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في تنمية تحصيل وبقاء أثر مفردات ( Electronic Puzzles)لكترونية فاعلية األلغاز اال

 .في مدينة بريدة  اللغة اإلنجليزية لطالبات الصف الثاني متوسط

 

 ورقة علمية بحثية

 

 

 

 :إعداد الباحثة

 مشاعل سرحان محمد الحربي

 ماجستير تقنيات التعليم

 جامعة الملك عبدالعزيز
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 : مستخلص البحث

لكترونية في تنمية تحصيل وبقاء أثر مفردات اللغة يهدف البحث الحالي إلى تقصي فاعلية األلغاز اال 

ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم لعبة ألغاز , في محافظة بريدة« متوسط»اإلنجليزية لطالبات الصف الثاني 

كما . لمفردات وحدة تدريسية في مادة اللغة اإلنجليزية للصف الثاني متوسط( كلمات متقاطعة)الكترونية 

وتكونت عينة . لغة اإلنجليزية من إعداد الباحثةوالتي تمثلت في اختبار مفردات ال ,تم إعداد أداة البحث

القران الكريم بالمتوسطة األولى لتحفيظ  «متوسط»طالبة من طالبات الصف الثاني ( 06)البحث من 

درست باستخدام األلغاز  طالبة( 06)إلى مجموعتين تجريبية مكونة من  وتم تقسيمهن عشوائيا  , بالبدائع

وتم إعداد ثالثة اختبارات , لبة درست بالطريقة التقليدية فقططا( 06)وضابطة مكونة من  ,اإللكترونية

فروق بين متوسط درجات أفراد  لى وجودإوتوصلت النتائج , للمجموعتين ومؤجل ,وبعدي ,قبلي

لصالح المجموعة  والمجموعة التجريبية في القياس البعدي الختبار التحصيل المجموعة الضابطة

بين متوسط درجات ( 6,60)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى لى إباإلضافة  ,التجريبية

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ووجود ,القياس البعدي والقياس المؤجل للمجموعة التجريبية

ج وفي ضوء هذه النتائ .والقياس البعدي للمجموعة الضابطةبين متوسط درجات القياس المؤجل ( 6,60)

 :قدمت الباحثة التوصيات التالية

مواكبة التوجهات العالمية والمحلية التي تنادي بضرورة اإلفادة من التقنيات الحديثة والعمل على -1

 .في النظم التعليمية توظيفها 

وبالتالي تحقيق ثقتها  ,ستراتيجيات من أجل زيادة حصيلة المفردات لدى الطالباتحدث االأتطبيق -2

 . بنفسها أثناء استخدام اللغة اإلنجليزية

 .جعل تعليم المفردات أكثر متعة وجاذبية باستخدام األلغاز التعليمية اإللكترونية-0

ألغاز الكترونية تعليمية أخرى من أجل إثارة دافعية الطالبات لتعلم  امتشجيع المعلمين على استخد-4

 .مفردات اللغة اإلنجليزية 

لكترونية التعليمية تزويد المختصين الباحثين في التربية والتعليم بنتائج تجريبية لتوظيف األلغاز اال-0

 ت اللغة االنجليزيةتعليم مفردالكترونية التعليمية لوتقديم نماذج متنوعة من األلغاز اال

 : المقدمة 

يختلف بحسب طبيعة المجال واألعمال المناطة بهذا  تطبيق التكنولوجيا في المجاالت الحياتية المختلفة إن  

وتكنولوجيا الطب  ,وتكنولوجيا الصناعة وتكنولوجيا الفضاء فهناك تكنولوجيا االتصاالت ,التطبيق

فقد شهد مجال التعليم طفرة عظيمة في أواخر القرن  ,وتكنولوجيا الهندسة باإلضافة إلى تكنولوجيا التعليم

 وتسابقت مؤسسات التعليم بنوعيها. واسع األبعاد في بداية القرن الحالي ىيتجه منحن نه أخذأإال  ,العشرين

 ,التعلم بسهولة الوسائل الفعالة التي تساعد الطالب علىالحكومي والخاص في االتجاه إليجاد وتوفير 

 (.16, 2662,العمري) المستقبلي وتوفر له القدرة على اإلبداع بشكل فعال في الدراسة وفي عمله

 في اعتمادها مكني قد فإنه ,الوسائل التقنية الفعالة تلك باستخدام ميحققها التعلي قد التي للكفاءة ونظرا

تقنية  في التدريس استخدمت حديثا   التقنيات التي ومن .ةيالدراس موادهم في ذاتيالتلم ليتحص تحسين

 ,.وغيرها اإللكترونية الوسائط المتعددة والبث المرئي والرحالت المعرفية واأللعاب التفاعلية واأللغاز

قواعد حل نها تعليمية وفي نفس الوقت توضح إ ويستخدم الجميع األلغاز عامة بشكل حماسي حيث

 (.2662,ميكالويكز)المشاكل القوية والنافعة من خالل طريقة مسلية وتساعد على انشغال وشحذ الفكر 

فالكلمات المتقاطعة أداة , crossword puzzles ولأللغاز أنواع متعددة منها لغز الكلمات المتقاطعة

مما يحقق زيادة  ,تحمل نفس االسم والهجاء واقتران المفاهيم التي تعليمية فعالة للمصطلحات والتعريفات

على هذه ( 2660)ومور (  2660)وقد أكد كل من وفرانلكين وآخرون , ائق وبقاء أثرهاقفي حفظ الح

 .الميزة األساسية في الكلمات المتقاطعة 

تحصيل  لتنمية نجليزيةالدراسات على ضرورة تطبيق األلغاز في تعليم اللغة اإل و قد أوصت مجموعة من

ومنها دراسة الفاليت . التي تنظم المعلومات لتحقيق بقاء األثر  وإلقاء الضوء على هذه التقنية الطالب
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 Sholikhah)و شوليكهاه ( Martin ,Ruth and Moses,2013 )ومارتن وروث وموسز( 2610)

 ( .Vossoughi ,2009)و فوسوجي ( 2011,

فالمفردات جزء حيوي من  ,من إتقان مفرداتهاالبد  ;ومن أجل تحقيق عملية تعلم ناجحة للغة اإلنجليزية

لها  ألن   ;ذات أهمية أساسيةوهي  ,من أجل التواصل بشكل فعال هتقانااللغة والذي يحتاج الطالب إلى 

يعيق فهم  وضعفهاواالستماع  ,والتحدث ,والكتابة ,القراءة :في تشكيل مهارات اللغة األربع محوريا   دورا  

 (. Widaningsih, 2012)وإنشاء اللغة 

 ,ليس باألمر السهل عليهم عند الطالب وإتقانها واحد من المشاكل األكثر شيوعا   ويعتبر تعلم المفردات 

من اإلحباط أثناء  ويعاني الطالب( . Nagy and Scott,2000)فعملية تعلم المفردات عملية معقدة 

وشعورهم بالملل والنفور للتعلم عن  في فقدان الدافعية داخل الفصول الدراسية مما يكون سببا  , تعلمها

 (. Huyen and Nga, 2003 ) طريق االستماع واالستظهار دون فهم أو استيعاب

 ةيالعرب المملكة ذيتالم لدى ةيزياإلنجل اللغة مادة ليتحص انخفاض دة مدىيعد دراسات أثبتت ولقد

 (2662)والمطيري (  2662)والزهيري ( 2660)جابر وأبو لوم أبو دراسة ذكرت ثيح ة ,يالسعود

 ال اللغة هذه تعلم في ذيمستوى التالم أن (2616 ) األحمري و ( 2662 ) لعييوز (2662) والقرني

 تكون وقد مها ,يالمتعلقة بتعل ةيميالتعل ةيالعمل جوانب في وقصور خلل وجود إلى ريشي مما ,منخفضا   زالي

هذه  وصتأو التدني, هذا في سببا   ةيواالجتماع ةيالنفس ذيالتالم لخصائص المالئمة ريغ سيالتدر طرق

 سيتدر ذ فييالتالم المالئمة لخصائص ثةيالحد اتيجياالسترات باستخدام المسارعة بضرورة الدراسات

 .ةيزياإلنجل اللغة

لذلك يجب توظيف تقنيات وخاصة , ونتيجة لما تقدم يتضح وجود مشاكل في مفردات اللغة اإلنجليزية

من  تدريس مفردات اللغة اإلنجليزية لطالبهم مما يساعد على تحفيز خيالهم وقدراتهم اإلبداعية األلغاز في

وهذا  .على المتعة والتفاعل واإليجابية ية القائمةف  وخلق البيئة الص   خالل استخدام أحدث الوسائل والتقنيات

فعالية األلغاز في تنمية تحصيل وبقاء أثر مفردات  ما دفع الباحثة إلى إجراء هذه الدراسة والكشف عن

 .اللغة اإلنجليزية للصف الثاني متوسط 

 :وتساؤالته مشكلة البحث :والً أ

بة تضح صعوافي ضوء ما سبق من الدراسات واألدبيات السابقة المرتبطة بموضوع اللغة اإلنجليزية 

ومن خالل خبرة  ,مما أدى إلى انخفاض مستوى التحصيل لدى الطالب, إتقان مفرداتها واالحتفاظ بها

, فقد الحظت ضعف في مستوى مفردات الطالبات ,الباحثة كمعلمة لغة انجليزية لجميع المراحل الدراسية

ارات الدورية وذلك من خالل نتائجهم في االختب ,باإلضافة إلى صعوبة استرجاع المفردات السابقة

 .والنهائية

معلمة ( 10)ولتأكد قامت الباحثة بدراسة استطالعية وذلك من خالل أعداد استبيان  وتطبيقها على عدد 

 وكانت النتيجة ,وأسباب ضعفها لدى على مستوى مفردات اللغة اإلنجليزية للغة اإلنجليزية بهدف التعرف

باإلضافة إلى , وصعوبة في استرجاع السابق منهاوجود ضعف في مفردات الطالبات  العينة على اتفاق

وبالتالي يمكن تحديد مشكلة البحث  ,المفردات الجديدة وقلة الدافعية نحو تعلم ,التأكيد على التوجه السلبي

ولمعالجة مشكلة البحث . في ضعف مستوى الطالبات والتي يمكن معالجتها من خالل األلغاز اإللكترونية

 :ة على التساؤل الرئيسي التاليحاولت الباحثة اإلجاب

لطالبات  ةيزياإلنجل اللغة مفردات ة التحصيل وبقاء أثريتنم ة فييلكتروناأللغاز اال استخدام ةيفاعل ما"

  "؟ الصف الثاني متوسط

 :ةيالفرعية التال التساؤالت وتفرع من هذا السؤال

لطالبات  ة االنجليزيةغمفردات الل أثرتحصيل وبقاء  ةية لتنميلكترونلأللغاز اال المقترح التصور ما-1

 ؟ الصف الثاني متوسط

وبقاء أثر مفردات اللغة االنجليزية لطالبات الصف  ,ة في تنمية تحصيليلكترونما فاعلية األلغاز اال-2

 الثاني متوسط؟
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  :أهداف البحث :ثانياً 

 لدى ة االنجليزيةغمفردات اللتحصيل وبقاء أثر  ةيلتنم ةيلكترونالمقترح لأللغاز اال التصور بناء-1

 .طالبات الصف الثاني متوسط

لطالبات الصف  ةيزياإلنجل اللغة تحصيل وبقاء أثر مفردات ةية لتنميلكترونة لأللغاز االيفاعل اسيق-2

 .الثاني متوسط

 :أهمية البحث :ثالثاً 

على مواكبة التوجهات العالمية والمحلية التي تنادي بضرورة اإلفادة من التقنيات الحديثة والعمل -1

 .توظيفها في النظم التعليمية

 .من المفردات التحدث باللغة اإلنجليزية مستعينة بحصيلتها الممتازة زيادة ثقة الطالبات عند-2

 .لكترونيةاأللغاز التعليمية اال جعل تعليم المفردات أكثر متعة وجاذبية باستخدام -0

ت لتعلم ألغاز الكترونية تعليمية أخرى من أجل إثارة دافعية الطالبا تشجيع المعلمين على استخدام -4

 .مفردات اللغة اإلنجليزية

لكترونية التعليمية تزويد المختصين الباحثين في التربية والتعليم بنتائج تجريبية لتوظيف األلغاز اال-0

 .لتعليم مفردات اللغة االنجليزية لكترونية التعليميةنماذج متنوعة من األلغاز االوتقديم 

  :فروض البحث :رابعاً 

 :يحاول البحث الحالي التحقق من صحة الفروض التالية

بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية ( 6,60)عند مستوى  ةحصائياذات داللة  جد فرقيو-1

 .لصالح المجموعة التجريبية  القياس البعدي الختبار التحصيلفي  والمجموعة الضابطة

والقياس  بين متوسط درجات القياس البعدي( 6,60)حصائية عند مستوى اال يوجد فرق ذا داللة -2

 .المؤجل للمجموعة التجريبية

س والقيا ,بين متوسط درجات القياس المؤجل( 6,60) حصائية عند مستوى اال يوجد فرق ذا داللة -0

 .البعدي للمجموعة الضابطة

 :حدود البحث :خامساً 

 :يلتزم البحث الحالي بالحدود التالية 

ة من نوع يلكترونوالتي استخدم فيها األلغاز اال(  At the Doctor)مفردات وحدة : حدود موضوعية-1

 . (Crosswords) الكلمات المتقاطعة 

 .للبنات بالبدائع ن الكريمآمتوسطة تحفيظ القر:  حدود مكانية -2

 .هـ 1400- ـه 1404من عام  تم تطبيق البحث في الفصل الدراسي الثاني: حدود زمنية -0

 :مصطلحات البحث: سادساً 

 (:Effectiveness)فاعلية  -1

ذات يتلم ليتحص في ةيلكتروناال األلغاز استخدام ُحدثهي الذي ريالتغ مدى"  عرفتها الباحثة إجرائيا بأنها

 ".ية المعرف النواحي في المتوسطة المرحلة

 :(Puzzle) اللغز  -2

 على المعلومات بعض يتضمن ,وهادف منظم محير موقف" إجرائيا بأنه  عرفت الباحثة اللغز اإللكتروني

 عندهم يولد مما وتحدي لهم, دهشة التالميذ وإحداث انتباه لجذب رقمية باستخدام الحاسب شكل مشكلة

 ."المعلم إشراف تحت تعلمها, له سبق ومعلومات من مهارات لديه ما مستخدما , من بالتخلص الرغبة

 :(collection) التحصيل  -3

مقدار ما يحصله طالبات الصف الثاني متوسط من معلومات متضمنة في " :عرفته الباحثة إجرائيا بأنه

ويتم قياسه بالدرجة التي  ,لكترونيةلطريقة التدريس القائمة على األلغاز اال دروس المفردات المعدة وفقا  

 ."تحصل عليها الطالبة في االمتحان التحصيلي البعدي 
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 (: Survival of Impact)بقاء األثر-4

القدرة على االحتفاظ بما حصلت عليه من المفردات واسترجاعها " :عرفت الباحثة بقاء األثر اجرائيا بأنه

التي  ةويمكن قياسه من خالل الدرج, اللغة المختلفةبعد فترة من الوقت من أجل استخدامها في سياقات 

 ".ي المؤجلاالختبار التحصيل يحصل عليها الطالب

 ( : Vocabularies)اللغة اإلنجليزية مفردات -5

زيادة حصيلة الطالبات من مفردات اللغة " :عرفت الباحثة تنمية مفردات اللغة اإلنجليزية إجرائيا بأنها

لكي يتم توظيف هذه المفردات على أكمل وجه  ;االنجليزية عن طريق استخدام تقنيات حديثة وفعالة

 ".والوصول إلى هدف إتقانها

 :للبحثاإلطار النظري والدراسات السابقة : سابعاً 

 :اإلطار النظري  - المحور األول

 األلغاز: أوال

 :األلغاز تعريف  (1)

 :منها بعضا ليي مايوف , األلغاز مفهوم اتياألدب من ديالعد تناولت

 بحيث عالية بطبيعة يتم التعلم, و التعليم أنشطة من ذهني نشاط": بأنها( 2664,22)يعرفها إبراهيم -

أو  اللغز على أبعاد للسيطرة وتدقيق بإمعان التفكير إلى فيضطر الذهنية, وآلياته المتعلم قدرات تتحدي

 ."المأمول الهدف تحقيق بهدف األحجية,

 قدرات من لديه ما كل فيه يستخدم بمفرده, تلميذ كل يمارسه نشاط" :بأنها( 2660,20)يعرفها حسن -

 ." معطاة مشكلة حل في ومعلومات

تتطلب براعة  ما أو المشكلة وغالبا   ,مثل اللعبة ءشي" :بأنها( Farlex,2009)فارلكس  يعرفها-

 ".واستمرار في الحل والتجميع 

لى براعة في استخدام إأو مشكلة تحتاج  ,األلغاز عبارة عن لعبة وتتفق معظم التعريفات السابقة في أن  

 .معلومات سابقه من أجل تحقيق أهداف معينه

عرف حيث ت, لكترونية التي تمارس باستخدام البرمجيات التعليميةمفهوم األلغاز اال ويحدد البحث الحالي

شكل  على المعلومات بعض يتضمن وهادف منظم محير موقف" :إجرائيا بأنه الباحثة اللغز اإللكتروني

 الرغبة عندهم يولد مما ;وتحدي لهم دهشة التالميذ وإحداث انتباه لجذب رقمية باستخدام الحاسب مشكلة

 ."المعلم إشراف تحت تعلمها, له سبق ومعلومات من مهارات لديه ما مستخدما منه, بالتخلص

 :فوائد األلغاز التعليمية  (2)

لغاز في التعليم مساعدة المعلمين على تقديم مادة أكاديمية تعليمية تربوية محفزة بنوع من شان استخدام األ

 لى أن  إ(  2ص , 1222)فقد أشار دانيسي , وبهذا الصدد ,والترفيه في نفس الوقت ةمن أنواع المتع

سلوب النمطي للتعليم من خالل تحفيز الطالب على التعلم تعتبر وسيلة لتغيير األلغاز بطبيعة الحال األ

 .ذهانهمأوالسعي وراء المعلومة وترسيخها في 

فهي بشكل عام تساعد  ,لغاز مادة تعليمية لها أثر فعال على الطالب بغض النظر عن أعمارهماأل وتعتبر

في نفس الوقت وتساعد على تطوير  هادفة وترفيهية على تلقي العملية التعليمية من قبل الطالب بطريقة

باإلضافة  ,مهاراتهم مثل التذكر والحفظ واالستيعاب وحل المشكالت والتحقق والمقارنة والربط والتشابه

على التمييز البصري والعقلي  لى أنها تعزز مهارة االنتباه والمالحظة لدى الطالب من خالل تحفيزهمإ

 (.2612, ياسر وارال )منطقية والتفكير بطريقة نقدية 

 :معايير األلغاز (3)

لغاز بناء على لعاب األأعلى أنه يلزم المعلمين استخدام  (2662)لقد أكد كل من مايكلويز ومايكلويز 

 هما نيجانب في رييالمعا هذه كل إجمال مكنيو نتاج,واال اريواالخت ميالتصم ثيح منمعايير محددة 

ولقد تمت مراعاة هذه المعايير أثناء تصميم األلغاز في هذا . (0)ية ملحق الفن رييوالمعا ةيالتربو رييالمعا

. من أجل تبسيطها وتحقيق الهدف المرجو منها حيث تتضمن الكثير من التلميحات, البحث كمادة معالجة
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وهي دمج التعلم  ,لى التركيز على تقديمها بأسلوب ترفيهي ومسلي لتحقيق الغاية األساسية منهاإ ةضافباإل

 .باللعب في سبيل تنمية التحصيل وبقاء األثر

 :أنواع األلغاز ( 4)

تب واألبحاث المختلفة منها الغاز الصور ومواضع االختالف ولعبة أهم أنواع األلغاز كما نوقشت في الك

مات الجناس الناقص والكل ,ةالخربش) أو لوحية ومن أشكالها الكلمات التي قد تكون ألعاب منطوقة

 .المتقاطعة

 :أنواع لغز الكلمات المتقاطعة  -5

وهذه األنواع المختلفة قد تكون  ,جماال  انواع من الكلمات المتقاطعة أن هنالك أربعة إنستطيع القول بداية  

الكلمات وهي , دلة مختلفة ومهارات حل مختلفةأحاجي وتحتاج إلى مختلفة عن الشكل المعتاد لشبكات األ

  :فقيةلغاز األاألواألرقام المتقاطعة , الكلمات المتقاطعة مليء ,المشفرةالمتقاطعة 

 :مفردات اللغة االنجليزية: ثانيا 

 :أهمية المفردات اللغوية( 1) 

تحظى المفردات اللغوية بمكانة خاصة في الدراسات واألبحاث اللغوية فقد تحول اهتمام الدارسين نحوها 

وفي الثمانينات اكتسبت المفردات مكانة خاصة وبلغ همال دام نصف قرن افي منتصف السبعينات بعد 

 .التسعينات بها ذروته في  االهتمام

 :مفهوم المفردات ( 2)

لى فرع من فروع إالمجموعة الكاملة من الكلمات التي تنتمي " :بأنها( Graves, 2000)عرفها قرافيز  -

 ."المعرفة أو تعرف بشكل مستقل 

 أو في ,معينة لغة في من الكلمات المستخدمة كمجموعة" :المفردات يعرف( م 2662) كسفورداقاموس  -

 ".معين مجال

لها معان ومكونة من مجموعة من , في لغة بأنها جميع الكلمات المستخدمة" :(2662)سابتورا  وعرفتها -

 ". النطق وغيرها , التعابير, جزاء كاألفعالاأل

الباحثة تنمية مفردات اللغة اإلنجليزية وتحليلها يمكن أن تعرف  ,على جميع التعريفات السابقة بناءا  

زيادة حصيلة الطالبات من مفردات اللغة االنجليزية عن طريق استخدام تقنيات حديثة " :جرائيا بأنهاا

 ."الوصول إلى هدف إتقانهالكي يتم توظيف هذه المفردات على أكمل وجه و ;وفعالة

 :أنواع المفردات ( 3)

وسوف يتم تناول  ,لتمييز بين هذه األنواع المختلفةومن الضروري ا ,هناك العديد من التصنيفات للمفردات

 :أنواع المفردات كما نوقشت في كتب وبحوث مختلفة كالتالي 

 وهي الستخدامها تبعا   لى قسمينإالمفردات اللغوية  (2661)لقد قسم ناشين  :االستقبال و االنتاج -أ

ة والمفردات المستقبلة   .او التعبيريةأالمفردات المنت ج 

 عادة تسمى المبني للمعلوم والمبني للمجهول  ن المفردات المستقبلة والمنتجةإ: المعلوم والمجهول -ب

وهي كلمات , لى أن هناك نوعين من الكلماتإأشار علماء اللغة  :كلمات المحتوى والكلمات الدالة-ج 

وهناك  ,حوال تكون بطبيعتها كلمات محتوىواأل ,فعالواأل ,والصفات ,سماءاأل ,المحتوى والكلمات الدالة

حروف  ,فئات أخرى من الكلمات ال يكون لها معان أو مفاهيم واضحة مرتبطة بها مثل كلمات العطف

 .والضمائرالمعرفات , الجر

 :طرق شرح واكتساب مفردات اللغة اإلنجليزية( 4) 

 ,الصورة, مثل الكلمة وتداعياتها ( worksheets Library,2007)ن شرح المفردات بعدة طرق يمك

 .الترجمة  ,التعريف ,التضاد ,الترادف, ةوضعها في جمل ,التمثيل

وشرح للمفردات  ,وفي هذا البحث لجأت الباحثة إلى توظيف الصور والجمل والتعريف كوسائل توضيحية

 (.(Cross Words Puzzleوهي لغز الكلمات المتقاطعة  ,عن طريق دمجها مع تقنية حديثة
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 :التحصيل و بقاء األثر:ثالثا 

 :مفهوم التحصيل الدراسي (1)

أو مقدار ما يكسبه التلميذ من , لدى الفرد مقدار ما تم انجازه من التعلم" :بأنه( م2662)يعرفه صبري -

وهو مقدار ما يتحقق , أو برنامج تعليمي محدد ,أو مقرر ,خبرات ومعلومات نتيجة لدراسته لموضوع

  ." ةويقاس التحصيل باختبار يعرف باالختبارات التحصيلي, فعليا من األهداف التعليمية

من خالل , استيعاب التالميذ لما فعلوا من خبرات معينهمدى " :بأنه( م 2660)ويعرفه اللقاني والجمل -

 " .لذلك  ة  د  ع  المُ  ةويقاس بالدرجة التي يحصل عليها التالميذ في االختبارات التحصيلي, مقررات دراسية

التقدم الذي يحرزه الطالب في تحقيق أهداف المادة ": بأنه( 2ص ,  2662)وعرفته تغريد القدومي -

 ".ي يحصل عليها في االختبار التحصيليتوالذي يقاس بدرجة عالمته ال, ةالتعليمية المدروس

مقدار ما يحصله طالبات الصف الثاني متوسط من " : بأنه ويمكن تعريف التحصيل الدراسي اجرائيا

ويتم , لكترونيةمعلومات متضمنة في دروس المفردات المعدة وفقا لطريقة التدريس القائمة على األلغاز اال

 ."ة في االمتحان التحصيلي البعدي بالدرجة التي تحصل عليها الطالبقياسه 

 :ةبقاء األثر واالحتفاظ بالمفردات أثناء تعلم اللغ (2)

يم اللغة االنجليزية استعادة المفردات وتذكرها تعتبر من أهم العناصر والعوامل التي تساعد في عملية تعل

 .كلغة أجنبية

القدرة على تذكر أو التعرف على ما سبق تعلمه أو ":  بأنه (Farlex,2009)ولقد عرفه فارلكس 

  ."تجربته

القدرة على االحتفاظ بما حصلت عليه من ": بقاء أثر المفردات بأنه( 10, 2662)وعرف محمد 

 ".المفردات واسترجاعها بعد فترة من الوقت من أجل استخدامها في سياقات اللغة المختلفة 

القدرة على االحتفاظ بما حصلت عليه من المفردات واسترجاعها  ":ائيا بأنهويمكن تعريف بقاء األثر اجر

التي  ةويمكن قياسه من خالل الدرج, بعد فترة من الوقت من أجل استخدامها في سياقات اللغة المختلفة

 ".االختبار التحصيلي المؤجل يحصل عليها الطالب

 : الدراسات السابقة -المحور الثاني 

 :مرتبطة بمفردات اللغة اإلنجليزيةالسابقة الالدراسات  (1)

وهدفت إلى دراسة فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في تعليم مفردات اللغة : (2113,عواد )دراسة -

ولقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة  ...اإلنجليزية لطالب الصف الثالث في المدارس الحكومية 

 .اختبار المفردات لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعديحصائية في متوسط درجات ا

وقد كان الهدف العام منها هو توظيف البث المرئي في تنمية مفردات اللغة  :(2113,العريمة ) دراسة-

 ,اإلنجليزية لوحدة تدريسية في مادة اللغة اإلنجليزية لطالبات الصف الرابع االبتدائي في محافظة الرس

نتيجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة وكانت ال

 .الضابطة في االختبار التحصيلي الخاص بمفردات اللغة اإلنجليزية لصالح المجموعة التجريبية

 :دراسة تنشليرن بانية-

(Tunchalearnpanih,2012) :ي تنمية مفردات هدفت إلى دراسة أثر استخدام ألعاب المفردات ف

وكانت النتائج تشير إلى أن درجات الطالب في االختبار . Kamnjanapisekالصف السادس في مدرسة 

 .وذلك يعزى إلى اللعبة التي ساعدتهم في تذكر المفردات  ,البعدي كانت أعلى من درجات االختبار القبلي

هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من فاعلية استخدام ألعاب الكلمات في تنمية  :(م2111,العطاوي)دراسة -

لألوالد ومدرسة  «المثنى بن سعد»تحصيل مفردات اللغة االنجليزية لطالب الصف األول في مدرسة 

لى إولقد توصلت هذه الدراسة . تحفيظ القرآن الكريم للبنات في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية

فروق ذات داللة إحصائية في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية وليس هناك فروق ذات وجود 

وأوصى الباحث بضرورة تعزيز أثر استخدام , حصائية بين مجموعات اإلناث ومجموعات الذكوراداللة 
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ت على راساوكذلك إجراء المزيد من الد ,األلعاب لتعليم مفردات اللغة االنجليزية على تحصيل الطالب

 .مجتمعات مختلفة ولمدة أطول

والتي كانت تهدف إلى التحقق من فاعلية التعلم القائم على الكلمة المفتاحية  :(2111,الزهراني )دراسة -

وقد توصلت الدراسة إلى  ,بالنسبة لطالب المرحلة المتوسطة في تنمية وبقاء أثر مفردات اللغة اإلنجليزية

لصالح المجموعة التجريبية يعزى إلى طريقة الكلمة  ية في االختبار البعديحصائاوجود فروق ذات داللة 

 .المفتاحية كمادة معالجة 

وكانت تهدف الدراسة إلى التحقق من أثر استخدام لعبة كمبيوتر  :(Aghlara,2011)دراسة أجالرا -

ولقد أشارت النتائج إلى أن متوسط درجات األطفال  ,رقمية ودورها في تنمية مفردات األطفال اإليرانيين

مما يوضح األثر اإليجابي , ل واضح أعلى من المجموعة الضابطةكانت بشك في المجموعة التجريبية

 .الستخدام األلعاب الرقمية في تدريس مفردات اللغة اإلنجليزية لألطفال

ر استخدام األلعاب التعليمية على اكتساب تهدف هذه الدراسة إلى التعرف تأثي :(2111,األحمدي)دراسة -

وبعد مقارنة النتائج اتضح وجود  ,طالب الصف السادس لحروف الهجاء ومفردات منهج اللغة اإلنجليزية

ولقد , واضحة بين المجموعتين لصلح المجموعة التجريبية تعزى إلى اللعبة التعليمية فروق احصائية

التعليمية  اللغة اإلنجليزية والمواد األخرى من األلعاب أوصت الدراسة على ضرورة استفادة معلمي

 .والتأكيد على ضرورتها

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة التقنيات التي يتم استخدامها  :(Rudydiana,2005)دراسة روديديانا -

عرفة وم ,في مدرسة المحمدية األولى من قبل معلم اللغة اإلنجليزية في تدريس مفردات اللغة اإلنجليزية

كيفية استخدام التقنيات من قبل معلم اإلنجليزية في الفصول الدراسية ومعرفة ردود الطالب تجاه التقنيات 

ما  مدرس اللغة اإلنجليزية غالبا   ولقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن   ,في تدريس مفردات اللغة اإلنجليزية

وحركات الجسم كتقنيات في تعليم مفردات اللغة  ,واألضداد, والمترادفات ,يستخدم الصور والترجمة

إلى جانب أنه باستخدام هذه التقنيات سوف  ,اإلنجليزية بسبب سهولة توفر هذه التقنيات والقيام بها

 يستوعب الطالب المفردات بسهولة ويتعلمون اللغة اإلنجليزية بنشاط وايجابية وتقترح هذه الدراسة أن  

 .خدام تقنيات مختلفة من أجل جعل الطالب يرغبون في تعلم كلمات جديدةفي است يكون المعلم خالقا  

 :الدراسات السابقة المرتبطة باستخدام األلغاز في التدريس(2)

 تحصيل تنمية في األلغاز استخدام أثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت :(2113,الفاليت )دراسة  - 

 وأوضحت ,بفلسطين العاشر الصف طلبة لدى االنجليزية نحو اللغة واالتجاهات واالحتفاظ المفردات

الختبار  البعدي التطبيق في التجريبية المجموعة لصالح حصائيةا داللة ذات فروقا هناك أن النتائج

 واالختبار البعدي االختبار بين إحصائية داللة ذات فروقا وجود عدم أيضا   النتائج وأظهرت  المفردات

 لصالح حصائيةا داللة ذات فروق لوجود كذلك النتائج وأشارت التجريبية,المجموعة  في المؤجل

 تدريس في األلغاز الستخدام ذلك ويعزى االتجاه, لمقياس التطبيق البعدي في التجريبية المجموعة

 االنجليزية اللغة تدريس في األلغاز استخدام أهمية على الدراسة أوصت النتائج, هذه ضوء في ,المفردات

 ستراتيجيةا دور وكذلك واالحتفاظ, االنجليزية اللغة مادة في الطلبة تحصيل في نتائج أفضل على للحصول

 . االنجليزية اللغة نحو الطلبة وتنمية اتجاهات تعزيز في األلغاز

ولقد ركزت  :(Njoroge, Ndung'u and Gathigia 2012)دراسة نجروج وندجو وقاثيجيا -

ولقد توصلت الدراسة إلى  ,الكلمات المتقاطعة في تعليم مفردات اللغة اإلنجليزيةالدراسة على تفعيل ألغاز 

كما أنها ,ستراتيجية فعالة لتعليم مفردات اللغة اإلنجليزية ولها أهمية تعليميةاأن ألغاز الكلمات المتقاطعة 

 .وإتقان مهارات اللغة اإلنجليزية تساعد المتعلمين في أثراء مفرداتهم

لقد هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام ألعاب الحاسوب التربوية  :(2112,ان قطيف) دراسة-

وخلصت الدراسة إلى , على تحصيل اللغة االنجليزية لطلبة الصف الخامس في محافظات غرب غزة

حصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى إلى طريقة اوجود فروق ذات داللة 

كما أظهرت الدراسة وجود فروق لصالح , ستراتيجية ألعاب الحاسوب التربويةالح التدريس لصا
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ولقد أوصت الدراسة بضرورة توظيف ألعاب الحاسوب التربوية في , المجموعات التجريبية لكال الجنسين

من واقترحت الباحثة ضرورة إجراء المزيد , تعليم اللغة اإلنجليزية لتحقيق نتائج أفضل في تحصيل الطلبة

ليزية الدراسات للتعرف على أثر ألعاب الحاسوب التربوية على الجوانب المختلفة في تعليم اللغة اإلنج

 .وغيرها من المواد الدراسية

 ةيتنم على ةيلكتروناال ةيميالتعل األلعاب ةيفاعل اسيق إلى وكانت تهدف: (2111,الجهني )دراسة  -

 .المتوسطة المرحلة ذاتيتلم ة لدىيزياإلنجل اللغة مادة في ليالتحص

 ذيتالم درجات ن متوسطييب 6,60 مستوى عند ةإحصائي داللة ذات فروق وجود إلى النتائج وتوصلت

 ذات داللة فروق و ة,يبيالتجر المجموعة لصالح البعدي االختبار في والضابطة ةيبيالتجر نيالمجموعت

 والبعدي القبلي االختبار في ةيبيالتجر المجموعة ذيتالم درجات متوسطي نيب 6,60 مستوى عند ةيحصائا

 .ذلك ضوء في والمقترحات اتيالتوص من مجموعة الباحثة قدمت وقد البعدي, لصالح االختبار

وكان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو الكشف عن فعالية  :(Sholikhah,2011)دراسة شوليكهاه -

لغز البحث عن الكلمات في تنمية استيعاب الطالب لألسماء الشائعة لطالب الصف الخامس في المدرسة 

 .Tengengwetanالثالثة في مدينة 

سماء الشائعة لى أن استخدام لغز البحث عن الكلمات أكثر فعالية في تدريس األإوأشارت نتائج الدراسة 

 .لذلك أصبح متوسط درجات المجموعة التجريبية أعلى من المجموعة الضابطة 

األنماط  تنمية في اللغوية األلعاب استخدام أثر معرفة الدراسة هذه هدفت:  (2111,البري )دراسة -

 ألثر تعزى حصائيةا داللة ذات فروق وجود عن الدراسة نتائج وكشفت, األساسية المرحلة لطلبة اللغوية

  .اللغوية األلعاب لصالح التدريس لطريقة

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فعالية األلعاب اإللكترونية على التحصيل  :(2111,عبيد)دراسة -

الدراسي المباشر وبقاء أثر التعلم في دروس الضرب لمادة الرياضيات بالصف الثاني االبتدائي بالمدينة 

مادة الرياضيات لصالح ميذ إلى وجود فروق دالة إحصائيا في تحصيل التال ولقد أشارت النتائج, المنورة

لكترونية المنفذة بالوسائل التعليمية التكنولوجية مما أظهر فاعلية هذه الطريقة في استخدام األلعاب اال

 .التدريس

في تعليم  لكترونيةولقد قدمت الدراسة توصيات من أهمها تفعيل طريقة التدريس باستخدام األلعاب اال

مناهج الرياضيات وتقديم دورات تدريبية ومعارض تعليمية للمعلمين والمشرفين التربويين لتوعيتهم 

لكترونية كطريقة لتعليم التالميذ وكيفية اختيارها واستخدامها في بأهمية توظيف األلعاب التعليمية اال

 .التعليم

ستخدام ألعاب الكلمات في توسيع مفردات تتناول هذه الدراسة دور ا: (Alemi,2010)دراسة أليمي -

 ,لعبة التعريف ,الحزورات)وقد تمت هذه التجربة باستخدام خمسة أنواع من ألعاب الكلمات  ,المتعلم

وتوصلت النتائج إلى تأكيد األثر اإليجابي  ,(عشرون سؤاال وألغاز الكلمات المتقاطعة ,كلمات السر

 .علمينلمات على توسيع مفردات المتلأللعاب الك

والتي ترمي إلى التحقق من أثر استخدام لعبة لغز البحث عن  :(Vossoughi 2009)دراسة فوسجي -

حصائية بين أداء اوكانت النتائج تشير إلى وجود فروق ذات داللة  , الكلمة على تنمية مفردات المتعلمين

 .عتين لصالح المجموعة التجريبيةالمجمو

وكان  :(Davis, Shepherd and Zwiefelhofer 2009) دراسة دايفز و شيفيرد و زويفلهوفير-

وهل المراجعة لالمتحان باستخدام طرق  ,الهدف من هذا البحث هو التحقق من فهمنا لكيفية تعلم الطالب

لكلمات المتقاطعة لغاز اأولقد أشارت النتائج إلى فعالية  ,تعلم متعددة يدعم تعلم الطالب لمحتويات المنهج

 .كتقنية مراجعة ممتعة ولها تأثير ايجابي على درجات امتحان الطالب كأداة تعلم ناجحة 

 في الناقد تنمية التفكير في األلغاز استخدام أثر على التعرف إلي الدراسة هدفت :(2112,نصار ) دراسة-

 .بغزة األساسي الرابع الصف تالميذ لدى والميل نحوها الرياضيات
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ولقد  ,الرياضيات واالتجاه نحو الناقد التفكير تنمية في األلغاز الرياضية فعالية وأشارت نتائجها إلى

أوصت هذه الدراسة بضرورة عقد دورات لتدريب المعلمين على المواقف التعليمية المطعمة باأللغاز لكي 

نحو  رياضية وإثارة دافعيتهميستطيع إعداد ألغاز يتم من خاللها تدريب التالميذ على بعض المهارات ال

 .التعلم

 :السابقة الدراسات عل التعليق 

 :من خالل الدراسات السابقة يمكن استخالص ما يلي

اخرى أمعظم الدراسات السابقة استخدمت المنهج شبه التجريبي القائم على مجموعتين تجريبية و – 1

فقد اتبعت معظم الدراسات في  ,بالنسبة لعينة الدراسةا أم  , ضابطة وهذا ما تشابهت فيه مع الدراسة الحالية

 .اختيارها لعينة بحثها في يضا  أوالتي اتبعتها الباحثة  ,اختيارها للعينة الطريقة العشوائية البسيطة

تنوعت الدراسات السابقة التي تناولت األلغاز لتنمية العديد من الجوانب ورفع مستوى التحصيل  -2

 ودراسة( م2616)البري و( م2616) وعبيد( م2612)قطيفان  الدراسي ومن هذه الدراسات دراسة

وشوليكاه ( م2611)والجهني ( Njoroge, Ndung'u and Gathigia 2012)نجروج وندجو وقاثيجيا 

ٍ(Sholikhah,2011 ) ودراسة أليمي(Alemi,2010 ) و دراسة فوسجي(Vossoughi 2009 . ) 

األلغاز في تدريس مفردات  ستراتيجيةال تطبيقها في (م 2610)ودراسة الفاليت  يتفق البحث الحالي -0

 .اللغة اإلنجليزية من أجل تنمية التحصيل الدراسي وبقاء األثر

فقد تناولت نفس المتغير التابع  ,المختلفة ذات األساليب واالستراتيجياتأما بقية الدراسات األخرى  -4

ودراسة ( Tunchalearnpanih,2012) : تنشليرن بانية مثل دراسةوهو مفردات اللغة اإلنجليزية 

ولقد ركزت معظم الدراسات على  ,(م2610)ودراسة العريمة ( Rudydiana,2005)روديديانا 

 (م2616)األحمدي  دريس المفردات لتنميتها ومن هذه الدراسات دراسةضرورة توظيف األلعاب في ت

 (.Aghlara,2011)ودراسة أجالرا ( م2611)والعطاوي 

وصت جميعها باختيار أكما  نجليزيةوضحت نتائج هذه الدراسات أهمية تنمية مفردات اللغة االأوقد 

 .األسلوب واالستراتيجيات المناسب لتنمية هذه المفردات

تلفت عنها همية تنمية مفردات اللغة اإلنجليزية واخأوقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة على 

 .في نوع االستراتيجية

ن جميع الدراسات التي تناولت مفردات اللغة اإلنجليزية اعتمدت على االختبار التحصيلي كأداة إوحيث -0

عداد اختبار المفردات أن النماذج المرفقة لالختبارات في لجمع بيانات الدراسة فقد استفادت الباحثة م

 .المستخدم

تحصيل وبقاء أثر مفردات وبناء على نتائج الدراسات السابقة سوف يفترض البحث الحالي امكانية تنمية 

 :منها يفترض البحث الفروض التالية, وباستخدام األلغاز اإللكترونية اللغة اإلنجليزية

 بين متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة( 6,60)عند مستوى  ةحصائياذات داللة  جد فرقيو-1

 .لصالح المجموعة التجريبية والمجموعة التجريبية في القياس البعدي الختبار التحصيل

بين متوسط درجات القياس البعدي والقياس ( 6,60)ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى -2

 .لتجريبيةالمؤجل للمجموعة ا

بين متوسط درجات القياس البعدي والقياس ( 6,60)ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى  -0

 .المؤجل للمجموعة الضابطة

 :إجراءات البحث : ثامناً 

استخدم البحث المنهج شبه التجريبي, للكشف عن فعالية المتغير المستقل في تنمية :منهج البحث – 1

 .المتغير التابع

 .في مدينة بريدة الثاني متوسططالبات الصف : مجتمع البحث: مجتمع البحث وعينته – 2
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ن آفتكونت من جميع طالبات الصف الثاني متوسط في المدرسة المتوسطة األولى لتحفيظ القر :عينة البحث

المدرسة جهزة حاسوب فيها وتعاون أللبنات بشكل قصدي لتوفر متطلبات البحث فيها,كتوفر  الكريم

طالبة  06والبالغ عددهن , والخبرة الجيدة للطالبات في التعامل مع الحاسب ورغبتها في إجراء هذا البحث

( 06)وعددها  , أحدها مجموعة ضابطةالعشوائية البسيطة إلى مجموعتين حيث تم تقسيمهن بالطريقة

يتم تدريسهم من  طالبة(  06)ددها طالبة يتم تدريسهم بالطريقة التقليدية, والمجموعة األخرى تجريبية وع

 . خالل األلغاز اإللكترونية

 :تصميم أدوات ومواد البحث  – 0

أثر مفردات اللغة  تنمية تحصيل وبقاءلقياس  مؤجل/ بعدي/ اختبار تحصيلي قبلي:ادوات البحث  -(أ)

 (.حثةمعد بواسطة البا) إلنجليزيةا

 puzzle ) الكترونية من نوع كلمات متقاطعةألعاب ألغاز  :مادة المعالجة التجريبية  -(ب )

crosswords.)  تصميم ألغاز الكلمات المتقاطعة وقد تم

(Crosswords Puzzle )  وفقا لنموذج الجزار

للتصميم التعليمي الذي يتبع مدخل النظم ويتكون 

 :النموذج من خمس مراحل وهي كالتالي

 .التعليمياللطيف الجزار للتصميم  نموذج عبد( 1)شكل 

 :الدراسة والتحليل -1

 .خطوات النموذج هذه المرحلة هي نقطة البدء في

 :تحديد خصائص المتعلمين -1-1

وتشمل هذه الخصائص على ما يتوفر لدى الطالبات من 

تعليم سابق أو خبرة سابقة ترتبط بمحتوى الوحدة 

 .وأهدافها

 

 : التصنيف العقلي المعرفي-

ضمن  وفقا لتصنيف بياجيهيتم تصنيف هذه المجموعة 

مرحلة العمليات الصورية أو الشكلية, وهي تكون من 

 .سنة 26-12عمر 

 :التقسيم النفسي االجتماعي-

ظهرت هذه الفئة من ضمن الفئة الخامسة لتقسيم 

 ( .سنة 12-12)أريكسون الخاص باإلحساس بالهوية مقابل اإلحساس باضطراب الدور 

 :تحديد الحاجات التعليمية -1-2

نقص لدى طالبات المرحلة المتوسطة في مفردات اللغة  تتمثل الحاجات التعليمية للدراسة في وجود

لكترونية في تنمية تحصيل وبقاء أثر مفردات اللغة والحاجة إلى معرفة مدى فاعلية األلغاز اال. اإلنجليزية

 .اإلنجليزية لطالبات الصف الثاني متوسط في محافظة بريدة

تحديد التصور المقترح للغز الكلمات المتقاطعة في تنمية تحصيل بقاء أثر مفردات لدى والحاجة إلى 

ولتحقيق ذلك قامت الباحثة بتحليل المحتوى وتحديد قائمة , طالبات الصف الثاني متوسط في محافظة بريدة

 . اهداف المعرفية السلوكية الخاصة بالفصل والتأكد من ثباتهااأل

 :(اإلمكانيات)در والمواد المتاحة دراسة واقع المصا -1-3

تم القيام بمسح شامل للموارد والوسائل والمصادر التعليمية الخاصة بتدريس هذه الوحدة وفق استراتيجية 

 .لكترونية األلغاز اال
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 :( Design )مرحلة التصميم  - 2

مجموعة من الخطوات وفقا  لنموذج الجزار تعد هذه الخطوة مرحلة تركيبية في طبيعتها حيث تتضمن 

 .الفرعية

 : صياغة األهداف التعليمية -2-1

 .قا لتصنيف بلوم لألهداف السلوكيةجرائية السلوكية وفوقد تم صياغة األهداف اال

 :تحديد عناصر المحتوى-2-2

وهي مفردات وحدة  ,اإلجرائية األهداف تحقق المحتوى التي عناصر بتحديد الباحثة قامت الخطوة هذه في

(At the Doctor's )في الكتاب المدرسي. 

 :بناء االختبار محكي المرجع -2-3

المؤجل  /البعدي /سوف يتم الحديث عن االختبار القبلي

وبقاء أثر مفردات اللغة  ,الذي يقيس تنمية تحصيل

 .زية عند إعداد ادوات البحث الحقااإلنجلي

 :اختيار خبرات التعلم للتعليم بمساعدة الكمبيوتر-2-4

حديد الخبرات التعليمية المتضمنة للمحتوى التعليمي تم ت

حيث تقوم  ,وفقا لكل هدف من األهداف السلوكية

الطالبات بتعلم المفردات من خالل نمط الخبرة البديلة 

سلوب أوالمجردة المتمثلة في شرح المعلمة باستخدام 

 باإلضافة ,نقل وعرض المعلومات للمجموعات الكبيرة

المباشرة المتمثل في تفاعل الطالبة مع لى نمط الخبرة إ

 .ة باستخدام أسلوب التفاعل الفرديلكترونياأللغاز اال

 

 .الصفحة الرئيسية لأللغاز( 2)شكل 

 

 

 :اختيار عناصر الوسائط والمواد التعليمية-2-5

حيث  ,بالوحدة التعليميةقامت الباحثة باختيار تقنية لغز الكلمات المتقاطعة في المواقف التعليمية الخاصة 

تم تحديد الوسائط والمواد التعليمية المستخدمة والتي تتضمن الكتاب المدرسي بما يحويه من نصوص 

والرسوم المتحركة والمؤثرات الصوتية المتضمنة في  ,لى النصوص والصور الثابتةإوصور باإلضافة 

 .لغاز اإللكترونيةاأل

 :ئط المتعددةتصميم الرسالة على عناصر الوسا -2-6

 Adobe flash CS5 , Actionحيث يتم استخدام العديد من البرامج لتصميم األلغاز اإللكترونية وهي 

Script 3, Adobe Photoshop و Cool Edit pro 2.0. 

 .:تصميم األحداث التعليمية وعناصر عملية التعليم-2-7

واألنشطة التعليمية المرتبطة بإحداث التعلم, حيث تم قامت الباحثة بتنفيذ هذه الخطوة من خالل اإلجراءات 

تعريف الطالبات , تحقيق هذا العنصر من األحداث التعليمية من خالل االستحواذ على انتباه الطالبات

تحرير وتنشيط استجابة , توجيه الطالبات, عرض المثيرات, استدعاء التعلم السابق ,بأهداف التعلم

 .قياس األداء والتشخيص والعالج ومساعدة المتعلم على االحتفاظ بالتعلم , لرجعيةتقديم التغذية ا, الطالبات
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 .لغز الكلمات المتقاطعة الثالث( 0)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .التغذية الراجعة في األلغاز( 4)شكل 

 :تصميم أساليب اإلبحار وواجهة التفاعل مع البرنامج -2-8

لكتروني بأن يكون ذو واجهة بسيطة وسهلة االستخدام, جذابة على تصميم اللغز االحرصت الباحثة  -

 .لالستخدام من قبل الطالبات
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 واجهة لغز الكلمات المتقاطعة( 0)شكل 

 :إعداد سيناريو المقرر اإللكتروني -2-2

بحيث يشمل جميع العناصر ويوضح طريقة تفاعلها  قامت الباحثة بكتابة وتصميم السيناريو الخاص باللعبة

مع بعضها وتصميم أساليب اإلبحار والتنقل بين الشاشات وتصميم األحداث التعليمية وعناصر عملية 

تم عرضة على و ,نشطة التفاعلية في البرنامجالتعلم وواجهة التفاعل مع األلغاز باإلضافة إلى تصميم األ

 .(في ضوء اقتراحاتهممين والتعديل مجموعة من المحك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تصميم سيناريو األلغاز اإللكترونية(  0)شكل 

 :تصميم استراتيجية التعلم والتفاعل مع البرنامج  -2-11

التعلم باللعب باإلضافة الى استراتيجية التعلم المفرد والتعلم حتى  حيث اعتمدت الباحثة على استراتيجية

وقد ارتكزت الباحثة في  المهمات واألهداف التعليمية وخصائص المتعلماتلمناسبتها لطبيعة  التمكن

أستجابة عند اال يحدثالتعلم  والتي ترتكز على أن   السلوكية ستراتيجية على أسس النظريةبناءها لتلك اال

 .الصحيحة التابعة لمثير معين كوجود الصور والنصوص الدالة على المفردات المطلوبة في كل لغز

 :Production مرحلة اإلنتاج واإلنشاء -3 

 :اقتناء أو تعديل أو إنتاج الوسائط المتعددة-3-1

و أعن طريق اقتناء بعض الوسائط المتعددة الموجودة في الكتاب المدرسي  إلكترونيوقد تم إنتاج اللغز اال

بعض النصوص والصور والرسوم المتحركة واألصوات باستخدام عدة برامج  أنتاجالى إباإلضافة , على

 Cool برنامج و( 0سي إس  أدوبي فوتوشوب) برنامج معالجة الصوربرنامج محرر النصوص ومنها 

Edit pro 2.0 . 
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 :رقمنة عناصر الوسائط المتعددة وتخزينها-3-2

وتم تخزينها في  ,الصور والصوت وملفات الفالشاستخدمت الباحثة طريقة ترقيم الوسائط المتعددة مثل 

مجلدات عن طريق تسميتها بأرقام تصاعدية يتم ترتيبها حسب تسلسل عناوين المحتوى وهذه الطريقة 

 .ن هذه الوسائط وتعديلها وتحريرهاتساعد في سرعة البحث ع

 :تأليف البرنامج باستخدام نظام التأليف -3-3

المتحركة  النصوص المكتوبة والصور)األلغاز وهي تضم كال من  في هذه الخطوة تم تأليف عناصر

وهو  ,باستخدام برنامج تأليف نظم الوسائط المتعددة ,(والثابتة والرسوم الثابتة والمتحركة وملفات الفالش

 .Adobe flash CS5)) 0برنامج أدوبي فالش سي إس 

 :Evaluation مرحلة التقويم -4

بعد كل مرحلة من مراحل اإلنتاج  مصغر لعمل التقويم البنائي بصورة مبدئيةقامت الباحثة بعمل تجريب 

 .لتحدد اإليجابيات والسلبيات في البرمجية موضع التجريب

 : مرحلة االستخدام -5

بعد التأكد منها في مرحلة "  At the Doctor's" لكترونية في تدريس وحدة سيتم استخدام األلغاز اال 

 ,هذه المرحلة مراقبة الطالبات لتستمر عملية المتابعة مما يؤدي إلي التطوير لألفضل التقويم, كما سيتم في

ولكنها عملية  ;في نموذج الجزار ليست مرحلة في حد ذاتها( Feedback)التغذية الراجعة  كما أن  

 .مستمرة ترتبط بكل مرحلة, حيث يتم عمل التعديالت أوال  بأول في جميع المراحل

 : صيلياالختبار التح

 حيث تم بناء وإعداد اختبار موضوعي, لقياس تحصيل طالبات الصف ثاني متوسط في مفردات وحدة 

"At The Doctor's "ه من كتاب اللغة اإلنجليزية, وقد مر االختبار بعدة خطوات قبل أن يظهر بصورت

 :تي, تم تلخيصها كاآلالنهائية

 :تحديد الهدف العام من االختبار -1

لكترونية في تحقيق األهداف المعرفية عند مستوى المعرفة إلي قياس فاعلية األلغاز االهدف االختبار  

 .متوسط لقياس مستوى تحصيل أفراد العينة من طالبات الصف ثانياو

  :إعداد جدول موصفات االختبار -2

ة االختبار لكي يعطيه الثقة بعدال ;قامت الباحثة ببناء االختبار بناء علي جدول الموصفات الذي أعدته

 .وشموليته

 :تحديد نوع االختبار -0

 ., فقد كان االختبار موضوعيا  بالنسبة لنوع االختبار

وضوعية من نوع االختيار تم صياغة أسئلة االختبار التحصيلي في صورة م :صياغة أسئلة االختبار-4

 .من متعدد

يجيب عنها إجابة صحيحة يحصل الطالب علي درجة واحدة لكل مفردة  :طريقة تصحيح االختبار -5

لكل مفردة يتركها دون إجابة أو يجيب عنها إجابة خطأ, وبالتالي تكون الدرجة الكلية ( صفر)والدرجة 

 .درجة( 26)لالختبار 

 :تقنين االختبار

 : ـ صدق االختبار 1

 :أ ـ صدق المحكمين

تم عرضها في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين من ذوي  ,كتابة فقرات االختبار بعد

 .وذلك الستطالع آرائهم(  0) االختصاص و عددهم 

  :ب ـ صدق االتساق الداخلي

الثاني متوسط في  الصف طالبات طالبة من ( 26 ) من مكونة استطالعية عينة على االختبار تم تطبيق

 .متوسطة العبدلية بالبدائع
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 :ختبارـ ثبات اال2

طالبة من  26من  لعينة استطالعية مكونة كودر ريتشاردسونتم التأكد من ثبات االختبار باستخدام طريقة 

 .طالبات الصف الثاني متوسط

 :ـ حساب الزمن المستغرق 3

تم حساب متوسط الزمن الذي استغرقته جميع طالبات العينة في اإلجابة على فقرات االختبار, وذلك 

وقد كان الزمن الالزم إلجراء  ,الزمن الذي استغرقته جميع الطالبات على عدد الطالباتبحسب مجموع 

 .دقيقة(  26) هتبار يبلغ في متوسطهذا االخ

 :إجراءات التطبيق -4

قامت الباحثة بتنفيذ , وبعد التأكد من صالحيتها للتطبيق النهائي, بعد االنتهاء من بناء أدوات ومواد البحث

 :خالل الخطوات التالية تجربة البحث من

 .العزيز موجه إلى إدارة التربية والتعليم من جامعة الملك عبدتم الحصول على خطاب الموافقة للتطبيق -1

 .سطة األولى لتحفيظ القرآن الكريمقامت الباحثة بزيارة معمل الحاسب اآللي بالمتو-2

 .اإللكترونيةتوضيح أهداف األلغاز تم عقد لقاء تمهيدي مع الطالبات و-0

قامت الباحثة بتطبيق االختبار القبلي على المجموعتين الضابطة والتجريبية وذلك لقياس التكافؤ القبلي -4

 .للمجموعتين

 1400/  0/ 22, من تاريخ رسي حيث استغرقت التجربة أسبوعينتطبق التجربة وفق البرنامج المد تم-0

 .بواقع خمس حصص باألسبوع

, طبق االختبار البعدي لمفردات اللغة اإلنجليزية على المجموعتين التجريبية بعد انتهاء فترة التجربة  -4

 .والضابطة

تم تطبيق االختبار المؤجل لمفردات اللغة اإلنجليزية على المجموعتين التجريبية  أسبوعبعد  -2

 .والضابطة

تمهيدا  لتحليل البيانات إحصائيا  , لدرجاتورصد ا, البعدي والمؤجل تم تصحيح االختبار التحصيلي -2

 .وتفسير النتائج وصياغة المقترحات والتوصيات, واختبار صحة فروضه, لإلجابة عن أسئلة البحث

 :البحثنتائج : تاسعاً 

للعينات ( t. Test" )ت "اختبار  قامت الباحثة باستخدام :الفرض األول للبحث التحقق من صحة-1

 6,60وهي أقل من مستوى الداللة  6,661بقيمة داللة  2,01-= قيمة ت المحسوبة وكانت . المستقلة 

لى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة ومتوسط إ مما يشير 

وهي المجموعة  ,الفرق لصالح المتوسط الحسابي األعلى ن  إدرجات أفراد المجموعة التجريبية حيث 

 .وبالتالي يتم قبول الفرض األول, التجريبية

وكانت , قامت الباحثة باستخدام اختبار ت للعينات الغير مستقلة :صحة الفرض الثاني للبحثالتحقق من-2

نه ال ألى إمما يشير  6260كبر من مستوى الداللة أوهي  6220بقيمة داللة  1,62= قيمة ت المحسوبة 

وبهذه النتائج , والتطبيق المؤجل للمجموعة التجريبية ياللة احصائية بين التطبيق البعدتوجد فروق ذات د

 .تتحقق صحة الفرض

كانت  ,قامت الباحثة باستخدام اختبار ت للعينات الغير مستقلة :التحقق من صحة الفرض الثالث للبحث-3

نه ألى إمما يشير  6260وهي أقل من مستوى الداللة  62661بقيمة داللة  2,04= قيمة ت المحسوبة 

والتطبيق المؤجل للمجموعة الضابطة لصالح  يتوجد فروق ذات داللة احصائية بين التطبيق البعد

وبهذه  ,يالطالبات قد انخفض في التطبيق المؤجل عن البعد ن متوسط درجاتإحيث  يالتطبيق البعد

  .حة الفرضالنتائج لم تتحقق ص

 : لكترونية في تنمية تحصيل وبقاء أثر مفردات اللغة اإلنجليزية فاعلية األلغاز اال -4

نسبة فكانت , حساب فاعلية األلغاز اإللكترونيةوذلك ل "بالك" ـتم تطبيق معادلة نسبة الكسب المعدل ل

هي قيمة دالة ( 2 – 122) وهي قيمة تقع في المدى الذي حدده بالك وهو ,1202= الكسب المعدل لبالك
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مما  لكترونيةبعد تطبيق األلغاز اال حصائيا  مما يشير إلى ارتفاع درجات طالبات المجموعة التجريبيةا

لى ارتفاع مستويات التحصيل للطالبات في مفردات اللغة اإلنجليزية بعد تطبيق هذه األلغاز, وبذلك إيشير 

لكترونية في تنمية اال األلغاز ما فاعلية" :لذي ينص علىنكون قد أجبنا على السؤال الرئيسي للبحث وا

 ."في بريدة  لدى طالبات الصف الثاني متوسط تحصيل وبقاء أثر مفردات اللغة اإلنجليزية

  :تفسير ومناقشة النتائج: عاشراً 

باستخدام حصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست اتشير نتائج الدراسة بوجود فروق ذات داللة 

لكترونية في تدريس مفردات مادة اللغة حيث تتضح الفاعلية الستخدام األلغاز اال, لكترونيةاأللغاز اال

لكترونية على االنجليزية من خالل نتائج الكسب المعدل لبالك, وهذا يدل علي فاعلية استخدام األلغاز اال

لصف الثاني متوسط, وأن استخدام األلغاز تنمية تحصيل وبقاء أثر مفردات اللغة اإلنجليزية لطالبات ا

في التعليم أفضل من الطريقة التقليدية لرفع مستوي التحصيل لدى الطالبات, وهذا ما تحقق  لكترونيةاال

نتائج الدراسة  ومن خالل العرض السابق للنتيجة التي توصلت لها الباحثة, يتضح أن   ,من خالل الفرض

لكترونية, , والتي دلت علي فاعلية استخدام األلغاز االدراسات السابقةمع معظم نتائج ال الحالية اتفقت

واألثر الذي تركه ذلك االستخدام في تفوق المجموعة التجريبية التي قامت باستخدام األلغاز اإللكترونية, 

يث في مقابل المجموعة الضابطة التي استخدمت الطريقة التقليدية في تدريس مفردات اللغة اإلنجليزية, ح

 Njoroge, Ndung'u and Gathigia) وندجو وقاثيجيا  نجروج تتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه

كثر من أوعلى  ,فاعلية عالية ن الستخدام األلغازأأثبتوا  فقد (Sholikhah ,2011)وشوليكهاه  (2012

كاديمي حيث تمثلت أبرز نتائج هذا التجربة باختالف كبير في مستوى الطالب و تحصيلهم األ ,مستوى

 .اعتماد أدوات التدريس التقليدية بين المجموعة التي تم استخدام األلغاز معها مقارنة بالمجموعة التي تم

أللغاز اأيضا تتفق الدراسات التي تناولت أهمية األلغاز في تعليم اللغة اإلنجليزية حيث أشارت النتائج أن 

وقد  (.Alemi,2010)ودراسة أليمي ( م2612)قطيفان  دراسةخالل عملية التعليم كما في  فعالة وممتعة

يجابي على الطالب فحولت البيئة إفي دراسته على أن استخدام األلغاز ذات تأثير (  2610)أكدت الفاليت 

 .مة للطالب بالصوت والصورةيصال المعلوإقادر على  لى ميدان ترفيهيإالصفية من مجرد بيئة تدريس 

السبب في وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية يعود لألسباب  وترى الباحثة أن  -

 :التالية

طبقا لنموذج  عداد برمجية األلغاز اإللكترونيةإبنته الباحثة حيث تم التصميم التعليمي الجيد الذي ت – 1

 .يميللتصميم التعل( م2662الجزار,)

اعتماد البرمجية على أسس النظرية السلوكية من حيث تنظيم المحتوى التعليمي بشكل متسلسل من  – 2

تحديد األهداف بشكل لى الصعب, وإخبار المتعلم عن المخرجات التي سوف يحققها عن طريق إالسهل 

لى اعتمادها على تقديم التغذية الراجعة والتعزيز المناسب وعدم احتوائها على إباإلضافة . واضح

 .مما ساعد في تحقيق التعلم المشتتات

توضيحية تميزت البرمجية بوضوح األهداف وتنظيم المحتوى وجودة النصوص المكتوبة والرسوم ال – 0

 .ودالالتها وسهولة التصفح

احتواء البرمجية على الصور والفالشات التي اثارت الدافعية لدى الطالبات للتعلم وساعدته على  – 4

 .التمكن من المفردات بشكل مختلف

 .اعتماد البرمجية على الجهد الذاتي لكل طالبة وقدراتها الخاصة ووضعها في تحد مع ذاتها – 0

 .بحيث يتم مراعاة الفروق الفردية ن مرةتعيد اللغز أكثر م اتاحة الفرصة للطالبة بأن   –0

تنوع األلغاز والتغذية الراجعة فيها مما يتيح المزيد من التفاعلية مع البرمجية وبالتالي جذب اهتمام -2

 .المتعلمين وإثارة تفكيرهم 

 :التوصيات : الحادي عشر 

 :النتائج التي تم التوصــل إليها, توصي الباحثة بما يلي في ضوء
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على لتوجهات العالمية والمحلية التي تنادي بضرورة اإلفادة من التقنيات الحديثة والعمل مواكبة ا -1

 .توظيفها في النظم التعليمية

ستراتيجيات من أجل زيادة حصيلة المفردات لدى الطالبات وبالتالي تحقيق ثقتها حدث االأتطبيق  -2

 .بنفسها أثناء استخدام اللغة اإلنجليزية

 .إلكترونيةأكثر متعة وجاذبية باستخدام األلغاز التعليمية االجعل تعليم المفردات  -0

ت لتعلم ألغاز الكترونية تعليمية أخرى من أجل إثارة دافعية الطالبا تشجيع المعلمين على استخدام  -4

 .مفردات اللغة اإلنجليزية

رونية تزويد المختصين الباحثين في التربية والتعليم بنتائج تجريبية لتوظيف األلغاز اإللكت -0

 .اللغة االنجليزيةلكترونية التعليمية لتعليم مفردات التعليمية وتقديم نماذج متنوعة من األلغاز اال

 : مقترحات البحث: الثاني عشر

  :في ضوء نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء المزيد من البحوث والدراسات في المجاالت التالية

 في تعليم مقررات دراسية أخرى ولمراحل دراسية مختلفة لكترونيةفاعلية استخدام األلغاز اال.  

 سية مختلفة وفي المراحل على تحصيل ذوي صعوبات التعلم في مقررات درا لكترونيةأثر األلغاز اال

 . المختلفة

 

 :قائمة المراجع

 :المراجع العربية: أوال 
 .عمان المسيرة, دار األول الجزء ,التدريس موسوعة ( 2664) مجدي إبراهيم, -

أثر استخدام األلعاب اللغوية في منهاج اللغة العربية في تنمية األنماط اللغوية لدى ", (م2611)قاسم , البري -

 . 04-20, 1عدد ,2مجلد, المجلة األردنية في العلوم التربوية". طلبة المرحلة األساسية

 بمادة اللغة ليالتحص ةيتنم في االلكترونية ةيميالتعل األلعاب ةيفاعل", (2611)عزة سالم حامد  ,الجهني -

 .جدة  ,جامعة الملك عبد العزيز. رسالة ماجستير, "المتوسطة المرحلة ذاتيتلم لدى ةيزياإلنجل

وبقاء أثر التعلم في  ,لكترونية على التحصيل الدراسيفاعلية األلعاب اال", (2616)عبيد مزعل  ,الحربي -
 .المملكة العربية السعودية ,جامعة أم القرى ,كلية التربية ,هرسالة دكتورا "الرياضيات 

في تنمية مفردات اللغة  video casting فاعلية استخدام تقنية البث المرئي"  ,( 2610)ندى فهد ,العريمة -
 ,جامعة الملك عبد العزيز ,رسالة ماجستير "في محافظة الرس اإلنجليزية لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي

 .المملكة العربية السعودية

أثر استخدام ألعاب الكلمات في تنمية تحصيل مفردات اللغة اإلنجليزية لطالب "  ,(م2611)عمران  ,العطاوي -
 .تبوك , جامعة مؤتة ,رسالة ماجستير ,"الصف األول في منطقة تبوك 

 المرحلة الثانوية معلمي لدى توافرها ودرجة االلكتروني التعلم كفايات) "2662 (موسى مردد بن على ,العمري -

 العربية المملكة, القرى أم جامعة ,التربية كلية ,منشورة غير ماجستير رسالة ,"التعليمية المخواة بمحافظة

  السعودية

 واالحتفاظ بها المفردات تحصيل تنمية في األلغاز استخدام أثر", (م2610)فكري كامل خليل, ليتاالف -

كلية التربية قسم مناهج  ,رسالة ماجستير ," بفلسطين الصف العاشر طلبة لدى االنجليزية اللغة نحو واالتجاهات

 .غزة ,الجامعة اإلسالمية ,وطرق تدريس

أثر التعلم عن طريق اللعب في التحصيل الدراسي واالحتفاظ في مادة ": (2662.)تغريد عبد الرحيم , القدومي-
 .فلسطين, نابلس, رسالة ماجستير" اللغة اإلنجليزية لدى طلبة الصف الرابع األساسي في مدينة نابلس الحكومية 

لطلبة  أثر استخدام ألعاب الحاسوب التربوية على تحصيل اللغة االنجليزية " ,(م2612)غصون نافث  ,قطيفان -
الجامعة  ,كلية التربية قسم مناهج وطرق تدريس ,رسالة ماجستير ,"الصف الخامس في محافظات غرب غزة

 .اإلسالمية في غزة

 ."عقليا المتخلفين المرحلة االبتدائية لتالميذ الرياضيات في تعليمية لغازأو العاب" ,2660) حسن مديحه محمد, -

 .القاهرة ,الكتاب عالم
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رسالة  "ةياالبتدائ بالمرحلة ةيزياإلنجل اللغة لمعلم ةيسيالتدر المشكالت" ,2662)ثالب  ديع متعب ري,يالمط -

 .المكرمة مكة القرى, أم جامعة ة,يالترب ةيكل ر,يماجست

أثر استخدام األلغاز في تنمية التفكير الناقد في الرياضيات والميل نحوها لدى " ,(م2662)إيهاب خليل ,نصار -
 .الجامعة اإلسالمية بغزة  ,كلية التربية ,رسالة ماجستير " ,الرابع األساسي بغزة تالميذ الصف
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