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 فعالية تطوير كتاب متن األجرومية على شكل خرائط المفاهيم 
 )حبث تطويري يف مدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة اإلسالمية بغرسيك( 

 فاطمة 
fatima.azkaya@gmail.com 

 جامعة بدر الصاحل اإلسالمية بوروا أسري كديري 
 

كاف أسلوب التعليم يسمى خبرائط ادلفاىيم الذي أوجدىا "طاين ملخص : 
( يف أوؿ مرّة، وىي خطة شلتازة للذاكرة،  اليت ميكن أف Tony Buzonبوزاف" )

نًتكب الفكرة حىت يستعمل كيفية عملية الدماغ منذ بداية البحث. إذف 
لتذكَت ادلعلومات وحفظ الدراسة ستكوف الدراسة أسهل وأحسن من الكتابة 
التقليدية. تريد الباحثة استخداـ خرائط ادلفاىيم لتطوير ادلادة النحوية من  

تاب "منت األجرومية" لتالميذ الصف األوؿ دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة ك
اإلسالمية دلعرفة فعالية استخداـ تطوير ادلادة النحوية من كتاب "منت 
األجرومية" على شكل خرائط ادلفاىيم، ولزيادة رغبة التالميذ يف تعليم النحو. 

وية من كتاب منت تستخدـ الباحثة خرائط ادلفاىيم لتطوير ادلواد النح
األجرومية يف ىذا البحث. أما أسلوب دبأل عبارة يف اللوحة مع األلواف ادلتنوعة 
حسب تقسيم ادلواد، ولكلّ لوف لو معٌت. وىذا البحث بالتجربة يف الصف 
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ىذا البحث " دبدرسة منبع الصاحلُت اإلسالمية احلكومية بغرسيك. Nاألوؿ "
جرومية على شكل خرائط ادلفاىيم تطوير كتاب منت األ يبحث عن كيفية

لتنمية فهم النحو وتطبيقو للصف األوؿ دبدرسة منبع الصاحلُت اإلسالمية 
تستخدـ الباحثة طريقة البحث والتطوير  ومدى فعاليتها.احلكومية بغرسيك 

بعملية تطوير ادلواد وذبريبو. وىذا البحث يدّؿ على أّّنا "فعّاؿ" . ىذا بدليل 
يف  ٙٙ،ٜٛأو %   ٙٙ،ٜٛ اإلختبار البعدي ىو أف معدؿ نتيجتهم يف
 مستوى "جيّد جّدا".
 تطوير ادلاّدة النحوية، خرائط ادلفاىيمالكلمة األساسية : 
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 مقّدمة
إّف قواعد اللغة بشكل عاـ تقنُت لظواىر لغوية أّلفها الناس 

اجة واستخدموىا. فاستعماؿ اللغة إذف سابق على تعقيدىا، وما نشأت احل
للتقنُت إاّل عندما بدأت مسارات االستخداـ اللغوي تنحرؼ. ومن ىنا كانت 
وظيفة القاعدة تقنُت ادلسارات الصحيحة للغة. فالقواعد إذف وسيلة وليست 
غاية بذاهتا، والغرض من تدريسها ينبغي أف يكوف التعبَت والفهم السليمُت يف 

 ٔلقاعدة وتذوؽ االساليب.رلاؿ الكتابة واحلديث، كما ينبغي الربط بُت ا
خريطة ادلفاىيم ىي سلطط ثنائي البعد تنظم فيو ادلفاىيم يف 

من ادلفاىيم العامة الشاملة وانتهاًء  بدأمستويات ىرمية )مرتبية( متعاقبة 
بادلفاىيم واألمثلة الفرعية حبيث تتضح يف ىذا ادلخطط العالقات الرأسية بُت 
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والعالقات األفقية بُت ادلفاىيم يف كل مستوى من ادلفاىيم العامة والفرعية 
ادلستويات اذلرمية بشكل بصري وزلسوس. ويعرب عن ادلفاىيم يف ىذا ادلخطط 

أما العالقات بُت ىذه ادلفاىيم فتكوف  concept labels  بذكر أمسائها
باستخداـ خطوط وأسهم، ويتم كتابة كلمات أو أحداث )أفعاؿ( على ىذه 

لتوضح طبيعة العالقة بُت ىذه ادلفاىيم، وتسمى ىذه  اخلطوط واألسهم
 ٕ.  linking wordsالكلمات بالكلمات الرابطة 

اختارت الباحثة مدرسة "منبع الصاحلُت" ادلتوسطة ألسباٍب كثَتة، 
( أّف مدرسة "منبع الصاحلُت" ادلتوسطة تُػَقِدـ العلـو الدينية، ودراسة ٔمنها )

( أّف مدرسة "منبع الصاحلُت" ادلتوسطة ذلا ٕ)3القواعد النحوية واجبة فيها، 
أىداؼ منها جعُل التالميذ ُموِجدوف يف اللغتَػُْتِ، ولذلك دراسة القواعد 

( وألّف ىدفا آخر ٖالنحوية أكثر حصٍص من حصص أخرى يف األسبوع، )
ىو جعل التالميذ ماىروف يف قراءة كتب الصفراء و كتب اللغة العربية، دينيًة  

وميًة. ولذلك اختارت الباحثة ىذا ادلكاف لتكميل ىذه الرسالة كانت أو عم
 التكميلية. فبإذف اهلل لعّل ىذا تصميم ادلواد يفيد صبيع من حيتاج إليو.

وادلشكالت اليت الحظتها الباحثة يف الصف األوؿ بادلدرسة ادلتوسطة  
 "منبع الصاحلُت" ىي صعوبات التالميذ يف فهم كتب اللغة العربية. وحُت

ترتبط  دلوصل إذل ادلستوى الثاين بعد ستة أشهر، كانت احملادثة اليومية 
بالقواعد النحوية. ىم يتحدثوف على ما أرادوا، ألّنم من تالميذ جدد ال 
يفهموف علم النحو بتة. والثاين ىم يشعروف ادللل يف وسط الدراسة ألّف درس 

                                                 
  في خزائط انًفاهيى في انتعهيى، ،بىجًال انىهاب عبذ  0
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كّل يـو إّما يف النحوي على كتاب منت األجرومية يف الصف األّوؿ ذبري  
ادلدرسة الّدينية أو ادلدرسة ادلتوسطة. مع أّف التالميذ اجلدد حيتاجوف إذل تعليم 

 عاشق حىّت ال يشعروف ادللل والنعاس وحيمسوف يف تعليمها و فهمها.

 وادلدخل ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكمي والكيفي. 
وىي طريقة البحث ادلستخدمة  ،(R&D)حبث وتطويري ونوع ىذا البحث ىو 

دبدرسة  4للحصوؿ على نتاج معُت وذبربة فعالتها يف عملية التعليم والتعلم
سالمية سوتسي منيار كرسيك، العاـ الدراسي "منبع الصاحلُت" ادلتوسطة اال

ىي اخلطوات اليت سبّر هبا الباحثة يف تصميم ادلواد  ـ . ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓ
  .التعليمية وإنتاجها

 وخصائصها  مفاهيمخرائط ال

خرائط  " أفّ طاين بوزافقاؿ " خلرائط ادلفاىيم مفاىيم كثَتة، منها
عبارة عن أشكاؿ مرئية ملّونة ألخذ ادلالحظات، ميكن أف يقـو  ىي ادلفاىيم

هبا شخص واحد أو رلموعة من الناس. ويوجد يف قلب الشكل فكرة مركزية 
طريق الفروع اليت سبتثل  او صورة. ويتّم بعد ذلك استكشاؼ ىذه الفكرة عن
أّوؿ من عّرؼ ىذه  ٘األفكار الرئيسية، واليت تتصل صبيعًا بالفكرة ادلركزية.

. وادلفهـو عنها ىي طريقة سهلة إلدخاؿ ٜٓٚٔالطريقة ىو "طاين بوزاف" سنة 
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األخبار إذل الذىن و أخذ األخبار من الذىن. وادلفهـو الثاين عند طاين بوزاف 
ٙاعية وفّعالية لتخطيط أفكارنا كي تكوف بساطة.ىي طريقة كتابة إبد

 

حامد ناجي: ىي طريقة سهلة وبسيطة تقـو بتفعيل قدرات والثاين  
ادلخ بنصفو األمين واأليسر بقوة كبَتة أثناء التعلم فتعتمد ىذه الطريقة على 
زبزين ادلعلومات بالعقل عن طريق استخداـ الكلمات القليلة ادلفتاحية مع 

أللواف والتخيل، فبهذا زباطب الكلمات واحلقائق النصف األيسر الرسومات وا
من ادلخ واأللواف والرسومات واخلياؿ النصف األمين من ادلخ، وهبذا يعمل 

 ٚالعقل بطاقتو الكاملة شلا يقلل زمن الدراسة ويزيد كفاءة احلفظ واالسًتجاع.

تتميز خرائط ادلفاىيم بعدة خصائص سبيزىا عن غَتىا من أنواع 
أّنا ىرمية ومنظمة: تتميز خرائط ادلفاىيم بسمة اذلرمية ،  ادلخططات األخرى:

وتعٍت اذلرمية أف ادلفاىيم األكثر مشوال تأيت يف قمة اخلريطة وتعلو على ادلفاىيم 
والقضايا األقل مشوال واألكثر خصوصية . وترتسم صورة اذلرمية يف ضوء 

ادلفاىيم ادلستهدفة بالتعلم. ويتيح العالقات اليت يالحظها معد اخلريطة بُت 
البناء اذلرمي للخريطة إمكانية اندماجها مع خرائط مفهومية أخرى إلعطاء 

أّنا و  .خريطة أوسع وأكرب تربز الصورة الشمولية التكاملية دلوضوع معُّت 
مًتابطة ومفّسرة : فهناؾ ترابط بُت ادلفاىيم واألفكار والقضايا ادلذكورة يف 

الًتابط يكوف عرب الوصالت اخلطية واألسهم اليت تصاحبها اخلريطة وىذا 
أّنا تكاملية: حيث أف ادلفاىيم واألفكار . و عبارات تفسر ىذه العالقات

والقضايا واألمثلة ادلذكورة ضمن اخلريطة تعمل لتتكامل يف شرح موضوع زلدد 
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كز حوؿ أّنا مفاىيمية : أي أّنا تدور وتًت و  وبياف زلتوياتو وجوانبو ادلختلفة.
مفهومات وأفكار رئيسية يندرج ربتها عدد من ادلفهومات واألفكار الفرعية 

ٛواألمثلة. فوحدة البناء ىي ادلفاىيم.
 

: تعيننا يف رسم صورة ذىنية للمفهـو 9وأّما فوائد خرائط ادلفاىيم وىي 
يف تنظيم ادلادة التعليمية، وترسخ الصور واألمثلة وادلعاين واألحداث، وتالـز 

اكرة وبشكل منظم، وتعاجل مشكالت الطريقة السردية يف الكتب ادلدرسية، الذ
وربط التعلم السابق بالالحق، ودعم ادلعّلم وادلتعلم، واالتصاؿ ادلستمر 
خبطوات الدرس، وتفجَت الطاقات العقلية، وتطوير التفكَت، ومتعة تعليمية، 

 لتلخيص تعٍت الفهم.والتخطيط ادلستقبلي، وتشجيع احلوار وادلناقشة، ومهارة ا
 يف –( ٕٔٔٓ) ادلدينو النبويو - أميمو األضبديوكما نُقل من كتابة 

خريطة ادلفهـو تتكوف من عدة عناصر  بأفّ  استخداـ خريطة ادلفاىيم يف التعليم
ادلفاىيم أو األفكار الرئيسية: وىذه جيب إحاطتها بإطارات : 88أو مكونات

ادلفاىيم أو األفكار (، و مربعة او أي شكلمتماثلة )سواء دائرية او بيضاوية او 
الفرعية وما تفرع منها: وىذه جيب ايضا إحاطتها بإطارات متماثلة )سواء 

األمثلة من أشياء أشخاص (، و دائرية او بيضاوية او مربعة او أي شكل
وصالت ، إمنا فقط وصالت خطية ،تواريخ : ىذه األمثلة ال رباط بإطارات

عبارات تدؿ على نوع العالقة بُت كل مفهومُت أسهم مصحوبة ب وىي أسهم
او فكرتُت او قضيتُت وتعرب عن مدى فهمك للعالقات بينها، مثل: يؤثر يف، 

 .ينقسم، يتكوف من، يتضمن، لو .. اخل
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 أنواع خرائط المفاهيم

وىي خرائط ادلفاىيم اذلرمية  ادلفاىيم خرائط وىي أنواع، أربعة ادلفاىيم خلرائط
 نوع، لكل الصورة و 88ة واخلرائط ادلتسلسلة واخلرائط الدائرية.واخلرائط النجمي

 :اآليت يف كما

 رميةاذل ادلفاىيمة طيخر  صورة (ٔ
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 ادلفاىيم النجمية ةطيصورة خر  (ٕ

 ادلفاىيم ادلتسلسلة يطةصورة خر  (ٖ
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 ادلفاىيم الدائرية ةطيصورة خر  (ٗ

 عنكبوتيةادلفاىيم ال ةطيصورة خر  (٘
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 تطوير المواد التعليميةإجراءات 

استبانة ربليل و  ،ادلالحظة ادلباشرةو ، ادلقابلة مع ادلعّلمة :اخلطوة االوذل
 .االحتياجات من التالميذ

نظرا إذل حاجات التالميذ فخّطت الباحثة ، التخطيط: اخلطوة الثانية
لتحسُت فهم النحو البسيط  ادلادة النحوية على شكل خرائط ادلفاىيمتصميم 

وللوصوؿ إذل فهم النقاط ادلهّمة من حبٍث واحٍد إذل آخر. البد أف نعرؼ من 
 العبارة سالمة على التالميذ قدرة ٕٔمنها النحو، تعليم أىداؼ ومنقبل أّف 

 الكالـ ربسُت أي الكالـ يف من اخلطأ وعصمتو اللساف وتقومي األداء وصحة

تعُت الدارس على تقومي لسانو، وعصمة أسلوبو من وسيلة ل . وكذالكوالكتابة
 ٖٔاللحن واخلطأ. ولتحقيق ىذه  الغاية ذبب مراعاة مايلي :

شبانية ف من تكوّ تو  للصف األوؿ بادلدرسة ادلتوسطة، ه ادلادةكوف ىذت
 أبواٍب وىي : 

 : باب ادلعربات )مايعرب باحلركات ومايعرب باحلروؼ( الباب األوؿ
 مرفوعات األمساء وىي األفعاؿ : باب الباب الثاين

 : باب الفاعل الباب الثالث
 : باب نائب الفاعل الباب الرابع

 : باب ادلبتدأ واخلرب الباب اخلامس
 : العوامل الداخلة على ادلبتدأ واخلرب وىي كاف وأخواهتا الباب السادس
 : إّف وأخواهتا الباب السابع

                                                 
80

 019 ص، انعزبية انهغة تعهيى في انًزجع  عطاء، يحًذ إبزاهيى   
83

 835-834 صطزق تذريس انهغة انعزبية، جىدت انزكابي،   
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 : ظّن وأخواهتا الباب الثامن

كّلها مطّورة من كتاب منت األجرومية بأسلوب خرائط ىذه  األبواب  
وىي دبملوءة اللوحات فيها مع األلواف ادلتنّوعة   (Mind Mapping)ادلفاىيم 

حسب تقسيم ادلاّدة. ىذه األلواف تقصد لزيادة رغبات التالميذ يف تعليم علم 
 يلي: النحو. ولكّل لوٍف لو معٌت معُّتٍ، وصّورت الباحثة معاين األلواف كما

 5اللوحة 
 يدّؿ على ادلوضوع األساسي 

 يدّؿ على ادلوضوع  الفرعي 

 يدّؿ على التعريف 

 يدّؿ على األمثلة 

 يدّؿ على أقساـ أو أنواع 

 يدّؿ على البياف سوى ادلذكور 
 

باٍب لو أربعة أنواع من التدريبات بعد عرض القاعدة واألمثلة، لكّل 
امالء الفراغ يف ىذه خريطة ادلفاىيم إجابًة صحيحًة، ( ٔواألمر متنوع منها : )

( امالء الفراغ بكلمة ٖ( عُّت اإلعراب يف الكلمات اليت ربتها اخلّط، )ٕ)
 .( أعِرب اجلمل اآلتيةٗمناسبة مع القاعدة ادلوجودة، )
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 المادة النحوية المصممة
 األهداف التعلبمية

 الكفاءة األساسية - أ

 النحوية مع تطبيقها يف التدريباتفهم ما يشتمل عليو القواعد 

  المؤشرات  - ب

  ًأف يشرح الطالب القاعدة النحوية باباً فبابا 

 أف يشرح الطالب عن ادلفردات يف األمثلة 

 أف يذكر الطالب عالمات اإلعراب يف الكلمة 

 أف جُييب التالميذ األسئلة يف التدريبات 

 أهداف الدرس - ج

 األهداف الخاصة الهدف العام
  الطلبة من أف يتمكن

فهم القاعدة النحوية 
يف باب "ادلعربات 
واألفعاؿ والفاعل، 
ونائب الفاعل وادلبتدأ 
واخلرب والعوامل 
الداخلة على ادلبتدأ 
واخلرب" مث تطبيقها 

 يف التدريبات

  أف يتمكن الطلبة من ذكر األقساـ
واألنواع من القاعدة النحوية على 

 شكل خرائط ادلفاىيم

  ذكر األمثلة أف يتمكن الطلبة من
 لكّل نوع من القاعدة

  أف يتمكن الطلبة من أف يذكر
عالمات الًتاكب يف الكلمات ادلعينة 

 واستخدامها يف اجلمل

  أف يتمكن الطلبة من أف يعّرب
 الكلمة مثّ يذكر أسباب أنواعها
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 مثال : باب المعربات 
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 مثال : التمرينات
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 الصةخ
 لنحويةعلى عرض البيانات وربليلها عن تصميم ادلواد ا اً اعتماد

بشكل الكتاب التعليمي  نحويةتصميم ادلواد ال قّدـ فنتائج ىذا البحث :
ربت العنواف  دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة اإلسالمية بغرسيك األوؿللصّف 

 أبوابٍ ية من شبان كّوف الكتابي". منت األجرومية على شكل خرائط ادلفاىيم"
يف  عرض القاعدة النحوية وادلفردات اجلديدةحيتوي على قسمُت,  بابٍ وكّل 

 يف القسم الثاين.ادلتعلقة بالقاعدة النحوية  والتدريباتالقسم األّوؿ 

يكوف تقدير الكتاب ادلصمم  84التحكيم من اخلبَتين إذل نتائج اً نظر 
أنّو ميكن استخدامو  ومعٌت ذلك% 87,56  الدرجة ادلئوية عدؿ جيد وصادؽ دب

اعتمادا على معدؿ النتائج اليت حصل عليها و يف التدريس بدوف تصحيح. 
فأّف الكتاب  89,66واالختبار البعدي  73,69التالميذ يف االختبار القبلي 

ـّ جّيد ومناسب باحتياجات  ادلصمم لو فعاؿ أو أثر. وأنّو على الوجو العا
 . فهم النحو نميةالتالميذ لت
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 المراجع
 

 المراجع العربية
اللغة العربية . سعاد عبد الكرمي عباس ، علي حسُت و الوائلي،)اؿ( دليمي

 . ٕ٘ٓٓالردف: دار الشروؽ، -عماف .مناىجها وطرائق تدريسها

الثانية، دمشق: دار  الطبعةطرؽ تدريس اللغة العربية،  .جودت ،)اؿ( ركايب
 .ٜٙٛٔالفكر، 

طرائق تعليم اللغة العربية للناطقُت  .إبراىيم بن عبد العزيز ،)اؿ( عصيلي
، الوطنية الرياض: مكتبة ادللك فهدالطبعة األوذل.  ،بلغات أخرى

ٕٕٓٓ. 
 اجلديد، مصر :، القاىرةالعربية اللغة تعليم يف ادلرجع . زلمد عطاء، إبراىيم

ٕٓٓ٘ 
بَتوت:  .، اجلزء الثالثجامع الدروس العربيّة .الشيخ مصطفى)اؿ(،  غالييٍت

 .ٕٚٓٓدار الكتب العلمية، 

إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت فوزاف )اؿ(، عبد الرضبن بن إبراىيم. 
 .ٕٖٗٔ. الرياض: مكتبة ادللك فهد الوطنية، الناطقُت هبا

 .تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا: مناىجو وأساليبو .رشدي أضبد طعيمة،
 .ٜٜٛٔسالمية للًتبية والعلـو والثقافة، ادلنظمة اإل ادلنشورات رباط:ال
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البحث العلمي عبيدات، ذوقاف و عدس، عبد الرضبن و احلق، كايد عبد. 
 .ٜٜٚٔالرياض : دار أسامة،  مفهومو وأدواتو وأساليبو.

مناىج وأساليب البحث علياف، رجي مصطفى و غنيم، عثماف زلمد. 
 . ٕٓٓٓ. عثماف: دار صفاء، العلمي: النظرية و التطبيق
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