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 املفاهيم االجتماعية لدى الطالبات العربيات يف املدارس العامليةعنوان الرسالة: 

 : د. أنور أمحد بدوياملشرف: منال عبدهللا الرافعي                       الباحثة

 ماجستري    :الدرجة العلمية

 معهد تعليم اللغة العربية –: جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية اجلامعة والكلية

 هـ۱٤٤٤/٤٤٤١: العام اجلامعي: قسم علم اللغة التطبيقي          القسم والتخصص

، هــدفإ  م معرفــة الدراســة لــول املفــاهيم االجتماعيــة لــدى الطالبــات العربيــات يف املــدارس العامليــةهــ   

ـــة لـــدى الطالبـــات العربيـــات يف املـــدارس العامليـــة، والك ـــ  عـــن مـــدى تفـــاوت  ـــة املفـــاهيم االجتماعي دالل

مت بنـا  اتتبـار موعـوعي مستوى طالبات املدارس العاملية واملـدارس العامـة يف تفسـري املفـاهيم االجتماعيـة، 

وطُبِـ  املـنه  الوفـفي التيليلـي،  طُبِـ   ات، كمـا البيـاتت واملعلومـ مـن نـوا االتتيـار مـن متعـدد أداة  مـ 

 ( طالبة من املدارس العاملية والعامة يف الرايض للصفني اخلامس والسادس االبتدائي.٤81االتتبار على )

ب ـكل عـام علـى فهـم الطالبـات  دلـإ النتـائ  لنتـائ  فيمـا يلـي:وبعد حتليل البياتت  لصائًيا دتثلإ أهم ا

العربيات يف املدارس العاملية للمفاهيم االجتماعيـة يف الصـفني اخلـامس والسـادس االبتـدائي، وكـان مسـتوى 

ـــا  فهـــم الطالبـــات يف املـــدارس العامليـــة واملـــدارس العامـــة للصـــفني اخلـــامس والســـادس االبتـــدائي متســـاو  تقريًب

 ائ  على عدم وجود فروق ذات داللة  لصائية تعزى ملتغري البيئة الدراسية.فدلإ النت

توفــــيات الدراســــة: حتديــــد املفــــاهيم االجتماعيــــة ووعــــعها يف مســــتوايت متدرجــــة تناســــ  املســــتوى ومــــن 

الدراســي واملــادة الدراســية، وذلــا ألن املفــاهيم  تتميـــز بقابليتهــا للتــدرت والنمــو  ســ  قــدرات املتعلمـــني 

 هم العمرية، وه ا ي كل املفهوم لديهم يف نطاق اخلربة وطول املمارسة.ومرالل



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرس احملتوايت

 الصفحة املوضوع
 أ اإلهدا 

 ب ال كر والتقدير
 ت مستخلص الدراسة

 د املستخلص ابللغة اإلجنليزية
 و -ه  فهرس احملتوايت
 ح -ز  فهرس ا دوال

 ط فهرس األشكال
 ي فهرس املالل 

 ٤٤-٤ الدراسة التمهيدية الفصل األول:
 ٤-١ موعوا الدراسة وأمهيته

 ٤ الدراسة أهداف
 5 الدراسة أسئلة
 6-5 الدراسة منه 
 6 الدراسة لدود

 7 مصطليات الدراسة
 ٤٤-8 الدراسات السابقة

 -٤5 الفصل الثاين: املفاهيم واملفاهيم االجتماعية والتعليم
 15-٤6 والتعليماللغة واملفاهيم املبيث األول: 

 ٤9-٤7 داللة املفهوم
 ١٤-٤9 بنا  املفهوم

 ١7-١٤ تصائص املفهوم
 13-١7 عوامل ت ّكل املفهوم

 11-13 أنواا املفاهيم
 15-11 املفاهيم االجتماعية

 ٤5-16 املبيث الثاين: التعليم األجنيب يف اململكة العربية السعودية



 ٤٤-17 السعودية، من ليث الفكرة والتاريخالتعري  ابلتعليم األجنيب يف 
 ٤١-٤٤ مناه  التعليم األجنيب يف السعودية

 ٤5-٤١ تعليم العربية يف مناه  التعليم األجنيب يف السعودية
 7٤-٤6 الفصل الثالث: إجراءات البحث

 59-٤7 املبيث األول: حتديد املفاهيم االجتماعية، وتصنيفها
 6٤-63 التطبيقيةاملبيث الثاين: الدراسة 

 67-65 املبيث الثالث: حتليل الدراسة التطبيقية
 7٤-68 املبيث الراب : ماللظات على نتائ  التيليل

 9٤-75 الفصل الرابع: عرض نتائج الدراسة، ومناقشتها وتفسريها
 99-95 الفصل اخلامس: اخلامتة

 ٤3٤-٤33 املراج 
 ٤١3-٤35 املالل 

 

 


