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ّ
أثر استخذام خرائط املفاهين علً التحصيل
ّ
يف هادة قىاعذ اللغت العربيت لذي طالب الصف
ّ
.العاشر األساسي

 عمان/ األردن

 أمين بدر عمي الكخن.د.أ

 عمان/ األردن

الشيخ
ّ عطيّة إسماعيل محمّد أبو.د

ABSTRACT
This study aimed at measuring the effect of teaching Arabic
Grammar, on the students' achievement as compared with the normal
class method.
This study attempted to answer the following questions:
Does tenth-graders' achievement learning grammar subject
through the concept maps strategy differ from those
learning through the traditional way (dominant)?
Does the effect of teaching using maps strategy on students;
achievement differ by gender?
Are there statistically significant differences in the tenth
graders' achievement attributed to the interaction between
the teaching method (concept maps) and traditional
(dominant), on one hand, and the gender, on the other
The study sample was chosen by intentional selective manner, and
included (160) tenth grade, male and female students
The researcher uses and quasi-experimental method in the field
application aspect in order to answer the study questions.
For the purpose of data analyzing and obtaining the results, the
researcher used the ANCOVA method to compare the post means of
the experimental group marks and those of the control group. The
results concerning the students' achievement the following: the
experimental group performed better than the control group; there is
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an effect of gender on the students for males ' achievement as
illustrated by the result; and there are statistically significant
differences in achievement attributed to the interaction between
teaching and students' gender.
الممخص
هدؼ هذا البحث إلى تقصي أثر استخداـ خرائط المفاهيـ في تدريس قواعد المغة

الصف العاشر األساسي.
العربية عمى التّحصيل لدػ طالب ّ
وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية:

ػ هػػل يختمػػف تحصػػيل طمبػػة الصػػف العاشػػر األساسػػين الػػذيف يتعممػػوف م ػػادة ال حػػو باسػػتخداـ

إستراتيجية خرائط المفاهيـ عف الطمبة الذيف يتعمموف بالطريقة التقميدي ػة (السائدة ) ؟

ػ هل يختمػف أثػر التػدريس باسػتخداـ إسػتراتيجية خػرائط المفػاهيـ فػي تحصػيل الطمبػة بػاختالؼ

الج س ؟

ػ هػل ه ػاؾ فػروؽ ذات د لػػة إحصػائية فػي تحصػيل طمبػة الصػػف العاشػر تعػزػ إلػى التفاعػػل

بيف طريقة التدريس ( خرائط المفاهيـ والتقميدية (السائدة)) والج س ؟
أمػػا أفػراد عي ػػة البحػػث؛ فقػػد تػػـ اختيػػارهـ بالطريقػػة ا تقائيػػة المقصػػودةن (ٓ )ٔٙطالبػػا
وطالبة مف طمبة الصف العاشر األساسي لمعاـ الدراسي.
تـ استخداـ أسػموب تحميػل التبػايف الث ػائي المشػترؾ
ولتحميل البيا ات واستخراج ال تائج ّ
) (ANCOVAلممقار ػػة بػػيف المتوسػػطات البعديػػة لعالمػػات المجموعػػة التجريبيػػة وعالمػػات

المجموعة الضابطةن وكشػفت تػائج الد ارسػة المتعمقػة بتحصػيل الطمبػة :تفػوؽ طمبػة المجموعػة
التجريبيػػة عمػػى طمبػػة المجموعػػة الضػػابطةن ووجػػود أثػػر لمج ػ س فػػي تحصػػيل الطمبػػة لص ػالح

الػػذكور .وأظتػػرت ال تػػائج وجػػود فػػروؽ ذات د لػػة إحصػػائية فػػي التحصػػيل تعػػزػ لمتفاعػػل بػػيف
إستراتيجية التدريس وج س الطمبة.
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خلفيت الذراست وأهويتها

املدقذهت

تعػػد المغػػة العربيػػة مػػف أرقػػى المغػػات فػػي العػػالـ وأقواهػػان فقػػد شػػرفتا

سػػبحا وتعػػالىن

وخصػ ػػتا بػ ػػيمريف عظيمػ ػػيف؛ حيػ ػػث أ ػ ػػزؿ كتاب ػ ػ بتػ ػػان واصػ ػػطفى رسػ ػػول الحبيػ ػػب مػ ػػف أهمتػ ػػان
وال اطقيف بتان فكا ت بذلؾ وعاء ألصمي اإلسالـ العظيميف :القرآف الكريـن والس ة ال بوية.
ّ
والقواعد في المغة العربية أحكاـ استخرجتا ال حػاة األوائػل باسػتقراء صػوص العربيػة فػي

فتػرة مػػف الزمػػاف تمتػد قريبػػا مػػف ثالثػػة قػروف؛ قػػرف و صػػف قبػػل اإلسػالـن وقػػرف و صػػف بعػػد ن
وه ػػذ ال ص ػػوص ه ػػي :القػ ػرآف الكػ ػريـن والح ػػديث ال ب ػػوؼ الشػ ػريفن والش ػػعر الج ػػاهمي واألم ػػوؼ
وك ػػالـ الع ػػرب الفص ػػحاء ال ػػذيف س ػػممت لغ ػػتتـ م ػػف ت ػػيثير ا خ ػػتال ب ػػاألمـ األخ ػػرػ .وتت ػػاوؿ
القواعػػد ثالثػػة جوا ػػب رئيسػػة مػػف جوا ػػب المعرفػػة بالمغػػة العربيػػة :أولتػػا ظػػاـ الجممػػةن وثا يتػػا
ظػاـ اإلعػرابن وثالثتػا ظػاـ أب يػػة الكمػـ .فػ ذا تمكػف المػتعمـ مػػف تػيليف الجمػل تيليفػا صػػحيحا

وصار قاد ار عمى إجراء اإلعراب وصوغ الكمـ صياغة صرفية صحيحةن يكوف قػد تممػؾ قواعػد
ال حو وأصبح بمقدور توظيفتا في حيات ( الموسىن ٘.) ٜٜٔ

وقد ت وعت الطرؽ التي استخدمت في تػدريس القواعػد ال حويػةن ومػف أولػى هػذ الطػرؽ

الطريقػػة القياسػػيةن والطريقػػة ا سػػتقرائيةن و طريقػػة ال صػوصن والطريقػػة الرابعػػة هػػي األسػػموب
التك ػػاممي :ويع ػػي ت ػػدريس ف ػػروع المغ ػػة العربي ػػة باعتباره ػػا وح ػػدة مترابط ػػة متكامم ػػة م ػػف خ ػػالؿ

ال صوص( .الدليمين ٕٗٓٓ) والطريقة الخامسة هي الطريقة ا ئتالفيةن(الموسىنٕٗٓٓ)
وترمي هذ الدراسة إلى تقديـ مػوذج آخػر لتعمػيـ ال حػو عػف طريػس تػدريس دروس مػف

كتاب القواعد والتطبيقات المغوية المقرر لمصف العاشر األساسي في األردفن الػذؼ تػـ تطػوير

عػػاـ ٕ٘ٓٓـ ضػػمف مشػػروع تطػػوير الم ػػاهج الػػذؼ يعػػد مكو ػػا أساسػػيا مػػف مكو ػػات مشػػروع
ا قتصاد المعرفي ن باستخداـ طريقة لمتدريس هي :طريقة الخرائط المفاهيمية.

ومػػف خػػالؿ الرج ػػوع إلػػى الد ارسػػات الس ػػابقة جػػد بػػيف خػ ػرائط المفػػاهيـ تمبػػي متطمب ػػات
التطوير وتحقس أهداف ؛ فتي التي تكسب المعرفة العممية مرو تتان وتسمح لتا بػالت ظيـن فمكػل

فرع معرفي ب اؤ المفاهيمي الػذؼ يتحػدد بعػدد مػف المفػاهيـ األساسػية التػي ي طػوؼ تحتتػا عػدد
مػػف المفػػاهيـ الفرعيػػةن وبالعالقػػات التػػي ت ػربط هػػذ المفػػاهيـ معػػا فت ػػتظـ المعرفػػة العمميػػة فػػي
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ظػػاـ مفػػاهيمي يقػػوـ عمػػى مػػا بػػيف ع اصػػرها مػػف عالقػػات م طقيػػة .والمفػػاهيـ تجعػػل الحقػػائس
ذات مع ىن كما أ تا بقدرتتا عمى الػربط والتصػ يف تسػاعد المػتعمـ عمػى ت ميػة فكػر ن وتصػقم
وتع ػػود المالحظ ػػة والمواز ػػةن وتس ػػاعد عم ػػى الحك ػػـ واس ػػت با القواع ػػد م ػػف الشػ ػواهد واألمثم ػػة

وتوظيفتا في حيات اليومية.

وطريقة عرض المفػاهيـ ال حويػة داخػل غرفػة الصػف متمػة جػ ػػدان فػدور المعمػـ لػـ يعػد

ممق ػػان وا م ػػا أص ػػبح مس ػػؤو ع ػػف ت ظ ػػيـ بيئ ػػة ال ػػتعمـ والتخط ػػيط لممواق ػػف التعميمي ػػةن وت ظ ػػيـ
الم ت ػػاج ف ػػي ص ػػورة مف ػػاهيـ متص ػػمة؛ إ أف معم ػػـ قواع ػػد المغ ػػة العربي ػػة ف ػػي األردف يس ػػتخدـ

الطريقة ا ئتالفية التي تقوـ عمى الجمع بػيف م ازيػا طػرؽ التػيليف ال حػوؼ المتعػددة؛ فييخػذ مػف

هذ ومف تمػؾ؛ والغايػة ب ػاء لغػوؼ محكػـ يسػير بالطالػب حػو امػتالؾ المعػارؼ المغويػة بالقػدر
الػػذؼ يمك ػ مػػف التواصػػل ا جتمػػاعي السػػميـ؛ فيػػؤثر ويتػػيثر وي مػػي خب ارت ػ ويوسػػع مدارك ػ (

الم صور وآخروفن ٕ٘ٓٓ).

وتعد ال ظريات الحديثة فػي التػدريس ذات أثػر فعػاؿ فػي تمكػيف المتعممػيف مػف اكتسػاب

المعرفة وا حتفاظ بتا و ػقل أثرهان ومف ال مػاذج التػي ب يػت أصػال عمػى أسػاس ميػدا ي ظريػة
برو ر ( )Brunerالتي تتتـ بت ظيـ المادة الدراسيةن و ظرية جا يػ ( ) Gangheالتػي تتػتـ
بفكػرة الػتعمـ السػابس وأثػر فػي الػتعمـ الالحػسن وه ػاؾ ال ظريػة التػي أخػذت مػف أبعػاد ال ظػريتيف

الس ػػابقتيفن وه ػػي ظري ػػة ال ػػتعمـ ذؼ المع ػػى وزوب ػػل ( )Ausubelالت ػػي رك ػػزت عم ػػى الب ي ػػة
المفاهيمي ػػة وعم ػػى ال ػػتعمـ الس ػػابس (1960

)Bruner,ن (1963

)Ausubel,ن (داود

ومتدؼن ٔ.)ٜٜٔ
وق ػ ػػد اهتم ػ ػػت د ارس ػ ػػات ع ػ ػػدة ف ػ ػػي مج ػ ػػاؿ ط ارئ ػ ػػس الت ػ ػػدريس بالبح ػ ػػث ع ػ ػػف األس ػ ػ ػػاليب
وا ستراتيجياتن واألدوات التعميميػة التػي تجعػل مػف تعمػـ المفػاهيـ تعممػا ذا مع ػىن والبعػد عػف

ال ػػتعمـ ا س ػػتظتارؼ .فق ػػد ق ػػدمت ظري ػػة أوزوب ػػلن اس ػػتراتيجيات تدريس ػػية ف ػػي مج ػػاؿ التعم ػػيـ
والتعمـ.

ومػف خػػالؿ ا طػػالع عمػى الد ارسػػات التػػي تبػيف أثػػر اسػػتراتيجيات التػدريس فػػي تحصػػيل ال حػػو
وا تجا حو المػادة ػذكر م تػا :الزياان (ٕٓٓٓ) ن صػالح (ٕٔٓٓ) ،سػعيد (ٕٕٓٓ)ن قػدورة
(ٕٕٓٓ)ن عوض ( ٕٕٓٓ)ن الحراحشة (ٖٕٓٓ)ن عوضن (ٕٗٓٓ).
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هػػدفت هػػذ الد ارسػػات إلػػى معرفػػة أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات حديثػة مثػػل :التعمػػيـ المبػػرمج
أو ا كتشػػاؼ الموجػ ػ ن والػػتعمـ التع ػػاو ي وطريقػػة الم ظم ػػات المتقدمػػة والت ػػدريس بػػالفريس فػػي
تحصيل الطالب في ال حو.

أما الدراسات التي تتعمس بخرائط المفاهيـ وأثرها في التحصيل وا تجػا حو المادة.
أجػػرػ عطػػا

(ٕٓٓٓ)ن الػػدردور (ٕٔٓٓ)ن عطػػا

( ٕٔٓٓ)ن البروا ػػي (ٕٕٓٓ)ن

الج ػ ػراح ( ٕٕٓٓ )ن ب ػػي ياس ػػيف ( ٕٕٓٓ )ن أب ػػو د خ (ٖٕٓٓ)ن حس ػػف

( ٖٕٓٓ)ن

الس ػػيد (ٖٕٓٓ)ن الروس ػػاف (ٕٗٓٓ)ن عب ػػد الجػ ػواد (ٕٗٓٓ)ن أحم ػػد (ٕ٘ٓٓ) .أم ػػا الد ارس ػػات

األج بيػػة ذات العالقػػة ػػذكر م تػػا :د ارسػػة بػػا كراتيوسن ( Pankratius (1990ن هػػاي زؼ
و وفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ ((1992

هيسػػماف وما سػػفيمد

Novak

and

 Heinzeن

) Hansemann and Mansfield, ( 1995نوي تػػولتز

(  weinholtz (1996ن بػ ػولتي ( Bolte (1999ن بػراوف (Brown (2000ن و بػوب
(. popp (2001

يتضح مف عرض الدراسات التي ت اولت خرائط المفاهيـ العربية واألج بية ما ييتي:

 هػػدفت أكثػػر هػػذ الد ارسػػات إلػػى د ارسػػة أثػػر اسػػتخداـ خ ػرائط المفػػاهيـ فػػي التحصػػيل
وا تجا .


تائج هذ الدراسات أكدت فاعمية استخداـ خرائط المفاهيـ في رفع مسػتوػ التحصػيل

وتعديل اتجا الطمبة حو المادة التي درست بتا.
 ت اولػػت هػػذ الد ارسػػات اسػػتخداـ خ ػرائط المفػػاهيـ كم ظمػػات قبػػل الػػدرس وبعػػد وأث ػػاء
ت فيذ ن ودراست ا هذ تتفس مع بعض هذ الدراساتن في استخداـ الخرائط قبػل الػدرس
وبعد .

 اهتمت هذ الدراسات بتدريب الطالب عمى إستراتيجية خرائط المفاهيـ.
 خرائط المفاهيـ تؤدؼ إلى إحداث التغيير المفتومي في الب ية المعرفيةن وتكشػف عػف
األخطاء المفاهيمية.

 خرائط المفاهيـ قد تستخدـ طريقة تدريسن وقد تستخدـ أداة مساعدة عمى التعميـ.
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 أوصى الباحثوف فػي كثيػر مػف هػذ الد ارسػات باسػتخداـ خػرائط المفػاهيـ فػي التػدريس
بتدؼ زيادة التحصيل.

أفادث الذراساث السابدقت الباحث يف

ٔ.ب اء ا ختبار التحصيمي.

ٕ.ب اء مقياس ا تجا .

ٖ.تحميل المحتوػ الدراسي وتحديد المفاهيـ الرئيسة والفرعية.
ٗ.ب اء خرائط المفاهيـ واعداد مذكرات الدروس المعدة لت فيذها.

هشكلت البحث

تتدؼ هذ الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ خرائط المفاهيـ في تدريس ال حو العربػي عمػى

التحص ػػيل وا تج ػػا ح ػػو الم ػػادة ل ػػدػ ط ػػالب الص ػػف العاشػ ػر األساس ػػين وبالتحدي ػػد فػ ػ ف ه ػػذ
البحث يحاوؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية:

ػ هػػل يختمػػف تحصػػيل طمبػػة الصػػف العاشػػر األساسػػين الػػذيف يتعممػػوف مػػادة ال حػػو باسػػتخداـ

إستراتيجية خرائط المفاهيـ عف الطمبة الذيف يتعمموف بالطريقة التقميدية (السائدة ) ؟

ػ هل يختمف أثػر التػدريس باسػتخداـ إسػتراتيجية خػرائط المفػاهيـ فػي تحصػيل الطمبػة بػاختالؼ

الج س ؟

ػ هل ه اؾ فروؽ ذات د لة في تحصيل طمبة الصػف العاشػر تعػزػ إلػى التفاعػل بػيف طريقػة

التدريس ( خرائط المفاهيـ والتقميدية (السائدة)) والج س؟
أهمية البحث :تتضح أهمية هذ الدراسة مف أ تا:

ٔ .تتف ػػس م ػػع م طمق ػػات التط ػػوير الترب ػػوؼ ف ػػي األردف الرامي ػػة إل ػػى تحس ػػيف الكف ػػاءة
المغوية لدػ طالب الصف العاشر األساسي.
ٕ .ت ارعػػي المكا ػػة المتميػزة لم حػػو بػػيف فػػروع المغػػة األخػػرػ؛ فتػػو يعمػػل عمػػى صػػحة
األسموب ووضوح وخمو مف األخطاء.
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ٖ .يتوقع أف تساعد تائجتا عمػى معرفػة أثػر اسػتخداـ خػرائط المفػاهيـ فػي تحصػيل
الطالب واتجاهتـ حو المادة.
ٗ .تطػرح بػدائل تتفػس مػع إسػتراتيجية خػرائط المفػاهيـ بتػدؼ عػالج ظػاهرة الضػعف
في ال حو واصالح الم اهج التعميمية.

حدود الدراسة :اقتصرت الدراسة عمى درسي (التمييػز والحػاؿ) مػف كتػاب القواعػد والتطبيقػات

المغوي ػ ػػة لمص ػ ػػف (العاش ػ ػػر األساس ػ ػػي /الفصػ ػ ػل الث ػ ػػا ي)ن ال ػ ػػذؼ أقرتػ ػ ػ و ازرة التربي ػ ػػة والتعم ػ ػػيـ

لمعاـ(ٕٕ٘ٓٓٓٓٙ/ـ)( .الم صور وآخروفن ٕ٘ٓٓ)

ٔ) اقتصر تطبيػس الد ارسػة عمػى طمبػة الصػف العاشػر األساسػي الممتحقػيف بالمػدارس التابعػة
لمديريػ ػػة التربيػ ػػة والتعمػ ػػيـ لم طقػ ػػة شػ ػػماؿ عمػ ػػاف

ٕٓٓٚ/ٕٓٓٙـ.

ػ وكالػ ػػة الغػ ػػوث فػ ػػي العػ ػػاـ الد ارسػ ػػي

ٕ) أدوات الد ارسػػة هػػي األدوات والمقػػاييس التػػي طورهػػا الباحػػث ألغ ػراض الد ارسػػةن وتشػػمل
دليػػل المعمػػـن وتقػػديـ المحتػػوػ مػػف خػػالؿ إسػػتراتيجية خ ػرائط المفاهيميػػةن واختبػػاريف قػػاـ
الباح ػػث ب ع ػػدادهما هم ػػا :ا ختب ػػار التحص ػػيمين ومقي ػػاس ا تجاه ػػات ح ػػو م ػػادة ال ح ػػو
(قواعد المغة العربية)

ٖ) اختيػػار عي ػػة الد ارسػػة بطريقػػة قصػػدية مػػف المػػدارس التػػي احتػػوت عمػػى أكثػػر مػػف شػػعبتيف
لمصف العاشر األساسي (ذكور وا اث) مف مجتمع الدراسة.

فرضياث الذراست
ٔ.

يوجػػد فػػروؽ ذات د لػػة إحصػػائية ( ) ٓ.ٓ٘ = αبػػيف متوسػػط تحصػػيل

الطمبػػة الػػذيف درس ػوا مػػادة ال حػػو باسػػتخداـ إسػػتراتيجية خ ػرائط المفػػاهيـ ومتوسػػط
تحصيل الطالب الذيف درسوا مادة ال حو بالطريقة التقميدية.

ٕ.

يوجػ ػػد فػ ػػروؽ ذات د ل ػ ػ ػػة إحصػ ػػائية ( ) ٓ.ٓ٘ = αفػ ػػي تحصػ ػػيل الطمبػ ػػة

ٖ.

يوجػد فػػروؽ ذات د لػػة إحصػػائية ( ) ٓ.ٓ٘ = αتعػػزػ لمتفاعػػل بػػيف طريقػػة

ال حوؼ تعزػ إلى الج س.

التدريس (خرائط المفاهيـن الطريقػة التقميديػة السػائدة) والجػ س فػي تحصػيل طمبػة
الصف العاشر األساسي في مادة ال حو العربي.
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هنهج الذراست

اتبػ ػػع الباحػ ػػث فػ ػػي هػ ػػذ الد ارسػ ػػة الم ػ ػ تج شػ ػػب التجريبػ ػػي؛ إذا اسػ ػػتخدـ مجموعػ ػػة تجريبيػ ػػة

ومجموعة ضابطة؛ وذلؾ بتدؼ معرفة أثر استخداـ خرائط المفاهيـ فػي تػدريس ال حػو العربػي
عمػػى التحصػػيل وا تجػػا حػػو المػػادة لػػدػ طػػالب الصػػف العاشػػر األساسػػي فػػي م طقػػة شػػماؿ

عماف التابعة لوكالة الغوث الدولية.

إجراءاث تطبيق الذراست

ت اوؿ الباحث عػددا مػف اإلجػراءات التػي تضػمف جػاح د ارسػت وتحقيػس أهػدافتان ومػف

أهـ هذ اإلجراءات:
ٔ .الحصوؿ عمى موافقة رسمية مف الجتات المع ية.ٕ .تحديد مجتمع الدراسة.
ٖ .اختيار عي ة الدراسة
ٗ.اختيار شعب الدراسة بالطريقة العشوائية .٘ .إعداد بر امج تدريب لممعمـ والمعممة
. ٙإعداد دليل المعمـ (مذكرات تدريسية)  .ٚإعداد اختبار تحصيمي.

 .ٛتجريب أداة القياس عمى عي ة استطالعية.
أعدها الباحث.
 .ٜتزويد المعّم ِميف المع ّييف بمذكرات التّدريس اّلتي ّ
ٓٔ .ت ػػدريب المعم ػػـ والمعمم ػػة عم ػػى ب ػػاء خػ ػرائط المف ػػاهيـ واس ػػتخدامتا كطريق ػػة ت ػػدريس لم ػػادة
ال حو (القواعد ال حوية)

ٔٔ.حضور الباحث حصة في األسبوع لكل مف المعمـ والمعممة المذيف فذا التجربة.
تـ تطبيس ا ختبار القبمي ومقياس ا تجا عمى الطمبة قبل ت فيذ الدراسة.
ّٕٔ . .
ٖٔ.البدء بتدريس وحػدتي التمييػز والحػاؿ وفػس بر ػامج زم ػي مدتػ ( )ٙأسػابيع بواقػع حصػتيف
في األسبوع.

ٗٔ .طبس ا ختبار التحصيمي ومقياس ا تجا مرة أخرػن ب شراؼ الباحثن عمى أفػراد عي ػة

الدراسة.
الدراسة؛ وذلؾ لقياس أثر ال ّ
عي ة ّ
طريقتيف في تحصيل أفراد ّ

هصطلحاث الذراست
-

طريقااااة التاااادريس باسااااتخدام الخاااا ار

المفاهيميااااة :طريق ػػة ي ػػتـ بوس ػػاطتتا ت ػػدريس

الموضػػوع ال حػػوؼ بحيػػث ي ػػتـ ت ظػػيـ هػػذ المفػػاهيـ بطريق ػػة مسمسػػمة هرميػػةن بحي ػػث
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يوضػػع المفتػػوـ الرئػ ػيس ( األكثػػر عموميػػة وشػػمولية) فػػي أعمػػى المخطػػطن ثػػـ ت ػػدرج
تحتػ ػ المف ػػاهيـ ( األق ػػل عمومي ػػة) ف ػػي المس ػػتويات التالي ػػة م ػػع وج ػػود رواب ػػط توض ػػح
العالقات بي تا في المواقػف التعميميػة المختمفػة؛ بتػدؼ تعمػـ الطالػب تعممػا ذا مع ػىن
وضماف بقاء هذ المفاهيـ في ب يت المعرفية.

الطريقة التقميدياة (الساا دة) :وهػي الطريقػة التػي يػتـ فيتػا التعمػيـ وفػس خطػوات تبػدأ

-

بالتمتيد لمدرسن ثـ عرض األمثمة عمى السػبورة وم اقشػتتا مػع الطػالبن ثػـ اسػت تاج

القواعد الفرعية والكميةن ومف ثـ التطبيس وحل التدريبات.
التحصاايل :هػػو قػػدرة طمبػػة الصػػف العاشػػر األساسػػي عمػػى تعػػرؼ المفػػاهيـ ال حويػػة

-

واكتسػ ػػابتان ويق ػ ػػاس بال عالمػ ػػة الكمي ػ ػػة الت ػ ػػي يحصػ ػػل عميت ػ ػػا الطالػ ػػب ف ػ ػػي ا ختبػ ػػار
التحصيمي المعد ألغراض هذ الدراس ػة والػذؼ يشػتمل عمػى فقػرات مػف ػوع ا ختيػار
مف متعدد ترتبط كل فقرة بمفتوـ عممػي جديػد تػـ تعمم ػ ويػراد قياس ػ ن وتشػمل فقػرات

ا ختبارات مستويات ( التذكرن والفتـن والتطبيسن والتحميلن والتركيبن والتقويـ ).

الطريدقت واإلجراءاث
عينت الذراست

تكو ػػت عي ػػة الد ارس ػػة م ػػف ( ٓ )ٔٙطالب ػػا وطالب ػػة م ػػف الص ػػف العاش ػػر األساس ػػي ف ػػي

مدرستيف مف مدارس مجتمع الدراسة؛ حيث تـ اختيار مدرسة إ اث الكرامة اإلعدادية ومدرسػة
ذكور الكرامة اإلعدادية إلجراء التجربة اختيا ار مقصودان وقد تـ اختيػار شػعب الد ارسػة بطريقػة
عشوائية بعد التيكد مف عدـ وجود فصوؿ خاصة بالمتفوقيف والمتفوقات.

ويبيف الجدوؿ (ٔ) توزيع أفراد عي ة الدراسة حسب المدرسة والج س والمجموعة وعدد

الشعب.

الجدول ( ٔ )
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المدرسة والجنس والمجموعة وعدد الشعب
الرقم

المدرسة

المجموعة

المجموعة

التجريبية

التجريبية

- ٙٚ -

المجموع

العدد الرابع واألربعون  .مجمة الفتح  .نيسان لسنة ٕٓٔٓ

عدد

ٔ

عدد

أ.د .أمين بدر عمي الكخن

د .عطية إسماعيل دمحم ابو الشيخ

عدد

عدد

عدد

عدد

الشعب

الطمبة

الشعب

الطمبة

الشعب

الطمبة

ٔ

ٓٗ

ٔ

ٓٗ

ٕ

ٓٛ

ذكور الكرامة
اإلعدادية

ٕ

إناث الكرامة
اإلعدادية

المجموع

ٔ

ٓٗ

ٔ

ٓٗ

ٕ

ٓٛ

ٕ

ٓٛ

ٕ

ٓٛ

ٗ

ٓٔٙ

أدواث البحث:
ً
أوال قائوت املفاهين النحىيت

أ .تحميل المحتوى:

ػ تـ تحديد المفاهيـ ال حوية الواردة في كل درس.

ػ تقسيـ هذ المفاهيـ إلى رئيسية وفرعية.

ػ ت ظيـ هذ المفاهيـ في قائمة هرمية مف العاـ إلى األقل عمومية.
تـ التيكد مف صدؽ التحميل مف خالؿ عرض القائمػة المبدئيػة لممفػاهيـ ال حويػة عمػى
عش ػرة مػػف أسػػاتذة الم ػػاهج وط ارئػػس تػػدريس المغػػة العربيػػةن ومػػف مشػػرفي المغػػة العربيػػةن ومػػف

معممي المغة العربية.
ب .ثبات التحميل:

تػػـ ا سػػتعا ة بػػاث يف مػػف الػػزمالء المتخصصػػيف والقػػائميف عمػػى تػػدريس المغػػة العربيػػةن

وحدد لتما الباحث مجاؿ الدراسةن وأهدافتان واإلطار الذؼ التزـ ب الباحث فػي عمميػة التحميػل

بعػػد إمػػدادهـ بمصػػدر التحميػػلن وأساس ػ ن والغػػرض م ػ ن وطمػػب م تمػػا تحميػػل محتػػوػ وحػػدتي
التمييز والحاؿ وتحديد المفاهيـ الرئيسة والفرعية في كل م تما

ً
ثانيا إعذاد خرائط املفاهين

أعد الباحث خرائط المفاهيـ مع م ارعػاة خصائصػتا ومميزاتتػا التػي سػبس ذكرهػا فػي اإلطػار

ال ظػػرؼ لمبحػػثن وتػػـ عرضػػتا فػػي صػػورتتا المبدئيػػة عمػػى عش ػرة مػػف المحكمػػيف المختصػػيف
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إلبػداء الػرأؼ حػوؿ مػدػ م اسػبة خػرائط المفػاهيـ لمحتويػات كػل درسن ومػدػ م اسػبة الخػرائط
المفاهيمية لطمبة الصف العاشر األساسين إضافة أو حذؼ أو تعديل ما يرو م اسبا.

ً
ثالثا إعذاد دليل املعلن والربناهج التذريبي

قػػاـ الباحػػث ب عػػداد دليػػل لممعمػػـ لتػػدريس دروس الوحػػدتيف السادسػػة والسػػابعة مػػف كتػػاب القواعػػد

والتطبيق ػػات المغوي ػػةن المق ػػرر عم ػػى طمب ػػة الص ػػف العاش ػػر األساس ػػين حي ػػث ص ػػممت تم ػػؾ ال ػػدروس

باستخداـ خرائط المفاهيـن وبعد إعداد دليل المعمـ والبر امج التدريبي في صورت المبدئيةن قاـ الباحث
بعرض عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف لمعرفة آرائتـ ومالحظاتتـ.

ً
رابعا إعذاد االختبار التحصيلي

المرحمة األولى :التخطيط واإلعداد لالختبارن وتشمل:
ٔ .تحديػ ػػد التػ ػػدؼ مػ ػػف ا ختبػ ػػار .ٕ .مصػ ػػادر ب ػ ػػاء ا ختبػ ػػار .ٖ .تحديػ ػػد المس ػ ػػتويات

المعرفي ػػة الت ػػي يقيس ػػتا ا ختب ػػار .ٗ.إع ػػداد ج ػػدوؿ المواص ػػفات لالختب ػػار .٘.ص ػػوغ مف ػػردات
ا ختبار .ٙ.مراجعة مفردات ا ختبار .ٚ.وضػع تعميمػات ا ختبػار .ٛ.عػرض ا ختبػار عمػى
المحكمػػيف فػػي صػػورت المبدئيػػةن وتعديم ػ فػػي ضػػوء آرائتػػـ ومقترحػػاتتـ .ٜ .وصػػف مفػػردات

ا ختبار التحصيمي في صورت ال تائية .ٔٓ.طريقة تصحيح ا ختبار.
المرحمة الثا ية :تجريب ا ختبار وضبط ( التجربة ا ستطالعية ).

المرحمة الثالثة :الضوابط اإلحصائية لالختبارن وتشمل:

ٔ .ثبات ا ختبار .ٕ.صدؽ ا ختبار .ٖ .تحميل مفردات ا ختبار؛ مف حيث حساب:


معامالت الستولة والصعوبة لمفردات ا ختبار.



القدرة التميزية لمفردات ا ختبار.



صدؽ ا ختبار.



ثبات ا ختبار.

ٗ .تقييـ ا ختبار.

٘ .حساب زمف ا ختبار

ً
خاهسا تطبيق أدواث البحث

اتبع الباحث في هذ البحث الخطوات اآلتية:
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ٔ .التصميم شبه التجريبي:
التص ػ ػػميـ المس ػ ػػتخدـ ف ػ ػػي الد ارس ػ ػػة ه ػ ػػو :القي ػ ػػاس القبم ػ ػػي والقي ػ ػػاس البع ػ ػػدؼ لك ػ ػػل م ػ ػػف

المجموعتيف التجريبية والضابطة.
ٕ .متغيرات الدراسة:

 المتغير المستقل :ول مستوياف:

أ ػ طريقة استخداـ خرائط المفاهيـ في تدريس قواعد المغة العربية.

ب ػ الطريقة الصفية ا عتيادية.
 المتغير المعدؿ ( الوسيط ) :الج س.
 المتغير التابع :التحصيل.

ّ

التحليل اإلحصائي (املعاجلت اإلحصائيت)

لإلجابة عف أسئمة الدراسة الثالثة قاـ الباحث ب جراء اإلحصائيات اآلتية:

اسػػتخداـ تحميػػل التبػػايف الث ػػائي المشػػترؾ ( )ANCOVAلممقار ػػة بػػيف المتوسػػطات الحسػػابية
البعديػةن بعػػد ضػبط تػػيثير عالمػات ا ختبػػار القبمػػين ومقيػاس ا تجػػا القبمػي لمعرفػػة إف كا ػػت

ه اؾ فروؽ ذات د لة إحصائية ع د مستوػ الد لػة ( )ٓ.ٓ٘ = αبػيف متوسػطات عالمػات
الطمبػػة فػػي ا ختبػػار التحصػػيمي ومقيػػاس ا تجػػا تعػػود لطريقػػة التػػدريس أو الجػ س أو التفاعػػل
بي تمان باإلضافة إلى رسػـ بيػا ي يوضػح التفاعػل بػيف الطريقػة والجػ س لمعرفػة إف كػاف ه ػاؾ

تيثير لمتفاعل بي تما.

نتائج الذراست

وفيما ييتي عرض لم تائج التي أظترتتا الدراسة في قسميف:

القسم األول :نتا ج الطمبة عمى االختبار التحصيمي من حيث:

ٔ .وصف البيا اتن بال سبة لمتغير الج س (ذكورن إ اث).
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ٕ .عرض ال تائجن ومواز تتا بال سب المئويةن وفقا لج س الطمبة بيف المجموعتيف
التجريبية والضابطة عمى ا ختبار التحصيمي.

ٖ .التحميل اإلحصائي لمتعرؼ إلى د لة الفروؽ في التحصيل بيف المتوسطات

الحسابية اإلجمالية لممجموعتيف التجريبية والضابطة .وبيف المتوسطات الحسابية وفقا
لج س الطمبة بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة.

القسم األول :نتا ج الطمبة عمى االختبار التحصيمي.
ٔ .وصف البيانات ،بالنسبة لمتغير الجنس (ذكور ،إناث).

لإلجابػػة عػػف هػػذا الس ػؤاؿ؛ ولتحقيػػس مػػا إذا كػػاف الفػػرؽ ذا د لػػة إحصػػائية ع ػػد

مس ػ ػ ػػتوػ الد ل ػ ػ ػػة ( ٘ٓ= ٓ.

 ) αت ػ ػ ػػـ حس ػ ػ ػػاب المتوس ػ ػ ػػطات الحس ػ ػ ػػابية لممجم ػ ػ ػػوعتيف

التجريبيتيف(ذكور وا اث)ن والمجموعتيف الضابطتيف(ذكور وا اث)ن عمػى ا ختبػار التحصػيمي
البعدؼ؛ حيث كا ت أد ى عالمة حصػل عميتػا الطمبػة فػي ا ختبػار التحصػيمي ()ٔٙن وأعمػى

عالمػػة كا ػػت (ٓ)ٙن وبمػػا المتوسػػط الحسػػابي لعالمػػات الطمبػػة (ٗ .)ٗٓ.ٜوقػػد ظػػـ الباحػػث
عالمات الطمبة في ا ختبار التحصػيمي فػي جػداوؿ تك ارريػة لعي ػة الد ارسػة بشػكل عػاـن وألفػراد

مجمػػوعتي الد ارسػػة بشػػكل خػػاص .ويبػػيف الجػػدوؿ (ٔ) التوزيػػع التك ػرارؼ لعالمػػات أف ػراد عي ػػة
الدراسة عمى ا ختبار التحصيمين وألفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة حسب الج س.

الجدول (ٕ)

التوزيع التكراري لعالمات أفراد عينة الدراسة عمى االختبار التحصيمي ألفراد المجموعتين
التجريبية والضابطة حسب الجنس.
الف ات

المجموعة التجريبية
ذكور

إناث

المجموعة الضابطة

المجموع

ذكور
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ٜٓٔٔ-

-

ٖ

ٖ

ٔ

ٕ

ٖ

ٙ

ٕٕٜٓ-

-

ٗ

ٗ

ٖٔ

ٗٔ

ٔٚ

ٕٔ

ٖٖٜٓ-

ٓٔ

ٚ

ٔٚ

ٛ

ٔٚ

ٕ٘

ٕٗ

ٜٓٗٗ-

ٕٔ

ٔٙ

ٕٛ

ٜ

ٜ

ٔٛ

ٗٙ

ٓ٘ٙٓ -

ٔٛ

ٓٔ

ٕٛ

ٜ

ٛ

ٔٚ

٘ٗ

المجموع

ٓٗ

ٓٗ

ٓٛ

ٓٗ

ٓٗ

ٓٛ

ٓٔٙ

ويظتػػر مػػف الجػػدوؿ (ٕ) أف عػػدد الطمبػػة الػػذيف حصػػموا عمػػى عالمػػة أقػػل مػػف (ٖٓ)

كػػاف ( )ٕٚطالبػػا وطالبػػة وب سػػبة ()%ٔٚن فػػي حػػيف بمػػا عػػدد الطمبػػة الػػذيف حصػػموا عمػػى
العالمػ ػػة (ٖٓ) أو أكثػ ػػر (ٖٖٔ) طالبػ ػػا وطالبػ ػػة وب سػ ػػبة (ٖ)%ٛن وبمػ ػػا عػ ػػدد الطمبػ ػػة الػ ػػذيف
حصػػموا عمػػى عالمػػة أقػػل مػػف (ٖٓ) مػػف المجموعػػة التجريبيػػة ( )ٚطػػالب وطالبػػات وب سػػبة

()%ٜن وال ػػذيف حص ػػموا عم ػػى عالم ػػة أق ػػل م ػػف (ٖٓ) ف ػػي المجموع ػػة الض ػػابطة (ٕٓ) طالب ػػا
وطالبة وب سبة (ٕ٘.)%

كػػذلؾ بمػػا عػػدد الطمبػػة الػػذيف حصػػموا عمػػى العالمػػة (ٖٓ) أو أكثػػر مػػف المجموعػػة

التجريبيػػة (ٖ )ٚطالب ػػا وطالبػػة وب س ػػبة (ٔ)%ٜن وعػػدد الطمب ػػة الػػذيف حص ػػموا عمػػى العالمػػة
(ٖٓ) أو أكثر مف المجموعة الضابطة (ٓ )ٙطالبا وطالبة وب سبة (٘.)%ٚ

وتوزع ػ ػػت عالم ػ ػػات أفػ ػ ػراد المجموع ػ ػػة التجريبي ػ ػػة ب ػ ػػيف العالمت ػ ػػيف (٘) ٘ٗ.٘-ٔٗ.ن

وتجمعػػت أكبػػر تكػ اررات لمطمبػػة ع ػػد العالمػػة (٘)٘ٗ.ن فيمػػا توزعػػت عالمػػات أفػراد المجموعػػة
الضػ ػػابطة بػ ػػيف العالمتػ ػػيف (٘)٘ٗ.٘-ٔٗ.ن وتجمعػ ػػت أكبػ ػػر تك ػ ػ اررات لمطمبػ ػػة ع ػ ػػد العالمػ ػػة
(٘.)ٖٗ.

وتظت ػػر ه ػػذ ال ت ػػائج بش ػػكل مب ػػدئي تف ػػوؽ طمب ػػة المجموع ػػة التجريبي ػػة ال ػػذيف تعممػ ػوا

ب سػتراتيجية المخططػات المفاهيميػة فػػي ا ختبػار التحصػيمين عمػػى طمبػة المجموعػة الضػػابطة
الػػذيف تعمم ػوا بالطريقػػة ا عتياديػػة .ويبػػيف ذلػػؾ ارتفػػاع قمػػة الخػػط البيػػا ي الخػػاص بالمجموعػػة

التجريبيػػة والت ػواؤ إلػػى حػػد مػػا حػػو اليسػػار مقتربػػا مػػف م حػػى الػػتعمـ المػػتقفن فػػي حػػيف يمتػػوؼ
الخط البيػا ي الخػاص بالمجموعػة الضػابطة حػو اليمػيف .وهػذا ػاتج عػف تركػز ق اربػة (ٓ)%ٙ
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مػف طمبػة المجموعػػة التجريبيػة إلػػى يمػيف العالمػػة (ٗ)ٖٗ.ٛن وتركػز ق اربػػة (ٗٗ )%مػف طمبػػة
المجموعة الضابطة إلى يميف العالمة (٘ٓ.)ٖٛ.
ٕ .عرض النتا ج وفقاً لجنس الطمبة (ذكور ،إناث) بين المجموعتين التجريبية
والضابطة عمى االختبار التحصيمي.

أ .الذكور:

توزعػػت عالمػػات الػػذكور مػػف المجموعػػة التجريبيػػة بػػيف العالمتػػيف (٘)٘ٗ.٘-ٖٗ.ن وتجمعػػت

أكبػ ػػر تك ػ ػ ارراتتـ ع ػ ػػد العالمػ ػػة (٘ .)٘ٗ.وتراوحػ ػػت العالمػ ػػات لػ ػػدػ ظ ػ ػرائتـ فػ ػػي المجموعػ ػػة

الضابطة بيف العالمتيف (٘)٘ٗ.٘-ٔٗ.ن وتجمعت أكبر تك ارراتتـ ع د العالمة (٘.)ٕٗ.

ويظتر الجػدوؿ (ٖ) المتوسػط الحسػابين وا حػراؼ المعيػارؼ لعالمػات الػذكور عمػى

ا ختبار التحصيمي في المجموعتيف التجريبية والضابطة.
الجدول (ٖ)

المتوس الحسابي واالنحراف المعياري لعالمات الذكور عمى االختبار التحصيمي في
المجموعتين التجريبية والضابطة
المجموعة

العدد

المتوس الحسابي

االنحراف المعياري

التجريبية

ٓٗ

ٖٗٗٙ.

ٕٓٗٔ.

الضابطة

ٓٗ

ٖٓٔٙ.

ٕ٘ٛ.

المجموع

ٓٛ

ٗٔ.ٕٙ

ٔٔ.ٚٛ

ب .اإلناث:

توزعػػت عالمػػات اإل ػػاث مػػف المجموعػػة التجريبيػػة بػػيف العالمتػػيف (٘)٘ٗ.٘-ٔٗ.ن

وتجمع ػػت أكب ػػر تكػ ػ ارراتتف ع ػػد العالم ػػة (٘ .)ٗٗ.وتراوح ػػت العالم ػػات ل ػػدػ ظيػ ػراتتف ف ػػي
المجموعة الضػابطة بػيف العالمتػيف (٘)٘ٗ.٘ -ٔٗ.ن وتجمعػت أكبػر تكػ ارراتتف ع ػد العالمػة

(٘.)ٖٗ.

ويظتػػر الجػػدوؿ (ٗ) المتوسػػط الحسػػابي وا ح ػراؼ المعيػػارؼ لإل ػػاث عمػػى ا ختبػػار

التحصيمي في المجموعتيف التجريبية والضابطة.
الجدول (ٗ)
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المتوس الحسابي واالنحراف المعياري لعالمات اإلناث عمى االختبار التحصيمي في
المجموعتين التجريبية والضابطة
المجموعة

العدد

المتوس الحسابي

االنحراف المعياري

التجريبية

ٓٗ

ٕ٘ٗٔ.

ٕٔٓ.ٙ

الضابطة

ٓٗ

ٓٓٗٓ.

ٕٗٔٔ.

المجموع

ٓٛ

ٖٗٓ.ٙ

ٔٓ.ٛٛ

ويبيف الجدوؿ (٘) المتوسطات الحسابية وا حرافات المعيارية ألداء عي ة الدراسة عمى
ا ختبار التحصيمي حسب المجموعة والج س.
الجدول (٘)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء عينة الدراسة عمى االختبار التحصيمي
حسب المجموعة والجنس
الذكور
المجموعة

العدد

المتوس

اإلناث
االنحراف

العدد

المتوس

الحسابي

المعياري

التجريبية

ٓٗ

ٖٗٗٙ.

ٕٓٗٔ.

ٓٗ

الضابطة

ٓٗ

ٖٓٔٙ.

ٕ٘ٛ.

ٓٗ

ٓٓٗٓ.

المجموع

ٓٛ

ٗٔ.ٕٙ

ٔٔ.ٚٛ

ٓٛ

ٖٗٓ.ٙ

المجموع
االنحراف

العدد

المتوس

الحسابي

المعياري

ٕ٘ٗٔ.

ٕٔٓ.ٙ

ٓٛ

ٕٗٔٔ.

ٓٛ

ٖ٘ٓٛ.

ٔٓ.ٛٛ

ٓٔٙ

ٗٗٓ.ٜ

االنحراف

الحسابي

المعياري

ٖٗ.ٗٛ

ٕ٘ٔٓ.
ٗٔٔ.ٙ
ٖٔٔٔ.

يبػػيف الج ػػدوؿ (٘) أف المتوسػػط الحس ػػابي لعالمػػات طمب ػػة المجموعػػة التجريبي ػػة كػػاف
()ٖٗ.ٗٛن والمتوسػػط الحسػػابي لعالمػػات طمبػػة المجموعػػة الضػػابطة كػػاف (٘ٓ)ٖٛ.ن وذلػػؾ
عمى ا ختبار التحصيمين عمما بيف العالمة القصوػ لالختبار هي (ٓ.)ٙ

ويظتر مف الجدوؿ (٘) أف المتوسط الحسابي لعالمات طمبة المجموعة التجريبية مػف الػذكور

ك ػػاف (ٖٗ)ٗٙ.ن والمتوس ػػط الحس ػػابي لعالم ػػات طمب ػػة المجموع ػػة الض ػػابطة م ػػف ال ػػذكور ك ػػاف

(ٓٔ .)ٖٙ.فػػي حػػيف بمػػا المتوسػػط الحسػػابي لعالمػػات طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة مػػف اإل ػاث
(ٕ٘)ٗٔ.ن والمتوسط الحسابي لعالمات طمبة المجموعة الضابطة مف اإل اث (ٓٗ).

- ٚٗ -

العدد الرابع واألربعون  .مجمة الفتح  .نيسان لسنة ٕٓٔٓ

أ.د .أمين بدر عمي الكخن

د .عطية إسماعيل دمحم ابو الشيخ

ويؤكػػد الجػػدوؿ (٘) ال تيجػػة السػػابقة مػػف حيػػث تفػػوؽ أف ػراد المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى
أفراد المجموعة الضابطة في التحصيلن ويظتػر ذلػؾ مػف خػالؿ مقار ػة المتوسػطات الحسػابية
لممجموعتيف.

ٖ .التحميل اإلحصا ي لمتعرف عمى داللة الفروق في التحصيل بين المتوسطات الحسابية
اإلجمالية لممجموعتين التجريبية والضابطة .وبين المتوسطات الحسابية وفقا لجنس الطمبة
في المجموعتين التجريبية والضابطة.
صت الفرضيات األولى والثا ية والثالثة المتعمقة بيداء الطمبة عمى اختبار التحصيل عمى ما

ييتي:

يوجد فرؽ ذو د لة إحصائية ( ٘ٓ ) α = ٓ.بيف متوسط تحصػيل الطػالب

ٔ.

ال ػػذيف درسػ ػوا م ػػادة ال ح ػػو باس ػػتخداـ إس ػػتراتيجية مخطط ػػات المف ػػاهيـ ومتوسػ ػػط
ٕ.

تحصيل الطالب الذيف درسوا مادة ال حو بالطريقة التقميدية.

يوجػػد فػػرؽ ذو د ل ػ ػػة إحصػػائية ( ٘ٓ )α = ٓ.ف ػي تحصػػيل الطمبػػة يعػػزػ

إلى الج س.
ٖ.

يوجػد فػػرؽ ذو د لػة إحصػػائية ( ٘ٓ ) α = ٓ.يعػػزػ لمتفاعػل بػػيف طريقػػة

التػػدريس (مخططػػات المفػػاهيـن الطريقػػة التقميديػػة السػػائدة) والجػ س (ذكػػرن أ ثػػى)
في تحصيل طمبة الصف العاشر األساسي في مادة ال حو العربي.

ويبيف الجدوؿ (٘) تائج تحميػل التبػايف الث ػائي المشػترؾ لعالمػات طمبػة المجمػوعتيف
التجريبية والضابطة عمى اختبار التحصيل.

الجدول (٘)
تحميل التباين الثنا ي المشترك لعالمات طمبة المجموعتين التجريبية والضابطة عمى
االختبار التحصيمي
مصدر التباين

مجموع

درجات

متوس

قيمة ف

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصا ية
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ٜٙٔٛ.ٛٗٚ

ٔ

ٜٙٔٛ.ٛٗٚ

ٛٓ.ٜٜٔ

ٓٓٓٓ.

الطريقة

ٖٓٓٔٓٗ.ٜ

ٔ

ٖٓٓٔٓٗ.ٜ

ٕٖ٘٘ٔ.

ٓٓٓٓ.

الجنس

ٛٙٗ.ٖٚٙ

ٔ

ٛٙٗ.ٖٚٙ

ٕٗٓٔٔ.

ٔٓٓٓ.

الطريقة × جنس

ٜٔٙ.ٙٗٛ

ٔ

ٜٔٙ.ٙٗٛ

ٔٔ.ٛٚٚ

ٔٓٓٓ.

الخطأ

ٜٖٔٔٙ.ٕٓٛ

٘٘ٔ

ٔٚٚ.ٔٛ

-

-

المجموع

ٕٖٖٕٗٓ.ٜٗ

ٜٔ٘

-

-

-

المصاحب

يبػػيف الجػػدوؿ (٘) وجػػود فػػروؽ ذات د لػػة إحصػػائية (  )ٓ.ٓ٘ = αبػػيف المتوسػػط

الحسػػابي لعالمػػات طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػةن والمتوسػػط الحسػػابي لعالمػػات طمبػػة المجموعػػة
الض ػػابطة عم ػػى ا ختب ػػار التحص ػػيمين حي ػػث كا ػػت قيم ػػة ؼ المحس ػػوبة (ٕ٘٘ )ٖٔ.والد ل ػػة

اإلحصائية (ٓٓٓ )ٓ.وهي أقل مف (٘ٓ )ٓ.ع د درجة الحريػة (ٔ)ن وقػد جػاءت هػذ الفػروؽ
لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة التػػي درسػػت باسػػتخداـ إسػػتراتيجية المخططػػات المفاهيميػػةن وهػػذا

يع ي رفض الفرضية الصفرية األولى.

كم ػ ػػا يب ػ ػػيف الج ػ ػػدوؿ (٘) وج ػ ػػود ف ػ ػػروؽ ذات د ل ػ ػػة إحص ػ ػػائية (  )ٓ.ٓ٘ = αب ػ ػػيف

المتوسط الحسػابي لعالمػات الطمبػة الػذكورن والمتوسػط الحسػابي لعالمػات اإل ػاث حيػث كا ػت
قيم ػػة ؼ المحس ػػوبة (ٕٗٓ)ٔٔ.ن والد ل ػػة اإلحص ػػائية (ٔٓٓ )ٓ.وه ػػي أق ػػل (٘ٓٓ )ٓ.ع ػػد

درجة الحرية (ٔ) .وهذا يع ي رفض الفرضية الصفرية الثا ية.

ويظت ػػر مػ ػػف الج ػػدوؿ (٘) وجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات د ل ػػة إحصػ ػػائية (  )ٓ.ٓ٘ = αبػػػيف

المتوسط الحسابي لعالمات مجمػوعتي الد ارسػة التجريبيػة والضػابطة عمػى ا ختبػار التحصػيمي
تعػ ػػزػ لمتفاعػ ػػل بػ ػػيف إسػ ػػتراتيجية التػ ػػدريس وج ػ ػ س الطمبػ ػػةن حيػ ػػث كا ػ ػػت قيمػ ػػة ؼ المحسػ ػػوبة

( )ٔٔ.ٛٚٚوالد لػػة اإلحصػػائية (ٔٓٓ )ٓ.وهػػي أقػػل مػػف (٘ٓ)ٓ.ن ع ػػد درجػػة الحريػػة (ٔ).
وهذا يع ي رفض الفرضية الصفرية الثالثة.

هناقشت النتائج
ً
أوال النتائج املتعلدقت مبتغري التحصيل.

أ .ممخص النتا ج المتعمقة بمتغير التحصيل:
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الس ػؤاؿ األوؿ :هػػل يختمػػف تحصػػيل طمبػػة الصػػف العاشػػر األساسػػين الػػذيف يتعممػػوف

مػ ػػادة ال حو باستخداـ إستراتيجية خرائط المفاهيـ عػف الطمبػة الػذيف يتعممػوف بالطريقػة التقميديػة
(السائدة ) ؟

أظت ػػرت ت ػػائج الد ارس ػػة وج ػػود ف ػػروؽ ذات د ل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف أداء طمب ػػة المجموع ػػة

التجريبيػػة والضػػابطة عمػػى ا ختبػػار التحصػػيمي لمصػػف العاشػػر األساسػػي لصػػالح المجموعػػة

التجريبيةن وهذا يؤدؼ إلى رفض الفرضية األولى التي ت ص عمى أ :
إحص ػائية( )ٓ.ٓ٘ = α

يوجػد فػرؽ ذو د لػة

بػػيف متوسػػط تحصػػيل الطػػالب الػػذيف درس ػوا مػػادة ال حػػو باسػػتخداـ

إس ػػتراتيجية خػ ػرائط المف ػػاهيـ ومتوس ػػط تحص ػػيل الط ػػالب ال ػػذيف درسػ ػوا م ػػادة ال ح ػػو بالطريق ػػة

التقميدية.

الس ػؤاؿ الثػػا ي :هػػل يختمػػف أثػػر التػػدريس باسػػتخداـ إسػػتراتيجية خ ػرائط المفػػاهيـ فػػي تحصػػيل

الطمبة باختالؼ الج س ؟

أظتػػرت تػػائج الد ارسػػة وجػػود فػػروؽ ذات د لػػة إحصػػائية بػػيف أداء طمبػػة مجمػػوعتي

الدراسة التجريبيػة والضػابطة عمػى ا ختبػار التحصػيمين تعػزػ لجػ س الطمبػة .وهػذا يػؤدؼ إلػى
رفض الفرضية الثا ية التي ت ص عمى أ ػ :

يوجػد فػرؽ ذو د لػة إحصػائية

٘ٓ )ٓ.في تحصيل الطمبة يعزػ إلى الج س.

(=α

السػ ػؤاؿ الثال ػػث  :ه ػػل ه ػػاؾ ف ػػروؽ ذات د ل ػػة إحص ػػائية ف ػػي تحص ػػيل طمب ػػة الص ػػف

العاش ػػر ح ػػو الم ػػادة تع ػػزػ إل ػػى التفاعػ ػػل ب ػػيف طريق ػػة الت ػػدريس ( خػ ػرائط المف ػػاهيـ والتقميديػػػة
(السائدة)) والج س ؟

أظتػػرت تػػائج الد ارسػػة وجػػود فػػروؽ ذات د لػػة إحصػػائية بػػيف أداء طمبػػة مجمػػوعتي

الد ارسػػة التجريبيػػة والضػػابطة عمػػى ا ختبػػار التحصػػيمين تعػػزػ لمتفاعػػل بػػيف طريقػػة التػػدريس
وج س الطمبة .وهذا يؤدؼ إلػى رفػض الفرضػية الثالثػة التػي تػ ص عمػى أ ػ :

يوجػد فػرؽ ذو

د لة إحصائية (  )ٓ.ٓ٘ = αيعزػ لمتفاعػل بػيف طريقػة التػدريس (خػرائط المفػاهيـن الطريقػة
التقميدية السائدة) والجػ س (ذكػرن أ ثػى) فػي تحصػيل طمبػة الصػف العاشػر األساسػي فػي مػادة

ال حو العربي.

ب .مناقشة النتا ج المتعمقة بمتغير التحصيل:
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أظت ػػرت ت ػػائج الد ارس ػػة تف ػػوؽ طمب ػػة المجموع ػػة التجريبي ػػة الت ػػي درس ػػت باس ػػتخداـ
إس ػ ػػتراتيجية خػ ػ ػرائط المف اهيمي ػ ػػة عم ػ ػػى طمب ػ ػػة المجموع ػ ػػة الض ػ ػػابطة الت ػ ػػي درس ػ ػػت بالطريق ػ ػػة
ا عتياديةن وذلؾ عمى ا ختبار التحصيمي.

وتكمف أهمية هذ ال تيجة في أ تػا تقػدـ إسػتراتيجية اجحػة ومػؤثرة عمػى التحصػيل

بشكل عاـن وهذ ال تيجة قد تبدو م طقية فػي ضػوء تطبيػس الخػرائط المفاهيميػةن ذلػؾ أف هػذ

اإلس ػػتراتيجية تس ػػمح لك ػػل طال ػػب أف يفك ػػر ويعم ػػل بطريقتػ ػ الخاص ػػة والمختمف ػػة ع ػػف الطمب ػػة
اآلخريف .ممػا يسػمح لكػل طالػب أف يطػور أفكػار ن ويعبػر ع تػا بيسػموب ن وهػذا يسػاعد الطمبػة
عمى التعمـ واختيار أ ما متعددة مف التفكير والحجج العقمية واستخدامتا.

ويمكػػف تفسػػير تفػػوؽ طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى طمبػػة المجموعػػة الضػػابطة فػػي

التحصيل في هذ الدراسة لعدة أسباب ذكر م تا:

كاف ه اؾ تسمسل م طقي في عرض المفػاهيـ الػواردةن وذلػؾ مػف خػالؿ استخالصػتا

م ػػف الفقػ ػرات الػ ػواردة ف ػػي الكت ػػاب المدرس ػػين واع ػػادة ترتيبت ػػا ف ػػي خػ ػرائط مفاهيمي ػػةن والم اقش ػػة

إلحػداث ربػط بي تػا بجمػل رابطػةن فربمػا أف هػذا أدػ إلػى وضػوح المفػاهيـ والتػرابط بي تػان ممػا
جعمتا ذات مع ػىن وهػذا سػتل عمػى طمبػة المجموعػة التجريبيػة اسػترجاع هػذ المعمومػات ع ػد
أدائتـ عمى ا ختبارن أكثر مما كاف لطمبة المجموعة الضابطة.

ويمكػػف أف يفسػػر الباحػػث ذلػػؾ التفػػوؽ لمفػػرص الت ػي توفرهػػا الخ ػرائط المفاهيميػػة مػػف

تحديد المفاهيـن وفتمتان واعادة ترتيبتا وصػياغتتان واسػتخداـ الطمبػة لمػا لػديتـ مػف معمومػات
ذات عالقػػة بتػػذ المفػػاهيـن وطػػرح أسػػئمة حػػوؿ ال قػػا التػػي

يسػػتطيعوف فتمتػػا فػػي عالقػػة

المفػ ػػاهيـن ومػ ػػف ثػ ػػـ جمػ ػػع المعمومػ ػػات ذات العالقػ ػػة بػ ػػالمفتوـن وتحميمت ػ ػا وتص ػ ػ يفتا وترتيبتػ ػػا
وفحصتا في ضػوء األدلػة والحجػج التػي تؤيػدها .وقػد توصػمت محمػود(٘ )ٜٜٔإلػى أف القػدرة
عمى فتـ المفاهيـ أكثر مف عممية لجمع المعمومات والقواعد .إ تا تطوير إلسػتراتيجية إدراكيػة

مر ة تساعد عمى تحميل المواقف غير المتوقعة وتعطي حال ذا مع ى.

وتتفػس هػػذ ال تيجػػة مػػع تػائج د ارسػػة (Novak and Gowin ( 1989ن التػػي

أشارت إلى أف فتـ الطمبة يزداد ع دما ي غمسوف في التعمـ بالخرائط المفاهيميةن ممػا سػاعدهـ

كي يتعمموا أكثر عف الموضوعن وجعمتػـ يشػعروف بمتعػة القػدوـ إلػى الصػفن وزاد مػف قػدرتتـ
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عمى استخداـ المصادرن واكمػاؿ الواجبػات فػي موعػدها المحػددن ووفػر لتػـ فرصػا كػي يتمك ػوا
مف ربط معموماتتـ السابقة مع الحاليةن ووفر لتـ أ شطة تتحدػ تفكيرهـ .وهذا بػدور ن ا عكػس
إيجابيػ ػػا عمػ ػػى تفكيػ ػػرهـ فػ ػػي قواعػ ػػد المغػ ػػة العربيػ ػػة .وكػ ػػذلؾ مػ ػػف خػ ػػالؿ اسػ ػػتخداـ المخططػ ػػات
المفاهيميػػةن صػػار بمقػػدور الطمبػػة التعامػػل مػػع المشػػكالت بيسػػر وسػػتولةن مػػف حيػػث تحديػػد

المعطيات والمطموبن وبالتالي التوصل إلى الحل.

وهذا يؤكد ما جاء بالخطو العريضة لم اهج قواعد المغة العربية (ٕٓٓٓ) مف أف

وجود الطمبة في م اخ صفي يشجع يكسبتـ المثابرة والعقوؿ الباحثة ويدعـ حل المشكالتن
وت مو مقدرتتـ عمى التفكيرن واستخداـ عمميات التفكير عالية المستوػ .وأف تعرض الطمبة

لخبرات عدة مت وعة مترابطة تشجعتـ عمى ت مية عادات عقمية رياضية متمةن وعمى

ا كتشاؼ والتخميف وتكسبتـ القدرة عمى حل المشكالت.

كمػػا أف اسػػتخداـ الطمبػػة الخػرائط المفاهيميػػة المت وعػػة التػػي تضػػم تتا المػػادة التعميميػػة

سػػاعدهـ عمػػى ت ظػػيـ ط ػريقتتـ فػػي التفكيػػرن ومك ػ تـ مػػف اسػػتيعاب المفػػاهيـ وفتمتػػان وتحديػػد
معطياتتا والمطموب م تا .وهذا ما أظترت تائج ا ختبار التحصػيمي مػف أف طمبػة المجموعػة

التجريبيػػة الػػذيف قػػدـ لتػػـ المحتػػوػ الد ارسػػي مػػف خػػالؿ الخػرائط المفاهيميػػةن قػػد اكتسػػبوا خبػرات
مت وعة مف خالؿ تعدد الخرائط التػي قػدمت لتػـ وت وعتػا .فقػد شػجعت المػادة التعميميػة الطمبػة

عم ػػى ا كتش ػػاؼ والم اقش ػػة والتخم ػػيفن ب ػػد م ػػف تق ػػديـ األفك ػػار ج ػػاهزة م ػػف قب ػػل المعم ػػـن مم ػػا
سػػاعدهـ عمػػى إظتػػار األداء الفعمػػي الػػذؼ يتفػػس مػػع قػػدراتتـن مػػف خػػالؿ تػػوفير فػػرص تعميميػػة
تت اسػػب مػػع إمكا ػػاتتـ .وهػػذا مػػا ا عكػػس بشػػكل إيجػػابي عمػػى طريقػػة تفكيػػر طمبػػة المجموعػػة
التجريبية في ا ختبار التحصيمي.
وتتفػػس هػػذ ال تيجػػة مػػع العديػػد مػػف تػػائج الد ارسػػات السػػابقة التػػي اهتمػػت بد ارسػػة أثػػر

اسػ ػػتخداـ الخ ػ ػرائط المفاهيميػ ػػة عمػ ػػى التحصػ ػػيل مثػ ػػل :ود ارسػ ػػة (الخميسػ ػػين ٗ)ٜٜٔن ود ارسػ ػػة

(عقروؽن )ٜٜٔٙن ودراسة (الدردورنٕٔٓٓ)

وتتف ػػس ت ػػائج ه ػػذ الد ارس ػػة م ػػع م ػػا ػػادػ بت ػػا الجػ ػراح ( ٕٕٓٓ) م ػػف أف الخػ ػرائط

المفاهيمية تزيد ما أمكف مف مشاركة الطمبة ال شطة فػي الػتعمـ حيػث يفحػص الطمبػة الخػرائطن

ويبحثوف في خمفيتتان ويحمموف اإلجابة المختمفةن ويتوصموف إلى ال تائج.
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أما فيما يتعمػس بجػ س الطمبػة (ذكػورن إ ػاث) فقػد أظتػرت تػائج الد ارسػة وجػود فػروؽ
ذات د لة إحصائية بيف متوسط عالمات الذكور واإل اث لصالح الذكورن ويعزو الباحػث هػذ

الفػػروؽ إلػػى أف اهتمػػاـ الػػذكور وا ضػػباطتـ داخػػل غرفػػة الصػػف كػػاف أكثػػر مػػف اإل ػػاثن وأف

تفاعػػل الػػذكور مػػع المعمػػـ كػػاف مالحظػػا بشػػكل أكبػػر مػػف اإل ػػاث .كمػػا يمكػػف عػػزو ذلػػؾ إلػػى
اختالؼ طبيعة الم اخ الصفي في مدارس الذكورن حيث تشػير بعػض الد ارسػات إلػى أف تقميػل

السموؾ التعميمي المباشر مف قبل المعمميف يكوف ل أثػر إيجػابي فػي ت ميػة وتطػوير التحصػيل
لدػ الطالب.
أم ػػا فيم ػػا يتعم ػػس بجػ ػ س الطمب ػػة (ذك ػػورن إ ػػاث) فق ػػد أظت ػػرت ت ػػائج الد ارس ػػة وج ػػود

تفاعل ما بيف اإلستراتيجية (الخرائط المفاهيميةن ا عتيادية) وج س الطمبة (ذكورن إ اث).

أظتػػرت ال تػػائج وجػػود تػػيثير واضػػح لمتفاعػػل بػػيف الج ػ س والطريقػػة عمػػى متوسػػط

تحصيل الطمبة في مػادة ال حػو ػ الحػاؿ والتمييػزن حيػث جػاء متوسػط أداء الطمبػة الػذيف تعممػوا
بالطريقػة التقميديػػة عمى ال حو اآلتي:الذكور (ٓٔ )ٖٙ.واإل اث (ٓٓ)ٗٓ.ن بي ما كػاف متوسػط
تحصػيل الطمبػة الػذيف تعممػوا بطريقػة خػرائط المفػاهيـ ػ التجريبيػة ػ عمػى ال حػو اآلتػي :الػذكور

(ٖٗ )ٗٙ.واإل اث (ٕ٘. )ٗٔ.

وجاءت تائج تحميل التبايف المشترؾ ( )ANCOVAمؤكدة عمػى وجػود فػروؽ ذات د لػة

إحصػػائية ع ػػد مسػػتوػ الد لػػة ( )ٓ.ٓ٘=αفػػي التحصػػيل تعػػزػ إلػػى التفاعػػل الحاصػػل بػػيف
طريقة التدريس والج س.

وتفسير ذلؾ يمكػف أف يعػزػ إلػى طبيعػة الػذكور فتحصػيمتـ أكبػر مػف اإل ػاث وبػذلؾ فتػـ

بحاجػػة إلػػى طريقػػة أكثػػر فاعميػػة وتت اسػػب مػػع حاجػػاتتـ وذات خصػػائص تختمػػف عػػف الطريقػػة
التقميديػػة ولعػػل إسػػتراتيجية مخططػػات المفػػاهيـ هػػي األفضػػل واأل سػػب وربمػػا تشػػكل األسػػموب

غير الحاصل فػي
البديل حيث لوحع ّ
أف مدػ التّغير في مستوػ الذكور كاف أكبر مف مدػ التّ ّ
تحصيل اإل اث األمر الذؼ يشير إلى مالئمة إستراتيجية خرائط المفاهيـ بشكل أكثر لمذكور.
كم ػػا يمك ػػف أف تع ػػزػ ه ػػذ ال تيج ػػة إل ػػى طبيع ػػة ال ػػذكور وق ػػدرتتـ عم ػػى التعام ػػل م ػػع

الخ ػرائط بشػػكل أفضػػلن وهػػذ ال تيجػػة تتفػػس مػػع د ارسػػة أحمػػد (ٕ٘ٓٓ)ن وعبػػد الج ػواد(ٕٗٓٓ)
وعطا

(ٕٔٓٓ).
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تىصياث الذراست
.1

ا هتمػ ػػاـ مػ ػػف جا ػ ػػب القػ ػػائميف عمػ ػػى تػ ػػيليف كتػ ػػب قواعػ ػػد المغػ ػػة العربيػ ػػة بػ ػػالخرائط

المفاهيميػػةن ومحاولػػة تقػػديـ مػػادة قواعػػد المغػػة العربيػػة مػػف خػػالؿ الخ ػرائط المفاهيميػػة
حتى تستحوذ عمى اهتماـ الطمبة وتتحدػ قدراتتـ..

.2

إجراء دراسات أخرػ مماثمة تت اوؿ متغيرات أخرػ غير تمؾ التػي أخػذت بتػا الد ارسػة
الحالية مثل :التفكير اإلبداعين التفكير ال اقدن حل المشكالت.

.3

إجراء دراسات أخرػ مماثمػة تت ػاوؿ موضػوعات أخػرػ فػي مػادة قواعػد المغػة العربيػةن
ومراحل تعميمية مختمفة غير تمؾ التي أجريت عميتا الدراسة.

املراجع العربيت

املراجع واملصادر

ٔ.القرآف الكريـ.

ٕ.إبراهيـن سفياف حامد عمين  ،ٜٔٛٛأثر التدريس باستخدام نماوذج أوزوبال ونماوذج دورة التعمايم
عمى التحصيل وفهام عممياات العمام واالتجاهاات نحاو العماوم البيولوجياة لادى طاالب دور المعمماين

والمعممات .أطروحة دكتو ار غير م شورةن جامعة ط طان مصر.

ٖ.أحمػدن حسػيف سػمطاف إبػراهيـن ٕ٘ٓٓن فعالياة اساتخدام المنظماات المتقدماة فاي تنمياة المفااهيم
النحويااة لطااالب المرحمااة الثانويااة فااي التحصاايل الدراسااي ،واالتجاااا نحااو دراسااة القواعااد النحويااة.

رسالة ماجستيرن غير م شورةن معتد الدراسات والبحوث التربويةن جامعة القاهرةن مصر.
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ٗ.البروا ين إبراهيـ بف سػعيدن ٕٕٓٓن أثر استخدام إستراتيجيتين في خ ار

المفاهيم عماى تحصايل

طااالب المرحمااة اإلعداديااة فااي الرياضاايات .رسػػالة ماجسػػتير غيػػر م شػػورةن جامعػػة السػػمطاف قػػابوسن

مسقطن سمط ة ُعماف.

٘.أب ػػو جب ػػرن  ،مس ػػمـن ٕٕٓٓن فعالياااة اساااتخدام خااا ار

المفااااهيم فاااي تحصااايل طمباااة الجامعاااة

اإلسااالمية بغاازة فااي مااادة الجراحااة والباطنااة والتمريضااية واتجاهاااتهم نحوهااا .رسػػالة ماجسػػتير غيػػر

م شورةن الجامعة اإلسالميةن غزةن فمسطيف.

.ٙالجػراحن رضػواف ٕٕٓٓ ،،ن أثاار اسااتخدام خ ا ار

المفاااهيم فااي تحصاايل طمبااة الصااف التاسااع

األساسااي لممفاااهيم فااي مقاارر العمااوم البيولوجيااة .رسػػالة ماجسػػتير غيػػر م شػػورةن جامعػػة اليرمػػوؾن

إربدن األردف.

.ٚالحراحشةن إبراهيـ " ،عمػي "ن ٖٕٓٓن تأثير استخدام إستراتيجية إتقان التعمم وفق نموذج بماوم
فااي تحصاايل طمبااة الصااف العاشاار األساسااي فااي مااادة قواعااد المغااة العربيااة .أطروحػػة دكتػػو ار غيػػر
م شورةن جامعة عماف العربية لمدراسات العميان عمافن األردف.

.ٛحسفن ث اء عبد الم عـنٖٕٓٓن أثر تدريس النحاو بخا ار

المفااهيم عماى تنمياة مهاا ارت اإلنتااج

المغوي واالتجاا نحو المادة لادى طاالب الصاف األول اإلعادادي .الجمعيػة المصػرية لمم ػاهج وطػرؽ

التدريسن مجمػة د ارسػات فػي الم ػاهج وطػرؽ التػدريسن العػدد ٛٙن كميػػة التربيػةن جامعػة عػيف شػمسن
القاهرةن مصر.
.ٜالخميسػػين متػػا عبػػد السػػالـن ٜٜٗٔن أثاار تاادريس مااادة العمااوم بخريطااة المفاااهيم عمااى كاال ماان
التحصايل والتفكيار الناقاااد لادى تالمياذ الصااف األول اإلعادادين رسػػالة ماجسػتير غيػر م شػورةن كميػػة

الب اتن عيف شمسن مصر.

ٓٔ.داود ن  ،ومجي ػػدن مت ػػدؼ ن ٜٜٔٔن أساساااايات فااااي ط ار ااااق التدرياااااس العامااااةن دار الحكم ػػة
لمطباعة وال شرن بغدادن العراؽ.

ٔٔ.الدردورن عػامر  ،احمػدن ٕٔٓٓن أثار اساتخدام الخا ار

المفاهيمياة فاي تنمياة التفكيار الناقاد

لدى الصاف السادس األساسي .رسالػة ماجستير غير م شورةن جامعة اليرموؾن إربدن األردف.
ٕٔ .أبػػو د خ ن ائمػػة سػػمماف عػػوض نٖٕٓٓ ن أثاار اسااتخدام إسااتراتيجية خ ا ار

الاادا رة الصااف

التاسع في الكيمياء وعموم األرض في المدارس الحكومية في قباطية .رسالة ماجستير غيػر م شػورة

ن جامعة ال جاح ن ابمس ن فمسطيف.
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ٖٔ.الػػدليمين طػ عمػػي حسػػيفن والػػدليمين كامػػل محمػػود جػػـن ٕٗٓٓ .أساااليب حديثااة فااي تاادريس

قواعد المغة العربية ،عماف :دار الشروؽ لم شر والتوزيع.

ٗٔ.الروسافن  ،أحمدن ٕٗٓٓن بناء برنامج تدريب لتطوير مستوى البنية المفاهيمية لدى معممي

المغة العربية واختبار فاعميتهن أطروحة دكتو ار غير م شػورةن جامعػة عمػاف العربيػة لمد ارسػات العميػان

عمافن األردف.

٘ٔ.الزيافن ماجد ،ن ٕٓٓٓن اثر أسموب حل المشكالت عمى التحصايل الدراساي فاي ماادة النحاو
لاادى طمبااة الصااف الحااادي عشاار فااي محافظااة عشاارة .رسػػالة ماجسػػتير غيػػر م شػػورةن كميػػة التربيػػةن
جامعة األزهرن غزة.

.ٔٙسػػعيدن صػػباح جبػػرن ٕٕٓٓن أثاار اسااتخدام نم ا الماانظم المتقاادم والتفكياار االسااتنتاجي عمااى
التحصيل في قواعد المغة العربية ،مقارنة بالطريقة التقميدية لدى طمبة الصف التاسع فاي مادارس

قصبة المفرق .رسالة ماجستير غير م شور ن جامعة آؿ البيتن المفرؽن األردف.
.ٔٚالسػػيدن يسػػرػ مصػػطفىن ٖٕٓٓن فعاليااة إسااتراتيجية بناااء خ ا ار

العموم .مجمة كمية التربية .أبو ظبي :جامعة اإلمارات.

المفاااهيم تعاوني ااً فااي تعماايم

 .ٔٛصالح  ,زي عود نٕٔٓٓن اثر استخدام البرنامج المتعدد الوسا

فاي التحصايل الفاوري و

المؤجاال لطمبااة الصااف التاسااع األساسااي فااي قواعااد المغااة العربياااة ,رسػػالة ماجسػػتير غيػػر م شػػورة ,

الجامعة األرد ية,عماف األردف .

.ٜٔعبػػد الجػوادن إيػػاد خميػػلن ٕٗٓٓن أثاار اس اتخدام مخططااات المفاااهيم عمااى التحصاايل فااي النحااو
والميول نحوا لدى طالبات الصف الحادي عشر بغازة .أطروحػة دكتػو ار ن غيػر م شػورةن كميػة الب ػاتن
جامعة عيف شمسن القاهرةن مصر.
ٕٓ.عطػا

ن عبػد الحميػد زهػػرؼ سػعدٕٓٓٓ ،ن فعالياة اسااتخدام إساتراتيجية خا ار

المفااهيم فااي

تدريس البالةغة عمى التحصيل المعرفي لطالب الصف األول الثانوي وتنمية اتجاهااتهم نحاو الماادة
 ،المااااؤتمر العممااااي الثالااااث عشاااار  ،مفاااااهيم التعماااايم والثااااورة المعرفيااااة والتكنولوجيااااا المعاصاااارة

ٕٗػٕ٘يوليؤٕٓٓن دار الطباعة جامع ػػة عيف شمس ن مصر نالمجمد (ٕ).
ٕٔ.عقػػروؽن فػػاتف خميػػلن ٜٜٔٙن أثار اسااتخدام طريقااة خا ار

المفاااهيم فااي تحصاايل طمبااة الصااف

الثامن األساسي لابعض المفااهيم المتعمقاة بالصاوت واالحتفاا بهاا .رسػالة ماجسػتير غيػر م شػػورةن

جامعة اليرموؾن إربدن األردف.

ٕٕ.عػػوضن حسػػف عبػػد التػػادؼن ٕٗٓٓن أثاار التاادريس بأسااموب التقااويم التشخيصااي فااي تحصاايل
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طمبااة الصااف العاش ار األساسااي فااي قواعااد المغااة العربيااة .رسػػالة الماجسػػتير غيػػر م شػػورةن الجامعػػة
األرد يةن عمافن األردف.

ٖٕ.عوضن فايزة السيد ،ن ٕٕٓٓن تدريس القواعد النحوية باالفريق وتاأثيرا فاي تنمياة التحصايل

واألداء المغوي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية .المؤتمر العممي السابع كمية التدريبن جودة التعمـ فػي
المدرسة العصريةن جامعة ط طا.

ٕٗ.قدورة ,متتدؼ عبد التػادؼ عمػي نٕٕٓٓن دراساة أثار ثاالث شاكميات تادريس فاي تحصايل طمباة
الصف التاسع األساسي لمادة قواعد المغة العربياة في مديناة عمان .رسالة ماجستير غير م شورة ,

جامعػ ػػة اليرمػ ػػوؾ  ,اربػ ػػد  ,األردف ٕ٘.محمػ ػ ػودن رغػ ػػد إدريػ ػػسن ٜٜ٘ٔن أثااااار اساااااتخدام الخريطاااااة
المفاهيمياة فااي ماادة العمااوم العامااة عماى التحصاايل العمماي واكتساااب العمميااات العممياة لاادى طمباااة

الصف السادس األساسي .رسالة ماجستير غير م شورةن جامعة اليرموؾن اربدن األردف.

.ٕٙالم صػػورن زهيػػر وآخػػروفن ٕ٘ٓٓن القواعااد والتطبيقااات المغويااة لمصااف العاشاارن عمػػاف :إدارة
الم اهج والكتبن و ازرة التربية التعميـ.

 .ٕٚالموسىن تػاد و عػوادن  ،ومحمػودن حسػ ي و الفػالحن عبػد الحمي ػد و الشػعبي وفيػسن ٜٜٔٛن
قواعد المغة العربية لمصف التاسع ،المديرية العامة لمم اهجن و ازرة التربيػ ػة والتعميـن عمافن األردف.
.ٕٛالموسػػىن تػػاد و حسػ ي و محمػػودن عباب ػػةن جعفػػر و الفػػالحن عبدالحميػػد

ودويك ػ ػػاتنعاطفن

ٕٓٓٓن قواعاااد المغاااة العربياااة لمصاااف العاشااار األساساااين و ازرة التربي ػػة والتعم ػػيـن المديري ػػة العام ػػة
لمم اهجن مكتبة الشباب ومطبعتتان عمافن األردف.

.ٕٜب ي ياسيفن موفس  ،عػوادٕٕٓٓ ،ن خريطة المفااهيم فاي التحصايل وتنمياة التفكيار اإلباداعي
لدى طمبة الصف العاشر األساسي فاي مبحاث الجغرافياا فاي األردن .رسػالة ماجسػتير غيػر م شػورةن

جامعة اليرموؾن إربدن األردف.
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)1(هلحق

بسن اهلل الرمحن الرحين
اختبار تحصيمي

في مادة قواعد المغة العربية لمصف العاشر األساسي
عزيزؼ الطالبنن
وبركات

السالـ عميكـ ورحمة

يتدؼ هذا ا ختبار إلى قياس التحصيل في مادة قواعد المغة العربية في موضوعي
. والحال) لطالب الصف العاشر األساسي،(التمييز
:ويتكوف ا ختبار مف

ولكل سؤاؿ أربعة بدائل لإلجابةن واحد م تا
ّ  أربعيف سؤا مف وع ا ختيار مف متعددن:القسم األول
) تحت رمز اإلجابة الصحيحة فيX(  والمطموب قراءة كل سؤاؿ ب معافن ثـ وضع إشارة.صحيح
:موذج اإلجابة المرفسن واليؾ المثاؿ اآلتي
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أ.د .أمين بدر عمي الكخن

د .عطية إسماعيل دمحم ابو الشيخ

ػ الحكـ اإلعرابي لتمييز العدد مف (ٖ )ٜ-هو:

أ .ال صب ويكوف مفردا.

جػ .الجر ويكوف جمعا.

الرقـ

أ

ب .ال صب ويكوف جمعا.

د .الجر ويكوف مفردا.

ب

ج
Х

د

القسم الثاني :ويتكوف مف ستة أسئمة تتفرع إلى (ٕٓ) فقرة مت وعة يجيب عميتا الطالب عمى فس

ورقة األسئمة.
مالحظات:

ٔ.غرض ا ختبار البحث العممي فقط.
ٕ.الرجاء اإلجابة عف كل ب ود ا ختبار بصدؽ وجدية.
ٖ.يرجى تعبئة البيا ات اآلتية:

اسم الطالبا...............................................................:

الصف والشعبة...........................................................:

الباحث
ٓٗ :عالمة

القسم األول :االختبار الموضوعي.
فقرات االختبار الّتحصيمي
ّ
ٔ .الجممة الّتي تتضمن مثاالً لمّتمييز،هي:
ِ
فل ُم ْس ِرَعا.
لبست اْلفتاةُ قميصا.
أ.
عاد ال ّ
بَ .
ط ُ
ِ
ثوب حر ٍ
فتاة ثوبا حري ار.
ير.
د .لبست اْل ُ
جَ .
اجر َ
باع التّ ُ

ِ
الحضور شجاعةً ".هو:
أكثر
ٕ .المميز في الجممة ٌ
"زيد ُ
ِ
الخبر.
بْ ِ .سَب ُة المبتدأ إلى
أ .ز ٌيد.
ِ
ِ
الحضور.
د.
الخبر إلى المبتدأ.
ج .سب ُة
ٖ .الجممة الّتي ال تتضمن مثاالً لمتمييز ،هي:
ب .معي عشرو َف قمما.
أ .هلل درُ صديقا !
ِ
الطفل تفاحة.
أكل
اء زوا ار.
ُ
دَ .
ج .امتألت اْلبتر ُ
ٗ .العبارة الخطأ من العبارات اآلتية ،هي:
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أ.د .أمين بدر عمي الكخن

د .عطية إسماعيل دمحم ابو الشيخ

أ .تمييز العقود (ٕٓ )ٜٓ-ييتي مفردا م صوبا.
ب .تمييز األعداد ( ٖ ػ ٓٔ ) يعرب تميي از م صوبا.
ج .تمييز األعداد (ٔٔ )ٜٔ-ييتي مفردا م صوبا.

د .تمييز مئة وألف ومضاعفاتتما ييتي مفردا م صوبا.
اشتريت صاعاً عدساً ،كممة (عدساً) تمييز يزيل اإلبهام عن مقدار من:
٘.
ُ
د .العدد.
أ .المساحة .ب .الكيل .ج .المقياس.
"شربت كأساً من ِ
المبن".
.ٙ
ُ
ب .تمييز .ج .اسـ مجرور .د .مضاؼ إلي .
أ .حاؿ.
إعراب كممة " المبنِ " هو:

 .ٚتمييز شبه المقدار واقع في جممة:

يت ذراعا قماشا.
أحسف م ي ُخُمقا.
محمد
أ.
ٌ
ب .اشتر ُ
ُ
السماء قدر ر ٍ
ِ
ِ
احة
َح َد َع َش َر َك ْوَك َباً" يوسف .ٗ:د .ما في
َ
قاؿ تعالى":إ ي َأرَْي ُت أ َ
جَ .
سحابا.
 .ٛتمييز النسبة واقع في جممة:
أكثر م َؾ تحمال.
أ.
عمي ُ
ّ
يت رطال زيتا.
ج .اشتر ُ

ب .ع دؼ عشرو َف رواية.
بت كوبا لب ا باردا.
د .شر ُ

ماء" .تمييز النسبة في هذا الجممة منقول عن:
فاض
َ " .ٜ
اإلناء ً
ُ
د .فاعل.
ج .مبتدأ.
ب .مفعوؿ ب .
أ .ائب فاعل.
بناء " في الجممة:
ٓٔ" .ما
بناء!" ،تعرب كممة " ً
اء ً
أجمل البتر َ
َ
أ .تمييز م صوب وعالمة صب ت ويف الفتح.
ب .مفعوؿ ب م صوب وعالمة صب ت ويف الفتح.
ج .حاؿ م صوبة وعالمة صبتا ت ويف الفتح.

د .مفعوؿ مطمس م صوب وعالمة صب ت ويف الفتح.
يعرف الّتمييز بأّنه اسم:
ٔٔ.
ّ
أ .كرة مشتس يوضح إبتاـ اسـ سابس أو سبة مبتمة.
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ب .معرفة جامد يوضح إبتاـ اسـ سابس أو سبة مبتمة.
ج .معرفة فضمة يوضح إبتاـ اسـ سابس أو سبة مبتمة.
د .كرة جامد يوضح إبتاـ اسـ سابس أو سبة مبتمة.
ِ
الغموض عن:
يزيل
ٕٔ.
َ
ُ
تمييز الّنسبة هو الذي ُ
بٍ .
أٍ .
كممة وييتي جممة .
كممة وييتي مفردا.
ٍ
ٍ
جممة وييتي جممة.
د.
جممة وييتي مفردا.
ج.
الحال في إحدى الجمل اآلتية مشتقةُ:
ٖٔ.
ُ
ب .قاؿ تعالى":إنا أَْن َزْلناا قرءاناً عربياً"
أ .ا طمس المتسابس ستما.
يوسفٕ:
أحب المرء صادقا.
ج.بعتؾ البضاع َة يدا بيد.
دّ .
ِ
ٗٔ .كممة واسع ًة في جممة " أُُ ِ
بالحديقة الخضراء واسعةً  ".حال وصاحب
الز ُر
عج َب ّا
ُ
الحال هو:
ائر.
أّ .
الز ُ

ِ
الحديقة
ب.

ُعجب.
ج .أ َ

د .الخضراء.

ِ
ِ
ال ،جامدة:
اآلتية :هذا
الجممة
الحال في
٘ٔ.
طعام َك َع َس ً
ُ
ُ
ٍ
أ .دلت عمى ٍ
مفاعمة.
ب .دلت عمى
طور في تفضيل.
د .جاءت أصال لصاحبتا.

ج .جاءت وعا لصاحبتا.
ِ
العربي ِة:
المغة
الحال ال تأتي في
.ٔٙ
ّ
ُ
د .مفردة.
ج .حرفا.
ب .شب جممة.
أ .جممة.
ِ
ِ
مقاع ِدنا باعتدال ،هو:
نجمس في
الحال في جممة:
ع
 .ٔٚنو ُ
ُ
ٍ
جممة .ب .جمم ٌة فعمتا مضارع ج .جمم ٌة اسمي ٌة .د .جمم ٌة فعمي ٌة فعمتا
أ .شب ُ
ماض.

 .ٔٛكممة "فرحاً" في جممة " َل ِقْي ُت فاطم َة َف ِر َحاً ضاحك ًة " ،حال وصاحب الحال هو:
الضمير المتصل بالفعل.
أ .فاطم َة.
ب .التاء ّ
ِ
يت.
ج .ضاحكة.
دَ .لق ُ
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ِ
المدينة يستبشرون" الحجر ( )ٙٚهي:
أهل
.ٜٔالحال في اآلية":
وجاء ُ
َ
ب .جممة اسمية.
أ .مفردة
ج .شب جممة.

د .جممة فعمية.

تتضمن حاالً من اآلتية ،هي:
ٕٓ .الجمم ُة الّتي ال
ُ
األميف واثقيف ِ
ِ
ِ
اس عمى التّ ِ
الحار ليال.
عاـ
اجر
بذمت ِ  .ب .تيكموا ال ّ
َ
َ
أُ .يقب ُل الّ ُ
ط َ
العماؿ إلى المص ِع
يذهب
ج.
بالد الشا ِـ فاتحيف.
دخل المسمموف َ
ُ
ُ
جَ .
شيطيف
ٕٔ.

األصل في صاحب الحال أن يكون معرفة ،وقد يأتي نكرة إالّ إذا كانت:
أ .ال كرة مخصصة باإلضافة أو الوصف.

ب .الحاؿ جممة مقرو ة بواو الحاؿ.
ج .الحاؿ جممة غير مقرو ة بواو الحاؿ.

د .ال كرة مسبوقة ب في أو شب في.

السماء واألرض وما بي تما
ٕٕ .إعراب كممة " العبين " في اآلية الكريمة" :وما خمق ا ّ
عبيف" (األ بياء )ٔٙهو:
أ .مفعوؿ ب ثاف.

ج.مفعوؿ مطمس.
ٖٕ.

ب.حاؿ م صوبة.
د .تمييز.

الموضع الذي ال تكون فيه واو الحال واجبة هو أن تكون جممة الحال:
أ .جممة اسمية مجردة مف ضمير رابط.

صاحبتا.

ج .مضارعة مف دوف رابط.

ٕٗ.

ج .مكاف حدوث الفعل.
ٕ٘.

د .ماضية مف دوف رابط.

من أبرز سمات الحال أنها تبين:
أ.سبب حدوث الفعل.

ب .مصدرة بضمير

ب .زماف حدوث الفعل.
د .هيئة صاحبتا.

الرواية صفحةً صفحةً  ".جامدة:
الحال في الجممة اآلتية " :قرأت ّ
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ب .دلت عمى عدد.
د .دلت عمى ترتيب.

ج .جاءت موصوفة.
.ٕٙ

يركض" في محل:
الجممة
الفعمية في "شاهدت رجالً
ُ
ّ
أ .رفع صفة .ب .صب صفة.

.ٕٚ

بات" في اآلية " :فا فروا ثباتٍ أو ا فروا جميعا " النساء (ٔ)ٚ
إعراب كممة " ُث ٍ

ج .صب حاؿ.

د .صب مفعوؿ ب .

أ .حاؿ م صوبة وعالمة صبتا ت ويف الكسر.
ب .مفعوؿ ب وعالمة صب ت ويف الكسر.

ج .حاؿ م صوبة وعالمة صبتا الفتح المقدر.
د .تمييز م صوب وعالمة صب ت ويف الكسر.
ِ
القمر".
عدت إلى
البيت ْ
 .ٕٛنوع الحال في الجممةُ " :
ةغاب ُ
وقد َ
ب .جممة اسمية.
أ.مفردة.
د .شب جممة.
ج .جممة فعمية.
ِ
المعركة َو ُه ْم ُمْن َت ِصرون ".جممة اسمية في
الجنود من
"عاد
ُ
.ٕٜإعراب ما خ تحته فيَ :
محل نصب:
أ .تمييز.

ب .حاؿ.

ج .عت.

د.مفعوؿ ب .

األشجار شجرًة شجرًة".
ٖٓ .إعراب كممة (شجرة) األولى في جممة":قّم ْم ُت
َ
ب .بدؿ م صوب.
أ .حاؿ م صوبة.
ج .مفعوؿ ب ثاف م صوب.

د .تمييز م صوب.

احد منسجمين".
فريق و ٍ
"يعمل المعممون في
ٖٔ .إعراب ما ُخ َّ تحته في:
ٍ
ُ
ب .مضاؼ إلي مجرور.
أ .حاؿ م صوبة.
ج .تمييز م صوب.

د .مفعوؿ ب م صوب.

ٕٖ .الجممة التي تتضمن حاالً مما يمي ،هي:
ِ
ضاحكا.
ببت صديقي
البرد أمس شديدا
كاف ُ
ب .أح ُ
أَ .
ِ
المدرسة طمبا لمعم ِـ
أذهب إلى
د.
سعيد قو سديدا.
قاؿ ٌ
ُ
جَ .
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ٖٖ.

د .عطية إسماعيل دمحم ابو الشيخ

يعرب صاحب الحال:
أ .حسب موقع في الجممة.

ب .م صوبا دائما.

ج مجرو ار دائما.
ٖٗ.

أ.د .أمين بدر عمي الكخن

د .مرفوعا دائما.

الجممة التي تعرب فيها الواو واواً لمحال من الجمل اآلتية ،هي:

ِ
الفجر.
ع
عاد
سعيد.
محمٌد و ٌ
بَ .
أَ .
المسافر وطمو َ
ُ
عاد ّ
ِ
ضاح ٌؾ.
فل وهو
الرجل :و ِ ألخمصف في عممي.
عاد ال ّ
دَ .
قاؿ ّ
ط ُ
جَ .
المعمم مبتسم ًا ".بالحال الجممة االسمية في
"دخل
ٖ٘ .تؤول الحال المفردة في جممة
َ
ُ
جممة:
ابتسـ.
وقد
دخل
المعمـ ْ
بَ .
َ
ُ
يبتسـ.
المعمـ وهو
دخل
دَ .
ُ
ُ

يبتسـ.
المعمـ
أ.دخل
َ
ُ
ُ
المعمـ في ابتساـٍ.
دخل
جَ .
ُ

األرض قمحاً ".
 .ٖٙتعرب الكممة التي خ ّ تحتها في الجممة" :بذرنا
َ
ب .حاؿ م صوبة.
أ .تمييز م صوب.
ج .مفعوؿ مطمس.

.ٖٚ

د .مفعوؿ ألجم .

الحال شبه الجممة واقع في جممة:

هادغ ال ِ
فس.
أقود السيارَة وأ ا
بُ .
ُ
ابتسـ.
المدير وقد
أقبل
ُ
دَ .
َ

جوـ معة.
أ.أر ُ
اقب ال َ
العصفور فو َؽ الشج ِرة.
ج.شاهدت
ُ
َ
.ٖٛالحال الواقعة في الجممة اآلتية" :رجع البطل وقد امتأل قمبه سرو اًر".

ب .جممة فعمية فعمتا مضارع.

أ .مفردة.

ٍ
ماض.
ج .جممة فعمية فعمتا

د .شب جممة.

ِ
الحوض".
السمك الممو َن سابحاً في
.ٖٜصاحب الحال في جممة" :شاهدت
َ
ب .الضمير المتصل التاء.
السمؾ.
أ.
َ
د .الممو َف.
ج.ضمير مستتر تقدير أ ا.
ٓٗ.

تعرب الكممة التي خ ّ تحتها في قول الشاعر:

ةغير أن الفتى يالقي المنايا

ب .جا ار ومجرو ار.
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كالحات وال يالقي الهوانا.
ٍ

أ.تمي از مفردا.
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ج .عتا م صوبا.

انتهت األسئلة

(ٕٓ عالمة )

السؤال األول :اجعل الحال المفردة جممة ،والحال الجممة مفردة فيما يأتيٗ ( :عالمات )
ّ
ٍ
....................................
ٔٗ .عادت العامالت متعبات.
ٕٗ .جاء ال اجح وهو مبتسـ.

....................................

ٖٗ .يسر ي الموظف وهو يؤدؼ واجب .................................... .

ٗٗ .أقبل الم تصروف مرفوعي الرؤوس.................................... .
السؤال الثاني :أعرب ما تحته خ فيما يأتي ٘( :عالمات)

األرض عيو ا "القمرٕٔ:
أ .قاؿ تعالى":وفجر ا
َ
٘ٗ.عيو ا.........................................................:
مثل السيف فردا
ب .ذهب الذيف أحبتـ
وبقيت َ
.مثل.................................................... .......:
َ ٗٙ
.ٗٚفردا...........................................................:
ج.اشتريت دو ما أرضا.

 .ٗٛأرضا.......................................................:
د..قاؿ

تعالى":أنا أكثر منك ماالً" الكتفٖٗ:

 .ٜٗما ..............................................................:
السؤال الثالث :هات ثالثة أمثمة متنوعة لمحال ،وثالثة أمثمة متنوعة لمتمييز٘( :عالمات)
أمثمة الحال:

ٓ٘.حاؿ مفردة..............................................:
ٔ٘.حاؿ جممة...............................................:
ٕ٘.حاؿ شب جممة...........................................:
أمثمة التمييز:
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ٖ٘ .تمييز العدد...............................................:
ٗ٘ .تمييز سبة...............................................:
السؤال الرابع :ضع خطاً تحت المميز وخطين تحت الّتمييز في الجمل اآلتية( ::عالمة)
ِ
عشر كتابا.
٘٘ .كا ْت مكافيةُ
الفائز خمس َة َ
السؤال الخامسٖ( :عالمات )
قالوا (:الجمل بعد النكر ِ
ِ
المعارف أحوال ).
وبعد
ات
ٌ
صفات َ
ُ َ
الصفة في الجمل اآلتية:
ميز الحال من ّ

()...................

أيت ولدا يبكي.
 .٘ٙر ُ
ِ
العطش.
ييكل الثّرػ مف
عاد
َ .٘ٚ
ُ
الكمب ُ

()...................
()...................

قابمت طالبا أخال ُق ُ متذب ٌة.
.٘ٛ
ُ
السؤال السادس :ضع عالمة (  ) /أمام العبارة الصحيحة
وعالمة ( )Xأمام العبارة الخطأ فيما يمي ( :عالمتان)

)

 .ٜ٘الحاؿ تتقدـ وجوبا إذا كا ت مف ألفاظ الصدارة( .

)

ٓ .ٙصاحب الحاؿ هو ا سـ الذؼ تبيف الحاؿ هيئت ( .
ا تتت األسئمة
نموذج اإلجابة

اسـ الطالب............................:

المدرسة ................................:الصف والشعبة(................:
الرقم

أ

ب

ج

د

الرقم

ٔ

ٕٔ

ٕ

ٕٕ

ٖ

ٖٕ

ٗ

ٕٗ

٘

ٕ٘

ٙ

ٕٙ
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