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ليــس
هنــاك مســلمات مطلقــة فــي
وكلمــا اطلعــت
إســتراتيجيات تعليــم اللغــات الثانيــة،
َّ
أكثــر؛زادك ذلــك معرفــة وعلمــا بأنــه ليســت هنــاك طريقــة
مثلــى فــي تعلــم املهــارات اللغويــةـ واملاهــر احلــاذق مــن اســتطاع أن يأخــذ
مزايــا كل طريقــة ويضمهــا فــي فلســفة تعليميــة توافــق الواقــع التعليمــي
ثــم يأتــي اإلبــداع!
لديــه؛ ومــن َّ
ألن التفكيــر اإلبداعــي عــادة مــا يكــون عمليــة بطيئــة وتدرجيــة ،وليــس وليــدة
اللحظــة كإضــاءة املصبــاح ،ومــن هنــا قالــوا :بوســع اإلنســان أن يغيــر حياتــه بتغييــر
وضعه العقلي.
ومــن اخلطــأ الــذي قــد يقــع فيــه البعــض أنــه رمبــا ســمع
بطريقــة ناجحــة فــي مــكان مــا ،ثــم يحــاول تطبيــق
هــذه الطريقــة وتلــك الفلســفة ،دون مراعــاة
الظــروف والبيئــة احمليطــة؛

َ
ُّ َ
َتْو ِظ ُ
يف األْل َ
في
غ
الل
اب
ع
وَّي ِة ِ
ِ
ِ
ُّ َ
ْ
م َ
ه َ
اب َ
اكتِ َ
اللغ ِة
ات
ار ِ
س ِ

الدسوقي السيد عبد احلسيب
محاضر مبدرسة البحث العلمي بدبي

ــة َو َغ َل َب َ
َ
ــك
دورة
هــل
شــاركت ً
َّ
يومــا فــي ٍ
تدريبي ٍ

اضـ َـر؟ هــل وجـ َ
ـاس وأنـ َ
ُّ
انفصامــا
ـدت
ً
الن َعـ ُ
ـت ُت َت ِابـ ُـع ا ُمل َح ِ

ولكــن عليــك أن تســأل نفســك قبــل إعــداد أي
لعبــة مجموعــة مــن األســئلة وهــي:

ُ
ـدر ُب وبــنَ مــا يفع ُلـ ُـه؟ ُأتـ َـرى َ
أكان
بــن مــا
يقولـ ُـه املـ ِّ

 -1هل هذه اللعبة مالئمة ملستوى الدارسني؟

َ
َ
يســير
الطريقــة التــي
أنــت ْأم فــي
فيــك
العيــب
ُ
ُ
ِ
َ
ـب عــن هــذه
اضـ ُـر؟ إذا اسـ
َ
ـتطعت أن جتيـ َ
عليهــا ا ُمل َح ِ
ــت َمــا ُ
وعي َ
َ
إن
األســئلة
أرنــو إليــه .نعــمَّ ،
فأنــت قــد ْ

طالبنــا ُ
َ
ممــا ُن َع ِانــي ِمنْ ــه ،وذلــك ألن الطــاب
يعانــون َّ

ُ
يتحركــوا أو
يجلســون معنــا فتــرة طويلــة دون أن
َ
الصفيــة.
داخــل الغرفــة
جيــد
بشــكل
يفكــروا
ِّ
ٍ
ٍ

 -2هل ميكن أن يشترك فيها كل الطالب؟
 -3هل ميكن إجراؤها؟
 -4هــل جتلــب املتعــة واملــرح وتســاعد فــي
عمليــة التعلــم؟
وســأقدم لــك باختصــار غيــر مخــل ثــاث ألعــاب
لغويــة ميكــن تقدميهــا عبــر املســتويات الثالثــة

جيــدة اســتفادت منهــا
ـاب
األلعـ ُ
َّ
اللغويــة وســيلة ّ

الرئيســة ،املبتــدئ واملتوســط واملتقــدم..

ً
حر ْك ِّ
ورتب)
أول :املستوى املبتدئ (لعبة ِّ

برامــج تعليــم اللغــات ،وأثبتــت تطبيقاتهــا نتائــج



إيجابيــة فــي كثيــر مــن البــاد التــي تهتــم بتطويــر

 -الهــدف  :ميكــن اســتخدام هــذه اللعبــة

ُن ُظــم تعليــم لغاتهــا ،واأللعــاب اللغويــة مــن أفضــل

ملراجعــة التراكيــب اللغويــة (تركيــب إضافــي –

كثيــرا مــن الطــاب علــى
الوســائل التــي تســاعد
ً

بيانــي )...أو ملراجعــة الكلمــات التــي تربــط بينهــا

معاجلــة اللغــة فــي إطارهــا الكامــل فــي احلــوارات

عالقــة مثــل( :كــوب مــاء) ،أو فــي مراجعــة بعــض

واحملادثــات والقــراءة والتعبيــر املكتــوب ،كمــا أن

القواعــد التــي ُتــدرس فــي هــذا املســتوى ،مثــل:

األلعــاب اللغويــة هــي مــن التقنيــات احلديثــة
فــي تعليــم اللغــة األجنبيــة وتســاعد الطــاب
ّ
التمكــن مــن اللغــة املكتســبة ،والغــوص فــي
فــي
مكنوناتهــا ،باإلضافــة إلــى أنهــا تشــيع جــوا مــن
املــرح واملتعــة فــي نفــوس الطــاب ســواء أكانــوا كبــارا
أم صغــارا ،كمــا أنهــا تســاعد علــى نشــر التعــاون
األخــوي بــن الطــاب ،والعمــل علــى حــث النفــس
علــى حتســن إمكانياتهــا الذاتيــة.
مجلــة معلمــي العربيــة للناطقيــن بغيرهــا  -العــدد الرابــع
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(إســناد الضمائــر إلــى األســماء)..
-

اإلجــراء :أمــا عــن طريقــة تنفيذهــا ،فيمكــن

تصميمهــا علــى ورقــة (وورد أو بوربوينــت) وطباعتهــا،
وتقســم إلــى ثالثــة جــداول ،ثــم تقــوم بتغليفهــا وقصهــا ثــم
وضعهــا فــي فتحــة ورقــة مغلفــة ،وعلــى الطالــب أن يحــرك
الكلمــات لتتناســب معــا ،ثــم يكتبهــا صحيحــة فــي دفتــره..
انظــر الشــكل ()1
( ُت َص َّم ُم ِب َه َذا َّ
الشكْ ل)



ً
ثالثا :املستوى ا ُمل َت َق ِّدم( :أكمل القصة)

 الهــدف :مســاعدة الطــاب علــى االبتــكار ،وتوظيفهــمللمفــردات اللغويــة التــي تعلموهــا بشــكل مترابــط.
 اإلجــراء :أن يبــدأ املعلــم بذكــر كلمــة أو تركيــب ،ثــميطلــب مــن كل طالــب يكمــل بكلمــة أو تركيــب ،ويكمــل
الطالــب الــذي يليــه بكلمــة أخــرى أو بتركيــب يبــدأ مــن
آخــر حــرف فــي الكلمــة الســابقة ،وهكــذا تنمــي مهــارة
التحــدث واالســتماع لــدى الطلبــة مــن خــال متابعــة أطــراف

( ُت َط َّب ُق ِب َه َذا َّ
الشكل)



احلديــث ،وإنتــاج جمــل مترابطــة وصحيحــة لغويــا.

ثانيا :ا ُمل ْس َت َوى ا ُمل َت َو ِّسطَ :
(خ ِّم ْن َم ْن َأ َنا؟)

 الهــدف :إثــارة الدافعيــة واحلمــاس لــدى الطــاب،وكســر احلاجــز اللغــوي مــن خــال إجــراء احملادثــة فيمــا
بينهــم.
 اإلجــراء :يقســم املعلــم الطــاب إلــى مجموعتــن،ويعطــي لــكل مجموعــة اســم صاحــب مهنــة مــن املهــن ،وعلــى
خمــن اســم هــذه املهنــة مــن خــال
اجملموعــة األخــرى أن ُت ِّ

...وأخيــرا ..فــإن األمــر ليــس مقصــورا علــى مــا ذكــر
ً

ســؤال اجملموعــة ثالثــة أســئلة فقــط ،فمثــا تســألهم:

فاحــرص علــى أن تبتكــر لعبــة جديــدة تفيــد بهــا طالبــك،

(هــل تســتخدمون أدوات كــذا وكــذا؟ هــل عملــك فــي

وثمــة كان اللــه جــارك،،،،

مــكان كــذا؟ )...وهكــذا ،ثـ َّـم ُت َخ ِّمـ ُـن اجملموعــة اســم صاحــب
املهنــة مــن خــال إجابــة الفريــق اآلخــر ،ثــم يتبادلــون
احلــوار فيمــا بينهمــا.
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األلعاب ُّ
الل َّ
غوية
بين المكاسب المنتظرة والخسائر
المزعومة في تعليمية اللغة
د .السيد أبو الوفا
أستاذ اللغة العربية املساعد بجامعة العلوم اإلنسانية

تقدمة
ّأمــا قبــل ،فــا أجمــل مــن أن يتحــول تع ُّلــم
وحــب!
وجمــال
واكتســاب اللغــة إلــى ُمتعــة
ٍّ
ٍ
ولعمــري إنهــا لفلسـ ُ
ـفة وجوهــر األلعــاب اللغويــة
التعليميــة بــل وكل وســيلة تهــدف لتحقيــق
التع ُّلــم الهــادف البانــي بطريقــة رائقــة جاذبــة
ســهلة ومريحــة ،فعلــى الرغــم مــن أن تعلــم اللغــة
عمــل شــاق يحتــاج إلــى مــران وتدريــب مكثــف،
وبــذل اجلهــد واالســتمرار مــن أجــل التمكــن مــن
اســتعمالها وتنميــة مهاراتهــا ،إال أن األلعــاب
يســر ذلــك
اللغويــة إذا مــا ُأحســن توظيفهــا ُت ِّ
وجتعلــه قريــب املنــال ،وهــي مــن أفضــل الوســائل
التــي تســاعد كثيـ ًـرا مــن الدارســن علــى مواصلة
اجلهــد فــي الفهــم والتدريــب اآللــي املكثــف
للتمكــن مــن اســتعمال اللغــة اجلديــدة ودوام
تنميــة مهاراتهــا اخملتلفــة كمــا أنهــا تخفــف مــن
رتابــة الــدروس وجفافهــا(.»)1
ومــن أهــم وأجنــع اإلســتراتيجيات والطرائــق
الراميــة الكتســاب اللغــة وتعلمهــا بطــرق ســهلة
وشــيقة وجاذبــة تلــك التــي يلجــأ إليهــا متعلمــو
وأهــداف كثيــرة
ألســباب
اللغــة ومعلموهــا
ٍ
ٍ
ـودة «األلعــاب اللغويــة» التــي متثــل شـ ً
ـكل
منشـ ٍ
ً
طريفــا مــن أشــكال ممارســة اللغــة ممارســة
-بإشــراف املعلــم وتوجيهــه -فــي مواقــف

مجلــة معلمــي العربيــة للناطقيــن بغيرهــا  -العــدد الرابــع
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وطبيعيــة أو مصنوعــة ،بهــدف
حيويــة فاعلــة
َّ
إثــراء شــخصيات الدارســن وتنميــة اجلوانــب
املهاريــة اخملتلفــة لديهــم :املعرفيــة واملهاريــة
والوجدانيــة ،وترمــي إلذكاء روح اإلثــارة
واالهتمــام لــدى الطــاب ،وإبعادهــم عــن امللــل
والرتابــة املتوقــع حصولهمــا لهــم فــي أجــواء
تعليمهــم إذا غلبــت عليــه النمطيــة والرتابــة،
وإضفــاء جـ ٍّـو مــن املتعــة والتســلية داخــل قاعــة
الــدرس أو خارجــه.

4

فلنبدأ َّأو ًل بـــــ:
 املكاســب املنتظــرة مــن توظيــف أســلوب التعلــم باللعــب(:)3
ً
أبــدا لــم يلجــأ التربويــون وخبــراء تعليــم اللغــات

إن مصطلــح األلعــاب فــي تعليــم اللغــة قــد ُاســتخدم؛
لكــي «يعطــى مجــاال واســعا مــن األنشــطة الفصليــة
التــي تســتخدم فــي التدريــب علــى اســتخدام اللغــة
وممارســتها ،وهــذه األلعــاب تخضــع إلشــراف املعلــم
وتوجيهــه؛ حيــث تســهم هــذه األلعــاب فــي تيســير
عمليــة تعلــم اللغــة فــي شــكل لعبــة محكومــة بقواعــد
معينــة ( )2ونحســب أن الكثيريــن مــن متعلمــي اللغــة
يعــون -أن
يعــون -وال شــك أن األخيريــن ُ
ومعلميهــا ُ
ً
جهــدا طويــل األجــل،
تع ُّلــم اللغــة طريــق يتطلــب
ً
وبــذل مــن الوقــت واجلهــد
وصبــرا علــى طــول عمــل،
ً
واملــال ينفقــه الــدارس وحبــذا إن فعــل بــا ملــل وال كلــل،
وال يتأتــى ذلــك إال بســبر أغــوار الكثيــر مــن الطــرق

الثانيــة لتزكيــة اســتخدام أســلوب التعلــم باللغــة
مجا ًنــا ،ذلــك أنــه أســلوب تربــوي هــادف وناجع
ُســدى ،أو َّ
يســاعد املعلــم واملتعلــم علــى حـ ٍّ
ـب
ـد ســواء ،فهــو ُيكسـ ُ
إملامــا أكثــر باملــواد التــي يحتاجهــا عنــد أداء
املعلــم ً
ً
ميــا
كســب الطالــب
وي
مهمتــه وبتفاصيلهــا الدقيقــةُ ،
ُ
ً
ً
تركيــزا وفهمــ ًا للــدرس أكثــر ،باإلضافــة علــى
وشــغفا
ويحيــل
مــا يخلعــه مــن جــو املــرح الــذي علــى الــدرسُ ،
رتابتــه إلــى حيويــة فاعلــة ،ممــا يزيــد فــي اكتســاب

وحتقيــق االســتيعاب وتنميــة الكفــاءة ،واملســاهمة فــي
حتقــق شــيء مــن الطالقــة.
ولعــل مــن املفيــد هنــا اإلشــارة إلــى طائفــة كبيرة من
مكاســب /فوائــد أســلوب التعلــم باللعــب ،تلــك املكاســب
التــي يــكاد ُيجمــع عليهــا كل مــن تعــرض لأللعــاب
اللغويــة بالشــرح والتحليــل والدراســة ،والتطبيــق ،وإن
اختلفــت صياغــة هــذه املكاســب مــن كتــاب آلخــر ،ومــن
تلكــم الفوائــد املذكــورة فــي غيــر موضــع مــا يلــي(:)4
 .1ميكن توظيفها لتنمية جميع املهارات اللغوية.
 .2تكشــف للطالــب اجلوانــب املهمــة فــي الــدرس وكيفية
تناولها.
 .3متكــن املعلــم مــن احلكــم علــى الطالــب وتقييــم
مهاراتــه املتنوعــة.
فعالــة فــي قيــاس اجتــاه الطالــب ،ممــا
 .4تعتبــر وســيلة َّ
يســهل فــي تنميــة اجتاهاتــه ،وكذلــك تعزيزهــا.
إيجابيــا أكثــر مــن تفاعلــه مــع
 .5يتفاعــل الطالــب معهــا
ًّ
أي وســيلة تعليميــة أخرى.
وإملامــا باملهــارات وعلــى
 .6جتعــل الطالــب أكثــر قابليــة
ً
صلــة وثيقــة بالواقــع التعليمــي.
 .7يتعــرف الطالــب مــن خاللهــا علــى املشــاكل التــي
ســوف يواجههــا ،وطــرق حلهــا ،ومــا يجــب فعلــه جتاههــا.
 .8جتعــل الطالــب أكثــر إقبـ ً
ـاال علــى الــدرس وتزيــد مــن
دافعيتــه ونشــاطه البدنــي والذهنــي.
 .9يقــوم الطالــب مــن خاللهــا بحــل مشــكالت أقــرب
للحقيقــة ،وقــد حتــدث ممــا يســاعده علــى إيجــاد

والوســائل ،واإلســتراتيجيات واملمارســات الراميــة لتعلــم
اللغــة واكتســابها ،وفهــم أســرار توظيفهــا فــي الكثيــر مــن
املواقــف واحلــاالت ،خــارج الفصــول وداخلهــا ،علــى حـ ٍّ
ـد
ســواء.
ويتســع الوقــت واملســاحة لتنــاول إســتراتيجية
األلعــاب اللغويــة بالعــرض والتحليــل ،وتناول مــا يتعالق
ـات ذات صلــة ،إال أننــا هنــا
معهــا مــن موضوعــات وجزئيـ ٍ
معنيــون بتنــاول مــا و َّلينــا وجهنــا شــطره ممــا فــي عنوان
مقالتنــا فيمــا يتواشــج مــع توظيــف «األلعــاب اللغويــة»،
فــي مجــال تعليميــة اللغــة ،فلقــد آثرنــا ان نتنــاول

املكاســب املنتظــرة مــن توظيــف أســلوب التعلــم باللعــب،
فــي مقابــل اخلســائر املزعومــة الناجمــة عــن تطبيــق
أســلوب اللعــب اللغــوي فــي تعليميــة اللغــة،
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احللــول املناســبة.
 .10يتوفــر فيهــا عناصــر جــذب كثيــرة مثــل :احلركــة
واملنافســة ،واحلــظ ،والتشــويق ،واإلثــارة ...إلــى غيــر
ذلــك.
 .11يؤكــد الطالــب مــن خاللهــا ذاتــه مــن خــال التفوق
فرديــا أو فــي نطــاق اجلماعة.
علــى اآلخريــن
ًّ
أي
 .12تــزود املتعلــم بخبــرات أقــرب للواقــع العلمــي مــن ّ
وســيلة تعليميــة أخرى.
 .13تكشــف للمتعلــم بعــض اجلوانــب الهامــة مــن
املواقــف احلياتيــة التــي يجــب أن يكــرس أكبــر جهــد
لهــا أو يتخصــص فيهــا فــي املســتقبل.
 .14يســتطيع الطلبــة أن يتعلمــوا جميــع أنــواع التعلــم:

يســبق بكثيــر التطبيــق ويعلــو عليــه فــي إطــار املقارنــة
اجلدليــة بينهمــا ،أو فــي إطــار االســتدعاء الذهنــي
ٍّ
حــد
شــعوريا علــى
شــعوريا وال
الرابــط بــن االثنــن
ًّ
ًّ
ســواء.
املؤديــة لذلــك،
ولعلنــا هنــا نضيــئ بعــض اجلوانــب
ّ
وهــي ناجمــة عــن جملــة اعتقــادات زعميــة خاطئــة
أو مغلوطــة أو ناقصــة االســتقراء ،حيــال النظــرة إلــى
األلعــاب اللغويــة وطرائــق اإلفــادة منها ،ومــدى جناعتها
فــي القيــام بأهدافهــا املنوطــة خلدمــة الطالــب واملعلــم
واملنهــج فــي تعليميــة اللغــة الثانيــة بشــكل خــاص!
وأول زعــم خاطــئ مبنــي علــى اعتقــادات واهمــة هــو
ومعطلــة للســير
أن األلعــاب اللغويــة َم ْضيعــة للوقــتُ ،
دمــا فــي طريــق إنهاء/إكمــال املنهــاج التدريســي!!
ُق ً

ا خملتلفــة .
إيجابيــا فــي عمليــة
 .16تعمــل علــى اشــتراك املتعلــم
َّ
التعلــم أكثــر مــن أي وســيلة أخــرى مشــابهه.
وبالنظــر الدقيــق فــي املكاســب الســابقة جندهــا ال
غالبــا عــن اجملــاالت املوجــودة فــي الشــكل التالي:
تخــرج
ً

اللعبــة ،وعــدم قدرتــه علــى الوصــول بهــا إلــى شــاطئ
اإلجنــاز فــي وقتهــا احملــدد وحســب أهدافهــا ومحتواهــا
املالئــم ملســتوى الطــاب املســتهدفني .وهــذا الفــرض
–إن صــح -فمنشــؤه قلــة اخلبــرة ،وضعــف الشــخصية،
اجلــدي بأهــداف اللعبــة وال محتواهــا،
وعــدم اإلملــام
ّ
وال طرائــق تســييرها فــي وقتهــا احملــدد ،وعــدم امتــاك
لرؤيــة نافــذة تســاعد صاحبهــا علــى ُحســن توظيــف
األلعــاب اللغويــة فــي زمكانيتهــا املالئمــة ،وطرائقهــا
الصحيحــة ،ووفــق أهدافهــا املرســومة.
وثانــي زعــم خاطــئ ،هــو القائــل بعــدم جــدوى
األلعــاب اللغويــة ،وقلــة إنتاجهــا فــي مجــال حتقيــق
الكفــاءة اللغويــة ،وبعدهــا عــن اإلثمــار فــي ميــدان
الطالقــة اللغويــة !!.ولعــل تفنيــد هــذا الزعــم ال

املعرفــي والنفســي واالنفعالــي.
وكمــا هــو واضــح أن هــذا الزعــم ال يســتند إلــى
 .15متكــن املربــن واآلبــاء مــن احلكــم علــى قــدرة
املتعلمــن علــى تطبيــق احلقائــق واملفاهيــم واملبــادئ حقيقــة علميــة أو خبــرة ميدانيــة؛ اللهــم إال إذا كان
ً
ناجتــا عــن فشــل صاحبــه القائل بــه في إدارة النشــاط/
واملهــارات التــي درســوها علــى املواقــف احلياتيــة

ثانيــا :اخلســائر املزعومــة الناجمــة عــن تطبيــق
ً
أســلوب اللعــب اللغــوي فــي تعليميــة اللغــة فــي
احلقيقــة إن الناظــر فــي ميــدان تعليــم العربيــة كلغــة
ً
وحتديــدا فــي مجــال اإلفــادة مــن توظيــف
ثانيــة،
هي ًنــا
إســتراتيجيات اللعــب اللغــوي ،يجــد بو ًنــا ليــس ِّ
بــن التنظيــر فــي موضــوع األلعــاب اللغويــة وبــن
غالبــا -مــاالتطبيــق امليدانــي فيــه!! ذلــك أن التنظيــر
ً

مجلــة معلمــي العربيــة للناطقيــن بغيرهــا  -العــدد الرابــع
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جلهــد كبيــر ،فالتجــارب امليدانيــة التــي ثبــت فــي توجيههــم ،وبالتالــي تســوء إدارة الفصــل ،وتضيــع
يحتــاج
ٍ
اهتمــام أصحابهــا بتطبيــق األلعــاب اللغويــة واســتثمار هيبــة املعلــم ،ويخــرج الالعبــون عــن النــص ،مبــا ال
فوائدهــا فــي الصفــوف الدراســية األولــى خاصــة قــد
أجمــع أهلوهــا أنهــا أتــت ثمارهــا فــي حتقيــق كفــاءة
مالئمــة ،وشــيء مــن الطالقــة املنشــودة ،فضــا عــن
الكثيــر مــن الفوائــد األخــرى الناجمــة عــن مشــاركة
الطــاب الفاعلــة مــع زمالئهــم ،وجناعــة اللعــب فــي
حتقيــق قــدر مــن التواصــل اللغــوي احملمــود بينهــم،
والقضــاء علــى امللــل والرتابــة ،وغيــر ذلــك.
وثالــث زعــم يقــول :إن األلعــاب اللغويــة تهــدر
طاقــات الطــاب املشــاركني ووقتهــم ،فــي اإلعــداد
والتجهيــز والتدريــب والتنفيــذ ،وهــو قــول ينبـ ُ
ويبــددُ
ـئ عــن يســمح بالعــودة إليــه ثانيــة ،فيضيــع الوقــتُ ،
برمتــه ،ذلــك أن الطــاب اجلهــد ،وال ُت ْجنــى الفائــدة!! وهــذا زعــم خطيــر –
اســتقراء ناقــص للموقــف ّ
ً
ً
وربمــا
وجهــدا
وقتــا
املشــاركني بالفعــل يبذلــون
َّّ
ً
ً
ــدى،
مــال كذلــك ،لكــن كل ذلــك
أبــدا ال يذهــب ُس ً
فعمليــات التخطيــط واإلعــداد واحلفــظ والتنفيــذ
بعــد التجريــب ،واإلعــادة والتكــرار واملشــاركات مــع

الزمــاء .....إلــخ ،كل ذلــك يســهم فــي حتقيــق جملــة
مــن الفضائــل التــي ال تتوفــر بغيــر هــذا الطريــق،
نســبيا مــن زمالئهــم
ومــن ذلــك :حتقيــق كفــاءة أعلــى
ًّ
املستمعني/املشــاهدين ،وزيــادة ملحوظــة فــي الطالقــة
واجلــرأة ،واملبــادأة ،ومواجهــة اجلمهــور ،والثقــة فــي
النفــس ،وطرائــق مكتســبة للتعامــل مــع جزئيــات املنهــج
املتنوعــة ،وغيــر ذلــك الكثيــر.
وهنــاك ً
أيضــا زعــم رابــع يومــئ ألن أداء األلعــاب
ً
جــدا؛ إذ ال يســتطيع
اللغويــة فــي الفصــل صعيــب
املعلمــون معظمهــم الســيطرة علــى األفــراد ،ويفشــلون

مــن وجهــة نظرنــاُ -ينبــئ عــن شــخصية ضعيفــة ،غيــر
ِّ
جــدي بكيفيــة
مؤثــرة ،وســوء تقديــر ،وعــدم إملــام
تصميــم واختيــار وتنفيــذ األلعــاب اللغويــة وتهيئــة
الظــروف الزمكانيــة لــأداء داخــل اجملموعات الدراســية
بشــكل كبيــر.
وأعجــب ممــا ســبق قــول القائــل زعــم خامــس
يفيــد بــإن تنفيــذ األلعــاب اللغويــة ينجــم عنــه
وإيغــار لنفــوس الطــاب ومدعــاة
مشــاكل وصراعــات
ٌ
للحســد والبغــض بينهــم ،وبخاصــة فــي ميــدان األلعــاب
التنافســية .وهــذا فــي رأيــي أشــبه بقــول احلــق الــذي
يــراد مــن ورائــه إيثــار الراحــة ،والعكــوف علــى الطــرق
التقليديــة فــي التدريــس وتعليــم اللغــة ،ذلــك أنــه
ينبغــي علــى معلــم اللغــة الثانيــة خاصــة خلــق نــوع مــن
التنافــس احلميــد بــن طالبــه ،فــي كافة أنــواع املهــارات،
مــع ترشــيد الســلوكات اخلاطئــة التــي قــد تنجــم
عنهــا تلــك األمــراض ،مــن واقــع مســئوليته التربويــة
واألخالقيــة والعلميــة.
وســادس األقــوال املزعومــة فــي هــذا امليــدان قــول
بعــض فئــات املعلمــن أنهــم ال يــرون أن األلعــاب اللغويــة
تتعالــق بوشــيجة مــع دروس املنهــاج ،وهــي محــض
ُلعــب غايتهــا األثيــرة الترويــح عــن نفــوس الطــاب،
ورمبــا إراحــة املعلــم فــي وقــت مــن األوقــات!! وهــذه
فــي احلقيقــة نظــرة عجلــى ملعنــى األلعــاب اللغويــة
والهدف/الغايــة مــن توظيفهــا فــي مجــال تعليــم
ربيــع األول  1441هـ
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اللغــات الثانيــة ،فحــن ُيــراد مــن األلعــاب مثــا تنميــة
احلصيلــة اللغويــة لــدى الطــاب ،أو املســاهمة فــي
حتقيــق الطالقــة اللغويــة ،أو خلــق نــوع مــن التواصــل
االجتماعــي والنفســي بــن الطــاب ،أو .....إلــخ ،أال
يــدل كل ذلــك علــى قــوة الوشــيجة بــن األلعــاب
وأهدافهــا وبــن املنهــاج ومحتوياتــه وأهدافــه؟ أال يصــب
كالهمــا فــي خانــة تعليــم اللغــة واكتســابها؟ أال ُتعــد
ً
ومســاعدا للمنهــاج الدراســي،
مكمــا
األلعــاب
حينئــذ ّ
ٍ
ــد مــن قبيــل الدعامــات التربويــة املطلوبــة
أال ُت َع ُّ
للطــاب وللمعلــم علــى حــد ســواء.
َّأمــا ســابع األقــوال املزعومــة ملــن يــرى أن األلعــاب
اللغويــة ال تفيـ ُـد إال الطــاب النابهــن القادريــن علــى ودورهــا فــي إكســاب وتعليــم اللغــة يســتطيع تطويــع
املشــاركة واألداء ،فــي حــن ميكــث الباقــون شــاعرين الكثيــر مــن النصــوص واألفــكار لصالــح األداء ال ُّلعبــي
ً
مفيــدا مــن تصنيفــات األلعــاب
التعليمــي الراشــد،
ِّ
موظ ًفــا قــدرات طالبــه ومهاراتهــم
وتعــدد أمناطهــا
املتنوعــة فــي ســبيل ذلــك .كمــا أن مــن أهــم وأخطــر
أدوار املعلــم –كمــا ســلفت اإلشــارة -هــو إبداعــه هــو
وإعــادة تدويــر الكثيــر مــن النصــوص ومفــردات املنهــج
بحيــث تصلــح لتطبيــق أحــد أنــواع األلعــاب اللغويــة
وتســخيرها فــي ســبيل إيصالهــا للطــاب.
وأختــم باإلشــارة إلــى القــول القائــل بارتفــاع تكلفــة
األلعــاب اللغويــة ســواء املاديــة منهــا أي ا ُملشــتراة ،أو
حتــى تكلفــة ابتياع أدوات ومســتلزمات األلعــاب األخرى
كالتمثيليــات واملســرحيات واحلــوارات اخملتلفــة :مــن
مالبــس ،وإكسســوارات ،ومطعــم ومشــرب وغيرهــا،
وهــو قــول لــم أســتطع وصفــه باملزعــوم ،وهــو عنــدي
ُ
ٍّ
حــق لــن يســتطيع املعلــم وحــده ،وال الطــاب
قــول

بعــدم األهميــة أو جــدوى املتابعــة!
وفــي احلقيقــة فــإن هــذا الــرأي خطيــر ،ألنــه ينبــئ
ً
أول عــن عــدم معرفــة قائلــة بكيفيــة إدارة اللعبــة حتــت
ثانيــا :ينبـ ُ
ـئ عــن خلــل فــي تصــوره عــن أدوار
إشــرافهً ،
الالعبــن واملتفرجــن ،حيــث قصــر اللعبــة واإلفــادة
منهــا فقــط علــى املشــاركني فحســب ،وأخــرج الباقــن
مــن نطــاق االســتفادة أو التفاعــل .وهنــا ال بــد مــن
إعــادة النظــر فــي معرفــة دور املعلــم ،واملتعلــم ،واملشــارك
فــي اللعبــة ،وكيفيــة ســير احلصــة التعليميــة وكيفيــة
تفعيــل غيــر املشــاركني فــي األداء ،علــى النحــو الــذي
فعـ ً
يجعــل التعليــم للجميــع نشـ ً
ـال وال ٌيقصــره علــى
ـطا َّ
ــرا أو رغبــة فــي التمثيــل او
فئــة نابهــة
قس ً
ٍ
مشــاركة ْ
احملــاكاة أو األداء ال ُّلعبــي ًّأيــا كان!
وهــاك زعــم ثامــن غيــر دقيــق حيــث يشــير أهلــه
إلــى أن أغلــب جزئيــات املنهــج ال حتتــاج أللعــاب لغويــة ،وحدهــم التغلــب عليــه فــي الكثيــر مــن املؤسســات
البعــد عــن أن تســاهم التربويــة املعنيــة بتعليــم العربيــة كلغــة ثانيــة ،ومــن
أو قــل إن شــئت الدقــة بعيــدة كل ُ
األلعــاب اللغويــة فــي تقريبهــا للطــاب ،أو أدائهــا بــأي
نــص أو
إســتراتيجية ُلعبيــة! ورمبــا يستشــهد بعــدم ِّ
توجيــه املنهاج/الدليــل ذاتــه لكــون طريقــة تدريــس
هــذا النــص تنــدرج حتــت طرائــق وأســاليب األلعــاب
اللغويــة!!
وهــو قول/زعــم يفتقــر للدقــة ،وينظــر نظــرة
ســطحية لأللعــاب اللغويــة ،ذلــك أن املعلــم الكــفء
الراغــب فــي توظيــف األلعــاب اللغوية ،املؤمــن بأهميتها
مجلــة معلمــي العربيــة للناطقيــن بغيرهــا  -العــدد الرابــع
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عنــا ال بــد وأن تتضافــر كل اجلهــود فــي ســبيل ذلــك :راجع لإلفادة
املؤسســات واجلامعــات واألقســام واملعلمــون والطــاب،
وفئــات اجملتمــع املعنيــة ،وإال ســيكون هــذا الــرأي عقبــة
كأداء فــي ســبيل توظيــف األلعــاب اللغويــة ،وحرمــان
طالبهــم مــن ميــزات إســتراتيجية مهمــة فــي مجــال
تعليــم اللغــات الثانيــة ،وفــي ذلــك خســارة قــد يصعــب
توصيفهــا.
،،،
علــى أن الناظــر املدقــق فيمــا مضــى ال يــكاد يــرى
حقيقيــا ال فــي طبيعتهــا،
قدحــا فــي األلعــاب اللغويــة
ًّ
ً
وال فــي تطويــع أهدافهــا أو محتواهــا مبــا يخــدم
تعليميــة اللغــة -ولئــن ُوجــدت بعــض العيوب-وهــي

 .1األلعــاب اللغويــة فــي تعليــم اللغــات األجنبيــة-د.
ناصــف عبــد العزيز-الرياض-الســعودية-ط_1
1983م.
 .2األلعــاب اللغويــة فــي تعليــم العربيــة للناطقــن
بغيرهــا (ويكيبيديــا).
 .3كتــاب األلعــاب التربويــة إســتراتيجية لتنميــة
التفكيــر-د .زيــد الهويــدي-دار الكتــاب اجلامعــي-
اإلمــارات-ط2012-3م.
 .4األلعــاب اللغويــة وتوظيفهــا فــي اكتســاب اللغــة
الثانيــة «العربيــة منوذجــا» ،دراســة ضمــن كتــاب:

موجــودة ال شــك -فــي هــذه اإلســتراتيجيات فهــي ممــا أبحــاث مؤمتــر اســتنبول الدولــي الثاني-تعليــم العربيــة
ميكــن إصالحــه أو تقليــل خطــره ومعاجلتــه ،بقــدر للناطقــن بغيرها-إضــاءات ومعالم-إيثــار-د .ط د.ت.
مــا جنــد مــن آراء ناجمــة عــن ســوء الرؤيــة ،وعــدم
اإلملــام ،وعــدم الثقة/الرضــا عــن دور األلعــاب اللغويــة _• http://portal.arabtime.com/article
فــي اكتســاب اللغــة وتع ُّلمهــا ،وكلهــا يرجــع لقناعــات preview.cfm?Action=Article&Previ
شــخصية للمعلــم حتتــاج بالضــرورة إلعــادة النظــر!!
ew=ViewOnly&ArticleID=23073
،،،
• https://sites.google.com/site/
awaleah123/awal2/altlm-ballb
https://www.buhoth.com/fullarticle1 -/
Gardner, H. (1999). Intelligence
reframed: Multiple intelligences for
the 21st century
New York, NY: Basic Books.

•
•

•

 األلعــاب اللغويــة فــي تعليــم العربيــة للناطقــنبغيرهــا (ويكيبيديــا) .وانظــرhttp://portal. :
arabtime.com/article_preview.cfm?A
ction=Article&Preview=ViewOnly&Arti
23073=cleID
 السابق ذاته.- https://sites.google.com/site/
awaleah123/awal2/altlm-ballb
 -السابق نفسه.
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األلعابّ
اللغوية

ّ
في صفوف اللغة الثانية

العساف
الباحثة :نادية مصطفى
َّ
مدرسة اللغة العربية للناطقني بغيرها  -اجلامعة األردنية
ِّ

عــن جمــع الكلمــات فــي األشــكال ،والبحــث عــن
مــرادف الكلمــات فــي األشــكال ،والبحــث عــن
عكــس الكلمــات فــي األشــكال ،وكتابــة أســماء
األشــياء حتــت الصــور ،والكلمــات املتقاطعــة.
وفيمــا يلــي ســأعرض أمثلــة تطبيقيــة
الســتخدام األلعــاب ال ّلغويــة فــي مســتويات
مختلفــة :
في املستوى املبتدئ:

تعــد األلعــاب اللغويــة مــن أهــم الطرائــق
ّ
املســتخدمة فــي اكتســاب اللغــة الثانيــة
التعليمية،
إلضفــاء جــو مــن املتعــة علــى البيئــة
ّ
عمريــة
فاأللعــاب اللغويــة ال تقتصــر علــى فئــة
ّ
معيــن ،فمــن
معينــة وال علــى مســتوى لغــوي ّ
املمكــن اســتخدامها لكافــة املســتويات اللغويــة
املتميــز؛ فهــي تســاعد
مــن املبتــدئ إلــى
ّ
املتع ّلمــن علــى تع ّلــم اللغــة ،وفهــم كثيــر مــن
جوانبهــا ،باإلضافــة إلــى مســاعدتهم علــى
التخ ّلــص مــن اخلجــل الــذي قــد يشــعرون بــهّ .1 .
رتب البطاقات لتكوين كلمات.
ّأدى االهتمــام باأللعــاب اللغويــة إلــى ظهــور
أنــواع كثيــرة منهــا:
ت ك ب
أ =
 .1ألعاب املالحظة والذاكرة.
 .2ألعاب التخمني.
ج
ة =
م
أ
 .3ألعاب البطاقات.
 .4ألعــاب مــن خــال املواقــع اإللكترونيــة،
ّ .2
رتب البطاقات لتكوين جمل.
وتطبيقــات الهاتــف احملمــول.
ومــن منــاذج هــذه األلعــاب :ترتيــب احلــروف
س
املكتبة محمد في
دَ َر َ
=
لتكويــن كلمــات ،وترتيــب الكلمــات لتكويــن
جمــل ،وترتيــب جمــل لتكويــن فقــرة ،والربــط
بــن الكلمــة  /اجلملــة والصــورة املناســبة ،الطالب الفيلم يشاهد اجلديد =
وإكمــال الناقــص مــن احلــروف والكلمــات،
والبحــث عــن الكلمــات فــي األشــكال ،والبحــث
عــن مفــرد الكلمــات فــي األشــكال ،والبحــث
مجلــة معلمــي العربيــة للناطقيــن بغيرهــا  -العــدد الرابــع
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 .3أكمل الفراغات باحلروف املناسبة.

ر

ب

ف
واملتقدم.
في املستوى املبتدئ واملتوسط
ّ
لعبــة (مطابقــة الصــور والكلمــات) وتكــون بجمــع عــدد
تعبــر عــن مفــردات درســها الطلبــة،
مــن الصــور التــي ّ
ومــن ثــم نقــوم باســتخدام برنامــج اﻟ movie maker

ت

فنقــوم مــن خاللــه بإدخــال هــذه الصــور كفيديــو،
ُ
وندخــل موســيقى مــن بالدهــم عليــه ،ومــن األفضــل
قصة
املتوسط
املستوى
ّ
واملتقدم :لعبة بناء ّ
ّ
تصميــم أكثــر مــن فيديــو ملفــردات مختلفــة ليشــارك
 تعليمات ال ّلعبة:أكبــر عــدد مــن الطلبــة ،ومــن ثــم نقــوم بكتابــة املفــردات
ارم حجر النرد فوق اجلدول.
أِ .
علــى بطاقــات إمــا عن طريق برنامــج اﻟ  wordأو نكتبها
ب .املــكان الــذي يقــع فوفــه حجــر النــرد مــن الــازم أن
نقســم الطلبــة
باليــد بخــط واضــح وكبيــر ،وفــي الصــف ّ
تقــوم /تقومــي بتصريــف الفعــل بنــاء علــى الضميــر
إلــى مجموعــات إمــا ثنائيــة أو ثالثيــة ،ومــن ثـ ّـم نطلــب
املكتــوب علــى حجــر النـ ّـرد.
علــى ســبيل املثــال مــن اجملموعــات الثنائيــة أن تخــرج
ج .ثـ َّـم مــن الــازم أن تســتخدم /تســتخدمني الفعــل فــي
إلــى اللــوح ونعطــي كل مجموعــة البطاقــات اخلاصــة
قصــة مــع زميلــك /زميلتــك.
جملــة لتكـ ّـون ّ
بالفيديــو األول ،ومغناطيــس لتثبيــت البطاقــات،
(طبعــا قبــل البــدء يجــب أن ُنعطيهــم ً
وقتــا لقراءتهــا
ً
َق َ
َت ّ
َر َأى
ال
َع َر َف
أخر
َخ َر َج
َح َاو َل
َح ّب فيمــا بينهــم) ومــن ثــم نقــوم بتشــغيل الفيديــو إذ ال
يكــون أطــول مــن دقيقــة ونصــف وعلــى اجملموعــات أن
َأ َ
اع
َع ِم َل
ِانتهى
َر ِك َب
حض َر
ِاشترى
َذ َه َب
بَ َ
ّ
ترتــب البطاقــات حســب ظهــور الصــورة ،وعلــى الطلبــة
ممــا يفعلــوه .وبعــد
اآلخريــن مالحظتهــم والتأكــد ّ

َأعطى

َحط

ِاستيقظ

ِا َ
نتظ َر

َأ َخ َذ

َض َر َب

َس ّجل

َنام

َتع ّلم

َجاء

َر ِج َع

س
َج َل َ

س
دَ َر َ

بَ ِق َي

َس َ
افر

َق َّرر

َأ َك َل

ِا َ
طاع
ست َ

َك َت َب

دَ َف َع

َق َتل

بَ َد َأ

َغ َس َل

َض ِحك

َم َشى

زوج
َت َّ

َن ِس َي

رس َل
َأ َ
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االنتهــاء والتأكــد مــن اإلجابــات تخــرج مجموعــات
أخــرى وتعمــل علــى فيديــو آخــر وهكــذا.
أهميــة اإلنترنــت والتطبيقــات
إننــا ال نســتطيع إغفــال
ّ
حــب الطلبــة علــى تع ّلــم
اإللكترونيــة فــي إثــارة
ّ
اللغــة ّ
َ
املهمــة
فيعــد كالهمــا مــن الوســائل
الثانيــة،
ّ

لتثبيــت املفــردات اللغويــة ،أو املعلومــات املكتســبة مــن
اللغــة ّ
الثانيــة ،ومــن املواقــع اإللكترونيــة التــي أنصــح
باســتخدامها فــي تصميــم األلعــاب اللغويــة هــي:

األول ،أن يشــرح الكلمــة التــي تظهــر أمامــه
الطالــب ّ
األول أن ُي َخ ِّمــن مــا الكلمــة.
وعلــى الطالــب ّ
www.superteachertools.us
تطبيــق ( )Guess wordsوهــو شــبيه بلعبــة
www.Quizlet.com
احملرمــة ،وذلــك بــأن يقــوم
( ،)Tabooأي الكلمــة
ّ
األســتاذ بإدخــال املفــردات التــي يريــد مــن الطلبــة
ّ
تذكرهــا ،ويدخــل أســفل كل كلمــة أربــع كلمــات ال ميكــن

للطالــب اســتخدامها عنــد شــرح الكلمــة للطلبــة ،وعلــى
الطلبــة محاولــة معرفــة الكلمــة املقصــودة ،علــى ســبيل
املثــال كلمــة (مدرســة) عليــه أن يشــرحها للطــاب
دون اســتخدام هــذه الكلمــات (مــكان ،طالــب ،تعليــم،
دروس) وإذا اســتخدم أحداهــا يكــون خاسـ ًـرا ،ومــن ثـ ّـم
يبــدأ طالــب آخــر باللعبــة ،ومــن املمكــن اســتخدامها بــن
ثنائيــات ،أو مجموعــات فــي كافــة املســتويات ال ّلغويــة.
إن األلعــاب اللغويــة تســاعد علــى تنميــة املشــاركة
والتفاعــل مــع اآلخريــن ،لكــن علينــا اختيــار ألعــاب لهــا
ـددة وواضحــة ،وفــي الوقــت نفســه
أهــداف
تعليميــة محـ ّ
ّ
https://kahoot.com
مثيــرة وممتعــة الهتمــام الطلبــة.
https://quizizz.com

أمــا تطبيقــات الهاتــف احملمــول التي أنصح باســتخدامها
هي :
(  )Charadesوهــو تطبيــق يشــبه تطبيــق
ّ
لتذكــر
مجانــي ،وهــو جميــل
( )Heads upولكنّ ــه ّ
املفــردات ومراجعتهــا ،فمــن خاللــه يقــوم األســتاذ
بإدخــال املفــردات التــي يريــد مــن الطلبــة ّ
تذكرهــا،
وبعــد إدخالهــا يقــوم األســتاذ مبشــاركتها مــع الطلبــة،
األول التطبيــق ويدخــل إلــى ال ّلعبــة
فيفتــح الطالــب ّ
ثــم يضــع هاتفــه أمــام جبينــه ،وعلــى الطالــب
ومــن ّ
ّ
الثانــي الــذي يجلــس أمامــه ويــرى شاشــة هاتــف
مجلــة معلمــي العربيــة للناطقيــن بغيرهــا  -العــدد الرابــع
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ألعــاب لغويــة فــي فصــول تعليــم

العربيــة لألطفــال أوناليــن
حسانة أحمد اخلشاب
الباحثةّ :
معلمة اللغة العربية للناطقني بغيرها

فــي التعليــم أدعــى ،فلــو أخذنــا مثـ ً
ـال لطبقــة
مــن املتع ّلمــن ،وهــم شــريحة األطفــال ،ودرســنا
مــدى تأثيــر اســتخدام األلعــاب اللغويــة فــي
تعليمهــم اللغــة العربيــة ،لرأينــا ذلــك التأثيــر
واضــح األثــر علــى ســهولة اكتســابهم للغــة
العربيــة ،إذ إن الطفــل بطبعــه يشــغف باللعــب
ّ
جــدي ال
ســريعا مــن التركيــز فــي أمــر
وميــل
ّ
ً

ممــا ُيعــن فــي عملية اكتســاب اللغــة الثانية
بســهولة ،تقريــب منطقهــا إلــى العقــل ،وعــدم
تقدميهــا بشــكل جــاف خــال مــن الديناميكيــة
والواقعيــةُ .
ـد األلعــاب اللغويــة والتــي هــي
وتعـ ّ
صــور مختلفــة للتلعيــب فــي التعليــم ،مــن أكثــر
مــا يســاهم فــي تيســير اكتســاب اللغــة الثانيــة،
وكســر احلواجــز النفســية وبعــض الفروقــات
نشــاط فيــه وال روح ،وهــو مــا ال يجــب أن يكــون
الفرديــة أثنــاء تع ّلمهــا.
فــي تدريــس اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة.
فعــن أهميــة األلعــاب اللغويــة يقــول ناصــف
مصطفــى عبــد العزيــز فــي كتابــه األلعــاب
اللغويــة فــي تعليــم اللغــات األجنبيــة ص:٧
"املتأمــل للجــو املبهــج الــذي تضفيــه األلعــاب
علــى دروس اللغــة ،واآلثــار الطيبــة التــي تتركها
فــي نفــوس الدارســن ،ومــا يطــرأ علــى لغتهــم
ومنــو ،ســيقتنع بــا شــك بجــدوى
مــن تطــور
ّ
اســتخدام األلعــاب اللغويــة كعامــل ملطــف مــن
جفــاف الــدروس وتعــب التدريبــات ،وكوســيلة
لتنميــة مهــارات اللغــة فــي مواقــف اجتماعيــة
طبيعيــة مرحــة".
وألن التدريــس عــن ُبعــد ّ
باجلديــة
يتســم
ّ
ّ
ُ
البحــث عــن
أكثــر مــن التعليــم املباشــر ،كان
فاعليــة اســتخدام هــذه األلعــاب وتوظيفهــا
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وبتجربــة تدريــس العربيــة لغــة ثانيــة فــي الفصول وهــي أن يبــدأ املعلــم بكلمــة ،و بآخــر حــرف مــن حروفهــا،
ســمى بفصــول التعليــم عبــر مطلــوب مــن الطالــب أن يأتــي بكلمــة أخــرى.
االفتراضيــة ،وهــي مــا ُت ّ
الشــبكة الدوليــة عــن بعــد ،كان مــن املمكــن تطبيــق
تتــم
بعــض األلعــاب اللغويــة فــي الــدرس ،وإن كانــت
ّ
إن هــذه البيئــة اإللكترونيــة
بشــكل إلكترونــي ،بــل ّ
وفــرت أحيا ًنــا مــا لــم ّ
ّ
توفــره البيئــة التعليميــة اخلاليــة
مــن التكنولوجيــا .وفيمــا يلــي بعــض أمثلــة لأللعــاب
اللغويــة التــي ميكــن تطبيقهــا فــي تدريــس العربيــة
كلغــة ثانيــة عبــر اإلنترنــت لألطفــال .وقــد ُيشــارك
بطاقــات احلــروف مــع الكلمــات :اختيــار الكلمــة
املعلــم طلبتــه فــي حتقيــق مخرجــات اللعبــة إذا كانــت
ألن التعليــم الصحيحــة مــع احلــرف الصحيــح اعتمــادً ا علــى
تعتمــد علــى اشــتراك أكثــر مــن شــخصّ ،
أوناليــن كثيــر منــه يكــون بــن معلــم وطالــب واحــد .االســتماع  ،وتأتــي هــذه اللعبــة لتمييــز أشــكال احلــروف
وأصواتهــا.

حتــد
لعبــة ترتيــب الكلمــات :وتكــون علــى شــكل
ّ
لطالبــنّ ،أيهمــا ّ
الكلمــات املتقاطعــة :وتوجــد برامــج كثيــرة تســاعد
يرتــب جملتــه أســرع يفــوز بنقــاط
أكثــر ،وتكــون لــه الفرصــة لتصحيــح خطــأ زميلــه إذا علــى إعــداد رســومات الكلمــات املتقاطعــة ،مثــل برنامــج
Crossword Creator
كان يوجــد لديــه خطــأ فــي ترتيــب اجلملــة.

لعبــة املؤقــت :تعيــن وقــت محــدد ألداء وظيفــة
لغويــة مــا ،ويفــوز الالعــب ويحــرز بعــض النقــاط ،إذا
ّ
أمت وظيفتــه بنجــاح ضمــن الوقــت املطلــوب.
لعبــة اســتذكار املفــردات اللغويــة :وذلــك يكــون
بوضــع املعلــم مــكان أحــرف الكلمــة املطلوبــة ،فراغــات
بعــدد األحــرف ويبــدأ الطالــب فــي التخمــن ،فــإذا
أصــاب وضــع املعلــم احلــرف فــي مكانــه مــن الكلمــة ،وإن
كروكيــا إلنســان حتــت حبــل
أخطــأ رســم املعلــم رســم ًا
ً
املشــنقة ،فيبــدأ بالــرأس فاجلســم فاليديــن فالقدمــن،
ثــم يرســم ً
خطــا لشــنقه .وهنــاك لعبــة أخــرى معروفــة

الراديــو الســليم :وتســتخدم هــذه اللعبــة لتقويــة
مهــارة االســتماع واالســتذكار لــدى الطــاب ،وذلــك
بإســماعهم عبــارات متعــددة عــن موضــوع الــدرس
ليســت بالعبــارات الطويلــة ،والهــدف هــو تكــرار العبــارة
صحيحــا .فــإذا أخطــأ الطالــب كان الراديــو
تكــرارا
ً
ً
معط ً
اخلــاص بــه مبثابــة راديــو ّ
ســليما.
ــا وليــس
ً
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يجهــز املعلــم ببرنامــج الرســم
الرســم والوصــف:
ّ
ّ
متحركــة صامتــة تبــدأ بالرســم
اإللكترونــي ،رســومات
ويبــدأ الطالــب بالوصــف والتخمــن ،حتــى ينتهــي
خمنــه الطالــب ،وفــي
الفيديــو ويظهــر مــدى صحــة مــا ّ
دون مــا قالــه الطالــب،
نفــس الوقــت يكــون املعلــم قــد ّ
إلعادتــه عليــه ومنحــه فرصــة التصويــب .وحتفيــزه

لعبــة اإلشــارة الضوئيــة :يأتــي املعلــم بإشــارة
ضوئيــة إلكترونيــة ،بعــد أن يكــون قــد شــرح درســه،
ويطــرح ســؤال املســابقة علــى الطالــب ويعطيــه الضــوء
األحمــر لقراءتــه أو اســتيعابه ،ثــم الضــوء البرتقالــي
للتفكيــر فيــه والبحــث عــن جــواب ،ثــم يعطيــه الضــوء
الصحــة
األخضــر ليقــول جوابــه ،فلــو وافــق جوابــه
ّ
عبــر الطريــق إلــى الســؤال الثانــي ،وكل جــواب صحيــح
يحتســب لــه.
ممتعــا لهــم،
فغنـ ٌّـي عــن القــول ،كيــف يكــون الــدرس
ً
وتكــون فائدتــه أكبــر واإلنتــاج بعــده أكثــر .واألمثلــة
كثيــرة لأللعــاب اللغويــة التــي ميكــن للمعلــم تطويعهــا
خــال درســه االفتراضــي مــع طلبتــهّ ،
وكل مــا يجــب
ً
شــغوفا
حــب وطالــب ســيكون
هنالــك أن يكــون مع ّلــم ُم ّ
يومــا مــا ،بعــد ذاك اجلهــد اجلميــل .واللــه ال
بالعربيــة ً
يضيــع أجــر احملســنني.
معيــن ،يختــار
القصــة والتمثيــل :بعــد انتهــاء درس ّ
مرئيــا يعالــج فكــرة النــص القرائــي الــذي
مقطعــا
املعلــم
ً
ً
درســه الطالــب ،وهــذا املقطــع يكــون علــى شــكل قصــة
حقيقيــا ،يناقــش املعلــم الطالــب
كرتونيــا أو
فيلمــا
أو
ً
ً
ً
فيــه ،ثــم يتــرك لــه فرصــة حكايــة القصــة مــرة أخــرى.
وكنــت أتــرك طالبــي يقومــون بإحضــار لعبــة ميثلــون
بهــا مــا يريــدون حكايتــه عبــر الفيديــو.
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األلعاب اللغوية
في تعليم العربية للناطقين بغيرها

د.جنية حسني التهامي
اجلامعة اإلسالمية العاملية املاليزية

مفهوم األلعاب التعليمية وأهميتها
تعــرف إســتراتيجية التعليــم عــن طريــق
ّ
ٌ
فكــري ُيســتثمر فــي
األلعــاب بأنهــا :نشــاط
ٌّ
اكتســاب املعرفــة بطريقــة جديــدة مبســطة،
يقــوم بــه املعلــم لتنميــة قــدرات الطــاب
العقليــة والفكريــة ،ليحقــق فــي الوقــت ذاتــه

تقدمي
يواجـــه الكثيـــر مـــن الطلبـــة غيــر الناطقني
ً
عامــا فـــي إتقــان
باللغــة العربيــة
انخفـــاضا ًّ
الســيما التحـــدث والقـــراءة،
مهــارات اللغـــة،
َّ
فعــال فـــي
وعجزهــم عــن اســـتخدامها بشـــكل َّ
مؤسســات الـــتعلم بصــورة خاصــة ،واحليـــاة
اخلارجيــة بصفــة عامــة ،وألن طرائــــق
التــــدريس بالنســبة للطلبــة غيــر الناطقــن
بالعربيــة تقـــــوم علــى التلقــن ،لــم تعــد
الطــرق االعتياديــة فــي التـــدريس تـــؤدي
فعــال ،فقــد ﻇﻬـﺮت مهــارات
دورهـــا علـــى نحـــو َّ
وأســاليب ﻣﺘﻌــــﺪدة ﻟﺘﻌﻠــــﻴﻢ اللغــة العربيــة
لغيــر الناطقــن بهــا ،منهــا تلــك التــي اعتمــدت
علــى اللعــب ،والتــي ﺤﺗﻘــــﻖ نتائــج عظيمــة فــي
العمليــة التعليميــة ،األمــــر الــــذي اســتدعاني
حســب طبيعــة عملــي كأســتاذة فــي اجلامعــة
اإلســامية العامليــة مباليزيــا أن أبحــث عــن
مثــل هــذه األســاليب احلديثة ملعاجلـــة مشـــكلة املتعــة والتســلية والعمــل علــى توســيع آفــاق
االســتيعاب عنــد الطلبــة غيــر الناطقــن الطــاب املعرفيــة .فاأللعــاب التعليميــة
بالعربيــة .ومـــن هـــذه األســـاليب التــي كان لهــا تســــاعدهم علــــى التركيــــز واالنتباه واإلدراك
والتخيــــل واالبتكــــار واإلبــــداع ،وتبعدهــم عــن
األثــر الكبيــر علــى فهــم الطــاب واســتيعابهم؛
ّ
أســـلوب األلعـــاب اللغويـــة وتوظيفهـــا ،خاصــة الكســل واخلمــول .ومــن أهــم هــذه األلعــاب:
لعبــة الكلمــات املتقاطعــة.
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أ .املنافسة بني أعضاء الفريق
يســتطيع املــدرس تقــدمي درس القواعــد عــن
طريــق اللعــب واملنافســة ،ففــي مرحلــة التقــومي وبعــد
أن يســتكمل شــرح الــدرس يجــري مبــاراة للتالميــذ
لتعزيــز اســتيعاب الــدرس والتأكــد مــن فهمــه ،وذلــك
بتقســيم طــاب الفصــل إلــى فريقــن أو ثالثــة أو أربعــة،
ويســمي كل فريــق باســم مــا ،ويكتــب أســماء الفــرق
علــى الســبورة ضمــن جــدول ،ثــم يطــرح أســئلة عــن
محتــوى الــدرس حتســب إجابــة كل فريــق علــى حــدة،

ج .السؤال واجلواب
وهــي لعبــة طريفــة جـ ً
ـدا ميكــن أن يلعبهــا التالميــذ
فــي مرحلــة التقــومي فــي أغلــب دروس القواعــد .ففــي
درس املبتــدأ واخلبــر مثـ ً
ـا ،تــوزع قصاصتــان مــن الــورق
علــى كل طالــب ،يكتــب الطالــب علــى واحــدة «املبتــدأ»
وعلــى األخــرى «اخلبــر» ثــم توضــع أوراق املبتــدأ علــى
حــدة ،وكذلــك أوراق اخلبــر ،ويختــار أحــد الطــاب
ً
مثــا( :املطــر)،
قصاصــة مــا بشــكل عشــوائي ويقــول
ويختــار طالــب آخــر ورقــة ويقرؤهــا ،ورمبــا تكــون
(مهــذب) ،ففــي هــذه اللحظــات ســيكون التالميــذ فــي
غايــة الســرور .وميكــن تطبيــق هــذه اللعبــة فــي كثيــر
مــن دروس اللغــة كالفعــل والفاعــل واملفعــول بــه وفــي

النواســخ وغيرهــا.
د .البطاقات
وتصلــح هــذه اللعبــة فــي دروس القواعــد .ففــي
درس الفعــل والفاعــل مثـ ً
ـا يحضــر بطاقــات علــى عــدد
طــاب الفصــل ،ويقســمها مناصفــة يكتــب علــى كل
زوج منهــا الفعــل والفاعــل املناســب ،ثــم يــوزع بطاقــات
الفعــل للمجموعــة (أ) وبطاقــات الفاعــل للمجموعــة
(ب) ،ثــم يطلــب مــن أحــد تالميــذ اجملموعــة (أ) أن
يقــرأ بطاقتــه وعلــى الطالــب الــذي يحمــل الفعــل
ً
نقاطــا بذلــك .وفــي نهايــة احلصــة يعلــن املناســب مــن اجملموعــة (ب) أن يقــرأ الفاعــل ،والطالــب
وتســجل لــه
ـد أن ُي َكـ َّـرم ولــو الــذي يتأخــر أو الــذي يذكــر غيــر فعلــه يخســر ويخــرج
املــدرس عــن الفريــق الفائــز ،الــذي البـ َّ
بكلمــات تشــجيعية ،قــد حتــث اآلخريــن علــى االنتبــاه مــن اللعبــة .وتصلــح هــذه اللعبــة فــي معانــي الكلمــات
فــي دروس القــراءة.
واالهتمــام واالســتعداد اجليــد للــدروس القادمــة.
ومن أهم األلعاب التعليمية:
ب .املع ّلم الصغير
يســتطيع املعلــم أن يــدرب التالميــذ علــى برنامــج
ً
وتشــويقا اســمه «املعلــم
ألعابــا
لطيــف يتضمــن
ً
ً
تطبيقــا لنظريــة ابــن ســينا التــي تنــص علــى
الصغيــر»
أن «الصبــي عــن الصبــي ألقــن ،وهــو عنــه آخــذ وبــه آنس
وأدعــى للتعلــم» .فيطلــب مــن أحــد التالميــذ أن يعطــي
درســا مــا فــي القواعــد ،عــن أنــواع الفعــل ،يتــم حتضيــره
ً
مسـ ً
ـبقا ،أو فــي نهايــة الــدرس كمراجعــة للــدرس الــذي
أعطــاه املعلــم .وميكــن تطبيــق برنامــج املعلــم الصغيــر
فــي دروس اللغــة العربيــة كلهــا ،ولكــن تطبيقــه فــي مادة
القواعــد أكثــر فائــدة ألن مهــارات القواعــد بحاجــة إلــى
تركيــز ومراجعــة.
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 .1متثــل األلعــاب وســيلة تعليميــة تقــرب مفهــوم
املعانــي ،وتســاعد الطــاب فــي إدراك معانــي األشــياء
دون صعوبــة.
 .2يعتبــر اللعــب طريقــة عالجيــة يلجــأ إليهــا
املعلمــون للتســهيل فــي حــل بعــض املشــكالت التــي
يعانــي منهــا بعــض الطــاب كصعوبــة نطــق احلــروف.
 .3تعمــل األلعــاب التعليميــة علــى تنشــيط
القــدرات العقليــة للطــاب ،وكذلــك حتســن مواهبهــم
اإلبداعيــة.
 .4تســاعد األلعــاب علــى إتقــان املترادفــات
واملتضــادات مــع فهــم البنــى التركيبيــة ،باإلضافــة إلــى
ـي،
بنــاء اجلمــل وأوجــه اخلطــاب وتنميــة الفهــم القرائـ ّ

خاصــة فــي تعليــم اللغــة العربيــة للطــاب غيــر
الناطقــن بالعربيــة.
هــ .الكلمات املتقاطعة
لعبــة الكلمــات املتقاطعــة هــي إحــدى ألعــاب الــذكاء
الشــهيرة ،وهــي عبــارة عــن لعبــة يتــم فيهــا جتميــع
الكلمــات فــي صفــوف أفقيــة وفــي صفــوف رأســية،
الهــدف منهــا مــلء املربعــات البيضــاء عــن طريــق
وضــع الكلمــات أو العبــارات ،عــن طريــق حــل اجلمــل
واأللغــاز التــي تكتــب فــي أســفل الكلمــات املتقاطعــة
والتــي تــؤدي إلــى إجابــات علــى نفــس عــدد املربعــات
الفارغــة فــي اللعبــة .أمــا املربعــات الســوداء فهــي
تكــون مربعــات فارغــة ال يســمح للكتابــة فيهــا
وتســتخدم لفصــل الكلمــات أو العبــارات ،حيــث
تنقســم اللعبــة إلــى صفــن عمــودي وصفــي
ويوضــع لــكل صــف أو عمــود رقــم ،ثــم يكتــب
أمــام كل رقــم اللغــز املــراد حلــه أو مــا يشــابه الكلمــة
املطلــوب كتابتهــا فــي املربعــات.
هــي ألعــاب لغويــة مت تصميمهــا بعنايــة ،جتمــع بــن
التفكيــر والترفيــه والتشــويق ،وكل لغــز فيهــا عبــارة
عــن متعــة ال متناهيــة.

مهمــا ،وأهميــة بالغــة فــي
ولــكل هــذه األلعــاب ً
دورا ً
العمليـــة التعليميــة ،منهــا:
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استخدام األلعاب اللغوية
بين الوعي وسوء الفهم

محمد عبد الله اجلالي
محاضر اللغة العربية لغير الناطقني بها

ال شــك أن اســتخدام الوســائل التعليميــة
أمــر محبــب فــي العمليــة التعليميــة وال
ســيما فــي تعليــم اللغــات ،ومــن بــن الوســائل
التعليميــة التــي القــت رواجــا وانتشــارا كبيــرا
فــي الفتــرة األخيــرة بــن معلمــي العربيــة لغيــر
الناطقــن بهــا األلعــاب اللغويــة التــي يجــدون
فيهــا وســيلة لتوصيــل أهدافهــم التعليميــة فــي
جــو يتســم باملــرح واملتعــة.
وال أحــد يســتطيع أن ينكــر أن للعبــة
التعليميــة الناجحــة واملصممــة بإتقــان أثــرا
 معاجلة اللعبة ملهارة بسيطة أو سهلة
كبيــرا فــي نفــوس الدارســن غيــر الناطقــن
كثيــرا مــا جنــد بعــض األلعــاب أرهــق
بالعربيــة ،وخصوصــا فــي املســتويات الدنيــا؛
ولكــن ثمــة أخطــاء يقــع فيهــا الكثيــر مــن مصمموهــا أنفســهم واســتغرقوا وقتــا طويــا
املعلمــن عنــد تصميــم وإجــراء اللعبــة اللغويــة مــن أجــل إيصــال معلومــة بســيطة ميكــن أن
يوصلهــا املعلــم فــي أقــل مــن دقيقــة واحــدة!
نوجزهــا فــي النقــاط اآلتيــة:
فعلــى معلــم العربيــة لألجانــب معرفــة أن
هنــاك ظواهــر لغويــة
 استخدام اللعبة كغاية ال وسيلة.
ومهــارات ميكــن تنميتهــا بوســائل أخــرى
فمــع تســليمنا بأهميــة اللعبــة اللغويــة إال
أنهــا تبقــى مجــرد وســيلة يســتخدمها املعلــم غيــر اللعبــة اللغويــة ،وليــس شــرطا أن
إليصــال املعلومــة للــدارس وتبســيطها ،وهــي تســتخدم اللعبــة كبديــل عــن الوســائل
ليســت هدفــا فــي نفســها وإمنــا هــي وســيلة التعليميــة
للوصــول إلــى غايــة أهــم وهــي التعلــم ،ولكــن مــا
نــراه فــي بعــض الصفــوف أن اللعبــة تضيــع وقــت
الــدرس فيمــا ال فائــدة منــه.

األخــرى.
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 صعوبة تنفيذ اللعبة
فنجــد أن كثيــرا مــن األلعــاب اللغويــة املصممــة
يصعــب إجراؤهــا وتنفيذهــا؛ نظــرا لكثــرة تعليماتهــا،
فتحتــاج أن ميارســها املعلــم أوال مــع زميــل لــه أمــام
الطــاب ثــم يقــوم الطــاب بإجرائهــا ،وال شــك أن هــذا
أمــر مرهــق وعســير للدارســن األجانــب.

 عدم احتواء اللعبة على روح املرح واملنافسة:
فــإن لــم حتتـ ِـو اللعبــة علــى روح املــرح واملنافســة بــن
الدارســن فــا فــرق بينهــا وبــن الوســائل التعليميــة
األخــرى ،وليــس املقصــود بذلــك أن تفقــد اللعبــة
هدفهــا وتتحــول إلــى عمليــة مــن الهــرج واملــرج ،ولكــن
املقصــود أن يصــل الهــدف (املعلومــة) للطالــب فــي جــو
يتســم بالتشــويق واإلثــارة مــع روح املنافســة.
 عدم حتديد الهدف من اللعبة:
هنــاك الكثيــر مــن األلعــاب يقــوم بهــا األســاتذة
وهــم ال يعرفــون الهــدف منهــا ،وأي املهــارات تنمــي ،وهــل
هــي ُت َصنَّ ــف ِضمــن ألعــاب القــراءة أم املفــردات أم النطــق
أم غيــر ذلــك ،ولــذا يجــب حتديــد الهــدف مــن اللعبــة
قبــل تصميمهــا ،وهــل هــي تنمــي مهــارة واحــدة أم عــدة
مهــارات ،وهكــذا..

 االهتمــام باأللعــاب الفرديــة علــى حســاب
ا جلما عيــة :
فكلمــا شــارك جميــع الطــاب فــي اللعبــة ســاعد
ذلــك علــى توطيــد العالقــات الطيبــة بينهم ،وإكســابهم
املزيــد مــن اخلبــرات والتعلــم ،ومــن غيــر املقبــول
التركيــز علــى مجموعــة الطــاب الفائقــن فقــط
وجتاهــل الطــاب الضعــاف أو املتأخريــن دراســيا ،وهــذا
مــا نــراه فــي بعــض األلعــاب التــي يبثهــا بعــض املعلمــن
عبــر وســائل التواصــل ،حيــث يتــم اختيــار الطــاب
املتفوقــن فقــط للقيــام باللعبــة ،وعلــى اجلانــب اآلخــر
هنــاك مــن يجتهــد إلشــراك جميــع الطــاب بأســاليب
جميلــة؛ بحيــث يختــار لــكل طالــب الــدور الذي يناســبه
ويناســب مســتواه داخــل اللعبــة ،وهنــاك الكثيــر مــن
األمثلــة علــى ذلــك أللعــاب ناجحــة بثهــا أســاتذة عبــر
وســائل التواصــل االجتماعــي.
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عصابة العين

(الغميضة)
محمد عصام الدين محمود
معلم اللغة العربية مبدارس البسام الدولية باململكة العربية السعودية

تقدمي:
ً
تفريغــا لشــحنات الطاقــة
عــد اللعــب
ال ُي ُّ
لــدى األطفــال والكبــار فقــط ،بــل هــو وســيلة
الكتســاب اللغــة فــي اجملتمــع الــذي يعيــش
ممهــد الكتســاب اخلبــرات
فيــه ،وطريــق
ِّ
املعرفيــة ،وتنميــة املهــارات اللغويــة واحلركيــة
فــي آن معــا.
فاللعــب ليــس نشــاطا حركيــا لغويــا
فحســب ،وإمنــا هــو عمليــة فكريــة معقــدة تتــم
بصــورة حركيــة تبــدو للعيــان ســهلة ،فعمليــة
مــرورا بالتخطيــط
اللعــب تبــدأ بالتفكيــر
ً
والتنفيــذ ثــم حتليــل األخطــاء وتقــدمي
التغذيــة الراجعــة التــي ُتفيــد فــي حتســن
املســتوى ومحاولــة تالفــي األخطــاء ،كل هــذا
يتــم بصــورة آليــة ســريعة تعــزز مــن عمليــة
التفكيــر باللغــة الثانيــة ،وحتفــز العقــل علــى
اإلنتــاج اللغــوي الســليم فــي وقــت قصيــر.
لــن أطيــل عليــك عزيــزي القــارئ فــي
التنظيــر ولــذا دعنــا منــر ســريعا إلــى اجلانــب
العملــي والتنفيــذي ،ولكــن قبــل البــدء ال
ــد مــن التأكيــد علــى أن التخطيــط اجليــد
ُب َّ
ووضــوح األهــداف خيــر طريــق للنجــاح
وتقليــل الوقــت واجلهــد ،فــا عمــل ناجــح دون

تخطيــط جيــد ،ومــن هــذا املنطلــق أقــدم لــك
هــذه اخلطــوات االسترشــادية التــي تســتطيع
أن تقتــدي بهــا وتقيــس عليهــا وتعــدل وفــق
أهــداف الــدرس واألدوات املتاحــة.
أوال :الفئــة املســتهدفة :طــاب املســتوى
املبتــدئ الثانــي.
ثانيــا :املهــارة املســتهدفة :التواصــل
الشــفوي (الوصــف والتخيــل)
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خامسا :األدوات:
 .1أدوات الصف املتاحة.
 .2صورة لكل أداة.
 .3عصابة عني.
 .4ساعة إيقاف حلساب الوقت.
سادسا :خطوات التنفيذ:
أ – يتــم تقســيم الصــف إلــى مجموعــات صغيــرة مــن
ثالثــة إلــى أربعــة طــاب.
ب – شرح تعليمات اللعبة للطالب وهي كالتالي:
 .1لــكل مجموعــة احلــق فــي توزيــع الصــور فــي
أماكــن مختلفــة مــن الغرفــة ،ووضــع األدوات فــي مــكان
آخــر بحيــث تغطــي حــروف اجلــر وظــروف املــكان

املســتهدفة.
ثالثــا :األهــداف :قيــاس مــدى متكــن الطــاب مــن
 .2تقــوم اجملموعــة األخــرى بإرشــاد زميلهــم
اآلتــي:
معصــوب العــن إلــى االجتاهــات واخلطــوات التــي
 .1استخدام حروف اجلر استخداما سليما.
يســلكها للحصــول علــى األداة ووضعهــا علــى الصــورة
 .2استخدام بعض ظروف املكان استخداما سليما.
فــي املــكان املطلــوب.
 .3إنتاج جمل إرشادية أمرية قصيرة.
 .3ســيقوم املعلــم بحســاب الوقــت املســتغرق،
 .4تنمية مهارة الوصف لدى الطالب.
وإحصــاء األخطــاء التــي قــد يقــع فيهــا الطــاب.
 .5تنمية مهارة التخيل لدى الطالب.
 .4اجملموعــة الفائــزة هــي التــي تنهــي اللعبــة فــي
رابعا :التخطيط :
أقــل زمــن وبأقــل عــدد مــن األخطــاء.
ــد مــن
عنــد التخطيــط ألي نشــاط أو لعبــة ال ُب َّ
 .5فــي حــال التســاوي فــي الوقــت فــإن اجملموعــة
حتديــد املفــردات والتراكيــب املــراد تدريــب الطــاب األقــل أخطــاء تكــون هــي الفائــزة.
عليهــا أو قيــاس مــدى متكنهــم منهــا ،وفــي لعبتنــا هــذه
ســوف نتــدرب علــى اآلتــي:
 .1حروف اجلر مثل (من – إلى – على – في)
 .2ظــروف املــكان مثــل (فــوق – حتــت – أمــام – خلف
– أعلــى – أســفل – ميــن – يســار – بــن )
 .3املفــردات مثــل (قلــم – مســطرة – كتــاب – دفتــر
– مقلمــة – ممحــاة – مبــراة  – -طاولــة  -كرســي –
مكتــب – درج – ســبورة – حقيبــة – حاســوب – لوحــة
– زجاجــة ( قــارورة ) – مكيــف – مروحــة – بــاب –
نافــذة – ســلة مهمــات – مكتبــة)
 .4األفعــال مثــل (تقــدم – ســر – توقــف – التفــت –
در -ارجــع – خــذ – ضــع – انتبــه  -التقــط)
 .5األعــداد مــن ( 10 : 1ســر خطوتــن لألمــام –
خمــس خطــوات إلــى اليمــن) ...،
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 .6فــي حــال التســاوي فــي األخطــاء اجملموعــة
األســرع هــي الفائــزة.
 .7فــي حــال التســاوي فــي الوقــت واألخطــاء،
اجملموعــة التــي بــدأت ً
أوال هــي الفائــزة وميكــن اللجــوء
إلــى ســؤال ســرعة مــن املعلــم لــكال اجملموعتــن أو حســب
مايــراه.

و .يقــوم طــاب اجملموعــة (ب) بتعديــل أماكــن
الطــاوالت واملقاعــد داخــل الصــف لتشــابه املتاهــة،
والقيــام بتوزيــع الصــور واألدوات فــي أماكــن مختلفــة
بحيــث تغطــي املفــردات والتراكيــب املســتهدفة وإعطــاء
التعليمــات للعضويــن اآلخريــن مــن اجملموعــة (أ).
ز .يطلــب مــن املتســابق الــذي فــي اخلــارج الدخــول
معصــوب العــن ويقــوم زميــاه بإعطائــه التعليمــات
واإلرشــادات ألخــذ األدوات ووضعهــا فــوق الصــور.
ح .يقــوم املعلــم بحســاب الوقــت املســتغرق لتنفيــذ
اللعبــة وإحصــاء األخطــاء ،وميكنــه التدخــل فــي
الوقــت الــذي يــراه مناســبا لتحقيــق األهــداف.
ط.يقــوم املعلــم بتعزيــز اخلطــوات الصحيحــة

مــن الطــاب تعزيــزا آنيــا فــي جــو تســابقي مــن املــرح
واإلثــارة واملتعــة.
ي .يتــم تكــرار نفــس اخلطــوات الســابقة مــع
اجملموعــة األخــرى وتغييــر أماكــن األدوات داخــل
ا لصــف .
مميزات اللعبة:
 .1بســيطة وقليلــة التكلفــة تســتخدم األدوات
املتاحــة.
 .2تثيــر احلماســة والدافعيــة لــدى الطــاب وتكســر
حاجــز امللــل.
 .3تنمي القدرة على وصف االجتاهات.
 .4تنمي مهارة التواصل الشفوي.
 .5تنمي مهارة التخيل لدى الطالب.
 .6تكسر حاجز امللل والنمطية دخل الصف.
 .7تناسب الطالب الكبار والصغار.
 .8تسهم في بقاء أثر التعلم لفترة أطول.
 .9تســهم فــي خفــض نســبة القلــق والتوتــر أثنــاء
املمارســة.
العيوب:
ج – يتــم تنفيــذ مثــال تطبيقــي للتأكــد مــن فهــم
 .1ال تناسب األعداد الكبيرة.
الطــاب للتعليمــات وتنفيذهــا بشــكل ســليم.
 .2ال تناسب املستويات العليا.
د – يتــم إجــراء قرعــة لتحديــد اجملموعــة التــي
 .3ال تناسب األماكن الضيقة.
ســتبدأ أوال ولتكــن مجموعــة (أ)
هـــ  -يخــرج أحــد املتســابقني مــن اجملموعــة (أ)
مــع متســابق آخــر مــن اجملموعــة (ب) خــارج الصــف
ليعصــب عينيــه.
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األلعاب اللغوية في صفوف تعليم
ّ
اللغة العربية للناطقين بغيرها

الباحثة :ختام محمد ّ
الوزان
األردنية
مدرسة في مركز ال ّلغات /اجلامعة
ّ
ّ

لــم َت ُعــد ّ
الطــرق ّ
التقليديــة فــي التـــدريس
فعال ،األمــــر الــــذي
تــ ّ
ـؤدي دورهـــا علـــى نحـــو َّ
يســــتدعي إيجــــاد طــــرق وأســــاليب جديــدة
ومتنوعــة ميكــــن توظيفهـــا لتســـاعد فـــي
ّ
عمليـــة التـّــدريس وحتســـينه ،ومــن هــذه
ّ
الطــرق واألســاليب األلعــاب ال ّلغويــة التــي
العمليــة ّ
التعليميــة ،ملــا
مهمــا فــي
حيـ ًـزا ًّ
ّ
تشـ ّـكل ّ

تقدمــه مــن فوائــد تعــود بالنّ فــع علــى املتع ّلــم،
ّ
فقــد أثبتــت جناحهــا فــي كثيــر مــن برامــج
تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا التــي
تقــوم بتطبيقهــا.
ولعــل أســاتذة تعليــم اللغــة العربيــة
للناطقــن بغيرهــا لــم يغفلوا أهمية اســتخدام
هــذا األلعــاب اللغويــة داخــل صفوفهــم وفــي
أثنــاء تدريســهم ،إذا أيقنــوا أن األلعــاب
مهمــة ينبغــي علــى األســاتذة
اللغويــة وســيلة ّ
اســتخدامها فــي التعليــم ،لتنميــة األداء
اللغــوي وحتســينه ،فقــد أصبحــت األلعــاب
ـزءا ال يتجــزأ مــن األنشــطة التــي
ال ّلغويــة جـ ً
ّ
الصفيــة ،والتــي مــن
تنفــذ داخــل الغرفــة ّ
شــأنها إثــراء احلصيلــة ال ّلغويــة لــدى ّ
الطــاب
وإثــارة دافعيتهــم نحــو تع ّلــم ال ّلغــة.
ُتعــرف األلعــاب ال ّلغويــة فــي ســياق التعليــم
ومنظــم يتـ ّـم بــن ّ
ّ
الطــاب
موجــه
بأ ّنهــا نشــاط ّ
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املتنافســن أو املتعاونــن بهــدف الوصــول إلــى
عــد
وي ّ
املعــارف ال ّلغويــة وفــق قواعــد معينــةُ ،
ً
ّ
مهمــا فــي عمليــة
التنافــس والتعــاون
عامــا ً

تفاعــل الطــاب مــع املــواد التدريســية.
الربــط
وتبــرز أهميــة األلعــاب اللغويــة فــي ّ
بــن تع ّلــم ال ّلغــة ّ
صممــت
والتســلية ،فقــد ّ
تعليميــة،
األلعــاب ال ّلغويــة لتحقيــق أهــداف
ّ
إذ تســتثمر امليــل الفطــري ل ّلعــب عنــد الطـ ّـاب
ّ
بالرغبــة
ومعــزز
فــي إحــداث تع ّلــم فاعــل
ّ
واحلمــاس واالهتمــام ،ممــا يســهم مســاهمة
فاعلــة فــي ّ
الــدروس
التخفيــف مــن رتابــة ّ
وجمودهــا،

4

كمــا أ ّنهــا ّ
توثــق العالقــة بــن ّ
ّ
الذكــر ال احلصــر:
الطــاب مــن أصــول
يهتمــون مبعرفــة اللغــة
وثقافــات مختلفــة ممــن
ّ
لعبة زر ّ
التحدث:
واســتخدامها ،هــذا باإلضافــة إلــى تنميــة روح العمــل
ّ
ـدث،
والتعــاون
اجلماعــي وتعزيــز الرغبــة فــي املشــاركة
فعــل مهارتــا االســتماع والتحـ ّ
فــي هــذه اللعبــة ُت ّ
وميكــن تطبيقهــا فــي املســتويات جميعهــا ّ
ّ
مدتهــا عشــر
والتفاعــل.
وممــا ال شـ ّ
أن تنفيــذ األلعــاب اللغويــة فــي دقائــق.
ـك فيــه ّ
اإلجراءات:
صفــوف تعلــم اللغــة يخضــع جملموعــة مــن املعاييــر التــي
قســم الطــاب إلــى فريقــن ،ثــم أخبــر الفريقــن
ينبغــي مراعاتهــا:
ّ -1
محــددة أنهمــا سيتســابقان لإلجابــة عــن األســئلة.
تربويــة
 -1اختيــار ألعــاب لهــا أهــداف
ّ
ّ
رقمــا ،فيجــب أن يكــون لــدى كل
املــدرس لتحقيقهــا.
يســعى
 -2أعــط كل طالــب ً
ّ
 -2أن تكــون قواعــد ال ّلعبــة ســهلة وواضحــة وغيــر الالعبــن فــي كال الفريقــن األرقــام نفســها.
ّ
 -3تأكــد مــن أن الفــرق علــى مســافة متســاوية مــن
معقــدة.
وشــيقة بحيــث تدفــع الســبورة.
 -3أن تكــون ال ّلعبــة ممتعــة
ّ
ّ
الســبورة واكتــب "زر ّ
ـدث"
الطــاب إلــى اســتخدام اللغــة.
التحـ ّ
 -4ارســم دائــرة علــى ّ
املــدرس فــي تشــخيص
 -4أن تســاعد ال ّلعبــة
ّ
تقــدم ّ
الطالــب فــي اكتســاب اخلبــرات املطلوبــة
مــدى
ّ
ّ
والتعــرف إلــى أماكــن الضعــف فــي حتصيلــه ،ثــم تزويده

باخلبــرات املناســبة التــي تعالــج ذلــك.

غويــة التــي ميكــن توظيفهــا فــي
تتنــوع األلعــاب ال ّل ّ
ّ
ـدرج وفــق ميــول الطــاب ،ومســتوياتهم
التدريــس ،وتتـ ّ
العمريــة واملعرفيــة والثقافيــة؛ فهنــاك ألعــاب بســيطة
تقــدم للمبتدئــن ،وهنــاك
فــي املضمــون واألســلوب
ّ
متعــددة فــي املضمــون واحملتــوى وســهلة فــي
ألعــاب
ّ
للمتقدمــن.
األســلوب واألداء تصلــح
ّ
بعض مناذج األلعاب اللغوية،
فيمــا يأتــي عــرض لبعــض األلعــاب اللغويــة التــي
اإليجابيــة
الصفــوف وأثبتــت نتائجهــا
ّ
ّ
طبقــت داخــل ّ
ً
مفيــدا فــي تعليــم
مصــدرا
والتــي ميكــن أن تكــون
ً
ال ّلغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا ،فيمكــن اســتخدام
هــذه األلعــاب إلدخــال مفــردات جديــدة ،أو ممارســة
الكلمــات ،أو تعليــم القواعــد وممارســتها ،أو حتســن
املهــارات األساســية .وميكننــا ً
أيضــا اســتخدام هــذه
الــدرس أو فــي
األلعــاب لتهيئــة الطــاب فــي بدايــة ّ
ـدرس إلعــادة تنشــيطهم أو فــي نهايــة الصــف
أثنــاء الـ ّ
لإلنهــاء بطريقــة سلســة ،ونذكــر منهــا علــى ســبيل

داخــل الدائــرة.
ً
رقمــا ،ليركــض الالعبــان
 -4اطــرح
ســؤال ثــم قــل ً
اللــذان يحمــان الرقم نفســه إلى الســبورة ،ويتســابقان
الــزر ً
فــي ملــس زر ّ
حــدث .الالعــب الــذي يلمــس ّ
أوال
الت ّ
يجيــب عــن الســؤال .إذا أجــاب ّ
اللعــب عــن الســؤال
ـجل نقطــة لفريقــه .أمــا إذا أجــاب
إجابــة صحيحــة يسـ ّ
الالعــب إجابــة غيــر صحيحــة ،يجيــب الالعــب اآلخــر
عــن الســؤال .وتســتمر اللعبــة حتــى يتــم اإلجابــة عــن
األســئلة جميعهــا ،والفريــق الــذي يحصــل علــى أكبــر
عــدد مــن النّ قــاط هــو الفائــز باللعبــة.
لعبة الصافرة:
ـدث،
فــي هــذه اللعبــة تفعــل مهارتــا االســتماع والتحـ ّ
وميكــن تطبيقهــا فــي املســتويات جميعهــا ،مدتهــا
خمــس عشــرة دقيقــة ،وميكــن اســتخدام هــذه اللعبــة
املســ ّلية عندمــا يضطــر ّ
الطــاب إلــى اإلجابــة عــن
األســئلة فــي الصــف ،عنــد دراســة نــص أو اإلجابــة عــن
أســئلة ّ
التماريــن.
اإلجراءات:
 -1قــم بإعــداد الصــف وذلــك بترتيــب مقاعــد
الصــف علــى شــكل حــذوة حصــان علــى أن تكــون املقاعد
ّ
الطــاب.
كافيــة لنصــف
قســم ّ
مكونــة مــن اثنــن.
الطــاب إلــى فــرق ّ
ّ -2
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شرح الكلمات
تفعــل مهــارة الكتابــة ،واالســتماع،
فــي هــذه اللعبــة ّ
ّ
والتحــدث ،وميكــن تطبيقهــا فــي املســتويات جميعهــا،

مدتهــا خمــس وعشــرون دقيقــة .تعتبــر هــذه اللعبــة
املثيــرة لالهتمــام مثاليــة ملراجعــة املفــردات التــي
تع ّلمهــا ّ
الطــاب.
اإلجراءات:
 -1أعــط كل طالــب خمــس قصاصــات صغيــرة مــن
الــورق.
بحيــث يجلــس أحــد الطــاب علــى الكرســي ويقــف
 -2اطلــب مــن ّ
الطــاب أن يكتبــوا سـ ًّـرا كلمــة واحــدة
الطالــب اآلخــر خلــف شــريكه.
علــى كل قصاصــة.
ّ
أن الطــاب اجلالســن هــم
بيــن
للطــاب ّ
 -3أخبــر ّ
ّ -3
الطــاب أن الكلمــات يجــب أن تكــون
الصــف .إذا كان ّ
ّ
الطــاب
"الصافــرون" وأن الطــاب الواقفــن خلفهــم هــم مفــردات تع ّلموهــا
مؤخـ ًـرا فــي ّ
"املتســابقون" .يضــع املتســابقون أيديهــم علــى أكتــاف يواجهــون صعوبــة فــي ّ
التفكيــر فــي املفــردات ،اطلــب
ّ
االطــاع علــى الكتــاب للعثــور علــى الكلمــات
زمالئهــم والتــي هــي األجــراس ،بحيــث يكونــون منهــم
مســتعدين ّ
للضغــط عنــد معرفــة إجابــة الســؤال .املناســبة.
 -4اطلــب مــن كل فريــق أن يتأكــد مــن أن اجلــرس
 -4اجمــع القصاصــات وضعهــا فــي وعــاء ،بعــد ذلــك
مســليا
يعمــل بشــكل صحيــح ،ميكــن لهــذا أن يكــون
ًّ
قســم الطــاب إلــى فريقــن (أ و ب) .يأتــي طالــب واحــد
ّ
متامــا حيــث ميكــن ّ
للطــاب الذيــن
ً
ّ
مقدمــة الصــف.
يتصرفــون بصفتهــم مــن كل فريــق إلــى ّ
صافــرات إصــدار أصــوات صافــرة مثيــرة جـ ً
ـدا لالهتمــام.
-5اطلــب مــن الطالبــن اختيــار قصاصــة واحــدة
ً
 -5اقــرأ
ســؤال للصــف ،ميكــن للمتســابق األول مــن الوعــاء ،لقــراءة الكلمــة املكتوبــة عليهــا لوصفهــا
ّ
الــذي
يــدق صــوت جرســه اإلجابــة عــن ّ
الســؤال .إذا لزمالئهــم فــي الفريــق .يســتطيع الطالبــان وصــف
أعطــى املتســابق اإلجابــة الصحيحــة ،يســجل نقطــة الكلمــة كمــا يحلــو لهمــا ،علــى ســبيل املثــال اســتخدام
واحــدة ،إذا لــم يكــن األمــر كذلــك ،فهــو خــارج هــذه املرادفــات ،والصفــات ،والرســومات إال أ ّنــه ال ُيســمح
اجلولــة وميكــن للمتســابقني اآلخريــن أن يضغطــوا لهمــا بقــول الكلمــة أو احلــرف األول مــن الكلمــة كمــا ال
علــى صافراتهــم ويحاولــون اإلجابــة عنهــاّ .
يخمــن
الشــخص ُيســمح لهمــا بكتابــة أي شــيء .الفريــق الــذي
ّ
ً
يســجل نقطــة ،ثــم يأتــي
صحيحــا
تخمينــا
الوحيــد الــذي يســتطيع اإلجابــة عــن الســؤال هــو الكلمــة
ً
ّ
املتســابق فقــط.
الصــف ،والفريــق الــذي
طالبــان آخــران إلــى ّ
مقدمــة ّ
 -6اطلب من املتسابقني تبادل األدوار.
يحصــل علــى أكبــر عــدد مــن النقــاط فــي نهايــة ال ّلعبــة
يفــوز.

الكلمات املمنوعة:
ـدث،
فعــل مهارتــا االســتماع والتحـ ّ
فــي هــذه ال ّلعبــة ًت ّ
وميكــن تطبيقهــا فــي املســتوى املتوســط فمــا فــوق،
مدتهــا ثالثــون دقيقــة .وهــي طريقــة رائعــة جلعــل
ّ
يتحدثــون وميارســون املفــردات.
الطــاب
ّ
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اإلجراءات:
قسم الطالب إلى فرق من ثالثة أو أربعة.
ّ -1
قلما وورقة.
 -2أعط كل فريق ً
 -3أخبــر الطــاب أ ّنهــم سيشــاهدون مقطــع فيديــو،
ً
جمــا تصــف مــا يشــاهدونه فــي هــذا
وســيكتبون
اإلجراءات:
 -1قــم بتصميــم مجموعــة مــن البطاقــات كل املقطــع والفريــق الــذي يكتــب أكبــر عــدد مــن اجلمــل
مقســمة إلــى خمــس مربعــات ،اكتــب الكلمــة هــو الفائــز با ّللعبــة.
بطاقــة
ّ
املــراد معرفتهــا فــي وســط البطاقــة بخــط كبيــر وغامق،
ّ
يتضــح ممــا ســبق ذكــره أن اســتخدام األلعــاب
وفــي املربعــات األربعــة األخــرى اكتــب الكلمــات التــي
مينــع اســتخدامها فــي شــرح الكلمــة املطلوبــة .الهــدف اللغويــة واألنشــطة الترفيهيــة فــي صفــوف اللغــة يعــد
مهمــا فــي التدريــس فهــو وســيلة ممتعــة ومفيــدة
ـزءا ً
يخمنــون جـ ً
هــو أن يجعــل الطــاب زمالئهــم فــي الفريــق
ّ
الكلمــة التــي فــي وســط البطاقــة .فيمكنهــم قــول أي ملســاعدة الطــاب فــي حتســن قدراتهــم اللغويــة،
وتركيــز انتباههــم وحتســن تفاعلهــم ،عــاوة علــى ذلــك
شــيء ،باســتثناء الكلمــات املكتوبــة علــى البطاقــة.
قســم الطــاب إلــى فريقــن (أ ،ب ) ،ثــم اطلــب متكــن الطــاب اخلجولــن أو الهادئــن مــن االنفتــاح
ّ -2
مــن الفريــق (أ) اختيــار طالــب يقــوم بشــرح الكلمــة والتحــدث باللغــة العربيــة عنــد ممارســة األلعــاب فــي
الصــف.
لهــم.
 .3اطلــب مــن هــذا الطالــب اختيــار بطاقــة مــن
مجموعــة البطاقــات.
 .4حــدد مــدة زمنيــة معينــة لتخمــن الكلمة حســب
مســتوى الطــاب ،بعــد تخمــن الكلمــة أو انتهــاء املــدة
الزمنيــة احملــددة لتخمــن الكلمــة ،يأتــي دور الفريــق
اآلخــر ،وهكــذا حتــى تنتهــي البطاقــات ،فــي نهايــة
اللعبــة اجمــع الكلمــات التــي عرفهــا كل فريــق ،والفريــق
الــذي يجمــع أكبــر عــدد مــن الكلمــات هــو الفائــز.
لعبة الوصف:
تفعــل مهــارة الكتابــة ،وهــي
فــي هــذه اللعبــة
ّ
مناســبة للمســتوى املتوســط ،مدتهــا خمــس وعشــرون
ـد هــذه اللعبــة طريقــة رائعة لدمــج مقاطع
دقيقــة .وتعـ ّ
ـدرس.
الفيديــو فــي الـ ّ
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التعبير الكتابي
واأللعاب اللغوية التفاعلية

أ .إبراهيم حسن املسعودي
مدرس وباحث في تعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها

حاشــانا أن نخــوض فيمــا لــم نقــف عليــه
مــن التنظيــر لأللعــاب الصفيــة خاصــة فيمــا
يتعلــق باللغــة العربيــة لغيــر الناطقــن بهــا؛
فــذاك شــأن بســط العلــم أجنحتــه عليــه
وأدرجــه حتــت منظــاره كمــا فعــل بغيــره مــن
شــتى املعــارف ،حيــث ســد الفجــوات أمــام
املروجــن للخرافــة الراتعــن بجهالتهــم
يســممون خلفهــم آبــار العلــم ويتكســبون مــن
ريــع ذلــك.
لكننــا ذاكــرون هنــا مــا جربنــاه ونــود نشــره
وإعــام زمالئنــا بــه ابتغــاء أن ميلــك الطالــب
قلمــه ويقــدر علــى إنشــاء موضوعات في شــتى
َ
القضايــا ،وذلــك إحلاقــا مبوضــوع (التفاعليــة)
ســبيال لإلنشــاء التحريــري فــي العــدد الســابق
مــن مجلتنــا الغــراء مجلــة معلمــي العربيــة
للناطقــن بغيرهــا أدام اللــه ُذيوعهــا و َنفْ عهــا
وبــارك فــي منشــئيها ومحرريهــا.
واللعــب –ابتــداءِ -صنــو التع ُّلــم وأمــه وأبوه،
ٌ
غريــزي ُفطرنــا جميعــا عليــه ،مــاذ
نشــاط
ٌّ

األبنــاء وســلوى اآلبــاء ومتنفــس العلمــاء،
عجــل مبؤونـ ٍـة أقــل ،وفيــه جنــد مــا ال
وتع ُّلــم ُم َّ
جنــد فــي غيره مــن نشــاط وتفاعل واســتمتاع،
ثــم هــو طريــق ســهل ننطلــق فيــه مــن معلــوم
يشــترك اجلميــع فــي معرفتــه -وهــذا ســر
مجلــة معلمــي العربيــة للناطقيــن بغيرهــا  -العــدد الرابــع
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لمــه
املتعــة -إلــى مجهــول مسـ
ـتصعب نبتغــي ِع َ
ٍ
مبنــأى عــن الفرضيــات التخيليــة والتوجيهــات
املباشــرة والتكليفــات املـــجهدة َ
وك ِّ
ــد األذهــان
ُ
فــي طريــق التعلــم املعتــاد.
اللعــب الصفــي خيــر وســيلة
ولقــد رأيــت
َ
ُّ
ــف مــن
للطالــب واملعلــم علــى الســواء
للتخف ِ
وطــأة تدريــس اللغــة علــى النحــو املعهــود؛ وأنــه

بوســعي حتويــل أي نشــاط تعليمــي أو موقــف
ــب أو مــا يشــبهه ،نصطنعــه
تدريســي إلــى َل ِع ٍ
وطــي
اصطناعــا ونلتقطــه مــن بــن الكلمــات
َّ
الصفحــات ليكــون َل ِعبــا مبعنــاه األوســع
شــريطة هــدف مرصــود مــن ورائــه.

4

عزيــزي القــارئ فعــل الشــئ نفســه علــى غيــر إعــداد
ملسـ َـته فــي نفســك فــا تتــردد فــي
مســبق جملــرد نشــاط ْ
التجريــب!.
فماذا بشأن التعبير الكتابي؟
لنغيــر قليــا مــن قولــة ســقراط –وليعذرنــا!-
ْ
ولنقـ ْ
ـب) حتــى نــراك بــدال مــن (تكلـ ْـم)
ـل لطالبنــا (اكتـ ْ
لتتضــح لنــا الرؤيــة بصــورة أشــمل ،وخطــورة أن ال
يحســن الطالــب هــذه املهــارة فــي الوقــت الــذي يزهــو
فيــه دائمــا مبــا ُ
ــوه بــه وميــأ بــه الدنيــا ضجيجــا
يف ُ
وإليك مثالني على ذلك:
ـاس
ُّ
وحتدثــا علــى حســاب الكتابــة ليفــرض علينــا ال ِْتمـ َ
 .1فــي درس (عنــد الطبيــب  )2مــن (الكتــاب
طريقــة جديــدة لرفــع مســتواه الكتابــي فنجــد أنفســنا
األساســي) يطلــب الطبيــب مــن املريــض أن يخلــع
وجهــا لوجــه مــع األلعــاب اللغويــة التفاعليــة.
ً
مالبســه ويفتــح فمــه ويرفــع ذراعــه اليمنــى فاليســرى
علــى أن للتعبيــر الكتابــي عبــر املســتويات نصيــب
إلــى آخــر ذلــك مــن أفعــال األمــر ،فهــل جربـ َ
ـت ذلــك فــي
وافــر منهــا؛ ذلــك أنــه ّملــا كانــت الكتابــة محصلــة املهــارات
الصــف مــع الطــاب جماعــة أو أفــرادا؟ لقــد فعلـ ُ
ـت ذلــك
األخــرى واملــرآة العاكســة لهــا ،كانــت هــي أيضا املســتفيد
مــع ســرعة محــددة (افتــح فمــك ،انظــر ميينــا ،شــماال،
األكبــر مــن أنشــطتها الصفيــة.
قــم ،اجلــس ...إلــخ فــي نحــو دقيقتــن ،فأثمــر انتباهــا
ـب مــن األلعــاب فــي
 فمــاذا عســاه أن ينفــع الطالـ َ
وعصفــا ذهنيــا وتفاعــا ومرحــا مــع أفعــال األمــر ،ثــم
حتســن التعبيــر الكتابــي؟
كانــت التصفيــة وحتــددَ الفائــز وفق ســرعة االســتجابة
 وهــل َي ِعـ ُـده اللعــب باكتســاب هاتيــك املهــارة ،أم أن
ودقتهــا.
األمــر وقتـ ٌّـي وحلظــي ُيغـ ِـدق متعــة ثــم ال ُي َخ ِّلــف أثــرا؟
 .2وفــي الكلمــات اجلديــدة امللحقــة بـــ (عنــد
 وهــل تكــون األلعــاب ناجعــة أيضــا مــع تقدمــه
الطبيــب  )1هــل الحظــت ثــاث مفــردات متعاقبــة فيما
فــي طريقــة التفكيــر واتســاع الرؤيــة وعمقهــا فترفــع
يشــبه اجلملــة الفعليــة (عندمــا يشــعر اإلنســان)؟ لقــد
عنــه ضيــق العبــارة وينطلــق مبدعــا َيغــرف مــن بحــر
ُ
حولـ ُ
اصطنعتهــا -فــي
ـت ذلــك إلــى لعبــة –أو باألحــرى
َّ
ويصيــب املِ َح َّ
ــز كمــا يقــول املثــل ،أم ســيظل مكــدودَ
ُ
ـت األســئلة ،وصنفْ ـ ُ
فوج ْهـ ُ
ـت الطــاب مــن خاللهــا
احلــال؛ َّ
ـي البيــان وينحــت مــن صخــر كمــا كان العقــادُ
القلــم َع ِيـ َّ
فــي جــو العــب مــرح -وفــق الســرعة فــي اجلــوابالرافعــي بذلــك؟
يصــف
َّ
وحددنــا الفائــز ،وذلــك مــن خــال أســئلة كهــذه:
تعاملنــا مــع األســئلة الســابقة يوجهنــا لتصــور
ُ
عندمــا نشــعر باجلــوع نذهــب إلــى /...عندمــا نشــعر
واضــح للمهــارة واللعبــة كليهمــاْ ،
وأخـ ِـذ مســتوى الطالــب
باأللــم نذهــب إلــى /...عندمــا نشــعر بالبــرد /عندمــا
ــو ِر ِه
شــيء
فاحلكــم علــى
بعــن االعتبــار؛
ٌ
ٍ
ُ
فــرع مــن َت َص ُّ
كمــا هــي القاعــدة الشــهيرة ،وفــي ضوئهــا ميكننــا
االسترشــاد ببعــض األفــكار اآلتيــة:
 بوســعنا إقحــام األلعــاب اللغويــة مــع كل األعمــار
وفــي أي موضــوع كتابــي.
 اللعــب الصفــي ممكــن علــى الــدوام كفعــل ذاتــي
نشــعر بالعطــش /عندمــا نحتــاج كــذا نفعــل ماذا؟...إلــخ
بقــدر مــا يوضــع لــه مــن معاييــر.
صورة من مفردات درس عند الطبيب 1
غيــر قليــا فــي طريقــة التدريــس وهيــئ نفســك
ِّ 
َ
تعليمــي
ــب
فكمــا
رأيــت فــي املثالــن الســابقنيَ ،ل ِع ٌ
ٌّ
وادفــع الرتابــة بعنصــر املفاجــأة.
َ
ارتأيــت
ُممعــن فــي الذاتيــة ووليــد املوقــف ،ولرمبــا
ربيــع األول  1441هـ
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بعــد إعــداد اللعبــة ُتعقــد املســابقة ،ويحــدد قانــون
تكمــن األلعــاب فــي التفاصيــل ،ويصطنعهــا املعلــم
ُ 
اللعبــة ومدتهــا واملــكان األنســب واملشــاركون فيهــا مــن
وميكــن أن يطورهــا.
 قــد ال ميكــن تعميــم اللعبــة نظــرا لثقافــات الطــاب ،ميكــن اســتعمال مــا يلــي مــن منــاذج موضوعــا
للعبــة اللغويــة:
ــد إلــى غيرهــا.
وجنســيات بعينهــا
ِ
فاعم ْ
خيــر ممــا تشــتريه مــن
 مــا تصنعــه بيــدك
ٌ
ألعاب اجلمل واإلنشاء:
في اإلثراء اللغوي
األلعــاب اجلاهــزة ،وحبــذا لــو مبشــاركة الطــاب
واملفردات:
( تفا عليــة ) .
	•بطاقات املتالزمات اللفظية 	•هــات الــرد املناســب علــى هــذا
ا لــكال م
	•الكلمات املتقاطعة
 القلــم رفيــق طالبــك دائمــا؛ فهــم يدونــون
	•ضــع حــوارا مناســبا بــن هــؤالء
	•سودوكو احلروف
ويصفــون مــا يرونــه ويســجلون الطلبــات ،بــل ويكتبــون
	•إشارات الترقيم على غرار األشــخاص
	•مســرحية كان وأخواتهــا /محاكمــة
إشارات املرور
حاجتهــم مــن املــواد اخلــام قبــل الشــروع فــي لعبتهــم
	•بنك احلظ (هات عشر أدوات النفي...
اجلديــدة.
كلمات تبدأ مبا وجدته من 	•كلمــات ذات حقــل داللــي واحــد
(معانــي مجــردة /صفــات /أفعــال
احلروف)
ــر علــى أدوات خــام أساســية بســيطة فــي
َ ت َو َّف ْ
	•ابدأ بكلمة تبدأ بآخر حرف دالــة علــى احلركــة...

درج مكتبــك بابتياعهــا أو بطلــب توفيرهــا كـــ (شــريط
الصــق وصمــغ – مغناطيــس – قلــم خــط – مقــص ...
 البطاقــات واأللــوان هــي أكثــر عناصــر األلعــاب
حضــورا فــي ورشــتك الصغيــرة لصنــع األلعــاب.
 اســتخدم املتــاح ممــا حولــك وال يعوقنَّ ــك شــيء
(حاســوب /بــاب /شــباك /كرســي /وحتــى اجلــدار
واألرضيــة).
 عــود الطــاب مهــارة البحــث فــي اإلنترنــت
ملحــق بنمــاذج توضيحيــة مــن محــرك بحــث
بدقــة وســرعة؛ فاملعلومــة متاحــة للجميــع ،لكــن مــن ذا
جوجــل للصــور:
يســتطيع الوصــول إلــى مــراده بالضبــط؟
من كلمة زميلك
	•سوق الكلمات (حيث ثمة
ميزان وكلمات مجردة وأخرى
مزيدة ،فيطلب املشتري وزن
الكلمات والتأكد من صالحية
معانيها وفق الوزن
	•أخرج االختالفات (بني
صورتني متشابهتني)
	•تذكر ما قرأته اآلن وأعده
كتابة ،من حروف اجلر (مثال)
	•الفواكه وألوانها...

	•أكملــوا هــذه احلكايــة :انطلقــت
الســيارة بســرعة(...،جملة لــكل
طالــب)
	•هــات أفضــل تعليــق علــى هــذه
الصــورة
	•وفي اجلناس والسجع:
	•هات كلمات على هذه القافية:
	•مثال :سعيد...،
	• ِّ
بدلْ حرفا وغير الكلمة:
	•مثال :نحل...،

أمثلة من مستهدفات عامة:
مستهدفات عامة في ألعاب
املفردات
	•التخمني
	•التذكر (على املدى القصير
والبعيد)
	•التمييز

مستهدفات عامة في ألعاب
اجلمل واإلنشاء
	•تركيــب وبنــاء (اجلملــة /املوضــوع/
القصة)
	•حضور البديهة
	•مسرحة الدروس

	•الربط

	•التخيل

	•الترتيب

	•القــدرة علــى احلكــي وتراتــب

	•التحليل والتركيب

كلمات متقاطعة

مسرحة الدروس

سودوكو احلروف

األحداث

أفضل تعليق

	•املفارقــة (جملــة أو موقــف علــى
غير النسق)
	•صنع احلوار
	•التالعــب اللفظــي (فــي الكنايــات
واجلناس والتورية...

اختر احلرف وميز احلركات
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ميز (الفروق -املتشابهات)

استخدام األلعاب اللغوية
في تنمية المفردات
لدى الناطقين بغير العربية
د .عبد العزيز أخميم
أستاذ وباحث في تعليم العربية للناطقني بغيرها الرباط  /املغرب

إن تعلــم املفــردات أســاس فــي تعلــم لغــات
العالــم ،ســواء فــي تعلــم لغــة األم أو اللغــة
الثانيــة ،وبدونهــا ال ميكــن لدارســي اللغــات
إتقــان املهــارات اللغويــة األخــرى إال مبمارســتها
بنجــاح .كمــا أن تعليــم املفــردات يعــد مطلبــا
أساســيا مــن مطالــب تعليــم اللغــة األجنبيــة
ألن الشــخص لــن يقــدر علــى التكلــم باللغــة
العربيــة قبــل معرفتــه عــن مفــردات تلــك
اللغــة ،باإلضافــة إلــى أن تعليمهــا يشــكل جــزءا
مهمــا ال يســتغني عنــه برامــج تعليــم اللغــات
األجنبيــة مبــا فيهــا اللغــة العربيــة.
ويكفــي أن نلقــي نظــرة فــي املعاييــر
الدوليــة لتقييــم األداء اللغــوي ملتعلمــي اللغــة
وكفاءتهــم اللغويــة – كمــا هــو في معيــار أكتفل
مثــا – لنعــرف أهميــة املفــردات وقيمتهــا فــي
مراحــل تعلــم الــدارس للغــة ،فهــي أســاس فــي
تنميــة الثــروة اللغويــة لــدى الــدارس التــي هــي
أســاس كفايتــه التواصليــة ،وهــي مؤشــر أيضــا
علــى تقدمــه فــي مســتويات اللغــة.

اكتســاب املفــردات للغــة الهــدف ،بــل إنهــا تعــد
دائــرة مهمــة ملتعلمــي اللغــة.
ومــن الوســائل التعليميــة لتنميــة
املفــردات هــي األلعــاب اللغويــة .فاأللعــاب
اللغويــة مــن أفضــل الوســائل التــى تســاعد
الدارســن كثيــرا علــى مواصلــة تلــك اجلهــود
ومســاندتها ،والتخفيــف مــن رتايــة الــدروس
وجفافهــا .تســاعد األلعــاب املعلــم علــى إنشــاء
نصــوص تكــون اللغــة فيهــا نافعــة وذات معنــى،
تولــد لــدى الدارســن الرغبــة فــي املشــاركة
واإلســهام.

ولــذا تعــد الوســائل واألســاليب التعليميــة
لتعلــم املفــردات إحــدى املهــارات الفرعيــة التــي
لهــا أثــر بــارز فــي تنميــة قــدرة الدارســن علــى
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إن األلعــاب لــم تعــد اليــوم وســيلة للتســلية أو لقضاء
أوقــات الفــراغ بــل أصبحــت أداة مهمــة يحقــق بهــا املــرء
النمــو العقلــي واملعرفــي ومــن االســتراتيجيات الفاعلــة
التــي تســتخدم لتنميــة األداء اللغــوي وحتســينه
لــدى الطــاب الغيــر الناطقــن بالعربيــة ،فهــي جتعــل
املتعلمــن أكثــر فاعليــة ومشــاركة فــي املوقــف التعليمي،
وتضعهــم فــي مواقــف تشــبه مواقــف احليــاة اليوميــة،
وتســاعدم علــى تركيــز االنتبــاه ،واالدراك والتخيــل،
واالبتــكار واالبــداع.
وبنــاء علــى هــذا تعــد األلعــاب اللغويــة مــن
االســتراتيجيات التعليميــة الفاعلــة وخاصــة ملعلمــي
اللغــة الثانيــة ،فهــي نشــاط ميارســه الطالــب عندمــا
يســتخدم جملــة مــن حواســه بقصــد تنميــة الســلوك
املهــاري املســتهدف ،كمــا أنهــا مــن وســائل التدريــب علــى
االســتعمال اللغــوي الســليم ،وميكــن االســتعانة بهــا فــي
التــدرب علــى عــدد مــن األبــواب النحويــة اخملتلفــة،
كمــا تســاعده علــى النطــق الصحيــح ،وتســاعده علــى
التعبيــر الســلس مــع وضــوح الفكــرة وتسلســلها.

واســتخدام األلعــاب فــي صــف تعليــم اللغــة
للناطقــن بغيرهــا ال يضيــع وقــت الــدرس وهدفــه،
وال يصــرف الطــاب عــن دراســتهم ،بــل يشــرك جميــع
حواســهم فــي العمليــة التعليميــة ،ويقودهــم إلــى
حتقيــق هدفهــم فــي تعليــم اللغــة بحيويــة ومتعــة
ويؤهلهــم نحــو اســتخدام اللغــة فــي مواقــف احليــاة
الطبيعيــة أو شــبه الطبيعيــة.

فثمــة تنــوع كبيــر فــي األلعــاب اللغويــة التــي ميكــن
أن يســتثمرها املعلــم فــي تدريــس املفــردات للناطقــن
بغيــر العربيــة تتنــوع أشــكالها ،وتتعــدد طــرق توظيفها،
لكنهــا تتصــف باملرونــة فــي االســتخدام مبــا يخــدم
املهــارة املطروحــة أو املــادة املقدمــة للطلبــة.
وفيمــا يأتــي بعــض النمــاذج لأللعــاب اللغويــة التــي
ميكــن تطبيقهــا فــي صفــوف تعليــم اللغــة العربيــة
للناطقــن بغيرهــا عنــد تدريــس مكــون املفــردات:
• لعبــة "لوحــة اجليــوب اخلشــبية" املســتوى :مــن
املبتــدئ إلــى املتقــدم.
يصمــم املعلــم لوحــة خشــبية مكبــرة ذات قاعــدة
ثابتــة ،ومــن ثــم يقســمها إلــى ســتة جيــوب خشــبية
بحســب املطلــوب ،ويطلــب املعلــم مــن كل مجموعــة
أن تســحب بطاقــة مــن لوحــة اجليــوب اخلشــبية،
وتصنــف الكلمــات املوجــودة أمامهــا وفقــا للجيــب
احملــدد لهــا ،وميكــن عــرض األســئلة واإلجابــات علــى
جهــاز احلاســوب بعــد االســتماع إلــى إجابــات الطــاب
كتقــومي ذاتــي.
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• لعبــة "خمــن كلمــة" املســتوى :مــن املبتــدئ إلــى
املتقــدم
يعــد املعلــم بعــض املفــردات املوجــودة فــي حجــرة
ّ
الدراســة ،أو فــي صــورة علــى احلائــط ثــم وصفهــا
كمثــال ،ثــم يطلــب مــن الدارســن أن يرفعــوا أيديهــم إذا
عرفــوا مــا تصفــه لهــم .اختــر أحدهــم ليقــول التخمني،
إذا كان تخمينــه صحيحــا أخبــر الدارســن بذلــك.

• لعبــة "البطاقــات املتالئمــة" املســتوى :مــن املبتدئ
إلــى املتقدم
يجهــز املعلــم مجموعــة مــن عشــرين بطاقــة لــكل
مجموعــة مــن أربعــة أو خمســة العبــن (ومــن املمكــن أن
يكلــف الدارســون بإعــداد البطاقــات بأنفســهم) فــي كل
مجموعــة عشــرة أزواج ،كل زوج مــن البطاقــات بينهمــا
عالقــة مــا .وتوضــع أمــام الدارســن البطاقــات مقلوبــة
علــى ظهرهــا بحيــث ال تــرى الصــورة أو الكلمــة .يلتقــط
أحــد الالعبــن بطاقتــن ،إذا اعتقــد أنهمــا متالئمتــان
يقــول تعليقــا بســيطا" :موافــق" مثــا .وإذا كانتــا غيــر
ذلــك يقــول" :أنــا آســف  ..أنــا ال أوافــق" ثــم يعيــد
البطاقتــن بعــد أن ُيطلــع بقيــة الالعبــن عليهمــا.
وإذا كان الالعــب اآلخــر موافقــا يحتفــظ
بالبطاقتــن ولــه احلــق فــي أخــذ بطاقتــن أخريــن.
أمــا إذا كانــت البطاقتــان غيــر متالئمتــن فــا بــد مــن
ُيطلــع عليهمــا بقيــة الالعبــن فــي اجملموعــة ،ثــم يعــادا
إلــى نفــس املــكان الــذي أخذتــا منــه متامــا ،ويأتــي دور

الالعــب التالــي  ...وهكــذا .ويســتمر ذلــك إلــى أن يتــم
توزيــع كل األزواج مــن البطاقــات والالعــب احلاصــل
علــى أكبــر عــدد منهــا هــو الفائــز.
• لعبــة "سلســلة التفاعــل" املســتوى :مــن املبتــدئ
إلــى املتقــدم.
يأمــر املــدرس طلبتــه بــأن يقومــوا بدائــرة فــي داخل
الفصــل أو خارجــه .ثــم يأمــر الطالــب األول بــأن يبــدأ
بذكــر املفــردة الواحــدة ثــم يســتمر الطالــب جانبــه
بذكــر املفــردة املبتــدأة باحلــرف األخيــر مــن املفــردة
املذكــورة للطالــب األول.
مثــا ،الطالــب األول يذكــر" :مســجد" ،فالطالــب
الثانــي يذكــر املفــردة املبتــدأة بحــرف الــدال مثــل :دار

وهكــذا إلــى الطالــب األخيــر .والطالــب الفاشــل فــي ذكــر
املفــردة فعليــه أن يخــرج مــن الدائــرة حتــى جنــد الفائــز
الوحيــد لهــذه اللعبــة.
• لعبــة "عشــرة أســئلة" املســتوى :مــن املبتــدئ إلــى
املتقــدم.
يأمــر املــدرس أحــد طالبــه بــأن يتقــدم أمــام الفصــل
واآلخــرون يجلســون فــي مكانهــم .ثــم يكتــب املــدرس
مفــردة علــى الســبورة وال يعرفهــا هــذا الطالــب .ثــم
يخمــن الطالــب مبــا كتبــه املــدرس علــى الســبورة بــأن
يســأل الطــاب اجلالســن عشــرة أســئلة واآلخــرون
يجيبــون بنعــم أم ال .بعــد عشــرة أســئلة يذكــر الطالــب
املفــردة املكتوبــة علــى الســبورة.
فهــذه فقــط بعــض النمــاذج فــي اســتخدام األلعــاب
اللغويــة فــي تعليــم وتنميــة مفــردات اللغــة العربيــة
للناطقــن بغيرهــا ،ويوجــد غيرهــا الكثيــر ممــا ميكــن
أن يســتخدمه املــدرس فــي بــث احليويــة والنشــاط
فــي صفــه ،وإثــارة دافعيــة طلبتــه ،ال ســيما أن الطالــب
بشــكل عــام مييــل إلــى التجديــد أو إلــى مــا هــو جديــد،
لــذا أصبــح اهتمامــه باأللعــاب اللغويــة أكثــر مــن
الطريقــة االعتياديــة ،ألنهــا تتعامــل مــع كل منــط
لغــوي بطريقــة لــم يعتــد عليهــا الطالــب مــن حيــث
التركيــز علــى االمنــاط اللغويــة املســتهدفة ،وإعالمــه
باألهــداف املــراد حتقيقهــا مســبقا ،ممــا يســاعده فــي
تنظيــم أفــكاره وجهــوده .وهــذا يــدل علــى أثــر ايجابــي
لصالــح مــن يســتخدم طريقــة األلعــاب اللغويــة.
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أفكار لحصة تجويد مميزة

الباحثة  :أميرة سامي العميري
مدربة معلمات القرآن الكرمي

كثيــرا وأنــا أقــرأ أو أســتمع إلــى أحــد أســاتذتنا
مــن معلمــي اللغــة العربيــة كلغــة ثانيــة
يتحدثــون عــن ضوابــط تدريــس قواعــد
النحــو والصــرف للناطقــن بغيــر العربيــة أجــد
تشــابها كبيــرا بــن هــذه الضوابــط ومــا يجــب
أن يراعيــه معلــم القــرآن الكــرمي حــال تدريــس
قواعــد تــاوة وجتويــد القــرآن الكــرمي ملــن ال
يتحدثــون العربيــة وال يعرفونهــا...
فمــن املعلــوم أن علــم التجويــد مــن العلــوم التي أســتطيع بهــا حتقيــق هــذا الهــدف األساســي
ُتط َلــب لغيرهــا ال لذاتهــا ،فهــو علــم تطبيقــي الــذي جاءنــي الطالــب مــن أجلــه دون أن اضطره
غايتــه َصــون اللســان عــن اللحــن فــي كالم اللــه إلــى حفــظ قواعــد جتويديــة تســتهلك وقتــه
جـ َّـل وعــا.
وأحيانــا تثنيــه عــن اســتكمال الطلــب أو تذهــب

ببعــض حماســته للتعلــم ملــا يجــد فيهــا مــن
فــا يخفــى علــى أحدنــا كــم مــن مشــقة وجهــد بســط وتنظيــر وكثيــر تفاصيــل.
يبذلــه املســلم الناطــق بلســان غيــر عربــي
ليتمكــن مــن تــاوة كتــاب اللــه تــاوة صحيحــة  ،وفــي هــذه املقالــة ســأذكر بعــض األفــكار
ٌّ
فحــري بنــا أن جننبــه اخلــوض فــي مســائل التــي ُت ّ
مكــن معلــم القــرآن الكــرمي مــن إعطــاء
جتويديــة نظريــة ليــس لهــا فائــدة تطبيقيــة طالبــه غيــر الناطــق بالعربيــة مفاتيــح التــاوة
ونحــن نعلــم أنــه مــا أتــى إلينــا إال لتقــومي الصحيحــة بشــكل عملــي تطبيقــي خاصــة
لســانه وتــاوة كتــاب ربــه مجــودً ا دون حلــن .وقــد يســر اللــه لنــا ذلــك بتوفيــق علمائنــا إلــى
جعــل خــط املصحــف الشــريف مرجعــا فــي حــد
وانطالقــا مــن هــذه القاعــدة شــديدة األهميــة ذاتــه ملــن أراد َتع ُّلــم أحــكام تالوتــه وجتويــده,
أحــاول دائمــا البحــث عــن أســاليب جديــدة ثــم زاد فضــل اللــه علينــا وتيســيره ملــا مـ َّـن بــه
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مــن أســاليب التكنولوجيــا احلديثــة التــي جعلــت مــن
ً
ً
ممكنا...فاللهــم
يســيرا ومــن املســتحيل
ســهل
الصعــب
ً
أعنّ ــا علــى شــكر النّ عــم وحســن اســتعمالها فــي مرضاتــك

ونفــع عبــادك...

لكــن هنــاك بعــض األصــول التــي يجــب مراعاتهــا
لتؤتــي هــذه األفــكار ثمارهــا ،ويتمكــن املعلــم مــن
حتقيــق الهــدف املرجــو مــن حصــة القــرآن مــع الطالــب
األجنبــي ،ومنهــا:

 مثال ذلك في قوله تعالى في سورة البينة:
الص َ
ال َة( }...البينة)5:
َ
{…و ُي ِق ُ
يموا َّ
 فهنــا يجــب أن ينتقــل الطالــب فــي تالوتــه مــن امليــم
املضمومــة إلــى الصــاد املشــددة مباشــرة ،فيقــوم املعلــم
بتظليــل هــذا اجلــزء غيــر املنطــوق وتنبيــه الطالــب
لالنتقــال املباشــر بــن احلرفــن املنطوقــن.
Shift from “meem dammah” to “saad
mushddadah” directly and skip the
!highlighted part in between

 )1األصــل فــي تعليــم التــاوة الصحيحــة هــو التلقــن
املنضبــط الدقيــق مــن معلــم ســليم األداء.

 )2تصحيــح األخطــاء ال يتــم جملــة فــي كل حصــة ،بــل
يتنــاول املعلــم قاعــدة واحــدة لتطبيقهــا وضبطهــا مــع
الطالــب ،ويتغافــل عــن بقيــة األخطــاء حلــن دراســة
القاعــدة اخلاصــة بهــا.
 )3يراعــى التــدرج فــي كــم القواعــد التــي يطبقهــا
الطالــب ،وليــس فــي كيفيــة تطبيــق القاعــدة الواحــدة،
فالكيفيــة يصعــب تعديلهــا بعــد ضبــط اللســان بهــا
عنــد أول تدريــب.
 )4الســبيل إلــى تيســير القاعــدة املســتعصية علــى
الطالــب هــو تقدميهــا بشــكل مختلــف وليــس كثــرة
تكرارهــا.
 )5النطق السليم أهم من معرفة اسم القاعدة.
 )6ال غنــى ملعلــم القــرآن لغيــر الناطقــن بالعربيــة عــن
اســتخدام اللغــة الوســيطة فــي شــرح أحــكام التــاوة
والتدريــب علــى تطبيقهــا.

 )2اإلشارة إلى اخلطأ دون مقاطعة الطالب:
 أثنــاء تــاوة الطالــب لآليــة يقــوم املعلــم بعمــل دائــرة
صغيــرة علــى املوضــع الــذي أخطــأ فيــه الطالــب دون
مقاطعتــه ،ليتنبــه الطالــب للخطــأ ويحــاول تصحيحــه
بنفســه أوال قبــل أن يتدخــل املعلــم فــي هــذا.
 )3وضع آلية منظمة للبحث التطبيقي بعد التدريب
على القواعد:

 بعــض األفــكار واألســاليب التطبيقيــة للتدريــب  مثــال ذلــك :بعــد تدريــب الطالــب علــى حكــم إظهــار
حلقيــا ،يقــوم املعلــم
ـارا
علــى أحــكام التــاوة:
ً
النــون الســاكنة أو التنويــن إظهـ ً
بفتــح صفحــة مــن القــرآن الكــرمي ،ويطلــب مــن الطالــب
اســتخراج جميــع أحــكام اإلظهــار احللقــي املوجــودة فــي
 التنبيه على ما ال ينطق من احلروف:
هــذه الصفحــة ،مــع وضــع آليــة مرتبــة للبحــث ،لتيســير
فــي بعــض األحيــان تتوالــى فــي خــط املصحــف إمتــام ذلــك علــى الطالــب وتثبيــت القاعــدة فــي ذهنــه.
حــروف مكتوبــة غيــر منطوقــة قــد يصــل عددهــا إلــى
أربعــة أحــرف ،وهــذا قــد يســبب ّ
تعثــر للطالــب أثنــاء
تالوتــه.
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فالترتيب في هذه احلالة يكون كاآلتي:
1) Search for any Noon sakinah or tanween.
نوعــا
 )١قــم بالبحــث عــن نــون ســاكنة غيــر متحركــة أو ً
مــن أنــواع التنوين
2) Look at the letter following it.
 )٢انظر إلى احلرف التالي بعد النون أو التنوين.

.حرف الراء
?Is it a letter for idgham shfawy
ادغام مثلني صغير " شفوي"
.هل هذا هو حرف اإلدغام الشفوي؟
No.
ج.ال!
?Is it a letter for ikhfaa shfawy
اخفاء شفوي
.هل الراء هو حرف اإلخفاء الشفوي؟
No.
ج.ال!
?So the rule here is…..









.إذن القاعدة هنا تكون...؟
 اظهار شفوي
 So, the correct pronouncing is…..
.والنطق الصحيح للميم يكون...؟
…وهكذا
 وبهــذه الطريقــة يــدرب املعلــم ذهــن طالبــه علــى
اتبــاع خطــوات علميــة محــددة لتحديــد القاعــدة
وتطبيقهــا.

3) Determine this letter if it is one of the
throat letters or not.
)ء،ه،ع،ح،غ،خ(
 )٣قــم بتحديــد مــا إذا كان هــذا احلــرف مــن احلــروف
ّ
الســتة أم ال!
احللقيــة
4) Pronounce the rule correctly.
 )5تنويــع مصــادر تلقــي التــاوة الصحيحــة لــدى
 )٤قم بنطق القاعدة بشكل صحيح!
الطالــب:
يحــاول املعلــم أال يكــون هــو املصــدر الوحيــد الــذي
 )4استبعاد اخلطأ قبل ذكر الصواب:
 يتــم ذلــك عنــد تطبيــق القواعــد التــي تعتمــد يتلقــى منــه الطالــب التــاوة الصحيحــة ،فعنــد التــدرب
علــى مــا تبقــى مــن احلــروف العربيــة ،كحكــم االخفــاء علــى ســورة مــا ،يقــوم املعلــم بعــرض مقاطــع مســموعة
ملشــايخ القــراء املعتبريــن فــي هــذا البــاب ،ثــم يعلــق
احلقيقــي ،أو اإلظهــار الشــفوي أو غيرهمــا...
املعلــم علــى املقطــع بعــد االســتماع إليــه ،كأن يســأل
 مثال ذلك:
عنــد تعثــر الطالــب فــي معرفــة حكــم امليــم الســاكنة طالبــه:
فــي قولــه تعالــى:
َ
{ف َق َ
ال َل ُه ْم َر ُس ُ
هل الحظت كيف نطق الشيخ كذا؟
ول ال َّل ِه( }...الشمس)13:

 Did you notice how did he

يقــوم املعلــم مبســاعدة الطالــب الكتشــاف القاعــدة
بنفســه ،عــن طريــق ســؤاله:

?pronounce…..
هل انتبهت لوضع الفم عند نطق كذا؟
? Did you see his mouth shape when he  What is the letter after meem sakinah
?recited…..
.ما هو احلرف التالي لهذه امليم الساكنة؟
   Raa' letterبهــذه الطريقــة يوفــر املعلــم لطالبــه أكثر مــن مصدر
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للتلقــي الصحيــح ،ويــدرب الطالــب علــى االنتبــاه ملــا
حتتويــه التــاوة التــي يســمعها مــن أحــكام جتويديــة )7 ،استخدام األرقام لضبط أزمنة املدود.
فــي بدايــة تدريــب الطالــب علــى ضبــط أزمنــة
كمــا أنــه يزيــد مــن ثقــة الطالــب فيمــا قدمــه املعلــم مــن
املــدود ،ميكــن للمعلــم أن يســاعد الطالــب علــى ّ
تذكــر
قواعــد وكيفيــة تطبيقهــا.
 )6التدريــب علــى املقاطــع الصوتيــة املركبــة بشــكل مقــدار املــد ،بكتابــة عــدد احلــركات الالزمــة لــكل نــوع
مــن أنــواع املــد فــوق حــرف املــد ،كأن يكتــب رقــم  ٢فــوق
منفصــل أوال.
املــد الطبيعــي ،ورقــم  ٤فــوق املــد الفرعــي ،ورقــم  ٦فــوق
دائمــا مــا يواجــه الطالــب صعوبــة فــي االنتقــال بــن
املــد الــازم.
كلمتــن عنــد وجــود أحــكام جتويديــة تربــط بينهمــا.
فــي هــذه احلالــة ميكــن للمعلــم أن يقــوم بتدريــب
الطالــب علــى املقطــع الصوتــي الــذي يربــط الكلمتــن
أوال:
مثال ذلك:
 قوله تعالى في سورة البلد:
َ
{أ َي ْح َس ُب َأن َّلن َيقْ ِد َر َع َل ْي ِه َأ َحد} (البلد)5:
عند ربط أن  +لن  +يقدر
.يجــب إدغــام نــون "أن" إدغامــا كامــا فــي الــام
بــدون غنــة ،ثــم إدغــام نــون "لــن" إدغامــا ناقصــا فــي
اليــاء بغنــة
فيكون النطق الفعلي لهذا املقطع هكذا:
َأ َّل َّيـ
يقــوم املعلــم بتدريــب الطالــب علــى نطــق هــذا
ً
منفصــا أوال،
املقطــع وتكــراره
وبعــد ضبطــه يبــدأ بإضافــة الكلمــة الســابقة إليــه:
ـب َأ َّل َّيـ
َأ َي ْح َسـ ُ
ثم تكراره حتى ينضبط،
بعــد ذلــك يقــوم بإضافــة املقطــع الســاكن بعــده مــع
مراعــاة قلقلــة القــاف:
حس ُب َّأ َّل َّيـقْ ــ ـ...
َأ َي َ
تدريجيــا حتــى يتــم التــدرب علــى اآليــة
وهكــذا
ً
كاملــة.

أو ميكــن للمعلــم ابتــكار الكثير من األفكار واألنشــطة
خلدمــة نفــس الهــدف اثنــاء احلصــة مــع طالبــه ،أو
أنشــطة ومهــام غيــر صفيــة يقــوم بهــا الطالــب بعــد
احلصــة لتطبيــق مــا مت تدريســه مــن قواعــد فــي حصــة
القــرٱن.
وفــي ختــام هــذه املقالــة أتوجــه بالشــكر والدعــاء
لــكل معلــم يســعى لتيســير العلــم علــى طالبــه ويذلــل
لهــم الصعــاب ويكــون عونــا لهــم علــى حتصيــل العلــم
وزيــادة دافعيتهــم للتعلــم والتميــز.
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أتوبيس كومبليت

محمدحسن الفرجاني
مؤسس موقع Customized Arabic

األلعاب اللغوية مبا فيها ألعاب املفردات
لها تاريخ طويل في كل الثقافات تقريبا
مثل "الرجل املشنوق" و "أتوبيس كومبليت"
واملشهورة أيضا باسم "ولد بنت جماد حيوان
نبات".
كما هو مقرر في أدبيات تعلم اللغات
األجنبية أنه كلما بذل مجهود أكبر في
استدعاء املفردات من الذاكرة؛ بقيت ملدة
أطول .وبالتالي فإن األلعاب اجليدة هي التي
تشجع الطالب على استدعاء املفردات بدقة
وسرعة واستمرارية.
ومع ذلك فإن هناك عيبا في ألعاب املفردات،
حيث يتعامل معظمها مع املفردة مبعزل عن أي
سياق وكذلك معاجلتها املفردة بضحالة كما أنها
تستهلك وقت كبير للتدرب على عدد محدود
من املفردات ولكن عامل املتعة يجعل هذه
املفردات أكثر تذكرا ومناسبة لطبيعة الطالب.
أمثلة
 املعلم يصفق
يقف املتعلمون في دائرة ويصفق املعلم أربع
صفقات ثم يقترح مجموعة لغوية (الطعام -
املالبس  -األماكن  -األثاث  )… -يذكر كل متعلم
وفقا لدوره مفردة تنتمي إلى تلك اجملموعة
يخرج من اللعبة من يقول مفردة من خارج
مجلــة معلمــي العربيــة للناطقيــن بغيرهــا  -العــدد الرابــع
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اجملموعة اللغوية أو كرر مفردة أو صمت إلى
أن يتبقى فائز واحد يسرع املعلم من إيقاع
الصفقات مع مرور الوقت ميكن املعلم أن يغير
اجملموعة اللغوية في وسط اللعبة
 أتوبيس كومبليت
يقسم املعلم الطالب إلى أزواج أو مجموعات
صغيرة يحدد املعلم عدد األعمدة ويرسمها
على السبورة يكتب في رأس كل عمود
مجموعات لغوية من التي درسوها
احلرف

فاكهة

جنسية

أثاث

….

ينقل كل فريق اجلدول في ورقة لديه
يذكر املعلم حرفا شائعا ويكتب املتعلمون

4

عنصرا ينتمي للمجموعة اللغوية تتوقف الكتابة بعد
مرور الوقت احملدد (دقيقة مثال) أو انتهاء أحد الفرق
يقوم املعلم باحتساب نقطة لكل عنصر صحيح
XO
يقسم املعلم الفصل إلى مجموعتني (أو مجموعات
صغيرة وتتنافس كل مجموعتني معا) يرسم املعلم
مربعني كما هو موضح



فواكه

أماكن

فعل

دولة

ضمير

مالبس

أثاث

مالبس

فواكه

املفردات على السبورة يسأل الطالب زمالءه أسئلة أبدأ
بهل فيقول مثال :ساعدني يا عبد الرحمن هل الكلمة
اسم أم فعل ؟
ساعدني يا جوش هل ...؟
إلى أن يصل إلى الكلمة ميكن املعلم أن يجعل املهمة أسهل
باختياره الكلمة من مجموعة محددة من املفردات

ميكن كتابة ما يريد أن يختبره املعلم من مفردات
مثال يكتب في كل اخلانات فواكه ويترك اجلدول
الثاني فارغا
يجري املعلم قرعة للفريق الذي سيبدأ  Xيختار
الفريق أحد املربعات التسع ويذكروا مثاال للمجموعة
اللغوية املكتوبة فيه
عند اإلجابة بصورة صحيحة نضع لهم عالمة
فريقهم في نفس املكان في اجلدول الفارغ الفريق الذي
يكمل  ٣عالمات في خط مستقيم يفوز
 رسمة وكلمة
أفكار ميكن جعل املربع األوسط أصعب من باقي
يقسم املعلم الفصل إلى فرق من  ٣أو  ٤طالب يختار
املربعات تنويعات ميكن وضع تعريفات ويذكر الطالب
كل فريق رساما (يتم تغييره كل دور) يذهب الرسامون
املفردة أو العكس ميكن وضع مفردات ويضعها الطالب
(من كل فريق) إلى السبورة يريهم األستاذ كلمة أو
في جملة
تعبيرا أو مثال يرجع الرسامون إلى فرقهم ودون أن
يتكلموا يحاولون رسم الكلمة أو التعبير والفريق الذي
 إبريق الشاي (لعبة تخمني)
يجيب أسرع يفوز بنقطة ثم يذهب رسام جديد إلى
يفكر املتعلم في كلمة ويحاول باقي الفصل معرفتها عن
السبورة وهكذا
طريق سؤاله أسئلة تبدأ بهل يستبدل الالعب الكلمة
بإبريق الشاي تتوالى األسئلة من الفصل إلى أن يخمن
 سباق الكلمات
أحدهم الكلمة فيأخذ هو الدور يستطيع املعلم تسهيل
يقسم املعلم الفصل إلى مجموعات ويقسم السبورة
اللعبة بجعل االختبارات من مجموعة محددة من
إلى أقسام بعدد اجملموعات تأخذ كل مجموعة قلم
املفردات ( ٢٠إلى  )٣٠كلمة
سبورة وتقف كل مجموعة أمام قسمها يقول املعلم
مثال  ٤مالبس  ٥ /أفعال حتاول كل مجموعة أن تكتب
 ظهرك إلى السبورة (لعبة تخمني)
املطلوب واجملموعة التي تنتهي أوال تأخذ نقطة
وهي عكس اللعبة السابقة يجلس أحد الطالب
ظهره إلى السبورة ووجهه إلى الفصل ويكتب املعلم أحد
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خطوات عملية
لصناعة لعبة لغوية

محمد عبدالله متولي
مشرف أكادميي مبركز استديو العربية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقني بها

أوال :ملاذا األلعاب اللغوية؟
األلعــاب اللغويــة تلعــب دورا كبيــرا فــي خلــق
جــو مــن املــرح واملتعــة داخــل الصــف والبعــد
عــن الرتابــة التعليميــة ،كمــا تســهل تعلــم
اللغــة وحتببهــا إلــى الطــاب ،وتخلــق جــوا مــن
املنافســة وإثــارة دافعيــة املتعلمــن ،وتســهم
أيضــا فــي تقليــل اخلجــل واخلــوف الــذي يصيب
بعــض الطــاب وتشــجعهم علــى املشــاركة.
ثانيــا :مــا الفــرق بــن التدريــب واللعبــة
ا للغو يــة ؟
باختصــار اللعبــة اللغويــة هــي نــوع مــن
أنــواع التدريــب لكــن يتســم بالتشــويق واملــرح
واملنافســة بــن الطــاب ،وهــذا هــو الفــرق
اجلوهــري بينهــا وبــن التدريــب ،فــكل لعبــة
تدريــب وليــس العكــس.
ثالثا :كيف أصنع لعبة لغوية؟
هــذه نصائــح عمليــة ســريعة إلنتــاج األلعــاب
اللغويــة
 -1اتبع األسس العلمية
البــد مــن مناســبة اللعبــة ملســتوى الطــاب
فــا تعــط لعبــة تكويــن حــروف مثــا لطالــب
متقــدم ،ثــم البــد مــن حتديــد املهــارة اللغويــة
املســتهدفة اســتماع كتابــة  ...إلــخ  ،ثــم اخملــرج
التعليمــي املرجــو مــن هــذه اللعبــة كإتقــان
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مهــارة فرعيــة محــددة  ،اســتذكار مفــردات
موضــوع محــدد ..إلــخ.
َ -2ق ِّسم فصلك جملموعات متوازنة
تقســيم الفصــل واملوازنــة بــن اجملموعــات
يجعــل األلعــاب أكثــر متعــة وإثــارة ويجعــل
التنافــس مســتمرا إلــى آخــر وقــت ،بخــاف
إذا لــم تكــن هنــاك مجموعــات أو ُقســمت
اجملموعــات بشــكل عشــوائي غيــر متكافــئ
ســتضعف روح التنافــس والتحــدي

4

 -3ن َِّو ْع بني األلعاب
ليــس شــرطا أن حتتــوي اللعبــة علــى مجســمات أو
حركــة كثيــرا ،ميكــن ببعــض قصاصــات الــورق تكتــب
كلمــة يقــوم الطالــب بشــرحها جملموعتــه ،أو يكمــل
الطالــب الــذي بعــده بجملــة جديــدة تبــدأ بآخــر كلمــة
ذكرهــا زميلــه األول أو زميلــه فــي اجملموعــة املنافســة
وهكــذا.

ولك للعبة لغوية
َ -5ح ِّول كل األلعاب من َح ِ
أســتطيع القــول إن كل األلعــاب حولنــا باســتثناء
األلعــاب اإللكترونيــة ميكــن اســتخدامها لتكــون لعبــة
لغويــة أو جــزءا منهــا ،ولنضــرب مثــا علــى أصعبهــا
"الشــطرجن" ،فيمكــن أن جنعــل العبــا واحــدا ممثــا
عــن كل مجموعــة ويقــوم كل فــرد مــن اجملموعتــن
بتوجيهــه بالتعاقــب علــى أن يكــون التوجيــه باللغــة
الفصحــى فقــط وفــي هــذا تدريــب علــى التحــدث
واالســتماع ،وهكــذا فــي كل األلعــاب فقــط أطلــق لعقلــك
التفكيــر َ
وضـ ْـع قواعــد وأســس لكيفيــة اســتخدام اللعبة
واملهــارة التــي تريــد التدريــب عليهــا مــن خــال اللعبــة،
وتذكــر دائمــا هــذه "كل شــيء يصلــح للعبــة ولــو يســيرة

إذا أحســنت التفكيــر واســتغالل مــا حولــك"
 -6البد من حتديد قوانني وإجراءات اللعبة
وضــوح قوانــن اللعبــة واإلجــراءات املتبعــة خاصــة
إذا كانــت لعبــة مركبــة يتقاســم فيهــا الطــاب األدوار
أمــر فــي غايــة األهميــة ،وحتديــد وقــت محــدد إلجنــاز
املهــام اجلزئيــة داخــل اللعبــة أمــر مهــم جــدا ،وعــدم
التخطيــط لــه قــد يفســد اللعبــة ،فقــد تتعطــل اللعبــة
 -4اختر ما يناسب شخصية طالبك وذكاءاتهم
عطفــا علــى النقطــة الســابقة ،الطــاب بينهــم بســبب انتظــار طالــب ال يســتطيع تنفيــذ مهمــة وقــد
فــروق فرديــة واختــاف فــي الشــخصيات وتنــوع فــي يصــاب بقيــة املشــاركني بامللــل.
الــذكاءات بــن محــب للحركــة وكاره لهــا ،بــن شــخص
يتمتــع بــذكاء حســابي وآخــر بصــري وآخــر ســماعي
وغيــر ذلــك ،ويأتــي دائمــا متيــز املعلــم مــن قدرتــه علــى
قــراءة شــخصية طالبــه وإعطائهــم مــا يناســبهم ،بــل إن
اإلكثــار مــن اســتخدام األلعــاب مــن عدمــه فضــا عــن
نوعيتــه البــد أن يتلمــس فيــه املعلــم دافعيــة الطــاب
نحوهــا.
 -7اضمن استمرارية اللعبة بإيجاد حلول بديلة
هنــا خطــأ يقــع فيــه بعــض املعلمــن عنــد تصميــم
لعبــة ،فمثــا يصمــم لعبــة ســرعة بــن مجموعتــن،
يخــرج طالــب مــن كل مجموعــة ويســحب ورقــة عليهــا
رقــم ثــم يقــوم بكتابــة الرقــم فــي جملــة علــى الســبورة
ويذهــب مســرعا ليعطــي القلــم إلــى زميلــه ليختــار
الورقــة التــي بعــده وهكــذا وتفــوز اجملموعــة األســرع
فــي النهايــة.
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 -8التعزيز واملكافأة
التعزيــز مــن األمــور التربويــة التــي ينصــح بهــا
دائمــا ،وال توجــد مســابقة دون جائــزة رمزيــة علــى
األقــل ،فعلــى املعلــم أن يعلــن اســم الفائــز ويشــجعه
بهديــة صغيــرة أو بكتابــة اســم اجملموعــة علــى الســبورة
أو رســم صــورة كأس وكتابــة اســم الفائــز حتتــه ،فلهــذا
أثــر طيــب فــي نفــوس الطــاب وزيــادة لدافعيتهــم.
أخيــرا األلعــاب منهــا مــا يحتــاج إلــى مجموعــة
وبعضهــا ميكــن تصميمهــا لألفــراد إذا كان طالــب يــدرس
مبفــرده كأن ينتهــي مــن مهمــة فــي وقــت محــدد أو
يكتشــف كلمــة ســر أو غيــر ذلــك ،أيضــا بعــض األلعــاب

تصلــح للتعليــم املباشــر فقــط وبعضهــا يصلــح فــي
التعليــم املباشــر والتعليــم عــن بعــد وحتــى ال يطــول
هنــا قــد يحــدد املعلــم اللعبــة واإلجــراءات واملهــارة
املقــال أكثــر مــن ذلــك أكتفــي مبــا أشــرت إليــه ســابقا،
املســتهدفة وخالفــه ويغفــل عــن أمــر مهــم وهــو :مــاذا
وفــي فطنــة املعلــم وذكائــه وحرصــه علــى إمتــاع طالبــه
ســيفعل إذا لــم يعــرف الطالــب الرقــم أو قــام بكتابــة
مــا يجعلــه ينتــج مئــات األلعــاب .
جملــة خاطئــة علــى الســبورة ..إذا تعطــل الطالــب
ســيعطل جميــع مــن بعــده وتفســد اللعبــة وتفقــد
تنافســيتها بعــد أن تنتهــي اجملموعــة األخــرى وهــذا
الطالــب يعطــل مجموعتــه ،فالبــد للمعلــم أن يصمــم
حلــوال لهــذه املواقــف مــن البدايــة فيضــع مــن قواعــد
اللعبــة أن الطالــب الــذي ال يعــرف خــال نصــف دقيقــة
أوعــدة ثوانــي سيســتبعد ويدخــل الطالــب الــذي بعــده،
أو الطالــب الــذي كتــب جملــة صحيحــة ستحســب لــه
درجــة وجملــة خاطئــة ستحســب نصــف درجــة ،فكــر
دائمــا فــي مواطــن تعثــر طالبــك التــي قــد تفســد
اللعبــة وخطــط للحلــول البديلــة لهــا.

مجلــة معلمــي العربيــة للناطقيــن بغيرهــا  -العــدد الرابــع

46

4

لعبة تنفيذ األوامر

د .طاهر فايز

تعريفهــا "يقــوم املعلــم بإعطــاء أمــر لطالــب
ويقــوم الطالــب بإعطــاء نفــس األوامــر لطالــب
آخــر وهكــذا حتــي آخــر طالــب فــي الصــف ثــم
يقومــون جميعــا فــي صــوت واحــد بإعطــاد
نفــس األوامــر جميعهــا للمعلــم .
هدف اللعبة
	•آن ينطق املفردات نطقا صحيحا.
	•أن يســتطيع أن يعبــر الطالــب تعبيــرا
صحيــح .
	•أن يشارك الطالب زمالئه.
	•أن يتقن التالميذ معاني بعض املفردات.
كيفية تنفيذها
أوال يعــرف األوالد مســميات األشــياء حولهــم
فــي الفصــل أو فــي خــارج الفصــل حســب
البيئــة املســتخدمة .
ثانيــا يطلــب مــن الطالــب األول أن يذهــب
مثــا إلــي البــاب ثــم يفتــح ثــم يغلــق ثــم يرجــع
ثــم يجلــس .
ثالثــا يقــوم الطالــب األول ويفضــل أن البــدء
باملتفوقــن بــأن يطلــب مــن الطالــب الثانــي

نفــس األوامــر التــي طلبهــا منهــا األســتاذ
ولألســتاذ أن يذكرهــا إن نســي.
يتــم عمــل هــذا لــكل طــاب الفصــل ثــم
بعــد ذلــك فــي نهايــة التدريــب يطلــب الفصــل
فــي صــوت واحــد مــن املعلــم األوامــر جميعــا
ويقــوم بتنفيذهــا املعلــم وميكــن أن يكــرروا
ذلــك مرتــن
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أهميــة األلعــاب فــي فصــل اللغــة العربيــة لغيــر
الناطقــن بهــا
	•تنمية مهارة االستماع والتحدث لدى الطالب
	•االبتعاد عن الرتابة وعدم شعور التالميذ باململ
	•اكســاب األطفــال الثقــة فــي التحــدث بالعربيــة
وعــدم اخلــوف
	•جعل الفصل أكثر حماسا
	•اشتراك اجلميع في اللعبة
	•تعرف مفردات جديدة بطريقة غير مباشرة
	•فيهــا متعــة وتشــجيع لألطفــال للمشــاركة خاصــة
اخلجولــن منهــم
نســتطيع مــن خــال اللعبــة تقــومي كثيــر مــن اجلوانــب
مثــل:
	•تقوم اللعبة االستماع لدى التالميذ
	•تقــوم اللعبــة التحــدث والنطــق الصحيــح لألصــوات
واملفــردات
	•تقــوم اللعبــة قــدرة الطــاب علــى التواصــل باللغــة
العربيــة وإمكانيــة نقــل واســتقبال الرســالة وتنفيذهــا
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ألعاب تحفيزية في التعليم

لبنى معوض
معلمة اللغة العربية للناطقني بغيرها

ً
صعوبــة فــي حفــظ وهكــذا مــع كل الطــاب ،فيتأكــد األســتاذ مــن
يجــد الطالــب
املفــردات ،وفهــم االســتخدام الصحيــح لــكل معرفــة لفــظ املفــردة وفهــم وحفــظ الطــاب
مفــردة؛ لذلــك سنســتعرض هنــا بعــض لهــا وملعناهــا.
األلعــاب اللغويــة التــي تســاعد الطــاب علــى
أقسـ ُـم الطــاب لقســمني
إتقــان ذلــك:
• فــي اليــوم الثانــي ّ
واللــوح لقســمني ً
فريــق أن
أيضــا ،وعلــى كل
ٍ
• فــي اليــوم األول ،فــي صبــاح كل يــوم أعطــى يكتــب أكثــر عــدد ممكــن مــن الكلمــات التــي
ـب منهــم يحفظهــا مــن الــدرس ،ثــم يفــوز مــن لديــه
الطالــب وقتً ــا محـ ً
ـددا ألتــزم بــه ،وأطلـ ُ
أن يقــرأوا مفــردات الــدرس الســابق ،ثــم أطلــب أكثــر عــدد مــن الكلمــات ،وإذا كتــب الطالــب
بشــكل غيــر واضــح ال حتتســب لــه.
منهــم إغــاق الكتــاب والبــدء باللعبــة ،يخــرج الكلمــة
ٍ
طالــب ويبــدأ بتمثيــل املفــردة دون صــوت إن الهــدف مــن هــذه اللعبــة هــو التأكــد مــن
ٌ
ويحــاول الطــاب تخمينهــا ،هــل هــي فعــل معرفــة الطالــب لكتابــة الكلمــة ،والتعــرف
أم هــي اســم ،كلمــة كلمتــان وهكــذا ،وخــال علــى أهــم األخطــاء الشــائعة فــي الكتابــة.
هــذا التخمــن يتــم التعــرض ملعظــم املفــردات،
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ـدة ،ويعطــي كل
•
ـام عديـ ٍ
يقســم األســتاذ النــص ألقسـ ٍ
ّ
طالبــن فقــرة مــن هــذا النــص ويعطيهــم ورقــة ويطلــب
منهــم أن يقــرأوا هــذه الفقــرة ويضعــوا عليهــا أســئلة دون
إجابــات ،ملــاذا؟ ألن كل طالبــن ســيفعالن الشــيء نفســه
لكــن ســيتم تبديــل الــورق بحيــث يصبــح لــكل طالبــان
فقرتــن ،واحــدةً يقرأونهــا ويوضحــون معانيهــا والفقــرة
الثانيــة يجيبــون علــى األســئلة التــي هــي مــن زمالئهــم,
وعمــل األســتاذ هنــا هــو التجــوال بينهــم لإلجابــة عــن
تركيــب .بهــذه
ســؤال أو عــن أي معنــى أو عــن أي
أي
ٍ
ٍ
الطريقــة يضطــر الطالــب لفهــم معانــي النــص حتــى
يســتطيع أن يضــع األســئلة املناســبة ,ويكتــب األســئلة
ً
مجموعــة أخــرى ســتقرأ أســئلته.
واضــح ،ألن
بشــكل
ٍ
ٍ
• فــي اليــوم الثالــث ،أضــع مفــردات الــدرس علــى وفــي النهايــة يكــون النــص قــد ُقــرأ وفهمــت معانيــه
ـكل عشــوائي ،ســيختار الطالــب وحلــت أســئلة عليــه كتبهــا الطــاب دون الشــعور بامللــل.
قصاصــات ورقيــة وبشـ ٍ
ً
ً
دائمــا هــو إشــراك الطالــب بالعمليــة
قصــة فالهــدف األســمى
مجموعــة مــن هــذه املفــردات وعليــه أن يكتــب
ً

التعليميــة ،وحتويــل دور املعلــم مــن امللقــن إلــى املوجــه.
خياليــة – مــن املفــردات التــي
قصيــرةً – حتــى لــو كانــت
ّ
ّ
معــه -ويتــم تصحيحهــا ,وهكــذا يتأكــد مــن معرفــة
اســتخدامها ضمــن الســياق الصحيــح* .يمكــن ً
أيضــا أن
جنعــل الطــاب يصححــون لبعضهــم؛ وذلــك ملنحهــم
الكتابيــة.
فرصــة أكبــر حتــى يتعرفــوا علــى أخطائهــم
ّ
جــدا ويشــعر
يجــد بعضهــم درس القــراءة ممــل
ً
ـب بالنعــاس وهــو يســتمع إلــى قــراءة الــدرس مــن
الطالـ ُ
أســتاذه ,لذلــك البــد مــن وجــود لعبــة حتفــز الطالــب
وتســاعده علــى فهــم النــص والتفاعــل معــه.
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توظيف األلعاب اللغوية
في ضوء اإلطار المرجعي للغات

سويفي فتحي
محاضر جامعي ومؤلف مناهج تعليمية

لســنا بحاجــة إلــى اإلطنــاب حــول أهميــة • األلعــاب الســمعية البصريــة :مثــل اللعــب
توظيــف األلعــاب اللغويــة فــي تعليــم أي لغــة بالصــور  ،ولعبــة احلــظ ،وتنشــيط الذاكــرة.
وإكســاب املهــارات اللغويــة مــن خاللهــا ،كمــا أن
مفهــوم األلعــاب اللغويــة ليــس مقصــورا علــى • ألعاب اللوحات والبطاقات ،ويدخل فيها
تعليــم األطفــال وحدهــم ،أو توظيــف تلــك تكوين الكلمات من املفردات املبعثرة ،والبحث
األلعــاب فــي مســتوى دون مســتوى أو مهــارة في القاموس.
دون أخــرى ،فاألمــر أصبــح أوســع مــن ذلــك،
واملعلــم يســتطيع توظيــف كل لعبــة وفــق • ألعاب التمثيل الصامت واألحاجي.
مســتوى طالبــه ،نعــم قــد تكــون هنــاك ألعــاب • األلعاب الفردية
متيــل إلــى تقدميهــا فــي مســتوى معــن لكــن • ألعــاب األلغــاز والكلمــات املتقاطعــة ،وذكــر
مــع التبســيط أو اإللغــاز و التوســعة والتــدرج بعــض حــروف الكلمــات ،وإعــادة ترتيبهــا ومــا
ميكننــا تقــدمي األلعــاب وتوظيفهــا عبــر إلــى ذلــك.
• ألعــاب وســائل اإلعــام ( املذيــاع والتلفــاز)
املســتويات اللغويــة.
وألهميتهــا فقــد عقــد اإلطــار املرجعــي مثــل عجلــة احلــظ ولعبــة الشــعارات
األوربــي مبحثــا بعنــوان ألعــاب اللغــة ( الكلمــات احملفوظــة عــن املؤسســات مثــا)
ومــا إلــى ذلــك.
االجتماعيــة وقســمها إلــى:
• املداعبة والتورية اللفظية في:
• األلعــاب الشــفوية :ومثالهــا القصــة التــي • اإلعالنــات التجاريــة ( للســيارة) اجعــل
حتتــوي علــى أخطــاء ( كيــف حدثــت؟ أيــن؟ مالــك ميضــي بعيــدا.
• عناويــن الصحــف الرئيســية ( النســوية أو
متــى؟).
التمثــال النصفــي)
• األلعــاب الكتابيــة :مثــل كتابــة اجلمــل • الكتابــة علــى اجلــدران مثــل :القواعــد
طيــب  ،حســنا.
املتتابعــة التــي تكــون قصــة ،ولعبــة اجلــاد النحويــةِّ :
( اإلطار املرجعي ص)85
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ويــدور األمــر هكــذا ومــن ال يعــرف يخــرج مــن اللعبــة
حتــى يســتمر آخــر واحــد ويكــون هــو الفائز

وأعــرض فــي هــذا املقــال منــاذج لهــذه األلعــاب
اللغويــة والتــي تســاعد علــى تنميــة الثــروة اللغويــة
وتنشــيطها ،وميكــن توظيفهــا فــي املســتويات بحســب
املــادة اللغويــة املقدمــة فكمــا ذكــرت األمــر منــوط  .3لعبة سرعة تذكر احلقول الداللية
طريقــة إجــراء اللعبــة :يعطــي املعلــم أحــد الطــاب
بطريقــة التقــدمي والتــدرج فيــه:
حقــا دالليــا ويطلــب منــه ذكــر  10كلمــات ترتبــط
.1لعبة كلمة وكلمة
فــي هــذه اللعبــة يخــرج طالبــان وكل طالــب يقــول بهــذا احلقــل فــي حــدود  10ثــوان ،وإن لــم يســتطع
املعرفــة يدخــل ويخــرج غيــره.
كلمــة وزميلــه يقــول أخــرى
ثوان ،ومن يتعدى املدة يدخل
في مدة ال تتجاوز 5
ٍ
ويخرج آخر ومن يكمل لنهاية املرحلة هو الفائز

فمثال :إن ذكر املعلم حقل( التعليم )
فعلــى الطالــب أن يأتــي بـــ 10كلمــات ترتبــط بهــذا
احلقــل كـــ( معلــم  /كتــاب  /جامعــة ).....
 .4لعبة بدون كالم
طريقــة إجــراء اللعبــة :تقــوم هــذه اللعبــة علــى
 .2لعبة البداية والنهاية
طريقــة إجــراء اللعبــة :نعطــي للطالــب األول كلمــة التمثيــل الصامــت للكلمــات يخــرج طالــب ويعــرض
ونطلــب منــه أن يأتــي بكلمــة تبــدأ بآخــر حــرف مــن عليــه املعلــم عليــه كلمــة
الكلمــة املعطــاة
ثــم يكــون الــدور علــى صديقــه اآلخــر أن يقــوم
بنفــس األمــر مــن حيــث آخرحــرف مــن كلمــة صديقــه
فــإن قــال الطالــب األول ( كتــاب) يبــدأ الطالــب الثانــي
بحــرف البــاء
مثل ( بيت) والثالث ( متر) والرابع( ُر َّمان) ...إلخ

مــن خــال بطاقــة ثــم ميثلهــا للطــاب ويحاولــون
التعــرف عليهــا
(سيارة  /يبحث  /مهندس ..../إلخ)

مجلــة معلمــي العربيــة للناطقيــن بغيرهــا  -العــدد الرابــع
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.5لعبة االجتاهات
طريقــة إجــراء اللعبــة :يتــم وضــع عصابــة علــى
عــن أحــد املتســابقني ووضــع حواجــز فــي طريــق
الطالــب ويقــوم أصدقــاؤه بإرشــاده للوصــول إلــى نقطــة
النهايــة.
وإذا ملــس حاجــزا يكــون قــد خــرج مــن اللعبــة ويأتــي
زميــل آخــر  ،أو ممثــل الفريــق اآلخــر
وهنــا ســيتعرف علــى الظــروف واالجتاهــات مثــل
( ميني /يسار /أمام /خلف /قف...إلخ)

.6لعبة جتميع الكلمات
طريقــة إجــراء اللعبــة :يتــم تقســيم الطــاب إلــى
فريقــن وإعطــاء كل فريــق مجموعــة مــن البطاقــات
وفــي كل بطاقــة حــرف أو أكثــر واملطلــوب جمــع أكبــر
قــدر مــن الكلمــات خــال خمــس دقائــق ،وكتابتهــا فــي
دفتــر
بعــد انتهــاء اخلمــس دقائــق األولــى يتــم تبديــل
احلــروف بــن اجملموعتــن ويحاولــون جتميــع الكلمــات
مــن نفــس حــروف الفريــق الســابق خــال خمــس دقائــق
أخــرى.
بعدهــا يتــم معرفــة عــدد الكلمــات التــي كونهــا كل
فريــق مــن حــروف كل مجموعــة.

.7لعبة احلروف املنفصلة
طريقــة إجــراء اللعبــة :يتــم
وضــع جمــل مــن حــروف غيــر
متصلــة واملطلــوب أن تصــل كل
مجموعــة أو كل فــرد مــن اجملموعة
هــذه احلــروف ببعضهــا ومعرفــة
الكلمــات ومــن يســبق إلــى معرفــة احلــل يكتســب نقطــة
مثــال:
خرجتيومالجمعةإلىالسوقلأشتري
بعضالأشياء
واجلــواب هــو :خرجــت يــوم اجلمعــة إلــى الســوق
ألشــتري بعــض األشــياء

 .8لعبة من أكون؟
طريقــة إجــراء اللعبــة :يخــرج ممثــل عــن كل فريــق
ويكــون لــدى املعلــم مجموعــة مــن البطاقــات ويجعــل
ممثــل الفريــق األول ينظــر فــي أحــد البطاقــات يكــون
فيهــا كلمــة مثــا ( مــزارع) ثــم يقــوم الطالــب بتمثيــل
هــذه الوظيفــة حتــى يتعــرف فريقــه علــى اســم هــذه
املهنــة ويحتســب اجلــواب بعــد النقــاط وفــي حالــة لــم
يعــرف أحــد الفريقــن فــإن املمثــل اآلخــر يأخــذ نفــس
الكلمــة ويعرضهــا علــى فريقــه .ثــم جمــع النقــاط فــي
النهايــة ومعرفــة أي الفريقــن قــد فــاز .والفــرق بــن
هــذه اللعبــة ولعبــة التمثيــل الصامــت أن ممثــل الفريــق
ميكنــه احلديــث مــع الطــاب وذكــر بعــض اجلملــة التــي
تقــود إلــى معرفــة اجلــواب الصحيــح ،أمــا التمثيــل
الصامــت فبــدون كالم.
صح ْح لي
 .9لعبة ِّ
طريقــة إجــراء اللعبــة :يختــار املعلــم أكثــر االخطاء
شــيوعا فــي حديــث الطــاب ويقــوم بعمــل فقــرات مــن
هــذه األخطــاء بطريقــة متســاوية ويقــوم بقــراءة
فقــرة تشــتمل علــى مجموعــة مــن األخطــاء لــكل
فريــق بحيــث مــن يصــل إلــى معرفــة مقــدار األخطــاء
فــي الفقــرة حتتســب لــه نقطــة ،كمــا ميكــن إعطــاء كل
فريــق نفــس الفقــرة ويجتمعــون للبحــث عــن األخطــاء
بهــا ومــن يتوصــل أوال إلــى هــذه األخطــاء يحصــل علــى
النقــاط.
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