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 ملخص البحث

إلى تطور العالمات والمؤشرات التي يتم مالحظتيا عمى الطالب الذي يفتقر أول صعوبات اكتساب المغة من  تعد
سمبا  يؤثرالقدرات  ىذهنقص في تطور  يأالن  المشكالت وأعمقيامشكالت المغة من أشد  تعد كما ،القدرات العقمية المعرفية

 يسببأن غياب المؤثرات المغوية عند الطمبة  إالمياراتيم في التواصل )الشفيي والكتابي(  ىوعم ،مستوى ذكاء الطمبة ىعم
في فيم  اً وضعف ،في الميارات المغوية التعبيرية شديداً  اً فقر  أو ،المشكمة تسبب ضعفاً  ىذهونجد  ،مشكمة في تنمية الذكاء المغوي

اتساع  مما يسبب الطمبة الشعور بالخوف والتردد، إلى أمتالكأثناء التعبير، ويعود ذلك  وتركيب الجممةالقواعد المغوية  استعمال
 .الفجوة بينيم وبين المغة

 يألمغة(  جانبًا بالغياً حيث يمتمك ) ،كائو المغويايجابيًا عمى ذذلك ستخدام المغة ينعكس افالطالب الذي يتميز ب
كما  ،البيان أووقدرة عمى معالجة البناء المغوي واالستخدام العممي بيدف البالغة  ،بسموك معين اآلخرين إلقناعالمغة أستعمال 

 األلفاظوالخيال وتخير  الرؤيا إلعمال ويفسح المجال أمامو عمى الطالقة في التعبير،  تساعدهقدرة لغوية  الطالبيكسب أنو 
القواعد وتركيب  استعمالميارة ف ،وانتقاء التراكيب واستعمال القواعد المناسبة لمجممة التعبيرية عند كتابة موضوع ما ،والمفردات

قدرة فرد ذا تجعل ال إذ ،في ميارات التعبير الكتابي كبيرة  أىميةلما ليا من  ،أىمية تبرز في أنيا العمود الفقري لمغةليما الجممة 
حينما يفكر  فاإلنسان ،أخرىوقدرة عمى التواصل االجتماعي من ناحية  ،بكل وضوح ودقة من ناحية أرائوالتعبير عن مميزة في 

أثناء التعبير، ومن ىنا جاء ىذا البحث محاولة  موضوع إيكتابة  وكذلك في ،والجمل والتراكيب المغوية األلفاظيستخدم  فأنو
أستيدف البحث الحالي  والقواعد وتركيب الجممة(، وعمي استعمالن الذكاء المغوي وميارتي التعبير الكتابي )لمعرفة العالقة بي

 : األتيالتعرف عمى 

 عداديو.ألالذكاء المغوي لدى طمبة المرحمة ا-1

 . اإلعدادية( لدى طمبة المرحمة ةالقواعد وتركيب الجمم استعمالميارتي التعبير الكتابي )-2

 اإلعداديةلدى طمبة المرحمة  القواعد وتركيب الجممة( استعمالالعالقة بين الذكاء المغوي وميارتي التعبير الكتابي )-3
مال القواعد وتركيب الجممة(لدى طمبة المرحمة عستاالفروق في العالقة بين الذكاء المغوي وميارتي التعبير الكتابي )-4.

 تبعا لمتغيري : اإلعدادية

 الجنس-أ

 التخصص-ب

القواعد وتركيب الجممة( في الذكاء المغوي لدى طمبة المرحمة  استعمالسيام ميارتي التعبير الكتابي )إمدى -5
 . اإلعدادية



ز   

 واإلناثمن الذكور  (الثالثة ،الثانية ،األولىفي تربيات الكرخ ) اإلعداديةالبحث عمى طمبة المرحمة  وأقتصر
 (.2211-2212راسي )( لمعام الداألدبي–ولمتخصص )العممي 

( فقرة وتحققت من 13"جاردنر" والمكون من ) الذي أعدهالذكاء المغوي  مقياسوتحقيقا ألىداف البحث قامت الباحثة بتبني 
 ( طالب وطالبة .422بمغت)عنقودية منتظمة بطريقة عشوائية  اختيارىاعمى عينة تم  بتطبيقوومن ثم قامت  ،وثباتو وصدق

ميارتي التعبير الكتابي )استعمال القواعد وتركيب الجممة( المعد من قبل "فالنجان"حيث تحدد  اختبارتبني وقامت الباحثة أيضا ب
 ،وثباتووتحققت الباحثة من صدق االختبار  ،( فقرة12تركيب الجممة من ) واختبار،( فقرة42القواعد من ) استعمال اختبار

 أيضا. العينة نفسياعمى  بتطبيقووقامت 

 : اآلتيةالنتائج  إلىالمناسبة تم التوصل  اإلحصائيةالوسائل  واستعمال أداتيواف البحث الحالي وبعد تطبيق وفي ضوء أىد

 لغوي بدرجة متوسطة .تتمتع بذكاء أظيرت النتائج أن عينة البحث -1

 . القواعد وتركيب الجممة( استعمالأظيرت النتائج أن عينة البحث تتمتع بميارتي التعبير الكتابي )-2

 القواعد وتركيب الجممة( . استعمالكما أظيرت النتائج أن ىناك عالقة بين الذكاء المغوي وميارتي التعبير الكتابي )-3

القواعد وتركيب الجممة(  استعمالفي العالقة بين الذكاء المغوي وميارتي التعبير الكتابي ) اً أن ىناك فروقالنتائج أظيرت -4
 ولمتخصص العممي . اإلناثلصالح 

 في الذكاء المغوي . تسيمانالقواعد وتركيب الجممة(  استعمالأن ميارتي التعبير الكتابي )النتائج أظيرت -5

 من التوصيات كان أىميا : اً النتائج طرحت الباحثة عدد ىذهوفي ضوء 

والمفردات المغوية من  الكممات استعمالالتي تكثر من  ،والقصة القصيرة ،المغوية داخل الصف مثل المقاالت األنشطة أستعمال
 وزيادة قدرتيم عمى التعبير. لمطمبة المغوي ءذكاال اجل تنمية

 


