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اثز تذريس اسرتاتيجيت خزائط ادلفاهيم نهشكم ( ) vee
يف حتصيم وتنميت انتفكري االبذاػي نذي طانباث

انصف انزابغ االدبي يف مادة قىاػذ انهغت انؼزبيت
كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى

د .امٌرة محمود خضٌر

مهخص انبحث :
اتجه االهتمام باآلونة االخٌرة نحو مساعدة الطلبة فً نموهم البدنً والعملً
والوجدانً واستكشاؾ ما لدى الطلبة من امكانات وطالات ابداعٌة ٌحاولون اظهارها
وتنمٌتها  ،كما ترسخت المناعة بضرورة استخدام نماذج واستراتٌجٌات جدٌدة فً
التعلم تمد الطلبة بآفاق تعلٌمٌة واسعة ومتنوعة ومتمدمة تساعد الطلبة على اثراء
معلوماتهم  ،وتكون بنى مفاهٌمٌة متكاملة لدٌهم وتنمً مهاراتهم وتجعلهم مسإولٌن
عن تولً امر تعلمهم بؤنفسهم  ،ولام ( جوٌن ) بتطوٌر اداة تعلٌمٌة تساعد على تمثٌل
التفاعل بٌن الجانب النظري المتمثل بالمفاهٌم والمبادئ والنظرٌات مع مبلحظة
االحداث واالشٌاء وكذلن الجانب العملً المتمثل فً تسجٌل البٌانات وتحوٌلها ومن
ثم المتطلبات البلزمة  ،فهً اداة لبلستكشاؾ تساعد على رإٌة التفاعل بٌن الذي
نعرفه وبٌن الذي ٌجب ان نعرفه ونفهمه ومساعدة المتعلمٌن على فهم التفاعل بٌن
المعرفة السابمة والمعرفة الجدٌدة التً ٌحاولون فهمها  ،وعرفت هذه االداة التعلٌمٌة
المتطورة بخرٌطة المفاهٌم للشكل "  " Veeالى تطوٌر العلم والطرابك التً ٌتم من
خبللها انتاج المعرفة العلمٌة .
هدفت الدراسة الحالٌة الى تمصً اثر استراتٌجٌة خرٌطة المفاهٌم للشكل
" " Veeفً التحصٌل الدراسً وتنمٌة مهارات التفكٌر االبداعً لدى طالبات الصؾ
الرابع االدبً فً محافظة بؽداد  .ولتحمٌك هدؾ الدراسة اعدت الباحثة خرابط
مفاهٌمٌة للشكل "  " Veeلموضوعات مختارة من كتاب لواعد اللؽة العربٌة الممرر
تدرٌسهُ لدى طالبات الصؾ الرابع االدبً للعام الدراسً ٕٓٔٓ ، ٕٓٔٔ/تكونت
عٌنة البحث من (ٖ )ٙطالبة من طلبة الصؾ الرابع االدبً فً بؽداد  ،وزعوا
عشوابٌا ً الى مجموعتٌن احداهما تجرٌبٌة بوالع (ٕٖ) طالبة واالخرى ضابطة بوالع
(ٖٔ) طالبة  ،وتمت مكافؤة طالبات المجموعتٌن من حٌث المإشرات االربعة (العمر
الزمنً  ،التحصٌل الدراسً لآلباء واالمهات  ،درجات اللؽة العربٌة للعام السابك
 ، ٕٓٔٓ- ٕٓٓ3ودرجات االختبار المبلً )  .اجرٌت الدراسة فً الفصل الدراسً
االول عند بداٌة العام الدراسً ٕٓٔٓ ، ٕٓٔٔ-ولد اعدت الباحثة اختبار تحصٌلً
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 اتسم بالصدق والثبات والشمول واختبار للتفكٌر، موضوعً تكون من (ٕ٘) فمرة
،  كاختبار لبلً واعٌد استخدامها كاختبار بعدي. النالد ولد طبما االختبارٌن
 والوسط،  معامل ارتباط بٌرسون،  مربع كاي، ًاستخدمت الباحثة ( االختبار التاب
:  ولد توصلت الدراسة الى النتابج االتٌة. الحسابً ) ادوات احصابٌة
 وجود فرق ذي داللة احصابٌة بٌن تحصٌل الطالبات عند مستوى داللة.ٔ
ٓ) ولصالح المجموعة التجرٌبٌة التً استخدمت خرابط المفاهٌم0ٓ٘(
. " Vee " للشكل
 وجود فروق ذو داللة احصابٌة فً التفكٌر االبداعً عند مستوى داللة.ٕ
. ٓ) ولصالح المجموعة التجرٌبٌة0ٓ٘(
Research Summary:
Turn attention Recent big to help students in their physical,
mental, emotional and explore what the students of the potential
and creative energies that are trying to demonstrate and
development, as established conviction the need to use models
and new strategies for learning extends students' prospects for
education and a broad, diverse and developed to help students to
enrich their knowledge, and structures are conceptual integrated
with and develop their skills and make them responsible for
taking something they learn on their own, The (Gwen) have
developed a teaching tool helps to represent the interaction
between the theory of concepts, principles and theories with the
observation of events and things, as well as the practical side of
recording data and convert them and then the necessary
requirements, it is a tool for exploration help to see the
interaction between the know and who should know and
understand and help learners to understand the interaction
between prior knowledge and new knowledge by trying to
understand, and I knew this tool advanced educational map
concepts to form "Vee" to the development of science and the
methods by which the production of scientific knowledge.
The current study aimed to explore the impact of a strategy map
concepts to form "Vee" in academic achievement and the
development of creative thinking skills to fourth-grade students
in the province of literary Baghdad. To achieve the objective of
the study prepared researcher maps concept of a "Vee" of
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selected topics from the Book of Arabic grammar to be taught to
the students of fourth-grade literary for the academic year
2010/2011, formed the research sample of (63) students from
fourth grade students literary in Baghdad, and distributed
randomly to two groups, one experimental reality (32) student
and the other officer by (31) student, and was rewarded students
of the two groups in terms of four indicators (chronological age,
educational attainment of fathers and mothers, scores of Arabic
in the previous year 2009-2010, and degrees of pre-testing).
Study was conducted in the first semester at the beginning of the
academic year 2010-2011, the researcher has prepared an
objective test Thesela be (25) a paragraph, marked by honesty
and consistency, inclusiveness and a test of critical thinking was
in accordance with tests. Test me and test re-use me, the
researcher used (Altaúa test, chi square, Pearson's correlation
coefficient, the arithmetic mean) of statistical tools. The study
found the following results:
1. The presence of a statistically significant difference between
the achievement of students at the level of significance (0.05) and
for the experimental group that used concept maps of the form
"Vee".
2. The existence of statistically significant differences in creative
thinking at the level of significance (0.05) and for the
experimental group .
انفصم األول

: مشكهت انبحث
إن المتعلمٌن بشكل عام ٌشكون من جفاؾ النحو الذي ٌدرسونه فً مراحل
ًالتعلٌم العام كلها وٌبلحظ علٌهم عبلوة على ضجرهم كثرة األخطاء النحوٌة الت
ٌمعون فٌها وعدم لدرتهم على الضبط السلٌم ألواخر الكلمات نطما ً وكتابه
والمعاصرون مدرسون ودارسون ٌرٌدون نحوا ً سهل التناول واضح المواعد رابع
 وٌدل ذلن على،  معبرا ً عن روح العصر،  بدٌع العرض والشرح، الشواهد واألمثلة
 وطرابك التدرٌس فً اؼلبها تعتمد- إن المشكلة ذات بعدٌن محتوى المادة النحوٌة
. على االستظهار والتلمٌن دون الفهم واإلدران
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ان الطلبة ٌجدون صعوبة فً استٌعاب المواعد النحوٌة واالحتفاظ بالمفاهٌم
المدروسة مما ٌإثر حاجة ملحة إلتباع طرابك وأسالٌب أكثر مرونة ال تهمل
الخبرات السابمة للطلبة وتساهم فً توظٌؾ تلن الخبرات فً تحصٌلهم المعرفً
(مدكور  ، ٕٓٓٓ،ص. ) ٕٗ2
وعلى الرؼم من الدور واالهتمام البالػ الذي ٌإدٌه الكثٌر من المربٌن والباحثٌن
لطرابك التدرٌس ومناهجها  ،إال إننا نبلحظ إن لواعد اللؽة العربٌة ال تزال تعانً من
ندرة الدراسات التربوٌة الحدٌثة فً مختلؾ مجاالتها فكان البد من االهتمام بها
وبطرابك تدرٌسها  ،واإلكثار من الدراسات التربوٌة الحدٌثة فً هذه المجاالت  ،هذا
من جهة ومن جهة أخرى فان الطرابك واألسالٌب التعلٌمٌة التملٌدٌة ما تزال تسٌطر
على عمول المعلمٌن فً تدرٌسهم  ،وٌبدو ذلن واضحا ً فً التصار عناٌة مدرس اللؽة
العربٌة  .على هذه الطرابك واألسالٌب دون اللجوء إلى أسالٌب حدٌثة تحفز الطلبة
على التفكٌر والفهم المبنً على المنهج فً تناول المحتوى الدراسً ( الروسان ،
ٕٗٓٓ  ،صٖٖ ) .
ومن هنا جاءت فكرة استخدام خرابط الشكل ( )Veeكواحدة من األسالٌب
الجدٌدة والمتنوعة فً تدرٌس فروع لواعد اللؽة العربٌة والكشؾ عن أثرها فً
تحصٌل الطلبة وتنمٌة التفكٌر اإلبداعً فً مفاهٌم المواعد والتطبٌمات اللؽوٌة وعلى
هذا فمد صٌؽت مشكلة البحث الحالً على النحو األتً :
س /ما اثر استخدام إستراتٌجٌة خرابط المفاهٌم للشكل () Veeفً تدرٌس مادة
المواعد فً التحصٌل وتنمٌة التفكٌر اإلبداعً لدى طالبات الصؾ الرابع األدبً ؟
فالمشكلة تتطلب استخدام فاعل لتمكٌن الطالبة من توظٌؾ لواعد النحو فً
موالؾ حٌاته لٌدرن أنها جزء من لؽته وال ؼنى له عنها مما ٌزٌد من دافعٌته لفهمها
وٌإدي بالتالً إلى رفع مستوى تحصٌله  ،فمستوى التحصٌل مإشر على مدى نجاح
العملٌة التعلٌمٌة وتدنٌه مشكله تملك المدرسٌن من جهة والمتعلمٌن وذوٌهم من جهة
أخرى .
أهميت انبحث :
اللؽة ظاهرة إنسانٌة اجتماعٌة  ،وهً مركب معمد تمس فروعا ً مختلفة من
المعرفة اإلنسانٌة  ،واالستعمال الٌومً للؽة ال ٌكون ؼالبا ً تردٌدا ً لكبلم سبك سماعه
بمدر ما هو استعمال متجدد لما ٌتمتع به الفرد من كتابة لؽوٌة ولدرة إبداعٌة ،
واإلبداع اللؽوي هو إنتاج عدد ؼٌر محدد من الجمل المتجددة بصورة دابمة كما انه
فً الولت نفسه هو الممدرة على تفهمها ( زكرٌا  ، ٔ32ٖ ،صٕٖ ) .
وتتمٌز اللؽة العربٌة عن ؼٌرها من لؽات العالم بنظامها النحوي المحكم فهو
علم ٌزٌل اإلبهام واللبس من الكبلم العربً  ،وٌبٌن الصحٌح من الفاسد وبه ٌفهم
المراد من الكبلم  ،والنحو أساس ضروري لكل دراسة للحٌاة الٌومٌة فً الفمه
والتفسٌر واآلداب والفلسفة وؼٌرها من العلوم ،وعلى الرؼم من المكانة التً ٌمثلها
النحو داخل منظومة اللؽة فمد صار مشكلة من المشكبلت التعلٌمٌة التً توجه
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المتعلمٌن ولم ٌعد إلباال علٌه  ،بل أصبحوا ٌنظرون إلٌه على انه مادة مفروضة
علٌهم  ،فٌضٌمون به وٌستثملون مسابله ولواعد وٌرون فٌه مادة صعبة ال ٌسهل لهم
لٌادتها وال تصل بهم إلى الؽاٌات المرتبطة بحاجاتهم وأهدافهم ( ٌونس ، ٔ32ٕ ،
ص٘ٔ )
ولد اهتم التربوٌون بتدرٌس لواعد اللؽة العربٌة اهتماما ً كبٌرا ً لما لها من
أهمٌة بالؽة فً اكتساب اللؽة وتوظٌفها فً الحٌاة ( السٌد ، ٔ32ٓ ،صٖٔ ) .
ومن اجل تطوٌر تدرٌس لواعد اللؽة ال بد من تنوٌع طرابك التدرٌس
والتركٌز على المتعلم الذي ٌنبؽً إن ٌؤخذ دورا ً ربٌسٌا ً فٌها لٌكون فاعبلً ومتفاعبلً ال
سلبٌا ً متلمٌا ً ( عمار  ، ٕٕٓٓ ،صٕ) .
ومن هذا المنطلك ٌتعٌن على مدرسً اللؽة العربٌة عامة ومدرسً النحو
خاصة من اختٌار أسالٌب تدرٌس حدٌثة تساعد الطلبة على أؼناء معلوماتهم وتنمٌة
مهاراتهم العملٌة المختلفة واكتسابهم أسالٌب التفكٌر السلٌم  ،مما ٌإدي إلى رفع
مستوى بنٌتهم المفاهٌمٌة وجعلها أكثر تماسكا ً ( الهاشمً ، ٔ32ٕ ،ص. ) ٔٗ1
ولعل من ابرز األسالٌب الحدٌثة التً ظهرت فً اآلونة األخٌرة إستراتٌجٌة
تدرٌس مبنٌة على نظرٌة التمثٌل المعرفً " الوزبل " التً تعرؾ باستراتٌجٌات
التدرٌس ( فوق المعرفٌة ) ومن بٌنها إستراتٌجٌة خرٌطة الشكل " " Veeومكوناتها
 ،وتموم إستراتٌجٌة الشكل "  " Veeعلى ( األبستومولوجٌا البنابٌة ) وتعنً نظرٌة
المعرفة أو علم المعرفة وهً فرع من فروع الفلسفة التً تتعامل مع طبٌعة المعرفة
وبنٌتها ( خطابٌة  ، ٕٓٓ2 ،ص) ٕ13
وتإكد خرٌطة الشكل "  " Veeعلى التفاعل المستمر بٌن ماتم مبلحظته
وما ٌتم إجراإه واستنباطه من مفاهٌم ونظرٌات تساعد فً توجٌه البحث العلمً ،
وهً عبارة عن أداة تعلٌمٌة توضح التفاعل المابم بٌن البناء ألمفاهٌمً والبناء
اإلجرابً ( أبو جبللة  ، ٔ333 ،ص. ) ٔ21
لمد طور نوفان ( )Novakتمنٌة خرابط المفاهٌم لتكون نافذة ٌنظر من
خبللها المعلم إلى الطرٌمة التً ٌموم المتعلم باستخدامها فً تنظٌم المفاهٌم التً
ٌمتلكها  ،وجاءت هذه التمنٌة المتطورة امتدادا ً لنظرٌة اوزبل فً التعلم ذي المعنى
ونشؤت ضمن المدرسة البنابٌة التً من خبللها ٌستطٌع المتعلم إن ٌمثل البناء
المفاهٌمً الذي امتلكه فً موضوع على شكل مخطط ( ٌ )Veeتضمن مفاهٌم
الموضوع المعرفً مرتبة فً مستوٌات تظهر درجة الشمولٌة واالحتواء ( الزعبً ،
ٕٗٓٓ  ،ص ٖٕ ) .
وعدت أفكار اوزبل مدخبلً لخرابط المفاهٌم التً طورها نوفان واستخدمها
فً اكتساب المفاهٌم ،ولما كانت مادة المواعد تعتمد على فهم العبللات المنطمٌة فً
المفاهٌم بمعنى إن المعرفة الجدٌدة تعتمد على المعرفة السابمة والموجودة فً بنٌة
المتعلم  ،فانه ٌمكن استخدام خرابط المفاهٌم للشكل ( )Veeوسٌلة تعلٌمٌة توضح
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العبللات بٌن المفاهٌم المتضمنة فً درس معٌن أو وحدة دراسٌة كاملة  ،األمر الذي
ٌزٌد من جعل التعلم ذا معنى لدى المتعلم ( لطامً  ، ٔ332 ،ص. ) 32
وعلى الرؼم من أهمٌة استخدام خرابط المفاهٌم للشكل (  ) Veeفً التعلٌم
ووجود الكثٌر من الدراسات التً أظهرت فاعلٌتها فً هذه المجال إال إن ندرة
الدراسات المتخصصة فً الوطن العربً باستخدام خرابط الشكل ( )Veeفً تدرٌس
مفاهٌم المواعد اللؽوٌة فً حدود علم الباحثة شجعها على إجراء هذه الدراسة التً
ٌتولع إن تسهم فً سد النمص التربوي فً مجال األسالٌب المابمة على فعالٌة المتعلم
 ،ونظرا ً ألهمٌة التفكٌر اإلبداعً وتنمٌة مهاراته لدى الطلبة فً عملٌتً التعلٌم
والتعلم ووجود الحاجة الماسة لتحسٌن الطرابك التً تهدؾ إلى تنمٌة التفكٌر اإلبداعً
ارتؤت الباحثة إجراء هذه الدراسة على طلبة المرحلة الرابعة الفرع األدبً .
وتتجلى أهمٌة هذه الدراسة :
 .2إلماء الضوء على إحدى االستراتٌجٌات الحدٌثة المستخدمة فً تطوٌر طرابك
التدرٌس .
 .3تؤتً هذه الدراسة تلبٌة الدعوات المستمرة التً نادت بها وزارة التربٌة
والتعلٌم واستجابة لتوصٌات التً تمخضت عنها المإتمرات واللماءات
التربوٌة التً ركزت جمٌعها على توجٌه التعلم نحو تنمٌة مهارات التفكٌر
من خبلل المناهج واالستراتٌجٌات التدرٌسٌة التً ٌمارسها المعلم من داخل
الصؾ .
 .4تمدٌم الممترحات والتوصٌات بشؤن التملٌل من استخدام الطرٌمة المعتادة فً
التدرٌس وتطوٌر الدراسة العملٌة باستخدام بعض االستراتٌجٌات الحدٌثة
ومنها خرٌطة المفاهٌم للشكل (. )Vee
اهذاف انذراست :
 .2تهدؾ الدراسة الحالٌة إلى معرفة اثر خرٌطة المفاهٌم للشكل ( )Veeفً
التحصٌل الدراسً لدى طالبات المرحلة الرابعة الفرع األدبً للعامٕٓٔٓ
. ٕٓٔٔ/
 .3معرفة اثر استخدام خرٌطة المفاهٌم للشكل ( )Veeفً تنمٌة التفكٌر
اإلبداعً لدى طالبات المرحلة الرابعة الفرع األدبً للعام ٕٓٔٓ. ٕٓٔٔ/
فزضيت انبحث :
 .2لٌس هنان فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى (٘ٓ )ٓ.بٌن متوسط درجات
تحصٌل الطالبات البلتً ٌدرسن باستعمال خرٌطة المفاهٌم للشكل ()Vee
ومتوسط درجات تحصٌل الطالبات البلتً ٌدرسن بالطرٌمة التملٌدٌة فً
االختبار البعدي .
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 .3لٌس هنان فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى (٘ٓ )ٓ.بٌن متوسط درجات
الطالبات فً المجموعة التجرٌبٌة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة فً
تنمٌة التفكٌر اإلبداعً .
حذود انبحث :
ٌتحدد البحث الحالً بما ٌؤتً :
 .2طالبات الصؾ الرابع اإلعدادي إلعدادٌات البنات فً لاطع الرصافة  ٔ /فً
محافظة بؽداد للعام الدراسً ٕٓٔٓ. ٕٓٔٔ/
 .3مادة لواعد اللؽة العربٌة للفصل الدراسً األول والتً تضم ( الفعل الماضً
،الفعل المضارع ،رفع الفعل المضارع ،نصب الفعل المضارع ،جزم الفعل
المضارع،بناء الفعل المضارع،فعل االمر) من كتاب لواعد اللؽة العربٌة
الممرر تدرٌسه للمرحلة اإلعدادٌة  /الرابع االدبً .
حتذيذ ادلصطهحاث :
 .2خرٌطة الشكل ()Vee
عرفتها (الفارسً )ٕٖٓٓ ،بؤنها -:عبارة عن شكل تخطٌطً ٌربط المفاهٌم
ببعضها البعض عن طرٌك خطوط أو أسهم ٌكتب علٌها كلمات تعرؾ بكلمات
الربط تبٌن العبللة بٌن مفهوم وآخر وعند إعداد هذه الخرابط ٌراعى وضعال
مفاهٌم األكثر عمومٌة فً لمة الشكل ثم تتدرج إلى المفاهٌم األلل
فاأللل(.الفارسً،ٕٖٓٓ،ص)ٕ2
عرفها خطابٌٌه  ٕٓٓ2بؤنها " عبارة عن أداة تعلٌمٌة توضح التفاعل المابم بٌن
البناء المفاهٌمً والبناء اإلجرابً " ( خطابٌٌه  ، ٕٓٓ2 ،صٓ. ) ٕ2
التعرٌؾ اإلجرابً :هً أشكال ورسوم تخطٌطٌة تربط المفاهٌم النحوٌة مع بعضها
تمثل األطر الفكرٌة لمجال من مجاالت المعرفة وٌتم فٌها عرضت المعلومات فً
فرع من فروع المعرفة فً صورة بصرٌة .
 .3التفكٌر اإلبداعً
عرفه منٌر كامل  ٔ33ٙبؤنه " األسلوب الذي ٌستخدمه الفرد فً إنتاج اكبر عدد
ممكن من األفكار حول المشكلة التً تجري ( األصالة الفكرٌة ) وتتصؾ هذه
األفكار بالتنوع واالختبلؾ ( المرونة ) وعدم التكرار أو الشٌوع (األصالة) " (
منٌر كامل  ، ٔ33ٙ ،صٗ.) ٘ -
عرفه فتحً جردان  ٔ333بؤنه " نشاط عملً مركب وهادؾ توجهه رؼبة لوٌة
فً البحث عن حلول أو التوصل إلى نواتج أصٌلة لم تكن معرفة سابما ً " ( فتحً
جردان  ، ٔ333 ،ص. ) ٕ2
التعرٌؾ اإلجرابً  :انه مهارة للوصول الجدٌد ذي النفع أو المبول االجتماعً أي إن
ٌمودنا تفكٌرنا للجدٌد سواء بتطوٌر ما هو لابم أو اإلتٌان بشًء جدٌد .
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 .4التحصٌل
عرفه داود ٓ ٔ33بؤنه " ممدار لمعرفة المهارة التً حصل علٌها نتٌجة التدرٌس "
(داود  ، ٔ33ٓ ،ص. ) ٕٔ2
وٌعرفه الممش ٕٔٓٓ بؤنه " المعرفة أو المهارة المكتسبة من لبل الطلبة كنتٌجة
لدراسة موضوع أو وحدة تعلٌمٌة محددة " ( الممش  ، ٕٓٓٔ ،صٕ. ) 1
التعرٌؾ اإلجرابً  :انه ما تحرزه الطالبات الخاضعات للتجربة فً االختبار
التحصٌلً البعدي للصؾ الرابع العام الذي أعدته الباحثة فً مادة لواعد اللؽة العربٌة
.
 .5الرابع األدبً :
السنة الدراسٌة األولى من سنوات المرحلة اإلعدادٌة تؤتً بعد انتهاء المرحلة
المتوسطة وتشمل الفبة العمرٌة بٌن (٘ٔ )ٔ1-سنة تمرٌبا ً  ،إذا ٌؤتً بعدها الصفان
الخامس والسادس وتتفرع إلى فرعٌن العلمً واألدبً .
انفصم انثاني
ً
اوال  :جىانب نظزيت
أ  :إستراتٌجٌة خرٌطة المفاهٌم للشكل ( )Veeالمعرفٌة
تعد خرٌطة المفاهٌم للشكل ( )Veeعبلمة إبداع نمت بواسطة جوٌن
( )Gowinلتوضٌح العبللات المفاهٌمٌة المتضمنة فً البنٌة المعرفٌة  ،وٌرى جوٌن
( )Gowinإن خرٌطة المفاهٌم للشكل ( )Veeلد نجحت فً عملٌة تعلم الدراسة
العملٌة حٌث ركزت على التكامل بٌن المفاهٌم والمبادئ والنظرٌات التً تم تناولها
عند مبلحظة األحداث فً المولؾ اإلجرابً التعلٌمً  ،وبذلن تمدم الخرٌطة للطالب
هٌكبلً مفاهٌمٌا ً لما سبك له تعلمه  ،فهً تعمل كجسر معرفً للمعلومات الجدٌدة مما
ٌساعد الطلبة على فهم طبٌعة المعرفة وكٌؾ تنمٌتها (نوفان،ٔ33٘،ص. )ٕ٘3
ولد ابتكر جوٌن ( )Gowinخرٌطة المفاهٌم للشكل ( )Veeنتٌجة الهتمامه
ببناء المعرفة  ،وٌعد جوٌن ( )Gowinاحد تبلمذة عالم النفس الشهٌر ( دٌفٌد اوزبل
) حٌث اشتمت خرٌطة المفاهٌم للشكل ()Vee
من نظرٌة اوزبل التً تعتمد على ( مفهوم التعلم ذو المعنى ) والذي ٌتحمك
عندما ترتبط المعلومات الجدٌدة بوعً وإدران من المتعلم بالمفاهٌم والمعرفة
الموجودة لدٌه سابما ً ( خطابٌة  ، ٕٓٓ2 ،ص. )ٕ3
وهً عبارة عن شكل تخطٌطً ٌوضح العبللة بٌن عناصر الجانبٌن
المفاهٌمً (التفكٌري ) واإلجرابً ( المنهجً )  ،وٌصاغ السإال الربٌسً بٌن
الجانبٌن وٌتحدد مولع األشٌاء واألحداث عند ملتمى الجانبٌن وٌتم تحدٌد الجانب
المفاهٌمً (النظرٌة  ،المبادئ  ،المفاهٌم ) فً الجانب األٌسر من الخرٌطة وتحدٌد
(المتطلبات المعرفٌة  ،والمٌمٌة  ،والتحوٌبلت والتسجٌبلت ) ضمن الجانب اإلجرابً
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فً الجانب األٌمن من الخرٌطة كما هو موضح فً الشكل اآلتً ( أبو جبللة ،
 ، ٔ333ص. ) ٔ21
الشكل (ٔ) ٌوضح عناصر بناء خرٌطة المفاهٌم للشكل ()Vee
الجانب اإلجرابً
السإال الربٌسً
الجانب لمفاهٌمً
)المنهجً )
Folus Question
( التفكٌري)
Methodological
)Conceptual Side (thinking
النظرٌة
المبادئ
المفاهٌم

Side
تفاعل بٌن الجانبٌن
األٌمن واألٌسر

ٔ .المتطلبات المعرفٌة
ٕ .المتطلبات المٌمٌة
ٖ .التحوٌبلت
ٗ .التسجٌبلت

األحداث Events
األشٌاء Objects
( أبو جبللة  ، ٔ333 ،ص) ٔ22
الجانب األٌسر ( اإلجرائً ) :
ً
ً
النظرٌة – مجموعة الفروض المترابطة معا ( مبادئ ) والتً تمدم تٌسٌرا لماذا تبدو
األحداث أو األشٌاء هكذا؟.
المبادئ – وتبٌن العبللات بٌن المفاهٌم وهً التً تشرح كٌؾ تتولع أوصاؾ
األحداث أو األشٌاء.
ً
المفاهٌم – تجرٌد للعناصر المشتركة بٌن عدة موالؾ أو حمابك وٌعطى اسما أو
عنوان ٌدل على مضمون المفاهٌم .
الجانب األٌمن ( المفاهٌمً ) التفكٌري :
المتطلبات المعرفٌة – التمدٌرات التً تجٌب األسبلة والتً تعبر تفسٌرات معمولة
للتسجٌبلت التً حصلنا علٌها وتنظم البٌانات التً سجلت .
المتطلبات المٌمٌة – التمدٌرات التً تبنى على االدعاءات المعرفٌة والتً تظهر مدى
لٌمة االستمصاء ٓ
التحوٌبلت – الجداول أو الرسوم البٌانٌة أو أي أشكال أخرى لترتٌب البٌانات التً
سجلت .
التسجٌبلت – المبلحظات التً سجلت عن األحداث أو األشٌاء محل الدراسة .
شروط تقدٌم خرٌطة المفاهٌم للشكل ( )Veeالمعرفٌة :
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ٔ.توافر خلفٌة علمٌة ذات بنٌة معرفٌة وذات كفاٌة عالٌة ومنظمة لدى المتعلمٌن
تسمح ببناء الجانب المفاهٌمً من الخرٌطة .
ٕ .فهم الطالب أو المدرس لمكونات الخرٌطة وكٌفٌة بنابها .
ٖ .توافر عملٌات العلم مثل المبلحظة واالستنتاج وتحدٌد المشكبلت وفرض الفروض
.
ٗ .المرحلة العمرٌة ٌ ،فضل تمدٌمها للمراحل العلٌا وال ٌنصح استخدامها لطلبة
المرحلة االبتدابٌة ( خطابٌة  ، ٕٓٓ2 ،صٗ. ) ٕ3
أهمٌة خرٌطة المفاهٌم للشكل ( )Veeفً التدرٌس :
 .2التركٌز على التفاعل بٌن العناصر المفاهٌمٌة فً الجانب األٌسر ومبٌن الجوانب
العلمٌة المنهجٌة فً الجانب األٌمن .
 .3تعد أداة الكتساب المعرفة وكٌفٌة تكوٌنها .
 .4تساعد الطلبة فً رإٌة التفاعل بٌن ما ٌعرفونه بالعمل وبٌن المعرفة الجدٌدة .
 .5تسجع المتعلم على التعلم ذي المعنى وعلى التعلم الذاتً .
ٌ .6ساعد المتعلم على تنظٌم بنٌته المعرفٌة واسترجاع المعلومات الجدٌدة والسابمة
لتكوٌن عبللات جدٌدة بٌنها من ابتكاره ( الخطٌب ، ،ٕٓٔٓ،صٖٗ ) .
ب .التفكٌر اإلبداعً
التفكٌر اإلبداعً تفكٌر ٌشتمل على عملٌات متعددة المراحل تكمن فً تحدٌد
المشكلة وتحدٌد الجوانب المهمة فٌها والوصول إلى طرٌمة جدٌدة فً حل هذه
المشكلة  ،وهو لدرة الفرد على اإلنتاج والذي ٌتمٌز بؤكبر لدرة من الطبللة الفكرٌة
والمرونة واألصالة والتداعٌات البعٌدة كاستجابة الفرد لمشكلة ما أو لمولؾ مثٌر
( اللمانً  ،ٔ333 ،ص. ) 13
والتفكٌر اإلبداعً هو التفكٌر فٌما وراء األشٌاء المؤلوفة أو الواضحة والتً
ٌنتج عنها إضافة أفكار وحلول جدٌدة تإدي إلى إنتاج جدٌد ( الشرٌؾ ،ٕٓٓٓ ،
ص )3ٙوٌضم التفكٌر اإلبداعً مهارات عدة منها :
 .2الطبللة  -:وتعنً المدرة على إنتاج عدد كبٌر من األفكار أو األسبلة .
 .3المرونة  -:وتعنً المدرة على إنتاج عدد كبٌر ومتنوع من األفكار والتحول من
نوع معٌن من الفكر إلى نوع أخر .
 .4األصالة  -:وهً المدرة على التفكٌر بطرٌمة جدٌدة أو التعبٌر الؽرٌب والمدرة
على إنتاج األفكار الماهرة أكثر من األفكار الشابعة .
 .5اإلثراء والتفاصٌل  :وهً المدرة على إضافة تفاصٌل عدٌدة على فكرة أو إنتاج
معٌن ( عبد الفتاح  ، ٕٖٓٓ ،صٗٔ ) .
انؼالقت بني انتفكري اإلبذاػي وانذكاء :
كانت العبللة بٌن الذكاء واإلبداع محط اهتمام كثٌر من الباحثٌن خاصة إن
درجات اختبارات الذكاء واإلبداع كانت مترابطة ومتبلزمة إلى حد كبٌر .
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إن الذكاء هو احد عناصر المدرة اإلبداعٌة وهو ضروري ولكنه لٌس كافٌا ً
لئلبداع إضافة إلى ذلن توجد عناصر ضرورٌة لئلبداع ال ٌمكن إن تخمن بواسطة
اختبارات الذكاء التملٌدٌة والعبللة بٌن الذكاء واإلبداع لٌست مطردة فبل تإدي زٌادة
احدهما إلى زٌادة األخر وال العكس (صالح  ، ٕٓٓٙ ،ص.) ٙٙ
و ٌعد اإلبداع من المهارات التً ٌمكن إن ٌكتسبها أي طالب بؽض النظر عن
مستوى ذكابه والذكاء طالة كامنة  ،إما التفكٌر فهو المهارة التً من خبللها تستخدم
تلن الطالة الكامنة ( حبٌب  ، ٕٓٓ٘ ،صٖٔ )  ،فالتفكٌر هو المهارة الفعالة التً
تدفع بالذكاء إلى العمل  ،ولد ٌتحد الذكاء الرفٌع بدرجة عالٌة من مهارة التفكٌر ولد
ٌكون على العكس من ذلن باتحاد الذكاء المتواضع مع درجة عالٌة من مهارة التفكٌر
( سعٌد  ، ٕٓٓٓ ،صٔٔ ) .
مزاحم انتفكري اإلبذاػي :
تتم عملٌة التفكٌر اإلبداعً بؤربع مراحل متتالٌة :
 .2مرحلة التحضٌر أو اإلعداد  :وهو الخلفٌة الشاملة والمتعممة فً الموضوع الذي
ٌبدع فٌه الفرد وفسرها جوردن ( )Gordenبؤنها مرحلة اإلعداد المعرفً
والتفاعل معه .
 .3مرحلة الكمون واالحتضان  :وهً حالة من الملك والخوؾ البلشعوري والتردد
بالمٌام بالعمل والبحث عن الحلول وهو أصعب مراحل التفكٌر اإلبداعً .
 .4مرحلة اإلشراؾ  :وهً الحالة التً تحدث بها الومضة أو الشرارة التً تإدي
إلى فكرة الحل أو الخروج من المؤزق وهذه الحالة ال ٌمكن تحدٌدها مسبما ً فهً
تحدث من ولت ما وفً مكان ما وربما تلعب الظروؾ المكانٌة والزمانٌة والبٌبة
المحٌطة دورا ً فً تحرٌن هذه الحالة .
 .5مرحلة التحمٌك  :وهً مرحلة الحصول على النتابج األصلٌة الممٌدة والمرضٌة
(صالح  ، ٕٓٓٙ ،صٖٔ)
انؼالقت بني اإلبذاع و خزيطت ادلفاهيم نهشكم (: )Vee
إن المتؤمل لوالع التدرٌس الصفً والمستدل علٌه من نتابج بعض الدراسات
ٌرى محدودٌة توافر مهارات تنمٌة اإلبداع لدى بعض الطلبة  ،ال انه باستخدام بعض
الطرابك مثل خرٌطة المفاهٌم للشكل ( )Veeوالتً تحاول إن تكون بارتباط مباشر
مع مسؤلة اإلبداع حٌث نرى إن هنان بعض التحسن فً عملٌة بناء النمط اإلبداعً
لدى طرفً التعلٌم ( المعلم والطالب ) وفً ضوء ما سبك نجد انه من الضروري
إحداث تؽٌرات جذرٌة على المستوى الراسً واألفمً فً برنامج تدرٌس اللؽة
العربٌة فً ضوء مدخل مهارات نماط الموة والضعؾ فً أداءهم  ،حتى ٌمكن
الوصول إلى رإٌة واضحة معنوٌة على أساس علمً ٌمكن إن تساهم فً تحسٌن
مستوى تجاوب الطلبة مع مادة اللؽة العربٌة .
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ً
دراساث سابقت
:
ثانيا
ٍ
أجرى العدٌد من الدراسات التً تناولت استخدام الخرابط المفاهٌمٌة وفاعلٌتها
مع الطلبة باختبلؾ المراحل الدراسٌة وستعرض الباحثة هذه الدراسات :
 .2دراسة أبو جبللة ٕٔٓٓ
تهدؾ الدراسة الحالٌة إلى معرفة اثر فعالٌة استخدام خرٌطة المفاهٌم
للشكل ( ، )Veeفً الدراسة العملٌة لمادة الفٌزٌاء فً التحصٌل واكتساب عملٌات
العلم لدى طالبات السنة الثالثة بكلٌة التربٌة  .اعتمد الباحث المنهج التجرٌبً
باستخدام مجموعتٌن احدهما تجرٌبٌة تستخدم خرٌطة المفاهٌم للشكل ()Vee
واألخرى ضابطة لم تستخدم الخرٌطة وإنما التصرت على الطرٌمة التملٌدٌة .
اعد الباحث خرٌطة المفاهٌم للشكل ( )Veeلموضوعات الفٌزٌاء واختبار
تحصٌلً من نوع االختٌار من متعدد  ،واختبار عملٌات العلم التً حددت ستة
مهارات هً ( المبلحظة  ،االستنتاج  ،التصنٌؾ  ،المٌاس  ،التنبإ  ،فرض الفروض
) كؤدوات لدراسته  ،بلؽت عٌنة البحث (ٕٗ) طالبة فً تخصص الكٌمٌاء  /الفٌزٌاء
المرحلة الثالثة فً كلٌة التربٌة  ،تم توزٌعها إلى مجموعتٌن مجموعة تجرٌبٌة
واألخرى ضابطة  ،واستخدام الباحث ( االختبار التابً  ،مربع كاي  ،معامل ارتباط
بٌرسون  ،معامل الصعوبة والسهولة  ،معامل التمٌٌز )  .وسابل إحصابٌة للتوصل
إلى نتابج البحث  ،ولد توصل الباحث إلى نتابج عدة منها :
 .2إن لٌام الطالبات بتحلٌل مضمون كل تجربة ولدرتهن على التمٌٌز والربط بٌن
عناصر جانبً الخرٌطة أدى بالطالبات إلى تحدٌد المتطلبات المعرفٌة والمٌمٌة ،
األمر الذي ٌمكن إن تإدي إلى زٌادة تحصٌل المجموعة التجرٌبٌة لمفاهٌم الفٌزٌاء
المتضمنة فً التجارب العملٌة .
 .3وجود فرلا ً داالً إحصابٌا بٌن متوسط درجات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة
فً المهارات المتضمنة فً اختبار عملٌات العلم لصالح المجموعة التجرٌبٌة ( أبو
جبللة والمرشً ، ٕٓٓٔ ،صٖ ) .
ٕ .دراسة البلوشً ٕٗٓٓ
هدفت الدراسة إلى استمصاء فاعلٌة استخدام خرٌطة المفاهٌم للشكل ()Vee
فً تدرٌس العلوم على التحصٌل واكتساب بعض عملٌات العلم لدى طلبة الصؾ
التاسع من التعلٌم العام .
اعد الباحث خرٌطة المفاهٌم للشكل ()Veeواختبارا ً تحصٌلٌا ً كؤدوات لبحثه ،
بلؽت عٌنة البحث ( )ٔٗ1طالبا ً من طلبة الصؾ التاسع بمدرسة احمد بن سعٌد
للتعلٌم األساسً  ،تم تمسٌم العٌنة إلى مجموعتٌن بطرٌمة عشوابٌة  ،المجموعة
التجرٌبٌة والبالؽة (ٗ )1طالبا ً تم تدرٌسها بخرٌطة المفاهٌم للشكل ( )Veeواألخرى
ضابطة والبالؽة (ٖ )1طالبا ً درست بالطرٌمة التملٌدٌة المتبعة  ،استمر تطبٌك تجربة
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الدراسة ( )ٙأسابٌع  ،استخدم الباحث أدوات إحصابٌة للتوصل إلى نتابج البحث (
المتوسط الحسابً  ،االنحراؾ المعٌاري  ،مربع كاي  ،االختبار التابً ) توصل
الباحث إلى النتابج اآلتٌة :
 .2وجود فروق دالة إحصابٌا بٌن المتوسطات الحسابٌة ألداء طلبة المجموعتٌن
التجرٌبٌة والضابطة عند مستوى (٘ٓ )ٓ.فً التحصٌل الدراسً ككل وفً
مستوٌاته المعرفٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة .
 .3وجود فروق دالة إحصابٌا بٌن المتوسطات الحسابٌة ألداء طلبة المجموعتٌن
التجرٌبٌة والضابطة عند مستوى الداللة (٘ٓ )ٓ.فً اكتساب عملٌات العلم
ككل وفً مهارات تفسٌر البٌانات واالستنتاج والتصنٌؾ والتنبإ وضبط
المتؽٌرات وفرض الفروض بٌنما كانت الفروق ؼٌر دالة فً مهارتً
المبلحظة واستخدام األرلام ( الخطٌب وآخرون  ، ٕٓٔٓ ،صٕٔ ) .
 .4دراسة الزؼبً ٕٓٓ1
هدفت هذه الدراسة إلى لٌاس اثر استخدام الخرابط المفاهٌمٌة – الذهنٌة فً
تدرٌس المواعد والتطبٌمات اللؽوٌة فً التحصٌل ومستوى البنٌة المفاهٌمٌة لدى
طلبة الصؾ العاشر فً مدارس النمو التربوي فً األردن .
واعد الباحثان دلٌل المعلم للتدرٌس باالستعانة بخرابط المفاهٌم واختبارا ً تحصٌلٌا ً
واختبار مستوى البنٌة المفاهٌمٌة أدوات لبحثهما  ،بلؽت عٌنة البحث (ٖ٘) طالبا ً
من طلبة الصؾ العاشر األساسً فً مدرسة النمو التربوي للعام الدراسً
 ٕٓٓ1/ٕٓٓٙتوزعا على مجموعتٌن مجموعة تجرٌبٌة واألخرى ضابطة  ،ولد
اختار الباحثان موضوعات من مادة النحو الممررة ( المفاعٌل  ،التمٌٌز  ،الحال )
للمجموعة التجرٌبٌة باستخدام الخرابط المفاهٌمٌة  ،إما المجموعة الضابطة فمد
تعلمت بالطرٌمة االعتٌادٌة  ،استخدم الباحثان ( تحلٌل التباٌن األحادي  ،االختبار
التابً  ،معامل ارتباط بٌرسون ) وسابل إحصابٌة للتوصل عن نتابج البحث ولد
توصل الباحثان إلى عدة نتابج منها :
 .2تفوق طلبة المجموعة التجرٌبٌة على طلبة المجموعة الضابطة فً االختبار
التحصٌلً .
 .3وجود فروق ذات داللة إحصابٌة على اختبار مستوى البنٌة المفاهٌمٌة لصالح
المجموعة التجرٌبٌة .
ٔٔٔ
( الزؼبً ورنده ، ٕٓٓ1 ،ص )
 .5دراسة الماضً ٕٓٔٓ
هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على اثر الخرابط المفاهٌمٌة فً تنمٌة
مهارات التفكٌر اإلبداعً لدى طلبة الصؾ السابع األساسً فً اللؽة العربٌة .
وتم إعداد أدوات الدراسة الذي ٌتمثل بؤعداد نماذج التدرٌس وفك الخرابط
المفاهٌمٌة وإعداد اختبار التفكٌر اإلبداعً حتى ٌمٌس مدى لدرة الطلبة على
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اإلتٌان بؤكبر عدد ممكن من اإلجابات ( الطبللة ) واإلتٌان بإجابات متنوعة
المرونة  ،ولد تّكون االختبار من مجموعة من األنشطة الفرعٌة وعدد خمسة
أسبلة مفتوحة النهابٌة حٌث تتناسب مع كتاب اللؽة العربٌة  ،ولد تم عرض كل
من النماذج واختبار التفكٌر اإلبداعً على عدد من الخبراء والمتخصصٌن
بالعلوم التربوٌة والنفسٌة  ،وتثبت الباحث من ثباتها ولد تم تطبٌمهما على عٌنة
البحث البالؽة (  )ٔٔ2طالبا ً وطالبة ٌمثلون نسبة  % ٙ03من مجتمع الدراسة
تمرٌبا ً ولد تم توزٌع العٌنة إلى مجموعة تجرٌبٌة واألخرى ضابطة  ،ولد تمت
معالجة البٌانات إحصابٌا باستخدام ( المتوسطات الحسابٌة  ،االنحرافات
المعٌارٌة  ،تحلٌل التباٌن المصاحب ) كوسابل إحصابٌة توصل الباحث إلى
النتابج اآلتٌة :
 .2ظهور فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المجموعتٌن الدراسٌة التجرٌبٌة
والضابطة لصالح المجموعة التجرٌبٌة التً درست وفك أسلوب الخرابط
المفاهٌمٌة على اختبار التفكٌر اإلبداعً ككل .
 .3عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المجموعتٌن الدراسٌة تعزى إلى
جنس الطلبة وفك اختبار التفكٌر اإلبداعً.
ٔ
( الماضً  ، ٕٓٔٓ ،ص ) .
 .6دراسة الخطٌب وآخرون ٕٓٔٓ
هدفت هذه الدراسة إلى استمصاء اثر استخدام خرٌطة الشكل ()Veeفً
تحصٌل المفاهٌم الفمهٌة وتكوٌن بنٌة مفاهٌمٌة متكاملة لدى طلبة الجامعة  ،استخدم
الباحثون فً هذه الدراسة أداتٌن هما اختبار تحصٌل المفاهٌم الفمهٌة  ،واختبار
تكامل البنٌة المفاهٌمٌة المتكاملة وللتحمك من مستوى داللة الفروق بٌن المجموعتٌن
التجرٌبٌة والضابطة فٌما ٌتعلك بتحصٌل الطلبة للمفاهٌم الفمهٌة  ،وتكوٌن بنٌة
مفاهٌمٌة متكاملة فمد حسب متوسطات الطلبة على كل متؽٌر فً كل مجموعة  ،تم
تطبٌك االختبارٌن بعد التؤكد من صدلهما وثباتهما على عٌنة البحث البالؽة (ٓ)2
طالبا ً من طلبة جامعة الحسٌن بن طبلل الذٌن درسوا مادة فمه العبادات فً السنة
األولى من الفصل الدراسً الثانً  ، ٕٓٓ2/ٕٓٓ1وتم توزٌعهم إلى شعبتٌن بوالع
(ٓٗ) طالبا ً للشعبة الواحدة  ،وأطلك على الشعبة األولى المجموعة التجرٌبٌة
والثانٌة المجموعة الضابطة  ،استخدم الباحثون (تحلٌل التباٌن األحادي المصاحب ،
مربع كاي  ،المتوسط الحسابً  ،االنحراؾ المعٌاري) كوسابل إحصابٌة  ،توصلوا
الباحثون إلى عدة نتابج منها :
 .2وجود فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى (٘ٓ )ٓ.فً تحصٌل الطلبة
للمفاهٌم الفمهٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة .
 .3وجود فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى (٘ٓ )ٓ.فً تكوٌن بنٌة مفاهٌمٌة
متكاملة للمفاهٌم الفمهٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة .
-216-

العذد السابع َاالسبعُن  .مجلت الفتح  .تششيه االَل لسىت 3122

د .اميشة محمُد خضيش

( الخطٌب وآخرون  ، ٕٓٔٓ ،صٖ)
مىاسنت انذراساث انسابقت مغ انذراست احلانيت :
تحااااول الباحثاااة ان تكشاااؾ ضااامن منهجٌاااة البحاااث –عااان أوجاااه التشاااابه او
االختبلؾ بٌن الدراسات السابمة والدراسة الحالٌة وفما لما ٌؤتً -:
ٔ-استهدفت معظم الدراسات السابمة معرفة أثر استخدام خرابط المفااهٌم للشاكل vee
فً التحصٌل الدراسً واكتساب عملٌات العلم ممارنة بالطرٌمة التملٌدٌة (كدراساة اباو
جبللاااة ٕٔٓٓ،و البلوشاااً ٕٓٔٓ ) والمسااام االخااار تنااااول اثااار اساااتخدام الخااارابط
المفاهٌمٌة فً التحصٌل ومستوى البنٌة المفاهٌمٌة كدراسة الزؼبً ٕٓٓ1و الخطٌاب
واخاارون ٕٓٔٓ) امااا (دراسااة الماضااً ٕٓٔٓ ) فمااد تناولاات اثاار اسااتخدام خاارابط
المفاااهٌم للشااكل  veeفااً التحصااٌل وتنمٌااة التفكٌاار االبااداعً وبااذلن جاااءت هااذه
الدراسة لتتفك مع الدراسة الحالٌة .
ٕ-ان حجم العٌنات تباٌنت فً الدراسات الساابمة اذ تراوحات باٌن (ٕٗ )ٔٔ2-طالباا
،اما الدراسة الحالٌة فكان حجم العٌنة (ٖ)ٙطالبة فماط ،وهاذا العادد ممباول فاً حادود
االعداد المعتمدة فً البحوث التجرٌبٌة .
ٖ -ان لسااما ماان الدراسااات السااابمة طبماات الخاارابط المفاهٌمااة علااى طلبااة المرحلااة
الجامعٌة كدراسة (ابو جبللة ٕٔٓٓ،و الخطٌب واخرون ٕٓٔٓ) والبعض االخر تام
تطبٌمهاااااا علاااااى طلباااااة المرحلاااااة الثانوٌاااااة كدراساااااة (البلوشاااااً ٕٗٓٓ،الزؼباااااً
،ٕٓٓ1والماضً ٕٓٔٓ )اما الدراسة الحالٌة فمد طبمت فً المرحلة االعدادٌة .
ٗ -ان معظم الدراسات السابمة استخدم الباحثون فٌها اختبارات لبلٌة الجال ممارنتهاا
باالختبا ارات البعدٌااة واختبااار الفاارق فااً التحصااٌل بااٌن االختبااارات المبلٌااة والبعدٌااة
احصابٌا ولد اتفمت الدراسة الحالٌة مع الدراسات السابمة .
٘-ان ؼالبٌة الدراسات السابمة استخدمت وسابل احصابٌة متشابهة فً تحلٌل البٌاناات
اذ أستعملت (االختبار التابً ،مربع كاي ،معامل ارتباط بٌرسون ،معادلة سبٌرمان –
بااروان ،معادلااة الصااعوبة ،معادلااة لااوة التمٌٌااز )ولااد اتفماات الدراسااة الحالٌااة مااع
الدراسات السابمة فً استخدامها للوسابل االحصابٌة .
اإلفادة من انذراساث انسابقت :
 .2وضع تصور مسبك لكٌفٌة تحمٌك البحث الحالً .
 .3اختبار عٌنة البحث .
 .4منهجٌة البحث .
 .5اختبار وسابل إحصابٌة تخدم البحث الحالً .
 .6االهتداء إلى المصادر التً تفٌد البحث .
 .7عرض النتابج وتفسٌرها .
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انفصم انثانث
ً
اوال  :منهجيت انبحث
اتبعت الباحثة المنهج التجرٌبً ألنه المنهج المناسب لتحمٌك هدؾ البحث
وٌشمل هذا الفصل عرضا لئلجراءات المتبعة فً البحث .
ثانيا  :انتصميم انتجزيبي
اعتمدت الباحثة تصمٌما ً تجرٌبٌا بمجموعتٌن تجرٌبٌة وضابطة ( فان دالٌن ،
٘ ، ٔ32ص ) ٖٙ2وتعتمد الباحثة إن هذا التصمٌم مناسبا ً للبحث الحالً وجدول (ٔ)
ٌوضح ذلن :
جدول (ٔ)
ٌوضح التصمٌم التجرٌبً للبحث
المتؽٌر المستمل
المجموعة
التجرٌبٌة (ج) خرابط المفاهٌم
للشكل ()vee
الطرٌمة التملٌدٌة
الضابطة (د)

المتؽٌر التابع
التفكٌر
التحصٌل
االبداعً

االداة
االختبار
التحصٌلً
البعدي

ً
ثانثا  :ػينت انبحث
اختارت الباحثة إعدادٌة الفردوس للبنات الوالعة فً بؽداد  /الرصافة األولى
بصورة لصدٌه لتطبٌك تجربة البحث وذلن لمرب المدرسة من سكن الباحثة  ،ولكون
إن إدارة المدرسة أبدت تعاونها مع الباحثة  ،وبعد االطبلع على سجبلت المدرسة
اختارت الباحثة الصؾ الرابع األدبً  ،للعام الدراسً ٕٓٔٓ ، ٕٓٔٔ/لصدٌا والبالػ
عدد الشعب فٌه أربع شعب اختارت الباحثة عشوابٌا ً شعبة (ج)و(د) لتمثبلن
المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة والبالػ عددهن (ٖ )ٙطالبة موزعٌن على الشعبتٌن
وبوالع (ٕٖ) طالبة للمجموعة التجرٌبٌة و(ٖٔ) طالبة للمجموعة الضابطة وهذا
الحجم ممبول فً البحث التجرٌبً  ،وٌفضل إن ٌكون عدد أفراد الدراسات التجرٌبٌة
لرٌبا ً من عددهم فً الظروؾ الطبٌعٌة ( عودة  ، ٔ33ٕ ،ص ، ) ٔٙ2علما ً ال
توجد طالبة راسبة فً الصؾ المذكور وجدول (ٕ) ٌوضح عٌنة البحث :
جدول (ٕ)
ٌوضح المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة بحسب العدد
العٌنة النهابٌة
عدد الراسبات
العدد الكلً
المجموعة
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ٕٖ
ٖٔ
ٖٙ

التجرٌبٌة
الضابطة
المجموع

د .اميشة محمُد خضيش

ٕٖ
ٖٔ
ٖٙ

ال ٌوجد
ال ٌوجد

ً
رابؼا  :انتكافؤ بني أفزاد انؼينت
حرصت الباحثة على إجراء التكافإ لكبل المجموعتٌن إحصابٌا لبل الشروع
بالتجربة فً المتؽٌرات التً تإثر فً إجراءات التجربة وهً :
 .2العمر الزمنً لطالبات المجموعتٌن محسوبا ً باألشهر .
 .3درجات الطالبات فً مادة اللؽة العربٌة للعام السابك .ٕٓٔٓ/ٕٓٓ3
 .4درجات االختبار المبلً فً التفكٌر االبداعً.
 .5درجات االختبار المبلً فً المعلومات السابمة .
حصلت الباحثة على البٌانات فً المتؽٌرات أعبله من سجل درجات المدرسة
وهوٌة األحوال المدنٌة والبطالة المدرسٌة بالنسبة للمتؽٌرات الثبلثة األولى  ،إما
المتؽٌر الرابع فمد حصلت الباحثة على بٌاناته من تطبٌك اختبارٌن  .وفٌما ٌلً
توضٌح التكافإ االحصابً للمتؽٌرات المذكورة أعبله :
 .2العمر الزمنً لطالبات المجموعتٌن محسوبا ً باألشهر .
بلػ متوسط أعمار طالبات المجموعة التجرٌبٌة ( )ٕٓٓ02ٗ2شهرا ً  ،وبلػ
متوسط أعمار طالبات المجموعة الضابطة (ٖٕ٘ )ٕٓٔ0شهرا ً  ،وعند استعمال
االختبار التابً ( )T-Testلعٌنتٌن مستملتٌن لمعرفة داللة الفرق بٌن أعمار
طالبات مجموعتً البحث  ،أظهرت انه لٌس هنان فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن
المجموعتٌن فً هذا المتؽٌر  ،إذ بلؽت المٌمة التابٌة المحسوبة (ٓ )ٓ0ٔ2وهً
الل من المٌمة التابٌة الجدولٌة البالؽة ( )ٔ032بدرجة حرٌة (ٔ )ٙعند مستوى
داللة (٘ٓ )ٓ0وهذا ٌدل على إن المجموعتٌن ( التجرٌبٌة والضابطة ) متكافبتان
فً األعمار وجدول (ٖ) ٌوضح ذلن :
جدول (ٖ)
نتابج االختبار التابً لعٌنتٌن مستملتٌن ألعمار طالبات مجموعتً البحث
المجموعة

عدد افراد
المجموعة

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

التباٌن
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ٕٓٓ.2ٗ2

٘٘1ٙ.1

ٖٔ

ٖٕٕ٘ٓٔ.

2.13

ٗ11.ٕٙ

التجرٌبٌة

ٕٖ

ٔ2.1ٙ

د .اميشة محمُد خضيش

ٔٙ

ٓٓ.ٔ2

ٔ.32

لٌس بذي
داللة

الضابطة

 .3درجات الطالبات فً مادة اللؽة العربٌة للعام السابك . ٕٓٔٓ/ٕٓٓ3
كافات الباحثة بٌن طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة بالدرجات التً
حصلت علٌها فً العام الدراسً السابك لمادة اللؽة العربٌة للعام الدراسً
 ، ٕٓٔٓ/ٕٓٓ3وبلػ متوسط درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة (ٔ٘ٔ)1ٔ0
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة ( )1ٕ0٘٘2وباستخدام االختبار التابً
لعٌنتٌن مستملتٌن تبٌن إن الفروق لم تكن ذات داللة إحصابٌة عند مستوى داللة
(٘ٓ )ٓ0بدرجة حرٌة (ٔ )ٙوهذا ٌعنً إن المجموعتٌن متكافبة فً درجات مادة
اللؽة العربٌة للعام الدراسً  ٕٓٔٓ/ٕٓٓ3والجدول (ٗ) ٌوضح ذلن :
جدول (ٗ)
نتابج االختبار التابً لعٌنتٌن مستملتٌن لدرجات مادة اللؽة العربٌة لطالبات
مجموعتً البحث فً العام السابك ٕٓٔٓ/ٕٓٓ3

التجرٌبٌة

ٕٖ

ٔ٘ٔ1ٔ.

ٖٖٔ.ٙ3

ٔ21.ٗ32

الضابطة

ٖٔ

1ٕ.٘٘2

ٖٖٖٖٔ.

ٔ11.1ٙ2

المجموعة

عدد افراد
المجموعة

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

التباٌن

درجة
الحرٌة

ٔٙ

المٌمة التابٌة
المحسوبة

ٕٖٗٓ.

الجدولٌة

ٔ.32

مستوى
الداللة
٘ٓٓ.

لٌس بذي
داللة

 .4درجات االختبار المبلً فً التفكٌر اإلبداعً .
للتثبت من تكافإ المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً درجات التفكٌر اإلبداعً
لبل إجراء التجربة  ،طبمت الباحثة ممٌاس التفكٌر اإلبداعً المعد فً هذا
البحث على طالبات المجموعتٌن  ،وحسب الدرجات وباستعمال االختبار التابً
-212-

د .اميشة محمُد خضيش

العذد السابع َاالسبعُن  .مجلت الفتح  .تششيه االَل لسىت 3122

( )T-Testلعٌنتٌن مستملتٌن  ،اتضح إن الفرق لم ٌكن ذا داللة إحصابٌة عند
مستوى (٘ٓ )ٓ0إذ كانت المٌمة التابٌة المحسوبة البالؽة (٘ )ٔ01الل من
الجدولٌة البالؽة ( )ٔ032بدرجة حرٌة (ٔ )ٙوجدول (٘) ٌوضح ذلن :

جدول (٘)
نتابج االختبار التابً لعٌنتٌن مستملتٌن لدرجات االختبار المبلً فً التفكٌر
اإلبداعً

التجرٌبٌة

ٕٖ

ٖٖٖٔٗ.

3.ٔ22

الضابطة

ٖٔ

ٖٗٗ3.

المجموعة

عدد افراد
المجموعة

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

ٔ2.ٗٙ

درجة
الحرٌة

ٔٙ

المٌمة التابٌة
المحسوبة

٘ٓ.1

الجدولٌة

ٔ.32

مستوى
الداللة
٘ٓٓ.

لٌس بذي
داللة

ٗ.درجات االختبار المبلً فً مادة المواعد .
اعدت الباحثة اختبارا ً من اجل معرفة ما تملكه طالبات عٌنة الدراسة من
معلومات سابمة عن مادة لواعد اللؽة العربٌة والتً ستدرس خبلل التجربة ،
تكون االختبار من (ٕ٘) فمرة اختبارٌه وتم عرضه على مجموعة من ذوي
االختصاص والخبرة * ملحك (ٗ) حتى أصبح جاهزا ً للتطبٌك  ،استخدمت
الباحثة االختبار التابً لعٌنتٌن مستملتٌن كوسٌلة إحصابٌة  ،بلػ متوسط
درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة (٘ٗ٘ )ٔٔ0ومتوسط درجات طالبات
المجموعة الضابطة (ٗ. )ٔٓ013
اتضح من النتابج عدم وجود فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن المجموعتٌن
التجرٌبٌة والضابطة  ،إذ بلؽت المٌمة التابٌة المحسوبة (ٓ٘ )ٓ02وهً الل
-221-

د .اميشة محمُد خضيش

العذد السابع َاالسبعُن  .مجلت الفتح  .تششيه االَل لسىت 3122

من المٌمة التابٌة الجدولٌة البالؽة ( )ٔ032وبدرجة حرٌة (ٔ )ٙوهذا ٌدل
على إن مجموعتً البحث متكافبتان إحصابٌا فً درجات االختبار المبلً
لمادة المواعد وجدول (ٌ )ٙوضح ذلن :

جدول ()ٙ
ٌوضح تكافإ المجموعتٌن فً درجات االختبار المبلً لمادة المواعد

التجرٌبٌة

ٕٖ

٘ٗ٘ٔٔ.

ٖٗ.ٙ

الضابطة

ٖٔ

ٗٔٓ.13

المجموعة

عدد افراد
المجموعة

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

ٖٔ.٘3

درجة
الحرٌة

ٔٙ

المٌمة التابٌة
المحسوبة

٘ٓ.2

الجدولٌة

ٔ.32

مستوى
الداللة
٘ٓٓ.

لٌس بذي
داللة

خامسا ً  :ضبط المتؽٌرات المستملة والمولؾ التجرٌبً
زٌادة على ما تمدم من إجراءات التكافإ االحصابً بٌن مجموعتً البحث (التجرٌبٌة
والضابطة ) حاولت الباحثة لدر اإلمكان تفادي اثر عدد من المتؽٌرات الدخٌلة فً
سٌر التجربة ومن ثم فً نتابجها وفٌما ٌؤتً عرض لهذه المتؽٌرات الدخٌلة وكٌفٌة
ضبطها :
 .2أداة المٌاس  :استعملت الباحثة أداة موحدة لمٌاس المتؽٌر التابع عند طالبات
مجموعتً البحث التجرٌبٌة والضابطة .
 .3االندثار التجرٌبً ٌ :مصد باالندثار التجرٌبً ترن أو انمطاع عدد من
طالبات عٌنة البحث إثناء التجربة  ،ولم تتعرض التجربة الحالٌة لهذه
الحاالت أو الظروؾ ما عداها الن حاالت الؽٌاب الفردٌة وهً حالة طبٌعٌة
لمجموعتً البحث .
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 .4الفروق فً اختبار العٌنة  :حاولت الباحثة لدر المستطاع تفادي هذا المتؽٌر
فً نتابج البحث وذلن عن طرٌك إجراء التكافإ االحصابً بٌن طالبات
مجموعتً البحث ( التجرٌبٌة والضابطة ) فً أربع متؽٌرات ٌمكن إن ٌكون
لتداخلها مع المتؽٌر المستمل اثر فً المتؽٌر التابع .
 .5اثر اإلجراءات التجرٌبٌة :
أ /الحرص على سرٌة البحث  :حرصت الباحثة على سرٌة البحث وذلن عن
طرٌك االتفاق ق مع إدارة المدرسة على عدم إخبار الطالبات لطبٌعة البحث
وهدفه مما لد ٌإثر فً سٌر التجربة ونتابجها .
ب /مدة التجربة  :كانت مدة التجربة موحدة ومتساوٌة لطالبات مجموعتً
البحث ( التجرٌبٌة والضابطة ) إذ بدأت ٌوم  ٕٓٔٓ/ٔٓ/ٔ1وانتهت بتارٌخ
ٖ. ٕٓٔٔ/ٔ/
ج /ال ُمدرسة  :لمد درست الباحثة بنفسها طالبات مجموعتً البحث (التجرٌبٌة
والضابطة ) لتفادي تؤثٌر هذا العامل فً نتابج التجربة .
د /توزٌع الحصص  :حاولت الباحثة السٌطرة على هذا العامل عن طرٌك
التوزٌع المتساوي بٌن كبل المجموعتٌن ( التجرٌبٌة والضابطة ) .
جدول ()1
ٌبٌن توزٌع دروس المواعد على مجموعتً البحث
الدرس الساعة
الٌوم
المجموعة الٌوم الدرس الساعة
الثانً ٓٓ2:
األول ٓٓ2:
التجرٌبٌة
األربعاء
االثنٌن
األول ٘ٗ2:
الثانً ٘ٗ2:
الضابطة
 .6تحدٌد المادة العلمٌة
اعدت الباحثة ( )1مواضٌع من موضوعات لواعد اللؽة العربٌة الممرر تدرٌسه
للصؾ الرابع األدبً وهً ( الفعل الماضً  ،رفع الفعل المضارع  ،نصب
الفعل المضارع  ،جزم الفعل المضارع  ،أدوات الشرط الجازمة  ،بناء الفعل
المضارع  ،فعل األمر ) .
رابؼا  :أدواث انبحث :
تضمن البحث الحالً االدوات اآلتٌة :
 .2بناء خرابط المفاهٌم للشكل " . " Vee
 .3اختبار التفكٌر اإلبداعً .
 .4االختبار التحصٌلً .
اوال ً  :خرائط المفاهٌم للشكل " " Vee
تم تحدٌد المادة التعلٌمٌة وهً ( الفعل الماضً،والفعل المضارع ،رفع الفعل
المضارع  ،نصب الفعل المضارع  ،جزم الفعل المضارع،بناء الفعل المضارع ،
-223-

العذد السابع َاالسبعُن  .مجلت الفتح  .تششيه االَل لسىت 3122

د .اميشة محمُد خضيش

فعل األمر ) من منهاج لواعد اللؽة العربٌة للصؾ الرابع األدبً وذلن الن
موضوعاتها تبلبم خرابط المفاهٌم للشكل "  ، " Veeواعدت الباحثة نماذج التدرٌس
وفك إستراتٌجٌة خرابط المفاهٌم للشكل "  " Veeإذ لسمت كل وحدة إلى مجموعة
من الدروس مثل الفعل الماضً إلى (ٖ)دروس ،والفعل المضارع إلى (٘) دروس
وبناء الفعل المضارع (ٖ) دروس وفعل االمر درسا واحدا.
واستعانت الباحثة باألهداؾ العامة والخاصة بمادة باللؽة العربٌة وبمادة
لواعد اللؽة العربٌة  ،ولد حللت الوحدات الدراسٌة وحددت المفاهٌم التً تضمنتها
مل منها واعدت خرابط مفاهٌمٌة لكل وحدة بمساعدة الطالبات فً تمدٌم المفاهٌم
واشتماق األسبلة التً ٌطرحها كل مفهوم  ،من حٌث شمولٌة كل منها ومستوى
تجرٌده والمفاهٌم ال ثانوٌة التً تنتمً إلٌه  ،والعبللات بٌن هذه المفاهٌم  ،وبلؽت عدد
الخرابط المفاهٌمٌة ( )veeخرابط مفاهٌمٌة بوالع خرٌطة واحدة لكل موضوع من
الموضوعات الممرر تدرٌسه فً فترة التجربة  ،ولد اشتمل كل خرٌطة على عنوان
الموضوع وعدد الحصص والمفاهٌم الواردة فٌها ،ثم المفاهٌم التً تعد متطلبا ً سابما ً .
ولد عرضت الباحثة الخرابط المفاهٌمٌة على مجموعة من ذوي الخبرة
واالختصاص باللؽة العربٌة والعلوم التربوٌة والنفسٌة إلبداء آرابهم حول مدى
وضوح األهداؾ وارتباطها بالمادة التعلٌمٌة  ،ومدى مساٌرة الخرابط المفاهٌمٌة
لؤلسلوب الممترح للتدرٌس والتراح أي تعدٌبلت ٌرونها مناسبة فً ضوء مبلحظات
الخبراء أعٌدت صٌاؼة بعض األهداؾ السلوكٌة كما أعٌد النظر ببعض خرابط
المفاهٌم للشكل "  " Veeفضبل عن إلى إجراء بعض التعدٌبلت المتعلمة باللؽة ،
ملحك (ٔ) ٌوضح ذلن .
ثانٌا ً  :اختبار التفكٌر اإلبداعً
 .2لمٌاس المدرة على التفكٌر اإلبداعً عند طالبات الصؾ الرابع األدبً  ،اطلعت
الباحثة على اختبارات عدٌدة ألجل إن تصمم اختبار ٌخدم أهداؾ البحث الحالً
ولم تعتمد الباحثة على اختبار ممنن للمسوؼات اآلتٌة :
أ /عدم توافر فً حدود علم الباحثة ممٌاس محلً ٌمٌس المدرات الثبلث
(المرونة  ،األصالة  ،الطبللة ) إذ بذلت جهودا ً فً البحث على ممٌاس محلً
ممنن ولم تثمر هذه الجهود شًء ٌذكر .
ب /إن الدراسات السابمة التً تناولت التفكٌر اإلبداعً اعتمدت على
اختبارات أجنبٌة كاختبار تورانس واختبار جلٌفورد  ،وبعض الدراسات
استعملت اختبارا ً عربٌا ً ممننا ً كاختبار السٌد خٌر هللا مثل دراسة الجبوري
ٕٗٓٓ  ،ولد عدت الباحثة اختبارا ً للتفكٌر اإلبداعً فً مادة لواعد اللؽة
العربٌة .
 .3صٌاؼة أسبلة االختبار
بعد االطبلع على االختبارات المختلفة فً التفكٌر اإلبداعً والبحث فً
االختبارات الممننة كاختبار تورانس واختبار سٌد خٌر هللا  ،صممت الباحثة
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االختبار الذي ٌشتمل على خمسة أسبلة مفتوحة وكل سإال من هذه األسبلة
له زمن محدد فكانت مكونات األسبلة على ما ٌؤتً :
 .2السإال األول ٌتضمن االستعماالت وفٌها ٌطلب من الطالبة إن تذكر اكبر
عدد ممكن من االستعماالت ؼٌر المؤلوفة ( ؼٌر االعتٌادٌة ) لتصبح
أكثر فابدة وتستثمر فً عدة استعماالت وٌشمل هذا النشاط فمرات تتطلب
اإلجابة علٌها دلابك تخصص لهذا الؽرض .
 .3السإال الثانً ( المترتبات ) وفٌها ٌطلب من الطالبات إن تذكر اكبر عدد
ممكن من األفكار المتعلمة بؤسبلة تدور حول تؽٌر نظام األشٌاء أي ماذا
ٌحدث لو تؽٌر نظام األشٌاء إلى نحو ما وتتطلب اإلجابة عنه مخصصة
له .
 .4السإال الثالث ( التطور والتحسٌن ) وفٌها ٌطلب من الطالبات إن تمتنً
طرابك عدة لتطوٌر األشٌاء المستعملة فً البٌبة لتصبح على نحو أفضل
.
 .5السإال الرابع ( الموالؾ ) وٌشمل هذا النشاط أربعة موالؾ اجتماعٌة
وعلى الطالبة إن تذكر كٌؾ تتصرؾ فٌها .
 .6السإال الخامس وتتضمن ( الكلمات ) وٌتؤلؾ النشاط من كلمات ٌطلب
من الطالبة إن تكون من حروؾ كل كلمة من الكلمات الواردة كلمات
جدٌدة ذا معنى.عن طرٌك اتفاق الباحثة مع إدارة المدرسة و ُمدرسة اللؽة
العربٌة فً المدرسة على هذا التنظٌم والجدول (ٌ )1وضح ذلن :
تعلٌمات االختبار :
وضعت الباحثة تعلٌمات االختبار وشملت ما ٌؤتً:
أ .بٌانات توضٌحٌة وهً كٌفٌة اإلجابة االلتزام بالولت واالستفسار عند
الضرورة.
ب .بٌانات خاصة بالهدؾ من االختبار وعدم محاولة الؽش أو التفكٌر فٌه .
صدق االختبار :
هو مدى لٌاس االختبار للشًء الذي وضع من اجل لٌاسه  ،واالختبار الصادق ٌمٌس
الوظٌفة الذي ٌزعم انه ٌمٌسها وال تمٌس شٌبا ً أخر بدالً منها أو باإلضافة الٌها ( ملحم
 ،ٕٓٓٓ ،صٖ ) ٕ1ومن اجل التحمك من صدق االختبار استعملت الباحثة الصدق
الظاهري وصدق البناء وكاالتً :
 الصدق الظاهري
لتحمٌك الصدق الظاهري عرضت الباحثة االختبار على مجموعة من
المتخصصٌن بالعلوم التربوٌة والنفسٌة * ملحك (ٗ) وفً ضوء آرابهم حذفت
بعض الفمرات وعدلت البعض األخر وبمٌت العدٌد من الفمرات واعتمدت الباحثة
فً لبول الفمرة حاله تحمٌمها نسبة اتفاق الخبراء ولدرها ٓ %2فؤكثر .
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 صدق البناء
لتحمٌك صدق البناء لبلختبار أوجدت الباحثة العبللة بٌن مكونات االختبار
وهً ( الطبللة  ،المرنة  ،األصالة ) مع الدرجة الكلٌة لبلختبار وذلن
باستخدام معادلة بٌرسون  ،ولد اعتمدت بٌانات االختبار المبلً للمجموعتٌن
إذ سحبت ( ٖٓ) ورلة عشوابٌا ً من المجموعتٌن وجدول (ٌ )2وضح
العبللات بٌن مكونات االختبار والدرجة الكلٌة .
جدول ()2
لٌم معامبلت ارتباط بٌرسون بٌن مكونات االختبار والدرجة الكلٌة
معامل
المٌمة
المٌمة
االرتباط
الداللة اإلحصابٌة
التابٌة
مكونات االختبار
الجدولٌة
بالدرجة
المحسوبة
الكلٌة
ٕٔٔ10
ٓ022
الطبللة
دالة إحصابٌا
ٕٔٔ0
ٕٓٔٔ0
ٗٓ01
المرونة
ٕٖ٘0
ٕٓ0ٙ
األصالة
 ثبات االختبار
حسبت الباحثة ثبات االختبار باستعمال معادلة الفا – كرونباخ ( Gronbach
 )- Alfaباعتماد العٌنة نفسها التً استعملت فً صدق البناء  ،وبلػ معامل
الثبات ( )ٓ02ٙوهو معامل ثبات جٌد كما تشٌر إلٌه االحصابٌون ( عودة ،
ٖ ، ٔ33ص . )ٖٙٙ
 .6تصحٌح االختبار
اعتمدت الباحثة فً تصحٌح االختبار الخطوات اآلتٌة :
 إعطاء درجة واحدة لكل فكرة صحٌحة ذات عبللة كمٌاس الطبللة  ،وإعطاءدرجة واحدة لكل نوع لمٌاس المرونة ووضع درجة واحدة لكل فكرة
صحٌحة ( أصلٌة ) لمٌاس األصالة  ،ومعنى هذا إن الدرجة التً تعطى
لؤلصالة تعتمد على مدى ندرة االستجابات .
ثالثا ً  :االختبار التحصٌلً
من متطلبات الدراسة الحالٌة بناء اختبار تحصٌلً ٌستخدم فً لٌاس
التحصٌل الدراسً لطلبة المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة  ،وٌتسم بالموضوعٌة
والصدق والثبات وله المدرة على التمٌٌز بٌن الطلبة  ،ارتؤت الباحثة إن ٌكون
االختبار التحصٌلً للدراسة الحالٌة من نوع االختٌار من متعدد  ،فهو من االختبارات
الموضوعٌة المفضلة والشابعة ألنها أكثرها صدلا وثباتا ً فً أحكامها والل تخمٌنا ً
وتؽطً مساحة كبٌرة من محتوى المادة العلمٌة وأهدافها ( لندفل  ، ٔ3ٙ2 ،صٕٔٔ)
.
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خطوات اعداد االختبار التحصٌلً البعدي :
ٔ .اعداد الخرٌطة االختٌارٌة ( جدول المواصفات )
اعدت الباحثة خرٌطة اختبارٌه شملت محتوى الموضوعات السبعة الممرر
تدرٌسها إثناء التجربة ولد حسبت أهمٌة كل موضوع من الموضوعات فً ضوء
الولت المخصص لتدرٌسها فً حٌن حددت أهمٌة مستوٌات األهداؾ السلوكٌة فً
ضوء اعداد األهداؾ السلوكٌة فً كل مستوى إلى العدد الكلً لؤلهداؾ والجدول ()3
ٌوضح ذلن :
جدول ()3
الخرٌطة االختٌارٌة ( جدول المواصفات )
الموضوعات
الموضوع األول
الموضوع الثانً
الموضوع الثالث
الموضوع الرابع
الموضوع
الخامس
الموضوع
السادس
الموضوع السابع
المجموع

االهمٌة
النسبٌة
%ٔ1
%ٔ1
%2
%ٔ1

الولت المخصص
بالدلابك
ٓ3
ٓ3
٘ٗ
ٓ3

ٔ
ٔ
ٔ
ٔ

ٔ
ٔ
ٔ

ٕ
ٕ
ٔ
ٕ

ٗ
٘
ٕ
ٗ

ٖ٘ٔ

ٕ٘%

ٕ

ٕ

ٖ

1

٘ٗ

%2

ٔ

-

ٔ

ٕ

٘ٗ
ٓٗ٘ دلٌمة

%2
ٓٓٔ%

ٔ
2

-

ٔ
ٕٔ

ٕ
ٕ٘

مستوٌات األهداؾ
المعرفة ٖ٘ %الفهم ٕ٘ %التطبٌكٓٗ%

٘

المجموع

.2اعداد فقرات االختبار
ً
ً
اعدت الباحثة اختبارا تحصٌلٌا من نوع االختٌار من متعدد ٌضم (ٕ٘) فمرة
اختبارٌة بصورته االولٌة لكل فمرة من فمراته لها اربعة إجابات واحدة منها صحٌحة
 ،وتم تحلٌل محتوى المادة العلمٌة وتحدٌد مفاهٌمها
ً
ً
ً
لؽرض صٌاؼة فمرات االختبار التحصٌلً بحٌث تمٌس الفمرة هدفا سلوكٌا محددا ،
وعرضت فمرات االختبار األهداؾ والمحتوى .
.3صدق االختبار
عرضت الباحثة االختبار التحصٌلً على عدد من التدرٌسٌٌن المتخصصٌن
فً العلوم التربوٌة والنفسٌة وطرابك التدرٌس والمٌاس والتموٌم ملحك (ٗ) لبٌان
مبلبمة كل فمرة للهدؾ السلوكً الذي وضعت لمٌاسه وسبلمة صٌاؼته  .وفً ضوء
آرابهم ومبلحظاتهم عدلت بعض الفمرات التً عدت صالحة بعد التعدٌل  ،وعدت
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الفمرة صادلة وصالحة إذا حازت على نسبة (ٓ )2٘01فما فوق من أراء الخبراء
والمختصٌن وبناءا علٌه فمد تم إجراء بعض التعدٌبلت اللفظٌة وإضافة بعض المفاهٌم
ولم تحذؾ أي فمرة من فمراته وأبمت على فمرات االختبار البالؽة (ٕ٘) فمرة
اختبارٌه .
ٗ.تحلٌل فمرات االختبار -:بعد تصحٌح إجابات الطالبات رتبت درجاتهن تنازلٌا
ولسمت الدرجات إلى لسمٌن متساوٌٌن ثم حسبت صعوبة الفمرات ولوة تمٌٌزها على
ما ٌؤتً :
أ /مستوى صعوبة الفمرات  -:بعد إن حسبت الباحثة معامل صعوبة كل فمرة من
فمرات االختبار وجدتها تتراوح بٌن (ٕٖ )ٓ0ٙٗ-ٓ0وٌرى بلوم ( )Bloomإن
فمرات االختبار تعد جٌدة إذا تراوحت من معدل صعوبتها بٌن (ٕٓ )ٓ02ٓ-ٓ0وهذا
ٌعنً إن فمرات االختبار جمٌعها تعد ممبولة وجدول (ٓٔ) ٌوضح ذلن
ب /لوة تمٌٌز الفمراتٌ -:مصد بموة تمٌٌز الفمرة " مدى لدرتها على التمٌٌز بٌن
الطلبة ذوي المستوٌات العلٌا والدنٌا بالنسبة إلى الصفة التً تمٌسها " ( Eble ,
 )1972 ,p. 406وبعد حساب لوة تمٌٌز كل فمرة من فمرات االختبار وجدت أنها
كانت بٌن (ٓ )ٓ0ٖ٘ – ٖٖ.0وهذا ٌعنً إن فمرات االختبار جمٌعها تتصؾ
بمعامبلت تمٌٌز جٌدة وجدول (ٓٔ) ٌوضح ذلن
جدول (ٓٔ)
اإلجابات الصحٌحة العلٌا والدنٌا لكل فمرة من فمرات االختبار ومستوى صعوبتها
ولوة تمٌٌزها
لوة التمٌٌز
معامل الصعوبة
المجموعة
المجموعة
الفمرة
الدنٌا
العلٌا
ٗٗٓ0
ٓ0ٗ2
1
ٕٔ
ٔ
ٓ0٘ٙ
ٓ٘ٓ0
ٙ
ٕٔ
ٕ
ٔٗٓ0
ٓ0ٖ3
ٔٔ
ٕٕ
ٖ
ٗٗٓ.
ٕ٘ٓ0
1
ٔ3
ٗ
ٗٗٓ0
ٓ0٘ٙ
ٙ
ٔ2
٘
ٓ0ٖ1
ٖٖٓ0
ٖٔ
ٖٕ
ٙ
ٔٗٓ0
ٖٗٓ0
ٓٔ
ٕٔ
1
ٓ0ٗ2
ٔٓ0ٙ
ٗ
ٔ1
2
ٕ٘ٓ0
ٓ0ٗ2
1
ٕٔ
3
ٕ٘ٓ0
ٔٗٓ0
3
ٖٕ
ٓٔ
ٕ٘ٓ0
ٓ0٘3
ٗ
ٔ2
ٔٔ
ٗٗٓ0
ٔٗٓ0
ٓٔ
ٕٕ
ٕٔ
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ٖٔ
ٗٔ
٘ٔ
ٔٙ
ٔ1
ٔ2
ٔ3
ٕٓ
ٕٔ
ٕٕ
ٖٕ
ٕٗ
ٕ٘

٘ٔ
ٔ2
ٔ1
ٕٓ
ٔ1
ٕٗ
ٕٓ
ٔ3
ٔ3
ٕٓ
ٔ2
٘ٔ
ٕٕ

ٖٓ0ٙ
ٗ٘ٓ0
ٔٓ0ٙ
ٓ0ٗٙ
ٓ0٘1
ٖ٘ٓ0
ٓ٘ٓ0
ٓ0ٗ2
ٗ٘ٓ0
ٖٗٓ0
ٓ0٘1
ٔٓ0ٙ
ٗٗٓ0

٘
1
ٗ
3
ٙ
ٔٔ
1
3
ٙ
ٔٔ
٘
ٙ
2
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ٓ0ٖ1
ٓٗٓ0
ٓ0ٗ2
ٔٗٓ0
ٔٗٓ0
ٓ0ٗ2
ٓ0ٗ2
ٓ0ٖ1
ٓ0ٗ2
ٖٖٓ0
ٓ0ٗ2
ٖٖٓ0
ٕ٘ٓ0

الفمرة

الفمرة

ج-فعالٌة البدائل الخاطئة
عندما ٌكون االختبار من نوع متعدد ٌفترض إن تكون البدابل الخاطبة جذابة
للتثبت من أنها تإدي الدور الموكل الٌها فً تشتٌت انتباه الطلبة الذي ال
ٌعرفون اإلجابة الصحٌحة وعدم االتكال على الصدفة ( امطانٌوس ٔ331 ،
 ،ص ٔٓٔ)  ،بعد إن جرت الباحثة العملٌات اإلحصابٌة البلزمة ظهر لدٌها
إن البدابل الخاطبة لفمرات االختبار البعدي لد جذبت الٌها عددا ً من طالبات
المجموعة الدنٌا اكبر من طالبات المجموعة العلٌا وهذا ما أكده ( اإلمام ،
ٓٓ ، ٔ33صٖٔٔ) وجدول (ٔٔ) ٌوضح ذلن
جدول (ٔٔ)
فعالٌة البدابل الخاطبة لفمرات االختٌار من متعدد
فعالٌة
فعالٌة
فعالٌة
فعالٌة
فعالٌة
فعالٌة
البدٌل
البدٌل
البدٌل
البدٌل
البدٌل
البدٌل
الخاطا الخاطا الخاطا
الخاطا الخاطا الخاطا
الثالث
الثانً
األول
الثالث
الثانً
األول
ٕٖٔٔٔٗٔ
ٕٗٙٔٙٔ
ٖٓٔٗٔ٘ٔ
ٖٕٓٔٔٙٗ
ٖٓٔٔٔٔٔٙ
ٖٕٖٔٔٙ
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ٗ
٘
ٙ
1
2
3
ٓٔ
ٔٔ
ٕٔ
ٖٔ

ٖٕٖٖٕٕٖٔٗٔٙٔٙٔٙٓٗ-

ٕٖٖٕٕٖٔٓٔٙٓٔٔٙٔٙ-

ٕٖٖٕٔٔٓٔٓٗٔٓٔٓٔٔ-

ٔ1
ٔ2
ٔ3
ٕٓ
ٕٔ
ٕٕ
ٖٕ
ٕٗ
ٕ٘
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ٖٖٖٖٖٖٖٔٔٙٔٙٓٓٗ٘ٗٔ-

ٕٔٙٙٓٔٔٙٓٔٔٙٔٙٓٔٔٔ-

ٖٖٗٔٓٔٔٙٓٔٓٔٔٙٔٓ-

.5ثبات االختبار
اختارت الباحثة طرٌمة التجزبة النصفٌة لحساب ثبات االختبار  ،ألنها تتمٌز
بالتصادها فً الزمن المطلوب لتطبٌك االختبار إذ ٌطبك دفعة واحدة  ،وتم تمسٌم
الفمرات االختٌارٌة إلى لسمٌن فمرات فردٌة وفمرات زوجٌة وباستخدام معامل ارتباط
بٌرسون  ،بلػ معامل الثبات ( )ٓ02ٙثم صحح باستخدام معادلة سبٌرمان – براون إذ
بلػ معامل الثبات (ٕ )ٓ03وهو معامل ثبات جٌد وممبول بالنسبة لبلختبارات ؼٌر
الممننة ( .اإلمام  ،ٔ33ٓ ،صٗٔٔ) .
.6تطبٌك االختبار
طبمت الباحثة االختبار التحصٌلً البعدي واختبار التفكٌر االبداعً وبمساعدة
ُمدرسة اللؽة العربٌة فً المدرسة والذي تكونت فمراته من (ٕ٘) فمرة على طالبات
المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة عند انتهاء مدة التجربة فً نهاٌة الفصل االول. .
 .7الوسائل اإلحصائٌة
استعملت الباحثة الوسابل اإلحصابٌة اآلتٌة فً إجراءات بحثها :
 .2االختبار التابً ( )T-Testلعٌنتٌن مستملتٌن .
 .3اختبار (كا ٕ) مربع كاي .
 .4معامل ارتباط بٌرسون .
 .5معادلة صعوبة الفمرات .
 .6معادلة تمٌٌز الفمرات .
 .7فعالٌة ارتباط البدابل الخاطبة .
 .9معادلة سبٌرمان – براون .
انفصم انزابغ
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ٌتضمن هذا الفصل عرضا ً وتفسٌرا ً للنتابج التً توصلت الٌها الباحثة فً ممارنة
نتابج المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة .
اوال ً  :عرض النتائج
 .2الفرضٌة الصفرٌة األولى
ٌتضح من الجدول (ٔ) إن متوسط تحصٌل طالبات المجموعة التجرٌبٌة التً تم
تدرٌسها بواسطة خرابط المفاهٌم للشكل "  " Veeبلػ (ٗٗ )ٕٓ02فً حٌن بلػ
متوسط تحصٌل المجموعة الضابطة التً درست بالطرٌمة التملٌدٌة ()ٔ103ٙ2
وباستخدام االختبار التابً ( )T-Testلعٌنتٌن مستملتٌن للممارنة بٌن هذٌن
المتوسطٌن ظهر إن المٌمة التابٌة المحسوبة ( )ٕ023اكبر من المٌمة الجدولٌة
البالؽة ( )ٖ032عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ0وبدرجة حرٌة (ٔ )ٙوهذا ٌدل على
تفوق طالبات المجموعة التجرٌبٌة اللواتً استعملت خرابط المفاهٌم للشكل "
 " Veeعلى طالبات المجموعة الضابطة اللواتً درسن بالطرٌمة التملٌدٌة فً
اإلجابة على االختبار التحصٌلً البعدي الذي تم إجراإه بعد انتهاء السمؾ
الزمنً للتجربة .
وفً ضوء ذلن ترفض الفرضٌة الصفرٌة التً تنص على انه ( ال توجد
فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسط تحصٌل المجموعة التجرٌبٌة التً درست
خرابط المفاهٌم للشكل "  " Veeومتوسط تحصٌل المجموعة الضابطة التً
درست بالطرٌمة التملٌدٌة فً مادة لواعد اللؽة العربٌة ) وتمبل الفرضٌة البدٌلة
التً تنص على انه ( ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى داللة (٘ٓ)ٓ0
بٌن متوسط درجات المجموعة التجرٌبٌة البلتً درسن بخرابط المفاهٌم للشكل "
 " Veeومتوسط درجات المجموعة الضابطة اللواتً درسن بالطرٌمة التملٌدٌة
ولصالح المجموعة التجرٌبٌة )  .وجدول (ٕٔ) ٌوضح ذلن :

جدول (ٕٔ)
المتوسط الحسابً والتباٌن واالنحراؾ المعٌاري والمٌمة التابٌة المحسوبة والجدولٌة
وداللتها اإلحصابٌة لدرجات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً االختبار
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المجموعة
التجرٌبٌة

ٕٖ

ٕٗٗٓ02

٘ٗٗ0

ٖٔ

1ٔ03ٙ2

ٖ0ٖٙ

درجة
الحرٌة

عدد أفراد
المجموعة

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري
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ٔٙ

المٌمة التابٌة
المحسوبة
الجدولٌة

ٕ.23

ٔ032

الداللة

الضابطة

دالة
إحصابٌا
عند
٘ٓٓ0

 .3الفرضٌة الصفرٌة الثانٌة
بعد تحلٌل النتابج اتضح إن متوسط درجات التفكٌر اإلبداعً لطالبات
المجموعة التجرٌبٌة البلتً درسن مادة المواعد بإستراتٌجٌة خرابط المفاهٌم
للشكل "  " Veeبلػ (ٗٗ )ٗٙ0و بلػ متوسط درجات طالبات المجموعة
الضابطة البلتً درسن مادة المواعد بالطرٌمة التملٌدٌة (٘ٗ )ٖ30وعند
استعمال االختبار التابً ( )T-Testللممارنة بٌن درجات المجموعة
التجرٌبٌة ومتوسط المجموعة الضابطة على اختبار التفكٌر اإلبداعً المبلً
والبعدي كانت النتابج كما ٌوضحها جدول (ٖٔ) :
جدول (ٖٔ)
الدرجة
الكلٌة
االختبار المبلً

التجرٌبٌة

ٕٖ

ٖٖٖٔٗ0

30ٔ22

الضابطة

المجموعة

عدد أفراد
المجموعة

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

ٖٔ

ٕٖٗ30

ٔ20ٗٙ

المٌمة التابٌة
المحسوبة الجدولٌة

ٔ01ٗ2
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الضابطة

االختبار البعدي

التجرٌبٌة

ٕٖ

ٗٗٗٙ0

ٕٔٔ01

ٖٔ

ٖ٘ٗ30

ٖ٘ٔٓ0
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ٕٕ0ٖ1

ٔ032

دالة
عند
مستوى
٘ٓٓ0

وٌتضح من الجدول السابك إن مجموعتً الدراسة التجرٌبٌة والضابطة
متكافبتان فً نتابج االختبار المبلً  ،إذ كانت المٌمة التابٌة المحسوبة ( )ٔ01ٗ2وهً
لٌمة ؼٌر دالة إحصابٌا مما ٌإكد تكافإ المجموعتٌن فً هذا المتؽٌر  ،إما نتابج
االختبار البعدي فمد أظهرت النتابج تفوق طالبات المجموعة التجرٌبٌة على طالبات
المجموعة الضابطة فً الدرجة الكلٌة  ،إذ أصبحت المٌمة التابٌة (ٕ )ٕ0ٖ1وهً
اكبر من الجدولٌة  ،وهنا ٌعنً وجود فرق ذي داللة إحصابٌة بٌن متوسطً درجات
المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة لمصلحة طالبات المجموعة التجرٌبٌة فً الدرجة
الكلٌة .
ثانٌا ً  :تفسٌر النتائج
أظهرت النتابج تفوق طالبات المجموعة التجرٌبٌة البلتً درسن المواعد
بإستراتٌجٌة خرابط المفاهٌم للشكل "  " Veeعلى طالبات المجموعة الضابطة البلتً
درسن المواعد بالطرٌمة التملٌدٌة فً اختبار التحصٌل الدراسً واختبار التفكٌر
اإلبداعً البعدي  ،وترى الباحثة إن سبب ذلن ٌعود إلى :
 .2إن أسلوب خرابط المفاهٌم للشكل " ٌ " Veeإثر فً تنمٌة مهارات التفكٌر
اإلبداعً بِعد عملٌة اإلبداع هً نشاط عملً ٌمارسه المتعلم فً مولؾ
تعلٌمً ٌتم فٌه تحدٌد المشكلة وفهمها .
 .3إستراتٌجٌة خرابط المفاهٌم للشكل "  " Veeمنسمة  ،ألنها تعمل على تطوٌر
ردود الطالبات المبدعة وتجد حلول للمشكبلت إضافة إلى أنها تنتج اكبر لدر
من األفكار المتجددة .
 .4إن أسلوب التدرٌس وفك خرابط المفاهٌم للشكل " ٌ " Veeتفك مع المبادئ
الحدٌثة فً التعلم والتعلٌم كاحترام شخصٌة المتعلم وحاجته ومٌوله بحٌث
تدفعه إلى المشاركة االٌجابٌة الفعالة فً العملٌة التربوٌة .
 .5إن إستراتٌجٌة خرابط المفاهٌم للشكل "  " Veeتجعل الطالبة المحور
الربٌس الذي تدور حوله عملٌة التعلم والتعلٌم وتنفٌذها لؤلنشطة بشكل عملً
تجعل عملٌة التعلم محببة للطالبة وبذلن تزداد ثمتها بنفسها ولدرتها على
التفكٌر واإلبداع مما ٌزٌد فً تحصٌلها الدراسً .
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 .6لد ٌعود سبب تفوق الطالبات اللواتً تعلمن بإستراتٌجٌة خرابط المفاهٌم
للشكل "  " Veeإلى إن هذه الخرابط أسالٌب جدٌدة ؼٌر مؤلوفة عند تطبٌمها
فً مدراسنا .
ً
 .7إن العدٌد من الطالبات تؤثرن تؤثرا اٌجابٌا بالخرابط المفاهٌمٌه فً تنمٌة
التفكٌر اإلبداعً ألنها وضعت المجموعة التجرٌبٌة فً بٌبة إبداعٌة
وتستجٌب الطالبات على العمل الحر والمبدع فً إطار جماعً .
انفصم اخلامس

 .2انتىصياث
فً ضوء النتابج التً أسفرت عنها الدراسة توصً الباحثة بما ٌؤتً :
 .2ضرورة استخدام خرابط المفاهٌم للشكل "  " Veeلفاعلٌتها وللة كلفتها فً
تدرٌس لواعد اللؽة العربٌة .
 .3تبنً طرٌمة التدرٌس باستخدام خرابط المفاهٌم للشكل "  " Veeفً مادة
لواعد اللؽة العربٌة فً المراحل الدراسٌة العلٌا لما لها من فوابد عدة فً
تحصٌل الطلبة .
 .4تدرٌب مدرسً اللؽة العربٌة على استخدام إستراتٌجٌة خرابط المفاهٌم للشكل
" . " Vee
 .5تركٌز واضعً وتخطٌطً المناهج الدراسٌة على المفاهٌم وتمدٌمها فً بناء
متكامل من اسم المفهوم وخصابصه وممٌزاته وتصنٌفه .
 .6حث المابمٌن على اعداد مناهج اللؽة العربٌة بإدخال خرٌطة المفاهٌم للشكل
"  " Veeفً التدرٌس لتشجٌع الطلبة على ممارسة األنشطة والتواصل مع
بعضهم .
 .3ادلقرتحاث
 .2إجراء دراسة للممارنة بٌن إستراتٌجٌة خرابط المفاهٌم للشكل " " Vee
واستراتٌجٌات التدرٌس األخرى فً كافة فروع اللؽة العربٌة .
 .3إجراء دراسة لتعرؾ اثر خرابط المفاهٌم للشكل "  " Veeوفاعلٌتها فً
لواعد اللؽة العربٌة وللمراحل الدراسٌة األخرى .
 .4إجراء مزٌد من الدراسات حول استخدام خرٌطة المفاهٌم للشكل " " Vee
فً تدرٌس بمٌة فروع اللؽة العربٌة األخرى .

ادلصادر :
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 .2أباو جبللااة  ،صابحً حماادان " ٔ333اساتراتٌجٌات حدٌثااة فاً طرابااك تاادرٌس
العلوم " مكتبة الفبلح للنشر  ،الكوٌت  ،طٕ .
 ،__________ .3صاابحً حماادان وعااامر المرشااً ٕٔٓٓ " فعالٌااة اسااتخدام
خرٌطة المفاهٌم للشكل " "Veeفً الدراسة العملٌة لمادة الفٌزٌااء فاً التحصاٌل
واكتساب عملٌات العلم لدى طالبات السنة الثالثة بكلٌة التربٌاة  ،بحاث منشاور ،
جامعة لطر  ،كلٌة التربٌة .
 .4اإلمااام  ،مصااطفى محمااود وآخاارون ٓ " ٔ33التمااوٌم والمٌاااس " دار الحكمااة
للطباعة والنشر  ،بؽداد  ،طٔ .
 .5امطانٌوس ومٌخابٌل  " ٔ331المٌاس والتموٌم فاً التربٌاة الحدٌثاة " منشاورات
جامعة دمشك  ،سورٌا .
 .6حبٌب  ،مجدي عبد الكرٌم ٕ٘ٓٓ " علم طفلن كٌؾ ٌفكر " دار الفكر  ،الماهرة
 ،طٔ .
 .7خطابٌااه  ،عبااد هللا  " ٕٓٓ2تعلااٌم العلااوم للجمٌااع " دار المسااٌرة للنشاار ،
عمان  ،طٕ .
 .9الخطٌااب  ،عمرسااالم وآخاارون ٕٓٔٓ " اثاار اسااتخدام خرٌطااة المفاااهٌم للشااكل
" "Veeفً تحصٌل المفااهٌم الفمهٌاة وتكاوٌن بنٌاة مفاهٌمٌاة متكاملاة لادى طلباة
جامعة الحسٌن بن طبلل " بحث منشور  ،مجلة علوم إنسانٌة  ،العدد ٘ٗ .
 .9الروسان  ،احماد ( ٕٗٓٓ ) بنااء برناامج تادرٌب لتطاوٌر مساتوى البنٌاة
المفاهٌمٌااة لاادى معلمااً اللؽااة العربٌااة واختبااار فاعلٌتااه  ،رسااالة دكتااوراه ؼٌاار
منشورة  ،جامعة عمان العربٌة للدراسات العلٌا  ،عمان األردن .
 .2زكرٌااا  ،مٌشااٌل ( ٖ ) ٔ32علاام اللؽااة الحاادٌث المإسسااة الجامعٌااة للدراسااات
والنشر والتوزٌع .
 .21الزعباً ،طابلل عباد هللا " ( 2004 ).اساتخدام خارابط الشاكل  veeلتادرٌس
الفٌزٌاء العملٌةلطلبة السنة األولى فً الجامعة فً تنمٌاة مهاارات التفكٌار العلماً
والتحصااٌل وتؽٌاار اتجاهاتهمالعلمٌااة " مجلااة دراسااات الجامعااة االردنٌااة ،العاادد
ٖٔ،الجزء الثانً.
 .22الزؼبااً  ،رناادة (  ) ٕٓٓ1اثاار اسااتخدام الخاارابط المفاهٌمٌااة فااً تااادرٌس
مفاهٌم المواعد والتصنٌفات اللؽوٌة فً التحصٌل ومستوى البنٌة المفاهٌمٌة لادى
طلبااة الصااؾ العاشاار األساسااً فااً ماادارس النمااو التربااوي فااً األردن  /كلٌااة
العلوم التربوٌة  ،األردن .
 .23داود،عزٌز حنا وانور عبد الحسٌن(ٓ" )ٔ33مناهج البحث التربوي " عماان
،معهد النفط العربً للتدرٌب.
 .24السٌد  ،محمود ( ٓ " ) ٔ32الموجز فً تدرٌس اللؽة العربٌة " دار العودة ،
بٌروت .
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 .25سعٌد  ،علً إسماعٌل ( ٕٓٓٓ ) " حجم التعلٌم وحاجته إلى مصل التفكٌر "
الجمعٌة المصرٌة للمناهج وطرابك التدرٌس  ،المإتمر الثانً عشر .
 .26الشرٌؾ  ،كوثر عبد الارحٌم ( ٕٓٓٓ ) " تنمٌاة التفكٌار ورعاٌاة الموهاوبٌن
والمتفولٌن " الجمعٌة المصرٌة للمنهج  ،المإتمر الثانً عشر .
 .27صاالح ،مااهر" ( 2006 ). ،مهاارات الموهاوبٌن ووساابل تنمٌاة لادراتهم
اإلبداعٌة "،ط، 1دارالمشرق الثمافً ،عمان ،األردن
 .29عبد ،الفتاح إسماعٌل ( ٖٕٓٓ ) " معلمة رٌاض األطفال تنمٌاة االبتكاار " ،
مركز اإلسكندرٌة للكتابة  ،مصر .
 .29عودة،احمااد ساالٌمان (ٖ")ٔ33المٌاااس والتمااوٌم فااً العملٌااة التدرٌسااٌة "دار
االمل ،االردن ،اربد،طٕ
 .22الفارسااً ،خدٌجااة سااالم (ٖٕٓٓ)"اثاار اسااتخدام الخاارابط المفاهٌمٌااة فااً
تحصااٌل طلبااة المرحلااة االعدادٌااة فااً مااادة الجؽرافٌااة "رسااالة ماجسااتٌر ؼٌاار
منشورة ،جامعة السلطان لابوس
 .31فااان دالااٌن ،دٌوبولااد (٘" )ٔ32مناااهج البحااث فااً التربٌااة وعلاام الاانفس "
ترجمة نبٌل واخرون،مكتبة االنجلو المصرٌة ،طٖ
 .32فتحً  ،عبد الرحمن وآخرون (  " ) ٔ333تعلٌم التفكٌر – مفاهٌم وتطبٌمات
" دار الكتاب الجامعً للنشر  ،عمان .
 .33الماضً  ،هٌثم ممدوح (ٕٓٔٓ ) " اثر الخرابط المفاهٌمٌة فً تنمٌة مهارات
التفكٌر االبداعً لدى طلبة الصؾ السابع األساسً فً المنطمة العربٌة " جامعة
ال البٌت  ،األردن .
 .34لطاامًٌ ،وساؾ ولطاامً ،ناٌفاة )ٔ332(.نمااذج التادرٌس الصافً .ط، 2
عمان،دار الشروق
 .35الممااش ،مصااطفى واخاارون (ٕٔٓٓ)"المٌاااس والتمااوٌم فااً التربٌااة الخاصااة
"طٔ ،دار الفكر للطباعة والنشر ،االردن
 .36عمار  ،سام ( ٕٕٓٓ ) " اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس اللؽة العربٌة " مإسسة
الرسالة  ،بٌروت .
 .37عودة ،احمد سلٌمان (ٖ ")ٔ33المٌاس والتموٌم فً العملٌة التدرٌسٌة " ،طٕ
،دار االمل ،اربد
 .39اللماااانً  ،احماااد وعلاااً الجمااال (  " ) ٔ33ٙمعجااام المصاااطلحات التربوٌاااة
والمعرفٌة " عالم الكتب  ،الماهرة .
 .39لناادفل س .م (  " ) ٔ3ٙ2أسااالٌب االختبااار والتمااوٌم فااً التربٌااة والتعلااٌم "،
ترجمة الملن الناسك  ،المإسسة الوطنٌة للطباعة والنشر  ،بٌروت .
 .32ملحاام ،سااامً محمااود(ٕٓٓٓ) "المٌاااس والتمااوٌم فااً التربٌااة وعلاام الاانفس "
طٔ،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ،االردن .
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 .41منٌر  ،كامل مٌخابٌل (  " ) ٔ33ٙندوة التربٌة ومتطلبات التنمٌاة فاً المارن
الحادي والعشرٌن " جامعة عٌن شمس  ،مركز تطوٌر تدرٌس العلوم .
 .42نوفاااان،جوزؾ وجاااوٌن ٌاااوب (٘")ٔ33تعلااام كٌاااؾ تاااتعلم " ترجماااة احماااد
الشافعً ،واحمد عصام الصفدي ،الرٌاض ،جامعة الملن سعود.
 .43الهاشمً  ،عاٌد توفٌك (ٕ " ) ٔ32الموجه العملاً لمدرساً اللؽاة العربٌاة "
مإسسة الرسالة  ،بٌروت .
ٌ .44ونس  ،فتحً وآخارون ( ٕ " ) ٔ32تعلاٌم اللؽاة العربٌاة أسساه وإجراءاتاه
"جٕ  ،طٔ  ،عالم الكتب  ،الماهرة .
34. Eble Robert 1. Essentials Education measurement , 2 nd ed .
n. d : Englewood cliffs , prentice . 1 tall 1972 .

ملحك ()1
خطة أنموذجٌة على وفك خرٌطة المفاهٌم للشكل "  " Veeالمعرفً
المادة  /لواعد اللؽة العربٌة
الصؾ  /الرابع اإلعدادي
الموضوع  /،جزم الفعل المضارع
التارٌخ /
اوالً  :األهداؾ الخاصة  -:مساعدة الطالبات على اكتساب ما ٌؤتً :
 .2التعمٌمات
 تصنؾ األفعال إلى ماضً ومضارع وأمر . ٌعد الفعل المضارع من األفعال المعربة ٌؤتً مرفوعا أو منصوبا ً أو مجزوما ً.
 ٌضم الفعل المضارع ثبلث أنواع  ،الصحٌح والمعتل واألفعال الخمسة . ٌحتمل الفعل المضارع الزمن الحاضر والمستمبل . ٌجزم الفعل المضارع بؤدوات الجزم . .3المهارات
 تدرٌب الطالبات على رسم خرٌطة المفاهٌم للشكل " " Veeلجزم الفعلالمضارع .
 .4االتجاهات
 تنمٌة االتجاه االٌجابً نحو مادة المواعد . الرؼبة فً معرفة المعلومات العلمٌة المتعلمة بجزم الفعل المضارع . الرؼبة فً االستفسار والتساإل .ثانٌا ً  :األهداؾ السلوكٌة  :جعل الطالبة لادرة على إن :
 .2تصنؾ الفعل المضارع إلى أنواعه .
ٌ .3مٌز بٌن جزم الفعل المضارع ونصب الفعل المضارع .
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 .4توضح أدوات الجزم .
 .5تحدد استعماالت أدوات الجزم .
 .6تبٌن حاالت جزم الفعل المضارع .
 .7تعطً أمثلة على أداة من أدوات الجزم .
 .9تضٌؾ المعلومات على شكل ( )Veeالمعرفً .
ثالثا ً  :الوسابل التعلٌمٌة  :سبورة  ،طباشٌر  ،بطالات توضح أدوات الجزم .
رابعا ً  :خطوات الدرس .
التمهٌد ( ٘ دلابك )
 .2أوضح للطالبات دواعً المٌام باالكتشاؾ .
 .3توزٌع البطالات واألدوات البلزمة لبلكتشاؾ .
التنفٌذ (ٓٔدلابك)
اكتب على السبورة السإال الربٌسً لبلكتشاؾ وهو ما هً األدوات التً تجزم
ُ
الفعل المضارع ؟ ولماذا سمٌت بؤدوات الجزم ؟
تعلٌمات االكتشاؾ
لئلجابة على السإال الربٌسً سؤلوم بإجراء بطالات فٌها أفعال مضارع ( صحٌح
األخر  ،فعل األخر  ،األفعال الخمسة ) وألوال إن هذه األفعال كلها أفعال مضارع
مع تؽٌر بسٌط فً حركاتها اإلعرابٌة  .ثم أوجه السإال األتً :
إذا دخل على هذه األفعال التً إمامكم أداة جازمة ماذا سٌحدث لها؟
اؼلب الطالبات تجٌب عن هذا السإال بان هذه األفعال سٌطرأ علٌها تؽٌٌر فً
حركاتها اإلعرابٌة .
اطلب من احد الطالبات إن تدخل أداة الجزم (لم) على الفعل المضارع
ُ
الصحٌح األخر ؟ وان تتذكر ماذا ٌحدث له وهكذا للفعل المعتل األخر
ولؤلفعال الخمسة .
 بعد إدخال أداة الجزم (لم) تشاهد الطالبات تؽٌر فً الحركة اإلعرابٌةلؤلفعال المضارعة المعروضة إمامهم .
 اسؤ ُل الطالبات . كٌؾ تفسرون هذا التؽٌر ؟ تجٌب احد الطالبات  :إن أدوات الجزم تتمٌز بدخولها على األفعال المضارعوتجزم الفعال وتنفً حدوثه وتملب معناه إلى الماضً .
 اسؤ ُل  :ماذا تسمى هذه األدوات ؟ تجٌب احد الطالبات – األدوات الجازمة وعملها جزم الفعل المضارع . اسؤ ُل  :وماذا نعنً بكلمة جزم ؟ احد الطالبات  :الجزم معناه فً اللؽة المطع  ،وفً اصطبلح النحوٌٌن لطعالحركة أو الحرؾ من الفعل المضارع .
 اسؤ ُل  :أعط أمثلة ألفعال مضارعة مجزومة ؟-239-
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 تجٌب احد الطالبات  :لم أسافر إلى البصرة أمس . اسؤ ُل (لم) من األدوات الجازمة التً تجزم فعبلً مضارعا ً واحدا ً  ،ماذا نسمًالنوع الثانً وما األمثلة علٌه ؟
 تجٌب احد الطالبات  :جوازم تجزم فعلٌن مضارعٌن وهما فعل الشرطوجواب الشرط وعددها اثنتا عشر ومنها ( ْ
إن  ،أذما َ ،م ْن  ،ما  ،مهما ،
متى  ،أٌنما . )....
 اسؤل  :لماذا نجزم مضارعٌن ؟ تجٌب طالبة  :الن نحتاج إلى فعل شرط وجواب شرط وٌكون إما فعلٌنماضٌٌن أو مضارعٌن أو فعل الشرط ماضً والجواب مضارع أو العكس
وهو للٌل فً كبلم العرب ) .
 اسؤ ُل  :وهل هذه األدوات معربة أم مبنٌة ؟ تجٌب احد الطالبات  :أسماء الشرط كلها مبنٌة ما عدا (أي) فإنها معربة . اسؤ ُل  :ما المعارؾ التً استخلصتها من هذا االكتشاؾ ؟أنالش مع الطالبات النتابج التً تم التوصل الٌها  ،وهل هذه النتابج تجٌب عن
السإال الربٌسً ؟(ٖٓ دلٌمة ) .

التفكٌر
الجانب المعرفً

العمل
السإال الربٌسً
ماهً االدوات التً تجزم الفعل المضارع؟ الجانب االجرابً

الىظشياث المبادئ
القوانين
االفعاااال ااااع اواااُاي الما ااا
َالمضاسي َاالمش َ .يىُي الفعا
المضااااااسي الاااااا ا ااااات اواااااُاي
الصاااااااحيح َالمعتااااااا َاالفعاااااااال
الخمساات و َالجااُاصى نلااا وااُنيه
جااااُاصى جااااضى الفعاااا المضاااااسي
َاحذ َجُاصى تجضى فعليه .
المفاااااااٌيص الصااااااحيح االخااااااش و
المعتاااا االخااااش و الجااااضى و فعاااا
الششط و جُاب الششط .
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القيم المستخلصة  :الجضى معىااي فا
اللغااات ال أاااع أح كأاااع حش ااات الفعااا
المضاااااااسي و َيااااااتص جااااااضى الفعاااااا
المضااااسي ارا هاااب ً جااااصى َنامااات
جاااضى الفعااا المضااااسي بالسااا ُن ار
صااحيح االخااش َحاازا حااشا العلاات
ارا ااان فع ااذ َحاازا الىااُن ارا ااان
مه االفعال الخمست .
المعاااااااااخدم المساااااااااتخ ة  :ادَاث
الشااشط لٍااا مبىياات مااا نااذا أح فٍ ا
معشبت .
 ادَاث الشاااااااشط ت اااااااُن حاااااااشاَحاء)
 تت اااااُن جملااااات الشاااااشط ماااااه اداةالشااااااشط َفعاااااا الشااااااشط َجااااااُاب
الششط.
 يت ُن فع الششط َجاُاب الشاشطفعلاااايه مضاااااسنيه اَ ما ااااييه اَ
فعاااااا الشااااااشط ما اااااا َالجااااااُاب
مضاااسي َباااالع و) ٌَااُ كليااا فااا
اى العشب .
التحُالث ظٍشث لذيىا ا ات اواُاي
مااااااه الفعاااااا المضاااااااسي الصااااااحيح
َالمعت َاالفعال الخمست
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االفعال او االحداث
عرض امثلة من ادوات الشرط  ،مشاهدة التؽٌٌر
الذي ٌطرأ على الجملة  ،عرض افعال مضارعة
مرفوع ومن ثم ٌتم جزمها ومبلحظة التؽٌٌر

ملحك ()2
االختبار التحصٌلً البعدي فً مادة القواعد
اسم الطالبة :
عزٌزتً الطالبة ...
ٌرمااً هااذا االختٌااار إلااى تعاارؾ المسااتوى الااذي تمتلكٌنااه فااً مااادة المواعااد .
المطلوب منن لراءة األسبلة بعناٌاة ودلاة  ،واالجاباة عان الفمارات جمٌعهاا مان دون
ترن أي فمرة ؟
السإال األول  :ضعً دابرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة
ٌ .2نصب الفعل المضارع الصحٌح األخر وعبلمة نصبه
أ  .الضمة الظاهرة ب  .الفتحة الظاهرة  .ج  .ثبوت النون  .د  .السكون .
ٌٕ .مسم الفعل إلى :
د ثبلثة أنواع .
ج  .خمسة أنواع .
أ  .أربعة أنواع  .ب  .نوعان .
ٌٖ .بنى الفعل الماضً على الفتح إذا :
ب  .لم ٌتصل به شٌبا ً .
أ  .اتصلت به واو الجماعة .
د  .اتصاله بنون النسوة .
ج  .اتصلت به ٌاء المخاطبة .
ٗ .تاء التؤنٌث الساكنة عبلمة :
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ج  .للفاعل الجمع .

أ  .للفاعل المذكر
د  .للفاعل المإنث .
٘ .أعطى من األفعال
د .فعل الزم
ب  .األفعال الخمسة  .ج  .الصحٌح األخر .
أ  .معتلة األخر
 .ٙحكم الفعل الماضً عند اتصاله بواو الجماعة بنً على
د  .السكون
ج  .الكسرة .
ب  .الفتحة .
أ  .الضمة .
ٌ .1عل ُم فعل ٌعرب على انه من
ج  .فعل مضارع معتل .
ب  .فعل أمر .
أ  .األفعال الماضٌة .
د  .فعل مضارع صحٌح.
ٌ .2عرؾ الفعل المضارع ما دل على معنى فً نفسه ٌحتمل الزمن
د  .الماضً .
ب  .الحاضر والمستمبل  .ج  .المستمبل .
أ  .الحاضر
ٌ .3رفع الفعل المضارع وعبلمة رفعه الضمة اذا لم ٌسبمه :
ج  .لم ٌسبمه جزم .
ب  .حرؾ جازم .
أ  .حرؾ نصب
د  .لم ٌسبمه جزم ونصب .
ٓٔ  ".لن " من االدوات التً
ب  .تجزم الفعل المضارع .
أ  .ترفع الفعل المضارع .
د .ترفع فعلٌن مضارعٌن .
ج  .تنصب الفعل المضارع .
ٔٔ .الفعل " تنالوا " فعل مضارع منصوب وعبلمة نصبه
د  .االلؾ .
ج .الفتحة .
ب  .ثبوت النون .
أ  .حذؾ النون .
ٕٔ .تفٌد واو المعٌة حصول ما لبلها مع ما بعدها فهً بمعنى
د  .على حٌن.
ج .مع .
ب .كً .
أ  .حتى .
ٖٔ.عبلمة جزم الفعل المضارع الصحٌح االخر هً
د  .السكون .
ج .اإللؾ .
ب  .الضمة .
أ  .الواو .
ٗٔ .أدوات الشرط الجازمة نوعان هً
ج .أفعال وأسماء .
ب  .أحرؾ وأسماء .
أ  .أحرؾ وأفعال .
د  .أسماء وأفعال .
٘ٔ " .كٌفما " اسم شرط ٌدل على
ج .ؼٌااار العالااال .
ب  .الحاااال .
أ  .العالاال .
زمان .

السإال الثانً  :أملًء الفراؼات اآلتٌة بما ٌناسبها :
  .2الوالدات ٌرضعن أوالدهن حولٌن كاملٌن  البمرة . ٖٖٔ /
ٌرضعن فعل ماضً مبنً على السكون التصاله بـ . ...............
ٌ .3سعدُ الوطن بؤبنابه المخلصٌن
ٌسعدُ فعل مضارع مرفوع وعبلمة رفعه . .......................
ٌ .4بنى الفعل األمر على  ..........................إذا كان صحٌح األخر .
 .5من األدوات التً تنصب الفعل المضارع . .....................
 .6من أدوات الجزم التً نجزم فعبلً مضارعا ً واحدا ً هً . ................
  .7ومن ٌرد ثواب اآلخرة تإته منها  سورة ال عمران ٘ٗٔ .
فعل الشرط فً الجملة هو . .................
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  .1ولسوؾ ٌعطٌن ربن فترضى  الضحى .٘/
ورد فً اآلٌة الكرٌمة فعل مضارع صحٌح األخر هو ................
 .9ترفع األفعال الخمسة بـ ..............................
ٌ .2بنااااااااى الفعاااااااال المضااااااااارع عنااااااااد اتصاااااااااله بنااااااااون التوكٌااااااااد الفعلٌااااااااة
بـ...................................
 .21مضارع الفعل من َح هو ....................
ملحك ()3
اختبار التفكٌر االبداعً
السإال االول
 .2اكتبً اكبر عدد ممكن من الكلمات التً تبدأ بحرؾ الصاد وتنتهً بحرؾ (ح):
ج............ .
ب........... .
أ........... .
.............
 .3اكتبً اكبر عدد ممكن من االشٌاء ذات اللون االزرق :
ج............ .
ب........... .
أ........... .
.............
 .4اكتبً اكبر عدد ممكن من االفعال التً تبدأ بحرؾ ( االلؾ) :
ج............ .
ب........... .
أ........... .
.............

د.
د.
د.

 .5اكتبً اكبر عدد ممكن من االشٌاء التً طعمها حلو :
د.
ج............ .
ب........... .
أ........... .
.............
 .6اكتبً عدد ممكن من االشٌاء ذات الشكل الدابري
د.
ج............ .
ب........... .
أ........... .
.............
السإال الثانً
كونً من حروؾ كل كلمة من الكلمات االتٌة اكبر عدد ممكن من الكلمات التً لها معنى مفهوم
وممكن ان تستعمل الحرؾ الواحد اكثر من مرة :
 .2لمر
هـ .
د............. .
ج............ .
ب........... .
أ........... .
..............
 .3رت َل
هـ .
د............. .
ج............ .
ب........... .
أ........... .
..............
 .4جعل
هـ .
د............. .
ج............ .
ب........... .
أ ........... .
..............
ٌ .5سافر
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أ........... .
..............
 .6ولؾ
هـ .
د............. .
ج............ .
ب........... .
أ. .......... .
..............
السإال الثالث
 .2ما الكلمات الممكنة التً ٌمكن ان تحل مكان كلمة (لالَ)
د.
ج............ .
ب........... .
أ........... .
.............
 .3ما الذي ٌمكن ان تجده فً بٌت فوضوي ؼٌر مرتب
د.
ج............ .
ب........... .
أ........... .
.............
 .4شخص كسول ٌحب  :جمع المال ٌ ،خاؾ كثٌرا ً  .ذكً  ،لوي الشخصٌة .حددي المهن التً
تناسبه :
د.
ج............ .
ب........... .
أ........... .
.............
 .5إذا كان كتابن ٌستطٌع التحدث معن ماذا ٌمكن أن ٌمول لن ِ ؟
د.
ج............ .
ب........... .
أ........... .
.............
ً
 .6اكتبً اكبر عدد من االحتماالت التً تجعل المرٌض راضٌا عن الرعاٌة الصحٌة فً
المستشفى :
د.
ج............ .
ب........... .
أ........... .
.............
السإال الرابع
 .2اكتب اكبر عدد ممكن من االستعماالت الفؤس
د.
ج............ .
ب........... .
أ........... .
.............
 .3اكتب عدد ممكن من استعماالت الحاسبة
د.
ج............ .
ب........... .
أ........... .
.............
ً
ً
ت أن تتحدثً عن هذا البٌت أمام زمٌبلتن ؟
 .4اشترى والدن بٌتا جدٌدا وأرد ِ
د.
ج............ .
ب........... .
أ........... .
.............
 .5لمتً برحلة صؽٌرة مع عابلتن ٌوم الجمعة  ،واردت وصؾ الرحلة لزمٌبلتن  ،حاولً ان
تستخدمً اكبر عدد من العواطؾ الذاتٌة :
د.
ج............ .
ب........... .
أ........... .
.............
مدرستن ؟
تعجبن فً
 .6اذكري اكبر عدد ممكن من االشٌاء التً
ِ
ِ
د.
ج............ .
ب........... .
أ........... .
.............
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د............. .

هـ .

العذد السابع َاالسبعُن  .مجلت الفتح  .تششيه االَل لسىت 3122

د .اميشة محمُد خضيش

أسماء السادة الخبراء وتخصصاتهم بحسب التدرج األكادٌمً والتسلسل األبجدي
االختصاص

الجامعة او الكلٌة

ت
ٔ

أ.م.د .سلمى مجٌد

طرابك تدرٌس التارٌخ

ٕ

م.د .عبااااد الحساااان عبااااد
األمٌر
م.د .شهلة حسٌن

طرابك تدرٌس اللؽة
العربٌة
طرابك تدرٌس اللؽة
العربٌة
طرابك تدرٌس اللؽة
العربٌة
طرابك تدرٌس التارٌخ

جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة
األصمعً
جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة
األصمعً
الجامعة المستنصرٌة/كلٌة
التربٌة
جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة
الرازي
جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة
األصمعً
جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة
األصمعً

ٖ

االسم

عبد الوهاب

ٗ

م.د

٘

م.د .منى خلٌفة

ٙ

م.د .هٌفاء حمٌد

طرابك تدرٌس اللؽة
العربٌة
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