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 ابللغة العربية مستخلص الدراسة
يف هدفت هذه الدراسةةةةةةةةة  ا معرفة ا مير الذ  دكن نظ يدميا ذكرية الذتاداة املتعددة      

تعلم مهاراة الكتابة والتعبري الكتايب لدى متعلماة العربية لغة اثذية يف املسةةةةةةةةةةةةةةتوى املتقدم  
قائمة مبهاراة الكتابة والتعبري الكتايب املالئمة لطالباة  ةثحابلا ةدعنويقيقا هلذا اهلدف 

 ةثحابلا ةدعن مث للتعبري الكتايب  امقالي اواختبار  املسةةةتوى املتقدم من اري القاتقاة رلعربية 
يعيقها يف تقدمي دروس التعبري الكتايب وفق ذكرية الذتاداة لبرانجما تعليميا  ودليال للمعلمة؛ 

وقد تبقت هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةة املقه   ةةةةةةةةةةةةةبا املتعددة وال سةةةةةةةةةةةةةيما الذتادين اللغو  واالجتماعي  
معهد  يفتالباة املسةةةةةةةةةةةةتوى املتقدم  نم ةبلات (12) التجرييب  وتكوذت عيقة الدراسةةةةةةةةةةةةة من

الرمحن يف مةةةديقةةةة العربيةةةة لغري القةةةاتقةةةاة ةةةةا يف جةةةامعةةةة ا مرية ذورة بقةةةت عبةةةد  تعليم اللغةةةة
  مت  خضةةةةةةةةةةةةةةاعهن لالختبار القبلي قبو تقدمي الدروس وفق ذكرية الذتاداة املتعددة؛ الرايض

بعد تدريسةةةةةةةةةهن وفق  ايدعب رابتخالا اذه قب  تو يف التعبري الكتايب   نهتايو تسةةةةةةةةةمللوقوف على 
 هذه القكرية؛ للتحقق مما مت تعلما وتقميتا.

حيث مت قبلي والبعد  للمعاجلة اإلحصةةةةةةةةةةةةةةةائية  خضةةةةةةةةةةةةةةعت بياانة االختبارين الولقد ن       
اختبار   و والتجزئة القصةةةةةةةةةةةةةةفية  معامو نلفا تروذباخاسةةةةةةةةةةةةةةتبدام معامو ارتبا  بريسةةةةةةةةةةةةةةوظ  و 

 :نمههاذتائ  عدة من   وتوصلت الدراسة  ا تسوظو ويلك

نفراد العيقة ( يف درجاة 0,05وجود فروق ذاة داللة  حصائية عقد مستوى الدالة ) •
قيمةةة   حيةةث بلغةةت بني التطبيقني القبلي والبعةةد  الختبةةار مهةةاراة التعبري الكتةةايب

للمتغري املسةةةةةةةةةةةةةةتقو  وجود نميردل على مما ي  ( وهي قيمة مرتفعة0.625) حجم ا مير
 على املتغري التابع.

( يف درجاة نفراد العيقة 0,05فروق ذاة داللة  حصائية عقد مستوى الدالة )وجود  •
والتعبري الكتايب بني التطبيقني القبلي والبعد  الختبار مهاراة التعبري الكتايب املقيد  

 لصاحل االختبار البعد .  احلروالتعبري الكتايب املوجا  

 

 



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 semi-

experimental 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. 

 

 

 

 

 



 فهرس املوضوعات
 الصفحة املوضوع

 ن اآلية
 ب اإلهداد

 ج  كر وتقدير
 د مستبلص الدراسة رللغة العربية 

 هة ةيز يلجنإلا ةغللر ةسار دلا صلبتسم
 و فهرس املوضوعاة
   فهرس اجلداول
 ك فهرس ا  كال
 ل فهرس املالحق

 1 متهيد
 4 املقدمة

 5 نوال: نساسياة الدراسة
 5 ونمهيتهاموضوع الدراسة 
 6 نهداف الدراسة

 7 نسئلة الدراسة

 7 حدود الدراسة

 8 جمتمع الدراسة

 8 عيقة الدراسة

 8 نداة الدراسة

 8 مقه  الدراسة

 8  جراداة الدراسة

 9 مصطلحاة الدراسة



 10 الدراساة السابقةاثذيا: 

 40 الفصل األول: اإلطار النظري للدراسة

 42 الذتاداة املتعددةاملبحث ا ول: ذكرية 

 43 ذشأة ذكرية الذتاداة املتعددة

 45 مفهوم ذكرية الذتاداة املتعددة

 48 ا سس واملبادئ العلمية لقكرية الذتاداة املتعددة

 49 ا مهية الرتبوية لقكرية الذتاداة املتعددة

 50 نذواع الذتاداة املتعددة

 56 والتعلم ذكرية الذتاداة املتعددة والتعليم

 60 املبحث الثاين: مهاراة الكتابة

 61 مفهوم الكتابة

 62 نمهية الكتابة

 63 نذواع الكتابة

 66 مهاراة الكتابة

 69 التعبري الكتايب

 80 املبحث الثالث: استبدام ذكرية الذتاداة املتعددة يف تعلم اللغة

 81 استبدام ذكرية الذتاداة املتعددة يف تعلم اللغة عامة

 86 استبدام ذكرية الذتاداة املتعددة يف تعلم مهاراة الكتابة

 90 الفصل الثاين: إجراءات الدراسة ومنهجها

 91 مقه  الدراسة

 92 وعيقتها جمتمع الدراسة

 92 نوال: جمتمع الدراسة

 92 عيقة الدراسةاثذيا: 

 94 متغرياة الدراسة



 94 نداة الدراسة

 103 الكتايبقائمة مهاراة التعبري 

 104 الربانم  التعليمي ودليو املعلمة

 108 خطواة  جراد الدراسة

 109 ا ساليب اإلحصائية

 110 الفصل الثالث: نتائج الدراسة، ومناقشتها، وتفسريها

 112 ذتيجة السؤال الرئيس ومقاقشتا وتفسريه

 118 ذتيجة السؤال الفرعي ا ول ومقاقشتا وتفسريه

 120 الفرعي الثاين ومقاقشتا وتفسريهذتيجة السؤال 

 121 ذتيجة السؤال الفرعي الثالث ومقاقشتا وتفسريه

 124 خامتة الدراسة

 125 ملبص الدراسة وذتائجها

 127 التوصياة واملقرتحاة

 127 نوال: توصياة الدراسة

 128 اثذيا: مقرتحاة الدراسة

 129 املراجع

 141 املالحق

 

 

 

 

 


