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 الرسالة مستخلص 
 .أثر اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف تعلم القواعد الصرفية لدى الناطقات بغري العربية  عنوان الرسالة: 

 د. أمحد بن حممد اببكر  املشرف:                                أفراح بنت حممد الصعب   الباحثة: 
 معهد تعليم اللغة العربية  -  حممد بن سعود اإلسالمية : جامعة اإلمام اجلامعة والكلية      ماجستري    الدرجة العلمية: 

 ه 1442-1441:العام اجلامعي                         : علم اللغة التطبيقيالقسم والتخصص 
استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف تعلم القواعد الصرفية لدى الناطقات بغري  على أثر هدفت الدراسة إىل التعرف      
ا قائمجا على اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية. وقد  ا تعليميج ولتحقيق هذا اهلدف صممت الباحثة برانمج يف املستوى الثالث.   العربية

طالبة من طالبات املستوى    20استخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب، حيث طبقت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من  
العرب اللغة  العينة جملموعتني إحدامها  الثالث مبعهد تعليم  ية للناطقات بغريها جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن، وقسمت 

ا  ومتثلت أدوات الدراسة وموادها يف اختبار لقياس حتصيل الطالبات للقواعد الصرفية، طّبق قبليج   ضابطة واألخرى جتريبية.
  بعد التأكد من صدقه وثباته. وبعديج 
الباحثة      استخدمت  استخدام  عددج   وقد  ومنها:  الدراسة،  نتائج  إىل  للتوصل  اإلحصائية  واملعاجلات  األساليب  من  ا 

التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة الدراسة من حيث توزيع أفراد العينة على اجملموعتني: الضابطة والتجريبية، واستخدام  
ة يف اجملموعتني )الضابطة والتجريبية( يف االختبارين )القبلي  املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، لدرجات عينة الدراس 

( ملقارنة متوسطات درجات  dependent Samples T Testوالبعدي(، واستخدام اختبار "ت" لعينتني مرتبطتني ) 
جاابت أفراد  البعدي؛ للتعرف على التباين يف متوسطات است و القبلي    ين أفراد اجملموعتني )الضابطة والتجريبية( يف االختبار 

القبلي والبعدي بغرض اإلجابة عن فرضييت الدراسة األوىل والثانية.، واستخدام اختبار "ت"   كل مموعة يف االختبارين 
( ملقارنة متوسطات درجات أفراد كل من اجملموعة الضابطة  Independent Samples T Testلعينتني مستقلتني )

لي والبعدي(؛ هبدف التحقق من تكافؤ اجملموعتني: الضابطة والتجريبية قبل البدء  واجملموعة التجريبية يف االختبارين )القب
تطبيق  ابتطبيق   أفراد اجملموعتني بعد  التباين يف متوسطات درجات  الذهنية، وهبدف حتديد  اخلرائط  سرتاتيجية  اسرتاتيجية 

أن مستوى   ، أظهرت النتيجة:SPSSإلحصائية  وبعد معاجلة البياانت إحصائياج ابستخدام برانمج الرزمة ا  اخلرائط الذهنية. 
(، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أداء  α = 0.05الداللة لقيمة "ت" أكرب من مستوى داللة )

 أفراد اجملموعة التجريبية وبني أداء أفراد اجملموعة الضابطة يف االختبار البعدي. 
 الباحثة ابآليت:  أوصت يف ضوء هذه النتيجة،      

التوسع يف استعمال اخلرائط الذهنية وتوظيفها يف تعليم القواعد النحوية وتعليم املفردات واإلمالء وغريها من عناصر   -1
 ومهارات اللغة العربية. 

 يف التعليم والتعلم.   سرتاتيجية اخلرائط الذهنيةااالهتمام بتدريب معلمي العربية ومتعلميها على استخدام  -2
بغريها   -3 الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  الذايت  ابلتعلم  احلديثة -االهتمام  الرتبوية  املستحداثت  أحد  ،  -بوصفه 

 ومساعدهتم يف بناء املعرفة أبنفسهم؛ ليكون تعلمهم تعلمجا ذا معىن. 
التقنية؛ ملواكبة   -4 ما يستجد يف مال  املستمر على  العربية  االطالع  اللغة  تعليم وتعلم  منه يف  التقين واإلفادة  التطور 

 للناطقني بغريها خاصة يف ظل الظروف احلالية اليت تستلزم التعليم عن بعد. 
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The study aimed to identify the effect of using the mind mapping strategy on learning 

morphological grammar among non-Arabic speakers at the third level. To achieve this goal, the 

researcher designed an educational program based on the mind mapping strategy. The researcher 

used the quasi-experimental method where the study was applied on a random sample of 20 

female students from the third level at the Institute for Teaching Arabic Language for Speakers 

of Other Languages at Princess Noura Bint Abdulrahman University, and the sample was divided 

into two groups; one of them is control and the other is experimental. The study tools and 

materials were represented in a test to measure the students’ achievement of the morphological 

rules, which was applied before and afterwards after making sure of its validity and consistency. 

The researcher used a number of statistical methods and processes to obtain the results of 

the study, including: the use of frequencies and percentages to describe the study sample in terms 

of the distribution of the sample members into two groups: the control and the experimental. 

Additionally, the use of arithmetic averages and standard deviations is for the scores of the study 

sample in both groups (control and experimental), and that is Including exams (pretest and 

posttest). Also using the dependent samples T-test for two linked samples to compare the average 

scores of the two groups (control and experimental) in the pre and the posttest. To identify the 

variation in the average responses of the individuals of each group in the pre and posttests, in 

order to answer the hypotheses of the first and second study. The use of the T-test for two 

independent samples is to compare the average scores of each of the control group and the 

experimental group in both pre and posttest in order to verifying the parity of the two groups 

(control and experimental) before starting to apply the mind mapping strategy, and to determine 

the variance in the average scores of the two groups' members after applying the mind mapping 

strategy. After processing the data statistically using the SPSS statistical package, the result was 

shown: That the significance level of “T” value is greater than the significance level (α = 0.05), 

and this indicates that there are no statistically significant differences between the performance 

of the experimental group members and the performance of the control group members in the post 

test. 

In the light of this outcome, the researcher recommends the following: 

1- expand the use of mind maps and incorporate them in teaching Arabic Grammar, 

Vocabulary and Dictation among many other Arabic Language skills. 

2- Focus on training the teachers and the students how to use mind maps strategies in 

teaching and learning the language. 

3- Encourage self-learning in non-native speakers as a new adopted strategy to help them 

build their own knowledge base, which will make the whole process of learning Arabic 

Language more meaningful. 

4- keeping up to date with the new technology and using it in the teaching the non-native 

speakers, taking in consideration the current situation that Necessitate the use of online 

learning. 
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