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Appendix E 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  أثیر امتحان التوجیھي لمادة اللغة اإلنجلیزیة على أداء المعلمین والطلبة في مدینة الخلیلت

             

 في عام دراسي واحد حصرتالمتواصلة التي ال   الطلبةثمرة جھود )التوجیھي(            یعتبر امتحان الثانویة العامة 

 ، و ھو آخر االمتحانات المدرسیة ،  عشر عامًااثنيدى  دراستھم على ميسن بل تشمل جھودھم خالل، أو عامین 

ومدخًال لاللتحاق بالدراسة الجامعیة ، و بوابة الطلبة للمستقبل المنشود، و عامًال حاسمًا لوظائف الطالب 

نا في و لما كانت اللغة اإلنجلیزیة من المواد التي یعاني منھا غالبیة طلبت, بالنسبة للطالب الفلسطینیین .المستقبلیة

فلسطین فقد ارتأى الباحث دراسة  تأثیر امتحان التوجیھي لمادة اللغة اإلنجلیزیة على أداء المعلمین والطلبة في مدینة 

  .الخلیل 

            تھدف ھذه الدراسة إلى استكشاف تأثیر امتحان التوجیھي للغة اإلنجلیزیة على كل من طالب ومدرسي 

لفئة التي تستھدفھا ھذه الدراسة  فئة طالب الثانویة العامة ومدرسیھم للغة اإلنجلیزیة في فا. التوجیھي في مدینة الخلیل 

, و تقوم على خمس فصول  .2010- 2009ستة مدارس كبرى للطالب والطالبات في مدینة الخلیل في السنة الدراسیة

توجیھي للغة اإلنجلیزیة على یعرض الباحث المشكلة المنوّي دراستھا في الفصل األول  ، وھي تأثیر امتحان ال

  .ویطرح الباحث في ھذا الفصل عدة أسئلة وفرضیات تقوم حولھا الدراسة, المحیطین بھ 

  : أما أسئلة الدراسة التي یحاول الباحث إجابتھا فھي

  ما ھو مدى تأثیر امتحان التوجیھي للغة اإلنجلیزیة على الناحیة النفسیة للطالب والمدرسین؟. 1

   تأثیر ھذا االمتحان على إنتاج الطلبة والمدرسین؟ما ھو مدى. 2

  وأسلوب المدرسین في التعلیم؟, ما ھو مدى تأثیر ھذا االمتحان على أسلوب الطلبة في الدراسة . 3

ویستشھد بعدة دراسات , "تأثیر االمتحان"  لمفھوم ف         أما في الفصل الثاني فیقوم الباحث بعرض عدة تعاری

  .جنبیة تعرضت لھذا المفھومسابقة عربیة وأ

فیتحدث فیھ عن أداة ,  وفي الفصل الثالث یعرض الباحث األسلوب الذي اتبعھ في جمع معلوماتھ حول ھذا الموضوع 

  .إحداھما للطالب واألخرى للمعلمین:البحث  ، وھما استبانتان 
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ویخلص إلى مناقشة النتائج , االستبانتین وأما الفصل الرابع  فقد عني الباحث بدراسة المعلومات التي حصل علیھا من 

  .العامة و تحلیلھا في الفصل الخامس

  :أما الفصل السادس فیعرض الباحث نتائج دراستھ مجیبًا على أسئلة بحثھ كاآلتي

, بالنظر الى المعدالت االجمالیة الجابات الطلبة على فقرات االستبیان الخاص بھم وفق المتغیرات الثالثة للبحث. 1

حیث .  االستنتاج ان امتحان التوجیھي لمادة اللغة االنجلیزیة یؤثر على نفسیة واداء واسلوب الطلبة في الدراسةیمكن

  .كان المعدل العام للمتوسط الحسابي عالیاا

اي ان تاثیر المتحان , فیشیر المعدل العام ان المتوسط الحسابي كان متوسطا, اما بخصوص تاثیره على المعلمین.  2

  . كان اقل نسبیا من تاثیره على الطلبةعلیھم 

وتزوید الطلبة بقائمة من , ما زال االسلوب القدیم في التدریس والمتمثل بترجمة القواعد االنجلیزیة للغة العربیة. 3

  .ما زالت ھذه الطریقة مستخدمة على نحو ما في مدارسنا , المفردات لحفظھا

  :ھمھا        ویخلص الباحث بمجموعة من التوصیات أ

, حیث أنھ یركز على مھارتي القراءة والكتابة ,  إن ھذا النوع من االمتحانات ال یقیس كافة المھارات األساسیة للتعلیم 

فعلى أصحاب القرار الموازنة بین ھذه المھارات األربعة في إجراء ھذه . و یتجاھل مھارتي االستماع و التعبیر 

  .االمتحانات مستقبًال 

  


