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أثر استخدام األلعاب اللغوية في منهاج اللغة العربية في تنمية 
  األنماط اللغوية لدى طلبة املرحلة األساسية 

  
  *قاسم البري

  
  

1/11/2010 تاريخ قبوله     26/5/2010 تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسة معرفة أثر استخدام األلعاب اللغوية في تنميـة األنمـاط    :ملخص
ــة  ــة األساســية  اللغويــة لطلب ــ. المرحل ــة الدراســة مــن  توتكون ــًة  ) 80(عين ــًا وطالب طالب

أربع شـعب، اثنتـين تجـريبيتين للـذكور واإلنـاث واثنتـين ضـابطتين للـذكور          نمكونة م
تم اختيارهم بطريقة قصـدية، واختيـرت هـذه الشـعب بصـورة قصـدية        واإلناث أيضًا،

تـــان باســـتخدام األلعـــاب   ُدرســـت المجموعتـــان التجريبي  .تبعـــًا الختيـــار المدرســـتين  
ــان الضــابطتان      ــة، فــي حــين ُدرســت المجموعت ــة،   مباســتخدااللغوي الطريقــة االعتيادي

فقـــرة، تحقـــق الباحـــث مـــن صـــدقه  ) 20(وبنـــى الباحـــث اختبـــار تحصـــيل مكونـــًا مـــن 
ولإلجابـة عـن سـؤال     ).0.88( كرونبـاخ ألفـا،   وثباته،وقد بلغ الثبات باستخدام معادلة

ــط   ــبت المتوسـ ــة ُحسـ ــة وتحليـــ  الدراسـ ــات المعياريـ ــابية واالنحرافـ ــاين  لات الحسـ التبـ
وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى       وكشفت نتائج الدراسة عـن  . الثنائي

)α=0.05 (ية بــــين طلبــــة المجموعــــة التجريبيــــة وطلبــــة فــــي المتوســــطات الحســــاب
ت وأظهـر . المجموعة الضابطة، تعزى ألثر لطريقة التـدريس، لصـالح األلعـاب اللغويـة    

ــد    ــائية عنــ ــة إحصــ ــروق ذات داللــ ــود فــ ــدم وجــ ــائج عــ ــتوى  النتــ ــي  α=0.05)(مســ فــ
المتوســطات الحســابية تعــزى ألثــر متغيــر الجــنس، أو التفاعــل بــين طريقــة التــدريس   

ــنس ــلة    . والجـ ــيات ذات الصـ ــن التوصـ ــدد مـ ــائج أوصـــى الباحـــث بعـ ــوء النتـ ــي ضـ  .وفـ
  ).رحلة األساسيةاأللعاب اللغوية، األنماط اللغوية، الم :الكلمات المفتاحية(

 
  

اللغة في أي مجتمع هي وعاء ثقافته، وأداة التفكير،  :مقدمة
ووسيلة التعبير واالتصال والتفاهم، ونقل التراث من جيل إلى جيل، 

. وفهم البيئة والسيطرة عليها بتبادل المعارف والنظريات والخبرات
. لخالدفلغتنا العربية وعاء القرآن الكريم وخزانة تراثنا اإلسالمي ا

وهي لغة العلم والحضارة، وهي أداة تعلمنا وتعليمنا ومفتاح 
وتعد عملية تعليم اللغة واكتساب  .تطلعاتنا إلى المعارف والعلوم

المهارات المرتبطة بها هدفًا رئيسًا من أهداف العملية التعليمية لما 
للغة من أهمية، وبخاصة تلك الوظائف المتنوعة التي تؤديها في 

فالهدف األساسي لتعلم اللغة  .رد والمجتمع على حد سواءحياة الف
 .هو إكساب المتعلم القدرة على االتصال اللغوي الفعال والسليم

اللغوي ال يتعدى أن يكون بين متكلم ومستمع، أو بين  لواالتصا
االستماع : وعلى هذا األساس فإن للغة فنونًا أربعة هي وقارئ، بكات

ولما كانت األنماط اللغوية  ).2001البجه،( ةوالكالم والقراءة والكتاب
من متطلبات االتصال اللغوي السليم، فإن تعليم هذه األنماط 

  .بأساليب صحيحة، أصبح ضرورة ملحة
_________________________  
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 The Effect of Using Linguistic Games on Developing 
Basic Stage Students’ Language Abilities  

 
Qasem Al- Barry, Al al-Bayt University, Mafraq, Jordan.  

 
Abstract: This study aimed at investigating the effectiveness of using 
linguistic games on developing basic stage fourth graders’ linguistic 
abilities. The sample of the study consisted of 80 male and female 
students. The sample was chosen intentionally, and the students were 
enrolled in four sections: two experimental groups (males and 
females) and two control groups (males and females). The 
experimental groups were taught using linguistic games, while the 
traditional method was used for teaching the control groups. A 20-
item test was devised for the study. Its validity and reliability were 
verified, and the internal consistency of Cronbach’s alpha reliability , 
means, standard deviations, Two-Way ANOVA test, were calculated at 
the =0.05 level. The findings of the study revealed statistical 
significant findings for the experimental group due to using linguistic 
games. However, there were no statistically significant findings 
attributed to interaction between gender and teaching method. The 
study concluded with some related recommendations. (Keywords: 
Linguistic Games, Linguistic Patterns, Basic Stage). 

  
  

فـي مقـررات اللغـة العربيـة      ةواحتلت األنماط اللغويـة مكانـة بـارز   
لصفوف الحلقة األولى من التعليم األساسي في األردن، التي تبدأ مـن  

وخصصـت لهـا موضـوعات    . الصف األول حتى الصف الرابع األساسـي 
محددة في تلك المقررات، وعرضت طريقة تدريسها في دليـل المعلـم   

  ).1991الفريق الوطني،( غ األهداف المنشودةمن أجل بلو

إّن تعلــيم األنمــاط اللغويــة فــي الحلقــة األولــى يســاعد المــربين      
على توفير القواعد والمبادئ المهمة التـي تعـزز طريقـة تعلـم الطلبـة،      
وبالــذات عنــدما يحــاولون اكتشــاف القواعــد بأنفســهم، ولهــا أثــر فــي     

مكــّنهم أيضــًا مــن اســتخدام   وت. اكتســابهم للمفــاهيم ذات العالقــة بهــا  
ــة، االســــم والفعــــل والحــــرف،    ــامها المختلفــ ــة بأقســ المفــــردات اللغويــ

وتنمــو . اســتخدامًا ســليمًا، مــن حيــث صــحة المعنــى، وســالمة النطــق  
لــديهم القــدرة علــى اســتخدام بعــض أســاليب التعبيــر الشــائعة مثــل،         

ــك    ــى ذل ــي، والتعجــب، ومــا إل ــو ( النف وبالنتيجــة ). 1998جــاموس، أب
د ذلــك الطلبــة علــى ضــبط الكــالم، وصــحة النطــق، وصــوًال إلــى     يســاع

وأشــار العديــد مــن الدراســات واألبحــاث إلــى      . صــحة األداء اللغــوي 
وجــود ضــعف عــام لــدى الطلبــة فــي اســتخدام األنمــاط اللغويــة فــي           

وهناك دراسات أكـدت ذلـك   ). 1997عصر،( مجالي المحادثة والكتابة
جــاءت لــذلك    ).0200،الزعبــي(، و)1997الكلبــاني،(مثــل دراســة 

الــدعوات إلــى تيســير التــدريب اللغــوي، واســتخدام طرائــق وأســاليب     
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جديــدة لعــالج هــذه المشــكلة، كاســتخدام البطاقــات واأللعــاب اللغويــة   
  ).1997عصر،.(والمحاورات والتمثيليات واستخدام القّصة

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من المرّبين فإن الضعف فـي   
. ســليم لهــذه األنمــاط ظــل الســمة الغالبــة لــدى الطلبــة       االســتخدام ال

، يونظــرًا لمــا يعانيــه الطلبــة مــن اكتفــاء معلمــيهم باألســلوب االعتيــاد 
الذي يسبب لهم مشكالت قرائية تتمثل في عدم تطوير قدرات قرائية 

ــَد مــــــن اســــــتخدام  )1998قطــــــامي، وقطــــــامي،( عاليــــــة ، كــــــان البــــ
لنــدرة الدراســات العربيــة  ونتيجــة . اســتراتيجيات بديلــة فــي التــدريس 

والمحليــة التــي تناولــت األلعــاب اللغويــة فــي تــدريس األنمــاط اللغويــة،  
ــى إجــراء الدراســات حــول أثــر األلعــاب فــي تــدريس        بــرزت الحاجــة إل
األنماط اللغوية في المرحلة األساسية إلثراء األدب التربـوي فـي هـذا    

د الكثيـر مـن   وعلى الرغم من أهمية اللعب في التعليم، ووجو. المجال
الدراســات التــي أظهــرت فاعليتــه فــي هــذا المجــال، إال أنــه لــم تجــر          
دراســـات متخصصـــة باســـتخدام األلعـــاب اللغويـــة فـــي تنميـــة األنمـــاط   

وبخاصـة مـدارس الباديـة الشـمالية      -في حدود علم الباحـث  -اللغوية 
الغربيــة، وهــذا مــا شــجعه علــى إجــراء هــذه الدراســة التــي يتوقــع أن      

جة جوانب الضعف في هذه األنماط اللغويـة لـدى طلبـة    تسهم في معال
  .الصف الرابع األساسي

 ، وشـــاش)2003( تعـــد طرائـــق التـــدريس، كمـــا يـــذكر الحيلـــة 
فهــــي طرائــــق تقــــوم علــــى . ، أحــــد جوانــــب هــــذه المشــــكلة)2001(

التلقين، مما يستدعي البحث في إيجاد طرائـق جديـدة لمعالجـة هـذه     
فاأللعــاب لــم . األلعــاب اللغويــة ومــن هــذه األســاليب أســلوب. المشــكلة

تعــد وســيلة للتســلية وقضــاء وقــت الفــراغ، أو وســيلة لتحقيــق النمــو   
الجســمي فحســـب، بـــل أصـــبحت أداة مهمـــة يحقـــق بهـــا المـــرء النمـــو  

وأصـبح اللعـب إحـدى االسـتراتيجيات المهمـة التـي       . العقلي والمعرفـي 
ــة األداء اللغــوي وتحســينه عنــد األطفــال     لعــاب إن األ. تســتخدم لتنمي

تجعل الطلبـة أكثـر فاعليـة ومشـاركة فـي الموقـف التعليمـي، وتضـعهم         
فهـــي مثيـــرة وشـــائقة،   . فـــي مواقـــف تشـــبه مواقـــف الحيــــاة اليوميـــة     

 وتســاعد علــى تركيــز االنتبــاه واإلدراك والتخّيــل واالبتكــار واإلبــداع      
  ). 1992عبد الباقي،(

، أنه ظهـرت  )2001( ، وشاش)2003( ويذكر كل من الحيلة 
يب متعــددة لتعلــيم المهــارات اللغويــة المعتمــدة علــى اللعــب، مــن  أســال

ــة      ــي تحقــق أغراضــًا تربوي ــة الت ــا األلعــاب اللغوي فاتصــال الطفــل  . بينه
باألشياء عن طريق مالحظتها واسـتعمالها أو اللعـب بهـا هـو      رالمباش

أكبــر مســاعد يوقفــه علــى معــاني هــذه األشــياء، ويســاعده علــى فهــم      
تعماًال سليمًا، مما يسهم في إكسـابه المهـارات   األلفاظ واستعمالها اس

وتبين لمعلمي اللغات أن طرائق التدريس السائدة ال تجـدي  . اللغوية
نفعـــًا فـــي تعلـــيم اللغـــة وتعلمهـــا، وتنميـــة القـــدرة لـــدى المـــتعلم علـــى 
ــرت       ــة، إذ ظهـ ــاة المختلفـ ــف الحيـ ــي مواقـ ــال فـ ــة لالتصـ ــتعمال اللغـ اسـ

ــلية  ــة التواصـ ــاه ) Communicative Approach( الطريقـ أو االتجـ
  .االتصالي في تعليم اللغات

" وظهــرت وســائل حديثــة لــتعلم اللغــات، ومنهــا مــا عــرف باســم  
 أو األلعـاب اللغويـة  ) Communicative Games(األلعـاب االتصـالية   

)Language Games .(   حيث يتدرب الطلبة عن طريق هـذه األلعـاب
ــة أو      ــاة الطبيعي ــي مواقــف الحي ــة ف ــى اســتخدام اللغ  شــبه الطبيعيــة  عل

ومــن هنـــا ظهــرت األلعــاب اللغويـــة بوصــفها وســـيلة     ). 1993عبــده، (
جديدة استفادت منها برامج تعليم اللغات، وأعطت نتائج إيجابيـة فـي   
العديد من الدول التي تهتم بتطوير نظم تعليم لغاتها، وكان لهـا دور  
كبيــر فــي عمليــة التــدريس، والعمــل علــى تطــوير لغــة الطالــب ونموهــا  

  ).1993اللبابيدي،( ل كبيربشك

 المـــــذكورة فـــــي بلقـــــيس ومرعـــــي) Taylor( وعرفـــــت تـــــايلور
بأنــه أنفــاس الحيــاة بالنســبة للطفــل، ولــيس " اللعــب) 13ص: 2001(

وأعطــــى بياجيــــه ". مجــــرد طريقــــة لتمضــــية الوقــــت وإشــــغال الــــذات
)Piaget (   المذكور في بلقـيس ومرعـي)أيضـًا أهميـة خاصـة    ) 2001

عــب عمليــة تمّثــل أو تعّلــم تعمــل علــى تحويــل  للعــب، فهــو يــرى أن الل
 وعــــــرف الشــــــرمان. المعلومــــــات الــــــواردة لــــــتالئم حاجــــــات الفــــــرد 

فهـو نشـاط   . " اللعب بالتركيز على وظيفته وأهدافـه )  3ص:2002(
". يمارس مـن دون قهـر، ويـؤدي إلـى السـرور، ويعتمـد علـى التخيـل        

) 2001( وتطور مفهوم اللعب بحسب ما ذكر كل من بلقـيس ومرعـي  
كــــذلك، إذ كــــان للنظريــــات الحديثــــة المتمثلــــة فــــي نظريــــة التحليــــل  
النفســي، والنظريــة المعرفيــة الــدور الكبيــر فــي إكســاب مفهــوم اللعــب      
هوية خاصة، بوصفه أحد المفاهيم النمائية، وأصبح نشـاطًا هادفـًا لـه    
فوائد تربوية وأخرى عالجيـة، وأصـبح أيضـًا محـط اهتمـام التربـويين       

  .   د وضوح قيمتهوعلماء النفس بع

وهكذا تظهر قيمة اللعب في التعليم، فهو يضع األفكـار النظريـة   
وينفي اللعب مقولة أن الـتعلم لـيس   ). (Danesi,1993 قيد الممارسة

تعلمــًا حقيقيــًا إذا مــا امتــزج بالمتعــة والمــرح والضــحك، وهــذا يؤكــد   
ا فكــرة إمكانيــة تعلــم اللغــة واالســتمتاع بــالتعلم فــي الوقــت نفســه، ممــ   

يعزز التوجه العام بأن اللعب هو نشاط تعاوني يتضمن مشاركة فاعلة 
فيها نوع من المتعة، ويتضـمن أهـدافًا تـؤدي إلـى نتـائج معينـة أهمهـا        

الطلبــة ذهنيــًا  وويــؤدي اللعــب أيضــًا إلــى نمــ). 2003الحيلــة،( الـتعلم 
ومـن  . بزيادة دافعيتهم للتعلم، بغـض النظـر عـن مـدى االسـتمتاع بهـا      

علــى المعلمــين أن يكونــوا قــادرين علــى دمــج تلــك األلعــاب   هنــا يجــب 
وتوجيهها لتحقيق األهـداف المتضـمنة فـي المنهـاج، لمـا السـتخدامها       

  ).1992عبد الباقي،( من فوائد تعليمية متعددة

ــي كســر روتــين الــدرس             ــذلك، فــإّن لأللعــاب دورًا مهمــًا ف ك
حـة فـي أثنـاء    وعمليـة التـدريس؛ إذ إنهـا تعطـي الطلبـة قسـطًا مـن الرا       

. ممارســة األشــكال المكثفــة للغــة، وخصوصــًا عنــدما تتشــتت أذهــانهم   
ويعـــود ذلـــك لمـــا لأللعـــاب مـــن أثـــر فـــي تحســـين اللغـــة لـــدى األفـــراد  

يزاد على ذلـك أن األلعـاب اللغويـة     .وقدرتهم على الممارسة التعليمية
االســــتماع، : مــــن أقصــــر الطــــرق إلتقــــان اللغــــة بمهاراتهــــا المختلفــــة 

والقـــراءة، والكتابـــة، بوصـــفها وســـائل لتعزيـــز تعلـــم اللغـــة  والتحـــدث، 
وإتقانها داخل الغرفة الصـفية، ممـا يوفــر فرصــًا للتحــدي والمنافسـة       

أصبح اللعب من الوسـائل     ).,1995Al fagih(اإليجابية بين الطلبة، 
لذا وجـب علـى المعلـم    . الفعالة المستخدمة في مجال التربية والتعليم

ل الفطري بتمكين الطفل من النمو السـليم، بانتقـاء   استغالل هذا المي
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ــع عمــره ونضــجه          ــتالءم م ــا ي ــى وفــق م ــم مــن اللعــب، عل ــوع المالئ الن
الجســـمي والفكـــري، ثـــم تقديمـــه للطفـــل فـــي ظـــرف تربـــوي ونفســـي    

  ).2000عكي،( واجتماعي مناسب

يتضح مما ذكر أهمية األلعاب اللغوية، فهـي تسـعى إلـى تشـجيع     
فراد أو المجموعات، وتؤكد فـي الوقـت نفسـه    عنصر المنافسة بين األ

تجنــب تصــعيده واإلفــراط بــه، للحفــاظ علــى اســتمرارية االنخــراط فــي    
اللعبــة، وتعزيــز رغبــة تحصــيل اإلجابــة الصــحيحة أوًال، والرغبــة فــي        

   ).1998سمك،(تحصيل الفرد أو المجموعة 

ــتال  ــير كريسـ ــلون   ) 996Crystal,l( ويشـ ــة يفضـ ــى أن الطلبـ إلـ
راتيجية اللعب إلكتسابهم مهارات اللغة؛ إذ يشعرون بـأن  استخدام إست

المتعــة والفائــدة المتحققــة، إنمــا هــي نتيجــة االنتقــال مــن االســتخدام      
وهكذا، يبـدو أن   .االعتيادي ألشكال اللغة إلى االستخدام األفضل لها

التوجه إلى استخدام األلعاب في كثير مـن األحيـان يكـون بسـبب عـدم      
وعليـه   .يدية في توصيل المعلومة بشكل مناسـب جدوى الطريقة التقل

 Closed( يشــــــار لأللعــــــاب اللغويــــــة علــــــى أنهــــــا نشــــــاطات مغلقــــــة 
Activities ( بمعنى أن لها بداية ونهاية؛ إذ تعد عملية اإلغالق هذه

أحــد المالمــح المهمــة للعبــة، إذ يتوجــب علــى الطلبــة أن يــدركوا متــى  
كويــــن إســـتراتيجية تبـــدأ اللعبـــة ومتـــى تنتهـــي، ممـــا يســـاعدهم فـــي ت  

  ).1983عبد العزيز،(.لإلجابة واالنتهاء في الوقت المناسب

األلعاب بشكل عام  ةأيضًا أن أهمي) 1983( ويذكر عبد العزيز
ــرات       واأللعــاب اللغويــة بشــكل خــاص تبــرز مــن تزويــدها المــتعلم بخب
ــى بعــض المشــكالت        ــي، إذ يتعــرف المــتعلم إل ــع العمل ــى الواق أقــرب إل

يمكن أن يواجهها في المستقبل، وقد تسهم األلعاب فـي  القرائية التي 
اقتـــراح حلـــول لتلـــك المشـــكالت، ممـــا يســـاعده فـــي اتخـــاذ القـــرار         
المناســب، ومــن فوائــد األلعــاب اللغويــة أنهــا تســهم إلــى حــد كبيــر فــي 

وقد دعا الكثير مـن  . التعلم اإلبداعي، وتنمية االستكشاف، والتجريب
 ويـذكر العنـاني  . اهج الصفوف األولىالباحثين إلى إدماج اللعب في من

أن األلعــاب تــؤدي إلــى  اإلســهام فــي تقليــل الفجــوة بــين مــا  ) 2002(
وتتـيح   .يجري في غرفة الصف وما يجري فـي مواقـف الحيـاة اليوميـة    

الفرصــة كــذلك لتغييــر الــدور التقليــدي لكــل مــن المعلــم والمــتعلم، إذ   
ة وتوزيـع المهمـات   توجه المعلم نحـو دور اإلعـداد والتنظـيم والمتابعـ    

  .والتقييم

 ، وبلقــيس، ومرعــي)2000( وبنــاء علــى مــا تقــدم يــورد عكــي   
أن هنـــاك فوائـــد تربويـــة عديـــدة يقـــّدمها اللعـــب لألطفـــال        ) 2001(

: فوائد بنائية للناحيتين الجسمية والشخصـية بأبعادهـا الثالثـة   : ومنها
ــل علـــى تنميـــة األعضـــاء        ــحركية والمعرفيـــة والوجدانيـــة والعمـ النفسـ

. األجهــزة البدنيــة كافــة مــن الناحيــة الوظيفيــة والعصــبية والتشــريحية و
الفرصــة أمــام األطفــال الســتخدام حواســهم، فيالحظــون   ويتــيح اللعــب

ويتسـاءلون ويكتشـفون ويتعلمــون بـه الكثيـر مــن المعـارف والمهــارات      
الطفـل   قواالتجاهات في مرحلة مـا قبـل المدرسـة، ويوسـع اللعـب آفـا      

ــة، ويزيــد مــن   ــه، ويــزوده بخبــرات أقــرب إلــى الواقــع       المعرفي معلومات
قــد ) 1987( وكــان الخوالــدة. العملــي مــن أيــة وســيلة تعليميــة ثانيــة 

ــر       ــب أداة تعبيــ ــار أن اللعــ ــى اعتبــ ــب، علــ ــة للعــ ــد اجتماعيــ ــر فوائــ ذكــ

وتواصل؛ إذ يتيح التوافق بين الطفل والبيئة التي يعيش فيهـا، سـواء   
   .أكانت بيئة مادية أم اجتماعية

ــن هنـــ  ــنمط     ومـ ــن الـ ــروج مـ ــى الخـ ــة علـ ــة الحاليـ ــل الدراسـ ا تعمـ
األلعـاب اللغويـة فـي منهـاج اللغـة       ماالعتيادي، باستقصاء أثر اسـتخدا 

العربيــة فـــي تنميـــة األنمــاط اللغويـــة لـــدى طلبــة المرحلـــة األساســـية،    
ــع        ــي الصـــف الرابـ ــة فـ ــان الطلبـ ــر بإتقـ ــذا األثـ ــد هـ ــى تحديـ ــعى إلـ وتسـ

  .تنا العربيةاألساسي لألنماط اللغوية، في مادة لغ

  مشكلة الدراسة وأسئلتها
استنادًا إلى المؤشرات الدالة علـى انخفـاض كفايـات الطلبـة فـي      

االسـتماع والتحـدث والقـراءة والكتابـة     : عإتقان المهارات اللغوية األربـ 
يواجــه الكثيــر مــن الطلبــة ضــعفًا عامــًا فــي اللغــة العربيــة، ومــن بينهــا       

، ونتيجـة لـنقص   )2001البجـه، ( ثةاألنماط اللغوية في الكتابة والمحاد
اهتمام القائمين على مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها في تنمية 
كفايـــات الطلبـــة فـــي مراحـــل التعلـــيم المختلفـــة وتقـــديرًا مـــن الباحـــث   
لخطـــورة اآلثـــار الناتجـــة عـــن إهمـــال األنمـــاط اللغويـــة علـــى مســـتوى   

ــز    ــا، وعجـــ ــة فيهـــ ــدني أداء الطلبـــ ــدريس، وتـــ ــاهج والتـــ ــن المنـــ هم عـــ
اسـتخدامها بشــكل فاعــل فـي مواقــف الــتعلم والحيـاة، وألنــه ال يوجــد    

وبـالنظر  . أي نوع من التدريب المقصـود علـى تنميـة األنمـاط اللغويـة     
إلــى ســلبية دور الطالــب فــي العمليــة التعليميــة الســائدة، فقــد اتجهــت    
ــي        ــة ف ــدائل لألســاليب واالســتراتيجيات التعليمي ــى تلمــس ب األنظــار إل

ــة    المدرســة،  ــة التعليمي ــة العملي ــادة فعالي ــًال فــي زي ــا كــان   . أم ومــن هن
ــز علــى األلعــاب اللغويــة     ذات المزايــا ) Language Games(التركي

ــة      ــة طواعيـ ــائل التعليميـ ــر الوسـ ــن أكثـ ــفها مـ ــة، بوصـ ــدرات المعينـ والقـ
لتنفيذ التعلم، إذ تعمل هذه األلعاب اللغوية على تحسين أداء الطلبـة  

تنتجه لهم من فرص تعليمية حقيقيـة، يجـري   الذين يتعلمون بها، بما 
فيها تنمية األنماط اللغويـة، وتسـاعد علـى اسـتخدام اللغـة اسـتخدامًا       
حقيقيًا، وتنمي المناشط اللغوية األربعـة فـي جـو طبيعـي يـدفع الطلبـة       

  ).2000شحاته، ( المناشط هإلى ممارسة اللغة عبر هذ

ــر اســتخ        دام وجــاءت مشــكلة هــذه الدراســة مــن أجــل تعــرف أث
األلعـــاب اللغويـــة فـــي تنميـــة األنمـــاط اللغويـــة لـــدى طلبـــة المرحلـــة         

االعتياديــة فــي تنميــة نفــس األنمــاط      ةاألساســية مقارنــًا بــأثر الطريقــ   
ــا أثـــر اســـتخدام  " وتحديـــدًا اإلجابـــة عـــن الســـؤال اآلتـــي . اللغويـــة مـ

األلعــاب اللغويــة فــي منهــاج اللغــة العربيــة فــي تنميــة األنمــاط اللغويــة      
لمرحلـــة األساســـية مقارنـــًا بـــاألثر نفســـه مـــن الطريقـــة       لـــدى طلبـــة ا 

  ".االعتيادية في التدريس ؟ 

  أهمية الدراسة
لم تعد الطرق االعتيادية في التـدريس تـؤدي دورهـا علـى نحـو      
فاعــل، األمــر الـــذي يســتدعي إيجـــاد طــرق وأســـاليب جديــدة يمكـــن      

). 2000شــحاته، ( توظيفهــا لتســاعد فــي عمليــة التــدريس وتحســينه 
بح مــن الضــروري بمكــان اختبــار فاعليــة تلــك الطــرق ومــدى     لــذا أصــ 

تأثيرهــا فــي أداء أولئــك الطلبــة الــذين مــا زالــوا يواجهــون صــعوبة فــي 
وتــأتي أهميــة هــذه الدراســة مــن نــدرة    . التفاعــل مــع األنمــاط اللغويــة  
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الدراســات التربويــة التــي تناولــت تــأثير اســتخدام األلعــاب اللغويــة فــي  
ــة األ    ــات، مــن حيــث تنمي ــع      اللغ ــة الصــف الراب ــدى طلب ــة ل نمــاط اللغوي

  :األساسي، وتتجلى هذه األهمية في محاولة الدراسة الحالية أن
تؤكد فاعلية استخدام األلعاب التعليميـة فـي التـدريس، لمـا لهـا       .1

  .من أثر كبير في إثارة دافعية المتعلم وتشويقه
ــه التربويــــون    .2 ــًا يمكــــن أن يفيــــد منــ المعلمــــون (تقــــدم أنموذجــ

فـي تنميـة مهـارات    "األلعاب اللغويـة " في استخدام ) والمعلمات
فـي  ) المحادثة واالستماع والقراءة والكتابـة  (اللغة العربية األربع
 .المرحلة األساسية

تســهم فــي تشــجيع البــاحثين للشـــروع فــي إجــراء المزيــد مـــن         .3
ــة اســتخدام األلعــاب       ــة، لقيــاس فاعلي ــة المماثل األبحــاث الميداني

ت اللغــة العربيــة فــي حلقــات تعليميــة  اللغويــة فــي تــدريس مهــارا 
 .أخرى

  مصطلحات الدراسة
  :تقوم الدراسة الحالية على المصطلحات اآلتية

ــة  .1 ــاب اللغويـ ــاونين أو    : األلعـ ــين، متعـ ــين المتعلمـ ــتم بـ ــاط  يـ نشـ
متنافســين، للوصــول إلــى غــايتهم فــي إطــار القواعــد الموضــوعة 

وفــــي الدراســــة ). 2002الهويــــدي، ( مــــن الــــنظم والتعليمــــات
األلعــاب التــي يختارهــا : بأنهــا" األلعــاب اللغويــة" حاليــة تعــرفال

عينــة البحــث   ( أو يعــدلها الباحــث، ويشــترك فــي أدائهــا الطلبــة     
ضمن قواعد وتعليمات معينة، وبتوجيه مـن المعلـم،   ) التجريبية

 .لغرض تنمية األنماط اللغوية

كاالســــم، :الكــــالم الــــذي يســــتقل عــــن غيــــره: األنمــــاط اللغويــــة .2
لحــرف، ثــم مــا يركــب مــن هــذه األقســام مــن تراكيــب   والفعــل، وا

ــاليب   ــة، واألســ ــة الفعليــ ــمية، والجملــ ــة االســ ــلوب : كالجملــ كأســ
النــداء، وأســلوب االســتفهام، وأســلوب التعجــب، ومــا إلــى ذلــك،  
وهي توافق نمـو الطالـب العقلـي فـي الحلقـة األولـى مـن التعلـيم         

ة وفـي الدراسـة الحاليـ   ). 37: 1991الفريق الوطني،( األساسي
األنمـــاط الخاصـــة بالتراكيـــب : بأنهـــا" األنمـــاط اللغويـــة" تعـــرف

واألســـاليب المقـــررة علـــى طلبـــة الصـــف الرابـــع األساســـي التـــي   
ســوف تــدرس علــى وفــق طريقــة األلعــاب اللغويــة التــي صــممها    

 .الباحث

هي الطريقة المتبعة حاليًا في تعليم األنمـاط  : الطريقة التقليدية .3
ألساســـي، التـــي تعتمـــد اعتمـــادًا اللغويـــة لطلبـــة الصـــف الرابـــع ا

رئيســًا علــى المعلــم، وحســب مــا ورد فــي دليــل المعلــم للصــف     
 ).2007دليل المعلم لكتاب لغتنا العربية،( الرابع األساسي

  :محددات الدراسة
يمكــن التعامــل مــع نتــائج الدراســة الحاليــة فــي ضــوء المحــددات 

  :التالية
     ــدارس ا ــي مـ ــي فـ ــع األساسـ ــة الصـــف الرابـ ــن طلبـ ــة مـ ــة عينـ لباديـ

 .الشمالية الغربية

         ،مجموعة من األلعـاب اللغويـة، التـي تسـتخدم فـي هـذه الدراسـة
 .وهي من إعداد الباحث وتطويره

       ــة ــا العربي ــاب لغتن ــع مــن كت ــاني والثالــث والراب الــدرس األول والث
ــام     ــاني، للعــــــــ ــل الثــــــــ ــي، للفصــــــــ ــع األساســــــــ للصــــــــــف الرابــــــــ

وهــــذه الــــدروس تصــــلح بــــأن ُتــــدرس . 2009/2010الدراســــي
  .لعاب اللغوية أكثر من غيرهاباأل

   طبيعة التمارين التقويمية الموضوعة من قبل معلم اللغة العربيـة
  .ومعلمتها

  الدراسات السابقة
ــات      ــات خمـــس دراسـ ــاني دراسـ ــته ثمـ ــي دراسـ ــاول الباحـــث فـ تنـ
ــة، وســيتم عرضــها تباعــًا حســب اللغــة        ــة، وثــالث دراســات أجنبي عربي

  :والتسلسل الزمني

أثـر برنـامج مقتـرح    :" ندراسـة بعنـوا  ) 2003( هأجرى عطا اللـ 
في األلعاب اللغويـة لعـالج الضـعف القرائـي لـدى طـالب الصـف الثالـث         

وهدفت هـذه الدراسـة إلـى معرفـة أثـر برنـامج مقتـرح فـي         ". االبتدائي
األلعـــاب اللغويـــة لعـــالج الضـــعف القرائـــي لـــدى طـــالب الصـــف الثالـــث  

ــة الدراســة مــن مجموعــة مــن    .  االبتــدائي طــالب الصــف  وتكونــت عين
الثالــث االبتــدائي وطالباتــه، وقســمت العينــة إلــى مجمــوعتين تجريبيــة     
ُدرست باستخدام برنامج مقترح في األلعاب اللغوية، وضـابطة ُدرسـت   

وتوصــلت الدراســة إلــى وجــود فــروق  . باســتخدام الطريقــة االعتياديــة
بين متوسـطي  )   0.05=(ذات داللة إحصائية عنـد مستوى الداللة 

ــات  ــار    عالمـ ــي االختبـ ــابطة فـ ــة الضـ ــة، والمجموعـ ــة التجريبيـ المجموعـ
البعدي تعزى إلى أثر البرنامج المقترح في األلعاب اللغوية ولمصـلحة  

 .المجموعة التجريبية

ــن  ــرى حسـ ــوان ) 1999( وأجـ ــة بعنـ ــتخدام  :" دراسـ ــة اسـ فاعليـ
األلعـــاب التعليميـــة فـــي تحصـــيل طـــالب الصـــف الرابـــع االبتـــدائي فـــي   

وهـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة فاعليـــة اســـتخدام  ". القواعـــد النحويـــة
األلعـــاب التعليميـــة فـــي تحصـــيل طـــالب الصـــف الرابـــع االبتـــدائي فـــي   

 ةوقسـمت عينـة الدراسـة إلـى مجمـوعتين، تجريبيـ      ". القواعد النحوية
الفعـــــل " اســــُتخدمت فــــي تدريســــها األلعــــاب التعليميــــة لموضــــوع       

بالطريقـة  " الفعـل المضـارع   " ، وضابطة ُدرست موضوع "المضارع 
وتوصـلت الدراسـة إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية        . االعتيادية

بين متوسـطي عالمـات المجموعـة    )   0.05=(عنـد مستوى الداللة 
ــلحة       ــدي ولمصـ ــار البعـ ــي االختبـ ــابطة فـ ــة الضـ ــة، والمجموعـ التجريبيـ

  .المجموعة التجريبية

ــاموس   ــو جــ ــرى أبــ ــوان ) 1998( وأجــ ــة بعنــ ــاط : "دراســ األنمــ
ي كتب اللغة العربية فـي الصـفوف الثالثـة األولـى مـن التعلـيم       اللغوية ف

وكــان هــدف  ". األساســي فــي األردن، وبيــان مــدى إتقــان الطلبــة لهــا   
ــان        ــة فــي الكتــب المــذكورة، وبي هــذه الدراســة تحديــد األنمــاط اللغوي

ــا    ــة له ــان الطلب ــة الدراســة مــن   . مــدى إتق ــًا ) 465( وتكونــت عين طالب
مي اختبـار إتقـان األنمـاط اللغويـة للصـف      وطالبًة، وتم بناء اختبـار سـ  

اختبـار الجملـة االسـمية، واختبـار     : الثالث األساسي مكون مـن جـزأين  
ــة علـــى     ــادة الجمـــل الفعليـ ــائج إلـــى زيـ ــة، وتوصـــلت النتـ الجملـــة الفعليـ

ــبة    ــت بنسـ ــمية، إذ كانـ ــل االسـ ــى ) 69,8%( الجمـ ــى %) 30,2(إلـ علـ
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ة العينـة ألنمـاط   وتوصلت أيضًا  إلى أن مسـتوى إتقـان  طلبـ   . التوالي
الجملة االسـمية أحسـن مـن مسـتوى إتقـانهم ألنمـاط الجملـة الفعليـة،         
ــة         ــر لعامــل الجــنس فــي إتقــان طلب ــه ال أث وتوصــلت الدراســة أيضــًا أن

  .العينة لألنماط اللغوية

أثــــر اســــتخدام :" هــــو) 1995(وكــــان عنــــوان دراســــة الفقيــــه 
طالب الصـف   األلعاب اللغوية في تدريس اللغة اإلنجليزية في تحصيل

ــي األردن  ــابع فـ ــذه    ". السـ ــتخدام هـ ــة اسـ ــى معرفـ ــة إلـ ــدفت الدراسـ وهـ
ــة فــي التحصــيل      ــدريس اللغــة اإلنجليزي ــة  . األلعــاب فــي ت وتكونــت عين

الدراسة من أربع شعب من الصف السـابع، شـعبتن للـذكور، وشـعبتين     
لإلنـــاث، إذ ُدرســـت المجموعـــة التجريبيـــة بطريقـــة اســـتخدام األلعـــاب   

. ُدرســت المجموعــة الضــابطة بالطريقــة االعتياديــة   اللغويــة، فــي حــين 
وتوصلت النتائج إلى وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنــد مسـتوى      

بــين متوســطي عالمــات المجموعــة التجريبيــة،   )   0.05=(الداللــة 
ــار البعــدي تعــزى لطريقــة التــدريس       والمجموعــة الضــابطة فــي االختب

  .طريقة األلعاب اللغويةولمصلحة المجموعة التجريبية، التي درست ب

أثر استخدام األلعـاب  :" ، دراسة بعنوان)1993(وأجرت عبده 
فـي اللغـة اإلنجليزيـة كلغـة أجنبيـة       لاللغوية في تدعيم مهارات التواص

وهـدفت هـذه الدراسـة    ". لدى عينة من الطالب المبتـدئين فـي األردن  
ل فـي  إلى معرفة أثر استخدام هذه األلعاب في تـدعيم مهـارات التواصـ   

 وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن. اللغـــة االنجليزيـــة بوصـــفها لغـــة أجنبيـــة
ــي فـــي إحـــدى     ) 66( ــة الصـــف األول األساسـ ــًة مـــن طلبـ ــًا وطالبـ طالبـ

. المدارس الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعلـيم فـي عمـان الكبـرى    
وزعــــت عينــــة الدراســــة إلــــى مجمــــوعتين، تجريبيــــة ُدرســــت مهــــارات  

دام تقنيـة األلعـاب اللغويـة، وضـابطة ُدرسـت      التواصل الشـفوي باسـتخ  
وقــد أظهــرت نتــائج  . مهــارات التواصــل الشــفوي بالطريقــة االعتياديــة  

الدراسة إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنــد مسـتوى الداللـة         
)=0.05 (    بين متوسطي عالمات المجموعـة التجريبيـة، والمجموعـة

ــاب     ــة األلعـ ــدي لتقنيـ ــار البعـ ــي االختبـ ــابطة فـ ــلحة   الضـ ــة ولمصـ اللغويـ
  .المجموعة التجريبية التي درست بطريقة األلعاب اللغوية

أثــر :" دراســة بعنــوان )  (Elizabeth,1999وأجــرت اليزابيــث 
المناهج العامـة فـي اللعـب داخـل الصـفوف فـي بريطانيـا، واسـتخالص         
نظريـات المعلمـين حـول مفهـوم اللعـب لتقويـة الـروابط مـابين النظريــة         

هــذه الدراســة إلــى معرفــة أثــر هــذه المنــاهج فــي   وهــدفت". والتطبيــق
اللعــب وعرفــة آراء المعلمــين حــول مفهــوم اللعــب لتقويــة العالقــة بــين    

ــق  ــة والتطبي ــم      . النظري ــة الدراســة مــن تســعة معلمــين له ــت عين وتكون
ركــزت الدراســة علــى اللعــب . خبــرة فــي أعمــال اللعــب داخــل الصــفوف

ن بمرحلـة مـن النمـو    بشكل كبير، وبخاصـة لعـب األطفـال الـذين يمـرو     
وأظهرت نتائج الدراسة أن المناهج العامـة كـان لهـا أثـر فـي      . والتطور

تشــكيل المحتــوى والموضــوعات المختلفــة، وأن اللعــب لــه أكبــر األثــر  
  . في التعلم والتطور، ويعد جزءًا أساسيًا في التطبيق داخل الصف

:" دراســـة بعنـــوان  ) Herselman,1999(وأجـــرى هيرســـلمان   
عــاب الحاســوب التعليميــة فــي تــدريس اللغــة االنجليزيــة كلغــة تطبيــق أل

وهــدفت ". ثانيــة فــي الصــف الســادس األساســي فــي جنــوب أفريقيــا       

الدراسة إلى تطبيق هذه األلعاب في تدريس اللغة اإلنجليزية بوصـفها  
"  تمــرن وتــدرب " ولتحقيــق هــدف الدراســة قــدمت ألعــاب  . لغــة ثانيــة 

ــة ــوبية تعليميـ ــائج ال. حاسـ ــدم  وكشـــفت نتـ ــة عـــن أن األلعـــاب تقـ دراسـ
أساسًا للتعلم مدى الحياة، وتالئـم كـل مـتعلم بشـكل فـردي، وتحفـزه       
علــى تطــوير التفكيــر اإلبــداعي مــن أجــل حــل المشــكالت فــي مواقــف     

وتشعر الطالب في هذه المرحلـة بالتحـدي، ويعتمـد    . الحياة المختلفة
لتهيئـة  المناقشة عند ممارسـة األلعـاب، وتحسـن مـن كفاءتـه اللغويـة با      

  .لحفظ محتوى مألوف

ــر ــة بعنـــوان) Turner,1994( وأجـــرى تيرنـ ــر :" دراسـ ــان أثـ بيـ
وهـدفت هـذه   ". السن على استيعاب أنماط جمل الصلة واسـتخدامها 

ــة       ــلة وكيفيـ ــة الصـ ــتيعاب جملـ ــي اسـ ــن فـ ــر السـ ــان أثـ ــى بيـ ــة إلـ الدراسـ
وشملت هـذه الدراسـة أطفـاًال مـن أعمـار مختلفـة، بـدأت        . استخدامها
وتوصلت الدراسـة إلـى أن هنـاك    . ، وانتهت بالثانية عشرةبسن الرابعة

،فـي  .0) 0001( فروقًا بين الطلبة بسـبب السـن عنـد مسـتوى الداللـة     
 حـــين لـــم تكـــن هنـــاك فـــروق بســـبب الجـــنس عنـــد مســـتوى الداللـــة 

)=0.05(        ــين ــروق ب ــه الدراســة عــن ف ــذي كشــفت في ، فــي الوقــت ال
  .األطفال بسبب التفاعل بين السن والجنس

  :الباحث على الدراسات السابقة التي تناولها اآلتي ويسجل
       تأكيد غالبية الدراسات التي بحثـت فـي األلعـاب التعليميـة، ومـن

ــل       ــي المراحـ ــتخدامها فـ ــن اسـ ــه يمكـ ــة، أنـ ــاب اللغويـ ــا األلعـ بينهـ
ــ ــاض       ةالتعليميـ ــة وريـ ــل المدرسـ ــا قبـ ــة مـ ــن مرحلـ ــة، مـ المختلفـ

ــية   ــة األساســ ــرورًا بالمرحلــ ــال مــ ــائج  . األطفــ ــفت نتــ ــذه وكشــ هــ
الدراســات عـــن مـــدى فاعليتهـــا ومالءمتهـــا للمراحـــل التعليميـــة  

، )الحلقـة األولـى  ( المختلفة، مع تركيزها على المرحلة األساسية
  ).Herselman,1999( مثل دراسة هيرسلمان

         تأكيد بعـض  هـذه الدراسـات فاعليـة التـدريس بطريقـة األلعـاب
 نحسـ  كدراسـة . اللغوية في التعليم وفـي زيـادة تحصـيل الطلبـة    

، وفاعليتهـــا أيضـــًا لعـــالج )1995(  ، ودراســـة الفقيـــه)1999(
 ).2003(  هالضعف القرائي كدراسة عطا الل

    أظهرت بعض الدراسات فاعلية األلعاب اللغوية في مجـال تنميـة
 ).1999(مهارات اللغة العربية المختلفة مثل دراسة حسن

        م أكدت بعض هـذه الدراسـات فاعليـة األلعـاب اللغويـة فـي تـدعي
  ).1993( مهارات التواصل في اللغة اإلنكليزية كدراسة عبده

    أكــدت بعــض هــذه الدراســات أن مســتوى إتقــان الطلبــة ألنمــاط
الجملــة االســمية أحســن مــن مســتوى إتقــانهم ألنمــاط الجملــة        
الفعلية، وكذلك عـدم وجـود أثـر لعامـل الجـنس فـي إتقـان طلبـة         

  ).1998( العينة لألنماط اللغوية كدراسة أبو جاموس

وتتميــز هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة بأنهــا الدراســة        
األولــى بحســب علــم الباحــث واطالعــه، حيــث تناولــت أثــر اســتخدام         
األلعــاب اللغويــة فــي منهــاج اللغــة العربيــة فــي تنميــة األنمــاط اللغويــة      

 .لدى طلبة الصف الرابع األساسي
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وقد أفاد الباحث مـع ذلـك مـن الدراسـات السـابقة فـي المنهجيـة        
التــي اتبعتهــا، والمســوغات التــي أوردتهــا، ومــن وســائلها اإلحصــائية،    

  .وكيفية تحليل نتائجها، وفي بناء األداة

  عينة الدراسة

اختيـرت عينـة الدراسـة مـن مدرسـتين جـرى اختيارهمـا قصــديًا        
مدرسـتين ومعلميهمـا للتعـاون    لقربهما من الباحث، واستعداد إدارة ال

المنصــورة الثانويــة  " وهاتــان المدرســتان همــا مدرســة   . مــع الباحــث 
ــين  ــات   " ، و"الشــاملة للبن ــان ". مدرســة المنصــورة األساســية للبن وك

عـدد شـعب الصـف الرابـع األساسـي فـي مدرسـة الـذكور شـعبتين، فــي          
وكـان عـدد الشـعب فـي مدرسـة اإلنـاث       . طالبـاً ) 20( كل شعبة منهما

ــا  شـــع ــعبة منهمـ ــًا، فـــي كـــل شـ ــة) 20( بتين أيضـ ــذه . طالبـ ــكلت هـ وشـ
طالبًا وطالبًة، أما المعلمون )80(الشعب األربع عينة الدراسة، وتضم 

فقد اختار الباحث المعلم نفسه في مدرسة الـذكور، والمعلمـة نفسـها    
ــع       فــي مدرســة اإلنــاث اللــذين يدرســان اللغــة العربيــة فــي الصــف الراب

  .األساسي

 :سةأدوات الدرا

تـــم بنـــاء اختبـــار تحصـــيلي صـــمم ألغـــراض هـــذه       : االختبـــار
ــة       ــة للــدروس التعليمي الدراســة، إذ اشــتق مــن أهــداف األنمــاط اللغوي
األربعة األولى في كتاب لغتنا العربية، للصـف الرابـع األساسـي للفصـل     
الدراســـي الثـــاني، وذلـــك لقيـــاس تحصـــيل أفـــراد عينـــة الدراســـة قبـــل   

فقـــد قـــام الباحـــث  .وبعـــد دراســـتها دراســـة محتـــوى المـــادة المقـــررة 
ــة       ــتويات الفكريـ ــث المسـ ــن حيـ ــار مـ ــوى نصـــوص االختبـ ــل محتـ بتحليـ

ــي   ــع األساسـ ــي الصـــف الرابـ ــة فـ ــة  . للطلبـ ــتويات الثالثـ وُروعيـــت المسـ
ــى ــار بنســب    ) التــذكر واالســتيعاب والتطبيــق  ( األول ــي فقــرات االختب ف

ــى حــد مــا   ــة إل ــثالث    . متقارب ــم ُوزعــت الفقــرات علــى المســتويات ال . ث
تكــون االختبــار فــي صــورته النهائيــة مــن عشــرين  وهكــذا). 1(الملحـق 

 .فقرة جميعها من نوع االختيار من متعدد

  : األلعاب اللغوية
   خصـائص اللعبـة الجيـدة    ) 2001( ذكر كل من بلقيس ومرعـي

بــأن تكــون مالئمــة لمســتوى الالعبــين، وتعــالج أكثــر مــن مهــارة    
هــا، وُتــذكي  لغويــة، وتتصــل بموضــوع الــدرس، ويســهل إجراؤ    

ــرح     ــة والفـ ــة، وتجلـــب المتعـ ــين الطلبـ ــريفة بـ ــة الشـ روح المنافسـ
واســتنادًا إلــى ذلــك اختيــرت األلعــاب اللغويــة التــي . والمـرح لهــم 

تــدور حــول المحتــوى الدراســي المقــرر فــي كتــاب لغتنــا العربيــة 
وعــدلت هــذه . للصــف الرابــع األساســي للفصــل الدراســي الثــاني 

  .، وتنمية األنماط اللغويةاأللعاب بما يحقق هدف الدراسة
      ُأعـــــدت األدوات والبطاقـــــات واللوحــــــات الالزمـــــة لكـــــل لعبــــــة

وتصــميمها، وكتابــة األمثلــة مــن كلمــات وجمــل علــى البطاقــات،  
باســتخدام األقــالم الملونــة، والعنايــة بــالخط وُأعــد بعضــها علــى  

  .لوحات خاصة، مثل لوحة الكلمات المتقاطعة
  ى لجنـــة مـــن المحكمـــين عرضـــت مجموعـــة األلعـــاب اللغويـــة علـــ

إلبـــداء آرائهـــم فـــي اللعبـــة المختـــارة، مـــن حيـــث انســـجامها مـــع  

الوحدة الدراسية، ومدى مالءمتها لمستوى الطلبـة، وسـالمتها   
  .اللغوية، وأية مقترحات قد تساعد في تطوير هذه األلعاب

   ،ُأخرجــت األلعــاب بشــكلها النهــائي، بحيــث تشــمل اللعبــة اســمها
ــنمط اللغـــوي المـــراد    ــا عليـــه، وأهـــدافها، واألدوات   والـ تطبيقهـ

المستخدمة، وعدد المشتركين، ووقتها ومكانها، والزمن الالزم 
وشــرح طريقــة اللعبــة بمثــال يوضــح   . لتنفيــذها، وشــروط الفــوز 

واعتمــد . طريقــة إجرائهــا، وســوق األمثلــة التــي تســتخدم فيهــا   
المــذكور فــي بلقــيس  ) كيلــوا( الباحــث تصــنيف العــالم الفرنســي 

لتصـــنيف األلعـــاب اللغويـــة المســـتخدمة فـــي ). 2001( ومرعـــي
ــة، ويمكــــــن عــــــرض هــــــذا التصــــــنيف بحســــــب    هــــــذه الدراســــ

  ):1(الجدول
  
تصـــنيف األلعـــاب اللغويـــة المســـتخدمة فـــي هـــذه      ):1( جـــدول

  الفرنسي) كيلوا( الدراسة وفق تصنيف العالم

  اسم اللعبة  التصنيف الرقم

1 
  
2  
  
3  
  
4  

ألعـــــــــــاب المنافســـــــــــة
  والتحدي

  
 والحظ ألعاب الصدفة
  ألعاب التمثيل

  
  ألعاب االستثارة

نفـــي، ىلعبـــة تحويـــل الجملـــة الخبريـــة إلـــ 
لعبة بناء الجملة، لعبة ابحث عن التكملة،

  .لعبة إعادة بناء الجمل
لعبــة المربعــات، لعبــة الصــندوق وتحديــد

  .المكان
لعبـــة الصـــندوق وتحديـــد المكـــان، ضــــع
زميلــك فــي المكــان المناســب، ابحــث عــن

  .ن حالكمكانك، ابحث ع
لعبـــة الحـــروف والكلمـــات، لعبـــة الكلمـــات

  .المتقاطعة

    فقــد ةُطبقــت األلعــاب اللغويــة علــى أســاس التعــاون بــين الطلبــ ،
ــم الطلبـــ  ــة     ةقسـ ــل مجموعـ ــاء كـ ــاون أعضـ ــات، يتعـ ــى مجموعـ إلـ

إلنجاز المهمة الموكلة إليها، باستثناء لعبة واحدة أجريـت علـى   
  .أساس فردي، هي لعبة الحروف والكلمات

  االختبار وثباتهصدق 
بعــد االنتهــاء مــن إعــداد االختبــار القبلــي والبعــدي ُعــرض علــى   
ــديل       ــروا التعـ ــاص، وأجـ ــن ذوي االختصـ ــين مـ ــن المحكمـ ــة مـ مجموعـ

بمالحظــاتهم كافــة،   وتــم األخــذ والحــذف واإلضــافة شــكًال ومحتــوى،   
ثـم   ،)3( مفتاحا لإلجابة عـن فقـرات االختبـار، الملحـق     كما تم إعداد

االختبــار بتطبيقـه علـى عينــة اسـتطالعية مـن خــارج     مـن ثبـات    التحقـق 
عينــة الدراســة، وأعيــد إجــراء االختبــار علــى العينــة نفســها بعــد مــرور  

 معامــل ارتبــاط بيرســون بــين التطبيقــين، وبلــغ وباســتخدام. أســبوعين
ــودر    ).0.88( ــة كــ ــتخدام معادلــ ــل باســ ــذا المعامــ ــديل هــ  – وبتعــ

، وهـو معامـل   ).890( ، فبلغ معامل الثبـات ) -20KR( ريتشاردسون
  .مقبـول ألغـراض هذه الدراسة تثبا

 
  إجراءات الدراسة



  البري

 29

  : قام الباحث باإلجراءات اآلتية لتحقيق هدف الدراسة
اختيار عينة الدراسـة قصـديًا مـن طلبـة الصـف الرابـع األساسـي         .1

فـــي مدرســـتي المنصـــورة الثانويـــة الشـــاملة للبنـــين والمنصـــورة 
  . األساسية للبنات

إدارة المدرستين، ومـع معلمـي ومعلمـات اللغـة      اتفق الباحث مع .2
العربية الذي يدرسون الصف الرابع األساسي بتحديـد الجـدول   

ــع     ــة، بواق حصــة صــفية،  ) 24(الزمنــي  لتــدريس األنمــاط اللغوي
أســــابيع، وبواقــــع ثــــالث حصــــص فــــي ) 8(نفــــذت علــــى مــــدار 

  .األسبوع
ــارًا    .3 ــًا(أعــد الباحــث اختب ــديًا –قبلي ــة  ) بع  ملحــقلألنمــاط اللغوي

، بغية التحقق من تكافؤ المجموعتين؛ التجريبية والضابطة )2(
ــا     ــة لألنمـ ــة الطلبـ ــة، ولقيـــاس مـــدى معرفـ ــراء الدراسـ  طقبـــل إجـ

وحلـل  . اللغوية، في كتاب لغتنا العربيـة للصـف الرابـع األساسـي    
الشتقاق أهداف تدريسية، ترجمـت بعدئـذ    طالباحث هذه األنما

يـــة موضـــوعاتها مـــن أنمـــاط  ســـؤاًال مقاليـــًا تقـــع غالب) 20(إلـــى 
الجملـــة الفعليـــة، ومـــن أنمـــاط الجملـــة االســـمية، ومـــن أســـلوب  

. اإلضـــــافة، والمفـــــرد، والمثنـــــى، والجمـــــع، والمـــــذكر،والمؤنث 
) كــــي(الناصــــبة للفعــــل المضــــارع، و) أن(وأســــماء اإلشــــارة، و

ــارع، و  ــل المضـ ــبة للفعـ ــم(الناصـ ـــارع،  ) لـ ــل المضـ ـــة للفعـ الجازمـ
ع وحـــروف الجـــر، موزعـــة علـــى  الناصـــية للفعـــل المضـــار )لـــن(و
  .درجة) 20(

ــتطالعية      .4 ــة االسـ ــى العينـ ــار علـ ــق االختبـ ــن تطبيـ ــاد الباحـــث مـ أفـ
ــد أن     ــه، فوجـ ــن فقراتـ ــة عـ ــالزم لإلجابـ ــزمن الـ ) 30(بتحديـــد الـ

  . دقيقة زمن كاف لإلجابة عن فقرات االختبار
ــار        .5 ــا بحضــور الباحــث االختب ــة ومعلمته ــة العربي ــم اللغ ــق معل طب

  ).التجريبية، والضابطة(  جموعتينالقبلي علـى طلبة الم
ثـــم وزع معلـــم اللغـــة . وضـــح الباحـــث أهـــداف البرنـــامج للطلبـــة .6

العربية ومعلمتها بحضور الباحث الطلبة إلى مجموعـات صـغيرة   
ـــن     متعا ـــل مجموعـــة تتـــألف مـ ـــة، وكانـــت كـ طـــالب ) 5-4( ونـ

يجلســون معــًا حــول طاولــة واحــدة، مــع مراعــاة وجــود الطالــب    
ضـــــعيف ضــــمن المجموعـــــة الواحـــــدة،  القــــوي والمتوســـــط وال 

ــة،     ــيم اللعبـ ــام تنظـ ــه بمهـ ــة، وتكليفـ ــار قائـــد لكـــل مجموعـ واختيـ
  .والقيام بدور الوسيط بين المعلم والطالب

ــاب        .7 ــث األلعـ ــور الباحـ ــة بحضـ ــة العربيـ ــة اللغـ ــم ومعلمـ ــق معلـ طبـ
، حيـــث اشـــتملت   )المجموعـــة التجريبيـــة (اللغويـــة علـــى طلبـــة   
ــة علــ   ــاب اللغوي ــة تعليميــة  مجموعــة مــن األنشــ   ىاأللع طة بطريق
  .هادفة وشائقة للطلبة

ــا طريقتـــــي الشـــــرح    .8 ــة العربيـــــة ومعلمتهـــ اســـــتخدم معلـــــم اللغـــ
والمناقشــة لجميــع األنمــاط اللغويــة، مــع تأكيــد مشــاركة الطلبــة     
ــدريبات وأنشـــطة        ــذ تـ ــة لهـــم لتنفيـ ــة الفرصـ ــتهم، وإتاحـ ومناقشـ

  .محددة، وإجراء األلعاب اللغوية وفق الخطوات المرسومة لها
ــة لتقــويم أداء     قــدم مع .9 ــة ومعلمتهــا تمــارين معين لــم اللغــة العربي

الطلبــة، والتثبــت مــن مــدى إتقــانهم للــنمط اللغــوي، ثــم إجــراء      
ثـم تصـحيحه   . اختبار بعدي بعد االنتهاء من إجراءات الدراسـة 

: وفقًا لمعايير التصحيح التي اعتمـدت فـي هـذه الدراسـة، وهـي     
لإلجابــة غيــر  إعطــاء عالمــة واحــدة لإلجابــة الصــحيحة، والصــفر

ولم تعط أية عالمة على االختيار الذي فيـه أي نـوع   . الصحيحة
من الصحة كأن يؤشر الطالـب علـى اختيـارين أحـدهما صـحيح،      

ــر واضــحة علــى البــديل الصــحيح      . أو يؤشــر الطالــب إشــارة غي
  .، والدرجة الدنيا صفرًا)20( وهكذا بلغت الدرجة العليا

ــا ا   .10 ــة ومعلمته لمجموعــة الضــابطة وفــق   درس معلــم اللغــة العربي
الطريقة المتبعة والواردة فـي دليـل المعلـم، لمـادة لغتنـا العربيـة       
ــي       ــوف فــ ــدد وموصــ ــو محــ ــا هــ ــي، كمــ ــع األساســ ــف الرابــ للصــ

) الجـزء الثـاني  ( "لغتنـا العربيـة  "المحتويات التعليمية في كتـاب  
ــع األساســي   ــة    . المقــرر للصــف الراب ثــم طبــق معلــم اللغــة العربي

حـــــث االختبـــــار البعـــــدي علـــــى طلبـــــة  ومعلمتهـــــا بحضـــــور البا
  ). التجريبية، والضابطة( المجموعتين

  تصميم الدراسة
اتبـــع الباحـــث التصـــميم شـــبه التجريبـــي، لمعرفـــة أثـــر اســـتخدام  
األلعــاب اللغويــة فــي منهــاج اللغــة العربيــة فــي تنميــة األنمــاط اللغويــة      
لــدى طلبــة المرحلــة األساســية فــي مــدارس الباديــة الشــمالية الغربيــة،  

  :قد ركزت الدراسة على المتغيرات اآلتيةو
طريقـــــــة التـــــــدريس، ولهــــــــا   : المتغيـــــــرات المســـــــتقلة وهــــــــي  

والجــنس، ). طريقــة األلعــاب اللغويــة، والطريقــة االعتياديــة :(مســتويان
ــه مســتويان  ــاث ( ول ــابع ). ذكــور وإن ــر الت ــي   : والمتغي وهــو الدرجــة الت

  .اللغويةفي األنماط ) البعدي( يأخذها الطالب على االختبار الكلي
الحسـابية   تلإلجابة عن سؤال الدراسـة تـم حسـاب المتوسـطا    و

ــاين     ــا تـــم اســـتخدام أســـلوب تحليـــل التبـ واالنحرافـــات المعياريـــة، كمـ
لفحـــص داللـــة الفـــروق بـــين  ): TWO Way ANOVA(الثنـــائي 

  .المتوسطات في الدراسة

  نتائج الدراسة ومناقشتها
والضـابطة   ،التجريبيـة :  للتحقق من تكـافؤ مجمـوعتي الدراسـة    

المعياريـة ألداء   تفقد تم استخراج المتوسطات الحسـابية واالنحرافـا  
أفــراد مجمــوعتي الدراســة علــى اختبــار األنمــاط اللغويــة القبلــي ككــل     

  .يبين ذلك) 2( وفقًا لجنس الطالب، والجدول
المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة  )2( الجــــدول

 ى اختبـار األنمـاط اللغويـة القبلـي    مجمـوعتي الدراسـة علـ    دألداء أفـرا 

 ككل 

المتوسط   الجنس المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  العدد

  ذكور  التجريبية
  اناث

5.39  
5.11  

1.61  
1.57  

20  
20  

  ذكور  الضابطة
  اناث
  الكلي

5.06  
5.27  
5.23  

1.49  
1.58  
1.56  

20  
20  
80  
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وجــود فــروق ظاهريــة بــين متوســطات  ) 2( يتبــين مــن الجــدول 
. اء مجموعــات الدراســة علــى اختبــار األنمــاط اللغويــة القبلــي ككــل    أد

ولمعرفة ما إذا كانـت هـذه الفـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى        

 - Tow(فقد تم إجـراء تحليـل التبـاين الثنـائي     )   0.05=(الداللة 

Way ANOVA .(والجدول )يبين نتائج هذا التحليل) 3.  

  .ين الثنائي ألداء أفراد عينة الدراسة على االختبار القبلي تبعًا لمتغيري الطريقة والجنسنتائج تحليل التبا) 3( الجدول
  الداللة اإلحصائيةقيمة فمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعات  مصدر التباين

  2.1530.073  86.65 1 86.65  الطريقة
  1.2780.096  51.44 1 51.44  الجنس

  1.15960.123  46.65 1 46.65  الجنس ×الطريقة 
       76 3057.48  الخطأ
       79 3242.22  الكلي

            

عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية      ) 3( يتبين من الجـدول 
بـين المتوسـطات الحسـابية ألداء    )   0.05=( عنـد مسـتوى الداللـة   

أفـراد عينـة الدراسـة، علـى اختبـار األنمـاط اللغويـة القبلـي تعـزى لكــل          
ــن الطريقــــة  ــا   مــ ــنس والتفاعــــل بينهمــ ــدل  علــــى أن   . والجــ وهــــذا يــ

  .مجموعات الدراسة متكافئة على األداء القبلي

مـا أثـر اسـتخدام األلعـاب     : ولإلجابة عن سؤال الدراسة الـرئيس 
اللغوية في منهاج اللغة العربية فـي تنميـة األنمـاط اللغويـة لـدى طلبـة       

ــة اال      ــاألثر نفســه مــن الطريق ــًا ب ــة األساســية مقارن ــي  المرحل ــة ف عتيادي
فقــــد تــــم إيجــــاد المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات      . التــــدريس

ــق       ــدي وفـ ــار البعـ ــى االختبـ ــة علـ ــة الدراسـ ــراد عينـ ــة ألداء أفـ المعياريـ
  .يبين ذلك) 4( والجدول. متغيري الطريقة والجنس

  

  

  

المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة ألداء ) 4( الجــــدول
  .بار األنماط اللغوية البعديأفراد عينة الدراسة على اخت

المتوسط   الجنس المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  العدد

  ذكور  التجريبية
  اناث

16.00  
16.60  

1.356  
1.535  

20  
20  

  ذكور  الضابطة
  اناث
  الكلي

12.00  
11.65  

14.062  

2.271  
1.899  
1.765  

20  
20  
80  

        

ات وجــود فــروق ظاهريــة بــين متوســط ) 4( يتبــين مــن الجــدول 
. األداء علــى اختبــار األنمــاط اللغويــة البعــدي وفقــًا لمتغيــر الطريقــة       

ــة      ــة الفــروق بــين هــذه المتوســطات عنــد مســتوى الدالل  ولمعرفــة دالل
)=  0.05(    فقد تم إجـراء تحليـل التبـاين الثنـائي ، )Tow - Way 

ANOVA(والجدول ، )يبين نتائج هذا التحليل) 5.  

  .الثنائي ألداء أفراد عينة الدراسة على االختبار البعدي تبعًا لمتغيري الطريقة والجنسنتائج تحليل التباين ) 5(الجدول
  الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين

  12.1120.000  226.35 1 226.35  الطريقة
  0.063 3.259  60.91 1 60.91  الجنس

  0.098 2.978  55.67 1 55.67  الجنس ×الطريقة 
      76 3057.48  الخطأ
      76 3400.41  الكلي

  

ذات داللـة إحصـائية عنـد     وجـود فـروق  ) 5( يتبين من الجـدول 
ــابيين ألداء  )   0.05=( مســـتوى الداللـــة بـــين المتوســـطين الحسـ

أفراد عينـة الدراسـة، يعـزى ألثـر متغيـر الطريقـة، ولصـالح المجموعـة         
ــة ــدم . التجريبيـ ــين عـ ــود ويتبـ ـــروق وجـ ـــد    فـ ــائية عنـ ــة إحصـ ذات داللـ

بـــين المتوســـطين الحســـابيين ألداء )   0.05=( مستــــوى الداللـــة
أفراد عينة الدراسة في االختبار البعدي يعزى لمتغيـر الجـنس، وعـدم    

)   0.05=( ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      فروق وجود
يعزى ألثـر التفاعـل   بين متوسطات األداء على اختبار األنماط اللغوية 

  .بين الطريقة والجنس
  

  تفسير النتائج
أظهرت نتـائج السـؤال الـرئيس وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا بـين         

ــة  ــوعتي الدراسـ ــابطة ( مجمـ ــة والضـ ــة  )التجريبيـ ــت المجموعـ ، إذ تفوقـ
ــى المجموعــة الضــابطة        ــة  عل ــي ُدرســت باأللعــاب اللغوي ــة الت التجريبي

  .تنمية األنماط اللغوية التي ُدرست بالطريقة االعتيادية في
ويمكــن تفســير داللــة الفــرق بــين مجمــوعتي الدراســة التجريبيــة   
التــي تـــم تدريســـها باســتخدام األلعـــاب اللغويـــة، والضــابطة التـــي تـــم    
تدريســها بالطريقــة االعتياديــة، إلــى مــا تتصــف بــه األلعــاب مــن قــدرة     
علــى جعــل المــتعلم نشــطًا وفــاعًال ضــمن مواقــف تعليميــة بعيــدة عــن    

ــ ــز   الــ ــارة والتشــــويق والتعزيــ ــر اإلثــ ــودها عناصــ ــادي، تســ نمط االعتيــ
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والمنافســة والتغذيــة الراجعــة، فــي أثنــاء عمليــة التصــحيح الــذاتي فــي   
ويمكـن أن يعـزى إلـى    . تحصيل الطلبـة للمعلومـات والمعـاني واألفكـار    

ــا       ــث لغتنـ ــمن مبحـ ــات ضـ ــديم المعلومـ ــلوب تقـ ــي أسـ ــدة فـ ــر الجـ عنصـ
ويفســـر . إلـــى كـــل مـــا هـــو جديـــد العربيـــة، ذلـــك ألن الطلبـــة يميلـــون

الباحث أن سـبب تفـوق المجموعـة التجريبيـة التـي اسـتخدمت األلعـاب        
ــة االعتياديــ       ــي تعلمــت بالطريق ــى المجموعــة الضــابطة الت ــة عل  ةاللغوي

  :ربما يعود إلى األسباب اآلتية
      حــرص الباحــث فــي األلعــاب اللغويــة علــى ترتيــب مــادة األنمــاط

ــة، وتقــديمها بأســلوب مــنظ   ــة   اللغوي م تنظيمــًا حســنًا، مــن ناحي
العرض المثير الذي جذب انتباه الطلبة؛ وذلك لمـا تحويـه هـذه    

وتلتقــي هــذه النتيجــة . األلعــاب مــن تــدريبات ونشــاطات متنوعــة
، الـذي يـرى أن األلعـاب إذا    )2003( همع ما أشار إليه عطا اللـ 

ــا تــــؤدي دورًا    ــراف عليهــ ــا واإلشــ ــا وتخطيطهــ أحســــن تنظيمهــ
ــاًال ــًا فعـ ــة إليزابيـــث   .تربويـ ــه دراسـ ــا أكدتـ ــًا مـــع مـ  وتتفـــق  أيضـ

Elizabeth,1999)(       التــي تــرى أن اللعــب لــه أكبــر األثــر فـــي ،
 .التعلم والتطور، ويعد جزءًا أساسيًا في التطبيق داخل الصف

وتتفـــــــــق أيضـــــــــًا مـــــــــع مـــــــــا أكدتـــــــــه دراســـــــــة هيرســـــــــلمان   
)Herselman,1999(   ــاب ــا عـــن أن األلعـ ، التـــي كشـــفت نتائجهـ

لم مــدى الحيـــاة، وتالئــم كــل مــتعلم بشـــكل     تقــدم أساســًا للــتع   
ــداعي مــن أجــل حــل         ــر اإلب ــى تطــوير التفكي ــزه عل ــردي، وتحف ف

وتشعر الطالب في هـذه  . المشكالت في مواقف الحياة المختلفة
ــة بالتحــدي، ويعتمــد المناقشــة عنــد ممارســة األلعــاب،        المرحل

 .   وتحسن من كفاءته اللغوية بالتهيئة لحفظ محتوى مألوف

 أللعــاب اللغويــة علــى النشــاط الجمــاعي التنافســي أدى    اعتمــاد ا
إلى زيادة المشاركة الفعالة في الـدرس، فقـد لـوحظ أن التنـافس     
ــة، وأن     ــة خـــالل تنفيـــذ األلعـــاب اللغويـ ــين الطلبـ ــديدًا بـ ــان شـ كـ
الحماس الكبير لـديهم نحـو اللعـب أدى إلـى فهـم الـنمط اللغـوي        

موضـوعات  وكـذلك التنـوع فـي عـرض ال    . وإتقانه بشـكل ايجـابي  
والمعلومــات واألنشــطة واألســاليب، إذ تنوعــت فــي المضــامين،    
مما مكن المتعلم من تحديد األنماط اللغوية المسـتهدفة، وإلـى   
تــوافر التغذيــة الراجعــة الفوريــة التــي تــؤدي إلــى تعزيــز اإلجابــة   
الصحيحة، وتصحيح اإلجابة غير الصـحيحة، وإلـى إثـارة دافعيـة     

  . تمتعهم باستخدام األلعاب اللغويةالطلبة نحو التعلم نتيجة ل
    ،إن الطالب بشكل عام يميل إلى التجديد أو إلى ما هـو جديـد

لـــــذا أصـــــبح اهتمامـــــه باأللعـــــاب اللغويـــــة أكثـــــر مـــــن الطريقـــــة 
االعتياديــة؛ ألنهــا تتعامــل مــع كــل نمــط لغــوي بطريقــة لــم يعتــد   
عليهـــــا الطالـــــب مـــــن حيـــــث التركيـــــز علـــــى األنمـــــاط اللغويـــــة   

المــه باألهــداف المــراد تحقيقهــا مســبقًا، ممــا      المســتهدفة، وإع
وهذا يدل علـى وجـود أثـر    . يساعده في تنظيم أفكاره وجهوده

للمعالجة في تحصـيل أفـراد عينـة الدراسـة فـي األنمـاط اللغويـة        
وهـــــذا األثـــــر اإليجـــــابي لصـــــالح المجموعـــــة التجريبيـــــة التـــــي  

وتــأتي هــذه النتيجــة لتؤكــد . اســتخدمت طريقــة األلعــاب اللغويــة
، ودراســــة )2003( ها توصــــلت إليــــة دراســــة عطــــا اللــــ    مــــ

 ، ودراســــــة عبــــــده)1995(، ودراســــــة الفقيــــــه)1999(حســــــن

ــذين ُدرســوا      )1993( ــة ال ــائج أثبتــت أن تحصــيل الطلب ، مــن نت
باستخدام األلعاب اللغوية كان أفضل من تحصيل الطلبة الـذين  

  .ُدرسوا بالطريقة االعتيادية
 )2003( هدراسة عطا اللـ  وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج 

التــي أظهــرت نتائجهــا وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى إلــى         
ــت       ــي درســ ــة التــ ــة التجريبيــ ــلحة المجموعــ ــدريس، ولمصــ ــة التــ طريقــ

ــًا مـــع نتـــائج دراســـة حســـ    نباســـتخدام األلعـــاب اللغويـــة، وتتفـــق أيضـ
التي أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية تعـزى   )1999(

ــة  ــى طريق ــي درســت      إل ــة الت ــدريس، ولمصــلحة المجموعــة التجريبي الت
، التـي  )1995( هومـع نتـائج دراسـة الفقيـ    . باستخدام األلعـاب اللغويـة  

أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي التحصـيل لطلبـة    
األساســي فــي مــادة اللغــة االنجليزيــة تعــزى إلــى طريقــة  عالصـف الســاب 

ــاب الل  ــتخدام األلعــ ــةالتــــدريس باســ ــد  . غويــ ــة عبــ ــائج دراســ ــع نتــ  هومــ
ــة     )1993( ــروق ذات داللــ ــود فــ ــًا وجــ ــا أيضــ ــرت نتائجهــ ــي أظهــ ، التــ

ــارات التواصــل الشــفوي         ــروع مه ــة فــي ف إحصــائية فــي تحصــيل الطلب
 . باستخدام تقنية األلعاب اللغوية تعزى إلى تقنية األلعاب اللغوية

  التوصيات
م فـــي ضـــوء النتـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا الدراســـة يمكـــن تقـــدي 

  :التوصيات اآلتية
عقد دورات تدريبية بهدف تشجيع معلمـي اللغـة العربيـة بشـكل      .1

خاص والمباحث األخرى بشكل عام على اسـتخدام األلعـاب فـي    
المواقف الصفية المختلفة، وتوعيتهم بأهمية هـذه الوسـائل لمـا    

  .لها من أثر في اتجاهات الطلبة نحو المادة وتحصيلهم فيها
ية المعتمدة فـي هـذه الدراسـة وغيرهـا فـي      تطبيق األلعاب اللغو .2

  .تدريس فروع اللغة العربية األخرى، وبخاصة القواعد
  والمراجعالمصادر 

أثـــر األنمـــاط اللغويـــة فـــي اللغـــة  .)1998(.أبـــو جاموس،عبـــد الكـــريم
ــفوف   ــي الصـ ــة فـ ــة(العربيـ ــى الثالثـ ــيم  ) األولـ ــة التعلـ ــن مرحلـ مـ

ــا،       ــي األردن ومــدى إتقــان الطــالب له لــة كليــة  مجاألساســي ف
  .167-138.)36 (، جامعة المنصورة،التربية
ــى ــارات    ). 1997.(أدبيس،منــ ــة المهــ ــي تنميــ ــامي فــ ــب اإليهــ دور اللعــ

االجتماعيـــة لـــدى الطفـــل المتفـــوق بمرحلـــة ريـــاض األطفـــال،       
  .        91-60).12(، المعلومات التربوية

ــة     ). 2001.(البجــة، حســن  ــة العربي ــارات اللغ ــدريس مه أســاليب ت
  .الجامعي بدار الكتا: دبي،1،طوآدابها

الميســـر فـــي ســـيكولوجية ).2001.(بلقيس،أحمـــد،ومرعي، توفيـــق
  .دار الفرقان:،عمان4،طاللعب

فعاليــة اســتخدام األلعــاب التعليميــة   ). 1999(حســن، عمــران حســن  
على تحصيل تالميذ الصف الرابع االبتـدائي فـي تعلـيم القواعـد     

ــة جامعــــــــة  : ، أســــــــيوطمجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــــة  .النحويــــــ
  .88-65).15(أسيوط،
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، 1، طاأللعاب التربوية وتقنيـات إنتاجهـا  ). 2003.(الحيلة، محمـد 
  .دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع: عمان
ــدة، ــد الخوالـــــ ــال،   ). 1987(محمـــــ ــد األطفـــــ ــعبي عنـــــ ــب الشـــــ اللعـــــ

  .دار رفيدي:،عمان1ط
تقــويم االســتجابات اللغويــة الشــفوية  ). 2000.( الزعبــي، محمــد

لبــة الصــفين الســابع والعاشــر األساســيين  الموقفيــة لــدى ط
، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة،    فــي مــدارس تربيــة الرمثــا   

  .جامعة اليرموك: اربد
ــة ). 1998.( محمـــد ســـمك، ــة اللغويـ ، 1، طفـــن التـــدريس للتربيـ

  .دار الفكر العربي: القاهرة
اللعــب وتنميــة اللغــة لــدى األطفــال ذوي  ). 2001.(شــاش، ســهير

  .دار القاهرة للكتاب:، القاهرة1، طاإلعاقة العقلية
تعلـــــيم اللغـــــة العربيـــــة بـــــين النظريـــــة ). 2000.(شحاته،حســـــن

  .الدارالمصرية اللبنانية:،القاهرة4، طوالتطبيق
ــرمان،علي ــي   ). 2002. (الشـ ــة فـ ــاب التعليميـ ــتخدام األلعـ ــر اسـ أثـ

األساسـي فـي الرياضـيات     تحصـيل طـالب الصـف السـادس    
ــا  ــاتهم نحوهـ ــتير غ واتجاهـ ــالة ماجسـ ــورة،اربد ، رسـ ــر منشـ : يـ

  .   جامعة اليرموك
ــة  ).1992.(عبـــــــــــد الباقي،ســـــــــــلوى اللعـــــــــــب بـــــــــــين النظريـــــــــ

  .بيت الخبرة الوطني: ،القاهرة2،طوالتطبيق
األلعـــاب اللغويـــة فـــي تعلـــيم اللغـــات ).1983.(عبـــد العزيز،ناصـــف

  . دار المريخ: ،الرياض1،طاألجنبية
أثـــر اســـتخدام األلعـــاب اللغويـــة فـــي تـــدعيم  ) 1993.(عبـــده،رلى

االنجليزيــة كلغــة أجنبيــة لــدى  مهــارات التواصــل فــي اللغــة
، رســالة ماجســتيرغير عينــة مــن الطلبــة المبتــدئين فــي األردن
  .منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن

ــة العربيـــــ ). 1997.(عصر،حســـــني ــيم اللغـــ ــة  ةتعلـــ فـــــي المرحلـــ
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  جدول مواصفات لبناء فقرات االختبار )1(الملحق

  تكرار الفقرات فقرات االختبار المستوى التسلسل

  8  12،13،14،17،20، 1،6،7  التذكر  1

  6  4،5،8،9،15،16  االستيعاب  2

  6  2،3،10،11،18،19  التطبيق  3

  20      المجموع

 
  األنماط اللغويةفقرات اختبار ) 2(الملحق

  .على رمز اإلجابة الصحيحةX ضع إشارة  –أ 
  .نفسك قبل الوقوع في الخطأ: ....................... 1

  .راقب. د    .      عاقب. ج.        اعمل. ب.         اكتب. أ     
  .تؤخر عمل اليوم لغد: ................................2

  .أن .د     .        ال .ج.            وأ .ب.             لم .أ    
  .اختصار الوقت والجهد................ يمكننا الحاسوب : 3

  .على. د.           إلى. ج.            من. ب.           عن. أ   
  . الخروف......................................جرى الولد:4
  .به. د.          وراء. ج.           فوق. ب.          تحت .أ  
  .رؤية الهالل..............................نصوم رمضان: 5
  .تحت. د.         بجانب. ج.            بعد. ب.           قبل. أ  
  .وطني األردن.............................................. :6
  .هاتان. د        .    هذا. ج.           هذان. ب.           هذه.أ  
  .ينتصر العدو: .................................................7
  .مع. د.             لن. ج.             من. ب.           أن. أ  
  .السفر..........................................امتنع المسافر: 8
  .إلى. د          .على. ج.            عن. ب.            من. أ 
  .أغلقت جهاز الحاسوب.............تصفحت بريدي اإللكتروني:9

  .متى. د.            أو. ج.            ثم. ب.            قبل. أ   
  !أجمل أن نحفظ أمثال العرب: ..............................10
  .ما. د   .         ال. ج.            أو. ب.             أن. أ   
  .قصته..................................................قرأت المثل:11
  .أن. د.            ال. ج.            لم. ب.              و. أ   
  .األرض على صاحبها بالخير:........................................12
  .تعود. د.        هدتع. ج.          بحث. ب.            سقى. أ   
  .الشجرتان جميلتان:...................................................13
  .تلك. د.       هذان. ج.         هؤالء. ب.            هاتان. أ   
  .معلم مخلص في عمله:.......................14
  .هذان. د    .     هذا. ج.           تلك. ب.               هذه. أ  

  .الصخرة..............................................جلس الراعي: 15
  .عن. د.        على. ج.          إلى. ب .                في. أ  
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  .يرعى األغنام................................يستيقظ البدوي مبكرًا: 16
  .أن. د.          لن. ج.            كي. ب.              متى. أ  

  .تصاحب رفيق السوء: ............................................17
  .كي. د.              أن. ج.                 ال. ب.         لن. أ  

  .يدافعون عن أوطانهم.......................................أٌٌُحب:18
  .أولئك. د.          الذين. ج       .      هؤالء. ب.       الذي. أ  

  .معركة الكرامة وشهدائها.............. يذكرني الجندي المجهول: 19
  .بـ. د.            من. ج.                إلى. ب.       على. أ 

  .مدينة السلط الجميلة:.............................................20
  .هذان. د.              هذا .ج            .  ذلك. ب.       هذه. أ 
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