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أثر التغذية الراجعة القائمة على الطريقة التحليلية في تعلم عنوان الدراسة:      

 .لغة ثانيةمهارات الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية 

رسالة ُمقدَّمة من الطالبة/ حنان بنت محمد بن حمد الجامع؛ إلكمال متطلبات     

الحصول على درجة الماجستير في تخصص علم اللغة التطبيقي, في معهد تعليم 

اللغة العربية, في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية, للعام الجامعي: 

 م. 2018/2019هـ, الموافق: 1439/1440

الطريقة القائمة على  استخدام الطريقة التحليلية أثردفت هذه الدراسة إلى معرفة ه     

, مقارنة مي اللغة العربية لغة ثانيةتعلّم مهارات الكتابة لدى متعلفي التحليلية 

 .يةباستخدام الطريقة الكل

 ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة باإلجابة عن األسئلة اآلتية:    

في  وأثرها الراجع فروق دالة إحصائيًا في استخدام الطريقة التحليلية توجدهل ( 1)

 مهارات الكتابة؟ تعلم على -التعبير-ختبارات الكتابة تقويم ا

 بأثرها الراجع ( أيهما أكثر فاعلية في تصحيح اختبارات الكتابة: الطريقة التحليلية2)

 أم الطريقة الكلية؟

المعتمد على  سئلة استخدمت الباحثة المنه  بب  التجريبياأل هذه عنلإلجابة و     

لطبيعة الدراسة؛ وذلك كون  األنسب  ,تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة

على تعلم مهارات  وأثرها الراجع الطريقة التحليلية اي تحدثهتال الفاعلية مدى لمعرفة

حثة أداة الدراسة وقد صممت البا الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية لغة ثانية.

( 13وابتملت هذه المحاور على )( محاور, 5( حيث ابتملت على )استمارة)

ا من أعضاء هيئة التدريس, وبعد إجراء ( عضوً 11عنصًرا, وقد حّكم االستبانة )

يع الدرجات توز تمَّ ضوء آراء المحكمين واقتراحاتهم, التعديالت على االستبانة في 

وذلك العتمادها معياًرا لتصحيح اختبارات مهارات الكتابة.  ؛المناسبة على العناصر

تطبيقها على عينة الدراسة المكّونة  وبعد التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة, تمَّ 

( متعلًما من متعلمي المستوى الثالث في معهد تعليم اللغة العربية بجامعة 50من )

ي الفصل الدراسي األول من العام اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية, الذين يدرسون ف

 هـ. 1439/1440الدراسي 

التعبير  موضوعات( أسابيع, قامت الباحثة فيها بإعداد 9ولقد استغرقت التجربة )     

متعلمي المجموعة التجريبية بالطريقة  موضوعاتالكتابي للمتعلمين, ثم تصحيح 

هذه الطريقة, في  نتائ  التحليلية, وتقديم التغذية الراجعة لهم بناًء على ما كشفت 



 

متعلمي المجموعة الضابطة بالطريقة الكلية, دون  موضوعاتالمقابل تمَّ تصحيح 

 تقديم أي نوع من أنواع التغذية الراجعة لهم.

جموعة من األساليب اإلحصائية, وهي: )المتوسطات وقد استخدمت الباحثة م     

الحسابية, واالنحرافات المعيارية, ومعامل ألفا كرونباخ, واختبار )ِت( للعينتين 

 (.η2المستقلتين, واختبار )ِت(  للعينة المترابطة, ومعادلة مربع إيتا 

 

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائ  من أهمها:     

( بين متوسط ∝≤  0,05إحصائية عند مستوى داللة ) وجود فروق ذات داللة-

 .درجات متعلمي المجموعة التجريبية والضابطة في محور )األفكار(

( بين متوسط ∝≤  0,05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

الدرجة )المجموعة التجريبية في االختبارين القبلي والبعدي, في  متعلميدرجات 

 البعدي. ختبارمحاور, لصالح االلجميع ال (الكلية

بعدد من التوصيات,  ةالباحث تلت إليها الدراسة, أوصوفي ضوء النتائ  التي توص

 منها:

 في التقويم اللغوي. وأثرها الراجع التأكيد على فاعلية الطريقة التحليلية-

تدربهم على توفير دورات تدريبية لمعلمي ولمعلمات اللغة العربية لغة ثانية, -

توظيف أنواع التغذية الراجعة في عملية التقويم اللغوي؛ بحيث يتمكن المعلم منها, 

 ويختار منها ما يتناسب مع الموقف التعليمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract of the study 

     Title of the study: “Effect of Feedback Based on Analytical Method 

on Learning of Writing Skills for Learners of Arabic as a Second 

Language”. 

     A thesis submitted by Student/ Hanan bint Mohammed bin Hamad Al 

Jamea, for fulfilment of the requirements of obtaining the Master’s 

degree in Applied Linguistics specialization, at Institute of Teaching the 

Arabic Language, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, for the 

academic year: 1439/1440H, corresponding to 2018/2019G. 

     This study is aimed at defining the Effect of Feedback Based on 

Analytical Method on Learning of Writing Skills for Learners of Arabic 

as a Second Language, in comparison with the holistic method. 

     In order the achieve the objective of this study, the researcher 

provided answers to the following questions: 

1. Are there differences with statistical significance in the usage of 

the analytical method and its feedback in evaluating the writing 

tests on learning writing skills? 

2. Which is more effective in correcting the writing tests: the 

analytical method with its feedback or the holistic method? 

     In order to answer these questions, the researcher has used The quasi-

experimental approach based on the experimental-control group design, 

given that it is the most appropriate for the nature of the study, with the 

aim of defining the effectiveness generated by the analytical method and 

is feedback on learning of writing skills for learners of Arabic as a second 

language. She designed the study tool (Application) that comprised (5) 

topics, each of which includes (13) elements. The survey includes (11) 

members of the teaching staff as arbitrators, and upon carrying out 

amendments to the survey in light of the arbitrators’ opinions and 

suggestions, the suitable marks were distributed on elements, so as to be 

adopted as a criterion for correcting writing skills tests. Upon verifying 

the validity and stability of the study tools, they were applied on a sample 

study that consisted of (50) learners in the third level at the Institute of 

Teaching the Arabic Language at Imam Muhammad Ibn Saud University, 

who are studying in the first semester in the academic year 1439/1440H. 

     The experiment took (9) weeks, in which the researcher prepared 

writing expressions for learners, then correct the expressions of the 

experimental group learners using the analytical method, and provided 



 

feedback for them based on outcome of thus a method. In return, 

expressions of the control group learners were corrected using the holistic 

method, without providing any type of feedback for them. 

     The researcher used a group of statistical methods, namely: 

(Arithmetic means, Standard deviations, Cronbach’s Alpha factor, (T) 

test for two independent samples, (T) test for correlated samples and η2 

Eta square equation). 
 

     The study has reached a number of important results, mainly: 

- The existence of differences with statistical significance at the 

significance level of  (œ ≤ 0.05), between average score for learners of 

the experimental and control group in the (ideas) topic. 

- The existence of differences with statistical significance at the 

significance level of (œ ≤ 0.05) between average scores of learners of the 

experimental group in the pre and post tests, in (the overall scores) of all 

topics, in favor of the Post test. 

     In light of the results reached by the study, the researcher has made a 

number of recommendations, including the following: 

- Emphasizing the effectiveness of the analytical method and its feedback 

on linguistic evaluation. 

- Providing training courses for teachers – from both sexes – of Arabic as 

a second language, in which they will be trained on utilizing the types of 

feedback in the linguistic evaluation process, so that the teacher will 

master them and will be able to choose from them what suits the 

educational situation.  
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