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 إهداء
 أمرهاإىل من أحب العربية وأمهه  

 أهدي هذا العمل

 

 الباحث حممد بن علي العجاجي
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 شكر وتقدير

 

احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما حيب ريب ويرضى والشكر له على ما هداين إليه      
 .وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا .من العلم

 عد شكر هللا عز يف عاله إىل:مث الشكر اجلزيل ب

وعميد  ،وعميد الدراسات العليا ،معايل مدير جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية -
 يف القسم وكل األساتذة الفضالء ،ورئيس قسم علم اللغة التطبيقي ،معهد اللغة العربية

  .الذين شرفت ابلدراسة لديهم واستفدت كثري العلم منهم

 ،املهيويب الذي ساندين بتوجيهاته بن عبدهللا ر عبد العزيزمشريف الفاضل الدكتو  -
 .حىت أمتمت ما قصدت وخصين ابلكثري من جهده ووقته ،الحظاتهوم

فلهم مين مجيعا  ،إلمتامهوأعان عليه وقدم النصح  ،كمال هذا العملإل من ساهم يف ك -
 .أرق العبارات وصادق الدعوات
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 مستخلص الدراسة:

وتطبيق  اورها الثالثة: جودة اخلط ووضوحه،سة إىل تقييم مهارة الكتابة مبحهدفت الدرا     
قواعد الكتابة اهلجائية، والتعبري الكتايب؛ وذلك من أجل التعرف على مستوى الطالب يف 
مهارة الكتابة، وحتديد أبرز املشكالت الكتابية اليت تواجههم، بغية لفت أنظار الباحثني، 

ة العربية يف كل سياق وجد فيه؛ مما يهيئ الفرصة للتطوير والوقوف على واملهتمني بتعليم اللغ
 مكامن الضعف واخللل لعالجها. 

وللوصول إىل هذا اهلدف استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، وتكونت عينة      
الدراسة من مثانني طالبا من طالب الصف اخلامس اختارهم الباحث بشكل عشوائي من 

/ 1440يف مدينة الرايض يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي  مدارس عاملية
 هــ.1441

 وجلمع بياانت الدراسة أعد الباحث أدايت الدراسة، ومها:

االبتدائي  اخلامس الصف لطالب الكتابة مهارة تقييم خالهلا من ميكن اليت ابملعايري قائمة .1
 –متوسط  –كبري   –جدا  كبريدرجة متكن الطالب من كل مهارة ) بعبارات تصف

 ضعيف جدا(. –ضعيف 
 الكتابة، والتأكد من صدقها وثباهتا. مهارة لتقييم الطالب، استكتاب استمارة .2

 وبعد تطبيق استمارة االستكتاب، حلََّل الباحث نتائجها إحصائيا فتوصل إىل نتائج، منها:

 مهارة يف األشد ضعفال ويلحظ الكتايب، والتعبري الكتابة قواعد مهارات يف الطالب ضعف
اخلط ووضوحه؛ حيث كان  جودة يف ضعف مظاهر الطالب يظهر مل فيما الكتايب، التعبري

( بدرجة متكن )متوسط( واملتوسط 2.023املتوسط احلسايب ملعيار قواعد الكتابة اهلجائية )
اخلط ( بدرجة متكن )متوسط(. واملتوسط احلسايب جلودة 1.90احلسايب للتعبري الكتايب )

 كبري(.( بدرجة متكن )2.93ووضوحه )
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Abstract: 

This study aimed to evaluate the writing skills of elementary 

students in International Schools in three criteria: 1. Hand writing 

quality and clarity 2. Applying the dictation rules. 3. Composition 

Writing, to identify the students' level in writing skills and 

determine the biggest writing problems they face, aiming to draw 

the attention of the researchers and those interested in Arabic 

language to find the suitable ways to improve it and solve the 

problems.     

For this purpose, the researcher used the descriptive analytical 

method. The study sample consisted from eighty fifth grade 

students chosen haphazardly from international schools in 

Arriyadh in the second semester 1440/1441H. 

To collect the data of this study, the researcher made two study 

tools and confirmed their validity and reliability: 

The first is a list of the criteria by which we can evaluate the 

writing skills of the elementary fifth grade students with 

statements to determine the students' ability degree in each skill ( 

very high – high – medium – weak – very week ). 

The second is a writing paper given to the students for evaluating 

their writing skills.  

After applying the writing paper, the researcher analyzed its 

results statistically and came up with these results: 

A weekness found in the skills of applying dictation rules and a 

great weekness in composition writing. No signs of weekness 

appeared in the quality or clarity of their writing. 

The average of applying dictation rules was ( 2.023) with ability 

degree (medium). The average of composition writing was ( 1.90) 

with ability degree ( medium). The average of  the hand writing 

quality and clarity of writing was (2.93) with ability degree ( 

high). 
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 فهرس احملتوايت

 الصفحة املوضوع

 3 إهداء

 4 شكر وتقدير

 5 املستخلص ابللغة العربية

 6 املستخلص ابللغة اإلجنليزية

 7 فهرس احملتوايت

 10 فهرس اجلداول

 11 )متهيد( الفصل األول

 12 ( أمهية البحث1-1)

 13 ( تساؤالت البحث1-2)

 13 ( أهداف البحث1-3)

 14 ( منهجية البحث1-4)

 14 ( حدود البحث1-5)

 14 ( جمتمع البحث وعينته1-6)

 14 ( أداات البحث1-7)

 15 ( إجراءات البحث1-8)

 16 ( مصطلحات البحث1-9)



8 
 

 الصفحة املوضوع

 19 ( الدراسات السابقة1-10)

 19 عربيةالدراسات ال( 1-10-1)

 30 جنبيةالدراسات األ( 1-10-2)

 37 : أدبيات البحثالفصل الثاين

 38 لتقييم وأمهيته يف جمال تعليم اللغة العربية( ماهية ا2-1)

 65 ( تعليم اللغة العربية أمهيته، ميادينه واجلهود املبذولة فيه2-2)

 73 ( مهارة الكتابة: أمهيتها وأهداف تعليمها ومعيار تقوميها.2-3)

 97 ( املدارس العاملية: نشأهتا يف اململكة، وأسباب انتشارها، وأنواعها.2-4)

 102 : إجراءات الدراسة امليدانيةالفصل الثالث

 103 ( منهج الدراسة.3-1)

 103 ( جمتمع الدراسة وعينته.3-2)

 104 ( أداات الدراسة.3-3)

 111 الفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشتها

 112 ( اإلجابة عن سؤال البحث4-1)

 112 ( اإلجابة عن السؤال الفرعي األول4-2)

 119 ( اإلجابة عن السؤال الفرعي الثاين4-3)

 122 ل اخلامس: خامتة البحثالفص
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 الصفحة املوضوع

 125 ( ملخص نتائج البحث5-1)

 126 ( توصيات البحث5-2)

 127 ( مقرتحات البحث5-3)

 128 املصادر واملراجع

 138 :املالحق

 139 ( قائمة املعايري بصورهتا األولية1ملحق رقم )

 144 ( قائمة املعايري بصورهتا النهائية2ملحق رقم )

 148 لتعديالت اليت أجريت( أهم مالحظات احملكمني وبيان اب3ملحق رقم )

 151 ( استمارة االستكتاب بصورهتا النهائية4ملحق رقم )

 164 بعد تعبئتها من أحد الطالباستمارة االستكتاب ( 1منوذج )( 5ملحق رقم )

 178 بعد تعبئتها من أحد الطالباستمارة االستكتاب ( 2منوذج )( 5ملحق رقم )

 192 أحد الطالب لكتابة التقييماستمارة ( 1منوذج )( 6ملحق رقم )

 198 لكتابة أحد الطالب التقييماستمارة ( 2منوذج )( 6ملحق رقم )

 

 

 

 


