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 شكر وتقدير

 

الميـ لؾ الحمد حمدان كثيران طيبان مباركان فيو، أحمدؾ ربي كأشكرؾ عمى أف 

. يسرت لي إتماـ ىذه الرسالة عمى الكجو الذم أرجك أف ترضى بو عني

األكسط كأعضاء كأتقدـ كذلؾ بجزيؿ الشكر إلى كؿ مف جامعتي جامعة الشرؽ 

كما أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى أساتذتي أعضاء لجنة . الييئة التدريسية فييا

غنائيا  المناقشة المكقريف عمى ما تكبدكه مف عناء في قراءة رسالتي كا 

. بمقترحاتيـ القيمة

ككما أتقدـ بخالص شكرم ك تقديرم كعظيـ اإلمتناف الى االستاذ الدكتكر عبد 

ق اإلشراؼ عمى رسالتي، كنصحو كتكجييو كتشجيعو لي، الحافظ سالمو ، لقبكؿ

خراجيا بصكرتيا الحالية لو مني . كلما بذلو مف جيد إلنجاز ىذه الدراسة كا 

خالص الشكر كالتقدير، كأسأؿ اهلل أف يمنحو الصحة كالعافية ليكمؿ مسيرتو ، 

. كينفع بعممو الباحثيف كطمبة العمـ، كأف يجزيو عني خير الجزاء

ني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير لألستاذ الدكتكر غازم خميفة لما قدمو لي مف عكف كمساعدة كال يفكت

. في دراستي، كأسأؿ اهلل أف يجزيو عني خير الجزاء
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اإلىداء 

 :أىدم ىذا العمؿ الى

بال حدكد، قدكتي األكلى، كنبراسي الذم ينير دربي، إلى مف أعطاني كلـ يزؿ يعطيني 

أبي العزيز ..........مف رفعت رأسي عاليان افتخاران بوالى 

. أدامو اهلل ذخران لي

التي رآني قمبيا قبؿ عينييا، كحضنتني أحشاؤىا قبؿ يدييا، الى شجرتي التي ال تذبؿ، الى الظؿ 
أمي الحبيبة ......الذم آكم إليو في كؿ حيف

. حفظيا اهلل كأطاؿ بعمرىا

. عمر ك خالد.......ر لي الطريؽ إخكانيالشمكع التي تني

. أختي الغالية ياسميف........الجكىرة المضيئة ك المؤلؤة المكنكنة

 .صديقتي الغالية أمؿ......أختي كزميمتي التي طالما ساعدتني كساندتني

 .....ليـ جميعان أىدم ثمرة جيدم
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أثر استخدام األلعاب اإللكترونية في تنمية ميارات المغة االنجميزية البدىية لدى طمبة المرحمة 
 األساسية في عمان

 إعداد

 عبير فاروق محمود

 إشراف

 األستاذ الدكتور عبد الحافظ محمد  سالمو

 ممخص

ىدفت الدراسة إلى قياس أثر استخداـ األلعاب االلكتركنية في تنمية ميارات المغة االنجميزية البدىية 
حيث تـ اختيار إحدل المدارس الخاصة في مدينة عماف . لدل طالبات المرحمة األساسية في عماف

. في التدريس كالتي تستخدـ األلعاب االلكتركنية

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ إعداد أداتيف تمثمت األكلى باختبار لقياس ميارات المغة االنجميزية 
البدىية، كالثانية في برمجية إلكتركنية لقياس أثر استخداـ األلعاب االلكتركنية في تنمية ميارات 

: عف سؤاؿ الدراسة الرئيس اآلتي تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي لإلجابة. المغة االنجميزية البدىية

ما أثر استخداـ األلعاب اإللكتركنية في تنمية ميارات المغة االنجميزية البدىية لدل طالباتالمرحمة 
األساسية في مدينة عماف مقارنة باألسمكب االعتيادم؟ 

بيف ات داللة إحصائية في ميارات المغة اإلنجميزية البدىيةذكتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ 
طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة تعزل لطريقة التدريس كلصالح برمجية األلعاب 

. اإللكتركنية

. األلعاب اإللكترونية، الميارات البدىية: الكممات المفتاحية
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ABSTRACT 

The study aimed to measure the impact of the use of the electronic 

games in the development of English language skills of student's 

axiomatic fundamental stage in Amman. 

     The studyrequired to choose one of the private schools in the city 

of Amman which use electronic games in teaching, to achieve the 

purpose of the study was developed two tools as below: 

 -The first test to measure English language skills axiomatic. 

- The second in the electronic software to measure the impact of the 

use of electronic games in the development of English language skills 

axiomatic. 

We used the quasi-experimental approach to answer the study 

question as following: 

What is the impact the use of electronic games in the development of 

English language skills of student's axiomatic fundamental stage in the 

city of Amman? 



 م    
 

The study found the presence of statistically significant differences in 

English language skills between the experimental group students and 

the control group students due to the method of teaching and in favour 

of electronic games software. 

Key Words: Electronic Games, Intuitive skills.
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 الفصل االول
 خمفية الدراسة وأىميتيا

مقدمة  

التغير تكنكلكجيان، تتحكـ فيو  رعةيكصؼ العالـ حاليان بعالـ المعرفة، كس

التكنكلكجيا، كتدخؿ في مختمؼ جكانب الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية 

فالمعممكف كأكلياء األمكر أصبحكا يكاجيكف مشكالت حديثة تتعمؽ . كغيرىا

. بكيفية التعامؿ مع األطفاؿ كتعميميـ في ظؿ ىذا لتطكر التكنكلكجي الكبير

دكر كبير في تنمية فكر األطفاؿ، كمساعدتيـ  اإللكتركنيةب كقد أصبح لأللعا

في تعمـ الكثير مف الميارات، إذ ينمك أطفاؿ اليـك الذيف عمييـ أف يتعاممكا مع 

ىذا الكـ اليائؿ مف المعمكمات، كيديركا مشكالت يكمية معقدة مف خالؿ ما 

بكقة كحمكؿ ستزكدىـ بو تكنكلكجيا المعمكمات مف طاقة كأدكات تفكير غير مس

. إبداعية

لتربية ، اكمف ىذا التطكر التكنكلكجي الكبير جاء مفيـك دمج التكنكلكجيا في 

الذم اعتبر اف المتدرب اك الطالب ىك المحكر األساسي مف عممية دمج 

تحكؿ أف م: مف ىذه العممية ىكالتكنكلكجيا في التربية ك اليدؼ األساسي 

باحث ناشط في العممية التعممية  لىإجامدٍق  المتعمـ أك المتدرب مف متمؽٍق 

أم أف يككف الطالب ىك المحكر األساسي في العممية التعممية . الجديدة

 (.2015ابراىيـ، )الجديدة

كتزكد التكنكلكجيا الجديدة األطفاؿ بفرص قكية لمتعمـ، كاستيعاب مفاىيـ 

العصر، كلعؿ أسمكب التعمـ بالمعب ىك األقرب لنفسية الطفؿ كحياتو، إذ يتعمـ 
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اك يكتسب مف خاللو معظـ سمككياتو الحياتية ، كيترؾ المعب بصمات كاضحة 

يرتبط بفيـ الطفؿ عمى  مالمح شخصيتو ، كبالتالي يشكؿ مخزكنا معرفيان 

(. 2007الشحركرم، )كتفكيره 

قدراتو الجسمية، كالعقمية، كالمفظية، كما يطكر طريؽ المعب يمكف لمطفؿ أف يطكر  كعف

عمى التعبير كالتكاصؿ، فعف طريؽ المعب يمكف أف يستخدمو الطفؿ كأداة تكاصؿ  قدراتو

(. 2005اليكيدم، )كالمغة بينو كبيف أطفاؿ آخريف يختمفكف عنو في الثقافة، كالقكمية، 

كمف خالؿ ارتباط الطفؿ بالمعب بشتى أنكاعو، ارتبطت حياتيـ بو، إذ يتعممكف 

ك يكتسبكف مف خاللو معظـ أنماط سمككيـ الحياتية، كيترؾ المعب بصمات 

كاضحة عمى مالمح شخصياتيـ، كبالتالي يشكؿ المعب مخزكنان معرفيان يرتبط 

ب بيدفيا القديـ الحديث أداة فاعمة مف أدكات تعمـ كاأللعا. بفيـ الطفؿ ك تفكيره

كىك ىدفيا األسمى .  تنفصؿ عنوالتفكير كالتدرب عميو، فيي تعتمد عميو كال

(. 2011الشحركرم، ) نتاجيا ك

كيساعدالمعب عمى بناء شخصية سكية، عف طريؽ مشاركة الطفؿ  الفاعمة في 

تنمية لغة لمعب يشجع عمى  ممتعة، كمرحة، فااالنشطة التمقائية الحرة بصكرة 

البصرم،  كاإلدراؾالحكار كالمحادثة، كيدعـ ميارات ما قبؿ القراءة كالتطبيؽ 

عرفات، كخطاب )كيشجع عمى تنمية التعاكف، كالمشاركة بيف األطفاؿ 

2002 .)

كبذلؾ يصنؼ دكر تفاعؿ الطفؿ مع ألعابو المفضمة ككسائؿ حديثة المتصاص 

تتالءـ مع متطمبات العصر، حيث انتقؿ اىتماـ  الغضب ك ترميز اكقات ممتعة
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كالبالم ستيشف ك ألعاب الفيديك التي بدأت  اإللكتركنيةاأللعاب  إلىالصغار 

(. 2007الشحركرم،)تجذبيـ مف كال الجنسيف منذ سف الثالثة 

كقد جاء ايضان مصطمح األلعاب التربكية لتأكيد ضركرة دمج األلعاب بالتربية 

أحد أىـ كسائؿ األلعاب التربكية  تعدكخاصة لألطفاؿ بالمرحمة األساسية فقد 

نقؿ كاستيعاب المعمكمة، كغرس السمكؾ المطمكب، كتغيير االتجاىات كالسبب 

(. 2006الخضر، )خرلفي ذلؾ ىك تميزىا بعدة خصائص مقارنة بالكسائؿ األ

تعمـ لغة اجنبية  مثؿ المغة االنجميزية امر ميـ جدا في حياة االنساف اذ  كيعد

اكساب  إلىباإلضافةأف تعمـ لغة اجنبية يكسب اإلنساف ميارات لغكية جديدة 

كيعتبر تعمـ لغة أخرل مف االمكر . االنساف ميارات إدارية كتربكية جديدة

كثير مف الدكؿ العربية جعمت في  اف لذلؾ نجدالضركرية في حياة االنساف ؼ

جانب لغة الدكلة  إلىمناىجيا التربكية ك التعميمية المغة االنجميزية اخرل 

. الرسمية

لذلؾ ينعكس تعمـ المغة االنجميزية عمى الشخص بشكؿ ايجابي اذ اثبتت 

في سنكات مبكرة مف العمر يفيد في اثراء  لألطفاؿالدراسات اف تعمـ لغة اخرل 

تشير الدراسات راءة ك الكتابة بشكؿ افضؿ، كما كلغتو ك يساعده عمى تعمـ الؽ

اف تعمـ لغة اخرل لمطفؿ يعمؿ عمى تطكير نسبة ذكاءه ك يساعده عمى تطكير 

في تحصيمو  أفضؿمخرجاتل مياراتو الدراسية ك الحصكؿ عؿ

. (2011فرحات،)الدراسي

: الدراسةمشكمة 
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في المرحمة  لممتعمميفتعد عممية تعمـ الميارات البدىية بالمغة اإلنجميزية بالنسبة 

األساسية مف األمكر الضركرية ليـ، كذلؾ باعتبارىا لغة جديدة  كميمة يجب 

. المغة األـ إلىتعمميا، إضافة 

لتعمـ  استخداـ المعب، كذلؾ لجذب الطفؿ كمف بيف أىـ طرؽ التعمـ لألطفاؿ

لتنمية ميارات األطفاؿ البدىية كالتي  اإللكتركنيةمف خالؿ تكظيؼ األلعاب 

.  تحتكم عمى الصكت كالصكرة؛ مما يبث عنصر التشكيؽ فييا

، (2001)حمدم كأبك رّيا: كقد أشارت بعض الدراسات مثؿ

مثؿ ىده الطرؽ، كأكصت  إلى(  2007،2011)،كالشحركرم (2010)كالحربي

الميارات في تنمية  اإللكتركنيةمف الدراسات حكؿ أىمية األلعاب المزيد  إجراءب

مف ىنا جاءت ىذه الدراسة الستقصاء أثر استخداـ البدىية لدل األطفاؿ، ك

. في تنمية الميارات البدىية في المغة االنجميزية  اإللكتركنيةاأللعاب 

اىمية المكضكع ذاتو إذ يمكف إضافة جديد لمدراسات العربية في  إلىإضافة 

. ىذا المجاؿ

: تبمكر إحساس الباحثة بالمشكمة في ضكء المبررات اآلتية

تقدير الباحثة ألىمية فاعمية تكظيؼ تكنكلكجيا التعميـ الحديثة، كمنيا األلعاب  .1

 .اإللكتركنية في عممية التعميـ ك التعمـ

ندرة الدراسات السابقة التي اىتمت بتكظيؼ األلعاب اإللكتركنية في تنمية  .2

 .إف لـ تكف مكجكدة في حدكد عمـ الباحثةالميارات البدىية بالمغة اإلنجميزية، 
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في ضكء ما تقدـ، يمكف تحديد المشكمة في استقصاء أثر استخداـ األلعاب 

بدىية لدل طمبة المرحمة  اإللكتركنية في تنمية ميارات المغة االنجميزية اؿ

. األساسية في عماف

أسئمة الدراسة 

في تنمية  اإللكتركنيةأثر استخداـ األلعاب  إلىىذه الدراسة التعرؼ  ىدفت

 كذلؾ ،ميارات المغة اإلنجميزية البدىية لدل طمبة المرحمة األساسية في عماف

: مف خالؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس اآلتي

استخداـ األلعاب اإللكتركنية في تنمية ميارات المغة  عمى أثر ىؿ يكجد

 ؟اإلنجميزية البدىية لدل طمبة المرحمة األساسية في مدينة عماف

: كلإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس السابؽ تـ اختبار الفرضية اآلتية

بيف متكسطات أداء الطمبة ( α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية 

االنجميزية البدىية لطمبة الصؼ األكؿ األساسي الذيف يدرسكف لميارات المغة 

األلعاب )مادة المغة االنجميزية، مجتمعة ك كؿ عمى حدة تعزل ألسمكب التدريس

(. ةاالعتيادم طريقةاإللكتركنية، اؿ

: أىمية الدراسة

: تنبع أىمية الدراسة مف اآلتي

جانب العممي لأللعاب قد تفيد معممي المرحمة األساسية في التركيز عمى اؿ.1

. في تعميـ األطفاؿ اإللكتركنية
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التأكيد عمى ضركرة تنمية الميارات البدىية بالمغة االنجميزية لدل الطمبة . 2

. بالمرحمة األساسية

ك المعمميف اعتماد ألعاب  امكر الطمبةتأكيدىا عمى ضركرة اىتماـ أكلياء . 3

. إلكتركنية بالمغة اإلنجميزية لتطكير ميارات األطفاؿ البدىية

التأكيد عمى ضركرة دمج الجانب النظرم بالجانب التطبيقي في مناىج . 4

. المرحمة األساسية

: مصطمحات الدراسة

األلعاب التي نكع مف : بأنيا( 2008الشحركرم، )كفقان لما ذكرتو  األلعاب اإللكترونيةتعرؼ 

، كالتي تزكد (ألعاب الحاسكب)أك عمى شاشة الحاسكب( ألعاب الفيديك)تعرض عمى شاشة التمفاز

أك تحد لإلمكانات ( الحركي/ التآزر البصرم)الفرد بالمتعة مف خالؿ تحد استخداـ اليد مع العيف

. العقمية، كىذا يككف مف خالؿ تطكير لمبرامج اإللكتركنية

 

 

برمجية الكتركنية  يركز فييا عمى النشاط الذىني  :األلعاب اإللكتركنية إجرائيان بأنيا كتعرؼ الباحثة 

بطريقة تختمؼ عف الطريقة التي تمارس بيا األنشطة األخرل، اعتمادان عمى، الحكاسيب المحمكلة،  

عي عف كالثابتة، كاليكاتؼ النقالة، كألعاب الفيديك المتحركة ، كقد تمارس ىذه األلعاب بشكؿ جما

. طريؽ شبكة اإلنترنت، أك بشكؿ فردم 

،أك في ا الطفؿ غالبان خارج نطاؽ األسرةىي الميارات األساسية التي يتعممو: الميارات البدىية

اماكف خارج المنزؿ، كمف ىذه الميارات القدرة عمى تشكؿ العالقات، كالمعب مع اآلخريف، 
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كفيـ العالـ المادم، كتطكير المكاىب في المجاالت كالتعاكف، كالمشاركة، كتنمية الميارات الحركية، 

كمف . المكسيقى كالفنكف كالكتابة كالقراءة،  كتطكير الكعي الذاتي، كالثقة بالنفس: المختمفة مثؿ

كميارة  اؾ البصرم، كالقدرة عمى التركيز،ميارة اإلدر: الميارات البدىية التي ستتناكليا الدراسة

. الحفظ

الطريقة التي نرل كنفسر بيا كافة المعمكمات البصرية التي مف حكلنا،   : ريميارة اإلدراك البص  

كبالنسبة لمطفؿ فاف ىذه الميارة تككف في طكر النمك، كتستمر في النمك كالتطكر أثناء مرحمة 

الدراسة األساسية، كتتميز بقدرة  الطفؿ عمى مالحظة أكجو الشبو، أك االختالؼ بيف األشكاؿ، أك 

قدرة الطفؿ عمى تذكر الصكر، أك األحرؼ التي شاىدىا ، اك األرقاـ كاأللكاف، كاألحرؼ بيف

. كترتيبيا بشكؿ صحيح

االحتفاظ بعدد أكبر مف المعمكمات بصكرة أكثر كفاءة، عف طريؽ  :ميارة المقدرة عمى الحفظ

كالتذكر،  عمى الحفظ  المتعمـالترديد كطرؽ أخرل مف خالؿ ربطيا بصكرة أك عبارة أك كممة، لنساعد

. تعزيز قكة الذاكرة ك

 

ا، : ميارة التركيز تعريض الذىف زمنان كافينا لمؤثر أك جممة مؤثرات، كي ينطبع عميو انطباعنا كاضحن

. عمى أف يغمؽ اإلنساف ذىنو دكف كافة المؤثرات األخرل

. المرحمة األساسية

الحركة، خالليا الطفؿ المعب ك التي يبدأ المرحمة: بأنيا المرحمة األساسية( 2006)كيعرؼ الراميني

كطرح األسئمة، ثـ مساعدتو عمى الكصكؿ إلى إجابات مقنعة بنفسو، إذ إف الطفؿ في ىذه المرحمة 

يريد أف يتكصؿ بنفسو إلى إجابات مقنعة في حدكد إدراكو العقمي، كخبراتو البسيطة، كمفاىيمو 

. األكلية، كقدراتو المغكية
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ىي المرحمة األكلى مف التعميـ العاـ : يان بأنياكتعرؼ المرحمة األساسية إجرائ

الي تضع المبنات األساسية لكؿ الميارات الالزمة لمكاصمة التعميـ ك لمكاجية 

الحياة العممية، كتضـ ىذه المرحمة الصفكؼ مف الصؼ األكؿ كحتى الصؼ 

. الرابع،  كيمتحؽ التمميذ بالصؼ األكؿ عند بمكغو ست سنكات

 حدودالدراسة

تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في إحدل المدارس الخاصة التي تستخدـ : الحدالمكاني

.    في محافظة عماف اإللكتركنيةتقنية األلعاب 

الثاني لمعاـ الدراسي تـ تطبيؽ ىذه الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي : الحدالزماني

2014/2015 .

في  ساسيطالبات الصؼ األكؿ األتـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى : الحدالبشري

. اإللكتركنيةإحدل المدارس الخاصة التي تستخدـ تقنية األلعاب 
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: محددات الدراسة

نتائج ىذه الدراسة محدد بدرجة صدؽ أدكات الدراسة ك ثباتيا، كبدرجة تعميـ  

 .الدراسةمكضكعية استجابات أفراد عينة 
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 الفصل الثاني

األدب النظري والدراسات السابقة 

القسـ األكؿ ك يتمثؿ باألدب النظرم، : قسميف ىما إلىتـ تقسيـ ىذا الفصؿ 
سـ الثاني البحكث ك الدراسات العربية ك األجنبية ذات ؽفي حيف يتناكؿ اؿ

. حالية ك فيما يأتي تفصيؿ لكؿ قسـالصمة بمكضكع الدراسة اؿ

األدب النظري : أوالً 

بما يشمؿ  اإللكتركنيةاأللعاب مظاىر النمك لألطفاؿ ك يتناكؿ ىذا القسـ

السمبيات يجابيات كأىـ اإل إلىكمف ثـ التطرؽ  ،مفيكميا كأىمية استخداميا

ساسية كتنميتيا طفاؿ بالمرحمة األدىية ألثـ ماىية الميارات البالستخداميا، 

. بالمغة االنجميزية

 :مظاىر النمو لألطفال في المرحمة األساسية: المحور األول

معرفة ك ـاكتشاؼ بيئتو إلىفقد يميؿ األطفاؿ  ، طبيعتيـ الخاصة بيـلألطفاؿ 

فالمعب يساعد الطفؿ لمعرفة . مف أحداث ممف خالؿ المعب ـما يدكر حكلو

اب المختمفة األلعاب كمف أنكاع األلع .حيط بوـعف العالـ اؿكثير عف نفسو كاؿ

، ىكميا، شركطيامؼ: م يتناكليا ىذا المحكر مف جكانب عدة منياالت اإللكتركنية

 .سمبياتيا عمى الطفؿإيجابيات ك

قتضت حكمة اهلل في خمقو أف يمر الطفؿ ا: مظاىر النمو ومراحميا ألساسية

المكلكد في نمكه بسمسمة متعاقبة مف التغيرات التي تتسـ بالذاتية، مككنة مف 
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الفركؽ الفردية، كالخاصية الفردية لكؿ طفؿ مكلكد، كفي نمكه يتخذ مظيريف 

: (2006الراميني، )كما ذكره  أساسييف

مظير النمك البنائي المالـز لجسمو، كشكمو، كحجمو، ككزنو، كطكلو، ( 1

. كعرضو، كتنظيمو، كتركيبو الداخمي كالخارجي

مظير النمك األدائي الذم يالـز أبعاد نمكه الكظيفية مف جسمية، ( 2

متطمبات الحياة البيئية، كحركية، كعقمية، كحسية، كنفسية، كعضكية، لمجابية 

تأثير متبادؿ، كتكازف ية في تفاعؿ مستمر بناء، كتأثر ككاحتياجاتو األساس

. كتناسؽ متميز

يككف نمك شخصية الطفؿ في المرحمة األساسية سريعان كلذلؾ ىناؾ الكثير مف 

األمكر التي يجب عمى الطفؿ أف يتعمميا، كمف مظاىر نمك الطفؿ في مرحمتو 

: ، ما يمي(2005زىران، )ذكرىا  األساسية كما

ت ىذه المرحمة مرحمة النشاط الحركي المستمر كتمتاز حركا تعد: النمك الحركي .1

سرعة االستجابة كتككف غير منسجمة كمترابطة الطفؿ في ىذه المرحمة بالشدة ك

 .أك متزنة في أكؿ المرحمة

الطفؿ في بداية ىذه المرحمة يجيؿ العالـ الخارجي تمامان كيجد : النمك الحسي .2

حكاسو فيك شغكؼ بالشـ ك التذكؽ كالتذكؽ ك فحص متعة في ممارسة 

عمى الطفؿ أف يفرؽ  اكتشاؼ األشياء، كفي بداية ىذه المرحمة ايضان يصعبك

أيضان إدراؾ األرقاـ، بيف اليميف كاليسار كاألعمى كاألسفؿ كبعض الحركؼ ك

 .المسافات غير دقيؽ ككذلؾ األكزاف فال يستطيع الطفؿ إدراؾ األكزاف المتقاربة
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فما أكثر أسئمة ( مرحمة السؤاؿ)يطمؽ ايضان عمى ىذه المرحمة : النمك العقمي .3

ماذا؟ كيؼ؟ متى؟ أيف؟ ففي : الطفؿ في ىذه المرحمة كتسمع منو دائمان كممات

اإلجابات كقد ال  المعرفية، فيك يسأؿ كقد يفيـذلؾ يحاكؿ االستزادة العقمية ك

كفي ىذه المرحمة تزداد قدرة الطفؿ عمى الفيـ فيك يستطيع أف يفيـ  يفيـ،

الكثير مف المعمكمات البسيطة كتزداد مقدرة الطفؿ عمى الفيـ مف الخبرة ك 

المحاكلة ك الخطأ، أما الذاكرة فيالحظ زيادة التذكر المباشر كيستطيع أف يتذكر 

األجزاء الناقصة مف الصكرة، أما التخيؿ فيالحظ أف المعب الخيالي كأحالـ 

 .اليقظة تميز ىذه المرحمة حيث يطغى خيالو عمى الحقيقة

ـ الطفكلي مثؿ الجمؿ  يتحسف النطؽ المغكم كيختفي الكال: النمك المغكم .4

يمر التعبير المغكم ىنا كستطيع الطفؿ االفصاح عف حاجاتو، مالناقصة ك

 :لتيفبمرح

كتككف الجمؿ مفيدة ( في العاـ الثالث)مرحمة الجمؿ القصيرة : األكلىالمرحمة  -

أربع كممات كتؤدم المعنى بالرغـ مف أنيا ال  إلىكبسيطة تتككف مف كممتيف 

 .تككف صحيحة مف ناحية التركيب المغكم

كتتككف فييا الجمؿ مف ( في العاـ الرابع) مرحمة الجمؿ الكاممة : المرحمة الثانية -

ست كممات، كتتميز بأنيا جممة مفيدة  تامة األجزاء أكثر تعقيدان ك  إلىأربعة 

 .دقة في التعبير

غضب شديد، ) تتميز االنفعاالت بأنيا شديدة كمبالغ فييا :  النمك االنفعالي .5

آخر  إلىك تتميز ايضان بالتنكع ك االنتقاؿ مف انفعاؿ ( دةحب شديد، كراىية شدم

الضحؾ، كيتركز الحب كمو حكؿ  إلىاالنقباض كمف البكاء  إلىكمف االنشراح 
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مشاعر ذات مثؿ الخجؿ كاالحساس بالذنب كالكالديف كتظير االنفعاالت حكؿ اؿ

 . الثقة بالنفس

ىذه المرحمة أف يتعمـ مف أىـ مطالب النمك االجتماعي في : النمك االجتماعي .6

كيؼ يعيش مع نفسو ككيؼ يعيش في عالـ يتفاعؿ فيو مع غيره مف الناس، 

كمف مطالبو ايضان اإلحساس باثقة التمقائية كيزداد كعي الطفؿ في ىذه المرحمة 

. بالبيئة االجتماعية كنمك األلفة ك زيادة المشاركة االجتماعية

: اإللكترونيةاأللعاب التعمم والمعب عن طريق :  المحور الثاني

تؤكد االتجاىات التربكية الحديثة عمى ضركرة استغالؿ التكنكلكجيا في     

في التعميـ مف أكثر الطرؽ  اإللكتركنيةالتعميـ، كتعد عممية استخداـ األلعاب 

األلعاب  إذ تصمـالناجحة لتعميـ األطفاؿ بعض الميارات األساسية، 

بطريقة تعميمية جاذبة لألطفاؿ، كفي الكقت ذاتو ترفييية، كمسمية  اإللكتركنية

المرحمة األساسية، لتككيف بعض المفاىيـ العممية،  ألطفاؿضمف برامج 

كسابيـ بعض التخطيط كالتمكيف كالتشكيؿ ميارات  الرسـ ككتعزيزىا لدييـ، كا 

ىندسية كذلؾ  لمقراءة كالكتابة، كالمفاىيـ الرياضية،  كاؿ،استعدادان كالتصنيؼ

. اإللكتركنيةبأساليب مشكقة يحبيا األطفاؿ مف خالؿ األلعاب 

أف األطفاؿ الذيف ( 2004)كما كرد في مرداف  Taylor))كقد أكد تايمكر   

يمعبكف أك يتعممكف كيفية السير مع برامج الحاسكب، تنمك لدييـ ميارات 

ف كاف التعمـ  ساليب التعميؿ كاالستنتاجكأالتفكير عف خطكات البرنامج،  حتى كا 

مف خالؿ المعب، اك المتعة ك التسمية، فإف برامج الحاسكب تساعد األطفاؿ 
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لماذا؟ ك كيؼ؟ ك متى؟ في  :عمى التفكير كالمبادأة ك الجرأة عمى طرح األسئمة

. كؿ مكقؼ

كاستخدمت األلعاب التربكية كالتعميمية إجماالن في معظـ البرامج التعميمية إما 

عمى شكؿ القكاميس اإللكتركنية مثؿ ألعاب الكممات ك الحركؼ، أك بتخصيص 

فقرات ك تمرينات ليا بعد تعمـ الحقائؽ ك المفاىيـ ك المبادئ، كتستخدـ األلعاب 

جاذبية، كلمتدريب عمى المستكيات  لمتأكد مف التعمـ كجعمو أكثراإللكتركنية 

العميا مف التعمـ ك التفكير، كقد صممت ىذه األلعاب التعميمية، بحيث يشعر 

المتعمـ بأنو يمعب، كلكف بقياس التعمـ كجد أنو يتعمـ اإلبداع ك االبتكار 

كلذلؾ فإف التعمـ الذم يتطمب التشكيؽ . كمستكيات عميا مف األىداؼ التعميمية

مف أنماط البرمجة التعميمية ك األلعاب اإللكتركنية المنكعة ك  يستخدـ كثيران 

المسماة باأللعاب التعميمية، أك ألعاب المحاكاة، التي تجعؿ التعميـ أكثر تشكيقان، 

مما دفع كثيران مف المتعمميف الصغار ك الكبار الى مكاصمة التعمـ بغض النظر 

 (.2009الريباكم، ) عف المكاف ك الزماف ك عمر المتعمـ

: أىداف المعب والتعمم عن طريق الحاسوب

أف المعب عف طريؽ الحاسكب يحقؽ األىداؼ ( 267: 2004)يرل مرداف 

: اآلتية

 .تنمية التآزر البصرم العضمي لدل األطفاؿ .1

تنمية القدرة عمى االنتباه كالتركيز أثناء ممارساتيـ لألنشطة القصصية، أك  .2

. البرمجيات األلغاز، كالمسابقات التي تحتكييا 
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تنمية القدرة عمى المالحظة أثناء ممارستيـ لبعض األلعاب الحاسكبية، مثؿ . 3

تحديد األشياء المختمفة في صكرتيف، تحديد األشياء غير المنطقية بيف 

. مجمكعة مف المثيرات

. اكتساب ميارة التعمـ الذاتي. 4

. تنمية قدرة الطفؿ عمى التخيؿ. 5

. تكار مف خالؿ الرسـ كالتمكيفتنمية القدرة عمى االب. 6

تنمية استعداد االطفاؿ لمقراءة الذم يعتمد عمى تنمية قدرة الطفؿ عمى . 7

. التميز البصرم

أف لمحاسكب دكران ميمان في استخداـ المكاقؼ ( 246: 1992المناعي، )كأكد 

التدريب كالممارسة ك الشركح العممية كحؿ المشكالت  :التعميمية المختمفة مثؿ

 االعتياديةكضع المتعمـ في بيئة مماثمة لمبيئة التعميمية عكضان عف الطرؽ ثـ 

. التي تتمثؿ في الكتاب المدرسي بكاسطة التركيز عمى التعميـ الذاتي

الحاسوب وتعمم المغات 

بيئة  حداثىـ في إ،ككنو يسة تعميمية حديثة في تدريس المغةؿالحاسكب كسي يعد

متعة كذاتية كيفعؿ دكر الطمبة في  أكثرتساعد في جعؿ التعميـ تربكية جيدة 

تخاذ القرارات خبرات كفرص تعميمية تساعدىـ في ا العممية التعميمية كيكفر ليـ

لمطمبة ما  اإللكتركنيةالمختمفة كلذلؾ صممت الكثير مف البرمجيات ك األلعاب 

. قبؿ المدرسة ك المرحمة األساسية، كالمتكسطة ك الثانكية
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في تعميـ الكبار ك لحاسكب يمكف استخداـ ا (78ص2013سالمة،)ككما ذكر

القدرات الفنية كالمغكية ك االجتماعية  لألطفاؿايضا االطفاؿ،اذ ينمي الحاسكب 

كالرياضية، كبالرغـ مف مساعدة الحاسكب تعمـ المغات اال انو يكجد مصاعب 

: لتعميـ المغات بالحاسكب، كمنيا

المنطكؽ، اذا ما زالت النظـ اآللية لتكليد الكالـ كتمييزه غياب عنصر الكالـ  .1

 .دكف المستكل المطمكب لالستخدامات العممية

حيز سعة تخزينية ىائمة لحفظ المادة التعميمية كخاصة في مجاالت  إلىحاجة معظـ البرامج  .2

 .تعميـ القراءة ك الكتابة

الكظيفة أكيد مبدأ صعكبة محاكاة المكاقؼ الطبيعية لالستخدامات المغكية لت .3

. االتصالية في اكتساب ميارات المغة

: تعريف المعب

نشاط مكجو ك غير مكجو يقكـ بو الطفؿ : المعب بأنو( 2004)عرؼ فرج    

مف أجؿ تحقيؽ المتعة كالتسمية ك يستغمو الكبار عادة ليساىـ في تنمية سمككيـ 

. كشخصياتيـ ك أبعادىا المختمفة العقمية ك الجسمية ك الكجدانية

شاط جسدم نشاط تعميمي ك تعممي،ك ف :بأنوالمعب ( 2006)كقد عرؼ الراميني

. ك عقمي يقـك في الظاىر مف أجؿ ذاتو

لمعب بأنيا ىي بداية ( 2008, الشحركرم)كما كرد في  أما تعريؼ تايمكر

شغاؿ الذات،  الحياة بالنسبة لمطفؿ، كانيا ىي حياتو كليس فقط طريقة الكقت كا 

 .تكشاؼ كالتعبير الذاتي ك التركيجفالمعب لمطفؿ ىك كماؿ التربية ك االس
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 اإللكترونيةأللعاب امفيوم 

لعبة تعميمية يتـ المعب فييا عف طريؽ جياز بأنيا اإللكتركنيةتعرؼ األلعاب 

إلكتركني كتمتاز غالبان باستخداـ المؤثرات الصكتية كالبصرية كالتركيز عمى 

إحراز النقاط أك إتماـ الميمة كاالنتقاؿ لمرحمة اخرل تحقيقان ألىداؼ تعميمية 

. (2006مندكر،) محددة

نشاط ينخرط فييا الالعبكف في نزاع مفتعؿ، محكـك  :كيمكف تعريفيا بأنيا

كيطمؽ عمييا بأنيا . نتائج قابمة لمقياس الكمي إلىبقكاعد معينة، بشكؿ يؤدم 

كيتـ تشغيميا عادة عمى ( digital) الكتركنية في حاؿ تكافرىا عمى ىيئة رقمية

ىكاتؼ النقالة، كاألجيزة منصة الحاسكب ك اإلنترنت كالتمفاز كالفيديك كاؿ

. (2008الشحركرم، ()المحمكلة بالكؼ)الكفية

ية سبوية لدى طمبة صفوف الحمقة األسااستخدام األلعاب التر

( 4-1)األولى

المبادئ التي يجب مراعاتيا عند استخداـ ( 2002سالمة، ابك ريا، )ذكر 

: المبادئاأللعاب التربكية لدل تالميذ المرحمة االساسية كمف ىذه 

المبادئ النفسية ك التربكية الي تقكـ عمييا األلعاب التربكية المستخدمة في   .1

 .المرحمة األساسية
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اختيار األلعاب التربكية المتصمة بشكؿ مباشر مع األىداؼ التربكية كالمتصمة  .2

ببناء شخصية الطفؿ ك إنماء قدراتو العقمية ك المعرفية كتطكير كجدانو، 

. لكطنية ك المينيةاتو اكتشكيؿ اتجاه

الشروط الواجب توافرىا في االلعاب عامة 

لطفؿ تكتر ا إلىمع مستكل الطفؿ التعميمي، فالمعبة المعقدة قد تؤدم  مناسبتيا

(.  2005اليكيدم،)اليدؼ المرغكب  إلىتؤدم كال 

شركطان ضركرية لأللعاب  الشركط اآلتية Moreno,2008)) عتبرا ك

: اإللكتركنية

أف تراعي أنماط التعمـ المختمفة لمطالب، كاختالؼ معمكماتيـ يجب : التكيؼ .1

 .السابقة، كاختالؼ تكقعاتيـ ك أىدافيـ

كىك أف المكقؼ التعميمي في المعبة االلكتركنية : المثيرات ك االستجابة اإليجابية .2

التي تعرض عمى المتعمـ يعد مثيران كيطمب استجابة ايجابية حتى ينتقؿ الى 

. خطكة جديدة

بما أف المتعمـ يككف قد استجاب لممثير، : تغذية الراجعة كالتعزيز الفكرماؿ.  .3

لذلؾ فإف المعبة التعميمية تعرض لو النتيجة الفكرية كتككف بمثابة التعزيز 

 .لمتعمـ الذم يدفعو لمكاصمة المعبؿ

عدد مف العناصر ك ( 2010األكاديمية العربية لمتعميـ اإللكتركني، )ككما ذكرت

تقكـ  عمييا األلعاب التعميمية سكاء كانت تقميدية أك إلكتركنية  األسس التي

: كالتي يجب أف تتكافر فييا كىي
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اف يككف ليا ىدؼ تعميمي كاضح ك يتكافؽ مع اليدؼ الذم يريد : اليدؼ .1

 .الالعب الكصكؿ إليو

 .اف يككف لكؿ لعبة قكاعد تحدد كيفية المعب: القكاعد .2

ألىداؼ عمى عنصر المنافسة كيككف ذلؾ بيف اف تعتمد في تحقيقيا ؿ: المنافسة .3

متعمـ كآخر أك بيف المتعمـ ك الجياز، اك بيف المتعمـ كمحؾ أك معيار، كذلؾ 

 .إلتقاف ميارة ما، أك تحقيؽ أىداؼ معينة

اف تتضمف المعبة قدران مف التحدم المالئـ الذم يستفز قدرات الفرد في : التحدم .4

 .حدكد ممكنة

 .ة خياؿ الفرد كىذا ما يحقؽ الدافعية ك الرغبة في التعمـأف تثير المعب: الخياؿ .5

أف ال يككف ذلؾ ىك اف تحقؽ المعبة عنصر التسمية كالمتعة، عمى : الترفيو .6

. ىدؼ المعبة بؿ يجب مراعاة التكازف بيف المتعة ك اليدؼ التعميمي

: وسمبياتيا اإللكترونيةاأللعاب  ايجابيات

سمبيات كما ليا ايجابيات،  اإللكتركنيةعاب لألؿاف  إلى( 2015ابراىيـ، )أشار 

. كأكردىا كاآلتي

 

: االيجابيات

  تنمي العاب الكمبيكتر ك الفيديك قدرة   الطفؿ عمى التركيز  كتذكر ك ترتيب

 .المعمكمات المعطاة
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  تحسيف مقدرة الطفؿ عمى استعماؿ يديو بشكؿ تمقائي ك منسجـ مع حركة

 .المعبة المتحركة العينيف المتابعة لفعاليات 

: السمبيات

  تأخذ كثيران مف كقت الطفؿ كقد تشغمو عف نشاطات اخرل مثؿ المطالعة اك

 .األنشطة الرياضية

  لألطفاؿ الذيف كصمكا بيا حد اإلدمافقد تسبب بعض األضرار الصحية. 

 

: الميارات البدىية لألطفال في المرحمة األساسية: لثالثا المحور

التي تمتد ( األساسية)تحتؿ مرحمة الميارات البدىية :لألطفالالميارات البدىية 

سنكات أىمية متميزة بالنسبة لتطكر مرحؿ النمك (  6 –4) فترتيا ما بيف  

الحركي،  فضال عف أنيا تحقؽ الكثير مف التحكـ كسيطرة الطفؿ أك المتعمـ 

أنيا تتضمف  الحركية األكلية التي اكتسبيا فيالمرحمة السابقة، كماعمى القدرات 

ظيكر بعض الحركات الجديدة التي تمثؿ أىمية متزايدة لتكيفو مع بيئتو أك 

. محيطو الذم يعيش فيو 

رتقائية التي يتـ تعمـ الطفؿ ىـ المراحؿ االالطفكلة عمى أنيا أ إلىكلذا، ينظر 

الصفكؼ )فييا مياراتو األساسية، كمف ىنا تأتي أىمية الصفكؼ األساسية 

(. األكلى

: اكلتيا الدراسة الميارات الحاليةالميارات البدىية التي تفكمف 
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تبدأ ميارة التركيز عف الطالب بمرحمتو األساسية عندما يشعر :ميارة التركيز .1

فميارة التركيز . بمشكمة ما اك في كجكد مسألة ما، أك نقص في بعض المعاني

ف صغيرة ـتأتي لمطالب تمقائيان  كتساعده عمى االىتماـ بجمع جزيئات 

ىماؿ معمكمات أخرل . (1996مارزانك،)المعمكمات كا 

يكلد الطفؿ كىك لديو ىذه الميارة البدىية بالقدرة : ميارة المقدرة عمى الحفظ .2

عمى الحفظ فقد تكصؼ ذاكرة الطفؿ بأنيا آلية فقد ال يعتمد الطفؿ في حفظو 

كمعنى ذلؾ اف مقدرة األطفاؿ عمى عمى فيـ  المعنى كانما بحرفية الكممات 

نما يعتمد عمى التكرار  الحفظ حتى سف السادسة ال يعتمد عمى إيصاؿ المعنى كا 

، بكجكد العديد مف العكامؿ التي (2006ىيندم ك تككف، )كذلؾ حسب ما ذكره 

: أىـ ىذه العكامؿتساعد في تطكر ىذه الميارة كمف 

 عمى الحفظ تزداد بتكاجده مع حيث كجد أف  مقدرة الطفؿ : العامؿ النفسي

 .أطفاؿ آخريف يحفظكف معو فيذا العامؿ يشجع الطفؿ ك يذىب عنو الممؿ

  قدرة األطفاؿ عمى حفظ كتذكر حيث كجد أف : المحسكسة ك المجردهالمفاىيـ

اكبر بكثير مف حفظ كاستيعاب ( الصكر ك االشكاؿ)المفاىيـ المحسكسة مثؿ

 (.كؼكاألرقاـ كالحر)المفاىيـ المجردة 

 ىناؾ بعض الميارات البسيطة الممكف ممارستيا مع : ألعاب تقكية الذاكرة

استخداـ : األطفاؿ لتزيد مف نسبة تركيزىـ كحفظيـ في نفس الكقت، مثؿ

كتمريرىا عمى األطفاؿ بسرعة ثـ الطمب منيـ تذكر بطاقات لصكر مختمفة 

د فيما بعد مع الصكر، نستطيع البداية بعدد قميؿ مف البطاقات ثـ نزيد العد

 .مراعاة اف تككف الصكر مألكفة لمطفؿ كيعرفيا
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يشير اإلدراؾ البصرم عمى التمييز بيف األشكاؿ، :ميارة اإلدراك البصري .3

دراؾ اكجو الشبو ك أكجو االختالؼ بينيما مف حيث المكف كالشكؿ ك الحجـ ك كا 

لتعمـ الطفؿ النمط كالكضع ك كالكضكح ك العمؽ ك الكثافة كىذه القدرة ضركرية 

القراءة ك الكتابة ك الرسـ ك الحساب، كترتبط ىذه القدرة بسرعة اإلدراؾ كالقدرة 

، كيعتبر االدراؾ البصرم مف الميارات البدىية عمى إدراؾ التفاصيؿ الدقيقة

لمطفؿ الطبيعي حيث يككف قادران عمى رؤية ك تمييز األشياء بالعيف 

 (.2002عاطؼ، ىياـ محمد )المجردة

المغة االنجميزية  تعميمأىمية :الرابعرالمحو

تعميـ المغة اإلنجميزية بشكؿ كبير، فنكاد نرل أف كؿ دكلة  إلىيتجو عالـ اليـك 

المغة اإلنجميزية لغة  تعدفي العالـ تضع في مناىجيا الدراسية المغة اإلنجميزية  

، كال تخفى أىمية تعمـ المغة االنجميزية عمى أحد كمف عالمية منتشرة حكؿ العالـ

 (:2005عيسى، )فكائد تعمميا اآلتي 

 المغة اإلنجميزية لغة عالمية إذ أف معظـ دكؿ العالـ تتحدث اإلنجميزية كمغة  تعد

.  جانب لغتيا األـ إلىثانية 

 خرلالمغة اإلنجميزية المغة الدارجة في العمـك كالطب ك مختمؼ العمـك األ تعد ، 

. ة اإلنجميزيةغكتب العممية الحديثة تصدر في الؿإذ نجد أف المقاالت العممية كاؿ

  تعمـ المغة اإلنجميزية يتيح الفرص أماـ التعميـ الخارجي أك فرص العمؿ حيث

أف التعميـ في المغة الجامعات الخارجية كالدكلية يتطمب أف يككف لدل الشخص 
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اإلنجميزية كما أف أصحاب العمؿ يفضمكف االشخاص غة ؿميارات عالية في اؿ

. الذيف يجيدكف ك يتقنكف المغة اإلنجميزية

  تككف  اإللكتركنيةالمغة اإلنجميزية ىي لغة اإلنترنت حيث أف العديد مف المكاقع

. بالمغة اإلنجميزية كال يكجد خيار لمغة ثانية

 حتى الجامعات  المغة اإلنجميزية ىي لغة التعميـ في معظـ الجامعات تعد

. العربية حيث نجد أف معظـ التخصصات تدرس بالمغة اإلنجميزية

كتساب المغة غالبان األطفاؿ الذيف ىـ في طكر اتشمؿ المرحمة األساسية 

جزء ىاـ مف المجتمع،  تعداالنجميزية ، كمغة ثانية كبخاصة انيا اصبحت 

ييدؼ التعميـ ثنائي المغة الى تطكير معرفة المتعمـ مف خالؿ ميارات القراءة ك 

جنية غة الثنائية اك االالكتابة كميارات التفكير في المغة األـ، في حيف تدرس الؿ

(. Benson،2004)باعتباره مكضكع منفصؿ

قدـ الفكرم ك المغكم، كما كتؤثر ثنائية المغة ايجابان عمى حد سكاء في الت

كيمكف كاألطفاؿ الذيف يمتمككف لغتيف تبدل ليـ حساسية اكبر لممعاني المغكية 

أف تككف أكثر مركنة في تفكيرىـ مف األطفاؿ أحادم المغة، لذلؾ فإنو ليس مف 

المستغرب اف االطفاؿ ثنائي المغة يجب اف يككنكا أكثر ميارة في جكاني معينة 

كالسيطرة عمى األنظمة المغكية، ككذلؾ يككف الطفؿ ثنائي  مف المعالجة المغكية،

، Cummins)المغة اكثر ممارسة في تحميؿ المعاني مف الطفؿ ذك لغة كاحدة

1998 .)
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بداية كأم مكضكع ثنائية المغة ( 176،177: 2005عيسى، ) تكقد اعتبر

التعمـ ككذلؾ نظر اليو مف ناحية معقدة اجتماعية ك ثقافية ،  إلىبحاجة 

اكثر مف لغة كبصفة عامة ال يممؾ األطفاؿ سكل صعكبة قميمة في اكتساب 

. منيا بدكف تداخؿ لغكم مع االخرل كاحدة، كفي النياية يتكممكف كال

. الدراسات السابقة ذات الصمة: ثانياً 

التربكية كالرسائؿ العممية العربية ك  استعانت الباحثة بالمجالت كالدكريات

األلعاب  ،  لعرض ما لو عالقة بمكضكع الدراسة الحالية كىياألجنبية

لمغة االنجميزية، كتسييالن كأثرىا في تنمية ميارات االطفاؿ البدىية با اإللكتركنية

 إلىلمدراسة فقد ارتأت الباحثة عرضيا ضمف اطار رئيس كاحد بدءان مف االقدـ 

: األحدث زمنيان 

( Walker &Delacey, 1994)وولكروديالسيأجرل في ىذا المجاؿ 

أثر استخداـ الحاسكب في تطكير القدرات المفظية  استقصاء إلىىدفت  دراسة 

كقد أجريت الدراسة التجريبية عمى مجمكعتيف مف الطالب  ،لدل األطفاؿ

طالبان درسكا باستخداـ الحاسكب، بينما ( 11)إحداىما مجمكعة تجريبية كعددىا

طالب درسكا بالطريقة ( 10)المجمكعة الثانية كىي الضابطة كعددىا

اختبار قبمي كاختبار بعدم لعينة الدراسة كقد تكصؿ  إجراء، ثـ االعتيادية

. فاعمية الحاسكب في تطكير لغة األطفاؿ كزيادة مياراتيـ المفظية إلىحثاف البا

التعرؼ عمى اثر التدريس  إلىفقد ىدفت ( Rinaldi,1997)رينالديأما دراسة

باستخداـ الحاسكب عمى التحصيؿ في الرياضيات، كقد تككنت عينة الدراسة 
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مف الصؼ الثامف تـ اختيارىـ بشكؿ عشكائي عمى أساس األداء  طالبان  22مف

الضعيؼ عمى اختبار قبمي يقيس مياراتيـ في الكسكر ك العمميات عمييا، كقد 

األكلى ضابطة تمقت طريقة التدريس باستخداـ : مجمكعتيف إلىقسـ أفراد العينة 

قة التدريس طريقة التدريس المكجية مف المعمـ،  كالثانية تجريبية تمقت طرم

. االختباريف القبمي ك البعدمكجكد  إلىكقد أشارت النتائج باستخداـ الحاسكب، 

أنو تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف تحصيؿ  إلىكقد تكصؿ الباحث 

المجمكعتيف التي تمقت التدريس بالطريقة المكجية مف قبؿ المعمـ، كالمجمكعة 

. التي تمقت التدريس باستخداـ الحاسكب

فاعمية استخداـ  التعرؼ عمى  إلىدراسة ىدفت  (1999الجميور، )أجرلك

الحاسكب ك برمجياتو المتعددة في تعميـ المغة االنجميزية لطالب الصؼ األكؿ 

أحدىما : مكزعيف عمى فصميف دراسييف طالبان  64، إذ بمغ مجتمع الدراسةالثانكم

ب، كالمجمكعة درست باستخداـ الحاسك يمثؿ المجمكعة التجريبية، كالتي

ككاف اليدؼ مف الدراسة ىك تحديد مدل . االعتياديةالضابطة درست بالطريقة 

 إجراءكبعد . فاعمية الحاسب اآللي في تعميـ المغة االنجميزية بيف الطريقتيف

االختبار البعدم لكمتا المجمكعتيف لقياس مدل التحصيؿ العممي ليما، تكصؿ 

في ( α≤0.05)صائية عند مستكل فركؽ ذات داللة إح كجكد إلىالباحث 

مستكيات تحصيؿ الطالب بيف المجمكعة التجريبية ك المجمكعة الضابطة 

تصنيؼ "ك مستكل الفيـ مف  ،لصالح المجمكعة التجريبية عند مستكل التذكر

فركؽ ذات داللة إحصائية عند عدـ كجكد  إلى، بينما تكصمت الدراسة " بمكـ

.  مستكل التطبيؽ
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ستقصاء أثر استخداـ استراتيجية ا إلى(2001)حمدي وأبو رّيا  كىدفت دراسة

التعمـ بالمعب المنفذة مف خالؿ الحاسكب في اكتساب طمبة الصؼ السادس 

األساسي لميارات العمميات الحسابية األربع، كقد تككنت عينة الدراسة مف 

تعممت  مف طمبة الصؼ السادس األساسي، إذ طالبان ك طالبة( 101)

ة التجريبية مف خالؿ برامج تعميمية تستخدـ استراتيجية التعمـ بالمعب المجمكع

المنفذة مف خالؿ الحاسكب، أما المجمكعة الضابطة فتعممت بالطريقة 

اختبار تحصيمي لقياس التحصيؿ  إلىكقد خضعت المجمكعتاف. االعتيادية

 اللة إحصائية فيالمباشر كالمؤجؿ، كقد أظيرت الدراسة كجكد فركؽ ذات د

استراتيجية التعمـ  إلىكالمؤجؿ ألفراد عينة الدراسة تعزل   التحصيؿ المباشر

المنفذة مف خالؿ الحاسكب، ككذلؾ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 

حمدم )جنس الطمبة  إلىالتحصيؿ المباشر كالمؤجؿ ألفراد عينة الدراسة تعزل 

 (.2001كابك رّيا،

الكشؼ عف أثر استخداـ الحاسكب  إلىدراسة ىدفت  (2002)التويم أجرل ك

ككسيمة تعميمية في تدريس مادة قكاعد المغة العربية لمصؼ السادس االبتدائي 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، قاـ . في مدرسة عبد الممؾ بف مركاف بمدينة الرياض

ل عؿ( الحاسكب)الباحث باستخداـ المنيج التجريبي لدراسة أثر المتغير المستقؿ

طالبان كالذيف ( 60)عمى عينة الدراسة التي تككنت مف ( التحصيؿ)المتغير التابع

( 30)طالبا كمجمكعة تجريبية، كالثانية(30)األكلى : مجمكعتيف إلىتـ تكزيعيـ 

كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة . طالبا كمجمكعة ضابطة

التجريبية ك المجمكعة إحصائية في متكسط تحصيؿ الطالب بيف المجمكعة 
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كما بينت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ . الضابطة في مستكل الفيـ ك التطبيؽ

ذات داللة إحصائية في متكسط تحصيؿ الطالب بيف المجمكعة التجريبية ك 

. المجمكعة الضابطة عمى االختبار إجماالن 

مقارنة بيف أسمكب التدريس  إلى( Dunn,2002)راسة التي أجراىا دكىدفت اؿ

، كالتدريس بمساعدة الحاسكب مف حيث فاعمية كؿ منيما االعتياديةبالطريقة 

. في تنمية ميارة القراءة لطمبة األكؿ الثانكم الذيف يعانكف ضعفان في ىذه الميارة

طالبان (  78)مجمكعة تجريبية مككنة مف : كتألفت عينة الدراسة مف مجمكعتيف

المادة التعميمية بكاسطة الحاسكب، كمجمكعة ضابطة مككنة مف كطالبة درسكا 

، كقد تكصمت الدراسة االعتياديةطالبان كطالبة درسكا المادة ذاتيا بالطريقة ( 63)

. تفكؽ المجمكعة التجريبية التي درست بكاسطة الحاسكب إلى

 اإللكتركنيةاستقصاء أثر ممارسة األلعاب  إلى(2007)الشحروريىدفت دراسة 

عمى العمميات المعرفية كالذكاء االنفعالي لدل أطفاؿ مرحمة الطفكلة المتكسطة 

كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ اختيار أفراد الدراسة مف طمبة الصؼ . في األردف

ناثان، إذ  الخامس . طالبان كطالبة( 75)بمغ عدد أفراد الدراسة االبتدائي ذككران كا 

طارية األكلى تضمنت ألعابان مكجية كتـ إعداد بطاريتي ألعاب الكتركنية، الب

مارست المجمكعة التجريبية بنكعييا ذككران . كالبطارية الثانية ألعابان غير مكجية

ك إناثان ىذه االلعاب بكاقع حصة كاحدة اسبكعيان عمى مدل الفصؿ الدراسي 

(. 2006/2007)االكؿ 
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لعمميات أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عمى مقياس ا

المعرفية الكمية عند مستكل الداللة بيف المتكسطات الحسابية البعدية المعدلة 

كما كجدت فركقان ذات . تبعان لمتغير المجمكعة كلصالح المجمكعة غير المكجية

داللة احصائية عمى ُبعد اتخاذ القرار عند مستكل الداللة بيف متكسطات األداء 

المجمكعة كالجنس لصالح ذككر المجمكعة  البعدم المعدؿ تبعان لمتفاعؿ بيف

(. 2007الشحركرم، )غير المكجية 

استقصاء أثر استخداـ  إلىفي بحثيا ( 2007الشديفات،) ككما ىدفت

مناىج ك أساليب تدريس التربية االسالمية الحاسكب في تحصيؿ طمبة مساؽ 

تككنت عينة البحث مف جميع الطمبة المسجميف في . في جامعة آؿ البيت

ساؽ مناىج ك أساليب تدريس التربية االسالمية في جامعة آؿ البيت في ـ

طالبان ( 80)كعددىـ  2006/2007الفصؿ الدراسي الصيفي لمعاـ الدراسي 

طالبة في المجمكعة التجريبية درسكا ( 28)طالبان، ك ( 12)منيـ. كطالبة

بطة، طالبة في المجمكعة الضا( 27)طالبان، ك ( 13)باستخداـ الحاسكب، ك 

كتـ إعطاء أفراد مجمكعتي البحث اختباران تحصيميان . االعتياديةدرسكا بالطريقة 

معامؿ )مف نكع االختيار مف متعدد، كتـ التأكد مف صدؽ االختبار ك ثباتو 

كجدت فركؽ ذات داللة : النتائج التالية إلىكتكصؿ البحث (. 0.89الثبات

طريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية، كلـ تكجد  إلىإحصائية تعزل 

فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لجنس الطمبة، أك لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس 

. مف المقترحات في ضكء نتائجوعدد  إلىكقد تكصمت الباحثة . ك جنس الطمبة
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حكؿ  أثر برمجية  تعميمية  (2008النيادي ، )كفي دراسة اخرل ؿ  

ؿ طالب الصؼ الرابع األساسي في قكاعد المغة العربية في منطقة في تحصي

تصميـ  إلىالعيف التعميمية بدكلة اإلمارات العربية المتحدة،  ىدفت ىذه الدراسة 

برمجية تعميمية في المغة العربية كدراسة أثرىا في تحصيؿ طالب الصؼ الرابع 

كقد استخدـ . ليميةاألساسي في قكاعد المغة العربية في منطقة العيف التع

كمف نتائج ىذه . الباحث المنيج التجريبي، كأداة االختبار كالبرمجية التعميمية

 = α)كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية : الدراسة

في أداء أفراد عينة الدراسة عمى االختبار البعدم كحسب متغير  (0.05

، كلصالح أداء طمبة المجمكعة التجريبية عمى (التجريبية، كالضابطة)المجمكعة 

( 8.25)مقابؿ متكسط حسابي ( 11.35)االختبار البعدم بمتكسط حسابي 

ية كبداللة إحصائ( 7.914= ت )ألداء المجمكعة الضابطة، حيث كانت قيمة 

استفادة المعمميف مف مف خالؿ دراستو بضركرة كأكصى الباحث (. 0.000)

تكنكلكجيا المعمكمات كتكظيفيا في العممية التعميمية، كخاصة ما يتعمؽ 

. بالبرمجيات التعميمية

تقصي أثر  إلىىدفت  (2009)البموي وحمديكفي دراسة أجراىا كؿ مف 

ب الرياضية الجماعية في مستكل برنامج متعدد الكسائط لتدريس ميارات األلعا

األداء الميارم كالتحصيؿ المعرفي كاتجاىات طمبة الصؼ الثامف األساسي 

تككنت عينة الدراسة مف شعبة كاحدة مف طالب الصؼ الثامف . نحكه

مجمكعتيف متكافئتيف، تجريبية تعممت باستخداـ  إلىاألساسي، قسمت عشكائيان 

. تعممت باستخداـ الطريقة االعتيادية البرنامج المتعدد الكسائط، كضابطة
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كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ برنامج تعميمي متعدد الكسائط لتدريس ثالث 

ميارات ألعاب رياضية جماعية، كما تـ تطكير اختبار التحصيؿ المعرفي، 

كثالث اختبارات لمستكل األداء الميارم ، كاستبانة اتجاىات نحك استخداـ 

كلدل جمع البيانات أسفرت نتائج التحميؿ . التربية الرياضية البرنامج في مجاؿ

: اإلحصائي عما يمي

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية عمى اختبارات -

. مستكل األداء الميارم كاختبار التحصيؿ المعرفي

كجكد اتجاىات إيجابية لطالب المجمكعة التجريبية نحك استخداـ البرنامج -

. المتعدد الكسائط في تدريس ميارات األلعاب الجماعية

عمى الكشؼ عف فاعمية األلعاب التعميمية  (2010)الحربي دراسة  كركزت

عمى التحصيؿ الدراسي المباشر كبقاء أثر التعمـ في دركس الضرب  اإللكتركنية

. لمادة الرياضيات بالصؼ الثاني االبتدائي بالمدينة المنكرة

تمميذان تـ ( 36)كقد اتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي، كتككنت عينة مف 

اختيارىـ عشكائيان مف تالميذ الصؼ الثاني االبتدائي بمدارس سنابؿ المدينة 

المنكرة األىمية بالمدينة المنكرة، أما أدكات الدراسة فاختار الباحث ألعابان تعميمية 

، كقاـ بإعداد اختبار التحصيؿ الدراسي إلكتركنية مناسبة لتعمـ دركس الضرب

كامتد تطبيؽ . في دركس الضرب كتطبيقو بعد التحقؽ مف صدقو ك ثباتو

التجربة لعشرة أسابيع شممت التييئة لمتجربة، كاالختبار القبمي، كتطبيؽ ادكات 

كجكد فركؽ دالة  إلىكتكصمت الدراسة . الدراسة كاالختبار البعدم كالمؤجؿ
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كسط مجمكع درجات تالميذ المجمكعة التجريبية كالمجمكعة إحصائيان بيف مت

الضابطة في اختبار التحصيؿ الدراسي البعدم عف مستكل التذكر كمستكل 

الفيـ كاالختبار ككؿ لصالح المجمكعة التجريبية، ككجكد فركؽ دالة إحصائيان 

بيف متكسطي مجمكعة درجات تالميذ المجمكعة التجريبية ك المجمكعة 

عند مستكل ( بقاء اثر التعمـ) في االختبار التحصيمي البعدم المؤجؿالضابطة 

 .التذكر ك مستكل الفيـ كاالختبار ككؿ لصالح المجمكعة التجريبية 

تحديد مدل تكافر الميارات  إلى(2012مرسي، مشيور،)ىدفت دراسة ك

الحياتية في محتكل مناىج األطفاؿ بفئاتيا الثالث في سكرية، كلتحقيؽ ذلؾ تـ 

استخداـ قائمة لمميارات الحياتية كتضمنت القائمة عشرة مجاالت أساسية 

ميارة فرعية، كتـ استخداـ المنيج (  ٧١)لمميارات الحياتية تفرع عنيا  

الكصفي التحميمي كأظيرت نتائج التحميؿ في كراسات المستكيات الثالث أف 

ات اتخاذ القرار ميارات  التعمـ محققة بدرجة جيدة ك الميارات الشخصية كميار

محققة بدرجة متكسطة، بينما ميارات تقدير الذات كالميارات االجتماعية 

كميارات التعمـ محققة لدرجة جيدة كميارات الشخصية كميارات اتخاذ القرار 

محققة بدرجة متكسطة، بينما ميارات تقدير الذات ك الميارات االجتماعية 

الت بيف االطفاؿ كميارات القيادة كميارات االتصاؿ كميارات حؿ مكاقؼ المشؾ

، كميارات المكاطنة غير محققة ام غير متكافرة في محتكل مف مناىج 

(. 2012مرسي،مشيكر، )األطفاؿ لممرحمة االساسية، 

حكؿ تصكرات المعمميف كالطالب  (Marino، 2013)ماثيو مارينوكاجرل 

 إلىىدفت الدراسة .  استخداـ  ألعاب الفيديك لتحسيف حصص العمـك الدراسية
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اختبار قدرات الطالب عمى قراءة العمـك كاستيعابيا مف خالؿ ألعاب الفيديك اك 

العادية حيث تبيف تفضيؿ الطالب لبيئة  االعتياديةأكثر مف الكتب  اإللكتركنية

. أكثر مف اإلنترنت اك المختبرات أك الكتب العادية اإللكتركنيةاأللعاب 

التعقيب عمى الدراسات السابقة 

عرضت الباحثة مجمكعة مف الدراسات السابقة، كيمكف التعقيب عمى ىذه 

: الدراسات عبر المحاكر اآلتية

 .أكجو االتفاؽ مع الدراسة الحالية  -

 .أكجو االختالؼ مع الدراسة الحالية -

. مف تمؾ الدراسات االستفادةكجو أ -

مع الدراسة الحالية أوجو االتفاق 

: اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في النقاط  اآلتية

اتفقت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة في فاعمية األلعاب (1

ك التعمـ مف خالؿ الحاسكب في تنمية الميارات المدركسة باختالؼ  اإللكتركنية

. الدراساتأنكاع الميارات ك تعددىا في تمؾ 

استخدـ في الدراسة الحالية منيج كاحد كىك المنيج  شبو التجريبي في ىذه  (2

 (.2010ابو داوود، ) ،(2010الحربي، )الدراسة كىذا تطابؽ مع دراسة

الدراسة الحالية أوجو االختالف مع 
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: الدراسات السابقة في النقاط اآلتيةاختمفت الدراسة الحالية مع 

كب اكتسابيا نكعية الميارات المطؿاختمفت معظـ الدراسات مع الدراسة الحالية في (1

عمى العمميات المعرفية ك الذكاء ( 2007الشحروري، )حيث ركزت دراسة 

ركزت عمى ميارات العمميات ( 2011حمدي و ابو ريا، )االنفعالي، أما دراسة 

عمى تنمية ميارة القراءة، Dunn,2002))الحسابية األربعة، بينما ركزت دراسة

ركزت عمى ميارات األلعاب الرياضية (2009البموي وحمدي، )أما دراسة 

المتمثمة بالتركيز . بينما ركزت الدراسة الحالية عمى الميارات البدىية .الجماعية

 .المقدرة عمى الحفظك االدراؾ البصرم ك 

 

تنكعت المناىج الدراسية التي طبقت عمييا الدراسات السابقة كذلؾ خالفان لدراسة  (2

حمدي )، و (1997رينالدي،)، (2010حمدي، )حيث طبؽ كؿ مف الباحثة 

، و (2002التويم، )دراساتيـ عمى مادة الرياضيات، ك  (2001و ابو ريا،

 فقد طبقكا دراستيما عمى مادة المغة العربية، بينما طبؽ (2008النيادي،)

في مادة  (2007الشديفات، )دراستو في مادة العمكـ، ك  (2001كميل، )

 .اليب تدريس التربية االسالميةمناىج ك اس

لـ يتطابؽ ام مف الدراسات السابقة مع دراسة الباحثة في الفئة العمرية المختارة  (3

ابو داوود، ) كما كرد في دراسة ت الدبمكـ العاليكطالبا حيث تنكعت الفئات

استيدفت الصف ( 2010الحربي،) أما طمبة المدارس فقد تناكليا (2010

 (2001حمدي وابو ريا، )، و (2002التويم، )الثاني االبتدائي،و دراسة 

 (1997رينالدي، ) ، و(2009حمدي و البموي،)كلمصؼ السادس االبتدائي، 
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، بينما كانت لمصؼ الخامس  (2007الشحروري، ) كدراسة ،لمصؼ الثامف

. الفئة المستيدفة لمدراسة ىي الصؼ األكؿ األساسي

كالمنيج التجريبي كما في دراسة استخدمت بعض الدراسات اكثر مف منيج  (4

، ككما استخدـ المنيج الكصفي  ( 2002التويم، )ك   (2008النيادي،)

بينما استخدمت الدراسة الحالية ، (2012مرسي، مشيكر، )دراسة  التحميمي في 

 .المنيج شبو التجريبي

فمنيا ما استخدـ اختمفت بعض الدراسات السابقة في نكعية األدكات المستخدمة  (5

االختبار التحصيمي القبمي ك البعدم كقياس االتجاه  كما في دراسة 

 (2009كحمدم،  البمكم)، (2010الحربي،)

 إلىاختارت الباحثة عينة عشكائية مف طالبات الصؼ االكؿ االساسي قسمت  (6

 .مجمكعة تجريبية ك مجمكعة ضابطة كىذا اختمؼ مع بعض الدراسات السابقة

 

أوجو االستفادة من الدراسات األخرى 

أفادت الدراسة الحالية مف المنيجية المتبعة في بعض الدراسات السابقة، حيث 

النيادي، )و دراسة ( 2010الحربي، )لية مف دراسةأفادت الدراسة الحا

. مف األدكات المستخدمة في الدراسة (2008

مجمكعة مف النقاط التي يمكف تكظيفيا  إلىاستطاعت الباحثة أف تتكصؿ 

: لخدمة دراستيا الحالية، كىذه النقاط عمى النحك اآلتي
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ىناؾ تكافؽ كبير في النتائج التي تكصمت إلييا الدراسات السابقة، فقد أثبتت  (1

ك أثرىا في تنمية الميارات المختمفة، كما  اإللكتركنيةجدكل تكظيؼ األلعاب 

 .(2007دراسة الشحروري،)ك( 2010الحربي،)في دراسة

االستفادة مف نتائج كتكصيات ك مقترحات بعض الدراسات السابقة في صياغة  (2

 .ات الدراسة بشكؿ عاـإجراءفركض الدراسة الحالية، ك

االستفادة مف األساليب اإلحصائية التي استخدميا الباحثكف في دراساتيـ  (3

 .السابقة، كبالتالي اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة الدراسة الحالية

 .معرفة مدل مناسبة المنيج شبو التجريبي لمثؿ ىذه الدراسات (4

 .دة مف الفركض كاألسئمة التي فرضيا الباحثكف في دراساتيـ السابقةاالستفا (5

 .االستفادة مف األطر النظرية كالدراسات التي تضمنتيا الدراسات السابقة (6

 .التعرؼ عمى العديد مف المراجع الميمة كسبؿ الحصكؿ عمييا (7

الحالية  أوجو التميز في الدراسة

كالتي تمثمت بالصؼ األكؿ االساسي، تميزت الدراسة الحالية بالفئة المستيدفة 

. كنكعية الميارات المدركسة الميارات البدىية بالمغة االنجميزية

المستخدمة في الدراسة عمى التدريس مف خالليا  اإللكتركنيةاعتمدت المعبة 

عميو، كمف ثـ تشغيؿ  اإللكتركنيةباستخداـ جياز التابميت الذم تـ تحميؿ المعبة 

كالتدريس بيا بشكؿ جماعي ك فردم، كذلؾ بالسماح لجميع  اإللكتركنيةالمعبة 

. كالتطبيؽ  المتعمميف بالمشاركة
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 الفصل الثالث

ات جراءالطريقة و اإل

عمى تنمية الميارات البدىية  لدل  اإللكتركنيةتقصي استخداـ االلعاب  إلىىدفت ىذه الدراسة 

كفي ما يمي كصؼ . في محافظة عمافطالبات الصؼ األكؿ االساسي في مادة المغة االنجميزية 

، كأدكات الدراسة كتصميـ الدراسة، كالمعالجة االحصائية لبيانات كأفراد الدراسة ة،لمنيجية الدراس

. الدراسة

: الدراسة يةمنيج

نظران لطبيعة الدراسة قامت الباحثة باعتماد المنيج شبو التجريبي باستخداـ 

تـ تدريسيا باستخداـ األلعاب كالتي  تجريبيةاؿمجمكعة اؿ:ىمامجمكعتيف

 .اإللكتركنية

: أفراد الدراسة
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تـ  الضابطة كالتيطالبة،  ك المجمكعة ( 20)كقد تككنت مفتـ اختيار عينة 

تـ اختيار كمتا . طالبة(  20)تدريسيا بالطريقة االعتيادية كالتي تككنت مف 

مف  طمبة الصؼ األكؿ االساسي في  مدرسة   المجمكعتيف بالطريقة العشكائية

الحصاد التربكم لتككف المجمكعة التجريبية،  كذلؾ لتكفر األجيزة كالبرمجيات 

يار عينة قصدية عشكائية مف طمبة الالزمة لتطبيؽ ىذه التجربة، كما سيتـ اخت

الصؼ األكؿ االساسي في  مدرسة  الحصاد التربكم لتككف المجمكعة 

. الضابطة كالتي سيتـ تدريسيا بالطريقة االعتيادية

: أداتا الدراسة

: تيتيفاآل اؼ الدراسة ببناء االداتيفالباحثة لتحقيؽ أىد قامت

الباحثة بإعداد اداة  قامتاختبار لقياس ميارات المغة االنجميزية البدىية ، : أوالً 

ميارة االدراؾ البصرم، ميارة : لقياس ميارات المغة االنجميزية البدىية اآلتية

المقدرة عمى الحفظ، كميارة التركيز، كستحقؽ الباحثة نكع االختيار مف متعدد 

األشكاؿ كالرسكمات ك األلكاف بما مؿ كؿ اشتلفقرات االختبار، كما اف االختبار 

يتناسب مع طمبة الصؼ األكؿ االساسي الذيف ال يستطيعكف قراءة فقرات 

االختبار كسيتـ االجابة عمى فقرات االختبار ضمف التعميمات التي ستقدميا 

. المعممة أثناء تأدية الطمبة لالختبار

ثر استخداـ األلعاب الباحثة  برمجية الكتركنية لقياس أ استخدمت:ثانياً 

في تمنية ميارات المغة االنجميزية ، كتعمؿ ىذه البرمجية عمى  اإللكتركنية
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التركيز عمى ميارة االدراؾ البصرم مف خالؿ عرضيا أللكاف كاشكاؿ متعددة، 

 .تركيزىا عمى ميارة الحفظ ك المقدرة عمى التركيز إلىباإلضافة  

محكميف مف ذكم االختصاص في كتـ ضبط مراحؿ ىذه البرمجية مف قبؿ اؿ 

تكنكلكجيا التعميـ إلبداء مالحظاتيـ عمى مدل مناسبتيا لمصؼ األكؿ 

. األساسي

 

 

: صدق االختبار

في الدراسة  ميارات البدىية الثالثة التي شممتياتـ تصميـ اختبار كاحد يشمؿ اؿ

، صدؽ المحتكل ، كقد قامت الباحثة بإعداد االختبار بما يتناسب مع طالبات 

الصؼ األكؿ االساسي األساسي، فقد تأكدت الباحثة مف صدؽ محتكاه مف 

خالؿ عرضو عمى عدد مف المحكميف إلبداء مالحظاتيـ كمقترحاتيـ، التي 

عادة الصياغة لي تـ المعنى بشكؿ أفضؿ، انصب أغمبيا عمى الجانب المغكم كا 

كقد أخذت الباحثة بمالحظات المحكميف كتعديؿ االختبار في ضكئيا، كمف ثـ 

 .كضع االختبار بصكرتو النيائية

:  ثبات االختبار

عادة االختبار مف خالؿ تطبيؽ المقياس عمى       تـ التحقؽ مف االختبار كا 

كعيف، ثـ حسب طالبة، كأعيد تطبيقو عمييـ بعد اسب( 20)عينة تألفت مف 
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معامؿ ارتباط بيرسكف بيف التطبيقيف، كما تـ حساب الثبات بطريقة االتساؽ 

حيث يعد ثبات التجانس أك االتساؽ الداخمي مف المؤشرات : الداخمي

اإلحصائية األكلية عمى ثبات االختبار، كقد تكفرت  داللة الثبات االختبار مف 

حيث بمغت (  KR20)لة خالؿ تقدير االتساؽ الداخمي باستخداـ معاد

: عمى النحك اآلتي( 1)في الجدكؿكما معامالت الثبات 
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( 1)جدولال

معامالت الثبات لكل ميارة من الميارات البدىية  

 KR20معامل ارتباط بيرسون الميارة 

 0.84 0.78ميارة التركيز 

 0.87 0.84ميارة المقدرة عمى الحفظ 

 0.83 0.86ميارة االدراؾ البصرم 

 0.90 0.88المجمكع 

 

: تصميم الدراسة

: متغيرات الدراسة في اآلتي تثؿتـ

 :استراتيجية التدريس كلو مستكياف: المتغير المستقؿ (1

 اإللكتركنيةاأللعاب  ( أ

 الطريقة االعتيادية ( ب

 :بعةالمتغيرات التا (2

ميارة االدراؾ البصرم . 1

ميارة المقدرة عمى الحفظ . 2
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ميارة التركيز .3

تصميـ المجمكعة الضابطة باختبار قبمي كبعدم كالذم يمكف كتتبع الباحثة 

: تمخيصو بالرمكز اآلتية

O1 X O2 

O1 - O2 

O1: االختبار القبمي لقياس ميارات المغة االنجميزية البدىية القبمية لدل

. المجمكعتيف الضابطة ك التجريبية

O2: القبمية لدل االختبار البعدم لقياس ميارات المغة االنجميزية البدىية

. المجمكعتيف الضابطة ك التجريبية

X : المجمكعة التجريبية التي سيتـ تدريسيا الميارات المختارة بالمغة االنجميزية مف

. لطمبة الصؼ األكؿ االساسي اإللكتركنيةالبرمجية 

المجمكعة الضابطة التي سيتـ تدريسيا الميارات المختارة بالمغة االنجميزية مف : _

. لطمبة الصؼ األكؿ االساسي اإللكتركنيةالبرمجية 

: المعالجة االحصائية

:  االحصائية اآلتية المعالجة تـ استخداـ

لمتأكد مف االتساؽ الداخمي ألداة ( KR20)معادلة ككدر ريتشارد كركنباخ  .1

 .الدراسة
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. MANCOVAتحميؿ التبايف المتعدد المصاحب  .2

 

: خطوات الدراسة

االطالع عمى االدب التربكم ذم الصبة بمكضكع الدراسة الحالية كبالتحديد . 1

، كاالطالع عمى الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع اإللكتركنيةااللعاب 

كذلؾ لتككيف  اإللكتركنيةكاأللعاب الدراسة كالتي اىتمت بمكضكع الحاسكب 

 .خمفية كمرجعية كاسعة حكؿ مكضكع الدراسة

في التعميـ،  اإللكتركنيةنظرم يتضمف أىمية استخداـ االلعاب  إعداد اطار. 2

جانب  إلىك الميارات البدىية،  اإللكتركنيةكالتفصيؿ فيما يتعمؽ باأللعاب  

 .في التعميـ اإللكتركنيةالدراسات السابقة التي تناكلت تكظيؼ االلعاب 

 .ةتدريسيا مف كتاب المغة االنجميزمتحميؿ محتكل الكحدة المراد . 3

عرض األدكات عمى المحكميف كاالستفادة مف آرائيـ كمالحظاتيـ في . 4

 .التعديؿ

 .(3ممحؽ رقـ ) الحصكؿ عمى طمب تسييؿ ميمة. 5

 

. اختيار عينة الدراسة بطريقة عشكائية مف الشعب الدراسية بالمدرسة. 6

مجمكعة تجريبية تدرس باستخداـ االلعاب  إلىتقسيـ العينة عشكائيان . 7

. اإللكتركنيةكمجمكعة ضابطة تدرس بدكف االلعاب  اإللكتركنية

قياس األداء القبمي مف خالؿ االختبار عمى عينة الدراسة إلثبات تكافؤ . 8

. كتماثؿ مستكل الطالبات
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البات المجمكعة عمى ط( اإللكتركنيةالمعبة )تطبيؽ ك تنفيذ البرنامج المقترح. 9

. االعتياديةالتجريبية في حيف تدرس طالبات المجمكعة الضابطة بالطريقة 

. تصحيح االختبار ك جمع البيانات. 10

. قياس األداء البعدم مف خالؿ االختبار عمى نفس عينة الدراسة. 11

معالجة البيانات إحصائيُا بكاسطة معادلة ككدر ريتشارد كركنباخ . 12

(KR20 ) لمتأكد مف االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة ك تحميؿ التبايف المتعدد

. MANCOVAالمصاحب 

تحميؿ نتائج الدراسة ك مناقشتيا كتفسيرىا، كتقديـ التكصيات ك االقتراحات . 13

 .في ضكء نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

نتائج الدراسة 

يتناكؿ ىذا الفصؿ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة لتعرؼ استقصاء اثر استخداـ 

في تنمية الميارات البدىية بالمغة االنجميزية لدل طالبات الصؼ األكؿ  اإللكتركنيةااللعاب 

كفيما يأتي نتائج الدراسة . ، كذلؾ باإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرئيس، كالتحقؽ مف فرضيتواألساسي

: ء عمى سؤاليا الرئيسبنا

استخدام األلعاب عمى أثر ىل يوجد : النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الرئيس الذي نصو

؟ المرحمة األساسية في عمان لمغة االنجميزية البدىية لدى طالباتفي تنمية ميارات ا اإللكترونية

تـ استخراج المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية ألداء  لإلجابة عف ىذا السؤاؿ

عمى اختبار ميارات المغة االنجميزية البدىية البعدم ( التجريبية كالضابطة)مجمكعتي الدراسة 

: يكضح ذلؾ (2)الجدكؿككعالماتيـ القبمية، 
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(  2)جدول ال

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة عمى  اختبار ميارات المغة 
االنجميزية البدىية البعدي وعالماتيم القبمية  

 العدد المجموعة الميارة

 البعدي القبمي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 ميارة التركيز

 4.61 25.10 2.20 11.30 20 التجريبية

 5.19 18.00 2.03 11.35 20 الضابطة

 6.03 21.55 2.09 11.32 40 المجموع

ميارة  المقدرة 

 عمى الحفظ

 1.90 16.15 1.56 9.00 20 التجريبية

 2.86 12.05 1.56 8.70 20 الضابطة

 3.17 14.10 1.55 8.85 40 المجموع

ميارة االدراك 

 البصري

 0.81 9.35 0.76 7.50 20 التجريبية

 1.20 7.80 0.75 7.35 20 الضابطة

 1.28 8.58 0.75 7.43 40 المجموع

 المجموع

 10.00 51.90 2.61 27.80 20 التجريبية

 7.11 37.85 2.50 27.40 20 الضابطة

 11.13 44.88 2.53 27.60 40 المجموع



   46 
 

أّف المتكسط الحسابي اختبار ميارات المغة االنجميزية البدىية ( 2)الجدكؿ  مف يالحظ

كاف األعمى إذ بمغ لمدرجة  األلعاب االليكتركنيةالبعدم لممجمكعة التجريبية التي تعممت باستخداـ 

، في حيف بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة التي تعممت (51.90)الكمية لالختبار 

، كما كانت المتكسطات الحسابية عمى جميع الميارات لممجمكعة (37.85)بالطريقة االعتيادية

كلتحديد فيما إذا كانت  .التجريبية أعمى مف متكسطات المجمكعة الضابطة عمى الميارات نفسيا

تـ (α≤0.05)الفركؽ بيف متكسطات مجمكعتي الدراسة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

، كجاءت نتائج تحميؿ التبايف المشترؾ (MANCOVA)د تطبيؽ تحميؿ التبايف المشترؾ المتعد

: ( 3)ل النحك الذم يكضحو الجدكؿ عؿالمتعدد 

( 3)جدول ال

لمفروق بين متوسطات تحصيل ( MANCOVA)المتعدد  نتائج تحميل التباين المشترك

مجموعتي الدراسة عمى اختبار ميارات المغة االنجميزية البدىية البعدي 

 مصدر التبايف
المجاؿ 

 مجمكع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متكسط
 المربعات

 قيمة
( ؼ)

 المحسكبة

مستكل 
 مربع ايتا الداللة

 قيمة المبدا

التطبيؽ القبمي 
الختبار 

ميارات المغة 
االنجميزية 
البدىية 
 

 8.995 *   0.615 0.257 6.323 1 6.323 ميارة التركيز
ميارة المقدرة عمى 

 الحفظ
12.109 1 12.109 2.119 0.154  

 

   0.327 0.986 1.032 1 1.032 ميارة االدراؾ البصرم

   0.355 0.878 66.271 1 66.271 المجمكع
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اسمكب 
 التدريس

  0.359* *0.000 20.745 509.921 1 509.921 ميارة التركيز

ميارة  المقدرة عمى 
 الحفظ

174.301 1 174.301 30.508 0.000* *0.452 

 0.374* *0.000 22.059 23.083 1 23.083 ميارة االدراؾ البصرم

 0.420* *0.000 26.743 2019.527 1 2019.527 المجمكع

 الخطأ

    24.58 37 909.477 ميارة التركيز

ميارة  المقدرة عمى 
 الحفظ

211.391 37 5.713    

    1.046 37 38.718 ميارة االدراؾ البصرم

    75.516 37 2794.079 المجمكع

 الكمي

     39 1419.9 ميارة التركيز

المقدرة عمى ميارة  
     39 391.6 الحفظ

     39 63.775 ميارة االدراؾ البصرم

     39 4834.375 المجمكع

(       α≤ 0.05)الفرق دال إحصائيا عند مستوى *

ذات داللة  مما يدؿ عمى كجكد فركؽ( 8.995)المبدا بمغت أف قيمة (2)يظير مف الجػدكؿ 

بيف مجمكعتي الدراسة عمى اختبارميارات المغة االنجميزية البدىية، كيظير الجدكؿ أف  احصائية

لمدرجة ( 0000.)، كبمستكل داللة يساكم (26.743)سمكب التدريس بمغت ألبالنسبػة ( ؼ)قيمة 

، (20.745)لميارةالتركيز ( ؼ)الكمية الختبارميارات المغة االنجميزية البدىية، كبمغت قيمة 

، (30.508)لميارةالمقدرة عمى الحفظ ( ؼ)، كبمغت قيمة (0000).كبمستكل داللة يساكم 

، (22.059)لميارةاالدراؾ البصرم ( ؼ)،في حيف بمغت قيمة (0000).كبمستكل داللة يساكم 
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، مما يدؿ عمى كجكد (α≤ 0.05)،  كىذه القيـ دالة عند مستكل (0000).مستكل داللة يساكم كب

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات أداء مجمكعتي الدراسة عمى الدرجة الكمية الختبار 

كبيذه النتيجة يتـ رفض الفرضية الصفرية  ميارات المغة االنجميزية البدىية البعدم كجميع مياراتو،

بيف متكسطات أداء الطمبة ( α≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية" التي تنص عمى 

يزية، لميارات المغة االنجميزية البدىية لطمبة الصؼ األكؿ األساسي الذيف يدرسكف مادة المغة االنجؿ

كتـ (.الطريقة االعتيادية، األلعاب اإللكتركنية)سمكب التدريستعزل أل ’مجتمعة  ككؿ عمى حد

كتظير النتائج في  استخراج المتكسطات الحسابية المعدلة لمتعرؼ لصالح أم مجمكعة كاف الفرؽ،

 :( 4)الجدكؿ 
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( 4)الجدول

المتوسطات الحسابية المعدلة  واألخطاء المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة عمى  اختبار ميارات 

المغة االنجميزية البدىية البعدي 

 المجموعة الميارة
 المتوسط الحسابي المعدل 

الخطأ 

 المعياري

 1.11 25.13 التجريبية ميارة التركيز

 1.11 17.97 الضابطة

 0.54 16.19 التجريبية ميارة المقدرة عمى الحفظ

 0.54 12.01 الضابطة

 0.23 9.34 التجريبية ميارة االدراك البصري

 0.23 7.81 الضابطة

 1.95 52.00 التجريبية المجموع

 1.95 37.75 الضابطة

 

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أّف المتكسط الحسابي المعدؿ لممجمكعة التجريبية التي تعممت باستخداـ 

، في حيف بمغ المتكسط (52.00)كاف األعمى إذ بمغ لمدرجة الكمية لالختبار  اإللكتركنيةاأللعاب 

، ككذلؾ كانت المتكسط (37.75)الحسابي لممجمكعة الضابطة التي تعممت بالطريقة االعتيادية
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ة اعمى مف متكسط المجمكعة الضابطة في جميع الميارات، كىذا يشير يبيالحسابي لممجمكعة التجر

بمعنى ، لصالح المجمكعة التجريبية التي تعممت باستخداـ األلعاب االليكتركنيةأف الفرؽ كاف  إلى

ميارات المغة االنجميزية البدىية، إذ بمغ كاف لو فاعمية في تنمية اإللكتركنيةاستخداـ األلعاب أف 

( 0.452)لميارة التركيز،( 0.359)، ك(0.420)لمدرجة الكمية لالختبار ( مربع ايتا)حجـ التأثير

 .لميارةاالدراؾ البصرم ( 0.374)ىارة المقدرة عمى الحفظ، كلـك
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الفصل الخامس 

مناقشة النتائج والتوصيات 

 ىل يوجد: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرئيس لمدراسة ك الذم ينص عمى

في تنمية ميارات المغة اإلنجميزية  اإللكترونيةاستخدام األلعاب  عمى أثر

البدىية لدى طمبة المرحمة األساسية في عمان ؟ 

باستخداـ تحميؿ التبايف  تـ اختبار فرضية الدراسة المتعمقة بالسؤاؿ الرئيس

:  كالذم اظير النتيجة اآلتية MANCOVAالمتعدد المصاحب 

لدراسة عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات أداء مجمكعتي ا  -

الدرجة الكمية الختبار ميارات المغة االنجميزية البدىية البعدم كجميع مياراتو، 

ال تكجد فركؽ " كبيذه النتيجة يتـ رفض الفرضية الصفرية التي تنص عمى 

بيف متكسطات أداء الطمبة لميارات المغة ( α≤ 0.05)ذات داللة احصائية

ساسي الذيف يدرسكف مادة المغة االنجميزية البدىية لطمبة الصؼ األكؿ األ

األلعاب )االنجميزية، مجتمعة  ككؿ عمى حده تعزل ألسمكب التدريس

(. الطريقة االعتيادية، اإللكتركنية

 إلى،  اإللكتركنيةكتعزك الباحثة تفكؽ المجمكعة التجريبية التي درست باأللعاب 

: االسباب اآلتية

مف  بما تتضمنو اإللكتركنيةاأللعاب  إلىانجذاب األطفاؿ بالمرحمة األساسية  -

 .أشكاؿ كألكاف
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بقدرتيا عمى إثارة الدافعية عند المتعمميف نحك التعمـ  اإللكتركنيةتتميز األلعاب  -

مما  مف كسائؿ سمعية كبصرية كحركية، اإللكتركنيةمف خالؿ ما تكفره المعبة 

كدكر التعزيز عند االنتياء مف  يساعد في إشراؾ أكثر مف حاسة في اإلدراؾ،

 .االجابة عمى جزء مف المعبة كىك االختبار التحصيمي لمتأكد مف التعمـ ك تثبيتو

 .الفرصة لمشاركة جميع الطمبة مع مراعاة الفركؽ الفردية بينيـاتاحت  -

يقـك  ، فالمعمـك الجيد لكؿ مف المعمـ ك المتعمـساعدت عمى تكفير الكقت  -

 .، كالمتعمـ ينشغؿ بالتعمـاإللكتركنيةرشادات لمعبة ات ك اإلبدكر اعطاء التعميـ

االدراؾ البصرم، ) الميارات البدىية الثالثة  عمى اإللكتركنيةاشتممت المعبة  -

ككانت النتيجة لصالح المجمكعة التجريبية، فقد ( المقدرة عمى الحفظ، التركيز

. قامت الباحثة بتطبيؽ لعبة الكتركنية تحتكم عمى ىذه الميارات

كدراسة ( (Dunn,2002راسة الحالية مع بعض نتائج دراسةتتفؽ نتائج الد

 عمى أثر ، التي أكدت جميعيا(2010الحربي، )كدراسة ، (2008النيادم، )

. مف مختمؼ الفئات العمرية اإليجابي في عممية التعمـ  التقنيات الحديثة
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التوصيات والمقترحات 

عمى نتائج الدراسة كاستنتاجاتيا، كفي ضكء ما تـ التكصؿ إليو، فإف  اعتمادان 

: الباحثة تكصي باآلتي

بالميارات البدىية لمطمبة بالمرحمة االساسية ككيفية تعريؼ المعممات ضركرة  -

 .تطبيقيا داخؿ الغرفة الصفية

بعممية  اإللكتركنيةالمزيد مف الدراسات فيما يتعمؽ بأىمية دمج األلعاب  إجراء -

 .التعميـ

المزيد مف الدراسات لمعرفة مدل فاعمية استراتيجيات تدريسية حديثة  إجراء -

 .اإللكتركنيةكمنيا األلعاب 

 .كتطبيقيا اإللكتركنيةعقد دكرات تدريبية لممعممات حكؿ كيفية استخداـ االلعاب  -

إيجاد التعاكف المستمر بيف المؤسسات التعميمية كالمؤسسات الخاصة إلنتاج  -

البرمجيات الحاسكبية التعميمية التي تخدـ جميع التخصصات العممية كاألدبية 

 .لعممية عند إعدادىاكاكتراعي جميع الجكانب التربكية كالتقنية 
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 (1)ملحق رقم 

 

 ائٌة باللغة االنكلٌزٌةالمهارات البدهٌة بصورته النهاختبار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   64 
 

 

 

 أداة تحكٌم

 .المحترم...........................................................الدكتورحضرة األستاذ 

 : السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

فً تنمٌة مهارات اللغة  اإللكترونٌةأثر استخدام األلعاب " دراسة حول إجراءتقوم الباحثة ب

للحصول على درجة  استكماالًال " االنجلٌزٌة البدهٌة لدى طلبة المرحلة األساسٌة فً عمان

 .االردن/ الماجستٌر فً تخصص المناهج وطرق التدرٌس بجامعة الشرق األوسط فً عمان 

 

وتتطلب هذه الدراسة بناء اختبار لقٌاس مهارات اللغة االنجلٌزٌة البدهٌة، ونظراًال لخبرتكم الطٌبة 

الباحثة إبداء الرأي  فً هذا المجال، وما تتمتعون من االختصاص والدراٌة و العلم الوفٌر، تأمل

 .فً فقرات االختبار بالحذف أو اإلضافة أو التعدٌل

مع العلم أن جمٌع المعلومات الواردة فٌها هً محل التقدٌر وستعامل بسرٌة تامة، ولن تستخدم إال 

 .ألغراض البحث العلمً، شاكرة لكم حسن تعاونكم

 

 الباحثة

 عبٌر فاروق محمود
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 الحفظمهارة المقدرة على 

Look and circle : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bee 

Bird 

Cow 

Fish 

Whale 

Fish 

Sheep 

Spider 
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Bird 

Fish 

Sheep 

Cow 

 

Cow 

Spider 

Snake 

Bee 
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Dog 

Butterfly 

Fish 

Horse 

Chick 

Dog 

Cat 

Dog 
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Dog 

Cat 

Dog 

Rabbit 
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Cow 

Elephant 

Pig 

Lion 

Lion 

Tiger 

Fish 

Dolphin 
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 مهارة االدراك البصري

   

  or  

 

This colour is: 

 

 )  ( pink 

 

 )    (   white 

 

 ) ( yellow  

 

   ))  blue 
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 ) ( blue  

  

 

  ))  grey 

 

 

 ) (  green 

 

 

 ) ( black 

   

  

 ) (  orange 
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) ( pink   

  



   73 
 

 مهارة التركٌز

Count and match the food in each row to the correct 

number. 
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 مهارة التركٌز

 

Circle the capital letter 

c A 

b d 

D B 

f E 

G j 

I h 

H k 

m L 

K n 

o M 

P N 

o Q 

s R 

u T 

W v 

Y x 

Z y 
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 ( 2)ملحق رقم

 

 قائمة محكمً ادوات الدراسة

 

الدرجة  االسم

 العلمٌة

 مكان العمل التخصص

 جامعة الشرق االوسط مناهج وطرق تدرٌس استاذ  جودت أحمد سعادة

 جامعة الشرق االوسط مناهج وطرق تدرٌس استاذ  غازي جمال خلٌفة

 جامعة الشرق االوسط ادارة و قٌادة تربوٌة استاذ  عباس مهدي الشرٌفً

 جامعة الشرق االوسط تكنولوجٌا التعلٌم استاذ مساعد حمزة  عبد الفتاح العساف

 جامعة الشرق االوسط تكنولوجٌا التعلٌم   عبد الرحمن شتات خالدة

معلمة لغة  رزان حسٌن الغوشة

 انجلٌزٌة

 مدرسة خولة بنت األزور لغة انجلٌزٌة 

معلمة  احمد ابو السعوداالء 

 حاسوب

 تكنولوجٌا المعلومات

 واالتصاالت

 مدرسة خولة بنت األزور

معلمة  صفاء محمد الحٌاري

 حاسوب

 مدرسة خولة بنت األزور حاسوب

 

 

 

 

 


