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Abstrak
Belajar bahasa Arab masih kurang diminati oleh masyarakat jika dibandingkan
dengan bahasa-bahasa yang lain. Hal ini dikarenakan umumnya bahasa Arab tidak
menggema dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Untuk itu, guru perlu
menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan minat siswa yang tinggi untuk
belajar bahasa Arab. Salah satu cara untuk menciptakan suasana yang nyaman dan
menyenangkan dalam pembelajaran adalah dengan bermain. Dalam hal ini,
dibutuhkan media pembelajaran yang dapat menarik minat dan mengaktifkan
semua siswa dalam proses belajar-mengajar bahasa Arab. Dengan kata lain, peran
media permainan tidak kalah penting dengan peran kompetensi guru yang
memadai dalam kompetensi. Adapun Rumusan Masalah penelitian ini yaitu:
pertama, apa dampak positif dari permainan edukatif bahasa arab?. Kedua, apa
dampak negatif dari permainan edukatif bahasa arab? Dan adapun tujuan
penelitian ini yaitu: Untuk mendeskripsikan tentang dampak positif permainan
edukatif bahasa arab dan untuk mendeskripsikan tentang dampak positif
permainan edukatif bahasa arab.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan deskriftif
kualitatif. Dan peneliti menggunakan metode angket, wawancara, dokumentasi
dan observasi dalam pengumpulan data. Metode angket digunakan untuk
mendapatkan data tentang dampak dari permainan edukatif bahasa dalam
pembelajaran bahasa Arab pada siswa kelas VII-4 dan guru bahasa Arab MTsN 1
Model PalangkaRaya. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh
informasi dari siswa dan guru mengenai permainan bahasa. Metode dokumentasi
digunakan untuk memperoleh data dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang
ada di lokasi penelitian, dan Metode observasi digunakan untuk memperoleh data
yang berhubungan dengan proses belajar mengajar bahasa Arab, metode yang
digunakan dalam proses pembelajaran dan upaya guru dalam pengajaran bahasa
Arab.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan permainan edukatif
bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas VII-4 MTsN 1 Model Palangka
Raya memiliki dampak terhadap siswa maupun guru. Adapun dampak positif bagi
siswa yaitu menarik minat siswa dalam belajar bahasa Arab, meningkatkan
semangat siswa, meningkatkan daya ingat siswa dalam mengingat kosakata,
mengajarkan siswa untuk bekerja sama, belajar bertanggung jawab atas hal yang
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harus di kerjakan, melatih kemandirian dan berinteraksi kepada teman sekelas,
melatih konsentrasi, meningkatkan kemampuan mengingat dan memahami,
melatih siswa menjadi lebih teliti dan berfikir dalam mengerjakan sesuatu,
meningkatkan hasil belajar, menjadi pengalaman siswa dalam mengurangi
kejenuhan belajar, melatih pengembangan ketekunan, melatih mengembangkan
imajinasi dan kreativitas berfikir secara lebih luas, membentuk rasa percaya diri.
Dampak positif bagi guru : Meningkatkan tingkat kekreatifan,Lebih mendekatkan
hubungan antara guru dan siswa,Mencapai tujuan pembelajaran. Dan dampak
negatif bagi siswa yaitu Menimbulkan keributan kelas, Mengurangi konsentrasi,
Dapat membuat siswa lupa tujuan pembelajaran sebenarnya, Menimbulkan
kejenuhan jika dilakukan berulang kali atau terus menerus. Adapun dampak
negative bagi guru adalah Menyita waktu guru untuk mempersiapkan media
permainan dan Memaksa guru untuk berfikir keras untuk menentukan macam
permainan yang sesuai dengan materi dan tingkat usia siswa
Kata Kunci : Dampak Permainan Edukatif , Permainan Edukatif

مقدمة
قاال بلوخ وتراجير كما نقله كونتور تاربجان إن اللغة هي نظام األصوات الوسيطة التي
.(استخدمها القوم كآلة المواصلة والمحادثة بينهمTarigan,2009:18)
 وفقا لقوله تعالى، وجعل الله ألسنتهم مختلفة،والله خلق الناس شعوبا وقبائال
:31

: سورة الحجرات اية

َّاس اِنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنْثى َو َج َع ْلناَ ُك ْم ُشعُ ْوباً َوقَبَائِ َل لِتَ َع َارفُ ْوا اِ َّن اَ ْكَرَم ُُ ْم ِِْن َد الله اَتْ َق ُُ ْم
ُ يَاّاَيُّ َهاالن
اِ َّن الله َِلِْي ٌم َخبِْي ٌر

: آية،وقال أيضا فى سورة الروم
ِ و ِم ن آي اتِهِ خ لْ ق السَّ م او
ِ ات َو ْاأل َْر
ف أَلْ ِس نَ تِ ُُ ْم َوأَلْ َوانُُِ ْم ۚ إِنَّ فِ ي
ُ اخ تِ َال
ْ ض َو
ُ َ َ ْ َ
َ َ
ِ
ِِ ِ ٍ
ين
َ ذََٰ ل
َ ك ََل يَات ل لْ عَ ال م
:22

 قد.وِند كتاب جامع الدروس العربية أن اللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم ِن مقاصدهم

تُون البداية الصحيحة التي يجب أن نبدأ بها و نحن نتصدى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين
 أتعلم اللغة العربية (( كلغة أجنبية أم كلغة ثانية ))؟ إذ:بها أن نطرح ِلى أنفسنا سؤاال مهما مؤدة
فى ضوء اإلجابة ِن هذا السؤال يتضح الُثير من األمور واألسس والمبادىء التي فى ضوئها
 كما تتحدد أيضا طرق و أساليب,تحدد األهداف و تخطط المناهج و يحتار محتواها و ينظم
) واللغة13.ص

, ه3041- م3891

, مُة المُرمة:,(محمود كامل الناقى.التدريس و التقويم
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العربية لها مُان هام بإندونيسي ،والسيما أن هذه اللغة هي لغة الدين للمسلمين .واللغة العربية
هي إحدى اللغات الموجودة فى العالم .وهي لغة ِالمية .يقول إبراهيم آنس فى كتابه "اللغة بين
القومية والعالمية" كما نقله أرشاد أن اللغة العربية هي إحدى اللغات العالمية ولها مُان سواء
باللغة

االنجلزية)) Arsyad,2003:11

ونحن المسلمون نعرف أن اللغة العربية ليست غربية ِندنا ألننا نجدها فى أيامنا ِند
الصالة والدِاء وقراءة القرآن والُتب اإلسالمية وغيرها.اللغة العربية هي الجملة التي استخدمها
العرب لتصريح أغراضهم (األفُار

والمشاِر)Arsyad,2003:83

() .فى اللغة العربية ،اتفق الخبراء

ِلى أن مهارةاللغة تنقسم إلى اربعة أقسام ،وهي :مهارة االستماع و مهارة الُالم ومهارة القراءة
ومهارة الُتابة .وفى كل مهارة ِناصرها مثل الصوت والمفردات و التركب.
وحتى اَلن ،تعلم اللغة العربية ما زالت تفتقر إلى الطلب من قبل المجتمع بالمقارنة مع
اللغات األخرى .يرجع ذلك إلى أنه ِموما ال تردد اللغة العربية فى بيئة الحياة اليومية .تحقيقا
لهذه الغاية ،المعلمين بحاجة إلى تهيئة مناخ يمُن أن تعزز مصلحة الطالب مرتفعة لتعلم اللغة
العربية.
إحدى الطرق إلنشاء مريحة وممتعة فى التعلم ِن طريق اللعب .وفى هذه الحالة،
ويأخذ التعلم وسائل اإلِالم التي يمُن أن تجذب اهتمام وتمُين جميع الطالب فى ِملية
التعليم والتعلم .وبعبارة أخرى ،الدور الذي لعبة اإلِالم اختصاص المعلم كافىة دور ال يقل أهمية
فى اختصاصها.
مبنيا ِلى ذلك ،فنجاح التعليم يعتمد ِلى المواد ألقيت بحسن وباسترتيجية التعلم
والتعليم السديدة .ومن ثم حصلت هذه العملية ِلى األهداف المرجوة .وإحدى طرق التعليم
المؤثرة هي اللعب ِند التعلم .وذكر فى القاموس الُبير اإلندونيسي أن اللعب هو فعل الشيء
مفرح للقلب بوسيلة كانت أم ال .وأما التعلم هو المحاولة لتناول العلوم والمهارة.
()suyadi,2009:17

وفى هذا الحال نحتاج إلى اللعب التربوي لتحريك الطلبة فى ِملية تعلم

اللغة العربية.
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واأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل التي تساِد كثيرا من الدارسين ِلى مواصلة تلك
الجهود ومساندتها ,والتخفىف من رتاية الدروس وجفافها .توفر كثير من األلعاب مجتال واسعا فى
التدريب – مثلها فى ذلك مثل التدريبات المعروفة -كما أن يعضها ال يحقق شيأ يذكر.

) ناصف مصطفى  3043ه ,ص ( 8
كان المدرسة المتوسطة النموذجية بالنُارايا كواحدة من المؤسسات التعليميةباستخدام
األلعاب التربوي فى تعليم اللغة العربية للفصل السابع .وبذالك تعليم المفردات تُتعلّم بالطرق
واالستراتجيات ،مثل بألعاب اللغة ،ألعاب اللغة هي الوسائل الجديدة تُنتفع فى برنامج تعليم اللغة
العربية .وِلى أساس كذا تعليم اللغة األجنبيّة لها وضعيّة فرحية.

()Suyadi,2009:81

فى استخدام اللعب اللغة بالتأكيد أثر ِلى الطالب والمدرسين ,أثر إيجابي و أثر سلبي.
وفى الدراسات السابقة يعرفون أن المباراة كانت مفىدة فى زيادة تحصيل الطالب .ولذلك يشعر
الباحثةين المهتمين فى البحث أكثر حول اللعب لغة ،ولُن التركيز ِلى تأثير لعبة اللغة ,وجربت
الباحثةة فى المدرسة السابقة تحت الموضوع  " :تأثير اللعب التربوي فى تعليم اللغة العربية
للفصل السابع بالمدرسة المتوسطة الحكومية النموذجية بالنكارايا "
سؤاال البحث هما ما تأثير إيجابي من اللعب التربوي فى تعليم اللغة العربية للفصل السابع
بالمدرسة المتوسطة الحُومية النموذجية بالنُارايا ؟ و ما تأثير سلبي من اللعب التربوي فى تعليم
اللغة العربية للفصل السابع بالمدرسة المتوسطة الحُومية النموذجية بالنُارايا ؟
هدفا البحث هما ل تصنيف تأثير إيجابي من اللعب التربوي فى تعليم اللغة العربية للفصل السابع
بالمدرسة المتوسطة الحُومية النموذجية بالنُارايا ولتصنيف تأثير سلبي من اللعب التربوي فى
تعليم اللغة العربية للفصل السابع بالمدرسة المتوسطة الحُومية النموذجية بالنُارايا
منهج البحث تستخدم الباحثة نوِا من المنهج هو الُيفي الوصفى و الُمي الوصفى.
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وقت البحث ومكانه ,كان وقت البحث شهرين من سبتمبار

6102

حتى نوفمبر سنة .6102

ولُن الباحثةة إكمال البحث لمدة منذ  01سبتمبر حتى  61أكتوبر  .6102ومُان البحث
فى المدرسة المتوسطة النموذجية بالنُارايا فى الشارع ِيس ناسوتيون رقم .3
نتيجة البحث و تحليلها
ّأما طالب الفصل السابع ( )4المدرسة المتوسطة الحكومية  1النموذجية بالنكارايا وهم:
رقم

شيفرة

إسم

3

أدندا جهيا كاميال

أ3.

2

أدتيا رفقي رمضان

أ6.

1

أكمال رجيندر جاكرا ونغسا

أ3.

13

زياد الغيفاري

أ33.

 فى التريخ  61سبتمبر

6102

اليوم ثالث الساِة

الفصل السابع بعدد الطالب

33

01.01- 06.01

الدرس اللغة العربية فى

طالبا .ولُن الذي يحضرو فى ذلك اليوم

32

طالبا.معلمة اللغة العربية إصل المواد المفردات و مهارة اإلستماع بالموضوع األدوات
المدرسية.
فى التعلم المواد المفردات و مهارة اإلستماع تستعمل المعلمة العاب اللغة
التربوية ،وهي همست المسلسل.
.3

اللعبة همست المسلسل فى التعلوم المفردات و مهارة اإلستماع
تسمى همست المسلسل ألنه ،كل الِب تباِا يجب أن تهمس
هذه اللعبة ّ
المفردات أو الجملة إلى الِب التالي .وهمست الجملة وهي الجملة الهمس
الالِبين السابق استمع النتائج .ويتم توصيل هذه المواد وفقا لمستوى تطور
المتعلمين .وينبغي أن تُون أنماط الجملة همست فى خط مع الجملة نمط فى
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التعليم .وليس يحفظ المتعلمين أنماط الجملة .فى هذه اللعبة ،يتعلم الطالب فى
الحصول ِلى المعلومات من اَلخرين.
خطوات اللعبة :هذه لعبة اللغة تتُون من ِدة مجموِات ّثم كل مجموِة تتألف

من -6

 3طالب ّثم المعلمة تهمس المفردات أو الجملة التي قدمت للطالب فى الجزء األمامي من
كل مجموِة ّثم مزيد من همسا المتعلمين فى الوراء .وهُذا حتى الطالب األخير ّثم
مجموِة من المجموِة أسرع وأكثر الصحيح هو الفائز

فى هذه اللعبة سوف يتعلم الطالب سرِة فى التقاط المعلومات من اَلخرين ،وفى الوقت
نفسه دفع االنتباه إلى الدقة ودقة هذه المعلومات ،يمُن أن تُون هذه المعلومات كلمة،
جملة ،سواء أوامر الجملة ،والجمل ةأخبار أخرى.

الجدول

1 .4أ

التردد من مشاِر الطالب إلى تقديم مادة المفردات و مهارة اإلستماع إذا سلمت مع لغة لعب

التربوي "همست مسلسل" (الثالثاء  61سبتمبر)6102 ،
الرقم

المؤشر

التردد

المئوية

0

السعادة

32

%011

6

غير السعادة

-

-

المجموع

32

%011

واستنادا إلى البيانات الواردة فى الجدول يشير إلى تقدم أن  32طالبا الذين حضروا ذلك
اليوم كانوا سعيدا جدا إذا كانوا المفردات و مهارة اإلستماع استخدام لعب التربوي "همست
مسلسل" .وال أحد من الطالب يسعر غير سعيد .وهُذا يمُن القول أن مصالح الطالب ِالية
جدا.
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وأسباب الطالب كانوا سعيدا ِلى مادة المفردات و مهارة اإلستماع باستخدام لعب
التربوي "همست مسلسل" ،وهي:
.3

ألن التعليم بالعب سعيد جدا.

.2

ألن التعليم باستخدام العبة اللغة غير مصنوِة أيضا بسرِة حفظ المفردات

.1

ألن تهمس لعبة السمع تمُن أن تمرس السمع

.0

ألن طريق المعلمة فى التعليم جيدة واستخدام لعب اللغة

ِلى ذلك ،لتحديد مستوى الصعوبة الطالب أثناء ِملية التعليم باستخدام لعب التربوي
"همست مسلسل"

الجدول

2 .4أ

التردد من مستوى الصعوبة فى مواجهة الطالب إلى تقديم مادة المفردات ومهرة اإلستماع إذا

سلمت مع لغة لعب التربوي "همست مسلسل" (الثالثاء  61سبتمبر)6102 ،
الرقم

المؤشر

التردد

المئوية

0

الصعبة

66

%21،16

6

غير الصعبة

00

%31،66

المجموع

32

%011

واستنادا إلى البيانات الواردة فى الجدول يشير إلى تقدم أن

66

من

32

طالبا الذين كانوا

حاضرين فى ذلك اليوم وجدت صعوبة اإلجابة ِن مادة المفردات ومهارة اإلستماع باستخدام لغة
لعب التربوي "همست مسلسل".

و00

من

32

طالبا اإلجابة ال تشعر بأي مشُلة .وهُذا

يمُن القول أن مستوى الصعوبة التي يواجهها الطالب تشمل ارتفاع.
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وأسباب الطالب كانوا صعوبة ِلى مادة المفردات و مهارة اإلستماِباستخدام لعب التربوي
"همست مسلسل" ،وهي:
.3
.2
.1
.0
.1

ِدم مععلومات المفردات
الصعوبة فى تذكر المفردات
صعوبة فى حفظ المفردات فى وقت قصير
تفسير المفردات إلى اللغة العربية
صعوبة بعد أن لم يتعلم العربية

وأسباب الطالب كانوا ِدم الصعوبة ِلى مادة المفردات و مهارة اإلستماِباستخدام لعب
التربوي "همست مسلسل" ،وهي:
.3

ألن المفردات تعلمت فى المدرسة اإلبتدائية

.2

ألن المفردات سهلة

ِلى ذلك ،لتحديد مستوى قدرة الطالب ِلى إجابة المشاكل التي تناولها المعلمة أثناء
ِملية التعليم باستخدام لعب التربوي "همست مسلسل".

الجدول

3 .4أ

تردد مستوى قدرة الطالب ِلى إجابة المشاكل المطروحة من المعلمة فى مادة المفردات و مهارة

اإلستماع باستخدام لعب التربوي "همست مسلسل"(الثالثاء  61سبتمبر)6102 ،
الرقم

المؤشر

التردد

المئوية

0

نعم

30

%12،00

6

ال

6

%03،11

المجموع

32

%011
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واستنادا إلى البيانات الواردة فى الجدول يشير إلى تقدم أن  30من  32طالبا الذين كانوا
حاضرين فى تلك الدول اليوم الذي كان قادرا ِلى إجابة المشاكل التي يجري تناولها المعلمة
فى مادة المفردات و مهارة اإلستماع باستخدام لعب التربوي "همست مسلسل" .وأجاب 6
من أصل  32طالبا أنه لم يُن قادرا ِلى إجابة المشاكل كونها المعلمة معالجتها .وهُذا
يمُن القول أن مستوى الطالب القدرة ِلى إجابة المشاكل التي تناولها المعلمة فى مادة
المفردات و مهارة اإلستماع ِالية جدا.
وأسباب الطالب الذين يبينوان القادرة فى إجابة المشاكل التي يجري تناولها المعلمة فى مادة
المفردات و مهارة اإلستماع باستخدام لعب التربوي "همست مسلسل" .وهي:
.3

ألن الفهم بالعرض من األسئلة المعلمة والمفردات من السهل أن نفهم

.2

ألن الطالب حفظه المفردات التي من السهل اإلجابة.

وأسباب الطالب الذين يبينوان غير القادرة فى إجابة المشاكل التي يجري تناولها المعلمة فى
مادة المفردات و مهارة اإلستماع باستخدام لعب التربوي "همست مسلسل" .وهي :لم تعلم اللغة
العربية و ال حفظ المفردا.
الجدول 4 .4أ
التردد من مستوى فهم الطالب إذا نقل بلعب التربوي "همست مسلسل".

(الثالثاء  61سبتمبر)6102 ،
الرقم

المؤشر

التردد

المئوية

0

الفهم

32

%011

6

غير الفهم

-

-

المجموع

32

%011

| 63

Al-Ta’rib, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban Vol. 5, No. 1, 2017

تأثيراللعب التربوي فى تعليم اللغة العربية للفصل السابع...

واستنادا إلى البيانات الواردة فى الجدول يشير إلى تقدم أن  32طالبا كانوا حاضرين ِلى
ذكر ذلك اليوم أن أكثر تفهما من مادة المفردات ومهارة اإلستماع باستخدام بلعب التربوي
"همست مسلسل" .وهُذا يمُن القول أن مستوى فهم الطالب فى مادة المفردات و اإلستماع
ِالية جدا.
وأسباب الطالب الذين يبينوان الفهم فى إجابة المشاكل التي يجري تناولها المعلمة فى
مادة المفردات و مهارة اإلستماع باستخدام لعب التربوي "همست مسلسل" .وهي:
.3

ألن أكثر استرخاء ،لمعرفة مع اللعبة حتى أسرع الفهم

.2

ألن باللعبة "صيد الُلمة" تدريب سمع الطالب و ذكريات الطالب مع ما تحدث
المعلمة وصديقه.

الجدول 5 .4أ
التردد من مستوى موافقات الطالب فى استخدام لعب التربوي "همست مسلسل" ِلى مادة

المفردات ومهارة اإلسماع فى االجتماع المقبل( .الثالثاء  61سبتمبر)6102 ،
الرقم

المؤشر

التردد

المئوية

0

الموافق

32

%011

6

غير الموافق

-

-

المجموع

32

%011

واستنادا إلى البيانات الواردة فى الجدول يشير إلى تقدم أن  32طالبا كانوا حاضرين ِلى
ذكر ذلك اليوم أن الموافق من مادة المفردات و مهارة اإلستماع باستخدام بلعب التربوي "همست
مسلسل" .وهُذا يمُن القول أن مستوى فهم الطالب فى مادة المفردات ومهارة اإلستماع ِالية
جدا.
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وأسباب الطالب الذين يبينوان الموافق فى إجابة المشاكل التي يجري تناولها المعلمة فى
مادة المفردات و مهارة اإلستماع باستخدام لعب التربوي "همست مسلسل" .وهي :التعليم
باللعب أِجب ،وأسهل للفهم.
من كل نتائج تحليل البيانات المذكورة أِاله يمُن أن نخلص إلى أن اَلثار اإليجابية
والسلبية لعب التربوي "همست مسلسل"فى مادة المفردات و مهارة االستماع بموضوع األدوات
المدرسية و هي:
اَلثار اإليجابية:
 الطالب يشعرون بالسعادة ألن التعليم باللعب حتى ال مملة يتم تدريب الطالب لالستماع والبدء فى تمييز األصوات من األبجديةالعربية فى شُل كلمات أو جمل ،حتى ال يُون مخطئا
 أسرع الطالب لتذكر المفردات أفهم الطالب وتتعاون مع مجموِة من األصدقاء ِندما يلعب الطالببلعب التربوي "همست مسلسل" فى مهارة اإلستماع.
اَلثار السلبية هي يسبب وضع الفصول الضجة و يستغرق وقتا طويال و يسبب
قضية بين المعلمين والطالب ِلى أن يصبحوا أقل مواتية.

 فى  63سبتمبر  6102فى  06:01حتي  01:01مساء مادة اللغة العربية فى الفصل
السابع 1-مع ِدد الطالب

33

شخصا .ومع ذلك ،لم يُن هناك سوى

36

طالبا الحالي فى ذلك اليوم .بلغت مدرسة اللغة العربية مهارة الُالم بالموضوع السابق،
وهو األدوات المدرسية.
فى تعليم مهارة الُالم استخدمت المعلمة بلعب التربوي ،وهو صندوق
األشياء.
.2
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تتُون اللغة من الُلمتين األدوات وهي الصندوق و األشياء .فى رأي اللغة الصندوق ِنده
معنى الصندوق و األشيء ِنده معنى األدوات .واصتالحا لعبة اللغة صندوق األشياء هو
صندوق األدوات .صندوق األدوات يقولب كيفىة يتعلّم اللغة من اللعبة تحتوي ِلى ِناصر متعة
باستعمال الوسيلةاألدوات المحددة الذي أدخلها إلي الصندوق .هذه المقصودة ليمارس ذكريات
وأِرب ِما رآه وتذكر شفويا.

خطوات اللعبة :ينقسم الطالب الى ِدة مجموِات ّثم كل مجموِة تتألف من

3-2

كل المجموِات طلب لرأي األدة فى دخل الصندوق ّثم
طالب ّثم أحد الطالب فى ّ
أِضاء المجموِات األخر يبدء أن يسألوا تلك الصفات األدة باستعمال لغة اللعربية.
ويطلب الطالب ليرى األدة فى دخل الصندوق ليأتي نظرة هل األدة الذين يقلون
الصفات أنفا صحيح باألدة يراه فى دخل الصندوق .وكذالك إيابا حتى حصل
التخمين  3-6جمالة األدة تناسب باألدة التي الموجودة قي دخل الصندوق.

 فى التريخ  1أوكتوبر  6102اليوم الثالثا الساِة  06:01حتي  01:01مساء مادة اللغة
العربية فى الفصل السابع 1-مع ِدد الطالب
هناك سوى

36

33

شخصا .ومع ذلك ،لم يُن

طالبا الحالي فى ذلك اليوم .بلغت مدرسة اللغة العربية مهارة القرأة

بالموضوع السابق ،وهو األدوات المدرسية.
فى تعليم مهارة القرأة استخدمت المعلمة بلعب التربوي ،وهو صندوق ساحة
المُسور أو مُسورالمربع.
.3

لعبة ساحة المكسور أو مكسورالمربع تستخدم فى مهارة القراءة

م ُسور المربع اتخذت من اللغة اإلنجليزية التي تتألف من اثنين من الُلمات التي لها معان

""Brokenأي كسر و"مربع" أي مغزى أو استدِاء مربع .دِا كسر مربع حطم ايضا
مربع اللعبة .اللعبة هي قيد االستخدام فى القراءة الُفاءة .حيث نص ِلى حالها فى
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المُسورة أو مقطعة إلى قطع .حتى أن الطالب لديهم التزام الِادة تجميع صفوفهم
من أجل أن تُون الجملة كاملة.
والهدف هذه اللعبة ِلى تدريب الطالب لتُون قادرة ِلى ترتيب أو فرز الجمل بالمناسب
والصحيح .هذه اللعبة هو أكثر مالءمة الستخدام مهارة القراءة التي هي أكثر تركيزا ِلى معرفة
الطالب فى قراءة النص العربي.
خطوة اللعبة  :اختيار مواد القراءة التي سيستخدمها ّثم مقطعة إلى قطع ّثم تقسيم الطالب إلى

ِدد فرق ّثم ِلى كل فرق نصوص القراءة فى القطع ّثم الطالب فى ترتيب الُلمات الصحيحة ّثم
الطالب يقرؤون وفهم معنى نص القراءة

 فى  01أكتوبر  6102الثالثاء فى

66:11 .01-01 .06

موضوِات فى اللغة العربية فى

الصف السابع 1-مع ِدد الطالب  33شخصا .ومع ذلك ،لم يُن هناك سوى 36
طالبا الحالي فى ذلك اليوم .مدرس اللغة العربية تسليم المواد مهارة الُتابة مع الموضوع
كما كان من قبل ،وهي األدوات المدرسية.
فى تعلم مواد مهارة الُتابة  ،معلم استخدام األلعاب التعليمية اللغوية  ,أي
صيد الُلمة
لعبة صيد الكلمة المستخدمة فى مادي مهارة الكتابة
األدوات الالزمة فى هذه اللعبة وهو الجدول الذي يصنع فى ورقة .ويتضمن هذا الجدول
الحروف الهجائية بطريقة الترتيب أو العشوائي حتى يتمُن الطالب سوف يصيد أو للبحث ِن
األحرف التي إذا أفقيا أو رأسيا فتشُيل كلمة لها معنى وفقا للموضوع.
خطوة اللعبة  :تقسيم الطالب إلى فرق أو وحدها ،وأِطيت كل مجموِة ورقة واحدة والذي
يحتوي ِلى جدول األحرف العشوائية ّثم طلب أي فرقة أو فرد أن تُتب الُلمات الواردة فى لعبة
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ورق ّثم يجوز للطالب اختيار الُلمات أفقيا وِموديا وإمالة ّثم كتب كل مجموِة إلى أسفل
نتائج اللعبة ِلى مجلس اإلدارة أو فى ورقة.
أ.

الملخص
بناء ِلى نتائج البحث والمناقشة ِلى أثر استخدام األلعاب التعليمية فى تعلم اللغة
العربية فى الصف السابع 0-المدرسة المتوسطة نموذج ِ 3لى بالنُاريا ،يمُن
خلص الباحثة إلى أنه فى تطبيق األلعاب التعليمية فى تدريس اللغة العربية لها تأثيرا
ِلى الطالب والمعلمين .حيث أن هذه اَلثار يمُن تقسيمها إلى قسمين ،هما
تأثير اَلثار اإليجابية والسلبية.

 .1التأثير اإليجابي لأللعاب اللغة ضد الطالب
أ .جذب اهتمام الطالب فى تعلم اللغة العربية
ب .تعزيز روح الطالب
ج .تحسين الذاكرة من الطلبة فى تذكر المفردات
د .يعلم الطالب للعمل معا
ه .التعلم هو المسؤول ِن األشياء التي يجب القيام به
و .ممارسة االِتماد ِلى الذات والتفاِل مع زمالئهم
ز .تركيز الممارسة
ح .تحسين القدرة ِلى تذكر وفهم
ط .طالب تدرب ِلى أن تُون أكثر حذرا والتفُير فى القيام بشيء
ي .تحسين نتائج التعلم
ك .يجري تجربة الطالب فى الحد من التعلم التشبع
ل .التدريب المثابرة تنمية
م .التدريب يتطور الخيال واإلبداع ِلى التفُير بشُل أوسع
ن .إنتاج واثق
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 .2التأثير السلبي لأللعاب اللغة ضد الطالب
أ .خلق موجة من الدرجة
ب .الحد من تركيز
ج .يمُن أن تجعل الطالب ننسى أهداف التعلم الحقيقي
د .يؤدي إلى تشبع فى حال القيام به بشُل متُرر أو بشُل مستمر
 .3تأثير إيجابي من األلعاب اللغوية ضد المعلمين
أ .زيادة مستوى اإلبداع
ب .توثيق العالقة بين المعلم والطالب
ج .تحقيق األهداف التعليمية
 .1التأثير السلبي للمعلمين من لعبة اللغة
أ .المعلم تستغرق وقتا طويال للتحضير لعبة وسائل اإلِالم
ب .إجبار المعلمين ِلى التفُير من الصعب تحديد هذا النوع من اللعبة التي تناسب
المادة والمرحلة العمرية للطالب
ب .االقتراح
وبناء ِلى نتائج البحث الذي لديها يتعلق الباحثة القيام به ،وهناك بعض األشياء
التي يرغب الباحثة أن ينقل إلى جميع أولئك الذين يرغبون فى تحسين التعليم بالدوام
 ،وهي :فى اختيار الطرائق ووسائل اإلِالم فى ِملية التعلم ال ينبغي فقط استخدام
إحدى الطرق أو المتوسطة فقط .ولُن يجب أن تُون متنوِة جدا لُي أن
الطالب ال تعاني الملل ّثم التواصل الفعال بين المعلمين والطالب ،وذلك بهدف
زيادة النشاط واإلبداع أثناء ِملية التعلم ّثم من المستحسن أن باستخدام األلعاب
التعليمية إلى تُييفه مع المواد التي المنسبة ّثم تنفىذ التعلم باستخدام األلعاب
التعليمية تتطلب وقتا طويال لذلك المعلم يجب أن يُون قادرا ِلى تخصيص الوقت

وكذلك ممُن ّثم إجراء البحث فى مجال التعليم من أجل تحقيق التقدم فى مجال
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التعليم ّثم ويمُن تطوير هذا البحث باستخدام الطريقة ووسائل اإلِالم وِينات
.مختلفة
المراجع
, الناشير مُتبة الخانجى بالقاهرة: مدينة, األلعاب الُالمية اللسانية,احمد ِبد المجيد هريرى

 ه3024
3889.  دمشق. دار الفُر. طرق تدريس اللغة العربية.الدكتور جودت الركابي
 بإشراف أحمد0131  صدرت السلسلة فى يناير, سيُولوجية اللعب,سوزانا مينر
0163-0111 مشاري العدواني
 مُة: جامعة أم القرى, تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى,محمود كامل الناقى
 ه0116- م0116 ,المُرمة
2441العصرية

: بيروت، جامع الدروس العربية،مصطفى غاليين
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