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في تحصيل تالمذة الصف الخامس االبتدائي  Mapping أثر خريطة المعلومات
 في مادة قواعد اللغة العربية

 م عبدالحسين أحمد الخفاجي            
 جامعة ديالى                    

 ملخص البحث
اللغةةة أم اسةةاالت ال بةةاأ بةةين أباةةا  اواسةةااية ق الالحةةا ل اكفةة  الحيةةا  ق ا ةةت 

حا ر اًا من أر ان اجادحا ابقاالها . االلغة العربيةة ليسة  بةدعًا بلغ ها ق ا عد   أمة  ع ز
ق االحةةالل لهةةكل اللغةةة الجميلةةة . مةةن كلةةف ق لهةةي لغةةة القةةران العةةرمم الجةةام  للمسةةلمين 

إن  احا حكل اللغة يح اج إلى  يسير لةي  عل مةل لاجةاد بعةص البةعابا  لةي كااعةدل ق 
امحةاال   يسةيرل كديمةة معةى علةى بةدالها أععةر مةن ع ةر  الهم ا عل ةم حةكل القااعةد ق 

كةةران .  ااعةةة  حةةكل المحةةةاال  مةةاخرًا بعةةةد  ةةياد ال عاالاجيةةةا الحديعةةة ا ا يفهةةةا لةةةي 
الاسةةةاالت ال عليميةةةة الم ااعةةةة ق لسةةةيما لةةةي درال كااعةةةد اللغةةةة العربيةةةة لةةةي المةةةدارل 

للاجةةا، ق االسةة مرار  الب دااليةةة محميةةة حةةكل المرحلةةة الدراسةةية بمةةا  رسةةخل مةةن   سةةيل
 لي  اط ال عل م العبير .

لةةةي  حبةةةيت  Mapping خرمطةةةة المعلامةةةا   عةةةر ل أعةةةر إلةةةى حةةةدل البحةةة 
ق ال حقيةةةد حةةةةدل   المةةةك  البةةةم الخةةةةامل الب ةةةداالي لةةةةي مةةةاد  كااعةةةةد اللغةةةة العربيةةةةة

 البح  اع  الباح  الفرعيا  اآل ية :
( بةةةةين م اسةةةة  5ق 50دللةةةةة إحبةةةةاالية عاةةةةد مسةةةة ا  دللةةةةة  ل ياجةةةةد لةةةةر  كا  .1

خرمطةةة المعلامةةةا  ب حبةةيت ال الميةةك الةةكين يدرسةةةان مةةاد  كااعةةد اللغةةةة العربيةةة 
Mapping  المجماعةةة العةةابطة  الميةةك ق ابةةين لماعةةاد جمةة  المةةك ر السةةالم

 الكين يدرسان ماد  القااعد بالطرمقة الع يادية .
م اسةةةة  ( بةةةةين 5ق 50دللةةةةة إحبةةةةاالية عاةةةةد مسةةةة ا  دللةةةةة  ل ياجةةةةد لةةةةر  كا  .2

اللةةاا ي يدرسةةن مةةاد  كااعةةد اللغةةة العربيةةة  المجماعةةة ال جرمبيةةة  حبةةيت  لميةةكا 
  لميةةكا ق ابةةين  لماعةةاد جمةة  المةةك ر السةةالم Mappingخرمطةةة المعلامةةا  ب

 اللاا ي يدرسن ماد  القااعد بالطرمقة الع يادية . المجماعة العابطة
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( بةةةين م اسةةة  5ق 50دللةةةة إحبةةةاالية عاةةةد مسةةة ا  دللةةةة  ل ياجةةةد لةةةر  كا 
الةةكين يدرسةةان مةةاد  كااعةةد  المجمةةاع ين ال جةةرمبي ين ا لميةةكا   الميةةك  حبةةيت

 .لماعاد جم  المك ر السالم  Mappingخرمطة المعلاما  باللغة العربية 
( بةةةين م اسةةة  5ق 50ل ياجةةةد لةةةر  كا دللةةةة إحبةةةاالية عاةةةد مسةةة ا  دللةةةة   .3

الةكين يدرسةان مةاد  كااعةد  المجمةاع ين ال جةرمبي ين ا لميةكا   الميةك  حبيت
 .لماعاد جم  المك ر السالم  Mappingخرمطة المعلاما  باللغة العربية 

اسةةة عمت الباحةةة  ال بةةةميم ال جرمبةةةي لعيا ةةةين مسةةة قل ين ق اباسةةة عماأ الخ بةةةار ال ةةةاالي 
  ابت الباح  إلى :

ة المعلامةةةةةا  خرمطةةةةةبإن عةةةةرص ماعةةةةةاعا  كااعةةةةةد اللغةةةةةة العربيةةةةة مبةةةةةحابًا  .1
Mapping عة لي ال عليم اال علم.محا من امساليب الم  

االا بةال د ق مال  ةا  يعيةر لةيهم عابةر فاعت ال المك  م  حكا امسلاب ؛ ماةل  .2
 ايسهت لهم كااعد اللغة العربية .

 : بال ابيا  اآل يةالباح   اأابى
املةةةةاان ق لعةةةةاًل عةةةةن  لةةةةي ال علةةةةيم Mappingاسةةةة عماأ خرمطةةةةة المعلامةةةةا   .1

اام ةة اأ االرسةةام االبةةار المحببةةة لل المةةك  لمةةا لهةةا مةةن أعةةر لةةي لهةةم كااعةةد 
 اللغة العربية ا رسيخها .

لةةةي الةةةدارا  ال ربايةةةة ال ةةةي  قيمهةةةا   Mappingخرمطةةةة المعلامةةةا  اسةةة عماأ  .2
 أكسام اوعداد اال درمب ال ابعة لمديرما  ال ربية .

 :   الباح  ااك ر،
 .سة الحالية لي مراحت دراسية أخر  للدرادراسة مماعلة إجرا   .1
 .اسة الحالية لي مااد دراسية أخر  دراسة مماعلة للدر إجرا   .2

Abstract  

Language is the most important means of communication 

without which there is no life. Every nation is proud of its 

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

Muslims and helps to preserve this language.  

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

are some difficulties in the rules of Arabic grammar and in 

understanding and learning these rules . There were many old 

attempts to simplify Arabic grammar during more than ten 

centuries.  These attempts vary recently because of the spread of 

the new technologies which are employed in the various 

teaching aids especially in Arabic grammar lessons in the 

primary schools because of the importance of this stage in 

setting the basis of success. 

 The research aimed at investigating the impact of 

information mapping on the achievement of the fifth class pupils 

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

researcher put the following hypotheses ; 

 

 

1. There is no statistically significant difference at the 0.05 

level in the achievement of the male-pupils who study 

masculine regular plural in Arabic grammar according to 

the information mapping method and the male-pupils of 

the control group who study the same subject according to 

the regular teaching method. 

2. There is no statistically significant difference at the 0.05 

level in the achievement of the female-pupils who study 
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masculine regular plural according to the information 

mapping method and the female-pupils of the control 

group who study the same subject according to the regular 

teaching method. 

3. There is no statistically significant difference at the 0.05 

level in the achievement of the male and female pupils of 

the two experimental groups who study masculine regular 

plural according to the information mapping method. 

The researcher has used the experimental design for two 

independent samples and by using the second test the researcher 

has arrived at the following conclusions: 

1. Presenting the subject of Arabic grammar accompanied 

with information mapping is one of the most interesting 

styles in teaching and learning. 

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

excitement and attention factors. It also simplifies 

understanding Arabic grammar.  

 

The researcher has recommended the following: 

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

and pictures preferred by pupils in teaching because they 

have a remarkable impact on understanding Arabic 

grammar. 
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2. using information mapping in the educational courses held 

by the preparing and training departments  in the general 

directorates of education.  

 

The researcher has suggested: 

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

2. conducting a similar study applied to other subjects.   

 الفبت اماأ

 مشكلة البحث
جالةةةة علةةةى الةةةر م مةةةن ق ا بةةةعبة العربيةةةة أن  كااعةةةد اللغةةةة  علةةةى ال ربيةةةان  ي فةةةد

 طار طراالد ال درمل اا باد حكل الطراالد أساليب ماطقية مااسبة لمدارف الم علمةين ق 
امةةةن لعةةةاًل عةةةن  ا يفهةةةا لل عالاجيةةةا الحديعةةةة لةةةي  يسةةةير لهةةةم ا عل ةةةم حةةةكل القااعةةةد . 

لسةةيما  المةةك  ا الم ةة ال  ال ةةي  ااجةةل ال المةةك  لةةي المةةدارل الب دااليةةة لةةي العةةرا  ق 
 امل الب داالي حي م  لة لهم ق اعب  ق اا  قان كااعد اللغة العربية . البم الخ

ام  لة احا العربية ابرلها م فرعة م ااعة ق ل اأ لراعها حا الجماد اعةدم 
كا درل الم  بةة   ةةارمم كسةةم مةةن اللغةةا  الحيةةة الااسةةعة  الفراسةةية اجةةد أن  ؛ اوبةةداد  اا 

ق ام اةة لالبةداد احةدلًا لل عامةت ؛ ااعاةي  احاحا  ان م طارًا م غيةرًا بعيةدًا عةن الجمةاد
لةةي سةةرد القااعةةد مةةن  يةةر عرعةةها علةةى  ةةالم العةةرب  بةةالجماد ا بةةاد كةةدما  الاحةةامين

ا ةةةعرحم الخةةةالي مةةةن العةةةرار  ق اال ةةةزام أكةةةاالهم   اهةةةا ممةةةا يحةةةرم الج هةةةاد ليةةةل ق ال 
  (.  7مق ص1690يجاز ال عليد عليل ق ال إعالة كاعد  إليل  جااد

إن  مةةن ي  بةة  جةةكار حةةكا ال جةةال يجةةدل كةةديمًا لةةي ال ةةرا  اللغةةا  العربةةي   للقةةد 
ابت إلياا أن  خلم بن حيان امحمر الببر  رأ  أن  الاحامين كد اس عملاا ال طامةت 
ق ا عر  العلت ق اأ فلاا ما يح اج إليل الم عل م الم بل غ لي الاحا من المخ بر االطةر  

مةة لةي الاحةا( دعةا ليهةا إلةى العربية ق احكا ما دلعل  إلى أْن يال م رسالة أسةماحا  مقد 
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الك بار من أبااب الاحا امسااللل على ما يبةل  اللسةان لةي   ةاب إْن   ةب ق الةي 
 (.  12ةة  11السيد د. ق ص عر إْن أا د ق الي خطبة أا رسالة إْن أل ف     

المةةدرال الاحايةةة دعةة   مةةا إن   عةةر  الل راعةةا  اال ةة ايال  االخاللةةا  بةةين 
إلى      ليم الع ب لةي  سةهيت الاحةا ا ةكليت بةعابل ق  إك عم ةة   ةب  عيةر  ألفة  لةي 
حكا المجاأ ق    اب   سهيت الاحا( لبن مالف ق ا  ةاب لةي   فبةيت أح امةل( لبةن 

 (.14يعيش قا رحل لبن مالف    السيد د. ق ص 
لاحةةا لةةي  ةةت معاحةةدل ال ةةي يةةك ر إبةةراحيم مبةةطفى أا ةةل بعةةدما ا بةةت بدراسةةة ا

يةدر ل ليهةةا بمبةةر ق ا ةةان ا بةةاًل اعيقةةًا . رأ  عارعةةة ااحةةد  ق ل ي ةةاد يخةة ص بهةةا 
معهةةد دان معهةةد ق ال  م ةةاز بهةةا دراسةةة عةةن دراسةةة حةةي   ال بةةر م بةةالاحا ق االعةةجر 

كلةةةف مةةةن دا  الاحةةةا كةةةديمًا ق امجلةةةل بقااعةةةدل ق  اعةةةيد البةةةدر ب حبةةةيلل ؛ علةةةى أن  
هيت( ا  ال اعي ( ق ا ال قرمب( ق اابطا  الا م لحفل عةاابطل ق ا قييةد ُأل م  ال س

 ةةةااردل  ... القةةةد ُبةةةكأ لةةةي  هةةةامن الاحةةةا جهةةةاد مجيةةةد  ق اابةةةطاع  أبةةةاأ ال علةةةيم 
 مق ص  ب ةة د( . 1647ابطااعًا بارعًا ق لي ان كرمبًا ااعحًا    مبطفى

فةةةر  مةةةن  عل ةةةم العربيةةةة مةةةن طالباةةةا ق ال اسةةة عاي كطةةةرًا ق ا  بةةةد  الععةةةر  العةةةاعر 
اعلامهةةا ق اي ةة ان مةةن إسةةرال لةةي ال عقيةةد ااويغةةاأ ق اكلةةف من  الاحةةا ل يةةزاأ يعل ةةم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (                                                                                       16مق ص1606بامسةةلاب القةةديم  مةةا اعةةعل أربابةةل  حةة   ةة عير علةةم العةةالم  لرمحةةة
اأن   ت من يعااي من ال درمل لةي أياماةا يةر  أن  البةغار يافةران مةن درل كااعةد . 

   .(2د ق ص  اللغة العربية لما يجدان ليها من ال عدد االبعابة  ال ر ااي
أْن اسةةة أ طالبةةةًا جامعيةةةًا عةةةن اةةةاد  لمةةةة مةةةا بةةةرليًا أا احايةةةًا ُاعةةةطر أحيااةةةًا 

اةةا حةةكل القااعةةد يةةا أسةة اك  عل م   لير بةةف ق ابعةةد أْن ابحةة  معةةل القعةةية اللغايةةة يقةةاأ : 
ةةةة . المةةةةاكا  بخةةةةر  ؛ من   عل مهةةةةا  ةةةةان  عل مةةةةًا  ((ا اآلن لإا هةةةةا  بخةةةةر  لةةةةي الب دااليةةةةة أم 

ب كااعد لغ هم اأح امها احم لي سن الر ةد ق اعةن ببغااليًا . اعاداا أا ل إكا  عل م الطال
. لةةةةكا يةةةةر  ( 27مق ص1606لهةةةةم ق لإا هةةةةا كااعةةةةد اأح ةةةةام  بقةةةةى معهةةةةم زماةةةةًا  لرمحةةةةة

لسةيما لةي البةم الخةامل الب ةداالي ا م كااعد اللغة العربيةة ق الباح  أن   عليم ق ا عل  
 ( .1الملحد ركم   خرمطة المعلاما يم ن  يسيرل باس عماأ 
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 أهمية البحث
اللغة ق أية لغةة  عةد  الاعةا  الحعةار  الةك  ير سةم ليةل معةالم الف ةر ق ا  جسةد 

كا أرداةا أن افهةم اللغةة ليل مسميا  المحةي  الم ااعةة ق ا بةرز ليةل م ةاحر العقالةة ق ا  ا 
كا أرداةةا أن اةةدرل    ق االا ةةاج الف ةةر  ب  ةة الل الم ااعةةة لالااجةةب أن اةةدرل اللغةةة ق اا 

؛ من  اللغة اطن اواسان ق ااطةن اواسةان أن ادرل عملها لي المج م  اللغة لعلياا 
لغ ةةل ق لهةةي إاسةةااية عاايةةة ق أا حةةي اواسةةان افسةةل ؛ ما هةةا  ةةامن لاةةا إم اايةةة ال اجةةل 
الالمحةةةةداد لةةةةي العةةةةالم المحةةةةداد ق ا خلةةةةد عاةةةةد اع مالهةةةةا العلةةةةم ق بةةةةت  خلةةةةد الحيةةةةا  ق 

ايد لقةة  مةةن عالك ةةل بةةاآلخرمن بةةت حةةا  عةةللغةةة ق أا الم خلةةم ال عبيةةر ل يامسةةلاب ا
أيعةةةًا محةةةداد بالاسةةةبة لمسةةة ا   ف يةةةرل الماعةةةاعي ق امةةةن حاةةةا  ااةةة  اللغةةةة الطرمةةةد 

 (.  141مق ص2515اممعت لإلبالغ اللبيان الل عبير عن امل ار   اهر
يم ااا القةاأ بعةد كلةف إن  معجةز  اجةاد اللغةة علةى اجةل العةر  امرعةية ل  قةت 

  ہڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ   اامرص االعةةان عةةن معجةةز  السةةماا

لاللغة ليس  عابرًا من  .(10مق ص2512 ععمان22الرام/ چہ   ہ  ھ  ھ  ھ
ا هةا  ةت إعاابر الحعار  اال امية الب رمة على امبعد  الحيا يةة  الةة لحسةب ق بةت 

كبةت  أاااد الا اط اواسااي . إن  اممة الجرمااية اج مع  على  عراالها  جا ل ا ةيلر
 (.  191مق ص2515 اهرأن  ج م  على بسمارف ق امال عر 

ال ي فةةد الباحةة  مةة  مةةن يقةةاأ بةة ن  اللغةةة اسةةيلة لل عبيةةر لةةيل إل  ؛ من  حةةكا 
القةةةاأ  يجااةةةب البةةةااب ؛ امن  مةةةن أحةةةم ا ةةةاالم اللغةةةة أن  خلةةةد لةةةي افةةةل السةةةام  

عارا  ل رمة ااجدااية ق ي الد عاها السلاف ق لكلف   ااة   ةت دعةا   رمةي اس جابا  اا 
إلى حبر اللغة لي اطا  ال فاحم لحسب من الةدعاا  ال ةي ل  امةدحا طبيعةة اللغةا  

  الراكية.
ن لةم اسة اعبها ةةة مةن جمية  اممةم ق  لغةة أبةحاباا  اكد سةمعاا لغةا ك  عيةر ك ةةة اا 
ةقالب اأاةدلل االةزاف ق لمةا اجةداا ل ةي  مةن  العجم االرام االهاد اال رف اخةاارزم ابق

اللغا  اباَد العربية ق أعاةي الُفةَرج ال ةي لةي  لما هةا ق االفعةا  الةك  اجةدل بةين  حكل
حرالها ق االمسالة ال ي بين مخارجها ق االمعادلة ال ةي اةكاكها لةي أمعل هةا ق االمسةااا  
كا  ال  أن  عرل حقيقة حكا القاأ ق ابةحة حةكا الح ةم  ال ي ل  جحد لي أباي ها ؛ اا 
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رًا ق لالحل عرص ال لغا  ا حا  البسًا ا داخاًل ق ا رادلًا ا عا اًل ا عس  لك  حا بين أ د 
ةةةةا حةةةا أسةةةةلل حرالهةةةةا ق اأر  لف ةةةةًا ق اأخةةةةم  اسةةةةمًا ق  لةةةةى مةةةةا بعةةةةدحا مم  بةةةًا ق اا  ا عا 
يااةةًا ق اأحلةةى مخرجةةًا اأجلةةى ماهجةةًا اأعلةةى مةةدرجًا ق اأعةةدأ  األطةةم أازااةةًا ق اأحعةةر عق

ن  ازقأ إلى لغة بعةد لغةة ق عةم  ا هةي إلةى إلى أعدًل ق اأاع  لباًل ق اأب   اباًل 
العربيةةة ق لإا ةةف  ح ةةم بةة ن  المبةةدأ الةةةك  أ ةةراا إليةةل لةةي العةةااالص اام مةةاص ق سةةةر  

مق 1604كلةةةةياًل كلةةةةياًل ح ةةةةى اكةةةةم علةةةةى العربيةةةةة لةةةةي اولبةةةةا، ااويمةةةةاص  ال احيةةةةد 
 (.77ةة  77قص1ج

ابةةةة ال ةةةي الةةيل أدأ  علةةةى المسةةة ا  الحعةةةار  للعربيةةةة مةةةن الةةةر  املفةةةا  الخ
 جااز  الحاجا  الياميةة كلةف أن  جمهةر  مةن المبةطل  العلمةي كةد  ةالر لةي العربيةة 
ةةة ل ي ةة مت إل   كبةةت أععةةر مةةن ألةةم سةةاة ق إا اةةا اسةة طي  أن اجةةر د معجمةةًا لمعةةارل جم 
علةةةى ألفةةةا  العلةةةام المخ لفةةةة ق احةةةكا خيةةةر دليةةةت أن  لةةةي حةةةكل اللغةةةة طاكةةةة لل عبيةةةر عةةةن 

 (.  6مق ص 1677ا اعلامها الدكيقة  السامرااليالحعار  لي أدبها الاه
مةةا أحرااةةا البةةام أن اةةالي حةةكل اللغةةة الخالةةد  كبةةار  جهةةداا ق ااعيةةد لهةةا  عز حةةا 
د  ل عةةةان لغةةةة الجامعةةةة ب ةةةت  ام اا هةةةا المرماكةةةة ق ل عبةةةر عةةةن مجةةةال  الحيةةةا  الم عةةةد 
 لراعهةةةةةةةا ا ليا هةةةةةةةا ق لغةةةةةةةة الحةةةةةةةاار اال ةةةةةةةدرمل ق لغةةةةةةةة اوعةةةةةةةالم لةةةةةةةي  ةةةةةةة ى مجال ةةةةةةةل

 (.170مق ص 1670 دمحم
اممةةا ل  ةةف ليةةل أن  اللغةةة العربيةةة لةةي المرحلةةة الب دااليةةة ليسةة  مةةاد  دراسةةية 
لحسب ق العا ها باوعةالة إلةى كلةف سةبيت ال لميةك لمعرلةة المةااد الدراسةية امخةر  مةن 
 ةةارمم اجغراليةةة اعلةةام ا ربيةةة ... امةةن المالحةةل أن  حاةةاف عالكةةة مطةةرد  بةةين ال فةةا  

الدراسية ابين القدر  اللغاية لي أ لب امحيان ق إك بطرمد ال فا  لةي اللغةة  لي المااد
ي م ن ال لميك من لهم امل ار ق ااس يعابها ق امن ال عبير عن م احدا ل اخبرا ةل ب ةت 

 (.77 السيد د. ق ص سهالة اعفاية 
 إن  الغاية امساسية ال ي عاةي بهةا الةدرل الاحةا  حةي دراسةة ال راعيةب اللغايةة
ق لي سةةةاى لهةةةم معاايهةةةا ق الةةةم  عةةةن دراسةةةة مفةةةردا  اللغةةةة بمعةةةزأ عةةةن ااكعهةةةا اللغةةةا  
االاس  الك   س عمت ليل اال رال المحيطة بها ال ي يعد  المخاطب من أحةم أطرالهةا 

  اَيةإك بُ ق االمحةار امسةال لةي العمليةة اللغايةة ق لعاال المس قبت لكلف الا ص اللغا  
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علةةى أسةةال مراعا ةةل ق لجةةا   حةةكل امح ةةام م سةةااكة مةة  أ لةةب أح ةةام الاحةةا العربةةي 
ق أا الحالةةةةة الج ماعيةةةةة ال ةةةةي ي ةةةةان عليهةةةةا  معرلةةةةة السةةةةام  ق أا إدراعةةةةل ق أا عقال ةةةةل

  (.  110مق ص 2557 الخفاجي
اكد أبب  من المعةرال أن اسةاالت ال قايةة الحديعةة  عةين علةى الة علم السةليم ق 

ب  ت لةرد  بمةا ي ااسةب مة  كدرا ةل ال خبةية ا  ي  الفربة للم علم لي رر ال درمبا  
؛ ح ةةةى يةةة م ن مةةةن اع سةةةاب المهةةةار  دان أن يسةةةبب كلةةةف لةةةي إعاكةةةة المجماعةةةة عةةةن 
م ابعة  علمها ق الةكا لةإن  علةى الماةاحف أن  جعةت مةن حةكل الاسةاالت جةز ًا مةن العمليةة 

  ةةرطة ال عليميةةة ؛ ل عمةةت علةةى اسةة عماأ امسةةاليب ال قايةةة الحديعةةة لةةي  علةةم اللغةةة ق  
ال سةجيت االفيةةديا ابةةرامف الحاسةاب االمخ بةةرا  اللغايةةة اأجهةز  العةةرص   مبةةطفى ق 

 (.   09ص :  ق2515
إن  الطلبةةةة يفعةةةلان املةةةاان لةةةي الع ةةةب المدرسةةةية ق الةةةي بةةةفحا  الداسةةةيا   

المخ برمة ق أا لي  راال  ق أا  ةفالا  أداا  العةرص ق امةاد  اسة عماأ املةاان لةي 
يمية ق ساا  أعااة  م  ابةة أم مرسةامة أم م  ابةة امرسةامة معةًا إلةى إا اج المااد ال عل

ربةةةة  المةةةةدر ا  الحسةةةةية بمةةةةدلالل ها اا  هةةةةار العاابةةةةر امساسةةةةية الم ااةةةةة للماعةةةةاد 
عةةفا  البةبغة الجماليةةة عليةةل ق ممةا يزمةةد مةةن  ة عيرل لةةي عمليةةا   ا اعةي  أجزاالةةل ق اا 

 .(201ق ص2557يلةار  أعاا  اس عمالل لي ال عليم  الحال  امد ااوع
لمدارل العرا  كبت اوسالم ك ر جليت لي ال ارمم ل يغرب عن بةاأ الم ة دبين 
اأربةةةاب المطالعةةةة . لقةةةد  ااةةة  لةةةي عهةةةدحا رماعةةةًا  فةةةا، مةةةن أزحارحةةةا اسةةةما  العلةةةام 
ا ةةدرااًا عكبةةة ي ةةدلد مةةن مااحلهةةا زلأ المعةةارل ق لعل ةةم لةةي  رلهةةا مدرسةةان ألاعةةت 

... ا فااةةةا لخةةةرًا أن  أاأ ااابةةةغ عرلةةةاا بالفعةةةت االفعةةةيلة ادرل لةةةي سةةةاحا ها أسةةةا ك  
مدرسةةةةة ما مةةةةة كةةةةد بايةةةة  لةةةةي بالداةةةةا ق اأن أاأ   ابةةةةة ااعةةةةحة اجةةةةد  لةةةةي أكطاراةةةةا 

 (.6مق ص 2559 اسحد
أسةةال ال علةةيم لةةةي العةةرا   مةةا حةةةي لةةي جميةة  أكطةةةار المدرسةةة الب دااليةةةة  د   عةة

العةةالم ق إن  المدرسةةةة الب دااليةةةة حةةةكل حةةي ال ةةةي  قةةةام بةةةدار ال بةةاأ بةةةين أ لبيةةةة ألةةةراد 
المج مةةة  ق احةةةي ال ةةةي  ةةة م ن مةةةن أن  ةةةاعر علةةةى راحيةةةة املةةةراد ا ةةةاجيههم ق لاجةةةا، 

 ةةلها . لهةةي  مةةا  ال علةةيم العةةام ق أا ل ةةلل ي اكةةم علةةى اجةةا، المدرسةةة الب دااليةةة أا ل
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مق 1600 عليمةةًا مجاايةةًا لعةةت حةةد  عراكةةي بعةةد بلا ةةل السادسةةة مةةن عمةةرل  عبدالمجيةةد
امزداد عدد امطفاأ الكين يل حقان بالمدارل الب داالية زمةاد  مطةرد  بمعةد أ (. 46ص

 (.  04مق ص1690% ساايًا  دا راز 7% ق  0ي راا، بين 
ت ل ر  من أحم ل ةرا  حيا ةل ال عليميةة إن  المدرسة الب داالية  معت لي حيا  الطف

ق اربمةةةةا  ااةةةة  أحةةةةم حةةةةكل الف ةةةةرا   لهةةةةا . لهةةةةا يةةةةدخلها لةةةةي ل ةةةةر  مةةةةن العمةةةةر   ميةةةةز 
بخباالص من الاما العقلي االجسمي االافعالي . الي عا  حةكل الخبةاالص  ةزادل 
ةةد لةةل سةةبت المعرلةةة ق ا فةة   عقلةةل علةةى الةةا  مةةن الحيةةا  أاسةة  ق  باسةةاالت للةة عل م ق ا مه 

حةةةةااأ أن  جعةةةةت مةةةةن  ف يةةةةرل أععةةةةر خبةةةةابة امةةةةن جسةةةةمل أععةةةةر ااسةةةةجامًا ق امةةةةن ا 
اافعال ةةةةل أععةةةةر ا زااةةةةًا ق احةةةةي الف ةةةةر  ال ةةةةي  اعةةةة  ليهةةةةا اللباةةةةا  امالةةةةى عاةةةةد الطفةةةةت 

 (.  1مق ص1671 مجاار
 هدف البحث

لةةةي  حبةةةيت  Mapping أعةةةر خرمطةةةة المعلامةةةا  يهةةةدل البحةةة  إلةةةى معرلةةةة
 . لي ماد  كااعد اللغة العربية المك  البم الخامل الب داالي 

 فرضيات البحث
  ل حقيد حدل البح  اع  الباح  الفرعيا  البفرمة اآل ية : ة 

( بةةةين م اسةةة  5ق 50دللةةةة إحبةةةاالية عاةةةد مسةةة ا  دللةةةة  ل ياجةةةد لةةةر  كا  .1
خرمطةة المعلامةا  ب حبيت ال الميك الةكين يدرسةان مةاد  كااعةد اللغةة العربيةة 

Mapping  المجماعةة العةابطة  الميك ق ابين لماعاد جم  المك ر السالم
 الكين يدرسان ماد  القااعد بالطرمقة الع يادية .

( بةةةةين م اسةةةة  5ق 50دللةةةةة إحبةةةةاالية عاةةةةد مسةةةة ا  دللةةةةة  ل ياجةةةةد لةةةةر  كا  .0
اللةةاا ي يدرسةةن مةةاد  كااعةةد اللغةةة العربيةةة  المجماعةةة ال جرمبيةةة  حبةةيت  لميةةكا 

  لميةةكا ق ابةةين  لماعةةاد جمةة  المةةك ر السةةالم Mappingخرمطةةة المعلامةةا  ب
 اللاا ي يدرسن ماد  القااعد بالطرمقة الع يادية . المجماعة العابطة

( بةةةةين م اسةةةة  5ق 50دللةةةةة إحبةةةةاالية عاةةةةد مسةةةة ا  دللةةةةة  ل ياجةةةةد لةةةةر  كا  .6
الةةةكين يدرسةةةان مةةةاد  كااعةةةد  المجمةةةاع ين ال جةةةرمبي ين ا لميةةةكا   الميةةةك  حبةةةيت

 .لماعاد جم  المك ر السالم  Mappingخرمطة المعلاما  باللغة العربية 
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 حدود البحث
 ي حدد البح  الحالي بة : 

بعقابةةة ة كرمةةة الهامةةدر ليهمةةا البةةم الخةةامل  المةةدارل الب دااليةةة لةةي المةةك   .1
 الب داالي ي عان من  عب ين أا أععر .

 . 2517ة  2519العام الدراسي الفبت الدراسي اماأ من  .2
 . م2510من   اب كااعد اللغة العربية لساة  جم  المك ر السالمماعاد  .4

 تحديد المصطلحات
 األثر 

عةار أُ حةة ( :   امعةر بقيةة ال ةي  االجمة  اعةار ا 711أ . لغًة : عرلل ابن ما ار     
رسةةم ال ةةي   ق اخرجةة  لةةي إعةةرل الةةي أعةةرل أ  بعةةدل ق اامعةةر بال حرمةةف : مةةا بقةةي مةةن

اال ةةة عير إبقةةةا  امعةةةر لةةةي ال ةةةي  ق اأع ةةةر لةةةي ال ةةةي  :  ةةةرف ليةةةل أعةةةرًا   ابةةةن ما ةةةار ق 
 (. 0ق ص  4ق ج 2550

ب. ابةةةطالحًا : عالمةةةة أا رسةةةم م خلةةةم مةةةن  ةةةي  مةةةا يةةةاد  إلةةةى  غييةةةرا    اعمةةةة 
 ( .9ق ص :  2551ااخران ق 

غةة العربيةة ا ا يفةل لةي  . ال عرمم اوجراالةي : بقةا  مةا  علمةل ال المةك  مةن كااعةد الل
 الاطد الفبي  االع ابة البحيحة .

 خريطة المعلومات
أا  ة ت ي عةمن امل ةار الراليسةة للمةاد   اسيلة ل ا يم المح ا  ال عليمةي ا عليمةل ق . أ

 أبةةةةةةا رمةةةةةةاش  ال عليميةةةةةةة ق اامل ةةةةةةار العااايةةةةةةة ال ةةةةةةي  ةةةةةةدعم  عل ةةةةةةم امل ةةةةةةار الراليسةةةةةةة
 (.  97مق ص2556ااخران 

ال عرمم اوجراالي : اسيلة  عليمية يةا م ليهةا مح ةا  المةاد  ال عليمةي مةن امل ةار  . ب
 حقيةةةةةةد ال حبةةةةةةيت الم ميةةةةةةز لل المةةةةةةك  الةةةةةةكين يدرسةةةةةةان الراليسةةةةةةة االعااايةةةةةةة بهةةةةةةدل 

 .  الماعاعا  الاحاية بااسط ها
   التحصيل

أ . لغةةةة : حبةةةت : الحابةةةت مةةةن  ةةةت  ةةةي  : مةةةا بقةةةي اعبةةة  اكحةةةب مةةةا سةةةاال  ابةةةن 
 (. 295ق ص  9ق ج 2550ما ار ق 
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المعلامةةا  االمهةةارا  الم  سةةبة مةةن ا : عرلةة  ب عةةارمم  عيةةر  ماهةةا :  ب . ابةةطالح
مار  سةةةةةةةسةةةةةةةة ماعةةةةةةةاد ق أا احةةةةةةةد  دراسةةةةةةةية محةةةةةةةدد (  كبةةةةةةةت الم علمةةةةةةةين  ا يجةةةةةةةة لدرا

 ( .02ق ص2557االعديلي
 . ال عرمةةةةةم اوجراالةةةةةي : الةةةةةدرجا  ال ةةةةةي يحبةةةةةت عليهةةةةةا  المةةةةةك  البةةةةةم الخةةةةةامل 

 ي ماد  كااعد اللغة العربية .الب داالي ل
 الفبت العااي

 دراسات سابقة
ي عمن حكا الفبت عرعةًا لدراسةا  سةابقة كا  عالكةة بماعةاد البحة  ال ةي 

ماهجيةةة البحةة  ة امدا  ة د اولةةاد  ماهةةا لةةي جاااةةب  عيةةر   اطلةة  عليهةةا الباحةة  بقبةة
ا اةةااأ الباحةة   ( قاالمراجةة  ة  يفيةةة  فسةةير الا ةةاالف الاسةةاالت اوحبةةاالية ة المبةةادر

دراسا  سابقة  ااال  طراالد  درمل كااعةد اللغةة العربيةة ااع مةد علةى كسةم ماهةا علةى 
 الد  راط الا ر بعدد البفحا  .

 م (8991أواًل : دراسة التكريتي )
الرسةةةام  عماأرمةةة  حةةةكل الدراسةةةة  عةةةرل أعةةةر  ةةةدرمل كااعةةةد اللغةةةة العربيةةةة باسةةة  .1

 البيااية لي ال حبيت ااس بقا  المعلاما  ا جاب الخط  الاحا  .
أجرمة  حةكل الدراسةة لةي جمهارمةة العةرا  ة بغةداد ة العا ميةة ة مدرسةة ال ةرمم  .2

 الرعي الب داالية المخ لطة .
(  لميةكًا ا لميةكً  مةازعين علةى مجماعةة  جرمبيةة امجماعةة 75بلغ حجم العياةة   .4

 عابطة .
الباحعةةةةة بةةةةين ألةةةةراد المجمةةةةاع ين لةةةةي العمةةةةر الزماةةةةي ا حبةةةةيت الاالةةةةدين  الةةةة    .1

 االمعلاما  السابقة .
 اع مد  الباحعة الماهف ال جرمبي . .0
امعامةةت الر بةةاط الخ بةةار ال ةةاالي احعةةة الاسةةاالت اوحبةةاالية اآل يةةة  اسةة عمل  الب .9

 ( .بيرسن امرب   ا 
 ل .أعد  الباحعة اخ بارًا  حبيليًا ي ميز ببدكل اعبا  .7
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بعد  طبيد الخ بةار البعةد  اا عةاد  الخ بةار بعةد عالعةة أسةابي  مةن  ةارمم إجةرا   .7
 الخ بار البعد   فا  المجماعة ال جرمبية على المجماعة العابطة .

 م( 4002ثانيًا : دراسة العزاوي )
رمةة  حةةكل الدراسةةة  عةةرل أعةةر  لةةامن المفةةاحيم الاحايةةة لةةي  حبةةيت كااعةةد  .1

 فا  بل لد   الميك البم الخامل الب داالي.اللغة العربية االح 
أجرمة  حةكل الدراسةة لةي جمهارمةة العةرا  ة ديةالى ة جديةد  ال ة  ة مدرسةة  .2

 مابارمة ال   الب داالية للباين.
(  لميةةةكًا مةةةازعين علةةةى مجماعةةةة  جرمبيةةةة امجماعةةةة 79بلةةةغ حجةةةم العياةةةة   .4

 عابطة .
ا حبةةيت الاالةةدين   الةة  الباحةة  بةةين ألةةراد المجمةةاع ين لةةي العمةةر الزماةةي .1

 ادرجا  اللغة العربية لي العام السابد .
 اع مد الباح  الماهف ال جرمبي . .0
الخ بةةةةار ال ةةةةاالي امعامةةةةت باحةةةة  الاسةةةةاالت اوحبةةةةاالية اآل يةةةةة  اسةةةة عمت ال .9

 الر باط بيرسن امرب   ا  ( .
 أعد الباح  اخ بارًا  حبيليًا ي ميز ببدكل اعبا ل . .7
يت االح فةا  بةل  فةا  المجماعةة ال جرمبيةة بعد  طبيد الخ بار لي ال حب .7

 على المجماعة العابطة .
 م(4080ثالثًا : دراسة الخفاجي )

رمةة  حةةكل الدراسةةة  عةةرل أعةةر الجةةدااأ االلاحةةا  الملااةةة لةةي  حبةةيت  الميةةك  .1
 البم الخامل الب داالي لي ماد  القااعد االح فا  بل.

ة جديةةد  ال ةة  ة مدرسةة ي أجرمةة  حةةكل الدراسةةة لةةي جمهارمةةة العةةرا  ة ديةةالى  .2
 امكالم االحساى الب داالي ين للباين.

(  لميكًا مازعين علةى مجمةاع ين  جةرمبي ين مةن مدرسةة 110بلغ حجم العياة   .4
(  لميكًا لعت  عبة ق امجماعة عابطة مةن مدرسةة الحسةاى 47امكالم بااك   

 (  لميكًا.46 عبة ة ب ة بااك    
  ين لي العمر الزماي ا حبيت الاالدين. ال  الباح  بين ألراد المجماع .1
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 اع مد الباح  الماهف ال جرمبي . .0
اس عمت الباح  الاساالت اوحباالية اآل ية   الخ بار ال ةاالي امعامةت الر بةاط  .9

 بيرسن ق امرب   ا  ق اسبيرمان براان ق ا ا ي( .
 أعد الباح  اخ بارًا  حبيليًا ي ميز ببدكل اعبا ل . .7
لي ال حبيت االح فا  بل  فةا  المجمةاع ين ال جةرمبي ين بعد  طبيد الخ بار  .7

علةةى المجماعةةة العةةابطة ق ا فةةا  مجماعةةة اللاحةةا  الملااةةة ال جرمبيةةة علةةى 
 مجماعة الجدااأ ال جرمبية لي ال حبيت .

 موازنة الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية:
ا ةةكلف الدراسةةة الدراسةةا  السةةابقة ال ةةي ك ةةر  اافةةًا اع مةةد  المةةاهف ال جرمبةةي  .1

 الحالية .
لماعةةةةاد  Mappingخرمطةةةةة المعلامةةةا  رمةةة  الدراسةةةةة الحاليةةةة معرلةةةةة أعةةةر  .2

لةةي  حبةةيت  المةةك  البةةم الخةةامل الب ةةداالي لةةي مةةاد  جمةة  المةةك ر السةةالم 
م ( رم   عةرل أعةر  ةدرمل 1667أما دراسة   ال عرم ي ق كااعد اللغة العربية 

لبيااية لي ال حبيت ااس بقا  المعلامةا  الرسام ا عماأكااعد اللغة العربية باس 
م ( رمةة   عةةرل أعةةر  لةةامن 2551ا جاةةب الخطةة  الاحةةا  ق ادراسةةة   العةةزاا  

المفةةاحيم الاحايةةة لةةي  حبةةيت كااعةةد اللغةةة العربيةةة االح فةةا  بةةل لةةد   الميةةك 
م ( رمةةةة   عةةةةرل أعةةةةر 2515البةةةةم الخةةةةامل الب ةةةةدااليق ادراسةةةةة  الخفةةةةاجي 

ة لةةي  حبةةيت  الميةةك البةةم الخةةامل الب ةةداالي لةةي الجةةدااأ االلاحةةا  الملااةة
 ماد  القااعد االح فا  بل.

(  لميةكك 154 باين حجم العياة االدراسة الحالية إك بلغ  عياة الدراسة الحالية   .4
( 79(  لميةةةةكًا ا لميةةةةكً  ق ادراسةةةةة العةةةةزاا   75ا لميةةةةك ك أمةةةةا دراسةةةةة ال عرم ةةةةي  

 .(  لميكًا 110 لميكًا ق ادراسة الخفاجي 
 الدراسا  السابقة المع مد  االحالية ا بع  الماهف ال جرمبي . .1
 الدراسا  السابقة المع مد  االحالية اع مد  ال بميم ال جرمبي المااسب . .0
 درل الباحعان أافسهم ألراد المجماعا  ال جرمبية االعابطة . .9
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دراسةةةة ال عرم ةةةي طبقةةةة  علةةةى المةةةدارل الب دااليةةةةة المخ لطةةةة ادراسةةةة العةةةةزاا   .7
االخفةةةةاجي علةةةةى المةةةةدارل الب دااليةةةةة للباةةةةين االدراسةةةةة الحاليةةةةة علةةةةى المةةةةدارل 

 الب داالية للباين االباا  .
اع مةةةةد  الدراسةةةةا  السةةةةابقة المع مةةةةد  االدراسةةةةة الحاليةةةةة الاسةةةةاالت اوحبةةةةاالية  .7

 المااسبة معت   الخ بار ال االي امرب   ا  امعامت ار باط بيرسن ( .
االدراسةةةةة ق   اسةةةة مر  لبةةةةاًل دراسةةةةيًا  ةةةةاماًل الدراسةةةةا  السةةةةابقة ال ةةةةي اع مةةةةد .6

 .بععًا من الفبت الدراسي لع مادحا ماعاعًا ااحدًا  الحالية
أعةةةةد البةةةةاحعان لةةةةي الدراسةةةةا  السةةةةابقة المع مةةةةد  اخ بةةةةارًا  حبةةةةيليًا ا ةةةةكلف   .15

 الدراسة الحالية .
 فةةةا  ألةةةراد المجماعةةةةة ال جرمبيةةةة علةةةى المجماعةةةةة العةةةابطة لةةةي الدراسةةةةا   .11

 لمع مد  االدراسة الحالية .السابقة ا
دراسةةة ال عرم ةةةي مةةن الدراسةةةا  السةةةابقة المع مةةد  طبقةةة  لةةي بغةةةداد االدراسةةةة  .12

الحاليةةة ادراسةةة العةةزاا  االخفةةاجي مةةن الدراسةةا  السةةابقة المع مةةد  طبقةة  لةةي 
 ديالى. 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث واجراءاته

 أواًل : منهج البحث 
ا بةةةة  الباحةةةة  المةةةةاهف ال جرمبةةةةي لةةةةي إجةةةةرا  دراسةةةة ل ؛ ماةةةةل المةةةةاهف المااسةةةةب 
ل حقيد حدل البح  ق امال مباي عت امسلاب العلمةي إك يبةدأ بم ة لة  ااجةل البحة  

عةةةةن طرمةةةةد إجةةةةرا    طلةةةةب ماةةةةل  عةةةةرل أسةةةةبابها اال ةةةةرال ال ةةةةي أد  إليهةةةةا ق اكلةةةةف 
 ( .219ق ص1665حاا احسينال جارب العلمية  

 التصميم التجريبي  ثانيًا :
يعةةد اخ يةةار ال بةةميم ال جرمبةةي أالةةى الخطةةاا  ال ةةي  قةة  علةةى عةةا د الباحةة  
عاةةد إجةةرا   جربةةة علميةةة ق إك أن سةةالمة ال بةةميم ابةةح ل حمةةا : العةةمان امسةةال 

 ( .06ق ص1661للاباأ إلى ا االف سليمة ادكيقة   الزابعي االغاام
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ربةةةة ق ا خطةةةي  ال ةةةرال ايعاةةةي ال بةةةميم ال جرمبةةةي اعةةة  حي ةةةت أسةةةال ال ج
االعاامةةت المحيطةةة بال ةةاحر  ال ةةي  درسةةها بطةةر  معياةةة ق امالح ةةة مةةا يحةةد    حاةةا 

( ق الةةل أحميةةة  بيةةر  يعةةمن للباحةة  الهي ةةت السةةليم المااسةةب 209ق ص1665احسةةين
 الك  يابت إلى ا االف يم ن الع ماد عليها .

ل ةةرال البحةةة   لةةكلف اع مةةةد الباحةة   بةةةميمًا  جرمبيةةًا كا عةةةب  جزالةةي مالالةةةم
 لجا  على الاحا اآل ي : ة

 الم غير ال اب  الم غير المس قت ا المجماع
 Mappingخرمطة المعلاما  اس عماأ  امالىال جرمبية 

 لماعاد جم  المك ر السالم
 

 ال حبيت
 

 العاايةال جرمبية 
 ةةةةة امالىالعابطة 
 العاايةالعابطة 

 ثالثًا : مجتمع البحث
 حديةةةةد مج مةةةة  البحةةةة  أمةةةةر عةةةةرار  امهةةةةم لةةةةي البحةةةةا  ال ربايةةةةة ؛ ماةةةةل إن 

ق 1671اممعةت  أبةا  ةبت يساعد لي اخ يةار عياةة البحة  علةى الةد امسةلاب العلمةي
( لةةكلف  عةةان مج مةة  البحةة  مةةن  المةةك  البةةم الخةةامل الب ةةداالي للمةةدارل 25ص

 .2517 ةة 2519الب داالية لي محال ة ديالى ة كعا  بعقابة ة للعام الدراسي 
 عينة البحث

امدرسةةةةةة الهبةةةةةة         ق اخ ةةةةةار الباحةةةةة  كبةةةةةديًا مدرسةةةةةة الهامةةةةةدر الب دااليةةةةةة للباةةةةةين 
الطبيعةة داام ق الب داالية للباا  الااكع ين لي كرمة الهامدر لقربهمةا مةن سة ن الباحة  

 ل ةةان داام مدرسةةة الهامةةدر الب دااليةةةق المدرسةة ين الةةك  ل ي عةةارص مةة  داام الباحةة  
عالعةةا  اامربعةةا  المدرسةةة الهبةةة الب دااليةةة للباةةا   ا  ق (للباةةين  امحةةد االعاةةين بةةباحاً 

اامربعةةا   ق إك  ةةان ابةةيب ال جربةةة يةةام امحةةد لمدرسةةة الهامةةدرق  (االخمةةيل بةةباحاً 
اكبت البد  بال درمل زار الباح  المدرس ين المخ ةار ين ق لمدرسة الهبة من  ت أسباد 

امعةةل   ةةاب  سةةهيت المهمةةة البةةادر مةةن المديرمةةة العامةةة لل ربيةةة لةةي محال ةةة ديةةالى 
ااجةةةد مدرسةةةة الهامةةةدر  عةةةم عةةةال   ةةةعب للعةةةام ، ( 2ل سةةةهيت مهم ةةةل ليهةةةا  الملحةةةد 

ابطرمقةةة السةةحب الع ةةااالي اخ يةةر   ةةعبة  أ( مةةن مدرسةةة ق  2519/2517الدراسةةي 
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الهامدر للباين ل معت المجماعة ال جرمبية امالى ال ي سي عرص  الميكحا إلةى الم غيةر 
( عاد  درمل ماعاد جمة  المةك ر السةالم ق Mappingخرمطة المعلاما  المس قت  

عاايةةةة سةةة  عرص امعلةةة   ةةةعبة  ب( مةةةن مدرسةةةة الهبةةةة للباةةةا  المجماعةةةة ال جرمبيةةةة ال
 لميكا ها إلى افل الم غيةر المسة قت ق امعلة  ال ةعبة  ب( مةن مدرسةة الهامةدر للباةين 
ق اال عبة  أ( من مدرسة الهبة للباا  المجماع ين العةابط ين ال ةي سةيدرل ال المةك  

ق اكةةةد بلةةةغ عةةةةدد ال المةةةك  لةةةةي ليهةةةا افةةةل الماعةةةةاد دان ال عةةةرص للم غيةةةر المسةةةة قت 
(  لميةكًا 27(  لميكك ا لميةك ك بااكة   154العابطة  المجماع ين ا  المجماع ين ال جرمبة

(  لميةةةكً  للمجمةةةاع ين 21(  لميةةةكًا ا  27(  لميةةةكً  للمجمةةةاع ين ال جةةةرمبي ين ا 21ا  
 العابط ين.

 رابعًا : تكافؤ مجموعات البحث
ًا ل ماعةةت العمةةر الباحةة  أن ال عةةالا بةةين مجماعةةا  البحةة  حابةةت إيجابيةة ر  يةة

 ( ق لعاًل عن  قارب مس ا  الك ا  لعال الجاسين .لبيالةاالس ن  ا
 خامسًا : الخطط التدريسية

ا ةةةةام ربةةةةاعي م ااا ةةةةل ق أا عاابةةةةرل حةةةةي افسةةةةها م ااةةةةا  ق أا  الخطةةةة  حةةةةي
عاابر الماكم ال عليمي البفي ق االخطة السااية ق ام ااا  خطةة العمةت الدرسةية 

( ق 429ق صم2511مرعةةةي االحيلةةةة  حةةةي : امحةةةدال االمح ةةةا  ااما ةةةطة اال قةةةايم 
لالخطةةةة الدراسةةةية  بةةةار عقلةةةي يبةةةم مةةةا يقةةةام بةةةل المعلةةةم مةةةن إجةةةرا ا  اممارسةةةا  
اأدا ا  اما يس خدمل مةن اسةاالت اأداا   عليميةة واجةاز مهةام معياةة ل حقيةد أحةدال 

  ةةةةةةينالباحةةةةةة  خط أعةةةةةةد  ( ق إك 00ق ص1666سةةةةةةبد  حديةةةةةةدحا   اللقةةةةةةااي اعبةةةةةةدالجااد
خطةةةةةةة ملةةةةةةراد المجمةةةةةةاع ين ا   ين قاد المجمةةةةةةاع ين ال جةةةةةةرمبيملةةةةةةر ق خطةةةةةةة   ين درمسةةةةةةي
 لماعةةاد جمةة  المةةك ر السةةالم Mappingخرمطةةة المعلامةةا  علةةى الةةد   ينالعةةابط

علةةى اخبةةة مةةن الخبةةرا    ةةينالخط ا ينحةة( ق اعرعةة  4الملحةةد االطرمقةةة الع ياديةةة  
 ( .1الملحد  

 طريقة التدريس
الطراالةةةةد ال درمسةةةةية م ااعةةةةة ام عةةةةدد  ق لهاةةةةاف طراالةةةةد  ةةةةدرمل عامةةةةة اأخةةةةر  
خابة ق العت ماها أسلابها الخاص بها لهكا على المدرل أن يحسن اخ يار الطرمقةة 
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  ايعةمن لافسةل الاجةا، لةي مهم ةل المااسبة لي  درمل الماد  للطلبة م ةى ية من العاةا
 Mappingة المعلامةةةةةا  خرمطةةةةة( . اكةةةةةد اع مةةةةةد الباحةةةةة  15ق ص1665 اآللاسةةةةةي

لةي  ةدرمل المجماعةة ال جرمبيةة االطرمقةة الع ياديةة لةي  لماعاد جم  المك ر السالم
  درمل المجماعة العابطة .

 المادة العلمية
إن المةةةاد  العلميةةةة ال ةةةي س درسةةةها مجماع ةةةا البحةةة  علةةةى مةةةد  ال جربةةةة حةةةي 

ال ةي خببة  لمةاد  القااعةد لع ةاب كااعةد اللغةة العربيةة  جم  المةك ر السةالمماعاد 
 للبم الخامل الب داالي .

 سادسًا : أداة البحث
  م ةةةراص البحةةة  عرعةةةل علةةةى مجماعةةةة مةةةن  حبةةةيليًا أعةةةد الباحةةة  اخ بةةةارًا

( ق ااع مةةةةةةد المقيةةةةةةال افسةةةةةةل علةةةةةةى مجماعةةةةةةا  البحةةةةةة  0الخبةةةةةةرا    الملحةةةةةةد 
 ال جرمبية االعابطة لي اك  ااحد .

  با ةةر الباحةة  ب طبيةةد ال جربةةة علةةى  المةةك  المجمةةاع ين ال جرمبيةةة االعةةابطة
 .  27/1/2517 ق ااا ه  ال جربة يام  17/12/2519 يام 

 سابعًا : األهداف السلوكية
أحةدال  خمسةةكام الباح  ب حليت الماد  الدراسية إلى أحدال  عليميةة ق لبةاغ 

 عليميةةة يم ةةن  حقيقهةةا لةةي أعاةةا  ال جربةةة ق الل حقةةد مةةن بةةالحية حةةكل امحةةدال كةةام 
الباح  بعرعةها علةى مجماعةة مةن الخبةرا  االم خببةين لةي اللغةة العربيةة اطراالةد 

أحةةةدال  خمسةةةة( ياعةةةحان كلةةةف ق عةةةم بةةةاغ الباحةةة  1( ا  4ال ةةةدرمل ق االملحقةةةان  
مح ةةا  الماعةةاد الةةك  سةةيدرل لةةي ال جربةةة سةةلا ية اع مةةادًا علةةى امحةةدال العامةةة ا 

مازعةة علةى المسة ايا  العالعةةة امالةى للمجةاأ المعرلةي لةةي  بةايم بلةام   ال ةةك ر ق 
 ( .9الفهم ق ال طبيد (   الملحد 
 ثامنًا : الوسائل اإلحصائية

اسةةة عمت الباحةةة  الاسةةةاالت اوحبةةةاالية اآل يةةةة لةةةي إجةةةرا ا  بحعةةةل ؛ ماهةةةا  ااسةةةب 
 ر  لي البح  لعال المجماع ين ال جرمبية االعابطة . حجم العياة المخ ا

 ( 295ق ص : 1677الخ بار ال االي   البيا ي ق  .1
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 الفصل الرابع
 وتفسيرها عرض النتائج

عةةةا  م ةةة لة البحةةة  احدلةةةل ي عةةةمن حةةةكا الفبةةةت عرعةةةًا لا ةةةاالف ال جربةةةة لةةةي 
جرا ا ل ا فسير الا االف امااك  ها.  اا 

 أاًل: الفرعية امالى
خرمطةة المعلامةا   ليس  حااف لرا  لي ال حبيت الدراسي علةى الةد م غيةر

Mapping  ق ال حقيةةةةةد حةةةةةكا الهةةةةةدل  ةةةةةم اسةةةةة عماأ لماعةةةةةاد جمةةةةة  المةةةةةك ر السةةةةةالم
لفال ةةةةين مسةةةة قل ين حيةةةة   ةةةةان الم اسةةةة  الحسةةةةابي ل حبةةةةيت ال الميةةةةك  الخ بةةةةار ال ةةةةاالي

 27ق7يسةةاا  لماعةةاد جمةة  المةةك ر السةةالم  Mappingخرمطةةة المعلامةةا  بطرمقةةة 
ليمةةةا بلةةةغ الم اسةةة  الحسةةةابي ل حبةةةيت ال الميةةةك بطرمقةةةة المةةةاهف  74ق7ا بةةةاين مقةةةدارل 

 لف .( ياع  ك1االجداأ ركم   27ق7اب باين مقدارل  9المدرسي يساا  
 (1جداأ ركم  

الم اس   الطرمقة
 الحسابي

القيمة ال االية  ال باين
 المحسابة

 القيمة الجدالية

 خرمطة المعلاما 

Mapping  
 41ق2 74ق7 27ق7

 
 

 67ق1

 27ق7 9 الع اب المدرسي

احةي أعبةر مةن  41ق2امن الجداأ ي عة  أن القيمةة ال االيةة المحسةابة  سةاا  
ممةةةا يعاةةةي أن  50ق5امسةةة ا  دللةةةة ق  66الجداليةةةة عاةةةد درجةةةة حرمةةةة  القيمةةةة ال االيةةةة
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لماعةةةاد  Mappingخرمطةةةة المعلامةةةا  حاةةةاف لراكةةةًا كا  دللةةةة إحبةةةاالية لبةةةال  
 .جم  المك ر السالم 

 عاايًا : الفرعية العااية
ل ياجد لر  كا دللة إحباالية لي  حبيت ال المك  على الد م غيةر الجةال 

 إكحقيد حكا الهدل  ةم اسة عماأ الخ بةار ال ةاالي لعيا ةين مسة قل ين للك ار ااواا  ال 
ليمةةا  26ق9اب بةةاين مقةةدارل  25ق7 ةةان الم اسةة  الحسةةابي ل حبةةيت ال الميةةك الةةك ار 

االجةةةداأ ركةةةم  79ق7اب بةةةاين مقةةةدارل  25ق9بلةةةغ الم اسةةة  الحسةةةابي ل حبةةةيت اواةةةا  
 ( ياع  كلف.2 

 (2جداأ ركم  
 القيمة الجدالية القيمة ال االية المحسابة ال باين الم اس  الحسابي الجال
 71ق1 26ق9 25ق7 الك ار

 
 67ق1

 79ق7 9ق25 اواا 

احةي أبةغر مةن  71ق1من الجداأ ي ع  أن القيمة ال االية المحسةابة  سةاا  
ممةا ي ةير إلةى أن ليسة   50ق5ابمسة ا  دللةة  05القيمة الجدالية عاةد درجةة حرمةة 

 لي ال حبيت بين الك ار ااواا  . حااف لرا  
 عالعًا :  فسير الا االف 

أ هةةةةر  الا ةةةةاالف  فةةةةا   المةةةةك  المجمةةةةاع ين ال جةةةةرمبي ين علةةةةى  المةةةةك  المجماعةةةةة 
العةةابطة لةةي الخ بةةار ال حبةةيلي البعةةد  الةةك   ةةم إجةةراال بعةةد اا هةةا  مةةد  ال جربةةة . 

 اآل ية: ةإلى ااحد أا أععر من امسباب  على الد رأ  الباح  ااحكا ال فا  يعز 
سةاعد  لماعةاد جمة  المةك ر السةالم  Mappingخرمطة المعلاما  اس عماأ  .1

علةةةةةى جعةةةةةت المعلامةةةةةا  ما مةةةةةة ام سلسةةةةةلة ممةةةةةا يةةةةةدل  ال المةةةةةك  إلةةةةةى  ةةةةةك ر 
 المعلاما  .

سةةهم لماعةةاد جمةة  المةةك ر السةةالم   Mappingخرمطةةة المعلامةةا  اسةة عماأ  .2
ب حديةةد العالكةةا  القاالمةةة بةةين امل ةةار ق ا حديةةد الاقةةاط البةةارز  ق اال مييةةز بةةين 
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الاقةةةاط ق اامل ةةةار الراليسةةةة ق االعااايةةةة ق ا ةةةان لةةةل امعةةةر البةةةالغ لةةةي اسةةة يعاب 
 المعلاما  الهمها .

لةي  اميةة لماعةاد جمة  المةك ر السةالم  Mappingخرمطةة المعلامةا  سهم   .4
برازحةةةا. طبقةةةًا للا ةةةاالف ال ةةةي جةةةا   بهةةةا المجماعةةةة مااحةةةب ال المةةةك  اميةةةالهم  اا 

 ال جرمبية لعال الجاسين بالقيال إلى ا االف المجماعة العابطة لعال الجاسين.
 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
 االستنتاجات

 لي عا  الا االف ق يس ا ف الباح  : ة
خرمطةةةةةة المعلامةةةةةا  بإن عةةةةرص ماعةةةةةاعا  كااعةةةةةد اللغةةةةةة العربيةةةةة مبةةةةةحابًا  .4

Mapping عة لي ال عليم اال علم.محا من امساليب الم  
االا بةال د ق مال  ةا  يعيةر لةيهم عابةر فاعت ال المك  م  حكا امسلاب ؛ ماةل  .1

 ايسهت لهم كااعد اللغة العربية .
 التوصيات

 يابي الباح  لي : ة
املةةاان ق لعةةاًل عةةن   Mappingخرمطةةة المعلامةةا  ال  عيةةد علةةى اسةة عماأ  .4

اام ةة اأ االرسةةام االبةةار المحببةةة لل المةةك  لمةةا لهةةا مةةن أعةةر لةةي لهةةم كااعةةد 
 اللغة العربية ا رسيخها .

لي الدارا  ال ربايةة ال ةي  قيمهةا   Mappingخرمطة المعلاما  ال  عيد على  .1
 أكسام اوعداد اال درمب ال ابعة لمديرما  ال ربية .

 المقترحات
 ةيق ر، الباح  القيام بة : 

 دراسة مماعلة للدراسة الحالية لي مراحت دراسية أخر  . .4
 دراسة مماعلة للدراسة الحالية لي مااد دراسية أخر  . .1
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 المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم

ق ما ارا  دار الع ب العلمية ق  لسان العربابن ما ار ق جماأ الدين :  .1
 م .2550حة ة 1129ماسسة دمحم علي بيعان ق بيرا  ق 

أصول استراتيجيات التعّلم والتعليم النظرية أبا رماش ااخران ق حسين دمحم :  .2
 م.2556ق دار العقالة للا ر اال ازم  ق عمان ق  والتطبيق

ق مطبعة  2ق ط اإلحصاء النفسي واالجتماعي والتربوي أبا  بت ق دمحم السيد :  .4
 م .1671الخااجي ق القاحر  ق 

ق دار الارا  للا ر المحداد   العراق قبل اإلسالممدارس اسحد ق رلااليت بابا:  .1
 م .2559ق لادن ق 

توجيهات عامة في طرائق تدريس اللغة العربية اآللاسي ق عبدالجبار عبدهللا :  .0
 م .1666ق مطبعة ازار  ال ربية ق بغداد ق  المرحلة الدراسية الثانوية

 تربية وعلم النفساإلحصاء الوصفي واالستداللي في الالبيا ي ق عبدالجبار :  .9
 م.1677ق  لية اآلداب ق الجامعة المس ابرمة ق بغداد ق 

ق مطبعة لجاة ال  ليم  2ق ط االمتاع والمؤانسةال احيد  ق أبا حيان :  .7
 م .1604اال رجمة االا ر ق القاحر  ق 

ق  2ق ط المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربيةجااد ق مبطفى :  .7
 م .1690ه ة 1470مطبعة العااي ق بغداد ق 

ق دار الح مة ق  مناهج البحث العلميحاا احسين ق دااد عزمز قاأاار :  .6
 م .1665المابت ق 

نتاج الوسائل التعليميةالحيلة ق دمحم محماد :  .15 ق  1ق ط أساسيات تصميم وا 
 م .2557حة ة 1127دار المسير  للا ر اال ازم  االطباعة ق عم ان ق 

ق دار الع ب العلمية ق  مراعاة المخاطب في النحو العربيالخفاجي ق بان:  .11
 م.2557بيرا  ق 

ق  رجمة اجيب ياسم بدا  ق  منهج المدرسة االبتدائيةدا راز ق رابر  :  .12
 م .1690دار الف ر العربي للطب  االا ر ق القاحر  ق 
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ق بغداد  في التربيةمناهج البحث الزابعي االغاام ق عبدالجليت ادمحم أحمد :  .14
 م.1671ق مطبعة العااي ق 

المبادئ األساسية لتحسين مناهج إعداد المعلمين عبدالمجيد ق حماد  :  .11
 م .1600ق مطبعة أسعد ق بغداد ق في العراق 

ق دار الع ب العلمية ق  العربية بين السليقة والتقعيدععمان ق رماص :  .10
 م.2512ه ةة 1144بيرا  ق 

ق الجامعةةة  تبسيييط قواعييد اللغيية العربييية عليية أسييس جديييدةلرمحةةة ق أاةةيل :  .19
 م.1606اممرم ية ق بيرا  ق 

ق الماسسة العربية للدراسا  االا ر ق  اللغة والحضارةالسامراالي ق إبراحيم :  .17
 م .1677بيرا  ق 

السعد  ق سليم كياب : مباد   علم اوحبا  ق دار الع ب الاطاية ق ليبيا ق  .17
 م .2551

مفاهيم ومصطلحات  االعديلي ق ااال أحمد ق ا عبدالسالم ماسى :سمار   .16
حة 1127ق دار المسير  للا ر اال ازم  االطباعة ق عمان ق في العلوم التربوية 

 م .2557 ةة
 ق دار القلمق بيرا  ق د. . في قضايا اللغة العربية السيد ق محماد : .40
لتالمذة السنة مبادئ العربية في الصرف والنحو ال ر ااي ق ر يد :  .21

 ق المطبعة العاعالي ية ق بيرا  ق د   . االبتدائية
 أساليب تدريس المواد االجتماعيةاللقااي اعبدالجااد ق أحمد حسين اعاد  :  .22

 م .1696ق م  بة دار العقالة ق عمان ق 
تدريس اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية أسسه مجاار ق دمحم بال، الدين :  .24

 م .1671القلم للطباعة االا ر اال ازم  ق العام  ق  ق دار وتطبيقاته
ق  سالمة اللغة العربية يي المراحل التي مّرت بهادمحم ق عبدالعزمز عبدهللا :  .21

 م .1670ه ة 1150ما ارا  م  بة الما د  العربي ق العرا  ق 
ق  0ق ط طرائق التدريس العامةد ادمحم محماد : مرعي االحيلة ق  اليد أحم .20

 م .2511حة ةة 1142المسير  للا ر اال ازم  االطباعة ق عمان ق دار 
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ق مطبعةةة لجاةةة ال ةة ليم اال رجمةةة االا ةةر ق  إحييياء النحييومبةةطفى ق إبةةراحيم :  .29
 م .1647القاحر  ق 

ق دار المسير  للا ر  4ق ط مهارات اللغة العربيةمبطفى ق عبدهللا علي :  .27
 م .2515حة ة 1145اال ازم  االطباعة ق عم ان ق 

ق دار  2ق ط المنجد في اللغة العربية المعاصرةاعمة ااخران ق أاطاان :  .27
 م .2551الم ر  ق بيرا  ق 

ق عةالم الع ةب الحةدي  للا ةر  اللغية العربيية وتحيديات العولميةاهر ق حةاد  :  .26
 م .2515 ةةه 1141اال ازم  ق عمان ق 
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 ( 1   ركم ملحد 
 Mappingخرمطة المعلاما  

 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

على  اسم يدل  

 أكثر من اثنين

وينصب 

وعالمة 

نصبه 

 الياء

يرفع جمع 

ر المذك  

السالم 

 وعالمة
 رفعه الواو

نون  جمع المذك ر 

السالم مفتوحة 

 دائما  

 ويجر  

وعالمة 

ه الياء جر  

 أيضا  

 األوالد 
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 (2ملحد ركم  
   اب  سهيت المهمة
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  (4  ركم ملحد
خرمطة  باس عماأ جم  المك ر السالمخطة  درمسية أاماكجية ل درمل ماعاد 

 ل المك  البم الخامل الب داالي Mappingالمعلاما  
 

 ال ارمم :                                  اليام :          
 الدرل :         بة :                          البم اال ع          

 جم  المك ر السالمم/ 
 : األهداف العامة

 م ياهم من ل كااعدلق ا لمل  لسالمجم  المك ر ا درمب ال المك  على لهم 
 يطر، عليهم ق ااولاد  مال عادما لليس طيعاا ال عبير السليم عا كااعد اللغة العربية ق

لي  ر يب الجمت ب  ت سليم ق ا م ن السام  االقارئ من الفهم البحي  قاالمعاى 
 الااع  من  ير لبل ق أا  ماص.

 :الهدف الخاص
 جم  المك ر السالم ق اأن يعرلاا  يفية اس عماللمساعد  ال المك  على أن يفهماا  

 لي القرا   االع ابة .
 : األهداف السلوكية

 جعت ال المك  كادرمن على أن:
 . لجم  المك ر السالم عرمفًا  ايعطا  .1
 . جم  المك ر السالم ايميزا  .2
 . جم  المك ر السالمأمعلة جديد  عن  ايعطا  .4
 لي الحدي  االع ابة اس عماًل بحيحًا . جم  المك ر السالم ايس عملا  .1

 الوسائل التعليمية
االس عااة بالع اب  لجم  المك ر السالم Mappingخرمطة المعلاما   .1

 المدرسي لي حت ال مارمن .
 السبار  احسن اس عمالها . .2
 الطبا ير الملان اامبيص . .4



 28 

 :خطوات الدرس 
 ( دكاالد 0   التمهيد .1

الدرل لي  السم المعاى اا عرابلأمهد للدرل ب اجيل أساللة م ااعة لل المك  عن 
 . السابد

 دكيقة (  25   العرض ،والربط ، والموازنة.  4. ا  2
 المعلقة أمامهم Mappingخرمطة المعلاما   أدعا ال المك  أن يا راا إلى

على أععر من اعاين ق  جم  المك ر السالم حا اسم يدأ اأكاأ :  علياا أن االحل أن 
 .( اأن ااال   عان مف احًة داالماً 

أن  جم  المك ر السالم ح اا اللاحة المعل قة أمام م مرً  أخر  ال اا راا إلى
يرل  اعالمة رلعل الااا امابب امجر اعالمة اببل اجرل اليا  ق احاا االحل أن 

    ممعلة ل كاأ : أك ر بعص ا كلف أععرال اعي   اليا     رف لي اببل اجرل ق 
( ايبفد الجمهار لالعبينق  ايح رم ال عب المخلبينق  امالد مطيعان آلباالهم 

أععر بك ر أمعلة أخر  من ااكعهم ق أا  مما يحباال من حاايا   اأكرب المعاى
 معاأ الالعبين الماعي ببار أخر    االد م  الحال  اوعرابية لجم  المك ر 

 جم  المك ر السالمال المك  ل افيك أمعلة عملية لي إيعا، عم أدعا أحد  .السالم 
معت  جا   لمة مهادل معاًل ايععها لي جملة مفيد  ل طلب مال أن ي  ب 

طلب مال أن يجم  المهادل  ي ير  زمالال ما   ب ق اأق اأاكفل جاابًا ( المهادل
اأس أ ال المك  ماكا لعت جا  المهادسان( ليبب   مهادسان( ا عان الجملة المفيد   

؟  السم. ماكا اسمي حكا  (المهادسان  : جم   لمة المهادل اأببح  ؟ الجااب 
ق احت حا مرلاد ق أم ماباب ق أم (  أبح  امجابة الخاطالة اً جم  مك ر سالم

( . اأس أ مر  أخر   يم عرلاا  أبح  امجابة الخاطالةمجرار ؟ الجااب : مرلاد 
( مرلاد ؟ الجااب : من جم  المك ر السالم يرل  لم  المهادسان السا أن جم  المك ر

يمس  ليجلل ق اأدعا اخر أطلب مال أن ( ق عم  أبح  امجابة الخاطالةبالااا 
ماكا اأس أ ال المك  ( اي  ب جملة  مفيد  معت  يحب الاال المهادسينالسبار  

ادسان  اا  : مهالجااب   ( السابقة ؟حبت من  غير على  لمة  المهادسان 
من ؟  اس بدلاا اليا  بالاااماكا ل. ا مابابل باليا  (مهادسين مرلاعة بالااا ق ا
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 أبح  امجابة  جم  مك ر سالم ماباب اعالمة اببل اليا  (المهادسان  
سلم  اأدعا اخر لي  ب بدأ يحب الاال  ق الخاطالة( ق عم أطلب مال الجلال 

حت  غير  كاالاًل : ( اأساأ ال المك  نعلى المهادسي سلم ( ل بب  الجملة  على
هم لماكا ؟ أس ل( ؟ الجااب : ل ق عم المهادسين ال ي سبقها حرل الجر  على لمة 

ق  (  أبح  امجابة الخاطالة الجااب : من جم  المك ر السالم يابب امجر باليا 
 .عم أدعا زميلهم العاد  إلى م اال االجلال ليل

 دكاالد ( 0   استنتاج القاعدة.  1
حا أس ا ف القاعد  عن طرمد إ راف ال المك  لي كلف ق اباو ار  لها  ما 

 ق اعلى الاحا اآل ي : المعلقة أمامهم  Mappingخرمطة المعلاما    لي ماع  
جم  المك ر السالم اسم يدأ على أععر من اعاين اااال  عان مف احة داالمًا ق امرل  

 . بالااا ق امابب امجر باليا 
 دكاالد ( 15   التطبيق.  0
 اآل ية ؟  سما / ما مسميا  ام 1ل

  المقا لينق الحدادينق  الالعبان ق  المعلمان 
 . جم  مك ر سالمق  المعلمان أحد ال المك  : 

 . جم  مك ر سالمق  الالعبان :  أحد ال المك 
 .جم  مك ر سالم ق  الحدادينأحد ال المك : 
 .جم  مك ر سالم :  المقا لينأحد ال المك : 

 :لي الجمت اآل ية  جم  المك ر السالم/ ميز  2ل
 لي الساحة . العبان يلعب ال 
  يحب ال الميك المعلمين. 
 الفالحين سلم  على . 

 جم  المك ر السالم الجملة  
 الالعبان  يلعب الالعبان لي الساحة 1
 المعلمين يحب ال الميك المعلمين 2
 الفالحين سلم  على الفالحين 4
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(  90اآلن أطلب من ال المك  أن يا راا إلى ال مرمن المحلاأ لي الع اب البفحة   
ااك ر مفردل ق  اآل يةاس خرج جم  المك ر السالم من الجمت اأكرأ ماطا  السااأ : 

 :عم بين ماكعل اعالمة إعرابل 
 اح فت المااطااَن بالمالد  الابا  ال رمم . .1
 أمسى الفاالزاَن لرحيَن . .2
 يرعى هللا عن المحسايَن . .4
 إنَّ ال الميك ما بهاَن . .1
 يحبُّ المعل م المج هديَن . .0

اماكعل ق  ق جم  المك ر السالمأن يقرأ اأابل إلى  غير اأطلب من أحد ال المك  
اأ رف أعبر عدد من ال المك  لي  .  ما ماع  لي ال مرمن المحلاأاعالمة  إعرابل 

لي االعال  كرا   الحت ق امن عم أساعد ال الميك على حت ال مرمن اماأ االعااي 
 الع اب .

لحلل لي دل ر االخامل االسادل االساب  : أعين ال مرمن الراب   الواجب البيتي
 القااعد عاد الرجاد إلى البي  .    
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بالطرمقة الع يادية  جم  المك ر السالمخطة  درمسية أاماكجية ل درمل ماعاد 
 ل المك  البم الخامل الب داالي

 
 اليام :                                                 ال ارمم :

 الدرل :                      البم اال عبة :                  
 جم  المك ر السالمم/ 

 : داف العامةاأله
ا لمل كااعدل ل م ياهم من ق  جم  المك ر السالم درمب ال المك  على لهم 

كااعد اللغة العربية ق ليس طيعاا ال عبير السليم عال عادما يطر، عليهم ق ااولاد  مال 
االمعاى  لي  ر يب الجمت ب  ت سليم ق ا م ن السام  االقارئ من الفهم البحي  ق

 ق أا  ماص.الااع  من  ير لبل 
 الهدف الخاص:

مساعد  ال المك  على أن يفهماا جم  المك ر السالم ق اأن يعرلاا  يفية  
 اس عمالل لي القرا   االع ابة .

 األهداف السلوكية :
 : جعت ال المك  كادرمن على أن

  عرمفًا لجم  المك ر السالم . ايعطا  .1
 جم  المك ر السالم . ايميزا  .2
 أمعلة جديد  عن جم  المك ر السالم . ايعطا  .4
 جم  المك ر السالم لي الحدي  االع ابة اس عماًل بحيحًا . ايس عملا  .1

 : الوسائل التعليمية
 الع اب المدرسي . .1
 السبار  احسن اس عمالها . .2
 الطبا ير الملان اامبيص . .4

 :خطوات الدرس 
 ( دكاالد 0   التمهيد .2
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لل المك  عن السم المعاى اا عرابل لي  أمهد للدرل ب اجيل أساللة م ااعة
 الدرل السابد .

 دكيقة (  25   العرض ،والربط ، والموازنة.  4. ا  2
 علياا أن االحل أن أدعا ال المك  أن يا راا إلى الع اب المدرسي اأكاأ : 

جم  المك ر السالم حا اسم يدأ على أععر من اعاين ق  اأن ااال   عان 
 .( مف احًة داالماً 
مرً  أخر  الح اا أن  جم  المك ر السالم يرل  اعالمة الع اب اا راا إلى 

رلعل الااا امابب امجر اعالمة اببل اجرل اليا  ق احاا االحل أن اليا  
   رف لي اببل اجرل ق  ال اعي  كلف أععر أك ر بعص اممعلة ل كاأ : 

الجمهار   امالد مطيعان آلباالهم ق ايح رم ال عب المخلبين ق ايبفد
مما يحباال  بك ر أمعلة أخر  من ااكعهم ق أالالعبين( اأكرب المعاى أععر 

 من حاايا   معاأ الالعبين الماعي ببار أخر    االد م  الحال 
عم أدعا أحد ال المك  ل افيك أمعلة عملية لي  اوعرابية لجم  المك ر السالم .

مة مهادل معاًل ايععها إيعا، جم  المك ر السالم ل طلب مال أن ي  ب  ل
لي جملة مفيد  معت  جا  المهادل( ق اأاكفل جاابًا  ي ير  زمالال ما   ب ق 
اأطلب مال أن يجم  المهادل ليبب   مهادسان( ا عان الجملة المفيد   جا  
المهادسان( اأس أ ال المك  ماكا لعت ؟ الجااب : جم   لمة المهادل 

 أبح   اً كا السم ؟ جم  مك ر سالم. ماكا اسمي ح (المهادسان  اأببح  
مجرار ؟ الجااب :  اماباب ق أ اامجابة الخاطالة( ق احت حا مرلاد ق أ

مرلاد  أبح  امجابة الخاطالة( . اأس أ مر  أخر   يم عرلاا أن جم  
المك ر السالم  المهادسان( مرلاد ؟ الجااب : من جم  المك ر السالم يرل  

طالة( ق عم أطلب مال أن يجلل ق اأدعا اخر بالااا  أبح  امجابة الخا
ليمس  السبار  اي  ب جملة  مفيد  معت  يحب الاال المهادسين( اأس أ 
ال المك  ماكا حبت من  غير على  لمة  المهادسان( السابقة ؟  الجااب : 

مابابل باليا . الماكا اس بدلاا  (مهادسين مهادسان  اا  مرلاعة بالااا ق ا
جم  مك ر سالم ماباب اعالمة اببل اليا   (المهادسان  من اليا  بالااا ؟ 
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 أبح  امجابة الخاطالة( ق عم أطلب مال الجلال ق اأدعا اخر لي  ب بدأ 
اأساأ  هادسين( سلم  على المل بب  الجملة ب الاال سلم  على(يح

 سبقها حرل الجر  على(؟ال ي  (المهادسين حت  غير   لمة  : ال المك  كاالالً 
المك ر السالم يابب  من جم  : الجااب ؟ عم أس لهم لماكا لق : الجااب

العاد  إلى م اال إلى عم أدعا زميلهم  ق أبح  امجابة الخاطالة(امجر باليا 
 االجلال ليل.

 دكاالد ( 0   استنتاج القاعدة.  1
حا أس ا ف القاعد  عن طرمد إ راف ال المك  لي كلف ق اباو ار  لها  ما 

 ق اعلى الاحا اآل ي :  الع ابلي   ماع  
جم  المك ر السالم اسم يدأ على أععر من اعاين اااال  عان مف احة داالمًا ق 

 امرل  بالااا ق امابب امجر باليا  .
 دكاالد ( 15   التطبيق.  0

 / ما مسميا  امسما  اآل ية ؟  1ل
 المعلمان ق الالعبان ق الحدادينق المقا لين 

 مان ق جم  مك ر سالم .أحد ال المك  : المعل
 . جم  مك ر سالمأحد ال المك : الالعبان ق 

 أحد ال المك : الحدادين ق جم  مك ر سالم .

 أحد ال المك : المقا لين : جم  مك ر سالم .
 :/ ميز جم  المك ر السالم لي الجمت اآل ية  2ل
 . يلعب الالعبان لي الساحة 
 . يحب ال الميك المعلمين 
  الفالحين .سلم  على 

 جم  المك ر السالم الجملة  
 الالعبان  يلعب الالعبان لي الساحة 1
 معلمينال يحب ال الميك المعلمين 2
 الفالحين سلم  على الفالحين 4
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 اآلن أطلب من ال المك  أن يا راا إلى ال مرمن المحلاأ لي الع اب البفحة 
  يةالسالم من الجمت اآلاس خرج جم  المك ر ( اأكرأ ماطا  السااأ : 90 

 :ااك ر مفردل ق عم بين ماكعل اعالمة إعرابل 
 اح فت المااطااَن بالمالد  الابا  ال رمم . .9
 أمسى الفاالزاَن لرحيَن . .7
 يرعى هللا عن المحسايَن . .7
 إنَّ ال الميك ما بهاَن . .6

 يحبُّ المعل م المج هديَن . .15
م  المك ر السالم ق اماكعل ق جاأطلب من أحد ال المك   أن يقرأ اأابل إلى  غير 

اأ رف أعبر عدد من ال المك   .  ما ماع  لي ال مرمن المحلاأاعالمة  إعرابل 
لي االعال  لي كرا   الحت ق امن عم أساعد ال الميك على حت ال مرمن اماأ االعااي 

 الع اب .
دل ر لحلل لي االخامل االسادل االساب  : أعين ال مرمن الراب   الواجب البيتي

 القااعد عاد الرجاد إلى البي  .
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 (1ملحد  
 أسما  الخبرا  حسب اللقب العلمي االحرال الهجاالية 

امحدال  ال خبص م ان العمت السم  
 السلا ية

الخطة 
 ال درمسية

الخ بار 
 ال حبيلي

د ب ر  عااد  أ. 1
 ال ميمية

جامعةةة ديةةالى /  ليةةة 
 ال ربية امساسية

علم الافل 
 *  * العام

أ.د عادأ  2
 عبدالرحمن العز  

جامعةةة ديةةالى /  ليةةة 
 ال ربية امساسية

ط.  .اللغة 
 * * * العربية

معاى علاان أ.د  4
 الج عمي

ط.  .اللغة  أس اك م مرل
 * * * العربية

اخالص د م.أ. 1
 علي حسين

جامعةةة ديةةالى /  ليةةة 
 ال ربية امساسية

علم الافل 
 *  * ال ربا  

لاعت جاسم د م.أ. 0
 العاب ي

 

= 
 *  * للسفة  ربية

أ.م.د م ي اامان  9
 م لام الدليمي

جامعة ديالى /  لية 
ال ربية للعلام  

 اواسااية

 * *  احا
حميد  أ.م.د حيفا  7

 حسن الدراجي
جامعةةة ديةةالى /  ليةةة 

 ال ربية امساسية
ط.  .اللغة 

 * * * العربية
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 (0ملحد ركم                                                               
                                                جامعة ديالى       

 رالاسة الجامعة      
 

 الماعاد / بالحية اخ بار  حبيلي                                 
 

 .............................................. المح رمامس اك الفاعت 
  حية زاعية

 Mappingأثيير خريطيية المعلومييات يةةرام الباحةة  إجةةرا  دراسةةة ماسةةامة بةةة  
لموضوع جمع المذكر السالم في تحصيل تالمذة الصف الخامس االبتدائي في ميادة 

مةةن الفقةةرا  الخ بارمةةة ( االسةة بااة ال ةةي بةةين يةةديف  عةةم عةةددًا قواعييد اللغيية العربييية
ال ةةي أعةةدحا الباحةة  لةةي عةةا  امحةةدال ال ةةي يسةةعى مح ةةا  المةةاد  الدراسةةية لماعةةاد 
جم  المك ر السالم الك  سيدرل لةي ال جربةة إلةى  حقيقهةا ق العةاا م مةن كا  الخبةر  
االدراية لي مجاأ طراالد ال درمل االعلةام ال ربايةة االافسةية ق يرجةى إبةدا  مالح ةا عم 

جةةةرا  البةةةحيح ة ااراال ةةةم السةةةديد  لةةةي بةةةالحية حةةةكل الفقةةةرا  ق أا عةةةدم بةةةالحي ها اا 
عالة ما  راال مااسبًا.  ال عديت المااسب ق اا 

 العم لاالد ال  ر االم اان
 
 
 
 
 
 

 الباح                                                                       
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 اماليةالخ بار ال حبيلي البعد  ببيغ ل 

 ير  بال  السااأ  
 بال 

يح اج 
إلى 
  عديت

 ال عديت

اسةةة خرج جمةةة  المةةةك ر السةةةالم مةةةن الجمةةةت  1
 .اآل ية ق ااك ر مفردل 

 المج هدان ااجحان . .1
 يخلص المعلمان لي عملهم. .2
 يح رم الاال المبدعين . .4
 أعاى المدير على الااجحين الم فاكين  .1
ا  هر م   فان  عيةران لةي الحعةار   .0

 العربية.

    

سةةالمًا  اً مةةك ر  اً العلمةةا  اآل يةةة جمعةة مةة اج 2
لةةي جمةةت  لةةي حالةةة الرلةة  االابةةب االجةةر

 :مفيد 
 البابر ة المااعت ة دمحم ة الباد  ة 

    

لةةةةةي بجمةةةةة ك مةةةةةك رك سةةةةةالمك امةةةةةر الفرا ةةةةةا   4
 الجمت اآل ية :

 يزرد ........ أرعهم. .1
 إن  العراكيين ........... لاطاهم. .2
 ......... .سلم  على  .4
 يح رم ال الميك ........ .1

    

 أعرب ما  ح ل خ  لي الجمت اآل ية : 1
 ماماان بالحرمة . العراكيان  .1
   الم فاكينالجااالز على  المعلمان ازد  .2
 م حابان . الماماينإن   .4
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  (9ملحد  
 بالحية أحدال سلا ية

 
الهدل السلا ي جعت ال لميك كادرًا   

 على أن 
 ير  بال  المس ا  

 بال 
 ال عديت

     ك ر يك ر جم  المك ر السالم 1
    لهم يميز جم  المك ر السالم 2
    لهم يحدد عالمة جم  المك ر السالم 4
     طبيد يعطي معاًل لجم  المك ر السالم 1
     طبيد يعرب جم  المك ر السالم 0

 
 


