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 الباب الثاين

 ايتالنظر 

 

  األلعاب التعليميةمفهوم  . أ

 األلعاب التعليميةحقيقة عريف و ت .1

اللعبة ىي احلاجة اليت تنشأ بشكل طبيعي يف كل فرد. كل إنسان لديو غريزة 

للحصول على ادلتعة، ورضا، والسرور، والفرح، والسعادة. وذلك ألن طبيعة 

 .فطرية اإلنسان من شأهنا أن تسليتو حىت مات

Partenيف ،Docket   و Fleer وتبحث يف اللعب األنشطة كوسيلة للتنشئة،

 نيسدر االجتماعية. من خالل ومن ادلتوقع أن يوفر فرصة لألطفال والطالب وادل

 يف استكشاف، واكتشاف، التعبري عن ادلشاعر، واإلبداع، والتعلم متعة اللعب.

ليس معروفا إىل  اللعبة ىي أداة عظيمة لألطفال استكشاف العامل أبنو

اجملهول، من حيث أنو ميكن ابدأ جعل قادرة على القيام بذلك. اللعب ىو 

نشاط مهم بشكل خاص لألطفال، فضال عن احلاجة إىل تناول الطعام ادلغذي 

 .والصحي لنموىا



02 
 

اللعبة ىو نشاط الذي يهدف إىل اكتساب مهارات زلددة بطريقة مشجعة. 

تتمتع ابحلرية يف التحدث. ىذا ىو، يف بشكل عام، يتم تعريف اللعب كما 

الواقع، يلعب رجل حقًا القيام بذلك دون الغرض وشروط زلددة. البشر التمتع 

ابحلرية يف اللعب دون احلاجة إىل التفكري يف األىداف أن كان قد بلغ يف تلك 

اللعبة. وىكذا، واجهت البشر أيضا على التحرير أو الغرض من السالسل 

 1 احلال عادة من خالل األنشطة اليومية.متصلة، كما ىو 

 واسعا رلاال يعطى لكي اللغة، تدريس ىف "األلعاب" اصطالح سيتخدم

 على ادلتدريب ومشوقة شلثعة بوسيلة والدارس ادلعلم زويدلن الفصلية، األنشطة يف

 توظف أيضا وىي. ادلختلفة اللغوية ادلهارات لتئمية احلوافز وتوفري اللغة، عناصر

 تلك على اتصالية أبعاد إلضفاء "التخمني" مثل العقلية العمليات بعض

 األلوان ذهوى. بستخدموهنا اليت للغة االختيار من نوعا للطالب وتتيح األنشطة،

 كلمة اطلقت وقد. األقل يف دلراقبتو أو ادلعلم إلشراف ختضع األلعب من

 القواعد وحتكمها هناية، ونقطة زلددة بداية ذلا اليت األلعاب تلك على "ألعاب"

                                                           
1
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), hal.19-20  
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 ليس واليت ابأللعاب، الشبيهة األنشطة أنواع كافة على كذلك وأطلقت والنظم،

 2.أيضا منها بعضا تابالك يتناول وسوف. ادلألوة شكلها ذلا

ادلوجودة، ويعلق على  تدريسىي األلعاب اليت ذلا عناصر  التعليميةاأللعاب 

لك أهنا أيضا شيء، وتكون جزءا من ادلستخدمني أنفسهم، ابإلضافة إىل ذ

 3 .تعطي حافزا أو استجابة إجيابية ضلو احلواس بطولة

 

 األلعاب التعليميةفوائد  .2

اللغة العربية ابعتبارىا  دريساألنشطة توفقا لسواينتو يف فتح رليب، 

ادلدرس ابعتبارىا واحدة من أصحاب  .تسري جبيد ةيدريسجوىر العملية الت

تطبيق أنواع من األلعاب   .اللغة عند دور يف كل درس ادلمارسة دريسالرئيسي لت

لكثري  .اإلبداعي و مبتكرة و الفرح دريسالتعليمية هتدف إىل خلق جو من الت

 من الناس، ويتحقق تعبري عن احلياة وأعلى ذكاء اخلالق يف داخلنا يف لعبة.

قادر على خلق جو من الرقي وحترير ادلخابرات الكامل وعدم  دريسألعاب يف الت

                                                           
2
(، 1983, )اليلض: ادلملكة العربية السعودي, اللغات االجنبية تدريساأللعاب اللغوية غي انصف مصطفى عبد العزيز.   
 12ص. 

3
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan- Permainan...., hal. 29 
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، وإذا ما دريستإعاقة ميكن أن تعطي الكثري من التربعات. ألعاب يف ال

 4 :استخدمت حبكمة، وتوليد بعض الفوائد على النحو التايل

 دريسأ. ختلص من "خطورة" اليت تعيق عملية الت

 لتوتر يف بيئة التعلمب. ختفيف ا

 ج. احلصول على األشخاص الذين شاركوا يف كامل

 د. تعزيز التعلم

 ه. اإلبداع بناء الذات

 و. حتقيق اذلدف مع الالوعي

 ز. االستيالء على معٌت التعلم من خالل اخلربة، و

 الطالب ابعتباره موضوعا للدراسة.ح. الًتكيز على 

والروائح ادلكثف، وخالية من التوتر  لعب حيتوي على جوانب الفرح واإلغاثة

أو ادلوقف، وحترير النفوس. كانت مباراة صعبة جدا مع تعبري عن الذات، 

العفوية، والتدريب الشخصي لتكون جاىزة لتمرير ادلنافسة، تلقت النصر كما انو 

مستعد لقبول اذلزمية، وحتقيق الذات. ولذلك، فإن اللعبة الطالب الناضجني. من 

                                                           
4
 Ibid, 35-36. 
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ب، ويتعلم الطالب الكثري عن احلياة، سواء كان ذلك تعلم االعتماد خالل اللع

 على الذات، والشجاعة، والتنشئة االجتماعية، والقيادة، وحتقيق معٌت وجوده.

 

 التعليميةاأللعاب أهداف  .3

خصائص الطالب دائمًا تتعلق ابجلوانب ادلتأصلة للطالب، مثل الدوافع، 

التعلم، وشخصية، وىلم جرا. كما ينبغي  طريقةوالفائدة، قدرة ادلواىب مبكرا، 

أيضا خصائص الطالب الذين معقدة جدًا من موطئ قدم األساسية يف حتديد 

اسًتاتيجيات التعلم اليت سيتم استخدامها. دون النظر يف خصائص الطالب، مث 

لوصول إىل نتيجة التعلم كحد اسًتاتيجيات التعلم احملددة ال ميكن ا إستخدام

 5 أقصى

يف التدريس ينبغي أن  األلعاب التعليميةوفقا للبيان ادلذكور أعاله، تتكامل 

 6 :يكون بعض األىداف على النحو التايل

 أ. حتفيز التفاعالت اللفظية الطالب

يف اللعبة، يطلب من الطالب للتعبري عن رأيهم اخلاص. وابإلضافة إىل 

 .ذلك، طلب منهم لتوفري أسباب زلددة تتعلق الدرس

                                                           
5
 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif  Kontemporer, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2013), hal. 15. 
6
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-. Permainan..., hal. 40-45 
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 ب. مضيفا الطالقة والثقة ابلنفس من الطالب

 حتسني مهارات االتصال. وإىل جانب ألعاب اللغة ىي مفيدة جدا يف

ىذه األلعاب تساعد الطالب الذين لديهم صعوابت يف التعلم مع 

 .الطرق التقليدية

 ج. أدوات آتكل ادللل

ألعاب اللغة ميكن أن يؤدي إىل مشاعر الطالب متحمسون ويسبب ذلم 

حتقيق  التعليميةنسيان اجلوع، والشعور بطيئا والنعاس. ميكن أن األلعاب 

عندما  تدريستواصل مواتية يف شكل أنشطة هتدف إىل حتقيق أىداف ال

 .تواجو مع الوضع الذي ال يفضي

 تدريسد. يوفر سياق 

اللغة االلعاب من شأنو أن يساعد تعزيز العالقة والتعاون بني األفراد 

ادلعنيني. ىذا ىو جو صحي وأنو من ادلهم وادلفيد للطالب، خصوصا 

يهم ميل إىل خجولة، السليب والفردانية يف ابلنسبة ألولئك الذين لد

الفصول الدراسية. يف اللعبة، وأهنا ميكن أن تظهر روح، وشلارسة 

 .الشجاعة، شلر منظم وبشكل كامل يف أي نشاط يف اللعبة ىو القيام بو

 



02 
 

 كوسيلة لالنتعاش، وأتكيد واإلثراءه.  

، واحدة اللغة، ويتم اللعبة يف رلموعة متنوعة من األشكال تدريسيف 

منها تقوم على الوجهة. لعبة مفيدة جدا لألنشطة اإلنعاش، والتأكيد 

 .التدريسوختصيب اليورانيوم يف 

وغرض إنشاء لعبة اللغة من أجل جعل الغالف اجلوي حبيث طازجة 

الشعور ابالكتئاب على الطالب ميكن أن تضيع. الضحك واالبتسامة ادلدرسني 

 7 .عتبار ادلساعدين ادلصنع جبو لطيفوالطلبة على سبيل ادلثال ميكن ا

، الوسيلة ادلستخدمة جيب أن تكون وفقا دلقرره سلفا تدريسعملية 

. تدريسحيث أهنا قادرة على حفز وتشجيع االىتمام الطالب يف  تدريسأىداف 

واإلبداع للطالب  دريسوىكذا، سوف ينمو ابلتفاعل بني وسائل اإلعالم يف الت

، يف هناية ادلطاف سيكون تدريس. وجود تفاعل إجيايب بني اإلعالم والتدريسيف 

 8 .تدريسالطالب قادراً على تسريع عملية فهم الطالب ضلو زلتوى 

 

 

 

                                                           
7
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), hal. 71. 
8
 Made Wena, Strategi Pembelajaran..., hal. 10. 
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 األلعاب التعليميةمبادئ  .4

الفهم، أن تعلم ادلزيد من التقنيات لذلك غالباً  تدريساإلشارة إىل تقنيات 

. ويقال أن ىذا اجلانب على اتصال مباشر تدريسالية إستخدامما تسمى النمط 

 9 .يةإستخدامإىل تدابري  طريقةمع الظروف احلقيقية للمعلم يف حتديد ال

، ينبغي االىتمام ابألمور اليت فيما يتعلق بتنفيذ مبادئ درسنيتشري إىل ادل

، واأللعاب اليت تتطلب مشاركة الفرد. عند الطالب تلعب لعبة األلعاب التعليمية

لغة، إقحام نفسها يف روح اللعبة وفينج للحصول على اإلجابة الصحيحة. 

يف أقرب اللغة ادلعروفة اليت ينبغي أن نويل االىتمام  ولذلك، ىناك بعض ادلبادئ

  10:إىل. وفيما يلي بعض من تلك ادلبادئ

 أ. تفاعل

اللعبة تسمح التفاعل وادلشاركة الفعالة للطالب للتعلم. لعبة ميكن أن 

عل مباشرة. وتقدم اللعبة جتربة حقيقية وميكن تكرارىا عدة مرات  تعطي ردود ف

كما تريد. يف ظروف ىذه اللعبة ميكن استكشافها لتحسني التفاعل بني زميل. 

الفرصة لالستفادة من القوة والقدرة على التواصل ترتبط ارتباطا وثيقا الناطقة 

 من التفاعل بني األقران.اخلربة. الشيء ادلهم اآلخر الذي جتدر اإلشارة االنطباع 

                                                           
9
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab..., hal. 168. 

10
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan- Permainan...., hal. 46-51 
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 ب. مباراة

يف ىذه احلالة لديها ميزة ادلنافسة. ادلنافسة ميكن أن تنطبق بني 

ادلشاركني، والوقت زلدود، وحتقيق أفضل أداء لتحقيق أىداف معينة. فمن 

 .الطبيعي أن يف لعبة ىناك راحبون وخاسرون

 التعاونج. 

اللعبة أن اللعبة كاملة. والعمل معا ىي واحدة من العناصر الرئيسية يف 

 .يف لعبة كل العب أن تتعاون مع بعضها البعض لضمان النصر جلماعتهم

 د. قواعد اللعبة

بطبيعة احلال، يف لغة اللعبة يوجد قواعد اللعبة واضحة. مجيع القواعد 

اليت تقرر يهدف إىل اإلشراف على لعبة وإعطاء توجيهات أو إرشادات 

 .، وجهت التنظيم الفوائد لقيم معينةللطالب. وابإلضافة إىل ذلك

 إهناء أو تقييد لعبةه. 

يف التهديف. عادة، ىناك تقرير األويل  التعليمية األلعابيف هناية ىذه 

 اليت ميزت النتيجة النهائية للمباراة. فإنو يدل أيضا على الطالب لوقف ادلباراة.
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 العربيةاللغة  سيتدر  يف األلعاب التعليميةمزااي وعيوب من  .5

خصم عدد من مزااي وعيوب. وىنا بعض من  األلعاب التعليميةيف تنفيذه، و 

 11 :األلعاب التعليميةمزااي وعيوب من 

 األلعاب التعليميةالزائدة  . أ

 :يليىي كما  األلعاب التعليميةادلزااي يف 

والتثقيفية لعبة ىي واحدة من وسائل اإلعالم اليت حتقق كالة خدمات   (1

 احلدود الكندية عالية

 يف الفصول الدراسية دريسلتخفيف ادللل من الطالب يف عملية الت  (2

 مع ادلنافسة بني الطالب، وميكن تعزيز روح الطالب على أكثر تقدما  (3

قات بني اجلماعات وتطوير الكفاءة ألعاب تربوية ميكن أن تعزز العال  (4

 طالب االجتماعي

ادلواد ونقلها ميكن أن تًتك انطباعا يف نفوس الطالب حبيث جتربة   (5

 .ادلهارات اليت تدرب نسيان الصعب

 

 

 

                                                           
11

 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan..., hal. 38-39. 
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 األلعاب التعليميةنقص   . ب

 :األلعاب التعليميةوىنا بعض أوجو القصور يف تنفيذ 

يف ضائقة إىل إشراك مجيع  عدد الطالب كبري جدا، شلا تسبب  (1

 الطالب يف لعبة

عادة الضحك وىتافات الطالب حبيث  األلعاب التعليميةيتم اتباع    (2

 يف فئة أخرى تدريستتداخل مع تنفيذ 

 األلعاب التعليميةليس كل من موضوع ال ميكن نقلها من خالل   (3

م الكثري يف ادلدارس يف واقع األمر ليست استخدا درسنيليس مجيع ادل  (4

 األلعاب التعليميةمن 

كربانمج تعلم اللغة، ولكن فقط  األلعاب التعليميةعموما ال تعترب   (5

 للتعلم اذلاء

يف التواصل مع ىذا  األلعاب التعليميةعدم وجود رلموعة متنوعة من   (6

 .ادلوضوع
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. األلعاب التعليميةيف فتح رليب بعض مزااي وعيوب من  Soepamo كشفت

وغريىا كوسيلة من وسائل التعلم اليت ميكن  األلعاب التعليميةكما بعض ادلزااي يف 12

، واألنشطة يفعل الطالب ليس دريسأن تزيد من نشاط الطالب يف عملية الت

أيضا يف اتصال مع العقلية، ميكن أن تثري الدافعية لدى فقط جسداي ولكن 

الطالب يف التعلم، وميكن أن تعزز الشعور ابلتضامن والتعاون، و مادة أكثر إاثرة 

 .لإلعجاب أنو نسي أمرا صعبا

، من بني أمور أخرى، األلعاب التعليميةويف حني أن بعض أوجو القصور يف 

نو من الصعب إشراك مجيع الطالب يف عندما يكون عدد الطالب كثري جدا، فإ

اللعبة، ال ميكن أن تتم مجيع ادلواد من خالل اللعبة، واللعبة حتتوي على عناصر من 

 التكهنات صعبة للغاية الستخدامها كمقياس ميكن االعتماد عليها.

 

 األلعاب التعليميةتستهدف استخدام  .6

والكاملة، وادلتجعد،  بشكل عام، األطفال دتيل إىل أن تكون احلركة النشطة

وكان فضول عالية. قدرة ادلعلمني يف فهم والذين يعيشون مع التنوع ادلملوكة 

للطالب، فضال عن الدقة يف توجيو تكنولوجيا ادلعلومات ساعد إىل حد كبري 

                                                           
12

 Edi Soepamo, Metode Permainan Pembelajaran Bahasa, (Jakarta: PT: Andika Multi Karya, 

1998), hal.64 
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الشكل اإلبداع للطالب. اإلشارة إىل طبيعة وإمكاانت الطالب سلتلفة حيث أن  

 .التجارب ادلختلفة لتطوير اإلبداع كل طالب جيب أن تتطلب خصائص

اإلبداع مباشرة ادلتصلة ابإلنتاجية، وىو جزء أساسي يف حل ادلشكلة.  

كيف ميكن حتسني القدرة اإلبداعية اليت ال تزال مدفونة عميقة يف الطالب؟ ووفقا 

Wankat وOreovoc   يفMade Wena 13 :اإلبداع للطالب اليت ميكن القيام بو مع 

 (teel student to be creative) تشجيع الطالب على ضلو خالق  . أ

 teach student some creativity) اإلبداع طريقةالطالب بعض  تدريس . ب

methods) 

 accept the result of) تلقي الطالب األفكار اإلبداعية اليت مت إنشاؤىا  . ج

creative exercises) 

 (teel student to be creative)يف زلاولة لتشجيع الطالب أن تكون خالقة 

 14 ميكن القيام بو بطرق عدة، بني أمور أخرى:

 وضع بعض حل ادلشكالت اإلبداعية دلشكلةل . أ

 توفر طرق متعددة يف حل مشكلة . ب

 ائمة لبعض احللول ادلمكنة دلشكلة.جعل ق . ج

 

                                                           
13

 Made Wena, Strategi Pembelajaran..., hal. 138. 
14

 Ibid, hal. 138-139. 
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 (teach student some creativityالطالب أن تكون خالقة  تدريسيف 

methods )ميكن أن يتم مع: 

 وضع أكرب عدد شلكن  . أ

 تطوير فكرة تقوم على أفكار اآلخرين . ب

 ال تعطي نقد يف الوقت لتطوير فكرة ج.

 تقييم األفكار ادلوجودة د. 

 ل األفكارإبرام أفضه. 

 accept the result of creativeأما ابلنسبة لألفكار اإلبداعية تولد الطالب 

exercises .) أن أىم شيء يف ىذه ادلرحلة ىو أن تقبل أفكار الطالب ومساعدة

 :الطالب على بناء أفكار أكثر إشراقا. عمليا ميكن أن يتم ذلك مع

 رةإعطاء مالحظات حول اجلوانب اإلجيابية لفك . أ

 تقدمي مذكرة حول جانبا سلبيا من االتساع، و  . ب

 تعطي سجالً من الضوء على ىذه الفكرة. ج.
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اإلبداع واخلصوصية الشخصية أكثر من االجتماعية والتفتيت. تزايد أمهية 

دور استيقظت من رلموعة متنوعة من التفاعل. ولذلك، تطوير منط تفاعل إجيايب 

دلدرسني لتسهيل تضخم متزايد لإلبداع يف التعلم ىو إحدى الوسائل اليت سافر ا

 15 :للطلبة. أمناط التفاعل اليت ينبغي أن توضع بني أمور أخرى على ما يلي

 تعزيز شعور ابلسعادة . أ

عر األشياء بواسطة إذا كان شخص ما سبق تتمتع بنشاط، سوف يش

الوزن أشخاص آخرين أخف. فضال عن دراسة اللغة العربية للطالب 

الذين خترجوا من ادلدارس االبتدائية العامة ستشهد حتما صعوابت مقارنة 

مع الطالب الذين ىم الذين خترجوا من مدرسة االبتدائية. لتيسري التعلم يف 

 .معلممهمة للدريس طريقة الفصول الدراسية مع متعة ت

 فهم عملية اإلبداع لألطفال  . ب

أن اإلبداع عملية. عملية إبداعية، يف أعمال ىذا احلق ليس دائماً تشجيع 

ادلدرسني والتالميذ. وفقا نورسيتو، العملية ميكن نقلها قدرة حقيقية، منذ 

العملية ستعمل تدرجييا، كالعلم. ادلرحلة الثانية ادلرحلة األوىل مضت 

ادلرحلة الثانية بسالسة ادلرحلة الثالثة فصاعدا. من  بسالسة، وتستأنف

                                                           
15

 Wahyudin, Menuju Kreatifitas, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 29-30. 
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بسيطة مزودة، إعادة النظر، وذلا ما يربرىا وادلستمر. ليس ىناك حلظة، كل 

 .درسنيخطوة من الطريق واخلاصة تستغرق وقتاً طويالً للم

 توجيو ادلؤىلني تصبحج. 

معينة، التميز يف أي رلال ىو اإلبداع. لذلك، إذا كان لدى الطالب ميزة 

على الرغم من حقل واحد فقط أو مهارة ميكن أن يسمى كطالب 

اإلبداعي. يف الواقع، واإلبداع يكمن ابلضبط على جدية العمل بو حىت 

 .ميكن للطالب، خلطورة األعمال التجارية جزءا من عملية حقيقية

اإلبداع أبعاد واسعة جدا، واليت تغطي كامل نطاق اإلمكاانت البشرية. 

ىو اإلبداع يف أوسع معانيها، الذي جيمع بني العقل واخليال، واألفكار،  اإلبداع

ىناك بعض األنشطة اليت ميكن أن تقدم لألطفال على  16 وادلشاعر للطالب.

مستوى ادلدرسة االبتدائية أو ادلتوسطة يف زلاولة لتحسني قدراهتم اإلبداعية، من 

 17 :آخرىبني 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Wahyudin, Menuju..., hal. 55. 
17

 Ibid, 58-60. 
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 اللعب .1

اللعب ىو النشاط الذي نفذ مع أو بدون استخدام أداة الذي يولد 

 18 .الشعور أو تقدمي معلومات، وإعطاء ادلتعة وكذلك تطوير خيال الطفل

فهمها وأتقن، والقدرة سيكون لو أتثري  درسنير اللعب جدا ادلإذا كان شعو 

للطالب وسوف  دريسإجيايب على طريقة ادلعلم للمساعدة يف عملية الت

 حتسني مهارات التواصل لدى الطالب.

 يتحدث  .2

العالقة لتعزيز اإلبداع من الطالب ىي الكلمات ادلناسبة وتشجيع التنمية، 

الكلمات اليت حتتوي على التحفيز، وبعبارة يف حني لن ابلضبط إلبطائو. 

 .صحيحة، وسوف كلمات مهدئة للطالب تشجيع إبداعاهتم

 انظر واقرأ .3

ها طريقاللغات كتابة مقطعي )ادلقاطع(، فضال عن اللغة العربية لديها 

الصحيح  طريقةقادرًا على اختيار ال درساخلاصة، ينبغي أن يكون ادل

ادلستمر من أجل حتسني فهم رؤية الطالب  ريستدوالنهج ادلتبع يف عملية 

 .ومن الطالب اليت تقرأ

                                                           
18

 Anggani Sudono, Sumber Belajar dan Alat Permainan, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hal. 1. 
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اللغة التدريس خرباء كثريون أن دائخ الناس الوجو الذي يصعب الضغط 

للحصول على إتقان اللغة األجنبية. وىذا الواقع كما حيدث يف إندونيسيا، ولكن 

جديدة يف  طريقة تلد الفرق ابلنسبة لنا ىو عقد تقريبا ابدأ البحث وتقريبا جيرؤ مل

 19 .رلال تدريس اللغات األجنبية

الرجوع إىل ادلناقشة الواردة أعاله، لتيسري تضخم متزايد للتعلم اإلبداع 

الذي يتكون  تدريسة إليها حىت ابتكار للطالب يف الفًتة اليت تتزايد احلاج

. ذلك اذلدف ادلقصود من الًتكيز يف ىذه األلعاب التعليميةمن  ستخداماإل

 .ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الدراسة على طالب ادلدارس اإلعدادية أو

 

 اللغة العربية سيتعليمية يف تدر اللعاب ألا أنواع .7

 كالممهارات   ةللغة العربي سييف تدر  اللعبة . أ

الشك يف أن احملدثة من أىم ادلهارت اللغوية، إن مل تكن أمهها، فقد 

-كما مر سابقا-ذىب ادلربون وادلتخصصون إىل أن اللغة يف طبيعة أصلها

عملية إرسال منطوق واستقبال مسموع، كما يذىب بعضهم إىل أن اللغة 

                                                           
19

 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), hal. 62.  



22 
 

 مضمون، وإفصاح عن ىذا ادلضمون، ومن مث فإن ىذه ادلهارت جيب أن تسبق

 20.مهارت القراءة ألسباب أمهها

حتدث الطالب يف  مهاراتيف زايدة  األلعاب التعليميةجملموعة التالية من 

 اللغة العربية، بني أمور أخرى: تدريس

 (ular tangga) ى سلماألفع (1

 اذلدف  ( أ

 .اللعبة هتدف إىل تدريب الطالب يف سرعة الكالم

 األدوات الالزمة ( ب

ىناك حاجة إىل بعض األدوات يف ىذه األلعاب وتشمل لوحة، ورقة، 

وتتضمن صورا لثعابني وسالمل، والنرد. النرد مل يكن لديك دلثل النرد بشكل 

 .فسهم مع األرقام العربيةخلق الزىر أن عام. ميكن للمدرسني

 كيفية اللعبج(  

 (.ادلعلم يستعد سلم ثعبان وسائل اإلعالم )التحيز ادلعلم جيعل شروطها .(1

 .ادلعلم يقسم الطالب إىل رلموعات .(2

                                                           
20

 . 15(، ص. 2010)عمان: دار ايفا العلمية للنشر والتوزيع،  األساليب العصرية يف تدريس اللغة العربية،فهد خليل زايد،   
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.( قواعد اللعبة دتاما مثل لعبة الثعابني والسالمل بشكل عام. عندما وقف 3

اإلجابة وفقا ألوامر من الطالب على مربع، مث أنو ينبغي أن نتحدث و 

 ادلعلمني. النظر يف ادلثال التايل:

 2.1الصورة 

 األفعى سلماأللعاب 
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  (Bola Bertanya) طلب الكرة (2

 اذلدف ( أ

يهدف اللعبة يف تطوير الطاقة احليوية الطالب وتدريب على التحدث 

 القدرة.

 األدوات الالزمة ( ب

ىناك حاجة إىل بعض األدوات يف ىذه اللعبة، من بني أمور أخرى، والورق 

 .والقرطاسية

 ج( كيف تلعب

أعط كل ورقة بيضاء من الورق. اطلب من كل طالب أن يكتب حبرية 

السؤال، يكون عن أي شيء. بعد ذلك دعوة الطالب للضغط على ورقة 

على شكل كرة. بعد ذلك، ميكنك مجع ورقة، وقذف طلب كرات مث إعادة 

توزيعها واحدا تلو اآلخر إىل كل طالب يف الصف. ومبجرد أن حيصل 

اتنيا، ويكون ذلم قراءة السؤال يف وسط الصف وإعطاء اجلميع على الكرة 

 :اجلواب. النظر يف ادلثال التايل

 

 



22 
 

 2.2الصورة 
 طلب الكرةاأللعاب 

 

        

 

 

 

 القراءة مهارات  ةللغة العربي سييف تدر  اللعبة . ب

و نظرا قراءة، وقرآان، تتبع كلمات -معٌت قرأ يف اللغة: تقول )قرأ( الكتاب

 21ونطق هبا، وتتبع كلماتو ومل ينطق هبا، ومسيت حديثا ابلقراءة الصامتة.

 والتعريف اللغوي مشل القراءة اجلهرية، و القراءة الصامتة.

را على تعريف القراءة يف مطلع القرآن القدمي مقتص ولقد كان مفهوم

وجد يف  Thorndikeاحلروف والكلمات والنطق هبا صحيحة دون فهم هبا، إال أن 

أحباثة أن عملية القراءة ليست مهارة بسيطة وإمنا ىي عملية معقدة تشمل 

العمليات العقلية ك: والتذكر، رلموعة من ادلهارات وتتضمن الكثري من 

 22واالستنتاج، والربط.

                                                           
21

 .319(، ص. 1972ادلعجم الوسيط، )القاىرة: عري منشورات، إبرىيم أنيس وغريىم،   

22
 . 32(، ص. 1998، )دمشق: منسورات جامعة دمشق، يف طرائق التدريس اللغة العربيةزلمود أمحد السيد،   

؟   متي ولدت    كم عمرك؟  
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اجملموعة التالية من لعبة تثقيفية يف حتسني مهارات القراءة لدى الطالب 

 اللغة العربية، بني أمور أخرى: تدريسيف 

  (Membaca Kotak) املربع قراءة (1

 أ( اذلدف

يث ادلفردات والقراءة. من خالل اذلدف ىو تطوير إتقان الطالب من ح

ىذه اللعبة، شلارسة الطالب القراءة من خالل إجياد كلمة يف منتصف 

الرسائل العشوائية. طالب اجلمع بني الرسائل اليت مت ترتيبها عشوائيا يف 

اجلدول )مربع(. وابإلضافة إىل ذلك، بتدريب الطالب لتكون ادلفردات 

 ادلألوفة اليت سبق ادلعروفة.

 دلعدات الالزمةب( ا

السبورة اليت مت رلهزة الرسائل مربع ادلدرج على استعداد أن تكون متصال. أو 

 الواردة الرسائل ومسجلة على منت الطائرة.

 كيفية لعبج(  

الطالب إىل األمام واحدا تلو دائرة واحدة الرسالة، قراءهتا، ومن مث ترمجتها. 

 على سبيل ادلثال:
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 2.1اجلدول 

 مربعاقرأ األلعاب 

 

 خ ع ش ب و ر ة

 ز غ ب ج ي ص ب

 ا ر ك ق ف و ق

 ن ط ث ي ل ل د

 ة ث ا ب ه ب م

 ا ج ب ة ه ب ط

 ل م ش ط ر ة ح

 م ح ف ض ة ر ل

 

  ستماعاإلمهارات  ةللغة العربي سييف تدر  اللعبةج. 

لعدة اللغة ادلسموعة قد تكون أحياان أصعب من اللغة ادلكتوبة وذلك  إن  

 23أسباب منها:

مساع اللغة قد يصاحبة صحيح بعيق االستماع اجليد. وىذه حالة ال تؤثر على  .1

 القارئ ابلقوة ذاهتا.

                                                           
23

 .75(، ص. 2000)ادلاشر: دار الفالح والتوزيع،  اإلختبارت الغوية,ى احلويل، دمحم عل  
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االستماع مرتبط بقدرة السمع اليت تتفاوت من شخص آلخر، يف حني أن  .2

بصرية اليت تسهل معاجلتها يف أغلب األحيان إن كان القراءة مرتبطة ابلقدرة ال

 هبا ضعف.

يف زايدة مهارات االستماع إىل  األلعاب التعليميةاجملموعة التالية من 

 اللغة العربية، بني أمور أخرى: تدريسالطالب يف 

  ؟ الصوت هذا هل تعرف ما (1

 أ( اذلدف

 .واذلدف ىو تدريب الطالب على حتديد بعض األصوات

 دلعدات اليت كبري ىوب( ا

تسجيل بعض األصوات )احليواانت والنقل والبشرية وإاياب الطبيعية، 

وىكذا(. على سبيل ادلثال، صوت اجلاموس والطيور والقرود والكالب 

والفيلة، والسيارات والدراجات النارية والطائرات والقطارات والناس 

الصالة وادلياه  يضحكون، والبكاء، الصراخ، الباب مفتوح، والدعوة اىل

 .واألمطار والزالزل والثورات الربكانية، وىلم جرا
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 كيف لعب ج.

 .احبث عن األصوات عرب اإلنًتنت وحفظها يف ملف معني .(1

               ادلعلم استدعى مخسة طالب على ادلضي قدما والقيام .(2

 hompimpa ات تدريسمعا. الطالب الذين يفقدون جيب اتباع

 .لقبول التحدي ادلتمثل يف اإلجابة على ملف التسجيلادلدرسني 

ادلعلم السماح هبا أصوات الطالب الذين فقدوا حىت الطالب قادرين  .(3

 .على اإلجابة. يتم تشغيل الصوت ثالث مرات فقط

أتثريات صوتية إجابة خاطئة حىت انو ميارس حركة األجسام أجاب.  .(4

لصوت اجلاموس، جيب على  على سبيل ادلثال، وادلعلمني االستماع

الطالب اإلجابة على صوت اجلاموس، لكنو يف الواقع اإلجابة 

 .صوت اقرد، مث قال انو جيب إظهار حركة قرد

 ال يوجد فائزين يف ىذه اللعبة، لكنو اكتسب فقط أجواء مشجعة.  .(5
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  (Bisik Berantai)يهمس السلسلة  (2

 أ( اذلدف

 .السمع واالستماع مهارات الطالباذلدف من اللعبة ىو لتدريب 

 ب( ادلعدات الالزمة

األدوات ادلستخدمة يف اللعبة ىو مجلة أو قصرية الرسائل اليت اذلسهسة من قبل 

 .ادلعلم

 كيفية اللعبج(  

جعل الطالب إىل رلموعتني أو ثالث رلموعات. تتكون اجملموعة من  .(1

 .طالب 6-7

يم الظهر. ادلعلم هتمس بعض تعيني الطالب إىل الوقوف وسار مستق .(2

الكلمات أو العبارات اليت ميكن أن تكون رسالة إىل قيادة الطالب 

حافة كل رلموعة، ويهمس الطالب إىل صديق ادلقبل الذي اصطف 

وراءه. وحصلت مؤخرا أن الطالب اذلمس احظ زلتوايت الرسالة على 

 .احلائط أو السبورة

ديد الفريق الذي صلح يف التقاط ادلعلم يقارن نتائج كل رلموعة وحت  .(3

الرسالة بشكل صحيح. اجملموعة ىي أسرع وإرسال الرسائل بشكل 
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صحيح ىو الفائز. يف حني أن اجملموعة األكثر بطيئة والكثري من 

 .االخطاء ينال العقاب

 

 كتابة مهارات   ةللغة العربي سييف تدر  اللعبة د.

حالة اإلمالء  فإن الكتابة عملية حتويل األصوات إىل رموز مكتوبة يف  

وبني  24اإلمالء ادلنظور. اإلختباري، أو نقل الرموز كما ىو يف حالة التقليد و

زية ألهنا األداة الرمو السمان أبن مهارة الكتابة ىي مايشملو اخلط واإلمالء والتعبري 

 25ادلستعملة للتعبري عن األفكار ابلكتابة.

أو   (copying)مفهومها على النسخ والكتابة يف بعض الربامج يقتصر   

علميات العقلية ويتسع يف بعضها األخر حىت يشمل سلتلف ال  (spelling)التهجئة 

فمن ىنا تكون الكتابة نشاطا ذىنيا إجيبيا فيها تفكري  26الالزمة للتعبري عن النفس.

تنظيم، وفيها بعد ذلك جركات عضوبة. فالكتابة على ىذا ادلعٌت وأتمل، وعرض و 

  27.نشاطا يعتمد على االختيار الواعي دلا يريد الفرد التعبري عنو

                                                           
 .157دون السنة(، ص.  )القاىرة :دار ادلعرفة اجلمعة، طرق تدريس اللغة العربية،زكراي إبرىيم،   24
 .224(، ص.1983)القاىرة: دار ادلعارف،  التوجيو يف تدريس اللغة العربية،زلمود علي السمان،   25
)الرايض: منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية  اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناىجو وأساليبو، تدريسرشدي أمحد طعيمة،   26

 .187(، ص. 1989والطوم والثقافة، 
 .205(، ص. 1983)الكويت: مكتبة الفالح، ، 1تدريس اللغة العربية ط.على أمحد مدكور،   27
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تابة الطالب يف اجملموعة التالية من لعبة تثقيفية يف حتسني مهارات الك  

 اللغة العربية، بني أمور أخرى: تدريس

   (Temukan Kata Sifat) صفةال اكتشاف .1

 اذلدفأ( 

وهتدف ىذه اللعبة لتدريب الطالب على التعرف وإضافة مجيع أنواع 

الصفات. وابإلضافة إىل ذلك، وكذلك وسائل اإلعالم ادلتطورة يف التعلم 

اإلعالم أن تعزز عبة الذاكرة ضد قبل النحوي. ميكن لوسائل  تامفرد

وسلتلف الصفات اليت أعطيت سابقا. يف حني أن األدوات الالزمة  مفردات

 يف ىذه اللعبة ىو القرطاسية.

 كيفية اللعبب(  

 تقدمي ورقة اليت حتتوي ابلفعل على الكلمات احملجوزة واألعمدة .(1

 ادلعلم شكلت اجملموعة وأطلب من الطالب اسم كل رلموعة .(2

اسأل ذلم للبحث عن والعثور على ادلفردات "الصفة"، مث كتابة  .(3

وترمجة ادلفردات يف ورقة اإلجابة قدمها ادلعلم يف فًتة معينة من 

 .الزمن



22 
 

عند االنتهاء من ذلك، أطلب من كل رلموعة لشرح عملهم يف  .(4

 .اجمللس

الفريق الذي يرى أكثر من الصفات، وميكن كتابة الًتمجة ىو  .(5

 لفائز.ا

 أمثلة من اللعبةج( 

امسي سلمان، أان طالب. أنظر إىل ىذه الصورة، ىذه مدرسيت.   

ىي كبرية ومنَظمة ومجيلة. وىي أمام ادلسجد الكبري. ادلدرسة يف شارع 

، وىذا فصلى، الفصل واسع ومجيل. الفصل منَظم. انظر، 77سوكارنو رقم 

ساعة مجيلة. الساعة فوق ىذه سبورة، السبورة على احلائط. وىذه ساعة، ال

السبورة. ىذه حقيبيت،  حقيبيت ومجيلة، احلقيبة على ادلكتب. وىذا مصَلى 

 28ادلدرسة، ىو بني ادلكتبة والفصل. ىو صغري ونظيف ومجيل.
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 2.2ل اجلدو 
 الصفة اكتشاف األلعاب

 ترجم الصفة النمرة

 Kecil صغري 1

 Cantik/ indah مجيل 2

 luas واسع 3

4 ...... ..... 

 


