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 الثاين بابال

 البحث النظرايت

األلعاب سوجوروكو العربية حيتوي ىذا الباب الثاين على ادلبحثُت: مها مفهوم  

"Sugoroku Arabic" .و ادلفردات وتعليمها 

 "Sugoroku Arabic"األلعاب سوجوروكو العربية املبحث األول: 

 "Sugoroku Arabic"لعب سوجوروكو العربية تعريف  .أ 

سوجوروكو ىي لعبة اللوحة من الياابن، حيث رمى الالعبون النرد، مث ربرك 

البيادق أهنا دبناسبة األرقام على النرد. ىناك طريقتان للعب سوجوروكو. أوال، 

 Backgammon".1"لعبت سوجوروكو كلعبة الثعبان والسالم. واثنيا، لعبت كلعبة 

 
 لعبة سوجوروكو 4،۲الصورة 

                                                           
1
 Futari Yuri Be, 2012. Permainan Tradisionl Jepang, diakses dari 

http://yuribe.blogspot.co.id/ pada tanggal 17 Oktober 2019 

http://yuribe.blogspot.co.id/
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 "Sugoroku Arabic"لعب سوجوروكو العربية اتريخ   .ب 

سوجوروكو ألول مرة يف الصُت، اليت ىي نفسها وجدت اللعبة عرب طريق 

، متطابق مع لعبة الطاولة احلديثة سوجوروكو بشكل شبو-Banاحلرير.يتم لعب 

 ع بعض القواعد ادلختلفة. ومع ذلك، يف أوائل القرن التاسع عشر، لعبت ىذهم

 .ايماماتو ماكاثوسلًتع لعب سوجوروكو ىو  ابللوائح القياسية للجدول. اللعب

سوجوروكو، من خالل اللعب - eىو  sugorokuشكل آخر من أشكال 

مثل ثعبان وسلم. يف أوائل القرن اخلامس عشر ، استخدمت ىذه اللعبة أيًضا 

 لنشر البوذية.

يف شكل قطعة من الورق ديكن طيها  Sugorokuعادة ما تكون لوحات 

ز ىو أول من ، والفائيتم لعب ىذه اللعبة بنمط حلزوين ومحلها يف كل مكان.

، يف حُت قد يكون لكل غرفة لعبة قواعد خاصة أو يصل إىل مركز اللوحة

 2.إضافية إلضافة التوابل إىل اللعبتعليمات 

 اللغة العربية، وتسمى ىذه اللعب لتعليم سوف ىذه اللعبة تكون لعب

 يم اللعبة جذابة دبفهوم سلتلف."سوجوروكو العربية". حاولت الباحثة تصم

 
                                                           

2
 Toshidama Japanese Prints, Snakes And Ladders And Sugoroku, diakses dari 

https://toshidama.wordpress.com/2012/09/03/snakes-and-ladders-and-sugoroku/    pada tanggal 19 

Desember 2019 

https://toshidama.wordpress.com/2012/09/03/snakes-and-ladders-and-sugoroku/
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 مفهوم اللعبة :

o يف شكل لوح خشيب لطي  لعب 

o  ستة بيادق  -نرد واحد ومخسة 

o كان ىناك بطاقة األمر 

 :  "Sugoroku Arabic"استخدام وسيلة لعب  .ج 

 تادر فم نير شع ظفح (1

 . قر ف مخسةإىل  بالطلا ميسقت(2

وأحضار قلم  ".Sugoroku Arabic"رئيس اجملموعة ليأخذ اللعب  ( وأمرت3

 ".Sugoroku Arabic"يشرح طريقة اللعب .و لتسجيل النقاط

o : تقنيات اللعب 

  START يضع بيادق يف صندوق .أ 

انسحب بيادق من خالل بقع وعند وصولو إىل  -خفف النرد  .ب 

ادلربع األخَت، أيخذ زللف األلعاب السؤال وفقا برمز )الصورة( 

 يف اللعب.
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نتيجة العشر إن مل تكن إذا كانت اإلجابة صحيحة حيصل على  .ج 

صحيحة فيحصل على نتيجة الصفر، وإذا بدأت خطيئا من 

 ستارت

، فسينال بطاقة األمر وجيوز BOOMإذا يقع الالعبون على الرقعة  .د 

 على الالعبُت أن يتقدموا خطوتُت

 التقدم خطوتُت -

  إذا ديكن الالعب أن يذكر ادلفردات على رقعةBOOM 

صحيحا، ويعدي إىل األمر من بطاقة األمر إبجابة 

صحيحة فعليهم يتقدم خطوتُت )بدون ذكر ادلفردات على 

 الرقعة( وحيصل على نتيجة عشرين.

  إذا يقدر الطالب أن يذكر ادلفردات على الرقعة فيجوز أن

يتقدم خطوة )بدون ذكر ادلفردات على الرقعة(. ولكن إذا 

أمرين فبقي يف رقعة  اليقدر الالعب أن جييب ذين

BOOM .ويستمر اللعبة 

 .ةثحابوبدأ اللعب مع اشراف ال (4

 فهم مفردات، ووضعها يف اجلملة ادلفيدة.( 5
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 "Sugoroku Arabic"لعب  مزااي وعيوب .د 

 ةيلعب سوجوروكو العرب مزااي .1

ربفيز الطالب على مواصلة التعلم ألن التعلم شلتع ومثَت ، مل يعد شيئًا  .أ 

 .فقط على أوراق االختبارينبغي تثبيتو 

فعالة جًدا يف تكرار  العربية وسائل اإلعالم العربية يف سوجوروكو .ب 

 )مراجعة( الدروس اليت مت تقدديهاو.

 .ىذه الوسائط عملية للغاية واقتصادية وسهلة اللعب .ج 

ديكن أن تزيد من محاس الطالب يف استخدام ىذه الوسائط  .د 

 .التعليمية

 .ة جبدية إذا توقفوا يف مربع األسئلةسوف جييب الطالب على األسئل .ه 

ربظى ىذه الوسائط بشعبية كبَتة لدى الطالب نظرًا لوجود العديد  .و 

 .من الصور ادللونة ادلمتعة وادلثَتة لالىتمام

ديكن استخدام وسائط ألعاب سوجوروكو بشكل جيد يف الفصل أو  .ز 

 خارج الفصل.
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 وأما العيوب لعب سوجوروكو العربية

الدقيق من أجل ضبط مفهوم ادلواد واألنشطة يتطلب التحضَت  .أ 

 .التعليمية

يتطلب استخدام وسائط ألعاب سوجوروكو الكثَت من الوقت   .ب 

 لشرحها للطالب

 لعب سوجوروكو ال ديكن تطوير مجيع ادلواد التعليمية .ج 

 .عدم فهم الطالب لقواعد اللعبة ديكن أن يسبب الفوضى .د 

جيًدا، سيواجهون صعوبة يف ابلنسبة للطالب الذين ال يتقنون ادلواد  .ه 

 .اللعب

 : املفردات وتعليمها يناملبحث الثا

إن تعليم ادلفردات حيتاج إىل الطرائق ادلناسبة الفعالة لكي يستطيع أن يتحقق هبا 

ىدف التعليم. فطرائق تدريس اللغة العربية متنوعة وكلها تستخدم لتعليم ادلهارات اللغوية 

ومناسبة مع مهارة معينة. إن فهم ادلفردات أو اإلستيعاب ولكن لكل طريقة مزيّة خاصة 
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يسهل اكتساهبما ابلفيلم أو احلاسوب. وأيضا أن أثر التعلم يبقى يف الذاكرة مدة أطول 

 3إذا ارتبط اب النظام العصيب احلركي للمتعلم.

 تعريف املفردات .أ 

ا يف ذات كما قال دمحم كامل الناقة أن ادلفردات ىي أدواة محل ادلعٌت كما أهن

الوقت وسائل للتفكَت، فبادلفردات يستطيع ادلتكلم أن يفكر مث يًتجم فكره إىل  

كلمات ربمل ما يريد. ويفضل تقدمي الكلمات للدارسُت من خالل موضوعات 

 4يتكلمون فيها حبيث تتناول ىذه ادلوضوعات جوانب مهمة من حياهتم.

حرفُت فأكثر وتدل على لذا، ادلفردة ىي اللفظ أو الكلمة اليت تتكون من 

معٌت، ىي عنصور من عناصر اللغة، لذالك تعليم ادلفردة ىو عملية نقل العلوم من 

 ادلدرس إىل ادلتعلم عن ادلفردات مناسبة ابدلادة الدراسية.

 

 

 

 
                                                           

)الرايض: جامعة اإلمام دمحم بن سعود طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى، عبد العزيز بن إبراىيم العصلي،  3
 1۳4(، ص. ۲٠٠۳االسالمي، 
)مكو ادلكرمة: جامعة أم  طرق تدريسو، –مداخلو  –العربية للناطقُت بلغات أخرى: أسسو تعليم اللغة دمحم كامل الناقة،   4

 161(، ص. 1۹85القرى، 



04 

 
 

 مفهوم املفردات  .ب 

الإلندونيسية الذي ألفو جون م.  -ادلفردات كما ذكرت يف القاموس اإلصلليزية 

 vocabularyويف اللغة اإلصليليزية مسيت  5ىي قائمة الكلمة. ايقولس وحسن شاذىل

  6وادلفردات يف اصطالح القاموس العام للغة اإلندونيسية ىي قائمة الكلمة.

مجيع الكلمات ادلضمونة ( ۱يعرف ادلفردات كما يلي : ) 7أدي ويناات واحدية

يستخدمها ( الكلمات اليت استوعب عليو الشخص أو الكلمات اليت 2يف اللغة )

( يف علم اللغة ، ليست 4الكلمات ادلستخدمة يف العلوم )( ۳مجاعة يف نفس البيئة )

( قائمة الكلمات والعبارات وادلصطالحات يف اللغة اليت 5مجيع الكلمات مفردات )

 تنظم ىجائية ومعها ربديدىا.

مجيع ( ۱رأيو أبن ادلفردات ىي : ) 8وفقا لآلراء السابق ذكرىا يقدم سوجيطا

( الكلمات اليت يستوعب عليها ادلتكلم والكاتب 2الكلمات ادلضمونة يف اللغة )

( قائمة الكلمات ادلنظمة مع البيان ادلوجز 4( الكلمات ادلستخدمة يف العلوم )3)

ادلفردات إىل  9مثل القاموس. يقسم ىاري موكيت كريد االكساان يف القاموس اللغوي

                                                           
5
 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 

2003) hlm. 631 
6
 Henri Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 1989), hlm. 24 
7
 Sabartu Akhdiah, Dkk, Pengajaran Kosakata, (Jakarta: Dikti), hlm. 41 

8
 Suedjito, Kosakata Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 1988), hlm. 35 

9
 Harimukti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: PT Gramedia, 1982), hlm. 114 
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ر اللغة الشامل على ادلعارف عن ادلعٌت ( عنصر من عناص1ثالثة معاين، ىي : )

الكلمات اليت يستوعب عليها ادلتكلم والكاتب أو لغة ما ( ۲واستخدامها يف اللغة )

 قائمة الكلمات ادلنظمة مع البيان ادلوجز مثل القاموس.( ۳وقائمة الكلمات )

ادلفردات من حيث اللغة كل عناصر ديلك مورفم والكلمة. مورفم ىو عنصر     

ر، ديلك ادلعٌت يف اللغة او وحدة النحوية أصغر اليت متلك ادلعٌت احلقيقة او أصغ

يستطيع ادلورفم يف اللغة اإلندونيسيا بشكل زايدة. كل ادلورفم يركب من  1٠النحوية.

مور وألومورف. مورف وألومورف امسُت لشكل تساو. مورف اسم شكل مل يعرف 

 مركزه و ألومورف يعرف مركزه.

ت يف علم اللغة عملية الصرفية. عملية الصرفية ىي كيفية التشكيل ذبرب ادلفردا

 الكلمة يوصل مورفم دبورفم آخر . يف عملية الصرفية عملية الزايدة مثل :

 فعل + أ = أفعل 

 = تفاعل  1ت + فعل + 

 يفعل + و + ن = يفعلون

 

 

                                                           
10

 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 51 
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 تعليم املفردات .ج 

إن التعليم عامل من عوامل الًتبية وينحصر إيصال ادلعلومات إىل ذىن وصك 

حوافظ النشء دبسائل الفنون والعلوم. وعواملو ثالث: ىي ادلعلم وادلتعلم وادلعلومات. 

وادلعلم ىو الواسط بُت العاملُت اآلخرين وىو الذي خيتار من ادلعلومات ادلقدار الالزم 

ة ادلتعلم والعلم التام ابدلعلومات الدراسية وخباصة ما اللمتعلم، فعملو يتضمن دراس

يلقى منها على ادلتعلم حىت يسهل عليو إيصاذلا لو مرتبة ترتيبا منطقيا ومرتبطا بعضها 

 11ببعض.

التعليم ىو مساعدة التالميذ إلمناء قواىم العقلية واخللقية وتنظيمها حىت يتحلوا 

التعليم أيضا ىو عملية ديارسها الفرد لتغيَت ابألخالق الكردية ويستعدوا دلستقبلهم. و 

مهم للباحثة أن يؤكد مفهوم تعليم ادلفردات ألنو قد خيطئ البعض يف فهم  12سلوكو.

تعليم ادلفردات على أنو ىو التعليم الدارس األجنيب معٍت كلمة عربية يعٍت قدرتو على 

أن تعليم الكلمة  ترمجو الكلمة إىل لغتو و إجياد مقابل ذلا. و البعض اآلخر يظن

العربية يعٍت قدرة الدارس على ربديد معناىا يف القوامس وادلعاجم العربية. كال ، ليس 

 ىذا ادلراد من مفهوم تعليم ادلفردات.

                                                           
 ۳)فونوروكو: دار السالم، بدون السنة(، ص. الًتبية والتعليم اجلزء األول، طلبة كلية ادلعلمُت اإلسالمية كونتور،   11
 1(، ص. ۲٠٠8دار السالم: كونتور للًتبية اإلسالمية،  )معهد أصول الًتبية والتعليم،سوترسنو أمحد،   12
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أما تعليم ادلفردات ىو توجيو الطالب ألن تكون لديهم القدرة على نطق 

ها يف تركيب لغوي حروف ادلفردات و فهم معناىا ومعرفة طرقة اإلشتقاق منها ووصف

 13صحيح والقدرة على استخدام الكلمات ادلناسبة يف ادلكان ادلناسب.

تعليم ادلفردات أو الكلمة العربية للتالميذ األجانب ىو أن يكون التلميذ قادرا 

على ترمجة الكلمة و ربديد معٌت ادلفردات ونطقها السليم، و كذلك قدرهتم على 

ق اجلملة السليم، ألنو ال يفيد كثَتا إذ حفظ التلميذ استخدام الكلمة ادلناسبة يف سيا

 امها، وابخلاصة يف حيات اليومية.ادلفردات الكثَتة ولكن مل يقدر على استخد

 أمهية املفردات .د 

إن ادلفردات تلعب دورا ىاما يف فهم أفكار و خَتات شخص منطقة كانت أو 

دورا ىاما يف عملية مكتوبو. ىذا دليل على استيعاب الشخص على ادلفردات يلعب 

اللغة منطوقة أو مكتوبة يف حياة اليومية أو األكادديية، ال سيما ادلتعلم اللغة الذالك 

 علم اللغة استيعاب على ادلفردات.على ادلت

 

 

 
                                                           

)مصر: منشورات ادلنظمة اإلسالم للًتبية والعلوم والثقافة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا،  رشدي أمحد طعيمة،  13
 1۹۳(، ص. 1۹8۹
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 أساليب شرح املفردات .ه 

ادلفردات مجع الكلمات ادلوجودة يف اللغة اليت يستخدمها ادلتكلم أو احملدث 

أفكاره وىي أىم عناصر الًتكيب اللغوي. أما أساليب شرح مع الغَت لتعبَت عما يف 

 14ادلفردات، كما يلي:

 أ. بيان ما تدل عليو الكلمة إببراز عينها أو صور هتا إن كانت زلسوسة. )قلم( 

 ب. متثيل ادلعٌت )فتح الباب( 

 ( ةجالثلا يف وكا و فلا. متثيل الدور )ج 

 (للبييت الكلمات : غرفة اجللوس ومحّام ومطبخ وحديقةادلعاين ) . تداعيد

 . ذكر أصل الكلمة ومشتقاهتا.ه

 . شرح معٌت الكلمة ابلعربية.و

 . إعادة القراءة وتعّددىا يساعد على معرفة ادلعٌت أكثر.ز

 . البحث يف ادلعجم.ح

 . الًتمجة. ط

ادلفردات عرف أساليب شرح لذا، قبل شرح ادلفردات وجب علينا أن ن

 الصحيح.
                                                           

الطبعة األوىل )الرايض: فهرسة مكتبة ادللك  إضاءات دلعلمى الّلغة العربيّة لغَت الناطقُت هبا،عبد الرمحن إبراىيم الفوزان،   14
  15۹ه(، ص.  14۳۲فهد الوطنية أثناء النشر 
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 أنواع املفردات  .و 

تنقسم ادلفردات إىل أربعة أقسام، وىي تقسيمها حسب ادلهارات اللغوية، 

 : 15وحسب ادلعٌت و حسب التخصص وحسب االستخدام. أييت بياهنا فيما يلي

 . تقسيمها حسب ادلهارت اللغوية1

 حسب ادلهارات اللغوية، تنقسم ادلفردات إىل أربعة أقسام، منها:

، وىي تنقسم إىل قسمُت مها (understanding vocabularies)مفردات للفهم  .أ 

مفردات اإلستماع ومفردات القراءة. فاألول ىو رلموعة الكلمات اليت يستطيع 

الفرد التعريف عليها وفهمها عندما يتلقها من أحد ادلتحدثُت. وأما الثاين ىو 

و فهمها عندما يتصل هبا رلموعة الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرف عليها 

 على صفحة مطبوعة.

وىي تنقسم إىل قسمُت مها عادية  (speaking vocobulary)مفردات الكالم  .ب 

(informal) وموقفية (formal) ،فاألول ىو رلموعة الكلمات اليت يستخدمها ،

الفرد يف حياتو اليومية. أما الثاين ىو رلموعة الكلمات اليت حيتفظ هبا الفرد وال 

 خدمها إال يف موقف معُت أو عندما تكون لو مناسبة.يست

                                                           
(، ص. 1۹86، )مكة: جامعة أم القرى، ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات اخرىرشدي امحد طعلمية،   15
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ىي تنقسم إىل قسمُت مها، عادية و  (writing vocabularies)ادلفردات للكتابة  .ج 

موقفية. فاألول ىو رلموعة الكلمات اليت يستخدمها يف موقف االتصال 

الكتايب الشخصي مثل مذاكرات أو كتابة يوميات. أما الثاين ىو رلموعة 

اليت يستخدمها الفرد يف موقف االتصال الكتايب الرمسي مثل تقدمي الكلمات 

 طلب العمل أو كتابة التقرير.

وىي كذلك تنقسم مها، سيقية (، potential vocabularies)مفردات كامنة  .د 

وربليلية، فاألول ىو رلموعة الكلمات اليت ديكن تفسَتىا من السياق الذي 

رلموعة الكلمات اليت ديكن تفسَتىا استينادا إىل وردت فيو. وأما الثاين مها ىو 

 خصائصها الصرفية، أو يف ضوء اإلدلام بلغات أخرى.


