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 دعـــــــــاء
 یــا رب

 ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت
وال أصاب بالیأس إذا فشلت   

 بل ذكرني أن الفشل ھو التجربة التي تسبق النجاح
 یــا رب

 علمني أن التسامح ھو أكبر مراتب القوة
 یــا رب

لكي أتغلب على الفشلإذا جردتني من النجاح أترك لي العناد   
 یــا رب

 اللھم وفقني یــا أرحم الراحمین
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 كلمــــة شكــــر
 الحمد  رب العالمین

ا طیلة بحثنا ـا التي أشرفت علینـثم شكر خاص إلى أستاذتن 
...األستاذة تواتیةبوكربعة  

نشكرھا جزیل الشكـر ونتمنى لھـا دوام الصحة والعافیة     
...والعمر المدید إن شاء هللا  

وشكر خاص لكل أساتذتنا الذین تعبوا من أجلنا طیلة مسارنا 
. الدراسي  

وكل من .  وإلى كل من ساعدنا في إنجاز ھذه المذكرة   
.ساھم في نجاحنا خالل مشوارنا الدراسي  
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داءإهـــــــ  
 أھدي ثمرة عملي

"أمي"إلى التي رافقتني دعواتھا طیلة مشواري الدراسي     
 إلى الذي أحسن تربیتي وحرس على تعلیمي وكان 

"أبي"رمز عطائي   
 

وإلى روح  عزیزة حفظھــا هللا وبارك في عمرھـاإلى جدتي ال
.جدي غفر هللا لنا ولھ  

 ،وصالوـاجأماني، ریتات دربھم وبناتھم ـإلى إخوتي ورفیق
.إلى عماتي وعمي، وكل عائلة بروديو  
.ةـة حكیمـة ربیعـدة جمیلـإلى صدیقاتي سعدیة عای   

.إلىكل مـن كان سندا لنا في إنھاء ھذه المذكرة  
.فاطمة  
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 إھـــــــداء
الحمد  الذي أعاننــا بالعلم وزیننــا بالحلم وأكرمنــا بالتقوى 

. وأجملنا بالعافیة  
 إلى أمي الغالیة منبع الحب والحنان الذي یشیع دائما 

أطال هللا في عمرھما وبارك . تطلعي للنجاح، إلى أبي العزیز
.فیھما  

.                        إلى أفراد العائلة دون استثناء  
وكل من قاسمني . إلى خالتي التي رافقتني بدعاتھا لي بالنجاح

.فعل الصبر والتحمل واالنتظار  
.إلى أعز صدیقاتي خلیفة ع، خدومة ب، لیلى ق  

 خیرة



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

قدمــــــــةامل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

:مقدمـــــةال  

 ـــر واالتصـالة التعبیــره، ووسیلـھ، وأداة تفكیـاء ثقافتـع ھي وعـاللغة في أي مجتم إن     
ة وعاء القرآن الكریم، ولغة العلم ـا العربیـ، فلغتنلـل إلى جیـن جیـل التراث مـم، ونقـوالتفاھ

.تعلمنا وتعلیمنا، ومفتاح تطلعاتنا إلى المعارف والعلوم، وھي أداة والحضارة  

والمرحلة  ریسھا في جمیع المراحل بصفة عامةمن أھم المواد التي یتم تدواللغةالعربیة    
اب ـسا اكتـیزة األساسیة التي یستطیع التالمیذ من خاللھـة بصفة خاصة، كونھا الركـاالبتدائی

 عـن عون التعبیــرا یستطیــن طریقھـة األخرى، وعــسیواد الدراــارف في المـوالمع ومــالعل
م، ومتطلباتھم، فتالمیذ ـم، ورغباتھم وحاجاتھـم، وعواطفھـم، وأحاسیسھـم ومشاعرھـأفكارھ
ھ ـن للتوجیـم ومواھبھم، ویكونون قابلیـو قدراتھـة االبتدائیة في مرحلتھم الطفولیة تنمـالمرحل
م وأعمارھم وعددھم داخل ـیولھفعلى المعلم أن یختار أنسب الطرائق من مواكبة م شادواإلر

ذه األخیرة التي تجعل ــ، ھ"ةـــاب اللغویــاأللع"ة ــومن ھذه الطرائق والوسائل طریق الصف
ال ـب میـل للعـر أمیـم الصغیــة، ألن المتعلــاء أداء المھارات اللغویـاال أثنـطا وفعـالمتعلم نش

م ـة في فھـة والسرعـھ المتعـب فیـ، فاللعھـة لدیـاب اللغـن ضروریات اكتسـھ مـا، وألنـریفط
.المعلومة  

ة وخاصة في السنة ـوبنـاء على ما سبق فـإن األلعاب اللغویة من االستراتیجیات التعلیمی     
ھ ـن حواسـة مـا یستخدم جملـذ عندمـھ التلمیـي نشاط یمارسـم االبتدائي، فھـن التعلیـاألولى م

بقصد تنمیة السلوك المھاري المستھدف، ومن وسائل التدریب على االستعمال اللغوي السلیم 
واب النحویة المختلفة كما تساعد المتعلم ـدد من األبـا في التدریب على عـة بھـیمكن االستعان

ھ ـخیال قـس، وتوسع أفــر السلـده على التعبیـھ، وتساعـري مفرداتـق الصحیح وتثـعلى النط
. وتشبع رغبتھ في التعبیر عما یجول في خاطره بصورة تلقائیة  

ھ ـا یقدمـة، لمـة التعلیمیـا في العملیـزا كبیرا ومھمة الیوم حیاللغوی ویشغل منھج األلعاب    
دة استفادت منھا برامج ـة جیـة وسیلـع على المتعلم، ألن األلعاب اللغویـود بالنفـد تعـمن فوائ

ذ ـد التالمیـل التي تساعـن أفضل الوسائـة، فھي مـج إیجابیـا نتائـوأثبتت تطبیقاتھتعلیم اللغة، 
 ـر سواءراءة والتعبیـات والقـوارات والمحادثـل في الحـة في إطارھا الكامـة اللغـعلى معالج

.المكتوب أو الشفوي  

: وألھمیة ھذا الموضوع جاءت فكرة التعرض لھذا البحث بدراسة تحت عنوان    
، الذي "ة المرحلة االبتدائیة أنموذجاـة العربیـاب اللغـاب اللغویة ودورھا في اكتسـعاألل"

ن یكمن ـأی: ا یمكننا طرح اإلشكال اآلتيـج الوصفي التحلیلي، ومن ھنـھ المنھـا فیـاعتمدن
مرحلة االبتدائیة؟الدور األلعاب اللغویة في اكتساب اللغة العربیة لدى تالمیذ   
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:مقدمـــــةال  

ل بـ ــا المدخـأوسمن. وفصلینلــمدخحیث قسمنا عملنا إلى مقدمة جامعة للموضوع، و      
 وي واالصطالحيـوم اللغـا فیھ على المفھـركزن اب اللغة العربیةـاستراتیجیة تدریس واكتس

اب ــا، االكتسـة التدریس خصائصھا وممیزاتھــاستراتیجی اللغـة العربیـة والتدریس نـل مـلك
أما الفصل األول  ول،ـھ وبعض اآلراء حـطالحي ونظریاتـوي واالصــھ اللغـوي مفھومـاللغ

ن المبحث األول األلعاب ــمبحثی م وإجراءات، وقسمناه إلىــة مفاھیــاأللعاب اللغوی سمیناه بـ
 ةـاللغویاب ـة تحتھ تعریف األلعــة، المندرجـة العربیـا في تعلم اللغـمفھومھا ودورھ: اللغویة

ھ ـتحت ل الصف، المندرجــة داخـاب اللغویــارات اللغویة، والمبحث الثاني توظیف األلعـالمھ
سمیناه وھو جوھر الرسالة  الفصل الثاني ادة الحساب، ثمـادة القراءة ثم في مـا في مـتوظیفھ

ھ ــا فیــحیث عرضن ،ةـة لبعض النماذج من األلعاب اللغویــتقویمیالة وــتحلیلیال ةـــدراسبـ ال
.مجموعة من النمـاذج وقمنـا بتحلیلھـا وتقویمھا  

أصول  اــع أھمھـن المصادر والمراجـة مــمجموع ذه الدراسـةــد كان زادنا في ھـوق     
تدریس العربیة بین النظریة والممارسة لعبد الفتاح حسن البجة، واستراتیجیات تدریس اللغة 

ـد وي لعبـداد اللغـة االستعـیة لبلیغ حمدي اسماعیل، وتنمیالعربیة أطر نظریة وتطبیقات عمل
ذه ـة في ھعوبـھ أي صــا یخــص الصعوبـات فالحمـد  لم نواجــا فیمال، أمــو معـاح أبالفتـ

.، وقد استطعنا اتمام مذكرتنا بفضل من هللا عزوجل وبمساندة أستاذتنا المشرفةالدراسة  
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:           املدخـــــــل  

.واكتساب اللغة العربیة استراتیجیة تدریس  
.استراتیجیة التدریس :أوال  
.ويــــاب اللغاالكتســ:ثانیا  
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 .العربیة استراتیجیة تدریس و اكتساب اللغة                             :لالمدخـــ

:استراتیجیة التدریس: أوال  
 :العربیة اللغةـ1

احثتعد اللغة العربیة من أبرز القضایا التي حظیت      ام الب رین والفالسفباھتم ـین والمفك ة ـ
 لما لھــا مــن دور رئیسي في  نة وحتى وقتنا الحاضر،ـــذ أقدم العصور واألزمـمن والعلماء،

ة م وتوارثھم للحضارات،ـــم وخبراتھـــادل ثقافتھــــالتواصل بین بني البشر وتب ت اللغ  فكان
ا وبنفسھا وال یمكن ألي أمة  لتي ال یمكن ألحد تجاھلھا،ومازالت الحقیقة ا ز بوجودھ أن تعت

 1.ألنھا المرآة التي تعكس فكرة األمة وحضارتھا وثقافتھا إال بھا،

:اـــــومھمفھــ   

ل ـوات یعبھي أص"جاء في لسان العرب أن اللغة العربیة  :ةــــــــــــــلغ ـ وم عن ـقر بھا ك
ـت واوھــحذف" فكرة" "لغوة"ھا ـــأصل" تكلمت"أي " لغوت"من " فعلة"وھي أغراضھم، ا ـــ

 2.ي یلغون أي ینطقونھذه لغتھم الت: یقال النطق،: وـواللغ وجمعت على لغات ولغون،

ف ـاریـة أن نطلع إلى تعــا في وضع مفھوم اللغــا إذا ما رغبنـــــیتعین علین: اـــاصطالح ـ 
ن ــوم ورھم في تعریفھا و معرفة ماھیتھا،منھم و المحدثون الذین اختلفوا بد العلماء القدامى

" أصول تدریس العربیة"د الفتاح حسن البجة في كتابھ ــیعرفھا عب: أبرز تلك التعریفات نجد
ـل بین أفراد المجتمع وھي المستودع الذي یتراكم فیــة بل أداة التفاعـة ھي الوسیلـــاللغ" ھ ــ

  .اة التي من خاللھا ینتقل التراث من جیل إلى آخرـوھي القن تراث وخبرات األجیال،

ھي النظام " "ة ــــة العربیــق تدریس اللغــطرائ"ة في كتابھ ــویعرفھا عبد الرحمان السفاسف
ر ـــــــیر و التعبیــفي التفكدم واستخدموه ــق علیھ العرب منذ القـــالرمزي الصوتي الذي اتف

ة  ة العربیة ـــواللغ التواصل،ال و ــواستخدموه أیضا في االتصم،ـــو التفاھ ات الحی من اللغ
3.ة القرآن الكریم و الحدیث الشریفـــإال أنھا تمیزت عن غیرھا بأنھا لغ المشھورة،

  

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                             
الفكر للنشر و ، أصول تدریس العربیة بین النظریة و الممارسة، المرحلة األساسیة العلیا، دار عبد الفتاح حسن البجة1

  .17، ص1999، س 1التوزیع، عمان، ط
  .117، د ت، ص1منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت، ط ابن 2
  . 18، عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدریس العربیة، صنفسھالمرجع 3
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.اللغة العربیة  واكتساب تدریس استراتیجیة                      :       لـــالمدخ  

: ـ التدریس2  

ـإن عملی دم،ــ ذ الق ودة من دریس موج ا  ة الت تظل طالم دیث،وس دیم وح اك ق ر  أن ھن وكبی
ى توجیجـــل خبـرة یحتاخبرة و آخرین أقاك أفرادا أكثر ــا أن ھنــوطالم وصغیر، ـون إل ھ ـ
 1.فستظل الحاجة إلى التدریس قائمةو إرشاد،

 : ـھمفھومـــ 

 ةـــــھ درسا و دراســدرس الكتاب یدرس: یقال" درس"ان العرب ــجاء في لس :ةــــــــــــ لغ
 دارسـت: وــــدرست ولیقول: وـــولیقول: ماــوقد قرئ بھ ـــــاد لحفظھ،ھ عائده حتى ان قــكأن
ـقرئ: درست: لــــوقی ب أھل الكتابـ رتھم، وقرئ: ودارستت كت درست،ودرست أي : ذاك

ھ درسا أي ـدرست الكتاب أدرس: الــــویق ھذه أخبار قد عفت وامحت، ودرست أشد مبالغة،
 2.ذللتھ بكثرة القراءة حتى خف حفظھ علي

م ـن المعلم و المتعلـــة تواصل بیـــھو عملی: "ت سعاد عبد الكریم الوائليــــقال :ـ اصطالحا 
رى ــة و أخــن لحظــم بیــث یتم نمو المتعلــحی ،ة إلى أخرىـــویعني االنتقال من حالة عقلی

فھو بحد ذاتھ نشاطات  ـــھ،ة تفاعلھ مع مجموعة من الحوادث التعلیمیة التي تؤثر فیــــــنتیج
ــالل طرح ل الصف من خــدث داخــتح نیة متبادلــة بین المدرس و الطالب،و عالقات انسا

  ."اح عملیة التعلمـــي الوصول إلى األھداف المطلوبة إلنجـــوبالتال اآلراء و وجھات النظر،

م "ي تعریف آخر للتدریس ـــوف ھ من تعل ھو عملیة معتمدة لتشكیل بنیة المتعلم بصورة تمكن
 ".وذلك وفق شروط محددة ،أو االشتراك في سلوك معین محدد، ممارسة سلوك

ن خ ابقینـوم ریفین الس ـیمك الل التع ي ــ اطات الت ة النش و مجموع دریس ھ ول أن الت ن الق
  .لمساعدة المتعلمین للوصول إلى أھداف تربویة محددةیؤدیھا المدرس في موقف تعلیمي 

 ونـھا المدرسة لتنشئة الجیل الجدید، فإنھا بال شك ال تكـفالتدریس ھوعملیة مھمة تتبع       
3.عملیة عشوائیة بل منظمة وھادئة

  

. 

 

   .  

 

 

 

 

                                                             
بلیغ حمدي اسماعیل، استراتیجیات تدریس اللغة العربیة، أطر نظریة وتطبیقات عملیة، دار المناھج للنشر والتوزیع، 1

 . 173، ص 2013، س 1عمان، ط
 .76المرجع السابق، ابن منظور، لسلن العرب، ص 2
  .174المرجع نفسھ، بلیغ حمدي اسماعیل، استراتیجیات تدریس اللغة العربیة، ص 3
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. العربیة استراتیجیة تدریس و اكتساب اللغة                             :لالمدخـــ  

:ـ استراتیجیة التدریس3  

شاع ولكن  ا وجودا في قوامیس اللغة العربیة،ن كلمة استراتیجیة لیس لھإ :اـــــــتعریفھ ــأ
ــات لھا التلفاز وغیرھا التي یتناولھا الناس رغم وجود مرادف استخدامھا شأنھا شأن الرادیو،

ي ـفھ ــة،التربوی ةلیـر استراتیجیة التدریس من أھم مكونات العمــكما تعتب في اللغة العربیة،
ولقد  ف علیھا نجاح العملیة التعلیمیة التعلمیة،ـــتمثل الواجب الرئیسي للمعلم وكثیرا ما یتوق

: ھــــــوذلك بقول" اھیم التي دار حولھا الجدلــرز المفـمن أب"یل ـا بلیغ حمدي اسماعـاعتبرھ
اع ــود ذلك التســقد یع ا وــدل حولھـدور الجـم التي یــة التدریسیة من المفاھیــاالستراتیجی"

واختیار  ة، یقصد بھا األسلوب الھادف،و االستراتیجیة كلمة غیر عربی وم،استخدامات المفھ
".البدیل األمثل من البدائل و االختیارات المتاحة  

دة المتعلم على اكتساب ــم من أجل مساعـھا المعلـالخطط التي یستخدم":وتعرف أیضا بأنھا
ة بحیث ـة و منظمة و متسلسلـاب ھذه مخططون عملیـة االكتسوتك نـخبرة في موضوع معی

.دد فیھا الھدف النھائي من المتعلمــیح  

أن استراتیجیة التدریس ھي خطة منظمة من أجل : "ولـانطالقا من ھذین التعریفین یمكن الق
معلم ات و االجراءات التي یتخذھا الـق و التقـن الطرائــتتض ق األھداف التعلیمیة،ـتحقی

1".ددة في ضوء االمكانیات المتاحةلتحقیق األھداف المح  

 ـم داخــل الصـفا المعلـات التي یتبعھـن االجراءات و الممارســـة مـــمجموع" :وھي أیضا
ن ــمة ــن مجموعـوھي تتضم اــھوء األھداف التي وضعـات في ضى مخرجــول إلـــللوص

".و أسالیب التقویم التي تساعد على تحقیق األھداف األسالیب و الوسائل و األنشطة،  

رد ـن أداء الفـھا تحسیـھدف ـا،ا و متابعتھـو االستراتیجیة كذلك خطة منظمة یمكن تعدیلھ
2.أثناء التعلم  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .175ع السابق، بلیغ حمدي اسماعیل، استراتیجیات تدریس اللغة العربیة، ص المرج1
،ص  2007، س 1سناء محمد أبو عاذرة، االتجاھات الحدیثة في تدریس العلوم، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط2

142.  
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.استراتیجیة تدریس اللغة العربیة واكتسابھا  :المدخــل     

:خصائص استراتیجیة التدریس ــب    

:استراتیجیة التدریس في األنماط والتصنیفات التالیةتتمایز خصائص   

وع واسع مـــــــوتشی :مــالقابلیة للتقییـ ى تن ن ـر إلى درجة تطبیق استراتیجیة التدریس عل
  .مواقف التعلم

ـات متنوعـة كمیـز ومعالجـأي درجة مالئمة استراتیجیة التدریس لتجھی :ورـالمنظـ  ن ـة مـ
ي فعالیــس قدرا من التبایـي الذي یعكـویمثل المنظور البعد الثان المعلومات، اءة ـن ف ة أو كف

  .ز ومعالجة كمیات متباینة من المعلوماتـاالستراتیجیة المستخدمة في تجھی

أي مدى ارتباط استراتیجیة التدریس بصورة مباشرة بتسییر أو تسھیل  :اط المباشرــاالرتب ـ
فبعض االستراتیجیات یمكن استخدامھا بصورة مباشرة  الجدیدة،كتساب أو تعلم المعلومات ا

ة  اب المعلوماتوبعضھاــــفي اكتس ل تھیئ ي اكتسابھا مث ر مباشرة ف اآلخر یسھم بصورة غی
  1.المناخ النفسي والحالة المزاجیة للطالب

المستوى  تھ للمعلومـــات عنــد م وتجھیزه أو معالجـــھ المتعلــھ توجیــویقصد ب: المستوى ـ
ا من الوعــــات تتطلي أو التنفیذیفبعض االستراتیجیاإلجرائ ـي والشعـب مستوى عالی ور ـــ

ى ــعلى حین تتطلب استراتیجیات أخرى حد أدن ات التجھیز،ــواألنشطة المعرفیة ودقة عملی
من ن المستوى المرتفع وــــــویك ـة، وكذا حد أدنى للتوظیف المعرفي،ة المعرفیــمن األنشط

عند مستوى  ةـھ، أو أنشطتھ المعرفیھ المتعلــم دراستــھ أو تعلمـا یوجــا عندمالوعي مطلوبــ
  .ي محددا ومقررا مسبقاإجرائ

ة ـــویشیر ھذا البعد إلى مدى قابلیة االستراتیجیة المستخدمة للتعدیل لمقابل :القابلیة للتعدیل ـ
ـل أو طبیعـف المشكـالموق عوبة المـــ توى ص ـا،ة ومس راد تعلمھـــ ـادة الم ـوتق ــ اس ـ
ـفاعلی دى قابلیـــ دیل لمواجھـةاالستراتیجیات بم ي یمكـة للتع رات الت دث ـة المتغی ن أن تح

  .الل العمل على حل المشكلةــخ

ـستقبھ یتم اـاالستراتیجیات تتباین وفقا للوسیط الشكلي الذي من خالل :الوسیط الشكليـ  ال ــ
ع كوسیط ــالسمد على حاسة ـــفبعض االستراتیجیات تعتم ومــات،وتجھیـــز ومعالجة المعل

  2.شكلي

اء ــن خطة محكمة البنــح لنا أن استراتیجیة التدریس عبارة عـق ذكره یتضــومما سب       
  .ة في العملیة التعلیمیة التعلمیةالمتاحكافة اإلمكانیات و التطبیق یتم من خاللھا استخدام

 

                                                             
 .176المرجع السابق، بلیغ حمدي اسماعیل، استراتیجیات تدریس اللغة العربیة، ص 1
  .177المرجع نفسھ، بلیغ حمدي اسماعیل، استراتیجیات تدریس اللغة العربیة، ص 2
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.و اكتساب اللغة العربیة استراتیجیة تدریس                            :للمدخـــا  

:أنواع استراتیجیات تدریس اللغة العربیة ــج   

د تراتیجیات ت ة،اس دة ومختلف ة عدی ة العربی ات ریس اللغ ن مكون نھج  وھي م ة أي م منظوم
ى ـن للعمل علـج إلى المتعلمیـادة العلمیة لمحتوى المنھـھا نقل المـحیث یتم من خالل دراسي،

اك ــــفھن از كل منھا،ة العربیة بتعدد محور ارتكــاألھداف وتتعدد طرق تدریس اللغق ـتحقی
  :وعلى ھذا السبیل نذكر أھمھا وأخرى محورھا المتعلم،المعلمھاطرق تدریس محور

ي ـات التدریس التـة المحاضرة من أقدم استراتیجیـد استراتیجیــتع :استراتیجیة المحاضرةـ 
وھي عرض شفوي  ــھا،ن یستخدمونـزال معظم المعلمیـوال ی المیدان،استخدمھا المعلـم في 

ة ــة دون مقاطعـار على الطلبـوالمعارف واآلراء واألفك وم بھ المدرس للخبراتـــمستمر یق
ھا االستماع ــفیلمدرس، ویكون دور المتعلمیـن ح ا بعد االنتھاء منـھ إذا سمإال واستفسارات،

ن فوق المرحلة الثانویة وال ـــوھذه االستراتیجیة تناسب كبار السوالفھم وتدوین المالحظات 
  1.تناسب المرحلة االبتدائیة والمتوسطة

د المناقشة من أصعب استراتیجیات التدریس وأقلھا شیوعا فیھ ــــتع :استراتیجیة المناقشة ـ
ـم معلبین الار ـوم على الحوار وتبادل الرأي واألفكــیق ـھ للدرس،ي تخطیط ھادف وموجـوھ

ـدام ى استخـوم علـوتق ــة،ة اإلسالمیــم حول القضایا الدینیـسھن الطالب وأنفــوبی والطالب،
  2.ومشاركة الطالب مشاركة إیجابیة في كل مراحل الدرس األسئلة الموجھة،

دد ـد أن نحـل المشكلة البـة حـا تحدید مفھوم استراتیجیـــإذا أردن: استراتیجیة حل المشكلة ـ
تخلص ي إلب القیام بعمل بحث یرمالة شك وتردد تتطلح: "والمشكلة ھيمفھوم المشكلة ى ال

ف ـر فیھا المتعلمین بأنھم أمام موقـــة یشعـي حالـوھ ھا والوصول إلى الشعور باالرتیاح،من
ة الصحیحةــقد یك ق ". ون مجرد سؤال یجھلون اإلجابة عنھ أو غیر واثقین من اإلجاب ویطل

ر ـوم على إثارة تفكیـتق اكونھ) وب العملي في التفكیراألسل(جیة حل المشكالت على استراتی
ة ال یستطیعون حلھا بسھولةوھي االستراتیجیة ق إزاء وجود مشكلـالمتعلمین وإشعارھم بالقل

  .ویرسم خطة لحلھاتتبع عندما تواجھ االنسان مشكلة، التي 

تكیف الطالب االستراتیجیات التعلیمیة الالزمة لد من أھم ـوتع: استراتیجیة التعلم التعاونيـ 
المھارات  مــم وتواصلھم واكتسابھـــد على زیادة تعلمھـفھي تساع ،مع متطلبات ھذا العصر

  3.االجتماعیة الالزمة للنجاح
  
  
 
 
 
 

                                                             
ص  2006، س 1محسن علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، ط 1

202   .  
  .201المرجع السابق، بلیغ حمید اسماعیل، استراتیجیات تدریس اللغة العربیة، ص2
عبد الرحمان جامل، عبد الباقي أبو زید، خلیل ابراھیم، أساسیات التدریس، دار المناھج للنشر و التوزیع، عمان،  3
  .186ـ185، ص2014،س 1ط
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.تدریس و اكتساب اللغة العربیة إستراتیجیة                             :لالمدخـــ  

ث یعمل الطالب سویا في حیـ حجرة الدراسة،یأخذ مكانھ في بیئة وھي نوع من التعلم الذي 
ـارات والمھـفیقسمون المھ ة،مجموعة صغیرة مختلف ـام واألفكـ ا بینھـ ـار فیم ـم ویعملـ ون ـ

  1.ومحددةبطریقة تعاونیة تجاه إنجاز مھام أكادیمیـــــة مشتركة

د أن نحدد ـالتعلم باللعب الب إستراتیجیةا تحدید مفھوم ــــاذا أردن:التعلم باللعب إستراتیجیةـ 
دراتھم ـــمفھوم اللعبوھو نشاط موجھ یق ة سلوكھم وق ال لتنمی ة و الجسمیة وم بھ األطف العقلی

  .ویحقق في نفس الوقت المتعة و التسلیة الوجدانیة،و

ب نشاط منظم ھادف ـالتعلم باللع : "قائال" محسن علي عطیة"لسیاق ویضیف في ھذا ا      
ف معینة مبني على ة لتحقیق أھداـمأو المتعلمون بموجب محددات وضوابط معینیبذلھ المتعل

وقد تكون ھذه المنافسة بین فرد و آخر أو بین  ــد الفائز في المنافسة،وتحدی أساسھا التنافس،
  .مجموعة و أخرى

قول ن الــــیمك استراتیجیات تدریس اللغة العربیة،الل ما تقدم ذكره من أنواع ــــومن خ     
ـــھ بالدور الذي یمكن أن تؤدی التدریس تبرز أھمیة كبیرة في العملیة التربویة إستراتیجیةأن 

اتھم و تنمیة قدراتھم التفكیریة، وتطویر استعدادھم ة وتفجیر إمكانفي النھوض بقدرات الطلب
ر المستمر ـفي ضوء التفكی ھ،ــیواجھون متغیرات العصر ومشكالت وھم لإلبداع و االبتكار،

ى اكتساب الطلبـإذ لم یعد ھدف العملیة التربوی المعرفي السریع، االنفجارو ـة یقتصر عل ة ــ
المعارف و الحقائق المتداولة بل تعداھا إلى تنمیة قدراتھم على التفكیر واكسابھم القدرة على 

  2.حسن التعامل مع المعلومات المتزایدة و المتصارعة یوما بعد یوم
  

  

  

 

 

 

 

 .  

  

  

 

 

                                                             
  .186المرجع السابق، عبد الرحمان جامل أساسیات التدریس، ص1
  .187المرجع نفسھ، ص2
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.استراتیجیة تدریس واكتساب اللغة العربیة:                              المدخـــل  

:االكتساب اللغوي: ثانیا  
:تمھیــــــــد  

ا الساحــمن أھ ا،ـوتعلمھة ـات اكتساب اللغـتعد نظری     ي عرفتھ ات الت ـة ة العلمیـم النظری ـ
مقتصرا  ـم یعد األمرول الحدیثة،ة ـاللغد توسع نطاق اھتمامات علوم ـــاالجتماعیةفقاللغویة و

ة ـــد على المالحظــعلى الجوانب النظریة و التحلیلیة بل تعدى إلى ظھور علوم تطبیقیة تعتم
وم ـھا العلــــن ھذه االھتمامات التي شملتــــــومن بی ة في الواقعــــــالتجارب وتطبیقات فعالو

ودراسة مشاكل النطق و التخاطب ومھارات االكتساب دراسة نمو الطفل اللغوي : ةــــــاللغوی
  .اللغوي وكل الموضوعات التي تربط اللغة بالمجتمع

ل من أھ ر الطف ھ الجسمي،ـحم مراـوتعتبر السنوات األولى من عم وه وتكوین  والعقلي ل نم
تف و االجتماعي، والحركي، واللغـــوي،یوالنفس دراتھم وتف ـو ق ة تنم ذه المرحل ھ في ھ ح مواھب
ویتكیف مع المجتمع الذي وجد نفسھ فیھ حیث  الم و القراءة والكتابة،ـم الطفل فیھا الكـــویتعل
 ةـــع لظروف البیئـویخض ـرد الوالدة،تمع الذي یعیش فیھ بمجل عضوا في المجـر الطفـیصی

م وھـو دائــ نسبـة لھ بالتدرج بعد ذلك،ا بالــع دائرتھـي تتسالمحدودة التـي تحیط بـھ أوال والتـ
ز و استعدادات ـا ولد معھ من غرائمول ؤثرات الخارجیة و قوتھا من ناحیة،االستجابة لكل الم

  1.ومیول فطریة من ناحیة أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

                                                             
  .14العربیة، دار غریب للنشر، القاھرة، د ط ، د ت، ص عبد المنعم عبد  العالي، طرق تدریس اللغة 1
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.ب اللغة العربیةتدریس واكتسا إستراتیجیة                                 :لالمدخـــ  

: ـ مفھوم االكتساب اللغوي1  

:ابــــــــــاالكتســ  

ھ ضرب ــھ الجمع و بابـطلب الرزق و أصل" ب ك، س،"ب ــو من كسـھ" :ةـــــــــــــــــلغ ـ
ي أھلـــ "ةــوكسب"ھ بمعنى ــاف كلــبكسر الك: ةـى طیب الكسب و المكسبــبمعن": ابـو اكتس

1".تكلف الكسب و الكسب بالضم عصارة الذھن: الجوارح تكتسب" والكواسب"   

ب اللغة الھدف من الوسط ال یتحقق التعلم إال إذا توفر المتعلم من حیث اكتسا :اـــــــاصطالحـ 
م ـــو الفھ اإلدراكأذ یلعب كل من  ة األولى،ا یفترضھ من عملیة ذھنیة بالدرجـــوم التعلیمي،

.ث یستخدمھا المتعلم في بناء معلوماتھــدورا ھاما حی  

د ـــــیول ستعداد فطري أي أنھا خاصیة بشریة،اللغة ھي بمثابة ا" سكيتشوم"ویفترض        
 ــون فیـھل الذي یتحدثــبالشك ھاوإنتاجاب اللغـة األفراد وھم مزودون باالستعداد القبلي الكتس

م ـاكتساب اللغة و مسألة فھ مسألة: اــــــــــمسألتین ھم" فودر"و " تشومسكي"اقترح كل من 
زل ـة أو بمعــفاألولى یعني بھا أن عملیة الفھم تحدث باستخدام العملیات المعرفیة العام اللغة،
. عنھا  

الطفل منــذ لحظة ر بھا ــدراسة المراحل المختلفة التي یم" :ویقصد باالكتساب اللغوي
ى ــیستعملھا غالبا حینما یصل إل حكم في لغة المجتمع الذي ولد فیــھ،ع التالوالدة حتى یستطی

2.السنة الرابعة أو الخامسة من عمره على األكثر  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                             
، د 4مصطفى دیب الباغا، دار الھدى، الجزائر، ط. محمد أبي بكر الرازي مختار الصحاح، ضبط و تخریج و تعلیق د1

  .362ت،ص
  .250ص ،2003، س 1نصر الدین الزغلول و آخرون، علم النفس المعرفي، دار الشروق للنشر و التوزیع، األردن، ط 2
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.ةتدریس واكتساب اللغة العربی تیجیةإسترا                                 :المدخـــل                                                                 

:ـ نظریات االكتساب اللغوي 2  

رامن طرف الكائن ة ـل موضوع كیفیة اكتساب اللغـشك    دال كبی ا دف البشري ج   اء ـع بعلمـم
ة ـة حول موضوع كیفیــصیاغة مجموعة من الفرضیات والنظریات المختلف إلى النفس واللغة
 ...ةـوأخرى بیئی ـة،بیولوجی ـة،ات بین أسباب سلوكیـوتتراوح ھذه النظری ـة،اكتساب اللغ

  :ـالنظریة السلوكیة

نفسوكر السلـوتعتب" سكینر"ة ـم أعالم ھذه النظریـــمن أھ     ـم ال ـات عل  یة اتجاه من اتجاھ
وي ھــو سلوك مكتسب بالدرجة األولى تنطلق ھذه النظریة من فرضیة مفادھا أن السلوك اللغ

ن ــع ارةوالبیئة، وھي عبـالل المحیط لى تكتسب مـن خـھ األوفاللغــة عنــد الطفـل في مراحل
 "سكینر"ا ـــإذ یراھ ق التكرار،ــار أو عن طرید الكبــمجموعة من الصور التي تأخذ من تقلی

ن ــا عــــعبارة عن مھارة ینمو وجودھا لدى الفرد عن طریق المحاولة والخطأ ویتم تدعیمھ"
  1.ل وتدعم ما یقوم بھ عند التقلیدفھي تحفز الطف" طریق التعزیز والمكافأة

ـإلى تحلی" سكینر"ودعـا  ـة، وك فـل السلـ ـة للمالحظـ ذلك ي ضوء ظروف وشروط قابل وب
ن ـبط سلوك الكائل یرـــوھو تحلی ھ على ما یسمیھ بالتحلیل الوظیفي،تجاه السلوكي لدیوم االیق

ولكنھ یؤكد في الوقت  یط مكانة بارزة في نظریتھ،ومن ھنا یحتل المح الحي بشروط محیطھ،
  2.ا الكائن الحي منذ والدتھـعلیھھ على أھمیة العوامل الوراثیة التي یتوفر ـنفس

  ):العقلیة(النظریة اللغویة ـ 

ل المعلومات،یطلق علیھا في العالم العربي تسمیا     ة  ت متعددة كنظریة تحلی ة العقلی النظری
فإن اإلنسان یولد : فحسب ھذه النظریة ریة التولیدیة التحویلیة، النظریة الفطریة،النظ النفسیة،

بأن لإلنسان قدرة ": ا من ھذا یرى تشومسكيـانطالق اللغة وتعلمھا،اكتساب وھو یمتلك آلیات 
ل ن یرد إلى أشیاء أو عوامل خارجیة، وأن ھذه القدرة تتمثــعقلیة تعد نموذجا فریدا ال یمكن أ

یرى أن المبادئ العقلیة  ـــة أبرز مظاھرھا،وتعد اللغ الجانب اإلبداعي من العقل البشري،في 
د في نظره وھو مزود بقدرات ــفالطفل یول ــة،اب اللغـتفسیر عملیة اكتسي الكفیلة بـوحدھا ھ

 ة أي أن لھ قدرة على تكوین قواعدــولتكوین بنى اللغ ـة،فطریة تؤھلھ لتقبل المعلومات اللغوی
ن ــة ضمـة القواعد الكامنـبطریقة ال شعوریفھو یمتلك  ھ،ــالل الكالم الذي یسمعــھ من خـلغت

  3."یسمعھا اللغویة التيالمعطیات 
 

 .  

 

 

                                                             
میشال زكریا، قضایا ألسنیة تطبیقیةـ دراسات لغویة اجتماعیة نفسیة، مع مقارنة تراثیة، دار العلم للمالیین، بیروت لبنان، 1
  .75،  74ص ، 1993، بیروت، لبنان، س 1ط
،ص 2003مطبعة دار القصبة للنشر، الجزائر، د ط، س " اكتساب اللغة العربیة عند الطفل الجزائري: "حفیظة تازروتي2

53 .  
  .54المرجع نفسھ، ص 3
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.تدریس واكتساب اللغة العربیة إستراتیجیة                                 :لالمدخـــ  

حقیقة وتقوم ھذه النظریة على أن أي سلوك لغوي یأتیھ من متعلم عموما تكمن وراءه          
 ــھوأن كل أداء لغوي یبدع ظھر للفكر والفكر دلیــل على العقل،ة مــبناءا على أن اللغ عقلیة،

ع أن ــــــــوعلى أن الطفل یستطی فة ضمنیة فطریة لقواعد لغة معینة،الطفل یخفي وراءه معر
ن أن ـمھارة مفتوحة متجددة یمك اإلنسانأن اللغة عند  دع أشیاء من اللغـة دون أن یسمعھـا،یب

 ةـلغة فالطفل یكتسب أي ـــألن اإلبداعیة في اللغة صفة للغة اإلنسانییبدع فیھا بشكل مستمر، 
1.ة التي یستعملھاع في تلك البیئة التي تتكلم اللغعن جنسیتھ، یكفي فقط أن یترعربغض النظر  

:ـ النظریة المعرفیة  

ة ترتبط باألسس التي جاء بھا ــــة المعرفیـــفالنظری" بیاجیھ"ة ــــمن رواد ھذه النظری     
.وبنیت على آراءه وأبحاثھ لذلك نسبت إلیھ و البیولوجیا،في علم النفس  

فتلك  ولـــد بقدرة فطریة تمكنــھ من تعلمھـــا،ان یـــة ألن كل إنســـن یتعلم اللغكل إنسـا
فاعلھا مع البیئة التي یعیش ي یولد بھا اإلنسان تتطور عند تاالستعدادات المعرفیة البسیطة الت

ھ یمكن ھ استعداد فطري،ــأن الطفل یولد ول "بیاجیھ" ةیرىـیتمكن من تعلم اللغوبالتالي  فیھا،
ھ ــالتي ترتبط بمفاھیم تنشأ عن طریق تفاعلھ مع بیئتھ ومحیط من استخدام العالمات اللغویة،

. الخارجي  

:بین نوعان من المعرفة ھما" بیاجیھ"وقد میز        

ة ــوإلمام بمثیرات محس وھـي مجرد جمع حرفي،"لجانب الشكلي تتعلق با: ةــمعرفة شكلی أـ
نحو إطالق لفظ  ــل ال على العقل،فھي معرفة تقوم على الشك ،تجابھ الفرد فتخزن دون وعي

"ن لدن الطفلـعلى كل حیوان ذي أربع أرجل م  

فالطفل على  من االستدالل في مختلف المستویات،ي التي تحصل ـــوھ: "ـ معرفة إجرائیة ب
أن الكرة ال یتغیر حجمھا حین توضع مع كریات أكبر أو حین ال یستطیع أن یعي ـــسبیل المث

2.توضع مع كریات أصغر  

 

 

 

 

 

 

                                                             
عبد المجید عیساني، نظریة التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغةـ اكتساب المھارات اللغویة األساسیةـ ، دار الكتب الحدیث، 1

  . 81،ص   2011س  ، 1القاھرة، ط،
  .86المرجع نفسھ، ص 2
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.تدریس واكتساب اللغة العربیة إستراتیجیة                               :لالمدخـــ  

:ـ آراء حول اكتساب اللغة3  

اال ــا استعمـن استعمالھـم مـن المتعلــو تمكیـا ھـة وتعلیمھـاب اللغـن اكتسـإن الھدف م     
ة ـة القدیمـات اللغویـــفالتصفح للدراس لتواصل مع غیره،كي یتمكن من االتصال وا صحیحا،

اء ـــم اختالف تخصصاتھم فمنھم لغویون علمـا تعرضت لھذه المسألةرغـــوالحدیثة یجد أنھ
.وفالسفة  

:ــ رأي القدماء  

یملك االستعداد د ال ــفاإلنسان حین یول تكتسب اكتسابا،ال ریب أن اللغة : رأي ابن فارســ  
فھو  الصبي العربي یسمع أبویھ وغیرھما،فھي تؤخذ اعتیادیا ك ا وتعلمھا،ـالفطري الكتسابھ

1.یأخذ اللغة عنھم على مر األوقات  

لكن  ولد دون أي معرفة لقوانین اللغــةیألن الطفل  و البیئة االجتماعیة،فالمصدر األول للغة ھ
ومن ھنا نستنتج أن  اكتساب اللغة وتحصیلھا تدریجیا،استعداده الفطري ھو الذي یدفعھ إلى 

الم من ـفمنذ والدتھ یسمع الك تنمیة الملكة اللغویة لدى الطفل، للوسط االجتماعي دور ھام في
ھ منذ ـــا أنھا ظاھرة اجتماعیة فھو یكتسبھا ویأخذھا من وسطـوبم ،يحولھ ومجتمعھ الخارج

. میالده  

ن ـن كان عــلكن التلقی" وتؤخذ تلقینا من ملقن: "ھــالتلقین في قولز على أھمیة ــكما رك    
ة ـــة إلى قبیلــم بالحفظ من قبیلـطریق المشافھة في العصر الجاھلي لتنقلھم ألشعارھم وكالمھ

وتعلمھ  ثم نزول الوحي على الرسول صلى هللا علیھ وسلم تلقاه شفویا آلخر،أخرى ومن جیل 
ى یومنا ھذا یتلي كما یتلي في عھد الرسول صلـــى هللا علیــھ وسلـم سمعا وحفظا، وما زال إل

 لـ سورة المزمـ"ورتل القرآن ترتیال": هللا تعالى في قولھ الكریمللحفاظ على تجویده كما أمر 
خ ـعلم التاریالكریم فقط بل وسیلة لنقل وظھور  ة لنقل القرآنن لم یكن وسیلـ، والتلقی4 اآلیة ـ

    .والحدیث واللغة والنحو والعروض

ة ھي ــــم في فصول رسائلھم حیث یرون أن الملكــتحدثوا عنة أفكارھ: رأي إخوان الصفاــ 
فاإلنسان ابن  ة،ـعادة وتحصیل بالفعل والممارسة تكتسب المعارف والقدرات عن طریق البیئ

ذلك  ل،ـد والتفاعـم التقلیـاده الفطري یتفباستعد ل السلیم البنیة یتفاعل مع غیره،ـــوالطف بیئتھ،
ة السمع على ـم اھتموا بحاســكما تبین من أعمالھم أنھ ھ من االكتساب اللغوي وتعلمھ،یمكنما 

زه ـــوتمی ھ األصوات،سـان مع استماعـم أن اإلناعل: "وــا من الحواس والمھارات فقالــغیرھ
.الصوت أساس فھم القول ماعفس" بالنغمات یفھم معاني اللغات واألقاویل  

2 

 

                                                             
تحقیق مصطفى غالب، دار األندلس، بیروت، د ط ، د ت ص " الرسالة الجامعیة: "أحمد بن عبد العزیز بن جعفر الصادق1

327 .  
الجزائر، د ط د ، منشورات الممارسة اللغویة في )دراسة تحلیلیة نقدیة(ابن خلدون وآراءه اللغویة والتعلیمیة : "فتیحة حداد2

  .132ت، ص 
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.استراتیجیة تدریس واكتساب اللغة العربیة                                  :لالمدخـــ  

:ـ رأي المحدثینـ  

ة ھي االستمـاع ذلك اب اللغــأن أفضل طریقة الكتس" ان تمامــحس"یؤكد : ــ رأي حسان تمام
اب ـاكتسال شك أن " ان المرجع في اللغة إلى السماع الذي ورد بھذه الكلمةك: "... حسب قولھ

ان ـل الجانب الفطري لإلنسـم یھمھ لـن لكنـاع ألشخاص آخریاللغـة یكـون عن طریق االستمـ
بل ھو في نفس الوقت إنشاء لنطق  ـة فقط،ولیس كل كالم إعادة لكلمات سابق: "... حیث یقول

1.ھ على اإلنشاء كذلكــــال إلى ذاكرتھ اللغویة فحسب بل إلى قدرات...جدید  

:الغربیین ـ رأيـ  

د ـــفققدم الكثیر للبحث اللساني واشتھر بثنائیاتھ ومن بینھا اللغة والكالم : ــ رأي دي سوسیر
ام من العالمات أو وحدات لغویة تعرف كل وحدة منھا بالوحدات ــــنظ: "ة بقولھــعرف اللغ

ان ـیعتمد على بیة ینبغي أن ـــاق ومن ثم فإن أي وصف دقیق للغــالتي تشترك معھا في السی
2".الوحدات اللغویة  

ف ـیكل عمل شاق،م اللغة ـیتضح لنا أن تعل ل ما تطرقنا إلیــھ في ھذا المدخل،ومن خال       
یة وللتنم للتمكن من استعمال اللغة الجدیدة،المرء جھدا في الفھم وفي التدریب اآللي المكثف 

.وال برنامج تعلیم اللغةطلب في كل لحظة طذا الجھد متــــوھ المتواصلة لمھاراتھا المختلفة،  

ة ــــاب اللغــاب اللغویة من أفضل االستراتیجیات التي تساعد كثیرا على اكتســـواأللع       
ة والحركیة في ـوطریق ممھد الكتساب الخبرات المعرفیة  وتنمیة المھارات اللغوی ،العربیة

3.آن واحد  

 

 

 

 

  

 
                                                             

  154السابق، فتیحة حداد، ابن خلدون وآرائھ اللغویة والتعلیمیة، ص  المرجع1
  .155المرجع نفسھ، ص 2
اض المملكة العربیة الری دار المریخ للنشر، ناصف مصطفى عبد العزیز، األلعاب اللغویة  في تعلیم اللغات األجنبیة،3

  .09، د ت، ص 1السعودیة، ط
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:  الفصل األول  
.مفاھیم وإجراءات اللغویةاأللعاب   

 

:المبحث األول  
األلعاب اللغویة مفھومھا ودورھا في تعلم     

.المھارات اللغویة عند الطفل  
.مفھوم األلعاب اللغویة:أوال  
.المھـــارات اللغویـــــة:ثانیا  
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.وإجراءات األلعاب اللغویة مفاھیم:                                         صل األولالف  

 " Langage games : "مفھوم األلعاب اللغویة:أوال  
ـن الحركات یقصد بھاللعــب ھو حركـة أو سلسلة مـ     ـا التسلیـ ا نعملـ ـة، أو م ا ـھ باختیارنـ

  1.في وقت الفراغ، أو ھو أي سلوك یقوم بھ الفرد بدون غایة عملیة مسبقة

و  ن أجل ـال مـھ األطفـوم بـھ یقـر موجـھ أو غیـنشاط موج"وھناك تعریف آخر للعب فھ
ا ـة سلوكھم وشخصیاتھم بأبعادھـار عادة لیسھم في تنمیـة، ویستغلھ الكبـة والتسلیـتحقیق المتع

  2".المختلفة العقلیة الجسمیة والوجدانیة
ا ـق ھـرة لتحقیـون جھودا كبیـھ الالعبـاط یبذل فیـا نشـة التربویة فتعرف بأنھـأما اللعب دف م

نظم منطقیـة، أوھي نشــة موصوفـن معینـقوانیفي ضوء  وانین ـاط م ا في ضوء مجموعة ق
  .اللعب حیث یتفاعل طالبان أو أكثر لتحقیق أھداف محددة وواضحة

ارف اللغویـن مسابقـارة عـة ھي عبـإن األلعاب اللغوی ي المع تم بیـة أي ھي نشـة ف ن ـاط ی
  .الموضوعیةالطالب للوصول إلى غایتھم في إطار القواعد 

دا لتنمیـواللع ل عقلیـب ضروري ج ة ـا وفكریـة الطف ق التنمی تم تحقی ا، فمن خالل اللعب، ی
  .العقلیة والجسدیة لھ

ارات ـن عناصر تنمیـواألطفال یلعبون ألن اللعب متعة، كما أنھ أیضا عنصر مھم م      ة مھ
ب أن ـاد اللعـویك. مـظیر والتنـة والتفكیـر مھاراتاللغـواللعب أیضا یساعد على تطوی. الطفل

 ة مھمة فيـب مكانـیھ معظم أوقاتھ ویأخذ اللعـل حیث یقضي فـة للطفـة األساسیـیكون الوظیف
  .العملیة التربویة لما یقدمھ من فوائد فھو الجسر الذي یصل الطفل بالحیاة

ـب طریقـد اللعـویع ـة لضبط سلــــ حیحھ ولدعـوك الطفـ ي و الجسمي ـم النمـل وتص والعقل
زة الجسم ویقوي العضالت ــب أجھــواالجتماعي واالنفعالي، فمن الناحیة الجسمیة ینشط اللع

  .ویصرف الطاقة الزائدة ویكسب اللیاقة البدنیة

ھ الخارجي، وینمي ـدا عالمـأما من الناحیة العقلیة فاللعب یساعد الطفل على أن یدرك جی    
كشاف، فیدرس ویحصل على المعلومات بنفسھ وتزداد مھاراتھ الیدویة والعقلیة، ویقوم باالست

داع ــھ روح اإلبــو لدیــالت، وتنمــل المشكــة، ویتدرب على حــة واللغویـة المعرفیــالحصیل
  .3واالبتكار

 

 

 
                                                             

، د ت، ص  1ناصف مصطفى عبد العزیز، األلعاب اللغویة في تعلیم اللغات األجنبیة، دار المریخ للنشر، الریاض، ط1
27 .  

زید الھویدي، األلعاب التربویة، استراتیجیة لتنمیة التفكیر، دار الكتاب الجامعي العین، دولة اإلمارات العربیة المتحدة، 2
  . 31ـ  30، ص  2002، 1423س 

دي عبد العزیز ابراھیم، مناھج البحث العلمي في العلوم التربویة والنفسیة، دار مكتبة الفالح للنشر والتوزیع، د ط، س مج3
  . 93، ص  1989
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و       ى نم ب عل اعد اللع ن الناحییس ل م ـة فیـة االجتماعیـالطف رم ـ ام ویحت درس النظ
ـةالجماع ات الجیــ یم العالق ة، ویق لحة العام اون والمص ة التع ـویدرك قیم رین، ـ ع اآلخ دة م

تخلص من الخجل والتمرك اون معھمــویتع ى ال ا یساعد عل ـفي حل المشكالت، مم ز حول ـ
ذات، كم ـال بر واإلـ نفس والص بط ال لوك وض درس الس ون ا ی رین، ویك عور اآلخ اس بش حس

  1.صورة سلیمة عنھم وعن اآلخرین

  :وباختصار اللعب یفید الطفل الناشئ من حیث أنھ

  .ـ یساعد في نمو الذاكرة والتفكیر واإلدراك والتخیل 1

  .ـ یكتسب الثقة بالنفس واالعتماد علیھا ویسھل اكتشاف قدراتھ واختبارھا 2

  .ـ یؤكد ذاتھ من خالل التفوق على اآلخرینفردیا وفي نطاق الجماعة 3

  . ـ یدرس احترام القواعد والقوانین ویلتزم بھ 4

  .ـ یعزز انتمائھ للجماعة 5

ـ استخدام األلعاب اللغویة یخفض نسبة القلق والتوتر أثناء تعلم اللغة، باإلضافة إلى معالجة  6
ر  ة أكب ولیین فرص ى الطالب الخج ث تعط ة حی االنطواء والعزل یة ك كالت النفس ض المش بع

  .للتعبیر عن أفكارھم ومشاعرھم بوضوح

  2.دات والمراجعةیعمل على ترقیة الطالقة اللغویة ویساھم في تقدیم المفر ـ 7

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                             

  . 33المرجع السابق، ناصف مصطفى عبد العزیز، األلعاب اللغویة في تعلیم اللغات األجنبیة، ص 1
  . 102مناھج البحث العلمي في العلوم التربویة والنفسیة، ص المرجع السابق، مجدي عبد العزیز ابراھیم، 2
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:المھارات اللغویة:ثانیا  
ي كة ـن المھارات األساسیـة مـتعد مھارات االستماع والكالم والقراءة والكتاب      ـف ـل لغـ ة ـ

ة ـمھارة التذوق األدبي وھي في األصل مشتق: وھية ـارة متقدمـن مھـف بعض الباحثیـویضی
على عدد من المھارات الفرعیة التي أخذت من المستویات العلیا والمتقدمة من تلك المھارات 

  .األساسیة

ي  ذكر ف ة، وھي ت ة العربی ي اللغ ة ف ارات اللغوی ان وشرح المھ ي بی وقد تعددت الدراسات ف
ة في كل ــد أولئك الباحثین تحدید المھارات الفرعیالغالب وصفا للمھارة وشرحا لھا ویقال عن

ارات ــا مھتمــ، وذكر بعضھم بأنھا ال تأتي وفق دراسة علمیة في تحدیدھا أو أنھمھارة ة بمھ
  . تعلیم الناطقین باللغة العربیة

ة ـة والفرعیــة األساسیــة في تحدید المھارات اللغویــمن أبرز الدراسات العلمی      ي اللغ ة ف
مما یمیز ھذه الدراسة اھتمام المؤلف " رشدي أحمد طعیمة"العربیة لغیر الناطقین بھا دراسة 

ة ـة والعربیـات األجنبیـن الدراسـبھذا المجال ووضوح المنھجیة العلمیة فیھا وألنھا انطلقت م
ھ ـولشمول ن في خطوات إعدادھا،ـالتي سبقتھا في ذلك، والشتراك عدد من العلماء والمختصی

ة في ـكثیرا من المھارات اللغویة الفرعیة باإلضافة إلى تمییزھا في تصنیف المھارات الفرعی
ر المھارات ــذا یعتمد البحث على ذكــن بھا، ولـتعلیم اللغة العربیة للناطقین بھا ولغیر الناطقی

  1.الفرعیة في كل مھارة على ھذه القائمة الشاملة

ي بی اراتوفیما یل ـاللغوی ان المھ ل   ـ ة لك ارات الفرعی ان المھ ا وبی ة من خالل شرح مفھومھ
  مھارة    

  :ـ مھارة االستماع 1

ي یطل اإلنسان م     ذة الت ـن خاللھـاالستماع نشاط أساسي من أنشطة االتصال، فھي الناف ا ـ
 اع عند ابنـعن العالم الذي حولھ، فھو األداة التي یستقبل بواسطتھا الرسالة الشفویة، واالستم

  .أبو الملكات اللسانیة"خلدون ھو 

  : أـ مفھوم االستماع

ا      ددة منھ ات متع تماع تعریف ھ عملی: لالس ى فیھـأن ـة یعط تمع اھتمامـ ـا المس ا، ـ ا خاص
ا تتلق ودا لم ا مقص ـوانتباھ ـاه أذنـ وات، وھـ ن أص ـھ م مل إدراك الرمـ ـو یش ـوز اللغویـ ة ـ

ـاالتصالیة ــد الوظیفــا وتحدیـالمنطوقة، وفھم مدلولھ ـة المتضمنـ ي الرمـ ـة ف ـوز أو الكـ الم ـ
اییره  ة مع رات المستمع وقیم ذه الرموز مع خب ي ھ ة ف رات المحمول المنطوق، وتفاعل الخب

  2ونقل ھذه الخبرات

  

                                                             
،  1425، س  1رشدي أحمد طعیمة، المھارات اللغویة مستویاتھا تدریسھا وصعوباتھا، دار الفكر العربي، القاھرة، ط1

  . 136ص 
  . 546، ص  1995س  ، 1عبد الرحمان بن خلدون، مقدمة بن خلدون، دار المكتبة العصریة، بیروت، ط2
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ة لذلك والمستمع ــالمناسبة ــر الموضوعیــا في ضوء المعاییوتقویمھ ومحاكمتھا والحكم علیھ
ھ في مواقف حیاتھ ــھ ویحاول توظیفــجید ھو الذي یفكر باستمرار، ویربط كل ما یستمع إلیال

ات جدیدة ـالمستقبلیة، واالستماع الجید یزید عدد المفردات لدى الدارس ألنھ سیستمع إلى كلم
  .1ویتعلم كیفیة استخدامھا

اد ــة العربیــن باللغـالناطقیولالستماع أھمیة كبیرة بالنسبة لغیر      ي ال تك ارة الت ة، فھو المھ
ھ ـلبلد العربي الذي عاش فیھ أو البرنامج الذي اتصل بھ اــا حتى بعد مغادرتــتنقطع حاجتھ لھ

ن ــا والتمكــادة صوتیة یقصد فھمھـمھارة أساسیة من مھارات االستقبال وتلقي أي موھو یعد 
ة واالنتباه ــن الیقظــاج ذلك إلى قدر مــا، ویحتــوالقدرة على نقلھ اــا واستیعابھــمنھا وتحلیلھ

والتركیز وعلى ھذا فھو فن لغوي ال غنى عنھ، وشرط مھم للنمو اللغوي والفكري واكتساب 
دھا  ا وتزوی یة وتنمیتھ ة الشخص ي تقوی ى دوره ف افة إل ة، باإلض رى للغ ارات األخ المھ

ل ــة من حیث وجودھــنون اللغویة األربعلذا فإذا أردنا ترتیب الف2.بالثقافة ا الزماني لدى الطف
وي بصفة عامة للطفل ــو اللغــاع شرط أساسي للنمــوي، ونجد أن االستمـفي إطار النمو اللغ

ھ بأی د والدت ـبع ث یبــ ة بام حی وات المحیط ى األص التعرف عل اس ھ، ودأ ب ذا األس ى ھ عل
  .اع مھم في حیاة اإلنسانــفاالستم

) الكالم، القراءة، الكتابة(ة ــھذا فاالستماع ال غنى عنھ في ظھور المھارات اللغویوعلى      
ن ــاع في سـد صم أو یفقد القدرة على االستمــل الذي یولــل فالطفــوبینھم عالقة ترابط وتكام

 ة إلىــارة موصلــمبكرة یفقد بالتالي القدرة على الكالم اللغوي المنظم ولذلك االستماع ھو مھ
لبیة،  ارة س وكلما ومنسیةإتقان المھارات األخرى، في الوقت الذي كان ینظر إلیھ على أنھ مھ

ال تعلیم اللغة ــج جیدة في مجـأحسن التدرب على ھذه المھارة، استطاع الطالب أن یحقق نتائ
  . الثانیة

ام  واالستماع ى درجات االھتم دث أعل ام المستمع بإعطاء المتح ب قی ة تتطل ارة لغوی ھو مھ
  .والتركیز لفھم الرسالة المتضمنة في حدیثھ وتحلیلھا وتفسیرھا وتقویمھا وإبداء الرأي فیھا

  :ب ـ أھداف االستماع

ارة االستماع وتنمیتھ ـلتعلیم مھ ددة سواء مـــ داف متع ـا أھ ب العـ ـن الجان ن اـ ب ام أو م لجان
  :  الفرعي

درات الرئیسیة لالستماع  ارات والق ي مجموعة من المھ ل ف ة تتمث إن أھداف االستماع العام
ل إلى الصعب ــة ابتداء من السھــة المختلفـالتي یمكن للتالمیذ اكتسابھا خالل المرحلة التعلیمی

  3:كاآلتي وھذه المھارات والقدرات التي تمثل األھداف العامة لالستماع یمكن تحدیدھا

 
                                                             

  . 65، ص  1994، س  1الكسواني عبد هللا، مھارات اللغة العربیة، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، ط1
،  1الدلیمي طھ حسین والدلیمي كما نجم، أسالیب حدیثة في تدریس اللغة العربیة، دار الفكر  للنشر والتوزیع، عمان، ط2

  . 113، ص  2003س 
  . 135، ص  1340، المرجع في تدریس مھارات اللغة العربیة وعلومھا، د د، د ط، س علي سامي الحالق3
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.التمییز السمعيـ   

.ـ استخالص الفكرة الرئیسیة  

.ـ تصنیف وإدراك العالقات  

.ـ التفكیر اإلستنتاجي  

.ـ الحكم على صدق المحتوى وموضوعیتھ    

.1ـ تقویم المحتوى بمعالجة الضعف وتعزیز القوى    

:الفرعیة لمھارة االستماع فیمكن تحدیدھا على النحو اآلتيأما عن المھارات   

. ـ التعرف على األصوات العربیة وتمییز ما بینھا من االختالفات ذات الداللة    

ـ فھم ما یلقى من حدیث باللغة العربیة وبإیقاع طبیعي في حدود المفردات المدروسة التي      
. تعلمھا    

.یتحدث إلیھ وأخذ حدیثھ باعتبار وتقدیرـ التعبیر عن االحترام لمن     

.ـ انتقاء ما ینبغي أن یستمع إلیھ    

.ـ التقاط األفكار الرئیسیة    

.ـ التمییز بین األفكار الرئیسیة واألفكار الثانویة    

.ـ التعرف على التشدید والتنوین وتمییزھما صوتیا    

.ـ إدراك العالقات بین الرموز الصوتیة والمكتوبة    

.التمییز بین الحقائق واآلراء من خالل سیاق المحادثة العادیةـ     

.ـ متابعة الحدیث وإدراك ما بین جوانبھ من عالقات    

.ـ معرفة تقالید االستماع وآدابھ    

.ـ تقدیر مشاعر المتحدثین ومجاملتھم في الحدیث    

.ـ التمییز بین األصوات المتجاورة في النص والمتشابھة في الصوت    

.2إدراك أوجھ التشابھ والفروق بین األصوات العربیة وما یوجد في اللغة ـ    

 
                                                             

  . 147، ص  1425، س  1محمد صالح الشنطي، المھارات اللغویة، دار األندلس، حائل، ط1
  . 132، ص  1427علي أحمد مدكور، طرق تدریس اللغة العربیة، دار المسیرة، عمان، دط، س 2
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.أن یعیق ذلك قواعد المعنىـ االستماع إلى اللغة العربیة وفھمھا دون     

لما یقال وعدم إثارة موضوعات جانبیة تشتت المتحدث وتبعده عن الموضوع  ـ االنتباه  
.الرئیسي للحدیث  

.ـ إعطاء الفرصة الكاملة للمتحدث وعدم مقاطعتھ    

. ـ االحتفاظ على ما في بعض جوانب الحدیث من تناقض    

.ـ إدراك التغیرات في المعاني الناتجة عن التعدیل أو التحویل في بنیات الكلمة    

ـ فھم االستعماالت المختلفة في اللغة من حیث التذكیر والتأنیث واإلعداد واألزمنة   
.1واألفعال  

.ـ فھم المعاني المختلفة المتصلة بالجوانب المتعددة للثقافة العربیة    

.ـ الربط بین ما یسمعھ اآلن وما لدیھ من خبرة سابقة في موضوع الحدیث    

ـ التكیف مع إیقاع المتحدث، فیلتقط بسرعة أفكار المسرعین في الحدیث ویتمھل مع   
.المبطئین فیھ  

.المشاركة اإلیجابیة في الحدیث وعدم االقتصار على االستماعـ     

.ـ التقاط أوجھ التشابھ واالختالف بین اآلراء    

.ـ تخیل األحداث التي یتناولھا المتكلم في حدیثھ    

.ص النتائج من بین ما یسمعھ من مقدماتـ استخال    

.ـ التمییز بین نغمة التأكید والتغیرات ذات الصیغة االنفعالیة    

.ـ تحلیل ما یسمعھ وتقویمھ في ضوء معاییر موضوعیة    

.ـ استخدام الصیغ في فھم الكلمات الجدیدة وإدراك أغراض المتحدث    

د یختلف عن ذلك الذي تعطیھ أقرب كلمة في ـ إدراك أن المدى الداللي للكلمة العربیة ق  
.اللغة األولى عند الدارس  

.2ـ إدراك ما یرید المتحدث التعبیر من خالل النبر والتنغیم العادي    

 

 

                                                             
،  1425، س  1ھارات اللغویة مستویاتھا تدریسھا وصعوباتھا، دار الفكر العربي، القاھرة، طرشدي أحمد طعیمة، الم1

  .  137ص 
  . 137المرجع السابق، علي أحمد مدكور، طرق تدریس اللغة العربیة، ص 2
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):التحدث( :ـ مھارة الكالم 2  

ة، والكالم جزء ـأھمیة تعلیم الكالم في اللغة األجنبیة من أھمیة الكالم ذاتھ في اللغ تظھر     
ة ــم اللغــم أھداف تعلیـأساسي في تعلیم اللغة األجنبیة، ویعده القائمین على ھذا المیدان من أھ

. األجنبیة، ألنھ یمثل في الغالب الجزء التطبیقي في تعلم اللغة  

م ــة تعلیــام المطلوب في عملیــارة فھي ال تلقى االھتمــأھمیة ھذه المھوعلى الرغم من        
1.اللغة  

):التحدث: (ـ مفھوم الكالمـ  

عد مھارة ـا بــة یأتي تطویرھـمھارة الكالم مھارة أساسیة في تعلیم اللغات، وھي مھارة إنتاجی
ن الصیغ النحویة، ونظام ــن مــة، والتمكـاالستماع، تتطلب من المتعلم استخدام األصوات بدق

.ترتیب الكلمات التي تساعده على التعبیر عما یرید قولھ في مواقف الحدیث  

ا یترجم بواسطتھ الدافع ــا لغویــا للتكلم، ثم نظامــة تتضمن دافعــة إدراكیــالم عملیــوالك     
ة عدا ــة داخلیــعملی اــا ألنھــة كلھا ال تتم مالحظتھــوالمضمون في شكل الكالم، وھذه العملی

 ة اجتماعیة، تبدأ صوتیا وتنتھي بإتمامــة انفعالیـالرسالة الشفویة المتكلمة، كما أن الكالم عملی
عملیة االتصال مع المتحدث من أبناء اللغة في موقف اجتماعي، لذلك فالغرض من الكالم ھو 

.نقل المعنى، ولیس ھناك اتصال حقیقي دون ذلك  

ن ــار واألحداث مــاني واألفكــات والمعــنقل المعقدات واألحاسیس واالتجاھوالكالم ھو      
.المتحدث إلى اآلخرین بطالقة وانسیاب مع صحة التعبیر والسالمة في األداء  

ر ــة االتصال، ومعظم الناس یمضون أكثــة توضیحا لعملیــون اللغــر فنــالتحدث من أكث     
وسیلة اإلنسان للفھم واإلفھام، كما أنھ وسیلة المتعلم في بناء ثقتھ أوقاتھم في التحدث، والكالم 
ا أن ــال في المواقف التي تتطلب ذلك، كمــة، واالرتجـة بالكلمـبنفسھ، ومقدرتھ على المواجھ

ة ـوي وھنا تتضح أھمیـالكالم یساعد على زیادة الثروة اللغویة لدى المتعلم فیتسع قاموسھ اللغ
ن حیث ـعموما ینقسم مالم ـھ، والكـا في تجویده وتحسینـالم ودورھـوارتباطھا بفن الكالقراءة 

:الموضوع إلى نوعین  

م ـوھو الذي یكون فیھ الغرض من التعبیر اتصالھم بعضھم ببعض وتنظیم حیاتھ:ـ الوظیفيأ
.وقضاء حائجھم  

ا إلى اآلخر ــة ونقلھـوھو ما كان غرضھ التعبیر عن األفكار والخواطر النفسی:ـ اإلبداعي ب
.2بطریقة إبداعیة مشوقة ومثیرة  

 

 

                                                             
  . 145، ص  1985محمود كامل الناقة، تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى، د د، د ط، س  1
  . 32، ص  2003، س  1القادر أبو بكر، تعلیم اللغة العربیة األطر واإلجراءات، دار أسامة للنشر، عمان، طعبد 2
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:ولمھارة الكالم مھارات فرعیة منھا     

.ـ نطق األصوات العربیة نطقا صحیحا    

.الخ...ذ، ط، ز: ـ التمییز عند النطق بین األصوات المتشابھة تمییزا واضحا مثل    

.التمییز عند النطق بین الحركة القصیرة والطویلة ـ    

.1ـ تأدیة أنواع النظر والتنغیم بطریقة مقبولة لمتحدثي اللغة العربیة    

.الخ...ب، س، ك: ـ نطق األصوات المتجاورة نطقا صحیحا مثل    

.ـ التعبیر عن األفكار باستخدام الصیغ النحویة المناسبة    

.احترام اآلخرینـ التعبیر عن الحدیث حول     

.ـ اختیار التعبیرات المناسبة للمواقف المختلفة    

.ـ استخدام المجاملة والتحیة استخداما سلیما، في ضوء فھمھ للثقافة العربیة اإلسالمیة    

.ـ استخدام النظام الصحیح لتراكیب الكلمة العربیة عند الكالم    

.لحدیث أو من حیث مستواھمـ التكیف مع ظروف المستمعین سواء من حیث سرعة ا    

.بین التعبیر الجمیل والعاديـ  التمییز عند الكالم   

.ـ التعبیر عند الحدیث عن توافر ثروة لفظیة تمكنھ من االختیار الدقیق للكلمة    

.ـ االنطالق في التعبیر عن األفكار دون توقف ینبئ عن العجز    

.ـ ترتیب األفكار ترتیبا یلمسھ السامع    

.  ـ التعبیر بشكل متصل ومترابط لفترات زمنیة مقبولة    

.ـ نطق الكلمات المنونة نطقا صحیحا یمیز التنوین عن غیره من الظواھر    

.ـ استخدام اإلشارات واإلیماءات الغیر لفظیة استخداما معبرا عما یرید توصیلھ من أفكار    

.أنھ یفكر باللغة العربیةـ التعبیر عن الكالم بنظام الجملة العربیة، مما ینبئ     

2.ـ التوقف في فترات مناسبة عن الكالم عندما یرید إعادة ترتیب األفكار أو توضیحھا    
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.تصیب الھدف من إلقاء السؤال ـ اإلجابة عن األسئلة التي توجھ إلیھ إجابة صحیحة    

ـ االستجابة لما یدور أمامھ من حدیث استجابة تلقائیة ینوع فیھا أشكال التعبیر وأنماط   
.التراكیب مما ینبئ عن التحرر من القوالب التقلیدیة في الكالم  

.ـ التركیز عند الكالم على المعنى ولیس على الشكل اللغوي الذي یصوغ فیھ ھذا المعنى    

.ـ االستغناء عن الترتیبات التي ال قیمة لھا من الحدیث    

.ـ تغییر مجرى الحدیث بكفاءة عندما یتطلب الموقف ذلك    

.ـ معرفة األماكن واألوقات والمواقف التي ال ینبغي الكالم فیھا    

.ـ تقدیم الناس بعضھم لبعض بطریقة مناسبة    

.ولیس الحدیث المجردـ إدراك أھمیة أن یكون لدیھ شيء یتحدث عنھ     

.ـ عدم احتكار الحدیث وإدخال أعضاء الجماعة في المحادثة    

.معارضة القضیة التي یذكرھا المتكلم دون إخراجھـ     

.ـ إلقاء خطبة قصیرة مكتملة العناصر    

ـ إدارة المناقشة في موضوع معین وتحدید أدوار األعضاء المشتركین فیھا واستخالص   
.اآلراء التي یطرحھا األعضاءالنتائج من بین   

.ـ إدارة الحوار التلیفوني مع أحد الناطقین بالعربیة    

.1ـ إعادة سرد القصة التي تلقى علیھ بكفاءة    

:ـ مھارة القراءة 3  

:أ ـ مفھوم القراءة  

ا إلى ــا القارئ، وترجمتھــة التي یتلقاھــالقراءة عملیة عقلیة تشمل تفسیر الرموز الكتابی
دل علیھ ھذه ـیر والنقد وتوظیف ما تـة فھم المعاني، التفســشفوي، وتتطلب ھذه العملیخطاب 
2.الرموز  

 

 

 

                                                             
زین كمال الخریصي، المھارات اللغویة االستماع والتحدث والكتابة وعوامل تنمیة المھارات اللغویة عند العرب 1
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ھ ھذه ـر علیــوز، وھذا ما یسمى التعرف وإدراك ما تعبــال بصري للرمــوالقراءة استقب
ا ــا، وھذا مـر ومدى منطقیتھـذا الفكـة ھـر أھمیــوتقدیالرموز من فكر، وھذا ما یسمى الفھم، 

ھ، وھذا ما ــل حیاتــا في مستقبــیسمى النقد، ودمج ھذا الفكر مع فكر القارئ، وتصور تطبیقھ
.یسمى التفاعل  

یوضح ا ـة في أمریكـة التربیـة لدراسـولعل التعریف اإلجرائي الذي قدمتھ الرابطة القومی     
ا لیست أداة مدرسیة ــة، كما أنھــة بسیطــة آلیــالقراءة، فھي بالتالي لیست عملیة ـطبیعة عملی

اط ذات ــة وینبغي أن تبنى كتنظیم مركب یتكون من أنمــضعیفة، وإنما ھي عملیة ذھنیة تأملی
 أنماط التفكیر والتقویم، والحكم والتحلیــل عملیات آلیة، وإنھا نشاط ینبغي أن یحتوي على كل

.لیل وحل المشكالتوالتع  

وز ـا ینتھي بالتعرف على الرمــد قراءة فھي لیست نشاطا بصریــوالقراءة دون فھم ال تع     
اب النصوص ــن القارئ من استیعــة القراءة ھو تمكیــم لعملیـالمطبوعة، بل أن الغرض األھ

 د التعرف علىــعن ة سھلة تتوقفـالقرائیة، واالستیعاب القرائي ال یحدث فجأة ألنھ لیس عملی
.1طلب قدرات وإمكانات عقلیة متعددةالرموز المكتوبة، والنطق بھا، بل ھي عملیة معقدة تت  

:ب ـ أنواع القراءة  

ا فھي من ــداف التي یسعى المتعلمون إلى تحقیقھـواع متعددة تختلف باختالف األھــللقراءة أن
نفسیـة، اجتماعیـة، دینیــة،  فنیة،قراءة علمیة، أدبیة، : ناحیة الموضوع تنقسم إلى

القراءة الجھریة، والقراءة : ومن ناحیة نشاط القارئ تنقسم القراءة إلى. واقتصادیةفلسفیــة
.الصامتة  

 راءةة للقــارة الكلیــل تعلم المھــن مراحـة مــة أو مرحلـیلأن یكون وس:ـ القراءة الجھریة 
.وینظر إلیھا على أنھا خطوة أولیة للقراءة الصامتة والكتابة أیضا  

ا تتیح الفرصة للتدرب على ــن التعلم ألنھــة في المراحل األولى مـوالقراءة الجھریة مھم
 مـن القراءة الذي نجھر فیـھ بصوتھـاالنطق الصحیح، كما أن القراءة الجھریة ھي ذلك النوع 

ارة ــة الصوتي، النحوي والداللي، وھذا یعني أن مھــمع نظام اللغوننطق األصوات بما یتفق 
القراءة الجھریة أصعب من مھارة القراءة الصامتة، فھذه األخیرة ھي المقصودة عن الحدیث 

 مركبــة ألنھــا تتضمن الفھم المتأنيارة ــة فھي مھــراءة الجھریــا القــعن الفھم الكتابي، وأم
ة ــق الحروف ویتعرف على الرموز المكتوبــن نطــ، وعلى المتعلم أن یتقويــر الشفــوالتعبی

ة ــظام الصوتي والنحوي والداللي للغــا ینسجم مع النــھ بمــعن ما فھم وإجادة التعبیر الدقیق
.2العربیة  

 

 

                                                             
  . 1425، س  1ستویاتھا تدریسھا وصعوباتھا، دار الفكر العربي ، القاھرة، طرشدي أحمد طعیمة، المھارات اللغویة م1
 2005عبد المجید جمیل طارق، إعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، س 2
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ة ــة الصوتیــا، وتمكنا من األنظمـصوتیا سلیموإن إتقان القراءة الجھریة یقتضي جھازا 
ة المبادرة إلى ـوالنحویة والصرفیة والداللیة للغة العربیة وإتقانھ یبعث في نفس الطالب الراح

.الحدیث، وارتجاال وخطابا ومجاملة  

:وتقوم القراءة الجھریة على أربعة عناصر ھي        

.ـ رؤیة العین المدى المقروء  

.وءةرالذھني للصورة المقـ اإلدراك   

.ـ نطق المدى المقروء  

.1ـ إدراك معنى المقروء وفھمھ  

ھ المتعلم إلى تحریك ــاج فیـــــراءة الذي ال یحتـــن القــوع مـھي ذلك الن: ـ القراءة الصامتة 
ا ھو تحریك ــارس فیھــا كامال، وكل ما یمــا تتطلب صمتــر بالصوت ألنھــالشفتین وال الجھ

ھ، فھي تتطلب التعرف على الرموز الصوتیة والفھم ــالعینین تبعا للكلمات واستخدام الذھن فی
: بكل قدراتھ، وتقوم القراءة الصامتة على ثالث عناصر ھي  

.ـ النظر بالعین إلى المدى المقروء  

.ـ قراءة الكلمات والجمل  

.2ـ النشاط الذھني المصاحب للفھم والمؤدي إلیھ  

:القراءة الصامتة أھدافــ  

:تحقق القراءة الصامتة عدة أھداف منھا  

.ـ تنمیة القدرة على التقاط خالصة المقروء، أي استیعاب الرسالة ولیس الرموز 1  

.ـ تنمیة القدرة على معرفة الجدید في میادین المعرفة المختلفة 2  

.تحتاج إلى تأملـ تنمیة القدرة على القراءة السریعة الخاطفة في الكتب، والتي ال  3  

.ـ تنمیة القدرة على القراءة من أجل االستماع وقضاء الوقت 4  

ة للدارس، وتسھیل ــة الثروة اللغویــة من وسائل تنمیــة وسیلة مھمـوتعد القراءة الصامت
3.قراءتھ وربطھ باللغة وتشجیعھ على استعمالھا والتعامل معھا كوسیلة للتفكیر واالتصال  

 

 

                                                             
  . 192، ص  1985 محمود كامل الناقة، تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى، د د، دط، س1
  . 193المرجع نفسھ، ص 2
  . 83المرجع السابق، عبد المجید جمیل طارق، إعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة، ص 3



26 
 

.األلعاب اللغویة مفاھیم وإجراءات                                        :الفصل األول  

ات جدیدة والتقاط ــن ھما تعلم كلمــوفي تعلیم ھذه المھارة یركز على تنمیة قدرتین لغویتی     
ة ـون على تحسین القدرة على القراءة بطالقــارة یكـام بھذه المھــالمعنى بسرعة، لذلك االھتم

كرة، فالقراءة الصامتة ال تؤدي إلى االستخدام وانسیاب، ولیس على الفھم الدقیق للجملة أو الف
ة التعرض ــا تؤدي إلى تحسین عملیــأو تعلم مصطلحات جدیدة ولكنھالفعال للكلمات الجدیدة 

1.واالستجابة للكلمات واألسالیب التي تم تعلمھا في عملیة التعرف واالستجابة السریعین  

:إلى ومن ناحیة الغرض العام للقارئ تقسم القراءة       

.قراءة استماعیةــ   

.قراءة درس وتحلیلــ   

.قراءة لقضاء وقت الفراغــ   

.قراءة من أجل الحصول على معلومة معینةــ   

.قراءة من أجل التأمل والتحلیل واالستنتاجــ   

:ومن ناحیة مراحل تعلمھا تقسم إلى      

.القراءةالقراءة كتعرف رمزي صوتي، أي مرحلة السیطرة على میكانیكیة ــ   

.القراءة من أجل الفھم، أي مرحلة القراءة واالرتباط بالمعنىــ   

اط ــف نشــراءة للدرس والتحصیل، وھي تھدف إلى تكثیــة القــة، أي مرحلــالقراءة المكثفــ 
م تحت إشراف ــا وتتـة المتعلم فیھـالقارئ في الصف من أجل تعمیق دراسة اللغة وزیادة كفای

وي ــات التركیب اللغـر صعوبــدم للطالب مواد یدرب فیھا على تفسیــالقراءة تقالمعلم، وھذه 
.وتوسیع مجاالت الثروة اللفظیة  

 ما تعبر عنھ اللغــة مـن فكــر وثقافــةالقراءة التحلیلیة الواسعة، أي مرحلة االستئصال لكل ــ 
ل مباشر ــرأ بشكـس على أن یقلتدریب الدارة للنص القرائي ـــة الواسعــوھي القراءة التحلیلی

.وبطالقة من أجل االستماع دون مساعدة المعلم  

:وتنقسم القراءة من حیث السرعة إلى  

ة وھذه القراءة للحصول السریع على ـ، أو القراءة الخاطفالقراءة السریعة أو قراءة التمشیطــ 
.2المقروءالمعلومات، وھي قراءة نص ما اللتقاط المعنى العام من المحتوى   
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.األلعاب اللغویة مفاھیم وإجراءات                                        :فصل األولال  

ق في المكتوب و إعمال الفكر فیھ ـالقراءة المتأنیة وھي القراءة التي تتم بتمھل وتمعن للتعمــ 
  .الستخراج الغامض والمجھول، وسرعة ھذا النوع من القراءة تختلف من شخص إلى آخر

  :إلى نقطتان ةأما من ناحیة المنھج تقسم القراء

ب ــة لتعلیم الكلمــا تلك القراءة التي تستخدم كوسیلـویقصد بھ:قراءة مكثفةالـ  1 ات والتراكی
ادة العمود ــل ھذه المــالجدیدة، لذلك فإن المادة القرآنیة تكون أعلى من مستوى المتعلم، وتشك

اب الرئیسي ــة بعد الكتـالقرآنیالفقري في برنامج تعلیم اللغة والكتابة الذي یتضمن ھذه المواد 
  .في البرنامج لذلك ینال معظم ساعات التدریس ومعظم اھتمامات المعلم والمتعلم

ة وتسمى أیضا ــوھي قراءة تكمیلیة ألنھا تقوم بتكمیل دور القراءة المكثف:قراءة واسعةالـ  2
ع المتعلم ــسیة تمتھ الرئیـالقراءة الحرة وتكون غالبا على شكل قصص طویلة أو قصیرة غایت

  .1وتعزیز ما تعلمھ من كلمات وتراكیب من القراءة المكثفة

:ج ـ أھداف تعلیم مھارة القراءة وتنمیتھا  

ا ــة في أوضاعھــة ویسر، والتعرف على الحروف الھجائیــ قراءة نص باللغة العربیة بسھول
.المختلفة  

.في اللغة العربیة ـ ربط الرموز المكتوبة باألصوات التي تعبر عنھا  

.بتغیر التراكیبـ استنتاج المعنى العام من النص المكتوب، وإدراك تغیر المعنى   

.ـ معرفة معاني المفردات من الصیغ  

. ـ فھم معاني الجمل وتتبعھا للفقرات مع إدراك عالقات المعاني التي تربط بینھما  

.ـ معرفة عالمات الترقیم ووظیفة كل منھا داللیا وصوتیا  

.ـ التعرف على الكلمات عن طریق تحلیلھا إلى أصوات  

).المشترك اللغوي(ـ معرفة معاني جدیدة للكلمة الواحدة   

.ـ تصفح الكتاب بسرعة وإدراك أھم الموضوعات  

.ـ تحلیل النص المقروء إلى أجزاء ومعرفة العالقة بین بعضھا البعض  

.2ا حیة في ذھنھ فترة القراءةـ متابعة ما یشتمل علیھ النص من أفكار واالحتفاظ بھ  
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.األلعاب اللغویة مفاھیم وإجراءات                                        :الفصل األول  

.ـ التمییز بین األفكار الرئیسیة والثانویة  

.ـ إدراك ما حدث من تغییر في المعاني، في ضوء ما حدث من تغییر في التراكیب  

.ـ اختیار التفصیالت التي تؤدي رأیا من اآلراء أو تبرھن  

.على التحلیل الصرفي الصحیح للكلمةـ التدریب   

.ـ تحدید ما لھ وما لیس لھ صلة بالموضوع  

.ـ الوصول إلى المعنى المتضمنة أو الذي بین السطور  

1.من أجلھا ـ العنایة بالمعنى أثناء القراءة  حسب األغراض التي یقرأ  

.ـ استخدام القوامیس والمعاجم ودوائر المعارف العربیة  

.راء والحقائق في النص المقروءـ التمییز بین اآل  

.التعرف على غرض الكاتب وطریقتھ في تنظیم األفكارـ   

.ـ مقارنة المعلومات التي یشتمل علیھا نص ما مع نص آخر  

.ـ اإللمام بأھم األعمال األدبیة والفكریة في التراث العربي  

.ـ البحث عن مواد جدیدة في القراءة تتعدى حدود ما درسھ في الفصل  

.اإلقبال على القراءة في تطلع وانتقاء أھم أفكار الكاتبـ   

.ـ الدقة في الحركة الرجعیة في آخر السطر إلى أول السطر الذي یلیھ  

.ـ التعرف على إشارات الطباعة وتفسیرھا وعلى عالمات الوقف والوصل  

.ـ التعرف على استخدام إشارات المرجع في أسفل الصفحة  

.حتویات المقروءـ التركیز واالنتباه في م  

.ـ القدرة على ربط الرموز باألفكار التي تدل علیھا  

.ـ الكشف عنة أوجھ التشابھ واالختالف بین الحقائق المعروضة  

.2ـ ربط المعاني المتصلة في وحدات فكریة كبیرة  
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.األلعاب اللغویة مفاھیم وإجراءات                                       :الفصل األول  

.ـ تصنیف الحقائق وتنظیمھا  

.رأي فیما فیما یقرأ من أجل تقدیم النقد ـ تكوین  

.ـ الكشف عن مشكالت جدیدة قد تكون بارزة أو متصلة بھ  

.ـ اختیار حقائق معینة ألغراض خاصة تتصل بھا  

.ـ التعرف على الحروف الھجائیة في أوضاعھا المختلفة  

اخ ...سیة والقمریةن، واأللف الشمــد، التنویـالمد، الش: ـ التمییز بین خصائص الكتابة العربیة
.عند القراءة الجھریة  

.ـ تلخیص األفكار التي یشتمل علیھا النص المقروء تلخیصا وافیا  

.ـ الدقة في نطق الحروف نطقا صحیحا عند القراءة  

 الفقــرات ات والصور والفصول ورؤوســـة المحتویــة والفھرس وقائمــــدام المقدمـــ استخ
.واإلعالم واألمكنة والقوامیس التي توجد في آخر الكتب والجداول، والرسوم البیانیة  

.ـ معرفة التشابھ واالختالف بین أشكال الحروف والكلمات  

).خط الید، مطبعة، آلة الكتابة(ـ إدراك الفروق بین أنماط الكلمة المطبوعة   

.ـ اختیار المعنى المناسب للكلمة التي لھا معاني متعددة في القاموس  

.اصطالحیة تستخدم في مجاالت علمیة مختلفة ـ معرفة معاني  

.ـ التحلیل الدقیق لجذر الكلمة وذلك بالكشف عنھا في القاموس  

.ـ فھم إشارات المعاجم وإحاالتھا من أجل االستعانة بھا في تحقیق األھداف  

.ـ القدرة على االطالع السریع على نص معین  

.1بقراءتھاـ متابعة األحداث التي ترد في القصة عندما نقوم   
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.األلعاب اللغویة مفاھیم وإجراءات                                       :الفصل األول  

:ـ مھارة الكتابة 4  

:اـــــمفھومھ  

د ــتعد الكتابة من المھارات اللغویة المركبة حیث تتطلب أكثر من حصة للعمل علیھا فالی      
ة في ـتعلیم الكتابتخط والعین تتابع والعقل یراقب وینظم، ومن أجل ھذا التعقید والتركیب أتى 

ارة ال یمكن ــا مھـا ولكن ألنھــن أھمیتھــا، لیس إقالال مــة تقریبــنھایة تعلیم المھارات اللغوی
ا، ــا وحدیثــا نطقــا ثم یحاكیھــة ویألف أصواتھــالسیطرة علیھا إال بعد أن یستمع الدارس للغ

  .ویعرف رموزھا في القراءة، وأخیرا یبدأ یكتبھا

 یتصل بتكوین األفكـار أو ابتكارھـاأمر عقلي وجداني : ند نطق الكتابة یراد بھا أمرانوع     
ر الثاني عقلي ــر، واألمـن الغیــفي التعبیر عنھا سواء تعبیرا عن النفس أو تعبیرا عوالرغبة 

ل یتسم بالسالمة والصحة، وتشمل ــوجداني یتصل بوضع األفكار على الصفحة البیضاء بشك
  .1والصحة سالمة التھجي والتنظیم والجمال السالمة

وم الساب ـق عبفالكتابة إذا وفق المفھ ـارة عن مھـ ـارة عقلیـ ـة وجدانیـ ـة أو شعوریـ ة تتصل ـ
ارة العقلیة الیدویة تتصل بوضع األفكار على ـبتكوین الفكرة عن موضوع أو قضیة ما، والمھ

  :ابة بحسب غرضھا إلى أربعة أغراضالصفحة البیضاء وفق القواعد المعنیة، وتتنوع الكت

ة وكتاب:األول ـكتابة وظیفة رسمیة، وھي ما یتعلق بالمعامالت والمتطلبات اإلداری اریر ـ ة التق
  .والمعارض

ـق لــات والحقائــا المعلومـــدون فیھـــة وھي التي تــة العلمیــالكتاب:الثاني غرض الوصول ــ
  .بھا ككتابة البحوث والمقاالت العلمیةالستنتاجات علمیة أو إلقناع اآلخرین 

ار واألحاسیس والمشاعر ــن األفكـعلى الكشف ع كتابة ذاتیة إبداعیة، وھي التي تقوم:الثالث
واطر  ائل والخ ة الرس رین ككتاب ع اآلخ اركتھا م ا ومش یس عنھ رض التنف نص لغ ي ال ي ف الت

  .والفنون األخرى

ق المصالح ـة والفنیــتتعلق باألغراض الوظیفیة، وھي ما ــة ذاتیــة وظیفــكتاب:الرابع ة لتحقی
  .الشخصیة

  :أما عن المھارات الفرعیة للكتابة فھي على النحو اآلتي

  .نقل الكلمات المكتوبة على السبورة في كراسات الخط نقال صحیحاـ 

  .2المختلفة ومواضع تواجدھا اـ التعرف من خالل الكتابة على الحروف الھجائیة وأشكالھ
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.األلعاب اللغویة مفاھیم وإجراءات                                        :الفصل األول  

.ـ التعود على الكتابة من الیمین إلى الیسار بسھولة  

.ـ الكتابة من أجل معرفة الحروف المنفصلة والمتصلة مع تمییز أشكال الحروف  

.ـ وضوح الخط  

.الحروف، الھمزات: ـ مراعاة القواعد اإلمالئیة األساسیة في الكتابة مثل  

.ـ مراعاة التناسق والنظام فیما یكتب حتى یكون بطریقة جمیلة ومنظمة  

).الخ...الرقعة(ـ اتفاق أنواع مختلفة من الخط العربي   

.1)المد، التنوین، التاء المربوطة(مراعاة خصائص الكتابة العربیة  ـ   

.ـ مراعاة عالمات الترقیم عند الكتابة  

.خالل كتابتھاإلى صدیق من ـ توجیھ عدد من األسئلة   

.ـ التقاط األفكار الرئیسیة من حدیث یسمعھ وكتابتھا بطریقة صحیحة ومشوقة  

.ـ تلخیص موضوع یقرئھ تلخیصا صحیحا  

تحیة شك، تھنئة، تعزیة (ـ االستخدام الجید لعبارات المجاملة االجتماعیة عند كتابة الخطابات 
).الخ...ومواساة  

.لمفردات والتراكیب المناسبةـ ترجمة األفكار في فقرات مستعمال ا  

.ـ تعلم سرعة الكتابة  

.ـ صیاغة برقیة یرسلھا إلى صدیق في مناسبة اجتماعیة معینة  

.ـ وصف منظر من المناظر الطبیعیة أو مشھد معین  

.ـ كتابة تقریر مبسط حول مشكلة أو قضیة ما  

.ـ كتابة طلب یتقدم بھ من أجل تحقیق غرض ما، مثال طلب عمل  

.البیانات في بعض االستماراتـ ملئ   

.أو اعتذار عند القیام بعمل معینـ كتابة طلب استقالة أو شكو  

.2ـ معرفة قواعد اإلمالء ومراعاتھا عند الكتابة  
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:املبحث الثاني  
 توظیف األلعاب اللغویة داخل الصف

 
.ادة القراءةــتوظیفھا في م:أوال   
.توظیفھا في مادة الحساب:ثانیا   
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.األلعاب اللغویة مفاھیم وإجراءات                                         :الفصل األول  

:طرق توظیف األلعاب اللغویة في مادة القراءة :أوال  
ة أي حروف وأصوات ــا وعیوب الكلمــم المبتدئین مزایــقد سمیت بذلك ألنھا تبدأ بتعلی       

ا ـ، أما تسمیتھكتابةالقراءة والاللغة أوال وتندرج إلى تعلیمھم المقاطع ثم المفردات فالجمل بعد 
ة إلى ثالث ــة التركیبیــدة حروف وتقسم الطریقـن عـة مـبالطریقة التركیبیة ألننا نركب الكلم

:أقسام  

ھ ــبھذه الطریقة یتعلم المبتدئ حروف الھجاء بأسمائھا ال تتعلق فیھ ألن:ـ الطریقة الھجائیة 1
".ابتدائيالصف الخامس "بعید عن موضوع دراستھا،   

دال من ــوھي الطریقة التي تبدأ مع الطفل بأصوات الحروف مباشرة ب:ـ الطریقة الصوتیة 2
.1"تتجاوز ھذه المرحلة"أسمائھا،   

م ــا لتعلیــا وجھــل منھــوتجعتعتمد ھذه الطریقة على تقاطع الكلمات :ـ الطریقة المقطعیة 3
".فتتجاوز أیضا ھذه المرحلة"القراءة للمبتدئین بدال من الحروف واألصوات،   

ل ـا بقراءة كلمات أو جمــة التي یبدأ التعلم فیھــوھي الطریق :ةــ الطریقة التحلیلیة أو الكلی 4
ل ـــھ المعلم إلى تحلیــا انتقل بــة رسمھــتامة یراھا المتعلم مكتوبة حتى إذا جاء نطقھا ومعرف

ا على ــــا ومترتبـــوق الحرف تالیــم المنطــالمتعلون إدراك ــا، وبذلك یكــا وتقاطعھــأجزائھ
:إدراكھ الكلمات والجمل، ولھذه الطریقة عدة أشكال منھا  

ا ـا ومعناھـكلمات یعرف لفظھعرض على المتعلم ل تـتسمى أیضا أنظر وق:أ ـ طریقة الكلمة
"ائيھذه المرحلة قد تتجاوز الصف الخامس ابتد"ولكنھ ال یعرف شكلھا وتطالبھ بھ،   

ة، وتعد ـة الكلمـھ إلى طریقــذ الذي وجـة المأخـظھرت ھذه الطریقة نتیج:ب ـ طریقة الجملة
: الجملة في ھذه الطریقة الوحدة التي یتم بھا تعلیم القراءة وتقوم على األسس التالیة  

ون الجمل من ــ إعداد جمل قصیرة من قبل المعلم وكتابتھا على اللوح أو على بطاقات وقد تك
.أفراد التالمیذ  

ة، ینطق المعلم الجملة ویرددھا األطفال ورائھ ـــ ینظر التالمیذ إلى الجملة بانتباه وتركیز ودق
.جماعات وفرادى مرات كافیة  

ة أخرى تشترك مع األولى في بعض ـذ ثم یعرض جملــ ینطق المتعلم الجملة ویرددھا التالمی
.2ا فعلھ في األولىالكلمات من حیث المعنى والشكل ویتبع فیھا م  

 

 

 
                                                             

، س  9األردن، طكامل عبد السالم الطراونة، المھارات الفنیة في الكتابة والقراءة والمحادثة، دار أسامة للنشر، عمان، 1
  . 13، ص  2013

  . 52، ص  2011، س  1كنور فوزي الشربیني، عفت الطنطاوي، التعلیم الذاتي بالمدروسات التعلیمیة، ط2
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  .األلعاب اللغویة مفاھیم وإجراءات                                       :الفصل األول

ـ بعد عدة جمل قصیرة یبدأ المعلم بالتحلیل ویختار الكلمات المتشابھة لتحلیل الحروف ویجدر 
بالمعلم ھنا أن ال یتعجل عملیة التحلیل وأن ال یبطئ فیھا، وتقوم ھذه العملیة على كتابة المعلم 

ددھا دة مرات ویرــدا قراءة جھریة عــة على حـثم یقرأ كل جمللعدد من الجمل على السبورة 
م صور ھذه ـة حتى یتأكد أن الطالب ثبتت في ذھنھـال والجماعات واألفراد مرات كافیـاألطف

د ذلك ـذ بعـالجمل وقاموا بتحلیلھا إلى كلمات ثم تحلیل الكلمات إلى حروف، ثم یتدرب التالمی
.على تألیف كلمات جدیدة من ھذه الحروف ومن الكلمات الجدیدة جمال جدیدة وھكذا  

:مزایا الطریقة التحلیلیة الكلیة   

ن المعنى ــذ بدء تعلیم القراءة أن یبحث عـر من اللفظ فیتعود المبتدئ منــ تعنى بالمعنى أكث 1
.فتكون العبارة المكتوبة وسیلة فقط إلى فھم المعاني  

ة أو ـمـ ھذه الطریقة ھي التي یتبعھا كل إنسان فیما بعد ألنھ عندما یقرأ سینظر إلى ھذه الكل 2
ا خطأ مطبعي في بعض ـا، فقد یقرأ كلمة بھـة لھـالعبارة دفعة واحدة ال یھتم بعناصرھا المكون

.حروفھا قراءة صحیحة دون أن یحس بھا  

ھ على ــ تعود ھذه الطریقة المتعلم على السرعة واالنطالق في القراءة كنتیجة طبیعیة إلقبال 3
1.یقرأالقراءة وفھمھ لما   

:توظیف األلعاب اللغویة في مادة الحساب :ثانیا  
ب على ـاب التدریــــات التي توضح ألعـــیشیر أبو لوم وأبو ھاني إلى أصناف الریاضی       

:مثل المھارات الریاضیة  

.ـ مھارة جمع األعداد وطرحھا 1  

.الخ...ـ مھارة جمع الكسور وطرحھا والتحویل بین األنظمة العددیة 2  

.األحاجي واأللغاز والغالطات الریاضیة ـ ألعاب 3  

.ـ ألعاب البحث عن النمط والقاعدة 4  

.ـ ألعاب االكتشاف 5  

ات في السنوات ـن على تألیف كتب ومناھج الریاضیـأدرك العدید من المعلمین والقائمی        
اج ــتوازن المنھذ وفي ـــة التالمیــة تسھم اسھاما فاعال في تربیــاب المناسبــاألخیرة أن األلع

2وتزوید التالمیذ الذین یلعبون تلك األلعاب بفوائد أساسیة، فإضافة إلى االستماع واالھتمام  

 

                                                             
 85،ص  1968، س  4عبد العلیم ابراھیم الموجھ الفني الموریس، اللغة العربیة، دار المعارف للنشر، القاھرة، مصر، ط1
.  
التربویة استراتیجیة لتنمیة التفكیر، دار الكتاب الجامعي العین، دولة األمارات العربیة المتحدة، س زید الھویدي، األلعاب 2

  . 33، ص  2002،  1423
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.أللعاب اللغویة مفاھیم وإجراءاتا                                       :الفصل األول  

الذي یظھر علیھم فإنھم یحصلون على تعلم حقیقي لھ عالقة بحیاتھم، ویعتمد ذلك على طبیعة 
ات تتصف بالحیویة، والریاضیات ــة الریاضیــا، حیث أن دراســتقدیمھة ــاللعبة وعلى طریق

.1موضوع حیوي یزود المتعلم بمشكالت ویطلب اكتشاف الحلول  

:طات التي نستخدمھا داخل الصف منھاومن بین األلعاب والنشا        

ة ــوالسرعة ــة القدرة العددیــوتھدف إلى تنمی 12وتصلح لألطفال فوق سن : ـ العدد المذكور
.اإلدراكیة وقدرة الطالب على االستدالل  

؟5858حتى یكون الناتج  58ـ بماذا یجب أن تضرب العدد   

؟ 292929حتى یكون الناتج  29ـ بماذا یجب أن نضرب العدد   

. 757575بھ فیكون الناتج  75ـ  أوجد  العدد  الذي یجب أن تضرب العدد   

ا فوق وتھدف إلى ــسنوات فم 10االستقصائیة للتالمیذ ما بین تصلح ھذه :العملیة المناسبةـ 
ة المناسبة ـا تھدف إلى اكتشاف العملیــ، كمةــتنمیة مھارات الجمع والطرح والضرب والقسم

ل أكبر عدد ممكن من ــز ھو الذي یحــة جمیع أفراد الصف والفائــب ھذه اللعبـویمكن أن یلع
.المسائل بشكل صحیح  

لتصبح العالقات ) ÷، ×، -، :(+ضع مكان النجمة العملیة الحسابیة المناسبة:یاتـ االستقصائ
.التالیة صحیحة  

1 – )6  ×6 ( ×4  =40  .  

2  _)5  ×5 + (5  ×5  =25 .  

3  _)2  ×2  ×2 ( ×4  =24 .  

4  _)4  ×4  ×4 ( ×4  =8 .  

5  _)7  ×7 ( ×7  =7 .  

6  _6  ×)7  ×5 = (12 .  

7  _5  ×)4  ×3  ( ×5  =12 .  

8  _3  ×)2  ×1 ( ×2  =18.2  

 

 
                                                             

خالد أبو لوم وسلیمان أبو ھاتي، األلعاب في تدریس الریاضیات، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، دط، س 1
  . 45، ص  2000

  . 50م الطفل الریاضیات المدرسیة عن طریق النشاط، دار النھضة العربیة، دط، د ت، ص عواطف ابراھیم، تعل2
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.األلعاب اللغویة مفاھیم وإجراءات                                       :الفصل األول  

9  _5  ×)6  ×4 ( ×3  =47 .  

10  _8  ×)9  ×7 ( ×8  =2 .  

 10تھدف إلى تنمیة التفكیر وتصلح للتالمیذ فوق سن : ستقصائیة النمط العام للمتسلسالتاـ 
.سنوات  

+.....+). 1+  4+  9+  16( :أ ـ أكمل المتسلسلة التالیة  

+....). 1+  9+  25+  49: (ب ـ أكمل المتسلسلة التالیة  

1.ج ـ أكتب القیمة س  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  . 12، ص  1989ولیم عبید وآخرون تعلیم وتعلم الریاضیات المرحلة االبتدائیة، د د، دط، س 1
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:الفصل الثاني  
لبعض  الدراسة التحلیلیة والتقویمیة

.النماذج من األلعاب اللغویة  
 

.عرض األلعاب :أوال  
. دراسة األلعاب وتعریفھا وتحلیلھا وتقویمھا :ثانیا  
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.الدراسة التحلیلیة والتقویمیة لبعض النماذج من األلعاب اللغویة:   الفصل الثاني  

.مھارة الكالم: األنموذج األول  

.ألعاب النطق: أوالــ عرض األنموذج  

 

.ــ دراسة األنموذج وتحلیلھ ثانیا  

ون ـیوان فھي تتكـد صوت الحــة تعتمد على تقلیـة النطق وھي لعبـلعب:ةــــ التعریف باللعب 1
ة ثم یختار ـــع في علبات، وتطوى وتوضـأوراق مكتوب علیھا أسماء حیوان ةــعادة من ثمانی

ذ صوت ــــــد كل تلمیــة ثم یفتحھا ویقلـذ ورقـم بأخـذ ویأمر كل واحد منھالمعلم ثمانیـة تالمی
.ق التلمیذـم نطـة ویراقب المعلـالورقالحیوان المكتوب في   

:ــ دراسة األنموذج من حیث الشكل2  

.الحجم مكتوب في كل ورقة اسم حیوانـ ثمانیة أوراق متساویة   

.ـ وجود حیوانات معروفة لدى التالمیذ  

.ـ علبة توضع فیھا األوراق  

1.ـ تمریر المعلم العلبة على كل التالمیذ لیأخذ كل واحد منھم ورقة  

 

 

 

 
                                                             

االجتماعیة التشخیص والعالج، مجلة جیل العلوم اإلنسانیة و: حموم مریم أثراضطرابات النطق على عملیة التعلم1
  . 71، ص  2016مارس  14،  18ـ  17الخاصین بصعوبات التعلم، مركز جیل البحث العلمي، العدد 
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.الدراسة التحلیلیة والتقویمیة لبعض النماذج من األلعاب اللغویة:   الفصل الثاني  

:ـ دراسة األنموذج من حیث األھمیة والھدف 3  

.ـ ألعاب تستخدم فیھا الرموز و األصوات والكلمات للتعبیر  

.ـ تعتمد على كیفیة إخراج الصوت المنظم وتكوین الكلمات والجمل  

اإلدراك والتمییز بین األشیاءـ تساعد على تنمیة   

.ـ تقویة  أعضاء النطق  

.ـ التقلید الصوتي والحركي  

 ـ النطق أمر متعلق بكل ما یستم

  :ــ دراسة األنموذج من حیث المضمون 4

اتـة طریقة سھلة وبسیطة ألن األطفال یعرفـإن طریقة ھذه اللعبـ   ون بعض أصوات الحیوان
  .وبذلك تكون أكثر إثارة ومتعة

  1.لعبة فردیة ألن كل طفل یختار حیوانا واحدا ویقلده وذلك لتكون النتیجة إیجابیةـ 

ر  ة لكن ال یعتب ة اللعب ى كیفی ده إل م یرش ى مساعدة المعل اج إل ـ إن اللعبة في حقیقة األمر تحت
  .أساسیا فیھا وأنھا لعبة تؤدي نتیجة

  :ــ دراسة األنموذج من حیث طریقة العمل والتنفیذ 5

م لثمانیـاختیـ  م یأخـار المعل ى المصطبة ث د عل ذ ویتواج م یأمـة تالمی ة ث ا ـرھـذ ورق م بفتحھ
ا فی و اآلخر،ویقرؤون م دا تل دون ـھا واح وان ویقل ى الحی ون عل م یتعرف األصوات ویكون  ث

  .الوقت عشر دقائق

:ــ موقف المعلم والمتعلم من اللعبة 6  

:أـ المعلم  

.جید ألنھ یساعد التلمیذ على النطق الجید للكلمة ـ موقف  

.أنھ یخلق لھ جو المنافسة والتحفيـ   

2.ـ مساعد على االسترخاء واالبتعاد عن الخوف  

 

 

                                                             
  .  72المرجع السابق، حموم مریم، أثر اضطرابات النطق على عملیة التعلم، ص 1
االبتدائي، منشورات الشھاب، محمد بن بسعي، بو بكر خیستان و آخرون، كتاب اللغة العربیة، السنة األولى من التعلیم 2

  . 112، ص  2008، س  2الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، باب الواد الجزائر،ط
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.الدراسة التحلیلیة والتقویمیة لبعض النماذج من األلعاب اللغویة:  الفصل الثاني  

.ـ تحضیر الحصة قبل بدئھا  

.اللعبةـ اختیار التالمیذ لمتعة   

.ـ تحضیر وسائل اللعبة  

.وجیھ والتنشیطـ یقوم بعملیات الت  

    :ب ـ المتعلم

.ـ اعتباره للعبة لعبة ممیزة محببة لھ  

.ـ تساعده على التعلم وتجعلھ ینطق األصوات نطقا سلیما  

.ـ أنھا تعلیمیة وترفیھیة في الوقت نفسھ  

.1ـ عنصر مساھم ومشارك وأساسي في أداء الثقة  

:تقویم عامــ  7  

ي اج الكلمات التـم للطفل وإنتـد على النطق السلیـة جدا تساعـة ذات أھمیة إیجابیـإن ھذه اللعب 
ري رصی ـتث ـده اللغـ ك بمساعـ ـدة المعلـوي وذل ذي یقــ حیح أخطائـم ال ھ ـھ وتوجیھـوم بتص

اب األولى التي ـاأللعة من ـوتعتبر ھذه اللعب ھ،والترفیھ لدیو من المنافسة ــلق جاده وخــوإرش
د ـا فقـون سلیمـوذلك أن النطق األول لألطفال قد ال یك ـة،د التلمیذ على النطق السلیم للغـتساع

یلعب : "مـونظرا لما جاء في مقال حموم مری م بعض االضطرابات النطقیـة،ـند بعضھنجد ع
ات ــذه االضطرابــف من ھـفیو التعلیمي والتخـذ في الجــة دمج التلمیـرا بغیــم دورا كبیـالمعل

  :وھناك نقاط مھمة في تشخیص اضطرابات النطق وعالجھا منھا

  .ـ اإلنصات بالصبر إلى حدیث الطفل

  .ـ تكرار الكلمات التي ینطقھا الطفل بشكل سلیم

  .ـ عدم انتقاد الطفل وإجباره على تغییر طریقة كالمھ وتصحیح أخطائھ المستمرة

  .عن شعوره و أفكاره ـ مدح الطفل عندما یعبر

  .ـ قراءة الطفل لكتاب یناسب مستواه التعلیمي

ذلك ف ـوب ـة تساعـــإن أھــ داف مھم ـة أھ ذه اللعبـ ـد التالمیـداف ھ ى النطـ ح ـق الصحیـذ عل
  2.ة اللغویة وذلك بتحقیق نتائج إیجابیةـراء الحصیلـوإث

 

 
                                                             

  . 113المرجع السابق، محمد بن بسعي، كتاب اللغة العربیة، ص  1
  . 114المرجع نفسھ، ص 2
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.اللغویة األلعاب من النماذج لبعض والتقویمیة التحلیلي الدراسة :الثاني الفصل . 

.مھارة الكتابة: األنموذج الثــاني  

.لعبة التصفیق للكلمة الكاملة: عرض األنموذجأوالـ   

  

:یـــا ـ دراسة األنموذج وتحلیلھثان  
ل بطاقات ـألولى تحمذ المجموعة اـن التالمیـون المعلم مجموعتین مـیك :ـ التعریف باللعبة 1

1.، والمجموعة الثانیة تحمل بطاقات تحوي كل كلمة بشكل غیر مرتب كاملةلكلمات مختلفـة  

ف كل منھم ـات أن یقـون بطاقات حروف ھذه الكلمـیطلب المعلم من التالمیذ الذین یحمل      
.بجانب الكلمة التي تتكون من الحروف التي یحملھا بعد ترتیبھا  

:ـ دراسة األنموذج من حیث الشكل 2  

.مجموعتین من التالمیذ، مجموعة تحمل الحروف، ومجموعة تحمل الكلمات ـ تكوین  

.ـ وقوف التالمیذ على المصطبة حاملین البطاقات  

.ـ من لدیھ الحروف التي تشمل الكلمة أمامي  

.2ـ احتوائھ على بطاقات وأقالم  
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.اللغویةالدراسة التحلیلیة والتقویمیة لبعض النماذج من األلعاب :  الفصل الثاني  

:ـ دراسة األنموذج من حیث األھمیة والھدف 3  

.ـ اكساب التالمیذ مفردات إضافیة إلى مخزونھم الذھني  

.ـ تعلم التالمیذ مھارة الكتابة  

ـ تعلمھم واكسابھم القدرة على التعبیر عن األفكار بلغة سلیمة تراعي قواعد االستخدام الجید 
.والداللیةة التركیبیة والصرفیة ــألنظمة اللغ  

ة الحروف ووصلھا في كلمات وإلى معرفة الطریقة الصحیحة لكتابة ـم التالمیذ كتابــ تعلی
.وما یحتاج منھ إلى النقط وما ال یحتاج, ان وصلھ بما بعدهـالحرف وإمك  

ـ تركیب التالمیذ الكتابة مما تجعلھم یبتعدون عن الخوف وسبب ذلك جعل جو من المرح 
.والتسلیة  

.اب الكتابة من األلعاب البسیطةـ أن ألع  

.ـ تھیئة التالمیذ لتعلم المھارات اللغویة األخرى  

ا ونطقھا ـز األصوات عن سماعھــزم القدرة على تمییـیستلوي ومركب إذ ـة لغــ نشاط الكتاب
1.ھا وذلك قبل الشروع في  كتابتھاـراءتوق  

:ـ دراسة األنموذج من حیث المضمون 4  

وبذلك تعد ھاتھ  حیویة وسھلة ال یمل التلمیذ منھا،إن لعبة التصفیق للكلمة لعبة ممتعة و       
ات ــا في كلمـة ووصلھـذ فیھا مضطرون للكتابـة ألن التالمیـارة الكتابـة مشجعة عن مھـاللعب

صد ـة أو سلسلة من الحركـات یقوأن اللعب ھو حرك ـة الطریقة الصحیحة لكتابتھ،وإلى معرف
ارة عن ـة التدریس وأن ھاتھ اللعبة اللغویة ھي عبــارنا في حالـھ باختیـة أو ما تعلمـھا التسلیب

أي ھي نشاط یتم في إطار القواعد الموضوعیة وفي ھذه  ،ة تحققـمسابقة في المعارف اللغوی
.وأن ھذه اللعبة نتیجة جد إیجابیة اللعبة یكون دور المعلم دورا فرعیا  

:األنموذج من حیث طریقة العمل والتنفیذ ـ  دراسة 5  

.ـ تكوین مجموعتین كل مجموعة تحتوي ثمانیة تالمیذ  

.ـ أصحاب المجموعة األولى یحملون بطاقات الحروف  

.2ـ أصحاب المجموعة الثانیة یحملون بطاقات الكلمات  
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.الدراسة التحلیلیة والتقویمیة لبعض النماذج من األلعاب اللغویة:  الثاني الفصل  

ینظرون إلى الكلمات ) الحروف(اب المجموعة األولىــة أصحن على المصطبـ التالمیذ واقفی
ل ـى یكتمھ حتالكلمـات الموجودة یقـف أمامـن حروف ـھ حرف مـذ من لدیـل تلمیـیرتب ك ـمث

 أصحاب الكلمة 

:ةموقف المعلم والمتعلم من اللعبـ  6  

: أـ موقف المعلم  

.ـ أن اللعبة محفزة على الكتابة  

.ـ أن تخلق جو المرح والتسلیة والمتعة  

.ـ أنھا تساعد على التنظیم والتسییر الجید للحصة  

. ـ أن یظھر وعیا بأھمیة الكتابة كوسیلة من وسائل االتصال اللغوي  

.رة الكتابةـ أن یحدد الموقع المناسب لمھا  

.1ـ أن یدرك مدى حاجة التالمیذ للكلمات والجمل عدة مرات وتدریبھم على نطقھا وكتابتھا  

:ب ـ موقف المتعلم  

.ـ وضعیة مسك القلم  

.ـ تمكنھ من ترتیب الحروف ومعرفتھا  

.ـ تمكنھ من تركیب الكلمة  

.ـ إنھاء اللعبة بالسرعة المطلوبة  

.مساعدة المعلمـ ھو الذي یركب بنفسھ الكلمة دون   

.ـ ھو الذي یتعرف عن الكلمة إذا كانت صحیحة  

.ـ حبھ للعبة ألن فیھا التسلیة والمرح وتبعده عن جو القلق والملل  

2.ـ أن یصل كل واحد منھا للكلمة للفوز بھا  
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.الدراسة التحلیلیة والتقویمیة لبعض النماذج من األلعاب اللغویة:   الفصل الثاني  

:عام ـ تقویم7   

م إلى مجموعتین ــذ وتقســة تالمیـل على عدد ثمانیـة تشتمـة الكاملق للكلمـإن لعبة التصفی     
ا غیر رئیسي ـون دور المعلم فیھــة الكلمات وفي ھذه اللعبة یكــة الحروف ومجموعــمجموع

وتعد ھذه اللعبة  تممون اللعبة لوحدھم وال یساعدھم،ى ویترك التالمیذ یـسوى في المھلة األول
مھمة للمراحل األولى االبتدائیة ألنھا تعلم التالمیذ على معرفة الحروف وتفرقتھ مع الحروف 

ـا ألنھالذكاء وتعد من ألعاب  ة،ـة صحیحة سلیمــة بطریقــوكذلك التركیب في الكلم ،األخرى
م اللعب ــسیصبح لھ ذ على الكلمةـوعند حصول التالمی التركیز واالنتباه والتفكیر، تحتاج إلى

1.، فیواصلون على ھذا المنوال إلنتاج كلمات أخرىا و ممتعاشیئا مشوق) التعلیمي(اللغوي   

.مھارة االستماع: األنموذج الثالث  

.لعبة بر بحر: أوالــ عرض األنموذج  
 

 

:دراسة األنموذج وتحلیلھ: ثانیــا  
ة ـط في البدایـع وراء الخــف الجمیــع خط في المنتصف ویقـوضمــیت:ةـــ التعریف باللعب 1

... ـر من خیمة وما إلى ذلكر ویضع المعلم أدوات البـة التي وراء الخط ھي البوتكون المنطق
2.د الخط ھي البحرـوالمنطقة التي بع  
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.لبعض النماذج من األلعاب اللغویةالدراسة التحلیلیة والتقویمیة :  الفصل الثاني  

ط ـر وتفصلھم بفاصل كشریــاع البحـأدوات كاألسماك وما یوجد في قن ـیحتوي ما ـوتضع م
ال ـال والجبـر ترسم الرمـا و أمواج للبحر، وفي البـا وأسماكـن أن ترسم مراكبـالصق، ویمك

وا في المنطقة التي ـونـللجمیع، وحینھا علیھم أن یكة ـر المنطقـواألعشاب، وتقوم بعد ذلك بذك
، ویتحرك الشخص حین یقول المعلم بر یقفز التلمیذ إلى الخارج ویكون تنادي بھا أو بھ المعلم

.وقت اللعبة حوالي خمسة دقائق  

:دراسة األنموذج من حیث الشكلـ   

ر ـاء واسع یوجد خط یفصل بین البـفي فن) تلمیذ(ة العبینـة أو أربعـة على ثالثــ تحتوي اللعب
ھ ــرة مقسمة على نصفین، نصف بـل دائـشكارة على ـم الذي یعطي اإلشـوالبحر ویوجد المعل

.1كائنات البر والنصف اآلخر بھ كائنات البحر مع احتوائھا على الطباشیر والشریط الالصق  

:ـ دراسة األنموذج من حیث األھمیة والھدف 3  

.ـ االنتباه و التركیز  

.ـ تنمیة مھارة االستماع  

یشاھده المعلم ینبغي لھ أن یكون أمینا ـ األمانة خاصة إذا تحرك الشخص بشكل خاطئ ولم 
.ویعترف  

.ـ كسر حاجز الملل في الحصة الدراسیة  

.ـ تساعد التالمیذ على التذكر واسترجاع المفردات المكتسبة بدقة  

.ـ تحقق المتعة والتسلیة  

.ـ تساعد على  إیجابیة التالمیذ من خالل التفاعل االجتماعي أثناء اللعب  

.لمتشابھة صوتیاـ یمیزون بین الحروف ا  

.ـ أن یقفز التالمیذ داخل الدائرة وخارجھا  

.ـ تساعد التالمیذ على  تمییز وتصنیف األشیاء وتسمیتھا بطریقة صحیحة  

2.ـ التعرف على البر والبحر وما یوجد فیھما  
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.الدراسة التحلیلیة والتقویمیة لبعض النماذج من األلعاب اللغویة:  الفصل الثاني  

:األنموذج من حیث المضمون ـ دراسة 4  

إن لعبــة بـر بحـر لعبة سھلة وبسیطة تخلق جـو المنافسة ألنھـا لعبـة جماعیة، وأنھــا تنفذ     
بمساھمة عدة تالمیذ یتقبلون مسؤولیة إجرائھا ویلتزمون قواعدھـا وقوانینھا و أنھا تھدف إلى 

ھ وتنمیة التآزر الحسي ـذي یوضع فین یمارسھا القدرة على االختیار في الموقف الـاب مـإكس
، وتنمیة القدرة على اإلصغاء بشكل مناسب للتعلیمات، وتنفیذ التعلیمات الموجھة إلیھ الحركي

وكذلك تكسب مھارة االستماع وذلك بجعل التالمیذ ذوي نشاط وحیویـة، وتخلق جـو المنافسة 
نھم، ویكـون المعلم أساسیا في ھـذه الجماعیة والتعاون بیـن أفراد المجموعـة والتماسك فیما بی

أن یكون ذ وبشرط ـا إلى التالمیـل ذبذبتھا سمعیـو الذي یعطي اإلشارة التي تنتقـھ ھـة ألنـاللعب
شارة وسماعھــا وعلى المعلـم أن یالحظ التالمیـذ الذیـن إلطالق اإلزـة تركیـذ في حالـالتالمی

لعبـة مفیـدة تحقـق مھـارة ) بــر ـ بحـر(تعـد لعبة یسمعـون جیـدا والذیـن ال یسمعـون، وبذلك 
1.االستماع األساسیة رغم كونھا من أبسط األلعاب  

:ـ دراسة األنموذج من حیث طریقة العمل والتنفیذ 5  

.ـ یحضر المعلم األدوات األساسیة التي ترتكز علیھا اللعبة  

یقفـز ) بحـر(معھم المعلم، یقول المعلم للعبـة، ووقوف التالمیـذ أمام الدائـرة و ار تالمیذــ اختی
یقفـز التالمیذ إلى الخارج وھنـا مـن الممكـن ) بـر(التالمیـذ إلى داخـل الدائرة، وعندما یقـول 

االنتباه إلى أن التالمیذ بحاجة إلى تركیـز سمعي وحركي بذات الوقت، وإذا حدث خطأ لتلمیذ 
.من أعضاء المجموعة یخرج من اللعبة  

:موقف المعلم والمتعلم من اللعبةـ  6  

:أ ـ موقف المعلم  

.ـ یسمي اللعبة للتالمیذ  

.ـ یشرح اللعبة ویوضح القوانین مع التمثیل  

.ـ یشجع األطفال على المشاركة  

.ـ ال یفرض اللعبة إنما یقترحھا ویستجیب لرغباتھم  

2).قفز(ـ تحدید الملعب واللعبة التي سیتجھ لھا التالمیذ  
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.الدراسة التحلیلیة والتقویمیة لبعض النماذج من األلعاب اللغویة:  الثاني الفصل  

.ـ تحدید الخطط التي سینفذھا مع التالمیذ لتطویر مكتسباتھم وما یحتاجونھ من تدریب  

.ـ التأكد من شروط السالمة واألمن في المكان واألجھزة واألدوات  

.  مة والسلوك اإلیجابيـ مراقبة استمرار التفاعل و ضمان األمن و السال  

.ـ یشارك في اللعبة ویخلق جوا من المرح و الحماس  

.ـ تقسیم أجزاء اللعبة على التالمیذ و تقییم دورھا في الملعب  

ـ تسجیل مالحظات على كل تلمیذ ومدى استماعھ لھ، ھل ھو معھ عند إطالق إشارة بدأ 
.اللعبة أم لم یستمع  

سھل علیھ معرفة التالمیذ الذین یسمعون جیدا والذین ال لعبة جیدة ت) برـ بحر(ـ إن لعبة
1.یسمعون وكذلك معرفتھ للتالمیذ األذكیاء من خالل تركیزھم إلیھ  

:ب ـ موقف المتعلم  

.ـ اإلعجاب والمیول إلى اللعبة  

.ـ االستماع الجید إلى المعلم  

.ـ التركیز واالنتباه إلى المعلم  

.على األدوات التي یستعملھا المعلم ـ التعرف  

.ـ أن یحس بالمرح والمتعة أثناء اللعب وبذلك یجعلھ یحب التعلیم  

.ـ أن یتعلم الحركة والقفز  

.ـ یخرجھ من جو الملل ویجعلھم یتعلمون بسھولة  

2.ـ أن اللعبة تتناسب مع إمكانیتھم وعمرھم و أنھا تكون ممتعة  
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.الدراسة التحلیلیة والتقویمیة لبعض النماذج من األلعاب اللغویة:   الثاني الفصل  

:ـ تقویم عام 7  

اع ـلعبة سھلة تحقق نتیجة إیجابیة للمعلم وبھا یتعرف عن مدى قوة االستم) برـ بحر(لعبة     
ي ـالتروف ــذ للحـة التالمیـة معرفـدى تفرقـن مـم وعـم ونشاطھـذ وعلى تركیزھـد التالمیـعن

ل التالمیذ ـة تجعـوأنھا لعب، )س، ع(ة صوتیاـة بعض الحروف المتشابھـن تفرقـیسمعونھا، ع
ا یمیلون إلى اللعب، وبذلك فإن ـن دائــذ صغار السـیحبون التعلم وال ینفرون منھ، ألن التالمی

م، وبذلك فإن الــة الكـل عملیـھ شيء أساسي قبـاع ألنــم باالستمـن أن یھتـب یمكـم باللعـالتعل
1.ال تقوم إال إذا تحققت المھارة األولى االستماع) الكالم، القراءة و الكتابة(المھارات اللغویة  

.مھارة القراءة: األنموذج الرابع  

.لعبة قراءة الجملة: عرض األنموذج: أوال  

 

:دراسة األنموذج وتحلیلھ: ثانیــا  
:ـ التعریف باللعبة 1  

عبارة عن لعبة تتطلب وجود تلمیذین أو ثالثة یوزع علیھم المعلم قائمة من الحروف  أـ ھي
.إلخ...الھجائیة لكل منھن أ، ب، ت  

والتاء رقم  2والباء رقم  1فحرف األلف مثال رقم  1ب ـ یرقم كل حرف برقم خاص یبدأ بـ 
2.وھكذا 3  
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ة ـة مكتوبـات الجملـة من ستة كلمـة مكونـا جملـن بطاقات فیھـوزع المعلم على الالعبیـت ـ ی
اء ـوالب 1ل رقم مثال أ ب ألن األلف رقمھ ـ، وقراءتھا للحروف المنظمة لك3، 2، 1: باألرقام

.  2رقمھ   

ـ عند سماع إشارة بدایة اللعبة یبدأ الالعبون بتحویل األرقام إلى حروف وتجمیع الحروف  ث
1.إلى كلمات لتصبح في النھایة جملة مفیدة، وتعتبر ھذه اللعبة من ألعاب الصور والكلمات  

:ـ دراسة األنموذج من حیث الشكل 2  

.ـ تحتوي اللعبة على تلمیذین یحمالن قائمة من الحروف وقلما  

.ـ یقف المعلم بین التلمیذین یوجھھما ویوضح لھما طریقة اللعب  

.لعبت مع:  1الورقة : ـ الورقتان مكتوب علیھما جملة  

.مع أخي:  2الورقة                                           

.جالسان والمعلم واقفـ التلمیذان   

.ـ تجري اللعبة في مكان واسع  

.ـ قراءة الحرف ھجائیا ثم وضع رقم أمامھ  

.ـ إدراج الحرف على ورقة الحروف من ثم تتم قراءتھ  

:ـ دراسة األنموذج من حیث األھمیة والھدف 3  

.ـ جذب و إثارة انتباه واھتمامھ  التلمیذین  

.ـ تیسیر عملیة القراءة على التالمیذ  

.للغةـ تدریب المعلم التالمیذ على النطق السلیم ألصوات ا  

.و المقاطعـ تنمیة قدرتھم على التحلیل وتشخیص الحروف   

.ـ تنمیة روح العمل الجماعي الفعال و النشط لدى التالمیذ  

.2ـ القراءة بطبیعتھا عملیة معرفیة ذھنیة أكثر مما تھتم بتمییز الحروف والكلمات ونطقھا  

 

 

 
                                                             

  . 58المرجع السابق، إدریس الرواشدة، األلعاب العقلیة والتربویة والحركیة والتعلیمیة، ص  1
والكتابة، استراتیجیات متعددة للتدریب والتقویم، منشورات الھیئة العامة تنمیة مھارات القراءة ، حاتم حسین بصیص 2

  . 236، ص  2011السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، د ظ ، س 
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ـ القراءة طریقة فعالة الكتساب التلمیذ لمعرفة المھارات القرائیة المختلفة كالسرعة وتحصیل 
.  المعاني  

.ـ جودة النطق وحسن األداء وتمثیل المعنى  

.ات والتراكیب الجدیدةـ الكسب اللغوي وتنمیة حصیلة التالمیذ من المفرد  

1.ـ اكساب التالمیذ مھارات الفھم وحب القراءة والمیل للمطالعة الحرة  

:ـ دراسة األنموذج من حیث المضمون 4  

ا في نفس الوقت ـة لدى األطفال، ولكنھـا ومحببـة في طریقتھـة سھلـة قراءة الجملـإن لعب      
المنافسة لكونھا لعبة جماعیة و أن المعلم تتطلب بعض التركیز وبما أنھا تحتوي على عنصر 

ذ أن یكونوا قادرین على الربط بین الحروف ـا فیشترط على التالمیـون عنصر أساسي فیھـیك
ذه ـإن ھـذلك فـا للكلمة و الجملة، و بـا سلیمـوا نطقـة وعلى تركیب الكلمات و أن ینطقـالھجائی
، وعلى ألن میول التالمیذ للعب أكثر من كل شيءة للقراءة مفیدة تحقق نتیجة إیجابیة ـالطریق

اج الحریة ـو یخصص لھ جزء من الحصة للقراءة، حیث نت ب في التعلیمـالمعلم أن یدرج اللع
افس أعضاءھا ـث یتنـوم جماعات للقراءة بحیـة و أن تقـل لعبة قرائیـون الحصة على شكـوتك

.سرعتھم في القراءة على الفوز بجائزة القراءة، وذلك لحث التالمیذ على  

:ـ دراسة األنموذج من حیث طریقة العمل والتنفیذ 5  

.ـ أن یختار المعلم التالمیذ، و من األفضل أن یكون التالمیذ سلیمي النطق  

.ـ یعطي المعلم لكل واحد منھم ورقة مكتوب علیھا حروف الھجاء و األرقام  

)... 3(، ت )2(، ب )1(ـ مقابلة كل حرف برقم أ   

.یعطي المعلم إشارتھ للتالمیذ بأن یبدؤوا المسابقة بتركیب الكلمات من ھذه الحروفـ   

.ـ على التالمیذ أن یركبوا الحروف إلنتاج جملة وقراءتھا  

2.ـ على المعلم التشجیع على تصحیح األخطاء  
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:ـ موقف المعلم والمتعلم من اللعبة 6  

:أـ موقف المعلم  

.ـ اختیار تالمیذ للعب  

.ـ تحدید الكلمات الجدیدة قبل أن یقدمھا للتالمیذ داخل الدرس  

.ـ اشراك كل متعلم بوعي و رغبة  

.ـ استشارة دوافع المتعلم و حاجاتھ بھدف أن یقبل على التعلم  

.المواد، أي یقوم بمھام الفھم و التنظیم والتعدیلـ أن یكون مساعدا لتفاعل التالمیذ مع   

.بإجابات جاھزة عندما ینسون بعض الكلماتـ تجنب تزوید التالمیذ   

ـ یتضح موقفھ بتتبع مالحظات التالمیذ و النتائج التي توصلوا إلیھا ضمن مجموعات مختلفة 
.یقوم بالتوفیق بین النتائج المتقاربة و إبراز التناقض  

.المناظرة التي تعتبر شرطا أساسیا للتطور الذھنيـ یشجع على   

.ـ تدریب األطفال على االستماع لبعضھم البعض  

.ـ اختیار الوقت المناسب عند إجراء االختبار وتطبیقھ  

.ـ اختیار المكان المناسب  

ن المعلم ـو من الطمأنینة بیـر جـھ و توفیـوم بقراءتـار نص یقــ إتاحة الفرصة للتلمیذ الختی
. والتلمیذ كالترحیب و االبتسامة  

1.ـ عدم مقاطعة التلمیذ عند القراءة  

:ب ـ موقف المتعلم  

.ـ حب اللعبة  

. ـ التمكن من تركیب الكلمات و نطقھا  

.2ـ عدم الخوف من اللعبة  
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.الجرأةـ   

.ـ تحقیق التالمیذ نتیجة واكتسابھم قدرا من الكلمات التي تعینھم على الكالم  

. ـ اكتسابھم للمھارات و األسالیب المختلفة  

:ـ تقویم عام 7  

لعبة القراءة من األلعاب المھمة التي تشتمل على مھارات عدة منھا االستماع و الكالم و       
ا صحیحة، و بذلك ـن ثم قراءتھـعندما یركب التالمیذ الكلمات، ومة ـر ذلك في ھاتھ اللعبـیظھ
یتعلم بھا و ھي ا النموذج أدوات بسیطة ـراءة ھي األداء الفعلي و التعبیري، و كما كان لھـفالق

ذب التلمی ارات ـذ یكتسبـل التالمیـاه و تجعـارة و االنتبـو االثـق جـذ و تخلـتج ون المھ
  1.ن األداءوجودة النطق وحسةـالقرائی

:األنموذج الخامس  

.البحث عن الكلمات: عرض األنموذج: أوال  

 

.ثانیــا ـ دراسة األنموذج وتحلیلھ  
زاء ـة أجـة إلى أربعـة التھیئـة بطاقـوم بتجزئـات تقـن الكلمـة البحث عـلعب :ـ تعریف اللعبة 1

2.ذ الالعب البحث في السلة عن األجزاءـمتساویة، وفیھا یأخ  

 

 

                                                             
  .  434نمو الطفل المعرفي واللغوي، ص  یوسف قطامي، المرجع السابق، 1
  2015، س  1والتوزیع، األردن، ط ة، دار المسیرة للنشرإدریس الرواشدة األلعاب العقلیة والتربویة والحركیة والتعلیمی 2
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:ـ دراسة النموذج من حیث الشكل 2  

.ـ تحتوي اللعبة على العبین فأكثر  

.ـ یكون وقت اللعبة من خمس إلى عشر دقائق  

.ـ مكان اللعبة في الصف أو في قاعة األنشطة  

سلة بطاقات المناسبات، الصق، لوح أو ـ األدوات المستعملة في لعبة البحث عن الكلمات 
.حائط  

.ـ تعتمد على التفكیر و الذكاء  

:ـ دراسة األنموذج من حیث األھمیة والھدف 3  

.ـ تنمیة النطق السلیم وقراءة الكلمات بشكل جید  

.ـ تشكل ھذه اللعبة أداة تعبیر وتواصل بین التالمیذ  

.تعمل على تنشیط القدرات العقلیة وتحسن المھارات اإلبداعیةـ   

أدوار حقیقیة، باإلضافة إلى توافر عنصر ـم یقومون بـم، ألنھــ تزید من دافعیة المتعلمین للتعل
.المنافسة و اإلثارة  

.1ـ تعمل على اشتراك المتعلم إیجابیا في عملیة التعلم   

: ـ دراسة األنموذج من حیث المضمون 4  

ب الوصول ـد الالعـدف تعلیمي واضح ومحدد یتطابق مع الھدف الذي یریـة ھـذه اللعبـلھ     
ا ـكم نافسـة، ویكـون ذلك بیـن متعلم وآخر،داف على عنصر المـإلیھ، وتعتمد في تحقیقھا لألھ

 رـوتثینفر قدرات التلمیذ في حدود ممكنة تتضمن ھذه اللعبة قدرا من التحدي المالئم الذي یست
ھذه اللعبة خیال التلمیذ وھذا ما یحقق الدافعیة والرغبة لدى المتعلم في التعلم باللعب كما أنھا 

وازن ـــتحقق عنصر التسلیة والمتعة على أن یكون ذلك ھو ھدف اللعبة، بل یجب مراعاة الت
. والمحتوى التعلیمي باللعب  

.ـ دراسة األنموذج من حیث طریقة العمل والتنفیذ 5  

.تجزئة بطاقة التھیئة إلى أربعة أجزاء متساویةـ یتم   

2.ـ توضع أجزاء البطاقات في سلة  
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أحد الالعبین وفي یده .على سبیل المثال، بطاقة مكتوب علیھا عید المعلمـ یقف   

. ـ یأخذ الالعبین بالبحث في السلة عن األجزاء المكتوب علیھا عید المعلم  

.ـ الفائز ھو الالعب الذي یستطیع تركیب البطاقة بالشكل الصحیح  

.1تحدید األھداف العامة من برنامج اللعبةـ   

.ـ التخطیط للوصول إلى الھدف  

:ـ موقف المعلم والمتعلم من اللعبة 6  

:أ ـ المعلم  

.یضبط دور التلمیذ في اللعبة فیكون واضحا ومحددا ـ أن  

.ـ أن تكون اللعبة من بیئة التلمیذ  

.ـ أن یشعر التلمیذ بالحریة واالستقاللیة في اللعب  

.ـ تحدید األھداف السلوكیة وصیاغتھا بصورة واضحة لتحدید النتاجات التعلیمیة المتوقعة  

.من االزم للتنفیذـ تحدید صفات المشتركین وأدوارھم، وتحدید الز  

.ـ وصف المواد واألدوات الالزمة إلجراء اللعبة  

.ـ ینظم البیئة الصفیة لتناسب تنفیذ اللعبة  

:ـ ب ـ المتعلم  

.ـ یساعد في نمو الذاكرة والتفكیر واإلدراك والتخیل  

.دراتھ واختبارھاـ یكتسب الثقة بالنفس واالعتماد علیھا ویسھل اكتشاف ق  

.التالمیذ داخل وخارج الصفـ التفاعل بین   

.2ـ تزید من تحفیز التالمیذ على الدراسة أكثر  
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:ـ تقویم عام 7  

 م العقلیة والجسمیةـم وقدراتھـالتعلم باللعب ھو نشاط موجھ یقوم بھ األطفال لتنمیة سلوكھ     
و استغالل ـم باللعب ھـوب التعلـة، وأسلـة والتسلیـت المتعـس الوقـق في نفـة، ویحقـوالوجدانی

 لألطفـال وتوسیـع آفاقھـم المعرفیـة مـادئ العلـب مبـة وتقریـأنشطة اللعب في اكتساب المعرف
ل كما أن ن الموھبة اإلبداعیة لدى األطفاـة وتحسیـط القدرات العقلیـوتعمل األلعاب على تنشی

1.تعبیر وتواصل بین التالمیذ اللعب یشكل أداة  

:األنموذج السادس  

.لعبة السمكة: عرض األنموذج: أوال  

 

:ثانیــا ـ دراسة األنموذج وتحلیلھ  

رض صورة أو وسائل مغایرة، ویقرأ التلمیذ اسم ما وقع عرضھ ثم یع:ـ تعریف اللعبة  1
.یثبتھ في مكانھ من السمكة  

:األنموذج من حیث الشكل ـ دراسة 2  

.ـ المدة الزمنیة للعبة ما بین أربعین إلى خمسة وأربعین دقیقة  

. ـ لعبة جماعیة تتكون من ثالثة تالمیذ فأكثر  

.2داخل الصف ـ مكان اللعبة یكون  
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.التركیز والتفكیرـ تعتمد على   

.ـ لعبة بسیطة وسھلة وممتعة  

.ـ تقسم السمكة إلى أجزاء  

. ـ تعتمد على استعمال الخیال  

:ـ دراسة األنموذج من حیث األھمیة والھدف 3  

.ـ اتخاذ مبدأ أسلوب التعلم والترفیھ یحقق إثارة المتعلم  

.ـ ھذه اللعبة ھي أداة تربویة تساعد على إحداث تفاعل التلمیذ  

.وسیلة تعلیمیة تقرب المفاھیم وتساعد في إدراك معاني األشیاء ـ  

.ـ طریقة عالجیة یلجأ إلیھا المربي للمساعدة في حل المشكالت التي یعاني منھا البعض  

.ـ تشكل أداة التعبیر والتواصل بین التالمیذ  

.ـ تنشط القدرات العقلیة وتحسن الموھبة اإلبداعیة لدى التالمیذ  

.1 متبادال بین األطفال داخل الصفـ تشكل تواصال  

:ـ دراسة األنموذج من حیث المضمون 4  

ھذه اللعبة ال تعزز انتماء التالمیذ للجماعة داخل صف الزمالء، وتكشف مشاعر األطفال     
واتجاھاتھم وقیمتھم ومدركاتھم فحسب، وإنما ترتبط بالدوافع الداخلیة الذاتیة للطفل، حیث أنھ 

ا لنمو ـا أساسیـد مطلبیعب ـذا النوع من اللعـن، كما أن ھـواالنتباه وتفتح الذھ ةـب و الخفـیتطل
اء التصورات ـالمتطورة وتعلمھ التفكیر، وتوسع مجال تخیالتھم وبنھ ـة احتیاجاتـل وتلبیـالطف

.الذھنیة لألشیاء  

:ـ دراسة األنموذج من حیث طریقة العمل والتنفیذ 5  

.ورة ویقسمھا إلى ثالثة أجزاء، البدایة، الوسط، النھایةـ یرسم المعلم سمكة على السب  

 
1 

                                                             
  .  53، د ت، ص  1، استراتیجیات التدریس المعاصرة، عالم الكتب الحدیث، األردن، عمان، طفراس محمد السیلتي 1
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.الدراسة التحلیلیة والتقویمیة لبعض النماذج من األلعاب اللغویة:   الفصل الثاني  

كلمة قرائیة إمالئیة، ویختار في البدایة كلمات سھلة، ویطلب من التالمیذ  ـ یقرأ على التالمیذ
.تقسیم الكلمة إلى ثالثة  

.ـ یعید المعلم قراءة الكلمة ویطلب من التالمیذ أن یوزعوا حروف الكلمة على أجزاء السمكة  

ط السمكة وثالث ـة وسـة السمكة وثاني حرف من الكلمــ فیضع أول حرف من الكلمة في بدای
).النھایة(ب) الوسط(ت) البدایة(كتب ـ ك: حرف من الكلمة في آخر السمكة، مثال  

.2اللعبة ھو من یضع الحروف في المكان المناسبـ والفائز في ھذه   

:ـ موقف المعلم والمتعلم من اللعبة 6  

:أ ـ المعلم  

.ـ مساعدة التالمیذ في عملیة التعلم والتعلیم باللعب  

.یمنح خط األمان األول للتلمیذـ   

.ـ تحطیم العقبات التي یواجھھا التالمیذ  

.ـ وضع قواعد اللعبة للتالمیذ  

.ـ یرتب المجموعات داخل الصف ویحدد األدوار لكل تلمیذ  

:ب ـ المتعلم  

.ـ تطویر قدراتھ وتحسین مھاراتھ  

.ـ الرغبة والصبر على عملیة التعلم باللعب  

.ـ التفكیر والتركیز للوصول إلى النتیجة  

.ـ التخطیط السلیم داخل الصف  

3.ـ اإلسھام والتعاون من أجل الوصول إلى الھدف  

 

                                                                                                                                                                                              
  . 54المرجع نفسھ، ص  1
  . 54المرجع السابق، فراس محمد السیلتي، استراتیجیات التدریس المعاصرة، ص  2
ة لتعلیم العربیة لغیر الناطقین بھا، ناصف محمد مصطفى عبد العزیز، األلعاب اللغویة في تعلیم اللغات األجنبیة مع أمثل 3

  .  28، ص  1983ـ  1403، س  1ط) السعودیة(دار المریح للنشر والتوزیع، الریاض
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.الدراسة التحلیلیة والتقویمیة لبعض النماذج من األلعاب اللغویة:   الثاني الفصل  

:ـ تقویم عام 7  

تعتبر اللعبة من النشاطات المفیدة في المدرسة وخصوصا في المرحلة االبتدائیة، كما أنھا      
وتشجع  م باللعب،ـق التعلـل تطبیـد التي تنظم وسائـن القوانین والقواعـد على مجموعة مـتعتم

 ـة الصفذ في غرفـن التالمیـل تحقیق النجاح وتعزز التعاون بیـالتالمیذ على المنافسة من أج
.1كما أنھا تشجع األطفال على االستفادة من طاقتھم الحركیة في العدید من النشاطات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

المرجع السابق، ناصف محمد مصطفى عبد العزیز، األلعاب اللغویة في تعلیم اللغات األجنبیة مع أمثلة لتعلیم العربیة 1
  . 29لغیر الناطقین بھا، ص 
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:خاتمــةال  

:خالصة ما توصلنا إلیھ من خالل بحثنا ھذا یتضح في النتائج التالیة         

تعد األلعاب اللغویة من أفضل وأنجع االستراتیجیات المساعدة بشكل فعال في اكتساب اللغة ـ 
.العربیة  

اال لألنشطة العملیة ــة یعطي مجـة العربیــ إن استخدام مصطلح األلعاب اللغویة في تعلیم اللغ
. التي تساھم في التدریب على استخدام اللغة و ممارستھا  

ن ــو العقلي والمعرفي ومــذ النمــا التلمیــق بھــة یحقــأداة مھمة ــاب اللغویــــ أصبحت األلع
 وي وتحسینھ لدى التالمیذ، فھي تجعلــة األداء اللغـة التي تستخدم لتنمیـاالستراتیجیات الفاعل

المتعلمین أكثر فعالیة ومشاركة في الموقف التعلیمي وتضعھم في مواقف تشبھ مواقف الحیاة 
.الیومیة، وتساعدھم على التركیز واالنتباه واإلدراك والتخیل، واالبتكار واالبداع  

من عناصر تنمیة عنصر مھم  اــة، كما أنھــة والسرعة في فھم المعلومــ یتضمن اللعب المتع
.الكسب في اللغة والتفكیر والتنظیممھارات   

ة لجمیع التالمیذ مع ــة العامـھ من خالل المشاركــل وانسجامـــ تساعد المعلم على تنظیم العم
.تحسین التنافس بشكل طبیعي  

.ـ األلعاب اللغویة تعمل على ترقیة الطالقة اللغویة وتساھم في تقدیم المفردات والمراجعة  

ر ـل التي تساعد الكثیــن أفضل الوسائـب اللغویة نتائج إیجابیة، فھي مـ  حققت تطبیقات األلعا
والقراءة والتعبیر من التالمیذ على معالجة اللغة في إطارھا الكامل في الحوارات والمحادثات 

.سواء المكتوب أو الشفوي  

ة ـاللغ ة تعلمـم في تیسیر عملیـــ األلعاب اللغویة تخضع إلشراف المعلم وتوجیھھ، حیث تساھ
.بقواعد محكومة  

.ـ ھي نشاط یتم بین دارسین متعاونین أو متنافسین للوصول إلى غایتھم  

.ـ تخفض نسبة التوتر والقلق أثناء التعلم  

.ـ األلعاب اللغویة مثیرة للدافعیة والتحدي، كما تشجع التالمیذ على التفاعل والتواصل  

.األطفال وفقا لقدراتھم وإمكاناتھمـ أداة فعالة لمواجھة الفروق الفردیة وتعلیم   
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  :خاتمــةال

  .جتماعیة، حیث تتطلب بعض األلعاب التعاون مع اآلخرینـ تعمل على تنمیة الجوانب اال

  .ـ األلعاب اللغویة تساعد في إشراك الحواس الخمسة في التعلیم

ھ ـ یعمل التعلم باللعب على تقویة إرادة الطفل ویجعلھ یلتزم باللعبة ویتقید  بقواعدھا، كما یعلم
  .القدرة على التحمل والصبر

اـھ وضح مدى أھمیـا، والذي نتمنى أنـــجز لنتائج بحثنذا العرض الموـوبعد ھ        ب ة األلع
اذ ـل أن ینیر ھذا البحث طریق تشجیع المعلمین على اتخـة، نأمـة العربیـاللغویة في تعلیم اللغ

ا ـة لھـة العربیة خدمـتسییر تعلیم اللغوسیلة األلعاب اللغویة كأداة في  ا، وتیسیرا الكتسابھا مم
  .یعود بالنفع على تالمیذنا األعزاء، وتلك ھي الغایة التي نشدناھا منھ، وما توفیقنا إال با
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 قائمة املصادر واملراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

:قائمة المصادر والمراجع  

. القرآن الكریم، سورة المزمل     

.، دت1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت،طـ 1  

أحمد عبد العزیز بن جعفر الصادق، الرسالة الجامعیة، تحقیق مصطفى غالب، دار ـ 2
. األندلس بیروت، دط، دت  

للنشر إدریس الرواشدة، األلعاب العقلیة والتربویة والحركیة والتعلیمیة، دار المسیرة ـ 3
.2015ـ 1436، س1والتوزیع األردن، ط  

 نظریة وتطبیقات عملیة بلیغ حمدي اسماعیل، استراتیجیات تدریس اللغة العربیة، أطرـ 4
.2013، س1دار المناھج للنشر والتوزیع عمان، ط  

حاتم حسین بصیص، تنمیة مھارات القراءة والكتابة استراتیجیات متعددة للتدریب ـ 5
.2011، وزارة الثقافة دمشق، د ط، ست الھیئة العامة السوریة للكتابوالتقویم، منشورا  

حفیظة تازروتي، اكتساب اللغة العربیة عند الطفل الجزائري، مطبعة القصبة للنشر ـ6
.2003الجزائر، د ط، س  

التشخیص والعالج، مجلة جیل : مریم، أثر اضطرابات النطق على عملیة التعلم حمومـ 7
العلوم االنسانیة واالجتماعیة الخاصین بصعوبات التعلم، مركز جیل البحث العلمي، العدد 

.2016مارس 14، 18ـ17  

خالد أبو لوم وسلیمان أبو ھاتي، األلعاب في تدریس الریاضیات، دار الفكر للطباعة ـ 8
. 2000شر والتوزیع عمان، د ط، سوالن  

رشدي أحمد طعیمة، المھارات اللغویة مستویاتھا تدریسھا وصعوباتھا، دار الفكر العربي ـ 9
.1425، س1القاھرة، ط  
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:قائمة المصادر والمراجع  

زید الھویدي، األلعاب التربویة، استراتیجیة لتنمیة التفكیر، دار الكتاب الجامعي، العین ـ 10
.2002ـ 1423اإلمارات العربیة المتحدة، س دولة  

زین كمال الخریصي، المھارات اللغویة، االستماع والتحدث والكتابة وعوامل تنمیة ـ 11
.2008، سالمھارات اللغویة عند العرب وغیرھم، د د، د ط  

والتوزیع سناء محمد أبو عاذرة، االتجاھات الحدیثة في تدریس العلوم، دار الثقافة للنشر ـ 12
.2007، س1عمان، ط  

 1دار المكتبة العصریة، بیروت، ط عبد الرحمان ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون،ـ 13
. 1995س  

عبد الرحمان جامل، عبد الباقي أبو زید، خلیل ابراھیم، أساسیات التدریس، دار المناھج ـ 14
.2014، س1للنشر والتوزیع عمان، ط  

لفني الموریس، اللغة العربیة، دار المعارف للنشر، القاھرة عبد العلیم ابراھیم الموجھ اـ15
.1998، س4مصر، ط  

 1ند األطفال، دار الشروق عمان، طعبد الفتاح أبو معال، تنمیة االستعداد اللغوي عـ 16
.2000س  

عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدریس العربیة بین النظریة والممارسة، المرحلة ـ 17
.1999، س1الفكر للنشر والتوزیع عمان، ط األساسیة العلیا، دار  

 1جراءات، دار أسامة للنشر عمان،طعبد القادر أبو بكر، تعلیم اللغة العربیة األطر واإلـ 18
.2003س  

اء للنشر عبد المجید جمیل طارق، إعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة، دار الصفـ 19
. 2005والتوزیع عمان األردن، س  
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:المصادر والمراجعقائمة   

عبد المجید عیساني، نظریة التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة، اكتساب المھارات اللغویة ـ20
.2011، س1األساسیة، دار الكتاب الحدیث القاھرة، ط  

عبد المنعم عبد العالي، طرق تدریس اللغة العربیة، دار غریب للنشر القاھرة، د ط، د ـ 21
. ت  

.1427، دار المسیرة عمان، د ط، سمدكور، طرق تدریس اللغة العربیةعلي أحمد ـ 22  

علي سامي الحالق، المرجع في تدریس مھارات اللغة العربیة وعلومھا، د د، د ط، ـ 23
.1430س  

.2002عمار سام، اتجاھات حدیثة في تدریس اللغة العربیة، د د، د ط، سـ 24  

المدرسیة عن طریق النشاط، دار النھضة ، تعلم الطفل الریاضیات عواطف ابراھیمـ 25
.1999العربیة، د ط، د ت، س  

عوض فایز، السید محمد، االتجاھات الحدیثة في تحسین القراءة وتنمیة میولھا، دار ـ 26
.2003، س1إدراك للطباعة والنشر القاھرة مصر، ط  

منشورات ) یةدراسة تحلیلیة نقد(، ابن خلدون وآرائھ اللغویة والتعلیمیةفتیحة حدادـ 27
.الممارسة اللغویة في الجزائر، د ط، د ت  

فراس محمد السیلتي، استراتیجیات التدریس المعاصرة، عالم الكتب الحدیث األردن ـ 28
.، د ت1عمان، ط  

كامل عبد السالم الطراونة، المھارات الفنیة في الكتابة والقراءة والمحادثة، دار أسامة ـ 29
.2013، س9للنشر عمان األردن، ط  
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:قائمة المصادر والمراجع  

 1ر الفكر للنشر والتوزیع عمان، طالكسواني عبد هللا، مھارات اللغة العربیة، داـ 30
. 1994س  

 1بالمدروسات التعلیمیة، ط كنوز فوزي الشربیني، عفت الطنطاوي، التعلیم الذاتيـ 31
.2011س  

في العلوم التربویة والنفسیة، دار مكتبة مجدي عبد العزیز ابراھیم، مناھج البحث العلمي ـ 32
.1989الفالح للنشر والتوزیع، د ط، س  

للنشر  محسن علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة، دار الشروقـ 33
.2006، س1والتوزیع عمان، ط  

 تخریج وتعلیق د مصطفى دیب الباغامحمد أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ضبط وـ 34
.، د ت4دار الھدى الجزائر، ط  

محمد بن بسعي، أبو بكر خیستان وآخرون، كتاب اللغة العربیة، السنة األولى من التعلیم ـ 35
 الواد الجزائراالبتدائي، منشورات الشھاب، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، باب 

. 2008، س2ط  

.1425، س1األندلس، حائل، طمحمد صالح الشنطي، المھارات اللغویة دار ـ 36  

.1985محمود كامل الناقة، تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى، د د، د ط، سـ 37  

 اثیةمیشال زكریا، قضایا ألسنیة تطبیقیةـ دراسات لغویة اجتماعیة نفسیة مع مقارنة ترـ 38
.1993دار العلم للمالیین، بیروت لبنان، س  

، األلعاب اللغویة في تعلیم اللغات األجنبیة، دار المریخ ناصف مصطفى عبد العزیزـ 39
.، د ت1للنشر الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط  
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:قائمة المصادر والمراجع  

، 1النجار محمد وآخرون، الكتابة العربیة، مھارتھا وفنونھا، دار العروبة الكویت، طـ  40
.2001س  

علم النفس المعرفي، دار الشروق للنشر والتوزیع نصر الدین الزغلول وآخرون، ـ  41
.2003، س1األردن، ط  

.1989ولیم عبید وآخرون، تعلیم وتعلم الریاضیات، المرحلة االبتدائیة، د د، د ط، س ـ 42   
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