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 البحث ملخص
إبندونيسيا، إما يف اؼبؤسسات الرظبية أـ قد نشر تعليم اللغة العربية أف  كما عرفنا

غَت الرظبية، وإما يف اؼبدارس أـ يف اؼبعاىد أـ يف اعبامعات. ولكن من اآلسف، أف تعليم اللغة 
ومن تلك اؼبشكالت اخنفاض العربية يف بالدان اآلف مازاؿ ومل يزؿ يعاين مشكالت متعّددة. 

عند الطلبة يف اؼبدارس عية وجده الكاتب دافعية الطلبة يف عملية التعليم. واخنفاض الداف
، واعبامعات. وحيللها الكاتب فوجدىا أف مشكلة دافعية الطلبة تًتكز كثَتة يف األمور األربعة

للمستقبل، والبيئة الدراسية. مث استنتج  وىي حوؿ الدفاع واالحتياج يف الدراسة، الرجاء واألمل
األربعة. فلهذا، جّرب الكاتب أف يقّدـ الكاتب أف أكثر الطلبة ضعفاء يف ىذه األمور 

اسًتاتيجية تعليم اللغة العربية ابأللعاب اللغوية ألف لعب اللغوية دورا ىاما يف إاثرة الدافعية 
 واحملافظة عليها.

 اسًتاتيجية، تعليم اللغة العربية، األلعاب اللغوية  الكلمات املفتاحية:

 

 

 
 
 
 

mailto:syaifulelhamida@gmail.com


 اسًتاتيجية تعليم اللغة العربية ابأللعاب اللغوية

 Al-Irfan Volume 2, Nomor 2, September 2019                                   223 
 

 املقدمة . أ
أف التعليم عو عملية تربوية حيدث فيها تفاعل بُت اؼبعّلم واؼبتعلم روحا كما عرفنا 

وجسدا حيث ديكن ؽبما نقل اؼبعلومات. واليقتصر ىدؼ التعليم على نقل اؼبعلومات فحسب 
وإمنا يرجى منو أف حيدث تغَت يف سلوؾ اؼبتعلم، أي تغَّت من الشّر إىل اػبَت أو من النقص إىل 

عبودة إىل درجة االمتياز. وابؼبوجز أف التعليم الذي يقـو بو اؼبعلم واؼبتعلم الكماؿ أو من درجة ا
 ذا معٌت لدى اؼبعلم واؼبتعلم.يلـز أف حيّصل ترقية وينتج تطّورا 

ومن مّث جيب على اؼبعلم أف يهتّم بعوامل تعُّت قباح التعليم. فالعوامل اليت تعُّت قباح 
التعليم نوعاف، مها العوامل الداخلّية والعوامل اػبارجّية. العوامل الداخلّية ىي كل شيء يف نفس 

ؼبلكة العاطفّية اؼبعلم واؼبتعلم يؤثّر على عملية التعليم مثل الدافعّية واؼبيوؿ واؼبلكة العقلية وا
وغَتىا. وأما العوامل اػبارجّية فهي كل شيء أييت من خارج اؼبعّلم واؼبتعّلم ويؤثّر على عملية 

وغَتىا. فإذف، التعليم التعليم مثل األدوات التعليميةوالبيئة والوسائل التعليمية والطرؽ التعليمية 
 ة.اعبيد البد من مراعاة العوامل الداخلّية والعوامل اػبارجيّ 

ويف ؾباؿ تعليم اللغة، إف اللغة العربية ؽبا منصب أعلى يف العامل حيث تصَت من إحدى 
اللغات الرظبّية لدى ىيئة األمم اؼبّتحدة. وليست ىي لغة دينية قط بل لغة عبميع ؾباالت 
األعماؿ كاإلقتصاد والسياسة واالجتماعية واغبضارة والثقافة وغَتىا. وليست ىي لغة للعبادة 

د واعبامعات من لذا، تعلم اللغة العربية يف اؼبدارس واؼبعاى ب وإمنا لغة لإلتصاؿ أيضا.فحس
وتعلم أيضا يف اؼبؤسسات الرظبّية أـ اؼبؤسسات غَت  اؼبرحلة اإلبتدائية إىل مرحلة اعبامعة،

الرظبّية، وتعلم أيضا يف اؼبؤسسات اإلسالمية أـ اؼبؤسسات العاّمة. فبالطبع ىذه ظاىرة جيدة 
تدؿ على أف اللغة العربية ظّلت وتظّل تناؿ إقبازا عاليا من صبيع القبل. وىذه فرصة صبيلة لدينا  

 كمعلمي اللغة العربية لتعليمها ولتطويرىا ولتجديدىا.
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ولكن من اآلسف، أف تعليم اللغة العربية يف بالدان اآلف مازاؿ ومل يزؿ يعاين مشكالت 
ؼ الذي خّططتو اعبامعة ومل ربصل على الغاية اليت متعّددة معّقدة حىت مل يصل إىل اؽبد

وضعتها اغبكومة وكذلك مل تستوؼ الرجاء الذي يوّدعو اآلابء واألّمهات عند تسجيل أبنائهم 
 .إىل اعبامعة

ومن مالحظة الكاتب يف اؼبيداف،  أف تراوح تلك اؼبشكالت بُت اؼبدّرسُت والّدارسُت. 
بعضهم اليقدروف على القياـ ابلتعليم الفّعاؿ حيث  فمن قبل اؼبدّرسُت، وجد الكاتب أف 

الخيتاروف اؼبواد الدراسية اعبذابة اليت تناسب عقوؽبم وتنبعث هبا ميوؽبم، وىم يعجزوف من 
استخداـ الطريقة التعليمية حىت التتناسب الطريقة واؼبواد اؼبدروسة ومل تكن مقبولة عند الطلبة. 

شكل اسًتاتيجيات متنوعة تنهض دافعية الطلبة عند بل اليقدروف على أف يتطّوروىا يف 
 مشاركة ؿباضراهتم.

ـ اسًتاتيجية تعليم اللغة العربية ابأللعاب اللغوية. وقد الكاتب أف يقدّ  ولذا، يودّ 
ي إىل ترقية فعالية عملية التعليم توصلت كثَت من البحوث أف استخداـ اللعبة اللغوية يؤدّ 

 مدى استيعاب الدارسُت للمواد الدراسية.والتعلم كما يؤّدي إىل ترقية 

 البحث  . ب
 مفهوم اسرتاتيجية التعلم .1

اسًتاتيجية التعلم ىي أداء خاصة يقـو هبا اؼبتعلم ليجعل عملية التعلم أسهل وأسرع  
 أكّدهو  1إقناعا وأكثر ذاتية يف التوجيو، وأكثر فعالية وأكثر قابلية للتطبيق يف مواقف جديدة.

 .2أنشطة التعلم الذي يؤديها اؼبعلم واؼبتعلم ليكوف ىدؼ التعلم انجحا بفّعاؿ وينا سنجااي أهنا

                                                             
 76( ، ص. 2003، )مكتبة وىبة: القاىرة  اغبوار فنيلتو واسًتاتيجياتو وأساليب تعليممٌت إبراىيم اللبودي،  1
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يعرؼ مٌت إبراىيم اللبودي أف تنمية فنيات الكالـ أو اغبوار تستلـز إعداد برانمج  
مناسب وـبطط لتحقيق أىداؼ ؿبددة مستمدة من أسس اغبوار الفعاؿ ومن أىداؼ تعليم 

معينة، حبيث يشتمل الربانمج على صياغة األىداؼ واختيار  اللغة العربية يف مرحلة دراسية
 عليمية وأساليب التقومي اؼبناسبة.وتنظيم احملتوى وربديد طرؽ التدريس واألنشطة والوسائل الت

وعرؼ سهَت دمحم سالمة شاش اإلسًتاتيجية التعلم أبهنا خطوات إجرائية منتظمة 
اغبقيقي ؼبا يعة اؼبتعلمُت، واليت سبثل الواقع ومتسلسلة حبيث تكوف شاملة ومرنة ومراعية لطب

حيدث داخل قاعة الدراسة من استعالؿ إلمكاانت متاحة، لتحقيق ـبرجات تعليمية مرغوب 
فيها.ؾبموعة ربركات اؼبعلم داخل قاعة الدراسة اليت ربدث بشكل منتظم ومتسلسل هتدؼ إىل 

 3ربقيق األىداؼ التعليمية.

 التفعيل من الطريقة. لذا، وتقنية التعليم ىيالتعليم و  قنيةتب اسًتاتيجية التعليموتسمى  
سيلة يف اؼبمارسة سوؼ لعبت يف عملية التعليم والتعّلم ابلفصل  التصميم والتنظيم والتخطيط والو 

  4ألجل ربقيق ىدؼ التعلم.

 5ويقاؿ التعليم جبهد جعل نظاـ البيئة الذي يتكوف على العناصر اآليت:
 اؼبدّرس (1
 التعليمىدؼ  (2

                                                                                                                                                                                   
، )تَتاس: جوكجاكرات  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasiوا موان،  2

 14(، ص. 2011
، )القاىرة: مكتبة األقبلو اؼبصرية اللعبة وتنمية اللغة لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة العقلية الطبعة الثالثة سهَت دمحم سالمة شاش، 3

 79-78(، ص. 2001
4 M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN-Maliki Press 
2008), hlm: 4 
5 Syaiful mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif ( Malang : UIN-
Maliki Press 2011), hlm: 9 
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 الطالب (3
 مادة الدراسة (4
 وسائل التعليم (5
 طريقة التعليم (6
 والتكاليف احملتملة حبدث عملية التعّلم والتعليم ابألمثلوالعوامل اإلدارية  (7

 
 اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية .2

أف اسًتاتيجيات تعلم اللغة تعرؼ الطالب كيف يتعلموف، وتساعدىم على اإلستفادة  
اػبربات التعليمية اليت ديروف هبا داخل اؼبدرسة وخارجها. وىي قابلة أبقصى حد فبكن من 

للتعليم، ويتطلب تعلمها دمج التدريب عليها مع اؼبهاـ األخرى اليت يشتمل عليها برانمج تعلم 
 اللغة فهي اليتم تعليمها بفعالية بعيدا عن ؿبتوى لغوي ؿبدد.

 6تعلم، ما يلي:ومن اإلسًتاتيجيات اؼبناسبة لعملية التعليم وال 
 فهم عملية تعلم اللغة (1
 ربديد األىداؼ العامة واػباصة (2
 اللغوية فهم الغرض من اؼبهمة  (3
 التخطيط للمهمة اللغوية (4
 البحث عن فرص للممارسة العلمية (5
 اؼبراجعة الذاتية (6
 التقومي الذايت (7

                                                             
)ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنق  اللغة العربية ومشكالت تعليمهاسيف اؼبصطفى،  6

 142-140(، ص. 2014
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 اسًتاتيجية ػبفض مستوى القلق (8
 استخداـ العبارات اؼبشجعة  (9
 اؼبخاطرة حبرص (10
 ذاتمكافاة ال (11
 طرح األسئلة (12
 التعاوف مع اآلخرين  (13
 .مراعاة مشاعر وأفكار اآلخرين (14

 وإف ىناؾ شبانية خصائص للتعليم والتعلم على أساس األلعاب اللغوية وىي: 

أف يكوف الطالب يف العملية التعليمية يربط بينو واآلخر ارتباطا ذا معٌت أي أنو ديكن أف  (1
ينظم كل طالب كالدارس الناشط يف تنمية ميولو ورغباتو فرداي، أو كالعامل وحده أو  

 learning by doingكالعامل مع غَته، أو كالدارس الذي يتعلم بواسطة العمل 
 طة اؽبامة.أف يكوف الطالب لعمل األنش (2
 أف يكوف الطالب تنظيم تعلمو بنفسو. (3
 أف يكوف الطالب متعاوان مع غَته من الطالب يف العملية التعليميو. (4
 اف يفكر الطالب تفكَتا انتقاداي وإبداعيا. (5
 يعترب التعليم تربية لشخصية الطالب. (6
أي أف يعرؼ  high standardاؽبدؼ الرئيس يف التعلم ىو ربقيق اؼبستوى العايل  (7

 excellence.الطالب اؼبستوى العايل يف التعليم ويريد أف يصل إىل درجة فبتازة 
 لذا، جيب أف حيدد اؼبعلم  األىداؼ التعليمية وأف يشجع الطالب لنيل ىذه الدرجة.

 .أف يستعمل التقومي األصيل (8
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 7مكوانت اسًتاتيجيات التعليم والتعلم
 األىداؼ التعليمية (1
 اؼبعلم وينظمها ليسَت وفقها يف تدريسو.التحركات اليت يقـو هبا  (2
 األمثلة، والتدريبات واؼبسائل والوسائل اؼبستخدمة لتحقيق األىداؼ. (3
 السياؽ التعليمي والتنظيم الصفي للدرس (4
 استجاابت الطلبة دبختلف مستوايهتم والناذبة عن اؼبثَتات اليت ينظمها اؼبعلم وخيطط ؽبا. (5

 عناصري اسرتاتيجية التعليم .3
 وتلك العناصر كمثل اآلتية: سة عناصر البد من إبرازىا يف كل اسًتاتيجية ىناؾ طب

 (preinstructional activities)األنشطة قبل التعليمية  (1
 (information presentation)  تقدمي اؼبعلومات (2

 (student participation)مشاركة الدارس  (3
 (testing)اإلختبارات  (4
 (follow through)اؼبتابعة  (5

 اللغة العربيةتعليم  .4

أمهية تعليم اللغة العربية تتمثل يف التدريب على اؼبهارات اػباصة ابالتصاؿ اللغوي 
متمثلة يف احملادثة واالستماع والقراءة والكتابة حىت تتم عملية اإلتصاؿ اللغوي على أحسن 

غَت أف ذبزأ إىل أداء. ويتجو نفر من اؼبرّبُت إىل تعليم اللغة العربية على أهنا وحدة متكاملة من 
 فروع، ويف حُت يرى آخر أف تعليم اللغة العربية ينبغي أف يتّم من خالؿ فروعها.

 نظرية تعليم اللغة العربية .1

                                                             
 24ـ(، ص.  1996)اإلسكندارية: اؼبكتب اعبامعي اغبديث،  رعاية اؼبوىوبُت واؼببدعُترمضاف دمحم القذايف،  7
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فروع اللغة كثَتة، وؽبا نظريتاف يف تعليمو، مها نظرية الوحدة ونظرية الفروع. وسيأيت البياف 
 عن ىذا األمر فيما يلي:

 نظرية الوحدة (1
ة أف اللغة وحدة مًتابطة متماسكة، وليست فروعا مفّرقة ـبتلفة، ترى ىذه النظريّ 

واألسلوب اؼبّتبع يف تعليم اللغة هبذه النظرية أف يتخذ اؼبوضوع أو النص ؿبورا تدور حولو 
صبيع الدرسات اللغوية. فيكوف ىو موضوع القراءة والتعبَت والتطبيق  النحوّي واغبفظ 

اء على استعماؿ ىذه النظرية يف التعليم، فكاف النص وقد جرى القدمواإلمالء وغَت ذلك. 
 8ؿبورا كل شيء يف الدراسات اللغوية واألدبية.

 نظرية الفروع (2
، ىي تقسيم اللغة فروعا، لكّل فرع 10وإبراىيم 9اؼبراد بنظرية الفروع عند الركايب

منهجو وكتبو وحصصو، مثل اؼبطالعة واحملفوظات والتعبَت والقواعد واإلمالء واألدب 
 والبالغة. 

 أسس تعليم اللغة العربية .5
يعتمد على األسس اػبمسة، وىي أولوايت التقدمي، التدرج، عنصر  تعليم اللغة العربية

 يب واؼبعاين، والصالبة واؼبتابة.التشويق، الدقة يف األصوات والًتاك
 أهداف تعليم اللغة العربية .6

 11ديكن تلخيص أىداؼ تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا يف النقاط اآلتية:
أف ديارس الطالب اللغة العربية ابلطريقة اليت ديارس هبا الناطقوف هبذه اللغة أو  (1)

 بصورة تقرب من ذلك.
                                                             

 27، ص: 1996،)دمشق: دار الفكر، طرؽ تدريس اللغة العربيةجودة الركايب،  8
 51جودة الركايب. اؼبرجع الساب. ص.  9

 51(، ص. 1968، )مصر: دار اؼبعارؼ، اؼبوجو الفٍت ؼبدرسي اللغة العربية عبد العليم إبراىيم، 10
 24ص: ـ(،  1991)دار الفكر، عّماف، األردف، ، أساليب تدريس اللغة العربيةجابر، وليد،  11
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استعماؿ اللغة استعماال انجحا يف اإلتصاؿ بغَته اكتساب الطالب القدرة على  (2)
 عن طريق التحدث والكتابة واإلستماع والقراءة.

تدريب الطالب على القراءة الصامتة بسرعة مناسبة مع فهم اغبكم ابلقدر  (3)
 الذي يسمح لو منوه العقلي واللغوي يف ىذه اؼبرحلة .

سمعو، وعلى فهمو فهما تدريب الطالب على االستماع وتركيز االنتباه إىل ما ي (4)
 .مناسبا واستخالص األفكار اعبوىرية منو

تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحدث مع الناطقُت ابلعربية  (5)
 حديثا معربا عن اؼبعٌت سليما يف األداء.

 تنمية ميل الطالب إىل القراءة اغبرة الواسعة يف أوقات الفراغ. (6)
دبختلف اساليب التعبَت وأنواعو مع العناية  تنمية قدرة الطالب على التعبَت (7)

 بوضوح األفكار ودقتها وصحتها وتنظيمها.
 تنمية قدرة الطالب على الكتابة الصحيحة الواضحة اليت تقراء بسهولة ويسر. (8)
الوصوؿ ابلطالب إىل اإلحاطة ابلوقاعد األساسية يف اللغة واإلمالء وتدريبو  (9)

 عليها تدريبا كافيا.
خصائص اللغة العربية وما دييزىا عن غَتىا من اللغات أف يعرؼ الطالب  (10)

 أصوات مفردات وتراكيب ومفاىيم.
 تنمية قدرة الطالب على التذوؽ األديب من خالؿ دراسة النصوص األدبية. (11)
تنمية قدرة الطالب على معرفة النصوص القرآنية واغبديثية واؼبعارؼ اإلسالمية  (12)

 اؼبكتوبة ابلعربية.
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عبا بروح اإلسالـ معتزا بو متزودا بزاد القرآف الكرمي. فامها أف ينشأ الطالب متش (13)
حبكمو. ويتعرؼ على أمثلة من اػبلق اإلسالمي للحديث الشريف متعظا  

 الرفيع.
أف يتعرؼ الطالب على الثقافة العربية اإلسالمية وأف يلمَّ خبصائص اإلنساف  (14)

 العريب والبيئة اليت يعيش فيها واجملتمع الذي يتعامل معو.
 ابؼبكتبة والفهارس.سبكُت الطالب من استعماؿ اؼبعاجم واالنتفاع  (15)
 تنمية قدرة الطالب على أداء شعائر الدين اإلسالمي بشكل دقيق. (16)

 مفهوم اللعب .7
 ما ىو اللعب؟ (1

اللعب ىو نشاط حّر وموّجو يكوف على شكل حركة أوعمل، ديارس فرداي أو صباعّيا، 
واغبركّية، وديتاز ابلسرعة واػبفة الرتباطو  ابلدوافع  الداخلية، وال ويستغّل طاقة اعبسم العقلية 

يتعب صاحبو، وبو يتمّثل الفرد اؼبعلومات ويصبح جزءا من حياتو، وال يهدؼ إال إىل 
   12االستماع.

 ىل اللعب للطفل فحسب؟ (2

قق اللعب نوع من أنواع الوسائل التعليمية ونشاط مهّم من أنشطة التعليم اإلتصايّل ورب
مع  األلعاب قدرا كبَتا من الواقعية، اليت البد منها عند اإلتصاؿ، وتستخدـ األلعاب اللغوية

 13الصغار والكبار على حّد سواء، غَت أننا جيب أف خنتار األلعاب اليت تناسب كال منهما.

 ؼباذا ابللعب؟ (3

                                                             
 19(، ص. 2007، )عّماف: دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، والتعلماأللعاب من أجل التفكَت دمحم ؿبمود اغبيلة،  12
، )الرايض: فهرسة مكتبة اؼبلك فهد الوطنية أثناء إضاءات ؼبعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف،  13

  141(، ص. 2011النشر، 
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اللعب من أىم األنشطة اليت ديارسها الفرد فتستهويو ومن مث تثَت تفكَته وتوّسع  يعدّ 
خيالو، ويسهم اللعب بدور حيوّي يف تكوين شخصية الفرد أببعادىا وظباهتا اؼبختلفة، وىو 
وسيط تربوّي مهم يعمل على تعليمو ومنّوه ويشبع احتياجاتو، ويكشف أمامو أبعاد العالقات 

فاعلّية القائمة بُت الناس، ويعّد اللعب عاّمة مدخال أسسّيا لنمّو الفرد من االجتماعية والت
ويّتصف اللعب  النفعالّية واؼبهاريّة واللغويّة.اعبوانب العقلّية واعبسمّية واالجتماعّية واألخالقّية وا

 14بعّدة ظبات ديكن إصباؽبا يف اآليت:
وقد يكوف بتوجيو من  اللعب نشاط ال إجبار فيو وغَت ملـز للمشاركُت فيو، (1)

 الكبار أو بغَت توجيو.
تعّد اؼبتعة والسرور جزءا رئيسا وىدفا حيّققو الالعبوف من خالؿ اللعب، وغالبا  (2)

 ما ينتهي إىل التعّلم.
 الذىنّية واغبركّية لالعب يف آف واحد.من خالؿ اللعب ديكننا استغالؿ  الطاقة  (3)
حيث أنو يتطّلب السرعة واػبّفة يرتبط اللعب ابلدوافع الداخلّية الذاتّية،  (4)

 واالنتباه وتفتح الذىن.
 اللعب مطلب أساسّي لنمّو الفرد ولتلبية احتياجاتو اؼبتطّورة ولتعليمو التفكَت. (5)
اللعب عملّية سبّثل، أي أف الفرد يتعلم ابللعب، وحىت يكوف اللعب فّعاال البّد  (6)

 للفرد من سبثّلو.
وتوسيع ؾباؿ التخّيالت، وبناء اللعب مطلب أساسّي إلاثرة التفكَت،  (7)

 التصّورات الذىنّية لألشياء.
 أشكاؿ وأنواع اللعب (4

 15وقد صّنف اؽبنداوي يف اآليت:
                                                             

 20-19دمحم ؿبمود اغبيلة. اؼبرجع السابق. ص .  14
 21-20نفس اؼبرجع. ص.  15
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األلعاب التلقائية: سبثل األشكاؿ األّولية للعب، وىو يف معظمو انفراداّي واليتّم  (1)
ومعظم ضمن ؾبموعات، ويلعب الفرد فيو كّلما رغب، ويتوّقف عنو حينما اليتّم بو، 

 ألعاب ىذا النوع ىي استقصائّية واستكشافّية.
ألعاب سبثيل األدوار: ويعتمد ىذا النوع من األلعاب على خياؿ األفراد الواسع  (2)

ومقدراهتم اإلبداعّية. وينشأ ىذا النموذج من اللعب استجابة النطباعات انفعالّية قويّة 
 بو.يتأثر فيها الفرد بنموذج من اغبياة يف الوسيط احمليط 

األلعاب الًتوحيية والرايضية: يشمل ىذا النوع من األلعاب صبيع األنشطة اليت  (3)
 يقـو هبا الفرد واليت تنتقل من جيل إىل جيل.

األلعاب االيهامّية: من أكثر األلعاب شيوعا يف عامل الطفولة اؼببّكرة، وىي من  (4)
لو أهنا ربمل خصائص األلعاب الشعبّية، فيها يتعامل الطفل مع اؼبواد أو اؼبواقف كما 

 أكثر فبا تّتصف بو يف الواقع.
األلعاب الفنّػّية: ىي إحدى أنواع األلعاب الًتكيبّية، وتعّد من األنشطة الفنّػّية  (5)

 التعبَتيّة اليت تنبع من الوجداف والتذّوؽ اعبمايّل ومنها الرسم ابؼبواّد اؼبختلفة.
من األلعاب كّل عملية األلعاب اإلستطالعية االستكشافّية: يشمل ىذا النوع  (6)

 يقـو هبا الفرد ؼبعرفة اؼبكوانت الًتكيبّية لشيء ما وكيف يعمل ذلك الشيء.
اللغوية نشاطا فبّيزا للفرد حيكمو قواعد  األلعاب اللغوية: سبّثل األلعاب  (7)

موضوعة، ولو بداية ؿبّددة وكذلك هناية ؿبّددة من خالؽبا ديكن ديكن تنمية كفاءة 
اإلتصاؿ اللغوّي بُت األفراد وتدريبهم على االستخداـ الصحيح لكثَت من أدوات اللغة 

إلبداع اللغوّي عن طريق أو افعاال، كما أهنا سبنح األفراد فرص احروفا أو اظباء أو أظباء 
 التدريبات الشفويّة اغبرّة.
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األلعاب الثقافية: من خالؿ ىذه األلعاب يكتسب الفرد معلومات ومعارؼ  (8)
 وخربات متنّوعة، ويدخل ضمنها األنشطة القصصّية اؼبختلفة، كاؼبطالعة والكتابة.

ابلطرؽ واؼبواد  األلعاب الًتكيبية البنائّية: ديّثل ىذا النوع ألعاب البناء والتشديد (9)
 اؼبختلفة.

األلعاب العالجّية: وىي أوجو النشاط اؼبختلفة اليت توّجو لألفراد الذين يعانوف من  (10)
 اضطراابت نفسية ـبتلفة لتخليصهم فبّا يعانوف.

 وية يف جمال تعليم اللغة العربيةاللعبة اللغ .8

يعترب من اعبهود الثقيلة واؼبلة بل وقد جيعل اإلنساف  رأى أندري إف تعلم اللغة العربية
متشائما. وذلك ألف من يتعلم اللغة األجنبية حياوؿ أف ديارس طبيعة اللغة اعبديدة اليت قد 
زبتلف عن طبيعة لغتو األـ يف مستوايت األصوات والصرؼ والنحو والداللة. وىو ليس ابمر 

إعتاد على طبيعة لغتو األـ. ومن مث فإنو من الضروري  سهل إذ أنو يتعلم اللغة األجنبية بعد ما
ولقد سعى   أف يكوف لدى الدارس جهود مستمرة لفهم اللغة اؽبدؼ وإنتاجها واستخدامها.

الدارسُت ذبنب يف البحث عن أساليب تعليم اللغة األجنبية اليت  طبيقيُتكثَت من اللغويُت الت
اللغة األجنبية. وقد قبحوا يف سعيهم واكتشفوا الكسل واػبموؿ واؼبلل والتشاـؤ يف تعلمهم 

 عددا من األساليب التعليمية اعبذابة من بينها اللعبة اللغوية.

ولقد ذكر يل سوكم فوائد استخداـ اللعبة اللغوية يف تعليم اللغة األجنبية داخل الفصل  
 16:كما يلي

 أهنا تكسر روتينية تعلم اللغة  (1
 قت تعطي التحدايت أهنا تعطي التشجيعات ويف نفس الو  (2
 أهنا تساعد الدارسُت يف ترقية جهود التعلم (3

                                                             
 148-144سيف اؼبصطفى، اؼبرجع السابق. ص.  16



 اسًتاتيجية تعليم اللغة العربية ابأللعاب اللغوية

 Al-Irfan Volume 2, Nomor 2, September 2019                                   235 
 

 أهنا تدرب على استخداـ اللغة يف شىت اؼبهارات  (4
 أهنا تشجع الدارسُت للتعامل واالتصاؿ (5
 أهنا زبلق الظروؼ اؼبفيدة الستخداـ اللغة (6

غبوار يعرؼ مٌت إبراىيم اللبودي ىناؾ كثَت من األلعاب اللغوية اليت تعتمد على ترقية ا
 منها: 

 األلعاب (1
قواعد كل لعبة ويتطلب ىذا النوع من األلعاب مشاركة ؾبموعة من األفراد حبسب 

 ويكوف لكل مشارؾ دور ؿبدد يؤديو، ديارس يف اغبياة اليومية بغرض التسلية واؼبرح 
 اؼبناقشة (2

وتتضمن حوارات ذات ىدؼ ؿبدد ومعروؼ للمشاركُت فيها، حبيث يتبادؿ 
حوؿ موضوع أو مشكلة معينة، ويتعاونوف يف إجياد حل أو إجابة أو قرار  اؼبشاركوف الرأي

بشأهنا. وتتطلب اؼبناقشة تسجيال لألفكار اليت تطرح، وربطا بينهما للوصوؿ إىل حل 
 مرض.

 رهتا كاآليت:اوأتخذ اؼبناقشات أشكاال متعددة من حيث تنظيمها وإد

 اؼبؤسبر (1)
لب رئيسا يدير اؼبناقشة، ويعمل على وينبغي استخدامو مع ؾبموعات صغَتة، ويتط

تنمية قدرة اؼبشاركُت على العمل مع اآلخرين، وعلى صبيع اؼبشاركُت أف يسهموا يف 
اؼبناقشة، وجيب أف يكوف اؼبشاركوف على دراية دبوضوع اؼبناقشة، إال أنو حيتاج وقتا كبَتا 

 نسبيا ؼبمارستو.
 اؼبناقشات العامة (2)
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انب ؾبموعة صغَتة من اؼبتحدثُت، ويتبعها األسئلة حيث يتم التقدمي للموضوع من ج
 واؼبناقشة اليت يقـو 

 اؼبنتدى (3)
يكوف التقدمي من جانب متحدث واحدا، وتطرح األسئلة والتعقيبات من قبل اعبمهور 

يف وقت قصَت ويتطلب قدرا من السيطرة لضبط عقب التقدمي وديكن مشاركة عدد 
 اؼبناقشات.

 اغبلقة الدراسية (4)
صباعية مع أقل قدر من القيادة الرظبية، كما أف يكوف اؼبشاركوف على قدر كبَت مناقشة 

وتكوف عملية فقط يف حالة وجود صباعة صغَتة وتصلح للمواقف  من اػبربة ابؼبوضوع.
 اليت تتطلب إجياد حلوؿ.

 دراسة موضوع ما (5)
ذلك  مناقشة صباعية ؼبوضوع معُت، رئيس اؼبناقشة أف يكوف ملما ابؼبوضوع، ويتطلب

 وقتا طويال. وتعمل على تنمية مهارة التحليل وحل اؼبشكالت.
 اسًتاتيجية اجملموعة الصغَتة (3

اسًتاتيجية اجملموعة الصغَتة ىي ؾبموعة من الطرؽ اليت اقًتحها خرباء اؼبناىج 
للمعرفة، واؼبصدر وطرؽ التدريس يف ؿباولة لتطوير الدور التقليدي للمعلم كوعاء 

الفصل، ليصبح ميسرا للتعلم ومشاركا لتالميذه يف األنشطة  الوحيد للسلطة داخل
 الصفية من خالؿ تفويضهم بعض السلطة داخل الفصل.

ويتطلب استخداـ اسًتاتيجية اؼبناقشة يف ؾبموعات صغَتة هتيئة مناخ مالئم يف 
  questioningالفصل يسوده االحًتاـ اؼبتبادؿ والدعم وتنمية مهارات التقصى

 وتشجيع روح التعاوف.
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وتناسب طرؽ اجملموعات الصغَتة اؼبواقف اليت تتطلب زايدة التفاعل اللفظي 
وبعضهم داخل الفصل وتنمية روح اؼبسؤولية بُت الطالب واؼبدرس، والطالب 

واالستقاللية يف التعلم، كما تساعد ىذه الطريقة يف ربسُت مهارة التحدث والنطق 
التلقائية وفبارسة الضبط غَت مباشر على أنشطة الطالب  والتفكَت، وتضفى مناخا من

داخل الفصل. كذلك تتيح ىذه الطريقة الفرصة للطالب كي يبحثوا ويقوموا ويتوصلوا 
 لرأي شخصي فهي تعلمهم مهارة التفكَت الناقد.

 وتشمل اسًتاتيجية مناقشات اجملموعات الصغَتة على طرؽ متعددة من أمهها:
  brain storm أسلوب العصف الذىٍت (1
  role playingطريقة لعب األدوار (2
  task group discussionأسلوب مناقشات ؾبموعات العمل (3
  panel discussionأسلوب مناقشات اللجاف (4
 عالقة التعليم ابللعب والدافعية .9

وللدافعّية أتثَت كبَت يف التعليم، فكّلما كاف وراء الدارس دافع يستحثو وحافز يشّده إىل 
كاف ذلك أدعى إىل إسبامو وربقيق اؽبدؼ منو، وفقداف الدافع أوضعفو وراء الكثَت من   التعّلم

 17حاالت الفشل يف التعّلم.

وتدّؿ التجارب والعقل السليم على أف الدافع ضرورّي للتعّلم أو لإلسراع يف التعّلم. 
وكّلما ج المعٌت لو. فبدوف دافع تكوف عملّية التعّلم بطيئة للغاية ويكوف التعّرض للغة ؾبّرد ضجي

 18قوي الدافع وداـ، قوي االنتباه وداـ، وزاد التعلم وأسرع.

                                                             
 141عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف. اؼبرجع السابق. ص:   17
 74-73. الرايض: جامعة اؼبلك سعود. ص: اغبياة مع لغتُت )الثنائية اللغوية(دمحم علي اػبويل.   18
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وللدافعّية أتثَت كبَت يف تعّلم اللغة الثانية. ومع اختالؼ علماء النفس حوؿ ىذا التأثَت 
إال أهنم جيمعوف على أنو كّلما كاف وراء الدارس دافع يستحثّو، وحافز يشّده إىل تعّلم شيء ما  

منو، خاصة يف أشكالو اؼبعّقدة، ومهاراتو كاف ذلك أدعى إىل إسبامو، وربقيق اؽبدؼ 
 19ابكة.اؼبتش

وىل للعب دور يف دافعّية الطلبة؟ نعم إّف للعب دور يف إاثرة الدافعية واحملافظة عليها، 
 20فمن خالؿ اللعب ديكن للفرد أف حيّقق ما يلي:

 يساعد الفرد على التفاعل مع البيئة. (6)
 يساعد الفرد على تطوير ذاتو. (7)
 اللعب وسيلة الكتساب أمناط السلوؾ اؼبختلفة. (8)
 لتطوير أمناط السلوؾ.اللعب وسيلة  (9)
 تساعد األلعاب اغبركّية اليت ديارسها الفرد على هتيئو لتطويره اؼبعريف الالحق. (10)

 

 ج. املختتمة

وفقا لنتائج البحث اؼبيدانية أف اسًتاتيجية تعليم اللغة العربية ابأللعاب اللغوية  عند 
وإلاثرة الدافعية  اللغوية اؼبهاراتالطلبة اإلندونيسُت أحد األساليب اليت ديكن استخدامها لًتقية 

واستخداـ األلعاب اللغوية يساعد اؼبدرس على القياـ ، يف تعليم اللغة العربية لدى الطلبة
شعر الطلبة ابلسهولة واغبماسة للقياـ بعملية التعليم تابلتعليم اؼبسّلي اؼبفرّح اؼبشّوؽ والساّر حىت 

 .م والتدريب ويذىبوف إىل الفصل سعداءوالتعلّ 
                                                             

. جامعة أـ القرى معهد اللغة العربية  وحدة البحوث العربية للناطقُت بلغات أخرى اؼبرجع يف تعليم اللغةرشدي أضبد طعيمة.   19
 261واؼبناىج  سلسلة  دراسات يف تعليم العربية. ص:

 175اثئر أضبد غباري. اؼبرجع السابق. ص:   20
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