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 : ملخص البحث

اللغة أم وسائل االتصال بين أبناا  انسسااسية و ولوال اا لتو فاح ال يااك و وةال أماة تعتا  

مان ذلا، و  بلغتها و وتعّد ا رةناً من أرةان وجود ا وبقائها . واللغة العربية ليسح بدعاً 

فهي لغاة القار ن اليارال الجاامع لليساليين و وال ااف  لهاة  اللغاة الجييلاة . ذّن س او  اة  

اللغة ا تاج ذلى تيسير في تعلّيه لوجود بعض الصعوبات في  واعد  و وفهل وتعلّل  اة  

القواعد و وم اوالت تيسير   داية مضى علاى بادئها أة ار مان عقارك  ارون . تنوعاح 

مؤخراً بعد شايا  التينولوجياا ال دا اة وتوهيفهاا فاي الوساائل التعلييياة  ة  الي اوالت 

اليتنوعة و السييا في دروس  واعاد اللغاة العربياة فاي اليادارس االبتدائياة ه يياة  اة  

 اليرحلة الدراسية بيا ترسخه من تأسيس للنجاح و واالستيرار في شوط التعلّل اليبير .

في ت صيل تالمةك الصا   Mappingليعلومات خراطة ا  دف الب ث ذلى تعّرف أثر

الخامس االبتدائي في مادك  واعد اللغة العربياة و ولت قياه  ادف الب اث ولاع الباحاث 

 الفرليات اآلتية :

( بين متوسط ت صايل 0و 00ال اوجد فرق ذو داللة ذحصائية عند مستوى داللة ) .2

 Mappingليعلومااات التالميااة الااةان ادرسااون مااادك  واعااد اللغااة العربيااة بخراطااة ا

ليولو  جيع اليةةر الساالل و وباين تالمياة اليجيوعاة الضاابطة الاةان ادرساون ماادك 

 القواعد بالطراقة االعتياداة .

( بين متوسط ت صايل 0و 00ال اوجد فرق ذو داللة ذحصائية عند مستوى داللة ) .1

بخراطاااة تليياااةات اليجيوعاااة التجرابياااة اللاااواتي ادرسااان ماااادك  واعاااد اللغاااة العربياااة 

ليولاااو  جياااع الياااةةر الساااالل و وباااين تليياااةات اليجيوعاااة  Mappingاليعلوماااات 

 الضابطة اللواتي ادرسن مادك القواعد بالطراقة االعتياداة .
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( بااين متوسااط ت صاايل 0و 00ال اوجااد فاارق ذو داللااة ذحصااائية عنااد مسااتوى داللااة )

تالميااة وتلييااةات اليجيااوعتين التجاارابيتين الااةان ادرسااون مااادك  واعااد اللغااة العربيااة 

 ليولو  جيع اليةةر السالل . Mappingبخراطة اليعلومات 

توسااط ( بااين م0و 00ال اوجااد فاارق ذو داللااة ذحصااائية عنااد مسااتوى داللااة ) .3

ت صاايل تالميااة وتلييااةات اليجيااوعتين التجاارابيتين الااةان ادرسااون مااادك  واعااد اللغااة 

 ليولو  جيع اليةةر السالل . Mappingالعربية بخراطة اليعلومات 

اسااتعيل الباحااث التصااييل التجرابااي لعينتااين مسااتقلتين و وباسااتعيال االختبااار التااائي 

 توصل الباحث ذلى :

للغاااة العربياااة مصااا وباً بخراطاااة اليعلوماااات ذن عااارو مولاااوعات  واعاااد ا .2

Mapping .و من اهساليب الييتعة في التعليل والتعلل  

تفاعاال التالمااةك مااع  ااةا اهساالوي   هسااه ا ياار فاايهل عنصاار التقااواه و واالستبااا   .1

 واسهل فهل  واعد اللغة العربية .

 وأوصى الباحث بالتوصيات اآلتية :

فاااي التعلااايل و فضاااالً عااان اهلاااوان  Mappingاساااتعيال خراطاااة اليعلوماااات  .2

واهشيال والرسوم والصور الي ببة للتالمةك ليا لها من أثر في فهل  واعد اللغة العربية 

 وترسيخها .

فااي الاادورات التربواااة التااي تقييهااا   Mappingاسااتعيال خراطااة اليعلومااات  .1

 أ سام انعداد والتدراب التابعة ليداراات التربية .

 وا ترح الباحث : 

 ذجرا  دراسة مياثلة للدراسة ال الية في مراحل دراسية أخرى. .2

 ذجرا  دراسة مياثلة للدراسة ال الية في مواد دراسية أخرى. .1

 

The impact of using Information Mapping 

on the Achievement of the Fifth Class Pupils 

in Arabic Grammar 

 

instructor: Abdul-Hussein Ahmed Al-Khafage 

University of  Diyala 

Abstract : 

Language is the most important means of communication without 

which there is no life. Every nation is proud of its language and 

considers it as one of the basic elements in its existence. Arabic is 
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the language of the Holy Quran That unifies Muslims and helps to 

preserve this language.  

 The grammar of Arabic needs to be easy to learn . There are 

some difficulties in the rules of Arabic grammar and in 

understanding and learning these rules . There were many old 

attempts to simplify Arabic grammar during more than ten 

centuries.  These attempts vary recently because of the spread of 

the new technologies which are employed in the various teaching 

aids especially in Arabic grammar lessons in the primary schools 

because of the importance of this stage in setting the basis of 

success. 

 The research aimed at investigating the impact of 

information mapping on the achievement of the fifth class pupils 

in Arabic grammar . To achieve the aim of the study , the 

researcher put the following hypotheses ; 

 

1. There is no statistically significant difference at the 0.05 

level in the achievement of the male-pupils who study masculine 

regular plural in Arabic grammar according to the information 

mapping method and the male-pupils of the control group who 

study the same subject according to the regular teaching method. 

2. There is no statistically significant difference at the 0.05 

level in the achievement of the female-pupils who study 

masculine regular plural according to the information mapping 

method and the female-pupils of the control group who study the 

same subject according to the regular teaching method. 

3. There is no statistically significant difference at the 0.05 

level in the achievement of the male and female pupils of the two 

experimental groups who study masculine regular plural 

according to the information mapping method. 

The researcher has used the experimental design for two 

independent samples and by using the second test the researcher 

has arrived at the following conclusions: 
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1. Presenting the subject of Arabic grammar accompanied with 

information mapping is one of the most interesting styles in 

teaching and learning. 

2. The pupils interact with this method because it arises the 

excitement and attention factors. It also simplifies understanding 

Arabic grammar.  

 

The researcher has recommended the following: 

1. using information mapping , colours, figures, drawings, and 

pictures preferred by pupils in teaching because they have a 

remarkable impact on understanding Arabic grammar. 

2. using information mapping in the educational courses held 

by the preparing and training departments  in the general 

directorates of education.  

 

The researcher has suggested: 

1. conducting a similar study applied to other study classes.  

2. conducting a similar study applied to other subjects.   

 

 الفصل األول

 مشكلة البحث
اتفااه التربيااون علااى أّن  واعااد اللغااة العربيااة صااعبة و وجافااة علااى الاار ل ماان تطااور 

طرائه التدراس واتبا   ة  الطرائه أساليب منطقية مناسبة ليدارك اليتعليين و فضاالً 

عن توهيفها للتينلوجيا ال دا ة في تيسير فهل وتعلّل  ة  القواعد . ومن اليقايالت التاي 

ارس االبتدائيااة فااي العااراق و والسااييا تالمااةك الصاا  الخااامس تواجااه التالمااةك فااي اليااد

 االبتدائي  ي مقيلة فهل و ولبط و وذتقان  واعد اللغة العربية . 

ومقاايلة س ااو العربيااة وصاارفها متفرعااة متنوعااة و فااأول فروعهااا  ااو الجيااود وعاادم 

وجااد أّن انباادا    وذذا درس اليتتبااع تااارام  ساال ماان اللغااات ال يااة الواسااعة ةالفرسسااية 

س و ا ةان متطوراً متغيراً بعيداً عن الجيود و ومظناة لالبادا  و ادفاً للتيامال   وسعناي 

بالجيود اتباا   ادما  الن اواين فاي سارد القواعاد مان  يار عرلاها علاى ةاالم العاري 

وشااعر ل الخااالي ماان الضاارورك و والتاا ام أ ااوالهل ةأسهااا ميااا ا اارم االجتهاااد فيااه و وال 

 (.  7مو ص2690و وال ذلافة  اعدك ذليه )جواد اجوز التعليه عليه
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ذّن من اتتبع جةور  ةا االتجا  اجد   داياً في التراث اللغوي العربي " فلقاد وصال ذليناا 

أّن خلاا  باان حيااان اهحياار البصااري رأى أّن الن ااواين  ااد اسااتعيلوا التطوااال و وة اارك 

و من اليختصر والطرق العربياة و العلل و وأ فلوا ما ا تاج ذليه اليتعلّل اليتبلّغ في الن 

و ةا ما دفعه ذلى أْن اؤلّ  رسالة أسيا ا )مقّدمة في الن و( دعا فيها ذلى اال تصار من 

أبواي الن و ومسائله على ما اصالح اللساان فاي ةتااي ذْن ةتاب و وفاي شاعر ذْن أسقاد و 

 (. 11ــ  12وفي خطبة أو رسالة ذْن ألّفح " )السيد د.تو ص

االفترالااات والتااأواالت والخالفااات بااين الياادراس الن واااة دعااح ذلااى "   ةيااا ذّن ة اارك

تألي  اليتب في تسهيل الن و وتةليل صعابه و  ذذ ثّية ةتب ة يرك ألفح في  اةا اليجاال 

و ةيتاي )تسهيل الن و( البن مال، و وةتاي في )تفصيل أحيامه( البن اعيش ووشارحه 

 (.14البن مال، " )السيد د.تو ص 

برا يل مصطفى أسّه بعدما اتصل بدراسة الن و في ةال معا اد  التاي اادّرس فيهاا اةةر ذ

بيصاار و وةااان اتصاااالً وثيقاااً . رأى عارلااة واحاادك و ال اياااد اخاات  بهااا معهااد دون 

معهااد و وال تيتاااز بهااا دراسااة عاان دراسااة  ااي " التبااّرم بااالن و و والضااجر بقواعااد  و  

دا  الن و  داياً و وهجله أُلّا  )التساهيل( و وليه الصدر بت صيله   على أّن ذل، من 

)التوليح( و و)التقراب( و واصطنع الانظل ل فا  لاوابطه و وتقيياد شاوارد   ... ولقاد 

بُةل في تهوان الن و جهود مجيدك و واصطنعح أصول التعليل اصطناعاً بارعاً و لييون 

 مو ص  ي ــ د( . 2647 راباً وال اً " )مصطفى

اثرك من طالبنا و وال سست ني  طاراً و سفارك مان تعلّال العربياة وعلومهاا و تبدي الي رك الي

واقاايون ماان ذسااراف فااي التعقيااد واناغااال و وذلاا، هّن الن ااو ال ااا ال اعلّاال باهساالوي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (                                                  26مو ص2606القاااادال ةيااااا ولااااعه أربابااااه ت ااااح تااااأثير علاااال اليااااالم )فرا ااااة

. وأّن ةل من اعاسي من التدراس في أاامناا اارى أّن الصاغار انفارون مان درس  واعاد 

 (. 1اللغة العربية ليا اجدون فيها من التعدد والصعوبة )القرتوسي دتو ص 

ياساً أْن سسأل طالباً جامعياً عن سو  ةلية ما صارفياً أو س واااً فيرتبا، و وبعاد سُضطر أح

ااا أساتاذ تعلّيناا  اة  القواعاد فاي االبتدائياة أّماا  ))أْن سب ث معه القضية اللغوااة اقاول : 

. ولياذا تبخرت   هّن تعلّيها ةان تعلّياً ببغائياً . وعندسا أسّه ذذا تعلّل  ((اآلن فإسّها تبخرت 

الطالي  واعد لغتهل وأحيامها و ال فاي سان الرشاد و وعان فهال و فإسّهاا  واعاد وأحياام 

( . لاةا اارى الباحاث أّن تعلايل و وتعلّال  واعاد 17مو ص2606تبقى معهل زمنااً )فرا اة

لصا  الخاامس االبتادائي اييان تيساير  باساتعيال خراطاة اللغة العربية و والسييا في ا

 ( .2اليعلومات اليل ه ر ل )
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 : أهمية البحث

اللغااة و أاااة لغااة تعااّد الوعااا  ال ضاااري الااةي ارتساال فيااه معااالل الفياار و وتتجسااد فيااه 

مسااييات الي اايط اليتنوعااة و وتباارز فيااه مظااا ر ال قافااة و وذذا أردسااا أن سفهاال اللغااة و 

لفيااري بأشااياله اليتنوعااة " فالواجااب أن ساادرس اللغااة و وذذا أردسااا أن ساادرس والنتاااج ا

اللغة فعلينا أن سدرس عيلهاا فاي اليجتياع   هّن اللغاة وطان انسساان و ووطان انسساان 

لغتااه و فهااي ذسساااسية ثاسيااة و أو  ااي انسسااان سفسااه   هسّهااا تااؤمن لنااا ذمياسيااة التوجااه 

تخله عند اةتيالها العلل و بال تخلاه ال يااك و ومسالوي الالم دود في العالل الي دود و و

اللغة و أو اليتخل  التعبير ال اتضااه فقط مان عال تاه بااآلخران بال  او أاضااً م ادود 

بالنساابة ليسااتوى تفيياار  اليولااوعي و وماان  نااا ةاسااح اللغااة الطراااه اهم اال ل بااال  

 (.  242مو ص1020وللبيان وللتعبير عن اهفيار" )سهر

ا القااول بعااد ذلاا، ذّن معجاا ك وجااود اللغااة علااى وجااه الياارك اهرلااية ال تقاال عاان ايينناا

ہ     ہڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ معج ك السيوات واهرو واليون 

(. فاللغااة ليسااح عنصااراً ماان 20مو ص1021)ع يااان11الاروم  چہ  ھ  ھ  ھ

عناصر ال ضارك والتنيية البقراة علاى اهصاعدك ال ياتياة ةافاة ف ساب و بال ذسّهاا ةال 

أسوا  النقاط انسساسي . ذّن اهمة الجرماسية اجتيعح على شاعرائها ةجوتاه وشايلر  بال 

 (. 291مو ص1020)سهرأن تجتيع على بسيارك و ومولتير 

اتفه الباحث مع من اقول بأّن اللغة وسيلة للتعبير ليس ذالّ   هّن  ةا القاول  اجاساب  وال

الصواي   وهّن من أ ال وهاائ  اللغاة أن تخلاه فاي سفاس الساامع اساتجابات وذثاارات 

فيراة ووجداسية و اتولد عنها السلوك و لةل، ةاسح ةل دعوك ترمي ذلى حصر اللغة فاي 

 عاوى التي ال تؤاد ا طبيعة اللغات الرا ية. سطاق التفا ل ف سب من الد

و د سيعنا لغاٍت ة يرٍك ـاـ وذن لال سساتوعبها ـاـ مان جيياع اهمال و ةلغاة أصا ابنا العجال 

والروم والهند والترك وخوارزم وِصقالي وأسدلس وال سج و فيا وجادسا لقاي  مان  اة  

ج التااي فااي ةلياتهااا و والف ضااا  الااةي سجااد  بااين اللغااات سصااو ع العربيااة و أعنااي الفُاارع

حروفها و واليسافة التي بين مخارجها و واليعادلة التي ساةو ها فاي أم لتهاا و واليسااواك 

التي ال تج د في أبنيتها   وذذا شئح أن تعرف حقيقة  اةا القاول و وصا ة  اةا ال يال و 

راً فال   عرو الّلغات الةي  او باين أشاّد ا تالبسااً وتاداخالً و وترادفااً وتعااهالً وتعّسا

وتعّوصاً و وذلى ما بعد ا مّيا  و أسلس حروفها و وأرق لفظاً و وأخّ  اساياً و وألطا  

أوزاساً و وأحضر ِعياساً و وأحلى مخرجاً وأجلى منهجااً وأعلاى مادرجاً و وأعادل عادالً و 

وأولح فصالً و وأصّح وصالً ذلى أن تنِ ل ذلى لغة بعد لغة و ثال تنتهاي ذلاى العربياة و 

بأّن اليبدأ الةي أشرسا ذليه في العوائ  واه ياو و سرى  ليالً  لايالً حتاى  فإسّ، ت يل

 (.77ــ  77وص2مو ج2604و   على العربية في انفصاح واناياو )التوحيدي
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وليس أدّل على اليستوى ال ضاري للعربياة مان وفارك اهلفااه الخاصاة التاي تجااوزت 

عليي  د توفر في العربية  بل أة ر من ال اجات اليومية ذل، أّن جيهرك من اليصطلح ال

أل  سنة و ذسّنا سستطيع أن سجّرد معجيااً ليعاارف جّياة ال اقاتيل ذالّ علاى ألفااه العلاوم 

اليختلفة و و ةا خير دليل أّن في  ة  اللغة طا ة للتعبير عان ال ضاارك فاي أدبهاا وفنهاا 

 (. 6مو ص 2677وعلومها الد يقة )السامرائي

ن سولي  ة  اللغة الخالدك  صاارى جهادسا و وسعياد لهاا  عّ  اا ومياستهاا ما أحراسا البوم أ

فتيون لغة الجامعة بيل فروعها وةلياتها  اليرمو ة و لتعبر عن مجاالت ال ياك اليتعّددك 

 (.270مو ص 2670و لغة ال وار والتدراس و لغة انعالم في شتى مجاالته )م يد

ليرحلاة االبتدائياة ليساح ماادك دراساية ف ساب و وميا ال ش، فياه أّن اللغاة العربياة فاي ا

ولينّهااا بانلااافة ذلااى ذلاا، ساابيل التلييااة ليعرفااة اليااواد الدراسااية اهخاارى ماان تااارام 

وجغرافية وعلوم وتربية ... ومن اليالح  أّن  ناك عال ة مطردك بين التفوق في اليواد 

لتفااوق فاي اللغاة اااتيين الدراساية وباين القاادرك اللغوااة فاي أ لااب اهحياان و ذذ بطرااه ا

التليية من فهل اهفيار و واستيعابها و ومن التعبير عان مقاا داته وخبراتاه بيال ساهولة 

 (.77وعفواة )السيد د.تو ص 

ذّن الغااة اهساسية التي عني بها الدرس الن وي  ي دراسة التراةيب اللغواة و ليتسانى 

ن وا عهاا اللغاوي والوساط الاةي فهل معاسيها و ولل تين دراسة مفاردات اللغاة بيعا ل عا

تستعيل فيه والظروف الي يطة بها التي اعّد اليخاطب من أ ل أطرافها ليوسه اليستقبل 

لةل، النّ  اللغوي و والي ور اهساس في العيلية اللغواة و ذذ بُنيعح أ لب أحيام الن او 

ع و أو العربااي علااى أساااس مراعاتااه و فجااا ت  ااة  اهحيااام متساااو ة مااع معرفااة السااام

مو ص 1007ذدراةااه و أو ثقافتااه و أو ال الااة االجتياعيااة التااي ايااون عليهااا )الخفاااجي

220  .) 

و ااد أصاابح ماان اليعااروف أن وسااائل التقنيااة ال دا ااة تعااين علااى الااتعلل السااليل و وتتاايح 

الفرصة لليتعلل لييرر التدرابات بقيل فردي بيا اتناسب مع  دراتاه القخصاية   حتاى 

ي اليهارك دون أن اسبب ذل، في ذعا ة اليجيوعة عن متابعة تعليهاا و اتيين من اةتسا

ولةا فإّن على الينا ج أن تجعال مان  اة  الوساائل جا  اً مان العيلياة التعلييياة   فتعيال 

علااى اسااتعيال اهساااليب التقنيااة ال دا ااة فااي تعلاال اللغااة و ةأشاارطة التسااجيل والفيااداو 

و ص : 1020جهاا ك العاارو ) مصااطفى و وباارامج ال اسااوي واليختباارات اللغواااة وأ

09  .) 

ذّن الطلبااة افضاالون اهلااوان فااي اليتااب اليدرسااية و وفااي صااف ات الدوساايات  

اليختبراة و أو في شرائح و أو شافافات أدوات العارو و وااؤدي اساتعيال اهلاوان فاي 

لاى ذستاج اليواد التعلييية و سوا  أةاسح ميتوباة أم مرساومة أم ميتوباة ومرساومة معااً ذ

ربااط الياادرةات ال سااية بياادلواللتها وذههااار العناصاار اهساسااية الييوسااة لليولااو  
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وتوليح أج ائه و وذلفا  الصابغة الجيالياة علياه و مياا ا ااد مان تاأثير  فاي عيلياات 

 (.102و ص1007التقواه وانثارك أثنا  استعياله في التعليل )ال يلة

ام ال اغري عن بال اليتاأدبين وأربااي ليدارس العراق  بل انسالم ذةر جليل في التار

اليطالعة . فقد ةاسح في عهد ا راالاً تفوح من أز ار ا سسيات العلوم و دراساً عةباة 

اتاادفه ماان منا لهااا زالل اليعااارف و فعلّاال فااي  رفهااا مدرسااون أفالاال ودرس فااي 

منظياة ساحاتها أساتةك سوابغ عرفوا بالفضل والفضيلة ... وةفاساا فخاراً أّن أول مدرساة 

مو ص 1009 د بنيح في بالدساا و وأن أول ةتاباة والا ة وجادت فاي أ طارساا )اسا ه

6.) 

تعّد اليدرسة االبتدائية أسااس التعلايل فاي العاراق ةياا  اي فاي جيياع أ طاار العاالل و ذّن 

اليدرسة االبتدائية  ة   ي التي تقوم بدور االتصاال باين أ لبياة أفاراد اليجتياع و و اي 

ن تؤثر على روحية اهفراد وتوجيههل و فنجاح التعلايل العاام و أو فقاله التي تتيين من أ

اتو اا  علااى سجاااح اليدرسااة االبتدائيااة أو فقاالها . فهااي تياانح تعليياااً مجاسياااً لياال حاادث 

(. وااا داد عاادد 46مو ص2600عرا ااي بعااد بلو ااه السادسااة ماان عياار  )عبداليجيااد

 7% و  0ك مطردك بيعّدل اتاراوح باين اهطفال الةان الت قون باليدارس االبتدائية زااد

 (. 04مو ص2690% سنوااً )دوترس 

ذّن اليدرسة االبتدائية تي ل في حياك الطفل فترك من أ ل فترات حياته التعلييياة و وربياا 

ةاسح أ ل  ة  الفترات ةلها . فهو ادخلها في فترك من العير تتيي  بخصائ  من النياو 

ي لو   ة  الخصائ  ت ود  بوسائل للتعلّل و وتيهّاد العقلي والجسيي واالسفعالي . وف

له سبل اليعرفة و وتفتح عقله على  فاق من ال ياك أوسع و وت اول أن تجعل من تفيير  

أة ر خصوبة ومن جسيه أة ر اسسجاماً و ومن اسفعاالته أة ر ات اساً و و اي الفتارك التاي 

 (. 2صمو 2671تولع فيها اللبنات اهولى عند الطفل )مجاور

 

 هدف البحث

في ت صيل تالمةك الص   Mappingأثر خراطة اليعلومات  اهدف الب ث ذلى معرفة

 الخامس االبتدائي في مادك  واعد اللغة العربية .

 

 فرضيات البحث

  لت قيه  دف الب ث ولع الباحث الفرليات الصفراة اآلتية : ـ 

( باااين متوساااط 0و 00ال اوجاااد فااارق ذو داللاااة ذحصاااائية عناااد مساااتوى داللاااة ) -2

ت صااايل التالمياااة الاااةان ادرساااون ماااادك  واعاااد اللغاااة العربياااة بخراطاااة اليعلوماااات 

Mapping  ليولااو  جيااع اليااةةر السااالل و وبااين تالميااة اليجيوعااة الضااابطة الااةان

 ادرسون مادك القواعد بالطراقة االعتياداة .
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( باااين متوساااط 0و 00ال اوجاااد فااارق ذو داللاااة ذحصاااائية عناااد مساااتوى داللاااة ) -1

ت صيل تلييةات اليجيوعة التجرابية اللواتي ادرسن مادك  واعد اللغة العربية بخراطاة 

ليولاااو  جياااع الياااةةر الساااالل و وباااين تليياااةات اليجيوعاااة  Mappingاليعلوماااات 

 عتياداة .الضابطة اللواتي ادرسن مادك القواعد بالطراقة اال

( باااين متوساااط 0و 00ال اوجاااد فااارق ذو داللاااة ذحصاااائية عناااد مساااتوى داللاااة ) -3

ت صاايل تالميااة وتلييااةات اليجيااوعتين التجاارابيتين الااةان ادرسااون مااادك  واعااد اللغااة 

 ليولو  جيع اليةةر السالل . Mappingالعربية بخراطة اليعلومات 

 

 حدود البحث

 ات دد الب ث ال الي بـ : 

الياادارس االبتدائيااة فااي بعقوبااة ـ  راااة الهوااادر فيهيااا الصاا  الخااامس تالمااةك  .2

 االبتدائي اتيون من شعبتين أو أة ر .

 . 1027ـ  1029الفصل الدراسي اهول من العام الدراسي  .1

 .م1020 واعد اللغة العربية لسنة  مولو  جيع اليةةر السالل من ةتاي .4

 

 تحديد المصطلحات

 األثر 

 اـ ( : ) اهثار بقياة القاي  والجياع  ثاار وأُثاور و 722منظور ) ت  أ . لغةً : عرفه ابن

وخرجااح فااي ذثاار  وفااي أثاار  أي بعااد  و واهثاار بالت رااا، : مااا بقااي ماان رساال القااي  

و  1000ابن منظور و أثّر في القي  : ترك فيه أثراً )والتأثير ذبقا  اهثر في القي  و و

 (. 0و ص  4ج

خلاا  ماان شااي  مااا اااؤدي ذلااى تغيياارات ) سعيااة ي. اصااطالحاً : عالمااة أو رساال مت

 ( .9و ص :  1002و خرون و 

ت. التعرا  انجرائي : بقا  ماا تعلياه التالماةك مان  واعاد اللغاة العربياة وتوهيفاه فاي 

 النطه الفصيح واليتابة الص ي ة .

 خريطة المعلومات

الرئيسااة أو شاايل اتضااين اهفيااار  وساايلة لتنظاايل الي تااوى التعلييااي وتعلييااه و . أ

)أباااو رااااا   للياااادك التعلييياااة و واهفياااار ال اسوااااة التاااي تااادعل تعلّااال اهفياااار الرئيساااة

 (. 97مو ص1006و خرون

التعرا  انجرائي : وسيلة تعلييياة اانظل فيهاا م تاوى الياادك التعليياي مان اهفياار  . ي

عات الرئيسة وال اسواة بهدف ت قيه الت صيل اليتيي  للتالمةك الاةان ادرساون اليولاو

 الن واة بواسطتها. 
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  التحصيل
أ . لغة : حصل : ال اصل من ةل شي  : ما بقي وثبح وذ ب ماا ساوا  )ابان منظاور و 

 (. 190و ص  9و ج 1000

ي . اصطالحا : عرفاح بتعاارا  ة يارك منهاا : )اليعلوماات واليهاارات الييتسابة مان 

م ااااددك( )ساااايارك  باااال اليتعليااااين ةنتيجااااة لدراسااااة مولااااو  و أو وحاااادك دراسااااية 

 ( .01و ص1007والعدالي

ت. التعرا  انجرائي : الدرجات التي ا صل عليها تالمةك الصا  الخاامس االبتادائي 

 في مادك  واعد اللغة العربية .

 

 الفصل الثاني

 دراسات سابقة
اتضااين  ااةا الفصاال عرلاااً لدراسااات سااابقة ذات عال ااة بيولااو  الب ااث التااي اطلااع 

فاادك منهاا فاي جواساب ة يارك )منهجياة الب اث ـ اهداك ـ الوساائل عليها الباحث بقصاد ان

انحصائية ـ اليصادر واليراجع ـ ةيفية تفسير النتائج( و وتناول الباحث دراسات سابقة 

تناولح طرائه تدراس  واعاد اللغاة العربياة واعتياد علاى  سال منهاا علاى وفاه شاروط 

 النقر بعدد الصف ات .

 م (8991)أوالً : دراسة التكريتي 

رمااح  ااة  الدراسااة تعاارف أثاار تاادراس  واعااد اللغااة العربيااة باسااتعيال الرسااوم  .2

 البياسية في الت صيل واستبقا  اليعلومات وتجنب الخطأ الن وي .

أجراح  ة  الدراساة فاي جيهورااة العاراق ـ بغاداد ـ الياهيياة ـ مدرساة القارا   .1

 الرلي االبتدائية اليختلطة .

تلييةاً وتليياةكً ماوزعين علاى مجيوعاة تجرابياة ومجيوعاة ( 70بلغ حجل العينة ) .4

 لابطة .

ةافاااأت الباح اااة باااين أفاااراد اليجياااوعتين فاااي العيااار ال مناااي وت صااايل الوالااادان  .1

 واليعلومات السابقة .

 اعتيدت الباح ة الينهج التجرابي . .0

اسااتعيلح الباح ااة الوسااائل انحصااائية اآلتيااة )االختبااار التااائي ومعاماال االرتباااط  .9

 رسن ومربع ةاي( .بي

 أعدت الباح ة اختباراً ت صيلياً اتيي  بصد ه وثباته . .7

بعد تطبيه االختباار البعادي وذعاادك االختباار بعاد ثالثاة أساابيع مان تاارام ذجارا   .7

 االختبار البعدي تفوق اليجيوعة التجرابية على اليجيوعة الضابطة .
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 م( 7112ثانياً : دراسة العزاوي )

تعاارف أثاار تلااوان اليفااا يل الن واااة فااي ت صاايل  واعااد اللغااة رمااح  ااة  الدراسااة  .2

 العربية واالحتفاه به لدى تالمية الص  الخامس االبتدائي.

أجراااح  ااة  الدراسااة فااي جيهوراااة العااراق ـ داااالى ـ جدااادك القااط ـ مدرسااة  .1

 منصوراة القط االبتدائية للبنين.

 ية ومجيوعة لابطة .( تلييةاً موزعين على مجيوعة تجراب79بلغ حجل العينة ) .4

ةافأ الباحث بين أفراد اليجيوعتين في العير ال مني وت صايل الوالادان ودرجاات  .1

 اللغة العربية في العام السابه .

 اعتيد الباحث الينهج التجرابي . .0

اسااتعيل الباحااث الوسااائل انحصااائية اآلتيااة )االختبااار التااائي ومعاماال االرتباااط  .9

 بيرسن ومربع ةاي ( .

 اختباراً ت صيلياً اتيي  بصد ه وثباته . أعد الباحث .7

بعد تطبيه االختبار فاي الت صايل واالحتفااه باه تفاوق اليجيوعاة التجرابياة علاى  .7

 اليجيوعة الضابطة .

 

 م(7181ثالثاً : دراسة الخفاجي )

رمااح  ااة  الدراسااة تعاارف أثاار الجااداول واللوحااات اليلوسااة فااي ت صاايل تالميااة  .2

 مادك القواعد واالحتفاه به.الص  الخامس االبتدائي في 

أجراح  ة  الدراسة في جيهوراة العراق ـ داالى ـ جدادك القط ـ مدرساتي اه االم  .1

 وال سنى االبتدائيتين للبنين.

( تليياةاً مااوزعين علااى مجياوعتين تجاارابيتين ماان مدرسااة 220بلاغ حجاال العينااة ) .4

ساة ال سانى شاعبة ـ ( تلييةاً ليل شعبة و ومجيوعاة لاابطة مان مدر47اه الم بوا ع )

 ( تلييةاً.46ي ـ بوا ع ) 

 ةافأ الباحث بين أفراد اليجيوعتين في العير ال مني وت صيل الوالدان. .1

 اعتيد الباحث الينهج التجرابي . .0

اسااتعيل الباحااث الوسااائل انحصااائية اآلتيااة ) االختبااار التااائي ومعاماال االرتباااط  .9

 .بيرسن و ومربع ةاي و وسبيرمان براون و وتوةي( 

 أعد الباحث اختباراً ت صيلياً اتيي  بصد ه وثباته . .7

بعااد تطبيااه االختبااار فااي الت صاايل واالحتفاااه بااه تفااوق اليجيااوعتين التجاارابيتين  .7

على اليجيوعة الضابطة و وتفوق مجيوعة اللوحاات اليلوساة التجرابياة علاى مجيوعاة 

 الجداول التجرابية في الت صيل .
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 الدراسة الحالية:موازنة الدراسات السابقة مع 

الدراسااات السااابقة التااي ذةاارت  سفاااً اعتياادت الياانهج التجرابااي وةااةل، الدراسااة  .2

 ال الية .

ليولاو  جياع  Mappingرمح الدراسة ال الية معرفة أثار خراطاة اليعلوماات  .1

اليةةر السالل في ت صيل تالمةك الص  الخامس االبتدائي في مادك  واعد اللغة العربياة 

م ( رمااح تعاارف أثاار تاادراس  واعااد اللغااة العربيااة 2667التيراتااي و أمااا دراسااة ) 

باستعيال الرسوم البياسياة فاي الت صايل واساتبقا  اليعلوماات وتجناب الخطاأ الن اوي و 

م ( رمااح تعاارف أثاار تلااوان اليفااا يل الن واااة فااي ت صاايل 1001ودراسااة ) العاا اوي 

س االبتاادائيو ودراسااة  واعااد اللغااة العربيااة واالحتفاااه بااه لاادى تالميااة الصاا  الخااام

م ( رمح تعارف أثار الجاداول واللوحاات اليلوساة فاي ت صايل تالمياة 1020)الخفاجي 

 الص  الخامس االبتدائي في مادك القواعد واالحتفاه به.

( تلييااٍة 204تباااان حجاال العينااة والدراسااة ال اليااة ذذ بلغااح عينااة الدراسااة ال اليااة ) .4

( تلييااةاً و 79ةاً وتلييااةكً و ودراسااة العاا اوي )( تليياا70وتلييااةٍك أمااا دراسااة التيراتااي )

 ( تلييةاً .220ودراسة الخفاجي)

 الدراسات السابقة اليعتيدك وال الية اتبعح الينهج التجرابي . .1

 الدراسات السابقة اليعتيدك وال الية اعتيدت التصييل التجرابي اليناسب . .0

 والضابطة .درس الباح ون أسفسهل أفراد اليجيوعات التجرابية  .9

دراسااة التيراتاااي طبقاااح علااى اليااادارس االبتدائياااة اليختلطااة ودراساااة العااا اوي  .7

والخفاااجي علااى الياادارس االبتدائيااة للبنااين والدراسااة ال اليااة علااى الياادارس االبتدائيااة 

 للبنين والبنات .

اعتيدت الدراسات السابقة اليعتيدك والدراسة ال الية الوسائل انحصاائية اليناسابة  .7

 االختبار التائي ومربع ةاي ومعامل ارتباط بيرسن ( . م ل )

الدراسات السابقة التي اعتيدت اساتيرت فصاالً دراساياً ةاامالً و والدراساة ال الياة  .6

 بعضاً من الفصل الدراسي العتياد ا مولوعاً واحداً .

أعااد الباااح ون فااي الدراسااات السااابقة اليعتياادك اختباااراً ت صاايلياً وةااةل، الدراسااة   .20

 لية .ال ا

تفوق أفراد اليجيوعة التجرابياة علاى اليجيوعاة الضاابطة فاي الدراساات الساابقة  .22

 اليعتيدك والدراسة ال الية .

دراسة التيراتي من الدراسات السابقة اليعتيدك طبقح فاي بغاداد والدراساة ال الياة  .21

 ودراسة الع اوي والخفاجي من الدراسات السابقة اليعتيدك طبقح في داالى. 
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 ل الثالثالفص

 منهجية البحث واجراءاته

 أوالً : منهج البحث 

اتبع الباحث الينهج التجرابي في ذجارا  دراساته   هساه اليانهج اليناساب لت قياه  ادف 

الب ااث و وهسااه مبنااي عاال اهساالوي العليااي ذذ اباادأ بيقاايلة تواجااه الب ااث تتطلااب منااه 

را  التجااري العليياة تعرف أسبابها والظاروف التاي أدت ذليهاا و وذلا، عان طرااه ذجا

 ( .119و ص2660)حنا وحسين

 

 ثانياً : التصميم التجريبي 

اعد اختيار التصييل التجرابي أولى الخطوات التي تقاع علاى عااته الباحاث عناد ذجارا  

تجربااة علييااة و ذذ أن سااالمة التصااييل وصاا ته  يااا : الضاايان اهساااس للوصااول ذلااى 

 ( .06و ص2662ستائج سليية ود يقة ) ال وبعي والغنام

واعني التصييل التجرابي ولاع  ييال أسااس التجرباة و وتخطايط الظاروف والعوامال 

حنااااا بطاااارق معينااااة و ومالحظااااة مااااا ا اااادث ) الي يطااااة بالظااااا رك التااااي تدرسااااها

( و ولااه أ ييااة ةبياارك اضااين للباحااث الهيياال السااليل اليناسااب 109و ص2660وحسااين

 الةي اوصل ذلى ستائج ايين االعتياد عليها .

لةل، اعتيد الباحث تصييياً تجرابياً ذا لبط ج ئاي مالئال لظاروف الب اث فجاا  علاى 

 الن و اآلتي : ـ

اليتغير  اليتغير اليستقل اليجيوعات

 التابع

استعيال خراطة اليعلومات  التجرابية اهولى

Mapping  ليولو  جيع اليةةر

 السالل

 

 الت صيل

 
 التجرابية ال اسية

 ـــــ الضابطة اهولى

 الضابطة ال اسية

 

 ثالثاً : مجتمع البحث

ذن ت داد مجتياع الب اث أمار لاروري ومهال فاي الب اوث التربوااة   هساه اسااعد فاي 

( لاةل، 10و ص2671اختيار عينة الب ث على وفه اهسلوي العليي اهم ال )أباو شابل

االبتدائيااة فااي تيااون مجتيااع الب ااث ماان تالمااةك الصاا  الخااامس االبتاادائي للياادارس 

 .1027ــ  1029م افظة داالى ـ  ضا  بعقوبة ـ للعام الدراسي 
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 عينة البحث

اختار الباحث  صدااً مدرسة الهوادر االبتدائية للبنين و ومدرسة الهباة االبتدائياة للبناات 

الوا عتين في  راة الهوادر لقربهيا من سين الباحث و ولطبيعة دوام اليدرستين الةي ال 

مع دوام الباحث و فيان دوام مدرسة الهوادر االبتدائية للبنين )اهحاد واالثناين  اتعارو

صباحاً( و ومدرسة الهباة االبتدائياة للبناات )ال الثاا  واهربعاا  والخيايس صاباحاً( و ذذ 

ةااان سصاايب التجربااة اااوم اهحااد ليدرسااة الهوااادر و واهربعااا  ليدرسااة الهبااة ماان ةاال 

بالتدراس زار الباحاث اليدرساتين اليختاارتين ومعاه ةتااي تساهيل و و بل البد  أسبو  

اليهيااة الصااادر ماان اليداراااة العامااة للتربيااة فااي م افظااة داااالى لتسااهيل مهيتااه فيهااا 

و  1027 1029( و ووجد مدرسة الهوادر تضل ثالث شعب للعاام الدراساي 1)اليل ه 

در للبناااين لتي ااال وبطراقاااة السااا ب العقاااوائي اختيااارت شاااعبة )أ( مااان مدرساااة الهواااا

خراطااة اليجيوعااة التجرابيااة اهولااى التااي ساايتعرو تالميااة ا ذلااى اليتغياار اليسااتقل )

( عند تدراس مولو  جيع اليةةر السالل و وم لاح شاعبة )ي( Mappingاليعلومات 

ماان مدرسااة الهبااة للبنااات اليجيوعااة التجرابيااة ال اسيااة سااتتعرو تلييااةاتها ذلااى سفااس 

ح القااعبة )ي( ماان مدرسااة الهوااادر للبنااين و والقااعبة )أ( ماان اليتغياار اليسااتقل و وم لاا

مدرسة الهبة للبنات اليجيوعتين الضابطتين التي سيدرس التالمةك فيها سفس اليولو  

و و ااد بلااغ عاادد التالمااةك فااي اليجيااوعتين التجرابااة دون التعاارو لليتغياار اليسااتقل 

( تليياااةكً 11تليياااةاً و ) (17( تليياااٍة وتليياااةٍك بوا اااع )204واليجياااوعتين الضاااابطة )

 ( تلييةكً لليجيوعتين الضابطتين.11( تلييةاً و )17لليجيوعتين التجرابيتين و)

 

 رابعاً : تكافؤ مجموعات البحث
ااارى الباحااث أن التيااافؤ بااين مجيوعااات الب ااث حاصاال ذاجابياااً لتياثاال العياار والسااين 

 )البيئة( و فضالً عن تقاري مستوى الةةا  ليال الجنسين .

 

 خامساً : الخطط التدريسية

الخطااط  ااي سظااام رباااعي ميوساتااه و أو عناصاار   ااي سفسااها ميوسااات و أو عناصاار 

اليو اا  التعلييااي الصاافي و والخطااة الساانواة و وميوسااات خطااة العياال الدرسااية  ااي : 

( و فالخطاة 419مو ص1022اه داف والي توى واهسقطة والتقاوال  )مرعاي وال يلاة

ص  ما اقوم به اليعلل من ذجارا ات وميارساات وأدا ات وماا الدراسية تصور عقلي ا

عيناة لت قياه أ اداف سابه ت دااد ا استخدمه من وسائل وأدوات تعلييية نسجااز مهاام م

( و ذذ أعّد الباحث خطتين تدراسيتين و خطة هفراد 00و ص2666اللقاسي وعبدالجواد)

بطتين علاى وفاه خراطاة اليجيوعتين التجارابيتين و وخطاة هفاراد اليجياوعتين الضاا

( 4ليولو  جيع اليةةر السالل والطراقاة االعتيادااة )اليل اه  Mappingاليعلومات 

 ( .1و وعرلح  اتين الخطتين على سخبة من الخبرا  )اليل ه 
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 طريقة التدريس

الطرائه التدراساية متنوعاة ومتعاددك و فهنااك طرائاه تادراس عاماة وأخارى خاصاة و 

ص بها لهةا على اليدرس أن ا سن اختيار الطراقة اليناسبة في وليل منها أسلوبها الخا

تاااادراس اليااااادك للطلبااااة متااااى اااااأمن العنااااا  واضااااين لنفسااااه النجاااااح فااااي مهيتااااه 

 Mapping( . و ااااد اعتيااااد الباحااااث خراطااااة اليعلومااااات 20و ص2660)اآللوسااااي

فاي ليولو  جيع اليةةر السالل في تدراس اليجيوعة التجرابياة والطراقاة االعتيادااة 

 تدراس اليجيوعة الضابطة .

 

 المادة العلمية

ذن اليادك العليية التي ستدرسها مجيوعتا الب ث على مدى التجربة  ي مولاو  جياع 

اليةةر السالل التي خصصح ليادك القواعد ليتاي  واعاد اللغاة العربياة للصا  الخاامس 

 االبتدائي .

 

 سادساً : أداة البحث

  ًه ااراو الب ااث عرلااه علااى مجيوعااة ماان أعااد الباحااث اختباااراً ت صاايليا

( و واعتياااد اليقيااااس سفساااه علاااى مجيوعاااات الب اااث التجرابياااة 0الخبااارا  ) اليل اااه 

 والضابطة في و ح واحد .

   باشر الباحث بتطبيه التجربة على تالمةك اليجيوعتين التجرابية والضابطة ااوم

 . 1027 2 17و واستهح التجربة اوم   1029 21 27

 

 هداف السلوكيةسابعاً : األ

 ام الباحث بت ليل اليادك الدراساية ذلاى أ اداف تعلييياة و فصاا  خيساة أ اداف تعلييياة 

ايياان ت قيقهااا فااي أثنااا  التجربااة و وللت قااه ماان صااالحية  ااة  اه ااداف  ااام الباحااث 

بعرلها على مجيوعة من الخبرا  واليتخصصين في اللغة العربية وطرائه التادراس 

( اول ان ذل، و ثل صا  الباحث خيسة أ داف سلوةية اعتياداً 1( و )4و واليل قان )

علااى اه ااداف العامااة وم تااوى اليولااو  الااةي ساايدرس فااي التجربااة موزعااة علااى 

اليستواات ال الثة اهولى لليجال اليعرفي في تصني  بلوم ) التةةر و الفهل و التطبيه ( 

 ( .9) اليل ه 
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 ثامناً : الوسائل اإلحصائية

يل الباحث الوسائل انحصائية اآلتية في ذجرا ات ب  ه   هسها تناسب حجل العينة استع

 اليختارك في الب ث ليال اليجيوعتين التجرابية والضابطة . 

 ( 190و ص : 2677االختبار التائي ) البياتي و  .2

)
11

(
2

)1()1(

2121

2

2

21

2

1

21

NNNN

NSNS

XX
t









 

 (170مو ص1001معامل ارتباط بيرسون )السعدي .1

 

    

  





2222 )()( YyNXXN

YXXYN
r

 

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها

اتضين  ةا الفصل عرلاً لنتاائج التجرباة فاي لاو  مقايلة الب اث و دفاه وذجرا اتاه 

 وتفسير النتائج ومنا قتها.

 أوالً: الفرضية األولى

ليساااح  نااااك فاااروق فاااي الت صااايل الدراساااي علاااى وفاااه متغيااار خراطاااة اليعلوماااات 

Mapping  ليولو  جيع اليةةر السالل و ولت قياه  اةا الهادف تال اساتعيال االختباار

التائي لفئتين مستقلتين حيث ةان اليتوساط ال ساابي لت صايل التالمياة بطراقاة خراطاة 

وتباااان مقاادار   17و7ليولااو  جيااع اليااةةر السااالل اساااوي  Mappingاليعلومااات 

 9طراقة الينهج اليدرساي اسااوي فييا بلغ اليتوسط ال سابي لت صيل التالمية ب 74و7

 .( اولح ذل،2والجدول ر ل ) 17و7  وبتباان مقدار

 

 (8جدول رقم )

اليتوسط  الطراقة

 ال سابي

القيية التائية  التباان

 الي سوبة

 القيية الجدولية

 خراطة اليعلومات

Mapping  

 42و1 74و7 17و7

 

 

 67و2

 17و7 9 اليتاي اليدرسي
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و ااي أةباار ماان القييااة  42و1وماان الجاادول اتضااح أن القييااة التائيااة الي سااوبة تساااوي 

ميا اعني أن  نااك فرو ااً  00و0و ومستوى داللة  66التائية الجدولية عند درجة حراة 

ليولااو  جيااع اليااةةر  Mappingذات داللااة ذحصااائية لصااالح خراطااة اليعلومااات 

 السالل .

 ثانياً : الفرضية الثانية

اوجد فرق ذو داللة ذحصائية في ت صايل التالماةك علاى وفاه متغيار الجانس للاةةور ال 

وانساااث ولت قيااه  ااةا الهاادف تاال اسااتعيال االختبااار التااائي لعينتااين مسااتقلتين ذذ ةااان 

فييااا بلااغ  16و9وبتباااان مقاادار   10و7اليتوسااط ال سااابي لت صاايل التالميااة الااةةور 

( 1والجاادول ر اال ) 79و7وبتباااان مقاادار   10و9اليتوسااط ال سااابي لت صاايل انساااث 

 اولح ذل،.

 (7جدول رقم )

اليتوسط  الجنس

 ال سابي

القيية التائية  التباان

 الي سوبة

القيية 

 الجدولية

 72و2 16و9 10و7 الةةور

 

 67و2

 79و7 9و10 انساث

 

و اي أصاغر مان القيياة  72و2من الجادول اتضاح أن القيياة التائياة الي ساوبة تسااوي 

مياا اقاير ذلاى أن ليساح  نااك  00و0وبيساتوى داللاة  00الجدولية عناد درجاة حرااة 

 فروق في الت صيل بين الةةور وانساث .

 

 ثالثاً : تفسير النتائج 

أههرت النتائج تفوق تالمةك اليجيوعتين التجرابيتين على تالماةك اليجيوعاة الضاابطة 

استهاا  مادك التجرباة . و اةا التفاوق  في االختبار الت صيلي البعدي الةي تل ذجاراه  بعاد

 احد أو أة ر من اهسباي اآلتية: اع ا على وفه رأي الباحث ذلى و

ليولاو  جياع الياةةر الساالل تسااعد  Mappingاستعيال خراطاة اليعلوماات  .2

 على جعل اليعلومات منظية ومتسلسلة ميا ادفع التالمةك ذلى تةةر اليعلومات .

ليولااو  جيااع اليااةةر السااالل تسااهل  Mappingاسااتعيال خراطااة اليعلومااات  .1

بت دااد العال اات القائياة باين اهفياار و وت داااد النقااط الباارزك و والتيييا  باين النقاااط و 

 واهفيار الرئيسة و وال اسواة و وةان له اهثر البالغ في استيعاي اليعلومات وفهيها .

فااي تنييااة ليولااو  جيااع اليااةةر السااالل  Mappingتسااهل خراطااة اليعلومااات  .4

موا ب التالمةك وميولهل وذبراز ا. طبقااً للنتاائج التاي جاا ت بهاا اليجيوعاة التجرابياة 

 ليال الجنسين بالقياس ذلى ستائج اليجيوعة الضابطة ليال الجنسين.
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 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 االستنتاجات

 في لو  النتائج و استنتج الباحث : ـ

ذن عااارو مولاااوعات  واعاااد اللغاااة العربياااة مصااا وباً بخراطاااة اليعلوماااات  .4

Mapping .و من اهساليب الييتعة في التعليل والتعلل  

تفاعاال التالمااةك مااع  ااةا اهساالوي   هسااه ا ياار فاايهل عنصاار التقااواه و واالستبااا   .1

 واسهل فهل  واعد اللغة العربية .

 

 التوصيات

 اوصي الباحث في : ـ

و فضااالً عاان اهلااوان   Mappingاسااتعيال خراطااة اليعلومااات التأةيااد علااى  .4

واهشيال والرسوم والصور الي ببة للتالمةك ليا لها من أثر في فهل  واعد اللغة العربية 

 وترسيخها .

فاي الادورات التربوااة التاي تقييهاا   Mappingالتأةيد على خراطة اليعلومات  .1

 أ سام انعداد والتدراب التابعة ليداراات التربية .

 

 المقترحات

 اقترح الباحث القيام بـ : ـ

 دراسة مياثلة للدراسة ال الية في مراحل دراسية أخرى . .4

 دراسة مياثلة للدراسة ال الية في مواد دراسية أخرى . .1

 

 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم

و منقورات دار اليتب العليية و  لسان العريابن منظور و جيال الدان :  .2

 م .1000 ـ ـ 2119مؤسسة م يد علي بيضون و بيروت و 

أصول استراتيجيات التعّلل والتعليل النظراة أبو راا  و خرون و حسين م يد :  .1
 م.1006و دار ال قافة للنقر والتوزاع و عيان و  والتطبيه

و مطبعة  1و ط انحصا  النفسي واالجتياعي والتربويأبو شبل و م يد السيد :  .4

 م .2671الخاسجي و القا رك و 

و دار الوراق للنقر الي دودك  مدارس العراق  بل انسالماس ه و رفائيل بابو:  .1

 م .1009و لندن و 
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ربية توجيهات عامة في طرائه تدراس اللغة العاآللوسي و عبدالجبار عبدهللا :  .0
 م .2666و مطبعة وزارك التربية و بغداد و اليرحلة الدراسية ال اسواة 

و  انحصا  الوصفي واالستداللي في التربية وعلل النفسالبياتي و عبدالجبار :  .9

 م.2677ةلية اآلداي و الجامعة اليستنصراة و بغداد و 

لي  والترجية و مطبعة لجنة التأ 1و ط االمتا  واليؤاسسةالتوحيدي و أبو حيان :  .7

 م .2604والنقر و القا رك و 

و مطبعة  1و ط اليباحث اللغواة في العراق ومقيلة العربيةجواد و مصطفى :  .7

 م .2690  ـ 2470العاسي و بغداد و 

و دار ال يية و  منا ج الب ث العلييحنا وحسين و داود ع ا  ووأسور :  .6

 م .2660اليوصل و 

و دار  1و ط ييل وذستاج الوسائل التعليييةأساسيات تصال يلة و م يد م يود :  .20

 م .1007 ـ ـ 2117اليسيرك للنقر والتوزاع والطباعة و عّيان و 

و دار اليتب العليية و  مراعاك اليخاطب في الن و العربيالخفاجي و بان:  .22

 م.1007بيروت و 

و ترجية سجيب اوس  بدوي و دار  منهج اليدرسة االبتدائيةدوترس  و روبرت :  .21

 م .2690ر العربي للطبع والنقر و القا رك و الفي

و بغداد و  منا ج الب ث في التربيةال وبعي والغنام و عبدالجليل وم يد أحيد :  .24

 م.2672مطبعة العاسي و 

اليبادئ اهساسية لت سين منا ج ذعداد اليعليين في عبداليجيد و حيودي :  .21
 م .2600و مطبعة أسعد و بغداد و العراق 

و دار اليتب العليية و بيروت و  العربية بين السليقة والتقعيد:  ع يان و رااو .20

 م.1021  ــ 2144

الجامعاااة  تبسااايط  واعاااد اللغاااة العربياااة علاااى أساااس جداااادك وفرا اااة و أسااايس :  .29

 م.2606اهمرايية و بيروت و 

و اليؤسسة العربية للدراسات والنقر و  اللغة وال ضاركالسامرائي و ذبرا يل :  .27

 . م2677بيروت و 

و دار اليتب الوطنية و ليبيا و  مبادي  علل انحصا السعدي و سليل ذااي :  .27

 م .1001

: مفا يل ومصطل ات في سيارك والعدالي و سواف أحيد و و عبدالسالم موسى  .26
 ـ ــ 2117لطباعة و عيان و و دار اليسيرك للنقر والتوزاع واالعلوم التربواة 

 .م1007

 و دار القللو بيروت و د.ت. اللغة العربيةفي  ضااا السيد و م يود :  .10
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و  مبادئ العربية في الصرف والن و لتالمةك السنة االبتدائيةالقرتوسي و رشيد :  .12

 اليطبعة الياثولييية و بيروت و د ت .

و  أساليب تدراس اليواد االجتياعيةاللقاسي وعبدالجواد و أحيد حسين وعودك :  .11

 .م 2696ميتبة دار ال قافة و عيان و 

تدراس اللغة العربية باليرحلة االبتدائية أسسه مجاور و م يد صالح الدان :  .14
 م .2671و دار القلل للطباعة والنقر والتوزاع و اليواح و وتطبيقاته 

و  سالمة اللغة العربية ــ اليراحل التي مّرت بهام يد و عبدالع ا  عبدهللا :  .11

 م .2670  ـ 2100منقورات ميتبة الينتدى العربي و العراق و 

و  0و ط طرائه التدراس العامةمرعي وال يلة و توفيه أحيد وم يد م يود :  .10

 م .1022 ـ ــ 2141دار اليسيرك للنقر والتوزاع والطباعة و عيان و 

و مطبعااة لجنااة التااألي  والترجيااة والنقاار و ذحيااا  الن ااو  مصااطفى و ذباارا يل : .19

 م .2647القا رك و 

و دار اليسيرك للنقر  4و ط ات اللغة العربيةمهارمصطفى و عبدهللا علي :  .17

 م .1020 ـ ـ 2140والتوزاع والطباعة و عّيان و 

و دار  1و ط الينجد في اللغة العربية اليعاصركسعية و خرون و أسطوان :  .17

 م .1002اليقرق و بيروت و 

و عااالل اليتااب ال ااداث للنقاار  اللغااة العربيااة وت ااداات العوليااةسهاار و  ااادي :  .16

 م .1020  ــ 2142و عيان و  والتوزاع
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 ( 8ملحق رقم ) 

 Mappingخريطة المعلومات 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على  اسم يدل  

 أكثر من اثنين

وينصب 

وعالمة 

نصبه 

 الياء

يرفع جمع 

ر المذك  

السالم 

 وعالمة
 رفعه الواو

ر  نون  جمع المذك 

السالم مفتوحة 

 دائما  

 ويجر  

وعالمة 

ه الياء جر  

 أيضا  

 األوالد 

 مطيعون  

آلبائهم   

 يصفق

 الجمهور

عبين  ال  ل    

 يحترم

 الشعب

 المخلصين  
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 (7ملحق رقم )

 كتاب تسهيل المهمة
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 ( 3ملحق رقم )

خطة تدريسية أنموذجية لتدريس موضوع جمع المذكر السالم باستعمال خريطة 

 لتالمذة الصف الخامس االبتدائي Mappingالمعلومات 
 

 التارام :                                                       اليوم :         

 الدرس :                                      الص  والقعبة :            

 م  جيع اليةةر السالل

 : األهداف العامة

تدراب التالمةك على فهل جيع اليةةر السالل و وتليس  واعد  لتييينهل من  واعد اللغة 

العربية و ليستطيعوا التعبير السليل عنه عندما اطرح عليهل و وانفادك منه في ترةيب 

امع والقارئ من الفهل الص يح وواليعنى الوالح من الجيل بقيل سليل و وتيين الس

  ير لبس و أو  يوو.

 :الهدف الخاص

مساعدك التالمةك على أن افهيوا جيع اليةةر السالل و وأن اعرفوا ةيفية استعياله في  

 القرا ك واليتابة .

 : األهداف السلوكية

 جعل التالمةك  ادران على أن:

 ل .اعطوا تعرافاً لجيع اليةةر السال .2

 ايي وا جيع اليةةر السالل . .1

 اعطوا أم لة جدادك عن جيع اليةةر السالل . .4

 استعيلوا جيع اليةةر السالل في ال داث واليتابة استعياالً ص ي اً . .1

 الوسائل التعليمية
لجيع اليةةر السالل واالستعاسة باليتاي  Mappingخراطة اليعلومات  .2

 اليدرسي في حل التياران .

 ستعيالها .السبورك وحسن ا .1

 الطباشير اليلون واهبيض . .4

 :خطوات الدرس 

 ( د ائه 0)  التمهيد .2

ي نى وذعرابه في الدرس أمهد للدرس بتوجيه أسئلة متنوعة للتالمةك عن االسل ال

 .السابه

 د يقة (  10)  العرض ،والربط ، والموازنة.  4. و  1
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اليعلقة أمامهل وأ ول :  Mappingأدعو التالمةك أن انظروا ذلى خراطة اليعلومات 

)علينا أن سالح  أن جيع اليةةر السالل  و اسل ادل على أة ر من اثنين و  وأن سوسه  

 تيون مفتوحةً دائياً( .

اسظروا ذلى اللوحة اليعلّقة أماميل مركً أخرى والحظوا أّن جيع اليةةر السالل ارفع 

و و نا سالح  أن اليا   وعالمة رفعه الواو وانصب واجر وعالمة سصبه وجر  اليا 

تقترك في سصبه وجر  و  ولتوليح ذل، أة ر أذةر بعض اهم لة فأ ول :     )اهوالد 

مطيعون آلبائهل و وا ترم القعب اليخلصين و واصفه الجيهور لالعبين( وأ ري 

اليعنى أة ر بةةر أم لة أخرى من وا عهل و أو  ميا ا بوسه من  وااات ةي ال الالعبين 

بصور أخرى تتوافه مع ال االت انعرابية لجيع اليةةر السالل . ثل أدعو أحد  اليالي

التالمةك لتنفية أم لة عيلية في ذاضاح جيع اليةةر السالل فأطلب منه أن ايتب ةلية 

مهندس م الً واضعها في جيلة مفيدك م ل )جا  اليهندس( و وأو فه جاسباً ةي ارى 

ع اليهندس ليصبح )مهندسون( وتيون الجيلة زماله  ما ةتب و وأطلب منه أن اجي

اليفيدك )جا  اليهندسون( وأسأل التالمةك ماذا فعل ؟ الجواي : جيع ةلية اليهندس 

وأصب ح )اليهندسون( . ماذا سسيي  ةا االسل ؟ جيع مةةر سالياً )أص ح اهجوبة 

 الخاطئة( و و ل  و مرفو  و أم منصوي و أم مجرور ؟ الجواي : مرفو  )أص ح

اهجوبة الخاطئة( . وأسأل مرك أخرى ةي  عرفنا أن جيع اليةةر السالل )اليهندسون( 

مرفو  ؟ الجواي : هن جيع اليةةر السالل ارفع بالواو )أص ح اهجوبة الخاطئة( و ثل 

أطلب منه أن اجلس و وأدعو  خر لييسح السبورك وايتب جيلة  مفيدك م ل )ا ب الناس 

ةك ماذا حصل من تغير على ةلية )اليهندسون( السابقة ؟  اليهندسين( وأسأل التالم

الجواي : مهندسون ةاسح مرفوعة بالواو و و)مهندسين( منصوبه باليا . ولياذا استبدلنا 

اليا  بالواو ؟ هن )اليهندسون( جيع مةةر سالل منصوي وعالمة سصبه اليا  )أص ح 

لييتب بدل ا ب الناس )سليح  اهجوبة الخاطئة( و ثل أطلب منه الجلوس و وأدعو  خر

على( لتصبح الجيلة )سليح على اليهندسين( وأسال التالمةك  ائالً :  ل تغيرت ةلية 

اليهندسين التي سبقها حرف الجر )على( ؟ الجواي : ال و ثل أسألهل لياذا ؟ الجواي : 

هن جيع اليةةر السالل انصب واجر باليا  )أص ح اهجوبة الخاطئة(  و ثل أدعو 

 زميلهل العودك ذلى مياسه والجلوس فيه.

 د ائه ( 0)  استنتاج القاعدة.  1

أستنتج القاعدك عن طراه ذشراك التالمةك في ذل، و وبانشارك لها ةيا  و موّلح في 

 اليعلقة أمامهل و وعلى الن و اآلتي :  Mappingخراطة اليعلومات 

تيون مفتوحة دائياً و وارفع  جيع اليةةر السالل اسل ادل على أة ر من اثنين وسوسه

 بالواو و وانصب واجر باليا  .

 د ائه ( 20)  التطبيق.  0

   ما مسييات اهسيا  اآلتية ؟  2س
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 اليعليون و الالعبون و ال دادانو اليقاتلين 

 أحد التالمةك : اليعليون و جيع مةةر سالل .

 أحد التالمةك : الالعبون و جيع مةةر سالل .

 ال دادان و جيع مةةر سالل .أحد التالمةك: 

 أحد التالمةك: اليقاتلين : جيع مةةر سالل .

   مي  جيع اليةةر السالل في الجيل اآلتية : 1س

 . العب الالعبون في الساحة 

 . ا ب التالمية اليعليين 

 . سليح على الفالحين 

 جيع اليةةر السالل الجيلة ت

 الالعبون العب الالعبون في الساحة 2

 اليعليين التالمية اليعليينا ب  1

 الفالحين سليح على الفالحين 4

 

(  90يران الي لول في اليتاي الصف ة )اآلن أطلب من التالمةك أن انظروا ذلى الت

وأ رأ منطوق السؤال : استخرج جيع اليةةر السالل من الجيل اآلتية واذةر مفرد  و ثل 

 بين مو عه وعالمة ذعرابه :

 باليولد  النبوي القرا  .احتفل اليواطنونع  .2

 أمسى الفائ ونع فرحينع . .1

 ارلى هللا عن الي سنينع . .4

 ذنَّ التالمية منتبهونع . .1

 ا بُّ اليعلّل اليجتهدانع . .0

وأطلب من أحد التالمةك أن اقرأ وأسبه ذلى تغير جيع اليةةر السالل و ومو عه و وعالمة  

عدد من التالمةك في  را ك ذعرابه ةيا مولح في التيران الي لول . وأشرك أةبر 

 ال ل و ومن ثل أساعد التالمية على حل التيران اهول وال اسي وال الث في اليتاي .

: أعين التيران الرابع والخامس والسادس والسابع ل له في دفتر  الواجب البيتي

 القواعد عند الرجو  ذلى البيح .    
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اليةةر السالل بالطراقة االعتياداة خطة تدراسية أسيوذجية لتدراس مولو  جيع 

 لتالمةك الص  الخامس االبتدائي

 

 التارام :        اليوم :                                             

 الص  والقعبة :                                        الدرس :

 م  جيع اليةةر السالل

 : األهداف العامة

ل جيع اليةةر السالل و وتليس  واعد  لتييينهل من  واعد اللغة تدراب التالمةك على فه

العربية و ليستطيعوا التعبير السليل عنه عندما اطرح عليهل و وانفادك منه في ترةيب 

الجيل بقيل سليل و وتيين السامع والقارئ من الفهل الص يح و واليعنى الوالح من 

  ير لبس و أو  يوو.

 الهدف الخاص:

مساعدك التالمةك على أن افهيوا جيع اليةةر السالل و وأن اعرفوا ةيفية استعياله في  

 القرا ك واليتابة .

 األهداف السلوكية :

 جعل التالمةك  ادران على أن :

 اعطوا تعرافاً لجيع اليةةر السالل . .2

 ايي وا جيع اليةةر السالل . .1

 . اعطوا أم لة جدادك عن جيع اليةةر السالل .4

 استعيلوا جيع اليةةر السالل في ال داث واليتابة استعياالً ص ي اً . .1

 الوسائل التعليمية :

 اليتاي اليدرسي . .2

 السبورك وحسن استعيالها . .1

 الطباشير اليلون واهبيض . .4

 :خطوات الدرس 

 ( د ائه 0)  التمهيد .1

الي نى وذعرابه في الدرس  أمهد للدرس بتوجيه أسئلة متنوعة للتالمةك عن االسل

 .السابه

 د يقة (  10)  العرض ،والربط ، والموازنة.  4. و  1

أدعو التالمةك أن انظروا ذلى اليتاي اليدرسي وأ ول : )علينا أن سالح  أن جيع 

 اليةةر السالل  و اسل ادل على أة ر من اثنين و  وأن سوسه  تيون مفتوحةً دائياً( .

كً أخرى والحظوا أّن جيع اليةةر السالل ارفع وعالمة رفعه اسظروا ذلى اليتاي مر

الواو وانصب واجر وعالمة سصبه وجر  اليا  و و نا سالح  أن اليا  تقترك في 
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سصبه وجر  و  ولتوليح ذل، أة ر أذةر بعض اهم لة فأ ول : )اهوالد مطيعون 

 ري اليعنى أة ر آلبائهل و وا ترم القعب اليخلصين و واصفه الجيهور لالعبين( وأ

بةةر أم لة أخرى من وا عهل و أو ميا ا بوسه من  وااات ةي ال الالعبين اليالي 

بصور أخرى تتوافه مع ال االت انعرابية لجيع اليةةر السالل . ثل أدعو أحد التالمةك 

لتنفية أم لة عيلية في ذاضاح جيع اليةةر السالل فأطلب منه أن ايتب ةلية مهندس م الً 

ا في جيلة مفيدك م ل )جا  اليهندس( و وأو فه جاسباً ةي ارى زماله  ما ةتب و واضعه

وأطلب منه أن اجيع اليهندس ليصبح )مهندسون( وتيون الجيلة اليفيدك )جا  

اليهندسون( وأسأل التالمةك ماذا فعل ؟ الجواي : جيع ةلية اليهندس وأصب ح 

سالياً )أص ح اهجوبة الخاطئة( و )اليهندسون( . ماذا سسيي  ةا االسل ؟ جيع مةةر 

و ل  و مرفو  و أو منصوي و أو مجرور ؟ الجواي : مرفو  )أص ح اهجوبة 

الخاطئة( . وأسأل مرك أخرى ةي  عرفنا أن جيع اليةةر السالل )اليهندسون( مرفو  

؟ الجواي : هن جيع اليةةر السالل ارفع بالواو )أص ح اهجوبة الخاطئة( و ثل أطلب 

ن اجلس و وأدعو  خر لييسح السبورك وايتب جيلة  مفيدك م ل )ا ب الناس منه أ

اليهندسين( وأسأل التالمةك ماذا حصل من تغير على ةلية )اليهندسون( السابقة ؟  

الجواي : مهندسون ةاسح مرفوعة بالواو و و)مهندسين( منصوبه باليا . ولياذا استبدلنا 

مةةر سالل منصوي وعالمة سصبه اليا  )أص ح اليا  بالواو ؟ هن )اليهندسون( جيع 

اهجوبة الخاطئة( و ثل أطلب منه الجلوس و وأدعو  خر لييتب بدل ا ب الناس)سليح 

على( لتصبح الجيلة)سليح على اليهندسين( وأسال التالمةك  ائالً :  ل تغيرت ةلية 

ذا ؟ الجواي : )اليهندسين( التي سبقها حرف الجر )على(؟ الجواي : الو ثل أسألهل ليا

هن جيع اليةةر السالل انصب واجر باليا )أص ح اهجوبة الخاطئة(و ثل أدعو زميلهل 

 ذلى العودك ذلى مياسه والجلوس فيه.

 د ائه ( 0)  استنتاج القاعدة.  1

أستنتج القاعدك عن طراه ذشراك التالمةك في ذل، و وبانشارك لها ةيا  و موّلح في 

 تي : اليتاي و وعلى الن و اآل

جيع اليةةر السالل اسل ادل على أة ر من اثنين وسوسه تيون مفتوحة دائياً و وارفع 

 بالواو و وانصب واجر باليا  .

 د ائه ( 20)  التطبيق.  0

   ما مسييات اهسيا  اآلتية ؟  2س

 اليعليون و الالعبون و ال دادانو اليقاتلين 

 أحد التالمةك : اليعليون و جيع مةةر سالل .

 أحد التالمةك: الالعبون و جيع مةةر سالل .

 أحد التالمةك: ال دادان و جيع مةةر سالل .

 أحد التالمةك: اليقاتلين : جيع مةةر سالل .
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   مي  جيع اليةةر السالل في الجيل اآلتية : 1س

 . العب الالعبون في الساحة 

 . ا ب التالمية اليعليين 

 . سليح على الفالحين 

 اليةةر الساللجيع  الجيلة ت

 الالعبون العب الالعبون في الساحة 2

 اليعليين ا ب التالمية اليعليين 1

 الفالحين سليح على الفالحين 4

 

( 90اآلن أطلب من التالمةك أن انظروا ذلى التيران الي لول في اليتاي الصف ة  )

واذةر مفرد  و ثل وأ رأ منطوق السؤال : استخرج جيع اليةةر السالل من الجيل اآلتية 

 بين مو عه وعالمة ذعرابه :

 احتفل اليواطنونع باليولد  النبوي القرا  . .9

 أمسى الفائ ونع فرحينع . .7

 ارلى هللا عن الي سنينع . .7

 ذنَّ التالمية منتبهونع . .6

 ا بُّ اليعلّل اليجتهدانع . .20

ومو عه و وأطلب من أحد التالمةك  أن اقرأ وأسبه ذلى تغير جيع اليةةر السالل و 

وعالمة  ذعرابه ةيا مولح في التيران الي لول . وأشرك أةبر عدد من التالمةك في 

 را ك ال ل و ومن ثل أساعد التالمية على حل التيران اهول وال اسي وال الث في 

 .ليتايا

: أعين التيران الرابع والخامس والسادس والسابع ل له في دفتر  الواجب البيتي

 القواعد عند الرجو  ذلى البيح .
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 (2ملحق )

 أسيا  الخبرا  حسب اللقب العليي وال روف الهجائية 

األهداف  التخص  ميان العيل االسل ت

 السلوكية

الخطة 

 التدريسية

االختبار 

 التحصيلي

أ. د بقرى عناد  2

 التيييية

جامعاااااة دااااااالى   

ةليااااااااة التربيااااااااة 

 اهساسية

علل النفس 

 العام

*  * 

أ.د عادل  1

عبدالرحين 

 الع ي

جامعاااااة دااااااالى   

ةليااااااااة التربيااااااااة 

 اهساسية

ط.ت .اللغة 

 العربية

* * * 

أ.د م نى علوان  4

 الجقعيي

ط.ت .اللغة  أستاذ متيرس

 العربية

* * * 

أ.م.د اخالص  1

 علي حسين

جامعاااااة دااااااالى   

ةليااااااااة التربيااااااااة 

 اهساسية

علل النفس 

 التربوي

*  * 

أ.م.د فالل جاسل  0

 العنبيي

 

= 

 *  * فلسفة تربية

أ.م.د ميي سومان  9

 مظلوم الدلييي

جامعة داالى   

ةلية التربية 

 للعلوم  انسساسية

 * *  س و

حييد  أ.م.د  يفا  7

 حسن الدراجي

جامعاااااة دااااااالى   

ةليااااااااة التربيااااااااة 

 اهساسية

.اللغة ط.ت 

 العربية

* * * 
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 (5ملحق رقم )

 جامعة داالى                                                     

 رئاسة الجامعة      

 

 اليولو    صالحية اختبار ت صيلي

 

 اهستاذ الفالل .............................................. الي ترم

 ت ية زاةية

لموضووع  Mappingأثر خريطة المعلومات الباحث ذجرا  دراسة موسومة بـ )اروم 

جمع المذكر السالم في تحصيل تالمذة الصف الخامس االبتدائي في مادة قواعود اللةوة 

( واالسااتباسة التااي بااين ااادا، تضاال عاادداً ماان الفقاارات االختباراااة التااي أعااد ا العربيووة

الياادك الدراساية ليولاو  جياع الياةةر الباحث في لو  اه داف التي اسعى م تاوى 

السالل الةي سيدرس في التجربة ذلاى ت قيقهاا و ولياوسيل مان ذوي الخبارك والدراااة فاي 

مجال طرائه التدراس والعلوم التربواة والنفساية و ارجاى ذبادا  مالحظااتيل الصا ي ة 

ل اليناسب و رائيل السدادك في صالحية  ة  الفقرات و أو عدم صالحيتها وذجرا  التعدا

 و وذلافة ما تروسه مناسباً.

 وليل فائه القير واالمتنان

 

 

 

 

 

 

 الباحث                                                                      
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 االختبار الت صيلي البعدي بصيغته اهولية

 ير  صالح السؤال ت

 صالح

ا تاج 

ذلى 

 تعدال

 التعدال

اليااةةر السااالل ماان الجياال اسااتخرج جيااع  2

 اآلتية و واذةر مفرد  .

 اليجتهدون ساج ون . .2

 اخل  اليعليون في عيلهل. .1

 ا ترم الناس اليبدعين . .4

أثناااااى اليااااادار علاااااى النااااااج ين  .1

 اليتفو ين 

اشااااتهر ميتقاااافون ة ياااارون فااااي  .0

 ال ضارك العربية.

    

اجيااع اليليااات اآلتيااة جيعاااً مااةةراً سااالياً  1

والجار فاي جيال  في حالة الرفع والنصاب

 مفيدك:

 الصابر ـ الينالل ـ م يد ـ الصادق ـ 

    

امااال الفرا اااات بجياااٍع ماااةةٍر ساااالٍل فاااي  4

 الجيل اآلتية :

 ا ر  ........ أرلهل. .2

 ذّن العرا يين ........... لوطنهل. .1

 سليح على ......... . .4

 ا ترم التالمية ........ .1

    

 أعري ما ت ته خط في الجيل اآلتية : 1

 مؤمنون بال راة . العرا يون .2

الجاااااوائ  علاااااى  اليعلياااااونوز   .1

   اليتفو ين

 مت ابون . اليؤمنينذّن  .4
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 ( 6ملحق )

 صالحية أ داف سلوةية

 

الهدف السلوةي جعل التليية  ت

  ادراً على أن 

 ير  صالح اليستوى

 صالح

 التعدال

    تةةر اةةر جيع اليةةر السالل 2

    فهل الساللايي  جيع اليةةر  1

    فهل ا دد عالمة جيع اليةةر السالل 4

    تطبيه اعطي م االً لجيع اليةةر السالل 1

    تطبيه اعري جيع اليةةر السالل 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


