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ENGLISH ABSTRACT
Learning Arabic is very diverse in accordance with the development of knowledge, science,
and technology. There are many ways that educators do to continue to motivate students
in learning Arabic, one of which is innovation and creativity in existing games. The
traditional snake and ladder game is very popular with early childhood, so the author is
encouraged to develop a digital snake and ladder game to encourage students to keep the
spirit of learning Arabic. This is study aims to 1) to find out if how the effectiveness of
digital snakes and ladders games for early childhood in 21st century skills, 2) to determine
the succesfull of digital snakes and ladders games for early children in 21st century skills.
This study uses quantitative research method, with the value of depend on the average by
childrens in the pre test 72.5 and the post test 94.5, the digital snake an ledder game has
an effective or an effect
Keywords: Effectiveness, digital snake and ladder game, 21st century skill.

امللخص

 كان التعليم يواجه التحدايت املختلفة اليت تؤدي إىل تطور العلوم و املعارف و،يف هذا العصر الرقم
، هناك طريقة كثرية للمعلم يف دفع األطفال للتعلم اللغة العربية.تكنولوجيات التصاالت تطورا سريعا
 اللعبة السلم والثعبان التقليدي.إحدى اخرتاعات وابداعات يف تطوير اللعبة عند تعليم اللغة العربية
 جيري. كي تكون نشيطا يف تعلم اللغة العربية، حىت تطورت الباحثة فيها،يكون مشهورا عند األطفال
) ملعرفة فعالية اللعبة السلم والثعبان١ : أما أهداف هذا البحث فهي.هذا البحث ابملدخل الكمي
) ملعرفة جناح اللعبة السلم والثعبان لألطفال٢ ،لألطفال على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين
 الوسيلة التعليمية.على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين يف تعليم اللغة العربية لألطفال
 نطرا،االلكرتونية اليت استخدمتها الباحثة هلا فعالية وجناحها يف قدرة األطفال يف تعليم اللغة العربية
ذلك إىل قارنت الباحثة لكل النتائج اليت حصلت عليها أطفال جمموعة التجربة وأطفال يف اجملموعة
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الضابطة يف االختبار البعدي ،و أن درجة يف االمتحان القبلي  ٧٢،٥وأما يف االمتحان البعدي
 ،٩٤،٥إذا هناك فعالية وحناج األطفال يف استخدام اللعبة السلم والثعبان االلكرتوين.
مفتاح الكلمة :فعالية ،اللعبة السلم والثعبان االلكرتوين ،مهارات القرن احلادي والعشرين
املقدمة

التعلم هو نشاط نيل املعلومات من أنواع املوارد أو نشاط الذي يستعمل لتعلم شيئ ألغراض
الواردة من اخلربة حىت تغري السلوك الفرد .نشاط التعلم يواقع يف أي مكان ،بشرط املتعلم مريح يف التعلم.
يل تعلم رمسي فقط يواقع يف املدرسة ،ألن يف املدرسة مكان إلقاء املعلم واملتعلم يف نشاط التعلم والتعليم.

أما األلعاب يف اللغوية هي وسيلة أو طريقة لرتقية مهارات االطالب وكما يشري فضل هللا إن
استخدام األلعاب اللغوية يرتقي يف تعليم اللغوية للمهارات األربعة مثل االستماع ،القراءة ،التحدث،
والكتابة ،واأللعاب اللغوية وسيلة يفاعل يف ترقية مهارات التالميذ الشفهية ،االكتابية ،اللغوية .األلعاب
اللغوية أثر الذي كبري لدى الطالب عند تعليم اللغة العربية و أيضا يساعدهم يف جمتمعاهتم اليت يتمو
عليهم يف تكوين القدرات واالستعدات للتعبري عن أفعاهلم وأقواهلم احملدودة وتعليم املعلومات وتقدميها
ابللغة العربية ،بال تفكر يف اللغة نفسها.
اللغة يسمى ابجتماع من مجيع احلال الصرفية ،والصوتية ،واملعجمية والنحوية اليت تتكامل بعضها
على بعض الخراج النتيجة يف مجل وعبارات اليت فيها معىن وداللة بني فئة معينة من البشر ،أو إن اللعبة
كما يقول ابن جين أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم .واللغة العربية هي إحدى اللغات األجنبية
اهلامة يف العامل السيما يف إندونيسيا ،وهي لغة الدين ولغة الثقافة اإلسالمية ولغة االتصال املستخدمة يف
البالد اإلسالمية .وأصبحت اللغة العربية مادة هامة يف املدارس واملعاهد واجلامعات اإلسالمية جبانب
الدروس األخرى.
ولعل الذي مييز األلعاب اللغوية أهنا تشجع العمل اجلماعي الثقايف ،وكما يذكر شليب :تشجع
األلعاب اللغوية التالميذ على التأمل والعمل اجلماعي التعاوين وتساعدهم على التعبري عن مشاعرهم
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ومتنحهم ثقة أبنفسهم  ،وجتعلهم حيرتمون اآلخرين .وكما ترى الباحثة إن األلعاب التقليدية أسس جذابة
يف صناعة املواد التعليمية.
 اعتمادا على ذلك ،تريد الباحثة أن تع ّد الوسيلة التعليمية يف اللعبة السلم والثعبان على أسس مهاراتيف القرن احلادي والعشرين ،حىت يستطيع أن تنشأ رغبة ااألطفال يف تعليم اللغة العربية .نظرا مما سبق
من اخللفية السابقة ،تريد الباحثة أن تبحث يف تلك الظاهرة أو املشكالت املوجودة يف مدرسة
إبتدائية التنوير ،حتت املوضوع " فعالية وجناح اللعبة السلم والثعبان االلكرتوين لألطفال على أساس
مهارات القرن احلادي العشرين".
منهجية البحث
هذا البحث طبقا للموضوع الذي قدمته الباحثة وهو فعالية اللعبة السلم والثعبان االلكرتوين
لألطفال على أساس مهارات القرن احلادي العشرين ،فاستخدمت الباحثة يف هذا البحث من املنهج
الكمي ( . )Quantitative Approachالباحثة تستخدم حتليل يف حبثه حتليال إحصائيا يف املنهج الكمي،
فطريقة يف عملية البحث ابلتجرييب ،والتقوميي ،واملسحي .وجتمع الباحثة البياانت على اجملتمع املعني
الذي عينته الباحثة ،حني اجملتمع أوسع ،ولكن الباحثة هلا القوة ،الوقت ،املال حمدد ،فالباحثة تستطيع
أن تستخدم العينة املأخوذة من اجملتمع .حني الباحثة تقصد ابلتعميم ،فعليها أخذت العينة بطريقة
اعتباطية واملمثل .تعني الباحثة يف األدوات يف البحث ،األدوات البحث يف املنهج املكي هي املقابلة
املنظمة واملالحظة واالستبانة.
أجوات جلمع البياانت كثرية ،استعملت الباحثة لنيل البياانت طرائق كثرية هبذا البحث ،وهي:
املالحظة ،املقابلة ،واالختبار
تستخدم الباحثة لتحليل البياانت عدة طرائق ما يلي" :االختبار ) t" (t tesلتحليل البياانت اليت
حتصل عليها الباحثة خالل االختبار القبلي والبعدي .هذا االختبار يستخدم لالكتشافات عن التفاوت
أو املساوة بني حالتني أو معاملتني على أساس املقارنة بني الوسط احلسايب أو املعدل ) (meanمن
احلالتني .ويتم إجراء حتليل البياانت هبذا االختبار من خالل اخلطوات االحصائية
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اجملتمع يف هذا البحث يتكون من األشخاص مبدرسة روضة األطفال التنوير اإلسالمية اتلون
بوجونيغارا .ويبلغ عدد متابعة الفصل حوايل  ٢١طالبا .عينة البحث هي بعض جمتمع البحث الذي
أصبح نيابة من اجملتمع.
البحث واملناقشة
األلعاب يف تعليم اللغة العربية
أ -تعريف األلعاب

لقد اس تتتخدمت مص تتطلح األلعاب لكي يعطى جماال من األنش تتطة الفص تتلية اليت تس تتتخدم يف
تعليم اللغة العربىي على استتتخدامت اللغة وممارستتتها .وهتدف إىل االستتتمتاع وفهم املعلومات.ومن انحية
أخرى فهي " نش ت تتاط يتم بني الدارس ت تتني بش ت تتكل إرادي  ،يؤدى يف حدود نيمان ومكان معينني حس ت تتب
قواعد مقبولة  ،وبتوجيه من املعلم .فإن ال باحثة تعرفها إجرائيا ملفهوم األلعاب اللغوية أبهنا جمموعة من
األنش تتطة اهلادفة اليت تتم داخل الفص تتل ،ملس تتاعدة التالميذ على التعلم اللغوي اجليد  ،ولتحقيق أهداف
لغوية حمددة .وفيما يلي البيان عالقة القيم اللعبة اللغوية يف تعليم اللغة العربية:
عالقة القيم

قيم تتعلق بنفسه

قيم تتعلق ابآلخرين

القيمة

الرقم
1

الصدق

2

املسؤولية

3

صحة احلياة

4

انضباط

5

النشاط

6

اإلعتماد على النفس

7

مستقل النفس

8

يعى احلقوق والواجبات

9

طاعة الدستور

10

أدب وهتذيب

11

الدميقراطية
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قيم تتعلق ابلبيئة
قيم تتعلق ابلدولة

12

يهتم ابلبيئة واجملتمع

13

الوطنية

14

إحرتام التنوع

ب -أمهية األلعاب اللغوية
كما يشتتري إىل ذلك فضتتل هللا بقوله األلعاب اللغوية وستتيلة لتنمية مهارات التالميذ يوفر املمارستتة
اللغوية للمهارات اللغوية األربعة مثل التحدث ،واالست ت تتتماع والقراءة ،والكتابة ،واأللعاب اللغوية وست ت تتيلة
فعالة لتنمية مهارات التالميذ اللغوية والش ت ت ت تتفهية والكتابية" (حممد رجب فض ت ت ت تتل هللا  .)1999 ,ولعل
الذي مييز األلعاب اللغوية تشجيعها العمل اجلماعي الثقايف ،وكما يذكر شليب" :تشجع األلعاب اللغوية
التالميذ على التأمل والعمل اجلماعي التعاوين وتست ت ت ت ت ت تتاعدهم على التعبري عن مشت ت ت ت ت ت تتاعرهم ومتنحهم ثقة
أبنفست تتهم  ،وجتعلهم حيرتمون اآلخرين (مصت تتطفى شت تتليب  .)2000 ,ومن املعروف أن األلعاب اللغوية
تنمى اس ت ت ت ت ت تتتعتدادات وقتدرات الطالب يف املراحتل التعليميتة األوىل كتالقتدرة املكتانيتة والزمتانيتة والعتدديتة.
(حممد احلمامي )1999 ,
ج -أهداف األلعاب اللغوية
يرى الدكتور على عبد الوحد وايف يف كتاب أمحد عبد اجملديد اهلرير أن أهداف
األلعاب اللغوية منها (أمحد عبد جمديد اهلرير :)1999,
 .1اللعبة اللغوية ينقذ اإلنس ت تتان من امللل وض ت تتيق الص ت تتدر وما إىل ذلك من اإلحس ت تتاس ت تتات األليمة اليت
يست تتببها يف العادة عند بعض الناس خلوهم من األعمال اجلدية أو عدم است تتتغراق هذني العمل جلمني
أوقاهتم
 .2اللعبة اللغوية ينستتى اإلنستتان ما لديه من اآلم جستتمية أونفستتية أو خفف من وطأهتا عليه ،وكثريا ما
هتون األلعاب على املرض ت ت ت ت ت تتى إلحتمال أو جاعهم ،وكثريا ما تلهى اجلنود احملاربني أغانيهم وجلباهتم
اللعبية عن التفكري فيما حييط هبم من أحوال
 .3اللعبة اللغوية يعدل الغرائز ويقلل من حدة ما تطرف منها ،ويعمل على إرهاف الغرائز اإلجتماعية
فال خفى أن طائفة كبرية من األلعاب تشتعر الطفل ابحلاجة إىل اجلماعة  ،وتعودني اخلضتوع للقانون
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وإيثار املصتتلحة العامة واملنافستتة الربئية واحتمال الغلبة ويصتتح اعتبار هذني الوظيفة مظهرا من مظاهر
اإلعداد للحااية املستقبلة.
 .4لبعض أنواع اللعبة اللغوية أثر كبري يف ص ت ت ت ت ت تتيانة التقاليد االجتماعية و ليدها بنقلها من الس ت ت ت ت ت تتلف إىل
اخللف.
د -معايري إختيار األلعاب اللغوية
اختيار األلعاب مثلها مثل أي نشت ت ت ت ت ت تتاط ض ت ت ت ت ت تتع جملموعة من املعايري اليت ينبغي على املعلم أن
يضعها نصب عينيه ولعل أمهها:
 -1أن حتتوي على روح املنافسة يف تعليم اللغة العربية
 -2أن يكون هلا قيم و أهداف يف تعليم اللغة العربية.
 -3أن ترتبط أبهداف واضحة وحمددة للدرس يف تعليم اللغة العربية.
 -4أن تكون مناسبة خلربات التالميذ وقدراهتم يف تعليم اللغة العربية.
 -5أن تكون هلا الدافعية للتعلم يف تعليم اللغة العربية.
 -7أن تراعى اخلصائص العمرية واملرحلة التعليمية للمتعلمني يف تعليم اللغة العربية.
 -8أال رج اللعبة من إطارها العام عن القواعد واملبادئ اإلسالمية يف تعليم اللغة العربية.
اللعبة السلم والثعبان لألطفال
مليلسي ( )٢٠١٥:١٠فإن السلم والثعبان هي لعبة لوحية لألطفال يلعبها شخصان أو أكثر.
يتم تقسيم لوحة اللعبة إىل مربعات صغرية ويف بعض الصناديق يتم رسم عدد من "السالمل" أو "الثعابني"
اليت تتصل بربعات أخرى .عند راتنا نيغسيه ( )٢٠١٤:٥هي لعبة تستخدم النرد لتحديد عدد اخلطوات
اليت جيب أن يتخذها بيدق .هذني اللعبة مضمنة يف فئة "ألعاب الطاولة" أو ألعاب الطاولة املماثلة مع
ألعاب مونوبويل ،هاملا ،لودو ،وما إىل ذلك.

AEC 2021 ”Arabic Education Society 5.0 Era” |55

Proceeding AEC : Arabic Education Conference, 2021

أهداف اللعبة السلم والثعبان
عند راتنا نيغسيه ( )٢٠١٤:٦أن أهداف اللعبة السلم والثعبان هي:
-

توفري املعرفة لألطفال من خالل عملية تعلم اللعب أثناء التعلم.
فري تنمية قوة التفكري واإلبداع واللغة من أجل التمكن من تنمية املواقف والعقليم واألخالق
احلميدة.
خلق بيئة لعب مثرية لالهتمام وتوفر شعورا ابألمان وممتعة.
تعرف عن اخلسارة والفوني.
تعلم العمل معا و الصرب يف انتظار الدور

مهارات يف القرن احلادي والعشرين
مفهوم مهارات يف القرن احلادي والعشرين
يستخدم تعليم مهارات القرن احلادي والعشرين ابملصطلح يسمى ب
) Communication, Collaboration, Creativityهو يتطمن من أربع املهارات اليت قد مت حتديدها
كمهارات القرن احلاديوالعشرينعلى أهنا املهارات املهمة واحملتاجة إىل تعليم القرن احلادي والعشرين .تعد
مهارات القرن  21من احلركات اجلديدة اليت ظهرت يف عام 2002م  ،ذلك هبدف دعم الطالب يف
احلياة الوظيفية وجامعة من حيث إتقان كال من احملتوى واملهارات ،وقد بدأ املناداة هلذني املهارات يف مجيع
التخصصات من خالل شراكة مهارات القرن ٢١اليت أنشئت من خاللشراكة بني مؤسسات الرتبية
ابلوالية املتحدة األمريكية وجمموعة من املؤسسات التجارية مثل شركة ميكروسوفت ) (Microsoftوالرابطة
القومية للرتبية ” “The National Education Associationوقد أصبحت هذني الشراكة اآلن من أهم قادة
تنمية و تعاليم مهارات القرن ٢١يف العامل.
(Critical Thinking, “4C

فمهارات القرن احلادي والعشرين أصبحت موضوعا يف مناقشة هذا احلني .بعض املؤسسات
واخلرباء حياول صياغة املهارات يف مواجهة القرن احلادي والعشرين حيدد املهارات احملتاجة يف القرن احلادي
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) ،(Communicationالتعاون )،(Collaborationالتفكري

والعشرين هي ”“The 4Cاالتصال
النقدي ) ،(Critical Thinkingاإلبداع ).(Creativity

ويف قرار املدير العام للرتبية اإلسالمية عملية التعليم يف ٢٠١٣ملدمج بتعليم القرن احلادي
والعشرين .ومن إحدى مهارات الطالب وفقا على متطلبات القرن احلادي والعشرين هو تسهيل وإهلام
التعلم وظائف املدرسني يف تنمية املدارس على وإبداع الطالب وفقا ملهارة الشخصية املطلوبة هي “The
”4Cاالتصال ) ،(Communicationالتعاون ) ،(Collaborationالتفكري النقدي )،(Critical Thinking
اإلبداع ) .(Creativityالتعاون فيما يلي الصورة عن مهارات القرن احلادي والعشرين ،وهذني الصورة يدل
على أن مهارات القرن احلادي والعشرين من التفكري الناقد واالتصال والتعاون واإلبداع مرتابطة بعضها
البعضأساس .لرسم البيانيمهارات القرن احلادي والعشرين فيما يلي إطار تعليم مهارات القرن احلادي
والعشرين يف القرار لونيارة الشؤون اليدينية:
التفكري الناقد وحل املشكالت )،(Critical Thinking & Problem SolvingSkillsهو القدرة على
التفكري النقدي والنظامي يف سياق حل املشكالت .ويتدرابلطالب على تقدمي التفكري املعقول يف الفهم
وحياول يف حل املشكالت التييواجهوهنا بشكل مستقل .االتصال
التعاون ،Skills) (Collaborationهو تدريب الطالب بشكل تعاوين للعمل معا .وكذلك من خالل
التعاون سيخلق التكاتف والشعور املسؤولية والرعاية بني أعضاء اجملموعة .فإن التعلم التعاوين هو مصطلح
عام من "جمموعة متنوعة من النهج التعليمية اليت تنطوي على جهد فكري مشرتك للمتعلمني ،أو املتعلمني
واملعلمني معا .اإلبداع واالبتكار) ،(Creativity and Innovation Skillsهو قدرة تطوير اإلبداع وإنتاج
االخرتاقات املبتكرة .ابإلضافة إىل ذلك ،حمو األمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (Information
)and Communications Technology Literacyلتحسني وتنمية األنشطة اليومية .ب-أهداف تنمي
)(Communication Skills

مهارات القرن احلادي والعشرين هذني أهداف تنمية مهارات القرن احلادي والعشرين:
 .1إتقان املادة األكادميية :فال ميكن أن تنجح مهارات القرن٢١دون تطوير املعرفة األساسية للمادة
األكادميية للطالب ،فلكي يتمكن الطالب من التفكري بشكل انقد والتواصل بشكل فعال البد
أن تنب تلك املعرفة األكادميية .هلذا السبب تلك املوضوعات األكادميية عنصر أساسي يف تنمية
مهارات القرن ٢١حيث ميكن
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 .2خرجات مهارات القرن  ٢١هتدف إىل جعل الطالب قادرين على التفكري الناقد ،حل املشكالت،
االتصال اجليد ،الت ث قيف التكنولوجي ،املرونة والقابلية للتكيف ،االبتكار واإلبداع ،االهتمام
ابلشؤون العمالية ،التثقيف املايل.
واألهداف العامة واإلجراءات للوحدات والدروس يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين :
 .1تضمني أهداف لتنمية التفكري االبتكاري ،منها :أن يقرتح التلميذ أكرب عدد من األفكار حول
الظاهرة العلمية ،يبتكر حلول ملشكلة ،يبتكر أفكار عملية جديدة يف نيمن حمدد ،يكتب أكرب
عدد من أسباب حدوث الظاهرة العلمية ،يكتب أكرب عدد من النتائج املرتتبة على ظاهرة.
 .2تضمني أهداف لتنمية التفكري الناقد وحل املشكالت ،منها :أن مييز التلميذ صحة أو خطأ
نتيجة ما وفق احلقائق معطاة ،يستخلص نتيجة بناء على األدلة ،يتخذ قرار يف مشكلة ،حيدد
املشكلة بدقة ،حيدد فروض حل للمشكلة ،يضع خطة حلل املشكلة ،يقيم خطة حل املشكلة.
 .3تضمني أهداف لتنمية مهارات االتصال ،منها :أن يرسم أشكال توضيحية أو رسوم بيانية،
يصمم اجلداول عن،يستخدم الرموني والتعبريات يف وصف األفكار العلمية ،يستمع إىل اآلخرين
ابهتمام ،يقرأ النصوص العلمية بطريقة صحيحة ،يعرب عن األفكار العلمية أبلفاظ سليمة.
 .4تضمني أهداف لتنمية مهارات التعاون ،منها :أن يتعاون التلميذ مع نيمالئه سواء واقعية أو
افرتاضيا من خالل مواقعالتواصل االجتماعي ،أن يتفاعل مع الزمالء بصو رة إجيابية ،حيرتم عمل
اآلخرين هي وضعت "شراكة مهارات القرن " ٢١جمموعة من املعايري اليت تعد مبثابة النظام لتوجيه
املدارس واملناهج والتقومي مبا يدعم تنمية مهارات القرن  ،٢١أشارت لوجه عدة معايري جيب
التنسيق فيما بينها وهي :معايري الوالية ،واملعايري القومية ،واملعايري العاملية ،واملعايري املهنية ،ومعايري
حمتوى املواد .أوضحت اتساقها مع املعايري القومية للرتبية العملية “National Education
”Standardsالصادرة من جملس البحث القومي ابلوالايت املتحدة االمريكية
”Research Councilعن تدريس العلوم.
أما املعايري اليت جيب الطالب اتباعها للوصول إىل مهارات القرن احلادي والعشرين فهي-١:إجياد
الفرص وأنشطة التعليم املختلفة وغري الروتينية -٢عملية التعليم اليت تستطيع على استكمال الطالب إىل
التفكري الناقد-٣استخدام التعليم ابملصادر املتنوعة-٤ارتباط التعليم ابلعلوم احلقائق -٥استخدام
“National
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التكنولوجيا للوصول إىل أغراض التعليم-٦التعليم على أساس املشروع أو املشكلة أو االستفس-ارتباط
املنهج الدراسي-٨ممارسة اإلبداع واالبتكار-٩استخدام الوسائل املناسبة.
ج-مهارات يف القرن احلادي والعشرين عند تعليم اللغة العربية التعليم
يف القرن احلادي والعشرين يتطلب على قدر الطالب لطلب املعلومات من أي املصادر والفكر
ابلنقد والتعاون على حل املشكالت .شراكة مهارات القرن  ٢٢توضح مهارات القرن ٢١فيما يلي-١ :
التفكري الناقد وحل املشكالت التفكري الناقد وإجياد احللول للمشكالت هي السمات املميزة لعمليات
العلم .ميكن التالميذ استخدام العمليات املتقدمة للعامل يف التفكري بشكل منطقيا ومعقوال حول املفاهيم
اليت يتعلموهنا ،وتطبق هلم يف حياهتم اليومية واليت غالبا ما تكون معقدة ومتثل أساس للعديد من
االقتصاءات العلمية.وهذني االسرتاتيجيات لتنمية مهارة التفكري الناقد منها 38:أ)التصور هو قدرة
الشخص يف فهم احلدث والتمكن على تصوير املعلومات أو الرسالة املستلمة ب )التحليل هو مالحظة
ووصف املعلومات الواردة ابلتفصيل ملزيد من الدراسة ،ج) استدالل هو قدرة الشخص لتلخيص
املعلومات الواردةد) التقومي هو قدرة التقييم بطريقة القياس أو املقارنة) البيان هو قدرة الطالب لبيان
الظاهرة أو املعلومات-٢االتصال :االتصال الفعال أمر أساسي ملمارسات البحث العلمي .يصف العلماء
عملهم البحثي حبيث يتمكن اآلخرين من تكرار هذني العلمي متصل بعدة طرق خمتلفة منها :التعبريات
الكتابية والشفهية والرايضية والبيانية لألفكار واملالحظات.وهذني اخلطوات لتنميةمهارة االتصال منها:
التقدمي أمام الفصل ،القيام ابلتمثيل أو احملاكاة أو لعب األدوار ،االستجواب أو املقابلة ،واملناقشة-٣.
التعاون :العلم بطبيعته عملية تعاونية حيث يتطلب التعاون بني عدة صصات ،مثال التعاون بني العلم
والعلوم االجتماعية ،وهناك اجتاني حنو املزيد من التخصص يف املهن العلمية وهذا يتطلب من الباحثني
االعتماد على خربة اآلخرين يف التخصصات األخرى كمتعاونني لعملهم .وهذني االسرتاتيجيات لتنمية
مهارة التعاون منها):لدي الطالب مسؤولية للعمل معا .ب )تعليم الطالب العمل ابحرتام مع الفرق
املختلفة ،ليس فقط جسداي بل نفسيا أو سيكولوجيا .ج)تشجيع الطالب على التعاون مع اآلخرين.د)
احرتام األفكار أو اآلراء واملسامهات من كل أعضاء الفرق-٤.اإلبداع واالبتكار:العلم هو وحبكم طبيعته
مسعى اإلبداع البشري وتتقدم االبتكارات العلمية والتقنية من خالل عمليات املعرفة السابقة وتطبيق
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النظرايت على مواقف العامل احلقيقي .التحدايت االجتماعية والبيئية احلديثة تتطلب هنج جديد وابتكار
علمي ومداخل تقنية ،فضال عن االستقصاءات متعدد التخصص.
فعالية وجناح اللعبة السلم والثعبان االلكرتوين لألطفال على أساس مهارات القرن احلادي العشرين
فعالية وجناح هذني الوسيلة ،فتستخدم الباحثة البياانت عن هذني التجربة امليدانية اليت مجعتها الباحثة
أبدوات االختبار القبلي واالختبار البعدي لألطفال يف احلصول على استجاابت يف اللعبة السلم والثعبان
االلكرتوين.
واحلاصل من االختبار القبلي من جتربة األطفال أسفل الدرجة  ،٤٦وأعلى الدرجة  ٦٨ومعدول
يف الدرجة هو  ٥٦،٧١فتكون درجة يف هذني التجربة انقصة يف جناح األطفال عند تعليم اللغة العربية،
فأرادت الباحثة لرتقية تعليم مهارات اللغوية ألطفال يف اللغة العربية ،فصممت الباحثة وسيلة التعليمية
اللعبة السلم والثعبان االلكرتوين على أساس مهارات القرن احلادي والعشرين.
تنظر يف اجلدول االختبار البعدي فعرف أن النسبة يف املئوية الستجاابت مجيع أطفال عن الوسيلة
االلكرتونية يف نطاق  %100 - %80و التقدير لذلك النطاق صادق وجيد ،فيدل على أن االوسيلة
االلكرتونية اليت طورهتا الباحثة صادق وجيد.
هذني هي اجلدول على النتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي كما يلي:
الرقم

االسم

االختبار القبلي

االختبار البعدي

1

أنيسة رمحان

٥٤

٨٩

2

أمحد نياهد

٦٥

٨٧

3

فطيمة الزهراء

٥٧

٩٣

4

نساء اجملاهدة

٥٣

٨٢

5

سييت سارة

٥٧

٩٢

6

سييت فاري

٤٨

٩٦

7

شهر الرمضان

٥٦

٨٧
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8

أمحد هادي

٦٥

٩١

9

وهرة الطيبة

٥٤

٨٧

10

حممد عبد الكرمي

٦٩

٨٩

11

حممد رنيقي

٤٦

٩٣

12

نيل الرمحة

٥٤

٨٧

13

سييت إنداني ساري

٥٦

٩٨

14

يونيتا رمحة وايت

٥١

٩١

15

فوتري رنييف

٥٩

٩٣

16

عبد الغفور

٥٦

٩٠

17

عبد املنيب

٦١

٨٦

18

ليسا ليستياين

٦٣

٩٠

19

أمحد حامل

٦٨

٨٩

20

فوتريياان سافيرتي

٥٠

٩١

21

أمحد جزويل

٦٤

٩٣

التحليل األخري هو إذا كان عدد "tحساب" أكرب من عدد "tجدول" فهناك متيز أو هناك فعالية
فيما جربه الباحثة من الوسيلة التعليمية .وإذا كان عدد" tحساب" أصغر من عدد "tجدول" فليس
هناك متيز أو ليس هناك فعالية فيما جربه منها .ويف هذا البحث ،عدد "tحساب" أكرب من عدد
"tجدول" ،بوضوح ارتفاع النتائج الطالب اجلامعة التنوير اإلسالمية ،فتكون هناك فعالية فيما جرهبا
منها.
اخلالصة
كما الحظنا على عرض البياانت وحتليل فيها عن فعالية وجناح اللعبة السلم والثعبان االلكرتوين لألطفال
على أساس مهارات القرن احلادي العشرين فخالصة هذا البحث ما يلي :
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.1أييت فعالية اللعبة السلم والثعبان االلكرتوين لألطفال على أساس مهارات القرن احلادي العشرين
تكون الوسيلة التعليمية من تعليم اللغة العربية ،وحتتوي كل الوحدة مهارة االستماع ،الكالم،
القراءة ،الكتابة ،وكذلك من انحية التدريبات .واللعبة بناء على أسس تربوية ،لغوية ،ثقافية
ونفسية حىت تكون الوسيلة التعليمية توقع العميلية يف تعليم اللغة العربية ،ليس فقط جمرد الوسيلة
التعليمية املعينة على التعليم ،وهو يصلب التعليم وأساسه ألنه هو الذي حيدد ألطفال ما
يدرسه من موضوعات ،وهو الذي يبقى التعليم مستمرا بينه وبني نفسه ،إىل أن يصل منها إىل
ما يريد.
.2تطبيق اللعبة السلم والثعبان االلكرتوين لألطفال على أساس مهارات القرن احلادي العشرين
انجحا .نتيجة من التطبيق فهي أن اللعبة انجحة لتنمية كفاءة األطفال على أساس مهارات
القرن احلادي والقشرين.
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