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إؤذإ اكن إلؤهدإء يعرب ولو يعرب جبزء من إلوفاء  ،فاؤهدإيئ إ ألول إؤىل معمل إلبرشية ومنبع إلعمل
هبينا محمد ظىل هللا عليه وسمل .
إؤىل من أأمحل إمسه بلك خفر  ،إؤىل من لكل إلعرق جبينه  ،وصللت إ ألايم يديهه  ،إؤىل مهن
علمين أأن إلوظول إؤىل لللمهة ل كوهون إؤل صلعهرب وإلعز،هة  ،إؤىل وإ ي أأهللاهال هللا هر ،
وأألبسه جوب إلعحة وإلعافية ومتعين برب ورد مجيهل .
إؤىل كدويت إ ألوىل وهربإس كليب إذلي ينري دريب  ،إؤىل من أأعطتهين ول زإلهت ثعطيهين به
حدود فهي أأغىل ما يف إلوجود أأيم إحلبيبة .
إؤىل أأمجل هدية من هللا عز وجل إؤىل من اكن جباهيب زوج ًا وحبيب ًا و أأخ ًا وظديل ًا  ،إؤىل من
ساهدين وجشعين لأهون بينمك إليوم  ،فلك لكٌلت إلضور وإلعرفان ل ثوفيم حلم  ،إؤىل روح
فؤإدي زويج إلعزكز محمد
إؤىل أأمجل زهرثني أأهرمين هللا امٌل ف وللو إحلياإ إؤل بوٌل أأبنايئ إلغاليني ( نٌلل  ،هنيل )
إؤىل كناديل إحملبة إليت أأانرت دريب  ،إؤىل س ندي وحيب إ ألبدي إؤىل أأخويت إ ألعزإء ( هضال ،
مرإد  ،فدوى  ،لينا ) .
إؤىل إلروح إلطاهرإ إليت أأهدثين أأمجل م ك صلوون  ،إؤىل روح وإ زويج إملرحوم إخملتار
فؤإد إلعبادةل .
إؤىل منبع إحلب وإحلنان  ،إؤىل إ فء وإ ألمان  ،وإ إ أأغىل إؤوسان وإ إ زويج إلغالية .
إؤىل رفيلة دريب و أأخيت إليت مل ثدلها أأيم  ،ظفتم إلوفاء وإمسم وفاء .
إؤىل لك هؤلء أأهدي مثرإ هجدي إملتوإضع .
إلباحثة  :دينا هارون إلأغا

ب

شــــكر وتقــــدير
إؤلهي هلدم زل إمحلد وإلضور عهىل عميهع عطهاايك  ،نهم إللهوإ يف حلميهات إلضهعك  ،ومنهم إلعهمل يف

أأوكات إجلهل  ،فللـد أأعنت فيرست  ،ويرست فأأعنت  ...وبعد ،،،
ل يسعين إؤل أأن أأثلدم صلضور وإلتلدكر إؤىل جامعة إ ألزهر منارإ إلعمل  ،إليت ثؤدي رسالهتا يف
بناء خشعية هللا اما خلل ًا وعلٌلً و أأظاةل  ،ولؤاتحهتا إجملال أأمام أأبناهئا إلط ب ملوإظ ة إلعهمل وإملعرفهة يف
مجيع إجملالت إلعلمية إخملتلفة .
وؤإحلاك ًا للحق  ،و إعرتإف ًا صلفضل أأثلدم إؤىل من ل ثوفهيٌل لكٌلت إلضهور حلههٌل  ،إؤىل إ نتهور
 /رإصد أأبو ظوإوكن  ،وإ نتور  /جٌلل إلفليت حفميهٌل هللا  ،إلرلكهن ثتلمهتت عهىل يهدهٌل فضهم ين
برعاكهتٌل وثوجهياهتٌل  ،إليت اكن لها إ ألثر إلعميق يف أأن ثعل إ رإسة عىل هت إلعورإ  ،فأأسال هللا إن
،نحهٌل حص ًة وإفرإ و ر ًإ مديد ًإ  ،وسعادإ يف إ هيا وإلآخرإ .
نٌل ل يفوثين أأن أأوجه جزيل إلضور إؤىل عاملني من علٌلء إلرتبية وإلعمل إ ألس تاذ إ نتهور عطها
درويش  ،وإ نتهور أأمحهد إللهوح حفميههٌل هللا  ،إؤذ ففهين كبهومٌل مناكضهة ذه ههتإ  ،و أأجرشهف
بتوجهياهت م إلسديدإ وملحوااهت م إللةمة .
نٌل أأثلدم صلضور إجلزيل للك من صارك جبههد وثوجيهه يف إحلهمك عهىل أأدوإت إ رإسهة  ،وملها
كدمو يل من ثوجهيات علمية  ،وؤإىل لك من صهارك بعهون أأو هجهد أأو دعهاء أأو لكهٌلت جضهعيع .إؤلههي م
مجيع ًا أأثلدم خبالط إلتلدكر والاعرتإف صمجليل .
و أأثلدم صلضور وإلعرفان لوإ ي حفميهٌل هللا ورعاهٌل و أأعطاهٌل إلعحة وإلعافية .
نٌل أأثلدم صلضور إؤىل زويج إلعزكز محمد إذلي اكن مرإفل ًا ومساهد ًإ يل هللاهي ة رحلهيت إلعلميهة ،
حيث ولمل جزء ًإ هبريإ من أأعباء إحلياإ لنتلامس سو ًاي مثرإ هتإ إلنجاح .
و أأصور من زرعهوإ إلتفها ل وإ ألمهل يف دريب  ،وكهدموإ يل إملسهاعدإ  ،راها دون أأن يضهعروإ
بتزل  ،فله م مين لك صور وثلدكر  ،إؤىل أأخوإ زويج إ ألعزإء .
ويطيههب يل يف هههتإ إمللههام إلعمههًل إلرشههيك أأن أأثلههدم خبههالط إلضههور وإلعرفههان إؤىل أأهههًل
و أأظدكايئ ،و أأحصاب إلللوب إلطيبة وإ ألايدي إملبارنة إذلكن أأسهموإ بعلمه م إلوإفر ووكهت م إلمثني وعهوهن م
إلعادق يل  ،وإلوكوف جباهيب من أأجل إؤخرإج هتإ إلعمل إملتوإضع ؤإىل حزي إلوجود  ،و أأخط صذلهر
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أأ  .صمس إ ألغا .
فهتإ ل متوإضع  ،وع مة بس يطة عهىل إلطريهق  ،و هلطهة مهن طهيل إلعهمل إذلي ل يهدرك
أأغوإر إؤل هللا إلعلع بلك يشء  ،وهو إذلي هب إلعمل وإحلةمة ملهن يسهعي و هتهد  ،وههو ذو إلفضهل
إلعميع .
إلباحثة  /دينا هارون إ ألغا

د

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر توظيف األلعاب واألحاجي في تنمية المفردات المغوية

لدى تالمذة الصف الثالث األساسي بغزة  ،وتحددت مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :
ما أثر توظيف األلعاب واألحاجي في تنمية المفردات اللغويةة لة

تالمةة الصةف الاالةا األساسةي

بمحافظة خان يونس ؟

ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية :

 .1ما المفردات المغوية المناسبة لتالمذة الصف الثالث األساسي بمحافظة خان يونس؟
 .2ما األلعاب واألحاجي التي يمكن توظيفها في تنمية المفردات المغوية لدى تالمذذة الصذف الثالذث
األساسي بمحافظة خان يونس؟ .

 .3هذذل توجذذد فذذرو ذات داللذذة إحصذذائية بذذين متوسذذطي درجذذات تالمذذذة المجموعذذة التجريبيذذة فذذي
التطبيقين القبمي و البعدي الختبار المفردات المغوية ؟

 .4هذذذل توجذ ذذد فذذذرو ذات داللذ ذذة إحصذ ذذائية ب ذذين متوسذ ذذطي درجذ ذذات تالمذذذذة المجموعذ ذذة التجريبيذ ذذة،
ودرجات المجموعة الضابطة في التطبي البعدي الختبار المفردات المغوية ؟

واسذذتخدمت الباحثذذة المذذنهف الوصذذفي  ،وشذذب التجريبذذي  ،حيذذث درسذذت المجموعذذة التجريبيذذة

موضذ ذذوعات المغذ ذذة العربيذ ذذة بتوظيذ ذذف األلعذ ذذاب واألحذ ذذاجي  ،أمذ ذذا المجموعذ ذذة الضذ ذذابطة فقذ ذذد درسذ ذذت
موضوعات المغة العربية بالطريقة االعتيادية  ،وتم استخدام أدوات ومواد الدراسة التالية :
أوالً  :أدوات الدراسة :

 - 1أداة تحميل المحتوى .

 - 2اختبار المفردات المغوية .

ثانيًا  :مواد الدراسة :

 - 1األلعاب واألحاجي .
 - 2دليل المعمم .

وقد تكونت عينة الدراسة من تالمذة الصف الثالث األساسي من مدرسة ( عميبون األساسذية

لمبنذ ذذات و  ،ومدرسذ ذذة ( الق ذ ذ اررة األساسذ ذذية لمبنذ ذذين و التابعذ ذذة لذ ذذو ازرة التربيذ ذذة والتعمذ ذذيم  ،والبذ ذذالد عذ ذذددهم
(141و تمميذذذ وتمميذذذة  ،وتذذم تقسذذيمهم إلذذى أربعذذة مجموعذذات  ،مجمذذوعتين تج ذريبيتين  ،ومجمذذوعتين
ضابطتين  ،و تم التأكد من ضبط المتغيرات وتحقي التكافؤ بين المجموعتين ؛ لمعرفذة أثذر المتغيذر

المس ذذتقل ( األلع ذذاب واألح ذذاجي و بدق ذذة عم ذذى المتغي ذذر الت ذذابل ( المف ذذردات المغوي ذذة و  ،وق ذذد توص ذذمت
الدراسة إلى النتائف التالية :

ه

 .1وجود فرو ذات داللة إحصائية عنذد مسذتوى الداللذة (1015 ≥ αو بذين متوسذط درجذات تالمذذة
المجموعذذة التجريبيذذة فذذي التطبيقذذين القبمذذي والبعذذدي الختبذذار المفذذردات المغويذذة لصذذال التطبي ذ

البعدي .

 .2وجود فذرو ذات داللذة إحصذائية عنذد مسذتوى الداللذة (1015 ≥ αو فذي متوسذط درجذات تالمذذة
المجموعذذة التجريبيذذة والذذذين يتعممذذون باأللعذذاب واألحذذاجي  ،ومتوسذذط درجذذات تالمذذذة المجموعذذة
الضابطة والذذين يتعممذون بالطريقذة االعتياديذة فذي اختبذار المفذردات المغويذة فذي التطبيذ البعذدي

لصال تالمذة المجموعة التجريبية .

 .3وجود فذرو ذات داللذة إحصذائية عنذد مسذتوى الداللذة (1015 ≥ αو فذي متوسذط درجذات تالميذذ
المجموعذذة التجريبيذذة والذذذين يتعممذذون باأللعذذاب واألحذذاجي  ،ومتوسذذط درجذذات تالميذذذ المجموعذذة

الضابطة والذذين يتعممذون بالطريقذة االعتياديذة فذي اختبذار المفذردات المغويذة فذي التطبيذ البعذدي

لصال تالميذ المجموعة التجريبية .

 .4وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (1015 ≥ αو في متوسذط درجذات تمميذذات
المجموعة التجريبية والمذواتي يذتعممن باأللعذاب واألحذاجي  ،ومتوسذط درجذات تمميذذات المجموعذة

الضابطة والمواتي يذتعممن بالطريقذة االعتياديذة فذي اختبذار المفذردات المغويذة فذي التطبيذ البعذدي
لصال تمميذات المجموعة التجريبية .

 .5ال توجذذد فذذرو ذات داللذذة إحصذذائية عنذذد مسذذتوى الداللذذة (1015 ≥ αو بذذين متوسذذطات درجذذات
تالميذذذ المجموعذذة التجريبيذذة  ،ومتوسذذطات تمميذذذات المجموعذذة التجريبيذذة فذذي اختبذذار المفذذردات

المغوية في التطبي البعدي.

وفييض ءييوا جتييائ الدراسيية أوصذذت الباحثذذة بالعمذذل عمذذى توظيذذف األلعذذاب واألحذذاجي فذذي
تدريس المغة العربية لما لها من أثر في تنمية المفردات المغوية لدى التالمذة  ،وتذدريب معممذي المغذة

العربية في مختمف المراحل التعميمية عمذى توظيذف األلعذاب واألحذاجي فذي تذدريس موضذوعات المغذة
العربية المختمفة .
.
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Abstract
This study aims to identify the effect of employing games and puzzles
in vocabulary development among third-grade students in Gaza. The
problem of the study has been limited in the following main question:
What is the effect of employing games and puzzles in vocabulary
development among third-grade students in Gaza?
From the above mentioned main question, the researcher has derived
the following sub-questions:
1. What is the suitable vocabulary to third-grade students in Gaza?
2. What are the games and puzzles that can be used in vocabulary
development among third-grade students in Gaza?
3. Are there statistical significant differences between the mean scores
of the experimental group students and the mean scores of control
group students in vocabulary among third-grade students in Arabic
Language Subject?
The researcher has used the descriptive and the quasi-experimental
approaches, where the experimental group has been taught topics of
Arabic subject employing games and puzzles, while the control group
has been taught topics of Arabic subject in usual way. For obtaining
the study goals, the researcher has used the following tools and
materials
First: Tools of the Study:
1. Content Analysis Tool.
2. Vocabulary Test.
Second: Materials of the Study:
1. Games and Puzzles.
2. Teacher's Guide.
The study sample consists of third-grade students from (Eilabun
Primary School for Girls) and (Qarara Primary School for Boys) under
the Ministry of Education. The total number of the sample is 140 male
and female students. The researcher divided the sample into two
groups(control and experimental). It has been confirmed identifying
variables and achieving parity between the two groups to clarify the
precise effect of the independent variable (games and puzzles) on the
dependent variable ( vocabulary).
The study concluded the following findings:

ز

1. There are statistically significant differences at the level of
significance ( α≤0.05) mean scores of both boys and girls students at
the experimental group who have been taught through using games
and puzzles and between mean scores of both boys and girls students
at control group who have been taught through applying the usual way
in vocabulary test in posttest in favor of the experimental group.
2. There are statistically significant differences at the level of
significance ( α≤0.05) in mean scores of boys students at the
experimental group who have been taught through using games and
puzzles and between mean scores of boys students at control group
who have been taught through applying the usual way in vocabulary
test in posttest in favor of the experimental group.
3. There are statistically significant differences at the level of
significance ( α≤0.05) in mean scores of girls students at the
experimental group who have been taught through using games and
puzzles and between mean scores of girls students at control group
who have been taught through applying the usual way in vocabulary
test in posttest in favor of the experimental group.
4. There are statistically significant differences at the level of
significance ( α≤0.05) in mean scores of boys students at the
experimental group and between mean scores of girls students at the
experimental group in vocabulary test in posttest in favor of girls.
In the light of the study findings, the researcher recommends to
employ games and puzzles in teaching Arabic subject because of their
impact on vocabulary development among students. And also she
recommends to train teachers of Arabic subject at all grades to employ
games and puzzles in teaching the topics of Arabic subject.
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الفصل األول

اإلطار العام لمدراسة

مقدمــة :

حلمغة نظاـ رمزي صوتي ىذبيا حإلنساف وصقميا كػي تببػر ػف اا اتػو ومطالبػو و ولتكػوف

وسيمة حالتصاؿ وحلتفاىـ مع غيره و وىي بيػذح رػرورية لكػؿ مػف حلفػرم وحلم تمػع و ومطمػخ ممػ مػف
مطالبيمػػا و ولغػػة كػػؿ ةمػػة ىػػي لسػػاف االيػػا حلػػذي يببػػر ػػف بماليػػا وطموااتيػػا و وبوحسػػطتيا ياػػتفظ
يػؿ اتػ تػمرؾ ح

يػاؿ وح مػـ مػمم مسػاىمة ىػذح

بالترحر حلبممي وحلثقافي كػي نينقػؿ مػف يػؿ ثلػ
حلم تمػػع ةو ذحؾ فػػي بنػػاا صػػرس حلارػػارد حإلنسػػانية مم ػًا وةمب ػًا ودمق ػًا وفن ػًا و قيػػمد و وكػػـ مػػف لغػػة
حنػػمثرذ أل نيػػا لػػـ تمتمػػؾ مقومػػاذ حلمغػػة حلايػػة و ولػػـ تسػػتطع ةف تسػ ؿ تاريديػػا وارػػارتيا وتنقميػػا
بر ح

ياؿ و وحالاتفاظ بالمغة ونقميا نوحف لاياد ح مة .

فالمغػػػة حلبربيػػػة وسػ ػػيمة حلتوحصػػػؿ بػ ػػيف ةفػ ػرحم ح مػ ػػة و فبالمغ ػػة ياػ ػػمر حالتصػػػاؿ وحلتوحصػ ػػؿ و

ويتشكؿ حلسموؾ وتتطور حلبالقػاذ حإلنسػانية و ولػذلؾ فػلف حلقػمرد مػ توظيػؼ ميػارحذ حلمغػة ح رببػة

تنبم ةساسًا لتاقيؽ ةىمحؼ حلتوحصؿ وةشكالو و وةنوح و حلمدتمفػة أل ثذ تػوزع ىػذه حلميػارحذ ح رببػة بػيف
طرفي ممية حلتوحصؿ و حلمرسؿ وحلمسػتقبؿ و فالمرسػؿ متاػمر ةو كاتػخ وحلمسػتقبؿ مسػتمع ةو قػارج

و وكالىمػػا يسػػتدمـ فن ػاً ةو ةكثػػر لتاقيػػؽ حلتوحصػػؿ مػػع حلبي ػػة ومكوناتيػػا ي يػػونس و  )24 7 1984و

وتترا ؼ ةىمية حلمغة حلبربية نظػ حًر لمكانتيػا حلمتميػزد حلتػي تاتميػا بػيف سػا ر حلمغػاذ و فيكفييػا فدػ حًر
ةف حلقربف حلكريـ نزؿ بيا و وةف مف مب زحتو كونو بمساف ربي و فالمغة حلبربيػة نػوحف ح مػة حلبربيػة
و وىي لغة حلتوحصؿ بيف ةفرحم ح مة و فبالمغة ياػمر حالتصػاؿ وحلتوحصػؿ و ويتشػكؿ حلسػموؾ وتتطػور

حلبالقاذ حإلنسانية .

وتبتب ػػر حلمف ػػرمحذ حلمغوي ػػة ةس ػػاس حالتص ػػاؿ حلمغ ػػوي بميا حرت ػػو ح ربب ػػة م ػػف حس ػػتماع وتا ػػمر

وكتابػػة وقػرحاد و وتتػػي لمتالميػػذ فيػػـ رسػػا ؿ حيدػريف وحلتببيػػر ػػف ةفكػػارىـ و ػوحطفيـ وحاتيا ػػاتيـ و

نصر ةساسياً مف ناصر ممية تبميـ حلمغة حلبربية و فوفرد حلمفػرمحذ لػمم حلمػتبمـ
وتمثؿ حلمفرمحذ
حً

ويبػػم تبمػػيـ حلمفػػرمحذ حلمغويػػة ةساسػًا إلثػرحا اصػػيمة
أل تسػػا مه مػ حسػػتدمحميا فػػي موحقػػؼ ميػػمد و ن
حلتممي ػػذ حلمغوي ػػة ف ػػي فص ػػوؿ حلمرام ػػة ح ساس ػػية حل ػػمنيا و وتيس ػػير فيم ػػو ف ػػي مني ػػاز حلمغ ػػة حلبربي ػػة و
وحلمنػاى حلم حرسػػية حلمدتمفػػة و لػػذح فػلف حلمفػػرمحذ حلمغويػػة تتطمػػخ مزيػمحً مػػف حلبنايػػة و وبػػذؿ حل يػػوم
مػػف ة ػؿ تمكػػيف حلتالميػػذ مػػف تمػػؾ حلمفػػرمحذ وزيػػامد اصػػيمتيـ حلمغويػػة و مػػف ة ػػؿ حلقػػمرد م ػ فيػػـ

حلمناى حلمرحسية حلمدتمفة ي حلسريع وحلكثيري و .)200 7 3102
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وباسػػتقرحا ةىػػمحؼ منيػػاز حلمغػػة حلبربيػػة فػػي حلمرامػػة ح ساسػػية حلػػمنيا و يتر ػ ةف مػػف ةىػػـ

ةىمحفو ىو تنمية حلثرود حلمغوية لمم حلتالميػذ أل وذلػؾ مػف دػالؿ ثمػمحمىـ بػالمفرمحذ حلمغويػة و داصػة

حلمفػػرمحذ حل ميػػمد غيػػر حلمللوفػػة لػػمييـ و وذلػػؾ ف حلمفػػرمحذ حلمغويػػة تٌبػػم حلبنصػػر ح سػػاس فػػي فيػػـ
حل ممة و وفي سر ة حلقرحاد وتسييؿ ممياتيا و وزيامد حلتاصػيؿ حلمبرفػي ي بػم حلوىػاخ و 7 2113

 ) 313و فػػالمتبمـ اينمػػا يوح ػػو كممػػاذ ميػػمد فػػي حلػػنص حلق حر ػػي و وال يبػػرؼ مبناىػػا أل في ػػخ ةف
يكػػرر قػرحاد حلكممػػاذ ويبػػوم ثلييػػا مػرد ببػػم حلمػرد أل لكػػي يسػػبر ةغوحرىػػا و ويباػػر ػػف مبانييػػا و وقػػم

يتوقػػؼ ػػف حلقػرحاد لمباػػر ػػف حلمبنػ و واينمػػا ي ػػم نفسػػو بػػيف زدػػـ مػػف حلمفػػرمحذ غيػػر حلمللوفػػة أل
فلنو ي م نفسو في بار مف حلكمماذ حلتي لـ يسيطر مييػا و وي ػم نفسػو ةيرػاً غيػر قػامر مػ فيػـ

مبن حلنص كامالً ي يونس و  ) 8 7 2111و و ميو فلف حلطالقػة حلق حر يػة تتوقػؼ ثلػ اػم كبيػر لػمم
حلتالميػػذ م ػ مػػمم ثلمػػاميـ بمبػػاني حلمفػػرمحذ حلمغويػػة حل ميػػمد و وةف حلتبثػػر فػػي قػرحاد حلػػنص ير ػػع

ثل

مـ فيميـ لمباني ىذه حلمفرمحذ ي . )Dian ,2004 : 21

وإللم ػػاـ حلتمميػػذ بمبػػاني حلمف ػػرمحذ حلمغويػػة حل ميػػمد مور كبيػػر ف ػػي زيػػامد اصػػيمتو حلمغوي ػػة أل

ح مر حلذي يزيم مف قمرتو مػ حلتداطػخ وحلتفػاىـ و كمػا ةف حلتمميػذ حلػذي يػمرؾ حلكممػاذ و ويتبػرؼ
ويفيـ مبناىا يتقػمـ فػي تبميمػو و كمػا ي بمػو ذلػؾ ةكثػر فيمػًا لمػا يسػمع ةو ينطػؽ ةو يكتػخ ةو يقػ ةر و

وبالتالي تزمحم دبرحتو وت اربو ومبارفػو ي حلػزوحوي و  ) 24 7 2115و فػالمفرمحذ حل ميػمد تبتبػر مػف
ةكبػػر حلتاػػمياذ حلتػػي يمكػػف ةف يوح ييػػا حلتمميػػذ لفي ػػـ حلػػنص حلق حر ػػي وفي ػػـ ةفكػػاره و وةف ػػمـ في ػػـ

حلتمميذ لمباني حلمفرمحذ حلمغوية في حلنص حلق حر ي قم يتمي بو ثلػ حإلابػاط و وحليػلس اوحىمػاؿ مميػة

حلق ػرحاد ككػػؿ ي حلطيػػخ و  ) 76 7 2115و فبػػمـ فيػػـ حلتالميػػذ لمبػػاني حلمفػػرمحذ حلمغويػػة يػػتمي ثل ػ

تبثرىـ في فيـ ما يقرتوف و وفيـ ما يستمبوف و اوحذح حستمر ىذح حلتبثر سوؼ يتمي بيػـ حلاػاؿ ثلػ
حلبزلػػة حال تما يػػة وحالنص ػرحؼ ػػف حلق ػرحاد و ويبتبػػر ػػمـ فيػػـ حلمتبممػػيف لمبػػاني حلمفػػرمحذ حلمغويػػة
اوحلماميـ بيا مف ةىـ ةسباخ حلربؼ حلق حر ي لمم حلكثيريف منيـ .
وق ػػم ةك ػػمذ حلبمي ػػم م ػػف حلبا ػػور وحلم حرس ػػاذ حلتربوي ػػة حلت ػػي تناول ػػذ حلمف ػػرمحذ حلمغوي ػػة مػ ػ

ةىميتيا و وررورد تنميتيػا لػمم حلتالميػذ و ايػر ةكػمذ م حرسػة ي حلسػريع وحلكثيػري و  )2113رػرورد
ش ػػرس مب ػػاني حلمف ػػرمحذ حلمغوي ػػة حل مي ػػمد حلت ػػي يتس ػػمع ثليي ػػا حلتالمي ػػذ م ػػف د ػػالؿ حلقػ ػرحاد أل ف ى ػػذه

حلمفرمحذ تزيم مػف فيػـ حلتالميػذ لمػنص حلق حر ػي و وحكتسػاخ حلمبػارؼ وحلدبػرحذ و وةورػاذ مرحس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

ي نصػار و  ) 2119ةف تاصػػيؿ حلتالميػػذ فػي مػػامد حلمغػػة حلبربيػة يتوقػؼ ثلػ اػم كبيػػر مػ مػػمم
فيميػػـ لمػػا يترػػمنو حلمنيػػاز حلم حرسػػي مػػف مفػػرمحذ لغويػػة و ةمػػا م حرسػػة ي حلمييبػػي و ) 2115فقػػم

ةوراذ ةف نمو حلمفرمحذ حلمغويػة لػمم حلتالميػذ مػف ةىػـ ح ىػمحؼ حلتػي ي ػخ ةف يركػز مييػا تبمػيـ

3

حلمغة حلبربية في حلمرامة ح ساسية حلمنيا و وبينػذ م حرسػة ي حلن ػمي و  ) 2111ةف ػمـ فيػـ حلتالميػذ

لمب ػػاني كثي ػػر م ػػف حلمف ػػرمحذ حلمغوي ػػة حل مي ػػمد حلػ ػوحرمد ف ػػي حلنص ػػوص حلق حر ي ػػة نيب ػػم م ػػف ةى ػػـ ةس ػػباخ
صػػبوباذ فيميػػـ حلق حر ػػي و وةبػػرزذ م حرسػػة ي حلفميػػذ و  ) 2113ةف تزويػػم حلتالميػػذ بمبػػاني حلمفػػرمحذ

حل ميمد أل يتمي ثل زيامد حستيبابيـ و وتذكرىـ لألفكار حلر يسة .
وف ػػي ر ػػوا نت ػػا

حلم حرس ػػاذ حلس ػػابقة يترػ ػ ةف حلمف ػػرمحذ حلمغوي ػػة حل مي ػػمد تش ػػكؿ تام ػ ػ ػ ػ ػ ػيًا

لمتالميذ و ومشكمة تبيؽ حلفيـ وحالستيباخ لما ىو مقروا و كما يتر مػمم ةىميػة حكتسػاخ حلتالميػذ

حلمفػرمحذ حلمغويػػة و وفيػـ مػػملوالتيا و ح مػر حلػػذي ياقػؽ ليػػـ فيمػاً يػػمحً لممسػموع وحلمقػػروا و كمػػا ةف
حلتمميذ كمما تمكف مف مم ٍ
كاؼ مف حلمفرمحذ و وفيـ يمحً مبانييا أل حسػتطاع ةف يتقػمـ فػي تبميمػوو
ونمذ قمرحتو و وزحم ماصولو حلفكري و وحلثقافي و وحلمغوي .

وتاظػ ح لبػػاخ وح اػػا ي حلمغويػػة بلىميػػة تربويػػة فػػي حلبمميػػة حلتبميميػػة و وىػػذح مػػا تتكػػمه

حلم حرسػػاذ حلتػػي ة ريػػذ فػػي ىػػذح حلم ػػاؿ مثػػؿ م حرسػػاذ كػػؿ مػػف  7حلمييبػػي ي  ) 2115و و ثبػػرحىيـ

ي  ) 2116و و حلفميػػذ ي  ) 2113و و حلاربػػي ي  ) 2114و و مامػػم ي  ) 2114و و حلبنيػػزي ي

 ) 2118و وحلن ػ ػػمي ي ) 2111و و مام ػ ػػم ي  ) 2114و و نص ػ ػػار ي  ) 2119و و بينس ػ ػػاوي

ي ) 2119و ايػػر ةكػػمذ ىػػذه حلم حرسػػاذ م ػ مور ح لبػػاخ حلتربويػػة وح اػػا ي حلمغويػػة فػػي تنميػػة
حلتاصيؿ حلمرحسي و وتاسيف مستوم حلتالميذ في حلتبميـ .

فا لب ػػاخ حلتبميمي ػػة تتص ػػؼ بس ػػماذ ت ب ػػؿ م ػػف حلم ػػامد حلتبميمي ػػة ممي ػػة ممتب ػػة ومش ػػوقة و

وت بػؿ حلتمميػذ نشػطاً و ايػر ثنػو مػف دالليػػا يمكػف حسػتغالؿ حلطاقػة حلذىنيػة وحلفكريػة لمتمميػذ فػػي بف
وحاػػم و كمػػا ةنيػػا ت ػرتبط بالػػموحفع حلمحدميػػة حلذحتيػػة لمتمميػػذ ي يػػونس و  ) 4 7 2115و وح لبػػاخ نشػػاط

ميػػـ و يمارسػػو حلتمميػػذ و ويسػػيـ فػػي تكػػويف شدصػػيتو بلببامىػػا وسػػماتيا حلشدصػػية و وىػػي وسػػيط

تربوي ميـ و يبمؿ م تبميمو ونموه ويشبع اا اتو و وىي ممدؿ ةساسي لنمو حلتمميذ في حل وحنػخ

حلبقميػػة وحل سػػمية وحال تما يػػة وح دالقيػػة وحلمغويػػة ي فػػرز ح و  ) 289 7 2113و وتاتػػؿ ح لبػػاخ

حلتبميميػػة مكان ػاً مماوظ ػاً بػػيف ح نشػػطة حلتبميميػػة حلمدتمفػػة أل نيػػا طريقػػة غيػػر مكمفػػة و ايػػر يسػػيؿ

حلتدطػػيط وحلتنفيػػذ وحلتقػػويـ ليػػا و با تبارىػػا شػػيقة ومثي ػرد النتبػػاه حلتالميػػذ و فيػػي ال ت ػزحؿ تلدػػذ مكان ػاً
ميم ػػا ف ػػي حلبممي ػػة حلتبميمي ػػة أل ولي ػػا مور ف ػػي حل ػػتبمـ حلص ػػفي في ػػي تبم ػػؿ مػ ػ حلمبال ػػة حلمفظي ػػة و

وحلتصمي ليا و اوحثارد حىتماـ حلتالميذ .
ويتا ػػوؿ حلفص ػػؿ حلم حرسػ ػي م ػػف د ػػالؿ توظي ػػؼ ح لب ػػاخ حلتبميمي ػػة ثلػ ػ مي ػػمحف مم ػػي ثق ػػافي
ترفييي بتقميمو لممامد حلبممية في صورد شػيقة ذحبػة و ايػر تتاػوؿ حلمبمومػاذ ثلػ موحقػؼ لمتفا ػؿ

ودبػ ػرحذ يشػػػاىمىا حلتالمي ػػذ ويسػػػمبونيا ويتفػ ػػا موف مبي ػػا باوحسػػػيـ وو ػػػمحنيـ م ػػف د ػػالؿ حلتشػػػويؽ
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وحلاركػ ػػة وحإلثػ ػػارد وحلايػ ػػاد حلم س ػ ػمدي سػ ػػموذ و  ) 52-53 7 3101و ممػ ػػا ي بػ ػػؿ حلمػ ػػامد حلمقممػ ػػة

لمتالميذ حرسػدة فػي قػوليـ وةكثػر مقاومػة لمنسػياف و ولأللبػاخ حلتبميميػة ةىػمحؼ تسػب لتاقيقيػا مػف
دػػالؿ تزويػػم حلتالميػػذ بالت ػػارخ حلايػػة حل ميػػمدو وحلتػػي تاػػوؿ حلمبمومػػاذ حل افػػة ثلػ ايػػاد وممارسػػة

وتطبيػ ػػؽو وحلتػ ػػي ت ػ ػربط حلممرسػ ػػة بػ ػػالم تمع وحلبي ػ ػػاذ حلمدتمفػ ػػة ي يػ ػػونس و  ) 02 – 01 7 3102و
وتتميز ح لباخ حلتبميمية في كونيا ةنشػطة يمػارس فييػا حلتمميػذ مػا تبممػو مػف اصػيمة لغويػة و ايػر
ثنو دالؿ حلتفا ؿ حلااصؿ في حلمبخ بػيف م مو ػاذ ح قػرحف و يػتـ تبزيػز ومفػع حلنمػو حلمغػوي بػلثرحا

حلمفرمحذ وحلمب ـ حلداص بالطفؿ و اوحثرحا حلببارحذ و وحلترحكيخ حلمغوية و وةشكاؿ حلاوحر حلمدتمفة .
ويبتبػػر توظيػػؼ ح اػػا ي وح لغػػاز فػػي حلبمميػػة حلتبميميػػة لػػو ةىميػػة كبي ػرد فيمػػا ياققػػو مػػف
نتا اذ تبميمية مدتمفة و فػالمبمـ يوظفيػا إلكسػاخ حلطمبػة حلبميػم مػف حلميػارحذ و وحلدبػرحذ حلتبميميػة

حلمدتمفة و فالمبمـ ميو تقميـ تمؾ ح اا ي وح لغاز بطريقة مبسطة لمطمبػة مػف ة ػؿ ثثػارد محفبيػتيـو
و بمي ػػـ ما ػػور حلبممي ػػة حلتبميمي ػػة و فالوظيف ػػة حلاقيقي ػػة لألا ػػا ي وح لغ ػػاز ى ػػو حس ػػتيمحؼ حلق ػػمرحذ

حلبقميػة و وحلممكػة حلمغويػة و لػمم حلمتبممػيف و فرػالً ػػف وظيفتيػا حلترفيييػة حلممثمػة فػي ثمتػاع حلطمبػػة
فػي حلػػتبمـ حلصػفي ي ر ػػخ و  ) 033 7 3113و وىػػي ةنشػطة تبميميػػة تبتمػػم مػ

نصػػر حلػػذكاا و

وحلمنافس ػػة وحلتا ػػمي ب ػػيف حلتالمي ػػذ أل م ػػف ة ػػؿ تاقي ػػؽ ح ى ػػمحؼ حلتربوي ػػة حلمنش ػػومد أل ول ب ػػؿ حلم ػػامد

حلتبميمية حلمقممة لمتالميذ سيمة وميسرد و فيي نشاط ذىني منظـ لو قوح م وقوحنيف مبينػة تػتـ وفػؽ
تدطيط مسبؽ قا مة م موقؼ ةو سػتحؿ مايػر تتاػمم قػمرحذ حلمػتبمـ و ويتطمػخ ب حر ػة فػي حلاػؿ
و فيمارسو حلتمميذ بمفرمه وسط منافسة كبيرد و فيسػتدمـ مػا لميػو مػف قػمرحذ مبرفيػة و ويرػطر مػ

حلتفكير بلمباف و وتمقيؽ لمسيطرد مػ ةببػام حلمغػز و ةو ح ا يػة أل بيػمؼ تاقيػؽ حليػمؼ حلمػلموؿ و
وحلوصوؿ ثل حلاؿ حلمناسخ ي نصار و .) 04 7 3116

ويسػػا م توظيػػؼ ح اػػا ي وح لغػػاز فػػي حلتبمػػيـ حلمبممػػيف م ػ تقػػميـ مػػامد تبميميػػة تربويػػة

مافزد بنوع مف حلمتبة وحلترفيػو فػي نفػس حلوقػذ و وبيػذح فلنيػا تبتبػر وسػيمة لتغييػر ح سػموخ حلنمطػي

لمتبميـ مف دالؿ تافيز حلتالميذ مػ حلػتبمـ و وحلسػبي ورحا حلمبمومػة وترسػيديا فػي ةذىػانيـ و وىػي
تسا م حلتالميذ مػ تطػوير اصػيمتيـ حلمغويػة و باإلرػافة ثلػ ةنيػا تبػزز ميػارد حالنتبػاه وحلمالاظػة

لمييـ مف دالؿ تافيزىـ م حلتمييز حلبصػري و وحلبقمػي و وحلتفكيػر بطريقػة نقميػة منطقيػة ي حلاربػي

و  ) 4 7 3101و فا ا ػػا ي وح لغػػػاز تس ػػاىـ فػػػي ثبق ػػاا ةثػػػر حل ػػتبمـ أل الرتبػػػاط حلدبػ ػرد فػػػي حلػػػذىف
بانفبػاالذ سػارد و وبالتػالي تقميػؿ مبػمؿ حلنسػياف و وتػػوفير ػو مػف حلمػرس وحلسػرور يسػا م فػي فباليػػة
مميػػة حلمػػرور بػػالدبرد حلتبميميػػة ي غبػػيش و  ) 230 7 3102و وتمثػػؿ ح اػػا ي وح لغػػاز نمطػاً مػػف
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ةنمػػاط حلمباريػػاذ حلتبميميػػة حلتػػي تاقػػؽ حلكثيػػر مػػف ح ىػػمحؼ نػػم حسػػتدمحميا أل ف حلتمميػػذ بطبيبتػػو
مياؿ لمبخ وحلطرحفة أل مما يمفبو لمبمؿ حلذي ياقؽ حإلقباؿ م حلتبميـ و وياقؽ ح ىمحؼ حلمر ود.

و م ػ حلػػرغـ مػػف ةىميػػة حلمفػػرمحذ حلمغويػػة فػػي حلمغػػة حلبربيػػة و وغيرىػػا مػػف حلم ػوحم حلم حرسػػية

ح درم و فلف ىناؾ قصو حًر في حمتالكيا وتوظيفيػا و وىػذح مػا يتكػمه حلوحقػع حلػذي يشػير ثلػ رػبؼ
حلماصوؿ حلمغوي لمم تالمذد حلتبميـ ح ساسي و وىذح ما لمستو حلبااثػة مػف دػالؿ مػا دمصػذ ثليػو
نتػ ػػا

حلبميػ ػػم مػ ػػف حلم حرسػ ػػاذ كم حرسػ ػػة سػ ػػميماف ي  ) 2112و وح امػ ػػمي ي  ) 2111و وةبػ ػػو شػ ػػبيرد

ي  ) 2117و واميبػ ػ ػػة

ي  ) 2118و وةبػ ػ ػػو ػ ػ ػػاموس وكنبػ ػ ػػاف ي ) 2111و وحلياشػ ػ ػػمي و م ػ ػ ػػي

ي  ) 2112و وحلسريع وحلكثيري ي  ) 2113و وحلتي ةكػمذ مػ و ػوم رػبؼ فػي حمػتالؾ حلمفػرمحذ
حلمغوية لمم حلتالميذ بشكؿ اـ في حلمرحاؿ حلتبميمية حلمدتمفة .

ولمتلكم مف و وم حلمشكمة قامذ حلبااثة بمرحسة حستطال ية حتبع فييا حإل رحاحذ حلتالية 7

 .1مقابم ػػة دمس ػػة ش ػػر مبممػ ػًا ومبمم ػػة م ػػف مبمم ػػي حلمغ ػػة حلبربي ػػة ف ػػي حلمرام ػػة ح ساس ػػية حل ػػمنيا و
وستحليـ ف مستوم توحفر حلمفرمحذ حلمغوية لمم حلتالميذ .

 .2مالاظة مم مف مبممي حلمرامة ح ساسية حلمنيا ةثناا تمريسيـ لمامد حلمغة حلبربية .
 .3تطبيؽ حدتبار حلمفرمحذ حلمغوية حستطال يًا مػ
حلصؼ حلثالر ح ساسي .

ينػة قوحميػا ي  ) 35تمميػذًح وتمميػذد مػف تالميػذ

وقم دمصذ حلمرحسة حالستطال ية ثل حيتي 7

 .1تمني مستوم حمتالؾ حلمفرمحذ حلمغوية لمم تالميذ حلصؼ حلثالر ح ساسي .

 .2حلطريقػػة حلتقميميػػة حلتػػي يسػػتدمميا حلمبممػػوف ةثنػػاا تمريسػػيـ لمػػامد حلمغػػة حلبربيػػة ال تنمػػي ميػػارحذ
حمتالؾ حلمفرمحذ حلمغوية أل ثذ نيكتف في ةغمػخ ح ايػاف بالسػتحؿ ػف مػرحمؼ حلكممػة ةو مرػامىا
ةو مفرمىا ثذح كانذ مبًا و ةو مبيا ثذح كانذ مفرم .

 .3قمػػة حىتمػػاـ مبممػػي حلمرامػػة ح ساسػػية بلىميػػة حمػػتالؾ حلتالميػػذ لممفػػرمحذ حلمغويػػةو وتركيػػزىـ مػ

ميػػارحذ ةدػػرم و ومػػف ثػػـ تظيػػر حلاا ػػة ثل ػ حسػػتدمحـ ط حر ػػؽ تػػمريس ميػػمد تكػػوف فبالػػة فػػي

تلثيرىػػا مػػ حلتالميػػذ أل وليػػذح حدتػػارذ حلبااثػػة ح لبػػاخ حلتبميميػػة و وح اػػا ي وح لغػػاز كونيػػا
طريقة ممتبة ومشػوقة ل ػذخ حنتبػاه حلتالميػذ و ومػف ىنػا تكمػف ةىميػة حلقيػاـ بمثػؿ ىػذه حلم حرسػة و

وذلػػؾ بيػػمؼ حلتبػػرؼ م ػ ةثػػر توظيػػؼ ح لبػػاخ وح اػػا ي فػػي تنميػػة حلمفػػرمحذ حلمغويػػة لػػمم
تالمذد حلصؼ حلثالر ح ساسي بغزد .
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مشكمة الدراسة وأسئمتها :
تتاػػمم مشػػكمة حلم حرسػػة فػػي رػػبؼ تالمػػذد حلصػػؼ حلثالػػر ح ساسػػي فػػي حمػػتالؾ حلمفػػرمحذ

حلمغوية و وفيـ مبانييا و واا تيـ لتنميتيا و وغياخ حستدمحـ ثسترحتي ياذ تبميميػة تبمػؿ مػ تنميػة
تم ػػؾ حلمف ػػرمحذ حلمغوي ػػة مث ػػؿ ح لب ػػاخ حلتبميمي ػػة و وح ا ػػا ي وحاللغ ػػاز و وف ػػي ر ػػوا ذل ػػؾ يمك ػػف ةف
تصاغ مشكمة حلمرحسة في حلستحؿ حلر يس حلتالي 7

ما أثر توظيف األلعاب واألحاجي في تنمية المفردات اللغويةة لة

تالمةة الصةف الاالةا األساسةي

بمحافظة خان يونس ؟

ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئمة الفرعية التالية :
 .0ما حلمفرمحذ حلمغوية حلمناسبة لتالمذد حلصؼ حلثالر ح ساسي بماافظة داف يونس؟

 .3ما ح لباخ وح اا ي حلتي يمكف توظيفيا في تنمية حلمفرمحذ حلمغوية لمم تالمػذد حلصػؼ حلثالػر
ح ساسي بماافظة داف يونس ؟ .

 .2ىػػؿ تو ػػم فػػروؽ ذحذ ماللػػة ثاصػػا ية بػػيف متوسػػطي مر ػػاذ تالمػػذد حلم مو ػػة حلت ريبيػػة فػػي
حلتطبيقيف حلقبمي و حلببمي الدتبار حلمفرمحذ حلمغوية ؟

 .1ىػػػؿ تو ػ ػػم فػػػروؽ ذحذ ماللػ ػػة ثاصػ ػػا ية ب ػػيف متوسػ ػػطي مر ػ ػػاذ تالمػػػذد حلم مو ػ ػػة حلت ريبيػ ػػةو
ومر اذ حلم مو ة حلرابطة في حلتطبيؽ حلببمي الدتبار حلمفرمحذ حلمغوية ؟

فروض الدراسة :

تسب حلمرحسة ثل حلتاقؽ مف صاة حلفروض حلتالية 7

 .1ال تو ػػم ف ػػروؽ ذحذ مالل ػػة ثاص ػػا ية ن ػػم مس ػػتوم حلمالل ػػة ي )1015 ≥ αب ػػيف متوس ػػط مر ػػاذ
تالمذد حلم مو ة حلت ريبية في حلتطبيقيف حلقبمي وحلببمي الدتبار حلمفرمحذ حلمغوية .

 .2ال تو ػػم ف ػػروؽ ذحذ مالل ػػة ثاص ػػا ية ن ػػم مس ػػتوم حلمالل ػػة ي )1015 ≥ αب ػػيف متوس ػػط مر ػػاذ

تالم ػػذد حلم مو ػػة حلت ريبي ػػة حل ػػذيف يتبمم ػػوف با لب ػػاخ وح ا ػػا ي و ومتوس ػػط مر ػػاذ تالم ػػذد
حلم مو ة حلرابطة حلذيف يتبمموف بالطريقة حال تيامية في حدتبار حلمفرمحذ حلمغويػة فػي حلتطبيػؽ

حلببمي .

 .3ال تو ػػم ف ػػروؽ ذحذ مالل ػػة ثاص ػػا ية ن ػػم مس ػػتوم حلمالل ػػة ي )1015 ≥ αب ػػيف متوس ػػط مر ػػاذ
تالميػػػذ حلم مو ػ ػػة حلت ريبيػ ػػة حلػ ػػذيف يتبممػ ػػوف با لبػ ػػاخ وح اػ ػػا ي و ومتوسػ ػػط مر ػ ػػاذ تالميػ ػػذ
حلم مو ة حلرابطة حلذيف يتبمموف بالطريقة حال تيامية في حدتبار حلمفرمحذ حلمغويػة فػي حلتطبيػؽ

حلببمي .

7

 .4ال تو ػػم ف ػػروؽ ذحذ مالل ػػة ثاص ػػا ية ن ػػم مس ػػتوم حلمالل ػػة ي )1015 ≥ αب ػػيف متوس ػػط مر ػػاذ
تمميػػذحذ حلم مو ػػة حلت ريبيػػة حلم ػوحتي يػػتبممف با لبػػاخ وح اػػا ي و ومتوسػػط مر ػػاذ تممي ػذحذ

حلم مو ة حلرابطة حلموحتي يتبممف بالطريقة حال تيامية في حدتبار حلمفرمحذ حلمغوية فػي حلتطبيػؽ
حلببمي .

 .5ال تو ػػم فػػروؽ ذحذ ماللػػة ثاصػػا ية نػػم مسػػتوم حلماللػػة ي )1015 ≥ αبػػيف متوسػػطاذ مر ػػاذ
تالميػػذ حلم مو ػػة حلت ريبيػػة و ومتوسػػطاذ تمميػػذحذ حلم مو ػػة حلت ريبيػػة فػػي حدتبػػار حلمفػػرمحذ

حلمغوية في حلتطبيؽ حلببمي .

أهداف الدراسة :

تسب حلمرحسة لتاقيؽ ح ىمحؼ حلتالية 7

 .0تاميم قا مة بالمفرمحذ حلمغوية حلمناسبة لمم تالميذ وتمميذحذ حلصؼ حلثالر ح ساسي بماافظة
داف يونس .

 .3حلتبػػرؼ مػ ح لبػػاخ وح اػػا ي وحلتػػي يمكػػف توظيفيػػا فػػي تنميػػة حلمفػػرمحذ حلمغويػػة لػػمم تالمػػذد
حلصؼ حلثالر ح ساسي بماافظة داف يونس.

 .2حلكشؼ ف ةثر توظيؼ ح لباخ وح اا ي في تنمية حلمفرمحذ حلمغوية لمم تالمذد حلصؼ
حلثالر ح ساسي بماافظة داف يونس.

أهمية الدراسة :

 .1قم تفيم مدططي حلمناى ومطورييػا ايػر مػف حلمتوقػع ةف تقػمـ ىػذه حلم حرسػة نموذ ػاً قا مػاً مػ

توظيػػؼ ح لبػػاخ وح اػػا ي كوسػػيمة غيػػر تقميميػػة لتنميػػة حلمفػػرمحذ حلمغويػػة لػػمم تالمػػذد حلصػػؼ

حلثالػػر ح ساسػػي أل وذلػػؾ بتػػوفير ببػػض ح لبػػاخ وح اػػا ي لمنػػاى حلمغػػة حلبربيػػة و بمػػا يتناسػػخ
مع تالميذ حلمرامة ح ساسية حلمنيا .

 .2قػػم تفيػػم حلمشػػرفيف حلتربػػوييف حلػػذيف يقومػػوف باإلش ػرحؼ مػػ مبممػػي حلمرامػػة ح ساسػػية حلػػمنيا أل
لينقموح ثلييـ ةسػاليخ تبميميػة تدػر يـ مػف ثطػار حلنمطيػة حلتقميميػة فػي مبال ػة حلماتػوم حلتبميمػي
م و و حلبموـ .

 .3قم تفيم مبممي حلمرامة ح ساسية أل ليطوروح مف ميارحتيـ حلتمريسية مػف دػالؿ حالىتمػاـ با لبػاخ
حلتبميميػػة و وح ا ػا ي وح لغػػاز حلتػػي تسػػا م م ػ تنميػػة حلمفػػرمحذ حلمغويػػة لػػمم تالميػػذ حلمرامػػة
ح ساسية حلمنيا .
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 .1تزويم مبممي حلمرامة ح ساسية لمصػؼ حلثالػر ح ساسػي بللبػاخ وةاػا ي تبميميػة متنو ػة لتبمػيـ
مفػػرمحذ حلمغػػة حلبربيػػة و يمكػػف توظيفيػػا فػػي تػػمريس مروس منيػػاز حلمغػػة حلبربيػػة لمصػػؼ حلثالػػر

ح ساسي .

 .2تقػميـ قا مػة بػالمفرمحذ حلمغويػة حلمناسػبة لتالمػذد حلصػؼ حلثالػر ح ساسػي أل ليسترشػم بيػا مبممػو
حلمرامة ح ساسية حلمنيا ةثناا تمريسيـ لمنياز حلمغة حلبربية لمصؼ حلثالر ح ساسي .

 .6قم تفت ىذه حلمرحسة مف دالؿ نتا يا بفاقاً ميمد في م اؿ تنمية حلمفرمحذ حلمغويػة و وتوظيػؼ
ح لباخ وح اا ي حلتبميمية و وةنيا ثرافة ميمد لممبرفة حلبممية .

مصطمحات الدراسة :

 .1األلعاب التعميمية :
 -نشاط ةو م مو ة مف ةلوحف حلنشاط حلمػنظـ بػيف حلمتبممػيف يمارسػيا حلمػتبمـ منفػرمًح ةو فػي ما ػة

و يتمم فػي اػموم زمػاف ومكػاف مبينػيف ياػممىا حلمبمػـ و اسػخ قوح ػم وقػوحنيف مقبولػة موحفػؽ مييػا
بارية مف قبؿ مف يمارسيا و تيمؼ ثل تاقيؽ غاياذ تربوية مبينة و وي حرفػؽ حلممارسػة ػامد شػيا

مف حلتوتر وحلترقخ وحلبي ة وحليقيف و يحلمييبي و . ) 271 7 2115

 نشػػاط تبميمػػي مػػنظـ و يػػتـ حلمبػػخ فيػػو بػػيف طػػالبيف ةو ةكثػػر يتفػػا موف مب ػًا لموصػػوؿ ثل ػ ةىػػمحؼتبميميػػة ماػػممد و وتبتبػػر حلمنافسػػة مػػف وحمػػؿ حلتفا ػػؿ بيػػنيـ و ويػػتـ تاػػذ ثشػرحؼ وتو يػػو حلمبمػػـ و
ويقػػمـ ليػػـ حلمسػػا مد نػػمما يتطمػػخ حلموقػػؼ ذلػػؾ و ويدصػػص ػػزا ببػػم حنتيػػاا حلمببػػة لممناقشػػة بػػيف

حلمبمـ وحلتالميذ ي حلمقاني وحل مؿ و . ) 199 7 2113

 -وتبػػرؼ ث حر يػاً فػػي ىػػذه حلم حرسػػة بلنيػػا  7م مو ػػة مػػف ح لبػػاخ حلتبميميػػة وحلتػػي تتصػػؼ بالمتبػػة و

ويمارسيا حلتمميذ منفرمحً و ةو في م مو ة وفؽ قوح م اوح ػرحاحذ ماػممد ت بمػو ةكثػر ثي ابيػة وتفػا الً
وتباونًا و وتنتيي ػامد بفػا ز وحاػم أل ويػتـ توظيفيػا فػي حلم حرسػة لتنميػة حلمفػرمحذ حلمغويػة لػمم تالمػذد

حلصؼ حلثالر ح ساسي .
 .2األحاجي :

 نشاط ذىني مف ةنشطة حلتبميـ وحلتبمـ و يػتـ بطبيبػة اليػة بايػر تتاػمم قػمرحذ حلمػتبمـ و وبلياتػوحلذىنيػػة و فيرػػطر ثلػ حلتفكيػػر بلمبػػاف و وتػػمقيؽ لمسػػيطرد مػ ةببػػام حلمغػػز و ةو ح ا يػػة أل بيػػمؼ
تاقيؽ حليمؼ حلملموؿ ي ثبرحىيـ و .) 64 7 3111

 -نشػػاط يمارسػػو كػػؿ تمميػػذ بمفػػرمه و ويسػػتدمـ فيػػو كػػؿ مػػا لميػػو مػػف قػػمرحذ و ومبمومػػاذ فػػي اػػؿ

مشكمة مبطاد ي اسف و . ) 32 7 3113
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 -ويقصػػم با اػػا ي ث حر ي ػاً فػػي ىػػذه حلم حرسػػة ةنػػو نشػػاط مػػنظـ لػػو قوح ػػم وق ػوحنيف مبينػػة تػػتـ وفػػؽ

تدطيط مسبؽ قا مة م موقؼ ةو ستحؿ ماير و باير تتامم قمرحذ حلتمميذ و وتتطمخ ب حر ػة فػي

حلاػؿ و فيمارسػػو حلتمميػذ بمفػػرمه وسػط منافسػػة كبيػرد و ةو مػػف دػالؿ م مو ػػةو فيسػتدمـ مػػا لميػو مػػف
قمرحذ مبرفية و ويرطر ثل حلتفكير بلمبػاف و وتػمقيؽ لمسػيطرد مػ ةببػام ح ا يػة أل بيػمؼ تنميػة

حلمفرمحذ حلمغوية لميو .

.3

المفردات المغوية :

 -ى ػػي م م ػػؿ حلكمم ػػاذ حلت ػػي تتل ػػؼ حلمغ ػػة با تبارى ػػا ةص ػػغر وا ػػمد مس ػػتقمة ذحذ مبنػ ػ ي ش ػػااتو

وحلن ار و . ) 287 7 2113

 -اصػػيمة حلتالميػػذ مػػف حلكممػػاذ و حلتػػي يسػػتطيبوف ةف يفيمػوح مبانييػػا بمقػػة و وتسػػا مىـ مػ فيػػـ

حلترحكيػػخ حلمغويػػة وح سػػاليخ حلمدتمفػػة و ويمكػػنيـ حسػػتدمحميا فػػي حلموحقػػؼ حلمغويػػة حلمدتمفػػة ي مػػي و

. ) 31 7 2111

 -م م ػػوع حلكمم ػػاذ حلت ػػي تام ػػؿ مالل ػػة و ومني ػػا تتك ػػوف حل م ػػؿ وحلترحكي ػػخ حلمغوي ػػة و وحلت ػػي تس ػػتدمـ

لمتببير ما لمم ةصاابيا مف ةفكار وةشياا يح امري و . ) 5 7 2111
 -وتبرؼ حلمفرمحذ حلمغوية ث حر يًا م ةنيا

م مو ة حلمفرمحذ حل ميمد فػي مبناىػا غيػر حلمللوفػة

لػػمم تالميػػذ حلصػػؼ حلثالػػر ح ساسػػي و وحلتػػي تترػػمنيا مروس منيػػاز حلمغػػة حلبربيػػة لمصػػؼ حلثالػػر

ح ساسي مف حلتبميـ ح ساسيأل وحلتي سيتـ ثكسابيـ ثياىا و وحستدمحميا في حلموحقؼ حلمغويػة حلمدتمفػة

حلتي يوح يونيا .

 .4تالمةة الصف الثالث األساسي :
ىػػـ حلػػذيف ينتمػػوف لممرامػػة ح ساسػػية حلػػمنيا مػػف حلتبمػػيـ ح ساسػػي فػػي فمسػػطيف و وتتػرحوس ة مػػارىـ مػػا

بيف  6 – 5سنوحذ .
حدود الدراسة :

تقتصر حلمرحسة حلاالية م ما يمي7

 -حلاػػم حلمورػػو ي 7تقتصػػر حلم حرسػػة مػ توظيػػؼ ح لبػػاخ وح اػػا ي فػػي تنميػػة حلمفػػرمحذ حلمغويػػة

لمم تالمذد حلصؼ حلثالر ح ساسي .

 حلام حلمكاني 7ممحرس و حزرد حلتربية وحلتبميـ بغزد و ماافظة داف يونس .

 حلام حلزماني 7حلفصؿ حلمرحسي ح وؿ مف حلباـ حلمرحسي  3104 – 3103ـ .

 حلا ػػم حلبش ػػري 7ين ػػة شػ ػوح ية م ػػف تالم ػػذد حلص ػػؼ حلثال ػػر ح ساس ػػي م ػػف م ػػمحرس و حزرد حلتربي ػػة
وحلتبميـ بماافظة داف يونس
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الفصل الثاني

الدراسات السابقة
 المحور األول  :دراسات تتعمق باأللعاب التعميمية .
 تعقيب عمى المحور األول .

 المحور الثاني  :دراسات تتعمق باألحاجي واأللغاز.
 تعقيب عمى المحور الثاني .

 المحور الثالث  :دراسات تتعمق بالمفردات المغوية .
 تعقيب عمى المحور الثالث .

 تعميق عام عمى الدراسات السابقة .
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الفصل الثاني

الدراسات السابقة

مقدمة :

يهدف هذا الفصل إلى عرض الدراسات السابقة  ،والتي أجريت في مجال األلعااب التعييمياة

 ،واألحاااجي  ،والمفااردات اليةويااة ذات الصااية بمو ااوع الد ارسااة ال اراهن ذ وذلااك لمفااادة م هااا فااي

تأصايل اططاار ال ظار فااي هاذ الد ارساة  ،ودعام مكااهيتها  ،واساتالصص أساس رواجا ار ات الد ارسااة ،
وأدواتها  ،واطجابة عن تساؤالتها  ،وهذا العرض يمهن ت اوله عيى ال ح ا ا ا ا او التالي :
 - 1تقسم الدراسات السابقة إلى ثصثة محاور وهي :

 المحور األول  :دراسات تتعمق باأللعاب التعميمية.

 المحور الثاني  :دراسات تتعمق باألحاجي واأللغاز .
 المحور الثالث  :دراسات تتعمق بالمفردات المغوية .
 – 1ترتيب الدراسات السابقة وفقاا ليتسيسال الزم اي طج ار هاا باد ا باألنادم م هاا  ،وا تهاا باألحادث ،
فإذا وجد اتفاق في الزمن يتم مراعاة التسيسل الهجا ي .

 – 3يتم عرض هل دراسة عيى حدة من حيث  :الهدف  ،واطج ار ات  ،وال تا ج .
 – 4يتم التعقيب عيى دراسات هل محور .

 – 5يااتم التعييااق بكااهل عااام عيااى مح ااور الد ارسااة الااثصث  ،مااب بيااان أوجااه االتفاااق واالالااتصف ،
وجوا ب اطفادة من تيك الدراسات ليدراسة الراه ة .

وند روعي في االتيار هذ الدراسات أن تهون من عام  1221م  ،حتى عام  1215م .
وفيما ييي عرض الدراسات السابقة :

المحور األول  :دراسات تتعمق باأللعاب التعميمية .

 - 1دراسة عطا اهلل ( ) 2003
هاادفت الد ارسااة الهكااف عاان ماادب فاعييااة بر ااامج مقتاارح فااي األلعاااب اليةويااة فااي عااصج ال ااعف

الق ار ااي لاادب تصميااذ الصااف الثالااث االبتاادا ي  ،وجمعاات الد ارسااة مااا بااين الم ا هج الوصاافي والم ا هج
التجريبااي  ،وتهو اات عي ااة الد ارسااة ماان تصميااذ الصااف الثالااث االبتاادا ي والااذين بي ا عااددهم ) 64

تيميااذا وتيميااذة  ،وتاام االتيااارهم ماان التصميااذ ذو ال ااعف الق ار ااي  ،وتاام تقساايم عي ااة الد ارسااة إلااى

مجمااوعتين

ااابطة وتجريبيااة متساااويتين فااي العاادد  ،وتمثياات أدوات الد ارسااة فااي نا مااة بمهااارات

القا ار ة الجهريااة الصزمااة لتصميااذ الصااف الثالااث االبتاادا ي  ،وبطانااة مصحظااة التصميااذ وفقااا لمهااارات
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الق ا ار ة الجهريااة الصزمااة لهاام والتااي ت اام ت  ) 13مهااارة  ،وبر ااامج مقتاارح فااي األلعاااب اليةويااة
لعصج ال عف الق ار ي  ،وتوصيت الدراسة إلى ما ييي :

 .1وجااود فااروق ذات داللااة إحص ااا ية بااين متوس ااط درجااات المجم ااوعتين ال ااابطة والتجريبيااة ف ااي
أدا هم الق ار ي البعد  ،لصالح تصميذ المجموعة التجريبية .

 .1ال توجد فروق بين متوسطات درجات التصميذ  ،ومتوسط درجات التيميذات في التطبياق البعاد
لبطانة المصحظة  ،ومرد ذلك أ ه ال أثر ليج س في التجربة .

 - 2دراسة كامل ( ) 2005

هدفت الدراسة التعرف عيى أثر توظياف األلعااب التعييمياة فاي تادريس المهاارات اطمص ياة لمجموعاة
من تيميذات الصاف الثالاث االبتادا ي  ،وت مياة اتجاهااتهن حاو اليةاة العربياة بصاورة عاماة  ،رواجاادة

المه ااارات اطمص ي ااة بص ااورة الاص ااة  ،واس ااتالدمت الباحث ااة الما ا هج ك اابه التجريب ااي  ،وتهو اات عي ااة
الد ارسااة ماان المااس تيميااذات ماان الفصاال الثالااث االبتاادا ي  ،ونااد تاام اهتكااافهن ماان الااصل المعاي ااة

والمصحظااة المسااتمرة والتقااويم التهااوي ي المسااتمر لثصثااة أع اوام متتاليااة  ،وتمثياات أدوات الد ارسااة فااي
االتباار المهااارات اطمص يااة  ،ومقياااس االتجااا حااو اليةاة العربيااة  ،والماواد التعييميااة المسااتالدمة هااي
األلعاب التعييمية  ،وتم االتيار ست ألعاب وجميب أدواتها مان البي اة المحيياة  ،ماب إجا ار تحساي ات

روا افات عييها  ،وتيالصت تا ج الدراسة عيى ال حو التالي :
 .1وج ااود ف ااروق وا ااحة ذات دالالت إحص ااا ية لمس ااتوب التحص اايل الد ارس ااي  ،وتحقي ااق الهفاي ااات
التعييمية ألفراد المجموعة الدراسية .

 .1وجود فروق ذات دالالت إيجابية في اتجاهات المجموعة حو مادة اليةة العربية بصورة عاماة ،
و حو المهارات اطمص ية بصورة الاصة لصالح أفراد المجموعة الدراسية .

 - 3دراسة الصويركي ( ) 2006

هدفت الدراسة الهكف عن أثر استالدام بر امج نا م عيى األلعاب اليةوية في ت مياة التراهياب اليةوياة

 ،ومهااارات التعبياار الكاافو لاادب تصميااذ الصااف ال اربااب األساسااي فااي األردن  ،واسااتالدمت الد ارسااة

الما هج التجريبااي  ،ونااد االتااار الباحااث عكاوا يا إحاادب الماادارس األساسااية الحهوميااة التابعااة لمديرياة
التربيااة والتعياايم لم طقااة إربااد  ،وونااب االالتيااار عيااى مدرسااة عماار المالتااار األساسااية  ،وتاام االتيااار

كعبتين عكوا يا من هذ المدرساة مثيات إحاداهما المجموعاة التجريبياة  ،ونوامهاا  ) 41طالباا  ،تام

تطبي ااق البر ااامج الت اادريبي عييه ااا  ،ومثي اات األال اارب المجموع ااة ال ااابطة نوامه ااا  ) 41طالب ااا ت اام
تدريسها وفق الطريقة السا دة  ،وتهو ت أدوات البحث من البر اامج التادريبي  ،ومان االتباار التراهياب

اليةوية  ،ومن معيار تقويم األدا التعبير الكفو  ،وتوصيت الدراسة إلى ما ييي :
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 .1وجااود فاارق دال إحصااا يا بااين المجمااوعتين التجريبيااة وال ااابطة فااي اهتساااب التراهيااب اليةويااة ،
ومه ااارات التعبي اار الك اافو لص ااالح المجموع ااة التجريبي ااة الت ااي درس اات التراهي ااب اليةوي ااة بطريق ااة

األلعاب اليةوية .

 .1وجود عصنة ارتباطياة إيجابياة دالاة باين اهتسااب التراهياب اليةوياة ومهاارات التعبيار الكافو لادب
الطيبة .

 - 4دراسة إبراهيم () 2006
هاادفت الد ارسااة إلااى استقصااا أثاار اسااتالدام األلعاااب اليةويااة فااي تحصاايل المفااردات فااي مااادة اليةااة
اط جييزيااة لاادب طيبااة الصااف الثااامن ماان التعياايم األساسااي فااي مدرسااة عبااد ا حاااتم بالم صااورة ،

واسااتالدمت الباحثااة الم ا هج التجريبااي  ،وتهو اات عي ااة الد ارسااة ماان  ) 42طالبااا ماان طيبااة الصااف
الث ااامن  ،وت اام االتي ااارهم بالطريق ااة العكا اوا ية الطبقي ااة البس اايطة ،ت اام تقس اايمهم إل ااى نس اامين مجموع ااة

ابطة  ،ومجموعة تجريبياة  ،عادد طاصب هال مجموعاة  ) 12طالباا  ،ومان أجال تحقياق أهاداف

الد ارسااة تاام إعااداد االتبااار تحصااييي فااي المفااردات اليةويااة  ،وتاام تطااوير لعبتااين لةااويتين ماان أجاال
تدريس  ) 42مفردة  ،تم االتيارهاا مان نا ماة المفاردات مان هتااب الطالاب ليصاف الثاامن األساساي
 ،وند أسفرت تا ج الدراسة عما ييي :

 .1وجود فرق ظاهر بمقدار  ) 4215بين متوسطي العصماات عياى االالتباار البعاد ليمجماوعتين
التجريبية وال ابطة لصالح المجموعة التجريبية .

 .1وجااود فااروق دالااة بااين أدا المجمااوعتين التجريبيااة وال ااابطة فااي تحصاايل المفااردات فااي مااادة
اليةة اط جييزية لدب طيباة الصاف الثاامن مان التعيايم األساساي  ،وها ات هاذ الفاروق فاي األدا

لصالح طيبة المجموعة التجريبية .

 - 5دراسة )2009 ( Israa

هدفت الدراسة إلى التعرف عيى أثر بر اامج ناا م عياى األلعااب اليةوياة فاي ت مياة التراهياب اليةوياة ،

ومه ااارات المف ااردات اليةوي ااة  ،ون ااد تهو اات عي ااة الد ارس ااة م اان  )14طالب ااا  ،و  ) 11طالب ااة م اان
الصااف ال اربااب ماان التعياايم العااام  ،حيااث تاام االتيااارهم ماان الطااصب الااذين لااديهم

ااعف مت اراهم عباار

السا ا وات الد ارس ااية الثصث ااة ف ااي التراهي ااب اليةوي ااة  ،و ااعف المحص ااول الية ااو ل ااديهم م اان ألف اااظ ،
وتراهيااب  ،وجماال وايرهااا  ،واسااتالدمت الد ارسااة الم ا هج التجريبااي هااأداة لجمااب البيا ااات فااي مهااارة
هتابة التراهيب اليةوية  ،وتوظيفها في جمل مفيدة ذات مع ى متهامل  ،وتم إعاداد بر اامج ناا م عياى

األلعاب اليةوية  ،يت من األلعاب التاي تعتماد عياى الحرهاة ماب ال طاق  ،وألعااب تعتماد عياى تمثيال

األدوار  ،وألعاب تعتمد عيى المحاهاة  ،وند أكارت تا ج الدراسة إلى ما ييي :
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 .1وج ااود فاااروق ذات داللاااة إحص ااا ية ب ااين متوسا ااطات درج ااات المجموعاااة التجريبياااة فاااي االتباااار
التحصيل اليةو في التطبيق القبيي والبعد لصالح التطبيق البعد .

 .1الطااصب الااذين كااارهوا فااي األلعاااب اليةويااة تهو اات لااديهم حصاايية لةويااة هبيارة  ،وتحساان أداؤهاام
في تهوين جمل تعتمد عيى التراهيب اليةوية  ،وو ب الهيمات في المهان الم اساب  ،وذلاك مان

الصل المصحظة المباكرة لعي ة الدراسة .

 - 6دراسة عوف ( ) 2010

هاادفت الد ارسااة الهكااف عاان فاعييااة بر ااامج نااا م عيااى األلعاااب التعييميااة فااي ت ميااة مهااارات الق ا ار ة
والهتابااة لتصميااذ المرحيااة االبتدا يااة  ،واسااتالدمت الد ارسااة الم ا هج التجريبااي  ،وتهو اات عي ااة الد ارسااة
من تصميذ الصف األول االبتدا ي والذين بيا عاددهم  ) 62تيمياذا وتيمياذة  ،وتام االتياارهم بطريقاة
عكوا ية بسيطة  ،وتم تقسيم عي ة الد ارساة إلاى مجماوعتين

اابطة وتجريبياة متسااويتين فاي العادد ،

وتمثياات أدوات الد ارسااة فااي االتبااار الق ا ار ة والهتابااة  ،يكااتمل عيااى إحاادب وعك ارين مهااارة  ،وبر ااامج

نا م عيى استالدام األلعاب التعييمية  ،ت من  ) 15لعبة تربوية تتعيق باالق ار ة والهتاباة  ،وم اسابة
لتصميذ الصف األول االبتدا ي  ،وتوصيت الدارسة إلى تا ج من أهمها :

 .1وجود فروق ذات داللة إحصا ية بين متوساطي درجاات التصمياذ عي اة الد ارساة ) فاي التطبياق
البعد

التمييز السمعي ) لصالح تصميذ المجموعة التجريبية .

البعد

الحصيية اليةوية و التذهر البصر ) لصالح تصميذ المجموعة التجريبية .

 .1وجاود فاروق ذات داللاة إحصاا ية باين متوساطي درجاات التصمياذ عي اة الد ارساة ) فاي التطبيااق
 - 7دراسة شريف ( ) 2010

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استالدام الرسوم التو يحية فاي المحصاول اليفظاي لادب تصمياذ التربياة

الالاصااة  ،واسااتالدمت الباحثااة الم ا هج التجريبااي  ،المهااون ماان التصااميم التجريبااي ذ المجمااوعتين

التجريبيااة وال ااابطة  ،وانتصاارت عي ااة البحااث عيااى تصميااذ الصااف الثااا ي االبتاادا ي فااي مدرسااتي

المث ى  ،وتطبيقات هيياة المعيماين ) االبتادا يتين  ،وبيةات عي اة البحاث  ) 12تيمياذا  ،والمجموعاة

التجريبية مهو ة من  ) 8تصميذ  ،وال ابطة متهو اة مان  ) 11تيمياذا  ،وأعادت الباحثاة الالطاط
التعييميااة لمااادة الق ا ار ة واالتبااا ار فااي المحصااول اليفظااي متهااون ماان سااتة مجاااالت  ،ويت اامن ثااصث
عك ارة صااورة  ،واث ااين وأربعااين س اؤاال  ،وتاام التأهااد ماان صاادق وثبااات االالتبااار  ،وطبااق فااي هايااة

التجرب ااة لمعرف ااة م ااا يمتيه ااه التصمي ااذ م اان المحص ااول اليفظ ااي  ،وبع ااد معالج ااة البيا ااات إحص ااا يا ،

أظهرت ال تا ج ما ييي :
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 .1وجود فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسط المجموعاة التجريبياة التاي درسات باساتالدام الرساوم
التو ا اايحية  ،ومتوسا ااط المجموعا ااة ال ا ااابطة التا ااي درسا اات بالطريقا ااة االعتياديا ااة  ،ولمصا اايحة
المجموعة التجريبية .

 .1وجود فروق ذات داللاة إحصاا ية باين متوساط درجاات المجماوعتين فاي ت مياة المحصاول اليةاو
لصالح المجموعة التجريبية .

 - 8دراسة سموت () 2010

هادفت الد ارسااة إلااى الهكااف عان أثاار توظيااف األلعاااب التعييميااة فاي التمييااز بااين الحااروف المتكااابهة

كااهص المالتيفااة طقااا لاادب تصمااذة الصااف الثااا ي األساسااي  ،واسااتالدمت الباحثااة الما هج التجريبااي ،
وتهو اات عي ااة الد ارسااة ماان  ) 82تيميااذا وتيميااذة ماان مجتمااب نوامااه  ) 142تيميااذا وتيميااذة ماان
تصمااذة الصااف الثااا ي األساساي  ،ونساامت تيااك العي ااة إلااى مجمااوعتين تجريبيااة و ااابطة  ،ولتحقيااق

هدف الد ارسة نامت الباحثة بإعداد االتبار تكاليصي ليتمييز بين الحروف المتكاابهة كاهص المالتيفاة
طقا لدب تصمذة الصف الثا ي األساسي  ،وبر امج باأللعاب التعييمية  ،ودليال ليمعيام ذ ليركاد إلاى

هيفيااة تطبيااق دروس هتاااب لةت ااا الجمييااة بأساايوب األلعاااب التعييميااة  ،وأساافرت تااا ج الد ارسااة عاان
ال تا ج التالية :

 .1وجود فروق ذات داللة إحصاا ية باين متوساطات درجاات تصماذة المجموعاة التجريبياة وال اابطة

فااي االتبااار التمييااز بااين الحااروف المتكااابهة كااهص المالتيفااة طقااا لاادب تصمااذة الصااف الثااا ي

األساسي بعد تطبيق البر امج لصالح المجموعة التجريبية .

 .1وجود فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات درجات تصميذ وتيمياذات المجماوعتين التجريبياة
وال اابطة عياى االتباار التمييااز باين الحاروف المتكاابهة كااهص المالتيفاة طقاا  ،لصاالح تيميااذات

المجموعة التجريبية .

 – 9دراسة ) 2010( Joshene
هاادفت الد ارسااة إلااى الهكااف عاان أثاار بر ااامج مقتاارح باسااتالدام القصااص الحرهيااة اليةويااة عيااى ت ميااة
التحصل المعرفي لأل ماط اليةوية  ،وند استالدم الباحثون الم هج كابه التجريباي عياى عي اة نوامهاا

 ) 82طالب ااا وطالب ااة  ،وت اام تقس اايم تي ااك العي ااة إل ااى أرب ااب مجموع ااات ،

الطالبااات وعااددها  ) 42طالبااة  ،و

ااابطة وتجريبي ااة ) م اان

ااابطة وتجريبيااة ) ماان الطااصب وعااددها  ) 42طالبااا ،

ويا ااتم ت ا اادريس المجم ا ااوعتين التجا ا اريبيتين باسا ااتالدام القصا ااص الحرهيا ااة اليةويا ااة  ،أما ااا المجما ااوعتين

ال ا ااابطتين يا ااتم تدريسا ااهما بالطريقا ااة التقييديا ااة  ،ونا ااام البا اااحثون بإعا ااداد األدوات التاليا ااة  ،االتبا ااار
تحصييي المعرفي )  ،و االتبار في األ ماط اليةوية  ،وأكارت تا ج الدراسة إلى ما ييي :

16

 .1تفوق تيميذات المجموعة التجريبية في متوسط درجات االتبار األ ماط اليةوياة البعاد فاي جمياب
المستويات المعرفية التذهر  ،والفهم والتطبيق ) .

 .1وجا ااود فا ااروق ذات داللا ااة إحصا ااا ية فا ااي االتبا ااار التحصا اايي المعرفا ااي با ااين متوسا ااطات درجا ااات
المجموعتين ال ابطتين ومتوسطات درجات المجماوعتين التجاريبيتين فاي المساتويات المعرفياة ،

لصالح المجموعة التجريبية .

 - 10دراسة البري ( : ) 2011
هاادفت الد ارسااة إلااى معرفااة أثاار اسااتالدام األلعاااب اليةويااة فااي ت ميااة األ ماااط اليةويااة لطيبااة المرحيااة

األساسية  ،واستالدمت الد ارساة الما هج التجريباي  ،وتهو ات عي اة الد ارساة مان  ) 82طالباا وطالباة
 ،وتم تقسايمهم إلاى أرباب مجموعاات  ،اث تاين تجاريبيتين لياذهور واط ااث  ،واث تاين

اابطتين لياذهور

واط اث  ،تم االتياارهم بطريقاة نصادية  ،ودرسات المجموعتاان التجريبيتاان باساتالدام األلعااب اليةوياة

اار
 ،فااي حااين درساات المجموعتااان ال ااابطتان باسااتالدام الطريقااة االعتياديااة  ،وب ااى الباحااث االتبا ا

تحصاايييا يتعيااق باأل ماااط اليةويااة المت اام ة فااي الاادروس التعييميااة األربعااة األولااى فااي هتاااب لةت ااا
العربي ااة ليص ااف ال ارب ااب األساس ااي  ،مها اون م اان  ) 12فقا ارة  ،تحق ااق الباح ااث م اان ص اادنه وثبات ااه ،
وهكفت الدراسة عما ييي :

 .1وجود فروق ذات داللة إحصا ية في المتوسطات الحسابية بين طيبة المجموعاة التجريبياة وطيباة
المجموعااة ال ااابطة  ،تعاازب ألث اار طريقااة الت اادريس وهااي اس ااتالدام األلعاااب اليةوي ااة فااي ت مي ااة

األ ماط اليةوية لصالح طيبة المجموعة التجريبية .

 .1عدم وجود فروق ذات داللة إحصاا ية فاي المتوساطات الحساابية تعازب ألثار متةيار الجا س  ،أو
التفاعل بين طريقة التدريس والج س .

 - 11دراسة ) 2011 ( Rosemary.G.et.al
هادفت الد ارساة إلااى التعارف عيااى أثار د ارسااة مااذج ماان األلعااب اليةويااة فاي ت ميااة الحصايية اليةويااة

لاادب طيبااة الصااف الثالااث  ،حيااث اسااتالدم الباااحثون الما هج كاابه التجريبااي  ،وتهو اات عي ااة الد ارسااة
من  ) 71تيميذا وتيميذة  ،تم االتيارهم بالطريقة العكاوا ية  ،وتام تقسايمهم إلاى مجماوعتين

اابطة

وتجريبيااة  ،حيااث بي ا عاادد تصميااذ المجموعااة ال ااابطة  ) 36تيميااذا وتيميااذة  ،وبي ا عاادد تصميااذ

المجموعاة التجريبياة  ) 36تيمياذا وتيميااذة  ،وتام التأهاد مان تهااافؤ المجماوعتين مان حياث الحصاايية
اليةوية  ،واستالدم الباحثون مجموعاة مان األلعااب اليةوياة  ،واأللعااب الحرهياة  ،تتعياق باالمفردات ،
واأل ماط  ،والتراهيب اليةوياة  ،باط اافة إلاى اساتالدام االتباار تحصاييي فاي المفاردات اليةوياة لجماب

البيا ات وأكارت أهم ال تا ج إلى ما ييي :
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 .1تفوق المجموعة التجريبية التي استالدمت األلعاب اليةوياة والحرهياة إذا نور ات ب تاا ج المجموعاة
ال ابطة التي تعتمد عيى األسيوب التقييد المقالي .

 .1وجااود فااروق ذات داللااة إحصااا ية بااين متوسااطات درجااات المجموعااة التجريبيااة عيااى االالتبااار
التحصييي في التطبيق القبيي والبعد لصالح التطبيق البعد .

 - 12دراسة ) 2012 ( Emran

هاادفت الد ارسااة إلااى التعاارف عيااى أثاار اسااتالدام األلعاااب اليةويااة فااي تعياام مفااردات اليةااة اط جييزيااة ،

والتحصاايل الد ارس ااي ذ ولتحقي ااق ه اادف الد ارس ااة اسااتالدم الباح ااث الما ا هج التجريب ااي  ،وتهو اات عي ااة

الدراسة من  ) 84طالبا و طالبة  ،بوانب  ) 44طالباا  ،و  ) 41طالباة  ،وتام تقسايم تياك العي اة
إلى أرباب مجموعاات ،

اابطة وتجريبياة ) مان الطالباات  ،و

اابطة وتجريبياة ) مان الطاصب ،

ويتم تدريس المجموعتين التجريبيتين باأللعاب التعييمية  ،أماا المجماوعتين ال اابطتين ياتم تدريساهما
بالطريقاة التقييديااة  ،ونااام الباحااث بإعاداد ألعاااب لةويااة  ،تعتمااد عياى األلفاااظ والمفااردات اليةويااة فااي
تعيم مفردات اليةة اط جييزية  ،واالتبار تحصييي في مفردات اليةة اط جييزية  ،هما تام إعاداد بطاناة

مصحظااة  ،تتهااون ماان محااورين ر يساايين وهمااا نا ار ة المفااردة وهتابتهااا بدنااة  ،وأكااارت تااا ج الد ارسااة
إلى ما ييي :

 .1وجود فاروق ذات داللاة إحصاا ية باين متوساطات درجاات المجموعاات األربعاة فاي تعيام مفاردات
اليةة العربية في االالتبار البعد لصالح المجموعتين التجريبيتين .

 .1استالدام األلعاب اليةوية ساعد عيى ت مية األدا اليةو  ،وتحسا ه  ،هماا سااعد عياى الترهياز ،
واال تبا  ،واطدراك  ،والتاليل  ،واالبتهار  ،واطبداع .

 - 13دراسة

) 2012 ( Mubaslat

هاادفت الد ارسااة إلااى التعاارف عيااى أثاار اسااتالدام األلعاااب التعييميااة واليةويااة فااي تعياام مفااردات اليةااة

اط جييزيااة ليصااف األول ذ ولتحقيااق هاادف الد ارسااة نااام الباحااث باسااتالدام الم ا هج كاابه التجريبااي ،

والااذ يتهااون ماان مجموعااة تجريبيااة  ،ونااام الباحااث باالتيااار عي ااة نوامهااا  ) 15تيميااذا ماان تصميااذ
الصاف األول األساسااي فااي الفصاال الد ارسااي الثااا ي  ،الاذين لااديهم صااعوبات تعياام فااي مفااردات اليةاة

اط جييزي ااة  ،وال ااذين ال يب اادون تحسا ا ا مث اال أنا ا ار هم م اان الط ااصب  ،في ااديهم

ااعف تحص ااييي ال ااصل

الفصاال الد ارسااي األول  ،والعي ااة االتياارت ماان أربعااة فصااول د ارسااية  ،تاام تحااديهم ماان الااصل االتبااار

ليمفااردات اليةويااة  ،ون ااام الباحااث بتحديااد أدوات الد ارسااة فااي االتبااار معرفااي يتعيااق بمفااردات اليةااة
اط جييزيااة  ،وبطانااة مصحظااة  ،وألعاااب تعييميااة لةويااة هادفااة  ،تثياار ا تبااا الطالااب وتكااجعه عيااى
امتصك حفظ وهتابة و طق أحرف الهيمات  ،ثم الهيمة فسها  ،وتوصيت الدراسة إلى ما ييي :
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 .1وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحص ااا ية ب ااين متوسا ااطات درج ااات ط ااصب المجموعاااة التجريبي ااة فا ااي
التطبيق القبيي والتطبيق البعد في االتبار التحصيل لصالح التطبيق البعد .

 .1وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحص ااا ية ب ااين متوسا ااطات درج ااات ط ااصب المجموعاااة التجريبي ااة فا ااي
التطبيق القبيي والتطبيق البعد في بطانة المصحظة لصالح التطبيق البعد .

 - 14دراسة ماهر و العرفج ( ) 2014

هاادفت الد ارس اة إلااى التعاارف عيااى تااأثير بر ااامج تربيااة حرهيااة مقتاارح باسااتالدام األلعاااب اليةويااة فااي
ت ميااة بعااض مهااارات اليةااة العربيااة ليصااف األول االبتاادا ي  ،وتكاامل المهااارات التمييااز الساامعي ،

والتميياز البصار  ،ومهاارة التحييال  ،ومهاارة الترهياب ذ ولتحقياق هادفت الد ارساة تام اساتالدام الما هج
التجريبي  ،واالتيرت عي ة الد ارساة بالطريقاة العمدياة مان تيمياذات الصاف األول االبتادا ي مان سان

 ) 7 – 6سا ا وات بوانا ااب  ) 62تيميا ااذة مااان مدرسا ااة الريا ااادة العالمياااة بالم طقا ااة الك ا ارنية بمحافظا ااة
اطحسااا  ،وتمثياات أدوات جمااب البيا ااات فااي االتبااار الااذها لجودا ااف  ،واسااتبيان تحديااد األ ك اطة
الحرهية  ،والبر امج من تصميم الباحثتين  ،واالالتبار المعرفي من تصميم الباحثتين  ،والذ اكاتمل
عيى مهارات التمييز السمعي والبصر والتحييل والترهيب  ،وند أظهرت تا ج الدراسة ما ييي :

 .1وجاود فاروق ذات داللااة إحصاا ية بااين متوساط درجااات تيمياذات المجموعااة ال اابطة  ،ومتوسااط
درجااات تيميااذات المجموعااة التجريبيااة لصااالح المجموعااة التجريبيااة فااي جميااب المهااارات األربااب ،

ونيمة المجموع الهيي ليمهارات .

 .1حج اام الت ااأثير الالتب ااار ت ) ليف ااروق ب ااين تيمي ااذات المجم ااوعتين ف ااي جمي ااب مه ااارات البح ااث ،
ي حصر ما باين  ، ) 22686 – 22521وجميعهاا ها ات أهبار مان  ) 2.14ذ مماا يادل عياى
تأثير هبير من األلعاب اليةوية المستالدمة في ت مية بعض مهارات اليةة العربية .

 - 15دراسة المهيبي ( ) 2015

هدفت الدراسة الهكف عن فاعيية اساتالدام األلعااب التعييمياة فاي اهتسااب تيمياذات الصاف الالاامس

االبتاادا ي بعااض المفاااهيم ال حويااة واليةويااة ،ولتحقيااق هاادف الد ارسااة  ،اتبعاات الباحثااة الم ا هج كاابه

التجريبااي  ،وتهو اات عي ااة الد ارسااة ماان تيميااذات الصااف الالااامس االبتاادا ي  ،وبي ا عااددها ) 61

تيميااذة  ،تاام تقسااميهن بوانااب  ) 19تيميااذة ليمجموعااة ال ااابطة  ،و  ) 31ليمجموعااة التجريبيااة ،

واعتم اادت الد ارس ااة عي ااى أداة ر يس ااية وه ااي  :االالتب ااار التحص ااييي ف ااي المف اااهيم ال حوي ااة واليةوي ااة ،

وتمثي اات الما اواد التعييمي ااة ف ااي األلع اااب التعييمي ااة والت ااي تمث اال األداة التطبيقي ااة الت ااي يق اايس االالتب ااار

التحصييي أثرها  ،وفقا لمستويات التفهير الثصثاة التاذهر  ،والفهام والتطبياق )  ،هماا هاو محادد فاي

أهداف الدراسة  ،وتوصيت الدراسة إلى ما ييي :
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 .1تفااوق تيميااذات المجموعااة التجريبيااة فااي متوسااط درجااات التحصاايل المعرفااي البعااد فااي جميااب
المستويات المعرفية التذهر  ،والفهم والتطبيق ) .

 .1وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااا ية ف ااي التحص اايل البع ااد ب ااين متوس ااطات درج ااات المجموع ااة
ال ااابطة ومتوسااطات درجااات المجموعااة التجريبيااة فااي المسااتويات المعرفيااة
والتطبيق ) وفي التحصيل الهيي البعد  ،لصالح المجموعة التجريبية .

التااذهر  ،والفهاام

التعقيب عمى الدراسات التي تتعمق باأللعاب التعميمية:

 .1اهتم اات الد ارس ااات الس ااابقة باس ااتالدام األلع اااب التعييمي ااة ف ااي العميي ااة التعييمي ااة  ،وت اولته ااا م اان
جوا ب مت وعة فم ها ما أهتم ببيان أثر تيك األلعااب فاي ت مياة المفاردات اليةوياة هد ارساة إباراهيم
 ، ) 1226وم ها أهتم ببيان أثرها في عصج ال اعف الق ار اي هد ارساة عطاا ا

، ) 1223

وت مية التراهيب اليةوية  ،ومهارات الق ار ة والهتابة هد ارساة عاوف  ،) 1212وت مياة المحصاول

اليةااو لاادب التصميااذ هد ارسااة الصااويرهي  ،) 1226وت اولاات بعااض الد ارسااات أثرهااافي ت ميااة

األ ماااط اليةويااة هد ارسااة الباار

 ، ) 1211والتمييااز بااين الحااروف المتكااابه كااهص  ،والمالتيفااة

طقااا هد ارسااة ساايوت  ، ) 1228واهتساااب بعااض المفاااهيم ال حويااة واليةويااة  ،وت ميااة مهااارات

اليةة العربية هدراسة اليهيبي . ) 1215

 .1ت وعاات العي ااات المالتااارة فااي الد ارسااات السااابقة فهااان ماان بي هااا تصميااذ فااي المرحيااة االبتدا يااة
هد ارساة عطاا ا

 ، ) 1223وهامال  ، ) 1225و ، ) 2009 ( Israaو عاوف 1212

) ،و الك ا ا ا ا ا ا اريف  ، ) 1212و سا ا ا ا ا ا اايوت  ، ) 1212روايما ا ا ا ا ا ااان و العا ا ا ا ا ا اارفج
Rosemary.G.et.al

 ، ) 1211بي م ااا د ارساااة البااار

، ) 1214

 ، ) 1211ها ا اات عي تهاااا مااان

المرحية اطعدادية  ،وهذا يكير إلى مص مة األلعاب التعييمية ليتصميذ في هاتين المرحيتين .

 .3استالدمت معظم الدراسات السابقة الما هج التجريباي  ، ،بي ماا د ارساة معصاومة هامال 1225
) Rosemaryl، ) 1212 Joshenel ،

واليهيب ااي

Mubaslat. ، ) 1211

 ) 1215الت ااي اس ااتالدمت الما ا هج ك اابه التجريب ااي  ،ود ارس ااة عط ااا ا

جمعت ما بين الم هجين الوصفي والتجريبي .

، ) 1211
) 1223

 .4تع ا ااددت أدوات الد ارس ا ااات والبح ا ااوث الس ا ااابقة فم ه ا ااا اس ا ااتالدم االالتب ا ااارات ليمفا ا اردات اليةوي ا ااة ،
والمحصااول اليةااو هد ارسااة عااوف  ، ) 1212و كااريف

 ،بي مااا د ارسااة عطااا ا
واليهيبي

Joshene. ، ) 1223

 ، ) 1212و الب اار

، ) 1212

) 1211

، ) 1211 Emran

 ) 1215اساتالدمت بطاناة مصحظاة  ،والد ارساات التاي اساتالدمت االتباار المهاارات

اطمص ية هدراسة هامل

. ) 1225
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 .5توصاايت الد ارس ااات السااابقة إل ااى تااا ج م اان أهمهااا  :وج ااود عصنااة ارتباطي ااة إيجابيااة دال ااة ب ااين
اهتساااب التراهيااب اليةويااة ومهااارات التعبياار الكاافو لاادب الطيبااة  ،و الطااصب الااذين كااارهوا فااي
األلعاب اليةوية تهو ت لديهم حصيية لةوية هبيرة  ،وتحسن أداؤهام فاي تهاوين جمال تعتماد عياى

التراهيب اليةوية  ،و استالدام األلعااب اليةوياة سااعد عياى ت مياة األدا اليةاو  ،وتحسا ه  ،هماا
ساعد عيى الترهيز  ،واال تبا  ،واطدراك  ،والتاليل  ،واالبتهار  ،واطبداع

وأظهاارت أي ااا ال تااا ج تفااوق جميااب المجموعااات التجريبيااة التااي درساات باسااتالدام األلعاااب

التعييمية في تحصيل المفردات اليةوية مقار ة بالمجموعات ال ابطة في االالتبارات المعدة لذلك .
المحور الثاني  :دراسات تتعمق باألحاجي واأللغاز .

 - 1دراسة عبد النبي ( )2001

هاادفت الد ارسااة الهكااف عاان أثاار اسااتالدام األلةاااز المصااورة فااي تاادريس العيااوم عيااى ت ميااة مهااارات

ن ار ة الصور والتحصيل لتصميذ الصف األول اطعداد المعتمدين والمستقيين عان المجاال اطد ارهاي

 ،واعتمدت الد ارساة عياى الما هج التجريباي  ،وتام االتياار مجموعاة الد ارساة مان تصمياذ الصاف األول
اطع ااداد  ،وبيا ا ع ااددهم  ) 42تيمي ااذا ما ان مدرس ااة الف اااروق عم اار اطعدادي ااة  ،ولتحقي ااق ه اادف

الد ارسااة ن ااام الباح ااث باالتي ااار وحاادة ماان هتاااب العي ااوم ليصااف األول اطعااداد لتدريسااها باس ااتالدام
األلةاااز المصااورة  ،رواعااداد االتبااار مهااارات ن ا ار ة الصااور  ،رواعااداد االتبااار التحصاايل الد ارسااي فااي
الوحاادة المالتااارة  ،وحساااب الصاادق والثبااات  ،وأعااد االتبااار نياااس مسااتوب األساايوب المعرفااي لتحديااد
التصميااذ المعتماادين والمسااتقيين عاان المجااال اطد ارهااي  ،وتوصاايت الد ارسااة إلااى مجموعااة ماان ال تااا ج

من أهمها ما ييي :

 .1إن المسااتقيين فااي المجموعااة التجريبيااة تفونااوا عي ااى المسااتقيين فااي المجموعااة ال ااابطة  ،هم ااا
تفونوا أي ا عيى المعتمدين في المجموعة التجريبية في مهارات ن ار ة الصور .

 .1إن المسااتقيين فااي المجموعااة التجريبيااة تفونااوا عي ااى المسااتقيين فااي المجموعااة ال ااابطة  ،هم ااا
تفونوا أي ا عيى المعتمدين في المجموعة التجريبية في التحصيل الدراسي .

 - 2دراسة العنيزي ( ) 2008

هاادفت الد ارسااة إلااى إلقااا ال ااو عيااى أ اواع األ كااطة الصاافية واأللعاااب واأللةاااز لمااادة الريا اايات

التااي يمارسااها معيم او الريا اايات فااي المرحيااة االبتدا يااة  ،وتجااد نب اوال لاادب تصميااذ الصااف الالااامس
االبتادا ي لدولااة الهوياات  ،واسااتالدمت الد ارسااة الما هج الوصاافي التحيييااي  ،وبيةاات عي ااة الد ارسااة ماان
 ) 112من معيمي ومعيمات مادة الريا يات  ،أما عي ة الد ارساة الثا ياة مان الطاصب  ،فقاد بيةات
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 ) 482طالب اا وطالبااة  ،ونااام الباحااث بتصااميم أداتااين ليبحااث األولااى لمعيمااي مااادة الريا اايات ،

والثا يا ااة لطيبا ااة الصا ااف الالا ااامس االبتا اادا ي  ،فا اااألداة األولا ااى عبا ااارة عا اان اسا ااتبا ة موجها ااه لمعيما ااي

الريا اايات فااي المرحيااة االبتدا يااة  ،وتتهااون ماان  ) 62ب اادا  ،وتهو اات ماان ثصثااة محاااور  ،أمااا
األداة الثا ية فهي عباارة عان اساتبا ة الاصاة لطيباة الصاف الالاامس االبتادا ي  ،تتهاون مان محاورين
يتعيقاان بأهمياة ممارساة الطيبااة لأل كاطة واأللةااز فااي ماادة الريا ايات  ،وأظهاارت تاا ج الد ارساة مااا
ييي :

 .1األ كطة التربوية الصفية لماادة الريا ايات تت اوع  ،وتالتياف مان وحادة د ارساية إلاى أالارب  ،ففاي
جدول ال رب تستالدم األلعاب واأللةاز لجميب الصفوف .
 .1إنبال المعيمين عيى ممارسة األ كطة الصفية واأللعااب التربوياة واأللةااز الريا اية فاي تدريساهم
لم هج الريا يات بالصف الالامس االبتدا ي هان بدرجة إنبال متوسطة .

 - 3دراسة نصار ( )2009

هادفت الد ارساة إلاي التعارف عياى أثار اساتالدام األلةااز فاي ت مياة التفهيار ال اناد فاي الريا ايات والميال
حوها لدب تصميذ الصف الرابب األساسي بةزة  ،وتهو ت عي ة الدراسة من )  ( 82طالبا  ،تم االتيارهم

بصاورة نصاديه مان مدرساة بيات الهياا األساساية ليب اين" ب " ،ونسامت العي اة إلاي مجماوعتين ،
مجموعة تجريبية وتهو ات مان )  ( 41طالباا درسات باساتالدام األلةااز الريا اية  ،ومجموعاة

اابطة

تهو ات مان )  ( 41طالباا درسات بالطريقاة التقييدياة  ،وألااراض الد ارساة ناام الباحاث بإعاداد األدوات

التالية االتبار لقياس مهارات التفهير ال اند  ،و مقياس الميل حو الريا يات  ،وأظهرت تا ج الدراسة
ما ييي:

 .1وجاود فاروق ذات داللاة إحصاا ية باين متوساط درجاات تصمياذ المجموعاة التجريبياة فاي االتباار

التفهير ال اند في الريا يات و متوسط أن ار هم فاي المجموعاة ال اابطة لصاالح تصمياذ المجموعاة
التجريبية .وبي حجم التأثير مربب إيتا ) . ( 038

 .1وجود فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسط درجات تصميذ المجموعة التجريبية في مقياس الميل
حو الريا يات ومتوسط أن ار هم في المجموعة ال ابطة لصالح تصميذ المجموعة التجريبية .وبي

حجم التأثير مربب إيتا . )2218

 - 4دراسة بهنساوي () 2009

هاادفت الد ارسااة إلااى تصااميم بر ااامجين  ،أحاادهما ماان األحاااجي الكااعبية التااي تاام تجميعهااا ماان ناارب

محافظااة ب ااي سااويف  ،وا الاار ماان األلةاااز المؤلفااة التااي تاام تجميعهااا ماان المجااصت والهتااب وموانااب
اال تر اات ونياااس فاعييااة ها نال م همااا فااي ت ميااة مهااارات التفهياار األساسااية المصحظااة  المقار ااة 
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التص يف  التسيسل والترتيب )  ،ومهاارات التفهيار االبتهاار

التاليال  الطصناة  األصاالة ) لادب

طفاال الرو ااة  ،وأيهمااا أهثاار تااأثي ار  ،واسااتالدمت الباحثااة الم ا هج التحيييااي لهتااب رياااض األطف ااال
السااتالراج المهااارات  ،ولمجااصت األطفااال السااتالراج األلةاااز  ،والم ا هج التجريبااي بطريقااة القياسااات

القبيياة والبعديااة عيااى ثااصث مجموعااات مجمااوعتين تجاريبيتن ومجموعااة

ااابطة)  ،وناماات الباحثااة

بتطبيق الدراسة عيى عي ة نوامهاا  ) 92طفاص وطفياة مان أطفاال الرو اة المساتوب الثاا ي بمدرساة

الكروق التجريبية ليةات  ،وتمثيت أدوات الد ارساة فاي بر اامجين األول مان األحااجي الكاعبية التراثياة

 ،وا الر من األلةاز األدبية المؤلفة  ،ومقيااس مهاارات التفهيار األساساية المصاور وتحهيماه وتق ي اه

 ،أسفرت تا ج الدراسة عما ييي :
.1

الدور الفعال لبر امجى األحاجى واأللةاز فاي ت مياة مهاارات التفهيار بكاقيه التقااربى والتباعادب

لطفل الرو ة .

 .1فعالية توظيف األلةاز واألحاجي في ت مية مهارات التفهير االبتهار لدب طفل الرو ة .
 - 5دراسة النجدي () 2010

هدفت الدراسة إلى استقصا أهمية األلعاب التعييمية الريا اية التقييدياة  ،والمحوسابة  ،واألحااجي
واأللة اااز ) عي ااى اتجاه ااات المتعيم ااين ح ااو تعي اام الريا اايات م اان وجه ااة ظ اار الم ااتعيم والمعي اام ف ااي
الصافوف األساساية  ،واعتماادت الد ارساة عياى الما هج الوصافي التحييياي  ،وتهو اات مجموعاة الد ارسااة

من  ) 54متعيما ومتعيمة من الصافوف الساادس والساابب والعاكار األساساية فاي القادس الكاريف ،
وتاام االتيااارهم بطريقااة نصاادية  ،حيااث تعياام هاال صااف أحااد المو ااوعات الريا ااية باسااتالدام لعبااة
تعييمية واحدة  ،وبعد اال تها من الد ارساة  ،تام توزياب اساتبا ة الاصاة باالمتعيمين عياى أفاراد الد ارساة

ذ لمعرفة أهمية تعيمهم الريا يات باليعب عيى اتجاهاتهم حوها  ،وهذلك وزعت استبا ة عيى عي اة

عكوا ية من معيمي الريا يات  ،وعددهم  ) 32معيما ومعيمة ذ لتقصى آ ار هم حول أهمياة تعيايم

الريا يات باليعب واألحاجي واأللةاز  ،وأظهرت تا ج الدراسة ما ييي :

 .1أهمية تعيم الريا يات باليعب بأكهاله المالتيفاة فاي بياورة اتجاهاات إيجابياة حاو الماادة مان نبال
المتعيمين .

 .1إنرار من المعيمين بأهمية تعيم الريا يات باليعب في تهوين اتجاهات إيجابية ع د المتعيمين .

 .3إدالال األلعاب واألحاجي واأللةاز بأ واعها في العميية التعييمية فاي الريا ايات يالياق اتجاهاات
إيجابية حو المادة من نبل المتعيمين .

 - 6دراسة التميمي ( ) 2012
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هدفت الدراسة إلى الهكف عان إساتراتيجية العصاف الاذه ي فاى حال األلةااز الريا اية لادب طالباات
معهااد إع ااداد المعيم ااات فااي الص ااف الال ااامس  ،فاارع الريا اايات والعي ااوم  ،واعتماادت الد ارس ااة عي ااى

الم ا هج التجريبااي  ،وت اام االتيااار العي ااة بطريقااة عكااوا ية  ،والتااي بيةاات  ) 52طالبااة نساامت إلااى
مجمااوعتين بالتساااو

ااابطة وتجريبيااة  ،وتمثياات أداة البحااث فااي االتبااار األلةاااز الريا ااية  ،وتاام

صيااة األلةاز الريا ية باالعتماد عياى مجموعاة مان المصاادر التاي اهتمات ب كار األلةااز بصاورة
عامااة  ،واأللةاااز الريا ااية بصااورة الاصااة  ،ولقااد تاام االتيااار األلةاااز بمااا ي سااجم مااب الهاادف الااذ

تس ااتالدم م اان أجي ااه االتب ااار األلة اااز الريا ااية المالص ااص لط ااصب الص ااف الال ااامس  ،ون ااد أس اافرت
الدراسة عن ال تا ج التالية :
 .1وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااا ية ب ااين متوس ااط درج ااات المجموع ااة ال ااابطة ال ااذين درسا اوا
باساتالدام الطريقاة االعتيادياة )  ،وباين متوساط درجاات المجموعاة التجريبياة الاذين درساوا وفااق
استراتيجية العصف الذه ي ) في حل األلةاز الريا ية  ،لصالح المجموعة التجريبية .

 .1تفاوق طااصب المجموعااة التجريبيااة الااذين يدرسااون باسااتالدام األلةاااز التعييميااة عيااى أنا ار هم الااذين
يدرسون بالطريقة التقييدية .

 - 7دراسة غبيش () 2013
هاادفت الد ارسااة إلااى تحديااد مفاااهيم التربيااة الما يااة الم اساابة ألطفااال الرو ااة  ،رواعااداد بر ااامج مقتاارح
باس ااتالدام األلة اااز المص ااورة  ،وني اااس م اادب فعاليت ااه ف ااي ت مي ااة مف اااهيم التربي ااة الما ي ااة ل اادب أطف ااال
الرو ااة  ،واسااتالدمت الد ارسااة الم ا هج كاابه التجريبااي  ،ولتحقيااق أهااداف الد ارسااة تاام االتيااار عي ااة
نوامهااا ثصثااون طفااص وطفيااة  ،وأعااد الباحااث األدوات التاليااة  :نا مااة مفاااهيم التربيااة الما يااة الم اساابة
ألطفاااال الرو اااة  ،واالتبا ااار مفااااهيم التربيا ااة الما ياااة الم اسا اابة ألطفاااال الرو ا ااة  ،وبر ااامج مقتا اارح
باسااتالدام األلةاااز المصااورة لت ميااة مفاااهيم التربيااة الما يااة لاادب أطفااال الرو ااة  ،ويحتااو البر ااامج
عيى مجموعة من األلةاز المصورة التاي تت امن مفااهيم صافات الماا  ،والماا ال ظياف  ،وميوثاات

الما  ،وأهمية الما  ،والمحافظة عيى الماا  ،وآداب كارب الماا  ،واالتباار تقادير ذهاا األطفاال

لجودا ف – هاريس )  ،وتوصيت الدراسة إلى ال تا ج التالية :

 .1وجود فرق دال إحصا يا بين متوسطى درجات التطبيقين القبيي والبعد لمفهوم الماا ال ظياف
) لدب أطفال الرو ة عي ة البحث  ،لصالح التطبيق البعد .

 .1وجود فرق دال إحصا يا بين متوسطى درجات التطبيقين القبياي والبعاد لمفهاوم صافات الماا
ومصادر الما ) لدب أطفال الرو ة عي ة البحث  ،لصالح التطبيق البعد .
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 .3وجود فرق دال إحصا يا بين متوسطى درجات التطبيقين القبيي والبعاد لمفهاوم ميوثاات الماا
) لدب أطفال الرو ة عي ة البحث  ،لصالح التطبيق البعد .

 - 8دراسة الفميت ( ) 2013

هدفت الدراسة إلاى التعارف عياى أثار اساتالدام األلةااز فاي ت مياة تحصايل المفاردات واالحتفااظ بهاا ،
واالتجاهات حو اليةاة اط جييزياة لادب طيباة الصاف العاكار األساساي بفيساطين  ،واعتمادت الد ارساة
عيى الم هج التجريبي لتحقيق أهداف الدراسة  ،حيث نام الباحث باالتياار عي اة عكاوا ية مان طاصب

الصف العاكر األساساي والتاي بيةات  ) 82طالباا  ،وتام تقسايم تياك العي اة بالتسااو إلاى مجموعاة
تجريبيااة وعااددها  ) 42طالبااا  ،وعي ااة

ااابطة وعااددها  ) 42طالبااا  ،وتاام التحقااق ماان ته ااافؤ

المجمااوعتين ف ااي المف ااردات اليةوي ااة واالتج ااا حااو الية ااة اط جييزي ااة  ،ون ااام الباح ااث بإع ااداد األدوات

التاليااة  :ألةاااز تعييميااة لمسااتوب الصااف العاكاار األساسااي  ،وعااددها  ) 12لة ا از تعييميااا  ،رواعااداد
دلياال لتاادريس اليةااة اط جييزيااة باسااتالدام األلةاااز التعييميااة  ،واالتبااار فااي مفااردات اليةااة اط جييزيااة ،

والااذ تهااون ماان  ) 52س اؤاال  ،ومقياااس االتجاهااات حااو اليةااة اط جييزيااة  ،والمهااون ماان أربعااة
محاور  ،وتوصيت الدراسة إلى ال تا ج التالية :

 .1وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااا ية لص ااالح المجموع ااة التجريبي ااة ف ااي التطبي ااق البع ااد الالتب ااار
المفردات اليةوية في اليةة اط جييزية .

 .1عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااا ية بااين االالتبااار البعااد واالالتبااار المؤجاال فااي المجموعااة
التجريبية .

 .3وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااا ية لص ااالح المجموع ااة التجريبي ااة ف ااي التطبي ااق البع ااد لمقي اااس
االتجا  ،ويعزب ذلك الستالدام األلةاز في تدريس مفردات اليةة اط جييزية .

 - 9دراسة محمد ( )2014

هاادفت الد ارسااة إلااى تعاارف عيااى أثاار اسااتعمال األلةاااز الريا ااية فااي التحصاايل وت ميااة المياال حااو
ماادة الريا ايات لادب طالباات المرحيااة الثا ياة مان معاهاد إعاداد المعيماات  ،واعتمادت الد ارساة عيااى

الما هج التجريبااي  ،أمااا عي ااة البحااث فقااد تهو اات ماان  ) 44طالبااة االتياارت نصااديا  ،ووزااات عيااى
كااعبتين بصااورة عك اوا ية بوانااب  ) 11طالبااة فااي هاال كااعبة  ،المجموعااة التجريبيااة تاادرس بطريقااة

األلةاااز الريا ااية  ،والمجموعااة ال ااابطة تاادرس بالطريقااة االعتياديااة  ،وتهو اات أدوات الد ارسااة ماان
االتب ااار تحص ااييي  ،ويق اايس م اادب اهتس اااب الطالب ااات ف ااي المجم ااوعتين م اان المعيوم ااات والالبا ارات ،
واألداة الثا يااة هااي مقياااس المياال  ،والااذ يهاادف إلااى نياااس ميااول الطالبااات حااو مااادة الريا اايات ،
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ونااد تب ااى الباحااث مقياااس المياال المعااد ماان نياال الباحااث إيهاااب  ) 1229هااأداة بحثيااة  ،وتهااون
مقياس الميل من  ) 15عبارة موزعة عيى ثصثة أبعاد وأسفرت تا ج الدراسة عما ييي :

 .1وجااود فاارق ذ داللااة إحصااا ية بااين متوسااطي درجااات طالبااات المجموعااة التجريبيااة  ،ودرجااات
طالبات المجموعة ال ابطة في االتباار التحصايل الد ارساي البعاد ذ لصاالح طالباات المجموعاة

التجريبية .

 .1وجااود فاارق ذ داللااة إحصااا ية بااين متوسااطي درجااات طالبااات المجموعااة التجريبيااة  ،ودرجااات
طالبااات المجموعااة ال ااابطة فااي مقياااس المياال حااو الريا اايات ذ لصااالح طالبااات المجموعااة

التجريبية .

 - 10دراسة محمد ( ) 2014
هدفت الدراسة الهكاف عان فاعيياة اساتالدام مادالل األلةااز فاي تادريس العياوم لت مياة بعاض عميياات

العيم األساسية لدب طفل الرو ة  ،واستالدمت الدراسة الما هج التجريباي  ،ذ تصاميم المجماوعتين

التجريبية  ،وبيا عاددها  ) 32تيمياذا  ،والمجموعاة ال اابطة حياث بيا عاددها  ) 32تيمياذا مان

أطفااال رو ااة مدرس ااة الية ااات التجريبي ااة بطم ااا  ،ونام اات الباحث ااة بإع ااداد الما اواد واألدوات التعييمي ااة
لتحقي ااق ه اادف الد ارس ااة  ،فأع اادت األلة اااز التعييمي ااة الت ااي تتعي ااق بت اادريس العي ااوم  ،وه ااان ع اادد تي ااك

األلةاااز التعييميااة  ) 15لة ا از  ،تاام طرحهااا عيااى التصميااذ فااي المجمااوعتين ال ااابطة والتجريبيااة ،
وأسفرت تا ج الدراسة عما ييي :

 .1وج ا ااود ف ا اارق ذ دالل ا ااة إحص ا ااا ية ع ا ااد مس ا ااتوب

 ) 2221ب ا ااين متوس ا ااطي درج ا ااات أطفاا ااال

المجمااوعتين التجريبيااة التااي تعيماات باسااتالدام ماادالل األلةاااز التعييميااة وال ااابطة التااي تعيماات
بالطرق المعتادة في التطبيق البعد الالتبار العيوم لصالح أطفال المجموعة التجريبية .

 .1وج ا ااود ف ا اارق ذ دالل ا ااة إحص ا ااا ية ع ا ااد مس ا ااتوب

 ) 2221ب ا ااين متوس ا ااطي درج ا ااات أطفاا ااال

المجمااوعتين التجريبيااة التااي تعيماات باسااتالدام ماادالل األلةاااز التعييميااة وال ااابطة التااي تعيماات

بالطرق المعتادة في التطبيق البعد لمقيااس عميياات العيام األساساية لصاالح أطفاال المجموعاة

التجريبية .

 - 11دراسة الحربي ( ) 2014
هاادفت الد ارسااة إلااى تقصااي فاعييااة األلةاااز اطلهترو يااة فااي ت ميااة تحصاايل وبقااا أثاار مفااردات اليةااة

اط جييزي ااة لطالب ااات الص ااف الث ااا ي متوس ااط ف ااي محافظ ااة بري اادة  ،واعتم اادت الد ارس ااة عي ااى الما ا هج

التجريبي  ،ولتحقيق هذا الهادف تام تصاميم لعباة ألةااز الهترو ياة هيماات متقاطعاة ) لمفاردات وحادة
تدريسية في مادة اليةة اط جييزية ليصف الثا ي متوسط  .هما تم إعداد أداة البحث والتي تمثيات فاي
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االتبااار مفااردات اليةااة اط جييزيااة ماان إعااداد الباحثااة  .وتهو اات عي ااة البحااث ماان  )62طالبااة ماان
طالبااات الصااف الث ااا ي متوسااط بالمتوسااطة األول ااى لتحفاايظ القااران الها اريم بالباادا ب  ،وتاام تقس اايمهن

عك ا اوا يا إلا ااى مجما ااوعتين تجريبيا ااة و ا ااابطة .وتا اام إعا ااداد ثصثا ااة االتبا ااارات نبيا ااي وبعا ااد ومؤجا اال
ليمجموعتين  ،وتوصيت ال تا ج إلى ما ييي :

 .1وجااود فااروق بااين متوسااط درجااات أف اراد المجموعااة ال ااابطة والمجموعااة التجريبيااة فااي القياااس
البعد الالتبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية .

 .1عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية ع د مستوب  )2025بين متوسط درجات القيااس البعاد
والقيااس المؤجال ليمجموعاة التجريبياة .ووجاود فاروق ذات داللاة إحصاا ية ع اد مساتوب )2025
بين متوسط درجات القياس المؤجل والقياس البعد ليمجموعة ال ابطة .

التعقيب عمى الدراسات التي تتعمق باألحاجي واأللغاز :

 .1اهتمت الدراسات السابقة باستالدام األلةاز في التدريس  ،وبيان أثرها في تحصيل المفردات  ،و
ت مية التفهير ال اند  ،وفي تحسين اتجاهات المتعيمين حو الريا يات .

 .1ت وعاات أهااداف الد ارسااات السااابقة فهااان بي هااا د ارسااات هاادفت إلااى تعاارف أثاار اسااتالدام األلةاااز
المصااورة فااي تاادريس العيااوم عيااى ت ميااة مهااارات ن ا ار ة الصااور هد ارسااة عبااد ال بااي ، ) 1221

بي مااا هاادفت د ارسااة إب اراهيم  ، ) 1226والفيياات  ) 1213الهكااف عاان أثاار اسااتالدام األلةاااز

اليةوياة فاي تحصايل المفاردات اليةوياة  ،أماا د ارساة صاار  ) 1229هادفت إلاى التعارف عياى

أثار اساتالدام األلةااز فاي ت مياة التفهيار ال اناد فاي الريا ايات  ،بي ماا هادفت د ارساة التميماي
 ) 1211إلى الهكف عن إستراتيجية العصف الذه ي عيى حل األلةاز الريا ية .

 .3العي ات المالتارة في الدراسات السابقة معظم عي تها من التصميذ  ،فالدراسات التي ها ات عي تهاا
ماان تصميااذ المرحيااة االبتدا يااة هد ارسااة الع يااز
 ، ) 1211بي ما ا ا اا د ارس ا ا ااة عب ا ا ااد ال ب ا ا ااي

 ، ) 1228و صااار  ، )1229و التميمااي

 ، )1221وال ج ا ا ااد

 ، ) 1214ها ت عي تها من المرحياة اطعدادياة  ،بي ماا د ارساة به سااو
 ، ) 1213ومحمااد

 ، ) 1212و الحرب ا ا ااي
 ، ) 1229وابايش

 ) 1214ها اات عي تهااا ماان أطفااال الرو ااة ذ ممااا يكااير إلااى مص مااة

األحاجي واأللةاز ليتصميذ في هذ المراحل التعييمية .

 .4اس ا ااتالدمت معظ ا اام الد ارس ا ااات الس ا ااابقة الما ا ا هج التجريب ا ااي  ،بي م ا ااا د ارس ا ااة اب ا اايش
درساة الع ياز
استالدمت الم هج كابه التجريباي  ،بي ماا ا

و ال جد

 ، ) 1228وبه سااو

 ) 1212استالدمت الم هج الوصفي التحيييي .
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) 1213

،) 1229

 .5تعا ااددت أدوات الد ارسا ااات السا ااابقة فم ها ااا اسا ااتالدم االالتبا ااارات ليمفا ااردات اليةويا ااة  ،والمحصا ااول
اليةااو هد ارسااة الفيياات  ، ) 1213والحربااي

الع يز

 ، ) 1228وال جد

 ، ) 1214ومحمااد

 ، ) 1212و محمد

لها  ،أما د ارساة صاار  ، ) 1229وبه سااو

التفهير .

 ، ) 1214بي مااا د ارسااة

 )1214اساتالدمت االساتبا ة هاأداة

 ) 1229فاساتالدمت االتباار لقيااس مهاارات

 .6توصاايت الد ارسااات السااابقة إلااى ت اا ج ماان أهمهااا  :اسااتالدام األحاااجي واأللةاااز يااؤثر بكااهل

وا ااح ومباكاار فااي تحسااين التحصاايل الد ارسااي لاادب التصميااذ  ،روادالااال األحاااجي واأللةاااز فااي
العميي ااة التعييمي ااة يالي ااق اتجاه ااات إيجابي ااة ح ااو الم ااادة م اان نب اال المتعيم ااين  ،و تف ااوق ط ااصب
المجموع ااة التجريبي ااة ال ااذين يدرس ااون باس ااتالدام األلة اااز التعييمي ااة عي ااى أنا ا ار هم ال ااذين يدرس ااون

بالطريقة التقييدية .

المحور الثالث  :دراسات تتعمق بالمفردات المغوية .

 -1دراسة سميمان ( ) 2002

ه اادفت الد ارس ااة الهك ااف ع اان أث اار األس اااليب والتراهي ااب بطريق ااة األ م اااط اليةوي ااة ف ااي األدا الهت ااابي
ليمفاردات اليةويااة لاادب تصميااذ الصاف الثالااث االبتاادا ي  ،واعتماادت الد ارساة عيااى الما هج التجريبااي ،

وتهو اات عي ااة الد ارسااة ماان  ) 62طالبااا وطالبااة ماان مدرسااة الهف اراو االبتدا يااة باادمياط الجدياادة ،
وتمثياات أدوات الد ارسااة فااي االتبااار األدا الهتااابي ليمفااردات اليةويااة  ،وتهااون االالتبااار فااي صااورته

ال ها يااة ماان سااتة أس ا ية ر يسااة  ،حيااث تهااون فااي مجميااة ماان  ) 18مفااردة  ،واألدا الااذ يقيسااه

االالتبا ااار صا ااحة أسا ااما اطكا ااارة  ،وصا ااحة األسا ااما الموصا ااولة  ،وصا ااحة ال ا ااما ر  ،وتا اام تقا ااديم
األساااليب والتراهيااب فااي إطااار أ ماااط لةويااة بةاارض تعاارف أثاار المااادة العصجيااة فااي األدا الهتااابي

ليمفردات لتصميذ الصف الثالث األساسي  ،وتوصيت الدراسة إلى تا ج من أهمها :

 .1وجود فرق دال إحصا يا بين متوسطي أدا مجموعة البحاث القبياي والبعاد فاي صاحة اساتالدام
أسما اطكارة لصالح التطبيق البعد .

 .1وجود فرق دال إحصا يا بين متوسطي أدا مجموعة البحاث القبياي والبعاد فاي صاحة اساتالدام
المفردات اليةوية لصالح التطبيق البعد .

 - 2دراسة النافع ( ) 2002

هدفت الدراسة التعرف عيى وانب مو المفردات اليةوية في هتب الق ار ة واأل اكيد المدرساية ليصافوف
األولاااى مااان المرحياااة االبتدا ياااة فاااي المميهاااة العربياااة الساااعودية  ،واعتمااادت الد ارساااة عياااى الم ا ا هج

الوصفي التحيييي  ،واتبعات الد ارساة أسايوب تحييال المحتاوب باساتالدام المعاايير المحاددة فاي األداة ،
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وتهو اات عي ااة الد ارسااة م اان ساابعة هتااب ه ااي هتااب القاا ار ة واأل اكاايد لمرحي ااة الصاافوف األوليااة ف ااي

المميهة العربية السعودية  ،وعي ة من التصميذ  ،وتم االتيارهم بطريقة نصادية  ،تهو ات مان )313
تيميذا  ،وند نام الباحث بإعداد موذج مان مصافوفة لتهارار المفاردات اليةوياة  ،هماا وردت فاي هتاب
الق ار ة واأل اكيد  ،وند توصيت الدراسة إلى ال تا ج التالية :

 .1يوجد مو طرد في عدد المفردات األسما ) والتي تمثل ال مو اليفظاي لادب أطفاال الصافوف
األولى ليمرحية االبتدا ية  ،فهيما تقدم ا في الصفوف زاد عدد المفردات التي تحتويها الهتب .

 .1أعيى متوسط في تا ج االتبارات التصميذ جا في ماادتي القا ار ة والتعبيار ليصاف الثالاث  ،بي ماا
جا أد ى معادل فاي االتباار ماادة اطماص ليصاف الثاا ي  ،وهاو ا عهااس لماا تعيماه التصمياذ فاي
الصف األول .

 .3يوجااد ارتباااط

ااعيف دون مسااتوب الداللااة اطحصااا ية بااين تااا ج الصاافوف المالتيفااة فااي جميااب

المواد ع د مستوب داللة . ) 2221

 - 3دراسة )2007 ( Al-Habobi

هدفت الدراسة الهكف عن الفروق في أساليب التعيم بين طصب وطالبات اليةة اط جييزية هيةة أج بية
في تعيم مفردات ونواعد اليةة اط جييزية  ،تألفت عي ة الدراسة من )  )١٤٤طالبا  ،و ) (٥٩٣طالبة
مان الصاف الثالاث الثاا و فاي المادارس الثا وياة الحهومياة فاي المدي اة الم اورة .االتيارت عي اة الد ارساة

بكهل عكاوا ي وكاميت القسامين العيماي واألدباي مان المادارس الثا وياة الحهومياة فاي المدي اة الم اورة،

ولقد استالدمت الدراسة الم هج الوصافي التحييياي  ،ولتحقياق الهادف مان الد ارساة نامات الباحثاة بإعاداد

اساتبا تين :اساتبيان أسااليب تعيام المفاردات واساتبيان تعيام القواعاد  ،وتام التأهاد مان صادق وثباات تياك
االسااتبا تين ثاام تاام تطبيقهمااا عيااى عي ااة الد ارسااة  ،الااصل الفصاال الد ارسااي الثااا ي  ،وأظهاارت تااا ج

الدراسة ما ييي :

 .1وجاود فاروق ذات داللاة إحصاا ية فاي أسااليب الاتعيم باين الطاصب والطالباات فاي تعيام مفاردات
ونواعد اليةة اط جييزية .

 .1وجود فروق ذات داللة إحصا ية فاي أسااليب تعيام مفاردات ونواعاد اليةاة اط جييزياة باين) الاذهور
واط اث ( لصالح اط اث  ،وبين القسمين العيمي واألدبي ) لصالح القسم العيمي.

 - 4دراسة أبو شعيرة ( ) 2007

هدفت الدراسة إلى التعرف عيى أثر طريقة هتابة لةة اطكارة عياى التحصايل والمفاردات اليةوياة ع اد
الطيبااة الصاام فااي مدرسااة األماال ليصاام فااي مدي ااة عمااان  ،وذلااك ماان الااصل تطبيااق بر ااامج تاادريبي

الدرسااة كاابه
لتعياايم هتابااة لةااة اطكااارة ليطااصب الصاام فااي الصااف الالااامس االبتاادا ي  ،وتاام تطبيااق ا
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التجريبية عيى عي اة نصادية مهو اة مان اث اين وثصثاين طالباا وطالباة مان الصام فاي الصاف الالاامس
االبتدا ي  ،وتم جمب البيا ات من الصل أداتين األولى  :االتبار تحصييي من وع االتيار مان متعادد

 ،والثا يااة  :نا مااة ماان المفااردات تاام االتيارهااا بطريقااة عك اوا ية ماان مااادة العيااوم الد ارسااية  ،ونااد تاام
تطبيااق األداتااين عيااى الطااصب فااي المجمااوعتين نباال وبعااد تاادريس العيااوم بطريقااة هتابااة لةااة اطكااارة

وأكارت الدراسة إلى ال تا ج التالية :

 .1وجا ااود فا ااروق ذات داللا ااة إحصا ااا ية با ااين المجموعا ااة التجريبيا ااة والمجموعا ااة ال ا ااابطة لصا ااالح
المجموعة التجريبية في األدا عيى المتةيرين التابعين وهما التحصيل واهتساب المفردات .

 .1ه اك أثر لتفاعل المجموعة والج س في اهتساب المفردات .
 -5دراسة حميبة

( ) 2008

هدفت الدراسة الهكف عن المفردات اليةوية الوظيفية الم اسبة ليتصميذ المعانين عقيياا القاابيين لياتعيم

 ،والتعاارف عيااى أث اار البر ااامج الحاس ااوبي المقتاارح لت ميااة المف ااردات اليةويااة الوظيفي ااة لاادب التصمي ااذ

المع ااانين عقيي ااا الق ااابيين لي ااتعيم  ،واعتم اادت الدارس ااة عي ااى الما ا هج التجريب ااي  ،وتهو اات مجم ااوعتي
البحث من عكرين تيميذا من التصمياذ المعاانين عقيياا تام تقسايمهم إلاى مجماوعتين مجموعاة

اابطة

 ) 12تصميااذ  ،ومجموع اة تجريبيااة  ) 12تصميااذ  ،وتمثياات أدوات الد ارسااة فااي نا مااة بااالمفردات

اليةوية الوظيفية الم اسبة ليتصميذ المعانين عقييا القابيين لياتعيم بالصاف األول تهي اة بمادارس التربياة
الفهريااة  ،وبر ااامج حاسااوبي طهساااب ه اؤال التصميااذ المفااردات اليةويااة  ،ودلياال ليمعياام لبيااان هيفيااة
تدريس البر امج لهؤال التصميذ  ،واالتبار لقياس مدب اهتساب هؤال التصمياذ لتياك المفاردات اليةوياة

الوظيفية  ،وأسفرت تا ج الدراسة عما ييي :

 .1التأثير اطيجابي ليبر امج عيى تصميذ المجموعاة التجريبياة  ،حياث وجاد فارق ذو داللاة إحصاا ية
بين درجات تصميذ المجموعة التجريبية وال ابطة في التطبيق البعد الالتبار المفاردات اليةوياة

الوظيفية ههل  ،وفي هل مستوب بمفرد .

 .1ساابة الهسااب المعاادل فااي المتةياار التااابب  ، ) 1246وهااذ القيمااة أعيااى ماان الحااد الااذ حاادد

بصك لفاعيية البر امج وهو  )121ذ مما يدل عيى فعالية البر امج في ت مية المفردات اليةوية.

 - 6دراسة أبو جاموس و كنعان () 2011
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استالدام القصة الحرهية فاي ت مياة بعاض األ مااط اليةوياة  ،واألدا ات

الحرهية ألطفال الصاف األول األساساي  ،واعتمادت الد ارساة عياى الما هج التجريباي  ،وتهو ات عي اة

الد ارسااة ماان  ) 61طالبااا  ،و  ) 61طالبااة مااوزعين عيااى مدرسااتين ماان ماادارس مجتمااب الد ارسااة ،
وفاي هاال مدرساة كااعبتان  ،ونااد تام االتيااار تيااك العي اة بطريقااة نصاادية  ،وتهو ات أدوات الد ارسااة ماان
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ا تاي  :مقياااس ال مااو الحرهااي  ،ماان الااصل  ) 6نصاص حرهيااة تحقااق الهاادف الم كااود  ،ومقياااس

األ مااط اليةوياة  ،حياث ناام الباحثااان بب اا االتباار لةاو ت امن تسااعة مان األ مااط اليةوياة الحياتيااة
أو الوظيفي ااة  ،وه ااي أس اايوب ال اادا  ،أس اايوب التعج ااب  ،أس اايوب القس اام  ،أس اايوب التم ااي  ،أس اايوب
الترجي  ،أسيوب االستفهام  ،وبيةت أس ية االالتبار  ) 36سؤاال  ،وتوصيت الدراسة إلى ما ييي:

 .1وجااود فااروق ظاهريااة فااي المتوسااطات الحسااابية ألدا ات األطفااال عيااى جميااب األ ماااط اليةويااة
مو وع الدراسة  ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية ع د الذهور واط اث .

 .1عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية تعزب ألثر الج س عيى األ ماط اليةوية .
 .3عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااا ية تعاازب ألثاار التفاعاال بااين الطريقااة والج ا س عيااى جميااب
األ ماط اليةوية .

 - 7دراسة األحمدي ( ) 2011
ه اادفت الد ارس ااة إل ااى معرف ااة أث اار اس ااتالدام األلع اااب التعييمي ااة ف ااي إهس اااب تصمي ااذ الص ااف الس ااادس
االبتادا ي الحااروف الهجا ياة والمفااردات لماادة اليةااة اط جييزياة  ،واعتماادت الد ارساة عيااى الما هج كاابه

التجريباي  ،وتهو ات عي اة الد ارساة مان تصميااذ الصاف الساادس االبتاادا ي بالمادارس الحهومياة التابعااة
طدارة التعي اايم ليب ااين بمحافظ ااة ج اادة ف ااي الفص اال الد ارس ااي األول  ،حي ااث ت اام االتي ااار العي ااة بطريق ااة

عك ا اوا ية وعا اادد طصبها ااا  ) 52طالبا ااا  ،تا اام تا ااوزيعهم بالتسا اااو ما ااا با ااين المجما ااوعتين ال ا ااابطة

والتجريبياة  ،وناد صامم الباحاث الادروس الد ارسااية المالصصاة لهاذ الد ارساة  ،وأعاد بر امجاا لأللعاااب
التعييمياة  ،همااا ناام بإعااداد االتبااار تحصاييي  ،والتأهااد مان صاادنه وثباتااه  ،ومان ثاام تام تطبيقااه عيااى

المجموعتين ال ابطة والتجريبية  ،وأظهرت تا ج الدراسة ما ييي :

 .1عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسط درجاات المجماوعتين التجريبياة وال اابطة فاي
االالتبار القبيي في تعيم الحروف الهجا ية لمادة اليةة اط جييزية .

 .1وجااود فااروق ذات داللااة إحصااا ية بااين متوسااط المجمااوعتين التجريبيااة وال ااابطة فااي االالتبااار
البعد في تعيم الحروف الهجا ية لمادة اليةة اط جييزية لصالح المجموعة التجريبية .

 .3وجااود فااروق ذات داللااة إحصااا ية بااين متوسااط درجااات المجمااوعتين فااي القياااس البعااد لااتعيم
المفردات لمادة اليةة اط جييزية لصالح تصميذ المجموعة التجريبية .

 - 8دراسة الهاشمي و عمي ( ) 2012

هاادفت الد ارسااة إلااى الهكااف عاان اسااتراتيجيات تعياام المفااردات التااي يوظفهااا دارسااو اليةااة العربيااة فااي
جامعة العيوم اطسصمية بماليزيا واعتقاداتهم المتعيقة بها  ،واستالدمت الدراسة الم هج الوصفي القا م

عيى وصف الظاهرة هما هي في الواناب ومحاولاة تفسايرها وتحيييهاا ،واتبعات أسايوب الد ارساة المساحية

31

باستالدام االستبا ة  ،وناد كاميت عي اة الد ارساة  ) 67طالباا وطالباة مان طيباة السا ة األولاى الاذين
يدرسااون اليةااة العربيااة هيةااة أج بيااة  ،وزعاات عاايهم اسااتبا ة تهو اات ماان نساامين أولهمااا اسااتراتيجيات

تعياام المفااردات  ) 45فقارة  ،واألالاارب اعتقااادات الدارسااين المتصااية بااتعيم المفااردات  ) 12فقارة ،
وند توصيت الدراسة إلى ال تا ج التالية :

 .1يوظف الدارسون عادة استراتيجيات مت وعة في تعيم مفردات اليةة العربية  ،هان أهثرهاا توظيفاا
 ،اس ااتراتيجيات اس ااتالدام المعج اام  ،يييه ااا ال ااذاهرة واالس ااتدعا  ،فت اادوين المصحظ ااات  ،وآالره ااا

استراتيجيات تالمين المع ى من السياق .

 .1لدب الدارسين وعي بأهمية تعيم المفردات  ،و ارورة اساتالدام تق ياات وأسااليب مالتيفاة فاي تعيام
الثاروة اليفظااة  ،ومعالجااة المفااردات  ،بمااا فااي ذلااك التهارار والحفااظ واسااتالدام الهيمااة فااي ساايانات

مت وعة وفي الق ار ة والهتابة .

 - 9دراسة السريع والكثيري ( ) 2013
هادفت الد ارساة إلاى التعارف عياى مادب تطبياق معيماي القا ار ة فاي الصافوف األولياة طجا ار ات تعيايم

المفردات اليةوية ،وعصنة ذلك بتصورات فاعيياة أدا هامذ باعتباار أن أدا المعيام يتاأثر سايبا أو إيجاباا
بمدب تصوراته ون اعاته بقد ارتاه الذاتياة ،واعتمادت الد ارساة عياى الما هج الوصافي التحييياي  ،وتهو ات
عي ااة الد ارسااة ماان جميااب معيمااي الصاافوف األوليااة بماادارس التعياايم الحهااومي بمهتااب التربيااة والتعياايم

بالسويد بمدي ة الرياض  ،والبال عددهم  ) 89معيما في  ) 42مدرسة ابتدا ياة  ،وناد اعتمادت

أداتاين  :األولااى اساتبا ة تقااويم ذاتاي  ) self-report questionnaireمان تصااميم الباااحثين ،
وتتعيق باإج ار ات تعيايم المفاردات اليةوياة  ،واألداة األالارب مقيااس عاالمي لتصاور المعلمين لاعللني

أدائهم التعلنمي  ، Teachers’ Sense of Efficacy Scaleوند بي ت تا ج الدراسة ما ييي :

 .1إن معيمي الق ار ة ليصافوف األولياة يساتالدمون إجا ار ات تعيايم المفاردات اليةوياة عياى حاو ايار

م اتظم  ،وأن اطجا ار ات األنال اساتالداما هااي مان ال اوع الاذ يتطيااب عماص تدريسايا يعتماد عيااى

إكراك الطالب وتفاعيه بكهل أساس .

 .1تصورات المعيمين لفاعيية أدا هم ها ت متوسطة  ،وأن ه اك عصنة إيجابية باين تياك التصاورات
ومسااتوب إج ا ار ات تعياايم المفااردات اليةويااة  ،فهيمااا تحس ا ت تصااورات المعيمااين لفاعييااة أدا هاام
تحسن مستوب ت فيذهم طج ار ات تعييم المفردات اليةوية .

 - 10دراسة عبد الوهاب ( ) 2013

هدفت الدراسة إلى ب ا بر امج مقترح لت مية مهارات التواصل اير اليفظي لدب معيمي اليةاة العربياة

بالمرحيااة المتوسااطة  ،وتعاارف أثاار عيااى تحصاايل طصبهاام لمعااا ي المفااردات اليةويااة اياار المألوفااة
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واالحتفاااظ بهااا  ،واسااتالدمت الد ارسااة الم ا هج التجريبااي  ،وت اام االتيااار مجموعااة ماان الطااصب بهييااة

التربيااة بي ا عااددهم  ) 16معيمااا  ،و  ) 52طالبااا  ،ولةاارض الد ارسااة نااام الباحااث بإعااداد مااا ييااي
من أدوات ليدراسة وهي  :نا مة بمهارات التواصل اير اليفظي  ،وبطاناة مصحظاة مهاارات التواصال

اير اليفظي  ،واالتبار تحصييي في المفردات اليةوية اير المألوفاة  ،وبر اامج تادريبي مقتارح  ،وناد

أظهرت تا ج الدارسة ما ييي :

 .1وجااود فااروق ذات داللااة إحصااا ية بااين األدا ااين القبيااي والبعااد لبطانااة المصحظااة وذلااك لصااالح
األدا البعاد  ،وفعاليااة البر ااامج المقتارح فااي ت ميااة مهاارات التواصاال اياار اليفظاي لاادب معيمااي
اليةة العربية بالمرحية المتوسطة .
 .1وجااود فااروق بااين األدا ااين لاادب الطااصب وذلااك لصااالح األدا البعااد  ،ووجااود أثاار مرتفااب فااي
تحصاايل طااصب المجموعااة الثا يااة لمعااا ي المفااردات اليةويااة اياار المألوفااة فااي االتبااار تحصاايل

معا ي المفردات اليةوية اير المألوفة .

 - 11دراسة سالم ( ) 2013

هدفت الدراسة الهكف عن فاعيية استراتيجية تدريسية مقترحة نا مة عيى اساتالدام الصاور فاي ت مياة
المفااردات لاادب متعيمااي العربيااة ال اااطقين بةيرهااا  ،واسااتالدمت الباحثااة الم هجااين الوصاافي  ،وكاابه

التجريبي  ،وتهو ت عي ة الدراسة من مجموعتين من متعيمي اليةة العربية الهبار المبتاد ين ال ااطقين

باليةة اط جييزية  ،بي عددهم عكرين دارسا ودارسة  ،يدرسون اليةة العربية لةة أج بية فاي المرحياة

الجامعية تتراوح أعمارهم بين العكارين عاماا  ،والالامساة والعكارين عاماا  ،تام تقسايمهم م اصافة إلاى
مجموعتين إحداهما

اابطة واألالارب تجريبياة  ،وتمثيات أدوات الد ارساة فاي إعاداد نا ماة باالمفردات

الم اسابة لتعيايم اليةاة العربياة لي ااطقين بةيرهاا فاي المساتوب المبتادئ وفاق االساتراتيجية المقترحاة ،
او القا ماة المعادة ساابقا

رواعداد االتبارذ لتحديد مستوب متعيمي اليةاة العربياة ال ااطقين بةيرهاا فاي
 ،توظياف الصاور فاي ت مياة المفاردات اليةوياة لادب متعيماي اليةاة العربياة ال ااطقين بةيرهاا فاي
المستوب المبتد

 ،وند توصيت الدراسة إلى ال تا ج التالية :

 .1نا مة بالمفردات الم اسبة لتعييم اليةة العربية لي اطقين بةيرها في المستوب المبتدئ.
 .1فاعيياة االساتراتيجية المقترحاة القا ماة عياى اساتالدام الصاور فاي ت مياة المفاردات اليةوياة لادب
متعيمي اليةة العربية ال اطقين بةيرها في المستوب المبتدئ .

 - 12دراسة حماد () 2013

هدفت الدراسة إلى تزوياد متعيماي اليةاة العربياة مان ال ااطقين بةيرهاا بحصايية مفرداتياة لةوياة تعيا هم

عيااى التواصاال اليةااو  ،والهكااف عاان معااايير ا تقااا المفااردات فااي المسااتويات التعييميااة المالتيفااة ،
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وتعييم المفردات عيى وفق حقولها الداللية  ،واعتمادت الد ارساة عياى الم هجاين الوصافي والتجريباي ،
في تعييم المفردات لي ااطقين بةيار العربياة  ،وتمثيات عي اة الد ارساة مان  ) 12طاصب مان ال ااطقين

بةير العربية  ،واتالدت الد ارساة مان هتااب

اون والقيام ) لمحماود الكاافعي موذجاا لتباين آلياة تعيايم

المفردات لي اطقين بةير العربية  ،بوصفه هتابا حديثا مؤسسا عيى م هجية عيمية تربوياة وظيفياة فاي
مهارات اليةة العربية األربعة  ،واليصت الدراسة إلى ال تا ج التالية :

.1

اارورة إا ااا الحصاايية اليةويااة لي اااطقين بةي اار العربيااة بمفااردات تالتااار وفااق معااايير متع ااددة

أبرزه ااا  ،الك اايوع  ،والك اامول  ،واألهمي ااة  ،واال تك ااار  ،والق اارب  ،والمصص ااقة ليوان ااب أ ا تق ااا
المفردات الطبيعية ال المص وعة المتهيفة .

 .1أهمية تعيايم المفاردات فاي م ااهج تعيايم العربياة لي ااطقين فاي

او الساياق  ،ومعجماة المفاردات

الجديدة في هل مستوب  ،ومراعاة مستوب المتعيمين  ،واالستفادة من األلعاب اليةوية .

التعقيب عمى الدراسات التي تتعمق بالمفردات المغوية:

 .1اهتم اات الد ارس ااات الس ااابقة فاااي هاااذا المحاااور باااالمفردات اليةوياااة  ،فت اولا اات موهاااا فاااي الهتا ااب
المدرس ااية  ،وتحدي ااد الم اس ااب م ه ااا ف ااي ه اال مرحي ااة تعييمي ااة  ،وأه اام االس ااتراتيجيات الم اس اابة

لت ميتها.

 .1ت وعت أهداف الدراسات السابقة فهان م ها دراسات هدفت إلى تعرف أثر األلعااب التعييمياة فاي

 ، ) 1211ود ارس ااات ه اادفت إل ااى الهك ااف عا ان

ت مي ااة المف ااردات اليةوي ااة هد ارس ااة األحم ااد

المفا ااردات اليةويا ااة الوظيفيا ااة الم اسا اابة ليتصميا ااذ مثا اال د ارسا ااة حيبيا ااة  ، ) 8002أما ااا د ارسا ااة

الهاكاامي وعيااي  ) 1211فقااد هاادفت إلااى الهكااف عاان اسااتراتيجيات تعياام المفااردات  ،بي مااا
هااادفت د ارسا ااة ال ا ااافب

 ) 1221إلاااى معرفا ااة وانا ااب ماااو المفا ااردات اليةويا ااة فاااي هتا ااب الق ا ا ار ة

واأل اكاايد المدرسااية ،وهاادفت د ارسااة حييبااة  ) 1228الهكااف عاان المفااردات اليةويااة الوظيفيااة

الم اسبة ليتصميذ المعانين عقييا .

 .3ت وعت العي ات المالتارة في الدراسات السابقة فهان من بي ها دراسات تهو ات عي تهاا مان تصمياذ
المرحيااة االبتدا يااة هد ارسااة سااييمان  ، ) 1221وال ااافب

 ،واألحمااد

 ، ) 1211وأباو جاااموس و ه عااان

 ) 1221و أبااو كااعيرة

 ، ) 1211أمااا د ارسااة Al-Habobi

 )1227فعي تهااا م اان طااصب المرحي ااة الثا ويااة  ،أم ااا د ارسااة عب ااد الوهاااب

عي تها من المعيمين .

درسااة األحمااد
 .4اسااتالدمت معظ اام الد ارسااات السااابقة الم ا هج التجريبااي  ،بي مااا ا
وأبااو كااعيرة

 ) 1213فها اات

 ) 1227اسااتالدمت الما هج كاابه التجريبااي  ،بي مااا د ارسااة ال ااافب
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) 1227

، ) 1211
، ) 1221

والهاك اامي و عي ااي

 ، ) 1211والسا اريب والهثي اار

 ) 1213اس ااتالدمت الما ا هج الوص اافي

التحييياااي  ،أما ااا د ارسا ااة سا ااالم  ، ) 1213وحمااااد  ) 1213فاسا ااتالدمت الم هجا ااين الوصا اافي
والتجريبي .

 .5تعااددت أدوات الد ارسااات السااابقة فم هااا اسااتالدم االالتبااارات التحصااييية واليةويااة هد ارسااة سااييمان
 ، ) 1221واألحمااد

جاااموس و ه عااان

 ، ) 1211وأبااو كااعيرة

 ، ) 1211بي مااا د ارسااة

 ، ) 1211و الس اريب و الهثياار

عبد الوهاب

 ، ) 1227وحييبااة

 ، ) 1228وأبااو

 ، )1227 Al-Habobiوالهاكاامي و عيااي

 ) 1213اسااتالدمت االسااتبا ة هااأداة ليد ارسااة  ،أمااا د ارسااة

 ) 1213فاستالدمت بطانة مصحظة

.

 .6توصيت الدراسات السابقة إلى تا ج مان أهمهاا  :التاأثير اطيجاابي ليبارامج القترحاة عياى تصمياذ
المجموعا ااة التجريبيا ااة  ،حي ا اث وجا ااد فا اارق ذو داللا ااة إحصا ااا ية با ااين درجا ااات تصميا ااذ المجموعا ااة
التجريبيااة وال ااابطة فااي التطبيااق البعااد الالتبااار المفااردات اليةويااة الوظيفيااة ههاال  ،وفااي هاال

مسا ااتوب بمف ا اارد  ،وتوظي ا ااف اسا ااتراتيجيات مت وع ا ااة فا ااي تعيا اام مفا ااردات اليةا ااة العربي ا ااة مثا اال :

اس ااتراتيجيات اسا ااتالدام المعجا اام  ،والا ااذاهرة واالس ااتدعا  ،وتا اادوين المصحظا ااات  ،واسا ااتراتيجيات
تالمين المع ى من السياق .

 .7أكااارت تااا ج الد ارسااات السااابقة أن معيمااي الق ا ار ة ليصاافوف األوليااة يسااتالدمون إج ا ار ات تعياايم
المفااردات اليةويااة عيااى حااو اياار م ااتظم  ،وأن اطجا ار ات األناال اسااتالداما هااي ماان ال ااوع الااذ

يتطيب عمص تدريسيا يعتمد عيى إكراك الطالب وتفاعياه بكاهل أسااس  ،و فاعيياة اطساتراتيجية

المقترحاة القا ماة عياى اساتالدام الصاور فاي ت مياة المفاردات اليةوياة لادب متعيماي اليةاة العربياة
ال اطقين بةيرها في المستوب المبتدئ .

التعميق العام عمى الدراسات السابقة :

أوالً  :من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تم اإلطالع عميها تبين ما يمي :

 -تعااددت اتجاهااات هااذ الد ارسااات السااابقة  ،وت وعاات أهاادافها  ،واالتيفاات عي اتهااا  ،إال أ هااا تكااترك

في اهتمامها باأللعاب التعييمية  ،والمفردات اليةوية  ،واألحاجي واأللةاز التعييمي .

 -أهدت الدراسات الساابقة عياى دور األلعااب واألحااجي فاي تحساين التحصايل الد ارساي فاي مباحاث

مالتيفة  ،وفي مجال المهارات اليةوية .
 -أكااارت الد ارسااات السااابقة إلااى وجااود

أايب المرحل التعييمية المالتيفة .

ااعف عااام فااي امااتصك المفااردات اليةويااة لاادب التصميااذ فااي
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اارورة إا ااا الحصاايية اليةويااة لاادب التصميااذ  ،وت ميااة مفاارداتهم

 -أهاادت الد ارسااات السااابقة عيااى

اليةوية باستالدام اطستراتيجات الم اسبة  ،واألساليب الم ظمة الداعمة لذلك .

 -أكارت الد ارساات الساابقة إلاى االهتماام المت ازياد باأللعااب التعييمياة  ،والمفاردات اليةوياة واألحااجي

في العميية التعييمية  ،وفعالية البرامج المعدة ليت مية والتحسين وامتصك المهارات المالتيفة  ،ومان ثام

سااارت الد ارسااة لتحاااول أن ت اايف كااي ا جدياادا فااي هااذا المياادان  ،وتهماال مساايرة الباااحثين السااابقين
التي ت اولت األلعاب التعييمية  ،والمفردات اليةوية  ،واألحاجي واأللةاز التعييمية .

ثانياً  :أوجه االتفاق ما بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :

تتف ااق الد ارس ااة الحالي ااة م ااب د ارس ااات وبح ااوث المح ااور األول  ،وه ااي  :ع ااوف ، ) 1212

وكاريف

 ، ) 1212والبار

، ) 1212

 ، ) 1211بي ماا د ارساة عطاا ا

 ، ) 1211 Emranواليهيبا ااي

التعييمية في التدريس.

Joshene. ، ) 1223

 ) 1215ما اان حيا ااث ما اادب اسا ااتالدام األلعا اااب

هما يتفق مب دراسات المحور الثا ي المتعياق باألحااجي واأللةااز هد ارساة الفييات ) 1213

 ،والحربا ااي
ومحمااد

 ، ) 1214ومحما ااد

 ، ) 1214والع يا ااز

 ، )1214و صااار  ، ) 1229وبه ساااو

 ، ) 1228وال جا ااد

، ) 1212

 ) 1229فااي ت ميااة المفااردات اليةوي ااة ،

واأل ماط اليةوية  ،والتراهيب اليةوية  ،والمحصول اليةو لدب المتعيمين .

هما ااا تتفا ااق ما ااب د ارسا ااات المحا ااور الثالا ااث فا ااي ت ميا ااة المفا ااردات اليةويا ااة هد ارسا ااة سا ااييمان

 ، ) 1221واألحم ا ا ااد

ج ا ا اااموس و ه ع ا ا ااان
والسريب والهثير

 ، ) 1211وأب ا ا ااو ك ا ا ااعيرة

 ، ) 1227وحييب ا ا ااة  ، ) 1228و أب ا ا ااو

 ، )1227 Al-Habobi ، ) 1211والهاك ا ا اامي و عي ا ا ااي

، ) 1211

. ) 1213

ثالثاً  :أوجه االختالف ما بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :

را اام االتف اااق ب ااين الد ارس ااات الس ااابقة والد ارس ااة الحاليا اة  ،فإ ها اا تالتي ااف ف ااي بع ااض جوا به ااا

رواج ار اتهااا ع اان الد ارس ااات والبح ااوث السااابقة  ،م اان حي ااث إع ااداد مجموعااة م اان األلع اااب التعييمي ااة ،
واألحاااجي واأللةاااز التعييميااة ودمجهااا معااا ذ لتعاارف أثرهااا ف اى ت ميااة المفااردات اليةويااة لاادب تصميااذ
الصااف الثالااث األساسااي  ،رواعااداد نا مااة بااالمفردات اليةويااة الم اساابة ليصااف الثالااث األساسااي فااي

البي ة الفيسطي ية  ،ووجه االالتصف أن الدراسة الحالية طبقات فاي البي اة الفيساطي ية  ،وت اولات ت مياة

المفااردات اليةويااة فااي مااادة اليةااة العربيااة ماان الااصل اسااتالدام األلعاااب التعييميااة واألحاااجي واأللةاااز
التعييمية .
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رابعاً  :أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :
تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما ييي :

 .1االتارت الباحثة الصف الثالث األساسي لتطبق الدراسة عييه ذ ظ ار أل اه يمثال مرحياة مهماة فاي
التعي اايم األساس ااي والتيمي ااذات ف ااي ه ااذا الص ااف بحاج ااة ماس ااة الم ااتصك المف ااردات اليةوي ااة ذ ه ااي
يتمهن من التعامل مب الم هاج الدراسي . .

 .1طبقت الباحثة الدراسة في البي ة الفيسطي ية في ظل م هاج فيسطي ي جدياد ليةاة العربياة ليصاف
الثالث األساسي طبعة عام  1217 – 1216م .

 .3اهتمااام الد ارسااة بتوظيااف واسااتالدام ماااذج تعييميااة نا مااة عيااى األلعاااب التعييميااة واألحاااجي فااي
التادريس الصاافي وتأثيرهااا المباكاار عياى امااتصك المفااردات اليةويااة المهماة لطالااب الصااف الثالااث
األساسي في هذ المرحية المهمة له .

خامساً  :أوجه إفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة :

ت اام االس ااتفادة م اان األط اار ال ظري ااة ليد ارس ااات الس ااابقة ف ااي ته ااوين ناع اادة معرفي ااة ع اان األلع اااب

التعييمية  ،واألحاجي واأللةاز التعييمية  ،وتعارف هيفياة توظيفهاا فاي العميياة التعييمياة  ،ثام الط ار اق
التدريسااية واألساااليب التعييميااة المالتيفااة  ،لت ميااة المفااردات اليةويااة فااي مااادة اليةااة العربيااة  ،روا ااافة
لذلك فقد تمثيت االستفادة من الدراسات والبحوث السابقة فيما ييي :
 .1اسااتالصص نا مااة المفااردات اليةويااة والتااي ت اسااب تصميااذ الصااف الثالااث األساسااي ماان م هاااج

الصااف الثالااث األساسااي ليفصاال الد ارسااي األول ذ والتااي يمهاان االستركاااد بهااا ع ااد إعااداد أي ااا
االتبار المفردات اليةوية ليصف الثالث األساسي .

 .1اس ااتفادة الباحث ااة م اان تي ااك الد ارس ااات والبح ااوث الت ااي ت اول اات هيفي ااة توظي ااف األلع اااب التعييمي ااة
واألحاجي واأللةاز التعييمية في تدريس ماادة اليةاة العربياة  ،مان أجال ت مياة المفاردات اليةوياة ،
 ،حيث استفادة الباحثة فاي هاذا المجاال مان د ارساة عاوف  ، ) 1212و كاريف

والب ا ا ا ا ا ا ا اار

 ، ) 1211و عط ا ا ا ا ا ا ا ااا ا

 ، ) 1211واليهيب ا ا ا ا ااي

الحربااي

 ،ومحمد

 ، ) 1223وAtawi ، ) 1212 Joshenel

 ، ) 1215و إبا ا ا ا ا اراهيم

 ، ) 1214و محمااد

، ) 1212

 ، ) 1214و الع يااز

 ، ) 1214و صار  ، ) 1229وبه ساو

 ، ) 1226و الفيي ا ا ا ا اات  ، ) 1213و
 ، ) 1228وال جااد

.) 1229

) 1212

 .3تعرف طبيعة األلعاب التعييمية  ،واألحاجي  ،وماهيتها  ،وأهادافها ، ،أهميتهاا  ،ودورهاا الترباو
في مجال التعييم  ،وأثرها عيى واتج التعيم .
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 .4معرفااة بعااض األدوات المسااتالدمة فااي تحديااد المفااردات اليةويااة وتقويمهااا ذ ممااا يفيااد الباحثااة فااي
إعا ااداد نا ما ااة المفا ااردات  ،واالتبا ااار المفا ااردات اليةويا ااة فا ااي ما ااادة اليةا ااة العربيا ااة ليص ا ااف الثالا ااث

األساسي .

 .5إعداد دليل ليمعيم في توظيف األلعاب التعييمية  ،واألحاجي في تدريس مادة اليةة العربية .

 .6تصااميم األلعاااب التعييميااة  ،واألحاااجي بمااا يت اسااب مااب تصميااذ الصااف الثالااث األساسااي  ،ماان
ال احية العمرية  ،وال احية اليةوية .

 .7تعرف م هج الدراسات الساابقة فاي االتياار العي اة وتوزيعهاا  ،واطجا ار ات البحثياة الصزماة ل ابط
المتةيرات المتعيقة بها .
 .8تع اارف بع ااض األس اااليب اطحص ااا ية  ،والت ااي اس ااتالدمتها الد ارس ااات والبح ااوث الس ااابقة  ،وهيفي ااة
تحييل ال تا ج وتفسيرها تفسي ار عيميا ومو وعيا .

 .9التعاارف عي ااى العدي ااد ماان الهت ااب والمج ااصت التعييميااة والعيمي ااة والم ارج ااب  ،والتااي تال اادم وتث اار
البحث الراهن.
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الفصل الثالث

اإلطار النظري
تتناوؿ ىذه الدراسة أثر توظيػؼ اللاػاب والجػافي تػي تنايػة الا ػردات المدويػة لػد تالاػذة

الصػػؼ الثالػػث الساسػػي دػزة ف وييػػدؼ ىػػذا ال صػػؿ إلػػن رػػرض ااطػػار النظػػر لمد ارسػػة ف ويتكػػوف
اف ثالثة اجاور رئيسة ف ىي  :اللااب التامياية ف والجافي واللداز ف والا ػردات المدويػة ف وتياػا

يمي ررض ذلؾ :

المحور األول  :األلعاب التعميمية :
تإف أ ّوؿ اا يت ادر إلن ال ّذىف ط ولتيـ ال ريئةف ور ويتيـ
رنداا يدور الجديث رف الط اؿف ّ
يتفسد اف خالؿ تا يـ وألاا يـ الاتنورةف التي ياّروف تييا رف ذواتيـ ف
الصادقةف وترجيـ الذ
ّ

تالماب تي الط ولة وسيط تر و ىاـف يااؿ رمن تكويف الط ؿ تي ىذه الارجمة الجاساة اف الناو

اانسانيف وال ترفع أىاية الماب إلن ال ترة الطويمة التي يقضييا الط ؿ تي الماب تجسبف ؿ إلن
أنو يسيـ دور ىاـ تي التكويف الن سي لمط ؿف وتكاف تيو أسس النشاط التي تسيطر رمن التمايذ

تي جياتو الادرسية.

وي دأ الط ؿ إش اع جافاتو رف طريؽ المابف جيث تن تح أااـ الط ؿ أ ااد الاالقات

أف ااسياـ تي أ نشاطف يتطمّب اف الشخص اارتة جقوقو
االفتاارية القائاة يف الناس ويدرؾ ّ
وواف اتوف وىذا اا ياكسو تي نشاط لا وف ويتامّـ الط ؿف رف طريؽ المابف الفااي الذاتي (self-
)controlف والتنظيـ الذاتي )(self-regulationف تاشياّ اع الفاارةف وتنسيقًا لسموكو اع الدوار

لناو الط ؿف رقميًا واارتيًاف
الات ادلة تييا ( الميي ي ف  " ) 522 : 5402والماب َا ْدخ ٌؿ
ٌّ
أساسي ّ
التارؼ رمن الشياء وتصني ياف
وليس لناوه افتاارياً وان االياً تقطف ت ي الماب ي دأ الط ؿ تي
ّ
الناو
ويتامـ ا اىياياف
ّ
ويااـ تياا ينيا رمن أساس لدو ف وىنا يؤد نشاط الماب دو اًر ك ي اًر تي ّ
المدو لمط ؿف وتي تكويف ايارات االتصاؿ لديو " ( أ و شا اف ف . ) 25 : 5404

تتنوع أنشطة الماب رند الط اؿ اف جيث شكميا واضاونيا وطريقتياف وىذا ياود الن
و ّ
ناو الط اؿ وخصائصيا تي الاراجؿ الاارية اف فيةف والن الظروؼ
االختالؼ تي استويات ّ
الثقاتية واالفتاارية الاجيطة الط ؿ اف فية أخر  .ورمن ىذاف ياكننا أف نضيؼ نااذج اللااب

ردة تئاتف اثؿ:اللااب التمقائية واللااب التاثيمية ف واللااب التركي ية ف
رند الط اؿ إلن ّ
اللااب ال ّنية فاللااب الترويفية والرياضية ف واللااب الثقاتية.
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ماهية األ لعاب :
تُاػػد اللاػػاب اػػف الاػػداخؿ التاميايػػة التػػي تيػػتـ إيفا يػػات التمايػػذ ونشػػاطو ف والتنايػػة الشػػاامة
لفوانػػب شخصػػيتو ف جيػػث إنيػػا تفسػػد الا ػػاىيـ الافػػردة ف وتػػدتع الاػػتامـ إلػػن الت ارػػؿ اػػع الاواقػػؼ
التامياية ف اا تتضانو اف أنشطة تر وية ىادتة تي التاااؿ اع الرتػاؽ ف الاػر الػذ يفامػو نشػيطاً

ال أثناء الاامية التامياية تي اواق يا الاقداة صورة قري ة اف الواقع ؛ لتجقيػؽ الىػداؼ الارفػوة
وتاا ً
انيا ف تاللااب أنشطة اتنورة ي ذؿ تييا التالايذ فيػودًا ك يػرة ؛ لتجقيػؽ ىػدؼ اػا تػي ضػوء قوارػد

ااينة اوصوتة .

وقػػد رػػرؼ الكثيػػر اػػف ال ػػاجثيف الماػػب ف وقػػد ات قػػت تاري ػػاتيـ ىػػذه رمػػن نصػػوص اشػػتركة

تياا ينيا ف واف أشير ىذه التاري ات التي تناولت الماػب  :نشػاط ( اوفػو أو ريػر اوفػو ) ياارسػو
الط ػاؿ شػػكؿ تػرد أو فاػػاري لتجقيػػؽ الاتاػة و التسػػمية ف ويسػتدمو الك ػػار رػػادة ليسػيـ تػػي تنايػػة

سموكييـ وشخصياتيـ أ اادىا الاختم ة ( الاقمية ف والاارتية ف والاياريػة ف والفسػاية ف والوفدانيػة (
تالتو ف  ) 99 : 5443ف تيػو نشػاط ط ياػي ف وتطػر يقػوـ ػو الط ػؿ لتجقيػؽ ىػدؼ ااػيف ف واػف
خاللػػو يتاػػرؼ الط ػػؿ رمػػن ذاتػػو ف ويطػػور لدتػػو ف ويقػػو رضػػالتو ف كاػػا يااػػؿ رمػػن فػػذب انت ػػاه

الط ػػؿ ف وتشػػويقو لمػػتامـ ( يػػونس ف  ) 04 : 5402ف ويات ػػر الماػػب نشػػاطًا اوفيػًا يقػػوـ ػػو الط ػػاؿ
لتنايػػة سػػموكيـ وقػػدراتيـ الاقميػػة والفسػػاية والوفدانيػػة ف ويجقػػؽ تػػي ن ػػس الوقػػت الاتاػػة والتسػػمية ف
وأسػػموب الػػتامـ الماػػب ىػػو اسػػتدالؿ أنشػػطة الماػػب تػػي اكتسػػاب الاارتػػة ف وتقريػػب ا ػػاد ء الامػػـ

لألط اؿ ف وتوسيع أتاقيـ الاارتية (رز الديف و دراف ف  )95 : 5442ف تالماب ادرسػة ريػر رسػاية
لماالقػػات االفتااريػػة ف تال يػػت يػػزود الط ػػؿ الاػػاف ف يناػػا يػػزوده الماػػب التػػدريب ف ويوسػػع خ رتػػو
تػػي نػػاء الاالقػػات االفتااريػػة ريػػر الات ػواترة تػػي ال يػػت ف وىػػذا يتطمػػب انػػو تطػػوير اقدرتػػو رمػػن

االستفا ة لنااذج اختم ة واساة ( الاصر ف . ) 5 : 5404

واف خالؿ اا س ؽ تستن ط ال اجثة أف الماب ر ارة رف نشاط اوفو أو ريػر اوفػو ف يكػوف

رمن شكؿ جركة أو راػؿ ف وياػارس ترديػاً أو فااريػاً ف ويسػتدؿ طاقػة الفسػـ الجركيػة والذىنيػة تػي

نشاط اتكااؿ اكوف اف سمسمة اػف الراػاؿ ليػا اواصػ ات اياريػة ؛ لفمػب الاتاػة الن سػية ف واثػراء
الخ رات تي وقت ال راغ ف وياتاز السررة و الخ ة الرت اطو الدواتع الداخمية .

و اػػد تاريػػؼ الماػػب ال ػػد اػػف الوقػػوؼ رمػػن تاريػػؼ اللاػػاب ؛ لف الد ارسػػة الجاليػػة توظػػؼ

اللاػػاب شػػكؿ رػػاـ واللاػػاب التاميايػػة شػػكؿ خػػاص ت ػي الااميػػة التاميايػػة ف تمأللاػػاب الاديػػد اػػف
التاري ػػات التػػي اختم ػػت ػػاختالؼ االتفاىػػات ال كريػػة ف وت اينػػت ت ػػايف تخصصػػات ال ػػاجثيف ف لػػذا
تالتاري ات كثيرة ياكف توضيح اا يختص اللااب التامياية رمن النجو التالي :
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 -كؿ لاػب ييػدؼ إلػن تجقيػؽ رػرض خػاص ف ويكػوف الدػرض انػو تنايػة اواىػب الط ػؿ ف وتوسػيع

أتػػاؽ اارتتػػو صػػورة رااػػة ف واسػػاردتو رمػػن اسػػتيااب اػواد ال ػرااة التاميايػػة ف إضػػاتة إلػػن تكػػويف

االتفاىات الفيدة ف وخمؽ روح الفاارة يف الاتامايف ( الاناني ف . ) 051 : 5445

 -نشاط ي ذؿ تيو الط ػاؿ فيػودًا ك يػرة ف تػي ضػوء قػوانيف وقوارػد ااينػة اوصػوتة ف أو ىػي نشػاط

انظـ انطقيًا تي ضوء افاورة قوانيف لماب ف جيث يت ارؿ طال اف أو أكثر لتجقيؽ أىػداؼ اجػددة
وواضجة أ يات ر التناتس والجظ رااميف ايايف تي رامية ت ارؿ الالر ػيف اػع الاػواد التاميايػة أو

اع اضيـ اضاً ف واف ثـ ىناؾ ار ح ف وتن ذ تي يئة اصطنارية ( ر انة ف .) 09 : 0332

 -أنشػػطة اجكاػػة ق ػوانيف تػػنظـ سػػير الماػػب ف ويشػػارؾ تييػػا افاورػػة اػػف الاتاماػػيف لموصػػوؿ إلػػن

أىداؼ تامياية س ؽ تجديدىا ( الجكاي ف . ) 2 : 5445

 ألاػػاب تُجكػػـ ق ػوانيف ف وتجػػدد سػػموؾ الاشػػاركيف الاطمػػوب اػػنيـ القيػػاـ ػػو ف كاػػا تجػػدد الىػػداؼالاػ ػراد تجقيقي ػػا ف والفػ ػزاءات الت ػػي تج ػػدث نتيف ػػة ل ػػألداء ف كا ػػا تش ػػير إل ػػن افاور ػػة ا ػػف النش ػػطة
الاطمػػوب القيػػاـ يػػا ؛ انفػػاز اياػػة اػػا ف ويػػتـ ذلػػؾ تػػي فػػو اصػػطنع يجػػاكي الواقػػع ( الخضػػر ف

. ) 5 : 5442

 ر ػارة رػف وسػػائؿ تاميايػة تُاػػد طريقػة شػػيقة تقػود لتطػوير تامػػـ التالايػذ ف وتسػػاردىـ رمػن تجميػػؿوتقػػويـ الاامواػػات وتيايػػا ف وذلػػؾ اػػف خػػالؿ ات اريػػا انيفيػػة ذات خط ػوات انظاػػة وارت ػػة تقودىػػا
إلن خاتاة صجيجة ف وانطقية جوؿ الاادة الاتاماة ( الميي ي ف . ) 522 : 5402

 -أنشػػطة تاميايػػة تناتسػػية اوفيػػة يقػػوـ يػػا الاػػتامـ صػػورة ترديػػة أو فااريػػة اجػػددة ػػإفراءات ف

وق ػوانيف تنظايػػا تااػػؿ رمػػن إثػػارة داتايػػة الاػػتامـ نجػػو الػػتامـ ف وتفامػػو أكثػػر إيفا ي ػةً وت ػػارالً تػػي
اكتساب الخ رات والايارات ف وتنتيي ائز وخاسػر سػ ب الايػارة أو الجػظ أو كميياػا ف وتن ػذ داخػؿ

ال صؿ الدراسي أو خارفو ( السجار ف . ) 12 : 5402

و الررـ اف التاري ات الاختم ة لأللااب التامياية ف تإنو يالجظ وفػود سػاات رااػة اشػتركة

وات ؽ رمييا يف التاري ات السا قة الاختم ة ف وتتاثؿ ىده الساات تي التالي :

 .0أنشطة ترت ط الايوؿ والدواتع الداخمية ف وليسػت اوفيػة اػف دواتػع خارفيػة ؛ لػذا تيػي ال تتاػب
صاج يا ف تيي أنشطة ي ذؿ تيو الط اؿ فيودًا ك يرة .

 .5تتضػػاف القيػػاـ نشػػاطات اختم ػػة فسػػايةف ورقميػػة ف ول ظيػػة ف ووفدانيػػة ف وافتااريػػة لػػذلؾ تيػي
تسيـ تي ناو التمايذ اف فايع النواجي ف واف الصاب التن ؤ افرياتيا أو نتائفيا .

 .9أنشطة ت اث السرور والاتاة يؤدييا التمايذ لذاتيا إخالص وانيااؾ .
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 .0تتصػ ػػؼ الارونػ ػػة والتنػ ػػوع وتق ػ ػاً الخػ ػػتالؼ الشػ ػػخاص ف والاواقػ ػػؼ اوفيػ ػػة ف وريػ ػػر اوفيػ ػػة ف
واييااي ػػةف وواقاي ػػة ف وتنتي ػػي ػػائز وخاس ػػر سػ ػ ب الاي ػػارة أو الج ػػظ أو كمييا ػػا ف وتن ػػذ داخ ػػؿ

ال صؿ الدراسي أو خارفو.

 .2أنشػػطة تاميايػػة تناتسػػية اوفيػػة يقػػوـ يػػا الاػػتامـ صػػورة ترديػػة أو فااريػػة اجػػددة ػػإفراءات ف
وتاتاز السررة والخ ة .

 .2ايػػدة رػػف الصػػراع الن سػػي واالضػػطراب ؛ لف الػػذات تسػػيطر رمػػن اواقػػؼ الماػػب ف ولػػو جػػدث
ودار صراع ن سي تإف الذات سرراف اا تتجرر انو التا ير الجر والتطيير االن االي .

 .1نشاط جر ياطي التمايذ جرية االندااج تيو واختيار ألوانو والشخاص الاشاركيف تيو .
 .5أنشػػطة تاميايػػة تُاػػد طريقػػة شػػيقة تقػػود لتطػػوير تامػػـ التالايػػذ ف وتسػػاردىـ رمػػن تجميػػؿ وتقػػويـ
الاامواات وتيايا.

واػػف خػػالؿ السػػاات الاااػػة الاشػػتركة ف والات ػػؽ رمييػػا ػػيف التاري ػػات السػػا قة الاختم ػػة ف

تُا ػ ّػرؼ ال اجثػػػة اللا ػػاب التامياي ػػة أني ػػا أنشػػػطة تامياي ػػة تامايػػػة يق ػػوـ يػػػا تالا ػػذة الصػػػؼ الثال ػػث
الساسػػي داخػػؿ ال صػػؿ الد ارسػػي ف وىػػي أنشػػطة تناتسػػية يػػنيـ ف تػػؤد صػػورة ترديػػة أو فااريػػة ف
وتتصؼ الارونة والتنوع ف واجددة إفراءات ف وقوانيف تنظايا تااؿ رمن إثارة الداتاية نجػو الػتامـ
صورة أكثر إيفا ية وت ارؿ تي اكتساب الخ رات والايارات لتناية الا ردات المدوية .

أهداف األلعاب التعميمية :

يات ػػر اليػػدؼ الػ ػرئيس اػػف اللاػػاب التامياي ػػة ىػػو الخػػروج ػػالاواد الد ارسػػية اػػف الاف ػػاالت

الاجدودة إلػن صػور جيػة اتجركػة أكثػر جيويػة واقنارػاًف ااػا ييسػر اسػتياا يا ف لػذلؾ كػاف اػف الايػـ

أف تتضح الىداؼ التي ياكف أف تجققيا اللااب التاميايػة تػي أذىػاف القػائايف رمػن تخطػيط وتن يػذ

اللاػػاب التاميايػػة اػػف أفػػؿ تجقيػػؽ أىػػداؼ الاػػنيةف لنػػو اػػف الاسػػمـ ػػو أف درفػػة وضػػوح اليػػدؼ
تتناسب تناس اً طردياً اع درفة تجقيقو.

تاللاػػاب التاميايػػة تجػػوؿ ال صػػؿ الد ارسػػي إلػػن ايػػداف رماػػي ثقػػاتي ترتييػػي تقدياػػو لماػػادة

الامايػػة تػػي صػػورة شػػيقة فذا ػػة ف جيػػث تتجػػوؿ الاامواػػات إلػػن اواقػػؼ لمت ارػػؿ وخ ػرات يشػػاىدىا
التالايذ ويسااونيا ويت ارموف اايػا جواسػيـ ووفػدانيـ اػف خػالؿ التشػويؽ والجركػة وااثػارة والجيػاة
الافسػدةف ااػػا يفاػػؿ الاػػادة الاقداػػة لمتالايػػذ ارسػػخة تػي رقػػوليـ وأكثػػر اقاواػػة لمنسػػياف ف ولأللاػػاب

التاميايػ ػػة أى ػ ػػداؼ تس ػ ػػان لتجقيقي ػ ػػا ف وىػ ػػي كػ ػ ػاآلتي ( س ػ ػػموت ف  ) 83-82 : 2010ف ( جمػ ػػس ف
 ) 27-25 : 2011ف ( تالت ػ ػ ػ ػػو ف  ) 212 : 2013ف ( السػ ػ ػ ػػجار ف  )18 : 2015ف ( ي ػ ػ ػ ػػونس ف
: ) 15 – 14 : 2015
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 .1تناية قدرات التالايذ تي افػاؿ اسػتخداـ المدػة الار يػة ال صػجن السػيمة القري ػة اػف واقػع الاػتامـ
واكسا يـ جسف ال ياف المساف واالقاء السميـ .

 .2تشويؽ التمايذ وتناية االستاداد لمتامـ لديو ف واكسا و الايارات الاختم ة ف وت ريغ الطاقػة الكاانػة
لد التمايذ اف خالؿ النشطة الاختم ة .

 .3تنويع وتجسيف طرائؽ التدريس الاستخداةف وال اد رف التقميدية انيا.

 .4تجويػػؿ الانػػاىة الد ارسػػية والتػػي انيػػا اػػا يتسػػـ الصػػاو ة وف ػػاؼ السػػموب إلػػن اواقػػؼ وخ ػرات
ذات اانن ياكف لماتامـ تيايا سيولة ويسر و صورة اج ة إلن الن س .

 .5صقؿ اواىػب التالايػذف اػف خػالؿ الكشػؼ رػف قػدراتيـ الاتنورػة والااػؿ رمػن تنايتيػا وتوفيييػا
اثؿ الخطا ة والتاثيؿ والرسـ وتصايـ الديكور واادارة والتوفيو  ...وريرىا اف القدرات.

 .6تناية قدرة الاتامايف لايارات السررة تػي التا يػر والت كيػرف ونقػؿ التكػارف وفػودة النطػؽ وجسػف

الداءف واالسػػتنتاج وا ػػداء الػ أر ف والفػرأة الد يػػةف والااػػؿ الفاػػاريف واالنضػ اط والنظػػاـ وتجاػػؿ

الاسؤولية.

 .7تسػيـ تػػي أف يكتشػػؼ الطالػػب الاػالـ الاجػػيط ػػو ف ويكسػ و الكثيػر اػػف الاامواػػات والجقػػائؽ رػػف
الشياء ف والناس ف وال يئة ف ويتارؼ اف خالؿ اللااب التامياية اا يتامؽ شخصيتو .

 .8تنايػػػة ايػ ػػارات االتصػ ػػاؿ الش ػ ػ و لماتاماػ ػػيف اتاثمػ ػػة تػ ػػي افاميػ ػػا ايػ ػػارات االسػ ػػتااع و دا ػ ػػوف
وايارات التجدث وتمؾ الايػارات اػف أىػـ الايػارات الاياػة لماػتامـ داخػؿ وخػارج جفػرة ال صػؿف

وىي التي تاطيو القدرة ال ائقة رمن التواصؿ اع اآلخريف صورة اايزة.

 .9تزويػػد الاتاماػػيف ػػالخ رات الفديػػدة والتػػي توسػػع اػػداركيـ وتفاميػػـ أكثػػر قػػدرة رمػػن تيػػـ أن سػػيـ
وذوييـ ضؿ اا تثير تػييـ اػف التسػاؤالت التػي تزكػي تػييـ روح ال جػث والتنقيػب السػتطالع اػا

يصاب رمييـ تياو .

.10

ت ري ػػغ شػػػجنات الاتاما ػػيف االن االيػػػة ف تاللاػ ػػاب تسػ ػػاردىـ رم ػػن تجقيػػػؽ رر ػػاتيـ طريق ػػة

تاويضيةف وتنايػة قػدراتيـ رمػن الػتخمص اػف الضػيؽ والسػخط والدضػب والضػدوط الن سػية التػي

ت رضيا ال يئة اف جوليـ.
.11

تنايػػة قػػدرة الاتاماػػيف رمػػن الت كيػػر اال تكػػار لف اللاػػاب التاميايػػة تقػػدـ ليػػـ افاورػػة اػػف

.12

شػػدؿ أوقػػات تػراغ التالايػػذ تػػي أنشػػطة تر ويػػة ىادتػػة تجػػت إشػراؼ ذو الخ ػرةف لمتدمػػب اػػف

ال رص التي تساردىـ رمن الت كير الانظـ واال تكار.

خالليا رمن االنطوائية والادوانية والنانية وجب الذات والالا ػاالة وتاايػؽ ال اػد االفتاػاري تػي

سموؾ التالايذ.
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.13

إتاجػػة ال ػػرص الاناس ػ ة أا ػػاـ التالايػػذ لتق ػػويـ الااػػارؼ واالتفاى ػػات والايػػارات والق ػػيـ الت ػػي

.14

ت ػػدريب التالاي ػػذ رم ػػن الاا ػػؿ الفا ػػاري التا ػػاونيف ا ػػف خ ػػالؿ توزي ػػع الدوار والاس ػػئوليات

اكتس يا تي اواقؼ سموكية جية اماوسة.

رمييـف تي إطار اف الت اىـ واالنسفاـ والتااوف وتناية القدرات التمايذية والفاارية.

.15

ااالفػػة اجتويػػات الاػػنية الد ارسػػي طريقػػة تاتاػػد رمػػن الج ػوار والجركػػة والنشػػاط التاثيمػػيف

جيػػث تتجػػوؿ الجػػداث والاواقػػؼ الاختم ػػة إلػػن وقػػائع جيػػة اماوسػػةف يػػتـ التا يػػر رنيػػا صػػورة

نا ضة الجركة والجياة.
.16

تزويد الاتامايف التفارب الجية الفديدةف والتي تجوؿ الاامواات الفاتػة إلػن جيػاة وااارسػة

وتط يؽف والتي تر ط الادرسة الافتاع وال يئات الاختم ة تتص ح الادرسة إرداداً لمجيػاة ػؿ ىػي

الجياة ن سيا.

.17

الاسػػاىاة تػػي رػػالج اػػض الاشػػكالت السػػموكية والن سػػية اثػػؿ( :النطػػؽ واالنطػواء والخفػػؿ

وتقداف الثقة والادوانية والتوتر الن سي ) .

ويتض ػػح ا ػػف الى ػػداؼ الس ػػا قة ا ػػد تن ػػوع الى ػػداؼ الت ػػي تس ػػان اللا ػػاب التامياي ػػة إل ػػن

تجقيقيػػاف والتػػي تشػػتاؿ رمػػن ااظػػـ فوانػػب الاػػتامـ فسػػايًا واارتي ػًا وافتااري ػًا وايني ػًا وان االي ػًا ...
الار الذ يجقؽ لو شيء اػف التكااػؿ والتنػوع اػع ا اررػاة خصػائص ناػو الاػتامـ وال ػروؽ التمايذيػة

لديو.

وياكف إيفاز أىداؼ اللااب التامياية تي تجقيؽ أىداؼ الانياج الدراسيف وتيسػير التامػيـف

وفامو اشوقاً ووظي ياًف وتطوير طرائؽ التدريسف واستراتيفياتوف وتاايػؽ الا ػاىيـ والقػيـ واالتفاىػاتف
وتقريب الظواىر الط ياية واالفتاارية والجداث والا اىيـ وتناية الاالقػات االفتااريػةف ف والتػدريب

رم ػػن الاا ػػؿ الفا ػػاري التا ػػاوني ف ور ػػالج ا ػػض الاش ػػكالت الس ػػموكية والن س ػػيةف واكتش ػػاؼ ق ػػدرات

التالاي ػػذ وتنايتي ػػا وتوفييي ػػا الوفي ػػة الص ػػجيجة ف وتناي ػػة خي ػػاؿ الط ػػؿ وا دارات ػػوف وتناي ػػة اي ػػارات

االتصػػاؿ الشػ و ف وتنايػػة الػػذوؽ ال نػػي والفاػػاليف واشػػارة الجػػب والػػود ػيف أتػراد الافتاػػع الادرسػػي
فايايـ وتوتير فو اف الصداقة يف التالايذ تياا ينيـ اف فية والاامـ اف فية أخر .
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األهمية التربوية لأللعاب التعميمية :
تات ػػر اللاػػاب التاميايػػة اػػف أىػػـ النشػػطة التدريسػػية التػػي تػػوتر لماػػتامـ يئػػة ثريػػةف تفامػػو

يػتامـ ن سػػو رػػف طريػػؽ ػػذؿ الفيػػد والاشػػاركة ال االػة تػػي أنشػػطة راميػػة التامػػيـ والػػتامـف كاػػا تفامػػو
يػػتامـ اػػف خػػالؿ الخ ػرات ال ديمػػة اثػػؿ التكػػار أو القػػيـ الافػػردة أو الجػػداث التاريخيػػة التػػي اضػػن

رمييػػا الػػزاف اػػف خػػالؿ الماػػب التاثيمػػي ف وى ػي تسػػاح تجقيػػؽ أىػػداؼ تاميايػػة اتاػػددة رػػف طريػػؽ

إرادة تنظيـ الخ رة وتشكيميا والتركيز رمن التكار الاياة التي تخدـ اليدؼ التامياي.

وتػػأتي أىايػػة اسػػتخداـ اللاػػاب التاميايػػة كنشػػاط اػػؤثر وتاػػاؿ تػػي توصػػيؿ الاامواػػات إلػػن

الاػػتامـ تػػي سػػيولة ويسػػر ف تيػي تتػػيح ال ػػرص أاػػاـ التمايػػذ ليا ػػر رػػف إاكانياتػػو الفسػػاية والجركيػػة
والاقمية اػف خػالؿ راػؿ يثيػر اىتاااػوف وتفسػيد الاامواػات والجقػائؽ أاااػو يزيػد ذلػؾ اػف وضػوجيا
واػػف القػػدرة رمػػن اسػػتياا ياف والقػػدرة رمػػن اسػػترفاع وتػػذكر تمػػؾ الاامواػػات؛ لنيػػا ارت طػػت خ ػػرة

راشيا التمايذ تي إطار اج ب لن سو طريقة ايسرة ف فاذ و لو ( Lewis and Rainer , :154

 )2005ف لػػذا ُياػػد الػػدور التامياػػي الػػذ تقػػوـ ػػو اللاػػاب التاميايػػة دو اًر تاػػاالً واػػؤث اًر تػػي الااميػػة
التر وية رند استخدااو تي الاناىة الدراسية ف ويتضح ىذا الدور تياا يمي:

أو ًال :األهمية التعميمية:

 -1وسػػيمة تاالػػة لت سػػيط الاػػنية الد ارسػػيف واسػػاردة التالايػػذ رمػػن اسػػتيااب الػػدروس طريقػػة
تاالة رير تقميدية أساسيا اللااب التامياية ( جمس ف . ) 13 : 2011

 -2تيسػػير راميػػة ال ي ػػـ والػػتامـف جي ػػث ترك ػػز أنشػػطة اللاػػاب التامياي ػػة رمػػن إظيػػار الجق ػػائؽ
والا اىيـ والقيـ الاياةف وتست اد الت اصيؿ رير الضرورية .

 -3تقدـ صو اًر جية وناطقة واجسوسة واماوسة وارئيػة واسػاورة كأنيػا تجػدث أاػاـ الاتاماػيف
تي رالـ الجقيقة ( السجار ف . ) 20 : 2015

 -4تجويؿ جفرة ال صؿ إلػن ايػداف رماػي ثقػاتي ترتييػي تقػديـ الاػادة الامايػة تػي صػورة شػيقة
فذا ة يشػاىدىا التالايػذ ويسػااونيا ويت ػارموف اايػا جواسػيـ ووفػدانيـف ااػا يفاػؿ الاػادة

الاقداة اسرجياً راسخة تي رقوليـ.

 -5وسػػيمة تاال ػػة لمت ػػدريب وتناي ػػة الق ػػدرات اث ػػؿ :نقػػؿ التك ػػار طريق ػػة ص ػػجيجةف والس ػػررة ت ػػي
التا يػػر والت كيػػر الانطقػػي اايفػػا يف وفػػودة النطػػؽ وجسػػف الداء واالسػػتنتاج وا ػػداء ال ػ أر

اايفا ي الا يد وتطوير الجواس الخاس ( سموت ف . ) 65 : 2010
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ثانياً :األهمية االجتماعية:

 -1اسػ ػػاردة الاػ ػػتامـ رمػ ػػن اكتسػ ػػاب القػ ػػيـ االفتااريػ ػػة كالتاػ ػػاوف واارتػ ػػة الجقػ ػػوؽ والواف ػ ػػات
والاشػػاركة تػػي الااػػؿ الفاػػاريف وتجاػػؿ الاسػػئوليةف وذلػػؾ اػػف خػػالؿ اشػػاركتو تػػي فايػػع

اراجؿ اللااب التامياية ( تالتو ف . ) 55 : 2009

 -2تػػوتير فػػو اػػف الصػػداقة والػػود والت ػػاىـ واالجتػراـف ػػيف التالايػػذ تياػػا يػػنيـ اػػف ناجيػػة و ػػيف
التالايػػذ والاامػػـ اػػف ناجيػػة أخػػر ف أثنػػاء قيػػاـ الفايػػع الاشػػاركة تػػي تخطػػيط وتن يػػذ فايػػع

اراجؿ اللااب التامياية .

 -3اسػاردة الاػتامـ رمػن التكيػؼ االفتاػاري والتكيػؼ الادرسػيف اػا يجصػؿ رميػو الاػتامـ اػف
اتاة ونشاط وارح وت اؤؿ تيزداد انداافاً تي الافتاع الادرسي.

 -4ت س ػػح الاف ػػاؿ لكثي ػػر ا ػػف الاواق ػػؼ التامياي ػػة الت ػػي تيي ػػا يصػ ػ ح التالاي ػػذ ااارس ػػيف لماا ػػؿ
التاػػاوني ف وتاويػػدىـ رم ػػن افا يػػة الص ػػاو ات واوافيػػة اآلخ ػريف دونا ػػا خػػوؼ أو ت ػػرددف
تتخؼ لديو جدة الشاور االنطواء والنقص وااىااؿ واالتكاؿ وسائر النقائص.

 -5ينا ػػي ل ػػد الا ػػتامـ االتفاى ػػات االفتااري ػػة الاررػ ػوب تيي ػػاف الت ػػي ت ػػتـ ا ػػف خ ػػالؿ ااارس ػػة
أنشطة اللااب التامياية ( أ و ركر ف . ) 31 : 2009

ثالثاً :األهمية المغوية:

 -1اساردة الاتامـ رمن االرتقاء اف لدتو الاااية الدارفة إلن المدة ال صيجة السػااية التػي تاكنػو
اف ال يـف اف خالؿ إكسا و ا ردات وفاؿ اا رة ( يونس ف . ) 16 : 2015

 -2ااسػياـ تػػي تنايػة الايػػارات المدويػةف وزيػػادة الاافػـ المدػػو لػد الاػػتامـف تيػي اػػف فيػة تقػػدـ
الفديػد لػوف واػػف فيػة أخػر ت ػػتح تاقػاً فديػدة السػػتخداـ أل ػاظ اوفػودة تػػي اافػـ الاػتامـ تػػي
سياقات اتنورة؛ ااا يثر جصيمتو المدوية واكتساب الكثير اف النااط المدوية.

 -3تناية ايارات القراءة والنطؽ الصجيح ف وذلؾ اف خالؿ اشاركتيـ تي اللااب التامياية.

 -4إثػراء قػػدرة الاػػتامـ رمػػن التا يػػر صػػورة لدويػػة صػػجيجة راػػا داخمػػو؛ ليص ػ ح أكثػػر قػػدرة رمػػن

التأثير رمن اآلخريف وتوفيييـ اف أفؿ تم يػة اجتيافاتػو وجػؿ اشػكالتيـ ( الخطيػب ف 2008

. ) 235 :

 -5تتػػيح لماػػتامـ ترصػػة التا يػػر الش ػ و اػػف خػػالؿ اللاػػاب التاثيميػػة التػػي يشػػترؾ تػػي تأديتيػػاف
وأيضًا تتيح لو التذوؽ الد يف تيزيد اف استاتارو مدتو وادراكو لسرار الفااؿ تييا.

 -6تزويػػد الاػػتامـ جصػػيمة لدويػػة جيػػة ناايػػةف تناػػي لديػػو القػػدرة رمػػن ااارسػػة النطػػؽ الصػػجيح
واالقاء السميـ والتا ير رف الن س تي الافاالت المدوية الاتاددة( اوسن ف.)100 :2004
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رابعاً :األهمية النفسية:

 -1اساردة الاتامـ رمن تكػويف اتفاىػات إيفا يػة تفػاه الاامػـ وزاالئػو الاتاماػيف والاػواد الد ارسػية
الاقررة والادرسة ن سيا.

 -2اش ػػاركة الا ػػتامـ اايفا ي ػػة ت ػػي اللا ػػاب التامياي ػػة يجق ػػؽ ل ػػو التا يػ ػر را ػػا داخم ػػو ا ػػف أتك ػػار
واشارر وأجاسيس اتنورة؛ لف الاتامـ يجتاج إلن أف يا ػر رػف ن سػو ػأ صػورة اػف صػور

االتصاؿ ااا يااؽ الشاور تجقيؽ الذات ( الجسيني ف . ) 235 : 2014

 -3إدخػػػاؿ الاتاػ ػػةف وال يفػ ػػة لػ ػػد الاتاماػ ػػيفف والقضػ ػػاء رمػ ػػن الامػ ػػؿ والرتا ػ ػػة والػ ػػروتيف التقميػ ػػد
الاتكرر لمافتاع الادرسي .

 -4تخمػػص الاػػتامـ اػػف الك ػػت واالن اػػاالت الضػػارة والضػػدوط الن سػػية التػػي ت رضػػيا يئتػػو وتارتػػو
ن سو وذاتو وقدراتو واواى و ااا يسارد تي تناية شخصيتو( رز الديف ف .)72 : 2005

 -5تخمػص الاػػتامـ اػف الاوقػػؼ السػم ي تػػي التػدريس الصػ يف تيصػ ح إيفا يػًا؛ لشػاوره أنػػو رضػػو

تااؿ تي نقؿ وتمقي الااموااتف تت ارمو جواسو ووفدانو يفاػؿ الاػادة التاميايػة ارسػخة اؤكػدة

( السجار ف . ) 21 : 2015

خامساً :األهمية العالجية:

 -1اكتساب الاتامـ الصجة الن سية السمياةف تاف خالؿ ااارستو واشاركتو تي النشػطة التاميايػة
ف تيتدمب رمػن جػاالت االنطػواء والخفػؿ والتػرددف واختمػؼ النقػائص السػموكيةف ويكتسػب ػذلؾ
الثقة الن سف واث ات الذاتف والقدرة رمن التجكـ تي االن ااالت وازالة التوتر الن سي.

 -2تساىـ اللااب التامياية تي رالج ريػوب النطػؽ وأاػراض الكػالـ اثػؿ المفمفػة والتأتػأة والثأثػأة
والتماثـ وشرود ال كر والخطأ تي النطؽ لد الاتامايف ( الخطيب ف .)236 : 2008

 -3تاػػديؿ السػػموؾ لػػد الاتاماػػيف وتخ يػػؼ الادوانيػػة لػػدييـ اػػف خػػالؿ خ ػػض السػػموؾ الاػػدوانيف
اسػػاردتيـ رمػػن التكيػػؼ اػػع الواقػػعف اػػف خػػالؿ الخ ػرات والناػػاذج التػػي يتارضػػوف ليػػا تػػي

اللااب التامياية التي يشاركوف تي أدائياف ويما وف أدوارىا( تالتو ف .) 212 : 2013

اف خالؿ اا س ؽ يتضح الىاية التر وية لأللااب التامياية تي الاامية التامياية اػف خػالؿ

ػر وارشػػداً ف
ااسػػياـ تػػي تدييػػر الػػدور التقميػػد لكػػؿ اػػف الاامػػـ والاػػتامـ ؛ ليص ػ ح دور الاامػػـ ايسػ اً
واييأ لم يئة التامياية شػكؿ يضػاف نفػاح تن يػذ الما ػة ف وتجقيػؽ الىػداؼ الانشػودة انيػا ف ويصػ ح

دور التمايػػذ إيفا يػ ػًا اسػػاىاًا ت ػػي الااميػػة التر وي ػػة ػػالت كير ف والتجميػػؿ والاش ػػاركة تػػي اتخ ػػاذ القػ ػ ارر

روضاً رف التمقي واالستااع .
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وتيا ػػا يتام ػػؽ الىاي ػػة المدوي ػػة ف والت ػػي تتناس ػػب والد ارس ػػة الجالي ػػة تاللا ػػاب التامياي ػػة ا ػػف

الناجيػػة المدوي ػػة تس ػػاىـ تػػي تناي ػػة الاي ػػارات المدويػػةف وزي ػػادة الااف ػػـ المدػػو ل ػػد الا ػػتامـ ف وت ػػزود
الاػػتامـ جصػػيمة لدويػػة جيػػة ناايػػةف تناػػي لديػػو القػػدرة رمػػن ااارسػػة النطػػؽ الصػػجيح واالقػػاء السػػميـ

والتا ير رف الن س تي الافػاالت المدويػة الاتاػددة وأيضػًا تناػي لػد التمايػذ ايػارات القػراءة والنطػؽ

الصجيح ف وذلؾ اف خالؿ اشاركتيـ تي اللااب التامياية .
النظريات المفسرة لمعب :

تاػددت النظريػات التػػي سػات إلػن ت سػػير الماػب ف وتػػـ ت سػيره اػف خالليػػا طػرؽ اختم ػػة ف

ولق ػػد تج ػ ّػدث ك ػػؿ ا ػػف تروي ػػد و يافي ػػو وأريكس ػػوف وس ػػكنز ر ػػف ا ارج ػػؿ واايػ ػزات النا ػػو رن ػػد الط ػػؿف
وتطرقػوا أيضػاً إلػػن تجميػػؿ الماػب جسػػب نظريػػاتيـ ف وتياػػا يمػػي رػػرض ل ػػرز نظريػػات الماػػبف وىػػي
ّ

( تالت ػ ػ ػػو ف  ) 25 – 05 : 5443ف ( س ػ ػ ػػموت ف  ) 10-25 : 5404ف ( أ ػ ػ ػػو ش ػ ػ ػػا اف ف : 5404
 ) 22-29ف ( الجاػػد ف  ) 21 – 22 : 5404ف ( أ ػػو ركػػر ف  ) 00-91 : 5400ف ( جمػػس ف
 ) 50-03 : 5400ف ( السجار ف  ) 55-50 : 5402ف ( يونس ف : ) 00-05 : 5402

أوالً  :النظريات الكالسيكية :

 -1نظرية الطاقة الفائضة (الزائدة):Surplus Energy :
وقد ناد

يذه النظرية كؿ اف تردريؾ شيمر تي سنة 0123ـ 0542 -ـف وىر رت س نسػر تػي سػنة

0554ـ 0349 -ـف وتذىب ىذه النظرية إلي القػوؿ ػأف الماػب يكػوف رػادة نتيفػة وفػود طاقػة ازئػدة

لد الكائف الجػي ولػيس تػي جافػة إلييػا ف وأف الماػب ىػو تا يػر رػف تػراكـ الطاقػة ال ائضػةف تااػدؿ
الناو رند الط اؿ ِ
راؿف ولكنو ال يستن ذ كؿ اػا يتولػد لػدييـ اػف الطاقػة تيػدتايـ تػائض الطاقػة إلػي

الماب.

 - 2نظرية الغريزة ( نظرية جروس ):
ت يد ىذه النظرية ىذه أاور رريزيةف وتظير ط ياتو خػالؿ ا ارجػؿ ناػوهف وليػذا تػإف الماػب

ظػػاىرة ط يايػػة لمناػػو والتطػػور ػػال تخطػػيط و ػػال ىػػدؼ ااػػيف كاسػػتثاار وقػػت ال ػراغ أو الوقػػت الجػػر

اثالًف ؿ ويات ر فزًءا اف التكويف الااـ لإلنساف.
 - 3نظرية الترويح:Recreation :

يؤكد ( فونس اونس) رائد التر ية ال دنية الوؿ تي ألاانيػا القياػة الترويجيػة لماػب تػي كتا ػو

ألااب التدريب والترويح لمفسـ والاقػؿ ف وت تػرض ىػذه النظريػة أف الفسػـ ال شػر يجتػاج إلػي الماػب

أيضػػا
كوسػػيمة السػػتاادة جيويتػػوف تالماػػب وسػػيمة لتنشػػيط الفسػػـ اػػد سػػارات الااػػؿ الطويمػػةف وىػػو ً
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يسػػارد رمػػي اسػػتاادة الطاق ػة الاسػػتن ذة تػػي الااػػؿف وىػػو اصػػؿ اضػػاد لتػػوتر الرصػػاب واافيػػاد

الاقمي والقمؽ الن سي.

 - 4نظرية االستجمام:Relaxation :
وخالصة ىذه النظرية أف اانساف يماب كي يريح رضالتو الاتا ةف وأرصا و الارىقة التي

أضناىا التابف ذلؾ لف اانساف رنداا يستخدـ رضالتو ف وأرصا و صورة رير الصورة التي
كاف يستخدايا تييا تي أثناء الااؿف تإنو ياطي ذلؾ لاضالتو الافيدة وأرصا و الاتا ة ترصة

كي تستريح ف والفامة التي تنط ؽ رمن ىذه النظرية اف الجالة :أخذت ( شذا ) داية صديرة
ااتادة رمن الماب يا ف ونالجظ اف خالؿ ىذه الفامة أف ( شذا ) تريد أف تريح أرصا يا الارىقة

وخاصة اد ال كاء التي كانت ااتادة رميوف لذلؾ تاختارت أف تماب الماب لمترويح رف ن سيا.

 - 5نظرية الميراث (التمخيصية):Recapitulation :

وقد وضايا ج .ستاني ىوؿ تي سنة 0500ـ 0350 -ـف وىي ت يد أف الااضي ىػو ا تػاح

الما ػػبف تمق ػػد انتقػػؿ ا ػػف في ػػؿ إلػػي في ػػؿف تالماػػب واللا ػػاب ف ػػزًءا ال يتفػػ أز ا ػػف اي ػراث ك ػػؿ إنس ػػافف
تػػالافتاع أناػػا يكػػرر الش ػػكاؿ الساسػػية لماػػب التػػي اس ػػتخدايا القػػدااءف تا تيػػاج الط ػػاؿ الما ػػب
ال رمػي تسػمؽ الشػفار والتػأرفح رمػػي الرصػاف يكشػؼ رػف قايػا الجيػاة ال دائيػة لػػد
واصػرارىـ اػث ً

أسالتيـ الوليفف تالط ؿ رنداا يفاع جولو فاارات الرتاؽ ليماب اايـف إناا ياثؿ تػي رامػو نشػأة
الفاارػات الولػػن تػػي جيػػاة اانسػافف كاػػا أنػػو إذا قػ ّػدانا لػو رػػددًا اػػف الاكا ػػات تإنػو يشػػرع تػػي نػػاء
انػػزؿ أو اػػا يشػ يوف وىػػذه تاثػػؿ ارجمػػة اػػف ا ارجػػؿ التقػػدـ تػػي الجيػػاة ف وىػػذه النظريػػة كػػاف ليػػا تػػأثير
تائؽ تي تاايؽ االىتااـ دراسة سموؾ الط اؿ تي اختمؼ الراار.

 - 2النظرية اإلعدادية أو نظرية اإلعداد لمحياة المستقبمية :

ىااةف تالماب
ير (كارؿ رروس) أف الماب لمكائف الجي ىو ر ارة رف وظي ة يولوفية ّ
ال ج ًار
تااةف رمييا وأف يستااميا استااا ً
ّ
يارف الرضاء و ذلؾ يستطيع الط ؿ أف يسيطرف سيطرة ّ
تي الاستق ؿف تالماب إذف إرداد الكائف الجي كي يااؿ تي الاستق ؿ الرااؿ الفادة الا يدةف
ٍ
الـف جيث تضع لا تيا وتيدىدىا
تستادف
تالط مة تي راايا الثالثف
شكؿ ال شاور ٍّ
ّ
لتقوـ دور ّ
َ
تإف اصدر الماب ىو الدرائز أ اآلليات ال يولوفية ف والفامة التي تنط ؽ رمن
كي تناـف وىكذاف ّ
ىذه النظرية اف الجالة" :ياهلل ناايف ناايف الزـ تناايف واانوع أف تقواي اف سريرؾ"ف تينا

نالجظ أف ( شذا ) تقمّد أايا وتماب دور الـ رنداا تجاؿ ط متيا وتذريا تي سريرىا كي تناـ.
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 – 7النظرية التنفسية :
وىي نظرية ادرسة التجميؿ الن سي ال رويديةف وتركز رمن ألااب الط اؿف إذ تر أف

الماب يسارد الط ؿ رمن التخ يؼ ااا ياانيو اف القمؽ الذ
طريقة كانت.ف والماب إجد

يجاوؿ كؿ إنساف التخمص انو أية

ىذه الطرؽف وتش و ىذه النظرية إلن جد اا نظرية الطاقة الزائدة

وجسب ىذه النظريةف ىو تا ير راز رف رر ات اج طة أو اتارب ال شاوريةف وىو تا ير راز

يسارد رمن خ ض استو التوتر والقمؽ رند الط ؿف تالط ؿ الذ يكره أ اه كراىية ال شاوريةف قد

يختار داية اف الدان الني يادىا الب تي قأ رينييا أو يدتنيا تي الرضف وىو يذه الجالة ياّر

رف اشارره الدتينة واسطة الماب.

وتر الولد الذ يدار اف أختو التي تقاساو اج ة والديو يضار ليا رداء ياّر رنو دوف
قصد القسوة رمن دايتو التي يتوىـ تييا شخص أختوف لذا تالـ تستطيع أف تارؼ شيئًا رف جالة

ط ميا الن سية اف الطريقة التي ياااؿ يا دايتوف تيو يضرب دايتو أو يأارىا ادـ الكالـ أو

يقذتيا اف ال ابف وىذه كميا راوز تدؿ رمن أشياء تس ب لو القمؽف ورف طريؽ الماب يصجح

ويطورو لرر اتو (إف دايتي تناـ اتن تشاء) و و يكتشؼ جوادث الاستق ؿ ويتن أ يا
الط ؿ الواقع
ّ
(ستااق يف يا دايتي لنؾ لـ تسااي كماة اااا)ف وال شؾ أف الط ؿ يخاؼ أط اء السناف يكثر اف
اللااب التي ياثؿ تييا دور ط يب أسنافف إذ أف تكرار الاوقؼ الذ

يس ب الخوؼ اف شأنو أف

يفاؿ التمايذ يأل و والاألوؼ ال يخي نا ف والفامة التي تنط ؽ رمن ىذه النظرية اف الجالة" :
قوة".
ضاتيا إلييا طء وتفأة دأت الشد رميياف ثـ ّ
شدتيا اف شارىا وقاات وضايا تي السرير ّ
نالجظف اف خالؿ ىذه الفامةف أف "شذا"ف وجسب النظرية التن سيةف رّرت رف اشاررىا

الدتينة واسطة الدايةف تاف الااكف أنيا اختارت ىذه الداية كي تاّر رف كراىيتيا شكؿ ال
شاور لاياف تيي رّرت دوف قصد القسوة رمن دايتيا التي توىات يا أاياف لذلؾ تقاات
لتصرؼ ٍ
قاس
شدىا اف شارىا وأارتيا ف وىذا كمو ياّر رف جالة ن سية وقمؽ رند ( شذا )ف نتيفة
ّ
ّ
اف الـ اايا اثالً.

ثانياً  :النظريات الحديثة :

 – 1نظرية التحميل النفسي :
تات ػػر نظري ػػة التجمي ػػؿ الن س ػػي الما ػػب نش ػػاطًا ايسػ ػ ًار لتن ػػيس ر ػػف الطاق ػػة الاك وت ػػة ف وى ػػو يس ػػارد

الط ػػاؿ رمػػن التا يػػر ف والسػػيطرة رمػػن الاواقػػؼ الصػػا ة ف والماػػب رنػػد ىػػذه الادرسػػة تا يػػر راػػز
رف رر ات جا طة أو اخاوؼ االزاة أو اتارب ال شػاورية ف وىػو تا يػر اػف شػأنو خ ػض اسػتو

التوتر والقمؽ لد الط اؿ ف وينطمؽ الماب رند ( ترويد ) اػف وفيػة نظػر رمػـ الػن س التجميمػي اػف
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الر ط يف الماب ونشاط الط ػؿ الخيػالي أ أف السػموؾ اانسػاني يقػرره اقػدار السػرور أو اللػـ الػذ

يراتقو أ يايؿ اانساف إلن كؿ اا ي اث رمن السرور ف وي تاد اانساف رف كؿ اا يؤد إلػن اللػـ

ف ويايؿ الط ؿ إلن خمؽ رالـ اف الخياؿ ؛ لياارس تيو خ راتو ال ارثة رمن السػرور دوف خػوؼ اػف
تػػدخؿ اآلخػريف ف ويػػؤد الماػػب وظي ػػة تن سػػية تيسػػيـ تػػي تخ يػػؼ التػػوتر واالن اػػاالت النافاػػة رػػف

الافز رف تجقيؽ الااني ف ولقد وصؼ ترويد الشخصية كفياز ا ني اف ثالثة أقساـ :
القسم األول  :األيد (المبهم) . Id

وىو اوفود تي اانساف انذ لجظة الايالدف وىو يزوده الطاقة التي تجثو رمن الااؿف جسب

ترويد يشاؿ ال يد الدواتع والدرائزف وىو يااؿ رمن أساس ا دأ الاتاة واللـف ييدؼ إلن تجقيؽ
الاتاة واال تااد رف اللـ صورة تورية ف و دوف االكتراث لقيود الواقع والجدود الخمقية االفتااريةف

وجسب رأيو ىنالؾ رريزتاف أساسيتاف تااالف طريقة ال شاورية توفياف سموؾ اانساف تدرن

الولن أيدوس (نس ة الو الجب) ف وىو الداتع لم ناء والجب والجياةف وتدرن الثانية تاناتوس (نس ة
إلن إلو الاوت) وىو الداتع لمداار والانؼ والاوت.
القسم الثاني  :اإليجو (األنا)

وىو القسـ الثاني اف الشخصيةف والذ

قر ة نياية السنة الولن اف جياة اانسافف
يناو ا

والذ يااؿ رمن أساس ا دأ الواقعف وأىـ وظائ و ىي الاساردة رمن تأقمـ التمايذ اع الواقعف جيث

ال يشار الط ؿ
ي دأ النا الااؿ رنداا ال تش ع ال يئة الخارفية الجافيات النا اة رف اليدف تاث ً

الصدير الاطش لكف أاو تطمب انو الص ر إلن جيف وصولياا ال يت ف يذا يتامـ النا السيطرة

رمن الدواتعف تإننا نؤفمياف نوق يا أو نالئايا لمواقع الاق وؿف ليذا يقاؿ رف النا أنو يااؿ رمن

الفياد (السائس)ف وىنا يوتر
أساس أساس ا دأ الواقع ف ويش و ( ترويد ) اليد جصاف والنا
ّ
ال
جؽ قرار اتفاه الاسيرف اساردة النا يفد التمايذ س ً
الجصاف الطاقة لمجركةف يناا يترؾ ال ارس ّ
ديمة اش اع الدواتع والدرائز التي تدتع تصرتاتو.
القسم الثالث  :السوبر ايجو (األنا األعمى) SUPEREGO
وىو الفياز الثالث تي الشخصيةف والذ

يقوـ دور الاراقبف النا الرمن يااؿ رمن أساس ا دأ

القيـ وياثؿ فياز الااايير الاق وؿ والارتوض تي الافتاع فوالتي تتناقض أجيانا اع إش اع الدرائز

النا اة رف اليدف وتي ىذه الجاالت تخضع النا لجافيات الية أجيانا ف ولاتكم ات السو ر-إيفو

أجيانًا أخر ف وتي اض الجياف ينفح النا تي الوصوؿ إلن ج ّؿ ااتدؿ يوقؼ ينيااف و التالي
يار و النا (االيفو) اا يف
ياكف القوؿ أف سموكنا الظاىر ىو ر ارة رف ثارة الصراع الذ
ّ
دواتع اليد واتطم ات السو ر إيفو.
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اايناً رّرت رف رر تيا
والفامة التي تنط ؽ رمن ىذه النظرية اف الجالة" :لو أرادت شيئاً ّ
ال كاء وااشارة ااص ع رف الدرض التي تريده" ف وىي تنط ؽ رمن (ااية) ؛ لف ( شذا) رامت

جسب دواتايا وررائزىاف تكاف ىدتيا تجقيؽ ُارادىا صورة تورية وط ااً الاااؿ الاسارد ىو ال كاء.
 – 2النظرية المعرفية :

اى ػػتـ ( يافي ػػو ) االجظ ػػة س ػػموؾ الما ػػب رن ػػد الط ػػاؿ ت ػػي الا ارج ػػؿ الااري ػػة الاختم ػػة ف ووصػ ػؼ
الت ارػػؿ الػػذ يػػتـ أثنػػاء الماػػب ػػيف الط ػػؿ و يئتػػو ف وقػػرر أف ىػػذا الت ارػػؿ رااػػؿ ايػػـ وفػػوىر تػػي
راميػػات الناػػو الاقمػػي ف ولاػػا كانػػت نظ ػرة ( يافيػػو ) رمػػن أنػػو أجػػد افػػاالت الناػػو الاقمػػي ف تػػإف
نظريتػػو تػػي الماػػب ارت طػػة تصػػوره رػػف ناػػو الػػذكاء ف وليػػذا أشػػار إلػػن الااميتػػيف الساسػػيتيف تػػي
راميػػات الناػػو ف وىاػػا التاثيػػؿ والتاػػديؿ ف تالماػػب رنػػد ( يافيػػو ) ىػػو طريقػػة أخػػذ الاػػالـ الخػػارفي

ال لد الط ؿ .
وااارستو ليناسب السكياا (  )Schemaالتنظياية الاوفودة تا ً

ولقد أدرؾ يافيو القياة االفتاارية لماػب رنػداا الجػظ أف الط ػاؿ يتاماػوف قوارػد السػموؾ
قوارػد اللاػاب ف وقوانينيػا دوف االىتاػاـ أصػػميا

ف والتاااػؿ االفتاػاري اػف خػالؿ التػزاايـ الا ػو
أو اصدرىا .

وتي تطور الماب جدد ( يافيو ) ثالثة اراجؿ اختم ة ( اوسن ف : ) 045 : 5440

 .0الماب التػدري ي ف وي ػدأ اػف الاػيالد جتػن سػف السػنتيف تقري ػًا ف وىػو اػف أنػواع الماػب التػي تايػز

ارجمػػة الناػػو الجسػػي والجركػػي رنػػد الط ػػاؿ ف ورال ػاً اػػا يكػػوف لاػػب الط ػػؿ تػػي ىػػذه الارجمػػة

ارت طاً فساو أو الاجيطيف و .

 .5الماػػب الراػػز ف إنيػػا ارجمػػة الماػػب التاثيمػػي أو التخيمػػي ف وتاتػػد ىػػذه الارجمػػة اػػف سػػف الثانيػػة
جت ػػن س ػػف الس ػػا اة تقري ػ ػًا ف وت ػػي ى ػػذه الارجم ػػة يج ػػاوؿ الط ػػؿ أف يخض ػػع الواق ػػع جي ػػث يالئ ػػـ
اىتاااات ػػو وجافات ػػو الخاص ػػة ف كا ػػا يس ػػتخدـ الكما ػػات ليرا ػػز إل ػػن تص ػػوراتو وأتك ػػاره واشػ ػػارره

الداخمية .

 .9الماػػب الاػػنظـ  :وىػػي ارجمػػة الماػػب الػػذ تجكاػػو الق ػوانيف الات ػػؽ رمييػػا ف والػػذ ياثػػؿ سػػموؾ
الماب رند الط اؿ والك ار ف جيث تاثػؿ ىػذه الارجمػة ارجمػة الااػالت الاقميػة رنػد ( يافيػو )
ف ويتفو تي ىذه الارجمة نجو الواقع جيػث تاػدؿ راػوزه التمايذيػة ف وااتقداتػو خػالؿ التاػاوف اػع

اآلخريف جتن تالئـ ىذا الواقع .
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 -3النظرية النفسية االجتماعية :
ياتاد ( اريكسوف ) تي نظريتو رمن نظرية ترويد ولكنو يمقي الضوء رمن الناو االفتااري

رند الط ؿ جيث يقسـ اراجؿ الناو إلن ثااني اراجؿ انذ الوالدة وجتن الاوت ف وأوؿ ثالث
اراجؿ :

أ  -اإلحساس بالثقة األساسية مقابل عدم الثقة األساسية ف جيث تدرس الـ تي ن س الط ؿ
تي ىذه الارجمة الثقة الساسية ف وذلؾ س ب اا توتره اف جافياتوف تالـ ىي الانصر الايدئ

لشاور الط ؿ خي ة الاؿ ؛ لنو يافز رف القياـ قضاء اجتيافاتو ن سوف تتقوـ الـ جؿ
ىذه الاشكمة وتيسيرىاف وىذا دوره يؤد

إلن شاور الط ؿ الرضن ف واالطائناف ويتجرر اف

الضدط الن سي.

ويزداد ىذا الشاور الثقة واالطائناف ؛ ااا يزيؿ التشكؾ الذ

كاف اسيط ًار رمن الط ؿ

ليجؿ اجمّو شاور واضح اميء الثقة واالطائنافف أاا إذا ُج ِرـ الط ؿ اف جناف أاو تي ىذه
الارجمة ولـ َّ
يتمؽ التدريب الساسي ؛ تإف شاوره التشكؾ وردـ الثقة ديره ون سو يزداد ويناو

جدة التوتر الن ساني وقد يص ح الط ؿ اندمقًا رمن ن سو وال يثؽ أجد كي ي وح
؛ ااا يزيد اف ّ
لو اا يساوره اف شؾ وقمؽ ف وتص ح نظرتو لمجياة اميئة التشاؤـ والقمؽ والاداء.

تصرتاتيا
تشفع الـ واسطة
ب  -اإلحساس باالستقالل مقابل الشعور بالخجل والشكّ ،
ّ
السمياة ط ميا رمن االستقالؿ التدريفي واسطة تشفيايا الدائـ لو رمن القياـ اض الرااؿ
يقو رند الط ؿ الشاور تي الثقة الن سف
نفاح ؛ لف ىذا النفاح تي تن يذ ىذه الرااؿ ّ
الذ ررست ذوره تي الارجمة الولن.

وياكف الط ؿ تي ىذه الارجمة اف السيطرة رمن أنواع اختم ة اف النشاطاتف اثؿ زيادة

قدرتو رمن الكالـ واالنتقاؿ والاشي اف اكاف إلن خر ف واكتشاؼ اض نواجي ىذا الاجيط

إف فايع ىذه الاور تزيد اف ثقة الط ؿ ن سو فولكنو يصطدـ تي ىذه
الذ يايش تيوف ّ
الارجمة اتطم ات الافتاع لوؿ ارةف جيث يكتشؼ الط ؿ أنو ال يتاكف اف أف ياتمؾ كؿ
شيء أو أف يسيطر رمن كؿ شيءف وىنا يترتب رمن الـ أف تسارد ط ميا رمن القياـ اض

تقيده اتطم ات الافتاع
الرااؿ ا ردهف ااتاداً رمن ن سو اف فية واظيار ضرورة ّ
والاجاتظة رمن نظاو ونواى و اف الفية الخر ف أاا إذا قي الط ؿ اتامقًا أاو ااتادًا رمييا
تي تن يذ رر اتو واتطم اتو تي ىذه الارجمة ؛ تإف ناوه ال يكوف ناضفًا ف و التالي ال يكوف

اؤىالً لالنتقاؿ إلن الارجمة التالية.
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ج  -اإلحساس بالمبادرة مقابل اإلحساس بالذنب  :تركز ال جث جتن ىذه الارجمة رمن دور
وتصرتوف أاا تي
الـ تي تر ية الط ؿ ف وتأثير رالقتيا وسموكيا تي تكويف شخصيتو وسموكو
ّ
ىذه الارجمة تإف ال جث يدور جوؿ رالقة الط ؿ الوالديف – تيذه ال ترة تارؼ اسـ الارجمة
القضي ية وىي اف سف  6-3سنوات ( جسب ترويد) أو رقدة ( اوفي وس ) رند الط ؿ الذكر

أاوف أاا ال نت تتتامّؽ أ يياف
ورقدة ( ألكت ار )رند النثنف تالط ؿ تي ىذه الارجمة يتامّؽ كثي ًار ّ
سي وشاور اتضارب رند الط ؿف وىذا يؤد التالي إلن
إف وضاًا كيذا يؤد إلن توتٍّر ن ٍّ
ّ
الشاور الذنب والن صرارات ن سية جادة.

وتي ىذه الارجمة تولّد رند الط ؿ شاو اًر ازدوفاً اف الجب والكراىيةف وىذا الشاور

الازدوج يطدن رمن كؿ تصرتات الط ؿ ويارقؿ سيرىا تي كثير اف الجياف؛ لذا يتجتّـ رمن
الوالديف ذؿ كؿ اا تي وساياا اف أفؿ تجرير الط ؿ والط مة اف رقدتَي ( أودي وس وألكت ار )
ورميياا اساردة الط ؿ رمن تقّ ؿ وفود الوالديف وارت ارىاا رنص ًار اساردًا لياا وال رنن لو
ً
وضع يمزاو تن يذ أواار الوالديفف واف
ثـ أنو يترتب رمن الوالديف وضع الط ؿ تي
ٍ
رنيااف ّ

يشفاا الط ؿ رمن أخذ زااـ الا ادرة والقياـ ادد اف
فية أخر يترتب رمن الوالديف أف ّ
الرااؿ ااتادًا رمن ن سو واستاينًا قميؿ اف التوفيو واارشاد اف ق مياا.

والفامة التي تنط ؽ رمن ىذه النظرية اف الجالة:

" ( شذا ) ط مة خفولة" الارجمة الثانية ف وىي ااجساس االستقالؿ اقا ؿ الشاور الخفؿ
والشؾ ف تي دو أف ( "شذا ) لـ َّ
تتمؽ التدريب الساسي اف خالؿ الارجمة الولن تي جياتيا

الخص إذا ُج ِرات اف جناف أايا ؛ ااا أد
ّ
اييأة لمارجمة الثالثة؛ لف تصرتاتيا ال تاكس تصرتات ط مة تي
و ن سياف لذلؾ لـ تكف ّ
إلن شاورىا التشكؾ وردـ الثقة ديرىا

سف الخااسة اف رارىا ؿ أق ّؿ ااف ذلؾ.
 كانت ( شذا ) تنظر لمجاضنة أثناء قوليا ىذا لمدايةف ورنداا الجظت أف الجاضنة تنظر
إلييا تركت الداية تي اكانيا وا تادت رنيا .

ىذه الفامة تنط ؽ رمن الارجمة الثالثة اف النظريةف ت اا أف ( "شذا ) تي ىذه الارجمة

تتمؽ الدرـ الكاتيف
اف رارىا لدييا شاور ازدوج اف الجب والكراىية (رقدة اودي وس)ف ولـ ّ
جسب ارتقاد ف لتجريرىا اف ىذه الاقدةف تيي التالي توافدت تي يئة رير داراةف ووفود

لتصرتيا رمن ىذا النجو اع الداية.
الجاضنة تي اوقع الاراقب ليا أشارىا الذنبف نتيفة
ّ
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ويتضػح اػف خػػالؿ تمػؾ النظريػػات الا سػرة لماػػب تػي أف الماػب ىػػو تا يػر رػػف تػراكـ الطاقػػة

اتفاىػػا رريزًيػػا نجػػو النشػػاط تػػي تت ػرات رديػػدة اػػف
ال ائضػػة لػػد الط ػػاؿ ف وأف لػػد اانسػػاف
ً
الجيػػاةف تالط ػػؿ يقػػوـ الماػػب تػػي تت ػرات اتاػػددة اػػف را ػره ف وأف الفسػػـ ال شػػر يجتػػاج إلػػي
الماػػب كوسػػيمة السػػتاادة جيويت ػوف تالماػػب وسػػيمة لتنشػػيط الفسػػـ اػػد سػػارات الااػػؿ الطويمػػة ف

واللااب فزًءا ال يتف أز اف ايراث كؿ إنساف ف تا تياج الط اؿ الماب يكشؼ رف قايػا الجيػاة
ال دائيػة لػػد أسػػالتيـ الولػػيفف وتتكااػػؿ تمػػؾ النظريػات تػػي تجقيػػؽ ت سػػير شػػااؿ لماػػب ف الػػذ
ىو ايؿ ط ياي ف وتمقائي ف وتطر لد الط ػاؿ ف وال ػرؽ ىنػا يتضػح اػا ػيف اللاػاب والماػب
تي أف اللااب وخاصة التامياية ر ارة رػف أنشػطة اخططػة ذات ىػدؼ واضػح ف يػتـ صػيارة
قوارد وقوانيف اللااب طريقة تضاف تن يذىا يسر ف وتاود ال ائدة الارفوة انيا .

تصنيفات وأنواع األلعاب :

يزخػػر ايػػداف التر يػػة الاديػػد اػػف أنػ ػواع وتصػػني ات اللاػػاب ف وذلػػؾ جسػػب وفيػػة نظ ػػر

اصػػن ييا ف وتيا ػػا يمػػي ر ػػرض ا ػػض التصػػني ات وأنػ ػواع اللاػػاب الاختم ػػة ( الخطي ػػب ف : 5445

 ) 505ف ( سػػموت ف  ) 10 : 5404ف ( أ ػػو شػػا اف ف  ) 20 : 5404ف ( جمػػس ف 05 : 5400
) ف ( تالتػ ػػو ف  ) 5409 : 5409ف ( الجسػ ػػيني ف  ) 223 : 5400ف ( السػ ػػجار ف ) 52 : 5402
ف ( يونس ف : ) 01 : 5402

أوالً  :من حيث عدد المشاركين :

 .1الماب االن راد  :ويكوف ىذا النوع اف الماب خالؿ السنوات الثالث الولن اف رار الط ؿ .
 .2الماب الفااري  :وىو اا اد السنوات الولن اف رار الط ؿ .
ثانياً  :من حيث التنظيم :

 .1الماب الجر التمقائي رير الانظـ ( تي سنوات اا ق ؿ الادرسة ) .
 .2الماب ش و الانظـ ( تي سنوات الادرسة اال تدائية ) .

 .3الماب الانظـ تط يؽ قوانيف الماب ( تي الارجمة االردادية واا ادىا ) .
ثالثاً  :من حيث طبيعة المعب :

 .1الماب النشط .

 .2الماب الياد ء .

 .3الماب الذ يسارد رمن تنسيؽ الجركات وناو الاضالت .
 .4الماب الذ تدمب رميو الص ة الاقمية .

رابعاً  :من حيث الجانب اإلنساني المستخدم :
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 .1رقمية ف ويستخدـ تييا الاقؿ وليس الاضالت .

 .2رضمية  /جركية ف وتستخدـ تييا رضالت الفسـ ف لموصوؿ إلن الجركة الاناس ة .
خامساً  :من حيث المكان المناسب لها :

 .1خارفية تي اليواء الطمؽ ف اثؿ تناء الادرسة ف اماب الادرسة .

 .2داخمية تي اكاف ادمؽ ف اثؿ ررتة ال صؿ الدراسي ف أو الاكت ة أو ررتة الاصادر .
سادساً  :من حيث المواد المستخدمة :

 .1ال اواد أو اواد قميمة .
 .2اواد ورقية وريرىا .
 .3اواد وأفيزة .

سابعاً  :من حيث توقيت عرضها :

 .1اتتتاجية ف أ ياكف أف ي تتح الدرس يا اف خالؿ لا ة تاييد لمدرس التامياي .
 .2انشطة ف ر ارة رف ألااب تشد انت اه التمايذ ف وتفامو نشيطاً طواؿ الوقت .

 .3ارافاة ف والتي تستخدـ تي ارافاة اض الدروس ؛ كػي ت قػن رالقػة تػي ذىػف التمايػذ تتػرة اػف
الزاف أطوؿ .

ثامناً  :من حيث طبيعتها :

 .1تناتسية  :ىي لا ة تاتاد رمن ا دأ التناتس يف التمايذ واآلخريف ؛ لتجقيػؽ ىػدؼ اػا ف وتتطمػب

قػػد اًر رالي ػاً اػػف النشػػاط الػػذىني أو الاضػػمي أو كميياػػا ف وتتسػػـ الجاتزيػػة الااليػػة ف جيػػث يػػتامـ

التمايذ اف خالؿ الااارسة ال اف خالؿ التوفيو الا اشر ف لذا تيي أداة فيدة تػي تأصػيؿ القياػة
السموكية ف والىداؼ التر وية ف والتي انيػا  :جػؿ الاشػكالت وايػارة االتصػاؿ ف واتخػاذ القػرار ف

وتتطمب اشاركة التمايذ الشخصية تي الما ة ف وىي إاا أف تكوف تي صورة ترديػة ( تنػاتس ػيف
أتراد ) أو فاارية ( تناتس يف افاورات ) .

 .2تا ػػاريف  :ى ػػي ن ػػوع ا ػػف اللا ػػاب تس ػػتخدـ ايض ػػاح ا ي ػػوـ اج ػػدد يرر ػػب الاق ػػدـ ت ػػي توص ػػيمو
لماشاركيف ف وىػي ال تاتاػد رمػن قػدرة التمايػذ رمػن جػؿ الاشػكالت ف ولكػف رمػن اػد اسػتياا و
لما يوـ الاطروح ف ورمن قدرتو رمن إسقاط اا تاماو رمن الواقع .

 .3اسػائؿ رقميػة  :ىػي اسػائؿ تتطمػػب اػف التمايػذ نشػاطًا ذىنيػًا لجميػػا ف وتسػتثير قػدرة التمايػذ رمػػن
تجميػػؿ وجػػؿ الاشػػكمة ف وأرمػػب أنػواع التاػػاريف اػػف النػػوع الػػورقي ف إال إف اضػػيا يسػػتمزـ اػػض

الاواد لارضيا ف وىو اناسب تي اللااب االتتتاجية والانشطة .
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 .4الاجاكػػاة  :تػػي أرمػػب الجيػػاف يصػػاب وضػػع التمايػػذ تػػي اوقػػؼ جقيقػػي اػػف أفػػؿ تدري ػػو ؛ لف
الخطػػأ تػػي الداء قػػد يكػػوف اكم ػاً وخطي ػ اًر ؛ لػػذا يػػتـ وضػػع التمايػػذ تػػي اوقػػؼ أش ػ و اػػا يكػػوف
الاوقؼ الجقيؽ ف جيث لو أخطػأ التمايػذ تمػف يترتػب رمػن ذلػؾ أ ضػرر ف واػف أشػير ألاػاب

الاجاكاة  :ألااب الجرب ف وقيادة السيارة ف وقيادة الطائرة .

 .5تاثيػػؿ الدوار  :ويػػتـ ىنػػا وضػػع التمايػػذ تػػي اوقػػؼ اتت ارضػػي تاثيمػػي ؛ لاارتػػة اػػا ىػػو تصػػرؼ

التمايذ خالؿ ذلؾ الاوقؼ ف اثالً كيؼ يتاااؿ التمايػذ أاػاـ شػخص راضػب ف وأجيانػاً يػتـ إييػاـ
التمايذ أف الاوقؼ جقيقي دوف أف يامـ أنو تاثيؿ اػف أفػؿ الجصػوؿ رمػن اسػتفا ات واقايػة ف
ور وية أكثر اا ياكف .

 .6دراسة الجالة  :يػتـ ىنػا رػرض اشػكالت واقايػة اػف واقػع يئػة راػؿ التمايػذ ف ويطمػب انػو واػف
افاورتػػو تجميػػؿ الاشػػكمة ف وتقػػديـ جمػػوؿ ليػػا ف ويػػتـ اػػد ذلػػؾ الاقارنػػة ػػيف الجمػػوؿ الاقترجػػة ف

ال تي الواقع ف دراسة الجاالت طريقة تاالة تي التدريب ف وتتطمػب ايػارة تػي اختيػا ارت
واا تـ تا ً

وتصايـ الجالة .

ثامناً  :من حيث توقيتها :

 .1ىػػي الما ػػة التػػي تماػػب تػػي دايػػة ال رنػػااة ( تسػػخيف ) ف وتيػػدؼ إلػػن كسػػر الج ػوافز الن سػػية ف
وازالة الرى ة والخفؿ اف ن وس التراد ف وتشفيايـ رمػن الاشػاركة ف كاػا ياكػف أف تسػتخدـ تػي
تاريػػؼ الاشػػاركيف اضػػيـ ػ اض ف لػػذا ىػػي اناس ػ ة لمافػػاايع فديػػدة التكػػويف ف جػػيف تكػػوف
الاارتة يف أترادىا اجػدودة ف واللاػاب االتتتاجيػة تتاتػع كونيػا سػيمة وريػر ااقػدة ف وال تجاػؿ

أ صػػورة اػػف صػػور التجػػد لم ػػرد ؛ لتفنػػب إج ػراج الاشػػارؾ تػػي دايػػة ال رنػػااة ف كاػػا أنيػػا ال
ال تدال ًا اا تستدرؽ اا يف (  ) 15 – 5دقيقة .
تستدرؽ وقتًا طوي ً

 .2انشػطة  :سػ ب طػػوؿ أو صػاو ة ال رنػػااة ف يشػػار التػراد أجيانػًا الامػؿ واارىػاؽ ف وىنػػا يػػأتي

دور اللااب الانشطة تي تفديد النشػاط ف وا ازلػة الامػؿ تػي ن ػوس التػراد ف وفػذب انت ػاىيـ اػرة

أخػر ف تاللاػاب الانشػطة تشػػا و إلػن جػد اػا اللاػػاب االتتتاجيػة ف وت تػرض أف التػراد يارتػػوف
اضػػيـ الػ اض ف وتػػي الاػػادة ال يخطػػط لأللاػػاب الانشػػطة ف ولكػػف تقػػدـ كماػػا اقتضػػت الجافػػة

لذلؾ ف ورال اً اا ت ضؿ اللااب التي تتضاف نشاطاً رضمياَ أكثر اف النشاط الاقمي .

 .3ارافاػة  :ألاػاب الارافاػػة اناسػ ة لمقيػاـ ارافاػػة اػا تػـ تقدياػػو خػالؿ رنػااة اػػا ف سػواء الاػػادة
الاامي ػػة أو الا ػػاىيـ التر وي ػػة ف وذل ػػؾ لمتأك ػػد ا ػػف أف التػ ػراد ق ػػد اس ػػتور وا الا ػػاىيـ الساس ػػية ف
ولمتأكيػػد رمػػن اػػض الا ػػاىيـ الاياػػة ؛ لػػذا تيػػي تػػأتي تػػي نيايػػة ( ال رنػػااة ) ف كالاجاض ػرة أو

الدورة ف وتأتي رمن شكؿ تااريف وألااب خ ي ة ال تستدرؽ أكثر اف (  ) 15دقيقة رال اً .
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وخالص ػػة الق ػػوؿ ياك ػػف اس ػػتخداـ اللا ػػاب ت ػػي أ وق ػػت ا ػػا داا ػػت اناسػ ػ ة ف وياتا ػػد توقي ػػت

طرجيػػا رمػػن تقػػدير الاقػػدـ ف وي ضػػؿ أف تماػػب ألاػػاب االتتتاجيػػة تػػي دايػػة ال ػرااة التاميايػػة ف أو
ال لكس ػػر الجػ ػوافز الن س ػػية ف واذا ػػة الفمي ػػد ف وا ازل ػػة الرى ػػة
الجص ػػة الد ارس ػػية ؛ لني ػػا تس ػػتخدـ أصػ ػ ً
والخفػؿ تػػي ن ػػوس الاشػػاركيف ف وتشػػفيايـ رمػػن الاشػػاركة ف وياكػػف أف تسػػتخدـ الما ػػة اػػد أف يػػتـ

التأص ػػيؿ النظ ػػر لما ي ػػوـ الاػ ػراد إيص ػػالو لماش ػػاركيف ف ويف ػػب رم ػػن الاق ػػدـ تق ػػدير ا ػػد ص ػػاو ة
الا يوـ الاقدـ النسػ ة لماسػتو الاقمػي لماشػاركيف ف واػف ثػـ تجديػد اػا إذا كػاف اػف الاناسػب تقػديـ

الما ة ق ؿ أو اد التأصيؿ النظر لما يوـ .
يناا اللااب الانشطة اف اسػايا تسػتخدـ رنػد الشػاور ػأف التػراد قػد ػدأ رمػييـ التاػب أو

الااػػؿ ف وال ػػد اػػف تنشػػيطيـ ذىني ػًا ورقمي ػًا ف ورمػػن الاامػػـ أف يختػػار اللاػػاب الاناس ػ ة وتػػي ذىنػػو

التصػػني ات والن ػواع السػػا قة جتػػن يجقػػؽ الىػػداؼ الارفػػوة اػػف اللاػػاب الاسػػتخداة داخػػؿ وخػػارج
الجفرة الدراسية .

مراحل المعب عند األطفال :

 -1مرحمة تحريك األطراف و المعب العشوائي :
تجػػدث تػػي السػػنة الولػػي لمط ػػؿ ف وتييػػا يسػػتخدـ الط ػػؿ أط ارتػػة و جواسػػو كوسػػائؿ لاػػب ف
ويكوف شكؿ ترد ف ويتصػؼ الماػب تػي ىػذه الارجمػة الا ويػة و الجريػة واناػداـ القوارػد والضػوا ط
ف ويتطػػور تػػدريفيا اػػع ناػػوه جتػػن يصػػؿ إلػػن أف يػػتاكف اػػف الماػػب الػػدان و الشػػياء التػػي تفػػذب

انت اىػػو ثػػـ الماػػب تػػي نياي ػػة ىػػذه الارجمػػة ػػالوقوؼ والت ػػدجرج والج ػػو والزجػػؼ وراء دايػػة واص ػػدار
الصوات وىكذا ( ...الخطيب ف . ) 595 : 5445

 -2مرحمة االنتقال أو التنقل :

تجدث تي السنة الثانية لمط ؿ ف واىـ ساة تي ىذه الارجمة قدرة الط ؿ رمن االنتقاؿ و التنقؿ

و التالي دء راميات االستكشاؼ لألشياء جولو  .وتتسـ ىذه ال ترة ساات رديدة أىايا ( سموت

ف :) 20 : 5404

 .1يتفو الماب نجو اليدتية .

 .2يص ح الماب أكثر تنظياا س ب دء السيطرة رمن أطراتو ولكف ليس شكؿ كااؿ .
 .3يص ح الماب أكثر تنورا .

 .4اتم ا لكؿ اا يماب و س ب ردـ اكتااؿ التناسؽ و االتساؽ يف جركات رضالت يديو و
أصا او و فساو .
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 .5ترديا الماب .

وتي نياية السنة الثانية لمط ؿ تانو ي دأ تجسس الداي ف وير ت رمييا و يزيد اىتاااو الدان

التي تتخذ شكؿ اانساف و الجيواف ف ويماب الكرة و يضر يا ويفر وراءىا وىكذا . ...

 -3مرحمة التكوين(المعب أداة تشكيل و تكوين ) :

تجػػدث تػػي السػػنة الثالثػػة لمط ػػؿ ف وتػػي ىػػذه الارجمػػة يكػػوف الط ػػؿ قػػاد ار رمػػن الكػػالـ والػػذ

يكوف لو الدور الياـ تي الااب الط اؿ ف وكذلؾ يكوف قد تامـ ال روؽ الفنسية ػيف الط ػاؿ ف وىػذا
يؤثر رمن نوع اللااب التي يماب يا ( أ و شا اف ف .) 05 : 5404

تتسـ لاب الط اؿ تي ىذه الارجمة اا يمي :

 .1يتخذ الط ؿ ادا رازيا وذلؾ الف الط ؿ يكوف دا يتامـ إتقاف الكالـ .
 .2تص ح اللااب وظي ية ف وتي افاميا جركية .

 .3ياارس الط اؿ الااب ال ناء أو التراكيب تاثال يستخدـ الاكا ات الخش ية تػي نػاء الفسػور
و الشػػكاؿ ال سػػيطة تقميػػدا لاػػا يشػػاىده تػػي ال يئػػة الاجيطػػة وكػػذلؾ الماػػب ػػالطيف و الراػػؿ

والجصا

 .4تختمؼ الااب الط ؿ تي ىذه الارجمة اختالؼ فنس الط ؿ و يئتو .

 .5ي ػػدأ الما ػػب ااي ػ ػيااي ل ػػد الطػ ػ ػ ػ ؿ وذل ػػؾ نتيف ػػة تقمي ػػده لمك ػ ػ ػار ت ػػي أنا ػػاط س ػػموكيـ الت ػػي
يشاىدىا .

 .6ي ػػدأ الماػػب التاثيمػػي لػػد الط ػػؿ جيػػث ياااػػؿ الط ػػؿ لا تػػو وكأنيػػا شػػي جػػي يػػتكمـ اايػػا
ويخاط يا ويضر يا ...الخ .

 .7الزاؿ الط ؿ ترديا تي لا ة .

 -4مرحمة التجمع األولي :

تجدث تي السػنة ال ار اػة لمط ػؿ ف وتسػان ىػذه الارجمػة أيضػا ارجمػة الماػب وفػود اآلخػريف

ولػػيس اشػػاركتيـ ف ويات ػػر ىػػذا النػػوع اػػف الماػػب تطػػو ار إذا اػػا قػػورف الماػػب تػػي الا ارجػػؿ السػػا قة ف

لنو داية الماب االفتااري .

أهم مميزات هذه المرحمة السمات التالية ( جمس ف :) 99 : 5400
 .1ي دأ الط ؿ الماػب االفتاػاري ويتاثػؿ ذلػؾ تػي أف الط ػؿ ي ػدأ تقػديـ دايتػو و أشػياءه لمط ػؿ
الخػػر ف تي ػػدأ كرياػػا ف ػػدا ف ولكنػػو ال يتخم ػػي رػػف أش ػػيائو نيائيػػا و إنا ػػا يشػػترط اس ػػتاادتيا

رنداا يررب ذلؾ .
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 .2يماب الط ؿ لا ا اتوازيػا ف جيػث ال يجػب الماػب ايػدا رػف اآلخػريف و ػن س الوقػت ال يجػب
الماب اع اآلخريف ( تيو يماب وفودىـ وليس اايـ ).

وتي تقدـ نضة الط ؿ تي نياية ىذه الارجمة تاف لا و يتسـ اا يمي :
 .1يايؿ الط ؿ إلن الماب اع اآلخريف شكؿ اجدد فدا .

 .2ي دأ اض ألواف الماب اع افاورة اجددة اف أ ناء الفيراف وردد اجدد اثنيف أو ثالثة .
 .3يايؿ الط ؿ إلن تاثيؿ الدوار و الماب ااييااي وخاصة أااـ اآلخريف .

 -5مرحمة التجمع الثانية :

تجػػدث تػػي السػػنة الخااسػػة لمط ػػؿ ف واىػػـ السػػاات تػػي ىػػذه الارجمػػة اػػا يمػػي ( تالتػػو ف : 5443
: ) 02

 .1يايؿ الماب نجو الواقاية فو الشياء الادركة الجواس .

 .2يقؿ لد الط ؿ تدريفيا الماب التخمي و التظاىر تي تقميد الشياء الوىاية .

 .3ي دأ الايؿ للواف الماب االفتاػاري و الفاػاري شػكؿ تػدريفي ف تيزيػد اقت ار ػو اػف الط ػاؿ
اآلخريف .

 .4يزيػػد اىتاػػاـ الط ػػؿ اللاػػاب ذات القوارػػد والقػوانيف التػػي تػػنظـ رالقػػة أتػراد الافاورػػة أثنػػاء
الماب .

 -6مرحمة التجمع الثالثة أو مرحمة المعب التعاوني ( 8 -5سنوات):
تتطػا ؽ ىػذه الارجمػة اػع الارجمػة اال تدائيػة الػػدنيا تقري ػا  .وأىػـ سػاات ىػذه الارجمػة تػي الماػػب

اا يمي ( الجسيني ف :) 225 : 5400

 .1يساي الماب تي ىذه الارجمة الماب التااوني ف ويات ر ىذا الناط اف الماػب أكثػر صػاو ة
وتاقيػػد ااػػا س ػ قو اػػف أناػػاط تيػػو يتطمػػب ط ارئػػؽ و أسػػاليب كثي ػرة و اتنورػػة وكػػذلؾ ايػػاـ
وايارات أكثر رددا وتاقيػدا ف وكػذلؾ يتطمػب االلتػزاـ القوارػد و القػوانيف لما ػة ويكػوف أكثػر

جدة وتناتس يف الافاورات.

 .2يشػػترط تػػي الماػػب التاػػاوني اشػػتراؾ الط ػػاؿ اػػع الفاارػػة و التنػػاتس و التػػالي تػػاف الط ػػاؿ
تػػي ىػػذا الماػػب يتاماػوا ااػػاني التاػػاوف ف والخطػػأ و الصػواب فوالجقػػوؽ والواف ػػات ويكتسػػب

االتفاىات االفتاارية االيفا ية نجو اآلخريف .

 .3تشػػكؿ اللاػػاب التركي يػػة اػػف أى ػػـ الاػػاب الط ػػاؿ تػػي ىػػذه الارجمػػة اسػػتو رػػالي جيػػث
يتاااػػؿ لتك ػػويف وتشػػكيؿ الش ػػياء اػػثال الط ػػيف والراػػؿ والااف ػػوف يسػػتخدايا الط ػػؿ لاا ػػؿ

أشياء ذات ااني اجدد ويكتسب انيا ا اىيـ تمؾ الشياء .
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 .4يق مػػوف الط ػػاؿ تػػي ىػػذه الارجمػػة رمػػن فاػػع الشػػياء الاج ػػة والفذا ػػة ليػػـ ويج ظونيػػا تػػي
أاػػاكف اخصصػػة يػػـ ف وىنػػا يفػػب رمػػن اا ػػاء و الااماػػيف اسػػتدالؿ ذلػػؾ تػػي فاػػع اػػض

الش ػػياء ل ػػيس لاف ػػرد الفا ػػع ػ ػؿ لتام ػػيـ الط ػػاؿ ااالف ػػة الش ػػياء رم ػػن أس ػػاس د ارس ػػتيا و
التارؼ إلن خصائصيا وادارة اناقشػات وجػوارات و تسػاوالت جػوؿ ط ياتيػا وايزاتيػا ف تينػا
اثال استخداـ الاامػـ طريقػة "امػؼ الطالػب " لفاػع اامواػات و صػور لماارتػة التػي يدرسػيا

الطالب و التالي راؿ الااارض و الاتاجؼ وراؿ الرسوـ ...الخ .

 -7مرحمة المعب المخطط ما قبل المراهقة من (: )12- 8

ويتسـ الماب تي ىذه الارجمة اا يمي السجار ف :) 95 : 5402
 .1تالشي الماب ااييااي و لاب تاثيؿ الدوار أو الماب التاثيمي تدريفيا .

 .2يستار تي ىذه الارجمة الماب التخيمي الذ يماب تيػو الخيػاؿ و التصػور دو ار ػار از ف جيػث
يرت ط ىذا النوع اف الماب التا ير و اا داع .

 .3تظيػػر أناػػاط فديػػدة اػػف اللاػػاب تسػػاي اللاػػاب اافرائيػػة أو اػػا ياػػرؼ اللاػػاب الشػػا ية

الاألوت ػ ػػة  :كإراػػ ػػاؿ الجياك ػ ػػة والخياطػػ ػػة و الص ػ ػػنارة اليدويػػ ػػة الجرتيػػ ػػة واشػػ ػػداؿ الااػػ ػػادف

والخشػػاب والنجػػت والرسػػـ ال نػػي والتػػي تسػػارد رمػػن تكػػويف الت كيػػر الانطقػػي والنػػزوع نجػػو
الاقالنية تي الت كير .

 .4ي ػػدأ الط ػػاؿ تػػي ىػػذه الارجمػػة تكػػويف الزاػػر أو الشػػمؿ وريرىػػا اػػف تػػرؽ الااػػؿ الفاػػاري و
يظير الط ؿ االرتزاز يذه الشمؿ.

 .5تػػي ىػػذه الارجمػػة يتاػػزز انتاػػاء الط ػػؿ ل نػػاء فنسػػو ف أ انتاػػاء الصػ ي لمصػ ياف و ال نػػت
لم نات .

ااا س ؽ نفد أف ىناؾ الكثير اف السػاات و الايػارات تناػو شػكؿ ك يػر خػالؿ ىػذه ال تػرة اثػؿ

اا داع و الت كير الانطقي و النػزوع نجػو الاقالنيػة وكػذلؾ ايػارات التواصػؿ و التاػاوف اػع اآلخػريف
و اجتراـ الجقوؽ و الواف ات و اجتراـ الذات و تقديرىا ...الخ كؿ ذلؾ يتطمب اف الادرسػة تػي ىػذه

الارجمة ال تقؼ اوقؼ الجياد اػف الماػب ػؿ يفػب أف تفامػو ىػدتاً واخططػاً ف ورنػدىا تجقػؽ توائػد
تر وية و ن سية ك يرة .

 -8المعب في المرحمة االبتدائية العميا و المراهقة (من 12فما فوق):
وتسػػاي ارجمػػة الط ولػػة الاتػػأخرة ويطمػػؽ رمييػػا كثيػ ار اسػػـ ارجمػػة الماػػب  .واللاػػاب التػػي تسػػود تػػي

ىػػذه ال ت ػرة ىػػي :اللاػػاب الجركيػػة ال نائيػػة أو التركي يػػة واللاػػاب الرياضػػية االستا ارضػػية ف والاػػاب

الزار أو الشمؿ ( يونس ف .) 55 : 5402
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أ -الااب الجركة ال نائية  :تالط ؿ ىنػا ياػارس أناػاط الماػب الجركػي كالاػاب الكػرة و الفػر و
الق ز و التسمؽ و التسا ؽ س ب ناوه الفساي و الاضػمي ووريػو لذاتػو الفسػدية و اجاولتػو
تجقيؽ الذات  .وكذلؾ الااب ال ناء و التركيػب ويتاثػؿ تػي نػاء الخيػاـ وراػؿ الػدان ...الػخ
وك ػػذلؾ فا ػػع الش ػػياء و الاين ػػات اث ػػؿ الطوا ػػع و الص ػػور ...ال ػػخ .ا ػػف ىن ػػا ياك ػػف لماام ػػـ

اس ػػتدالؿ ذل ػػؾ ت ػػي توظي ػػؼ ى ػػذا الاي ػػؿ لتنظ ػػيـ تام ػػـ الاوض ػػورات الاختم ػػة و خاص ػػة ت ػػي
دروس المدة و االفتااريات و الاموـ و التالي تدريب التالايذ رمن اكتساب الا اىيـ .

ب -اللاػػاب الرياضػػية االستا ارضػػية و الاناتسػػات و الاسػػا قات ف جيػػث ينػػتظـ الط ػػؿ تػػي ىػػذه
الارجمة تي تريؽ ياارس ااػو اللاػاب الجركيػة  .وتػي أواخػر ىػذه ال تػرة تػزداد الاناتسػة ػيف
التراد .

وااػػا س ػ ؽ قااػػت ال اجثػػة االىتاػػاـ ا ارجػػؿ الماػػب رنػػد الط ػػاؿ تػػي د ارسػػتيا اػػف خػػالؿ قياايػػا ف

وخاصػػة سػػاات ارجمػػة التفاػػع الثالثػػة أو ارجمػػة الماػػب التاػػاوني ف والتػػي ُيسػػتخدـ تيػػو التنػػاتس ػػيف
الطػػالب ف وتيػػو اللاػػاب التركي يػػة ف واسػػتخداـ اػػا تػػي ال يئػػة اػػف ا ػواد اختم ػػة تػػي اللاػػاب ؛ لف
طالب ىذه الارجمة يق موف رمن فاع الشياء الاج ة والفذا ػة ليػـ ف ويايمػوف تػي ىػذه الارجمػة إلػن

الجركػػة شػػكؿ ك يػػر ف اػػع اسػػتخداـ الجػواس الاختم ػػة لمطالػػب أثنػػاء تن يػػذ الماػػب سػواء أكػػاف الطالػػب

اف ضاف الالر يف أو اف الاتمقيف .

توظيف األ لعاب في المواقف التعميمية :
جتن تجقؽ الىداؼ التر وية شكؿ تااؿ تي الاامية التر وية اػف خػالؿ اسػتخداـ الماػب كطريقػة

تدريس يفب رمن الاامـ أف يت ع الخطوات التالية ( الجاد ف : ) 03 : 5404
 .1تجديد الىداؼ التر وية الاراد تجقيقيا .

 .2تجديد نوع الما ة الاراد تن يذىا لتجقيؽ الىداؼ التر وية  .وىنا ال د أف نذكر اا يمي :

أ -يفب رمن الاامـ أف يختار الما ة شكؿ اناسب لمانية واجقؽ لألىداؼ التر وية .
ب-يفب أف تكوف الما ة ضاف استو النضة لد الاتامـ ( رقمياً ف وفساياً ).

ج -يفػػب أف يكػػوف الاامػػـ لديػػة الاارتػػة الكاامػػة قوارػػد الما ػػة و قوانينيػػا ف اػػع إاكانيػػة إضػػاتة
تاديالت جسب اقتضيات الاوقؼ التامياي إف لزـ الار .

 - .3تاريػػؼ الا ػػتامـ قوار ػػد الما ػػة وقوانينيػػا وكي ي ػػة الما ػػب ش ػػكؿ كااػػؿ وواض ػػح ق ػػؿ ال ػػدء
الماب .

 - .4ي ضػػؿ دائاػػا الماػػب اػػف خػػالؿ تػػرؽ أو فاارػػات أو زاػػر اتااونػػة لتجقيػػؽ أىػػداؼ أوسػػع
تي الاامية التامياية التر وية .
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 - .5يكوف دور الاامـ اوفياً وارشداً و اجاتظػاً رمػن النظػاـ أثنػاء الماػب و يكػوف الجكػـ ػيف
ال رؽ الاتناتسة .

 - .6إرطاء الطم ة الجرية الكاامة أثناء الماب ولكف ضاف قوارد الما ة .
 - .7يف ػػب رمػػن الاامػػـ تاػػديؿ و توفي ػػو الطم ػػة أثنػػاء الماػػب جي ػػث يماػػب كػػؿ تريػػؽ ضػ ػاف
القوارد و الا ادئ الخاصة الما ة .

 - .8يفب رمن الاامـ أف يالجظ سموؾ التالايذ أثناء الما ة و التالي تكػويف أتكػار رػنيـ اػف
الناجية الاارتية و الن سية ف ليتسنن إناائيا أو تاديميا أو تطويرىا .

ويمر مراحل استخدام األلعاب فيي المواقيف التعميميية الصيفية فيي ثيالث م ارحيل هيي ( تالتػو ف

:) 505 : 5409

 .1اا ق ؿ استخداـ اللااب تي الاواقؼ التامياية الص ية .
 .2خالؿ استخداـ اللااب تي الاواقؼ التامياية الص ية .

 .3اا اد استخداـ اللااب تي الاواقؼ التامياية الص ية .

وتياا يمي ت صيؿ تمؾ الاراجؿ الثالثة ف والتي توضح اف خالليا ا ارجػؿ اسػتخداـ اللاػاب التاميايػة
داخؿ الجفرة الد ارسية ف ق ؿ ف وخالؿ ف و اد :

المرحمة األولى  :ما قبل استخدام األلعاب في المواقف التعميمية الصفية :
ىناؾ ثالث اراجؿ تررية تتضانيا ارجمة اا ق ؿ اللااب ( اليويد ف :) 185 : 2005

 – 1التعرف  :وىو التارؼ رمن الما ة اف فايع فوان يا ف الاػواد ف وقػانوف الما ػة ف و ليػة اسػتخداـ
الما ة ف والوقت الذ تجتافو الما ة ف واد ارت اطيا الانيػاج ف واػف ىػـ الاشػاركوف ف وأراػارىـ ف
ورددىـ ف وقدراتيـ االستياا ية ف اا الىداؼ التي يرفو تجقيقيا ؟ .

 – 2التخطيط  :وىو تجديد اللاػاب الاناسػ ة لألىػداؼ الارفػو تجقيقيػا ف وكػـ رػددىا ؟ ف وكيػؼ
ست دأ اللااب ف وكيؼ ستنتيي ؟ ف وىؿ الاناسب استخداـ ألااب تردية أـ فااريػة ف وكػـ افاورػة

ياكػف تشػػكيميا ؟ ف وىػؿ يػػتـ اسػػتخداـ ألاػاب انشػػطة ؟ ف واػػا ىػي تمػػؾ اللاػػاب ؟ ف واػا ىػػو الم ػػاس

الاناسػػب الػػذ يفػػب أف يتقيػػد ػػو الاشػػاركوف ف ويفػػب تػػي التخطػػيط الخػػذ اػػيف االرت ػػار الاتاػػة
والارح يسارداف رمن ان تاح الاشاركيف ف وت ارميـ واست ادتيـ .

 – 3التحضييير  :التأكػػد اػػف أف فايػػع الا ػواد والفيػزة الاطمو ػػة لػػديؾ ف واااينػػة الاكػػاف إف أاكػػف

اد تجديده ف تاريف اض التالايذ رمن الما ة لمتأكػد اػف القػدرة رمػن تن يػذىا ( روتػة ) ف أف يكػوف

لد الاامـ ألاا اً اجتياطية .
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المرحمة الثانية  :خالل استخدام األلعاب في المواقف التعميمية الصفية :
ىناؾ ارجمتاف ترريتاف تتضانيا ارجمة خالؿ اللااب ( جمس ف : ) 28-27 : 2010

 – 1فييي البدايييية  :أف يرجػػب الاامػػـ التالايػػذ ف ويم ػػت انت ػػاىيـ ل ػ اض القوارػػد التنظيايػػة لنفػػاح
اللاػاب تػػي الدرتػة الصػ ية ف اػػثالً  :رنػداا أصػ ر الفايػع يصػػات ف رنػػداا أتكمػـ الفايػػع يسػػتاع ف

أىاية الاشاركة ال ارمة اف التالايذ .

يشرح الاامـ قوارد الما ة ف ليس تقط الكالـ ولكف طريقة رامية واضػجة ف وسػؤاؿ التالايػذ

إذا لػدييـ أسػػئمة أو است سػارات راػػا يقػوـ ػػو ف ورمػن الاامػػـ إذا اقتضػت الما ػػة راػؿ افاورػػاتف أف
يقوـ توزيع التالايذ رمن الافاورات شكؿ رادؿ ف وأتضؿ طريقة ىو أنؾ تختار قػادة الافاورػات

ف وتفاميػػـ ىػػـ يختػػاروف أت ػرادىـ ف ىػػذا سػػيولد لػػدييـ داتايػػة أك ػػر ف وجااس ػاً أكثػػر ػػيف الافاورػػات

و درفة تناتسية رالية .

 – 2أثناء األلعاب  :يفب رمن الاامـ أثناء تن يذ اللااب داخؿ الجفرة الدراسية رميو اآلتي :
 الاجاتظة رمن أاف وسالاة الاشاركيف اف التالايذ اف الناجية ال دنية والن سية . -التقيد قوانيف الما ة التي جددت سم اً .

 -ن ػػاء ف ػػو ا ػػف الصػ ػراجة واالن ت ػػاح ف وتش ػػفيع التػػراد رم ػػن الاش ػػاركة اايفا ي ػػة أتك ػػارىـ و رائي ػػـ

وخ راتيـ الذاتية خاصة اد كؿ لا ة .

 -الاجاتظػػة رمػػن الوقػػت ف وأف يكػػوف الاامػػـ ارن ػًا ف تأجيان ػًا يكػػوف اػػف الاناسػػب زيػػادة وقػػت الما ػػة

التامياية .

 -سػػيطرة الاامػػـ رمػػن التاميقػػات الفان يػػة اػػف التالايػػذ ف ووضػػع قػوانيف واضػػجة تجػػدد اسػػار الااػػؿ

الاشترؾ ف اثالً  :رند سااع الصاترة رمن الكؿ أف يتوقؼ رف الجديث ويستاع لماامـ .
 أف يكوف الاامـ ارنًا لتديير قوارد الما ة أو خطة ال رنااة إذا اقتضت الضرورة ذلؾ . -أف يظير الاامـ جااستو ف وتشفياو لماشاركيف .

 -الارح تػي اللاػاب يسػارد رمػن إتػراز الطاقػة واا ػداع ف كاػا يسػارد رمػن شػد االنت ػاه ف لػذا يفػب

إيفاد يئة انة واج زة .

 -االجظة جالة التالايذ الن سية خالؿ الماب ( اتجاسيف أـ اتامميف ؟ ) ف (اتا ػيف أـ نشػيطيف ؟)

ف والتصرؼ ذكاء وتؽ الجالة الن سية لمتالايذ .

 -التأكد اف أف الكؿ يشارؾ تي الماب ف وتج يز التالايذ الخفوليف والاتردديف تي الاشاركة.

 -ض ط الطم ة الذيف يظيروف جااساً زائداً ف يخؿ انسيا ية تن يذ اللااب داخؿ الجفرة الص ية .
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المرحمة الثالثة  :ما بعد استخدام األلعاب في المواقف التعميمية الصفية :
ىػػذه الارجمػػة ال تقػػؿ رػػف الاػػرجمتيف الس ػػا قتيف أىايػػة ف تال ػػد أف ال ننسػػن ف التاميػػؽ التر ػػو ا ػػف

خالؿ فامة اف القوارد الاياة ( السجار ف : ) 35 – 34 : 2015
 .1كتا ة الاالجظة الاياة أثناء اللااب .

 .2إرطاء ترصة كاتية لماشاركيف لمتاميؽ ف تالكؿ يتامـ اف الكؿ .
 .3تشفيع التالايذ رمن الصراجة و االن تاح .

 .4أف يشػػار الاامػػـ التالايػػذ ػػالاف الن سػػي ؛ اػػف خػػالؿ رػػدـ تارضػػيـ لنقػػد أو اسػػتيزاء اػػف
أجد.

 .5انع التاميقات الفان ية أثناء تاميؽ أجد الاشاركيف اف التالايذ .
 .6ر ط اا فر خالؿ الماب أىداؼ الما ة .

 .7استخداـ السئمة الا توجة التي تثير النقاش ف اثؿ  :اػا ىػو شػاوركـ أثنػاء الما ػة فو اػدىا ؟
ف واػػا ىػػي الاناصػػر التػػي اكنػػتكـ اػػف النفػػاح ؟ ف واػػا الػػدروس الاسػػت ادة اػػف الما ػػة ؟ واػػا

االجظاتكـ رمن الما ة .

 .8إشراؾ التراد الصااتيف سؤاليـ ا اشرة رف رائيـ دوف إجرافيـ .

 .9االس ػػت ادة ا ػػف الخط ػػاء والاالجظ ػػات ف والتك ػػار ت ػػي تط ػػوير وتج ػػديث ال رن ػػااة التاميا ػػي
الاستخدـ ف وىؿ تـ تجقيؽ الىداؼ الارفوة أـ ال ؟ .

توظيف األلعاب في تعميم مهارات المغة العربية :

تُاػػد المدػػة الار يػػة اػػف أكثػػر المدػػات سػػاة وث ػراء تػػي ا رداتيػػا وااانييػػاف وقػػد اكتس ػ ت المدػػة
الار يػػة ثرائيػػا وناوىػػا رػػف طريػػؽ ايراثيػػا لكثيػػر اػػف المدػػات التػػي دخػػؿ ااسػػالـ الدىػػا تتػػرؾ أىػػؿ

لدػػاتيـ الصػػمية واسػػت دلوا يػػا المدػػة الار يػػةف وقػػد أد ذلػػؾ إلػػن دخػػوؿ اػػض الا ػػردات اػػف تمػػؾ
المدػػات تػػي المدػػة الار يػػة ااػػا ياكػػف ال جػػث رنػػو تياػػا يسػػايو رماػػاء المدػػة ػػالارب أو الػػدخيؿف وتػػي

المدة الار ية طػرؽ لمتوليػدف وطػرؽ تػي التا يػر تزيػدىا ثػراء وسػاة تػي الا ػردات والااػاني وأىػـ طػرؽ

الناػػو والزيػػادة تػػي الا ػػردات (الشػػيخف  )32 :2006ف ولتنايػػة واثػراء جصػػيمة التمايػػذ المدويػػة ال ػػد أف
ياتمػػؾ ناصػػية الا ػػردات المدويػػة ؛ ليػػذا ارتاػػدت الد ارسػػة الجاليػػة رمػػن اللاػػاب التاميايػػة تػػي تنايػػة

الا ردات المدوية لد تمايذات الصؼ الثالث الساسي .

تاللااب التامياية تجتؿ اكانًا امجوظًا يف النشػطة التاميايػة الاختم ػة ؛ لنيػا طريقػة ريػر

اكم ة ف جيث يسيؿ التخطيط والتن يذ والتقويـ ليا ف ارت ارىا شػيقة واثيػرة النت ػاه التالايػذ ف تيػي ال

ػداء اػػف ريػػاض الط ػػاؿ ف وجتػػن الصػػؼ الااشػػر
ت ػزاؿ تأخػػذ اكان ػاً اياػػا تػػي الااميػػة التاميايػػة ا تػ ً
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الساسػػي ؛ وليػػا دور تػػي الػػتامـ الصػ ي تيػػي تااػػؿ رمػػن الااالفػػة الم ظيػػة ف والتصػػد ليػػا ف واثػػارة

اىتاػػاـ التالايػػذ ؛ ااػػا يجصػػؿ قػػاء أثػػر الػػتامـ ف واثػػارة النشػػاط الػػذاتي لػػد التالايػػذ ف والااػػؿ رمػػن
تسمسؿ أتكارىـ ف وتوسيع افاؿ الخ رات التي يار يا التالايذ .

ولثروة التمايذ المدوية أىاية ك يرة لاا تتضانو اف ا ردات تسارد التمايذ رمػن تم يػة جافاتػو

والتا يػػر رػػف أتكػػاره واشػػارره ف ورػػف طريقيػػا يػػتـ الت ػػادؿ ينػػو و ػػيف الاجيطػػيف ػػو تػػي يئتػػو ف كاػػا

تكوف رنص اًر اف رناصر الاامية التامياية ف وقد اىتـ الار وف تي الوقت الجاضر شكؿ ك يػر مدػة

الط ػؿ ؛ لف المدػة اػادة واجتػو أ اػنية د ارسػػي ف وا رداتػو المدويػة اػف الاقواػات الساسػية لمدػػة
ٍ
واااف ( شريؼ ف  ) 131 : 2010ف ت اللااب يتجرر الط ؿ اف القيود ف
اا تتضانو اف ا اىيـ

ويت تح ذىنو ف وتنطمػؽ خياالتػو ف وتيػو يػتـ إتقػاف ايػارات اختم ػة تػي المدػة  .تاللاػاب التر ويػة ليػا
دايػة اجػددة وليػا أيضػا نيايػة ف وتجكايػا قوارػد ونظػـ ف و يػا ياكػف تنايػة ك ػاءة الط ػاؿ تػي

االتصػاؿ المدػو

ػاآلخريف ف وتػدري يـ رمػن االسػتخداـ الصػجيح لكثيػر اػف أدوات المدػة جروتػا أو

أسااء أو أتااؿ ف كاا أنيا تانح الط اؿ ترص اا داع المدو رػف طريػؽ التػدري ات الشػ وية الجػرة
.كاا يشكؿ الكالـ واالستااع لمط ؿ أجمن لا ة ف جيث لدة الكػالـ ياكػف تشػ ييا اللاػاب ف لنيػا

تشكؿ وسيمة اثالية تي التا ير ف واتاجة ال رص لألط اؿ اف خػالؿ أنشػطة الماػب لااارسػة الكػالـ ؛
ااا يسيـ تي تناية ايارتي القراءة واالستااع لديو ( الينداو ف . ) 91 : 2003
واف أنواع اللااب المدوية والتي تناي ايارات المدة الار ية اا يمي :

 -ايػػارة االسػػتااع  :ترتيػػب الجػػروؼ والكماػػات ف لا ػػة طاقػػات الجػػروؼ ف الكماػػات الاتقاطاػػة ف

ال جػػث رػػف الكنػػز ف الكماػػات الاتسمسػػمة ف اسػػتاع ورتػػب وانطػػؽ ف ال جػػث رػػف الخطػػاء المدويػػة ف
التاثيؿ اد االستااع .

 -ايارة التجدث  :لا ة طاقات الجػروؼ ف ترتيػب الجػروؼ والكماػات ونطقيػا ف الاػرض والتسػاية ف

قراءة الكماات تي ال طاقات .

 -ايػػارة القػػراءة  :الكماػػات الاتقاطاػػة ف ص ػػندوؽ الافائػػب ف ترتيػػب الجػػروؼ والكماػػات ف وياكنن ػػا

جصر أىـ أنواع اللااب التي تاالة اشكالت القراءة تياا يمي :
-1

ألااب التارؼ رمن الجروؼ والكماة والفامة

-3

الااب التدريب رمن قراءة كماة أو ر ارة أو نص قصير

-2
-4
-5

ألااب التدريب رمن القراءة اف اليايف إلن اليسار

ألااب التارؼ رمن أخطاء القراءة وتصجيجيا.

ألااب التدريب رمن استيااب ا ردات أو ر ارة قصيرة أو نص قصير .
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 -ايػػارة الكتا ػػة  :الكماػػات الاتقاطاػػة ف لا ػػة طاقػػات الجػػروؼ ف صػػندوؽ الافائػػب ف ال جػػث رػػف

الكنز ف كتا ة الكماات تي ال طاقات ف تجديد الجروؼ الناقصة ف كتا ة اقاطع ا قودة ف تكػويف فاػؿ
ا يدة اف خالؿ افاورة اف الكماات .

واػػف خػػالؿ اػػا سػ ؽ يتضػػح أف تامػػيـ الا ػػردات المدويػػة اػػف خػػالؿ اللاػػاب التاميايػػة أساسػًا

اثراء جصيمة الاتامـ تي الص وؼ الولية ف وتيسير تياو تي اواد المدة ف وتػي تيػـ الاػواد الد ارسػية

الخر ف ولقد ظيرت اداخؿ ردة تي تاميـ الا ردات المدويةف انيا اا ارتاد رمػن الاػدخؿ الا اشػر
ف أو الارضػػي تػػي تاميايػػا ف والاتاثػػؿ تػػي الق ػراءة الواسػػاة اػػف خػػالؿ راػػس الطالػػب تػػي نصػػوص
قرائيػػة ط يايػػة ف وتتايػػز اللاػػاب التاميايػػة اػػف ػػيف تمػػؾ الاػػداخؿ تػػي كونيػػا أنشػػطة ياػػارس تييػػا
الطالب اػا تاماػو اػف جصػيمة لدويػة ف جيػث إنػو خػالؿ الت ارػؿ الجاصػؿ تػي الماػب ػيف افاورػات

القراف ف يتـ تازيز ودتع الناو المدو

ػإثراء الا ػردات والاافػـ الخػاص الط ػؿ ف واثػراء الا ػارات ف

والتراكيب المدوية ف وأشكاؿ الجوار الاختم ة .
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المحور الثاني  :األحاجي واأللغاز:
إف توظيؼ الجػافي واللدػاز تػي الااميػة التاميايػة لػو أىايػة ك يػرة تياػا يجققػو اػف نتافػات

تامياية اختم ة ف تالاامـ يوظ يا اكساب الطم ة الاديػد اػف الايػارات ف والخ ػرات التاميايػة الاختم ػة
ف تالاامـ رميو تقديـ تمؾ الجافي واللداز طريقة ا سطة لمطم ة اف أفػؿ إثػارة داتايػتيـ ف وفاميػـ

اج ػور الااميػػة التاميايػػة ف" تالوظي ػػة الجقيقيػػة لألجػػافي واللدػػاز ىػػو اسػػتيداؼ القػػدرات الاقميػػة ف

ال رػف وظي تيػا الترتيييػة الااثمػة تػي إاتػاع الطم ػة تػي الػتامـ
والامكة المدوية ف لد الاتامايف ف تض ً

الص ي ( رفب ف . ) 126 : 2006

الجذور التاريخية لألحاجي واأللغاز :
انذ القدـ ررؼ الارب اللداز و (الجػزورة) والجفيػة وفاايػا (جفػاو ) ف وقػد وردت كثيػر

اف الجكايات الخراتية والشا ية ذات المدة السجرية رند اختمؼ الشاوبف ولكف ت ػرد الاػرب ػالكنوز

الس ػػجرية الامدػ ػزة ان ػػذ أق ػػدـ نص ػػوص رث ػػر رميي ػػا اث ػػؿ امجا ػػة فمف ػػااش ف وت ػػنف الا ػػرب ػػالجزور

واللدػػاز ف وا اريػػات الػػذكاء ف ال صػػاجة وىػػذا اػػا كش ػ ت رنػػو الراػػوز التراثيػػة القدياػػة لمجضػػارات

الار ية انػذ فمفػااش ف وقصػة أجيكػار أو أىيكػار السػريانية ذات الفػذور ال ا ميػة ( ر ػيش ف 2013

ف . ) 310

و إلػػن فانػػب ذلػػؾ تق ػػد رثػػر رمػػن كثي ػػر اػػف اللدػػاز ت ػػي ال رديػػات ال ررونيػػةف والا ػػأثورات

الفاىميػػة ثػػـ ااسػػالاية تياػػا اػػدف اػػرو ًار الاصػػور التاريخيػػة القدياػػة والجديثػػة التػػي تج ػػؿ الجفيػػة
والامدزات وتنوف القوؿ والتالرز يف النػاسف وخاصػة ػيف الشػاراء والجكواتيػة والامدػزيف ( التاياػي ف

.) 60 : 2012

كاػا وفػدت اللدػاز ادونػة تػي الاخطوطػات السنسػكريتية والاػدونات الصػينية والاخطوطػات

اليا انيػ ػػةف ويات ػ ػػر الشػ ػػرؽ ايػ ػػد ىػ ػػذا النػ ػػوع اػ ػػف التا يػ ػػر الد ػ ػػيف جيػ ػػث وفػ ػػدت تػ ػػي الاخطوطػ ػػات

السنسػػكريتية القدياػػة اػػض اللدػػاز التػػي تسػػأؿ رػػف الكػػوف واظػػاىره والامػػؿ الاسػػيرة لػػو( الجر ػػي ف

 ) 6 : 2014ف ويزخػػر الت ػراث الار ػػي ػػأنواع رػػدة اػػف اللدػػاز س ػواء اػػا ورد تػػي رسػػائؿ الامػػوؾ
والاػراء أو اػػا ت ادلػػو الشػػاراء تػػي اسػػافالتيـ الشػػارية اظيػػار قػػدرتيـ المدويػػة وال كريػػةف وكػػذلؾ اػػا
ورد تي كتب الدب والتاريخ اف ألداز يت ادليا الا كروف والد اء لمتا ير رف ثقاتتيـ ودرايتيـ نػوف

ال كر والدب وااتالكيـ ناصية المدة واضاتة إلن اا ورد تي التاريخ الار ػي القػديـ اػف ألدػاز سػفميا
لنػػا الجكواتيػػة والشػػاراءف تػػإف التػػاريخ ااسػػالاي والنصػػوص القرنيػػة والنجويػػة والمدويػػة وفاػػاؿ اآليػػات
القرنية ونسيفيا ال ديع تي جد ذاتو كنز ك يػر يضػاؼ إلػن اارث الار ػي القػديـ تػي تنػوف وافػاالت

الدب وال الرة تي المدة الار ية•
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وت ػرت ط اللدػػاز والجػػزورات جكايػػات وقصػػص يروييػػا الاااػػة ف ويرددونيػػا تياػػا يػػنيـ اثػػؿ

جكايػػات أسػػطورية رػػف الفػػف والا اريػػتف وجكايػػات رازيػػة تػػورد تػػي أسػػموب لدػػز رػػف نػػات الفػػف

وزوافيف اف اانسف وكثي اًر اف الجياف نفد شيوع تنوف التالرز تي الجياة ال دويػة رنػد الاػرب انػذ

قػديـ الزاػػافف ورنػػد الجضػػر يطػػرح أجػػد الامػػوؾ لدػ ًاز رمػػن رااػػة الشػػابف واذا توصػػؿ إلػػن الجػػؿ أجػػد
اف الرفػاؿ يزوفػو ا نتػوف وترت ط اللدػاز جكايػات الجػب والاشػؽف وكثيػ ًار اػا تػدور الجػزورة واللدػاز

أثناء الس ػار ال جرية وال ريةف وذلؾ اا يرويو الس ارة رنداا يظموف شيو اًر رديػدة ػيف ال جػر والسػااء
تيتالرزوف وتدور ينيـ الجافي التي يدال يا السجر والراوز .

وقػػػد جػػػدد الاالاػػػة "جػػػافي خمي ػػػة " (ت  1067ىػ ػػ) ت ػػي كتا ػػػة كشػػػؼ الظنػػػوف الاقصػػػود
اللدازف تقاؿ " :ىي رمـ تارؼ انو داللة الل اظ رمن الاراد داللة خ ية تي الدايػةف لكػف جيػث ال

تن و رنيا الذىاف السمياة ؿ تستجسنيا وتنشرح إلييا .وقد يف رجاو اهلل تاالن تػي كػالـ طويػؿ أف
رمػػـ اللدػػاز اػػف تػػروع رمػػـ ال يػػافف والدػػرض اػػف ىػػذا الامػػـ ااتجػػاف الذىػػاف والتنػػدر تػػي الافػػالس.

الاااػنف و اضػيا أاػور تخيميػة
وأشار إلن أف ا ادئ ىذا الامـ اأخوذة اف كالـ الامدزيف وأصػجاب
َ
ػي رمػن وفػو يق ميػا
تات رىا الذواؽف واسائميا رافاة إلن الاناسػ ات الذوقيػة ػيف الػداؿ والاػدلوؿ الخ ّ
الذىف السميـف وان اتياا تقويـ الذىاف وتشجيذىا

ورمااؤنا الوائؿ صن وا تي اللداز الاماية وأفادوا تي فاايا وتقييػدىا وتجقيقيػا؛ لنيػـ أروا

لونا اف ألواف الت ييـ وارااؿ ال كر واطالة النظر وشجذ الذىف السػتخراج الفػواب الصػجيح.
أف تييا ً
واف أىؿ الامـ اف صػنؼ تػي ىػذا الامػـ لمفاػع ػيف الف َػدة والطرتػة وزرع الامػح والنػوادر الا يػدة تػي
قموب الطالب.

واػػف أشػػير كتػػب اللدػػاز" :اللدػػاز" لجاػػزة ػػف أجاػػد الداشػػقي (ت  874ى ػػ)ف و"الػػذخائر

الشػ ػرتية ت ػػي اللد ػػاز الجن ي ػػة" ال ػػف الش ػػجنة الجم ػػي (ت 815ىػ ػػ)ف و "طػ ػراز الاجات ػػؿ ت ػػي ألد ػػاز

الاسػائؿ " لا ػد الػػرجيـ السػنو (ت 772ى ػ ) .و تفػػد اضػاً انيػػا تػي " تجريػر التج يػػر تػي صػػنارة
الشار والنثر " ال ف أ ي أصي ع الاصر (ت  654ىػ ) و "نيايػة الرب تػي تنػوف الدب " لمنػوير

صن يا تقياء الجناؼ تي الجيؿ الشررية .
(ت 733ىػ)ف إضاتة إلن الكتب التي ّ
ماهية األحاجي واأللغاز :

أج ِفّيػػة ( :اسػػـ ) ف والفاػػع :
الاانػػن المدػػو لألجػػافي تػػي اافػػـ الااػػاني الفػػااع ف وىػػو ْ :
ِ
أْ ِ
الج ِفّيػػة :
ُج ِفَيػػة  :كماػػة اسػػتَ ْدَمقة ل ً
اانػػن ف و ْ
ظػػا أو ً
َجفػ ّػوة ف وأ ْ
يفو ْ
الج ِفّيػػة  :ال ُ
ُجفّيػػات و أجػػاف ّ
ِّ
ِ
ػاج ف
جافن ( :تاػؿ ) ف تيػي جػافن يجػافي ف ج ِ
ي ف أاا َ
لُ ْدز يت ار الناس تي َجمو والفاع  :أَجاف ّ
ِ
اجافن ف أ جافن َّ
خص  :فادلو ورال و تي اطارجػة
اجاج ف والا اوؿ
فاء ف تيو
ٍ
ً
الش َ
ُاجافاةً وج ً
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الخ ارتػ ِ
ِ
ػت َليػػـ الَجػ ِ
ِِ
ػات ف
الجػػافي واللدػػاز ف
ػاف َي ف َق َّ
صػ ْ
الو َ
ػت َرَمػ ْػي ِي ُـ ُ
َ
وجافػػت ْ
الد َقْ ػ َػؿ َنػ ْػواي ْـ َ :ج َكػ ْ ُ ُ
ت رمَ ْي ِي ْـ أَْلدا اًز ( اافـ الاااني ف اادة جفن ) .
أَْل َق ْ
أاػػا الاانػػن المدػػو لأللدػػاز تػػي اافػػـ الااػػاني الفػػااع ف وىػػو ألدػػاز ( :اسػػـ ) ف والفاػػع :
الىتِ َػد ِ
ػاف تَتَ ََّ
لُ ْدٌز ف أ َّ
قد َـ َلوُ أْل َدا ًاز َل ْـ َي ْ َي ْـ ِا ْن َيا َش ْيئًا َ :اا ٍ
اء إَلػن َجِّم َيػا ف
ػب تَ ْ ِكيػ ًار َا ْن ِطِقّيػًا َو َر ْقِمّيػًا ِل ْ
طم ُ
يف ِآل َخر ِ :ج َكاي ٌ ِ
وتَ ْج ِكي َلوُ َف َّدتُوُ أَْل َدا ًاز ِا ْف ِج ٍ
أف َي ْيتَػ ِد َ إَلػن
ض َّا ُف ُر َقدًا ف َرَمن السَّػا ِا ِع ْ
ات َقص َيرةٌ تَتَ َ
َ
َ
طِ
اء َف َوا ٍب َر ْف َدالََلتِ َيا ( اافـ الاااني ف اادة لدز ) .
َت ْي ِا َيا َوا ْر َ
واف خالؿ اا س ؽ تمتقي الجافي واللداز تي قاسـ اشترؾ وىػو ر ػارة رػف أسػئمة تتطمػب
إفا ات تاتاد رمن الذكاء وال طنة ف وأيضاً كماات ادمقة اخ ية تطرح رمػن النػاس اػف أفػؿ جميػا ف
ليذا سيتـ التاااؿ اع كال الم ظيف كأنياا ل ظ واجد تػي ىػذه الد ارسػة ؛ لنياػا ياطيػاف ن ػس الاانػن
ف ون ػػس الي ػػدؼ الاػ ػراد ػػو ت ػػي ى ػػذه الد ارس ػػة ف ونقص ػػد يا ػػا ت ػػي ى ػػذه الد ارس ػػة الج ػػافي واللد ػػاز
التاميايػػة ف أ التػػي يػػتـ توظي يػػا تػػي التػػدريس الصػػ ي ف وقػػد تناولػػت الاديػػد اػػف الد يػػات ا يػػوـ

الجافي واللداز ف وتياا يمي نورد اضاً اف ىذه التاري ات :

ويارتيػا إ ػراىيـ ( إ ػراىيـ ف  ) 97 : 2004أنيػػا نشػػاط ذىنػػي اػػف أنشػػطة التامػػيـ والػػتامـ ف

يػػتـ ط ياػػة راليػػة جيػػث تتجػػد قػػدرات الاػػتامـ ف و لياتػػو الذىنيػػة ف تيضػػطر إلػػن الت كيػػر إااػػاف ف

وتػػدقيؽ لمسػػيطرة رمػػن أ اػػاد المدػػز ف أو الجفيػػة ؛ يػػدؼ تجقيػػؽ اليػػدؼ الاػػأاوؿ ف " وىػػي نشػػاط
ياارسو كؿ تمايذ ا رده ف ويستخدـ تيو كؿ اا لديو اػف قػدرات ف واامواػات تػي جػؿ اشػكمة ااطػاة

( جسػ ػػف ف  ) 25 : 2006ف " وىػ ػػي شػ ػػي اثػ ػػؿ الما ػ ػػة ف أو الاشػ ػػكمة ف ورال ػ ػاً اػ ػػا تتطمػ ػػب اررػ ػػة
واستارار تي الجؿ والتفايع ( . )Farlex,2009:58

وررتتيا اجاود ( اجاود ف  ) 25 : 2006أنيا نشاط ياارسو كؿ تمايذ ا رده ف اف أفؿ

الوصوؿ إلن الجؿ ر ر اناتسػة ك يػرة ػيف التالايػذ ف " وىػي أنشػطة انظاػة ذات أىػداؼ اجػددة ليػا

قوارد وقوانيف ااينة تتضاف رنصػر الاناتسػة والتجػد ( نصػار ف  ) 17 : 2009ف " تيػي نشػاط

ذىنػػي يقػػوـ ػػو الاػػتامـ اسػػتخدااً الاامواػػات السػػا ؽ لػػو تامايػػا ف والايػػارات التػػي س ػ ؽ اكتسػػا يا ف
وأساليب الت كير الاتنورة لمتدمب رمن لدز اجير ف ورير األوؼ اػف ق ػؿ ؛ ااػا يفامػو يجػس قياػة

الاادة التامياية ف ويتدمب رمن اا يا اف ف اؼ ( أ و رايرة ف . ) 152 : 1996

ويتضػح ااػا سػ ؽ اػف تاري ػات لأللدػاز والجػافي أنيػا أنشػطة تاميايػة تاتاػد رمػن رنصػػر

الػػذكاء ف والاناتسػػة والتجػػد

ػػيف التالايػػذ ؛ اػػف أفػػؿ تجقيػػؽ الىػػداؼ التر ويػػة الانشػػودة ؛ ولفاػػؿ

الاادة التامياية الاقداة لمتالايذ سيمة وايسرة ؛ " تيي نشاط ذىني اف أنشطة التاميـ والػتامـ ف وىػو

نشاط انظـ لو قوارد وقوانيف ااينة تتـ وتؽ تخطيط اس ؽ قائاة رمن اوقػؼ أو سػؤاؿ اجيػر ف يػتـ
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ط ياة رالية جيث تتجد قدرات الاتامـ ف وتتطمب رارة تي الجؿ ف تياارسو التمايذ ا ػرده وسػط

اناتسػػة ك يػ ػرة ف تيسػػتخدـ ا ػػا لدي ػػو اػػف ق ػػدرات اارتيػػة ف ويض ػػطر رم ػػن الت كيػػر إاا ػػاف ف وت ػػدقيؽ

لمسػػيطرة رم ػػن أ ا ػػاد المدػػز ف أو الجفي ػػة ؛ ي ػػدؼ تجقي ػػؽ الي ػػدؼ الا ػػأاوؿ ف والوصػػوؿ إل ػػن الج ػػؿ
الاناسب "

أهداف التعميم القائم عمى األحاجي واأللغاز :
يرتكػػز التامػػيـ القػػائـ رمػػن الجػػافي واللدػػاز رمػػن افاورػػة اػػف الىػػداؼ ج ػػددىا كػػؿ اػػف

(رف ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ف ) 095 : 5442ف ( نص ػ ػ ػ ػ ػ ػػار ف ) 05 : 5443ف ( التايا ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ف  ) 03-01 : 5405ف
(الجر ي ف  ) 05-1 : 5400تياا يمي :

 .0تنايػػة الايػػارات الاقميػػة رنػػد التالايػػذ كايػػارة جػػؿ الاشػػكالت ف واا ػػداع ف وال يػػـ ف وتجميػػؿ
الاامواات ف وتقويايا ف وتطوير قدراتيـ رمن التامـ .

 .5تنايػػة ق ػػدرة التماي ػػذ رم ػػن ال ػػر ط ا ػػا ػػيف الج ػػروؼ اليفائي ػػة ف والا ػػردات المدويػ ػة ف وتك ػػويف
ا ردات لدوية .

 .9ا اررػػاة ال ػػروؽ ال رديػػة ػػيف التالايػػذ اػػف جيػػث القػػدرات والايػػارات ؛ ااػػا يتػػيح لمطالػػب أف
يسير سررتو الخاصة ف تال يشار الات وؽ الامؿ ف وال يصيب ال طيء ااج اط .

 .0تنايػػة امكػػة التػػذكر لػػد التمايػػذ اػػف خػػالؿ اسػػتدراء ا ػػردات لدويػػة فديػػدة ف ذات اانػػن ف
وتي سياؽ ا يد .

 .2تناي ػػة اتفاى ػػات التالاي ػػذ اايفا ي ػػة نج ػػو الج ػػافي واللد ػػاز التامياي ػػة ف ف واس ػػاردتيـ ت ػػي
تيسير الاامواات والخ رات والااارؼ لدييـ .

 .2تنشيط ايارة االستااع لد التمايذ أثناء تدقيقو ادراؾ اا تي اللداز اػف خػداع صػوتي تػي
إلقائيا .

 .1تجسيف قدرة التمايذ رمن استاااؿ الاخارج الصجيجة لمجروؼ .

 .5إثارة داتاية التالايذ نجو التامـ ؛ لنو ياطػي التالايػذ ترصػة لمػتجكـ الجقيقػي تياػا يتاماونػو
ف والطريقة التي يتاماوف يا ف تيـ يتجركوف وتؽ جافاتيـ ف وقدراتيـ ال ردية ف تػالتاميـ اػف

خالؿ الجافي واللداز ااتع ف واش ع لرر ات الكثير اف التالايذ .

 .3زيادة تارمية الاتامـ ف وفامو اجور الاامية التامياية ف وأكثر نشاطًا تي الاوقؼ التامياي.
 .04تاكيف التمايذ ااف ايارة إدراؾ اواضع ال صؿ والوصؿ .

 .00تناية قدرة التمايذ رمن اا داع ات كار أجافي وألداز اااثمة .

 .05تاكيف التالايذ اف إتقاف الاادة التامياية ف وفاؿ التامـ أكثر قدرة رمن اقاواة النسياف.
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 .09تجويػػؿ فػػزء اػػف اجتػػو الانػػاىة الد ارسػػية التػػي تتسػػـ الصػػاو ة ف وف ػػاؼ السػػموب إلػػن
خ رات ذات اانن ياكف تيايا وتذكرىا .

 .00زيػػادة الاجصػػوؿ المدػػو لمتمايػػذ اػػف خػػالؿ الجػػافي واللدػػاز التػػي تاتاػػد رمػػن االشػػتراؾ
الم ظي وجموليا .

 .02تاكيف التمايذ اف استخداـ اايفاز تي التا ير صورة رامية تط يقية .

 .02اكتساب ايارة تكوف ا ردات لدوية فديدة اف خالؿ الجافي واللداز التامياية .

ويتضح اف الىداؼ السا قة اد تنوع الىداؼ التامياية التػي يسػان رمػن تجقيقيػا التامػيـ

الق ػػائـ رمػ ػػن الج ػػافي واللدػ ػػازف والتػػػي تشػ ػػتاؿ رم ػػن ااظػ ػػـ فوانػػػب التمايػ ػػذ ف فسػػػاياً واارتي ػ ػاً
وافتاارياً ف وان االياً ف واينياً ف الار الذ يجقؽ لو شيئاً اف التكااؿ والتنػوع ف وىػو اػا ياػد اػف

أىػػـ اواصػ ػ ات طريقػػة الت ػػدريس ال االػػة ف والت ػػي تاتاػػد أيضػ ػًا رمػػن اايفا ي ػػة والتنظػػيـ ف وال ػػتامـ

الذاتي ف ااضاتة إلن اراراة خصائص ناو التمايذ .

أهمية األلغاز واألحاجي التعميمية :

اسػػتخداـ الجػػافي واللدػػاز تػػي التامػػيـ يسػػارد الااماػػيف رمػػن تقػػديـ اػػادة أكاديايػػة تاميايػػة
تر ويػػة اج ػزة نػػوع اػػف أن ػواع الاتاػػة والترتيػػو تػػي ن ػػس الوقػػت ف و يػػذا تإنيػػا تات ػػر وسػػيمة لتدييػػر

السموب الناطي لمتاميـ اف خالؿ تج يز التالايذ رمن التامـ ف الساي وراء الاامواػة وترسػيخيا تػي

أذىانيـ .

وتات ػػر الج ػػافي واللد ػػاز ا ػػادة تامياي ػػة لي ػػا أث ػػر تا ػػاؿ رم ػػن التالاي ػػذ د ػػض النظ ػػر ر ػػف

أراػػارىـ ف تيػػي شػػكؿ ر ػػاـ تسػػارد رمػػن تمقػػي الااميػػة التاميايػػة اػػف ق ػػؿ الطػػالب طريقػػة ىادتػػة
وترتيييػػة تػػي ن ػػس الوقػػت ف وتسػػارد رمػػن تطػػوير ايػػاراتيـ اثػػؿ التػػذكر والج ػػظ واالسػػتيااب وجػػؿ
الاشكالت ف والتجقؽ والاقارنة والػر ط والتشػا و ف ااضػاتة إلػن أنيػا تاػزز ايػارة االنت ػاه والاالجظػة
لد التالايػذ اػف خػالؿ تج يػزىـ رمػن التاييػز ال صػر ف و الاقمػي ف والت كيػر طريقػة نقديػة انطقيػة

(الجر ػػي ف  ) 7 : 2014ف تالجػػافي واللد ػػاز تسػػاىـ تػػي إ ق ػػاء أثػػر الػػتامـ ؛ الرت ػػاط الخ ػػرة ت ػػي
الذىف ان ااالت سارة ف و التالي تقميؿ اادؿ النسياف ف وتوتير فػو اػف الارجػؿ والسػرور يسػارد تػي
تاالية رامية الارور الخ رة التامياية ( ر يش ف . ) 321 : 2013

وتسػػاىـ تػػي تقػػديـ خ ػرة شػػيقة تفػػذب انت ػػاه الاػػتامـ ف وتثيػػر لديػػو االىتاػػاـ ف تتسػػارده رمػػن

الت كير الاماي ف وتزيد اف داتايتو لمتامـ ف وتجقيؽ إيفا ية الاتامـ ف واشاركتو االن االيػة تػي الخ ػرة

التاميايػػة ف واكسػػاب الاػػتامـ أنااط ػاً سػػموكية اررو ػػة فانػػب الخ ػرة اثػػؿ  :االنت ػػاه ل خ ػريف وجريػػة

التا ير ف والتااوف والاشاركة ف وتراري ال روؽ ال ردية لد الاتامايف اف خالؿ تنوريا .
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ويجق ػػؽ اس ػػتخداـ الج ػػافي واللد ػػاز ت ػػي الاامي ػػة التر وي ػػة أىاي ػػة لك ػػؿ ا ػػف الاام ػػـ والا ػػتامـ

ولمااميػػة التاميايػػة رمػػن جػػد سػواء ؛ ت النسػ ة لماامػػـ تػػإف اسػػتخداايا اليػػادؼ والاخطػػط يسػػارده تػػي

توضيح الا اىيـ الافردة وسائؿ اجسوسة ف وتفسيد الاااني والخ رات الم ظيػة ليسػيؿ رمػن الاػتامـ
إدراكيػا ف كاػا تسػارده رمػن تػوتير وقتػػو وفيػده ورتػع ك اءتػو الاينيػة ( الجيمػػة ف  ) 478 : 2003ف

أاا النس ة لماتامـ تإنيا تااؿ رمن إثارة اىتاااػو ف وفػذب انت اىػو واثػارة الت كيػر االسػتنتافي لديػو ف
كاا تسارده رمػن جسػف رػرض أتكػاره ف وتنظيايػا ف ورمػن التا يػر الجػر ف يناػا تظيػر الىايػة تػي

الااميػػة التاميايػػة اػػف خػػالؿ زيػػادة التشػػويؽ تييػػا ف وقطػػع رتا ػػة الاواقػػؼ التاميايػػة ف وزيػػادة تجصػػيؿ
التالايػػذ الد ارسػػي ف والانايػػة ػػال روؽ ال رديػػة ف وتوصػػيؿ الاامواػػات والاواقػػؼ واالتفاىػػات ف ورمػػن
إ قاء الاامواات جية تي ذىف الاتامـ ( رمي ف .) 163 : 2008

و نػاء رمػن اػػا سػ ؽ تػر ال اجثػػة أف توظيػؼ الجػػافي واللدػاز تػي التػػدريس الصػ ي ياكػػف

أف يثير داتاية التالايذ لمتامـ ف ويثير اىتااايـ ف وجػب االسػتطالع لػدييـ ف ويفسػد ويث ػت الا ػاىيـ

الافردة تي أذىػانيـ ؛ الاػر الػذ يسػيـ تػي تارميػة راميتػي التامػيـ والػتامـ ف كاػا يسػيـ تػي تجقيػؽ
الىداؼ التر وية والتامياية رااة ف وأىداؼ اادة المدػة الار يػة خاصػة ف ريػر أف تجقيػؽ تمػؾ ال وائػد

وريرىػػا اػػرتيف قػػدرة الاامػػـ رمػػن اختيػػار الجػػافي واللدػػاز ذات خصػػائص ااينػػة ووتػػؽ ااػػايير

اجددة اػف فيػة ف و قدرتػو رمػن التوظيػؼ ال اػاؿ ليػذه الجػافي واللدػاز أثنػاء الاوقػؼ الصػ ي اػف

فية أخر .

مبررات توظيف األحاجي واأللغاز العممية التعميمية :
يااثػؿ تػأثير الجػافي واللدػاز تػأثير النكتػة التػػي يسػتخدايا النػاس كطريقػة تسػارد رمػن تخ يػػؼ

الضدط الواقع رمييـ ف ورمن تقويـ أوضاع الافتاع ف ورػالج اػض اشػكالتو ف ونتيفػة لقػوة وتػأثير
الجػػافي واللدػػاز التػػي تاػػد ان يػػات تكريػػة تثيػػر التأاػػؿ والت كيػػر والضػػجؾ تػػي ذات الوقػػت ف تػػإف

استخداايا تي الاامية التامياية لو كثير اف الا ررات التي نذكر انيا (ر د الن ػي ف ) 16 : 2002

ف ( ر يش ف : ) 322 : 2013

 .1ااثارة ف تالجافي واللداز اف شأنيا كاثير ف أف تجدث استفا ة اايزة وايفا ية .
 .2الجافػػات ف تيػػي تسػػد جافػػة التمايػػذ إلػػن جػػب االسػػتطالع ؛ لاػػا تنطػػو رميػػو اػػف راػػوض أو
أشكاؿ ف و التالي تجقؽ الذات والاارتة تي الوقت ن سو .

 .3االنت ػػاه ف جيػػث إنيػػا تتايػػز الد ار ػػة النس ػ ة لمتمايػػذ تيػػي تزيػػد اػػف انت اىػػو التمقػػائي ؛ لاجاولػػة
اكتشاؼ أك ر قدر اف الاارتة ؛ يدؼ التوصؿ إلن ت سير الداوض .
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 .4الداتايػػةف إذ إنػػو اػػف خػػالؿ إثارتيػػا وسػػدىا لجافػػات التمايػػذ ف وتجقيقيػػا لالنت ػػاه ف تااػػؿ رمػػن
زيادة داتايتو نجو الاارتة وال يـ صورة شيقة تيتـ اطال ة الذاتية .

 .5اايفا ية ف تتطمب الجافي واللداز اشاركة التالايذ تػي اقتػراح الجمػوؿ أو ت سػير الاشػكالت ف
واف ثـ يجدث تامـ ذاتي توفيو الاامـ ف وىذا التامـ الذاتي ينـ رف إيفا ية الاتامـ .

 .6التازيػػز ف جيػػث إف قيػػاـ التمايػػذ جػػؿ الاشػػكمة أو ت سػػيرىا يػػؤد إلػػن زيػػادة إق الػػو رمػػن اوضػػوع
الػػتامـ ف وكماػػا قا متػػو اشػػكمة أصػػا و تػػوتر يػػزوؿ الوصػػوؿ لمجػػؿ ف تيجػػدث تازيػػز لػػد الاػػتامـ
ور ة تي تارؼ الازيد رف اوضع التامـ .

 .7توظي ػػؼ الج ػػافي واللد ػػاز ت ػػي الت ػػدريس تفا ػػؿ التالاي ػػذ أكث ػػر اتا ػػة ورر ػػة ت ػػي دروس المد ػػة
الار ية ف وت اث تي تمؾ الدروس الجيوية والنشاط .

 .8قدرتيا الاالية رمن التأثير تي الاتمقي ف وذلؾ لمروح التػي تشػع انيػا ف ورال ػًا اػا تتسػـ الط ارتػة
التي تاتع التمايذ ف وترسخ ال كػرة تػي ذىنػو ف كاػا تااػؿ رمػن اسػتثارة الااميػات والقػدرات الاقميػة

لديو .

 .9إف التمايذ يمقن كثير اف الصاو ات تي التا ير رػف ارئػو سػواء شػكؿ ل ظػي أو تجريػر ؛ لػذلؾ
تػػإف اسػػتخداـ الجػػافي واللدػػاز ال يجتػػاج إلػػن تا يػػر كثيػػر ػػؿ يقتصػػر رمػػن اػػض الكماػػات أو

الفاؿ ال سيطة .

.10

وفد أف ليا تأثير رمن تناية وتج يز الت كير اال تكار ف وأيضػاً تاػوض السػئمة التػي ياكػف

اسػػتخداايا اػػد االنتيػػاء اػػف الػػدرس اػػف خػػالؿ الجػػافي واللدػػاز ؛ لاارتػػة اػػد تيػػـ التالايػػذ

لاادة الدرس .

ويتضػػح ااػػا س ػ ؽ لم اجثػػة أف الجػػافي واللدػػاز ليػػا اػػا ي ررىػػا تػػي اسػػتخداايا تػػي الااميػػة

التاميايػػة كأسػػموب تامياػػي اسػػارد ؛ كونيػػا اثي ػ ًار تامياي ػًا ارئي ػًا يتايػػز ػػالقوة والفاذ يػػة والط ارتػػة ف
ويجاؿ تي طياتو أكثر اف اانن وىدؼ ؛ ااػا ي ػرر أىايػة اسػتخداـ الاامػـ لتمػؾ الجػافي واللدػاز
أثناء إدارتو لماواقؼ التامياية الاختم ة ف رمػن أف يػتـ ذلػؾ تػي إطػار أىػداؼ الاػنية ف ولػيس ااػزؿ
رن ػػو ف تي ػػي تفا ػػؿ التالاي ػػذ أكث ػػر اتا ػػة ورر ػػة ت ػػي دروس المد ػػة الار ي ػػة ف وت ا ػػث رم ػػن الجيوي ػػة

والنشػػاط ف وتاثػػؿ الجػػافي واللدػػاز ناػػط اػػف أناػػاط الا اريػػات التاميايػػة ف تيػػي تجقػػؽ الكثيػػر اػػف
الىداؼ رند استخداايا ؛ لف التمايذ ط ياتو اياؿ لماب والط ارتػة ؛ ااػا يدتاػو لمااػؿ الػذ يجقػؽ

ااق اؿ رمن التاميـ ف ويجقؽ الىداؼ الارفوة .
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أنواع األحاجي واأللغاز :
أورد ػػدر ال سػػاـ ( ال سػػاـ ف  ) 22-21 : 2002تصػػني اً لن ػواع الجػػافي واللدػػاز تضػػاف الن ػواع
التالية :

 .1ألداز الانطؽ واالستنتاج  :تشاؿ ألداز الذكاء التي تاتاد رمن الت كير الاايؽ رير الانطقي ف
وألداز تاتاد استنتاج الجؿ اف الااطيات الاوفودة تي المدز.

 .2اللدػاز الرياضػية  :تشػتاؿ ألدػاز الراػار و السػررات والاسػاتات والػزاف والسػارات والوزاف

والجفوـ ف وال ااد والاساجات والنقود فوالرداد والرقاـ والجروؼ الاش رةف والااميات الجسا ية

الر ػع والار اػات السػجرية واليندسػة الاسػتوية والشػكاؿ اليندسػية وااجصػاء وكػذلؾ الجيػؿ
الرياضية.

 .3ألداز الترتيب والتقطيع والتوصيؿف وألداز الاتاىات والتجريؾ والا ور والارور.

 .4اللداز اليفائية :تشتاؿ الكماات والجروؼ ال فدية والكماات الاتقاطاة والكماات الاخ ية .
 .5اللداز الاصورة :تشتاؿ ألداز الصور والرسـ وألداز خداع ال صر.

 .6ألدػاز اللاػاب  :تشػتاؿ ألدػاز الكوتشػينة و الػديناو والدااػو والشػطرنة وريرىػا اػف اللاػاب
الخر .

 .7اللدػاز الثالثيػة ال اػاد  :تشػاؿ لػؼ أو طػي الػورؽ والكػروت ف والصػور الاقطاػة والخيػوط
والسالؾ .

 .8اللدػاز الايكانيكيػة :تشػاؿ فايػع اللدػاز الافسػاة كالاكا ػات والى اراػات والكػرات التركي يػة
والق ػاؿ السػرية ف والامػب الادمقػة فوادخػاؿ الفسػاـ واخرافيػا وتركي يػا تػي أاػاكف اجػددة ف

والجمقات والسالسؿ الاادنية والفساـ الزفافية والخش ية والاادنية والج اؿ.

 .9اللداز الاماية :تشػاؿ اللدػاز التػي تاتاػد رمػن ظػواىر تيزيائيػة وكيايائيػة ف كالفاذ يػة والطػرد
الاركز ف والج اررة والادناطيس والت ارالت الكيايائية الاختم ة.

.10

اللداز الفنائية (ال وليسية ( :وىي ألداز تاتاػد رمػن تجديػد ارتكػب الفرياػة اػف ااطيػات

.11

اللدػاز و الجػافي الار يػة :تشػاؿ فايػع اػا أشػتير ػو الاػرب اػف أجػافي وألدػاز لدويػة

اجددة .

ول ظية ف وقمب واااريض الكالـ ف وألداز نجوية وشارية وجكاية وتقييػة وترائضػية ف وصػوتية
واانوية .

.12

ألداز التورية تي الكالـ.
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واف خالؿ اا س ؽ يتضح تنوع الجافي واللداز ف والتػي ياكػف لماامػـ اػف خالليػا اختيػار

اا يناسب دروسو تي التاميـ الصػ ي ف ولكػف أكثػر اػا ييانػا ىنػا اللدػاز اليفائيػة :تشػتاؿ الكماػات

والجروؼ ال فدية والكماات الاتقاطاة والكماػات الاخ يػة ف والتػي تاكػف الاػتامـ اػف تنايػة الا ػردات
المدويػة لديػة ف و ػذلؾ تػزداف جصػيمتو المدويػة ػالا ردات الاتاػددة فوالتػي يسػتطيع اػف خالليػا القػراءة
والكتا ة صورة ايسرة ف ليذا رمن الاامـ أف ينتقي الجافي واالداز الاناسػ ة والتػي تجقػؽ الىػداؼ

التامياية الارفوة انيا .

مكونات األحاجي واأللغاز التعميمية :
تتك ػػوف الجفي ػػة والمد ػػز ر ػػادة ا ػػف ر ػػدد ا ػػف الاناص ػػر تتػ ػ لؼ تيا ػػا يني ػػا ؛ ي ػػدؼ تجقي ػػؽ

الا ارقػػة التػػي تجيػػر تيػػـ السػػااع أو القػػار ء ف وتسػػتثير اىتاااػػو ف واػػف الد يػػات التػػي فااػػت ألوانػاً
اػػف الجػػافي واللدػػاز ف وجموليػػا ف ياكػػف اسػػتن اط الاكونػػات الساسػػية لألجفيػػة والمد ػز ( رفػػب ف

: ) 131-129 : 2006

 – 1المكون البالغي  :وذلؾ جيف تاتاد الجفية والمدز رمػن تػف اػف تنػوف ال الرػة اثػؿ الكنايػة ف
أو االستاارة ف أو االشتراؾ الم ظي ف أو الفناس ف أو التورية .

 – 2المكييييون المغييييوي  :ياتا ػػد الاكػػػوف المدػػػو رمػػػن المدػػػة ذاتيػػػا ف ويتاثػػػؿ ت ػػي ظػ ػواىر اتاػػػددة
كاالشتقاؽ ف والنجت ف وااضاار ف والجذؼ ف ورير ذلؾ .

 – 3المكييون الكتييابي  :وىػػذا الاكػػوف ياتاػػد رمػػن اػػا يسػػان ( التصػػجيؼ ) أ تدييػػر شػػكؿ الكماػػة
كتا يػاً ف طػػرؽ اختم ػة كوصػػؿ اػا ال يوصػػؿ ف أو تصػؿ اػػا ال ي صػؿ ف أو إىاػػاؿ وضػع النقػػاط تػػي
اوضايا ف أو وضايا تي رير اواضايا .

 – 4المكون الصوتي  :والذ تاتاد تيو الجفية والمدز رمن الخداع الصػوتي رػف طريػؽ اسػتخداـ
الاد الطويؿ والقصي وااخ اء واادراـ ف والتنويف ف ورير ذلؾ اف اظاىر الداء الصوتي . ...
دور المعمم في توظيف األحاجي واأللغاز :

إف دور الاامػػـ قػػد تجػػوؿ اػػف دور الامقػػف إلػػن دور الاوفػػو لتوظيػػؼ الجػػافي واللدػػاز تػػي

الاامية التامياية ف وتنارايا اع اياة التامػيـ وأىػداؼ التر يػة تػي رصػر الاامواػات ف التػي لػـ تاػد
تركػػز رمػػن تجصػػيؿ الاػػادة التاميايػػة ف ػػؿ تي ػػتـ تنايػػة ايػػارات الجصػػوؿ رمػػن الاارتػػة ف وتوليػػد

الاارتة الفديدة ور طيا اا س قيا ف والتركيز رمن الا اىيـ الساسية ف وتتاػد أدوار الاامػـ تػي رنػد
توظيؼ الجافي واللداز التاميايػة ف والتػي ال تانػي إلدػاء دور الاامػـ ػؿ يصػ ح دوره أكثػر أىايػة

وأكثػػر صػػاو ة تيػػو شػػخص ا ػػدع ذو ك ػػاءة راليػػة يػػدير الااميػػة التاميايػػة اقتػػدار ف تمقػػد أص ػ جت
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اينػػة الاامػػـ ازيفػاً اػػف ايػػاـ القائػػد ف واػػدير الاشػػروع ال جثػػي ف والناقػػد والاوفػػو ف وياكػػف توضػػيح
ىذه الدوار تياا يمي:

 – 1باحيث :إف وظي ػة الاامػػـ ك اجػث تػي اقداػػة الدوار التػي يكمػؼ يػػا الاامػـ ف ف ووظي ػة الاامػػـ
ك اجث تدتاو دائاا لم جث رف الجافي واللداز التامياية الا يدة لماامية التامياية ؛ لفمب كػؿ اػا

ىو اناسب لماوضوع التامياي الاطروح .

 – 2مصمم  :تالاامـ اصاـ لألجافي واللداز التامياية ف والاجتو التامياي ف والخ ػرات التاميايػة
ف والنشاطات التر وية .

 – 4مقييدم  :إف تقػػديـ الاامواػػات تػػي الجػػافي واللدػػاز التاميايػػة اػػف ق ػػؿ الاامػػـ ال ػػد أف يتايػػز
سػيولة الوصػوؿ إلييػػا واسػترفاريا والتاااػػؿ اايػا ف وىػذا يػرت ط وظي ػة الاامػػـ كاقػدـ لماامواػػات ف

والخ رات التامياية الفديدة .

 – 5منسيق  :يات ػر دور الاامػـ ػالغ الىايػة كانسػؽ ضػاف الجػافي واللدػاز التاميايػة Kوالتػي
تأخػػذ اتفاىػػات اختم ػػة ف وال ػػد أف يكػػوف الاامػػـ رمػػن ورػػي كي يػػة ضػ ط وتوزيػػع الجػػافي واللدػػاز

التامياية ف وتوظي يا ك اءة .

 – 6مرشييد  :تػػالاامـ رميػػو تقػػديـ النصػح والاشػػورة واارشػػاد لمتالايػػذ ف ورميػػو أف يكػػوف اطماػًا رمػػن
الجػػافي واللدػػاز التاميايػػة ؛ جتػػن يس ػػتطيع أف يم ػػي اجتيافػػات تالايػػذه واست سػػاراتيـ الاختم ػػة ف

ويقدـ ليـ الاشورة تياا يصاب رمييـ ف ويأخذ يدىـ إلن الوصوؿ نجو الجؿ الصجيح .

 – 7ميسر  :رمػن الاامػـ أف يقػوـ ػدور الايسػر والاشػفع لتالايػذه رمػن الت كيػر السػميـ ف والتركيػز
الاايػػؽ ؛ لموصػػوؿ إلػػن جمػػوؿ الجػػافي واللدػػاز التاميايػػة ف ويتػػيح لمتالاػػذ اكتشػػاؼ اػػواد الػػتامـ
أن سيـ دوف أف يتدخؿ تي اسار تامايـ .

 – 8مقييوم  :دور الاامػػـ كاقػػوـ يشػػتاؿ أساس ػًا رمػػن تقػػديـ التدذيػػة الرافاػػة طػػرؽ اختم ػػة ارشػػاد
التمايذ إلن استواه التامياي ف وتقداو الدائـ تي الاادة التامياية ف واقارنة أدائػو صػ ة اسػتارة لمتأكػد
اف تطوره ف وااتالكو ايارات المدة الار ية .

تػػإف الػػدور الػػذ يضػػطمع ػػو الاامػػـ شػػكؿ رػػاـ دور ىػػاـ لمدايػػة لكونػػو أجػػد أركػػاف الااميػػة
التامياي ػػة ف وى ػػو ا ت ػػاح الاارت ػػة والام ػػوـ النسػ ػ ة لمتماي ػػذ ف و ق ػػدر ا ػػا يام ػػؾ ا ػػف الخ ػ ػرات الاماي ػػة

والتر ويػػة ف وأسػػاليب التػػدريس ال االػػة ف يسػػتطيع أف ُيخػػرج طال ػًا ات ػػوقيف وا ػػدريف ف وتػػي التامػػيـ
القائـ رمن الجافي واللداز التامياية تزداد أىاية الاامـ وياظـ دوره .
وتر ال اجثة أف الاامـ يقوـ دور ايـ تي اختيار الجافي واللدػاز التاميايػة ف ورميػو رنػد

االختيار أف يراري خصائص تالايذه والىداؼ الارفو تجقيقيا اف د ارسػة الاجتػو الد ارسػي ف وأف
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يختػػار الجػػافي واللدػػاز التاميايػػة التػػي تاكػػف التمايػػذ اػػف اكتسػػاب الاارتػػة ف والخ ػرات التاميايػػة

صورة ايسرة ف تاف ىنا الاامـ أص ح تي ظؿ توظيػؼ الجػافي واللدػاز التاميايػة اػدي اًر لماوقػؼ

التامياي ف جيث يقع رميو الابء الك ر تي تجديد الاوضورات وأساليب ررض الاجتو وأسػاليب
التقويـ وطريقة تجاور التالايذ ااًا .
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المحور الثالث  :المفردات المغوية :
ُياػػد تامػػيـ الا ػردات المدويػػة أساس ػاً اث ػراء جصػػيمة الاػػتامـ تػػي الص ػ وؼ الوليػػة ف وتيسػػير
تياو تػي اػواد المدػة ف وتػي تيػـ الاػواد الد ارسػية الخػر ف وكػذلؾ تػي نفػاح تامياػو تػي قيػة ا ارجػؿ
د ارسػػتو ف ولػػذا تػػإف ذلػػؾ التػػأثير لما ػػردات المدويػػة يتطمػػب ازيػػداً اػػف الانايػػة ف و ػػذؿ الفيػػود الامايػػة
إفراءات تاميايا ف وادراكًا لذلؾ ارتنت الدراسات جث أتضػؿ الطػرؽ تارميػة تػي تامػيـ الا ػردات ف

و اػػا يسػػارد الاػػتامـ تػػي اكتسػػا يا ف وركػػزت تػػي افاميػػا رمػػن الاقارنػػة ػػيف االسػػتراتيفيات والطػػرؽ
االرتااد رمن السس النظرية التي تنطمؽ انيا .

وتُاد تناية الا ردات المدوية خاصة الفديدة انيا لد التالايذ اف أىػـ أىػداؼ انػاىة المدػة
الار يػػة ؛ وذلػػؾ لف الا ػػردات تشػػكؿ فسػػـ المدػػة ف والاػػدخؿ السػػاس ل نػػاء الانػػاىة المدويػػة ف كاػػاف
أنيا ىي الم نات الساسػية ليػذا الصػرح الشػااخ الػذ نسػايو المدػة ف و ػدونيا ال يكػوف ىنػاؾ اسػتااع

ال أىػـ الااػارؼ الخاصػة
أو تجدث ف أو قراءة ف أو كتا ة ف ورمن ضػوء ذلػؾ فػاء ىػذا الا جػث اتنػاو ً
الا ردات المدوية ؛ ااا اشتاؿ رميو الدب التر و ف وال جوث والدراسات السا قة ف وقد نظاػت ىػذه

الااارؼ وتؽ اا يمي :

ماهية المفردات المغوية :
إف الا ردات ىي أدوات جاؿ الاانن كاا أنيا تي وقػت خػر كوسػيمة لمت كيػر ؛ لف الاػتكمـ
يستطيع أف ي كر ف ثـ يا ر اا خطر الو ف وتكره كماات اا يريد ف والا ردات ىي إجد الاناصػر

المدويػػة التػػي ين دػػي رمػػن اػػتامـ المدػػة الار يػػة تامايػػا ليجصػػؿ رمػػن الك ػػاءة المدويػػة الاررو ػػة ف واػػف
خ ػػالؿ الرف ػػوع التاري ػػات الت ػػي تناول ػػت ا ي ػػوـ الا ػػردات المدوي ػػة ف نف ػػد أف فاياي ػػا يت ػػؽ رم ػػن أف
الا ردات " ىي الوجدات الساسية لماانن تي المدػة ف وتراػز إلػن ااػاني قائاػة تػي الػذىف ف سػواء

أكانت ىذه الاااني تشير رمن الاالـ الجقيقي الاوفود جولنػا ف أـ إلػن ظػالؿ الااػاني التػي اكتسػ تيا

الا ردات اف خالؿ االرت اط والاشارر التي تثيرىا " ( ر د الوىاب ف . ) 324 : 2013

تػػالا ردات ىػػي الكماػػات التػػي نامايػػا لمتالايػػذ تػػي الارجػػؿ والص ػ وؼ الد ارسػػية الاختم ػػة ف

وليسػػت الضػػرورة أف تكػػوف كماػػة واجػػدة ف تقػػد تكػػوف الا ػػردة أكثػػر اػػف كماػػة ( الااػػر ف : 2010
 ) 11ف جيػ ػػث تكتسػ ػػب قياػ ػػة ااناىػ ػػا اػ ػػف تالزايػ ػػا كماػ ػػة أخػ ػػر ف اضػ ػػاتة إلييػ ػػا ف وىػ ػػي وسػ ػػائط
يستخدايا الاقؿ تي تكويف الا ػاىيـ رػف الشػياء والنػاس والقػيـ واالتفاىػات ف والاشػارر والاواقػؼ ف

والجداث الجياتية الاختم ة ( أ و فااوس والا د اهلل ف . ) 23 : 2009

تػػالا ردات واجػػدىا ا ػػردة ف وىػػي الم ػػظ أو الكماػػة التػػي تتكػػوف اػف جػرتيف تػػأكثر وتػػدؿ رمػػن

اانػػن ف س ػواء أكانػػت تا ػالً أو اسػػااً ف تػػالا ردات أو الكماػػات ىػػي الوجػػدات التػػي تترتػػب أتقي ػاً وتق ػاً
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لنظاـ نجو خاص لتكويف الفامة (ف ريؿ ف  ) 97 : 2007ف تيػي ػذلؾ أصػدر وجػدة لدويػة جػرة

ف وىي تختمؼ رف الصوت الذ ىو أصدر وجدة لدوية ذات اانػن أيضػاً ف ولكنػو قػد يكػوف جػ اًر أو
رية جر ف وىذا ياني أف الكماة قد تكوف صوتاً واجداً أو أكثر .

المفردات والمغة :

ير كثير اف رماػاء المدػة ورماػاء الػن س أنػو ال أتكػار دوف أل ػاظ ف وأف الت كيػر جػديث ػال

صػػوت ف وأف اػػا يسػػان الااميػػات الاقميػػة لػػيس إال ردود أتاػػاؿ فسػػاية ول ظيػػة يقػػوـ يػػا اانسػػاف
اسػػتفا ة لألشػػياء والجػػداث والاواقػػؼ ثػػـ تتجػػوؿ تػػي أثنػػاء الناػػو رمػػن جػػديث ضػػاني داخمػػي يظيػػر
أثره تي الجنفرة رنداا يقػوـ اانسػاف ػالت كير ف " تالمدػة يػذا الاانػن أداة الزاػة لمت كيػر ف وىػي أداة

ضػػرورية لمتا يػػر رػػف التكػػار والكماػػات وراػػوز لدويػػة أساسػػية لمقيػػاـ يػػذه الااميػػات الاقميػػة الاميػػا ف
وأرقن أنواع الت كير ىو الذ ياتاد رمن الراوز المدويػة ف واػف ىنػا يظيػر أىايػة الػدور الػذ تؤديػو

الا ػػردات تػػي تكػػويف الا ػػاىيـ والاػػدركات الكميػػة ف وتػػي القيػػاـ الااميػػات الاقميػػة كالتجميػػؿ والتااػػيـ

والتفريد واادراؾ والجكـ واالستنتاج ( سالـ ف . ) 4-2 :2013

ويضػػاؼ إلػػن ذلػػؾ أف الكماػػات التػػي تشػػكؿ المدػػة س ػواء أكانػػت ش ػ وية أو كتا يػػة ليسػػت إال

را ػػو ًاز ف تػػػالاتكمـ ال ي ػػتكمـ ااػػػاني ف والكاتػ ػػب ال يكت ػػب اا ػػاني ف والاس ػػتاع ال يسػػػاع إال اا ػػاني ف

والق ػػار ء ال يقػ ػ أر إال اا ػػاني ف وكػػػؿ ى ػػذه الاا ػػاني ت ػػي رقػػػؿ الا ػػتكمـ أو الكات ػػب ف والراػػػوز وس ػػيمة
يسػػتخدايا لمتا يػػر ر ػػف الااػػاني ( الجا ػػد ف  )28 : 2011؛ لكنيػػا وسػػيمة ت ػػي رايػػة الىاي ػػة ؛
لنيا الوسيمة الوجيدة لالتصاؿ تي كثير اف الاواقؼ ف وأ خمؿ تي استخداـ ىذه الراوز يػنفـ رنػو

توقؼ االتصاؿ أو انجراتو ف وأف اا ينتقػؿ اػف شػخص إلػن شػخص خػر ليسػت ىػي الا ػردات ف ػؿ
الااػاني رػف طريػػؽ الا ػردات جيػػث يقػوـ الاسػػتق ؿ تمقػي ىػذه الراػػوز وترفاتيػا إلػػن اػدلوالت ااينػػة
ات ؽ رمييا ف وتي ىذه الجالة يتـ االتصاؿ ( السريع والكثير ف . )311 : 2013

وتاميـ المدة الار ية تي الاراجؿ الساسية ييػدؼ إلػن تاكػيف التمايػذ اػف أدوات الاارتػة رػف

طريػػؽ تزويػػده الايػػارات الساسػػية تػػي الق ػراءة والكتا ػػة والتا يػػر ف واسػػاردتو رمػػن اكتسػػاب راداتيػػا

الصػػجيجة واتفاىاتيػػا السػػمياة ف والتػػدرج تػػي تنايػػة ىػػذه الايػػارات رمػػن ااتػػداد الا ارجػػؿ التاميايػػة ف
جيػػث يصػػؿ التمايػػذ تػػي نيايػػة ىػػذه الارجمػػة رمػػن اسػػتو لدػػو ياكنػػو اػػف اسػػتخداـ المدػػة اسػػتخداااً

نافجػًا رػػف طريػػؽ التجػػدث والكتا ػػة الق ػراءة واالسػػتااع ؛ ااػػا يسػػارده رمػػن أف يػػنيض الااػػؿ الػػذ

يختاره ف والمدة تي الارجمة الولن اف التاميـ ليست اادة دراسة تجسػب ف ػؿ ىػي الوسػيمة الساسػية

لد ارسػػة الا ػواد الخػػر واسػػتياا يا ف " وىنػػاؾ ارت ػػاط وثيػػؽ ػػيف النفػػاح تػػي تجصػػيؿ الا ػواد الاختم ػػة
والقدرة المدوية ف ذلؾ لف المدػة تػؤد الػدور الك ػر تػي اسػتق اؿ التكػار واسػتياا يا والتا يػر رنيػا ف
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تالطالب الاتقدـ تي اادة المدة الار ية ي وؽ أقرانو تػي سػررة ال يػـ والتجصػيؿ لاػا يقػ أر ف ويقػوده ىػذا

إلن النفاح تي دراستو ف ؿ تي جياتو " ( ر د الوىاب ف . ) 326 : 2013

وتػػدريب التالايػػذ رمػػن اسػػتخداـ المدػػة نفػػاح تػػي إطػػار الااػػؿ الادرسػػي يجتػػاج إلػػن تاػػرؼ

الا ػػردات التػػي يسػػتاامونيا تػػي أجػػاديثيـ الاختم ػػة ؛ لتنايػػة قػػدرتيـ المدويػػة ف واف ىػػذه الا ػػردات ىػػي
اافػـ الطالػػب الػػذ يفػػب أف ن ػػدأ انػػو ف وأف نثريػو داخمػػو ف توظي ػػة الا ػػردات المدويػػة اتنورػػة رنػػد

الاتامـ ف تيي تؤد دو اًر ايااً تي رامية ال يـ جيث تنقؿ إليو التكار ف وتسػتثير الااػاني الاوفػودة
تي ذىنو ف وىي أداة اف أدوات التا ير ؛ لف رػرض التكػار التػي ي ارىػا التمايػذ أو االن اػاالت التػي

يجسػػيا يسػػتخدـ تييػػا الا ػػردات ف تػػالتا ير وسػػيمة ل ػػرض ااانيػػو وأتكػػاره واشػػارره اسػػتخداـ الراػػوز
الاكتو ة ف أو الصوات الانطوقة ف واذا كانت المدة ىي الوسػيمة لنقػؿ التكػار والتا يػر رػف الوفػداف
ف تالا ردات أو الل اظ أورية ليذه التكػار والاشػارر ف والشػخص ال يسػتطيع التا يػر رػف تكرتػو إال
إذا وفد الم ظ أو الل اظ التػي تتسػع ليػذه ال كػرة ف كاػا أف الم ػظ يثيػر تػي ذىػف سػاااو ال كػرة ف التػي

اقترنت و تي جياتو والم ظ اد ذلؾ يجدد ال كرة ويث تيا .

أهمية تعميم المفردات المغوية :

تام ػػيـ الا ػػردات المدوي ػػة ى ػػو توفي ػػو التالاي ػػذ لف تك ػػوف ل ػػدييـ الق ػػدرة رم ػػن نط ػػؽ ج ػػروؼ

تركيػػب لدويػػة صػػجيجة ف
الا ػػردات ف وتيػػـ ااناىػػا ف واارتػػة طػػرؽ االشػػتقاؽ انيػػا ف ووص ػ يا تػػي ا
والقدرة رمن استخداـ الكماات الاناسػ ة تػي الاكػاف الاناسػب ف؛ لكػي يكػوف التمايػذ قػاد اًر رمػن ترفاػة
الكماة ف وتجديػد اانػن الا ػردات ونطقيػا السػميـ ف وكػذلؾ قػدرتيـ رمػن اسػتخداـ الكماػة الاناسػ ة تػي

سػػياؽ الفامػػة السػػمياة ؛ لنػػو ال ي يػػد كثي ػ اًر إذ ج ػػظ التمايػػذ الا ػػردات الكثي ػرة ف ولكػػف لػػـ يقػػدر رمػػن

استخداايا ف و خاصة تي جياتو اليواية .

وتُاػػد الا ػػردات المدويػػة أسػػاس التواصػػؿ اانسػػاني ف تث ػراء لدػػة أ افتاػػع اػػف الافتااػػات
ػػالا ردات المدويػػة دليػػؿ رمػػن تقداػػو ؛ لف الا ػػردات المدويػػة أداة ىػػذا الافتاػػع تػػي اسػػتيااب اػػا ىػػو

فديػد ف " تإنػو ال ياكػف ل افتاػع اػف الافتااػات أف يكػػوف اتقػدااً اػف ريػر ثػراء لدػو ف يواكػػب
اسػ ػػتواه الجضػ ػػار رمػ ػػن التواصػ ػػؿ والت ارػ ػػؿ والػ ػػتامـ والقػ ػػدرة رمػ ػػن التػ ػػأثير تػ ػػي سػ ػػموكياتيـ وسػ ػػموؾ

الاجيطػ ػػيف يػ ػػـ ( الص ػ ػوادقي ف  ) 2 : 2009ف تمتامػ ػػيـ الا ػ ػػردات المدويػ ػػة أىايػ ػػة ك ي ػ ػرة لاكانتيػ ػػا

ال أساسػػيًا لػػو رنػػد نائػػو ف ورنػػد تامػػيـ
الاياػػةف ؛ لنػػو ال يوفػػد اػػنية ال يتخػػذ اػػف الا ػػردات اػػدخ ً
تالايذه ف تالا ردات المدوية تؤد دو ًار اياًا تي تجقيػؽ راميتػي ال يػـ وااتيػاـ لػد التالايػذ ف ونقػؿ

التكػػار إلػػييـ ف واسػػتثارة الااػػاني الاوفػػودة تػػي أذىػػانيـ ف كاػػا أنيػػا تُاػػد أداة اػػف أىػػـ أدوات التا يػػر
لدييـ ف جيث يستخداونيا تي التا ير رف أتكارىـ وااانييـ واشاررىـ .
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ايا ارتػو الر ػع ( االسػتااع ف والتجػدث ف والقػراءة

تالا ردات المدويػة أسػاس التواصػؿ المدػو

ف والكتا ػػة ) ف كاػػا أنيػػا تتػػيح لمطػػالب تيػػـ وسػػائؿ اآلخػريف ف والتا يػػر الفيػػد رػػف أتكػػارىـ ورػواط يـ

واجتيافػػاتيـ ( الوت ػػار ف  ) 17 : 2001ف وأف أى ػػـ ا ػػا يس ػػارد التماي ػػذ رم ػػن اا ػػتالؾ اي ػػارات المد ػػة
الار يػػة ىػػو زيػػادة جصػػيمتو المدويػػة ف تناػػو الا ػػردات المدويػػة لػػد التمايػػذ تاكنػػو اػػف اسػػتخداـ أدوات

الاارتػة رػف طريػؽ تدري ػو رمػن الايػارات الساسػية لمقػراءة والكتا ػة () M.Stopar,2004 : 37ف
وتتاثػػؿ أىايػػة تامػػيـ الا ػػردات المدويػػة تػػي أف اكتسػػاب التالايػػذ لما ػػردات وتيػػـ اػػدلوالتيا ف يكس ػ يـ

الكثيػػر اػػف الخ ػرات التاميايػػة ف ويػػؤد

يػػـ إلػػن زيػػادة خ ػراتيـ الثقاتيػػة ف وتجصػػيميـ الد ارسػػي تػػي

الاػ ػواد الد ارس ػػية الاختم ػػة ف وأيضػ ػاً يجق ػػؽ لي ػػـ الت ار ػػؿ اايف ػػا ي ف والنف ػػاح ت ػػي جي ػػاتيـ الخاص ػػة

(اصط ن ف . ) 132 : 2004

وياكػػف إفاػػاؿ أىايػػة تامػػيـ الا ػػردات المدويػػة تػػي دورىػػا الػػوظي ي الػػذ يتاثػػؿ تػػي الفػػان يف

التالييف ( أايف ف :) 21 : 2005

 – 1الفانػػب الوؿ  :وىػػو أف الا ػػردات تاػػد أداة التمايػػذ تػػي تيػػـ واسػػتيااب اػػا ينقمػػو اآلخػػروف إليػػو

(ال يـ ) .

 – 2الفان ػػب الث ػػاني  :وى ػػو أف الا ػػردات المدوي ػػة تا ػػد أداة التماي ػػذ ت ػػي التا ي ػػر ر ػػف ن س ػػو طريق ػػة
ا يواو وتاالة تي تواصو اع اآلخريف .

تالا ردات المدوية أساس القػدرة رمػن التامػيـ والتواصػؿ ػاآلخريف ف كاػا أف الا ػردات المدويػة

تػػي افاوريػػا تشػػكؿ افاػػؿ تصػػورات التالايػػذ رػػف الاػػالـ الػػذ يايشػػوف تيػػو ف وىػػي توسػػع ليػػـ ىػػذا

الاالـ ف وتقودىـ إلن صنارة روالـ أخػر فديػدة لػـ تكػف اوفػودة لػدييـ اػف ق ػؿ ( ف ريػؿ ف 2007
. ) 98 :

واف خالؿ اا س ؽ يتضح لم اجثة أىايػة تامػيـ الا ػردات المدويػة ؛ لنيػا تشػكؿ فػزءًا رئيسػًا

ا ػػف د ارسػ ػة وتام ػػيـ المد ػػة ف تااخ ػػاؽ ت ػػي تجص ػػيؿ الا ػػردات ي ػػؤد إل ػػن إخ ػػاؽ ت ػػي المد ػػة نوني ػػا
الاختم ػػة ف تزيػػادة جصػػيمة التمايػػذ اػػف الا ػػردات المدويػػة يػػؤد إلػػن زيػػادة خ ارتػػو وااارتػػو وتقداػػو

الدراسي ف وزيادة جصػيمة الطالػب اػف الا ػردات المدويػة ياكنػو اػف التواصػؿ والت ارػؿ اايفػا ي اػف
جولػػو ف تػػالا ردات المدويػػة تشػػكؿ اػػادة الت كيػػر اانسػػاني ف واػػف خالليػػا ياػػارس التمايػػذ كثي ػ ًار اػػف

الااميات الاقمية كال يـ والتجميؿ والتركيب والتقويـ .

تقدرة الطالب رمن االنطالؽ تي راميتي القراءة والكتا ة يتوقؼ إلن جد ك يػر رمػن اػد اػا

ياتمكو اف ا ردات لدوية ف تػالاتاكف اػف النصػوص المدويػة الاختم ػة يتوقػؼ تياػو لما ػردات الػواردة
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تػػي ىػػذه النصػػوص ف وناػػو التكػػار لػػد التمايػػذ يكػػوف دائا ػاً اصػػجو اً ناػػو اااثػػؿ تالك ايػػة تػػي

الا ردات المدوية يازز الاظير االفتااري لم رد .

عالقة المفردات المغوية بالمواد الدراسية :

إذا نظرنا إلػن الكتػب الد ارسػية لمارجمػة الساسػية الػدنيا ف يت ػيف أف ااظػـ ىػذه الكتػب اميئػة

الا ردات الفديدة التي لـ يس ؽ لمتمايذ دراستيا ف وأف قد ًار ك يػ ًار اػف ىػذه الكماػات يػدؿ رمػن ا ػاىيـ

وأتكػار افػردة أرمػن اػف اسػتو التمايػذ ف تػػال شػؾ أف الا ػردات المدويػة ريػر الاألوتػة لػد التالايػػذ
تضيؼ صاو ة تي تاميـ القراءة ف كاا أنيػا تاػوؽ راميػة ال يػـ ف و التػالي ال تصػنع لنػا التمايػذ الػذ

يجرص رمن ال يـ قدر جرصو رمن تارؼ الكماات وقراءتيا .

لػػذلؾ يفػػب أف تاتاػػد تمػػؾ الكتػػب الد ارسػػية تػػي تمػػؾ الارجمػػة الجساسػػة اػػف التامػػيـ الساسػػي

رمن الكماات الاألوتة لد التمايذ ؛ لكي يستور يا كؿ سيولة ويسر ف أاا الا ػردات الصػا ة تشػار

التمايذ الافز أجيانًا كثيرة ف وت وت رميو ترصػة الشػاور التقػدـ ف تصػاو ة الا ػردات المدويػة يات ػر
ري اً ار اًز تي الكتب الادرسػية لتمػؾ الارجمػة التاميايػة ف تيفػب أف تكػوف الا ػردات ريػر رري ػة رمػن
التمايػػذ ف وأف تتكػػرر تػػي الكتػػاب الادرسػػي اػػدد كػ ٍ
ػاؼ اػػف الا ػرات ف و الاػػدد الػػذ ياكػػف لمتمايػػذ أف
يستورب تمؾ الا ردات ؛ ليذا نفد أف كثير اف التمايذ تي الصؼ ال ار ػع الساسػي ال يسػتطيع القػراء

والكتا ة وذلؾ س ب صاو ة اض الا ردات تي الاناىة الدراسية تي الص وؼ الدراسية التػي تسػ ؽ
ىذه الصؼ .

واف قوائـ الا ردات المدوية التي يستخدايا التالايذ تي أجاديثيـ اليواية تسػارد رمػن سػيولة

واختيػ ػػار الا ػ ػػردات التػ ػػي ياكػ ػػف صػ ػػيارة انيػ ػػا دروس الق ػ ػراءة ف ويفاػ ػػؿ اسػ ػػتاااؿ الكماػ ػػات اايػ ػػا اًر

الختيارىػػا ف وانتقائي ػا ف رمػػن أسػػاس أف ر ار ػػة الل ػػاظ المدويػػة الاسػػتخداة تػػي التامػػيـ والانتش ػرة تػػي

كتػػب القػراءة ف والاػواد الد ارسػػية الخػػر تُاػػرض التمايػػذ لافا يػػة أكثػػر اػػف رق ػػة رمػػن طريػػؽ تاػػرؼ
الاامواػػات الفديػػدة ف وال ي ػػـ واالسػػتيااب ( الجاػػد ف  ) 56 : 2011ف" تيات ػػر أىػػـ س ػ ب اػػف

ضػػاؼ القػراءة لػد التالايػػذ ىػػو اشػػتااؿ كتػػب القػراءة رمػػن ا ػػردات ريػػر األوتػػة ف أو دورانيػػا جػػوؿ
اوضػػورات ال تثيػػر اىتاااػػو ف تق ػوائـ الرصػػيد المدػػو اصػػدر ايػػـ وثػػر ياكػػف االرتاػػاد رميػػو تػػي

إرداد اواد القراءة لمارجمة الساسية الدنيا " ( سالـ ف . ) 67 : 2013

تكػػؿ لدػػة تتضػػاف رػػددًا وتيػػ ًار اػػف الا ػػردات المدويػػة ف وىػػذا الاػػدد يت ازيػػد اسػػتارار نتيف ػػة

لالكتشػػاتات الامايػػة والتط يقػػات التكنولوفيػػة والجضػػارة الاااصػرة ف وىػػذه الا ػػردات المدويػػة اضػػيا
نشط يستاامو التراد تي تاااالتيـ اليواية ف وتي التا يػر رػف أتكػارىـ واشػاررىـ ورػواط يـ ف وتػي

التا يػػر رػػف الامػػوـ وال ن ػوف واآلداب ف و اضػػيا ال يسػػتاامو ال ػػرد الاػػاد ؛ لنػػو يخػػص أناس ػاً اػػف
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الاتخصصيف والاثق يف ف و اضيا ال يسػتخدـ إال نػاد اًر (السػريع والكثيػر ف  ) 314 : 2013ف تػإذا
ا ػػا أُري ػػد لمد ػػة ا ػػا أف تنتش ػػر و س ػػررة ت ػػإف رامي ػػة التجدي ػػد واالنتق ػػاء تصػ ػ ح رامي ػػة ض ػػرورية ف ي ػػتـ
اقتضاىا ياف الا ردات الساسية الكثر تداوالً يف التالايذ اف خالؿ لدتيـ الانطوقة والاكتو ة .

وتر ال اجثة أف أجاديػث الط ػاؿ ىػي الم نػة الولػن تػي نػاء اافػـ الط ػاؿ الػذ نترق ػو ف

والذ ياكف أف يضـ الكماات الكثر شيورًا رند الط اؿ تجسب ف ػؿ الوصػؼ الا صػؿ لاػا يقصػد

إليػػو الط ػػؿ كػػؿ ا ػػردة ف جتػػن ياكػػف ااتػػادة اػػف ذلػػؾ الاافػػـ تػػي كتػػاب القػراءة ف تارتاػػاد الانػػاىة
الد ارسػػية تػػي الارجمػػة الساسػػية الػػدنيا رمػػن الاافػػـ المدػػو لمط ػػؿ اػػف الل ػػاظ التػػي يسػػتااميا تػػي
جافاتػػو اليوايػػة يسػػارد رمػػن تياػػو الااػػاني التػػي تراػػز إلييػػا ىػػذه الل ػػاظ ف وتيػػـ ااػػاني الكماػػات

ضػرورة اػػف ضػػرورات القػراءة ف تػػإذا كانػػت اارتػػة التمايػذ يػػذه الااػػاني كاتيػػة ودقيقػػة وتتسػػـ ػػالثراءف
واذا ت يػػـ الااػػاني الاختم ػػة لمكماػػة الواج ػػدة أصػػ جت ادركات ػػو اناسػػ ة ؛ لف يق ػػوـ قػػراءة ص ػػجيجة
تاالةف واف الط ياي أف يتطمب تيـ الفاؿ وال قرات اارتة اااني الكماات التي تتركب انيا.
تصنيف قوائم المفردات المغوية :

المدػػة الار يػػة ثريػػة ػػوترة ا رداتي ػػا المدويػػة ف وىػػذه الػػوترة ق ػػد ايزتيػػا رػػف المدػػات الخ ػػر ف
وفامػػت الكػػؿ يشػػيد ف ويافػػب يػػا ف تيػػي تجتػػؿ اكانػػة ااي ػزة ػػيف المدػػات ف وت ػػي اتطم ػػات الجيػػاة

الاصػ ػرية الجديث ػػة ف وا ػػف ىن ػػا يف ػػب أف ي ػػتـ تص ػػنيؼ الا ػػردات المدوي ػػة ف ولك ػػف ػػالنظر لمد ارس ػػات
السا قة ال يوفد تصػنيؼ واجػد ات ػؽ رميػو ف تينػاؾ تصػني ات رديػدة لما ػردات المدويػة ؛ وىػذا يرفػع

لمزاويػػة التػػي نظػػر انيػػا كػػؿ اصػػنؼ لتػػؾ الا ػػردات ف وذلػػؾ اػػف جيػػث أىايتيػػا ودرفػػة اسػػتخدااياف

وتوظي يا تي رامية االتصاؿ والتواصؿ ف وياكف توضح أىـ ىذه التصني ات تياػا يمػي ( ر ػد الفيػؿ

ف  ) 23 : 2001ف ( جساف ف  2004ف  ) 41ف ( ف ريؿ ف  ) 98 : 2007ف ( الااػر ف 2010
 ) 29 :ف ( فااؿ الديف ف : ) 4-2 : 2011

 – 1قائاة الا ردات الشاامة تتخذ اادتيا اف اختمؼ اياديف الكماة الاكتو ة أو الاسػاورة ف تتنتقػي

رينة اف ىذه الاواد وتجمػؿ قصػد نػاء قائاػة ك يػرة تضػـ أكثػر الكماػات شػيوراً تػي المدػة اػع ترتيػب
ىذه الكماات ترتي اً تنازلياً جسب تواتر كؿ انيا .

 – 2قػوائـ الا ػػردات التػػي تتخػػذ اادتيػػا اػػف ايػػداف واجػػد اػػف ايػػاديف الكماػػة الاكتو ػػة ف و التػػالي تػػإف
قائاة الا ردات التي ت نن رمييا تايف الاؤل يف تي اختيػار الكماػات الشػائاة السػيمة رنػد تػأليؼ كتػب
الق ػراءة ف و اضػػيا ياتاػػد رمػػن كتػػب تامػػيـ الق ػراءة ف أو كتػػب الق ػراءة الاسػػتخداة لتامػػيـ الك ػػار تػػي

ال الد الار ية .
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 – 3وىناؾ نوع اف قوائـ الا ردات المدوية يتفو إلن فاع الكماات الاياة تي داللتيا ف وقياتيا تػي

القراءة لد الفايور الذ ستوضح لو اواد تاميـ القراءة تي كتب ولوجػات خ ػرة ف ت ػي الافتااػات

الري يػػة ا ػػثالً  :ياكػػف ن ػػاء قائا ػػة اػػف الكما ػػات التػػي تتص ػػؿ جي ػػاة الريػػؼ تتخ ػػذ اادتيػػا ا ػػف الاػ ػواد
الاكتو ة التي يستااميا ال الح ف

 – 4ق ػوائـ الا ػػردات التػػي تتخػػذ اادتيػػا اػػف الجاديػػث ف والتػػي ت يػػد تػػي الا ارجػػؿ الولػػن اػػف تامػػيـ
الط اؿ لمقراءة ؛ لف ناء قائاػة اػأخوذة اػف لدػتيـ ياػيف تػي اختيػار الكماػات التػي تناسػ يـ جيػث

يسيؿ رمييـ تامـ راوز المدة .

وتػػر ال اجثػػة أنػػو ياكػػف تصػػنيؼ الا ػػردات التػػي يوافييػػا التمايػػذ إلػػن أقسػػاـ ىػػي  :كماػػات
اؤسسة وتكوف ااانييػا اوفػودة شػكؿ تمقػائي لػد الاتاماػيف ف وكماػات يجتػاج أف ياػرؼ ااانييػا ف
وكماػػات ريػػر ااروتػػة ف وىػػي ال تكػػوف ااانييػػا اوفػػودة تػػي الػػذاكرة الدالليػػة لمتمايػػذ ف وىػػذا يانػػي

ضػػرورة أف يوفػػو الاامػػـ فػػؿ اىتاااػػو لت سػػير الا ػػردات اػػف النػػوريف الخي ػريف لمتالايػػذ ف وأيضػػًا

تصػػنؼ الا ػػردات رم ػن نػػوريف ىاػػا  :الا ػػردات الوظي يػػة ف وىػػي تضػػـ جػػروؼ الفػػر و الاطػػؼ ف

وأدوات االسػػت ياـ واػػا شػػا و ذلػػؾ ف ورػػددىا قميػػؿ نس ػ ياً ف وا ػػردات الاجتػػو ف وىػػي الكماػػات التػػي
تجاؿ اانن ف وتشكؿ فسـ الا ردات المدوية الساسية .

أنواع المفردات المغوية :

تنقسـ الا ردات المدوية إلن أر اة أقساـ ف ويتـ تقسػيايا جسػب الايػارات المدويػة ف وجسػب الاانػن ف

وجسب التخصص ف وجسب االستخداـ ف ويأتي يانيا تياا يمي ( الجاػد ف ) 48-46 : 2011

ف ( ر ػػد الوى ػػاب ف  ) 331-328 – 2013ف ( السػ ػريع والكثي ػػر ف  ) 314 -311 : 2013ف (
سالـ ف : ) 37-35 : 2013

 - 1تقسيم المفردات المغوية حسب المهارات المغوية  ،وهي :
أ  -مفردات لمفهم  Understanding Vocabularyف وىذه تنقسـ إلن نوريف :
 -االستااع ويقصد ذلؾ افاوع الكماات التي يستطيع التمايذ التارؼ رمييا وتيايا رنػداا يتمقاىػا

اف أجد الاتجدثيف.

 -القراءة ويقصد ذلؾ افاوع الكماات التي يستطيع التمايذ التارؼ رمييا وتيايا رنداا يتصػؿ يػا

رمن ص جة اط ورة.

ب  -مفردات لمكالم  ،Speaking Vocabularyوتنقسـ إلن نوريف:
 -رادية Informalف ويقصد يا افاوع الكماات التي يستخدايا التمايذ تي جياتو اليواية.

52

 -اوق يػػة Formalف ويقصػػد يػػا افاػػوع الكماػػات الت ػي يجػػت ظ يػػا التمايػػذ وال يسػػتخدايا إال تػػي

اوقؼ اايف أو رنداا تكف لو اناس ة.

ج  -مفردات لمكتابة  ،Writing Vocabularyوتنقسـ إلن نوريف:
 -راديػ ػػة ويقصػ ػػد يػ ػػا افاػ ػػوع الكماػ ػػات الت ػ ػي يسػ ػػتخدايا التمايػ ػػذ تػ ػػي اواقػ ػػؼ االتصػ ػػاؿ الكتػ ػػا ي

الشخصي اثؿ أخذ اذكراتف كتا ة يوايات ...الخ.

 اوق ية ويقصد يا افاوع الكماات التي يسػتخدايا التمايػذ تػي اواقػؼ االتصػاؿ الكتػا ي الرسػاياثؿ تقديـ طمب لمااؿ أو استقالة أو كتا ة تقرير....الخ

د  -مفردات كامنة  ،Potential Vocabularyوتنقسـ كذلؾ إلن نوريف :
 -سياقية Contextف ويقصد يا افاوع الكماات التي ياكف ت سيرىا اف السياؽ الذ وردت تيو.

 -تجميمية Analysisف و يقصػد يػا افاػوع الكماػات التػي ياكػف ت سػيرىا اسػتنادا إلػن خصائصػيا

الصرتية كأف نر اا زيد رمييا اف جروؼ أو اا نقصف أو تي ضوء االااـ مدات أخر .

 – 2تقسيم المفردات المغوية حسب المعنى ،وهي :

أ  -كممييات المحتييو  Content Vocabularyف ويقصػػد يػػا افاػػوع الا ػػردات الساسػػية الت ػي
تشكؿ صمب الرسالة اثؿ السااء والتااؿ....الخ.

ب -كممييات وظيفييية Function Wordsف ويقصػػد يػػا افاػػوع الا ػػردات الت ػي تػػر ط الا ػػردات
والفاػػؿ التػي يسػػتااف يػػا رمػػن إتاػػاـ الرسػػالة اثػػؿ جػػروؼ الفػػر والاطػػؼ وأدوات االسػػت ياـ وأدوات
الر ط شكؿ راـ.

ج  -كممييات عنقودييية  Cluster Wordsف ويقصػػد يػػا افاػػوع الا ػػردات التػي ال تنقػػؿ اانػػن
ااينػا وىػن اسػتقمة ػػذاتيا ف واناػا تجتػاج إلػن كماػػات أخػر اسػاردة تنقػؿ اػػف خالليػا إلػن الاسػػتق ؿ

اانػػن خاصػػا ف اثػػؿ (ررػػب) تيػػذه الكماػػة تكػػوف اانػػن أجػػب تػػي قولنػػا :ررػػب تػػي ف وتكػػوف اانػػن

انصرؼ تي قولنا :ررب رف.

 – 3تقسيم المفردات المغوية حسب التخصص ،وتنقسم أيضا إلى نوعين:
أ  -كماات خاداػة Service Wordsف ويقصػد يػا افاػوع الكماػات الاااػة التػي يسػتخدايا التمايػذ
تي اواقؼ الجياة الاادية أو استخداااتو الرساية رير التخصصية.

ب  -كمميات تخصصيية ، Special Content Wordsويقصػد يػا افاػوع الكماػات التػي تنقػؿ
ااػػاني خاصػػة ف أو تسػػتخدـ كثػػرة تػػي افػػاؿ اا ػػيفف وتسػػان أيضػػا الكماػػات الاجميػػة

 Wordsوالكماات االستخدااية . Utility Words
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 – 4تقسيم المفردات المغوية حسب االستخدام ،وهي نوعان:
أ  -كمميييات نشييييطة ، Active Wordsو يقصػػد يػػا افاػػوع الا ػػردات الت ػي يكثػػر التمايػػذ اػػف
استاااليا تي الكالـ أو الكتا ة أو جتن يساايا أو يقرؤىا كثرة.

ب  -كممات خاممة Passive Wordsف ويقصػد يػا افاػوع الكماػات التػي يجػت ظ التمايػذ يػا تػي
رصػيده المدػػو ف واف لػػـ يسػػتاامياف وىػذا النػػوع اػػف الا ػػردات التػي ي يػػـ التمايػػذ دالالتػػو واسػػتخداااتو
رنداا يظير لو رمن الص جة الاط ورة أو يصؿ إلن سااو.

واف خالؿ اػا سػ ؽ يتوفػب رمػن الاامػـ أف يوفػو فػؿ اىتاااػو ف إلػن تجويػؿ الا ػردات اػف

ا ردات رير ا اشرة إلن ا ردات ا اشرة ف وياكف ذلؾ اػف خػالؿ التجػدث رػف الكماػة خػارج السػياؽ
ف واسػػاردة التالايػػذ رمػػن وضػػايا وضػػايا إلػػن الا ػػاىيـ ذات الاالقػػة التػػي يارتونيػػا ويسػػتخداونيا

أثناء الدراسة ف أو تي التاميـ الص ي .
أسس اختيار المفردات المغوية :

المدػة كػـ ك يػر تاطيػؾ ن سػيا ف ورميػؾ أف تختػار انيػا ف وتنتقػي انيػا لمتالايػذ ف تاػا أسػاس

اختيػػار الا ػػردات التػػي يفػػب رمػػييـ أف يتاماوىػػا خػػالؿ د ارسػػتيـ جسػػب اػػرجمتيـ التاميايػػة ف تينػػاؾ
افاورة اف السس التي يفب اراراتيا رند اختيار الا ردات المدوية الاقداة لارجمة د ارسػية اانيػة

( طاياة ف : ) 78 : 2000

 .1التػواتر  :ت ضػػؿ الا ػػردة شػػائاة االسػػتخداـ رمػػن ريرىػػا اػػف الا ػػردات الخػػر ف اػػا دااػػت ات قػػة
اايا تي الاانن .

 .2التوزيع أو الاد  :ت ضؿ الا ردة التػي تسػتخدـ تػي الادينػة ف والقريػة ف وال مػدة ف رمػن تمػؾ التػي
توفد تي انطقة واجدة .

 .3الاتاجيػػة  :ت ضػػؿ الا ػػردة التػػي تكػػوف تػػي اتنػػاوؿ التمايػػذ ف يفػػدىا جيػػث يطم يػػا وتتكػػرر أاااػػو
دائاًا ف وتؤد اانن اجددًا .

 .4الل ة  :ت ضؿ الا ردة التػي تكػوف األوتػة رنػد التالايػذ رمػن الكماػة الايفػورة نػادرة االسػتخداـ ف
تكماة ( شاس ) ت ضؿ ال شؾ رمن كماة ( ذكاء ) ؛ لف كماة ( شاس ) التمايذ يسػاع يػا ف

وتاود رمييا .

 .5الشػػاوؿ  :ي ضػػؿ الا ػػردة التػػي تدطػػي رػػدة افػػاالت تػػي وقػػت واجػػد رمػػن تمػػؾ التػػي ال تخػدـ إال
افاالت اجدودة ف تكماة ( يت ) أتضؿ تي رأينا اف كماة ( انزؿ ) .

 .6الىاية  :ت ضؿ الا ردة التي تش ع جافة ااينة رند التمايذ رمن تمػؾ الكماػة الاااػة التػي قػد ال
يجتافيا أو يجتافيا قميالً .
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 .7الارو ة  :ت ضؿ الا ردة الار يػة رمػن ريرىػا اػف الا ػردات الاار ػة ف و يػذا ي ضػؿ تامػيـ التمايػذ
ا ردة ( الياتؼ ) دالً اف التم وف ف و( الاذياع ) دالً اف ( الراديو ) .

تعميم معاني المفيردات المغوية الجديدة:

إف أىػػـ الااػػايير والسػػس التػػي يػػتـ تػػي ضػػوئيا نػػاء أ اػػنية لدػػو ىػػو ا اررػػاة القػػااوس

المدػػو لماتاماػػيف ف إال أنػػو اػػف الط ياػػي أف يتضػػاف اجتػػو اػػنية المدػػة الار يػػة لمارجمػػة الساسػػية
الػػدنيا فامػػة اػػف الا ػػردات الفديػػدة ريػػر الاألوتػػة لػػد التالايػػذ ف وذلػػؾ ديػػة إث ػراء القػػااوس المدػػو

وتنايتػػو لػػد التالايػػذ ف ولكػػف ىػػذه الا ػػردات الفديػػدة تاثػػؿ تجديػػداً ك يػ اًر لمتالايػػذ ف تتج ػػيظ التالايػػذ

ىذه الا ردات ج ظًا دوف وري وتيـ ليا ف ُياد أا اًر ال يفػد ن اػاً ف إذ سػرراف اػا ينسػن التمايػذ ىػذا
النوع اف الا ردات .
تت ػػدريس الا ػ ػػردات المدويػ ػػة يف ػػب أف يكػ ػػوف تدريس ػ ػًا ذا اانػػػن ف تالتػ ػػدريس التر ػ ػػو ال اػ ػػاؿ

لما ردات يفب أال يقتصر رمن الج ظ رف ظير قمب ل اض الكماات الاياة وخاصػة ريػر الاألوتػة

ف إناػػا يفػػب أف يقػػوـ رمػػن تيػػـ التمايػػذ ف واسػػتخدااو لما ػػردات تػػي اواقػػؼ لدويػػة اتنورػػة ف تجػػدثاً
وقػراءة وكتا ػػة (  )Scotc,2004 : 170ف واػف الفوانػػب والسػس التػػي يفػب الانايػػة يػػا ف وأف

يرارييا الااماوف فيػدًا ف ويأخػذوف يػا رنػد تامػيـ الا ػردات المدويػة رااػة ف والا ػردات الفديػدة ريػر

الاألوتػػة رمػػن وفػػو الخصػػوص لػػد التالايػػذ ف وخاصػػة تالايػػذ الارجمػػة الساسػػية الػػدنيا اػػا يمػػي(
 )John,2008:9ف ( س ػػكر ف  ) 3 : 2011ف ( ر ػػد ال ػػار ف  ) 122 : 2011ف (
: )&Drue,2011:45

Jenny

 .1اراراة الاستو التامياي لمتالايذ ف تمكؿ استو خصائصو وقدراتو واجتيافاتو المدوية .
 .2الاامػػـ تػػي الدرتػػة الص ػ ية ر ػػارة رػػف ااثػػؿ ف تاميػػو أف يفيػػد اسػػتخداـ ايػػارات التواصػػؿ ريػػر
الم ظي الااثمة والاا رة رف اااني الا ردات المدوية .

 .3اراراة ا دأ التدرج اف السيؿ إلن الصاب واف الااروؼ إلن الافيوؿ تي تقديـ الا ردات.

 .4التا ػػرؼ الفي ػػد رم ػػن اا ػػاني الا ػػردات ف خاص ػػة الا ػ ػردات الفدي ػػدة ف واالا ػػاـ ػػأنواع ااانيي ػػا
الاختم ة .

 .5الاناي ػػة ػػالاظيريف الص ػػوتي والكت ػػا ي ف و النسػ ػ ة لماظي ػػر الوؿ تي ػػو ػػالغ الىاي ػػة ت ػػي المد ػػة
الار يػػة ف تكثيػػر اػػف الكماػػات يختمػػؼ ااناىػػا ػػاختالؼ جركػػات اػػض جروتيػػا ف أاػػا النس ػ ة

لماظير الثاني ف تإف ذلؾ يسارد رمن توظيؼ الا ردة المدوية تػي التا يػر الكتػا ي شػكؿ أتضػؿ

ف و طريقة اناس ة .

 .6االنت اه لما ردات التي تأتي تي افاورات اثؿ  :رمن الرجب والساة ف وسقط شييداً . ...
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 .7الػػوري ػػأف ىنػػاؾ شػػكميف لتػػدريس الا ػػردات ؛ تدريسػػيا تػػي صػػورة قػػوائـ ان صػػمة انازلػػة رػػف

السػػياؽ ف وتدريسػػيا اػػف خػػالؿ السػػياؽ ف ت ػػي كػػؿ كماػػة ن ػواة صػػم ة اػػف الاانػػن ف ثا تػػة نس ػ ياً ف
وياكػف تكيي يػػا ػػالنص ضػاف جػػدود ااينػػة ف كاػا أف السػػياؽ ياطػػي الكماػة ااناىػػا وتػػؽ نظايػػا
يف الكماات الخر .

 .8االىتاػػاـ توظيػػؼ الا ػػردات الفديػػدة توظي ػًا فيػػدًا تػػي الاواقػػؼ والسػػياقات المدويػػة الاختم ػػة التػػي
تظير ااانييا الاختم ة .

 .9ض ػػرورة اس ػػتثاار دروس االس ػػتااع والقػ ػراءة والكتا ػػة و ػ ػرااة القػ ػراءة الجػ ػرة ؛ لتجس ػػيف ا ػػردات
التالايذ .
.10

تدريب التالايػذ رمػن كتا ػة اػا لػو صػمة ػالا ردة الفديػدة ف رمػن أف توضػع ىػذه الا ػردة تػي

.11

االىتاػػاـ تكػرار رػػرض الا ػػردات الفديػػدة ف وتنػػوع طػػرؽ ررضػػيا ور طيػػا ػالخ رات السػػا قة

.12

ضػػرورة أف يااػػد التالايػػذ إلػػن أف يضػػع كػػؿ اػػنيـ خطػاً تجػػت الكماػػة الفديػػدة ريػػر الاألوتػػة

الاركز .

لد التالايذ ف وتشفيايـ رمن استخداايا تي كتا اتيـ .

ويامـ كؿ انياا اآلخر .
لدييـ ف ثـ يتدر وف شكؿ فااري تي ال جث رف ااناىا ف ُ
 .13التركيز رمن الاجػور السػاس لما ػردة الفديػدة ورمػن الت صػيالت التػي تسػارد رمػن تػذكرىاف
وارطاء الاثمة رمييا ف وررض اا ينتاي واا ال ينتاي لا يوـ الكماة .

.14

ررض صور ااثمة لاانن الكماة الفديدة ف أو لاواقؼ تسػارد رمػن تيايػا أو تسػيؿ راميػة

تذكرىا .

اف خالؿ اا س ؽ ياكف لم اجثة أف تجدد افاورة السس والا اد ء التي ين دي الخذ يػا

رنػد تػدريس الا ػردات المدويػة لػد التالايػذ ف والتػػي يفػب أف ياييػا فيػدًا ااماػو التامػيـ الساسػػي (
اامـ صؼ ) خاصة رند تدريسيـ لانية المدػة الار يػة الفديػد لماػاـ الد ارسػي  2017 – 2016ـ ف

تال افاؿ لتدريس الا ردات المدويػة رػف طريػؽ التمقائيػة ف تػال لدػة ػال ا ػردات ف وال تامػـ لمدػة دوف
تامـ ا رداتيا ف تيك ي قوالً إنو ال استااع وال تجدث وال قراءة وال كتا ة ػدوف تامػـ قػدر ك ٍ
ػاؼ واالئػـ
اػػف الا ػػردات المدويػػة ف وال يتيسػػر ىػػذا الػػتامـ دوف خطػػة انيفيػػة ف أساسػػيا إدارؾ الااماػػيف لىايػػة

تاميـ الا ردات ف وتوظيؼ كاتة الايارات واااكانات الاتاجة لتاميايػا لمطػالب طػرؽ تر ويػة رمايػة

.
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مراحل تدرييس المفيردات المغوية :
وأاػػا ا ارجػػؿ التػػدريس الاسػػتخداة تػػي تػػدريس الا ػػردات أو تفر ػػة التالايػػذ تػػي التاػػرؼ ف والجصػػوؿ

رمن اانن الا ردات توص يا رمن النجو التالي (  ) Radliyah,2005 :89ف ( Abdul,2008 :

:) 61

 - 1االستماع إلى كممات :
ىػػذه ىػػي الارجمػػة الولػػن والتػػي يػػتـ تييػػا تػػوتير تػػرص لمطػػالب لالسػػتااع إلػػن الكماػػة التػػي نطقيػػا
الاامـف إاا كماة ا ردة أو تي فامة .إذا كاف التالايذ قد أتقنوا رناصر الصػوت اػف تمػؾ الكماػةف ثػـ
اد تكرارىا ارتيف أو ثالث اراتف كاف التالايذ قادريف رمن االستااع شكؿ صجيح.

 - 2نطق الكممة :

الارجمة الاق مة ىي توتير ترصة لمطػالب لنطػؽ الكماػة التػي تػـ اسػتاارياف تػإف نطػؽ كماػات فديػدة

تسارد التالايذ رمن تذكرىا تي وقت أطوؿ.

 -3الحصول عمى معنى الكممة

ىناؾ أساليب اختم ة ياكف استخداايا اف ق ؿ الاامايف تي شرح اانن كماة واجػدةف انيػا :وضػايا
تػػي السػػياؽف التاريػػؼ ال سػػيطف واسػػتخداـ الصػػورف وريرىػػا اػػف السػػاليب ف جيػػث سػػيتـ وص ػ يا تػػي

الاراجؿ التالية :
أ  -السياق :

لشرح اانن كماة ( اسـ) اثال ياكف وضايا تي السياؽ  :أ ي لو أخ اساو أجادف تأجاد راي.

ب  -التعريف :

ياكػػف يكػػوف إرطػػاء التاريػػؼ لشػػرح اانػػن الكماػػة تاػػاالً إذا كػػاف التا يػػر الاسػػتخدـ لػػذلؾ التاريػػؼ

اامواػ ػًا ي يا ػػو التالاي ػػذ.ف وذل ػػؾ اث ػػؿ ش ػػرح اان ػػن كما ػػة ( الخ ػػاؿ ) :أخ الـ و الخال ػػة أخ ػػت الـ.

ولك ػػف إذا كان ػػت الكما ػػات أو الا ػػارات الاس ػػتخداة ت ػػي ذل ػػؾ التاري ػػؼ أكث ػػر تاقي ػػدا ا ػػف كما ػػة يػ ػراد
تاري ياف تال تائدة ليا ؿ يؤد إلن الجيراف.

ج  -المرادف :

إذا كانػػت الكماػػات التػػي ي ػراد شػػرح ااانييػػا ليػػا ارادتػػات ااروتػػة لػػد التالايػػذف ياكػػف اسػػتخداايا

لشرح اااني تمؾ الكماات .رمن س يؿ الاثاؿف لشػرح اانػن كماػة  ( :نفػا)ف( ياػدو)ف (سػين ) ياكػف

التياف ارادتات وىي  :سمـ ف يفر ف نسي.
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د  -معنى متناقض (الضد)
كاػا ىػو الجػاؿ تػي الارادتػاتف إذا تاػت د ارسػة الاتضػادات اػف الكماػات التػي يػراد شػرجيا لمطالػػبف

ضد تارغ.
ياكف أف تستخدـ لإلشارة إلن اانن لمكماة الفديدة .رمن س يؿ الاثاؿ :ااموء ّ
هي  -األشياء الحقيقية أو المصطنعة :

إف الشػياء الاوفػودة تػي ال صػؿف و تػي الجديقػة وال يئػة الادرسػية شػكؿ رػاـف اػا تػي ذلػؾ أرضػاء
فسػػـ اانسػػافف ياكػػف اسػػتخداايا ا اشػ ار لمتاػػرؼ ػػالا ردات .و الشػػياء الخػػر التػػي ياكػػف إدخاليػػا
تػػي ال صػػوؿ الد ارسػػية ىػػي الناػػاذج (الازي ػػة اػػف الشػػياء) التػػي تكػػوف وسػػائؿ التامػػيـ ال االػػة لشػػرح

ااانن الا ردات.

و  -الرسم:

الرسػػـ ىػػو أداة تاميايػػة ااينػػة جي ػث ياكػػف يػػا يػػتـ توضػػيح اانػػن كماػػة ف و ياكػػف أف يكػػوف الرسػػـ
رمن شكؿ لوجات الرسـ ال يانيف رمن س يؿ الاثاؿ لشرح الكماات  :وراءف أااـف جوؿ وىكذا .

وياكف أف يكوف الرسـ رمن شكؿ طاقػات ( )flash-cardأو الرسػواات السمسػمة ()chart

و ياكف أف يكوف رمن شكؿ الصور ف وقطع اف الصجؼ والافالت أو الرسـ اليدو .

ز  -المعرض :

وذلػػؾ رػػف طريػػؽ اػػض الجركػػات أو ااف ػراءات يػػتـ ررضػػيا لشػػرح اانػػن الكماػػةف وخاصػػة ال اػػؿف
رمػػن س ػ يؿ الاثػػاؿ :كتػػبف اسػػحف فمػػسف وقػػؼ ف ػػؿ الكماػػات الت ػي رػػادة اػػا تجػػدث خػػارج الدرتػػة

الدراسةف رمن س يؿ الاثاؿ :ل س ف كنس ف قاد.
 - 4قراءة الكممات

و اد استااع التالايذ إلن الكماة الفديدة ونطقيا وتيـ ااناىاف ثـ يكت يا الاامـ رمن السػ ورة اػد
ذلؾف ويانح التالايذ ال رصة لقراءتيا صوت ٍ
راؿ.

 - 5كتابة الكممة :

واف الا يد فدا تي إتقاف الا ردات أف يقوـ التالايذ كتا ة الا ردات الفديدة تػي ك ارسػاتيـ أكثػر اػف

ارة ؛ كي ت قن ااثمة تي أذىاف التالايذ .

 - 6وضع الجممة

إف الارجمػػة الخيػػرة اػػف نشػػاط تام ػػيـ الا ػػردات ىػػي اسػػتخداـ الكماػػات الفديػػدة تػػي الفامػػة الا يػػدة

شػػ ييا وكتا يػػاف ت ػػالاامـ ياطػػي أاثم ػػة اػػف الفا ػػؿ ويطمػػب اػػف التالاي ػػذ وضػػع الكما ػػات تػػي فا ػػؿ
اااثمة .اثؿ ىذه التااريف تسارد كثي ار رمن توطيد تيـ التالايذ رف اانن الكماة.
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وياكف لم اجثة القوؿ إنو ياكف تدريس الا ردات المدوية اف خالؿ يػاف اػا تػدؿ رميػو الكماػة

ػػإ راز صػػورتيا إف كانػػت اجسوسػػة اثػػؿ  :ا ػػردة ( قمػػـ ) ف وتاثيػػؿ الاانػػن اػػف ق ػػؿ التالايػػذ ف أو

تاثي ػػؿ ال ػػدور اث ػػاؿ  ( :اػ ػريض يش ػػكو ا ػػف طن ػػو ) ف وأيضػ ػاً لش ػػرح الا ػػردات يف ػػب توظي ػػؼ ذك ػػر

الاتضػػادات ف وذكػػر الاترادتػػات ف جتػػن تتضػػح الصػػورة لػػد التمايػػذ ف وأيض ػًا تػػداري الااػػاني ف أ

تشػػا ييا اثػػؿ  :لماائمػػة تػػذكر الكماػػات  :زوج ف وزوفػػة ف أوالد ف وأس ػرة ف وارػػادة ق ػراءة الكماػػة ف ثػػـ
وضايا تي فاؿ ا يدة ت سر ااناىا ف اف خالؿ ذلػؾ يكتسػب التالايػذ ا ػردات فديػدة ت قػن رالقػة

تي ذاكرتو ر ر الوقت ؛ ااا يزيد جصيمتو المدوية .

39

الفصل الرابع

إجراءات الدراسة

 مقدمــة
 منهج الدراسة

 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة

 أدوات ومواد الدراسة

أوالً  :أدوات الدراسة :

 - 1خطوات بناء أداة تحميل المحتوى .
 - 2اختبار المفردات المغوية .

ثانياً  :مواد الدراسة :

 - 1إعداد األلعاب واألحاجي .
 - 2إعداد دليل المعمم .

 ضبط متغيرات الدراسة .

 خطوات تطبيق الدراسة .
 األسموب اإلحصائي .
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
مقدمــــــة :
تسعى الدراسة الحالية إلىى الشفى

اللغظية لدى تالمذة الص

اعلعىاا ظاعحىاي

عىن أثىر تظييى

ى تنميىة المفىردا

الثالث اعساس  ،ظللظصظل إلى نتائج الدراسة  ،ظتحقيى أدىدا ،ا ،مامى
ظاسىىتددم

الباحثىىة بالعديىىد مىىن اتي ىراخا

التال :

العديىىد مىىن اعدظا

يعرضىى،ا الفصىىل ال ارب ى علىىى النحىىظ

منهج الدراسة:
اسىىتددم

الباحثىة لتحقي ى ال،ىىد

مىىن الد ارسىىة المىىن،ج الظصىىف  ،ظالمىىن،ج فىىب التيريبى ؛

ظذلك لمناسبت،ما للدراسة  ،المن،ج الظصف تىم اسىتددام يى أداة تحليىل المحتىظى  ،أمىا المىن،ج فىب

التيريب ى عب ىىارة ع ىىن اس ىىتددام التيربىىة ى ى إثب ىىا
لضىىبت ت ى ثير العظامىىل اعدىىرى  ،حيىىث أدضىىع
ظاعحىىاي

الف ىىرظذ ظيتدىىذ سلس ىىلة م ىىن اتيى ىراخا

الالزم ىىة

الباحث ىة المتغيىىر المسىىتقل ظدىىظ اسىىتددام اعلعىىاا

للتيربىىة ؛ لقيىىاس أث ىرع علىىى المتغيىىر التىىاب ظدىىظ تنميىىة المفىىردا

اللغظيىىة  ،ظمىىد مام ى

الباحث ىة باسىىتددام المىىن،ج فىىب التيريب ى مىىن دىىالل تقسىىيم عينىىة الد ارسىىة إلىىى ميمىىظعتين ؛ ب،ىىد

ضىىبت العظامىىل المتظمى ت ثيردىىا علىىى التيربىىة ،حيىىث تىىم إتبىىا أسىىلظا تصىىميم الميمىىظعتين الضىىابتة

ظالتيريبية المتشا ئتين ،ظتدرس الميمظعة التيريبية بتريقة اعلعىاا ظاعحىاي ؛ ظالضىابتة بالتريقىة

االعتيادية المستددمة

التدريس الصف  ،ظاليدظل رمم ( )1يظضح التصميم التيريب للدراسة :
جدول ()1

التصميم التجريبي لمدراسة
المجموعات

قياس قبمي

تجريبية

√

ضابطة

√

المعالجات
تظييى ى ى ى

المفردا

اعلع ى ى ىىاا ظاعح ى ى ىىاي

اللغظية

التريقة االعتيادية

قياس بعدي
ى ى ى ى تنمي ى ى ىىة

√
√

مجتمع الدراسة:
يتشظن ميتم الدراسة من يميى تالمىذة الصى

الثالىث اعساسى

ى مىدارس محا يىة دىان

يىىظنس دىىالل العىىام الد ارس ى ( )1027-1026م  ،ظالىىذين يتعلم ىظن ى مىىدارس تابعىىة لىىظ ازرة التربيىىة
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ظالتعليم  ،ظيبلغ عدد أ راد ميتم الدراسة (  )0880تلميىذاً ظتلميىذة  ،مىظزعين علىى (  ) 17مدرسىة
بمحا ية دان يظنس ( ظ قاً تحصائية مديرية التربية ظالتعليم  ،دان يظنس ) .

عينة الدراسة:
للبنىىا

مامى ى

الباحث ىىة بادتي ىىار عين ىىة الد ارس ىىة بتريق ىىة عفى ىظائية م ىىن مدرس ى ى ى ى ىة ( عليب ىىظن اعساس ىىية

)  ،ظمدرس ىىة ( القىى اررة اعساس ىىية للبنىىين ) التابع ىىة لىىظ ازرة التربي ىىة ظالتعلىىيم  ،ظت ىىم ادتيىىار تل ىىك

المدرستين بفشل مصدي ؛ لضمان إيراخ التيربة تح

للنتائج ؛ ظعن تالمذة المدرسة يتشا ؤظن تقريباً
المدرستين

المبافىر للباحثىة تعتىاخ مصىدامية

اتفى ار

المسىتظى االمتصىادي ظااليتمىاع  ،ظأيضىاً لظيىظد

بيئة دادئة بعيدة عن الضظضاخ ظمحفزة على التعليم .

ظمىد تىم ادتيىار صىفين مىن شىل مدرسىىة مىن المدرسىتين بتريقىة عفىظائية مىن صىفظ

الثالث اعساس  ،بلغ عدد التالمذة ى الفصىظل اعربعىة (  ) 200تلميىذًا ظتلميىذة  ،ظمامى

الصى

الباحثىة

بتقسىىيم عينىىة الد ارسىىة إلىىى ميمىىظعتين إحىىدادما ميمظعىىة تيريبيىىة ظعىىدددا (  ) 70تلميىىذًا ظتلميىىذة ،
ظاعدرى ميمظعة ضابتة ظعدددا (  ) 70تلميذاً ظتلميذة  ،شما دظ مظضح باليدظل رمم ( :) 1
جدول رقم ( ) 2

عينة الدراسة حسب المجموعة
المجموعة

العدد

النسبة المئوية

الميمظعة الضابتة

70

% 00

الميمظعة التيريبية

70

% 00

اإلجمالي

141

% 100

جدول رقم ( ) 3

عينة الدراسة حسب الجنس
المجموعة

ذكور

إناث

النسبة المئوية

الميمظعة الضابتة

80

80

% 00

الميمظعة التيريبية

80

80

% 00

اإلجمالي

71

71

% 100

ظمام

الباحثة بتظييى

اعلعىاا ظ اعحىاي

الميمظعة الضابتة بالتريقة االعتيادية .
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ى تىدريس الميمظعىة التيريبيىة ،بينمىا درسى

أدوات ومواد الدراسة:
لتحقي ى أدىىدا

الدراسة التالية :

الد ارسىىة ظاتيابىىة عىىن أسىىئلت،ا  ،ظالتحقىى مىىن رضىىيات،ا تىىم بنىىاخ أدظا

أو ًال  :أدوات الدراسة :
ظتفمل أدظا

:

الدراسة ما يل

 .2أداة تحليىىل محتىىظى ثمانيىىة درظس  ،ظتلىىك الىىدرظس د ى

ظمىىظاد

بالترتيىىا  ( :مريتنىىا نييفىىة  ،دينىىا

ظالقمر  ،العصفظرة تبن عف،ا  ،مشتبتى صىديقت  ،حىذاخ الحشىيم  ،الدبىاز  ،عامبىة التمى

 ،عرظس البحر ) من شتاا لغتنا اليميلة للص
 .1ادتبار تحصيل

ثانياً  :مواد الدراسة :
حيث تضمن

المفردا

الثالث اعساس .

اللغظية لتالمذة الص

الثالث اعساس .

مظاد الدراسة الحالية ما يل :

 .2ألعاا ظأحاي تعليمية ظعدددا (  ) 81لعبة تعليمية  ،ظ(  ) 81أحيية تعليمية .
 .1دليل المعلم الداص بالتدريس من دالل تظيي

اعلعاا ظاعحاي .

وفيما يمي توضيح لكيفية بناء أدوات ومواد الدراسة :

أوالً  :أدوات الدراسة :

 - 1أداة تحميل المحتوى :
يعد تحليل المحتظى أسلظباً من أساليا البحىث العلمى ينىدرح تحى

ظالغرذ من معر ة دصائص مادة االتصال أظ الشتا المدرسية  ،ظظصى

معبى ًار عن ى بشلمىىا

مىن،ج البحىث الظصىف ،
الدصىائص ظصىفاً شميىاً

 ،أظ يمىىل  ،أظ صىىظر  ،أظ رمىىظز  ،بحيىىث تىىتم عمليىىة التحليىىل بصىىيغة منيمىىة

ظ ى ى أسى ىىس  ،ظمن،يي ى ىىة  ،ظمعى ىىايير مظضى ىىظعية ( ال،اف ى ىىم ظعتيى ىىة  ، ) 270 : 1022 ،ظتسى ىىتند
الباحثة

عملية يم البيانا

ت،د

ظتبظيب،ا ظتحليل،ا إلى المن،ج الشم بصفة أساسية.

أداة تحليل المحتظى إلى تحديد المفردا

لغتنا اليميلة للص

الثالث اعساس .

مكونات أداة تحميل المحتوى :
افتمل

أداة تحليل المحتظى على ما يل :

 تحديد ال،د

من التحليل .

 تحديد عينة التحليل .
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اللغظية المحددة

ثمانية درظس من شتىاا

 تحديد ظحدة التحليل .
 تحديد ئا

التحليل .

 تحديد ظحدة التسييل .
 ضظابت عملية التحليل .
ظمد مام

الباحثة ببناخ أداة تحليل المحتظى ظ

الهدف من التحميل :

عملي ىىة تحلي ىىل المحت ىىظى إل ىىى تحدي ىىد المف ىىردا

ت ،ىىد

اعساسى ظالمتضىىمنة ى شتىىاا لغتنىىا اليميلىىة للصى

الدتظا

اآلتية :
الثال ىىث

اللغظي ىىة اليدي ىىدة عل ىىى تالم ىىذة الصى ى

الثالىىث اعساس ى  ،ى درظس ف ى،ري أشتىىظبر

ظنظ مبر .

عينة التحميل :

ف ىىمل

عين ىىة التحلي ىىل ثماني ىىة درظس م ىىن شت ىىاا لغتن ىىا اليميل ىىة للصى ى

الدراس اعظل )  ،ظالت تضمن

المظضظعا

العلمية شما دظ مظضح

الثال ىىث اعساسى ى

جدول () 4

يدظل ( : ) 0

( الفص ىىل

عينة التحميل من دروس كتاب المغة العربية لمصف الثالث األساسي
الدرس

اسم الدرس

رقم الصفحة

عدد الصفحات

الدرس اعظل

مريتنا نييفة

88

20

الدرس الثان

دينا ظالقمر

08

20

الدرس الثالث

العصفظرة تبن عف،ا

08

20

الدرس الراب

مشتبت صديقت

68

20

الدرس الدامس

حذاخ الحشيم

78

20

الدرس السادس

الدباز

88

20

الدرس الساب

عامبة التم

98

20

الدرس الثامن

عرظس البحر

208

20

وحدة التحميل :
دىظ أصىىغر يىىزخ تدتاردىا الباحثىة للعىىد ظالقيىىاس  ،ظيعتبىىر ي،ىىظرع  ،أظ أيابى  ،أظ تشى اررع داللىىة معينىىة

رسم نتائج التحليل  ،مثل  :الشلمىة  ،أظ اليملىة  ،أظ الفقىرة  ،ظ ى دىذع الد ارسىة تىم اعتمىاد الشلمىة

شظحدة تحليل .
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تحديد فئات التحميل :
ئىىا

تمثلى

التحليىىل ى دىىذع الد ارسىىة ى المفىىردا

الن،ائية للمفردا

وحدة التسجيل :

اللغظية.

ظيقصد ب،ا أصغر يزخ

اللغظيىىة اليديىىدة الىظاردة ى بنىىظد مائمىىة الصىىظرة

للعد ظالقياس  ،ظيعتبىر ي،ىظرع أظ أيابى

المحتظى يمشن ادتيارع ظيدض

أظ تش ى اررع داللىىة معينىىة ى رصىىد نتىىائج التحليىىل  ،مثىىل  :الشلمىىة أظ اليملىىة أظ الفق ىرة ( محمىىد ظعبىىد
الباحثة الشلمة الدالة على المفردة اللغظية شظحدة للتسييل .

العييم  ، ) 261 : 1021 ،ظحدد
ضوابط عممية التحميل :

 تم التحليل ى ضىظخ محتىظى شتىاا لغتنىا اليميلىة للصى

ف،ري أشتظبر ظنظ مبر من الفصل الدراس اعظل .

 تىىم اسىىتبعاد المفىىردا

الم لظ ىىة لىىدى التالمىىذة  ،ظأيضىًا المفىىردا

الدراسة .

 يفتمل التحليل على المفردا
 يتم التحليل

إجراءات عممية التحميل :

اتيرائية للمفردا

التى دضىع

 تحديد المفردا

اللغظية .

لعمليىة التحليىل ى الشتىاا ظمراخت،ىا ييىدًا  ،لتحديىد المفىردا

اللغظية اليديدة الت تضمنت،ا مظضظعا
اللغظية

المشىىررة ى شىىل درس مظضىىظ

اللغظية اليديدة ظالصعبة .

ضظخ التعريفا

 تم تحديد الصفحا

الثالىث اعساسى لىدرظس اللغىة العربيىة

اللغة العربية الثمانية .

شل درس من درظس اللغة العربية الثمانية .

أ  .صدق أداة تحميل المحتوى :

صىد اعداة دىظ أن تقىيس اعداة مىا ظضىع

لقياسى  ،بحيىث يعتىى صىظرة شاملىة ظظاضىىحة

لمقدرة اعداة على مياس الداصىية المىراد مياسى،ا  ،ظمىد تىم تقىدير صىد اعداة باالعتمىاد علىى صىد

المحشمين  ،حيث عرض

اعداة

صظرت،ا اعظلية على ميمظعة من المدتصين (ملح رمىم )6؛

ظذلك للت شد من الصد اليادري لألداة  ،ظمرايعة ئا

التحليل  ،ظ ى ضىظخ ذلىك  ،مامى

الباحثىة

بتعىىديل مىىا تل ىىا تعديل ى بحسىىا اتف ىىا المحشمىىين  ،ظت ىىم التظصىىل بعىىد ذل ىىك للصىىظرة الن،ائي ىىة عداة

التحليل .

ثبات التحميل :

 :الثبىىا

لتحديد ثبا

أداة تحليل المفردا

عبىىر ال ىزمن  ،ظالثبىىا

اللغظية  ،مام

الباحثة باستددام نظعين من الثبا

عبىىر اع ىراد  ،ظمىىد تىىم الت شىىد مىىن ثبىىا
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 ،دمىا

التحليىىل مىىن دىىالل حسىىاا

معامىل االتفىىا بىىين تحليىىل الباحثىىة  ،ظتحليىىل معلمىة أدىىرى  ،تىىدرس الصى

النىىظ يعىىر بالثبىىا
النظ يعر بالثبا

عبىىر اع ىراد  ،شمىىا مام ى

الباحثىىة بلعىىادة عمليىىة التحليىىل بعىىد أسىىبظعين  ،ظدىىذا

عبر الزمن  ،ظدظ حصظل المحلل على النتائج نفسى،ا عنىد إيىراخ عمليىة التحليىل

نفس،ا بعد ترة محدظدة مىن الىزمن ؛ ممىا يؤشىد ثبىا

االتفىىا ظاالدىىتال

اعداة  ،ظمىن ثىم مامى

بىىين التحليلىىين  ،ثىىم حسىىاا معامىىل الثبىىا

ت دذ الصظرة التالية ( ال،افم ظعتية :) 100 : 1009 ،
M2
= R
N1 + N2
 = Rمعامل الثبا .

 = Mتفير إلى عدد الفئا

 = N1تفير إلى عدد الفئا

 = N2تفير إلى عدد الفئا

الباحثىة بحسىاا معامىل

باسىىتددام معادلىىة دظلسىىت

 ،ظالت ى

الت تم االتفا علي،ا .
الت حلل

الت حلل

ظاليىىدظل التىىال يظضىىح نتىىائج ثبىىا
للمفردا

الثالىىث اعساسى  ،ظدىىذا

من مبل المحلل اعظل .

من مبل المحلل الثان .

التحليىىل ى محتىىظى مظضىىظعا

اللغظية.

اللغىىة العربيىىة الثمانيىىة بالنسىىبة

جدول ( ) 5

معامل ثبات تحميل المفردات المغوية عبر األفراد و عبر الزمن
التحميل عبر

التحميل

التحميل

الزمن

األول

الثاني

228

220

التحميل عبر

تحميل

تحميل

األفراد

الباحثة

معممة

226

228

المفردا

المفردا

اللغظية

اللغظية

نقاط االتفاق
209

االختالف

118

0.97

مجموع النقاط

معامل الثبات

119

0.97

8

نقاط االتفاق
209

نقاط

مجموع النقاط

معامل الثبات

نقاط
االختالف
8

أي،ىىر النتىىائج المظضىىحة ىى اليىىدظل (  ) 0ب ى ن معامىىل الثبىىا

بلىىغ (  ، ) 0.97ظدىى

نسبة عالية تتمئن الباحثة السىتددام أداة التحليىل  ،ظبنىاخ علي،ىا تىم تحديىد مائمىة المفىردا

ظمد أسفر نتائج الدراسة عن ظيىظد (  ) 209مفىردا
من شتاا لغتنا اليميلة للص

الثالث اعساس .
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اللغظيىة ،

لغظيىة يديىدة ى الىدرظس الثمانيىة المسىت،د ة

 - 2اختبار المفردات المغوية :
ظاعحاي

مامى

الباحثىىة بلعىىداد ادتبىىار تحصىىيل

تنمية دذع المفردا

 - 1الهدف من االختبار :
ح ىىدد ال ،ىىد

اعساسى

ى المفىردا

 ،ظلقد تم اتعداد ظ

اللغظيىىة ؛ لقيىىاس أثىىر تظييى

الدتظا

م ىىن االدتب ىىار ى ى أنى ى يق ىىيس تحص ىىيل المف ىىردا

اعلعىىاا

التالية :

الثال ىىث

اللغظي ىىة ل ىىدى تالم ىىذة الصى ى

ى ثمانيىة درظس مىن درظس اللغىة العربيىة ى الفصىل الد ارسى اعظل  ،اعمىر الىذي يشفىىل
اعلعاا ظاعحىاي

التعر على أثر تظيي

للذاتية ي .

ى تنميىة المفىردا

اللغظيىة بفىشل مظضىظع ال ددىل
الىىتعلم حسىىا تصىىني

ظمىىد فىىمل االدتبىىار علىىى (  ) 80ق ىرة مظزعىىة علىىى مسىىتظيا

بلىىظم

المعر ى ى ( الت ىىذشر  ،الف ،ىىم  ،التتبيى ى  ،م ،ىىا ار علي ىىا )  ،ظت ىىم تحدي ىىد ال ىىظزن النس ىىب لش ىىل محت ىىظى
ظمستظى بناخ على عدد اعددا

اليدظل المظاصفا

 ،شما دظ مظضح

جدول ( ) 6

(:)6

جدول مواصفات اختبار المفردات المغوية
تذكر

األهداف
المحتوى

العدد

الوزن

النسبي

فهم
العدد

الوزن

النسبي

تطبيق
العدد

الوزن

النسبي

مهارات عميا
العدد

الوزن

النسبي

المجموع
العدد

الوزن

النسبي

مريتنا نييفة

2

%1.8

2

%1.8

2

%1.8

2

%1.8

0

%22.0

دينا ظالقمر

2

%1.8

2

%1.8

2

%1.8

2

%1.8

0

%22.0

2

%1.8

2

%1.8

2

%1.8

2

%1.8

0

%22.0

مشتبت صديقت

2

%1.8

2

%1.8

2

%1.8

2

%1.8

0

%22.0

حذاخ حشيم

2

%1.8

2

%1.8

2

%1.8

2

%1.8

0

%22.0

الدباز

2

%1.8

2

%1.8

1

%0.7

2

%1.8

0

%20.1

عامبة التم

2

%1.8

2

%1.8

1

%0.7

2

%1.8

0

%20.1

عرظس البحر

2

%1.8

2

%1.8

1

%0.7

2

%1.8

0

%20.1

المجموع %111

8

%2228

8

%2228

11

%3124

8

%2228

35

%111

العصفظرة ظ
عف،ا

يالحي من اليىدظل السىاب أن الىظزن النسىب تىم تحديىدع مىن دىالل عىدد المفىردا

اللغظيىة ،

حيىىث نيىىد أن الىىدرظس الدمسىىة اعظلىىى عىىدد اعسىىئلة لشىىل درس (  ) 0أسىىئلة  ،أمىىا الىىدرظس الثالثىىة
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اعديىرة ظدى  :درس الدبىىاز  ،ظعامبىىة التمى  ،ظعىىرظس البحىىر عىىدد اعسىىئلة لشىىل درس ( ) 0أسىىئلة
 ،ظذلك عن تلك الدرظس الثالثة عدد مفردات،ا أشثر من الدرظس الدمسة اعدرى .

 – 2محتوى االختبار :

تم ادتيىار محتىظى االدتبىار مىن مبحىث اللغىة العربيىة للصى

الثالىث اعساسى  ،ظالمشىظن مىن ثمانيىة

درظس ظد (مريتنا نييفة  ،دينا ظالقمىر  ،العصىفظرة تبنى عفى،ا  ،مشتبتى صىديقت  ،حىذاخ الحشىيم

 ،الدبىاز  ،عامبىىة التمى  ،عىرظس البحىىر )  ،ظدىىذا المحتىظى تعلمى تالمىىذة الصى

اعلعىىاا ظاعحىىاي  ،ظرظعى

عينىىة الد ارسىىة إمىىا بالتريقىىة االعتياديىىة  ،أظ بتظيي ى

يل :

 يتناسى ىىا ظمسى ىىتظى تالمى ىىذة الص ى ى
ظاعسلظا .

ظادتماما

 يلب حايا

ظميظل تالمذة الص

الثالىىث اعساسى ى أن تعرضىىظا ل،ىىا م ىىن مبىىل ى ى
الثالث اعساس .

 يراع االدتبار الفرظ الفردية لدى تالمذة الص
 يشىىظن االدتبىىار صىىالحًا لقيىىاس تحصىىيل المفىىردا
اعسئلة الدب ار

التعليمية ظالمعلظما

 – 3مفردات االختبار وصياغة أسئمته :
أدذ

الدراسة الحالية

 .2الظضظح

ى االدتبىىار مىىا

الثالى ىىث اعساس ى ى مى ىىن حيى ىىث  :المض ى ى ى ى ى ىمظن  ،ظاللغى ى ى ى ى ى ىة ،

 أن يفىىتمل علىىى دبى ى ار سىىب لتالمىىذة الصى ى
دراست،م .

الثالىىث اعساسى

الثالث اعساس .

اللغظيىىة مظض ى القيىىاس  ،بمعنىىى أن تتضىىمن

ظالمعار مظض القياس .

االعتبار عند صياأة مفردا

االدتبار اعسس التالية :

عبارة السؤال بحيث ال يحتمل الت ظيل  ،ظتشظن إيابت محددة .

 .1عدم إتاحة الفرص للتدمين

اتيابة .

 .8التظازن ظالتشامل بين البدائل الت يدتار من،ا التالبة من حيث التظل  ،ظالترشيا اللغظي .
 .0تظزي اتيابة الصحيحة بتريقة منتيمة لتقليل رص التدمين .
 .0تناظل شل سؤال شرة ظاحدة رئيسة أظ مظضظعاً ظاحداً .
 .6م ارعىىاة تبىىاين دريىىة الصىىعظبة ظالسىى،ظلة ى المفىىردا
ظتنظ الدب ار

ظمد ياخ

المقاسة .

الت ى يتشىىظن من،ىىا االدتبىىار تبع ىاً لتىىدرح ،

أسئلة االدتبار متنظعة  ،ظمتفاظتة بىين قى ار االدتيىار مىن متعىدد  ،ظاشمىال الفى ار ،

ظالتعبيىىر عىىن الصىىظرة  ،ظتشىىظين يمىىل مفيىىدة  ،ظمىىد بلغ ى
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أسىىئلة االدتبىىار (  ) 80س ىؤاالً  ،تناظل ى

المفىىردا
اتسم

اللغظي ىىة التىى أي،رد ىىا تحلي ىىل المحتىىظى لل ىىدرظس الثمانيىىة ى ى مبح ىىث اللغىىة العربي ىىة  ،ظم ىىد

أسئلة االدتبار باآلت :

 .2مرتبتة بمظضظ الدرظس الثمان من من،اح اللغة العربية للص

الثالث اعساس .

 .1الصياأة بلغة س،لة ظظاضحة تحدد المتلظا بدمة .
 .8تقيس المفاديم ظالدب ار

المحددة .

 .0التدرح الشيف من الس،ل إلى اعصعا .

ظالتيانس م المستظى التعليم ظاللغظي عند تالمذة الص

 .0التظا

 .6االتسا م أددا

الثالث اعساس .

الدراسة .

 – 4صياغة تعميمات االختبار :

لشل ادتبار تعليمات الت تساعد المفحظصىين علىى اتيابىة الدميقىة  ،ظتم،ىد ل،ىم اليىرظ
االدتبىاري القىائم  ،ظدىذع التعليمىا

ليشظنظا مستعدين للحالة العقلية المناسىبة للمظمى

؛

ينبغى أن تشىظن

ظاضىىحة ظشا يىىة ظمحىىىددة بقىىدر اتمشىىان  ،بحي ىىث تبىىين للمفحىىظص مىىا دىىظ المتلىىظا منىى  ،ظشيفيىىة

تس ىىييل إيابتى ى عل ىىى قى ى ار االدتب ىىار  ،ظأي ىىن علي ى ى أن يس ىىيل دى ىىذع اتياب ىىا
معلظمىا

لالدىتبار ششل  ،شما ييا أن تتضمن دذع التعليما

 – 5زمن االختبار ومعيار التصحيح له :
مامى

 ،ظال ىىزمن المت ىىاح

عن الغرذ من االدتبار .

الباحثىىة – مىىن دىىالل التيربىىة االسىتتالعية – بحسىىاا الىىزمن المناسىىا لالدتبىىار عىىن

تري ى حسىىاا متظسىىت زمىىن إيابىىة أظل دمس ىة تالمىىذة  ،ظزمىىن إيابىىة دىىر دمس ىة تالمىىذة ؛ ظشىىان
متظست الزمن المناسا لالدتبار دظ (  ) 00دميقة.
أمىىا معيىىار التصىىحيح لالدتبىىار قىىد حىىدد

يصبح ميمظ دريا

اعسئلة (  ) 80درية .

دريىىة لشىىل سىؤال مىىن أسىىئلة االدتبىىار  ،ظبالتىىال

صدق االختبار (:)Validity

يقصىىد بالصىىد مىىدى مىىدرة االدتبىىار علىىى ميىىاس مىىا ظضى عيىىل مياس ى  ،ظيعىىر أبىىظ عىىالم

( )060 :1020الصىىد ب نى ى االسىىتدالال

الداص ىىة الت ى ند ىىرح ب،ىىا م ىىن حيىىث مناس ىىبت،ا ظمعناد ىىا

ظ ائدت،ا ،لذا لن الصد يبين مدى صالحية استددام دريا

ظمد ت شد

الباحثة من صد االدتبار من دالل اآلت :
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االدتبار

القيىام بتفسىي ار معينىة ،

أ  .صدق المحكمين :
تىىم عىىرذ ادتبىىار تحصىىيل المفىىردا

اللغظيىىة علىىى ميمظعىىة مىىن المحشمىىين المتدصصىىين

اعشىىاديميين ظالتربىىظيين ى اللغىىة العربيىىة ظتىىر تدريسىى،ا  ،ظمفىىر
م ىىادة اللغ ىىة العربي ىىة للصى ى

الثال ىىث اعساسى ى ( اني ىىر ملحى ى رم ىىم  ) 0؛ ب ،ىىد

االدتبار  ،ظصالحيت ش داة لقياس تحصيل المفردا
تظصيا

مىىادة اللغىىة العربيىىة  ،ظمعلم ى

السادة المحشمين .

اللغظية  ،ظمام

الت ش ىىد م ىىن ص ىىد

بتقنىين ق ارتى ظتعىديل،ا حسىا

ب  -صدق االتساق الداخمي (:)Internal Validity
يقصد بالصد الدادل لالدتبار مدى مدرة تساؤال
مياس  ،ظيتم دذا اعمر من دالل احتساا معامال

ظالدريىىة الشليىىة لتسىىاؤالت  ،ظمام ى

االدتبار على مياس مىا ظضىع

االرتبات بىين شىل تسىاؤل مىن تسىاؤال

عيىل
االدتبىار

الباحثىىة بتتبي ى االدتبىىار علىىى عينىىة اسىىتتالعية مىىن دىىارح عينىىة

الدراسة الفعلية بلغ عدددا (  ) 80تلميذًا ظتلميىذة مىن تالمىذة الصى

الثالىث اعساسى ؛ ظذلىك للت شىد

م ىىن الصىىىد الىىىدادل لالدتبىىىار  ،ظاليىىىدظل رمى ىىم (  ،) 7يبى ىين لنىىىا نتىىىائج ص ىىد االتسىىىا ال ىىدادل
االدتبار:

لتساؤال

جدول رقم ( ) 7

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكمية لالختبار
رقم

رقم

معامل

السؤال

االرتباط
0.478

عند 0.01

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

0.499

عند 0.01

19

2

0.397

عند 0.01

20

0.496

3

0.469

عند 0.01

21

0.779

عند 0.01

4

0.675

عند 0.05

22

0.508

عند 0.01

5

0.369

عند 0.05

23

0.487

عند 0.01

6

0.525

عند 0.01

10

0.367

عند 0.05

7

0.365

عند 0.05

25

0.482

عند 0.01

8

0.599

عند 0.01

26

0.469

عند 0.01

9

0.798

عند 0.01

27

0.596

عند 0.01

10

0.497

عند 0.01

28

0.678

عند 0.01

11

0.371

عند 0.05

29

0.598

عند 0.01

السؤال
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مستوى الداللة
عند 0.01

12

0.369

عند 0.05

30

0.431

عند 0.01

13

0.525

عند 0.01

31

0.573

عند 0.01

14

0.365

عند 0.05

32

0.502

عند 0.01

15

0.599

عند 0.01

33

0.582

عند 0.01

16

0.698

عند 0.01

34

0.497

عند 0.01

17

0.497

عند 0.01

35

0.594

عند 0.01

18

0.371

عند 0.05

قيمة " ر " الجدولية عند درجة حرية ( ) 34=2 - 36عند مستوى داللة ( 0. 361= )0.05وعند مستوى داللة (0. 463= )0.01

من دىالل اليىدظل السىاب رمىم ( ) 7يتبىين لنىا أن دنىاك قى ار حققى

عنىد مسىتظى داللىة ( ، )α ≤ 0.05حيىث شانى

حققى

ال إحصىائيًا
ارتباتىًا دا ً

بعىذ مىيم ( )Sig.أمىل مىن(  ،)0.00ظدنىاك قى ار

ارتباتىاً داالً إحصىائياً عنىد مسىتظى داللىة ( ، )α ≤ 0.01حيىث شانى

بعىذ مىيم ( )Sig.أمىل

من ( ،) 0.02ظبفشل عام نالحىي بى ن يميى مىيم ( )Sig.أمىل مىن  ،0.00بمعنىى أن يميى الفقى ار

حقق

دالة إحصائيًا ،ظعلي يمشن القظل بى ن قى ار أظ تسىاؤال

ارتباتا

اللغظية تتمت بصد اتسا دادل مناسا.

ادتبىار تحصىيل المفىردا

ثبات اختبار المفردات المغوية :
يقصد بالثبا

نفىىس اليىىرظ

االستقرار

النتىائج لىظ تىم إعىادة االدتبىار عىدة مى ار علىى نفىس الفئىة تحى

ظالفىىرظت المظاتيىىة ،ظيقصىىد بالثبىىا

دمىىة المقيىىاس أظ اتسىىام حيىىث يعتبىىر المقيىىاس أظ

االدتبىىار ثابت ىًا إذا حصىىل نفىىس الفىىرد علىىى نفىىس الدريىىة أظ دريىىة مريبىىة من،ىىا ى نفىىس االدتبىىار أظ
ميمظعة التساؤال

بالت شد من ثبا

المتشا ئىة عنىد تتبيقى أشثىر مىن مىرة (أبىظ عىالم ،)082 :1020 ،ظمامى

االدتبار من دالل ما يل :

الباحثىة

 - 1طريقة إعادة تطبيق االختبار :

حيىث تىم تتبيى االدتبىار مىرتين علىى العينىىة االسىتتالعية نفسى،ا بفاصىل زمنى مدتى ثالثىىة
أسابي  ،ظتم حساا معامىل ارتبىات بيرسىظن بىين دريىا

التتبي الثان

التىالا ى التتبيى اعظل  ،ظدريىات،م ى

شان ( ،)0.871ظدظ معامل ارتبات دال يعبر عن ثبا

مظي لالدتبار.

 - 2طريقة معادلة كودر – ريتشاردسون (:)Kuder-Richardson 21
حيىىث تسىىتددم دىىذع المعادلىىة ى حالىىة إييىىاد معامىىل ثبىىا

حيىىث تعتمىىد دىىذع المعادلىىة علىىى دريىىة تبىىاين اسىىتيابا

عي ادتبىىار تحصىىيل أظ أي ىرع،

التالمىىذة علىىى قى ار االدتبىىار ششىىل ،ظشىىذلك

ال اندفىىذ تيىىانس االدتبىىار ،ظاذا شىىان عىىدددا شبي ى ًار
علىىى عىىدد ق ارت ى  ،شلمىىا شىىان عىىدد الفق ى ار ملىىي ً

014

ارتفى تيىىانس االدتبىىار ،ظل،ىىذا يفضىىل اسىىتددام معادلىىة شىىظدر ريتفاردسىىظن (( )12المنيىىزل:1009 ،

:)108

((- M )N-M



( )N-1

حيث أن:



= تباين دريا

×)N

= KR4

التلبة على االدتبار.

التلبة على االدتبار.

 = Mمتظست دريا

 = Nعدد ق ار االدتبار.

) = R (KR 21معامل الثبا

بتريقة شظدر ظريتفارسظن (.)12

ظاليدظل التال رمم (  ) 8يظضح نتائج معادلة شظدر ريتفاردسظن (:)Kuder-Richardson 21
جدول رقم ( ) 8

معامل الثبات بطريقة كودر ريتشاردسون
اختبار

المفردات
المغوية

عدد األسئمة

متوسط الدرجات

تباين الدرجات

معامل كودر ريتشاردسون

80

12.00

47.30

0.80

من دالل اليدظل الساب رمىم ( ) يتبىين لنىا أن معامىل شىظدر ريتفاردسىظن بلغى ( ، )0.80

ظدظ معامل مناسا من الثبا

تتمئن الباحثة لصىحة البيانىا

التى سىيتم الحصىظل علي،ىا  ،ظتي،ىر

صالحية االدتبار للتتبي على أ راد العينة الفعلية للدراسة .
معامل الصعوبة والتمييز ألسئمة االختبار :
التالبا

لحساا معامل صعظبة ظمعامل تمييز لشل قرة من قى ار االدتبىار  ،مامى
على ميمظعتين  :ميمظعة عليا ضم

اللىظات حصىىلن علىىى أعلىىى الىىدريا

التالبا

(  ) %17مىن ميمىظ التالبىا

ى االدتبىىار  ،ظميمظعىىة دنيىىا ضىىم

اللظات حصلن على أدن الدريا

االدتبار .

015

الباحثىة بتقسىيم

 ،ظدىن التالبىا

(  ) %17مىىن ميمىىظ

 –1معامل الصعوبة :
يقصد بمعامل الصعظبة النسبة المئظية لعدد التالمذة الذين أيابظا عن شل سؤال من االدتبىار إيابىة

صىىحيحة  ،ظمىىد اسىىتددم

الباحثىىة المعادلىىة التاليىىة لحسىىاا دريىىة الصىىعظبة لشىىل س ىؤال مىىن أسىىئلة

االدتبار :

عدد التالمذة الذين أيابظا إيابة دت عن السؤال

معامل الصعظبة =
حيىث شىىان ال،ىد

عدد التالمذة الذين حاظلظا اتيابة عن السؤال

مىىن حسىاا معامىىل الصىعظبة عسىىئلة ادتبىار المفىىردا

× 111
اللغظيىة دىىظ حىىذ

الفق ار الت تقل درية صعظبت،ا عن )،)0,20أظ تزيد عن ( ، ) 0,80ظاليدظل التىال يبىين معامىل
صعظبة أسئلة ادتبار المفردا

اللغظية :

جدول () 9

معامل صعوبة كل سؤال من أسئمة اختبار المفردات المغوية
رقم السؤال

معامل الصعوبة

رقم السؤال

معامل الصعوبة

1

0.312

19

0.437

2

0.50

20

0.687

3

0.437

21

0.312

4

0.687

22

0.50

5

0.687

23

0.437

6

0.687

24

0.687

7

0.50

25

0.50

8

0.625

26

0.562

9

0.375

27

0.687

10

0.687

28

0.562

11

0.50

29

0.437

12

0.562

30

0.562

13

0.687

31

0.687

14

0.562

32

0.312

15

0.50

33

0.312

016

16

0.437

34

0.312

17

0.375

35

0.437

18

0.25

يتضح من اليدظل الساب أن معامل الصعظبة شان مناسباً ليميى اعسىئلة  ،ظعليى تىم مبىظل

يميى أسىئلة االدتبىار ،حيىث تراظحى

مىيم معامىل صىعظبة أسىئلة االدتبىار بىين ()0.687 - 0.25

 ،ظب،ذع النتائج تبق الباحثة على يمي
 -2معامل التمييز:
إن ال،ىىد

ق ار االدتبار ،ظذلك لتدرح مستظى صعظبة االدتبار.

اعساسى مىىن حسىىاا معامىىل التمييىىز عسىىئلة االدتبىىار  ،دىىظ التعىىر علىىى اعسىىئلة

الض ىىعيفة أي ىىر المميى ىزة ؛ ب ،ىىد

ح ىىذ ،ا أظ تع ىىديل،ا  ،ظاعس ىىئلة الض ىىعيفة دى ى التى ى يش ىىظن معام ىىل

تمييزدا أمل من (( )0.20أبظ دمة ،)271 :1008 ،ظمامى

التمييىز لشىل

الباحثىة باحتسىاا معىامال

سؤال من أسئلة االدتبار ظللدرية الشلية حسا المعادلة التالية :
معامل التمييز =

عدد اتيابا

الصحيحة

الميمظعة العليا – عدد اتيابا
نص

عدد اع راد

الصحيحة

الميمظعة الدنيا

الميمظعتين

ظلغرذ حساا تمييز أسئلة االدتبار تم إتبا ما يل :
 .2ترتيا الدريا

الت حصل علي،ا التالمذة

االدتبار تنازلياً من أعلى درية إلى أدنى درية.

 .1أدىىذ ميمىىظعتين مىىن الىىدريا  ،تمثىىل إحىىدادما التالمىىذة الىىذين حصىىلظا علىىى أعلىىى الىىدريا

،

ظتمثىىل الثانيىىة التالمىىذة الىىذين حصىىلظا علىىى أدنىىى الىىدريا  ،ظمىىد ظيىىد أن نسىىبة (  ) %17العليىىا

ظالدنيا من الدريا

تمثل أ ضل نسبة يمشن أدذدا

إيياد تمييز أسئلة االدتبار.

 .8ظمىىد ادتىىار الباحثىة عىىدد ( )8مىىن التالمىىذة الىىذين حصىىلظا علىىى أعلىىى الىىدريا

 ،ظالتى تمثىىل

( )%17مىىن ميمىىظ عينىىة الد ارسىىة االسىىتتالعية البالغىىة ( )80تلميىىذاً ظتلميىىذة  ،ظعىىدد ( )8مىىن
التالمذة الذين حصلظا على أدنى الدريا

ظالت تمثل نفس النسبة السابقة.

 .0إحصاخ عدد التالمذة الذين أيابظا عىن اعسىئلة بصىظرة صىحيحة ى شىل مىن الميمىظعتين العليىا
ظالدنيا.

 .0تىىرح ع ىىدد التالمىىذة ى ى الميمظعىىة ال ىىدنيا الىىذين أي ىىابظا عىىن الفقى ىرة بصىىظرة ص ىىحيحة مىىن ع ىىدد
التالمىىذة ى الميمظعىىة العليىىا الىىذين أيىىابظا عىىن الفق ىرة بصىىظرة صىىحيحة ،ثىىم يقسىىم النىىاتج علىىى
نص ى

ميمىىظ عىىدد التالمىىذة ى الميمىىظعتين العليىىا ظالدن ى ى ى ى ى ىيا ،ظالقيمىىة الناتيىىة د ى مىىظة تمييىىز

السؤال .

017

ظمامى

الباحث ىة بحسىىاا معامىىل التمييىىز لشىىل س ىؤال مىىن أسىىئلة االدتبىىار (حيىىث إن االدتبىىار

مشىظن مىن (  ) 80سىؤاالً  ،ظمىد اعتبىىر الباحثىة أن السىؤال المميىز دىظ الىذي يشىىظن معامىل تمييزدىىا

مظيبىاً ،ظأن دىذا السىؤال يشىظن ييىد ظمقبىظل إذا شىان معامىل تمييىزع ال يقىل عىن ( ، )0.10ظدىى ميمىة

تفير إلى القدرة التمييزية لالدتبار.

ظيقص ىىد بتميي ىىز الفقى ىرة م ىىدى م ىىدرت،ا عل ىىى التميي ىىز ب ىىين التالم ىىذة الممت ىىازين ظالتالم ىىذة الض ىىعفاخ
الداصية الت يقيس،ا االدتبار ،ظاليدظل رمم (  ) 20يبىين معىامال

(الميمظعتين العليا ظالدنيا)

التمييز لشل سؤال من أسئلة ادتبار المفردا

اللغظية.

جدول ( ) 11

معامل تمييز كل سؤال من أسئمة اختبار المفردات المغوية
رقم السؤال

اإلجابات الصحية اإلجابات الصحية
لمفئة العميا

لمفئة العميا

مجموع اإلجابات

الصحيحة لمفئتين

معامل التمييز

1

5

0

5

0.625

2

7

1

6

0.75

3

6

1

5

0.625

4

8

3

5

0.625

5

7

4

3

0.375

6

7

4

3

0.375

7

7

1

6

0.75

8

8

2

6

0.75

9

5

1

4

0.50

10

8

3

5

0.625

11

7

1

6

0.75

12

8

1

7

0.875

13

8

3

5

0.625

14

6

3

3

0.375

15

6

2

4

0.50

16

5

2

3

0.375

17

5

1

4

0.50

018

18

3

1

2

0.25

19

6

1

5

0.625

20

8

3

5

0.625

21

5

0

5

0.625

22

7

1

6

0.75

23

6

1

5

0.625

24

8

3

5

0.625

25

7

1

6

0.75

26

7

2

5

0.625

27

7

4

3

0.375

28

7

2

5

0.625

29

5

2

3

0.375

30

6

3

3

0.375

31

8

3

5

0.625

32

4

1

3

0.375

33

4

1

3

0.375

34

5

0

5

0.625

35

5

2

3

0.375

مىىن دىىالل اليىىدظل السىىاب رمىىم ( )20يتبىىين لنىىا معىىامال

التمييىىز تراظح ى

بىىين (  ) 0.10ظ(

 ) 0.88بمتظست مدرع (  ، ) 0.06ظدذا يدل على أن يمي اعسئلة مناسىبة لتتبيى االدتبىار  ،ظمىد
ال .
تم االحتفاي بيميع،ا  ،ظبقى االدتبار مشظنًا من (  ) 80سؤا ً

ثانياً  :مواد الدراسة :

 - 1إعداد األلعاب واألحاجي :
مام ى

المفردا

الباحث ىىة بلعىىداد ميمظع ىىة م ىىن اعلعىىاا ظاعح ىىاي الت ى تد ىىدم د ىىد
اللغظية

مادة اللغة العربية للص

 ،ظ(  ) 81أحيية  ،ظتشظن

الثالث اعساس  ،حيىث أعىد

اعلعاا مما يل :

 .2اسم اللعبة التعليمية .

001

الد ارسىىة  ،ظ د ىىظ تنمي ىىة
(  ) 81لعبىة تعليميىة

 .1ال،د

من اللعبة التعليمية

 .8عدد التالمذة المفارشين
 .0زمن اللعبة التعليمية .

اللعبة التعليمية .

 .0المظاد الالزمة لتنفيذ اللعبة التعليمية .
 .6إيراخا

أما اعحاي

اللعبة التعليمية  ،حيث تم تظضيح دظر المعلم ظالتالمذة .

قد رظع من،ا ما يل :

 .2نابعة من المفردا

اللغظية الت تضمنت،ا القائمة الت تم تحديددا لتنميت،ا .
الثالث اعساس اللغظية .

 .1مناسبة اعحيية لمستظى تالميذ الص

 .8مالخمة اعحاي للمحتظى التعليم للدرظس الثمانية المستددمة ي،ا .
 .0ظضظح اعحيية للتالمذة  ،ظمناسبت،ا ل،م .

 .0تتتلا من التالمذة إفغال التفشير للظصظل إلى اتيابة .
 .6تتتلا من التالمذة تحديد الحرظ

 .7تفعل التنا س البناخ بين التالمذة .
ظمام

ظمقات الشلمة للظصظل إلى اتيابة .

الباحثة بعرذ الصظرة المبدئية من اعلعاا ظاعحاي على ميمظعة مىن المحشمىين

المتدصص ىىين ى ى مي ىىال من ىىادج ظت ىىر ت ىىدريس اللغ ىىة العربي ىىة  ،ظمف ىىر ظمعلمى ى اللغ ىىة العربي ىىة

للمرحلىىة اعساسىىية عامىىة  ،ظالص ى

الثالىىث اعساس ى داصىىة ( ملح ى رمىىم  ( ، ) 1ملح ى رمىىم ) 8

للت شد من صالحية اعلعاا ظاعحاي المستددمة
 .2ارتبات اعلعاا ظاعحاي باعددا
 .1ظضظح اللغة المستددمة
اعساس .

دذع الدراسة من حيث :

الت ظضع

من أيل،ا .

صياأة اعلعىاا ظاعحىاي  ،ظمناسىبت،ا لتالمىذة الصى

الثالىث

 .8مناسبة اعلعاا ظاعحاي للمحتظى التعليم لدرظس اللغة العربية .
 .0مناسبة مظاعد اعحاي ظاعلعاا ظظضظح،ا للتالمذة .
 .0دمة إيراخا
ظمى ىىد مام ى ى

المحشمىين  ،ثىم مامى
الص

تنفيذ اعلعاا ظاعحاي

الباحثى ىىة بى ىىليراخ التعى ىىديال

التدريس الصف .

على ىىى اعلعى ىىاا ظاعحى ىىاي

ى ى ضى ىىظخ راخ السى ىىادة

الباحثىة بىليراخ تيربىة اسىتتالعية لأللعىاا ظاعحىاي علىى عينىة مىن تالمىىذة

الثالث اعساس دارح عينة الدراسة  ،بلغ عدددم (  ) 80تلميذاً ظتلميىذة  ،ظشىان ال،ىد

التيربة االستتالعية ما يل :

 .2الت شد من تحقي اعلعاا ظاعحاي لألددا

000

الت صيغتا من أيل،ا .

مىن

 .1التعر على مناسبة لغة اعلعاا ظاعحاي لمستظى التالمذة اللغظي .
 .8تحديد الزمن المناسا لشل من اعلعاا ظاعحاي .

 .0التعر على مناسبة اعلعاا ظاعحاي لمستظى تالميذ الص

الثالث اعساس .

 .0التعر على مدى تقبل التالمذة لشل من اعلعاا ظاعحاي  ،ظمدى افتراش،م ي،ما .
 .6التعر على مدى استمتا التالمذة بشل من اعلعاا ظاعحاي .
 .7الت شد من دمة إيراخا

تنفيذ اعلعاا ظاعحاي .

 .8مالئمة اعلعاا ظاعحاي لحايا
 .9التعىىر علىىى المفىىشال
حل،ا.

ظمىىد تم ى

ظميظل تالميذ الص

الثالث اعساس .

الت ى يمشىىن أن تت ى أر أثنىىاخ تنفيىىذ اعلعىىاا ظاعحىىاي ظالعمىىل علىىى

مرايعىىة ظتعىىديل اعلعىىاا ظاعحىىاي

ى ضىىظخ النتىىائج الت ى أسىىفر عن،ىىا إي ىراخ

التيرب ىىة االس ىىتتالعية  ،ظتى ىىم التظصىىىل إلىىىى الص ىىظرة الن،ائيىىىة لأللع ىىاا ظاعح ىىاي بحي ىىث أصىىىبح
صالحة ظمالئمة للتتبي ( ملح رمم  ( ، ) 1ملح رمم .) 8

 - 2إعداد دليل المعمم :

يعر دليل المعلم ب ن  :إعداد يستددم المعلم  ،ظيسترفد ب

تدريس مظضىظعا

اللغىة

العربية  ،ظلقد تىم إعىداد دليىل المعلىم متضىمنًا ثمانيىة درظس  ،شىل درس مىن تلىك الىدرظس تىم إعىدادع
بف ىىشل منفصىىىل لحص ىىتين د ارسىىىيتين  ،ظيتضىىىمن الدبى ى ار الس ىىابقة  ،ظمياسىىى،ا مىىىن د ىىالل االدتبىىىار

القصىىير ى بدايىىة الحصىىة الد ارسىىية  ،ظيتضىىمن الىىدليل أيضىاً المصىىادر ظالظسىىائل التى يمشىىن للمعلىىم
الت ى يسىىعى المعلىىم إلىىى تحقيق،ىىا أثنىىاخ المظم ى

اسىىتددام،ا ى الحصىىة الد ارسىىية  ،ظشىىذلك اعدىىدا
التعليم .

ظيحتظى الدليل على الدب ار ظاعنفتة الت يقظم ب،ا المعلم أثنىاخ إدارتى للمظمى

متضىىمنة تلىىك الدب ى ار ظاعنفىىتة شيفيىىة تظيي ى

العربية  ،ظالدتظا

اعلعىىاا ظاعحىىاي

التعليمى ،

ى تىىدريس مظضىىظعا

الت يقظم ب،ىا المعلىم لتنفيىذ تلىك اعلعىاا ظاعحىاي المتضىمنة المفىردا

اللغىىة

اللغظيىة

المراد تنميت،ىا لىدى التالمىذة  ،ظيحتىظي الىدليل أيضىاً علىى التقىظيم التشىظين المرحلى ظالتقىظيم الدتىام

الن،ائ  ،ظأدظا

التقظيم  ،ظنتائي .

ثم تم عرذ الدليل على عدد من المحشمىين المتدصصىين مىن أسىاتذة اليامعىا

تدصىص

منادج ظتر تدريس اللغة العربية  ،ظعلى عدد من مفر ظمعلم اللغىة العربيىة للمرحلىة اعساسىية

؛ تبداخ رائ،م ظمالحيات،م من حيث :
 .1مدى ارتبات أددا

شل درس بمظضظ الدرس .

001

 .2صياأة اتيراخا

بما يتف م اعلعاا ظاعحاي .

 .3مدى مالخمة اعلعاا ظاعحاي  ،ظمناسبت،ا ظدمت،ا العلمية ظاللغظية .
الدليل .

 .4الصحة العلمية ظ اللغظية لمظضظعا

 .5مالخمة اعنفتة التعليمية المستددمة
 .6مناسبة أسئلة التقظيم عددا
 ،ثم مام

الدرظس الت تضمن،ا الدليل .

الدرظس .

الباحثة بتعىديل الىدليل بنىاخ علىى راخ المحشمىين  ،مثىل  :تعىديل بعىذ اعدىدا

السىىلظشية  ،ظالدب ى ار التعليميىىة  ،ظاعنفىىتة المتضىىمنة  ،ظالظسىىائل التعليميىىة  ،ظاعدظا
ى ى تنفي ىىذ ال ىىدرظس  ،ظدتى ىظا

المسىىتددمة

التنفي ىىذ  ،ظأس ىىئلة التق ىىظيم ب نظاع ،ىىا المدتلف ىىة  ،إل ىىى أن د ىىرح ال ىىدليل

بصظرت الن،ائية شما دظ مظضح

ضبط متغيرات الدراسة :

ملح رمم ( . ) 5

لد ارسىىة أثىىر المتغيىىر التيريبىى ( الت ىىدريس بتظييىى
علىىى المتغيىىر التىىاب ( تنميىىة المفىىردا

اعلعىىاا ظاعحىىاي

أظ التريقىىة االعتيادي ىىة ) ،

اللغظيىىة )  ،شىىان ال بىىد مىىن ضىىبت أدىىم المتغي ى ار الت ى تىىؤثر

على شل من،مىا حيىث يمشىن أن تنسىا نتىائج التغيىر ى تنميىة المفىردا

الثالىىث اعساس ى إلىىى التغيىىر ى العامىىل التيريب ى
الدراسة :

اللغظيىة لىدى تالمىذة الصى

قىىت  ،ظ يمىىا يل ى عىىرذ شيفيىىة ضىىبت متغي ى ار

 - 1طريقة التدريس :
تى ىىم تظيي ى ى

مظضىظعا

اعلعى ىىاا ظاعحى ىىاي شتريقى ىىة تى ىىدريس م ى ى الميمى ىىظعتين التي ى ىريبيتين ى ى ثماني ى ىىة

مىىن درظس اللغىىة العربيىة للصى

الثالىىث اعساسى  ،ظدى (مريتنىىا نييفىة  ،دينىىا ظالقمىىر ،

العصفظرة تبن عف،ا  ،مشتبت صديقت  ،حىذاخ الحشىيم  ،الدبىاز  ،عامبىة التمى  ،عىرظس البحىر)

 ،بينما تم تدريس الميمظعتين الضابتتين المظضظعا
 - 2المتغيرات التصنيفية :
تبق ى

التيربىىة بتظيي ى

السابقة بالتريقة االعتيادية

التدريس .

اعلعىىاا ظاعحىىاي م ى تالم ىذة العينىىة التيريبيىىة  ،ظتريقىىة التىىدريس

االعتياديىىة ( التقليديىىة ) مى تالمىىذة العينىىة الضىىابتة  ،ظتفىىمل شىىل العينىىة ى يميى الفصىىظل البنىىين
ظالبنا

 ،ظل،ذا لن الينس ال يعتبر عامالً تصنيفياً .

 - 3المستوى الفني لممعممين :

تم ادتيار معلمًا ظمعلمة لتدريس تالمذة الميمظعتين التيىريبيتين بتظييى

اعلعىاا ظاعحىاي ،

ظتالمذة الميمظعتين الضابتتين باسىتددام التريقىة االعتياديىة  ،بحيىث يتقاربىان ى المسىتظى الفنى
 ،ظلدي،م الدبرة ظالشفاخة  ،ظتاريخ التعيين  ،ظالمؤدل الدراس  ،ظالعمر الزمن .
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 - 4المستوى االقتصادي واالجتماعي :
لقد راع

الباحثة عند ادتياردا لتلك المدرستين أن تشظنا مىن منتقىة سىشانية ظاحىدة لتحقى مىن

أن،ما من نفس المستظى االمتصادي ظااليتمىاع  ،ظمىد التزمى

الباحثىة ب،ىذا عنىد ادتياردىا لمدرسىت

التيربة .

 - 5العمر الزمني لمتالميذ :
لضبت دذا المتغير مامى

الباحثىة بمرايعىة السىيال

ميالد تالمذة عينة الدراسة  ،ظمن ثم مامى

لشل تلميذ من تالمذة ميمظعا

تالمذة ميمظعت الدراسة الحالية

المدرسىية  ،ظرصىد

الباحثىة بحسىاا العمىر الزمنى

مىن دالل،ىا تىظاريخ

ى 1008 / 9 / 20م ،

الدراسة ( التيريبية ظالضابتة )  ،ظاليىدظل التىال يبىين مىدى تشىا ؤ
متغير العمر الزمن .
جدول رقم ( ) 11

تكافؤ تالمذة مجموعتي الدراسة الحالية في متغير العمر الزمني
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

ن = 71

ن = 71

المتغير

العمر الزمني
ميمة

م

ع

م

ع

8.26

0.11

8.82

0.12

قيمـة

الداللة

"ت"

اإلحصائية

0.834

أير دالة

اليدظلية عند درية حرية (ن + 2ن )288 =2- 1ظعند مستظى داللة (1.00= )0.05

يتضىىح مىىن اليىىدظل السىىاب أن ميمىىة ( )Tالمحسىىظبة ى المقارنىىة بىىين متظسىىت الميمىىظعتين
شانى

أصىىغر مىىن ميمىىة ( )Tاليدظليىىة ،ظدىىذا يعنى أن ميمىىة ( )Tالمحسىىظبة أيىىر دالىىة إحصىىائياً عنىىد

مسىىتظى ()0.00؛ أي أنى ال تظيىىد ىىرظ ذا

داللىىة إحصىىائية بىىين متظسىىت الميمظعىىة التيريبيىىة م ى

متظست الميمظعة الضابتة  ،ظدذا يدل على أن الميمظعتين متشا ئتان من حيث العمر الزمن .

 - 6متغير التحصيل في المغة العربية :
ظلضبت متغير التحصيل الد ارسى

ى اللغىة العربيىة مامى

الباحثىة برصىد دريىا

الد ارس ىىة ى ى ادتب ىىار مى ىادة اللغ ىىة العربي ىىة لن،اي ىىة الع ىىام الد ارسى ى الس ىىاب للصى ى
ظاليدظل التال يبين تشا ؤ ميمظعت الدراسة

الث ىىان اعساسى ى ،

متغير التحصيل الدراس الساب .
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تالمىذة عينىة

جدول ( ) 12
تكافؤ تالمذة مجموعتي الدراسة في متغير التحصيل الدراسي
في مادة المغة العربية

الميمظعة التيريبية

الميمظعة الضابتة

ن = 70

ن = 70

المتغير

م

التحصيل الدراس
اللغة العربية
ميمة

شانى

ميمة

م

70.10

7.68

6.88

77.20

الداللة

اتحصائية

0.082

أير دالة

اليدظلية عند درية حرية (ن + 2ن )288 =2- 1ظعند مستظى داللة (1.00= )0.05

يتضىىح مىىن اليىىدظل السىىاب أن ميمىىة ( )Tالمحسىىظبة ىى المقارنىىة بىىين متظسىىت الميم ىىظعتين

أصىىغر مىىن ميمىىة ( )Tاليدظليىىة ،ظدىىذا يعنى أن ميمىىة ( )Tالمحسىىظبة أيىىر دالىىة إحصىىائيًا عنىىد

مسىىتظى ()0.00؛ أي أنى ال تظيىىد ىىرظ ذا

داللىىة إحصىىائية بىىين متظسىىت الميمظعىىة التيريبيىىة م ى

متظسىىت الميمظعىىة الضىىابتة  ، ،ممىىا يىىدل علىىى تشىىا ؤ ميمظعىىا
متغير التحصيل الدراس

الد ارسىىة التيريبيىىة ظالضىىابتة ى

مادة اللغة العربية مبل إيراخ التيربة اعساسية .

 - 7متغير التحصيل القبمي في المفردات المغوية :
لضبت دذا المتغير مام

الباحثة بتتبي ادتبار المفردا

الد ارسىىة  ،ظذلىىك ى دىىالل يىىظمين متعىىامبين  ،ظمىىد رظع ى
بالزمن المحدد لإليابة على أسئلة االدتبار .
ثىىم مامى ى

اللغظية مبليىًا علىى تالمىذة ميمىظعت

ى التتبي ى تظضىىيح التعليمىىا

ظااللت ىزام

الدرس ىىة ظرص ىىد دري ىىات،م  ،ظالي ىىدظل
الباحثى ىة بتص ىىحيح أظ ار اتياب ىىة لتالمىىذة عين ىىة ا

التال يبين مدى تشا ؤ تالمذة ميمىظعت الد ارسىة التيريبيىة ظالضىابتة ى متغيىر تحصىيل المفىردا

اللغظية القبل .
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جدول ( ) 13
تكافؤ تالمذة مجموعتي الدراسة في متغير تحصيل المفردات المغوية القبمي
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

ن = 71

ن = 71

المتغير
م

م

ع

قيمـة

"ت"

ع

تحصيل المفردا
اللغظية

20.00

20.07

0.007

0.096

0.916

( االدتبار القبل )
من اليدظل السىاب يتضىح أن ميمىة

ىىر ظداللىىة إحصىىائية بىىين متظس ىت دريىىا

متغيىىر تحصىىيل المفىىردا

ظالضابتة

اإلحصائية

أير دالة

أيىر دالىة إحصىائياً  ،ظمىن ذلىك يتضىح أنى ال يظيىد

االدتبىىار القبل ى للميمىىظعتين التيريبيىىة ظالضىىابتة ى

اللغظيىىة القبل ى  ،ظ يىىدل دىىذا علىىى تشىىا ؤ تالم ىذة الميمىىظعتين التيريبيىىة

درية تحصيل،م للمفردا

مبل إيراخ التيربة اعساسية .

اللغظية

ظمىىن دنىىا يمشىىن القىىظل إن ى إذا ظيىىد ىىر بىىين متظسىىت دريىىا

ظالميمظعة الضابتة

الداللة

ادتبار المفردا

تالم ىذة الميمظعىىة التيريبيىىة

اللغظية البعىدي ؛ ىلن دىذا الفىىر يريى إلىى تى ثير المتغيىر

التيريب ى ( اعلعىىاا ظاعحىىاي ) دظن أي ىرع  ،حيىىث تىىم ضىىبت يمي ى المتغي ى ار الت ى مىىد تىىؤثر ى
اللغظية ) ظذلك مبل بدخ التيربة .

المتغير التاب ( تحصيل المفردا
خطوات تطبيق الدراسة :
تحقيقاً عددا

اعلعاا ظاعحاي

الدراسة مام

اللغة العربية  ،ظشان

الباحثة بميمظعة من الدتىظا

تنمية المفردا

دتظا

اللغة العربية لدى تالمذة الص

التتبي شالتال :

 .2االتىىال علىىى اعدا التربىىظي ظالد ارسىىا
اللغظي  ،ظالمفردا

 .1تحديد مائمة بالمفردا

اللغظية .

العمليىة للتعىر علىى أثىر تظييى

السىىابقة ذا

الثالث اعساسى

ى مبحىث

العالمىىة باعلعىىاا ظاعحىىاي  ،ظالتحصىىيل

اللغظية الظايا تنميت،ا لدى تالمذة الص

الثالث اعساس .

 .8تصىىميم دتىىت د ارسىىية باالسىىتعانة باعلعىىاا التعليميىىة ظاعحىىاي اللغظيىىة  ،ظاعىىداد دليىىل للمعلىىم
لتظييف،ا.
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 .0إعىىداد ادتب ىىار المف ىىردا

اللغظيىىة  ،ظعرضى ى عل ىىى ميمظع ىىة مىىن المحشم ىىين ظالمتدصص ىىين ى ى

الثالىث اعساسى  ،ظمىن ثىم تعديلى

منادج اللغة العربية  ،ظمفر ظمعلم اللغىة العربيىة للصى
ضظخ مقترحات،م ظتظصيات،م.

 .0تتبيى االدتبىىار علىىى عينىىة مىىن دىىارح ميمىىظعت الد ارسىىة بلىىغ مظام،ىىا (  ) 80تلميىىذًا ظتلميىىذة ،
ظذلك يظم اعحد المظا

ظمعامل الصعظبة.

 1026/9/10م ؛ للت شىد مىن صىد ظثبىا

 .6ادتيىىار عينىىة الد ارسىىة ظتقسىىيم،ا إلىىى أرب ى

ميمظعىىا

االدتبىار ،ظمعامىل التمييىز،

 ،ميمىىظعتين ضىىابتتين ظعىىدددا ( ) 70

تلميذاً ظتلميذة  ،ظميمظعتين تيريبيتين ظعدددا (  ) 70تلميذاً ظتلميذة .

 .7تتبي ى ى االدتبى ىىار القبل ى ى  ،ظذلى ىىك ي ى ىىظم اعربعى ىىاخ المظا ى ى ى  1026/9/18م ؛ للت شى ىىد مى ىىن تشى ىىا ؤ
.8

ميمظعت الدراسة .
تظيي

يىىظم السىىب

اعلعاا ظاعحاي

ى تىدريس مبحىث اللغىة العربيىة للميمىظعتين التيىريبيتين  ،ظذلىك

المظا ى  1026/20/2م  ،ظينت ،ى يىىظم اعربعىىاخ 1026/22/80م  ،ظاسىىتغرم

التتبي ثمانية أسابي  ،بظام حصتين شل أسبظ .

 .9تتبي االدتبار البعدي ،ظذلك يىظم السىب

تحصيل الميمظعتين الضابتة ظالتيريبية .

.20

الحشىىم علىىى أثىىر تظيي ى

المظا ى  1026/21/8م ؛ للتعىر علىى الفىرظ بىين

اعلع ىاا ظاعحىىاي

ى تنميىىة المفىىردا

التيريبية ،باستددام ميمظعة من االدتبا ار اتحصائية المناسبة .

.22

مام

الباحثة بمتابعة دتظا

مىىدة

سير التيربة

اللغظيىىة لىىدى الميمظعىىة

شل من المدرستين ؛ للت شد مىن أن شىل مىن

المعلم ظالمعلمة يقظمان بليراخ التيربة شما دتت ل،ا  ،ظلقد ماما بتىدريس الفصىظل اعربعىة عينىة

الدراسة استبعادًا للتحيز ظاشساا التيربة مزيدًا من الظامعية .

ظمد تتلا دذا من الباحثة أن تقظم بتظضىيح أسىلظا التريقىة اليديىدة إلىى المعلىم ظالمعلمىة ،

ظاعتائ،م نسىداً مىن اعلعىاا التعليميىة ظاعحىاي ظدليىل المعلىم لد ارسىت،ا ظابىداخ المالحيىا

علي،ىا ،

ظلقىد تىىم منامفىة شىىل لعبىة أظ أحييىىة الداصىة بشىىل مظضىظ مبىىل تتبيق،ىا  ،فىىعر الباحثىة بعىىد ذلىىك
ب ىىتف،م المعل ىىم ظالمعلم ىىة لشيفي ىىة تظييى ى

اعلع ىىاا ظاعح ىىاي

العربية  ،ظمدرت،ما المتميزة على التدريس ب،ا .

ى ى ت ىىدريس مظض ىىظعا

ظدرظس اللغ ىىة

األسموب اإلحصائي:
مام ى

الباحثىىة بلعىىداد ادتبىىار تحصىىيل

اعلعاا التعليمية لدى تالمذة الص

ى المفىىردا

اللغظيىىة ؛ للتعىىر علىىى أثىىر تظيي ى

الثالث اعساس ؛ ظلتحقي أددا
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الدراسة تىم اسىتددام برنىامج

رزمىة التحليىىل اتحصىائ للعلىىظم االيتماعيىىة ( )SPSSالمعىرظ

 ،)for Social Scienceظلإليابىىة علىىى التسىاؤال
من االدتبا ار المناسبة ظد :

باسىىم ( Statistical Package

ظالتحقى مىىن الفرضىيا

تىىم اسىىتددام ميمظعىىة

 - 1المعالجات اإلحصائية لمتحقق من صدق وثبات أداة الدراسة:
 معامل االرتبات بيرسظن :للشف

عن صد االتسا الدادل لالدتبار .

 معامل شظدر -ريتفارد سظن  ،12لحساا ثبا

االدتبار.

 معامل التمييز لحساا معامل التمييز لشل قرة من ق ار االدتبار.

 معامل الصعظبة لحساا معامل الصعظبة لشل قرة من ق ار االدتبار.

 - 2المعالجات اإلحصائية لإلجابة عن تساؤالت وفروض الدراسة:
 المتظست الحساب ظاالنح ار

المعياري ظالنسا المئظية المظزظنة.

 ادتبىار( T-Test )Tلعينتىين مسىتقلتين للتعىر
الدراسة

علىى داللىة الفىرظ بىين مسىتظيا

متغيى ار

 حيىىم اعثىىر :عىىن تري ى مرب ى إيتىىا ()2؛ ظحسىىاا ميمىىة ( )dللت شىىد مىىن أن حيىىم الفىىرظ
الناتيىىة د ى

ىىرظ حقيقيىىة تعىىظد إلىىى متغي ى ار الد ارسىىة  ،أم أن،ىىا تعىىظد إلىىى الصىىد ة ظشىىذلك

مياس حيم اعثر.
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة ( تحميمها – تفسيرها ومناقشتها )
 أوالً  :اإلجابة عن أسئمة الدراسة والتحقق من صحة فروضها .
 ثانياً  :توصيات الدراسة .
 ثالثا  :مقترحات الدراسة .
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ( تحميمها – تفسيرها ومناقشتها )
تسعى الدراسة الحالية إلى الكشف عن أثر توظيف األلعاب واألحاجي في تنمية المفردات
المغوية لدى تالمذة الصف الثالث األساسي  ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم مقارنة نتائج أفراد
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفردات المغوية  ،ويتضمن هذا

الفصل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من فروضها ومناقشتها .
أوالً  :اإلجابة عن أسئمة الدراسة والتحقق من صحة فروضها :

اإلجابة عن السؤال األول وينص عمى :

 .1ما المفردات المغوية المناسبة لتالمذة الصف الثالث األساسي بمحافظة خان يونس ؟
لقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالالل مالا تالم طرحاله فالي الفصالل ال اربال ، ،حيالث تالم التوصالل إلالى
قائم الالة ب الالالمفردات المغوي الالة م الالن خ الالالل عممي الالة تحمي الالل المحت الالوى لكت الالاب المغ الالة العربي الالة لمص الالف الثال الالث

األساسي  ،في دروس شالهري أكتالوبر ونالوفمبر  ،والقائمالة فالي صالورتها النهائيالة تكونالت مالن ) 119
مفردات لغوية جديدة ممحق رقم  ، ) 1كما يمي :

الدرس الرابع  :قريتنا نظيفة

اقترح  ،يقوم  ،حممة ُ ،س َّر  ،توزع  ،النفايات  ،حارات  ،مبادرة  ،تقدير
الدرس الخامس  :دينا والقمر
تتأمل  ،أبعد  ،الفضاء  ،استطاع  ،حط  ،سطح  ،الصخور  ،القمر  ،خيال  ،األتربة

الدرس السادس  :العصفورة تبني عشها :

سرت  ،تمتقط  ،عمم  ،الهادي  ،الرازق .
راقب  ،القش  ،تجمُ ، ،عش  ،فراخ  ،جهز ،
ْ
الدرس السابع  :مكتبتي صديقتي :
ُمجال الالدة  ،هديال الالة  ،تال الالزور  ،رحال الالب  ،أزال  ،ال الالالف  ،رائعال الالة  ،دهال الالش  ،أشال الالار  ،الال ال َّالرف  ،حاسال الالوب ،
األقراص  ،ممت. ،
الدرس الثامن  :حذاء الحكيم :

ُيحكى  ،حكيم  ،جوار  ،خم ، ،يمحق  ،القطار  ،السير  ،صعود  ،فردة  ،سالكة  ،تعجالب  ،الفقيالر ،
االنتفاع  ،أستفيد .
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الخباز :
الدرس التاسع ّ :
المخبالالز  ،الخبالالاز  ،ي ال ُالرق  ،العجالالين  ،اس الالتدار  ،العالالرق  ،يقط الالر  ،جبالالين  ،ش الالاق  ،كمالالل  ،الش الالهي ،
الزائد  ،نعمة  ،بيت النار.

الدرس العاشر  :عاقبة الطمع :

النممة  ،تسير  ،اعترض  ،قطالرة  ،عسالل  ،حالذر  ،تالذوق  ،لذيالذ  ،تنالاول  ،رشالفة  ،يحالل  ،الظالالم ،
عادت  ،وسط  ،تمعق  ،شراهة  ،نتيجة  ،طم. ،

الدرس الحادي عشر  :عروس البحر :

يافال الالا  ،عال الالروس  ،سال الالاحل  ،الخال الالارجي  ،ترسال الالو  ،مينال الالاء  ،بيال الالارة  ،الحمضال الاليات  ،أجال الالود  ،السال الالائح ،
التاريخية  ،األحياء  ،العجمي  ،يطرب  ،أجراس  ،الكنائس  ،يعانق  ،يقضي .
اإلجابة عن السؤال الثاني وينص عمى :

ما األلعاب واألحاجي التي يمكن توظيفها فيي تنميية المفيردات المغويية ليد تالميذة الصيف الثاليث

األساسي بمحافظة خان يونس ؟

تمالالت اإلجابالالة عالالن هالالذا الس الؤال مالالن خالالالل تحديالالد م الواد الد ارس الة فالالي الفصالالل ال اربالال ، ،حيالالث

تكون الالت األلع الالاب التعميمي الالة م الالن  ) 32لعب الالة تعميمي الالة  ،واألح الالاجي م الالن

 ) 32أحجي الالة  ،وقام الالت

الباحثة بعرض الصورة المبدئيالة مالن األلعالاب واألحالاجي عمالى مجموعالة مالن المحكمالين المتخصصالين
فالالي مجالالال منالالاهج وطالالرق تالالدريس المغالالة العربيالالة  ،ومشالالرفي ومعممالالي المغالالة العربي الة لممرحمالالة األساسالالية
عامة  ،والصف الثالث األساسي خاصة لمتأكد من صالحية األلعاب واألحاجي المسالتخدمة فالي هالذ

الدراسة .

ثم قامت الباحثة بإجراء التعديالت عمى األلعاب واألحاجي فالي ضالوء اراء السالادة المحكمالين

 ،ثالالم إج الراء تجربالالة اسالالتطالعية لعلعالالاب واألحالالاجي عمالالى عينالالة مالالن تالمالالذة الصالالف الثالالالث األساسالالي

خالالارج عينالالة الد ارسالالة  ،بمال عالالددهم  ) 35تمميالالذاً وتمميالالذة ت لمتأكالالد مالالن صالالالحية األلعالالاب واألحالالاجي

لمتطبيق في التجربة .

وقالالد تمالالت مراجع الالة وتعالالديل األلع الالاب واألحالالاجي ف الالي ضالالوء النت الالائج التالالي أس الالفر عنهالالا إجال الراء

التجرب الالة االس الالتطالعية  ،وت الالم التوص الالل إل الالى الص الالورة النهائي الالة لعلع الالاب واألح الالاجي م الالن  ) 32لعب الالة
تعميمية  ،و  ) 32أحجية  ،بحيث أصبحت صالحة ومالئمة لمتطبيق ممحق رقم . ) 3 – 2
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اإلجابة عن السؤال الثالث وينص عمى :
هييل توجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية بييين متوسييطي درجييات تالمييذة المجموعيية التجريبييية فييي

التطبيقين القبمي و البعدي الختبار المفردات المغوية ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم فحص الفرضية الصفرية التالية :

اختبار الفرضية األولى :

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسالتوى الداللالة  )1015 ≥ αبيين متوسيط درجيات تالميذة

المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار المفردات المغوية .

ولممقارنة بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية في اختبالار المفالردات المغويالة  ،تالم
اسالالتخدام اختبالالار ت ) لمجمالالوعتين مسالالتقمتين ت إليجالالاد الفالالروق بالالين متوسالالطي المجموعالالة التجريبيالالة
في التطبيقين القبمي والبعدي  ،وكانت النتائج كما جاء في جدول رقم ( : ) 41
جدول ( )41

قيمة "ت" ومستو داللتها لمتوسط درجات المجموعة التجريبية
في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار المفردات المغوية
المتغير
اختبار المفردات
المغوية

عدد

المتوسط

االنحراف

قيمة

مستو

التالمذة

الحسابي

المعياري

"ت"

الداللة

القبمي

71

15017

4.496

البعدي

71

28064

40479

التطبيق

09.63

دالة عند
0.01

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )92 = 4 – 07وعند مستو داللة ( 0.71= )0.05وعند مستو داللة (0.07= )0.01

يتضالالح مالالن الجالالدول( ) 41أن المتوسالالط الحسالالابي فالالي التطبيالالق البعالالدي يسالالاوي ، )46.82
والمتوس ال الالط الحس ال الالابي ف ال الالي التطبي ال الالق القبم ال الالي يس ال الالاوي  ، )70.51وقيم ال الالة ا ت ا المحس ال الالوبة تس ال الالاوي
 ، )08.65وهى دالة إحصائية عند مستوى داللة ) ،(0.01وبنالاء عمياله تالم رفالض الفالرض الصالفري

 ،وقبول الفرض البديل والذي يشير إلى وجود فروق ذات داللالة إحصالائية عنالد مسالتوى الداللالة ≥ α
 )1015بالالين متوس الالط درجالالات تالمالالذة المجموعالالة التجريبيالالة فالالي التطبيالالق القبمالالي والبعالالدي فالالي اختبالالار
المفردات المغوية لصالح التطبيق البعدي .
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ولمتحقق من حجم األثر تم استخدام مرب ،إيتا  )2باستخدام المعادلة التالية:

t2
  2
t  df
2

حيالالث  )2مربالال ،إيتالالا  ،يعبالالر عالالن نسالالبة التبالالاين الكمالالي فالالي المتغيالالر التالالاب ،الالالذي يمكالالن أن

يرج الال ،إل الالى المتغي الالر المس الالتقل ) ،والت الالي يمك الالن إيج الالاد القيم الالة الت الالي تعب الالر ع الالن حج الالم األث الالر لعلع الالاب

واألحاجي .

 = dfدرجات الحرية

 = t²مرب ،قيم ت

وعن طريق ا η2ا أمكن إيجاد قيمة حساب  dالتي تعبر عن حجم األثر لعلعالاب واألحالاجي

باستخدام المعادلة التالية:

2 2
1  2

D

والجدول التالي يوضح مستويات حجم التأثير وداللتها المرجعية .
جدول ( ) 47

الجدول المرجعي المقترح لدالالت d , ή2
األداة

حجم التأثير
صغير

متوسط

كبير

كبير جدا

)ή2

1011

1016

1014

1021

d

102

105

108

101

و قامت الباحثة بحساب حجم األثالر باسالتخدام المعالادالت السالابقة  ،حيالث تالم اسالتخدام مربال،
إيتالالا  ، )2وحسالالاب قيمالالة  ) dلمكشالالف عالالن حجالالم األثالالر لممتغيالالر المسالالتقل أثالالر توظيالالف األلعالالاب
واألحالالاجي) عمالالى المتغيالالر التالالاب ،المفالالردات المغويالالة )  ،والجالالدول رقالالم  ) 18يوضالالح حجالالم األثالالر
بواسطة كل من مرب ،إيتا  ، ) ή2وقيمال ال ال ال الالة

:)d
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جدول () 49
قيمة  d , ή2وحجم أثر األلعاب واألحاجي عمى تنمية المفردات المغوية
المجال
الدرجة الكمية
لالختبار

درجات الحرية
Df

قيمة

قيمة

قيمة

""T

""

""d

69

36091

10951

80811

يتضالالح مالالن الجالالدول رقالالم

2

حجم األثر
كبير جداً

 ) 16أن قيمالالة مرب ال ،إيتالالا  )ή2بمغالالت  ، ) 10951وهالالو أكبالالر

مالالن  )1014بحجالالم تالالأثير كبيالالر جالالداً  ،وقيمالالة  ) dبمغالالت  ، ) 80811وهالالذا يالالدل عمالالى أن حجالالم

تالالأثير المتغيالالر المسالالتقل األلعالالاب واألحالالاجي) عمالالي المتغيالالر التالالاب ،المفالالردات المغويالالة ) كالالان بدرجالالة
كبيرة جدًا .

اإلجابة عن السؤال الرابع وينص عمى :

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بيين متوسيطي درجيات تالميذة المجموعية التجريبيية,

ودرجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفردات المغوية ؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم فحص الفرضيات الصفرية التالية :

اختبار الفرضية الثانية :

وينص هذا الفرض عمى ما يأتي :

ال توجالد فالروق ذات داللالة إحصالائية عنالد مسالتوى الداللالة  )1015 ≥ αبيين متوسيط درجيات تالمييذة
المجموعيية التجريبيييية الالالذين يتعممالالون باأللعالالاب واألحالالاجي  ،ومتوسيييط درجيييات تالميييذة المجموعييية

الضابطة الذين يتعممون بالطريقة االعتيادية في اختبار المفردات المغوية في التطبيق البعدي .

ولممقارنالالالة ب الالين متوسالالالطي درج الالات المجمالالالوعتين الض الالابطة والتجريبي الالة فالالالي اختبالالالار المفال الالردات

المغوي ال الالة  ،ت ال الالم اس ال الالتخدام اختب ال الالار ت ) لمجم ال الالوعتين مس ال الالتقمتين ت إليج ال الالاد الف ال الالروق ب ال الالين متوس ال الالطي
المجموعتين في التطبيق البعدي  ،وكانت النتائج كما جاء في جدول رقم ( : ) 40
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جدول ( )40
قيمة "ت" ومستو داللتها لمتوسط درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية
في التطبيق البعدي الختبار المفردات المغوية

المتغير
اختبار المفردات
المغوية

المجموعة

عدد

االنحراف

المتوسط

التالمذة

الحسابي

المعياري

التجريبية

71

28023

4.446

الضابطة

71

24.34

3.834

قيمة

"ت"
3.915

مستو

الداللة

دالة عند
0.01

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (ن + 4ن )431 =2- 0وعند مستو داللة ( 0.77= )0.05وعند مستو داللة (0.99= )0.01

يتضح من الجدول( ) 40أن قيمالة ت) المحسالوبة  ) 30915أكبالر مالن قيمالة ت) الجدوليالة
عنالالد مس الالتوى داللالالة  ،)1011وه الالذا يالالدل عم الالى وجالالود ف الالروق ذات داللالالة إحص الالائية لصالالالح المجموع الالة

التجريبيالالة تعالالزى إل الى توظيالالف األلعالالاب واألحالالاجي  ،وبنالالاء عميالاله تالالم رفالالض الفالالرض الصالالفري  ،وقبالالول
الفرض البديل والذي يشالير إلالى وجالود فالروق ذات داللالة إحصالائية عنالد مسالتوى الداللالة )1015 ≥ α
بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفردات المغويالة لصالالح المجموعالة

التجريبية .

و قامت الباحثة بحساب حجم األثالر باسالتخدام المعالادالت السالابقة  ،حيالث تالم اسالتخدام مربال،

إيتالالا  ، )2وحسالالاب قيمالالة  ) dلمكشالالف عالالن حجالالم األثالالر لممتغيالالر المسالالتقل أثالالر توظيالالف األلعالالاب
واألحالالاجي) عمالالى المتغيالالر التالالاب ،المفالالردات المغويالالة )  ،والجالالدول رقالالم  ) 18يوضالالح حجالالم األثالالر
بواسطة كل من مرب ،إيتا  ، ) ή2وقيمال ال ال ال الالة

:)d

جدول () 41
قيمة  d , ή2وحجم أثر األلعاب واألحاجي في تنمية المفردات المغوية
المجال
الدرجة الكمية
لالختبار

درجات الحرية
Df

قيمة

قيمة

قيمة

""T

""

""d

34

3.915

0.314

1.353

2
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حجم األثر
كبير جداً

ويتضالالح مالالن الجالالدول رقالالم

 ) 18أن قيمالالة مربال ،إيتالالا  )ή2بمغالالت  ، )10314وهالالو أكبالالر

مالالن  )1014بحجالالم تالالأثير كبيالالر جالالداً  ،وقيمالالة  ) dبمغالالت  ، ) 10353وهالالذا يالالدل عمالالى أن حجالالم

تالالأثير المتغيالالر المسالالتقل األلعالالاب واألحالالاجي) عمالالي المتغيالالر التالالاب ،المفالالردات المغويالالة ) كالالان بدرجالالة
كبيرة جدًا .

اختبار الفرضية الثالثة :
وينص هذا الفرض عمى ما يأتي :

ال توجالالد فالالروق ذات داللالالة إحصالالائية عنالالد مسالالتوى الداللالالة  )1015 ≥ αبالالين متوسييط درجييات تالميييذ
المجموعييية التجريبيييية الالالذين يتعممالالون باأللعالالاب واألحالالاجي  ،ومتوسيييط درجيييات تالمييييذ المجموعييية

الضابطة الذين يتعممون بالطريقة االعتيادية في اختبار المفردات المغوية في التطبيق البعدي .
ولممقارنالالة بالالين متوسالالطي درجالالات التالميالالذ الالالذكور فالالي المجمالالوعتين الضالالابطة والتجريبيالالة فالالي

اختبالالار المفالالردات المغويالالة  ،تالالم اسالالتخدام اختبالالار ت ) لمجمالالوعتين مسالالتقمتين ت إليجالالاد الفالالروق بالالين
متوسطي المجموعتين في التطبيق البعدي  ،وكانت النتائج كما جاء في جدول رقم ( : ) 42
جدول () 42

قيمة "ت" ومستو داللتها لمتوسط درجات تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية
في التطبيق البعدي الختبار المفردات المغوية

المتغير
اختبار المفردات
المغوية

المجموعة

عدد

المتوسط

االنحراف

التالميذ

الحسابي

المعياري

التجريبية

35

28064

40469

الضابطة

35

24079

40479

قيمة

"ت"
50111

مستو

الداللة

دالة عند
0.01

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (ن + 4ن )91 =2- 0وعند مستو داللة ( 0.77= )0.05وعند مستو داللة (0.99= )0.01

يتضح من الجدول(  )42أن قيمالة ت) المحسالوبة  ) 50111أكبالر مالن قيمالة ت) الجدوليالة
عنالالالد مس الالتوى داللالالالة  ،)1011وهالالالذا يالالالدل عم الالى وجالالالود فالالالروق ذات داللالالالة إحص الالائية لصالالالالح تالميالالالذ

المجموعة التجريبية تعزى إلي توظيالف األلعالاب واألحالاجي  ،وبنالاء عمياله تالم رفالض الفالرض الصالفري،

وقبالالول الفالالرض البالالديل الالالذي يشالالير إلالالى وجالالود فالالروق ذات داللالالة إحصالالائية عنالالد مسالالتوى الداللالالة ≥ α
 )1015بال الالين متوسال الالط درجال الالات تالميال الالذ المجموعال الالة التجريبيال الالة  ،ومتوسال الالط درجال الالات تالميال الالذ المجموعال الالة

الضابطة في اختبار المفردات المغوية في التطبيق البعدي  ،لصالح تالميذ المجموعة التجريبية .
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ولمتحقالالق مالالن حجالالم األثالالر تالالم اسالالتخدام مربالال ،إيتالالا  ، )2وحسالالاب قيمالالة  ) dلمكشالالف عالالن

حج الالم األث الالر لممتغي الالر المس الالتقل أث الالر توظي الالف األلع الالاب واألح الالاجي) عم الالى المتغي الالر الت الالاب ،المف الالردات

المغويالالة )  ،والجالالدول رقالالم  ) 21يوضالالح حجالالم األثالالر بواسالالطة كالالل مالالن مربالال ،إيتالالا  ، ) ή2وقيم ال ال ال ال ال الة
:)d

جدول () 07
قيمة  d , ή2وحجم أثر األلعاب واألحاجي عمى تنمية المفردات المغوية

المجال
الدرجة الكمية
لالختبار

درجات الحرية
Df

قيمة

قيمة

قيمة

""T

""

""d

34

50111

0.433

1.747

ويتضالالح مالالن الجالالدول رقالالم

2

حجم األثر
كبير جداً

 ) 21أن قيمالالة مربال ،إيتالالا  )ή2بمغالالت  ، )1.433وهالالو أكبالالر

مالالن  )1014بحجالالم تالالأثير كبيالالر جالالداً  ،وقيمالالة  ) dبمغالالت  ، ) 10747وهالالذا يالالدل عمالالى أن حجالالم

تالالأثير المتغيالالر المسالالتقل األلعالالاب واألحالالاجي) عمالالي المتغيالالر التالالاب ،المفالالردات المغويالالة ) كالالان بدرجالالة
كبيرة جدًا .

اختبار الفرضية الرابعة :
وينص هذا الفرض عمى ما يأتي :

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسالتوى الداللالة  )1015 ≥ αبالين متوسيط درجيات تممييذات
المجموعيية التجريبييية الم الواتي يالالتعممن باأللعالالاب واألحالالاجي  ،ومتوسييط درجييات تمميييذات المجموعيية

الضابطة المواتي يتعممن بالطريقة االعتيادية في اختبار المفردات المغوية في التطبيق البعدي .

ولممقارنالالة بالالين متوسالالطي درجالالات التمميالالذات اإلنالالاث فالالي المجمالالوعتين الضالالابطة والتجريبيالالة فالالي
اختبالالار المفالالردات المغويالالة  ،تالالم اسالالتخدام اختبالالار ت ) لمجمالالوعتين مسالالتقمتين ت إليجالالاد الفالالروق بالالين
متوسطي المجموعتين في التطبيق البعدي  ،وكانت النتائج كما جاء في جدول رقم ( : ) 04
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جدول ()04
قيمة "ت" ومستو داللتها لمتوسط درجات تمميذات المجموعتين الضابطة والتجريبية
في التطبيق البعدي الختبار المفردات المغوية

المجموعة

المتغير
اختبار المفردات
المغوية

عدد

االنحراف

المتوسط

التمميذات

الحسابي

المعياري

التجريبية

35

29015

5.041

الضابطة

35

25.22

4.537

قيمة

"ت"
3.340

مستو

الداللة

دالة عند
0.01

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (ن + 4ن )91 =2- 0وعند مستو داللة ( 0.77= )0.05وعند مستو داللة (0.99= )0.01

يتض ال الالح م ال الالن الج ال الالدول(  ) 04أن قيم ال الالة ت) المحس ال الالوبة  ) 3.341أكب ال الالر م ال الالن قيم ال الالة ت)
الجدولي الالة عن الالد مس الالتوى دالل الالة  ،)1011وه الالذا ي الالدل عم الالى وج الالود ف الالروق ذات دالل الالة إحص الالائية لص الالالح
تمميالذات المجموعالالة التجريبيالة تعالالزى إلالي توظيالالف األلعالاب واألحالالاجي  ،وبنالاء عميالاله تالم رفالالض الفالالرض

الصفري وقبول الفرض البديل والذي يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصالائية عنالد مسالتوى الداللالة
 )1015 ≥ αف ال الالي متوس ال الالط درج ال الالات تممي ال الالذات المجموع ال الالة التجريبي ال الالة  ،ومتوس ال الالط درج ال الالات تممي ال الالذات

المجموعالة الضالابطة فالي اختبالار المفالردات المغويالة فالي التطبيالق البعالدي  ،لصالالح تمميالذات المجموعالالة

التجريبية .

ولمتحقالالق مالالن حجالالم األثالالر تالالم اسالالتخدام مربالال ،إيتالالا  ، )2وحسالالاب قيمالالة  ) dلمكشالالف عالالن

حج الالم األث الالر لممتغي الالر المس الالتقل أث الالر توظي الالف األلع الالاب واألح الالاجي) عم الالى المتغي الالر الت الالاب ،المف الالردات

المغويالالة )  ،والجالالدول رقالالم  ) 22يوضالالح حجالالم األثالالر بواسالالطة كالالل مالالن مربالال ،إيتالالا  ، ) ή2وقيمال ال ال ال الالة
:)d

جدول ( ) 00
قيمة  d , ή2وحجم أثر األلعاب واألحاجي في تنمية المفردات المغوية

المجال
الدرجة الكمية
لالختبار

قيمة

قيمة

قيمة

درجات الحرية
Df

""T

""

""d

34

3.341

0.247

1.145

2
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حجم األثر
كبير جداً

ويتضالالح مالالن الجالالدول رقالالم  ) 22أن قيمالالة مربال ،إيتالالا  )ή2بمغالالت  ، )1.247وهالالو أكبالالر

مالالن  )1014بحجالالم تالالأثير كبيالالر جالالداً  ،وقيمالالة  )dبمغالالت  ، ) 10145وهالالذا يالالدل عمالالى أن حجالالم

تالالأثير المتغيالالر المسالالتقل األلعالالاب واألحالالاجي) عمالالي المتغيالالر التالالاب ،المفالالردات المغويالالة ) كالالان بدرجالالة
كبيرة جدًا .

اختبار الفرضية الخامسة :
وينص هذا الفرض عمى ما يأتي :

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )1015 ≥ αبين متوسطات درجيات تالمييذ
المجموعة التجريبية  ،ومتوسطات تمميذات المجموعية التجريبيية فالي اختبالار المفالردات المغويالة فالي

التطبيق البعدي .

ولممقارنة بين متوسطي درجات التالميذ الالذكور  ،والتمميالذات اإلنالاث فالي المجموعالة التجريبيالة

في اختبار المفردات المغوية  ،تم استخدام اختبار ت ) لمجموعتين مستقمتين ت إليجاد الفالروق بالين

متوسطي درجات التالميذ والتمميذات في التطبيق البعدي  ،والنتائج في جال ال الدول رقم ( : )03
جدول ( )03

قيمة "ت" ومستو داللتها لمتوسط درجات تالميذ وتمميذات المجموعة التجريبية
في التطبيق البعدي الختبار المفردات المغوية
المتغير

المجموعة
تجريبية

اختبار المفردات

تالميذ

المغوية

تجريبية

تمميذات

عدد

المتوسط

االنحراف

قيمة

مستو

التالمذة

الحسابي

المعياري

"ت"

الداللة

35

28.64

10752

35

29016

10767

10772

ير دالة

إحصائيًا

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (ن + 4ن )91 =2- 0وعند مستو داللة ( 0.77= )0.05وعند مستو داللة (0.99= )0.01

يتضالح مالن الجالدول(  )03أن المتوسالط الحسالابي فالي التطبيالق البعالدي لممجموعالة التجريبيالالة
تالميال الالذ ) يسال الالاوي  ، ) 28023والمتوسال الالط الحسال الالابي فال الالي التطبيال الالق البعال الالدي لممجموعال الالة التجريبيال الالة

تمميذات ) يساوي  ، ) 29016وأن قيمة ت) المحسوبة  ) 10772أكبر مالن قيمالة ت) الجدوليالة

عند مستوى داللة  ، ) 1011وهذا يدل أنه ال توجالد فالروق ذات داللالة إحصالائية عنالد مسالتوى الداللالة
 )1015 ≥ αبالين متوسالطات درجالات تالميالذ المجموعالة التجريبيالة  ،ومتوسالطات تمميالذات المجموعالالة

التجريبية في اختبار المفردات المغوية في التطبيق البعدي .
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ولمتحقالالق مالالن حجالالم األثالالر تالالم اسالالتخدام مربالال ،إيتالالا  ، )2والجالالدول رقالالم  ) 24يوضالالح حجالالم

األثر بواسطة كل من مرب ،إيتا  ، ) ή2وقيمة

:)d

جدول ( )01

قيمة  d , ή2وحجم أثر األلعاب واألحاجي في تنمية المفردات المغوية
المجال
الدرجة الكمية
لالختبار

درجات الحرية
Df

قيمة

قيمة

قيمة

""T

""

""d

34

10772

0.117

10364

2

حجم األثر
صغير

ويتضح من الجدول رقالم  )24أن قيمالة مربال ،إيتالا  )ή2بمغالت  ، )1.117وأن قيمالة

d

) بمغ الالت  ) 10364وه الالي صالالالغيرة  ،وهالالالذا يفسالالالر أن مجموعالالالة التمميالالالذات ال تتميالالالز عالالالن مجموع الالة

التالميذ في حجم أثر األلعاب واألحاجي في تنمية المفردات المغوية .

ويتضح من خالل ما سبق أن توظيف األلعاب واألحاجي لها أثالر كبيالر فالي تنميالة المفالردات

المغوية لدى تالمذة الصالف الثالالث األساسالي  ،وتتفالق هالذ النتيجالة مال ،د ارسالة و عطالا ا

)  ،وابال ال الراهيم  ، ) 2116والعني ال الالزي
وعال الالوف  ، ) 2111و ش ال الريف

والفميال ال الالت  ، ) 2113والحربال ال الالي

2113

 ، ) 2118ونص ال الالار  ، ) 2119وبهنس ال الالاوي ،) 2119

 ، ) 2111و ، ) 2111 Joshenelوالبال الالري
 ، ) 2114ومحمال ال الالد

 ، ) 2114والمهيبال ال الالي

، ) 2111

 ، ) 2115وال

توجالالد د ارسالالات تختمالالف مالال ،النتيجالالة التالالي تالالم التوصالالل إليهالالا  ،وتعالالزى النتالالائج المتحصالالل عميهالالا فالالي

فروض الدراسة ما يمي :

 .1اعتمالالاد األلعالالاب واألحالالاجي عمالالى أن التمميالالذ هالالو محالالور العمميالالة التعميميالالة  ،وتحولالالت مالالن خاللالاله
العمميالالة التعميميالالة مالالن كونهالالا معمومالالات تمالالع عقالالول المتعممالالين  ،إلالالى خب الرات ومهالالارات يكتسالالبها

المتعمم  ،من خالل التأثير المباشر لعلعاب واألحاجي في تحقيق الخبرة المباشرة لمتمميذ .

 .2استناد األلعاب واألحاجي إلى ضرورة جعل الالتعمم مشالوقاً وفعالاالً  ،وتحويالل الالدرس التعميمالي مالن
التمقين والجمود إلى التفاعل والحيوية  ،حيث من خاللاله يمكالن توصاليل المعمومالات والخبالرات فالي
سهولة ويسر ت لما له من تأثير فعال عمى المتمقي .

 .3سالالادت الفصالالول الد ارسالالية مالالن خالالالل األلعالالاب واألحالالاجي المالالرح والفكاهالالة  ،وقالالد سالالاعد ذلالالك عمالالى
سيادة جو من التفاهم ما بين التالمذة والمعمم .
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 .4اسالالتخدام األحالالاجي فالالي تالالدريس المرحمالالة األساسالالية يعالالزز التفالالاهم  ،ويزيالالد مالالن االنتبالالا واالهتمالالام ،
وتحسالالين الدافعيالالة نحالالو الالالتعمم  ،ويحسالالن التفكيالالر  ،ويخفالالض الضالالغوط األكاديميالالة والقمالالق والممالالل

والسموك المضطرب لدى المتعممين .

 .5اتسالالمت األلعالالاب واألحالالاجي المسالالتخدمة فالالي تالالدريس الموضالالوعات بمرونتهالالا حيالالث قابمالالت مالالدى
واس الال ،م الالن األه الالداف التدريس الالية  ،كم الالا س الالاعدت بش الالكل محب الالب عم الالى بداي الالة المناقش الالة الص الالفية ،

وتوضال الاليح الموضال الالوعات  ،وتعزيال الالز األسال الالئمة ذات المسال الالتويات المختمفال الالة  ،وتقال الالديم أسال الالاس لمتقال الالويم

الحقيقي . .

 .8توظيالالف األحالالاجي جعالالل المتعممالالين يفكالالرون بشالالكل فاعالالل ،حيالالث فالالتح له الم طريالالق أكثالالر اتسالالاعاً
لممناقشات ت مما لعب دو اًر فاعالً في تعزيز الخبرات الصفية .

 .1لعبت األلعاب واألحاجي دو ًار هامًا فالي زيالادة انتبالا المتعممالين وحماسالتهم ت الكتسالاب المعمومالات
والخبرات المقدمة إليهم بطريقة محفزة وميسرة لمتعمم .

 .6توظيال الالف األلعال الالاب واألحال الالاجي فال الالي التال الالدريس الصال الالفي أدى إلال الالى التفاعال الالل اإليجال الالابي لممتعممال الالين ،
ومشاركتهم في الالتعمم بفاعميالة  ،كمالا أتالاح لهالم الفرصالة لتعميالق فهمهالم لممالادة التعميميالة  ،وتوجياله
فهمهم لمخبرات التعميمية المقدمة بشكل إيجابي .

 .9توظيالالف األلعالالاب واألحالالاجي قالالد أثالالر وسالالاهم ف الي إثالالارة المتعممالالين وحفالالزهم عمالالى المشالالاركة الفاعمالالة
والبنالالاءة فالالي عمميالالة الالالتعمم  ،وذلالالك مالالن خالالالل مسالالاعدتهم عمالالى االحتفالالاظ بالمعمومالالات والمفالالردات

المغوية لفترة طويمة وفهم األلفاظ وتذكرها .

.11

سالالاعدت توظيالالف المتعممالالين عمالالى تالالذكر المفالالردات المغويالالة بصالالورة ميس الرة وسالالهمة  ،وأيض الاً

.11

توظيالالف األلعالالاب واألحالالاجي سالالاهم فالالي تنميالالة قالالدرات المتعممالالين فالالي امالالتالك أكبالالر قالالدر مالالن

.12

توظيف األلعاب واألحاجي طريقة شيقة تسالاهم فالي تنميالة قالدرات المتعممالين  ،واثالارة التفكيالر

ساعدت عمى استثارة القدرات والعمميات العقمية لديهم  ،وتنمية الشعور بالسعادة لديهم .

المفردات المغوية واستخالص المعاني منها.

لديهم  ،كما أن األلعاب شكمت مثي اًر بصرياً لدى المتعممين األمر الذي يساهم في تنمية مهالارات
التفكير البصري .

.70

ارتبالالاط الموضالالوعات واألنشالالطة المقدمالالة لممتعممالالين بحاجالالاتهم وميالالولهم ت ممالالا كالالان لهالالا أثالالر

إيجابي في مساعدتهم عمى تنمية المفردات المغوية لديهم  ،وسرعة امتالكها .
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.72

تميز األلعاب واألحاجي في عرض المالادة التعميميالة  ،باسالتخدام المالؤثرات بأشالكالها المختمفالة

 ،كالخطوط  ،والصورة  ،والمون  ،والبطاقات  ،واألدوات المختمفالة  ،وكمهالا تجالذب المتعممالين فالي
هذا العمر ،وتزيد من دافعيتهم واقبالهم عمى التعمم .

.70

التجديد باستخدام طريقة جديدة لتعميم المغالة العربيالة  ،والخالروج بالذلك عالن الطريقالة االعتياديالة

السائدة في المدارس  ،والبعد عن الروتين والتقميد  ،والتي تتيح لممتعممين فرصالة التفاعالل معهالا ،

بحيث يكونوا فاعمين ونشيطين مستخدمين كافة حواسهم .

.78

تالالوفر األلعالالاب واألحالالاجي لممتعممالالين جالواً مناسالالباً و نيالاً لممشالالاركة والتفاعالالل واثالالارة الح الواس ت

ممالالا يجعالالل المالالادة التعميميالالة عامالالة والمفالالردات المغويالالة خاصالالة المقدمالالة لمتالمالالذة أكثالالر جاذبيالالة ،
وبالتالي الحصول عمى النتائج اإليجابية التي أظهرتها الدراسة .

ممخص النتائج :

 .1وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسالتوى الداللالة  )1.50 ≥ αبالين متوسالط درجالات تالمالذة
المجموعالالة التجريبيالالة فالالي التطبيقالالين القبمالالي والبعالالدي الختبالالار المفالالردات المغويالالة لصالالالح التطبيالالق

البعدي .

 .2وجود فالروق ذات داللالة إحصالائية عنالد مسالتوى الداللالة  )1015 ≥ αفالي متوسالط درجالات تالمالذة
المجموعالالة التجريبيالالة والالالذين يتعممالالون باأللعالالاب واألحالالاجي  ،ومتوسالالط درجالالات تالمالالذة المجموعالالة
الضابطة والالذين يتعممالون بالطريقالة االعتياديالة فالي اختبالار المفالردات المغويالة فالي التطبيالق البعالدي

لصالح تالمذة المجموعة التجريبية .

 .3وجود فالروق ذات داللالة إحصالائية عنالد مسالتوى الداللالة  )1015 ≥ αفالي متوسالط درجالات تالميالذ
المجموعالالة التجريبيالالة والالالذين يتعممالالون باأللعالالاب واألحالالاجي  ،ومتوسالالط درجالالات تالميالالذ المجموعالالة
الضابطة والالذين يتعممالون بالطريقالة االعتياديالة فالي اختبالار المفالردات المغويالة فالي التطبيالق البعالدي

لصالح تالميذ المجموعة التجريبية .

 .4وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )1015 ≥ αفي متوسالط درجالات تمميالذات
المجموعة التجريبية والمالواتي يالتعممن باأللعالاب واألحالاجي  ،ومتوسالط درجالات تمميالذات المجموعالة
الضابطة والمواتي يالتعممن بالطريقالة االعتياديالة فالي اختبالار المفالردات المغويالة فالي التطبيالق البعالدي

لصالح تمميذات المجموعة التجريبية .

 .7ال توجالالد فالالروق ذات داللالالة إحصالالائية عنالالد مسالالتوى الداللالالة  )1015 ≥ αبالالين متوسالالطات درجالالات
تالميالالذ المجموعالالة التجريبيالالة  ،ومتوسالالطات تمميالالذات المجموعالالة التجريبيالالة فالالي اختبالالار المفالالردات

المغوية في التطبيق البعدي.
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ثانياً  :توصيات الدراسة :

في ضوء النتائج التي توصمت إليها الدراسة  ،يمكن تقديم التوصيات التالية :

 .1العمالالل عمالالى توظيالالف األلعالالاب واألحالالاجي فالالي تالالدريس المغالالة العربيالالة ت لمالالا لهالالا مالالن أثالالر فالالي تنميالالة
المفردات المغوية لدى التالمذة .

 .2ضالالرورة تالالدريب معممالالي المرحمالالة األساسالالية عمالالى التوظيالالف األمثالالل والمناسالالب لعلعالالاب واألحالالاجي
معًا داخل رفة الفصل في التدريس الصفي .

 .3ضرورة اهتمام معممي المرحمة األساسية بتوظيف األلعاب واألحالاجي  ،بمالا لهالا مالن روح اإلثالارة،
والتشويق أثناء التدريس الصفي ت لزيادة دافعيالة التالمالذة نحالو الالتعمم  ،وتنميالة المهالارات التعميميالة

المختمفة لديهم .

 .4االهتمام بتنمية المفردات المغوية لدى التالمذة ت لما لها من تالأثير فالي تنميالة التحصاليل الد ارسالي
 ،والمحصول المغوي لديهم .

 .5اهتمالالام المش الرفين التربالالويين بإعالالداد دليالالل لممعمالالم لتوظيالالف األلعالالاب واألحالالاجي فالالي تالالدريس تالمالالذة

المرحمة األساسية ت لما لهالا مالن أثالر كبيالر فالي تنميالة النتاجالات التعميميالة المختمفالة لالدى المتعممالين
في مختمف المراحل التعميمية .

 .6ضرورة أن تهتم الجهات المختصة واإلدارات التعميميالة بإعالداد دروس نموذجيالة يالتم فيهالا توظيالف
األلع الالاب واألح الالاجي  ،وتق الالديهما لممعم الالم ف الالي دروس وموض الالوعات مخت الالارة بدق الالة ،وتش الالجيعه عم الالى
محاكاتها في بقية الدروس وموضوعات المغة العربية لتحقيق األهداف التربوية المنشودة .

 .7ضرورة قيام مشالرفي المرحمالة األساسالية بتصالميم ألعالاب تعميميالة تحتالوي عمالى أحالاجي تكالون عونالاً
لممعممين من خاللها تدريب التالمذة عمى المفردات المغوية .

 .8تضمين الكتاب المدرسي نماذج لبعض األحاجي  ،والتي تنمي المفردات المغويالة لالدى المتعممالين
في المرحمة األساسية .

 .9إعالالداد ق الوائم متدرجالالة فالالي المفالالردات المغويالالة الجديالالدة  ،لممرحمالالة األساسالالية كالالل مسالالتوى لالاله قائمالالة
محددة  ،يقوم المعمم بتنميتها عبر العام الدراسي لدى التالمذة .

.11

تزويد معممي المرحمالة األساسالية بوسالائل وأدوات تعميميالة تسالاعد فالي اسالتخدام إجالراءات تعماليم

المفال الالردات المغويال الالة ت وذلال الالك مثال الالل األشال الالكال والصال الالور والرمال الالوز الحسال الالية  ،وبطاقال الالات التصال الالنيف ،

والمنظمات البيانية .
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.11

م ارعالالاة واضالالعي المنالالاهج الد ارسالالية لممرحمالالة األساسالالية بالالأن تتضالالمن الكتالالب المدرسالالية ألعاب الاً

تعميمية يوم المعمم بتنفيذها  ،وأحالاجي لغويالة كنشالاط تفالوق أو نشالاط ذاتالي يقالوم باله المالتعمم تحالت

إشراف وتوجيه المعمم .
ثالثاً  :مقترحات الدراسة :

في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها يمكن تقديم بعض المقترحات لبحوث أخرى  ،منها :

 .1برنالالامج قالالائم عمالالى توظيالالف األلعالالاب واألحالالاجي فالالي تالالدريس المغالالة العربيالالة عمالالى تنميالالة التحصالاليل
الدراسي لدى تالمذة الصف الثالث األساسي .

 .2أثالالر اسالالتخدام األلعالالاب التعميميالالة لعالالالج صالالعوبات تعمالالم المفالالاهيم النحويالالة المتضالالمنة ف الي منهالالاج
المغة العربية .

 .3إجراء دراسة تتعمق بأثر توظيف األلعاب واألحاجي في مواد دراسية أخرى ولدى فئات أخرى.

 .4إجراء دراسات وصفية لمتعرف عمالى واقال ،توظيالف األلعالاب واألحالاجي فالي المالواد الد ارسالية ولكافالة
المراحل الدراسية .

 .5دراسة لبحث أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر في المفردات المغوية لدى المتعممين .

 .6دراسة أثر توظيف األحاجي في تنمية التفكير في مالادة المغالة العربيالة لالدى تالمالذة الصالف الثالالث
األساسي .

 .7تقويم محتوى تعميم المفردات المغوية في منهج المغة العربية بالمرحمة األساسية .

 .8إجراء دراسة لتشخيص نواحي القصور والضعف في تحصيل الطالب لممفردات المغوية .
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قائمة المراجع العربية :
 .1األحمدد ،أحأدحمدد،أ أ3112أ)أحأ"أدثددسأاد دداأل،ااأاأللتددميأالاتإكمكددالأي ددلأف دددميأا مكدد أال د د أ
الدددم،اأاتدادد،احلأالحددسئ أالالمحكددالأئالم ددس،ااألمددم،ةأالإيددالأا "لإكركددالأدم،ك"ددالألدد،ةأ"أحأسدددملالأ
مملداكسأغكسأم"شئسةأحأ إكالأالاسدكالأحألممتالأداأالقسىأ.

 .3فددسايكاأحأدلطددم أ أ3112أ)أحأ"أدثدسأاددداأل،ااأاأللتددميأالإيئكدالأيددلأاح ددكاأم دس،ااأمددم،ةأالإيددالأ
ا "لإكركالأل،ىأطإدالأال

أالثممنأ"أحأملإالأ إكالأالاسدكالأحأالكمنأحأالت،،أالثممنأ.

 .2ددئألممئاأحأعدد،أال دسكاأئ "تدمنأحأئعكد،أ أ3111أ)أحأ"أدثدسأالق دالأالحس كدالأيدلأا"مكدالأدتد

أ

األ"ممطأالإيئكالأئاأل،اءااأالحس كالأل،ىأدط ماأالد"الأاألئلىأمنأالاتإدكاأاألدمددلأيدلأاألس،نأ"أحأ
الملإالأالاسدئكالأحأال ئكاأحأالملإ،أ32أحأالت،،أ89أ.

 .4ددد ددئألد ددممئاأحأعدد دد،أال د دسكاأحأئالتدد دد،أا أحأئمحمد ددئ،أ أ3118أ)أحأ"أدثد ددسأادد دداأل،ااأالدطم د ددماأ
الألمط ددالأيددلأا"مكددالأماددمسااأاتددس أالم ددس،ااألدد،ىأطإدددالأال دد ئ أالث ثددالأاألئلددىأيددلأمدد،اساأ
م،كسكالأفسد،أالثملثالأ"أحأملإالألممتالأال"لمحألألدحمثأحأالت،،أاألئاأحأالملإ،أ32أ.

 .2ددددئأش ددتكسةأحأمحم دد،أ أ3112أ)أحأ"أدث ددسأطسكق ددالأ امدددالألي ددالأا ش ددمسةأعإ ددىأالاح ددكاأاأل ددم،كملأ
ئالم ددس،ااأالإيئك ددالأع" دد،أالطإد ددالأال دداأي ددلأم،سد ددالأاألم دداألإ دداأي ددلأم،ك" ددالأعم ددمنأ"أحأسد ددملالأ

مملداكسأغكسأم"شئسةأأحأ إكالأال،سادماأالتإكمأحأاللممتالأاألس"،كالأ

 .2ددددئأع ددسأحأمحمدد،أ أ3118أ)أحأ"أدثددسأدس"ددممألأدمأللتددميأالاتإكمكددالألا"مكددالأدتد

أماددمسااأالق دساءةأ

ا د،اعكدالألدد،ىأا مكد أال د أالدددم،اأاألدمدددلأدمد،اساأألددمنأكددئ"اأ"أحأسدددملالأمملددداكسأغكددسأ
م"شئسةأحأ إكالأالاسدكالأحأاللممتالأا د مكالأديرةأ.

 .2ددد ددئأعمك د دسةأحأمحدد ددماأ أ1882أ)أحأ"أاألليد ددمرأالسكمفد ددكالأيد ددلأمل د د اأاألط د ددماأالم د دسكالأ"أحأ
المؤامسأالتإملأالد"ئ أالسادعأعشسأ"أالاتإكاأئا ع اأ"أحأالقميسةأ.

 .9دمكنأحأداكسأ أ3112أ)أحأ"أافطسادماأال"طقأئال

اأ"أحأعملد د د د دداأال ايأحأالقميسةأ:أم سأ.

 .8الددأدس أحأ مددداأ أ3111أ)أحأ"أدثددسأاددداأل،ااأاأللتددميأالإيئكددالأيددلأم"اددمبأالإيددالأالتسدكددالأيددلأا"مكددالأ
األ"مددمطأالإيئكددالألدد،ىأطإدددالأالمسحإددالأاألدمدددكالأ"أحأالملإددالأاألس"،كددالأيددلأالتإددئاأالاسدئكددالأحأالملإدد،أ

الدمدعأحأالت،،أاألئاأ.

.11

دكماأئاتددا"امبأ"أحأالسكدم
أ
الددماأحأد،سأ أ3113أ)أحأ"أمئدئعالأاألليمرأئالم"طقأئالسكمف

.11

دا"دمئ أحأرك"يأ أ3118أ)أحأ"أائظك أاألليمرأئاألحدمللأيدلأا"مكدالأمادمسااأالا كدسألد،ىأ

حأالدتئ،كالأ.

ط اأالسئفالأ"أحأسدملالأ ،ائساةأغكسأم"شئسةأحأ إكالأسكم
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أاألط ماأحألممتالأالقميسةأ.

أ

.13

الامكم ددلأحأدد ددممءأ أ3113أ)أحأ"أالت د د أالد د ي"لأئع اد د أدمأللي ددمرأالسكمفد دكالأ"أحأملإ ددالأ

.12

لدسك دداأحأكئدد د أ أ3112أ)أحأ"أاق ددئكاأمحا ددئىأاتإ ددكاأالم ددس،ااأالل،ك دد،ةأي ددلأ ا ددميأالإي ددالأ

،سادماأاسدئكالأحأالت،،أالثممنأأعشسأ.

التسدكددالألإ د أال اسدددعأاألدمدددلأيددلأاألس،نأ"أحأ إكددالأال ،اسدددماأالاسدئكددالأالتإكددمأحألممتددالأعمددمنأ

التسدكالألإ،سادماأالتإكمأحأاألس،نأ.

.14

لمماأالد،كنأحأالددك،أ أ3111أ)أحأ"أ دس أيدلأاقددكاأال إمدالأ"أحأملإدالأاساث"دمأحأالتد،،أالددم،اأ

.12

الحسدددلأحأمشددمعاأ أ3114أ)أحأ"أيمعإكددالأاألليددمرأا ل اسئ"كددالأيددلأا"مكددالأاح ددكاأئدقددمءأدثددسأ

حأشد الأأسئاي،ألإا"مكالأالثقميكالأ.

م ددس،ااأالإيددالأا "لإكركددالألطملدددماأال د أالثددم"لأمائدددطأيددلأم،ك"ددالأدسكدد،ةأ"أحأالم د أؤامسأالدد،ئللأ

السادعألإاتإكاأا ل اسئ"كالأئالاتإكاأعنأدت،أحأالممإ الأالتسدكالأالدتئ،كالأ.

.12

حدددمنأحأحدددمنأ أ3114أ)أحأ"أالإيددالأالتسدكددالأحأمت"ميددمأئمد"ميددمأ"أحأط د ددأ4أحأعددملاأال ادديأحأ

.12

حدددنأحأم،كحددالأ أ3112أ)أح أد"أدلت ددميأئدليددمرأاتإكمكددالأيددلأالسكمفددكماألا مكدد أالمسحإ ددالأ

القميسةأ:أم سأ.

اتدا،احكالأ"أحأعملاأال ايأ:أالقميسةأ.

.19

الحدددك"لأحأسمفددمنأئ،دددئ لأحأشددكسكنأ أ3114أ)أحأ"أدثددسأمممسدددالأاأللتددميأالاسدئكددالأيددلأ

ا"مكددالأدت د

أماددمسااأالدداتإاألدد،ىأا مك د أالاتإددكاأاتدادد،احلأ"أحأملإددالأ إكددالأالاسدكددالأددددئسأدددتك،أحأ

م سأحأالت،أ12أ.أ

.18

الح مدلأحأمحمد،أ أ3113أ)أحأ"أدثدسأادداأل،ااأاأللتدميأالاتإكمكدالأعإدىأالاح دكاأيدلأعمإكددالأ

الفسيألد،ىأا مكد أال د أالثملدثأدملمسحإدالأاتدا،احكدالأ"أحأسددملالأمملدداكسأغكدسأم"شدئسةأحأ إكدالأ

الاسدكالأحألممتالأداأالقسىأحأم الأالم سمالأ.

.31

حإدداأحأممكدددالأ أ3111أ)أحأ"أدثددسأاددداأل،ااأددددإئيألتدديأاأل،ئاسأعإددىأالاح ددكاأال ،اسدددلأ

لا"مكالأالم ميكاأالامسكألكالأل،ىأطملدماأال

أالدمدعأيلأمحميظدالأغدرةأ"أحأسددملالأمملدداكسأغكدسأ

م"شئسةأحأ إكالأالاسدكالأحألممتالأاألريسأحأغرةأأ.

.31

حإكد ددالأحأمددددت،أ أ3119أ)أحأ"أدس"دددممألأحمددددئدلألا"مك ددالأالم دددس،ااأالإيئك ددالأالئظك كدددالأل دد،ىأ

الا مكد أالمتدم كنأعقإكدلمأالقدمدإكنألإداتإاأدمل د أاألئاأااكحدالأدمد،اساأالاسدكدالأال سكدالأ"أحأالمددؤامسأ
التإملأالتشسئنأحأم"ميألأالاتإكاأئالائكالأالثقميكالأحأم سأحأالملإ،أالثملثأ.

.33

السكم

حم ددم،أحأمحم دد،أ أ3112أ)أحأ"أالث ددسئةأالإ ظك ددالأي ددلأالإي ددالأالتسدك ددالأ"أحأ،اسأال"ش ددسأالددد،ئللأحأ
أ:أالدتئ،كالأ.

536

.32

حمم،أحأيدالأ أ3112أ)أحأ"أاتإكاأالم س،ااألإ"مطقكنأديكسأالتسدكدالأ أ ،اسددالأاطدكقكدالأ)أ ادميأ

.34

حمم،حأألإكداأأأ أ2152أ)أحأ"أادداسااكلكماأاد،سكاأالإيدالأالتسدكدالأ"أحأط5حأ،اسأاددنأاألس داأحأ

"ئنأئالقإاأ"مئ لملأ"أحأسدملالأمملداكسأغكسأم"شئسةأحأ إكالأال،سادماأالتإكمأحأاللممتالأاألس"،كالأ.

غرة-أيإدطكنأ.
.32

الحكإالأحأمحم،أ أ3112أ)أحأ"أاأللتميأالاسدئكالأئاق"كماأف"املادمأددك ئلئلكلمأئاتإكمكدلمأئعمإكدلمأ

.32

الألطكدديأحأعإدداأالدد،كنأ أ3119أ)أحأ"أيئاحدد،أاددداأل،ااأالمتإمددكنأاددداسااكلكالأاأللتددميأالاسدئكددالأ

"أحأ،اسأالمدكسةألإ"شسأئالائركعأحأعممنأ:أاألس،نأ.

لا مك د أالمسحإددالأاألدمدددكالأمددنأئلاددالأ"ظددسأالمتإمددكنأ"أحأملإددالأ إكددالأالاسدكددالأد د دكئطأحأم ددسأحأ
الملإ،أ34أحأالت،،أاألئاأ.

.27

الدد،لكملأحأط د أئال دئاحإلأحأدددتم،أ أ2115أ)أ.أالإيددالأالتسدكددالأم"ميلاددمأأئط اسحددقأا،سكدددامأأ.أ،اسأ

.28

الد د ددرئائ أحأألملد د دد،أ أ2115أ)أحأ"أف دد د ددميأئا"مكد د ددالأالإيد د ددالأ"أحأمؤددد د ددالأحد د ددئساأال،ئلكد د ددالأحأ

.38

سليأحأم ط ىأ أ3112أ)أحأ"أاتإكاأالقئاع،أال"حئكالأدمداأل،ااأاألليمرأ"أحأملإدالأالاسدكدالأحأ

.21

دملاأحأ"مي،أ أ3112أ)أحأ"أيمعإكالأاداسااكلكالأا،سكدكالأمقاسحدالأ محمدالأعإدىأادداأل،ااأال دئسأ

الشسئقألإ"شسأئالائركعأأحأعممنأ.
ا د "،سكالأ.

طسأحأالت،،أ122أ.

يددلأا"مكددالأالم ددس،ااألدد،ىأماتإمددلأالتسدكددالأال"ددمطقكنأديكسيددمأ"أحأسدددملالأمملددداكسأغكددسأم"شددئسةأحأ

متا،أال،سادماأالاسدئكالأحألممتالأالقميسةأ.
.21

الد ددحمسأحأيش ددماأ أ3112أ)أحأ"أدث ددسأاد دداأل،ااأدد ددإئدلأاأللت ددميأئلت دديأاأل،ئاسأي ددلأا"مك ددالأ

الم ددميكاأالتإمكددالأدمددم،ةأالتإددئاألدد،ىأط د يأال د أالثملددثأاألدمدددلأ"أحأسدددملالأمملددداكسأغكددسأ
م"شئسةأحأ إكالأالاسدكالأحأاللممتالأا د مكالأحأغرةأ.

.23

الددسكعأحأعددد،أا أئال ثكددس أحأدددتئ،أ أ3112أ)أحأ"أمدد،ىأاطدكددقأمتإمددلأالقدساءةأدمل د ئ أ

األئلك ددالألما ددمسااأاتإ دداأالم ددس،ااأالإيئك ددالأئع اد د أدا ددئسااااأل معإك ددالأد،احا دداأ"أحأملإ ددالأالتإ ددئاأ

الاسدئكالأئال" دكالأحأالدحسكنأحأالملإ،أ14أحأالت،،أالثملثأ.

.22

دددإكممنأحأمحمددئ،أ أ3113أ)أحأ"أدثددسأادد،سكاأاألدددملكيأئالا اس كدديأدطسكقددالأاأل"مددمطأالإيئكددالأ

عإىأاأل،اءأال امدلألا مكد أال د أالثملدثأاتداد،احلأ"أحأملإدالأالقدساءةأئالمتسيدالأحأم دسأحأالتد،،أ

الألمماأعشسأ.
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.24

د ددإئاأحأي ددمانأ أ3111أ)أحأ"أاث ددسأائظكد د أاأللت ددميأالاتإكمك ددالأي ددلأالامكك ددرأد ددكنأالح ددسئ أ

الماشددمداالأشد لأئالمألاإ ددالأ"طقدملألدد،ىأا مد ةأال د أالثددم"لأاألدمدددلأ"أحأسدددملالأمملددداكسأغكددسأ
م"شئسةأحأ إكالأالاسدكالأحأاللممتالأا د مكالأديرةأ.

.22

د سأحأشم ،أ أ3111أ)أحأ"أطسقأا"مكالأالم س،ااأيلأدإدإالأاتإكمكدالألاتإدكاأالإيدالأأالتسدكدالأ

.22

شددحما أحأحدددنأئال"ل دمسأحأرك"دديأ أ3112أ)أحأ"أمتلدداأالم ددطإحماأالاسدئكددالأئال" دددكالأ"أحأ

.22

ش دسك أحأغ ددئنأ أ3111أ)أحأ"أدثددسأاددداأل،ااأالسدددئاأالائفددكحكالأيددلأالمح ددئاأالإ ظددلأ

لإ"مطقكنأديكسيمأ"أحأملإالأ إكالأالاسدكالأحألممتالأالر مركقأحأالت،،أ39أ.

ال،اسأالم سكالأالإد"م"كالأحأالقميسةأ:أم سأ.

ل،ىأا مك أالاسدكالأالألم الأ"أحأملإدالأددحدمثأ إكدالأالاسدكدالأاألدمددكالأحألممتدالأالمئ داأحأالملإد،أ

التمشسأحأالت،،أاألئاأ.

.29

ال دئا ،لأحأم دسا،أ أ3118أ)أحأ"أالم ددس،ااأالإيئكددالأئالاقدد،اأ"أحأالمددؤامسأالتش دسكنأحأم"ددميألأ

.28

ال ددئكس لأحأمحم دد،أ أ3112أ)أحأ"أدث ددسأاد دداأل،ااأدس" ددممألأ ددمحاأعإ ددىأاأللت ددميأالإيئك ددالأي ددلأ

الاتإكاأئالائكالأالثقميكالأحأاللمتكالأالم سكالألإم"ميألأئطسقأالا،سكاأحأالقميسةأ.أ

ا"مكالأالا اس كيأالإيئكالأئمامسااأالاتدكسأالش ئ أل،ىأا مك أال

أال اسددعأاألدمددلأيدلأاألس،نأ"أ

حأملإالأالتإئاأالاسدئكالأئال" دكالأحأالدحسكنأحأالملإ،أالدمدعأحأالت،،أالثملثأ.

.41

طتكم ددالأحأسشددد ،أ أ3111أ)أحأ"أم" ددميألأاددد،سكاأالإيدددالأالتسدك ددالأددددملاتإكاأاألدمد ددلأ"أحأ،اسأ

.41

الطكيأحأعك،أ أ3112أ)أحأ"أالثسئةأالإ ظكالأئدداأا"مكاامأ"أحأم ادالأالسشك،ألإطدمعدالأئال"شدسأ

ال سأالتسدلأحأالقميسةأ.
حأالسكم

أ:أالدتئ،كالأ.

.43

عد،أالدمس أحأمميسأ أ3111أ)أحأ"أاتإكاأالم دس،ااأالإيئكدالأ"أحأ،اسأالمددكسةألإطدمعدالأئال"شدسأ

.42

عددد،أاللإك دداأحأسل ددمءأ أ3111أ)أحأ"أيتملكددالأاد دداأل،ااأفد دداسااكلكالأالدداتإاأالات ددمئ"لأي ددلأاتإ دداأ

حأعممنأ:أاألس،نأ.

مامسااأاتا ماأالاتإكملألد،ىأمتإمدلأال ،اسددماأاتلاممعكدالأدملمسحإدالأاتدا،احكدالأ"أحأملإدالأ إكدالأ

الاسدكالأدد"امأحأالت،،أالتمشسأ.

.44

عددد،أاللإكدداأحأم"قددئسأ أ3111أ)أحأ"أعإدداأال،تلددالأ:أد ددئل أئمدمحثد أيددلأالا دساثأالتسدددلأ"أحأ

.42

عددد،أالئيددميأحأئحكدد،أ أ3112أ)أحأ"أدس"ددممألأمقاددسحألا"مكددالأماددمسااأالائا دداأغكددسأالإ ظددلأ

،مشقأ:أااحم،أال اميأالتسيأ.

لدد،ىأمتإمددلأالإيددالأالتسدكددالأدملمسحإددالأالمائدددطالأحأئدث دسبأعإددىأاح ددكاأط دادداألمتددم"لأالم ددس،ااأ
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الإيئكالأغكسأالم لئيالأئاتحا مظأدامأ"أحأملإالأ إكالأالاسدكالأد دكئطأحأم سأحأالملإد،أ38أحأالتد،،أ

السادعأ.

.42

عددرأالدد،كنأحأددددئأال"لددمأئأددد،سانأحأعمددسئأ أ3112أ)أحأ"أاأللتددميأالاسدئكددالألإ د ئ أاألئلكددالأ

م ددنأالمسحإ ددالأاتدا،احك ددالأ"أحأالملإ ددالأالتإمك ددالألتإ ددئاأالاسدك ددالأالد"،ك ددالأئالسكمف ددكالأحأم د د د د دسأحأالت دد،،أ

السادعأ.

.42

عطددمأا أحأعددد،أالحمكدد،أ أ3112أ)أحأ"أدس"ددممألأمقاددسحأيددلأاأللتددميأالإيئكددالألتد بأالفددت أ

.49

ع م"الأحأعرئأ أ1882أ)أحأ"أددإئيأاأللتميأيلأاتإكاأئاتإاأالسكمفكماأ"أحأطأ1أحأغرةأ.

.48

عإلأحأمحم،أ أ3114أ)أحأ"أيمعإكالأاداأل،ااأم،ألاأاألليمرأيلأا،سكاأملدماأالتإدئاألا"مكدالأ

القساحلأل،ىأا مك أال

دت

.21

أالثملثأاتدا،احلأ"أحأملإالأالقساءةأئالمتسيالأحأم سأحأالت،،أ32أ.

أعمإكماأالتإاأاألدمدكالأل،ىأط اأالسئفالأ"أحأالملإالأالاسدئكالأحأم سأحأالت،،أ22أ.

التمددس أحأعددد،أا أ أ3111أ)أحأ"أم ددس،ااأ ادديأالق دساءةأئع ااددمأدددملمتلاأالإيددئ ألط د يأ

ال د د ئ أالتإك ددمأي ددلأالمسحإ ددالأاتدا،احك ددالأي ددلأم دد،اساأئ ارسةأالاسدك ددالأئالاتإ ددكاأي ددلأالممإ ددالأالتسدك ددالأ

الدددتئ،كالأ"أحأسد ددملالأمملد دداكسأغك ددسأم"ش ددئسةأحأ إك ددالأالاسدك ددالأحألممت ددالأاألم ددماأمحم دد،أد ددنأد ددتئ،أ
ا د مكالأ.

.21

الت"كر أحأعدد،أالملكد،أ أ3118أ)أحأ"أاأل"شدطالأال د كالأئاأللتدميأئاألليدمرأالسكمفدكالأئطدسقأ

.23

الت" ددم"لأحأح" ددمنأ أ3113أ)أحأ"أالإت دديأع" دد،أاألط ددماأاألد دداأال"ظسك ددالأئالاطدكقك ددالأ"أحأ،اسأ

.22

عدئ أحألكادمنأئدحمدد،أحأددمكسأ أ3111أ)أح أد"أيمعإكدالأدس"ددممألأ دمحاأعإددىأاأللتدميأالاسدئكددالأ

فثساحامألإمسحإالأاتدا،احكالأد،ئلالأال ئكاأ"أحأملإالأ إكالأالاسدكالأدملر مركقأحأالت،،أ22أ.

ال سألإ"شسأئالائركعأحأعممنأ:أاألس،نأ.

يددلأا"مكددالأماددمسااأالق دساءةأئال امدددالألا مك د أالمسحإددالأاتدا،احكددالأالمتددم كنأدددمتكلمأ"أحأملإددالأالق دساءةأ

ئالمتسيالأحأم سأحأالت،،أ112أ.

.24

غدددك أحأ"م ددسأ أ3112أ)أحأ"أيتملكددالأاألليددمرأالم ددئسةأيددلأا"مكددالأدت د

أم ددميكاأالاسدك ددالأ

الممحكالأل،ىأدط دماأالسئفدالأ"أحأ ،اسددماأعسدكدالأيدلأالاسدكدالأئعإداأالد" اأحأالددتئ،كالأحأالتد،،أ22أ

حأاللرءأالسادعأ.

.22

ي ا أحأس كالأ أ3118أ)أحأ"أيمعإكالأاداأل،ااأاأللتميأالاتإكمكالأيلأاح كاأمقدسسأال قد ألد،ىأ

اإمك د ااأال د أال اسدددعأاتدادد،احلأدملتم ددمالأالمق،دددالأ"أحأسدددملالأمملددداكسأغكددسأم"شددئسةأحأ إكددالأ

الاسدكالأحألممتالأداأالقسىأأ.
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.22

ي ا أحأس كالأ أ3112أ)أحأ"أيمعإكالأاداأل،ااأاأللتميأالاتإكمكالأيلأاح كاأمقدسسأال قد ألد،ىأ

اإمك ااأال

أالسادعأاتدا،احلأدملتم مالأالمق،دالأ"أحأ،سادماأعسدكدالأيدلأالاسدكدالأئعإداأالد" اأحأ

الدتئ،كالأحأالت،،أ28أحأاللرءأالثملثأ.
.22

ال إكاأحأي س أ أ3112أ)أحأ"أدثسأادداأل،ااأاألليدمرأيدلأا"مكدالأاح دكاأالم دس،ااأئاتحا دمظأ

داددمأئاتالميددماأ"حددئأالإيددالأا "لإكركددالألدد،ىأطإدددالأال د أالتمشددسأد إدددطكنأ"أحأسدددملالأمملددداكسأ
غكسأم"شئسةأحأ إكالأالاسدكالأحأاللممتالأا د مكالأحأغرةأ.

.29

مماأحأمت ئمالأ أ3112أ)أحأ"أمتمللالأالفت أا م حلأل،ىأملمئعالأمدنأطإددالأالثملدثأ

اتدا،احلأدائظك أاأللتميأالاتإكمكالأ"أحأملإالأالاسدكالأحأالدحسكنأحأالت،،أ14أ.
.59

الإقددم"لأحأدحمدد،أئعإدلأحأاللمدداأ أ2113أ)أ.أمتلدداأالم ددطإحماأالاسدئكددالأالمتسيددالأيددلأالم"ددميألأ

.21

الإاكد ددلأحأسا"ك ددالأ أ3112أ)أحأ"أيمعإك ددالأاد دداأل،ااأاأللت ددميأالاتإكمك ددالأي ددلأا اد ددميأاإمكد د ااأ

ئطسقأالا،سكاأحأالقميسةأ:أعملاأال ايأ.
ال د أالألددمماأاتدادد،احلأدت د

122أ.
.21

أالم ددميكاأال"حئكددالأ"أحأملإددالأالق دساءةأئالمتسيددالأحأم ددسأحأالتدد،،أ

مدميسأحأفكمددمنأئالتدسيألأحأدحد اأ أ3114أ)أحأ"أاد ثكسأدس"دممألأاسدكددالأحس كدالأمقاددسحأدمددداأل،ااأ

األلتددميأالإيئكددالأيددلأا"مكددالأماددمسااأالإيددالأالتسدكددالأ"أحأالملإددالأالتإمكددالألإاسدكددالأالد"،كددالأئالسكمفددكالأحأ
م سأحأالت،،أ21أ.

.23

محمدد،أحأعإددلأ أ3114أ)أحأ"أيمعإكددالأاتإددكاأاألليددمرأالسكمفددكالأيددلأالاح ددكاأئا"مكددالأالمكدداأ

"حئأمم،ةأالسكمفكماأل،ىأطملدماأالمسحإالأالثم"ئكدالأيدلأمتميد،أفعد،ا،أالمتإمدماأ"أحأملإدالأالتإدئاأ

الاسدئكالأئال" دكالأحأالتساقأحأالت،،أ112أ.

.22

م د ددط ىأحأياد ددكاأ أ3114أ)أحأ"أماد ددمسااأالق د دساءةأا ل اسئ"كد ددالأئع ااد ددمأداطد ددئكسأددد ددملكيأ

.24

الم ددس أحأ،ك"ددمأ أ3111أ)أحأ"أدثددسأاددداأل،ااألتدديأاأل،ئاسأيددلأا ادددميأالقددكاأاتلاممعكددالأ

الا كسأ"أحأ،اسأال سأالتسدلألإ"شسأئالائركعأحأالقميسةأ:أم سأ

المافددم"الأيددلأمحاددئىأ اددميأليا"ددمأاللمكإددالألطإدددالأال د أال اسدددعأاألدمدددلأيددلأمحميظددالأغدرةأ"أحأ

سدملالأمملداكسأغكسأم"شئسةأحأ إكالأالاسدكالأحأاللممتالأا د مكالأحأغرةأ.

.22

مئدددىأحأمحمدد،أئد د مالأحأئيددمءأ أ3114أ)أحأ"أيمعإكددالأاأللتددميأالإيئكددالأيددلأا"مكددالأماددمسااأ

الاحدد،ثأئالا كددسأا ددد،اعلألدد،ىأط دداأمددمأ ددداأالم،سدددالأاتدا،احكددالأ"أحأملإددالأالق دساءةأئالمتسيددالأحأ
م سأحأالت،،أ22أ.
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.22

ال"د ددميعأحأأحمد دد،أ أ3113أ)أحأ"أئا د ددعأ"مد ددئأالم د ددس،ااأالإيئكد ددالأيد ددلأ اد دديأالق د د اسءةأئاأل"مشد ددك،أ

الم،سدكالألإ

ئ أاألئلكالأمنأالمسحإالأاتدا،احكالأيلأالممإ دالأالتسدكدالأالددتئ،كالأ"أأحأملإدالأالتإدئاأ

الاسدئكالأئال" دكالأحأالدحسكنأحأالملإ،أالثملثأحأالت،،أالثم"لأ.
.22

ال"دددلأحأسرقأ أ3113أ)أحأ"أدثددسأاددداأل،ااأاألليددمرأالم ددئسةأيددلأادد،سكاأالتإددئاأعإددىأا"مكددالأ

ماددمسااأ دساءةأال ددئسأئالاح ددكاأحألا مكد أال د أاألئاأا عدد،ا ،أالمتامدد،كنأئالمددداقإكنأعددنأ
الملماأا ،اس لأ"أحأملإالأالاسدكالأالتمإكالأحأالت،،أالثملثأحأالملإ،أالسادعأ.

.29

ال"ل ،أحأس"،ةأ أ3111أ)أحأ"أديمكالأاأللتدميأالاتإكمكدالأالسكمفدكالأ أالاقإك،كدالأحأئالمحئدددالأحأ

ئاألحدمللأحأئاألليددمرأ)أعإددىأاالميدماأالماتإمددكنأ"حددئأاتإداأالسكمفددكماأمددنأئلادالأ"ظددسأالمدداتإاأ
ئالمتإ د دداأ"أحأ"أالم د ددؤامسأالاسد د ددئ أاألئاأ"أالاتإ د ددكاأالم،سد د ددلأي د ددلأيإدد ددطكنأ:أاد د ددالمدالأالحمف د ددسأ
ئاداشساقأالمداقداأ"أحألممتالأالق،اأالم ائحالأحأم"طقالأالق،اأ.

.28

" مسأحأفكاميأ أ3118أ)أحأ"أدثسأاداأل،ااأاألليمرأيلأا"مكالأالا كسأال"م د،أيدلأالسكمفدكماأ

ئالمكاأ"حئيمأل،ىأا مكد أال د أال اسددعأاألدمددلأديدرةأ"أحأسددملالأمملدداكسأغكدسأم"شدئسةأحأ إكدالأ

الاسدكالأحأاللممتالأا د مكالأحأغرةأ.
.21

الامشملأحأعد،أا أئعإلأحأمحمئ،أ أ3113أ)أحأ"أاداسااكلكماأاتإاأالم س،ااألد،ىأ،اسددلأ

الإيددالأالتسدكددالأيددلألممتددالأالتإددئاأا دد مكالأدمملكركددمأئاعاقددم،ااااأالماتإقددالأداددمأ"أحأالملإددالأاألس"،كددالأ
يلأالتإئاأالاسدئكالأحأالملإ،أالثممنأحأالت،،أالثم"لأ.

.21

الا"د د دد،ائ أحأعإد د ددلأ أ3112أ)أحأ"أددد ددك ئلئلكالأالد د د د د دإتيأ"أحأطأ1أحأ،اسأح" د ددكنأحأعمد د ددمنأ:أ

.23

الائكدد ،أحأركدد،أ أ3112أ)أحأ"أاأللتددميأالاسدئكددالأاددداسااكلكالألا"مكددالأالا كددسأ"أحأ،اسأال اددميأ

.22

الئامسأحأ"ئس أ أ3111أ)أحأ"أدديأفت أالطإدالأيلأالقساءةأ"أحأم اددالأالمدراسأا دد مكالأحأ

.24

أما ددمسااأ

األس،نأ.

اللممتلأحأالتكنأحأ،ئلالأا ممسااأالتسدكالأالماح،ةأ.

ال ئكاأ.

ك ددئ"اأحأدش ددسىأ أ3112أ)أحأ"أدث ددسأاد دداأل،ااأاأللت ددميأالاسدئك ددالأي ددلأا"مك ددالأدتد د

الا كسأيلأالسكمفكماأئالمكئاأ"حئيدمألد،ىأا مد ةأال د أالثملدثأاألدمددلأ"أحأسددملالأمملدداكسأ
غكسأم"شئسةأحأ إكالأالاسدكالأحأاللممتالأا د مكالأحأغرةأ.
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ممحق رقم ( ) 1
جامعة األزهر

عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كمية التربية

قسم المناهج وطرق التدريس

قائمة املفردات اللغوية
إعـــــــــداد
دينا هارون األغا

إشراف
الدكتور  :جمال كامل الفميت

الدكتور  :راشد محمد أبو صواوين

أستاذ المناهج وطرق تدريس المغة العربية
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الدرس الرابع  :قريتنا نظيفة

قائمة املفردات

اقترح  ،يقوم  ،حممة ُ ،س َّر  ،توزع  ،النفايات  ،حارات  ،مبادرة  ،تقدير

الدرس الخامس  :دينا والقمر

تتأمل  ،أبعد  ،الفضاء  ،استطاع  ،حط  ،سطح  ،الصخور  ،القمر  ،خيال  ،األتربة

الدرس السادس  :العصفورة تبني عشها :

سرت  ،تمتقط  ،عمم  ،الهادي  ،الرازق .
راقب  ،القش  ،تجمع ُ ،عش  ،فراخ  ،جهز ،
ْ
الدرس السابع  :مكتبتي صديقتي :

 ،ار عزة  ،دهزش  ،أ زار  ،ال َّزر  ،حاسزوب ،

ُمجدة  ،هدية  ،تززور  ،رحزب  ،أزال  ،فز،
األقراص  ،ممتع .

الدرس الثامن  :حذاء الحكيم :

ُيحكى  ،حكيم  ،جوار  ،خمع  ،يمحزق  ،القطزار  ،السزير  ،صزعود  ،فزردة  ،سزكة  ،تعجزب ،
الفقير  ،االنتفاع  ،أستفيد .

الخباز :
الدرس التاسع ّ :

يرق  ،العجين  ،استدار  ،العرق  ،يقطر  ،جبين  ،اق  ،كمزل  ،ال زه
المخبز  ،الخباز ُ ،
 ،ال از د  ،نعمة  ،بيت النار.

الدرس العاشر  :عاقبة الطمع :

النممززة  ،تسززير  ،اعتززرض  ،قط زرة  ،عسززل  ،حززذر  ،تززذوق  ،لذيززذ  ،تنززاول  ،ر ززفة  ،يح زل ،

الظ،م  ،عادت  ،وسط  ،تمعق  ،راهة  ،نتيجة  ،طمع .

الدرس الحادي عشر  :عروس البحر :
يافا  ،عروس  ،سزاحل  ،الخزارج  ،ترسزو  ،مينزاء  ،بيزارة  ،الحمضزيات  ،أجزود  ،السزا ح ،

التاريخية  ،األحياء  ،العجم  ،يطرب  ،أجراس  ،الكنا س  ،يعانق  ،يقض .
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ممحق رقم ( ) 2
جامعة األزهر
عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كمية التربية

قسم المناهج وطرق التدريس

األلعاب التعليمية
إعــــــــداد

دينا هارون األغا

إشراف
الدكتور  :راشد محمد أبو صواوين

الدكتور  :جمال كامل الفميت

أستاذ المناهج وطرق تدريس المغة العربية
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رقم المعبة ( ) 1

اسم المعبة  :أين حرفي ؟
الهدف  :یكمؿ التممیذ الكممة بالحرؼ المناسب .

الزمن  :ثالث دقائؽ

عدد المشاركين  :أربعة تالمیذ .

أدوات المعبة  :اربع بطاقات لمحركؼ  ،كأربع بطاقات لمكممات الناقصة .
إجراءات التنفيذ :

یعرض المعمـ باسػتدداـ المكحػة الماناطیسػیة الكممػات الناقصػة ف بحػرؼ كاحػد ر  ،كیدػرج

أربعة تالمیذ  ،كیكزع عمیيـ بطاقات ألربعة حركؼ  ،كیطمب مف كؿ تممیذ إكماؿ الكممػة بػالحرؼ
الذم معو  ،كمف یدطيء یدرج  ،كالفائز الذم یجد الكممة الصحیحة .

الكممة المقترحة  :اقتػػ_____ ح  ،ح ػػ_____ رات  ،ن ػ ____ یفة  ،مبػا____ رة .

الحرؼ الناقص  :د  ،ر  ،ا  ،ظ
رقم المعبة ( ) 2

اسم المعبة  :كمماتي
الهدف  :ینطؽ الكممات نطقان صحیحان .

الزمن  :ثالث دقائؽ

عدد المشاركين  :دمسة تالمیذ

أدوات المعبة  :بالكنات  ،كبطاقات
إجراءات التنفيذ :

یعػػرض المعمػػـ عمػػو السػػبكرة مػػف دػػالؿ حبػػؿ یػػتـ لصػػقو عمػػو السػػبكرة  ،كیػربط ػػي الحبػػؿ

مػػف دػػالؿ مالقػػط  ،بالكنػػات مكجػػكد ػػي كػػؿ بالكنػػة كرقػػة مكتػػكب یيػػا كممػػة  ،كیسػػتدعي المعمػػـ

دمسة تالمیذ  ،كیطمب منيـ رقعة البالكنات ككؿ تممیػذ یقػ أر الكممػة المكتكبػة ػي البالكنػة  ،كالػذم

ال یعرؼ یدرج مف المسابقة  ،حتو یبقو تممیذ كاحد ىك الفائز  ،كالكممات ىػي  :ف یقػكـ  ،حممػة

س َّر  ،اقتراح  ،تكزع  ،النفایات  ،تقدیر ر .
ُ ،
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رقم المعبة ( ) 3

اسم المعبة  :شريط الحروف

الهدف  :یحمؿ الكممة إلو حرك يا .

الزمن  :ثالث دقائؽ

عدد المشاركين  :ثالثة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات كممات  ،بطاقات حركؼ  ،ثالث عمب كبیرة الحجـ لكضع الحركؼ
یيف .

إجراءات التنفيذ :
یعرض المعمـ عمػو المكحػة الماناطیسػیة ثػالث كممػات  ،ثػـ ُیدػرج ثالثػة تالمیػذ  ،كیعطػي
كػػؿ كاحػػد مػػنيـ عمبػػة یيػػا عػػدد مػػف الحػػركؼ  ،كیطمػػب مػػنيـ أف یحمم ػكا الكممػػة إلػػو حرك يػػا مػػف

دػ ػػالؿ ادتیػ ػػار الحػ ػػركؼ مػ ػػف العمبػ ػػة الكبی ػ ػرة  ،كیمصػ ػػؽ كػ ػػؿ حػ ػػرؼ أسػ ػػفؿ الكممػ ػػة عمػ ػػو المكحػ ػػة

الماناطیسیة  ،كالتممیذ الذم یحمؿ الكممة بصكرة صحیحة ىك الفائز  ،كالكممػات ىػي ف اقتػرح ،

حارات  ،تقدیر ر
رقم المعبة ( ) 4

اسم المعبة  :أنصاف الكممات

الهدف  :یركب كممات مف مقاطع

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :دمسة تالمیذ

أدوات المعبة  :دمس بطاقات مكتكب عمیيا مقاطع كممات
إجراءات التنفيذ :
یكزع المعمـ بطاقات مكتكب عمیيا مقاطع عمػو التالمیػذ  ،ثػـ ینطػؽ المعمػـ المقطػع األكؿ

مػػف الكممػػة  ،یدػػرج التممیػػذ الػػذم یحمػػؿ ىػػذا المقطػػع كیقػػؼ أمػػاـ التالمیػػذ  ،كیق ػ أر الكممػػة بعػػد أف
یأدذ البطاقة مف المعمـ لتصبح مع الطالب بطاقتیف األكلو بيا المقطػع األكؿ كالثانیػة بيػا المقطػع

الثػػاني  ،كىكػػذا مػػع بقیػػة البطاقػػات  ،كیقػػؼ التالمیػػذ بجانػػب بعضػػيـ الػػبعض كالتممیػػذ الػػذم یق ػ أر
البطاقات الدمس یككف ىك الفائز  ،كالكممات ىي :

اقتر

اح  ،تك

زع  ،النفا

یات
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 ،مبا

درة  ،تقد
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رقم المعبة ( ) 5

اسم المعبة  :صور وكممات
الهدف  :یعبر التممیذ عف الصكرة بكممة صحیحة

الزمن  :ثالث دقائؽ

عدد المشاركين  :دمسة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات بيا صكر  ،كبطاقات بيا كممات
إجراءات التنفيذ :

یعػػرض المعمػػـ عمػػو السػػبكرة مػػف دػػالؿ المكحػػة الماناطیسػػیة بطاقػػات عمیيػػا صػػكر عمػػو

سػػطر كاحػػد  ،كیضػػع عمػػو الطاكلػػة بطاقػػات عمیيػػا كممػػات  ،كیطمػػب مػػف بعػػض الطػػالب كضػػع
الكممػػة المناسػػبة تحػػت الصػػكرة  ،كالتممیػػذ الػػذم یضػػع البطاقػػة تحػػت الصػػكرة المناسػػبة یكػػكف مػػف

ضمف الفائزیف .

كالكمم ػػات المقترح ػػة الت ػػي لي ػػا ص ػػكر ى ػػي  :الفض ػػاء  ،س ػػطح  ،الص ػػدكر  ،القم ػػر  ،دی ػػاؿ ،
األتربة  ،الماء  ،سفینة ضاء .

رقم المعبة ( ) 6

اسم المعبة  :تيجان وحروف

الهدف  :یككف التممیذ كممات جدیدة
الزمن  :دمس دقائؽ

عدد المشاركين  :دمسة تالمیذ

أدوات المعبة  :تیجاف مكتكب عمیيا حركؼ
إجراءات التنفيذ :

یدتػػار المعمػػـ سػػبعة تالمیػػذ  ،كیعطػػي كػػؿ تممیػػذ تػػاج ُیمػػبس عمػػو الػرأس  ،ككػػؿ تػػاج مكتػػكب عمیػػو
ح ػػرؼ م ػػف الح ػػركؼ التالی ػػة ف ح  ،س  ،ط  ،ؽ  ،ـ  ،ر  ،عر  ،كیطم ػػب م ػػف بع ػػض التالمی ػػذ
الدركج لتككیف كممػات ذات معنػو مػف الػدرس الػذم تػـ االسػتماع إلیػو  ،كالتممیػذ الػذم یكػكف أكثػر

مػػف كممػػة ىػػك الفػػائز  ،كالكممػػات التػػي یػػتـ التركیػػز عمیيػػا ىػػي  :حػػط  ،سػػطح  ،قمػػر  ،عمػػر ،
طرؽ  ،سحر  ...إلخ .
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رقم المعبة ( ) 7

اسم المعبة  :الكممة المفقودة
الهدف  :یضع الكممة المناسبة ي الفراغ لیككف جممة مفیدة

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :أربعة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات  ،ماناطیس
إجراءات التنفيذ :

یعػرض المعمػـ أمػػاـ التالمیػذ أربػع جمػػؿ  ،كػؿ جممػػة ناقصػة كممػة  ،كالتممیػػذ یدتػار الكممػػة

المناسبة مف دالؿ قیامو بفرقعة بالكنة یيا كممػة  ،كیضػع تمػؾ الكممػة ػي الفػراغ المناسػب
ي الجمؿ األربعة  ،كیقكـ بقراءة الجممة قراءة كاضحة  ،كالجمؿ األربعة ىي :

 جمست دینا تتأمؿ _____________  – .ركب اإلنساف _________ الفضاء . -القمر غني باألتربة ك___________ .

– ینقص القمر الماء ك___________.

رقم المعبة ( ) 8

اسم المعبة  :الكممة المخالفة

الهدف  :یحدد التممیذ الكممة المدالفة كغیر المنتمیة لمجمكعة مف الكممات

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :أربعة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات  ،كلكحة جیكب
إجراءات التنفيذ :

یعرض المعمـ أربع مجمكعات مف الكممات  ،كیقكـ التالمیذ بتحدید الكممة المدالفة ي كؿ

مجمكعة یما یأتي  ،مع قراءة الكممات بعد تحدید تمؾ الكممة  ،كالمجمكعات ىي :

– حدیقة  ،بستاف  ،حقؿ  ،سفینة .

 -سماء  ،قمر  ،بیت  ،نجـ .

– مدرسة  ،قطة  ،معممة  ،طالبة .

 -مالبس  ،حجارة  ،صدكر  ،تراب .
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رقم المعبة ( ) 9

اسم المعبة  :ساعي البريد
الهدف  :یق أر التالمیذ الكممات الجدیدة ي الدرس

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :تسعة تالمیذ

أدوات المعبة  :سمة  ،بطاقات
إجراءات التنفيذ :

یددؿ عمو الفصؿ ساعي البریػد  ،كیقػكؿ لمطػالب أنػا سػاعي البریػد  ،كأحمػؿ لكػـ رسػائؿ ،
مف منكـ یرید رسالة ؟  ،كیكزع الرسػائؿ عمػو التالمیػذ  ،ككػؿ رسػالة یيػا كممػة مػف كممػات

الدرس  ،یقكـ التممیذ بقراءتيا  ،كیردد الكممة التالمیذ  ،كالكممات ىي :

راقب  ،القش  ،تجمع ُ ،عش  ،راخ  ،جيز  ،تمتقط  ،اليادم  ،الرازؽ .
رقم المعبة ( ) 11

اسم المعبة  :الكممة ومرادفها

الهدف  :یفسر التممیذ المفردات الصعبة

الزمن  :ثالث دقائؽ

عدد المشاركين  :ثمانیة تالمیذ

أدوات المعبة  :تیجاف
إجراءات التنفيذ :

یعطػػي المعمػػـ تیجػػاف لثمانیػػة تالمیػػذ  ،كیطمػػب مػػنيـ أف یمبسػػكىا عمػػو رك سػػيـ  ،كیطمػػب
منيـ الدركج  ،كیأمرىـ بالكقكؼ بجانب بعض أماـ السػبكرة بكػكؿ مسػتقیـ  ،ثػـ یطمػب مػف

دمسػػة تالمیػػذ بػػالدركج تباع ػان مػػف أجػػؿ ادتیػػار الكممػػة كمراد يػػا  ،یدػػرج كػػؿ طػػالبیف مػػف
مجمكع ػػة التالمی ػػذ ككالىم ػػا یحم ػػؿ ت ػػاج بالكمم ػػة كمراد ي ػػا كیطم ػػب م ػػنيـ الكق ػػكؼ بجان ػػب
بعضػػيـ الػػبعض  ،كالكممػػات ىػػي ف ارقػػب  ،كػػاىد ر ،ف تجمػػع – تمػػتقط ر  ،ف سػػرت ،

رحت ر ف الرازؽ – العاطي ر.
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رقم المعبة ( ) 11

اسم المعبة  :جممة مفيدة
الهدف  :یككف الطالب جممة مفیدة مف كممات معطاة

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :ثالثة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات
إجراءات التنفيذ :

یعرض المعمـ عمو التالمیذ ثػالث بطاقػات مكتػكب یيػا ف الق َّ
ػش  ،جيػز  ،اليػادم ر  ،كأف

یضػػع التالمیػػذ تم ػػؾ الكممػػات ػػي جمػػؿ مفی ػػدة  ،كیقػػكـ المعم ػػـ بتػػدكیف تم ػػؾ الكممػػات عم ػػو

السبكرة  ،كمحاكاتيا مف قبؿ التالمیذ .
رقم المعبة ( ) 12

اسم المعبة  :الكممة المفقودة
الهدف  :یجیب التممیذ عف الس اؿ بإجابة یيا كممات محددة .

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :أربعة تالمیذ

أدوات المعبة  :كرؽ مقكل .
إجراءات التنفيذ :

یسأؿ المعمـ التالمیػذ أربعػة أسػئمة بالترتیػب كػؿ سػ اؿ عمػو حػدة  ،كیطمػب مػنيـ أف تكػتمؿ
إجاباتيـ عمو كممات محددة  ،كما یمي :
الس اؿ األكؿ  :ماذا راقبت سناء ؟

الكممتیف ي اإلجابة ىما ف العصفكرة  ،القش ر .

الس اؿ الثاني  :لماذا تجمع العصفكرة القش ؟ الكممتیف ي اإلجابة ىما ف تبني  ،تسكفر.
الس اؿ الثالث  :لـ رحت سناء ؟

الكممتیف ي اإلجابة ىما ف العصفكرة  ،الحب ر .

الس ػ اؿ ال اربػػع  :م ػػف عمػػـ العص ػػفكرة بنػػاء ُعك ػػيا ؟
اليادم ر .
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الكممتػػیف ػػي اإلجابػػة ىم ػػا ف ا ،

رقم المعبة ( ) 13

اسم المعبة  :الكممة المنطوقة
الهدف  :یذكر التممیذ الكممة المحددة

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :ثمانیة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات
إجراءات التنفيذ :

ینػػادم المعمػػـ عمػػو التالمیػػذ بكممػػة ف لیػػؿ ر ینػػاـ التالمیػػذ  ،یقػػكـ بتكزیػػع بطاقػػات مكتػػكب

فمجدة  ،ىدیة  ،تػزكر  ،غػالؼ  ،رائعػة  ،ال َّػرؼ  ،حاسػكب  ،ممتػع
عمیيا الكممات التالیة ُ
ر  ،كبعد االنتياء مف تكزیع تمؾ البطاقات ینادم عمػیيـ بكممػة ف نيػار ر یصػحك الجمیػع ،
كالذم عنده بطاقة یتمعف یيػا  ،ثػـ یبػدأ المعمػـ بػذكر كػؿ كممػة عمػو حػدة  ،كالطالػب الػذم

یسػػمع الكممػػة التػػي معػػو یدػػرج بيػػا  ،كیعرضػػيا أمػػاـ التالمیػػذ مػػع قراءتيػػا  ،كبعػػد عػػرض

الكممات الثمانیة تُق أر مف قبؿ التالمیذ .
رقم المعبة ( ) 14

اسم المعبة  :أحرف وكممات
الهدف  :یكمؿ الحرؼ الناقص مف الكممات المعطاة

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :عكرة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات  ،كسمة  ،كماناطیس

إجراءات التنفيذ :

ساعي البرید  ،یقػكـ بتكزیػع عكػرة بطاقػات عمػو التالمیػذ  ،دمسػة مػف تمػؾ البطاقػات یيػا
كممػػات ناقصػػة حػػرؼ  ،كالبطاقػػات الدمسػػة الباقیػػة یيػػا مكتػػكب تمػػؾ الحػػركؼ الناقصػػة ،

یعػػرض الطالػػب األكؿ بطاقتػػو  ،ثػػـ ُیطمػػب مػػف الطػػالب الدمسػػة الػػذیف یحممػػكف بطاقػػات
الحركؼ أف یكم ؿ كؿ منيـ الكممة بالحرؼ المناسب  ،كالكممات ىي :

ف رحب  ،رائعة  ،دىش  ،أكار  ،ممتع ر
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اسم المعبة  :كممة ومعنى
الهدف  :یدتار مرادؼ الكممة مف بیف المراد ات المدتمفة

الزمن  :ثالث دقائؽ

عدد المشاركين  :أربعة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات  ،كلكحة جیكب
إجراءات التنفيذ :

یعرض المعمـ بطاقة یيا كممة  ،كیعػرض أماميػا بطاقػات ثالثػة یيػا أیضػان كممػات

 ،كیطمػب مػػف أحػد التالمیػػذ أف یدتػار معنػػو الكممػة األكلػػو مػف بػػیف البػدائؿ الثالثػػة  ،كمػػا

یأتي :

ُ -مجدة

 تناكلت -رحت

 -قضت

مجتيدة  ،كسكلة  ،طیبة

رمت  ،اكترت  ،أدذت

غضبت ُ ،سرت  ،قامت
نامت  ،أمضت  ،أكمت

رقم المعبة ( ) 16
اسم المعبة  :حروف ذات معنى

الهدف  :یككف كممات ذات معنو مف حركؼ معطاة

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :أربعة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات
إجراءات التنفيذ :

یعرض المعمـ بطاقات لحركؼ معینة  ،كیطمب مف التالمیذ  ،تككیف كممة مناسبة مف ىػذه

الحركؼ  ،كقراءة تمؾ الكممة قراءة جيریة كاضحة  ،ك یما یمي تمؾ الحركؼ :
 ف د  ،ق  ،ة  ،یػ ر ىدیة -ف ـ  ،ت  ،ع  ،ـ ر ممتع

 -ف ق  ،ش  ،د ر دىش

 -ف ت  ،ك  ،ز  ،ر ر تزكر
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اسم المعبة  :كمماتي الجديدة
الهدف  :یق أر التممیذ الكممات الجدیدة الكاردة ي الدرس .

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :ثمانیة تالمیذ

أدوات المعبة  :بالكنات  ،مالقط  ،حبؿ  ،بطاقات  ،دبكس .
إجراءات التنفيذ :

تعرض المعممة بالكنات ي كؿ بالكف كممة جدیدة  ،یقكـ التممیذ الذم یأدذ البالكف بفرقعتػو
 ،كقراءة الكممة الجدیدة أماـ التالمیذ  ،كعرضيا عمیيـ  ،كىكذا مع بقیة الكممات  ،كىي :

فُیحكو  ،حكیـ  ،یمحؽ  ،القطار  ،صعكد  ،ردة  ،تعجب  ،الفقیر ر.
رقم المعبة ( ) 18

اسم المعبة  :مقاطع وكممات
الهدف  :یككف التممیذ كممات جدیدة مف مقطعیف

الزمن  :ثالث دقائؽ

عدد المشاركين  :أربعة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات
إجراءات التنفيذ :

یكزع الطالب عمو التالمیذ بطاقات ي كؿ بطاقة مقطػع مػف كممػة  ،ثػـ یقػ أر المعمػـ الجػزء
مف المقطع  ،كالتممیذ الذم معو الجزء الثاني مف المقطع یظير نفسو أماـ التالمیذ  ،كیأدذ

البطاقة مف المعمـ  ،كیضیفيا لبطاقتو  ،لتظير كممة جدیدة  ،یقكـ بقراءتيا أمػاـ التالمیػذ ،
ككضعيا عمو السبكرة  ،كالكممات ىي :

 صع ػ -ر

 -حكػ ػ

كد

 -تع ػ

دة
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ی ػ ػػـ

جب
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اسم المعبة  :كممات من درسي
الهدف  :یككف كممات یتضمنيا الدرس

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :ستة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات
إجراءات التنفيذ :

یقػػكـ أحػػد التالمیػػذ بتكزیػػع بطاقػػات عمػػو التالمیػػذ كػػؿ بطاقػػة تحتػػكم عمػػو مجمكعػػة مػػف الحػػركؼ

كالمطمكب مف التالمیذ أف یككنكا كممات منيا مكجكدة ي الدرس  ،كالحركؼ ىي :
 -ف ؼ  ،م  ،ر  ،ؽر قیر

 ف ط  ،ؽ  ،ر  ،ا ر قطار-فس،ة،ؾر

سكة

 -ف ح  ،م  ،ؾ  ،ـ ر حكیـ

 -ف ع  ،ص  ،ك  ،د ر صعكد

-فؼ،ر،ة،در

ردة

رقم المعبة ( ) 21

اسم المعبة  :مجموعتي
الهدف  :یككف كؿ مجمكعة جممة مفیدة مف الكممات المعطاة
الزمن  :دمس دقائؽ

عدد المشاركين  :دمسة مجمكعات مف التالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات
إجراءات التنفيذ :

یعرض المعمـ كممات مكتكبة عمو بطاقات  ،كیقسـ التالمیذ إلػو دمسػة مجمكعػات  ،كیطمػب مػف

كػػؿ مجمكعػػة أف تكػػكف جممػػة مفیػػدة مػػف الكممػػة المعطػػاة  ،كالكممػػات ىػػي  :ف حكػػیـ  ،السػػیر ،

تعجب  ،االنتفاع  ،أستفید ر
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اسم المعبة  :صورة وكممة
الهدف  :یعبر التممیذ عف الصكرة بكممة كاحدة مف بیف بدائؿ مدتمفة .

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :ستة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات
إجراءات التنفيذ :

یعرض المعمـ صك انر لمتالمیذ  ،كیتنا س التالمیػذ لتحدیػد الكممػة التػي تعبػر عػف الصػكرة  ،یعػرض
المعمـ صكرة  ،كیقكـ أحد التالمیػذ بادتیػار الكممػة المناسػبة مػف عػدة بطاقػات تػدؿ عمػو الصػكرة ،

كالكممات التي تعبر عف الصكر كتػدؿ عمیيػا ىػي  :ف المدبػز  ،العجػیف  ،جبػیف  ،ی ُػرؽ ،
العرؽ  ،یقطر ر
رقم المعبة ( ) 22

اسم المعبة  :كمماتي
الهدف  :ینطؽ الكممات نطقنا صحیحنا .

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :عكرة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات
إجراءات التنفيذ :

یعرض المعمـ عمو السبكرة مف دالؿ حبؿ یػتـ لصػقو عمػو السػبكرة  ،كیػربط ػي الحبػؿ مػف دػالؿ
مالقط  ،بالكنات مكجكد ي كؿ بالكنػة كرقػة مكتػكب یيػا كممػة  ،كیسػتدعي المعمػـ عكػرة تالمیػذ

 ،كیطمػػب مػػنيـ رقعػػة البالكنػػات ككػػؿ تممیػػذ یق ػ أر الكممػػة المكتكبػػة ػػي البالكنػػة  ،كالػػذم ال یعػػرؼ

یدرج مف المسابقة  ،حتو یبقو تممیذ كاحد ىك الفائز  ،كالكممات ىػي  :ف العجػیف  ،اسػتدار ،
العرؽ  ،یقطر  ،جبیف  ،كاؽ  ،الكيي  ،الزائد  ،نعمة  ،نحا ظ ر .
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اسم المعبة  :الكممة الناقصة
الهدف  :یكظؼ التممیذ الكممات الجدیدة ي الجمؿ الناقصة كممات .

الزمن  :ثالث دقائؽ

عدد المشاركين  :دمسة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات
إجراءات التنفيذ :

یعرض المعمـ جمالن  ،كراء بعض  ،ككؿ جممة ینقصػيا كممػة معینػة  ،یطمػب المعمػـ مػف التالمیػذ
تحدید الكممة الناقصة ي الجممة كالتي تعطي الجممة معنػو  ،كتكضػح مقصػكدىا  ،یقػكـ الطالػب
بكتابة الكممة الناقصة كقراءتيا أماـ التالمیذ  ،كالجمؿ كما یمي :

 طمبت أـ باسـ مف ابنيا أف یكترم ليا _________ . -كاف ________ یقطر مف جبیف الدباز .

 -عاد باسـ إلو البیت یحمؿ ________ السادف .

دب انز .
العرؽ

الدبز

 -الدبز نعمة مف ا یجب أف ________ عمیيا .

نحا ظ

 -عمؿ الدباز _________ كمتعب .

كاؽ

رقم المعبة ( ) 24

اسم المعبة  :أنصاف الكممات
الهدف  :یركب كممات مف مقاطع

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :دمسة تالمیذ

أدوات المعبة  :دمس بطاقات مكتكب عمیيا مقاطع كممات

إج ـراءات التنفيــذ  :یػػكزع المعمػػـ بطاقػػات مكتػػكب عمیيػػا مقػػاطع عمػػو التالمیػػذ  ،ثػػـ ینطػػؽ المعمػػـ
المقطػػع األكؿ مػػف الكممػػة  ،یدػػرج التممیػػذ الػػذم یحمػػؿ ىػػذا المقطػػع كیقػػؼ أمػػاـ التالمیػػذ  ،كیق ػ أر

الكممػػة بعػػد أف یأدػػذ البطاقػػة مػػف المعمػػـ لتصػػبح مػػع الطالػػب بطػػاقتیف األكلػػو بيػػا المقطػػع األكؿ
كالثانیػػة بيػػا المقطػػع الثػػاني  ،كىكػػذا مػػع بقیػػة البطاقػػات  ،كیقػػؼ التالمیػػذ بجانػػب بعضػػيـ الػػبعض

كالتممیذ الذم یق أر البطاقات الدمس یككف ىك الفائز  ،كالكممات ىي :

ف كا

الدػ ػ

ؽ ر  ،ف ال از

باز ر  ،ف العجػ ػ

ئد ر  ،ف نحا
یف ر .

ػظ ر  ،ف اسػتد
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ار ر  ،ف مدػ ػ

بػز ر  ،ف
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اسم المعبة  :من أنا
الهدف  :یق أر التالمیذ الكممات الجدیدة ي الدرس

الزمن  :أربع دقائؽ
عدد المشاركين :

أدوات المعبة :

إجراءات التنفيذ :

تالمیذ الفصؿ

بطاقات

یدتػػار المعمػػـ طالػػب مػػف الفصػػؿ  ،یقػػكـ بتمثیػػؿ صػػامت  ،بحیػػث یقػػكـ بتمثیػػؿ كممػػة مػػف

الكمم ػػات المح ػػددة التالی ػػة بالحرك ػػات ركاك ػػارات الی ػػد  ،دكف أف ی ػػتكمـ كعم ػػو الط ػػالب تع ػػرؼ
الكممة المقصكدة  ،تـ تكضع الكممة عمو السبكرة ي بطاقة أماـ التالمیذ ،كالكممػات ىػي :

فالنممة  ،تسیر  ،اعترض  ،قطرة  ،حػذر  ،لذیػذ  ،تنػاكؿ  ،ركػفة  ،الظػالـ  ،تنسػو ،
حالكة  ،تمعؽ  ،كراىة  ،كبع  ،نتیجة  ،طمع ر .

رقم المعبة ( ) 26

اسم المعبة  :الكممة ومرادفها
الهدف  :یفسر التممیذ المفردات الصعبة

الزمن  :ثالث دقائؽ

عدد المشاركين  :ثمانیة تالمیذ

أدوات المعبة  :تیجاف
إجراءات التنفيذ :

یعطػػي المعمػػـ تیجػػاف لثمانیػػة تالمیػػذ  ،كیطمػػب مػػنيـ أف یمبسػػكىا عمػػو ر كسػػيـ  ،كیطمػػب
منيـ الدركج  ،كیأمرىـ بالكقكؼ بجانب بعض أماـ السػبكرة بكػكؿ مسػتقیـ  ،ثػـ یطمػب مػف

دمسػػة تالمیػػذ بػػالدركج تباع ػان مػػف أجػػؿ ادتیػػار الكممػػة كم ارد يػػا  ،یدػػرج كػػؿ طػػالبیف مػػف
مجمكع ػػة التالمی ػػذ ككالىم ػػا یحم ػػؿ ت ػػاج بالكمم ػػة كمراد ي ػػا كیطم ػػب م ػػنيـ الكق ػػكؼ بجان ػػب

بعض ػػيـ ال ػػبعض  ،كالكمم ػػات ى ػػي فت ػػذكؽ  -تمع ػػؽ ر ،ف تن ػػاكؿ  -أد ػػذ ر  ،ف تس ػػیر -

یح َّؿ  -ینتكر ر.
تمكي ر ف ُ
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اسم المعبة  :شريط الحروف
الهدف  :یحمؿ الكممة إلو حرك يا .

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :ستة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات كممات  ،بطاقات حركؼ  ،عمب كبیرة الحجـ لكضع الحركؼ یيف .
إجراءات التنفيذ :

یعػػرض المعم ػػـ عم ػػو المكح ػػة الماناطیس ػػیة عم ػػو مػ ػرتیف ث ػػالث كمم ػػات  ،ث ػػـ ُید ػػرج ث ػػالث
تالمیذ  ،كیعطي كؿ كاحد منيـ عمبة یيا عدد مف الحركؼ  ،كیطمب مػنيـ أف یحممػكا الكممػة إلػو
حرك يػػا مػػف دػػالؿ ادتیػػار الحػػركؼ مػػف العمبػػة الكبی ػرة  ،كیمصػػؽ كػػؿ حػػرؼ أسػػؼ الكممػػة عمػػو
المكحة الماناطیسیة  ،كالتممیػذ الػذم یحمػؿ الكممػة أكؿ بصػكرة صػحیحة ىػك الفػائز  ،كالكممػات ىػي

ف اعترض  ،قطرة  ، ،تناكؿ  ،حالكة  ،كراىة  ،اقترح ر
رقم المعبة ( ) 28
اسم المعبة  :الكممة الناقصة

الهدف  :یضع الكممة المناسبة ي الفراغ لیككف جممة مفیدة

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :دمسة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات  ،ماناطیس
إجراءات التنفيذ :

یعرض المعمـ أماـ التالمیذ دمسة جمؿ  ،كؿ جممة ناقصة كممػة  ،كالتممیػذ یدتػار الكممػة

المناسبة مف دالؿ قیامو بفرقعة بالكنة یيا كممػة  ،كیضػع تمػؾ الكممػة ػي الفػراغ المناسػب
ي الجمؿ األربعة  ،كیقكـ بقراءة الجممة قراءة كاضحة  ،كالجمؿ األربعة ىي :
 -اعترضت ________ عسؿ طریؽ النممة .

قطرة

 -كجدت النممة طعـ _______ حمك كلذیذ  .العسؿ

 سارت النممة إلو البیت قبؿ أف یحؿ ______________  .الظالـ -راحت النممة ________ العسؿ بكراىة .

تمعؽ .

 -تناكلت النممة ________ ثانیة كثالثة مف العسؿ .
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ركفة

رقم المعبة ( ) 29

اسم المعبة  :الكممة المحددة

الهدف  :یذكر التممیذ الكممة المحددة

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :تسعة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات
إجراءات التنفيذ :

ینػػادم المعمػػـ عمػػو التالمیػػذ بكممػػة ف لیػػؿ ر ینػػاـ التالمیػػذ  ،یقػػكـ بتكزیػػع بطاقػػات مكتػػكب

عمیيا الكممات التالیة ف یا ا  ،عركس  ،سػاحؿ  ، ،مینػاء  ،بیػارة  ،الحمضػیات  ،السػائح ،

أجراس  ،الكنائس ر  ،كبعد االنتياء مف تكزیع تمؾ البطاقات ینادم عمیيـ بكممة ف نيار ر
یصحك الجمیع  ،كالذم عنده بطاقة یتمعف یيا  ،ثـ یبدأ المعمـ بذكر كػؿ كممػة عمػو حػدة

 ،كالطالب الذم یسمع الكممػة التػي معػو یدػرج بيػا  ،كیعرضػيا أمػاـ التالمیػذ مػع قراءتيػا ،

كبعد عرض الكممات الثمانیة تُق أر مف قبؿ التالمیذ .
رقم المعبة ( ) 31

اسم المعبة  :حروف ذات معنى

الهدف  :یككف كممات ذات معنو مف حركؼ معطاة

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :أربعة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات
إجراءات التنفيذ :

یعرض المعمـ بطاقات لحركؼ معینة  ،كیطمب مف التالمیذ  ،تككیف كممة مناسبة مف ىػذه

الحركؼ  ،كقراءة تمؾ الكممة قراءة جيریة كاضحة  ،ك یما یمي تمؾ الحركؼ :

 ف س  ،ح  ،ا  ،ؿ ر ساحؿ -ف أ  ،ج  ،د  ،ك ر أجكد

 -ف ت  ،س  ،ك  ،ر ر ترسك

 -ف ر  ،ع  ،ك  ،س ر عركس
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رقم المعبة ( ) 31

اسم المعبة  :جممة مفيدة
الهدف  :یككف الطالب جممة مفیدة مف كممات معطاة

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :دمسة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات

إجراءات التنفيذ :

یعرض المعمـ عمو التالمیذ دمسة بطاقات مكتكب یيا ف یعانؽ  ،أجراس  ،بیارة  ،یقضي

 ،یا ػػا ر  ،كأف یضػػع التالمیػػذ تمػػؾ الكممػػات ػػي جمػػؿ مفیػػدة  ،كیقػػكـ المعمػػـ بتػػدكیف تمػػؾ
الكممات عمو السبكرة  ،كمحاكاتيا مف قبؿ التالمیذ .

رقم المعبة ( ) 32

اسم المعبة  :الكممة المخالفة
الهدف  :یحدد التممیذ الكممة المدالفة كغیر المنتمیة لمجمكعة مف الكممات

الزمن  :أربع دقائؽ

عدد المشاركين  :دمسة تالمیذ

أدوات المعبة  :بطاقات  ،كلكحة جیكب
إجراءات التنفيذ :

یعرض المعمـ دمسة مجمكعػات مػف الكممػات  ،كیقػكـ التالمیػذ بتحدیػد الكممػة المدالفػة ػي
كؿ مجمكعة یما یأتي  ،مع قراءة الكممات بعد تحدید تمؾ الكممة  ،كالمجمكعات ىي :
 یا ا  ،مدینة  ،ساحؿ  ،عركس .-

بیارة  ،الحمضیات  ،السائح  ،البرتقاؿ .

 -كاطيء  ،یزكر  ،السفف  ،البحر .

 أجراس  ،األماكف  ،األحیاء  ،المساجد . -أجراس  ،الكنائس  ،یصمي  ،كاطيء .

6;7

ممحق رقم ( ) 3
جامعة األزهر
عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كمية التربية

قسم المناهج وطرق التدريس

األحاجي واأللغاز
إعـــــــــداد
دينا هارون األغا

إشراف
الدكتور  :راشد محمد أبو صواوين

الدكتور  :جمال كامل الفميت

أستاذ المناهج وطرق تدريس المغة العربية
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أحجية رقم ( ) 1
 -أنا كممة مكونة من أربعة أحرف  ،ولست مدينة  ،وال بمدة فمن أنا ؟

أحجية رقم ( ) 2

 أنا يوم في األسبوع ُ ،يطمق اسمي عمى أسماء البشر  ،فمن أنا ؟أحجية رقم () 3
 -أنا كممة مكونة من أربعةة حةروف أوث ثةحث حةروف شةيء فةووي  ،ودةي مةرادف كممةة

فمن أنا ؟

ة

،

أحجية رقم ( )4
 -أنا أسموب لغوي  ،ابدأ ب ة ة ما أجمث  ،فمن أنا ؟

أحجية رقم ( )5

 -أنا أتكون من ثحثة حروف أظهر في الميث  ،فمن أنا ؟

أحجية رقم ( )6

 -أنا كممة مكونة من أربعة كممات  ،ودي اسم شخص  ،مكونة من حروف كممة دنيا ؟

أحجية رقم () 7

 -أنةةا كممةةة مكونةةة مةةن خمسةةة حةةروف  ،أوةةوم بنكةةث اكنسةةان مةةن مكةةان لمكةةان فةةي البحةةر  ،وفةةي

ال ضاء  ،فمن أنا ؟

أحجية رقم () 8

 -أنا أسموب لغوي  ،انتهي بعحمة ( ؟ ) فمن أنا ؟

أحجية رقم ( )9

 -أنا أطير في السماء  ،ولدي منكار و ير  ،فمن أنا ؟

أحجية رقم ( )11
 -أنا بيت الع

ورة  ،فمن أنا ؟

أحجية رقم ( )11

 -أنا كممة مكونة من ثحثة حروف  ،وأنا ابن الع

أحجية رقم ( )12

 -أنا من أسماء اهلل الحسنى  ،فمن أنا ؟

أحجية رقم () 13

 -أنا مكان الكراءة في المدرسة  ،فمن أنا ؟

أحجية رقم ( )14

 أنا نوع من أنواع الكتب مسمي وم يد  ،فمن أنا ؟361

ورة  ،فمن أنا ؟

أحجية رقم ( )15
 -أنا كممة مكونة من أربعةة حةروف أوث ثةحث حةروف شةيء فةووي  ،ودةي مةرادف كممةة

فمن أنا ؟

ة

،

أحجية رقم () 16
 -انا كممة مكونة من خمسة حروف  ،اسمي عند األجانب كمبيوتر  ،فما اسمي عند العرب ؟

أحجية رقم ( )17

 -أنةا كممةة مكونةةة مةن أربعةةة حةروف ،الحةةروف الثحثةة األولةةى بمعنةى كةةحم  ،واألوث والثالةث م ةةرد

أحياء ،فمن أنا ؟

أحجية رقم ( )18
 -أنةةا كممةةة مكونةةة مةةن أربعةةة حةةروف  ،الحةةرف األوث والثةةاني حي ةوان اسةةم

الثاني والثالث والرابع عكس دبط  ،فمن أنا ؟

ةةوت م ةواء  ،والحةةرف

أحجية رقم () 19

 -أنا كممة مكونة من أربعة حروف  ،حروفها تكون كممة فريق  ،ودي عكس غني ؟

أحجية رقم () 21

 -أنا من رجث مجرب في الحياة  ،وخبرتي فيها كبيرة  ،فمن أنا؟

أحجية رقم ( )21

 -أنا أووم برق العجين لعمث الخبز  ،فمن أنا ؟

أحجية رقم ( )22

 أنةةا كممةةة مكونةةة مةةن أربعةةة حةةروف  ،الحةةرف األوث والثةةاني شةةيء فةةي ال ةرأس  ،وأنةةا مكةةان بيةةعالخبز  ،فمن أنا

أحجية رقم ( )23

؟

 -أنا كممة مكونة من ثحثة حروف  ،ال تخمو طاولة الطعام من  ،فمن أنا ؟

أحجية رقم ( )24

 -أنا المكان الذي يطهو في الخبز  ،فمن أنا ؟

أحجية رقم ( )25
 -أنا حشرة

غيرة  ،مكونة من أربعة حروف فمن أنا ؟ ؟

أحجية رقم () 26

 أنا كممة مكونة مةن ثحثةة حة ة ة ة ة ة ة ةروف  ،نةزث فةي آيةة مةن الكةرآن عمة ة ة ة ةى أننةي شة اء لمنةاس  ،فمةنأنا

؟
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أحجية رقم () 27
 -أنا كممة مكونة من ثحثة حروف  ،وأنا الجزء من العسث  ،فماذا أسمى ؟

أحجية رقم ( )28

 -أنا لوني أسود  ،أتي في الميث  ،فمن أنا ؟

أحجية رقم ( )29

 -أنا مدينة فمسطينة اشتهر بزارعة البرتكاث  ،واوع عمى البحر  ،اسةمي مكةون مةن أربعةة حةروف ،

أوث حرفين أداة نداء  ،فمن أنا ؟

أحجية رقم ( )31

 -أنا كممة مكونة من أربعة أحرف  ،وأنا مكان وووف الس ن في البحر  ،فمن أنا

أحجية رقم ( )31

 -أنا كممة مكونة من أربعة أحرف  ،وأنا مكان زراعة البرتكاث  ،فمن أنا ؟

أحجية رقم () 32

 -أنا مكان عبادة المسيحيين  ،فمن أنا ؟
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ممحق رقم ( ) 4
جامعة األزهر

عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كمية التربية

قسم المناهج وطرق التدريس

اختبار املفردات اللغوية
إعـــــــــــداد
دينا هارون األغا

إشراف
الدكتور  :جمال كامل الفميت

الدكتور  :راشد محمد أبو صواوين
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
اختبار المفردات المغوية لمصف الثالث األساسي

اسم الطالبة  ................................ :الشعبة ................................ :
====================================================

عزيزي التمميذ والتمميذة :

أرجو منك قراءة التعميمات التالية قبل اإلجابة عن فقرات االختبار :
.7
.2
.5

ال  ،ويتكون من ثالث صفحات .
يتضمن االختبار (  ) 53سؤا ً
زمن اإلجابة عن االختبار  43دقيقة .

اق أر كل سؤال بدقة  ،وأجب عنه

.
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السؤال األول  :ضع خطاً تحت الكممة المرتبطة بالكممة التي في المربع :
المخبز

( العجين  ،قطرة  ،الشهي  ،حالوة )

الفضاء

( شراهة  ،القمر  ،يقضي  ،غالف )

الكنائس

( صعود  ،يطرب  ،شراهة  ،أجراس )

ُعش

( حط  ،القش  ،األحياء  ،جبين )

السؤال الثاني  :تخير الكممة المناسبة مما بين القوسين :
 الشخص الذي يزور المناطق التاريخية هو
 تشتهر مدينة يافا بزراعة

( الفقير  ،الهادي  ،السائح )

( الحمضيات  ،العرق  ،النفايات)

 اقتراح سماح لحممة النظافة في حارات القرية يسمى ( االنتفاع  ،مبادرة  ،ساحل )
 المكان الذي ترسو فيه السفن بالبحر يسمى

الرف  ،الطمع )
( الميناء َّ ،

السؤال الثالث  :أكمل الفراغ بالكممة المناسبة مما بين القوسين :
 طعم _______________ لذيذ .

( العسل  ،العرق  ،تذوق )

 يوجد عمى سطح القمر األتربة و ____________ ( الزائد  ،فراخ  ،الصخور )
 أعطت سممى صديقتها ___________ جميمة

( هدية  ،تقدير  ،خيال )

 سقطت ________ حذاء الحكيم عمى سكة القطار

( رشفة  ،أجود  ،فردة )
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السؤال الرابع  :اختر البديل الصحيح لمعنى ما تحته خط :
( راقب  ،تجمع  ،أبعد )

 تمتقط العصفورة القش .

( ُمجدة  ،الرازق  ،تتأمل )
( تمعق  ،ينزل  ،نتيجة )

 سممى طالبة مجتهدة في دروسها .
 كان العرق يقطر من جبين الخباز .

( شاق  ،قابل ُ ،يحكى )

 اعترض طريق النممة قطرة عسل .

السؤال الخامس  :ضع خطاً تحت الكممة المخالفة في كل مجموعة مما يأتي :
 .1يجري  ،يمحق  ،تعجب  ،يسير .
 .2عسل  ،حالوة  ،حذر  ،لذيذ .
 .3شاق  ،كمل  ،نعمة  ،تعب .

 .4الخباز  ،يرق  ،استدار  ،الخبز .

السؤال السادس  :اختر جمع الكممات التي تحتها خط مما بين القوسين :
( القريات  ،القُرى  ،القروية )
 .1تجمعت الطالبات في ساحة القرية .
 .2وصل اإلنسان القمر عن طريقة سفينة الفضاء  ( .سفن  ،سفح  ،سطوح )
( صفافير  ،صنبور  ،عصافير )

 .3رأت سناء عصفور فوق الشجرة .

( الهدى  ،الهدايا  ،هداية )

 .4قدمت سممى الهدية لصديقتها .

السؤال السابع  :ضع الكممتين التاليتين في جمل مفيدة :
 .1طمب . ______________________________________ :
 .2الفقير . ______________________________________ :
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السؤال الثامن  :ضع خطاً تحت الكممة التي تعبر عن الصورة :
الرف  ،األقراص  ،سكة )
( َّ

( سطح  ،حاسوب  ،حمضيات )

( أشار  ،رحب  ،دهش )

( عروس  ،هدية  ،بيارة )

( خيال  ،ساحل  ،أجراس)

السؤال التاسع  :اختر مضاد الكممة التي تحتها خط مما بين القوسين :
 .1خمع الحكيم الفردة الثانية من الحذاء .

( رمى  ،لبس  ،أخذ )

 .2قراءة القصة شيء جميل .

( قبيح – طيب  -فرح )

 .4عمل الخباز متعب .

( شاق  ،مريح  ،جميل )

( كبير  ،عظيم  ،ضيق )

 .3لديك خيال واسع يا دينا .
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ممحق رقم ( ) 5
جامعة األزهر

عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كمية التربية

قسم المناهج وطرق التدريس

دليــل املعلـم
في توظيف األلعاب واألحاجي
إعـــــــــداد
دينا هارون األغا

إشراف
الدكتور  :جمال كامل الفميت

الدكتور  :راشد محمد أبو صواوين
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الدرس الرابع  :قريتنا نظيفة
مكان التنفيذ  :الصؼ الثالث األساسي

الحصة  :األولى

األدوات والوسائل  :الكتاب المدرسي  ،بطاقات  ،ألعاب تعميمية  ،أحاجي وألغاز  ،ورقة عمل
األنشطة والخبرات

الهدف

التقويم
أدواته

 التهيئة :

 يفتتح المعمم الموقؼ التعميمػي مػن خػلل األحجيػة رقػم  2ملحظة صحة
 -2يقػ ػ أر التمميػ ػػذ كممػ ػػات سػ ػػبؽ
تعمميا .

 -3يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة
صامتة .

) أنػا كممػة مكونػة مػن أربعػة أحػرؼ  ،ولسػت مدينػػة  ،و
بمدة من أنا ؟

ق ار تيا .

 يطمػػب المعمػػم مػػن التلميػػذ ػػتح الكتػػاب عمػػى درس قريتنػػا ملحظة صحة
نظيفة ص  ، 47وق ار ة الدرس ق ار ة صامتو .

العام لمدرس من خػلل اججابػة  .2ما الذي اقترحتو سماح ؟
عن أسئمة محددة .

 .3كم مجموعة انقسمت الطالبات ؟

القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار ة
الصامتة

ملحظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

 .4ما الذي قدمتو المديرة لمطالبات عمى مبادرتين ؟

اججابة

 ق ار ة التلميذ المجيدين لمدرس .

ق ار ة الدرس

 -5يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة  ق ار ة المعمم لمدرس ق ار ة جيرية .
 -6يكمػ ػ ػل

ا سػ ػػتماع لػ ػػى

 يعرض المعمم كممات سبؽ لمتلميذ تعمميا  ،ويطمب منيم صحة الق ار ة

 -4يعب ػ ػػر التممي ػ ػػذ ع ػ ػػن يم ػ ػػو  مناقشة شفوية حول الفيم العام لمدرس :

جيرة معبرة .

اججابة

التممي ػ ػػذ الفػ ػ ػراغ  تنفيػػذ المعبػػة رقػػم  ) 2أيػػن حرو ػػي ؟ ) مػػن قبػػل المعمػػم

بالحرؼ المناسب .

والتلميذ .

الصعبة الواردة ي الدرس .

 ،ليتم شرحيا .

ملحظة صحة

ملحظة صحة

 – 7يفس ػ ػ ػػر التممي ػ ػ ػػذ الكمم ػ ػ ػػات  الق ار ة التفسيرية لفقػرات الػدرس  ،لتحديػد الكممػات الصػعبة اججابة
 نشاط كتابي رقم ( : ) 1
أكمل الفراغ فيما يمي :
 .2اقترحت سماح أن يقمن بحممة ________ ي القرية.
 .3تجمعت الطالبات يوم _______ ي ساحة القرية .

ملحظة صحة
اججابة

 .4توزعت الطالبات ي ________ القرية .
 – 8ينط ػ ػ ػ ػػؽ التممي ػ ػ ػ ػػذ بع ػ ػ ػ ػػض

الكممات نطقاً صحيحاً .

 .5قبػ ػ ػػل الظيػ ػ ػػر كانػ ػ ػػت القريػ ػ ػػة ________  ،وشػ ػ ػػعرت
الطالبات ب ػػ________ والسرور .

ملحظة صحة

 تنفيػ ػ ػػذ المعبػ ػ ػػة رقػ ػ ػػم  ) 3كممػ ػ ػػاتي ) مػ ػ ػػن قبػ ػ ػػل المعمػ ػ ػػم نطؽ الكممات
والتلميذ .
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 – 9يعب ػػر الطال ػػب ع ػػن يم ػػو
لمفردات الدرس .

 نشاط كتابي ( تقويمي ) :
 - 1تخير الصواب مما بين القوسين :
رحت  ،قامت  ،اقترحت )

 .2مرادؼ سرت )

 .3مضاد السعادة )

السرور  ،الفرحة  ،الحزن )

 .4جمع القرية )

القريات  ،القرى  ،القروية )

 .5مفرد حارات )

ملحظة صحة
اججابة

حارة  ،حائر  ،حر )

 -2أجب حسب ما هو مطموب :
 .2ما الذي قامت بو الطالبات ؟

 .3ما الذي قدمتو المديرة لمطالبات ؟
 يختػػتم المعمػػم الموقػػؼ التعميم ػػي ب حجيػػة رقػػم  ، ) 3أن ػػا
يوم ي األسبوع  ،يطمػؽ اسػمي عمػى أسػما البشػر  ،مػن

أنا ؟

 نشاط بيتي .
وظؼ الكممات التالية ي جمل مفيدة :
 -اقترح  ،نظا ة  ،القرية .

 غمق الموقف التعميمي .
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ملحظة صحة
اججابة

الدرس الرابع  :قريتنا نظيفة
مكان التنفيذ  :الصؼ الثالث األساسي

الحصة  :الثانية

األدوات والوسائل  :الكتاب المدرسي  ،بطاقات  ،ألعاب تعميمية  ،أحاجي وألغاز  ،ورقة عمل
األنشطة والخبرات

الهدف

التقويم
أدواته

 التهيئة :

 يفتتح المعمم الموقؼ التعميمػي مػن خػلل األحجيػة رقػم  4ملحظة صحة
) أنػػا كممػػة مكونػػة مػػن أربعػػة حػػروؼ أول ثػػلث حػػروؼ اججابة
شي

وقي  ،وىي مرادؼ كممة صفح  ،من أنا ؟

 -2يقػ ػ أر التمميػ ػػذ كممػ ػػات سػ ػػبؽ  يعرض المعمم كممات سبؽ لمتلميذ تعمميا  ،ويطمب منيم ملحظة صحة
تعمميا .

ق ار تيػػا

اقتػػرح  ،يقػػوم  ،حممػػة  ،سػ اػر  ،اقتػراح  ،تػػوزع  ،الق ار ة

النفايات  ،حارات  ،مبادرة  ،تقدير )

 مناقشة النشاط البيتي .

 يطمػػب المعمػػم مػػن التلميػػذ ػػتح الكت ػاب عمػػى درس قريتنػػا
نظيفة ص . 47

 -3يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة  ق ار ة المعمم لمدرس ق ار ة جيرية .
جيرة معبرة .

 ق ار ة التلميذ المجيدين لمدرس .

ملحظة صحة
ق ار ة الدرس

 -4يحم ػ ػ ػ ػ ػػل التمميػ ػ ػ ػ ػ ػػذ بعػ ػ ػ ػ ػ ػػض  تنفيذ المعبة رقم  ) 4شػريط الحػروؼ ) مػن قبػل المعمػم ملحظة صحة
المفردات الجديدة ي الدرس.

والتلميذ .

 – 5يفسػ ػ ػ ػ ػػر التمميػ ػ ػ ػ ػػذ بعػ ػ ػ ػ ػػض  الق ار ة التفسيرية لفقرات الدرس  ،لفيم المعنى العام لمػدرس
الكممات الصعبة .

التحميل

ق ار ة جيرية  ،ومناقشة شفوية ).

 نشاط كتابي رقم ( : ) 1

ملحظة صحة

 - 1أجب عما يمي :
 .2ما الذي اقترحتو سماح عمى الطالبات ؟

اججابة

 .3كم مجموعة انقسمت الطالبات ؟
 – 2صل الكممة بمرادفها :
 -تجمع

توزع

 -السرور

اجتمع

 -انقسم

السعادة

 – 6يرك ػ ػ ػ ػػب التممي ػ ػ ػ ػػذ بع ػ ػ ػ ػػض  تنفيػ ػػذ المعبػ ػػة رقػ ػػم  ) 5أنصػ ػػاؼ الكممػ ػػات ) م ػ ػن قبػ ػػل ملحظة صحة
المقاطع لى كممات .

تركيب المقاطع

المعمم والتلميذ .
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 نشاط كتابي ( تقويمي ) :
 – 7يعب ػػر الطال ػػب ع ػػن يم ػػو
لمحتوى الدرس .

 – 1أكمل الفراغ بالكممة المناسبة :
 ______ .2الطالبات باقتراح سماح .

 .3تجمعت الطالبات ي _____________ القرية .
 .4كانت القرية نظيفة قبل __________ .

ملحظة صحة
اججابة

 .5شكرت ________ المدرسة الطالبات عمى مبادرتين.
 .6ما أجمل أن تظل قريتنا _______! .

 – 2اإلجابة عن تدريب (  ) 1في الكتاب المدرسي :
 – 8يحػ ػ ػػاكي التمميػ ػ ػػذ أسػ ػ ػػموب  يخت ػػتم المعم ػػم الموق ػػؼ التعميم ػػي ب حجي ػػة رق ػػم ، ) 5أن ػػا
التعجب بجمل من تعبيره .

أسموب لغوي  ،ابدأ ب ػ ػ ما أجمل  ،من أنا ؟

 نشاط بيتي .

اكتب الفقرة األولى من الدرس
 غمق الموقف التعميمي .
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ملحظة صحة
اججابة

الدرس الخامس  :دينا والقمر
مكان التنفيذ  :الصؼ الثالث األساسي

الحصة  :األولى

األدوات والوسائل  :الكتاب المدرسي  ،بطاقات  ،ألعاب تعميمية  ،أحاجي وألغاز  ،ورقة عمل
األنشطة والخبرات

الهدف

التقويم
أدواته

 التهيئة :

 يفتتح المعمم الموقؼ التعميمي من خلل األحجية رقم  )6ملحظة صحة
أنا أتكون من ثلثة حروؼ أظير ي الميل  ،من أنا ؟

اججابة

تعمميا .

ق ار تيا .

صحة الق ار ة

صامتة .

والقمر ص  ، 57وق ار ة الدرس ق ار ة صامتو .

 -2يقػ ػ أر التمميػ ػػذ كممػ ػػات سػ ػػبؽ  يعرض المعمم كممات سبؽ لمتلميذ تعمميا  ،ويطمب منيم ا سػ ػػتماع لػ ػػى
 -3يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة  يطم ػػب المعم ػػم م ػػن التلمي ػػذ ػػتح الكت ػػاب عم ػػى درس دين ػػا
 مناقشة شفوية حول الفيم العام لمدرس :

 -4يعب ػ ػػر التممي ػ ػػذ ع ػ ػػن يم ػ ػػو  .2ما الذي تت ممو دينا ؟

العام لمدرس من خػلل اججابػة  .3كيؼ وصل اجنسان لى القمر ؟
عن أسئمة محددة .

 .4ماذا يوجد عمى سطح القمر؟

 ق ار ة المعمم لمدرس ق ار ة جيرية .

 -5يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة  ق ار ة التلميذ المجيدين لمدرس .
جيرة معبرة .

ملحظة صحة

القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار ة
الصامتة

ملحظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
اججابة

ملحظة صحة

ق ار ة الدرس

 -6يعبػػر التممي ػػذ عػػن الص ػػورة  تنفيذ المعبػة رقػم  ) 6صػور وكممػات ) مػن قبػل المعمػم
والتلميذ .
ملحظة صحة
بكممة من كممات الدرس .
 – 7يفس ػ ػ ػػر التممي ػ ػ ػػذ الكمم ػ ػ ػػات  الق ار ة التفسيرية لفقػرات الػدرس  ،لتحديػد الكممػات الصػعبة اججابة
الصعبة الواردة ي الدرس .

 ،ليتم شرحيا .

 نشاط كتابي رقم ( : ) 1
أكمل الفراغ فيما يمي :

 .2جمست دينا تت مل _________.
 .3وصل اجنسان القمر عن طريؽ ___________.
 .4يوجد عمى سطح القمر األتربة و___________.
 .5ينقص القمر ________ و ___________ .

ملحظة صحة
اججابة

 – 8يك ػ ػ ػ ػػون التممي ػ ػ ػ ػػذ كمم ػ ػ ػ ػػات
 تنفيذ المعبة رقم  ) 7تيجان وحػروؼ ) مػن قبػل المعمػم ملحظة صحة
جديدة من حروؼ معطاة .
والتلميذ .
الكممات
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 نشاط كتابي ( تقويمي ) :
 – 9يعب ػػر الطال ػػب ع ػػن يم ػػو

لمفردات الدرس .

 - 1تخير الصواب مما بين القوسين :
 .2مرادؼ تت مل)

تتحدث  ،تراقب  ،تشاىد )

 .4جمع سفينة )

سفن  ،سفح  ،سطوح )

 .3مضاد أبعد )

أمام  ،جانب  ،أقرب )

 .5مفرد الصخور )

ملحظة صحة
اججابة

صخر  ،صخرة  ،صرخ )

 -2أجب حسب ما هو مطموب :
 .2أين جمست دينا ؟
 .3ماذا ت ممت دينا ؟

 .4كيؼ وصل اجنسان لى القمر ؟
 يختػػتم المعمػػم الموقػػؼ التعميم ػػي ب حجيػػة رقػػم  ، ) 7أن ػػا
كممػ ػػة مكونػ ػػة مػ ػػن أربعػ ػػة كممػ ػػات  ،وىػ ػػي اسػ ػػم شػ ػػخص ،
مكونة من حروؼ كممة دنيا ؟

 نشاط بيتي .
وظؼ الكممات التالية ي جمل مفيدة :
 -القمر  ،سفينة  ،الصخور

 غمق الموقف التعميمي .
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ملحظة صحة
اججابة

الدرس الخامس  :دينا والقمر
مكان التنفيذ  :الصؼ الثالث األساسي

الحصة  :الثانية

األدوات والوسائل  :الكتاب المدرسي  ،بطاقات  ،ألعاب تعميمية  ،أحاجي وألغاز  ،ورقة عمل
األنشطة والخبرات

الهدف

التقويم
أدواته

 التهيئة :

 يفتتح المعمم الموقؼ التعميمػي مػن خػلل األحجيػة رقػم  8ملحظة صحة
) أنا كممة مكونة من خمسة حروؼ  ،أقوم بنقل اجنسػان اججابة
من مكان لمكان ي البحر  ،و ي الفضا  ،من أنا ؟

 -2يقػ ػ أر التمميػ ػػذ كممػ ػػات سػ ػػبؽ يعػػرض المعمػػم كممػػات سػػبؽ لمتلميػػذ تعمميػػا  ،ويطمػػب مػػنيم ملحظة صحة
تعمميا .

ق ار تيػا

تت مػل  ،أبعػد  ،الفضػا  ،اسػتطاع  ،حػط  ،سػػطح الق ار ة

 ،الصخور  ،القمر  ،خيال  ،األتربة )

 مناقشة النشاط البيتي .

 يطم ػػب المعم ػػم م ػػن التلمي ػػذ ػػتح الكت ػػاب عم ػػى درس دين ػػا
والقمر ص . 57

 -3يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة  ق ار ة المعمم لمدرس ق ار ة جيرية .
جيرة معبرة .
 ق ار ة التلميذ المجيدين لمدرس .

ملحظة صحة
ق ار ة الدرس

 -4يكمػ ػ ػ ػ ػ ػػل التمميػ ػ ػ ػ ػ ػػذ الف ػ ػ ػ ػ ػ ػراغ  تنفيذ المعبة رقم  ) 8الكممػة المفقػودة ) مػن قبػل المعمػم ملحظة صحة
بالكممة المفقودة .
اجكمال
والتلميذ .
 – 5يفسػ ػ ػ ػ ػػر التمميػ ػ ػ ػ ػػذ بعػ ػ ػ ػ ػػض  الق ار ة التفسيرية لفقرات الدرس  ،لفيم المعنى العام لمػدرس
الكممات الصعبة .
ق ار ة جيرية  ،ومناقشة شفوية ).
 نشاط كتابي رقم ( : ) 1

ملحظة صحة

 - 1أجب عما يمي :
 .2ىل يمكن العيش عمى سطح القمر؟

اججابة

 .3بماذا وصؼ عمر أختو ؟
 – 2صل الكممة بمرادفها :
 -حط

تتكمم

 -تت مل

نزل

 -تتحدث

تراقب

 – 6يضػػع التممي ػػذ دائػ ػرة ح ػػول  تنفيذ المعبة رقم  ) 9الكممة المخالفػة ) مػن قبػل المعمػم ملحظة صحة
الكممة المخالفة .
الكممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
والتلميذ .
المخالفة
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 نشاط كتابي ( تقويمي ) :
 – 7يعب ػػر الطال ػػب ع ػػن يم ػػو
لمحتوى الدرس .

 – 1ضع عالمة ( √ ) أو ( × ) :
.2

) جمست دينا تت مل الشمس .

.4

) سطح القمر ممي بالبيوت .

.3
.5

) سفينة الفضا نقمت اجنسان لى القمر .

) ينقص القمر اليوا والما .

ملحظة صحة

اججابة

 – 2اإلجابة عن تدريب (  ) 2في الكتاب المدرسي .
 – 8يحػ ػ ػػاكي التمميػ ػ ػػذ أسػ ػ ػػموب  يخت ػػتم المعم ػػم الموق ػػؼ التعميم ػػي ب حجي ػػة رق ػػم ، ) 9أن ػػا

ا ستفيام بجمل من تعبيره .

أسموب لغوي  ،انتيي بعلمة ؟ ) من أنا ؟

 نشاط بيتي .

اكتب الفقرة األولى من الدرس

 غمق الموقف التعميمي .
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ملحظة صحة

اججابة

الحصة  :األولى

الدرس السادس  :العصفورة تبني ُعشها

مكان التنفيذ  :الصؼ الثالث األساسي

األدوات والوسائل  :الكتاب المدرسي  ،بطاقات  ،ألعاب تعميمية  ،أحاجي وألغاز  ،ورقة عمل
األنشطة والخبرات

الهدف

التقويم
أدواته

 التهيئة :

 يفتتح المعمم الموقؼ التعميمي من خلل األحجية رقم  ):ملحظة صحة
أنا أطير ي السما  ،ولدي منقار قصير  ،من أنا ؟

اججابة

تعمميا .

ق ار تيا .

صحة الق ار ة

صامتة .

العصػ ػػفورة تبنػ ػػي عشػ ػػيا ص  ، 67وق ػ ػ ار ة الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار ة

 -2يقػ ػ أر التمميػ ػػذ كممػ ػػات سػ ػػبؽ  يعرض المعمم كممات سبؽ لمتلميذ تعمميا  ،ويطمب منيم ا سػ ػػتماع لػ ػػى
 -3يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة  يطمػ ػ ػػب المعمػ ػ ػػم مػ ػ ػػن التلميػ ػ ػػذ ػ ػ ػػتح الكتػ ػ ػػاب عمػ ػ ػػى درس ملحظة صحة
صامتو .

 -4يعب ػ ػػر التممي ػ ػػذ ع ػ ػػن يم ػ ػػو  مناقشة شفوية حول الفيم العام لمدرس :
العام لمدرس من خػلل اججابػة
عن أسئمة محددة .

 .2ماذا راقبت سنا .

 .3ماذا كانت العصفورة تفعل ؟

الصامتة

ملحظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

اججابة

 .4أين باضت العصفورة ؟
 .5لم رحت سنا ؟

 -5يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة  ق ار ة المعمم لمدرس ق ار ة جيرية .
جيرة معبرة .
 ق ار ة التلميذ المجيدين لمدرس .

ملحظة صحة

ق ار ة الدرس

 -6يق أر التمميذ الكممات الػواردة  تنفيػػذ المعبػػة رقػػم  ) :سػػاعي البريػػد ) مػػن قبػػل المعمػػم ملحظة صحة
والتلميذ .
ي رسائل ساعي البريد .
الق ار ة
 – 7يفس ػ ػ ػػر التممي ػ ػ ػػذ الكمم ػ ػ ػػات  الق ار ة التفسيرية لفقػرات الػدرس  ،لتحديػد الكممػات الصػعبة
الصعبة الواردة ي الدرس .

 ،ليتم شرحيا .

 نشاط كتابي رقم ( : ) 1
أكمل الفراغ فيما يمي :

 .2راقبت سنا _______ تطير من مكان آلخر .
 .3كانت العصفورة تجمع ___________ .

 .4شاىدت سنا _________ صغيرين ي العش .
 .5تمتقط العصفورة الحب ب ػ __________ .
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ملحظة صحة
اججابة

نتائجه

 .6من أسما اهلل _______ و _________.
 – 8ي ػ ػ ػ ػػذكر التممي ػ ػ ػ ػػذ مػ ػ ػ ػ ػرادؼ  تنفي ػػذ المعب ػػة رق ػػم  ) 21الكمم ػػة ومراد ي ػػا ) م ػػن قب ػػل
بعػ ػ ػػض الكممػ ػ ػػات ال ػ ػ ػواردة ػ ػ ػػي
المعمم والتلميذ .

الدرس .

ملحظة صحة

المرادؼ

 نشاط كتابي ( تقويمي ) :
 - 1تخير الصواب مما بين القوسين :

 – 9يعب ػػر الطال ػػب ع ػػن يم ػػو  .6مرادؼ راقب )
 .7مضاد سرت )
لمفردات الدرس .
 .8جمع عصفور )
 .9مفرد

تتمعن  ،رأى  ،تشاىد )

حزنت  ،ت لمت  ،ضحكت )

صفا ير  ،صنبور  ،عصا ير )

راخ )

ملحظة صحة

اججابة

رخ  ،روخ  ،خر )

 -2أجب حسب ما هو مطموب :
 .2ماذا راقبت سنا .

 .3ماذا كانت العصفورة تفعل ؟
 .4أين باضت العصفورة ؟
 يختػػتم المعمػػم الموقػػؼ التعميمػػي ب حجيػػة رقػػم  ، ) 21أنػػا ملحظة صحة
بيت العصفورة  ،من أنا ؟

 نشاط بيتي .

وظؼ الكممات التالية ي جمل مفيدة :
 -راقب  ،يبني  ،العش .

 غمق الموقف التعميمي .
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اججابة

الحصة  :الثانية

الدرس السادس  :العصفورة تبني ُعشها

مكان التنفيذ  :الصؼ الثالث األساسي

األدوات والوسائل  :الكتاب المدرسي  ،بطاقات  ،ألعاب تعميمية  ،أحاجي وألغاز  ،ورقة عمل
األنشطة والخبرات

الهدف

التقويم
أدواته

 التهيئة :

 يفت ػػتح المعم ػػم الموق ػػؼ التعميم ػػي م ػػن خ ػػلل األحجي ػػة رق ػػم ملحظة صحة
 ) 22أن ػػا كمم ػػة مكونػ ػػة م ػػن ثلث ػػة حػ ػػروؼ  ،وأنػػػا ابػ ػػن اججابة

العصفورة  ،من أنا ؟

 -2يقػ ػ أر التمميػ ػػذ كممػ ػػات سػ ػػبؽ يعػػرض المعمػػم كممػػات سػػبؽ لمتلميػػذ تعمميػػا  ،ويطمػػب مػػنيم ملحظة صحة
تعمميا .

ق ار تي ػػا

ارق ػػب  ،الق ػػش  ،تجم ػػع  ،ع ػػش  ،ػ ػراخ  ،جي ػػز  ،الق ار ة

سرت  ،تمتقط  ،عمم  ،اليادي  ،الرازؽ )
ْ
 مناقشة النشاط البيتي .
 يطمب المعمم من التلميذ تح الكتاب عمى العصفورة تبني
عشيا ص . 67

 -3يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة  ق ار ة المعمم لمدرس ق ار ة جيرية .
جيرة معبرة .
 ق ار ة التلميذ المجيدين لمدرس .

ملحظة صحة
ق ار ة الدرس

 -4يكػػون التمميػػذ جممػػة مفيػػدة  تنفيػػذ المعبػػة رقػػم  ) 22جممػػة مفيػػدة ) مػػن قبػػل المعمػػم ملحظة صحة
مػػن خػػلل اججابػػة عػػن سػػ ال
اججابة
والتلميذ .
محدد .

 – 5يفسػ ػ ػ ػ ػػر التمميػ ػ ػ ػ ػػذ بعػ ػ ػ ػ ػػض  الق ار ة التفسيرية لفقرات الدرس  ،لفيم المعنى العام لمػدرس
ق ار ة جيرية  ،ومناقشة شفوية ).
الكممات الصعبة .
 نشاط كتابي رقم ( : ) 1
 - 1أجب عما يمي :
 .2ماذا راقبت سنا ؟

ملحظة صحة

اججابة

 .3كيؼ تطعم العصفورة صغارىا ؟
 .4من عمم العصفورة بنا عشيا ؟

 – 2صل الكممة بمرادفها :
 -ترة

تجمع

 -تمتقط

مدة

 -تسكن

تستقر
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ملحظة صحة

المرادؼ

نتائجه

 – 6يكون الطالب جممة مفيدة  تنفيذ المعبة رقم  )23الكممة المفقودة ) مػن قبػل المعمػم ملحظة صحة
من كممات معطاة

اججابة

والتلميذ .

 نشاط كتابي ( تقويمي ) :
 – 7يعب ػػر الطال ػػب ع ػػن يم ػػو
لمحتوى الدرس .

 – 1ضع عالمة ( √ ) أو ( × ) :
.2

) راقبت سنا ديكاً .

.4

) باضت العصفورة ي العش .

.3

) العصفورة تجمع القش .

.5

) تطعم العصفورة راخيا بيدىا .

 – 2اإلجابة عن تدريب (  ) 1في الكتاب المدرسي .
 – 8يػ ػ ػ ػ ػػذكر التمميػ ػ ػ ػ ػػذ بعػ ػ ػ ػ ػػض  يختػػتم المعمػػم الموقػػؼ التعميمػػي ب حجيػػة رقػػم  ، ) 23أنػػا
أسما اهلل الحسنى .
من أسما اهلل الحسنى  ،من أنا ؟
 نشاط بيتي .
اكتب الفقرة األولى من الدرس

 غمق الموقف التعميمي .
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ملحظة صحة
اججابة

الدرس السابع  :مكتبتي صديقتي
مكان التنفيذ  :الصؼ الثالث األساسي

الحصة  :األولى

األدوات والوسائل  :الكتاب المدرسي  ،بطاقات  ،ألعاب تعميمية  ،أحاجي وألغاز  ،ورقة عمل
األنشطة والخبرات

الهدف

التقويم
أدواته

 التهيئة :

 يفت ػػتح المعم ػػم الموق ػػؼ التعميم ػػي م ػػن خ ػػلل األحجي ػػة رق ػػم ملحظة صحة
 ) 24أنا مكان الق ار ة ي المدرسة  ،من أنا ؟

اججابة

 -2يقػ ػ أر التمميػ ػػذ كممػ ػػات سػ ػػبؽ  يعرض المعمم كممات سبؽ لمتلميذ تعمميا  ،ويطمب منيم ا سػ ػػتماع لػ ػػى
تعمميا .

ق ار تيا .

صامتة .

صديقتي ص  ، 77وق ار ة الدرس ق ار ة صامتو .

 -3يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة  يطمب المعمػم مػن التلميػذ ػتح الكتػاب عمػى درس مكتبتػي
 مناقشة شفوية حول الفيم العام لمدرس :

 -4يعب ػ ػػر التممي ػ ػػذ ع ػ ػػن يم ػ ػػو

 .2ماذا اشترت عل ؟

عن أسئمة محددة .

 .4ما ىدية عل لسممى ؟

العام لمدرس من خػلل اججابػة

 .3ماذا قدمت سممى لصديقتيا ؟
 ق ار ة المعمم لمدرس ق ار ة جيرية .

صحة الق ار ة
ملحظة صحة

القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار ة
الصامتة

ملحظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
اججابة

 -5يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة  ق ار ة التلميذ المجيدين لمدرس .
جيرة معبرة .
ق ار ة الدرس
 -6يح ػ ػ ػ ػ ػػدد التمميػ ػ ػ ػ ػ ػػذ الكممػ ػ ػ ػ ػ ػػة  تنفي ػػذ المعب ػػة رق ػػم  ) 24الكمم ػػة المنطوق ػػة ) م ػػن قب ػػل ملحظة صحة
المعمم والتلميذ .
المحددة .
اججابة
 – 7يفس ػ ػ ػػر التممي ػ ػ ػػذ الكمم ػ ػ ػػات  الق ار ة التفسيرية لفقػرات الػدرس  ،لتحديػد الكممػات الصػعبة
الصعبة الواردة ي الدرس .

ملحظة صحة

 ،ليتم شرحيا .

 نشاط كتابي رقم ( : ) 1
أكمل الفراغ فيما يمي :

 .2سممى ________ مجدة ي دروسيا .
 .3قدمت سممى لصديقتيا ________ و _______ .
 .4رحت سممى عندما رأت ________ مصو اًر .
 .5يوجد عمى الطاولة جياز __________ .

 .6قضت الصديقتان الوقت ي ق ار ة ___________.
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ملحظة صحة

اججابة

نتائجه

 – 8يح ػ ػ ػ ػػدد التممي ػ ػ ػ ػػذ الح ػ ػ ػ ػػرؼ  تنفيػ ػػذ المعبػ ػػة رقػ ػػم  ) 25أحػ ػػرؼ وكممػ ػػات ) مػ ػػن قبػ ػػل
الناقص ي الكممة .

المعمم والتلميذ .

ملحظة صحة

 نشاط كتابي ( تقويمي ) :
 - 1تخير الصواب مما بين القوسين :
 .2مرادؼ مجدة )

نشيطة  ،طيبة  ،مجتيدة )

 – 9يعب ػػر الطال ػػب ع ػػن يم ػػو  .3مضاد نحب )
لمفردات الدرس .

اججابة

السرور  ،الفرحة  ،نكره )

اليدى  ،اليدايا  ،ىداية )

 .4جمع اليدية )

 .5مفرد القصص )
القصة  ،القصير  ،القاص ) ملحظة صحة
 -2أجب حسب ما هو مطموب :
اججابة
 .2لماذا دىشت عل ؟
 .3ماذا عمت الصديقتان ي المكتبة ؟
 يختػػتم المعمػػم الموقػػؼ التعميمػػي ب حجيػػة رقػػم  ، ) 26أنػػا
نوع من أنواع الكتب مسمي ومفيد  ،من أنا ؟

 نشاط بيتي .
وظؼ الكممات التالية ي جمل مفيدة :
 -اقترح  ،نظا ة  ،القرية .

 غمق الموقف التعميمي .
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الدرس السابع  :مكتبتي صديقتي
مكان التنفيذ  :الصؼ الثالث األساسي

الحصة  :الثانية

األدوات والوسائل  :الكتاب المدرسي  ،بطاقات  ،ألعاب تعميمية  ،أحاجي وألغاز  ،ورقة عمل
الهدف

التقويم

األنشطة والخبرات

أدواته

 التهيئة :

 يفتتح المعمم الموقؼ التعميمػي مػن خػلل األحجيػة رقػم  4ملحظة صحة
) أنػػا كممػػة مكونػػة مػػن أربعػػة حػػروؼ أول ثػػلث حػػروؼ اججابة
شي

وقي  ،وىي مرادؼ كممة صفح  ،من أنا ؟

 -2يقػ ػ أر التمميػ ػػذ كممػ ػػات سػ ػػبؽ يعػػرض المعمػػم كممػػات سػػبؽ لمتلميػػذ تعمميػػا  ،ويطمػػب مػػنيم ملحظة صحة
تعمميا .

ق ار تيػ ػػا مجػ ػػدة  ،ىديػ ػػة  ،تػ ػػزور  ،رحػ ػػب  ،أزال ، ،ػ ػػلؼ  ،الق ار ة

رائعة  ،ا الرؼ  ،حاسوب  ،األقراص  ،ممتع

 مناقشة النشاط البيتي .

)

 يطمب المعمػم مػن التلميػذ ػتح الكتػاب عمػى درس مكتبتػي
صديقتي ص . 77

 -3يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة  ق ار ة المعمم لمدرس ق ار ة جيرية .
جيرة معبرة .

 ق ار ة التلميذ المجيدين لمدرس .

ملحظة صحة
ق ار ة الدرس

 -4يحػػدد التمميػػذ معنػػى بعػػض  تنفيػػذ المعبػػة رقػػم  )26كممػػة ومعنػػى ) مػػن قبػػل المعمػػم ملحظة صحة
الكممات .

والتلميذ .

 – 5يفسػ ػ ػ ػ ػػر التمميػ ػ ػ ػ ػػذ بعػ ػ ػ ػ ػػض  الق ار ة التفسيرية لفقرات الدرس  ،لفيم المعنى العام لمػدرس
الكممات الصعبة .

التحميل

ق ار ة جيرية  ،ومناقشة شفوية ).

 نشاط كتابي رقم ( : ) 1

ملحظة صحة

 - 1أجب عما يمي :
 .2ما ائدة ق ار ة القصص ؟
 .3لماذا دىشت عل ؟

– 2ضع عالمة ( √ ) أو ( × ) :
.2

) سممى طالبة كسولة .

.4

) حزنت سممى عندما رأت اليدية .

.3
.5

) اشترت عل لصديقتيا سممى ىدية .

) جياز الحاسوب عمى الطاولة .
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اججابة

نتائجه

 – 6يكػون التمميػذ كممػػات ذات  تنفيػ ػػذ المعبػ ػػة رقػ ػػم  ) 5أنصػ ػػاؼ الكممػ ػػات ) مػ ػػن قبػ ػػل ملحظة صحة
معنى من حروؼ معطاة .

الكممات

المعمم والتلميذ .

 نشاط كتابي ( تقويمي ) :
 – 7يعب ػػر الطال ػػب ع ػػن يم ػػو
لمحتوى الدرس .

 – 1أكمل الفراغ بالكممة المناسبة :
 .2سممى طالبة تحب ____________.

 .3سممى وعل __________ مجتيدتان .
 .4ىدية عل عبارة عن _________ مصور .

 .5قض ػ ػ ػػت الص ػ ػ ػػديقتان وق ػ ػ ػػت _________ ػػ ػ ػػي قػ ػ ػ ػ ار ة
________ .

 – 2اإلجابة عن تدريب (  ) 1في الكتاب المدرسي :
 يختػػتم المعمػػم الموقػػؼ التعميمػػي ب حجيػػة رقػػم ، ) 27أنػػا
كممػػة مكون ػػة م ػػن خمس ػػة ح ػػروؼ  ،اس ػػمي عن ػػد األجان ػػب

كمبيوتر  ،ما اسمي عند العرب ؟

 نشاط بيتي .

اكتب الفقرة األولى من الدرس
 غمق الموقف التعميمي .
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ملحظة صحة
اججابة

الدرس الثامن  :حذاء حكيم
مكان التنفيذ  :الصؼ الثالث األساسي

الحصة  :األولى

األدوات والوسائل  :الكتاب المدرسي  ،بطاقات  ،ألعاب تعميمية  ،أحاجي وألغاز  ،ورقة عمل
األنشطة والخبرات

الهدف

التقويم
أدواته

 التهيئة :

 يفت ػػتح المعم ػػم الموق ػػؼ التعميم ػػي م ػػن خ ػػلل األحجي ػػة رق ػػم ملحظة صحة
 -2يقػ ػ أر التمميػ ػػذ كممػ ػػات سػ ػػبؽ
تعمميا .

 ) 28أن ػػا كمم ػػة مكون ػػة م ػػن أربع ػػة حػػػروؼ  ،الحػ ػػروؼ اججابة

الثلثة األولى بمعنى كلم  ،واألول والثالػث مفػرد أحيػا  ،ا سػ ػػتماع لػ ػػى
من أنا ؟

صحة الق ار ة

ق ار تيا .

القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار ة

 يعرض المعمم كممات سبؽ لمتلميذ تعمميا  ،ويطمب منيم ملحظة صحة

 -3يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة  يطمػػب المعمػػم مػػن التلميػػذ ػػتح الكتػػاب عمػػى درس حػػذا
صامتة .

حكيم ص  ، 87وق ار ة الدرس ق ار ة صامتو .

 مناقشة شفوية حول الفيم العام لمدرس :

 -4يعب ػ ػػر التممي ػ ػػذ ع ػ ػػن يم ػ ػػو

 .2لماذا جرى الحكيم بسرعة ؟

عن أسئمة محددة .

 .4لماذا خمع الحكيم الفردة الثانية من الحذا ؟

العام لمدرس من خػلل اججابػة

الصامتة

ملحظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

اججابة

 .3ماذا حدث مع الحكيم عند صعوده لمقطار ؟

 ق ار ة المعمم لمدرس ق ار ة جيرية .

 -5يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة  ق ار ة التلميذ المجيدين لمدرس .
جيرة معبرة .

ملحظة صحة

ق ار ة الدرس

 -6يق أر التمميذ الكممات الػواردة  تنفيػ ػػذ المعبػ ػػة رقػ ػػم  ) 28كممػ ػػاتي الجديػ ػػدة ) مػ ػػن قبػ ػػل ملحظة صحة
المعمم والتلميذ .
ي البالونات .
الق ار ة
 – 7يفس ػ ػ ػػر التممي ػ ػ ػػذ الكمم ػ ػ ػػات  الق ار ة التفسيرية لفقػرات الػدرس  ،لتحديػد الكممػات الصػعبة
الصعبة الواردة ي الدرس .

 ،ليتم شرحيا .

 نشاط كتابي رقم ( : ) 1
أكمل الفراغ فيما يمي :
 .2يجري الحكيم بسرعة ليمحؽ بػ ػ _____________.

 .3سقطت __________ حػذا الحكػيم عنػد صػعوده لػى
القطار .
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ملحظة صحة

اججابة

نتائجه

 .4رمى الحكيم الفردة الثانية عمى _________ القطار .

 .5رمى الحكيم الفردتين ليستفيد ___________ منيما .
ملحظة صحة

 – 8يكػػون التمميػػذ كممػػات مػػن  تنفي ػػذ المعب ػػة رق ػػم  ) 29مق ػػاطع وكمم ػػات ) م ػػن قب ػػل
الكممة
مقاطع معطاة .
المعمم والتلميذ .

 نشاط كتابي ( تقويمي ) :
 – 9يعب ػػر الطال ػػب ع ػػن يم ػػو  - 1تخير الصواب مما بين القوسين :
لمفردات الدرس .

نزل  ،وقعت  ،ردة )

 .2مرادؼ سقطت )

الغني  ،الطيب  ،الجميل )

 .3مضاد الفقير)

 .4جمع الحكيم )

ملحظة صحة
اججابة

الحكم  ،الحكما  ،الحكمة )

 -2أجب حسب ما هو مطموب :

 .2لماذا كان الحكيم يجري بسرعة ؟
 .3ما الذي سقط من الحكيم ؟

 .4لماذا رمى الحكيم الفردة الثانية من الحذا ؟
 يخت ػػتم المعم ػػم الموق ػػؼ التعميم ػػي ب حجي ػػة رق ػػم  ، )29أن ػػا ملحظة صحة
كمم ػػة مكون ػػة م ػػن أربع ػػة ح ػػروؼ  ،الح ػػرؼ األول والث ػػاني اججابة
حي ػوان اسػػم صػػوتو م ػوا  ،والحػػرؼ الثػػاني والثالػػث وال اربػػع

عكس ىبط  ،من أنا ؟

 نشاط بيتي .

وظؼ الكممات التالية ي جمل مفيدة :
 -حكيم  ،يجري  ،القطار

 غمق الموقف التعميمي .

2:1

الدرس الثامن  :حذاء حكيم
مكان التنفيذ  :الصؼ الثالث األساسي

الحصة  :الثانية

األدوات والوسائل  :الكتاب المدرسي  ،بطاقات  ،ألعاب تعميمية  ،أحاجي وألغاز  ،ورقة عمل
األنشطة والخبرات

الهدف

التقويم
أدواته

 التهيئة :

 يفت ػػتح المعم ػػم الموق ػػؼ التعميم ػػي م ػػن خ ػػلل األحجي ػػة رق ػػم ملحظة صحة
 ) 2:أنا كممة مكونة من أربعة حروؼ  ،حرو يا تكون اججابة

كممة ريؽ  ،وىي عكس ،ني ؟

 -2يقػ ػ أر التمميػ ػػذ كممػ ػػات سػ ػػبؽ يعػػرض المعمػػم كممػػات س ػبؽ لمتلميػػذ تعمميػػا  ،ويطمػػب مػػنيم ملحظة صحة
تعمميا .

ق ار تيا

يحكػى  ،حكػيم  ،يجػري  ،يمحػؽ  ،القطػار  ،السػير الق ار ة

 ،صعود  ،ردة  ،سكة  ،الفقير )

 مناقشة النشاط البيتي .

 يطمب المعمم من التلميذ تح الكتاب عمى حػذا حكػيم ،
ص . 87

 -3يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة  ق ار ة المعمم لمدرس ق ار ة جيرية .
جيرة معبرة .
 ق ار ة التلميذ المجيدين لمدرس .

ملحظة صحة
ق ار ة الدرس

 -4يكػػون التمميػػذ كممػػات واردة  تنفيػػذ المعبػػة رقػػم  ) 2:كممػػات مػػن درسػػي ) مػػن قبػػل ملحظة صحة
ي الدرس من حروؼ معطاة.
اججابة
المعمم والتلميذ .
 – 5يفسػ ػ ػ ػ ػػر التمميػ ػ ػ ػ ػػذ بعػ ػ ػ ػ ػػض  الق ار ة التفسيرية لفقرات الدرس  ،لفيم المعنى العام لمػدرس
ق ار ة جيرية  ،ومناقشة شفوية ).
الكممات الصعبة .
 نشاط كتابي رقم ( : ) 1
 - 1أجب عما يمي :
 .2لماذا جرى الحكيم بسرعة ؟

ملحظة صحة

اججابة

 .3أين رمى الحكيم ردة الحذا الثانية ؟
 – 2تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :


الحكيم ىو رجل

مجرب  ،طيب  ،كبير )



يمشي القطار عمى



رمى الحكيم الحذا من أجل القدم  ،الفقير  ،التعب )



استفيد من القصة

طريؽ  ،سكة  ،عجلت )

العطا  ،البخل  ،الكذب )
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ملحظة صحة

ا ختيار

نتائجه

 – 6يكون الطالب جممة مفيدة  تنفي ػػذ المعب ػػة رق ػػم  )31مجم ػػوعتي ) مػػػن قبػػػل المعمػ ػػم ملحظة صحة
من كممات معطاة

اججابة

والتلميذ .

 نشاط كتابي ( تقويمي ) :
 – 7يعب ػػر الطال ػػب ع ػػن يم ػػو
لمحتوى الدرس .

 – 1ضع عالمة ( √ ) أو ( × ) :
.2

) جرى الحكيم ليمحؽ السيارة .

.3

) سقط من الحكيم ردة الحذا

.

.5

) رمى الحكيم ردة الحذا عمى سكة القطار .

.4

) رمى الحكيم ردة الحذا من أجل الفقير .

 – 2اإلجابة عن تدريب (  ) 1في الكتاب المدرسي .

 يختػػتم المعمػػم الموقػػؼ التعميمػػي ب حجيػػة رقػػم  ، ) 31أنػػا
مػػن رجػػل مجػػرب ػػي الحيػػاة  ،وخبرتػػي ييػػا كبي ػرة  ،مػػن

أنا؟

 نشاط بيتي .
اكتب الفقرة األولى من الدرس
 غمق الموقف التعميمي .
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ملحظة صحة
اججابة

الدرس التاسع  :الخباز
مكان التنفيذ  :الصؼ الثالث األساسي

الحصة  :األولى

األدوات والوسائل  :الكتاب المدرسي  ،بطاقات  ،ألعاب تعميمية  ،أحاجي وألغاز  ،ورقة عمل
األنشطة والخبرات

الهدف

التقويم
أدواته

 التهيئة :
 يفت ػػتح المعم ػػم الموق ػػؼ التعميم ػػي م ػػن خ ػػلل األحجي ػػة رق ػػم ملحظة صحة
 ) 32أنا أقوم برؽ العجين لعمل الخبز  ،من أنا ؟

اججابة

 -2يقػ ػ أر التمميػ ػػذ كممػ ػػات سػ ػػبؽ  يعرض المعمم كممات سبؽ لمتلميذ تعمميا  ،ويطمب منيم ا سػ ػػتماع لػ ػػى
صحة الق ار ة

تعمميا .

ق ار تيا .

صامتة .

ص  ، 97وق ار ة الدرس ق ار ة صامتو .

 -3يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة  يطمػػب المعمػػم مػػن التلميػػذ ػػتح الكتػػاب عمػػى درس الخبػػاز ملحظة صحة
 مناقشة شفوية حول الفيم العام لمدرس :

 -4يعب ػ ػػر التممي ػ ػػذ ع ػ ػػن يم ػ ػػو

 .2ماذا طمبت األم من باسم ؟

العام لمدرس من خػلل اججابػة

 .3ماذا كان الخباز يفعل ؟

 .4بم أوصى الوالد باسماً ؟

عن أسئمة محددة .

القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار ة
الصامتة
ملحظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

اججابة

 ق ار ة المعمم لمدرس ق ار ة جيرية .
 ق ار ة التلميذ المجيدين لمدرس .

ملحظة صحة

 -5يعبػػر التممي ػػذ عػػن الص ػػورة  تنفيػذ المعبػة رقػم  ) 32صػورة وكممػة ) مػن قبػل المعمػػم
ق ار ة التعبير
بكممة صحيحة .
والتلميذ .

 – 6يفس ػ ػ ػػر التممي ػ ػ ػػذ الكمم ػ ػ ػػات  الق ار ة التفسيرية لفقػرات الػدرس  ،لتحديػد الكممػات الصػعبة ملحظة صحة
الصعبة الواردة ي الدرس .
 ،ليتم شرحيا .
التفسير
 نشاط كتابي رقم ( : ) 1
أكمل الفراغ فيما يمي :

 .2طمبت األم من ابنيا أن يشتري ليا ___________.
 .3رأى باسم ________ يرؽ ___________.
 .4كان ______ يقطر من جبين الخباز .
 .5عمل الخباز _______ ومتعب .
.6

_______ نعمة اهلل .
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ملحظة صحة

اججابة

نتائجه

 – 7يق ػ ػ ػ ػ ػ أر التمميػ ػ ػ ػ ػػذ الكممػ ػ ػ ػ ػػات  تنفيػ ػػذ المعبػ ػػة رقػ ػػم  ) 33كممػ ػػاتي ) مػ ػػن قبػ ػػل المعمػ ػػم
بصورة صحيحة

والتلميذ .

.

ملحظة صحة
الكممة

 نشاط كتابي ( تقويمي ) :
 – 8يعب ػػر الطال ػػب ع ػػن يم ػػو

لمفردات ومحتوى الدرس .

 - 1تخير الصواب مما بين القوسين :


مرادؼ شاؽ )



مضاد كبيرة )



جمع المخبز )

سيل  ،طويل  ،متعب )

ملحظة صحة

قميمة  ،طيبة  ،جميمة )

اججابة

الخبز  ،الخباز  ،المخابز )

 -2أجب حسب ما هو مطموب :

 .2ماذا طمبت األم من باسم ؟
 .3ماذا كان الخباز يفعل ؟

 .4بم أوصى الوالد باسماً ؟
 يخت ػػتم المعم ػػم الموق ػػؼ التعميم ػػي ب حجي ػػة رق ػػم  ، )33أن ػػا

كمم ػػة مكون ػػة م ػػن أربع ػػة ح ػػروؼ  ،الح ػػرؼ األول والث ػػاني ملحظة صحة

شي ي الرأس  ،وأنا مكان بيع الخبز  ،من أنا
 نشاط بيتي .
وظؼ الكممات التالية ي جمل مفيدة :
 -الخباز  ،العجين  ،الخبز

 غمق الموقف التعميمي .
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؟

اججابة

الدرس التاسع  :الخباز
مكان التنفيذ  :الصؼ الثالث األساسي

الحصة  :الثانية

األدوات والوسائل  :الكتاب المدرسي  ،بطاقات  ،ألعاب تعميمية  ،أحاجي وألغاز  ،ورقة عمل
الهدف

التقويم

األنشطة والخبرات

أدواته

 التهيئة :

 يفت ػػتح المعم ػػم الموق ػػؼ التعميم ػػي م ػػن خ ػػلل األحجي ػػة رق ػػم ملحظة صحة
 ) 34أنػ ػػا كممػ ػػة مكونػ ػػة مػ ػػن ثلثػ ػػة حػ ػػروؼ ،

طاولة الطعام منو  ،من أنا ؟

تخمػ ػػو اججابة

 -2يقػ ػ أر التمميػ ػػذ كممػ ػػات سػ ػػبؽ يعػػرض المعمػػم كممػػات سػػبؽ لمتلميػػذ تعمميػػا  ،ويطمػػب مػػنيم ملحظة صحة
تعمميا .

ق ار تيا

طمب  ،المخبز  ،يرؽ  ،العجين  ،استدار  ،العرؽ الق ار ة

 ،يقطػػر  ،جب ػػين  ،ش ػػاؽ  ،كم ػػل  ،الش ػػيي  ،ال ازئ ػػد  ،نعم ػػة ،

نحا ظ )

 مناقشة النشاط البيتي .
 -3يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة
جيرة معبرة .

 يطمب المعمم من التلميذ تح الكتاب عمػى الخبػاز  ،ص
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 ق ار ة المعمم لمدرس ق ار ة جيرية .

ملحظة صحة
ق ار ة الدرس

 ق ار ة التلميذ المجيدين لمدرس .

 -4يكمػ ػ ػ ػ ػ ػػل التمميػ ػ ػ ػ ػ ػػذ الف ػ ػ ػ ػ ػ ػراغ  تنفيػ ػػذ المعبػ ػػة رقػ ػػم  ) 34الكممػ ػػة الناقصػ ػػة ) مػ ػػن قبػ ػػل ملحظة صحة
بالكممة المناسبة.
اججابة
المعمم والتلميذ .
 – 5يفسػ ػ ػ ػ ػػر التمميػ ػ ػ ػ ػػذ بعػ ػ ػ ػ ػػض  الق ار ة التفسيرية لفقرات الدرس  ،لفيم المعنى العام لمػدرس
ق ار ة جيرية  ،ومناقشة شفوية ).
الكممات الصعبة .
 نشاط كتابي رقم ( : ) 1
ملحظة صحة
 - 1أجب عما يمي :
اججابة
 .2بماذا أوصى الوالد باسم ؟

 .3أين يرمى الخباز العجين ؟

 – 2تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :


ىو من يطيو الخبز

الطبيب  ،الخباز  ،الميندس )

ملحظة صحة

يضغ الخباز العجين عمى



عمل الخباز

خشبة  ،طاولة  ،حقيبة ) ا ختيار
سيل  ،طيب  ،شاؽ )



الخبز نعمة من

الخباز  ،اهلل  ،األم )
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نتائجه

 – 6يك ػ ػ ػػون الطال ػ ػ ػػب كمم ػ ػ ػػات  تنفي ػػذ المعبػ ػػة رق ػػم  )35أنصػ ػػاؼ الكممػػػات ) مػ ػػن قبػ ػػل
مفيدة من المقاطع المعطاة .

المعمم والتلميذ .

ملحظة صحة
اججابة

 نشاط كتابي ( تقويمي ) :
 – 7يعب ػػر الطال ػػب ع ػػن يم ػػو
لمحتوى الدرس .

 – 1ضع عالمة ( √ ) أو ( × ) :
.2

) طمبت أم باسم من ابنيا أن يشتري لبناً

.4

) عمل الخباز سيل جداً .

.3
.5

) ذىب باسم لى المخبز .

.

) العرؽ يقطر من الخباز من شدة النار .

 – 2اإلجابة عن تدريب (  ) 1في الكتاب المدرسي .
 يختػػتم المعمػػم الموقػػؼ التعميمػػي ب حجيػػة رقػػم  ، ) 35أنػػا
المكان الذي يطيو يو الخبز  ،من أنا ؟

 نشاط بيتي .

اكتب الفقرة األولى من الدرس
 غمق الموقف التعميمي .
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ملحظة صحة

اججابة

الدرس العاشر  :عاقبة الطمع
مكان التنفيذ  :الصؼ الثالث األساسي

الحصة  :األولى

األدوات والوسائل  :الكتاب المدرسي  ،بطاقات  ،ألعاب تعميمية  ،أحاجي وألغاز  ،ورقة عمل
األنشطة والخبرات

الهدف

التقويم
أدواته

 التهيئة :
 يفت ػػتح المعم ػػم الموق ػػؼ التعميم ػػي م ػػن خ ػػلل األحجي ػػة رق ػػم ملحظة صحة
 ) 36أنا حشرة صغيرة  ،مكونػة مػن أربعػة حػروؼ مػن اججابة

أنا ؟

ا سػ ػػتماع لػ ػػى

تعمميا .

ق ار تيا .

ملحظة صحة

صامتة .

الطمع ص  ، :7وق ار ة الدرس ق ار ة صامتو .

الصامتة

 -2يقػ ػ أر التمميػ ػػذ كممػ ػػات سػ ػػبؽ  يعرض المعمم كممات سبؽ لمتلميذ تعمميا  ،ويطمب منيم صحة الق ار ة

 -3يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة  يطمػػب المعمػػم مػػن التلميػػذ ػػتح الكتػػاب عمػػى درس عاقبػػة القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار ة
 مناقشة شفوية حول الفيم العام لمدرس :

 -4يعب ػ ػػر التممي ػ ػػذ ع ػ ػػن يم ػ ػػو

 .2أين كانت النممة تسير ؟

عن أسئمة محددة .

 .4كيؼ كانت النممة تمعؽ العسل ؟

العام لمدرس من خػلل اججابػة

 .3ماذا اعترض طريؽ النممة ؟

 – 5يقػ ػ أر التممي ػػذ ال ػػدرس قػ ػ ار ة  ق ار ة المعمم لمدرس ق ار ة جيرية .
 ق ار ة التلميذ المجيدين لمدرس .
جيرية.
 -6يقػ ػ ػ ػ ػ ػ أر التممي ػ ػ ػ ػ ػػذ الكمم ػ ػ ػ ػ ػػات
بصورة صحيحة .

 – 7يفس ػ ػ ػػر التممي ػ ػ ػػذ الكمم ػ ػ ػػات
الصعبة الواردة ي الدرس .

ملحظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

اججابة

ملحظة صحة
الق ار ة

 تنفيػذ المعبػة رقػم  ) 36سػػاعي البريػد ) مػن قبػل المعمػػم ملحظة صحة
والتلميذ .

 الق ار ة التفسيرية لفقػرات الػدرس  ،لتحديػد الكممػات الصػعبة

التفسير

 ،ليتم شرحيا .

 نشاط كتابي رقم ( : ) 1
أكمل الفراغ فيما يمي :
 .2كان النممة تسير لى ___________.

 .3اعترض طريؽ النممة قطرة __________.

 .4اقتربت النممة من قطرة العسل بحذر _________.
 .5دخمت النممة لى ______ قطرة العسل .
 .6ماتت النممة نتيجة ___________ .

2:8

ملحظة صحة
اججابة

نتائجه

 – 7ي ػ ػ ػ ػػذكر التممي ػ ػ ػ ػػذ مػ ػ ػ ػ ػرادؼ  تنفي ػػذ المعب ػػة رق ػػم  ) 37الكمم ػػة ومراد ي ػػا ) م ػػن قب ػػل ملحظة صحة
بعض الكممات

.

المرادؼ

المعمم والتلميذ .

 نشاط كتابي ( تقويمي ) :
 – 8يعب ػػر الطال ػػب ع ػػن يم ػػو  - 1تخير الصواب مما بين القوسين :
طمب  ،قابل  ،جيز )
 مرادؼ اعترض )
لمفردات ومحتوى الدرس .


مضاد حمو)

جميل  ،طيب  ،مالح )



جمع قطرة)

قطرات  ،قطر  ،قطار )

 -2أجب حسب ما هو مطموب :

ملحظة صحة

اججابة

 .2ما الذي اعترض طريؽ النممة ؟
 .3صؼ طعم قطرة العسل ؟
 .4ماذا كان مصير النممة ؟
 يخت ػػتم المعم ػػم الموق ػػؼ التعميم ػػي ب حجي ػػة رق ػػم  ، )37أن ػػا
كممػػة مكونػػة مػػن ثػػلث حػػروؼ  ،نػػزل ػػي نيػػة مػػن القػرنن
عمى أنني شفا لمناس  ،من أنا

 نشاط بيتي .
وظؼ الكممات التالية ي جمل مفيدة :
 -النممة  ،العسل  ،لذيذ

 غمق الموقف التعميمي .

2:9

؟

ملحظة صحة
اججابة

الدرس العاشر  :عاقبة الطمع
مكان التنفيذ  :الصؼ الثالث األساسي

الحصة  :الثانية

األدوات والوسائل  :الكتاب المدرسي  ،بطاقات  ،ألعاب تعميمية  ،أحاجي وألغاز  ،ورقة عمل
األنشطة والخبرات

الهدف

التقويم
أدواته

 التهيئة :

 يفت ػػتح المعم ػػم الموق ػػؼ التعميم ػػي م ػػن خ ػػلل األحجي ػػة رق ػػم ملحظة صحة
 ) 38أنا كممة مكونة من ثلثة حروؼ  ،وأنا الجز من اججابة

العسل  ،ماذا أسمى ؟

 -2يقػ ػ أر التمميػ ػػذ كممػ ػػات سػ ػػبؽ يعػػرض المعمػػم كممػػات سػػبؽ لمتلميػػذ تعمميػػا  ،ويطمػػب مػػنيم ملحظة صحة
تعمميا .

ق ار تيا

النممة  ،تسير  ،اعترض  ،قطرة  ،عسل  ،حػذر  ،الق ار ة

تذوؽ  ،لذيذ  ،تناول  ،رشفة  ،يحل  ،الظلم  ،تنسى )

 مناقشة النشاط البيتي .

 يطمػػب المعمػػم مػػن التلميػػذ ػػتح الكتػػاب عمػػى درس عاقبػػة
الطمع ص :7

 -3يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة  ق ار ة المعمم لمدرس ق ار ة جيرية .
جيرة معبرة .
 ق ار ة التلميذ المجيدين لمدرس .

ملحظة صحة
ق ار ة الدرس

 -4يكمػ ػ ػ ػ ػ ػػل التمميػ ػ ػ ػ ػ ػػذ الف ػ ػ ػ ػ ػ ػراغ  تنفيػ ػػذ المعب ػ ػة رقػ ػػم  ) 38ش ػ ػريط الحػ ػػروؼ ) مػ ػػن قبػ ػػل
المعمم والتلميذ .
بالكممة المناسبة.
اججابة

ملحظة صحة

 – 5يفسػ ػ ػ ػ ػػر التمميػ ػ ػ ػ ػػذ بعػ ػ ػ ػ ػػض
الكممات الصعبة .

 الق ار ة التفسيرية لفقرات الدرس  ،لفيم المعنى العام لمػدرس
ق ار ة جيرية  ،ومناقشة شفوية ).

 نشاط كتابي رقم ( : ) 1

ملحظة صحة

 - 1أجب عما يمي :
 .5أين كانت النممة تسير ؟ وماذا اعترض طريقيا ؟

اججابة

 .6كيؼ كانت النممة تمعؽ العسل ؟

 – 2تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :


مرادؼ يحل )

ي دي  ،ينتشر  ،يضم )



طعم العسل



الجز من العسل يسمى قطعة  ،قطرة  ،كمية )



مضاد شبع )

مر  ،حمو  ،طيب )

جاع  ،أكل  ،قام )

2::

ملحظة صحة
ا ختيار

نتائجه

 – 6يكمػ ػ ػ ػ ػػل التمميػ ػ ػ ػ ػػذ الكممػ ػ ػ ػ ػػة  تنفيذ المعبة رقم  )39الكممة الناقصة ) من قبػل المعمػم ملحظة صحة
الناقصة
اججابة
والتلميذ .

 نشاط كتابي ( تقويمي ) :
 – 7يعب ػػر الطال ػػب ع ػػن يم ػػو
لمحتوى الدرس .

 – 1ضع عالمة ( √ ) أو ( × ) :
.2

) ماتت النممة نتيجة الطمع

.3

) اعترض طريؽ النممة سيارة .

.5

) ابتعدت النممة من أمام قطرة العسل .

.4

.

) طعم العسل حمو ولذيذ .

 – 2اإلجابة عن تدريب (  ) 1في الكتاب المدرسي .
 يختػػتم المعمػػم الموقػػؼ التعميمػػي ب حجيػػة رقػػم  ، ) 39أنػػا
لوني أسود  ،أتي ي الميل  ،من أنا ؟

 نشاط بيتي .
اكتب الفقرة األولى من الدرس
 غمق الموقف التعميمي .
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ملحظة صحة
اججابة

الدرس الحادي عشر  :عروس البحر
مكان التنفيذ  :الصؼ الثالث األساسي

الحصة  :األولى

األدوات والوسائل  :الكتاب المدرسي  ،بطاقات  ،ألعاب تعميمية  ،أحاجي وألغاز  ،ورقة عمل
األنشطة والخبرات

الهدف

التقويم
أدواته

 التهيئة :
 يفت ػػتح المعم ػػم الموق ػػؼ التعميم ػػي م ػػن خ ػػلل األحجي ػػة رق ػػم ملحظة صحة
 ) 3:أنػػا مدينػػة مسػػطينة اشػػتير بزارعػػة البرتقػػال  ،واقػػع اججابة

 -2يقػ ػ أر التمميػ ػػذ كممػ ػػات سػ ػػبؽ
تعمميا .

عمػ ػػى البحػ ػػر  ،اس ػ ػػمي مكػ ػػون م ػ ػػن أربعػ ػػة ح ػ ػػروؼ  ،أول ا سػ ػػتماع لػ ػػى
حر ين أداة ندا  ،من أنا ؟

صحة الق ار ة

 يعرض المعمم كممات سبؽ لمتلميذ تعمميا  ،ويطمب منيم ملحظة صحة
القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار ة

ق ار تيا .

 -3يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة  يطمػب المعمػم مػن التلميػذ ػتح الكتػاب عمػى درس عػروس الصامتة
صامتة .

 -4يعب ػ ػػر التممي ػ ػػذ ع ػ ػػن يم ػ ػػو
العام لمدرس من خػلل اججابػة
عن أسئمة محددة .
 – 5يقػ ػ أر التممي ػػذ ال ػػدرس قػ ػ ار ة
جيرية.

 -6يقػ ػ ػ ػ ػ ػ أر التممي ػ ػ ػ ػ ػػذ الكمم ػ ػ ػ ػ ػػات
بصورة صحيحة .

 – 7يفس ػ ػ ػػر التممي ػ ػ ػػذ الكمم ػ ػ ػػات
الصعبة الواردة ي الدرس .

البحر ص  ، 217وق ار ة الدرس ق ار ة صامتو .

 مناقشة شفوية حول الفيم العام لمدرس :
 .2أين تقع مدينة يا ا ؟

ملحظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

اججابة

 .3متى بنى العرب مدينة يا ا ؟
 .4بماذا تشتير مدينة يا ا ؟

 ق ار ة المعمم لمدرس ق ار ة جيرية .
 ق ار ة التلميذ المجيدين لمدرس .

ملحظة صحة
الق ار ة
ملحظة صحة

 تنفيػ ػػذ المعبػ ػػة رقػ ػػم  ) 3:الكممػ ػػة المحػ ػػددة ) مػ ػػن قبػ ػػل التفسير
المعمم والتلميذ .

 الق ار ة التفسيرية لفقػرات الػدرس  ،لتحديػد الكممػات الصػعبة
 ،ليتم شرحيا .

 نشاط كتابي رقم ( : ) 1
أكمل الفراغ فيما يمي :
 .2يطمؽ عمى مدينة يا ا __________ البحر .
 .3بنى مدينة يا ا __________ القدما .

 .4تقع مدينة يا ا عمى ساحل البحر ___________.
 .5تزرع ي بيارات يا ا _______ و _________.
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ملحظة صحة
اججابة

نتائجه

 – 7يكػون التمميػذ كممػػات ذات  تنفيػذ المعبػة رقػم  ) 41حػروؼ ذات معنػى ) مػن قبػل
معنى من حروؼ معطاة

المعمم والتلميذ .

.

ملحظة صحة

المرادؼ

 نشاط كتابي ( تقويمي ) :
 – 8يعب ػػر الطال ػػب ع ػػن يم ػػو
لمفردات ومحتوى الدرس .

 - 1تخير الصواب مما بين القوسين :


مرادؼ أجود )



مضاد الخارجي)



جمع مدينة )

أ ضل  ،أخذ  ،جيد )

الطويل  ،الداخمي  ،الواسع ) ملحظة صحة

 -2أجب حسب ما هو مطموب :

مدين  ،مدن  ،مطار )

اججابة

 .2من الذي بنى مدينة يا ا ؟

 .3بماذا تشتير مدينة يا ا ي الزراعة ؟
 .4ما الذي يشاىده السائح عند زيارة يا ا ؟
 يخت ػػتم المعم ػػم الموق ػػؼ التعميم ػػي ب حجي ػػة رق ػػم  ، )41أن ػػا
كممػػة مكونػػة مػػن أربعػػة أحػػرؼ  ،وأنػػا مكػػان وقػػوؼ السػػفن ملحظة صحة
؟
ي البحر  ،من أنا
اججابة

 نشاط بيتي .

وظؼ الكممات التالية ي جمل مفيدة :
 -البحر  ،السفن  ،الكنائس

 غمق الموقف التعميمي .
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الدرس الحادي عشر  :عروس البحر
مكان التنفيذ  :الصؼ الثالث األساسي

الحصة  :الثانية

األدوات والوسائل  :الكتاب المدرسي  ،بطاقات  ،ألعاب تعميمية  ،أحاجي وألغاز  ،ورقة عمل
األنشطة والخبرات

الهدف

التقويم
أدواته

 التهيئة :

 يفت ػػتح المعم ػػم الموق ػػؼ التعميم ػػي م ػػن خ ػػلل األحجي ػػة رق ػػم ملحظة صحة
 ) 42أنػػا كممػػة مكونػػة مػػن أربعػػة أحػػرؼ  ،وأنػػا مكػػان اججابة

زراعة البرتقال  ،من أنا ؟

 -2يقػ ػ أر التمميػ ػػذ كممػ ػػات سػ ػػبؽ يعػػرض المعمػػم كممػػات سػػبؽ لمتلميػػذ تعمميػػا  ،ويطمػػب مػػنيم ملحظة صحة
تعمميا .

ق ار تيا

يا ا  ،عروس  ،ساحل  ،الخارجي  ،ترسو  ،مينا

الق ار ة

 ،بيػارة  ،الحمضػيات  ،أجػود  ،السػائح  ،التاريخيػة  ،األحيػا

 ،يطرب  ،أجراس  ،الكنائس  ،يعانؽ  ،يقضي)
 مناقشة النشاط البيتي .

 يطمػب المعمػم مػن التلميػذ ػتح الكتػاب عمػى درس عػروس
البحر ص . 217

 -3يق ػ ػ أر التمميػ ػػذ الػ ػػدرس ق ػ ػ ار ة  ق ار ة المعمم لمدرس ق ار ة جيرية .
جيرة معبرة .
 ق ار ة التلميذ المجيدين لمدرس .
 -4يوظػ ػ ػػؼ التمميػ ػ ػػذ الكممػ ػ ػػات  تنفيػذ المعبػػة رقػػم
الجديدة ي جمل مفيدة .
والتلميذ .

ملحظة صحة
ق ار ة الدرس

 ) 42جممػػة مفيػدة ) مػػن قبػػل المعمػػم ملحظة صحة
التوظيؼ

 – 5يفسػ ػ ػ ػ ػػر التمميػ ػ ػ ػ ػػذ بعػ ػ ػ ػ ػػض  الق ار ة التفسيرية لفقرات الدرس  ،لفيم المعنى العام لمػدرس
ق ار ة جيرية  ،ومناقشة شفوية ).
الكممات الصعبة .
 نشاط كتابي رقم ( : ) 1
ملحظة صحة
 - 1أجب عما يمي :
اججابة
 .2اذكر اسم حي ي مدينة يا ا ؟
 .3اذكر اسم مسجد ي يا ا ؟

 – 2تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :




مرادؼ يعانؽ )
مفرد أحيا )

جمع مسجد )

ي دي  ،يصا ح  ،يرتبط )
حي  ،حياة  ،حيوان )

مسابح  ،مساجد  ،مسقط )
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ملحظة صحة
ا ختيار

نتائجه



قبيح  ،سي  ،طيب )

مضاد ممتع )

 – 6يحػ ػ ػ ػ ػػدد التمميػ ػ ػ ػ ػػذ الكممػ ػ ػ ػ ػػة  تنفيذ المعبة رقم  )43الكممة المخالفة ) من قبل المعمػم ملحظة صحة
المخالفة
اججابة
والتلميذ .

 نشاط كتابي ( تقويمي ) :
 – 7يعب ػػر الطال ػػب ع ػػن يم ػػو
لمحتوى الدرس .

 – 1ضع عالمة ( √ ) أو ( × ) :

ملحظة صحة

.2

) بنى العرب مدينة يا ا

.3

) تشتير مدينة يا ا بزراعة النخيل .

.5

) ترسو السفن ي مينا يا ا .

.4

.

) المسجد األقصى ي مدينة يا ا

.

 – 2اإلجابة عن تدريب (  ) 1في الكتاب المدرسي .
 يختػػتم المعمػػم الموقػػؼ التعميمػػي ب حجيػػة رقػػم  ، ) 43أنػػا
مكان عبادة المسيحيين  ،من أنا ؟

 نشاط بيتي .
اكتب الفقرة األولى من الدرس
 غمق الموقف التعميمي .
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اججابة

ممحق رقم ( ) 6
أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم
الدرجة العممية

مكان العمل

م

االسم

1

د  .عمر دحالن

دكتوراه في المناهج وطرق التدريس

جامعة األقصى

2

د  .أحمد الموح

دكتوراه في المناهج وطرق التدريس

وكالة الغوث الدولية

3

د .محمد البحيصي

دكتوراه في المناهج وطرق التدريس

كمية فمسطين التقنية

4

د .أشرف بربخ

دكتوراه في المناهج وطرق التدريس

جامعة األقصى

5

د .أيمن الشيخ عمي

دكتوراه في المناهج وطرق التدريس

جامعة األقصى

6

سممان أبو عمرة

مشرف تربوي لممرحمة األساسية

وكالة الغوث الدولية

7

نادر الكرد

مشرف تربوي لممرحمة األساسية

وكالة الغوث الدولية

8

واسمة خميفة

مشرف تربوي لممرحمة األساسية

وكالة الغوث الدولية

9

انتصار فريج

مشرف تربوي لممرحمة األساسية

وكالة الغوث الدولية

10

أيمن مسمح

مشرف تربوي لممرحمة األساسية

وكالة الغوث الدولية

11

هبة الموح

بكالوريوس مرحمة أساسية

وكالة الغوث الدولية

12

مادلين بشير

بكالوريوس مرحمة أساسية

وكالة الغوث الدولية

13

بهاء عبد الجواد

بكالوريوس مرحمة أساسية

وكالة الغوث الدولية

14

عادل خطاب

بكالوريوس مرحمة أساسية

وكالة الغوث الدولية

15

عمر الكحموت

بكالوريوس مرحمة أساسية

وكالة الغوث الدولية
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ممحق رقم ( ) 7

كتاب تسهيل مهمة الباحثة
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602

602

ملحق رقم ( ) 8
صور لتطبيق التجربة
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