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143 
ي مادة اللغة       البدارين

 
ي تنمية التحصيل الدراسي ف

 
اتيجية األلعاب التعليمية ف ي األردن أثر استخدام استر

 
ي ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي مادة اللغة العربية  ]
 
ي تنمية التحصيل الدراسي ف

 
اتيجية األلعاب التعليمية ف أثر استخدام استر

ي األردن
 
ي ف

 [ لدى طلبة الصف الثالث االبتدائ 

 : الباحث إعداد 

 [ جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ، أ/ أحمد مفلح البدارين] 

 

 : ملخص الدراسة

ي تنمية التحصيل الدراسي إن الهدف من هذه  
اتيجية األلعاب التعليمية فز الدراسة هو التعرف إىل أثر استخدام اسي 

ي مديرية عمان الثانية. 
ي فز
ي مادة اللغة العربية لدى طلبة الصف الثالث االبتدائ 

 فز

وتطبيقها  التعليمية،  األلعاب  إىل  تستند  تعليمية  اتيجية  اسي  ببناء  الباحث  قام  الهدف  هذا  عينة   ولتحقيق  عىل 
ي تكونت من ) 

ي مديرية عمان الثانية. 100الدراسة الت 
ي فز
ي مادة اللغة العربية للصف الثالث االبتدائ 

 فز
ً
 وطالبة

ً
( طالبا

 ذات داللة إحصائية 
ً
، وأظهرت نتائج الدراسة فروقا باستخدام دليل المعلم للمجموعة التجريبية واختبار تحصيىلي

ز متوسطي درجات طلبة المجموعة ال ي درست باستخدام األلعاب التعليمية مقارنة بطلبة المجموعة  بي 
تجريبية الت 

ي االختبار التحصيىلي البعدي لصالح المجموعة التجريبية / طالبات. 
ي درست بالطريقة االعتيادية، فز

 الضابطة الت 

المفتاحية العرب:  الكلمات  اللغة   ، الدراسي التحصيل  التعليمية،  األلعاب  التدريس،  اتيجيات  المرحلة اسي  ية، 
 االبتدائية. 

]The Effect of Using Educational Games Strategy on Developing Academic Achievement in Arabic 

Language Among Third-Grade Primary Students in Jordan [ 

Researcher : 

]Mr. Ahmed Mufleh Al-Badareen  - Imam Abdulrahman bin Faisal University   [  

Study summary: 

The aim of this study is to identify the effect of using educational games strategy on developing 

academic achievement in Arabic language among third-grade primary students in Amman II Directorate. 

To achieve this goal, the researcher built an educational strategy based on educational games, and 

applied it to the study sample, which consisted of (100) male and female students in the Arabic language 

for the third grade of primary school in Amman Second Directorate. Using the teacher’s guide for the 

experimental group and an achievement test, the results of the study showed statistically significant 

differences between the mean scores of the students of the experimental group who studied using 

educational games compared to the students of the control group who studied in the usual way, in the 

post achievement test in favor of the experimental group / female students. 

Keywords :Teaching Strategies, Educational Games, Academic Achievement, Arabic language, 

The Primary Stage. 
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144 
ي مادة اللغة       البدارين

 
ي تنمية التحصيل الدراسي ف

 
اتيجية األلعاب التعليمية ف ي األردن أثر استخدام استر

 
ي ف

 العربية لدى طلبة الصف الثالث االبتدائ 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز
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فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : المقدمة

ة لألمم، بها يصاغ تاريخها، وتوثيق انجازاتها، لتنتقل عير التاري    خ من جيل إىل  ز تعد اللغة وعاء العلم، والسمة الممي 
اللغة وحرصت كل   الدول بتدريس  ز الشعوب، لهذا اهتمت  الوحدة بي  الحرص عىل  جيل، وهي من أهم عناض 

 اكسابها ألبنائها. 

ل بها   ز ي تيز
ي اللغات األخرى، كونها اللغة الت 

وحافظت اللغة العربية عىل كيانها، ولم تتغي  معالمها، ولم تنصهر فز
( )سورة الحجر: أية  

َ
ون

ُ
ِفظ َح َٰ

َ
ۥ ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
َر َوِإن

ْ
ك
ِ
ا ٱلذ

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
ْحُن ن

َ
ا ن
َّ
(، وأنه ال يمكن 9القران الكريم، حيث قال هللا تعاىل:) ِإن

، ولمس جزالة ألفاظه وجمال معانيه بغي  اللغة العربية، ولذلك كان تعلم اللغة العربية  
ً
 دقيقا

ً
فهم كتاب هللا فهما

 عىل كل مسلم كان لونه، أو عرقه. 
ً
 واجبا

 الن عملية ا
ً
ي تحقيق األهداف التعليمية نظرا

اتيجيات التدريس ذات أهمية للمعلم تساعده فز عد اسي 
ُ
لتدريس ت

ابطة ومتداخلة مع بعضها البعض، إذ إن كل خطوة تتأثر فيما بعدها، وتتنوع   توصف بأنها معقدة وعناضها مي 
ة    للمادة التدريسية وطبيعتها باإلضافة إىل خير

ً
اتيجيات التدريس وهذا التنوع يعتمد عىل ما يراه المعلم مناسبا اسي 

ز  ي مجال التدريس والفروق الفردية بي 
ي النهاية تهدف جميعها إىل الوصول   المعلم فز

ز والبيئة الصفية، لكن فز المتعلمي 
اتيجيات التدريس القائمة عىل التعلم باللعب لها   إىل تحقيق األهداف المنشودة من العملية التعليمية، وأن اسي 

 
ً
ي تشكيل شخصية المتعلم بأبعادها المختلفة، لذلك فأن األلعاب التعليمية تؤدي دورا

ي تعلم   دور كبي  فز
 فز
ً
فعاال

اف عليها. )الصمادي،  (  2010الطفل مت  أحسن تخطيط األلعاب وتنظيمها واالرسر

ة لتحديث طرق تدريسها وإدخال البعد التفاعىلي مثل التعليم    أصبحت المؤسسات التعليمية تعطي أهمية كبي 
ي التعليم كونها تدفع  

ي أثناء عرضها للمعلومات، باللعب، وتعد األلعاب التعليمية من االتجاهات الحديثة فز
المتعلم فز

ي مواقف تعليمية يسودها النشاط الهادف، وتنىمي مهارات 
ز فز ه من المتعلمي  للتفاعل مع المواد التعليمية ومع غي 

التواصل والتفاعل مع البيئة المحيطة، مما يزيد من قدرة المتعلم عىل التعبي  الخالق واالبداع، كما تتيح له مساحة 
لل الحرية  العقلية، من  الجوانب  وتنمية  به،  ز  وللمحيطي  له  وممتع   ، اجتماغي مقبول  إطار  ي 

فز نفسه  عن  تعبي 
 والوجدانية، واالجتماعية. 

ي يؤديها علم النفس وتدعمها 
ومن المعروف أن التعلم عن طريق اللعب يعد من األساليب المجدية والفعالة، الت 

بوية الحديثة، وتشتد فاعلية هذا األ  ي السلم التعليىمي وينعكس ذلك عىل  االتجاهات الي 
سلوب كلما اتجهنا نزوال فز

 
ً
يفا يط أن يكون التنافس رسر  باإلثارة والحماسة رسر

ً
الموقف من هذا األسلوب، ويحفزهم ويجعل الجو التعليىمي مليئا

 عن األحقاد. )مرغي والحلية،
ً
 ( 2009بعيدا

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

ي تدريس اللغة العربية باعتبارها تركز عىل المتعلم كمحور تعتير األلعاب التعليمية م
بوية الحديثة فز ن االتجاهات الي 

بأبعادها   شخصيته  بناء  عىل  وتساعد  النفسية،  والراحة  المتعة  له  تجلب  حيث  التعلمية،  التعليمية  للعملية 
ي حاله دائمة من  

النشاط والتفاعل، واالستكشاف  المختلفة الجسمية، والعقلية، والنفسية، واالجتماعية، وتجعله فز
. )موس،  ز  ( 2007من أجل تحقيق هدف معي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

كما وتعد األلعاب التعليمية وسيله من وسائل التجديد ومعالجة الملل والضجر، وتدفع المتعلم إىل تجديد نشاطه، 
القدرات محدده، كتنمية  التالميذ خصائص  تكسب  العقلية  األلعاب  أن  ، كما  األكاديىمي تحصيله  العقلية    وزيادة 

. )نبيل، ي تساعد عىل التعبي 
 (2004واالكتشاف، والدقة، واكتساب المفاهيم الت 

، ومن هذه العوامل:  ي التحصيل الدراسي
 
 أن هناك من العوامل المؤثرة ف

قدرته عىل    –  1 الطلبة ومدى  ز  بي  الفردية  للفروق  مراعاته  التدريس ومدى  أساليب  ي 
فز المعلم  فتنوي    ع  المعلم: 

ي توزي    ع العالمات بما ال يتناسب وما تصميم االختبا
رات التحصيلية بطريقة جيدة وموضوعية، وعدم التساهل فز

ي استخدام 
، تتباين المعلم فز

ً
 أو ايجابا

ً
ي مستوى الطلبة وتحصيلهم إما سلبا

يستحقه الطلبة دور أساسي ومبارسر فز
ي التعامل مع مختلف األنماط الشخصية والنفسية لل

طلبة، وقدرته عىل تصميم االختبارات طرائق التعليم وقدرته ف 
ي رفع مستوى التحصيل 

التحصيلية الموضوعية والشاملة، موضوعية العالمات المعطاة للطلبة كل ذلك له أثر فز
 الدراسي أو خفضه لدى الطلبة. 

 (Trudeau and shephard,2008)   

لم من قبل الطلبة ارتفع مستوى التحصيل دافعية المتعلم للتعلم واالنجاز: فكلما ارتفع مستوى الدافعية للتع  –  2
مستوى  ورفع  ممكنة  ة  في  ألطول  أثره  وبقاء  التعلم  ي 

فز بالرغبة  يتعلق  فيما  واضح  اض  افي  ثمة  أن  حيث  لديهم 
   .) نحو  وتوجيهه  السلوك  هذا  استمرار  عىل  وتعمل  التلميذ  سلوك  تستثي   الدافعية  الن  التحصيل 

Conttia,2007 ( . ز  هدف معي 

ذات عند التلميذ وتقدير التلميذ لذاته حيث يكسب الثقة للمتعلم بعلمه ويتيقن النجاح وارتفاع  مفهوم ال  –  3
 . ي مدرسته عالوة أدائه األكاديىمي

ز سلوك التلميذ فز  تحصيله ليؤدي إىل تحسي 

ي النهاية إىل تحصيل  –  4
ي تؤدي فز

ز   البيئة التعليمية: يتفاعل مع المعلم إلنتاج عمليات التعلم والتعليم الت  المتعلمي 
إىل عدم    

ً
راجعا التحصيل،  انخفاض مستوى  يكون  فقد  لذلك  المطلوبة  والميول  والمهارات  ات  والخير للمعارف 

 مراعاة بيئة التعلم للفروق الفردية وعدم تلبية الحاجات والرغبات واشباع ميول الطلبة. 

ي مادة اللغة العربية 
 
بوية لتوظيف األلعاب التعليمية ف  األهمية التر

 دي إىل إحداث التوازن االنفعاىلي لدى األطفال، من خالل تفري    غ طاقاتهم االنفعالية الزائدة. تؤ  -

 تنىمي النواحي الجسمية، والنفسية والعقلية واالجتماعية لدى المتعلم.  -

 تعزز ثقة المتعلم بنفسه.  -

ي  -
ات مما يساعد فز  نقل أثر التعلم. تساعده عىل اتقان المفاهيم والمهارات اللغوية، واكتساب الخير

فيه عن النفس وتجديد نشاط المتعلم.  -  قد تهدف اللعبة إىل التسلية أو الي 

، وتنىمي مهارات االكتشاف لديهم.  - ز  تنىمي القدرات العقلية ومواهب المتعلمي 

 تعتير األلعاب التعليمية من أساليب التعلم النشط.  -



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  آذار   –  15                                                           (  -  159 143) ص:  لسابعالبحث ا  –  الثالث العدد  – الحادي عشر المجلد 

 

146 
ي مادة اللغة       البدارين

 
ي تنمية التحصيل الدراسي ف

 
اتيجية األلعاب التعليمية ف ي األردن أثر استخدام استر

 
ي ف

 العربية لدى طلبة الصف الثالث االبتدائ 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز األطفال.  -  هي أداة للتعبي  والتواصل بي 

 ل مشكالت الطفل الشخصية كاالنطوائية. أداة لح -

-  . ز ز المتعلمي   هي أداة لتفريد التعلم وتراغي الفروق الفردية بي 

-   . ز ز المتعلمي  ي بي 
 تنىمي روح التعاون والعمل الفريق 

ز عىل التنافس والمثابرة.  -  تحث المتعلمي 

ي تدريس اللغة العربية 
 
 خطوات توظيف األلعاب التعليمية ف

 أو المفهوم الذي تناوله اللعبة التعليمية.  اختيار الموضوع -

 تحديد األهداف السلوكية الخاصة بالموضوع.  -

ز وادوارهم والزمن الالزم للتنفيذ.  -  تحديد صفات المشاركي 

 توظيف للمواد واألدوات الالزمة لتنفيذ اللعبة.  -

 تنظيم البيئة الصفية بما يتناسب وتطبيق اللعبة.  -

 يد بالقواعد المحددة لها. تنفيذ اللعبة مع التق -

بوية من هذه اللعبة.  - ز الي   استنتاج المضامي 

 مراحل استخدام األلعاب التعليمية 

 المرحلة األوىل: اإلعداد 

وتشمل التعرف إىل اللعبة من جميع جوانبها، المواد وقانون اللعبة والوقت الذي تحتاجه اللعبة ومدى ارتباطها 
ي يجب  بالمنهاج. وتجريب اللعبة قبل ال

ح قواعد اللعبة للطلبة مع التأكيد عىل األهداف الت  دخول إىل الصف، ورسر
 عىل الطابة أن يكتسبوها. 

 المرحلة الثانية: التنفيذ 

ز الطلبة  التمهيد والتهيئة لتقديم اللعبة، وإعطاء المتعلم فرصه لكي يصل إىل الهدف المطلوب مع عدم الموازنة بي 
 خاصة به. الن لكل متعلم قدرات واحتياجات 

 المرحلة الثالثة: التقييم 

ي تقلل من عزيمة  
ي تقييم مدى تحقيقهم لألهداف المطلوبة، واالبتعاد عن األمور الت 

يشارك المعلم مع الطلبة فز
 الطلبة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 المرحلة الرابعة: المتابعة 

ي اكتسبها الطلبة، كما  
ات التعليمية الت  يقوم المعلم بتوفي  بعض يقوم المعلم بمتابعة الطلبة للتعرف عىل الخير

ات الطلبة للتأكد من اتقان الطلبة للمهارات المطلوبة زمن ثم ينتقل  ي خير
ي تير

األلعاب أو األنشطة التعليمية الت 
ات أخرى.   إىل خير

ي مادة اللغة العربية، اذكر منها 
 
ي يمكن توظيفها ف

 ومن أهم األلعاب التعليمية التر

كيب النحوية( ، ثم يتم تقسيمه إىل أربعة مربعات، يقوم المعل لعبة ) التر ز م بقص لوح من الورق المقوى إىل نصفي 
ي تتضمن السؤال، أما النصف اآلخر فيكتب عليه اإلجابة، ثم يرسم  

ي اللوح الجمل الت 
بحيث يكتب عىل أحد نصقز

، وبعد ذلك يقصُّ اللوح المرسوم إىل مر 
ً
 وملونا

ً
ا  مكير

ً
ي من لوح اإلجابة شكال

بعاته األرب  ع وعىل كل عىل الجزء الخلقز
ي تستطيع تقويم صحة إجابتها من خالل النظر 

ز السؤال واإلجابة، والمجموعة الفائزة هي الت  مجموعة أن تطابق بي 
، ويمكن أن تصمم هذه اللعبة عىل الورق المقّوى أو اإلسفنج

ً
 .إىل صحة تركيب الشكل المرسوم خلفيا

ة ذات قاعدة ثابتة، ومن ثم يقسمها إىل ستة    لعبة )لوحة الجيوب الخشبية( يصِمم المعلم لوحة خشبية مكير
جيوب خشبية بحسب المطلوب، ويطلب المعلم من كل مجموعة أن تسحب بطاقة من لوحة الجيوب الخشبية، 

 للَجْيب المحدد لها، ويمكن عرض األسئلة واإلجابات عىل جهاز الح
ً
اسوب وتصنف الكلمات الموجودة أمامها وفقا

ي 
 .بعد االستماع إىل إجابات التالميذ كتقويم ذائ 

ي تعتير أسماًء مقصورة  لعبة )الطالقة اللغوية(
يطلب المعلم من كل مجموعة أن تكتب أكير عدد من الكلمات الت 

عىل سبيل المثال، ومن ثم يتم حساب التكرارات لكل مجموعة بعد إزالة الكلمات المتكررة، والمجموعة الفائزة 
ي تحقق أكير عدد من الكلمات األصيلةهي ا
 .لت 

يطلب المعلم من بعض التالميذ تمثيل بعض األدوار للمفاهيم النحوية عىل شكل ألغاز تعليمية لعبة )من أكون؟(  
ي تستطيع حل هذه 

بعنوان )من أكون؟( بارتداء أقنعة خاصة بذلك، أو عير مرسح الدىم، والمجموعة الفائزة هي الت 
، أو من خالل توظيف الدىم عير مرسح الدىم. األلغاز بطريقة 

ً
 صحيحة، ويمكن تطبيق هذه اللعبة شفويا

، ويطلب من كل مجموعة أن لعبة )الصناديق(  
ً
 أو إمالئيا

ً
 نحويا

ً
ل كل منهما مفهوما

ِ
ز يمث يحضز المعلم صندوقي 

، مثل: صندوق للجملة اال  ز ز السابقي   للصندوقي 
ً
ف الكلمات الموجودة أمامه وفقا

ِ
سمية واآلخر الجملة الفعلية. تصن  

لعبة )شجرة اإلجابات( يقوم المعلم برسم شجرة عىل السبورة، ثم يطلب من أي طالب أن يسحب ورقة األسئلة  
من السلة، ويجيب عن السؤال الذي يحتوي  ها، ومن ثم يختار من السلة الثانية ورقة الشجر الخاصة باإلجابة، ثم  

  السبورة. يلصقها عىل الشجرة المرسومة عىل 

ي توظيف األلعاب التعليمية داخل الصف
 
 دور المعلم ف

ي بيئة الطالب.  – 1
 إجراء دراسة لأللعاب التعليمية المتوفرة فز

 ترتيب المجموعات وتحديد األدوار لكل طالب.  – 2

ي الوقت المناسب.  – 3
 تقديم المساعدات للطلبة والتدخل فز
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ي مادة اللغة       البدارين

 
ي تنمية التحصيل الدراسي ف

 
اتيجية األلعاب التعليمية ف ي األردن أثر استخدام استر

 
ي ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي تحقيق األهد – 4
ي خطط لها. تقوية مدى فعالية اللعب فز

 اف الت 

ي اللعبة.  – 5
 فز
ً
 أن يمنح المعلم الطالب دور بحيث يكون واضحا

 معايتر اختيار األلعاب التعليمية 

 أن تكون متصلة باألهداف التعليمية  -

ي  
 -األلعاب المناسبة للمرحلة العمرية ومستوى النمو العقىلي والبدئز

 -أن تخلو من التعقيد والبساطة الشديدين وتنفيذ حسب القواعد  

 -أن تثي  مهارة التفكي  واالبتكار والمالحظة والتأمل لدى الطلبة 

ي تؤذي الطلبة 
 -أن تخلو من االخطار الت 

 مزايا األلعاب التعليمية  

ها   تمتر  ي ذلك هو 
 
التعليمية والسبب ف الوسائل  أحد  التعليمية هي  بالوسائل  األلعاب  بعدة خصائص مقارنه 

 األخرى: 

1 –  .
ً
ا  تأثي 

 وأكير
ً
 مخاطبتها ألكير من حاسة لدى االنسان، مما يجعل التعلم من خاللها أبق  أثرا

 تزيد دافعية التعلم لدى التالميذ الن اللعب ميل فطري لدى المتعلم.  – 2

ي عملية التعلم.  – 3
 المشاركة اإليجابية للمتعلم فز

ام االخرين. تدرب األط – 4  فال عىل التعاون وتقبل الخسارة واحي 

 عيوب األلعاب التعليمية 

 ومن هذه العيوب: 
ً
ي يمكن تفاديها أحيانا

ي خلوها من بعض العيوب، والت 
 إن تعدد مزايا األلعاب التعليمية ال يعتز

 إذا كانت طويله.  – 1
ً
 صعوبة فهم التعليمات الالزمة لتنفيذ اللعبة خصوصا

ة العدد. صعوبة تنف – 2  يذ اللعبة مع الفصول كبي 

اؤها مصنعه.  – 3 ي يتم رسر
 الت 
ً
 ارتفاع تكاليف األلعاب التعليمية خصوصا

ز عىل   –   4 كي 
ي تتضمنها األلعاب التعليمية بسهولة، أو انشغال الطلبة باللعبة وعدم الي 

عدم وضوح المفاهيم الت 
 المفاهيم. 
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ي تنمية التحصيل الدراسي ف

 
اتيجية األلعاب التعليمية ف ي األردن أثر استخدام استر

 
ي ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الدراسات السابقة 

ي تنمية بعض مهارات اللغة العربية  2005هدفت دراسة حجازي )   -
بوية فز ( إىل التعرف إىل أثر توظيف األلعاب الي 

الباحث  وقام  المضمون،  وتحليل  ي  التجريتر المنهج  الدراسة  واستخدمت   ، األساسي األول  الصف  تالميذ  لدى 
ي تبناه

ي وبعدي( لقياس المهارات الت  ي دراسته، إلثبات تكافؤ مجموعات باستخدام أربعة اختبارات )قلتر
ا الباحث فز

ي اجرائها، كما تم تطبيق االختبار بعد تطبيق الدراسة لمعرفة اذا أن هناك فروق ذات داللة 
الدراسة قبل البدء فز

الضابطة،  المجموعة  وتالميذ  التجريبية  المجموعة  تالميذ  ز  بي  األرب  ع،  العربية  اللغة  تنمية مهارات  ي 
فز إحصائية 
ز التجريبية ) وتمثلت عي  والضابطة ) 35نة الدراسة من شعبتي 

ً
، واختار عينة قصدية، وتوصلت 35( تلميذا

ً
( تلميذا

ي تنمية بعض مهارات اللغة العربية، وأوصت 
بوية قد أدت وظائفها عىل أكمل وجه فز الدراسة إىل أن األلعاب الي 
ي تعليم المرحلة االبت

بوية فز ورة استخدام األلعاب الي  دائية وتدريب التالميذ عىل االستعمال اللغوي الدراسة بضز
 السليم.  

ي تدريس القراءة عىل تنمية 2009أما دراسة العماوي )   -
( هدفت إىل التعرف إىل أثر استخدام طريقة لعب األدوار فز

تتمثل  الدراسة  أدوات  وكانت  خانيونس،  محافظة  بمدارس   ، األساسي الثالث  الصف  طلبة  لدى  التأمىلي  التفكي  
، وكانت عينة الدراسة ) باختي ( من أفراد المجموعة  100( من افراد المجموعة التجريبية و ) 103ار التفكي  التأمىلي

ي اختبار  
ي متوسط تحصيل الطلبة فز

الضابطة، بعد التطبيق أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية فز
 ريبية. التفكي  التأمىلي وكانت تلك الفروق لصالح أفراد المجموعة التج

-   ( المضي  دراسة  االجتماعية  2010وهدفت  القيم  اكتساب  ي 
فز األدوار  لعب  استخدام  أثر  عىل  التعرف  إىل   )

ي محافظة غزة. ولتحقيق هذا الهدف 
ي محتوى كتاب لغتنا الجميلة لدى طلبة الصف الرابع األساسي فز

المتضمنة فز
، وقامت بتحليل كتاب لغتنا ا ي لجميلة )الجزء األول( للصف الرابع استخرجت منه  اتبعت الباحثة المنهج التجريتر

( قيمة اجتماعية، كما قامت بإعداد اختبار لقياس مدى اكتساب طلبة الصف الرابع األساسي للقيم االجتماعية  28) 
ي 
فز األساسي  الرابع  الصف  تالميذ  من  عينة عشوائية  تطبيقه عىل  تم  االختبار  تحكيم  وبعد  الكتاب،  ي محتوى 

فز
شده إىل كيفية تطبيق دروس 66 بلغت ) محافظة الوسط  للمعلم لي 

ً
 وطالبة، وكذلك أعدت الباحثة دليال

ً
( طالبا

 مقرر الصف الرابع بأسلوب لعب األدوار.  

ي تنمية 2019هدفت دراسة داود )   -
ي تدريس اللغة العربية فز

اتيجية التعلم باللعب فز ( إىل تعرف أثر استخدام اسي 
، مهارات التفكي  الناقد لدى ط ي ي محافظة بغداد، اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريتر

ي فز
لبة الصف السادس االبتدائ 

 من طالب المدارس االبتدائية التابعة لمديرية تربية بغداد، تم تقسيم إىل 56تكونت عينة الدراسة من ) 
ً
( طالبا

اتيجية التعلم باللعب. ولتحق  السي 
ً
ز ضابطة وتجريبية وأعد الباحث دليال يق أهداف الدراسة تم إعداد مجموعتي 

عالمات  متوسط  ز  بي   
ً
احصائيا دالة  فروق  وجود  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد  الناقد،  التفكي   لمهارات  اختبار 

ي درست 
اتيجية التعلم باللعب وعالمات المجموعة الضابطة الت  ي درست باستخدام اسي 

ز التجريبية الت  المجموعتي 
 فكي  الناقد ولصالح المجموعة التجريبية. بالطريقة االعتيادية عىل اختبار الت
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150 
ي مادة اللغة       البدارين

 
ي تنمية التحصيل الدراسي ف

 
اتيجية األلعاب التعليمية ف ي األردن أثر استخدام استر

 
ي ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 التعقيب عىل الدراسات السابقة 

1   –   ( اللغة 2005هدفت دراسة حجازي  تنمية بعض مهارات  ي 
بوية فز الي  أثر توظيف األلعاب  التعرف إىل  ( إىل 

 .  العربية، وشملت عينة الدراسة طلبة الصف األول األساسي

ي تدريس القراءة  ( هدفت إ2009هدفت دراسة العماوي )   –  2
ىل التعرف إىل أثر استخدام طريقة لعب األدوار فز

 . ، وشملت عينة الدارسة طلبة الصف الثالث األساسي  عىل تنمية التفكي  التأمىلي

3   –   ( المضي  دراسة  االجتماعية  2010هدفت  القيم  اكتساب  ي 
فز األدوار  لعب  استخدام  أثر  التعرف عىل  إىل   )

ي محتوى كتاب لغتنا 
.  المتضمنة فز  الجميلة، وشملت عينة الدراسة طلبة الصف الرابع األساسي

ي  2019هدفت دراسة داود )   –  4
ي تدريس اللغة العربية فز

اتيجية التعلم باللعب فز أثر استخدام اسي  ( إىل تعرف 
 . ي
 تنمية مهارات التفكي  الناقد، وشملت عينة الدراسة طلبة الصف السادس االبتدائ 

ي  
ز الدراسة الحالية فز ي  وتتمي 

ي تنمية التحصيل الدراسي فز
اتيجية األلعاب التعليمية فز أنها تناولت أثر استخدام اسي 

ي األردن. 
ي فز
 مادة اللغة العربية لدى طلبة الصف الثالث االبتدائ 

 مشكلة الدراسة

 من حياة الطلبة، بغض النظر عن  
ً
 رئيسا

ً
مستواهم تعد األلعاب بشكل خاص واأللعاب التعليمية بشكل عام جزءا

نت،   ، حيث يمارس الطلبة األلعاب طوال اليوم عىل أجهزة الحاسوب، والهواتف النقالة وعير شبكة االني  الدراسي
ز يستخدمون   ي ال يمارسون فيها اللعب هي الغرفة الصفية، ورغم أن القليل من المعلمي 

ومن األماكن القليلة الت 
 األلعاب كجزء من وسائلهم التدريسية. 

: وتتمثل مشكل ي السؤال التاىلي
 ة الدراسة فز

ي مادة اللغة العربية لدى طلبة الصف 
ي تنمية التحصيل الدراسي فز

اتيجية األلعاب التعليمية فز ما أثر استخدام اسي 
ي األردن؟ 

ي فز
 الثالث االبتدائ 

 فرضيات الدراسة 

ز متوسط درجات الطال 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )   - ب والطالبات الذين  ( بي 
بالطلبة  التعليمية، ومتوسط درجات مقارنة  العربية باستخدام أنشطة االلعاب  اللغة  يدرسون موضوعات مادة 

 الذين يدرسونها بالطريقة االعتيادية.  

ز متوسط درجات الطالب والطالبات الذين  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )   - ( بي 
 وضوعات مادة اللغة العربية باستخدام أنشطة األلعاب التعليمية. يدرسون م
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151 
ي مادة اللغة       البدارين

 
ي تنمية التحصيل الدراسي ف

 
اتيجية األلعاب التعليمية ف ي األردن أثر استخدام استر

 
ي ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أهمية الدراسة 

ي تطوير المناهج الدراسية.  - 
ي األردن فز

بية والتعليم فز  انسجام الدراسة مع توجيهات وزارة الي 

ز ومعلىمي اللغة العربية إىل أهمية نشاط األلعاب الت  - بويي 
ز الي  في  ز والمرسر عليمية من خالل جذب انتباه المتخصصي 

 . ي
 تدريس هذه المادة لطالب وطالبات الصف الثالث االبتدائ 

ي تعليم اللغة   -
ي التعرف عىل أثر نشاط األلعاب التعليمية فز

ز معلىمي اللغة العربية فز تقديم نموذج قابل للتطبيق يعي 
 العربية. 

 حدود الدراسة 

ية:  ي  الحدود البشر
 طالب وطالبات الصف الثالث االبتدائ 

 مدراس مديرية عمان الثانية  الحدود المكانية: 

 م 2022 –  2021الفصل الدراسي األول للعام  الحدود الزمنية: 

 مصطلحات الدراسة وتعريفها 

 عىل األلعاب التعليمية
ً
 مع االخرين إلنجاز بعض األهداف العامة، مؤكدا

ً
كا  يكون فيه الطفل مشي 

ً
 جمعيا

ً
: نشاطا

التناف األلعاب  زيادة  أهمية استخدام  ي كل من 
المتمثلة فز بوية  الي  المهام  أجل تحقيق  الصفية، من  البيئة  ي 

سية فز
اإلنجاز وحثه عىل   وزيادة قدرته عىل  التعلم  نحو  الطفل  دافع  واستثارة  والمهنية،  االكاديمية  المواد  مع  التفاعل 

ووعيه إدراكه  وزيادة  وصفاته،  التعليىمي  الموقف  لخصائص  طبقا  التعلم  أساليب  التحصيل   استخدام  لجوانب 
 (   2007واالنجاز. )قنديل وبدوي، 

ي سيقوم الباحث بإعدادها واستخدامها ومن 
ي الدراسة الحالية بأنها مجموعة األلعاب الت 

 فز
ً
يعرفها الباحث اجرائيا

 تطبيقها عىل طلبة المجموعة التجريبية. 

يحصل علية الطلبة من معلومات أو ( فقد عرفاه بأنه مقدار ما  2011: عرف شحادة والنجار ) التحصيل الدراسي 
 عنها بدرجات االختبار المعد بشكل يمكن معه قياس المستويات المحددة. 

ً
ا  معارف أو مهارات معير

 تصبح جزءا من التكوين العقىلي 2011أما عبد الفتاح ) 
( فقد عرف التحصيل الدراسي بأنه اكتساب المعلومات حت 

ي 
الت  الطلبة  أو عالمات  المتعلم،  تلقيهم   للطالب  ز  العملية، حي  للمواد  العام  نهاية  امتحانات  ي 

فز يحصلون عليها 
امج التعليىمي كمقياس للمعرفة المكتسبة.   للير

ات المكتسبة أو نتائج عملية التعليم والتعلم ويقاس 2013وعرف االقرع )  ( التحصيل الدراسي عىل أنه جملة الخير
ي اختبار 

ي يحصل عليها الفرد فز
 مصمم لذلك. بمجموع الدرجات الت 

ي أوجدها 2006: يشي  أبو منديل ) اللغة العربية
( إىل تعريف اللغة العربية بأنها مجموعة من األصوات والرموز الت 

ي ذهنه 
ز االخرين، وللتعبي  عما يخاجله من عواطف، وما يدور فز االنسان عن وغي ودراية لتحقيق التواصل بينة وبي 

ها  دهر   من أفكار، ويمكن القول إن اللغة كغي  ز  بالمنظومة المجتمعية في 
ً
 شديدا

ً
ا من الظواهر االجتماعية تتأثر تأثي 

 بتقدم أصحابها وتندثر بإهمالهم لها.  
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152 
ي مادة اللغة       البدارين

 
ي تنمية التحصيل الدراسي ف

 
اتيجية األلعاب التعليمية ف ي األردن أثر استخدام استر

 
ي ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

التدريس اتيجيات  ) استر ز  بأنها مجموعة من اإلجراءات والتدابي  الموضوعة  2010: يعرفها عبد الحميد شاهي   )
بطريقة التدريس  عملية  ي 

فز لينفذها  المعلم  قبل  من   
ً
أبسط   مسبقا ضمن  المرجوة  األهداف  ويحقق  متقنه، 

الصف،  داخل  المعلم  تحركات  من  وطريقتها  التدريس  عملية  تشمل  اتيجية  االسي   
ً
وأيضا والظروف.  اإلمكانيات 

 وسلوكياته الصادرة عنه بشكل منتظم ومتدرج. 

ي يدخل اليها الطلبة من أجل عملالمرحلة االبتدائية
ية التعلم، وتعتير مرحلة : هي عبارة عن المرحلة األوىل الت 

االقتصادية  الطبقات  مختلف  ومن  الطالب  جميع  عىل  يتوجب  بحيث  التعليم،  مراحل  من  وإلزامية  إجبارية 
واالجتماعية االلتحاق بها، وتضم عدة صفوف من خمس إىل ست صفوف، بناء عىل سياسة ونظام الدولة وتعد  

 من المراحل األساسية والمهمة من حياة الطالب.  

 اءات الدراسة إجر 

اإلحصائية   واألساليب  وأدواته  الدراسة،  إلجراءات  ووصف  وعينته،  ومجتمعه  الدراسة  لمنهج  وصف  يىلي  فيما 
ي تحليل النتائج. 

 المتبعة فز

 منهج الدراسة 

ز تجريبية )طالب وطالبات(  ، حيث تم تقسيم عينة الدراسة إىل مجموعتي  ي اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريتر
درست  خضعت   وطالبات(  )طالب  ضابطة  ومجموعة  التعليمية،  األلعاب  ي 

فز المتمثل  ي  التجريتر العامل  لتأثي  
 بالطريقة االعتيادية. 
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ي مادة اللغة       البدارين

 
ي تنمية التحصيل الدراسي ف

 
اتيجية األلعاب التعليمية ف ي األردن أثر استخدام استر

 
ي ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي للبحث   التصميم شبه التجريت 

 مجتمع الدراسة  

ي التابعة لمديرية عمان الثانية. تكون مجتمع الدراسة من طالب وطالبات الصف 
 الثالث االبتدائ 

 عينة الدراسة 

ي الذين يدرسون مادة اللغة العربية  100تكونت عينة الدراسة من ) 
( طالب وطالبة من طلبة الصف الثالث االبتدائ 

ي مديرية عمان الثانية. 
 للصف الثالث فز

: أدوات الدراسة   . شملت أدوات الدراسة ما يىلي

: دليل المع
ً
 لم للمجموعة التجريبية أوال

 طالبات(   –اختيار المدرسة )طالب 

 توزيع المجموعات 

المجموعة  

التجريبية  

 طالب

المجموعة  

الضابطة  

 طالبات 

المجموعة  

الضابطة  

 طالب

المجموعة  

التجريبية  

 طالبات 

 االختبار القبلي 

 الطريقة التجريبية )األلعاب التعليمية(  االعتيادية  الطريقة

 االختبار البعدي 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  آذار   –  15                                                           (  -  159 143) ص:  لسابعالبحث ا  –  الثالث العدد  – الحادي عشر المجلد 

 

154 
ي مادة اللغة       البدارين

 
ي تنمية التحصيل الدراسي ف

 
اتيجية األلعاب التعليمية ف ي األردن أثر استخدام استر

 
ي ف

 العربية لدى طلبة الصف الثالث االبتدائ 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي تدرس باستخدام أنشطة األلعاب التعليمية، وقد قسم الدليل  
تم بناء دليل المعلم للمجموعة التجريبية التر

  :  إىل قسمير 

 اإلطار النظري: ويشتمل عىل المقدمة والتعريف باأللعاب التعليمية وأهدافها معايي  اختيارها.  –أ 

: ويشمل    –ب   ي
حها، والموضوعات المختارة للتدريس بأسلوب األلعاب الجانب االجرائ  األلعاب المستخدمة ورسر

ي لحصص الموضوعات المختارة، وتحضي  الدروس للموضوعات المختارة. 
 التعليمية، والتوزي    ع الزمتز

لب 
ُ
، وط ز ز ومعلمي  في  ز من مرسر ز المختصي  عرض دليل المعلم للمجموعة التجريبية عىل مجموعة من المحكمي 

ابدا  بآراء منهم  االخذ  تم  وقد  الباحث،  قبل  من  المعدة  اإلجراءات  مناسبة  مدى  حول  فيه  ورد  فيما  آرائهم  ء 
ي صورته النهائية. 

، ليصبح دليل المعلم للمجموعة التجريبية فز ز  المحكمي 

: االختبار التحصيل الدراسي 
ً
 ثانيا

ي  
 
ي ف

ي مادة اللغة العربية للصف الثالث االبتدائ 
 
الموضوعات المختارة وفق الخطوات أعد االختبار التحصيىلي ف

 التالية: 

ي موضوعات مادة اللغة    –  1
ي فز
الهدف من االختبار: يهدف االختبار إىل قياس تحصيل طلبة الصف الثالث االبتدائ 

 العربية. 

ي االختبار كما تم إعداد جدول المواصفات الذي يوضح    –  2
أسئلة تحديد االوزان النسبية لعدد األسئلة المتضمنة فز

ز موضوغي المحتوى.   االختبار بشكل متوازن بي 

ي وضع أسئلة االختبار عىل أسئلة االختيار من متعدد وتمت مراعاة  – 3
صياغة مفردات االختبار: أعتمد الباحث فز

 الدقة والوضوح والصياغة اللغوية العلمية السليمة عند صياغة االختبار. 

الختبار بحيث تتضمن بيانات الطلبة، تعريف الطالب بالهدف من تعليمات االختبار: تم تحديد تعليمات ا  –  4
 االختبار، إرشادات للطلبة يراعيها أثناء اإلجابة. 

( فقرة من نوع االختيار من متعدد وكانت الدرجة النهائية 16طريقة تصحيح االختبار: تكون االختبار من )   –   5
م إعداد ورقة اإلجابة بشكل منفصل عن أوراق األسئلة،  ( درجة بواقع درجة لكل فقرة صحيحة، كما ت16لالختبار ) 

 .  كما أعد مفتاح اإلجابة بعد االنتهاء من إعداد أسئلة االختبار التحصيىلي

: قام الباحث بتطبيق االختبار عىل عينة استطالعية من طلبة الصف   –   6 التجربة االستطالعية لالختبار التحصيىلي
ي من مجتمع الدراسة و 

( طالب وطالبة وكان الهدف من التجربة  30من خارج العينة والبالغ عددهم ) الثالث االبتدائ 
 االستطالعية لالختبار التحصيىلي الدراسي وهو معرفة: 

:   –أ   صدق االتساق الداخىلي

ز درجة كل فقرة عىل  سون لحساب العالقة بي  وتم حساب صدق االتساق الداخىلي باستخدام معامل ارتباط بي 
لفقرات، وقد وجد أن جميع أسئلة االختبار جاء معامل ارتباطها بالدرجة الكلية موجب ودال حده والدرجة الكلية ل
 عند مستوى ) 

ً
(. 0.01( و ) 0.05احصائيا  ( مما يشي  إىل ارتباطها باالختبار )االتساق الداخىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 حساب معامل الثبات:  –ب 

كد من ثبات أداة الدراسة، وبلغ معامل الثبات لقياس ثبات أداة الدراسة استخدم الباحث )معاملة أفا كرونباخ( للتأ  
 ( وبذلك يعتير االختبار عىل درجة مقبولة من الثبات. 0.768ألداة الدراسة ) 

 حساب معامل الصعوبة ألسئلة االختبار:  -جـ 

يقصد بمعامل الصعوبة نسبة عدد اإلجابات الصحيحة إىل عدد اإلجابات غي  الصحيحة والخطأ عىل السؤال أو 
ز   ) الفق ( وهي قيم  0.7  –   0.33رات االختيارية، وقد تراوح معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار ما بي 

 لمعامالت الصعوبة. 

:  –د   حساب معامل التميتر 

 عىل صدقة، ويستخرج عن طريق إيجاد حاصل 
ً
ز االفراد ودليال ز بي  ز قدرة السؤال عىل التميي  ويقصد بمعامل التميي 

ي المجموعة العليا عن عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة من المجموعات طرح عدد الذين 
أجابوا إجابة صحيحة فز

ز  ز لكل مفرده من المفردات ما بي  الدنيا، وتقسم النتائج عىل عدد أفراد المجموعة الواحدة، وقد تراوح معامل التميي 
 ( وهي قيم مقبولة. 0.53 – 0.26) 

 تحديد الزمن المناسب لالختبار:  -ـه 

 لتحديد الزمن المناسب لالختبار عمل الباحث عىل تطبيق المعادلة التالية: 

زمن أول  طالب  أنه  االجابة  + زمن آخر طالب  أنه  االجابة 

𝟐
 الزمن المناسب لالختبار =  

40 دقيقة   =
𝟓𝟎+𝟑𝟎

𝟐
 الزمن المناسب لالختبار =  

لقراءة   أخرى  دقائق  الباحث خمس  أضاف  فقد  الوقت الستيعابها  بعض  تستغرق  االختبار  تعليمات  الن   
ً
ونظرا

 ( دقيقة.  45التعليمات ليصبح الزمن المناسب لإلجابة عن أسئلة االختبار ) 

: تطبيق التجربة 
ً
 ثالثا

ي توصل الباحث لها بالن –أ 
: النتيجة الت  ي لالختبار التحصيىلي . التطبيق القلتر ز  سبة للطالب البني 

ي االختبار التحصيىلي القبىلي 
ز التجريبية والضابطة فز ز المجموعتي   نتائج متوسط اختبار )ت( للفروق بي 

قيمة  
 الداللة 

درجة  
 الحرية 

 
 قيمة ت 

االنحراف  
 المعياري

المتوسط 
ي   الحسائر

 
 العدد

 
 المجموعة 

 

0.800 
 

48 0.255 
 

االختبار  التجريبية  25 5.08 3.80
 الضابطة 25 5.32 2.78 التحصيىلي 
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156 
ي مادة اللغة       البدارين

 
ي تنمية التحصيل الدراسي ف

 
اتيجية األلعاب التعليمية ف ي األردن أثر استخدام استر

 
ي ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  - أما بالنسبة لنتائج الطالبات:  

ي االختبار التحصيىلي القبىلي 
ز التجريبية والضابطة فز ز المجموعتي   نتائج متوسط اختبار ت للفروق بي 

قيمة  
 الداللة 

درجة  
 الحرية 

 
 قيمة ت 

االنحراف  
 المعياري

المتوسط 
ي   الحسائر

 
 العدد

 
 المجموعة 

 

0.702 
 

48 0.385 
 

االختبار  التجريبية  25 5.88 1.99
 الضابطة 25 5.68 1.68 التحصيىلي 

 التطبيق البعدي لالختبار التحصيىلي الدراسي  -ب 

ي الفصل الدراسي األول 
قام الباحث بتطبيق اختبار التحصيل الدراسي البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة فز

 م 2022 – 2021للعام 

 النتائج وتحليلها عرض 

 التحقق من الفرض األول 

ز متوسط درجات الطالب والطالبات الذين يدرسون  0.05ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى الداللة )  ( بي 
الذين  بالطلبة  مقارنه  درجات  ومتوسط  التعليمية،  األلعاب  أنشطة  باستخدام  العربية  اللغة  مادة  موضوعات 

ز  يدرسونها بالطريقة االعتيادية . وللتحقق من صحة الفرض األول أو عدمه تم حساب قيمة اختبار )ت( للمجوعتي 

ي االختبار البعدي حيث أظهرت نتائج االختبار القيم التالية: 
 التجريبية والضابطة فز

للطالب  البعدي  ي االختبار 
فز التجريبية والضابطة  ز  للمجموعتي  التحصيىلي  ي االختبار 

للفروق فز اختبار )ت(  نتائج 
 بات. والطال

حجم  
 االثر 

قيمة   مرب  ع إيتا 
 الداللة 

درجة  
 الحرية 

 
قيمة  
 ت 

االنحراف  
 المعياري

المتوسط 
ي   الحسائر

 
 العدد

 
 المجموعة 

 **0.000 0.283106 كبي  
 

98 6.221 
 

 التجريبية  50 13.48 2.12

 الضابطة 50 10.40 2.79
 

أثر واضح عىل   تحصيل الطالب والطالبات وب  هذا يمكن القول إن وهذا يدل عىل أن األلعاب التعليمية لها 
عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  )توجد  البديل  الفرض  وقبول  رفضه  وبالتاىلي  يتحقق  لم  الصفري  الفرض 

ز الضابطة والتجريبية(. 0.05مستوى الداللة )  ز متوسط نتائج االختبار البعدي للمجموعتي   ( بي 
التح االختبار  ي 

فز للفروق  )ت(  اختبار  البعدي نتائج  االختبار  ي 
فز والضابطة  التجريبية  ز  للمجموعتي  صيىلي 

 )طالب(. 
 
 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  آذار   –  15                                                           (  -  159 143) ص:  لسابعالبحث ا  –  الثالث العدد  – الحادي عشر المجلد 

 

157 
ي مادة اللغة       البدارين

 
ي تنمية التحصيل الدراسي ف

 
اتيجية األلعاب التعليمية ف ي األردن أثر استخدام استر

 
ي ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

حجم  
 االثر 

قيمة   مرب  ع إيتا 
 الداللة 

درجة  
 الحرية 

 
قيمة  
 ت 

االنحراف  
 المعياري

المتوسط 
ي   الحسائر

 
 العدد

 
 المجموعة 

 **0.001 0.194458 كبي  
 

48 3.404 
 

 التجريبية  25 12.72 2.44
 الضابطة 25 9.88 3.38

وب  هذا يمكن القول إن الفرض الصفري لم يتحقق وبالتاىلي يمكن رفضه وقبول الفرض البديل )توجد فروق ذات 
ز التجريبية والضابطة 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  ز متوسط نتائج االختبار البعدي للمجموعتي  ( بي 

 )طالب(. 

ي االختبار التحصيىلي 
ي االختبار البعدي )طالبات(. نتائج اختبار )ت( للفروق فز

ز التجريبية والضابطة فز   للمجموعتي 

حجم  
 االثر 

قيمة   مرب  ع إيتا 
 الداللة 

درجة  
 الحرية 

 
قيمة  
 ت 

االنحراف  
 المعياري

المتوسط 
ي   الحسائر

 
 العدد

 
 المجموعة 

 **0.000 0.495272 كبي  
 

48 6.863 
 

 التجريبية  25 14.24 1.42
 الضابطة 25 1092 1.96

وب  هذا يمكن أن الفرض الصفري لم يتحقق وبالتاىلي يمكن رفضه وقبول الفرض البديل )توجد فروق ذات داللة 
 ( الداللة  مستوى  عند  والضابطة 0.05إحصائية  التجريبية  ز  للمجموعتي  البعدي  االختبار  نتائج  متوسط  ز  بي   )

 )طالبات(. 

ي 
 التحقق من الفرض الثائ 

ز متوسط درجات الطالب والطالبات الذين  0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة   ( بي 
 يدرسون موضوعات مادة اللغة العربية باستخدام أنشطة األلعاب التعليمية. 

ي االختبار البعدي. 
ز التجريبية طالب وطالبات فز ي االختبار التحصيىلي للمجموعتي 

 نتائج اختبار )ت( للفروق فز

قيمة  
 الداللة 

  درجة
 الحرية 

 
 قيمة ت 

االنحراف  
 المعياري

المتوسط 
ي   الحسائر

 
 العدد

 
 المجموعة 

0.01* 
 

48 2.690 
 

 التجريبية )طالب(  25 12.72 2.44

 الضابطة )طالبات( 25 14.24 1.42
)توجد فروق ذات داللة  البديل  يمكن رفضه وقبول  وبالتاىلي  يتحقق  لم  الصفري  الفرض  إن  القول  يمكن  وب  هذا 

ز متوسط درجات الطالب والطالبات الذين يدرسون موضوعات مادة 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )  ( بي 
 اللغة العربية باستخدام أنشطة األلعاب التعليمية لصالح الطالبات. 

(  0.05الداللة ) وبناًء عىل ما سبق فقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  
ز متوسط درجات الطالب والطالبات الذين يدرسون موضوعات مادة اللغة العربية باستخدام أنشطة األلعاب  بي 

، ودراسة العماوي  2005التعليمية لصالح الطالبات وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة حجازي  
 . 2019، ودراسة داود 2010، ودراسة المضي  2009
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ي مادة اللغة       البدارين

 
ي تنمية التحصيل الدراسي ف

 
اتيجية األلعاب التعليمية ف ي األردن أثر استخدام استر

 
ي ف

 العربية لدى طلبة الصف الثالث االبتدائ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 توصيات ال

 إعداد أدلة إرشادية للتعريف بأنشطة األلعاب التعليمية وكيفية تطبيقه.  – 1

ي تدريس مادة اللغة العربية لطالب   –  2
ز والمعلمات عىل استخدام أنشطة األلعاب التعليمية فز تشجيع المعلمي 

 وطالبات المرحلة االبتدائية. 

ي تدري – 3
ي المرحلة االبتدائية. العمل عىل تطبيق أنشطة األلعاب التعليمية فز

 س مادة اللغة العربية فز

التعليمية مما سينتج عنه إطالق   –  4 األلعاب  أنشطة  لتطبيق  مناخ مالئم  توفي   المدرسية إىل  اإلدارات  توجيه 
المستمر  والتشجيع  المدرسية،  األنظمة  تطبيق  ي 

فز المرونة  طريق  عن  والطالبات،  للطالب  اإلبداعية  القدرات 
ي التخطيط 

اكهم فز امج واألنشطة المدرسية.  للطالب والطالبات، ومنحهم الثقة الكاملة، وإرسر  لبعض الير

 : المراجع

ي تدريس بعض قواعد الكتابة عىل تحصيل طلبة 2006أبو منديل، أيمن ) 
(. فاعلية استخدام العاب الحاسوب فز

بية، الجامعة اإلسالمية.  . كلية الي   الصف الثامن بغزة. رسالة ماجستي 
فاهيم الهندسية عىل تحصيل طالب الصف التاسع (. أثر توظيف نموذج جانييه لبناء الم2013األقرع، غسان ) 

 . ز  بوحدة الهندسة بشمال قطاع غزة، رسالة ماجستي  غي  منشورة، جامعة األزهر، غزة، فلسطي 

 ( والتطبيق، ط2010الصمادي، محارب عىلي  النظرية  ز  بي  التدريس  اتيجيات  اسي  للنرسر 1(.  قنديل  دار  ، عمان، 
 والتوزي    ع. 

ي تدريس القراءة عىل تنمية التفكي  التأمىلي لدى طلبة   (. أثر 2009العماوي، جيهان ) 
استخدام طريقة لعب األدوار فز

. )رسالة ماجستي  غي  منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.   الصف الثالث األساسي

ي محتوى كتاب 2010المضي، دينا جمال ) 
ي اكتساب القيم االجتماعية المتضمنة فز

(. أثر استخدام لعب األدوار فز
بية، الجامعة اإلسالمية، غزة. لغتن ي محافظة غزة. كلية الي 

 ا الجميلة لدى طلبة الصف الرابع األساسي فز
بوية والنفسية، القاهرة: الدار المضية اللبنانية. 2011النجار، زينب وشحاته، حسن، )   (. معجم المصطلحات الي 

 ( أيمن  تنمية مهرا2005حجازي،  ي 
فز بوية  الي  األلعاب  أثر استخدام  األول (.  الصف  العربية لدى تالميذ  اللغة  ت 

 األساسي )رسالة ماجستي  غي  منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. 

 ( تنمية مهارات 2019داود، وسام حسن  ي 
فز العربية  اللغة  تدريس  ي 

فز باللعب  التعلم  اتيجية  اسي  استخدام  أثر   .)
 . 2019/ 3، ج 44التفكي  الناقد. مجلة الجامعة العراقية، العدد 

، عبد الحميد حسن، )  ز اتيجيات التعلم وانماط التعلم. كلية 2010شاهي  اتيجيات التدريس المتقدمة واسي  (. اسي 
بية. جامعة اإلسكندرية.   الي 

ز التالميذ ذوي التحصيل الدراسي المرتفع وذوي  2011عبد الفتاح، سعيد )  ي عمليات التفكي  بي 
(. دراسة الفروق فز

، القاهرة: دار العلم واإليمان للنرسر والتوزي    ع. التحصيل الدراسي المنخفض ال ز وين والمندفعي 
 مي 

 ( .  (. المناهج الحديثة وطرائق التدريس. األردن: دار المناهج. 2009عطية، محسن عىلي

ي الطفولة المبكرة. األردن: دار الفكر للنرسر والتوزي    ع. 2007قنديل، محمد، بدوي، رمضان ) 
بوية فز  (. األلعاب الي 
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ي مادة اللغة       البدارين

 
ي تنمية التحصيل الدراسي ف

 
اتيجية األلعاب التعليمية ف ي األردن أثر استخدام استر

 
ي ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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