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Abstract:
Fun activities of Arabic teaching and learning are important to improve the quality
of learning outcomes in speaking skills. Generally, the objectives of this research
are to know the importance of recreational activities by fun activities of
)Arabic. In addition, specifically, it is to know 1) speaking teaching directions , 2
fun activities for Arabic, 2) model of fun activities for Arabic. The data are
collected by documentation and library research. The data are analyzed by
descriptive and content analysis. The results of the research show that 1) the final
directions of speaking teaching are to improve communication skills, 2) spirit,
positive emotions and learning activeness can be improved with fun
activities, 3) in general, there are eight models fun activities for Arabic that

can be used to improve the learning process becomes fun.
Keywords: strategy, speaking, fun activities.

مان حعلم اللغت العغبيت ملغت أحىبيت لىاؾقين بغيرَا ليـ مً ألامغ الؿهل .قض واحه
الضاعؽ ؤلاهضوهيس ي الطعىباث العضيضة خيىما يخعلمىن َظٍ اللغت التى اعخبر بها بعؼ الىاؽ
أضعب اللغاث في العالم .وجسخلف ضعىبت حعلم َظٍ اللغت جبعا إلاغخلت صعاؾتهم ولظلو ؾً الضاعؽ
والبيئت التي يعيش فيها زالى حعلمه اليىمي ،ؾىاء مان في اإلاؤؾؿت الغؾميت أو في بيئت زاعج
ُ
الفطل .ولظلو جىحض ضعىبت حعلمها خؿب ؾبيعت اللغت العغبيت مً خيث مشابهتها أو غير
مشابهتها في هىاحي علىم اللغت للغت الضاعؽ ألاضيلت مً اللغت ؤلاهضوهيؿيتَ .ىاك مً يؿهل حعلم
اللغت ؤلاهجليزيت ويطعب باللغت العغبيت ويشق عليه اؾديعابها.
وباليؿب بببت لخعلب ببيم مهب بباعة النب ببالم قب ببام أيػب ببا الب ببضاعؽ باإلاش ببهلت ا اض ببت الت ببى يىاحههب ببا عىب ببض
صعاؾببخه ختببى هدخبباج ذه ببش عببالج َببظٍ اإلاشببهلت بد ب ّبل مىاؾببب .والببضاعؽ فببي مي ببضان الببخعلم عىببض مببا يب ببضأ
بببخعلم الن ببالم فقهببه يش ببق الببخهلم أو الخد ببضر و يخقهه ببا فببي أوى اإلاغخل ببت بببل ف ببي هايببت اإلاغخل ببت ذطا يخ ب زغ
اإلاعلببم بمداولببت أن يفؿببغ جلببو اإلاشببنالث ويػ ب العببالج الؿ بغي  .مببً جلببو اإلاشببنالثَ ،ىبباك اإلاشببهلت
العامببت التببى يببضوع الببضاعؽ خىلهببا واإلاشببهلت ا اضببت لهببظٍ اإلاهبباعة .أمببا اإلاشببهلت العامببت ف ببي ازخالفبباث
زلفي ببت لغ ببت ال ببضاعؽ باللغ ببت العغبي ببت ؾ ببيما زقافيخ ببه ،از ببخال ق ببضعة لغىي ببت ب ببين ال ببضاعؽ ،از ببخال
عاؾفيخببه وعببضص الفببغود الفغصيببت بببين َببؤ ء ،قلببت اَخمببام الببضاعؽ بضعاؾببخه ،قلببت مشبباعلت الببضاعؽ فببي
ألاوش ببؿت الخعليمي ببت ف ببي الفط ببل ،غ ببعف صافعي ببت ال ببضاعؽ هد ببى صعاؾ ببت اللغ ببت العغبي ببت وع ببضم ج ببىفغ
الىؾائل الخعليميت .مل مهها يدضر خىى حعليم وحعلم اللغت العغبيت بقهضوهيؿيا.
أما اإلاشبنالث ا اضبت التبى يىاحههبا البضاعؽ خيىمبا يبخعلم فبي مهباعة النبالم ف بي قلبت الخدفيبر
يببؤصإ ذهببش اؾببخجابت الببضاعؽ مببً خيببث هؿببق الهلمببت أو ا امببل أو الخعبي براث العغبيببت خؿببب اإلاىغببى
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اإلاببضعوؽ ،ؾغائببق حعلببيم النببالم اإلاملببت ،قلببت ذإلا بام اإلاببضعؽ بااؾبباليب ا ةضيعببت وعببضم وحببىص ألاوشببؿت
اإلاعيببرة اليرفيهيببت التببى صعب ْبذ ذه ببش جفعيببل الببضاعؽ فببي عمليببت الخعل ببيم والببخعلم .واحببل خب ّبل َببظٍ اإلاش ببهلت
يدبباوى الباخببث أن يعا اهببا بخقببضيم بعببؼ اؾببيراجيجيت حعلببيم النببالم بااوشببؿت التببى جعيببر ذهببش وشبباؽ
الضاعؽ وميله ذهش عوح الخعلم ا ةقيقي لدؿاب مهاعة النالم.
عالوة علش طلو ،يهض َظا البدث ذهش وضف  )1خىى حعليم مهاعة النالم )2 ،وضف أوشؿت مغيدت
في حعليم اللغت العغبيت )3 ،ليفيت حعليم النالم مً زالى أوشؿت جغافيهيت .وللةطىى ذهش َظا
البدث ،قام الباخث بالبدث ألاؾاس ي إلاعغفت وفهم ماصة حعليم مهاعة النالم مً خيث صوعَا وأَميت
حعليمها بؿغيق ألثر فعاليت .وَظا البدث لما بين علش ذصعيـ ( )1985ةطىى علش اإلاعلىماث بضون
اؾخغاى بالخؿبيق الفعلي وطلغ أن َظا البدث مً البدث ألاؾاس ي غض البدث الخؿبيقي .لظلو
اؾخسضم الباخث في مىهاه بدعا منخبيا.
حول مهارة الكالم
مفهوم مهارة الكالم
بين الضليمي ( )2003أن النالم في أضل اللغت َى ؤلاباهت وؤلافطاح عما يجىى في خاؾغ
ؤلاوؿان مً أفهاع ومشاعغ مً خيث يفهمه آلازغون .واضؿالخا َى ما يطضع عً ؤلاوؿان مً
ضىث يعبر به عً ش يء له ص لت في طًَ اإلاخهلم والؿام  ،أو علش ألاقل في طًَ اإلاخهلم وبىاء علش
َظا ،فقن النالم الظإ ليـ له ص لت في طًَ اإلاخهلم أو الؿام يعض لالما ،بل هي أضىاث
معنى لها.
ومما ؾبقُ ،عغ أن النالم في أضل اللغت لعباعة عً أضىاث مفيضة وَى بخلو
الخعغيف مً أَل الىداة يعخبر با املت اإلاغلبت اإلافيضة لغير اإلاخهلم .وطلو النالم اإلاىؿىد في
أضله لخعبير هفؿه مً زاؾغٍ ومً مشاعغٍ وذخؿاؾاجه.
وباإلغافت ذهش طلو ،فهم أن مهاعة النالم هي اإلاهاعة ألاؾاؾيت بعض مهاعة الاؾخما
وجخهىن مً املةاصزت والخعبير الشف ى .والنالم َى بطفخه الاهخاحيت قض جخؿلب مً اإلاخهلم
القضعة علش اؾخسضام ألاضىاث بضقت وبالطيغ الىدىيت التي حؿاعضٍ علش الخعبير.
أساسيت مهارة الكالم
عغ يىوـ ( )2003أن النالم مً مجغص الىؿق صون مجغص الخىغيم .وذهه عالوة علش
طلو يخؿلب الاؾخسضام الصةيذ والضقيق للغت اإلاخعلمت ختى يطبذ الاجطاى فعا  .والنالم في
مىقفخه مً أخض مهاعاث الاجطاى ألاؾاؾيت التي ييبغي لىا أن هىافغَا في اإلاطضع .وجلو اإلاهاعاث
هي فيما يلش :
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مهاعة النخابت والخدضر َ :ظان مهاعجان مخطلخان بىغ الفنغة مل الاجطا ث .وعىض
النخابت هدخاج ذهش معغفت واؾخسضام الهلماث اإلاىاؾبت بشهل يفهمه اإلاؿخقبل بغؾالخه.
وعىض الىؿق هدخاج ذهش معغفت ليفيت ازخياع الهلماث وليفيت جفؿيرَا.
مهاعة القغاءة والاؾخما  :وَظان مهاعجان مخطلخان بفو الشفغة أو الهىص (لفافي.)2005 ،
ومً طلو أن النالم يعخبر مً أَميت اإلاهاعاث باليؿبت اهش اللغت ألاحىبيت وَى مً أَم
اإلاهاعاث اللغىيت .ا حات مً طلو ان النالم حؼء عملش يماعؾه الؿالب وَى حؼء أؾاس ي في
حعليم اللغت ألاحىبيت .مً أَمه أيػا أن أَضا حعليم اللغت ألاحىبيت في الغالب احل العمليت
والخؿبيقيت في حعليم اللغت معل اللغت العغبيت.
وباإلغافت ذهش طلو ،ماهذ عمليت النالم ليؿذ خغلت بؿيؿت بخدضر فج ة ولنهها
عمليت معقضة .وَى ؾيخم بعضة زؿىاث وهي اؾدعاعة وجفنير وضياغت وهؿق .ومً بعؼ
الخسؿيـ لعمليت النالم هي ما بين مضمىع ( )2002فيما يلش :
أن يخعغ اإلاخدضر أو علش هىعيت اإلاؿخمعين واَخماماتهم ومؿخىياث جفنيرَم وما
يدبىن ؾماعه اإ يجيب الؿؤاى  :إلاً أجدضر؟
أن يدضص أَضا لالمه ؾبقا لىىعيت اإلاؿخم وهىعيت ماصة النالم هفؿها وظغو الؼمان
واإلاهان أإ يجيب الؿؤاى  :إلااطا ؾ جهلم؟
أن يهىن اإلاخهلم قاصعا علش جدضيض مدخىإ لالمه أإ يدضص ألافهاع واإلاعاوى واإلاشنالث التي
يغيض ا ةضيث عهها .وهي أن يجيب علش الؿؤاى  :بماطا ؾ جهلم؟
أن يخم ازخياع أوؿب ألاؾاليب أو الؿغائق للنالم أو ا ةضيث .وازخاع ألاؾلىب اإلاىاؾب
للنالم يعخمض علش عضة عىامل مهها هىعيت اإلاؿخم وهىعيت النالم أإ مىغىعه وماصجه
وهىعيت ألاَضا اإلاغاص جدقيقها.
ومً زم ،يجب للمعلم علش أؾاليب النالم أإ الخعبير الشفىإ مً املةاغغة واإلاىاقشت
واملةاصزت والىضوة واإلاىاظغة وا ؿابت وذلقاء الهلماث وقظ القطظ وا ةهاياث وذعؿاء
الخعليماث وؤلاعشاصاث وعغع الخقاعيغ والخعليقاث واإلاضازالث.
ج .أهميت مهارة الكالم
يعض النالم مً أَم فىىن اللغت ألاعب وَى مؿخسضم في مىاقف ا ةياة اليىميت لخباصى
اإلاعاوى وا براث بين بعؼ بعػا .ومً أَمياجه ألاؾاؾيت لما بين عليان ( )1992هي ما يلش:
َى وؾيلت ذفهام ؾبق النخابت في الىحىص ،فاإلوؿان جهلم قبل أن ينخب وَى زاصم للنخابت.
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ا ةياة اإلاعاضغة في خاحت ماؾت ذهش اإلاىاقشت وذبضاء الغأإ وؤلاقىا  ،وؾبيل طلو بالخضعيب
الىاؾ علش الخدضر الظإ يؤصإ ذهش الخعبير الىاضح في الىفـ.
َى وؾيلت ؤلاقىا والفهم وؤلافهام بين اإلاخهلم وامل اؾب ،ويبضو مً حعضص القػايا
اإلاؿغوخت للمىاقشت بين اإلاخهلمين.
َى وؾيلت لخىفيـ الفغص عما يعاهيه ،وحعبير الفغص عالج هفس ي يسفف مً خضة ألاػمىت التى
يعاهيها أو اإلاىاقف التى يخعغع لها.
َى وؾيلت عئيؿيت في عمليت الخعليم في مسخلف مغاخلها يمنً أن يؿخغنى عىه معلم في
أيت ماصة مً اإلاىاص للشغح والخىغيش.
ج حى َظٍ ألاَميت للخعامل فش ا ةياة اليىميت وجلو ألاَميت حشير ذليىا أن النالم وؾيلت
ؤلافهام ّ
ويعىص ؤلاوؿان علش الؿالقت في الخعبير .وفي ا ةياة اإلاعاضغة اليىميت مان الىاؽ في خاحت
ماؾت ذهش اإلاىاقشت واملةاوعة ختى ؾبيل له ذهش طلو ذ بالخضعيب علش الخدضر.
د .تنميت مهارة الكالم
يغي مضمىع ( )2002أن عمليت النالم أو الخدضر ليؿذ خغلت بؿيؿت جدضر فج ة
وذهما هي عمليت معقضة وبالغغم مً مظهغَا الفجائي ذ أ ها جخم في عضة زؿىاث وهي اؾدعاعة
وجفنير وضياغت وهؿقَ .ىاك مؿخىياث النالم في جىميخه ،ومً اإلاؿخىي ألاوى مً حعليم اللغت،
جضوع جضعيباث النالم خىى ألاؾئلت التي يؿغخها النخاب ،أو اإلاضعؽ ،أو الؿالب ويقىمىن باإلحابت
ً
ً
ً
عهها .ومً طلو أيػا قيام الؿالب بالخضعيباث الشفهيت ،فغصيا ،وزىائيا ،زم َىاك خفظ
ا ةىاعاث وجمعيلها .ويىصح اإلاضعؽ ب ن يهلف الؿالب بالنالم عً ش يء ليـ لضيهم علم به ،أو
ليـ لضيهم النفايت اللغىيت التي ي ّ
عبرون بها عً ألافهاع التى لضيهم.
ِ
وأما مً اإلاؿخىي اإلاخقضم لما وضفه ؾعيمت ( )1998ؾف ي ما يلش :
الخعبير عىض ا ةضيث عً اخيرامه لآلزغيً.
جؿىي وغمت ضىجه خؿب اإلاىقف الظإ يخدضر فيه.
ؾغص قطت قطيرة مً ذبضاعه.
اؾيرحا هظ مً الظالغة يدفظه ويلقيه صةيدا ،معل آلاياث وألاخاصيث وألاهاشيض.
الخمييز بين أهىا الىبر والخىغيم عىض الاؾخما ذليها وج صيتها بنفاءة عىض ا ةضيث.
وباإلغافت ذهش طلو ،مً الػغوعإ أن وعغ الؿلبت وهضعبهم علش مهاعاث الخسؿيـ
لعمليت النالم .وطلو الخسؿيـ لما يلش :
أن يخعغ اإلاخدضر أو علش هىعيت اإلاؿخمعين واَخماماتهم ومؿخىياث جفنيرَم وما
يدبىن ؾماعه أإ يجيب الؿؤى  :إلاً أجدضر؟
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أن يدضص أَضا لالمه ؾبقا لىىعيت اإلاؿخم وهىعيت ماصة النالم هفؿها وظغو الؼمان
واإلاهان أإ يجيب الؿؤاى  :إلااطا ؾ جهلم؟
أن يهىن اإلاخهلم قاصعا علش جدضيض مدخىي لالمه أإ يدضص ألافهاع واإلاعاوى واإلاشنالث
التى يغيض ا ةضيث عهها .وهي أن يجيب علش الؿؤاى  :بماطا ؾ جهلم؟
أن يخم ازخياع أوؿب ألاؾاليب أو الؿغائق للنالم أو ا ةضيث .وازخياع ألاؾلىب اإلاىاؾب
للنالم يعخمض علش عضة عىامل مهها هىعيت اإلاؿخم وهىعيت النالم أإ مىغىعه وماصجه
وهىعيت ألاَضا اإلاغاص جدقيقها.
لظلو ،يجب حعليم الؿلبت وجضعيبهم علش أؾاليب النالم مً  :املةاغغة واإلاىاقشت
واملةاصزت والىضوة واإلاىاظغة وا ؿابت وذلقاء الهلماث وقظ القطظ وا ةهاياث وذعؿاء
الخعليماث وؤلاعشاصاث وعغع الخقاعيغ والخعليقاث واإلاضازالث.
ه .بعض الجوانب في تعليم الكالم
الىؿق
الىؿق اإ ا ااهب الطىحي َى مً أَم حىاهب النالم ان حعليم الىؿق مىظ البضايت وَى
ألثر عىاضغ اللغت ضعىبت في حغيرٍ أو جصةيده بعض حعلمه بشهل زاؾئ.
اإلافغصاث
اإلافغصاث هي أصواث خمل اإلاعنى لما أ ها في طاث الىقذ وؾائل للخفنير ويؿخؿي اإلاخهلم أن
يفنغ زم ييرح فنغٍ ذهش ملماث جدمل ما يغيض .وعاصة ما جندؿب اإلافغصاث في اللغت ألاحىبيت
مً زالى مهاعاث الاؾخقباى وهي الاؾخما والقغاءة زم ج حى مهاعجا النالم والنخابت
فخفسةان املااى لخىميتهما والخضعيب علش اؾخسضامهما.
زم أن مً أعاص الىضىى ذهش جىميت مفغصاث الضاعؽ يجب أن يعمل مً زالى ما يلش:
أ) جقضيم ملماث جخطل اجطا مباشغا باإلاىاقف التى يخدضزىن فيها عً أهفؿهم.
ب) ذجاح الفغضت إلاماعؾت اؾخسضام َظٍ الهلماث في مىاقف اجطاى.
ج) مداولت ذعضاص جقضيم َظٍ الهلماث في فيراث مىخظمت ختى جيس ى.
القىاعض
يغإ هاقت ( )2003أن اللغت جدنمها مجمىعت مً القىاعض التى ييبغش أن يعغفها
اإلاخهلم حيضا بها.
ومً ا اىاهب العالر ،قض اعخمض اإلاخهلم علش أؾاؽ النالم ألاوى احل الخهلم .طلو ان مً لم
يؿخؿ أن يلقي لالما ؾليما وؾالقا صون أن يؿخىعب اإلاهاعاث الىؿقيت ويملو اإلافغصاث الىافيت
بؿغيق جؿبيق النالم مباشغة واإلاماعؾت باؾخفاصة الفغص وجضعيب هفؿه إلعضاص جقضيم ملماث في
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فيراث عضيضة .ولظلو أن يعغ قىاعض اللغت اإلاعيىت في لالمه معل القىاعض ليرجيب ألافهاع وجىظيمها
باؾخسضام ا امل الؿهل مً الاؾميت والفعليت أو الظغفيت.
ألانشطت التعليميت في مهارة الكالم
اليشاؽ الخعليمي َى مجمىعت مً ألافعاى التى ؾيخم جىفيظَا مً زالى عمليت الخعليم
والخعلم للىضىى ذهش ألاَضا اإلاىغىعت في مغخلت الخعليم ألاؾاس ي .وبين الؿعضإ ( )2001أن
ألاوشؿت الخعليميت غمً مىاهج حعليم اإلاىاص الضعاؾيت بطىعة ألثر فاعليت جطل ذهش حىصة العمليت
الخعليميت.
ومً الػغوعإ لمعلم أن يسؿـ بعؼ ألاوشؿت اإلامخعت للضاعؽ لدؿاب لغخه ألاحىبيت
عً ؾغيق ؾهلت وقلت مملت .وبااوشؿت اإلاىاؾبت التي ؾهل جىفيظَا وجؿىع ابخهاع الضاعؽ ومىاَبه
ً
لخضعيم ميىله وعغبخه في الخعلم وحعل عمليت الخعليم والخعلم ممخعت ومشىقت لضيه ختى جؤصإ ذهش
ػياصة اإلاهاعاث الخعليميت فػال عً مهاعة النالم.
وباليؿبت لهظٍ اإلاهاعةَ ،ىاك بعؼ ألاوشؿت اإلاغيدت اإلاىاؾبت بخعليم النالم .وجلو ألاوشؿت
ُ ّ
ّ
ويشض َظٍ ألاوشؿت.
ؤلض
اإلاغيدت اليرفيهيت ؾيراَا الباخث مً خيث علم اللغت وعلم الىفـ الظإ ي ِ
وطلغث عخمت ( )2013حؿ أوشؿت جغفيهيت جىاؾب في حعليم مهاعة النالم ،وهي  )1الخعليم والخعلم
عً ؾغيق لعبت الاؾخفهام "أيً أها"  )2 ،where Am Iالخعليم والخعلم عً ؾغيق لعبت الاؾخفهام
"مً أها"  )3 ،who Am Iالخعليم والخعلم عً ؾغيق لعبت الطىع "ضىعة ألاؾغة" Family
 )4 ،Photosالخعليم والخعلم عً ؾغيق لعبت الىقذ"وقذ الاخخفاى"  )5 ،Party Timeالخعليم
والخعلم عً ؾغيق لعبت "مسخلفت اإلاالبـ"  )6 ،Different Kinds of Clothingالخعليم والخعلم
عً ؾغيق لعبت "الخمعيل"  )7 ،Dramatizationالخعليم والخعلم عً ؾغيق لعبت "الهىاياث"
 )8 ،Hobbiesالخعليم والخعلم عً ؾغيق لعبت "حؿلؿل الطىعة" )9 ,Picture Sequensce
الخعليم والخعلم عً ؾغيق لعبت "الدشا مً" .Find Some One Who
بالىظغ ذهش هماطج ألاوشؿت اإلاظمىعة يغَا الباخث أن َظٍ ألاوشؿت جعير عمليتها في عاؾفيت
الضاعؾين .وبهظٍ ألاوشؿت جغجف لفائتهم وقضعتهم اللغىيت .طلو باليؿبت إلاظَب علم الىفـ أن
العىامل ا اعحيت جؤزغ في جغقيت لفاءة حعلم اللغت (أفىضإ .)2005 ،ولظلو العىامل الضازليت جؤزغ
في ُّ
جدمـ الضاعؽ في عمليت الخعليم والخعلم .واإلاظَب الظإ اعخمض علش َظٍ العىامل َى اإلاظَب
اإلاعغفي (عطيلي ،صون ؾىت).
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استيراتيجيت تنفيذ ألانشطت الترفيهيت ( )Fun Activitiesفي ضوء مهارة الكالم
اجيجيت الخعليم ب ّ ها مجمىعت مً ؤلاحغاءاث مً قبل اإلاعلم ليىفظَا في ّ
حعغ اؾير ّ
ّ
عمليت
ِ
اجيجيت َى لغف حىصة ّ
الخعليم بؿغيقت مىاؾبت .والهض مً اؾخسضام الاؾير ّ
عمليت الخعليم ذهش أعلش
مؿخىي يغحى به اإلاعلم.
باليؿبت ذهش ألاوشؿت اليرفيهيت جقضم في َظا البدث اؾيراجيجيت عائعت لإلؾخمخا بمجمىعت
ّ
مخىىعت مً ألاوشؿت الخفاعليت اإلاغيدت التي جدؿً مهاعاث النالم لضي الضاعؽ أو مً يغيض حعلم
ً
حضا لنعير مً صاعس ي اللغت العغبيت التي ُّ
يىصون أن يخمخعىا
اللغت العغبيتَ .ظٍ ألاوشؿت معاليت
بالنالم ولظلو للمعلمين الظيً يبدعىن عً مطاصع ممخعت لخعليم مهاعة النالم الفعاليت

والخفاعليت.
وفقا إلاا ؾبق ،فيما يلش شغح ألاوشؿت اليرافيت :
 .1جيشيـ الخعليم والخعلم عً ؾغيق لعبت الاؾخفهام "أيً أها" where Am I
ّ
قبل بضايت اللعبتّ ،
ويؿخعض لخابت ا امل أو الخعبيراث فيها بىغ
حهؼ اإلاعلم زماوي بؿاقاث
الاعقام اإلايرجبت مً الغقم ألاوى ذهش الغقم العامً .أما ألاوشؿت بلعبت الاؾخفهام "أيً أها" جخهىن
مً زالر زؿىاث ،وهي ألاوى أن جدخاج َظٍ اللعبت ذهش حؿعت مً الالعبين .أخض (الالعب
ألاؾاس ي) مهها بعيهها اإلاغلىقت يجلـ وؾؿهم وآزغون ي زظون بؿاقت واخضة ويجلؿىن بين
ٌ
يضيه خؿب ذشاعة البؿاقت التى فيها لخابت .والعاوي إلاً له عقم واخض فليؿ ى الالعب ألاؾاس ي
بالقىى "أيً أها" زم أحاب الؿؤاى مىه .وعىض ما ّ
جصح ؤلاحابت ،يدباصى ا الىؽ بيههما ختى يطير
الالعب الظإ يمخلو عقم الىاخض عبا أؾاؾيا .ولنً ذطا مان مً ا اىاب ا ؿ فليبق ماللعب
ألاؾاؽ بضون جباصى الضوع ختى ؾ له مغة زاهيت الالعب آلازغ الظإ يدمل الغقم العاوي .والعالث
ُ
ُ
ّ
حؿخمغ اللعبت ختى جديذ الفغضت لال مً الالعبين مالالعب ألاؾاس ي.
أن
 .2جيشيـ الخعليم والخعلم عً ؾغيق لعبت الاؾخفهام "مً أها" who Am I
ّ
أوى ما فعل اإلاعلم في َظٍ ألاوشؿت أن ّ
يؿخعض  30-20ملمت
يجهؼ قؿعت القغؾاؽ وأن
ؾيؿخىعبها الضاعؽ معل  :الؿفغ ،الظَاب ،الفىضد وغير طلو .وجىفيظ َظٍ ألاوشؿت الخعليميت
بلعبت الاؾخفهام "أيً أها" جخهىن مً زالر زؿىاث ،وهي ألاوى أن يسبر اإلاعلم هظام اللعبت أمام
الضاعؾين عً ليفيت جىفيظ اللعبت مً ألاوشؿت الخعليميت .العاوي أن يلطق اإلاعلم ملمت واخضة
في ظهغ الالعبين وي مغَم أن يجعلىا ػوحيا .الضاعؽ ؾيؿ ى ما مان في ظهغ ػميله لهي يسغص
ا اىاب الصةيذ مً الهلمت اإلالخطقت.
في ا ؿىة العالعت أن يخجه ػوحيت الضاعؾين الظان يقضعان علش ذحابت الؿؤاى ذهش اإلاعلم لهي
ّ
ّ
حؿخمغ اللعبت ختى يهاص أن يسغص مل مً
يغير ملمت أزغي .والغاب مً ا ؿىة ألازيرة أن
الالعبين جلو الهلماث اإلالخطقت.
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جيشيـ الخعليم والخعلم عً ؾغيق لعبت الطىع "ضىعة ألاؾغة" Family Photos

.3
ّ
أمغ اإلاعلم أن ُيعض الضاعؽ في َظٍ ألاوشؿت ضىعة واخضة مً أعػاء عائلخه اإلاىظىع بضهه مله.
ّ
بخلو الطىعة ،يمعل اإلاعلم بعؼ ألاؾئلت وألاحىبت خىى الطىعة ،زم يؿلب مً الضاعؽ أن
يظلغ أوضا مخعلقت بطىعة الص ظ مً ضفت ا اؿم أو زطائظ الص ظ في الطىعة.
أما ا ؿىاث اإلاؿبقت في جىفيظ َظٍ ألاوشؿت الخعليميت ف ي ألاوى أن ي مغ اإلاعلم الضاعؾين أن
ّ
مضوعا .والعاوي أن يبضأ اإلاعلم َظٍ اللعبت بخعغيف الص ظ في الطىعة معا لهم.
يجلؿىا ِ
والعالث أن يطف الضاعؽ عً ش ظ في ضىعجه بين يضإ ػمالئه زم بعض صقيقخين أشاع اإلاعلم
ذشاعة حشير ذهش جسخيم الىضف مً الضاعؽ ويعؿي الطىعة الؼميل ا االـ بجاهبه .والغاب أن
حؿخمغ َظٍ اللعبت بخطىيغ الطىعة مً مل واخض ختى جغح الطىعة ذهش ضاخبها ألاوى وخييئظ
جيخ ي اللعبت.
 .4جيشيـ الخعليم والخعلم عً ؾغيق لعبت الىقذ"وقذ الاخخفاى" Party Time
َظٍ اللعبت حشيرؽ أن يجعل اإلاعلم البؿاقت العاؾفيت زالزت أو أعبعت خؿب اخخياحاث الفطل
وفي مل بؿاقت لخابت ملمت جضى علش العاؾفي معل الؿغوع ،الفغح ،الغػب ،الخعاب وَنظا.
وا ؿىة الخاليت أن يعلم اإلاعلم ليف أن يطف جلو الهلمت العاؾفيت عً ؾغيق ؾيماء ما في
الىحه وخغلت ما في ا اؿم الظإ يضى علش عاؾفت ما باليؿبت للهلمت العاؾفيت .وفيما يلش
جمعيل مظهغ العاؾفت :
أ) الفغح  :بؿاؽ ا ابهت ،اعجفا ا ض،اعجفا ؾغ الشفت.
ب) ا ةؼن :زفي العين (هطل اللىن) ،اهسفاع الشفت
ج) الغػب:ػ ُّم الشفت ،مىخطب خاحب العين
ّ
ص) ا ى  :مىخطب خاحب العين ،العين اإلاقلطت.
الفمّ ،
ٌ) صَشت  :اعجفا خاحب العين ،فخذ ّ
مجعض ا ابهت.
أما اؾخجىاب شف ي يشير ذهش ّ
جىى مظهغ العاؾفت فهى فيما يلش :
أ) الفغح  :مبروك ،أؾعضلم هللا.
ب) ا ةؼن  :ججؼن
ج) الغػب :حغػب
ص) ا ى  :جسف ،ذن هللا معىا
ٌ) صَشت  :وؿخعين باهلل
ً
ذغافت ذهش طلو ،أن يسبر اإلاعلم الضاعؾين أ هم ؾيقىمىن بخمعيل َظٍ اللعبت مجمىعت.
ّ
مههم مً جمعل بطاخب البيذ ومههم مً جمعل بػيى اخخفاى ما .وفيما يلش بيان اؾيراجيجيت
جؿبيق َظٍ اللعبت:
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ألاوى  :أن يىقؿم الضاعؽ ذهش مجمىعاث .مل مههم يدخىإ علش ازىين مً ضاخب البيذ
وؾبعت غيى .
العاوي  :أن يعؿي اإلاعلم البؿاقاث العاؾفيت لال مً املامىعت وي زظ الػيف بؿاقت
واخضة فقـ.
العالث  :أن يعقض مل مجمىعت الاخخفاى .عىضما ُيفخذ ُ
الباب مان مل مً الػيى أن يقضم
البؿاقت اإلا زىطة مً قبل زم يؿخىحب ضاخب البيذ وفق البؿاقت لهل مجمىعت.
الغاب :بعض مجيئ مل غيفُ ،أع ْ
يضث اللعبت ختى أجاخذ الفغضت لال مً الالعبين
ِ
لطاخب البيذ.
 .5جيشيـ الخعليم والخعلم عً ؾغيق لعبت "مسخلفت اإلاالبـ" Different Kinds of Clothing
يؿلب اإلاعلم مً الضاعؽ أن يدمل ضىعة ألاؾغة التي جسخلف مالبؿهم مً خيث هىعها ولى ها
ّ
وشهلها بعػهم بعػا .وليفيت جىفيظ َظا اليشاؽ ألاوى أن يػغب اإلاعلم معاى بىضف ضىعة
عائلخه .والعاوي أن يجخم الضاعؽ مجمىعت فيها أعبعت أو زمؿت أش اص .والعالث أن أن
يجلـ مل واخض مضوعا زم يبين ويطف خىى لباؽ أؾغجه ذهش ػميله ا االـ بجاهبه ألايؿغ.
والغاب بعض أن يشير اإلاعلم ذ هاء الضوع ألاوى زم يعؿي ضىعجه ػميله ويلخفذ ذهش ضضيقه ألايمً
ويؿخعض أن يؿخم ذهش بيان الطىعة مىه (ا ااهب ألايمً) .وأما الطضيق با ااهب ألايؿغ فهى
يشغح لباؽ أعػاء أؾغجه ذهش الؼميل با ااهب ألايؿغ آلازغ .وَنظا ججغإ اللعبت ختى جغح
الطىعة ذهش ضاخبها ألاضلي .وا امـ أن يجلـ مل مههم ػوحيا ويخدضر بيههم خىى اللباؽ
املةبىب لضيهم.
 .6جيشيـ الخعليم والخعلم عً ؾغيق لعبت "الخمعيل" Dramatization
في َظٍ اللعبت ،حهؼ اإلاعلم الؼإ اغغاع زاضت ويبضأ عمليت الخعليم والخعلم با ؿىاث
الخاليت:
أ) أن يسبر اإلاعلم الضاعؾين أهه ؾيقىم بخمعيل مشهض ما وي مغَم أن يقطىا ما يشهضون .وفي
أوى مغة أن يلبـ اإلاعلم ُويمعل مشهضا م لىفا لضإ الضاعؽ مي يفهم ما يدضر مً اإلاشهض
قليال أو لعيرا .وخييئظ يجغإ الخدضر مً قبل الضاعؾين ّ
لغص الخمعيل.
ب) أن يقىم اإلاعلم بفً الخمعيل ؤلايمائي عً ؾغيق جقليض مً يعمل بجض أو مً ينيـ أو يغؿل
أو يخىغ وغير طلو .بيىما يقىم بالخمعيلّ ،
يقضم الؿؤاى "ماطا أفعل"؟ ويجيب الضاعؽ
"أهذ جنيـ" ،ولنً ذطا لم ججب ويؿنذ الضاعؽ ينغع اإلاعلم بالؿؤاى مغة أزغي ختى لىلم
يقضع علش ؤلاحابت يؿاعض اإلاعلم بؿؤاى بؿيـ "ما َظا؟ ينيـ...ماطا أفعل؟" زم يجعل
الضاعؽ الخعبير با املت "أهذ جنيـ".
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ّ
يؿخمغ اإلاعلم بفً الخمعيل ؤلايمائي ولنً باإلاشهض آلازغ لخعؼيؼ اؾديعاب الضاعؽ.
ج) أن
وخييئظ يداوى اإلاعلم جؿبيق الخعبيراث بػمير َى أو هي أو َم.
ص) بعض أن يقف اإلاعلم بنفايت الخمعيل مىه ،ؾلب مً الضاعؽ أن يفعل الخمعيل ػوحيا .وأن
ي مغَم بازخياع مشهضما خؿب ميىلهم ويدباصى مل مههم بفً الخمعيل ؤلايمائي والضاعؽ
آلازغ يقظ ما فعل ػميله.
ٌ) أن يقىم اإلاعلم بمغاقبت جمعيل الضاعؾين إلاؿاعضتهم مً مشنالث ما يىاحهها مل مً
املامىعت.
 .7جيشيـ الخعليم والخعلم عً ؾغيق لعبت "الهىاياث" Hobbies
اللعبت عً ؾغيق الهىاياث جدخاج ذهش زمـ مجمىعاث مً البؿاقت .يجعل اإلاعلم في َظٍ اللعبت
زالزت أعمضة علش الؿبىعة احل ألاوشؿت الضازليت وألاوشؿت ا اعحيت ولالَما .يىقؿم
ّ
الفطل ذهش زالر مجمىعاث .مل مً املامىعت يقىم بطف أمام الؿبىعة ويملئ أخض ألاعمضة
مؿدبق الؿغعت.
وخييئظ يشير اإلاعلم ذهش ذشاعة ما ،بعض ؤلاشاعة يخقضم الضاعؽ القائم في أمام الؿبىعة
وينخب أخض ألاوشؿت علش مل أعمضة زم يمص ي ذهش الىعاء .والضاعؽ آلازغ يخقضم ذهش أمام
الؿبىعة وينخب عليها.
وأما ا ؿىاث ألاؾاؾيت اإلاغجبت مً َظٍ ألاوشؿت اليرفيهيت ف ي فيما يلش :
أ) ألاوشؿت ألاوهش هي جؿبيق حعل ا امل عً الهىاياث .اإلاعلم يؿلب مً الضاعؾين أن
يقىمىا بسمـ مجمىعاث.
ب) أن ّ
يىػ اإلاعلم مجمىعت بؿاقت الهلمت اإلاؿخىعة ويػعها علش اإلانخبت
ج) أن ي زظ مل مههم بؿاقت واخضة ويجعل ا امل املةخىيت علش جلو الهلمت .واإلاعاى مً طلو "
أها أعغب في لغة القضم".
َ
جلعب؟م ًْ ِمً الالعب الظإ
ح) أن يؿ ى آلازغ " أيً جلعب؟ م مً جلعب؟ متى جلعب؟ لم مغة
ُ
ويجيب الضاعؽ الظإ يجعل ا امل مً أؾئلتهم.
جدب؟"،
ر) أن يؿبق مل مجمىعت معل ما فعلذ مجمىعت ؾابقت .وجلو اللعبت إلاؿاعضة جهلمهم عً
الهىاياث .وجيخ ي اللعبت بعض ما اهتهاء البؿاقاث.
 .8جيشيـ الخعليم والخعلم عً ؾغيق لعبت "حؿلؿل الطىعة" Picture Sequensce
َظٍ ألاوشؿت حؿخسضم ألاصواث مً مجمىعت الطىع اإلاقؿىعت واإلاؿلؿت .والضاعؾىن
جىقؿمىن ذهش زمـ مجمىعاث .مل مً مجمىعاث يمخلو مجمىعت واخضة مً الطىع
اإلادؿلؿت .وأما جىفيظ َظٍ ألاوشؿت اليرفيهيت فهى فيما ي حي:
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حؿلؿل الطىعة مً خيث بضايت الطىعة ألاوهش ذهش هايتها.
أ) يىاقش أعػاء املامىعت حعيين
ِ
يدضص اإلاعلم وقذ اإلاىاقشت ويؿخسضم مل مههم اللغت العغبيت في عمليت اإلاىاقشت وفقا
لقضعتهم.
ب) بعض أن جدؿلؿل الطىعة يقىم الضاعؽ بخضعيبت شغح ألاوشؿت اإلاىحىصة في الطىعة.
ج) بعض اهتهاء وقذ اإلاىاقشت جيخقل ضىعة املامىعت ألاوهش ذهش املامىعت العاهيت وجيخقل مً
املامىعت العاهيت ذهش املامىعت العالعت .وخييئظ يطف مل مً املامىعاث الطىعة اإلا زىطة.
ح) أن يؿلب اإلاعلم مً أخض عئيـ أو وليل املامىعت بعض مىاقشت املامىعاث الؿابقت أن
يبين جغجيب الطىع اإلاؿلؿلت .وآلازغون في َظا الطضص مً اإلامنً أن يؼيض ألاعاء وألافهاع
ْ
خىى حؿل ُؿل الطىعة.
 .9جيشيـ الخعليم والخعلم عً ؾغيق لعبت "الدشا مً" Find Some One Who
اللعبت ألازيرة مً ألاوشؿت اليرفيهيت في حعليم مهاعة النالم هي الدشا مً له زطائظ ما.
وفيه ّ
أعض اإلاعلم ا اضاوى فيها شيئ منخىب مً الطفاث أو ا طائظ الص طيت .واإلانخىب
فيها يخعلق ب وضا بعؼ الضاعؾين في الفطل إلاعغفت بعؼ اإلاعلىماث الص طيت لضيهم عً
ؾغيق لعب َظٍ ألاوشؿت اإلاغيدت .ومعاى ا اضوى اإلانخىب فيه َى ما يلش:
ا اضوى  :1ا طائظ الص طيت
مً له َظٍ الطفت؟
ا طائظ
ؾىليـ
مدمىص
يغغب في الؿباخت
عاع
ذخؿان
حعفغ
ؾىجاعجي
يدب القغاءة
أهضيو
ؾليمان
مدمىص
الظَاب ذهش لىمبىك (هؼَت)
ضا ح
ػليدت
عقيت
لثرة الغياب
باليؿب للاضوى الؿابق ،هجض بعؼ زطائظ الضاعؾين اإلاىحىصة في الفطل .وَظٍ اللعبت
جؤصإ ذهش اؾخجابتهم في الخهلم احل الخعليق .ولخىغيذ َظٍ ألاوشؿت اليرفيهيت يبين الباخث
فيما يلش:
ألاوى
 :ؾلب اإلاعلم مً الضاعؽ قبل أن يؿبق َظٍ اللعبت أن يض ّعب جقضيم ألاؾئلت ،معل "
َل جدب الؿباخت؟" ،لم مغة جضزل الفطل؟".
 :أن يؿلب اإلاعلم مً الضاعؽ أن يضوع خىى أضضقائه ويؿالهم ؾؤالا يىدؿب ذهش
العاوي
أهفؿهم عً ا طائظ أو البيان وفقا للاضوى الؿابق .وبعض طلو ينخب الضاعؽ في ا اضوى
أؾمائهم باليؿبت لل طائظ.
ً
 :يجخم مل واخض مجمىعت إلاىاقشت هديجت اإلاقابلت عً ش طيت ػمالئه.
العالث
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الخاتمت
هظغا إلاا ؾبق في جيشيـ عمليت الخعليم والخعلم باؾخسضام ألاوشؿت اليرفيهيت ،اؾخيخج
الباخث فيما يلش:
 .1أن حعليم مهاعة النالم ؾيهىن طا أزغ لضإ الضاعؾين اعخماصا علش ليفيت حعليم َظٍ اإلاهاعة .مملت
الخعلم بؿبب قلت ألاوشؿت الخعليميت الضاعيت ذهش جفعيل الضاعؾين في عمليت الخعليم والخعلم.
 .2العاؾفت الؿلبيت يمنً عالحها بااوشؿت اإلاغيدت اظب ميىى الضاعؾيين في حعلم مهاعة النالم.
 .3هماطج ألاوشؿت اليرفيهيت مً خيث اؾيراجيجيت جىفيظَا يمنً جؿىيغَا خؿب اخخياحاث اإلاعلم
في عمليت الخعليم والخعلم في الفطل.
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