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مستخلص الدراسة ابللغة العربية
هدفت هذه الدراس ة ة ةةة ا معرفة ا مير الذ دكن نظ يدميا ذكرية الذتاداة املتعددة يف
تعلم مهاراة الكتابة والتعبري الكتايب لدى متعلماة العربية لغة اثذية يف املس ة ة ة ة ة ةةتوى املتقدم
ويقيقا هلذا اهلدف ن عدة ال باح ثة قائمة مبهاراة الكتابة والتعبري الكتايب املالئمة لطالباة
املس ةةتوى املتقدم من اري القاتقاة رلعربية واختبارا مقاليا للتعبري الكتايب مث نعدة الباحثة
برانجما تعليميا ودليال للمعلمة؛ ليعيقها يف تقدمي دروس التعبري الكتايب وفق ذكرية الذتاداة
املتعددة وال سة ة ة ة ة ةةيما الذتادين اللغو واالجتماعي وقد تبقت هذه الدراسة ة ة ة ة ةةة املقه ة ة ة ة ة ةةبا
التجرييب وتكوذت عيقة الدراس ة ة ة ة ةةة من ( )12تالبة من تالباة املس ة ة ة ة ةةتوى املتقدم يف معهد
تعليم اللغةةة العربيةةة لغري القةةاتقةةاة ةةةا يف جةةامعةةة ا مرية ذورة بقةةت عبةةد الرمحن يف مةةديقةةة
الرايض مت خض ة ة ة ة ة ةةاعهن لالختبار القبلي قبو تقدمي الدروس وفق ذكرية الذتاداة املتعددة؛
للوقوف على مس ة ة ة ةتوايهتن يف التعبري الكتايب وتبق هذا االختبار بعداي بعد تدريسة ة ة ةةهن وفق
هذه القكرية؛ للتحقق مما مت تعلما وتقميتا.
ولقد نخض ة ة ة ة ة ةةعت بياانة االختبارين القبلي والبعد للمعاجلة اإلحصة ة ة ة ة ة ةةائية حيث مت
اس ة ة ة ة ة ةةتبدام معامو ارتبا بريس ة ة ة ة ة ةةوظ ومعامو نلفا تروذباخ والتجزئة القص ة ة ة ة ة ةةفية واختبار
ويلكوتسوظ وتوصلت الدراسة ا ذتائ عدة من نمهها:
• وجود فروق ذاة داللة حصائية عقد مستوى الدالة ( )0,05يف درجاة نفراد العيقة
بني التطبيقني القبلي والبعةةد الختبةةار مهةةاراة التعبري الكتةةايب حيةةث بلغةةت قيمةةة
حجم ا مير ( )0.625وهي قيمة مرتفعة مما يدل على وجود نمير للمتغري املس ة ة ة ة ة ةةتقو
على املتغري التابع.
• وجود فروق ذاة داللة حصائية عقد مستوى الدالة ( )0,05يف درجاة نفراد العيقة
بني التطبيقني القبلي والبعد الختبار مهاراة التعبري الكتايب املقيد والتعبري الكتايب
املوجا والتعبري الكتايب احلر لصاحل االختبار البعد .

Abstract
The objective of this study was to find out the effect that the theory of
multiple intelligences can have on learning the writing skills and the
written expression of the Arabic language learners in the advanced level.
To achieve this goal, a list of writing skills and written expression suitable
for students of the advanced level of non-Arabic was prepared, in addition
to the preparation and design of an educational program and a manual to
the teacher to help her in the presentation of lessons of the written
expression according to the theory of multiple intelligences, especially
linguistic and social intelligence. This study has adopted a semiexperimental approach, and the sample of the study was consisted of
students of the advanced level of the Institute of teaching Arabic Language
for non-Arabic at the University of Princess Noura bint Abdul Rahman in
Riyadh amounting to (12) students who were subjected to pre-test before
the introduction of lessons according to the theory of multiple
intelligences, stand at the level of learners in written expression, and then
apply this test after teaching them according to this theory; to verify what
has been learned and developed.
The results of both Pretest and Posty test were subjected to statistical
treatment, where the correlation coefficient of Pearson, Alpha Kronbach,
and midterm fragmentation, Wilcoxson test of interrelated samples, and
the study reached several results the most important of which are:
• There were statistically significant differences at the level of the
function (0.05) in the scores of the sample between the Pretest and
Posty test application to the written expression skills. The value of
the effect size (0.625) is high, indicating the effect of the
independent variable on the dependent variable.
• There were statistically significant differences at the level of the
function (0.05) in the scores of the sample between the Pretest and
Posty test application to the limited written expression skills, the
directed written expression, and the free written expression in favor
of the Posty test.
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