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 أثر استخدام األلعاب التعليمية في تنمية مهارة القراءة الجهري ة لدى
 الصف الثاني األساسي في لواء القويسمة طلبة

 إعداد
 منتهى يحيى عبد الجواد

 فإشرا
 الدكتور فواز شحادة

 الملخص

القراءة الجهرية  مهارة أثر استخدام األلعاب التعليمية في تنمية تقصي هدفت الدراسة الحالية
، ريبيستخدمت الدراسة المنهج شبه التجوقد ا. الثاني األساسي في لواء القويسمةلدى طلبة الصف 

 والمؤشرات السلوكية الدالة عليها،احتوت على مجموعة من المهارات  مالحظةٍ  بطاقة إعدادُ  تمو 
الدراسة  داأفر  تكون الد راسة. الطلبة بقراءته جهريًّا بعد التأكد من صدق وثباِت أداة قام قرائي   ونصٍ 
األولى  ؛إلى شعبتين عشوائيااتم توزيعهم و  ،قصديةبطريقة  الباا وطالبةا، تم اختيارهم( ط20من )

 ضابطةوالثانية  ،ت بطريقة األلعاب التعليميةوطالبة درس ا( طالبا 30بلغ عددها ) تجريبيةمجموعة 
أثر لأللعاب  أظهرت نتائج الدراسة وجود .درست بالطريقة اًلعتيادية ( طالباا وطالبة30بلغ عددها )

التعليمية في تنمية القراءة الجهرية وتنمية كل مهارة من مهارات القراءة الجهرية لصالح المجموعة 
واستثمار استراتيجية األلعاب التعليمية توظيف  توصيات أهمهاوقد أوصت الدراسة بعدة  .التجريبية

 .في تدريس طالب الصفوف الثالثة األولى

  األساسي. ، مهارة القراءة الجهرية، الصف الثانيالمفتاحية: األلعاب التعليميةالكلمات 
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Abstract  

The present study aimed at investigate the effect of the use of educational games in 

developing the skill of reading aloud among the basic second grade students in 

Qweismeh District. To acheive the goal of the study, the researcher used the quasi-

experimental method, a note card containing a set of skills and behavioral indicators 

referring to it, and a reading text that students read aloud after confirming the validity 

and reliability of the study tool. 

The study sample consisted of (60) students, who were deliberately selected, and 

were randomly distributed into two divisions; the first one was an experimental group 

(30) male and female students who studied in educational games, and the second one 

was control group (30) male and female student who studied in the ordinary way.  

The results of the study showed that there is an effect for the educational games in 

developing reading aloud and developing each skill of the reading skills in favor of the 

experimental group.The study recommended several recommendations, the most 

important of which is the employment and investment of educational games strategy in 

teaching students of the first three grades. 

Keywords: Educational Games, Reading Aloud Skill, Second Grad. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمةال

استراتيجيات وطرق  شملة يفي المنظومة التعليم كبيراا تطوراا والعشرونلحادي يشهد القرن ا

التعليم من خالل امتالك المؤسسات  جودة وأصبح مقياس الحكم على ،التعليم ووسائل وأساليب

، ومةالمنظهذه  منالجزء الرئيس  هو والمعلم التعليمية أفضل الطرق واألساليب في تعليم الطالب،

عداد وتنمية المعلم بتزويده اًلهتمام عند إ الجهات المعنية _حكومي ة وخاص ة_ لذلك يجب على

من  تطور هذا القرنعلى ما يتطلبة  حتى يستطيع تعليم وتدريس الطالب  بناءا  ؛بأحدث هذه الطرق

ر منذ الصغ على تنميتها عند الطلبةالمعلم ن يحرص من المهارات التي يجب أ واللغة، مهارات

  والعشرين.   الحاديمهارات القرن  وامتالك ،حتى يستطيع الطالب مواكبة التطورات

ومن جيال خبرات أجدادها فبواسطة اللغة تتوارث األ ،حداث اإلنسانيةاأل محورَ  اللغةتعد  و 

، واًلختراعات وكذلك اآلداب الرفيعةحملت وما زالت تحمل اًلكتشافات  التي هي فاللغة ،سبقها

شأنها شأن العلوم ، تواصل البشر الرئيس في واللغة تؤدي الدور ،لحياة اليوميةا سير أمورت وبها

عالقة بالناحية كونها ذات  ،راسات بمختلف أبعادهاالد هتم بها العلماء وتناولتهافقد ا ،األخرى

   .(5005 ،مقداديو  )عاشور والمجتمعجتماعية والنفسية البيولوجية لإلنسان اًل

ولما كان من أبرز أهداف تعليم اللغة العربية في مرحلة التعليم األساسي، اكساب الطلبة 

المهارات اللغوية في اًلستماع والتحدث والقراءة والكتابة بما يساعدهم على التفاعل، واإلقبال على 

القدرة النشاط اللغوي الذي يعبر عن حاجاتهم واهتماماتهم ومشاكل مجتمعهم، فضالا عن اكتسابهم 

اللغوية، وتمكينهم من السيطرة عليها واستخدامها في المجاًلت الحيوية كأداة اتصال بينهم وبين 
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 الذي للنشاط اللغوي بأنواعه المتعددة، طلبةال أهمية اًلهتمام بممارسةظهرت ، و مجتمعهم

ا في المواقف الحيوية الطبيعية، التي تتطلب اًلستماع  يستخدمون فيها اللغة استخداماا موجهاا ناجحا

والتحدث والقراءة والكتابة في غير حصص الدراسة داخل المدرسة أو خارجها وتحت إشراف معلمي 

 .(5005، )العيسوي وموسى والشيزاوي اللغة العربية أنفسهم

وهذه  ،كي ينجح في حياته الخاصة والعامةت الضرورية الالزمة للفرد من أهم المهاراالقراءة و 

تصال والتواصل بين أبناء الجنس من الوسائل األساسية للتفاهم واًلوسيلة كونها  األهمية تنبع من

تاحة الفرص أمامه  ،يع آفاق الفرد العلمية والمعرفيةًل غنى عنه في توس سبيلوالقراءة  ،البشري وا 

 العقلي واًلنفعالي ن له العوامل األساسية للنمووذلك كله يؤم   ،الخبرات اإلنسانية لالستفادة من

بها تطور أي  يقاسيير التي من المعاا في الوقت الحاضر معيارا  وقد أصبحت ،واًلجتماعي

 القراءة تصنع اإلنسان الكاملأن  (فرانسيس بيكون) ، وقد أكد الفيلسوف اإلنجليزيمجتمع

 (.5007_،)عليوات

ولمكانتها في ، الدراسي ة المواد بجميع؛ لصلتها ينبغي للطالب أن ُيتقنها مهارةُتعد القراءة أهم و 

أن يتقدم في أي مادة من المواد إًل إذا  الطالبوًل يستطيع  ،التفو ق والتحصيل العلميو الفهم 

المطلوبة، والقراءة أكبر وصلة إلى الغاية مهارات القراءة، وهي أعظم وسيلة مُ  استطاع السيطرة على

 الكريم رسولال وُأِمَر به شرفاا أنها كانت أول ما نزل بها وكفى ،نعمة أنعم اهلل بها على الخلق

  ى:في قوله تعال _صلى اهلل عليه وسل م_
ۡ
 (١,سورة الـعلق) ١َخلََق  ٱَّلذ يَرب  َك  ٱۡسم  ب   ٱۡقَرأ

 (.5002_،)زايد
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 ،الصغار للطلبةقتها يطول بالنسبة و  ولكن   ،مراحل التعليمالقراءة الجهرية في جميع تستخدم 

الجهرية تشمل كل  والقراءة ،الصامتةوكلما نما الطالب نقص وقت القراءة الجهرية وزاد وقت القراءة 

دراك عقلي ءة الصامتة من تعرف بواسطة البصر ما تتطلبه القرا  لمعانيها،على الرموز الكتابية وا 

لك فهي وبذ جهري،وتزيد عليها التعبير بواسطة جهاز النطق عن هذه المعاني والنطق بها بصوت 

 (.5010، سالمةو  ابو مغليأصعب من القراءة الصامتة )

منذ أن بدأت  ،ة في المجال التربويقد انتشر منذ فترة طويلالتعليمية ن استعمال األلعاب إ

مثل  ؛المعلمون يتيحون الفرص لطلبتهم للقيام باللعب اإليهامي حيث كان ،المدرسة تزاول نشاطها

أو القيام بأدوار  ،أو تقمص شخصيات البائعين والمشترين ،تمثيل األدوار في مسرحية تاريخية

القرن العشرين شاع استعمال ت من ، ولكن في التسعيناطباء والممرضين والمرضى وغير ذلكاأل

وقد  ،وفي مجاًلت أكاديمية مختلفة ،ومؤسسات التعليم العاليالمدارس  في التعليميةاأللعاب 

ت نتائج هذه وأظهر  ،في تحقيق الطلبة للتعلميرة حول أهمية وأثر األلعاب التعليمية أجريت بحوث كث

المتعلم تعد وسائل تعليمية فعالة وقوية التأثير في تغيير سلوك التعليمية البحوث أن األلعاب 

في  ومن ثم تغيير   ،حياته العمليةواقع ومهارات دقيقة يواجهها في  بإكسابه معارف ،واتجاهاته

 .(5012، الحيلة) نحو الوسائل التي يتفاعل معها اتجاهاته

فمن خالله يتخلص هؤًلء األطفال من  لألطفال، اوتشخيصا  اكتشافا وا اعالجا  اللعب يعتبر

األكاديمية يكتشف األهل والمعلمون المشكالت  ومن خالله ،التوترات والضغوط النفسية والعصبية

ومن خالله يتم  ،واًلنسحاب، والعزلة ،مثل العدوان ؛ماعية التي يعاني منها الطفلجتوالمشكالت اًل

ومشكالت علم مثل صعوبات الت ؛ة الخاصةالتعرف واكتشاف المشاكل األخرى المتعلقة بالتربي



4    

 

 درات والجوانب اإلبداعية الخاصةكتشف المواهب والقتُ  ، ومن خاللهوالتوازن الحركي والبصر عالسمْ 

 . (5010)بني هاني، 

ووسيط تربوي فعال بتشكيل شخصية الفرد في سنوات  ،اللعب هو مدخل وظيفي لعالم الطفولةو 

ذا ل .فسي في مراحل نمو األطفال األولىوينية األساسية للبناء الن، وهي تلك الفترة التكطفولته

الشخصية يتحدد أساساا بوعي  وتحقيقه لدوره التربوي في بناء حياة األطفال،فأهمية اللعب في 

وبمدى إتاحتهم الفرصة أمام الطفل لتحقيق ذاته في أثناء اللعب، فالطفل  الكبار واآلباء والمعلمين،

فهو يتشكل ويتغير كشخصية سوية بقدر ما يتوفر له في الوسط  ،ًل ينمو من تلقاء نفسه

 (5001يش من عوامل التربية ومقوماتها )المغازي، يعاًلجتماعي الذي 

، (روسو)، و(كومينيوس)أمثال ين الكبار ب" أهمية تربوية على أيدي التربويأخذ "اللعولقد 

راا لكي ق الطفل حالذين أكدوا أهمية اللعب في التعليم، وعلى أن يطلَ  ،(فروبل)، و(بستالوزي)و

لعب نصيباا وافراا من وقد أخذ ال ،من خالل اللعبباته ويعبر عن ميوله ورغيمارس نشاطاته 

فقد  ،التعليمية تقوم على مبدأ التواصل اًلهتمام في رياض األطفال والمدارس األساسية. واأللعابُ 

الباحثين باستخدام األلعاب د أوصى العديد من إلى استخدامها في تدريس اللغات، وقسعى الباحثون 

 .(5005، )صويركي اعد على إكساب المتعلم اللغةالتعليمية بوصفها استراتيجية تس

أو ذهنية لعاب التعليمية نشاطات حركية أن األب نو التربويو علماء النفس عديد من ال وقد ذكر

للمشاركة  الطلبة ثارة دافعية تراتيجيات التي لها دور فعال في إيستخدمها المعلمون كواحدة من اًلس

 الصفية ليستالغرفة واأللعاب المستخدمة في ، الدرسلتحقيق أهداف شاطات المختلفة في الن

طلق لذلك أُ  المرجوة؛ظمة من أجل تحقيق األهداف بل تتبع نظاماا معيناا وخطوات منت ،عشوائية

هنا  اإلشارة المادة التعليمية المطروحة، وتجدر تبعاا لنوع ألعاب منوعة وهي ،تعليمية اعليها ألعابا 
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اللغة فهناك ألعاب لتعليم مهارات  ،وتوظيفها حسب المادة ينبغي تنوعهاالتعليمية إلى أن األلعاب 

وألن ، للمدرسةاألولى لألطفال في السنوات  لتعلم المالحظة والمقارنا ومهارات ،إلنجليزيةوا العربية

سواء  ،هداف أو حل للمشكالت، ويستعمل مصادر متنوعة لتحقيق األالمتعلم يقوم بنشاطات كثيرة

ن عد األلعاب التعليمية لذا يمك ،قام بنفسه بهذا الدور أو تفاعل مع شخص أخر أو مع فريق آخر

 معلومات التي يحتاج أن يعبر عنهادراك المعاني والسلسة يستطيع المتعلم من خاللها إ طريقة

  .(5018 ،وياالهد)المسعودي و 

تنمية مهارة القراءة الجهرية لدى  فيالتعليمية  أثر األلعاب علىجاءت الدراسة لتقف مما سبق 

لبة في للطهذه الفئة العمرية والخصائص النمائية  األساسي، ونظراا لخصوصية طلبة الصف الثاني

التي تقتضي تعليم الطلبة القراءة الجهرية بطريقة تلبي و  (هذه المرحلة )الصف الثاني األساسي

وقع على المرح والمتعة والتعاون  الحماس ويكون التعلم مبنيا رغباتهم وتثير فيهم الدافعية والشغف وا

أمالا في أن يكون لها أثر  إيجابي  في تنمية مهارة القراءة األلعاب التعليمية  استراتيجي ة اًلختيار على

 .الجهرية لدى الط لبة

   ةسار مشكلة الد

على تنميتها لدى طلبة المرحلة   نحرص تعد القراءة الجهرية من المهارات األساسية التي

ويظهر ذلك من خالل اًلختبارات  ،باهتمام كبير على المستوى الوطني تْ األساسية، وقد حظيَ 

زارة التربية والتعليم في عام و  عقدتها التيلغة العربية للصف الثالث األساسي مية في مبحث اليالتقي

التربية ها وزارة وكذلك الجهود التي بذلت ،ئيةمن المهارات القران الطلبة م مدى تمك  يلتقي( 5019)

المؤتمر الذي و وزيادة عدد الحصص المقررة،  ،عربيةر مناهج اللغة اليفي تغيوالتعليم في األردن 

عمر الرزاز تحت عنوان " نحن نحب القراءة " معالي الدكتور كان برعاية وزير التربية والتعليم 
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تنمية ) موضوع اربدأ اهتمام الباحثة في اختي ِذْكره خالل ما تقدم من (،5019)في عام  المنعقدِ 

القراءة  مهارة عن طرق واستراتيجيات ناجعة لتنمية ت في التقصيوبدأ (،القراءة الجهريةمهارة 

 .الجهرية لدى طلبة الصف الثاني األساسي

بضرورة  تأوص يالت (5009دراسة الصويركي )مثل وقد أشارات العديد من الدراسات 

أوصت التي ( 5017) وحسان ودراسة صالح ،اللغة العربية في تدريساللغوية  األلعاب استخدام

 التي أوصت( 5010) ، ودراسة البريساسيةاأللعاب التربوية في تعليم طالب المرحلة األ استخدامب

عاب في تشجيع معلمي اللغة العربية بشكل خاص والمباحث األخرى بشكل عام على استخدام األلب

 .تدريس فروع اللغة العربية

الدراسات والرسائل الجامعية التي توصي بضرورة استخدام األلعاب  على ط العاًل ومن خالل

أوصى بضرورة إعداد بعض الذي  (5009مثل دراسة الصويركي ) ؛في تدريس اللغة العربية

ودراسة  األربعة األولى،األلعاب اللغوية لموضوعات مختارة في اللغة العربية المقررة للصفوف 

ضرورة استخدام األلعاب التربوية في تعليم طالب التي أشارت إلى ( 5017) وحسان صالح

تشجيع معلمي اللغة العربية بشكل خاص ب التي أوصت( 5010) ، ودراسة البريساسيةالمرحلة األ

، وبحكم عملي العربيةعاب في تدريس فروع اللغة والمباحث األخرى بشكل عام على استخدام األل

هذه المرحلة العمرية للطلبة وشغفهم بالخصائص الن مائي ة ل ومعرفتيللمرحلة األساسي ة الد نيا،  معلمةا 

تول دت لدي  رغبة في  ورغبتي في استثمار نشاطهم وحركتهم فيما يتعل ق بالتعليم، بالحركة والنشاط

رة القراءة الجهرية لدى طلبة الصف الثاني معرفة أثر استخدام األلعاب التعليمية في تنمية مها

 األساسي في لواء القويسمة.
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  وأسئلتها ف الدراسةهد

 الثانيالقراءة الجهرية لطلبة الصف مهارة في تنمية األلعاب التعليمية  أثر تعر فالدراسة هدفت 

 الدراسةستحاول ولتحقيق هذا الهدف ان، محافظة العاصمة عم   القويسمة(في )لواء األساسي 

 :ينياآلت السؤاليناإلجابة عن 

ساسي األ الثانيطلبة الصف  لدى القراءة الجهريةمهارة نمية تما أثر األلعاب التعليمية في  -1

  اًلعتيادية؟مقارنة بالطريقة 

قراءة الجهرية )صحة وسالمة مهارة من مهارات الفي تنمية كل ما أثر األلعاب التعليمية  -5

لدى طلبة الصف الثاني األساسي مقارنة بالطريقة  (وتمثيل المعنى، الطالقة القرائيةو اللفظ، 

 ؟اًلعتيادية

 فرضيات الدراسة

يعزى إلى استخدام ( α = 0.05) دًللةال مستوى عند إحصائية دًللة ذو قفر  وجدي ًل -1

مقارنة  األساسي الثانيطلبة الصف  لدىالجهرية في تنمية مهارة القراءة  األلعاب التعليمية

 عتيادية.بالطريقة اًل

يعزى إلى استخدام ( α = 0.05) دًللةال مستوى عند إحصائية دًللة ذو قفر  وجدي ًل -5

)صحة وسالمة اللفظ،  القراءة الجهرية ة من مهاراتمهار كل  تنمية في األلعاب التعليمية

مقارنة بالطريقة  لدى طلبة الصف الثاني األساسي تمثيل المعنى(و الطالقة القرائية، و 

 عتيادية.اًل
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  أهمية الدراسة

من  تحديد عددٍ بيتمثل الجانب النظري و  طبيقي،تجانبها النظري وال فيأهمية الدراسة  تتمثل

 الثانيلدى طلبة الصف  القراءة الجهرية رةي مهاأن تنم   المتوقعالتي من  التعليميةاأللعاب 

، الجهريةالقراءة  مهارة لديهم تنميلتي قد ا التعليمية األلعاب هذه بعدد منهم تزويدو  ،األساسي

عداد مادة تعليمية إثرائية تقوم على األلعاب التعليمية  ة منها في تعليم القراءة يمكن اًلستفادوالتي وا 

 .الجهرية

عند  التعليميةتوجيه المعلمين إلى ضرورة استخدام األلعاب يتمثل في فلجانب التطبيقي أما ا

 ،الحروف :مثل بالقراءة الموضوعات المتعلقة ضرورة تحويلو  ،تدريب الطلبة على القراءة الجهرية

والالم  ،والش د ة ،، ومهارات القراءة المتعل قة بالت نوينوالنصوصِ  ،والجملِ  ،والكلماتِ  ،والمقاطعَ 

ومراعاة القراءة بسرعة مناسبة وبدق ة  ،والوقف واًلبتداء ،  وحروف المد ،والالم القمري ة ،الشمسي ة

تقان بط النْحوي واللغوي ،وا  ثناء إعداد أوتوجيه انتباه المعلمين  تعليمية، إلى ألعابٍ  مع ُمراعاة الض 

األلعاب التعليمية من الطرق التي يجب  جعلخططهم السنوية والفصلية واليومية إلى ضرورة 

عداد ،في تعليم القراءةاستخدامها  يمكن والتي تقوم على األلعاب التعليمية مادة تعليمية إثرائية  وا 

 يمكن اًلستفادة منها ةمي  يتقي مادةا  َقد مْت هذه الد راسةوقد  ،الجهريةًلستفادة منها في تعليم القراءة ا

   .لطلبة الصف الثاني األساسي القراءة الجهرية مهارةإتقان  لقياس مستوى

  حدود الدراسة

 :على الحدود اآلتيةالدراسة الحالية قتصر تطبيق ا

 .األساسي الثاني: طلبة الصف الحد  البشري

  األردني ة عم ان. : مدرسة الحداثة التربوية في لواء القويسمة في محافظة العاصمةالمكاني الحد  
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 م.5050-م5019من العام الدراسي الثاني هذه الدراسة في الفصل  تطبيق تم: يالزمان الحد  

النَّملة النشيطة، األساسي ) الثانيمن مادة اللغة العربية للصف  انتدراسي   : وحدتانالموضوعي الحد  

  .أديسون(توماس 

 دات الدراسةمحد  

وأداتها من حيث صدقها وثباتها  ،خذت منه العينةلى المجتمع الذي أُ نتائج الدراسة عددت حُ 

جراءات تنفيذها وتطبيقا  .األساسي الثانيتها على طلبة الصف وا 

  صطلحات الدراسةم

جرائياا تم الرئيسة التيمن المصطلحات  الدراسة الحالية مجموعةا  تتضمن  : تعريفها مفاهيمياا وا 

الميذ في نوع من النشاط الهادف الذي يقوم به التلميذ أو مجموعة من الت التعليمية:األلعاب 

وقد تتضمن نوعاا من التنافس بين تلميذين  ،إنجاز مهمة محددة _بقصد بعها_ضوء قواعد معينة يتْ 

 .(5017 ،)قرنيأو فريق من التالميذ لبلوغ الهدف 

: لعبة الخاصة باللغة العربية مثل مةالمنظ   بأنها مجموعة من األلعاب التعليمية :إجرائيااف وتعر  

جمل  مروحة ترتيب الكلمات في صيد األسماك،مل، مل، إعادة ترتيب الجُ والجُ  الصور، المكعب)

بل المعلمة نتاجها من قِ والتي يتم إ. (، سِبَنرالكلمة وضدها القفل والمفتاح، قطار الكلمات، ،مفيدة

تحت إشراف  على شكل مجموعاتو بشكل فردي أ، الصف الثاني األساسي طلبةقبل وتنفيذها من 

 .  تهم القرائيةوتنمية مهارا ،للتعلمالمعلمة إلثارة دافعيتهم 

العملية التي يتم فيها ترجمة الرموز الكتابية وغيرها إلى ألفاظ منطوقة : القراءة الجهرية

عناصر  ةتحتوي على ثالث اهي إذا ف .بحسب ما تحمل من معنى ،الدًللةوأصوات مسموعة متباينة 
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ا يدل عليه ر عم  التلفظ بالصوت المعب   ، نشاط الذهن في إدراك معنى الرمز،العين للرمز هي: رؤية

 .(5002)زايد،  ذلك الرمز

 ،دراك المعنىالفهم الصحيح وا  مع  ،تقانبسرعة ودقة وا  ءة بصوت مسموع، و القرا: ف إجرائيااعر  تُ 

القراءة الجهرية في هذه الدراسة  تركزت. وقد الطالب بها رية التي يمر  بما يتناسب مع المرحلة العمْ و 

تتضمن ستة و  .تمثيل المعنىو ، والطالقة القرائية، هي: صحة وسالمة اللفظ ثالث مهارات حول

الكلمات دون إبدال أو  يقرأ، منها: ينطق الحروف بطريقة سليمة وواضحة عشر مؤشراا سلوكياا

وقف عند اكتمال المعنى، إضافة، يقرأ الكلمات المشددة، يقرأ بسرعة مناسبة، يحسن ال وحذف أ

  .اعتماداا على النص  القرائي ل بطاقة المالحظةمن خالفي هذه الدراسة قياسها  تموغيرها. و 

عمِر  التي تكون منو  ،ة العمرية األساسيةن بالمدارس في المرحلو ملتحقال : الطلبةالثانيالصف 

 .(5018، وزارة التربية والتعليم( سنواتسبع 
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 الفصل الثاني
  ذات الصلة األدب النظري والدراسات السابقة

  .دراسات السابقة ذات العالقةلبموضوع الدراسة وا لنظري المتعلقا الحالي األدب الفصلن تضم  

 األدب النظري  أوًل:

األهداف العوامل المؤثرة في تعليم القراءة، القراءة الجهري ة،  :تناول الموضوعات اآلتية تم

ة لتدريس القراءة في المرحلة األساسي ة،   ةنشأ للمبتدئين،طرق تعليم القراءة أنواع القراءة، الخاص 

 نظريات األلعاب، أهداف ألعاب القراءة، ،مفهوم األلعاب التعليمية الت عليمي ة،وتطو ر األلعاب 

 .التعليميةخطوات تنفيذ األلعاب 

 لقراءة الجهريةا

واإلدراك والربط والموازنة والتذكر  القراءة أسلوب من أساليب النشاط الفكري، يتضمن الفهم

واًلبتكار، والقراءة بتعبير آخر: هي القدرة على حل الرموز المكتوبة وفهمها  واًلستنباطوالتنظيم 

 موسىو  مواجهة المشكالت التي يتعرض لها )العيسوي والتفاعل معها، واستثمار ما تمت قراءته في

 (. 5005، الشيزاويو 

 ،ضيقةكان مفهوم القراءة محصوراا في دائرة حيث وم القراءة عبر التاريخ وقد تطور مفه

وكان القارئ الجيد هو السليم  ،وتعريفها والنطق بهااإلدراك البصري للرموز المكتوبة  حدودها

ترمي إلى  عقليةا  فكريةا وصارت عملية القراءة  ،تغير هذا المفهوم نتيجة البحوث التربويةثم  ، األداء

آخر هو تفاعل القارئ  م تطور المفهوم بأن أضيف إليه عنصرث .الرموز المقروءة أي ترجمةُ  ،الفهم

أخيراا  .أو يحزن سر  أو يُ  ،أو يعجب أو يشتاق ،روء تفاعالا يجعله يرضى أو يسخطالمقمع الشيء 



12    

 

 ة المشكالت واًلنتفاع بهاانتقل مفهوم القراءة إلى استخدام ما يفهمه القارئ في مواجه

 .(5005_،)مصطفى

آلية ذهنية معقدة تشترك فيها العين عملية : بأن هالجهرية( القراءة ا5011) عطية وقد عر ف

بها يتم تحويل الرموز المكتوبة إلى ألفاظ منطوقة مفهومة المعاني مقو مة  ،والذهن وأعضاء النطق

ا،  من القارئ، والنطق العنصر المميز فيها، فهي تشدد على نطق الكلمات والجمل نطقاا صحيحا

خراج األصوات من مخارجها، واًل وع معبر عن المعاني لتحقيق بصوت مسم سترسال في القراءةوا 

( بأن القراءة 5008) عبابدة وعر فهاالحركات والسكنات، وضبط اإلعراب، وتشدد على  ،الفهم

أحياناا تكون و ، واللسان ، ويوجد بها صوت وهمس وتحريك للشفةالجهرية عكس القراءة الصامتة

بأنها عملية عقلية تتكون  (Bozan) بوزانف يعر الى ت (5005)مصطفى شار وأ، بصوت مسموع

: تعرف األحرف التعرفو  .تمثيل البيانات البصريةيقصد به: و  التمثيلوهي:  مراحلال عدد منمن 

ربط المعلومات المقروءة  :اًلستيعاب . ثمالمفردات المقروءة بالمعنى الكليربط  :الفهمثم  .والكلمات

 ثم ذكر .اًلستدعاء الذاكرة بفاعلية وكفايةلومات في تخزين المع :اًلستبعادثم  .بالمخزون المعرفي

 بأنها (5013)أبو زايد  هاعرفو ، الفعال مع الذات بالتفكير السليمالمعلومات واستثمارها في التواصل 

فهو ينظر بعينه فيشاهد الحروف والكلمات  ،استعمال عينه ولسانه وأذنهب التي يقوم فيها الفرد

جادة الطالب لنطق ضرورة مرعاة إويجب على المعلم  ،ثم يلفظها بواسطة تحريك لسانه ،والجمل

 لقاء واألداء.ف، وأن يتمثل المعنى وأن يجيد اإلالكلمات والحرو 

 القراءةالعوامل المؤثرة في تعليم 

 تتأثر عملية القراءة بمجموعة من العوامل منها:
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وتعد القدرة العقلية أهم عامل يرتبط بالتقدم في  ،ترتبط القدرة العقلية بتحصيل القراءة ،الذ كاء 

على استخراج المعنى من المادة المقروءة  حيث أن القراءة نشاط عقلي يساعد المتعلمَ  ،القراءة

ر في من الخبراء أن التأخويؤكد كثير  ،فالقراءة عملية ًل تنفصل عن التفكير ،المعنىهذا يل وتمث

الخبرة السابقة من العوامل التي تؤثر  ، وتعدنخفضالمأكثر انتشاراا بين الطالب ذوي الذكاء القراءة 

أن التفسير ًل بد أن و خاصة ، أ في ضوء خبرته السابقةحيث يفسر القارئ ما يقر  ،تعلم القراءةفي 

من العوامل التي تؤثر في تعل م  ز السمعي والبصرييالقدرة على التميو يتصل بالخبرة السابقة، 

 نْ فإ ؛رؤية الكلمات على غير صورتها الحقيقيةو  سماع فقد تؤدي عيوب السمع والبصر إلى القراءة،

فأنه سيجد عائقاا يحول بينه وبين ربط األصوات التي يسمعها بالكلمات  عن الس ماع الطفلُ  عجزَ 

  .(5001، سليمانو  الكرديو  التي يراها )الوهاب

تبين للعلماء أن إبدال اليد  فقدالقراءة، في تعلم من العوامل التي تؤثر  أيضا جاه الكتابةاتو  

اليمنى باليسرى أو العكس يمكن أن يؤدي إلى عكس الحروف والكلمات عند النظر، ومحاولة 

في  تؤثر التيمن العوامل  الدافعية كما أن قراءتها، فضالا عن إرباك الطفل إدراكياا وانفعالياا وحركياا.

ألن الطفل قد يجد صعوبة في النطق والقراءة. وهنا يتعين تشجيعه، وجعل النشاط  ؛تعلم القراءة

)الطاقم الطبي،  القرائي محبباا إلى نفسه عن طريق اًلستعانة بالصور الملونة واألغاني والموسيقى.

5013).  

 ريس القراءة في المرحلة األساسيةاألهداف الخاصة لتد

 أن يقرأَ تتمثل في  ،ريس القراءة في المرحلة األساسيةلتد الخاصةاألهداف هناك مجموعة من 

 ي الجمل والكلمات المقدمة إليه،معان يفهمَ و  ،المقدمة إليه قراءة جهرية صحيحة الجمل والكلمات

الحروف الهجائية  أن ينطقعلى  ا، وأن يكون قادرا لحروف الهجائية حين يسمع أصواتهاا يجردَ و 
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 (350-300أن يقرأ نحو )و  .يتعرف أسماء الحروف الهجائيةو  ،وفق مخارجها الصوتية الصحيحة

الحركات أن يتعرف و  ،ديدة من الحروف التي سبق تجريدهايركب مقاطع وكلمات ج، و كلمة أساسية

تحدث، ذا م إصغاء إلى المعلاإل) العادات السليمة مثل وأن يكتسب ،والسكون والشدة والتنوين

 افة والنظام والمحافظة على كتبهالنظو  الحديث،أقرانه في  خجل، ومشاركةعن األسئلة دون  اإلجابة

 .(5002_،)زايد

والقراءة الجهرية تمكن المعلم من الكشف عن أخطاء الطالب في النطق، وتعد وسيلة في 

وتساعد الطالب في الربط بين األلفاظ المسموعة في  ،اختبار الطالقة والدقة في النطق واإللقاء

مما يزيد من  ،الحياة اليومية والرموز المكتوبة، والقراءة الجهرية تستخدم حاستي السمع والبصر

 .(5002)مدكور،  .شعراا أو نثراا أو قصةخاصة إذا كانت المادة المقروءة  ،إمتاع الطالب بها

 القراءة أنواع 

الصامتة القراءة  ، وتستخدمتنقسم القراءة إلى قراءة جهرية وقراءة صامتة :من حيث الشكل العام

 تأييدِ و بينما تستخدم القراءة الجهرية في قراءة قطعة لآلخرين،  ،قراءة الصحف والمجالت والكتب في

لقاء تعليماتٍ و  رأي، فادةِ إرشاداتٍ أو  ا  سم إلى تنق :الغير بالمعلومات. ومن حيث الغرض العام ، وا 

ستطالع عن موضوعات معينة مثل بعض الحيوانات أو ، مثل اًلستمتاعقراءة للدرس، أو قراءة لال

تنقسم القراءة تبعاا  :عن النجوم أو القراءة في بعض أوقات الراحة، ومن حيث أغراض القارئ

زيادة الفهم أو  ،راض، البحث عن معلومات، أو اتباع اإلرشاداتومن هذه األغ ،ألغراض القارئ

 (5005، )محمودأحداث. جابة عن سؤال أو تتبع اإل ل مشكلة ما، أولح

ا في القارئ: دقة مهمتين ًلبد من تحقيقهبصفتين م تتصفأنها  خصائص القراءة الجهريةومن 

 :يأتي فيماخصائص نوجزها  وللقراءة الجيدة عدة ،وفهم المعنى المقروء القراءة الجهرية،
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عض حروفها أو فيقرؤها قراءة صحيحة من غير إخفاء لبليها التعرف على العبارة بالنظر إ

خراج الحروف من مخارجهاحذف أخرى أو تقديم بعض وتقطيع العبارات  ،ها على بعض، وا 

سليماا  التقطيعيكون  والوقوف حسب ما يعين على إظهار المعنى وفقاا لعالمات الترقيم، ويجب أن

يجب عليه و أو حروف الجر،  هي أو اًلستفهامبعد أدوات النفي أو الن فُ فال يوقَ  ،من األخطاء

ا اًل ن في غير أماكن ن سك  ، فإا لقواعد النحو والصرفلتزام بضبط الحركات والسكنات وفقا أيضا

ا ،بيق النحويين يكون هناك خلل واضطراب في التطالتسك مراعاة السرعة  ويجب عليه أيضا

 ةالفأفأة والتأتأ ؛الخالية من عيوب النطق المناسبةواًلهتمام بدرجة الصوت  ،المناسبة في القراءة

   .(5005، لظة الصوت( )العيسوية )غِ والبح   من األنف( خراج الصوت)إةوالخنَّ 

من ؛ فالنفسية والتربوية واًلجتماعية الجهرية مجموعة من المزايا تتمثل في الجوانب للقراءةو 

استحسان معلمه ومديحه أمام زمالئه مما الجانب النفسي: ينال الطالب من خالل القراءة الجهرية 

الطالب للمواقف  دُّ عِ تُ  :جتماعيمن الجانب اًلو  ،تحقيق ذاته على ويساعده ،يشعره بالنجاح

ومن الجانب ، صفة الخجل وتبعث الثقة في نفوسهموتزيل عنهم  ،اًلجتماعية ومواجهة الجماهير

نها إ ثم ،واإللقاء وتمثيل المعنى لدى الطالبجادة النطق إتساعد القراءة الجهرية على  :التربوي

وسيلة المعلم في تشخيص نواحي الضعف في النطق لدى الطلبة ومحاولة عالجها بالتعاون مع 

ا ،األخصائيين  القارئ والسامع معاا فيشعر كالهما باًلستمتاع والسرور سرُّ تَ  وهي أيضا

 .(5001_،)مبيضين

 مهارات القراءة

مهارات  كتسابَ ألساسي إلى الصف الثالث األساسي امن الصف األول ا يستطيع الطالبُ 

 مصطفى بين وقد ،إذا كان مهي أا من الناحية العقلية والجسمية ،سهولة ودون إرهاقبالقراءة 

  التعليم:كتسابها في هذه المرحلة من ا الطالبُ  بعض المهارات التي يستطيع (5000(
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الصوتي بين  زُ يالتميو  ،بجميع الحروف وأشكالها  لمامُ اإل يتوجب عليهالصف األول في نهاية 

من  ويقرأُ  الحركات والمدود، ويتعرفُ  ،شكال الحروفالبصري بين أ زُ يوالتمي ،نطق الحروف

ن الكلمات التي في كلمة م (300) ِقراءةَ  مع نهاية السنة األولىوأن يستطيَع  ،الكلمات والجمل

ح للكلمات ييجب أن يكون قادراا على النطق الصحف أما في نهاية السنة الثانية محيطه وبيئته.

وأن  ،التذكير والتأنيثو  ،والمفرد والمثنى والجمع ،القمرية والالم الشمسية والالم ،نةة والمنو  المشد د

، بدال الحروف والكلماتحيث يلتزم بعدم إضافة أو حذف أو إيستطيع التحكم في قراءته الجهرية ب

ن يستطيع مع ، وأالبسيطة ذات األسلوب السهل المبسط ا على قراءة بعض القصصن يكون قادرا وأ

ع من الطالب أن يكون توقَّ أما في السنة الثالثة قيُ  .( كلمة أو أكثر500نهاية السنة الثانية قراءة )

تقان، قادراا على قراءة  ويقرأ العناوين الرئيسة ، فعة واحدةأن يقرأ الكلمات دَ و الكتاب المقرر بدقة وا 

المضارع ل؛ عايميز بين صيغ األف، و توحة والمربوطةأن يستطيع نطق التاء المفو صحف، في ال

 واألمر.والماضي 

 طرق تعليم القراءة للمبتدئين 

)الطريقة التركيبية،  إلى في تعليم القراءة للمبتدئين خدمتْ ستُ جميُع الطرائِق التي ا نفُ صَ تُ 

 .الطريقة التوليفية(و التحليلية، الطريقة و 

 ةيالتركيبالطريقة  .1

كالبدء بتعلم الحروف الهجائية بأسمائها أو بأصواتها، ثم ينتقل بعد ذلك  ،تبدأ بتعلم الجزئيات 

الطريقة الهجائية  ن؛ة لها طريقتاي، والطريقة التركيبإلى تعلم المقاطع والجمل التي تتألف منها

، تاء ...(، والطريقة ءبا تعليم الحروف الهجائية بأسمائها بالترتيب )ألف،تقوم على التي ( )األبجدية
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فراد ) أ، ب، ة التي تقوم على تعليم الحروف بأصواتها بحيث ينطق حروف الكلمة على انالصوتي

 .(5002لة الحروف دفعة واحدة )مدكور،و موصثم ينطق الكلمة ت ...(  

ها فَ بها األجداد وألِ  مَ ها أنها طريقة قديمة تعلَّ امزاي منف ،لهذه الطريقة مزايا وعيوبو     

المركب، تنتقل بالمتعلم من البسيط إلى  وهيبسيطة وًل تتطلب جهداا من المعلم، وهي  ،المعلمون

وهي مهارات أساسية  ،ها وتركيبهالتهجي الكلمات الجديدة وتحليإلى من التعرف بالحروف  به تنتقل

تتعارض مع مبادىء اإلدراك فتكمُن في كونها طريقةا  ،الطريقةأما عيوب هذه في تعلم اللغة. 

وهي كذلك ، أساسيات القراءة من المتعلم حتى يتعرف طويالا  اطريقة بطيئة تستغرق وقتا وهي  ،الكلي

فاأللف  ؛إلى غيره ضمُّ يُ  مايكتسب معنى إًل عند ، وًلفالحرف بذاته ًل معنى له .تخلو من المعنى

 .(حدهما ألى اآلخر فيكونان كلمة )أبأ ضمُّ عندما يُ إًل معنى إلي منهما ًل و حرف والباء حرف 

 .(5002، )طعيمة والشعيبي

  ()الكلية الطريقة التحليلية .0

تبدأ بالكلمات ثم اًلنتقال منها إلى الحروف على عكس الطريقة التركيبية بنوعيها األبجدية 

طريقة الكلمة  :مد على ثالثة أنماطوتعت ،(هذه الطريقة على أساس )أنظر وقل والصوتية، وتعتمد

عدة  م بوضوح ثم يقلد المعلمَ إلى الكلمة التي ينطق بها المعل الطالب ينظر حيثُ  )أسلوب الكلمة(

فيها طريقة  المعل مُ  يعتمدف ،ا لطريقة الكلمةتعتبر تطورا و  طريقة الجملة )أسلوب الجملة(مرات، 

يقرأ المعلم الجملة ويرددها ، ثم  قصيرة مما يستطيع الطالب فهمه حيُث يقوم بعرِض جملٍ الجملة 

 ن تقترن الجملة بصورةأ لُ ، ويفضَّ لى كلمات وحروف ومقاطعويحلل الطلبة الجملة إ ،الطالب خلفه

ُحها يبدأ المعلم بقصة  ؛هذه الطريقة تشبه طريقة الجملةو ، طريقة القصة )أسلوب القصة( ُتوض 

 .(5010، بع نفس طريقة الجملة )أبو مغلي وسالمةويت   ،يقسمها إلى جمل
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 :  فتتلخص في اآلتيفأما مزايا هذه الطريقة  ،لهذه الطريقة مزايا وعيوبو 

في الطالب من تكوين الجمل والقراءة  نُ تمك  و لغوية أثناء تعلمه القراءة،  ثروةا  كسب الطالبَ تُ 

ز كلمات جديدة غير ما يعلى تميًل تساعد الطفل فهي  ،الطريقة هأما عيوب هذو  ،وقت قصير

تتشابه الكثير من الكلمات برسمها، ولكنها مختلفة في المعنى وهذا يؤدي إلى خطأ و عرض عليه، يُ 

 مم ايؤخر بعض المعلمين تحليل الكلمات إلى حروف و في نطق بعض الكلمات فيختلف المعنى، 

 .(5013)عاشور ومقدادي،  القراءة.يؤثر على أركان 

 (الطريقة التوليفية )المزدوجة -3

يضمن  على وجهٍ  لفةيب المختهي الطريقة التي تقوم على دمج إيجابيات الطرق واألسال

في كل طريقة من الطرق السابقة، ويتعلم  الموجودة ستفادة من محاسنها، وتتالفى الثغراتاًل

 تقانُ م في هذه المرحلة إويت :مرحلة التهيئة ؛الطالب القراءة وفق هذه الطريقة على أربع مراحل

ها من خالل عرضها شياء وتسميتِ ه على معرفة األ، وتدريبُ الكلمات بحسن استماعها الطالب نطقَ 

التالميذ ألخذ رموز الحروف  دُّ هي مرحلة تعِ  هذه المرحلةُ و  :ملف بالكلمات والجُ مرحلة التعر  و . عليه

على  كلمات سهلةفي هذه المرحلة عرض  بين األصوات واأللفاظ المكتوبة، ويتم والربطِ  ،المكتوبة

مرحلة التحليل الكلمات التي سبق له أن تعلمها. و  من ملالجُ  وتكوينُ  ،الطالب وتدريبه على نطقها

 :والتجريدُ  ،إلى أصوات والكلمةِ  ،ل الجملة إلى كلماتيحلتب يقوم الطالب في هذه المرحلةو  :والتجريد

وترتبط هذه المرحلة  :ومرحلة التركيب ،قتطاع الحرف المكرر أو الصوت المكرر في عدة كلماتا

 (.5005)العيسوي، يستخدم الطالب ما عرفه في تكوين جملة مفيدة فبالتحليل 
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 طرق تعليم القراءة الجهرية

الطالب، أصوات الحروف مع مجموعة من  قراءةَ  سنوات (2-1) يتم تعليم الطالب من عمر

 (7-2في المرحلة العمرية )و  .ما يكتبه الطالب على لوحة قراءةَ أو مع جميع طالب الصف، و 

ضافة كلما ،المتابعة مع المعلم أثناء قراءة النصيكون قادراا على  سنوات ت باًلشتراك مع طالب وا 

( 8-7) وفي المرحلة العمرية .وقراءة جمل إنشائية ،قراءة قصاصات جملو  ،الصف جميعهم

ا كتبه بعد أن تم قراءة الطالب لمو  ،حاجياأليتعلم الطالب قراءة فقرات قصيرة مثل سنوات 

عطاء فرصة للتصحيح ة، وا  تمكين الطالب من القراءتصحيحه ذاتياا. وكل هذه الطرق تؤدي إلى 

  .(5011)السويدان وباشراحيل،. وبناء الثقة بالنفس ،الجماعي

كليف الطلبة بقراءة الدرس في المنزل مع تحديد عنوان الدرس بت ويمكن  تدريس القراءة الجهرية

ورقم الصفحة، وعلى المدرس أن يحض ر الدرس ويقوم بكتابة اليوم والتاريخ وعنوان الدرس على 

السبورة، ثم  يقوم المعلم بالتمهيد للدرس ويعرُض وسائل تعليميةا مناسبة للموضوع، ويطرح أسئلة 

من الدرس، ثم تكليُف الطلبة بفتح الكتب، يقوم المعلم بقراءة الفقرة  ًلستدراج الطالب نحو الهدف

األولى قراءة نموذجية مراعياا حسن األداء، وسالمة النطق، والوصل والوقوف، ثم يطلب من أحد 

الطالب المجتهدين القراءة، ثم يطلب من طالب آخرين القراءة، ويجب على المعلم طرح أسئلة بين 

ب انتباه الطالب، بعد ذلك ينتقل إلى الفقرة الثانية ويفعل ما فعل في الفقرة الحين واآلخر؛ لجذ

األولى، وبعد ذلك ينتقل إلى شرح المفردات اللغوية الصعبة، ويتم ذلك بشرحها ووضعها في جمٍل 

مفيدة، ثم  ينتقل الطالب إلى قراءة الدرس قراءة جهرية، وبعد ذلك ينتقل المدرس إلى مرحلة 

 (.  5013طريق طرح األسئلة )أبو زيد،  المناقشة عن
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  مهارات اللغة

 .(القراءة، الكتابة، )الستماع، المحادثة :أربعةمهارات اللغة 

في  بل في حياة الناس. فاإلنسان ،في حياة الطفل يجري هذه المهارات هي ترتيب طبيعي لماو 

إلى محاولة التعبير ثم يتدرج في ذلك  ،وما يحس به يبدأ بفهم ما يدور حوله تطلعه إلى ما حوله

ز المكتوبة أمامه حتى و يرى من الرمما عما يسمع أو يحس، ثم ينتقل إلى محاولة تفسير ما يسمع و 

قرأه في رموز مكتوبة أو عنه  ينقل إلى الورقة ما سمعه أو عبر ينجح في قراءتها، ثم يحاول أن

    .(5001، )الوهاب والكردي وسليمان

 :يلي شرح عن كل مهارة من مهارات اللغة العربية ماوفي

 الستماع

بمعنى ما يسمع،  واإلحاطةِ  ،اإلصغاء على اًلنتباه، وحسنِ  الطلبة يقصد باًلستماع تمرينُ 

 ،: اًلستماعغة وهيون األربعة لل  أول الفن وهو عن مواهبهم المختلفة في كل ما يتصل به. والكشفُ 

ألن  ؛-أيا كانت هذه اللغة -وهذه األولوية فرضتها طبيعة اللغةوالحديث، والقراءة، والكتابة، 

 يتعلم الفنون األخرى، ما لم يسبقهاًل يمكن في أغلب األحيان أن  –صغيراا أو كبيراا  -اإلنسان

ته، دمتمتعاا بحاسة سمع جيدة منذ وًل إذا كانيستطيع النطق إًل  اًلستماع، بمعنى أن الطفل ًل

 .(5002، )عطا .ُيمكن أن ُيعب ر به وسمع كالماا

 المحادثة

صورة  ر أكثَر من استخدامهم للكتابة، وهيصورة للغة التعبيرية، يستخدمها الكبار والصغا 

يتصف و  ،في العالم تقريباا موجودةٍ  لغةٍ  (3000)لالتصال يطورها الناس في العالم، من بين 

 .فقد مارسوا ألربع أو خمس سنوات الكالم واًلستماع .بالطالقة في استخدام اللغة الشفوية األطفال
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نقل المعلومات والعالقات اًلجتماعية بين األفراد، و  ستخدم المحادثة لقراءة الكتب والمجالتوتُ 

وهي ضرورية لخلق  ،ذه المناقشات التنشئَة اًلجتماعيةويكون الهدف من ه ،الطلبةوالمناقشات بين 

 .(5013، )عاشور ومقدادي جو من التغيير في غرفة الصف

 القراءة

، حياته التعليمية األولى الطالب فيالمهارة الثالثة في ترتيب المهارات التي يكتسبها  :القراءة

مما يؤدي إلى  ،وبين الرموز ذات الدًلًلت بين القارئ ِفكريٍّ وعقليٍّ وبصريٍّ  عملية تفاعل وهي

تفاعالت مع حيث تتحول تلك ال ،فهمه وتذوقه ما يقرأ، ومن ثم توظيف تلك المواقف في الحياة

  .(5002، نماط سلوكية، توجه بشكل مباشر خبرات الفرد )عبد الحميدالمادة المقروءة إلى أ

 الكتابة

 .(5019، )محمد عبر الزمان والمكان المختلف فهي لغة مكتوبة لنقل األفكار ،رسوم رمزية

نها المهارة اللغوية التي تتضمن القدرة على التعبير في مواقف الحياة، والقدرة وتعر ف أيضا بأ

توافر فيها الصحة ، وتفيها الوحدة واًلتساق ،على التعبير عن الذات بجمل متماسكة مترابطة

 .(5005، اللغوية والصحة الهجائية وجمال الرسم )العيسوي

من خالل ما تقدم يتبين لنا أن مهارات اللغة العربية هي اًلستماع، والمحاثة، والقراءة، 

والكتابة، وهذه المهارات هي ترتيب طبيعي لما يحدث في حياة اإلنسان؛ استماع ومحاثة وقراءة ثم 

ا؛ كتابة، ويجب على المعلم عدم إهمال أي مهارة من هذه المهارات، وأن يعمل على تنميتها جميعا 

 لما لها من أهمية في تعلم اللغة. 
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الطالب القدرة على  إكسابُ  األساسي من تدريس اللغة العربية الهدفَ أن  ونستنتج مم ا تقد م

اًلتصال اللغوي سواء كان شفوياا أو كتابياا، واًلتصال اللغوي ًل يتعدى أن يكون بين متكلم 

فنوناا أربعة: اًلستماع، والكالم، والقراءة،  كما ذكرنا ن للغةلذلك فإو ، قارئبين كاتب و  ومستمع أو

وهي متصلة ببعضها البعض تمام  ،وهذه الفنون األربعة هي أركان اًلتصال اللغوي ،والكتابة

وكل منها يؤثر ويتأثر بالفنون األخرى، فالمستمع الجيد بالضروة متحدث جيد، وكاتب  ،اًلتصال

الحاصل  ن فنونها بدًلا من التفتت والتجزؤلى أساس التكامل بيجيد، وهذه النظرة إلى اللغة تقوم ع

 .(5002، )مدكور نتيجة تدريسها كفروع في مواقف مصطنعة.

هناك عوامل متعددة تساعد الفرد على القيام بالنشاط القرائي بطريقة صحيحة وتضمن الوصول 

 (:5002)هذه العوامل كما بينها عطا  القراءة، وأبرزبالقارئ إلى الهدف من 

الِجلسة الصحيحة: وفيها يكون القارئ على وضع مريح من الناحية الصحي ة، بحيث تستقـر  -1

بعاد الكتاب عن عينه مسافة تقدر بثالثين سنتيمتراا.  أعضاؤه على ما يجلس عليه، وا 

 معقولة. اإلضاءة كافية، والتهوية تكونحيث ينبغي أن  والتهوية:اإلضاءة  -5

انتباه القارئ التي تشتت  ا من الضوضاء، واألصوات العاليةاليا يكون المكان خ الهدوء: أن -3

 القراءة.، وتزيد من الجهد المبذول في وتبعده عن التركيز

 .وربط المادة المقروءة بعضها ببعض، التركيزالمتابعة المستمرة: وفيه يتطلب من القارئ  -1

يكون القارئ متعباا أو  العينين، وأن ًل الحواس وخاصةء سليم الصحة العامة: أن يكون القارى -5

 مجهداا.
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 فثقافته وقراءته وتمثيلهجية، لجوانب الصحيحة في القراءة النموذالمعلم الكفء: ومنه تنبثق ا  -2

فهامهم ما وراء المعنى كل هذا يؤدي إلى  للمعنى، وقدرته على توصيل المقروء للطالب، وا 

 تنامي القراءة لدى المتعلم. 

ب: عن طريقه يتم استقطاب القارئ، واعتباره صديقاا مالزماا يرى نفسه ويحقق به الكتاب الجذا -7

حيث  وحجمه، ومنمطالبه، وتشمل الجاذبية من حيث الشكل: ورقه، ولونه، وطباعته، 

 ، تسلسله، مناسبته، وضوحه، والمعايير القيمية التي يتضمنها. فكرة قضاياهالمضمون: 

( أن البطاقات من األدوات والوسائل التي تعين على 5005( العيسوي وموسى والشيزاوي يبين

 تعلم القراءة. وهي فعالة تساعد على تعليم القراءة، ومن األمثلة عليها: 

من كل طالب  ونطلبَ  ،هذه البطاقات يمكن أن نخلطَ حيُث  :بطاقات أسماء الطالب -1

 استخراج اسمه. 

بمحتويات حجرة الدراسة؛ )الباب، السبورة،  حيث ُتكتب بطاقات   :بطاقات أسماء األشياء -5

 الشباك(. 

توزع على الطالب، ثم ُيطلب من و  ،صبعك(إارفع  )اجلس، قف، :بطاقات تنفيذ األوامر -3

 الطالب أن يقرأ الكلمة وهو صامت. 

 الطالب ترتيبويطلب من  كلمة ،مل: تكتب في كل بطاقة بطاقات ترتيب الكلمات في جُ  -1

 . مفيدة لتكوين جملة البطاقات

صف مجموعة هذه البطاقات على أسئلة، أم ا الن   صفُ مل نِ تبطاقات األسئلة واألجوبة: يش -5

طالب اآلخر فيحتوي على إجابات األسئلة، توزع بطاقات األسئلة على مجموعة من 
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، وُتوز ع بطاقات األجوبة على المجموعة األخرى، ُيطلب من كل تلميذ في المجموعة الصف

 مباشرة من بطاقته.  هالس ؤال َجْهراا، وعلى التلميذ الذي لديه الجواب أن يقرأ األولى أن يقرأ

تشتمل كل بطاقة على جزء من قصة، ُتعطى مجموعة البطاقات  :المجزأة بطاقات القصة -2

ة في تسلسلها  للطالب مرتبة بترتيب معين، وعليه أن يعيد ترتيبها حتى تجيء أحداث القص 

 الص حيح.

النهاية، يقوم الطالب  قصيرة تنقصهامل كل بطاقة على قصة تلقصص: تشابطاقات تكملة  -7

 بقراءة البطاقة ليكتبوا النهاية.

القراءة  :ومن أنواعها ،من مهارات اللغة العربية المهارة الثالثةهي القراءة مما سبق نستنتج أن 

القراءة  على الدراسةوتم تسليط الضوء في هذه  ،وقراءة اًلستمتاع ،جهريةالقراءة الو  صامتة،ال

، بحيث يكون على معرفة ودراية عداد والتدريب الجيد للمعلممهارة  تتطلب اإل هيو  ،الجهرية

من  يتمكنَ  ؛ حتىءة، والعوامل التي تؤثر في تعليمهاالقرا هذا النوع من لتدريساف الخاصة هدباأل

عاف ا الطلبةعند المشاكل التي يعاني منه ويقفَ  ،تنمية مهارات الطلبة المجيدين وأسبابها  الض 

ا، وأن يكون أولياء األمور أوطرق عالجها ضمن طرق وأساليب تربوية بالتعاون مع المدرسة و  يضا

 وعدد الكلمات التي ،على معرفة بالمهارات الواجب تنميتها عند طلبة الصفوف الثالثة األولى

راءة للمبتدئين منها )الطريقة لتعليم الق اقراءتها حسب الصف، وأن هناك طرق وجب على الطالبتي

لبطاقات التعليمية من الوسائل التي تساعد أن او  ،، والطريقة التوليفية(التحليليةالكلية، والطريقة 

ا نالحظ أن القراءة لها أهميتها الكبيرة المعلم على تنمية القراءة الجهرية عند الطلبة، ومن هن

على شخصية  الكبير وألثرهاألنها مفتاح الوصول إلى باقي العلوم،  ؛للصفوف الثالثة األولى

 ونفسية الطالب.
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 وتطور األلعاب التعليمية ةنشأ

عب كان في العصور القديمة، وكان لأللعاب دور  بارز  في تلك العصور، إن أول ظهور لل  

مم ا له أثر   ،وغيرها ،والمصارعة ،والسباحة ،والمالكمة ،والرمي ،والصيد ،والقفز ،تمثلت بالركض

في الحفاظ على الحياة والهروب من األعداء والحصول على الغذاء، إن األلعاب كاللعب التمثيلي 

والرقص واأللعاب الرياضية ترجع إلى الحضارات األولى، فقد كانت بعض األلعاب جزءاا من 

ين النهرين )العراق( اًلحتفاًلت الدينية للحضارات، كما كان رجال الدين في مصَر وبالد ما ب

 يشجعون األفراد على استخدام األلعاب والرقص وغيرها من األلعاب، كنوع من الطقوس الدينية

 (.5010)الخفاف، 

 ،سنة عندما استعمل الهنود لعبة الشطرنج 1500يعود استعمال األلعاب التعليمية إلى ما قبل 

هذه  رتطو تثم  ،أوًلا بألعاب الحرب هتمامتطوير األلعاب التعليمية إلى اًل ويرجع الفضل في

األلعاب في القرن التاسع عشر على يد "البروسيين" الذين استعملوا لعبة الشطرنج واستبدلوا مواد 

صبحت الخرائط وأرض المعركة تشكل لوحة اللعبة بدًلا أو  ،عبة بالجنود والضباط والدباباتهذه الل

لثانية أصبحت األلعاب تستخدم في توضيح كثير وبعد الحرب العالمية ا. من لوحة لعبة الشطرنج

يهم رغبة في نقل الواقع إلى مواقع دكالعاملين الذين ل ؛مجاًلت ةالتي تحدث في عد من العمليات

التعليمية في  استخدام األلعاببيون و واتسع مجال األلعاب فقام الترب ،التدريب إلنجاز العمل بسرعة

   .(5010، مساقات العلوم السياسية لطلبة الدراسات العليا وفي مجال التدريب المهني )الحيلة

فقد ظهر ذلك جلياا في أحوال النبي  قر  لهذه الفطرة البشرية،وتشير كتب التراث أن اإلسالم مُ 

م ُيجري مسابقة الجري وكان الرسول صلى اهلل عليه وسل صلى اهلل عليه وسلم مع األطفال الصغار،

بين أطفال بني عمه العباس، وكان عليه السالم يستقبل الفائز بصدره فيقبله ويلتزمه، وكان الرسول 
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صلى اهلل عليه وسلم  يحرك أذهان الكبار والصغار وُيسليهم بذكر األلغاز المفيدة  واألسئلة، ومن 

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ذلك ما جاء في البخاري أن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال، 

"أخبروني عن شجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وًل َتُحت  ورقها" قال ابن 

 (.5005، عمر: فوقع في نفسي النخلة، فكرهت أن أتكلم وَثمَّ أبو بكر وعمر )زهران وراشد

لمين، فكانت مصدراا للصحة والنشاط، فقد لعبِت األلعاب الرياضية دوراا هاماا في حياة المس وقد

والمصارعة، وقد شجع  ،والرماية ،ركوب الخيل :مثل ،كان معظم الرجال يهتمون باأللعاب الرياضية

واأللعاب، ونهى عن األنشطة التي تخالف مبادئ  ،والفروسية ،اإلسالم ألوان النشاط البن اء كالصيد

( في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، نذكر منها قوله )لعبوقد وردت كلمة  الدين اإلسالمي.

نَّا َلهُ  ۡ  َعبۡ  َوَيل ۡ  َتعۡ  ا َيرۡ  َمَعَنا َغد هُ ۡ  ِسلۡ  َأر تعالى:  ِفُظوَن  ۥَواِ  ، [٢١]سورة يوسف,  ٢١َلحََٰ

أكد الرسول الكريم محمد _صلى اهلل عليه وسلم_ على أهمية اللعب في الطفولة بقوله: " ًلعب  وقد

 (.5010، ابنك سبعاا، وهذبه سبعاا، وصاحبه سبعاا " )الخفاف

 بـمفهوم اللع

مصدر للفعل )َلِعَب( َلِعباا، لكن )اللعبة( اسم يدل على نوِع اللعب ومضمونه وأجزائه،  :عبُ الل  

ويمثل اللعُب الوجه النظري المجرد للموضوع، من حيث أن اللعبة الوجه التطبيقي للموضوع 

جراءات محددة وخطوات منتظمة وأدوار مقسمة لمن  ،بصيغته التنفيذية وفقاا لميكانيكية معينة وا 

س اللعبة ذاتها على هيئة فردية أو جماعية، وبكلمات أخرى فإن اللعبة هي "الخبرات العملية يمار 

التي يتفاعل معها الالعب لتعلُّم محتوى اللعب بهدف النمو وتحقيق أهداف اللعب المتمثلة في 

سماتها المختلفة. ويرى )ويزنجا( أن اللعبة نشاط أو عمل إرادي يؤد ى في حدود زمان ومكان 

عينين حسب قواعد وقوانين مقبولة وموافٍق عليها بحرية من قبل من يمارسها، وتكون ملزمة م
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ونهائية بحد ذاتها، ويرافق الممارسَة شيء  من التوتر والترقب والبهجة واليقين، وأنها تختلف عن 

 (.5010واقع الحياة الحقيقية )الحيلة، 

ة، وًل ُيفرض عليه من الخارج، إنما ينبع واللعب نشاط إرادي يؤديه الفرد بنفسه بحماس ورغب

من ذاته ويتحمس له ويقوم به لمجرد الشعور بالرضا واًلرتياح، ويعد اللعب مظهراا من مظاهر 

السلوك اإلنساني لمختلف مراحل النمو خاصة مرحلة الطفولة. فاللعب ميل فطري، يولد الطفل 

تنتقل إليه بالوراثة التي تدفعه ألن يسلك سلوكاا  الطبيعي مزوداا به بين مجموعة الميول والدوافع التي

 (.5005، )زهران وراشد يتناسب مع تحقيقه ألغراضه الخاصة.

 مفهوم األلعاب التعليمية

األلعاب التعليمية شكل من أشكال األلعاب الموجهة والمقصودة تبعاا لخطط وبرامج وأدوات 

ثم توجيه األطفال نحو ممارستها لتحقيق ومستلزمات خاصة، يقوم المرب ون بإعدادها وتجربتها 

مت األلعاب التعليمية لتجعل من التعل م والممارسة متعةا، وقد أشار بارتل م  أهداف محددة، وصُ 

(Bartel)  القدرة على تحفيز التالميذ الذين انغلقت عقولهم من التعلم  التعليمية لهاإلى أن األلعاب

واأللعاب التعليمية هي كل نشاط يهدف إلى تحقيق هدف خاص  .جر اء المهمات األكاديمية التقليدية

يكون الغرض منه تنمية مهاراِت واستعداداِت الطفل وتوسيع أفقه بشكل عام، ومساعدته على 

 (.5010استيعاب وتحقيق أهداف البرنامج التربوي، وتكوين اتجاهات إيجابية )الخفاف، 

 أنواع األلعاب التعليمية 

  التعليمية:( أنه يوجد ثالثة أنواع من األلعاب 5010 (تشير الخفاف

األلعاب التقليدية: هي األلعاب التي ًل ترتبط بمهارة أكاديمية محددة، ولذلك فأن استخدامها  -1

 يشجع التالميذ على تعلم مهارات الحساب والكتابة.
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ألعاب المغامرات: هي التي يقوم التالميذ فيها بدور مخبر يبحث عن مكان شخص ما،  -5

وتقدم هذه األلعاب إشارات جغرافية يجب على التلميذ تفسيرها باًلستعانة بمصدر خارجي 

 كالتقويم. 

األلعاب التعليمية أو برامج التدريب: التي تقدم أشكاًلا تحتوي على الصور الجذابة والتي  -3

تشبه األلعاب الترفيهية، وتركز هذه األلعاب على مهارة معينة كالحساب والكتابة، وهنا يجب 

على المعلم اختيار األلعاب بعناية بما يضمن استكمال المهارات األكاديمية فتكون اللعبة 

 ا متم ماا وممتعاا للتعليم. جزءا 

 األلعابنظريات 

هناك كثير من النظريات في علم النفس تفسر اللعب واألنشطة المرتبطة به لدى األطفال، 

 النظريات:  ومن هذه

، ويرى أن اللعب يساعد على (Kartكارت )سب هذه النظرية إلى نظرية النمو الجسمي: تن -1

العصبي، فالطفل عندما يولد ًل يكون مخه في حالة نمو األعضاء وًل سيما المخ والجهاز 

ألن معظم أليافه العصبية ًل تكون مكسوة بالغشاء الذهني  ؛متكاملة أو استعداد تام للعمل

حيث أن اللعب يتطلب حركات  الذي يفصل ألياف المخ العصبية عن بعضها البعض،

ويؤكد  ،الذهنية على تنفيذها كثير من المراكز العصببية من هذه األغشيةتسيطر 

عب دور مهم في إشباع ميول الطفل من تنوع أشكاله، والتي يتسبب عدم لل  أن   Kart)كارت)

 .(5005، إشباعها إلى حالة من التوتر واإلحباط )زهران وراشد

نظرية فرويد: يرى )فرويد( اللعب أسلوب  للتنفيس. ويرى أن الطفل يواجه خالل اللعب  -5

فه على مثل هذه المواقف. فيلجأ في عالم الخيال إلى استبدال مواقف صعبة تؤدي إلى تعر  
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من اللعب وسيلة لمواجهة المواقف الصعبة،  ليتعلم أسلوب مواجهة الحياة ويتخذالكبار بنفسه 

ويمك ن اللعُب الطفل من التعرف بشكل أفضل على العناصر العاطفية اإليجابية في الحياة 

 (.5001، )موثقي

اًلجتماعية: إحدى نظريات التعلم ونمو الطفل، وقوامها أن الطفل الصغير النظرية البنائية  -3

يكون نشطاا في بناء أنماط التفكير نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع الخبرة، والجدير بالذكر أن 

من وجود األفراد الذين يؤثرون فيه بصورة مباشرة؛ كالمعلم لعاَلم اًلجتماعيَّ للمتعل م يتضا

ألقران من جميع األفراد الذين يتشارك معهم من خالل األنشطة المختلفة، أي واألصدقاء وا

يتم أخذ البيئة المجتمعية للطالب في اًلعتبار، مع التركيز على التعلم التعاوني 

 (.5009_،)العامري

 ((spencerنظرية فائق الطاقة في تفسير اللعب: تنسب نظرية فائق الطاقة إلى سبنسر  -1

الذي يرى أن اللعب يستثار لدى الطفل من خالل احتياجاته إلى التخلص من الطاقة 

ا أن لعب الصغار هو تمثل لحياة الكبار والدافع وراءه  الزائدة والفائضة لديه، ويرى أيضا

يكمن في صرف الطاقة الزائدة للحفاظ على البقاء، وهناك من يفسر اللعب بوصفه حالة 

 يكون الذي عبةالمدا موقف أو األطفال مزاح عن )سالي( ويقولتقترن بالضحك والسرور، 

 "ضروريان والسرور اًلستمتاع فيه ويكون التوتر يطرح موقف إنه" فيه عنصراا اللعب

 .(5010_،)الحيلة

 أهداف األلعاب التعليمية

معرفية حيث يعمل اللعب على تنمية العمليات  ا( أن لأللعاب التعليمية أهدافا 5017(يرى قرني 

دراك العالقات، وفرض  العقلية المختلفة لدى المتعلم، وتنمية القدرة على اًلستكشاف واًلبتكار وا 
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اجتماعية تتمثل في التعاون والمشاركة  اكما يحقق اللعب أهدافا  ،حلول للمشكالت والتوصل للنتائج

اللعبة واحترام اآلخرين، وتقبل الهزيمة بروح رياضية، ويعمل والتواصل مع اآلخرين، وتعلم قوانين 

اللعب على تحقيق أهداف جسمية حيث تسهم األلعاب  في تدريب عضالت المتعلم وتنمية مهاراته 

حداث نوع من التوازن في تشكيل أعضاء جسمه، يحقق و  ،واًلهتمام بالصحة وتآزر حركاته، وا 

ي اًلعتماد على النفس والدافعية نحو النجاح والتعبير عن وجدانية تتمثل ف اأهدافا  كذلك اللعب

شباع حاجاته النفسية، ورفع روحه المعنوية، والتخلص من الكبت،  الذات، وتنمية الثقة بالنفس، وا 

 والبعد عن العنف، وتخفيف التوتر النفسي. 

 فوائد األلعاب الت عليمي ة

األهداف  على تحقيق( أن لأللعاب التعليمية فوائد متعددة تعمل 5010(ف الخفابين تو 

ومهارات الحساب ومعادًلت الكيمياء والفيزياء،  ،كالتمييز والممارسة في النحو والتهجئة ؛المعرفية

المفردات  إلى بناءوالمفاهيم األساسية في العلوم وأسماء األماكن. وكذلك تؤدي األلعاب التعليمية 

ثارة اًلهتمام بمواد تعليمية ضَ  اللغوية،وزيادة الثروة  اإلقبال على تعلمها ودراستها  فَ عُ وا 

ولها دور في تنمية العضالت  كالرياضيات والنحو، وتؤدي إلى اكتساب أنماط السلوك الجيدة.

تحليل والتركيز ودقة واكتساب األسلوب العلمي في التفكير؛ كاًلنتباه والتفكير وال الدقيقة والكبيرة،

 المالحظة والنطق الصحيح. 

نفعاًلت ير واإلدراك والتخيل والكالم واًلاللعب نشاط حر يسهم في نمو الذاكرة والتفكو 

وغيرها من المهارات التي ًل يستغني عنها الطفل في اكتساب ألوان المعرفة  ،واًلتجاهات والقيم

بإنشاء بيوت لألطفال يتعلمون  (فروبل)ثم قام  ،طبيعةبأن يترك الطفل لل (روسو)فقد نادى  ،وتمثلها

على ذلك قامت كثير من المدارس بتطبيق  وبناءا  ،فيها القراءة والكتابة والحساب عن طريق اللعب
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ألنه يؤدي إلى اكتساب مهارة جمع المواد، ومهارة الرسم ونمو مهارة تكوين  ؛اللعب في التعليم

 (.5015للغوية عند الطفل )الهويدي،الجمل المفيدة، وزيادة الحصيلة ا

 القراءةأهداف ألعاب 

 (5005، بينها )الصويركي كثيرة كماأللعاب القراءة أهداف 

تدريب الطفل على النطق السليم ألصوات اللغة عن طريق تدريب أعضاء الجهاز الصوتي  -1

 لديه. 

 تيسير عملية القراءة والكتابة على الطفل. -5

 اًلنطالق والتحرر، والمبادأة الذاتية.توفير جو صحي يساعد على  -3

ثارة انتباه واهتمام الطفل طوال الوقت. -1  جذب وا 

 تنمية قدرة الطفل على تحليل وتشخيص الحروف والمقاطع. -5

 تنمية روح العمل الجماعي الفعال والنشط لدى األطفال.  -2

 خطوات تنفيذ األلعاب التعليمية

مرحلة  :هما ،ا عند تنفيذ األلعاب التعليميةميجب مراعاته مرحلتين( إلى 5015) يشير قزامل

   ا:ممنهتوضيح لكل  أتيوفيما ي ،ومرحلة التقويم ،عداد والتنفيذاإل

 ،ع قائمة باأللعاب واألدوات المستخدمة في األلعاب التعليميةوضْ : مرحلة اإلعداد والتنفيذ -1

وشرح  ،ووضع القوانين ،وقت التنفيذو  ،وتحديد األدوار ،وتجريب اللعبة قبل استخدامها

ثارة اهتمامهم ،وتشويقهم للعبة ،وتهيئة أذهان الطلبة للعبة ،المعايير  ومراعاة الفروقِ  ،وا 

 ،حباط المتعلمينإحتى ًل تكون اللعبة سبباا في  ؛على التركيز الفردية بين الطلبة والقدرةِ 

  .واًلنتباه إلى مدى استجابة كل فريق للمنافسة
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ويجب تقدير جهود الجميع ألن  ،ين مقترحات لتقويم اللعبة بعد تنفيذهاتدو : مرحلة التقويم -5

تنوع األلعاب في كل حصة بما ينبغي وتجنباا إلحباط الطلبة  .التقدير يؤدي إلى النجاح

 الطلبة المهارات والخبرات المختلفة. إلكسابيتناسب مع األهداف المراد تحقيقها 

التعليمية عملية هادفة منظمة لها أهداف وقوانين من خالل ما سبق نالحظ أن األلعاب 

 استخدمفقد أقدم العصور،  استخدمت منذفقد دة ت بالطرق الجديوهي ليس ،ولها أهمية كبيرة ،وطرق

ومن األمثلة على ذلك مسابقات  اللعب في مداعبة األطفال الصغار الرسول صلى اهلل علية وسلم

ا يحرك أذهان الكبار و  الجري، الكثير من  المفيدة وهناكالصغار وُيسليهم بذكر األلغاز وكان أيضا

 . الشواهد في السنة النبوية على ذلك

إلثارة الدافعية  ؛فوف الثالثة األولىصفي الالناجعة في التعليم وًل سيما  اللعب من الطرقف

بها حيث  المرحلة العمرية التي يمرون تتناسب معواأللعاب التعليمية  .واًلبتعاد عن الضجر والملل

ة دفوائد متعدولأللعاب التعليمة  اللعب فهم يأكلون ويتعلمون وهم يلعبون،أوقاتهم مليئة ب ن أغلبإ

 جم ةفوائد بشكل خاص أللعاب القراءة و والوجدانية والجسمية، الناحية المعرفية واًلجتماعية من 

وتثير  انتباه الطفل جذب وتل عملية القراءة للطفل الطلبة على النطق السليم، وتسه نها تدربحيث إ

 لى تحليل وتشخيص الحروف والمقاطع.قدرة الطفل ع وتنمي

 ،والتنفيذعداد اإلمنها:يتبع عدة خطوات  م األلعاب التعليمة أنايتوجب على المعلم عند استخدو 

   .األلعاب المناسبة بما يتناسب مع النتاجات المراد تحقيقها تحديدو  اللعبة، وتقييم
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 ذات الصلة الدراسات السابقة: ثانًيا

تم تناولها من  التيو ،الدراسةذات الصلة بموضوع  تم الوقوف على عدد من الدراسات السابقة

 .األحدثاألقدم إلى 

وية في على األلعاب اللغ قائمٍ  استخدام برنامجٍ  أثر فَ ( تعر  5001دراسة صويركي )هدفت 

 .ب الصف الرابع األساسي في األردنلدى طالهارات التعبير الشفوي تنمية األنماط اللغوية وم

 ،غويةلُ  عشرة لعبة إحدىواشتملت أدوات الدراسة على  ،شبه التجريبي المنهجَ  الدراسةُ  استخدمتِ 

من  وتكون ،لقياس مهارات التعبير الشفوي ار األلعاب اللغويةبومن ثم اخت م،وعلى التدريبات والتقوي

( 81) تكونت عينة الدراسة منو  ،مؤشرات الصدق والثبات لهذه األدوات خرجتْ عشرين فقرة، واستُ 

( 15) وعددها ضابطة، ومجموعة ( طالباا15لى مجموعة تجريبية وعددها )إوقد تم تقسيمها  ،طالباا

 _التجريبية والضابطة_حصائياا بين المجموعتين فرق دال إ نتائج الدراسة وجودَ  وأظهرت .طالباا

فرق دال  ووجودَ  .اللغوية بطريقة األلعاب اللغوية لصالح المجموعة التجريبية التي درست األنماط

الشفوي لصالح  التعبيرِ  في اكتساب مهاراتِ  _التجريبية والضابطة_حصائياا بين المجوعتين إ

 .المجموعة التجريبية التي درست األنماط اللغوية بطريقة األلعاب اللغوية

من األلعاب التعليمية وألعاب الكمبيوتر  ( دراسة عن فعالية استخدام كلٍ 5008أجرت رضوان )

تم استخدام و ، في تنمية مهارة اًلستعداد للقراءة لطفل الروضة، استخدمت الباحثة المنهج التجريبي

 ،وبرنامج األلعاب الكمبيوترية ،اًلستعداد للقراءة لطالب الروضة ومقياس لقياس قدرات ،اًلختبار

من عينة من تكونت الدراسة المستوى اًلجتماعي واًلقتصادي.  واستمارة ،وبرنامج األلعاب التعليمية

من أطفال روضة  طفالا بطريقة عشوائية( 90المكونة من )و  سنوات (2-5أطفال الروضة من )

وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة  ،أشتوم الجميل بمحافظة بور سعيد

  .لقراءة تعزى لأللعاب التعليميةالضابطة في مهارات اًلستعداد ل
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مية بعض تنالكشف عن أثر األلعاب التعليمية في  إلى (5009عكر ) وأبدراسة هدفت  

 (.خان يونس)مدارس األساسي في الصف السادس  لدى طالبمهارات القراءة اإلبداعية 

قائمة مهارات القراءة اإلبداعية المناسبة لتالميذ إعداد تم  المنهج الت جريبي،الدراسة  تخدماستو 

وعة من الدراسة قبلياا وبعدياا على مجم أدواتتم تطبيق و  اإلبداعية،القراءة  اختبارالصف الثالث و 

إلى  ، حيث تم تقسيم الطالبطالباا (70البالغ عددهم ) طالب الصف السادس األساسي

وأظهرت نتائج  .( طالباا35بلغ عددها ) وضابطة ،( طالباا35بلغ عددها ) تجريبية ؛مجموعتين

بداعية بين في اختبار مهارات القراءة اإل الطلبةدرجات  حصائياا بينإ دال قفر الدراسة وجود 

  .عدي لصالح المجموعة التجريبيةالمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البَ 

مقترٍح في تنمية مهارات القراءة لدى ( التعرَف على أثر برنامٍج 5009هدفت دراسة الشخريتي )

اسَتخدمِت الباحثة المنهج  تالميذ الصف الثالث األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولية بشمال غزة،

التجريبي. تم استخدام اًلختبار القبلي والبعدي، اختيرت المدرسة بطريقة قصدية، بلغ عدد أفراد 

( 11إلى مجموعتين أحداهما تجريبية يبلغ عددها ) ( طالباا وطالبة، تم تقسيم العينة83العينة )

( أظهرت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياا بين متوسط 15واألخرى ضابطة يبلغ عددها )

ب لصالح المجموعة التجريبية.  درجات الط ال 

الكشف عن أثر توظيف األلعاب التعليمية في التمييز بين  إلى (5010دراسة سلوت ) تهدف

ستخدمت الباحثة ا ،الثاني األساسي الصف   الحروف المتشابهة شكالا والمختلفة نطقاا لدى تالميذ

 وطالبة،طالباا  (80تكونت عينة الدراسة من ) ،تم استخدام اًلختبار التشخيصيو  ،المنهج التجريبي

وأظهرت نتائج الدراسة  ضابطة،طالبة عينة طالباا و  (10و) ،جريبيةطالبة عينة تطالباا و  (10)

وجود فرق دال إحصائياا بين المجموعتين _التجريبية والضابطة_ لصالح المجموعة التجريبية التي 
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وعتين _التجريبية م. ووجود فرق دال إحصائياا بين المجالحروف بطريقة األلعاب التعليميةدرست 

لصالح المجموعة  يز بين الحروف المتشابهة شكالا والمختلفة نطقاايالتموالضابطة_ في اكتساب 

  .التعليميةبطريقة األلعاب  الحروفالتجريبية التي درست 

والقراءة الجهرية في تحسين  تعرف أثر استخدام األلعاب (Miller, 2010) رلدراسة ميلهدفت 

عينة من طالب رياض األطفال في وًلية  المالحظة لدىوقد استخدم  ،مهارات اًلستماع

نتائج الدراسة إلى شارت أو طالباا وطالبة  (138) عينة الدراسة منوتكونت  ،األمريكية (نيوجيرسي)

جهرية في تحسين الالقراءة و التدريس القائمة على األلعاب  ًلستراتيجيةحصائياا إوجود أثر دال 

 الروضة.مهارة اًلستماع لدى طالب مرحلة 

معرفة أثر استخدام األلعاب اللغوية في تنميـة األنمـاط اللغويـة ل( 5010)دراسةا أجرى البري 

بناء اختبار تحصيلي صمم تم  خدم فيها المنهج شبه الت جريبي.حيث است لطلبـة المرحلــة األساسـية.

مكونة من أربع شـعب، طالبـاا وطالبــةا ( 80) ة الدراسـة مــنعينـ وتكونــتألغراض هذه الدراسة. 

 ـعبُ واثنتـين ضـابطتين للـذكور واإلناث أيضاا، واختيـرت هـذه الش   ،اثنتـين تجـريبيتين للـذكور واإلنـاث

المجموعتـــان التجريبيتـــان باســـتخدام األلعـــاب  ســـِت ًلختيـــار المدرســـتين. ُدر   بصـورة قصـدية تبعـــاا

وكشفت النتائج  ،سـت المجموعتــان الضــابطتان باسـتخدام الطريقــة اًلعتياديــةاللغويـة، فــي حــين ُدر  

ة عـن وجـود فـروق ذات دًللـة فـــي المتوســـطات الحســـابية بـــين طلبـــة المجموعـــة التجريبيـــة يالدراس

لتـدريس، لصـالح طريقة اعزى ألثر ، تُ لصالح المجموعة التجريبية وطلبـــة المجموعة الضابطة

، وعدم وجود فروق ذات دًللة إحصائية تعزى ألثر متغير الجنس، أو التفاعل بين ةاأللعـاب اللغويـ

 متغير طريقة التدريس والجنس.
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وقياس  ( أثر تصميم استراتيجية توليفية قائمة على أنماط اللعب5011) خضيركشفت دراسة 

استخدمت المنهج شبه  الرياضية لدى أطفال الرياض،ماع والمهارات ستأثرها في تحسين مهارات اًل

( طفالا وطفلة 31لدراسة من )اكونت عينة التجريبي، تم استخدام اختبار مهارات اًلستماع، ت

شفت النتائج إلى وك ،طفالا وطفلة يمثلون المجموعة الضابطة( 33)و التجريبيةيمثلون المجموعة 

ة يالتجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريببين المجموعة حصائياا وجود فروق دالة إ

لصالح المجموعة التجريبية في  القائمة على أنماط اللعب فيةيعزى إلى أثر اًلستراتيجية التولي

  .مهارات اًلستماع والمهارات الرياضية

ة في أثر التدريس باستخدام األلعاب التعليمية اإللكتروني (5015استقصت دراسة أبو عنزة )

ة الصف الثاني ( لدى طلبوالكتابة ،والقراءة ،التحدثو للغة العربية األساسية )اًلستماع، تنمية مهارة ا

تم استخدام مقياس تشخيص المهارات األساسية للغة العربية لقياس مهارات  .األساسي في األردن

طالباا وطالبة من  (20)تكونت عينة الدراسة من ، اللغة العربية )استماع، تحدث، قراءة، كتابة(

وعتي الدراسة التجريبية مجم شكلوا ، بحيثعشوائي   بشكلٍ  تم توزيعهم ،طلبة الصف الثاني األساسي

أما المجموعة  ،ة باستخدام األلعاب التعليمية اإللكترونيةست المجموعة التجريبير  دُ  .والضابطة

أدوات الدراسة، أظهرت النتائج فروقاا تطبيق التجربة و  ولدى ،ست بالطريقة اًلعتياديةر  الضابطة فدُ 

هارات على م المجموعة التجريبيةلدى الطلبة في ة حصائياا في متوسط الدرجات البعدي  دالة إ

عدية لدى إحصائياا في متوسطات الدرجات البَ لم تظهر فروق دالة  بينما ،اًلستماع والتحدث والقراءة

 ة.الكتابريبية على مهارة ة التجالطلبة في المجموع

ارات اللغة العربية ـــــعاب التربوية في تنمية مهاألل ( أثـــر5017) حسانصالح و ت دراسة شفك

المنهج التجريبي لتحقيق الدراسة األساسي في محافظة غزة، واستخدمت  الثانيالصف  دى طالب ــل
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تم تطبيقه على عينة الدراسة البالغ عددها  الذي اًلختبار التشخيصي الدراسةت أعد   هدف الدراسة.

وجود فروق ذات دًللة إحصائية  األساسي، وكشفت الدراسة الثاني من طالب الصف( طالبة 22)

 الطلبة في تحصيل ومتوسط درجات ،بين متوسط درجات تحصيل الطالب في المجموعة التجريبية

استخدمت األلعاب التربوية في  المجموعة التجريبية التي لصالح طالب ،المجموعة الضابطة

ومهارة التركيب.  ،مهارة التحليلو مهارة التمييز البصري، و مهارة التمييز السمعي،  ؛المهارات األربع

التي تجعل الطالب و  ،ة في التعليمرة استخدام أساليب واستراتيجيات جديدأوصت الدراسة بضرو و 

 .اًلا في العملية التعليميةمشاركاا فع  

لعب األدوار متعددة كشفت عن تأثير لعبة  حالةدراسة  (Rogers, 2017) روجرز أجرت

لتعلم اللغة لتحسين قواعد اللغة اإلنجليزية واًلستماع  إستراتيجيةٍ  الالعبين عبر اإلنترنت مع أنشطةٍ 

يم اللغة اإلنجليزية ساعة من تعل (55)تلقوا  طالباا، (15) من تكونت العينة ،والقراءة والمفردات

المدرسة، أربع ساعات في األسبوع لمدة شهر بعد و  ،لمدة ثمانية أسابيع في المدرسة ،أسبوعياا

لتقييم أداء المشاركين في القواعد  والبعدي في اًلختبار القبلي للغة كامبريدج اختبارنتائج  استخدموا

 –عن وجود فروق بين المجموعتين  الد راسة نتائجكشفت اللغوية واًلستماع والقراءة والمفردات. 

ة يالتجريبمجموعة الكان معظم المشاركين في و ، المجموعة الضابطة لصالح-التجريبية والضابطة 

وفضل معظم المشاركين عدم لعب ألعاب الفيديو بعد المدرسة  ،اللعبيكرهون ميزات وأنشطة 

 .بسبب أولويات أخرى

باأللعاب الصغيرة  تعليمي   مقترح برنامجٍ عن أثر ( الكشف 5018هدفت دراسة رشيد )

وتنمية عدد من المهارات  ،والكتابةللقراءة  المعرفي التحصيل في اكتسابوالقصص التعليمية 

 بين مجموعتي البحث ، فضالا عن المقارنةية األساسية لتالميذ الصف الثالث األساسيالحرك
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د من عد وتنمية ،ةللقراءة والكتاب المعرفي عدي في التحصيلفي اًلختبار البَ  _الضابطة والتجريبية_

وقد استخدم أداة اًلختبار،  .التجريبي في الد راسة المنهجُ  خدماستُ  ،المهارات الحركية األساسية

 ( طالباا58تم تقسيمها إلى مجموعة تجريبية بلغ عددها ) طالباا( 80)من  الد راسة عينةتكونت 

غياب ال :سباب منهاألمن الطالب  اعددا ت الدراسة داستبعوقد ( طالباا، 52وضابطة بلغ عددها )

أن البرنامج نتائج الدراسة  وأظهرت، األكاديميوالضعف  ،ضوالمر  ،عن أكثر من ثالث حصص

  .بع في تعليم القراءة والرياضياتمت  ال البرنامج ق علىتفو   المقترحَ  التعليمي  

الروضة خدمت فيها األلعاب الرقمية لطالب استُ  دراسة (Amorim,2018) أموريم أجرت

أجريت تجربة عشوائية  التجريبي.فيها المنهج  ، اسُتخدممهارات القراءة والكتابة المبكرة لتعزيز

استخدمت ، مدرسة في البرازيل (17)فصالا دراسياا من  (25)طالباا من  (719)عنقودية مع 

فروق دالة إحصائياا بين المجموعة التجريبية  وجودَ  نتائج الدراسة وأظهرت ،اًلختبار القبلي والبعدي

 الرقمية. التجريبية التي استخدمت األلعابالمجموعة  والضابطة لصالح

  ت السابقة، وموقع الدراسة الحاليةالتعقيب على الدراسا

مجموعة من المالحظات والتي الباحثة  تلخُص  ،طالع على الدراسات السابقةمن خالل اًل

 :يأتيما تتمثل في

  أوًل: من حيث الهدف

 ،(5009) عكرأبو  ودراسة ،(5001) الصويركيدراسة  راسة الحالية في هدفها معاتفقت الد

البري  ودراسة ،(5010ودراسة ميلر ) ،(5010ودراسة سلوت ) ،(5008ودراسة رضوان )

في  (5015) بو عنزةأدراسة و  ،(5018رشيد )ودراسة  ،(5017ودراسة صالح وحسان ) ،(5010)

 تناولتهاالتي  المهارات الحركية ( في5011) خضيرواختلفت مع دراسة  ،ةمهارات اللغة العربي



39    

 

ودراسة  ،( تناولت قواعد اللغة اإلنجليزية5017) Rogerباإلضافة إلى مهارة اًلستماع، ودراسة 

 .والكتابةالتحصيل المعرفي في القراءة إلى باإلضافة  ،( تناولت المهارات الحركية5018رشيد )

 ،(5008ودراسة رضوان ) ،(5001إلى دراسة الصويركي ) باإلضافةهذه الدراسة  اختلفت

صالح  ، ودراسة(5010) البري ودراسة ،(5010ودراسة سلوت ) ،(5009) عكرأبو  ودراسة

دراسة خضير  باستخدام األلعاب التعليمية بينما ،(5018) ، ودراسة رشيد(5017وحسان )

ت استخدم (5015) عنزة بودراسة أو ، نماط اللعبأ ى( استخدم استراتيجية توليفية قائمة عل5011)

( استخدمت األلعاب الرقمية، ودراسة 5018) Amorime، ودراسة األلعاب التعليمية اإللكترونية

Rogers (5017لعبة لعب األدوار عبر اإلنترنت ).  

  المستخدمثانًيا: من حيث المنهج 

 دراسةمن  _ مع كلٍ وهو شبه التجريبي_اتفقت الدراسة الحالية في المنهج المستخدم 

دراسة  واختلفت مع (،5011)خضير ودراسة  ،(5010) البريدراسة و  ،(5001)الصويركي 

(، ودراسة رشيد 5017) دراسة صالح وحسانو  ،(5009عكر )أبو  اسةر (، ود5008رضوان )

بينما الدراسة  ،المنهج التجريبي ستخدمتاحيث أنها  ،Amorim (2018) ودراسة ،(5018)

  .المنهج شبه التجريبي ستخدمتاالحالية 

  من حيث أدوات الدراسةثالثًا: 

 بينما المالحظة،بطاقة استخدام ، من خالل مع الدراسات السابقة الد راسة الحالي ةاختلفت 

عنزة  أبو، ودراسة (5009)عكر  أبو ، ودراسة(5001)دراسة الصويركي الدراسات السابقة مثل 

هذه الدراسات استخدمت حيث  ،(5018) ودراسة رشيد ،(5017صالح وحسان ) (، ودراسة5015)

 .المالحظة استخدم  (miller, 2010)لرلميبيما  ،اًلختبار التحصيلي
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  من حيث العينةرابًعا: 

الصف  وهي _اسية ــــــعينة من المرحلة األسا ــــــارهـــــاختيث ـــمن حي اليةـــــدراسة الحــــت الـــاتفق

صالح وحسان ودراسة  ،(5015عنزة ) وودراسة أب (،5010دراسة سلوت )مع  _ األساسي الثاني

ودراسة البري (، م5009عكر )أبو ودراسة  م(،5001مع دراسة الصويركي )واختلفت  ،(5017)

  م(5018رشيد )ودراسة  ،(5010لر )لودراسة مي (،5010)

 وفي ،منهجية الدراسة المتبعةفي و  ،دراسات السابقة في اإلطار النظرياستفادت الباحثة من ال

اًلستفادة من طرائق  تم الوقوف على عدد من الدراسات السابقة من أجلو  .وتفسير النتائجالمناقشة 

التي توصلت إليها في دراسة المشكلة بعْتها الدراسات السابقة، ومن النتائج البحث العلمي التي ات  

معرفة أوجه الش به واًلختالف )المقارنة( بين و ، الحالية ومعالجتها، وفق طرق علمية صحيحة

 .الدراسات السابقة والدراسة الحالية

في حدود علم القليلة _من الدراسات عد كونها تُ  ،وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

تدريس القراءة  مادة اللغة العربية في تتناول أثر استخدام األلعاب التعليمية فيالباحثة _ التي 

لم تتناول القراءة و   ت السابقة لم تتناول هذه المرحلةن الدراساإذ إ ؛األساسيالثاني الجهرية للصف 

حيث  اسة باأللعاب التعليمية التي تم استخدامها من تميزت هذه الدر  ، وكذلك في الدراسة ةالجهري

 التفاعلياللوح وعرض هذه التعليمات من خالل اللعبة تعليمات والشكل واأللوان ووضوح  صميمالت

ا بالموجود في الغرفة الصفية،  التي تم استخدامها حيث اشتملت على المهارات  األداةوتميزت أيضا

الكبير في وكان لها األثر عليها  األساسي والمؤشرات السلوكية الدالة الخاصة بالصف الثاني

ل مهارة من عداد والتنفيذ على تنمية كالجهرية من خالل الحرص أثناء اإل حسين القراءةتطوير وت

 المهارات سالفة الذكر.
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 الفصل الثالث
  الطريقة واإلجراءات

 أفراد الدراسة، وأداةَ  المستخدم في الدراسة الحالية، وكذلك تحديدَ  المنهجَ  تناول هذا الفصلُ 

 ، وتصميمها،متغيرات الدراسة بعد التأكد من صدقها وثباتها، ثم بيانَ  والمادة التعليمية ،الدراسةِ 

جراءاتها  .والمعالجة اإلحصائية، وفيما يأتي توضيح لذلك ،وا 

 منهج الدراسة

 أهداف الدراسة. متهالتجريبي لمالءاستخدمت الدراسة الحالية المنهج شبه 

 الدراسة  أفراد

من ثالث شعب، ومن خاللها تم اختيار شعبتين التي تتكون  الحداثة التربويةمدارس تم اختيار 

ن إحدى هذه الشعب المجموع ،بطريقة عشوائية من أصل ثالث شعب وعددها  يبيةالتجر  ةلتكو 

( 30) اعددهو ضابطة األخرى  باستخدام األلعاب التعليمية، والمجموعةدرست ( طالباا وطالبة 30)

 الطريقة اًلعتيادية.بدرست طالباا وطالبة 

 التعليمية والمادة الدراسة أداة

احتوت على مجموعة من المهارات  التي)بطاقة المالحظة( الدراسة الحالية استخدمت 

ا قر  لمهارات القراءة  ائياا للحكم على مدى اتقان الطلبةوالمؤشرات السلوكية الدالة عليها، ونصا

 :اآلتيةوفق الخطوات الجهرية الواردة في هذه البطاقة 

 ،للصــف الثــانياًلطــالع علــى البحــوث والدراســـات التــي تناولــت مهــارات القـــراءة الجهريــة  -

 .واًلطالع على أهداف تدريس القراءة بالمرحلة األساسية كما حددتها وزارة التربية والتعليم
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المرحلـة األساســية حـول مهــارات القــراءة فــي راء مشـرفي ومعلمــي اللغـة العربيــة آاًلسـتفادة مــن  -

 الجهرية. 

إذ تضــمنت األساســي،  الثــانيالمناســبة لطلبــة الصــف  القــراءة الجهريــةبمهــارات إعــداد قائمــة  -

، وســـالمة اللفــــظة صـــحهـــي: مهـــارات فـــي القـــراءة الجهريــــة  األوليـــة ثــــالث القائمـــة بصـــورتها

 سلوكياا.عشر مؤشراا  يندرج تحتها ستو  ،تمثيل المعنىو ، الطالقة القرائيةو 

تناسـب مـع المسـتوى العقلـي والعمـري للطلبـة خارج المنهاج الدراسي ي قرائي مناستخراج نص  -

 في الصف الثاني األساسي.

، مع القراءة الجهرية أداة لتحديد في صورتها النهائية قائمة مهارات القراءة الجهريةباًلسترشاد  -

 مجموعة من المعايير كما يأتي: األداةحتوي مراعاة أن ت

لدى طلبة الصف قياس مهارات القراءة الجهرية  في والمتمثل الدراسة:من أداة  هدفالتحديد  .1

 . الثاني األساسي

 القراءة الجهرية مهاراتمجموعة من  ت األداةحيث تضمن الدراسة:أداة  تحديد محتوى .0

 . مؤشراتهاو 

مجموعة على  باًلعتماد إعداد األداة حيث تم الجهرية:لمهارات القراءة مالئمة أداة الدراسة  .3

 الطلبةعليها عند اًلستماع إلى قراءة  تم التصحيح بناءا والتي  ة،القراءة الجهري مهاراتمن 

 القراءة الجهرية. لمهاراتتقانه على إ عالمة الطالب بناءا  م برصدحيث يقوم المقي   ،للنص

 ( مؤشراا سلوكياا12ألولية على )ا افي صورته (المالحظةبطاقة ) أداة الد راسة تحيث اشتمل

الطالقة و)، (صحة وسالمة اللفظ) الجهرية وهي للقراءة المهارات الثالثبحيث يشتمل على 

 .(تمثيل المعنىو) (،القرائية
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 )بطاقة مالحظة أداء الطلبة(:أداة الدراسة  دقـص

 :طرق عدةمن خالل دق خرجت دًلًلت الص  استُ 

 المحتوى صدق .1

تحليل محتوى نصوص القراءة )النملة ا على اعتمادا  (بطاقة المالحظة) أداة الد راسة تحديدتم 

 ةلمهارات القراءة الجهرية الثالث األداةثم التحقق من مدى شمولية  ،الن شيطة، توماس أديسون(

 (.تمثيل المعنىو)، (الطالقة القرائيةو)، (وسالمة اللفظ صحة)

على مجموعة من  (5ولية والموضحة في الملحق )الدراسة في صورتها األتم عرض أداة و  

اللغة  تدريسأساليب في المناهج و محكماا من أعضاء هيئة التدريس  عشر أحدعددهم و  المحكمين

ء الخبرامن و  ،الجامعات األردنيةمن أساتذة  العربية والبالغة والنقد األدبي والنحو والصرف،

وذلك للحكم على مدى (، 1والموضحة أسماؤهم في الملحق ) والمعلمين،والمشرفين التربويين 

ا، أو إضافة ي تندرج تحتهتال للمهارة تهاشموليمدى و للطلبة،  سبة المهارات والمؤشرات السلوكيةمنا

بنسبة  ،بقاء على المعايير التي اتفقوا عليهاواإل المحكمين باقتراحات، وقد تم األخذ معايير أخرى

لم يتم حذف أي منها، بل تم تعديل بعض الصياغات اللغوية، و  ( على تلك الفقرات،% 80تفاق )ا

 ( مؤشراا سلوكياا.12مؤشرات السلوكية الدالة على المهارة )الوبذلك أصبح عدد 

 صدق البناء .0

 لنص القراءةتم اًلستماع إلى الطلبة أثناء أدائهم  ،بعد إجراء التعديالت التي اقترحها المحكمون

( طالباا وطالبة من طلبة الصف الثاني من خارج 30الجهرية على عينة استطالعية مكونة من )

بطاقة امالت اًلرتباط بين فقرات داخل مجتمعها، ومن ثم تم حساب معمن عينة الدراسة و 
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تم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين لها، و الدرجة الكلية القراءة الجهرية و مهارات مالحظة و ال

 (:1كما هو موضح في الجدول ) اوالدرجة الكلية له القراءةت مهارا

 (1جدول )ال
ومعامالت الرتباط بين  ابمهارات القراءة والدرجة الكلية له معامالت ارتباط فقرات بطاقة المالحظة

 مهارات القراءة والدرجة الكلية لها

 الفقرة الرقم
معامل ارتباط 
الفقرة بالدرجة 

 الكلية

معامل 
ارتباط الفقرة 

 بالمهارة
 المهارة

معامل ارتباط 
بالدرجة  المهارة

 الكلية
 0.74 0.77 الحروَف بطريقة سليمة. ينطق 1

 صحة
وسالمة 
 اللفظ

0.91 

يقرُأ الطالُب دوَن إبداِل بعِض الحروِف والكلماِت أثناَء  2
 0.72 0.78 القراءِة.

 0.69 0.70 أثناَء القراءِة.يقرُأ الطالُب دوَن حذِف بعِض الحروِف  3
 0.79 0.71 يقرُأ الطالُب دوَن إضافِة بعِض الحروِف أثناَء القراءِة. 4
 0.78 0.73 يميز بيَن ياِء المد  واأللِف المقصورِة. 5
 0.42 0.30 يميز بين الحركات والمدود في أثناء القراءة. 6
 0.45 0.40 .يقرأ الكلمات التي فيها حرف مشدد بإتقان 7

ًلم قمرية نطقاا  أوًلم شمسية  التي فيهاينطق الكلمات  8
ا.  0.58 0.51 صحيحا

ينطق الكلمات التي فيها تاء مربوطة وفق موقعها في  9
 0.54 0.57 .الجملة بإتقان

 0.43 0.36 صحيحة.يقرأ الكلمات المنونة قراءة  11
 0.82 0.58 خوف.يقرأ دون تلعثم او خجل أو  11

الطالقة 
 0.93 0.89 يقرأ بسرعة مناسبة. 12 0.82 القرائية

 0.89 0.80 يقرأ الجمل والتراكيب في وحدات تامة. 13
 0.84 0.47 يضبط أواخر الكلمات في النص في أثناء القراءة. 14

تمثيل 
 المعنى

 0.55 0.78 يحسن الوقف عند اكتمال المعنى. 15 0.75
 0.59 0.80 الترقيم في أثناء القراءة.يراعي عالمات  16

 – 0.30بالدرجة الكلية قد تراوحت بين ) ( أن معامالت ارتباط الفقرات1يالحظ من الجدول )

( في حين تراوحت قيم معامالت ارتباط فقرات بطاقة المالحظة بمهارات القراءة الثالثة بين 0.89
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( بينما تراوحت قيم معامالت ارتباط مهارات القراءة الثالث بالدرجة الكلية لبطاقة 0.93 – 0.15)

 ( وهي قيم مقبولة لغايات الدراسة الحالية. 0.91 – 0.75المالحظة بين )

 الدراسةأداة ثبات 

 تين:بطاقة المالحظة بطريقمن ثبات تم التحقق 

عادة ن: من خالل تطبيق يْ مَ معامل اتفاق المقي   .1 هما  ،ن اثنينيْ مَ من قبل مقي   تطبيق األداةوا 

حيث تم ، الباحثة ومعلمة أخرى من معلمات الصف الثاني تم تدريبها على بطاقة المالحظة

نة من )التطبيق  ، ومن ثم تم طالباا وطالبة (30على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكو 

وعلى  القراءةمهارات على  تقييمينالم في همعامل ارتباط بيرسون بين تقديراتقيم حساب 

 ( يوضح تلك القيم.5والجدول )، االدرجة الكلية له

( 5، والجدول )معامل الثبات بطريقة اًلتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفاقيم حساب  .5

 يوضح تلك القيم.

 (0جدول )ال
 لمهارات أداة القراءة الجهرية والدرجة الكلية  بطريقة التساق الداخليمعامل اتفاق المقيمين و 

 التساق الداخلي قيم معامل اتفاق المقيمين المهارة الرقم
 0.85 0.82 وسالمة اللفظ صحة 1
 0.85 0.88 الطالقة القرائية 0
 0.82 0.81 تمثيل المعنى 3

 0.90 0.91 داةالدرجة الكلية لأل 

لمهارات القراءة قد تراوحت بين  ناتفاق المقيميْ ( أن قيم معامالت 5يالحظ من الجدول )

أن قيم اًلتساق الداخلي من خالل و  (،0.91) المالحظةبطاقة وللدرجة الكلية ل ،(0.88 – 0.81)
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( وللدرجة الكلية 0.82 – 0.85معادلة كرونباخ ألفا لمهارات القراءة الثالث قد تراوحت بين )

 لغايات الدراسة الحالية.( وهي قيم مقبولة 0.90) بطاقة المالحظةل

 بصورتها النهائية بطاقة المالحظة

مهارات رئيسة،  ثالث( فقرة تضمنت 12النهائية من ) اصورته فيبطاقة المالحظة  تنتكو  

 ( يوضح ذلك:3على مهارات القراءة الجهرية وجدول ) هالتوزيع فقراتوصف  أتيي وفيما

 (3جدول )ال
 ودرجات الستجابة عليها مستوىكل  فقراتوعدد مهارات القراءة الجهرية 

 الفقرات الدالة عليها أعلى درجة أدنى درجة الفقراتعدد  البعد الرقم
 11 – 1 51 11 11 صحة وسالمة اللفظ 1

 13 – 11 15 3 3 الطالقة القرائية 0

 16 – 14 15 3 3 تمثيل المعنى 3

 16 – 1 81 16 16 المجموع الكلي 

علــى أفــراد الدراســة  اتــم عرضــه، و النهائيــة افــي صــورته المالحظــةبطاقــة ( يوضــح 2والملحــق )

 الحقيقية )التجريبية والضابطة(.

   بطاقة المالحظة على الدرجات استخراج ةقيطر 

 أن وبما ،إلى قراءة الطلبة على اًلستماع على مهارات القراءة الجهرية بناءالحكم  ضوء في

فقد تم العمل على رصد أداء الطلبة من خالل  ،على شكل بطاقة مالحظة تالمستخدمة كان األداة

حيث تم وضع  ،تقانهمومالحظة نسبة إبعد اًلستماع إلى قراءة الطلبة من جهاز الحاسوب، الباحثة 

 ( للطالب الذي أخطأ1ى المهارة، و)( للطالب الذي لم يخطئ في المعيار الذي يشير إل5عالمة )

( 1أخطاء و) ثالثة( للطالب الذي ارتكب 5)و ،ينخطأ( للطالب الذي أخطأ 3و) ،خطأ واحداا 

بطاقة المالحظة  على الدرجات تتراوح للطالب الذي ارتكب أربعة أخطاء أو أكثر، وبناء على ذلك
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 يمكن درجة أعلى وتمثل( 80)و ،الطالب عليها يحصل أن يمكن درجة أدنى تمثل وهي( 12) بين

 .ةدرج( 18) للقراءة الجهري ةاًلفتراضي  متوسطال يمثل حين في ،الطالب عليها يحصل أن

 ،الحكم على مهارات القراءة الجهرية بناءا على اًلستماع إلى قراءة الطلبة ضوء في ضوء فيو 

لم ) بين ما المقياس فقرات جميع على اًلستجابة تتراوح ؛خماسي اًلستجابة مسل   تدريج أن وبما

( وتقابلها مرات فأكثر واحدة، أخطأ مرتين، أخطأ ثالث مرات، أخطأ أربعرة يخطئ، أخطأ م

 بإجراء الباحثة قامت فقد لجميع الفقرات،( 1 - 5 – 3 – 1  – 5الدرجات التالية على التوالي )

 من ،تقان القراءة الجهريةإدرجة إليجاد المدى المعدل لدرجات اًلستجابة على  حسابية معادلة

 أربعة، يساوي اًلستجابات لتلك المدى كان حيث ،خماسيال مسل  ال على اًلستجابة مدى إيجاد خالل

 مرتفعة، درجة) قرارات (3) وهي اًلستجابات عندها تنفصل التي القرارات عدد على قسمتها وتمت

( القطع نقطة) الحكم نقاط كانت وقد الناتجة، القيمة على الحكم ثم( منخفضة درجة متوسطة، درجة

 .(1هو موضح في الجدول ) كما الدرجات بين للفصل كمعيار تحديدها تم وقد( 1.33)

 (4) جدولال
 معيار الحكم على بطاقة المالحظة 

عينة الدراسة لإلشارة إلى  متوسط كل سلم من اًلستجابات مع أفراد إلىاإلشارة تمت حيث 

 ة لتحقيق أهداف الدراسة.المعد   بطاقة المالحظةتقان القراءة الجهرية حسب درجة إ

 المادة التعليمية المتعلقة باأللعاب التعليمية :ثانياً 

 :تيةوفق الخطوات اآلاأللعاب التعليمية ب المادة التعليمية المتعلقةالحالية  الدراسةاستخدمت 

 المدى المعدل الذي يتبعه المعيار الرقم
 (3.28  -  5)  درجة مرتفعة .1
 (5.31 -  3.27) درجة متوسطة .5
 ( 1  -  5.33) منخفضة درجة .3
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األدب النظري والمصادر والمراجع التي تخص األلعاب التربوية مثل  اًلطالع على -

التدريسية فيما يخص البرامج  ةالدراسات السابقو  ،(5010و)الخفاف،  ،(5010_)الحيلة،

جل تحديد الوقت أمن  ،(5012) الجمعانودراسة  ،(5015) بو عنزةأمثل دراسة  المشابهة

هداف لتحقيق األ تباعهاا يجب يجراءات التلك اإلوكذ ،ةدوات الالزمواأل ،حصةالالزم لكل 

 حصة درسية.كل في  ةوالخاص ةالعام

الوسائل التي تساعد على تعليم و  ،األلعاب التعليمية إلىباًلستناد  المادة التعليميةتم بناء  -

األهداف الخاصة لتدريس والتركيز على  ،تعليم القراءةالعوامل المؤثرة في ومراعاة  ،القراءة

 .(8رقم ) ، ملحقاألساسيةالقراءة في المرحلة 

 متغيرات الدراسة

 :اآلتية المتغيرات على الدراسة اشتملت

 .الطريقة اًلعتيادية(و وله فئتان )استراتيجية األلعاب التعليمية،  :المستقل المتغير

  :الت ابع المتغير

قـــة القرائيـــة(، و)تمثيـــل )صـــحة وســـالمة اللفـــظ(، و)الطال مهـــارات ثـــالث اولهـــالقـــراءة الجهريـــة: 

   المعنى( 

  تصميم الدراسة

، (Quasi Experimental Design) شبه التجريبيالمنهج الحالية الدراسة  تاستخدم

مهارة القراءة  أثر استخدام األلعاب التعليمية في تنميةتقصي تم  لمالئمته ألغراض الدراسة، إذ

وقياس القراءة الجهرية لدى طلبة  ،لدى طلبة الصف الثاني األساسي في لواء القويسمة الجهري ة

وقياس القراءة  ،المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق الطريقة التدريسية المقترحة )األلعاب التعليمية(
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بطاقة الجهرية لدى طلبة المجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق الطريقة اًلعتيادية من خالل 

 (.5، وقد تم تقسيم أفراد الدراسة تبعاا للتصميم الوارد في جدول )المالحظة

 (5جدول )ال
 تصميم الدراسة تبعا للمجموعات وتطبيق القياسين والمعالجة

E   R (30) O 1X O 

C   R (30) O 2X O 

 ( إلى ما يلي:5حيث تشير الرموز الواردة في جدول )

E:  المجموعة التجريبية. 

C : المجموعة الضابطة. 

R.التعيين العشوائي : 

O : القبلي والبعدي.بطاقة المالحظة تطبيق 

1X:  تدريس القراءة باستخدام األلعاب التعليمية. 

2X:  تدريس القراءة باستخدام الطريقة اًلعتيادية. 

 المعالجة اإلحصائية

خدام واست ،(SPSS V.23)زم اإلحصائية بإدخال النتائج إلى برنامج الرُّ  ةالباحث تقام

 :تيةالمعالجات اإلحصائية اآل

يعزى إلى استخدام ( α = 0.05) دًللةال مستوى عند إحصائية دًللة ذو فرق وجدي ًل -1

مقارنة  األساسي الثانيلدى طلبة الصف  في تنمية مهارة القراءة الجهرية األلعاب التعليمية

 One-Way) المصاحب األحادي التباين تحليل فقد تم استخدام، عتياديةبالطريقة اًل

ANCOVA). 
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يعزى إلى استخدام ( α = 0.05) دًللةال مستوى عند إحصائية دًللة ذو فرق وجدًل ي -2

الطالقة و )صحة وسالمة اللفظ،  القراءة الجهرية ة من مهاراتمهار كل  تنمية في األلعاب التعليمية

فقد تم ، عتياديةمقارنة بالطريقة اًل لدى طلبة الصف الثاني األساسي تمثيل المعنى(و القرائية، 

 .(One-Way MANCOVA) المصاحب المتعدد التباين تحليل استخدام

 إجراءات الدراسة

 :اآلتية واإلجراءات الخطوات تباعا تم الدراسة أهداف لتحقيق

السابقة والمقاييس واًلختبارات  والدراسات النظري لألدب الرجوع خالل من أداة الدراسة، تطوير .1

 .المعدة مسبقاا 

 والحصص العمل خطة وتحديد راءة باستخدام األلعاب التعليمية،تدريس الق برنامج تصميم .5

 .الخاصة

 عمل خطةو  خاصة، وأهداف عام، وهدف مقدمة،: اآلتي التعليمية تضمنالمادة  دليل إعداد .3

 والتقييم التنفيذ وطريقة والتجهيزات، الموادو الالزم،  خاصة، والوقت اأهدافا متضمنة  حصة لكل

 (.8، ملحق )حصة لكل

 .(9رقم ) ،التعليمية ملحقمن األلعاب  مجموعة إعداد وتصميم .1

 وخبراء األردنية،الجامعات  في مختصين تدريسية هيئة أعضاء قبل من الدراسةأدوات  تحكيم .5

 .األردن في تدريس الصف الثاني في واستشارة معلمين خبراء تربويين

 .مقاييس وأدوات الدراسة وثبات صدق من التحقق .2
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تطبيق الدراسة من الجامعة  تسهيل مهمةِ  وكتبِ  ،الحصول على إذن بالموافقة على التطبيق .7

والحصول على كتاب تسهيل مهمة من عطوفة معالي  ،)10لمعالي وزير التربية في ملحق )

 (. 11إلى السادة مديري المدارس الخاصة والوارد في ملحق ) والتعليم وزير التربية

التجريبية _من أجل قياس القراءة الجهرية على طلبة المجموعتين  بطاقة المالحظةتطبيق  .8

 ، وتسجيل قراءة كل طالب علىقبلي، من خالل اًلستماع إلى قراءة الطلبة كقياس _والضابطة

 الطلبة.لقياس مهارات القراءة الجهرية لدى ًلحقاا  ليها، واًلستماع إجهاز الحاسوب

 تنمية مهارة القراءة الجهريةل تم تصميمها تدريب المعلمة على استخدام األلعاب التعليمية التي .9

 .لدى الطلبة

وتطبيق  ،الطريقة التدريسية باستخدام األلعاب التعليمية على طلبة المجموعة التجريبية تطبيق .10

 الطريقة اًلعتيادية على طلبة المجموعة الضابطة.

من أجل قياس القراءة الجهرية على طلبة المجموعتين التجريبية  بطاقة المالحظةتطبيق  .11

 ( 5ملحق رقم ) ،الطلبة للنص القرائي، من خالل تسجيل قراءة والضابطة وذلك كقياس بعدي

  .للحكم على مدى تمكن الطلبة من مهارات القراءة الجهرية ًلحقاا واًلستماع إلى قراءة الطلبة

ثم  ،(SPSS) اًلجتماعيةو  اإلنسانية للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج في الدراسةتفريغ نتائج  .15

 معالجتها واستخراج النتائج.

 .والتوصيات بالمقترحاتالخروج  .13
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 الفصل الرابع
 نتائج الد راسة

 تمهيد

ا لنتائج هذه الدراسة التي هدفت إلى تقصي  أثر استخدام األلعاب يتناول هذا الفصل عرضا

، وفق التعليمية في تنمية مهارة القراءة الجهري ة لدى طلبة الصف الثاني األساسي في لواء القويسمة

 ،وبيان نوع اإلحصائي المستخدم ،والفرضية المنبثقة عنه ،منهجية منظمة تقوم على عرض السؤال

 :وجدولة البيانات والتعليق عليها
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول

القراءة مهارة نمية ما أثر األلعاب التعليمية في ت السؤال األول الذي نص على:المتعلقة بنتائج ال
  العتيادية؟األساسي مقارنة بالطريقة  الثانيطلبة الصف  لدىالجهرية 

 عند إحصائية دًللة ذو فرق وجدالفرضية الصفرية اآلتية: ًل يوقد انبثق عن هذا السؤال 

الجهرية في تنمية مهارة القراءة  يعزى إلى استخدام األلعاب التعليمية( α = 0.05) دًللةال مستوى

 اًلعتيادية. مقارنة بالطريقة األساسي الثانيطلبة الصف  لدى

طريقة  فحص الفروق التي تعزى ألثر متغيرتم  والتحقق من فرضيته، السؤالولإلجابة عن 

حيث تم حساب المتوسطات الحسابية  القراءة الجهرية، الدرجة الكلية لمهاراتي التدريس ف

تبعا للفروق  القراءة الجهرية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات الطلبة على الدرجة الكلية لمهارات

 (.2بين المجموعتين التجريبية والضابطة، كما هو موضح في الجدول )
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 (2جدول )ال
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد الدراسة على الدرجة الكلية للقياس القبلي 

 تبعًا لطريقة التدريس  القراءة الجهرية والبعدي لمهارات

 طريقة التدريس
المتوسط  القياس البعدي القياس القبلي

البعدي 
 المعدل

المتوسط  العدد
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 03 2.74 0.79 2.74 0.83 2.51 الطريقة اًلعتيادية )الضابطة(

 03 3.93 0.82 3.94 0.76 2.76 األلعاب التعليمية )التجريبية(

 1.00 3.34 0.80 2.64 المجموع
--- 

03 

( وجود فروق ظاهرية في استجابات أفراد عينة الدراسة على الدرجة 2يالحظ من الجدول )

التعليمية )الضابطة والتجريبية(، ولمعرفة أثر المادة  للمجموعتينالكلية لمهارات القراءة الجهرية تبعاا 

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي المصاحب  ،على استراتيجية األلعاب التعليمية المبنية

حصائي مجموعات، وذلك لقدرة اًلختبار اإلولضبط التكافؤ القبلي بين ال ،لتحديد دًللة هذه الفروق

التجريبية  تينعلى أخذ الفروق القبلية بعين اًلعتبار عند حساب الفروق البعدية للمجموع

 ( يوضح ذلك:7والضابطة، الجدول )

 ( 7ول )جدال
 الد رجة الكلية للقراءة الجهريةفي  طريقة التدريسألثر المصاحب  األحادي نتائج اختبار تحليل التباين

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 اختبار ف
الدللة 

 اإلحصائي ة
 حجم األثر

 0.01 0.53 .03 0.2 1 0.2 الختبار القبلي

 0.35 0.00 30.86 20.05 1 20.05 طريقة التدريس

    65. 57 037.0 الخطأ

     59 058.6 الكلي المصحح

 .(α = 1,15) دًللة مستوى عند إحصائية دًللة ذات *
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 :اآلتي إلى (7) الجدول نتائج تشير

للقـراءة  الكليـة الدرجـة فـي (α = 1,15)ذات دًللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  فـروق وجـودعـدم   -

 اختبـار قيمـة بلغـت حيـث القبلـي، القيـاس علـى والضـابطة التجريبيـة المجمـوعتين بين الجهرية

 إلــى النظــر وعنــد ،(α = 1,15) مســتوى عنــد ائيااإحصــ غيــر دالــة قيمــة وهــي( 1.41( )ف)

 متوســط بلــغ الــذين الضــابطة المجموعــة فــي الطلبــة أداء تقــارب يالحــظ الحســابية المتوســطات

 بلغــت الــذين التجريبيــة المجموعــة فــي الطلبــة مــع أداء ،(2551) القبلــي القيــاس علــى درجــاتهم

التجريبيـة  المجموعـة أداء تكـافؤ إلـى يشـير ممـا ،(2576) القبلي القياس على درجاتهم متوسط

 القبلي. لقراءة الجهرية  في القياسل الكلية الدرجة على الضابطةو 

 للقـراءة الجهريـة الكليـة الدرجـة في (α = 1,15)ذات دًللة إحصائية عند مستوى  فروق وجود -

 قيمــة وهــي( 31586( )ف) اختبــار قيمــة بلغــت حيــث والضــابطة، التجريبيــة المجمــوعتين بــين

 إلـى النظـر وعنـد (،1535وبحجـم أثـر مرتفـع ) (α = 1,15) مسـتوى عند إحصائية دًللة ذات

 درجـاتهم متوسـط بلغ التجريبية الذين المجموعة في الطلبة تفوق يالحظ الحسابية المتوسطات

 متوســــط بلــــغ الــــذين الضــــابطة المجموعــــة علــــى الطلبــــة فــــي ،(3594) البعــــدي القيــــاس علــــى

 علـــى التجريبيـــة المجموعـــة أداء أن إلـــى يشـــير ممـــا ،(2574) البعـــدي القيـــاس علـــى درجـــاتهم

 الضابطة. المجموعة أداء من أفضل كان البعدي القياس لقراءة الجهرية فيل الكلية الدرجة
 المتعلقة بالسؤال الثانيالنتائج 

في تنمية كل مهارة من ما أثر األلعاب التعليمية : السؤال الثاني الذي نص علىالمتعلقة بنتائج ال
لدى طلبة  (تمثيل المعنى)و، (الطالقة القرائية)و، (مهارات القراءة الجهرية )صحة وسالمة اللفظ

  العتيادية؟الصف الثاني األساسي مقارنة بالطريقة 

 مستوى عند إحصائية دًللة ذو فرق وجدًل ي اآلتية: الصفريةوانبثق عن هذا السؤال الفرضية 

القراءة  ة من مهاراتمهار كل  تنمية في يعزى إلى استخدام األلعاب التعليمية( α = 0.05) دًللةال
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لدى طلبة الصف الثاني  تمثيل المعنى()و، (الطالقة القرائية)و، ()صحة وسالمة اللفظ الجهرية

 .مقارنة بالطريقة اإلعتيادية األساسي

تم حساب المتوسطات الحسابية من فرضيته المصاحبة،  والتحققلإلجابة عن هذا السؤال 

واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات الطلبة تبعا للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة على كل 

 (.8كما هو موضح في الجدول )من القياسين القبلي والبعدي، 

 (8جدول )ال
على مهارات القراءة الجهرية  لستجابات أفراد عي نة الد راسة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

 تبًعا لمتغير طريقة التدريس

 المجموعة البعد
المتوسط  القياس البعدي القياس القبلي

البعدي 
 المعدل

المتوسط  العدد
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

صحة 
وسالمة 
 اللفظ

 03 .032 0.80 2.90 0.82 2.64 الضابطة

 03 4.02 0.86 4.02 0.78 2.97 التجريبية

 03 --- 1.00 3.46 0.81 2.81 المجموع

الطالقة 
 القرائية

 03 2.42 0.89 2.42 0.98 2.29 الضابطة

 03 73.8 0.98 3.87 0.89 2.51 التجريبية

 03 --- 1.18 3.14 0.93 2.40 المجموع

تمثيل 
 المعنى

 03 02.5 0.98 2.56 1.01 2.27 الضابطة

 03 3.72 0.87 3.72 0.75 2.31 التجريبية

 03 --- 1.09 3.14 0.88 2.29 المجموع

الجهرية تعزى ( وجود فروق ظاهرية في متوسطات مهارات القراءة 8يالحظ من الجدول )

ة اًلعتيادية(، بلغ متوسط ًلختالف طريقة تدريس القراءة )استراتيجية األلعاب التعليمية، الطريق

والطالقة القرائية  4512على القياس البعدي لصحة وسالمة اللفظ  درجات المجموعة التجريبية
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لقياس البعدي ، بينما بلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة على ا3572ل المعنى وتمثي 3.87

وللكشف عن أثر ذلك  ،2556وتمثيل المعنى  2542والطالقة القرائية  2591لصحة وسالمة اللفظ 

 ،(One Way MANCOVA)   المصاحب المتعدد األحادي التباين تحليلاختبار فقد تم إجراء 

 ارتباطية عالقات وجود باختبار المتعلق المتعدد التباين تحليل اختبار افتراضات أحد من وللتأكد

مهارات  بين اًلرتباط معامل حساب تم فقد ،مهارات القراءة الجهرية بين إحصائية دًللة ذات

جوهرية العالقة  من وللتحقق ،إحصائية لةدًل ذات ارتباطية عالقات وجود من للتحقق اًلختبار

 الجدول في يظهر كما لكرويةا فحصل  (Bartlett)بارتليت اختبار استخدام تم بينها أيضاا فقد

(9). 

 (9جدول )ال
 بينها الرتباطية العالقة فحصل (Bartlett)  واختبار بارتليت مهارات القراءة الجهريةمعامل الرتباط بين 

 تمثيل المعنى الطالقة القرائية صحة وسالمة اللفظ البعد

 *** *** *** صحة وسالمة اللفظ

 *** *** 0.90 الطالقة القرائية

 *** 0.76 0.75 تمثيل المعنى

 اختبار بارتليت
 الدللة اإلحصائية درجات الحرية 2chiقيمة  نسبة التأرجحية

3.7 9148.4 3 0.00 

 (α = 1,15) اإلحصائية الدًللة مستوى عند ارتباطية عالقة وجود( 9) جدول من يتضح

إليجاد الفروق التي تعزى و   .2chi (19.118) قيمة بلغت حيث مهارات القراءة الجهرية، بين

 المتعدد األحادي التباينتم إجراء اختبار تحليل  ،مهارات القراءة الجهرية في لطريقة التدريس

 (.10لفحص تلك الفروق كما هو مبين في الجدول ) (One Way MANCOVA) المصاحب
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(12جدول )ال  

استراتيجية األلعاب الختالف بين ( ألثر MANCOVA)المصاحب  المتعدد نتائج اختبار تحليل التباين
 لدى طلبة الصف الثانيمهارات القراءة الجهرية في والطريقة العتيادية  التعليمية

 المتغيرات التابعة المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 اختبار ف
الدللة 

 اإلحصائي ة
حجم 
 األثر

الختبار 
 القبلي

 0.01 0.42 66. 46. 1 46. صحة وسالمة اللفظ

 0.00 0.89 02. 2.0 1 2.0 الطالقة القرائية

 0.00 0.73 2.1 10. 1 10. تمثيل المعنى

طريقة 
 التدريس

 0.31 0.00 *  25.14 17.60 1 17.60 صحة وسالمة اللفظ

 0.37 0.00 *  33.83 30.26 1 30.26 الطالقة القرائية

 0.28 0.00 *  022.4 519.4 1 519.4 تمثيل المعنى

 الخطأ
    70. 57 39.90 صحة وسالمة اللفظ

    .03 57 050.9 الطالقة القرائية

    7.8 57 49.29 تمثيل المعنى

 الكلي
 عدللما

     59 59.40 صحة وسالمة اللفظ

     59 82.34 الطالقة القرائية

     59 69.83 تمثيل المعنى

 .(α = 1,15) دًللة مستوى عند إحصائية دًللة ذات* 

 :اآلتي إلى (10) الجدول نتائج تشير

 على القراءة الجهرية في (α = 1,15)ذات دًللة إحصائية عند مستوى  فروق وجودعدم  -

 دالة قيم غير وهي( 1566 – 1512) بين( ف) اختبار قيم تراوحت حيث القبلي القياس

 تقارب يالحظ الحسابية المتوسطات إلى النظر وعند ،(α = 1,15) مستوى عند إحصائياا 

 القبلي. القياس الضابطة على المجموعة طلبةوأداء  التجريبية المجموعة في الطلبة أداء
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 القراءة الجهرية، مهارات جميع في (α= 1,15)ذات دًللة إحصائية عند مستوى  فروق وجود

( 33583 – 22549) بين( ف) اختبار قيم تراوحت حيث، طريقة التدريسفي  تبعاا لالختالف

 يالحظ الحسابية المتوسطات إلى النظر وعند ،(α = 1,15) مستوى عند إحصائياا  دالة قيم وهي

ابطة، المجموعة على الطلبة في الت جريبية المجموعة في الطلبة تفوق  بلغت حيث الض 

ا الت جريبية المجموعة لدى الحسابية المتوسطات ابطة. المجموعة لدى منها أعلى قيما  الض 
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 الفصل الخامس
 وصيات والت   ،مناقشة النتائج

التعليمية في تنمية مهارة القراءة الجهرية لطلبة  األلعاببيان أثر  ىهدفت هذه الدراسة إل

يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الثاني األساسي في لواء القويسمة، و الصف 

 .اسةالدر 
ئج المتعلقة  شة النتا  بالسؤال األولمناق

مهارة نمية ما أثر األلعاب التعليمية في ت :السؤال األول الذي نص علىالمتعلقة ب نتائجالمناقشة 
 الصفريةالفرضية و  ؟العتياديةاألساسي مقارنة بالطريقة  الثانيطلبة الصف  لدىالقراءة الجهرية 
( α = 0.05) دًللةال مستوى عند إحصائية دًللة ذو فرق وجد: ًل ينصت على الُمنبثقة عنه والتي

 .اًلعتيادي ة ةمقارنة بالطريق األساسي الثانييعزى إلى استخدام األلعاب التعليمية لدى طلبة الصف 

بين  مهارة القراءة الجهريةل الدرجة الكلية يفق و فر  وجودَ  السؤال األول نتائجظهرت أ

لصالح المجموعة التجريبية، داة الدراسة ألالدرجة الكلية  فيالتجريبية والضابطة  المجموعتين

 رفض الفرضية األولى.وبالتالي تُ 

باا جديداا بالنسبة وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن التدريس باستخدام األلعاب التعليمية ُيعتبر أسلو 

ن تدريس القراءة الجهرية في إطار األلعاب التعليمية يؤدي إلى إثارة دافعية الطلبة للطلبة، حيث إ

شويقهم للقراءة، وتكون محفزة للطلبة بشكل كبير لممارسة اللعبة مع أقرانهم حتى لو تم تكرار وت

دون أن تشعرهم بالملل أو الضجر، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى تنمية مهارة  ،اللعبة مرة أخرى

 القراءة الجهرية لدى الطلبة.

، األلعاب التعليمية من خالل التعلم التعاوني استراتيجي ة تنفيذرجاع هذه النتيجة إلى ويمكن إ

ا في زيادة إقبالهم وحب  ، وله أثره أالتفاعل اًلجتماعي بين الطلبة وهذا يزيد من هم للقراءة، حيث يضا

وُيساعُد بعضهم ن الطلبة يلعبون مع بعضهم البعض في انسجام أثناء قراءة وتنفيذ قوانين اللعبة، إ
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على المكافآت والتعزيز. وتتفق هذه النتائج مع النظرية البنائية  من أجل الفوز والحصول ابعضا 

اًلجتماعية، حيث يكون للطلبة دور نشط في بناء أنماطهم التفكيرية مع التركيز على التفاعل 

اًلجتماعي واًلعتماد المتبادل على بعضهم البعض في تنمية سياق معرفتهم، يؤكد )فيجوتسكي( 

من خالل اًلنتقال بين مستويين للنمو المعرفي: المستوى الحالي، والمستوى أن العملية التعليمية تتم 

المستوى الحالي ما يستطيع الطالب القيام به وتعلمه دون مساعدة من اآلخرين،  ويمثل ،المتوقع

 بمساعدة فرد أكثر خبرة كالمعلمة أو أحد أقرانه متوقع هو ما يستطيع الطالب إنجازهوالمستوى ال

 (.5009، ري)خالد العام

ممارسة األلعاب التعليمية تعمل على خلق جو من المرح  يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أنو 

والمتعة في الحصة التعليمية، وهذا يتفق مع نظرية فائق الطاقة في تفسير اللعب، حيث يرى 

اج التربويون أن اللعب وممارسة األنشطة حالة تقترن بالضحك والسرور، وبين )سالي( أن مز 

األطفال أو موقف المداعبة الذي يكون اللعب عنصراا فيه يطرح التوتر ويؤد ي إلى اًلستمتاع 

والسرور، وِمن شأن هذا أن ينم ي مهارة القراءة الجهري ة لجو  الس رور الذي يخلقه المعل م من خالل 

 (  5011، )الحيلة اللعب.

اختيار الوقت وتحديد األدوار، و  التعليمية،عداد الجيد ًلستخدام األلعاب مكن أن يكون لإلوي

وتجريب األلعاب قبل تنفيذها، وتهيئة أذهان الطلبة  للعبة، ووضع التعليمات والقوانين،الُمناسب 

ثم  إن  ،للعبة الجديدة دور بارز في استثمار وقت الحصة في تدريب الطلبة على القراءة الجهرية

له دور  مؤث ر في تنمية مهارة القراءة  الجميع وتقدير جهود ،اتقويم اللعبة بعد تنفيذهتدوين مقترحات 

( 5015( ما جاء به قزاملمع يتفق  اإلحباط وهذا وُيزيلُ  .ألن التقدير يؤدي إلى النجاح الجهري ة؛

 التعليمية.في مراحل تنفيذ األلعاب 
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لتنوع في األلعاب التعليمة بما يتناسب مع الفروق الفردية بين وقد تعزى هذه النتيجة إلى ا 

إقبال الطلبة على ممارسة  إلى أدى ؛ مم اأكثر من لعبة في البرنامج التعليمي الطلبة، واستخدام

وهذا يتفق مع ماجاء  ،بصوت مرتفع وتحسن ملحوظ في مستوى الطلبة الضعاف القراءة، والقراءةِ 

( إلى أن األلعاب التعليمية لها القدرة على تحفيز الطلبة 5010)الخفاف  به بارتل المشار إليه في

 الذين إنغلقت عقولهم.

لبة على حصر الط والعملِ  ،صعوبات التعلم كان لأللعاب التعليمية دور في تشخيصِ و       

 ومعالجة ،ووضع الخطط العالجية لها ،حدى مهارات اللغة العربيةالذين يعانون من المشاكل في إ

أنها تساعد على  في القراءة الجهرية في مزايا )5005) ويتفق هذا مع مبيضين ،هذا الضعف

 ةلبية كانت هي األداة التي تدفع الطواأللعاب التعليم ،الكشف عن نواحي الضعف عند الطلبة

 في ممارسة اللعبة. مللمشاركة في القراءة رغبة منه

 ،األلعاب التعليمية كان يعتمد على األلوان الجذابةتصميم  أن   تعزى هذه النتيجة إلى يمكن أنو 

قبال دور في إ مم ا كان له مع مراعاة وضع الحركات وعالمات الترقيم ،واضحو  ممي زٍ  والكتابة بخط

 .الجهرية الطلبة على القراءة

األلعاب التعليمية التي تم استخدامها في هذا البرنامج تعزى هذه النتيجة إلى أن  أن ويمكن

وجعلت من البيئة الصفية فوضى منظمة بحيث يستطيع الطالب التنقل  ،الطالب من القيود حررت

و)لعبة  ،الصورة مع الجملة لمطابقة مل(ور والجُ في لعبة )الصُّ  هو الحال المجموعات، كمابين 

 .()لعبة المكعبو، قطار الكلمات(
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السابقة؛ دراسة صويركي اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت إليه نتائج الدراسات 

(، ودراسة 5010(، ودراسة سلوت )5009(، ودراسة أبو عكر )5008(، ودراسة رضوان )5001)

(، 5015(، ودراسة أبو عنزة )5011(، ودراسة خضير )5010(، ودراسة البري )5010لر )لمي

التي و  Amorime(5018،) (، ودراسة 5018(، ودراسة رشيد )5017ودراسة صالح وحسان )

 Rogersمع دراسة  الدراسة، واختلفتية على متغيرات وجود أثر لأللعاب التعليم جميعها ظهرتأ

 ( التي أظهرت عدم وجود أثر لأللعاب على متغيرات الدراسة كما تقد م ذكره.5017)
ئج المتعلقة بالسؤال الثاني شة النتا  مناق

في تنمية كل مهارة من مهارات ما أثر األلعاب التعليمية بالسؤال الثاني:  النتائج المتعلقةمناقشة 
لدى طلبة الصف  (تمثيل المعنى)و، (الطالقة القرائية)و، (القراءة الجهرية )صحة وسالمة اللفظ

: والتي نص ت على والفرضية الصفرية المنبثقة عنه العتيادية؟الثاني األساسي مقارنة بالطريقة 
يعزى إلى استخدام األلعاب ( α = 0.05) دًللةال مستوى عند إحصائية دًللة ذو فرق وجدًل ي

الطالقة )و ،()صحة وسالمة اللفظ القراءة الجهرية ة من مهاراتمهار كل  تنمية في التعليمية
 .عتياديةمقارنة بالطريقة اًل لدى طلبة الصف الثاني األساسي تمثيل المعنى()و ،(القرائية

حصائية عند مستوى ذات دًللة إفروق  وجود إلى التي توص لت إليها الد راسة النتائج أظهرت

مهارات القراءة الجهرية )صحة وسالمة كل مهارة من عدي في ( في األداء البَ α = 0,05الدًللة )

لصالح  الضابطةالمجموعة و يبية المجموعة التجر ( بين تمثيل المعنى)و، (الطالقة القرائيةو)، (اللفظ

 ، وبالتالي ترفض الفرضية الثانية.ة التجريبيةالمجموع

مهارات اللغة العربية دور بارز في تحسين لها وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن األلعاب التعليمية 

تحدث عن  ( الذي5005 ،)الصويركي ويتفق هذا مع ما جاء به اللفظ،صحة وسالمة  المتمثلة في

 النطق لدىعلى النطق السليم من خالل تدريب جهاز  في تدريب الطلبة األلعاب ودورها هميةأ

ا ويتفق ذلك ،الطالب يز بين يأن األلعاب لها أثر في التمفي  (5010 ،سلوت)مع دراسة  أيضا

 نطقاا.والمختلفة  شكالا الحروف المتشابهة 
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األلعاب التعليمية في تنمية مهارات القراءة الجهرية  كذلك إلى دور وقد تعزى هذه النتيجة

استخدام بعض األلعاب التعليمية مع وضع بعض الشروط  إن حيث ؛الطالقة القرائيةفي المتمثلة 

أثر كبير في محاولة الطالب القراءة ضمن القواعد  كان له ،والحصول على المكافآتلتنفيذها 

في تنمية  جلي   دور ذاكان لهو  ،تقانفكان يقرأ بسرعة ودقة وا  ، المكافأة على حتى يحصل ،والمعايير

أن تطبيق اللعب في  إلىشار ( حيث أ5015ع ما جاء به الهويدي )وهذا يتفق م، الطالقة القرائية

لأللعاب التعليمية  أثبتت أنهذه الدراسة و  ،عند الطفل القرائيةمهارات الكتساب االتعليم يؤدي إلى 

 ة القرائية.الطالقدور كبير في 

دور بارز في تدريب الطلبة ى أن األلعاب التعليمية كان لها إل كذلك تعزى هذه النتيجةوقد 

صحيحة معبرة عن اختالف المعاني،  قراءةا  القراءةِ  وذلك من خالل ،على مهارة تمثيل المعنى

  .بلهجة اًلستفهام اًلستفهامِ بنغمة التعجب، و  بنفس السرد، والتعجبِ  سردِ وال

كانت  ،وصوٍر جذابةٍ  تعزى هذه النتيجة إلى أن األلعاب التعليمة بما تتضمنه من أشكالٍ  وقد

ويتفق ذلك  ،نية على التنافس بين الطالب؛ ألنها كانت مبتركز على تنمية مهارات متعددة للقراءة

إلى أن األلعاب التعليمية التي تقدم أشكاًلا تحتوي  تحيُث أشار ( 5010به الخفاف ) تمع ما جاء

 ،تركز على مهارات معينة كالحساب والقراءةو على الصور الجذابة والتي تشبه األلعاب الترفيهية 

  .تكون اللعبة جزءاا ممتعاا وقيماا للتعليمف ،دي إلى تنمية المهاراتؤ ت

 وهذا ،خطاءتؤدي إلى السماح باأل لمستخدمةاأللعاب التعليمية اوربما يعود السبب إلى أن 

ا يتفق وهذ، القراءة دون خوف أو رهبة الطالبُ  يؤدي إلى خلق بيئة تعليمية آمنة يحاول فيها بدوره

ر الُمحاولة يكون من خالل أن الطالبزالة حاجز الخوف والرهبة وا  مع أهداف القراءة الجهرية،   ُيكر 

والتكرار والمحاولة مع التغذية الراجعة والمتابعة من المعلمة من  ،حتى يستطيع القراءة بشكل جيد
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، (الطالقة القرائيةو) (،سالمة اللفظ)صحة و  مهارات القراءة الجهريةكل تنمية  ىشأنها أن تعمل عل

  .تمثيل المعنى()و

   التوصيات

 : اآلتين الباحثة توصي بالتي توص لت إليها الدراسة فإضوء النتائج في 

 األولى الصفوف الثالثة طلبةتعليم و  ة في تدريسستراتيجية األلعاب التعليميثمار إواستتوظيف  .1

 مادة اللغة العربية.

 على وجه الخصوص ستراتيجية األلعاب التعليمية في تدريس مهارات اللغة العربيةاستخدام إ .5

  الدراسة.التي أظهرتها  اإليجابي ةنظراا للنتائج 

 قتراحات ال

التي من شأنها أن تعمل على تنمية  مجموعة من األلعاب التعليميةالمدرسية لتضمين الكتب  .1

حتى  الصفوف الثالثة األولى، مع توضيح آلي ة القيام بها،مهارات القراءة الجهرية لدى طلبة 

 .للمعلمين عند تدريس المادة عونااتكون 

ي معلم يستطيع أ حيثب ،نشاء منصة تعليمية خاصة باأللعاب التعليمية لكل مادة على حدةإ .5

 .بغي تحقيقهانق مع النتاجات التي يبما يتفو  ،لعابه من هذه األاختيار ما يناسب

وتدريبهم  ،اًلهتمام بإعداد وتنمية المعلمين على تدريس القراءة باستخدام األلعاب التعليمية .3

   ..الواجب تنميتها حسب الصف الدراسيعلى المهارات 
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 المصادر والمراجع

 العربيةالمراجع 

 .دار المناهج األردن:عمان،  .1ط .الوجيز في أساليب التدريس(. 5013) أبو زايد، سالم عطية

أثر باأللعاب التعليمية لتنمية بعض مهارات القراءة البداعية  (.5009) محمد نايف ،رأبو عك
، )رسالة ماجستير غير منشورة( .لدى تالميذ الصف السادس األساسي بمدارس خان يونس

 فلسطين.غزة،  الجامعة اًلسالمية،

 التعليمية اإللكترونية في تنمية أثر التدريس باستخدام األلعاب .(5015أماني سليم ) ،ابو عنزة
رسالة ) مهارات اللغة العربية األساسية لدى طلبة الصف الثاني األساسي في األردن.

 .ألردنااألردنية، عمان، الجامعة ، منشورة( غير ماجستير

دار  عمان:، 1ط(. تعليم األطفال القراءة والكتابة. 5010عبد الحافظ )وسالمة،  سميح ،مغليأبو 
 ناشرون وموزعون. البداية

أثر استخدام األلعاب اللغوية في منهاج اللغة العربية في تنمية األنماط ."(5010البري، قاسم )
 .53-31 (،1)7،ويةالعلوم التربالمجلة األردنية في  “. لدى طلبة المرحلة األساسية اللغوية

     عمان: دار. 1طلعبة تعليمية،  122التعلم عن طريق اللعب  (.5010بني هاني، وليد عبد )
 للنشر والتوزيع. عالم الثقافة

األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجها سيكولوجًيا وتعليمًيا وعلمًيا،  (.5010) لحيلة، محمد محمودا
 للنشر والتوزيع والطباعة.عمان: دار المسيرة . 5ط

تصميم استراتيجية توليفية قائمة على أنماط اللعب وقياس أثرها (. 5011خضير، أسماء محمد )
 .منشورة()رسالة ماجستير غير  .في تحسين مهارات الستماع والرياضة لدى أطفال الرياض

 األردن.، العالمة، عمان العلوم اًلسالميةجامعة 

المناهج للنشر  عمان: دار. . اللعب استراتيجيات تعليم حديثة(5010)الخفاف، إيمان عباس 
   والتوزيع.
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(." أثر برنامج تعليمي مقترح باأللعاب الصغيرة والقصص التعليمية في 5018علي فتاح ) رشيد،
اكساب التحصيل المعرفي للقراءة والكتابة وتنمية عدد من المهارات الحركية األساسية لتالميذ 

 (.5، )15 أبحاث كلية التربية األساسية مجلة، “الصف الثالث اًلبتدائي 

م كاًل من األلعاب التعليمية وألعاب الكمبيوتر في فعالية استخدا(. 5008)جابر رضوان، منى 
، جامعة عين منشورة()أطروحة دكتورة غير . الروضةتنمية مهارة الستعداد للقراءة لطفل 

 شمس القاهرة، مصر 

 : دار يافا العلمية.  نعما .1، طاستراتيجيات القراءة الحديثة(. 5002زايد، فهد خليل )

(. اللعب التربوي لألطفال المقومات النظرية 5005)صابر عاصم  وراشد،زهران، ليلى عبد العزيز 
 .، القاهرة: دار زهرانوالتطبيقية

أثر توظيف األلعاب التعليمية في التمييز بين الحروف المتشابهة (. 5010سلوت، فاتن إبراهيم )
 نشورة(مماجستير غير  )رسالة شكاًل والمختلفة نطًقا لدى تالمذة الصف الثاني األساسي

 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

الصفا: الكويت  .3ط ،القارئالطفل (. 5011)، فيصل عمر السويدان، طارق محمد وباشراحيل
 شركة اإلبداع الفكري للنشر والتوزيع.

أثر برنامج مقترح في تنمية مهارات القراءة لدى تالميذ  (.5009الشخريتي، سوسن شاهين )
)رسالة ماجستسر غير  بمدارس وكالة الغوث الدولية بشمال غزةالصف الثالث األساسي 

 فلسطين.الجامعة اإلسالمية، غزة، منشورة( 

(. "أثر األلعاب التربوية في تنمية بعض مهارات 5017)فوزي نجوى فوزي وحسان، مروة  صالح،
-330(، 1)، 52، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةاللغة العربية ". 

315. 

أثر استخدام برنامج قائم على األلعاب اللغوية في تنمية . (5001محمد علي )، الصويركي
 .الصف الرابع األساسي في األردن ومهارات التعبير الشفوي لدى طالب األنماط اللغوية

 األردن. عمان، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، .(غير منشورةاطروحة دكتوراه )

، إربد، األلعاب اللغوية ودوروها في تنمية مهارات اللغة العربية(. 5005الصويركي، محمد علي )
 األردن: دار الكندي للنشر والتوزيع.
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تعليم القراءة واألدب استراتيجية مختلفة (. 5002رشدي أحمد والشعيبي عالء الدين ) طعيمة،
 .لعربي. مدينة نصر، القاهرة: دار الفكر ا1ط، لجمهور متنوع

المهارات القرائية الكتابية طرق تدريسها  (.5005محمد فخري ) ي،مقدادو  عاشور، راتب قاسم
 .: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةنعما .1ط استراتيجياتها،

 .. القاهرة، مصر: دارالفاروق للنشر والتوزيع1، طالتعليم من خالل اللعب(. 5009العامري، خالد )

. 1، طالقراءة عند األطفال في ضوء المناهج العلمية الحديثة(. 5008) حسينحسان  ،عبابدة 
 دار صفاء للنشر والتوزيع.  األردن:، عمان

أنشطة ومهارات القراءة والستذكار في المدرستين األبتدائية (. 5002) هبة محمد عبد الحميد،
 ، األردن: دار صفاء.1، طواإلعدادية

(. تعليم القراءة 5001حمد علي، وسليمان، محمود جالل الدين )سمير والكردي، أ عبد الوهاب،
 الدقهلية للطباعة والنشر. .5ط والكتابة في المرحلة اًلبتدائية )رؤية تربوية(،

  القاهرة.. مصر، 5، طالمرجع في تدريس اللغة العربية (.5002عطا، إبراهيم محمد )

. عمان: دار 1، طفهم المقروءاستراتيجيات ما وراء المعرفة في (. 5011) عطية، محسن علي
 المناهج.

، 1، طتعليم القراءة لمرحلة رياض األطفال والمرحلة البتدائية(. 5007عليوات، محمد عدنان )
  عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

لتالميذ المرحلة األبتدائية إطار للممارسات  تعليم فنون اللغة العربية مصطفى.العيسوى، جمال 
 والمهنية.التدريسية 

طرق (. 5005) الغفار محمد محمود والشيزاوي، عبد وموسى، محمدمصطفى العيسوي، جمال 
. العين: دار 1، طتدريس اللغة العربية بمرحلة التعليم األساسي بين النظرية والتطبيق

 .الكتاب الجامع

 استراتيجيات التعلم النشط المتمركزة حول الطالب وتطبيقاتها في(. 5017قرني، زبيدة محمد )
 . مصر: المكتبة العصرية للنشر والتوزيع.  1، طالمواقف التعليمية
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  .. القاهرة: دار الكتب1ط ،طرق التدريس المعاصرة(. 5015قزامل، سونيا هانم )

الفكر للطباعة       دار: عمان ،1ط، تعليم القراءة والكتابة لألطفال(. 5003مبيضين، سلوى يوسف )
 والنشر والتوزيع.

 .العربيةطرق تدريس اللغة (. 5005) عبد الرحمن كامل محمود،

الفكر  القاهرة: دار مدينة نصر، تدريس فنون اللغة العربية،(. 5002علي أحمد ) مدكور،
  .العربي

استراتيجيات التدريس في (. 5018المسعودي، محمد حميد مهدي والهداوي، سنابل ثعبان )
  . عمان: دار الرضوان للنشر والتوزيع.1، طالبنائية والمعرفية وما وراء المعرفة

 مشكالت القراءة من الطفولة إلى المراهقة التشخيص والعالج،(. 5005مصطفى، رياض بدري )

يذ مهارات القراءة قياس وتقويم مع نمادج اختبارات القراءة لتلم (5000مصطفى، فهيم )
 .للكتاب. مدينة نصر، القاهرة: مكتبة الدار العربية 1، طالمدارس البتدائية

  .، جامعة قناة السويساللعب واإلبداع في مرحلة الطفولة(. 5001المغازي، إبراهيم محمد )

  .دار الهادي للطباعة والتشر. 1ط، علم نفس اللعب(. 5001هايدة )موثقي، 

، العين، اإلمارات العربية 5، طالتربوية استراتيجية لتنمية التفكيراأللعاب (. 5015الهويدي، زيد )
 المتحدة: دار الكتاب الجامعي.

  



69    

 

 المراجع األجنبية
Amorim, Americo N. G. F. (2018). The use of Digital Games by Kindergarten    

Students to Enhance Early Literacy Skills, The Johns Hopkins University, Ann 

Arbor.  

Miller, C. (2010). Before They Read: Teaching Language and Literacy 

Development through Conversations, Interactive Read- Alouds, and Listening 

Games, New Jersey: Library of Congress Cataloging. 

Rogers, Sandra A (2017). A Massively Multiplayer Online Role-Playing Game with 

Language Learning Strategic Activities to Improve English Grammar, 

Listening, Reading, and Vocabulary, University of South Alabama, Ann Arbor.  

 

 المراجع اإللكترونية

تم  صحيفة الرأي -يرعى مؤتمر مبادرة "نحن نحب القراءة " الرزاز  30-1-5019الرأي –عمان 
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71    

 

 

 

  كلية العلوم التربوية

  التخصص: المناهج وطرق التدريس                    قسم اإلدارة والمناهج                  

 0202/0212العام الدراسي :                   الفصل الدراسي : الثاني                  

 الدكتور /ة : ..............................................المحترم/ة

 : تحية طيبة وبعد

 مهارة تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " أثر استخدام األلعاب التعليمية في تنمية        
اسي" استكمال لمتطلبات الحصول على درجة القراءة الجهرية لدى طلبة الصف الثاني األس

واختبار  القراءة الجهريةبطاقة مالحظة تتضمن مهارات الماجستير؛ لذلك قامت الباحثة بإعداد 
بطاقة المالحظة والختبار لدى طلبة الصف الثاني. ومن أجل اعتماد  قراءة لقياس هذه المهارات

كم؛ لما عرف عنكم من خبرة، ودراية واسعة في تأمل الباحثة السترشاد بآرائ المتضمن للبطاقة
العملية التعليمية التعلمية، راجية منكم تحكيم أداة الدراسة من حيث وضوحها، وسالمتها، 

 .مناسباوصياغتها اللغوية، أو أي تعديل، أو مقترح ترونه 

  السما  
  األكاديمية لرتبةا
  لتخصصا 
  (الكلية/  الجامعة)  العمل جهة 

  وتفضلوا بقبول فائق الحترام                                 

  اسم المشرف                                                                  اسم الباحثة

 منتهى عبد الجواد                الدكتور فواز شحادة                                         
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 (1الملحق )
 بصورته األولية  نص القرائيال
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 ارتعليمات اًلختب
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 (0الملحق )
 بصورتها األولية بطاقة المالحظة  

 

 

 

 

 

 

 

 

العبارة  5 4 3 0 1 المهارة الرقم
 مناسبة

العبارة غير 
 مناسبة

        .الحروَف بطريقة سليمة ينطق -1
        والكلماِت أثناَء القراءِة. يقرُأ الطالُب دوَن إبداِل بعِض الحروفِ  -5
        يقرُأ الطالُب دوَن حذِف بعِض الحروِف أثناَء القراءِة. -3
        يقرُأ الطالُب دوَن إضافِة بعِض الحروِف أثناَء القراءِة. -1
        بيَن ياِء المد  واأللِف المقصورِة. يميز -5
        القراءة. يميز بين الحركات والمدود في أثناء -2
        بإتقان يقرأ الكلمات التي فيها حرف مشدد -7

8- 
الكلمات التي فيها ًلم شمسية و  ًلم التي فيهاينطق الكلمات 

ا في قمرية نطقاا   أثناء القراءة.صحيحا
       

9- 
 الكلمات التي فيها تاء مربوطة وفق موقعها في الجملة ينطق

 بإتقان
       

        صحيحة. الكلمات المنونة قراءةيقرأ  -10
        خوف.دون تلعثم او خجل أو يقرأ  -11
        يقرأ بسرعة مناسبة. -15
        .الجمل والتراكيب في وحدات تامة يقرأ -13
        ضبط أواخر الكلمات في النص في أثناء القراءة.ي -11
        .يحسن الوقف عند اكتمال المعنى -15
        .يراعي عالمات الترقيم في أثناء القراءة 12
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 (3ملحق )ال
 بصورته األولية الد رجات واعتمادهالجْدول الموض ح لطريقة احتساب ا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الدرجة          عدد األخطاء. 
 (1)  .ي المهارةفربعة أخطاء فأكثر أمن أخطأ 

 (5)  .أخطاء ةمن أخطأ ثالث
 (3)  .المهارةمن أخطأ خطأين في 
 (1)  .في المهارة امن أخطأ خطأ واحدا 

 (5) طئ.يخ لمن لمْ 
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 (4الملحق )
 قائمة بأسماء السادة المحكين

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الوظيقة اًلسم الرقم 
 أستاذ مشارك الدكتور فواز شحادة  -1
 أستاذ مشارك الدكتور جمال الخالدي -5
 استاذ مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها  الدكتور حسين المستريحي  -3
 أستاذ علم نفس الطفل  الدكتورة هناء حسين الفليفي  -1
 أستاذ اصول التربية  الدكتور ضيف اهلل  أبو صعليك  -5
 استاذ مناهج وطرائق التدريس  الدكتور محمد حسين الطراونة  -2
 استاذ مناهج عامة  الدكتورة عنود الخرشا  -7
 مدير وكالة مدارس الغوث  الدكتور عبداهلل محمد رزق  -8
 مشرفة تربوية المشرفة غادة الصمادي   -9

 مشرفة تربوية  المشرفة بثينة الجفيرات  -10
 معلمة للصف الثاني المعلمة غادة الربيحات -11
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 (5الملحق )
 بصورته النهائية النص القرائي 
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 تعليمات اًلختبار
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 (6الملحق )
 النهائية  ابصورته بطاقة المالحظة

 
 

 5 4 3 0 1 المؤشر السلوكي  المهارة  الرقم
 صحة  -1

 وسالمة اللفظ 
      .الحروَف بطريقة سليمة ينطق

يقرُأ الطالُب دوَن إبداِل بعِض الحروِف والكلماِت  -5
 أثناَء القراءِة.

     

بعِض الحروِف أثناَء  يقرُأ الطالُب دوَن حذفِ  -3
 القراءِة.

     

يقرُأ الطالُب دوَن إضافِة بعِض الحروِف أثناَء  -1
 القراءِة.

     

      بيَن ياِء المد  واأللِف المقصورِة. يميز -5
      يميز بين الحركات والمدود في أثناء القراءة.  -2
      بإتقان   يقرأ الكلمات التي فيها حرف مشدد -7
الكلمات شمسية و  ًلم التي فيهاينطق الكلمات  -8

ا في قمرية نطقاا التي فيها ًلم  أثناء صحيحا
 القراءة. 

     

الكلمات التي فيها تاء مربوطة وفق موقعها  ينطق -9
 بإتقان.  في الجملة

     

      صحيحة. الكلمات المنونة قراءةيقرأ  -10
      خوف.دون تلعثم او خجل أو يقرأ  الطالقة القرائية  -11

      يقرأ بسرعة مناسبة. -15
      .الجمل والتراكيب في وحدات تامة يقرأ -13
      ضبط أواخر الكلمات في النص في أثناء القراءة.ي تمثيل المعنى  -11
      .يحسن الوقف عند اكتمال المعنى -15
      .القراءةيراعي عالمات الترقيم في أثناء  12
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 (7ملحق )ال
 بصورتها النهائية  الجْدول الموض ح لطريقة احتساب الد رجات واعتمادها

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة          عدد األخطاء. 
 (1)  .ي المهارةفربعة أخطاء فأكثر أمن أخطأ 

 (5)  .أخطاء ةمن أخطأ ثالث
 (3)  .من أخطأ خطأين في المهارة

 (1)  .في المهارة امن أخطأ خطأ واحدا 
 (5) طئ.يخ لمن لمْ 



83    

 

 (8الملحق )
 برنامج األلعاب التعليمية

 التعليمية:المادة محتــوى 

 للعام الدراسي  األساسي الثاني العربية للصفتضمن القراءة الجهرية وحدتين دراسيتين من كتاب لغتنا ت

والوقت المخصص  ،ويتضمن البرنامج اآلتي المحتوى المقرر تدريسه في البرنامج ،(5019-5050)
 لكل موضوع :

 الزمن المخصص  المهارة الموضوع المتضمن في المهارة الرقم
 حصة  ستمع أ الَنـْمـلَـة الـ نشـيطـة  -1
 حصة  تحدث أ الَنـْمـلَـة الـ نشـيطـة -5
 حصتان  أقرأ   الَنـْمـلَـة الـ نشـيطـة -3
 حصص 3 التدريبات  الَنـْمـلَـة الـ نشـيطـة -1
 حصة  القصص الداعمة للقراءة  النملة النشيطة  -5
 حصة ستمع أ توماس أديسون  -2
 حصة  أتحدث  توماس أديسون  -7
 حصتان  أقرأ توماس أديسون  -8
 حصص3 التدريبات  توماس أديسون  -9

 حصة  القصص الداعمة للقراءة  توماس اديسون  -10
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 التعليمية:من المادة الهدف العام 

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات القراءة الجهرية لدى طلبة الثاني األساسي في لواء 

 .القويسمة

 :المتعلقة بالمادة التعليمية الخاصة  هداف األ

 ينطق الحروَف بطريقة سليمة. -1

 إبداِل بعِض الحروِف والكلماِت أثناَء القراءِة. يقرُأ الطالُب دونَ  -5

 يقرُأ الطالُب دوَن حذِف بعِض الحروِف أثناَء القراءِة. -3

 يقرُأ الطالُب دوَن إضافِة بعِض الحروِف أثناَء القراءِة. -1

 يميز بيَن ياِء المد  واأللِف المقصورِة. -5

 يميز بين الحركات والمدود في أثناء القراءة.  -2

 يقرأ الكلمات التي فيها حرف مشدد بإتقان   -7

ا في أثناء  -8 ينطق الكلمات التي  فيها ًلم شمسية والكلمات التي فيها ًلم قمرية نطقاا صحيحا
 القراءة.  

 ينطق الكلمات التي فيها تاء مربوطة وفق موقعها في الجملة بإتقان .   -9

 يقرأ الكلمات المنونة قراءة صحيحة . -10

 رأ دون تلعثم او خجل أو خوف .يق -11

 يقرأ بسرعة مناسبة. -15

 يقرأ الجمل والتراكيب في وحدات تامة. -13
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 يضبط أواخر الكلمات في النص في أثناء القراءة. -11

 يحسن الوقف عند اكتمال المعنى. -15

 يراعي عالمات الترقيم في أثناء القراءة. -12

 

 عنوان الوحدة : النملة النشيطة 

  عدد الحصص: حصة 

 النتاجات :

 أن:يتوقع من الطالب 

 الجيد.ستماع ص مراعياا قواعد اًلـيستمع إلى الن   -1
 إجابة صحيحة.اًلستماع سئلة أيجيب عن  -5
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 التدريس:استراتيجيات  

التعلم العمل في مجموعات  ) العمل في الكتاب المدرسي ، األسئلة واألجوبة ( التدريس المباشر
 باألنشطة ) األلعاب ( 

 األلعاب التعليمية :

 . اًلستماع(أسئلة يمثل  سؤاًلا  وجه من أوجه المكعب  على كلويكتب  )مكعبلعبة المكعب  

 :للمجموعة التجريبية   إجراءات التنفيذ 

، بصوت مسموع وبتمهل اإللكترونيلوح المن خالل  هاًلستماع إلي وقراءة المعلمة لنص اًلستماع أ -
 النص.بحيث يتمكن الطالب من استيعاب 

على شكل  الُجمل المسموعةالطلبة بإعادة  مجزأة، وتكليفبصورة من قبل المعلمة  قراءة النص -
  .مجموعات

 ترديد عبارات من النص المسموع من قبل الطلبة بصورة فردية. -
 اللعبة.تقسيم الطالب بشكل مجموعات وشرح كيفية  -
خر في نفس المجموعة بقراءة آويقوم طالب  ،برمي المكعب األولى وعةحد الطلبة في المجمأيقوم  -

 المجموعات.وتكرار ذلك مع باقي  ،جابةويقوم طالب آخر باإل ،السؤال الظاهر على وجه المكعب
 .في التعبير واأللفاظ وتعزيز اإلجابات الصحيحة الواردة خطاءاألتصويب 
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 النَّشيطة (عنوان الدرس: أتحدث   )النَّملة 

 عدد الحصص: حصة 

 

  

 

 
 

 

  

 النَّ تاجات: 

 توقع من الطالب أن .......يُ 

 يعبر شفوي ا عن مضمون الصورة بلغة مناسبة . -1

  عن الصور. يستخدم عبارات مناسبة في التعبير -5

 .يوفق بين الصورة والجملة المناسبة -3
 استراتيجيات التدريس:

 . نشطة ) األلعاب التعليمية (، التعلم المعكوسالتعلم باأل، التدريس المباشر

 األلعاب التعليمية المستخدمة : 

الدالة على  الجمل ةكتابو  ،تجليدها حراريًّاو  ،بالدرس  قص الصور الخاصة)مل لعبة الصور والجُ 
.كل صورة  
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 إجراءات التنفيذ للمجموعة التجريبية : 

الناطق  ،المساعد ،) الرئيس المجموعة لقب عطاء كل طالب فيا  تقسيم الطلبة إلى مجموعات و  -1
  (ف باسم المجموعة ، المكتشِ 

يهما ، )المجموعة األولى والمجموعة الثالثة توز ع علتوزيع بطاقات الصور على المجموعة -5
ور(.    بطاقات الص 

يهما ، )المجموعة الثانية والمجموعة الر ابعة توز ع علتوزيع بطاقات الجمل على المجموعة -3
   بطاقات الُجمل(.

ف و تشِ ثم يذهب المك ،بقراءة الجملة بشكل مجموعات  )الثانية والر ابعة( تانجموعمتقوم ال -1
المجموعة ، على الن حو اآلتي: )بالبحث عن الصورة المناسبة في المجموعة ةالناطق باسم المجموع

ي المجموعة بحث عن الُجملة فاألولى تبحث عن الُجملة في المجموعة الثانية، والمجموعة الثالثة ت
 الر ابعة(.

.ومتابعة المعل م لذلك ،قراءة الناطق باسم المجموعة الجملة بطالقة -5  

 .ةالطلب الُمعل م لقراءةويم ـــقـــت -2
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 )الن ملة الن شيطة (. الثالث: أقرأ  لدرسا

 عدد الحصص: حصتان 

 

 

  

 

 

 

 

 النتاجات :

 يتوقع من الطالب أن: 

 الدرس قراءة جهرية صحيحة ومع برة . يقرأ -1

 يلفظ الطالب الكلمات مراعياا النُّطق الصحيح للحرف المشدد. - 5

 قراءة معب رة . -الواردة في الد رس-يقرأ جملة )شكراا لك عزيزتي(  -3

 استراتيجيات التدريس:

النشاط  )األلعاب التدريس المباشر )أسئلة وأجوبة، العمل في الكتاب المدرسي ( الت علم من خالل 
 التعليمية (.

 األلعاب التعليمية المستخدمة:

 ، لعبة صيد األسماك، لعبة البولينجن نص القراءة )النملة النشيطة(لعبة إعادة  ترتيب الُجمل لتكوي
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 طباعة ُجمل الدرس )النملة النشيطة(.   -

 تغليفها حرارياا.  -

 وضع شك شاك خلف البطاقات.  -

 ِقَطع لب اد.   - 

 كتابة الكلمات على بطاقات على شكل أسماك ووضع قطعة معدنية في كل سمكة .-

 مجسمات البولينج وكتابة أوامر اللعبة  -

 التجريبية:للمجموعة جراءات التنفيذ إ

 ،وعالمات الوقف ،مع مراعاة التلوين في األداء الصوتي ،قراءة المعلم للنص قراءة القدوة -
 باستمرار.متابعة الطلبة ى والحرص عل

 وتدريبهم على القراءة بسرعة ودقة واتقان  ،المحاكاة المجيدين قراءةلنص من قبل الطلبة اقراءة  -

 اللعبة.حيث يشرح المعلم طريقة  ،تطبيق لعبة اعادة ترتيب الجمل -

 المجموعات.توزيغ البطاقات على  -

 مجموعات.مل بشكل قراءة الطلبة للجُ  -

 القراءة.مل لتكوين درس الجُ  عادة ترتيبإ -

مل حتى نهاية الجُ  ثم  الثالثة وهكذا يةنالجملة األولى ثم الثا ؛ادع اللب  طَ مل على قِ لصاق الجُ إ -
 .(النشيطة )النملةكون درس القراءة بحيث تُ 
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 :القراءة التفسيرية
المفردات لفظ و  ،ثم توزيع بطاقات الكلمات على كل مجموعة ،تقسيم الطلبة في مجموعات -

 ( وتوضيح معناها.خزنت، فائدة، دعالجديدة )
حيث يقوم طالب باصطياد ب (،سماكصيد األ)عالن عن لعبة اإلو  ،تقسيم الطلبة إلى مجموعات -
 تكليف الطلبة بتكوين جملة مفيدة. السمكة، ثمقراءة الكلمة الموجودة على ظاهر و  ،سماكاأل
كلمة فيها ) على كل مجس م، على الن حو اآلتي:وكتابة أوامر اللعبة  (بولينجمجس مات )احضار  -

  ( وهكذا.كلمة فيها تنوين الفتح)، (كلمة فيها ًلم شمسية)، (ًلم قمرية
 المجس مات وتنفيذكرة )البولينج( بات جاه ثم يقوم الطالب بتسديد  ،تقسيم الطلبة إلى مجموعات -

  كما يأتي: أوامر اللعبة
 من النص ًلم شمسية. ة( فيستخرجشمسيًلم ) -
 قمرية.يستخرج من النص ًلم ف (ًلم قمرية) -

 : عةوزَّ القراءة الم  

 مجموعات.تقسيم الطلبة إلى  -
 مل(. الجُ  يبتعالن عن اللعبة الجديدة )إعادة تر اإل -
 المجموعات.مل على توزيع بطاقات الجُ  -
ثم قراءته ، درس القراءةكل  عادة ترتيب إثم ترتيبها بحيث يتم  ،ملقيام كل مجموعة بقراءة الجُ  -

 ما أن يكون من المعلمة أو من الطالب.إ ،قراءة جهرية مع التصويب

 

 

 

 

 

 



92    

 

 النملة النشيطة( التدريبات ) الدرس:عنوان 

 ثالث حصصعدد الحصص: 

 :التعليميةالنتاجات 

  أن:يتوقع من الطالب 

ن في نفس الكلمات ويالحظ  -1  الفرق.يضع الش د ة فوق الحرف الملو 
 معب رة. قراءة-الد رسالواردة في –يقرأ جملة )شكراا لك ياعزيزتي(  -5
 يتعرف الطالب معاني المفردات )خزنت، دع، فائدة(. -3
 وضد ها.يتعرف الكلمة  -1
 مقاطع.يحلل الكلمات إلى  -5
َن جملة مفيدة. -2  ُيعيد ترتيَب الكلمات ليكو 

 استراتيجيات التدريس: 
التدريس المباشر )األسئلة واألجوبة، العمل في الكتاب المدرسي، البطاقات، القراءة المباشرة(، التعل م 

 باًلنشطة )التدريب، التعلم التعاوني، األلعاب التعليمية(.   
 :األلعاب التعليمية المستخدمة 

نصفين، وكتابة الجملتين إلى  مقسومة بخط  حضار قطعة كرتون دائرية الشكل )إالقراءة  رُ نَ سبِ  -1
المنوي قراءتهما كل  منهما على نصف الدائرة(، وسبنر القراءة ُلعبة فيها مؤش ر، ومعروفة لدى 

 الط لبة، حيث يقوم الطالب بتدويرها، وحين تتوقف، يقوم الطالب بقراءة الُجملة الُمشار إليها.
 قراءة، ويستخدم من خالل جهاز اللوح اإللكتروني الموجود في الصف .مؤقت ال -5
 قطار الكلمات.  -3
 .لعبة القفل والمفتاح -1
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 :ملتينالج   د  أرد  التدريب األول: 

 هات  يْ ب   ملة  الن   دخلت  

 جائًعا ملة  إلى النَّ  ندب  الج   جاء  

 :إجراءات التنفيذ للمجموعة التجريبية

 . القراءة( )سبنرللعبة التي سوف يتم تطبيقها اإلعالن عن ا -1
 .نصفينالشكل الدائري بعد تقسيمه إلى  ( على5-1كتابة األرقام) -5
 في المنتصف. (السبنر)وضع  -3
 .(5-1كتابة الجمل وترقيمها ) -1
 بتحريك السبنر. لبةطأحد التكليف  -5
 .قراءة الجملة حسب اختيار المؤشر -6

 :قراءة معبرة  اآلتية الجملةاقرأ التدريب الثاني :  
 ". عزيزتييا شكرًا لك "  

 : إجراءات التنفيذ للمجموعة التجريبية
 اإلعالن عن اللعبة التي سوف يتم تطبيقها.  -1

  .الطلبة خارج الغرفة الصفيةأحد خراج إ -5
 دخل الطالب األول ويقوم بقراءة الجملة عند قرع الجرس. يَ  -3

 .لقراءة وكتابة الوقتفي ا الذي استغرقه الطالبيقوم المعلم بحساب الوقت  -4

 الثاني، ويقوم بقراءة الجملة عند قرع الجرس.الطالب  يدخل-5

 ه الطالب في القراءة وكتابة الوقت.استغرقيقوم المعلم بحساب الوقت الذي  -2

 عن الطالب الفائز.اإلعالن  -7
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 :ها في المعنيبضد   الكلمة   ل  أص  التدريب الثالث : 

 

 

 

 

 

 

 األلعاب التعليمية المستخدمة : 

 قطار الكلمات حيث يتم تصميم قاطرات تمثل الكلمة وضدها.

 إجراءات التنفيذ للمجموعة التجريبّية :   

 تقسيم الطلبة إلى مجموعات . -1

 اإلعالن عن اللعبة التي سوف يتم تطبيقها ) لعبة القطار (.  -2

 توزيع القاطرات على المجموعات .   -0 

قيام أحد الطلبة في المجموعة األولى بقراءة الكلمة المكتوبة على القاطرة  أمام المجموعات  -0

في المكان المناسب، ثم قيام أحد الطلبة في المجموعات األخرى بعرض  األخرى، ووضعها

في القاطرة، وهكذا حتى يتم االنتهاء من وقراءة الكلمة التي تحمل ِضدَّ الكلمة ووضعها وثبيتها 

 تثبيت جميع عربات القطار.

مثال ذلك: المجموعة األولى يقوم أحد الطلبة فيها بقراءة كلمة )جائًعا(، ويضعها في أول قاطرة،  

 ثم يقوم الطالب الذي يحمل ضد الكلمة بقراءة الكلمة المضاّدة ووضعها بجانب القاطرة األولى. 
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 أصل الكلمة بما يقاربها في المعنى، ثم أقرأ:: التدريب الرابع

  

 

 

 

 

 

 

 

 إجراءات التنفيذ للمجموعة التجريبية:

 ت.اتقسيم الطلبة إلى مجموع -1
 اإلعالن عن اللعبة التي سوف يتم تطبيقها )لعبة القفل والمفتاح (. -5
 شرح طريقة اللعبة.-3
 توزيع البطاقات على المجموعات. -1
قيام ثم  ،بصوت مرتفعالقفل بقراءة الكلمة الموجودة على  ةالمجموعأحد الطلبة في  تكليف -1

 ة بالبحث عن المفتاح )الكلمة التي تُقاربها في المعنى(.الطلبة في المجموع
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 عنوان الوحدة : توماس أديسون

 عدد الحصص : حصة 

     

 

 

 

 

 

 النتاجات:

 يتوقع من الطالب أن:    

 د.ستماع الجي  إلى النص مراعياا قواعد اًل يستمعَ  -1
   سئلة إجابة صحيحة وواضحة.األعن  يجيبَ  -5

 استراتيجيات التدريس:    
التعلم من خالل النشاط التدريس المباشر)العمل في الكتاب المدرسي، أسئلة وأجوبة، البطاقات(،   

 التعليمية(.)األلعاب 

 ة :األلعاب التعليمي   

سئلة أه سؤال يمثل هكتب على كل وجه من أوجمكعب يُ وهي  (،لعبة المكعب)األلغاز والحوازير    
  .اًلستماع
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 :للمجموعة التجريبية إجراءات التنفيذ

 .الط لبة ويستلمها أحدالرسالة،  لتسليمالتمهيد من خالل قدوم ساعي البريد  -
 . الغزا  الر سالةفي أن  باقي الطلبة يقوم هذا الطالب بإخبار -
 قراءة اللغز من قبل أحد الطلبة. -
، من خالل جهاز التسجيل بصوت مسموع وبتمهل هقراءة المعلمة لـنص اًلستماع أو اًلستماع إلي -

 بحيث يتمكن الطالب من استيعاب النص.
  .قراءة النص مره أخرى على صورة جمل قصيرة -
 مل بصورة جماعية.ترديد الجُ  -
  .فردية مل بصورةترديد الجُ  -
 اللعبة.تقسيم الطالب بشكل مجموعات وشرح كيفية  -
نفس المجموعة  ِمنخر آويقوم طالب  ى المجموعات باختيار طالب منها لرمي المكع ب،حدإقوم ت -

من يقوم طالب ثم  ،بحيث يكون من ضمن أسئلة اًلستماع ،بقراءة السؤال الظاهر على وجه المكعب
بالتناوب من أجل إذكاء روح  اتكرار ذلك مع باقي المجموعوت شفويًّا، جابةباإل مجموعة أخرى
 .المنافسة واإلفادة

 الصحيحة.تصويب اًلخطاءالواردة في التعبير واأللفاظ وتعزيز اإلجابات  -
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 )توماس أديسون(عنوان الدرس: أتحدث  

 عدد الحصص: حصة 

 

 

 

 

 

 الن  تاجات : 

 يتوقع من الطالب أن .......
ور بلغة مناسبة.الص   كل  صورة من شفوي ا عن مضمونيعبر  -1  
. رعن الصو  يستخدم عبارات مناسبة في التعبير -5  
صغاء.تنمو لديه عادات التحدث الجيدة كاإل -3   

 استراتيجيات التدريس: 
 من خاللالتعلم التدريس المباشر )العمل في الكتاب المدرسي، األسئلة واألجوبة، البطاقات(،   
 (، التعل م في مجموعات.التعليمية األلعاب)
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 األلعاب التعليمية المستخدمة : 
.حيث يتم قص الصور الخاصة بالدرسب ،ملور والجُ لعبة الص  -1  
  .تجليدها حراريا -5
.ة على كل صورةال  مل الد  كتابة الجُ  -3  

 إجراءات التنفيذ للمجموعة التجريبية :

 ة من نصذمل بسيطة حولها مأخو جُ  الطلبة على تكوينور تساعد سئلة حول الص  أطرح  -1
  :اًلستماع، مثل

  ؟ (توماس أديسون)كم تجربة أجرى  -أ    
  المصباح الكهربائي؟ (توماس أديسون) نعَ في أي عام صَ  -ب   
المساعد، الناطق  ،)الرئيس ا،عطاء كل طالب في المجموعة اسما ا  و  ،تقسيم الطلبة إلى مجموعات -5

 المكتشف( ،موعةباسم المج
يهما ، )المجموعة األولى والمجموعة الثالثة توز ع علتوزيع بطاقات الصور على المجموعة -3

ور(.    بطاقات الص 
يهما ، )المجموعة الثانية والمجموعة الر ابعة توز ع علتوزيع بطاقات الجمل على المجموعة -1

   بطاقات الُجمل(.
ف و تشِ ثم يذهب المك ،بقراءة الجملة بشكل مجموعات  عة()الثانية والر اب تانجموعمتقوم ال -5

المجموعة ، على الن حو اآلتي: )بالبحث عن الصورة المناسبة في المجموعة ةالناطق باسم المجموع
ي المجموعة ن الُجملة فاألولى تبحث عن الُجملة في المجموعة الثانية، والمجموعة الثالثة تبحث ع

 الر ابعة.
.ومتابعة المعل م لذلك ،باسم المجموعة الجملة بطالقةقراءة الناطق  -2  
 ةالطلب الُمعل م لقراءةويم ـــقـــت -7
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 )توماس أديسون( قرأ أ عنوان الدرس:

  عدد الحصص: حصتان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :النتاجات

 توقع من الطالب أن:يُ  

 يقرأ النص قراءة جهرية سليمة ومعبرة. -
ايلفظ الكلمات اآلتية لفُظا  - ا،) :سليما   .مراعياا تنوين الفتح جراحية( عملية، شديداا، مرضا
 .)مخترع، يجري، يتمكن( :يتعرف معاني المفردات اآلتية -
 مفيدة . جملٍ في يوظف المفردات الجديدة الواردة في النص  -
 يستنتج األفكار الرئيسية التي يتضمنها النص. -
 المحافظة على مسافة صحيحة بين العين والمقروء .ك ؛تنمو لديه عادات القراءة الجيدة -
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 : إجراءات التنفيذ للمجموعة التجريبية
 كاة النص.اوتكليف الطلبة المجيدين مح ،تقسيم الطلبة إلى مجموعات -
  .ترديد الجملتين زمرياا وفردياا -
 عالن عن اللعبة التي سوف يتم تطبيقها.اإل -
  .ثم القراءة ترتيب الُجمِل  لعبة إعادةِ  -
 مل على المجموعات .توزيع بطاقات الجُ  -
  .مل من قبل المجموعاتقراءة الجُ  -
 ووضعها في المكان المناسب حسب النص. ،بقراءة الجملة قيام كل مجموعة  -

 :القراءة التفسيرية
لفظ المفردات و  ،ثم توزيع بطاقات الكلمات على كل مجموعة ،تقسيم الطلبة في مجموعات -

 الجديدة )يخترع، يجري، يتمكن( وتوضيح معناها.
حيث يقوم طالب باصطياد ب (،سماكصيد األ)عالن عن لعبة اإلو  ،تقسيم الطلبة إلى مجموعات -
 ثم تكليف الطلبة بتكوين جملة مفيدة.  ،قراءة الكلمة الموجودة على ظاهر السمكةو  ،سماكاأل
ن النص )أهمية التجربة والمحاولة للوصول إلى طرح األسئلة من أجل استنتاج الفكرة العامة م -

 .النجاح (
كلمة فيها ) على كل مجس م، على الن حو اآلتي:وكتابة أوامر اللعبة  (بولينجمجس مات )احضار  -

  ( وهكذا.كلمة فيها تنوين الفتح)، (كلمة فيها ًلم شمسية)، (ًلم قمرية
وتنفيذ  كرة )البولينج( بات جاه المجس مات ثم يقوم الطالب بتسديد  ،تقسيم الطلبة إلى مجموعات -

  كما يأتي: أوامر اللعبة
 يستخرج من النص ًلم شمسية.ف  (ًلم شمسية) -
 .يستخرج من النص ًلم قمرية ف (ًلم قمرية) -
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 : عةوزَّ القراءة الم  

 مجموعات.تقسيم الطلبة إلى  -
 مل(. الجُ  يبت)إعادة تر عالن عن اللعبة الجديدة اإل -
 المجموعات.مل على توزيع بطاقات الجُ  -
ثم قراءته ، درس القراءةكل  عادة ترتيب إثم ترتيبها بحيث يتم  ،ملقيام كل مجموعة بقراءة الجُ  -

  ما أن يكون من المعلمة أو من الطالب.إ ،قراءة جهرية مع التصويب
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 )توماس أديسون(التدريبات: 

 الحصص : ثالث حصصعدد 

 الن تاجات :

 يتوقع من الطالب أن:
 ." ما بطريقةٍ  الليلَ  )أديسون( في أن يضيءَ  رَ فكَّ " من غير  توقف:  اآلتيةيقرأ الجملة  -
 يجري، يتمكن(. )مخترع، :يتعرف معاني الكلمات -
 .)المرض، النجاح، اًلجتهاد( الكلمات: دادَ يتعرف أضْ  -
 من بين الكلمات.يتعرف الكلمة المختلفة  -
 ن جملتين مفيدتين.يعيد ترتيب الكلمات ليكو   -
 .يختار اسم اإلشارة المناسب -

 :األلعاب التعليمية

 الساعة الرملية، لعبة القفل والمفتاح ، لعبة القطار، مروحة الكلمات . 

 :استراتيجيات التدريس

خالل ، البطاقات( التعلم من التدريس المباشر )العمل في الكتاب المدرسي، األسئلة واألجوبة
 ، الت عل م في مجموعات )الت عل م الت عاوني(شاط )األلعاب التعليمية(الن  

 دون توقف  اآلتية التدريب األول: قراءة الجملة

ب ـــط ريـــقةٍ  ما. )أديســـون( في أْن ي ــضــيء  ظ ـــالم  اللَّـــيــْـل    ف ـــكَّـــر 

 : إجراءات التنفيذ للمجموعة التجريبية 

 (.الساعة الرملية)عالن عن اللعبة المستخدمة اإل -1
  (.الساعة الرملية)حد الطلبة لقراءة الجملة بعد توضيح لعبة أاختيار  -5
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قبل نفاذ حبات  تهي من القراءةوعلى الطالب أن ين ،البدء بالقراءة مع تحريك الساعة الرملية-3
 الرمل.

 التدريب الثاني: توضيح معاني المفردات 

 (.، يجري، يتمكن  )مخترع  : يتعرف معاني الكلمات

 

 

 

 

 

 

 

 : إجراءات التنفيذ للمجموعة التجريبية

 تقسيم الطلبة إلى مجموعات . -1
 اإلعالن عن اسم اللعبة الجديدة وهي: )مروحة الكلمات (، وشرح قوانين اللعبة للطالب.  -5
 ية تكوين جمل مفيدة.فتدريب الطلبة على كيو  ،عرض المروحة أمام الطلبة -3

  : أصل  الكلمة في السطر األول بما يناسبها من السطر الثاني الثالثالتدريب 

 

 

 

 

هـــنَّ     هـم         ُهـــما       ِهـــيَ      و        ـــه  

 مخترعان   ،   مخترعات   ،    مخترعون   ،   مخترع    ،  مخترعة 
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 : إجراءات التنفيذ للمجموعة التجريبية

 تقسيم الطلبة إلى مجموعات . -1
 اإلعالن عن اسم اللعبة الجديدة )صندوق الضمائر( . -5
 توضيح وشرح طريقة اللعبة للطلبة. -3
بقراءة الكلمة، ثم وضعها في الصندوق  تقسيم الطلبة إلى مجموعات، بحيث تقوم كل مجموعة -1

مير المناسب لها.  المناسب حسب الض 
 

 : القصص الداعمة للقراءة

 :اللعبة التعليمية

لعبة )اجمع النقود( وتكون بتصوير قطع نقدية من فئة الدينار، يحصل الطالب على القطعة النقدية  
إذا قام  بقراءة القصص، وفي نهاية الشهر يعدُّ المعلم مجموع القطع النقدية، والطالب الذي جمع قطعا 

 نقدية أكثر هو الفائز .

 استعارة الكتب من المكتبة المدرسية.  -1
 قراءة القصة. -5
 تلخيص القصة. -3
 تقديم ملخص عن القصة. -1
 حصول الطالب على قطة نقدية في كل مرة ُينهي فيها قصة. -5
 ثر.والفائز هو من يجمع نقوداا أك ،لنقوداُتجمع  -2
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 (2الملحق )
 عاب تعليميةاأللنمادج    
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 (12ملحق )ال
 والتعليم التربية ارةوز  الشرق األوسط إلى جامعة من المهمة تسهيل كتاب
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 (11الملحق )
 ومديراتها الخاصة المدارس مديري لىمن وزارة التربية والتعليم إ المهمة تسهيل كتاب

 

 

 

 

 

 

 


