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 املهخص
 -ىدؼ البحث الحالي إلى:

اإلستفادة مف قماش الجوخ واإلكسسوارات لتنفيذ كتب تعميمية تفاعمية ألطفاؿ الروضة بما يتناسب  -1
 مع إدراكيـ العقمى في ىذه المرحمة .

 -تالى: تتمخص مشكمة البحث في التساؤؿ الرئيسي ال -
تنمية التحصيؿ ما فاعمية إستخداـ كتب تعميمية تفاعمية مصنوعة مف قماش الجوخ واإلكسسوارات فى  

 المعرفى لدى أطفاؿ الروضة مقارنة بالكتب التقميدية؟
 ولإلجابة عف سؤاؿ البحث الرئيس تضمف البحث الفروض اإلحصائية التالية :

سػات القبميػة والبعديػة لممجموعػة الضػابطة والتػى درسػت توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بػيف القيا -1
 بالكتب التقميدية فى مستوى اإلختبار التحصيمى المعرفى لألطفاؿ لصالح اإلختبار البعدى.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسات القبميػة والبعديػة لممجموعػة التجريبيػة والتػى درسػت  -2
اإلختبػػار التحصػػيمى المعرفػػى لألطفػػاؿ لصػػالح اإلختبػػار  بالكتػػب المصػػنوعة مػػف الجػػوخ فػػى مسػػتوى

 البعدى.
توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات أطفػػاؿ المجموعػػة التجريبيػػة ومتوسػػطات  -3

درجات أطفاؿ المجموعة الضػابطة وذلػؾ فػى التطبيػؽ البعػدى لإلختبػار التحصػيمى المعرفػى لصػالح 
 المجموعة التجريبية.

الكتب التعميمية التفاعمية المصنوعة مف قماش الجوخ واإلكسسوارات ذو فاعميػة أكبػر فػى إستخداـ  -4
 تنمية التحصيؿ المعرفى لدى أطفاؿ الروضة مقارنة بالكتب التقميدية.

 -تجربة البحث واإلحصاء والنتائج :

ونػت اتبع ىذا البحث المنيج شبو التجريبػي ذات تصػميـ المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة وتك 
سنوات قسما بالتساوى لمجموعتيف ولقياس األداء لمجمػوعتى البحػث  4طفؿ سف  22عينة البحث مف 

أعدت الباحثػة اختبػارًا لقيػاس التحصػيؿ المعرفػى وتػـ الت كػد مػف صػدؽ اإلختبػار بعرضػو عمػى محكمػيف  
البحػث قبميػًا/ كما تػـ الت كػد مػف ثباتػو ومناسػبتو لمتطبيػؽ بتجريبػو عمػى عينػة اسػتط عية وطبقػت أداة 

والت كػد مػف بعديًا عمى المجموعتيف وتـ معالجة البيانات إحصائيًا وكانػت النتيجػة صػحة فػروض البحػث 
فاعمية إستخداـ كتػب تعميميػة تفاعميػة مصػنوعة مػف قمػاش الجػوخ واإلكسسػوارات فػى تنميػة التحصػيؿ 

 المعرفى لدى أطفاؿ الروضة مقارنة بالكتب التقميدية.
 أطفاؿ الروضة. -اإلكسسوارات -قماش الجوخ  -كتب تعميمية تفاعمية ُح  :انكهًاخ املفتاح
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research aims: - 
Utilizing cloth and accessories to implement interactive educational 

books for kindergarten children, in line with their mental awareness at this 

stage. 

Research problem:- 
 How effective is the use of interactive educational books made of cloth 

and accessories in teaching kindergarten children compared to traditional 

books? 

research assumes: -  
 1-There are statistically significant differences between the pre- and post-

test measurements of the control group in the level of achievement test 

for children in favor of the post test. 

2-There are statistically significant differences in measurements, pre and 

dimensional, experimental, experiment, and learning from grouts in the 

cognitive achievement test for children in favor of the post test. 

3-There are statistically significant differences between the mean scores of 

the experimental group and the mean scores of the control children in 

the post-cognitive achievement test for the benefit of the experimental 

group. 

4-The use of educational books mottled from broadcloth and accessories is 

more effective in developing achievement. 
Research Experience, Statistics and Results : - 

The researcher prepared a test to measure the achievement of the 

control and experimental group and the validity and reliability of the test 

was verified, and the pre / post measurement tool was applied to the two 

groups, and the data were processed statistically, and the result was the 

validity of the research hypotheses and the effectiveness of using interactive 

educational books made of cloth and its accessories in teaching 

kindergarten children compared to books Traditional. 

Key words:- - 

Interactive educational books- Felt cloth - accessories – kindergarten 

children. 
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  -: Introductionيقذيح انثحث 
إف الطفولة المبكرة مف أكثر المراحؿ أىمية في عمر اإلنساف حيث أنيا تعتبر مرحمة تكويف  

عداد لألطفاؿ والتى تتكوف عمى أساسيا شخصيتيـ في جميع مراحؿ حياتيـ التالية وذلؾ بسبب  وا 
ستع  داد األطفاؿ لمت ثير والت ثر بما يحيط بيـ .إتصاؼ ىذه المرحمة بالمرونة وا 

ونجد أف مرحمة رياض األطفاؿ مف أىـ مراحؿ تكويف شخصية األطفاؿ وتنمية مياراتيـ حيث يعمؿ 
كؿ ما يدرسو ويتعممو األطفاؿ مف ميارات في إرشاد األطفاؿ لوجيتيـ الصحيحة كما وتمثؿ مرحمة 

التعميـ والدراسة المقبمة وكؿ تخطيط في ىذه المرحمة  الروضة مرحمة إعداد لألطفاؿ تمييدًا لمراحؿ
)إكراـ يجب أف يكوف عمى أساس مف الوعى ويجب أف يكشؼ عف قدرات األطفاؿ

 ( .8،ص2211حمودة،
ومما سبؽ يتضح أىمية ىذه المرحمة  مف حياة األطفاؿ والتى تتمثؿ في إعداد األطفاؿ تربوياً 

تجاىات إيجابية نحو التعميـ بالمدرسة وتعميميًا لممرحمة اإلبتدائية بوعى وخ برات وميارات وحيوية وا 
 اإلبتدائية .

إف اإلىتماـ بالطفؿ ىو داللة الوعى الكامؿ بالحاضر والمستقبؿ فاألطفاؿ يعتبروف بمثابة أكبر 
إستثمار لممستقبؿ وبالتالى فالمطموب منا تكثيؼ الرعاية ليـ في شتى المناحى فاألطفاؿ في جميع 

ت مف أىـ الموارد البشرية ورعايتيـ واإلىتماـ بيـ مف األولويات إلنتاج جيؿ قادرعمى التنمية المجتمعا
مرحمة الطفولة المبكرة تبدأ مف آخر مرحمة الرضاعة وحتى دخوؿ المدرسة فيى بذلؾ تبدأ مف كما وأف 

 س السموؾ عمر ث ث سنوات وحتى عمر خمس سنوات ونجد أنيا المرحمة التى يدرؾ فييا األطفاؿ أس
اإلجتماعى ونجد أف األطفاؿ في ىذه المرحمة يتميزوف بصفات عامة منيا إستمرار النمو بشكؿ 
كبير ولكف بنسبة أقؿ مف سرعة نموىـ في المرحمة السابقة وكما ويتصفوف باإلتزاف الفسيولوجى 

 والميؿ 
)طمبة ة النمو المغوىالشديد إلستكشاؼ البيئات المحيطة وكذلؾ إكتساب ميارات جديدة وكذلؾ زياد

 (. 15،ص2224جابر ،
وكذلؾ تختمؼ قدرات األطفاؿ في مراحؿ نموىـ فيجب إعداد أنشطة متنوعة تتناسب مع إمكاناتيـ 
جتماعى لألطفاؿ في ىذه المرحمة ونحف في ىذا البحث بصدد  وقدراتيـ كذلؾ نجد نمو عقمى وجسمى وا 

مرحمة متعطشيف لمبحث والمعرفة فيـ يحاولوف اإلستزادة اإلىتماـ بالنمو العقمى فنجد األطفاؿ في ىذه ال
مف المعرفة واإلستزادة العقمية وىـ يريدوف أف يستكشفوا األشياء التى تثير إنتباىيـ وأف يفيموا كؿ 

)عيد ىذه المرحمة مرحمة السؤاؿ عمـ النفس عمىالخبرات التى يمروف بيا فقد أطمؽ بعض عمماء 
 (. 6،ص2212إبراىيـ،
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األطفاؿ في ىذه المرحمة يتصفوف بالشغؼ والتطمع لذا نجدىـ يندفعوف لمقياـ ب عماؿ قد  ونجد أف
تكوف خطرة وىـ ال يدركوف ذلؾ فقد يضعوف أشياء داخؿ أنوفيـ او أفواىيـ أو آذانيـ وىذا قد يكوف 
مـ خطر شديد قد يؤذييـ لذا فمف أدوار معممات مرحمة رياض األطفاؿ ىو تزويد األطفاؿ بمصادر تع

آمنة ومتنوعة وفى نفس الوقت تتسـ بالسيولة والتنوع والجاذبية ومراعاة متطمبات المرحمة العقمية 
واإلجتماعية والميارية والوجدانية وأف تكوف آمنة أثناء اإلستخداـ وممتعة لألطفاؿ كما تمكف المعممات 

اؿ ىذه المرحمة مف خ ؿ مف تعميـ ميارات القراءة بالمغة اإلنجميزية وميارات بعض األنشطة ألطف
أسموب اإلحساس والممس والنشاط الحركى والعقمى كما وقد يستطيع التمميح بالشكؿ وذلؾ عف طريؽ 
تحويؿ حرؼ الكممة إلى ما تدؿ عميو فبذلؾ نقرب الصورة لألطفاؿ ويتضح ليـ الحرؼ ويتعرفوا عميو 

 (4،ص1993ىدي قناوي،)ويكتسبوا ايضًا الميارات وذلؾ مف خ ؿ أنشطة كتب الميارات 
مف ىنا جاءت فكرة البحث بما يتصؼ بو مممس قماش الجوخ واإلكسسوارات مف الجاذبية والتشويؽ و 

 ومراعاة جانب األماف وتـ توظيفيا في عمؿ كتب تعميمية تفاعمية ألطفاؿ الروضة وقياس مدى فاعمية 
تنمية واإلكسسوارات فى  إستخداـ ىذه الكتب التعميمية التفاعمية المصنوعة مف قماش الجوخ

 أطفاؿ الروضة مقارنة بالكتب التقميدية. التحصيؿ المعرفى لدى
 -Statement of the Problem:يشكهح انثحث 
 -ىو:السؤاؿ الرئيسى لمبحث ومما سبؽ نجد أف 

تنمية ما فاعمية إستخداـ كتب تعميمية تفاعمية مصنوعة مف قماش الجوخ واإلكسسوارات فى 
 أطفاؿ الروضة مقارنة بالكتب التقميدية؟ فى لدىالتحصيؿ المعر 

 -السابؽ عدة تساؤالت فرعية ىى : ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس 
ما األسس الواجب مراعاتيا في إستخداـ وتوظيؼ قماش الجوخ واإلكسسوارات في إعداد وتنفيذ  -1

لذي طبقتو الباحثة كتب تعميمية تفاعمية ألطفاؿ الروضة؟ سيتـ اإلجابة عميو عف طريؽ اإلستبياف ا
 عمي المحكميف.   

يمكف إستخداـ وتوظيؼ قماش الجوخ واإلكسسوارات في إعداد وتنفيذ كتب تعميمية تفاعمية  كيؼ -2
 سيتـ اإلجابة عميو مف خ ؿ الجانب التطبيقى لمبحث. ألطفاؿ الروضة ؟

تنمية رات فى فاعمية إستخداـ كتب تعميمية تفاعمية مصنوعة مف قماش الجوخ واإلكسسواما مدي  -3
سيتـ اإلجابة عميو مف خ ؿ نتائج  ؟أطفاؿ الروضة مقارنة بالكتب التقميدية التحصيؿ المعرفى لدى

 البحث ومناقشتيا.
 : التالية اإلحصائية الفروض البحث تضمف الرئيس البحث سؤاؿ عف ولإلجابة
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 -Hypothesis:فزوض انثحث 
التى درست و  ة الضابطةمجموعمت القبمية والبعدية لتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسا -1

 .لصالح اإلختبار البعدى فى مستوى اإلختبار التحصيمى المعرفى لألطفاؿ التقميدية بالكتب
التى درست و  ة التجريبيةمجموعمتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسات القبمية والبعدية ل -2

 .لصالح اإلختبار البعدى إلختبار التحصيمى المعرفى لألطفاؿبالكتب المصنوعة مف الجوخ فى مستوى ا
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية ومتوسطات  -3

درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة وذلؾ فى التطبيؽ البعدى لإلختبار التحصيمى المعرفى لصالح 
 المجموعة التجريبية.

 فى فاعمية أكبر الجوخ واإلكسسوارات ذو قماش كتب التعميمية التفاعمية المصنوعة مفإستخداـ ال -4
 مقارنة بالكتب التقميدية. أطفاؿ الروضة تنمية التحصيؿ المعرفى لدى

 -Objectives:أهذاف انثحث 
سب اإلستفادة مف قماش الجوخ واإلكسسوارات لتنفيذ كتب تعميمية تفاعمية ألطفاؿ الروضة بما يتنا -1

 مع إدراكيـ العقمى في ىذه المرحمة .
 األبجدية تصميـ كتب تعميمية تفاعمية تحتوى عمى أنشطة لتعميـ األرقاـ والعد واأللواف والحروؼ -2

 لمغة اإلنجميزية بشكؿ جذاب ومبتكر ومتنوع ويمفت إنتباه األطفاؿ . 
تنمية التحصيؿ للممس كوسيمة اإلستفادة مف حواس األطفاؿ السمعية والبصرية باإلضافة لحاسة ا -3

 األطفاؿ في ىذه المرحمة. المعرفى لدى
تحفيز الميارات المعرفية والميارية عند األطفاؿ بإستخداـ الحروؼ واألشكاؿ واألنشطة المصنوعة  -4

 مف قماش الجوخ واألكسسوارات في الكتب التعميمية التفاعمية المقترحة .
تعميمية تفاعمية مصنوعة مف قماش الجوخ واإلكسسوارات فى  تحديد ما مدى فاعمية إستخداـ كتب -5

 أطفاؿ الروضة مقارنة بالكتب التقميدية. تنمية التحصيؿ المعرفى لدى
 -Significance :أهًُح انثحث 

ألطفاؿ الروضة آمنة في تفاعمية  توظيؼ قماش الجوخ واإلكسسوارات في إنتاج كتب تعميمية -1
 عممات واألطفاؿ .اإلستخداـ والتداوؿ بيف الم

إظيار دور مجاالت اإلقتصاد المنزلى وخاصة مجاؿ النسيج المتمثؿ في قماش الجوخ في خدمة  -2
 مجاؿ رياض األطفاؿ.

تصميـ كتب تعميمية تحمى األطفاؿ مف الجروح واإلصابات التى قد تسببيا األطراؼ المدببة والحادة  -3
أضرار األصباغ المستخدمة في طباعة وكتابة  لمكتب المصنوعة مف األوراؽ وكذلؾ الحماية مف

 الكتب الورقية.
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إمكانية إستخداـ مثؿ ىذه الكتب المنتجة بإستخداـ قماش الجوخ واإلكسسوارات لألطفاؿ مف ذوى  -4
 اإلحتياجات الخاصة .

 إعداد الكتب التعميمية بيذه الصورة يعمؿ عمى زيادة ترسيخ المعمومات في أذىاف أطفاؿ الروضة. -5
تساعد الكتب المنفذه األطفاؿ ذوى التعمـ البطئ حيث تمكنيـ الكتب المصنوعة مف الجوخ  -6

واإلكسسوارات مف تكرار التعمـ ب ى عدد مف المرات مف خ ؿ المعب مما يراعى الفروؽ الفردية 
 بيف األطفاؿ .
 - :حذود انثحث

 سنوات. 4سف  والمتمثمة مف المبكرة الطفولة أطفاؿ مرحمة -1
لمغة  األبجدية كتب تعميمية تفاعمية تحتوى عمى أنشطة لتعميـ األرقاـ والعد واأللواف و الحروؼ -2

 اإلنجميزية والتى تناسب ىذه المرحمة السنية.
واإلكسسوارات المتنوعة ما واألشكاؿ تنفيذ الكتب التعميمية بإستخداـ قماش الجوخ متعدد األلواف  -3

كذلؾ إكسسوارات أخرى عديدة و و دد األشكاؿ واألنواع وشرائط وخرز متع بيف سوست وأزرار
 متنوعة .
 :انثحث إجزاءاخ

قامت الباحثة بتجييز وتحضير الخامات ال زمة لتصميـ وتنفيذ صفحات الكتب المقترحة والمتمثمة  -1
 مجموعة مف اإلكسسوارات(. –فى )ألواف مختمفة مف أقمشة الجوخ 

ة الجوخ عمى حسب األشكاؿ واألحجاـ المطموبة فى تصميـ قامت الباحثة بإعداد وتجييز أقمش -2
 وتنفيذ الكتب المقترحة.

 قامت الباحثة بطباعة الحروؼ واألشكاؿ المناسبة لمكتب المقترحة. -3
المناسبة لمكتب المطبوعة مسبقًا و قامت الباحثة بقص أقمشة الجوخ عمى حسب الحروؼ واألشكاؿ  -4

 المقترحة .
ة وتجميع كؿ ما تـ تجييزه مف أقمشة الجوخ وتصميـ وتنفيذ الكتب التفاعمية قامت الباحثة بحياك 

 المقترحة بالشكؿ النيائي الذى ظيرت عميو.
( 12( مف المحكميف مقسميف إلى)22مجموعة مف) قامت الباحثة بعرض الكتب المقترحة عمى -5 

ة النوعية وكميات مف األساتذة المتخصصيف فى مجاؿ الم بس والنسيج وذلؾ بكميات التربي
( مف مجموعة مف المحكميف األساتذة المتخصصيف فى مجاؿ رياض 12اإلقتصاد المنزلى و)

معممات الروضات مف ذوى الخبرة فى تعميـ أطفاؿ الروضات مف و األطفاؿ بكميات رياض األطفاؿ 
ت ( سنوات وذلؾ بخبرة ال تقؿ عف عشر سنوات فى ىذا المجاؿ وممف ىـ خريجات كميا 4سف )
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رياض األطفاؿ وتـ معرفة آرائيـ وذلؾ مف خ ؿ إستبياف لتقييـ صفحات الكتب المنفذة بإستخداـ 
 اإلكسسوارات. و الجوخ

قامت الباحثة بتصميـ وبناء إختبار تحصيمى معرفى وكذلؾ إستمارة لتحكيـ اإلختبار التحصيمى  -6
ليخرج اإلختبار فى صورتو المعرفى وقامت بعرضيا عمى السادة المحكميف إلبداء الرأي بيا 

 النيائية بعد ذلؾ لتطبيقو عمى األطفاؿ عينة البحث فى صورتو النيائية.  
  :انثحث عینح

( سنوات لضماف عدـ معرفتيـ السابقة ب نشطة 4مجموعة مف أطفاؿ الروضة ممف ىـ فى سف ) -1
ضابطة تعممت  ( أطفاؿ مجموعة12( طفؿ مقسمة )22الكتب المنفذة وكانت العينة مكونة مف )

( أطفاؿ مجموعة 12و) بالطريقة التقميدية األرقاـ والعد واأللواف والحروؼ األبجدية لمغة اإلنجميزية
تجريبية تعممت مع نفس المعممة األرقاـ والعد واأللواف والحروؼ األبجدية لمغة اإلنجميزية مف 

وارات وتطبيؽ اإلختبار خ ؿ الكتب التعميمية التفاعمية المصنوعة مف قماش الجوخ واإلكسس
 القبمي / البعدي عمى ك  المجموعتيف. 

 -:Methodologyينهج انثحث 
 ذات تصميـ المجموعتيف التجريبية والضابطة.التجريبى والمنيج شبو المنيج الوصفي 

  -:  Terminologyيصطهحاخ انثحث
 -:Interactive educational books كتة تعهًُُح تفاعهُح -2

 إذا مقاومة لمبمؿ ىفي األطفاؿعمى أنشطة مجسمة لتنمية ميارات  بإحتوائيا زتتميكتب  يى
ستة أشير وحتى لألطفاؿ مف عمر  صالحة ىلمتمزيؽ لذلؾ في ةغير قابمكذلؾ الطفؿ في فمو و  اوضعي

عمر عمى أساس  الكتبتـ تصميـ أنشطة يو  احتوي مف أنشطة بداخميسبعة سنوات عمى حسب ما ت
 (. 13،ص2219)ىياـ عاطؼ،الطفؿ
 -: Felt cloth قًاش اجلىخ -0

الجوخ نوعًا مف أنواع  يعتبرو مف الصوؼ  تصنع أساساً  التى األقمشةنوع مف  ىوقماش الجوخ  إف
ثمانية آالؼ حوالى منذ  فمقد وجد األكثر قدمًا في التاريخنوعًا مف األقمشة يمثؿ المباد  أفالمباد، حيث 

األحذية المباد في صناعة  القدـ كما وقد أستخدـمنذ  الت كثيرةإستعمااإلنساف  لقد إستعمموسنو و 
قماش الجوخ مف األقمشة  نجد أفالخياـ و و و  ناعة السجادواألغطية والمفروشات المختمفة وكذلؾ ص

 القص بسيولةقماش الجوخ  يتميزجيدة حيث  سمات مف تميز بويما وذلؾ ل كثيرة اإلستخداـ
مف  تشكيمو وذلؾ بسبب أنو ةسيول وكذلؾ الشكؿ الذى نريده بسيولة عمى يقصحيث  واإلستخداـ
 (. 6،ص2212)إيناس الدويدى،الغير قابمة لمتنسيؿ وكذلؾ يتميز بإستقراره وثبات خيوطواألقمشة 
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 -: Accessories اإلكسسىاراخ -4
أنيا إضافات  عند إضافتيا حيث المظير تجميؿ وتحسيف تعمؿ عمىالتي و الكماليات  نوع مف ىي

الوظيفة التى مف أىميا وذلؾ عمى حسب عدة عوامؿ  جمااًل ورونقاً أكثر  تظير المنتجكمؼ  أوقطع  أو
)عفاؼ محمود، المستخدـ فييا اإلكسسوارالفكرة  وكذلؾالخامات المستخدمة ستقـو بيا وكذلؾ نوع 

 (. 32،ص2222
 -: Kindergarten children أطفال انزوضح - 3

لمطفؿ الثػاني العاـ مف نيايػة  المتمثمةفػي المرحمػة العمرية  الطفؿىو ف طفػؿ مرحمػة الروضػة إ
مرحمة بتعرؼ ىذه المرحمة  لمطفؿ وكماالسادس  العاـأو بدايػة لمطفؿ الخػامس  العاـوحتػى نيايػة 
قدرات الطفؿ الذىنية % مف 52 تشكؿ فى ىذه المرحمة نسبة الطفؿ شخصية كما وأف الطفولة المبكرة

األخ قية والمعرفية واإلجتماعية ويبدأ فى ىذه مرحمة تكوف المفػاىيـ  الطفؿ وتبدأ لدي كما والمغوية
 6 إلى 4بػيف عمػر  لمروضة ينضـطفؿ الروضة كما وأف  المرحمة ظيور سمات الطفؿ الشخصية

لموصوؿ ألعمى درجات  وتطوير ميارات ومفاىيـ الطفؿ تنميػة خ ؿ ىذه المرحمةمف يػتـ  وسػنوات 
)عبد اليادى المرحمة ىذهفي  الطفؿ بمػا يتماشػى مػع خصائص نمو التنمية المتكاممة لمطفؿ

 (. 23،ص2219فتحى،
  Theoretical Framework اإلطار اننظزٌ نهثحث

البحث  بموضوع الصمة ذات واألجنبية العربية اتالدراس مف العديد عمى باالط ع الباحثة قامت
 : اآلتي في أىميا ويتمثؿ

  :انساتقح انذراساخ
"دراسة عفاؼ كماؿ" وتمثمت الدراسة فى إمكانية الحصوؿ عمى ت ثيرات وظيفية وجمالية جديدة  - 

قترحت ا لدراسة مستوحاة مف الفف الحديث وذلؾ مف خ ؿ إستخداـ بقايا القماش لمنتجات األطفاؿ وا 
تتناسب مع المرحمة السنية لألطفاؿ مف الميد حتى سف خمس سنوات وكانت أىـ نتائج ىذه  تصميمات

الدراسة ىو وجود ع قة دالة إحصائيًا بيف نوع المنتجات ونوع الخامات وكذلؾ تـ تحقيؽ المعادلة بيف 
)عفاؼ اؿالقيـ الجمالية والسعر المنخفض لمنيوض بصناعة المستمزمات الخاصة باألطف

 (. 2222محمود،
تمثمت الدراسػػة فى الػػػتعمـ باأللعاب التػي تقدـ لألطفاؿ وأوضحت الدراسة "Borawski"دراسػػػػة  -

يػتعمـ األطفاؿ مػف خ ليػا حيث أنيا تعمؿ عمى  تنمية قدراتيـ وشخصياتيـ فػي  أفأنو مف الممكف 
مف خ ؿ المعػب واألنواع المختمفة مف األلعػاب  جميع نواحي الحياة ، ولقد ركزت الدراسة عمػى التعمـ

وكيفية  تقػديميا وكذلؾ شخصػية معممػات الروضػة ممػا يوفر لألطفاؿ الػتعمـ مػع وجود المتعػة بػداًل مػف 
  (. Borawski Christopher،2229)أساليب التعمـ التقميدية والتي قد تسبب ممؿ لألطفاؿ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
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ة المرحمة العمريػػة التػػي يبػػدأ األطفاؿ فييػػا بالتعامؿ مع " أوضحت الدراسNemecدراسػػة"  -
كتساب العمػـ وبداية الػتعمـ وأوضحت الدراسة أف األطفاؿ فػي أي عمػر يمكػف اف يسػتخدموا   الكتػاب وا 

أف نوع الكتػاب ويبػدأوا بالػتعمـ ولػيس ىنػاؾ وجود لمػا يسػمى "الزاؿ الوقػت مبكػرًا " وأكػدت الدراسػة عمػى 
طرؽ ت ىيػؿ معممػات ريػاض األطفػاؿ كذلؾ و  اً التعميـ الذى يقػدـ لألطفػاؿ يجػب أف يكػوف مدروسػ

وأمينات مكتبات رياض األطفاؿ و توصػمت الدراسة إلى أف تعمـ األطفاؿ لػيس لػو بدايػة معينة وكذلؾ ال 
  (. Nemec،2211)يبدأ عند سف معينة

" وكاف ىدؼ الدراسة ىو إستخداـ الم بس كوسائؿ عبد الرحمف ورشامحمد دراسة "آماؿ أحمد  - 
تعميمية تساعد األطفاؿ عمى التعميـ والتعمـ مف خ ؿ حاستي السمع والبصر كوسيمة لمتعمـ لدي 
األطفاؿ فى المرحمة السنية إبتداءًا مف سنتيف وحتى عمر أربع سنوات وذلؾ مف خ ؿ طباعة بعض 

الطفؿ وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات  الرسـو التعميمية عمى م بس
درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية والتى درست مف خ ؿ 

 (. 2212، عبد الرحمفورشا محمد آماؿ أحمد )الممبس
توظيؼ بعض  " وكاف ىدؼ ىذه الدراسة ىوعمىورحاب محمد  جماؿ دراسة "صفاء محمد -

رسومات المنمنمات فى عمؿ منتجات ممبسية بإستخداـ طريقة الطباعة الحرارية وذلؾ لتوعية الطفؿ 
وتثقيفو مف خ ؿ بعض قصص التراث الشعبي والديني وتوصمت الدراسة إلى أف أحسف وأفضؿ 

التصميـ األوؿ التصميمات بالنسبة لجميع التصميمات التى تـ إقتراحيا والتى تـ تنفيذىا جميعًا ىو 
ورحاب محمد  جماؿ صفاء محمد) %92والذي يمثؿ قصة الخروؼ والناسؾ وذلؾ بمعامؿ جودة 

 (.2215عمى،
و  الطفؿودورىػا فػي تنمية مفاىيـ  رياض األطفاؿ "حػوؿ مكتباتعبد اليادى محمد فتحىدراسة  -"

ئتو بشػكؿ جيد و سػميـ، كمػا تناولػت ىػذه الدراسػة دور المكتبػات فػي إثراء شخصػية الطفػؿ وتنشػ
سػتخداـ الطفػؿ وسػائؿ التكنولوجيػا الحديثػة وكيؼ يستفيد منيػا وطرؽ إتطرقػت الدراسػة إلػى  كيفية 

 (.2219)عبد اليادى محمد فتحى،التغمػب عمػى مشاكميا
 -: Practical aspectانتطثیقٍ نهثحث  اجلانة 

( 7بواقع ) الغ ؼلصفحة  باإلضافةوالعد واأللواف ( صفحات بكتاب تعميـ األرقاـ 12) تنفيذتـ 
 أنشطة.

الحروؼ األبجدية لمغة اإلنجميزية بواقع صفحة واحدة بكتاب تعميـ  صفحة (26) تنفيذ وكذلؾ تـ
 . لمغ ؼلصفحة  باإلضافةلكؿ حرؼ 
 -انكتة املنفذج تئستخذاو اجلىخ واإلكسسىاراخ : صفحاخ تىصیف

 -أوال) الكتاب األوؿ( :
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وىى  الغ ؼلصفحة  باإلضافة( صفحات بكتاب تعميـ األرقاـ والعد واأللواف 12نفيذ )تـ ت
 -كالتالي:

 -صفحة الغ ؼ: - 

 ( توضح غ ؼ الكتاب األوؿ.1صورة رقـ )
مف قماش قطف ذو ألواف جذابة مف األحمر واألصفر والبيج والبنى الفاتح ومبطف باألسفنج  تتكوف

مف  ى ومثبت عمييا وجو أسد مبطف ومحشو باإلسفنج ومصنوع كام ً وقماش الساتاف األصفر الزاى
يضًا عمى الغ ؼ يد صفراء مصنوعة بالكامؿ مف قماش أقماش الجوخ بإخت ؼ أشكالو وألوانو ومثبت 

الجوخ طبقتيف ومبطنة باألسفنج وتمت صناعة الشعر بالصوؼ البرتقالى الزاىى ووضعت العيف مف 
تـ وضع زر عمى الغ ؼ مف الخمؼ وشريط مف األماـ ليتـ غمؽ الكتاب إكسسوارات عمى شكؿ عيف و 

عقب اإلستخداـ وتـ تجميع صفحات الكتاب وربطيا بالغ ؼ بواسطة شريطيف مف قماش الشيفوف كما 
 (. 1يتضح مف صورة رقـ )

  -الصفحة األولى مف الكتاب األوؿ : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاب األوؿ.( توضح الصفحة األولى مف الك2صورة رقـ )
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عبارة عف شجرة مف الجوخ موجودة بجوار حظيرة مف الجوخ وشمس وحشائش مف الجوخ كؿ 
-بقرة-خروؼ -ىذا مثبت عمى خمفية قماش مف القطف وتحتوى الحظيرة عمى خمس حيوانات)دجاجة

أرنب( مصنوعة مف الجوخ طبقتيف بحيث يوضع اإلصبع داخؿ الحيواف والعيف لمحيوانات -حمار
ف إكسسوار عمى شكؿ العيف وتعتبر ىذه الحيوانات بمثابة الشخصية التى تتحدث بيا مصنوعة م

المعممة فى بداية كؿ حصة لجذب إنتباه الطفؿ لتوضح لو النشاط المراد تعميمو كما يتضح مف صورة 
 (. 2رقـ )

 -الصفحة الثانية والثالثة مف الكتاب األوؿ : -

 ثالثة مف الكتاب األوؿ.( توضح الصفحة الثانية وال3صورة رقـ )
عبارة عف نشاط يعتمد عمى تعميـ الطفؿ األرقاـ بالمغة اإلنجميزية والعد بالمغة اإلنجميزية مف 

( مصنوعة مف قماش الجوخ بموف بنفسجى وموضوعة عمى خمفية كحمى مف 10ؿ1خ ؿ األرقاـ مف)
كسسوار مف الخرز ب لواف الجوخ لزيادة وضوح الرقـ وممتد مف كؿ رقـ حبؿ مف الساتاف بداخمو إ

مختمفو بنفس عدد الرقـ المطموب تعممو ليقـو الطفؿ بتحريكو بنفسو أثناء العد كما يتضح مف صورة 
 (.3رقـ )

  -الصفحة الرابعة مف الكتاب األوؿ : - 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة الرابعة مف الكتاب األوؿ.4صورة رقـ )



تفاعلية مصنوعة من قماش الجوخ واإلكسسوارات فى تنمية التحصيل المعرفى لدى أطفال الروضة مقارنة  فاعلية إستخدام كتب تعليمية
 محمد حلبية م.د/ شيماء محمود عبد الغنىأ.                                                                                     بالكتب التقليدية 

 جايعح تىرسعُذ –جمهح كهُح انرتتُح                         745                   (                    0202– أتزَم) –  (43) انعذد

ف الجوخ ب لواف زاىية والمثبتيف عمى خمفية مف عبارة عف متاىة الف ر والجبف المصنوعيف م
الجوخ المبطف بموف برتقالى زاىى لتنمية تركيز الطفؿ حيث يطمب مف الطفؿ إخراج الف ر مف المتاىة 

 (.4كما يتضح مف صورة رقـ )
 -الصفحة الخامسة مف الكتاب األوؿ : -

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 وؿ.( توضح الصفحة الخامسة مف الكتاب األ 5صورة رقـ )  
تمثؿ قصة رابنزؿ حيث تحكييا المعممة لألطفاؿ وصنعت الصفحة كاممة مف الجوخ المبطف 
المصنوع ب لواف زاىية وتـ صنع شعر رابنزؿ مف خيوط الصوؼ الصفراء الزاىية ويطمب مف الطفؿ فؾ 
خراج التوؾ وعمؿ تسريحات لشعر رابنزؿ كنشاط ترفيي ى الشريط مف األزرار التى عمى شكؿ وردة وا 

 (. 5لإلعتماد عمى النفس فى تصفيؼ الشعر خاصة لمفتايات كما يتضح مف صورة رقـ )
 -الصفحة السادسة والسابعة مف الكتاب األوؿ : -
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة السادسة والسابعة مف الكتاب األوؿ.6صورة رقـ )    
ى خرز عمى شكؿ أعيف عبارة عف خنفساء كبيرة مصنوعة مف الجوخ واإلكسسوارات المتمثمة ف

وأرجؿ الخنفساء مصنوعة مف شرائط زجزاج وخرز مموف وسوستة عمى منتصؼ الخنفساء تفتح ليظير 
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عدد خمس خنفسات صغيرات كؿ واحدة تحمؿ عمى ظيرىا دوائر بعدد معيف  وكؿ ىذا مثبت عمى 
ى الصفحة قماش قطف برتقالى زاىى الموف وحشائش خضراء فاتحة وداكنة وبالصفحة السابعة وى

المقابمة لصفحة الخنفساء األـ توجد وردة صفراء مف الجوخ مثبت عمي أوراقيا أرقاـ مف الجوخ بالمغة 
اإلنجميزية ومطموب مف الطفؿ وضع كؿ خنفساء صغيرة عمى أوراؽ الوردة وفقًا لمرقـ المكتوب عمى 

لورود مف قماش القطف ورقة الوردة وعدد الدوائر عمى ظير كؿ خنفساء صغيرة وصنعت مجموعة مف ا
كسسوارات متمثمة فى أزرار مع مجموعة مف الحشائش وأوراؽ الشجر المصنوعيف مف الجوخ    والجوخ وا 

 (.  6محيطة بالوردة الكبيرة لمحاكاة الحديقة وجذب إنتباه الطفؿ كما يتضح مف صورة رقـ )
 -الصفحة الثامنة والتاسعة مف الكتاب األوؿ : -
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة الثامنة والتاسعة مف الكتاب األوؿ.7صورة رقـ )                
عبارة عف نشاط لتعميـ الطفؿ األلواف بطريقة جذابة وشيقة تجعمو ال يشعر ب نو يتعمـ والكف 
يعتقد أنو يمعب حيث تمثؿ ىاتيف الصفحتيف غسالة م بس مصنوعة مف الجوخ ويوضع فوقيا عمب 

كاة عممية الغسيؿ الحقيقية وتطمب المعممة مف الطفؿ غسؿ القميص مسحوؽ قابمة لمحركة لمحا
األصفر أو الشورت الموؼ أو البنطموف األسود أو الفستاف البنفسجى ونشره عمى الحبميف المصنوعيف 
مف الساتاف المموف الموجوديف بالصفحتيف وتـ وضع أشجار وشمس وسحاب وحشائش حوؿ الحبؿ 

الطبيعة لزيادة اندماج الطفؿ فى المعبة وزيادة إستمتاعو بيا وقد تس لو فى الصفحة التاسعة لمحاكاة 
المعممو أيضا عف لوف الشمس والسحاب والشجر وكؿ ىذا مصنوع مف قماش الجوخ ومبطف باإلسفنج 

 (. 7كما يتضح مف صورة رقـ )
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 -الصفحة العاشرة مف الكتاب األوؿ : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة العاشرة مف الكتاب األوؿ.( توضح الصفح8صورة رقـ )
تتكوف مف زرافة مصنوعة مف الجوخ كاممة وعينييا مف اإلكسسوارات المتمثمة فى أزرار عمى شكؿ 
عيف ويوجد برقبتيا مجموعة مف األزرار الممونة والفيونكات الممونة القابمة لمفؾ ويطمب مف الطفؿ فؾ 

ف الزر المماثؿ لموف الفيونكة وتـ وضع خمفية مف الفيونكات ثـ إعادة إدخاليا داخؿ كؿ زرار وفقًا لمو
الجوخ المبطف بموف زىرى مبيج ومجموعة مف األشجار و أوراؽ األشجار المصنوعيف مف الجوخ 
بنفس ألوانيـ لمحاكاة الطبيعة لمحاولة جذب إنتباه الطفؿ وشعورة بالمتعة أثناء المعب كما يتضح مف 

 (. 8صورة رقـ )
 -ً( :ثانًُا) انكتاب انثان

 . لمغ ؼلصفحة  باإلضافةالحروؼ األبجدية لمغة اإلنجميزية بكتاب تعميـ  صفحة (26) تنفيذ تـ
 -صفحة الغ ؼ: -
 
 
 
 
 

 ( توضح غ ؼ الكتاب الثانى.9صورة رقـ )          
زاىػى  ورديتتكوف مػف قمػاش قطػف أبػيض عميػة أشػكاؿ فراشػات وأرنػب مصػنوع مػف الجػوخ بمػوف 

كسسػػوارات عمػػى شػػ أبػػيض  كؿ أزرار لمعػػيف وسػػمؾ مػػف المعػػدف لػػألذف ودبػػوس ب سػػتيكى لمزينػػة وزروا 
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وشريط لقفؿ الكتاب وشرائط شيفوف لتجميع الكتاب مع بعضػو وأزرار ممونػة كمػا يتضػح مػف صػورة رقػـ 
(9.) 
 -الصفحة األولى مف الكتاب الثانى : -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة األولى مف الكتاب الثانى.12صورة رقـ )
 Aتتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف الكحمى ومثبت عمييا تفاحة حمراء مف الجوخ  وحرؼ 

زالتو وتقـو المعممة بتوضيح أف التفاحة بالمغة  بالجوخ بالموف البرتقالى الفاتح يستطيع الطفؿ لصقو وا 
 (.12كما يتضح مف صورة رقـ )   Aاإلنجميزية تبدأ بحرؼ

 -ثانى :الصفحة الثانية مف الكتاب ال -
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة الثانية مف الكتاب الثانى.11صورة رقـ )                        
تتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف األبيض ومثبت عمييا أتوبيس لممدرسة مف الجوخ المبنى 

زالتو وتقـو المعممة بتوضيح أف بالجوخ بالموف البرتقال Bوحرؼ  ى الزاىى يستطيع الطفؿ لصقو وا 
 (.11كما يتضح مف صورة رقـ ) B أتوبيس المدرسة بالمغة اإلنجميزية يبدأ بحرؼ
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 -الصفحة الثالثة مف الكتاب الثانى : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة الثالثة مف الكتاب الثانى.12صورة رقـ )  
بالموف المبنى ومثبت عمييا كب كيؾ مف الجوخ المتعدد األلواف  تتكوف مف خمفية مف الجوخ

زالتو وتقـو المعممة بتوضيح أف الكب كيؾ  Cوحرؼ  بالجوخ بالموف الزىرى يستطيع الطفؿ لصقو وا 
 (.12كما يتضح مف صورة رقـ ) C بالمغة اإلنجميزية يبدأ بحرؼ

 -الصفحة الرابعة مف الكتاب الثانى : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ( توضح الصفحة الرابعة مف الكتاب الثانى.13صورة رقـ )           

كسسوار  تتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف األبيض ومثبت عمييا بطة مف الجوخ األصفر وا 
زالتو وتقـو المعممة بتوضيح أف  D لمعيوف وحرؼ مف الجوخ بالموف األخضر يستطيع الطفؿ لصقو وا 

 (.13كما يتضح مف صورة رقـ ) D حرؼالبطة بالمغة اإلنجميزية تبدأ ب
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 -الصفحة الخامسة مف الكتاب الثانى : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة الخامسة مف الكتاب الثانى.14صورة رقـ )                     
كسسوار  تتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف األبيض ومثبت عمييا فيؿ مف الجوخ الرمادى وا 

زالتو وتقـو المعممة بتوضيح أف مف الجو  E لمعيوف وحرؼ خ بالموف التركواز يستطيع الطفؿ لصقو وا 
 (.14كما يتضح مف صورة رقـ ) E الفيؿ بالمغة اإلنجميزية يبدأ بحرؼ

 -الصفحة السادسة مف الكتاب الثانى : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة السادسة مف الكتاب الثانى.15صورة رقـ )                     
مف  F مف خمفية مف الجوخ بالموف األبيض ومثبت عمييا ضفدع مف الجوخ األخضر وحرؼ تتكوف

زالتو وتقـو المعممة بتوضيح أف الضفدع بالمغة اإلنجميزية  الجوخ بالموف األحمر يستطيع الطفؿ لصقو وا 
 (.15كما يتضح مف صورة رقـ ) F يبدأ بحرؼ
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 -الصفحة السابعة مف الكتاب الثانى : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة السابعة مف الكتاب الثانى.16صورة رقـ )                   
تتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف األبيض ومثبت عمييا زرافة مف الجوخ األصفر والبنى 

كسسوار لمعيوف وحرؼ زالتو وتقـو المعممة  G وا  مف الجوخ بالموف الزىرى يستطيع الطفؿ لصقو وا 
 (.16كما يتضح مف صورة رقـ ) G بالمغة اإلنجميزية يبدأ بحرؼ بتوضيح أف الزرافة

 -الصفحة الثامنة مف الكتاب الثانى : -
 
 
 
 

                   
                      

 
 
 

 ( توضح الصفحة الثامنة مف الكتاب الثانى.17صورة رقـ )
ولو شعر  لوردىجوخ اتتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف األبيض ومثبت عمييا حصاف مف ال

زالتو  H بالصوؼ المموف وبعض اإلكسسوار وحرؼ مف الجوخ بالموف الزىرى يستطيع الطفؿ لصقو وا 
 (.17كما يتضح مف صورة رقـ ) H وتقـو المعممة بتوضيح أف الحصاف بالمغة اإلنجميزية يبدأ بحرؼ
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 -الصفحة التاسعة مف الكتاب الثانى : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة التاسعة مف الكتاب الثانى.18صورة رقـ )                           
تتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف األزرؽ ومثبت عمييا أيس كريـ مف الجوخ المتعدد األلواف 

زالتو وتقـو المعممة بتوضيح أف األيس  I وحرؼ  مف الجوخ بالموف األخضر يستطيع الطفؿ لصقو وا 
 (.18كما يتضح مف صورة رقـ ) I يبدأ بحرؼ كريـ بالمغة اإلنجميزية

 -الصفحة العاشرة مف الكتاب الثانى : -
 
 
 
 

                       
 
 
 
    
 

 ( توضح الصفحة العاشرة مف الكتاب الثانى.19صورة رقـ )                         
 Jالبرتقالى وحرؼ تتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف األبيض ومثبت عمييا برطماف مف الجوخ 

زالتو وتقـو المعممة بتوضيح أف البرطماف بالمغة  مف الجوخ بالموف الموؼ يستطيع الطفؿ لصقو وا 
 (.19كما يتضح مف صورة رقـ ) J اإلنجميزية يبدأ بحرؼ
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 -الصفحة الحادية عشر مف الكتاب الثانى : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة عشر مف الكتاب الثانى.( توضح الصفحة الحادي22صورة رقـ )                 
مف  Kتتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف المبنى ومثبت عمييا مفتاح مف الجوخ الرمادى وحرؼ 

زالتو وتقـو المعممة بتوضيح أف المفتاح بالمغة  الجوخ بالموف التركواز يستطيع الطفؿ لصقو وا 
 (.22كما يتضح مف صورة رقـ ) K اإلنجميزية يبدأ بحرؼ

 -ثانية عشر مف الكتاب الثانى :الصفحة ال -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة الثانية عشر مف الكتاب الثانى.21صورة رقـ )                 
تتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف األبيض ومثبت عمييا أسد مف الجوخ البنى الفاتح والداكف 

زالتو وتقـو Lوحرؼ  المعممة بتوضيح أف األسد  مف الجوخ بالموف الموؼ يستطيع الطفؿ لصقو وا 
 (.21كما يتضح مف صورة رقـ ) L بالمغة اإلنجميزية يبدأ بحرؼ
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 -الصفحة الثالثة عشر مف الكتاب الثانى : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة الثالثة عشر مف الكتاب الثانى.22صورة رقـ )                    
مف  Mمييا قمر مف الجوخ األبيض وحرؼ تتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف المبنى ومثبت ع

زالتو وتقـو المعممة بتوضيح أف القمر بالمغة اإلنجميزية  الجوخ بالموف األخضر يستطيع الطفؿ لصقو وا 
 (.22كما يتضح مف صورة رقـ ) M يبدأ بحرؼ

 -الصفحة الرابعة عشر مف الكتاب الثانى : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ر مف الكتاب الثانى.( توضح الصفحة الرابعة عش23صورة رقـ )

 Nتتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف األبيض ومثبت عمييا رقـ تسعة مف الجوخ الزىرى وحرؼ 
زالتو وتقـو المعممة بتوضيح أف رقـ تسعة بالمغة  مف الجوخ بالموف الرمادى يستطيع الطفؿ لصقو وا 

 (.23كما يتضح مف صورة رقـ ) N اإلنجميزية يبدأ بحرؼ
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 -امسة عشر مف الكتاب الثانى :الصفحة الخ -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة الخامسة عشر مف الكتاب الثانى.24صورة رقـ )
والجوخ المتعدد  الوردىتتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف المبنى ومثبت عمييا بومة مف الجوخ 

زالتو وتقـو  Oاأللواف وحرؼ  المعممة بتوضيح مف الجوخ بالموف الموؼ الفاتح يستطيع الطفؿ لصقو وا 
 (.24كما يتضح مف صورة رقـ ) O أف البومة بالمغة اإلنجميزية تبدأ بحرؼ

 -الصفحة السادسة عشر مف الكتاب الثانى : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة السادسة عشر مف الكتاب الثانى.25صورة رقـ ) 
األحمر واألصفر تتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف األبيض ومثبت عمييا طائرة مف الجوخ 

زالتو وتقـو المعممة  Pوالجوخ المتعدد األلواف وحرؼ  مف الجوخ بالموف األخضر يستطيع الطفؿ لصقو وا 
 (.25كما يتضح مف صورة رقـ ) P بتوضيح أف الطائرة بالمغة اإلنجميزية تبدأ بحرؼ
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-الصفحة السابعة عشر مف الكتاب الثانى : -  
 
 
 
 
 
 
 
 

 فحة السابعة عشر مف الكتاب الثانى.( توضح الص26صورة رقـ )
تتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف األبيض ومثبت عمييا ع مة إستفياـ مف الجوخ األسود 

زالتو وتقـو المعممة بتوضيح أف ع مة  Qوحرؼ  مف الجوخ بالموف الزىرى يستطيع الطفؿ لصقو وا 
 (.26رقـ ) كما يتضح مف صورة Q اإلستفياـ بالمغة اإلنجميزية تبدأ بحرؼ

 -الصفحة الثامنة عشر مف الكتاب الثانى : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة الثامنة عشر مف الكتاب الثانى.27صورة رقـ )
كسسوار  تتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف األبيض ومثبت عمييا ف ر مف الجوخ الرمادى وا 

زالتو وتقـو المعممة بتوضيح أف مف الجوخ بالموف األزرؽ يستطيع الطفؿ لصقو وا    Rلمعيوف وحرؼ
 (.27كما يتضح مف صورة رقـ ) R الف ر بالمغة اإلنجميزية يبدأ بحرؼ
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-الصفحة التاسعة عشر مف الكتاب الثانى : -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة التاسعة عشر مف الكتاب الثانى.28صورة رقـ )
مف الجوخ البرتقالى الزاىى تتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف األزرؽ ومثبت عمييا شمس 

كسسوار عبارة عف أزرار تمثؿ العيوف وحرؼ مف الجوخ بالموف المبنى يستطيع الطفؿ   Sواألصفر وا 
زالتو وتقـو المعممة بتوضيح أف الشمس بالمغة اإلنجميزية تبدأ بحرؼ كما يتضح مف صورة  S لصقو وا 

 (.28رقـ )
 -الصفحة العشروف مف الكتاب الثانى : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة العشريف مف الكتاب الثانى.29صورة رقـ )
تتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف األبيض ومثبت عمييا قطار مف الجوخ البرتقالى الفاتح 

كسسوار عبارة عف أزرار تمثؿ عج ت القطار وحرؼ مف الجوخ بالموف البرتقالى الزاىى   Tواألزرؽ وا 
زالتو وتق كما  T ـو المعممة بتوضيح أف القطار بالمغة اإلنجميزية يبدأ بحرؼيستطيع الطفؿ لصقو وا 

 (.29يتضح مف صورة رقـ )
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-الصفحة الواحدة  و العشروف مف الكتاب الثانى : -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة الواحدة والعشروف مف الكتاب الثانى.32صورة رقـ )
سية مف الجوخ األحمر واألخضر تتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف المبنى ومثبت عمييا شم

زالتو وتقـو المعممة   Uوالبيج  واألسود وحرؼ مف الجوخ بالموف األصفر يستطيع الطفؿ لصقو وا 
 (.32كما يتضح مف صورة رقـ ) U بتوضيح أف الشمسية بالمغة اإلنجميزية تبدأ بحرؼ

 -الصفحة الثانية و العشروف مف الكتاب الثانى : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة الثانية والعشروف مف الكتاب الثانى.31صورة رقـ )
تتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف األبيض ومثبت عمييا آلة الفيوالف الموسيقية مف الجوخ البنى 

زالتو وتقـو المعممة   Vالفاتح واألسود وحرؼ مف الجوخ بالموف الرمادى يستطيع الطفؿ لصقو وا 
 (.31كما يتضح مف صورة رقـ ) V ة بالمغة اإلنجميزية تبدأ بحرؼبتوضيح أف آلة الفيوالف الموسيقي
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 -الصفحة الثالثة و العشروف مف الكتاب الثانى : -
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( توضح الصفحة الثالثة والعشروف مف الكتاب الثانى.32صورة رقـ )   

يض تتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف المبنى ومثبت عمييا حوت مف الجوخ األزرؽ واألب
كسسوار لمعيوف وحرؼ زالتو وتقـو المعممة   Wوا  مف الجوخ بالموف الكحمى يستطيع الطفؿ لصقو وا 

 (.32كما يتضح مف صورة رقـ ) W بتوضيح أف الحوت بالمغة اإلنجميزية يبدأ بحرؼ
 -الصفحة الرابعة و العشروف مف الكتاب الثانى : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عشروف مف الكتاب الثانى.( توضح الصفحة الرابعة وال33صورة رقـ )
تتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف األبيض ومثبت عمييا آلة اإلكسميفوف مف الجوخ المبنى 

مف الجوخ بالموف البيج يستطيع الطفؿ  Xوالموؼ الفاتح واألصفر واألزرؽ واألبيض وحرؼ الوردىو 
زالتو وتقـو المعممة بتوضيح أف آلة اإلكسميفوف بالمغة اإلنج كما يتضح  X ميزية تبدأ بحرؼلصقو وا 

 (.33مف صورة رقـ )
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 -الصفحة الخامسة والعشروف مف الكتاب الثانى : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح الصفحة الخامسة والعشروف مف الكتاب الثانى.34صورة رقـ )
تتكوف مف خمفية مف الجوخ بالموف األبيض ومثبت عمييا يخت مف الجوخ البيج والمبنى واألزرؽ 

زالتو وتقـو المعممة بتوضيح أف  Yوحرؼواألصفر  مف الجوخ بالموف التركواز يستطيع الطفؿ لصقو وا 
 (.34كما يتضح مف صورة رقـ ) Y اليخت بالمغة اإلنجميزية يبدأ بحرؼ

 -الصفحة السادسة والعشروف مف الكتاب الثانى : -
 
 
 
 
 
 
 

 ى.( توضح الصفحة الخامسة والعشروف مف الكتاب الثان35صورة رقـ )
تتكػػوف مػػف خمفيػػة مػػف الجػػوخ الكحمػػى ومثبػػت عمييػػا حمػػار وحشػػى مػػف الجػػوخ األبػػيض واألسػػود 

كسسوار يمثؿ العيوف وحرؼ زالتو وتقػـو المعممػة  Zوا  مف الجوخ بالموف األبيض يستطيع الطفؿ لصقو وا 
 (.35كما يتضح مف صورة رقـ ) Z بتوضيح أف الحمار الوحشى بالمغة اإلنجميزية يبدأ بحرؼ

 -اء و يناقشح نتائج انثحث:اإلحص
تـ عرض إستمارة تحكيـ الكتب التفاعمية وكذلؾ إستمارة تحكيـ اإلختبار القبمي / البعدى عمى 
السادة المحكميف المتخصصيف فى مجاؿ الم بس والنسيج وكذلؾ السادة المحكميف المتخصصيف في 
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بداء الرأي في الكتب المقترحة مجاؿ رياض األطفاؿ وكذلؾ معممات رياض األطفاؿ مف ذوي الخبرة إل
واإلختبار القبمى/البعدى وتمت معالجة البيانات بإستخداـ المعالجة اإلحصائية بعد تفريغ البيانات 

 -وجدولتيا وكانت النتائج كاآلتي :
 ( 1جدوؿ رقـ )

 رحة.عمى بنود إستمارة تحكيـ الكتب التفاعمية المقت(12وعددىـ )نسبة إتفاؽ خبراء الم بس النسيج 
 مناسب بنود اإلستمارة م

 -الجانب الجمالى : 1
 تناسؽ األلواف لصفحات الكتب. -

 
80 

 90 تناسؽ األلواف لرسومات الكتب. -

 100 تناسؽ صفحات الكتب. -
 90 أحجاـ األشكاؿ بالنسبة لحجـ الكتب. -

 90 ( سنوات عينة البحث.4ألواف الكتب لسف األطفاؿ ) -
 -فية :الناحية الوظي 2

 سيولة التعامؿ مع الكتب مف قبؿ المعممة. -
90 

 80 سيولة التعامؿ مع الكتب مف قبؿ الطفؿ. -
 90 سنوات عينة البحث. 4مدى مناسبة الكتب لتعميـ األطفاؿ مف سف  -

 100 إستخداـ قماش الجوخ ك ساس لتصميـ الكتب. -
براز جماليا.إستخداـ اإلكسسوارات كعامؿ مساعد لتوضيح أفكار  -  100 الكتب وا 

 -جودة األداء : 3
 تؤدى الكتب الغرض منيا بشكؿ جيد. -

100 

 100 تساعد الكتب فى توصيؿ المعمومة لمطفؿ بشكؿ جيد ومبسط. -
 100 ( سنوات عينة البحث .4ترتبط الكتب بالمنيج المقرر لألطفاؿ سف ) -

 100 بشكؿ جيد .تمثؿ الكتب عنصر جذب لمطفؿ لحثو عمى التعمـ  -

 اإلىتماـ بجودة الشكؿ والمضموف والتفاصيؿ والتصنيع بشكؿ عاـ . -
 

90 
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خبراء الم بس والنسيج وخبراء رياض األطفاؿ ومعممات الروضة عمى بنود إستمارة إتفاؽ نسبة  -
 -تحكيـ اإلختبار القبمي / البعدى:

حصمت عمى أعمى درجات إتفاؽ مف السادة لقد إختارت الباحثة األسئمة الخمسة األولي و التى  -
ستبعدت الث ث أسئمة التي حصمت عمي أقؿ درجات إتفاؽ مف السادة المحكميف .  المحكميف وا 

 (3جدوؿ رقـ )
 نسبة إتفاؽ الخبراء عمى مدى م ئمة اإلختبارالتحصيمى المعرفي القبمى/البعدي لمتطبيؽ

 اإلرتباط بالمحتوى طفلسن ال        لغة االختبار    بنود اإلختبار م
 مناسب مناسب مناسب  

1 
 

100 100 100 

2 
 

100 100 100 

3 
 

100 100 100 

4  

 

100 100 100 

5 
 

100 100 100 
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6  
 
 

100 60 70 

7 
 

100 70 60 

8  
 
 
 
 

100 60 60 

 -املعايالخ انعهًُح إلستًارج حتكُى انكتة انتفاعهُح: -
 -يعايم انثثاخ وانصذق: -

قامت الباحثة بإجراء المعام ت العممية لإلختبار التحصيمى المعرفى وذلؾ بقياس مدى ثبات 
عادة تطبيقو بعد فترة أسبوع  عمى عينة مف أطفاؿ الروضات عددىا  اإلختبار عف طريؽ تطبيقو وا 

( مف خارج عينة البحث وحساب معامؿ اإلرتباط بيف التطبيقيف وأيضا قياس صدؽ اإلختبار 12)
قدرتو عمى قياس ماوضع مف أجمو بإستخداـ طريقة الصدؽ الذاتي مف خ ؿ حساب الجذر التربيعي و 

 -لمعامؿ اإلرتباط كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:
 (4جدوؿ رقـ )

 معامؿ اإلرتباط بيف التطبيقيف األوؿ والثاني ومعامؿ الصدؽ الذاتي لإلختبار التحصيؿ المعرفي
ف االنحرا المتوسط التطبيق

 المعياري
معامل  قيمة )ر( العينة

 الصدق
 0.938 **0.887 10 1.22 16.20 التطبيق األول
 10 1.10 16.10 التطبيق الثاني

( وىي قيمة أكبر مف قيمة )ر( الجدولية مما 2.887( إلى قيمة )ر( بمغت )4يشير جدوؿ رقـ )
أف معامػػؿ الصػػدؽ الػػذاتي بمغػػت يػػدؿ عمػػى ثبػػات اإلختبػػار التحصػػيمي المعرفػػى كمػػا يتضػػح مػػف الجػػدوؿ 

 ( مما يشير إلى أف اإلختبار صادؽ أى يقيس ما وضع مف أجمو.2.938قيمتو )
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 انضاتطح وانتجزَثُح.جذول انتكافؤ تني جمًىعتٍ انثحث  -
 دالنح انفزوق يف انقُاس انقثهٍ تني اجملًىعتني انضاتطح وانتجزَثُح. -

(5جدوؿ رقـ )  
ي بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبيةداللة الفروؽ في القياس القبم  

عدد  المجموعة
 العينة

متوسط 
 الرتب

 مستوى الداللة قيمة )ي( مجموع الرتب

 0.718 45 100.50 10.05 10 الضابطة
 109.50 10.95 10 التجريبية

 2.225وىي قيمة أكبر مف  (2.718( أف مستوى الداللة بمغ قيمتو )5يتضح مف جدوؿ رقـ )
ى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في القياس القبمي مما يدؿ عم

 فى مستوى اإلختبار التحصيمى المعرفى مما يدؿ عمى تكافؤ مجموعتى البحث. 
 -دالنح انفزوق تني انقُاس انقثهٍ وانثعذٌ نهًجًىعح انضاتطح: -

 (6جدوؿ رقـ )

 لقياس القبمي والبعدي لممجموعة الضابطةداللة الفروؽ بيف ا               
متوسط  العينة نوع اإلشارة

 الرتب
 مستوى الداللة قيمة ( Z ) مجموع الرتب

 0a 0.00 0.00 -2.814 0.004 الرتب السالبة
 10b 5.50 55.00 الرتب الموجبة

سػػوف ( المحسػػوبة بإسػػتخداـ إختبػػار رتػػب اإلشػػارة لولكك Z( أف قيمػػة ) 6يوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ )
Wilcoxon sgined rank test  لداللػة صػحة الفػروؽ بػيف القياسػيف القبمػى والبعػدى فػى مسػتوى

( بمسػػػػتوى داللػػػػة إحصػػػػائية              2.814-اإلختبػػػػار التحصػػػػيمى المعرفػػػػى لممجموعػػػػة الضػػػػابطة بمغػػػػت )
الػػة يعنػػي ذلػػؾ أف الفػػروؽ بػػيف القياسػػيف القبمػػى والبعػػدى د 2.225( وىػػي قيمػػة اقػػؿ مػػف  2.224) 

 ( الجدولية . Z) ( المحسوبة أقؿ مف قيمة  Zإحصائيًا لصالح القياس البعدى حيث أف قيمة ) 
توجد فروؽ ذات ( أنو يمكف لمباحثة قبوؿ الفرض األوؿ والذى ينص عمى أنو 6يتضح مف جدوؿ )

فى  يديةالتقم التى درست بالكتبو  ة الضابطةمجموعمداللة إحصائية بيف القياسات القبمية والبعدية ل
 .لصالح اإلختبار البعدى مستوى اإلختبار التحصيمى المعرفى لألطفاؿ
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 -دالنح انفزوق تني انقُاس انقثهٍ وانثعذٌ نهًجًىعح انتجزَثُح: -
 (7جدوؿ رقـ )

 داللة الفروؽ بيف القياس القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية
متوسط  العينة نوع اإلشارة

 الرتب
 مستوى الداللة قيمة ( Z ) مجموع الرتب

 0d 0.00 0.00 -2.850 0.000 الرتب السالبة
 10e 5.50 55.00 الرتب الموجبة

( المحسػػوبة بإسػػتخداـ إختبػػار رتػػب اإلشػػارة لولككسػػوف  Z( أف قيمػػة ) 7يوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ )
Wilcoxon sgined rank test  لداللػة صػحة الفػروؽ بػيف القياسػيف القبمػى والبعػدى فػى مسػتوى

( بمسػػػػتوى داللػػػػة إحصػػػػائية  2.852-ختبػػػػار التحصػػػػيمى المعرفػػػػى لممجموعػػػػة التجريبيػػػػة بمغػػػػت )اإل
، ويعنػي ذلػؾ أف الفػروؽ بػيف القياسػيف القبمػى والبعػدى دالػة 2.225( وىي قيمػة أقػؿ مػف  2.222) 

 ( الجدولية . Z) ( المحسوبة أقؿ مف قيمة  Zاحصائيًا ولصالح القياس البعدى  حيث أف قيمة ) 
توجد فروؽ أنو يمكف لمباحثة قبوؿ الفرض الثانى والذى ينص عمى أنو ( 7مف جدوؿ ) يتضح

التى درست بالكتب المصنوعة و  ة التجريبيةمجموعمذات داللة إحصائية بيف القياسات القبمية والبعدية ل
 .لصالح اإلختبار البعدى مف الجوخ فى مستوى اإلختبار التحصيمى المعرفى لألطفاؿ

 -زوق يف انقُاس انثعذٌ تني اجملًىعتني انضاتطح وانتجزَثُح:دالنح انف -
 (8جدوؿ رقـ )

 داللة الفروؽ في القياس البعدي بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية
عدد  المجموعة

 العينة
متوسط 
 الرتب

 مستوى الداللة قيمة )ي( مجموع الرتب

 0.000 صفر 55.00 5.50 10 الضابطة
 155.00 15.50 10 التجريبية

 2.225وىي قيمة أقؿ مف   (0.000)( أف مستوى الداللة بمغ قيمتو 8يتضح مف جدوؿ رقـ )
مما يدؿ عمى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدى 

 لإلختبار التحصيمى المعرفى لصالح المجموعة التجريبية.
و الذي ينص عمي أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  الثالث وبذلؾ يمكف لمباحثة قبوؿ الفرض

بيف متوسطات درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة وذلؾ 
 فى التطبيؽ البعدى لإلختبار التحصيمى المعرفى لصالح المجموعة التجريبية.
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إستخداـ الكتب التعميمية  ينص عمي أفوالذي  الرابعومما سبؽ فقد تـ إثبات صحة الفرض 
 تنمية التحصيؿ المعرفى لدى فى فاعمية أكبر الجوخ واإلكسسوارات ذو قماش التفاعمية المصنوعة مف

 مقارنة بالكتب التقميدية. أطفاؿ الروضة
 -تىصُاخ انثحث :

ي المساعدة توظيؼ الكتب التعميمية التفاعمية فى تصميـ وتنفيذ أنشطة متنوعة يستفاد منيا ف -1
 عمى إكساب طفؿ الروضة العديد مف المعارؼ والميارات المتنوعة .

إلقاء الضوء عمى أطفاؿ الروضات بما يتناسب مع إحتياجات ىذه المرحمة الميمة وكذلؾ تقديـ  -2
 الدعـ ليـ.

ألنشطة إعداد برامج تعميمية وتدريبية لمعممات الروضات لكيفية تعميـ األطفاؿ وتنفيذ الميارات وا -3
معيـ مف خ ؿ الكتب التعميمية التفاعمية واإلستفادة مف الخامات المتعددة فى إبتكار كتب أخرى 

 لمراحؿ سنية مختمفة .
إثراء المجاالت التعميمية ألطفاؿ رياض األطفاؿ مف خ ؿ اإلستفادة مف كؿ التقنيات واإلمكانيات  -4

 الحديثة فى مجاؿ التعميـ.
 ممية والنظرية بما يخدـ متطمبات الطفؿ فى ىذه المرحمة وحياتو بشكؿ عاـ.الدمج بيف األبحاث الع -4
تعميـ الكتب التفاعمية المصنوعة مف قماش الجوخ فى الروضات لإلستفادة منيا فى تعميـ أطفاؿ  

 الروضة .
 إبتكار وسائؿ تعميمية وطرؽ حديثة لإلستفادة منيا فى تعميـ طفؿ الروضة وتنمية مياراتو . -6 
 اإلستفادة مف نتائج البحث فى مجاالت متنوعة تخدـ أطفاؿ الروضة . -7 
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 زاج امل
 -املزاج  انعزتیح: -

( .الػػذكاء الوجػػداني وع قتو بمػصدر الػػضبط لطفػػؿ الروضػػة بمحافظػػة 2228إبػػراىيـ الشاؿ)
 (،جامعة القاىرة.22القميوبيػػة ،مجمة كمية رياض األطفاؿ،العدد)

 (.أدب األطفػاؿ، قػراءة نظريػػة ونمػاذج تطبيقيػة، مصر، 2229حمػد سػمير عبػد الوىػػاب)أ
 دار المسيرة.
 (.عمـ نفس الطفولة والتربية اآلمنة لطفؿ الروضة، القاىرة ، دار الكتاب الحديث. 2211إكراـ حمودة )

ة إلثراء بعض منتجات (.اإلستفادة مف تقنيات الطباع 2212آماؿ أحمد محمد و رشا عبد الرحمف)
م بس رياض األطفاؿ كوسيمة تعميمية مساعدة،المػؤتمر الدولى األوؿ،العربى الخامس 

 عشر لإلقتصاد المنزلى، كمية اإلقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية.
(.اإلستفادة مف بقايا األقمشة إلنتاج لعب األطفاؿ )برنامج تدريبي(،  2212إيناس السيد الدويدي)

 الدولى الثانى .كمية التربية النوعية ،جامعة المنصورة. –العربى الخامس  المػؤتمر
، مصر، دار الشروؽ. 1996زيتوف عايش محمود )  (.أساليب تدريس العمـو

(.المنمنمات كمصدر لإللياـ إلثراء القيـ الوظيفية  2215صفاء محمد جماؿ ورحاب محمد عمى)
 زراعية،كمية الزراعة، جامعة األسكندرية.  والجمالية لم بس األطفاؿ، مجمة العمـو ال

 (.البحػػث التربػػوي فػػي مجػػاؿ تربيػػة الطفػػؿ، مصػػر، مكتبػػةاإليماف. 2224طمبػػة جػػابر محمػػود)
 (.تقيػػيـ بعػػض مؤسسػػات ريػػاض األطفػػاؿ فػػي ضػػوء 2218عبػػد الحميػػد محمػػد إبػػراىيـ )
 لمدرسة، مجمة عمـ النفس.احتياجات نمو طفؿ ما قبؿ ا
 (. دراسػػات فػػي المكتبػػات والمعمومػػات،الريػػاض، دار 1988عبػػد اليػػادي محمػػد فتحػػي)

 المريخ.
 (.أطفاؿ الروضة، القاىرة، دار غريب.2211عبد اليادي محمد فتحي )

مفاىيـ الطفؿ دراسة  (.مكتبات رياض األطفاؿ ودورىػا فػي تنمية 2219عبػػد اليػػادي محمػػد فتحػػي )
 ميدانية استبيانية "الجزائر نموذجًا ، مجمة مكتبة الممؾ فيد. 

(.إمكانية الحصوؿ عمى ت ثيرات جمالية ووظيفية جديدة مستوحاة مف  2222عفاؼ كماؿ محمود )
الفنوف الحديثة بإستخداـ بقايا األقمشة لمنتجات األطفاؿ، رسػالة ماجسػتير، جامعػة 

 المنوفية،
 اإلقتصاد المنزلى. كمية

 (.دراسػػة حالػػة لروايػػة القصػػة لألطفاؿ، مجمة مكتبة فيد الوطنية.  2226عميػػاف ربحػػي مصػػطفى)
 (،عمـ النفس االجتماعي، القاىرة، مكتبة الزىراء. 2212عيد إبراىيـ )
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 (.رياض األطفاؿ في األردف، العربية. 2222قنديؿ دياال يوسؼ )
 (.التطريز فف الرسـ باإلبرة والخيط ، القاىرة، مكتبة الف ح.2223د الكريـ)ليمي عبد العزيز عب

(.اتجاىػػات معممػػات ريػػاض األطفػػاؿ نحػػو العمػػؿ مػػع الطفػؿ فػي ضػوء  2228مناؿ إبػػراىيـ كامػػؿ )
ض بعػض المتغيػرات النفسػية والديموجرافيػة، رسػالة ماجسػتير، جامعػة القػاىرة، كمية ريا

 األطفاؿ.
(.مكتبػػات األطفػػاؿ ودورىػػا فػػي خدمػػة المجتمػع، المػؤتمر الثالػث عشػر  2229المنيػػاوي محمػػود)

 لمجمعيػة المصػرية لممكتبػات والمعمومػات )المكتبػة والمجتمػع في مصر(، العريش .
وطويؿ المدى لدي (.أثر المغة المفظية والصورة عمى التذكر قصير  2222نجوى أحمد عبد اهلل )

الت ميذ العادييف وذوي صعوبات التعمـ  رسػالة ماجسػتير، جامعػة أسيوط ،كمية التربية 
 بالوادى الجديد.

 الطفؿ ورياض األطفاؿ ، القاىرة ، مكتبة األنجمو المصرية..( 1993ىدى محمود قناوى)
 الفكر العربى. األنشطة المتكاممة لطفؿ الروضة،القاىرة، دار.( 2219ىياـ محمد عاطؼ)
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