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  الثاىن الفصل
 النظريةالدراسة 
  

 
 
   التعلمتعريف   .أ

بشكل عام، يف عملية التعلم يتكون من اثنني من األنشطة، ومها 
  م والتعلم، وبعبارة أخرى عملية التعلم هو عملية التعلمالتعلي

فسر على أنه تغيري،  وميكن تعلم .فهم من التعلم املتنوعة يف الواقع
من قبل األفراد لتغيري السلوك، وليس فقط   وهذا هو العمل الذي أجنزه

القدرات  املرتبطة مع إضافة علم ولكن أيضا على شكل التغيريات
  .التعديل قف، فهم الذات، واملصاحل، والطابع،واملهارات واملوا

وميكن أيضا أن التعلم ميكن أن يقال على شكل سلسلة من اجلسد 
 مما يؤدي إىل وضع الشخص البشري كله، وهو ما يعين إشراك والروح،

بعض   هناك .عناصر الذوق واإلبداع واملعرفية نية، الوجدانية واحلركية 
  :تشمل ما يلي ري عنها من قبل بعض اخلرباء،الفهم للتعلم اليت ميكن التعب

 ."20واجهت يعرف التعلم والتطوير الذايت من خالل األنشطة  . أ

ئة عن الناش تغيريات يف واعية و .التغريات يف السلوك: الدراسة هي   . ب
 .21"املمارسة واخلربة، والتدريب، ليس من قبيل الصدفة

                                                            
20 20 Tirtarahardja, Umar & La, Sula. Pengantar Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hal : 51 
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شخص نتيجة لتأثري  ويعرف التعلم عموما على أنه تغيري يف السلوك   . ت
 .22عمال التجارية والتعليماأل

بناء على املمارسة الذاتية  ويظهر دائما التعلم إىل عملية تغيري السلوك  . ث
 23 أو اخلربة

 .24التعلم هو حماولة الكتساب املعرفة  . ج

 

ويترىي وفقا ل .إجراء التعلم هو العملية اليت تؤدي اىل تغيري يف السلوك
الشخصية اليت تتجلى يف  التعلم هو تغري يف، و)Witherington(عطان

من املهارات واملواقف واملهارات، وعادات أو  وجود منط استجابة
  25.التفاهم

و عملية أو تعلم بعض الشعور حيتوي على نفس الشعور،أن التعلم ه
املكتسبة من هذه التجارب، على حد سواء اليت تغطي  تغيري يف السلوك

 .فرد شخصيته السلوك وحيدث ذلك فقط على بعض جوانب كامل
باإلضافة إىل اكتساب  .األفراد .األفراد شهدت هذا التغيري يف حد ذاته كل

تغيري (السلوك  هو النشاط الذي نتوقع أن يكون هناك تغيري املعرفة تعلم
                                                                                                                                                                          

21 Sudjana, N. Teori-teori Belajar untuk Pengajaran.( Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia, 1991) hal. 5 
22 Nasution, S . Asas-asas Kurikulum.( Jakarta: Bumi Aksara,2001) hal. 91 
23 Makmun, Abin Syamsudin. Psikologi Pendidikan. (Bandung: FIP IKIP Bandung1985) hal 75. 
24 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hal. 14 
25 Susilana, Rudi.. Kurikulum dan Pembelajaran. ( Bandung: Jurusan Kutekpen FIP UPI, 

2006).hal. 92 
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سلوك حيدث ألن الشركات   تغيري .يف األفراد الذين يتعلمون) السلوك
  .26الفردية

لديه علم،  التغريات اليت حتدث يف سلوك الشخص هو عالمة على ان
، واملهارات )املعريف(قدرات   هيفإن التغيريات هي التغيريات اليت

بينما يرتبط مبادئ التعلم معها 27. (الوجدانية) ، والقيم واملواقف)احلركية(
  :ما يلي

 من االهتمام لتعليم الطالب وحتفيزهم؛  . أ

 ب الطالنشاط  . ب

 تعظيم االستفادة من مشاركة الطالب؛   . ت

 التكرار على التعلم؛   . ث

 منح للطالب التحديات اليت هي املسؤولة؛   . ج

 توفري املعلومات وتعزيز للطالب؛   . ح

 .إدارة عملية التعلم وفقا للفروق الفردية لدى الطالب   . خ

اليت يتم البيئة  يف حني أن التعليم هو عملية، وهي عملية تنظيم و 
وميكن تشجيع الطالب على  التنسيق بني الطالب يف مجيع أحناء، لذلك

                                                            
26 Mahfuddin, Aziz. Belajar dan Pembelajaran Bahasa. (Bandung: FPBS UPI, 2008) hal. 15 
27 Sadiman, S.Arief. et al. Media Pendidikan. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.), hal .02 
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هي عملية توفري التوجيه واملساعدة   يف املرحلة التالية من التعليم .التعلم
  28.تعلم للطالب يف

 بعد اطالعها على التفاهم أعاله للتعليم والتعلم، ميكن أن يكون
البيئة  خلصت إىل أن التعلم املقصودة والتعليم هو تفاعل من الطالب

حيث كل يوم يف بيئة  .أغراض التدريس التعليمية الرامية إىل حتقيق
التعليم    يف كثري من األحيان عملية التعلم كعمليةتعلم أو يفهم مدرسية
  .والتعلم

تصرفات املدرسني والطالب  التعلم هو عملية حيتوي على سلسلة من
يعقد يف املواقف التعليمية لتحقيق أهداف  على أساس املعاملة باملثل، الذي

مترابطة املكونات  ميكن التعلم يعين أيضا نظام يتكون من. 29معينة
وتشمل مكونات األهداف، واملواد  .املختلفة مع بعضها البعض

ال بد من اعتبار عنصر التعلم من قبل املعلمني  رابع . واألساليب والتقييم
 .30لمحتديد أو تعريف مناذج هنج والتع يف

العناصر الواردة  من مجيع مكونات أو يف حني أن عملية التعلم هو التفاعل
 .متصلة يف الدائرة لتحقيق هذا اهلدف يف التعلم، مع كل املتبادلة األخرى

األنشطة يف إطار تنفيذ املناهج   التعلم أو يف عملية التعلم هوعملية
يف األساس للطالب لتقدمي التغيريات يف  الغرض من التعليم يف .الدراسية

                                                            
28 Sudjana, Nana. Media dan Tekhnik belajar Partisipatitif. (Bandung:CV. Sinar Baru 
Algensindo.2001) hal .29 
29 Usman, Moh. Uzer. Menjadi Guru Professional.(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000) hal.04 
30  Rusman.. Manajemen Kurikulum: Seri Manajemen Sekolah Bermutu. (Bandung: Mulia 
Mandiri Press.2008) hal 193 
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الفكرية، والنظام األخالقي واالجتماعي لتكون قادرة على  السلوك اجليد
عايري لتحقيق امل .الكائنات الفردية واالجتماعية العيش بصورة مستقلة كما

 الوطنية للتعليم
تعلم لتحسني   ، املنهجيات احلالية اليت تستخدم الكثري من وسائل االعالم

  .حتصيل الطلبة يف التعلم

   التعلماإلعالمتفاهم وسائل   .ب 

املرتبطة  ، إذا كان31األسلوب هو وسيلة لتنفيذ هذه االستراتيجية 
 .تعلم  التعلم، فإنه سيتم طرح أساليب واستراتيجيات

 ام به املعلمون الذي التعلم هو نشاط استراتيجية التعلم اليت ينبغي 
تعلم . 32بفعالية وكفاءة والطالب، حبيث ميكن حتقيق األهداف التعليمية

روري لتنفيذ من الناحية النظرية، ما هو ض حرف ال يزال استراتيجية
   .حمدد للتعلم أسلوب

تستخدم  يف هذه احلالة، ميكن أن تفسر على طريقة التعلم كطريقة
تشكيل ألنشطة حقيقية وعملية لتحقيق  لتنفيذ اخلطة اليت أعدت يف

مهمة  س نظرية أعاله، وسيلة للتعلم هي جداعلى أسا .33أهداف التعلم

                                                            
31 Arifin, HM, Ilmu Pendidikan Islam; Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis berdasarkan pendekatan 
interdisipliner, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1991) hal. 56. 
32 Senjaya, Wina . strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. (Jakarta : Prenada 
Media Group, 2008) hal.16 
33 Hamid, Moh. Sholeh, Metode Edutainment. ( Jogjakarta : Diva Press. 2011) hal. 22 
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دقيقة، وقادرة على جعل  استراتيجيات التعلم .لدعم عملية التعليم والتعلم
  .من تلقاء أنفسهم املتعلمني حتسني القدرة على التعلم

 خمتلف أنواع وسائل التعلم )1

وسائل االعالم الذين كانوا هناك، ومعروف يف هذا الوقت، ليس فقط 
 وزين مجاراه وفقا .نوعني، ولكنه كان أكثر من ذلك نتتكون م

واملواد، فضال  تصنيف وسائل اإلعالم املختلفة حسب النوع، والغطاء،
  :ي34عن طريقة صنعها، على النحو التال

 ئل االعالم من قبل التركيبوسا  . أ

: وتنقسم وفقا لنوع من وسائل اإلعالم إىل ثالثة أقسام
السمعية وسائل اإلعالم املرئية وسائل االعالم  وسائل اإلعالم
  .السمعية والبصرية

  وسائل اإلعالم السمعية .1

 وسائل االعالم السمعية وسائل االعالم هي اليت تعتمد فقط
ثل الراديو، ودرجة احلموضة م  على قدرة الصوت وحده،

ممارسة  هذا اإلعالم هو مناسبة لل .وكاسيت مسجل

                                                            
34 Djamarah, B.S. dan Zain, A. Strategi Belajar Mengajar. ( Jakarta: Rineka Cipta,2006) hal. 
124 - 126 
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 مهارات االستماع من خالل االستماع اىل التسجيالت
  .قصة أو نص 

 اإلعالم املرئي .2

إلعالم املرئي وسائل اإلعالم اليت تعتمد فقط على حاسة 
وتنقسم وسائل االعالم اىل قسمني، وسائل اإلعالم . البصر
 Berproyeksi(35 فرويكسي املرئية اإلعالم وسائل رئية ومهاامل

 على ،املرئية االعالم سائل .inonproyeksi (. Berproyeksi(و)  
 معتدل .املتحركة والرسوم الصامتة واألفالم املثال، سبيل

 ،املثال سبيل على nonproyeksiو املرئية االعالم سائل
 .والصور ،بطاقة جملس والرسومات

وسائل االعالم السمعية  وسائل اإلعالم السمعي البصري  .3
ائل االعالم اليت تنطوي على عنصر الصوت البصرية هي وس

 .الصور، مثل السينما والتلفزيون والصوت الشرحية والعنصر

أنواع خمتلفة من وسائل اإلعالم  بناء على التوصل بني القوى  . ب
ويقتصر نطاق واسع  على وسائل اإلعالم للوصول إىل السلطة

الفضاء  يف وقت واحد، مع تغطية وسائل اإلعالم من قبل
 املكان، فضال عن وسائل اإلعالم للتعليم الفرديو

                                                            
35 Proyeksi adalah gambar suatu benda yg dibuat rata (mendatar) atau berupa garis pada bidang datar; 2 
perkiraan tentang keadaan masa yg akan datang dengan menggunakan data yg ada (sekarang 
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 واسعة ويونيسون الوصول وسائل اإلعالم مع املصادر .1
وال يقتصر استخدام هذه الوسيلة من قبل املكان والفضاء 

عدد الطالب الذين الوصول إىل كثري يف نفس  وميكن لل
  التلفزيون و واإلذاعة املثال، سبيل كما .الوقت

حسب املساحة  الوصول الم مع املصادروسائل اإلع  .2
هذا اإلعالم هو يف استخدامها يتطلب مساحة  ومكان

 .مثل فيلم خاصة ومكان

يتم استخدام هذه الوسائط  وسائل اإلعالم للتعليم الفردي  .3
من خالل   على سبيل املثال، والتدريس .فقط لنفسه

 جهاز الكمبيوتر

 اء مما جيعل وسائل اإلعالم مواد البن   . ت

استنادا إىل وسائل اإلعالم وتنقسم املواد حتضري  اليت تعتمد
 .بسيط وسائل اإلعالم وسائل اإلعالم املعقدة إىل نوعني، ومها

وسائل االعالم هي وسائل اإلعالم  وسائل اإلعالم بسيط )1
اليت مت احلصول  أن املادة هي وسيلة بسيطة وسهلة جلعل

 عليها واستخدامها ليست صعبة

وسائل االعالم املعقدة هو وسائل  ائل اإلعالم جممعوس  )2
اليت مت  اإلعالم أن من الصعب لتصنيع املواد واملعدات
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احلصول عليها، فضال عن تكلفة، وجعل من الصعب 
 .36تتطلب مهارات كافية واستخدام

 Frederking يف غضون ذلك، ذكرت وسائل االعالم تصنيف
 :ما يلي وآخرون فيما

  ،السمعية االعالم وسائل  .أ

 وسائل اإلعالم السمعية السمعية هي وسائل االعالم فقط
وسائل  .وميكن مساع فقط، أو تعتمد فقط على الصوت وحده

يف  الذي يشمل .ارات االستماعهو مناسبة ملمارسة مه االعالم
هو راديو، كاسيت، سي دي، صوت وصورة كتاب، ملتوسط 
  .وهكذا دواليك ذاعية،  مسرحيات

  املرئي اإلعالم .ب

 اإلعالم املرئية هي وسائل االعالم وسائلمدين أو  األعألم
يف هذه الوسيلة  ينتمي إىل .يرى، ال يسمع، ملسها أو شعر فقط

  .وهكذا دواليك ، صور)صورة وكوميديالكتب امل(هي الصورة 

                                                            
36 Frederking, V., Krommer, A. Dan Maiwald, K. Mediendidaktik Deutsch. (Berlin: Erich Schmidt 
Verlag.2008) hal.99 



29 

 

  مدين بصري مسعي  . ث

مدين أو وسائل اإلعالم السمعي البصري  بصري مسعي
وميكن أيضا أن يسمع أو  وسائل االعالم اليت ميكن أن تكون

 .الصوت العناصر يرى أن وسائل االعالم لديها عناصر الصورة و
واملوسيقى،  ،وترد يف هذه الوسيلة هي مقاطع من أفالم الفيديو

  .والتلفزيون، واإلعالنات، وهكذا دواليك

 واالنترنت الكمبيوتر  . ج

 وسائل ليست واالنترنت الكمبيوتر اجلديدة اإلعالم وسائل
 من أنواع عدة من مزيج هو حماكاة أيضا ولكن فقط االعالم

 األفالم،و واألصوات والنصوص الصور مثل االعالم وسائل
 كمبيوتر جهاز هو الوسط اهذ يف وترد .دواليك وهكذا

  .37واإلنترنت

وميكن أن خنلص من بعض من نظرية سبق أن وسائل اإلعالم ميكن 
السمعية  اليت نستخدمها يف عملية التعلم هي متنوعة جدا و، أن

وسائل اإلعالم، وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملرئية وسائل 
معقدة، وهكذا  اإلعالم، وسائل اإلعالم بسيط، ووسائل اإلعالم

 كوكامي وسائل اإلعالم املستخدمة يف هذه الدراسة هو .دواليك
                                                            

37 Frederking, V., Krommer, A. Dan Maiwald, K. Mediendidaktik Deutsch. (Berlin: Erich Schmidt 
Verlag.2008) hal.99 
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هو وسائل اإلعالم بسيط  كوكامي وسائل االعالم، ووسائل اإلعالم
احلصول عليها  كوكامي جعل وسائل االعالم دمة للللمواد املستخ

  بسهولة، ولكنه وسيلة جلعل

  وظائف وفوائد أسلوب التعلم  )2

وهناك عدة أسباب ملاذا وسائل  وفقال سوجانا و رفعي 
  :وميكن تعزيز عملية التعلم تعلم الطالب، ومها اإلعالم

 بوسوف يكون التعلم أكثر إثارة لالهتمام حبيث ميكن للطال .أ
  .الدافع للتعلم

سوف مواد التعلم بشكل أكثر وضوحا يف معىن من أجل  .ب
فهم من قبل الطالب، ويتيح للطالب ألهداف  مزيد من
  .تعلم أفضل رئيسية

 وطرق التدريس أن يكون أكثر تنوعا، وليس جمرد .ج

 فظية من خالل السرد من الكلمات من قبل املعلم، وذلك .د
 يتم تشغيل املدرس للخروج من ال تشعر بامللل الطالب ومل

  .خبار

 الطالب يتعلمون األنشطة، ألنه ليست فقط .ه
االستماع إىل وصفا للمعلمني، ولكن أيضا أنشطة أخرى مثل 

  .أداء، التظاهر، وغريها الرصد،
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 باستخدام وسيلة للتعلم األشياء اجملردة اليت ميكن أن تكون .و
  .38أدركت، وميكن تبسيط األمور املعقدة

 التعلم عن طريق استخدام وسائل اإلعالم التفاعلية أو أساليب
زيادة  أكثر واعدة جليل اليوم الرقمي، وذلك ألن ما يف وسعها

لعديد من اخلرباء هناك ا .هلم الرغبة يف التعلم واملتعة لعملية التعلم
فعالة عند القيام به  حىت الذين يزعمون أن الدراسة ستكون أكثر

 يف جو من املرح وخلق الظروف
  .محاسة 

  )التعلم القائم على لعبة(ألعاب بناء التعلم  ت.

باستخدام تقنيات  وسوف يكون يف عملية التعلم أكثر متعة إذا فعلت مع
أسلوب اللعبة لديها العديد من املزايا  لكن هناك مثة من يقول أن .من اللعبة
  : والعيوب

  : التفوق التقين للعبة

  .وميكن اختصار قصري بسبب الوقت الذي تستغرقه )1

 .ليس مكلفا )2

على املشاركة، واأللعاب اليت تنطوي على الطالب على حد سواء   )3
 مثل اهتمام والعقلية(والفسيولوجية ) حركة مبا يف ذلك(جسديا 

                                                            
38 Sudjana, N., dan Rivai, A.  Media Pengajaran. (Bandung : Sinar Baru Algensindo,2010) hal.02 
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رد فعل،  ألعاب تساعد على اهتمام الطالب وجعلهم يعتقدون، .(البصرية
  .وضحك

، واأللعاب اليت تنطوي على استخدام )اإلعالم(استخدام األدوات  )4
 .بسيطة إلضافة انطباع واقعي لألنشطة أدوات

أجريت وفقا  منخفضة املخاطر، وارتفاع نسبة النجاح عندما األلعاب  )5
 .للطريقة السليمة واملهنية

والتركيز على  للتكيف سهل، ميكن تكييف األلعاب ملختلف احلاالت  )6
تعديل دون فقدان  حىت ميكن أيضا أن تكون األلعاب .نقاط خمتلفة

 الشعور األصلي وحرف

 :ضعف تقنيات اللعبة

 .الرسوم يتطلب املدرس الذي لديه املهارة يف صنع  )1

ت إعداد مث هذه اللعبة سوف تقنيا يتطلب إعداد ألنه إذا مل يتم القيام  )2
 .مضيعة للوقت تكون عبثا و

العمل  إمكانية تنشأ من أجل التغلب على مشاعر اآلخرين بدال من أن  )3
 .معا
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مليئة  يف بعض األحيان من املفترض أن األلعاب على التركيز على التعلم  )4
ديد من التعلم وقد مت حت  هيمنة النكتة والفكاهة، وبالتايل حتويل اهتمام

 .39أهداف

وبالتايل، ال ميكن للعبة مساعدة الطالب على تعلم فعال، وميكن أن 
يتعلم األطفال أن  عملية التعليم والتعلم ينبغي القيام به بشكل جيد وجعل

اللعبة، وعملية التعلم متكن الطالب  ة إىلباإلضاف .تكون سعيدة وهبيجة
وميكن إجراء  خللق لعبة اليت تتطلب وسائل االعالم .بفرح  من التعلم

كبرية، مثل الصور وسائل االعالم اليت ميكن أن تلصق  بسيط ودون تكلفة
وسائل االعالم مع املعدات املوجودة يف الفصول  على الكرتون، و

العديد من املزايا، ووسائل   إىل ذلك هناكومع ذلك، وباإلضافة .الدراسية
بعض السلبيات، ميكن للمرء الذي  اإلعالم باستخدام لعبة لديها أيضا

الطالب حبيث يكون لديهم شعور أن تكون قادرة  يؤدي إىل املنافسة بني
 على هزمية واحدة

 .بعضها البعض

م التعلي ال ميكن جلميع أنواع األلعاب جذب انتباه الطفل يف عملية
تشعر بالتعب وغري مبال خالل  والتعلم، لعبة ال يروق جلعل الطالب

تصبح صاخبة ولن عملية التعلم ميكن أن يتحقق  بتقدم اللعبة، وجعل فئة

                                                            
39 Ruswandi, M.. Games for Islamic Mentoring. (Bandung:syamil Cipta Media.2004) hal.07 



34 

 

وبالتايل فإن لعبة من حسن االختيار من وسائل اإلعالم،  .غرامة مع
 .عملية التعلم على ما يرام مساعدة

 )غائب (صناديق كلمة سر لعبة . ث

 مدرسا قبل من كوكامي مباريات بطاقةو مربع غامض إنشاء مت سدر
 الطالب أراد .مدرسة 15 ماتارام إعدادية يف ،القادر عبد امسه االجنليزية للغة

 تقدمي وميكن تعلمها جيري اليت املواد فهمو أفضل حنو على نفهم أن ميكن
 باستخدام اإلعالم وسائل لديه التعلم أمناط وتطبيق ،لذلك .العقلية مذكرة
   .كوكامي غامضة وبطاقة مربع

هو كوكامي  ألعاب :كوكامي أن اللعبة) 2003(واقترح عبد القادر 
ألعاب (مع مسرحية من لغة   جنبا إىل جنب) وسائط التعلم(وسيلة للتعلم 

إشراك مجيع الطالب الذين عادة ما تكون إما إجيابية أو  وتطبيقها) لغوية
 كوكامي علم النشط، وميكن لعبةالتعلم اجليد هو الت .سلبية

تتكون اللعبة يف شكل من  ألن .إشراك املتعلمني بنشاط يف عملية التعلم
 .كل املطلوب ليكون الفرد املتعلم النشط أشكال املنافسة، مث يف هذه اللعبة

اللعبة هي قادرة على  .عرض قدراهتم  واملتعلم مث حماولة تلقائيا إىل املنافسة
 دافع واملصلحة على املشاركة بنشاط يفاملتعلم ال تقدمي

على ) 2003(عبد القادر  هذه هي مماثلة لتلك اليت اقترحتها .عملية التعلم
  :النحو التايل
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البديلة، وغريها  واحدة منكوكامي  أصبح مربع غامضة ولعب الورق
مثرية لالهتمام والتتبع، ويعمل أيضا على  من نقل املعرفة إىل الطالب مع

ينبغي  .انتباه الطالب للمشاركة بنشاط يف عملية التعلم هتمام وحتفيز اال
 وبطاقة غامضة  القيام به االستعدادات، ومها، وإعداد وسائل االعالم مربع

   :مثل كوكامي

 مربع )1

  مغلف  )2

  كرتون  )3

   القلم  )4

 مغلف  )5

  مقص   )6

 جدول   )7

ل مصممة خصيصا حجم، وعدد من املغلفات وبطاقات مع رسائ املواد
أن وظيفة  وميكن إجراء يف صندوق بسيط .تعلم ليتم تسليمها هلذه املادة

بطاقات  .بطاقة رسالة  فقط يف وعاء أو مكان املغلفات اليت حتتوي على
بطاقات  .وستقدم للمتعلم حتتوي على رسالة اليت جعلت من املوضوع
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 والصور أو عقوبةشكل، أوامر تعليمات، واألسئلة، مكافأة،  الرسالة ميكن
   .مغلف خمتوم مكتوبة على قطعة من الورق املقوى وإدراجها يف

وقد  بعد أن يتم إدراج املغلفات اليت حتتوي على بطاقة يف مربع الرسالة
أكثر متعة  العقوبات واملكافآت هتدف إىل جعل اللعبة تصبح .بذلت تلك
ولة الثانية، وبعد بالنظر يف اجل ومع ذلك، والعقوبات واملكافآت .وليس ممال
 .حمتويات بطاقة رسالة يف املباراة االوىل) أكملت جمموعة كل(املتعلمني 

بني اجلماعات، ال  وسوف يف عملية من هذه اللعبة يتم تعيني إىل منافسة
 يف .وحافزا للتعلم وكذلك من أجل تسلية هلم ميكن للهدف هلذه اللعبة إهلام

تدرج يف   اليت حتتوي على رسالةوسوف يلعب كل فريق أخذ مغلف اخلاصة
إجابة أو حتمل رسائل يف   املربع، ومن مث جيب أن تكون كل جمموعة

 ميكن أن حتمل رسالة أو رسالة الرد مع الكمال إذا كانت جمموعة .البطاقات
 مث ستقوم اجملموعة احلصول على النقاط، ولكن اذا مل يفعلوا ذلك

احلصول على نصف  وعة فقطميكن ان تنفذ بشكل صحيح، وبعد ذلك جمم
يف هناية اجملموعة  .لن حتصل على نقاط نقطة وناجحة إن مل يكن، مث اجملموعة

سوف  وسوف حتصل على أعلى نقاط املكافأة، يف حني أن درجة اليت تلقت
  .حتصل على معاقبة أدىن

   كوكامي قواعد اللعبة )1

 قواعد لعبة .بنيالع لكل لعبة قواعد اليت ينبغي اتباعها من قبل مجيع )أ 
 :منهم، ومها كوكامي
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  .قطع من الورق املقوى يف بطاقة .1

املواد اليت مت  وقد نقشت هذه البطاقات مع احلروف املقابلة لل  .2
 .إحرازه

  تلك الكلمة يف املربع-وضع كل األوراق منقوش عليها كلمة   .3
  املقدمة

الدخول يف  اقة، مثيتم كتابة هذه املادة يف شكل احلكم إىل آخر بط  .4
  .مظروف فارغ

شغل منصب  األوىل(اجملموعة اليت مت تشكيلها من قبل العبني اثنني   .5
أخذ مغلف حيتوي على  (رئيس جملس اإلدارة والفصل الثاين ممثال له

  .أو كلمة واحدة من املدرب مجلة سر على شكل بطاقة

  يف حنيرئيس الفريق اىل نائبه املسؤول عن مواد القراءة،  .6
نائبه املكلف يبحث عن بطاقات كلمة يف صندوق من الورق املقوى 

  .قراءة اجلمل من قبل الرئيس وجعل

لكي تكون قادرة على املنافسة هذه اللعبة، وإعطاء فترة من الوقت 
والفائز هو من  . دقائق2-1لالنتهاء من كل جمموعة لعبة يف حوايل 

مع الوقت املناسب وليست غري  ،اجملموعة اليت ميكن إكمال هذه اللعبة
  .شرعية
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 .ويتم حتديد الفائزين من على أعلى الدرجات واحلصول على مكافأة
وسيتم معاقبة  جمموعات فقط احلصول على نصف أو أقل من نصف

من أجل اللعبة لتعمل بشكل  .عدد من النقاط على كل رسالة بطاقة
 تباع قواعد اللعبةينبغي أن تكون قادرة على ا سلس، مث مجيع الالعبني

  كوكامي

   اللعب كيفية )2

  :ما يليكوكامي اخلطوات يتم تنفيذها يف املسرحية كما هو

 يتكون من مخسة تقسيم الطالب اىل عدة جمموعات ولكل جمموعة  )أ 
   . مثانية أشخاصإىل

 .قراءة قواعد اللعبة  )ب 

 .قة دقي35واستمر  اللعبة تتكون من جولتني، كل جولة من حوايل )ج 
رسالة يف  يف اجلولة األوىل من املغلفات اليت حتتوي على بطاقات

الرموز، يف حني أن  شكل واألسئلة األوامر والتعليمات والرسوم أو
تدرج  الظرف الذي حيتوي على مكافآت بطاقة رسالة والعقوبات

 .  خالل اجلولة الثانية

الظرف يف  رئيس كل جمموعة اىل الدرجة التالية اليت جيب اختاذها  )د 
يؤخذ ال يسمح   يف وقت أخذ مغلف من املتعلمني .الصندوق
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رئيس املغلفات اليت خيتارها  أي حمتوى .لعرض حمتويات املغلف
   .جملموعةاجملموعة، وسوف تكون مهمة ال

 وينبغي أن زعيم مجاعة قرأ حمتويات الرسالة اليت خيتار بطاقة  )ه 
 . اجملموعة بأكملها عال إىل الدرجة، إىل أن يسمع من قبلبصوت

الوقت  وناقش كل جمموعة عمل مضمون الرسالة بطريقة مناسبة
وينبغي قراءة جمموعة  الواردة يف رسالة بطاقة، عند االنتهاء من كل

 .عمله

املعلم يسجل عدد من اكتساب درجة من كل جمموعة على الطاولة    )و 
 .على منت الطائرة درجة

  نفس الطريق ولكن مع حمتوىاجلولة الثانية اليت عقدت يف  )ز 
 . خمتلفةرسالة

هناية اجلولة الثانية من املعلم وأعلن االستيالء على النتيجة النهائية   )ح 
واجملموعة واجملموعة اليت حصلت على أعلى الدرجات  من كل
منحة، يف حني سيتم دفع هؤالء الذين حصلوا على أقل  استقبال

 عقوبات عدد من النقاط

 رئيس الفريق الذين حيصلون على مكافآت ألخذيطلب من   )ط 
 املغلفات مكافأة يف منطقة اجلزاء، واملعلم يسجل على لوحة النتائج
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مغلف  عقوبات  املعلم يعطي جوائز ألفضل جمموعة الختاذ )ي 
 .للمجموعة اليت تلقت أقل درجة

 لمختار،لل احلصول على رسالة بطاقة هدية وفق وأفضل اجملموعات   )ك 
عقوبات وفقا ملضمون الرسالة اليت  ن مجاعة أهنا حتمل أقلكما كا

    .عقلية وحيصل على بطاقة

املفردات هي واحدة جزء مهم من تعلم اللغة العريب ودعم طالقة يف 
 واملزيد من املفردات كان الشخص لديه، من األسهل .اللغة العربية احملكية

 العربية يف املدرسة تدريس تعليم اللغة. للتعبري عن األفكار أو األفكار
يف األساليب . تبدو رتيبة، فإنه كثريا ما جيعل الطالب يشعرون مشبع

التربوية العامة املستخدمة من قبل املعلمني يف التعليم يدرس اللغة العربية 
القاموس وأطلب أن   الطلبة اجلدد مباشرة من  هو تفسري عبارة
لطالب فقط  هلم ولكن هذا هو أقل فعالية ألن ا  نتذكر كلمات

تذكر كلمة عندما حيدث التعلم، وسوف ينسى بسهولة الكلمات اليت 
  .يستطيع شراء

تصبح أكثر فعالية  لذلك، من أجل التعلم ليست مملة أو تشبع و
اإلبداع يف تقدمي املادة، وهلا  وكفاءة، مث من املتوقع أن يكون للمعلم

 مواد يف عرض ال ميكن للمدرسني .أمر جيد استراتيجية التدريس
تعلم الطالب واأللعاب اليت ال تشعر املشبعة،  استخدام وسائل اإلعالم
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وميكن استدعاء املفردات تعلمت يف املدى البعيد . حبيث ميكن للطالب
  .من أجل تعزيز الدافعية لدى الطالب وكذلك

 الوسائل التعليمية هي كل األدوات اليت استعملت يف عملية
فة من التعلم شديدة التنوع يف وسائل أنواع خمتل .التعليم والتعلم

من بني هذه، وسائل االعالم السمعية والبصرية وسائل اإلعالم،  اإلعالم
معقدة، وسائل  السمعية البصرية وسائل االعالم، ووسائل اإلعالم

لديك الكثري من  تعلم وسائل اإلعالم .االعالم بسيطة، وهكذا دواليك
جيعل الطالب  مما املواد،  لى فهمهذه الفوائد، واليت تساعد الطالب ع
 .نقل املواد  ال يشعرون بامللل ومساعدة ملعلمني يف

وسوف تعلم جو من اللعبة  مع .هذه اللعبة هو شيء ممتع للطالب
عدا ذلك ال ميكن للعبة زيادة  .مشبع يشعرون مبزيد من الراحة وليس

 ولذلك، حياول املؤلف .الطالب وحتصيل الطالب اإلبداع، والدافع
مت تقسيم  يف )كوكامي (تطبيق وسائل االعالم لعبة بطاقة ومربع غامض

يف بعض اجملموعات،  التعليم تعليم اللغة العربية يف هذه اللعبة إىل الطالب
وقال انه توىل رسالة  مث جيب على كل فريق يكون قادرا على اإلجابة

   .بطاقة

 ماستخدام وسائل اإلعالم لعبة يف تعزيز القدرة على الكال
ميكن أن تزيد من  جلعل الطالب أكثر اهتماما و) الكالم ومن املتوقع 
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دوافع الطالب يف تعلم املفردات فييمكن أن تعزز يف هناية املطاف إتقان 
 .األملانية الطالب من املفردات

 فرضية .ه

هذه   وميكن استنادا إىل اإلطار فوق العقل أن تصاغ الفروض
 )كوكامي(طاقة ومربع غامض وسائل اإلعالم لعبة ب: الدراسة

طالبا ) الناطقة(علم الكالم  استخدامها بشكل فعال يف حتسني القدرة
  .وطالبة




