ثِب١لٗصٚبغٞلبذتجٞلبهظ صٚٞلٗتهٌثىلرٌٚبلٙو 
 0ٞلب،اوً٘بالب،٘د٘ ٝل بهثِٚٞلب،ا رٚٞلهو طٚٞلتٗلب،ظلو    
 بدسصلبههٟلتثِٟلملوٚٔبلبذتج0ٞحت ٙ ل 
 0ٞت٘هٚ لتكربلمل  لًّلبدسبُٚ لبههٟلت ملٍلبذتج 
 0بمهٚب لتُشللبذتججلٗتذ٘بٓب 
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 0بمهٚب لدسبهٚللٗكوٌبالًِبسثٞلهوٌ٘ذف 
 0ٞت٘هٚ لمل  لًّلبدرلب لرٟلبههاثالملّلبذتج 

 ًٔب بالمبصٞل ها البإل ب١لب،طب ٝلٗ ججلبهب البإلم لٗن بب بلٗتهٌثىل

 رٌٚبلٙو9ٟ
 0ٞحت ٙ له ب١لبإلم ّٙلب،طب ٝلتٗلب، بهف 
 0ٞمل هلبإل ب١لب،طب ٝلتٗلب، بهف 
 0ٝ تفِٚ لبإل ب١لب،طب 
 حت ٙ لًص بذٚٞلًص  لب،اوً٘بالرٟل جٞلبهب البإلم 0لل 
 0 تا الب، بهببالرٟل جٞلبهب البإلم 
 0 بهه٘صىلنال لٍل ٘يلص ٞلتٗلمبأل جٞلبهب البإلم 
 م 0ت  ٍٙلتسثببله  ضل ججلبهب البإل 

(لًٔددددب بالبهلهب ددددٞلبيذِبملٚدددددٞلناللل08 لص1301ٗصددددِفل)ب ددددب ٠لبهادددددزٗو٠ لل

زتٌ٘ملددٞلًددّلب،ٔددب بالبههددٟلتشددهٔ التبدد٘ٙ لبهاٌوٚددبالبها وٚددٞلبههددٟلتظددلىللللللل

 بذتججلٗبيذِب  لٟٗٓلًٔب بالمل وٚٞل أ  ٚبالتاوٍٚلبههفلا لٗ ٚبُٔبلكبههبا9
 0لب، ب ُٞل سهجب١لً٘بطّلب تفبقلٗب مهبالرٟلبه ت٠

 ها ٙفل ب،ظلوٞلٗت٘ضٚ لملِبص ٓب0به 
 0حت ٙ لبدٓ بالٗبهه٘دٚٔبا 
 0ٞٚٗضعلبدس٣وٞلب سهلظبرٚٞلتٗلب سه صب٢ 
 حت ٙدد لًاددبٙالٗبضدد ٞلٗ ذٚ ددٞليصدد ب لبد لددبَلملوددٟلُ٘ملٚددٞلب،ب ،ددباللللل

 ٗب سهِهبدبا0
 0ت  ٍٙلبد هٞلملوٟلص ٞلبه ت٠ 
 0نصفب١لتفبصٚىلد ٙ ٝلًهِ٘ملٞلهفل ٝلًب 
 ٞٔ ٗبههفلال شللً هطٚبالب،٘ذفلبيذِبمل0ٟلب، ُٗٞلرٟلت ال 
 0ٞٙ٘حتوٚىلبدرلب لٗنملب ٝلت كٚثٔبلهو٘ص٘يلنال جٞلذ 
 0ٟبه   ل اللبدرلب لٗتِ،ٌٚٔبلرٟلسٚبقلنذِبمل 
 بكهظبالب سه  يلبها وٟلبهطاٚفلتٗلب سهِهبدبالب، و٘طٞلتثِب١لبهث د لل

 ملّلبيذِب 0
 0ٞذٞلبهصٚبغ  
 بدًثو0ٞب ذهثبضلٗب سهظٔب لٗت  ٍٙل 

ل(لًٔب بالبهلهب ٞلبيذِبملٚٞلنا1889-187 صل1304ٗذشٌتل)ُ٘ بلوٓ بْ 

 9ٟلًٔب بالً تثبٞل بدتبُللبهفل ٠لبيذِبمل

 0لمل هلب، ص٘ ل به طٚٞلست٘ لبرتبا لٗتفش ٓبل  ذٞلٗٗض٘ح

 0)تثِٟلً٘ذفابلست ً بلابٖلبه طٚٞلب،ب ٗ ٞل)ب  ملب١لبه ٢ٚص 
 بههٟلختهوفل ٘ بلٗدٔبالبهِ، 0ط حلترلبً بلًِبسثٞلت تث ل به طٚٞل 
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 0ط حل ٚبُبالًٗاوً٘بالص ٚ ٞ لٗغالًطووٞلهو ب ١ٜ 
 0مل هلبدرلب لرٟلتشوشىلٗتهب علًِب ٟ لمببلٙؤ ٠لنالنذِب لبه ب ١ٜ 
 0ٞت ملٍٚل تٙمل ب ججلٗت هٞلًِبسث 
 0)ٝ حت ٙ لبإل ب١لب،اب ضٞله تٙمل  ذٞل)ب  ملب١بالب،طب 
 ،اب ضٞل ٘ض٘ح0ت  ٍٙلبذتججلبههٟلتشهِ لنهٚٔبلب 
 9ٌٟٚ،ًِٔب بالً تثبٞل بدتبُللبهه 
 0ٞ ٗ لكهب ٞلً  ًٞلتاربلملّلٗدٔٞلُ، نلابٖلبه طٚٞلب،ب

 لبدرلب لتٗلبهاِبص لبهف ملٚٞل به ت٠لبهي٠لتهثِبٖلابٖلبه طٚٞلملودٟلل   

 ضت٘لٙ،ٔ لص ٞلٓيبلبه ت0٠
 0ًٚب  ت تٚللبد هٞلٗبهرببٓاللب،ب ٗ ٞلت تًٚثبلًِب 
 دد بالًِبسددثٞ لتشددبمل لرددٟلتهثددعلبذتجددجلٗبيذِددب للاز٢ددٞلب،٘ضدد٘ لنالر 

  ٔب0
 0  تشه٘رٟلب،لُ٘بالبدسبسٚٞلهوٌ٘ض٘ لبيذِبملٟل ظلىلطبًىلًٗكب 
 0ٞ ٗ مل هلمبمتٞلًِبسثٞلتؤك لً٘ذفملًّلبه طٚٞلب،ب 

 9ٟ ً٘ٔب بالً تثبٞل بدتبُللبدسو 
 0ٞلبسه  بَلتهفب ابلًؤث ٝلتاربلملّلب،اِٟل  ذ

 هصب للبه ت٠لبإلم 0اِللبدهفب لبدتب  ٞل 
 0ًٙبلص ًٚ ب  تص٘غلبدتٌىلبههٟلتاربلملّلبذتجب لص٘غابله ٘
 0ِٟت٘ ٚفلملبًبالبهكذٍٚل ظلىلص ٚ  لٙ٘ض لب،ا 
 0بسه  بَلت ٗبالبه   لب،ِبسثٞلهوجٌىلٗبهف  با 

 :أدوار املعله يف تدريس الكتابة اإلقياعية 

 ل1303( ل) ٚددهع لp46 ل1335( ل) ٘مشددبْ لp28 ل1300ٗذدد ل دد  لكددىلًددّل)نهشددْ٘ لل

p3-4ل1303( ل)تُ  سدددْ٘ ل p26لت ٗب لب،اودددٍليفلتددد  ٙصلبهلهب دددٞلبيذِبملٚدددٞلرٌٚدددبل)

 ٙو9ٛ
 ٙاٌددىلًددعلبهبددببلهه  ٙدد لزتٌ٘ملددٞلًددّلب،٘ضدد٘ملبالٗبه طددبٙبلبدت بهٚددٞلللل

 به لتهِبسللًعلمرببتٍٔلٗاب  ٍٔليفلبذتٚب0ٝ
 ٚبغٞلن طب لبهبببلنالًصب  لبذتص٘يلملوٟلب،اوً٘با:لههشبمل ٍٓلملودٟلصدلل

ت هٞلٗ شبسٞله ملٍلٗدٔبالبهِ، لٗبه  لملوٟلٗدٔبالُ، لبإلم ٠لحبجج ل

 ٗتوملبد هٞلبدتِب٢ٚٞليفلٗذب٢علست  ٝلٗهٚشتل ب البركبضٚٞلتٗله ب0١
 ٝ ل  بٙددٞلًددّلت تٚددللللهولهب ددٞب،ددهاوٌاللملوددٟلٗضطددعلبسددكبتٚجٚباللللًشددبمل

ب لبهدددد بموٛلنالُدددد لًلهدددد٘بلبحت ٚددددةللذتدددد٘الت مجددددٞلبدرلددددب لٗكٚفٚددددٞ

 هٚٞلبهبببليفلبههاثالملّلترلب ٍٓلكلهببل  ٚ ٚال0بسه ب
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 ت دد ٍٙلذددب  لًددّلبهِصدد٘صلبذتجبدٚددٞلهوبددبب:لي طددب ٍٓلهثِٚددٞلبهددِ لللل

 بيذِبملٛلٗبدطلبيلبهو ٘ٙٞلهو ج0ٞ
 اللبجملٌ٘ملدبال لًٗهب ادٞلبهبدببلتثِدب١لًِبذظدٞلللللللدت بهٚٞتِ،ٍٚلبذت٘ب بالب 

ٗل بضد ٞل ظدلىلرد  ٜللللب،٘ض٘ لبدت هٛ لٗبههابْٗلًأٍل إملبب٢ٍٔلتاوٌٚدبال

 لتٗلمجبملٛل لٗت٘ضٚ لًبلملوٍٚٔلبه ٚبَل 0ٕ
 ًشددبمل ٝلبهبددببليفلنملدد ب لشتبدد لذثددىلبهلهب ددٞ:لهٚشددبمل ٍٓلملوددٟلحت ٙدد لللل

بدرلددب لبه ٢ٚشددٚٞلهو جددجلب،ؤٙدد ٝلٗب،اب ضددٞ لٗٙظددهٌىلٓدديبلب، بدد لملوددٟلللل

حت ٙددددد لمجٔددددد٘ لب، بطدددددللٗب ددددد الًدددددّلبهلهب دددددٞلٗحتوٚدددددىله٘دٔدددددباللللللللل

لدت به0ٞٚبهِ، ب، هوفٞل ٘يلبه طٚٞلب

 تا ٙفلبهبببل بسكبتٚجٚبالبيذِب :لًشبمل ٝلبهبببلملوٟلحتوٚدىلٗسدب٢ىللل

 بيملبَليفلبيذِب لٗ  دهٔبل ب قلًِبسث0ٞ
 ٞب ذِبملٚدددٞ لٗبهددد لتهِبسدددللًدددعللهلهب دددٞبلههددد  ٙص بمهٚدددب لتُظدددبٞلًِبسدددث

ًشه٘ٙبالبهبببلب،ا رٚٞ لٗتابجللًشه٘ٙبالبهطافلهد ٍٙٔ ل بيضدبرٞلناللل

بسه  بَلب،اوٍلدُظبٞلبهو ٞلبهظفٔٚٞ:لههشبمل لبهبدببلملودٟل ِدب١لًفد  باللللل

 للد ٙ 0ٝ
 تا ٙدددددفلبهبدددددببل بهاِبصددددد لبههِ،ٌٚٚدددددٞلهودددددِ لبيذِدددددبملٛ لٗتاددددد ٙفٍٔلل

 لب  ملب١بالٗبدسثببلٗبد ه0ٞ ب،صبو بالبه لحت  لبهابذٞل ال
 نتب ٞلبهف صلتًبَلبهبببلهولهب ٞلبذتد ٝل ٚد لاهدب لبهبدببلً٘ضد٘ لتٗلللللل

ً٘ذفلمبصل ٍٔل ْٗلر هل تٜلًاال لٗٓيبلٙفٚد لهدٚصلر د ليفلتظدجٚعللللل

بهبببلٗنثب ٝلبٓهٌبًٍٔلابٖلب،٘ض٘  لٗهلِدٕلتٙطدبل؛دبكٟلبهد ٗ لبهفاودٟلللللل

 هإلذِب لمب  لبهث٣ٚٞلبهصف0ٞٚ
 ًب ٝلتاوٌٚٚٞلت  َلبذت ب٢ةلٗبد ب١لٗٗدٔبالبهِ، لبه لت بٛلمجٚعلنمل ب ل

 د٘بُللبه طٚٞلبدت هٚٞ لتٗلبه لسه ٘ لبهبببلنالٓيٖلبذت ب٢ة0
 0ب سهٌب لإل ب١لبهبببل اِبٙٞ لٗب كبَله ب٢ٍٔلًٌٔبلبمهوفلًأب 
 ٞ ف صلتًبَلبهبببلهولهب ٞلدتٌٔ٘ ل  ٚ ٛلٗدغ بهل  ٚ 0ٞٚبه نتب 
 ٗتظجٚأٍلملوٟلط حلترلب لٗ و٘يلد ٙد ٝلهو طدٚٞلبدت هٚدٞلللل ملٍلبهبببل

 لٗبهشٌبحل ٍل ب حلبدسد٣وٞل د٘يلبه طدٚٞ:لههٌِٚدٞلذد  تٍٔلملودٟلت٘صدٚىلللللللل

 بدرلب ل لٗبههاثالملّلت ب٢ٍٔل ب ٙ ٞلًِبسث0ٞ
 ط حلتس٣وٞلملوٟلبهبببلتهبوللًٔدب بالبهدهفلالبهاوٚدب لًٗشدبمل ٝلبهبدببلللللل

  طٚٞلبدت به0ٞٚملوٟلهاللبد ٗب لًّلمبيلًِ،٘ ٍٓلهو
 ًِبذظدددٞلًدددرب بالٗتٌٓٚدددٞلبهلهب دددٞلبيذِبملٚدددٞلًدددعلبهبدددبب:ل دددبلٙشدددٍٔليفللل

 حتفٚزلبهبببلههاوٍلٓيبلبهِ٘ لًّلبهلهب 0ٞ
 0بذكبحل ججل  ٙوٞلملوٟلبهبببلتلْ٘لتكث لنذِبملب 

 ِٗٙث ٟلملوٟلب،اوٍلملِ لتاوٍٚلًٔب بالبهلهب ٞلبيذِبملٚٞلت9ْ
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 ٝل ٓهٌبًبتددددٕلبهظ صددددٚٞلاهددددب لً٘ضدددد٘ملبالذ ٙثددددٞلًددددّلب،ددددهاوٍلًٗددددثالل

ٗب دهٌبملٚٞ لٗٓيٖلب،٘ض٘ملبالتاربلملدّلاب  دٕلبهًٚ٘ٚدٞ لتٗلًشده٘ بٝلًدّلللللل

مرببتٕلٗذ ب١بتٕ لتٗلًهاو ٞل ٔ٘بٙبتٕلب،فطوٞلٗ ك ٙبتٕلًعلبإلمد ّٙ:ل هدٟللل

ٙهٌلّلًّلبسه ملب١لًاب رٕلبهشب  ٞلتثِب١لتاثاٖلملّلٓيٖلب،٘ضد٘ملبا لكٌدبللل

ٔددبالبهِ،دد  ليثددب ٝلمحددبضلبهبددببللِٙث ددٟلتْلتلددْ٘ل ددبلختهوددفل ٘ ددبلٗد

لٗتظجٚعلكىلًٍِٔلملوٟلبههاثالملّل ت0ٕٙ

 ٙظددجعلب،دددهاوٌاللملودددٟلبههادددثالملدددّل تٙٔددٍل ددد٘يلٓددديبلب،٘ضددد٘  لٗنذدددبلملدددّللل

بدسددثببلبهلبًِددٞلٗ ب١لٓدديبلبهدد ت٠ لٗ هددململددّلط ٙددةلطدد حلتسدد٣وٞلًثددى9ل،ددب بلل

 تاه  ؟لتٗل،ب بلتظا ل ٔيبلبه ت٠؟
 ب،هاوٌاللبدكث ل كب١لًعلتذ بٍُٔل بمدىلللب ٓهٌبَل بهاٌىلبدتٌبملٟ لٗ ًج

بجملٌ٘ملدددددبا:ل،شدددددها ٝلوًب٢ٔدددددٍلردددددٟلبههادددددثالملدددددّلبدرلدددددب لٗبها٘بطدددددف لل

 Department of Education andٗتظدددجٚأٍلملودددٟلنملبدددب١لبدسدددثبب0)

Training,2010,p2) 

 :أدوار الطالب فى الكتابة اإلقياعية 
لHenley,2006,p3( )(The Writing Center,2003,p1-5)لًددّلكددىل دد  

 ت ٗب لبهبببليفلبهلهب ٞلب ذِبملٚٞلرٌٚبلٙو9ٛ
 نملدد ب لشتبدد لكهددب ٛلٙظددهٌىلملوددٟلذدد٘ب٢ٍل ددٛلٙادد لبهببهددللًددثبلذب٢ٌددٞلللللل

مبصب  لبذت ب٢ةلٗبد هٞلب،٘ث٘ذٞلٗبه ذٚ ٞ لٗذب٢ٌٞلتمد ٠ل ٘دٔدبالبهِ،د لللل

لب،اب ضٞلًٗبلتشهِ لملوٕٚلًّل جج0

 ًدددّلً بهدددٞل تٜلٗ سدددبهٞللللذددد ب١ٝلبهِصددد٘صلبذتجبدٚدددٞلب،هاددد  ٝلبدطدددلبيللل

ٗنملبُددبال لٗحتوٚددىلبسدده  بَلب،ؤهددفلهو جددٞليفلبهددِ  لٗكهب ددٞلبدسدد٣وٞلللل

 ٗب،ب ،بالتثِب١لذ ب١ٝلبهِ لٗبههفلالرٚٔب0
 بهاثدد٘ لملوددٟلبهثٚبُددبالًددّلمددبيلبه دد ب١بالبرتب دٚددٞلٗبوب ثددبالٗبهزٙددب بالللل

ٞ لب،ٚ بُٚدددٞلٗبوبضددد با لٗتودددملبهثٚبُدددبالتهبودددللبههفشدددالٗتدددثالبدسددد٣وللللل

ٗستبٗهٞلبيدب ٞلملودٟلٓديٖلبدسد٣وٞلتصدث لبهفد ٗهلٗبهثٚبُدبالب،ب ٗ دٞلللللللل

بوهٌوددٞلبهدد لسددٚلهثٔبلبهببهددلليفلبهِٔبٙددٞ لراٌوٚددٞلصددٚبغٞلبذتجددٞلٓددٛلللللللل

ملٌوٚدٞلحت ٚدةلٗر د لهوثٚبُددباليفل د بٙهٔب لٗٓدٛلهٚشددتلبمدكب ل  ملدب١لًددبلللللللل

لٗملِدد لبهث دد لملددّلندب ددبالٙددهٍلبهِ،دد لًدد ٝلتمدد ٠ليفلبهثٚبُددباليفللًددّلردد بغل ل

ستبٗهٞليُهب لد٘ب بلملوٟلبدس٣وٞل لٗتصث لتوملبهثٚبُبالت هٞلت ملٍلب  ملدب١لل

ل  (Hillocks,2011,p19)لب،ب ٗحلن بل ملٌتلبيدب بالملوٟلبدس٣و0ٞ

 : ثاىًيا: بياء اختبار مهارات الكتابة اإلقياعية 

هثِدب١لبمهثدب لًٔدب بالبهلهب دٞلبيذِبملٚددٞلههبًٚديلبهصدفلبرتدبًصلب  هدد ب٢ٛلللللللل

للهثب ثٞلبرتب٘بالبدتٚٞل9بتثاتلب
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  :إعداد قائنة مهارات الكتابة اإلقياعية 

تملدد الذب٢ٌددٞلًٔددب بالبهلهب ددٞلبيذِبملٚددٞلهه  ٙدد لب،ٔددب بالب،ِبسددثٞلههبًٚدديلل

ب،  وٞلب  ه ب٢ٚٞل لٗٓٛلبه لٙٔ الب مهثب لنالبهه  ةلًّلً ٠لذ٘ٓبله ٠ل

بهلهب ددٞلبيذِبملٚددٞلتبًٚدديلبهصددفلبرتددبًصلب  هدد ب٢ٛ لٗيملدد ب لذب٢ٌددٞلًٔددب بالل

لبتثاتلبيد ب١بالبإلتٚٞل9

 : حتديد اهلدف مً إعداد الكائنة 

تٔددد البه ب٢ٌدددٞلنالحت ٙددد لًٔدددب بالبهلهب دددٞلبيذِبملٚدددٞلب،ِبسدددثٞلههبًٚددديللل

لبهصفلبرتبًصلب  ه ب0ٛ٢

 : مصادر إعداد الكائنة 

متثوتلًصب  لنمل ب لبه ب٢ٌدٞليفل9ً بدادٞلبهث د٘الٗبه  بسدبالبهد لت د ٙدتللللللل

يلبهلهب ددٞلبيذِبملٚددٞ لٗتِبٗهددتلنملدد ب لذدد٘ب٢ٍلًٔددب بالبهلهب ددٞلبيذِبملٚددٞ ليفلزتددب

(ل )طددٌٚب١ل1330ًٗددّل دداللٓدديٖلبه  بسددبال9ل  بسددٞلكددىبلًدد9ّل)تمحدد لت دد٘ل جددب  لللللل

()لٗ ١لملثددد لبدتددد٘ب  لل1301(ل)ًددد ٗبْلبهشدددٌبْ لل1303( ل)ل بهٚدددبلٙ٘سدددف لل1336ستٌددد  

ل(ل(Noroozi et al ,2013,p.62( ل1304()ُ٘ بلوٓ بْ ل1303

  : حتديد حماور الكائنة 

يفلض١٘لًدبلتسدف الملِدٕلبدحبدبالٗبه  بسدبالبهشدب  ٞلرٌٚدبلٙهاودةلمبٔدب بالللللللللل

بهلهب ٞلبيذِبملٚٞ ل   البهثب ثٞلت  اٞلستبٗ ل ٢ٚشٞلٓٛلًٔدب بالبهه بدٚ للل

هوٌ٘ذدددفلبدتددد با ًٔب بالبهه ددد ٍٙلٗنذبًدددٞلبذتجدددٞ لًٔدددب بال  دددضل جدددجللللل

  لحتتلكىلًٔدب ٝلزتٌ٘ملدٞلًدّللللبرتصٍل لًٔب بالنُٔب١لب،٘ذفلبدت با ِٗٙ 

لب،ٔب بالبهف ملٚٞلب،ِبسثٞلههوٌٚيلبهصفلبرتبًصلب  ه ب0ٛ٢

  : ضبط الكائنة 

هوهأكدد لًددّلصددب ٚٞلبه ب٢ٌددٞلًٗدد ٠لًِبسددثهٔبلههبًٚدديلبهصددفلبرتددبًصلل

ب  هددد ب٢ٛلضلٗضدددأبليفلصددد٘ ٝلبسدددهثبُٞ لٗذددد لذ شدددٌتلب سدددهثبُٞلنال)ثدددبا(ل

،ٔدددب بالبهلهب دددٞلبيذِبملٚدددٞلبه ٢ٚشدددٞ للللتملٌددد ٝ لُمصاددد لبهاٌددد٘ لبد دددّلبدٗيلل

ٗب،ٔددب بالبهف ملٚددٞل لُٗمصادد لبهاٌدد٘ لبهثددبُٟلي دد ب١ل تٜلبولٌدداللرددٟلًدد ٠لللللللل

ًب٢ٌددٞلًٔددب بالبهلهب ددٞلبيذِبملٚددٞلههبًٚدديلبهصددفلبرتددبًصلب  هدد ب٢ٛ ل ٚدد لل

ًِبسدلللل-(ليفلت  لبدملٌ ٝلبه لذ شاٌتلنال)ًِبسل√ط وللًٍِٔلٗضعلملبًٞ)

ًِبسدددل( لُٗمصاددد لبهاٌددد٘ لبهثبهددد لي ددد ب١ل تٜلبولدددٍلردددٟللغدددالل-نال ددد لًدددب

لًِبسثٞلكىلًٔب ٝلههبًٚيلبهصفلبرتبًصلب  ه ب0ٛ٢

ٗمل ضتلبه ب٢ٌٞلملودٟلزتٌ٘ملدٞلًدّلتسدبتيٝلب،ِدبٓجلٗطد قلتد  ٙصلبهو دٞللللللللل

بها  ٚٞلرٟل و ٞلبهث  لبهِ٘ملٚٞل  شٍلب،ِدبٓجل لوٚدٞلبهك ٚٞ/دبًادٞل ود٘بْللللل

ادددضلًددد٘دٔٛلبهو دددٞلبها  ٚدددٞل ب،  ودددٞلٗبهصددد ٞلبهِفشدددٚٞلٗملودددٍلبهدددِفص لٗ 
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ب  ه ب٢ٚٞ:لٗ هملي  ب١لبهد تٜل د٘يلًفد  بالبه ب٢ٌدٞلًدّل ٚد ل9ل ذدٞلصدٚبغٞللللللللل

ًفددد  بالبه ب٢ٌدددٞ لًِٗبسدددثٞلب،ٔدددب بالب،هطدددٌِٞليفلبه ب٢ٌدددٞلههبًٚددديلبهصدددفللللل

برتبًصلب  ه ب٢ٛ لٗ ذٞلتصِٚفلب،ٔب بال لٗتاد ٙىلًدبل لِٙبسدللًدّلب،فد  با لللللل

ًِبسًثبل يٖلب،شه٘ٙبا لتٗل يالًبلٙ ُٕٗلغالًِبسل لٗ وغلتٗلنضبرٞلًبلٙ ُٕٗل

مل  ٍٓلت  لملظ لستلٍ*

0

لٗتو صتله ب٢ٍٔلًٗب ،هٍٔلرٟلبإلت9ٛل

 تادد ٙىلصددٚبغٞلًٔددب ٝل"حت ٙدد لبددددزب١لبه ٢ٚشددٞلبههددٟلٙ ددَ٘لملوٚٔددبلب،٘ذددفلللللل

لبدت با"لنال"حت ٙ لبهفل ٝلبههٟلٙ َ٘لملوٚٔبلب،٘ذفلبيذِبملٟ"0

 ههأك لًّلد٘ ٝلبد هٞلٗبهرببٓال"لنالبهربِٓٞلملودٟللتا ٙىلصٚبغٞلًٔب ٝل"ب

 ص ٞلبد هٞلٗبهرببٓال"0
 تا ٙىلصٚبغٞلًٔدب ٝل"لحت ٙد لب،اوً٘دبالبه بملٌدٞلهو طدٚٞلبدت بهٚدٞ"لنال"للللللل

 حت ٙ لب،اوً٘بالبهص ٚ ٞلبه بملٌٞلهو طٚٞلبرتبرٚٞ"0

 :اهلدف مً االختبار 

بضلًٔدب بالبهلهب دٞلللٙٔ التصٌٍٚلبمهثب لًٔب بالبهلهب دٞلبيذِبملٚدٞلنالذٚدللل

بيذِبملٚدددٞلهددد ٠لتبًٚددديلبهصدددفلبرتدددبًصلب  هددد ب٢ٛ لٗبذتصددد٘يلملودددٟل ٚبُدددبالل

صدب ذٞلملدّلبهلهب ددٞلبيذِبملٚدٞلهدد ٠لتبًٚديل هددملبهصدفليفل دد ٗ لًدبلبطددهٌوتللللللل

للبهلهب ٞلبيذِبملٚٞلبو  0ٝلملوٕٚلذب٢ٌٞلًٔب با

 :مصادر إعداد االختبار 

لِٔبل9ت مل لب مهثب لٗبطُه تلًب تٕلًّلًصب  لمل ٝلً

 ( ل1303ًِٔددبل  بسددبا9ل بهٚددبلٙ٘سددفل)بد  ٚددبالبهدد لتِبٗهددتلبهلهب ددٞلبيذِبملٚددٞل

( لُددد٘ بل1303( لٗ ١لملثددد لبدتددد٘ب ل)1301(ل لًددد ٗبْلبهشدددٌبْل)1301 شدددّلطددد بتٕل)

 (0لل1304وٓ بْل)
 تاددد المصدددب٢ لب،  ودددٞلبهاٌ ٙدددٞ لٗطثٚادددٞلتبًٚددديلبهصدددفلبرتدددبًصللل

لب  ه ب0ٛ٢

ًب ،بالٗه ب١لبهشب ٝلبولٌدال ل بيضدبرٞلنالللٗذ لذبًتلبهثب ثٞل   بسٞل

ند ب١ل اضلب، ب بالبهظ صٚٞلًعلملد  لًدٍِٔ:لهبسدهٌب لنالٗدٔدٞلُ،د ٍٓلللللل

 ًِٗبذظهٍٔلرٌٚبل ْٗلًّلًب ،با0

  :إعداد الصورة اليهائية للكائنة 

ذبًتلبهثب ثٞلجبٌعله ب١لبولٌال لٗتد ٙدتلبههاد ٙبالب،بو٘ دٞ لٗٗضداتللللل

بهِٔب٢ٚٞبه ب٢ٌٞليفلص٘ تٔبل

1

ل0ل

                                                           
اخلقققامس ( قائمقققة انيلمقققا  متاقققاز موقققازاق اللتابقققة اةقناعيقققة تقققذ اللغقققة العسبيقققة لت ميقققر ال ققق      1ملحققق    1

 ا بتدائذ.
( قائمققة موققازاق اللتابققة اةقناعيققة تققذ اللغققة العسبيققة لت ميققر ال قق  اخلققامس ا بتققدائ  تققذ  ققوز وا       2ملحقق   2

 النوائية.
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 (لًٔب بالبهلهب ٞلبيذِبمل0ٞٚد ٗيل)

 ًٔب بالبهلهب ٞلب ذِبملٚٞ
بهه بٚ ل

هوٌ٘ذفل

 بدت با

بهه  ٍٙل

ٗنذبًٞل

 بذتجٞ

  ضل

 ججل

 برتصٍ

نُٔب١ل

ب،٘ذفل

 بدت با

بجملٌ٘ ل

 بهلوٛل

مل  لًٔب بالبهلهب ٞلبيذِبملٚٞل

لبهف ملٚٞلٗر ابلهٌِ٘  لب،ٔب بال

 بيهلكُٟٗبهشتلبهلربٜلبهه  ٙشٛل
7 3 3 2 08 

 :حمتوى االختبار 

بملهٌ ليفلحت ٙ لسته٠٘لبمهثب لًٔدب بالبهلهب دٞلبيذِبملٚدٞلههبًٚديلبهصدفلللللل

برتددبًصلب  هدد ب٢ٛلملوددٟلًددبلتطددٌِهٕلب، بدددعلٗبهث دد٘البهدد لتد ٙددتليفلٓدديبلللللللللل

بجملدددبي لجببُدددلله ب١لب،ه صصدددالليفلزتدددبيلب،ِدددبٓجلٗطددد قلبههددد  ٙص لٗملودددٍلللل

لددْ٘لب مهثددب لًددّلت  ددعلًٔددب بال ٢ٚشددٞلٓددٛلًٔددب باللبهددِفصلبهك ددٜ٘:لٗ دديهملت

ل–بهه دد ٍٙلٗنذبًدٞلبذتجددٞللل–بهلهب دٞلبيذِبملٚدٞل)بهه بددٚ لهوٌ٘ذدفلبدتد باللللل
نُٔب١لب،٘ذفلبدت با( لٗتِد   لحتدتلكدىلًٔدب ٝلملد ٝللللللل–  ضل ججلبرتصٍل

 ًٔب بالر ملٚٞلًِبسثٞل،شه٠٘لبههوٌٚيلرٟلبهصفلبرتبًصلب  ه ب0ٛ٢ل

ل٢ٚٞلهبمهثب ليفلض١٘لبرتب٘بالبإلتٚٞل9تلُ٘تلبهص٘ ٝلب،ث ٗل

  : إعداد ورقة الغالف 

ب د اللل ا لصدٚبغٞلب مهثدب لٗت تٚثدٕ لٗضداتلبههاوٌٚدبالهوٌاودٍلهه٘ضدٚ للللللل

ًّلب مهثب  لًٗلُ٘بتدٕ لكٌدبلٗضداتلتاوٌٚدبالهوهوٌٚديل و دٞلسدٔوٞلًِٗبسدثٞللللللللل

لبههبًٚيلت٘ض لب  الًّلب مهثب 0لل،شه٠٘

 : حتديد مفزدات االختبار 

يفلنملدد ب لب مهثددب  لتْلِٙبسددللًشدده٠٘لتبًٚدديلبهصددفلبرتددبًصلًددّلللللل ٗملددٛ

 ٚددد لب،طدددٌْ٘ لٗبهو دددٞ لٗبدسدددو٘ب لكٌدددبل ٗملدددٛلبذتددد لًدددّلب ملهٌدددب لملودددٟللللللل

بهوف،ٚددددٞ ٗب ابٖلبهاٌوددددٛلضتدددد٘لً٘بذددددفلًِ،ٌددددٞلمتددددب ضليفل ٣ٚددددٞلصددددفٚٞلل

طثٚاٚددٞ لٗ ٗملددٛلملِدد لنملدد ب لب مهثددب تْلت دد َلضددٌّلسددٚبذبالًهِ٘ملددٞ:لكددأْلللل

ً بلًددعلوًٚددىلتٗلًددعلب،اوددٍ لتٗلٙاددربلملددّل تٙددٕلاددبٖلً٘ذددفلللللفدد ٜلبههوٌٚدديل دد٘بل

ًاال لتٗلِٙبذعلب،اوٍليفلترلب لًب ٗ ٞ لٗب، صد٘ لًدّلٓديبلبههِد٘ لٓد٘لمشد٘يللللللل

 ادددضلب،٘بذدددفلب،ادددربٝلملدددّلبهلهب دددٞلبيذِبملٚدددٞلبهددد ل؛هٌدددىلتْلٙهاددد هل دددبلللل

بههوٌٚددددي لٗذٚددددبضلًٔددددب بالبهلهب ددددٞلبيذِبملٚددددٞلهدددد ٠لبههوٌٚدددديليفلتكثدددد لًددددّلل

علً بملددبٝلًِبسددثٞلب،٘بذددفلهلددىلًددّلطثٚاددٞلتبًٚدديلبهصددفلبرتددبًصللللً٘ذف ًدد

ب  هدد ب٢ٛلًٗ ب ددىلذددٍ٘ٓ لٗب،شدده٠٘لبهو ددٜ٘لهوهبًٚددي لٗحت ٙدد لب،بودد٘بلًددّلل

لكىلً٘ذفلحت ًٙ بلٗبضً ب0

ٗبسددهِ البهثب ثددٞليفلبمهٚددب لًفدد  بالب مهثددب لنال  بسددٞل اددضلبدتٔدد٘ للللللل

 اددددضلبمهثددددب بالبهلهب ددددٞلب،ثيٗهددددٞليفلزتب ا9بهلهب ددددٞلبيذِبملٚددددٞ لٗحتوٚددددىل

 بيذِبملٚٞلًثى9
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  ْ(ل ٔ التاد الل1304بمهثب لبهلهب ٞلبيذِبملٚٞلبهيٜلتمل تٕل)ُ٘ بلستٌ لوٓ ب

  ُددبًجلذددب٢ٍلملوددٟلبهددهاوٍلب سه صددب٢ٛلههٌِٚددٞلًٔددب بالبهلهب ددٞلبيذِبملٚددٞللل

لٗ اضلملب بالبها ىله ٠لطببلب،  وٞلبهثب0ُٞٙ٘

 (ل ٔد الل1303ستٌد لملثد لبدتد٘ب  للللبمهثب لبهلهب ٞلبيذِبملٚدٞلبهدي٠لتمل تدٕل)ٗ ١للل

تا ال  ُبًجلذدب٢ٍلملودٟلًد مىلملٌوٚدبالبهلهب دٞلبههفدبملوٟلههٌِٚدٞلًٔدب باللللللللل

 بهلهب ٞلبيذِبملٚٞله ٠لطببلب،  وٞلبهثب0ُٞٙ٘
 (ل ٔد الل1303بمهثب لبهلهب ٞلبيذِبملٚٞلبهي٠لتمل تٕل) بُٚبلسوٌٚبْلت د٘لب،ادبطٟ لل

ب ٙخلههٌِٚدٞلًٔدب بالللتا التث لبسه  بَلبه طبٙبلبدت بهٚدٞلردٟلتد  ٙصلبههدلللل

 بذت٘ب له ٠لتبًٚيلب،  وٞلب مل ب 0ٞٙ
  (ل ٔ التا الربملوٚدٞلل1303بمهثب لبهلهب ٞلبيذِبملٚٞلبهي٠لتمل تٕ) بهٚبلٙ٘سف

بسددكبتٚجٚٞلً ك ددٞلرددٟلتٌِٚددٞلًٔددب بالبهلهب ددٞلبيذِبملٚددٞلهدد ٠لتبًٚدديلللللل

 ب،  وٞلب مل ب 0ٞٙ
 ٌلل (ل ٔد التاد اللل1303ٚد  لبمهثب لبهلهب ٞلبي  بملٚٞلبهي٠لتمل ٖ)سداٚ لملثد لبذت

بسكبتٚجٚٞلت٘هٚفٚٞلههٌِٚٞلًٔدب بالبه د ب١ٝلب   بملٚدٞلٗبهلهب دٞلب   بملٚدٞلللللل

 ه ٠لتبًٚيلب،  وٞلب مل ب 0ٞٙ
 (ل ٔدد التادد الل1303بمهثددب لًٔددب بالبههاددثالب  دد بملٛلبهدديٜلتملدد ٖ)ملزلسددٚ  للللل

ربملوٚددٞل اددضلبدُظددبٞلبهو ٘ٙددٞلبه ب٢ٌددٞلملوددٟلتِ٘ٙددعلبههدد  ٙصلرددٟلتٌِٚددٞللل

ثالبهلهدددب ٟلب  ددد بملٛلردددٟلضددد١٘لب،شددده٘ٙبالب،اٚب ٙدددٞلهولهب دددٞللًٔدددب بالبههاددد

 ههبًٚيلبهصفلبرتبًصلب  ه ب0ٛ٢ل
  ٗب طب لملوٟلبد  ٚبالٗبدحببالب،هاو ٞل بهلهب ٞلبيذِبملٚٞلًِٔبل  بسبا9لل

( لٗ ١لملثدد لل1301(ل لًدد ٗبْلبهشددٌبْل)لل1301( ل شددّلطدد بتٕل)لل1303 بهٚددبلٙ٘سددفل)لل

( ًدعلً بملدبٝلطثٚادٞلتوٌٚديلبهصدفلبرتدبًصللللللل1304)( لُد٘ بلوٓد بْللل1303بدت٘ب ل)

لب  ه ب٢ٛلًٗ ب ىلذٖ٘ل0

 : صياغة عبارات االختبار 

ل ٗملٛلملِ لصٚبغٞلملثب بالب مهثب لًبلٙأتٛل9

 0لٗض٘حلبهاثب بالٗسبًهٔبلبهو ٘ٙٞل

 0لبطهٌبيلكىلملثب ٝلًّلبهاثب بالملوٟلرل ٝلٗب  ٝل

 برتبًصلب  ه ب0ٛ٢ًِبسثٞلًٔب بالبهلهب ٞلبيذِبملٚٞلههبًٚيلبهصفل 
 ًِبسثٞلب،٘بذفلهؤٌب بالبه لِٙث ٛلحت ٚ ٔبلٗب، ب لذٚبسٔبل0ل 
 0ب تثبالب سهجب بال ب،٘بذفلبه لت ٚشٔبل 
 0ًِبسثٞلبه  دٞلهبسهجب ٞلب،ه٘ذعلًب ،هٔبل 

  :الصورة املبدئية لالختبار 

تطدددٌّلب مهثدددب ليفلصددد٘ تٕلب،ث ٢ٚدددٞل ٚبُدددبالبههوٌٚدددي لٗن طدددب بالهوٌاودددٍللللل

ٗبههوٌٚددي لكٌددبلبطددهٌىلب مهثددب لملوددٟلددد ٗيلِٙ شددٍلنالت  اددٞلتذشددبَلٓدد9ٛللللللللل
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به شٍلبدٗي:لٗٙهطٌّلًٔدب بالبهلهب دٞلبيذِبملٚدٞلبه ٢ٚشدٞلهبمهثدب  لٗبه شدٍللللللل

بهثددبُٛ:لٗٙهطددٌّلب،ٔددب بالبهف ملٚددٞلهلددىلًٔددب ٝلًددّلب،ٔددب بالبد  ددعلهبمهثددب  للللل

هب ٞلبيذِبملٚٞ لٗبه شدٍللٗبه شٍلبهثبه :لٗٙهطٌّلب،٘بذفلبههبثٚ ٚٞل،ٔب بالبهل

ً تثبدٞللل-به ب عل9لمبصل بهشدب ٝلبولٌدال لٗٙهفد  لنالثبثدٞلترد  ل)ًد تث لللللل

غددالًدد تث ( لٗٙبوددللًددّلبهشددب ٝلبولٌدداللن دد ب١له ب٢ٔددٍل ٘ضددعلللللل-نال دد لًددب

 (ليفلب،لبْلب، ص لبه بيلملوٟلً ٠لب تثبالب،٘ذفل ب،ٔب 0ٝ√ملبًٞل)

 : ضبط االختبار 

ثددب لمبجٌ٘ملدٞلًدّلبرتبدد٘بال لدّلٗصدفٔبلرٌٚددبلللللًد الملٌوٚدٞلضدث لب مهللل

لٙأتٛل9

 : صدق االختبار 

مُلددَ هالب مهثددب لرددٟلصدد٘ تٕلب،ث ٢ٚددٞلملوددٟلبهشددب ٝلبولٌال ٗ هددملي دد ب١لللللللل

بهدد تٜل دد٘يلًفدد  بالب مهثددب لًددّل ٚدد ل9لٗضدد٘حلبهاثددب بالٗسددبًهٔبلبهو ٘ٙددٞ لل

ِبصد للٗبطهٌبيلكىلملثدب ٝلًدّلبهاثدب بالملودٟلرلد ٝلٗب د ٝ لٗمتثٚدىلب،٘بذدفلهالللللللل

ب مهثددددب  لًِٗبسددددثٞلًٔددددب بالبهلهب ددددٞلبيذِبملٚددددٞلههبًٚدددديلبهصددددفلبرتددددبًصللل

ب  هدد ب٢ٛل لًِٗبسددثٞلًفدد  بالب،٘بذددفلهؤٌددب بالبهدد لِٙث ددٛلحت ٚ ٔددبلٗب،دد ب لللللل

ذٚبسددٔب لٗب تثددبالب سددهجب بال ددب،٘بذفلٗب،ٔددب بالبهدد لت ٚشددٔب لًٗدد ٠لًِبسددثٞل

ثب ثدٞل   بسدٞلًب ،دباللللبه  دٞلهبسهجب ٞلب،ه٘ذعلًب ،هٔب لٗذ لذبًدتلبهل

لبهشب ٝلبولٌاللٗه ب٢ٍٔ ل ٚ لتو صتله ب٢ٍٔلًٗب ،بتٍٔليفلبإلتٛل9لل

 تا ٙىلصٚبغٞلب،٘ذفلبه ب عل"حتبٗ الًعلص ٙ ملبه ب َلًّلبه ٙفلهواٌىل

رٟلب، ِٙٞ لٗمل هلزتٌ٘ملٞلًدّلبدسدثببل د٘يلذطدٚٞلٓجد ٝلبهظدثببلًدّلللللللل

ٖل بد هدٞلتَل ؟ل"لنالللبه ٙفلهواٌىلرٟلب، ْ رٌّلٗدٔٞلُ، نلٓىلت ملٍلٓدي

"لحتدددبٗ الًدددعلصددد ٙ ملبه دددب َلًدددّلبه ٙدددفلهواٌدددىلردددٟلب، ِٙدددٞ لٗملددد هلللل

زتٌ٘ملددٞلًددّلبدسددثببل دد٘يلذطددٚٞلٓجدد ٝلبهظددثببلًددّلبه ٙددفلهواٌددىلرددٟللل

 ب، ْ رٌّلٗدٔٞلُ، نلٓىلت ملٍلٓيٖلبد هٞلتَل ؟لٗمللبمكالٓيبلبه ت٠؟
 ودٍٚللتا ٙىلصدٚبغٞلب،٘ذدفلبرتدبًص"لحتدبٗ الًدعلصد ٙ مل د٘يلذطدٚٞلتالللللللل

بهفهٚددبالرددٟلبه ٙددف لٗملدد هلٗدٔددٞلُ،دد ٖل ٔدديبلبدسددو٘ب لٓددىلتهفددةلًددعللللللللل

تسو٘ ٕلرٟلبههاثالملّل تٕٙ؟لٗ،ب ب؟"لنال"لحتبٗ الًعلص ٙ مل د٘يلذطدٚٞللل

تاوٍٚلبهفهٚبالرٟلبه ٙف لٗمل هلٗدٔٞلُ، ٖل ٔيبلبدسو٘ب لٓىلتهفةلًدعلل

لبهص ٙةلر9ٟلل

 9ٞٚط ٙ ٞلمل هلبه ط 
 9ٞٚلتسو٘بلبههاثالملّلًطٌْ٘لبه ط

 ،لب بلتهفةلتٗلختهوف؟ل

 تا ٙىلصٚبغٞلب،٘ذفلبهشب عل"ًبلبهفل ٝلبههدٟلٙد ٗ ل ٘ دبلبذتد٘ب لبيذِدبملٟ"لللللل

 نال"ًبلبهفل ٝلبه ٢ٚشٞ؟لًٗبلبدرلب لبهف ملٚٞلب،ِثث ٞلًِٔب؟"ل0
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 : التجزبة االستطالعية لالختبار 

 ا لمل هلب مهثب لملودٟلبهشدب ٝلبولٌدال لتد ٙدتلبههاد ٙبالب،ظدب لنهٚٔدب لللللللل

(لتوٌٚدددًيبلٗتوٌٚددديٝلًدددّل23 بلب مهثدددب لبسدددهببملًٚبلملودددٟلملِٚددٞلذ٘بًٔدددبل)لثددٍلُددددل

تبًٚدديلبهصددفلبرتددبًصلب  هدد ب٢ٛل لٗٓددٛلملِٚددٞلبهث دد لب سددهببملٚٞليفلٙددَ٘لللل

 لٗتسف لبههج ٙللب سهببملٛلملّلصدب ٚٞلتاوٌٚدباللل1/1305/ل04بد  لب،٘برةل

لب مهثب 0

 :حساب ثبات االختبار 

نملدب ٝلتبثٚدةلب مهثب  ٗ شدببلًابًدىللللللضل شببلثثبالب مهثدب لملدّلط ٙدةللل

ب سدده  ب ل ددالل  دددبالبههبًٚدديليفلبههبثددٚ اللبه ثوددٛلٗبهثادد ٜلملوددٟلبمهثددب للللللل

ًٔدددب بالبهلهب دددٞلبيذِبملٚدددٞ لٗضل شدددببلثثدددبالب مهثدددب  لٗتطدددب البهِهدددب٢جلنالل

لبدت9ٛ

ل(لُهب٢جلًابًبالثثبالبمهثب لبهلهب ٞلبيذِبمل0ٞٚل1د ٗي)ل

 ب مهثب 

مل  ل

 ب،ف  با
ل

 

ًابًىلبههجز٢ٞل

-بهِصفٚٞ"سثاًبْ

   بْٗ"

ًابًىلبههجز٢ٞل

 "د٘متبْ"
-ًابًىلتهفب

 ك ُٗثبخ

 7020 .733 7360 04 بهلهب ٞلبيذِبملٚٞ

(لتْلًادددبًبالثثدددبالبمهثدددب لًٔدددب بالبهلهب دددٞلللل1ٙهطددد لًدددّلُهدددب٢جلدددد ٗي)لل

بيذِبملٚٞلً تفاٞلتظالنهٛلثثبالب مهثب  لًّٗلثٍلصب ٚٞلص٘ تٕلبهِٔب٢ٚدٞلل

لهبسه  ب0َ

ٗذبًتلبهثب ثٞلحبشببلب تشبقلبه بموٛلهبمهثب  لٗ هملًدّلمدبيل شدببلللل

ًابًىلب  تثبالبرتبٛلبهثشٚ لهثاسْ٘ل داللبه  ددٞلملودٛلب،فد  ٝلٗبه  ددٞلللللل

لبهلوٚٞلهبمهثب  لٗرٌٚبلٙوٛلبهِهب٢جلبه ل صوتلملوٚٔبلبهثب ث9ٞ

ل(لُهب٢جلبتشبقلبمهثب لبهلهب ٞلبيذِبملٚٞل2د ٗي)لل

ًابًىلب  تثبال به  دٞلبهلوٚٞل ٝب،ف  

 هبمهثب 
ًابًىلب  تثبال به  دٞلبهلوٚٞل ب،ف  ٝ

 هبمهثب 

0 515.** 8 653.** 

1 435.* 03 602.** 

2 514.** 00 604.** 

3 222.** 01 653.** 

4 533.** 02 410. * 

5 223.** 03 426.** 

6 424.** 04 200.** 

7 412.*   
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  لالختبار:الصورة اليهائية 

ٗدٔددتلملٌوٚددٞلضددث لب مهثددب لبهثب ثددٞلنالب ذهصددب لملوددٟلت  ددعلًٔددب باللللللللل

 ٢ٚشددٞلهولهب ددٞلبيذِبملٚددٞلِٙدد   لحتهٔددبل)تشددعلملظدد ٝ(لًٔددب ٝلر ملٚددٞلهولهب ددٞلل

ًٚددبلذب واددبلهوٌب ،ددٞلٗبه ٚددبض لٙؤ ٙددٕلللل بيذِبملٚددٞل لٗ)تشدداٞلملظدد (لً٘ذفاددبلتبثٚ 

ًلل ٔدب بالبهلهب دٞلبيذِبملٚدٞ للللب،هاوٍ لٗٙ،ٔ لًّلمبهٕلً  ب لبهه د َليفلحت ٚدةل

ٗرٌٚبلٙأتٛلبمهثب لًٔب بالبهلهب ٞلبيذِبملٚٞليفلص٘ تٕلبهِٔب٢ٚٞ

2

ل0

 قائنة املزاجع: 

  :أوال: املزاجع العزبية 

ل) - ل جب  لت ٘ لوٍِٙٔ لبه  ب٢ٟل1330تمح  ل بهفٍٔ لبذتجبدٚٞ لبهلهب ٞ لًٔب با لتٌِٚٞ لملبذٞ ل9 )

ل( ٙ٘ه70٘ٚه  ب١ٝلٗلب،ا رٞ لمل  ل)ب سه  اله ٠ل اضلتبًٚيلب،  وٞلبهثب0ُٞٙ٘لزتوٞلب

ل) - لط بتٞ لبههبثٚة دل1301 شّ لبا لبهِ، ٙٞ لًّ لد ٙ  لرل  ل9 لبذتجبدٚٞ لب ذِبملٚٞ لبهلهب ٞ ل9 )

 به بٓ 9ٖل ب لبهابمللبها  0ٟل
لٙ٘سفلط بال) - لربملوٚٞلبسكبتٚجٚٞلً ك ٞلرٟلتٌِٚٞلًٔب بالبهلهب ٞلب ذِبملٚٞل1303 بهٚب ل9 )

لب مل ب ٙٞ لب،  وٞ لتبًٚي له ٠ لبهك ٚٞ لكوٚٞ لًِظ٘ 0ٝ لغا لًبدشها ل سبهٞ لملاللل–  دبًاٞ

 مشص0
ل) - لستٌ٘  لب،ابطٟ لت ٘ لسوٌٚبْ لبههب ٙخل1303 بُٚب لت  ٙص لرٟ لبدت هٚٞ لبه طبٙب لبسه  بَ لهث  ل9 )

لكوٚٞلت  ٚٞل ذشٍل ل سبهٞلًبدٚشها  ههٌِٚٞلًٔب بالبذت٘ب له ٠لتبًٚيلب،  وٞلبيمل ب ٙٞ 

 ص0ًِبٓجلٗط قلت  ٙص لدبًاٞلملاللمش
(ل9لربملوٚٞلبسه  بَلتُظبٞلبهيكب١بالب،ها  ٝلملوٟلتٌِٚٞلًٔب بال1300سِب١لستٌ ل شّلتمح ل) -

لب  ه ب٢ٛ ل لبهشب ض لبهصف لتبًٚي له ٠ لهإلصتبو لٝبه برع لبي  بملٚٞ لٗبهلهب ٞ لبهِبذ ٝ به  ب١ٝ

 بجملوٞلبهك ٘ٙٞ بها  لبهثبثْ٘ لدبًاٞلس٘ٓب 0
لبهظبًوٞ) - لبهك ٘ٙٞ لبذت1337بهظثلٞ ل  ٗض ل9 لبهظبًوٞل( لبهك ٘ٙٞ لبهظثلٞ لزتوٞ لبهفوشفٟ  جب 

 )روًٚ٘ تٚىلب هلكُٗٚٞ(0
ل  ُبًجلًها  لب، بمىلبهه  ٙثٚٞلههٌِٚٞلب،ٔب بالبذتجٚٞلرٟلبه ٙبضٚبال1336طٌٚب١ل شّل) - (ل9

دبًاٞل-ه ٠لتبًٚيلب،  وٞلب مل ب 0ٞٙل سبهٞلًبدشها0لغالًِظ٘ 0ٝكوٚٞلبهك ٚٞل ث٘ ساٚ 

لملاللمشص0ل

ل - ل)صب   لا1337بذتثبطٞ لُٗص٘ص  لً مى لٗبذتجب  لبهه بٗهٚٞ لهو  بسبال0(9 لصف با ل ًظة   

 ٗبهِظ 0
ل)ل - لر   لستٌ  لط٘ذٟ لبهب قل1333ط ٙف لًظ ٗ  لتٌِٚهٔب  لٗتسبهٚل لذٚبسٔب لط ق لبوبدٞ  ل9 )

لكوٚٞلب ِ سٞ ل ل ا لبهه     لًب لً كزلبهه  َليحببالٗ  بسبا  ب،ؤ ٙٞلنالبههاوٍٚلبهابهٛ 

 دبًاٞلبه بٓ ٝ لبيص ب لبهثب0ُٟ
ب ٔب لبه٘ملٟل بدتٌٔ٘ لل(ل9لً ٠لذ  ٝلتبًٚيلب،  وٞلب  ه ب٢ٚٞلملو1334ٟستٌ لستٌ لسبملل) -

رٟلكهب بتٍٔلب ذِبمل0ٞٚلزتوٞلبه  ب١ٝلٗلب،ا رٞ لب،ؤمت لبرتبًصلهوجٌاٚٞلب،ص ٙٞلهو  ب١ٝلٗل

 ب،ا رٞل لبجملو لبهثبُٟ ٙ٘ه0٘ٚ
ًٚبلههٌِٚٞلًٔب بالبهلهب ٞل1301ً ٗبْلتمح لستٌ لبهشٌبْل)ل - (9ل  ُبًجلذب٢ٍلملوٟلبههاوٍلب،ِ،ٍل بت

لب،   لطبب له ٠ لهو  ب١ٝلبيذِبملٚٞ لب،ص ٙٞ لبدتٌاٚٞ لٗب،ا رٞ  لبه  ب١ٝ لزتوٞ لبهثبُ٘ٙٞ  وٞ

 ( لبدتز١لبهثبُٟ لُ٘رٌرب0220ٗب،ا رٞ لبها  )

                                                           
( امتاققاز موققازاق اللتابققة اةقناعيققة تققذ اللغققة العسبيققة لت ميققر ال قق  اخلققامس ا بتققدائ  تققذ  ققوز ى       3ملحقق   3

 النوائية.
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لٗ شاللٓبطٍلِٓ ٗيل) - لبهه  ٙصل أسو٘بلبه طبٙبل1303ًط لصثبحلملث لدب   لهث لبسه  بَ ل9 )

يسبًٚٞل لبدت بهٚٞلرٟلحتصٚىلطببلبهصفلبه ب علبد  ٟلرٟلًب ٝلتب ٙخلبذتطب ٝلبها  ٚٞلب

   بها  ب8ْكوٚٞلت  ٚٞ لدبًاٞلبه ب سٚٞ لزتوٞلبه ب سٚٞلرٟلبإل ببلٗبهاوَ٘لبهك ٘ٙٞ لزتو 
2-30 

ل) - لًصبفٛ ل ب ل  لبهل ٍٙ ا1332ًاهصٍ لبه  هْ لرٟ لبيذِب  لتسبهٚل لبدٗذبال0(9 لٗوب ٝ لذب    

لٗبهظ٣ْ٘لبيسب0ًٞٚ

ل) - لملوٚع لبه ّٙ لسٚف لبذتجب1338ُٔوٞ لبهلهب ٞ لًٔب با لت ٍ٘ٙ ل9 لًاوٌٞل( لبهببهثٞ له ٠ دٚٞ

 ( ًب0350٘ٙبهفوشفٞلٗلب دهٌب لرٟلض١٘لذ٘  لت٘،ّ لزتوٞلب،ِبٓجلٗلط قلبهه  ٙص لمل  ل)
ل  ُبًجلذب٢ٍلملوٟلبههاوٍلب سه صب٢ٟلههٌِٚٞلًٔب بالبهلهب ٞل1304ُ٘ بلستٌ لتًاللوٓ بْل) - (ل9

ل كه٘  ل سبهٕ لبهثبُ٘ٙٞ  لب،  وٞ لطبب له ٜ لبها ى لملب با لٗ اض لٗط قلبيذِبملٚٞ ل ًِبٓج بٖ

 ت  ٙص لكوٚٞلبإل ببلٗبهاوَ٘لبهك 0ٞٙ٘
ل) - لبدت٘ب  لملث  لس ٙع لت ٘ لستٌ  لبههفبملوٛل1303ٗ ١ لبهلهب ٞ لملٌوٚبا لً مى لملوٟ لذب٢ٍ ل  ُبًج )

لًِبٓجل ل  لًبدٚشها ل سبهٞ لبهثبُ٘ٙٞ  لب،  وٞ لطبب له ٠ لبيذِبملٚٞ لبهلهب ٞ لًٔب با ههٌِٚٞ

 ٗط قلت  ٙص لكوٚٞلت  ٚٞ لملاللمشص0
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