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ه ـ الدراســة لــول املفــاهيم االجتماعيــة لــدى الطالبــات العربيــات يف املــدارس العامليــة ،هــدفإ م معرفــة
دالل ــة املف ــاهيم االجتماعي ــة ل ــدى الطالب ــات العربي ــات يف امل ــدارس العاملي ــة ،والك ـ ع ــن م ــدى تف ــاوت
مستوى طالبات املدارس العاملية واملـدارس العامـة يف تفسـري املفـاهيم االجتماعيـة ،مت بنـا اتتبـار موعـوعي
مـن نـوا االتتيـار مـن متعـدد أداة مـ البيـاتت واملعلومـات ،كمـا طُبِـ املـنه الوفـفي التيليلـي ،وطُبِـ
االتتبار على ( )٤81طالبة من املدارس العاملية والعامة يف الرايض للصفني اخلامس والسادس االبتدائي.
وبعد حتليل البياتت لصائيًا دتثلإ أهم النتـائ فيمـا يلـي :دلـإ النتـائ ب ـكل عـام علـى فهـم الطالبـات
العربيات يف املدارس العاملية للمفاهيم االجتماعيـة يف الصـفني اخلـامس والسـادس االبتـدائي ،وكـان مسـتوى
فهــم الطالب ــات يف املــدارس العاملي ــة واملــدارس العام ــة للصــفني اخل ــامس والســادس االبت ــدائي متســاو تقريبًــا
فدلإ النتائ على عدم وجود فروق ذات داللة لصائية تعزى ملتغري البيئة الدراسية.
وم ــن توف ــيات الدراس ــة :حتدي ــد املف ــاهيم االجتماعي ــة ووع ــعها يف مس ــتوايت متدرج ــة تناسـ ـ املس ــتوى
الدراســي واملــادة الدراســية ،وذلــا ألن املفــاهيم تتميــز بقابليتهــا للتــدرت والنمــو س ـ قــدرات املتعلمــني
ومراللهم العمرية ،وه ا ي كل املفهوم لديهم يف نطاق اخلربة وطول املمارسة.

Abstract
Title of the study:

Social concepts among Arab students in international
schools.

Name of student: Manal Abdullah Alrafie.
Supervisor: Dr. Anwar Ahmad Badawy.
University& college: AL-Imam Muhammad Bin Saudi Islamic University &
Arabic Language Teaching institute for non-native speakers.
Department and Specialization: Applied Linguistics
This study about the social concepts among Arab female
students in international schools, aimed to know the significance
of social concepts among Arab female students in international
schools, and to reveal the extent to which the level of female
students in international schools and public schools varies in the
interpretation of social concepts, An objective test of the type of
choice was built from a multi-tool to collect data and
information, the analytical descriptive curriculum has been
applied, and the test was applied to (183) students from
international and public schools in Riyadh for grades 5 and 6.
After analyzing the data statistically, the most important
results were the following:
The results generally showed that Arab female students in
international schools understood social concepts in the fifth and
sixth grades of primary, and the level of understanding of
female students in international schools and public schools for
the fifth and sixth grades was The primary is almost equal and
the results show that there are no statistically significant
differences attributable to the variable of the study environment.
One of the recommendations of the study is:
To identify social concepts and place it at graduated
levels commensurate with the level of study and subject,
because the concepts are characterized by their ability to scale
and grow according to the abilities and age of learners, and this

is their concept in the scope of experience and the length of
practice.
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