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ات النحو�ة و�قاء أثر  أثر استخدام اس! اتيجية خرائط املفا�يم �� تنمية امل�ا
َ َّ

ِ
ْ ر

يالتعلم لدى طالبات الصف الثالث الثانو
ُّ َ  

ة ع;� معدي آل �تيلة   1ة، �يفاء عواد نزال ا?<وامد1رنو

Dس ـــــاFG وطــــــــر التــــــــد رتخـــــــصص املنـــ ــــــة " ق ــــة نجــــــــران، اململكــــــــة العر�يــ Oليــــــــة ال! بيـــــــة، جامعــــ
  .السعودية

 norah.alhetelah@gmail.com: البر�د االلكتروني لل�احث الرئ�س1
  :املSTص

ات النحو	ـة و�قــاء  اسـة إ)ــ' معرفـة أثـر اســ �اتيجية خـرائط املفـا�يم �ـ� تنميــة امل�ـا َّ�ـدفت �ـذه الد
ِ

ْ ر ر
َ

أثر التعل
ُّ ُوجـر اسـتخدام املـنFG شـبھ التجر	CـB القـائم ع@ـ' . يم لدى طالبات الصف الثالـث الثـانوََ ى

طالبــــة مــــثلن ) 33(طالبــــة، مــــWXن ) 64(عينـــة عــــشوائية مــــن طالبــــات املرحلــــة الثانو	ــــة، بلـــغ عــــدد�ن 
ّ

\ـــس�ن باســـتخدام اســـ �اتيجية خـــرائط املفـــا�يم، و طالبـــة مـــثلن ) 31(را_^موعـــة التجر	[يـــة وتـــم تد
ّ

\س�ن بالطر	قة املعتادةا_^م اسة والBd . روعة الضابطة وتم تد رو�ناء ع@' ذلك تم إعداد أدوات الد
ات النحو	ــة، وتوصـــلت : تمثلــت �ــ� ات النحو	ـــة، واختبــار تحــصي@� لقيـــاس تنميــة امل�ـــا َّقائمـــة للم�ــا َّ

ِ ِ
ْ رْ ر

اسـة إ)ـ' مجموعـة مـن النتـائج، وkـ� ق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستو : رالد ىوجـود فـر ) α ≤0 ،05(و
جــــات طالبــــات ا_^موعــــة التجر	[يــــة �ــــ� القياســــtن  َبــــtن متوســــطي د ْالقب@ــــ� والبعــــدي(ر َ ْ �ــــ� vختبــــار ) َ

ق ذات داللــــــة  ــــدي، وجــــــود فــــــر ــــاس البعــ ـــل، لـــــصاwx القيــ ـــة كzـــ ات النحو	ـــ والتحـــــصي@� لقيــــــاس امل�ــــــا ْ َ َّ
ِ

ْ ر
جات طالبات ا_^موعتtن ) α ≤0 ،05(ىإحصائية عند مستو  )  والضابطةالتجر	[ية(ربtن متوسطي د

ات النحو	ـــــة كzـــــل، لـــــصاwx ا_^موعـــــة  ا ــــار التحـــــصي@� لقيـــــاس امل�ـــــ َّ�ـــــ� القيـــــاس البعـــــدي، �ـــــ� vختبـ
ِ

ْ ر ْ َ

ق ذات داللـــة إحــــصائية عنـــد مــــستو  ىالتجر	[يـــة، ال توجـــد فــــر جــــات ) α ≤0 ،05(و ربــــtن متوســـطي د
ُّالبعدي والت{ب|�(َطالبات ا_^موعة التجر	[ية �� القياسtن  ْ ات �� vختبار التح) َ رصي@� لقياس امل�ا

النحو	ة كzل، لصاwx القياس الت{ب|�، وقد دلت �ذه النتائج ع@' أثر اس �اتيجية خرائط املفا�يم 
َ ّ ُّ َّ

ِ
ْ

ات النحو	ـــة و�قـــاء أثـــر الـــتعلم لـــدى طالبـــات الـــصف الثالـــث الثـــانو ي�ـــ� تنميـــة امل�ـــا ُّ ََ َّ
ِ

ْ و�ـــ� ضـــوء مـــا . ر
ة �vتمــا \س ورأســفرت عنــھ النتــائج أوصــت الباحثــة بــضر ات النحو	ــة �ــ� مجــال تـــد رم ب{نميــة امل�ــا َّر

ِ
ْ

�ــــا أحــــد ��ــــداف الرئ�ـــسية الdــــB ي�ب�ــــ� تحقيق�ــــا، و�vتمـــام بتطــــو	ر منــــا�F النحــــو  رالنحـــو باعتبا
\ـسية حديثـة ، وخاصـة  روإعـادة تنظـيم محتوا�ـا بمـا يتمـ��� مـع إمzانيـة اسـتخدام اسـ �اتيجيات تد

  .اس �اتيجية خرائط املفا�يم 

ات النحو	ة، بقاء أثر التعلم:حيةالVلمات املفتا  خرائط املفا�يم، امل�ا
َ َّ

ِ
ْ   .ر
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Abstract:  
 This study aimed at identifying the effect of using concept map strategy in 

developing grammar skills with a learning effect remain with the 3
rd

 high 

school female students. Using a quasi-experimental approach, a sample of 
(64) female students were selected randomly which was divided into two 

groups: experimental (33) and control (31). The experimental group was 
taught the grammar skills by using the concept map strategy while the 
control group was taught in the ordinary method. However, a checklist of 

grammar skills and a test were designed by the researcher to test the level of 

development for those skills. Then, a number of statistical techniques were 

used to analyse the data such as t-Test, Standard Deviation, Effect Size, etc.  
Based on data analysis, the study revealed the following findings:  There 
were significant statistical differences at the level of α(  ≤ 0.05) among the 

means of the experimental group's degrees in the grammar skills in both pre- 
and post-tests in favor of the post-test.  There were significant statistical 

differences at the level of α(  ≤ 0.05) among the means of both experimental 

and control groups' degrees in the grammar skills in the post-test in favor of 
the experimental group.  There were significant statistical differences at the 
level of α(  ≤ 0.05) among the means of the experimental group's degrees in 

the grammar skills in both post- and following-up tests in favor of the 

following-up one.  Thus, those findings indicated that the concept map 
strategy was effective in developing the grammar skills with a learning effect 

remain with the 3
rd

 high school female students.  Based on the findings of the 

study, a number of recommendations were introduced by the researcher such 
as: a) paying attention for developing the grammar skills when teaching 

grammar courses and considering them as one of the main objectives of 

teaching the courses; b) training female teachers on using effective modern 
teaching skills that help in developing the students' grammar skills; c) calling 

the related officials at the ministry to pay attention for developing the 

grammar courses and re-organizing their content materials to cope with using 
strategies to achieve learning in general and concept map strategies in 
particular.   

Keywords: Concept Maps, Grammar Skills, Learning Effect Remain      
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  :املقدمة

ّ�عد اللغة العر�ية مـن أسـ�� اللغـات وأجمل�ـا، وقـد خـص�ا هللا بجعل�ـا لغـة القـرآن، وتكفـل 

﴿ إنـــا أنزلنــاه قرآنـــا عر�يــا لعلكـــم �عقلــو ﴾ : بحفظ�ــا، قـــال �عــا)'
َ نُ ُ َّ

ِ ْ ََ ُ َّْ �
ِ
َ َْ ً َ َُّ َْ َ

ة يوســف( ، ممـــا أســ�م �ـــ� )٢:رســـو
القـرآن الكـر	م، لـذلك يجـب غـرس ح�Wـا �ـ� �عز	ز مzان�Wـا عنـد العـرب واملـسلمtن، ف�ـB خالـدة بخلـود 

نفــوس الناشــئة، محافظــة ع@ــ' تــداول�ا، ف�ــB أداة التفكtــ� و ــشر العلــم والثقافــة، وقــد ظلــت اللغــة 
ن؛ وذلك بفضل انفتاح�ا ع@' الثقافات ا_¢تلفة   . والعر�ية ع¤� القر

ســــيلة لتقـــو	م اللـــسان  و\عـــد النحـــو العر¥ـــي مـــن أســــ�� علـــوم اللغـــة العر�يـــة، و
ً و ّ َ مـــن ال§¦ــــن ُ

نواx¢طـــأ؛ حdـــ� �ـــستخدم اللغـــة العر�يـــة اســـتخداما ¨ـــ¦يحا، يقـــو عنـــھ ابـــن خلـــدو ل ً ً ُ
ّإذ بـــھ ت{بـــtن : "

ـــن اx¢¤ــــ�، ولــــواله x^�ــــل أصــــل  ، واملبتــــدأ مـ لأصــــو املقاصــــد بالداللــــة، فيعــــرف الفاعــــل مــــن املفعــــو َل ْ ُ

، " (»فادة اسة الغامدي )5، ص2005يالطنطاو ت د ر، وقد أشا لنحو تزامن رإ)' أن ظ�و ا) 2006(ر
	خ  شأة علم النحو رمع شيوع ال§¦ن، و�ذا أمر ثابت، ومش�و �� تا   .ر

ات اللغـــــة العر�يـــــة؛ ممـــــا يمكـــــن مـــــن اســـــتخدام�ا  ـــو °ـــــساعد ع@ـــــ' إتقـــــان م�ـــــا \س النحــ ِوتـــــد
ّ

ر ر
ة التعلـــيم �ـــ� ضـــوء  راســـتخداما ¨ـــ¦يحا، فقـــد دعـــا عـــدد مـــن ال �بـــو	tن إ)ـــ' تم�tـــ� اللغـــة؛ بمع±ـــ� إدا ً ً

	ب الط ات يلــزم تــد رم�ــا ئ�ــسة يكمــل  لبــة علW²ــا؛ر ات  ¥ــع م�ــا 	ــادة النمــو املعر�ــ�، وkــ� أ ّ للعمــل ع@ــ'  ر ر ر ز
سة والتكرار، : ً´عض�ا ´عضا ات تك{سب باملما رvستماع، والتحدث، والكتابة، والقراءة؛ و�ذه امل�ا َر َ ْ ُ ّ

ايـد )٢٠٠٤اx¢ليفة، (ُوال يكتفى �� اك{سا¶Wا باملعرفة وحد�ا  اسـة انتـصار  ت د ز، وقد أشا ر ) 2013(ر
ات اللغة العر�ية 	ب املستمر لتعلم م�ا ة �º^يع الطلبة ع@' التد رإ)' ضر ر   .ور

ئ�ـــسا �ـــ�  ات العلــوم ا_¢تلفـــة، حيـــث �ـــشzل جـــزءا  ًوتركــز ال �بيـــة اx¦ديثـــة ع@ـــ' إتقـــان م�ـــا ر ًر

\س النحـــو محـــط ا�تمـــام املـــؤلفtن  ات النحو	ـــة عنـــد تـــد رالتعلـــيم، ولـــذلك أصـــبح ال �كtـــ¼ ع@ـــ' امل�ـــا َّر
ِ

ْ

اســـة ناســـوتيو )�2015حمـــدي و�ر	كيـــت، (اللغـــة العر�يـــة والبــاحثtن �ـــ�  ن، و�ــذا مـــا أكـــدت عليـــھ د ر
)Nasution ،2016 (ات اللغة العر�ية ات النحو	ة إلتقان م�ا ة تنمية امل�ا ربضر ر َّر

ِ
ْ   .و

 ،wـــÇالـــسليم الوا �tـــا أداة الف�ـــم و»ف�ـــام بـــالتعبWÈوÉ ـــة �ـــ�	ات النحو روتتج@ـــ' أ�ميـــة امل�ـــا
ُو �لفــاظ املــستخدمة عر�يــة ¨ــ¦يحة، واx^مــل ســليمة ع@ــ' أســاس مــن و	ؤكــد ســالمة التعبtــ� Éــ ن

ات النحو	ة أصال من �صو العامة للكتابة العر�ية، ). 2012مو��Ì، (القواعد النحو	ة  لو�عد امل�ا ً
ر

اســة  روإتقــان �ــذا املــستو إ)ــ' جانــب املــستو	ات اللغو	ــة �خــر يكفــل تحقيــق املنÍــ' التzــام@� لد ى ى
ات اللغو	ة  ات النحو	ة إال أن العديد من ). 2018زايد، (�ساسية رامل�ا َّوع@' الرغم من أ�مية امل�ا َّ

ِ
ْ ر

اســة  اســات د ات النحو	ــة، ومــن �ـذه الد اسـات أثب{ــت ضــعف الطلبــة �ـ� امل�ــا رالد ر ر َّر
ِ

؛ 2012فــودة، (ْ
 ، ، 2017؛ السال�B، 2016ل�حو   ).2017؛ كيتا، 2017ي؛ عبد البار

ِفثمـة شـzو مـستمرة مــن لـدن
ُ ُ  الطلبـة �ــ� مختلـف املراحـل التعليميــة مـن صـعو�ة القواعــد ى

النحو	ة وجفاف�ا، فالنحو العر¥ي اليوم لم °عد علما ل �بية امللكة اللسانية، إنما أصبح علمـا لـتعلم 
ّ ًَ ًَ َ َّ

ِ
ْ

اســتھ  �م مــن د رصـناعة القواعــد النحو	ــة؛ ممــا ترتــب عليــھ ضــعف الطلبــة ونفــو ر ّ َّ
ِ

؛ 2010ســب�تان، (ْ
 ، ـــذ القـــــدر الzـــــا�� مـــــن ، )2010رمـــــدÉو ـــة ال توظـــــف �ـــــ� القـــــراءة والكتابـــــة، وال تأخــ ات النحو	ــ َّفامل�ـــــا

ِ
ْ ر

ة ) 2004(، وقد أشار اx¢ليفة )2010اÑx^ايا، (التطبيق  ة تحليل املباحث النحو	ة املقـر رإ)' ضر َّو
ِ

ْ ر
	ب املـستمر علW²ـا، وت ات النحو	ة؛ كعالج للضعف النحو مع أ�ميـة التـد رلتحديد امل�ا ّير ِ ِ

ْ َّْ قنو\ـع طـر َّ
\س�ا   .رتد
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ّيلكن ل�س من »نصاف أن نرد الضعف النحو لدى الطلبـة إ)ـ' سـ[ب واحـد، و�ـو طبيعـة  ِ
ْ َّ

ا تـأثt� �ـ� ضـعف الطلبـة �ـ� مقـر  \س التقليدية املتبعـة ل�ـ رالنحو نفسھ وكيفية تأليفھ، فطر التد َ َّ ُ ر ق
اسة مقابلة والفالح)2012عوض وال[سطامي، (النحو العر¥ي  ت د ر، فقد أشا اسة )2010(ات ر ر، ود

\س حديثــة لتقـــديم )2013(الز�را ــي ة مراجعــة الطــر التقليديــة، واســتخدام طــر تــد ٍ، إ)ــ' ضــر ر قر ق و
  .النحو

و�ذا يتطلب تب±B اس �اتيجيات حديثة Éاس �اتيجية خرائط املفا�يم الBd تركز ع@' الطلبة 
ّ

�ـــــط ربجعل�ـــــم محـــــو العمليـــــة التعليميـــــة، مـــــن خـــــالل بنـــــاء معـــــرف�Wم بأنفـــــس�م و  املعرفـــــة اx^ديـــــدة َر
ْ، فاملعرفــة القبليــة �نــا شــرط أساÌــ�B لتzــو	ن املعرفــة اx^ديــدة،  باملعرفــة الــسابقة َ) ، ن	تــو ). 2007ز

اســـــة اx¢رمـــــا ي ت د روقــــد أشـــــا ـــة ع@ـــــ' توظيـــــف ) 2011(ر �ـــــا �ـــــساعد الطلبــ رx¢ـــــرائط املفــــا�يم باعتبا
ة املzـو اWÖم، فمـن أ�ـم مzونــات امل�ـا ِاملفـا�يم النحو	ـة وتنميـة م�ـا ِ
ّ ر ر َّ اك ْ ر املعر�ـ� الـذي يتولـد مــن إد ن

اك العالقات بtن �ذا املف�وم، واملفا�يم �خر ىاملف�وم النحو نفسھ، وإد ري ّ
ِ

ْ َّ.  

وتوصف اس �اتيجية خرائط املفا�يم بأWÈا تطبيق نوفاك وجو	ن لنموذج التعلم ذي املع±� 
ُّ َ َّ ُ

و�ل، و�k اس �اتيجية تخطيطية معرفية، �ساعد �� تمثل البناء ا ألو
ّ ملعر�� لـدى الطلبـة، فاملعرفـة ز

نمؤلفة من مفا�يم تzو العالقة بيWXا منظمـة بطر	قـة م{سلـسلة، و�عـد وسـيلة السـتخراج املفـا�يم 
ابط املفقــــودة؛ ممــــا يــــؤدي إ)ــــ' �علــــم جديــــد  اك الــــر ٍوالعالقــــات بــــtن تلــــك املفــــا�يم، وإد

ّ
و الــــدلي�B، (ر

2009.(  

البـاحثtن، حيــث بحثـوا �ـ� فاعلي�Wـا �ــ� ًوقـد القـت اسـ �اتيجية خـرائط املفــا�يم ا�تمامـا مـن 
اســة  ات النحو	ــة كد رتنميــة امل�ــا ؛ آل تمـــيم، 2019؛ يوســف، 2014؛ الــصيادي، 2011اx¢رمــا ي، (ر

اسات تناولت أثر اس �اتيجية خرائط ) 2017 وأكدوا ع@' أ�مية استخدام�ا، وكذلك ظ�رت عدة د
َ

ر
اسـة  \س مقر النحو ´شzل عـام، كد راملفا�يم �� تد اوشـة، B2017، العتيCـ(رر ؛ العمرا ـي، 2016ر؛ د

2015 .(  

و\عــد بقــاء أثــر الــتعلم مــن ��ــداف امل�مــة �ــ� التعلــيم، فــإذا لــم يحــتفظ الطلبــة ´ــ��Bء مــن 
ُّ ََ ُ

خ¤�اWÖم التعليمية، فذلك يـدل ع@ـ' عـدم حـدوث الـتعلم، فـالتعلم °ـشt� إ)ـ' �عـديل الـسلوك، و�قـاء 
أثر التعلم °شt� إ)' تث[يت �عديل السلوك و

ُّ حفظھ واستخدامھ، و�قاء أثر التعلم مرتبط باك{ساب ََ
ُّ ََ

ات،  ات فكال�مـا مـرتبط بـاآلخر، فبقـاء أثـر الـتعلم إجـراء مكمـل الك{ـساب امل�ـا رامل�ـا ّر ُّ أحمـد وكـزار، (ََ
�ــــ� التحـــصيل، ومــــن أ�ـــم �ــــذه العوامــــل ) 2015 والعوامـــل املــــؤثرة �ـــ� بقــــاء الـــتعلم kــــ� ذاWÖــــا املـــؤثرة 

\س ا نــة بــالطرائق التقليديــة راســتخدام طرائــق التــد رx¦ديثــة حيــث تز	ــد  ــسبة بقــاء أثــر الــتعلم مقا
ُّ ََ

) ،   ). 2015يالش�ر

ّوامــتالك الطلبـــة خر	طـــة تفكtـــ� متماســـكة غtـــ� مفككــة ســـيمكWXم مـــن التـــصرف �ـــ� املعرفـــة  ّ ّ َُ
ٍ

ا يز	ــد  وتحو	ر�ــا لتوليــد معرفــة جديــدة  اك العالقــات اx^ديــدة بــtن عناصــر�ا؛ ممــ مــن  رمــن خــالل إد
WÖم ّفإشـــراك�م �ـــ� عمليــة الـــتعلم °ــس�ل اك{ـــساب املفـــا�يم، .  ع@ـــ' vحتفــاظ باملعرفـــة وتوظيف�ــارقــد ُ ُّ َ َّ

ًو�قــاء أثـــر الـــتعلم؛ نظـــرا للوقـــت الـــذي يمــضيھ الطلبـــة �ـــ� معاx^ـــة املعلومـــات وتنظيم�ـــا  ُّ العـــدوا ي، (ََ
اســة Éــل مــن ). 2014 ، Khoshsima ،Saed & Hakimzade  ،2016; Olanrewaju(روأكــدت د

Egbon ،& Friday ،2017 (اتيجية خرائط املفا�يم �� بقاء أثر التعلم�ع@' �ثر »يجا¥ي الس         .  



َّ في تنمية المهارات النحوية أثر استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم ِ ْ
ُّوبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثالث الثانوي َ َ 
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اســــات الـــسابقة الdــــB تناولــــت أثــــر خـــرائط املفــــا�يم �ــــ� تنميــــة  روقـــد وجــــدت الباحثــــة أن الد
اســـة Éـــل مـــن  ات النحو	ـــة، كد ٍامل�ــا ر َّر

ِ
ركـــ) 2015؛ الـــشماع، 2011؛ اx¢رمـــا ي، 2014الـــصيادي، (ْ

ّ
زت 
ات النحو	ــة، ولــم �غــط أثر�ــا �ــ� بقــاء الــتعلم،  ع@ــ' دو اســ �اتيجية خــرائط املفــا�يم �ــ� تنميــة امل�ــا

ُّ َ َّ
ِ ر ر

نــة  ات النحــو العر¥ــي مقا اســات الdــB تناولــت اســ �اتيجية خــرائط املفــا�يم �ــ� تنميــة م�ــا رولقلــة الد ر ر
اســـة �ـــس|' إ)ـــ' معرفـــة أثـــر اســـ ؛ فـــإن �ـــذه الد ع املعرفـــة �خـــر ر´غtـــ�ه مـــن فـــر ى تخدام اســـ �اتيجية و

ات النحو	ة و�قاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثالث الثانو يخرائط املفا�يم �� تنمية امل�ا ُّ ََ َّ
ِ

ْ   . ر

اسة   :رمشVلة الد

\س اللغـة العر�يـة ملـدة سـت سـنوات ،  ت املشzلة مـن خـالل عمـل الباحثـة �ـ� مجـال تـد ربر ز
ات النحو	ة، رحيث لوحظ ضعف تحصيل الطالبات �� مقر النحو، وعدم  WÖن ع@' تنمية امل�ا َّقد

ِ
ْ ر ّر

َّو	تج@ـــ' �ـــذا الـــضعف �ـــ� كتـــاب�Wن وقـــراءWÖن للنـــصوص ا_¢تلفـــة، بـــالرغم مـــن أن الطالبـــات لـــدWòن  ََّّ ّ

اســة Éــل مــن  ة ع@ــ' توظيف�ــا، و�ــذا مــا أثب{تــھ د ٍمعرفـة بالقواعــد النحو	ــة، ولكــWXن ال يمــتلكن القــد ر ر َ ْ َّ َّْ
ِ

، 2012فودة، ( ، 2017ال�B، ؛ الـس2016ل؛ �حو ، إضـافة إ)ـ' مـا )2017؛ كيتـا، 2017ي؛ عبـد البـار
ســة املــستمرة،  رنالحظــھ مــن نفــو الطالبــات مــن مقــر النحــو لــصعو�تھ وجفافــھ، وحــاج�Wن إ)ــ' املما َّ ر ر

اتھ ح�d تتمكن    .رالطالبات من إتقان م�ا

ات النحو اسة استطالعية؛ للتحقق من أسباب ضعف الطالبات �� امل�ـا ِوقد أجر	ت د
ْ ر َّ	ـة ر

) 78(معلمـــة و) 16(مــن وج�ـــھ نظـــر معلمـــات املرحلـــة الثانو	ـــة وطالباWÖــا، فzانـــت العينـــة مzونـــة مـــن 
ات النحو	ــــة، وجــــاءت  ـــ{بانة لتحديــــد أســــباب ضــــعف الطالبــــات �ــــ� امل�ــــا عــــت علــــW²ن اسـ َّطالبــــة، و

ِ
ْ ر ز ُ

�ن من مقر النحو، فقد أجمع رنتائج�ا مدعمة، لضعف الطالبات، وعدم تـقـبل�ن ونفو َّر ُّ َ من % 73 َ
جــع  مــن املعلمــات ضــعف الطالبــات ´ــس[ب صــعو�ة مــادة % 60راملعلمــات ع@ــ' ضــعف الطالبــات، وأ

\س، و% 40النحــــو، و ـــر التقليديـــــة �ــــ� التــــد ـــات للطـ ـــاع املعلمـ ر´ــــس[ب اتبــ لعـــــدم ال ــــ�ابط بـــــtن %86ق
، و�لغـــت  ـــسبة الطالبـــات الال�ـــي أجمعـــن ع@ـــ' صـــعو�ة مقـــر النحـــو  رموضـــوعات املقـــر ، وأمــــا %41ر

ــــض ــــو الال�ـــــي فـ اســـــة مـــــادة النحـ ــــذه النتـــــائج لعـــــدة أســـــباب مWXـــــا%. 52رلن عـــــدم د ضـــــعف : وترجـــــع �ـ
َّالتأســــ�س �ــــ� مقــــر النحــــو �ــــ� vبتدائيــــة، وتكــــر\س اx^�ــــود x¦فــــظ واســــتظ�ار القواعــــد النحو	ــــة، 

ِ
ْ ر

\س مقـر النحـو، لـذلك  روصعو�ة املادة ، باإلضافة لzو املعلمات يفضلن الطـر التقليديـة �ـ� تـد ر ق ّن

ــــة إ)ـــــ' ــــو العر¥ــــــي؛ الك{ــــــساب فـــــنحن بحاجــ ق تحــــــسtن الطـــــر و�ســــــاليب املــــــستخدمة �ـــــ� �علــــــيم النحـ
اســــة Éــــل مــــن  ت د ـــا ات النحو	ــــة، ومــــن ثــــم توظيف�ــــا التوظيــــف � ــــسب، وقــــد أشـ رالطالبــــات امل�ــــا ر ر

\س ) 2010؛ مقابلــة والفالحـات، 2013الز�را ـي، ( رملراجعــة الطـر التقليديــة، واسـتخدام طــر تــد ق ق
  . رحديثة لتقديم مقر النحو

اســـة و اســـات الـــسابقة كد اســـة vســـتطالعية، ومـــن خـــالل نتـــائج الد ر�ــالرجوع إ)ـــ' الد ر ب±ـــB (ر
س،  الBd أوصت ). 2017؛ آل تميم، 2014؛ الصيادي، 2011؛ اx¢رما ي، 2013؛ س�تفن، 2013رفا

اســة للكــشف عــن أثــر اســتخدام اســ �اتيجية  ة تب±ــB اســ �اتيجيات حديثــة، جــاءت �ــذه الد ربــضر ور
، خرائط املفا�يم �� ات النحو	ة، و�قاء أثر التعلم لدى طالبات الـصف الثالـث الثـانو ي تنمية امل�ا ُّ ََ َّ

ِ
ْ ر

ــا)� اســــة �ـــ� »جابــــة عـــن الــــسؤال الـــرئ�س التــ ــا أثــــر اســـتخدام اســــ �اتيجية : روتحـــددت مـــشzلة الد مـ
ات النحو	ة، و�قاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثالث ا خرائط املفا�يم �� تنمية امل�ا

ُّ ََ َّ
ِ

ْ ؟ ر يلثـانو
ٌو	تفرع عن �ذا السؤال الرئ�س عدد من �سئلة الفرعية ّ:  
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ات النحو	ة لـدى طالبـات الـصف  .1 َّما أثر استخدام اس �اتيجية خرائط املفا�يم �� تنمية امل�ا
ِ

ْ ر
َ

؟   يالثالث الثانو

ما أثر استخدام اس �اتيجية خرائط املفا�يم �� بقاء أثـر الـتعلم لـدى طالبـات الـصف الثالـث  .2
ُّ َ ََ

؟ال   يثانو

اسة ض الد رفر  : و

ق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستو .1 ىال توجــــد فــــر ـــات ) α ≤ 0.05(و جـ ربــــtن متوســــطي د
ات ) التجر	[يــة والــضابطة(ا_^مــوعتtن  جــة الzليــة لالختبــار التحــصي@� لقيــاس امل�ــا ر�ــ� الد ر

ْالنحو	ة ومستو	اتھ الستة �� القياس البعدي َ.  

ق ذات داللــــــة إحــــــصائية عنــــــد مــــــستو  .2 ـــات ) α ≥ 0.05(ى وال توجــــــد فــــــر جـــ ــــطي د ربــــــtن متوســ
ُّالبعــدي والت{ب|ــ�(َالقياســtن  ْ جــة الzليــة لالختبــار التحـــصي@� ) َ رللمجموعــة التجر	[يـــة �ــ� الد

ات النحو	ة، ومستو	اتھ الستة   .رلقياس امل�ا

اسة اسة ا?<الية إ[\ :رأ�داف الد   :ر�دفت الد

ات النحو	ـــة لـــدى التعــرف ع@ـــ' أثـــر اســـتخدام اســـ �اتيجية خـــرائط املفـــا�يم �ـــ� تنميـــة  .1 َّامل�ـــا
ِ

ْ ر
  .يطالبات الصف الثالث الثانو

التعــرف ع@ــ' أثــر اســتخدام اســ �اتيجية خــرائط املفــا�يم �ــ� بقــاء أثــر الــتعلم لــدى طالبــات  .2
ُّ ََ

  .يالصف الثالث الثانو

اسة اسة �� abي :رأ�مية الد   :رتكمن أ�مية الد

اسة اx¦الية استجابة ملا أوصت بھ البحوث ال �ب .1 ر�عد الد ّ َ ُ
ة تطو	ر اس �اتيجيات  ورو	ة، بضر
ات النحو	ــــة؛ لرفــــع كفــــاءة العمليــــة  \س اللغــــة العر�يــــة، و�vتمــــام ب{نميــــة امل�ــــا َّوطــــر تــــد

ِ
ْ ر ر ق

	ــــة اململكـــة ؤالتعليميـــة وتحـــسtن مخرجاWÖــــا، و�ـــذا يتفــــق مـــع ر ة " الdــــB أوصـــت 2030ُ وربــــضر
	ـة اململكــة ". (مالعنايـة باللغـة العر�يـة؛ لتعز	ـز ال�و	ـة الوطنيــة وتحـسtن مخرجـات التعلـي ؤر

  )17، ص 2016، 2030العر�ية السعودية 
س مقــر النحــو للــصف الثالــث   .2 شــادي ملعلمــات اللغــة العر�يــة لعــدد مــن در رتقــديم دليــل إ و ر

\س�ا باستخدام اس �اتيجية خرائط املفا�يم ، يبtن كيفية تد رالثانو   . ي
ات النحو	ةىتقديم اختبار تحصي@� °ساعد ع@' تحديد مستو أداء الطالبات �� امل .3 َّ�ا

ِ
ْ   .ر

ـــ�  .4 ـــر تøــ \س اللغــــة العر�يـــــة إلجــــراء بحـــــوث أخـ يفــــتح ا_^ـــــال أمــــام البـــــاحثtن وامل�تمــــtن بتـــــد ُى
ر

	ــــــة  ؤاملعرفـــــة، و	ــــــنعكس أثر�ـــــا ع@ــــــ' مـــــستو اx^امعــــــات وترتي�Wــــــا، و�ـــــذا مــــــا أكـــــدت عليــــــھ ر ى
	ـة اململكـة )" (اx^امعـات(لتحسtن ترت�ب املؤسسات التعليميـة " الBd دعت 2030اململكة ؤر
  ).40، ص2016 ، 2030

اسة اسة ع;\ ا?<دود التالية :رحدود الد   :راقتصرت الد

اســـــة ع@ـــــ' وحـــــدة : اx¦ـــــدود املوضـــــوعية • ــــستو )التوا´ـــــع(راقتـــــصرت الد ـــو للمـ ى، مـــــن مقـــــر النحــ ر
  ).م2017 –ه1438طبعة (اx¢امس، املسار �د¥ي 



َّ في تنمية المهارات النحوية أثر استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم ِ ْ
ُّوبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثالث الثانوي َ َ 
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اسة ميدانيا ع@' عينة مzونة من طالبات ا: اx¦دود ال[شر	ة • ّاقتصر تطبيق الد � لصف الثالث ر
  .يالثانو �� مدينة نجران

س اz¦xوميـــة : اx¦ــدود املzانيـــة • اســـة بالثانو	ـــة الرا´عـــة عـــشر وkـــ� إحـــدى املـــدا رتـــم تطبيـــق الد ر
ة التعليم �� مدينة نجران   .رللبنات التا´عة إلدا

اB�Ì : اx¦دود الزمانية • اسة �� الفصل �و من العام الد رتم تطبيق الد   .ه1440-ه1439لر

اســـ ّالتوصـــل إ[ـــ\ املـــصطT<ات jعـــد iطـــالع ع;ـــ\ fدبيـــات الـــسابقة،  تـــم :ةرمـــصطT<ات الد

�nو:  

	تو : iس! اتيجية نعرف�ا  ز ِطر	قة التعليم والـتعلم ا_¢طـط أن ي{بع�ـا املعلـم داخـل : "بأWÈا ) 2009(ّ
ّ َ ُ ُ

اÌـــــ�B معـــــtن؛ ´غيــــة تحقيـــــق أ�ــــداف محـــــددة ســـــلفا،  \س محتـــــو موضــــوع د اÌـــــ�B لتــــد ًالــــصف الد ر ر ىر
وب ع@ــ' مجموعـــة مــن املراحــل املتتا´عــة واملتناســـقة فيمــا بيWXــا، املنــوط للمعلـــم يو	نطــو �ــذا �ســل

ُ ُ

\س ذلك ا_¦تو والطالب القيام ¶Wا  ى�� أثناء السt� �� تد   ). 5ص"(ر

�و�عرف�ــا الباحثـــة إجرائيـــا بأWÈـــا ّ ُ
\ـــسية الdـــB قامـــت ¶Wـــا :  رمجموعـــة اx¢طـــوات و»جـــراءات التد

لتحقيـــق أ�ــــداف  يلثالــــث الثـــانو �ـــ� ا_^موعـــة التجر	[يـــة؛ ع@ـــ' طالبـــات الـــصف ا الباحثـــة وطبق�Wـــا 
  . الوحدة املطلو�ة

ّ°عرف�ــــا اللقــــا ي واx^مــــل: خـــرائط املفــــا�يم مخطــــط يمثــــل مجموعــــة مــــن : "ًاصــــطالحا بأWÈــــا) 2013( ُ
ّ ُ

ُاملفـــا�يم املتـــضمنة �ـــ� موضـــوع مـــا، و	ـــتم ترتي�Wــــا بطر	قـــة م{سلـــسلة �رميـــة؛ بحيـــث يوضـــع املف�ــــوم  ُ ُ

	ج �ـ� املـستو	ات التاليـة، مـع مراعـاة وضـع العام �� أع@'  راx¢ر	طة، ثم املف�وم �قل عمومية بالتـد
ىاملفا�يم ذات العمومية امل{ساو	ة بجوار ´عض�ا لبعض �� مستو واحد، و	تم الر�ط بـtن املفـا�يم 

ُامل �ابطة بخطوط أو أس�م تكتب  ُ ّعلW²ا ´عض الzلمات الBd توwÇ نوع العالقة بيWXا ْ   ).171ص"(ُ

��عرف�ــا الباحثــة إجرائيــا بأWÈــاو ّ ُ
\ــB�ý مzــو مــن أشــzال تخطيطيــة تــر�ط ´عــض :  ن�سلــسل تد ّ ر

دة �ـــــ� كتــــــاب النحـــــو للــــــصف الثالـــــث الثــــــانو ´عـــــض�ا مــــــع ´عـــــض بطر	قــــــة  ـــة الــــــوا ياملفـــــا�يم النحو	ــ ر َّ
ِ

ْ

ا  �ط�ـ رم{سلسلة؛ بحيث يzو املف�وم العام �� �ع@'، تليھ املفا�يم �قل عموميـة �ـ� �سـفل، مـع  ن
ّ�م توwÇ نوع العالقة بtن تلك املفا�يمبأس ُ.  

بقــاء أثــر الــتعلم
ُّ َ َّ

ّ°عــرف إبــرا�يم:  ًبقــاء أثــر الــتعلم اصــطالحا بأنــھ) 2009(ُ َُّ َ
بقــاء مــا تــم تحــصيلھ مــن : " 

جات  ا �ـــذا التحـــصيل بــــد ¥عـــة أســـابيع، مقـــد منيـــة تز	ـــد عـــن أ �ـــ� الـــذاكرة لف ـــ�ة  اســـية  راملـــواد الد ر ر ز ًر

 ).210ص"( املؤجلالتلميذ �� vختبار التحصي@�

�و�عرفـــھ الباحثـــة إجرائيـــا بأنـــھ ّ ُ
ات :  رمقـــدار مـــا تبقـــى لـــدى الطالبـــات مـــن معلومـــات عـــن امل�ـــا ّ

جات الBd يحصلن علW²ا �� vختبار الت{ب|�،  منية من �علم�ا، و	قاس بالد ر ف �ة  ُّالنحو	ة ´عد مر رَّ ُز ّ
و ِ

ْ

ْبعديًيوما من تطبيق vختبار ال) 30(الذي تم إعادة تطبيقھ ´عد  َ.  

ات النحو�ــــة َّامل�ـــا
ِ

ْ ِ°عــــرف الز�را ــــي: ر
ات النحو	ــــة اصــــطالحا) 2012(ّ ًامل�ــــا َّ

ِ
ْ أداء عق@ــــ� يتطلــــب "بأWÈــــا : ر

ــــا، وتحليل�ـــــــا، وتzـــــــو	ن ال �اكيـــــــب اللغو	ـــــــة، واك{ـــــــشاف  ـــا، وتطبيق�ـــ ـــــة وف�م�ــــ َّتــــــذكر القواعـــــــد النحو	ــ
ِ

ْ

َّأخطاWþا، وتصو	ب ما انحرف مWXا عن �صو النحو	ة
ِ

ْ  ).232ص"(ل
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و�عــــ
ُ

ــا ات النحو	ـــــة إجرائيــــا بأWÈــ ًرف الباحثــــة امل�ــــا َّ
ِ ِ

ْ ر ـــ� »جابــــة عــــن أســـــئلة : ّ الدقــــة والـــــسرعة �ـ
\ــــس�ا باســــتخدام اســــ �اتيجية خــــرائط املفــــا�يم،  ات النحو	ــــة املطلو�ــــة �ــــ� الوحــــدة املقــــر تد رامل�ـــا رر َّ

ِ
ْ

ات النحو	ة الذي أعدتھ الباحثة ل�ذا ال ات من خالل اختبار امل�ا َّوتقاس �ذه امل�ا
ِ

ْ ر   . �دفر

  :يالنظر oطار

ات النحو�ة َّمف�وم امل�ا
ِ

ْ   :ر

السرعة والدقة �� أداء عمل معtن من �عمـال مـع vقتـصاد :" بأWÈا) 2009(ّعرف�ا إبرا�يم 
  ).1018ص"(ل�� اx^�د املبذو

َوعرف�ــا اللقــا ي واx^مــل  ُ ْ�داء الــس�ل الـــدقيق القــائم ع@ــ' الف�ــم ملــا يتعلمـــھ " بأWÈــا) 2013(ّ َ

ًحركيا وعقليا مع توفt� الوقت واx^�د والتzاليف» سان    ). 310ص"(ً

ْ�داء املــــتقن ل§¢¤ـــ�ة وللمعرفــــة قائمــــا ع@ـــ' الف�ــــم الــــدقيق " بأWÈــــا) 2012(ّكمـــا عرف�ــــا قبـــاوة  َ ً

  ).27ص"(الzامل وvقتصاد فيما يبذل من اx^�د والزمن

ات النحو	ة اصطالحا بأWÈا ) 2012(و\عرف الز�را ي  امل�ا
ً َّ

ِ
ْ  عق@� يتطلب تذكر القواعد أداء"ر

َّالنحو	ـة وف�م�ـا، وتطبيق�ـا، وتحليل�ـا، وتzـو	ن ال �اكيـب اللغو	ـة، واك{ـشاف أخطاWþـا، وتـصو	ب مـا 
ِ

ْ

َّانحرف مWXا عن �صو النحو	ة
ِ

ْ   ).232ص"(ل

ات النحو	ــة بأWÈــا ) 2015(و\عــرف �حمــدي و�ر	كيــت  َّامل�ــا
ِ

ْ ا "ر عمليــة عقليــة وأدائيــة يقــوم ¶Wــ
َّعة ودقة، بحيث يتم من خالل�ا �عـرف القواعـد النحو	ـة وف�م�ـا وتطبيق�ـا، باإلضـافة الطلبة �� سر

ِ
ْ

  ).184ص"(إ)' تحليل�ا وتركي�Wا وتقو	م�ا

 �tفـــات الـــسابقة أن الدقـــة والـــسرعة �ـــ� �داء مـــع ســـ�ولتھ مـــن أ�ـــم معـــاي	ظ�ــر مـــن التعر	و
ات للنحو	ة َّإتقان الطلبة للم�ا

ِ
ْ   .ر

ات النحو�ة َّتصqيف امل�ا
ِ

ْ   :ر

ات النحو	ــة، ومWXــا  َّطــرح ا_¢تــصو �ــ� �علــيم اللغــة العر�يــة العديــد مــن التــص�يفات للم�ــا
ِ

ْ ر ن
  :و�و Éاآل�ي) 2014(يتص�يف عبد البار 

أوال
ً

ات الف�ــــم النحــــو- ي م�ــــا ْ َ
ـــد الوظيفــــة النحو	ــــة لــــركن اx^ملــــة، : ر ات �ــــ� تحديـ ْتتمثــــل �ــــذه امل�ــــا َُّ ْ

ِ
َ

ِ ر
تبـــــة الzلمـــــة �ـــــ� اx^ملـــــة، وتحديـــــد  ْوتحديـــــد  ُ ـــة مثـــــلر َّوظـــــائف ´عـــــض �دوات النحو	ــ

ِ
أدوات اx^ـــــزم، : ْ

روضـــــبط الzلمـــــات ضـــــبطا ¨ـــــ¦يحا، وتحديـــــد نـــــوع »عـــــراب مـــــن حيـــــث الظ�ـــــو والتقـــــدير، . الـــــشرط ً ً

ـــد نـــــوع اx¦ركــــة »عرابيـــــة  ْ، وتحديـــــد نــــوع اx^ملـــــة، وتحديــــد داللـــــة ´عـــــض )أصــــلية أو فرعيـــــة(وتحديـ ُ

َّاملصط§¦ات النحو	ة، وتوضيح داللة ال �كيب الن
ِ

  .يحوْ

ات التـــصqيف النحــو-ًثانيــا ي م�ــا َّتتــضمن تـــص�يف �ســاليب النحو	ــة : ر
ِ

املـــدح والــذم، الت�^ـــب، (ْ
َّ، وتحديــد أوجــھ الــشبھ بــtن ال �اكيــب النحو	ــة، وتــص�يف الzلمــات مــن حيــث »عــراب )vختــصاص

ِ
ْ

zة، وتص�يف الب±� الصرفية لل	اكيب النحو�ن ال tختالف بv َّوالبناء، وتحديد أوجھ
ِ

ْ ¼tلمات، والتمي
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 ، يبــtن الب±ـــ� الـــصرفية �ـــ� ال �كيـــب، والتميtـــ¼ بـــtن �رÉـــان والفـــضالت واملكمـــالت �ـــ� ال �كيـــب النحـــو
  .وتص�يف املعرب ´عالمات أصلية واملعرب ´عالمات فرعية

 ثالثــــا
ً

ات iســــتqتاج النحـــــو- ي م�ــــا أصـــــلية أو (يتتــــضمن اســــت�تاج نــــوع العالمـــــة بــــاx¦كم النحــــو : ر
َّاملف�ــــوم النحـــو الـــضابط ل �كيــــب مـــا، واســـت�تاج القاعــــدة النحو	ـــة الــــضابطة ، واســـت�تاج )فرعيـــة

ِ
ْ

ٍ ي
ْل �كيـــب مـــا، واســـت�تاج نـــوع القر	نـــة النحو	ـــة، واســـت�تاج نـــوع املـــشتقات �ـــ� اx^ملـــة، واســـت�تاج نـــوع  َُّ ْ

ِ
ْاملكمالت �� اx^ملة مثل   . املفاعيل: ُ

ًاjعـــا ات التحليـــل النحـــو-ر ي م�ـــا يلنحـــو إ)ـــ' مzوناتـــھ، وتحليـــل أنـــواع  تتمثـــل �ـــ� تحليـــل ال �كيـــب ا:ر
�ا  دة �� ال �كيب، وتحليل ´عض املشتقات x^ذ دة �� ال �كيب، وتحليل �ساليب الوا ف الوا راملعا ر ر ر
، وتحليــــل القــــرائن النحو	ــــة �ــــ� اx^ملــــة، وتحليــــل العالقــــات النحو	ــــة �ــــ� ال �كيــــب، وتحليــــل  َّاللغــــو ْ َّ

ِ ِ
ْ ُ ْ ي

�ـــ� ال �كيـــب، وتحليـــل ا ع، اx¦رÉــات »عرابيـــة  �ـــة أو الرجـــاء أو الـــشر وx^مـــل الdــB تحـــو أفعـــال املقا ر ي َ ُ

»بـدال، والقلـب، وتحليـل أحـرف الز	ـادة مـن ´عـض الـصيغ : وتحديد ´عض الظـوا�ر الـصرفية مثـل
  .الصرفية

ات التفــسv  النحــو-ًخامــسا ي م�ــا لتفــسt� اx¦رÉــات »عرابيــة لــبعض ال �اكيــب النحو	ــة، وعــدو : ر َّ
ِ

ْ

 �tا أو أفعال الرجـاء، وعمـل ´عـض : عمل ´عض �فعال مثل´عض�ا عن أصول�ا، وتفسWÖظن وأخوا
ف مثـل ف املعـا ي، وتفـسt� ´عــض الب±ـ� الـصرفية، وتفـسt� عــدو : واx¦ـر لال النافيـة ل§^ــ�س أو حـر و

دة �� ال �كيب النحـو  ي´عض الب±� الصرفية عن وج��ا، و�عليل وتفسt� العلل الوا علـل �عليميـة، (ر
  ).قياسية، جدلية

ات التطبيق النحو م-ًسادسا ي�ا يتحو	ل ال �كيب النحو إ)' تركيب نحو آخر، وتحو	ل ´عض : ر ي
، وتطبيــق ´عــض �ســاليب النحو	ــة ´ــشzل ¨ــ¦يح، وتzــو	ن جملــة  َّ�ب�يـة الــصرفية إ)ــ' أب�يــة أخــر

ِ
ْ ى

ط إعرابيـة محــددة، وحـذف ´عــض �دوات أو �فعـال �ــ� تركيـب نحــو و�غيtـ� مــا  ينحو	ـة وفـق شــر و َّ
ِ

ْ

  .يلزم

jات ا?<كـــم النحــــو-ًعاســـا ي م�ــــا ، : ر يتحديـــد اx¦كــــم »عرا¥ــــي لـــبعض الzلمــــات �ـــ� ال �كيــــب النحــــو
َّواx¦كم ع@' سالمة ´عض الب±� الـصرفية، وتـصو	ب ´عـض ال �اكيـب النحو	ـة اx¢طـأ، واx¦كـم ع@ـ' 

ِ
ْ

، وتــصو	ب  ي̈ـ¦ة ´عــض �ســاليب النحو	ــة، واx¦كـم ع@ــ' ¨ــ¦ة ´عــض التوا´ـع �ــ� ال �كيــب النحــو َّ
ِ

ْ

  .�ية الصرفية اx¢طأ´عض �ب

  :aعر�ف خرائط املفا�يم ومكوناxyا

ي�عرف�ـــــا مليــــــاء خtــــــ�  ـــا) 79، ص2018(ّ ـــة ت{ــــــسم بال{سلــــــسل " بأWÈــ ســــــوم تخطيطيــ رأشــــــzال و
ُال�رمــي، توضـــع املفـــا�يم �كøــ� عموميـــة �ـــ� أع@ـــ' اx¢ر	طــة، و	رمـــز ل�ـــا بقمـــة ال�ــرم، ثـــم تتـــدرج تلـــك 

�رم، وتر�ط املفا�يم و�فzار ´عـض�ا الـبعض عـن ناملفا�يم لتzو مفا�يم أقل عمومية �� قاعدة ال
  ".ُطر	ق أس�م يكتب علW²ا Éلمات لتوضيح نوع العالقة بيWXا

ســــان  وو\عرف�ــــا قطــــامي والر ـــن "بأWÈــــا ) 12، ص2015(ّ مخطــــط مفــــا�ي�B يمثــــل مجموعــــة مـ
ّ

ة م{سلـسلة �رميـة بحيـث يو راملفا�يم املتضمنة �ـ� معرفـة مـا أو موضـوع مـا، و	ـتم ترتي�Wـا بـصو ٍ ٍ wـÇ
املف�وم العام أو الشامل أع@' اx¢ر	طة ثم املف�وم �قل عموميـة بالتـدرج �ـ� املـستو	ات التعليميـة 
ِمـــع مراعـــاة أن توضـــع �ـــذه املفـــا�يم ذات العموميـــة امل{ـــساو	ة بجـــوار ´عـــض�ا وتوÇـــw نـــوع العالقـــة 

ّ ُ

  ".بيWXا
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\س املعاصـــــ"بأWÈـــــا ) 150، ص2018(ّو\عرف�ـــــا ســـــعادة  رة، الdـــــB رإحـــــدى اســـــ �اتيجيات التـــــد
\سية وأخر بحثية، يتم من  ى�عتمد ع@' استخدام الرسوم التخطيطية من أجل تحقيق أ�داف تد ر
ضـع�ا �ـ� دوائـر أو مر¥عـات أو مـستطيالت أو أشـzال  ِخالل�ا تحديد املفا�يم �ـ� أحـد املوضـوعات و و
، ع@ــ' أن تــرتبط ببعــض�ا عــن طر	ــق خطــوط أو أســ�م تظ�ــر نــوع العالقــة، وتأخـــذ  ىتوضــيحية أخــر

�ذه اx¢رائط �� العادة الشzل ال�رمـي، بحيـث تحتـل �فzـار �ساسـية والعامـة فW²ـا اx^ـزء �ع@ـ'، 
ب�نما تقبع �فzار الفرعية واx¢اصة �� �جزاء السف@'، وتؤدي �� WÈايـة املطـاف إ)ـ' تخفـيض �^ـم 

حة للنقاش، مع ت[يان �فzار الرئ�سة والفر اسية أو املطر ومحتو املوضوعات الد ر   ".عية فW²اى

رسوم تخطيطيـة ثنائيـة �´عـاد توÇـw العالقـات "بأWÈا ) 120، ص2007(ّو\عرف�ا ا_¦�سن 
ًبــtن املفــا�يم �كøــ� عموميــة وشــموال عنــد قمــة اx¢ر	طــة، �ــ� حــtن تظ�ــر املفــا�يم �كøــ� تخصيــصا  ً

)� من القمة إ)' القاعدة    ". زأسفل اx¢ر	طة وح�d قاعدWÖا، أي �� ترت�ب تنا

نيجية خرائط املفا�يم أداة لتمثيل املعرفة، بحيث تzو املفا�يم �كø� عمومية �� فاس �ات
  .�ع@' و�كø� خصوصية �� �سفل و	ر�ط بيWXا بوصالت عرضية

  :مكونات خرائط املفا�يم

املفــا�يم الرئ�ــسة والdــB : تتـألف خر	طــة املف�ــوم �ــ� العـادة مــن عــدة عناصــر تتمثــل �ـ� ��ــي
ات م{ــشا¶Wة، Éــأن تzــو مــثال مــستطيلة الــشzل، أو بيــضاو	ة، أو مر¥عــة، ي�ب�ــ� وضــع�ا ضــمن  إطــا

ً ن ر
ىح�d �عكس مدى تماثل �ـذه املفـا�يم �ـ� املـستو و��ميـة، واملفـا�يم الفرعيـة والdـB توضـع ضـمن 
ات م{شا¶Wة، م�ما Éان الشzل الذي تم اعتماده ل�ا، وذلك لتعكس مدى �ـشابھ �ـذه املفـا�يم  ِإطا ر

أشياء، أو أ�¢اص، أو :(ىتو و��مية، وأما �مثلة فال توضع ضمن أشzال ، مثال الفرعية �� املس
	خ ة عـن اx¢طـوط العرضـية أو الرأسـية الdــB )2018سـعادة، ...) (رتـوا ر، والوصـالت اx¢طيـة وkـ� عبـا

صـــالت �ســـ�م وتمثـــل vتجـــاه  تبـــاط بـــtن �جـــزاء ا_¢تلفـــة �ـــ� اx¢ر	طـــة املفا�يميـــة، و v 'وترمـــز إ)ـــ ر
ات الـــر�ط وkـــ� Éلمـــات تـــصاحب وصـــالت �ســـ�م املقـــص رود الـــذي تـــدل عليـــھ عالقـــة محـــددة، وعبـــا

ْوتوÇــw نوعيـــة العالقـــة بـــtن Éـــل مف�ــومtن، و�ع¤ـــ� عـــن مـــدى الف�ـــم للعالقــات بيWXـــا، مثـــل يـــؤثر �ـــ�، : َ
ات ي�ب�� أن ال توضع ضمن أشzال ... نينقسم إ)'، يتzو من،  ، (ر، ف�ذه العبا �t2018يخ.(  

  :رائط املفا�يمخصائص ومزايا خ

ّ�عد سمة ال�رمية �� اx¢رائط املفا�يمية سمة جو�ر	ة؛ للداللة ع@' جودة اx¢ر	طة ومدى  َ ُ

ْف�م من أنتج�ا للمفا�يم املzونة ل�ا، ولكن �� الوقت نفـسھ يجـب أن  علـم أنـھ لـ�س �نـاك خر	طـة 
َ

العالقـــات الdـــB َّمفا�يميـــة واحـــدة ¨ـــ¦يحة ملوضـــوع مـــا، وعليـــھ فـــإن تقر	ـــر ال�رميـــة يحـــدد �ـــ� ضـــوء 
نوقـد يzـو مـن املناسـب عـدم تقييـد الطلبـة . ُيالحظ�ا معد اx¢ر	طة بtن املفا�يم املس�Wدفة بـالتعلم

نـة وت{ـيح ل�ـم  و�� بناء خرائط �رمية ´شzل دائم، بـل يجـب الـسماح ل�ـم برسـم خـرائط تتـصف باملر
ض �عليميـة جزئيــة فرصـا لإلبـداع، و	ؤ	ــد نوفـاك وجــو	ن �ـذا التوجــھ، إذا Éـان ال�ــدف تحقيـق أغــرا

تتطلب صناعة خر	طة مرنة بحيث يب±B الطلبة خرائط جديدة ت¤�ز عالقات جديـدة بـtن املفـا�يم، 
  ). 2015الكب�B�ý، (مع مراعاة ا_¦افظة ع@' العالقات ذات املع±� بيWXا 
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، 2018سعادة، (ىو	ر  �tا) 2018ي؛ خWÈأن من أ�م خصائص�ا، أ:  

ا�يم �كøـــ� عموميـــة وشــمولية �ـــ� قمــة اx¢ر	طـــة وتنـــدرج ني�ب�ــ� أن تzـــو املفــ: �رميــة ومنظمـــة •
تح�Wا املفا�يم �كø� خصوصية و�قل شمولية، فالتعلم °سt� ´س�ولة، وثبات عنـدما توضـع 

  .املفا�يم اx^ديدة تحت مفا�يم أوسع وأشمل

ً�عد خطوط الر�ط جانبا أساسيا �ـ� بنـاء اx¢ر	طـة، و	ؤخـذ �ـ� vعتبـار : ّم �ابطة ومفسرة • ً ّ َ ُ
أكøـ� 

�ط ¨¦يحة، و�س�م �ذه اx¢طوط �� الكشف عن التنظيم املعر�� للطلبة   .رمن طر	قة 

ً�عــــد النظــــرة التzامليــــة �ــــ� بنــــاء اx¢ر	طـــــة املف�وميــــة ركنــــا �امــــا ترتكــــز عليــــھ فلـــــسفة : تzامليــــة • ً ّ َ ُ

ظيفة خر	طة املف�وم، ومن خالل�ـا يمكـن اك{ـشاف العالقـات اx¢طـأ، ومـن ج�ـة أخـر °عـد  ّو َ ُ ى و
ة تzامليــة مــن  ــ�F الطلبــة ج�ـدا إبــداعيا يمكــن توظيفــھ �ــ� تحــسtن الــتعلم لالوصـو إ)ــ ً' صــو ً ر

  .و�عميقھ

ـــات : مفا�يميــــــة • ة كميـــ ر إلدا ــــر راملفــــــا�يم kــــــ� أســــــاس املعرفــــــة، فتطــــــو البنــــــاء املفــــــا�ي�B ضــ ي و ر
�ا   .راملعلومات الكثt�ة والتفكt� �� العالقات الBd بيWXا، مما يوفر فرضيات عديدة الختبا

حيث �عتمد ع@' ج�ود مصمم�ا، وال توجد خرائط تامة؛ ألن خرائط املفا�يم : ةذاتية أو فردي •
ُ�عتمد ع@' ما تمثلھ تلك املفا�يم من معان من وج�ة نظر مصمم�ا

ٍ.  

ْإن التمثيـــل البـــصر °ـــسمح بنمـــو الف�ـــم الك@ـــ�، و�ـــذا °ـــساعد ع@ـــ' عمليـــة vحتفـــاظ : بـــصر	ة • َ ي
َبالzلمات و�فzار واx^مل ف �ة طو	لة ُ.  

ن العصف الذ�±B، فzل مـن التخـر	ط والعـصف الـذ�±B °ـستخدم لل{ـº^يع ع@ـ' توليـد نوع م •
ج�ات النظر: �فzار اx^ديدة مثل   .والتفسt�ات و

ة أفضل من تلك اx¢رائط • سم�ا أكø� من مرة ح�d يتم اx¦صو ع@' صو رتحتاج إ)' إعادة  ل   .ر

دة خطـوات، وnـ� من أجل إعداد خرائط املفا�يم �نالك ع :خطوات بناء خرائط املفا�يم
  :Oاآلaي

س يحمـــل مع±ــ� متzامـــل : اختيــار املوضـــوع املــراد عمـــل خر	طــة لـــھ مثــل اســية أو د روحـــدة د ر
للموضوع، واستخدام العصف الذ�±B لتوليد أك¤� قائمة من املفا�يم اx¢ام، باإلضـافة إ)ـ' التأكـد 

�س الذي س�تم بناء من املوضوع الذي نر	د عمل خر	طة مفا�يمية لھ، ومن ثم تحديد املف�وم الرئ
ـــد املفــــا�يم الفرعيـــــة املرتبطــــة بـــــاملف�وم الــــرئ�س، ع@ـــــ' شــــzل قائمـــــة  خر	طــــة مفا�يميـــــة لــــھ، وتحديــ
ليـــا مـــن املفـــا�يم �كøـــ� عموميـــة إ)ـــ' أكø��ـــا خـــصوصية، وتحديـــد العالقـــات بـــtن  ًمفـــا�يم مرتبـــة تنا ز

�ا ســم اx¢طـــوط بيWXـــا، وتحديــد Éلمـــات الـــر�ط، إذ �عطــي بـــدو راملفــا�يم عـــن طر	ـــق   مع±ـــ� لطبيعـــة ر
، (العالقات بtن املفا�يم  �t2018؛ سعادة، 2018يخ.(  

		� من خالل مالحظ�Wن  ة الطالبات ع@' استخدام خرائط املفا�يم ´شzل تد روتتطو قد ر ر
اجعــة  ة التوجيــھ عنــد تنفيــذ ا_¦ــاوالت �و)ــ'، وإعطــاء �غذيــة  رللمعلمــة وkــ� �ــستخدم�ا، مــع ضــر ور

قييـــد�ن �ـــ� بنـــاء �رمـــي x¢ـــرائط�ن املفا�يميـــة فـــال يطلـــب مــــWXن لتحـــسtن ا_¦ـــاوالت �و)ـــ'، وعـــدم ت
حفظ خر	طة املفا�يم الBd أعدت �� الفصل؛ ألWÈا ال �ع¤� عن Éل املفا�يم، ولكن �ع¤� عن ´عض�ا 

ُ

) ،B�ý�، ولzوWÈا م�مة لالنطالق إ)' �مام �� التعلم والتعليم، يجب السماح ل�من برسم )2015الكب
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نــة وت 	نوخـرائط تتــصف باملر أول�مــا ��رامــات العموديــة : ر{ــيح فرصــا لإلبــداع، باالعتمــاد ع@ــ' معيــا
جـــة عمومي�Wــا، وثانW²مـــا الطر	قــة ال�ـــسيجية  ّال[ــسيطة حيــث تمثـــل املفــا�يم تحـــت ´عــض�ا حــسب د ر

بحيـــث تzـــو أجـــزاء املعلومـــات والعالقـــات بيWXـــا �ـــشzل سلـــسلة خطيـــة ´ـــسيطة أو شـــبكة 
ّ اx¢ليفـــة (ن

  ).2015ومطاوع، 

  :ال! بو�ة خرائط املفا�يمالتطبيقات 

نة خرائط املفا�يم وس�ول�Wا وما ل�ا من أ�مية، جعـل مWXـا أداة فاعلـة، حيـث يمكـن  وإن مر
اســــية _¢تلــــف  \س جميــــع املــــواد الد ا �ــــ� مجــــاالت عديــــدة �ــــ� العمليــــة التعليميــــة، و�ــــ� تــــد رتوظيف�ــــ ر

  :ا�يم ومWXا ما ي@�وقد �عددت التطبيقات ال �بو	ة اx¢اصة بخرائط املف. املراحل التعليمية

حيـث إن خــرائط املفــا�يم يمكــن :  اسـتخدام اx¢ــرائط Éــأداة منG^يـة لتخطــيط املنــا�F وتــصميم�ا-
 w
 أن �ــستخدم �ــ� تخطــيط املــنFG وتنظيمــھ مــن املفــا�يم العامــة إ)ــ' املفــا�يم �قــل عموميــة ليتــ

. ة للمفــا�يم واملعلومــاتال �ت�ــب وال{سلــسل املنطقــي للمفــا�يم، كمــا تفيــد �ــ� اختيــار �مثلــة املالئمــ
وقــد أشــار نوفــاك وجــو	ن إ)ــ' أن التخطــيط اx^يـــد للمــنFG يتطلــب أال يز	ــد عــدد املفــا�يم الرئ�ـــسة 
¥عـة إ)ــ' سـبعة مفــا�يم تzـو منطلقــا لبنـاء املــنFG وتنظيمـھ، كمــا يتـضمن التخطــيط  ًالـشاملة عــن أ ن ر

ابـط ذات مع±ـ� بـtن املفـ أسيا ع¤� خر	طـة املـنFG لتحقيـق ر وتقسيما  ً ر ا�يم �كøـ� عموميـة وشـمولية ً
ابط مفا�يميـة تقاطعيـة،  \س ست�شأ اx¦اجة إ)' ر وو�tن املفا�يم �كø� تحديدا، وÉلما تقدم التد ر َ ً

�ط�ـا باملفــا�يم الdـB ســبق �علم�ـا مــن قبــل،  ك الطلبـة أن معظــم املفـا�يم اx^ديــدة يمكــن  رحdـ� يــد ر
Fوتنظيم�ـا سـوف يـؤدي إ)ـ' القـضاء ع@ـ' و�التا)� فإن استخدام خرائط املفا�يم �ـ� تخطـيط املنـا� 
Fن محتو املنا�tابطة ب ىالشzو الدائمة من عدم وجود  ، (رى �t2018يخ.(  

\ــسية- \ـسية �ــستخدم �ــ� : ر اسـتخدام خــرائط املفـا�يم Éــأداة تد رإن خـرائط املفــا�يم �عت¤ــ� أداة تد َ ُ

�ـــط املفــــا�يم رالـــر�ط بـــtن أجــــزاء مختلفـــة مـــن املــــنFG ´عـــض�ا بـــبعض، و�ــــساعد �ـــ� منـــع ال{ــــش{ت، و
اx^ديدة مع ما تم �علمھ من قبل، و�التا)� يحدث ترابط وتzامل �� ب�ي�Wم املعرفية، وتصبح كمنظم 

  .متقدم �� vندماج املعر��

ة عـن  رلذلك �ستخدم خرائط املفا�يم كمنظم متقدم لتحقيق التعلم ذي املع±�، و�ـو عبـا
ُ

اسـة موضـوع مــا ل{ـساعد ع ٍمقدمـة تم�يديـة تقـدم قبـل د ر ْ@ـ' ف�ـم املـادة التعليميـة اx^ديـدة، وإلبــراز َّ َ

ٍاملفــا�يم الرئ�ـــسة �ـــ� موضـــوع مـــا والعالقـــات بــtن املفـــا�يم، وتوضـــيح املفـــا�يم �كøـــ� شـــمولية حdـــ� 
نا، °ستخدم عندما  رًتصل إ)' املفا�يم �قل شمولية، وقد يzو املنظم املتقدم منظما متقدما مقا ً ً ن

ًتzـو املــادة التعليميـة جديــدة تمامـ ا، لتوضــيح vختالفـات وال{ــشا¶Wات بـtن املــادة التعليميـة لر�ط�ــا ن
حا ف�ستخدم عندما تzـو املـادة التعليميـة مألوفـة نبالب�ية املعرفية، أو يzو منظما شا ًن ر اx¢ليفـة . (ً

  ).2015ومطاوع، 

�ــستخدم خــرائط املفــا�يم Éــأداة تقو	ميــة، مــن خــالل :  اســتخدام خــرائط املفــا�يم Éــأداة تقو	ميــة-
اسية بطر	قة م{سلسلة، كما قيا ة الطلبة ع@' الر�ط بtن املفا�يم الرئ�سة للمادة الد رس مدى قد ر

ْ�ساعد خرائط املفا�يم ع@' �º¢يص الف�م اx¢اطئ للمفا�يم الذي يجعل التعلم غt� فعال َ.  

ٍ�ـساعد خـرائط املفـا�يم ع@ـ' خلـق جـو �علي�ـB ممتـع، :  استخدام خرائط املفـا�يم Éـأداة لالتـصال-
ّ

نم فيھ التعاو واملشاركة vيجابية، ف{ساعد ع@' توفt� �علم �عاو ي؛ ألن تzو	ن خر	طة املفـا�يم يت



َّ في تنمية المهارات النحوية أثر استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم ِ ْ
ُّوبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثالث الثانوي َ َ 

  نورة علي معدي آل هتيلة/ أ
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ات vتـصال القــائم ع@ــ' املـشاركة والتفاعــل و»يجابيــة  ريتطلـب عمــال جماعيـا، ي�ــتج عنــھ تنميـة مل�ــا ً ً

اسة  اء ا_¢تلفة داخل �^رة الد رواح �ام �   ).2010؛ ال�و	دي، 2015الكب�B�ý، (ر

�ـا للوصـو إ)ـ' :  الوقوف ع@' اx¢¤�ات املعرفية السابقة للطلبة- ل�عـد املفـا�يم �داة الdـB تـم ابتzا ر ّ َ ُ

الب�يــة املعرفيــة للطلبــة، ولكــن ال °ع±ــB ذلــك أWÈــا تقــف ع@ــ' Éــل مــا °عرفــھ الطلبــة مــن مفــا�يم ذات 
ٍعالقھ بمحتو املعرفة، وإنما �k تخطيط عم@� تقر	BC لتوسيع خ¤�ة Éل بيWXم و س�مى   ..ر�tن من يد

و�ستخدم خرائط املفا�يم Éأداة سابقة للتعلم، وذلك عن طر	ق إعطاء أ�ميـة للتفكtـ� �ـ� 
�ــا Éأســاس ل§¢ر	طــة، ومــساعدة الطلبــة ع@ــ' vســتمرار �ــ�  راختيــار املفــا�يم الرئ�ــسة الdــB تــم اختيا

ابط بtن املفا�يم الBd تم تق ديم�ا واملفا�يم الBd والبحث عن املفا�يم وتقديم املساعدة ل�م لبناء ر
°عرفوWÈــا مــن قبــل، وكــذلك اختيــار Éلمــات وصــل جيــدة، وتميtــ¼ املــادة الdــB تناســب املفــا�يم �كøــ� 
 Bdشمولية ال �øاصة واملفا�يم �ك¢xن املفا�يم اtب ¼tعمومية �� ال{سلسل ال�رمي للمفا�يم، للتمي

  .تمثل�ا تلك �حداث

ســـية- �ـــ� الـــتخلص مـــن غمـــوض املع±ـــ�، �ـــ: ر اقتبـــاس املع±ـــ� مـــن الكتـــب املد ساعد خـــرائط املفـــا�يم 
ــــB يقت[ــــــسوWÈا مــــــن الــــــنص،  ــــوم الطلــــــب بإعــــــداد�ا، ف ¼يــــــد مــــــن قيمــــــة املعــــــا ي الdــ وخاصــــــة حينمــــــا يقــ

اسية وال �كt¼ ع@' املع±�   .رو�ساعد�م �� مراجعة املادة الد

د ذلــك ألWÈــم يجــد الطلبــة �ــ� إعــداد املقــال صــعو�ة بالغــة؛ و\عــو: ِ التخطــيط إلعــداد مقــال أو بحــث-
ا يــأ�ي دو خر	طـــة املفـــا�يم، فمـــن  �م عنـــدما يجلــسو للكتابـــة، و�نـــ 	ن ع@ـــ' تجميــع أفzـــا رغtــ� قـــاد ن ر ر
الـس�ل ع@ــ' الطلبـة وضــع قائمـة لــبعض املفـا�يم الdــB سـوف تتــضمWXا مقـال�Wم، و¥عــد ذلـك يــتم بنــاء 

�مـا تzـو غtـ� Éاملـة، إال أWÈـا سـوف تقـود نم§¢ص x¢ر	طة املفـا�يم �ـ� بـضع دقـائق، و �م إ)ـ' كتابـة ر
  ).2018سعادة، (الفقرة �و)' من بحثھ، ومن ثم كتابة بقية فقرات املقال أو البحث 

بقاء أثر التعلم
َ

:  

يمكـن �عر	ــف بقـاء أثــر الـتعلم بأنــھ 
ُّ مقـدار املعلومــات الdـB تبقــى لـدى الطلبــة، والdـB يمكــن "ََ

ر أســبوعtن مــن vختبــار التحـصي@�، وتقــاس مــن خــال جــة الdــB يحــصلو واسـ �جاع�ا ´عــد مــر نل الد ر
ّو\عـــرف ). 631، ص2014داود، " (علW²ـــا �ـــ� اختبـــار vحتفـــاظ بقـــاء ) 9، ص2003اللقـــا ي واx^مـــل، (ُ

ًأثر التعلم اصطالحا بأنھ َُّ َ
جة الBd يحصل علW²ا : "  رناتج ما تبقى �� الذاكرة من التعليم، و	قاس بالد ُ ّ

ة، والـذي قـد تـم تطبيقـھ ´عـد vن�Wـاء مـن املـنFG الطلبة �� املـادة عنـد تطبيـق vختبـار عليـھ مـرة ثانيـ
	ن ال تقل عن ش�ر	ن ّمباشرة، ع@' أن تzو الف �ة الBd بtن تطبيق vختبا ر  ".ن

يو�عرفــھ أفنــان الــش�ر  مــا تبقــى �ــ� ذ�ــن الطالبــة مــن اx¢¤ــ�ات أو املعلومــات "بأنــھ ) 2016(ّ
WÖا ع@' اس �جاع�ا ´عد ف �ة  ٍكحد أد-ً يوما۲۱راملك{سبة، وقد

  ". من اك{سا¶Wا- ىّ

و�� ضوء ما سبق  عرف بقاء أثر التعلم بأنھ
ُّ ّمقـدار مـا تبقـى لـدى الطالبـات مـن معلومـات : ََ

جات الdــB يحــصلن علW²ــا �ــ� vختبــار املؤجــل، الــذي  منيــة مــن �علم�ــا، و	قــاس بالــد ر ف ــ�ة  ر´عــد مــر ُز ّ
و

ْيوما من تطبيق vختبار البعدي) 30(ُ°عاد تطبيقھ ´عد  َ ً.  

تبــار مـــدى تــأثt� إعــادة الـــتعلم عنــدما يطلــب مـــن الــº¢ص �علــم م�مـــة معينــة ´عـــد و	ــتم اخ
احــة  منيـة ´ــسيطة �ــس�� ف ـ�ة  ر ف ــ�ة  رمـر ز

ُ
 قــد ت ـ�اوح تلــك الف ـ�ة بــtن دقــائق أو حdـ� عــدة أيــام أو –و

ُســنوات قليلـــة ثـــم يطلـــب مـــن الفـــرد إعـــادة مـــا ســـبق حفظـــھ مـــن قبـــل و�علمـــھ، فـــإذا وجـــد أن عمليـــة  ُ

ًالثانيــة اســتغرقت وقتــا أقــل مــن املــرة �و)ــ'، وأن عــدد �خطــاء أقــل مــن املــرة �و)ــ' الــتعلم �ــ� املــرة 
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وعدد ا_¦اوالت أقل الBd احتاج�ا الفرد �ـ� املـرة الثانيـة إلتمـام عمليـة الـتعلم، فـإن �ـذا الـنقص �ـ� 
مــة ل§¦فــظ والــتعلم  زالوقــت املطلــوب x¦فــظ امل�مــة والــنقص �ــ� عــدد �خطــاء وعــدد ا_¦ــاوالت الال

ً°عد دليال ومؤشرا قو	ا ع@' استمرار vحتفاظ بالتعلم  ً ً ّ َ   ).2012فرغ@� وعثمان، (ُ

ا~{| ربقاء أثر التعلم والتحصيل الد
ُّ َ َ

:  

	[يـة " التحصيل  اسـية والتد سات التعليميـة والد رج�د عل�B يتحقق للفرد من خالل املما ر ر
س والتوجW²ـــات �ـــ� نطـــاق مجـــال �علي�ـــB ممـــا يحقـــق مـــدى vســـتفادة الdـــB جنا�ـــا الطل وبـــة مـــن الـــدر

ة عليھ 	[ية املقر رالتعليمية وال �بو	ة والتد   ).74، ص2004فلية والزÉي، " (ر

ـــن : بأنــــھ) 48، ص2013(ّو\عرفــــھ اللقــــا ي واx^مــــل  ـــ{يعاب الطــــالب ملــــا قــــاموا بــــھ مـ مــــدى اسـ
ا جة الBd يحصل علW²ا الطالب �� vختبا اسية، و	قاس بالد ات د رخ¤�ات معينة من خالل مقر ر ُر ت ر

ّالتحصيلية املعدة ل�ذا الغرض َ ُ
 ."    

يو\عرفـھ الفــاخر  حــصيلة مــا يك{ـسبھ الطلبــة مـن العمليــة التعليميــة "بأنـھ ) 11، ص2017(ّ
ســة أو الب�ــت أو قــراءة  ف ومعلومــات وخ¤ــ�ات ن{يجــة ل§^�ــد املبــذو خــالل �علم�ــم �ــ� املد رمــن معــا لر

WÈ سـية �ـ� ات املد رالكتـب واملراجـع، و	مكـن قياسـھ باالختبــا اÌـ�B و\ع¤ـ� عنـھ بالتقــدير ر رايـة العــام الد
اسية جات �� املواد الد رالعام للد   ".ر

ات، : ىمن التعر	فات السابقة تر الباحثة أنھ  رمقدار مـا يتعلمـھ الطلبـة مـن معلومـات وم�ـا
جـــة الdــB يحـــصلو علW²ــا �ـــ� vختبــار التحـــصي@� املباشــر واملؤجـــل، فمــن خاللـــھ  عـــرف  نو	قــاس بالد ر ُ

  .العملية التعليميةمدى تحقيق أ�داف 

اB�Ì املدخل  رو\عرف بقاء أثر التعلم بمس�� التحصيل املؤجل أيضا، و\عت¤� التحصيل الد َ ُ ً ُّ َُّ َ

اجعـة  ة الطلبة ع@' التعلم، ملا يقدمھ من �غذيـة  رالرئ�س الذي يمكن من خاللھ أن يتم معرفة قد ّر ُ

ائ اســية، إضــافة ملــا تقدمــھ النتــ ِعــن مــدى تحقيــق أ�ــداف املــواد الد ج مــن مؤشــرات �ــساعد املعلمــة ر
\س املنFG، فمن خاللھ يظ�ر أثـر الـتعلم الـسابق للطالبـات �ـ� مواقـف  ع@' التحقق من فاعلـية تـد

ُّ ََ ُ ر
قشـو وا_¦ـو	Bd وأبـو (ىأخر عن طر	ق استدعاء املعلومات الBd تدل ع@' ذلك التعلم من الذاكرة، 

  ).٢٠١٥القاسم، 

اB�Ì من أ�م مظا رو\عت¤� التحصيل الد َ �ر نجاح العمليـة التعليميـة وال �بو	ـة و�ـدفا للفـرد ُ
ً

َوا_^تمــــع ع@ــــ' حــــد ســــواء، وضــــمانا لتحقيــــق مبــــدأ تzــــافؤ الفــــرص التعليميــــة الــــذي °عت¤ــــ� مــــن أ�ــــم  ُ

ـــز علW²ـــــا ديمقراطيــــة التعلـــــيم ـــدف . املبــــادئ الdـــــB ترتكـ ـــھ °عــــد ال�ــ ـــة فإنــ ّوأل�ميتــــھ الفرديـــــة وvجتماعيـ َ ُ

ـــة ومــــن أ�ــــم ، ( م¤ــــ�رات وجود�ــــا �ساÌــــ�B للمؤســــسة التعليميـ ـــا ). 2017يالفــــاخر فنجــــد مجتمعاتنـ
 ،Bــادة التحــصيل واملؤ�ــل العل�ــ	 زالعر�يــة �ــº^ع أبناء�ــا ع@ــ' �vتمــام بالتحــصيل، وتــر�ط مــا بــtن 
ــــو بــــــدافع مرتفــــــع  ـــــراد يتمتعــ ــــسtن الوضــــــع vجتمــــــا�� وvقتــــــصادي لألســــــرة، فت�ــــــ¼ع إلنتــــــاج أفـ نوتحــ

ي، (للتحصيل    ).2007رالقضاة وال �تو

ّو\عــد َ ه �ــ� تقــو	م ُ اÌــ�B �كøــ� شــيوعا �ــ� النظــام التعلي�ــB، و	ظ�ــر دو ر تقــو	م التحــصيل الد ً ر
ـــم إصــــــدار اx¦كــــــم  ـــتعلم، ومــــــن ثــ ــــة مـــــدى تقــــــدم�م واك{ــــــسا¶Wم x^وانـــــب الـــ ىمـــــستو الطلبــــــة، ومعرفــ

سو¶Wم وانتقال�م من صف آلخر ومن مرحلة ألخر  ىبنجاح�م أو  ، (ر   ).2015يالش�ر



َّ في تنمية المهارات النحوية أثر استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم ِ ْ
ُّوبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثالث الثانوي َ َ 
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  ): ظiحتفا(أساليب قياس بقاء التعلم 

د Éـــل مـــن  ات لقيـــاس vحتفـــاظ أو ٌ�ـــستخدم أنـــواع متعـــددة مـــن vختبـــا ر ر
ُ

محمـــود وأحمـــد، (
ي، ٢٠٠٤   : ً´عضا مWXا، وÉ �kاآل�ي) 2011؛ الر�ي|�، ٢٠٠٧ر؛ القضاة وال �تو

أوال
ً

ة الفرد ع@' تذكر ما �علمھ سابقا من حيث الكم والنوع، كمـا �ـ� ): التذكر( vس �جاع - ًو�k قد ر
اتvمتحانات  ات املقالية: راملعرفية، و�ذا ما نجده �� اختبا   .رامأل الفراغات، أو vختبا

ثانيـــا
ً

ّ°عــــد التعـــرف مــــن أســــ�ل طرائــــق قيـــاس vحتفــــاظ بــــالتعلم؛ إذ إWÈــــا عمليــــة ): التمtــــ¼( التعــــرف - َ ُ

ًمقتصرة ع@' تميtـ¼ مـا �ـو ماثـل أمـام الفـرد ولـ�س شـ�ئا جديـدا ير	ـد أن °ستحـضره ذ�نيـا، كتقـديم  ً ً

	ف من بيWXا التعر	ف ال�¦يح، للوقوف ع@' مدى احتفاظھ، ف�B �غطي جانبا مجم روعة من التعا
  :ًمحدودا من اx¦فظ، و ستخرج التعرف باملعادلة �تية

جة التعرف    100× التعرف اx¢طأ  -التعرف ال�¦يح = رد

  مجموع التعرف                                           

ثالثــــا
ً

ّ اx^�ـــــد املــــد- ُ
ـــتعلم(َخر  �ــــ� vحتفـــــاظ ): إعـــــادة الـ َو	قـــــصد بــــھ قيـــــاس مــــدى تـــــأثt� إعــــادة الـــــتعلم  ُ

ات، وذلك بتعليم الطلبة، و¥عد مدة للراحة يطلب مWXم إعادة التعلم،  ُباملعلومات اللفظية أو امل�ا ّ ر
ًو\عد الـنقص �ـ� الوقـت املطلـوب ل§¦فـظ مـرة أخـر مؤشـرا ملـستو vحتفـاظ، و�ـذلك وفرنـا ج�ـدا  ّ ىً ى ّ َ ُ

�ـــ� املعادلـــة °ــ َساو الفـــر �ــ� الـــزمن بـــtن املــرتtن، و	مكـــن قيــاس اx^�ـــد املـــدخر ن{يجــة للـــتعلم، كمــا  ّ ُ ق ي
  :�تية

َ وتzو ال�سبة املئو	ة ل§^�د املدخر ّ ُ   = ن

مة للتعلم �و  لعدد ا_¦اوالت الال مة للتعلم الثا ي  -ز    100×ز عدد ا_¦اوالت الال

مة للتعلم �   لوز      عدد ا_¦اوالت الال

و�عتمـد سـرعة الطلبـة �ـ� الـتعلم ع@ــ' الـر�ط بـtن املعلومـات اx^ديـدة واملعلومـات الــسابقة، 
ا تــــوفره )2004محمـــود وأحمــــد، (وتوظيف�ـــا بتحو	ل�ـــا إ)ـــ' جــــزء مـــن البنـــاء املعر�ــــ� للطلبـــة  ، و�ـــذا مـــ

�ط�ـخرائط املفا�يم  ربجعل�ا التعلم أكø� س�ولة سواء �� �علم أم تذكر املعلومـات عـن طر	ـق 
ً ا بـtن َ

ق الفرديــــة للطلبــــة املوضـــوعات ا_¢تلفــــة واك{ــــشاف�ا للعالقــــات حــــسن، (و اx^ديــــدة، ومراعــــاة الفــــر
2017.(  

و�ناك ثالث طرائق لقياس بقاء أثر التعلم 
ُّ َ َ

  ):iحتفاظ(

ات vحتفـــــاظ، إذ يقـــــ�س معــــدل �داء ´عـــــد مـــــدة : قيــــاس iحتفـــــاظ املطلــــق- ر و�ـــــو أ´ـــــسط اختبــــا
لــذا فاالحتفــاظ املطلــق ال يأخــذ �ــ� .  إ)ــ' معادلــة لتحديــد �ــذا القيــاسvحتفــاظ مباشــرة وال يحتــاج

vْختبار البعدي(اx¦سبان  جة الBd نرا�ا ´عد مدة vحتفاظ مباشرة) َ   .روإنما ن{يجة للد

 �ـــو قيـــاس يظ�ـــر vحتفـــاظ بطر	قـــة غtـــ� مباشـــرة وذلـــك خـــالل قيـــاس مقـــدار : iحتفـــاظ الqـــس�|-
  : �مانال�سيان، و�ذلك يzو ع@' شzلtن،

  . يتمثل �� مقدار ال�سيان �� مدة vحتفاظ:ق فر iختالف �� النتائج-أ
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 و	مثل مقدار الفقدان اx¦اصل خالل مدة vحتفاظ  سبة إ)' مقدار : الqسبة املئو�ة للفقدان-ب
ْالتطــو اx¦اصـــل بــtن vختبـــار القب@ــ� والبعـــدي(رالتطــو اx¦اصـــل �ــ� مـــدة الــتعلم �و)ـــ'  َ ْ َ الر�ي|ـــ�، ) (ر

  :، و	مكن توضيح ذلك باملعادلة �تية)2011

    100×مقدار الفقدان   =  ال�سبة املئو	ة للفقدان 

  ر       مقدار التطو

- vتــــؤدي للوصــــو إ)ــــ' املــــستو املعيــــار : نــــاتج التــــوف Bــ ات الdــ ي �ــــذه الطر	قــــة تحــــدد عــــدد التكــــرا ى ل ر
ختبـار �ـ� املـدة التعليميـة، ناملطلوب، وعليھ فإن vختبار ´عـد مـدة vحتفـاظ سـيzو أقـل مـن آخـر ا

حــا منــھ الــزمن  ًو	قــاس بحــساب الفــر �ــ� الــزمن الــذي يحتــاج إليــھ الســتعادة مــا ســبق �علمــھ مطر وُ ق
  :الذي استغرقھ التعلم �ص@�، و	مكن تمثيل ذلك باملعادلة �تية

�tجة التوف   100× إعادة التعلم   –التعلم �ص@� ) =  vحتفاظ( رد

   التعلم �ص@�                                   

	[ية  سبة : �سبة iحتفاظ- ثم  عود ونق�س �داء ´عد %) 100(ر �عطى آلخر محاوالت للمدة التد
قvحتفاظ، ونحو �ذا الفر إ)'  سب مئو	ة    )2015أحمد وكزار، (ل

نإذن فالتعلم و�قاء أثر التعلم مرتبطان فال يzو �ناك �علم ما لم يصاحبھ اسـ{بقا ُّ ء، وÉـل ََ
ما يخدم التعلم و\ساعد �� سرعتھ فإنھ °س�م �� بقاء أثره، فنجاح العملية التعليمية متوقف ع@' 
�ــط اx¢¤ــ�ات الــسابقة بــاx¢¤�ات اx^ديــدة، وÉلمــا Éانــت املـــادة  رvحتفــاظ بــالتعلم ، فــال �علــم بــدو  ن َّ

، و�ـــذا مـــا تقدمـــھ اســـ � اتيجية خـــرائط لمنظمـــة وذات مع±ـــ� Éـــان تحـــصيل�ا أســـرع و�قـــاء أثر�ـــا أطـــو
  .املفا�يم

اسات السابقة  :رالد

اسة يوسـف  اسـة إ)ـ' التعـرف ع@ـ' أثـر اسـ �اتيجية خـرائط املفـا�يم ): 2019(رد �ـدفت الد
َ

ر
ات القواعـــــد النحو	ـــــة ــــسtن م�ـــــا َّ�ـــــ� تحـ

ِ
ْ ــــنFG شــــــبھ . ر ــــة املـ ــــق �ـــــذا ال�ـــــدف اســـــتخدمت الباحثـ ولتحقيــ

BـــــــC	ــــت العينـــــــة مـــــــن . التجر ــــالب الـــــــصف الـــــــس) 60(وتzونـــ ـــــا مـــــــن طـــ دنًطالبــ ـــــد بـــــــاأل �ــ را´ع بمنطقـــــــة إ . ر
َّواســـتخدمت الباحثـــة أداة تمثلـــت �ــــ� اختبـــار تحـــصي@� للقواعـــد النحو	ــــة

ِ
اســــة . ْ روأظ�ـــرت نتـــائج الد

ق ذات داللة إحصائية بtن ا_^موعتtن لصاwx ا_^موعة التجر	[ية �� vختبـار البعـدي،  ووجود فر
�ي) ت(وكـــشفت نتـــائج اختبـــار  ق دالـــة إحـــصائيا �ـــ� م�ـــا روجـــود فـــر ً التمtـــ¼ بـــtن املفـــا�يم النحو	ـــة، : و

ىوتطبيق املفا�يم النحو	ة �� جمل مفيدة، لصاwx ا_^موعة التجر	[يـة، �عـز لفاعليـة اسـ �اتيجية  ُ

ات القواعــــد النحو	ــــة َّخــــرائط املفــــا�يم �ــــ� تحــــسtن م�ــــا
ِ

ْ اســــة بتوظيــــف اســــ �اتيجية . ر روأوصــــت الد
\س القواعـد النحو	ـ ات رخرائط املفا�يم و»فادة مWXا �ـ� تـد اسـات �ـ� م�ـا رة، وإجـراء املز	ـد مـن الد ر

ض والنقد، باستخدام اس �اتيجية خرائط املفا�يم: ىاللغة العر�ية �خر مثل   .والعر

اسة الز�را ي  �دفت إ)' تصميم برمجية إلك �ونية قائمة ع@ـ' خـرائط املفـا�يم ): 2018(رد
ي واملرجـــأ  روقيـــاس أثـــر توقيـــت عرضــــ�ا ع@ـــ' التحـــصيل الفــــو

َ
بقـــاء أثــــر(

َ
، وكـــذلك اتجا�ــــات ) الـــتعلم

اسة استخدم الباحث املنFG شبھ التجر	BC. الطالب نحو مادة العلوم وتzونت . رولتحقيق غرض الد
اســـة مــــن  وتوصـــلت النتــــائج إ)ـــ' تــــأثt� . ًطالبـــا مـــن طــــالب الـــصف اx¢ــــامس vبتـــدا�ي) 23(رعينـــة الد



َّ في تنمية المهارات النحوية أثر استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم ِ ْ
ُّوبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثالث الثانوي َ َ 
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ي واملرجــــأ  ـــر(رتوقيــــت عــــرض خــــرائط املفــــا�يم ع@ــــ' التحــــصيل الفــــو بقــــاء أثـ
َ

ـــدم تــــأثt� ) الــــتعلم ، وعـ
	ب املعلمــtن ع@ــ' اســتخدام . التوقيــت ع@ــ' اتجــاه الطــالب نحــو مــادة العلــوم اســة بتــد روأوصــت الد ر

�ـــــا  س، واعتبا ـــا�يم، واســـــتخدام خـــــرائط املفـــــا�يم »لك �ونيـــــة كنظـــــام ملراجعـــــة الـــــد رخـــــرائط املفــ ر
ً شاطا تقييميا للمادة التعليمية ً

 .  

التحقــق مــن فاعليــة اســتخدام خــرائط املفــا�يم �ــ� �ــدفت إ)ــ' ): 2018(بوعا°ــشة والعــودة 
\س مـــادة اx¦اســـب �)ـــ� اســـة اســـتخدم الباحثـــان املـــنFG شـــبھ التجر	CــــB. رتـــد . رولتحقيـــق �ـــدف الد

اسة من  يمن طلبة الصف �و الثانو) 33(روتzونت عينة الد واستخدم الباحثان أداة تمثلت �� . ل
اســة عــن و. vختبــار التحــصي@� ق ذات داللــة إحــصائية بــtن متوســطي روأســفرت نتــائج الد وجــود فــر

\س مـــــادة  رعالمــــات الطلبـــــة لـــــصاwx ا_^موعــــة التجر	[يـــــة، �عـــــز لفاعليــــة خـــــرائط املفـــــا�يم �ــــ� تـــــد ى ُ

\س اx¦ديثــة، واعتمــاد خـرائط املفــا�يم �ــ� . اx¦اسـب �)ــ� اسـة باال�تمــام بطــر التـد روأوصــت الد قر
\س مـــادة اx¦اســـب �)ـــ�، وتـــضمtن منـــا�F إعـــداد معل�ـــ ُتـــد B اx¦اســـب �)ـــ� أســـس وخطـــوات بنـــاء ر

  .خرائط املفا�يم وتصميم�ا وإعداد�ا واستخدام�ا

 BـــCاســـة العتي �ـــدفت إ)ـــ' التعـــرف ع@ـــ' فاعليـــة اســـ �اتيجية خـــرائط املفـــا�يم �ـــ� ): 2017(رد
\س مقر النحو لطالب املستو الرا´ع بقـسم اللغـة العر�يـة بzليـة ال �بيـة بالـدوادمي ىتد ر ولتحقيـق . ر

التجر	[يــة (تخدم الباحــث املـنFG شــبھ التجر	CـB املعتمــد ع@ـ' تــصميم ا_^مـوعتtن �ـدف البحــث اسـ
اسة من ). والضابطة \ع�م بال{ـساو ع@ـ' ا_^مـوعتtن، وصـمم ) 24(روتzونت عينة الد يطالبا تم تـو ز ً

ـــ� اختبـــــار تحــــصي@� ق ذات داللـــــة . الباحــــث أداة تمثلـــــت �ـ اســــة عـــــن وجــــود فـــــر ووكـــــشفت نتـــــائج الد ر
بــtن ا_^مـــوعتtن لــصاwx ا_^موعـــة التجر	[يــة عنـــد مـــستو	ات ) α ≤0 ،05(ىإحــصائية عنـــد مــستو 

ق ذات داللة إحصائية عند مستو. مجتمعة) التذكر، والف�م، والتطبيق( ىوعدم وجود فر ، α ≤0(و
اسـة باسـتخدام vسـ �اتيجيات اx¦ديثـة . بtن ا_^موعتtن) التطبيق(ىعند مستو ) 05 روأوصت الد

\س مقر النحو وخاص ر�� تد   .ة اس �اتيجية خرائط املفا�يمر

اسة اx¦ر¥ي  مـة لطـالب ): 2017(رد ات النحو	ـة �ساسـية الال ز�دفت إ)' التعـرف ع@ـ' امل�ـا َّر
ِ

ْ

ىاملــسار » ــسا ي �ـــ� الــسنة التحـــضt�ية بجامعــة »مـــام دمحم بــن ســـعود، وقيــاس مـــستو تمكــWXم مـــن 
ات النحو	ــــة َّامل�ــــا

ِ
ْ ـــ' تـــــصميم ولتحقيــــق ذلــــك اســــتخدم الباحـــــث املــــنFG شــــب. ر ھ التجر	CــــB املعتمــــد ع@ـ
اســـة مـــن ). الـــضابطة والتجر	[يـــة(ا_^مــوعتtن  واســـتخدم الباحـــث . ًطالبـــا) 270(روتzونـــت عينـــة الد

ات النحو	ــة َّأداة تمثلــت �ــ� اختبــار تحــصي@� لقيــاس امل�ــا
ِ

ْ اســة إ)ــ' أن مــستو . ر ىوخلــصت نتــائج الد ر
ات جاء دو املتوسط حيث بلغ املتو نالطالب �� مجمل امل�ا ، كما خلصت إ)' عدم %)99، 37(سط ر

ق ذات داللـة إحــصائية بـtن طـالب املــسار » ـسا ي وفقـا لتخصــص�م الـسابق �ـ� املرحلــة  ًوجـود فـر و
\س الطــــالب غtــــ� ) �د¥ــــي والعل�ــــB(الثانو	ــــة  اســــة بتــــد جــــات vختبــــار، وأوصــــت الد ر�ــــ� متوســــط د ر ر

ات النحو	ـــــة، وvســــتفادة مـــــ ـــة العر�يـــــة امل�ــــا اســـــات الــــسابقة �ـــــ� راملتخصــــصtن �ـــــ� اللغـ رن نتــــائج الد
ات النحو	ــــة  ات اللغــــة العر�يـــة ع@ــــ' امل�ـــا ات النحو	ـــة ، وأن تركــــز مقـــر رمعاx^ـــة الــــضعف �ـــ� امل�ــــا رر

  .�ساسية

 Bاســة الــسال� �ــدفت إ)ــ' معرفــة فاعليــة اســ �اتيجية �لعــاب اللغو	ــة �ــ� تنميــة ): 2017(رد
ات النحو	ـة َّ´عـض امل�ـا

ِ
ْ الباحثــة املـنFG شـبھ التجر	CـB املعتمــد ولتحقيــق �ـدف البحـث اسـتخدمت . ر

اســـة مـــن ). التجر	[يـــة والـــضابطة(ع@ــ' تـــصميم ا_^مـــوعتtن  طالبـــة مـــن ) 60(روقـــد تzونـــت عينـــة الد
\ع�ن بال{ساو ع@' ا_^موعتtن يطالبات الصف �و املتوسط، وتم تو وصـممت الباحثـة أداتـtن . زل

ات النحو	ــــة، واختبــــار تحــــصي@�: تمثلــــت �ــــ� َّقائمــــة امل�ــــا
ِ

ْ ات النحو	ــــةر َّ لقيــــاس امل�ــــا
ِ

ْ وكــــشفت نتــــائج . ر
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ــــ' ا_^موعـــــــة الـــــــضابطة، و�ـــــــو مـــــــا °عـــــــز لفاعليـــــــة  ـــــة ع@ـــ ــــــة التجر	[يــ ـــو ا_^موعـ ـــن تفــــ ــــة عــــ اســـ ىالد ُق ر
ات  اسة باال�تمام بامل�ا ات النحو	ة، وأوصت الد راس �اتيجية �لعاب اللغو	ة �� تنمية ´عض امل�ا ر َّر

ِ
ْ

نة با \س النحو مقا رالنحو	ة، وتطو	ر طر تد ر   .قلطر التقليديةق

اســة أوالنر	واجــو وإجبــو وفرايــدي ند �ــدفت ): Olanrewaju ،Egbon ،& Friday ،2017(ر
ــــاء أثـــــر الـــــتعلم ملـــــادة الر	اضـــــيات ـــ' معرفـــــة أثـــــر اســـــ �اتيجية خـــــرائط املفـــــا�يم �ـــــ� التحـــــصيل و�قـ إ)ــ

ُّ َ ََ .
BــC	شـبھ التجر FGاسـة اســتخدم البـاحثو املـن نوللتحقـق مـن �ـدف الد اسـة مــن روتzونـت عينـة الد. ر

اســة �ــ�. ًطالبــا مــن طــالب املرحلــة الثانو	ــة العليــا ب�يجt�يــا) 50( اختبــار لقيــاس : روتمثلــت أدوات الد
اســة إ)ــ' تفــو طــالب ا_^موعــة التجر	[يــة ع@ــ' . التحــصيل املباشــر وvختبــار املؤجــل قوتوصــلت الد ر

wx ا_^موعـــــة لـــــصا) اختبـــــار قيـــــاس vحتفـــــاظ بـــــالتعلم(الـــــضابطة، �ـــــ� vختبـــــار التحـــــصي@� الت{ب|ـــــ�
ق �عــز ملتغtــ� اx^ــ�س عنــد اســتخدام اســ �اتيجية  اســة لعــدم وجــود فــر ىالتجر	[يــة، وتوصــلت الد ُ

و ر
	[يـة . خرائط املفا�يم ش تد روأوصت بتطو	ر كتب الر	اضيات وتضميWXا خرائط املفا�يم، وعقد و ر

َ

¦xاتيجيات ا�ســـ v مـــة لتطبيـــق ات الال زللمعلمـــtن أثنـــاء اx¢دمـــة لتمكيـــWXم مـــن امل�ـــا 	ب ر رديثـــة، وتـــد
ســــم خــــرائط املفــــا�يم و�ــــº^يع�م ع@ـــــ'  رمعل�ــــB الر	اضــــيات لطال¶Wــــم ع@ــــ' اســــتخدام اســـــ �اتيجية 

  .استكشاف الطر	قة املناسبة

اوشة  اسة د رد �دفت إ)' التعرف ع@' أثر خرائط املفـا�يم �ـ� تحـسtن التحـصيل ): ٢٠١٦(ر
َ

اB�Ì �� مادة النحـو اسـة اسـتخدم الباحـث املـ. رالد وتzونـت . نFG شـبھ التجر	CـBرولتحقيـق �ـدف الد
اسة من  واستخدم . من طلبة الصف السادس vبتدا�ي من لواء الشمال بفلسطtن) ٥٢(رعينة الد

الباحـث vختبـار التحـصي@� �ـ� مـادة النحـو Éـأداة
ً

اسـة إ)ـ' وجـود نتـائج إيجابيـة .  روتوصـلت نتـائج الد
فع وتحسtن التحصيل  اB�Ì �� مادة النحورالستخدام اس �اتيجية خرائط املفا�يم ��  وأوصت . رالد

	[يــــة ملعل�ــــB اللغــــة العر�يــــة أثنــــاء اx¢دمــــة والطــــالب املعلمــــtن �ــــ� Éليــــات  ات تد اســــة ´عقــــد دو رالد رر
\س باسـتخدام اسـ �اتيجية خــرائط املفـا�يم، وإثــراء كتـب اللغــة  	�Wم ع@ــ' كيفيـة التــد رال �بيـة، لتـد ر

  .بخرائط مفا�يمية) قسم النحو( العر�ية 

اسة أحمد  �دفت للتحقق مـن فاعليـة اسـتخدام خـرائط املفـا�يم �ـ� ): (Ahmed ،2016رد
\س تكنولوجيـــــا التعلـــــيم ــــB. رتـــــد ـــنFG شـــــبھ التجر	Cـ اســـــة اســـــتخدم الباحـــــث املــ . رولتحقيـــــق �ـــــدف الد

ــــة مـــــن  اسـ ــــن طـــــالب مقـــــر ) 85(روتzونـــــت عينـــــة الد ــــا مـ رطالبـ ـــات التعلـــــيم(ً بقـــــسم ) املـــــدخل إ)ـــــ' تقنيــ
واســتخدم الباحــث أداة تمثلــت �ــ� vختبــار . لــسلطان قــابوستكنولوجيــا التعلــيم والــتعلم بجامعــة ا

ـــتخدام خـــــرائط املفـــــا�يم . التحــــصي@� ـــوا باسـ ســ اســـــة إ)ــــ' أن الطـــــالب الــــذين د روخلـــــصت نتــــائج الد ر
ـــة املعتــــادة ســـــوا بالطر	قـ وأظ�ــــرت النتـــــائج أن . رالرقميــــة Éــــان أداء�ــــم أفـــــضل مــــن الطــــالب الــــذين د

 إيجابية نحـو اسـتخدام طر	قـة املفـا�يم الرقميـة �ـ� اتجا�ات الطالب �� ا_^موعة التجر	[ية Éانت
ــــة ــــرائط . �علـــــم التقنيـــــات التعليميـ ـــة املعلمـــــtن ب{ـــــº^يع طال¶Wـــــم ع@ـــــ' اســـــتخدام خـ اســ روأوصـــــت الد

	[يـــة للمعلمـــtن لتـــصميم وتنفيـــذ  ش تد اÌـــ�B، وإعـــداد و راملفـــا�يم الرقميـــة لتحـــسtن تحـــصيل�م الد رر
  .�ذه vس �اتيجية

اســــة م�را ــــي  ـــرائط املفــــا�يم �ــــ�  �ــــدفت ):Mehran ،2016(رد ـــة خـ إ)ــــ' الوقــــوف ع@ــــ' فاعليـ
ات الف�ــم القرا�ــي �ــ� مــادة اللغــة »نجلt¼يــة للطلبــة »يــرانيtن ْ�علــيم م�ــا َ ولتحقيــق ذلــك اســتخدم . ر

وتzونـــت ). الـــضابطة والتجر	[يـــة(الباحـــث املـــنFG شـــبھ التجر	CـــB املعتمـــد ع@ـــ' تـــصميم ا_^مـــوعتtن 
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اســـــة مـــــن  واســـــتخدم الباحـــــث أداة تمثلـــــت �ـــــ� اختبـــــار . ثانو	ـــــةمـــــن طلبـــــة املرحلـــــة ال) 61(رعينـــــة الد
ق دالـة . تحصي@� °شمل مستو	ات بلوم املعرفية الـستة اسـة عـن وجـود فـر ووقـد أسـفرت نتـائج الد ر

جــــــات طــــــالب ا_^مــــــوعتtن �ــــــ� �داء البعــــــدي لالختبــــــار عنــــــد مــــــستو	ات  رإحــــــصائيا بــــــtن متوســــــط د ً

ْالتعـــرف، الف�ـــم، التطبيـــق، التحليـــل، ال �كيـــب، التقـــو( لـــصاwx ا_^موعـــة التجر	[يـــة، فخـــرائط ) 	مَ
ْاملفا�يم ل�ا تأثt� إيجا¥ي �� �علم اللغة »نجلt¼ية ´شzل عام والف�م القرا�ي للطالب ´شzل خـاص َ .

اســة بــإجراء مز	ــد مــن البحــوث حــو اســ �اتيجية خــرائط املفــا�يم لتــدعيم نتــائج �ــذه  لوأوصــت الد ر
اسة   .رالد

اسات السابقة   :رالتعليق ع;\ الد

اسة ا?<الية ط التم�v نقا   : ر�� الد

اسة  •  استخدمت اس �اتيجية خـرائط املفـا�يم �ـ� تنميـة - حسب اطالع الباحثة -رال توجد د
ات النحو	ة و�قاء أثر التعلم، ع@' الصف الثالث الثانو �� الب�ئة ا_¦لية يامل�ا َّ

ِ
ْ   .ر

اســـــات الـــــسابقة، بأWÈـــــا جمعــــت بـــــtن املتغtـــــ • ـــة اx¦اليـــــة عــــن الد اســ رتمtــــ¼ت الد : �ين التـــــا´عtنر
ــــرائط  ـــتخدام اســــــ �اتيجية خــ ــــو باســـ \س مقــــــر النحــ رالتحــــــصيل و�قــــــاء أثــــــر الــــــتعلم، �ــــــ� تــــــد ر

اســـة   جمعـــت بــــtن �ـــذين املتغtـــ�ين �ــــ� - حـــسب علــــم الباحثـــة–راملفـــا�يم؛ حيـــث ال توجــــد د
ات النحو	ة َّتصميم تجر	BC تناو تنمية امل�ا

ِ
ْ ر   .ل

ات النحو	ة ع@'  • اسة لتنمية امل�ا َّتم تطبيق الد
ِ

ْ ر ، �� حtن أن ر يطالبات الصف الثالث الثانو
اسية مختلفة ة قد تناولت مراحل د اسات السابقة املذÉو رالد   .رر

ــــسابقة اســــــات الــ ــــن الد ــــتفادة مــ ـــھ iســ ـــات : رأوجـــ اســـ ـــــة مــــــن الد اســــــة اx¦اليـ ـــــتفادت الد راسـ ر
  : السابقة �� اx^وانب �تية

رالتعرف ع@' كيفية تحليل ا_¦تو وإعداد قائمة باملفا�يم وامل�ا •   .ات النحو	ةى

ات النحو	ــة حــسب مــستو	ات ��ــداف املعرفيــة  • ات النحو	ــة، وتــص�يف امل�ــا َّتحديــد امل�ــا َّ
ِ ِ

ْ رْ ر
ْ�عـــرف، ف�ـــم، تطبيــــق، تحليـــل، تركيــــب، تقـــو	م( َّ

ات النحو	ـــة ال تخــــرج عـــن �ــــذه ) َّ؛ ألن امل�ــــا
ِ

ْ ر
  .املستو	ات الستة

اسة • ربناء أدوات البحث الBd استخدمت �� الد ُ.  

  .اليب »حصائية املناسبة x¦ساب صدق وثبات �دواتالتعرف ع@' �س •

اسة •   .رتحديد اx¢طوات »جرائية املناسبة للد

اسة • رتحديد محاو »طار النظر ل�ذه الد ي   . ر

  .التعرف ع@' كيفية تفسt� النتائج •
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اسة وإجراءاxyا   :رمن��ية الد

اسـة  ´عـض املتغtـ�ات الdــB ضــبط" اسـتخدم املــنFG شـبھ التجر	CـB الــذي ي{ـيح إمzانيـة :رمـن�F الد
ف �ـــ� الواقـــع املوضـــو�� والdـــB ال  وWÖــدد الـــصدق الـــداخ@� للتجر�ـــة ولـــ�س Éل�ـــا؛ لوجـــود ´عـــض الظـــر

  ).74، ص2011الكيال ي والشر	فtن، " (يمكن للباحث التحكم ¶Wا

اســـة اســـة ع@ـــ' النحـــو  :رتـــصميم الد ريمكـــن تمثيـــل التـــصميم شـــبھ التجر	CـــB املتبـــع �ـــ� �ـــذه الد
  :التا)�

  ) 1(لا?�دو 

اسة   رالتصميم شبھ التجر��| املتبع �� �ذه الد

iْختبار القب;�  ا��موعة َ
iْختبار البعدي  العامل التجر��|     iُّختبار الت�ب��  َ

ات   الضابطة رتطبيق اختبار امل�ا
َّالنحو	ة

ِ
ْ  

طبقت الطر	قة 
  املعتادة

ات  رتطبيق اختبار امل�ا
َّالنحو	ة

ِ
ْ  

  

----------  

ات تطبيق اخ  التجر	[ية رتبار امل�ا
َّالنحو	ة

ِ
ْ  

طبقت اس �اتيجية 
  خرائط املفا�يم

ات  رتطبيق اختبار امل�ا
َّالنحو	ة

ِ
ْ  

تطبيق اختبار 
ات النحو	ة َّامل�ا

ِ
ْ   ر

اسة اسة �� جميع طالبات الصف الثالث الثانو املـسار �د¥ـي، :رمجتمع الد ي تمثل مجتمع الد ر َ

 Bـــ�Ìا ة �علـــيم 2019/ م2018 -�ــــ 1440/�ــــ1439رامللتحقـــات �ـــ� العـــام الد س التا´عـــة إلدا رم باملـــدا ر
ات التا´عــة ) 1310(منطقــة نجــران، والبــالغ عــدد�ن ة القبــو وvختبــا رطالبــة ، تبعــا إلحــصائية إدا لر ً

  .يلإلشراف ال �بو بنجران

اســــة ــة الد اســــة مــــن :رعينــ ، ) 64(ر تzونــــت عينــــة الد يطالبــــة مــــن طالبــــات الــــصف الثالــــث الثــــانو
سة قصديا لألسباب �تيةامللتحقات بالثانو	ة الرا ً´عة عشر، وتم اختيار املد   :ر

سة؛ ل§¦ـصو ع@ـ' - تفاع عدد الطالبات امللتحقات بالصف الثالث الثانو املسار �د¥ي �� املد ل ا ري ر
  .عينة كبt�ة تمثل ا_^تمع

اB�Ì الzامل - سة تطبق نظام اليوم الد ر املد   ).لم �شمل�ا التوأمة(ر

ـــاع الطر	قــــــة ا ــــسيم�ن باتبـــ طالبــــــة يمــــــثلن ا_^موعــــــة ) 33(لعــــــشوائية ال[ــــــسيطة إ)ــــــ' وتــــــم تقــ
�ن بــــtن  ه ) 18-17(رالتجر	[يــــة ممــــن ت ــــ�اوح أعمــــا رســــنة، بمتوســــط عمــــر مقــــدا ســـــنة، ) 697، 17(ي

�ن بـtن ) 31(و) 0، 466(يو�انحراف معيار   17(رطالبة يمثلن ا_^موعة الضابطة ممن ت �اوح أعما
ه ) 18 – رسنة بمتوسط عمر مقدا   ). 0، 501(ي، و�انحراف معيار سنة) 580، 17(ي

قم  \ع أفراد العينة �� vختبار من خالل اx^دو  رو	ت
w تو ل   :��ي) 2-3(ز
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  ) 2(لا?�دو 

Dع أفراد العينة �� iختبار   زتو

  العدد  الفصل  ا��موعة

  33  3/2  التجر	[ية

  31  3/1  الضابطة

  64  ا_^موع

اسة   :رمتغv ات الد

املتغvـ  املــستقل •
ُ يتمثــل : ُّ

ّ
اســة اx¦اليـة بمتغtــ�ين ِ�ــ� الد \س املعتــادة، وطر	قــة : (ر رطر	قــة التــد

\س باس �اتيجية خرائط املفا�يم   ). رالتد
املتغv  التاjع •

ُ
اسة بمتغt�ين:  ِيتمثل �� الد

َ ُ ر
ّ

ات النحو	ة، و�قاء أثر التعلم: ( تنمية امل�ا
ُّ َ َّ َّ

ِ
ْ   ).ر

اسة   :رأداتا الد

ات النحو ــار التحــــصي;� لقيـــاس امل�ــــا iِختبـ
ْ اســــة : َّ�ــــةر راســـتخدم vختبــــار التحـــصي@� �ــــ� الد

، ´عـد  ات النحو	ـة لـدى طالبـات الـصف الثالـث الثـانو ياx¦الية Éأداة لقيـاس مـدى نمـو ´عـض امل�ـا َّ
ِ

ْ ر
  �عرض�ن x¢¤�ات تر�و	ة من خالل تطبيق اس �اتيجية خرائط املفا�يم

  .ا?Sصائص السيكوم! ية لالختبار التحصي;�

  :� حساب صدق iختبار ع;\ ما يأaياعتمد �: صدق iختبار) أ(

تھ �وليــــــة ع@ـــــ' : صـــــدق ا�<كمـــــvن • ــــو ـــن ) 20(رعـــــرض vختبــــــار التحـــــصي@� �ـــــ� صـ ـــا مـــ ًمحكمــ

\س والنحـو والـصرف و¥عـض مـشرفات  ر�ساتذة املتخصصtن �� مجـا)� املنـا�F وطـر التـد ق
ادة مـن ومعلمات اللغة العر�ية؛ ملعرفة مدى اتفاق ا_¦كمtن ع@' أسـئلة vختبـار، ولالسـتف

اWþــم �ــ� ا_¦zــات �تيــة صــالحية vختبــار مــن حيــث مالءمــة �عليماتــھ وصــياغة مفرداتــھ، : رآ
ىمدى تمثيل Éـل سـؤال لل�ـدف الـذي وضـع لقياسـھ، مـدى مناسـبة vختبـار ملـستو طالبـات 
�¦يح،  ، مــدى ¨ــ¦ة إجابــة أســئلة vختبــار، ومطابق�Wــا ملفتــاح التــ يالــصف الثالــث الثــانو

  . من حيث Éونھ �� حدود الوحدة التعليمية، و\غطي موضوعاWÖاصالحية vختبار 

نأمــــا بال�ــــسبة لعناصــــر التحكــــيم الــــسابقة فقــــد أجمــــع ا_¦كمــــو ع@ــــ' تحقق�ــــا �ــــ� vختبــــار 
  .ليوwÇ  سب vتفاق بtن ا_¦كمtن حو عناصر التحكيم) 3(لالتحصي@�، واx^دو التا)� 
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  )3(لا?�دو 

  مفردات iختبار التحصي;�  �سب iتفاق بvن ا�<كمvن ع;\ 

 عناصر التحكيم م
عدد ا�<كمvن 

  املوافقvن
�سب 
 iتفاق

   %94.12  19  صالحية vختبار من حيث مالءمة �عليماتھ وصياغة مفرداتھ 1

   %94.12  19  مدى تمثيل Éل سؤال لل�دف الذي وضع لقياسھ 2

يمدى مناسبة vختبار ملستو طالبات الصف الثالث الثانو  3    %88.23  18  ى

   %100  20  مدى ¨¦ة إجابة أسئلة vختبار ومطابق�Wا ع@' مفتاح الت�¦يح 4

5 
ـــث Éونــــھ �ــــ� حــــدود الوحــــدة التعليميــــة و\غطــــي  صــــالحية vختبــــار مــــن حيـ

 موضوعاWÖا

20  

  

100%   

  

   %29، 95  متوسط �سب iتفاق 

̂ـدو الـسابق أن  ـسبة vتفـاق بـtن ا_¦كمـtن ع@ـ' عناصـر ا xمن ا w
لتحكـيم تراوحـت ليت
َ، و�عت¤� �ذه ال�سبة  %)29، 95(، وÉان متوسط  سب vتفاق بيWXم علW²ا %)100 - % 88.23(بtن  ُ

 . مرتفعة، وتؤكد صدق vختبار التحصي@�

ـــياغة ´عــــــض �ســــــئلة، والتوجيـــــھ بــــــضبط مفــــــردات  كمـــــا قــــــام ´عـــــض ا_¦كمــــــtن بتعــــــديل صــ
اعت الباحثة   . ذلكرvختبار بما ال يو�� باإلجابة، وقد 

  : aiساق الداخ;� لالختبار) ب(

طبق vختبار التحصيل �� وحـدة 
ُ

طالبـة ) 31(ع@ـ' العينـة vسـتطالعية، وعـدد�ا ) التوا´ـع(
اســــة الوحــــدة وWòــــدف  ـــة الرا´عــــة، ممــــن ســــبق ل�ــــن د رمــــن طالبــــات الــــصف الثالــــث الثــــانو بالثانو	ـ ي

  :التطبيق إ)'

o التأكد من وضوح التعليمات. 
o م  . لإلجابة عن أسئلة vختبارزتحديد الزمن الال
o ختبارv لفقرات ¼tحساب معامالت الس�ولة والصعو�ة والتمي. 
o ختبارv حساب ثبات.  

�kجة : قتم استخدم إحدى طر البناء الداخ@� لالختبار، و تباط بtن د v رحساب معامالت ر
تبــاط املرتفعــة ع@ــ' v ليــة لالختبــار، وتــدل قــيم معــامالتzجــة ال رÉــل مفــردة والد  أن vختبــار يتمتــع ر

جة ) 4(لواx^دو التا)� . با�ساق داخ@� مرتفع جة Éل مفردة والد تباط بtن د v قيم معامل wÇريو ر ر
  ).التوا´ع(الzلية الختبار التحصيل �� وحدة 

  

  

  



َّ في تنمية المهارات النحوية أثر استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم ِ ْ
ُّوبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثالث الثانوي َ َ 

  نورة علي معدي آل هتيلة/ أ

 هيفاء عواد نزال الحوامدة/ د
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  ) 4(لا?�دو 
جـة الVليـة الختبـار التحـصيل �ـ� وحـدة  جة Oل مفـردة والد تباط بvن د i رقيم معامل ر ) التواjـع(ر

  )31= ن (
تباط رقم املفردة i تباط رقم املفردة رمعامل i تباط رقم املفردة رمعامل i رمعامل 

1 0.398*  15 0.397 * 29 0.551 ** 

2 0.396 * 16 0.435 * 30 0.652 ** 

3 0.407 * 17 0.390 * 31 0.611 ** 

4 0.600 ** 18 0.389 * 32 0.586 ** 

5 0.491 ** 19 0.577 ** 33 0.398 * 

6 0.678 ** 20 0.362 * 34 0.499 ** 

7 0.406 * 21  0.571 ** 35 0.639 ** 

8  0.393 * 22  0.471 ** 36 0.410 * 

9  0.563 ** 23  0.369 * 37 0.370 * 

10  0.394 * 24  0.380 * 38 0.529 ** 

11  0.613 ** 25  0.395 * 39 0.429 * 

12  0.429 * 26  0.482 ** 40 0.446 ** 

13  0.412 * 27  0.496 ** -- -- 

14  0.386 * 28  0.358 * -- -- 

تباط تراوحت ما بtن  v دو السابق أن قيم معامالت^xمن ا w
ريت ، )0، 678 – 0، 358(ل
جة الzلية لالختبار دالـة عنـد مـستو  ة والد جة Éل عبا تباط بtن د v انت جميع قيم معامالتÉىو ر ر ر ر

قام )01، 0(داللة  ات أ ر، ما عدا العبا -23 -20 -18 -17 -16-15 -14 -13 -12 -10 -8 -7 -3 -2-1(ر
تھ )0.05(ىفzانت دالة عند مستو ) 36-37-39 -33 -28 -25 -24 ر، و�التا)� أصـبح vختبـار �ـ� صـو

ة) 40(نالWXائية يتzو من    .رعبا

 :معامل الس�ولة والصعو�ة والتباين ألسئلة iختبار التحصي;�) ج(

ــــساب معامــــــل الــــــس�ولة والــــــصعو ــــم تطبيــــــق x¦ــ �ة والتبــــــاين ألســــــئلة vختبــــــار التحــــــصي@�، تــ
تھ �وليــــة ´عـــد التحكـــيم ع@ــــ' عينـــة تتzـــو مـــن  نvختبـــار �ـــ� صـــو  مـــن طالبـــات الــــصف طالبــــة) 31(ر

ـــانو ى، وجـــــر حـــــساب معـــــامالت الـــــس�ولة والـــــصعو�ة لzـــــل ســـــؤال مـــــن أســـــئلة vختبـــــار يالثالـــــث الثــ
  :باستخدام املعادلة �تية

  ل   »جابات ال�¦يحة للسؤا

  100×=           معامل الس�ولة للسؤال           

  »جابات ال�¦يحة +       »جابات اx¢اطئة 

  .)385، ص2006فتح هللا، (  معامل الس�ولة- 1= معامل الصعو�ة 
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ق  ووأل�مية التباين »حصائية �� اختيار أسئلة vختبار؛ يالحظ أن أ�م �سئلة تميt¼ا للفر ً

ة بtن مستو	ات ال�شاط الذي يق�سھ vختبار �k �سئلة الس�لة و�سئلة الصعبة، الفردية القائم
ق kــ� الdــB تــصل �ــ� ســ�ول�Wا إ)ــ' النــصف، أو تق ــ�ب مــن �ــذه  ووأك¤ــ� �ــذه �ســئلة تميtــ¼ا لتلــك الفــر ً

القيمـة و�ــ� �ـذه اx¦الــة يبلـغ التبــاين WÈايتـھ العظ�ــ�، ول�ـذا تــم حـساب التبــاين باسـتخدام املعادلــة 
  : تية�

  )268 ، ص2012حسن، (معامل الصعو�ة × معامل الس�ولة =  التباين 

وتم اعتبار مفردات vختبار الBd يصل معامل الس�ولة امل�wÑ من أثر التخمtن فW²ا أك¤ـ� 
نتzـــو شـــديدة الــــس�ولة، وأن املفـــردات الdـــB يـــصل معامــــل الـــصعو�ة املـــ�wÑ مـــن أثــــر ) 0.80(مـــن 

، (نzـــو شـــديدة الـــصعو�ة ت) 0.20(التخمـــtن فW²ـــا أقـــل مـــن ل، واx^ـــدو التـــا)� )74، ص2013يالعـــزاو
  .يوwÇ ذلك

  ) 5(لا?�دو 
رملقـر النحـو ) التواjـع(معامل الس�ولة والصعو�ة والتباين ألسئلة iختبـار التحـصي;� �ـ� وحـدة 

  )31= ن(يوالصرف ع;\ طالبات الصف الثالث الثانو

 رقم السؤال
معامل 
 الس�ولة

معامل 
 الصعو�ة

معامل 
 تباينال

 رقم السؤال
معامل 
 الس�ولة

معامل 
 الصعو�ة

معامل 
 التباين

1 0 ،20 0 ،80 0 ،16 21 0 ،25 0 ،74 0 ،18 

2 0 ،41 0 ،58 0 ،23 22 0 ،52 0 ،48 0 ،24 

3 0 ،65 0 ،35 0 ،22 23 0 ،52 0 ،48 0 ،24 

4 0 ،71 0 ،29 0 ،20 24 0 ،33 0 ،67 0 ،21 

5 0 ،55 0 ،45 0 ،24 25 0 ،48 0 ،52 0 ،24 

6 0 ،52 0 ،48 0 ،24 26 0 ،35 0 ،64 0 ،22 

7 0 ،38 0 ،62 0 ،23 27 0 ،77 0 ،23 0 ،17 

8 0 ،29 0 ،71 0 ،20 28 0 ،58 0 ،42 0 ،23 

9 0 ،33 0 ،67 0 ،21 29 0 ،77 0 ،23 0 ،17 

10 0 ،67 0 ،33 0 ،21 30 0 ،38 0 ،62 0 ،23 

11 0 ،67 0 ،33 0 ،21 31 0 ،55 0 ،45 0 ،24 

12 0 ،35 0 ،65 0 ،22 32 0 ،38 0 ،62 0 ،23 

13 0 ،29 0 ،71 0 ،20 33 0 ،58 0 ،42 0 ،23 

14 0 ،52 0 ،48 0 ،24 34 0 ،70 0 ،30 0 ،21 

15 0 ،33 0 ،67 0 ،21 35 0 ،55 0 ،45 0 ،24 

16 0 ،55 0 ،45 0 ،24 36 0 ،80 0 ،20 0 ،16 



َّ في تنمية المهارات النحوية أثر استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم ِ ْ
ُّوبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثالث الثانوي َ َ 

  نورة علي معدي آل هتيلة/ أ
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 رقم السؤال
معامل 
 الس�ولة

معامل 
 الصعو�ة

معامل 
 تباينال

 رقم السؤال
معامل 
 الس�ولة

معامل 
 الصعو�ة

معامل 
 التباين

17 0 ،20 0 ،80 0 ،16 37 0 ،33 0 ،67 0 ،21 

18 0 ،35 0 ،65 0 ،22 38 0 ،26 0 ،74 0 ،19 

19 0 ،52 0 ،48 0 ،24 39 0 ،45 0 ،55 0 ،24 

20 0 ،52 0 ،48 0 ،24 40 0 ،65 0 ،35 0 ،22 

أن معامالت الس�ولة أو الصعو�ة ملعظم أسئلة vختبار التحـصي@� ) 5(ليت
w من اx^دو
نحسبما يقره ا_¢تصو �� القياس  @' أWÈا معامالت مقبولةمما يدل ع) 80، 0 -20، 0(تراوحت بtن 

ممـــا يـــدل ع@ـــ' أن �ـــذه �ســـئلة ل�ـــا ) 24، 0 -16، 0(والتقـــو	م، كمـــا تراوحـــت معـــامالت التبـــاين بـــtن 
ة ع@' التميt¼ بtن الطالبات، و�التا)� أصبح vختبار  ة) 40(رالقد   .رعبا

اسة، تم حساب ثبات vختبار بطر	قBd للتحقق من ثبات vختبار �� ال:ثبات iختبار) د(   : رد

دسو-كيودر  -1 ��شا ن  ر دسو تناسب عنـدما يzـو تقـدير -ًنظرا ألن طر	قة كيودر: ر 	{شا ن  ن ر ر
ًمفــردات vختبــار صـــفرا أو واحــدا  ى؛ وجـــر حــساب ثبـــات vختبــار ¶Wـــذه )474، ص2006أبـــو عــالم، (ً

، وقـــد بلـــغ طالبـــة مـــن بـــtن طالبـــات) 31(الطر	قـــة ´عـــد تطبيـــق vختبـــار ع@ـــ'  ي الـــصف الثالـــث الثـــانو
  . و�k  سبة مرتفعة تدل ع@' ثبات vختبار) 811، 0(معامل الثبات 

 تــم حــساب ثبـــات vختبــار بطر	قــة التجزئــة النــصفية املـــشار :طر�قــة التجزئــة النــصفية -2
طالبـة مـن بـtن طالبـات الـصف ) 31(´عد تطبيق vختبار ع@' ) 2011الكيال ي والشر	فtن، (إلW²ا �� 

، وقـد بلـغ معامـل الثبـات قو�ـو معامـل ثبـات مرتفـع ممـا °ـشt� إ)ـ' الوثـو �ـ�  )839، 0(يالثالث الثـانو
تھ الWXائيـــة يتzـــو مـــن  نالنتـــائج امل �تبـــة ع@ـــ' vختبـــار، و�التـــا)� أصـــبح vختبـــار �ـــ� صـــو ســـؤv، ) 40(ر

ً

 .تق�س املستو	ات املعرفية الستة

اسة   :رنتائج الد

f جابة عن السؤالo ي الذي لونتائجab \;ما أثر استخدام اس! اتيجية خرائط : ّينص ع
؟ ات النحو�ة لدى طالبات الصف الثالث الثانو ياملفا�يم �� تنمية امل�ا َّ

ِ
ْ   ر

  :لولإلجابة عن �ذا السؤال تم التحقق من ¨¦ة الفرض �و والذي ينص ع@'

ــــستو  " ق ذات داللـــــة إحـــــصائية عنــــــد مـ ىال توجـــــد فـــــر ـــات بـــــtن متو) α≥ 05، 0(و جـــ ــــطي د رسـ
ات النحو	ـة ) التجر	[يـة والـضابطة(ا_^موعتtن  جـة الzليـة لالختبـار التحـصي@� لقيـاس امل�ـا َّ�ـ� الد

ِ
ْ ر ر

ْ�� القياس البعدي َ."  

	ـة وقيمــة ) 6(لواx^ـدو التـا)� ىومـستو الداللــة " ت"ريوÇــw املتوسـطات وvنحرافــات املعيا
جـــة الzليـــ) التجر	[يـــة والـــضابطة(بـــtن ا_^مـــوعتtن  اÌـــ�B ومـــستو	اتھ الـــستة ة لر�ـــ� الد رلتحـــصيل الد

ًقياسا ´عديا ً.  
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  ) 6(لا?�دو 
�ـــة وقيمـــة  التجر�»يـــة (ىومـــستو الداللـــة بـــvن ا��مـــوعتvن " ت"راملتوســـطات وiنحرافـــات املعيا

جة الVلية ل) والضابطة ا~{| ومستو�اتھ الستةر�� الد  .رلتحصيل الد
ا~{|  رالتحصيل الد
  ومستو�اتھ املعرفية

  طاملتوس  ن  القياس
iنحراف 

  ياملعيار
  "ت"

ىمستو 
  الداللة

 1.76348 5.2121  33  تجر	[ية
  التذكر

 1.51338 3.0968  31  ضابطة
134 ،5  01 ،0  

 1.61550 3.1212  33  تجر	[ية
ْالف�م َ  

 1.26321 3.0645  31  ضابطة
156 ،0  

0 ،87  

  غt� دالة

 1.30776 3.0909  33  تجر	[ية
  التطبيق

 1.28766 2.4839  31  ضابطة
870 ،1  05 ،0  

 1.68943 4.3333  33  تجر	[ية
  التحليل

 1.45543 3.5806  31  ضابطة
904 ،1  05 ،0  

  0.74747 1.9394  33  تجر	[ية
  ال �كيب

 1.20215 1.6129  31  ضابطة
313 ،1  

0.194 

  غt� دالة

 0.86712 1.4242  33  تجر	[ية
  التقو	م

  0.91228 1.0323  31  ضابطة
762 ،1  05 ،0  

 4.58092 19.8788  33  تجر	[ية

جة الzلية  رالد
B�Ìا  3.95594 14.8710  31  ضابطة  رللتحصيل الد

667 ،4  01 ،0  

  :ما يأ�ي) 6(ليت
w من اx^دو 

اÌـــ�B ع@ـــ' " ت"بلغـــت قيمـــة  جـــة الzليـــة للتحـــصيل الد ر�ـــ� املـــستو	ات املعرفيـــة الـــستة والد ر
ــــــيم )667، 4(، )762، 1(، )313 ،1(، )904، 1(، )870، 1(، )156، 0(، )134، 5(ال �ت�ـــــــــب  ، وkـــــــــ� قـــ

ىدالــة إحــصائيا عنــد مــستو  جــة الzليــة للتحــصيل فzانتـــا )0، 05(ً ر، باســت"ناء مــستو التــذكر والد ى
ــا غtــــ� )0.01(ىدالتـــtن عنــــد مــــستو  ، ب�نمـــا Éانــــت قيمــــة ت بال�ـــسبة ملــــستو\ي الف�ــــم وال �كيـــب فzانتــ

ق دالـــة إحـــصائيا بـــtن ا ًدالتــtن، و�ـــذا °ـــشt� إ)ـــ' وجــود فـــر جـــة (_^مــوعتtن و ر�ـــ� القيـــاس البعـــدي للد ْ َ

اÌــ�B ي{بــtن أن  جــة الzليــة للتحــصيل الد اÌــ�B، و�ــالرجوع للمتوســطtن �ــ� الد رالzليــة للتحــصيل الد ر ر
ق بtن ا_^موعتtن ´عديا لصاwx ا_^موعة التجر	[ية ًالفر   .و



َّ في تنمية المهارات النحوية أثر استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم ِ ْ
ُّوبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثالث الثانوي َ َ 

  نورة علي معدي آل هتيلة/ أ

 هيفاء عواد نزال الحوامدة/ د
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ــة  ــة التجر�»يــ ــأثv  الــــذي أحدثتــــھ املعا?�ــ ــ� التحــــصيل ) خــــرائط املفــــا�يم(�ــــم التــ �ــ
ا~{|   :رالد

	ب ع@ــ' اســ �اتيجية خــرائط (لقيــاس �^ــم التــأثt� الــذي أحدثتــھ املعاx^ــة التجر	[يــة  رالتــد
ات النحو	ــة( �ــ� املتغtــ� التــا´ع )املفـا�يم ، حيــث )ت(لقيمــة ) η2(تــم حـساب مر¥ــع ايتــا ) رتنميـة امل�ــا

#يل، ب�نمـا يـدل التـأثt) 0.02(ّيـدل التـأثt� الـذي يفـسر حـوا)�  � الـذي مـن التبـاين الك@ـ� ع@ـ' تـأثt� ضـ
) 0.15(ّمن التباين الك@� ع@' تـأثt� متوسـط، �ـ� حـtن يـدل التـأثt� الـذي يفـسر حـوا)� ) 0.06(ّيفسر 

 �tكب �tع@' تأث �ø246، ص2000مراد، (فأك.(  

  )7(لا?�دو 

ا~{|  �م التأثv  ، ومقدارη2قيمة   جة الVلية للتحصيل الد ر �� الد   ر
ا~{| ومستو�اتھ   ثv مقدار �م التأ η2  رالتحصيل الد

B�Ìا جة لzلية للتحصيل الد رالد   كبt�  0.73  ر

  :ما يأ�ي) 7(ليت
w من اx^دو 

اÌـــــ�B (η2)أن قيمـــــة  جـــــة الzليـــــة للتحـــــصيل الد ر بلغـــــت بال�ـــــسبة للد ، و�ـــــشt� �ـــــذه )0.73(ر
	ب ع@ـــ' (القيمــة إ)ــ' أن مقــدار �^ــم التــأثt� كبtــ�، ممـــا يــدل ع@ــ' فاعليــة املعاx^ــة التجر	[يــة  رالتــد

اB�Ì(�� املتغt� التا´ع ) فا�يماس �اتيجية خرائط امل   ).رالتحصيل الد

ُلعي�تtن مستقلتtن وجد أن �ذا الفـرض لـم " T -Test"بالرجوع إ)' نتائج التحليل »حصا�ي  ّ

جـــات ا_^مـــوعتtن  ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــtن متوســـطي د ريتحقـــق، حيـــث وجـــدت فـــر و التجر	[يـــة (ُ
ــــضابطة اÌــــــ�B، لــــــصاwx) والــ ـــــصيل الد ـــــة الzليــــــة للتحـ جـ ر�ــــــ� الد ـــــد تطبيــــــق ر ـــة التجر	[يــــــة ´عـ  ا_^موعـــ

	[ية   . راx^لسات التد

̂ـــدو  xذلـــك مـــن خـــالل ا w
 وkـــ� قيمـــة دالـــة ) 4.667" (ت " حيـــث بلغـــت قيمـــة ) 1-4(لو	تـــ
ىإحـــصائيا عنـــد مــــستو  جــــات )0.01(ً ق دالـــة إحـــصائيا بــــtن متوســـطي د ر، ممـــا °ـــشt� إ)ــــ' وجـــود فــــر ً و

ـــــضابطة(ا_^مــــــوعتtن  ـــــة الzليـــــــة لل) التجر	[يـــــــة والـ جـ اÌـــــــ�B لــــــصاwx ا_^موعـــــــة ر�ـــــــ� الد رتحــــــصيل الد
	[ية   . رالتجر	[ية ´عد تطبيق اx^لسات التد

اســة Éــل مــن ، الdـــSingh( B؛ Mehran ،2016؛ Ahmed ،2016(روتتفــق �ــذه الن{يجــة مـــع د
ق دالــــة إحــــصائيا لـــصاwx ا_^موعــــة التجر	[يــــة �عـــز الســــ �اتيجية خــــرائط  ىتوصـــلت إ)ــــ' وجــــود فـــر ً و

اB�Ì للطلبةاملفا�يم، وأثر�ا »يجا¥ي �� الت   .رحصيل الد

اســة اx¦اليــة،  	[يــة املــستخدمة �ــ� الد روتـر الباحثــة أن ذلــك يرجــع إ)ــ' أثــر اx^لــسات التد ر ى
اÌـــ�B ولـــ�س إ)ـــ'  جـــة الzليـــة للتحـــصيل الد روالdـــB أدت إ)ـــ' تفـــو أفـــراد ا_^موعـــة التجر	[يـــة �ـــ� الد ر ق

  :عوامل الصدفة؛ وذلك لألسباب �تية

	[يـــة ع@ـــ' مجمو • س ا_¢تلفـــة راحتــواء اx^لـــسات التد وعـــة مـــن خـــرائط املفـــا�يم املـــصممة للـــدر َّ ُ

جــة ع@ـ' الطالبــات للتميtــ¼ بـtن املفــا�يم اx^ديــدة واملفـا�يم املوجــودة �ــ�  رعرضـت بطر	قــة متد
ب�ي�Wن املعرفية، ثم إعطاWþن الفرصة للتوفيق والتzامل بtن تلـك املفـا�يم اx^ديـدة واملفـا�يم 

س  ــــدة الــــــد رالــــــسابقة؛ ´غيــــــة التوصــــــل إ)ــــــ' قاعــ الرئ�ــــــسة، ممــــــا أســــــ�م �ــــــ� اك{ــــــسا¶Wن املفــــــا�يم ُ
  .واx¦قائق والتعميمات اx¢اصة موضوع الوحدة
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	بات ع@ــ' اســ �اتيجية خـــرائط املفــا�يم أدى إ)ــ' تفـــو  • قعــدم تلقــي ا_^موعــة الـــضابطة أي تــد ر ّ

اÌـ�B، و�ـذه الن{يجـة تتفـق  رأفراد ا_^موعة التجر	[يـة علW²ـا �ـ� القيـاس البعـدي للتحـصيل الد ْ َ

اسة مع العديد    ).2018بوعا°شة والعودة، (رمن النتائج، كد

ات الBd تمـت بـtن املعلمـة وأفـراد ا_^موعـة التجر	[يـة، فالطالبـات ل�ـن دو  • راملناقشات واx¦وا ّ ر
ن شيط يتجاو التلقي و�إتاحة ا_^ال ل�ن للتعـاو فيمـا بيـWXن بحر	ـة، إضـافة لقيـام الطالبـات  ز

اجبـات تتط وبكتابـة مـا يطلـب مـWXن مـن م�ـام و ات ع@ـ' ُ رلـب إعـداد�ن اx¢ـرائط، فأصـبحن قـاد
اد  ن�Wـا بخـرائط املفـا�يم املعـدة مـن قبـل املعلمـة، ممـا  ز�عيtن الثغرات �� ب�ي�Wن املعرفية ومقا ِر

ّ ُ

اB�Ì لدWòن   .رمن ثق�Wن �� أنفس�ن ومن تحسtن التحصيل الد

اه الطالبــات َتجمـع خــرائط املفــا�يم بــtن املعلومــة املكتو�ــة والرســم والرمــز، و�ــو مــا جــذب ان{بــ •
َّوجعل�ن يركز فيما يقدم إلW²ن من معرفة ن ّ

.  

•  �tــــس��عـــرض خــــرائط املفـــا�يم القواعــــد ´ــــشzل غtـــ� تقليــــدي، فالرســــم واســـتخدام �لــــوان وت
َ

ــا قـــــرب  س منطقيــــا جعـــــل الـــــتعلم أكøــــ� °ـــــسرا وســــ�ولة مـــــن الطر	قـــــة املكتو�ــــة، ممـــ ّعــــرض الـــــد ً ُ ً ر
ل�ا وأكø� إقباال ع@' �علم النحوًالقواعد من نفوس الطالبات وجعل�ن أكø� اس{يعابا 

ً
 .  

•  Bــة ذا مع±ـ� للطالبـات، وجعلـت املوقـف التعلي�ــ	ات النحو َّجعلـت خـرائط املفـا�يم �علـم امل�ـا
ِ

ْ ر
اك العالقــــات  رأكøــــ� حيو	ــــة، ف�ــــB معــــدة بطر	قــــة تحــــث الطالبــــات ع@ــــ' التعمــــق �ــــ� الف�ــــم وإد ْ َ ّ ُ

اســـة يوســـفامل �ابطـــة بيWXـــا واســـت�تاج املعلومـــات، و�ـــذا يتفـــق مـــع مـــا أشـــ ت إليـــھ د را ) 2019(ر
\س القواعد النحو	ة ة توظيف اس �اتيجية خرائط املفا�يم �� تد ربضر   .ور

تر�ط خرائط املفا�يم قواعد اللغة العر�ية ومفا�يم�ا ا_^ردة برسومات وألـوان مثtـ�ة الن{بـاه  •
ّالطالبـــات؛ ممـــا جعـــل فW²ـــا حـــسا وحيـــاة قر�تـــھ مـــن نفـــوس الطالبـــات، ول�ـــست قواعـــد جامــــدة  ً

لحفظ عن ظ�ر قلب، خاصة وأن املفا�يم النحو	ة قابلة للتص�يف مما °ـساعد ع@ـ' حـصو ُت ُ َّ
ِ

ْ

اســــة الــــشديفات وأبــــو النـــــادي ت إليــــھ د رالــــتعلم ذي املع±ــــ�، و�ــــذا يتفــــق مــــع مـــــا أشــــا ) 2017(ر
ًبصياغة محتو مقر النحو وفقا x¢رائط باملفا�يم و�ما ي{ناسب مع املراحل العمر	ة ر   .ى

�B باسـتخدام خـرائط املفـا�يم أدى لز	ـادة التحـصيل �ـ� املـادة وتحـسtن ىعرض ا_¦تو التعلي •
\س باس �اتيجية خرائط املفا�يم ه دل ع@' فاعلية التد رالعملية التعليمية كzل، والذي بدو   .ر

الBd تمثل فW²ا املعلمة -ّاستخدام اس �اتيجية خرائط املفا�يم °غt� من ب�ئة التعلم التقليدية  •
ر إ)ـ' ب�ئـة تقـوم فW²ـا الطالبـات بـدو فعـال �ـ� اك{ـساب املعلومــات، -ومـاتاملـصدر الوحيـد للمعل

  .يكن فيھ أساس اك{ساب �ذه املعلومات

اسـتخدام اســ �اتيجية خـرائط املفــا�يم تز	ـد مــن تفاعــل الطالبـات عنــد بناWþـا داخــل الفــصل،  •
ل ًكمـــا �عمـــل ع@ــــ' جـــذ¶Wن و�ــــشو	ق�ن لعمليـــة الــــتعلم؛ ألWÈـــا تجعــــل مـــوقف�ن إيجابيــــا مـــن خــــال

املناقـــــشة والتفكtــــــ� واســـــتخالص واســــــت�تاج املفــــــا�يم وترتي�Wـــــا ومناقــــــش�Wا مـــــع املعلمــــــة و�قيــــــة 
  .الطالبات، مما يز	د من ثق�Wن و�عاوWÈن إلعداد اx¢رائط
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ات اx¢اطئة والثغـرات  • راستخدام اس �اتيجية خرائط املفا�يم °ساعد �� الكشف عن التصو
  .املعرفية لدى الطالبات

خــرائط املفـــا�يم °عمــل ع@ـــ' اســتخدام أكøـــ� مــن حاســـة؛ فعنــد إعـــداد اســتخدام اســـ �اتيجية  •
خــرائط املفــا�يم �ــش �ك اليــد بالكتابــة والعقــل بــالتفكt�، فاشــ �اك اx¦ــواس يز	ــد مــن فاعليــة 

  .التعلم

ما أثر استخدام اس! اتيجية خرائط :  الذي ينص ع;\ abينتائج oجابة عن السؤال الثا�ي
َاملفا�يم �� بقاء أثر التع َ

؟ يلم لدى طالبات الصف الثالث الثانو
ُّ

  

  :ولإلجابة عن �ذا السؤال تم التحقق من ¨¦ة الفرض الثا ي الذي ينص ع@'

ق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستو  " ىال توجـــد فـــر جـــات ) α ≤ 0.05(و ربـــtن متوســـطي د
ُّالبعــدي والت{ب|ـــ�(َالقياســtن  ْ جــة الzليــة لالختبـــار الت) َ حــصي@� لقيـــاس رللمجموعــة التجر	[يــة �ـــ� الد

ات النحو	ة َّامل�ا
ِ

ْ   ".ر

	ـة وقيمـة ) 8(لواx^دو التا)�  ىومـستو الداللـة " ت"ريوwÇ املتوسـطات وvنحرافـات املعيا
جـة الzليـة ل رللقياسtن البعدي والت{ب|� للمجموعة التجر	[يـة �ـ� الد ُّ ْ اÌـ�B ومـستو	اتھ َ رلتحـصيل الد

  .الستة

  ) 8(لا?�دو 

	ـــــــ ــــة راملتوســـــــطات وvنحرافـــــــات املعيا ــــة للقياســـــــtن البعـــــــدي والت{ب|ـــــــ� " ت"ة وقيمـــ ــــستو الداللـــ ُّومـــ ْ َ ى
جة الzلية ل اB�Ìرللمجموعة التجر	[ية �� الد  . ومستو	اتھ الستة رلتحصيل الد

التحصيل 
ا~{|  رالد

ومستو�اتھ 
  املعرفية

  املتوسط  ن  القياس
iنحراف 

  ياملعيار
متوسط 
ق   والفر

iنحراف 
ياملعيار 
ق   وللفر

  "ت"
ىمستو 
  الداللة

ْالبعدي َ  33  5.212 1.763 
  ذكرالت

 1.875 5.727  33  ُّالت{ب|�
-0.515  

0.565 

 

- 5.23 

 
0.01  

ْالبعدي َ  33  3.121 1.615 
ْالف�م َ  

 1.356 3.181 33  ُّالت{ب|�
-0.060  0.609  -0.571  

0.75  

  غt� دالة

ْالبعدي َ  33 3.090 1.307 
  التطبيق

 1.340 3.121 33  ُّلت{ب|�ا
-0.030  

0.466 

 

-0.373 

 

0.71  

  غt� دالة

ْالبعدي َ  33 4.333 1.689 
  التحليل

 1.694 0.9394 33  ُّالت{ب|�
0.606  0.747  1.028  

0.33  

  غt� دالة

ْالبعدي َ  33 1.939 0.747 
  ال �كيب

 0.867  1.757 33  ُّالت{ب|�
0.181  

0.391 

 

2.66 

 
0.01  

ْالبعدي  التقو	م َ  33 1.424 0.867 -0.121 0.331  -2.10  0.05  
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التحصيل 
ا~{|  رالد

ومستو�اتھ 
  املعرفية

  املتوسط  ن  القياس
iنحراف 

  ياملعيار
متوسط 
ق   والفر

iنحراف 
ياملعيار 
ق   وللفر

  "ت"
ىمستو 
  الداللة

 0.904 1.545 33  ُّالت{ب|�

ْالبعدي جة الzلية  4.580 19.87 33  َ رالد
للتحصيل 

B�Ìا  4.176  19.48 33  ُّالت{ب|�  رالد
393  1.434  1.577 

0.12  

  غt� دالة

  :ما يأ�ي) 8(ليت
w من اx^دو 

، 373-(، )0، 571-(، )5.23 -(�ــ� املــستو	ات املعرفيــة الــستة ع@ــ' ال �ت�ــب " ت"بلغــت قيمــة 
) التــذكر، ال �كيــب(َت"ناء مــستو\ي ً، وkــ� قــيم غtــ� دالــة إحــصائيا باســ)2، 10-) (2.66(، )1.028) (0

دالـة عنـد " ت"فzانـت قيمـة ) التقـو	م(ى، ومـستو )0، 01(ىدالـة عنـد مـستو " ت"فقد Éانت قيمـت 
اB�Ì " ت"، ب�نما بلغت قيمة )0، 05(ىمستو  جة الzلية للتحصيل الد رللد و�k قيمـة غtـ� ) 1.577(ر

ق ذات داللــــة إحــــصائية بــــtن القياســــtن  َدالــــة إحــــصائيا و�ــــذا °ــــشt� إ)ــــ' عــــدم وجـــــود فــــر ْالبعـــــدي (و َ

	ة ) ُّوالت{ب|� اB�Ì مما يـدل ذلـك ع@ـ' اسـتمرا جة الzلية للتحصيل الد رللمجموعة التجر	[ية �� الد ر ر
بقاء أثر اس �اتيجية خرائط املفا�يم

َ
 .  

ُلعي�تــtن مــرتبطتtن وجــد أن �ــذا الفــرض " T -Test" »حــصا�ي و�ـالرجوع إ)ــ' نتــائج التحليــل ّ

جــــــات القياســـــtن  ــــطي د ــــصائية بـــــtن متوسـ ق ذات داللـــــة إحــ َتحقـــــق، حيـــــث ال توجــــــد فـــــر ر ْالبعــــــدي (و َ

اB�Ì) ُّوالت{ب|� جة الzلية للتحصيل الد رللمجموعة التجر	[ية �� الد   . ر

و�k قيمة غt� دالة ) 1.577" (ت " حيث بلغت قيمة ) 3-4(لو	ت
w ذلك من خالل اx^دو 
جــات القياســtن  ق دالــة إحــصائيا بــtن متوســطي د َإحــصائيا ممــا °ــشt� إ)ــ' عــدم وجــود فــر ر ً ْالبعــدي (وً َ

اÌــــ�B، و�ــــشt� �ـــذه الن{يجــــة إ)ــــ' ) ُّوالت{ب|ـــ� جــــة الzليــــة للتحـــصيل الد رللمجموعــــة التجر	[يــــة �ـــ� الد ر
	[ية ع@' اس �اتيجية خرائط املفا�ي اB�Ì راستمرار فاعلية اx^لسات التد رم �� تنمية التحصيل الد

  .لدى طالبات ا_^موعة التجر	[ية

اســة  ت لألثــر »يجــا¥ي الســ �اتيجية خــرائط ) 2018الز�را ــي، (رو�ــذا يتفــق مــع د رالdــB أشــا
  .املفا�يم �� بقاء أثر التعلم

	ب للطالبات، فيما يأ�ي روتفسر الباحثة �ذه الن{يجة �� ضوء ما وفره التد
ّ ّ:  

 .و»يجابية �� � شطة، و�º^يع�ن ع@' التفكt�، وتقو	م عمل�ن باستمراراملشاركة الفعالة  •
�ن دو خـــوف مـــن النقـــد، وتحديـــد مـــواطن قـــوWÖن والعمـــل ع@ـــ' �عز	ز�ـــا،  • ن التعبtـــ� عـــن أفzـــا ر

 .ومعرفة نقاط ضعف�ن والعمل ع@' عالج�ا
سائل التقو	م، والوسـائط التعليميـة املـستخدمة �ـ� Éـل جلـسة بمـا •  يناسـب و تنوع � شطة، و

اÌـــ�B لـــدWòن، إضـــافة إ)ـــ' كøـــ�ة � ـــشطة  ات العقليـــة للمـــشارÉات، و	ن�ـــB التحـــصيل الد رالقـــد ّر

ات التذكر  .راملتعلقة بم�ا
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ابط  • ة �رميـــة وتـــصو العالقـــات والـــر و إن اســـ �اتيجية خـــرائط املفـــا�يم تـــنظم ا_¦تـــو بـــصو ر ر ى
ـــ� حـــــدوث الـــــتعلم ذي املع±ـــــ�، وممـــــا ســـــاعد ِوتقــــدم�ا غtـــــ� مجـــــزأة ممـــــا أســـــ�م �ــ

ّ  الطالبـــــات ع@ـــــ' ُ
اســ{يعاب املفـــا�يم، وســـ�ل عمليـــة تخز	WXـــا وvحتفــاظ ¶Wـــا، واســـ �جاع�ا عنـــد أداWþـــن لالختبـــار 
ـــل مــــــن  اســــــة Éـــ ت إليــــــھ د ـــا أشــــــا ـــــضابطة، و�ــــــذا يتفــــــق مــــــع مـــ ــــس�ولة أكøــــــ� مــــــن ا_^موعــــــة الـ ر´ــ ر

)Khoshsima ،Saed ،&Hakimzade ،2016 ( ــــــا�يم ـــــــــرائط املفــــــــ ـــــــ �اتيجية خــــ ـــام باســــــ ــــــــ باال�تمــ
 .تعلم ذي املع±�؛ Éونھ مفتاح النجاح �� التعلم وvحتفاظ بھالقائمة ع@' ال

اسية من خالل ال �ت�ب املنطقي  • راس �اتيجية خرائط املفا�يم قدمت م§¢صا ممتعا للمادة الد ً ً

للمعلومات مما جعل�ا أس�ل للف�م، وساعد الطالبات ع@' vحتفاظ بما تم �علمھ
ّ

 . 
ت ا�تمـام�ن ومتـا´ع�Wن للـتعلم، ممـا ّشدت اس �اتيجية خرائط املفا�يم ان{بـاه • ر الطالبـات وأثـا

	ادة التحصيل و�قاء املادة العلمية �� أذ�اWÈن  .زأدى إ)' 
	ب ع@ـ' كيفيـة اسـتخدام  • 	ب مـن إتاحـة الفرصـة أمـام الطالبـات للتـد ر ما وفرتھ جلـسات التـد ر

تب تباط�ــا ا اك لقيمــة خـرائط املفـا�يم، وا روتوظيـف مـا �علمنــھ مـن معلومـات، وإد ر ر
ّ

اطـا مباشــرا 
ً ً

سـ�ن، باإلضــافة ل{ـº^يع�ن ع@ــ' التفكtـ�، فzــل ذلـك أســ�م �ـ� اســتمرار فاعليـة جلــسات  وبدر
اســـة بوعا°ـــشة  ت إليـــھ د اÌـــ�B، �ـــذا يتفـــق مـــع مـــا أشـــا 	ـــادة التحـــصيل الد 	ب ومـــن ثـــم  رالتـــد ر ر ز ر

ـــداد خــــرائط املفــــا�يم ) 2018(والعــــودة  ـــة تــــضمtن املنــــا�F خطــــوات بنــــاء وتــــصميم وإعـ بفاعليـ
   .واستخدام�ا

اسة   .رتوصيات الد

ـــادة تنظيم�ــــــــا بمــــــــا يتمــــــــ��� مــــــــع اســــــــتخدام  • ـــــصرف، وإعـــــ ـــــو والـــ ـــــا�F النحـــ ــــــام بتطــــــــو	ر منـــ �vتمـ
  .اس �اتيجية خرائط املفا�يم

	[ية متنوعة قائمـة ع@ـ' خـرائط املفـا�يم مـن قبـل املتخصـصtن �ـ� مؤسـسات  • ِإعداد برامج تد ر
نا �ــ� ذلـــك مــن عـــو ل�ــن عنـــد ًالتعلــيم؛ لتنميـــة التحــصيل لطالبـــات املرحلــة الثانو	ـــة عمومــا؛ ملـــ

	ــة اململكــة  ج�ن إ)ــ' ميــدان العمــل، و�ــذا مــا يتفــق مــع ر ؤخــر  الdــB تــدعو لالســ{ثمار �ــ� 2030و
ات لإلعداد لوظائف املستقبل ف وامل�ا 	ب وال ¼و	د باملعا رالتعليم والتد ر   .ر

�ـا أحـد � • \س النحــو والـصرف باعتبا ات النحو	ــة �ـ� مجـال تـد ر�vتمـام بتحديـد امل�ـا ر َّر
ِ

�ــداف ْ
	ـة اململكــة   الdــB 2030ؤالرئ�ـسة الdــB ي�ب�ـ� تحقيق�ــا للعنايــة باللغـة العر�يــة، و�ـذا يتفــق مــع ر

ة العناية باللغة العر�ية لتعز	ز ال�و	ة الوطنية   .ورتدعو لضر
	ب ع@ـ' اسـتخدام ذلـك النـوع مـن الـتعلم،  • 	[ية للمعلمات أثناء اx¢دمة؛ للتـد ات تد رعقد دو ر ر

ن، وتحفt¼�ـا، وت�ـشيط�ا، لتzـو مـسئولة عـن عمليـة �علم�ـا، و	zـو روكيفية تفعيل دو الطالبـة ُّن

ل�ــا مـــردود إيجــا¥ي �ـــ� عمليــة الـــتعلم وع@ــ' اتجا��ـــا نحــو تخصـــص�ا �Éــادي�B، و�ـــذا يتفــق مـــع 
	ة اململكة ة تطو	ر املنظومة التعليمية وال �بو	ة بجميع مzوناWÖا2030ؤر ور ، الBd تر ضر   .ى

ة توعيــة املعلمــات ب{نو\ــع اســ •  �اتيجيات الــتعلم املــستخدمة �ــ� الفــصل بمــا ي{ناســب مــع ورضــر
اسية، وخصائص الطالبات، وحاجاWÖن النفسية واملعرفية   .رخصائص Éل مادة د
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اسات و�حوث مق! حة   :رد

ات البديلــة لـدى طلبــة املرحلــة  • اســة حـو فاعليــة خـرائط املفــا�يم �ـ� �عــديل التـصو رإجـراء د ل ر
  .رالثانو	ة �� مقر النحو

اســ • ة حــو أثــر اســ �اتيجية خــرائط املفـا�يم �ــ� تنميــة التفكtــ� »بــدا�� لــدى طالبــات رإجـراء د
َ ل

  .املرحلة الثانو	ة
ات  • اســة حــو اتجا�ــات معلمــات اللغــة العر�يــة نحــو خــرائط املفــا�يم �ــ� تنميــة امل�ــا رإجــراء د لر

َّالنحو	ة 
ِ

ْ  
اســـة حــــو أثـــر اســـ �اتيجية خــــرائط املفـــا�يم �ــــ� متغtـــ�ات أخـــر • ىإجـــراء د َل

ــ: ر ل نحـــو املــــادة Éامليــ
اسية، والقلق، وتنمية التفكt� »بدا��   .رالد

اسة حو أثر التعلم باس �اتيجية  • إجراء د
ُّ ََ ل اx¢رائط (، �� مقابل اس �اتيجية )خرائط املفا�يم(ر

جدانية جديدة مثل) الذ�نية   ).الطموح �Éادي�B، التحصيل: (و�� ظل متغt�ات معرفية و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



َّ في تنمية المهارات النحوية أثر استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم ِ ْ
ُّوبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثالث الثانوي َ َ 
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  قائمة املراجع

  املراجع: والأ

عـــــالم : القـــــا�رة, م�^ـــــم ومـــــصط§¦ات ومفـــــا�يم التعلـــــيم والـــــتعلم). 2009( مجـــــدي عز	ـــــز، إبـــــرا�يم
  .الكتب

جــــاء محمـــود، أبـــو عـــالم دار : مــــصر, )5ط. (منـــا�F البحــــث �ـــ� العلـــوم النفــــسية وال �بو	ـــة). 2006(ر 
  .ال�شر ل§^امعات

شـــا عبـــد الكـــر	م؛ و�ر	كيـــت، أكـــرم دمحم يـــة اســـ �اتيجية مق �حـــة قائمـــة ع@ـــ' فاعل). 2015(ر�حمـــدي، 
ـــات  ات النحو	ــــة لــــدى طالبـ َّالــــدمج بــــtن الفــــصو املقلو�ــــة والتقــــو	م البــــديل �ــــ� تنميــــة امل�ــــا

ِ
ْ ر ل

 ، اسات عر�ية �� ال �بية وعلم النفسيالصف الثا ي الثانو   . 179-226، )58(، رمجلة د

، أحمد سعيد أثر استخدام اس �اتيجية التعلم املقلوب). م2016(ل�حو
َ

ات النحو	ة  َّ �� تنمية امل�ا
ِ

ْ ر
سالة ال �بيـة وعلـم الـنفس. روvتجاه نحو املقر لدى طالب املرحلة الثانو	ة ، ) 55(، رمجلة 

41- 67 .  

ات النحــو العر¥ــي لــدى طــالب قــسم اللغــة العر�يــة بzليــة ). 2017(عبــد هللا دمحم، آل تمــيم رتقــو	م م�ــا
  . 236-195، )1(11، مجلة العلوم ال �بو	ة. ز�داب والعلوم �� جامعة سلمان بن عبد العز	

س، محمود جمعـھ أثـر اسـتخدام اسـ �اتيجية خـرائط العقـل �ـ� اك{ـساب املفـا�يم ). 2013. (رب±B فا
َ

ة ات التفكt� »بدا�� لدى طالب املرحلة املتوسطة �ـ� املدينـة املنـو 	خية وتنمية م�ا رالتا ر . ر
اسات ال �بو	ة و   .94-59، )4(21، النفسيةرمجلة اx^امعة »سالمية للد

فاعليـة اسـ �اتيجية الـتعلم باسـتخدام خـرائط ). 2018(ق وليد دمحم؛ والعودة طار إبرا�يم،°شةبوعا
ياملفا�يم ع@' تحصيل الطالب �� مادة اx¦اسب �)� للصف �و الثانو بمدينة الظ�ران  ل

  .55-41, )5(2، مجلة العلوم ال �بو	ة والنفسية. باململكة العر�ية السعودية

أثر ). 2010. (اÑx^ايا، قاسم
َ

ات  انو للتعلم �� تنميـة املفـا�يم النحو	ـة وم�ـا راستخدام نموذج مار َّ
ِ

ْ ز
دن،  رالتعبtــ� الـــشفو لـــدى طلبـــة املرحلـــة �ساســية �ـــ� � ة(ي اه غtـــ� م�ـــشو رســـالة دكتـــو ر , )ر

اسات العليا، جامعة عمان العر�ية دن, رÉلية الد   . ر�

جــاء عــو	مر،اx¦ر¥ــي  wxية ). 2017(ر صــا�tىمــستو تمكــن طــالب املــسار » ــسا ي �ــ� الــسنوة التحـــض
ات النحو	ـة �ساسـية َّبجامعـة »مـام دمحم بــن سـعود مـن امل�ــا

ِ
ْ  17، مجلــة الثقافـة والتنميــة. ر

)114( ,141- 184.  

ة الــتعلم واx¢ــرائط ). 2011. (اx¢رمـا ي، عابــد حميــد رفاعليــة اســ �اتيجية قائمـة ع@ــ' الــدمج بــtن دو
ــــــط املف ــــــث املتوســ ــــــصف الثالـ ات النحو	ـــــــة لـــــــدى طـــــــالب الـ ــــا ــــــة ´عـــــــض امل�ـــ ــــــ� تنميـ ـــة �ـ َّا�يميــــ

ِ
ْ ر

ة(واتجا�ـاWÖم نحو�ــا اه غtــ� م�ـشو رســالة دكتــو ر ، اململكــة , )ر ىÉليــة ال �بيــة، جامعــة أم القــر
  . العر�ية السعودية

\س اللغة العر�ية). 2004( حسن جعفر،اx¢ليفة رفصو �� تد   .مكتبة الرشد: الر	اض, 4ط. ل

\س الفعال). 2015( حسن جعفر؛ ومطاوع، ضياء الدين دمحم ،ةاx¢ليف : ، الدمامراس �اتيجيات التد
BCمكتبة املتن.  
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�tة، مصر. التعلم ال�شط). 2018(ملياء دمحم أيمن، يخ¼t^xع: ا\ ن لل�شر والتو زمؤسسة °سطر   .و

أثر اس �اتيجية). 2014(علياء دمحم, داود
َ

PQ4Rس{بقاء لدى طالباvت الصف الثا ي  �� التحصيل و
�ـــ� مـــادة علـــم �حيـــاء  ,مجلـــة Éليـــة ال �بيـــة �ساســـية للعلـــوم ال �بو	ـــة و» ـــسانية. املتوســـط 

  .648-628, )18(ع

اوشـــة، حـــسن اÌـــ�B �ـــ� مـــادة النحـــو لـــدى ). م٢٠١٦. (رد رخـــرائط املفـــا�يم وأثر�ـــا ع@ـــ' التحـــصيل الد
سـة عر�يـة �ـ� منطقـة الـشمال الة ماجـستt� غtـ� رسـ(رتالميذ الصف السادس ابتدا�ي �ـ� مد

ة   .أÉاديمية القاس�É ،Bلية أÉاديمية ال �بية، فلسطtن, )رم�شو

\س اللغــة العر�يــة بــtن الطرائــق التقليديــة وvســ �اتيجيات ). ٢٠٠٩. (الــدلي�B، طــھ ع@ــ� حــسtن رتــد
�د. التجديدية   .عالم الكتب اx¦ديث: رإ

دار الكتــــب : بtـــ�وت. يـــة والر	اضـــية التعلـــيم والـــتعلم �ـــ� ال �بيـــة البدن).2011(محمـــود داود, الر�ي|ـــ�
  .العلمية

ات الطالب �� اللغة العر�ية). 2013(انتصار ميلود, زايد ات وقد رالطر املمكنة لرفع مستو م�ا ر ى . ق
قة علمية مقدمة �� املؤتمر الدو)� الثـا ي للغـة العر�يـة اx^ميـع : اللغـة العر�يـة �ـ� خطـر: "رو

ات ا," شرÉاء �� حماي�Wا ا_^لـس : د¥ـي,م12/3/2013-8مـن, لعر�يـة املتحـدةر د¥ي، دولة »ما
  .الدو)� للغة العر�ية

ر العلمية : عمان, التعلم الذا�ي–النحو امل�سر ). 2018. (ف�د خليل, زايد يدار الياز   .و

ًأثــر توقيــت عــرض خــرائط املفــا�يم إلك �ونيــا �ــ� التحــصيل ). 2018( عبــد هللا موÌــ�� ع@ــ�،الز�را ــي

ي واملرجـــــأ ومفـــــا�يم ا ـــارالفــــو ـــة واتجا�ـــــاWÖم نحو�ــ ـــذ املرحلـــــة vبتدائيـ ا_^لـــــة . لعلــــوم لتالميــ
  .396-324,)11(, الدولية للعلوم ال �بو	ة والنفسية

ـــي ـــديل ). 2013. ( دمحم،الز�را ـــــ �ــــــــ� �عـــــ ــــ� املف�ــــــــومي  ــــ tــــة قائمــــــــة ع@ــــــــ' التغ فاعليــــــــة اســــــــ �اتيجية مق �حــــ
ـــا ي  ــــض املفـــــا�يم النحو	ـــــة لـــــدى طـــــالب الـــــصف الثــ ات البديلـــــة عـــــن ´عـ َّالتـــــصو

ِ
ْ املتوســـــط ر

ة(واحتفــــاظ�م ¶Wــــا  اه غtــــ� م�ــــشو رســــالة دكتــــو ر ، اململكــــة , Éليــــة ال �بيــــة, )ر ىجامعــــة أم القــــر
  . العر�ية السعودية

ات النحو	ة). 2012(الز�را ي، دمحم  َّمستو تمكن طالب اللغة العر�ية �� جامعة الطائف من امل�ا
ِ

ْ ر . ى
  . 225 -250، )23(مجلة Éلية ال �بية باإلسماعيلية، 

، ـــــو ن	تــ \س العلـــــــوم). م٢٠٠٧( عـــــــا°ش محمـــــــودز ـــــد ــــ �اتيجيات تــ ــــة واســـ ــــة البنائيـــ ــــــان. رالنظر	ـــ دار : عمـ
ق   . والشر

	ـــة عبــــد هللا ات ). 2017(زالـــسال�B، فو رفاعليـــة اســـ �اتيجية �لعــــاب اللغو	ـــة �ـــ� تنميــــة ´عـــض امل�ــــا
َّالنحو	ة لدى طالبات املرحلة املتوسطة

ِ
  . 116-58، )120 (18، مجلة الثقافة والتنمية. ْ

�B�Ì). ٢٠١٠(تان، فت�Í ديابسب ع�ا ا_¢تلفة، : رضعف التحصيل الطال¥ي املد واللغة العر�ية وفر
	ة:  عمان.ال �بية الدي�ية »سالمية، vجتماعيات   .ردار اx^ناد



َّ في تنمية المهارات النحوية أثر استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم ِ ْ
ُّوبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثالث الثانوي َ َ 
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\س املعاصــرة مــع �مثلــة التطبيقيــة). 2018(جــودت أحمــد, ســعادة دار : عمــان. راســ �اتيجيات التــد
\ع   .زاملو�بة لل�شر والتو

ات التواصل ). 2013(فن، عماد شو+�س�ت \س التباد)� وخرائط املفا�يم �� تنمية م�ا رفاعلية التد ر
ـــذ املرحلـــــــة »عداديـــــــة ــــــدى تالميــــ ـــة لـ ــــ� ال�ندســــ ــــــرار �ـــ ـــات . و»بـــــــداع واتخـــــــاذ القـ ــــة تر�و	ــــ مجلـــ

  . 184-141، )1(16, الر	اضيات

أثر اس �اتيجية خرائط ). ٢٠١٧(�الة جمال جاد هللا, الشديفات، أ�^ان حامد عبده؛ وأبو النادي
َ

ء باملـستو »بـدا�� لـدى تالميـذ الـصف الـسادس  ات الف�م املقـر ىاملفا�يم ع@' تنمية م�ا و ْ َ ر
ـــة الـــــــسعودية ـــــة العر�يــــ ـــــ� اململكــ ــــا. vبتـــــــدا�ي �ــ ـــة جامعـــــــة بWXـــ ـــة ال �بيــــ                 ،)١٠٩ (28, مجلـــــــة Éليــــ

٣٥٣-٣١٩.  

 املفــا�يم �ــ� توظيــف النحــو لــدى طــالب أثــر اســتخدام خــرائط). 2015(منتــصر دمحم كمــال, الــشماع
يالصف �و الثانو   . 196 -171، )5 (2, مجلة Éلية ال �بية. ل

ـــ�, يالــــش�ر ـــ� تنميــــة التحـــــصيل ) Bybee(فعاليـــــة نمــــوذج بـــــايBC). 2016. (أفنــــان ســـــعيد ع@ـ البنــــا�ي �ــ
اB�Ì و�قاء أثر التعلم �� الر	اضيات لدى تلميذات الـصفوف العليـا باملرحلـة vبت الد

ُّ ََ دائيـة ر
ة(بمدينة نجران رسالة ماجستt� غt� م�شو   .Éلية ال �بية، جامعة نجران، السعودية, )ر

\س مقـــر اســـتخدام اx¦اســـوب �ـــ� ). 2015(ظـــافر بـــن فـــراج, يالـــش�ر رأثـــر التقـــو	م التzـــو	±B �ـــ� تـــد ر
ىالتعلـــيم ع@ــــ' التحـــصيل وvحتفــــاظ بـــالتعلم لــــدى طـــالب املــــستو الـــسا´ع بzليــــة الــــشر\عة 

  . 73-49، )57(, لة ال �بية وعلم النفسمج. لوأصو الدين

فاعليـة برنـامج ). 2015(جليلـة محمـود, نجـاة حـسtن؛ وأبـو القاسـم, محمود أحمـد؛ وا_¦ـو	Bd, قشو
اء املعرفــة �ــ� تنميــة التحــصيل و�قــاء أثــر الــتعلم لــدى  مق ــ�ح قــائم ع@ــ' اســ �اتيجيات مــا و

ُّ ََ رُ
 - 584، 2، مج مجلة العلوم ال �بو	ة. يةتلميذات املرحلة املتوسطة باململكة العر�ية السعود

631 .  

ة ات النحو	ـــــة لـــــدى ). 2014(رالــــصيادي، نـــــو ـــة اســـــ �اتيجية خــــرائط املفـــــا�يم �ــــ� تنميـــــة امل�ــــا َّفاعليـ
ِ

ْ ر
ة(طالبـات املرحلـة الثانو	ـة رسـالة ماجـستt� غtـ� م�ـشو ققـسم املنـا�F وطــر , Éليـة ال �بيـة, )ر
\س، جامعة طيبة   . يةاململكة العر�ية السعود, رالتد

	خ أش�ر النحاة). 2005(دمحم, يالطنطاو ف: القا�رة. ر شأة النحو وتا   . ردار املعا

ات اللغو	ة من vك{ساب إ)' التعلم ). ٢٠١٤(ما�ر شعبان, يعبد البار امل�ا
ُّ َ َّ   . مكتبة املتنBC : الدمام. ر

، مــا�ر شــعبان ِبرنــامج قــائم ع@ــ' نظر	ــة تــضافر القــرائن النحو). 2017(يعبــد البــار
َّ	ــة واســ �اتيجية ْ

ات التحليــل النحــو وأ´عــاد الف�ــم العميــق �ــ� النحــو للطــالب  \س املعر�ــ� لتنميــة م�ــا ْالتـد َ ي ر ر
\ساملعلمـــــtن تخـــــصص اللغـــــة العر�يـــــة،  ـــا�F وطـــــر التـــــد اســـــات �ـــــ� املنــ رمجلـــــة د                ،)220(، قر

129-177 .  

BــــCاتيجية خــــرا). 2017(لفــــا دمحم �ــــالل, العتي�س مقــــر فاعليــــة اســــتخدام اســــ \ �ــــ� تــــد رئط املفــــا�يم  ر
مجلــة جامعــة . ىالنحــو لطــالب املــستو الرا´ــع بقــسم اللغــة العر¥ــي بzليــة ال �بيــة بالــدوادمي

  .171-145, )8(ع, شقراء
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\س). 2014(خالد مط�ر, العدوا ي قة علمية . راستخدام اس �اتيجية اx¢رائط املفا�يمية �� التد رو
ـــة ا"مقدمـــــة  ــــة ب{نميـــ 	[يــــــة اx¢اصــ شــــــة التد رللو ــــايt� اx^ــــــودةر 	[يــــــة وفقــــــا ملعــ ات التد ـــا ًمل�ــ ر ، "ر

ة اx^ودة وvعتماد: دولة اليمن, محافظة ا_¦و	ت   . رإدا

 فاعليــة دمـج اســ �اتيجيBd خــرائط املفــا�يم وخـرائط التفكtــ� �ــ� تنميــة ).2015(لي@ــ' فــالح, العمرا ـي
ات التفكtـ� �ساســية لـدى طالبـات الـصف الثـ راسـ{يعاب املفـا�يم النحو	ـة وم�ـا َّ

ِ
يا ي ثــانو ْ

ة (بمدينة تبوك اه غt� م�شو رسالة دكتو ر جامعة »مام دمحم بن . Éلية العلوم vجتماعية, )ر
  . سعود، اململكة العر�ية السعودية

\س فنو اللغة العر�ية بtن النظر	ـة  ). ٢٠١٢(عوض، فايز السيد؛ وال[سطامي، دعاء أبو الt¼يد نتد ر
  .مكتبة املتنBC: الدمام  .والتطبيق

  . 133-109، )2 (9, مجلة علوم اللغة. حzايات  شأة النحو). 2006(دمحم سعيد, ديالغام

اB�Ì). 2017(سالم عبدهللا, يالفاخر   .مركز الكتاب �Éادي�B: عمان. رالتحصيل الد

. يعلــم الــنفس ال �بــو �ســس والتطبيقــات). ٢٠١٢(فرغ@ــ�، دمحم شــعبان؛ وعثمــان عفــاف عبــد الــاله
  .مكتبة الرشد: الر	اض

ق عبده؛ والزÉي، أحمد عبد الفتاحفل ًم�^م مصط§¦ات ال �بية لفظا واصطالحا). ٢٠٠٤(وية، فار ً
. 

	ة   . دار الوفاء: ر»سكند

ات النحو	ـــة لـــدى ). 2012(فــودة، دمحم مÍـــ� الــدين َّبرنـــامج لغـــو باســتخدام اx¦اســـوب لتنميـــة امل�ــا
ِ

ْ ر ي
  . 270 -309 ,)131(مجلة القراءة واملعرفة، . لتالميذ الصف �و vعدادي

ات النحو	ة). 2011(فخرالدين, قباوة َّتzو	ن امل�ا
ِ

ْ   .مكتبة لبنان:  بt�وت.ر

ي, القــــــضاة ـــــو). 2007(دمحم عــــــوض, ردمحم فرحــــــان؛ وال �تــــــو النظر	ــــــة : يأساســــــيات علــــــم الــــــنفس ال �بـ
  .دار اx¦امد: عمان. والتطبيق

سان، دمحم أحمد, قطامي ع@' : ا النظر	ة تطبيقاتاx¢رائط املفا�يمية أسس�). 2015(ويوسف؛ والر
س القواعد العر�ية \ع: عمان. ودر   .زدار الفكر لل�شر والتو

B�ýـــ�\س اx^غرافيـــا وتنميـــة ´عـــض أنـــواع ). 2015(ياســـر عبـــد الواحـــد, الكب رخـــرائط املفـــا�يم �ـــ� تـــد
�tع: عمان. التفك\   .زمكتبة ا_^تمع العر¥ي لل�شر والتو

	جــا, كيتــا ات فعاليــة وحــدة �عليميــة مق). 2017(رجاÉا ف وامل�ــا ر �حــة �ــ� املعــرب واملب±ــB لتنميــة املعــا ر
يالنحو	ة لدى طلبة الصف �و الثانو ل َّ

ِ
- 65, )37(، عمجلة العلوم » سانية وvجتماعية. ْ
86.  

 .مــدخل إ)ــ' البحــث �ــ� العلــوم ال �بو	ــة وvجتماعيــة). 2011(نــضال, عبــد هللا؛ والــشر	فtن, الكيال ــي
  . دار املسt�ة: عمان. 3ط

 م�^م املصط§¦ات ال �بو	ة املعرفة �� املنا�F ).٢٠١٣(ا ي، أحمد حسtن؛ واx^مل، ع@� أحمداللق
\س روطر التد   .عالم الكتب:  القا�رة.ق
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  .مكتبة vنجلو املصر	ة: القا�رة

\س باســتخدام اx¢ــرائط املفا�يميـــة ). 2010(غــصايب دمحم, نــصر دمحم؛ والفالحــات, مقابلــة رأثــر التــد
, مجلــة جامعــة دمــشق. صيل طلبــة الــصف الثــامن �ساÌــ�B لقواعــد اللغــة العر�يــةع@ــ' تحــ

)4( ،559-588 .  

ــــة العر�يــــــة الــــــسعودية). 2016(اململكــــــة العر�يــــــة الــــــسعودية  	ــــــة اململكــ ـــــس �جع مــــــن. 2030ؤر  :مـ
emAss7/com.us.cutt://http  

��Ìس اللغة العر�يةالوا).2012(دمحم محمود,مو\ \ع: د¥ي. ر�� �� تد   .زدار القلم لل�شر والتو

\س العلوم �� املرحلة �ساسية). 2010(ز	د, ال�و	دي ات العر�ية املتحدة. رأساليب تد : رالعtن، »ما
  .دار الكتاب اx^ام|�

ات القواعـد النحو	ـة). 2019(عفاف, يوسف َّأثر اس �اتيجية خرائط املفا�يم �ـ� تحـسtن م�ـا
ِ

ْ ر
َ

 لـدى 
�د   .124-103, )1 (33, مجلة جامعة النجاح. رطالب الصف السا´ع �ساB�Ì �� منطقة إ
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