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األلعاب اللغوية

في تعليم العربية للناطقين بغيرها 

 د.جنية حسني التهامي
اجلامعة اإلسامية  العاملية املاليزية

تقدمي
يواجـــه الكثيـــر مـــن الطلبـــة غيــر الناطقني 
إتقــان  فـــي  ــا  انخفـــاًضا عاّمً العربيــة  باللغــة 
والقـــراءة،  التحـــدث  ما  اللغـــة، لســيَّ مهــارات 
ــي  ــال فـ ــكل فعَّ ــتخدامها بشـ وعجزهــم عــن اسـ
واحليـــاة  خاصــة،  بصــورة  الـــتعلم  مؤسســات 
طرائــــق  وألن  عامــة،  بصفــة  اخلارجيــة 
التــــدريس بالنســبة للطلبــة غيــر الناطقــني 
تعــد  لــم  التلقــني،  علــى  تقـــــوم  بالعربيــة 
تـــؤدي  التـــدريس  فــي  العتياديــة  الطــرق 
ــال، فقــد ظهـرت مهــارات  دورهـــا علـــى نحـــو فعَّ
العربيــة  اللغــة  لتعلــــيم  متعــــددة  وأســاليب 
لغيــر الناطقــني بهــا، منهــا تلــك التــي اعتمــدت 
علــى اللعــب، والتــي حتقــــق نتائــج عظيمــة فــي 
العمليــة التعليميــة، األمــــر الــــذي  اســتدعاني 
حســب طبيعــة عملــي كأســتاذة فــي اجلامعــة 
عــن  أبحــث  أن  مباليزيــا  العامليــة  اإلســامية 
مثــل هــذه األســاليب احلديثة ملعاجلـــة مشـــكلة 
الناطقــني  غيــر  الطلبــة  عنــد  الســتيعاب 
بالعربيــة. ومـــن هـــذه األســـاليب التــي كان لهــا 
األثــر الكبيــر علــى فهــم الطــاب واســتيعابهم؛ 
ــا، خاصــة  ــة وتوظيفهـ ــاب اللغويـ ــلوب األلعـ أسـ

املتقاطعــة. الكلمــات  لعبــة 
 

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

آفــاق  املتعــة والتســلية والعمــل علــى توســيع 
التعليميــة  فاأللعــاب  املعرفيــة.  الطــاب 
تســــاعدهم علــــى التركيــــز والنتباه واإلدراك 
والتخّيــــل والبتكــــار واإلبــــداع، وتبعدهــم عــن 
الكســل واخلمــول. ومــن أهــم هــذه األلعــاب:
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أ.  املنافسة بني أعضاء الفريق
عــن  القواعــد  درس  تقــدمي  املــدرس  يســتطيع    
ــة التقــومي وبعــد  طريــق اللعــب واملنافســة، ففــي مرحل
للتاميــذ  مبــاراة  الــدرس يجــري  أن يســتكمل شــرح 
لتعزيــز اســتيعاب الــدرس والتأكــد مــن فهمــه، وذلــك 
بتقســيم طــاب الفصــل إلــى فريقــني أو ثاثــة 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، 

ــن  ــا بذلــك. وفــي نهايــة احلصــة يعل ــه نقاًط وتســجل ل
م ولــو  ــرَّ املــدرس عــن الفريــق الفائــز، الــذي لبــدَّ أن ُيَك
بكلمــات تشــجيعية، قــد حتــث اآلخريــن علــى النتبــاه 

والهتمــام والســتعداد اجليــد للــدروس القادمــة.
ب. املعّلم الصغير

يســتطيع املعلــم أن يــدرب التاميــذ علــى برنامــج 
»املعلــم  اســمه  وتشــويًقا  ألعاًبــا  يتضمــن  لطيــف 
الصغيــر« تطبيًقــا لنظريــة ابــن ســينا التــي تنــص علــى 
أن »الصبــي عــن الصبــي ألقــن، وهــو عنــه آخــذ وبــه آنس 
وأدعــى للتعلــم«. فيطلــب مــن أحــد التاميــذ أن يعطــي 
درًســا مــا فــي القواعــد، عــن أنــواع الفعــل، يتــم حتضيــره 
مســبًقا، أو فــي نهايــة الــدرس كمراجعــة للــدرس الــذي 
ــر  ــم الصغي ــج املعل ــق برنام ــن تطبي ــم. وميك ــاه املعل أعط
فــي دروس اللغــة العربيــة كلهــا، ولكــن تطبيقــه فــي مادة 
القواعــد أكثــر فائــدة ألن مهــارات القواعــد بحاجــة إلــى 

تركيــز ومراجعــة.

 ج. السؤال واجلواب
وهــي لعبــة طريفــة جــًدا ميكــن أن يلعبهــا التاميــذ 
فــي مرحلــة التقــومي فــي أغلــب دروس القواعــد. ففــي 
درس املبتــدأ واخلبــر مثــًا، تــوزع قصاصتــان مــن الــورق 
علــى كل طالــب، يكتــب الطالــب علــى واحــدة »املبتــدأ« 
وعلــى األخــرى »اخلبــر« ثــم توضــع أوراق املبتــدأ علــى 
الطــاب  أحــد  ويختــار  اخلبــر،  أوراق  وكذلــك  حــدة، 
قصاصــة مــا بشــكل عشــوائي ويقــول مثــًا: )املطــر(، 
تكــون  ورمبــا  ويقرؤهــا،  ورقــة  آخــر  طالــب  ويختــار 
)مهــذب(، ففــي هــذه اللحظــات ســيكون التاميــذ فــي 
غايــة الســرور. وميكــن تطبيــق هــذه اللعبــة فــي كثيــر 
ــي  ــه وف ــول ب ــل واملفع ــل والفاع ــة كالفع ــن دروس اللغ م

النواســخ وغيرهــا.
د. البطاقات

ففــي  القواعــد.  دروس  فــي  اللعبــة  هــذه  وتصلــح 
درس الفعــل والفاعــل مثــًا يحضــر بطاقــات علــى عــدد 
الفصــل، ويقســمها مناصفــة يكتــب علــى كل  طــاب 
زوج منهــا الفعــل والفاعــل املناســب، ثــم يــوزع بطاقــات 
ــة  ــل للمجموع ــات الفاع ــة )أ( وبطاق ــل للمجموع الفع
)ب(، ثــم يطلــب مــن أحــد تاميــذ اجملموعــة )أ( أن 
الفعــل  يحمــل  الــذي  الطالــب  وعلــى  بطاقتــه  يقــرأ 
املناســب مــن اجملموعــة )ب( أن يقــرأ الفاعــل، والطالــب 
الــذي يتأخــر أو الــذي يذكــر غيــر فعلــه يخســر ويخــرج 
ــات  ــي الكلم ــي معان ــة ف ــذه اللعب ــح ه ــة. وتصل ــن اللعب م

فــي دروس القــراءة.
ومن أهم األلعاب التعليمية:
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هــ. الكلمات املتقاطعة
لعبــة الكلمــات املتقاطعــة هــي إحــدى ألعــاب الــذكاء 
الشــهيرة، وهــي عبــارة عــن لعبــة يتــم فيهــا جتميــع 
رأســية،  أفقيــة وفــي صفــوف   الكلمــات فــي صفــوف 
طريــق  عــن  البيضــاء  املربعــات  مــلء  منهــا  الهــدف 
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 

ــا  تكــون مربعــات فارغــة ل يســمح للكتابــة فيه
وتســتخدم لفصــل الكلمــات أو العبــارات، حيــث 
إلــى صفــني عمــودي وصفــي  اللعبــة  تنقســم 

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 بــني 
التفكيــر والترفيــه والتشــويق، وكل لغــز فيهــا عبــارة 

عــن متعــة ل متناهيــة. 

ــا، وأهميــة بالغــة فــي  ولــكل هــذه األلعــاب دوًرا مهًم
العمليـــة التعليميــة، منهــا:

ــوم  ــرب مفه ــة تق ــيلة تعليمي ــاب وس ــل األلع 1.  متث
ــياء  ــي األش ــي إدراك معان ــاب ف ــاعد الط ــي، وتس املعان

دون صعوبــة.
إليهــا  يلجــأ  عاجيــة  طريقــة  اللعــب  يعتبــر   .2
التــي  املشــكات  بعــض  حــل  فــي  للتســهيل  املعلمــون 
ــروف. ــق احل ــة نط ــاب كصعوب ــض الط ــا بع ــي منه يعان
تنشــيط  علــى  التعليميــة  األلعــاب  تعمــل   .3
القــدرات العقليــة للطــاب، وكذلــك حتســني مواهبهــم 

اإلبداعيــة.
املترادفــات  إتقــان  علــى  األلعــاب  تســاعد   .4
واملتضــادات مــع فهــم البنــى التركيبيــة، باإلضافــة إلــى 
بنــاء اجلمــل وأوجــه اخلطــاب وتنميــة الفهــم القرائــّي، 
غيــر  للطــاب  العربيــة  اللغــة  تعليــم  فــي  خاصــة 

بالعربيــة. الناطقــني 




