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 عندما يعجز الّمسان عن الّتعبير بشكره وامتنانو ألعّز غالين

 يترك المجال لمقمب، حينيا يقول القمب وبكّل بساطة أىدي ثمرة مشواري الّدراسي إلى: 
 نبع الحنان إلى من تحت قدمييا الجنان، إلى شمعة دربي وبمسم الّزمان، إلى أّمي عالية.

 من كان سندي في الحياة وشقي واجتيد ألرتاح وساندني طوال سنوات الّدراسة، إلى أبي جّمول.
 األعزّاء عمى قمبي: فاطمة ومحّمد ورحمة وصارة وعبد هللا والكتكوت إبراىيم. إلى إخوتي

 إلى زوج أختي كريم، والحفيدة إسراء
 حبيباتي وأخواتي الّمواتي لم تمدىّن أّمي: نجاة  ، حسيبة ، فايزة، كوثر.

 عربون المحّبة والصداقة إلى: صفّية، رقّية، سعاد.
. 

 ضل محّمد البشير وعبد القادر الذين ساعداني شكرا لكما.إىداء خاص لكل من األستاذ الفا
 إلى كل األىل ومن يحمل لقب عمراني وكل من يعرفني من قريب أو بعيد

 .2019وكل من ذكرىم قمبي ونساىم قممي.طمبة تخّصص الّمسانّيات الّتطبيقّية خّريجي دفعة  
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 علّي وعلى والديّ رّبي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت  

 وأن أعمل صالحاً ترضاه، رّبي لك الحمد والشكر،

 ولك الثّناء الحسن كما أثنيت على نفسك.

 " حنّ افي بن ناصرالمعبق احتراماً نتقدم لألستاذ "وبالشكر  

 منحنا من أوق اتو الخاّصة قسطاً،  الذيكان نعم المشرف    ذيال

 وجيو.على إحاطتنا بالتّ  وكلنا امتنان لو

 كر كذلك إلى كل من ساعدنابعظيم الشّ ندين  

 على إتمام ىذا العمل المتواضع،

 كر أولى ولم تولو كلمتنا.ولكلّ من ىو بالشّ 

 

 

 

 



 

 
 

 :راسةالدّ  ـــصممخـ

القواعد النحوية وفق الخرائط المفاىيمية كتاب السنة األولى متوسط  :موضوع الدراسة

النحوية عن طريق تجسيدىا في  إلى تيسير القواعدحيث تيدف ىذه الدراسة  ؛اأنموذج  

مخططات توضيحية تثير شوق المتعممين،وانتباىيم،كما تحد من اإلحساس بصعوبة المادة 

النحوية متجاوزة في ذلك البقاء في بوتقة النمط التقميدي لمتدريس إلى استعمال أحدث 

التي تعمل عمى تبسيط وتنظيم  الخرائط المفاىيمية ي:فالمتمثمة  االستراتيجيات،والوسائل

 ا، وعمى المتعمم فيميابشكل ىرمي متسمسل يسيل عمى المعمم إيصالي ةالنحوي القواعد

حيث خمصت الدراسة إلى أن الخرائط المفاىيمية أفضل  ،امع القدرة عمى استرجاعي اوتخزيني

 وسيمة تعميمية تعمل عمى تحقيق الكفاءات المستيدفة لمدروس النحوية.

  القواعد النحوية، االستراتيجية، الخرائط المفاىيمية ات المفتاحية:الكمم
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 مــــة:مقد      

روا ،حمن الر حممبسم هللا الر       وعلر  مرن  والم سرلمن، الم علر  ارم م ابيبمرم ،والس ر ،الةلص 

 :م بعدمن أم   بعه بإحسمن إل  موم الد  

  مجرمت  الحمرمة ا فر  هر   ا لبمر      ة العرملم مهر د   رو  من أصبح فر  لرم مر   مع م و  الز     

ليولوجمم حمث أصبح  وظمر  ذر ا العلروم و  بمم رم مرن أذرم ال   ف  مجمت  العلوم و ة  وامص  

ئمسمة  بسرم  من م مم م ال    ممن بن  ا أممم الم عل  م لبم   م  حدم  بم  الحممة ابم  ال ي مهل  م  ل  

م  ا معير  بمليسربة ل رم ممن بصو ة سر لة بحمرث  جعرم الر عل  ذ ا المعلومم  و وصمل م للم عل  

 بسم  العلوم ويه ذم  ن  سملمب الجدمدة وإ إ ا لمم الم علمون بدم  المعلومم  وابوت مأ   إت  

مل  ال ر  المس لزمم  الض و مة ف  ول يم الحرابسملمب و الوسمئم أصبح  ما ل  بما ال  

، عرالوة علر  أن  بسرم  العلروم ، ويهر ذم بصرو ة غي  عي م بي مج مع من المج معرم ت 

، وفر  مجرمم  بمة العلممرةذدا  الم غوبة لل   م  ا ه ل حممك اب ة مم عة مع ب  عممال م م  مبس  

رغرة الع بم رة الل   علممم   وسرمئم  مرمن إلر  اسر عمممحرو الع بر  يجرد لجرو  المعل   علرمم الي   ة  ة امص 

مرن ، وإع م  عملمة  د مس اليحو حمومرة  يملره   المواعد اليحومة لدى الم علممنما لفة ل ثبم

م ي رإ  معرمي  لثمر  مري م ضرعفم بم   ،الجمود والملم إل  ال غبة واإللبمم علمه من لبرم الم علمرمن

 ع مرد علر  حو الع ب  بسبب ابسملمب والوسمئم ال ملمدمة المدممرة ال ر  ف  ال سمب لواعد الي  

 م أودون ف م را مموم فم م الم علم بحفظ ذ ا المواعرد حفظرم جممرد   ة صعبة،أمثلة وهواذد يحوم  

 ضررمن لره  أهررم ة اتي مررمم إلرر   ا أن حفررظ الممعرردة اليحومرة ضرر و ة ح ممررة،اسر معمب م،مع ب   

علر   يظمم رم   ه غمر  لرمدإت أي   س اللثم  من المواعد ف   ذيه،فيجدا ملد   الم احم الم مدمة،

 .و وظمف م ف  ا مبم ه 

 ج،م د   بهلم ذ م   ، علمممة ميمسبة ل يظمم المفمذمم اليحومةمم أحسن اس  ا مجمة و ب  

 ثة،لمممة حدم عوسملة  ال    ع ب  :الا ائ  المفمذمممة بمن أ  اف م ذ العاللة  وإظ م 

ما  م   وضمحمة مدذم ف  مة،عن   مك  جسالمواعد اليحو و م مب ،  د  إل   بسم 

بهلم  و س م ،ةن اإلحسمس بصعوبة الممدة اليحوم  م و حد   ،مواي بمذ   ممن،الم عل    ثم  هوق



 

 ب 
 

وذ ا لله من بمب  ،ال يدسمة هلممبمب ت  بم  ممم ف   سوخ الممعدة اليحومة بس ولة فع  

 و حفمزذم عل  ف م م واس معمب م.  مسم  الممدة اليحومة للم علممن،

( وإد ان  الخ......فمليحو لمئم عل  أسمس مفمذمم  ا  عاللة م  اب ة )فمعلمة ، مفعولمة   

 عن   مك ،مؤدي إل  ال سمب المواعد اليحومةو ب  م مع بعض م البعض  ،ذ ا المفمذمم

 ،المدممة عل  مس وى البيمة المع فمة للم علم اليحومة بملمفمذمم يحومة الجدمدة، ب  المفمذمم ال

وت مملن حدوث ذ ا إت من االم وجود معلم يمجح مس  مع  ،معي   ا  علمم محمكممم 

ه ت  وجد   ممة بي   ،وبأفضم اتس  ا مجمم  الحدمثة ،السبم بأمس  إمصمم الممعدة للم علم،

 بمعه لما ل    او ، مد المعلمإيمم ال  ممة المثل   لون يمبعة من اج  ،ومممة اليحمثل  ل عل

لم اتس  ا مجمم  والوسمئم ال علمممة الحدمثة ال    عميه عل  إمصمم الممعدة اليحومة به

ا  أميم أن ملون  ح ذ ا ال   عل   وبيم    ؛واس معمب م ،م عل  الم علم ف م مو س    سلسم،

ط نة األولى متوس  ة كتاب الس  القواعد النحوية وفق الخرائط المفاهيمي   :عيوان د اس  

 .أنموذجا  

ة ئمسة: لم  م م  حومم المواعد اليحوم  ة ال    اسة اإلجمبة عن اإلهلملم  ولد سع  ذ ا الد    

ع  عن ؟ ولد  ف   ةلمد س  إل  ا ائ  مفمذمممة يحوم  ة الموجودة ف  الل مب االيظ م  

 :ة أسئلة ف عمةم  اإلهلملمة ال ئمس

 ؟المواعد اليحومةو س مم  ذم الا ائ  المفمذمممة ف   م مب،مسمدى   إل  أي   (1

 ؟المفمذمممة ف  العملمة ال علمممةة الا ائ  أمن  لمم أذمم   (2

 ؟فمذمممة الميمسبة للمح وى اليحويممذ  أيواع الا ائ  الم (3

 حومة ال    س م الا ائ  المفمذمممة ف   يمم  م لدى الم علم؟ممذ  الم م ا  الي   (4

 :مي م موضوع بسبمبالعل  ولمد ولع اا مم ي                 

 لمم ل م من دو  ،وال  ائك الحدمثة ف   د مس اليحو الممم إل  اتس  ا مجمم ، 

 .اي بما الم علممن د  وه ،ف مف   مسم  ال ممـفع  



 

 ج 
 

ة من لوى المس م   واله   حو،ممن ف  الي  لحوظ ف  مس وى الم عل    المال دي   

 . هصعوب
 : اسم  إل  اسة لغم ذم من الد  و  د  ذ ا الد   

ة وفك اس  ا مجمة الا ائ  المفمذمممة ف  ظ مة للمواعد اليحوم  ميالفمعلمة ال   إمجمد  (1

 .ية ابول  م وس  )لمم  ح  علمم (الل مب المد س  للس  

  .حومةم عل  اس ادام الا ائ  المفمذمممة ف   د مس المواعد الي   هجمع المعل   (2

 وضمحمة مثم ة  م  محمولة  مسم  المواعد اليحومة عن   مك  جسمدذم ف  ما    (3

  .ممنلة للم عل  ومهو  

ة للل مب المد س  عل   وظم  الا ائ  المفمذمممة ف  الل مب جمن المعد   هجمع الل   (4

  .مم ف   مسم  الف مـالمد س  لدو ذم الفع  

للممعدة عل  هلم ا م ة ص ملا  ة عن   مك  مدمم  عزمز  د مس المواعد اليحوم   (5

 .مفمذمممة يحومة

 اآل مة:ة الا    بعيما   مبمة ة الس  ولحم اإلهلملم     

الفصم  ،و لم مم ام مة ،مةمد  ن  سبم مم مموفصلمن  ئمسم ، اسة إل   م مدم  الد  لس     

مفمذمم  :المبحث ابوم ن ثالثة مبمحث:  ضم    اسةللد   ظ ياإل م  الي  بعيوان  :ابوم

 ،يم  م، أيواع م)ملو   الا ائ  المفمذمممة   لمبة مي :والمبحث الث    اسة،ومص لحم  الد  

ة الا ائ  المفمذمممة ف  العملمة ال علمممة )بمليسبة أذمم   لث:والمبحث الثم    م(،  بيمئا وا

 نبعيوان اإل م  ال  بمم    ضم مي لث  ا لفصما أمم .(للمح وى اليحويو وللم علم، للمعلم،

الد وس  بومب  الثمي :المبحث و  اسة،الد  ا وا  المبحث ابوم إج ا ا  و :مبمحث ثالثة

 مفمذمممة لألسمم  المع بة والمبيمة،س  ف  ا ائ  ية ابول  م و ة ف  الس  حومة المم   الي  

حومة ي  ال لد وس المواعد:  صممم ا ائ  مفمذمممة ملثث  المبحث ال ولألفعمم المبيمة والمع بة،

وأام ا ام مة  ،إلم مم  مئ  الم وص  ع ض الي  و حلمل م ثم  ،موجودة ف  الل مب المد س ال

  .ع ض فم م أذم الي مئ    



 

 د 
 

 عن والحممئك بمع المي   الوصف  من أجم جمع المعلومم ،   اال ض   بمعمة الد اسة و   

لمم اس عي  بأداة  حلمم المح وى لغ ض  صممم مم    اس  ا مجمة الا ائ  المفمذمممة،

 .يحوي وفك الا ائ  المفمذمممة 

 ذ : لبيم  علممة أا ى لبيم   وضع لبيةمم ذ  وإي   ،غ ي لك من ف المد أن الد اسة لم وأ   

ة فمعلم   :بن حممد بن ب لة الا ممي  بعيوانلعمبد د اسة ليمم أ  وحة الدل و اا ل 

م والا ائ  المفمذمممة ف   يممة بعض م  بمن دو  ال عل  اس  ا مجمة لمئمة عل  الد  

 ( .1433م وس  سية )الم م ا  اليحومة لدى  الب الص  الثملث 

فمعلمة ا ائ   :ب اذمم اله  ي بعيوانإيجال  بي  د اسة ليمم ه مدة الممجس م  ل 

المفمذمم ف   د مس اليحو لل ملبم  غم  اليم مم  بمللغة الع بمة سية 

(1432()1433.) 

الا ائ  المفمذمممة ف  المواعد  ،دمحم يمم  عممص ة ،لدمحم حسمن حممدا ل مب  

 .ةص فمة و اإلمالئم  اليحومة و ال

ع مة محسن عل  / 1:المع مد علم م ف  ذ ا الد اسة ذ ذم الم اجع بمليسبة ب مأم      

الا ائ   ،دمحم يمم  عممص ة ،/ دمحم حسمن حممدا  2،اس  ا مجمم  الحدمثة ف  ال د مس 

ومح  الصممدي وأا ون  3اإلمالئمة ،اليحومة والص فمة و ة ف  المواعدالمفمذممم  

 ./ الل مب المد س  للسية  ابول  م وس 4اس  ا مجمم  ال علمم وال علم 

ل  الجزمم ه بمله  أ وج  ملجممم بذم الفضم ب ومن بمب اتع  ا  مفو ي  ف  الا مم، وت    

 .مف  بن يمص حي   والمسمعدة ف  ممدم  م أس م ي المه   ،م ل  مد العونإل  لم من لد  

فإن أصب  فمن  أ جو أن ألون لد وفم ،و وأهل ا عل   وفممه، ،أحمد هللاوف  الا مم    

 والمحمولة. فحسب  أج  اتج  مد ،م منا من اله   وإن أا أ  فس و  هللا
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 لـــمدخ    

تتتت اة شتتتت ن  غتتتتة العر ي تتتتنالتتتتت الم      بكتتتتتاب    الرتباطيتتتتا ،األختتتتر  غتتتتات تنمتتتتو بتتتتا ي الم  لتتتتم  ا،عظيم 
لتكون وسيمة التخاطب والتفاىم  ،أودعيا شبو الجزيرة العر ية ،لدةي" معجزة   الخايف العزيز.

متتتة فتتتي غتتتة المتمث  ا تحكمتتتو ستتتمطة الم  كتابي تتت ما أخاطتتتب شتتتفوي  أكتتتان ىتتتذا الت   ء  استتتو و  1بتتتين ستتتكانيا"
 حوية .القواعد الن  

عممتتت المنظومتتة  ستتان متتن الو تتوع فتتي الخطتت ،فتتي عصتتمة الم   البالغتتة حتتوعمتتم الن  ة وألىمي تت   
 ولكتل   ،انويتةة الث  المرحمت إلتىحوية من المرحمة االبتدائية تدريس القواعد الن   ر وية جاىدة عمىالت  

تتامرحمتتة مفرداتيتتا  ىتتذا  وكتتل   ،دةوطرائقيتتا المحتتد   وحجميتتا الستتاعي، وأىتتدافيا الخاصتتة، نوية،لس 
 .توسان وصح  ة عمم النحو في تقويم الم  من أىمي   نابع  

متتين م  يعتتاني معظتتم المتع؛ ةالتعميمي تت واإلجتتراءات ،ةالبيداغوجي تت التتتدبيرات ىتتذه غم متتن كتتل  ر  الوبتت  
عتتة المتب   دريس" طريقتتة الت تت إلتتىيعتتز    تتد ولعتتل ىتتذا الضتتع  ،حتتو العر تتيفتتي الن   اا ظتتاىر  ضتتعف  

تتت تتت نفستتتيا، القواعتتتد إلتتتىا تعتتتود أكثتتتر مم  ة ينفتتتي جمتتتود متتتاد   وىتتتذا ال 2كو  منيتتتا مبتتتال" فييتتتا"والش 
 متي    وال ،م شتو ا  تثير في المتعم   مصطنعة الوب مثمة  ديمة  ة،س بطرائق تقميدي  يا تدر  ألن  حو،الن  
محصورة فتي أمثمتة القستم  ايا بعيدة كل البعد عن الوا ع الذي يحيا فيو المتعمم فتبقى دائم  أن   إذ

ونجتدىا فتي ، خترآ إلتىس متن جيتل تتدر   ،األمثمتة مقولبتةوأكثتر متن ىتذا نجتد بعت   ،والمدرسة
ل المثتال ضضترب زيتد عمتر   فعمتى ستبي ،حتو العر تي  تائم عمييتاالن   وك ن   عميمية،الكتب الت   جل  

 .ا من العن  والقسوةي فيو نوع  و ينم  م ألن  لممتعم   مئمن األمثمة غير م نوع فيذا ال

ة لوجي ترات التكنو التطتو   وفتي ظتل   ،ةعميمي تة الت  ال في العممي تنصر الفع  ىو العأصبح المتعمم ا ولم  
دبيرات في اختيار المحتتو  أن نضع عدة اعتبارات وت ا  زامكان ل   ،ةاحة العممي  الحاصمة في الس  

                                                           
 15،دط،ص2008،دارغريب،القاىرة،لطريقة المثمى لتدريس قواعد النحوص ح رواي ،ا -1
 50،ص2،ط2007،دار المسيرة،عمان تاألردن،ميارات المغة العربيةعبد   عمي مصطفى، -2
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بعتت  االستتتراتيجيات التتتي  إيجتتاد إلتتى إضتتافة ،والوستتائل المستتاعدة ،بعتتةرائتتق المت  ط  الو  م،المقتتد  
 . افاعل بينيموتساىم في حدوث الت   ،مم والمتعم  المعم   مئت 

ات ستتتتراتيجي  الواظريتتتات أحتتتدث الن   يجتتتادإ إلتتتىة راستتتات التر وي تتتجيتتتت الد  ىتتتذا ات  عمتتتى  و نتتتاء     
تعمتل  إذ، ايتيموف إدراكيتا مالمتعم   ل عمىوتسي   ،م عمى نقل المعمومةتعين المعم   التي ةدريسي  ت  ال

ي د  الستتقبال المعمومتات وتتؤ  تتودافعي  تفاعتل المتتعمم و  إثتارةات باألساس عمى ىذه " االستراتيجي  
 1ر المطموب "توجييو نحو التغي   إلى

متتن تعمتتيم  األساستتين اليتتدف فتت  ،عمتتم أي  متتن ن بنتتة األساستتية لتتتمك  لم  ا المفيتتوم ىتتو وبمتتا أن     
تتالقواعتتد الن   راستتة ة وتعميتتق الد  المفتتاىيم النحوي تت إرستتاءة ىتتو "حويتتة فتتي المرحمتتة المتوستتطة خاص 

والمبتاد   ،األساستيات د تعمم بعت   ،م في المرحمة االبتدائيةن المتعم  فمن البدييي أ 2غوية"الم  
عمتتى توظيفيتتا بشتتكل  و غيتتر  تتادر  أن تت إال   ،تياغم متتن ستتطحي  راستتخة فتتي ذىنتتو بتتالر  حويتتة تبقتتى الن  

 .صحيح

 ستتتتمتم  ،مميتتتذ صتتفحة بيضتتاءن الت  ذىتت أن   ،الشتترححتتين يبتتتدأ  ،ميعتقتتتد المعم تت فمتتن الخطتت  أن  
فمن الضتروري أن يبنتي  3باألفكار والمفاىيم والحقيقة أن ذىنو غني   .بفضل شرحو ،اشيئ   اشيئ  
نمتتا ،عقمتتو لتتيس صتتفحة بيضتتاء ألن   ،ة لممتتتعممي تتمرس عمتتى المعتتارف القبد  م التتالمعم تت  تتد تمقتتى  وا 

ر طيتتتا بالمعمومتتتات و  البتتتارع ىنتتتا ىتتتي استتتتدعائيا،م المعم تتت وميمتتتة ،ومفتتتاىيم متتتن  بتتتل ،معتتتارف
وىتذا كمتو يحتدث بفضتل وضتع  ، تو عمتى بنتاء معارفتو بنفستور  ويد ،ا يساعد المتتعمممم   ،الجديدة

تتىتتو" حجتر أستتاس مطمتوب فيتو التتذي يحتو   إذالمعمتم المناستب فتتي المكتان المناستب  عب ل الص 

                                                           
 8،ص1،ط2009عالم الكتب الحديث،عمان،استراتيجيات التعمم والتعميم،وأخرون،باسم الصرايرة ويحي الصمادي  -1
 296،ص1،ط2008،دار ابن حزم،بيروت ت لبنان،النحو العربي بين األصالة والمعاصرةعبد المجيد عيساني ، -2
 2،ص1،ط2006النيضة العر ية،لبنان ت بيروت ، ،دار،تعممية المغة العربيةينظر أنطوان صياح -3
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ا د  معم ر  م صرعبم  م الس  مملن أن محو  وذو ل لن ال ي  ،واب ا ه ولفم  ه العملمة ،بيجمحه س ال  

بفهله وعدم لد  ه عل  أدا  الم مة لمم ميبغ  "
1
 

برم مبحرث عرن  ،والل رب مرن   ائرك ووسرمئم ،الميرمذ بمم  ع مره   مل ف ت ل  الم فملمعل    

فر   لرن  م اعمرم  م، و سر مل  ،المع فرة إمصرممواتس  ا مجمم  المسمعدة فر   ،ابسملمبأيجع 

 .ا جم  أفضمل  مإبم  المول  ال علمم  من أجم الوصوم لم م  ل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

332،ص  ،النحو العربي بين األصالة والمعاصرةالحميد عيساني عبد - 1 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل  : مص لحم  ومفمذمم الد  اسة المبحث األو 

 :   لمبـــة الا ائ  المفمذممم ة المبحث الثاني

ة ة ف  العملم  المفمذممم  أذمم ة الا ائ  المبحث الثالث:

 ال علممم ة  
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 راسةم الدّ ـــمصطمحات ومفاىي :لالمبحث األوّ 

ليم من ولفرة دلممرة أمرمم المصر لحم  المع مرد علم رم  اوم ف  صلب الموضوع تبد  لبم الد    

  . اسةف  ذ ا الد  

 :حوية/ تعريف القواعد النّ 1

 :تعريف القواعد 1/1

ـــلغأ/ ، صررم  والممعرردة :أ  " :جررم  فرر  لسررمن العرر ب فرر  مررمدة لعررد :ة  ـ رر ابس   سررمس  با:د  والمواع 

جمج ه ....مس  س  البم  إ د  ،ولواع   رع  ال  ر      البيم    أسم من   المواعد   :لمم الز  ر .ا  د  م  ر د  ولواع   :ودج  ال  

ررر عمررردان    ل رررب  ه    فررر  أسرررفل   ضرررة  ع    م   أ برررع   اهررربم     لواعرررد   :عبمررردة لرررمم أبرررو .مفم ررر ودج  ال  

" البيم    ب    بمواعد  ه   ،ف  أفك الس مم ة  م المع  ض     ول  أص  الس حمب  
1
 

د ليرم المرميون فر  والممعردة ذر  ال ر   مع ر ،مواعد واحردذم لمعردة علر  وزن فمعلرةوعلمه فمل   

  .ذنال   

 .هيولمعدة العلم أصوله ولوايم ،فممعدة البم  أسمسه وأعمد ه ،الممعدة ذ  ابسمس وابصم

م"لمم   مذ ة وصفم  ة  ص  الظ  ة م  ب ة من المفمذمم العلمم  ل"سلس :ف   ا:اصطالح  ب/ 
2
ميه و 

 ة لللالم المي وق والمل وب.مب والض   وعة من الموايمن الواصفة،فملمواعد مجم

 

 

                                                           
 433،ص3،مادة  عد،م1،ط2003دارالكتب العممية،بيروت ت لبنان، أحمد حيدر، تح عامر ، لسان العرب ،ابن منظور -1
 38،ص1،ط2011عمان ت األردن، دارالمسيرة، ،موسوعة المصطمحات التربوية دمحم السيد عمي، -2
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 حو:تعريف النّ  1/2

" وال   مك   صد  : الم  و  ح  "الي   :يحم جم  ف  لسمن الع ب ف  ممدة :ةــلغأ/ 
1
 

اودي ف  البم من اآل ممن:الد   اإلمممة م داولة يظم م لغوم   ة معمن  حو عد  وللي   
2
 

 ـالمــ  ل   د  ــ   فـ  م   ب م     ن  ـــم   ـــم ض  مع   ج           ة  غ  ل         أ   د  ل   من  ع  م   ع  ب  س   للي حو  

  الــــــالمث   ظ  ف  مح  ف   ف  ر  وح   ض  ع  وب   ع  و  ن           ة  ي  اح  ـن  و   ار  د  ق  وم   ل  ث  م  و   د  ص  ق        

 :  ممرروم ابررن د مرردإ اتصرر الح يرر  لرر  المعوابلرر ب إ ابلثرر   ررداوت   لمصررد ف رر أل ب ررم ا  

" ه لصد الصوابلأي   ،حو ف  اللالملي  وميه اه ممق ا"
3
 

غرروي معيمررمن الل  الوافررك المحررو ي بررمن ن ليررم ال   اتصرر الح  سررم بم  ع مرر  ومررن اررالم ال      

 واتص الح .

 .والمحدثمن  منالم أا  حمة الي  آ ا   بما ال واا لف   حولي  ل م عم مف  د   عد   اصطالحا   مأم    

مرن  ه  ف  فر   صر    ،العر ب   لرالم      م  س ر "ذرو اي حرم     :مع فه ابن جي ر القدامى عيد حوم الي  أم    

 ،وال  المررب   ،والي سررب   ضررمفة  اإلو وال لسررم    وال حممرر ، ،والجمررع   ،ثيمررة  لمل    ،وغمرر ا إعرر اب  

"  م ف  الفصمحة  بأذل   الع بمة   غة  الل   من لمس من أذم   لملحك    لن   وغم   
4 

 

                                                           
 360،ص15م مادة نحا، ،لسان العرب منظور،ابن  -1
دارالكتب  ، تع تركي فرحات المصطفى،حاشية الخضري عمى شرح ابن عقيل عمى ألفية إبن مالك دمحم الخضري، -2

 21،ص1،ج1،ط1998بيروت لبنان، العممية،
 575،ص1،ج1،ط1987لبنان،بيروت ت  دار العمم لمم يين، تح رمزي منير بعمبكي، ،جميرة المغــة ابن دريد، -3
 88،ص1،ج1،م1،ط2001بيروت ت لبنان،  دار الكتب العممية، تح عبد الحميد ىنداوي، ،الخصائـــصابن جني،  -4
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غرة لم برع مرن لرمس مرن أذرم الل   ، ملمرداو ممم سة ،الع بلصد لالم  إ بمع ذوحو علمه فملي  و  

 غومة.المة الل  والس   لمبعمجم بأذل م ف  الفصمحة،ة الع بم  

والبيرم   اإلعر ابة مرن  المب الع بم  علم بموايمن مع   به أحوام ال   فه "م الج جمي  مع   أم    

وغم ذمم"
1
 

  المب.ال   ن معي  بأحوام عل  مم سبك فمليحو علم ممي   وبيم     

رر   ة مفرر دة أحرروام الللمررم  الع بم رر ه "علررم  عرر   بررهأي ررب :فمع فرره الغالمميرر  دثينمحــال مأم 

بة"وم ل  
2
 

لمرم  ،وبيرم    مإع اب رذرو العلرم الر ي معر   بره أحروام أواار  الللمرم  " هول لن معر   بأي ر  

ررمب رر ررم    مبوذررو     حرروي للجملررة،ظررمم الي  معرر   برره الي    للمررة فم ررم م بحمررث  ررؤ ي لررم  م امص 

المعي  الم اد"   مب اا م  ذ ا ال    اا م   إ ا  ية ح   وظمفة معم  
3
 

 واحد   ف  مصب    والمحدثمن مصب   ،المدام حو عيد م سبك يالص بأن  ع م  الي  ومم    

 .وبيم    إع ابم   لللمان مبحث عن أواا  علم ممي   :هأي   أت  

 

 

 

                                                           
 259،دط،ص  1985بيروت ، مكتبة لبنان ، ، التعريفـــات ،الجرجاني -1
 6،ص1،ط2005ابن الييثم،القاىرة، دار ، جامع الدروس العربية مصطفى الغ ييني ، -2
 ، 1983بيروت، مكتبة لبنان، ،غة واألدب العربيمعجم المصطمحات العربية في المّ  ،وكامل الميندس وىبو، مجدي -3
 258ص ،2ط
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 :ةــحويّ د النّ ــالقواع 3/3

 ررم " المرروايمن ال رر  أي   إ ة ذرر  المرروايمن ال رر  مبيرر  اللررالم الع برر  بموجب ررم حوم ررالمواعرد الي     

  لمرررب،يررم  ال   ملو  اررمل  بررمن وافررك وال   ولرروايمن ال    (اإلعرر ابحومررة )  يررموم الوظمفررة الي  

وغم ذم" ،أام مدمم وال   ولوايمن ال    ب  بمن الملويم ،ولوايمن ال   
1
 

 والفمعرم، ل م )لملفعرم،مة الم داوم اس عمذ  المواعد الوظمفم   :اإجرائي   ةحوم  فملمواعد الي   إ ن  

 .ع ب ابلحمحع   عن ال وفك مم ،الجمم إي مجم ف  والاب ( ال   مح مج م الم لل   ،والمب دأ

 ة:ـــف االستراتيجيـــ/تعري2

 م بهلم لبمر  فر  ال    س ثة،ة الحدمم  ال علممم  ة من اتس  ا مجم   ع ب  الا ائ  المفمذممم     

 وممذ  مزاممذم ال علمممة؟ وعلمه فممذ  اتس  ا مجمة؟ .ممعلمم الفع  ال    ثحدو

" مصر لح  هأي   إ ة ف  المجمم العسل ي م م   أو   ةاتس  ا مجم  اس ادم مص لح  :ااصطالح     

والمروا د الم محرة ب  ممرة مثلر  ل حممرك ابذردا   اإلملميرم اسر ادام  عسل ي ممصد به فرن  

ة" الم جو  
2
 

وأسررم   ممرر ،المجررمم ال عل إلرر مصرر لح اتسرر  ا مجمة مررن المجررمم العسررل ي اي مررم   لررن بعرد

 اإلجررر ا ا ه "مجموعرررة مرررن علررر  أي رررف ع فررره المعرررمجم ال  بومرررة  .ةال علممم رررة علررر  العملم ررر

 ابذردا فر  ضرو   ،ما جرم  إلر م داام الفصرم للوصروم ال   م بع م المعل   ،والممم سم 

مرومم ال ر  وأسرملمب ال    ،ة مرن ابسرملمب وابيهر ة والوسرمئمن مجموعرو  ضم   ال   وضع م،

 سمعد عل   حممك أذداف م"
3
 

                                                           
 50،صميارات المغة العربية  عبد   عمي مصطفى ، -1
 10،صاستراتيجيات التعمم والتعميم باسم الصرايرة ويحي الصمادي وآخرون ، -2
،عالم معجم المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج وطرق التدريسالمقاني ،عمي أحمد الجمل ،أحمد حسين  -3

 39،ص2003، 3الكتب،القاىرة،ط
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اسر عممم   ه لصري رأ إلر  إضرمفة   ، حة فر  ال  رمرن العمومم ر مع مر  جميب رمن ذر ا ال    يلمس   

مرن  سروا    والمر علم علر  حرد   م،المعل ر إلمرهأن اتسر   مجمة ملجرأ  إت  م عل  المعل ر س  ا مجمةات

 .ممعم بمي مفأجم حدوث ال   

  علمم مح روى المي رمج المد سر  مرن ارالم مرم ك ب يظمم أو م أسلوب م عل  بأي   :ف ع   ل لن  

ه مرررن وام جرر ،المح رروى إلمصرررممة  د مسررم   إجرر ا ا م دااررم الصرر  مرررن ممرروم برره المعل ررر

 ،و مسرم ا ،ة ل حسرمن  علمرهم مرن فعملم رالمر عل   ممروم بره ومرم ، س حضم ا  م علمة بمرمدة الرد  

و يظممه بهلم م سلسم
1
 

سررم  مف وم ررم علرر  وأ اتسرر  ا مجمة بملعملمررة ال علمممررة،مبك  برر  ع مرر  الس ررال    يالحررظ أن   

 المح وى( ،الم علم ،أ لمي م )المعلم

 العملمرة واإلجر ا ا  ة،مجموعرة مرن الممم سرم  ال علممم رذ   :اجرائي  إفمتس  ا مجمة  إ ن   

ف رم  م عل  المر علم م  س   لمم أي   ،المح وى إلمصممالمعلم  إلم موالوسمئم المسمعدة ال   ملجأ 

 .من أجم  حممك ابذدا  الميهودة وإد اله ،المح وى

ومع ب ذرم واحردة   ممرة،ق برمن اتسر  ا مجمة وال   مفر    ه ثمة من تأي   إل  اإلهم ةو جد  بيم   

ة لمف ر أن اتس  ا مجمة  ضرم   بمع بم  ، ممةمن ال    فمتس  ا مجة أعم   :ه موجد ف ق بمي ممأي   إت

  ،..الررخ...ة .ـمئم  علممم ررـة ووسررـ  ب  د مسمررـن أسملمررـررـة مـعلممم ررال   م  ـوالممم سرر ،اإلجرر ا ا 

ة فيي الكيفي ت ،مالمنياج يمتزم بو المعم  ومنصوص عمييا في  نة،ة معي  ة بماد  خاص   ريقةبينما الط  

 المنصوصة. الكفاءات من أجل تحقيقالمحتو  التعميمي  يصالإبيا  التي يتم  

عمتتتتيم المبتتتترم  يتتتتور لمت  عمتتتتيم متتتتن ظالحاصتتتتمة فتتتتي مجتتتتال الت  ة رات العممي تتتتالتطتتتتو   وفتتتتي ظتتتتل     
تت .لكترونيتتةاإل والوستتائل الحديثتتة ،لكترونتتيواإل  إلتتىىنتتا لتتيس نقتتل المعمومتتة م ة المعم تتتصتتبح ميم 

                                                           
 364،ص ،استراتيجيات التعمم والتعميمينظر باسم الصرايرة ويحي الصمادي وأخرون  -1
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 التتتتيواالستتتتراتيجيات الحديثتتتة  ،رائتتتقالط   وأحتتتدث ،بتتتل البحتتتث عتتتن أفضتتتل ،متتتين فحستتتبالمتعم  
وبستيولة  م بسترعة،ا وترسيخيا في ذىتن المتتعم  بل في تعميقي ،يم ليس في نقل معمومة فقطتس
 .واستدعائيا نو من سيولة تخزينيا،تمك  

الدراستتي  حصتتيلوالت   االستتتيعاب،يم فتتي زيتتادة ة مزايتتا تستتة بعتتد  اتيجيات التدريستتي  ز االستتتر تتمي تت  
 1نذكر منيا:

   ةة الدراسي  ت تساعد عمى تقريب الماد.  
 ت تساىم في تسييل الفيم.  
 مع ذوي االحتياجات الخاصةة تت ءم م في أغرا  تر وي  خدم المعم  ت ت. 
 أكمل وجو ت تعمل عمى تقريب المفاىيم عمى. 

 يا:ن   الى ذلك ف إضافة  

 مينتثير اىتمام وشوق المتعم   ت. 
 .الي تزيتتتتتد متتتتتن ت تتتتتالوب عميميتتتتتة،ات الت  وتواكتتتتتب المستتتتتتجد   م،م متتتتتع ميتتتتتوالت المتتتتتتعم  تتتتتتت ء

  .راسيحصيل الد  الت  

 :ةالخرائط المفاىيميّ / تعريف 3

ظريتتة التتتي نشتت ت تيتتا الن  يفبتتع خمتت  متتن لنتتا  ة البتتد   بتتل الحتتديث عتتن مفيتتوم الختترائط المفاىيمي تت 
   .منيا

 

                                                           
 3،ص  تعميماستراتيجيات التعمم وال ينظر باسم الصرايرة ويحي الصمادي وأخرون ، -1
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 :ة لمخرائط المفاىيميةة النظريّ الخمفيّ  3/1

خمفيتيتتا  إلتتىو بتتل الولتتوج  ،الستتتراتيجيات الحديثتتة فتتي التتتدريسالختترائط المفاىيميتتة متتن ا د  تعتت  
م أال رىا العتتاويقتتوم عمتتى تصتتو   ،رفتتي الظيتتو  رائط  يستتبقيانتتوع متتن الختت إلتتىسنشتتير  ،النظريتتة

خريطتتتتة العقتتتل تشتتتتبو  إن  "  :فيتتتتا صتتتاحبيا تتتتتوني بتتتوزانالعقميتتتة فيعر   ة أووىتتتي الختتترائط الذىني تتتت
بينمتا نجتد  ،وىو يمثتل فكرتتك األىتم ،خريطة العقل يقابل مركز المدينة فمركز ،خريطة المدينة

رق الثانويتتة فتمثتتل األفكتتار بينمتتا الط تت ،الرئيستتةل األفكتتار بة عتتن المركتتز تمث تتالمتشتتع  رق الط تت أن  
تت العقمتتي. رو امتتت الختترائط المفاىيميتتة عمتتى ىتتذا التصتتو   1ة "الثانوي تت ن يعتبرىتتا فيوجتتد الكثيتتر مم 
 :يمكن تمخيصيا في المخطط اآلتيكل بينيما في الوظيفة والش   و ثمة فرق  أن   ال  إواحدة 

 ئط المفاىيميةايمثل الفروق بين الخرائط الذىنية والخر  :1الجدول رقم 

 ة الخرائط المفاىيمي   ة الخرائط الذىني   
 طي ىندسي رسم تخطي ر رسم تخطيطي مشج   الشكل 
لمجميع نواحي الحيتاة  أداة تفكير الوظيفة 

 ،المشتتتتتتتتتتتتتتتتاريع ،،التعممضالعمتتتتتتتتتتتتتتتتل
  التسوق ...الخ

تستتتتتتعمل  ةإيضتتتتتاحي  أداة تعميميتتتتتة 
 ة فقط في العممية التعميمي  

ة العتتتالم نظري تتت إلتتتى ،ةة فتتتي تطبيقاتيتتتا التر وي تتتيعتتتود الفضتتتل فتتتي ظيتتتور الختتترائط المفاىيميتتت   
عمتى "األفكتار التتي  و نتاء  2عميم ذي المعنتىفي الت  )  David Ausubel -زو لدفيد أ(التر وي 

لتتى إ 1986ستتنة)  Novak et Gowin – نوفتتاك وجتتوينضمتتن  طرحيتتا أوز يتتل توصتتل كتتل  

                                                           
 6،ص1،ط2007مكتبة جرير ،السعودية،  ،لكتاب األمثل لخرائط العقلا ،توني بوزان -1
،مجمة دراسات  )تدريس المفاىيم النحوية عمى وفق استراتيجية خرائط المفاىيم( ينظر إبراىيم دمحم جوال الجوارني ، -2

 ،2009،بغداد ،7تر وية ،عدد
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تقوم الخرائط المفاىيميتة عمتى  1دريس أطمق عمييا خرائط المفاىيم"تصميم طريقة جديدة في الت  
ان ق شتترطان أساستتي  عنتتدما يتحق تت ظريتتة "عمتتيم ذي المعنتتى فتحتتدث ىتتذه الن  ة أوز تتل فتتي الت  نظري تت
يمكتن  وال2م "م وأن تكتون المعمومتة ذات معنتى لممتتعم  لمتعم  ا ا ذىني  م مستعد  أن يكون المتعم   ىما:

أن تكتون المعمومتة مرتبتة ترتيبتا  :اان ىمتوجد " شتيئان رئيستي   إذا إالقا ليذين الشرطين أن يتحق  
م ليقتتوم بتتر ط المعرفتتة الجديتتدة ببنيتتتو المعرفيتتة ن تتتتاح الفرصتتة لممتتتعم  أو  ا غيتتر عشتتوائي،منطقي تت
 3ا"ا جوىري  ر ط  

التتتذي يحتتتدث عنتتتدما  م ذي المعنتتتىة التتتتعم  نظري تتت إلتتتىة تستتتتند الختتترائط المفاىيمي تتت ن  وعميتتتو فتتت   
وتنظيميتا بشتكل متسمستل متع المعمومتات  ،امتن ر تط المعمومتات المكتستبة حتديث  م ن المتتعم  يتمك  
 .ىنفي الذ   نة سابقا  المخز  

ة التتتي مفاىيمي تتختترائط لتتى إوشتتروطيا  ،وتتترجم أفكارىتتا يتتة،ظر استتتفاد نوفتتاك متتن ىتتذه الن   لقتتدو   
 ىن.وتنظيميا عمى مستو  الذ   ،ة الكتساب المفاىيمكطريقة تدريسي  استعممت 

 :ة مفيوم الخرائط المفاىيميّ  3/2

يتتتتم ئوآرا ارستتتتين،عمتتتتى اجتيتتتتادات الد   ة بنتتتتاء  ة تعتتتتاري  مختمفتتتتة لمختتتترائط المفاىيمي تتتتوردت عتتتتد    
 دة فمنيا اآلتي:المتعد  

اد تعكتس ة البعتد أو متعتددة األبعتة ثنائي تىي رستوم تخطيطي ت" ياف ب ن  تعر   :كلمن ناحية الشّ  أ/
إذ يوضتتتتع  ،ا   ىرمي تتتتختتتتذ شتتتتك   يتتتتتم تنظيميتتتتا بطريقتتتتة متسمستتتتمة تت  ، مفتتتتاىيم بنيتتتتة محتتتتتو  التتتتنص

                                                           
 241،ص 1،ط2008،دارالصفاء ،عمان، الحديثة في التدريس الفعالاالستراتيجيات  محسن عمي عطية، -1
،ص 1،2009،دار المسيرة ،عمان ت األردن ط طرائق تدريس العموم ،وسميمان بن دمحم البموشي  عبد   خميس آمبو، -2

460 
 460،صطرائق تدريس العمومعبد   خميس آمبو،وسميمان بن دمحم البموشي ، -3
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 المفيتتتوم الرئيستتتي فتتتتي  متتتة الخريطتتتة وتنتتتتدرج تحتتتت المفتتتاىيم األ تتتتل عموميتتتة فتتتي المستتتتتويات
 1الع  ات بين المفاىيم الرئيسية والفرعية"ح مع وجود روابط توض   ،األدنى

بعضتتيا التتبع  عتتن طريتتق خطتتوط أو بعبتتارة عتتن أشتتكال تخطيطيتتة تتتر ط المفتتاىيم ىي" أو  
 2" ط لتوضح الع  ة بين مفيوم وآخرى كممات الر أسيم يكتب عمييا كممات تسم  

تتت نجتتتد بتتت ن     تتتالتعريفتتتات الس  تتتزت عمتتتى اابقة رك  مكوناتيتتتا و  ،ةالمفاىيمي تتتكمي لمختتترائط لجانتتتب الش 
 . ط  وكممات الر   ،واألسيم الخاصة، والمفاىيم ة،الخارجية المتمثمة في ضالمفاىيم العام  

تتب/ مــن ناحيــة الوظيفــة " أداة تعمتتل عمتتى تنظتتيم ييتتا فيتتيالوظيفتتة التتتي تؤد   ا متتن ناحيتتة : ف م 
تتتت راستتتتية ،أو الوحتتتتدة الد   ،نيا الموضتتتتوعر والمعتتتتاني التتتتتي يتضتتتتم  األفكتتتتا ح الع  تتتتات بتتتتين وتوض 

التتتب عمتتتى تنظتتتيم معرفتتتتو بقصتتتد تعميتتتق فيمتتتو لتتتتعمم الوحتتتدة أو المقتتترر المفتتتاىيم لمستتتاعدة الط  
 3راسي "الد  

ا فتتي ا منطقي تتوترتبييتتا ترتيب تت ،ة تعمتتل عمتتى تنظتتيم المفتتاىيمتعميمي تتيتتا أداة وعميتتو فتتنخمص ب ن     
 بين المفاىيم.ة مبرزة الع  ات القائمة أشكال تخطيطي  

تت    ،ة متسمستتمةة بطريقتتة ىرمي تتيم النحوي تتم فيتتو المفتتاىط توضتتيحي تتتنظ  مخط تت : فيتتياإجرائي ــا أم 
ة توضع فتي  متة حوية الخاص  ا المفاىيم الن  أم   ،ة توضع في أعمى اليرمحوية العام  ن  فالمفاىيم ال

ب مثمتة ا ترفتق وأخيتر   ،ب ستيم بينيتاوتحاط ىذه المفاىيم بمستطي ت أو دوائر ترتبط فيمتا  ،اليرم
 .مفيوم ة لكل  توضيحي  

                                                           
الدار المصرية المبنانية ،القاىرة  ،معجم المصطمحات التربوية والنفسيةب النجار،وزين حسن شحاتة ،-1
 176/177،ص1،ط2003،
 1،91،ط2008دارالمسيرة،عمان ت األردن ، ،ومصطمحات العموم التربوية  مفاىيم  أحمد سمارة،عبد الس م العديمي ، -2
 238،صالفعالاالستراتيجيات الحديثة في التدريس  محسن عمي عطية ،  -3
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 ة:تركيبة الخرائط المفاىيميّ  اني:المبحث الثّ 

تت؛ لجانتتب الشتتكمي لمختترائط المفاىيميتتةف عمتتى افتتي ىتتذا المبحتتث ستتوف نتعتتر      ا تتركتتب أي مم 
 ؟وخطوات بنائيا ،وماىي مكوناتيا؟ وأشكاليا

 :ةنات الخرائط المفاىيميّ مكوّ /1

 1ة في اآلتي:فاىيمي  نات الخرائط الممكو   إجماليمكن    

ذي تبنتتى عميتتو الخريطتتة ىني لممفيتتوم العتتام التتر التتذ  وىتتو التصتتو   :ئيسالمفيــوم العــام أو الــرّ تت 1
ت ،المفاىيميتة داختتل  ،ة الخريطتةو يوضتع فتي  م تكمتتا أن ت ،ةمول والعمومي تيمتتاز ىتذا المفيتوم بالش 

 .دائرة  ،عمر    ،لضمستطي شكل ىندسي

 يتاأن   إذ ،متن المفيتوم العتام   ة  األكثر خصوصي   ،شموال   المفاىيم األ ل  ىي  :ةالمفاىيم الفرعيّ ت 2
داختتتل  ،وتوضتتتع فتتتي  اعتتدة الخريطتتتة ة،ة والخصوصتتي  وتمتتتتاز بالد  تتت ع متتتن المفيتتتوم العتتام،تتفتتر  

 .دائرة  ع،مر    ،شكل ىندسي ضمستطيل

 .المفيومر ط  أو المستطي ت التي تؤ  ،و المر عاتأ ،ر:ىي الدوائ ةاألشكال اليندسيّ ت 3

 .واألسيم التي تر ط بين المفاىيم وىي الخطوط وصالت عرضية:ت 4

أو كممتات مثتل ضتنقستم  ،ا،  د تكون حروف  ممات عمى الوص ت: تكتب ىذه الكبطكممات الرّ .5
 .،من .....الخ  إلى

                                                           
،وعبد  بن خميس أمبو سعيد  239،ص الستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال ا ينظر محسن عمي عطية ، -1

 457إلى 456،ص طرائق تدريس العموم  ،سميمان بن دمحم البموشي ،
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ـــاألمثتتت 6  يتتا ال، كمتتا أن  ةط المفاىيمي تتفتتي الختترائمتتة ة لممفتتاىيم المقد  ىتتي األمثمتتة التوضتتيحي   :مةــ
 ر.تؤط  

 :كل اآلتينات في الش  ص ىذه المكو  خ  سبق يمكن أن نم عمى ما و ناء  

 

 ات الخرائط المفاىيميةــنل مكوّ يمثّ :1الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسام الكلمةأ  

 حـــرف فعــــل اســـــم

 الّرئٌسالمفهوم 

  كلمات ربط

ةعرضٌّ  وصالت  

 المفاهٌم الفرعٌّة

 الّسماء أمثلة كتب إلى 
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 :خطوات بناء الخرائط المفاىيمية/2

 1باع مجموعة من الخطوات اآلتية:ة يتم ات  خريطة مفاىيمي   إنشاءمن أجل    

 ة لو.العنصر المراد وضع خريطة مفاىيمي   أو ،رسأو الد   ،اختيار الموضوع .1

 .ئيسي لمموضوع الر   أو ،تحديد المفيوم العام .2

 .ة لمموضوعتحديد المفاىيم الفرعي   .3

 . ة  األكثر خصوصي   إلى ة  ا من األكثر شمولي  ترتيب المفاىيم ىرمي   .4

بحيتتتث  ،ردوائتتت أو ،ة ووضتتتع المفتتتاىيم فتتتي مستتتتطي تىيمي تتتالقيتتتام برستتتم الخريطتتتة المفا .5

تتتترجتتتتوالمفتتتتاىيم ذات الد   ،فتتتتي األعمتتتتى ة  لمفتتتتاىيم األكثتتتتر عمومي تتتتتكتتتتون ا طة فتتتتي ة المتوس 

 .ة في األسفل والمفاىيم األ ل عمومي   ،ة في الوسطالعمومي  

 . ط بين المفاىيم بواسطة أسيم و خطوطالر   يتم   .6

 .كممات ر ط بين كل المفاىيم وضع .7

 .يرفق كل مفيوم بمثال توضيحي  .8

 

 
                                                           

 
،و 158/159،ص 2ط،2007،دار وائل ،األردن ت عمان ،التصميم التعميمي والتعمم ذو المعنى  ينظر عادل سرايا، 1

 221،ص 1،ط2009،دار الثقافة ،عمان ت األردن ،حوسبة التقويم الصفــي  غسان يوس   طيط 
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 ة:ال الخرائط المفاىيميّ ـــ/ أشك3

 1:المفيوم نذكر منيا باخت ف طبيعةتختم   ة،ة أشكال عد  لمخرائط المفاىيمي     

   .عميما في الت  كل األكثر شيوع  : وىو الش  ةاليرميّ / الخريطة 1

 

 واإلعرابفعال من حيث البناء لألة الخريطة اليرميّ ل يمثّ : 2كل رقم الشّ 

 

 

                                                           
،و 158/159،ص 2،ط2007األردن ت عمان ، دار وائل ، ،التصميم التعميمي والتعمم ذو المعنى  ينظر عادل سرايا، 1

 221،ص 1،ط2009ت األردن ،دار الثقافة ،عمان  ،حوسبة التقويم الصفــي  غسان يوس   طيط 

 األفعال من حٌث البناء واإلعراب

 مبنً ومعرب مبنً دائمـــا

 األمـــر الماضً
 المضارع

 معــربًا مبنــًٌّا

إذا دخلت 

علٌه نونً 

التّوكٌد 

 والنسوة 

إذا لم تدخل 

علٌها نونً 

 التّوكٌد والنّسوة 

 العب لعب

 لعبٌ نلعبٌ

 تنقسم إلى
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 ة المتسمسمة ــ/ الخريط2

 

 واإلعرابل الخريطة المتسمسمة لألفعال من حيث البناء يمثّ  :3كل رقم الشّ 

 عة حول الوسطالمجمّ / الخريطة 3

 

 واإلعرابعة حول الوسط لألفعال من حيث البناء الخريطة المجمّ ل يمثّ  :4كل رقم الشّ 

 

 

الفعل من 

حٌث 

البناء 

 واإلعراب 

 مبنً دائًما 

 الماضً 

 األمــــر 

معرب 

 ومبنً
 المضارع 

 مبنًٌّا

 معربًا

 إذا دخلت علٌه نونا

سوة وكٌد والنّ التّ   

إذا لم تدخل علٌه نونً 

سوة وكٌد والنّ التّ   

مبنً 

ادائمً   

 الماضً

 األمــــر 

الفعل من حٌث 

عرابواإلالبناء   
مبنً 

 ومعرب

 المضارع

امبنًٌّ   

 معربا

إذا دخلت علٌه 

نونا التّوكٌد 

 والنّسوة

إذا لم تدخل 

علٌه نونا 

التّوكٌد 
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 :ةالخريطة العنكبوتيّ / 4

 

 وأخواتيا لمعاني إنّ ل الخريطة العنكبوتية يمثّ  :5كل رقم الشّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

معانً إن 

 وأخواتها

إن وأن تفٌد 

 التّوكٌد

كأن تفٌد 

 التّشبٌه 

لكن تفٌد 

 االستدراك

تفٌد  لعلّ 

ً الترجّ   

لٌت تفٌد 

ً التمنّ   
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 ةة التعميميّ العمميّ ة في ة الخرائط المفاىيميّ أىميّ  :الثالمبحث الثّ 

 .واحد   في آن   والمحتو   ،موالمتعم   ،مسبة لممعم  عميم بالن  في الت   ميم   ة دور  لمخرائط المفاىيمي   

ا في أذىان أثرىا با ي   خ المعمومة ويظل  يا "ترس  ة في أن  ة التعميمي  تيا في العممي  فتكمن أىمي    
عميم ة الت  ل عممي  يا تسي  كما أن   ،ةشاط والحيوي  وتبعث فييم روح الن   يا تثير انتباىيموأن   الت ميذ،
 1بط" س وتعينو عمى الض  عمى المدر  

 :مسبة لممتعمّ ة بالنّ الخرائط المفاىيميّ  ة/ أىميّ 1

 2م في اآلتي:سبة لممتعم  تيا بالن  تكمن أىمي   

 .موط تمخيصي لما تعم  م عمى بناء مخط  تساعد المتعم    1
 .ةوالمعمومة اليامشي   ،ةعمى الفصل بين المعمومات الميم   متساعد المتعم    2
 .تعميق الفيمو  ،م عمى سرعة المراجعةالمتعم   ينتع  3
 .ىنلمذ   ةفي البنية المعرفي   متسمسل   وترتيبيا بشكل   ،م عمى تنظيم المفاىيمب المتعم  تدر    4
 .فاىيم الجديدة بالمفاىيم القديمةم عمى ر ط المتساعد المتعم    5
 .ةوالمفاىيم الفرعي   ،ةي  ز بين المفاىيم الرئيسيمن التمي متمكن المتعم    6
 .الع  ات بين المفاىيم إنشاءب المتعمم عمى تدر    7

 :مايمي إلىماسبق أخمص  إلى إضافة    

                                                           
 345،ص  النحو العربي بين األصالة والمعاصرة ،عبد الحميد عيساني  -1
حوسبة ،وغسان يوس   طيط ،240الفعال ،ص االستراتيجيات الحديثة في التدريس ينظر محسن عمى عطية ،  -2

 218،ص التقويم الصفي
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رسوخ المفاىيم في الذىن مع سرعة استرجاعيا الرتباطيا ب شكال  م عمىتساعد المتعم    8
 .طاتومخط  

 .خميصوالت   ،خطيطوالت   ار،ة االختصم عمى تقني  ب المتعم  تدر    9
،عن طريق تجسيد المفاىيم المدرسة والخيال الواسع اإلبداعي لد  المتعمم روح تنم    10

 .ةرسوم تخطيطي   إلى

 مبالنسبة لممعمّ ة الخرائط المفاىيمية / أىميّ 2

 1م في اآلتي :سبة لممعم  تيا بالن  تكمن أىمي  

خراجو ،رسير من خ ل التخطيط المحكم لمد  حضم عمى الت  تعين المعم    1 في صورة  وا 
 .منظمة

 .الدريس الفع  م عمى الت  تساعد المعم    2
ثارة ،مينانتباه المتعم   م عمى شد  المعم   تساعد  3  .اىتماميم  وا 
 .موالمتعم   ،شاط داخل القسم بين المعمموالن   ،فاعلتساىم في تنمية روح الت    4
 .و ياس مد  فيم المتعممين لممفاىيم البنائية لمدرس ،م من تقويمتمكن المعم    5
 .والمتعمم ،مصال جديدة بين المعم  أداة ات   تعد    6
 .وباختصار ،وبسرعة ،المعمومة بسيولة إيصالم عمى تساعد المعم    7
رات الخاطئة عن التصو   والكش  ،نالمتعممي م عمى تنظيم أفكارتساعد المعم    8

 .وتصحيحيا 
 .رسوتتابع خطوات الد   ،م عمى تنظيمتساعد المعم    9

                                                           
االستراتيجيات الحديثة ،ومحسن عمي عطية ، 218/219،ص  حوسبة التقويم الصفي ينظر غسان يوس   طيط ، -1

 241،ص  في التدريس الفعال
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فيمكن  ،دريسم عمى الت  وتعين المعم   ة تساعد،مص ب ن الخرائط المفاىيمي  ا سبق نخومم      
 :في ث ثة جوانب أن نجمل استعماالتيا في التدريس

   ممكتسبات القبميةلوتذكير  ،مراجعةتكون عبارة عن رس ف بل الد. 
   سر يتبناىا األستاذ كطريقة لشرح الد   رس بحيثأثناء الد. 
   رسص لمد  أو ممخ   ،م كخ صةبيا المعم  رس يستعين نياية الد. 

ز بخرائط مفاىيمية تعز   ،األخير فبعدما يتم شرح القاعدة ما أفضل استعمال ليا ىوور   
 .مصة لما درسو المتعم  ممخ  

 :حويةتنمية الميارات النّ  ة فية الخرائط المفاىيميّ أىميّ / 3

بينيا  طة فيماة عمى مجموعة من المفاىيم النحوية المترابحوي لمغة العر ي  ظام الن  يبنى الن    
ن   ،بواسطة ع  ات ا ت  باث أكثرا ة يجعميىيمي  خرائط مفا والع  ات في ،تجسيد ىذه المفاىيم وا 

 .ملممتعم   اورسوخ  

 1تية :ة الفصحى يبنى عمى األسس اآللعر ي  غة احوي لم  ظام الن  الن  " ن  وعميو ف   

   الجمل واألساليبة العامة التي يسمونيا معاني طائفة من المعاني النحوي. 
   ة والمفعولية ة أو معاني األبواب المفردة كالفاعمي  حوية الخاص  مجموعة من المعاني الن

 ...الخ واإلضافة
  عند تركيبيا  الع  ات التي تر ط المعاني الخاصة حتى تكون صالحةمجموعة من

 "ة سبة والتبعي  خصيص والن  وذلك كع  ة اإلسناد والت   .منيا لبيان المعنى المراد

                                                           
 178،ص6،ط2006،عالم الكتب ،القاىرة ، المغة العربية معناىا ومبناىا ،تمام حسان  -1
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دراكومنو ف فضل أداة لتنظيم    والع  ات القائمة بينيما ىي الخرائط  ،ةالمعاني النحوي   وا 
 .ة تخطيطيةبصري  والع  ات في صورة  ،ه المفاىيمىذيم في تجسيد تسة التي فاىيمي  الم

ة في النحوي  تنمية الميارات أىمية الخرائط المفاىيمية في  إجمالعمى ماسبق يمكن  و ناء   
 1:اآلتي

 .ةم القواعد النحوي  يجابي نحو تعم  االتجاه اإل تنمية  1
 ،باإلعرابقة ة يساعد المتعمم عمى تنمية الميارات المتعم  بناء الخرائط المفاىيمي    2

 .ب معرفة الع  ات بين مفرداتياالجمل يتطم   ف عراب
 ،ة المتشابيةروس النحوي  م عمى فيم الع  ات بين الد  ة المتعم  تساعد الخرائط المفاىيمي    3

 .اتوالع  ة بين المشتق   ،وابع ة بين الت  كالع 
بشكل ىرمي منظم في  ةالنحوي   ة في تنظيم وترتيب المفاىيميم الخرائط المفاىيمي  تس  4

 .مذىن المتعم  
المفاىيم النحوية ة الجديدة و  ط بين المفاىيم النحوي  ة في الر  يم الخرائط المفاىيمي  تس  5

 .ا ذا معنىم  ق تعم  ا يحق  مم   ،االمكتسبة سابق  
 .ةط ذىني لمقواعد النحوي  ة في بناء مخط  تساعد الخرائط المفاىيمي    6
ة المتعمم عمى معرفة الع  ات بين المباني النحوي  ة يساعد بناء الخرائط المفاىيمي    7

 .ومعانييا
 .الفرعية اإلى عناصرى ةالرئيس ةكيب النحوي  ار تحميل الت    8

                                                           
ط فاعمية استراتيجية قائمة عمى الدمج بين دورة التعمم ،والخرائ ينظر عابد بن حميد بن بركة بن الخرماني ، -1

لد  ط ب الص  الثالث متوسط ،أطروحة دكتوراه ،جامعة أم القر  ،مكة  المفاىيمبة في تنمية بعض الميارات النحوية
 51/52،ص 2012مكرمة ،
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راكيب ة الت  م عمى إدراك تكاممي  ة يساعد المتعم  فيم الع  ات بين المفاىيم النحوي    9
 .ةالنحوي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راسة : إجراءات وطرٌقة الدّ لالمبحث األوّ 

حوٌة تبوٌب دروس القواعد النّ  :انًالمبحث الثّ 

 نة األولى متوسط  رة فً السّ المقرّ 

لدروس تصمٌم خرائط مفاهٌمٌّة  :الثالمبحث الثّ 

ة الموجودة فً الكتاب المدرسً القواعد النحوٌّ 

 طنة األولى متوسّ للسّ 
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جراءات الدّ  :لالمبحث األوّ   راسة:طريقة وا 

طبيقي الجانب الت  عة في ة المتب  والخطوات العممي  ، ا لإلجراءاتن ىذا المبحث عرض  يتضم   
 ا.من أجل اإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة سابق   ،راسةلمد  

ط ضالجيل متوس  عميم الاألولى من الت  نة مت في الكتاب المدرسي لمس  تمث   راسة:نة الدّ / عيّ 1
ولقد  ،2018ر ية الوطنية سنة المعتمد من طرف وزارة الت  نوي وزيع الس  وكذا الت   اني  الث  

 ة  ة ض القواعد النحوي  غوي  واىر الم  راسة في الكتاب عمى محتو  الظ  ا تصرت الد  

بتتاع المتتني  الوصتتفي متتن أجتتل جمتتع المعمومتتات ت  اراستتة ا تضتتت طبيعتتة الد   راســة:/مــنيج الدّ 2
إلتى وصت   إضتافة  ، قة فتي الكتتاب المدرستي كمتقترح تعميمتية المطب  والحقائق عن االستراتيجي  

كمتا استتخدمت أداة إجرائيتة ، ةخترائط مفاىيمي تبعتد تحويميتا إلتى ستة حوية المدر وا ع المفاىيم الن  
ختتترائط حويتتتة وفتتتق استتتتراتيجية الر لمقواعتتتد الن  تمثمتتتت فتتتي تحميتتتل المحتتتتو  لغتتتر  إنشتتتاء مقتتتر  

 .المفاىيمية

 راسة:/خطوات الدّ 3

 نة أولى متوسط رة في الس  ة المقر  عر  محتو  القواعد النحوي    1
 : رة في خرائط مفاىيميةالمقر   ةتصني  دروس القواعد النحوي    2

 ب/لألفعال المعر ة والمبنية  .لألسماء المعر ة المنصوبة والمرفوعةأ/
 موجودة في الكتاب المدرسي النحوية ال القواعد ة لكلتصميم خرائط مفاىيمي    3
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 نة أولى متوسطرة في السّ حوية المقرّ تبويب محتوى القواعد النّ  اني:المبحث الثّ 

حسب  نة أولى متوسط )الجيل الثاني (رة لمسّ ة المقرّ القواعد النحويّ /عرض محتوى 1
 2018/2019عميم لموسم ة والتّ ربير من وزارة التّ نوي المقرّ وزيع السّ التّ 

 فحة الّص  غوية الظاىرة المّ  رسالدّ 
 17 أزمنة الفعل   01
 21 مير وأنواعوالض   02
 45 الفاعل 03
 13 عت الحقيقي  الن   04
 33 ببي  عت الس  الن   05
 141-137 نواعيا وأ الحال 06
 165-161 ينة في األفعال واألسماءاألل  الم   07
 101 المفعول بو 08
 97 فاعلالنائب  09
 125-121 اء المر وطة والمفتوحةالت   10
 73 المبتدأ والخبر 11
 77 كان وأخواتيا   12
 81-61 ل الكممةاليمزة في أو   13
 93 وأخواتيا إن   14
 57-53 الجمع وأنواعو 15
 85-81 اليمزة في وسط وفي آخر الكممة  16
 37 أسماء اإلشارة   17
 41 األسماء الموصولة   18
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 نة أولى متوسطحوية لمسّ ل محتوى القواعد النّ يمثّ  :2الجدول رقم 

ر عة وعشرين ر من الوزارة من أالمقر   ة متوسط لمقواعد النحوي   ة األولىنن برنام  الس  يتكو    
روس تندرج حظو ىو وجود بع  الد  ن   أن ما،إال  عمى ثمانية مقاطع تعميمية اممقس   ،درسا

  -  دروس6عددىا ستة ض-ر تقديميا في ميدان القواعد، و تقر  ن   أضمن ميدان اإلم ء إال  

 

 

 

 

 

 

 

 113 المفعول المطمق 19
 117 المفعول ألجمو   20
 133 المفعول معو    21
 145 حذف األل   22
 153 حذف ىمزة ابن 23
 157 أل  التفريق  24
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 ة ط مفاىيميّ ــــــة في خرائــــّـــ حويدروس القواعد النّ  يفـــــ/ تصن2

 لألسماء المعربة والمبنية  2/1

 
 المعربة والمبنيةة لألسماء ل خريطة مفاىيميّ : يمثّ 6كل رقم الشّ 

 

 

 

 

 

 

 

 األسماء المعربة والمبنٌة

ةالمبنٌّ األسماء  األسماء المعربة  

 منصوبات األسماء مرفوعات األسماء 

توابع المرفوعات  ـ1

ً ــــعت الحقٌق)النّ 

ببً (والسّ   

الفاعل  ـ2  

نائب الفاعل  ـ3  

المبتدأ والخبر ـ4  

ـ اسم كان وأخواتها5  

 خبر إّن وأخواتها -6

ـ خبر إن وأخواتها6

توابع المنصوبات ـ1

 )النعت الحقٌقً والسببً(

خبركان وأخواتها ـ2  

وأخواتها اسم إنّ  ـ3  

ٌل ) المفعول المفاع ـ4

 ،به، المفعول المطلق

المفعول  ،المفعول ألجله

الحال وأنواعه( ،معه  

مٌر وأنواعه الضّ  ـ1  

أسماء اإلشارة  ـ2  

األسماء الموصولة  ـ3  
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 لألفعال المعربة والمبنٌة  2/2

 

 
 : يمثل خريطة مفاىيمية لألفعال المعربة والمبنية7كل رقم الشّ 

 ط إلى:متوس   ىة لمسنة األولروس النحوي  ييدف تصني  الد  

 والمرفوعات عن المنصوبات  تمييز األسماء المعر ة عن المبنية،  1
 تمييز األفعال المعر ة عن المبنية   2
 سو وفق تبويب منطقي  م لما سوف يدر  تييئة ذىن المتعم    3
 

 

 

 

 

 األفعال المعربة والمبنٌة

 األفعال المعربة األفعال المبنٌة

 ً رـــــاألم المضارع الماض  المضارع  

إذا لم تدخل علٌه 

نونا النسوة 

 والتوكٌد

إذا دخلت علٌه 

نونا النسوة 
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نشــاء خــرائط مفاىيميــة لكــل قاعــدة نحويــة مقــررة فــي  الــث:المبحــث الثّ  تصــميم وا 
 الكتاب المدرسي

ظرية الموجودة في الكتاب المدرسي إلى ة الن  في ىذا المبحث س  وم بتحويل القواعد النحوي     
يسيم في تقريب  في الكتاب المدرسي حوية كمقترح تعميمية لمقواعد الن  خرائط مفاىيمي  
 .موتسييميا عمى المتعم  ، المفاىيم النحوية

 أزمنة الفعل :لاألوّ رس الدّ 

 
 ة ألزمنة الفعلن خريطة مفاىيميّ يبيّ  :8مكل رقالشّ 

تت  تتيوض  نتتوع الخريطتتة المستتتعممة ىتتي المتسمستتمة إذ و  ة ألزمنتتة الفعتتل،مفاىيمي تتكل خريطتتة ح الش 
 درس بشتكل متسمستتل،أزمنتة الفعتل ت ت باعتبتار أن   وع بالتذات،رس تقتضتي ىتذا الن تطبيعتة التد   أن  

ىتتذا النتتوع متتن الختترائط يعتتر   و ترتيتتب منطقتتي باعتبتتار متتا كتتان ثتتم متتا يكتتون ثتتم متتا ستتيكون،
ثتم المفتاىيم  بدايتة بتالمفيوم العتام ضأزمنتة الفعتل   ،رإلتى اليستاالمفاىيم بشكل أفقي متن اليمتين 

 .األمر  ،المضارع ،ة ضالماضيالفرعي  

أزمنة 

 الفعل 

 الماضً

المضار

 ع    

 األمـــر 

 على وقوع الفعل فً زمن مضى دلّ  هو ما

على وقوع الفعل فً الحاضر  ٌدلّ  هو ما

أو المستقبل وإذا دخلت علٌه )السٌن( 

 ا بالمستقبل.و)سوف( ٌصٌر خاصًّ 

على طلب القٌام بالفعل فً  ٌدلّ  هو ما

 المستقبل 

 مات   ضمٌرُ ه

 وحدها  تجلس  

 ارحـــــم   أمكَ 



التطبيقي لمدراسة اإلطار                                        : الثانيالفصل   
 
 

33 
 

 :مة فيفي تنمية الميارات النحوية المتمث   المتسمسمة ألزمنة الفعل المفاىيمية يطةتسيم الخر   
ز بين الداللة يمي   أن وىي: وىذا يتماشى مع الكفاءة المستيدفة مييز بين المفاىيم المختمفة،الت  
وترتيبيا بشكل   ثة كما تسيم الخرائط المفاىيمية في إبراز المفاىيم،منية لألفعال الث  الز  

تعري  أزمنة الفعل ثم عرضيا بشكل وىي: وىذا يتماشى مع الكفاءة المستيدفة  متسمسل،
 .أمر مضارع ثم   ثم   متسمسل ما   

 مير وأنواعو الّض  :نيرس الثاالدّ 

1 

 مير وأنواعوّض من خريطة مفاىيمية ل: يبيّ 8الشكل رقم 

 ة،نوع الخريطة المستعممة ىي اليرمي   وأنواعو، ميرة لمض  كل خريطة مفاىيمي  ح الش  يوض    
أما  ة،في أعمى القم   مير الذي يضع المفيوم الرئيس ضالض  رس يفر  ىذا النوع طبيعة الد  

ة في أسفل ا األمثمة التوضيحي  في الوسط أم   المستتر  ،صلالمت   ،ة ضالمنفصلالمفاىيم الفرعي  
 ة. القم  

                                                           
12وزا ة ال  بمة الو يمة ،ل مب  ف  اللغة الع بمة ،ص الابمز: يب  من البموم ل ضممد الج وح، - 1

 

 أنواعه

مٌرالضّ   

م أو مخاطب أو غائبعلى متكلّ  دلّ  هو ما  

 

صـــلالمتّ  المنفصـــل  المستتر 

 ورد منفصلً  هو ما

غٌر متصل مستقلًّ   

ماال ٌمكن النطق به 

صل بالفعل وٌتّ  ة،دَ وحِ 

بالحرفسم أو باال أو  

لٌست له صورة  ما

فظ ،وٌستتر مع فً اللّ 

 الفعل 

 2ٌجب أن أغلًّ الخبازَ  خاطبته سائلةً  عن حالهِ  هً نوبةُ  حمّ ى ال تلبثُ  أن تزولَ 
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تعريتت  المفتتاىيم  متتة فتتي:حويتتة المتمث  ة فتتي تنميتتة بعتت  الميتتارات الن  تستتيم الختترائط المفاىيمي تت  
ت رس وىتي:لمتد  وىذا يتماشى مع كفتاءة المستتيدفة  ة،النحوي   مييتز وكتذلك الت   ،رميأن ي عترف الض 

تت وىتتذا يتماشتتى متتع كفتتاءة المستتتيدفة  ة ضأنواعتتو والمفتتاىيم الفرعي تت مير بتتين المفيتتوم العتتام ضالض 
 ز بينيا.د أنواعو ويمي  أن يعد  وىي: 

 الفاعل :الثالثّ  رسالدّ 

 
 : يبين خريطة مفاىيمية لمفاعل10كل رقم الشّ 

تتت    تضتتتت ا ة،الخريطتتتة المستتتتعممة ىتتتي اليرمي تتتنتتتوع  ة لمفاعتتتل،كل خريطتتتة مفاىيمي تتتيوضتتتح الش 
ئيس ض الفاعتتل  فتتي  متتة اليتترم تبتتاع ىتتذا النتتوع اليرمتتي التتذي يجعتتل المفيتتوم التتر  ارس طبيعتتة التتد  

 .المفاىيم الفرعية ضأنواعو  في أسفل اليرم  أما،

 :مة فيحوية  المتمث  الميارات الن   يةفي تنم ة لمفاعلاليرمي   تسيم الخرائط المفاىيمية   

 الفاعـــل

أو  ،ٌقوم بالفعلعلى الذي  دلّ  هو ما

ًُ  ،ٌتصف به فع.الرّ  وحكمه اإلعراب  

ضمٌر  ضمٌر ظاهر اسم ظاهر

مستتمستترم

األممِ  مستوٌات  تتفاوُت  الدرسَ  ـت  كتبـ   عندما ٌرى علَم وطنِه   

 أنواعو
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كفتتتاءة المستتتتيدفة الوىتتتذا يتماشتتتى متتتع  ة،ئيس وع  اتتتتو بالمفتتتاىيم الفرعي تتتتحديتتد المفيتتتوم التتتر     
إضتافة إلتتى فيتم الع  تتات بتين المفتتاىيم التذي بتتدوره  ز بتتين أنتواع الفاعتتل،أن يمي توىتتي رس د  تتتتتمل

تحوية من خت ل ر تط المفتاىيم الن  راكيب الن  يساعد عمى إدراك تكاممية الت   الجديتدة ابقة بحويتة الس 
 .معمى مستو  البنية المعرفية لممتعم  

 ببيعت الحقيقي والسّ : النّ ابع والخامسالرّ رس الدّ   

 
 عت الحقيقي والسببية لمنّ ن خريطة مفاىيميّ : يبيّ 11الشكل رقم

تتت   تتتيوض  تتتة لمن  كل خريطتتتة مفاىيمي تتتح الش  نتتتوع الخريطتتتة المستتتتعممة ىتتتي و  ببي،عتتتت الحقيقتتتي والس 
عتت  فتي  متة ئيس ضالن  إذ تم وضع المفيوم العام أو الر   ة فيي األكثر شيوعا  في التعميم،اليرمي  

ا األحكتام فوضتعت أم ت، ببي  في وستط الخريطتةة ضالحقيقي والس  بينما المفاىيم الفرعي   الخريطة،
ون حت  أن الخريطتة  ابمتت بتين  ا أرفق كل مفيوم بمثال توضتيحي،وأخير   في  اعدة الخريطة،
تتت، المفيتتتومين الحقيقتتتي تتت ببي،والس  فريتتتق بتتتين ل عمتتتى المتتتتعمم الت  ا يستتتي  وأ امتتتت بينيمتتتا ع  تتتة مم 

 .وأحكاميما بسيولة  المفيومين،

تــــــعلنّ ا  

عت الحقٌقًالنّ  ًّ عت السّ النّ   بب  

وٌصفُهٌوّضُح منعوتَه نفَسه   دل على صفة من الصفات تتعلق بمنعوتِه  ما   

ته فً عت الحقٌقً منعوـ ٌتبع النّ 

عرٌف فً التّ  هوٌطابقُ  ،اإلعراب

 .وع والعددِ والتنكٌر،وفً النّ 

ً  النّ  ـ ٌتبعُ  منعوتَه فً  عُت السبب

 عرٌِف والتنكٌرِ والتّ  اإلعرابِ 

 اإلفراد .وٌتبع ما صورةَ  وٌلزمُ 

 أنٌث ذكٌر والتّ بعده فً التّ 

تحترُم الكبارَ  بة  لمهذّ البنُت ا ُخلقُهُ كرٌماً صاَحْبُت زمٌلً        

حكامهأ أحكامه  

 نوعان
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 : اآلتية حويةفي تنمية الميارات الن   عتة لمن  اليرمي   المفاىيمة ةطيتسيم الخر 

   والحقيقي  ببي،ضالس  ةوالمفاىيم الفرعي  عت ، ضالن  حوي الرئيسز بين المفيوم الن  التمي، 
 .عت وأنواعومييز بين الن  وىي الت   رس،وىذه الميارة تتماشى مع الكفاءة المستيدفة لمد  

 وىذا يتماشى مع الكفاءة المستيدفة  ، ويبني الع  ات القائمة بين المفاىيم، أن يركب 
اإلعراب يقتضي فيم الع  ات بين عناصر  ألن  ، اا صحيح  عت إعراب  إعراب الن  وىي: 

 الجممة و ين المفاىيم.
 .الخرائط المفاىيمية أفضل وسيمة تعميمية لمتحقيق الكفاءات المستيدفة ومنو نخمص ب ن    

 :الحال وأنواعوعالسابرس الدّ 

 
 ة لمحال وأنواعيان خريطة مفاىيميّ : يبيّ 12كل رقم الشّ 

 الحـــــال

)كٌف(ـوُعها جواباً لوقُ  ئة صاحبِها عند وقوع الفعل، وٌصح  ن هٌاسم نكرة تُبٌّ   

عندما تكون الحال  وع والعدد،تطابق الحال صاحبَها فً النّ  صاحبُها ٌجُب أن ٌكون معرفةً.

 جملة تشتمل على رابط ٌربطها بصاحبِها.

مٌر معاً أو الضمٌر وْحدَه أو واو الحال وحدَها .الحال والضّ  ابط قد ٌكون واووالرّ   

حال 

 مفردة 

جملة 

ة اسمٌّ   

ة جملة فعلٌّ   شبه جملة  

صافٌاً ٌستنشُق الهواَء  م  ٌبتس جاَء األستاذُ  مشرقة ٌ           مس  والشّ أقبلوا   ه  ب  صح   ٌفرح الفتى بٌن   

 أنواعها   
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تتت   تتتيوض   ة،نتتتوع الخريطتتتة المستتتتعممة ىتتتي اليرمي تتت ة لمحتتتال وأنواعيتتتا،كل خريطتتتة مفاىيمي تتتح الش 
فتي  متة  ئيس ضالحتال التر  التذي يضتع المفيتوم  وع اليرمتي،رس اتخاذ ىذا الن  ا تضت طبيعة الد  

نتوع متن األنتواع األر عتة  ويرفتق كتل   فتي  اعتدة اليترم، ة ضأنتواع الحتال ا المفاىيم الفرعي  اليرم أم  
 .بمثال توضيحي

 حوية المتمثمة:في تنمية الميارات الن   ة لمحال وأنواعواليرمي   ةتسيم الخرائط المفاىيمي     

 رسوىتذا يتماشتى متع الكفتاءة المستتيدفة لمتد   ة،والمفاىيم الفرعي ت ئيس،مييز بين المفيوم الر  الت    
 .ف عمى الحال وأنواعوأن يتعر   وىي:

أن يعترف وىتي: وىتذا يتماشتى متع الكفتاءة المستتيدفة  حتوي إلتى عناصتره،ركيب الن  تحميل الت    
 .  وأنواعو األر عة الحال،

 المفعول بو :امنالثّ رس الدّ 

 
 ة لممفعول بون خريطة مفاىيميّ : يبيّ 13كل رقم الشّ 

 .ة المستعممة ىي اليرمي  نوع الخريطة و  ة لممفعول بو،كل خريطة مفاىيمي  الش   حيوض  

 المفعول به

وحكمه  ذي وقع علٌه فعل الفاعل ،على الّ  اسم ٌدلّ 

صبالنّ   

ضمٌر  اسم ظاهر

 

ضمٌرمنفص

 

 أنواعه

التلمٌذ  مت كلّ  على الدراسة هُ ـعتشجّ   أعنً اك  إٌّ    
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 آلتية:ة االنحوي   ةفي تنمية الميار ة لممفعول بو اليرمي   ةالخرائط المفاىيمي   تسيمكما    

 ة ضأنواعو .والمفاىيم الفرعي   ئيس ضالمفعول بو ز بين المفيوم الر  يالتمي 

تتالتتر    ليكتمتتل مفيتتوم ابقة ضالفعتتل والفاعتتل  والمفيتتوم الجديتتد ضالمفعتتول بتتو   ط بتتين المفتتاىيم الس 
 .  مالجممة الفعمية لد  المتعم  

 نائب الفاعل :اسعالتّ رس الدّ 

 
 ة لنائب الفاعلن خريطة مفاىيميّ : يبيّ 9كل رقم الشّ 

 .  ة نوع الخريطة المستعممة ىي اليرمي   ،ة لنائب الفاعلكل خريطة مفاىيمي  ح الش  يوض  

 

 

 

 

 نائب الفاعل

 اسم مرفوع ٌقع بعد الفعل المبنً للمجهول ،ٌنوب عن الفاعل

 ضمٌر مستتر ضمٌر متصل اسم ظاهر 

 أنواعــه

م  المجر ُعوقب ا إلى المدٌنةِ ــــورسلأ   فاطمة تُكَرمُ  
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 المبتدأ والخبر :العاشررس الدّ 

 
 ة لممبتدأ والخبرن خريطة مفاىيميّ : يبيّ 15كل رقم الشّ 

نوع الخريطة المستعممة ىي المتسمستمة طبيعتة  ،برة لممبتدأ والخكل خريطة مفاىيمي  الش  ح يوض  
درس فر  ىذا النوع باعتبار أن المبتدأ والخبر ي دَرَسان بشتكل متسمستل المبتتدأ أوال  ثتم الخبتر 

 .وتمام معنى الجممة لحصول الفائدة،

 :حوية المتمثمة فية في تنمية بع  الميارات الن  تسيم الخرائط المفاىيمي     

أن  رس وىتية لمتد  وىتذا يتماشتى متع الكفتاءة المستتيدف ناتتو،حتوي إلتى مكو  ركيب الن  تحميل الت     
وىتذا يتماشتى متع الكفتاءة  ز بين المفاىيم،كذلك التمي   ومكوناتيا، ف عمى الجممة االسمية،يتعر  

قتاط االتفتاق بتين المفتتاىيم وكتذلك معرفتتة ن التمييتز بتتين المبتتدأ والخبتر، وىتي رسالمستتيدفة لمتد  
 .  أين يتطابق المبتدأ والخبر رس وىي:لمد   مستيدفةالكفاءة الوىذا يتماشى مع 

 

 

 

 الجملة االسمٌة

 

 معرفة مرفوع تبتدئ به الجملةُ  : اسمٌ المبتدأُ 

 االسمٌّةُ 

لة معنى الجم مّ تِ ٌُ  نكرة مرفوع ، :اسمٌ رُ الخب

ةٍ اسمٌّ  ،وٌشترك مع المبتدأ فً تكوٌن جملةٍ   

المبتدأَ  ٌطابق الخبرُ 

العدد فً النّوع وفً 

 ً ً الحكم اإلعراب  وف

إخوةالمؤمنون   

 إخوة المؤمنون
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  كان وأخواتيا :الحادي عشررس الدّ   

 
 ة لكان وأخواتيان خريطة مفاىيميّ : يبيّ 10كل رقم الشّ 

تيوض     اليرميتة  نتوع الخريطتة المستتعممة متزي  بتين ة لكتان وأخواتيتا،كل خريطتة مفاىيمي تح الش 
ة ثتم تتفترع ئيس ضكتان وأخواتيتا  فتي أعمتى القم تة جاءت لوضتع المفيتوم التر  فاليرمي   والمتسمسمة،

التتي عرضتت بشتكل متسمستل بدايتة بالماضتي  منو المفاىيم الفرعيتة المتمثمتة فتي أختوات كتان،
 .ثم الماضي فقط ثم الماضي والمضارع فقط ، والمضارع واألمر،

 في تنمية ميارات نحوية المتمثمة:  لكان وأخواتيا تسيم الخرائط المفاىيمية

ة الجديدة ضكتان وأخواتيتا  أي بالمفاىيم النحوي   ة  حوية القديمة ضالجممة االسمي  ر ط المفاىيم الن  
 ا يسيم فتي تحقيتق تعمتيم ذي معنتى لتد  المتتعمم،مم   رس الجديد عمى المعارف القبمية،بناء الد  

غييتر الحاصتل فتي الجممتة ف عمتى الت  أن يتعر  وىي رس مد  ليدفة كفاءة المستالوىذا يتماشى مع 
 واسخ عمييا.االسمية بعد دخول الن  

 كان وأخواتها

 بُ ها وتنِص ى اسمَ وٌسم   المبتدأَ  فترفعُ  ،تدخل على الجملة االسمٌة ،ها أفعال ناقصةكان وأخواتُ   

كان هً: أخواتُ  ،رهاى خبَ سم  وٌُ  الخبرَ   

ٌأتً منها الماضً والمضارع األمر:  ما

ظل  بات ، أضحً ، أمسى ، أصبح ، صار،  

ٌأتً منها الماضً والمضارع فقط: مازال  ما

ماانفك  مابرح ، ،مافتئ ،  

 ٌأتً منها الماضً فقط: لٌس ،مادام ال ما

فان ٌتصرّ   

ً  صار التّنافُس فً طلب العلم  ضرورٌّا  

متطورة ً لغة ً العربٌةُ  تئت  ماف    

انَناصرَ  للاُ  مادام  م َنهز لنْ   
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 وأخواتيا : إنّ اني عشرالثّ رس الدّ   

 
 وأخواتيا نّ ة أل ن خريطة مفاىيميّ : يبيّ 11كل رقم الشّ 

تت    تتيوض   نتتوع الخريطتتة المستتتعممة ىتتي العنكبوتيتتة،و  وأخواتيتتا، ن  ة ألكل خريطتتة مفاىيمي تتح الش 
وأخواتيتا فتي المركتز ثتم تفترع  رس ا تضت ىذا النوع حيث وضع المفيوم الرئيس إن  طبيعة الد  

 عنو أخواتيا ومعانييا .

 حوية اآلتية:تيا في تنمية الميارات الن  اوأخو  ن  ة العنكبوتية ألكما تسيم الخريطة المفاىيمي      

وأخواتيتتا  عمتتى مستتتو  البنيتتة  ضإن   بالمفتتاىيم الجديتتدة ر تتط المفتتاىيم القديمتتة ضالجممتتة االستتمية 
ة حتتوي بستترعة الرتباطتتو بصتتورة بصتتري  تستتاعد عمتتى حفتت  المفيتتوم الن  وكتتذلك  م،المعرفيتتة لممتتتعم  

 .خزين واالسترجاعنة تسيل عمى المتعمم الت  معي  

ها وأخواتُ  إنّ  تدخلُ 

 ةَ االسمٌّ  على الجملةَ 

 المبتدأَ  بُ صُ نْ تَ ،فَ 

 وترفعُ  ،هاى اسمَ سم  وٌُ 

ا هَ رَ بَ ى خَ سم  وٌُ  الخبرَ   

 حرفَ  أنّ 

وتوكٌدٍ  نصبٍ   

 لعل: حرفُ 

ونصبٍ  ترجً   

 :حرفَ  نّ إِ 

وتوكٌدٍ  نصبٍ   

 :حرفَ  كأنّ 

ونصبٍ  تشبٌهٍ   

 لٌت :حرفَ 

ونصبٍ  تمنً   

 حرفَ لكّن :

 استدراكٍ 

 ونصبٍ 

مناقشة الدرس نافعة إنّ   نافعة علمت أن المناقشة 

 كأن العلم نور

الفرج قرٌب لعلّ   

 الكسول ناجحلٌت  شبت النار لكن الخسائر قلٌلة

 الّرجوع
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 : أسماء اإلشارةعشر ابعالرّ  الثالثّ  رسالدّ   

 

 

 

 

 

 

 ة ألسماء اإلشارةن خريطة مفاىيميّ يبيّ  :12كل رقم الشّ 

تيوض      الخريطتة المستتعممة ىتي العنكبوتيتة، نتوع  ة ألستماء اإلشتارة،كل خريطتة مفاىيمي تح الش 
د يقتضتتي وجتتود النتتوع العنكبتتوتي وىتتذا التعتتد  مختمفتتة، ة أ ستتام باعتبتتار أن ألستتماء اإلشتتارة عتتد  

ئيس ضأستتتماء فتتتالمفيوم التتتر   ستتتام المختمفتتتة، التتتذي تتفتتترع منتتتو عتتتدة تفريعتتتات تتتتت ءم متتتع ىتتتذه األ
ضىتتتتذا ،ىتتتتذان ،ىاتتتتتان ،ىتتتتؤالء  ةع عنتتتتو المفتتتتاىيم الفرعي تتتتتفتتتتر  تاإلشتتتتارة  يوضتتتتع فتتتتي المركتتتتز ثتتتتم 

 ......الخ 
ة المتمثمة في تعري  المفاىيم النحوية تسيم الخرائط في تنمية بع  الميارات النحوي    

أن يعرف مفيوم أسماء  وىي:وىذا يتماشى مع كفاءة المستيدفة  والتمييز بينيا و ين غيرىا،
 .ة والمشتركة أسماء اإلشارة الخاص  مييز بين وكذلك الت   اإلشارة ويميزىا عن با ي المعارف،

 
 

 : تدلّ أسماء اإلشارة

إلٌه  على مشارٍ 

من  ،وهً نوعٌ نمعٌّ 

 المعارف 

 :هذه ،تلك

ث للمفردالمؤنّ   

 :ذلك ،هذا

 للمفرد المذكر 

ى للمثنّ  :هاتان

 المؤنث 
للمثنى  :هذان

 المذكر

هؤالء لجمع 

كور واإلناثالذّ   

هنا ،هناك 

،هنالك 

 :للمكان
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:نوع االسم الموصول

من المعارف ،ال 

ٌتضح  معناه،وال 

ٌتعٌّن إالّ بجملة تأتً 

د ر:للمفالذي

 المذكر
:للمفرد  التً

 المؤنث

 اللذان

:للمثنى 

 المذكر

:لغٌر  ما

 العاقل 

: للعاقل  من  

اللتان 

:للمثنى 

 المؤنث

 اللواتً

لجماعة 

ناثاإل  لذٌنا 

:لجماعة 

 الذكور

 لاألسماء الموصو :عشر ابعالرّ رس الدّ   

  

 

 

  

  

 

 ة لألسماء الموصولةن خريطة مفاىيميّ : يبيّ 19كل رقم الشّ 

تتتتت    نتتتتتوع الخريطتتتتتة المستتتتتتعممة ىتتتتتي  كل خريطتتتتتة مفاىيميتتتتتة لألستتتتتماء الموصتتتتتولة،يوضتتتتتح الش 
ة أ ستتتتام خاصتتتتة الموصتتتتولة عتتتتد   رس يفتتتتر  ىتتتتذا النتتتتوع ألن لألستتتتماءالعنكبوتيتتتتة طبيعتتتتة التتتتد  

لمحتتو  مناستبة ة تفريعتات د يقتضي النوع العنكبوتي الذي تخترج منتو عتد  وىذا التعد   ومشتركة،
 رس.الد  

التمييتتز بتتين  :متتة فتتية المتمث  تستتيم الختترائط المفاىيميتتة فتتي تنميتتة بعتت  الميتتارات النحوي تت    
ز أن يمي ت رس وىتي:لمتد   كفتاءة المستتيدفةة وىذا يتماشى متع الوالمفاىيم الفرعي   يالمفيوم الرئيس
تتتتت ابتتتتين أنواعيتتتتت وكتتتتتذلك معرفتتتتتة الع  تتتتتات القائمتتتتتة بتتتتتين المبتتتتتاني النحويتتتتتة  ة والمشتتتتتتركة،الخاص 
أن ينتتتت  جمتتتل موصتتتولة ألن اإلنتتتتاج  وىتتتي: وىتتتذا يتماشتتتى متتتع الكفتتتاءة المستتتتيدفة ومعانييتتتا،

 .ومعانييا يتطمب معرفة الع  ات ببن المباني،
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 المفعول المطمق :عشر الخامسرس الدّ   

 
 ن خريطة مفاىيمية لممفعول المطمق: يبيّ 13كل رقم الشّ 

 .نوع الخريطة المستعممة ىي اليرمية ة لممفعول المطمق،كل خريطة مفاىيمي  ح الش  يوض     

ة المتمثمتتتة فتتتي تنميتتة الميتتتارات النحوي تت ة لممفعتتتول المطمتتقاليرمي تت ةتستتيم الختترائط المفاىيمي تتت   
، إلتتى اكتستتاب ميتتارة اإلعتتراب الصتتحيحالمؤديتتة معرفتتة الع  تتات الرابطتتة بتتين المفتتاىيم  :يفتت

ف عمتتى المفعتتول المطمتتق ويعر تتو أن يتعتتر  وىتتي: رس د  متتكفتتاءة المستتتيدفة لالوىتتذا يتماشتتى متتع 
تتت إعرابتتتا  صتتتحيحا ، عتتتل اابطتتتة بتتتين الفعتتتل والفحيح يقتضتتتي معرفتتتة الع  تتتات الر  فتتتاإلعراب الص 
 .ارس فيم  مثال فيمت الد  المصدر في وال والمفعول بو،

 

 

 

 

 المفعول المطلق

 مصدر منصوب، ٌذكر بعد فعل من لفِظه

 أو لبٌان عدده أو لبٌان نوعه  لتوكٌد معنى الفعل

فهماً  رسَ الدّ  فهمتُ  ا ً جماعٌّ  احتفاالً  بالعٌدِ  اسُ النّ  احتفلَ   ٌ   بالعٌدِ  اسُ النّ  احتفلَ   ناحتفال  

 ٌأتــــً
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 : المفعول ألجموعشر دساالسّ رس الدّ   

 
 ن خريطة مفاىيمية لممفعول ألجمو: يبيّ 21كل رقم الشّ 

 .نوع الخريطة المستعممة ىي اليرمية كل خريطة مفاىيمية لممفعول بو،ح الش  يوض  

 المفعول معو عشر: السابعرس الدّ 

 
 ن خريطة مفاىيمية لممفعول معو: يبيّ 14كل رقم الشّ 

 المفعول ألجله

ن الغاٌة من وقوع الفعل مصدر منصوب ٌبٌّ   

 أو لبٌان عدم حدوثه لبٌان سبب وقوع الفعل

واباألجر  والث ابتغاء  رمضان َ أصومُ  ً ال أدخن    على صحتً حفاظا

 

 ٌــــذكر

 المفعول معه

على ما حصل للفعل  لٌدلّ  ،ةى واو المعٌّ سمّ اسم منصوب ٌأتً بعد واو بمعنى)مع( تُ 
.بمصاحبتهِ   

ا ما قبله فً الفعل .وٌشترط فً المفعول معه أن ال ٌكون مشاركً   

 

الفجرِ  وطلوع   استٌقظتُ   
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 ة لممفعول معو كل خريطة مفاىيمي  ح الش  يوض     

 وعميو نستنت  ما يمي:    

 .روس النحويةة لتحقيق الكفاءات المستيدفة لمد  أفضل وسيمة تعميمي  ة / الخرائط المفاىيمي  1

ور طيتتتا متتتع بعضتتتيا  نظتتتيم اليرمتتتي لممفتتتاىيم النحويتتتة،ة عمتتتى الت  / تعمتتتل الختتترائط المفاىيمي تتت2
 البع  .

يتا ثتم تمي مة لممحتو  النحوي من ناحيتة االستتعمال،ءيطة المفاىيمية اليرمية أكثر م / الخر 3
 والخريطة المفاىيمية العنكبوتية . ،المفاىيمية المتسمسمةالخريطة 

 مما يسيل فيميا والتفريق بينيا  ة عمى مقابمة المفاىيم النحوية،/ تعمل الخرائط المفاىيمي  4

بالمفتتاىيم النحويتتة الجديتتدة  / تعمتتل الختترائط المفاىيميتتة عمتتى ر تتط المفتتاىيم النحويتتة القديمتتة،5
 ا ذا معنى .لممتعمم من أجل تحقيق تعمم  عمى مستو  البنية المعرفية 

ط ذىني لمقواعتد النحويتة ممتا يستيل عمتى المتتعمم / تعمل الخرائط المفاىيمية عمى بناء مخط  6
 تخزينيا واسترجاعيا.
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 خاتمة:  

 :اليةالت   تائ ن  ال إلىالدراسة ىذه خمصت وفي ختام ىذا البحث    

   حتو وفي تعميميتة الن   ،ة التعميمية بصفة عامةة في العممي  استخدام الخرائط المفاىيمي

تت مط العصتتر متجتتاوز فتتي ذلتتك البقتتاء فتتي بوتقتتة التتن  ة يواكتتب مستتتجدات بصتتفة خاص 

 .دريسلمت   التقميدي

   مينا لممتعم  ق  ا شي  حو وجعمو ميدان  تسيم الخرائط المفاىيمية في تذليل الن. 

  فتتتي صتتتورة  ىاتجستتتيدترستتتيخ القواعتتتد متتتن ختتت ل تعمتتتل الختتترائط المفاىيميتتتة عمتتتى

 ال في الحف  .ورة دور فع  لمص   ة تخطيطية إذ أن  بصري  

  تعمتل عمتى  ايتألن   ؛اليرميتة ىتي عمتيمالخريطتة المفاىيميتة األكثتر شتيوع  فتي الت  نوع

حويتة بشتكل ىرمتي بدايتة بتالمفيوم الترئيس التذي يوضتع فتي  متة تنظيم المفاىيم الن  

ثتتتم بالمفتتتاىيم الفرعيتتتة التتتتي توضتتتع فتتتي  اعتتتدة اليتتترم متتتع إظيتتتار الع  تتتات  ،اليتتترم

 .الناشئة بين المفاىيم

 ةالميارات النحوي  ىيمية في تنمية تسيم الخرائط المفا. 

  تسيم الخرائط المفاىيمية في تخترين المفتاىيم النحويتة عتن طريتق تشتفيرىا بواستطة

 وبالتالي القدرة عمى استرجاعيا بسيولة . ،أشكال ىندسية
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 وعرضتو فتي حيمتة جديتدة  ،حتوي ة عمتى تبستيط المحتتو  الن  تعمل الخرائط المفاىيمي ت

 . ة لممتعممينمشو  

   م عمتى لمستاعدة المتتعم   ة،ة أداة تعمل عمى تنظيم المفتاىيم النحوي تالخرائط المفاىيمي

 .ىن بسيولةر ط وتنظيم معارفو في الذ  

 م ذي المعنى التتي تتحقتق عنتدما حوية عمى نظرية التعم  الن   تقوم الخرائط المفاىيمية

ا،عمى المكتستتبة  تتديم  حويتتة بالمفتتاىيم الن   ا،حويتتة المكتستتبة جديتتد  تتترتبط المفتتاىيم الن  

 .ة لممتعمم مستو  البنية المعرفي  

 م عنتتتتتد المعمتتتتتم والمتتتتتتعم  ة ة الختتتتترائط المفاىيميتتتتتة فتتتتتي العمميتتتتتة التعميمي تتتتتتكمتتتتتن أىمي تتتتت

المفاىيميتة عمتتى إيصتتال فتالمعمم تعينتتو الختترائط  ستتواء، حتتوي عمتى حتتد   والمحتتو  الن  

أمتتا  المفتتاىيم النحويتتة بستتيولة وبصتتورة مشتتو ة لممتعممتتين ممتتا يزيتتد متتن استتتيعابيم،

م متتتن ختتت ل تقريتتتب وتبستتتيط المفتتتاىيم عنتتتد طريتتتق تجستتتيدىا فتتتي مخططتتتات المتتتتعم  

لنحوي من خ ل تبستيطو فتي شتكل مثيترأما المحتو  ا تساعد عمى الفيم والحف ،
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 قائمة المصادر والمراجع:

 ،ضتدريس المفاىيم النحوية عمى وفق استراتيجية خترائط المفتاىيم ، إبراىيم دمحم الجوارني 
 2009بغداد، ،7عدد مجمة دراسات تر وية،

 بيتتتتتروت  ،دار الكتتتتتتب العمميتتتتتة تتتتتتح: عبتتتتتد الحميتتتتتد ىنتتتتتداوي، الخصتتتتتائص، ،ابتتتتتن جنتتتتتي
   1،2001،ط

  1بيتروت، ط دار العمتم لمم يتين ، رمزي منيتر بعمبكتي، تح: جميرة المغة ، دريد ،ابن 
،1987 
 ،1بيتروت ،ط دارالكتتب العمميتة ، عتامر أحمتد حيتدر، تتح : لستان العترب، ابن منظور 

،2003   
 ،معجتتم المصتتطمحات التر ويتتة المعرفتتة فتتي  وعمتتي أحمتتد الجمتتل، أحمتتد حستتين المقتتاني

 2003، 3طالقاىرة، عالم الكتب، تدريس،المناى  وطرق ال
 ،دارالمستيرة، مفتاىيم ومصتطمحات العمتوم التر ويتة ، وعبد الست م العتديمي، أحمد سمارة 

 2008، 1ط عمان،
 ،2006، 1طبيروت، دار النيضة العر ية، تعممية المغة العر ية، أنطوان صياح 
 ،عتتتالم الكتتتتب  باستتتم الصتتترايرة ويحتتتي الصتتتمادي وخالتتتد العزيتتتز الفمتتتيح وفتتتراس الستتتميتي

 2009، 1عمان،ط الحديث،
 ،2006، 6طالقاىرة، عالم الكتب، غة العر ية مبناىا ومعناىا،الم   تمام حسان 
 ،2007، 1عودية،طالس   مكتبة جرير، الكتاب األمثل لخرائط العقل، توني بوزان 
 ،1985بيروت ،دط، مكتبة لبنان، التعريفات ، الجرجاني 
 ،ار المصترية التد   المصتطمحات التر ويتة والنفستية ،معجتم  جتار،وزينتب الن   حسن شحاتة

 2003، 1ط القاىرة، المبنانية،
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 ،2008دار غريب ،القاىرة،دط، الطريقة المثمى لتدريس  واعد النحو، ص ح رواي 
 ،فاعميتتتة استتتتراتيجية  ائمتتتة عمتتتى التتتدم  بتتتين دورة  عابتتتد بتتتن حميتتتد بتتتن بركتتتة الخرمتتتاني

بعتتت  الميتتتارات النحويتتتة لتتتد  طتتت ب الصتتت  التعمم،والختتترائط المفاىيميتتتة فتتتي تنميتتتة 
 2012مكة المكرمة، جامعة أم القر ، الثالث متوسط،أطروحة دكتوراه،

 ،2007، 2األردن،ط دار وائل ، عادل سرايا/التصميم التعميمي ذو المعنى 
 ،طرائتتق تتتدريس العمتتوم،دار المستتيرة، وستتميمان بتتن دمحم البموشتتي، عبتتد   خمتتيس آمبتتو 

 2009، 1عمان،ط
 ،2007، 2طعمان، دار المسيرة، ميارات المغة العر ية، عبد   عمي مصطفى 
 ،دار ابتتتتتتن حتتتتتتزم        النحتتتتتتو العر تتتتتتي بتتتتتتين األصتتتتتتالة والمعاصتتتتتترة، عبتتتتتتد المجيتتتتتتد عيستتتتتتاني

 2008 ،1،لبنان،ط
 ،2009، 1عمان،ط دار الثقافة، حوسبة التقويم الصفي، غسان يوس   طيط 
 ،المصتطمحات العر يتة فتي المغتة واألدب العر تي،معجتم  وكامل الميندس، مجدي وىبو 

 1983، 2طبيروت، مكتبة لبنان،
 ،دار الصتتفاء ،عمتتان  ،يجيات الحديثتتة فتتي التتتدريس الفعتتالاالستتترات محستتن عمتتي عطيتتة

 2008 ،1،ط
 ، حاشية الخضري عمى شرح ابن عقيل عمتى ألفيتة ابتن مالتك ،تح:تركتي  دمحم الخضري

 1998 ،1ة،بيروت،طدار الكتب العممي فرحات المصطفى،
 ،2011، 1دار المسيرة ،عمان ،ط موسوعة المصطمحات التر وية، دمحم السيد عمي    
 ،الختتتترائط المفاىيميتتتتة فتتتتي القواعتتتتد النحويتتتتة  دمحم نتتتتاي  عياصتتتترة، دمحم حستتتتين حمتتتتادات

 2011 ،1ط عمان، والتوزيع، دار الحامد لمنشر والصرفية واإلم ئية،
 ،2005 ،1ط القاىرة، دار ابن الييثم، العر ية، جامع الدروس مصطفى الغ ييني 
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 ،كتتتتتتتتتابي فتتتتتتتتي المغتتتتتتتتة العر يتتتتتتتتة لمستتتتتتتتنة األولتتتتتتتتى متتتتتتتتن التعمتتتتتتتتيم  وزارة التر يتتتتتتتتة الوطنيتتتتتتتتة
   2016المتوسط،الجزائر،
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 فيــرس الــجداول

 12 ..................... :يمثل الفروق بين الخرائط الذىنية والخرئط المفاىيمية1الجدول ر م 

 30 ........................ يمثل محتو  القواعد النحوية لمسنة أولى متوسط :2الجدول ر م 
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 فيــرس األشكــــال 

 16 ........................................ : يمثل مكونتتات الخرائط المفاىيمية1الشكل ر م 

 18 ................. : يمثل الخريطة اليرمية لألفعال من حيث البناء واإلعراب2الشكل ر م 

 19 ................ :يمثل الخريطة المتسمسمة لألفعال من حيث البناء واإلعراب3الشكل ر م 

 19 .... : يمثل الخريطة المجمعة حول الوسط لألفعال من حيث البناء واإلعراب4الشكل ر م 

 20 ..............................:يمثل الخريطة العنكبوتية لمعاني إن وأخواتيا5الشكل ر م 

 31 .......................... : يمثل خريطة مفاىيمية لألسماء المعر ة والمبنية6الشكل ر م 

 32 .......................... : يمثل خريطة مفاىيمية لألفعال المعر ة والمبنية7الشكل ر م 

 32 ............................... درس أزمنة الفعل ة مفاىيمية ل: يبين خريط8 الشكل ر م

 33 ............................. درس الضمير وأنواعويبين خريطة مفاىيمية ل:9الشكل ر م 

 34 ................................... درس الفاعلبين خريطة مفاىيمية ل: ي10الشكل ر م 

 35 ................... درس النعت الحقيقي والسببي ين خريطة مفاىيمية ل:يب11الشكل ر م 

 36 .................................... درس الحالخريطة مفاىيمية ل : يبين12الشكل ر م 

 37 ............................... بو يمية لدرس المفعول: يبين خريطة مفاى13الشكل ر م 

 38 .............................. درس نائب الفاعلين خريطة مفاىيمية ل: يب14الشكل ر م 

 39 ............................ درس المبتدأ والخبر بين خريطة مفاىيمية ل: ي15الشكل ر م 
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 40 ............................. كان وأخواتيا درس: يبين خريطة مفاىيمية ل16الشكل ر م 

 41 ............................... درس إن وأخواتيايبين خريطة مفاىيمية ل: 17الشكل ر م 

 42 .............................درس أسماء اإلشارة: يبين خريطة مفاىيمية ل18الشكل ر م 

 43 ........................ درس األسماء الموصولةمفاىيمية لين خريطة : يب19الشكل ر م 

 44 .......................... درس المفعةل المطمقبين خريطة مفاىيمية ل: ي20الشكل ر م 

 45 ............................ لدرس المفعول ألجمو يبين خريطة مفاىيمية :21الشكل ر م 

 45 ..............................لدرس المفعول معوين خريطة مفاىيمية : يب22الشكل ر م 

 

 

 


