
 م2021أغسطس ( 17العدد )  - الرابعاجمللد                                        اجمللة العربية إلعالم وثقافة الطفل

 

 
 

145 

أثر برنامج العاب تعليمية باستخدام احلاسب اآليل يف 
تنمية بعض املهارات األساسية يف القراءة والكتابة للطالب 

  ذوي اإلعاقة الفكرية بدرجة بسيطة
The effectiveness of the educational games using the computer 

for the development of some basic skills in Reading and Writin 

for mild mental retardation children. 
 

 إعـداد
 مؤمن محسن عثمان يونس 

Momen Mohsen Osman Younes 

 لتعليم باإلماراتمعلم التربية الخاصة بوزارة التربية وا
 
 

Doi: 10.21608/jacc.2021.184838 
 

 2021/ 6/  15القبول  :                                           2021/ 5/ 10االستالم :   

أثر برنامج العاب تعليمية باستخدام الحاسب اآللي (. 2021) عثمان مؤمن محسن،  يونس

القراءة والكتابة للطالب ذوي اإلعاقة الفكرية في تنمية بعض المهارات االساسية في 

، المؤسسة العربية للتربية والعلوم المجلة العربية إلعالم وثقافة الطفل،  بدرجة بسيطة

 .172 – 145( ، ص ص 17) 4واآلداب، مصر، 

 

 

 



 مؤمن حمسن عثمان يونس  ...أثر برنامج العاب تعليمية باستخدام الحاسب اآللي
 

 

146 

أثر برنامج العاب تعليمية باستخدام الحاسب اآللي في تنمية بعض المهارات األساسية 

  والكتابة للطالب ذوي اإلعاقة الفكرية بدرجة بسيطة في القراءة

 

 المستخلص:  

يعاني األطفال المعاقين عقليا من قصور واضح في المهارات األساسية وخاصة 

مهارات القراءة والكتابة ومن ثَم يحتاجون الى أسااليب وطارت تادريس خاصاة  للوصاول 

التعلايم الاذي  كماا أن  هذه االطفاال.الى أقصى استفادة ممكنة من المهارات الموجودة عند 

م  مان حياة حرياة التفاعا   يتم عن طريق استخدام الحاسب األلي ، يوفر للطفا  مدادأ مهماا

مااا الاهااا  عاان طريااق اللعااب معااج خااالل الداارامج التعليميااة المخصصااة لااذل  ، والتااي 

نمياة يتعلمها الطف  عن طرياق المحاولاة والخطا  ، حياة ينلار الطفا  داىماا الاى بارامج ت

المهارات والمفاهيم على أنها العاب ممتعة تثير حب االستطالع عنده وتدفعج للاتمعن فيهاا 

و  8طفااال  تتااراوم اعمااارهم بااين  20تكونااع عينااة الدحااة ماان  وممارسااة اسااتااباتها.

سنوات بعد ان تمع ماانستهم من حية العمر الزمني ومعام  الذكاء وتام تقسايمهم الاى 9

أطفاال مان الاذكور وماموعاة ضاابطة وعاددها  10دية عددها ماموعتين ماموعة تاري

اشارت النتاىج الى فعالية برنامج االلعاب التعليمياة المساتخدم وقد  أطفال من الذكور . 10

كتاباة  –في الدراسة الحالية في تنمية مهارات القراءة والكتابة ) قراءة الحارو  الهااىياة 

قااراءة وكتابااة –المتشااابهة شااكال وصااوتا التمييااز بااين الحاارو    –الحاارو  الهااىيااة 

تركيااب  –قااراءة كلمااات ثالثيااة بساايطة  –(الحاارو  بالحركااات القصاايرة ) الفااتح فقاا  

 وتحلي  كلمة من حرفين وثالثة حرو  (.

: األلعاب التعليمية  ، اإلعاقة الفكرية ، العاب الحاسب اآللي، مهارات الكلمات المفتاحية 

 القراءة والكتابة 

Abstract: 

        Mentally retarded Children suffer from a distinct lack of basic 

skills, especially reading and writing skills and then they need to 

techniques and methods of teaching special to get to the best 

possible use of existing skills for these kids.The Kind of Education 

that happens using computers, provides the child an important 

principle in terms of “freedom to interact “with the device by 

playing with it through educational programs devoted to it. The 

child learns through trial and error, where the child always see 

“skills and concepts development programs “ as funny Games 

raises curiosity for him and drive him to  reflect and practice their 
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responses.he effectiveness of the educational games using the 

computer for the development of some basic skills for mild mental 

retardation children.The Sample of the study consisted of 20 

children aged between 8 and 9 years after it has been assembled in 

terms of chronological age and IQ were divided into two groups 1- 

experimental group consists of 10 male children, 2- control group 

consists of 10 male children. The results indicate the effectiveness 

of the educational games program used in the current study in the 

development of reading and writing skills (reading alphabets - 

writing alphabet - the distinction between characters similar in 

form and voice – read and write alphabets with " alfath" - read the 

words of three simple letters - Form and analyze word of two-letter 

and three-letter). 

 مقدمة:

ساسااية يعاااني األطفااال ذوي اإلعاقااة الفكريااة ماان قصااور واضااح فااي المهااارات األ    

وخاصة مهارات القراءة والكتابة ومان ثَام يحتااجون الاى أسااليب وطارت تادريس خاصاة  

للوصول الى أقصى استفادة ممكنة من المهارات الموجودة عند هاذه االطفاال ،حياة وجاد 

% مان أطفاال المادارع يعاانون مان مشاكالت ل وياة ، وأن  25الاى  20أن ما يقرب من 

االحتياجااات الخاصااة التعليميااة )محمااد محمااود الحيلااة ، هااؤالء األطفااال يعاادون ماان ذوي 

 (.4،ص2002

ومااااان أفطااااا  الطااااارت الحديثاااااة فاااااي الاااااتعلم اللعاااااب فاللعاااااب يعاااااد تعديااااارا عااااان     

تطاااااور الطفااااا  ومتطلداااااات نماااااوه ، حياااااة يااااارتد  بمراحااااا  النماااااو عناااااد الطفااااا  

ولكااااا  مرحلاااااة نماىياااااة أنمااااااط العااااااب خاصاااااة بهاااااا ، وهاااااذه االنمااااااط تختلااااا  مااااان 

ر ومااااان ماتماااااا ولاااااى اخااااار . ويمثااااا  اللعاااااب وساااااطا بي ياااااا مناسااااادا فااااارد الاااااى أخااااا

يسااااهم فااااي تطااااوير الدنيااااة المعرفيااااة لااااد  الطفاااا  . وعاااان طريااااق اللعااااب يتفاعاااا  

الطفاااااااا  مااااااااا بي تااااااااج ويطااااااااور ل تااااااااج وعالقاتااااااااج االجتماعيااااااااة فاللعااااااااب وذن أداة 

معرفااااة يمكاااان أن ينلاااار وليااااج علااااى أنااااج : واقعااااي ووساااايلة تعلاااام يقااااوم علااااى مااااا 

مكانياااااات وقااااادرات ، كماااااا يعناااااي بكااااا  ماااااا فاااااي الدي اااااة مااااان لاااااد  الطفااااا  مااااان و

 (16، ص2007عناصر ) محمد متولي ، 

تعتداار األلعاااب التربويااة ماان أفطاا  الطاارت واالسااتراتيايات التدريسااية المناساادة  ولااذا    

، فمان خاللهاا يصادح للطفا  دور ايااابي يتمياز بكوناج عنصار  ذهنياالتعلم الطفا  المعاات 

مااا يتساام بااج هااذا األساالوب التدريسااي ماان التفاعاا  بااين المعلاام نشاا  وفعااال داخاا  الصاا  ل
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والمتعلمااين خااالل العمليااة التعليميااة وذلاا  ماان خااالل أنشااطة وألعاااب تعليميااة تاام وعاادادها 

بطريقة عملية منلمة . ويدفا المتعلم على التفاع  ما المواق  التعليمية بماا تتطامنج مان 

اللعب يساعد الطف  على أن يدرك العالم الاذي مواد تعليمية جيدة وأنشطة تربوية هادفة . ف

يعيش فيج ، ومن خالل اللعب يتعر  الطف  على األشكال واأللاوان واألحااام والحارو  

 (2009واألعداد ) محمد ربيا ،

ومااااااااا انتشااااااااار الحاسااااااااب االلااااااااي و التوجهااااااااات التربويااااااااة الحديثااااااااة نحااااااااو      

والحاااااااااارات ، وحوسااااااااادة المااااااااادارع   حوسااااااااادة المنااااااااااهج والماااااااااواد الدراساااااااااية

الصاااااافية ، كااااااان ماااااان الطااااااروري االسااااااتفادة ماااااان الحاسااااااب االلااااااي فااااااي العمليااااااة 

 التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة .

التعلااااايم الاااااذي ياااااتم عااااان طرياااااق اساااااتخدام الحاساااااب األلاااااي ، ياااااوفر للطفااااا   أن    

م  مااااان حياااااة حرياااااة التفاعااااا  ماااااا الاهاااااا  عااااان طرياااااق اللعاااااب معاااااج  مدااااادأ مهماااااا

مخصصااااااة لااااااذل  ، والتااااااي يتعلمهااااااا الطفاااااا  عاااااان خااااااالل الداااااارامج التعليميااااااة ال

طريااااااق المحاولااااااة والخطاااااا  ، حيااااااة ينلاااااار الطفاااااا  داىمااااااا الااااااى باااااارامج تنميااااااة 

المهاااااارات والمفااااااهيم علاااااى أنهاااااا العااااااب ممتعاااااة تثيااااار حاااااب االساااااتطالع عناااااده 

وتدفعاااااج للاااااتمعن فيهاااااا وممارساااااة اساااااتااباتها ، حياااااة يتااااادر  ماااااا الدرناااااامج فاااااي 

مااااان كيفياااااة تشااااا ي  الدرناااااامج عااااان اساااااتاابات تلهااااار بوضاااااوم وسااااارعة تمكناااااج 

طرياااااق تكاااااراره الساااااتخدام لوحاااااة المفااااااتيح والفاااااارة مماااااا يتااااايح لاااااج سااااارعة نقااااا  

خدراتاااااااج ، وساااااااهولة التعامااااااا  ماااااااا الدرناااااااامج بطريقاااااااة تاعلاااااااج يسااااااايطر علاااااااى 

الاهاااااا  فاااااي بي اااااة تعلماااااج ، االمااااار الاااااذي يسااااااعد الطفااااا  علاااااى اساااااتخدام حواساااااج 

، ص 2008الفتاااااااام ، بصاااااااورة فعالاااااااة لتنمياااااااة ودراكاااااااج عقلياااااااا )سااااااامام عداااااااد 

35.) 

لاااااذا يعتدااااار الحاساااااب االلاااااي مااااان االنشاااااطة ذات الفاىااااادة للطفااااا  ذوي اإلعاقاااااة     

الفكريااااة  بدرجااااة بساااايطة حيااااة أنااااج يمثاااا  متنفسااااا لااااج ماااان جااااو الدراسااااة الااااذي 

يشاااااعر فياااااج بالفشااااا  وعااااادم الثقاااااة باااااالنفس ، باإلضاااااافة الاااااى امكانياااااة االساااااتفادة 

نميااااااة مهاراتااااااج التااااااي يصااااااعب منااااااج كوساااااايلة مساااااااعدة فااااااي تو ياااااا  قدراتااااااج وت

عليااااااج اناا هااااااا ماااااان تنااااااوع اللااااااون ، والصااااااوت وتعاااااادد المااااااؤثرات الصااااااوتية ، 

وبااااااارامج االلعااااااااب التعليمياااااااة ، وبااااااارامج الاااااااتعلم الاااااااذاتي باإلضاااااااافة الاااااااى اناااااااج 

يساااااااااعد فااااااااي اسااااااااتثارة دافعيااااااااة الطفاااااااا  المعااااااااات عقليااااااااا .) منااااااااى الاااااااادهان 

 (160،،ص2000،

لمهاااااااارات االساساااااااية الطااااااارورية وتعاااااااد مهاااااااارات القاااااااراءة والكتاباااااااة مااااااان ا    

للطفاااااا  ذوي اإلعاقااااااة الفكريااااااة  فااااااي المراحاااااا  األولااااااى ماااااان التعلاااااايم ، حيااااااة 
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يزدهااااار فيهاااااا نماااااو الطفااااا  الل اااااوي ويكتساااااب مهاااااارات القاااااراءة والكتاباااااة التاااااي 

 تساعده على التعدير.

وماااااااان الخصاااااااااىا المعرفيااااااااة  ل طفاااااااااال ذوي اإلعاقااااااااة الفكريااااااااة ونهااااااااام      

ت اإلدراك الدصااااااري والساااااامعي ومهااااااارات يعااااااانون ماااااان  قصااااااور فااااااي مهااااااارا

التكاماااااا  الدصااااااري الحركااااااي التااااااي تااااااؤثر باااااادورها علااااااى المهااااااارات االساسااااااية 

فاااااي القاااااراءة والكتاباااااة ، فكاااااان مااااان الطاااااروري اساااااتخدام طااااارت تعليمياااااة حديثاااااة 

تامااااااا بااااااين األلعاااااااب والحاسااااااب األلااااااي لكااااااي تساااااااعد هااااااؤالء األطفااااااال فااااااي 

 حتياجات نموهم .  الت لب على الصعوبات التي تواجههم وتلدي ا

ولقاااااااد اهتماااااااع العدياااااااد مااااااان الدراساااااااات بتنااااااااول العااااااااب الحاساااااااب األلاااااااي     

وااللعاااااااب التعليميااااااة  وتوصاااااالع الااااااى أن العاااااااب الحاسااااااب األلااااااي تساااااااعد فااااااي 

تنمياااااة مهاااااارات االتصاااااال وتنمياااااة بعاااااض المفااااااهيم الفيزيقياااااة والقااااادرة اللفلياااااة 

( و)سااااامام عداااااد الفتاااااام ،   2004لطفااااا  ماااااا قدااااا  المدرساااااة )شااااايماء محماااااود ، 

 (.   2003(  و )رشا أحمد ،  2008

و )ويمااان  (2004و )كريماان محمااد ،  (Barbara Mareck,1990)كماا توصاالع      

( الى أن استعمال الدرماياات االلكترونياة مان قدا  طفا  الروضاة والطفا  2003فرا  ، 

ذوي اإلعاقااة الفكريااة القاباا  للااتعلم  يساااعد فااي رفااا مسااتواه فااي القااراءة والكتابااة ،تعلاام 

 ياضيات وتنمية بعض المهارات الل وية .الر

 و (,Beverly Chubb ,1994)كماااااااا توصااااااالع دراساااااااة كاااااااال مااااااان     

(Ann,ArandaDuschene,1998)  أن برامج الحاسب االلي واأللعاب تساعد األطفال

على  يادة مهاراتهم في الكتابة على لوحة المفااتيح وتسااعد فاي تنمياة مهاارات التواصا  

 على النفس واحترام الذات  .ومهارات االعتماد 

الاى أن التكاما  باين بارامج العااب القاراءة   (Gaynelle Dixon,1992)كماا أشاار      

على الكمديوتر ما النصوص المطدوعة يساعد األطفال على  ياادة مهااراتهم فاي القاراءة 

 ويؤثر ت ثير اياابي في االتااه نحو القراءة .

التي قام بها الداحة على عينة مان األطفاال المعااقين  ومن خالل الدراسة االستطالعية    

ذهنيااا بتطديااق بعااض االلعاااب التربويااة و العاااب الحاسااب االلااي التااي تساااعد علااى تنميااة 

بعااض المهااارات االساسااية مثاا  )التاا  ر الحركااي الدصااري وبعااض المهااارات الل ويااة ( 

نتياااة اسااتخدام  الحااا الداحااة وجااود تحساان وارتقاااء فااي المهااارات الحركيااة والل ويااة

 االلعاب التربوية و العاب الحاسب االلي معا.

 مشكلة البحث:  

نلاااااارا لناااااادرة الداااااارامج المعاااااادة خصيصااااااا ل طفااااااال ذوي اإلعاقااااااة الفكريااااااة      

بدرجاااااة بسااااايطة والتاااااي تاماااااا باااااين االلعااااااب التعليمياااااة والعااااااب الحاساااااب االلاااااي 
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رأ  الداحاااااة  فقاااااد  -معاااااا والتاااااي واجهاااااع الداحاااااة اثنااااااء عملاااااج ماااااا تلااااا  الف اااااة 

أن يقااااادم ماااااادة تعليمياااااة تناساااااب ذوي اإلعاقاااااة الفكرياااااة فاااااي مهاااااارات القاااااراءة  –

والكتابااااااة باسااااااتخدام االلعاااااااب التعليميااااااة والعاااااااب الحاسااااااب االلااااااي معااااااا ، وهااااااذا 

ألن ماااااااان أكثاااااااار المشااااااااكالت الشاااااااااىعة التااااااااي تواجااااااااج االطفااااااااال ذوي اإلعاقااااااااة 

نخفاااااام معامااااا  الفكرياااااة هاااااي مشاااااكالت القاااااراءة والكتاباااااة ويرجاااااا ذلااااا  الاااااى ا

الااااااذكاء الااااااذي ياااااانعكس باااااادوره علااااااى االنتداااااااه والتااااااذكر واسااااااتقدال المعلومااااااات 

لااااااذل  يحتااااااا  االطفااااااال ذوي اإلعاقااااااة الفكريااااااة  الااااااى طاااااارت تاااااادريس مختلفااااااة 

عاااااان العاااااااديين قاىمااااااة علااااااى تقساااااايم خطااااااوات الدرنااااااامج المقاااااادم الااااااى خطااااااوات 

صاااااا يرة يسااااااه  علااااااى المعااااااات اسااااااتيعابها ويعطااااااي الفرصااااااة والوقااااااع الكااااااافي 

 كااااااي يكتساااااااب المهاااااااارات والمعلوماااااااات ب ساااااالوب يكاااااااون فياااااااج اكثااااااار وياابياااااااة.

مااااا مااااد  فاعليااااة برنااااامج  وماااان ثاااام تتطااااح مشااااكلة الدحااااة علااااى الوجااااج التااااالي:

العااااااااب تعليمياااااااة مااااااادمج باساااااااتخدام الحاساااااااب ا لاااااااي فاااااااي تنمياااااااة المهاااااااارات 

ا ساساااااااية فاااااااي القاااااااراءة والكتاباااااااة  لجةفاااااااا  ذوي اإلعاقاااااااة الفكرياااااااة بدرجاااااااة 

 ؟بسيطة

 يهدف البحث الى اآلتي : 

وعداد برنامج باساتخدام االلعااب التعليمياة باساتخدام الحاساب االلاي لتنمياة المهاارات  -

 االساسية ) القراءة و الكتابة ( ل طفال المعاقين عقليا .

التعر  على فعالية برنامج العاب تعليمية باستخدام الحاسب األلاي لتنمياة المهاارات   -

 االساسية ) القراءة والكتابة ( ل طفال المعاقين عقليا بدرجة بسيطة . 

 أهمية البحث :

 يفيد هذا الدحة في مواجهة العاز والقصور في االبحاث العربية  -1

التعااااار  علاااااى أشاااااكال  يسااااااعد هاااااذا الدحاااااة شاااااركات الحاساااااب اآللاااااي فاااااي -2

 األلعاب التعليمية التي تقدم ألطفال ذوي االعاقة الفكرية .

يفياااااااد المااااااادارع التاااااااي تخاااااااتا بتنمياااااااة قااااااادرات األطفاااااااال ذوي االعاقاااااااة  -3

الفكرياااااااة الدسااااااايطة حياااااااة يمكااااااان اساااااااتخدام هاااااااذه االلعااااااااب بااناااااااب المنااااااااهج 

 الدراسية المقدمة لهذه االطفال .

ب علااااااااى تنميااااااااة الاوانااااااااب تطديااااااااق الدرنااااااااامج التعليمااااااااي يساااااااااعد الطااااااااال -4

 النماىية وبالتالي تنمية مهارات القراءة والكتابة االساسية .

 مصطلحات الدراسة :

م  الااااااتعلم باللعااااااب : هااااااو شااااااك  ماااااان اشااااااكال األلعاااااااب الموجهااااااة المقصااااااودة تدعااااااا

لخطاااااا  وادوات وباااااارامج ومسااااااتلزمات خاصااااااة بهااااااا يقااااااوم المعلمااااااون ب عاااااادادها 
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رساااااااتها لتحقياااااااق اهااااااادا  محاااااااددة ) وتاربتهاااااااا ثااااااام توجياااااااج التالمياااااااذ نحاااااااو مما

 (.289، ص  9، 2010الخفا  ، 

األطفااااااال ذوي االعاقااااااة الفكريااااااة الدساااااايطة: يشااااااير الااااااى أداء ذهنااااااي عااااااام أقاااااا  

ماااااان المتوساااااا  بدرجااااااة دالااااااة بحيااااااة يلهاااااار خااااااالل الفتاااااارة النماىيااااااة ، كماااااااا 

يصااااااحدج فاااااي نفاااااس الوقاااااع قصاااااور فاااااي السااااالوك التكيفاااااي ، وتشاااااير التعريفاااااات 

درجاااااة أو اقااااا  ووذا  70عاااااات عقلياااااا اذا بل اااااع نسااااادة ذكاىاااااج الاااااى اعتداااااار الفااااارد م

باااااادا قصااااااوره واضااااااحا فااااااي التكياااااا  أو القاااااادرة االجتماعيااااااة ، وتتااااااراوم نساااااادة 

درجااااااة ( باسااااااتخدام اختدااااااار  70الااااااى  55التخلاااااا  العقلااااااي الدسااااااي  مااااااا بااااااين ) 

 ذكاء فردي.

 -فروض البحث  : 

الماموعااة التاريديااة يوجااد فاارت ذات داللااة وحصاااىية بااين متوساا  درجااات أفااراد  -1

ومتوساا  درجااات أفااراد الماموعااة الطااابطة علااى مقياااع المهااارات األساسااية للقااراءة 

 والكتابة بعد تطديق برنامج األلعاب التعليمية لصالح الماموعة التاريدية .

يوجد فرت ذات داللة وحصاىية باين متوسا  درجاات أفاراد الماموعاة التاريدياة فاى  -2

درجاااتهم فااي القياااع الدعاادي علااى مقياااع المهااارات االساسااية القياااع القدلااي ، ومتوساا  

 للقراءة والكتابة بعد تطديق برنامج االلعاب التعليمية لصالح القياع الدعدي.

 -منهج البحث:

تعتمد الدراسة الحالياة علاى المانهج التاريداي الاذي يهاد  الاى التحقاق مان تااثير المت يار 

 ) المهارات( المستق )الدرنامج( على المت ير التابا 

 -عينة البحث:

وي االعاقاة الفكرياة  ممان تتاراوم أعماارهم ماا 1يتمث  ماتما الدراسة من األطفاال      

طفاااال ، تااام تقسااايمهم ولاااى  20سااانوات( وتااام اختياااار عيناااة قوامهاااا  10الاااى  8باااين   ) 

أطفاااال للماموعاااة  10أطفاااال للماموعاااة التاريدياااة ، و  10ماماااوعتين متسااااويتين ،

 الطابطة. 

 برنامج ا لعاب التعليمية باستخدام الحاسب ا لي )إعداد الباحث(

يهد  برنامج األلعاب التعليمية باستخدام الحاسب االلي للطف  ذوي اإلعاقة الفكرية      

بدرجة  ذوي االعاقة الفكرية تنمية مهارات القراءة والكتابة للطف  بدرجة بسيطة الى 

ماموعة من االلعاب التعليمية التي تهد  الى تنمية يتكون الدرنامج من كما بسيطة ، 

المهارات االساسية في القراءة والكتابة ل طفال المعاقين عقليا وتم تصني  هذه االلعاب 

الى ثالثة أقسام العاب لتنمية مهارات االدراك الدصري و العاب لتنمية مهارات اإلدراك 

 وتم تقسيمهم الى العاب باستخدام الحركي  السمعي و العاب لتنمية التكام  الدصري
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يصيب بعض االطفال وحاجة الحاسب االلي والعاب حركية لتانب المل  الذي قد 

 االطفال ذوي االعاقة الفكرية الى الحركة والنشاط.

 

 

 محتو  البرمجية التعليمية: 

 تم تقسيم الدرنامج الى خمسة مراح  كالتالي

 محتو  الالسات عدد األلعاب المهارة

 االدراك السمعي
 

 العاب 6

 لعدة القفز -1

 لعدة من الفاىز -2

 لعدة الحر  الناقا -3

 لعدة تذكر الحرو  -4

 لعدة اسما وابحة ) حاسب الي ( -5

 لعدة اسما واختر ) حاسب الي ( -6

 لعدة كرة السلة -7

 االدراك الدصري
 

 العاب 8

 اليوم ) حاسب الي (حر   -1

 صندوت الحرو  . -2

 حرفي في الكلمة ) حاسب الي ( -3

 لعدة الدالونات ) حاسب الي ( -4

 لعدة التصفيق -5

 لعدة ابحة عن الصورة -6

 لعدة المشاب  -7

 لعدة الحر  الناقا -8

التكام  الدصري 

 الحركي

 

 العاب 10

لعدة با ل تاميا الحر  وصورتج  -1

 ) حاسب الي (

حاسب تتدا شك  الحر  ب صدع  )  -2

 الي  (

لعدة شك  الحر  داخ  الكلمة )  -3

 حاسب الي (

 لعدة اين حر  اليوم) حاسب الي ( -4

 لعدة با ل الحر  والكلمة -5

 لعدة احسن صورة ) تلوين وقا ( -6

 أكتب الحر  -7

أكتب الحر  اول ووس  واخر  -8

 الكلمة

 تحلي  كلمات . -9

 تركيب كلمات. -10
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 ت( –ر  –ع  –م  –و  –   –)ب   اليةالحرو  الت -المرحلة االولى :

  ( –ط  – د –ص  –ع  –أ  –الحرو  التالية  )خ  -المرحلة الثانية :

 ش ( –ن  –ل  –الحرو  التالية ) ك  -المرحلة الثالثة :

 ذ( –م  –ث  –الحرو  التالية ) ي  -المرحلة الرابعة :

   ( -هـ  -   –غ  –ت  –الحرو  التالية ) م  -المرحلة الخامسة :

وتم ترتيب الحرو  بهاذا الشاك  إلبعااد الحارو  المتشاابهة فاي الشاك  والصاوت عان    

دعض كماا أناج عان طرياق تحليا  بياناات االختداار التشخيصاي االكااديمي علااى بعطاها الا

مدار سنوات متتالية وجد أن الطالب يتعرفون على حرو  المرحلة األولى بسهولة ومان 

  ( ولاذل  تام وضاعها فاي  –غ  –ت  -أكثر الحرو  صعوبة هي الحارو  التالياة ) م

 المرحلة الخامسة. 

التاي الباد مان  األساساية  حتاوي ماموعاة مان االهادا وكا  مرحلاة مان هاذه المراحا  ت

 اجتيا ها لدخول المرحلة التي تليها.

  – رئيسيةالجدو  التالي يوضح ترتيب الحروف وكل مرحلة وأهدافها ال -
 األهداف الرئيسية المرحلة الحروف

 األولى ت-ر-ع  –م  –و  –ج  –ب 

قراءة جميا الحرو  السابقة باستخدام  -1

 صوت الحر 

 كتابة الحرو  السابقة بشك  صحيح -2

كتابة الحرو  في اول ووس  واخر  -3

 الكلمة

 تمييز الحرو  السابقة سمعيا وبصريا -4

 

 الثانية ف –ة  –د  –ص  –س -أ-خ

التمييز السمعي والدصري لحرفين  -1

 متتاليين من جميا الحرو  السابقة.

قراءة حرفيين متتالين من الحرو   -2

 السابقة.

متتاليين من الحرو  كتابة حرفيين  -3

 السابقة وتركيدهم معا بشك  صحيح

تحدي القراءة ) عدارة عن بعض الكلمات  -4

الثالثية يقرأها الطالب عن طريق قراءة 

صوت الحر  فق  بدون حركات مث  

 "صمد"(

 الثالثة ش –ن  –   –ك 

 قراءة الحرو  السابقة بالفتح -1

 كتابة الحرو  السابقة بالفتح -2

 للحر  األخير في الكلمةالتمييز السمعي  -3
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 األهداف الرئيسية المرحلة الحروف

 قراءة كلمات ثالثية بالفتح -4

 كتابة وتركيب كلمات ثالثية بالفتح -5

 تحلي  كلمات ثالثية بالفتح -6

التمييز السمعي والدصري لكلمات ثالثية  -7

 بالفتح

 

 الرابعة ذ -ح  –ث  –ي 

 قراءة الحرو  بالفتح والكسر -1

 كتابة الحرو  بالفتح والكسر -2

حركة  التمييز السمعي والدصري بين -3

 الفتح والكسر

التمييز السمعي للحر  األخير في  -4

 الكلمة.

 قراءة كلمات ثالثية بالفتح والكسر -5

 كتابة كلمات ثالثية بالفتح والكسر -6

 تحلي  كلمات ثالثية بالفتح والكسر -7

 الخامسة ز -ه  –ظ  –غ  –ق  –ض 

 قراءة الحرو  بالفتح والكسر والطم -1

 كتابة الحرو  بالفتح والكسر والطم -2

التمييز السمعي والدصري بين الفتح  -3

 والطم والكسر

التمييز السمعي للحر  األخير في الكلمة  -4

. 

قراءة كلمات ثالثية بالحركات الثالثة  -5

 القصيرة

كتابة كلمات ثالثية بالحركات الثالثة  -6

 القصيرة

تركيب كلمات ثالثية بالحركات الثالثة  -7

 القصيرة

تحلي  كلمات ثالثية بالحركات الثالثة   -8

 لقصيرةا

وبعد ا نتهاء من ترتيب ا هداف وترتيب الحروف بماا ياتالئم ماص ئصاائص الطاالب تام 

 -إعداد ا لعاب التعليمية وبرمجتها باستخدام البرامج التالية :

لتصااميم  adobe photoshop ccوبرنااامج  adobe flash cs6برنااامج  -1

 واجهات الدرنامج.
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المدماة داخ  برنامج الفالش والتي تم استخدامها لدرماة  Action scriptل ة  -2

 االلعاب .

 وفيما يلي توضيح لجلعاب التعليمية وأهدافها :

 -أو  ا لعاب التي تتكرر مص كل الحروف الهجائية :

 تهتم بالاوانب النماىية التالية االنتداه الدصري و الذاكرة الدصرية  -حر  اليوم   -1

 

 

 

 

 

 

 

 

  األهدا  : 

  أن يتعر  الطالب على الحر  الاديد . -

  أن يتعر  على صور وكلمات تددأ بالحر  الذي يدرسج. -

 أن ينتدج الطالب للحر  والصور على سدورة العرم . -

 أن يتذكر الطالب الصور التي شاهدها . -

 التطبيق :

الحصة الدراسية بسرد قصة من الحياة الواقعية ل طفاال بهاا  المعلميددأ  -

بعااض الكلمااات التااي تحتااوي علااى حاار  الداااء أو باادعض التاادريدات التااي 

 تعم  على  يادة االنتداه واالدراك  .

ثم ينتق  المعلم الى برنامج األلعاب على الحاسب اآللي لعرم الحار   -

ال الحار  وطريقاة الاديد علاى سادورة العارم حياة يعارم علاى االطفا

بطة ... الخ ( ماا وجاود الصاوت  –الكتابة وبااندج الصور الدالة عليج ) ب 

 الدال على ك  صورة وامكانية اعادة الصوت .

يطلااب المعلاام ماان كاا  طفاا  أن يخاار  ليحاااول هااو اسااتخدام الدرنااامج  -

ويقااوم هااو باادور المعلاام ويقااوم بعاارم الحاار  علااى باااقي االطفااال ويقااوم 

 ة االطفال الذين   ال يايدون استخدام الف رة في الدداية .المعلم بمساعد

يطلاب المعلام مان الطاالب فااي نهاياة المهاارة ان يتاذكروا الصاور التااي  -

شاهدوها عن الحر  ويحاولوا أن يطيفوا كلمات جديدة تدادأ بانفس الحار  

 وهذا يساعد في تنمية الذاكرة الدصرية لالطفال .
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لعبااة الباااز  ) تجميااص الصااور ( تهااتم بالجوانااب النمائيااة التاليااة اإل ااالق  -2

 البصري والتأزر الحركي البصري

 
  األهداف :        

أن يركب الطالب صورة للحر  الاديد )حر  الداء وصاورة الدطاة( علاى الحاساب  -

 اآللي.

 الطالب الى شك  الحر  والكلمة التي تدل عليج. ينتدجأن  -

 الحر  والصورة بطريقة صحيحة . أن يرب  بين -

 أن يستخدم الماوع بطريقة صحيحة وفي االتااه الصحيح ) ت  ر حركي بصري( -

 التطبيق:  

يقااوم المعلاام بتوضاايح فكاارة اللعدااة للطفاا  وهااو تاميااا صااورة الحاار  الاديااد الااذي  -

درسج اليوم عان طرياق ساحب كا  قطعاة ووضاعها فاي مكانهاا الصاحيح باساتخدام 

 . (Dragging)الماوع 

يحصاا  الطالااب علااى تاادعيم لفلااي كلمااا وضااا القطعااة فااي مكانهااا الصااحيح ويكااون  -

التدعيم في شك  صوت الحار  فماثال حار  الدااء يكاون التادعيم بصاوت الحار  

 ما ك  محاولة صحيحة .

قطااا  6عااة واحادة حتاى يصا  ال طيتادر  الداا ل فاي صااعوبتج حياة يدادأ بتركياب ق -

 ت دية اللعدة مما يزيد من دافعيتج للتعلم.حتى يشعر الطالب باإلناا  اثناء 

عند وضا اخر قطعة في مكانها يحص  الطالب على التدعيم النهاىي وهو عدارة عن  -

 بطة( . –صوت الحر  والكلمة الدالة عليج مث  )باء 

التتبااص  -تتبااص لااكل الحاارف بتهاابعا تهااتم بالجوانااب النمائيااة التاليااة )ا نتباااه  -3

 الحركي البصري ( التأزر -البصري
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 األهداف:

أن يتتدااا الطالااب الحاار  باصاادعج علااى ساادورة العاارم أو الحاسااب اآللااي ) تاا  ر  -

 حركي بصري (.

 أن يكتب الطالب الحر  بطريقة صحيحة وفي االتااه الصحيح . -

 التطبيق:

يقااااوم المعلاااام بعاااارم الدرنااااامج علااااى لوحااااة العاااارم ثاااام يطاااا   علااااى مفتااااام  -

ويطلااااب المعلاااام  ماااان الطالااااب االنتداااااه  توضاااايح طريقااااة كتابااااة الحاااار 

والتركيااااز علااااى اتااااااه الكتابااااة ثاااام يطلااااب ماااان الطالااااب أن يقااااوم بتتدااااا 

 الكتابة ب صدعج سواء على السدورة أو الحاسب اآللي .

  

 لعبة اسمص وائتر تهتم هذه اللعبة بالجوانب النمائية التالية ) تمييز سمعي (  -4

 
 ا هداف :

 أن يميز الطالب سمعيا الكلمات التي تددأ بالحر  الذي يدرسج بطريثة صحيحة . -

 التطبيق :

اللعدة عدارة عن برناامج يقاوم ب صادار ماموعاة مان الكلماات ليسامعها الطالاب وبعاض 

هاذه الكلماات يحتااوي علاى الحاار  الاذي يدرساج الطالااب وعلاى الطالااب تحدياد الكلمااات 

 يط   على عالمة االجابة الصحيحة.التي بها الحر  الذي درسج  ثم 
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يقوم الطالب بالالوع أمام سدورة العرم ثم يختار المعلم أحد الطاالب ليقاوم بتنفياذ  -

النشاط فيقوم المعلام بتشا ي  الدرناامج ليساما الطالاب الكلماة فا ذا كاناع وجابتاج صاحيحة 

ير الاى واستطاع تمييز الكلماة واختاار االختياار الصاحيح يطا   علاى المفتاام الاذي يشا

 االجابة الصحيحة 

 يهتم هذا البرنامج بالجوانب النمائية التالية ) تمييز بصري(  -حرفي في الكلمة : -5

 
 األهدا  :

 أن يميز الطالب بصريا بين شك  الحر  في أول ووس  وأخر الكلمة .  -

 التطبيق:

برنامج حاسب الي يقوم بعرم الحر  فاي أول وأخار ووسا  الكلماة وهاو عداارة    -

عن ثالثة وطارات ك  وطار يحتوي على شك  الحر  فاي مكاان مختلا  فاي الكلماة. تام 

تصااميم الدرنااامج بطريقااة سااهلة تساااعد الطالااب علااى عاارم الحاار  وسااماع صااوت 

 الحر  ووعادة طريقة كتابة الحر  بسهولة.

الحر  بحية يكون هناك شاكالن فقا  للحار  بادال مان ثالثاة أشاكال كما تم تصميم  -

كما هو متعار  عليج داخ  الدرامج والكتب الدراساية ماثال حار  الدااء لاج شاكالن فقا  

ب(. يقاوم المعلام بمسااعدة االطفاال فاي التعار  علاى  -ـداـ  -ب( بدال من ) باـ  -هم ) بـ 

 يا أثناء العرم.متى يمكنهم كتابة ك  شك  عن طريق توجيههم لفل

بعد تعر  الطاالب علاى طريقاة اساتخدام الدرناامج يقاوم كا  طفا  بمفارده باساتخدام  -

 الدرنامج وعرضج على باقي االطفال.

 (نمائية التالية ) ا  الق البصريلعبة أين مكاني  يهتم هذا البرنامج بالجوانب ال -6
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 األهدا  :

 الكلمة وأخر الكلمة . أن يميز الطالب بصريا بين شك  الحر  في أول ووس  -

 أن يركب الطالب الحر  في مكانج الصحيح باستخدام الماوع . -

 التطبيق :          

اللعدااة عدااارة عاان برنااامج علااى الحاسااب اآللااي يعطااي للطفاا  شااكلين للحاار  الااذي  -

بـ( ويعطي للطف  كلمة ينقصها حر  الداء فاي أول أو وسا  أو أخار  –يدرسج مثال )ب 

الطالب أن يقاوم بساحب الشاك  الصاحيح بالفا رة ويطاعج حساب مكاناج فاي الكلمة وعلى 

 الكلمة.

عناادما يسااحب الطالااب الشااك  الصااحيح للحاار  يحصاا  علااى التاادعيم الفااوري ماان  -

الحاسب اآللي. وعندما يايب وجابة خط  يطلب منج الحاساب اآللاي وعاادة المحاولاة مارة 

 اخر  .

بالجواناااب النمائياااة التالياااة ) التميياااز لعباااة ايااان حااارف الياااوم يهاااتم هاااذا البرناااامج  -7

 البصري(
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 األهدا :

أن يميز الطالب بصريا الكلمة التي تحتوي الحر  الذي درساج مان باين ماموعاة مان  -

 الكلمات .

 التطديق 

الدرنامج عداارة عان ماموعاة مان الكلماات تلهار أماام الطالاب ويكاون مطلاوب مناج   -

 تحديد الكلمة التي بها الحر  الذي درسج 

يقوم ك  طف  بتنفياذ الدرناامج بمفارده والتفاعا  ماا الحاساب اآللاي ماا وجاود التوجياج  -

 اللفلي من المعلم كلما لزم االمر.

كلما كانع االجابة صاحيحة ينتقا  الطالاب الاى اإلطاار التاالي حتاى يصا  الاى اإلطاار  -

 األخير ليحص  على التدعيم من المعلم والحاسب اآللي .

لعدااة اسااما وابحااة يهااتم هااذا الدرنااامج بالاوانااب النماىيااة التاليااة ) التمييزالساامعي و  -8

 الذاكرة السمعية ( –االنتداه الدصري  –التمييز الدصري 

      
 األهدا  : 

 أن يميز الطالب سمعيا بين الحرو  التي درسها. -

 أن يميز بصريا بين الحرو  على لوحة المفاتيح . -

 أن يدحة الطالب عن الحرو  التي يسمعها على لوحة المفاتيح .  -

 التطبيق :

اللعدة عدارة عن برنامج مصمم على الحاسب اآللاي يساما فياج الطالاب الحارو  التاي  -

درسااها ثاام يدحااة عنهااا علااى لوحااة المفاااتيح ليطاا   الحاار  الااذي ساامعج ويااتم وضااا 

 تع.ملصقات على مفاتيح لوحة المفاتيح للتقلي  من التش

يتم تطديق هذه اللعدة بعد تعلم ثالثة حرو  على االق  وحساب ساير الدرناامج تدادأ بعاد  -

 و .- -تعلم الحرو  التالية ب
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االنتدااه  –لعدة الدالونات يهتم هذا الدرنامج بالاوانب النماىية التالية )التمييز الدصري  -9

 الذاكرة الدصرية ( –الدصري 

 
 االهدا  : 

 بصريا بين الحرو  التي درسها.أن يميز الطالب  -

 ان يرب  الطالب بين الحرو  التي تعلمها سابقا والحر  الاديد . -

 أن يدحة الطالب عن الحرو  على لوحة المفاتيح . -

 التطبيق :

لعدة الدالونات هي لعدة تم تصميمها على الحاسب اآللي وهي عداارة عان باالون يحما   -

الطالب مطافا اليها الحر  الادياد الاذي تعلماج حرفا من الحرو  السابقة التي درسها 

مااؤخرا ويقااوم الطالااب بالدحااة عاان الحاار  الااذي يحملااج الدااالون علااى لوحااة المفاااتيح 

وعند الط   على المفتام الصحيح يحص  الطالب على التدعيم ويكون التدعيم عداارة 

 عن صوت الحر  وكلمة وصورة تدل على الحر  .

 -تها مص األلعاب السابقة في المرحلة الثانية :ثانيا ا لعاب التي تم اضاف

)التسلسال  يهتم هاذا البرناامج بالجواناب النمائياة التالياةلعبة الحرفان المتتاليان  – 10

 ا نتباه(.-التمييز البصري –الذاكرة السمعية  –السمعي 

 
 

 -األهداف :

 أن يميز الطالب سمعيما بين حرفان متتاليان  . -1
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 بصريما بين حرفان متتاليان على لوحة المفاتيح .أن يميز الطالب  -2

 -التطبيق:

يطللب المعلم من الطالب أن يالس اما الحاسوب ثام يدادأ فاي ساماع اصاوات الحارو   -

وكان فاي المرحلاة األولاى مان الدرناامج يساما الطالاب صاوت حار  واحاد ثام يدحاة 

ه المرحلااة يداادأ علااى لوحااة المفاااتيح ليطاا   عليااج لينااال التاادعيم المناسااب لكاان فااي هااذ

الطالب في سماع حرفان متتاليان ثم يقوم بط طهم علاى لوحاة المفااتيح ليحصا  علاى 

التدعيم المناسب من الحاسب اآللي وتسااعد هاذه المهاارة الطالاب بشاك  كديار جادا فاي 

ودراك التسلس  السامعي للحارو  كدداياة الدراك كلماات ثالثياة سامعيا وكاان لاج تااثير 

الطااالب الااذين يعااانون ماان مشاااك  فااي االدراك الساامعي  واضااح وكدياار جاادا علااى

 والذاكرة السمعية .

 ثالثا ا لعاب التي تم اضافتها مص األلعاب السابقة في المرحلة الثالثة :

يددأ هنا الطالب في قراءة جميا الحرو  التي درسها في المرحلة االولى والثانياة باالفتح 

 كما هو موضح في الصورة 

 
 طبيق لعبة ثم يبدأ في ت

برنااامج الحاار  الناااقا يهااتم هااذا الدرنااامج بالاوانااب النماىيااة التاليااة )التمييااز   -11

 االنتداه (. -التمييز الدصري –االغالت السمعي  –السمعي 

 
 -األهداف :

 أن يميز الطالب سمعيا الحر  األخير في الكلمة. -

 المفاتيح .أن يميز الطالب بصريا الحر  األخير في الكلمة على لوحة  -
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 -التطبيق:

يقوم الطالب بالالوع علاى الحاساب اآللاي واالساتماع الاى كلماات ثالثياة باالفتح بهاا  -

حر  ناقا ثم يطلب منج المعلم الدحة عان الحار  النااقا علاى لوحاة المفااتيح فيدادأ 

الطالب في التركيز واالنتداه للتسلس  السمعي للحرو  ثم الط   على الحار  النااقا 

 االستاابة الصحيحة يتلقى التدعيم المناسب .وعند 

برنامج الكلمات الثالثية بالفتح يهتم هذا البرنامج بالجوانب النمائية التالية  -12

 التمييز البصري(.  –الذاكرة السمعية  –)التسلسل السمعي 

 
 ا هداف :

 أن يقرأ الطالب كلمات ثالثية بحركة الفتح . -

 ثالثة بحركة الفتح .أن يميز الطالب سمعيا كلمات  -

 أن يكتب الطالب كلمات ثالثية بالفتح على لوحة المفاتيح . -

 

 التطبيق 

يددأ الطالب في االستماع الى كلمات ثالثية بالفتح ويكون مطلوب منج أن يميز  -

 التسلس  الصحيح للحرو  وكتابتها على لوحة المفاتيح .

للطالب أكثر من مره ويحثج لفليا  في بداية هذه المهارة يحاول المعلم ان يعيد الكلمة -

 حتى يددأ في تمييز الكلمة سمعيا وادراك التسلس  الصحيح للحرو  .

عند االستاابة الصحيحة يتلقى الطالب التدعيم من الحاسب اآللي ثم ينتق  الى الكلمة  -

 التي تليها .

 جميا الكلمات التي يستا لها الطالب تكون من الحرو  التي درسها . -

الونات لتحليل الكلمات يهتم هذا البرنامج بالجوانب النمائية التالية لعبة الب -13

 ا نتباه ( –)اإلدراك البصري  
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 ا هداف: 

 أن يحل  الطالب كلمات ثالثية . -

 أن يميز الطالب بصريا حرو  الكلمات الثالثية على لوحة المفاتيح . -

 التطبيق :

اللعدة عدارة عن بالون يحم  كلمات ثالثية بالفتح ثم يددأ الطالب في تحليا  هاذه الكلماات 

بصريا وكتابتها على لوحة المفاتيح لينفار الدالون ثم ياتي التدعيم على شك  الكلماة وقاد 

 تم تركيدها بشك  صحيح ما صوت نطق الكلمة . 

هااذه المهاااارة تسااااعد الطالاااب بااناااب الكتاباااة ايطاااا علاااى  ياااادة مخااازون الكلماااات  -

 الدصرية نتياة كثرة الممارسة والتدريب . 

ياتم فيهاا اضاافة حركاة الكسار ماص اضاافة لعباة واحادة فقا  )  –رابعا المرحلة الرابعاة 

ص لعبة حركات الحروف ( وتكرار جميص ا لعاب السابقة ماص اضاافة حركاة الكسار لجميا

 األلعاب  

 
 لعبة حركات الحروف  -14
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 األهداف :

 أن يميز سمعيا بين حركة الفتح والكسر . -1

 أن يميز بصريا بين حركة الفتح والكسر . -2

 التطبيق

الدرنااامج يقااوم بعاارم الحاار  بااالفتح والكساار ثاام يداادأ الطالااب فااي سااماع صااوت  -

لحار  الصاحيح الحر  ويقوم بتميز الصوت ه  هو بحركة الفاتح أم الكسار ثام يختاار ا

 ليحص  على التدعيم المناسب من الحاسب اآللي.

تضاااف حركااة الضاام ليصاابح الطالااب قااادرا علااى قااراءة  -ئامسااا المرحلااة الخامسااة :

كلمات بالفتح والكسر والضم ماص تكارار نفاال ا لعااب الساابقة مضااف اليهاا الحركاات 

 الثالث القصيرة .

 
ملحو ة هامة جدا ك  برنامج من الدرامج السابقة تم ربطج بورقة عم  تدعم  -

المهارة وتؤكدها عن طريق مفتام تم تخصيصج داخ  الدرماية لعرم ورقة العم  

 وطداعتها 

 التخطي  الزمني للبرنامج :

سااعات(،  3جلسة  مدة كا  جلساة ) سااعة ونصا  الاى  127يتكون الدرنامج من         

اساادوعا وتتااراوم عادد الالسااات لكاا  حاار  ماان  28الدرنااامج فااي مادة  منيااة  تام تطديااق

 جلسات . 5الى  3الحرو  الهااىية من 
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 يوضح توزيص جلسات برنامج ا لعاب التعليمية  2جدو   رقم 
 األلعاب الجلسات الحرف

 3،  2، 1 ب

لعبة احسن  -لعبة هندوق الحروف -حرف اليوم 

كتابة  - تتبص الحرفلعبة  -لعبة الباز  -هورة

حرفي  -لعبة من الفائز -لعبة اسمص وائتر -الحرف

كتابة الحرف أو   - لعبة اين مكاني -في الكلمة

 لعبة اين حرف اليوم - ووس  وائر الكلمة

 نفال ا لعاب السابقة 6،  5،  4 ج

 نفال ا لعاب السابقة 9،  8،  7 و

 13، 12، 11،  10 م

 -حرف اليوم  -حرف اليوم  -لعبة اسمص وابحث 

لعبة  -لعبة احسن هورة -لعبة هندوق الحروف

لعبة  -كتابة الحرف - لعبة تتبص الحرف -الباز 

 -حرفي في الكلمة -لعبة من الفائز -اسمص وائتر

كتابة الحرف أو  ووس  وائر  - لعبة اين مكاني

 -لعبة البالونات -لعبة اين حرف اليوم  - الكلمة

 لعبة تذكر الحروف

 

 نفال ا لعاب السابقة 17،  16،  15، 14 ع

 نفال ا لعاب السابقة 21،  20،  19،  18 ر

 25،  24،  23،  22 ت

 -حرف اليوم  -حرف اليوم  -لعبة اسمص وابحث 

لعبة  -لعبة احسن هورة -لعبة هندوق الحروف

لعبة  -كتابة الحرف - لعبة تتبص الحرف -الباز 

 -الكلمةحرفي في  -لعبة من الفائز -اسمص وائتر

كتابة الحرف أو  ووس  وائر  - لعبة اين مكاني

 -لعبة البالونات -لعبة اين حرف اليوم  - الكلمة

 لعبة التصفيق - لعبة تذكر الحروف

 نفال ا لعاب السابقة 29،  28،  27،  26 خ

 نفال ا لعاب السابقة 33،  32،  31،  30 أ

 37،  36،  35، 34 س

لعبة  -حرف اليوم  -اليوم حرف  -لعبة اسمص وابحث 

 -لعبة الباز  -لعبة احسن هورة -هندوق الحروف

 -لعبة اسمص وائتر -كتابة الحرف - لعبة تتبص الحرف

 - لعبة اين مكاني -حرفي في الكلمة -لعبة من الفائز

لعبة اين حرف  - كتابة الحرف أو  ووس  وائر الكلمة

لعبة  - لعبة تذكر الحروف -لعبة البالونات -اليوم 

 لعبة كرة السلة -لعبة باز  الحرف والكلمة  -التصفيق 

 

 نفال ا لعاب السابقة 42، 41، 40، 39، 38 ص

 نفال األلعاب السابقة 47، 46، 45، 44، 43 د
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 نفال األلعاب السابقة 52، 51، 50، 49، 48 ة

 نفال ا لعاب السابقة 57، 56، 55، 54، 53 ف

 ا لعاب السابقةنفال  62، 61، 60، 59، 58 ك

 نفال ا لعاب السابقة 67، 66، 65، 64، 63  

 نفال ا لعاب السابقة 72، 71، 70، 69، 68 ن

 77، 76، 75، 74، 73 ش

لعبة  -حرف اليوم  -حرف اليوم  -لعبة اسمص وابحث 

 -لعبة الباز  -لعبة احسن هورة -هندوق الحروف

 -لعبة اسمص وائتر -كتابة الحرف - لعبة تتبص الحرف

 - لعبة اين مكاني -حرفي في الكلمة -لعبة من الفائز

لعبة اين حرف  - كتابة الحرف أو  ووس  وائر الكلمة

لعبة  - لعبة تذكر الحروف -لعبة البالونات -اليوم 

لعبة كرة السلة  -لعبة باز  الحرف والكلمة  -التصفيق 

تحليل وتركيب   -لعبة مشابا الغسيل - لعبة القفز -

 الحروف

 

 نفال األلعاب السابقة 82، 81، 80، 79، 78 ي

 نفال األلعاب السابقة 87، 86، 85، 84، 83 ث

 نفال األلعاب السابقة 92، 91، 90، 89، 88 ح

 نفال األلعاب السابقة 97، 96، 95، 94، 93 ذ

 نفال األلعاب السابقة 102، 101، 100، 99، 98 ض

 السابقةنفال األلعاب  107، 106، 105، 104، 103 ق

 نفال األلعاب السابقة 112، 111، 110، 109، 108 غ

 نفال األلعاب السابقة 117، 116، 115، 114، 113 ظ

 نفال األلعاب السابقة 122، 121، 120، 119، 118 ه

 نفال األلعاب السابقة 127، 126، 125، 124، 123 ز

 نتائج الدراسة :

 أو  نتائج الفرض األو 

وحصاىية بين متوسا  درجاات أفاراد الماموعاة توجد فروت ذات داللة  -

التاريدياااة ومتوسااا  درجاااات أفاااراد الماموعاااة الطاااابطة علاااى مقيااااع 

المهااارات األساسااية للقااراءة والكتابااة بعااد تطديااق برنااامج األلعاااب التعليميااة 

 باستخدام الحاسب االلي لصالح الماموعة التاريدية.

 Mannو   T. Testدااار )ت( وللتحقااق ماان هااذا الفاارم اسااتخدم الداحااة اخت     

Whitney U  للت كد من صحة الفارم والاادول التاالي يوضاح النتااىج التاي توصا  لهاا

 الداحة .
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 (3جدو  )

ما بين المجموعة الضابطة و التجريبية في  Mann Whitney Uيوضح قيمة ت و 

 ا ئتبار البعدي للبنود

 
 من الجدو  السابق توهل الباحث الى التالي :

باين درجاات الماموعاة  T Testبالنسدة لدند بعد  الدرجة الكلية وبحساب  قيمة الاـ       

  3.234( المحسااوبة   T Testالتاريديااة والماموعااة الطااابطة فوجااد أن قيمااة ت ) 

بقيمتاي ت الاادولتين والتاي تسااو   3.234وبمقارنة قيمة ت المحساوبة والتاي تسااو   

وذلاا    0.01عناد مساتو  معنوياة   2.88وتسااو  ،   0.05عناد مساتو  معنوياة  2.1

 .  18عند درجة حرية 

اذام  0.01فوجااد أن قيمااة ت المحسااوبة أكداار ماان قيمااة ت الادوليااة عنااد مسااتو  معنويااة 

  .هناك فرت جوهري بين متوسطي الماموعتين 

بااانحرا  معياااري  137.70وبمااا أن متوساا  درجااات الماموعااة التاريديااة يساااو       

بانحرا  معيااري  94.80ومتوس  درجات الماموعة الطابطة يساو   34.839قدره 

أذام متوساا  درجااات الماموعااة الطااابطة أقاا  ماان متوساا  الماموعااة  23.366قاادره 

االحصاااء الالبااارميتر     Mann-Whitney Uالتاريديااة وللت كيااد تاام اسااتخدام اختدااار 

 . 0.01وهى دالة عند مستو  داللة   15.5وكانع قيمتج 

 1995وهذا ما يؤكد صحة الفرم الذي يتفاق ماا نتااىج الدراساة المقدماة مان كاوبر      

والتاي اكادت علاى أن التقادم والتحسان  2005ودراسة ايمن يوس   2000ودراسة خلي  

الاى وجاود روم التناافس باين األطفاال و ياادة الدافعياة  في مستو  القراءة والكتاباة يعاود

لد  األطفال ووقداالهم علاى العملياة التعليمياة وكلماا كاناع االلعااب التعليمياة مناسادة للف اة 

المقدمة لها كلما كان وقدالهم على االلعاب أفط  ويرجا الداحة ذل  التحسن فاي الدراساة 

والعااب الحاساب االلاي سااعد علاى االساتمرار الحالية الاى أن اساتخدام االلعااب التربوياة 

والحماع في اللعاب لفتارات طويلاة  نتيااة تصاميم االلعااب مدساطة و تقسايمها لخطاوات 

صاا يرة  بمااا يااتالءم مااا خصاااىا األطفااال المعاااقين ذهنيااا وهااذا مااا رعاااه الداحااة عنااد 

االلاي  تصميم الدرنامج ، كما يرجا الداحة صحة الفرم الى الادمج باين العااب الحاساب

 2001ودراساة يااونج  1998ساهير محماد سااالمة وااللعااب الحركياة وهااذا ماا يتفاق مااا 
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ودراسااة دعاااء  2006دراسااة سااميرة علااي جعفاار  2003ودراسااة ايمااان صااديق فاار  

التي أكدت أن التقادم فاي مهاارة القاراءة والكتاباة يعاود الاى أن  2010محمود السيد حسن 

اللعاااب التربويااة ساااعد األطفااال ذوي االعاقااة اسااتخدام العاااب الحاسااب االلااي باانااب ا

الفكريااة علااى  ياااادة االنتداااه والدافعياااة نتياااة لوجااود روم التناااافس بااين األطفاااال و أن 

األطفال يفطلون األلعاب التعليمية والعاب الحاسب االلي عن الدراسة باالطرت التقليدياة . 

اعد األطفاال علاى واحتواء الحاساب االلاي علاى عناصار الصاوت والصاورة والحركاة سا

اسااتخدام حاسااتي السااما والدصاار باانااب التفاعاا  مااا الحاسااب االلااي عاان طريااق الااتعلم 

 الفردي مما ساعد األطفال على فهم المادة التعليمية .

 ثانيا نتائج الفرض الثاني 

توجااد فااروق ذات د لااة إحصااائية بااين متوساا  درجااات أفااراد المجموعااة التجريبيااة فااي 

وس  درجاتهم في القياس البعدي على مقيااس المهاارات ا ساساية القياس القبلي ، ومت

وللتحقاق  للقراءة والكتابة بعد تطبيق برناامج ا لعااب التعليمياة لصاالح القيااس البعادي.

للت كاد مان  Wilcoxon Wو   T. Testمان هاذا الفارم اساتخدم الداحاة اختداار )ت( 

 لها الداحة .صحة الفرم والادول التالي يوضح النتاىج التي توص  

 (4جدو  )

المجموعاة التجريبياة القبلاي والبعادي فاي ماا باين  Wilcoxon Wيوضاح قيماة ت و  

 من الجدو  السابق توهل الباحث الى التالي :   للبنود

بين درجات الماموعاة  T Testبالنسدة لدند تاريدي الدرجة الكلية وبحساب  قيمة الـ      

وبمقارناة   12.768( المحساوبة   T Testوالماموعاة بعاد  فوجاد أن قيماة ت )  قدلى

 2.26بقيمتااي ت الااادولتين والتااي تساااو   12.768قيمااة ت المحسااوبة والتااي تساااو   

وذلاا  عنااد   0.01عنااد مسااتو  معنويااة   3.25، وتساااو   0.05عنااد مسااتو  معنويااة 

 .     9درجة حرية 

اذام  0.01ماان قيمااة ت الادوليااة عنااد مسااتو  معنويااة فوجااد أن قيمااة ت المحسااوبة أكداار 

 . هناك فرت جوهري بين متوسطي الماموعتين 
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 4.27بااانحرا  معياااري قاادره  2.7وبمااا أن متوساا  درجااات الماموعااة قدلااي يساااو  

أذام  34.839بانحرا  معيااري قادره  137.7ومتوس  درجات الماموعة بعد  يساو  

متوس  درجات الماموعة قدلاي أقا  مان متوسا  الماموعاة بعاد   وللت كياد تام اساتخدام 

وهاى دالاة عناد  2.805اناع قيمتاج االحصااء الالباارميتر  وك  Wilcoxon Wاختداار 

 0.01مستو  داللة  

وهذا ما يؤكد صحة الفرم الذي يتفق ما الدراسات التاي اهتماع باساتخدام الحاساب      

 Francis Din Fingاأللي في تحسين المهارات الل وية ومهارات القراءة والكتابة مث  

ودراسااة  2003م ودراسااة رشااا أحمااد ابااراهي 2003ودراسااة هدااة محمااد امااين   2001

Shirley Meckes 2004  ودراسةTravers ,Jason 2010  حية أكدت أن التقدم فاي

مهارات القراءة والكتابة يعود الى أن الحاسب االلاي يتايح للطاالب الفرصاة فاي المحاولاة 

حتى يص  الى االجابة الصحيحة كما أنج يراعي السرعة في التعلم والفاروت الفردياة باين 

 األطفال .
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