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 ممخص ال
التعرؼ عمى أثر توظيؼ األلعاب التعميمية عمى تنمية التفكير االستقرائي  ىدؼ الدراسة:

 .والتفاعؿ االجتماعي في النحو العربي لدى طالبات الصؼ السادس األساسي بغزة

 ؿ االجتماعي.اختبار التفكير االستقرائي في النحو العربي واستبانة لمتفاع :أداة الدراسة

طالبة تـ اختيارىف بطريقة قصدية مف مدرسة صبحي أبو كرش (82)طبقت عمى عينة الدراسة:
 األساسية )أ( لمبنات.

 المنيج التجريبي ةالباحث تاعتمد منيج الدراسة:

 أىـ نتائج الدراسة:

 البلتي بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية حصائيةإد فروؽ ذات داللة و وج. 1
البلتي درسف  ومتوسط درجات المجموعة الضابطة درسف بطريقة األلعاب التعميمية

 .التفكير االستقرائي لصالح المجموعة التجريبيةعمى اختبار  بالطريقة التقميدية

البلتي  حصائية بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبيةإاللة د فروؽ ذات دو وج. 2
البلتي درسف  ومتوسط درجات المجموعة الضابطة ةدرسف بطريقة األلعاب التعميمي

 .لصالح المجموعة التجريبية مقياس التفاعؿ االجتماعيعمى  بالطريقة التقميدية
 أىـ توصيات الدراسة:

 .تطبيؽ طريقة األلعاب التعميمية عمى صفوؼ ومراحؿ أخرى. 1

ي تنمية التفاعؿ تقرير استخداـ األلعاب التعميمية بطرؽ وأشكاؿ متعددة تساعد في ف. 2
 .االجتماعي

 -النحو العربي -التفاعؿ االجتماعي -التفكير االستقرائي -األلعاب التعميمية كممات مفتاحية:
 الصؼ السادس األساسي. 

 

 

 



 ت

Abstract 

Study Aims: the study aims at Identify the impact of the employment of 

Educational Games on the development of inductive thinking and Social 

Interaction in Arabic grammar to the students the basic sixth grade in Gaza.  

Research Methodology: Experimental method.  

Study Tool: Test for Inductive Thinking in Arabic Grammar and Scale of 

Social Interaction. 

Study Sample:Applied to( 82) students were selected in a way of deliberate 

sample from Subhi Abu Karsh basic School (a) for girls. 

The most important Conclusions:  

1. Statistically Significant differences between the average level students of 

the experimental group who studied in a way of educational games and the 

average score of the control group who studied the traditional way to test 

inductive thinking for the experimental group. 

2. Statistically significant between the average level students of  the 

experimental group differences who studied in a way of educational 

games and the average scores of the control group who studied in the 

traditional way on the scale of social interaction for the experimental 

group. 

The most important Recommendations: 

1. Apply the Educational  Games method to another classes and stages.  

2. Deciede using Educational  Games in many way and patterns to help in 

improving Social Interaction.   

Key words: Educational  Games –Inductive  Thinking –  Social Interaction -

Arab grammar- sixth grade. 
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َدْاءػػػػْاإِلى  

 
  خير مف وطأت قدماه الثرى خير البرية وسيد البشرية محمد النبي األمي عميو أفضؿ إلى

 الصبلة وأتـ السبلـ.

  شير فضممتيا في أمي التي ضمتني في أحشائيا تسعة أإلى سر الوجود النبع الصافي
 قمبي العمر كمو... مف كاف دعاؤىا سر نجاحي وحضنيا بمسـ لجراحي.

 إلى روح والدي رحمو اهلل....إلى مف افتقدتو في مواجية الصعاب ... 

 إلى مف حمموا حقائب األمؿ وساروا .إلى مف توشحت الحياة بعطر وجودىـ الكواكب التسعة.
 ..إخوتي وأخواتي..وخاضوا ألجمي الصعاب ،معي الدروب خطوات وخطوات

 تي االستشيادية ريـ الرياشي إلى مف ضحت ودافعت عف وطنيا ودينيا...إلى روح أخ
 رحميا اهلل.

  إلى أخواتي البلتي لـ تمدىف أمي مف تحّمو بالمؤاخاة والعطاء الزىرات البلتي 
أستنشؽ رحيقيف ألىتدي خطاي مف برفقتيف تمضي الحياة حموىا ومرىا وأخص بالذكر 

 مريـ ياسر األشقر.

 قموبيـ في طريؽ اإلسبلـ.إلى كؿ طالب عمـ يبتغي مرضاة اهلل، إلى السائريف ب 

 ..إلى كؿ مف سقط مف قممي سيوًا 

 

 ...أهدي هذا العمل
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 سيد الخمؽ أجمعيف نبينا محمد " صمى اهلل عميو وسمـ" الصادؽ األميف، أما بعد:
مف ال يشكر الناس ال يشكر يب محمد صمى اهلل عميو وسمـ: " امتثااًل لقوؿ الحب

، واعترافًا بالفضؿ ألىمو، ورد المعرؼ لذويو، فإني أتقدـ بداية (258ـ،ص1978)ابف حنبؿ،"اهلل
 بالشكر والتقدير لجامعتي الغراء، ولكمية التربية، ولقسـ المنياج وطرؽ التدريس.

ستاذ الدكتور:         ؿ المشرؼ عمى األطروحة األكما أتقدـ بالشكر والثناء ألستاذي الفاض
الذي منحني مف وقتو، وعممو وخبرتو، ولـ يأُؿ جيدًا بتوجيياتو  ، عبد المعطي رمضاف األغا

 السديدة، فأساؿ اهلل أف يكوف في ميزاف حسناتو.
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مدرسة  التربية والتعميـ، وخاصةكما ال يفوتني في ىذا المقاـ أف أتقدـ بالشكر لوزارة 
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 الفصؿ األوؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة

 :مقدمة
إف المعب ىو غذاء الطفؿ الذي يستقي مف خبللو المعمومات ويتعمـ بواسطتو االحتكاؾ  

بالعالـ الخارجي واكتشاؼ ما يدور حولو، فيو نشاط طبيعي فطري يسيـ في خمؽ جو مف 
 المنافسة واإلبداع. 

ديثة اليوـ تؤكد عمى األلعاب اليادفة، وتنادي بضرورة استخداميا في تربية التربية الحف
األطفاؿ، لما ليا مف دور حيوي في تكويف أبعاد شخصية الطفؿ، فالمعب ىو عالـ الطفؿ، وىو 

بؿ ىو مفتاح الحياة، فالمعب في سنوات  ؛إطار حياة الطفولة المبكرة، وىو مفتاح تربية الطفؿ
وتسيـ . (3-2ـ،ص ص2005مرادؼ لمحياة بالنسبة لمطفؿ.)حجازي، التكويف األولى ىي

األلعاب في شكؿ كبير في البحث عف كؿ جديد، وتفعيؿ دور المتعمـ باإلضافة لكونيا وسيمة 
لمترفيو عف النفس والتنفيس عف بعض األمور، ووسيمة لتفريغ الطاقات والعواطؼ واستكشاؼ 

 .مة لتنمية ميارات التفكير المختمفةالبيئة بخصائصيا مف خبلؿ التجارب، ووسي

ومف المعروؼ أف التعمـ عف طريؽ المعب يعد مف األساليب المجدية والفعالة، والتي 
ىا عمـ النفس وتدعميا االتجاىات التربوية الحديثة، وتشتد فاعمية ىذا األسموب كمما اتجينا دييؤ 

األسموب، ويحفزىـ ويجعؿ الجو نزواًل في السمـ التعميمي، وينعكس ذلؾ عمى الموقؼ مف ىذا 
سموت، ) .التعميمي مميئًا باإلثارة والحماسة شريطة أف يكوف التنافس شريفًا بعيدًا عف األحقاد

 (4 ص ـ، 2011

حيث إنو يضع المتعمـ في  في التعميـ و التدريس؛ اً حديث اً تجاىيعتبر المعب التعميمي ا
مع زمبلئو وأقرانو مف المتعمميف بيدؼ إثارة موقؼ دينامي يتفاعؿ معو في المواقؼ التعميمية و 

دوافعو نحو الموقؼ التعميمي وجذب انتباىو إلى المادة التعميمية وتقديميا بشكؿ ممتع وىادؼ، 
 ـ،2013الحديد، )أبو .مما يؤدي إلى رفع كفاءة وفاعمية المتعمـ إلى أقصى درجة ممكنة

 (108 ص

الشعبية، كما ترتبط بدنيا  كاياتبالقصة والح ترتبط االلعاب في الكثير والعديد مف ألوانيا
لعاب التعميمية توظيؼ األ األطفاؿ ارتباطًا وثيقًا، مما جعؿ ليا في أدب األطفاؿ مكانة كبيرة.

التي تعد مف أىـ األساليب المستخدمة خاصة في المرحمة ف األساليب الحديثة في التدريس، م
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يجابيتو وتعطي لو دورًا فعااًل في العممية األساسية الدنيا، فاأللعاب تركز عمى نشاط ا لمتعمـ وا 
التعميمية، فكؿ حياة الطالب في ىذه المرحمة لعب، كما أف األلعاب التعميمية تعمؿ عمى تحسيف 

كساب المتعمـ لممفاىيـ وتنمي عنده عمميات كثيرة  ـ،2014، أبو كموب).العممية التعميمية وا 
 .(4 ص

لمتعمميف قد أضحى أحد أىـ أىداؼ تدريس النحو ِلَما إف تنمية ميارات التفكير لدى ا
ليا مف دور بالغ األىمية في تنشيط ذىف المتعمـ واستثارة قدراتو العقمية، وىو ما يمكف أف يسيـ 
في تنمية ميارات التفكير المختمفة بما فييا التفكير االستقرائي، ومف ىنا يكتسب التعميـ مف اجؿ 

 ة أساسية لنجاح الفرد وتطور المجتمع.التفكير أىمية متزايدة كحاج

ہ )وقد حث اهلل سبحانو وتعالى عباده عمى التفكيػر والتأمػؿ فػي تياتػو كمػا فػي قولػو  

ولػػذا فػػػإف  ، [17-18{]سلغيشىىىر  وَإِلَىىا سلمَىىىوَيْ ََرُىىىََ  ُ ِ َىى    ہ ھ ھ ھ ھ ے
ا العقػؿ مػف األمثمػة  التفكير االستقرائي أحد أنماط التفكير وىو عبػارة عػف عمميػة عقميػة يسػير فييػ

وقد أصبح التفكير االستقرائي في عصػرنا الحاضػر ىػدفًا مػف ، وصواًل إلى استنتاج أجزاء القاعدة
أىداؼ التربية في العديد مف الدوؿ. وقد تناوؿ بعض الباحثيف دراسة التفكيػر االسػتقرائي وتنميتػو 

 (.2012مف خبلؿ استراتيجيات مختمفة كدراسة الرشيدي )

ز        فإف طريقة التدريس تعد عنصرًا  الضعؼ في تعمـ النحو ونمو التفكير لدييـ مشكمة اءوا 
خطوات منطقية يمكف مف خبلليا تحقيؽ األىداؼ التربوية  فيي ميمًا في العممية التعميمية،

سواء كانت دنية أـ بعيدة المدى، وتعتمد خطواتيا عمى التخطيط العممي الذي يضع المتعمـ في 
المغة العربية في المدرسة . ف(10–9ـ،ص ص2009عميمي.)أبو ىداؼ، أفضؿ موقؼ ت

االبتدائية تعد إحدى الوسائؿ الميمة في تحقيؽ المدرسة لوظائفيا؛ ألف المغة أىـ لبلتصاؿ 
والتفاىـ بيف التمميذ وبيئتو، وىي األساس في التنشئة وبيذا االتصاؿ يتحقؽ ما يصبو التمميذ 

ـ،  2009، ر)أبو عكفالمغة تييئ لمتمميذ فرصًا كثيرة. ،حاجات إليو مف مآرب، وما يريده مف
 . (3ص

جاء االىتماـ بالطفولة بتشريعات قرتنية وبيدي مف السنة النبوية ممزمًا المسمميف منذ لذا 
أربعة عشر قرنًا، ولذا اعتنى المربوف المسمموف بطرائؽ التعميـ مف خبلؿ مذاىبيـ الفمسفية 

زالي عمى أىمية العناية باألطفاؿ منذ اليـو األوؿ لوالدتيـ مع االستمرار في التربوية، ولقد أكد الغ
ىذه التربية بطرؽ سميمة، ألف الطفؿ عبارة عف صحيفة بيضاء وكؿ ما ينقش فييا يترؾ أثره 

لذا باتت مرحمة الطفولة مف أىـ المراحؿ في حياة . (2ـ،ص2013فييـ مستقببًل.)الحافي، 
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رات الطفؿ وتتفتح مواىبو ويكوف قاببًل لمتأثير والتوجيو والتشكيؿ، وقد اإلنساف، فييا تنمو قد
أثبتت األبحاث والدراسات أىمية ىذه المرحمة في بناء اإلنساف وتكويف شخصيتو وتحديد 
اتجاىاتو في المستقبؿ، ودراسة الطفولة واالىتماـ بيا مف أىـ المعايير التي يقاس بيا تقدـ 

 .المجتمع الحضاري

 ب أف يختار المعمـ الطريقة التي تناسب تبلميذه مف حيث ميوليـ وأعمارىـلذا يج
وعددىـ داخؿ غرفة الصؼ، وكذلؾ اختيار الطريقة التي تحقؽ القدر األكبر مف النتاجات 

وبيف ىذه مية ميارات التفكير المختمفة، نوالتي تساعد عمى تالتربوية التي ترتبط بالمنياج، 
ية التي تجعؿ المتعمـ نشطًا وفعااًل أثناء اكتسابو لمحقائؽ والميارات الطرائؽ األلعاب التعميم

والمفاىيـ، وكما أف النفس البشرية بطبيعتيا تتوؽ إلى المرح والمعب خصوصًا عند صغار 
التبلميذ لميميـ الفطري نحو المعب، فإف المواقؼ التعميمية التي تتضمف أنشطة يتـ تقديميا مف 

ـ في توفير مناخ تعميمي مثير ومفيد ويساعد عمى اكتساب المعمومات خبلؿ األلعاب التي تسي
التي يتمقاىا المتعمـ لتبلئـ حاجاتو ورغباتو مما يثير الدافعية لديو ويكسبو أنماطًا مختمفة مف 

، .)سموتالسموؾ المرغوب فيو وليا القدرة عمى جذب االنتباه لممادة التعميمية وتحقيؽ األىداؼ
 .(4-3ص ص، ـ2011

إف المعبة قد تمثؿ وسيمة تقرب المفاىيـ والقواعد إلى األطفاؿ كما يعتبر المعب أداة 
مكاناتيـ، فيو  فاعمة في مواجية الفروؽ الفردية بيف الطبلب وتعميـ األطفاؿ وفقًا لقدراتيـ وا 
وسيمة في اكتشاؼ قدرات الطبلب المختمفة؛ المغوية والحركية والعقمية، وكذلؾ اكتشاؼ شخصية 

لمتعمـ بالمعب . إف (213 ص ـ،2005فؿ وما تتصؼ بو مف خصائص ايجابية.)اليويدي، الط
أىمية بالغة فيو طريقة تعمـ ممتعة ومشوقة وىذا سر نجاحيا كما أف التعمـ بالمعب يناسب كافة 

 .المراحؿ التعميمية وكافة المباحث الدراسية

ب مع اآلخريف يصبح يسيـ المعب في توفير فرص لمتفاعؿ االجتماعي، فبدوف المع
ف  الطفؿ أنانيًا، مسيطرًا، ضيؽ األفؽ، فإذا تعود المعب مع اآلخريف فإنو يتعمـ األخذ والعطاء. وا 
األلعاب التعميمية تقدـ قاعدة عريضة لبناء وتنمية القدرات الحركية واالجتماعية، وتساىيـ في 

تمع الذي يعيش فيو، كما وليا عممية بناء الطفؿ بصورة تخدـ المجتمع بما يتبلءـ وثقافة المج
 مساىمة أكيدة وفعالة في عممية التفاعؿ االجتماعي لمطفؿ. 

تنمية التفكير وتقوـ الدراسة عمى البحث عف أثر طريقة األلعاب التعميمية عمى 
بحيث االستقرائي والتفاعؿ االجتماعي في النحو العربي لدى طالبات الصؼ السادس األساسي، 
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جعؿ المتعمـ مشاركًا إيجابيًا في المواقؼ التعميمية. فاأللعاب التعميمية ليست إف األلعاب تدور ل
أنشطة مسمية تبعث عمى التبلميذ المتعة فحسب بؿ ىي ِلعب مصممة بغرض تنمية أو تعميـ 
ميارات معينة مبنية عمى أسس عممية لتحديد مدى أىمية تأثيرىا في العممية التعميمية وذلؾ عف 

 .ؼ الذي صممت مف أجمو الدراسةطريؽ تحديد اليد

وعنػػد االطػػبلع عمػػى األدب التربػػوي والدراسػػات الػػسابقة التػػي تناولػػت األلعاب التعميمية 
( حيػػث 2015اسػػتفادت الباحثة ممػػا أوصػػت بػػو تمػػؾ الدراسػػات مثػػؿ دراسػػة الباحثػػة يونس )

ة في المراحؿ األولى مف التعميـ األساسي، ودراسػػػة أبو أوصػػت بضرورة استخداـ األلعاب التربوي
( التػػػي أوصت بتوظيػػؼ األلعاب التعميمية فػػي تعميـ المرحمة الدنيا مما ليا مف 2014كموب )

التي  (2014ودراسة اليذلي ) ،أثر وجداني ومياري ومعرفي يؤدي إلى تحسيف أداء الطمبة
ممعمميف والمشرفيف التربوييف لتوعيتيـ بأىمية توظيؼ أوصت بتقديـ دورات تدريبية ومعارض ل

األلعاب االلكترونية كطريقة لتعميـ األطفاؿ وكيفية اختيارىا واستخداميا في التعميـ، ودراسػػػة 
 .( التػػػي أوصػػػت بػػػضرورة توظيؼ األلعاب التعميمية في المواد الدراسية األخرى2013الحافي )

. ىي شرياف حضارتنا ع ذخائر األمة ومخزونيا الثقافيدالمغة وعاء الفكر ومستو و 
، وىي وتتدفؽ منيا شبلالت العطاء ،النابض ووجو ثقافتنا المشرؽ تتجمى فييا عظمة التراث

أساس وحدة األمة وعنواف حضارتيا ومرتة فكرىا ورمز شخصيتيا وكيانيا، وىي التي تغذي 
 .ية والمعاني اإلنسانيةوتعزز فينا القيـ الروح، وتصقؿ المواىب، الوجداف

المغة وسيمة يستطيع اإلنساف مف خبلليا أف يتفاىـ مع مختمؼ شرائح المجتمع وفي 
ومف خبلليا يستطيع الفرد نقؿ  اتيةاليومية والسيما المواقؼ الحي مختمؼ الظروؼ والمواقؼ

تمكيف وتمثؿ المغة اإلنسانية الوسيط المبلئـ ل. (5ـ،ص2002نصار،و  مشاعره لآلخريف.)حماد
الفرد مف التعبير عف ذاتو وما يكنو مف مشاعر وأحاسيس تجاه العالـ مف حولو، فبوساطة 

يعبر الفرد عف حالتو النفسية والعقمية  –وحتى إشارات جسدية، وتعابير مفردات، وجمؿ، –المغة
)عماد عبير عف حالتو الفكرية والعقمية.وىي وسيمتو لمت -حب أو كراىية سخط أو مف رضا أو

 .(2ص ـ،  2012،ديفال

ستظؿ المغة نبعا متدفقا ترتوي منو النفوس الظْمأى، وتتعمؽ بو القموب اليائمة بالنور 
والجماؿ، وترفرؼ فوؽ رياضيا طيور الشعر مف أدباء وشعراء، عشقوا الطبيعة والشفافية 

 لى نفوسإؿ السعادة والفرح والحب والجماؿ والبياء، فأخذوا عمى عاتقيـ مسئولية إدخا
، وأعظـ مقومات مغة العربية ىي العروبة واإلسبلـوال.(8ـ،ص 2002نصار، و  البشرية.)حماد
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واتسع صدرىا لمكثير مف األلفاظ  ،العربية، فيي لغة حية قوية، عاشت دىرىا في تطور ونماء
 في حفظ تراث األمة وتوحيد أبنائيا، لقوؿ عمر العربية دورٌ  فيي أداة التفكير ونشر الثقافة. لمغة

عطية، ).:"عميكـ بالعربية فإنيا تثبت العقؿ وتزيد المروءة"–رضي اهلل عنو –بف الخطاب
 ( 7 ـ،ص2007

محفور في ثرى  إنو ما بيف مستقبؿ متكدس بالتحديات العممية والتكنولوجية، وماضٍ ف
 التاريخ، فالمغة العربية تتجمى أىميتيا في أنيا تحفظ لؤلمة جذور تراثيا األصيؿ، وىي الميزة

، وقد (2 ـ، ص2009أبو عكر، ) التي ميز اهلل تعالى اإلنساف بيا عف سائر مخموقاتو الحية
 هِّي  َضْلِهِ إِىَ  ِي ذَلِكَ وَهِيُ آيَيتِهِ هَنَيهُكُن بِيللَّرُلِ وَسلنَهَي ِ وَسبُتِغَيؤَُُن}تعالى:  جاء ذلؾ مصداقًا لقولو

 [32{]سلروم لِّقَىُمٍ يَمُوَ ُىى آليَيتٍ

عدة فروع منيا: القراءة والنصوص، والتعبير واإلمبلء والنحو...، وقد  ىلإنقسـ المغة وت  
العربي الذي كاف العرب األوائؿ في غنى عنو ألنيـ عاشوا  اقتصرت ىذه الدراسة حوؿ النحو

في شبو الجزيرة العربية التي حافظت عمى لغتيا وصانتيا مف التحريؼ والتبديؿ ، ولكف بعد 
، رب وعجـ مف سكاف الببلد المجاورةـ ودخوؿ الناس في ديف اهلل أفواجًا مف عظيور اإلسبل

اختمط القوـ عربيـ وعجميـ وامتزجت الثقافات وتبودلت التقاليد والعادات فكاف سببًا في ظيور 
األمر الذي جعؿ العرب .المحف شيئًا فشيئًا إلى أف شاع وكثر وأصبح ببلًء عامًا وظاىرة واضحة

ما أصاب لغتيـ مف لحف وتحريؼ، وذلؾ ألف المغة العربية كانت مصدر عزىـ غير راضيف ع
وفخرىـ، وكانوا أولي حساسية وانتباه وَغْيرة شديدة في الحفاظ عمى تمؾ المغة وسبلمتيا وصونيا 

 مف المحف واالضطراب.

لقد اختمؼ في نسبة أوؿ مف وضع النحو العربي وميما يكف مف أمر فإف القدماء و 
وكاف لوضع النحو  مى أف أبا األسود الدؤلي ىو أوؿ مف وضع ىذا العمـ ورسخ قواعده.اتفقوا ع

العربي بواعث عديدة منيا ما ىو ديني ومنيا ما ىو غير ذلؾ، أما الباعث الديني فكاف يتمثؿ 
مف أف يدخمو المحف  –عز وجؿ–ديد عمى المحافظة عمى كتاب اهللفي حرص العرب الش

لفتوحات اإلسبلمية وانتشار اإلسبلـ في العديد مف األمصار ودخوؿ والتحريؼ وبخاصة بعد ا
فع قومي حيث تعتبر المغة العربية مبعث اىو د وىناؾ دافع أخر غير العرب في الديف الحؽ.

فخر العرب وعزتيـ، ومما الشؾ فيو أف العرب في تأليفيـ لقواعد المغة قد حفظوا لغتيـ مف 
 ـ،1999)زقوت، يمكف أف يتسمؿ إلييا مف لغة األعاجـ. الضياع وأحاطوىا بسياج منيع مما

 .(168–166ص ص
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جادتيا دوف و وتظير أىمية تعمـ النحو    تعميمو في أنو ال يمكف تعمـ المغة العربية وا 
حتى أضحى النحو . تكفؿ عصمة المساف وصحة األداء وسبلمة الكتابةل ،اإللماـ بقواعدىا

وطرائؽ وخصائص في التعميـ، إذ إف  إتقاف ىذه  وقواعد تدريسو يتطمب معالجات وشروطاً 
القواعد وتعمميا يعد مف المستويات الضرورية الستكماؿ الجانب االتصالي لمغة العربية وتيسير 

واعد أية لغة تشكؿ العنصر شروط إتقاف الميارات المغوية األخرى، إذ مف المتفؽ عميو أف ق
التعرؼ و  ،الناطقيف بيا تركيبًا السيما اإلدراؾفي السيطرة عمى مضاميف المغة وأداء  األساس
والتفكير فضبًل عف أف قواعد المغة العربية تزود السامع والقارئ، والكاتب والناطؽ بأية  ،والفيـ

نواع االستعماؿ والممارسة المغوية ألغة بمنظومة معايير وتراكيب مرجعية لضبط أي نوع مف 
  .وأحكاميا

ي القواعد النحوية مدار الدراسة والبحث واالىتماـ في وأصبحت مشكمة ضعؼ الطمبة ف 
)النحو( إلى غاية بسبب افتقار تعميـ  عالمنا العربي كمو فكأنما تحوؿ موضوع المغة العربية

قواعد المغة إلى األسس والطرائؽ التربوية الحديثة وغياب التصور العممي الدقيؽ ألىداؼ تعميـ 
مف خبلؿ حالة التدني  قواعد المغة العربية وتعاظمت تدريجياً المغة العربية. وىكذا برزت مشكمة 

المستمرة في تحصيؿ الطمبة ومستوياتيـ التعميمية التعممية في ىذا الفرع بؿ أخذت ىذه المشكمة 
 .نت اتجاىات سمبية إزاء دراستيابعادًا وجدانية لكراىية الطمبة ليذه المادة وتكو أ

 قواعدص لمعبلقػػة الوثيقػػة بػػيف األلعاب التعميمية و في ضوء مػػا سػػبؽ، فػػإف المػػتفح
، وذلػػػؾ باالقتنػػػاع باسػػػتبداؿ وتذليؿ صعوبتيا النحو يػػػدرؾ أنػػػو يمكػػػف امػػػتبلؾ ناصػػػيتيا
و دراؾ العبلقػػػات القائمػػػة بػػػيف تكامؿ مادة النحا  و  الممارسػػػات النحوية الػػػسطحية غيػػػر المتعمقػػػة،

تقاف مياراتيا واألساليب السمسة التي يمكف تدريس النحو بيا ومنيا األلعاب التعميمية، بحيث  وا 
 .تفكير لدييف والتفاعؿ فيما بينيفالتساىـ تمؾ األساليب في تنمية 

مف خبلؿ احتكاؾ الباحثػػة بالمدراس وممارستيا التػػدريس بيف الفينة واألخرى أكسبيا 
، ومنيا القدرة عمى االستقراء خاصة التفكير فييا نحو عامة ومياراتفرصة إدراؾ الضعؼ في ال

وقػد أكػد ذلػؾ إجراء الباحثة لدراسة استطبلعية لممدراس وسؤاؿ المعممات حوؿ مدى تمكف 
واضحا في إتقانيف ليذه  النحو وتبيف ليا أف ىناؾ خمبلً القدرة عمى االستقراء في الطالبات مف 

الػضعؼ يػزداد كمػا وعمقا؛ ممػا يؤكػد ضػرورة تطبيػؽ الدراسة ىذا  ، ومف المبلحظ أفةالميار 
عمى طالبات الصؼ السادس؛ ألنيا المرحمة األخيرة لممرحمة االبتدائية التي تكوف أسػاسا 
لمميػارات التاليػة فػي المرحمػة اإلعدادية والثانوية مما يبرر اختيار السادس األساسي لعينة 

 .الدراسة
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 دـ تبدو الحاجػة الماسػة إلجػراء ىػذه الدراسػة، حيػث اتػضح مػف خػبلؿفي ضوء ما تق
في حدود عمـ  -االطػبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقةتتبع عناويف الرسائؿ العممية و 

التفكير دراسات لمتعػرؼ عمى أثر توظيؼ األلعاب التعميمية عمى تنمية  أنو لـ تجرَ  -الباحثة
لدى طالبات السادس األساسي بغزة. وتأمؿ فاعؿ االجتماعي في النحو العربي االستقرائي والت

القدرة عمى ونقطة انطبلؽ لتحسيف فعااًل  متواضعاً  الباحثة أف تكوف ىذه الدراسة إسياماً 
عف طريؽ األلعاب التعميمية لما ليا مف جاذبية وتشويؽ النحو لدى الطالبات  االستقراء في

 .عمود الفقري لمغة العربية واألساس لباقي المواد الدراسيةلكوف النحو اللمطمبة و 

 :مشكمة الدراسة
ىناؾ حاجة ماسة إلدخاؿ استراتيجيات حديثة، تعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير 

بؿ  ؛المختمفة، وبما أف خبراء التعميـ يؤكدوف عمى أف التعميـ ليس مجرد نقؿ المعمومات وتمقينيا
متكامؿ؛ ألف األساس المبني عميو التدريس ىو تعميـ الطالبات كيؼ ىو ييتـ بالنمو الشامؿ ال

 ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة حاولت الباحثة اإلجابة عف أسئمة الدراسة.، يفكرف ال كيؼ يحفظف

 أسئمة الدرسة:
اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس  البحث الحالي التصدي ليذه المشكمة مف خبلؿيحاوؿ 

 :تاليال

تنمية التفكير االستقرائي والتفاعؿ االجتماعي في النحو التعميمية عمى  لعابما أثر توظيؼ األ 
 ؟بغزة ساسيلدى طالبات الصؼ السادس األالعربي 

 :تاليةالسئمة الفرعية ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس األ

. ما موضوعات النحو المراد تدريسيا باأللعاب التعميمية لدى طالبات الصؼ السادس 1
 ؟األساسي

لعاب التعميمية المراد توظيفيا عند تدريس النحو لدى طالبات الصؼ السادس . ما األ2
 ؟األساسي

ما أثر توظيؼ األلعاب التعميمية عمى تنمية التفكير االستقرائي في النحو العربي لدى ػ 3
 طالبات الصؼ السادس األساسي؟

البات الصؼ . ما أثر توظيؼ األلعاب التعميمية عمى تنمية التفاعؿ االجتماعي لدى ط4
 ؟السادس األساسي
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 :ا الدراسةتفرضي
بيف متوسط درجات  (a ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) ػ 1

ومتوسط درجات  البلتي درسف بطريقة األلعاب التعميمية طالبات المجموعة التجريبية
 . التفكير االستقرائيعمى اختبار  البلتي درسف بالطريقة التقميدية المجموعة الضابطة

بيف متوسط درجات  (a ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) ػ 2
ومتوسط درجات  البلتي درسف بطريقة األلعاب التعميميةطالبات المجموعة التجريبية 

لمقياس التفاعؿ  البلتي درسف بالطريقة التقميدية في المجموعة الضابطة قريناتيف
 .اعياالجتم

 

 :أىداؼ الدراسة
 :تاليةالتتحدد أىداؼ الدراسة في األمور 

طالبات الصؼ تنمية التفكير االستقرائي لدى أثر توظيؼ األلعاب التعميمية عمى  معرفةػ 1
 ي بغزةألساسالسادس ا

البلتي ػ تحديد ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالبات 2
 .التفكير االستقرائي اختبارعمى لعاب التعميمية مقارنة بالطريقة التقميدية بطريقة األ درسف

 لبلتيتحديد ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالبات اػ 3
 .في تنمية التفاعؿ االجتماعيلعاب التعميمية مقارنة بالطريقة التقميدية بطريقة األف درس

 

  :أىمية الدراسة
تعد الطرؽ االعتيادية في التدريس تؤدي دورىا عمى نحو فاعؿ، األمر الذي يتطمب  لـ

إيجاد طرؽ وأساليب جديدة يمكف توظيفيا لتساعد في عممية التدريس وتحسينو وتطويره. وتأتي 
أىمية ىذه الدراسة مف ندرة الدراسات التربوية التي تناولت تأثير األلعاب التعميمية عمى تنمية 

 :حو، وتتجمى ىذه األىمية في كونيااالستقرائي في قواعد الن التفكير

ػ قد تبصر كافة عناصر العممية التعميمية بأىمية تنمية التفكير االستقرائي لدى الطالبات أثناء 1
 التدريس باعتبارىا أحد أىـ أىداؼ التربية.
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لتربية و التعميـ إلى تطوير ػ قد تدفع المسؤوليف عف العممية التعميمية التعممية لدى مقاـ وزارة ا2
في ميارات عمى التفكير بأنواعو  الطالبات قدرات مناىج المغة العربية بما يساعد عمى زيادة

 وخاصة القواعد المغة العربية

وتطبيقيا ة ف تساعد ىذه الطريقة في فتح تفاؽ جديدة لمباحثيف في مجاؿ التربيأمف المأموؿ ػ. 3
 في مجاالت اخرى.

معممات المغة العربية لمصؼ السادس و المشرفيف في كيفية تنظيـ تعميـ معممي و  قد تساعد  ػ4
 .مـ ميارات المغة العربية بفاعميةو تع

ػ قد تسيـ في زيادة فاعمية الدافعية لدى الطالبات في تعمـ النحو العربي وتسييؿ و تذليؿ  5
 بعض الصعوبات لدييـ.

داـ االلعاب التعميمية كطريقة لتسييؿ وتذليؿ ػ قد تمفت انتباه واضعي المناىج إلى استخ6
وتنمية ميارات  الصعوبات التي تواجو الطمبة في فيـ واستيعاب ميارات المغة العربية 

 النحو العربي. التفكير لدييـ السيما

تنبو الباحثيف إلى ضرورة إجراء دراسات تربوية توظؼ االلعاب التعميمية في باقي فروع قد ػ 7
 .المغة العربية

 :حدود الدراسة
 :الدراسة عمى ما يمي  تقتصر ا

 ـ. 2016-2015مف العاـ الدراسي  لثانيتطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي ا -

     عمى طالبات الصؼ السادس-لعاب التعميميةباستخداـ األ -تجريب طريقة التدريس -
 .بالمدارس الحكومية بغزة ألساسيا

 لتي أعدتيا الباحثة.اقتصرت األلعاب التعميمية عمى ا - 

 :تالية مف الدروس المقررة عمى طمبة الصؼ السادس األساس وىيالاقتصرت عمى الدروس  - 
 جمع التكسير(.–جمع المؤنث السالـ –)جمع المذكر السالـ

 مصطمحات الدراسة:
و مارس مف قبؿ متعمـ واحد أوالتي تُ ىي تمؾ األلعاب التي أعدتيا الباحثة :األلعاب التعميمية -

 .أكثر بيدؼ الوصوؿ إلى أىداؼ تعميمية مرجو تحقيقيا
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عمى  ىي تمؾ القواعد النحوية المتضمنة في الكتاب المدرسي الوزاري المقرر النحو العربي: -
ـ وما ينبثؽ  2016- 2015طمبة الصؼ السادس مف المرحمة األساسية  لمعاـ الدراسي 

 .عنيا مف صعوبات

إلنساف عندما يتعرض لمثير خارجي يسعى مف خبللو نشاط عقمي يمارسو ا التفكير: -
 الكتساب الخبرة التي تساعده في تحقيؽ ىدفو المنشود.

عممية عقمية يسير فييا العقؿ بالتدرج مف األمثمة وصواًل إلى القاعدة  التفكير االستقرائي: -
 واستنتاج كؿ جزء مف أجزاء القاعدة.

طفاؿ مف خبلؿ المواقؼ الحياتية اليومية والتي عممية مشاركة بيف األ:التفاعؿ االجتماعي -
قامة حوار وصداقة معيـ، تساعدىـ في إقامة عبلقات مع اآلخريف  .وا 

( سنة بحيث يكونوا 12-11ىـ الطمبة الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف ) طمبة الصؼ السادس: -
 .الفمسطينيةمف دراستيـ داخؿ المدارس  في السنة السادسة
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 انيالفصؿ الث
 اإلطػػػار النػػظػػري

ييدؼ اإلطار النظري إلى تمكيف الباحثة مف وضع النقاط األساسية لدراستيا التجريبية 
لذا ترغب الباحثة مف ؛ صورة منطقية سميمة تفي باحتياجات معممات ومعممي المغة العربية في 
ضيا لمتغيرات الدراسة التوصؿ لكؿ ما يرتبط بالمتغيرات لتتـ الفائدة مف األدبيات السابقة في عر 

 .ىذا المضمار

  :ىيطار النظري مف أربع محاور رئيسة يتكوف اإل

 .األلعاب التعميمية :المحور األوؿ

 .النحو العربي :المحور الثاني

 .التفكير االستقرائي :المحور الثالث

 .التفاعؿ االجتماعي :المحور الرابع

  :المحور األوؿ
 األلعاب التعميمية 

  :عدة نقاط تتمثؿ في األلعاب التعميمية مف حيث يشمؿ ىذا المحور

تعريؼ المعب لغة واصطبلحًا، وأىمية المعب، وأنواع المعب عند األطفاؿ، وموقؼ 
ا، ومكوناتيا ومميزاتيا اإلسبلـ مف المعب، وتعريؼ األلعاب التعميمية وسماتيا وأىميتيا وفوائدى

ووظائفيا، وتصنيفاتيا وشروط تصميميا وخطوات إعدادىا، ومعايير اختيارىا، ودور المعمـ عند 
، واأللعاب المغوية ومزايا استخداميا استخداميا، ودور المتعمـ في أسموب األلعاب التعميمية

 .ونماذج عمييا

  :تعريؼ المعب لغة واصطالحاً  -أوالً 
أف لمعب  ، مف أدب وما تـ حولو مف بحوث يبلحظا كتب عف المعبراجع مما يعند

تعريفات عديدة، وعمى الرغـ مف تعدد ىذه التعاريؼ في الصياغة والمفيـو فإف ُجّؿ ىذه 
 .التعاريؼ يربطيا خيط مشترؾ مف الصفات وىي: الحركة والنشاط والواقعية

تبط بعمؿ ال يجدي، أو بالميؿ أو ب بأنو فعؿ ير تعّرؼ المعاجـ العربية المع :المعب لغة  
قد جاء في و  ،(39 –38 ص ص، ـ2007، )عاشور والحوامدةالسخرية بؿ نشاط
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ڱ ) ، وفي موضع تخر:[70األنعاـ:]( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ):القرتف

وجاء المعب بمعنى التسمية واالستمتاع  عمى لساف أخوة ، [83الزُّخُرؼ:](ۀ ں ں

(   ائ ې ې ى ى ائ ۉ ې ې):يوسؼ ألبييـ حيث ورد في القرتف

 [12يوسؼ:]

" بأنو فاعمية يجرييا الفرد :: عّرؼ معجـ العموـ النفسية المعبالمعب اصطالحاً 
 معجـ مصطمحات العمـو االجتماعية فقد عّرؼأوالجماعة لممتعة فقط دوف أي حافز تخر"، أما 

لعبًا منظمًا يتـ اشتراؾ الفرد في نشاط رياضي أو ترويحي، سواء كاف لعبًا حرًا أو  المعب بأنو:
 ( 31ص، ـ2008، بموجب قوانيف وأنظمة معترؼ بيا.) الشحروري

: نشاط موّجو أو نشاط حر يمارسو أما )جود( يعّرؼ المعب في قاموس التربية بأنو
األطفاؿ لغاية التسمية والمتعة ويستثمره الكبار عادة ليسيـ في إنماء سموكيـ وشخصياتيـ 

 والجسدية واالنفعالية. بأبعادىا المختمفة: العقمية 
الطريقة التي يستطيع بيا الطفؿ التفاىـ مع :( بأنو Weiningerويعّرفو أوتوونيجر )

فمف خبلؿ المعب يستطيع األطفاؿ مراجعة أفكارىـ وتشكيؿ وسائؿ تمكننيـ مف استخداـ ، الواقع
 (. 23 ص، ـ2011، تمؾ األفكار. )الخزاعمة وتخروف

: كؿ حركة، أو سمسمة مف الحركات يقصد بيا أنوب (Webstar)ويعّرفو ويبستر
 ء، أو استعماليا، أو التصرؼ بيا.التسمية، وىي السرعة والدقة والخفة في تناوؿ األشيا

 (18ص، ـ2003نداوي،)الي

أف المعب ىو غذاء الطفؿ ليكتمؿ نموه العقمي واالجتماعي وباقي الجوانب  وترى الباحثة
د الصغار والتسمية عند الكبار، وتعتبر المعب مدرسة غير ليستخدـ  إلشباع حاجات النمو عن

، ىدؼ معيفرسمية لبناء العبلقات االجتماعية، فيو نشاط طبيعي فطري يقوـ بو الطفؿ لتحقيؽ 
بينما يختمؼ عف األلعاب التعميمية في أف األلعاب التعميمية تكوف ضمف قواعد وقوانيف محددة 

 تسعى إلنجاز أىداؼ محددة.

   :أىمية المعب -ثانياً 
عب عند فيذه األىمية تؤدي إلى فوائد عديدة لم، لمعب أىمية كبيرة في حياة الطفؿ

والتربوية  ،والخمقية ،ةواالجتماعي ،والعقمية ،الفوائد الجسمية األطفاؿ، ومف ىذه الفوائد:
 : والموضوعية، كما يأتي
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ؿ؛ ألنو ينمي العضبلت المعب نشاط حركي ضروري في حياة الطفمف الناحية الجسمية: . 1
ويقوي الجسـ ويصرؼ الطاقة الزائدة عتد الطفؿ، ويرى بعض العمماء أف ىبوط مستوى 
المياقة البدنية وىزاؿ الجسـ وتشوىاتو ىي بعض نتائج تقييد الحركة عند الطفؿ؛ ألف البيوت 

كض الحالية المؤلفة مف عدة طوابؽ قد حّدت مف نشاط الطفؿ وحركتو فيو يحتاج الى الر 
والقفز والتسمؽ وىذا غير متوافر في الطوابؽ الضيقة المساحة، فمف خبلؿ المعب يحقؽ 

 .الطفؿ التكامؿ بيف وظائؼ الجسـ المختمفة

المعب يساعد الطفؿ عمى أف يدرؾ عالمو الخارجي وكمما تقدـ الطفؿ  . مف الناحية العقمية:2
، ممارستو أللعاب وأنشطة معينة ناءفي العمر استطاع أف ينّمي كثيرا مف الميارات في أث

ويبلَحظ أف األلعاب التي يقوـ بيا الطفؿ باالستكشاؼ وغيرىا مف أشكاؿ المعب تثري حياتو 
إضافة الى ما تقدمو القراءة والرحبلت ، العقمية بمعارؼ كثيرة عف العالـ الذي يحيط بو

 والموسيقى مف معارؼ جديدة.
ساعد عمى نمو الطفؿ مف الناحية االجتماعية، ففي إف المعب ي مف الناحية االجتماعية:. 3

األلعاب الجماعية يتعمـ الطفؿ النظاـ ويؤمف بروح الجماعة واحتراميا ويدرؾ قيمة العمؿ 
ذا لـ يمارس الطفؿ المعب مع االخريف فإنو يصبح أنانيًا  الجماعي والمصمحة العامة، وا 

 .ويميؿ إلى العدواف ويكره اآلخريف
، ـ األخبلقي المعنوي لشخصية الطفؿيسيـ المعب في تكويف النظا لخمقية:مف الناحية ا. 4

فمف خبلؿ المعب يتعمـ الطفؿ مف الكبار معايير السموؾ الخمقية كالعدؿ والصدؽ واألمانة 
كما أف القدرة عمى اإلحساس بشعور اآلخريف تنمو وتتطور مف  وضبط النفس والصبر،

 ؼ ليا الطفؿ في السنوات األولى مف حياتو.خبلؿ العبلقات االجتماعية التي يتعر 

ة، مرة يكوف قائدًا لمجموعتو، ومرة يقـو لمطفؿ ممارستو أدوار اجتماعية ميميتيح المعب  .5
جتماعية في التعامؿ مع بتقميد وظيفة أو مينة معينة، كما يكتسب الميارات اال

 55،ص صـ2011، و)الخزاعمة وتخروف( 23-22ـ،ص ص2011، اآلخريف.)الصرايرة
– 56 .) 

ألىمية المعب فإنيا ترى أف المعب ىو المدخؿ الذي يمجأ  ومف خالؿ عرض الباحثة
وتحقيؽ النمو المتكامؿ المتوازف مف جميع الجوانب جسميًا ونفسيًا ، إليو الُمربُّوف إلعداد األطفاؿ

طفؿ ويميؿ إلى قضاء وخمقيًا وعقميًا، السيما أنو يعد مف األساليب الناجعة الفعالة التي يعشقيا ال
 معظـ وقتو فييا.
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 :أنواع المعب عند االطفاؿ -ثالثاً 
ا وطريقتيا، وىذا االختبلؼ تتنوع أنشطة المعب عند األطفاؿ مف حيث شكميا ومضموني

لى يعود إ لى االختبلؼ في مستويات نمو األطفاؿ وخصائصيـ في المراحؿ العمرية مف جية وا 
حيطة بالطفؿ، وعمى ىذا يمكف أف نصنؼ نماذج األلعاب عند الظروؼ الثقافية واالجتماعية الم

 االطفاؿ إلى الفئات اآلتية: 
حيث يمعب الطفؿ حرًا وبصورة تمقائية بعيدًا ، شكؿ أولي مف أشكاؿ المعب . األلعاب التمقائية:1

 عف القواعد المنظّْمة لمعب.

الخيالي توّفر لؤلطفاؿ المجاؿ عي؛ألنيا : وأطمؽ عميو اسـ ساحة المعب اإلبدا.المعب اإلبداعي2
 .واإلبداعي وتنمي فييـ روح المغامرة

  .وىو ميـ في تنمية شخصية الطفؿ في مختمؼ جوانبيا . المعب اإلدراكي )التربوي(:3

ى الطفؿ والسموؾ وفؽ ىذه عم ىي ألعاب وفؽ قواعد وقوانيف مقررة سمفاً  :المعب االجتماعي .4
 (48 – 38ص ص  ـ،2011الخزاعمة وتخروف،، واالنصياع لمقوانيف. )القواعد

ُيسيـ  أف تعدد انواع المعب فيو مف الفائدة ما فيو، خاصة أف كؿ نوع فيو وتدرؾ الباحثة
وبشكؿ مباشر وغير مباشر في تنمية األشياء اإليجايبة في شخصية الطفؿ وتعزيزىا والحرص 

 عمى رعايتيا. 

 :موقؼ اإلسالـ مف المعب -رابعاً 
ـ بالمعب وينظر إليو عمى أنو نشاط ميـ لحياة االنساف، فمف خبللو يعترؼ اإلسبل

عمر  -يشعر الفرد بالبيجة والسرور وُيروّْح عف النفس، ولكنو  ذو وظائؼ متدرجة بتدرج العمر
والمعب لمشباب ميـ ولو طبيعتو، ، ، فالمعب في مرحمة الطفولة ميـ، ولو طبيعتو-االنساف

و، ولكف المعب يجب أال يتـ عمى حساب األعماؿ، إف الفرائض والمعب لمكبار ميـ ولو طبيعت
التي تقع في إطار فروض الَعيف، وال تخرج عف إطار الحبلؿ وبخاصة في عالـ الكبار بؿ 
ينبغي أف يتـ في أوقات خاصة دائمًا في المرحمة الثانية مف أعماؿ القياـ بالواجب حتى إف 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )لميو والمعب، قاؿ تعالى:إطار مف االحياة بكؿ نشاطاتيا المختمفة 

صمى اهلل عميو  –وكاف النبي ،[20الحديد:](ڑ ڑ ک ک ک کگ ..ڤ
 يمارس المعب والميو مع أىمو واآلخريف. –وسمـ
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 –رضي اهلل عنيا –فمقد سمح النبي لمحبشة أف يمعبوا في طربيـ، وأذف لزوجتو عائشة
صمى اهلل عميو  -وبينما ىـ يمعبوف عند النبيأف تنظر إلييـ وىو يقوؿ ليـ: دونكـ يا بني أرفده 

فأىوى إلى الحصباء فحصبيـ، فقاؿ عميو السبلـ: دعيـ يا  –رضي اهلل عنو –دخؿ عمر –وسمـ
عمر، كما شجع عمر بف الخطاب ألعاب الفروسية، حيث قاؿ: "عمموا أوالدكـ السباحة والرماية 

ـ يؤكد عمى المعب بمعناه الحقيقي لؤلطفاؿ وُمروىـ فميثبوا عمى ظيور الخيؿ وثبا ".ولكف اإلسبل
أكثر منو لمكبار ال تحريمًا وال تحميبًل لمصغار، بؿ ألف الكبار عندىـ أولويات العمؿ مما يجعؿ 

 (33-32ـ،ص ص2007.)الخوالدة،في أولويات الحاجات عند األطفاؿ العمؿ المعب شيئًا يأتي

 :تعريؼ األلعاب التعميمية -خامساً 
التعميمية وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ التي يحتاج إلييا المعمـ في تعميـ  تعتبر األلعاب

ولكنيا تبمغ  ذروة أىميتيا في السنوات األولى ، تبلميذه، وىي تصمح في جميع مراحؿ التعميـ
 ممتعة تعمـ كطريقة فيو بالغة أىمية بالمعب (. ولمتعمـ60ـ،ص ص 2008، مف العمر. )ربيع

 المباحث وكافة التعميمية المراحؿ كافة يناسب بالمعب التعمـ أف ماك نجاحيا سر وىذا ومشوقة
 (339ـ،ص2010، وتخروف طوالبة) .الدراسية

 لعاب التعميمية  فتعددت التعريفات وتنوعت حسبقد عرَّؼ الكثير مف التربوييف األو     
 :اتجاىاتيـ الفكرية وتخصصاتيـ ومنيا

: أنواع مف األنشطة المحكمة اإلطار بأنيا (201ـ،ص2013)عّرفيا الجوالدة وسييؿ -
ليامجموعة مف القوانيف التي تنّظـ سير المعب، ويشترؾ فييا أو أكثر مف الطمبة لموصوؿ 

، وينتيي المعب خؿ في ىذا التفاعؿ عنصر المنافسةإلى أىداؼ تعميمية سبؽ تحديدىا، ويد
 بفوز أحد الفريقيف.

فسي بيف اثنيف مف المتعمميف ضمف : نشاط تنا( بأنيا290ـ،ص2010)الخفاؼعّرفتيا  -
قوانيف متبعة وأىداؼ محددة مسبقًا، وتنتيي عادة بفائز ومغموب بسبب الميارة أو الحظ أو 

 كمييما.
: نشاط ىادؼ يتضمف تحركات معينة يقـو بأنيا (181ـ،ص2009)عّرفتيا المولو واألغا -

 .ؼ تعميميددة إلنجاز ميمة تحقؽ ىدبيا مجموعات التبلميذ في ضوء قواعد مح
تمؾ النشاطات التي يمارسيا الفرد ال  بأنيا: (163ـ،ص2007عّرفيا عفيؼ وعفانة) -

نما بغرض تحقيؽ نتاج تعميمي معيف أيضًا،  بغرض التسمية وتمضية الوقت فحسب، وا 
 .الطفؿ يمعب ويتعمـ في الوقت نفسوف
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زماف : نشاط أو عمؿ إرادي يؤدى في حدود بأنيا (46ـ،ص2008عّرفتيا الشحروري) -
ومكاف معينيف حسب قواعد وقوانيف مقبولة ومتفؽ عمييا ومفيومة مف قبؿ َمف يمارسيا 

 .لموصوؿ إلى غاياتو

، ومف خبلؿ ما تـ عرضو مف تعريفات لبعض العمماء والفبلسفة والتربوييف والباحثيف
التي ليا  : ىي تمؾ األلعاب المحكمة القوانيف والضوابطتعّرؼ الباحثة األلعاب التعميمية بأنيا

شباع حاجاتيـ واستثارة  القدرة عمى إثارة وتحفيز التبلميذ ويعمؿ عمى تكويف شخصياتيـ وا 
 .دافعيتيـ وحثيـ عمى االندماج مع المادة التعميمية

 سمات المعبة التعميمية: -سادساً 
 :( السمات التالية30 ـ،ص 2014) ذكرت أبو كموب

 . تحّفز طاقة المتعمميف نحو اإلنجاز.1
 .تزيد مف دافعية المتعمـ لموصوؿ إلى النتائج وتحقيؽ األىداؼ. 2

 .. األلعاب مصحوبة بالمتعة  والترفيو3

 .. تحمؿ األلعاب سمة المنافسة4

 .. تزيد مف استعداد المتعمـ لمتعمـ5
 :لسمات المعبة التالي( الشكؿ  18ـ،ص2007) أورد قنديؿ وبدويو 

 
 :  سمات المعب(2.1شكؿ )
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بعض السمات الخاصة باأللعاب التعميمية في المرحمة االبتدائية ومنيا:  وتحدد الباحثة
أف األلعاب التعميمية تقوـ عمى مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة، كما أنيا محددة مسبقًا بنقاط 
فوز، إضافة إلى إمكانية مشاركة الطمبة في مجموعات أو فرادى ومف كافة المستويات، وتنويع 

 ـ تبعًا ألداء الطمبة فييا. التعزيز المقدَّ 
 

  :أىمية األلعاب التعميمية -سابعاً 
إف لؤللعاب التعميمية أىمية كبرى في تنمية شخصية الطفؿ في مختمؼ جوانبيا، وتجعؿ 

 :المتعمـ نشطًا فعااًل أثناء عممية التعمـ ومف ىذه األىمية ما يمي

ؿ تحويؿ الخبرات المجردة إلى خبرات . وسيمة تعميمية لتقريب المعارؼ والمفاىيـ فيي تحاو 1
 محسوسة لمساعدة التبلميذ عمى إدراؾ معاني االشياء.

. وسيمة عبلجية فيي تسيـ في حؿ العديد مف المشكبلت السموكية التي قد يعاني منيا 2
 .التبلميذ كالخوؼ واالنطواء واضطراب االنتباه

ميذ عمى االتصاؿ والتواصؿ ومف ثـ . تعمؿ عمى تنشئة التبلميذ اجتماعيًا حيث تساعد التبل3
 .التعاوف واألخذ والعطاء والتخمي عف األنانية

 (32ـ،ص2010، )عوؼ . تسيـ في إكساب التبلميذ روح المنافسة والفوز.4

 . تنمي الثقة بالنفس وتزيد الدافعية لمتعمـ.5

 . تساعد التبلميذ عمى اتخاذ القرارات.6

 .اري. تنمي القدرة عمى التفكير االبتك7

 (177ـ،ص2009. يتحقؽ مف خبلليا مبدأ إيجابية التمميذ واستمتاعو باكتساب الخبرة.)عمي،8

 . يييئ االكتشاؼ بالمعب الفرصة أماـ األطفاؿ باالكتشاؼ الحر.9

 .. يزود األطفاؿ بمجموعة غنية مف الخبرات المباشرة والمقبولة10

، تو.)خطايبةفسير سموؾ المتعمـ واتجاىا. تعتبر وسائؿ تعميمية فعالة وقوية التأثير في ت11
 (.416ـ،ص2011

أف األلعاب التعميمية تعمؿ عمى تحسيف  وتستنتج الباحثة مف النقاط السابؽ ذكرىا      
رصة الكتساب ميارات وتسيـ في تنشيط قدرات الطفؿ العقمية، وتييئ الف، المواىب لدى الطفؿ
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مف اإلبداع والمنافسة بعيدًا عف الروتيف  ، كما أف ليا القدرة عمى خمؽ جووخبرات جديدة
المدرسي، كما ترى الباحثة أف أىمية األلعاب التعميمية غير مقتصرة عمى عممية التعميـ والتعمـ، 
نما تساعد في تواصؿ الطفؿ مع العالـ مف حولو، وتسيـ بجعؿ العممية التعميمية ذات معنى  وا 

 يوظفيا في حياتو اليومية.     

 :ؼ المعبة التعميميةأىدا -ثامناً 
تعتبر األلعاب التعميمية مف أكثر األساليب المستخدمة التي تسعى إلى تحقيؽ الكثير 

 :(210ـ،ص2005نيا ما ذكره اليويدي )مف األىداؼ وم
 ويكوف ذلؾ في حث العقؿ عمى إيجاد الجديد في تمؾ األلعاب. فقد تنمية التفكير اإلبداعي :

لتعامؿ مع األدوات، وفي ما تفعمو األدوات مف تأثير عمى يكوف ذلؾ في تطوير أساليب ا
أو في ما يحدث مف استخدامات جديدة لموضوعات قديمة، فكؿ ىذه يمكف أف ، تفكير الفرد

 .يكوف بمثابة ابتكارات جديدة

 إف األلعاب التربوية تعطي الحرية إتاحة الفرصة أماـ الفرد لمتعرؼ عمى قدراتو الطبيعية :
رد أف يختار المعبة التي تناسب قدراتو ومستواه وبالتالي فإنو عندما يمارس فإنو المطمقة لمف

 .يتعرؼ إلى مياراتو وقدراتو في تمؾ المعبة بشكؿ طبيعي وواقعي

 وفييا يتعرؼ الطفؿ عمى األدوات التي يستخدميا مف حيث الوزف والحجـ والموف  :أداة تعمـ
نظمتيا كما يمكنو التعرؼ عمى بعض الحقائؽ والشكؿ، كما يتعرؼ عمى قواعد المعبة وأ

 والخصائص لؤلشياء.

  بحيث تساىـ في تنمية الجانب المعرفي عند الفرد وذلؾ مف تنمية الجوانب المعرفية :
خبلؿ قواعدىا وأنظمتيا، والطفؿ الذي يمارس المعبة البد مف أف يستخدـ في تمؾ المعبة 

وذلؾ كي يمعبيا بنجاح، فالمعبة تقدـ المفاىيـ  قدراتو عمى التحميؿ والتركيب واالبتكار،
 .والحقائؽ والقوانيف والقواعد عف طريؽ المعب والنشاط

 تعّود األلعاب عمى االتصاؿ مع اآلخريف كما تنمي الناحية تنمية الجوانب االجتماعية :
ميارة  االنفعالية وتبعده عف االنفعاؿ الشديد مثؿ: تقبؿ الفشؿ وعدـ االنفعاؿ، وتنمي لديو

 العمؿ الجماعي.
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  :التالية( األىداؼ 22ـ،ص2006وأضاؼ أبو زايدة )

 :فيي تسيـ في اكتشاؼ العالـ الذي يحيط بو، ويكسبو الكثير مف الحقائؽ  أداة استكشاؼ
والمعمومات عف األشياء والناس والبيئة، ويتعرؼ مف خبلؿ أنشطة المعب كؿ ما يتعمؽ 

 بالشخصية.
 :األلعاب في خفض التوتر الذي يتولد نتيجة القيود والضغوط المختمفة تسيـ  أداة تعويض

الموجودة في البيئة والتي تشكؿ وسيمة مف أحسف الوسائؿ لمتخمص مف الكتب وبذلؾ 
تساعد المتعمـ في استعادة التوازف عف طريؽ المعب، وتكوف األلعاب في ىذه الحالة أداة 

 .كف القياـ بوتعويض يمارسيا المتعمـ لمقياـ بما ال يم

أف أىداؼ المعبة التعميمية قد اشتركت مع أىمية المعب في تركيزىا  الحظت الباحثة
عمى الجوانب المعرفية والخمقية واالجتماعية، وبناء عمى ذلؾ فإف ىذا يدعو المربوف ودعاة 

 و بيـ.تطوير المناىج إلى توظيؼ األلعاب التعميمية في مناىجنا لمرقي بطمبتنا وبتفكيرىـ والسم

 :مكونات المعبة التعميمية -تاسعًا 
 :( كاآلتي285ـ،ص2003تتكوف المعبة التعميمية مف سبعة عناصر كما ذكرىا عسقوؿ )

 .وترتبط عادة بموضوع الدرس :األىداؼ التعميمية. 1

 .ويتـ اختيارىـ مف طبلب الفصؿ :مجموعة مف الالعبيف. 2

 .لتبلميذيحددىا المعمـ ويحفظيا ا :أنظمة وقوانيف. 3

 .وىو الوقت الذي تتـ فيو المعبة :عنصر الزمف. 4

 .ويمثؿ مجموعة الظروؼ التي تتـ فييا المعبة :المكاف. 5

 .وتعبر عف حركة المتنافسيف أثناء المعبة :النشاط التنافسي. 6

 .وتشكؿ خاتمة المعبة والتي يتحدد فييا الغالب والمغموب :النتيجة. 7
 

 :األلعاب التعميميةمميزات وفوائد  –عاشرًا 
اىتـ التربويوف باأللعاب التعميمية وأصبحت عنصرًا ميمًا ومكونًا أساسيًا يمجأ إليو المعمـ 
في تدريس مادتو لما ليا مف دور فاعؿ في إيصاؿ المادة بشكؿ جذاب وتبقي أثر لمتعمـ وتتميز 

 (: 38ـ،ص2010األلعاب التعميمية بعدة مميزات منيا ما ذكره مبارز واسماعيؿ)
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. زيادة االىتماـ والتركيز عمى النشاط الذي يمارسو المتعمـ حيث إنيا تستحوذ عمى مشاعر 1
 .المتعمـ وأحاسيسو أثناء المعب

 تجعؿ المتعمـ يمارس العديد مف العمميات العقمية أثناء المعب كالفيـ والتحميؿ والتركيب .2
صدار  لحؿ المشكبلت والمرونة والتخيؿ. األحكاـ ويكتسب بعض العادات الفكرية المحببة  وا 

 . تكسب التبلميذ أنواع تعمـ كثيرة )معرفية، ميارية، وجدانية(.3

 يعطي الفرصة لتنوع المواقؼ التعميمية التي يمر بيا التبلميذ، وكذلؾ الفرصة الستخداـ .4
 التعزيز الفوري المستمر.

عطاء معنى لما يتعممو الفرد5  .. انتقاؿ أثر المتعمـ وا 
تخفيؼ أعراض الكثير مف األمراض النفسية،كالتغمب عمى التوتر والقمؽ  :فوائد عبلجية .6

 (59ـ،ص2008والخجؿ واالنطواء والحزف. )ابف فرج،

فمنيا ما يستخدـ في مراحؿ رياض األطفاؿ ، . يتبلءـ ىذا النمط مع مراحؿ التعميـ المختمفة7
 .التدريب لمكبار ومنيا ما يتفؽ ومشكبلت، لتنمية الكثير مف المفاىيـ

. يساعد ىذا النمط في كثير مف األحياف عمى إتاحة فرصة التعمـ لؤلشخاص الذيف ال تجدي 8
 .معيـ الطرؽ التقميدية في التعميـ؛ لحاجتيـ إلى مزيد مف اإلثارة والمشاركة لكي يتـ التعمـ

 (112ـ،ص2002)الفار،

 فكير.تقوي مبلحظة المتعمميف وانتباىيـ وتعودىـ سرعة الت 9.

 .. يتعمـ الطالب احتراـ القوانيف والقواعد وااللتزاـ بيا10

 (185ـ،ص2011. معالجة صعوبات التعمـ عند الطبلب. )الرباط والمصري،11

تتفؽ مع مفيوـ التربية المستمرة في مبدأ استمرارية التعمـ، والتعمـ الذاتي ومبدأ ربط التعمـ . 12
 .ئؿ وتكنولوجيا التعميـبالحياة ومبدأ األبنية المدرسية ووسا

تعتبر منطمقًا نحو بناء مفيوـ حديث لممناىج المدرسية، والتي تركز عمى ثبلثة محاور  13.
رئيسة: المنياج المتمركز حوؿ الموضوع الدراسي، المنياج المتمركز حوؿ المتعمـ والمنياج 

 (22 –19ـ،ص ص2007المتمركز حوؿ المشكبلت االجتماعية. )قنديؿ وبدوي،

 .بناء المفردات وزيادة الثروة المغوية .14

 ( 96ـ،ص2007ؿ االىتماـ بيا. )النوايسة، .إثارة االىتماـ بمواد تعميمية ق15
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 .. يعزز انتماءه لمجماعة ويساعد في نمو الذاكرة والتفكير واإلدراؾ والتخيؿ16

 (67ـ،ص2009، . يكتسب الثقة بالنفس ويسيؿ مف اكتشاؼ قدراتو. )عقؿ17

دخاؿ السرور إلى قمبو وجعمو نشطًا وفعاالً . إشبا18  .ع رغبة الطفؿ في المعب وا 

. يتعرؼ الطفؿ عمى خطئو أو أخطاء اآلخريف مف خبلؿ المعب الجماعي فيصحح تمؾ 19
 األخطاء.

 (196 ـ،ص2004. تساعد الطفؿ عمى اكتساب أنماط السموؾ الجيدة. )جاد،20
 :لتعميمية المقترحة في النقاط اآلتيةوتمخص الباحثة بعض فوائد ومميزات األلعاب ا

 .. تنمي عند الطفؿ المتعمـ احتراـ االخريف والتعاوف معيـ بتحقيؽ األىداؼ1

 .. تحمؿ المسؤولية وتقبؿ الربح أو الخسارة2

 .. تساعد المتعمـ عمى زيادة القدرة عمى التركيز واالنتباه حوؿ االىداؼ3

 .فسة والرغبة في الفوز. تنمي عند المتعمـ مبدأ التحدي والمنا4

 . تساعد المتعمـ عمى زيادة التفاعؿ المفظي واكتسابو مفاىيـ جديدة وطرؽ تعبير جديدة.5

 . تساعد المتعمـ عمى مواجية المشكبلت والتغمب عمييا.6

أف األلعاب التعميمية بكؿ ما فييا مف مميزات وفوائد ليا الدور الخفي الفاعؿ  وترى الباحثة
مؽ جو واقعي ممتع مسمي يساعد عمى جذب االنتباه واستثارة الدافعية الذي يحث عمى خ

 والتفاعؿ  النشط مع المادة التعميمية.

 :وظائؼ األلعاب التعميمية -أحد عشر 

لؤللعاب التعميمية وظائؼ وأدوار عديدة عمى درجة كبيرة مف األىمية في حياة المتعمـ   
 : (53ـ،ص2005ف شخصيتو ومنيا ما ذكره الحيمة )وتكوي

.المعب وسيمة مرنة يمكف أف توفر فرصًا أو مداخؿ إلحداث النمو والتوازف لدى األطفاؿ 1
 .إضافة إلى أنو يشبع ميوليـ ويمبي رغباتيـ

كسابيا 2 نضاجيا وا  نمائو وتشكيؿ أعضائو وا  . المعب أداة ترويض لتطوير جسـ الطفؿ وا 
 .ربويةالميارات الحركية المختمفة التي تنطوي عمى أىداؼ ت
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يمثؿ المعب أداة فعالة في تفريد التعمـ وتنظيمو لمواجية الفروؽ الفردية،وتعميـ األطفاؿ وفقًا  .3
 .إلمكاناتيـ وقدراتيـ

المعب أداة تربوية ووسيمة تساعد في إحداث تفاعؿ الطفؿ مع عناصر البيئة ومكوناتيا  .4
نماء شخصيتو وسموكو  .لغرض تعممو وا 

ير وتواصؿ بيف األطفاؿ بغض النظر عف االختبلفات المغوية والثقافية . يعد المعب أداة تعب5
 .فيما بينيـ كما أنو أداة تواصؿ بيف الكبار والصغار

المعب قناة أساسية مف القنوات التي تنتقؿ عبرىا المعرفة والتكنولوجيا واالتجاىات والقيـ  .6
 .والعادات والتقاليد مف جيؿ الى تخر ومف فرد إلى تخر

أف لؤللعاب التعميمية وظائؼ حيوية تمثؿ النبض الذي يسري في المتعمـ  رى الباحثةوت 
لتكويف القيـ واألخبلؽ وتيذيب النفس وزيادة ثروة وحصيمة الطالب المعرفية والعممية وتورثو 

 .المتعة والسرور والبيجة
 

 :تصنيفات األلعاب التعميمية -اثنا عشر
( أف ىناؾ لؤللعاب التعميمية تصنيؼ يقسـ إلى 110 –109ـ،ص ص2013ذكرت أبو الحديد)

 :ثبلث تصنيفات كاآلتي
 :تصنيؼ األلعاب التعميمية تبعًا ألىدافيا -أوالً 

 . ألعاب تيتـ باكتساب المعرفة وفيميا.        1

 .. ألعاب تيدؼ إلى تطبيؽ المعرفة2

 .. ألعاب تيتـ باألىداؼ الوجدانية3
 :تبعَا ألىداؼ التعمـ تصنيؼ األلعاب التعميمية -ثانياً 

  .. ألعاب االكتشاؼ2                            .. ألعاب حؿ األلغاز1

 .. ألعاب التدريب عمى الميارات.4. ألعاب البحث عف أنماط وقواعد.                3

 .. ألعاب التخميف لتعمـ المفاىيـ والمبادئ5
 :مشتركيف في المعبةتصنيؼ األلعاب التعميمية تبعًا لعدد ال -ثالثاً 

 .يمعب الطفؿ بمفرده  وال يشاركو أحد في ألعابو :المعب االنعزالي. 1
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 .يمعب الطفؿ مع زمبلئو ولمف يحتفظ بفردية تميزه :المعب الفردي. 2

 .يمعب كؿ فرديف معاً  :المعب الزوجي. 3

 .يقوـ كؿ التبلميذ بالمعب معاً  :المعب الجماعي. 4

 ( تصنيفًا آخر لأللعاب التعميمية عمى النحو اآلتي: 60 – 55ـ،ص ص2005وذكر الحيمة)

: وىومف أكثر أنواع المعب شيوعًا، يتطور ىذا النوع مف البسيط والتمقائي المعب البدني .1
 الفردي إلى األلعاب األكثر تنظيمًا وجماعية.

كس يقوـ الطفؿ في ىذه النوع مف المعب بتقمص شخصيات الكبار ويع المعب التمثيمي: .2
نماذج الحياة اإلنسانية والمادية مف حولو، ويفيد ىذه النوع مف المعب في تنمية قدرة المتعمـ 
عمى تجاوز حدود الواقع وتمبية احتياجاتو، وتنمية التفكير اإلبداعي، وتعد متنفسًا لتفريغ 

 .االنفعاالت، وتساعد المتعمـ عمى فيـ وجيات نظر اآلخريف مف خبلؿ أداء األدوار
يركز في ىذه المعب عمى بناء النماذج وجمع األشياء، ويتطور ىذا  معب التركيبي البنائي:ال .3

 .المعب إلى نشاطًا أكثر جماعية وتنوعًا وتعقيدًا، ومف مظاىره القص والمصؽ والتمويف

تمثؿ في األنشطة التي تنبع مف الوجداف، والتذوؽ الجمالي واألحاسيس  . األلعاب الفنية:4
 .ؿ الرسـ والموسيقاالفنية وتشم

ىي تمؾ النشاطات المثيرة  الىتماـ الفرد والتي تمبي احتياجاتو ورغباتو في  . األلعاب الثقافية:5
وتتميز ىذه األنشطة بأنيا مثيرة الىتماـ الفرد وتتطمب جيدًا ، المعرفة واكتساب المعمومات

معارؼ والخبرات ذىنيًا وتجمب اإلحساس بالمتعة لمف يمارسيا وتساعد عمى إكساب ال
 .وتنمية اآلفاؽ والقدرات الفكرية

أف تعدد التصنيفات لؤللعاب التعميمية يرجع إلى دراستيا مف أطراؼ مختمفة  وترى الباحثة 
في ضوء ما سبؽ فإف الباحثة تصنؼ األلعاب التعميمية التي ، ولذلؾ كثرت اآلراء والتصنيفات

ا ألعاب التدريب عمى الميارات، أما تبعًا ألىداؼ توظفيا في دراستيا تبعًا ألىداؼ التعمـ بأني
المعبة فتصنؼ وفؽ ألعاب تيدؼ الكتساب المعرفة وتطبيقيا، وأما تصنيفيا تبعًا لعدد المشتركيف 

 فتقع ضمف المعب الجماعي.
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 :شروط ومعايير تصميـ األلعاب التعميمية -ثالثة عشر
ألىداؼ التربوية والتعميمية البد مراعاة لكي تحقؽ األلعاب التعميمية ىذه المزايا وتحقيؽ ا

العديد مف الشروط واألسس والمعايير يجب مراعاتيا عند تصميـ األلعاب، وتتمثؿ ىذه المعايير 
 :والشروط فيما يمي

 .. تمثؿ المعبة الواقع إلى حد كبير بما يتناسب مع أىداؼ الموقؼ ومستويات التبلميذ1

 .ة وعدد التبلميذ بحيث يمكف استعماليا وتنفيذىا. تكوف مناسبة لطبيعة غرفة الدراس2

. تدفع التمميذ إلى توجيو أسئمة إلى نفسو أو إلى معممو التي يستطيع مف خبلليا العثور عمى 3
 .إجابة لتساؤالتو

. تتيح األلعاب التعميمية الفرصة لمتدريب عمى تحمؿ المسؤولية وكيفية إدارة الحوار بيف 4
 (187 – 186 ـ،ص ص2009اتو، )شح.مجموعة مف التبلميذ

 .. أف يكوف دور التمميذ واضحًا محددًا في المعبة5

 .. أف تكوف مف بيئة التمميذ6

 ( 117 –116ـ،ص ص2010، ، النوايسة. أف تكوف المعبة مثيرة وممتعة.)الغرير7

عداد المعبة التعميمية -أربعة عشر  :خطوات تصميـ وا 
 ات إعداد المعبة التعميمية كاآلتي:( خطو 137 –136ـ،ص ص 2002)ذكرت العناني

يمكف إعداد المعبة وذلؾ مف خبلؿ وضع مجموعة مف األىداؼ والتي  عممية اإلعداد:-أوالً 
 :تأخذ الخطوات اآلتية

  :.اختيار موضوع المعبة ويتضمف1

 .عقمي (، وجداني، أ. تحديد المجاؿ )حركي

 .ب. تحديد األىداؼ السموكية لمعبة
 أ. تحديد البيانات المطموبة وترتيبيا. :ؿخصائص المعبة مف خال  . جمع البيانات عف2

  :يجب أف يراعي مصمـ المعبة اآلتي. تصميـ نموذج المعبة: 3

 ب. تحديد قوانيف المعبة وتعميماتيا         .أ.  تحديد أدوار األطفاؿ في المعب

 .: العمر الزمني والعقمي والجسميت. تحديد خصائص األطفاؿ مثؿ
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ويقصد بالتنفيذ تطبيؽ المعبة عمى األطفاؿ وذلؾ مف خبلؿ الخطوات  عممية التنفيذ:-ثانياً 
 اآلتية:

 .ت. توجيو اإلرشادات            .أ. مراجعة مكونات المعبة

 ث. القياـ بالمعب            .ب. مراجعة خطوات المعبة
ـ لقوة فيويقصد بالتقويـ تحديد نواحي الضعؼ وا تقويـ المعبة:-ثاً ثال ، الشيء أو الشخص المقوّْ

صدار حكـ عمييا  وتقويـ المعبة يعني تحديد نواحي القوة والضعؼ في المعبة التعميمية وا 
 :مف حيث

    .ت. أىداؼ المعبة                    .أ. مكونات المعبة

 .ث. تقديـ التغذية الراجعة                  .ب. خطوات المعبة

 .كؿ أفضؿ بناًء عمى عممية التقويـج. إعادة تصميـ المعبة بش

بعد التحقؽ مف صبلحية المعبة أو بعد تصميميا مف جديد بالشكؿ المبلئـ  اتخاذ القرار: –رابعاً 
يتفؽ المشاركوف في تقييميا عمى تقديميا لؤلطفاؿ. إف اتخاذ القرار بشأف المعبة يتـ مف 

 :خبلؿ عدة محكات مف أىميا

 .ت. مدى مساىمتيا في تنمية األطفاؿ                      .أ. تكمفة المعبة

 .ث. سيولة استخداميا وتطبيقيا          .ب. الزمف المستغرؽ لمعبة

 :معايير اختيار المعبة التعميمية الجيدة -خمسة عشر
لؤللعاب القدرة عمى جذب جميع الفئات المتعمـ والمعمـ، ولذا أوردت 

 :اختيار األلعاب التعميمية( بعض المعايير لحسف 212ـ،ص2010الخفاؼ)

 .. أف تكوف ذات حجـ معقوؿ كي ال يقـو الطفؿ بابتبلعيا1

 .. أف تكوف مصنوعة مف مواد ال تشكؿ خطرًا عمى الطفؿ في حاؿ تكسرىا2

. أف تكوف مف النوع الذي يتيح مجاؿ االشتراؾ مع بقية األطفاؿ وتمثيؿ األدوار المناسبة مع 3
 .مراعاة قدرات الطفؿ

 يختبر المعمـ المعبة، خاصة إذا كانت جديدة عميو، حتى يحدد طريقة وقواعد تنفيذىا. . أف4

مكانية تطبيقيا. أف يتـ اختيار المعبة عمى أساس فائ5  .دتيا التعميمية وا 
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 . أف تجمع المعبة بيف الدقة العممية والجماؿ الفني6

  .بحيث تخمو مف التعقيد والخطورة، . أف تكوف قابمة لمتنفيذ7

 (147–196ـ،ص ص2012. أف تعتمد عمى حسف التفكير وليس الحظ. )العبسي،8

 .. مدى اتصاؿ األلعاب باألىداؼ التربوية التي يسعى المعمـ لتحقيقيا9

 (131ـ،ص2005. مناسبة ىذه األلعاب ألعمار وعدد الطمبة وميزانية المدرسة.)الحيمة،10

توافرت فييا فإف المعبة ستحقؽ  أف لؤللعاب معايير إذا استخمصت الباحثة مما سبؽ
األىداؼ التي وضعت مف أجميا، السيما أف تمؾ المعايير لمعبة تتناسب مع المستوى والمعرفي 
والعمري والجسدي لمطمبة، وأنيا تساعد المتعمميف عمى التأمؿ والتفكير والمبلحظة، وتجمع بيف 

 الدقة والجماؿ الفني. 

  :أللعاب التعميميةدور المعمـ عند استخداـ ا -ستة عشر
فنجاح العممية التعميمية التي تقـو عمى ، عند استخداـ األلعاب التعميمية ميـلممعمـ دور 

( 194ـ،ص 2009توظيؼ األلعاب التعميمية تعتمد بالدرجة األولى عمى المعمـ، وأورد شحاتو)
  :أدوار لممعمـ كاآلتي

مف أدوات ومف إعداد حجرة الدراسة : حيث يقـو بإعداد األلعاب وما تطمبو . المعمـ معد1
 .ويكوف ىذا الدور قبؿ بدء الدرس

لى أدوتيا، ويقوـ بتوجيو تعميمات .المعمـ مرشد: 2 يقوـ بإرشاد التبلميذ وتوجييـ إلى المعبة وا 
  .المعبة لمتبلميذ وكيفية إجرائيا ويشجعيـ عمى األداء الجيد

ويقوـ بتوزيع األدوار عمى ، إلى مجموعاتيقوـ المعمـ بتقسيـ التبلميذ  . المعمـ المنظـ:3
 .التبلميذ وتوضحييا ليـ

يقوـ بمبلحظة التبلميذ أثناء المعب وتسجيؿ ىذه المبلحظات ثـ يناقشيـ فييا  المعمـ مالحظ:. 4
 .بعد االنتياء مف المعب وقد يتدخؿ لتصحيح مسار المعبة

ـ:. 5 ـ الموقؼ التعميمي، ويكوف  كم، حيث يقـو بتقويـ التبلميذ باستمرار المعمـ مقوِّ ا يقوّْ
 .وقد يحتاج المعمـ لتعديؿ أشياء في المعبة، التقويـ مرحميًا أو نيائياً 

 .والتأثير فييـ بطريقة غير مباشرة، فيعمؿ عمى تعديؿ سموكيـ المعمـ قدوة حسنة:. 6
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 :( الشكؿ اآلتي في دور المعمـ71ـ،ص2009وأوجزت بينيت وآخروف)

 معممة عند استخداـ األلعاب التعميميةدور ال :(2.2شكؿ)
 

 :ر المعمـ في اآلتي( دو 183ـ،ص2009وحصرا) المولو واألغا، 

 يخطط لؤللعاب التعميمية حسب طبيعة الدرس. 

 يختار الفرؽ المتنافسة. 

  يحدد معايير األحكاـ والدرجات. 

  :دور المتعمـ في أسموب األلعاب التعميمية -سبعة عشر
ا فإف المتعمـ د استخداـ أسموب األلعاب التعميمية في التدريس؛ وليذعن ميـلممتعمـ دور  
 :( باألدوار اآلتية196 – 194ـ،ص ص2009، ) شحاتوكما ذكر، مكمَّؼ
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 :ويتمخص في اآلتي  Cognitive roleالدور المعرفي  -أوالً 

 .. أف يكوف المتعمـ قادرًا عمى استيعاب قواعد وقوانيف المعبة التي يمارسيا1

 .ف يعد اإلجراءات والخطوات التي سيتبعيا عند تنفيذ المعبة. أ2

 . أف يتمكف مف اتخاذ القرارات المبلئمة لموصوؿ إلى الفوز.3

 .. أف يكوف واعيًا بأنو إذا لـ يتوصؿ إلى الفوز فبل يظير ذلؾ لخصمو4

 .. أف يكوف مدركًا لمفوائد والمزايا التي تؤىمو لمفوز بالمعبة5

ّير في المعبة التي يمارسيا يؤدي إلى تغيير في االستراتيجية التي .أف يدرؾ بأف تغ6
 يتبعيا.

ف النتائج التي توصؿ إلييا بعد ممارستو لمعبة7  .. أف يدوّْ
  :ويتمثؿ ىذا الدور في النقاط اآلتية  Involved roleالدور التفاعمي  -ثانياً 

 .. أف يكوف المتعمـ مشاركًا فعااًل في حؿ مشكبلت األلعاب1

 . أف يعي المتعمـ أف التفاعؿ اإليجابي والنشط مع األلعاب ضروري لمتعمـ. 2

. ينبغي عمى المتعمميف أف يكونوا متفاعميف تفاعبًل نشطًا إذا ما أرادوا الفوز، فاأللعاب 3
تشجع عمى التفاعؿ العممي لممتعمميف وتجعميـ أكثر تقببًل لمتعمـ وتزيد مف دافعيتيـ 

 .نحو التعمـ

  :ونستعرض ىذا الدور في النقاط اآلتية  Contesting roleالدور التنافسي  -ثالثاً 

عندما تتطمب المعبة فريقًا مف المتعمميف فيفضؿ أف يحدد الفريؽ بحيث يكوف األعضاء  .1
متساوييف في قدراتيـ العقمية لتكوف المنافسة عادلة فيستطيع المتعمـ أف ينافس زميمو مع 

 .ةشعوره بالرضا والطمأنين

أف يكوف المتعمـ قادرًا عمى المناقشة في جميع األلعاب التي يقوـ بحؿ مشكبلتيا، فالمعمـ  .2
أحيانًا يضع ألعابَا وقد تكوف مبلئمة لمختمؼ المستويات، وتخدـ قطاعًا واسعًا مف المفاىيـ 

 .ذات القيمة ومحاولة التدريب عمى إتقانيا

لتسجيؿ نقاط القوة ونقاط ، ة نعقد حمقات المناقشةأف يدرؾ المتعمـ بأنو بعد تنفيذ كؿ لعب .3
ثارة  الضعؼ أثناء تنفيذ المعبة، وأف المناقشة ينبغي أف تتـ في جو خاٍؿ مف المشاحنات وا 

  .األعصاب
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قًا أثناء تنفيذ خطوات المعبة4  .. أف ُيظير المتعمـ تعاونًا خبلَّ

ود تمميذ يتولى أمور الفريؽ أثناء المعبة، . أف يعي المتعمـ أف ىناؾ ألعابًا قيادية تحتاج إلى وج5
فعمى المتعمـ أف يكوف متعاونًا مع تمؾ القيادة ومطيعًا لمتعميمات لموصوؿ بفريقو إلى أىداؼ 

 المعبة.

يجب عمى المتعمـ أف يسيطر عمى مشاعره أثناء الكسب أو الخسارة إذا أراد أف يكوف  . 6
 عضوًا مقبواًل في الجماعة.

 لعاب المغوية:األ  -ثمانية عشر
دورًا ميمًا في كسر روتيف الدرس وعممية التدريس؛ إذ تعطي الطمبة قسطًا مف  إف لؤللعاب

الراحة في أثناء ممارسة األشكاؿ المكثفة لمغة، وخصوصًا عندما تتشتت أذىانيـ. ويعود 
ة، ذلؾ لما لؤللعاب مف أثر في تحسيف المغة لدى األفراد وقدرتيـ عمى الممارسة التعميمي

ويزاد عمى ذلؾ أف األلعاب المغوية مف أقصر الطرؽ إلتقاف المغة بمياراتيا المختمفة؛ 
 )البري، االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، بوصفيا وسائؿ لتعزيز تعمـ المغة اإليجابية.

 (.24ص ـ،2011

 مزايا استخداـ األلعاب المغوية: -تسعة عشر
 جعؿ األطفاؿ يستمتعوف بالعمـ.المتعة: تسيـ في خمؽ جو مناسب ل .1

 الممارسة والتكرار: إعطاء األطفاؿ فرص لممشاركة في أنشطة التحدث واالستماع. .2

 اتباع األدوار: إعطاء ممارسة وتدريب ىادؼ وفعاؿ وتكرار لمنماط المغوية. .3

 احتراـ اآلخريف: مساعدة األطفاؿ عمى التعمـ واحتراـ أدوار اآلخريف. .4

 اؿ بفرص لمتعمـ وممارسة أدوار اآلخريف.القيادة: تزويد األطف .5

 الجيد لؤللعاب يعطي األطفاؿ خبرات ناجحة.النجاح: التصميـ  .6

التغذية الراجعة: األلعاب تعطي األطفاؿ فرص لمتغذية الراجعة عمى صحة ودقة وفيـ  .7
 المغة.

 المشاركة الفعالة: مساعدة األطفاؿ عمى االندماج مع بعضيـ والمشاركة الفعالة. .8

 طرة: مساعدة المتعمميف عمى مجابية المخاطر وعدـ الخوؼ مف ارتكاب أخطاء.المخا .9
 (.126،ص2007)قنديؿ وبدوي، 
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 نماذج مف األلعاب المغوية: -عشروف
 لعبة أيف حروفي: .1

 القدرة عمى اختيار الحروؼ المكونة مف عدة حروؼ مقدمة. اليدؼ:     

 لعبة مف يشبيني: .2

وؼ المكونة لمكممة مف بيف مجموعة مف الحروؼ القدرة عمى تحديد الحر  اليدؼ:    
 المتشابية.

 لعبة مف يبدأ مثمي: .3

 القدرة عمى تحديد الحرؼ المتشابو مع الحرؼ األخير لمكممة. اليدؼ:

 لعبة أيف االختالؼ: .4

 القدرة عمى التناظر بيف الكممات المتشابية في بعض الحروؼ. اليدؼ:

 لعبة مف يبدأ مثمي في النطؽ: .5

رة عمى تحديد الكممة التي تبدأ بنفس الحروؼ التي تبدا بيا الكممة القد اليدؼ:
 المسموعة.

 لعبة مف ينطؽ حرفي صح: .6

القدرة عمى تمييز االختبلؼ بيف حرفيف صوتييف متشابييف في النطؽ قد  اليدؼ:
 يسبباف التباسًا لدى الطفؿ.

 لعبة مف يشبيني في النطؽ: .7

 موزونة.قدرة الطفؿ عمى تمييز الكممات ال اليدؼ:

 لعبة مف يأتي بحرفي: .8

 : القدرة عمى تصنيؼ الصور تبعًا لمبداية الصوتية لمحرؼ األوؿ الذي يسمعو.ليدؼا
 (. 131-130ص ص  ،2007)قنديؿ وبدوب،
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أف األلعاب المغوية تساعد األطفاؿ عمى التعمـ بطريقة  مف خبلؿ ما سبؽ نصؿ إلى 
ؿ المنيج ذا داللة ومعنى ىادفًا. فعمى أفضؿ عف طريؽ األداء والعمؿ، كما تساعد في جع

 المعممات أف يستخدمف األلعاب المغوية في مناىجيف الدراسية لتحقيؽ التعمـ المثالي واألفضؿ.
مف خبلؿ ما تـ عرضو عف األلعاب التعميمية وكؿ ما يتصؿ بيا، فإف الباحثة خمصت 

عمى خبراتو وينمييا، خاصة أنيا  إلى أف األلعاب وسيمة الطفؿ في التفاىـ مع الواقع فبيا يحافظ
تكوف بمثابة الشحنة التي تزود الطمبة وغبرىـ ممف يمارسيا بمزيد مف اإلثارة والتشويؽ السيما 

 لمحور الثانيوتنتقؿ الباحثة لمحديث عف اكونيا تتعمؽ بإنجاز وتحقيؽ قدرات ميارية مختمفة. 
 عمؽ بو مف عناصر ذا أىمية.أال وىو التفكير االستقرائي محاولة اإللماـ بكؿ ما يت
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  المحور الثاني
 التفكير االستقرائي 

، عدة نقاط تتمثؿ في: مفيوـ التفكير، وخصائصو، وأىميتو يشمؿ ىذا المحور
، ومفيـو التفكير االستقرائي، وخصائص التفكير ومعوقات تعميمو،وعموامؿ نجاح تعميمو

و، ونمط التفكير االستقرائي لييمدا تابا وموقع االستقرائي وأىميتو، وخطواتو، وخطوات تدريس
األلعاب التربوية فيو، والمسممات التي يبنى عمييا نمط التفكير االستقرائي، وجوانب القوة في 
الطريقة االستقرائية في التفكير، وأنماط التفكير االستقرائي مف مياديف المعرفة، ومكونات ميارات 

 التفكير االستقرائي.

 ـ التفكير:مفيو  -أوالً 
إفَّ التفكيػػر فريضػػة أرسػػى قواعػػدىا اإلسػػبلـ وَرسَّػػخ مياراتيػػا فػػي عقػػوؿ أبنائػػو، ولػػف نجػػد 
دينػًا أعطػػى العقػػؿ والتفكيػر مسػػاحة واسػػعة مػف االىتمػػاـ كػػديننا اإلسػبلمي، ولبيػػاف أىميػػة التفكيػػر 

..( مػرات يتػذكروف –يعقمػوف  -يبصػروف -لئلنساف فقد وردت كممة التفكير أو مرادفاتيا)يتفكروف
 ، وقنلو: [24]يونس: (   ىئ ی ی ی ی جئ   ) عديدة ومثاؿ ذلؾ قولو تعػالى:

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )، وقنلووووووووووو: [179]الصووووووووووو     (   ېئ ېئ ېئ ىئ)

         [35]العنكبن  (   ڻ ڻ

( تنمية قدرة الفرد عمى التفكير ىدفًا أساسيًا، Dewyفي بداية القرف العشريف عّد ديوي)
لمشاكؿ والتغمب عمييا؛ فالتفكير بمعناه عممية بحث عف معنى في واألداة الصالحة لمعالجة ا

( أفَّ مفيوـ التفكير مركب ويتضمف Mayerالمواقؼ أو الخبرات، وفي ىذا اإلطار يرى ماير)
أربعة جوانب أساسية ىي: التفكير كعممية بحث بحيث تّكوف عمميات المعالجة والتجييز داخؿ 

ث يتـ داخؿ العقؿ اإلنساني أو النظاـ المعرَّؼ ويستدؿ النظاـ المعرفي، عقمي/ معرفي؛ بحي
عميو مف سموؾ حؿ المشكمة بطريقة مباشرة، يظير في سموؾ موّجو لحؿ مشكمة ما، نشاط 

( أف التفكير مفيوـ معقد يتألؼ مف ثبلثة Bayerتحميمي/تركيبي لعمؿ المخ، بينما يرى باير)
واستعدادات وميوؿ ، وى المادة أو الموضوعومعرفة بمحت، مكونات ىي: عمميات معرفية معقدة

 .(23 ـ،ص2012، شخصية.) الرشيدي

: المعالجة العقمية لممدخبلت الحسية وذلؾ ( التفكير بأنو21ـ،ص2009عّرؼ غانـ)
 لتشكيؿ األفكار وبالتالي قياـ الفرد مف خبلؿ ىذه المعالجة بإدراؾ األمور والحكـ عمييا.
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مفيـو معقد يتألؼ مف ثبلثة عناصر تتمثؿ في : (بأنو15ـ،ص2012وعّرفو العبسي)
العمميات المعرفية المعقدة وعمى رأسيا حؿ المشكبلت، واألقؿ تعقيدًا كالفيـ والتطبيؽ، باإلضافة 
إلى معرفة خاصة بمحتوى المادة أو الموضوع مع توفُّر االستعدادات والعوامؿ الشخصية 

 .والسيما االتجاىات والميوؿ

: نشاط عقمي يمجأ لو الفرد عندما يصادؼ ( بأنو25،صـ2015وعّرفتو يونس)
مشكبلت؛ ليجد حمواًل ليا يقوـ بمعالجة الخبرات السابقة لديو، وربطو بالحاضر والتوّصؿ لحموؿ 

 .أو إلصدار أحكاـ

: عبارة عف عممية عقمية يستطيع المتعمـ عف ( بأنو16ـ،ص2011وعّرفو مصطفى)
 .الخبرة التي يمر بياطريقيا عمؿ أي شيء ذي معنى مف خبلؿ 

: ىو تمؾ العممية الذىنية التي تمثؿ الطريؽ الذي يسمكو وتعّرؼ الباحثة التفكير بأنو
الفرد في حاؿ مصادفتو مشكمة ما، باذاًل َجيده في إيجاد حمواًل ليا، ومف خبلليا ينظـ بيا العقؿ 

 خبراتو بطريقة جديدة كإدراؾ العبلقة بيف أمريف أو أكثر.

 :ائص التفكيرخص -ثانياً 

 :( كالتالي25ص ـ،2015ويمكف إبرازىا كما ذكرتيا يونس)، إّف لمتفكير خصائص يمتاز بيا

 . التفكير سموؾ ىادؼ ال يحدث في فراغ أو ببل ىدؼ.1

 .. التفكير سموؾ تطوري يزداد تعقيدًا مع نمو الفرد وتراكـ خبراتو2

ت الممكف توافرىا، ويسترشد باألساليب التفكير الفّعاؿ ىو الذي يستند إلى أفضؿ المعموما .3
 .والطرؽ الصحيحة

يتشكَّؿ التفكير مف تداخؿ عناصر المحيط التي تضـ الزماف والموقؼ أو المناسبة،  .4
 .والموضوع الذي يجري حولو التفكير

. يحدث التفكير بأشكاؿ وأنماط مختمفة)لفظية، رمزية، كّمية، مكانية، شكمية( ولكؿ منيا 5
 .خصوصيتو

 .. يعتمد التفكير عمى ما استقر في ذىف الفرد مف معمومات وخبرات سابقة6
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. التفكير دالة لشخصية اإلنساف، فيو جزء عضوي وظيفي مف بنية الشخص وثقافتو وبيئتو. 7
 ص ص ـ،2011لكنو ال ينحصر فييا.)األشقر،ينطمؽ التفكير مف الخبرة الحسية لمفرد، و 

29-30) 
ىي خصائص مميّْزة لعممية التفكير،  ف الخصائص السابقةوقد َخم صت الباحثة إلى أ

كما أف التفكير غاية يسعى إلييا الجميع مع ، السيما مساىمتو الواضحة في نيضة المجتمع
 حاجة التفكير إلى التدريب والِمراف، وىذا يقودنا إلى التعرِّؼ عمى أىمية التفكير.

 :أىمية تعميـ التفكير -ثالثاً 
لتربوية تيدؼ إلى مؿء عقوؿ الطمبة بالمعارؼ والحقائؽ فقط، بؿ تعّدت لـ َتُعد النظـ ا

ذلؾ إلى العمؿ عمى تنمية وتعميـ التفكير؛ ليتمكف الفرد مف التعامؿ مع متطمبات الحياة 
 ( كاآلتي:30ـ،ص2007المعاصرة، وقد برزت أىمية تعميـ التفكير كما أوردىا أبو جادو ونوفؿ)

تعمميًا نبيبًل لعدة قروف، وما يزاؿ حتى الوقت الحاضر  -فًا تعميمياً . يعتبر تعميـ التفكير ىد1
 .وسيبقى

 .. التفكير الجيد يقود إلى فيـ أعمؽ مف خبلؿ األنظمة2
 . الذكاء مكتسب، وىذا يعطي المرونة لتعميمو، ويقود إلى تعميـ التفكير في الغرؼ الصفية.3
الحياة، ولقد حثنا ديننا اإلسبلمي الحنيؼ .التفكير ضرورة حيوية لئليماف واكتشاؼ نواميس 4

عماؿ العقؿ والتدبر فيما خمؽ اهلل والتبصر بحقائؽ الوجود.  عمى التفكر وا 
.التفكير الفّعاؿ ليس فطريًا بؿ يتطمب تعميمًا منظمًا ىادفًا، وِمرانًا مستمرًا حتى يمكف أف يصؿ 5

 .أقصى مدى لو
 .ممي والحياتي. مساىمة التفكير في النجاح الدراسي والع6
 . التفكير دعامة قوية وقوة مستمرة لبقاء الفرد والمجتمع معًا في عالـ اليوـ والغد.7
 (59-58ـ،ص ص2005يف والمدارس معًا. )الخميمي،. تعميـ ميارات التفكير يفيد المعمم8

أف تعميـ التفكير ميـ لكافة شرائح المجتمع السيما لشريحة الطمبة، وبناء  وترى الباحثة
مى ذلؾ فإنو يتوجب عمى المعمميف توفير بيئة خبلقة تساعد في توليد األفكار باستخداـ ع

األدوات والوسائؿ، كما أنو يتوجب عمى بناة المناىج والداعيف إلى التطوير مراعاة ذلؾ بتوظيؼ 
 ما يخدـ التفكير حسب المراحؿ الدراسية المختمفة.
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 :معوقات تعميـ التفكير
ارة التفكير في إنجاح العماية التعميمية التعممية، ورغـ الفوائد الكثيرة التي أىمية إث رغـ       

حددىا المربوف والميتموف بالمناىج وطرائؽ التدريس لتعميـ التفكير ومياراتو، إال أف اإلرث 
التقميدي الكبير مف جانب مف يؤمنوف بأف طرائؽ التدريس الحديثة التي تركز عمى طرح اآلراء 

 .الحوارات الساخنة ال تشجع التفكير إال لدى فئة قميمة مف التبلميذواألفكار و 

تمثؿ العائؽ األكبر إلثارة التفكير وتمنع تحقيؽ األىداؼ التي إف مثؿ ىذه النظرة التقميدية       
يسعى إلييا المعمموف وأولياء األمور الذيف يرغبوف في تنمية التفكير لدى األجياؿ الصاعدة، 

رة القديمة ليست العائؽ الوحيد أمامؾ تييئة الظروؼ المبلئمة لمتفكير الفعاؿ، بؿ ولكف ىذه النظ
 يوجد أنماط سموؾ عديدة تسيـ في مجاؿ االعاقة ىذا وتتمثؿ في التالي:

اعتقاد الكثيريف بأف المعمـ ىو صاحب الكممة األولى واألخيرة داخؿ الحجرة الدراسية، مما  .1
 مف جانبو،بينما يكوف الدور لمتبلميذ ىامشيًا.يجعؿ معظـ التفاعؿ المفظي يأتي 

إيماف الكثيريف بأف الكتاب المدرسي المقرر ىو المرجع الوحيد لمطالب والمعمـ في تف  .2
واحد، مما يضعؼ مف االستفادة مف االنفجار المعرفي المذىؿ الذي ال يمكف لكتاب أو 

نت مختصرة أو موسعة، مرجع واحد تغطية جوانب الموضوعات التي تطرؽ  إلييا ميما كا
فالتفكير يبقى محصورًا في وجيات نظر المؤلؼ لذلؾ الكتاب دوف االطبلع عمى وجيات 

 نظر كثييرة تثير التفكير.

اعتماد الكثير مف المعمميف عمى السبورة فقط في غالب األحياف لتوضيح جوانب الدرس  .3
 رؿ اآلراء واألفكار.وندرة استخداـ الوسائؿ التعميمية الحديثة التي تشجع عمى تباد

اقتصار الكثير مف المعمميف في التفاعؿ الصفي وفي توجيو األسئمة وتمقي األجوبة عمى  .4
، مما يحـر الباقي وىـ يمثموف األغمبية مف عدد محدود مف الطمبة النشيطيف أو المتفوقيف

 طرح اآلراء واألفكار.

ذكي، أو طرح سؤاؿ جديد  لجوء العديد مف المعمميف إلى السخرية واالستيزاء مف سؤاؿ .5
 لمموضوع.

قياـ الكثير مف المعمميف بمكافأة التبلميذ الذيف يتصفوف باليدوء والطاعة والتقيد  .6
بالتعميمات، مما يساىـ في تنشئة جيؿ يميؿ إلى الرضوخ لؤلوامر وقبوؿ األفكار ووجيات 

 النظر دوف مناقشة أو تفكير عميؽ.
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تدريس تقميدية والسيما طريقة اإللقاء بالدرجة اعتماد العديد مف المعمميف عمى طرؽ  .7
األساس وطريقة المناقشة التي يكوف ىو فييا سيد الموقؼ، مع ندرة استخداـ طرؽ أخرى 

 (.73-71ـ،ص ص 2003)سعادة،فاعمة.
كؿ ىذه العوامؿ وغيرىا تحد مف عممية التفكير وتعوؽ مف تقديميا لمتبلميذ الذيف ىـ أحوج       

في عصر يركز فيو المعمموف الناجحوف عمى ميارات التفكير التي تساعد في  إلييا مف غيرىـ
 التغمب عمى الكثير مف المشكبلت األكاديمية والحياتية في تف واحد.

 تعميـ التفكير:عممية عوامؿ نجاح 
النجاح لعممية التفكير، فإنو البد مف توفير عدد مف العناصر الميمة التي حتى يكتب         
 ي التالي:تتمثؿ ف

  المعمـ المؤىؿ والفعاؿ: -أوالً 
يمثؿ أىـ عناصر نجاح التفكير المرغوب فيو، ذلؾ المعمـ  المؤىؿ والفعاؿ وجود المعمـ

 الذي ينبغي أف يتصؼ بمجموعة مف الصفات ومف أىميا:
 اإللماـ بخصائص التفكير الفعاؿ وميارات التفكير المتنوعة. .1
 لناس بعامة وفي حياة التبلميذ بخاصة.اإليماف بأىمية التفكير في حياة ا .2
متابعة التطورات التربوية بصورة عامة والتجديدات في مجاؿ المناىج وطرائؽ التدريس  .3

 عمى وجو الخصوص.
 تشجيع التبلميذ عمى طرح األسئمة غير العادية أو التعميقات غير المألوفة. .4
 .التركيز عمى المناقشة الفاعمة كإحدى طرؽ إثارة التفكير .5
جيع التعمـ النشط الذي يتجاوز حدود الجموس واإلصغاء السمبي، إلى المبلحظة تش .6

 والمقارنة والتصنيؼ وحؿ المشكبلت.
ضرورة استخداـ المعمـ لتعبيرات أو ألفاظ مشجعة مع التبلميذ مثؿ: لقد اقتربت مف  .7

 وىؿ ىناؾ محاولة جديدة لئلجابة؟. ،؟اإلجابة الصحيحة، وىؿ لديؾ إضافة لما ذكر

 البيئة التعميمية الصفية والمدرسية: -نياً ثا
 حتى نستطيع إيجاد البيئة التعميمية المدرسية المبلئمة إلثارة التفكير، فإنو البد مف توفر التالي:   

اإليماف لدى المعمميف والمديريف والمشرفيف التربوييف والمرشديف النفسييف بأىمية دور  .1
 المدرسة في تنمية التفكير وتعميمو.
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يج المدرسي عمى عممية التفكير كي يكوف محورًا ميمًا مف محاور العممية نكيز المتر   .2
 التعميمية التعممية.

ضرورة ممارسة التبلميذ لعمميات التفكير بحرية تامة في مناخ تربوي سميـ يسوده   .3
 األمف واألماف بالنسبة لعبلقة المعمـ والطالب واإلدراة المدرسية.

ار األغمبية حتى لو كاف ضد رأي الفرد، مع االلتزاـ بتوابع ضرورة احتراـ رأي أو قر   .4
 .ذلؾ القرار

تبلميذ لمتعبير عما يجوؿ في خاطرىـ ونقد أفكار اآلخريف وترائيـ بما المجاؿ لمإتاحة  .5
 يفيد الجميع، مع تقبؿ النقد مع اآلخريف أيضًا.

 أساليب التقويـ: -ثالثاً 
يمثبلف ركنيف مف أركاف نجاح عممية تدريس  إذا كاف المعمـ والبيئة المدرسية والصفية

جراءاتو المتنوعة المتمركزة حوؿ ضرورة  التفكير، فإف الركف الثالث يتمثؿ في أساليب التقويـ وا 
قياس ما تعممو التبلميذ. وىنا ينبغي أال تقتصر أساليب التقويـ عمى االختبارات الشفوية 

رى كالمبلحظة، واستخداـ السجبلت التراكمية، والتحريرية فقط بؿ البد مف استخداـ تقنيات  أخ
 (.70-67ـ،ص ص 2003ومقاييس التقدير، ولعب األدوار.)سعادة،

 :التفكير االستقرائي -رابعاً 
تمثؿ ميارة االستقراء نمطًا مف أنماط التفكير وغالبًا ما يسميو العمماء بالجزء العموي مف 

أو الخبلصات، يتـ اشتقاقيا في العادة مف  قاع التفكير اإلنساني، ذلؾ ألف األمور الختامية
حاالت خاصة يتـ مف حاالت خاصة يتـ مف خبلليا بناء كؿ حالة فوؽ األخرى لمتوصؿ إلى 

(. وبما أف االستقراء نمط مف التفكير فإنو يسيـ 24ـ،ص2009الخاتمة المرغوب فييا.)برقاف،
صوؿ إلى معرفة جديدة، وليذا يعد في إيجاد العبلقات والربط بيف المعارؼ الجزئية ومف ثـ الو 

االستقراء نمطًا مف أنماط التفكير العممي الذي يؤدي إلى اكتشاؼ معرفة عممية جديدة؛ فمقد 
استخدـ االستقراء ليس في العموـ فقط، ولكف في مجاالت المعرفة األخرى. إنو وسيمة لبموغ 

 (.48 ـ،ص2005، )نشواف.المعرفة عف طريؽ الربط الوثيؽ بيف أجزائيا المتناثرة

وييتـ التفكير االستقرائي بمشاركة الطمبة في الوصوؿ إلى المعايير أو المحّكات أو 
القواعد األساسية أو األحكاـ العامة أو القوانيف، والسيما ذلؾ النوع مف الطمبة الذيف أثبتوا مقدرة 

أو ممف أثبتوا نجاحًا في ذىنية مرتفعة، أو مف ذوي الخمفية المعرفية الجيدة في المادة الدراسية، 
 (.16ـ،ص2010، تعامميـ مع ميارات التفكير المختمفة.)العنزي
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 :مفيـو التفكير االستقرائي

 لقد استخدـ الباحثوف أوصافًا لمتمييز بيف نوع وتخر مف أنواع التفكير مثؿ: التفكير
أممي، والعممي، الفّعاؿ، والمتقارب، والمتباعد، والمنطقي، واالستقرائي، واالستداللي، والت

واإلبداعي، والرياضي وغيرىا مف أنواع التفكير، ويعد التفكير االستقرائي أحد أنواع التفكير 
الميمة، ويعني عممية عقمية يرى فييا اإلنساف أف ما َيْصُدؽ عمى الكؿ َيْصُدؽ أيضًا عمى 

ايير المنياج. الجزء، كما يعد االىتماـ بالتفكير االستقرائي أحد األىداؼ األساسية في مع
 (.24 ـ،ص2012، )الرشيدي

ىو التفكير الذي يعتمد عمى  ( التفكير االستقرائي بأنو:38ـ،ص2011عّرؼ رياف)
انتقاؿ الفرد مف الجزيئات والخصوصيات أو المبلحظة والتجارب والحقائؽ إلى الكميات أو 

 العموميات أو المفاىيـ والمبادئ والنظريات والقواعد.
عممية استدالؿ عقمي، تستيدؼ التوصؿ إلى  (بأنو:66ـ،ص2011وعرّفو جرواف)

ت التي تقدميا المشاىدات استنتاجات أو تعميمات تتجاوز حدود األدلة المتوافرة أو المعموما
 .المسبقة

انتقاؿ الحكـ مف الخاص إلى العاـ أو مف  ( بأنو:19ـ،ص2012وعّرفو العبسي )
 .المثاؿ إلى القاعدة

ىو الذي يتـ االنتقاؿ فيو مف الجزء إلى الكؿ حيث ( بأنو: 29: 2009وعّرفو عادؿ )
يجمع الفرد الجزيئات واألدلة والوقائع المحسوسة المرتبطة بالموضوع ويدرسيا ليصؿ فييا إلى 

 .نتيجة عامة
عبارة عف قياـ المتعمـ بربط الحقائؽ ببعضيا،  ( بأنو:40ـ،ص2011وعّرفو األشقر)

معارؼ والخبرات المكتسبة لمتوصؿ إلى فكرة جديدة شاممة، أو ووصؿ المتشابيات ببعضيا مف ال
 قانوف عاـ.

ىو ذلؾ التفكير الذي يستطيع الطالب مف  وتعّرؼ الباحثة التفكير االستقرائي بأنو:
خبللو التوصؿ إلى القاعدة بناًء عمى المعمومات المقّدمة إليو في األمثمة. وتبلحظ الباحثة أف 

رىا شممت عمى االنتقاؿ مف الجزيئات والحقائؽ والخصوصيات إلى جميع التعاريؼ السابؽ ذك
 الكميات والقواعد والعموميات.
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 :خصائص التفكير االستقرائي -امساً خ
 .. قد يستخدـ المبلحظة والتجربة1

 .. قد يستخدـ الفروض بأنواعيا ومستوياتيا2

 .(لنتائج. قد يستخدـ التحقيؽ والتطبيؽ )الخبرة الحسية لتحقيؽ ا3

 .. قد يستخدـ البحث عف األسباب أو ال يستخدميا4

 .. قد يستخدـ االستنباط الرياضي الفمسفي إلى جانب الخبرة5

 (.152ـ،ص2006كطريقة لو في البحث.)محمود، . قد يقبؿ أو يرفض االستقراء التقميدي6

 :أىمية التفكير االستقرائي -سادساً 
رائي يمكف أف يحقؽ فوائد متعددة لمطالب إف تدريب الطبلب عمى ممارسة التفكير االستق

 :( عمى النحو اآلتي13ـ،ص2010كما ذكرىا العنزي )

التفكير االستقرائي بمياراتو الفرعية يحقؽ توافر القدرة لدى الطالب عمى التعمـ بنفسو، مما 1.
 يحقؽ التعمـ الذاتي الذي يشّكؿ ىدفًا ميمًا مف أىداؼ العممية التعميمية.

ويشّكؿ ىذا ىدفًا ميمًا لمتعمـ الصفي، بداًل مف خضوع ، فعية الداخمية لممتعمـإثارة الدا .2
 الطالب إلى مصادر خارجية لتنمية الدافعية لديو.

. ميارة التفكير االستقرائي ميارة قابمة لمتعمـ ونقميا إلى مواقؼ حياتية جديدة، مما يصقؿ 3
  تو ومستقبمو.ويزيد مف قدرتو في إدارة حيا، شخصية الطالب وتفكيره

د الطالب بمخزوف معرفي كبير يساعده في مواقؼ التعمـ والتحصيؿ  .4 التفكير االستقرائي يزوّْ
 ويحسّْف مف أداءاتو المختمفة.

التفكير االستقرائي يولّْد ميارات ذىنية أدائية جديدة لدى الطالب، ال يحققيا المنياج التقميدي  .5
ْسَتثار الطالب لكي يقوـ بتوليد معارؼ جديدة مدفوعًا وممارسات المعمميف التقميدية، إذ يُ 

 .بدوافع المعرفة والبحث المستمر المتحرر مف التمقيف

. زيادة إيجابية مفيوـ الذات، ومفيوـ إيجابي لذات المتعمـ مف خبلؿ األنشطة الذىنية 6
 التفكيرية.
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 :متفكير االستقرائيومف خالؿ اطالع الباحثة عمى األدب التربوي َأْحَصت فوائد أخرى ل

 يثير انتباه الطالب وحيويتو، وباألخص حيف يتوصؿ إلى الجواب الصحيح بعد جيد وتفكير. .1

 يغِرس في الطبلب عادات عقمية تقودىـ إلى التفكير المنطقي السميـ.2.

يمنح الطبلب القدرة عمى االستماع بصمت وتفكير ثـ التكمـ بوضوح ودقة، وكذلؾ التعبير  3.
 وبأسموب لغوي صحيح.، ارىـ بشكؿ منظَّـعف أفك

 ُيقوّْي ذاكرة الطبلب مف خبلؿ التكرار الذي يثبّْت المعمومة، ويساعدىـ عمى االحتفاظ بيا.   4.

 .ُيوثّْؽ العبلقات االجتماعية بيف المعمـ والطبلب، وبيف الطبلب أنفسيـ5.

 :خطوات التفكير االستقرائي -سابعاً 
( خطوات التفكير االستقرائي تبعًا لفرانسيس بيكوف في الشكؿ 153ـ،ص2006)أورد محمود

  :اآلتي

                                          
 
 

 

 خطوات التفكير االستقرائي عند فرانسيس بيكوف :(2.3شكؿ )

 :خطوات تدريس التفكير االستقرائي -ثامناً 
 شاركة التبلميذ في عمميات فكريةتتضمف عمميات التفكير االستقرائي بصورة عامة م

خاصة أوضمف مجموعات صغيرة مف أجؿ تحديد القواعد واألحكاـ العامة والقوانيف، وىنا فإف 
 :عمى المعمـ إذا ما أراد تعميـ ميارة التفكير االستقرائي أف َيتَِّبع الخطوات الخمس اآلتية

 تي يقـو بتدريسيا لمطمبة.. عرض ميارة التفكير االستقرائي ضمف المادة التعميمية ال1
 تطبيؽ ميارة التفكير االستقرائي مف خبلؿ واجب مدرسي محدد. 2.
ـَ التوصؿ إليو مف نتائج. 3.  التأمؿ فيما ت
 .تطبيؽ الميارة عمى بيانات أو معمومات جديدة 4.
مراجعة الخطوات مف أجؿ وصوؿ الطمبة إلى نتيجة عامة أو حكـ عاـ بما يعتقدوف أنيـ  5.

 بو مف عمميات ذىنية إلتماـ الميارة أو االستراتيجية الخاصة بالتفكير. قاموا

تجارب 
 إدراكية حسية

قوانين،نظريات، 

 نماذج، منظومات
 حقائق منظمة

 تعريف،
 تصنيف، قياس

حقائق غير 
 منظمة

 

 تعميم استقرائي
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وبتطبيؽ ىذه الخطوات الخمس، يستطيع المعمموف تزويد الطمبة بمقدمة فاعمة لميارة 
واالنتقاؿ إلى مستوى مف ، التفكير االستقرائي التي تتيح المجاؿ لمطمبة لمبدء مف حيث وصموا

يتـ تقويـ دروس المتابعة التي تمي ذلؾ بالتصويبات المطموبة واإلتقاف و .الوعي ِلما أنجزوه بالفعؿ
 (.148-147ـ،ص2011)سعادة،.األفضؿ

 :نمط التفكير االستقرائي لييمدا تابا وموقع األلعاب التربوية فيو -تاسعاً 
يعد ىذا النمط مف األنماط التعميمية المعرفية وينطمؽ مف عدة مسممات مثؿ: التفكير 

عمَّـ، والتفكير عممية تفاعؿ بيف عقؿ الفرد والمعمومات، ويتـ تتابع عمميات التفكير في يمكف أف يُ 
سياؽ منطقي عمى شكؿ َميمَّات، وتتطمب كؿ َميمَّة عددًا مف األنشطة ويتطمب كؿ نشاط عددًا 

 :مف االستراتيجيات. وتحدد "ىيمدا تابا" ثبلث ميمات أو مراحؿ لمتفكير االستقرائي

تشتمؿ عمى ثبلث أنشطة ىي: جمع المعمومات، وتصنيؼ  :تكويف المفاىيـ ميمة –أوالً 
المعمومات إلى فئات أو مفاىيـ، ثـ استقراء المفيوـ، ويتحقؽ كؿ نشاط مف األنشطة 
السابقة مف خبلؿ استراتيجيات محددة ُتستخدـ فييا األلعاب التربوية بشكؿ خاص لمساعدة 

 (.181ـ،ص2005يـ والتقييـ. )الحيمة،والتنظالمتعمـ عمى التمييز والتجريد 
تشتمؿ عمى ثبلثة أنشطة ُتكمّْؿ النشاطات السابقة وىي: تحديد  ميمة تفسير البيانات: –ثانياً 

نقاط التشابو، ونقاط االختبلؼ بيف المفيوـ المنشود والمفاىيـ األخرى ذات الصمة بو، 
، ير مبادئ وتصميماتالمحتممة لتطو  وشرح المفيوـ وتوضيحو، والتوصؿ لبلستدالالت

ويشتمؿ النشاط عمى عدد مف االستراتيجيات أو األسئمة، ويشتمؿ أيضّا عمى عمميات 
، وتحديد عبلقات السبب تفكير داخمية خفية مثؿ: التمييز، والمقارنة، وربط المعمومات

يجاد المعاني المتضمنة.والنتيجة،  واالستقراء واالستنتاج، وا 
يساعد المعمـ طمبتو في ىذه الميمة عمى توظيؼ المبادئ  :ميمة تطبيؽ المبادئ -ثالثاً 

المكتسبة، لشرح ظواىر جديدة ؛أي التنبؤ بالنتائج مف ظروؼ قائمة. وتشتمؿ ىذه الميمة 
عمى ثبلثة أنشطة تكمّْؿ النشاطات في الميمتيف األولى والثانية، واألنشطة ىي: شرح 

لتنبؤات، وشرح التوصيات، والتحقؽ مف الظواىر غير المألوفة، ووضع التوصيات، وتبرير ا
 (.146-145ـ،ص ص2009، ) مرعي والحيمةنبؤات والفرضيات.الت

يتميز ىذا النمط بالبساطة حيث إنو يندرج مف البسيط إلى المركب، والتأكيد عمى تعمـ 
المفاىيـ، والحرص عمى توفير البيانات والمعمومات الكافية لغرض االستقراء، والحرص عمى أف 

ف األسئمة مخططة وىادفة، وأخيرًا البد مف التعاوف بيف المعمـ والطمبة، وبعبلقات إنسانية إذ تكو 
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بدونيا ال يحدث استقراء. لذلؾ يصمح ىذا النمط لكؿ المستويات والمواد التعميمية والسيما 
األطفاؿ الصغار، شريطة استخداـ كؿ الميمات واألنشطة وعدـ قصر تعمـ المفاىيـ عمى 

األولى فقط. ومف ىنا يتبيف لنا أىمية تضميف ىذا النمط وتعزيزه باأللعاب التربوية الميمة 
المصممة والمنتجة بشكؿ دقيؽ لمساعدة المتعمميف عمى تعمـ المفاىيـ في المواد الدراسية 

اعمة في تعميـ وتعمـ المفاىيـ. المختمفة، حيث تعد األلعاب التربوية أدوات ووسائؿ ىادفة وف
 (.182ـ،ص2005، الحيمة)

  :تابا لييمدا االستقرائي التفكير نمط عمييا يبنى التي المسممات -عاشراً 
 استراتيجيات تعميـ يمكف أي مضمونو عف النظر بغض يعمـ أف يمكف االستقرائي التفكير إف. 1

  .المختمفة المشكبلت حؿ في الطبلب تساعد تفكيرية

 معرفية عمميات ممارسة طريؽ والمعمومات الفرد عقؿ بيف تفاعؿ عممية ىو التفكير أف 2.
 التنبؤ مف يمكف التي والتعميمات والقوانيف والمبادئ المفاىيـ واشتقاؽ الحقائؽ كتنظيـ

  .وتفسيرىا المستقبمية بالظواىر

 كؿ وتتطمب عكسو يمكف ال ميمات شكؿ عمى منطقي سياؽ في تتابع التفكير عمميات أف 3.
 (.1ـ،ص2010، ) خطاب.محددة يتعمم استراتيجيات( مرحمة)ميمة

 :جوانب القوة أو إيجابيات الطريقة االستقرائية في التفكير -أحد عشر
ركَّز العديد مف المربيف حوؿ نقاط القوة أو المزايا التي تمتاز بيا الطريقة االستقرائية في 

 :التفكير والتي تتمثؿ في اآلتي

ع المتعمميف عمى استنباط التعميمات وال1  .قواعد واألحكاـ العامة. ُتشجّْ

 .. َتْرِبط بيف النظرية والتطبيؽ2

 .. تسيـ في تنمية ميارة البحث والتنقيب لدى المتعمـ3

 .. تساعد عمى تنمية التفكير المنطقي لدى المتعمـ4

 .. ُتشِعْر المتعمميف بقيمتيـ وقدرتيـ عمى الفيـ والتمتع بنتائج عمميـ5

 .لجزء إلى الكؿ. تنقؿ المعمميف والمتعمميف مف ا6

-173ـ،ص ص2011، . َيْضُعؼ في ىذه الطريقة عامؿ النسياف عند التبلميذ.) سعادة7
175.) 



45 

 :أنماط التفكير بالطريقة االستقرائية مف مياديف المعرفة -اثنا عشر
إّف التمميذ يتعامؿ مع طبيعة المفاىيـ بحسب الوقائع أو األحداث أو الظواىر أو حتى 

ف أجؿ التوصؿ إلى نتيجة عامة أو المفيـو أو لموصوؿ إلى قاعدة عامة المشاىدات الخاصة م
أو تعميـ عاـ. ففي مادة المغة العربية يمكف أف يتوصَّؿ التمميذ إلى مفيوـ المفعوؿ بو مثبًل 

 بالطريقة االستقرائية، مف خبلؿ مبلحظاتو عمى األمثمة عمى النحو اآلتي:

 الزجاَج.الولُد  أصمح.3.    الحقؿَ بلُح . حرث الف2     .التفاحةَ .أكؿ محمٌد 1

 ومف ىذه األمثمة يمكف أف يبلحظ الطالب المبلحظات اآلتية عمييا:

 .أّف ىذه الكممات التي تحتيا خط ىي أسماء.      1

 . أّف ىذه األسماء جاءت منصوبة.           2

 . أّف ىذه األسماء جاءت بعد الفاعؿ.         3

 ولذلؾ فيي مفعوؿ بو.، ي التي وقع عمييا فعؿ الفاعؿأّف ىذه األسماء ى .4

ومف ىذه الحاالت يتوصؿ التمميذ إلى نتيجة عامة أو قاعدة المفعوؿ بو وىي أف: "المفعوؿ 
-182ص ص ـ،2010بو اسـ منصوب يأتي بعد الفاعؿ، ووقع عميو فعؿ الفاعؿ".)الطيطي،

183.) 

ستقرائي واالستنتاجي استطاعت الباحثة ( مقارنة بيف التفكير اال197: 2011أورد سعادة )
 إبراز نقاط المقارنة التي تميَّز التفكير االستقرائي بيا، وكانت عمى النحو اآلتي: 

 .أ. يتـ االنتقاؿ فيو مف الخاص إلى العاـ
 .ب. يتـ االنتقاؿ فيو مف الجزء إلى الكؿ

 .ت. يتـ االنتقاؿ فيو مف األمثمة إلى القاعدة أو التعريؼ
 االنتقاؿ فيو مف األدنى إلى األعمى. ث. يتـ

 .ج. يتـ االنتقاؿ فيو مف النظريات إلى الفرضيات ثـ إلى المبلحظات
 .ح. ُيمثّْؿ الجزء العموي مف قاع التفكير اإلنساني

 .خ. يمكف تطبيقو في جميع مياديف المنيج المدرسي المختمفة
 د. توجد لو خطوات محددة.
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 .عاؿ لدى المتعمميفذ. يعمؿ عمى تنمية التفكير الف
 .ر. يواجو المتعمـ فيو صعوبة الوصوؿ إلى النظرية أو التعميـ أو القاعدة أو التعريؼ

 :مكونات ميارات التفكير االستقرائي -ثالثة عشر
    .. تحديد المعمومات ذات العبلقة بالموضوع1
 . تحديد العبلقة السببية أو ربط السبب بالمسبب.2
 فتوحة.. تحميؿ المشكبلت الم3
 . التوصؿ إلى االستنتاجات.4
 (.67ـ،ص2011)جرواف،.. االستدالؿ التمثيمي5
 وقد تأخذ ىذ العممية عدة أشكاؿ مف بينيا:، . إعادة تركيبيا أو صياغتيا وحميا6

 .أ. التعرؼ عمى العبلقات عف طريؽ االستدالؿ المفظي
 ب. التعرؼ عمى العبلقات عف االستدالؿ الرياضي أو العددي.

 .التعرؼ عمى العبلقات عف االستدالؿ المكاني ت.
 (.373 ـ،ص2011.) سميماف،ت تنطوي عمى استبصار أو حدة ذىفث. حؿ مشكبل

في حياتنا  ميـأف التفكير عنصر  وتخمص الباحثة مف عرضيا لممحور السابؽ
عو، يحرص عمى إتقانو الجميع، لما لو مف فوائد جمّْة وخصائص يرتقى بيا الفرد بنفسو وبمجتم

ونظرًا لتعدد أنماط التفكير فقد حرصت الباحثة عمى اختيار نمط التفكير االستقرائي لمبلءمتو 
لمطمبة السيما طمبة المرحمة االبتدائية، والتي تأمؿ أف ينيض بأفكارىـ ويغرس فييـ حب المغة 

التفاعؿ  مف ىذه الدراسة والمتمثؿ في احثة إلى الحديث عف المحور الثالثوقواعدىا. وتتجو الب
 االجتماعي وما يندرج تحتو مف نقاط رئيسة.
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   ثالثالمحور ال
  التفاعؿ االجتماعي 

مف عدة نقاط متمثمة في: مفيـو التفاعؿ االجتماعي، وأىميتو،  يتكوف ىذا المحور
وأىدافو، وأسسو، وخصائصو، ومحدداتو، ومستوياتو، وتصنيؼ عممياتو، ومتطمبات النجاح في 

حدوثو، والتفاعؿ االجتماعي عند األطفاؿ وأساليب تنميتو، وأنماط لمتفاعؿ  عممياتو، وشروط
االجتماعي لؤلطفاؿ في مواقؼ المعب، ووسائط التفاعؿ االجتماعي داخؿ المدرسة، ودور المعمـ 

 في تحقيؽ التفاعؿ المفظي وغير المفظي. 

نما فحسب، بذاتو يكتفي ال اجتماعياً  كائناً  اإلنساف يعد  خصائص بغيره؛ ألف يستعيف وا 
 نتاج ىي المتعددة جوانبيا في اإلنسانية والشخصية. ومجاالتيا مظاىرىا في اإلنسانية الحياة
 :تعالى قاؿ الناس بيف والتعارؼ االجتماعي التفاعؿ إلى اإلسبلـ دعا وقد االجتماعي، التفاعؿ

 ولـ .[13]احُلُجرا  (ژ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)
 عمى مفطور الفرد أف الفارابي رأى فقد االجتماعي، التفاعؿ أىمية المسمموف العرب العمماء ُيْغِفؿ

 في األعضاء بقية مع السَّوي التفاعؿ طريؽ عف وبأنو معيـ والتعاوف باآلخريف االجتماع
  ـ،2010،وياسيف البركات.)واالقتصادي واالجتماعي النفسي الكماؿ لو يتحقؽ المجتمع

 (.109 ص

 عمى االجتماع وعمـ النفس عمـ في شيوعاً  المفاىيـ أكثر مف عياالجتما التفاعؿ يعد
 في الفرد تفاعؿ كيفية دراسة يتناوؿ الذي االجتماعي النفس عمـ دراسة في األساس وىو السواء،
 (.43ـ،ص2010، عمي.)واتجاىات وعادات قيـ مف التفاعؿ ىذا عف ينتج وما البيئة

 والعمؿ المعب: منيا عديدة وسائؿ خبلؿ فم الحياتية خبراتيـ عادة األطفاؿ ويتبادؿ
 كما المعرفية، بنيتيـ وُيثري لؤلطفاؿ جداً  مفيد المعرفي التبادؿ وىذا العامة والمناقشات الجماعي

 الذات مركزية مف التخمص عمى يساعده والشارع المدرسة في بأقرانو لمطفؿ اليومي االحتكاؾ أفّ 
 أف يجب فيو يفكّْر وما دائماً  الصائب ىو رأيو أف ورتص وضع إلى يقوده قد الطفؿ انعزاؿ إف إذ

 الطفؿ يقرأ عندما وذلؾ االجتماعية لمتفاعبلت القصوى الفائدة تكمف وىنا اآلخريف، عمى ينطبؽ
، محمد.)المناسبة اآلراء اختيار عمى يساعده مما صحيحة تكوف وقد مخالفة تراء ىناؾ أف

 (.181ـ،ص2004
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 :ماعياالجت التفاعؿ مفيـو -أوالً 
 التفاعؿ أف إلى اإلشارة مف البد االجتماعي التفاعؿ إلى تعريؼ نشير أف قبؿ
 التفاعؿ ويشير فروعيا، بجميع النفس عمـ نظريات نشوء في األساسية المبنة ُيعد االجتماعي
 أف إما العبلقات وىذه اإلنساف حياة في االجتماعية العبلقات وجود أىمية مدى إلى االجتماعي

ما مؤقتة أو ةدائم تكوف  فقد اجتماعية وصور أشكاؿ عدة وتتخذ سمبية، أو إيجايبة تكوف أف وا 
 استخداـ ويتـ الجماعات، بيف أو األفراد مف معيف عدد بيف تحدث مباشرة غير أو مباشرة تكوف

  .االجتماعية العبلقات تمؾ عف التعبير في الوجو وتعابير والمغة واإليماءات اإلشارات
 (.322ـ،ص2012اهلل، عبد)

 تمميذتيف اشتراؾ :بأنو االجتماعي التفاعؿ(172ـ،ص2011)وآخروف الشيراوي عّرفت
 ىدؼ لتحقيؽ وخارجو الدراسي الصؼ داخؿ والميارات األنشطة ببعض القياـ في أكثر أو

 .األخرى بسموؾ منيما كؿ فتتأثر بينيما، مشترؾ
 الطفؿ ُيصدِرىا التي تاالستجابا مجموعة :بأنو(52ـ،ص2012)وكريـ العزاوي وعّرفو

 المتبادلة العبلقة عف ُتعبّْر أخرى وبعبارة بيـ، تأثره تعكس والتي اآلخريف مع تفاعمو أثناء في
 .اآلخر سموؾ عمى أحدىما سموؾ اعتماد يعني مما أكثر أو فرديف بيف

 الفرد بيف متبادؿ تأثير عممية :بأنو( 45ـ،ص2002)المقصود وعبد السرسي وعّرفتو
 وقد سموؾ إلى التأثير ىذا وُيترَجـ االنفعالي، أو العقمي المستوى عمى ما موقؼ إزاء فواآلخري
عطاء والمناقشة الحوار في كما –لفظي االجتماعي التفاعؿ يكوف  والثناء، والمدح التعميمات، وا 
يماءاتو، الجسـ وحركات الوجو تعبيرات في كما لفظي غير أو ،-واليجاء والنقد  يكوف وقد وا 
 .معاً  لفظي وغير لفظي

أو  شخصيف يتضمف موقؼ أي ىو :بأنو( 84ـ،ص2006)والبستنجي الخطيب وعّرفو
األشخاص  مف أي لسموؾ استجابة المتفاعميف األشخاص مف أي سموؾ فيو يكوف أكثربحيث
 .معيـ المتفاعؿ

 الجماعة أعضاء بيا يرتبط التي العممية :بأنو(101ـ،ص2007)سالمة وعّرفو
 شابو وما والمعارؼ والغايات والوسائؿ والرغبات الحاجات وفي ودافعياً  قمياً ع بعض مع بعضيـ

 .      ذلؾ
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 تعبيره في الطفؿ ُيظيرىا التي الميارات تمؾ :بأنو االجتماعي التفاعؿ الباحثة وتعّرؼ
إذف تبلحظ الباحثة أف  .معيـ صداقات إلقامة سعيو مع عمييـ واإلقباؿ لآلخريف ذاتو عف

 ؿ االجتماعي يشمؿ التقاط اآلتية: تعريؼ التفاع

 أنشطة وميارات داخؿ الصؼ وخارجو.        -

 عممية تتـ بيف شخصيف أو أكثر.                            -

 عممية تأثير متبادؿ قد يكوف لفظي أو غير لفظي  -

 استجابات ُيصِدرىا الطفؿ أثناء تفاعمو مع اآلخريف. -

 مع بعضيـ البعض.    عممية تربط أعضاء الجماعة -

 :االجتماعي التفاعؿ أىمية -ثانياً 
 .األطفاؿ لدى االجتماع عممية في األقراف مع ميماً  دوراً  يمعب االجتماعي . التفاعؿ1

د2  الميارات وَتعمُّـ االجتماعية الميارات َتعمُّـ عمى تساعده عديدة تعميمية بخبرات الطفؿ . ُيزوّْ
 .المشاعر عف رالتعبي وطرؽ والحركية المغوية

 الرسمية وغير الرسمية القيادات فتظير المجتمع شرائح تمايز إلى االجتماعي التفاعؿ . يؤدي3
 (.32ـ،ص2008 الددا،. ) الصغيرة والجماعات والمنعزليف والمنبوذيف

 خصائص الفرد لدى وُينمّْي االجتماعية لمعبلقات المحّرؾ األساس االجتماعي التفاعؿ . يعد4
 .مةسمي أدبية

 .المعرفية والقدرات والتحصيؿ النفسية بالصحة االجتماعي لمتفاعؿ سميمة عبلقة . ىناؾ5

 وياسيف، البركات.)العممي واإلبداع االبتكار في واضحاً  دوراً  االجتماعي التفاعؿ . يمعب6
 (.113ـ،ص2010
 وتوطيد تنمية في تكمف االجتماعي التفاعؿ أىمية أف الباحثة ترى سبؽ ما ضوء في
 .األفراد لدى والتميُّز اإلبداع تنمية في تسيـ كما وتأصيميا، االجتماعية العبلقات

 :االجتماعي التفاعؿ أىداؼ -ثالثاً 
 بني ذكرىا كما األىداؼ مف مجموعة األفراد بيف االجتماعي التفاعؿ يحقؽ  

 :كاآلتي( 46ـ،ص2010) وعمي( 134ـ،ص2011)جابر
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 .الحاجات إشباع طرائؽ ويحّدد الجماعة أىداؼ يؽتحق االجتماعي التفاعؿ . ُيَيسّْر1

 بيف العبلقات تُنظّْـ التي واالتجاىات المتنوعة السموؾ أنماط بوساطتو والجماعة الفرد . يتعمـ2
 .عمييا المتعارؼ االجتماعية والتقاليد والثقافة السائدة القيـ إطار في المجتمع وجماعات أفراد

 .مستمرة بصورة ريفواآلخ الذات تقييـ عمى . يساعد3

 إلى العزلة تؤدي ما فكثيراً  بالضيؽ، الشعور وطأة وُيخفّْؼ الذات تحقيؽ عمى التفاعؿ . يساعد4
 .النفسية باألمراض اإلصابة

 .بينيـ المشتركة الخصائص وغرس لؤلفراد االجتماعية التنشئة عمى التفاعؿ . يساعد5

ية ىادفة عممية االجتماعي التفاعؿ أف الباحثة وترى  األفراد حاجات إشباع نحو موجَّ
 المنظومة تكويف في كبيراً  إسياماً  ُتسيـ فيي، االجتماعية الجماعة وغايات أىداؼ ونحو تحقيؽ
 .عمييا والحفاظ االجتماعية

 :االجتماعي أسس التفاعؿ -رابعاً 
 االجتماعي، بالتفاعؿ بآخر أو بشكؿ تتأثر األفراد يمتمكيا التي الخصائص معظـ إفّ 

 وبني( 40ـ،ص2014)ىبلؿ أوردىا كما االجتماعي لمتفاعؿ األسس مف مجموعة ىناؾ اولذ
 :كاآلتي( 139ـ،ص2011)جابر

 مف الكثير ُيشِبع سموكاً  نحوه تسمؾ واألـ األـ، وخاصة أسرتو بأفراد ميبلده منذ الطفؿ . يحتؾ1
 التي البشرية ناتالكائ بيف التمييز في الثامف أو السابع الشير حوالي في يبدأ وىو حاجاتو
 .بو المحيطة واألشياء حاجاتو وُتشِبع ترعاه

 معينة أوقات في اىتماماً  فيعطونو واالنتباه اإلدراؾ عمى قادروف بالطفؿ ييتموف مف . إفّ 2
 بأنو أحسُّوا إذا ابتسـ ويتجاىمونو أو بكى إذا بو ييتموف إذ أخرى، أوقات في ويتجاىمونو

 .إلييـ حاجة في ليس

 .األـ جاءت مثبلً  بكى فإذا واالستجابات المنبيات بيف الربط عمى القدرة الطفؿ ىلد . إفّ 3

 .اآلخريف انتباه جذب إلى يؤدي الذي بالسموؾ القياـ عمى قادر الطفؿ . إفّ 4

 واالتصاؿ حولو ما اختيار عمى حواسو وتساعده واإلدراؾ اإلحساس عمى قادر نفسو . الطفؿ5
 (58ـ،ص2010)عمي،. بو
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 :االجتماعي التفاعؿ خصائص -خامساً 
( 352-351ـ،ص ص2011)الداىري ذكرىا كما خصائص بعدة االجتماعي التفاعؿ يتميز
 : منيا

 استيعاب درجة والمدرّْس، طفميا حاجة األـ تفيـ طريقو فعف األفراد بيف لمتواصؿ وسيمة . إنو1
 .تبلميذه

 ومناقشتو إليو االنتباه منيـ ويتوقع ميذهلتبل يشرح فالمدرّْس بالتوقع االجتماعي التفاعؿ . يتميز2
 .يفيمونو ال فيما

. مغايرة أخرى استجابة استقبؿ أف حدث ثـ ما، استجابة الفرد توقع إذا التفاعؿ معدؿ . يزيد3
 تنادي قد إذ مختمفة مغايرة استجابتؾ تكوف يفعؿ لـ ولكنو صديقؾ يحّييؾ أف توقعت ما فإذا
 .اً غاضب عنو تنصرؼ أو لتسألو عميو

و دائماً  االجتماعي التفاعؿ .4  ورجميو يديو وتحريؾ ألمو الوليد فنظرة معيف، ىدؼ نحو موجَّ
 .حاجتو لُتشِبع األـ انتباه جذب إلى تيدؼ

 الزعامات ظيور إلى يؤدي إذ الجماعة تركيب تمايز إلى االجتماعي التفاعؿ . يؤدي5
براز والقيادات  .األفراد بيا يقوـ التي الجتماعيةا األدوار وتحديد الفردية الميارات وا 

 يقـو أف يجب التي المسؤوليات أو االجتماعية األدوار تتحدد االجتماعي التفاعؿ طريؽ . عف6
 .األفراد سموؾ في االلتزاـ مف نوعاً  يكوف وىذا بيا الفرد،

 .األفراد بيف االجتماعي التفاعؿ حدوث إلى يؤدي مما فعؿ رد فعؿ لكؿ إفّ  . 7

 .حدوثو يتوقع فإنو معيف وأداء بسموكيات المجموعة داخؿ الفرد يقوـ عندما . 8

 .سمبية أو إيجابية إما الجماعة أفراد بيف معينة استجابة  .9

 وحدىـ األعضاء تفاعؿ مف أكبر حجماً  يعطيو البعض بعضيا مع الجماعة تفاعؿ . إف10
 .الجماعة دوف

 بيف االجتماعية العبلقات توتر الجتماعيا التفاعؿ خصائص مف فإفّ  تقدَّـ ما جانب . إلى11
 ـ،ص ص2010 )عمي،.الجماعة أفراد بيف القوى تقارب إلى يؤدي مما المتفاعميف األفراد
 (38ـ،ص2004مراد، و)تؿ( 47-48
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 :يمي ما الباحثة تستخمص االجتماعي التفاعؿ لخصائص السابؽ العرض خالؿ ومف

 عبلقات إقامة في ُيسِيـ الذي والنشاط بالحيوية ـالمفع اآلمف الطريؽ ىو االجتماعي . التفاعؿ1
 .الحياتية بالمواقؼ مرتبطة ومحبة وصداقات مترابطة

 .المجتمع كؿ أفراد نفوس في وغرسيا القيادات إبراز في األمثؿ السبيؿ االجتماعي التفاعؿ .2

 :االجتماعي التفاعؿ محددات -سادساً 
 :ذكرىا واآلتي دداتالمح مف العديد عمى االجتماعي التفاعؿ يقوـ

 مف محدد معنى أو معينة فكرة نقؿ ويعني األفراد بيف العبلقات عف تعبير وىو :االتصاؿ .1
 عممية طريؽ وعف األشخاص، مف مجموعة أو تخر شخص ذىف إلى شخص ذىف

 أو تحدث أف يمكف ال االتصاؿ فإف عممية وعميو االجتماعي التفاعؿ يحدث االتصاؿ
 يستحيؿ حيث االجتماعي التفاعؿ عممية أساس ىي حيث مف تحدث ولكنيا لذاتيا تحقؽ
 .أفرادىا بيف االتصاؿ عممية عمى التعرُّؼ دوف جماعة أية في التفاعؿ عممية ودراسة فيـ

 فسموؾ بالدور، وقيامو السموؾ خبلؿ مف بو يقوـ دور إلنساف لكؿ :وتمثيمو الدور إدراؾ .2
 طبقاً  غيره مع تفاعمو أثناء في المختمفة االجتماعية باألدوار قيامو خبلؿ مف ُيفسَّر الفرد

 المختمفة لؤلدوار وفقاً  يتحدد األفراد بيف فالتفاعؿ االجتماعية، وعبلقتو اكتسبيا التي لخبرتو
 (.41-40ـ،ص ص2014، ىبلؿ. ) بيا يقوموف التي

 في أساسياً  دوراً  التوقع ويؤدي معيف، لمنبو لبلستجابة واستعداد عقمي اتجاه ىو :التوقع .3
 اآلخريف، فعؿ رد مف يتوقعو ما وفؽ اإلنساف سموؾ ُيصاغ حيث االجتماعي التفاعؿ عممية
 ووضوح مشابية أحداث إلى بالنسبة القياس عمى أو السابقة الخبرات عمى التوقع ويبنى

 .التفاعؿ عمميات أثناء في االجتماعي السموؾ لتنظيـ وضرورياً  الزماً  أمراً  التوقعات
ذات  الرموز طريؽ عف بفاعمية األدوار ولعب والتوقع االتصاؿ يتـ :الداللة ذات رموزال. 4

، مراد تؿ. )ذلؾ إلى وما واليد الوجو وتعبيرات كالمغة الجماعة أفراد لدى المشتركة الداللة
 ( 38-37ـ،ص ص2004

 مضموف مف عتبرت وأفعاليـ دوافعيـ وتقييـ واآلخريف الفرد لسموؾ التقييـ عممية إف :التقييـ .5
 قيمة إعطاء بالتقييـ ويقصد االجتماعي، التفاعؿ عممية بيا تتكامؿ التي والوسائؿ األسس

 (.31ـ،ص2008الددا،.)السموؾ أنماط أو األفكار أو الظواىر أو لؤلشياء تقدير أو
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 :االجتماعي التفاعؿ مستويات -سابعاً  
 وابنو األب بيف كالتفاعؿ شيوعًا، جتماعياال التفاعؿ أنواع أكثر وىو :األفراد بيف التفاعؿ. 1

 .وزوجو والزوج
 المدير أو وتبلميذه، المدرس أو وأتباعو، القائد بيف القائـ كالتفاعؿ :الجماعات بيف التفاعؿ. 2

 الوقت نفس وفي كمجموعة تبلميذه في يؤثر الحالة ىذه مثؿ في فالمدرس، اإلدارة ومجمس
 .بينيـ المتبادلة والثقة ويةالمعن وروحيـ اىتماميـ بمدى يتأثر

 وطرائؽ والتقاليد العادات الحالة ىذه في بالثقافة والمقصود :والثقافة األفراد بيف التفاعؿ. 3
 الفرد بيف التفاعؿ وَيْتَبع المجتمع، أفراد بيف السائدة البيئية والصبلت واألفعاؿ التفكير
 التوقعات كبير حد إلى مماثمة ةالثقاف إف إذ بالجماعة، الفرد اتصاؿ منطقياً  والثقافة
 وكؿّّ  الخاصة، بطريقتو الثقافية لممتوقعات ينفعؿ فرد وكؿ الجماعة، لدى الشائعة السموكية
 ىاـ جزء فالثقافة ف ليا يتعرَّض التي لمظروؼ مناسباً  يراه ما حسب الثقافية المظاىر يفسر
 (.19-18ـ،ص ص2013، الحافي.) معيا يتفاعؿ التي البيئة مف

 :االجتماعي التفاعؿ عمميات تصنيؼ -مناً ثا
 في تأثيرىا حسب وذلؾ صنؼ مف أكثر إلى االجتماعي التفاعؿ عمميات تصنؼ

 :وتشمؿ، تمزيقيا أو تعزيزىا حيث مف االجتماعية الروابط
 تؤدي التي العمميات وىي :(Positive) اإليجابية أو( Associative)المجمعة أ. العمميات
 مف مجموعة تحتيا والجماعات األفراد بيف العبلقات وتقوية االجتماعية الروابط زيادة إلى

 .االجتماعية والتنشئة والتمثيؿ والتكييؼ والتبلؤـ كالتعاوف الجزئية العمميات

 :(Negative) السمبية أو(Distractive)اليّدامة أو(Dissociative)الممزقة ب. العمميات
ضعاؼ والجماعات األفراد بيف التنافر إلى تؤدي التي وىي  ويندرج والعبلقات الروابط وا 
 ـ،ص2010وياسيف، البركات.)والقير والصراع كالمنافسة الجزيئة العمميات مف عدد تحتيا
110.) 
 إلحداث يسعى وَمف المجتمع أطراؼ جميع عمى أنو الباحثة تالحظ سبؽ ما خالؿ مف

 تقوية في وىاـ فاعؿ دور مف يال ِلما المجمَّعة العمميات عمى التركيز االجتماعي التفاعؿ
 .االجتماعية والروابط العبلقات
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  :االجتماعي التفاعؿ عمميات في النجاح متطمبات -تاسعاً 
 .والرشد بالسَّوية الجماعة أفراد يتصؼ . أف1

 االتصاؿ وسائؿ مف غيرىا أو المغة بواسطة التوصؿ عمى بالقدرة الجماعة أفراد يتصؼ . أف2
 .المختمفة وأساليبو

 .الجماعة أفراد بيف التماسؾ مف األدنى الحد . توفُّر3

 .واألعمار واألدوار المراكز في المجموعة أفراد . تقارب4

 .المجموعة أفراد جميع تيـ واضحة ميمة مشكمة . وجود5

 (.106ـ،ص2002، وسبلمة مغمي أبو) .لمحؿ قابمة المطروحة المشكمة ىذه تكوف . أف6
 التفاعؿ عمميات نجاح في السابقة المتطمبات توفرت ما إذا أنو الباحثة وترى
 .والجماعات األفراد عمى تأثيره في ونضرة يانعة تماراً  سُيؤتي فإنو االجتماعي؛

 :االجتماعي التفاعؿ مقتضيات -عاشراً 
 أبرزتيا والتي توافرىا الواجب والمتطمبات المقتضيات مف العديد االجتماعي لمتفاعؿ إف

 :اآلتي النحو عمى( 18ـ،ص2013) الحافي

 .اآلخريف تفيـ إلى .القابمية1

 .األسئمة طرح . حسف2

  .بوضوح التخاطب عمى القدرة .3

 .المفظي غير التفاعؿ في . التحكـ4

 دوف اآلخر الطرؼ مع لمحوار القابمية أي متفتّْح بموقؼ االلتزاـ وضرورة التحيُّز . تجنب5
ع تعامؿ طريقة واعتماد مسبقة أفكار  .بتمقائية التعبير عمى ُتشجّْ

 :االجتماعي التفاعؿ حدوث شروط -أحد عشر
 شروط عدة توفر مف البد وصائب سميـ وجو عمى االجتماعي التفاعؿ حدوث لضماف

 :كاآلتي( 105ـ،ص2007)سبلمة ذكرىا والتي

 .متبادلة االستجابة تكوف أف أي متبادالً  التفاعؿ يكوف . أف1

 .التفاعؿ فيو حثلي اجتماعي موقؼ أو وسط . توفر2
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 .التفاعؿ فيو ليحدث اجتماعي موقؼ أو وسط . ُتوفّْر3

 .واألىداؼ المشتركة . التوقعات4

 .اليادفة االستجابة تكرار لضماف التعزيز . توفير5

 .عمييا السموؾ وقواعد السائدة االجتماعية . القيـ6

 .لممتفاعميف الذاتية . الخصائص7

 .سائدال التواصؿ ونمط والبعد . القرب8

 .السموؾ أنماط لمختمؼ التعمـ عممية محصمة ىي التي االجتماعي النماء عممية . حصوؿ9

 سينشأ فإنو االجتماعي التفاعؿ لحدوث السابقة الشروط توفرت ما إذا أنو الباحثة وترى
ؿ واإلبداع لبلبتكار الداعي لآلراء الداعـ بالحيوية جو مفعـ  .االجتماعية اإليجابية لمقيـ المؤصّْ

 :تنميتو وأساليب األطفاؿ عند االجتماعي التفاعؿ -اثنا عشر
 إقامة في اليومية الحياة مواقؼ خبلؿ مف األطفاؿ بيف االجتماعي التفاعؿ يحدث

 في الطفؿ يبدييا التي الميارة: بأنو االجتماعي التفاعؿ جميسوف ويعّرؼ اآلخريف، مع عبلقاتيـ
 النشاطات في ومشاركتيـ معيـ والتواصؿ بيـ اؿواالتص عمييـ واإلقباؿ ذاتو عف التعبير

قامة بيـ، االنشغاؿ جانب إلى المختمفة االجتماعية  اإلرشادات واستخداـ معيـ صداقات وا 
 العزاوي. )معيـ التعامؿ في العاـ االجتماعي الذوؽ قواعد ومراعاة معيـ، لمتواصؿ االجتماعية

 (57ـ،ص2012، وكريـ

. المعارؼ مف الكثير وىـنم مسيرة خبلؿ األطفاؿ يتعمـ  عمى المدرسة وتركّْز  والعمـو
 بشكؿ يكتسب الطفؿ أف إال. ليـ حقيقياً  يعد الذي األمر، والتسميع الحفظ في قدراتيـ اختبار
 زمبلئو، مع االجتماعي التفاعؿ في متنوعة وقواعد اجتماعية مقصود عادات وغير مباشر غير
 أطفاؿ تنشئة تجنُّب الضروري مف كاف كمو لذلؾ ة،محبط سمبية أو فّعالة إيجايبة تكوف قد

 فيـ عف العجز مصطمح السيكولوجيوف العمماء ابتكر فقد، االجتماعية الناحية مف عاجزيف
 ِقَبؿ مف الصامتة الرسائؿ تعمُّـ في العجز حجـ عف لمتعبير( Dysseia) االجتماعية اإلشارات
 .اآلخريف

 فعؿ بردود الفطري الطفؿ مزاج بربط ماعيةاالجت لمبيئة الطفؿ تأىيؿ عممية تبدأ
 أو الرضا عف إما تتـ بتعبيرات حولو َمف مع يتعامؿ فالرضيع، تجاىيـ بو المحيطيف األشخاص

 مف النوع ىذا ويظير تمامًا، مبكرة سف في بأقرانيـ األطفاؿ اىتماـ يبدأ كما الخوؼ، أو اليدوء
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 إنيـ بينيـ، فيما جداً  ناجحة بتجارب طفاؿاأل يمر عندما أكثر بانتظاـ االجتماعي اإلحساس
 يبدأ ثـ فشميا، ُيثِبت وأييا نجاحيا ُيْثِبت االستراتيجيات أي والخطأ المحاولة طريؽ عف يكتشفوف
 ومف وممارستو، تعممو ليـ سبؽ مما يعكس مما وتفكير بوعي التصرؼ بعد فيما األطفاؿ
 وتماريف وأنشطة معينة تدخبلت خبلؿ مف تعمُّميا يمكف االجتماعية الميارات أف الواضح
 (497-496ـ،ص ص2008 اهلل، رزؽ.)خاصة

 :المعب مواقؼ في لألطفاؿ االجتماعي التفاعؿ أنماط -ثالثة عشر
 وأداة اآلخريف ومع االنفرادي المعب في لعبتو مع الطفؿ فيو يتفاعؿ نشط موقؼ المعب

 طريؽ: ىي طرائؽ ثبلث يسمؾ المعب أفراد مع تفاعمو في وىو الجماعي، المعب في المعب
 أو يشعر، وما يحس وما يريد عما لمتعبير والعبارات والجمؿ الكممات بتبادؿ المفظي الحوار
 محاولتو أو بالمنافس واإلمساؾ الوجو وتعبيرات اإلشارات باستعماؿ الجسدي الحوار طريقة
 بيف والحيمولة أىدافو تنفيذل بالتخطيط وذلؾ العقمي الحوار طريقة أو ذلؾ غير أو يديو أو بقدميو
 أو يخادع أو يجامؿ أو يثور أو يغضب قد الثبلث الطرائؽ مف كؿ وفي ألىدافو المنافس تحقيؽ
 الطفؿ سموؾ أف أي بو، وممتزماً  لمحؽ مناصراً  يبدو أف يحاوؿ أو اآلخريف، يتجاىؿ أو يخادع
 (.60ـ،ص2010، عمي.)واإليجابية السميبة بيف يتراوح

 االجتماعي لمتفاعؿ أنماط أربعة ىناؾ أف إلى( 1997)واليبللي عويس مف كؿ ويشير
 الصراع حالة في فاألطفاؿ. والتنافس والمواءمة، والتعاوف، الصراع،: ىي المعب موقؼ في

يوف يذائيـ، اآلخريف ىدـ نحو طاقاتيـ يوجّْ يوف فيـ المنافسة في بينما وا   نحو الطاقة تمؾ يوجّْ
 إلى االىتماـ تحوَّؿ إذا أما. الكسب مف قدر أكبر عمى حصوؿال أو اليدؼ لتحقيؽ العمؿ

 وانقمب الخصومة ظيرت الفوز يحقؽ حتى إيذائيـ أو حرمانيـ بوساطة اآلخر الفريؽ أشخاص
 (.44ـ،ص2004تؿ مراد،(.)صراع)أو عدواني شريؼ غير تنافس إلى الشريؼ التنافس

 تستمر أف عمى يعمؿ تياوف وفد بدقة القوانيف وتطبيؽ وقواعده المعب فاحتراـ ليذا
 وتظير الجماعة بيف العبلقة فوضى يسود عندما يظير فالصراع الجماعات، بيف التنافس حالة

 طريؽ تكوف ما ونادراً  األخرى، الجماعة إخضاع بوساطة الصراع موقؼ لحؿ كضرورة المواءمة
 .لرياضيةا األنشطة تمارس التي بيف الحدوث نادرة المواءمة وتعتبر الوسط، الحؿ

 (.61ـ،ص2010عمي،)
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أف المعب ساحة سحرية يمارس فييا األطفاؿ نشاطاتيـ لكونو المجاؿ  وترى الباحثة
 .الخصب إلحداث التفاعؿ االجتماعي لدييـ

  :المدرسة داخؿ االجتماعي التفاعؿ وسائط -أربعة عشر
 :كاآلتي يوى الطرؽ ىذه بواسطة إال المدرسة داخؿ االجتماعي التفاعؿ عممية تحقؽ ال
  :لفظية وسائؿ استخداـ أي المفظي التفاعؿ. 1

 المجاالت كافة في والجماعات األفراد بيف التفاعؿ أداة وىي المغة باستخداـ تتمثؿ وىي
 في وزمبلئو الطالب بيف ما تفاعؿ أداة فيي التعميمية، المجاالت في وخاصة المختمفة الحياة

 التعمـ الطالب يتمقَّى األداة ىذه طريؽ وعف التدريسي ادرالك وبيف بينو ما تفاعؿ وأداة المدرسة،
 :أبرزىا مف أشكاؿ عدة المفظي التفاعؿ ويمثؿ

 :في ويتمثؿ المباشر غير المعمـ كالـأ. 

 .الدرس فيـ لمحاولة الطمبة دافعية إثارة عمى تعمؿ والتي أسئمة طرح -

زات استخداـ -  خوؼ إزالة عمى تعمؿ الوسائؿ هىذ إف حيث والثناء، والتشجيع كالمدح المعزّْ
 .عميو المطروحة التعميمية المادة مف الطالب

 .التعمـ نحو دافعيتيـ إثارة عمى يعمؿ مما الجيد واالستماع وأفكارىـ الطبلب أسئمة َقبوؿ -

 والعطؼ المودة مف جو خمؽ في يساىـ مما بيـ يشعر أنو ليـ ويبيف الطمبة شعور يتقبؿ -
 .مبتووط المعمـ بيف والحب

 :في ويتمثؿ المباشر المعمـ ب. كالـ

 .لطمبتو الدرس محتوى يقدّْـ إنو بحيث التعميمية المادة درس شرح -

ييا التي والتوجييات األوامر -  افتحوا: ليـ يقوؿ كأف الدرس شرح أثناء لطمبتو المعمـ يوجّْ
 .الدرس عنواف الموح رأس عمى اكتب: طمبتو ألحد يقوؿ كأف أو كتبكـ،

 ألوامره الطمبة استجابة عدـ حاؿ في سمطتو فرض إلى المعمـ َيْعَمد السمطة: ضفر  -
 .وتوجيياتو

حؿ  مف منو يطمبو وما المعمـ يقولو ِلما الطالب استجابة مدى :في ويتمثؿ الطمبة كالـ ج.
 .أوامره وتنفيذ المدرسية لمواجبات
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 .ليـ التعميمية المادة بشرح معمـال قياـ أثناء في سكوتيـ أو الصؼ غرفة داخؿ الطمبة شغب  د.

 : في ويتمثؿ المفظي غير . التفاعؿ2

 االجتماعي، االتصاؿ عممية في المغة استخداـ عدـ أي لفظية غير وسائؿ استخداـ
 باستخداـ التفاعؿ مف النوع ىذا ويتمثؿ وطمبتو، المعمـ بيف ما التفاعؿ عممية إحداث وفي

 عمى تؤثر والتي ذلؾ إلى وما المصافحة أو المبلبس أو األلواف باستخداـ أو جسمية حركات
 (.324-323ـ،ص ص2012 اهلل، عبد) .المدرسي االجتماعي التفاعؿ عممية

 :المفظي وغير المفظي التفاعؿ تحقيؽ في المعمـ دور -خمسة عشر
 يراعي أف وعميو طبلبو، وبيف بينو والدؼء والمحبة األلفة مف جو إشاعة عمى يعمؿ . أف1

 .الصؼ غرفة داخؿ تجري التي لتفاعبلتا كافة

زات المعمـ يقدـ . أف2  .الصفي االجتماعي التفاعؿ عممية لدعـ المناسبة المعزّْ

 مف ليزيد طمبتو مع التعامؿ وفي الدرس شرح أثناء في األلفاظ استخداـ مف المعمـ يحسف . أف3
 .التعمـ عمى إقباليـ

 أجؿ مف وذلؾ طمبتو، بحؽ كبير نفسي أذى سببي ال الي النقد توجيو في المعمـ يحسف . أف4
 .النقد توجيو تلية في التعميـ استخداـ عف يبتعد وأف طمبتو توجيو

 لتحقيؽ بجانبيـ والجموس وترائيـ أفكارىـ في ومشاركتيـ طمبتو مف االقتراب المعمـ . يحاوؿ5 
 .متوازف صفي مناخ

 الطالب ليطرح الكافية الفرصة يعطي وأف ،وأسئمتيـ وترائيـ طمبتو أفكار المعمـ يتقبَّؿ . أف6
 .وترائو أفكاره

 عدـ حالة في المطموب الفيـ وتحقيؽ طمبتو، عمى الدرس لطرح الكافي الوقت يعطي أف 7.
 (.325ـ،ص2012، اهلل عبد.)الدرس محتوى فيـ عمى الطمبة قدرة

 تشكيؿ في فسُيْسِيـ الصؼ غرفة داخؿ طمبتو مع تفاعؿ إذا المعمـ أف الباحثة وترى
 .لدييـ والمتوازف المتكامؿ والنفسي االجتماعي النمو وتحقيؽ السموؾ لمطبلب

وتنتقؿ الباحثة لمحديث عف المحور الرابع )النحو العربي( بكؿ ما يتعمؽ بو مف 
 عناصر.
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  المحور الرابع
 النحو العربي

اوالت يتضمف ىذا المحور عدة نقاط تتمثؿ في النحو العربي مف حيث: مفيومو، ومح
تيسيره، وصعوبة القواعد النحوية وأسبابيا، وأسباب الضعؼ في القواعد النحوية، وعبلج 
الضعؼ في استخداـ القواعد النحوية، واتجاىات تدريس القواعد النحوية، وطرائؽ تدريس النحو 

 .، ومتى نبدأ نعمـ النحو، وألعاب تساعد عمى تعمـ النحوالعربي

 :مفيـو النحو العربي -أوالً 

النحو مقياس دقيؽ تقاس بو الكممات أثناء وضعيا في الجمؿ كي يستقيـ المعنى، 
 .أي قصد قصده، والنحو: إعراب الكبلـ العربي، يقاؿ نحا نحوه، والنحو لغة: القصد والطريؽ

وُعّرؼ النحو قديمًا بأنو: العمـ الذي ُيْعَرؼ بو ضبط أواخر الكممات ومعرفة حالتيا إعرابًا وبناًء 
 كيب الجممة.وترا

: تمؾ الدراسة المغوية التي تتعامؿ مع أشكاؿ ( النحو بأنوWebsterوعّرؼ ويبستر)
 ( 103ـ،ص2007، )عاشور والحوامدة .األلفاظ وتركيبيا ومع تنظيـ الجمؿ وترتيب كمماتيا

: عممية تقنيف القواعد والتعميمات التي ( تعريؼ لمنحو بأنو47ـ،ص2012وذكر عوف)
والكممات وعمميا في حاؿ االستعماؿ وُيعنى بدراسة العبلقات بيف الكممات  تصؼ تركيب الجمؿ

 في الجمؿ والعبارات فيو إذًا موّجو وقائد لمطرائؽ التي يتـ التعبير بيا عف األفكار.

قواعد يعرؼ بيا أحواؿ أواخر الكممات العربية : ( بأنو8ـ،ص2010وعّرفتو أبو عمرة)
مف إعراب وبناء وما يتبعيا، وبمراعاة تمؾ األحواؿ التي حصمت بتركيب بعضيا مع بعض 

 يحفظ المساف مف الخطأ في النطؽ، ويعصـ القمـ عف الزلؿ في الكتابة والتحرير. 
ىو عمـ يعرؼ بو كيفية التركيب العربي : ( بأنو16ـ،ص2009وعّرفو أبو ىداؼ)

و واالحتراز عف وكيفية ما يتعمؽ باأللفاظ مف حيث وقوعيا فيو، والغرض من، صحة وسقماً 
 الخطأ في التأليؼ واالقتدار عمى فيمو واإلبياـ بو.

التي بيا تستقيـ األلسف واألقبلـ، أف النحو ىو العمود الفقري لمغة العربية  وترى الباحثة
؛ وذلؾ نتيجة لمبمس الذي يقع فيو وحاولت الباحثة التفرقة بيف النحو، والقواعد، واإلعراب

 وفيما يمي تفصي لذلؾ:متخصصيف الكثير مف الناس وبعض ال
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ىو: العمـ الذي ُيبحث فيو عف أحواؿ أواخر الكممة إعرابًا وبناًء، كما أنو  النحو العربي
 .يمثؿ ىندسة لمجممة العربية ويضـ النحو والقواعد واإلعراب

 ىو: ضبط أواخر الكممات بالشكؿ حسب موقعيا في الجممة. اإلعراب

عناىا فيي عبارة عامة تتسع لقواعد النحو والصرؼ في أصؿ م قواعد المغة العربية
والببلعة واألصوات والكتابة ولكف قواعد المغة العربية فيما درجت عميو الكتب المدرسية ىي 
قواعد النحو والصرؼ وحدىا، ولذا ىناؾ تداخؿ بيف مفيومي النحو والقواعد، وبالتاي يمكف 

نحوية التي تيتـ بالقاعدة، بينما النحو العربي الذي القوؿ بأف قواعد المغة العربية ىي القواعد ال
 يتضمنو كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ السادس ىو الذي يبحث أواخر الكممة إعرابًا وبناًء.

 محاوالت تيسير النحو: -ثانياً 
وجدت بذور محاوالت تيسير قواعد نحو المغة العربية منذ القديـ، وظير ليا صدى في 

قرف العشريف. وستعرض الباحثة المحاوالت التي حدثت في المشرؽ عصرنا الحاضر أي في ال
 :العربي ومغربو قديمًا، وكذلؾ المحاوالت الحديثة في الببلد العربية كما يأتي

: إف أوؿ مف دعا إلى إصبلح النحو محاوالت اإلصالح في المشرؽ العربي ومغربو قديماً . 1
سالتو التي أسماىا )مقدمة في في المشرؽ العربي ىو خمؼ بف حياف البصري في ر 

النحو(، وألبي عثماف عمرو بف بحر الجاحظ رأي في منيج النحو يتفؽ ىو وما يذىب إليو 
حوي ابف مضاء القرطبي ابف حياف البصري. وفي المغرب العربي دعا إلى اإلصبلح الن

 .(، وكانت محاولتو في كتابو المشيود بػ )الرد عمى النحاة (ىػ 592)ت 
: ويمكف تقسيـ ىذه المحاوالت ت إصالح قواعد نحو المغة العربية في العصر الحديثمحاوال. 2

 :في العصر الحديث عمى ثبلثة مستويات أو أطوار

: المحاوالت الجزئية التي لـ تتسع نظرتيا لتشمؿ النحو كمو، بحيث بدأت محاوالت األوؿ
 -عد المغة العربيةقوا -ىذا الطور مع بداية القرف العشريف عندما وصفت القواعد

 بالصعوبة والجفاؼ.
المحاوالت الشاممة ذات الطابع المحافظ، فقد تضمف مجموعة مف محاوالت  الثاني:

إصبلح النحو اتصفت بالتكامؿ والشموؿ، مما منحيا ضربًا متميزًا في اإلصبلح 
 .يـ مصطفى في كتابو) إحياء النحو(: محاولة إبراى، ومف ىذه المحاوالتالنحوي
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فقد ظير منذ أقؿ مف ربع قرف تقريبًا ؛ المحاوالت الشاممة ذات الطابع التجديدي لث:الثا
واد الذيف تمّقوا الدرس المغوي الحديث في أوروبا، وفي  عمى يد جماعة مف الرُّ

 إبراىيـ أنيس، واألستاذ تماـ حّساف وغيرىـ. :الدكتورمقدمتيـ األستاذ 
 (53-48ـ،ص ص2004)الدليمي،

أف القواعد النحوية يجب أف تتسـ بالقدسية بعيدًا عف المحاوالت التي دعت  ويرى الزياف  
إلى تيسيرىا، وحذؼ الكثير مف أساسياتيا، وأنو مف األفضؿ أال يؤخذ بدعوات التيسير التي 

 .التي بذلت ليدـ القواعد النحوية تمس عصب النحو العربي وأصولو، والمحاوالت
في قولو بأنو يجب عدـ المس بأصوؿ  ثة مع الزيافوتتفؽ الباح(، 34ـ،ص2000)الزياف،

النحو العربي، وأعتقد أف ىذه المحاوالت كانت لتيسير وتسييؿ القواعد وليس ىدـ النحو العربي 
 أو النيؿ منو.

 :صعوبة القواعد النحوية وأسبابيا -ثالثاً 
سباب التي ألإف القواعد النحوية صعبة جافة وتتطمب عمبًل عقميًا شاقًا، ويمكف تقسيـ ا

 :قسميف جعمت النحو صعبًا إلى

 أسباب رئيسة تتعمؽ بالنحو العربي نفسو ومنيا:. 1

 أ. أثر المنطؽ والفمسفة فيو.

ب.العامؿ: وفمسفة العامؿ ىي أف الكممة ال ترفع وال تنصب وال تجر إال بعامؿ، والعامؿ 
ما معنوي ، ؼإما لفظي منطوؽ كالفعؿ ومشتقاتو واالسـ والحر  :عند النحاة نوعاف وا 

 كاالبتداء والتجرد وغيرىما.

 وىو ظاىرة نحوية ظيرت بظيور الدرس النحوي. :ت. التعميؿ

 ث. اضطراب القواعد.

 :. أسباب ثانوية في صعوبة قواعد نحو المغة2

 معممو المواد الدراسية األخرى.  أ. 

 المنيج المدرسي.             ب.

 لعربية.ت. الدرجات الموزعة عمى فروع المغة ا

 ( 47-42ـ،ص2004المعمـ وطريقة التدريس.)الدليمي،  ث.
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ومف خالؿ اطالع الباحثة عمى األدب التربوي لخصت أىـ الوسائؿ التي تساعد عمى 
 :النجاح في تدريس القواعد وبموغ الغاية منيا ما يمي

األدبية، بالقرتف الكريـ والحديث الشريؼ والنصوص  كوف دروس القواعد وثيقة الصمة أف ت .1
ختار النصوص الممتازة واألمثمة الجيدة التي تبيف استعماؿ القواعد، وبذلؾ يكوف الدرس فت

 شيقًا، ويتناسب مع ميوؿ الطمبة وحاجاتيـ.

. البعد عف األمثمة المتكمفة المصنوعة؛ ألف ذلؾ يزيد القواعد جفافًا، وال يفيد في تربية أذواقيـ 2
 تربية سميمة.

مبة وتدريبيـ تدريبًا عمميًا منظمًا يقوـ عمى المحاكاة والتكرار، حتى تتكوف . كثرة تمريف الط3
 لدييـ العادات المغوية الصحيحة وتتطبع ألسنتيـ عمى النطؽ السميـ.

. التدرج في تدريس القواعد طبقًا لمقواعد المقررة في عمـ النفس، وذلؾ باالنتقاؿ مف السيؿ  4
 وي.إلى الصعب، ومف المحسوس إلى المعن

 :أسباب الضعؼ في القواعد النحوية -رابعاً 
إف ظاىرة الضعؼ في القواعد النحوية تكاد تكوف مف أعقد المشكبلت التي تواجو 
التربوييف، بحيث أصبحت القواعد النحوية مف الموضوعات التي ينفر منيا التبلميذ ويضيقوف 

ى أشبو معاداة الستخداـ القواعد ذرعًا بيا، وال يستطيع أحد إنكار ذلؾ، وقد أدت ىذه الحاؿ إل
النحوية في الكبلـ، بؿ انعكس ذلؾ أيضًا إلى كراىية التبلميذ لمغة العربية بجممتيا واالستعانة 

 :ولعؿ أصؿ ىذه الظاىرة راجع إلى العوامؿ اآلتية، بيا وبمف يعمموف في ميدانيا
الكتابة والقراءة(، والمغة  )لغة ونعني بيا وجود لغتيف وىي المغة الفصحى زدواجية المغة: ا.1

التي ينطؽ بيا التمميذ في البيت والشارع، إذًا السبب في  )لغة الحديث اليومي( العامية
 .حدوث المشكمة أف الطمبة ال يمارسوف لغتيـ خارج جدراف المدرسة

كثرة التدريب عمى استعمؿ األلفاظ والجمؿ والعبارات استعمااًل  إىماؿ التدريبات المغوية: .2
 .صحيحًا يقّوـ ألسنة التبلميذ ويباعد بينيـ وبيف الخطأ في الكبلـ

العتمادىا عمى القوانيف التجريدية والتحميؿ الموازنة صعوبة المادة العممية وجفافيا: .3
واالستنباط والتعميؿ وكؿ ىذا يتطمب مجيودًا ذىنيًا وقدرة عالية التتحقؽ لدى المبتدئيف 

 وكثرة اختبلؼ مسائميا.
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: حيث إف الطريقة التي تعالج بيا دروس طرائؽ المتبعة في تدريس القواعد النحويةال. 4
القواعد ما زالت تسير عمى المنيج القديـ الذي ينظر إلى القواعد عمى أنيا غاية في ذاتيا 
وليست وسيمة لتقويـ المساف، وتنحصر الطرائؽ في تقميد المعمومات دوف تطوير التفكير 

 .تنمية االبتكار لدييـ الذاتي لممتعمميف و 
فمف المعروؼ أف لممعمـ لو دورًا كبيرًا في العممية التعميمية فيو  القصور في إعداد المعمـ:. 5

ليس ناقبًل لممعرفة فقط، بؿ عضو فّعاؿ في نجاح العممية التعميمية وفي تكويف االتجاىات 
ساعد في تنفيذه وتحقيؽ والقيـ، فالمنيج المدرسي ومكوناتو متوقؼ عمى المعمـ فيو الذي ي

 (36–35ـ،ص2009، أىدافو وغايتو.) أبو ىداؼ

عربية في مراعاة القواعد . عدـ وجود تعاوف بيف مدرسي المواد االخرى ومدرس المغة ال6
 ، والتحدث عمى مقتضاىا في وضوح وسبلمة ودقة العبارة.النحوية

 تبارىا ميارة مف الميارات.. جيؿ القائميف بالعممية التعميمية أف قواعد النحو يجب اع7

 كثرة القواعد النحوية التي ُتَدرَّس، حيث يضيؽ بيا احتماؿ الطمبة في مراحؿ التعميـ العامة. .8

. سوء عرض القواعد النحوية التي ُتدرَّس لطمبة المدراس العامة؛ بحيث يبعدوف بيا غالب 9
الطمبة.)أبو  ينبغي أف تؤدييا في حياةاألحياف عف الوظائؼ الكبلمية التي 

 (28ـ،ص2010عمرة،

 أسبابًا أخرى لمضعؼ في القواعد النحوية منيا: (182-178ـ،ص 1999)وذكر زقوت

يرى بعض المربيف أف مادة النحو تتصؼ بالصعوبة  ما يتعمؽ بطبيعة القواعد النحوية: .1
والجفاؼ نظرًا العتمادىا عمى قوانيف كمية مجردة، باإلضافة إلى عمميات عقمية عديدة 

، وكذلؾ كثرة التعاريؼ والمصطمحات وتعددىا تمثؿ عبئًا عمى يحتاجيا فيـ النحو واستيعابو
وكذلؾ األوجو اإلعرابية لممثاؿ الواحد أحيانًا يربؾ المتعمميف ويشعرىـ الدراسيف ليذه المادة. 

 بصعوبة القواعد وكثرة تجوزاتيا.
اضيع التي التمت إلى وما يشتمؿ عميو مف بعض المو  ما يتعمؽ بالمنياج النحوي: .2

حاجات الطبلب بصمة، وىي التغني بمبدأ االستمرارية والتكامؿ في الخبرات. ويتصؿ 
بقضية المنياج النحوي كتاب القواعد في المغة العربية المقرر عمى الطبلب ذلؾ أف 
اإلخراج الفني لمكتاب لو أثر كبير في جذب الطبلب لقراءتو وشعور الطالب بالمتعة 

أما كتب النحو المقررة فكثيرًا ما يغمب عمييا الطابع التقميدي المنفر مف طبع والسرور، 
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وتغميؼ، وخمو مف وسائؿ اإليضاح، وأسموب معقد في البحث والتحميؿ الستنتاج القاعدة 
 وتطبيقيا.

إف جمود الطريقة التي يتبعيا المعمـ في تدريسو لمادة النحو  ما يتعمؽ بطريقة التدريس: .3
زًا مجردة وقوالب صماء. وبناء عمى ما سبؽ فإف مف الخطأ الظف أف إجادة تجعؿ منو رمو 

المتعمميف لقواعد المغة العربية عف طريؽ الحفظ واالستظيار لتمؾ القواعد، أو يكوف 
بإعطاء جرعات إضافية مف النحو، بؿ البد التركيز عمى استخداـ الطالب لذلؾ المخزوف 

 .استيا وتحصيميا في المراحؿ التعميميةمف القواعد النحوية التي سبؽ لو در 
إف الضعؼ األكاديمي والميني لمعممي المغة العربية قد انعكس أثره سمبًا  ما يتعمؽ بالمعمـ: .4

عمى الطبلب في شتى المراحؿ التعميمية، وقد يعود ىذا الضعؼ إلى أف ىؤالء المعمميف 
مغة العربية في بعض البمداف ليسوا مف ذوي االختصاص، ومما يزيد األمر سوءًا أف معمـ ال

العربية ال يتقاضى أجرًا مثؿ معممي المواد األخرى مما يؤثر عمى نفسيتو ومكانتو 
 االجتماعية والمينية.

شعور المتعمـ ببعد النحو عف حياتو وعدـ إدراكو  وذلؾ يتمثؿ فيما يتعمؽ بالمتعمـ نفسو: .5
ف عدـ وضوح ىذا اليدؼ أدى إلى انصراؼ التبلميذ  لميدؼ الصحيح مف وراء تعممو، وا 

 0عف تعمـ القواعد النحوية وعزوفيـ عف تعمـ ىذه المادة
أف مف أسباب الضعؼ في القواعد النحوية انتشار المغة العامية بيف كافة الفئات  وترى الباحثة

خاصة معممي المغة العربية، إضافة إلى النظرة العقيمة التي تكونت لدى الطمبة تجاه 
تقانيا نتيجة لسوء عرضيا، إضافة إلى ما يطمقو القواعد وأنو م ف الصعب تعمميا وا 

المعمموف عمييا بأنيا رياضيات المغة فيربط الطمبة ىذه الجممة بمادة الرياضيات التي 
 يعانوف منيا، فتختفي الدافعية لدييـ لتعمميا.  

 :عالج الضعؼ في استخداـ القواعد النحوية -خامساً 
يجب أف يتبع في تقرير الرتفاع بمستوى القواعد النحوية عمؿ عمى امف ىنا ولكي ي

 :لتاليةالنقاط ا المناىج وسائؿ تعميـ القواعد النحوية المتمثمة في

. القدوة الحسنة في النطؽ في المرحمة االبتدائية والتدريب عمى النطؽ السميـ ومحاكاة 1
 .ةاألساليب الخالية مف األخطاء النحوية دوف التعرض لشرح القاعد

. دراسة القواعد النحوية وفؽ المنيج المغوي الحديث في التفكير في المغة وتخميص النحو 2
 .مماعابو مف خمط وأفكار فمسفية ومنطيقة
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. تناوؿ النصوص في تدريس  النحو بحيث ال تخرج النماذج التي ُتعَرض أماـ التبلميذ عف 3
 .العبارات واألساليب المألوفة في تعبيرىـ

الموضوعات النحوية التي يتعرض ليا التبلميذ مف الموضوعات التي تمبي حاجات  . أف تكوف4
 .التبلميذ في الحياة اليومية

. أف تركز االختبارات وطرؽ التقويـ عمى قياس مدى تحقؽ األىداؼ فتتجنب االختبارات 5
 .التركيز عمى المصطمحات أو تسميع القواعد

.)عاشور ؼ تعمـ القواعد النحوية ببل تكمؼفي مواق. استخداـ الوسائؿ التعميمية الحديثة 6
 (111–110ـ،ص ص2007، والحوامدة

 .. كثرة التدريب والتطبيؽ عمى القواعد وعدـ االقتصار عمى تمقينيا7

. النَّْأي بالطمبة عف االستغراؽ في التفريعات القاعدية التي ال تفيدىـ  في تقويـ ألسنتيـ، وال 8
 تشكؿ عبئًا عقميًا بغيضًا  ال حاجة لمطالب بو. تجدي نفعًا في تعبيرىـ بؿ

. االتجاه في تدريس القواعد نحو التأليؼ بيف األبواب عمى أسباب التشابو والتناظر في 9
 (114 –113ـ،ص ص1992الوضع اإلعرابي. )عامر وبالحاج، 

 صيف وغيرىا.زيادة تأىيؿ المعمميف أكاديميًامف خبلؿ دورات تدريبية، وزيارات تبادلية لممخت .10

 .. اإلكثار مف التطبيقات والتدريبات الفصمية وعدـ االكتفاء بالجانب النظري فقط11

 .. عرض أمثمة الموضوعات بشكؿ يتناسب وحياة التمميذ اليومية12

 (205ـ،ص2012. تدريب الطبلب عمى كتابة عبلمات الترقيـ. )حماد وتخروف، 13

ودة إلى الفطرة التي ُجبمنا عمييا، فبل تزاؿ أف عبلج الضعؼ يكمف في الع وترى الباحثة
بذور السميقة العربية السميمة راسخة متجذرة في النفوس مع حاجتيا إلى شيء مف الرعاية والماء 

 .الذي يروييا لتنمو وتكبر والذي يكمف في الِمراف وتعويد النفس عمى تناوؿ القواعد في حياتنا

 :اتجاىات تدريس القواعد النحوية -سادساً 
في مجاؿ تعميـ القواعد توجد عدة اتجاىات حديثة ومبادئ أساسية تيتـ بكؿ جوانب 
العممية التعميمية التي تساعد في تيسير القواعد ومف ثـ اكتسابيا وممارساتيا وتتمثؿ ىذه 

 وفيما يمي بياف ذلؾ:، االتجاىات في كؿ مف المنياج والتمميذ والمعمـ وطريقة التدريس
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مراعاة التكامؿ بيف فنوف المغة العربية فبل قواعد وحدىا وال أدب وحده،  لمنيج:. فيما يتعمؽ با1
ف المغة وُتعمَّـ كوحدة حتى تنضج وظائفيا  نما تتكامؿ ىذه الجوانب لتكوّْ وال قراءة منفصمة، وا 
إنضاجًا كامبًل والقاعدة النحوية حيف ُتْدَرس في موقؼ لغوي طبيعي فمثبًل تؤدي إلى سرعة 

لى إدراؾ المتعمـ لوظيفتيا األساسية، وربما كانت األخطاء التي يقع فييا التبلميذ التعميـ  وا 
في أثناء التعبير الكتابي الشفوي فرصة إلثارة المشكبلت النحوية التي تدور حوليا 

 موضوعات الدراسة.

 يجب عمى المعمـ أف يبدؿ جيده في المزج بيف فنوف المغة العربية فيما يتعمؽ بالمعمـ:. 2
فيربط بينيا، وعميو أف يستثير دوافع التبلميذ وحاجاتيـ لمقواعد، فعمى المعمـ أف ينتيز أي 
مشكمة أو خطأ يقع في ضبط كممة مف الكممات، ويقؼ عندىا بالشرح واإلرشاد إلى الضبط 

لى القاعدة النحوية التي تشير إلى ذلؾ  .الصحيح وا 

اليدؼ والغاية مف تعمـ القواعد في ذىنو أواًل  ال بد لمتمميذ مف وضوحفيما يتعمؽ بالتمميذ:. 3
حتى يشعر بحاجتو إلييا ولذلؾ ينبغي أف تتاح فرص كثيرة لمكبلـ أو الكتابة وفييا يستخدـ 

 .القاعدة وحينئذ يشعر بحاجتو إلى معرفتيا

لقد تعددت طرائؽ تدريس قواعد المغة العربية والتي حاوؿ  فيما يتعمؽ بطريقة التدريس:. 4
ثوف عف طريقيا عبلج مشكمة تدريس قواعد المغة العربية والتي تتمثؿ في تدني مستوى الباح

تحصيؿ التبلميذ فييا وكثرة األخطاء النحوية الشائعة في تعبير التبلميذ وانصراؼ التبلميذ 
 (38-37ـ،ص ص2009، عف دروس النحو. )أبو ىداؼ

مى إنضاجيا إنضاجًا متوازنًا، أف تعدد اتجاىات القواعد النحوية يساعد ع وترى الباحثة
كما يسيـ في االنطبلؽ بالتبلميذ كؿّّ حسب قدراتو، وتساعد المعمميف استثارة دوافع طبلبيـ لتعمـ 
القواعد بما يمنحو الفرصة بتعدد طرائؽ التدريس الموظفة لموصوؿ إلى ما يرمي إليو، كما ترتقي 

 اعتبار النحو ركف متجذر فييا. بالمنيج بإحداث تكامؿ بيف فروع المغة المتعددة عمى

  :طرائؽ تدريس النحو -سابعاً 
 :لقد تنوعت الطرائؽ المستخدمة في تدريس القواعد النحوية، ومف أىميا ما يمي

 : وقد احتمت مكانة عظيمة في تدريسيا قديمًا وتسير في خطوات ثبلث:الطريقة القياسية.1

 .المبدأ العاـ أو، استيبلؿ المدرس بذكر القاعدة أو التعريؼ أ.

 .ثـ يوضح ىذه القاعدة بذكر بعض األمثمة التي تنطبؽ عمييا .ب
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ت. ثـ التطبيؽ عمى القاعدة، واألساس الذي تقوـ عميو عممية القياس ىو انتقاؿ الفكر فييا 
مف الحقيقة العامة إلى الحقائؽ الجزئية ومف الكؿ إلى الجزء، ومف المبادئ إلى النتائج  

ائؽ  التفكير التي يستخدميا العقؿ في الوصوؿ مف المعموـ الى وىي بذلؾ إحدى طر 
 (209 –208ـ،ص ص2005، المجيوؿ. )الدليمي والوائمي

أف ىذه الطريقة مناسبة لمصفوؼ ذات األعداد الكبيرة. لكنيا ُتْضِعؼ لدى  وترى الباحثة
 الطبلب قوة اإلبداع واالبتكار وتبعدىـ عف التفكير الناقد.

:االستقراء وسيمة لموصوؿ إلى األحكاـ العامة بالمبلحظة والمشاىدة بو ستقرائيةالطريقة اال .2
يصؿ الفرد إلى القضايا الكمية التي تسمى في العموـ باسـ)القوانيف العممية أو الطبيعية(، 
أي عف طريؽ االستقراء يتـ االنتقاؿ مف الجزيئات المحسوسة إلى الكميات المجردة 

(. ويعتمد أساس ىذه الطريقة عمى المراحؿ الخمس 53ـ،ص2004)الدليمي، والتعميـ.
التي تقدـ عمييا ىربارت األلماني، وىي المقدمة أو التمييد أو اإلثارة، والعرض، والربط 
والموازنة، واالستنساخ، والتقويـ، وىذه الطريقة تقـو عمى نظرية الترابط في عمـ النفس والتي 

االستقرائية ىي الطريؽ الطبيعي، والتي يسير فييا  تسمى أيضا الكتؿ المتآلفة. والطريقة
التفكير لموصوؿ إلى المعرفة وكشؼ المجيوؿ واستبانة الغامض بالتعرؼ عمى الجزيئات 
لحاؽ النظير بنظيره والتدرج حتى الوصوؿ إلى القاعدة العامة أو  واستقرار المقررات وا 

 القانوف الشامؿ.
المتعمـ مف الجزء إلى الكؿ ومف السيؿ إلى الصعب أف ىذه الطريقة تتدرج ب وترى الباحثة

ولكف الدور األبرز لممعمـ وىذا خبلؼ ما تدعو إليو النظريات الحديثة بجعؿ المتعمـ محور 
 .العممية التعميمية

: تسمى ىذه الطريقة بأسموب السياؽ المفّصؿ، أو الطريقة المعّدلة "طريقة النص األدبي". 3
تقرائية وتعتمد ىذه الطريقة عمى تدريس القواعد في ظبلؿ الطريقة المعّدلة عف االس

نصوص المغة، حيث يعرض المعمـ نصًا متكامبًل يشتمؿ عمى األساليب المتصمة بالدرس، 
واألساس العممي والتربوي في ىذه الطريقة أف القواعد النحوية ظواىر لغوية ويتّبع المعمـ 

 الموازنة اآلتية: 
 ة المغوية والنفسية واالجتماعية المراد تحقيقيا مف خبلؿ النص.أ. تحديد األىداؼ السموكي

 .ب. تجييز الوسائؿ التعميمية المناسبة التي تعتبر عف النص
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ت. قراءة النص قراءة جيدة مف قبؿ المعمـ ثـ الطمبة، وشرحو مف خبلؿ مناقشة أفكاره 
 الرئيسة.

 .مات المراد دراستياوتحديد الكم، ث. اإلشارة إلى العبارات والجمؿ  المقصودة
عرابيا، وما يميزىا عف غيرىا توطئة  ج. ينبو المعمـ الطمبة إلى موضع الكممة، أو الجممة وا 

 .الستخبلص القاعدة

ـ تطبيقات شاممة عمييا. يستنتج الطمبة القاعدة، ثـ يأتوف بأمثمة مشابية، ومف ثد. 
 ( 31-32ـ،ص ص2010،)أبوعمرة

عد الطريقة اإللقائية مف أكثر الطرائؽ شيوعًا  لدى المتعمميف ت طريقة اإللقاء)المحاضرة(:. 4
في مدارسنا، رغـ أنيا مف أقدـ طرائؽ التدريس، وىذه الطريقة تعتمد عمى المعمـ في تدريس 
المادة، إذا يبدأ المعمـ بإلقاء مادتو والطمبة يأخذوف مبلحظاتيـ، وأىـ ما تتميزه ىذه الطريقة 

وكما تقدّْـ كمًَّا كبيرًا مف المعمومات في زمف قميؿ، ويتحكـ فييا  أنيا تختصر الوقت والجيد،
 (.242ـ،ص1997المعمـ وفقًا لما يراه مناسبًا لمستويات طبلبو.)األغا وعبد المنعـ،

فيكمّْؼ المعمـ تبلميذه بجمع األساليب ، تستند عمى فاعمية التبلميذ ونشاطيـ طريقة النشاط:. 5
و مف خبلؿ دروس المطالعة، أو مف المقاالت في الصحؼ والنصوص واألمثمة وما يرون

ثـ نتخذ مف ىذه األساليب، وتمؾ األمثمة محورًا  لممناقشة التي تنتيي ، والمجبلت، أو غيرىا
 (27ـ،ص2005، باستنباط القاعدة.)أبو شتات

تقوـ ىذه الطريقة عمى إجراء حوار ونقاش خبلؿ الحصص، المدرّْس ىو  طريقة المناقشة:. 6
و طبلبو ا لذي يدير ويشرؼ عمى الحوار والمناقشة، وىو الذي يوزّْع األسئمة وينوّْعيا، ويوجّْ

ويرشدىـ لئلجابة األفضؿ، وعندما تكوف المناقشة في أحسف صورىا وباجتماع عدد مف 
العقوؿ حوؿ مشكمة مف المشكبلت أو قضية مف القضايا ودراستيا دراسة منظمة بقصد 

 (. 33ـ،ص2010داء إلى رأي في موضوع.) أبو عمرة، االىت الوصوؿ إلى حؿ ليا، أو

فتارة يكوف المعمـ ىو الذي يدير النقاش وينظّْمو ويخطط لو حيث ، وتتنوع أساليب المناقشة
يبدأ بطرح األسئمة عمى طبلبو في موضوع الدرس، وتارة أخرى ُيوِكؿ األمر لمطبلب، حيث 

بو في موضوع الدرس، وتارة أخرى يوكؿ يقوـ أحدىـ أو بعضيـ بطرح األسئمة عمى طبل
األمر لمطبلب، حيث يقوـ أحدىـ أو بعضيـ بطرح األسئمة ويجيب عمييا بقية الطبلب، 
و والمرشد لمنقاش، وال يتدخؿ فيو إال في التوجيو  ويقؼ المعمـ في ذلؾ كمو موقؼ الموجّْ
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خروجيا عنو. والتعديؿ ومحاولة جعؿ المناقشة تتمركز حوؿ الموضوع المطروح، وعدـ 
 (.36ـ،ص1999)زقوت،

تقوـ ىذه الطريقة عمى أساس معاجمة المشكبلت التي ُتِعيف الطمبة  طريقة حؿ المشكالت:. 7
أثناء كبلميـ أو كتابتيـ، بحيث توفر القاعدة التي يخطئ فييا الطمبة مف خبلؿ التعبير 

ة، وكؿ ما يقع مف واالختبارات والمذّكرات والقصص ومجبلت الحائط والدعوات االجتماعي
الطمبة مف أخطاء أثناء القراءة إلى غير ذلؾ. ويقوـ المدرّْس بحصر األخطاء وتصنيفيا 

وىكذا...)عطا،  مف خبلؿ رسـ خطة لمعالجتيا بدءًا بالخطأ الشائع ثـ الذي يميو
 (92ـ،ص1986

دروس وىي تدريس المعمـ طبلبو القواعد النحوية، عرضًا أثناء  الطريقة االقتضائية:. 8
ف ىذا  المطالعة أو المحفوظات أو األدب، تدريسًا عمميًا مف غير حصص مستقمة، وا 
التدريس يقتصر عادة عمى مجاليف أساسيف ىما: المراجعات النحوية، والتدريس لموضوع 

 (248 ـ،ص1993)الياشمي،  واحد.
 :وىناؾ عدة شروط إذا توفرت في الطريقة تصبح ذات فاعمية ومنيا

 .مة الطريقة لطبيعة المتعمميف ومستوياتيـمدى مبلء أ. 
 ب. مدى مشاركة المتعمـ في الطريقة المستخدمة.

 .ت. مدى اىتماـ الطريقة باألحداث الجارية عمى المستوى المحمي والقومي والعالمي
 ( 35ـ،ص2010، ) أبو عمرة.ث. مدى مبلءمة الطريقة لؤلىداؼ والمحتوى 
ا ورد عف الدليمي والوائمي لقواعد النحوية كموىناؾ تصنيؼ تخر لطرائؽ تدريس ا  
 :(340 –193 ـ،ص ص2005)
 .طرائؽ قديمة مثؿ: الطريقة االستقرائية، الطريقة القياسية، طريقة النص .1
الطريقة التكاممية، طريقة األسموب التمثيمي، ، . طرائؽ حديثة مثؿ: طريقة تحميؿ الجممة2

سيا بأسموب المواقؼ التعميمية، تدريسيا بأسموب تدريسيا مف خبلؿ الخطوط البيانية، تدري
 .إعراب أمثمة العرض، تدريسيا بأسموب تجزئة القاعدة النحوية

 متى نبدأ نعمـ النحو؟ -ثامناً 
يرتبط تعميـ النحو بسيكولوجية النمو عند التبلميذ، وخاصة نموه المغوي، ذلؾ أف التمميذ 

ِـّ بما في القواعد مف تجريد في السنوات األربع األولى مف التعميـ األساس ي ال يستطيع أف يم
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وتعميـ وتحميؿ وتطبيؽ، ألف قدرتو عؿ التعميـ والتجريد ال تظير إال في سف متأخرة، أي عند 
 وصولو إلى سف الثانية عشرة وما بعدىا.

ولذلؾ فإف النحو في الصفةؼ األربعة األولى مف التعميـ األساسي ال مكاف لو إال ما 
بجزيئات تجري في حياة التمميذ اليومية، ويتـ ذلؾ بالتدريب العممي وباستخداـ  كاف متعمقاً 

الوسائؿ األساسية التي تكسب التبلميذ الميارة المغوية كالقراءة والحديث.... وغيرىا، ويتـ ذلؾ 
بدوف أية إشارة إلى قاعدة عف طريؽ معالجةالموضوعات المقررة في كتب القراءة وفي أساليب 

 مف خبلؿ تدريبات متكررة عمى استعماؿ الجمؿ والعبارات استعمااًل صحيحًا ودقيقًا.التعبير، 
ويراعي في ذلؾ أف يكوف سير المعمـ متأنيًا حذرًا دوف تعجؿ حتى ال يحمؿ التمميذ 
مشقة، وأف تكوف التدريبات المغوية مرتبطة بميوؿ التمميذ ومصدر اىتمامو ونشاطو، ولذلؾ 

إلى أخطاء تبلميذه في كؿ دروسو حتى يستطيع تدريبيـ عمى  ينبغي أف ينتبو المعمـ
 (.338-337ـ،2010صوابيا.)طاىر،

 ألعاب تساعد عمى تعميـ مبادئ النحو: -تاسعاً 
إف الطفؿ بغريزتو يبجذب نحو المعب بغريزتو الفطرية، ويميؿ إليو بإرادتو الذاتية؛ ألف 

مـ أف يستغؿ ىذا الميؿ الفطري لمعب المعب ىو أحب شيء إليو وأرغب شيء لديو، ويمكف لممع
يمكف لممعمـ أف يبتكر ألعابًا جديدة تمؼ جوانب نمو الطفؿ، و خير استغبلؿ مف أجؿ تطوير مخ

باستمرار لتدريب التبلميذ عمى التعبير المغوي الصحيح وتعميـ مبادئ النحو، أو االستعانة 
 ـ لمفسحة مثؿ األلعاب التالية:بألعاب البيئة التي يمعبيا التبلميذ في الساحة عند خروجي

تغمض عيني أحد التبلميذ بعصابة، ويقؼ بقية زمبلئو حولو، ثـ يممس  لعبة الغميضاف: .1
 مف لمس أذنؾ؟أحدىـ أذنو، أو يده، أو شعره، ويوجو إليو سؤااًل مثؿ: 

وأجاب بجممة صحصة حؿِّ محمو التمميذ السائؿ، ثـ يعصب عيناه، ، فإف عرؼ اإلجابة
 ااًل تخر مثؿ: أيف يصفؽ معاذ؟ويسألو سؤ 

)عند الباب، أو تحت الشجرة، أو فوؽ الكرسي...(، وىكذا تدريب التبلميذ عمى  فيجيب
 استخداـ جميع أدوات االستفياـ مف خبلؿ المعب.

وطريقتيا أف يقؼ التبلميذ صفيف متقابميف، ثـ تبدأ المعبة بأف يسأؿ تمميذ  :أنا وأنتلعبة  .2
 مو مف الصؼ اآلخر:مف أحد الصفيف مف يقاب

وفي الدور الثاني يغير  فيجيبو)أنا اشتريت كراسة(.أنا اشتريت قممًا، وأنت ماذا اشتريت؟ 
و)ىف(....وىكذا.وفي كؿ دورة يستعمؿ شكؿ السؤاؿ باستبداؿ)ىو( بدؿ)أنت( ثـ)ىـ(و)ىي(

 التبلميذ أحد الضمائر، وبذلؾ يتمرنوف عمى استعماؿ الضمائر استعمااًل صحيحًا.
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وطريقتيا أف يخفي أحد التبلميذ أربع أشياء مخفية في كيس، ثـ يمر عمى  بة الكيس:لع .3
بقية زمبلئو وقد اصطفوا صفيف متفابميف، فيخرج كؿ تمميذ شيئًا مف ىذه األشياء األربعة، 

 ويخفييا في قبضة يده، ويسأؿ:
التبلميذ عمى  ماذا في يدي؟.فإف أجاب انتقؿ الكيس إليو....وىكذا. وفي ىذه المعبة يتدرب

استخداـ) ماذا( في تعبيرىـ، ويحاوؿ المعمـ تعويد التبلميذ عمى تجنب كممة)إيش( عند 
 (346-344ـ،ص ص 2010السؤاؿ.)طاىر،

في ضوء ما تـ عرضو في محور النحو العربي وكؿ ما تعمؽ بو مف نقاط فإف الباحثة 
ح المعاني، وتساعد عمى تثقيؼ ترى أف القواعد النحوية تساىـ في تقويـ اعوجاج المساف وتصحي

الطمبة وتزيد مف ثروتيـ المفظية والمغوية، وتثري قاموسيـ المغوي، ولذلؾ فإف الباحثة سعت إلى 
 تذليؿ صعوبتيا وذلؾ مف خبلؿ توظيؼ األلعاب التعميمية في تدريسيا. 

ع وفي نياية عرض الباحثة لإلطار النظري فإنيا تجمؿ ما ورد ذكره عف المحاور األرب
 في عدة نقاط رئيسة:

عطاءىـ معنى لما 1 . إف األلعاب التعميمية تعمؿ عمى نقؿ أثر التعمـ وبقاؤه لدى الطمبة وا 
 يتعمموه.

. إف النحو العربي ىو الجسر اآلمف الذي إذا ما سار عميو الطمبة َضمف ليـ صحة نطقيـ 2
 وفصاحة لسانيـ وتذوؽ أدبيـ.

دراؾ أمور . إف التفكير دعامة راسخة إذا ما ت3 عممو الطمبة فإنو يساعدىـ في تشكيؿ أفكارىـ، وا 
حياتيـ، وخصصت الباحثة في دراستيا التفكير االستقرائي لكونو ينتقؿ مف الخاص إلى 

 العاـ، وألنو يساعدىـ عمى تحميؿ األمور وربطيا بخبراتيـ.

الكامنة لديو ويبرز . وألف اإلنساف كائف اجتماعي بطبعو، فإف تفاعمو مع غيره ُيخرج الطاقات 4
 ما لدييـ مف إبداع، فيو المحرؾ األساس لمعبلقات االجتماعية. 

)الدراسات  وتنتقؿ الباحثة مف ىذا الفصؿ إلى فصؿ تخر أال وىو الفصؿ الثالث
 السابقة(، وتتناولو مف جميع جوانبو وتعمؽ عمى الدراسات ثـ تعقب عمييا تعقيبًا عامًا.
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

تمثؿ مراجعة الدراسات السابقة  نقطة جوىرية مركزية في البحوث، بؿ ىي القاعدة 
والفجوات الرئيسة لبناء جيد بحثي رصيف، السيما أنيا تفتح المجاؿ أماـ الباحثة لمعرفة الثغرات 

الموجودة أو الجوانب التي لـ يسبؽ تناوليا أو مناقشتيا مف قبؿ وتحتاج إلى مساىمة فعالة في 
طرحيا. إف اطبلع الباحثة عمى تمؾ الدراسات يمنحيا فرصة لتتناغـ دراستيا مع سابقاتيا مف 

مية والدراسات التي تناولت األلعاب التعميالباحثة بمسح الدراسات السابقة  الدراسات ولذلؾ قامت
التي تناولت التفكير االستقرائي والتفاعؿ االجتماعي، وقد توصمت إلى عدد مف الدراسات وفيما 

 .يمي استعراض لمدراسات التي تـ التوصؿ إلييا مرتبة مف األحدث إلى األقدـ

  المحور األوؿ
 الدراسات التي تناولت االلعاب التعميمية

  :(2014)عبد المجيد والمزينيدراسة  -

فعالية برنامج قائـ عمى األلعاب التعميمية اإلكترونية  ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف
في إكساب المفاىيـ النحوية لدى تمميذات المرحمة االبتدائية وتحديد المفاىيـ النحوية المراد 

لمنيج المنيج شبو التجريبي وا اتبع الباحثاف. إكسابيا باستخداـ األلعاب التعميمية اإللكترونية
( 35وتكوف مجتمع الدراسة مف تمميذات الصؼ الخامس االبتدائية في االبتدائية )الوصفي،

قائمة لممفاىيـ النحوية واختبار تحصيمي فبمي  إعداد تـولتحقيؽ ىدؼ الدراسة . بالمدينة المنورة
ة المجموع تمميذاتمتوسط درجات  بيفحصائية إ فروؽ ذات داللة وجود وأظيرت النتائج، بعدي

لصالح  االختباريف القبمي والبعدي  فيومتوسط درجات تمميذات المجموعة الضابطة  التجريبية 
 .البعدي

 (:2013) ذيابدراسة  -

إلى التعرؼ عمى أثر طريقة العصؼ الذىني في تدريس قواعد المغة الدراسة  تيدؼ
قة في الميارات العربية لتحسيف المستوى الدراسي لدى طمبة الصؼ الحادي عشر في إمارة الشار 

وتكونت عينة الدراسة ، التجريبيشبو المنيج و ، واتبع الباحث المنيج الوصفي النحوية والصرفية
في المدراس التابعة لمنطقة الشارقة  الصؼ الحادي عشرمف طمبة لبة اط ( طالب و117)مف 

وتوصمت  ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ إعداد اختبار تحصيمي في مادة النحو والصرؼ، التعميمية
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في اختبار التحصيؿ في  حصائيًا إوجود فروؽ دالة : ىمياأالدراسة إلى مجموعة مف النتائج مف 
 .لصالح المجموعة التجريبيةمادة النحو والصرؼ 

 (:2013دراسة فرج اهلل ) -

لعاب التربوية في اكتساب الميارات الرياضية لدى أثر استخداـ األ عفالدراسة كشفت 
ساسي بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة، واتبع لتحصيؿ في الصؼ الرابع األالتبلميذ منخفضي ا

وتكونت عينة الدراسة مف ، الباحث المنيج الوصفي التحميمي باإلضافة إلى المنيج التجريبي
لعاب التربوية وبمغ عدد ت المجموعة التجريبية األسّ مجموعتيف تجريبية وضابطة، حيث ُدرِ 

رست بالطريقة دالمجموعة الضابطة ف خرى فيياأل أما المجموعة ة،( تمميذًا وتمميذ31تبلميذىا)
 ّبؽ عمييـ اختبار الميارات الرياضية،وطُ  وتمميذة، تمميذاً  (32المعتادة حيث بمغ عدد تبلميذىا)

حصائيًا بيف متوسط إوجود فروؽ دالة : ىمياأوتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج مف 
 ساسي لممجموعة التجريبية ومتوسطصيؿ في الصؼ الرابع األدرجات التبلميذ منخفضي التح

 ي.قرانيـ في المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي البعدأ
 :(2012دراسة األشقر ) -

ساب بعض تلعاب التربوية  عمى اكاأل عف الكشؼ عف أثر توظيؼالدراسة  ىدفت 
وتكونت ، استخدـ الباحث المنيج التجريبي اإلجرائي .غزة القيـ ألطفاؿ الرياض  في محافظات

الباحث عينة قصدية  (سنوات، وقد اختار6-5) مف )التمييدي( مف أطفاؿ الرياض عينة الدراسة
مجموعة  ىلإميا سّ ( طفبًل مف روضة اليناء النموذجية بحي الرماؿ غرب غزة وقَ 32) مكونة مف
طفبًل مف كبل الجنسيف  (16) لجنسيف ضابطةا  فبًل مف كبلط (16وتجريبية منيا) ضابطة
لرسـ الرجؿ وكانت متقاربة جدًا مما يؤكد  (ىريس–ار)جود انؼبالباحث بإجراء اخت قاـ تجريبية.

يجابي بيف المجموعة التجريبية إ رثأوجود  أظيرت نتائج الدراسة عمى تكافؤ المجموعتيف.
لعاب إلكساب لعض القيـ توظيؼ األالمجموعة التجريبية في  والمجموعة الضابطة لصالح

 .ألطفاؿ الرياض

 (:2012دراسة اقطيفاف) -

سعت ىذه الدراسة لمكشؼ عف أثر استخداـ ألعاب الحاسوب التربوية عمى تحصيؿ 
المغة االنجميزية لدى طمبة الصؼ الخامس األساسي في محافظة غزة. استخدمت الباحثة المنيج 

 (70و) )أ( (طالبًا مف مدرسة ذكور الشاطئ االبتدائية70التجريبي، وتكّونت عينة الدراسة مف)
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طالبة مف مدرسة بنات الشاطئ اإلعدادية)ج( في منطقة غزة، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة قامت 
( فقرة. وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات 55الباحثة بإعداد اختبار تحصيمي مكوف مف)

عة الضابطة تعزى إلى طريقة التدريس لصالح داللة إحصائية بيف المجموعة التجريبية والمجمو 
 استراتيجية ألعاب الحاسوب التربوية.

 :( 2011دراسة خميؿ ) -

مكشؼ عف مدى فاعمية االستراتيجيات المستخدمة)األلعاب التعميمية لالدراسة أجريت 
 عقميًا.تعمـ األقراف والدمج بينيما( في تعميـ االستماع والتذوؽ الموسيقي مع األطفاؿ المتخمفيف و 

استخدمت الباحثة منيجيف ىما: المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي، اختارت الباحثة 
(إناث مف تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي، الذيف 4( ذكور و)8طفبًل و طفمة منيـ ) (12)

لتربية سنة مف األطفاؿ المتخمفيف عقميًا القابميف لمتعمـ مف مدرسة ا (17-14تتراوح أعمارىـ بيف)
استخدمت الباحثة مف األدوات: بطاقة مبلحظة لقياس  الفكرية بإدارة شرؽ القاىرة التعميمية.

أظيرت .تعميـ مفاىيـ االستماع والتذوؽ الموسيقي، وقائمة بمفاىيـ االستماع والتذوؽ الموسيقي
فيف نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط جميع درجات األطفاؿ المتخم

الدمج  -التعمـ باألقراف -عقميًا، الذيف درسوا باستخداـ االستراتيجيات المختمفة )األلعاب التعميمية
 .بينيما ( قبؿ التدريس وبعده لصالح التدريس البعدي

 :(2011دراسة سموت ) -

سعت الدراسة لمعرفة أثر توظيؼ األلعاب التعميمية في التمييز بيف الحروؼ المتشابية  
مختمفة نطقًا لدى تبلمذة الصؼ الثاني االبتدائي األساسي. استخدمت الباحثة المنيج شكبًل ال

وقسمت الباحثة العينة إلى عينتيف ، ( تمميذًا وتمميذة80التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف)
( تمميذة عينة 20تجريبيتيف وعينتيف ضابطتيف، إحداىما لمتبلميذ في مدرسة شيداء غزة لمبنيف:)

( 20)( تمميذة عينة ضابطة، واألخرى التمميذات في مدرسة فيد الصباح لمبنات:20ية و)تجريب
. أعدت الباحثة أدوات الدراسة المتمثمة في: ( تمميذة عينة ضابطة20تمميذة عينة تجريبية و)
تميز بيف الحروؼ المتشابية شكبًل المختمفة نطقًا لدى تبلمذة الصؼ االختبار التشخيصي لم

. أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط بتدائي األساسيالثاني اال
درجات تبلمذة المجموعة التجريبية والضابطة عمى اختبار التمييز بيف الحروؼ المتشابية شكبًل 

 المختمفة نطقًا بعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجموعة التجريبية.

 

 الفصل الثالث          

 ات السابقةالدراس       

الدراسات التي تناولت األلعاب التعميمية. 

الدراسات التي تناولت التفكير االستقرائي. 

الدراسات التي تناولت التفاعؿ االجتماعي. 

التعقيب عمى الػػدراسػػػػػػػػػػات السػػػػػػابػػػػقػػػػػػػػػػة. 
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 :(2010دراسة عوؼ ) -

دراسة بيدؼ الكشؼ عف فاعمية برنامج قائـ  عمى األلعاب التعميمية في ُأْنِجزت ىذه  ال
تنمية ميارات القراءة  والكتابة لتبلميذ المرحمة االبتدائية المعاقيف سمعيًا. استخدمت الباحثة 

(تمميذًا مف تبلميذ الصؼ األوؿ 11المنيج التجريبي واختارت عينة الدراسة وكاف قواميا)
مؿ لمصـ وضعاؼ السمع في أبو حماد. قامت الباحثة ببناء اختبار لمقراءة االبتدائي لمدرسة األ

أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ والكتابة لدى التبلميذ المعاقيف سمعيًا في المرحمة االبتدائية. 
التبلميذ)عينة الدراسة( في التطبيقيف القبمي والبعدي في  ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات

 .الكتابة( لصالح التطبيؽ البعدي-التذكر البصري-الحصيمة المغوية-تمييز البصرياختبار)ال

 :(2010دراسة نجـ ) -

سعت الدراسة لمتعرؼ عمى أثر استخداـ األلعاب التعميمية في تنمية التفكير الرياضي 
( طالبًا وطالبة 147لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي. اختار الباحث عينة الدراسة التي تبمغ )

مف طمبة الصؼ الثامف األساسي والموزعيف عمى أربع شعب: شعبتاف لمذكور إحداىما تمثؿ 
المجموعة  تمثؿ إحداىمالئلناث شعبتاف المجموعة التجريبية، واألخرى المجموعة الضابطة، 

حيث درست المجموعات التجريبية باستخداـ األلعاب األخرى المجموعة الضابطة، و التجريبية، 
ينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية. أعد الباحث أداة الدراسة المتمثمة  التعميمية، ب

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف في اختبار التفكير الرياضي. أظيرت نتائج الدراسة 
عبلمات الطمبة في المجموعات الضابطة والتجريبية في اختبار التفكير الرياضي البعدي متوسط 

 يقة التدريس، لصالح المجموعات التجريبية التي استخدمت األلعاب التعميمية.يعزى إلى طر 
 (:2010دراسة زىراف و أحمد ) -

أجريت ىذه الدراسة لقياس فاعمية األلعاب التعميمية الكمبيوترية في تنمية ميارات 
التصور البصري المكاني لمخرائط وتنمية االتجاه نحو الخرائط. استخدـ الباحثاف منيجيف 
لمدراسة وىما: المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي، اختارت الباحثة عينة الدراسة 

(طالبًا وطالبة بمدرسة دمياط التجريبية المطورة اإلعدادية المشتركة. طّبقت الباحثة 70وعددىـ)
 أظيرت نتائج الدراسة .اختبار ميارات التصور البصري المكاني، ومقياس االتجاه نحو الخرائط

ي درجات طبلب المجموعة التجريبية  في التطبيؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط
 القبمي والبعدي الختبار ميارات التصور المكاني لمخرائط لصالح التطبيؽ البعدي لبلختبار. 
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 :(2010دراسة الحربي ) -

ة عمى التحصيؿ اإللكتروني فاعمية األلعاب التعميمية لمتعرؼ عمىىذه الدراسة ُأِعدَّت 
الدراسي المباشر وبقاء أثر التعمـ في دروس الضرب في مادة الرياضيات بالصؼ الثاني 
االبتدائي بالمدينة المنورة. وقد اتبع الباحث في دراستو المنيج شبو التجريبي، حيث طبقت 

اني (تمميذًا تـ اختيارىـ عشوائيًا مف تبلميذ الصؼ الث36الدراسة عمى عينة بمغ حجميا مف)
االبتدائي بمدارس سنابؿ المدينة المنورة األىمية بالمدينة المنورة. قاـ الباحث بتطبيؽ اختبار 

أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة تحصيمي البعدي والمؤجؿ في دروس الضرب. 
ة والمجموعة الضابطة في االختبار التجريبيمجموع  درجات المجموعة إحصائية بيف متوسط 

يؿ البعدي والمؤجؿ عند مستوى التذكر ومستوى الفيـ واالختبار ككؿ لصالح المجموعة التحص
 .التجريبية

 :(2009دراسة أبو عكر ) -

ة لتنمية بعض ميارات األلعاب التعميميب أثر برنامجالدراسة إلى الكشؼ عف  َعَمدت
ـ الباحث القراءة اإلبداعية لدى تبلميذ الصؼ السادس األساسي بمدارس خانيونس. استخد

المنيج التجريبي، حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة تـ اختيارىا بشكؿ قصدي مف مدرسة 
(تمميذًا مف الصؼ السادس األساسي 70عبداهلل أبوستة األساسية لمبنيف، واشتممت العينة عمى)

(تمميذًا  درسوا باأللعاب التعميمية، والضابطة 35موزعة إلى مجموعتيف التجريبية وعددىا)
بالطريقة التقميدية. قاـ الباحث بتطبيؽ أدوات الدراسة قبميًا وبعديًا  ( تمميذًا درسوا35عددىا)و 

وىي: قائمة ميارات القراءة اإلبداعية المناسبة لتبلميذ الصؼ السادس األساسي، واختبار 
أظيرت  ميارات القراءة اإلبداعية وبرنامج األلعاب التعميمية لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية.

التبلميذ في اختبار ميارات نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات 
والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لصالح  المجموعة التجريبية القراءة اإلبداعية بيف
 .المجموعة التجريبية

 :(2009) أبو ىداؼ دراسة -

المسرح التعميمي في تدريس بعض أثر استخداـ  لمتعرؼ عمىىذه الدراسة  سعت
في  وقد اتبع الباحثنحو العربي عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف األساس، موضوعات ال
 وطالبة مف اً طالب(100التجريبي، حيث طبقت الدراسة عمى عينة بمغ حجميا مف)دراستو المنيج 

أظيرت  .يمي. قاـ الباحث بتطبيؽ اختبار تحصطمبة الصؼ الثامف األساسي بمحافظات غزة.
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طمبة المجموعة التجريبية في  درجات روؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطنتائج الدراسة وجود ف
التطبيؽ البعدي لصالح  التطبيؽفي  متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبيةو التطبيؽ القبمي 

  .البعدي

 التعقيب عمى المحور األوؿ:
التي تيدؼ إلى التعرؼ عمى فاعمية ابقة بعد االطبلع عمى البحوث والدراسات الس

األلعاب التعميمية في عممية التدريس، تـ استخبلص أىـ النقاط مف تحميؿ الدراسات السابقة، 
مف حيث بيئة الدراسة وىدفيا وعينتيا وأسموبيا اإلحصائي ومنيجيا وأدواتيا ومرحمتيا الدراسية 

 اسات السابقة بالدراسة الحالية.تـ توضيح عبلقة الدر ونتائجيا، ومف خبلؿ العرض التالي 
 بيئة الدراسة: -أوالً 

، لقد ُأجريت تمؾ الدراسات في بيئات مختمفة، فمنيا ما أجرى في محافظات غزة مثؿ 
(، ودراسة 2012(، ودراسة اقطيفاف)2012(، ودراسة األشقر)2013ودراسة فرج اهلل)

واتفقت الدراسة الحالية (، 2009ودراسة أبو عكر) (2009)ىداؼدراسة أبو و  (،2011سموت)
(، ودراسة زىراف 2011معيـ في إجرائيا في غزة. ومنيا ما أجرى في مصر مثؿ دراسة خميؿ)

(، ومنيا ما أجرى في المممكة العربية السعودية مثؿ دراسة 2010(،ودراسة عوؼ)2010وأحمد)
ما أجري  ، ومنيا(2014)عبد المجيد والمزينيدراسة ، و (2010(، ودراسة نجـ)2010الحربي)

 .(.2013في الشارقة مثؿ دراسة ذياب)
 ىدؼ الدراسة: -ثانياً 

تعددت أىداؼ الدراسات التي تناولت األلعاب حسب نوع الدراسة فمف الدراسات  
السابقة ما كاف ييدؼ إلى معرفة أثر توظيؼ األلعاب التعميمية عمى متغيرات مختمفة ومف ىذه 

(، 2011(، ودراسة سموت)2011(، ودراسة خميؿ)2014)عبد المجيد والمزينيالدراسات دراسة 
(. ومنيا ما ىدؼ إلى 2009(،ودراسة أبو عكر)2010(، ودراسة نجـ)2010ودراسة عوؼ)

(، ومنيا ما وّظؼ 2012معرفة أثر األلعاب التربوية عمى متغيرات متعددة كدراسة األشقر)
(،ودراسة زىراف 2010بي)(، ودراسة الحر 2012ألعاب الحاسوب في دراستو كدراسة اقطيفاف)

(، 2013ومنيا مف وظؼ طرؽ مختمفة في النحو العربي مثؿ دراسة ذياب) (.2010وأحمد)
واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي سعت لتوظيؼ األلعاب  (،2009ودراسة أبو ىداؼ)

 الجتماعي.التعميمية مع اختبلفيا في المتغير التابع حيث كاف التفكير االستقرائي والتفاعؿ ا
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 عينة الدراسة: -ثالثاً 

(طالبًا وطالبة كدراسة أبو 100تفاوتت أحجاـ العينات في تمؾ الدراسات، فمنيا ما كاف)
(، ومنيا ما 2013( طالبًا وطالبة كدراسة فرج اهلل)63(، ومنيا ما كاف)2009)ىداؼ
(، 2012ف)(طالبًاكدراسة اقطيفا70(،ومنيا ما كاف)2012(طفبًل كدراسة األشقر)32كاف)

(، ومنيا ما 2011( طفبًل وطفمة كدراسة خميؿ)12(، ومنيا ما كاف )2009ودراسة أبو عكر)
(طالبًا  كدراسة عوؼ 11(، ومنيا ما كاف)2011(طالبًا وطالبة كدراسة سموت)80كاف)

( طالبًا 70(، ومنيا ما كاف )2010( طالبًا وطالبة كدراسة نجـ)147(، ومنيا ما كاف )2010)
 (.2010( طالبًا كدراسة الحربي)36(، ومنيا ما كاف)2010دراسة زىراف وأحمد)وطالبة ك

 :أفراد الدراسة –رابعاً 

 تنوع جنس أفراد الدراسات السابقة فبعض العينات اقتصرت عمى الذكور كدراسة عوؼ
وعينات أخرى اشتممت عمى  (،2009(،ودراسة أبو عكر)2010ودراسة الحربي) (،2010)

 ودراسة (،2012) (، ودراسة األشقر2013(، ودراسة فرج اهلل)2013)ذيابة الجنسيف مثؿ دراس
(، 2010) (، ودراسة نجـ2011(، ودراسة سموت)2011(، ودراسة خميؿ)2012) اقطيفاف

(،ومنيا مف اقتصر عمى اإلناث مثؿ 2009ودراسة أبو ىداؼ) (،2010ودراسة زىراف وأحمد)
( طالبة 82بة لمدراسة الحالية فقد كاف حجـ العينة) وبالنس (،2014دراسة عبد المجيد والمزيني)

 مقسميف لمجموعتيف تجريبية وضابطة مف طمبة الصؼ السادس األساسي إناث فقط.
 :منيج الدراسة -خامسًا 

تباينت مناىج الدراسات السابقة؛ تبعًا الختبلؼ الموضوع وىدؼ الدراسة وذلؾ عمى 
( 2010ج شبو التجريبي كدراسة الحربي)النحو اآلتي: استخدمت بعض الدراسات المني

(، 2012ودراسة اقطيفاف) (،2012واستخدمت الثانية المنيج التجريبي مثؿ دراسة األشقر)
، ودراسة أبو (2009(، ودراسة أبو عكر)2010ودراسة نجـ) (،2011ودراسة سموت)

عبد المجيد ، واسُتخدمت الثالثة بالجمع بيف منيجيف الوصفي والتجريبي كدراسة (2009ىداؼ)
(، 2011) (، ودراسة خميؿ2013ودراسة فرج اهلل) (2013ودراسة ذياب)(،2014)والمزيني

(. واتفقت الدراسة الحالية في إعداد األلعاب التعميمية المقترحة 2010ودراسة زىراف وأحمد)
 وتجريبيا باعتماد المنيج التجريبي.
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 أدوات الدراسة: -سادساً 

ي الدراسات السابقة تبعًا لميدؼ والموضوع بحيث كاف تنوعت األدوات المستخدمة ف
تنوعيا يتوافؽ وطبيعة فروض تمؾ الدراسات، في حيف اشتركت كثير مف الدراسات السابقة في 
استخداـ أداة تمثمت في االختبارات بأنواعيا المختمفة فمنيا َمف استخدـ اختبارًا تحصيميًا كدراسة 

ودراسو (، 2014)عبد المجيد والمزينيدراسة و  (،2010(، ودراسة الحربي)2012اقطيفاف)
ومنيا َمف استخدـ اختبارًا تشخيصيًا كدراسة  (،2009(، ودراسة أبو ىداؼ)2013ذياب)
(، ومنيا َمف استخدـ اختبارات لمميارات بأنواعيا المختمفة مثؿ دراسة فرج اهلل 2011سموت)

(، 2010ة زىراف وأحمد)(، ودراس2010(، ودراسة نجـ )2010(، ودراسة عوؼ)2013)
(، ومنيا َمف استخدـ اختبار جود أنؼ لرسـ الرجؿ كدراسة 2009ودراسة أبو عكر)

(. واتفقت الدراسة 2011(، ومنيا َمف استخدـ بطاقة مبلحظة كدراسة خميؿ)2012األشقر)
 الحالية مع الدراسات التي وظفت االختبارات.

 المرحمة الدراسية: -سابعاً 

دراسية التي أجريت عمييا الدراسات السابقة وذلؾ االختبلؼ يعود اختمفت المراحؿ ال
(، 2012لطبيعة الدراسة ومتغيراتيا وأىدفيا فمنيا ما أجري عمى رياض األطفاؿ كدراسة األشقر)

(، ودراسة فرج اهلل 2014)عبد المجيد والمزينيومنيا َمف أجريت عمى المرحمة االبتدائية كدراسة 
(، ودراسة 2010(، ودراسة عوؼ)2011(، ودراسة سموت)2011(، ودراسة خميؿ)2013)

مع الدراسة -االبتدائية -(، واتفقت ىذه المرحمة2009(، ودراسة أبو عكر)2010) الحربي
(، ودراسة 2010الحالية، ومنيا َمف أجريت عمى المرحمة اإلعدادية كدراسة زىراف وأحمد)

عمى المرحمة الثانوية مثؿ  (، ومنيا ما أجري2009، ودراسة أبو ىداؼ)(2010نجـ)
 .(2013دراسةذياب)

 األساليب اإلحصائية: -ثامناً 

تعددت األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسات السابقة، فمنيا مف استخدـ 
(،ودراسة 2013(،ودراسة فرج اهلل)2014)عبد المجيد والمزيني(كدراسةt-test) اختبار
(، 2010(، ودراسة الحربي)2010عوؼ) (، ودراسة2011(، ودراسة سموت)2011خميؿ)

(، ومنيا 2012( كدراسة األشقر)z-test(، ومنيا مف استخدـ اختبار)2009) ودراسة أبو عكر
(، ومنيا مف وظؼ معامؿ ايتا كدراسة أبو 2011مف اختبار ماف ويتني كدراسة سموت)

(، 2009ر)(، ودراسة أبو عك2011(، ودراسة سموت)2013(، ودراسة فرج اهلل )2014كموب)
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ومنيا مف وظؼ ، (2012(، ودراسة اقطيفاف )2011(، ودراسة سموت)2012ودراسة األشقر)
 (.2010(، ودراسة نجـ)2014تحميؿ التبايف األحادي والثنائي كدراسة أبو كموب)

 نتائج الدراسة: -تاسعاً 

 أظيرت نتائج الدراسات السابقة التي اعتمدت المنيج التجريبي وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف متوسطات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية 

(، ودراسة فرج 2014)عبد المجيد والمزينيالتي درست باأللعاب التعميمية، كما في دراسة 
(، دراسة 2012) (، ودراسة اقطيفاف2012ودراسة األشقر) (،2013ودراسة ذياب)(،2013اهلل)

(، ودراسة 2010(، ودراسة نجـ)2010(، ودراسة عوؼ)2011) ودراسة سموت(، 2011خميؿ)
، ودراسة أبو (2009(، ودراسة أبو عكر)2010(، ودراسة الحربي)2010زىراف وأحمد)

 .(2009ىداؼ)
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 المحور الثاني
 الدارسات التي تناولت التفكير االستقرائي 

 :(2015دراسة يونس ) -

 بعض ميارات لعاب التربوية في تنميةاستخداـ األ أثر ىعممتعرؼ لالدراسة  ىدفت
وبيَّنت الباحثة  التفكير في الرياضيات والميؿ نحوىا لدى تبلمذة الصؼ الثالث االساسي،

ميارات التفكير الموظفة وىي)التفكير االستقرائي والتفكير االستنتاجي والتفكير البصري  والتعبير 
بتيف بمغ عضمنت شت حيث اختارت العينة العشوائية،و التجريبي، تبعت الباحثة المنيج او بالرموز(،
طالبًا وطالبة، ولقد قامت الباحثة بإعداد أدوات الدراسة المتمثمة في اختبارات  (60) عددىـ

يوجد ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات  بأنواعيا وخرجت الدراسة بعدة نتائج أىميا:
لتطبيؽ البعدي تعزى الستخداـ األلعاب التربوية لصالح المجموعة التجريبية والضابطة في ا

 .التجريبية
 (:2014دراسة رمضاف) -

أسفرت ىذه الدراسة عف التعرؼ عمى فاعمية التدريس بالفريؽ وفؽ نموذج التفكير 
االستقرائي في التحصيؿ الدراسي وتنمية ميارات التفكير الجغرافي. اتبع الباحث المنيج الوصفي 

( طالبة مف طالبات الصؼ السابع 102يج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف)التحميمي والمن
األساسي تـ اختيارىـ مف مدرستي ممدوح أباظة وعدناف الطباع مف مدارس الحمقة الثانية مف 
التعميـ األساسي في مدينة دمشؽ ُوزَّْعت عمى ثبلث مجموعات: المجموعة التجريبية األولى 

( 33كوف مف ثبلث مدرسيف وفؽ نموذج التفكير االستقرائي وبمغ عددىا)َتْدُرس مف قبؿ فريؽ م
طالبة، والمجموعة التجريبية الثانية َتْدُرس مف قبؿ مدرس واحد وفؽ نموذج التفكير االستقرائي 

( طالبة. ولتحقيؽ ىدؼ 36( طالبة، والمجموعة الثالثة ضابطة بمغ عددىا)33وبمغ عددىا)
التحصيؿ الدراسي وميارات التفكير الجغرافي. وظيرت النتائج أىميا: الدراسة تـ إعداد اختباري 

تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية الثانية التي درست بالتدريس الفردي وفؽ نموذج التفكير 
 االستقرائي عمى طمبة المجموعة الضابطة في اختباري التحصيؿ الدراسي والتفكير الجغرافي

 :(2012دراسة الرشيدي ) -

ذه الدراسة لمكشؼ عف مدى فاعمية تدريس المغة العربية بأسموب الحوار في ُصّممت ى
تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع وتفكيرىـ االستقرائي بدولة الكويت. استخدـ الباحث المنيج شبو 

( طالبا وطالبة مف طمبة الصؼ التاسع األساسي تـ 92التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف)
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دارس في منطقة الجيراء التعميمية موزعيف عمى أربع شعب دراسية: اختيارىـ قصديًا مف أربع م
شعبتاف لمذكور ومثميا لئلناث، وزعت عشوائيًا إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة، ولتحقيؽ ىدؼ 
الدراسة تـ إعداد اختبار تحصيمي في وحدتي)المبني لممجيوؿ، وأسموب الشرط( مف كتاب 

االستقرائي في الوحدتيف المذكورتيف، وأظيرت نتائج الدراسة  التدريبات النحوية، واختبار التفكير
وجود فروؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي عبلمات الطمبة عمى اختبار التفكير االستقرائي 

عدـ ، في مادة المغة العربية البعدي لممجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية
عمى اختبار التفكير االستقرائي في مادة المغة العربية ُيعزى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

 لمتغير الجنس والتفاعؿ بينو وبيف األسموب التدريسي.
 :(2012دراسة البيادلي ) -

ساىمت الدراسة في معرفة أثر تبنّْي مدرسي العموـ كؿ مف استراتيجية التساؤؿ الذاتي  
ئي واالستنتاجي في تحصيؿ مكونات البناء والتدريس المباشر بدمج ميارتي التفكير االستقرا

المعرفي لمادة العموـ وتنمية ميارات التفكير التأممي لدى الطبلب. استخدـ الباحث المنيج 
( طالبًا مف طبلب الصؼ الرابع/فرع العموـ والرياضيات 64التجريبي، وتكونت الدراسة مف)

ريبييف؛ حيث بمغ عدد طبلب بمعيد إعداد معمميف/الكرخ الصباحي موزعيف عمى شعبتيف تج
(طالبًا، وعدد طبلب 32المجموعة التجريبية األولى التي درست باستراتيجية التساؤؿ الذاتي)

المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية التدريس المباشر بدمج ميارتي التفكير االستقرائي 
تحصيؿ مكونات البناء  ( طالبًا. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ إعداد اختبار32واالستنتاجي)

المعرفي لمعموـ)استراتيجية التدريس المباشر بدمج ميارتي التفكير االستقرائي واالستنتاجي 
والتساؤؿ الذاتي(، ومقياس ميارات لمتفكير التأممي. وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات 

يدرسوف وفؽ  داللة احصائية بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية األولى الذيف
استراتيجية التساؤؿ الذاتي ومتوسط درجات طبلب المجوعة التجريبية الذيف يدرسوف وفؽ 

 .استراتيجية التدريس المباشر بدمج ميارتي التفكير االستقرائي واالستنتاجي
  :(2011دراسة خمؼ ) -

ي استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى فاعمية برنامج معرفي لتطوير التفكير االستقصائ
واالستقرائي ألطفاؿ مرحمة التعميـ ما قبؿ المدرسي في محميتي أـ درماف والخرطوـ بحري. 

( طفبًل وطفمة مف أطفاؿ 64استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف)
 روضتي االبتكار النموذجية بالموردة بأـ درماف وروضة نور اليدى اإلسبلمية العالمية، ولتحقيؽ
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( سنوات، وبرنامج قّسـ 6-4ىدؼ الدراسة تـ إعداد مقياس ميارات التفكير عند األطفاؿ لعمر)
ـ، والجزء الثاني أطفاؿ  2009إلى جزأيف: الجزء األوؿ شمؿ أطفاؿ المستوى األوؿ لمعاـ

ـ. وأظيرت نتائج الدراسة أف الطرؽ االستقصائية واالستقرائية 2010المستوى الثاني لمعاـ 
ى تطوير ميارات التفكير عند أطفاؿ مرحمة التعميـ ما قبؿ المدرسي، وأف الذكور أكثر تساعد عم

 استجابة لمطرؽ االستقصائية واالستقرائية مف اإلناث وقد أثبت البرنامج فعاليتو.

 :(2011دراسة محمود) -

َسَعت الدراسة إلى إعداد برنامج أنشطة قائـ عمى مدخؿ االكتشاؼ لتنمية التفكير  
رائي وبعض المفاىيـ لدى أطفاؿ ما قبؿ المدرسة. وظفت الباحثة المنيج شبو التجريبي، االستق

( سنوات 6-5وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة مف أطفاؿ المستوى الثاني لرياض االطفاؿ)
أكتوبر االبتدائية التجريبية التابعة لموزارة التربوية بمحافظة اإلسماعيمية، ُوزّْعت  24مف مدرسة 

نة عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ إعداد اختبار المفاىيـ العي
الرياضية المصوَّر ألطفاؿ الروضة واختبار المفاىيـ العممية المصور ألطفاؿ الروضة واختبار 
التفكير االستقرائي ألطفاؿ الروضة وبرنامج االنشطة القائـ عمى مدخؿ االكتشاؼ. وأظيرت 

سة وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعتيف نتائج الدرا
 .التجريبية والضابطة في التطبيؽ الختبار التفكير االستقرائي لصالح إطفاؿ المجموعة التجريبية

 :(2011دراسة الرفاعي ) -

أبرزت الدراسة أثر استخداـ استراتيجيتي التدريس فوؽ المعرفة والبنائي لمتعمـ في 
 .ساب المفاىيـ الفقيية وتنمية التفكير االستقرائي لدى طمبة المرحمة الثانوية في األردفاكت

( طالبًا يمثموف طبلب الصؼ 115استخدـ الباحث المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف)
الثاني الثانوي األدبي في مدرسة اإلماـ مالؾ الثانوية في مديرية عماف الرابعة في العاصمة 

(شعب صفية، وقد تـ اختيار 3ـ موزعيف عمى) 2011-2010ف لمفصؿ الدراسي األوؿ عما
( طالبًا، 38ىذه الشعب عشوائيَا، حيث درست الشعبة األولى بالطريقة االعتيادية وعددىا)

( طالبًا، ودرست الشعبة 35ودرست الشعبة الثانية باستخداـ استراتيجية التدريس البنائي وعددىا)
(طالبًا. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ 42اـ استراتيجية التدريس فوؽ المعرفة وعددىا)الثالثة باستخد

إعداد اختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية، واختبار التفكير االستقرائي، وأظيرت النتائج وجود فروؽ 
ذات داللة احصائية بيف متوسطات أداء مجموعات الدراسة عمى اختبار تنمية التفكير 

 لح المجموعة التي تعممت باستخداـ التدريس فوؽ المعرفة.االستقرائي لصا



 

77 

 :(2010دراسة العنزي ) -

قامت الدراسة عمى تقصي تأثير التدريس المباشر لميارتي التفكير االستقرائي 
واالستنتاجي في التحصيؿ والتفكير الناقد في مادة الدستور وحقوؽ اإلنساف لطبلب الصؼ 

وتكونت عينة الدراسة مف ، دـ الباحث المنيج التجريبياستخ .الثاني عشر في دولة الكويت
ثبلث شعب صفية مف شعب الصؼ الثاني عشر في مدارس لمذكور تـ اختيارىـ عشوائيًا: 
المجموعة التجريبية األولى وتـ تدريسيا مبحث الد الدستور وحقوؽ اإلنساف بطريقة التدريس 

( طالبًا، والمجموعة التجريبية الثانية تـ 17يا)المباشر لميارة التفكير االستنتاجي وبمغ عدد طبلب
تدريسيا مبحث الدستور وحقوؽ اإلنساف بطريقة التدريس لميارة التفكير االستقرائي وبمغ عدد 

( 23( طالبًا، والمجموعة الضابطة درست بالطريقة االعتيادية وبمغ عدد طبلبيا)14طبلبيا )
جميسر(  –ر تحصيمي واختيار اختبار)واطسوفطالبًا. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ إعداد اختبا

لمتفكير الناقد في صورتو العربية وظيرت النتائج مف أىميا: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
في تحصيؿ طبلب الصؼ الثاني عشر في مادة الدستور وحقوؽ اإلنساف ُتعزى ألسموب 

يارة التفكير االستقرائي التدريس لصالح المجموعة التي درست باستخداـ التدريس المباشر لم
 مقارنة بالتقميدية.

 (:2009دراسة برقاف) -

ُأعّدت الدراسة لمعرفة أثر استراتيجية لعب الدور في التحصيؿ والتفكير االستقرائي لدى 
طمبة الصؼ الثالث األساسي في مبحث التربية االجتماعية والوطنية. اتبعت الباحثة المنيج 

عمى مدرستيف وعمى أربع شعب صفية مف شعب الصؼ  التجريبي واقتصرت عينة الدراسة
الثالث األساسي تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية العنقودية وتـ توزيعيا عمى مجموعتيف بالطريقة 

( طالبًا 54العشوائية البسيطة، المجموعة التجريبية وتـ تدريسيا باستراتيجية لعب الدور وعددىا)
( طالبًا وطالبة 52يسيا بالطريقة االعتيادية وعددىا)وطالبة، والمجموعة الضابطة تـ تدر 

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة أعدَّت الباحثة اختبار تحصيمي واختبار لمتفكير االستقرائي. وأظيرت 
النتائج وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة 

 تراتيجية لعب الدور لصالح المجموعة التجريبية.في اختبار التفكير االستقرائي باستخداـ اس
 :(2007دراسة عويضة ) -

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ طريقة االكتشاؼ الموّجو في تنمية ميارتي 
التفكير االستقرائي والقياسي والتحصيؿ في وحدة المساحات والحجوـ لؤلشكاؿ اليندسية  
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المدينة المنورة، استخدمت المنيج التجريبي  وتكونت عينة لتمميذات الصؼ السادس االبتدائي ب
(تمميذة مف أربعة فصوؿ بالصؼ السادس االبتدائي باالبتدائية الثبلثيف بالمدينة 149الدراسة مف)

المنورة حيث تـ اختيارىا عشوائيًا، وتـ تقسيميف إلى فصميف لتمميذات المجموعة التجريبية البلتي 
لموّجو والفصميف اآلخريف لممجموعة الضابطة البلتي درسف بالطريقة درسف بطريقة االكتشاؼ ا

المعتادة. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ إعداد اختبار قبمي لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف التجريبية 
والضابطة، واختباريف أحدىما لقياس ميارة التفكير االستقرائي واآلخر لقياس ميارة التفكير 

وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة  القياسي لدى التمميذات
 التجريبية التي درست بطريقة االكتشاؼ الموّجو في تنمية ميارات التفكير االستقرائي والقياسي.

 (:2006دراسة اليالالت) -

ُأنِجزت ىذه الدراسة لبياف أثر استخداـ دورة التعمـ والمنظـ المتقدـ في اكتساب المفاىيـ 
لنحوية والتفكير االستقرائي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدارس الثقافة العسكرية في ا

( فردًا مف طمبة الصؼ 206األردف. اتبع الباحث المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف)
ية العاشر األساسي في مدرستي الثورة العربية الكبرى ذكور والحسيف الثانوية/ إناث، في مدير 

التعميـ والثقافة العسكرية موزعيف عشوائيًا عمى ست شعب: أربع شعب تجريبية)شعبتف لمذكور 
وشعبتيف لئلناث(، وشعبتيف ضابطتيف)شعبة لمذكور وشعبة لئلناث(. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة 
أعّد الباحث اختبارًا في اكتساب المفاىيـ النحوية واختبارًا في التفكير االستقرائي، وأظيرت 

لنتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التفكير االستقرائي ُتعزى إلى طريقة التدريس)دورة ا
 التعمـ، المنظـ المتقدـ واالعتيادية( لصالح دورة التعمـ.

 التعقيب عمى المحور الثاني:
بعد استعراض وتحميؿ البحوث والدراسات السابقة المتصمة بموضوع الدراسة الحالية 

ى معرفة أثر توظيؼ طرؽ مختمفة عمى تنمية التفكير االستقرائي، تـ استخبلص والتي ىدفت إل
أىـ النقاط مف تحميؿ الدراسات السابقة، ومف خبلؿ العرض اآلتي سيتـ توضيح عبلقة  

 الدراسات السابقة بالدراسة الحالية.
 بيئة الدراسة: -أوالً 

 جري في دمشؽ كدراسة رمضافلقد ُطبّْقت تمؾ الدراسات في بيئات مختمفة فمنيا َمف أُ 
(، 2010(، ودراسة العنزي)2012(، ومنيا َمف ُطبّْؽ في الكويت كدراسة الرشيدي)2014)

 (، ودراسة برقاف2011) (، ودراسة الرفاعي2012) ومنيا َمف ُنفّْذ في األردف كدراسة البيادلي
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 كدراسة عويضة (، ومنيا َمف ُأجري في المدينة المنورة2006) (، ودراسة اليبلالت2009)
(، ومنيا َمف ُنفّْذ في السوداف 2011) (، ومنيا َمف ُطبّْؽ في مصر كدراسة محمود2007)

( وتتفؽ ىذه الدراسة مع 2015) (، ومنيا َمف ُنفّْذ في غزة كدراسة يونس2011كدراسة خمؼ )
 الدراسة الحالية في بيئتيا.

 ىدؼ الدراسة: -ثانياً 

تفكير االستقرائي في مواد مختمفة كدراسة ىدفت بعض الدراسات إلى تنمية ال
(، 2011(، ودراسة خمؼ )2011(، ودراسة الرفاعي)2011(، ودراسة محمود)2012الرشيدي)

 (، ودراسة اليبلالت2007) (، ودراسة عويضة2009(، ودراسة برقاف)2015ودراسة يونس)
الستقرائي عف طريؽ (. واتفقت الدراسة الحالية مع ىذه الدراسات في تنمية التفكير ا2006)

األلعاب التعميمية. وىناؾ بعض الدراسات عرضت التفكير االستقرائي مشتركًا مع المتغير 
 (.2010(، ودراسة العنزي)2012) (، ودراسة البيادلي2014المستقؿ مثؿ دراسة رمضاف)

 عينة الدراسة: -ثالثاً 

بًا وطالبة كدراسة ( طال60تباينت أحجاـ العينات في تمؾ الدراسات، فمنيا ما كاف )
( 92(، ومنيا ما كاف )2014( طالبة كدراسة رمضاف )102(، ومنيا ما كاف )2015يونس)

(، 2012( طالبًا كدراسة البيادلي)64(، ومنيا ما كاف )2012طالبًا وطالبة كدراسة الرشيدي )
 (، ومنيا ما كاف2011( طالبًا كدراسة الرفاعي)115(، ومنيا ما كاف)2011ودراسة خمؼ)

( طالبًا  وطالبة كدراسة برقاف 106ومنيا ما كاف )، (2010( طالبًا كدراسة العنزي)54)
 (.2007( طالبة كدراسة عويضة)149ومنيا ما كاف )، (2009)

 :أفراد الدراسة -رابعاً 

تنوع جنس أفراد الدراسات السابقة فبعض العينات اقتصرت عمى الذكور كدراسة 
(، وبعضيا اقتصرت عمى 2010) (، ودراسة العنزي2011عي)(، ودراسة الرفا2012) البيادلي

(، ومنيا َمف جمعت بيف الجنسيف 2014(، ودراسة رمضاف)2009) اإلناث كدراسة عويضة
 (، ودراسة يونس2011(، ودراسة خمؼ )2011) (، ودراسة محمود2012كدراسة الرشيدي)

سبة لمدراسة الحالية فقد كاف (، وبالن2006) (، ودراسة اليبلالت2009(، ودراسة برقاف)2015)
( طالبة مقسميف عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة مف طمبة الصؼ السادس 82) حجـ العينة

  األساسي إناث فقط.
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 منيج الدراسة: -خامساً 

اختمفت مناىج الدراسات السابقة؛ تبعًا الختبلؼ الموضوع وىدؼ الدراسة وذلؾ عمى 
(، ودراسة 2012نيج شبو التجريبي كدراسة الرشيدي)النحو اآلتي: فمنيا َمف استخدمت الم

 ومنيا َمف وظفت المنيج التجريبي كدراسة البيادلي، (2011(، ودراسة خمؼ )2011) محمود
(، ودراسة 2010) (، ودراسة العنزي2015(، ودراسة يونس)2011(، ودراسة الرفاعي)2012)

(. واتفقت الدراسة الحالية 2006) (، ودراسة اليبلالت2007) (، ودراسة عويضة2009) برقاف
)الوصفي  مع ىذه الدراسات في استخداميا المنيج التجريبي. ومنيا َمف استخدمت منيجيف

 (.2014) والتجريبي( كدراسة رمضاف

 أدوات الدراسة: -سادساً 

تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة تبعًا لميدؼ والموضوع بحيث كاف 
عة فروض الدراسة في حيف اشتركت كثير مف الدراسات السابقة في استخداـ تنوعيا يتوافؽ وطبي

(، ودراسة 2014أداة تمثمت في االختبارات بأنواعيا منيا االختبار التحصيمي كدراسة رمضاف)
(، 2009(، ودراسة برقاف)2010(، ودراسة العنزي)2012(، ودراسة البيادلي)2012الرشيدي)

(، ومنيا اختبار تفكير استقرائي كدراسة 2010كدراسة العنزي) ومنيا اختبار لمتفكير الناقد
(، 2015(، ودراسة يونس)2011(، ودراسة الرفاعي)2011(، ودراسة محمود)2012الرشيدي)

(. وتنفؽ الدراسة 2006(، ودراسة اليبلالت)2007(، ودراسة عويضة)2009ودراسة برقاف)
. ومنيا -اختبار تفكير استقرائي -ختباراتالحالية مع الدراسات السابقة في ىذا النوع مف اال

(، 2014(، ومنيا اختبار تفكير جغرافي كدراسة رمضاف)2007اختبار قياسي كدراسة عويضة)
(، 2011نحوية( مثؿ دراسة محمود) -فقيية -رياضية -ومنيا اختبار لممفاىيـ بأنواعيا)عممية

استخدـ مقياس لميارات التفكير  (، ومنيا َمف2006(، ودراسة اليبلالت)2011ودراسة الرفاعي)
(، ومنيا َمف استخدـ مقياس ميؿ 2011(، ودراسة خمؼ)2012التأممي كدراسة البيادلي)

 (.2015كدراسة يونس)

 المرحمة الدراسية: -سابعاً 

تفاوتت المراحؿ الدراسية التي ُطّبقت عمييا الدراسات السابقة تبعًا لطبيعة الدراسة 
(،ودراسة خمؼ 2011َمف ُطّبقت عمى رياض األطفاؿ كدراسة محمود) ومتغيراتيا وأىدافيا فمنيا

(، ودراسة 2012(، ومنيا َمف ُنّفذت عمى المرحمة االبتدائية كدراسة البيادلي)2011)
(، وتتفؽ ىذه المرحمة مع 2007(، ودراسة عويضة)2009(، ودراسة برقاف)2015يونس)
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(، ودراسة 2014اإلعدادية كدراسة رمضاف)الدراسة الحالية، ومنيا َمف ُأجريت عمى المرحمة 
(، ودراسة 2011(، ومنيا َمف ُطّبقت عمى المرحمة الثانوية كدراسة الرفاعي)2012الرشيدي)
 (.2006(، ودراسة اليبلالت)2010العنزي)
 األساليب اإلحصائية: -ثامناً 

تعددت األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسات السابقة، فمنيا مف استخدـ 
 (، ودراسة رمضاف2011(، ودراسة محمود)2007( كدراسة عويضة )t-test) اختبار

(، 2010( كدراسة العنزي)ANCOVAومنيا مف استخدـ تحميؿ التبايف المصاحب) (،2014)
(،ومنيا مف استخدـ اختبار ليفيف كدراسة 2006(، ودراسة اليبلالت)2012) ودراسة الرشيدي

 (.2012معامؿ ارتباط سبيرماف براوف كدراسة البيادلي) (، ومنيا مف  استخدـ2007) عويضة
 نتائج الدراسة: -تاسعاً 

أظيرت نتائج الدراسات السابقة التي اعتمدت المنيج التجريبي وجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية بيف متوسطات الدرجات في المجموعتيف التجريبية والضابطة باختبلؼ المتغير 

ة التفكير االستقرائي لصالح المجموعة التجريبية كما في معظـ المستقؿ في كؿ دراسة عمى تنمي
 الدراسات السابؽ ذكرىا.
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  المحور الثالث
 الدراسات التي تناولت التفاعؿ االجتماعي 

 (:2015دراسة أبو مرؽ) -

استيدفت الدراسة الكشؼ عف تقدير الذات والتفاعبلت االجتماعية لدى أطفاؿ ما قبؿ 
ائية خارج المنزؿ بمدينة الخميؿ. استخدـ الباحث المنيج الوصفي وتكونت عينة المدرسة االبتد
( إناث، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة ُطّبؽ مقياسيف 43( ذكور و)52( طفبًل منيـ)95الدراسة مف)

األوؿ: اختبار تقدير الذات لؤلطفاؿ لكوثر سميث ترجمو عبد الفتاح، واآلخر: مقياس التفاعبلت 
اؿ الُمَعد مف َقبؿ. وأظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباطية بيف تقدير الذات االجتماعية لؤلطف

والتفاعبلت االجتماعية خارج المنزؿ في حيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة 
 تقدير الذات والتفاعبلت االجتماعية لدى كبًل مف الذكور واإلناث.

  :(2014دراسة ىالؿ ) -

رفة أثر استخداـ األلعاب التعاونية في تنمية التفاعؿ َحِرَصت الدراسة عمى مع
االجتماعي لدى أطفاؿ الرياض. استخداـ الباحث المنيج التجريبي، واشتممت عينة الدراسة 

( طفمًة لممرحمة التمييدية، تـ اختيارىـ 30( طفبًل مف الذكور و)30(طفبًل وطفمة بواقع)60عمى)
ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة  .نجاة( في محافظة نينوىبصورة قصدية مف روضتي)تكميؼ، وسيدة ال

وأظيرت النتائج أف  .( فقرة26تـ إعداد مقياس التفاعؿ االجتماعي الُمعد مسبقًا والمتكوف مف )
 .أفراد المجموعة التجريبية قد زاد تفاعميـ االجتماعي بتأثير األلعاب التعاونية المقدمة ليـ

 (:2014دراسة شنيكات) -

سة لمعرفة مستوى القبوؿ والتفاعؿ االجتماعي لمطمبة ذوي اإلعاقة ُأجِريت ىذه الدرا
البصرية المدمجيف في المدراس العادية في األردف، واتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، 

( طالبًا وطالبًة نصفيـ مف الطمبة المدمجيف في المدارس العادية 100وتكونت عينة الدراسة مف)
المبصريف في المدارس الحكومية في المرحمة اإلعدادية. ولتحقيؽ  والنصؼ اآلخر مف الطمبة

ىدؼ الدارسة أعدت الباحثة مقياس موزع عمى بعديف البعد األوؿ: يتعمؽ بالمعاقيف بصريًا وكاف 
عمى شقيف)أ( الَقبوؿ والتفاعؿ االجتماعي لممعاقيف بصريًا مف وجية نظر المعاقيف بصريًا 

و)ب( الَقبوؿ والتفاعؿ االجتماعي لممبصريف مع المعاقيف بصريًا  ( ِفقرة،22أنفسيـ وتكوف مف)
( ِفقرة، والبعد الثاني ويتعمؽ بالمبصريف: الَقبوؿ 20مف وجية نظر المعاقيف بصريًا وتكوف مف)

( ِفقرة. 20والتفاعؿ االجتماعي لممبصريف مع المكفوفيف مف وجية نظر المبصريف وتكوف مف)
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بوؿ المعاقيف بصريًا والتفاعؿ االجتماعي معيـ مف قبؿ المبصريف وأظيرت النتائج أف مستوى قَ 
 جاء في المرتبة األولى.

 (:2013دراسة عمي) -

سعت الدراسة إلى الكشؼ عف التفاعؿ االجتماعي وعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي لدى 
بعض تبلميذ التعميـ الثانوي. استخدمت الباحثة المنيج الوصفي االرتباطي وتكونت عينة 

راسة مف تبلميذ السنة الثالثة ثانوي بثانوية الشييد بادي مكي بدائرة زريبة الوادي والية بسكرة الد
( تمميذًا مف حجـ المجتمع. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة أعدت الباحثة 115وُقدّْر حجـ العينة ب)

تائج األدوات اآلتية: المبلحظة المشاركة واالستبياف والمقابمة والوثائؽ والسجبلت، وأظيرت ن
الدراسة وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف التفاعؿ االجتماعي المدرسي والتحصيؿ 

 الدراسي لدى تبلميذ السنة الثالثة ثانوي.
 :(2013دراسة الحافي ) -

االجتماعي  التفاعؿ لعاب التعميمية في تنميةكشؼ عف أثر توظيؼ األلم لدراسةُأجِريت ا
 التجريبي، الباحثة المنيج وظفت غزة. (سنوات في محافظة6-5)رطفاؿ الرياض مف عمألدى 

القرتف  مف ثبلث رياض مف رياض دار ىـ( طفبًل، تـ اختيار 90وتكونت عينة الدراسة مف )
مجموعتيف تجريبية وضابطة بحيث يستخدـ في  العينة إلى وُقّسمت ،في غزةالكريـ والسنة 

في حيف يستخدـ  في تدريس المجموعة  ،لعاب التعميمية(تدريس المجموعة التجريبية)األ
 االستبانة، بطاقة المبلحظة. الباحثة أدوات الدراسة اآلتية: أعدت الضابطة الطريقة التقميدية.

ظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعة أ
يمية في تنمية التفاعؿ لعاب التعمودرجات المجموعة الضابطة في توظيؼ األ  التجريبية

 طفاؿ الرياض في محافظات غزة لصالح المجموعة التجريبية.أاالجتماعي لدى 

 :(2012دراسة العزاوي وكريـ ) -

ىدفت الدراسة إلى معرفة التفاعؿ االجتماعي ألطفاؿ الرياض مف أبناء األميات 
كونت عينة الدراسة العامبلت وغير العامبلت ،استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي، وت

( طفبًل وطفمًة مقسمة إلى مجموعتيف أحدىما مف أبناء االميات العامبلت واألخرى مف 60مف)
أبناء األميات غير العامبلت في قضاء بعقوبة /المديرية العامة لتربية محافظة ديالى ولتحقيؽ 

استخدامو في  ىدؼ الدراسة تـ إعداد مقياس التفاعؿ االجتماعي ألطفاؿ الرياض والذي سبؽ
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مدينة الموصؿ. فأظيرت النتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف أبناء األميات 
 .العامبلت وغير العامبلت في مستوى التفاعؿ االجتماعي

 (:2011دراسة الخيراف) -

ُأنجزت الدراسة لمعرفة فاعمية برنامج تدريبي لتنمية التواصؿ المفظي وأثره عمى التفاعؿ 
جتماعي لدى عينة مف أطفاؿ التوحدييف المسجميف في مراكز التربية الخاصة في مدينة اال

( طفبًل وطفمة توحدييف، 12دمشؽ. استخدـ الباحث المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف)
( سنوات، وتـ تقسيـ عينة الدراسة إلى مجموعتيف ضابطة 6-4تراوحت أعمارىـ ما بيف)

( أطفاؿ، وتـ تدريب المجموعة التجريبية باستخداـ 6ت كؿ مجموعة مف)وتجريبية حيث تألف
فنّيات تعديؿ السموؾ)التقميد، التمقيف، التعزيز، التشكيؿ( المتضمَّنة في جمسات البرنامج التدريبي 

-IVالمقترح. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ إعداد األدوات اآلتية: معايير الدليؿ التشخيصي الرابع)
DSM ومقياس تقدير التواصؿ المفظي، ومقياس تقدير التفاعؿ االجتماعي، والبرنامج ( لمتوحد

التدريبي. وأظيرت النتائج مف أىميا: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد المجموعة 
التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في األداء الَبعدي عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي لصالح 

 ة.المجموعة التجريبي
 (:2011دراسة الشيراوي وآخروف) -

ُصمّْمت ىذه الدراسة لمعرفة فاعمية برنامج تدريبي في تنمية ميارة تكويف األصدقاء 
لتحسيف التفاعؿ االجتماعي بيف التمميذات المدمجات في المدارس الحكومية بمممكة البحريف. 

يذات مف ذوات اإلعاقة اتبع الباحثوف المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف عشرة تمم
الذىنية البسيطة المدمجات في صؼ الدمج بمدرسة سمية االبتدائية لمبنات بمممكة البحريف 

( سنة. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ إعداد أدوات الدراسة اآلتية: 12-9البلتي تتراوح أعمارىف بيف)
قاء(، وأشارت نتائج استمارة مبلحظة السموؾ وبرنامج الميارات الحياتية)ميارة تكويف األصد

الدراسة إلى فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية ميارة تكويف األصدقاء وتحسيف مستوى التفاعؿ 
 االجتماعي لدى التمميذات مف ذوات اإلعاقة الذىنية البسيطة.

 :(2010دراسة البركات وياسيف ) -

الطموح  لدى  ساىمت ىذه الدراسة في معرفة العبلقة بيف التفاعؿ االجتماعي ومستوى
طمبة المرحمة الثانوية في محافظة إربد استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت 

( طالبًا وطالبًة في المرحمة الثانوية في محافظة إربد في األردف. ولتحقيؽ 483عينة الدراسة مف)
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وأظيرت  .لطموحىدؼ الدراسة تـ إعداد مقياسيف أحدىما لمتفاعؿ االجتماعي واآلخر لمستوى ا
نتائج الدراسة أف ىناؾ مستوى عاٍؿ مف التفاعؿ االجتماعي لدى أفراد العينة وكذلؾ وجود عبلقة 

 .ايجابية دالة إحصائية ما بيف التفاعؿ االجتماعي ومستوى الطموح لدى الطمبة
 (:2009دراسة العربي) -

نية والرياضية عمى ُأعّدت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى دور االختبلط في حصة التربية البد
نت عينة  التفاعؿ االجتماعي عند تبلميذ الطور المتوسط. اتبع الباحث المنيج الوصفي، وتكوَّ

( 45( تمميذًا وعدد إناث الحضر)45بحيث بمغ عدد ذكور الحضر)، ( تمميذاً 180الدراسة مف)
دؼ الدراسة تـ ( تمميذة. ولتحقيؽ ى45( تمميذًا وعدد إناث الريؼ)45تمميذة وعدد ذكور الريؼ)

إعداد مقياس التفاعؿ االجتماعي وأظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف ذكور المناطؽ 
ناث المناطؽ الريفية لصالح  الحضرية وذكور المناطؽ الريفية وبيف إناث المناطؽ الحضرية وا 

 قاطني المناطؽ الحضرية في التفاعؿ االجتماعي.

 التعقيب عمى المحور الثالث:
عد مراجعة وتحميؿ البحوث والدراسات السابقة والتي ىدفت إلى معرفة فاعمية طرؽ ب

مختمفة عمى تنمية التفاعؿ االجتماعي، ثـ استخبلص أىـ النقاط مف تحميؿ الدراسات السابقة، 
 ومف خبلؿ العرض اآلتي سيتـ توضيح عبلقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية.

 أواًل: بيئة الدراسة:

أجريت تمؾ الدراسات في بيئات مختمفة فمنيا ما أجري في الخميؿ كدراسة أبو مرؽ  لقد
(، ومنيا ما ُنفّْذ في األردف كدراسة 2014( ومنيا ما ُطّبؽ في نينوى كدراسة ىبلؿ)2015)

(، 2009(، ودراسة العربي)2013(، ومنيا ما أجري في الجزائر كدراسة عمي)2014) شنيكات
 (،2010(، ودراسة البركات وياسيف)2012األردف كدراسة العزاوي وكريـ)ومنيا ما ُطبّْؽ في 

(، ومنيا ما أجري في دمشؽ 2011ومنيا ما ُطبّْؽ  في البحريف كدراسة الشيراوي وتخروف)
( وتتفؽ بيئة ىذه الدراسة 2013(، ومنيا ما ُنفّْذ في غزة كدراسة الحافي)2011) كدراسة الخيراف

 .مع بيئة الدراسة الحالية

 ىدؼ الدراسة: -ثانياً 

تعددت أىداؼ الدراسات التي تناولت التفاعؿ االجتماعي حسب نوع الدراسة فمف 
الدراسات السابقة ما كاف ييدؼ إلى معرفة أثر توظيؼ طرؽ مختمفة عمى تنمية التفاعؿ 
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(، ودراسة 2009(، ودراسة العربي)2013(، ودراسة الحافي)2014االجتماعي كدراسة ىبلؿ)
(. وتتفؽ الدراسة الحالية مع ىذه الدراسات 2011(، ودراسة الخيراف)2011وي وتخروف)الشيرا

في كونيا تحاوؿ معرفة أثر توظيؼ األلعاب التعميمية عمى تنمية التفاعؿ االجتماعي، أما دراسة 
(، ودراسة العزاوي 2013(،ودراسة عمي)2014(،ودراسة شنيكات)2015أبو مرؽ)

 ( فذكروا التفاعؿ االجتماعي كدراسة وصفية.2010كات وياسيف)(، ودراسة البر 2012وكريـ)

 عينة الدراسة: -ثالثاً  

( طفبًل وطفمة كدراسة أبو 95تفاوتت أحجاـ العينات في تمؾ الدراسات، فمنيا ما كاف)
(، ودراسة العزاوي وكريـ 2014( طفبًل وطفمة كدراسة ىبلؿ)60(، ومنيا ما كاف)2015مرؽ)

( 115(، ومنيا ما كاف)2014( طالبًا وطالبة كدراسة شنيكات)100ف)(، ومنيا ما كا2010)
(، ومنيا ما 2013( طفبًل كدراسة الحافي)90(، ومنيا ما كاف)2013تمميذًا كدراسة عمي)

( طالبة كدراسة الشيراوي 10(، ومنيا ما كاف )2011( طفبًل وطفمة كدراسة الخيراف)12كاف)
(، ومنيا 2010ًا وطالبة كدراسة البركات وياسيف )( طالب483(،ومنيا ما كاف)2011وتخروف)
 (. 2009( طالبًا كدراسة العربي)180ما كاف )

  أفراد الدراسة: -رابعاً 

تنوع جنس أفراد الدراسات السابقة فبعض العينات اقتصرت عمى الذكور مثؿ دراسة 
جمع (،وبعضيا 2011(، وبعضيا اقتصر عمى اإلناث كدراسة الشيراوي وتخروف)2013عمي)

(، 2014(، ودراسة شنيكات)2014(، ودراسة ىبلؿ)2015بيف الجنسيف كدراسة أبو مرؽ )
(، 2010(، ودراسة البركات وياسيف)2012(، ودراسة العزاوي وكريـ)2013ودراسة الحافي)
(. واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 2011(، ودراسة الخيراف)2009ودراسة العربي)
نس باإلناث حيث إنيا اقتصرت الدراسة الحالية عمى طالبات الصؼ السادس التي حددت الج

 األساسي.
 منيج الدراسة: -خامساً 

تباينت مناىج الدراسات السابقة؛ تبعًا الختبلؼ الموضوع وىدؼ الدراسة وذلؾ عمى 
(، ودراسة 2014النحو اآلتي: استخدمت بعض الدراسات المنيج التجريبي كدراسة ىبلؿ)

(، وبعضيا استخدـ 2011(، ودراسة الحيزاف)2011(، ودراسة الشيراوي وتخروف)2013الحافي)
(، 2013(، ودراسة عمي)2014(، ودراسة شنيكات)2015المنيج الوصفي كدراسة أبو مرؽ)

(. 2009(، ودراسة العربي)2010(، ودراسة البركات وياسيف)2012ودراسة العزاوي وكريـ)
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لتجريبي لمكشؼ عف أثر األلعاب التعميمية عمى تنمية التفاعؿ وتتبني الدراسة الحالية المنيج ا
 االجتماعي.

 أدوات الدراسة: -سادساً 

تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة تبعًا لميدؼ والموضوع بحيث كاف 
تنوعيا يتوافؽ وطبيعة فروض الدراسة في حيف اشتركت كثير مف الدراسات السابقة في استخداـ 

(، ومنيا 2015ثمت في االختبارات بأنواعيا: منيا اختبار تقدير الذات كدراسة أبو مرؽ)أداة تم
(،ودراسة 2014(، ودراسة ىبلؿ)2015َأعدَّت مقياس التفاعؿ االجتماعي كدراسة أبو مرؽ)

(، ودراسة 2010(، ودراسة البركات وياسيف)2012(، ودراسة العزاوي وكريـ)2014شنيكات)
( وتتفؽ الدراسة 2011(، ودراسة الخيراف)2011ة الشيراوي وتخروف)(، ودراس2009العربي)

الحالية مع ىذه الدراسات في إعدادىا المقياس التفاعؿ االجتماعي ومنيا َمف استخدـ مقياس 
(، ومنيا َمف أعّد بطاقة مبلحظة كدراسة 2010لمطموح كدراسة البركات وياسيف)

(،ومنيا َمف استخدـ 2011شيراوي وتخروف)(، ودراسة ال2013(، ودراسة عمي)2013الحافي)
(، ومنيا َمف وظَّؼ المقابمة والوثائؽ 2013(، ودراسة عمي)2013استبانة كدراسة الحافي)
(، ومنيا َمف استخدـ مقياس تقدير التواصؿ المفظي كدراسة 2013والسجبلت كدراسة عمي)

 (.2011الخيراف)
 المرحمة الدراسية: -سابعاً 

سية التي ُطبّْقت عمييا الدراسات السابقة تبعًا لطبيعة الدراسة تعددت المراحؿ الدرا
(، ودراسة 2015ومتغيراتيا وأىدافيا فمنيا ما ُطبّْؽ عمى رياض األطفاؿ كدراسة أبو مرؽ)

(، ومنيا ما ُطبّْؽ عمى 2012(، ودراسة العزاوي وكريـ)2013(، ودراسة الحافي)2014ىبلؿ)
(، 2011ييا مع الدراسة الحالية كدراسة الشيراوي وتخروف)المرحمة االبتدائية وىي ما تتفؽ ف

(، ومنيا ما ُأجري عمى المرحمة 2009ومنيا ما ُأجري عمى المرحمة اإلعدادية كدراسة العربي)
(، ومنيا ما ُأجري عمى ذوي االحتياجات الخاصة 2010الثانوية كدراسة البركات وياسيف)

 (.2011(، ودراسة الخيراف)2014كدراسة شنيكات)
  :األساليب اإلحصائية -ثامناً 

تنوعت األساليب اإلحصائية الموظَّفة في الدراسات السابقة، وكاف تنوعيا ما بيف       
 (، ودراسة العزاوي وكريـ2013(، ودراسة الحافي )2014) ( كدراسة شنيكاتt-testاختبار)

 سة العربي(، ودرا2010) (، ودراسة البركات وياسيف2014) (، ودراسة ىبلؿ2010)
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وبيف اختبار ويمكوكسوف كدراسة  (،2013(، وبيف اختبار ماف وتيني كدراسة الحافي)2009)
 (.2011) الشيراوي وتخروف

 نتائج الدراسة: -تاسعاً 

أظيرت نتائج الدراسات السابقة التي اعتمدت المنيج التجريبي وجود فروؽ ذات داللة 
ية والمجموعة الضابطة في تنمية التفاعؿ إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعة التجريب

االجتماعي تبعًا لممتغيرات المستقمة في كؿ دراسة، أما الدراسات الوصفية فمعظميا أظير وجود 
(، وبيف التفاعؿ 2015عبلقة ارتباطية بيف التفاعؿ االجتماعي وتقدير الذات كدراسة أبو مرؽ)

بينو وبيف مستوى الطموح كدراسة (، و 2013االجتماعي والتحصيؿ الدراسي كدراسة عمي)
(، وبعض الدراسات أظيرت وجود فروؽ عمى مقياس التفاعؿ 2010البركات وياسيف)

(، في حيف أظيرت دراسة أبو 2011(، ودراسة الخيراف)2009االجتماعي كدراسة العربي)
( عدـ وجود فروؽ في درجة تقدير الذات والتفاعبلت االجتماعية لدى كبًل مف 2015مرؽ)

( أظيرت عدـ وجود فروؽ بيف أبناء األميات العامبلت 2012جنسيف، ودراسة العزاوي وكريـ)ال
 وغير العامبلت في مستوى التفاعؿ االجتماعي.

 أوجو اإلفادة مف الدراسات السابقة: 
 يمكف تمخيص أوجو إفادة الباحثة في دراستيا الحالية مف الدراسات السابقة فيما يمي:

 لمدراسة وتحديد محاوره. إعداد اإلطار النظري -1

 اختيار منيجية البحث المناسبة وىي المنيج التجريبي. -2

تحديد التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة المتمثمة في األلعاب التعميمية والتفكير  -3
 االستقرائي والتفاعؿ االجتماعي والنحو العربي.

 إعداد األلعاب التعميمية المقترحة لمدراسة الحالية. -4

د أدوات الدراسة إعدادًا صادقًا كاختبار التفكير االستقرائي ومقياس التفاعؿ إعدا  -5
 االجتماعي.

 تحديد األساليب اإلحصائية التي استخدمت في اختبار الفرضيات وتحميؿ النتائج. -6

 االستفادة في تفسير النتائج التي توصمت إلييا الدراسات تفسيرًا منطقيًا موضوعيًا. -7

 .الدراسة تخدـ التي مراجعال مف عدد عمى التعرؼ -8
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 التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة:
بعد استعراض الدراسات السابقة مف خبلؿ تحميؿ الدراسات المتصمة بموضوع الدراسة 
الحالية والتي أوضحت الباحثة أىمية كؿ منيا بالنسبة ليذه الدراسة مف حيث أوجو التشابو أو 

 الباحثة إلى التعقيب اآلتي: االختبلؼ مع الدراسة الحالية. توصمت

اتفقت معظـ الدراسات التي سبؽ عرضيا عمى استخداـ األلعاب التعميمية كمتغير مستقؿ  -
والتفكير االستقرائي والتفاعؿ االجتماعي كمتغيريف تابعيف، وقد اتفقت الدراسة الحالية مع 

 ىذه الدراسات في ىذا الجانب.

ج التجريبي القائـ عمى مجموعتيف متكافئتيف اتفقت معظـ الدراسات عمى استخداـ المني -
)مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة(، وقد أفادت الباحثة في ىذا الجانب بجعؿ المنيج 
التجريبي لمبحث الحالي قائـ عمى مجموعتيف متكافئتيف، مجموعة تجريبية تدرس النحو 

 ربي بالطريقة العادية.العربي باستخداـ األلعاب التعميمية، ومجوعة ضابطة تدرس النحو الع

 ُأجريت الدراسات السابقة في مراحؿ تعميمية مختمفة. -

تشابيت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في أف الباحثة قامت بإعداد أداتيف ىما  -
اختبار لمتفكير االستقرائي ومقياس لمتفاعؿ االجتماعي، وقد استفادت الباحثة مف الدراسات 

 اختبار الدراسة ومقياس التفاعؿ االجتماعي ليا.السابقة في إعداد 

تناولت الدراسة الحالية فرع النحو في مادة المغة العربية كمجاؿ لتجريب أسموب التدريس  -
باستخداـ األلعاب التعميمية وأثرىا عمى تنمية التفكير االستقرائي والتفاعؿ االجتماعي، وىذا 

 الموضوع لـ تتناولو الدراسات السابقة.

الرغـ مف تعدد المجاالت التربوية التي تطرَّقت إلييا الدراسات والبحوث السابقة في ىذا عمى  -
المجاؿ، إال أنو ال توجد دراسة فمسطينية في حدود عمـ الباحثة تناولت موضوع الدراسة 

 الحالية.

وبعد العرض ألدبيات الدراسة أمكف الباحثة االستفادة منيا كمصدر مف مصادر إعداد 
الحالية مف ألعاب تعميمية واختبار لمتفكير االستقرائي ومقياس لمتفاعؿ االجتماعي، الدراسة 

عداد أدواتيا  وتتناوؿ الدراسة في الجزء اآلتي اإلجراءات مف حيث منيجيا وتصميـ التجريبي وا 
ومواد المعالجة التجريبية، وخطوات التجريب، كما ُيْبِرز الجزء اآلتي مدى االستفادة مف اإلطار 

 دوات ومواد المعالجة التجريبية.نظري والدراسات السابقة ودورىما في إعداد األال
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 الفصؿ الرابع
 الطريقة واإلجراءات

جراءات البحث التي اتبعتيا الباحثة لئلجابة عف أسئمة  تناوؿ ىذا الفصؿ طريقة وا 
ـ الحديث عف منيج البحث المتَّبع في الدراسة، ووصؼ لمجتمع الدراسة، واختبار فرضياتيا، ث

وعينة الدراسة وأسموب اختيارىا، وبياف بناء أداة الدراسة، واستخراج صدقيا وثباتيا، واتساقيا 
الداخمي والتصميـ التجريبي، وضبط المتغيرات، كما يحتوي الفصؿ عمى كيفية تنفيذ الدراسة 

جرائيا، والمعالجة اإلحصائي  ة التي استخدمت في تحميؿ البيانات.وا 

 منيج الدراسة:
وفي ضوء طبيعة  الباحثة المنيج التجريبي لكونو يتناسب وطبيعة الدراسة. بعتتا

التصميـ القبمي البعدي  الدراسة وقع اختيار الباحثة عمى التصميـ التجريبي المعروؼ باسـ:
 .ضابطة باستخداـ مجموعتيف متكافئتيف أحدىما تجريبية واألخرى

 
 التصميـ التجريبي لمدراسة :(4.1)شكؿ

تقسيميا الى و ، يار أفراد العينة بطريقة عشوائيةفي ىذا النوع مف التصميمات يتـ اخت
ويتـ تطبيؽ ادوات القياس قبميًا عمى المجموعتيف   خرى ضابطة،مجموعتيف مجموعة تجريبية واأل

وبعد  ،-األلعاب التعميمية-متغير المستقؿقبؿ التجربة، ثـ تتعرض المجموعة التجريبية فقط لم
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 ـ،ص ص2013ى المجموعتيف.)ببلبؿ، االنتياء مف التجربة يتـ تطبيؽ أدوات القياس بعديًا عم
271-272.) 

 مجتمع الدراسة:
تألَّؼ مجتمع الدراسة مف طالبات الصؼ السادس األساسي في مدرسة صبحي أبو      
 ـ. 2016-2015اسي الثاني مف العاـ الدراسي مفصؿ الدر لاألساسية )أ( لمبنات،  كرش

 عينة الدراسة:
سي بمدرسة ( طالبة مف طالبات الصؼ السادس األسا82)تكونت عينة الدراسة مف

ـ، حيث تـ اختيار المدرسة (2016-2015صبحي أبو كرش األساسية)أ( لمبنات لمعاـ الدراسي)
ة بتطبيؽ التجربة بنفسيا لضبط جميع قصديًا نظرًا لتوفر الظروؼ المناسبة التي سمحت لمباحث

باإلضافة إلى أف المدرسة تقع في منطقة حدودية وتفتقر إلى وجود األلعاب التعميمية  المتغيرات،
حيث تـ أخذ كؿ مجتمع الدراسة كعينة لمدراسة؛ لكوف  ،ولذلؾ فضمت الباحثة التطبيؽ فييا،فييا

س األساسي، تـ تعييف أحدىما بطريقة المدرسة ال تحتوي إال عمى صفيف فقط مف صفوؼ الساد
عشوائية كمجموعة تجريبية تدرس باستخداـ األلعاب التعميمية، والمجموعة األخرى ضابطة 

 ( يوضح أفراد العينة:4.1)جدوؿتدرس بالطريقة االعتيادية، و 
 (:عدد أفراد عينة الدراسة لممجموعة التجريبية والضابطة4.1) جدوؿ

 سبة المئويةالن المجموع الصؼ المدرسة
صبحي أبو كرش األساسية               

 )أ( لمبنات
 50 41 (  تجريبية2السادس)
 50 41 (  ضابطة1السادس)

 %100 82 المجموع
 

 :الدراسة ومواد أدوات
  :أدوات الدراسة -أوالً 

      التفكير االستقرائي في النحو العربي. ػ اختبار1    

 االجتماعي. استبانة لقياس التفاعؿ .2    

 :مواد الدراسة -ثانياً 

              .. ألعاب تعميمية1   
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 .. دليؿ المعمـ2   
 أدوات الدراسة: -أوالً 

 . اختبار التفكير االستقرائي في النحو العربي:1
قامت الباحثة ببناء اختبار لقياس التفكير االستقرائي في النحو العربي ألفراد العينة في 

( ِفقرة 30خصيصًا ليذا الغرض، وقد تكوف االختبار في صورتو األولية مف) النحو العربي أعدَّ 
األسئمة؛ ألنيا تمكف الباحثة مف  مف مف نمط)االختيار مف متعدد(، وقد تـ اختيار ىذا النمط

قياس مدى تحقؽ جميع األىداؼ التربوية المرتبطة بنواتج التعمـ، كما أف درجة الصدؽ 
وسيولة تصحيحيا، باإلضافة إلى أنيا أكثر أنواع االختبارات عية فييا مرتفعة، والموضو 

الموضوعية مرونة ومبلءمة لقياس التحصيؿ وتشخيصو لمختمؼ األىداؼ المرجو تحقيقيا 
كما يمكف تحميؿ نتائجيا إحصائيًا، عبلوة عمى أنيا تقمؿ مف درجة وأكثرىا صدقًا وثباتًا، 

ؿ لكؿ ِفقرة مف فقرات االختبار المعد ليذه الدراسة. التخميف، والسيما أنو تـ صياغة أربعة بدائ  
ييدؼ االختبار إلى قياس مدى قدرة الطالبات عمى التفكير االستقرائي في  أ. إعداد االختبار:

 النحو العربي، ولقد تـ بناء االختبار تبعًا لمخطوات اآلتية: 
  :تحديد أبعاد االختبار 

 ى جميع ميارات التفكير االستقرائي، وتـ بناءتـ تحديد أبعاد االختبار باشتمالو عم
اختبار التفكير االستقرائي بمياراتو الست عمى ثبلثة دروس مف كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ 

 ( يوضح ذلؾ:4.2) جدوؿالسادس، وال
 :توزيع فقرات االختبار عمى ميارات التفكير االستقرائي(:  4.2) جدوؿ

 النسبة سئمةعدد األ أرقاـ األسئمة الميارات ـ  
 %13.3 4 4-1 تحديد المعمومات ذات العالقة بالموضوع .1
 %16.6 5 9-5 ربط السبب بالمسبب .2
 %16.6 5 14-10 تحميؿ المشكالت المفتوحة .3
 %16.6 5 19-15 التوصؿ إلى االستنتاجات .4
 %20 6 25-20 االستدالؿ التمثيمي  .5
 %16.6 5 30-26 إعادة الصياغة  .6

30 100% 
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 :صياغة فقرات االختبار 

قامت الباحثة بصياغة فقرات االختبار مف اختيار مف متعدد، وتتكوف كؿ فقرة مف سؤاؿ 
وأربعة بدائؿ تتضمف إجابة صحيحة واحدة فقط والباقي خطأ، إال أنيا مقنعة ظاىريًا، وتسمى 

 المموىات.

 وقد راعت الباحثة عند صياغة الفقرات أف تكوف:

 * ممثمة بجدوؿ المواصفات المحكـ.       يدة عف الغموض والمبس.         * واضحة بع

 * مصاغة بصورة إجرائية.    .* سميمة لغويًا وسيمة ومبلئمة لمستوى الطالبات

 * قادرة عمى قياس ميارة تفكير واحدة بحيث تتضمف فكرة واحدة.

 ( سؤاؿ.30ىذا وقد اشتمؿ االختبار في صورتو األولية عمى )
 :صياغة تعميمات االختبار 

عدادىا عمى ورقة منفصمة في كراس االختبار، وقد  تـ صياغة تعميمات االختبار وا 
توضيح اليدؼ مف االختبار، وكيفية اإلجابة عف فقراتو، وقد روعي السيولة والوضوح عند 

تطبلعية صياغة ىذه التعميمات. وأخيرًا ُطبؽ االختبار في صورتو األولية لتجريبو عمى عينة اس
 ( طالبة.34مف طالبات الصؼ السابع، وذلؾ لحساب صدقو وثباتو وعددىف)

 :زمف االختبار 

أوؿ  تـ حساب زمف االختبار مف خبلؿ قانوف حساب الزمف حيث تـ جمع زمف تسميـ    
وقد تـ تحديد زمف  خمس طالبات مع زمف تسميـ تخر خمس طالبات وتقسيميا عمى مجموعيف،

 قة بناء ذلؾ.  دقي 40االختبار 

 :تصحيح االختبار 

( 30حددت درجة واحدة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار لتصبح الدرجة النيائية لبلختبار)
، وأعديت قة المعتادةدرجة والدرجة الدنيا لبلختبار)صفر(، وقامت الباحثة بتصحيح األوراؽ بالطري

 ثـ رصدت الدرجات الخاـ لمطالبات.عممية التصحيح مرة ثانية لمتأكد مف الدرجات قبؿ تحميميا، 
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 :تحميؿ إجابات أسئمة االختبار 

بعد أف تـ تطبيؽ االختبار عمى طالبات العينة االستطبلعية تـ تحميؿ نتائج إجابات 
 أسئمة االختبار بيدؼ التعرؼ عمى: فالطالبات ع

 .معامؿ صعوبة كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار 

 ختبار.معامؿ تمييز كؿ سؤاؿ مف أسئمة اال 

% مف مجموع 27تقسيـ الطالبات إلى مجموعتيف مجموعة عميا ضمت  تـ وقد      
الطالبات، وىف الطالبات البلتي حصمف عمى أعمى الدرجات في االختبار، ومجموعة دنيا 

% مف مجموع الطالبات البلتي حصمف عمى أدنى الدرجات في االختبار، وقد بمغ 27ضمت 
 .8ة عدد الطالبات في كؿ مجموع

 :حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار 

السؤاؿ إجابة خاطئة، وكاف اليدؼ مف  ويقاس بالنسبة لمف َأَجاب عف معامؿ الصعوبة: .1
حساب درجة الصعوبة، لفقرات االختبار ىو حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة صعوبتيا عف 

 ويحسب بالمعادلة اآلتية: 0.80أو تزيد عف  0.20

 

 عامؿ الصعوبة=م
 عدد الطالبات الالتي أجبف عف السؤاؿ إجابة خاطئة

 عدد الطالبات الكمي

 (. 169ـ،ص2008)أبو دقة، 
يقصد بو قدرة الفقرة عمى التمييز بيف الطالبات مف حيث الفروؽ الفردية . معامؿ التمييز: 2

وكاف اليدؼ مف حساب  بينيف، وقدرتيا أيضًا عمى التمييز بيف الفئة العميا والفئة الدنيا.
ألنيا  0.20معامؿ التمييز لفقرات االختبار ىو حذؼ الفقرات التي يقؿ معامؿ تمييزىا عف 

 تعتبر ضعيفة، ويحسب بالمعادلة اآلتية:

 (2ف-1)ف =التمييز )ـ( معامؿ 
 ؾ

 ( 172 :2008)أبو دقة، 
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 عدد اإلجابات الصحيحة في الفئة العميا. :1ف 

 صحيحة في الفئة الدنيا.عدد اإلجابات ال :2ف 

 عدد أفراد إحدى المجموعتيف. :  ؾ 
 ( معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار، والدرجة الكمية لفقراتو:4.3) جدوؿ

 معامؿ التمييز معامؿ الصعوبة رقـ السؤاؿ معامؿ التمييز معامؿ الصعوبة رقـ السؤاؿ
1 76.0 .60 16 0.68 .80 
2 76.0 .60 17 0.12* .40 
3 85.0 .50 18 44.0 .80 
4 50.0 0.8 19 0.68 .80 
5 71.0 .70 20 50.0 0.8 
6 44.0 .80 21 47.0 0.8 
7 0.24 .60 22 .500 0.8 
8 47.0 0.8 23 0.65 .80 
9 24.0 .60 24 26.0 .70 
10 62.0 .80 25 0.24 .60 
11 50.0 0.8 26 0.56 0.8 
12 0.62 .80 27 29.0 .70 
13 53.0 0.8 28 0.20  .50 
14 50.0 .80 29 0.62 .80 
15 59.0 .80 30 35.0 .70 

 ( لممحافظة عمى الوزف النسبي لالختبار.17* لـ تحذؼ الباحثة الفقرة رقـ )

-0.20( أف درجات صعوبة جميع فقرات االختبار تتراوح بيف)4.3) جدوؿيتبيف مف 
(، مما يشير أف جميع فقرات االختبار تقع 0.8-0.6يز بيف)(، كما تتراوح درجات التمي0.85

ضمف المستوى المقبوؿ لمعامبلت الصعوبة والتمييز، حيث إف الفقرات الضعيفة ىي التي 
( يتضح  4.3)جدوؿ(. ومف خبلؿ 172 :2008(.)أبو دقة، 0.20معامبلت تمييزىا أقؿ مف)

مف المدى الذي حددتو الباحثة، مما أف جميع معامبلت الصعوبة والتمييز لمفقرات مقبولة ض
 يدلؿ عمى أف االختبار جيد.

 :( طالبة مف 34استطبلعية عشوائية قواميا)عينة تـ تجريب االختبار عمى  تجريب االختبار
طالبات الصؼ السابع البلتي سبؽ ليف دراسة الموضوعات، وكاف اليدؼ مف التجربة 

 االستطبلعية ما يمي:
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 الداخمي لبلختبار.             . حساب معامؿ االتساؽ1
 . حساب ثبات االختبار.2
 صدؽ االختبار: -أوالً 

ويقصد بو أف يقيس االختبار ما وضع لقياسو فعبًل، واقتصرت الباحثة عمى نوعيف مف 
 الصدؽ، حيث إنيما يفياف بالغرض، وىما صدؽ المحكميف وصدؽ االتساؽ الداخمي.

 أ. صدؽ المحكميف:
ر في صورتو األولية، تـ عرضو في صورتو األولية عمى مجموعة مف بعد إعداد االختبا

المحكميف مف ذوي االختصاص في المناىج وطرائؽ تدريس المغو العربية، والنحو العربي، 
( وذلؾ 1) ممحؽ( 14ومشرفي ومعممي المغة العربية مف ذوي الخبرة، وقد بمغ عددىـ)

 الستطبلع ترائيـ حوؿ مدى:
   االختبار.وضوح ودقة فقرات * 

 صحة فقرات االختبار لغويًا.* 

 مناسبة فقرات االختبار لمستوى طالبات الصؼ السادس األساسي.* 

 انتماء الفقرات إلى كؿ ميارة مف ميارات االختبار.* 
 وقد أبدى المحكموف بعض المالحظات واآلراء في االختبار منيا:

                    *إعادة الصياغة لبعض البدائؿ.

 * تعديؿ بعض األسئمة.

 *استبداؿ بعض األمثمة بأخرى أبسط.

 وفيما يمي بعض التعديبلت التي اقترحيا المحكموف:

ِبِجد.      الفبلحوف.   يعمُؿ الميندِسْيفُيؤدوف واجبيـ بإخبلص.  َكرَّـ الرئيُس  المعمموف .10
   :عمىىو اسـ يدؿ ، مف خالؿ األمثمة السابقة نالحظ أف جمع المذكر السالـ

 .              ب. مذكر.         ج. مثنى.         د. مؤنث.     فردأ. م 

 تـ التعديؿ بإضافة مفرد لبعض البدائؿ وجمع لمبعض اآلخر. 

 لنزداد عممًا.         الكتب.      نقرأ العمماءلتدخَؿ الشمُس.    َكرَّمْت الدولُة  النوافذَنْفَتح  .8
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        :ىيفي نالحظ أف عالمة نصب جمع التكسير  خطحتيا تمف خالؿ الكممات التي 

 أ. الضمة.        ب. الكسرة.     ج. الفتحة.    د. السكوف.   
تـ لفت انتباه الباحثة مف قبؿ المحكميف إلى وضع جممة)األمثمة السابقة( في السؤاؿ 

كميف، وبقي في ضوء تمؾ اآلراء تـ األخذ بمبلحظات المحو  لتكوف أوضح عمى الطالبة.
 ( سؤاؿ.30االختبار في صورتو النيائية مف )

 صدؽ االتساؽ الداخمي: .ب
 تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي الختبار التفكير االستقرائي باستخداـ معامؿ ارتباط

 أنو بيرسوف عف طريؽ إيجاد معامبلت درجة كؿ ِفقرة مف فقرات االختبار بدرجات االختبار، كما
ارتباط درجات كؿ ميارة مف ميارات االختبار بدرجات االختبار ككؿ كما تـ إيجاد معامبلت 
 (.4.5(،)4.4يوضح ذلؾ الجدوالف)

 (:  معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لالختبار4.4) جدوؿ

رقـ    الميارة
 السؤاؿ

معامؿ     
 االرتباط

رقـ    الميارة
 السؤاؿ

معامؿ 
 االرتباط

رقـ   الميارة
 السؤاؿ

معامؿ 
 االرتباط

 
تحديد 
 المعمومات
 ذات العالقة
 بالموضوع

1 0.936**  
 ربط السبب
 بالمسبب

5 0.698**  
 االستدالؿ
 التمثيمي

20 0.944** 

2 0.936** 6 0.911** 21 0.936** 

3 0.785** 7 0.837** 22 0.944** 

4 0.745** 8 0.903** 23 0.785** 

9 0.837** 24 0.797** 

25 0.762** 

 
تحميؿ 

المشكالت 
 المفتوحة

10 0.930**  
التوصؿ إلى 
 االستنتاجات

15 0.921**  
 إعادة
 الصياغة

26 0.862** 

11 0.955** 16 0.918** 27 0.872** 

12 0.930** 17* 0.485** 28 0.721** 

13 0.963** 18 0.834** 29 0.817** 

14 0.955** 19 0.918** 30 0.895** 

 ( لممحافظة عمى الوزف النسبي لالختبار17*لـ تحذؼ الباحثة السؤاؿ رقـ )
 0.418( = 0.01( ومستوى داللة )32**ر الجدولية عند درجة حرية)
 0.325( =  0.05( ومستوى داللة )32*ر الجدولية عند درجة حرية)



 

883 

( 0.01صائيًا عند مستوى)يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف جميع الفقرات دالة إح
ولمتأكد مف االتساؽ الداخمي تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ ميارة  (. 0.05و)

 (:4.5) جدوؿوالدرجة الكمية لبلختبار كما ىو موضح في 
 (: معامالت ارتباط درجات ميارات االختبار بالدرجة الكمية لالختبار4.5) جدوؿ

 الداللة مستوى معامؿ االرتباط الميارات
 **0.01دالة عند  **0.830 تحديد المعمومات ذات العالقة بالموضوع

 **0.01دالة عند  **0.959 ربط السبب بالمسبب
 **0.01دالة عند  **0.961 تحميؿ المشكالت المفتوحة
 **0.01دالة عند  **0.963 التوصؿ إلى االستنتاجات
 **0.01دالة عند  **0.982 االستدالؿ التمثيمي
 **0.01دالة عند  **0.959 إعادة الصياغة

 0.418( = 0.01( ومستوى داللة )32**ر الجدولية عند درجة حرية)
 0.325( =  0.05( ومستوى داللة )32*ر الجدولية عند درجة حرية)

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت ارتباط ميارات االختبار بالدرجة الكمية لبلختبار
(؛ مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي لميارات 0.05( و)0.01ستوى داللة )دالة إحصائيًا عند م

 االختبار.

 ثبات االختبار:  -ثانياً 

ويقصد بو الحصوؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس األداة في نفس 
 الظروؼ، ويحسب معامؿ الثبات بطرؽ عديدة، وقد قامت الباحثة بإيجاد معامؿ الثبات بطريقتي

 التجزئة النصفية و ألفا كرونباخ عمى النحو اآلتي:

 :Split-Half Methodأ.  طريقة التجزئة النصفية 

تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية، 
لكؿ حيث قامت الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفيف، الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزوجية 

مستوى مف مستويات االختبار، وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف، ثـ جرى تعديؿ 
 ( يوضح معامبلت ثبات االختبار:4.6)جدوؿو الطوؿ باستخداـ معادلة سبيرماف براوف، 
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 معامالت ثبات االختبار: (4.6) جدوؿ

 معامؿ الثبات    عدد الفقرات  الميارات             
 0.829 4 عمومات ذات العالقة بالموضوعتحديد الم

 0.941 *5 ربط السبب بالمسبب
 0.930 *5 تحميؿ المشكالت المفتوحة
 0.945 *5 التوصؿ إلى االستنتاجات
 0.864 6 االستدالؿ التمثيمي
 0.922 *5 إعادة الصياغة
 0.984 30 الدرجة الكمية

 ساوييف *تـ استخداـ معادلة  جثماف ألف النصفيف غير مت    

(، وىذا يدؿ عمى أف 0.984يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي )
 يتمتع بالثبات، مما يطمئف الباحثة إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة. االختبار

 
 :Kuder-Richard Son 20 20ب. طريقة كودر ريتشارد سوف 

كودر ريتشارد سوف استخدمت الباحثة طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات وىي طريقة 
 وذلؾ إليجاد معامؿ ثبات االختبار مف خبلؿ القانوف اآلتي:، 20

)(
1 2

22

t

itmt

s

ss

n

n  


 

 .1-( عدد فقرات االختبارn-1)                    ( عدد فقرات االختبار.n) :حيث إف

           (2st )   2) التبايف الكمي                 مجموع

itms.مجموع تبايف الفقرات ) 

           2(st التبايف الكمي  ) 

(، مما يدؿ عمى أف 0.994لبلختبار ) 20كودر ريتشارد سوف حيث ُحسبت قيمة 
 االختبار يتمتع بدرجة عالية مف الثبات مما يطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عينة الدراسة.
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      مقياس التفاعؿ االجتماعي: .2

ع عمى األدب التربوي الذي سبؽ أف عرضناه، وفي ضوء الدراسات وذلؾ بعد االطبل
السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة التي تـ االطبلع عمييا، قامت الباحثة ببناء المقياس عمى ضوء 

 استجابات السادة المحكميف وفؽ الخطوات اآلتية:

 األولية. إعداد المقياس في صورتو 

 (مف المحكميف 14عرض المقياس عمى )( يبيف أعضاء لجنة 1)ممحؽالمختصيف، وال
 التحكيـ.

 مف ناحية  بعد إجراء التعديبلت التي أوصى بيا المحكموف تـ تعديؿ بعض الفقرات
( فقرة، حيث ُأعطي 17، وقد بمغ عدد فقرات المقياس بعد صياغتيا النيائية )فنية

 ( يوضح ذلؾ:4.7) جدوؿلكؿ فقرة وزف متدرج وفؽ مقياس ليكرت خماسي و 
 وزف كؿ فقرة وفؽ مقياس ليكرت الخماسي: (4.7) جدوؿ

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  الموافقة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 

وبناء عمى التحميؿ اإلحصائي فقد أصبحت عدد فقرات االستبانة بعد حساب االتساؽ 
، 11، 10، 6، 5و اآلتي )وجاءت أرقاـ الفقرات المتبقية عمى النح، ( فقرة17الداخمي لمفقرات )

المقياس  ( يوضح2)ممحؽوال (،38 ،34، 29، 28، 27، 23، 21، 20، 19، 16، 15، 12
 في صورتو النيائية.

 صدؽ المقياس: -أوالً 

لقياسو، وقامت الباحثة بالتأكد مف  ويقصد بصدؽ المقياس: أف يقيس المقياس ما ُوضع
 صدؽ المقياس بطريقتيف:

ض المقياس في صورتيا األولية عمى مجموعة مف أساتذة جامعييف تـ عر  صدؽ المحكميف:أ. 
مف المتخصصيف، حيث قاموا بإبداء ترائيـ ومبلحظاتيـ حوؿ مناسبة فقرات المقياس، 
ومدى انتماء الفقرات لممقياس، وكذلؾ وضوح صياغاتيا المغوية، وفي ضوء تعديؿ بعض 

 .( فقرة40)األولية الفقرات ليصبح عدد فقرات المقياس
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جرى التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي مف صدؽ االتساؽ  ب. صدؽ االتساؽ الداخمي:
( طالبة، وتـ 34الداخمي لممقياس بتطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية مكونة مف )

حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لممقياس الذي 
 (.SPSSـ البرنامج اإلحصائي )تنتمي إليو، وذلؾ باستخدا

 معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لممقياس: (4.8) جدوؿ

 معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ
1 0.470** 10 0.371* 
2 0.448** 11 0.441** 
3 0.388* 12 0.568** 
4 0.500** 13 0.730** 
5 0.478** 14 0.633** 
6 0.677** 15 0.630** 
7 0.490** 16 0.540** 
8 0.376* 17 0.372* 
9 0.486**  

 0.418( = 0.01( ومستوى داللة )32**ر الجدولية عند درجة حرية )
 0.325( = 0.05( ومستوى داللة )32*ر الجدولية عند درجة حرية )

( 0.01مستوى داللة) يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع الفقرات دالة إحصائيًا عند
ولمتأكد مف االتساؽ الداخمي لمجاالت المقياس تـ حساب معامبلت االرتباط بيف  (.0.05و)

 (:4.9) جدوؿدرجة المقياس بالدرجة الكمية لممقياس كما ىو موضح في 
 معامالت ارتباط مجاؿ المقياس والدرجة الكمية لو: (4.9) جدوؿ

 ائيةالداللة اإلحص معامؿ االرتباط المجاؿ
 0.01دالة إحصائيًا عند  **0.498 التفاعؿ االجتماعي

 0.418( = 0.01( ومستوى داللة )32**ر الجدولية عند درجة حرية )       
 0.325( = 0.05( ومستوى داللة )32*ر الجدولية عند درجة حرية )         

 ارتباطًا ذا داللة( أف مجاؿ المقياس يرتبط بالدرجة الكمية لو 4.9) جدوؿيتضح مف       

 عند  (،0.05( و)0.01عند مستوى داللة ) (،0.05( و)0.01عند مستوى داللة ) إحصائية

 مف الثبات واالتساؽ الداخمي. (،0.05( و)0.01مستوى داللة )
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 ثبات المقياس: -ثانياً 

أجرت الباحثة خطوات لمتأكد مف ثبات المقياس، وذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة      
 الستطبلعية بطريقتيف، وىما التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ.ا

 :Split-Half Methodأ.  طريقة التجزئة النصفية 

تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية، 
رات الزوجية، وذلؾ حيث قامت الباحثة بتجزئة المقياس إلى نصفيف، الفقرات الفردية مقابؿ الفق

بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف، ثـ جرى تعديؿ الطوؿ باستخداـ معادلة جتماف ألف 
 ( يوضح ذلؾ:4.10) جدوؿالنصفيف غير متساوييف و 
 معامالت الثبات لمجاؿ المقياس والمقياس ككؿ: (4.10) جدوؿ

 معامؿ الثبات عدد الفقرات المجاؿ
 0.628 17 التفاعؿ االجتماعي
 0.575 17 الدرجة الكمية

           

 ب. طريقة ألفا كرونباخ:

استخدمت الباحثة طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات وىي طريقة ألفا كرونباخ، وذلؾ 
(، مما 0.743)قيمة معامؿ ألفا كرونباخ لممقياسإليجاد معامؿ ثبات المقياس، حيث ُحسبت 

لثبات مما يطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عينة يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف ا
 الدراسة.

 

 :مواد الدراسة -ثانياً 

 . األلعاب التعميمية:1

قامت الباحثة بإعداد مجموعة مف األلعاب التعميمية التي تخدـ ىدؼ الدراسة وىو تنمية 
عميمية ألعاب ت(8ت الباحثة)التفكير االستقرائي والتفاعؿ االجتماعي في النحو العربي، حيث أعد

 ويشمؿ ممحؽ األلعاب التعميمية ما يمي:

 .اسـ المعبة التعميمية 

 .اليدؼ مف المعبة التعميمية 
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 .عدد البلعبات المشاركات في المعبة التعميمية 

 .زمف المعبة التعميمية 

 .المواد البلزمة لعمؿ المعبة التعميمية 

 ونقاط الفوز. إجراءات المعبة التعميمية حيث تـ توضيح دور المعممة والطالبات 
 . دليؿ المعمـ:2

 قامت الباحثة بإعداد دليؿ المعمـ الذي يشمؿ ثبلثة دروس مف كتاب لغتنا الجميمة
 التي توظؼ األلعاب التعميمية ويحتوي عمى ما يمي:السادس األساسي  لمصؼ

 ويحتوي عمى أسئمة لموضوعات سبؽ تعمميا وتفيد في الدرس الجديد. * المتطمب السابؽ:

 ائؿ التعميمية المستخدمة في الحصة واأللعاب التعميمية المستخدمة في الدروس.* الوس
حيث تـ وضع مجموعة أىداؼ سموكية تحققيا الطالبة  * األىداؼ السموكية المراد تحقيقيا:

 نياية الحصة.

 حيث تـ توضيح دور كؿ مف المعممة والطالبات في الدرس. اإلجراءات التعميمية التعممية: *

حيث يتخمؿ الدرس مجموعة أسئمة شفوية بعد كؿ لعبة وكذلؾ  ويـ البنائي والختامي:* التق
 تدريب ختامي في نياية الدرس.

 ضبط متغيرات الدراسة:

حرصت الباحثة عمى ضماف سبلمة نتائج الدراسة مف خبلؿ تجنب المتغيرات الدخيمة، فقد 
 المتغيرات اآلتية:قامت بضبط تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة مف خبلؿ 

 التحصيؿ في مادة المغة العربية. -                      العمر الزمني. -

 االختبار القبمي لمتفكير االستقرائي لممجموعتيف التجريبية والضابطة. -

 مقياس التفاعؿ االجتماعي القبمي لممجموعتيف التجريبية والضابطة. -

 تغيرات السابقة:وفيما يمي موجز لتكافؤ المجوعتيف لكؿ مف الم

  ضبط متغير العمر الزمني: -أوالً 

ولمتأكد مف ذلؾ قامت الباحثة برصد أعمار العينة مف خبلؿ سجبلت المدرسة، وقاـ 
 ( لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعتيف المستقمتيف.Tبمعالجتيا باختبار)
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وى الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽ بيف (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومست4.11) جدوؿ
 متوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير العمر الزمني

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 قيمة
 " ت "

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الداللة
 اإلحصائية

 1.082 0.433 11.54 41 تجريبية العمر
غير دالة  0.05 0.284

 1.079 0.530 11.66 41 ضابطة إحصائياً 
 2.642(= 0.01( ومستوى داللة)79قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية)
 1.991(= 0.05( ومستوى داللة)79قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )

 عتيفالمحسوبة في المقارنة بيف متوسطي المجمو (Tيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة)
عند  المحسوبة غير دالة إحصائياً (Tالجدولية، وىذا يعني أف قيمة)(Tكانت أصغر مف قيمة)

أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط المجموعة (؛0.05مستوى داللة)
التجريبية مع متوسط المجموعة الضابطة، وىذا يدؿ عمى أف ىاتيف المجموعتيف متكافئتيف مف 

 زمني.حيث العمر ال

 

 التحصيؿ في مادة المغة العربية:-ثانياً 

تـ رصد درجات الطالبات في مادة المغة العربية، قبؿ بدء التجريب واستخرجت الدرجات 
( لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف Tلضبط متغير التحصيؿ في المغة العربية، وتـ استخداـ اختبار)

 ( يوضح ذلؾ:4.12) جدوؿوالالمجموعتيف الضابطة والتجريبية قبؿ البدء في التجربة، 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽ بيف  :(4.12) جدوؿ

 بيةمتوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية لمتغير التحصيؿ في المغة العر

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 قيمة
 ت "" 

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الداللة
 اإلحصائية

 التحصيؿ
 26.634 55.18 41 تجريبية

0.257 0.784 
0.05 
 

غير دالة 
 27.060 53.54 41  ضابطة إحصائياً 

 2.642(= 0.01( ومستوى داللة)79قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية)
  1.991(= 0.05لة)( ومستوى دال 79قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
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(المحسوبة في المقارنة بيف متوسطي المجموعتيف Tيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة)
(المحسوبة غير دالة إحصائيًا عند T(الجدولية، وىذا يعني أف قيمة)Tكانت أصغر مف قيمة)

(؛ أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط المجموعة 0.05مستوى داللة )
ريبية مع متوسط المجموعة الضابطة، وىذا يدؿ عمى أف ىاتيف المجموعتيف متكافئتيف مف التج

 حيث التحصيؿ في المغة العربية.

 التطبيؽ القبمي لالختبار: -ثالثاً 

تـ رصد درجات الطالبات في االختبار القبمي قبؿ بدء التجريب، واستخرجت الدرجات 
( لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف Tوتـ استخداـ اختبار)لضبط متغير التحصيؿ في االختبار القبمي. 

 ( يوضح ذلؾ.4.13) جدوؿالمجموعتيف الضابطة والتجريبية قبؿ البدء في التجربة وال
" لممقارنة بيف طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبؿ البدء Tنتائج اختبار" (:4.13) جدوؿ

 بالتجربة في االختبار القبمي

المتوسط  العدد موعةالمج الميارة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 قيمة
 "ت "

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الداللة
 اإلحصائية

تحديد المعمومات ذات 
 العالقة بالموضوع

 0.268 0.609 41 تجريبية
0.495 0.622 0.05 

غير دالة 
 0.285 0.579 *38 ضابطة إحصائياً 

 0.236 0.322 41 تجريبية ربط السبب بالمسبب
0.079 0.937 0.05 

غير دالة 
 0.252 0.326 *38 ضابطة إحصائياً 

تحميؿ المشكالت 
 المفتوحة

 0.268 0.517 41 تجريبية
1.78 0.079 0.05 

غير دالة 
 0.262 0.410 *38 ضابطة إحصائياً 

التوصؿ إلى 
 االستنتاجات

 0.200 0.302 41 تجريبية
1.32 0.190 0.05 

غير دالة 
 0.207 0.363 *38 ضابطة حصائياً إ

 االستدالؿ 
 التمثيمي

 0.226 0.239 41 تجريبية
0.210 0.834 0.05 

غير دالة 
 0.200 0.250 *38 ضابطة إحصائياً 

 إعادة 
 الصياغة

 0.219 0.302 41 تجريبية
0.380 0.705 0.05 

غير دالة 
 0.206 0.284 *38 ضابطة إحصائياً 

 الدرجة
 ميةالك

 4.134 11.097 41 تجريبية
0.380 0.705 0.05 

غير دالة 
 4.297 10.736 *38 ضابطة إحصائياً 

 ( طالبات مف المجموعة الضابطة.3لـ يتـ حساب كؿ أفراد العينة بسبب تغيب) **
    2.642( =0.01( ومستوى داللة )77قيمة " ت" الجدولية عند درجة حرية )     
 1.991( =0.05( ومستوى داللة )77دولية عند درجة حرية )قيمة " ت" الج     
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( المحسوبة في المقارنة بيف متوسطي المجموعتيف Tيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة) 
( المحسوبة غير دالة إحصائيًا عند T(الجدولية، وىذا يعني أف قيمة)Tكانت أصغر مف قيمة )

داللة إحصائية بيف متوسط المجموعة (؛ أي أنو ال توجد فروؽ ذات 0.05مستوى داللة )
التجريبية مع متوسط المجموعة الضابطة في أبعاد االختبار والدرجة الكمية لبلختبار، وىذا يدؿ 

 عمى أف ىاتيف المجموعتيف متكافئتيف في االختبار.

 
 التطبيؽ القبمي لمقياس التفاعؿ االجتماعي: -رابعاً  

لتطبيؽ، قبؿ بدء التجريب، واستخرجت تـ رصد درجات الطالبات في المقياس في ا
( لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف Tالدرجات لضبط متغير التفاعؿ االجتماعي. وتـ استخداـ اختبار)

 ( يوضح ذلؾ:4.14) جدوؿالمجموعتيف الضابطة والتجريبية قبؿ البدء في التجربة وال
بية والمجموعة الضابطة قبؿ البدء " لممقارنة بيف طالبات المجموعة التجريTنتائج اختبار" (:4.14) جدوؿ

 بالتجربة في المقياس القبمي

المتوسط  العدد المجموعة المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 قيمة
 "ت "

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الداللة
 اإلحصائية

التفاعؿ 
 االجتماعي

 0.386 3.520 *37 تجريبية
0.684 0.496 

0.05 
 

غير دالة 
 0.440 3.454 *38 ضابطة إحصائياً 

( طالبات مف 4( طالبات مف المجموعة التجريبية و)3لـ يتـ حساب كؿ أفراد عينة الدراسة بسبب تغيب) *
 المجموعة الضابطة.

 2.664( = 0.01( ومستوى داللة )73قيمة " ت" الجدولية عند درجة حرية )    
 1.992( = 0.05ة )( ومستوى دالل73قيمة " ت" الجدولية عند درجة حرية )    
 

المحسوبة في المقارنة بيف متوسطي المجموعتيف  (Tيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة)
( المحسوبة غير دالة إحصائيًا عند Tالجدولية، وىذا يعني أف قيمة) (Tكانت أصغر مف قيمة)

(؛ أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط المجموعة 0.05مستوى داللة )
تجريبية مع متوسط المجموعة الضابطة في مقياس التفاعؿ االجتماعي والدرجة الكمية ال

 ف في المقياس.عمى أف ىاتيف المجموعتيف متكافئتالممقياس، وىذا يدؿ 
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 :خطوات الدراسة
لعاب ػ االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العبلقة بالنحو العربي باستخداـ األ1

 التعميمية.

عداد الطريقة المقترحة 2 النحو في  قواعد في ىذه الدراسة لتدريس –لعاب تعميمية أ -ػ بناء وا 
 .الصؼ السادس وبياف خطواتيا

تقسـ و ، اختيار عينة عشوائية ممثمة مف طالبات الصؼ السادس االبتدائي بمحافظة غزة .3
 ،لعاب التعميميةاأل –ترحةاألولى تدرس النحو بالطريقة المقمتكافئتيف عينة إلى مجموعتيف ال

نمية الختبار أثر كؿ مف الطريقتيف في ت والمجموعة الثانية تدرس النحو بالطريقة التقميدية،
 النحو لطالبات الصؼ السادس.قواعد  التفكير االستقرائي في

عداد دليؿ المعمـ لكتاب " لغتنا الجميمة " الجزء ال .4 المقرر عمى طالبات الصؼ  ثانيبناء وا 
لكي تستخدمو المعممة عند القياـ بالتدريس داخؿ الفصؿ مع الطالبات ؛ ادس في النحوالس

 .لتنمية التفكير االستقرائي لدييفلعاب التعميمية خبلؿ توظيؼ األ

( لطالبات الصؼ السادس عمى أف يراعى ثانيالجزء ال-تدريس مقرر النحو)الكتاب المقرر .5
 يس.  المدة الزمنية بيف المجموعات في التدر 

 بطريقة التدريس المقترحة.التفكير االستقرائي تصميـ  اختبار   .6

 . تصميـ استبانة لقياس التفاعؿ االجتماعي عند توظيؼ األلعاب التعميمية.7

بعد االنتياء مف إعداده وعرضو عمى مجموعة مف ذوي  والمقياس تحكيـ االختبار .8
 بًل ومحتوى بناء عمى توصياتيـ.الضافة شكااالختصاص بحيث يتـ التعديؿ والحذؼ و 

 .ثباتوو والتأكد مف صدقو والمقياس تجريب االختبار  .9

بشكؿ قبمي عمى ومقياس التفاعؿ االجتماعي  التفكير االستقرائيتطبيؽ اختبار  .10
 المجموعتيف الضابطة والتجريبية لمعرفة تكافؤ المجموعتيف.

لمجموعة التجريبية مع استخداـ األسموب فراد اأتطبيؽ طريقة األلعاب التعميمية عمى  .11
 التقميدي لممجموعة الضابطة.

بشكؿ بعدي عمى ومقياس التفاعؿ االجتماعي  التفكير االستقرائيتطبيؽ اختبار  .12
 .المجموعتيف التجريبية والضابطة لمعرفة الفرؽ بيف المجموعتيف
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 .جموعة التجريبية والضابطةلكؿ مف الم والمقياس جمع البيانات وتحميؿ نتائج االختبار .13

 تحميؿ النتائج إحصائيًا وتفسيرىا. .14

 .وضع التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج البحث .15

 

 األساليب اإلحصائية:
 تمت معالجة البيانات باستخداـ برنامج رزمة التحميؿ اإلحصائي لمعموـ االجتماعية

(spss بيدؼ اإلجابة عف أسئمة الدراسة وذلؾ بالطر ،):ؽ اإلحصائية اآلتية 

 معامؿ ارتباط بيرسوف لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداخمي.  - 

معامؿ ارتباط سبيرماف براوف لمتجزئة النصفية المتساوية، ومعادلة جتماف لمتجزئة النصفية   - 
 غير المتساوية؛ إليجاد معامؿ الثبات.

 لحساب ثبات االختبار. 20معامؿ كودر ريتشارد سوف   - 

 ( لمفرؽ بيف متوسط عينتيف مستقمتيف) الضابطة والتجريبية(.T-Testار)اختب  -

 ( لمفرؽ بيف متوسط عينتيف مرتبطتيف)التطبيقيف القبمي والبعدي(.T-Testاختبار)  -

( لتحديد حجـ تأثير األلعاب التعميمية في تنمية التفكير االستقرائي والتفاعؿ 2η)مربع ايتا  -
 .االجتماعي في النحو العربي

وبعد االنتياء مف إعداد أدوات الدراسة، يعرض الجزء اآلتي النتائج المرتبطة باأللعاب 
التعميمية؛ مقدمًا مناقشة وتفسير تمؾ النتائج في ضوء فروض الدراسة وتقديـ المقترحات 

 والتوصيات ليذه الدراسة.
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  خامسالفصؿ ال

 نتائج الدراسة وتفسيرىا
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 : مسالفصؿ الخا
 مناقشتياو  تفسيرىا نتائج الدراسة

قامت الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض تفصيمي لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ 
تطبيؽ أدوات الدراسة، باإلضافة إلى مناقشة وتفسير ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج مف خبلؿ 

 اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة والتحقؽ مف فروضيا:
 

 :تفسيرىاو مناقشتيامقة بالسؤاؿ األوؿ المتع نتائجال
"ما موضوعات النحو المراد تدريسيا ينص السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة عمى: 

 باأللعاب التعميمية لدى طالبات الصؼ السادس األساسي؟"

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ القياـ بدراسة استطبلعية لمعرفة موضوعات النحو التي 
( معممة لغة عربية مف 18مية، وكانت الدراسة االستطبلعية موزعة عمى)توظؼ باأللعاب التعمي

ذوات الخبرة موزعيف عمى أربع مدراس مختمفة وتـ اإلجماع عمى تدريس الموضوعات النحوية 
 اآلتية:

، وذلؾ لوجود رابط مشترؾ بينيـ جمع التكسير -جمع المؤنث السالـ –جمع المذكر السالـ 
 مف أنواع الجموع.ويتمثؿ في كونيـ جميعًا 

 :تفسيرىاو مناقشتياالمتعمقة بالسؤاؿ الثاني لنتائج ا
"ما األلعاب التعميمية المراد توظيفيا عند ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى: 
 ".؟تدريس النحو لدى طالبات الصؼ السادس األساسي

السابقة المتعمقة لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات 
 امت الباحثة باختيار األلعاب التعميمية التي تناسب دراستيا،وضوع الدراسة الحالية، وبالتالي قبم

وكانت األلعاب عمى النحو اآلتي)لعبة قطؼ الثمار، لعبة متجر األلعاب، لعبة المسابقة، لعبة 
 طاقات، لعبة العائمة(،اسحب واربح، لعبة القطار، لعبة ابحثي عف زميمتؾ، لعبة صندوؽ الب

 ( يبيف األلعاب التعميمية الموظفة في الدراسة.4) ممحؽوال

 مناقشتيا وتفسيرىا:المتعمقة بالسؤاؿ الثالث  النتائج
ما أثر توظيؼ األلعاب التعميمية عمى تنمية ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى:" 
 الصؼ السادس األساسي؟".التفكير االستقرائي في النحو العربي لدى طالبات 
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ال توجد فروؽ  ولئلجابة عف السؤاؿ قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري اآلتي:
بيف متوسط درجات طالبات المجموعة  (a ≤ 0.05ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )

الالتي  ومتوسط درجات المجموعة الضابطة الالتي درسف بطريقة األلعاب التعميمية التجريبية
 التفكير االستقرائي.عمى اختبار  درسف بالطريقة التقميدية

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية 
-Independent sample Tواالنحرافات المعيارية، واستخداـ اختبار"ػ" لعينتيف مستقمتيف"

testلتفكير االستقرائي لكؿ مف " لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطي األداء في اختبار ا
 ( يوضح ذلؾ:5.1)جدوؿالمجوعة التجريبية والمجوعة الضابطة، و 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لممجموعتيف التجريبية : (5.1) جدوؿ
 والضابطة الختبار التفكير االستقرائي في التطبيؽ البعدي

 العدد المجموعة الميارة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 قيمة
 "ت "

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الداللة
 اإلحصائية

تحديد المعمومات ذات العالقة 
 بالموضوع

 0.201 0.750 41 تجريبية
3.18 0.002 0.05 

 دالة إحصائياً 
 0.305 0.565 *38 ضابطة 0.001عند 

 ربط السبب بالمسبب
 0.300 0.726 41 تجريبية

5.60 0.001 0.05 
 دالة إحصائياً 

 0.171 0.421 *38 ضابطة 0.001عند 

 تحميؿ المشكالت المفتوحة
 0.199 0.722 41 تجريبية

3.92 0.001 0.05 
 دالة إحصائياً 

 0.317 0.489 *38 ضابطة 0.001عند 

 التوصؿ إلى االستنتاجات
 0.195 0.692 41 تجريبية

5.87 0.001 0.05 
 دالة إحصائياً 

 0.246 0.400 *38 ضابطة 0.001عند 

 االستدالؿ
 التمثيمي

 0.196 0.695 41 تجريبية
5.10 0.001 0.05 

 دالة إحصائياً 
 0.296 0.407 *38 ضابطة 0.001عند 

 إعادة
 الصياغة

 0.284 0.712 41 تجريبية
5.92 0.001 0.05 

 دالة إحصائياً 
 0.184 0.394 *38 ضابطة 0.001عند 

 الدرجة
 الكمية

 3.354 21.44 41 تجريبية
7.09 0.000 0.05 

 دالة إحصائياً 
 7.573 12.27 *38 ضابطة 0.001عند 

 ( طالبات مف المجموعة الضابطة.3**لـ يتـ حساب كؿ أفراد العينة بسبب تغيب)
 2.664( = 0.01( ومستوى داللة )77قيمة " ت" الجدولية عند درجة حرية )     
 1.992( = 0.05( ومستوى داللة )77يمة " ت" الجدولية عند درجة حرية )ق     
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية في  

وقد حازت  (،0.05( و)0.01جميع الميارات والدرجة الكمية لبلختبار دالة عند مستوى داللة )
قة بالموضوع عمى أعمى متوسط في المجموعة التجريبية، ميارة تحديد المعمومات ذات العبل

وحازت ميارة التوصؿ إلى االستنتاجات عمى أقؿ متوسط في المجموعة التجريبية، أما بالنسبة 
لممتوسط الكمي فقد حازت المجموعة التجريبية عمى متوسط أعمى مقارنة بالمجموعة الضابطة، 

ة بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائي
ولقد كانت الفروؽ لصالح المجوعة التجريبية، وبذلؾ ترفض الباحثة الفرضية الصفرية وتقبؿ 

 الفرضية البديمة أي أنو:

بيف متوسط درجات  (a = 0.05توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )  
ومتوسط درجات  درسف بطريقة األلعاب التعميمية الالتي طالبات المجموعة التجريبية

التفكير االستقرائي لصالح عمى اختبار  الالتي درسف بالطريقة التقميدية المجموعة الضابطة
 .المجموعة التجريبية

ولمتعرؼ عمى حجـ أثر الفروؽ بيف المجموعة التجريبية والضابطة عمى التطبيؽ 
 كما ىو موضح بالمعادلة اآلتية: 2ηـ استخداـ مربع ايتا البعدي في اختبار التفكير االستقرائي ت

dfT

T

2

2

=2η 

 ( يوضح مستويات حجـ األثر:5.2جدوؿ )

 كبير جداً  كبير متوسط صغير 
 0.2 0.5 0.8 1.0 (dحجـ األثر )
 η 0.01 0.06 0.14 0.20) 2مربع ايتا )

  
 ة عمى تنمية التفكير االستقرائي.( يوضح حجـ تأثير األلعاب التعميمي5.3والجدوؿ)
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 " لمتحقؽ مف أثر األلعاب التعميمية عؿ تنمية التفكير d" و " 2η(: قيمة " ت" و " 5.3) جدوؿ
 االستقرائي في النحو العربي:

 الميارات
 درجات
 الحرية

 قيمة "ت"
قيمة مربع   

 "2ηايتا"
حجـ  dقيمة 

 التأثير

 كبير 0.7 0.11 3.18 77 ضوعتحديد المعمومات ذات العبلقة بالمو 
 كبير جداً  1.0 0.22 5.60 77 ربط السبب بالمسبب

 كبير 0.7 0.12 3.92 77 تحميؿ المشكبلت المفتوحة
 كبير جداً  1.0 0.23 5.87 77 التوصؿ إلى االستنتاجات

 كبير جداً  1.1 0.25 5.10 77 االستدالؿ التمثيمي
 اً كبير جد 1.3 0.31 5.92 77 إعادة الصياغة
 كبير جداً  1.5 0.39 7.09 77 الدرجة الكمية

2( وىي كبيرة، ألف قيمة 0.39" لمدرجة الكمية بمغت ) 2ηيتضح مف الجدوؿ أف قيمة "

η  (وىذا يدؿ أف "تأثير األلعاب التعميمية عمى تنمية التفكير االستقرائي" كاف 0.2أكبر مف .)
في النحو العربي وعمى الدرجة الكمية جميع أبعاد اختبار التفكير االستقرائي  كبير عمى
مما يشير إلى فاعمية األلعاب التعميمية في تمنية التفكير االستقرائي في النحو العربي  لبلختبار،

أبو  وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج كؿ مف دراسة لدى طالبات الصؼ السادس األساسي
(، 2012(، ودراسة اقطيفاف)2012(، ودراسة األشقر)2013(، ودراسة فرج اهلل)2014كموب)

(، 2010(، ودراسة نجـ)2010(، ودراسة عوؼ)2011(، ودراسة سموت)2011ودراسة خميؿ)
ودراسة أبو ،(2009(، ودراسة أبو عكر)2010(، ودراسة الحربي)2010ودراسة زىراف وأحمد)

احثة وتعزو الب (،2014(، ودراسة عبد المجيد والمزيني)2013(، ودراسة ذياب)2009ىداؼ)
 ذلؾ إلى: 

* أف األلعاب التعميمية تشد انتباه الطالبات واىتماميف نحو التعمـ، حيث تصنع جوًا مميئًا 
 عة، والمرح، والمنافسة، والتعزيز وىذا ما صرحت بو مديرة المدرسة ومعممات المدرسة.بالمت

تحتويو األلعاب  * رغبة الطالبات في تحقيؽ الفوز في األلعاب المطروحة دفعتيـ لمتركيز في ما
وقد ظير ذلؾ مف خبلؿ استجابات ، وجيييا في التفكير بشكؿ استقرائيمف معمومات وت

 الطالبات مع األلعاب وتصريحيف بأنيا أضفت جوًا مغاير عمى الحصة.



 

887 

* تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية عمى أقرانيف في المجموعة الضابطة يعزى أيضًا إلى 
 ة المستخدمة لممرحمة العمرية. مناسبة األلعاب التعميمي

 المتعمقة بالسؤاؿ الرابع ومناقشتيا وتفسيرىا: النتائج
ما أثر توظيؼ األلعاب التعميمية عمى ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى:" 

 تنمية التفاعؿ االجتماعي لدى طالبات الصؼ السادس األساسي؟".

ال توجد فروؽ ذات لفرض الصفري اآلتي: ولئلجابة عف السؤاؿ قامت الباحثة بصياغة ا
بيف متوسط درجات طالبات المجموعة  (a ≤ 0.05داللة احصائية عند مستوى داللة )

في المجموعة  قريناتيفومتوسط درجات  الالتي درسف بطريقة األلعاب التعميميةالتجريبية 
 .لمقياس التفاعؿ االجتماعي الالتي درسف بالطريقة التقميدية الضابطة

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات و 
" لمكشؼ Independent sample T-testالمعيارية، واستخداـ اختبار"ػ" لعينتيف مستقمتيف"

عف داللة الفروؽ بيف متوسطي األداء في مقياس التفاعؿ االجتماعي لكؿ مف المجوعة 
 ( يوضح ذلؾ:5.4)جدوؿة، و التجريبية والمجوعة الضابط

 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لممجموعتيف التجريبية : (5.4) جدوؿ
 والضابطة لمقياس التفاعؿ االجتماعي في التطبيؽ البعدي

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 قيمة
 "ت "

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 اللةالد

 الداللة
 اإلحصائية

 الدرجة الكمية
(17) 

 0.424 3.580 *37 تجريبية
 دالة إحصائياً  0.05 0.001 3.377

 0.384 3.259 *36 ضابطة 0.001عند 
 لـ يتـ حساب كؿ أفراد العينة بسبب غياب طالبات مف كال المجموعتيف. *

 2.664( = 0.01داللة )( وعند مستوى 71قيمة "ت " الجدولية عند درجة حرية )    
 1.992( = 0.05( وعند مستوى داللة )71قيمة "ت " الجدولية عند درجة حرية )    

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية في الدرجة 
(، وىذا يدؿ 0.05( و)0.01الكمية لمقياس التفاعؿ االجتماعي وىي دالة عند مستوى داللة )

عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، ولقد كانت 
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الفروؽ لصالح المجوعة التجريبية، وبذلؾ ترفض الباحثة الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية 
 البديمة أي أنو:

بيف متوسط  (a = 0.05توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )
ومتوسط درجات  الالتي درسف بطريقة األلعاب التعميميةات المجموعة التجريبية درجات طالب
لمقياس التفاعؿ االجتماعي  الالتي درسف بالطريقة التقميدية في المجموعة الضابطة قريناتيف

 لصالح المجموعة التجريبية.

ولمتعرؼ عمى حجـ أثر الفروؽ بيف المجموعة التجريبية والضابطة عمى التطبيؽ 
 .2ηبعدي في مقياس التفاعؿ االجتماعي تـ استخداـ مربع ايتا ال

 ( يوضح حجـ تأثير األلعاب التعميمية عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي.5.5والجدوؿ )
 " لمتحقؽ مف أثر األلعاب التعميمية عمى تنمية التفاعؿ االجتماعي:d" و " 2η(: قيمة " ت" و " 5.5) جدوؿ

 ة "ت"قيم درجات الحرية الميارات
قيمة مربع   

 "2ηايتا"
 حجـ التأثير dقيمة 

 كبير 0.8 0.14 3.377 71 الدرجة الكمية لممقياس

 ( وىي كبيرة، ألف قيمة 0.14" لمدرجة الكمية بمغت )η 2 يتضح مف الجدوؿ أف قيمة "
η2 (0.02أكبر مف.) 

ف كبير عمى وىذا يدؿ أف "تأثير األلعاب التعميمية عمى تنمية التفاعؿ االجتماعي" كا
الدرجة الكمية لممقياس، مما يشير إلى فاعمية األلعاب التعميمية في تنمية التفاعؿ االجتماعي 

أبو  وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج كؿ مف دراسة لدى طالبات الصؼ السادس األساسي،
(، 2013(، ودراسة الحافي)2014(، ودراسة شنيكات)2014(، ودراسة ىبلؿ)2015مرؽ)
(، ودراسة 2009(، ودراسة العربي)2010(، ودراسة البركات وياسيف)2013سة عمي)ودرا

 وتعزو الباحثة ذلؾ إلى: (،2011(، ودراسة الخيراف)2011الشيراوي وعبد الرحيـ)

* أف األلعاب التعميمية تشكؿ شبكة تواصؿ متبادؿ بيف األطفاؿ داخؿ الصؼ مما يعمؿ عمى 
 .كسر الفروؽ الفردية بيف الطالبات
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كما تسيـ في تعويدىـ عمى االلتزاـ  ،الذاتي عمى التعمـالطمبة   تساعد* األلعاب التعميمية 
  بالقوانيف والعمؿ الجماعي اليادؼ.

 توصيات الدراسة:
مف نتائج فإف الباحثة توصى بمجموعة مف الدراسة  توصمت إليوما بناًء عمى 

 التوصيات وذلؾ عمى النحو اآلتي:

 عاب التعميمية عمى صفوؼ ومراحؿ أخرى.* تطبيؽ طريقة األل

 * تقرير استخداـ المعاب التعميمية بطرؽ وأشكاؿ متعددة تساعد عمى تنمية التفاعؿ االجتماعي.

 مقترحات الدراسة:
 بناء عمى ما قامت بو الباحثة في الدراسة، فإنيا تقترح اآلتي:

دراسية  أخرى لمتفكير في مراحؿميمية لتنمية ميارات لعاب التعإجراء دراسات باستخداـ األ  *
 مختمفة.

 .لتنمية التفاعؿ االجتماعي لعاب التعميمية في مواد دراسية مختمفة* إجراء دراسات باستخداـ األ
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 المصادر والمػراجػػع
  ػػػـ يالقػػػػػػػػرآف الكػػػػػػر 

 

 المراجع العربية: -أوالً 

أثر توظيؼ االلعاب التربوية الكتساب بعض القيـ ألطفاؿ (. 2012مجيد )األشقر، عبد ال
 غزة.،الجامعة اإلسبلمية (.منشورةغير رسالة ماجستير ) الرياض في محافظات غزة

.عماف: دار زىراف لمنشر فمسفة التفكير ونظريات في التعمـ والتعميـ(.2011األشقر، فارس)
 والتوزيع.

.غزة:مكتبة 3،طالتربية العممية وطرؽ التدريس(.1997د اهلل)إحساف؛عبد المنعـ،عب األغا،
 اليازجي.

أثر استخداـ برامج باأللعاب الحركية واأللعاب االجتماعية المختمطة (. 2004تؿ مراد، نبراس )
جامعة  (.منشورةغير  دكتوراةرسالة ) في تنمية التفاعؿ االجتماعي لدى أطفاؿ الرياض

 العراؽ. ،الموصؿ

أثر استراتيجية لعب الدور في التحصيؿ والتفكير االستقرائي لدى طمبة (. 2009)برقاف، فدوى
الصؼ الثالث األساسي في مبحث التربية االجتماعية والوطنية بمدارس مدينة عماف 

 عماف. ،جامعة الشرؽ األوسط .(منشورةغير رسالة ماجستير ) الخاصة

فاعؿ االجتماعي ومستوى الطموح لدى (. العبلقة بيف الت2010البركات، صبلح؛ ياسيف، عمر)
 .120 -109(، 3)ع، مجمة الدراسات البيئيةطمبة المرحمة الثانوية في محافظة إربد، 

(. أثر استخداـ األلعاب المغوية في منياج المغة العربية في تنمية األنماط 2011البري، قاسـ )
 .34-23(، 1)7، ـو التربويةالمجمة األردنية في العمالمغوية لدى طمبة المرحمة األساسية. 

(. برنامج لتنمية ميارات تصميـ خرائط المنيج وتوصيؼ المقررات 2013ببلبؿ، ماجدة )
، مجمة كمية التربية بنياالدراسية لمعممي المواد الفمسفية في ضوء معايير الجودة الشاممة، 

 .272-271، (93)1ج

 دار الثقافة لمنشر والتوزيع.  . عماف:2، طعمـ النفس االجتماعي(.2011بني جابر،جودة)
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(. أثر تبني مدرسي العموـ كؿ مف استراتيجية التساؤؿ الذاتي والتدريس 2012البيادلي، محمد)
المباشر بدمج ميارتي التفكير االستقرائي واالستنتاجي في تحصيؿ مكونات البناء المعرفي 

 .106 -59، (19) ع، ويةمجمة دراسات تربلمادة العموـ وتنمية ميارات التفكير التأممي، 

.القاىرة: دار التعميـ مف خبلؿ المعب(.2009نيفيؿ؛وتخروف، ترجمة خالد العامري) بينيت،
 الفاروؽ لمنشر والتوزيع.

.عماف:دار المسيرة لمنشر التربية البيئية في الطفولة المبكرة وتطبيقاتيا(.2004جاد،منى)
 .والتوزيع

،.عماف: دار المسيرة يـ التفكير)النظرية والتطبيؽ(تعم(. 2007جادو، صالح؛ نوفؿ،محمد)أبو 
  لمنشر والتوزيع.

 .عماف:دار الفكر ناشروف وموزعوف.5،طتعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات(.2011فتحي) جراوف،

(. أثر استخداـ األلعاب التعميمية في تنمية بعض المفاىيـ 2013الجوالدة، فؤاد؛ سييؿ، تامر)
قيف سمعيًا، الرياضية لدى الطمبة الم مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات عوَّ

 . 234 - 196(، 3)1، التربوية والنفسية

أثر توظيؼ األلعاب التعميمية في تنمية التفاعؿ االجتماعي لدى أطفاؿ (.2013الحافي، سميرة )
 (.منشورةغير رسالة ماجستير ) " سنوات في محافظات غزة 6_  5الرياض بعمر " 

 غزة. ،جامعة اإلسبلميةال

أثر توظيؼ األلعاب التربوية في تنمية بعض ميارات المغة العربية (. 2005حجازي، أيمف )
 ،الجامعة اإلسبلمية (.منشورةغير رسالة ماجستير ) لدى تبلميذ الصؼ األوؿ األساسي

 غزة.

صفاء لمنشر  . عماف: دارطرؽ تعميـ الرياضيات وتاريخ تطويرىا(. 2013الحديد، فاطمة )أبو 
  والتوزيع.

(. فاعمية األلعاب التعميمية اإللكترونية عمى التحصيؿ الدراسي المباشر 2010الحربي، عبيد )
وبقاء أثر التعمـ في دروس الضرب لمادة الرياضيات بالصؼ الثاني االبتدائي بالمدينة 

 . 168-141، (104)1ج، مجمة القراءة والمعرفةالمنورة، 
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. غزة: مكتبة سمير منصور لمطباعة استراتيجيات تدريس المغة العربية.(2012حماد وتخروف)
 .والنشر والتوزيع

 .غزة:مكتبة منصور لمطباعة والنشر.فف التعبير الوظيفي (.2002حماد، خميؿ؛ نصار، خميؿ)

 . رواه الترمذي في سننو وأحمد في مسنده. 1978ابف حنبؿ، 

. 3ط، قنيات إنتاجيا سيكولوجيًا وتعميميًا وعممياً األلعاب التربوية وت(. 2005الحيمة، محمد )
 عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

،. عماف: دار صفاء المعب عند األطفاؿ وتطبيقاتو التربوية(. 2011الخزاعمة، سميماف وتخروف)
 .لمطباعة والنشر والتوزيع

، am 10:47 الساعة 4/1/2016روجع بتاريخ  التفكير االستقرائي،(.2010خطاب، محمد)
 http: // khatab 38.blogspot.com / 2010/04/blog-post 2782.htmlالموقع: 

 .عماف:دارالمسيرة لمنشر والتوزيع.3،طتعميـ العمـو لمجميع(.2011خطابية،عبد اهلل)

(.مستوى التفاعؿ االجتماعي لمطمبة ذوي صعوبات 2006الخطيب،جماؿ؛ البستنجي، مراد )
مجمة دراسات دييف في المدارس العادية في ضوء بعض المتغيرات، التعمـ مع الطمبة العا

 .95-82،(1)33، العمـو التربوية

 .عماف:دار المناىج لمنشر.المعب استراتيجيات تعميـ حديثة(.2010الخفاؼ،إيماف موسى)

فاعمية برنامج معرفي لتطوير التفكير االستقصائي واالستقرائي ألطفاؿ (. 2011خمؼ، ميسونة )
غير  دكتوراةرسالة ) التعميـ ما قبؿ المدرسي في محميتي أـ درماف والخرطوـ بحري مرحمة
 الخرطوـ. ،. جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا(منشورة

(.استخداـ استراتيجيتي االلعاب التعميمية وتعميـ األقراف والمناىج بينيما في 2011خميؿ،عنايات)
ي لدى األطفاؿ المتخمفيف عقمياً  " القابميف لمتعميـ "، تعميـ مفاىيـ االستماع والتذوؽ الموسيق

 .152-131، (166ع)، مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس

 . عماف: دار صفاء لمنشر والتوزيع. الطفؿ وميارات التفكير(. 2005الخميمي، أمؿ )
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لمنشر  . عماف: دار المسيرة2، ط المعب الشعبي عند األطفاؿ(. 2007الخوالدة، محمد )
 والتوزيع.

فاعمية برنامج تدريبي لتنمية التواصؿ المفظي وأثره عمى التفاعؿ (. 2011الخيراف، أيمف)
جامعة  .(منشورةغير رسالة ماجستير ) االجتماعي لدى عينة مف األطفاؿ التوحدييف

 سوريا. ،دمشؽ

اف: دار . عمأساسيات عمـ االجتماع النفسي التربوي ونظرياتو(. 2011الداىري، صالح )
 الحامد لمنشر والتوزيع.

فاعمية برنامج مقترح لزيادة الكفاءة االجتماعية لمطبلب الخجوليف في (. 2008الددا، مرواف )
 غزة. ،الجامعة اإلسبلمية (.منشورةغير رسالة ماجستير ) مرحمة التعميـ األساسي

. غزة: دار 2، طعمـ فعاؿالقياس والتقويـ الصفي المفاىيـ واإلجراءات لت(. 2008دقة، سناء)أبو 
  تفاؽ لمنشر والتوزيع.

. األردف: عالـ اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية(. 2005الدليمي، طو؛ الوائمي، سعاد )
 الكتب الحديث لمنشر والتوزيع.

. عماف: دار المناىج لمنشر أساليب تدريس قواعد المغة العربية(. 2004الدليمي، كامؿ )
 والتوزيع.

(. أثر استخداـ طريقة العصؼ الذىني في تنمية التحصيؿ الدراسي في 2013محمود)ذياب، 
 .99-70،مجمة رؤى استراتيجيةمادة قواعد المغة العربية، 

، عماف: دار طرؽ تدريس الحاسوب رؤية تطبيقية(. 2011الرباط، بييرة؛ المصري، سموى )
 الفكر لمطباعة والنشر.

 . األردف: مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.لةالمعب والطفو (. 2008ربيع، ىادي )

(. العبلقة بيف ميارة الذكاء العاطفي والتفاعؿ االجتماعي دراسة ميدانية 2008رزؽ اهلل، رندا )
وصفية عمى عينة مف تبلميذ الصؼ السادس مف التعميـ األساسي في محافظة دمشؽ، 

 .512-485(، 1)14، مجمة جامعة دمشؽ
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مدى فاعمية تدريس المغة العربية بأسموب الحوار في تحصيؿ طمبة (. 2012)الرشيدي، أحمد
جامعة  .(منشورةغير رسالة ماجستير ) الصؼ التاسع وتفكيرىـ االستقرائي بدولة الكويت

 الكويت. ،الشرؽ األوسط

أثر استخداـ استراتيجيتي التدريس فوؽ المعرفة والبنائي لمتعمـ في (. 2011الرفاعي، محمد)
 اب المفاىيـ الفقيية وتنمية التفكير االستقرائي لدى طمبة المرحمة الثانوية في األردفاكتس

 األردف. ،جامعة عماف العربية .(منشورةغير رسالة ماجستير )

فاعمية التدريس بالفريؽ وفؽ نموذج التفكير االستقرائي في (. 2014رمضاف، عصمت)
ة تجريبية لدى طمبة الصؼ السابع مف التحصيؿ وتنمية ميارات التفكير الجغرافي "دراس

 دكتوراةرسالة ) مرحمة التعميـ األساسي/ الحمقة الثانية/ في المدارس الرسمية بمدينة دمشؽ
 سوريا. ،جامعة دمشؽ .(منشورةغير 

 . الكويت: مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع.التفكير الناقد والتفكير االبتكاري(.2011رياف، محمد )

أثر استخداـ األلعاب التعميمية في تدريس الرياضيات عمى تنمية  (.2006) زايدة، ياسرأبو 
التفكير اإلبداعي لدى تبلميذ الصؼ السادس مف التعميـ األساسي بمحافظة غزة مقارنة 

  غزة. ،الجامعة اإلسبلمية (.منشورةغير رسالة ماجستير ) بالطريقة التقميدية

 .غزة: الجامعة االسبلمية. 2، طة العربيةالمرشد في تدريس المغ (.1999زقوت، محمد)

(. فاعمية استخداـ األلعاب التعميمية الكمبيوترية في تنمية 2010زىراف، ىناء؛ احمد، جابر )
مجمة  ميارات التصوير البصري المكاني لمخرائط واالتجاه لدى طبلب المرحمة اإلعدادية،

 .112-57، (158) 1ج، دراسات في المناىج وطرؽ التدريس

أثر أسموب حؿ المشكبلت عمى التحصي الدراسي في مادة النحو لدى (. 2000لزياف، عمي )ا
الجامعة  (.منشورةغير رسالة ماجستير ) طالبات الصؼ الحادي عشر في محافظة غزة

 غزة. ،اإلسبلمية

(. التفاعؿ االجتماعي عف طريؽ المعب لدى 2002السرسي، أسماء؛ عبد المقصود، أماني )
مجمة كفوفيف والمبصريف في مرحمة ما قبؿ المدرسة بيف التشخيص والتحسيف، األطفاؿ الم

 .92-39(، 26)2ج ، كمية التربية )التربية وعمـ النفس(
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.عماف: دار تدريس ميارات التفكير مع مئات األمثمة التطبيقية(. 2003سعادة، جودت )
 الشروؽ لمنشر والتوزيع.

. عماف: دار كير مع مئات األمثمة التطبيقيةتدريس ميارات التف(. 2011سعادة، جودت )
 المسيرة لمنشر والتوزيع.

، عماف: دار اليازوري العممية لمنشر عمـ النفس االجتماعي(. 2007سبلمة، عبد الحافظ) 
 والتوزيع.

أثر توظيؼ األلعاب التعميمية في التمييز بيف الحروؼ المتشابية شكبلً (.2011سموت، فاتف)
الجامعة  (.منشورةغير رسالة ماجستير ) تبلمذة الصؼ الثاني األساسي المختمفة نطقًا لدى

 غزة. ،اإلسبلمية

 عالـ الكتب. القاىرة: .وأنواعو..تعميمو وتنمية مياراتو( التفكير)أساسياتو (.2011سميماف،سناء)

أثر توظيؼ الحاسوب في تدريس النحو عمى تحصيؿ طالبات (. 2005شتات، سمير )أبو 
 .(منشورةغير رسالة ماجستير )شر واتجاىاتيف نحوىا واالحتفاظ بياالصؼ الحادي ع
  غزة.، الجامعة اإلسبلمية

. 2، ط استراتيجيات التعميـ والتعمـ الحديثة وصناعة العقؿ العربي(.2009شحاتة، حسف )
 القاىرة: الدار المصرية المبنانية.

عماف:  .ونية في عصر العولمةاأللعاب اإللكتر (.2008الشحروري، ميا، تقديـ محمد الريماوي)
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

مستوى القبوؿ والتفاعؿ االجتماعي لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية  (.2014شنيكات، فلاير )
 -914(، 2)41، مجمة دراسات العموـ التربويةالمدمجيف في المدارس العادية في األردف، 

931. 

(. فاعمية برنامج تدريبي في تنمية ميارة تكويف 2011الشيراوي، مريـ؛ عبد الرحيـ، فتحي)
األصدقاء لتحسيف التفاعؿ االجتماعي بيف التمميذات المدمجات في المدارس الحكومية 

 .195 -163(، 3)12،مجمة العمـو التربوية والنفسيةبمممكة البحريف، 
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ة المفاىيـ الجغرافية أثر التدريس باستخداـ األلعاب التعميمية في تنمي(. 2011الصرايرة، محمد) 
 .(منشورةغير رسالة ماجستير )لدى طمبة الصؼ السابع األساسي في محافظة الكرؾ

 األردف. ،جامعة مؤتة

.عماف: دار المسيرة تدريس المغة العربية وفقًا ألحدث الطرائؽ التربوية(. 2010طاىر، عموي )
 لمنشر والتوزيع.

 عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع..طرائؽ التدريس(. 2010طوالبة، ىادي وتخروف)

. القاىرة: دار مف قضايا المساف العربي " دراسة في اإلعراب والبنية "(. 1991الطويؿ، السيد )
 اليدى لمطباعة والنشر.

 . األردف: دار األمؿ لمنشر والتوزيع.البنية المعرفية الكتساب المفاىيـ(. 2010الطيطي، محمد)

. عماف: دار البداية ناشروف ات تربوية في أساليب تدريس العموـاتجاى(. 2009عادؿ، محمد )
 وموزعوف.

 ، أساليب تدريس المغة العربية بيف النظرية والتطبيؽ(. 2007عاشور، راتب؛ الحوامدة، محمد)
 . عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.2ط 

العربية في التربية طرؽ التدريس الخاصة بالمغة (. 1992عامر، فخر الديف؛ بالحاج، محمد )
 .طرابمس: منشورات جامعة الفتح .االسبلمية

فعالية برنامج قائـ عمى األلعاب التعميمية (. 2014عبد المجيد، عواطؼ؛ المزيني، نوؼ)
 .72-55(،2)15مجمة العمـو اإلنسانية، اإللكترونية في إكساب المفاىيـ النحوية، 

. عماف: دار البداية ناشروف ي أطر عمميةعمـ النفس التربوي ف(. 2012عبداهلل، رويدا )
 وموزعوف.

 ، عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.األلعاب والتفكير في الرياضيات(. 2012العبسي، محمد)

(. دور االختبلط في حصة التربية البدنية والرياضية عمى التفاعؿ 2009العربي، يحيي)
 ،جامعة الجزائر .(منشورةغير تير رسالة ماجس) االجتماعي عند تبلميذ الطور المتوسط

 الجزائر.
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(. التفاعؿ االجتماعي لدى أطفاؿ الرياض مف أبناء 2012العزاوي، سامي؛ كريـ، وفاء )
 .67 -47(، 50)ع، مجمة الفتحاألميات العامبلت وغير العامبلت، 

 الوسائؿ والتكنولوجيا في التعميـ بيف اإلطار الفمسفي واإلطار(. 2003عسقوؿ، محمد )
 غزة: مكتبة تفاؽ. ،التطبيقي

. مصر: مكتبة النيضة طرؽ تدريس المغة العربية والتربية الدينية(. 1986عطا، إبراىيـ )
 المصرية.

.عماف: دار المناىج تدريس المغة العربية في ضوء الكفايات األدائية(.2007عطية،محسف)
 لمنشر والتوزيع.

داـ األلعاب التعميمية في التحصيؿ الفوري (. أثر استخ2007عفيؼ، زيداف؛ عفانة، انتصار )
والمؤجؿ في الرياضيات لدى طمبة الصؼ الثالث األساسي في مدارس ضواحي القدس، 

 .186_ 161، (1)21،مجمة جامعة النجاح  لؤلبحاث والعمـو االنسانية

 . غزة: الجامعة االسبلمية.2، طالحاسوب التعميمي(. 2009عقؿ، مجدي )

أثر برنامج باأللعاب التعميمية لتنمية بعض ميارات القراءة اإلبداعية (. 2009عكر، محمد )أبو 
 (.منشورةغير رسالة ماجستير )لدى تبلميذ الصؼ السادس األساسي بمدارس خانيونس

  غزة. ،الجامعة اإلسبلمية

 ، عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.التربية العممية وتدريس العموـ(. 2009عمي، محمد )

. مقياس التفاعؿ االجتماعي لدى طبلب الجامعة الموىوبيف(. 2010محمد النوبي )عمي، 
 عماف: دار صفاء لمنشر والتوزيع.

التفاعؿ االجتماعي وعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي لدى بعض تبلميذ (. 2013عمي، ىنودة )
 الجزائر. ،بسكرة -جامعة محمد خيضر .(منشورةغير رسالة ماجستير ) التعميـ الثانوي

أثر استخداـ السرد القصصي لتنمية بعض ميارات االستماع في (. 2012عماد الديف، أكـر )
 (.منشورةغير رسالة ماجستير ) القراءة لدى طمبة الصؼ الرابع األساس واتجاىاتيـ نحوىا

 غزة. ،الجامعة اإلسبلمية
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الصؼ  أثر برنامج مقترح لعبلج صعوبات تعمـ النحو لدى طمبة(.2010عمرة، حناف)أبو 
  غزة. ،الجامعة اإلسبلمية(.منشورةغير رسالة ماجستير ) السادس األساسي بغزة

.عماف: دار الفكر المعب عند األطفاؿ األسس النظرية والتطبيقية(.2002العناني، حناف)
 لمطباعة والنشر.

 تأثير التدريس المباشر لميارتي التفكير االستقرائي واالستنتاجي في(. 2010العنزي، مشعؿ)
التحصيؿ والتفكير الناقد في مادة الدستور وحقوؽ اإلنساف لطمبة الصؼ الثاني عشر في 

 الكويت. ،جامعة الشرؽ األوسط .(منشورةغير رسالة ماجستير ) دولة الكويت

(. فاعمية برنامج قائـ عمى األلعاب التعميمية في تنمية ميارات 2010عوؼ، جيياف محمد )
      1ج،، مجمة القراءة والمعرفةمرحمة االبتدائية المتخمفيف سمعياً القراءة والكتابة لتبلميذ ال

(107) ،18-43. 

. عماف: دار صفاء لمنشر طرائؽ تدريس المغة العربية وأساليب تدريسيا(. 2012عوف، فاضؿ)
 والتوزيع.

 االكتشاؼ الموجو وأثره في تنمية ميارتي التفكير االستقرائي والقياسي(. 2007عويضة، اعتماد)
"دراسة عمى وحدة المساحات والحجـو لؤلشكاؿ اليندسية لتمميذات الصؼ السادس االبتدائي 

 المممكة العربية السعودية. ،جامعة طيبة .(منشورةغير رسالة ماجستير ) بالمدينة المنورة

 .عماف:دار الثقافة لمنشر والتوزيع.مقدمة في تدريس التفكير(.2009غانـ، محمود)

. األردف: دار إثراء لمنشر المعب وتربية الطفؿ(. 2010وايسة، أديب )الغرير، احمد؛ الن
 والتوزيع.

 . عماف: دار الفكر لمنشر والتوزيع.استخداـ الحاسوب في التعميـ(. 2002الفار، إبراىيـ)

(.أثر استخداـ األلعاب التربوية في اكتساب بعض الميارات 2013فرج اهلل، عبد الكريـ موسى )
تبلميذ منخفضي التحصيؿ في الصؼ الرابع األساسي في المحافظة الرياضية لدى ال

،  والنفسية مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات التربويةالوسطى بقطاع غزة، 
1(1) ،285-328. 
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. عماف: دار المسيرة طرؽ التدريس في القرف الواحد والعشريف(. 2008فرج، عبد المطيؼ)ابف 
  لمنشر والتوزيع.

. عماف: دار الفكر األلعاب التربوية في الطفولة المبكرة (.2007نديؿ، محمد؛ بدوي، رمضاف)ق
 لمطباعة والنشر.

أثر توظيؼ األناشيد واأللعاب التعميمية في تنمية المفاىيـ وبعض (. 2014كموب، أماني )أبو 
لة ماجستير رسا)عمميات العمـ األساسية لدى طمبة الصؼ الثالث األساسي في العموـ العامة

 أبو غزة. ،الجامعة اإلسبلمية (.منشورةغير 

.غزة: الجامعة 2، طتدريس العمـو في التعميـ العاـ(. 2009المولو، فتحية؛ األغا، إحساف)
 اإلسبلمية.

، عماف: دار الفكر تفريد التعميـ والتعمـ الذاتي (.2010مبارز، مناؿ؛ إسماعيؿ، سامح )
 لمطباعة والنشر.

 . عماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.نظريات التعمـ(.2004محمد، محمد )

برنامج أنشطة قائـ عمى مدخؿ االكتشاؼ لتنمية بعض المفاىيـ (. 2011محمود، إيماف)
جامعة قناة  .(منشورةغير  دكتوراةرسالة ) والتفكير االستقرائي لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة

 مصر. ،السويس

ببل حدود)رؤى تربوية معاصرة في تعميـ التفكير تفكير (. 2006محمود، صبلح الديف )
 . القاىرة: عالـ الكتب. 1ط، وتعممو(

. عماف: دار المسيرة 4، ططرائؽ التدريس العامة(. 2009مرعي، توفيؽ؛ الحيمة، محمد )
 والتوزيع.

(. تقدير الذات وعبلقتو بالتفاعبلت االجتماعية لدى األطفاؿ ما قبؿ 2015مرؽ، جماؿ)أبو 
 (،14)ع،مجمة دراسات نفسية وتربويةاالبتدائية خارج المنزؿ بمدينة الخميؿ،  المدرسة

1-16.  
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 .عماف:دارالبداية ناشروف وموزعوف. تنمية ميارات التفكير(.2011مصطفى، مصطفى)

. عماف: دار اليازوري عمـ النفس االجتماعي(.2002مغمي، سميح؛ سبلمة، عبد الحافظ )أبو 
  العممية لمنشر والتوزيع.

(. أثر استخداـ األلعاب التعميمية في تنمية التفكير الرياضي لدى طمبة 2010نجـ، خميس، )
 .246 -207، (2)22، مجمة جامعة الممؾ سعودالصؼ الثامف األساسي، 

 . عماف: دار الفرقاف لمنشر والتوزيع.التفكير العممي والتربية العممية(. 2005نشواف، يعقوب )

 عماف: دار الكنوز لممعرفة. .االستخدامات التربوية لتكنولوجيا التعميـ (.2007النوايسة، أديب )

 ، بيروت: مؤسسة الرسالة.3، طالموجو العممي لمدرسي المغة العربية(.1993الياشمي، عابد )

أثر استخداـ المسرح التعميمي في تدريس بعض موضوعات النحو (.2009ىداؼ، رائد )أبو 
 (.منشورةغير رسالة ماجستير ) لثامف األساسيالعربي عمى تحصيؿ طمبة الصؼ ا

  غزة. ،الجامعة اإلسبلمية

المفاىيـ العممية  بعضفي تنمية  ميمية اإللكترونيةأثر األلعاب التع(. 2014اليذلي، أحبلـ )
) رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة اـ القرى، المممكة  لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة

 .العربية السعودية

(. أثر استخداـ األلعاب التعاونية في تنمية التفاعؿ االجتماعي لدى أطفاؿ 2014ح)ىبلؿ، فبل
 .54 -27(، 1)13،مجمة أبحاث كمية التربية األساسيةالرياض، 

أثر استخداـ دورة التعمـ والمنظـ المتقدـ في اكتساب المفاىيـ (. 2006اليبلالت، محمد )
مة األساسية العميا في مدارس الثقافة العسكرية النحوية والتفكير االستقرائي لدى طمبة المرح

 األردف. ،جامعة عماف .(منشورةغير  دكتوراةرسالة ) في األردف

 . عماف: دار حنيف.سيكولوجية المعب(. 2003الينداوي، عمي )

. اإلمارات العربية المتحدة: دار األساليب الحديثة في تدريس العموـ(. 2005اليويدي، زيد )
 ي.الكتاب الجامع
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أثر استخداـ األلعاب التربوية في تنمية التفكير في الرياضيات والميوؿ (. 2015يونس، بشرى )
الجامعة (.منشورةغير رسالة ماجستير ) نحوىا لدى تبلمذة الصؼ الثالث األساسي

 ، غزة.اإلسبلمية
 

  : المراجع األجنبية - ثانياً 
Qtifan, G. (2012).The effectiveness of educational computer games on 

Palestinian Fifth graders Achievement in English language In Gaza 

Governorates.(Unpublished Master). The Islamic University- Gaza. 
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 الدراسػػػػػػة ؽػػػػالحػػػػػػم
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  : (1ممحؽ )
 أسماء السادة المحكميف

 مكاف العمؿ       الدرجة العممية السـا         ـ 

 الجامعة اإلسالمية دكتوراة مناىج وطرؽ تدريس محمد سميماف أبو شقير  .أ. د 1

 الجامعة اإلسالمية دكتوراة مناىج وطرؽ تدريس أ. د. عزو إسماعيؿ عفانة. 2

 الجامعة اإلسالمية دكتوراة نحو وصرؼ أ. د. جياد يوسؼ العرجا. 3

 الجامعة اإلسالمية دكتوراة مناىج وطرؽ تدريس درويش حمس.د. داوود  4

 الجامعة اإلسالمية دكتوراة مناىج وطرؽ تدريس د. محمد شحادة زقوت.  5

 وزارة التربية والتعميـ نحو وصرؼدكتوراة  د. خميؿ عبد الفتاح حماد. 6

 ةالجامعة اإلسالمي دكتوراة مناىج وطرؽ تدريس د. محمود محمد الرنتيسي 7

 الجامعة اإلسالمية دكتوراة نحو وصرؼ د. أسامة خالد حماد. 8

 الجامعة اإلسالمية دكتوراة نحو وصرؼ. د. أحمد إبراىيـ الجدبة. 9

 الجامعة اإلسالمية ماجستيرمناىج وطرؽ تدريس أ. رجاء الديف حسف طموس. 10

 يةالجامعة اإلسالم ماجستير لغة عربية أ. موسى سالـ أبو جميداف.  11

 مدرسة رفح االبتدائية المشتركة بكالوريس لغة عربية عدلية محمد رضواف 12

 مدرسة رفح االبتدائية المشتركة بكالوريس لغة عربية ىويدة خميؿ برىوـ 13

 مدرسة المعتصـ باهلل  بكالوريس لغة عربية محمود موسى العصار 14
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 : (2ممحؽ )
 ولية والنيائيةاختبار التفكير االستقرائي بصورتو األ 

 بػسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 .غػػػػػػػػػػػػػػػػزة  –الجػػػػػػػػػامػػعػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػبلمػػػػيػػػػػػة 
                                            .شؤوف البحث العممي والػػػدراسػػات العػػػمػيػػػػا

 .ػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػربػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػ
 .قػػػػسػػػـ الػػػػمنػػػاىػػػج وطػػػػػػرائػػػػػػػؽ الػػػػتػػػػػدريػػػػػس

 

 ،،،السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
 ،،،ا اهللػػػػ، حفظو/،،......................................السيد / ة

 ،،تحية طيبة وبعد
 تحكيـ اختبار التفكير االستقرائي في النحو العربي  :الموضوع                

 :تقـو الباحثة بإجراء دراسة بعنواف
" أثر توظيؼ األلعاب التعميمية عمى تنمية التفكير االستقرائي والتفاعؿ االجتماعي في النحو 

 .السادس األساسي بغزة "العربي لدى طالبات الصؼ 
وقد تطمبت الدراسة ، الجامعة اإلسبلمية –وذلؾ لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية 

إعداد اختبار مف قبؿ الباحثة والذي يقيس التفكير االستقرائي لطالبات الصؼ السادس 
 .األساسي

 :نرجو مف سيادتكـ التكـر بإبداء ترائكـ ببنود االختبار مف حيث
 وضوح ودقة فقرات االختبار. 
 .صحة فقرات االختبار لغويًا 
 انتماء الفقرات إلى كؿ ميارة مف ميارات االختبار 
 مناسبة صياغة فقرات االختبار لمستوى طالبات الصؼ السادس األساسي. 
 إضافة أو حذؼ أو تعديؿ ما ترونو مناسبًا مف فقرات االختبار 

 

 ،،ولسيادتكـ جزيؿ الشكر والتقدير
 

 الباحثة/ مناؿ صالح الرياشي                                                   
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؛ وألف التفكير ىو ىدفنا األسمى كيزة رئيسة أرسى قواعدىا اإلسبلـالتفكير دعامة ور 
منو أال وىو التفكير  فإفَّ الباحثة اختارت نمطاً ذي نحرص عمى غرسو في عقوؿ طمبتنا،ال

تمؾ العممية الذىنية التي تيدؼ  :تعرِّؼ التفكير االستقرائي بأنو الباحثة ولذا فإفَّ ، االستقرائي
إلى استنتاج القاعدة مف خالؿ األمثمة المعطاة، والتي تتطمب مف المتعمـ قيامو بربط 

 المعمومات والخبرات مع بعضيا البعض لموصوؿ إلى القاعدة. 

 :ميارات التفكير االستقرائي 
قياـ الطالبة باختيار اإلجابة الصحيحة  ويقصد بوت العالقة بالموضوع: . تحديد المعمومات ذا1

 المرتبطة بموضوع السؤاؿ المعروض عمييا.
: ويقصد بو قياـ الطالبة بربط سبب اختيارىا لئلجابة الصحيحة ربط السبب بالمسبب. 2

 بالمسبب الموجود في السؤاؿ.
لبة أوؿ اإلجابة في السؤاؿ وترؾ الباقي ويقصد بو إعطاء الطا :تحميؿ المشكالت المفتوحة. 3

 مفتوحًا لتصؿ  إليو مف الخيارات المقدَّمة إلييف.
ويقصد بو توصؿ الطالبة إلى استنتاج جزء مف القاعدة مف  :التوصؿ إلى االستنتاجات. 4

 خبلؿ األمثمة الموجودة أماميا في السؤاؿ.
ؿ إلى المثاؿ الصحيح الذي يعبر عف : ويقصد بو قياـ الطالبة بالتوصاالستدالؿ التمثيمي. 5

 المطموب في السؤاؿ.
: ويقصد بو إعطاء الطالبة مثاؿ بحيث ُيطمب منيا إعادة صياغتو كما ىو إعادة الصياغة. 6

 مطموب في السؤاؿ. 
 :توزيع فقرات االختبار عمى ميارات التفكير االستقرائي

 4-1:تحديد المعمومات ذات العبلقة بالموضوع . 
 9-5بالمسبب:  ربط السبب. 
  :14-10تحميؿ المشكبلت المفتوحة. 
  :19-15التوصؿ إلى االستنتاجات. 
  :25-20االستدالؿ التمثيمي. 
  :30-26إعادة الصياغة. 
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 اختبار التفكير االستقرائي

 الصؼ السادس األساسي

 .السادس األساسي)    ( :الصؼ  صبحي أبو كرش األساسية )أ(. :المدرسة

       .....................   ...........:.االسـ
 

أثر توظيؼ األلعاب التعميمية عمى تنمية التفكير تقوـ الباحثة بإجراء دارسة بعنواف " 
السادس األساسي االستقرائي والتفاعؿ االجتماعي في النحو العربي لدى طالبات الصؼ 

فكير االستقرائي والتفاعؿ ، وتيدؼ الدراسة إلى معرفة أثر األلعاب التعميمية عمى تنمية الت"بغزة
 وألجؿ تحقيؽ ذلؾ تـ إعداد اختبار لمتفكير االستقرائي. ، االجتماعي لدى الطالبات

 .دقيقة 45 :زمف االختبار    .ِفقرة 30 :عدد ِفقرات االختبار

  :تعميمات االختبار   .درجة 30 :العالمة النيائية لالختبار

  ًلكي تسيؿ عميؾ اإلجابة؛ فيـ السؤاؿ جيدا. 
 قراءة األمثمة المعطاة بتمعف. 
 التأكد مف المطموب مف السؤاؿ. 
 لكؿ سؤاؿ جواب واحد صحيح. 
 ال تمجئي إلى االختيار العشوائي في اإلجابة. 
 ال تتركي سؤااًل دوف إجابة. 

 .اختيار اإلجابة الصحيحة ووضع خط تحتيا :طريقة اإلجابة
 

 :مثاؿ / ضعي خطًا تحت اإلجابة الصحيحة
  :ـ إلىينقسـ الكال .1
 .وشبو جممة، ب. جممة            .وخبر، مبتدأ . أ
 د. ليس مما سبؽ.       .وحرؼ، وفعؿ، اسـ . ج

نما  وأخيرًا تأكدي أف نتيجتؾ لبلختبار لف تؤثر عمى درجاتؾ في التحصيؿ الدراسي، وا 
    بيدؼ االستفادة منيا في أغراض البحث العممي بما يعود بالنفع والفائدة عميؾ وعمى زميبلتؾ. 

 ،،،شكرًا لحسف تعاونكف
 الباحثة / مناؿ صالح الرياشي
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 اختبار التفكير االستقرائي

 .السادس األساسي )    ( الصؼ:  ...............................       :.االسـ
 

 .المسافروفقتااًل عنيفًا.           َحَضَر  المجاىدوف.      قاتَؿ مخمصوف. الجنود  1

 :لتي تحتيا خط في الجمؿ السابقة أنيا جمع مذكر سالـتتشابو الكممات ا

 أ. مجرور                              ب. مرفوع

 ج. منصوب                            د. مبني 
 

 

 الحيوانات ِبِرْفؽ.  الفتيات  بعد سقوط المطر.              تعامؿ   الشجرات  . َأْوَرَقْت 2

 المروِر   بإشاراتِ الَتَزـَ الَمارَّة      

 تتشابو الكممات التي تحتيا خط في األمثمة السابقة أنيا:

 أ.  جمع مذكر سالـ.                 ب. جمع مؤنث سالـ.

 ج. جمع تكسير.                     د. مضاؼ إليو.
 

 ى أىميا.إل األماناتِ .      َأْرَجْعت  رائعاتٌ  الصديقات   .        م ْخِمَصاتٌ  لطبيبات  . ا3

أف جمع المؤنث السالـ ىو  -مف خالؿ األمثمة السابقة والكممات المخطوطة -نالحظ 
 اسـ يدؿ عمى:

 أ. جمع مذكر سالـ.                    ب. مفرد مذكر سالـ.

 ج. مفرد مؤنث سالـ.                   د. جمع الكممات المؤنثة باأللؼ والتاء. 
 

 عف الورد. األشواؾ اليادفة.    ن ِزْيؿ  الكتبنختار      لياًل.   المصابيح. ن ِضئ 4

تشترؾ الكممات التي تحتيا خط في األمثمة السابقة في عالمة إعراب نصب جمع 
 التكسير وىي:

 أ. الفتحة.                        ب. الكسرة.

 ج. الضمة.                      د. السكوف.
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 .الم َصاِبْيفَ  ببدر.       َنَقَمْت سيارة  اإلسعاؼِ  المؤمِنْيفَ َنَصَر اهلل      .  التاِئِبْيفَ . يرحـ  اهلل  5

 تعرب الكممات التي تحتيا خط مفعواًل بو منصوبًا وعالمة نصبو:

 ألنو جمع مذكر سالـ.           ب. الواو؛ ألنو جمع مؤنث سالـ.؛ أ. الياء

 ؛ ألنو جمع مذكر سالـ.ألنو جمع تكسير.             د. الواو؛ ج. األلؼ

 

ـَ القاضي عمى 6 ْبِدِعْيف .    كافأت  الم خِمِصْيف.   يحتاج  الوطف  إلى الم ْجِرِمْيف. َحَك  .الم 

مف خالؿ الكممات التي تحتيا خط في األمثمة السابقة يتضح أف جمع المذكر السالـ 
 ىو ما زيد عمى مفرده:

 ياء ونوف في حالتي النصب والرفع. أ. ياء ونوف في حالتي النصب والجر.       ب.

 ج. ياء ونوف في حالتي الرفع والجر.         د. تاء ونوف في حالتي الرفع والنصب.

 
 . لمطيبات .       الطيبوفبالكراتالمجتيدات.      يمعب  األطفاؿ   بالطالبات. مررت  7

 مة جره:تعرب الكممات التي تحتيا خط في األمثمة السبقة اسمًا مجرورًا وعال

 ألنو جمع مذكر سالـ.؛ ألنو جمع مؤنث سالـ.               ب. الكسرة؛ أ. الفتحة

 ألنو جمع مؤنث سالـ.؛ د. الكسرة             .ألنو جمع مذكر سالـ؛ ج. الفتحة

 
.    َكرَّمْت الدولة   النوافذ. َنْفَتح 8  لنزداد عممًا. الكتب.      نقرأ العمماءلتدخَؿ الشمس 

خالؿ الكممات التي تحتيا خط في األمثمة السابقة نالحظ أف عالمة نصب جمع مف 
 :التكسير ىي

 أ. الضمة.                              ب. الكسرة.

 ج. الفتحة.                             د. السكوف.
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 في السوِؽ. رُ التجاعف ببلدىـ.    يعمُؿ األبطاُؿ في القصِر.   دافع  األمراءُ اجتمَع  .9

 ألنيا:؛ تشترؾ الكممات التي تحتيا خط في األمثمة السابقة في عالمة اإلعراب الضمة

 أ. جمع تكسير.                       ب. جمع مؤنث سالـ.

 ج. جمع مذكر سالـ.                  د. جميع ما سبؽ.
 

 ِبِجد. الفالحوف.   يعمؿ  ْيفالميندسِ ي ؤدوف واجبيـ بإخالص.  َكرَّـ الرئيس   المعمموف. 10

  :ىو اسـ يدؿ عمى، مف خالؿ األمثمة السابقة نالحظ أف جمع المذكر السالـ

 أ. مفرد مذكر.                              ب. جمع مذكر.

 ج. مفرد مثنى.                              د. جمع مؤنث.
 

 بارعوف. الفنانوف أذكياء.        المتميزوف .          المتفوِقْيف . كافأت  11

 :نطمؽ عمى الكممات التي تحتيا خط في األمثمة السابقة

 ب. جمع مؤنث سالـ.                      .أ. جمع مذكر سالـ

 ج. جمع تكسير.                          د. ليس مما سبؽ. 
 

 المرضى.  الطبيبات  تعالج      بالجائزِة.    التمميذات  .     َفِرَحْت الفقيراتِ . أساعد  12

 نطمؽ عمى الكممات التي تحتيا خط في األمثمة السابقة: 

 ب. جمع مؤنث سالـ.                      .أ. جمع مذكر سالـ

 .ج. جمع تكسير.                           د. جميع ما سبؽ
 

 األبواَب بالمفاتيِح.مؽ  أمي .    تغالفقراءِ  ىـ أمؿ  األمة.     أقوـ  بمساعدة الشباب  . 13

 :تتشابو الكممات التي تحتيا خط  في األمثمة السابقة في أنيا جمع تكسير أي

 أ. تغيَّر عف صورة مفرده.           ب. لـ يتغير عف صورة مفرده.

 ج. تغيَّر عف صورة جمعو.          د. لـ يتغير عف صورة جمعو.
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 . الحدائؽِ عف وطنيـ.   أحبُّ زيارة الجنود  اِس.   دافَع ليدايِة الن الرسؿَ . أرسَؿ اهلل  14

مف خالؿ األمثمة السابقة والكممات التي تحتيا خط نالحظ أف جمع التكسير، ىو اسـ 
 يدؿ عمى:

 أ. مفرد لممذكر.                     ب. جمع لممؤنث.

 ج. جمع لممذكر والمؤنث.           د. جمع لممفرد.
 

 .المحِسِنْيف.     يرضى اهلل  عف المجتِيِدْيفيطوف.          ن ِحبُّ نش العامموف .15

 :ىو اسـ يدؿ عمى، مف خالؿ الكممات المخطوطة يظير أف جمع المذكر السالـ

 أ. مفرد بزيادة واو ونوف أو ياء ونوف عمى مفرده.   

 ب. مثنى بزيادة واو ونوف أو ياء ونوف عمى مفرده. 

 أو ياء ونوف عمى مفرده.      ج. جمع بزيادة واو ونوف

 د. مؤنث بزيادة واو ونوف أو ياء ونوف عمى مفرده. 

 

 . المتفوقات.        كرَّمْت الدولة  المعممات.        َشَكَر المدير  المؤمنات. يحبُّ اهلل  16

ىو اسـ يدؿ ، مف خالؿ الكممات التي تحتيا خط نتوصؿ إلى أف جمع المؤنث السالـ
 عمى:

 بزيادة ألؼ وتاء عمى المفرد.        ب. جمع بزيادة ألؼ وتاء عمى المفرد.   أ. مفرد

 ج. مفرد بزيادة ألؼ وياء عمى المفرد.       د. جمع بزيادة ألؼ وياء عمى المفرد. 

 
 النشيطات. العامالت.   َأْحَتِرـ  المجالتي ْذِىْبف السيئات"    قرَأ سميـ الحسنات . "إفَّ 17

 :ألمثمة السابقة إلى أف عالمة نصب جمع المؤنث السالـ ىينصؿ مف خالؿ ا

 أ. الكسرة.                                  ب. الضمة.

 ج. الفتحة.                                 د. السكوف.
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 رسؿ اهلل.  األنبياءمف الرحمة مسروريف.    التالميذفمسطيف.   عاد   الصياينة. احتؿ 18

ؿ الكممات التي تحتيا خط في األمثمة السابقة أف عالمة رفع جمع يتضح مف خال 
 :التكسير ىي

 أ. الضمة.                                   ب. الكسرة.

 ج. الفتحة.                                   د. السكوف.
 

 .بالمفاتيحاألبواب .    َأْغَمَقْت أمي الشعراء.         قرأت  كتب العمماء. َسمَّْمت  عمى 19

نتوصؿ مف خالؿ األمثمة السابقة والكممات المخطوطة إلى أف عالمة جر جمع التكسير 
 ىي:

 أ. الكسرة.                                   ب. السكوف.

 ج. الفتحة.                                  د. الضمة.
 

 ي:. التي تَمثِّؿ عالمة نصب جمع المذكر السالـ ى20

 أ. َسَجَد الُمصمُّوف.                           ب. َفِرَح المديُر بالمتفوِقْيف.

ـَ الرساموف الموحات. ـَ الرئيس المتفوِقْيف.                    د. َرَس  ج. َكرَّ
       

 . الجممة التي تبيف عالمة رفع جمع  المذكر السالـ ىي:21

 ب. سنحتفؿ بفوز المسمميف.              أ. َأَعزَّ اهلُل المسِمِمْيف.     

 ج. انتصر المجاىدوف.                د. نصَر اهلُل الُمخمِصْيف. 

 

    :ما عداجميع األمثمة اآلتية تبيف عالمة رفع جمع  المؤنث السالـ  .22

 أ. َقَرَأْت الطالباُت الكتَب.              ب. َشاَىَدْت الفتياُت البرنامج.

 ْت البناُت الطيوَر.             د. َقَرَأْت الطالباِت الكتَب.ج. َرَسمَ 
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 . المثاؿ الذي يدؿ عمى عالمة جر جمع المؤنث السالـ ىو:23

 أ. َمَرْرُت بالمعمماُت.                  ب. َمَرْرُت بالمعمماِت.

 ج. َمَرْرُت بالمعمماَت.                 د. َمَرْرُت بالمعمماْت.

 
 األمثمة اآلتية يدؿ عمى عالمة نصب جمع التكسير ىو:أحد  .24

 أ. َتظَيُر النجوـ في السماء ليبًل.       ب. ُنْشِعُؿ القناديؿ في البيت.

 ج. يقوـ النجار بصنع األبواب.        د. َحقؽ المسمموف انتصاراٍت خالدة.
 

 . الجممة التي تبيف عالمة جر جمع  التكسير ىي:25

 التبلميِذ.               ب. ترسو السفُف في الميناء.أ. َسمَّْمُت عمى 

 ج. ُتْغِمُؽ أختي النوافَذ.                 د. نختار القصَص المفيدة.
 

 ًا فتصبح:مرفوع. تصاغ جممة )صحح المعمـ االختبار( ليصير المفرد جمعًا مذكرًا سالمًا 26

 عمميف االختبار.أ. صحح المعمموف االختبار.                ب. صحح الم

 .ج. صحح المعمموف االختبار.               د. جميع ما سبؽ
 

 :تصبح مجروراً . إلعادة صياغة جممة )الطالب ماىر( ليصير المفرد جمعًا مذكرًا سالمًا 27

 أ. الطبلب ماىروف.                    ب. مررت بطبلب ماىريف.

 .لطبلب ماىريفج. الطالب ماىروف.                    د. ا
 

 :. لجعؿ المفرد جمع مؤنث سالـ منصوب في جممة )رسـ أحمد زىرة( فتصبح28

 رسـ أحمد زىراَت.                 ب. رسـ أحمد زىراءاَت.أ. 

 ج. رسـ أحمد زىراواِت.               د.  رسـ أحمد زىراِت.
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 :ًا فتصبحمرفوعسالمًا  . عند إعادة صياغة جممة )الفتاة نشيطة( لتصير جمعًا مؤنثاً 29

 أ. الفتياِت جميبلٌت.                      ب. الفتياِت نشيطاٍت.

 .ج. الفتياُت نشيطاٌت.                    د. الفتياُت نشيطاتً 
 

 مرفوع.)الكتاب مفيد(.عند إعادة صياغة الجممة السابقة ليصبح المفرد جمع تكسير 30
 :فتصبح

 ب. الكتِب ممتعٌة.                  أ. الكتُب مفيدٌة.       

 ج. الكتُب مفيدًة.                        د. الكتِب مفيدٌة.
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 : (3ممحؽ )
 الصورة األولية لمقياس التفاعؿ االجتماعي

 بػسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 .ػػػػػػػػػزةغػػػػػػػ  –الجػػػػػػػػػامػػعػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػبلمػػػػيػػػػػػة 

                                            .شؤوف البحث العممي والػػػدراسػػات العػػػمػيػػػػا

 .ػػػػػػػػػػػػةكػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػربػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .الػػػػمنػػػاىػػػج وطػػػػػػرائػػػػػػػؽ الػػػػتػػػػػدريػػػػػسقػػػػسػػػـ 

 ،،،السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

 ،،،،،، حفظو/ا  اهلل،......................................السيد / ة

 ، تحية طيبة وبعد
 تحكيـ استبانة تنمية التفاعؿ االجتماعي لطالبات الصؼ السادس :الموضوع        

 :تقـو الباحثة بإجراء دراسة بعنواف
" أثر توظيؼ األلعاب التعميمية عمى تنمية التفكير االستقرائي والتفاعؿ االجتماعي في النحو 

 .العربي لدى طالبات الصؼ السادس األساسي بغزة "
وقد تطمبت الدراسة ، الجامعة اإلسبلمية –وذلؾ لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية 

اد استبانة مف قبؿ الباحثة والتي تقيس التفاعؿ االجتماعي لطالبات الصؼ السادس إعد
 .األساسي

 :نرجو مف سيادتكـ التكـر بإبداء ترائكـ ببنود االستبانة مف حيث
 وضوح ودقة فقرات االستبانة. 
 .مبلءمة فقرات االستبانة لميدؼ الذي أعدت مف أجمو 
  طالبات الصؼ السادس األساسيمناسبة صياغة فقرات االستبانة لمستوى. 
 مف فقرات االستبانة اً إضافة أو حذؼ أو تعديؿ ما ترونو مناسب 

 وتفضموا بقبوؿ  جزيؿ الشكر والتقدير،،
 .الباحثة/ مناؿ صالح الرياشي
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 في صورتو األولية مقياس التفاعؿ االجتماعي

 غير مناسبة مناسبة الػػػفػػػػػػػػقػػػػػػػرات ـ

   ر عف اىتمامي باآلخريف.ُأْحِسف التعبي .1

   ُأحافظ عمى صداقتي باآلخريف لفترة. .2

   ٌأباِدر إلى مساعدة اآلخريف. .3

   َأنتِبو لغياب إحدى زميبلتي. .4

   ُأشارؾ في األلعاب الجماعية مع زميبلتي. .5

   أطمب المساعدة مف زميبلتي عند الحاجة. .6

   .أشكر اآلخريف عند أدائيـ خدمة لي .7

   .أحافظ عمى قوانيف المعب .8

د اآلخريف بأفكاري. .9    ُأَزوّْ

   .أشارؾ زميبلتي باأللعاب المتوفرة .10

   َأْشُعر بالنشاط عند وجودي مع األطفاؿ اآلخريف. .11

   َأِميؿ لقضاء أكبر وقت مع صديقاتي. .12

   أنتِظر دوري في المعب. .13

   حقيؽ األىداؼ.أتعاوف مع صديقاتي في ت .14

   أجتيد في الحفاظ عمى مكاف المعب نظيفًا. .15

16. .    أشعر بالتوتر إذا لـ تشاركني زميبلتي في َلِعِبيفَّ
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 غير مناسبة مناسبة الػػػفػػػػػػػػقػػػػػػػرات ـ

   .أرفض أف تقـو زميبلتي بمساعدتي .17

   ال أحب االختبلط بزميبلتي. .18

   ُأقدّْـ العوف والمساعدة لصديقاتي. .19

   .كأحد أعضاء الجماعةَأتحمَّؿ المسؤولية  .20

   .أحب أف تنفّْذ صديقاتي رغباتي .21

   ال أتصرؼ بحكمة إذا واجيني موقؼ صعب. .22

   .أشعر بالرضا لمشاركة زميبلتي  في المعب .23

   أرفض مشاركة زميبلتي في ألعابي. .24

   .أحب أف أكوف القائدة في المعبة .25

   .اآلخريف أستخِدـ يديَّ في التعامؿ مع .26

   .تربطني بزميبلتي عبلقة احتراـ متبادلة .27

   .َأْسَعد في التفاعؿ مع صديقاتي .28

   .ُأحبُّ مشاركة المعممة لي في المعب .29

   .أقوـ بتصرفات تمفت انتباه صديقاتي .30

   مع زميبلتي إذا لـ ُيطمب مني. أرفض التعاوف .31

   عمى ما أريد. أشعر بالغضب إذا لـ أحصؿ  .32

   فرح زميبلتي.أتجاىؿ  .33
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 غير مناسبة مناسبة الػػػفػػػػػػػػقػػػػػػػرات ـ

   .أعتذر عندما أرتكب أي خطأ تجاه صديقاتي .34

   .أحاوؿ االبتعاد عف زميبلتي عندما نمعب .35

   .أشعر باإلزعاج مف حركة ونشاط زميبلتي حولي .36

   َأتجنَّب األعماؿ التعاونية مع زميبلتي.  .37

   .يأتقبؿ المـو مف صديقات .38

   .إكماؿ الحديث مع صديقاتي أخاؼ مف .39

   .أشعر بالسعادة عندما أكوف بيف زميبلتي .40
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 الصورة النيائية لمقياس التفاعؿ االجتماعي                      
 .السادس األساسي )    ( :الصؼ     ............................:.المدرسة

 ...............................        :.السـا
 عزيزتي الطالبة /

أثر توظيؼ األلعاب التعميمية عمى تنمية التفكير تقوـ الباحثة بإجراء دارسة بعنواف " 
االستقرائي والتفاعؿ االجتماعي في النحو العربي لدى طالبات الصؼ السادس األساسي 

ياس التفاعؿ االجتماعي لطالبات الصؼ السادس األساسي واستمـز ذلؾ إعداد استبانة لق، بغزة"
 عند توظيؼ األلعاب التعميمية في طرائؽ التدريس المستخدمة.

، ( فقرة موزعة عمى مجاؿ واحد وىو التفاعؿ االجتماعي40يتكوف ىذا المقياس مف )
 .لذا يرجى منؾ اف تجيبي عف جميع فقراتو، ُوِضَع  ألجؿ أغراض البحث العممي

( أماـ الخانة التي ثـ ضعي اشارة ) ، بتمعف العبارات الخاصة بكؿ محور اقرئي
نما العبارة صحيحة ، عممًا بأنو ال توجد عبارة صحيحة وأخرى خاطئة، تعبر عف رأيؾ بدقة وا 
 .طالما تعبر عف رأيؾ

 :ويعبر التدرج المقابؿ لكؿ عبارة عف درجة الموافقة عمييا

  ًتفؽ معؾ دائمًا.إذا كانت العبارة ت :كبيرة جدا 

 إذا كانت العبارة تتفؽ معؾ غالبًا. :كبيرة 

 إذا كانت العبارة تتفؽ معؾ بدرجة متوسطة :متوسطة. 

 إذا كانت العبارة ال تتفؽ معؾ غالبًا. :قميمة 

  ًإذا كانت العبارة ال تتفؽ معؾ دائمًا. :قميمة جدا 

 مثاؿ /

 درجة الموافقة الػػػفػػػقػػػرات ـ

 قميمة جداً  قميمة متوسطة ةكبير  كبيرة جداً 

     × أحب المعب مع زميبلتي .1

 مع جزيؿ الشكر والتقدير

 مناؿ صالح الرياشي  الباحثة/                                                             
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 في صورتو النيائية مقياس التفاعؿ االجتماعي

 الفقرات ـ

 درجة الموافقة

كبيرة 
 جداً 

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة
 جداً 

      ُأشارؾ في األلعاب الجماعية مع زميبلتي. .1

      أطمب المساعدة مف زميبلتي عند الحاجة. .2

د اآلخريف بأفكاري. .3       ُأَزوّْ

      .أشارؾ زميبلتي باأللعاب المتوفرة .4

      صديقاتي.  َأْشُعر بالنشاط عند وجودي مع .5

      ضاء أكبر وقت مع صديقاتي.َأِميؿ لق .6

      أجتيد في الحفاظ عمى مكاف المعب نظيفًا. .7

8. .       أشعر بالتوتر إذا لـ تشاركني زميبلتي في َلِعِبيفَّ

      ُأقدّْـ العوف والمساعدة لصديقاتي. .9

      .َأتحمَّؿ المسؤولية كأحد أعضاء الجماعة .10

      .رغباتي أحب أف تنفّْذ صديقاتي .11

      .أشعر بالرضا لمشاركتي زميبلتي في المعب .12

      .تربطني بزميبلتي عبلقة احتراـ متبادلة .13

      .َأْسَعد في التفاعؿ مع صديقاتي .14

      .ُأحبُّ مشاركة المعممة لي في المعب .15

      .أعتذر عندما أرتكب أي خطأ تجاه صديقاتي .16

      .المـو مف صديقاتي أتقبؿ .17
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 (4) ممحؽ
 األلعاب التعميمية
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 (4) ممحؽ
 األلعاب التعميمية

 :اللعبة األوىل
 قطؼ الثمار  :اسـ المعبة

التوصؿ إلى أف جمع المذكر السالـ يدؿ عمى الجمع بزيادة واو ونوف أو ياء ونوف   :اليدؼ
 عمى االسـ.

 دقائؽ   5  : لزمفا

 العبات  3 :باتعدد الالع

 .بطاقات عمى شكؿ ثمار ، شجرة مف الورؽ المقوى ، ثبلث سبلت :األدوات

 :قواعد المعبة

 واحدة اسـ مفرد واألخرى اسـ  :تقوـ الطالبة بقطؼ ثمرة ووضعيا في إحدى السبلت وىـ
 .اسـ يدؿ عمى جمع منتيي بياء ونوف :يدؿ عمى جمع منتيي بواو ونوف والثالثة

 ممة االجابات الناتجة وتتوصؿ مع الطالبات أف جمع المذكر السالـ اسـ يدؿ تناقش المع
 .عمى الجمع بزيادة واو ونوف أو ياء ونوف

 

 :اللعبة الثانية
 متجر األلعاب  :اسـ المعبة

 التوصؿ إلى أف عبلمة رفع المذكر السالـ ىو الواو.  :اليدؼ

 دقائؽ  7-5 :الزمف

 العبات  5-4 :عدد الالعبات

 : كرتوف مقوى ، مجموعة مف األلعاب ، بطاقات مكتوب عمييا جمع مذكر سالـ مرفوع.اتاألدو 

 :قواعد المعبة

 تضع المعممة مجموعة مف األلعاب في مكاف يمثؿ متجر ألعاب. 
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  .تمصؽ البطاقات عمى كؿ لعبة عمييا 

 تختار طالبة أو أكثر لتشتري منيا  ألعاب.  

 ياف نوع عبلمة اإلعراب لمكممة الموجودة عمى المعبةتجمع الطالبة سعر األلعاب بب.  

  .تقـو المعممة بالتأكد مف صحة الجممة ففي حالة صحتيا تأخذ المعبة 
 .الطالبة التي تجد جممة مناسبة بشكؿ صحيح وبشكؿ أسرع ىي الفائزة :نقاط الفوز

 

 :اللعبة الثالثة
 المسابقة  :اسـ المعبة

 .النصب والجر لجمع المذكر السالـ واحدة التوصؿ إلى اف حالتي :اليدؼ

 دقائؽ  10-7 :لزمفا

 العبة 2 :عدد الالعبات

 بطاقات :ألدواتا

 :قواعد المعبة

 .تكتب المعممة جممتيف غير مرتبتيف واحدة في حالة النصب واألخرى في حالة الجر 

 تختار طالبتيف إلجراء ترتيب الجممتيف. 

 لنصب والجر واحدةتكوف إجابة الجممتيف في حالة ا. 
 الفريؽ األسرع واألدؽ ىو الفائز. :نقاط الفوز

 

 :اللعبة الرابعة
 اسحب واربح  :اسـ المعبة 

  .التوصؿ إلى عبلمة رفع جمع المؤنث السالـ :اليدؼ

 دقائؽ  7 :الزمف

 .العبة واحدة :عدد الالعبات
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 .الـصندوؽ ،  بطاقات مكتوب عمييا كممات تعبر عف جمع مؤنث س :األدوات

 :قواعد المعبة

 تختار المعممة طالبة لتبدأ المعبة فنسحب بطاقة مف الصندوؽ. 

 تقرأ الطالبة الجممة والكممة المخطوطة في البطاقة. 

 .تبلحظ حركة الكممة المخطوطة 

 تسأؿ المعممة عف نوع الكممة المخطوطة مف الجموع. 

 لـ ىي الضمةتتوصؿ مع الطالبات أف عبلمة رفع جمع المؤنث السا. 

 تكرر المعبة مع الطالبات األخريات. 
 .صاحبة الجممة األدؽ ىي الفائزة :نقاط الفوز

 
 

  :اللعبة اخلامسة
 القطار  :اسـ المعبة

 إكماؿ الجممة بجمع المؤنث السالـ في حالتي النصب والجر  :اليدؼ

 دقائؽ  8  :الزمف

 العبات 5 :عدد الالعبات

عمى شكؿ عربات قطار ، بطاقات فييا جمع المؤنث السالـ في ورؽ مقوى مقصوص  :األدوات
 .حالتي النصب والجر

 :قواعد المعبة

  تختار المعممة مجموعة مف الطالبات لعمؿ قطار 

 لكؿ طالبة عربة مف عربات القطار المصنوع مف الورؽ المقوى. 

 ارغة وتحتاج إلى فتجيب ىناؾ عربات ف :لماذا ال يمشي القطار؟ :تساؿ المعممة السائقة
 إكماليا لمشي القطار 

  تقوـ صاحبات العربات الفارغة بإكماؿ الكممة الناقصة مف الجممة ثـ يتـ التأكد مف صحة
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 .الحؿ بمساعدة باقي الطالبات ويمشي القطار في الصؼ
  :نقاط الفوز

ذا لـ يتـ اإلكماؿ بشكؿ  إذا تـ إكماؿ الجممة بشكؿ صحيح وبسرعة تكوف مجموعة فائزة وا 
 .صحيح يتـ االستعانة بمجموعة اخرى مف الطالبات

 

  :اللعبة السادسة
 ابحثي عف زميمتؾ  :اسـ المعبة

  .التوصؿ إلى أف جمع المؤنث السالـ يكوف بزيادة ألؼ وتاء عمى مفرده :اليدؼ

 دقائؽ  5 :الزمف

 العبات 8 :عدد الالعبات

 الكممات ُجمعت جمعًا مؤنثًا سالمًا.  وبطاقات فييا نفس، بطاقات فييا جمع مؤنث :األدوات

 :قواعد المعبة

 وكتابتيا بعد جمعيا جمعًا مؤنثًا سالمًا عمى ، يتـ كتابة الكممات عمى مجموعة بطاقات
 .مجموعة أخرى مف البطاقات

 تختار المعممة مجموعتيف مف الطالبات. 

 تأخذ البطاقات التي  ومجموعة، مجموعة تأخذ البطاقات التي ُكتب عمييا جمع مؤنث فقط
 .ُكتب عمييا جمع المؤنث السالـ

 تبدأ المعممة بصفارة أو كممة واحدة. 

  عمى كؿ طالبة تحمؿ بطاقة جمع مؤنث تبحث عف البطاقة التي تحمؿ نفس الكممة لكف
 وتقؼ بجانب زميمتيا.، مجموعة جمع مؤنث سالـ

 البات يتـ قراءة الكممات وجمعيا المؤنث السالـ مف قبؿ الط 
 الفريؽ الفائز ىو صاحب اإلجابة األصح واألسرع. :نقاط الفوز
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 :اللعبة السابعة
 .صندوؽ البطاقات :اسـ المعبة

 .تمييز الجمع المذكر والجمع المؤنث :اليدؼ

 دقائؽ  10-7 :الزمف

 .العبات 5-4 عدد الالعبات:

 .صندوؽ ، بطاقات ، لوحة جيوب :األدوات

 :قواعد المعبة

 معممة صندوؽ بو بطاقات مدوف عمييا جمع مذكر وأخرى مؤنث وتختار طالبة تحضر ال
لتخرج وتسحب منو بطاقتاف وتقرأ األسماء ثـ تضعيا عمى لوحة الجيوب وتقـو أخرى بوضع كؿ 
بطاقة في مكانيا المناسب وتكرر ىذه المعبة مع أكثر مف طالبة ثـ تستنتج الطالبات أف جمع 

 .كر والجمع المؤنثالتكسير يشمؿ  الجمع المذ

  ثـ تخرج المعممة بطاقات أخرى فييا مفرد تمؾ الجموع التي استخرجتيا الطالبات مف
 .الصندوؽ وتطمب مف الطالبات وضع مفرد كؿ كممة بجوار جمعيا

 مبلحظة صورة المفرد لمجمع وتتوصؿ الطالبات  طمب مفجابات الناتجة وتتناقش المعممة اإل
والجمع المؤنث مع تغير في  المذكراسـ يدؿ عمى الجمع ىو :تكسيرأف جمع المع الطالبات 
 صورة مفرده.
 تحديد نوع الجمع وصورة المفرد. :نقاط الفوز

 

 :اللعبة الثامنة
 العائمة  :اسـ المعبة

 .التمييز بيف حاالت إعراب جمع التكسير :اليدؼ

 دقائؽ  10 :الزمف

 .العبات 7-6 :عدد الالعبات

 بطاقات  :ألدواتا
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 :واعد المعبةق

  تختار المعممة لتمثؿ واحدة دور جمع المذكر السالـ وثبلث طالبات لتمثؿ أبنائيا ) الرفع– 
 .النصب ( –الجر 

  تختار المعممة ثبلث طالبات أخريات بحيث يختاروا مف البطاقات الموجودة عمى السبورة
 ووضعيا في مكانيا المناسب. 

 .رع في مكانياوضع البطاقات بشكؿ أس :نقاط الفوز
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 (5ممحؽ )

 دليؿ المعمـ
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  (5) ممحؽ
 دليؿ المعمـ

 جمع المذكر السالـ    :المبحث: لغة عربية                                       الدرس

 2  :عدد الحصص                                         السادس :الصؼ

الكتاب  -الطباشير –لوحة جدارية  –السبورة  –لعاب التعميمية األ :المصادر والوسائؿ
 .بطاقات - المدرسي

 

 التقويـ إجراءات التنفيذ األىداؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقرأ األمثمة 
قراءة جيرية 
 سميمة ومعبرة

تمييد: أبدأ بمقدمة بسيطة أطرح مف خبلليا أسئمة عف  
وفعؿ  اسـ:أقساـ الكبلـ فتكوف إجاباتيف أف أقساـ الكبلـ
 ؟وحرؼ ثـ أطرح سؤاؿ تخر وىو ما أقساـ االسـ

قد تكوف إجاباتيف أف االسـ ينقسـ إلى اسـ مذكر واسـ 
 مؤنث واسـ مثنى.

 –كاتبة  –ثـ أعرض عمييف األسماء اآلتية: فمسطيني 
ليقمف بتصنيفيا إلى أسماء مذكرة وأسماء ، فبلح –العبة 

سماء مؤنثة، قد تكوف إجاباتيف أف فمسطيني وفبلح أ
 وكاتبة والعبة أسماء مؤنثة.، مذكرة

وبعد تصنيؼ الطالبات لؤلسماء ندخؿ لشرح درسنا ليذا 
 اليـو ىو جمع المذكر السالـ.

تعرض المعممة أمثمة الكتاب مرتبة وتجيز الجمؿ عمى 
 .لوحة جدارية لعرضيا عمى الطالبات

تقرأ المعممة األمثمة المكتوبة قراءة جيرية سميمة وتطمب 
 .ض الطالبات قراءتيا قراءة جيرية سميمة ومعبرةمف بع

 

 

 

أعِط أمثمة عمى 
أسماء مذكرة 
 وأخرى مؤنثة؟

 

 

 

 

تتابع المعممة قراءة 
الطالبات الجيرية 

 لمجمؿ
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 التقويـ إجراءات التنفيذ األىداؼ

 

 

تجيب عف 
 أسئمة المناقشة

و المعممة أسئمة مراعية ترتيبيا لؤلمثمة لمساعدة  توجّْ
 الطالبات عمى فيـ معنى الجمؿ:

 ؟لو ُطمب منؾ بيع أرضؾ. ماذا تفعمي 1

قد تكوف اإلجابة بأنيا ترفض بيع األرض ألنيا تمثؿ 
 وجودىا

 ؟. ما نتيجة فوز البلعبيف بالمباراة2

قد َيُقْمَف النتيجة تكوف بحصوؿ الفائزيف عمى الجوائز 
 والمكافآت. 

  ؟وما جزاؤه ؟. مف ىو المبذّْر3

ال  قد تكوف اإلجابة أف المبذر ىو الذي ينفؽ مالو بشيء
 وجزاؤه أف المبذريف إخواف الشياطيف.، فائدة منو

وما اآلثار التي تمتاز بيا  ؟. ماذا تعني كممة تثار4
 ؟فمسطيف

قد ُيِجْبَف أف اآلثار ىي تمؾ األماكف القديمة الموجودة 
 عمى مر العصور بمساىمة قادة ِعظاـ.

  ؟. عددي أماكف أثرية لممسيحيف5

 ؟. أيف يوجد جبؿ الزيتوف6

المعممة مف الطالبات تأمؿ األمثمة وتسجيؿ  تطمب
 مبلحظاتيف حوؿ األمثمة.

 

توجيو أسئمة 
تساعد الطالبات 
عمى فيـ المعنى 

 لمجمؿ

 

 

 

 

 

 

 

مبلحظة صحة 
 الحؿ
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 التقويـ إجراءات التنفيذ األىداؼ

تستنتج ما يدؿ 
عمى جمع 
 المذكر السالـ

تقوـ المعممة بعرض األلعاب المعّدة الستنتاج أجزاء 
 القاعدة.

 قطؼ الثمار. :تنفيذ لعبة

تقوـ الطالبة بقطؼ ثمرة ووضعيا في  :ريقة التنفيذط
واحدة اسـ مفرد واألخرى اسـ يدؿ  :إحدى السبلت وىـ

اسـ يدؿ عمى جمع  :عمي جمع منتيي بواو ونوف والثالثة
 .منتيي بياء ونوف

 

تناقش المعممة اإلجابات الناتجة وتستنتج مع الطالبات 
بزيادة ىو اسـ يدؿ عمى الجمع :أف جمع المذكر السالـ
 واو ونوف أو ياء ونوف

 

 

مبلحظة مدى 
تفاعؿ الطالبات 
مع المعبة وصحة 

 .إجاباتيف

 
 

 

حولي الكممات اآلتية 
إلى جمع مذكر سالـ 
وضعيو في جممة 

 :مفيدة

 سائؽ، ناشط.، مزارع

 

 

 

 

تستنتج عبلمة 
رفع جمع 
 المذكر السالـ

 

 

واآلف بعد استنتاج ما يدؿ عمى جمع المذكر السالـ نتابع 
 .لمعرفة عبلفة رفع جمع المذكر السالـ

 .متجر األلعاب :تنفِّذ المعممة لعبة

تضع المعممة مجموعة مف األلعاب في  - :طريقة التنفيذ
 مكاف يمثؿ متجر العاب 

 تمصؽ البطاقات عمى كؿ لعبة عمييا  -

 .تختار طالبة أو أكثر لتشتري منيا  ألعاب -

تجمع الطالبة سعر األلعاب ببياف نوع عبلمة اإلعراب  -
 لمكممة الموجودة عمى المعبة  

تقوـ المعممة بالتأكد مف صحة الجممة ففي حالة  -

مبلحظة مدى 
تفاعؿ الطالبات 
مع المعبة وصحة 
 إجابات الطالبات
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 التقويـ إجراءات التنفيذ األىداؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تستنتج عبلمة 
نصب وجر 
جمع المذكر 

لـ ىي السا
 الياء.

 

 صحتيا تأخذ المعبة 

ة مناسبة بشكؿ الطالبة التي تجد جمم :نقاط الفوز -
 صحيح وبشكؿ اسرع ىي الفائزة.

تناقش المعممة اإلجابات الناتجة وتستنتج مع الطالبات 
 أف عبلمة رفع جمع المذكر السالـ ىي الواو.

 

 

بعد استنتاج عبلمة رفع جمع المذكر السالـ سنكمؿ 
 .لمعرفة عبلمة نصب وجر جمع المذكر السالـ

 .المسابقة :تنفِّذ المعممة لعبة

تكتب المعممة جممتيف غير مرتبتيف  -:قة التنفيذطري
 .واحدة في حالة النصب واألخرى في حالة الجر

 .تختار طالبتيف إلجراء ترتيب الجممتيف -

 .تكوف إجابة الجممتيف في حالة النصب والجر واحدة -

 الفريؽ األسرع واألدؽ ىو الفائز. :نقاط الفوز -

نتج مع الطالبات تناقش المعممة اإلجابات الناتجة وتست
أف عبلمة نصب وجر جمع المذكر السالـ واحدة وىي 

 الياء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حددي نوع الجمع 
ة في الكممات اآلتي
مع بياف عبلمة 
 الرفع فييا:

ميندسوف، 
 معمموف، دارسوف.

 

 

 

مبلحظة مدى 
مشاركة الطالبات 
لمعبة وتفاعميف 

 معيا.

صنفي الكممات 
اآلتية حسب 
عبلمة إعراب 
جمع المذكر 
السالـ ما بيف 
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 التقويـ إجراءات التنفيذ األىداؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تستنتج

قاعدة جمع 
 المذكر السالـ

 تقوـ المعممة بتوجيو عدد مف األسئمة شفويًا:

  يدؿ جمع المذكر السالـ عمى الجمع إذا انتيى ب
 ػػػػػػػػػػ.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  عبلمة رفع جمع المذكر السالـ ىي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.

  عبلمة نصب جمع المذكر السالـ ىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.وعبلمة جره ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مف خبلؿ المناقشة يتـ استنتاج القاعدة مف أفواه الطالبات 
 .وتسجيميا عمى السبورة

 
 :القػػػػاعػػػػػدة 

اسـ يدؿ عمى الجمع ، ويكوف  :جمع المذكر السالـ-1
بزيادة واو ونوف ، أو ياء ونوف عمى تخر االسـ المفرد 

 .المذكر

لواو ، وعبلمة نصبو عبلمة رفع جمع المذكر السالـ ا-2
 .وجره الياء

غمؽ الموقؼ التعميمي مف خبلؿ إعطاء الطالبات ألمثمة 
 .شفوية عمى جمع المذكر السالـ

 

 

 (69نشاط بيتي: حؿ تدريبات الكتاب المدرسي ص )

نصب وجر: 
الفاتحيف/ 
الشاكروف/ 
المجتيدوف/ 
 المبدعيف.

 

مبلحظة صحة 
 اإلجابات

 

ىاتي أمثمة مف 
ؾ عمى جمع تعبير 

مذكر سالـ مرفوع 
مرة ومرة منصوب 
 وأخرى مجرور.

 

تدّْوف المعممة 
القاعدة عمى 
السبورة بعد 
االستماع إلى 
 الطالبات

 

متابعة النشاط 
 البيتي
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 جمع المؤنث السالـ    :المبحث: لغة عربية                             الدرس      

 2 :عدد الحصص                               السادس :الصؼ

الكتاب  -الطباشير –لوحة جدارية  –السبورة  –األلعاب التعميمية  :المصادر والوسائؿ
 .بطاقات -المدرسي

 

 التقويـ إجراءات التنفيذ األىداؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقرأ األمثمة 
قراءة جيرية 
 سميمة ومعبرة

 أبدأ الحصة بطرح عدة أسئمة ومنيا: :تمييد 

 ؟المذكر السالـ.عرفي جمع 1

  ؟.ما عبلمة رفع جمع المذكر السالـ2

مف خبلؿ تعريفؾ لجمع المذكر السالـ ىاتي أمثمة عمى 
جمع مذكر سالـ مرفوع وأمثمة أخرى عمى جمع مذكر سالـ 

 منصوب؟ 

 ؟. ما عبلمة جر جمع المذكر السالـ3

 درسنا ليذا اليـو ىو نوع تخر مف الجموع وىو جمع
 المؤنث السالـ.

 عرض المعممة أمثمة الكتاب مرتبة وتجيز الجمؿ عمى ت
 .لوحة جدارية لعرضيا عمى الطالبات

 

 

  تقرأ المعممة األمثمة المكتوبة قراءة جيرية سميمة
وتطمب مف بعض الطالبات قراءتيا قراءة جيرية سميمة 

 .ومعبرة

صنفي جمع 
المذكر السالـ 
في اآلتية إلى 
مرفوع ومجرور 
 ومنصوب:

اىدوف .قاـ المج1
بالدفاع عف 
 وطنيـ.

. كافأت 2
 المبدعيف.

. مررت 3
 بالرساميف.

 

تتابع المعممة 
قراءة الطالبات 
 الجيرية لمجمؿ
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تجيب عف 
 أسئمة المناقشة

  و المعممة أسئمة مراعية ترتيبيا لؤلمثمة لمساعدة توجّْ
 الطالبات عمى فيـ معنى الجمؿ:

  ؟. عرفي المسابقة1

عبارة عف أسئمة بيف فريقيف تنتيي قد تكوف اإلجابة بأنيا 
 بفائز ومغموب.

وما النتيجة النيائية  ؟. ما فائدة إجراء المسابقات2
 ؟لممسابقات

قد تجيب الطالبة بأنيا تنمي المعارؼ وتزيد القدرات، 
 وتكوف النتيجة بفوز أحد الفريقيف أو تعادليما.

 ؟. إلى ماذا ترمز شجرة الزيتوف3

 صمود والثبات والشموخ.قد َيُقْمَف ترمز إلى ال

 . ما واجبؾ تجاه أشجار الزيتوف؟4

 ؟. عددي أسماء إذاعات محمية وأخرى عربية5

 ؟. ما أكثر البرامج التي تعجبؾ في اإلذاعات المحمية6

تطمب المعممة مف الطالبات تأمؿ األمثمة وتسجيؿ 
 مبلحظاتيف حوؿ األمثمة.

 

 

 

توجيو أسئمة 
تساعد 

الطالبات عمى 
ى فيـ المعن
 لمجمؿ
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تستنتج ما يدؿ 
عمى جمع 
 المؤنث السالـ

تقـو المعممة بعرض األلعاب المعّدة الستنتاج أجزاء 
 القاعدة.

 ابحثي عف زميمتؾ. :تنفيذ لعبة

يتـ كتابة الكممات عمى مجموعة   :طريقة التنفيذ
وكتابتيا بعد جمعيا جمعا مؤنثا سالما عمى ، بطاقات

 .قاتمجموعة أخرى مف البطا

 تختار المعممة مجموعتيف مف الطالبات. 

  مجموعة تأخذ البطاقات التي ُكتب عمييا جمع مؤنث
ومجموعة تأخذ البطاقات التي ُكتب عمييا جمع ، فقط

 .المؤنث السالـ

 تبدأ المعممة بصفارة أو كممة واحدة. 

  عمى كؿ طالبة تحمؿ بطاقة جمع مؤنث تبحث عف
لكممة لكف مجموعة جمع مؤنث البطاقة التي تحمؿ نفس ا

 وتقؼ بجانب زميمتيا.، سالـ

 يتـ قراءة الكممات وجمعيا المؤنث السالـ مف قبؿ
 الطالبات 

  نقاط الفوز: الفريؽ الفائز ىو صاحب اإلجابة األصح
 .واألسرع

 

  تناقش المعممة اإلجابات الناتجة وتستنتج مع الطالبات
الجمع ويكوف بزيادة جمع المؤنث السالـ اسـ يدؿ عمى  أف 

 .ألؼ وتاء عمى مفرده

 

 

 

 

 

مبلحظة مدى 
تفاعؿ الطالبات 
مع المعبة 
وصحة 
 .إجاباتيف

 

 

 

 

 

 

 

حولي الكممات 
اآلتية إلى جمع 
مؤنث سالـ 
وضيعييا في 
جمؿ مف 

تعبيرؾ: شجرة، 
 طالبة، فبلحة.
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تستنتج عبلمة 
رفع جمع 
 المؤنث السالـ

جمع المؤنث السالـ نتابع واآلف بعد استنتاج ما يدؿ عمى 
 .لمعرفة عبلفة رفع جمع المؤنث السالـ

 .اسحب واربح :تنفِّذ المعممة لعبة

تختار المعممة طالبة لتبدأ المعبة فنسحب  - :طريقة التنفيذ
 بطاقة مف الصندوؽ 

 تقرأ الطالبة الجممة والكممة المخطوطة في البطاقة  -

 تبلحظ حركة الكممة المخطوطة -

 معممة عف نوع الكممة المخطوطة مف الجموع تسأؿ ال -

تستنتج مع الطالبات أف عبلمة رفع جمع المؤنث السالـ  -
 ىي الضمة

 تكرر المعبة مع الطالبات األخريات  -

  صاحبة الجممة األدؽ ىي الفائزة :نقاط الفوز -

 

 

  تناقش المعممة اإلجابات الناتجة وتستنتج مع الطالبات
 مؤنث السالـ ىي الضمة.أف عبلمة رفع جمع ال

 

 

 

 

 

 

مبلحظة مدى 
تفاعؿ الطالبات 
مع المعبة 

وصحة إجابات 
 الطالبات.

 

 

 

 

 

 

 

اضبطي 
الكممات التي 
تحتيا خط 
 بالحركات:

.قرأت 1
 الطالبات
القصص 
 اليادفة.

.وقفت 2
عند  الفتيات

 المحطة.
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تستنتج عبلمة 
نصب وجر 
جمع المؤنث 
السالـ ىي 
 الكسرة.
 
 
 

 
 
 
 

استنتاج عبلمة رفع جمع المؤنث السالـ سنكمؿ لمعرفة بعد 
 .عبلمة نصب وجر جمع المؤنث السالـ

 .القطار :تنفِّذ المعممة لعبة
تختار المعممة مجموعة مف الطالبات  : طريقة التنفيذ
 لعمؿ قطار 

  لكؿ طالبة عربة مف عربات القطار المصنوع مف
 الورؽ المقوي 

 فتجيب  :اذا ال يمشي القطار؟لم :تسأؿ المعممة السائقة
 ىناؾ عربات فارغة وتحتاج إلى إكماليا لمشي القطار 

  تقوـ صاحبات العربات الفارغة بإكماؿ الكممة الناقصة
مف الجممة ثـ يتـ التأكد مف صحة الحؿ بمساعدة باقي 

 .الطالبات ويمشي القطار في الصؼ
 إذا تـ إكماؿ الجممة بشكؿ صحيح  :نقاط الفوز
ذا لـ يتـ اإلكماؿ بشكؿ وبسر  عة تكوف مجموعة فائزة وا 

 .صحيح يتـ االستعانة بمجموعة أخرى مف الطالبات
  تناقش المعممة اإلجابات الناتجة وتستنتج مع الطالبات

أف عبلمة نصب وجر جمع المؤنث السالـ واحدة وىي 
 الكسرة.
 :تقوـ المعممة بتوجيو عدد مف األسئمة شفويًا 
  نث السالـ عمى الجمع إذا انتيى ب يدؿ جمع المؤ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.
 .عبلمة رفع جمع المؤنث السالـ ىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  نصب جمع المؤنث السالـ ىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عبلمة

 .ػػػػػػػػػػػػػػ.وعبلمة جره ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 
 
 
 
 

مبلحظة مدى 
مشاركة 

 الطالبات لمعبة 
 وتفاعميف معيا

 
 

ضعي الكممات 
اآلتية في جمؿ 
مفيدة بحيث 
تكوف مرة 

بة ومرة منصو 
 مجرورة:
، مسابقات
، زارعات
 بطبلت.

 

مبلحظة صحة 
 اإلجابات
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 تستنتج
قاعدة جمع 
 المؤنث السالـ

مف خبلؿ المناقشة يتـ استنتاج القاعدة مف أفواه الطالبات 
 .وتسجيميا عمى السبورة

 
 

 :القػػػػاعػػػػػدة
اسـ يدؿ عمى جمع مؤنث ،  :. جمع المؤنث السالـ1

 .وتاء عمى المفرد ويكوف بزيادة ألؼ 
. عبلمة رفع جمع المؤنث السالـ الضمة ، وعبلمة 2

 .نصبو وجره الكسرة
  غمؽ الموقؼ التعميمي مف خبلؿ إعطاء الطالبات

 .ألمثمة شفوية عمى جمع المذكر السالـ
 
 
 
 

-78نشاط بيتي: حؿ تدريبات الكتاب المدرسي ص ) 
79). 

 
أعِط أمثمة مف 
تعبيرؾ عمى 
جمع مؤنث 

في سالـ 
حاالت إعرابو 

 الثبلث.
 

تدّْوف المعممة 
القاعدة عمى 
السبورة بعد 
االستماع إلى 
 الطالبات
 
 

 متابعة النشاط
 البيتي   
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تقرأ األمثمة 
قراءة جيرية 
 سميمة ومعبرة

تمييد: أبدأ باسترجاع بعض المعمومات عف جمع المذكر  
مؤنث السالـ وذلؾ بطرح عدة أسئمة عمى السالـ وجمع ال
 النحو اآلتي:

. ما الفرؽ بيف جمع المذكر السالـ وبيف جمع المؤنث 1
 ؟السالـ

أطمب منيف تصنيؼ الجموع اآلتية إلى جمع مذكر سالـ  
 :وجمع مؤنث سالـ 

 .طالبات –مبدعوف  –كاتبات  –مجاىدوف 

قد تكوف إجاباتيف أف مجاىدوف ومبدعوف جمع مذكر 
 .وكاتبات وطالبات جمع مؤنث سالـ، لـسا

 وننطمؽ اآلف إلى نوع تخر مف الجموع وىو جمع التكسير.

  تعرض المعممة أمثمة الكتاب مرتبة وتجيز الجمؿ عمى
 .لوحة جدارية لعرضيا عمى الطالبات

  تقرأ المعممة األمثمة المكتوبة قراءة جيرية سميمة
يرية سميمة وتطمب مف بعض الطالبات قراءتيا قراءة ج

 .ومعبرة

 

 

ىاتي مثاليف 
واحد عمى جمع 
مذكر وتخر 
جمع مؤنث 

 سالـ

 

 

 

 

 

 

 

تتابع المعممة 
قراءة الطالبات 
 الجيرية لمجمؿ
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تجيب عف 
 أسئمة المناقشة

  و المعممة أسئمة مراعية ترتيبيا لؤلمثمة لمساعدة توجّْ
 الطالبات عمى فيـ معنى الجمؿ:

 ؟. عرفي المثؿ1

ابة أف المثؿ ىو قوؿ أطمقو القدماء عمى قد تكوف اإلج
 قصة معينة أو موقؼ حدث معيـ.

 ؟ومرادؼ َيْصِرموف ؟. ما مرادؼ الِحْصِرـ2

ـَ تميَّز سيدنا سميماف مف معجزات3  ؟. ب

  ؟. مف ىو الشاعر4

قد تكوف اإلجابة بأنو ىو ذلؾ اإلنساف المبدع ذو 
 ع.اإلحساس المرىؼ الذي يكتب كممات موزونة وذات إيقا

 ؟وما ىو الميناء ؟. ما مرادؼ ترسو5

والميناء ىو ذلؾ ، قد تجيب الطالبات بأف مرادفيا تصطؼ
 المكاف الذي تتجمع فيو السفف.

  تطمب المعممة مف الطالبات تأمؿ األمثمة وتسجيؿ
 مبلحظاتيف حوؿ األمثمة.

 

توجيو أسئمة 
تساعد 

الطالبات عمى 
فيـ المعنى 

 لمجمؿ

 

 

 

 

تستنتج ما يدؿ 
مى جمع ع

 التكسير

  تقوـ المعممة بعرض األلعاب المعّدة الستنتاج أجزاء
 القاعدة.

 صندوؽ البطاقات. :تنفيذ لعبة

تحضر المعممة صندوؽ بو بطاقات   :طريقة التنفيذ
مدَّوف عمييا جمع مذكر وأخرى مؤنث وتختار طالبة لتخرج 
وتسحب منو بطاقتاف وتقرأ األسماء ثـ تضعيا عمى لوحة 

ب وتقـو أخرى بوضع كؿ بطاقة في مكانيا المناسب الجيو 
وتكرر ىذه المعبة مع أكثر مف طالبة ثـ تستنتج الطالبات 

 

 

مبلحظة مدى 
تفاعؿ الطالبات 
مع المعبة 
وصحة 
 .إجاباتيف
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 .أف جمع التكسير يشمؿ  الجمع المذكر والجمع المؤنث
 .تحديد نوع الجمع :نقاط الفوز

  تناقش المعممة اإلجابات الناتجة وتستنتج مع الطالبات
مى الجمع المذكر والجمع ىو اسـ يدؿ ع:أف جمع التكسير

 المؤنث

 

 

 

 

 ثـ تخرج المعممة بطاقات أخرى فييا مفرد تمؾ الجموع
التي استخرجتيا الطالبات مف الصندوؽ وتطمب مف 

 .الطالبات وضع مفرد كؿ كممة بجوار جمعيا

 

 

  تناقش المعممة اإلجابات الناتجة وتطمب مف الطالبات
الطالبات أف مبلحظة صورة المفرد لمجمع وتستنتج مع 

ىو اسـ يدؿ عمى الجمع المذكر والجمع :جمع التكسير
 المؤنث مع تغير في صورة مفرده.

 

صنفي الكممات 
اآلتية إلى جمع 
مذكر وجمع 

 مؤنث:

عمماء، سفف، 
 مدف، شعراء

 

 

ىاتي أمثمة 
عمى كممات 
جمع ثـ 

 أحضري مفردىا

 

اتي أمثمة ى
عمى جمع 
تكسير مرة 
يكوف جمع 
مذكر ومرة 
 جمع مؤنث
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تستنتج عبلمة 
إعراب جمع 
التكسير 

 بحاالتو الثبلثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واآلف بعد استنتاج ما يدؿ عمى جمع المذكر السالـ نتابع 
 .لمعرفة حاالت إعراب جمع التكسير

 عائمة.: التنفيذ لعبة

 
 :طريقة التنفيذ

   تختار المعممة لتمثؿ واحدة دور جمع المذكر السالـ
 النصب (. –الجر  –وثبلث طالبات لتمثؿ أبنائيا ) الرفع 

  تختار المعممة ثبلث طالبات أخريات بحيث يختاروا
مف البطاقات الموجودة عمى السبورة ووضعيا في مكانيا 

 المناسب. 
 .قات بشكؿ أسرع في مكانياوضع البطا :نقاط الفوز

 

  تناقش المعممة اإلجابات الناتجة وتستنتج مع الطالبات
أف عبلمة إعراب جمع التكسير في حالة الرفع ىي الضمة 

 .وفي حالة النصب ىي الفتحة وفي الجر ىي الكسرة

 

 
 

 :تقوـ المعممة بتوجيو عدد مف األسئمة شفويًا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أو يدؿ جمع التكسير عمى الجمع ػػػػػػ
 ػػػػػػ.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػمع تغير في صورة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.عبلمة رفع جمع التكسير ىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  عبلمة نصب جمع التكسير ىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وعبلمة
 جره ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.

 

 

 

 

مبلحظة مدى 
تفاعؿ الطالبات 
مع المعبة 

وصحة إجابات 
 الطالبات

 

 

ىاتي أمثمة 
عمى جمع 
التكسير في 
حالة الرفع مرة 
ومرة في حالة 
النصب ومرة 
 في حالة الجر.

 

مبلحظة صحة 
 اإلجابات
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 التقويـ إجراءات التنفيذ األىداؼ

 

 

 تستنتج

قاعدة جمع 
 التكسير

 

 

 

 

 

 

  

مف خبلؿ المناقشة يتـ استنتاج القاعدة مف أفواه الطالبات 
 .وتسجيميا عمى السبورة

 :عػػػػػدةالقػػػػا

اسـ يدؿ عمى الجمع المذكر، والجمع  :جمع التكسير-1
 .المؤنث مع تغيير في صورة مفرده

، عبلمة رفع جمع التكسير ، وعبلمة نصبو الفتحة-2
 .وعبلمة جره الكسرة 

 

  غمؽ الموقؼ التعميمي مف خبلؿ إعطاء الطالبات
 .ألمثمة شفوية عمى جمع المذكر السالـ

 
 (.88-87بات الكتاب المدرسي ص): حؿ تدرينشاط بيتي

 

 

 

 

 

تدّْوف المعممة 
القاعدة عمى 
السبورة بعد 
االستماع إلى 

 لطالباتا

 

 

 متابعة النشاط
 البيتي
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  (6) ممحؽ
 كتاب تسييؿ الميمة
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