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الباب الثاني
الدراسة النظرية

األول :ألعاب كلمة غامضة
الفصل ّ
أ-

()Mysterious Word

تعريف األلعاب
يُستخدم اصطالح "األلعاب" يف تعليم اللغة ،لكي يعطى جماال واسعا يف
األنجطة الفصلية ،لتزويد املعلم والدارس بوسيلة ممتعة ومجوقة للتدريبعلى
13
عناصر اللغة ،وتوفري احلوافز لتنمية املهارات اللغوية املختلفة.
اللعب هو حركة أو سلسلة من احلركات يقصد هبا التسلية ،أو ما نعلمه
أي سلوك يقوم به الفرد بدون غاية عملية
باختيارنا يف وقت الفراغ ،أو هي ّ
14
مسبقة.
اللعب هو النجاط الوحيد الذى ال يهدف اإلنسان حني ميارسه إىل
غرض حمدد سوى املتعة الناجتة عن اللعب ذاته .فهو كالفن-يف رأى كانت-
سرور أو ارتياح بال هدف ،أو متعة خالصة من أي غرض .ولجد ما تفتقد
هذه املتعة يف ممارستنا اللعب يف جمتمعاتنا العربية ،يف كل األعمار ،ويف كل
15
املستويات تقريبا.
إن ألعاب اللغوية هي عبارة عن مسابقة يف املعارف اللغوية أي هي
نجاط يتم بني الطالب –متعاونني أو متنافسني-للوصول إىل غايتهم يف
16
إطار القواعد املوضوعة.

13ناصف مصطفى عبد العزيز ،األلعاب للغوية في تعليم اللغات األجنبيّة( ،الرياض :دارالمري) ،ص12 .
14محمد طاهر  ،dkkالمدخل طرق التدريس العربية لالندونسيين ،)Surabaya: IAIN SA Press, 2013( ،ص154 .
15أحمد عبرل حجير هريرى ،األلعاب الكالمية اللسانية( ،القاهرة :الشركة الدولية 1420 ،ه) ،ص21 .
16نفس المرجع ،المدخل طرق التدريس ،........ص154 .
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ب-


أهداف األلعاب اللغوية
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إن أهداف األلعاب اللغوية متعددة ،منها:
 -1أن يربط الطالب بني تعلم اللغة األحنبية (وهي اللغة العربية) وبني
التسلية.
 -2يساعد يف تنمية القدرات العقلية.
 -3مكافأة تفوق الطالب يف اللغة العربية.
 -4توثيق العالقة بني الطالب ذوي األصول املختلفة والذين يربطهم
اهتمامهم مبعرفة واستخدام اللغة العربية.
 -5تجعيع الطالب من خالل نجاط يدعم عملهم الرتبوي.
 -6تجعيع ودعم مواد ونجطات ثقافية باللغة العربية.
 -7تساعد األلعاب اللغوية يف إشراك اخلواس اخلمس وعملية التدريس.
 -8يساعد يف تنمية املهارات احلركية والنمو اجلسمي.
 -9اكتساب روح العمل اجلماعي ضمن الفريق والتخلص من األنانية.
 -11اكتجاف القدرات الذاتية وكذلك قدرات اآلخرين وقبول فكرة التباين يف
القدرات.
 -11تساعد املدرس على إنجاء نصو تكون اللغة فيها نافعة وذات معىن.
 -12تولد لدى الطالب الرغبة يف املجاركة واإلسهام.
 -13تساعد األلعاب اللغوية على تنمية املجاركة االجتماعية والتفاعل مع
اآلخرين وتعزيز السمات االجتماعية املرغوبة.
ت-


أنواع األلعاب اللغوية:
 -1األلعاب الجفهية

17نفس المرجع ،المدخل ،.....ص156 .
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 -2األلعاب النطق
 -3األلعاب القراءة
 -4األلعاب الكتابية
ث-


تعريف كلمة غامضة

()Mysterious Word

كلمة غامضة هي النجاط الذي يبحث عن الكلمة املخفية بطريق
التزاوج الطالب 18.واحد منهما إعطاء السؤال الذي يستطيع بإجابة "نعم"
و "ال" ألن يف هذه اللعبة عدم السماح إلصدار الكلمة إالّ كلمة "نعم" و
"ال" ،واآلخر جييب السؤال بنظامة حمددة.
يوجد عدد املصطلحات يف هذه اللعبة من األمساء املختلفة ولكن
أسلوب اللعبة نفسا .مثل لعبة احلزورات ولعبة العجر سؤاال ولعبة كلمة
العمل.
يعلم الطالب يف هذا األسلوب أن تكون نجاطا يف الفصول الدراسيّة
حىت حيفز محاسة الطالب للتعليم.
وتنمية مجاركة اجملموعة ّ
يق ّدم سالفني أ ّن تعلم النجط هو منوذج التعلم فيه نظام التعلم والعمل
يف جمموعة صغرية اليت تتكون ِمن  6-4أشخا متعاونا لتحفيز محاسة
19
الطالب يف التعليم.

18يترجم من:
Lubis Grafuradan Ari Wijayanti, Permainan Edukatif untuk Pembelajaran Atraktif, (Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2011), hal. 22
19يترجم من:
Isjoni, Cooperative Learning Efektivitas Pembelajaran Kelompok, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.
15
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ج-


منافع وأهداف استخدام ألعاب كلمة غامضة
20

()Mysterious Word

فوائد احملاكاة من هذه اللعبة ،هي:
 -1يساعد الطالب حلصول املعلومات
 -2تدريب الطالب على التفكري النّقدي
ّأما اهلدف يف هذه اللعبة يعين تطوير خيال الطالب وتدريب البصرية
21
واملنطق وذكرياهتم.
ح-


خطوات استخدام ألعاب كلمة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

غامضة ()Mysterious Word

يقسم املعلم الطالب إىل جمموعات .كل جممعة شخصني
ّ
يستع ّد املعلم الكلمات الليت ستلعب اجملموعة ،كل جممعة ثالثة
كلمات
يتق ّدم كل جمموعة اليت تستدعوا امللم
عني الطالب املسؤول والطالب املستعاب بنظام اللعب احل ّدد يعين
ّ
يق ّدم املسؤول السؤال الذي إجابته "نعم" و "ال"
جيوز مجارك اللعب أن يقول "نعم" و "ال" ،ال لكلمة اآلخر
حىت جتيب الكلمة املقصودة
ق ّدم السؤال ّ
22
كل جممعة لديه دقيقة للعب
جيب اجملموعة االنتهاء يف اللعب أن يستع ّد جلعل اجلملة من
الكلمات اآلتية

20نفس المرجع Lubis Grafura, Permainan Edukatif…….hal. 25
21يترجم من:
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-permainan Edukatif dalam Belajar
Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), hal. 131
22يترجم من:
Yovita Hardiwati, Aktivitas, Permainan, dan Strategi Penilaian untuk Kelas Bahasa Asing,
(Jakarta Barat: 2013), hal. 144
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-9

خ-


بعد انتهاء اجملموعات ،ستدعوا املعلم بعض اجملموعات لتح ّدث أمام
الفصل عن اجلملة الصنعة
()Mysterious Word

مزايا وعيوب ألعاب كلمة غامضة
وبعض املزايا من هذا األسلوب:
 -1لدي الطالب ثروة اللغة
 -2رغبة اللعب حىت كل طالب يريد أن حياول
 -3أصبح الطالب الراغبني يف التعلم
 -4جعل السهل على تضمني مفهوم التعلم يف ذهن الطالب
 -5عملية التعلم اجلارية متعة
يتوجه الطالب النجط
-6
ّ
وأما العيوب يف هذا األسلوب ،يعين:
 -1حيتاج وقتا طويال حىت املواد صعب لتقدمي
 -2إذا كان الطالب مل يستعب صحيحا فليس كل الطالب أن يق ّدم
23
ألن ضيق الوقت.

الفصل الثاني :دراسة عن مهارة الكالم
أ-

تعريف مهارة الكالم
أهم املهارة يف اللغة .أل ّن الكالم هي جزء من املهارة
مهارة الكالم هي ّ
الدراسة للطالب ،فلذلك تعترب مهارة الكالم جزءا أساسيّا يف تعليم اللغة
24
األجنبيّة.

 olehWiednawatipada 6 September 2012 pukul 15:48 23
http://wiednawati.blog.fkipuir.cjb.net/2012/12/model-pembelajaran-tebak-kata-dalam.html
24يترجم من:
Abd Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UINMALIKI Press, 2011), hal. 88
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الكالم هو جزء من مهارة اللغويّة النجطة واملنتعة ،يتطلب مهارة
الكالم التمكن من بعض اجلوانب وقواعد استخدام اللغة.
يف اللغة ،رسالة شفويّة اليت يتق ّدم بكالم هي استخدام الكلمات
املختارة املناسبة مبقصود احتياج الكجف.
الكالم هو نطق األصوات اللغة العربية جبيد وصحيح مناسب
لغوي.
لألصوات القادمة من خمارج معروف ّ
ب-


أهمية تدريس مهارة الكالم
أن القدرة على امتالك الكلمة ادقيقة الواضحة ذات أثر يف حياة
اإلنسان .ففيها تعبري عن نفسه ،وقضاء حلاجته ،وتدعيم ملكانته بني الناس.
والكالم يف اللغة الثانية من املهارات االساسية اليت متثل غاية من غايات
الدراسة اللغوية .وإن كان هو نفسه وسيلة لالتصال مع اآلخرين .ولقد
اشتدت احلاجة هلذه املهارة يف بداية النصف الثاين من هذا القرن بعد انتهاء
احلرب العاملية الثانية ،وتزايد وسائل االتصال ،والتحرك الواسع من بلد إىل
بلد ،حىت لقد أدى تزايد احلاجة لإلتصال الجفهي بني الناس إىل إعادة
النظر يف طرق تعليم اللغة الثانية .وكان أن انتجرت الطريقة السمعية الجفوية
25
وغريها من طرق تويل املهارات الصوتية اهتمامها.
الكالم من املهارات األساسية ،اليت يسعى الطالب إىل إتقاهنا يف اللغات
األجنبية .ولقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف الفرتة األخرية ،عندما
زادت أمهية االتصال الجفهي بني الناس .ومن الضرورة مبكان عند تعليم
اللغة العربية ،االهتمام باجلانب الجفهي ،وهذا هو االجتاه ،الذي نرجو أن
يسلكه مدرس اللغة العربية ،وأن جيعل مهه األول ،متكني الطالب من

 25األستاذ الدكتور رشدي أحمد طعيمة ،تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه( ،مصر :منشورات المنظمة اإلسالمية
للتربية والعلوم والثقافة 1410 ،ه  1989 /م) ،ص160 .
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احلديث بالعربية ،ألن العربية لغة اتصال ،يفهمها ماليني الناس يف العامل ،وال
حعة ملن يهمل اجلانب الجفهي ،ويهتم باجلانب الكتايب ،مدعيا أن اللغة
َّ
العربية الفصيحة ال وجود هلا ،وال أحد يتكلمها.
أهداف تعليم مهارة الكالم

ت-


أهداف تعلم مهارة الكالم هي وسيلة للتفاعل مع اآلخرين يف فهم ما
يريده املتكلم .يبدأ هذا التعلم بعد أن يعرف الطالب صوت األحروف العربية
26
ويعرف الفرق بني أصوات احلروف مع بعضها.
وجبانبها كانت األهداف األخرى يعين أهداف عامة لتعليم احلديث،
كما يلي:
 -1أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية ،وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم
املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 -2أن ينطق االصوات املتعاورة واملتجاهبة.
 -3أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية و احلركات الطويلة.
 -4أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة.
 -5أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية
خاصة يف لغة الكالم.
 -6أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الجفوي مثل التذكري
والتأنيث ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم
املتكلم بالعربية.
 -7أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضعه وقدراته،
وأن يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية.
 26نفس المرجع
Abd Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, hal. 90
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 -8أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه
االجتماعي وطبيعة عمله ،وأن يكتسب بعض املعلومات االساس عن
الرتاث العريب واإلسالمي.
 -9أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة.
 -10أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث هبا بجكل متصل ومرتابط
27
لفرتات زمنية مقبولة.
ث-


خطوات تدريس مهارة الكالم

28

اخلطوات اليت ميكن استخدام األساتيذ يف تدريس مهارة الكالم:
 -1للمبتدئني
(أ) بدأ املعلم لتدريب الكالم بإعطاء األسئلة الذي جيب أن
يكون اإلجابة للطالب
(ب) يف وقت نفس طلب من الطالب لتعلم نطق الكلمة وتركيب
اجلمل وتعبري عن األفكار
(ت) يرّكب املعلم األسئلة اليت قد أجاب الطالب حىت تكون
املوضوع الكميل
(ث) يطلب املعلم الطالب إلجابة تدريب الجفوية وخفظ
احملادثة أو إجابة األسئلة املتعلقة مبضمون النص اليت قد قرأ
الطالب
 -2للمتوسطة
(أ) تعلم الكالم عن طريقة لعبة الدور
27محمد كامل الناقة و رشدي أحمد طعيمة ،طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها( ،مصر :منشورات المنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 1424 ،ه  2003 /م) ،ص130 .
28يترجم من:
Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN
MALIKI PRESS, 2012), hal. 88
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ب)
( 
ت)
( 
ث)
( 

-3

ج-


املعني
مناقجة عن املوضوع ّ
مرت هبا الطالب
حيكي عن األحداث اليت ّ
حيكي عن املعلومات اليت يسمع من التلفزيون أو غريها

للمتقدمني
(أ) احتيار املعلم املوضوع ملمارسة الكالم
(ب) املوضوع املختار جيب أن يكون ممتعا متعلقا حبياة الطالب
(ت) جيب أن يكون املوضوع واضح وحمدود
(ث) دعا الطالب الختيار املوضوعني أو أكثر حىت ُحّرا يف اختيار
املوضوع التحدث عما يعرفوهنم.

ضرورات تعليم الكالم
إننا كثريا ما جند أن نسبة عالية ممن يقبلون على تعلم اللغة العربية هتدف
ّأوال إىل التمكن من الكالم والتحدث هبذه اللغة ،كما أننا حينما نقول
(فالن يعرف اللغة اإلجنليزية ،مثال) يتبادر إىل األذهان أنه يتحدث ،معىن
ذلك أن هناك ضرورات لتعلم الكالم ميكن أن توجز بعضها فيما يلي:
 -1أن األسرة عندما تعلم ابنها لغة أجنبية إمنا تتوقع أن يتحدث هبا.
 -2أن الكبري عندما يقبل على تعلم لغة ما ،يكون التحدث هبا يف مقدمة
أهدافه.
 -3أن النعاح يف تعلم الكالم باللغة األجنبية يدفع إىل تعلمها وإتقاهنا.
 -4أننا ال نتصور إمكانية االستمرار يف تعلم القراءة والكتابة باللغة األجنبية
دون التحدث هبا.

20

 -5أننا اآلن نعلّم أجياال أكثر ميال لالستماع للربامج اإلذاعية ،وملجاهدة
برامج التلفزيون واألفالم ،وأقل ميال للقراءة والتعامل مع الكلمة املكتوبة.
 -6أن الفرد عندما يقرأ أو يكتب إمنا يفكر بواسطة ما تعلمه شفويا استماعا
وحديثا ،ففي القراءة مثال حنن نفحص ما وراء السطور حبثا عن املقابل
الجفوي حيث نضيف فكريا ومعنويا أشياء ليست ظاهرة يف الكلمة
املكتوبة.
 -7أن عملية تعلم اللغة ذاهتا واالستفادة من املعلم تعتمد على احلديث،
فاملعلم يف تدريسه وتصحيحه أخطاء الدارسني يستخدم الكالم ،وهو
حىت عندما يصح كتابات الدارسني إمنا يناقجهم يف ذلك شفويا.
 -8أن هناك حقيقة أثبتتها الدراسات وخربات املمارسة تقول :إن معظم
الذين يتعلمون اللغة األجنبية من خالل القراءة والكتابة فقط يفجلون
29
عند أول ممارسة شفوية للغة.
ح-


االختبار في مهارة الكالم
الغرض من اختبار قدرة الكالم هو لقياس قدرة التعارب على استخدام
اللغة العربية كوسيلة اتصال الفم .القدرة هي القدرة على توصيل األفكار
واملجاعر والقدرة على فهم كلمة املستمع
العديد من الطرق لقياس قدرة كالم التعارب اليت ميكن تطويرها مبناسب
مرحلة قدرة التعارب:
 -1وصف الصورة

29

نفس المرجع ،محمد كامل الناقة ،طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها ،ص125 .
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طلب من الطالب لوصف لفظيا الصور باستخدام اللغة العربية ،يف
وصفه للصورة أحيانا أن يطلب العديد من املسائا املتصلة حبرية أو صورة و
يطلب من الطالب لوصف ما رأيت يف الصورة.
 -2وصف اخلربات
طلب من الطالب أن أقول عن جتربته ،مثل الرتفيه ،وجتربته ممتعه،
حزين ،وهكذا ذلك.
 -3مقابلة
مقابلة أو حوار يف مهارة الكالم يكثر استخدامها ،سواء يف عملية
التعلم وقياس قدرة الطالب .يف املقابلة ،دعي الطالب للحوار مع موضوع
معني واملعايري اليت مت حتديدها كذلك .يف املقابلة ،ميكن للمعلم أو ممتحن
إجراء مقابالت مباشرة مع الطالب أو الطالب مع الطالب اآلخرين.
حر
 -4تعبري ّ
حر
حر ،يف تعبري ّ
حر ،طلب من الطالب على تعبري ّ
يف تعبري ّ
هلاملعاين ،األول ،من الطالب للمحادثة عن  7-5دقائق باستخدام اللغة
حر
العربية كموضوع أو عنوانا ألنفسهم أحرارا ،و الثاين ،تعبري ّ
يطلب من الطالب للمحادثة من املوضوع أو العنوان حواىل 7-5
دقائق دون أن يعطي النقاط أو األفكار الرئيسية واملبادئ التوجهية اخلاصة
هبم يف التحدث.
املوضوعات أو العناوين اليت ميكن استخدامها يف التحدث تتبع حبرية
يتعامل مع املوضوعات أو العناوين اليت عرف الطالب من قبل ،والغرض منه
هو أن الطالب مل جيد الصعوبة و املسألة احملتوى ،ألن اهلدف النهائي هو
لقياس قدرة الطالب بااملتحدثة اللغة العربية دون على احملتوى.
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 -5مناقجة
هنا دعي الطالب ملناقجة بعض املواضيع مألوفة ،ميكن أن يتم النقاش
هبا مع التنفيذ منوذج مثل هذه املناظرات ،وخاصة إذا مهارهتم يف مناقجة
30
رفيعة املستوى أو بسيطة حول موضوع معني.
الفصل الثالث :فعالية استخدام ألعاب كلمة غامضة لترقية مهارة الكالم
كانت تعليم اللغة العربية توجد أربع مهارات وهي االستماع والكالم والقراءة
والكتابة .وقد اتفق اللغويون بأن الغرض من تعليم اللغة العربية قد حصل على غرض
تعليمه أساسها .أما الغرض العام يف تعليمها هو مساعدة الطالب على فهم القرآن
واحلديث كمصادر أحكام اإلسالم والكتب الدينية والثقافة اليت تكتب باللغة العربية .أما
الغرض اخلا أن يجعع الطالب يف الكالم واملطالعة واإلنجاء وكذلك القواعد 31.فكل
تعليم اللغة المفكون من املدخل والطرائق واألسلوب والوسائل لسهولة الفهم وتكون
كميّة وكيفية يف تعليم اللغة العربية.
ّ
فلذلك ،استعمال املدخل والطرائق واألسلوب والوسائل من أمهية عملية التعليم.
32
فوسائل التعليمية هي إحدى من أمهية عملية التعليم لتسهل الطالب فهم املدة.
اللعب هو شكل من أشكال وسائل التعليم .فلذلك لكي عملية التعليم أسرع
مفهوما للطالب ،جيب أن خيتار املعلم اللعب اللغوية املمتعة.
فتعرب الباحثة استخدام لعبة من ألعاب املثقف وهي كلمة غامضة يف عملية
دراسة اللغة العربية .كلمة غامضة هي إحدى من ألعاب التعليمية اليت تستعملها لرتقية
 30يترجم من :
Abd.Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, UIN-Maliki Press, 2010, Hal 52-62

31يترجم من:
Yusuf Tayar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: PT Grafindo Persada,
1996), hal. 88
32يترجم من:
Nana Sudjanadan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algendindi, 2003), hal.
85
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مهارة الكالم .وهذه اللعبة حتث حاسة الطالب للكالم ،مث جيعل الطالب اجلملة املفيدة
من املفردات املقدمة لكل اجملموعة.
هذه األلعب تكون فعالية ملهارة الكالم أن توصل املقاصد ،أي قصد استخدامها
يف عملية التعليم ملهارة الكالم ،وتكمل املعايري يف اختبارها املناسبة باملادة اليت ستعلمها
املدرس يف الفصل .وأما املعيار الذي تعني فعالية هذه األلعاب ملهارة الكالم هي
33
سيأيت:
 -1كثرة الكالم من الطالب
 -2املجاركة النجطة من الطالب
 -3إحفاز كبري
 -4اللغة املستخدمة هي اللغة املقبةلة
وأما فعالية هذه األلعاب لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر باملدرسة
العالية رجياصا اإلسالمية احلكومية فتريوجنان جومبانج فيأيت بياهنا يف الباب الرابع.
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