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 الباب الرابع

 نتائج البحث 

 تقديم الحقائق . أ

تقدمي الباحثة يف ىذا القسم األجوبة أو اظتعلومات الىت تتعلق مبسائل 

 البحث. واما الجوبة أو اظتعلومات اظتقصودة فهي :

تعليم  استخدام األلعاب اللغوية في فيالتخطيط األولى: عن المبحث 

توسطة اإلسالمية الحكومية المفردات لطالب الصف السابع في المدرسة الم

 الثانية بليتار

عملية التعليم الىت تستخدم األلعاب اللغوية يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية 

اضتكومية الثانية بليتار ليست األشياء اصتديدة يف التعليم اللغة العربية. ولكن اظتدرس 

ثر من عاب أكأن يستخدم األلعاب ليوصل مادة الدرس على الطالب. دور األل

 رى. تنتج الطالب اإلخبار من األلعاب. اظتدرس أو مصادر األخ

للحصول على اضتقائق الىت تتعلق باستخدام األلعاب اللغوية لفهم اظتفردات 

، فتحضر الباحثة مباشرة إىل يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية الثانية بليتار
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مصادر اضتقائق فتتكون من مدرسي مصادر اضتقائق اظتوجودة يف تلك اظتدرسة و أما 

 اللغة العربية و الطالب، و اظتصادر األخرى الىت تتعلق مبسائل البحث.

  اظتدرس اللغة العربية مع ةالباحث هبا قومت اليت اظتقابلة نتيجة  على بناء

 اللغة مدرس أن ،الواقع يف. البحث مبسائل تتعلق اليت اضتقائق رتع على حصلفت

 بكفاءة اظتناسب اعتدف لنيل ديكن ما أحسن على الوقت تنظيم على يقدر العربية

 .مطلوبة

يف تعليم اظتفردات باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية  استخدام األلعاب اللغوية

 اضتكومية الثانية بليتار ليست األشياء اصتديدة يف درس اللغة العربية.

 "األسرةقال الطلب، "يف وقت درس اللغة العربية عن اظتادة "
حواىل ستسة عشرة حىت  الطالب تعطى اظتدرس اظتفردات على

يقراء اظتدرس مث يقراء  ،مث يكتب الطالب اظتفردات عشرون كلمة
 الطالب اظتفردات بصوت جهر. بعد ذلك، يشَت اظتدرس كل

إذا   واحد الطالب اظتذكورة مفردات و يطلب الطالب ضتفظها.
حفظ ستسة نون، احيصل على القيمة ذتكان حفظ عشر كلمة 

تسعون، حفظ عشرون حيصل  عشرة كلمة حيصل على القيمة
نغٍت مع اظتفردات على مث يف هناية الدرس،  على القيمة مئة.

بتعليم اظتفردات يسّهلٍت اظتذكورة اظتفردات، وليس ظتعرفة السبورة. 
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اظتفردات يف الكلمة اظتكتوبة ولكن أستطع ألمارس احملادثة أمام 
 1".الفصل

 
عليم التخطيط قبل التعليم بإستخدم األلعاب اللغوية يف ت ونرسيعمل اظتد

. أن عليم الىت مناسبة بأىداف التعليمنتائج الت وناظتفردات.  األىداف ليجد اظتدرس

اللعبة اللغوية رتلتها كثَتة و تستطيع أن تستخدم للتدريس. فلذلك، تبحث الباحثة 

من  أن تستخدم لتدريس اظتفردات.اإلخبار عن خصائص اللعبة اللغوية اليت تستطيع 

 مدرس اللغة العربية "أ"، حيث يقول:نتيجو اظتقابلة مع 

قبل أعمل عملية التعليم اليت تستخدم األلعاب اللغوية يف تعليم "
، RPPاظتفردات، عملت بعض التخطيط التعليم، وىو يصنع 

فهم عن خطوات التعليم، توكيل على اظتفردات و ختبَت 
ليم أن تستخدم مرفق اظتدرسة. ى. إذا التعباألشخاص األخر 

مبوظف  ثال، أما التعليم أن تستخدم اظتكتبة فتجب أن خيبَتاظت
أن اظتكتبة غرفة العامة اظتكتبة لتستخدم اظتكتبة يف التعليم. 

األلعاب كان   رتيعا إلستعارت أو قرأت الكتب.للطالب و 
يس اللعبة الىت استخدمها لتدر اللغوية الكثَتة جدا ولكن 

 .الغناء و غَت ذلك ،مونيكاتااظتفردات ىي كلمة السلسلة، كو 
باستخدام األلعاب اللغوية تستطيع أن تعمل  يف تعليم اظتفردات

حتضَت  أو استخدام الكائنات يف الفصلبطريق كثَت. اظتثال 
و غَت ذلك. كان اللعبة اللغوية وفيها ديكن تعليم  اظتعدات للعبة

                                                           
  .2018ريل اب 25، يف التاريخ ة الفصل اطتاصة، إشتها فوتر اينتانبالطالبقابلة اظت 1
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ثال يف مادة عن "األلوان" اظت اظتفردات و حفظها بسهولة.
 2"نستخدم لعبة كلمة السلسلة أو الغناء.

 

قال اظتدرس أيضا، "التخطيط األخرى يف استخدام األلعاب 
أعمل  .اللغوية يف تعليم اظتفردات ىو ختطيط التقومي التدريس

 3"التقومي بعد عملية التعليم.
 
 :اللغة العربية "ب"، وحيث فهو تقول قد أكد ذلك مدرسو 

وأما التخطيط قبل التعليم بإستخدم األلعاب اللغوية يف تعليم "
فهم عن خطوات التعليم، توكيل ، RPPاظتفردات يعٌت يصنع 

على اظتفردات و ختبَت باألشخاص األخرى. إذا التعليم أن 
تستخدم مرفق اظتدرسة. اظتثال، أما التعليم أن تستخدم اظتكتبة 

تخدم اظتكتبة يف التعليم. أن فتجب أن خيبَت مبوظف اظتكتبة لتس
اظتكتبة غرفة العامة للطالب ورتيعا إلستعارت أو قرأت الكتب.  
كان اللعبة اللغوية كثرة جدا. اللعبة الىت استخدمها لتدريس 
اظتفردات ىي الغناء و رموز تصريف و كومونيكاتا و غَت ذلك. 
استخدام الكائنات يف الفصل أو حتضَت اظتعدات للعبة يشمل 

للتحضَت قبل التدريس. اظتثال يف مادة عن "األسرة"  طرق
 4".نستخدم لعبة رموز تصريف أو الغناء

                                                           
2
 .2018ابريل  30، يف التاريخ مع األستاذ احملبوب، مدرس اللغة العربيةقابلة اظت 

 . 2018ابريل  30 يف التاريخ، مدرس اللغة العربية احملبوب،ستاذ األقابلة مع اظت3
 .2018مايو  2اظتقابلة مع األستاذة سييت نورحيايت، مدرسة اللغة العربية، يف التاريخ   4
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في استخدام األلعاب اللغوية في تعليم المفردات  التنفيذالثاني: عن المبحث 

 لطالب الصف السابع في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثانية بليتار

ليم اظتفردات يف ىذه اظتدرسة. يف ب اللغوية يف تعالتنفيذ يف استخدام األلعا

ىذه الفرصة سيوصل اظتدرس اظتفردات عن "من يوميات األسرة". اعمال التعليم يف 

يبدأ اظتدرس التعليم أن يشرح اظتدرس عن مادة الدرس القليل و اعطاء اظتثال  الفصل،

إلغالق الكتاب لالطالب  على يسأل اظتدرس يوميات األسرة" يف التعليم.من عن "

إىل الطالب من اظتنضدة األمامية حىت  جديدة اظتفردات واحد مث يعطى اظتدرس

جيب على الطالب أن يتذكر اظتفردات. يسأل اظتدرس على الطالب لتكتب  اطتلف.

الذين ال يستطيعون تكتب  بعض الطالباظتفردات يتذكر على السبورة. كان 

بعد رتيع الطالب إنتهاء تكتب على رة. اظتفردات بصحيح مث يربرىا اظتدرس مباش

اظتفردات القراءة على السبورة مرارا على  الطالب لتقليدالسبورة، يدعو اظتدرس 

واحد مفردات إىل اخره. يصبح الطالب متحمسا يف حفظ اظتفردات. مراحل حبذف 

على أن حفظ عشر اظتفردات حصل على  يطلب اظتدرس الطالب ضتفظ اظتفردات

حفظ ستسة عشر حصل على درجة تسعون، حفظ عشرون حصل  درجة ذتانون،
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على درجة مائة. ضتفظ اظتفردات بسهولة، يدعو اظتدرس الطالب إىل الغناء 

   5باستخدام روموز تصريف.

استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم اظتفردات أن "قال اظتدرس،
يصيَت الطالب الفعل واإلبتكاري يف التعليم، حىت تستطيع أن 

عن  ب. أن التعليم تطلب الطالب ضتفظير كفاءة الطالتطو 
 6"اظتفردات الىت مناسبة اظتوضوع يف األسرة.

 
ينام، يستيقظ، يستحم، يعمل، مثال مفردات عن "من يوميات األسرة" ىي 

يكنس، يطبخ، يغسل، جيلس، يشرب، يقرأ، يأكل، يكتب، يساعد، يدرس، 

 نس وغَت ذلك.يذىب، يرجع، ينظم، يصّور، يشًتي، يبيع، يك

عن  اظتدرس والطالب التعليم حبفظ الطالب اظتفردات مث ينهيحفظ بعد 

الطالب، يفتش اظتدرس أن حفظ اظتفردات. األىداف ليفتش اظتفردات الىت أن 

اظتفردات باظتادة، كتابة الطالب عن اظتفردات، معٌت اظتفردات و ليعرف  ةيشمل مناسب

طالب عن اظتفردات الصحيحة. و اعطاء الحفظ  تعرف الطالب حىت اظتفردات مل

 اظتدرس اطتالصة عن مادة الدرس على الطالب.

                                                           
5
 .2018مايو  7يف التاريخ  ،وقت التعليم اللغة العربية يف حظةالاظت 

6
 .2018مايو  2اظتقابلة مع األستاذة سييت نورحيايت، مدرسة اللغة العربية، يف التاريخ   



90 
 

اظتدرس بأنواع خمتلفة استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم اظتفردات أن يعمل 

كلمة السلسلة، النحوي سريع، الغناء )روموز   كومونيكاتا،  من اللعبة. اللعبة فيها

 ىي كومونيكاتا، كلمة السلسلة و الغناء.اللعبة يف األغلب تصريف( وغَت ذلك. 

يف ىذه اللعبة، يلعب الطالب اظتثال، يدعو اظتدرس الطالب للعب كومونيكاتا. 

بوضع اضترف األخَت من اضترف األخَت يف كلمة جديدة. مثال يبدأ اظتدرس بكلمة 

"ضرب"، اضترف األخَت من ىذه الكلمة ىو "ب". لذلك يستمر الطالب التايل يف 

  7. وىكذا حىت يتم ذلك.ام اظتفردات باضترف األول "ب"استخد

البيت ىو منضدة، مصباح، ساعة، كرسي، رّف، تلفون، يف  مثال اظتفردات

صورة، خزانة، تقومي، مكتب، تلفزيون، زىرة، زىرية، قلم، كتاب، فاكس، مرشتة، 

 مقلمة، اضتمام، اظتطبخ، اضتديقة وغَت ذلك. 

دام األلعاب اللغوية يف تعليم قال اظتدرس،"دور لعب يف استخ
يرافقو اللعب، ديكن أن اظتفردات كثَت من دور اظتدرس. التعليم 

تقلل من اظتلل من الطالب يف عملية التعليم يف الفصل و ديكن 
أن تعزز روح الطالب ليكونوا أكثر تقدما يف عملية التعليم. 

لتعليم بشكل عام، مل يتم اعتبار األلعاب اللغوية مبثابة برنامج ا
 8"ه إعتاء فقط.بار تاللغة، ولكن باع

                                                           
7
 .2018مايو  8يف التاريخ  ،وقت التعليم اللغة العربية يف الحظةاظت 

8
 . 2018ابريل  30 يف التاريخ، مدرس اللغة العربية احملبوب،ستاذ األقابلة مع اظت 
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كان متنوعة الكثَتة يف اللعبة، ولكن أحيانا تصيَت الطالب الصعوبة أن جتد  

  نيسي مث تسأل على اظتدرس.مفردات اللغة العربية، حىت كتبت الطالب باللغة اإلندو 

اعدت اللعبة أنواع األشياء، ولكن أحيانا ال جتد "وقال اظتدرس،
يف معجم اللغة العربية. فلذلك، أحبثها بيستخدم كتابو مفردهتا 

"pegon أن يثبت اظتفردات. اظتثال مادة عن "األلوان" جتد "
"، ولكن pohon pecut hijauالطالب الشيئ يف اضتديقة وىو "

" مث تسأل على اظتدرس عن pecutالطالب التعريف اظتفردات "
غة العربية. و ولكن ال أجد اظتفردات يف معجم الل اظتفردات.

" ليثبت اظتفردات، حىت أن pegonأحبثها أن يستخدم كتابة "
  9يصيَت "شجرة الفجوت األخضور"."

 
وقال الطالب أيضا،"وجدت األشياء الكثَتة يف اللعبة، ولكن مل 

اللغة العربية. مث كتبت اظتفردات  وجدت اظتفردات يف معجم
فردات، فنىب باللغة اإلندونيسي فقط. وأسأل على اظتدرس اظت

" ليثبت اظتفردات. أن اظتدرس ال pegonتستخدم اظتدرس كتابة "
 10جتد اظتفردات يف معجم اللغة العربية أيضا."

 
 

                                                           
9
 . 2018ابريل  30 يف التاريخ، مدرس اللغة العربية احملبوب،ستاذ األقابلة مع اظت 

10
 . 2018ابريل  30 يف التاريخ، مدرس اللغة العربية احملبوب،ستاذ األقابلة مع اظت 
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في استخدام األلعاب اللغوية في تعليم المفردات  الثالث: عن التقويمالمبحث 

 المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثانية بليتارب لطالب الصف السابع 

بعد عمل اظتدرس التخطيط و التنفيذ يف التعليم مث أن يعمل التقومي. أما 

الدرس  يعرف اظتدرس عن فهم الطالب فيعمل اظتدرس تقومي التعليم عن مادة

اظتفردات. أىداف التقومي أن يعمل اظتدرس ىي ليعرف كفاءة الطالب أن تذكر 

 اظتفردات.

الثاين بعد تقبل  أعمل التقومي على الطالب يف يوم"قال اظتدرس،
الطالب مادة الدرس. اعمال التقومي بتطلب الطالب أن تذكر 
اظتفردات الىت مناسبة باظتادة. جتب الطالب أن تذكر ذتانية 
اظتفردات اظتختلفة و معنها بالطالب األخرى. دتكن الطالب أن 
تذكر اظتفردات اظتتساوي بالطالب األخرى، لكن ثالثة اظتفردات 

 ومي بالشفويّا. يشَت اظتدرس على الطالبفقط. تعمل التق
 11بعشوائى."

 
أيضا، "وقت التقومي ىي وقت اظتسرور لكن  قالت الطالب 

اظتشدود. أّن الطالب أن تسابق أن تذكر اظتفردات ومعنها الىت 
يصيَت سؤال اظتدرس. جنب أن تذكر ذتانية اظتفردات ومعنها، 

كن ثالثة ستسة اظتفردات اظتختلفة بالطالب األخرى و دت
اظتفلردات اظتتساوى بالطالب األخرى. إذا الطالب مل نستطيع 

                                                           
11

 . 2018مايو  8 يف التاريخ، مدرس اللغة العربية احملبوب،ستاذ األقابلة مع اظت 
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أن تذكر ذتانية اظتفردات ومعنها، يطلب اظتدرس على الطالب 
 12".أن حتفظ ستسة عشر اظتفردات ومعنها مث تذكرىا

 

يف التقومي. أّن  مبعّدل الطالب أن دتلك الكفاءة اظترتفعة لتذكر اظتفردات

  تقومي اصتديدة.الطالب حتصل قيمة ال

وجدت نتائج التقومي اصتيدة، ألّن تستطيع الطالب "قال اظتدرس
أن تذكر اظتفردات جبيدا. و تستطيع الطالب أن تذكر اظتفردات 

 "اظتختلفة مع معناىا.
  

 تحليل الحقائق . ب

تقدم الباحثة يف ىذا القسم األجوبة أو اظتعلومات الىت تتعلق مبسائل 

 علومات اظتقصودة فهي :البحث. وأما الجوبة أو اظت

تخطيط في استخدام األلعاب اللغوية في تعليم الالمبحث األولى: عن 

المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية ب لطالب الصف السابع المفردات

 الثانية بليتار

 13مصادر التعليم يشمل الرسالة، الشخص، اظتادة، الة، األسلوب والبيئة.

تعليم اظتفردات ليست األشياء اصتديدة للمدرس اللغة  استخدام األلعاب اللغوية يف

                                                           
 . 2018 ابريل 25 يف التاريخ، إشتو لينجا اوكنديكا  ،بالطالب الفصل اطتاصةقابلة اظت 12
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التعليم قبلو. يف استخدام  العربية و الطالب يف ىذه اظتدرسة. أّن اظتدرس أن يعمل

األلعاب اللغوية يف تعليم اظتفردات، اعمال اظتدرس بعض التخطيط لتحصل نتائج 

درس قبل و بعد التعليم التعليم الىت مناسبة بأىداف التعليم. أما ختطيط أن يعمل اظت

فهم عن خطوات التعليم، توكيل على اظتفردات، خيبَت باألشخاص  ،RPPفهو يصنع 

 األخرى و تقومي التعليم.

أىداف التخطيط ىو ليبحث اظتدرس عن مادة الدرس و يفهم خطوات 

رس بالسهلة. فلذلك عملية التعليم مناسبة بأىداف التعليم، حىت تقبل الطالب الد

 الًتيس الصحيحة.

اظتبادئ   يف األساس جيب أن يقف التعلم العريب على بعض اظتبادئ.

األساسية اليت جيب مراعاهتا وفقا طتصائص األطفال. بعض ىذه اظتبادئ ىي كما 

اظتدرسة ، الدمى يلي: أواًل ، تقع على عاتق األطفال ، وىي حول العائلة ، البيت ، 

ثانيا ، االبتعاد عن شيء معروف وشيء أقرب إىل الطفل مثل  واألصدقاء يف اللعبة.

ثالثًا ، جيب أن يرتبط التعلم باألشياء  اطتروج من اظتنزل واألصدقاء والبيئة اظتدرسية.

اليت هتم الطفل. رابعًا ، خترج موضوعات التعلم عن اظتعرفة اليت ديتلكها الطالب ، 
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خامًسا ، يتم توجيو  خدام لغة عربية بسيطة يسهل تذكرىا من قبل الطفل.باست

اظتهام إىل األنشطة أو األنشطة. سادسا ، اظتواد التعليمية ىي مزيج من شيء خيايل 

وغَت خيايل. سابعا ، يتم توجيو اظتواد لتنفيذ اظتنهج وتطوير مكونات اللغة )اظتفردات 

ثامنا ، يتم  ستماع والتحدث والقراءة والكتابة(.واعتيكل( وأربع مهارات لغوية )اال

إدخال الثقافات الوطنية واألجنبية تدرجييا. تاسعا ، النقاط الرئيسية للتعلم واظتهام 

 جيب أن تكون مع عمر اظتتعلم.

الختيار وتعريف اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية ، جيب على اظتعلمُت أوالً 

غة العربية ، جيب على اظتعلمُت أواًل أن يفهموا جيداً أن يفهموا جيداً مبادئ تعلم الل

تشمل  مبادئ تعلم اللغة العربية وخصائص الطالب الذين سيتم تدريسهم.

( الذين ما زالوا يتعلمون 1خصائص ىؤالء الطالب ، على سبيل اظتثال ، الطالب )

 ( سعيد مبمارسة شيء معروف /3( اظترح ، )2ويسعدون التحدث عن بيئتهم ، )

( دتيل 6( اضتصول على مكافأة و )5( دييل إىل طرح األسئلة ، )4متعلم حديثًا ، )

استناًدا إىل بعض ىذه  إىل أن تكون سعيدة لفعل شيء بسبب التشجيع اطتارجي.

اطتصائص ، ديكن للمدرسُت اختيار اسًتاتيجيات تعلم عربية مناسبة. إحدى 

دودة للغاية يف بيئتهم اليومية. خصائص ىؤالء الطالب ىي أن معرفتهم ال تزال حم
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بناًء على اظتادة اظتذكورة أعاله ، ينبغي اختيار اظتوضوع اظتتعلق بأمور تتعلق ببيئة 

 الطفل.

عند اختيار أساليب أو تقنيات تعلم اللغة العربية ، حيتاج اظتعلمون أيًضا إىل 

عند رؤية  رؤية واحدة من اطتصائص البارزة يف األطفال ، أي أهنم حيبون اللعب.

ىذه اطتصائص ، فإن الطريقة اظتناسبة لتعلم اللغة العربية ىي طريقة اللعب باستخدام 

تقنيات متنوعة. يعترب اللعب أثناء التعلم والتعلم أثناء اللعب أمرًا مناسًبا دتاًما عتم 

ألهنم دييلون يف األساس إىل إبداء إعجاهبم بالنشاط. جيب أن يكون اظتعلمون 

حزم النشاط يف اللعبة ويف نفس الوقت التعلم. بعض أشكال األلعاب قادرين على 

األغاين  كومونيكاتا، بينجا كاتا،  اليت ديكن القيام هبا يف تعلم اللغة العربية ىي مثل

جيب أن  والقصص واأللعاب اظتختلفة ذات الصلة باألطفال وفًقا للعمر والبيئة.

ءات واإلدياءات. جيب أيًضا على اظتعلمُت يستخدم اظتعلمون التعبَتات والوجوه واإلديا

استخدام طريقة العرض مع الطالب باإلضافة إىل حاجة اظتعلمُت إىل إعداد الطالب 

لالستماع إىل القصة من خالل استخدام بعض األسئلة اظتتعلقة باإلغراء وعدم 

، ومع ذلك  نسيان اظتعلمُت االىتمام بالوقت يف تنفيذ أنشطة التعلم يف اظتدرسة.

ينبغي على اظتعلم أن يتذكر أن اللعبة اليت ديكن القيام هبا يف تعلم اللغة العربية ليست 
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ىي اعتدف الرئيسي ، ولكن كأحد الطرق لتحقيق ىدف التعلم ىو اكتساب اللغة 

 العربية.

في استخدام األلعاب اللغوية في تعليم المفردات  ثاني: عن التنفيذالالمبحث 

 لمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثانية بليتاراب لطالب الصف السابع 

كانت اطتطوة يف تنفيذ التعليم ليحصل نتائج التعليم الذي مناسب بأىداف 

التعليم وىو: تقدمي التعليم، اعطاء اظتدرس تقدمي التعليم ليعطى صورة الفكرية عن 

 14مادة الدرس على الطالب، حىت تسهيل الطالب أن تقبل الدرس.

ذ يف استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم اظتفردات ىي األوىل اعطاء التنفي

اظتدرس اإليضاح عن مادة الدرس الذي ستبحثها، الثاين يطلب اظتدرس على 

يف اللعبة التعليم بنفسو الذي مناسب مبادة  الطالب لتبحث عن اظتفردات الكثَتة

 الدرس، و الثالث يبحث اظتدرس و الطالب عن اظتفردات.

يستخدم اظتدرس مرافق  يف الفصل.اللعبة اللغوية ل اظتدرس عملية التعليم يعم

جهاز عرض، القاموس، أو األدوات LCD مثال السبورة، يف عملية التعليم اظتدرسة 
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. فلذلك، استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم وغَت ذلك اليت أعدىا اظتدرس نفسو

 ختلفة طريق.مباظتفردات أن يعمل 

للمؤيذ التعليم فقط، دور اللعبة أكثر من دور اظتدرس يف ور اظتدرس د

استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم اظتفردات. أّن اإلخبار أن جتد الطالب يف اللعبة، 

حىت تطلب الطالب الفعال يف التعليم. أّن التعليم يعمل باظتباشرة، أما اظتقصود من 

 اظتوجودة. التعليم اظتباشرة فهي ستوجو الطالب على اظتوضوع

فهو تصيَت  أما اظتزايا من استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم اظتفردات

الطالب الفعال يف التعليم. و تطوير كفاءة الطالب أن تذكر اظتفردات اظترتفعة. أّن 

 التعليم أن يعمل مبوضوع اظتباشرة.

وأما العيوب من استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم ظتفردات فهو أنواع 

ألشياء الكثَتة يف اللعبة، أحيانا ال جيد اظتفردات يف معجم اللغة العربية. مث يبحث ا

 و رموز التصريف ليثبت اظتفردات. "pegon"اظتدرس أن يستخدم كتابة 

يوجد نقص آخر يف تطبيق تعلم اللغة العربية يأيت من استجابة الطالب يف 

ب ال يستطيعون الًتكيز على متابعة عملية التعليم والتعلم. ال يزال بعض الطال

استخدام ىذه اللعبة اللغوية ، ألهنم أكثر متعة للعب مبفردىم ، حبيث ال يشارك إال 

للتغلب على أوجو القصور ىذه ،  بعض الطالب أو يشاركون يف ىذه اللعبة اللغوية.
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يقوم اظتعلمون بإنشاء دتارين جديدة للمفردات ، كما جيعل اصتمل من اظتفردات اليت 

. يتم تطبيق ذلك حبيث ال يشعر الطالب االسم اإلشارة  اضتصول عليها باستخداممت

باظتلل والًتكيز بشكل أكرب على تعلم اظتفردات اصتديدة اليت يكتسبها. كما وجد 

بعض الطالب الذين يصعب كتابتهم ولكن من السهل على الطالب نطق ىذه 

  اظتفردات.

عالجات القراءة والكتابة  يتم تصحيح أوجو القصور عن طريق إجراء

والنطق. يف إسًتاتيجية تعلم اظتفردات ، من اظتهم أن نالحظ أساسيات تدريس 

( مبدأ اقتصادي ، جيب على اظتعلمُت حفظ إتقان اظتفردات وفقا 1اظتفردات ، وىي )

( مبدأ السياق ، جيب أن يتم نقل 2) لقدرة الطالب يف شكل كلمات مطلوبة فقط.

ياق )مت إدراجها يف اصتملة( اليت سبق فهمها من خالل حركة أو اظتفردات يف الس

( مبادئ 3وسط تدريس مثل الصور والعينات ، إخل. ليس من خالل الًترتة ، )

االختيار واظتثابرة ، واظتفردات اظتختارة على مقياس األولويات وتتمسك مببدأ التدرج 

  من السهل إىل الصعب.

خدام اللغة مفيًدا دتاًما يف عملية التعلم ، كما  تطبيق تعلم اللغة العربية باست

كان اظتعلمون قادرين على إشراك رتيع الطالب يف عملية تعلم اللغة العربية 

باستخدام لعبة اللغة. تلقى تطبيق األلعاب اللغوية يف مقرر تعلم اللغة العربية موقًفا 
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جيابية. الطالب جيًدا واستجابة للطالب يف تلقي الدرس الذي تغَت بشكل أكثر إ

 أكثر عاطفية ودوافع يف قبول تعلم اللغة العربية.

يتم تنفيذ عملية التعلم وفقا للتخطيط ، وذلك باستخدام لعبة اللغة كتقدمي 

اظتفردات اصتديدة للطالب ، واللعبة اللغوية تشَت إىل اظتنهج الدراسي ، كما يتم 

التعلم يف شكل اظتفردات استخدام لعبة اللغة كتقدمي رتل وكذلك مواد لتقييم 

واظتفردات الفهم. الغرض من تعلم اللغة العربية من خالل استخدام ىذه اللعبة 

اللغوية لتحسُت اكتساب اظتفردات العربية لدى الطالب ، جذب االىتمام وتعزيز 

كمرجع   RPPاضتماس واضتماس لتعلم الطالب يف تعلم اللغة العربية ، باستخدام 

 م.لتنفيذ أىداف التعل

في استخدام األلعاب اللغوية في تعليم المفردات  الثالث: عن التقويمالمبحث 

 المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثانية بليتارب لطالب الصف السابع 

أىداف التقومي من استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم اظتفردات ىي يعرف  

ة الطالب أن حتفيظ اظتفردات يف كفاءة الطالب أن تذكر مادة الدرس و تطوير كفاء

يعمل بالشفويا، يعٍت بتطلب الطالب أن تذكر ذتانية اظتفردات  اللعبة. التقومي أن

اظتختلفة بالطالب األخرى و معناىا. إذا الطالب مل تستطيع أن تذكر اظتفردات، 
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يطلب اظتدرس على الطالب أن حتفيظ ستسة عشر اظتفردات و معاناىا مث أن 

 تذكرىا.

يعمل اظتدرس التقومي يف اليوم اطتاصة، ولكن يعمل اظتدرس التقومي يف اليوم ال 

األخر قبل أن يعمل عملية التعليم. و يشَت اظتدرس الطالب بعشوائى يف تقومي مادة 

 الدرس على األخص عن اظتفردات أمس.

زيادة اكتساب اللغة العربية باستخدام اللغات اليت مت إجنازىا وأيًضا من كل 

يتم تقدديها يف كل اجتماع إما حفظ أو وضع رتل. زيادة اكتساب اظتفردات  مهمة

العربية ىي نتيجة للتعلم الذي حققو الطالب ، والتحسن معروف بعد التقييم ، 

 منظم وغَت منظم.

يتم اضتصول على نتائج حمسنة وإجنازات الطالب من خالل تنفيذ عملية 

ىناك  ة أو بعد إكمال برنامج معُت مت إجنازه.التعلم اظتقدمة يف غضون فًتة زمنية معين

تأثَت جيد إجيابًيا وإجيابًيا على مستوى زتاس الطالب يف متابعة التعلم باستخدام 

لعبة اظتفردات اظتبنية على اظتفردات ، وديكن رؤية زيادة اكتساب اظتفردات على 

 لشفوية يف الفصل.الطالب من نتائج االختبارات اليت مت تقدديها وأيضاً من األسئلة ا

إن استخدام األلعاب اللغوية يف تعلم اظتفردات العربية ديكن أن يكون لو 

تأثَت إجيايب يف زيادة اكتساب اظتفردات. ولكن ىناك بعض الطالب الذين أحرزوا 
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تقدًما طفيًفا يف عملية التعلم ، ويرجع ذلك إىل استجابات الطالب اظتختلفة 

 ومصاضتهم لعملية التعليم.

تغيَتات الواضحة بوضوح ىي سلوك الطالب واحًتام عملية التعلم ، واليت ال

تبدو أكثر نشاطًا وجرأة للتعبَت عن رأي ، على الرغم من أنو ال يزال ىناك أطفال ال 

 يركزون ، ولكن تغَتت غالبية سلوك الطالب.

 

 


