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 الباب الثاني

 النظريات

( 2( تعليم اللغة العربية )4كيعرض ىذا الباب بعض النظريات اليت تشتمل على )

  ( البحوث السابقة4( األلعاب اللغوية ك )3ادلفردات )

 مفهوم تعليم اللغة العربية .أ

 تعريف تعليم اللغة العربية .1

ك  تعليما –يعّلم  –عّلم  عند قاموس ادلنجد كلمة "تعليم "يشتق من

إف عملية التعليم ينبغي أف تتم  1ك غَتىا دبعٍت جعلو يعلم. الصنعةيقاؿ عّلمو 

هم ك يف يف مرح كهبجة. تعلم اللغة عمل شاؽ، يكلف ادلرء جهدا يف الف

تمكن من استعماؿ اللغة اجلديدة، ك للتنمية ادلتواصلة التدريب اآليل ادلكثف لل

كل حلظة طواؿ برنامج تعليم اللغة، ك دلهاراهتا ادلختلفة. ك ىذا اجلهد متطلب يف  

عاجلة يف حاجة إىل تغذية ك تدعيم عدة سنوات، لتوفَت القدرة للدارس على م

  2وارات ك ااحماداات ك القراءة ك التعبَت ادلكتوب.احل اللغة يف إطارىا الكامل يف

                                                 
 52 (، ص.4976)بَتكت:  دار ادلشرؼ،  ادلنجد ك اإلعالـ،لويس معلوؼ،   4
 9(، ص. 4983، )الرياض: دار ادلريخ، األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبيةصف مصطفى عبد العزيز، نا 2
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تعليم اللغة يتضمن على األقل االاة علـو اللغويات، كعلم النفس 

ية. اللسانيات أعطت معلومات لنا عن اللغة. علم النفس تبُت  كالعلـو الًتبو 

كيف يتعلم الناس شيئا كتعليم العلـو سبكننا من إعداد صبيع ادلعلومات يف طريقة 

مفهـو التعليم زلاكلة للتعلم.  3عملية تعليم الطالب اللغة. أك كسيلة لتسهيل

 4ة ك الكفاءة.سوؼ يؤدم ىذا النشاط الطالب تعليم شيئا عن طريق الفعالي

 أما مفهـو التعليم عند بعض العلماء يف علم الًتبية ما يلي:

 عند الدكتور زلمد على السماف أف التعليم ىو إيصاؿ ادلعلم العلم كادلعرفة . أ

 إىل أذىاف التالميذ بطريقة قودية كىي طريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من

 5.لى العلم كادلعرفةادلعلم كادلتعلم الوقت كاجلهد يف سبيل احلصوؿ ع

  عند صاح عبد العزيز عبد اجمليد أف التعليم يقصد بو نقل ادلعلومات من . ب

 6.ادلعلم إىل ادلتعلم ادلتلقي الذم ليس لو إال أف يتقبل مايلقيو ادلعلم

 عند األستاذ الدكتور رشدم أضبد طعيمة مصطلح التعليم ىو أنو عملية . ج

 يكتسب ادلتعلم بواسطتها ادلعرفةاليت  restructuringاخلربة  إعادة بناء

                                                 
3
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2011), hlm. 32-33. 
4
 Muhaimin M. A. Dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: CV. Citra Media, 1996), 

hlm. 99. 
 42( ص. 4983، )القاىرة: دار ادلعارؼ، ، التوجيو يف تعليم اللغة العربيةزلمد على السماف  5
  .59ة: دار ادلعارؼ، دكف التاريخ، ج. األكؿ(, ص ،)القاىر , الًتبية كطرؽ التدريسصاحل عبد العزيز عبد اجمليد 6
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 إنو بعبارة أخرل رلموع األساليب اليت يتم كادلهارات كاإلذباىات كالقيم

 بواسطها تنظيم عناصر البيئة ااحميطة بادلتعلم ديثل ما تتسع لو كلمة البيئة من

 7معاف من أجل اكتسابو خربات تربوية معينة.

 تعليم اللغة العربيةة مهار  .2

ات, ىي: اإلستماع ك الكالـ ك القراءة ك الكتابة. ك اللغة أربع مهار 

الوسيلة اليت تنقل مهارة الكالـ ىو الصوت عرب االتصاؿ ادلباشر بُت ادلتكلم ك 

 ادلستمع. أما مهارتا القراءة ك الكتابة, فوسيلتهما احلرؼ ادلكتوب.

ك ربقق االتصاؿ بادلهارتُت األخرتُت, دكف قيود الزماف ك ادلكاف. ك من 

حية أخرل يتلقى اإلنساف ادلعلومات ك اخلربات, ك غرب مهاريت اإلستماع ك نا

القراءة, فهما مهارتا استقبلن ك يقـو اإلنساف غرب مهاريت الكالـ ك الكتابة ببث 

 رسالتو, دبا ربويو من معلومات ك خربات, فهما مهارتا إنتاج.

 ك يالحظ أف اإلنساف حيتاج إىل رصيد لغوم اكرب, ك ىي ديارس

اإلستماع ك القراءة, على حُت أنو حيتاج إىل رصيد أقل من اللغة, ك ىي ديارس 

 الكالـ ك الكتابة.

                                                 
، )إيسيسكو:منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبورشدم أضبد طعيمة،   7

 .45( ص. 4989كالعلـو كالثقافة،  
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ك الًتابط متحقق بُت ادلهارات, فتعضها خيدـ يعضا, إذا استخدمت 

مهارتا اإلرساؿ )الكالـ ك الكتابة( استخداما صحيحا منت مهارتا اإلستقباؿ 

رسة, فإذا مل تتكلم اللغة تسرع تعلم اللغة. ك  )اإلستماع ك القراءة(, ألف اللغة شلا

 كذلك فإف دلهاريت االستقباؿ أار يف منو مهاريت اإلرساؿ.

 االستقبال اتمهار  (1

 مهارة اإلستماع .أ

مهارة اإلستماع أكىل ادلهارات اليت دير تبها الطفل يف اكتساب 

مع لغتو األـ, ك دير هبا متعلم اللغة األجنبية. ك من ادلعلـو أف من ال يس

ال يتكالـ, ك األصم من الصغر يكوف أبكما, ك لذا يغلب على من 

 فقذىاتُت احلاستُت أف يكوف يف برنامج تدريسي كاحدا )لغة اإلشارة(.

ك ال يتصور أف يتعلم الطالب لغة أجنبية يف برنامج يهتم 

باجلانب اإلتصايل للغة دكف الًتكيز على مهارة اإلستماع. صحيح أف 

يكتب يف اللغة األجنبية دكف أف حيسن اجلانب  الطالب قد يقرأ ك

االتصاؿ من فهم مسموع ك كالـ. ك لكنو يبقى غَت قادر على 
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استخداـ اللغة االستخداـ الصحيح. ك ىذا االذباه كاف سائدا يف بعض 

 8طرؽ تدريس اللغات يف القادًن, مثل طريقة القوائد ك الًتصبة.

من مرحلة غلى  لإلستماع أىداؼ كثَتة, ك زبتلف األىداؼ

 أخرل ك ديكن إبراز أىم أىداؼ اإلستماع فيما يلي:

 القدرة على اإلضغاء ك االنتباه, ك الًتكيز على ادلادة ادلسموعة. .4

 و دبا يتناسب مع غرضالقدرة على تتبع ادلسموع, ك السيطرة علي .2

 ادلستمع.

 القدرة على فهم ادلسموع يف سرعة ك دقة من خالؿ متابعة ادلتكلم. .3

ادة اإلنصات باعتبارىا قيمة اجتماعية, ك تربوية مهمة يف غرس ع .4

 إعداد الفرد.

 تكوين اذبهات أفضل ذباه االستماع, لتمضية أكقات الفراغ. .5

تنمية جانب التذكؽ اجلمايل من خالؿ االستماع, لتمضية أكقات  .6

 الفراغ.

 القدرة على إدراؾ معاين ادلفردات يف ضوء سياؽ الكالـ ادلسموع. .7

                                                 
)الرياض: فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية أاناء ..., إضاءات دلعلمي اللغة العريبعبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف,   8

 .477-476(, ص. 2144النشر, 
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إصدار احلكم على الكالـ ادلسموع, ك التخاذ القرر  القدرة على .8

 9ادلناسب.

 ب. مهارة القراءة

أما التعريف االصطالحي للقراءة, ففي النصف األخَت من القرف 

العشركف كثرت األحباث ك الدراسات حوؿ القراءة ك نتيجة ذلذه 

من مفهـو يسَت يقـو على أف القراءة  10الدراسات تطوير مفهـو القراءة.

لية ميكانيكية بسيطة اىل مفهـو مقعد يقـو على أهنا نشاؾ عقلي عم

  11يسلـز تدخل شخصية االنساف بكل جوانبها.

كاف تدريس القراءة يقصد منو: ))التعرؼ على احلرؼ ك 

الكلمات ك النطق هبا(( ك ىذا التعريف ضيق يتمثل يف اإلدراؾ البصرم 

ا, أما الفهم دلعٍت الرموز للرموز ادلكتوبة, ك التعرؼ عليها,  ك النطق هب

أما أىداؼ  12ادلكتوبة فلم يكن يوجو لو أم اىتماـ يف أكؿ األمر.

 القراءة فيما يلي:

                                                 
(, 4992)الرياض: دار ادلسلم للنشر ك التوزيع, ادلهارات اللغوية ماىيتها ك طرائق تدريسها, أضبد فؤد لزمود علياف,   9

 .61-59ص. 
 .54(, ص. 4984ركز القومي للبحوث, , )القاىرة: ادلاللغة العربية ك مشكالهتا التدريسيةيوسف الصفيت,   41
 .31(, ص. 4956, )القاىرة: دار ادلعرفة, , مذكرات يف طرؽ التدريس اللغة العربيةزلمد رشدم خاطر  44

 .421(,ص. 4992..., )الرياض: دار ادلسلم للنشر ك التوزيع, , ادلهاراتأضبد فؤد زلمود علياف  42
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إتقاف ادلهارات األساسية للقراءة, ك اليت ال بد منها يف تكوين القدرة  .4

على القراءة, كاستغالؿ القراءة يف تكوين إىتمامات ك أعرض 

 اما فعال.جديدة, ك استخداـ ادلراجع استخد

تزكيد القارئ حبصيلة متجددة من ادلفردات اللغوية, ك الًتاكيب  .2

 اجليدة. 

تزكيد القارئُت دبا حيتاجوف اليو من العلـو ك اآلداب ك الفنوف, ك  .3

 ادلهارات العملية.

تنمية القدرة على القراءة يف السالمة ك النطالؽ ك فهم, ك التمييز  .4

يما يقرؤه القارئ, ك فهم بُت األفكار ك اجلوىرية ك العرضية ف

 األفكار ادلتضمنة.

تنمية اإلستماع بالقراءة, ك جعلها عادة يومية شلتعة ك مسيلة, ك  .5

 تنمية اإلنتفاء, بادلقركء يف احلياة, ك جل ادلشاكل بو.

هتيئة الفرصة للمتعلم كي يكتسب فنية معقولة, مع تنمية القدرة  .6

عما يقرأ القارئ بأسلوبو على استخداـ ادلراجع ك ادلعاجم, ك التعبَت 

 اخلاص. 
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توسيع اخلربات لدل القارئُت ك إغناؤىا, مع هتذيب العادات ك  .7

 األذكاؽ ك ادليوؿ اليت تتكوف منها أنواع القراءة ادلختلفة.

 اإلستنتاجية أو اإلرسال اتمهار  (2

 مهارة الكالم . أ

ة عبارة عن: األصوات ادلفيدة, ك عند غالكالـ يف أصل الل

دلعٍت قائم بنفسو الذم يعرب عنو بألفاظ, يقاؿ يف نفسي  ادلتكلمُت ىو ا

 كالـ.

أما التعريف اإلصطالحي للكالـ فهو: ذلك الكالـ ادلنطوؽ 

الذم يعرب بو ادلتكلم عما يف نفسو من: ىا جسمو, أك خاطره, ك ما 

يريد أف يزكد بو غَته من معلومات, أك خنو ذلك, يف طالقة النسياب, 

 13لسالمة يف األداء.مع صحة يف التعبَت ك ا

ىناؾ أىداؼ كثَتة ك متنوعة للكالـ, ك يرم ركبرت بويل أف 

ىناؾ مبدأين أساسُت يف أم جهد يقـو بو اإلنساف عند اتصالو 

باآلخرين عن طريق اللغة مها, األفكار اليت يعرب هبا ك اللغة اليت ينقل هبا 

                                                 
 .233(, ص. 4977, )الكويت: دار القلم, ة العربية بادلرحلة اإلبتدائية, تدريس اللغزلمد صالح الدين على رلاكر  43
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اللغة ك أىداؼ الكالـ تشًتؾ مع أىداؼ  ىذه األفكار إىل اآلخرين.

 العربية العامة, ك ىناؾ أىداؼ خاصة للكالـ ديكن يوضيحها فيما يلي:

إقدار األفراد على القياـ جبميع ألواف النشاط اللغوم اليت يتطلبها  .4

منهم اجملتمع, ك التعود على النطق السليم اللغة, ك ىذا يستدعي أف 

لى يتعلم الفرد فن اللغة ك قواعدىا, حيث يستخدـ ألفاظا للداللة ع

ادلعاين ادلتنوعة اليت ترد يف أاناء الكالـ, ك صوغ الكالـ يف عبارات 

 صحيحة.

سبكُت األفراد من التعبَت عما يف نفوسهم, أك عما يشاىدكنو بعبارة  .2

سليمة, ك يكوف ذلك بتزكيدىم بادلادة اللغوية, لًتقي لغتهم, ك 

تكوف لديهم القدرة على توضيع األفكار باستخداـ الكلمات 

سبة, ك األسلوب ادلناسب, ك ذلك ألف األلفاظ ربمل شحنات ادلنا

 معنوم ال تنفصل عنها. 

توسيع دائرة أفكارىم, ك ذلك بإقدارىم على تنسيق عناصر الفكرة  .3

ادلعرب عنها دبا يضفي عليها صباال ك قوة تأاَت يف السامع, ك إقدارىم 

لنفس على يقل كجهة نظرىم إىل غَتىم من الناسن كاإلبانة عما يف ا

.  بتعبَت سهل مفهـو
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تعويد اإلفراد على التفكَت ادلطقي, ك التعود على السرعة على  .4

التفكَت ك التعبَت, ك كيفية مواجهة ادلواقف طارائو, مفاجئو, ك 

تعويدىم على تنظيم تعبَتىم عن طريق تدريبهم على صبيع األفكار 

 ك استفائها ك ترتيبها ترتيبا منطقيا, ك ربط بعضها ببعض.

قدرة على مواجهة اآلخرين, ك تنمية الثقة بالنفس, ك اإلعداد ال .5

للمواقف احليوية اليت تتطلب فصاحة اللساف, ك القدرة على االعبَت 

مها يف النفس جبرأة ك صدؽ, ك تنمية القدرة على االستقالب يف 

 14الرأم.

 مهارة الكتابة . ب

يضيق مفهـو الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على النسخي 

copying  أك التهجئةspelling ك يتسع يف بعضها اآلخر حيت يسمل .

سلتلف العمليات العقلية الالزمةللتعبَت عن النفس. إهنا حسب التصور 

األخَت نشاط ذىٍت يعتمد على اإلختبار الواعى دلا يريد الفرد التعبَت 

عنو. ك القدرة على تنظيم اخلربات. ك عرضها بشكل يتناسب مع 

 الغرض الكتاب.

                                                 
 .95-93(, ص. 4992..., )الرياض: دار ادلسلم للنشر ك التوزيع, ادلهاراتأضبد فؤد زلمود علياف,   44
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أمهية ربديد مفهـو الكتابة ال تقتصر على رلرد الرغبة يف  ك

ربديد ادلفاىم. ك إمنا تتعداىا إىل ما ينعكس عليو ىذه ادلفاىم من 

إجراءات. ك ما يستلزمها من تطبيقات تربوية. فالذين يضيق عنهم 

مفهـو الكتابة يقصركف جهدىم يف برامج تدريس العربية على تدريس 

تهجئة. بينما يلتـز اآلخركف بتنمية قدرة الطالب الطالب على النسح ال

 ،ك القدرة على تنظيمو ،ادلوضوع الذم يستحق الكتاية فيو على إختبار

 ك عرضو بطريقة مقنعو ك مشوقة يف آف كاحد.

ك يستهدؼ تدريس الطالب الكتابة يف هناية ادلرحلة الصوتية 

 عدة أمورا, من أمهها:

ا الدارس كلما طالت ادلرحلة الصوتية. إزالة حالة التوتر اليت يشعر هب (4

 ك عدـ تشتيت انتباىو بُت مهاراهتا.

إشباع ربت يف تعريف الشكل ادلكتوب للرموز اللغوية. فذلك من  (2

شأنو زيادة اقتو بالربنامج ك إحساسو بأنو ديارس اللغة يف سلتلف 

 أشكاذلا.

تدعيم طريقة نطق احلركؼ ك الكلمات ك اجلمل. ك ذلك بتمكُت  (3

لب من شلارسة نطقها منفردا يف البيت. ك ال شك أف التبكَت الطا
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يف ىذا السوؼ حيمي الطالب من النطق ادلشوه لللغة عندما ال 

 يسجلها يف حينها, أك عندما يسجلها بكتارة صوتية خاتئة.

تدريب الطالب على تعرؼ طريقة نطق كلمات أخرل قدال ترد يف  (4

لكلمات ك عدـ التقيد احلصة فيشعر بشيء من االستقاللفي نطق ا

 دبا يعرض عليو.

سبكينو من حفظ ادلادة اللغوية اليت تعلمها يف الفصل ك اسًتجاعها  (5

 15عند احلاجة إليها.

 تعليم اللغة العربيةطريقة  .3

ف لبيااال أكللغة, ينبغي ىنا التعليم الطريقة اعن ـ دلفهوايبحث أف قبل 

ك  ،(Approach)دلدخل ك ىي ا ،اللغة ليت ترتبط بتعليمت ادلصطلحااعن  االاة 

 .(Technique)ك األسلوب  ،(Method)الطريقة 

 كاألسلوبالعالقة بُت ادلدخل كالطريقة  . أ

ادلتعلق بعضها ببعض,  تضااإلفًتا ىو رلموعة من (Approach)ادلدخل  (4

 ك تعاجل طبيعة تعليم اللغة ك تعلمها.

                                                 
 .488-487(, ص. 4989...,)مصر: جامعة ادلنصورة, , تدريس العربية لغَترشدل أضبد طعيمة  45
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, ظمةىي اخلطة العامة لعرض ادلادة اللغوية بصورة منت (Method)الطريقة  (2

 .ال تتناقض أجزائها، كتنبٌت على مدخل معُت

كىو تطبيقي، كىو ما يأخذ مكانو فعال يف ( Technique)األسلوب  (3

معينة، أك اخًتاع معُت (Trick) الدراسة، كيتمثل يف خدعة حجرة

غاية مباشرة. كجيب أف يتناغم األسلوب مع الطريقة  تستخدـ لتحقيق

 16.كادلدخل على السواء

 لغة منتظما اليت ربدد علىالي خطة شاملة يف عرض أف الطريقة ى

للمدرسُت أف  إف طرؽ تدريس اللعة العربّية كثَتة جدا كينبغي 17ادلنهج القائم.

الّلغة  تعليمأف طرؽ  يعرفوىا كيستطيعوا أف ينفذكىا يف عملية التدريس. إستهاال،

 :العربّية تنقسم إيل ضربُت، أم عنهما

 (Classical Method)ية سكطريقة التقليدية / الكال . أ

لغة العربّية اليت تًتكز يف ادلقالة "الّلغة مثل اقافة الكىي طريقة تعليم 

"، إذف أف يتعلم الّلغة العربّية ىو يعلم أف أصوؿ علم الّلغة العربّية  العلـو

                                                 
16

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 167 
17

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2004), 

hlm. 6 
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دقيقة من خالؿ القواعد النحوية أك القواعد الصرفية. كتتنوع ىذه الطريقة 

 ىي :

 (Grammar Translation Method) الًتصبةطريقة القواعد ك  (4

كىي طريقة قددية مل تقم يف البداية على أساس من فكر أك نظر 

معُت أم مل ترتبط بأحد ادلفكرين يف ميداف الّلغة أك ميداف الًتبية كلكنها 

ترجع جبذكرىا إىل تعليم الّلغة الالتينية كالّلغة اإلغريقية حيث استخدمت 

ىاتُت اللغتُت عند ماكاف التحليل ادلنطقي للغة لفًتة طويلة يف تعليم 

كحفظ ماهبا من قواعد كشواذ، كتطبيق ذلك يف تدريبات للًتصبة، يعترب 

كسائل تقوية عقل الطالب، كعندما كانت دراسة الالتينية  كسيلة من

كاإلغريقية تعترب مفتاحا للفكر كاألدب القدًن كعلى ذلك كانت قراءة 

الطريقة كأيضا التدريب على الكتابة كتقليد  النصوص كترصبتها يف ىذه

 18مهما ك رئيسيا. ىذه النصوص شيئا

 (Reading Method)ة  طريقة القراء (2

بنيت طريقة تعلم القراءة على ربليل طبيعة ىذه ادلهارة، كزلاكلة 

عالج أسباب التخلف يف شلارستها، كتوجيو القارئ إىل أفضاؿ الوسائل 
                                                 

(, 4985امعة أـ القرل, )مكة : حقوؽ الطبع جلتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل, زلمد كامل الناقة،     48
 64ص. 
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إليو ولة مع فهم كامل للمعٍت الذم يهدؼ دلزاكلتها يف سرعة كيسر كسه

 19الكاتب.

كتتلخص الطريقة يف قياـ ادلدرس بقراءة ادلفردات اجلديدة، مث 

قراءة النصوص كتدريب الدراسُت عليو قراءة الصامتة، كفهم ادلضموف مث 

اإلجابة على األسئلة بصوت عاؿ للتأكيد من الفهم، مث عرض القاعدة 

 20عليها. ريباتموجز، كعمل بعض التد بشكل

 (Modern Method) طريقة العصرية . ب

ىي طريقة التعليم اليت يًتكز إلىها أغراض الّلغة العربّية كمثل علم 

األلة أك األداة. كيف ادلعٍت، الّلغة منظور مثل ألة اإلتصاؿ يف حياة العصرية، 

حيت أهنا ااحمتول من ذلك تدريس الّلغة العربّية ىو ادلهارة أك القدرة 

داـ الّلغة العربّية فعاال ك فهم النطق أك العبارات يف العربّية. كتتنوع إلستخ

 :ىذه الطريقة كثَتة، منها

 (Direct Method)طريقة ادلباشرة  (4

                                                 
 .441ص,  تعلم اللغات.....،عبد اجمليد،    49
 .57إبراىيم اإلذبهات ادلعاصرة...., ص.    21
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 كىي الطريقة اليت تعتمد على الربط بُت كلمات كصبل الّلغة األجنبية

 21كاألشياء كاألحداث بدكف أف يستخدـ ادلدرس أك الطالب لغتهم الوطنية.

كتتجنب ىذه الطريقة استخدـ الًتصبة يف تعليم الّلغة األجنبية كتعتربىا عددية 

اجلدم، بل شديدة الضرر عل تعليم الّلغة ادلنشودة كتعلمها. دبواجهة ىذه 

الطريقة فإف الّلغة األـ ال مكاف ذلا يف تعليم الّلغة األجنبية. تستخدـ ىذه 

فيو. كذلذا مسيت  قف الذم تشتخدـالطريقة االقًتاف ادلباشر بُت اجلملة كادلو 

 22بالطريقة ادلباشرة.الطريقة 

 (Audiolingual Method)ة طريقة السمعية الشفهي (2

كلقد أدل ذلك إىل إعادة النظر إىل الّلغة مفهوما ككظيفة. مل تعد 

الّلغة كسيلة لإلتصاؿ الكتايب فقط أك نقل الًتاث اإلنساين فحسب، بل 

الشفهي. أك ال دبهارتيو اإلستماع كالكالـ. أصبحت أداة لتحقيق اإلتصاؿ 

يليو اإلتصاؿ الكتايب دبهارتيو القراءة كالكتابة. كترتب على ىذه النظرة إىل 

  اللغاتالّلغة كيف ظل الظركؼ اجلديدة أف ظهرت طريقة حديثة لتعليم 

 Aural-OralMethod.23 األجنبية مسيت بالطريقة السمعية الشفهية

                                                 
 .74. ص تعليم اللغة العربية....،كامل الناقة،    24
  .22(، ص4982)الرياض : ادلملكة العربية السعودم, أساليب تدريس اللغة العربية, زلمد على اخلويل،  22
 .433ص.  تعليم العربية...،رشدم أضبد طعيمة،  23
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 (Eclectic Method) طريقة اإلنتقائية (3

ظهرت ىذه الطريقة ردا على الطريقة القواعد كالًتصبة كالطريقة 

ادلباشرة كالطريقة القراءة كالطريقة السمعية الشفوية معنا كزلاكلة االستفادة من 

صلاح أّف كيرل أنصار ىذه الطريقة . ىذه الطرائق الثالث يف نفس الوقت

يتحقق بطريقة تدريس كاحدة كإمنا  عملية تدريس الّلغة األجنبية كفعاليتها لن

 ا.بعدة طرائق ينتقى منها ما يناسب ادلتعلم كمواقف تعليمية جيد نفسو فيه

 24(Cognitive-Code Learning Theory)  طريقة ادلعرفية (4

تًتدد خبصوص ىذه النظرية عدة مصطلحات، منها: النظرية ادلعرفية، 

ا البعض بنظرية الفهم كحل الرموز كمنها النظرية ادلعرفية لتعلم الرموز. كيًتصبه

اللغوية. كمنها ادلدخل ادلعريف لتكوين العادات. كلقد بدأ التفكَت يف ىذه 

النظرية يف منتصف الستينات كرد فعل ألمرين: أكذلما النقد الشديد الذم 

كّجو للطريقة السمعية الشفهية. كاانيهما ما استجد من دراسات لغوية 

ويلي التوليدم، كمن دراسات نفسية خاصة يف خاصة يف رلاؿ النحو التح

 .رلاؿ علم النفس ادلعريف

 

                                                 
 .439ص. ، ... نفس ادلراجع  24
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 25ويةطريقة الفهم كحل الرموز اللغ (5

لقد كانت ىذه التساؤالت زلاكلة لتلمس األسباب اليت أدت إىل 

عجز الطريقة السععية الشفهية عن ربقيق ما ادعاه ادلتحمسوف ذلا من 

لبعض ىذه ادلشكالت،  أىداؼ، كأخذ ادلربوف يبحثوف عن عالج حاسم

 .كظهرت نتيجة لذلك بشائر طريقة الفهم كحل الرموز اللغوية

كينبغي ىنا أف نؤكد أف ىذه الطريقة اجلديدة مل تستكمل بعد 

ادلقومات الًتبوية، فما زاؿ ىناؾ خالؼ على األنشطة اللغوية اليت يتبعها 

التدريب ادلتعلم لكي يستوعب الّلغة األجنبية، كخالؼ آخر حوؿ نوعية 

اللغوم، كدكر القواعد النحوية كالصرفية، ككيفية تدريس ادلفردات اللغوية، 

 .كمدل أمهية النواحى الشفهية

 26(Silent Way Method)طريقة الصامتة  (6

ىذه الطريقة تنّفذ على مبادئ ادلعرفية ك علم الفلسفة يف عملية 

و من التكلم يف التعليم. يسمى بطريقة الصامتة ألهنا ادلدرس أكثر منو صامت

 قاؿ أرشاد يف كتابو، طلب أف يسكتة. عملية التعليم كالتعلم ادلباشر 

                                                 
 .57ص. تعلم اللغات .....،عبد اجمليد العريب،   25

26
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 201-202 
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كانت  من األكقات ادلستخدمة، كلنها  %(99) ادلدرس حويل تسعُت يف ادلائة

األكقات ادلعينة للطالب ذلم يسكتوف بال يقرائوا، كال يتأملوا، كال يشاىدكا 

 .اليت قد مت نيل إليهم الفيديو بل خيصصوف إىل الّلغة األجنبية

 27(Counseling Learning Method)طريقة التعليم اإلرشادم  (7

يف النظر ىذه الطريقة ما كانت ينبغي أف يتعلم الناس معرفيا ك 

مهارتيا بشكل عامة. كأىداؼ تدريس الّلغة العربّية يف ىذه الطريقة ىي ترقية 

ف الناطقُت بالعربّية ك الطالب على استيعاب الّلغة العربّية لكي يشبهو  قدرة

 .ديهركف شعور عرة النفس الرفيع عنها يف ضمَت الطالب

 28(Suggestopedia Method)طريقة اإلعازية   (8

سوجيستوبيدييا يف الّلغة العربّية يسمى بطريقة "اإلعازية" ىي رلموعة 

زلددة من التوصيات التعليم ادلستمدة من سوجيستولوجي  اليت قدمها إىل 

علـو من دراسة ربتول على آاار تطبيق غَت منطقي أك الوعي، الزانوؼ كال

كتناكؿ باستمرار من قبل لإلنساف. سوجيستوبيدييا ىي زلاكلة لالستفادة من 

 .ىذه التأاَتات، ككذلك ربويل كتوجيهها لتحسُت التعليم

                                                 
27

  Ibid.., hlm. 207 
28

  Ibid.., hlm. 212-213 
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طريقة سوجيستوبيدييا كإحدل طريقة يف تعليم الّلغة األجنبية ىي 

دـ لتحسُت نتائج تعليم الّلغة العربّية كما متوقع من إحدل طريقة اليت تستخ

 أىداؼ التعليم. ىناؾ بعض عناصر التعليم اليت جيب أف سبالء يف معايَت

طريقة سوجيستوبيدييا إف كاف تريد ىذه الطريقة ليتم تطبيقها، كىي:  

مطلوب مدرسُت لديها قدرات كافية كادلرافق أك الوسائل التعليمية التعليمية 

 املة ككافية.ىي ك

 المفرداتمفهوم  .ب 

 المفرداتتعريف  .1

الإلندكنيسية الذم ألفو  –ادلفردات كما ذكرت يف القاموس اإلصلليزية 

. كيف اللغة اإلصليليزية مسيت 29جوف ـ. ايقولس كحسن شاذىل ىي قائمة الكلمة

vocabulary  كادلفردات يف اصطالح القاموس العاـ للغة اإلندكنيسية ىي قائمة

ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات أك صبلة اليت ىي معركفة شخشي  .39الكلمة

اليت ىي جزء من لغة معينة. ادلفردات ادلوجودة الىت ربدد كل رلموعة  أك أخرل

من الكلمات اليت يفهمها الناس، كمن ادلرجع أف يتم استخدامها لبناء صبل 

                                                 
29

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

2003), hlm. 631.  
30

Henri Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 1989), hlm. 24. 
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موعة من جديدة. بغَت التعريف األعلى، رأل ىرف يعريف ادلفردات ىو رل

الكلمات اليت تشكل اللغة. دكر ادلفردات يف اتقاف ادلهارات األربع للغة ىو 

  31ضركرم.

( صبيع الكلمات 4ل كيناتا كاحدية يعرؼ ادلفردات كما يلي: )أد

( الكلمات اليت استوعب عليو الشخص أك الكلمات اليت 2ادلضمونة يف اللغة )

( يف 4ادلستخدمة يف العلـو )( الكلمات 3يستخدمها صباعة يف نفس البيئة )

( قائمة الكلمات كالعبارات 5علم اللغة، ليست صبيع الكلمات مفردات )

 32كادلصطالحات يف اللغة اليت تنظم ىجائية كمعها ربديدىا.

من الوصف أعاله ديكن االستنتاج أف ادلفردات ىي عبارة عن رلموعة 

وعة من الكلمات اليت من الكلمات اليت تشكل اللغة اليت عرفها اإلنساف، رلم

سيتم استخدامها يف صبل أك التواصل مع اجلمهور. التواصل مع الشخص الذم 

اإلستخداـ السليم للفمردات كإظهار صورة كافية من الذكاء كادلستول التعليمي 

 للغة مرتديها.

 

 
                                                 

31
 Saiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. (Malang: UIN-Maliki 

Press). hlm.61 
32

 Sabartu Akhdiah, Dkk, Pengajaran Kosakata, (Jakarta: Dikti), hlm. 41 
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 تعليم المفردات   .2

من  )ادلفردات( اىل التالميذ كالعنصور ادلفردات ىو يعلم ادلادةالتعليم 

ربعة. ك غرضو لكي يتسلط ادلتعلم ادلفردات ك يًتصبها ك األاللغة العربية  عناصر

 33.اجلملة ك التعبَت السفهي ك التعبَت التحررميف  يستخدمها

 تعليم ادلفردات للمبتدئُت :ل . أ

,ىػػػػػػذا التعلػػػػػػيم يسػػػػػػتطيع اف يػػػػػػزؿ الكسػػػػػػالف   نشػػػػػػاط  اءسػػػػػػتخدـ الغنػػػػػػإ (4

 سية.االدر 

فصػػل مثػػل الكتػػاب ك القلػػم ك احلسػػوب ك احلقيقػػى   ال اءر االشػػيو ضػػح (2

 غَت ذلك.

 طلب الطالب ليقرئوا ادلفردات (3

 إستماع ك تضاعف كتكرير القراءة (4

 تعليم ادلفردات للمتوسطُت: . ب

أف يسػػتخدـ ادلعلػػم بػػاظهر البػػداف مثػػل أف يكتػػب ادلعلػػم يف الكتػػاب عنػػد  (4

 يعلم الكلمات كيكتب الكتاب.

 أف يكتب ادلفردات مذكورة حديثا. (2

                                                 
33

Wa Muna , Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Yogyakarta:Teras,2011), hlm.129 
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 لدكرة مثل يتالمس ادلعلم الرئس كادلريض الذم يثعر بالصداع.اللعبة ا (3

 أف يذكر ادلًتدؼ، مثل رأل = نظر كاالضداد، مثل رجل <> نسأ. (4

 أف يذكر الضد الكلمات. (5

 أف يذكر اجتماع الكلمات. (6

 يذكر ادلصدار ك ادلشتق. أف (7

 تعليم ادلفردات للمتقدمُت: . ج

 يشرح ادلعلم معٌت ادلفردات ك مقصودىا. أف (4

 بحث ادلفردات يف ادلعجم.أف ي (2

 أف يًتجم إىل اللغة االـ. (3

 ترتيب اجلملة ادلفيدة. (4

 كضع الكلمة يف اجلملة. (5

 أف خيتار الكلمة األحسن. (6

 اجلملة ادلفيدة. تركيب (7

 34(.اجلملة باالساسى النحوم )إعراب يعطي احلركة يف (8

                                                 
34

Syaiful Mustofa, Strategi.… hlm.73-76 
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حسن علي يف حبثو يفضل اسس تعليم ادلفردات لغَت ناطقُت هبا كما 

 35يلي:

 يم ادلفردات بالقرينة تعل (أ 

يف تعليم ادلفردات على ادلعلم أف يضع ادلفردات يف صبلة كاملة. ألف 

 ادلتعلم ال يفهم  معٌت الكلمة احلقيقي إال إذا كضعها يف اجلملة ادلفيدة.

 تعليم ادلفردات بتقدًن الكلمات اليت يكثر استعماذلا (ب 

يف كسائل تعليم ادلفردات بتقدًن الكلمات اليت يكثر استعماذلا 

االعالـ إلكًتكىن كانت أـ غَتىا، يف كتب اللغة العربية للمبتدئُت أـ كل 

 كجد حوؿ التالميذ سيسهل ادلعلم يف عملية التعليم.

 تعليم ادلفردات بطريقة الداللة (ج 

. علم الداللة أك 36علم الداللة ىو العلم الذل يبحث يف ادلعٌت

قة ادلعٌت باالخر كأاره يف الفرد ادلعٌت يبحث يف الرمز الداؿ على ادلعٌت، عال

                                                 
، )اخلاىرة: دارا يف تدريس اللغة العربية كاللغة ادلية األخرل لغَت الناطقُت هبا االذباىات ادلعاصرة: أضبد إبراىبم، دكًت 35
 .284(، ص. 4987الكرالعريب، 

 .4(، ص. 4982، )كويت: مكتبة دار العركبة للنشر كالتوزيع، علم الداللةأضبد سلتار عمر،  36
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كمباحثو ينبغى  -يشمل على معٌت الكلمة  –كاجملتمع. فلذلك، علم الداللة 

 37أف يعلمو ادلعلم إىل تالميذه.

أكد علماء اللغة أف التالميذ سوؼ ال يقدركف على فهم اجلملة دكف أف 

أكرب من حيفظوف القسط اال مهمايفهموا العالمات ادلناسب كالعناصر اللغوية، 

 القاموس.

ترل الباحثة أف ادلفردات ىي عنصر كاحد باللغة العربية. كل اجلملة يف 

اللغة العربية يركب من ادلفردات. كبالتايل فإنو ديكن رؤيتها بوضوح أف التدريس 

ادلفردات هتدؼ إىل أف تكوف قادرة على التواصل بشكل جيد سواء يف الكتابة 

كاحد من اللغة األجنبية لنيل على مهارات عنصر  كالكالـ. ألف مفردات ىي

 التواصل عن اللغة األجنبية.

 إختيار المفرداتأساس  .3

يف برنػػامج لتعلػػيم العربيػػة للنػػاطقُت بلغػػات أخػػرل تيػػار ادلفػػردات أسػػاس إخ

 38:فيمايلي

                                                 
37

 Henri Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa, (Bandung : 

Angkasa, 1989), hlm. 160. 
 495(، ص.4898)مصر: الرباط،تعليم العربية لغَت النطقُت هبا,رشيد أضبد طعيمة،   38
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االسػػػتخداـ علػػػى غَتىػػػا، مادمػػػت  : تفضػػػل الكلمػػػة شػػػائع frequencyالتػػػواتر  (أ 

فيهػػػػا قػػػػوائم ادلفػػػػردات الػػػػىت أجػػػػرت حصػػػػرا  متفقػػػػة معهػػػػا يف ادلعػػػػٌت، كتستشػػػػار

 ة كبينت معدؿ تكرار كل منها.خدمللكلمات ادلست

الػيت  ةد عربيػيف أكثػر بػال ةمخدسػتم: تفضػل الكلمػة  rangeزع أك ادلػدل االتو  (ب 

 .ةكاحد ةتوجد يف بلد

 الػػػػذم : تفضػػػػل الكلمػػػػة الػػػػيت تكػػػػوف يف متنػػػػاكؿ الفػػػػرد availabilityادلتاحيػػػػة  (ج 

زلػػددا. كيقػػاس ىػػذا بسػػؤاؿ النػػاس  لػػيت تػػؤدم لػػو معػػٌتا حػػُت يطلبهػػا. كاجيػػدى

 عن الكلمات اليت يستخدموهنا يف رلاالت معينة.

ألوفة عند األفػراد علػى الكلمػة ادلهجػورة ادل: تفضل الكلمة  familiarityاأللفة  (د 

 نادرة االستخداـ.

طى عدة رلاالت زلػدكدة. فكلمػة ع: تفضل الكلمة اليت ت coverageالشموؿ  (ق 

 يف رأينا من كلمة "منزيل".  "بيت" أفضل

على تلك الكلمػة  ادلتعلماألمهية : تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند  (ك 

 تاجها قليال.ربالعامة اليت الخيتجها أك 

العركبة : تفضل الكلمة العربية على غَتىا. كهبذا ادلنطق يفضػل تعلػيم الػدرس   (ز 

 كلمة "اذلاتف" بدال من التلفوف.
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اليت قد تسهم يف تدريس ادلفردات يف برامج تعليم  كالتوجيهات العامة

 العربية للناطقُت بلغات أخرل.كىي:

القدرة الذم نعلم :يتفاكت اخلرباء يف ربديد القدرة ادلناسب من ادلفردات  ( أ

الذم ينبغي أف نعلمو للدارسُت يف برامج تعليم العربية للناطقُت بلغات 

تول اإلبتداء. كمن كلمة للمس  751/4111أخرل. فبغضهم يقًتح من 

للمستول ادلتقدـ .  4511/2111كلمة للمتوسط. كمن   4111/4511

كيبدأ أف ىذاالبعض متأار بالرأم القائل بأف تعليم األطفاؿ من 

كلمة يف ادلرحلة اإلبتدائية كاؼ ألف يكوف لديهم قاموسا   2111/2511

كالمها يفي دبطلبات احلياة. على شريطة أف يتعلموا مهارتُت أساسيتُت .أ

 تركيب الكلمات,كاانيهما كيفية إستخداـ القاموس.

( على مبدأ ربديد رقم يستهدؼ الربنامج تعليمو (Riversكتعًتض ريفرز 

  5111أك حىت  3111للدارسُت.فال أحد يستطيع يف رأيها أف يزعم أف

كلمة كافية لضماف الطالقة يف قرأة سلتلف ادلطبوعات ك يف سلتلف 

 39ي يف إختيار ىذاالعداد من ضوابط.التخصصات ك مهما ركع

                                                 
13

 Anin Nurhayati,Diktat Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,(Tulungagung : 2006), 

hlm. 29. 
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قوائم ادلفردات:يتصور البعض أنو ديكن تعليم العربية كلغة اانية ببساطة لو  ( ب

حفظ الطالب قائمة تضم رلموعة من ادلفردات العربية شائعة اإلستخداـ , 

عالية الكرار. مًتصبة للغاهتم األكىل أك أىل لغة كسيطة يعرفوهنا.كذلؤالء البعض 

نطق إذ أف اذلدؼ النهائي من تعليم اللغة أف يكوف الطالب ذا شيء من ادل

حصيلة من ادلفردات كالًتاكيب اليت يستطيع استعملها كقتما يريد اإلتصاؿ 

  49باللغة.

نػػػػوع ادلفػػػػردات كسػػػػياؽ ادلفػػػػردات. ىػػػػي خػػػػرل األكأسػػػػس تعلػػػػيم ادلفػػػػردات 

الوظيفيػػػة،  ىػػػدافها إىل ادلفػػػردات ادلعجمهػػػا كادلفػػػرداتاتنقسػػػم ادلفػػػردات مػػػن رلػػػاؿ 

مثل: حرؼ اجلر كحرؼ العطف كإسم األشارة ك أمساع ادلوصوؿ ك الظرؼ. كمن 

رلػػػػاؿ معنهػػػػػا إىل ادلعػػػػػٌت األصػػػػػلى ك اإلضػػػػػفى أك اجملػػػػػزل. كمػػػػػن رلػػػػػاؿ اإلحتيارىػػػػػا 

ادلفػػػػردات إىل ادلفػػػػردات ادلفيػػػػدة كغػػػػَت ادلفيػػػػدة. كمػػػػن رلػػػػاؿ طبقتهػػػػا إىل ادلفػػػػردات 

 41السهلة كالصعبة.

 

 

                                                 
 497-496...,تعليم العربية,أضبد طعيمة 41
  458-457,....ص.نفس ادلراجع 44
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 داتأهداف تعليم المفر  .4

 42أىداؼ تعليم ادلفردات اللغة العربية ىي:

يعطى ادلفردات اجلديدة للطالب سول كاف من خالؿ القراءة أك فهم  ( أ

 ادلسموع.

تدريب الطالب ليكوف قادرا على نطق ادلفردات بشكل صحيح الدخوؿ يف  ( ب

 التحدث كمهارات القراءة جيدة كحقيقة.

عبارة تستخدـ يف سياؽ أك  ج( فهم معاىن ادلفردات إما داليل أك معجمية

 معُت.

د( قادرة على تقدير كيضعو يف التعبَت مفردات عن طريق الفم )التكلم( كادلكتوبة 

 )الكتابة( كقفا للسياؽ الصيحيح.

 في تعليم المفردات اتستراتييياال. 5

ت يف ادلفػردا تعلػيم يف ادلسػتعملة اتسػًتاتيجياال بػُت اختالفػات ىنػاؾ

 أف ادلصػطفى شػهر كعنػد اسػتقباذلا يف الطػالب قػدرة تػرجيح ألفمسػتوياهتا، 

 43:كما يايل  ىي ادلفردات تعليم يف ادلستعملة اتسًتاتيجياال

                                                 
42

 Muhbib Abdul Wahab, Epistemologi Dan Pembelajaran Bahasa Arab,(Jakarta: 

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2007), hlm.107. 
43

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran…, hlm. 73-76 
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 :ادلبتدئُت مستول يف ادلفردات تعليم اسًتاتيجية . أ

ملػل  يضػيع أف يسػتطيع ادلفػردات تعلػيم يف الغنػاء اسػتعماؿ .بالغنػاء (4

 .ميهلا الفرح يعطي ديكن كأف .الطالب

 يػذكر امػينب "القلػم" ادلعلػم يشػَت ادلثػاؿ .للغػرض لػـزي مػا كػل .باألشػياء (2

 .قلم كلمة

 .بالتكرار اجلديدة ادلفردات ليقركا الطالب ادلعلم يطلب أف (3

 يسمع ادلفردات اىل الطالب كىم يبتغوهنا كيكتبوهنا.أف  (4

 :للمتوسطُت ستولادل يف ادلفردات تعليم اسًتاتيجية . ب

مػا  عنػد الكتػاب يف علػمادل يكتػب أف مثػل فالبػد بػاظهر مادلعلّػ يسػتخدـ (4

 .الكتاب كتب الكلمات يعلم

 .حديثا ذكر الىت ادلفردات يكتب أف (2

 يشػعر الػذم كػادلريض الػرئس ادلعلػم يػتالمس أف مثػل الػدكرة، اللعبػة (3

 صدكعالب

 اءنس >< رجل مثل كاالضداد، نظر، = رأل مثل ادلًتدؼ، يذكرأف  (4

 .الكلمات عيصب يذكرأف  (5

 .ادلشتق ك ادلصدر يذكرأف  (6
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 ادلتقدمة ادلفردات تعليم اتيجيةاسًت  . ج

 .مقصودىا بفهم الكلمة معاين شرح (4

 .القاموس يف الكلمة معٌت طلب (2

  الصحيحة الصيغة تكوف ادلفردات أف تسابق (3

 .اجلملة يف الكلمات كضع (4

 .للطالب اجليدة ادلفردات مثاؿ اختيار (5

 .توفَتىا اليت ادلفردات بعض من الصحيحة اجلملة تأليف (6

 .الكلمة يف ركةاحل تقدًن (7

 .األـ اللغة إىل ادلفردات ترصبة (8

 اللعبة اللغويةمفهوم ج. 

 لغويةتعريف اللعبة ال .1

اللعبة مشتفق من كلمة "لعب"دبعٌت العمل لسركر القلب )اليت تعمل 

كأما اللعبة ىي األحواؿ ادلعينة اليت يطلب ادلرء   44باأللة أك غَت بوسائل(.

ىي النشاط اليت هتدؼ لنيل الكفاءة السركر أكاإلكتفى بوسيلة اللعب. كاللعبة 

                                                 
44

 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran…, hlm. 80 
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كاللعبة حاجة مهمة ك مؤار يف جهة اجلسمنية  45بطريقة مسركرة اللشخص.

  كالنفوسية . حىت تتعلق اللعبة بإرتفع صليحة الطالب كأسفلها.

ة استفادت ديعٌت كسيلة جديكأما اللعبة اللغول عند ناصف مصطفى ف

ة، كأابتت تطبيقاهتا نتائج إجيابية يف  منها برامج تعليم اللغات يف السنوات األخَت 

ككانت اللعبة اللغوىة ىي  46كثَت من البالد اليت هتتم بتطوير نظم تعليم لغاهتا.

 ةفضل ما قبل يف ربديد اللعبأعلى مهارة اللغوية دبفركحة كمن  العملية للحصوؿ

 إهنا نشاط يتم بُت"( يف تعريفها: G. Gibbsما قالو ج. جيبس) يةاللغو 

تهم يف إطار القواعد ايللوصوؿ إىل غ -كنُت أك متنافسُتمتعا -سُتالدرا

 47."ادلوضوعة

كيستخدـ اصطالح "األلعاب" يف تعليم اللغة، لكي يعطى رلاال كاسعا 

ارس بوسيلة شلتعة كمشوقة للتدريب على يف األنشطة الفصلية، لتزكيد ادلعلم كالد

عناصر اللغة، كتوفَت احلوافز لتنمية ادلهارات اللغوية ادلختلفة. كقد أطلقت كلمة 

"ألعاب" على تلك األلعاب اليت ذلا بداية زلّددة كنقطة هناية، كربكمها القواعد 

يس األنشطة الشبيهة باأللعاب، كاليت ل كالنظم، كأطلقت كذلك على كافة أنواع
                                                 

45
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati,Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam 

Belajar Bahasa Arab,(Jogjakarta:DIVA Press,2011), hlm. 26. 
، ، )الرياض: دار ادلريخ، بدكف السنةةاأللعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبيناصف مصطفى عبد العزيز،   46

 7(، ص. 4983
 43...، ص.  األلعاب اللغويةناصف مصطفى عبد العزيز،   47
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كعرفنا من  48ذلا شكلها ادلألوؼ. كسوؼ يتناكؿ الكتاب بعضا منها أيضا.

باستعمل األلعاب اللغوية يف تعليم التعريف أك السبب أم الباعث الذم يظهر 

فرصا كاسعا الستخداـ اللغة يف األنشطة التعليمية على  لتتيحادلفردات يعٍت 

 الدارس كادلدرس.

 اللعبة اللغوية أهداف .2

 .يس مرحيا كتدرب ادلهارات اللغويةلعاب اللغوية ذبعل التدر اّف ىدؼ اال

مهارة القراءة كمهارة الكالـ كمهارة االستماع كمهارة الكتابة كمهارة االدب, 

 .اصر اللغة ادلفردات كقواعد اللغةكعن

 عملية اللعبة يف اللغة يهدؼ إىل :

 ربث على تفاعل لفظ الطالب  ( أ

لتعليم. كغَت ذالك تطلب تطلب الطالب أف يعرب الرأم  يف ا

الطالب إلعطاء العالت ادلعينة اليت تتعلق بادلادة.كيًتط الطالب يف اللعبة  

 كاالستاذ مثل ادلساعد كااحمافظ نظاـ الفصل. كافية.

 تزيد فصيحة الطالب ك إعتماد على نفسو. (ب

                                                 
 42...، ص.  األلعاب اللغويةناصف مصطفى عبد العزيز،  48
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تساعد اللعبة زلاكلة لًتقية كفاءة لغة الطالب. كغَت ذالك تساعد 

لو مشكة التعليم بطريقة التقليدم. حىت سيسهل الطالب الطالب الذم 

التعلم كنيل االمن كإعتماد على نفس. كاللعبة من إحدل الطرؽ لًتقية 

 فصاحة اللغة ك إعتماد على نفس الطالب أيضا.

 تعد سياؽ التعليم  (ج

اللغة تفاعل بُت الالعب باألخرل بإتباع التنظيم ادلعُت لبلغ أىداؼ 

تستطيع اللعبة أف تكوف مصدر التعلم أك كسيلة التعلم إذا  ادلعينة أيضا. ك 

كانت اللعبة لبلغ ىدؼ التعليم. كينبغي اللعبة أف ربمل اإلطار كعلقة 

إجيابية يف نفوس الشحص التورط, كليست بُت الطالب كالطالب بل الطالب 

 كاألستاذ. كينبغي لعبة اللغة أف تساعد لتأكيد العالقة كالتعاكف بينهم.

 الة كشط السئم(  د

صلد الطالب الذين يشعركف السئم كالنعاس كاجلوع يف الفصل. 

ككذلك نشاط الفصل الذم يتورط كتابة التأليف ,جعل اجلملة كنشاطة 

الكالـ كاإلستماع كغَت ذالك. كىكذا أمهية اللعبة.تستطيع لعبة اللغة أف تربز 

 شعور مفركحة للطالب, كتسبب الطالب لنسية اجلوع كالكسالف
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كالنعاس.تستطيع  لعبة اللغة ربقيق اإلتصاؿ اللجاـ يف أنواع النشاطة اليت 

 خطت لبلغ ىدؼ التعليم يف حاؿ غَت اللجاـ.

 ل ألة اإلرجاع كالتمكُت كادلنخلمث( ق

 تعمل لعبة اللغة يف أنواع الشكل بأساس اذلدؼ يف تعليم اللغة.

 ذالك يزاؿ كثَت كاللعبة مهمة جدا إلرجاع التعليم كسبكينو كمنخلو.كغَت

الطالب توجو ادلضاعف مشكلة اإلتصاؿ كالكتابة كاإلستماع . كنشاطة لعبة 

  49اللغة ادلخطة جيدا كصحيحا ستحل ادلضاعف قليال قليال .

غراض تشجيع االستخداـ اللغوم لأل يهفكاّما اذلدؼ من استخدامها 

مثل ىذه  ففي ،(غةللجل اللغة )اللغة أالتصالية, كليس دراسة اللغة من ا

ىداؼ ادلوضوعية . فاللغة هبا األ قلعاب تكوف اللغة ىي الوسيلة اليت تتحقاأل

كأىداؼ اللغة عندل أمي   59داة لالستعماؿ كليست مادة للتدريب فقط.أىنا 

. لعبة ر, كاانيا إلكتساب مهارة اللغويةزلمودة : األكؿ للحصوؿ على السرك 

للغة العربية ,كليست لعبة اللغة لقياس اللغة ىي كسيلة تعليمية جديدة يف تعليم ا

 51. بل إستخدمها خبطواة ادلدخل يف تعلمو ،اإلختبارات نتائج تعليم الطالب أك
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يكوف تعليم اللغة أف ديس ركح اإلستقالؿ الطالب باأللعلب , كاخليارة 

اللعب ك كاخليارة ليضيع التشبع يف الدراسة . تستطيع لعبة اللغة أف تنبت الدافعة 

 ب بتعليم اللغة,كخاصة تعليم اللغة العربية.الطال

أىداؼ اللعبة أيضا إلحفاظ تطوير اإلرتقاء أك تنمية األمثل لألكلد.عند 

اللعبة تأاَت عظيم لتنمية الولد للهصلة. اليقيس إصلاه اللعبة بُت الصغر 

كالكبار.كاىدؼ للكبار حصوؿ أزاىدء منها . بل للصغار ىي السركر كالتعلم 

 52يف الفصل.

 فوائد اللعبة اللغوية  .3

ال حيتاج التعلم اللعبة دائما.كال تسرع اللعبة عملية التعليم. بل إستفادة 

اللعبة حكيما,ستزيد التنوع كاحلماسة كالرغبة يف برمنج التعليم . كليست اللعبة 

(  (Suyatnoىدؼ , بل اللعبة كسيلة لبلغ اذلدؼ كىي لًتقية التعلم.كقاؿ سويتنو 

يب أف اللعبة الصحيحة تستطيع جلعل التعلم  السركر كالرغب كما كتب فتح اجمل

 لعبة ىي:ال فوائدك  53كتأكيد التعلم حىت اإلمتحاف.

 إلجتناب اجلد الذم يعوؽ عملية التعليم. (4

 إلزالة الضعط يف بيئة التعلم. (2
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 دعا اإلنساف للطورط ادلمتلئ. (3

 لًتقية عملية التعلم. (4

 .لبناء التخليق (5

 اؼ.لبلغ اذلدؼ بغَت اإلنص (6

 .جتذاب معٌت التعلم بوسيلة اخلربةإل (7

 لًتكيز متعلم مثل فاعل التعلم. (8

 اللعبة عند ناصف مصطفى ىي: فوئدك 

 خرين كيزىم.وؽ على اآلفركح التنافس األخوم للت (4

 ادلختلفة كتشجيعهم . اتخرين كمتابعتهم يف ادلسابقمشاىدة اآل (2

 اتية.الذّ  هتااحث النفس على ربسُت إمكان (3

 54قراف اإلصلاز عمل معُت أك لتحقيق إنتصار ما.التعاكف مع األ (4

 ونقائصها ويةعبة اللغللازيادة  .4

 ئصهااللعبة اللغة زيادة كنقائص يف عمليتها. كىاىنا زيادة اللعبة كنقا

 نقائص اللعبة اللغوية منها : . أ

 يسّبب عدد كثَت من الطالب صعوبة يف مشاركة صبيع الطالب يف اللعبة (4
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وية بالضحك كتصفيق الطالب كقد تعوؽ اللعبة يقًتف اجراء اللعبة اللغ (2

 عملية التدريس يف الفصل االخر عادة.

 ليس كّل مادة الدرس ينبغي اف تلقي من خالؿ اللعبة اللغوية (3

يف العاب, التعتقد اللعبة اللغوية كربنامج تدريس اللغة كلكن كا ادلكّمل  (4

 كادلساند.

 اللعبة اللغوية منها : زيادة . ب

 (CBSA)دئ كسائل طريقة تدريس الطال ادلتفاعل اللعبة اللغوية اح (4

 تنقص ملال الطالب عند عملية التدريس يف الفصل (2

 تنّمي ضباسة الطالب بوجود منافساة بُت الطالب. (3

 تبٌت اللعبة اللغوية عالقة الفرقة كتنشأ اىلية الطالب االجتماعية (4

 55.تستطيع انتًتؾ ادلادة ادلدرسة تأاَت يف قلوب الطالب (5

 اللعبة اللغوية الييدةخصائص  .5

ليست لعبة اللغة اجليدة حبد اللعبة ,لكن اللعبة ذبب أف تؤار الطالب يف 

قدرة اللغة. كغَت ذلك ينبغي اللعبة مساعدة الطالب لتعلم ادلادة اللغوية ادلزيدة 

 من نشاط اللعبة نفسو.
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 كديكن إجياز خصائص اللغوية اجليدة يف اآليت:

 رسُت.مالءمة اللعبة دلستول الدا (4

 صالحية اللعبة لكافة ادلستويات . (2

 إشًتاؾ اللعبة ألكرب عدد من الدارسينز (3

 معاجلة اللعبة ألكثر من مهارة أك ظاىرة لغوية. (4

 إتصاؿ اللعبة دبوضوع مدركس حديثا. (5

 سهولة اإلجراء. (6

 56إذكال اللعبة لركح ادلناقسة كجلبها للمتعة كادلرح. (7

 ف هنتم ىذه األحواؿ, كىي : كعندما خيتار اللعبة اللغوية , فينبغي أ

 يعُت ادلعلم ربديدا صرحيا اليت ديكن إختيار لعبة اللغة ادلناسبة. (4

 كينبغي لعبةاللغةمناسبة بطبقة التعليم,كفاءة ادلتعلم,الوقت كادلكاف ادلعد. (2

 شعر األمن الذم يغطي الطالب خشية أف يطلع الزيغ. (3

شكل اللغة لكي تكوف ينبغي اللعبة أف هتتم مهارة اللغة ,عناصر اللغة ك  (4

 عملية تدريب اللغة باللعبة كاملة.
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إذا ربتاج اللعبة إعداد خاصة , فيحسن اإلعداد يعمل قبل اللعبة  (5

 ادلطبقة.

 57قبل إبداء اللعبة , ينبغي الطالب أف يفهم كيفية عملية اللعبة. (6

 المبادئ األساسية اللعبة اللغوية .6

كخارجية. العوامل  يف عملية التعلم غالبا ما توجد حواجز داخلية

اخلارجية ىي عدـ كجود كسائل تعليمية تستخدـ من قبل ادلعلمُت. أسلوب 

اللعب مناسب جدا يف تعلم اللغة. هتدؼ ىذه التقنية إىل سبكُت الطالب من 

 فهم اللغة العربية كتعلمها بسهولة كبشكل مثايل دكف أف يضطركا إىل تعلمها.

لكن كسيلة لتحقيق غاية ، كىي كمع ذلك ، فإف اللعبة ليست ىدفا ، ك 

ربسُت التعلم. لعبة اللغة ذلا ىدؼ مزدكج من احلصوؿ على ادلتعة كدالة لعب 

كشلارسة مهارات لغوية معينة كموضوع. إذا كانت ىناؾ لعبة مثَتة ، كلكنها ال 

سبارس ادلهارات اللغوية ، فال ديكن أف يطلق عليها لعبة اللغة. جيب أف تكوف 

 58.ب أف تل ي كال ادلطلبُت ، أم ابتهج كتدريب ادلهارات اللغويةلعبة اللغة ، جي
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لذلك ، ىناؾ العديد من ادلبادئ يف لعبة اللغة اليت جيب االنتباه إليها. 

 59فيما يلي بعض من ىذه ادلبادئ:

 التفاعل (4

تسمح اللعبة بالتفاعل كادلشاركة النشطة للطالب للتعلم. ديكن للعبة 

يح اللعبة للطالب حل ادلشكالت احلقيقية. توفر تقدًن مالحظات مباشرة. تت

 اللعبة ذبارب حقيقية كديكن تكرارىا عدة مرات حسب الرغبة.

 ادلباراة (2

لعبة اللغة لديها خصائص ادلنافسة. قد يتم تطبيق ادلنافسة بُت الزمالء 

ادلشاركُت ، كالفًتات ادلقيد ، كربقيق أفضل أداء أك ربقيق أىداؼ معينة. من 

ف يكوف ىناؾ فوز كخاسر يف ادلباراة. لذا ، تستكشف ألعاب اللغة الطبيعي أ

 ادليل للتنافس من أجل أغراض التعلم.

 التعاكف (3

يعد العمل معنا أحد العناصر األساسية يف لعبة مليئة بادلباريات. يف 

اللعبة، يعمل كل العب مع بعضهم البعض لضماف الفوز جملموعتهم. ديكن 
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ف اليت يتم تعزيزىا من خالؿ نشاط اللعبة ىذا لألشياء أيضنا استخداـ ركح التعاك 

 داخل الفصل الدراسي كخارجو.

 قواعد اللعبة (4

يف األلعاب اللغوية ، ىناؾ بعض القواعد ااحمددة اليت مت ربديدىا 

بوضوح. صبيع الطالب ادلشاركُت يف اللعبة يعرفوف عادة كيفهموف طريقة اللعب 

مت ربديدىا لإلشراؼ على اللعبة كتقدًن كقواعد اللعب ، ككل القواعد اليت 

التوجيو أك التوجيو للطالب ، باإلضافة إىل أف ىذه القاعدة ذبلب فوائد لقيم 

 معينة.

 هناية أك لعبة احلد (5

لعبة اللغة لديها حد هناية أك النتيجة. عادة ، ىناؾ بعض التحديدات 

شَت أيضا إىل الطالب األكلية اليت تشَت إىل نقطة النهاية أك نتيجة اللعبة. ىذا ي

 لوقف لعبتهم.

 اللغوية اللعبة أنشطة على السيطرة .7

ة ، كاف جيب على ادلعلم إعداد كل شيء لبدء ويلعبة اللغالقبل تنفيذ 

طريقة كاحدة للتحكم يف لعبة اللغة ىي اختيار لعبة ادلباراة كالتحكم فيها جيدنا.
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 اللغوية ط اللعبةتقـو على مبادئ زلددة سلفا. بعض جوانب التحكم يف نشا

 69ىي كما يلي:

 تصميم اللعبة (4
جيب على ادلدرسُت تصميم كذبهيز مواد األلعاب كفقنا دلوضوع كأىداؼ 

مؤشرات تعليم اللغة اليت يتم تدريسها. تأكد من أف ادلواد التعليمية كاملة ككافية 

جلميع الطالب يف الفصل. جيب على ادلعلم أيضنا أف يضمن الوقت ادلطلوب 

 ة كاحدة حىت يتم تصميم الوقت بشكل أفضل.دلبارا

قبل بدء اللعبة ، جيب إخبار الطالب باالسم كالشكل كطريقة اإلدارة 

كفوائد اللعبة. جيب على ادلعلم أيضا ربديد القاضي كمشرؼ يف اللعبة. خالؿ 

اللعبة ، يعمل ادلعلم كوسيط كيوجو الطالب عند الضركرة. بعد انتهاء اللعبة ، 

علم التحدث إىل الطالب حوؿ ادلهارات كادلواقف كالتعاليم كالقيم جيب على ادل

 أك النتائج اليت مت احلصوؿ عليها من نشاط اللعبة الذم مت تشغيلو.

 لعبة الشكلال (2

ة يف رلموعات ، يف أزكاج أك بشكل فردم. ويلعبة اللغالديكن أف يتم 

ع أعداد كبَتة من ة يف رلموعات صغَتة مناسبة للفصوؿ الدراسية مويلعبة اللغال
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الطالب. كما تسهل األلعاب يف أزكاج من ادلعلمُت توجيو الطالب كاالىتماـ 

هبم. يف حُت أف األلعاب الفردية مناسبة للتخصيب كضعف أنشطة زبصيب 

 كاستعادة الطالب.

ديكن تشغيل اللعبة يف شكلُت ، كمها شكل ادلباريات كالقدرة على تقدير 

ة اخلاسرة أك الفائزة يف ادلباراة دبشاىدة العُت ، كتَتة الذات. يتم ربديد اجملموع

الوقت ، كربديد اإلجابة أك حل ادلشكلة بشكل حاسم. األلعاب ذات الشكل 

الذايت موجهة ذاتينا لتحقيق الفائدة كتوفَت الرضا كالرعب الذايت. على سبيل 

ث عن ادلثاؿ ، األلغاز ادلتقاطعة ، البحث عن الكلمات ادلخفية ، أك البح

 الصور ادلخفية.

 لعبة كقت التحكمال (3

ديكن القياـ باللعبة اللغوية يف بداية الدرس أك كسطو أك هنايتو. يف بداية 

التدريس، يتم تشغيل اللعبة يف رلموعة التعريفي. باتا ىذه ادلرحلة ، فإف اللعبة ال 

يف  تستغرؽ كقتا طويال، كمناسبة عند استخدامها كمواد التحفيز تدريس ادلادة.

ادلرحلة ادلتوسطة، يتم تشغيل اللعبة كخطوة تعليمية من ادلعلم. بينما يف ادلراحل 

 النهائية ، يتم عقد اللعبة كنشاط افتتاحي للمهارات ادلادية اليت مت تنفيذىا.
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 تعليمات كيف (4

قبل أف يتم تنفيذ نشاط اللعبة ، جيب على ادلعلم أكالن تقدًن عركض أك 

ؽ اللعب للطالب. يتم ذلك حىت يتمكنوا من فهم تعليمات التنفيذ حوؿ طر 

 شكل اللعبة كتنفيذىا.

 توجيهات اللعبة كالقواعد (5

جيب على ادلدرسُت شرح اذباه كقواعد اللعب بوضوح للطالب لتجنب 

سوء الفهم كاألخطاء أاناء اللعب. كما جيب عليو ضماف سَت اللعبة بسالسة 

 كربقيق األىداؼ اليت جيب ربقيقها.

 ة ودليل التنفيذويلعبة اللغالتيار كيفية اخ .8

ة يف عملية تعلم اللغة العربية ، فإف األشياء ويلعبة اللغالعند اختيار 

 61التالية تشمل:

جيب على ادلعلم ربديد كاضحة ، لذلك فمن ادلمكن ربديد ادلفردات  (4

 ة ادلناسبة.ويلعبة اللغالالختيار 

كادلتعلمُت كامامبوف ،  جيب أف تكوف شلارسة اللغة كفقا دلستول التدريس ، (2

 كالوقت ، كادلكاف ادلتاح.

                                                 
61

 Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rasyidi, Active Learning...., hlm. 177. 



59 
 

 جيب أال يؤدم اإلحساس باألماف ااحميط بالطالب إىل حدكث سلالفات. (3

جيب االىتماـ بادلهارات اللغوية كالعناصر اللغوية كمناذج اللغة لتنفيذ التدريب  (4

 اللغوم مع اللعبة لتكوف مثالية.

من األفضل اإلعداد قبل انتهاء إذا كانت اللعبة تتطلب إعدادنا خاصنا ، ف (5

 اللعبة.

 قبل أف تبدأ اللعبة باالطمئناف بأف الطالب قد فهم قواعد تنفيذ اللعبة. (6

 ة العربية اللغ تعليم المفرداتانواع اللعبة اللغوية في  .9

 كومونيكاتا (4

 ؼاداذلأ. 

من اللعبة ىو أف يقـو الطالب بإنتاج الكلمات بسرعة  داؼاذل

 كمنطقنا كبشكل مناسب.

 ب. األدكات ادلطلوبة

األدكات الالزمة يف ىذه اللعبة تشمل األذف )السمع( ، البصر ، 

يف ىذه اللعبة ، جيب على الطالب مراقبة    العقل كالفم )النطق كالنطق(.
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كلمات صديق سابق كاالستماع إليها بعناية. مث ، يستجيب الطالب بفكرة 

 لب السابق جلعل الكلمة التالية.كيستمر يف "الرسالة" النهائية اليت قاذلا الطا

 ج. كيف العب

تتم دعوة الطالب للعب عن طريق توصيل الرسالة األخَتة يف كلمة 

تستخدـ الكلمة األساسية ذلذه اللعبة ادلقطع األخَت كالكلمة  جديدة.

األكىل. جيب أال يذكر الطالب التايل نفس الكلمة كذكرىا بالفعل من قبل 

ادلذكورة بالفعل ، كىذا يعٍت أف ىذه الكلمة ال  صديق سابق. ادلثاؿ ، ضرب

 ديكن ذكرىا بعد اآلف.

ديكن أف تكوف أكؿ كلمة تغذية من ادلعلم. مث ، يليو الطالب 

القادمُت. دلزيد من التبسيط ، ديكن القياـ هبذه اللعبة بشكل متسلسل بعد 

لكلمة مقعد ادلقعد. ديكن معاقبة الطالب الذين ال يستطيعوف االستمرار يف ا

 من صديق سابق لوقوفو للحظة.

 :النظر يف ادلثاؿ التايل
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"ب".  احلرؼ األخَت من ىذه الكلمة ىوضرب.  بالكلمات: ادلدرسيبدأ 

كىلم جرا. ادلثاؿ ب". كىكذا ، يتابع الطالب التايل ادلفردات باحلرؼ األكؿ "

 : مرة أخرل

  (sapi)بقر  :4طالب 

   (pengasih)   رضبن : 2 طالب

 .كىكذا حىت يتم ذلك،  (sandal)نعل  : 3 طالب

 كلمات بنغو (2

 ؼاداذلأ. 

من اللعبة ىو تسهيل ذكريات الطالب يف مفردات ادلفردات  ذلداؼا

 من خالؿ الرسومات اليت مت تقدديها كعرضها.

 ب. األدكات ادلطلوبة

بعض األدكات ادلطلوبة يف ىذه اللعبة تشمل األكراؽ كالعالمات 

/ الكمبيوتر  LCDأك ديكن أيضنا استخداـ شاشة  كالصور من الكائنات.

 ااحمموؿ / الكمبيوتر )نقطة طاقة الصورة(.
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 ج. كيف العب

احبث عن الورؽ ادلقول أك الورؽ ، مث شكل مثل مربع. أك يقـو 

ادلدرس بتصوير الصور باستخداـ جهاز كمبيوتر كيتم عرضها عرب شاشة 

LCD .ورة ، يقـو الطالب عندما يعرض ادلعلم الص / جهاز اإلسقاط

بعرض الكلمة اليت سبثل الصورة. جيب أف يتم ذلك ألف الصورة اليت مت 

 إنشاؤىا )كما ىو موضح( ترتبط دبواد القراءة اليت تتم مناقشتها.

ادلثاؿ ، يوفر ادلعلم الصور من خالؿ الورؽ الذم مت إنشاؤه أك من 

عض مث طلب من ب / العرض ادلعركضة. LCDخالؿ نقطة القوة / 

ديكن للمعلم  الطالب رؤية الصورة ، مث اإلجابة عليها باللغة العربية.

 استخداـ عبارة األمر: انظر إىل الصورة التالية ، مث أذكر ادلفردات ادلناسبة. 

 كلمات سلسلة (3

 ؼاداذلأ. 

هتدؼ ىذه اللعبة إىل تدريب الطالب على الدقة كاإلبداع 

 كالسرعة.
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 ب. األدكات ادلطلوبة

لالزمة يف ىذه اللعبة يف شكل قراءة الكتب أك ادلواد األدكات ا

 اليت سيتم القراءة.

 ج. كيف العب

قسم الطالب إىل رلموعات. يبدأ ادلعلم القصة ، مث يعُت اجملموعة 

دلواصلة القصة. جيب على كل رلموعة االنتباه إىل كل ما تتحدث بو 

واصلة القصة. اجملموعة األخرل. ألنو ديكن للمدرسُت تعيُت أم رلموعة دل

ال تنسى ، جيب على ادلعلم إعطاء مهلة اجملموعة للكتابة كالتفكَت يف 

 غضوف الوقت ااحمدد.

 البحوث السابقة . د

 :يلي كما تقدًن الباحثة البحوث السابقة

"استخداـ األلعاب الّلغوية : بادلوضوع البحث العلمي الذم كتبتو فاليا أنوغراىيٌت .4

بية دبدرسة اخلَتية ادلتوسطة اإلسالمية جاكرتا للعاـ اإلستماع دراسة ذبري تعليميف 

ـ". أما األىداؼ ذلذا البحث فهي دلعرفة استخداـ 2141/2144الدراسي 

األلعاب اللغوية يف تعليم اإلستماع كدلعرفة ميوؿ التالميذ إىل تعليم اإلستماع 
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استخدمت الباحثة التصميم التجري ي دبنهج باستخداـ األلعاب اللغوية. 

 وصفي.ال

كنتائج البحث : بأف األلعاب الّلغوية تعترب كسيلة لتعليم اللغة العربية 

خصوصا اإلستماع حيث تعطى متعة خاصة يف تعليم اإلستماع كترقية الدكافع 

كميوؿ التالميذ يف التعلم، كأف صفة التالميذ كاشًتاكهم كحالة الفصل أاناء 

التعرؼ على الشيء كانت  التدريس باأللعاب اللغوية سلتلف، كمثل يف لعب

صفة التالميذ جيدا جدا، كلكن يف لعب األسرار ادلتسلسلة كانت صفة التالميذ 

 مقبوال. 

البحث العلمي الذم كتبتو سيتا نور بادلوضوع : "فعالية استخداـ األلعاب  .2

اللغوية يف تدريس قواعد اللغة العربية لطالب الصف العاشر بادلدرسة الثانوية 

ـ". أما األىداؼ ذلذا 2143/2144رصلاليك للعاـ الدراسي رادين فاكو ت

لطالب  االلعاب اللغوية يف تدريس قواعد اللغة العربيةتنفيذ دلعرفة  البحث فهي

فعالية استخداـ كدلعرفة  الصف العاشر بادلدرسة الثانوية رادين فاكؤ ترصلاليك

الصف العاشر  لطالب االالعاب اللغة العربية يف تدريس قواعد اللغة العربية

. استخدمت الباحثة التصميم التجري ي بادلدرسة الثانوية رادين فاكؤ ترصلاليك

 دبنهج الكمي.
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 يف العاشر الفصل طالب علىكنتائج البحث : أنو سيتم استخداـ 

 مفّرؽ اللغوية اللعبة استخداـ على قيمة افّ  نعرؼ فاكو رادين الثانوية ادلدرسة

 الطالب أف ظهر.اللعبة دكف القواعد مع االستجوابية بالطريقة القواعد تعليم بُت

 الطالب ك 74،75 ادلعدلة الدرجة نالوا اللعبة الطريقة دكف  يدرسوف الذين

 قدرة أف ذلك معٌت 83،51 ادلعدلة الدرجة نالوا اللعبة بالطريقة  يدرسوف الذين

  استخداـ فإف ىنا من ك. جيد مستوم يف العربية  استخداـ على التالميذ

 .جيدة عامة بصفة ادلفردات

البحث العلمي الذم كتبتو شفاء كاشفاء السجا بادلوضوع : "فعالية تعليم  .3

الكتابة ادلقيدة باستخداـ األلعاب اللغوية لدل تالميذ مدرسة اخلَتية ادلتوسطة 

ـ". أما األىداؼ ذلذا البحث فهي 2145/2146اإلسالمية للعاـ الدرسي 

رموز فقط كلعب إمالء الفراغ( يف تعليم الكتابة لكشف عن استخداـ )لعب بال

ادلقيدة كلكشف عن درجة فعالية تعليم الكتابة ادلقيدة باستخداـ )لعب بالرموز 

 التصميم التجري ي دبنهج الكمي.. تستخدمت الباحثة فقط كلعب إمالء الفراغ(

إف النتيجة ادلتوسطة للمجموعة التجريبية )باستخداـ  كنتائج البحث :

أكرب من النتيجة   31،87"بالرموز فقط" كلعب "إمالء الفراغ"( ىي لعب 

ادلتوسطة للمجموعة الضابطة )بدكف باستخداـ لعب "بالرموز فقط" كلعب 
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. دكافع تعلم تالميذ الفصل التجري ي منخفضة 23،79"إمالء الفراغ"( ىي 

ف بالنسبة إىل دكافع تعلم تالميذ الفصل الضابظ. كسبب ىذا النخفاض نقصا

االىتماـ من التالميذ بوجود الضجيج داخل الفصل كالضجيج ليس فقط يف 

 حصة اللغة العربية، بل يف صبيع احلصص.

سارم رايت بادلوضوع : "تطبيق األلعاب اللغوية قدرة  البحث العلمي الذم كتبتو .4

الطلبة على تركيب اجلمل ادلفيدة )دراسة ذبريبية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

ـ". أما األىداؼ ذلذا البحث 2145/2146ومية كوتا بارك للعاـ الدرسي احلك

فهي لتعرؼ على تطبيق األلعاب اللغوية لًتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل 

ادلفيدة كلتعرؼ على فعالية األلعاب اللغوية لًتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل 

 الكمي. نهجاستخدمت الباحثة التصميم التجري ي دبادلفيدة. 

( أف كيفية تطبيق األلعاب اللغوية أم الكلمة ادلتصلة 4 نتائج البحث :ك 

يف تعليم مهارة الكتابة ىي: يقسم ادلدرسة الطلبة إىل رلموعات، لكل رلموعة 

صندؽ، مث ترسل اعضاؤه لكتابة ادلفردات الىت تبدأ باحلرؼ الذل جيده يف 

جل عدد الكلمة، اجملموعة البطاقة، كل رلموعة تعمل من احلرؼ األكؿ أل

( أف تطبيق األلعاب اللغوية فعاؿ 2الناجحة ىي الىت تكتب ادلفردات كثَتة. 
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أكرب من  3,164 (tₒ)لًتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل ادلفيدة ألف قيمة 

 .2,12% أم 5مستول الدكاللة 

 (Scrabble) لغوية لعبة تطبيق: "بادلوضوع رضبة عُت كتبو الذم العلمي البحث .5

 الدراسي للعاـ طوباف الثانوية الفتوح منبع مدرسة لتالميذ العربية ادلفردات لزيادة

 دةلزيا تالكلمحاالمعرفة  أما األىداؼ ذلذا البحث فهي". 2141-2144

 عمليةلمعرفة ك فلثانوية طوباا حلفتوا منبعسة مدر ميذلعربية لتالا داتلمفرا

 الفتوح منبع مدرسة لتالميذ العربية دلفرداتا لزيادة (Scrabble) لغوية لعبة تطبيق

 استخدمت الباحثة التصميم التجري ي دبنهج الكمي. .طوباف الثانوية

( كانت ااحماكالت لزيادة ادلفردات العربية لتالميذ 4كنتائج البحث : 

مدرسة منبع الفتوح الثانوية طوباف حبفظ ادلفردات كتكرير قراءة ادلفردات قبل 

" لزيادة ادلفردات العربية Scrabble( إف تطبيق لعبة لغوية "2لتعلمية. القاء ادلواد ا

لتالميذ مدرسة منبع الفتوح الثانوية طوباف خبطوات كما يلي: يوزع ادلعلم 

، كل فرقة تتكوف من اربعة تالميذ، ككل Scrabbleالتالميذ اىل شبانية أقساـ للعبة 

أ التالميذ بأخذ سعبة قطع ، كيبدScrabbleتلميذ جيلس كيواجو اىل اللعبة 

حركؼ، كبعد ذلك، يتبادؿ التالميذ لًتتيب ادلفردات كفقا باحرؼ لديهم، ككل 

التلميذ خيطط ادلفردات اجلديدة، ادلفردات ادلرتبة مناسبة بقاموس اللغة العربية، 
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تفعل ىذه اللعبة حوؿ تسعُت دقيقة، ككل التلميذ يسابق لًتتيب الكلمات 

 الكثَتة.

ث السابقة، البحث عن األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات كما البحو 

ليس البحث اجلديد. ككاف بعض البحوث عن األلعاب اللغوية الذين حبث من 

اإلستماع، كاأللعاب اللغوية يف تدريس قواعد  تعليمحيث األلعاب الّلغوية يف 

 لعبةيدة، ك اللغة العربية، كاأللعاب اللغوية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل ادلف

عن األلعاب . كلذلك، فبحثت الباحثة العربية ادلفردات لزيادة (Scrabble) لغوية

استخداـ األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات يتّم كيف من تعليمها،   اللغوية

ما ، بليتار ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية درسةلطالب الصف السابع بادل

اللغوية يف تعليم ادلفردات لطالب الصف استخداـ األلعاب مشكالت   

كيف حل  ، كبليتار ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية درسةالسابع بادل

استخداـ األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات لطالب الصف  ادلشكالت يف

للعاـ الدراسي  بليتار ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية درسةالسابع بادل
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