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  اىن  ثالالباب  

  ظريةراسة الندال

   األلعاب اللغوية نع لالفصل األو                              

  تعريف األلعاب اللغوية - أ

 1.األلعاب هي إحدى وسائل اكتساب املهارات اللغوية املمتعة إنّ

يف    G.Gibbs جيبس.ومن أفضل ماقيل يف حتديد اللعبة اللغوية ما قاله ج

للوصول إىل  -متعاونني أو متنافسني-إا نشاط يتم بني الدارسني: تعريفها 

ويف نصوص  ،اللعب أعمال يسرر القلب 2.غايتهم يف إطار القواعد املوضوعة

ومن هذا . اللعب أعمال لنيل املهارة يف اللغة املتعينة بالطريقة السعيدة ،اللغة

جبانب إىل نيل السرور  ،فيفهم أنّ لعب اللغة ميلك اهلدف الضعف ،التعريف

  .أيضا لتجريب مهارة اللغة املتعينة

                                                 
1 .Subarno, Media Pengajaran Bahasa, Yogyakarta, PT.Intan Pariwara.1988 hal. 60   

 13. ص )1983اململكة السعودية، : الرياض( ،األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبيةعبدالعزيز،  ىناصف مصطف . 2
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ويظن الرجل أنّ كلمة اللعب هي عمل  ،وطريقة اللعب عمل مسرور

  3.جذّاب ونفيع ومسرور

  أنواع األلعاب اللغوية -ب

  4: هي الكالم بعض األلعاب اللغوية اليت تعتمد على مهارة

۱ .ة متسلسلةقص  

  لتدريب حزم وإبتكاري وسرعة طالبلعبة هذه الغرض ال 

 اتٶاألدوات ىف لعبة وهى مادة املقر إحتاج بعض

على  رمدرس حكاية مث أشارفرقة الستمر قسم طالب بضع الفرقة ويبدأ 

ع مدرس الن استطا. ىخرأن يهتم حكاية من فرقة األ بدكلّ فرقة ال. كايةاحل

 حداملدرس  أعطي أن بدية والتنسى الليستمر حكا ىخرري فرقة أأن يش

 الفرقة ليكتب ويفكرىف وقت مقرراىل الوقت 

۲. عارفقلم الت  

 ذكر توصة ولترقية مها رة الكالم طالبيلعبة لهذه الغرض ال 

                                                 

 247 ص ،)tt، الطبعة العاشرة، دار إحياء الكتب: العربية(  ،روح التربية وتعليم ،حممد عطية األبرشي  .3

 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-permainanEdukatif: مترجم من . 4

dalam belajar Bahasa Arab, Diva press, Jogjakarta, 2011

 

, hal. 126 148  
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 :واملثال لعبةالطريقة  

 مدرسيسأ ل  .طالب إىل أحدقلم  أعطي. بتلويطالب المجيع جلس أو قام  

طالب  اىل عطى قلم، ألببعد أجاب طا. قبلها لبالعنوان هذا طاوسم اإل عن

يسلم مث يبدأ التعارف بطالب  هذا طالب ل عن شئ أو أجازآخر ويسأ

 .أخرى

 كرة السؤال.  ۳

 كالمهم كفاءةالطالب ولتدريب  دلتنمية اإلنتقالعبة هذه ال غرضال 

 .إحتاج بعض االدوات ىف لعبة قرطاس وقلم 

كل طالب قرطاسا واطلب كل طالب أن يكتب سؤال عن  طريقة لعبة أعطي 

ع استطارة مث ك القرطاس يصري طالب لعصد دعوذلك يبعد . كل شئ

فواحدا كل  رمي واحدمرة مث وقسم كرات السؤال  أن جتمع القرطاساملدرس 

 أن  ة السؤال واطلب طا لبرالطالب عن ك أن ينال بعدو ،طالب ىف الفصل

 :وهذا املثال  . جابةالفصل و يعطى اإلقرأ السؤال أمام ي

  

  

  

 ماامسك ؟   أين عنوانك ؟   
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٤ .Family 100 

ب سوى ذلك هذه لعبة لتدريب كاري طالمي إنتقاد وابتلعبة ليتهذه الغرض ال 

 .ىخرألجتعل سؤال متنوعة من طالب أ طالب

 وعمليات حركة هي مفتاح الكلمة إحتاج بعض األدوات 

كل . هيلعببد ال مفتاح الكلمة قة واعطى كل فرفةقسم طالب بضع الفر 

  : املثال هذا إهتم .يةمتساو كلمة يذكر الجيوزأن قةً فر ىف طالب

  

  

  

  

  

  

 مىت ولدت ؟   كم عمرك ؟

  ۱ :املثال 

  كتاب :  مفتاح الكلمة

( املثال هذا كتاب . حني حمادثة وجب على الطالب عملية حركة 

  )ميسك كتاب 

  هل لك كتاب ؟: ۱طالب 

  هذا كتاب : ۲طالب 

  الكتاب ىف احلقيبة : ۳طالب 
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  لقاءالىل إ.  5

 غرض لعبة يعود طالب يتكلم باللغة العربية 

 إحتاج بعض األدوات ىف لعبة موسيقى ومسجل الكاسيت وغناء 

 :طريقة لعبة  

  غناء ىف إختتام درس اللّغة العربيةبيغىن طالب  

   

 

  ۲ :املثال 

  التسوق :  مفتاح الكلمة

  كيف تذهب االم اىل االسواق ؟:  ١ طالب

  تذهب أمى اىل االسواق بالدراجة:  ٢طالب 

  مىت تذهب أم أنيسة اىل االسواق لتسوق        

  ىف يوم االحد :  ٣طالب 
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  األلعاب اللغويةئد افو -ج

   5:اللغوية منها شرح العزيز عن فوائد األلعاب 

أن تساعد األلعاب اللغوية كثريا من الدارسني على مواصلة تلك  -1

  .اجلهود ومسانادا، والتخفيف من رتابة الدروس وجفافها

أن تساعد األلعاب املعلم على إنشاء النصوص تكون اللغة فيها  -2

نافعة وذات معىن، تولد لدى الدارسني الرغبة يف املشاركة 

  .واإلسهام

أصبحت األلعاب وسيلة إلثراء التدريب الداليل اهلادف للغة  -3

  .ومددا للمادة اللغوية اليت يدرب عليها الدارسون

  معيار إختيار األلعاب اللغوية - د
عن معايري اإلجرائي لأللعاب  Mary Finocchiaro  شرح ماري فينوخيارو  

   6:اللغوية داخل فصول اللغة بثالثة معايري رئيسية

  .األلعاب إىل الدرس متعة وتنوعا أن تضيف -1

 .أن تزيد من فهم الدارسني للغة اجلديدة -2

                                                 
 10 - 9. املرجع نفسه،  ص 5
 48. ، ص سابق مرجعناصف مصطفي عبدالعزيز،  6
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  . أن تشجع الدارسني على استخدام اللغة اجلديدة -3

 لعبة الغميضة عن :الفصل الثاين 

 لعبة الغميضة تعريف . أ

هي إحدي من األلعاب تقليدي ) Seek and Hide(الغميضة 

اإلندونيسيا هذه لعبة حمبوب باألوالد من اخلارج سوي يف .واملشهور لألوالد

هذا  .ليالعب هذه لعبة حنتاج كثرياإلنسان أقل أربعة أومخسة أشخاص.البالد

 البحث لعبة ولكن يف هذا .لعب اشهرمن األلعاب األخر ألنّ هذا لعب جذّاب

 .ليذّكر شئ أواملفردات بتغميض العينان ص بلالغميضة ليس ليبحث شخ

ينبغي  7.يس يف امليدان أو اخلارج الفصل ولكن يف الفصل أو غرفةوعمليته ل

املدرس  يدعواو .يف اللعبة اللغوية خدمإستعداد الشئ أواملادة أواملفردات سيست

     8.املفردات قبلها الطالب ليحفظوا

  

  

                                                 
7  .. http/ lagu 

 

lagu anak. Blog. Spot. Com/ 2010, Metode Pengajaran kepada anak- 

anak/ html 
. 

8 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-permainanEdukatif dalam 
belajar Bahasa Arab, Diva press, Jogjakarta, 2011

 

, hal. 142 
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  لعبة الغميضةاستخدام ال تطبيق. ب

  املقدمة .1

  وبركاتهتسليم بقول السالم عليكم ورمحة اهللا  -

  ؟"كيف حالكم هذا اليوم"بقول يسأل عن حال الطالب  -

  يسأل عن الدرس يف اللقاء املاضي -

  خيربهم عن املوضوع -

  ألنشطة الرئيسيةا. 2 

  يشرح املدرس عن اخلطوات يف استخدام اللعبة الغميضة -

  كل فرقة مخسة طالب -

 الفصل بتغميض بعد أن حيسب القرعة واملغلوب يتقدم طالب املغلوب أمام -

  العينان، يسأل أحد طالب من القرقة اىل طالب املغلوب عن املعىن املفردات

  . مث حيزر وجيعل طالب املغلوب اجلملة املفيدة من املفردات -

  اإلختتام. 3

  تأكيد وختليص املدرس عن املواد -

  تقومي املدرس عن وطائف الطالب -
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  اآليتيأمر املدرس الطالب ليفهموا مواد  -

  خيتتم املدرس الدراسة بالسالم   -

  لعبة الغميضة ئدافو . ج
 .ولتدريب مهارة الكالم لتنمية .1

 .ملالحظة تعليم نصوص الكالم وارتكاز صفات املفردات ومرادفها  .2

ملظاهرة املفردات اليت يعلمها الطالب أو مل يعلم و يدافع الطالب   .3

 لتركيز إىل الدرسة 

 .ملذاكرة املفردات اجلديدة وليكثّر مفردة الطالبوتسهيل يف نفسهم  .4

وصول العلم واملعرفة ويرقّي دوافع تعلّم التالميذ يف احلالة السعيدة  .5

 بعد امللل يف التعلّم

 

 الغميضةتدريس باستخدام اللعبة اللغوية  اخلطوات . د

 )املنديل(إستعد قماش .1

 قسم الطالب اىل ستة فرقة .2

والطالب املغلوب بد أن يتقدم أمام  عمل كل الفرقة حيسب القرعة، .3

 الفصل مث تغميض عينه باملنديل 

 إحدى طالب من تلك الفرقة يسأل عن املفردة اىل طالب مغلوب .4
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 وجب على طالب مغلوب أن جييب أوحيزر معىن السوأل أواملفردة .5

إذاكان  .وطالب املغلوب أن جيعل اجلملة مفيدة من تلك املفردة .6

 مفيدة ان جيعل املثال مرة ثانيا املساوة ىف املثال اجلملة

 وهكذا حىت ينتهى وظيفة من مجيع الفرقة .7

 فتش حصوهلم وأعطى  هدية لفرقة النجاحة .8

 قبل اللعب يدعو الطالب أن يلفظو وحيفظو ملفردات .9

 م الكال مهارة عن :الفصل الثالث    

 ةالكالم مهارتعريف . 1

يتناسب مع  ريفات اصطالحية كثرية للمهارة، لكن هناك تعريفتع

يتميز بالسرعة، ) صويت أو غري صويت(أداء لغوي : املهارات اللغوية وهو أا

   9.والدقة، والكفاءة والفهم، ومراعاة القواعد اللغوية املنطوقة واملكتوبة

األصوات املفيدة، وأما التعريف : والكالم يف أصل اللغة عبارة عن 

الذي يعرب به املتكلم عما يف ذلك الكالم املنطوق : االصطالحي للكالم فهو

هاجسه، أو خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر وإحساسات، : نفسه من

رأي أو فكره، وما يريد أن يزود به غريه من : وما يزخربه عقله من 

                                                 
 1431وزيع، تدار املسلم للنشر و ال: الرياض(، املهارات اللغوية وامهيتها و طرائق تدريسها أمحد فؤاد حممود عليان، 9

 .8ص  )هـ
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معلومات، أو حنو ذلك، يف طالقة وانسياب، مع صحة يف التعبري وسالمة 

  10.يف األداء

فن نقل املعتقدات و املشاعر واألحاسيس هو "وقال مىن إبراهيم اللبودي 

و املعلومات واملعارف واخلربات واألفكار واألراء من شخص إىل آخرين 

نقال يقع من املستمع أو املستقبل أو املخاطب موقع القبول و الفهم و 

ويتضح من هذا التعريف مدى تعدد واتساع  11" .التفاعل واالستجابة

  .مما يكسبه أمهية خاصة بني فنون اللغةوظائف التعبري الشفهي وجماالته 

فيشتمل سهولة النطق السليم، وإخراج : فمهارة الكالم ذا املفهوم 

احلروف من خمارجها، والتنغيم الصويت، ومتثيل املعىن، وتسلسل األفكار 

 12.وترابطها، والضبط النحوي والصرف وغريها

 

 

  
  

  أهداف تعليم الكالم -)٢
                                                 

 .86، ص املرجع نفسه 10
 . ص )2003، مكتبة وهبة: القاهرة( ،فنياته و استراتيجياته وأساليب تعليميه —احلوار ،مىن إبراهيم اللبودى.  11

10. 
 . 10، ص املرجع السابق، أمحد فؤاد حممود عليان 12
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  :هيأهم أهداف تعليم الكالم 

أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم  .1

 املختلفة   وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية

 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاة  .2

 أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة .3

 ملناسبةأن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ا .4

أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة يف  .5

 العربية خاصة يف لغة الكالم

أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري   .6

والتأنيث ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم 

 املتكلم العريبة

مية مناسبة لعمره ومستوى نضجه أن يكتسب ثروة لفظية كال  .7

 وقدراته، وأن يستخدم هذه الثروة يف امتام عملية اتصال عصرية

أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره   .8

ومستواه االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات 

 األساسية عن تراث العريب واإلسالمي
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 بريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطةأن يعرب عن نفسه تع .9

أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث ا بشكل متصل   .10

    13.ومترابط لفترات زمنية مقبولة

  ية الكالمأمهّ -)٣
وسيطرة الكلمة . ومن املعروف أن الناس الذين يتحدثون أكثر مما يكتبون

املنطوقة أكثر من سيطرة الكلمة املكتوبة وكثري من الناس حيبون السماع أكثر من 

وال تتيح هلم فرصة سؤال  ،إنتباها أكثرألن القراءة تتطلب منهم . حبهم للقراءة

وال شك أن الكالم  .14كالمه املتحدث ومساع إجابته واإلستفسار العامض من

  .من األنشطة اللغوية للصغار والكبار يف العامل

ألن اللغة وسيلة اإلتصال والتفاهم . وتعرب أن اللغة هي الكالم ليس الكتابة

وال يفهم الناس اللغة . 15وذلك يف نطاق االفراد واجلماعات والشعوب. بني الناس

لشكل الرئيس لالتصال بالنسبة لألنسان فالكالم هو ا. اآلخرين إالّ بطريقة الكالم

  .وكل ما يتصل حبياته من معلومات

                                                 
منشورات : إيسيسكو(، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني احممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،   .13

  130. ، ص)2003املنظمة اإلسالمسة للتربية والعلوم والثقافة،
14

 224، )1979، مكتبة النهضية املصرية( ،تعليم اللغة العربية ،حممد عبد القادر أمحد طريق  
15

 tt( ،31، دار الفقاس( ،ئص العربية و الطرائق تدريسهااخص، حممود معروفنايف   
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وكذلك إذا نظرنا إىل العملية التعليمية يف املدرسة فوجدت الصلة بني 

وكيف إلقاء املعلم العلوم وشرح بيانتها وتقدمي األسئلة اليت حتتاج . املعلم واملتعلم

وال تم القاء  16.أداة التعلم والتعليمالطالب إىل إجابتها وعلى هذا أنّ اللغة هي 

فالكالم فهم يف موافق حيوية ويظهر أهم الكالم . هذه اللغة إال بالكالم كذلك

 17:منها

1- الغايات املنشودة من دراسة اللغات ألنه وسيلة االفهام يف عملية  أنه أهم
 .التفاهم

اإلجتماعية النه وسيلة اتصال الفرد بغريه وأداة لتقوية الروابط الفكرية و -2

 .بني األفراد

  .أن عدم الدقة يف التعبري يترتب عليه فوات الفرصة وضياع الفائدة -3

 

                                                 
16

 31، من نفس املراجع  
17

 tt( ،145، دار املعارف( ،املوجه الفين مدرس اللغة العربية ،عبد العليم إبراهيم  


	
	
	

