
 

  الباب الثاني

الدراسة النظرية وتنظيم األفكار وتقديم الفرضية 

طريقة لعبة :  ُب ىذا الباب الباحثة سوؼ تشرح بعض النظريات اؼبتعلقة هبذه الدراسة كىي
. لغازألاأللغاز، كحقيقة سيطرة على مفردات اللغة العربية، كتعليم اؼبفردات باللغة العربية باستخداـ ا

 الدراسة النظرية . أ

لغاز ألطريقة لعبة ا. 1

إف التعلم اللغة عمل شاؽ، . الطريقة ىي األسلوب اؼبستخدـ لتحقيق األىداؼ اليت ًب ربديدىا 
  لذلكيكلف اؼبرء جهدا ُب الفهم كُب التدريب اآليل اؼبكثف للتمكن من استعماؿ اللغة اعبديدة

 اؼبشكلة، ىذه لعالج كأساليب جديدة طرائق كاستخداـ اللغوم، التدريب تيسَت إىل جاءت الدعوات
( 1997عصر،)القّصة  كاستخداـ كالتمثيليات كاحملاكرات  اللغوية كاأللعاب البطاقات كاستخداـ

ىذه  جوانب أحد ،(2001)كشاش ،( 2003 ) اغبيلة  يذكر كما التدريس، طرائق  تعد
ىذه  ؼبعاعبة جديدة طرائق إجياد ُب البحث يستدعي فبا  التلقُت، على تقـو طرائق فهي .اؼبشكلة
 كقت كقضاء للتسلية كسيلة مل تعد فاأللعاب .اللغوية األلعاب أسلوب األساليب ىذه كمن .اؼبشكلة
 النمو العقلي اؼبرء هبا حيقق مهمة أداة أصبحت بل فحسب، النمو اعبسمي لتحقيق كسيلة أك الفراغ،
 عند كربسينو اللغوم األداء لتنمية اليت تستخدـ اؼبهمة االسًتاتيجيات إحدل اللعب كأصبح . كاؼبعرُب

 تشبو مواقف كتضعهم ُب التعليمي، اؼبوقف ُب كمشاركة فاعلية أكثر الطلبة األلعاب ذبعل إف . األطفاؿ
كاإلبداع  كاالبتكار كالتخّيل كاإلدراؾ االنتباه تركيز على كشائقة، كتساعد مثَتة فهي .اليومية اغبياة مواقف

( 1992الباقي، عبد)
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: للعبة كما ذكر سيتو ىيا بالتايل، ىناؾ طبس تعريفات 

 اللعبة ىي شيء مفرح كلو نتيجة إجيابية .1
 اللعبة ال هتدؼ إىل خارجي بل تدفعو إىل ذاٌب .2
 اللعبة كصف بتلقائية كطوعية ليست فيها إكراه .3
 .اللعبة تورط دكر فعاؿ مشاركة الطفل .4
االبتكار، كحل اؼبشكلة، التقدـ : اللعبة ؽبا عالقة نظامية خاصة مع شيء اليت ليست لعبة، مثل .5

      .اإلجتماعي كغَت ذالك

 اللغوية كالقدرات األلعاب على الًتكيز (Language Games) اؼبزايا كاف ذات ىنا  كمن
 على اللغوية األلعاب ىذه تعمل إذ التعلم، طواعية لتنفيذ التعليمية الوسائل أكثر من بوصفها اؼبعينة،
 األمناط تنمية جيرم فيها حقيقية، تعليمية فرص من ؽبم تنتجو دبا هبا، يتعلموف الطلبة الذين أداء ربسُت
 طبيعي جو ُب األربعة اللغوية الناشط كتنمي استخدامان حقيقيان، اللغة استخداـ على كتساعد اللغوية،

 (.2000شحاتو،)اؼبناشط  ىذه عرب اللغة فبارسة الطلبة إىل يدفع
 اللغوية األلعاب  كظهرت كسائل حديثة لتعلم اللغات، كمنها ما عرؼ باسم أك

(Communicative Games) ىذه طريق عن الطلبة يتدرب االتصالية حيث  األلعاب 
 الطبيعية شبو أك الطبيعية اغبياة مواقف ُب اللغة استخداـ على(Language Games). األلعاب 

 تعليم برامج منها استفادت كسيلة جديدة بوصفها اللغوية األلعاب ظهرت ىنا كمن (1993)عنده،
 دكر كبَت ؽبا ككاف لغاهتا، تعليم نظم بتطوير هتتم اليت الدكؿ من ُب العديد إجيابية نتائج كأعطت اللغات،

 ُب  اؼبذكورة(1993) كبَتاللبابيدم، كمنوىا بشكل الطالب لغة تطوير على كالعمل التدريس، عملية ُب
 بالنسبة اغبياة أنفاس بأنو "اللعب  13) :ص  (2001 تايلور  كعرفت (Taylor) كمرعي بلقيس
 ) كمرعي بلقيس ُب بياجيو اؼبذكور كأعطى ."الذات كإشغاؿ الوقت لتمضية طريقة ؾبرد كليس للطفل،

 على تعمل تعّلم أك سبّثل عملية اللعب أف يرل فهو للعب،(Piaget) خاصة  أمهية أيضان  ( 2001
 على بالًتكيز اللعب:3)  ص (2002الشرماف  كعرؼ . الفرد حاجات لتالئم الواردة ربويل اؼبعلومات
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 كتطور." التخيل على كيعتمد السركر، إىل كيؤدم قهر، دكف من ديارس نشاط فهو " .كأىدافو كظيفتو
 اغبديثة للنظريات كاف إذ  كذلك، (2001 ) كمرعي بلقيس من كل ذكر ما حبسب اللعب مفهـو

 خاصة، اللعب ىوية مفهـو إكساب ُب الكبَت الدكر اؼبعرفية كالنظرية التحليل النفسي، نظرية ُب اؼبتمثلة
 ؿبط أيضان  كأصبح عالجية، كأخرل تربوية لو فوائد ىادفان  نشاطان  كأصبح النمائية، اؼبفاىيم أحد بوصفو
 .قيمتو كضوح بعد النفس الًتبويُت كعلماء اىتماـ

 الطلبة تعطي إهنا إذ التدريس؛ الدرس كعملية ركتُت كسر ُب مهمان  دكران  لأللعاب فففّ   كذلك،
 ذلك كيعود. أذىاهنم تتشتت عندما كخصوصان  للغة، اؼبكثفة األشكاؿ أثناء فبارسة ُب احة الر من قسطان 

 أف ذلك على يزاد .التعليمية اؼبمارسة على األفراد كقدرهتم لدل اللغة ربسُت ُب أثر من لأللعاب ؼبا
 كالقراءة، االستماع، كالتحدث، :اؼبختلفة دبهاراهتا اللغة إلتقاف الطرؽ أقصر اللغوية من األلعاب
كاؼبنافسة  للتحدم فرصان  يوفر فبا الصفية، الغرفة داخل اللغة كإتقاهنا تعلم لتعزيز كسائل بوصفها كالكتابة،

 ؾباؿ ُب اؼبستخدمة الفعالة ،(Al fagih, 1995).الطلبة بُت اإلجيابية ,الوسائل من اللعب أصبح
 .كالتعليم الًتبية

   .كالمو كفيو ألغزه كيقاؿ لغز ُب ديينو دلس فيها على اؼبخلوؼ لو: لغازأل ا
لغاز ألمعٌت كلمة ا- أ 

ز الغأل، فأ(القاموس احمليط، نقد الشعر)لغاز ُب العربية كلمة تعٍت حجر الضب كالفأر كالَتبوع أل ا
الَتبوع إذا حفر لنفسو مستقيما ٍب أخذ ديينا كيسارا ليعمى بذالك طالبو، كقيل إف األلغاز ىو الطريق اليت 
تلتوم كتشكل على اؼبرء ٍب أخذت ىذا الكلمة تلتصق بكل ما ىو ؿبَت كمبهم، كحيتاج إىل تفكَت طويل 

ز الغألاؼبعرفة اإلجابة عليو حىت اختفى اؼبعٌت األصلي للكلمة كطغى عليها ىذا اؼبعٌت، فأصبحت كلمة 
. األمر احملبوب كاؼببهم: تعٍت
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 باإلضافة إىل معٌت آخر ىو ىواية األلغاز كاألحاجي الذكية اليت يضعها اإلنساف بكافة أنواعها 
 .كأصنافها

 العاب اللغوية كسيلة جديدة كشيقة ُب تدريس اللغات، كسازبدامها ُب تدريس اللغة العربية لغَت 
الناطقُت هبػا سيضف على الدركس جوا من اؼبرح كالسعادة كسيًتؾ آثارا طيبة ُب نفوس الدراسُت حيث 
إهنا ستكوف دبثابة عامل ملطف من جفاؼ التدريبات كتعبها، ككسيلة لتنمية مهارات اللغة كتوفَت فرض 

 .االتصاؿ بُت الدارسُت ُب موافق اجتماعية طبيعية مرحة
 لذالك ديكن االستنتاج بأف أسلوب اللعب فيو كسيلة للطالب التعلم بالنشيط، كفيو السعادة، 

كالطالب ُب أثناء اللعب سوؼ يشعر بالفرح إلتاحة الفرصة ؽبم الستكشاؼ كديكن استخداـ ىذه 
ُب طريقة اللعبة . الطريقة عبميع مراحل التعليم دبا ُب ذالك طالب اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اؼبتكاملة

. ليس فقط متعة اللعب كحدىا كلكن ىناؾ ىدؼ الستكشاؼ اػبربة، كيقتصر تنفيذه من قبل األنظمة

اللعبة تسمح أف تشاركها النشطة . 2اللعبة شيء فبتع جدا . 1:  كمزايا من طريقة اللعبة كثَتة منها
ديكن إجرائتها بسهولة كديكن استنساخها كاستخدامها مرارا . 4لعبة مركنػة، . 3كالطالب ُب التعلم، 

اللعبة ىي الطريقة التعليمية أجريت ليست فجأة بل ىي غنية بالتخطيط اؼببدكءة بوضع القواعد . كتكرارا
. 1: منها (2004)ُب حُت من فوائد اللعب عند سيتو . كذبهيز اؼبواد، كاؼبعدات كغَتىا من اعبوائز

توزيع التوتر نتيجة القيود البيئية كالسًتخاء غبظة من اؼبلل، : العالج. 2اإلفراط ُب توزيع الطاقة، : اؼبادية
من خالؿ اللعبة : اػبالؽ. 4القدرة على تعلم األشياء اعبديدة اليت ديكن تنمية الطفل، : التعليمية. 3

. 6ىي التعرؼ بنفسو كعالقتو مع غَته، : كتكوين اؼبفاىيم الذاتية. 5ديكن تطوير اإلبتكار، 
جعل الطالب يتعلم بناء عالقة مع األطفاؿ اآلخرين الذين مل يعرؼ كحل شىت اؼبشاكل، : االجتماعية

. معرفة قواعد ىذه اعبماعات مثل اغبق أك غَت اغبق: أخالقي. 7
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 ىذه اللعبة تدعو الطالب إىل أف يكونو حذرين إذ أهنم جيب أف يبحث عن قطع الصورة ٍب 
صبعها حبيث تكوف كحدة الصورة الكاملة كمن ٍب يطلب من الطالب ؼبعرفة اؼبفردات الواردة من صورة 

إهنا من خالؿ الصور الطالب ليس دبجرد رؤية ما ىي ظاىرة ُب الصورة فحسب . مركبة اليت ًب صبعها
. يرجى من خالؿ ىذه اللعبة تشجع الطالب للتعلم. كإمنا قدرة على تفسَت كاستنتاج كمعانيها

، اللغز ُب بدايتو ىو فعل، كأصل كلمة اللغز من اللغة (أصوؿ الكلمة) انطالقا من اشتقاؽ 
ٍب تغَتت إىل "   "Poseتلك الكلمػة ُب اللغة اإلقبليزية القديػمة صارت . "Aposer"الفرنسية القددية 

"Pusle" اليت ىي فعل دبعػٌت اغبَتة (bewilder) أك اػبلط ك التفنيد (confound). 

كل . ىي مسألة أك لعبة اليت إعدت الختبار معرفة شخص: As Hornby عند أس ىورنبام 
مسألة اليت استخدمت الختبار معرفػة شخص ديكن القوؿ بأهنا لغز سواء كاف شفويا أك ربريريا أك خالؿ 

. كسائل اللعبة

: لغاز ؽبػا مناذج منػهاأللعبػة ا- ب 

لغاز جيغازك ىو لغز فيو قطع، ألا. ز الذم يستخدـ اؼبنطق، بالغألالغاز اؼبنطقي ىو ألا .1
لغاز قراءة ألا. لغاز األشياء، ىو كصف األحكاـ اؼبتعلقة بصور اؼبادة لتزكجيها، دألا. ج

لغاز ألا. ز على شكل الصور مع حركؼ إسم الصورة لكنها مل يكتمل، ىػالغألاالرسالة ىو 
ز على شكل األسئلة اليت جيب إجابتها بطريقة إدخاؿ األجوبة الغألاالكمات اؼبقطعػة ىو 

 .إىل الصندكؽ اجملهزة سواء كاف أفقيػا أك عموديػا

لغاز اليت سوؼ تستخدـ الباحثة ُب تعليم سيطرة على مفردات اللغة العربية ىي أل من كسائل ا
لغاز ىو اللعبػة اللغوية اليت ؽبا أىداؼ مضاعفة كىي اغبصوؿ على ألا. لغازأللغز جيغازك أك قطاعات ا

. السعادة كتدريب اؼبهارات اللغوية اؼبعينة



 

لغاز تأٌب من اللغة اإلقبليزية تعٍت أللغاز ىي لعبة خلع كزكج دائما ؿبب ُب قلب، ككلمة األ ا
لغاز لعبة ذبميع قطع منفصلة إىل ألا.  كاليت ىي لعبة بسيطة كمثَت لالىتماـ كمثَت للمحاكلةمعضلة،

لغاز اؼبصور، كُب مادة درس اللغة العربية الصور اؼبستخدمة أللغاز اؼبستخدـ ىو األ، كاشكل سليم
. مشتملة على الصورة اغبسية، كاغبساب، كاألشياء ُب الفصل الدرسي

مزايا كعيوب األلغاز - ج 

.  على الرغم ىذه اللعبة مثَتة كبسيطة للعمل كلكن ؽبا مزايا كعيوب

 :مزايا األلغاز ىي .1
 CBSAجزء من التقنيات الداعمة جهاز  .أ 
 بسيطة كرخيصة ُب استخداـ .ب 
 غَت رظبي كحر من اإلجهاد .ج 
فبارسة صالح اؼبفردات   .د 
 تساعد الطالب على ذكر اؼبفردات مرة ثانية اليت ًب دراستها .ق 
 .كمؤثر حىت تكوف اؼبادة اليت ًب تعليمها صعبة نسيها .ك 

 :عيوب األلغاز، ىي- د

 يسبب الصوت اؽبادر، كخاصة إذا أجريت على أساس التنافس . أ
 .سيؤدم إىل تشبع إذا ًب تنفيذ ىذه اللعبة بشكل مستمر . ب

 استنادا إىل النظريات اؼبوجودة، كفضال عن مزايا كعيوب ديكن تلخيصها إىل أنو ديكن استخداـ 
كأسلوب التدريس، كخباصة تدريس مفردات اللغة العربية، كذالك ألف ىذه التقنية ديكن أف تساعد 
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الطالب ذكر اؼبفردات اليت ًب تدريسها سواء كانت مفردات إجيابية أك سلبية، كباإلضافة إىل ىذه اللعبة 
ىي غَت رظبية كخالية من توتر التعلم كترتب عليها اإلنطباع اليت لن تنسى أب 

: نظاـ اللعبة- ق

 اؼبعلم يشرح عن اؼبواد التعليمية .1
  الفرؽ حيث األدكار كاجمللس4الطالب يقسم إىل  .2
 .الطالب يرسلوف ككيال من كل فرقة ألخذ قطع من األللغاز اؼبوجودة ُب الظرؼ .3
 بدأ الطالب تركيب األللغاز بوقت معُت .4
 .القرقة اليت قبحت ُب إقباز اللغز أكال فأصبحت ىي اليت تفوز .5

 
حقيقة سيطرة على مفردات اللغة العربية  .2

الذم يعٍت اغباؿ " س،ط،ر"عن طريق اشتقاؽ " سطر"ىي أصل الكلمػة " سيطرة على" كلمػة 
أك حاؿ سيطرة على األشياء، ككلمة سيطرة على دائما تشاركها مع كلمات اليت تدؿ على اػبربات، 

مثل سيطرة على التكنولوجيا تعٍت القضايا أك األحواؿ اليت تشَت إىل التكنولوجيا . كاؼبهارات، كالوظائف
بشكل عاـ كلمة سيطرة على تعٍت الفهم أك القدرة على استخداـ معرفة، كالذكاء، . اليت ديكن إتقاهنا

. كغَت ذالك

ُب " kosakata"قبليزية، ك إلُب اللغة ا" vocabulary"إف اؼبفردات صبع اؼبفردة، كتسمى 
 كُب معجم .ندكنيسية ىي ؾبموعة من الكلماتإلإف معنها ُب اؼبعجم العاـ اللغة ا. ندكنيسيةإلاللغة ا

. أكسفرد يبُت اؼبفردات أهنا ؾبموع من الكلمات كمعنها ىو ترصبتها اليت توجد ُب الكتاب

قاؿ عبد اغبميد عبداهلل الغايل أف اؼبفردات ىو اللفظة أك الكلمة اليت تتكوف من حرفُت فأكثر 
 كأما ُب معجم علم اللغة التطبقي تأليف ؿبمد .كتدؿ على معٌت سواء أكانت فعال أك اظبا أك أداة
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 78.، ص( ـ1991دار االعتصاـ، : القاىرة )، أساس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناتقُت بالعربية,  عبد اغبميد عبداهلل الغايل



 

علي اػبويلي ففف مفردات أك كلمات صبع من مفردة أك كلمة، كىي الوحداث التب تًتكب أفقيا كفق 
 .نظم كبوم لتكوين اعبملة

. كرأل ؿبمود كامل إف اؼبفردات ىي أدكات ضبل اؼبعٌت كما أهنا ُب ذات الوقت كسائل التفكَت
 .فباؼبفردات يستطيع اؼبتكلم أف يفكر ٍب يًتجم فكرة إىل كلمات ربمل ما يريد

خر، آلنساف أك الفرد اإلأيضا ىي ؾبموعة الكلمات اليت يعرفها ا (vocabulary)كاؼبفردات 
مفردات الفرد ؿبدكدة دبجموع صبيع الكلمات اليت يفهمها ذلك الفرد أك صبيع . كىي من اللغات اؼبعينة

 .الكلمات اليت ديكن أف يستعملها الفرد لًتتيب اعبمل اعبديدة

توجو سباـ حسُت أف اؼبفردات ىي صبيع الكلمات ةالعبارات اليت يستخدمها الناس الدات 
نسانية، كىذه الكلمات ىي إلاالتصاؿ بعضهم بعض كعددىا يزيد حسب منو مستول اغبضارة كالثقافة ا

 .لفظ يدؿ على معٌت مفر إما إظبا كإما فعال كإما حرفا

كإبراىيم ؿبمد عطاء ينظر عن اؼبفردات ىي ؾبموع الكلمات ُب إحدل اللغات، باعتبار قميتها 
نساف، كعواطفو، كسلوكو، إلظباء اليت تتعلق باألاؼبعنوية، كتتميز العربية بغنها اؽبائل ُب اؼبفردات، كخلصة ا

  .كـبتلف أعضاءجسمو

كمعٌت الكلمات مرادؼ اؼبفردات لدل سباـ حسُت ىي صيغة ذات كظيفة لغوية معينة ُب تركيب 
ف تفرد أك ربذؼ أك زبشى أك يغَت موضعها أك ألاعبملة تقومي بدكر كحدة من كحدة اؼبعجم كتصلح 

 .استبداؿ غَتىا ُب السياؽ كترجع ُب مادهتا غالباإىل أصوؿ ثالثة كقد تلحق هبا زكائد
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من عدد التعريفات لدل عدد اللغوين السابقة تلخص الكاتب أف اؼبفردات ىي صبع من اؼبفردة 
خَتة من اعبملة اليت تًتكب أفقيا ككفق نظم كبول لتكوين ألكاؼبفردة اؼبكونة ا. الذم تسمى بالكلمة

اعبملة ككحدة صرفية صيغة ذات كظيفة لغوية معينة ُب تركيب اعبملة تقومي بدكر كحدة من كحدة اؼبعجم 
إذا كاف توجد اؼبفردات غَت مناسب كيصلح اؼبفردات أك تفرد أك زبذؼ أك ربشى أك يغَت موضعها أك 

كيزيد عددىا حسب منو مستول . استبداؿ غَتىا ُب السياؽ كترجع ُب ماداهتا غالبا إىل أصوؿ ثالثة
. اغبضارة كالثقافة

 قائمة العبارات اليت عرفت حاال إف كانت Gorys Keraf اؼبفردات عند غوريس كراؼ 
 .تستمع مرة ثانيػة، كلوكانت عزيزة أك مل تستخدـ مرة ثانية ُب الكالـ أك الكتابة

ىناؾ عدد من ثركة ركحية كمادية :  ُب حُت قاؿ  سلطاف تقدير علي شابانا عن اؼبفردات ففهنا
ألمػة اؼبتكلم باللغػة، ككل شيء ُب التفكَت، ككل شيء ُب اػبلق، ككل شيء ُب اإلجياد بل كل شيء 
الذم قبضتها اغبواس اػبمسة ألمػة بعلم كفهم ُب حياهتم تتجلى ُب كلمة اليت صارت جزءا من ثركة 

 .خزانة الكلمات تلك األمػة

 ُب حُت اؼبفردات ُب اللغة العربية عرفت بوحدة، كىي مشتقة من  

يفرد ػ فردا ػ مفردة - فرد 

  اليت تعٍت من كحدة ىنا ىي ؾبموعات اغبركؼ اؽبجائية اليت ؽبا معٌت عند مصطفى الغيالين ُب
 "الكلمة ىي لفظ يدؿ على معٌت مفرد"

 "اللفظ اؼبفرد الداؿ على معٌت: الكلمة "كعند السيد أضبد اؽبامشي  
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ف يكوف ٲإف ؿبور االىتماـ َب تعلم العربية لغَت الناطقُت هبا جيب : " كعند رشدم أضبد طاعمػية
ف يعيش َب اجملتمع العرىب كفرد فيو كليس ٲذلك النوع من اؼبفردات اغبية الىت ديكن الدارس هبا من 

 "كغريب عنو

تلك الكلمات نستخدمها .  تلك الكلمات ليست فقط ؽبا مادة كمعٌت كلكنها أيضا ؽبا كظيفة
 الكالـ ىو اللفظ اؼبركب ״ؿبمد أنوار أخذ يلخص . ال تنفصل بل خط كحدة اليت تسمى الكلمػات

  ״اؼبفيد با لوضح 

لذالك حيتاج إىل خزانة . اؼبفردات ألقيتها اؼبتكلم إىل السامع جيب ؽبا معٌت الذم يفهمو السامع
سيطرة على . كسيطرة على اؼبفردات اليت ليست بقليلة حىت أثناء التواصل ال يقع فيو اػبطأ ُب فهم اؼبعٌت

اؼبفردات ىو كفاءة شخص ُب استخداـ ذكائو بثركة اؼبفردات اؼبستخدمة ُب األنشطة اللغوية سواء كاف 
. شفويا أك ربريريا

 اؼبفردات ُب اللغة العربية من حيث الكتابة زبتلف مع اللغة اإلندكنيسية كحيتاج إىل اىتماـ ألف لو 
كقع اػبطأ ُب التعبَت أك اػبطأ ُب الكتابة عند تشكيل على الكلمات فتغَت اؼبعٌت كال شك يعطى اػبطأ 

إذا قرئ " فؤاد"الذم يعٍت " قلب"مثل كلمػة . ُب الفهػم ُب التواصل أك فهم معٌت الذم يتم إلقائو
فتغَت " كّسر"ففذا قرئ " انشق"الذم يعٍت " كسر"فتغَت اؼبعٌت إىل حيواف معركؼ أك كلمة " كلب"

لذالك السيطرة على اؼبفردات ؿبتاج جدا ُب اللغة ". فّتت"اؼبعٌت إىل 

:  ُب ركاية أخرل ذكرت أف اؼبفردات ىي

 كل الكلمات الواردة ُب اللغػة .1
 ثركة الكلمات عند اؼبتكلم كالكاتب .2
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 الكلمات اؼبستخدمة ُب نطاؽ العلم .3
 قائمة الكلمات اؼبركبة مثل اؼبعجم مع البياف اؼبوجز ككاقعي .4

 ُب اغبياة اليومية السيطرة على اؼبفردات ؽبا دكر عظيم ال سيما الطالب عن عمل األشطة 
اؼبهارات اللغوية للشخص . الف شبرة تفكَت شخص فقط يفهم إذا عربت باستخداـ اؼبفردات. اللغوية

. متعلقة مع كمية ككيفية اؼبفردات عنده، ككلما كثرت اؼبفردات عنده ازدادت اإلمكانات مهارات اللغوية
. بفتقاف اؼبفردات الواسعة ففف اإلنساف قادر على التواصل مع اآلخرين بسهولة

 نظرا بأمهية اؼبفردات ُب اللغة فالسيطرة على اؼبفردات جديرة باؼبالحظة ككوهنا جيب تطركرىا 
. اؼبقصود بشكل دائم ىو الطالب يعرؼ اؼبفردات اعبديدة. دائما كتكرارا

 كاؼبراد من تكرار ىو ال جيوز للطالب نسياف ما قد عرؼ كتعلم حىت تكوف اؼبفردات حية ُب ركح 
. اؼبتعلم

 السيطرة على اؼبفردات اعبيدة أيضا تؤثر الطالب ُب استخداـ اللغة األجنبية كما قاؿ سرتيٍت 
من كل جوانب أساس اللغة األجنبية اليت جيب على الطالب سيطرهتا عند عملية التعلم، : ىرجونو

. كجانب اؼبفردات قيل مهمة ألف بدكف سيطرة على اؼبفردات ال ديكن لشخص استخداـ اللغة األجنبية

 من تفاصيل سابق ديكن استنتاجها بأف حقيقة مفردات اللغة العربية ىي كفاءة شخص ُب 
 .  استخداـ ذكائو حيث ثركة اؼبفردات اؼبستخدمػة ُب عملية اللغة إما شفويا أك ربريريا

رشدم أضبد حاكؿ أف يصنف اؼبفردات إىل أربعة، ككل كاحدة تنقسم على كفقة كاجباهتا 
: كمهماهتا، على النحو التايل

تقسيم اؼبفردات ُب سياؽ اؼبهارات اللغوية - أ 

                                                             
34Soedjito, Kosakata Bahasa Indonesia (Jakarta: Grmedia Pustaka Utama, 1992), hlm.1 

 



 

 على حد سواء إما ىي شفويا ك إما  (understanding vocabulary)فهم اؼبفردات  .أ 
 .ربريريا

 كينبغي ُب احملادثة استخداـ اؼبفردات  (speaking vocabulary)اؼبفردات للمحادثة .ب 
 .الفصيحة، إما ىي احملادثة العادية ك إما الرظبية

كالكتابة أيضا حيتاج اختيار اؼبفردات الفصيحة . (writing vocabulary)اؼبفردات للكتابة  .ج 
الرسالة : كالصحيحة ألف ال خيطأ القارئ ُب فهمها، كالكتابة ربتوم على الكتابة غَت الرظبية مثل

تأليف الكتب، كاجملالت، : اليومية، كجدكؿ األعماؿ، كىلم جرا، كفضال عن الكتابة الرظبية مثل
 .كالصحف، كغَت ذالك

اؼبفردات احملتمالت، كىذه اؼبفردات ربتوم على مفردات السياؽ اليت ديكن أف تفسر من حيث  .د 
سياؽ اؼبناقشة،، كمفردات التحليلية إهنا اؼبفردات اليت ديكن ربليلها من حيث خصائص إشتقاؽ 

 .كبالتايل، تضييق أك توسيع معانيها. الكلمة
تقسيم اؼبفردات من حيث اؼبعٌت - ب 

ىذه اؼبفردات إهنا اؼبفردات األساسية اليت . (content vocabulary)الكلمات األساسية  (1
 .اإلسم، كالفعل، اخل: تكوف كرقة لتكوف صاغبة مثل

ىذه الكلمات اليت تربط كذبمع اؼبفردات كالكلمات . (function words)داللة الكلمات  (2
 .أحرؼ اعبر، كأدكات اإلستفهامية، كغَت ذالك: مثل. حىت تكوف بيانا كافيا ُب الكتابة

ىذه اؼبفردات إهنا اؼبفردات اليت ال تقف كحدىا، كلكن . (cluster words)الكلمات اؼبركبة  (3
رغب ديكن أف يعٍت حيب، ففف : مثل. دائما توحيدىا ببعض الكلمات حىت تكوف معٌت ـبتلفا

" رغب عن"صارت " عن"بينما يليها الكلمة ". رغب ُب"صارت " ُب"كانت الكلمة ذبمع بكلمة 
 "الكره كاغبقد"كاؼبعٌت يتغَت إىل 

 
تقسيم اؼبفردات من حيث خصائص الكلمة  - ج 



 

 كىي الكلمات اليت تستخدـ إلشارة إىل كظيفة، سواء (service words)الكلمات للوظيفة  (1
 .كاف ُب ؾباالت اغبياة غَت الرظبية أك الرظبي

ىذه اؼبفردات ىي من ؾبموعات . (special content words)الكلمات األساسية اػباصة  (2
الكلمات اليت ديكن نقل اؼبعٌت إىل معٌت ؿبدد كتستخدـ ُب ؾباالت ـبتلفة الستعراض خاص حيث 

.  ديكن أف يسمى أيضا العبارات احمللية أك العبارات النافعة
. تقسيم اؼبفردات من حيث إستخدامها- د 

 إهنا اؼبفردات اليت معظمها تستخدـ ُب شىت اػبطابات، (active words)اؼبفردات اإلجيابية  (1
 .سواء كاف ُب احملادثة، أك الكتابة حىت ظبعت كثَتا كمألوفة من خالؿ القراءات

، إهنا اؼبفردات اليت ىي تكوف اؼبفردات للشخص (passive words) اؼبفردات السلبية 
كلكنما تقل إستخدامها، كىذه اؼبفردات عرفت من خالؿ الكتب اؼبطبوعة اليت تستخدـ كمرجع 

 .ُب كتابة اؼبقالة العلمية

أمهية اؼبفردات ُب تعليم اللغة العربية - ق 

إف اللغة العربية تتميز بثركة عظيمة من اؼبفردات كإف معاين ىذه اؼبفردات قد توسعت كتعددت  
دبركر الزمن كتعددت أغراضها كاستعماالهتا ، كما من شك ىذه ميزة تفتخر هبا على سائر اللغات كأف 
الكم اؽبائل من الكلمات كتعدد معانيها األصلية كالثانوية ، قد تكوف أحد الصعوبات اليت يعاين منها 

كلغة ثانية ، كما أف البحث عن معاين ىذه اؼبفردات ُب اؼبعاجم · متعلم العربية
 .العربية يعد مشكلة أخرل 

 حينما يتحدث الناس عن تعلم اللغات األجنبية فأكؿ ما خيطر على باؿ العامة منهم ىو 
الكلمات األجنبية أك اؼبفردات اليت تستعملها تلك اللغات، كمن ٍب يظن بعضهم أهنم يستطيعوف معرفة 

كلكن علماء اللغة يؤكدكف لنػا أف اؼبفردات ما ىي إال . أية لغة إذا سبكنوا من استظهار قاموس لتلك اللغة
عنصر كاحد من العناصر اؼبكونة للغة مثل النظاـ الصوٌب كتركيب الكلمة كنظاـ اعبملة، فاختالؼ 
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ك " كلب"الصوت يؤدم إىل اختالؼ ُب اؼبعٌت ُب كثَت من األحياف كما قبد ُب الفرؽ بُت كلميت 
". مكتبة"ك " مكتب"ككذالك اغباؿ ُب تركيب الكلمة فشتاف ما بُت معٌت " قلب"

 ال شك ففف اؼبفردات تلعب دكرا ىاما جدا ُب تعلم اللغات األجنبية كفهمهما كالتحدث هبػا، 
اؼبرأ حينما يذىب إىل بلد أجنيب غالبا ما حيتاج إىل معرفة أظباء األشيػاء بتلك اللغة ككثَتا ما يعرب عن 

ليعرب عن شعوره بالربكدة، " غطاء"احتياجاتو إذا عرؼ بتلك األظباء، ففذا كاف ُب الفندؽ مثال فقد يقوؿ 
. ليعرب عن جوعو مثال، كىذا ما يشبو ما يتحدث لألطفاؿ عند تعلمهم للغتهم األكىل" طعاـ"كيقوؿ 

اؼبفردات ىي الكلمات اليت تتكوف من حرفُت أك أكثر كتدؿ على معٌت سواء أكانت فعال أك إظبا أك 
 .حرفا

 كقد أدت ىذه الظاىرة إىل االعتقاد اػباطئ الذم أشَت إليو آنفا بأف تعلم اللغة ال يزيد عن تعلم 
:  اؼبفرداهتا كلذالك ال بد توضيح ؼبعلم اللغة العربية أمرين ىامُت يتعلقاف عن اؼبفردات

دكر اؼبفردات بوصفها عنصرا كاحدا فقط العناصر اؼبكونة للغة، كقد أحملنا إىل ىذه النقطة :  أكؽبما
. فيما سبق
ىو أف الكلمة الواحدة كثَتا ما تكوف خاضعة للموقف ُب السياؽ الذم يؤثر ُب داللتها :  ثانيهما

مثال ينطبق هبا الطفل الصغَت بأساليب ـبتلفة كُب موافق عديدة كتفهم " ماء"تأثَتا كبَتا جدا، فكلمة 
فقد تعٍت أف اؼباء يزعج الطفل كما أهنا قد تعرب عن رغبتو ُب الشرب أك ُب . منها األـ أغراضا شىت

ككلمة أخرل بسيطة مثل . اللعب بو، كىذا ال يدركو إال من يعرؼ اؼبوقف الذم قيلت فيو الكلمة
. ربمل ُب القرآف الكرمي معٌت خيتلف سباما عن معناىا ُب االستعماؿ اؼبعاصر للعربية" سيارة"

كاألمثلة .  كمن ٍب قبد فقهاء اؼبسلمُت يتحدثوف عن معٌت الكلمة لغة كمعناىا اصطالحا أك شرعا
على اختالؼ داللة الكلمة تبعا للسياؽ كثَتة جدا كال ربتاج إىل مزيد من التوضيح كؽبذا كاف البد من 

. مراعاة ذالك عند تعليم اؼبفردات
 
 
 
 



 

تعليم مفردات اللغة العربية باستخداـ األلغاز  .3

اؼبفردات . عنصراف ىامتاف من أربع مهارات اللغة ىي قواعد اللغة كاؼبفردات:  أمراف حليم يقوؿ
اؼبفردات مهمة ألف بدكف خزانػة الكلمة بالطبع . ىي ثركة الكلمة عند اؼبتكلم أك الكاتب على اللغة

. سيقع تواصل غَت سليم كخطأ فهم

 تعليم سيطرة على مفردات اللغة العربية ُب مرحلة اإلبتدائية حيتاج إىل فهم عن طريقة القراءة 
كتركيب مفردات اللغة العربية، مع أننا نعرؼ أف اللغة العربية ؽبا أقل بكثَت اختالؼ مع اللغة 

رمز أبػجد اللغة العربية خيتلف مع رمز أجبد اللغة اإلندكنيسية، كأيضا كيفية نطق كل : اإلندكنيسيا، كبو
:  اغبركؼ، ككيفية الكتابة، ككيفية تركيب لتكوين كلمة ذات معٌت، على سبيل اؼبثاؿ

 أضبد يذىب إىل اؼبدرسة .1
 فاطمة تذىب إىل السوؽ .2
 التالميذ يذىبوف إىل شاطئ البحر .3
 الطالبات يذىنب إىل حديقة اغبيوانات .4

اؼبفرد، كاؼبثٌت، )كمن حيث اعبملة  (اؼبذكر كاؼبؤنث)تغَت الفعل مضبوط بالفاعل من حيث النوع 
. بينما اللغة اإلندكنيسية الربدث الغَتات ُب الفعل (كاعبمع

 لذالك، اللغة العربية زبتلف مع اللغة اإلندكنيسية، فيحتاج إىل طريقة التعليم اللغة السليمة اليت 
. تشجع الطالب لتعلم مفردات اللغة العربية

 من أساليب التعليمية الصحيحة لتعلم مفردات اللغة العربية منػها اللعبة، ككثَتة من ألعاب التعلم 
اللعبة ىي عبارة عن نوع أنشطة اليت كانت الطالب فيها أك الالعبوف يقفوف كفقا . لعبة اللغز: منها

. للقواعد اليت أثبت لتحقيق األىداؼ، كىذه األىداؼ ىي ربقيق أىداؼ التعليم

                                                             
36Amran Halim, Jazir Burhan dan Haroen Al Rasyid, Ujian Bahasa, (Jakarta : Wira Nurbakti, 
1982), hlm.18 



 

 .Drs. ـ.لتوىَتك . د. جوف.  أنشطة اللعبة التعليمية عند الدكتور أندكز
John.D.Latuheru M.Pمناسب أك رائع لػ  :

ربقيق أىداؼ اإلدراكي عموما، خاصة التمهيد، كالتمييز، كتدريبات التكرار، كبو عن القواعد،  .أ 
 .صوت التهجئة، كالقدرة على اغبساب، كغَت ذالك

 زيادة تشجيع ُب الرئيسيات اليت قد ال جيذب اىتماـ الطالب .ب 
 .تدريبات ُب ؾبموعة صغَتة اليت تقل اىتمامها كتقل فيها اإلرشادات من اؼبعلم .ج 

ألهنا تظهر الفرح كتسلية لفاعلو، . ُب الواقع كل حيب اللعب سواء كاف شيخا، كبليغا، كطفال
. كاللعبة نفسها إما العمل أك العقل

 كظفية اللعبة تساعد فعال قباح ُب التعليم، ككثَت من التخصصات ُب التعليم يعًتؼ بوجود اللعبة 
لعبتو توقظ اغبرص على " الذم يقوؿ B. Hurwitzكعوامل دعم قباح التعليم كمن بينهم إبراىيم 

كإضافة إىل ذالك، ففف اللعبة ؽبا أثر . التعلم، كالتفكَت، كالتخيل، كاالستماع، كاالخًتاع، كتعبَت آرائهم
بنسبة الطالب، ىذه اللعبة متعة جد ألهنا خالية من التوتر كخلق كضعا . إجيايب إما للطالب أك اؼبعلم

غَت رظبي، كبنسبة اؼبعلم، تطوير اإلبداع كالدافع عند حبث عن تقنية أكثر مالئمػة للتعامل مع الوضع 
. كأحواؿ الطالب أثناء التعلم

 من أجل ربقيق أىداؼ تعليم اؼبفردات فاستخداـ طريقة التعليم كانت ؽبا دكر أساسي ُب ربديد 
استخداـ ؾبموعة متنوعة من الطرؽ، كالوسائل، : النجاح، كخصائص طريقة ُب عملية التعلم كالتعليم ىي

. كأجهزة مساعدة الدرس، كلكلها يعتمد على اؼبعلم، كاػبياؿ، كاإلبداع، كتكوين الفصل

اللغز ىو اللعبة اللغوية اؼبستخدمة كتقنية التعليم .  التقنية اؼبستخدمػة عند ىذا البحث ىي اللغز
ألف ىذه اللعبة قادرة على مساعدة الطالب ُب ذكر الكلمات اليت ًب تعليمها مرة ثانية دبساعدة الصور 
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 خبَت بارز الربيطانية ُب تدريس Betty Rootكاألحرؼ اليت قد طبعت، كعن لعبة الكلمة كاغبرؼ 
لعبة الكلمة كاغبرؼ ديكن توفر كضع التعلم اؼبريح كغَت رظبي، كخالية من التوتر، : القراءة قالت

 .كالقلق

ز حيتاج إىل اؼبالحظة، كالدقة، ذكاء الطالب ُب صناعة قائمة اؼبفردات الغأل بنسبة لعبة ا
فرقػة . ىذه اللعبة ذبذب رغبة الطالب ألهنا لعبت بشكل تنافسي بُت الفرؽ. الصحيحػة كذم معٌت

. كاحدة تعترب فائزا إف كانت قادرة على تركيب قطع الصورة كاغبرؼ لتكوف صورة بسرعػة

 H.G. ز ديكػن جعلها تقنية التعليمالغأل ألف ميزهتا ؾبذبػة  كمالئمة لتعليم اؼبفردات فلعبة ا
Tarigan يرل أف الطفل يتعلم اللغة من خالؿ السياسة، كمن إحدل سياسات ربصيل اللغػة ىي 

. استخدـ كل شيء ىاـ، كالذم يربز، كمثَتة لالىتما

ز ىي الغأل ُب تعلم اللغة، حيتاج إىل الطريقة اليت ديكن استخدامها للحصوؿ على النجاح، كلعبة ا
ىذه اللعبة ديكن توفَت رغبة كتشجيع . من إحدل تقنيات لعبة تعلم سيطرة على مفردات اللغة العربية

الطالب للمحاكلة على صبع الصور الصحيحة ك إضافػة إىل ذالك، ُب تعليم مسألة تساعد الطالب على 
ز مرغب فيها عند الطالب، ككما عرفنا أف ىذه اللعبة ربفز طاقػة االبتكار الغأل لعبة ا.فهم اللغة

. كبوالطالب لبحث عن قطع اؼبالئمػة حىت تكوف صورة كمفردات صحيحػة

 أف من أسس تعليم اللغة األجنبية ىي تكليف بالتدريبات Rubirat الرأم السابق قواه رأم 
ُب مقابل الًتصبػة، بغرض أف يكوف الطالب يبذؿ جهده ُب فهم اؼبفردات بشكل نص الكلمػة ليس فهم 

 .الًتجػمة العادة

                                                             
40Betty Root, Membantu Putra Anda Belajar Membaca, terjemah A. Handyana Pujaatmaka 
(Jakarta: Periplus, 1995), hlm. 15. 
41H. G Tarigan, Pengajaran Pemerolehan Bahasa (Bandung: Angkasa, 1988), hlm.8. 

 9: ص (سعودم العربية)،أساس تعليم اللغة األجنبيةركبرت،  
  14: ركبرت، اؼبرجع السابق، ص 



 

ألف ىذه اللعبة . ز هتدؼ إىل تربية كتنمية سيطرة على اؼبفرداتالغأل إضافة إىل ذالك، لعبة ا
تساعد الطالب على حبث عن مفردات أخرل كالسعي ُب حبث عن الصورة الصحيحة كفقا مع تلك 

. اؼبفردات

 

 تنظيم األفكار.ب

تقنية . بناء على كصف النطرم أعاله، ديكن تركيب إطار التفكَت الذم ىو أساس أنشطة بعده
كبالتايل، . ز ىي طريقة ؼبعرفػة مدل فهم الطالب حرفا حبرؼ اليت تشكل كلمػة ذات معٌتالغأللعبة ا

التقنية ؽبا عنصر السعادة اليت ديكن جعل الطالب مشجعا لبحث عن أجوبة على أسئلة اليت عرضت 
. عليهم، كديكن إتاحة كضع التعلم اؼبريح خاليا من التوتر كالقلق

ز ُب تدريب سيطرة على مفردات اللغة العربية سوؼ الغأل الطالب الذم يستخدـ تقنية لعب ا
ىذه . يتورط مباشرة لبحث عن قطعة الصورة اؼبوافقة باسم تلك الصورة حىت تكوف صورة سليمػة

سيجعلو أسهل عند فهم كذكر اؼبفردات اؼبرد هبا، كقادر على تطوير تشجيع الطالب مع إقبازات تعلم 
. الطالب

 بينما الطالب الذم ال يستخدـ تقنية لعبة اللغز اليتورط مباشرة لبحث عن قطعة صورة اؼبناسبة 
إنو سليب ألنو فقط يذكر مرة ثانية اؼبفردات اليت ًب تعلمها، كىذا يسبب الطالب إىل عدـ . باسم الصورة

. فهم الدرس فأصبحت نتيجة التعلم منخفضا

ز زعم أنو مؤثر كبو سيطرة على مفردات اللغة الغأل لذالك، ديكن استنتاجها بأف تقنية لعب ا
 .العربية للطالب
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تقديم الفرضية  . ج 

:  بناء على شرح أعاله، الكاتبػة سوؼ تصيغ فرضية البحث على النحو التايل

لغاز عند التعلم أعلى نتيجة من ألنتيجة تعلم سيطرة على مفردات اللغة العربية، الطالب الذم يستخدـ ا
لغاز كبو سيطرة على مفردات اللغة ألىذا يشَت إىل أف ىناؾ أثر لعبة ا. لغازألالطالب الذم ال ستخدـ ا

 العربية للطالب

 

 

 
 


