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Abstrak
Salah satu permainan bahasa yang dianggap menarik dalam belajar bahasa Arab adalah Riddles. Permainan ini
merupakan suatu cara pembelajaran yang mewajibkan siswa untuk belajar banyak bicara dan banyak kosakata.
Disamping itu siswa akan lebih semangat, saling mengenal antara lainnya serta meningkatkan ketrampilan
”berbicara siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan metode permainan “ Riddles
untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Pembelajaran untuk melatih keterampilan berbicara dengan
menggunakan metode permainan “ Riddles” ini mendapat sambutan baik dari siswa. Namun disisi lain sebelum
pembelajaran dimulai sebaiknya terlebih dahulu mengenalkan kosa kata yang berhubungan dengan materi, agar
siswa tidak menanyakan terus menerus disaat siswa sudah mulai berlatih untuk bericara. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penggunaan permainan bahasa Riddles terbukti efektif.
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املقدمة
عرفنا أن اللغة العربية من أحد اللغة األجنبية ىف املدرسة أو املعاهد أو اجلامعة اإلسالمية احلكومية كا نت أو األهلية.
اللغة العربية هي لغة مهمة يف العامل كاللغة اإلجنيلزية ،ألن مجيع الناس يف العامل يعرفون هذه اللغة ولو كانو مل يفهمو هبا .ومن اللغة
العربية نعرف انواع العلوم واملعارف خاصة الدراسة االسالمية 1.وقد عرفنا أن مهنة معلم اللغة العربية ليست سهلة ،فتحنا هبا طريقة
تعليم اللغة العربية املناسبة حىت يشعرون بسرور ال ميلل .البد على املدرس اللغة العربية أن يفهموا فهما اتما عن تعليم اللغة العربية
كافيا بسبب رغبة وقدرة الطالب املتنوعة اليت تؤثر إىل تغاوت إجنازا الطالب العليا والسفلى .وال يليق بنا امهال هذه املسألة
مستمرة آلجل إجياد عملية التدريس.
يرد اىل وظيفة األوىل ىف اللغة يعىن
تعليم اللغة العربية ليس ليستطيع أن يقراء القرأن فقط .بل تعليم اللغة العربية جيب أن َّ
أللة االتّصال ،أي اتصال بني الناس أما ابللسان .اتصال ابللسان انضم على انحيتَ ن ِ
ني يعىن استماع وكالم ّاما اتّصل ابلكتاب
ّ
انضم على انحيتَ ن ِ
ني أيضا يعىن كتابة وقراءة .كما عرفنا أن يف تعليم اللغة العربية أربع مهارات وهي مهارة القراءة ومهارة االستماع
ّ
2
ومهارة الكالم ومهارة الكتابة .وكي يقدر الشخص أربع مهارات اللغة العربية السابقة فيحتاج الطاقة يف علم النحو و الصرف .
حىت اليستطيع الشخص أن يقرأ النص العريب العار عن الشكل ،وال يستطيع أن يفهم كالم من يتكلم ابللغة العربية ،وال يستطيع
أن يتكلم ويكتب برتاكب اجلمل وأمناط اجلمل الصحيحة واملفيدة إال أن يكون الشخص قادرا على قواعد اللغة العربية ويسيطر
املفرداهتا.
تركز هذه الوحده على األلعاب اللغوية .إن اللعب ضروري جدا لتنمية الطفل غقليا وفكراي .فمن خالل اللعب ،يتم
حتقيق التنمية العقلية واجلسدية له .واألطفال يلعبون ألن اللعب متعة ،كما أنه أيضا عنصر مهم من عناصر تنمية مهارات الطفل.
 1امحد بن عبدهللا البباتلي ،أمهية اللغة العربية ممناقشة صعوبة النحو( ،الرايض :دار الوطن للنشر ۱٤۱٢ ،ه).۱٠-۹ ،
 2يرتجم من:
Ahmad Akrom Fahmi, Ilmu Nahwu Dan Shorf, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 11
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واللعب أيضا يساعد على التطوير مهارا ت اللغة والتفكري والتنظيم .ويكاد اللعب أن يكون الوظيفة األساسية للطفل حيث يقضي
فيه معظم أوقاته وأيخذ اللعب مكانة مهمة يف العمليةالرتبوية ملا يقدمه من فوائد فهو اجلسر الذي يصل الطفل ابحلياة.
األلعاب اللغوية وسيلة جيدة استفادت منها برامج تعليم اللغات ،وأثبتت تطبيقاهتا نتائج اجيابية يف كثري من البالد اليت
هتتم بتطوير نظم تعليم لغاهتا .واأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثريا من الطالب على معاجلة اللغة يف إطارها
الكامل يف احلوارات واحملاداثت والقراءة والتعبري املكتوب 3.وقال األخر أن األلعاب اللغوية هي من التقنيات احلديثة يف تعليم اللغة
األجنبية كما أهنا تساعد الطالب يف سيطرة على اللغة الطالبة.
تساعد األلعاب املدرس على إنشاء نصوص تكون اللغة فيها انفعة وذات معىن ،تولد لدى الطالب الرغبة يف املشاركة
واإلسهام .وميكن املعلم املطّلع ،أن خيطط يف منهجه الستخدام األلعاب كوسيلة ممتعة ومفيدة لتعزيز مامت دراسته بوسائل التدريب
التقليدية املعروفة.
اللعبة اللغوية  Riddlesهي لعبة ملهارة الكالم ،ومبا ذالك لعبة التخمني .يف هذه اللعبة دعا املعلم الطالب للعب و
لغز لتدريب الشجاعة للكالم .أوال أعطى املعلم الطالب لغزا مث خيمن الطالب ذالك اللغز .بعد أن يعطي الفرصة لكل طالب لغزا
4
آخر ،ومعلم كاملشرف واملؤدب .لكن يف هذه اللعبة التخمني مناسبا بقدرات الطالب.
أما اللغة العربية يف بعضاملدا رس  ،فهي تعترب من الدروس املهمة جبانب اللغة االجنليزية للطالب يف تلك املدرسة .فال بد
فيها من مهارة الكالم مبادة اللغة العربية لكي يسهل للتالميذ فهم الدرس .وهذا الدرس حيتاج على مهارة املعلم يف إختيار الطريقة
املناسبة و املشوقة ألن الطريقة اجليدة هلا دور مهم يف جناح عملية التعليم ،والبد للمعلم أن يفهم أهداف تعليم درس اللغة العربية.
ولذلك قام الباحث ابلبحث عن "استخدام اللعبة اللغوية " "Riddlesلرتقية مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية ".

أخذت الباحث من كتابة اللغة العربية يف هذه املدرسة الذي الفه حممد خالق املاجستري ،خصوصا ملادة مهنة .وهدف هذه الطريقة
تدريب الطالب ملعرفة كفائة مهارة الكالم عند الطالب االستنباط من العلوم اليت حصوهلا.5
البحث
يف حماولة تعليم اللغة ،خاصة اللغة الثانية ال بد أن يشتمل على أربعة مهارات ،وهي اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة ،يعد
ال كالم هو الفن من الفنون اللغة األربعة بعد اإلستماع .والكالم يكون من اللفظ واإلفادة ،واللفظ هو الصوت املشتمل على بعض
احلروف .أما اإلفادة هي ما دامت على معىن من املعاين يف ذهن املتكلم والسامع أو على األقل يف ذهن املتكلم .والكالم هي
تعترب من األمهية املهارة اب لنسبة اىل اللغة األجنبية وتعلرب من األهم املهارة اللغوية .ألن الكالم جزء عملي الذي مبدرسة املعلم

 3انصف مصطفى عبد العزيز ،األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية( ،الرايض :اململكة العربية السعودية9 ,)1980 ،
4
يرتجم من:
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahasaseni/article/view/95 Diakses pada tanggal 10 oktober 2015

 5يرتحم من :
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permaian Edukatif Dalam Belajar Bahasa Arab ,
(Jogjakarta: DIVA Press,2011), 106
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فالكالم جزء أساسي يف منهج تعليم اللغة األجنبية ،ويعترب القائمون على هذا امليدان من أهم أهداف تعليم اللغة األجنبية ،ذلك
6
أنه يف الغالب اجلزء العملي يف تعليم اللغة.
مهارة مصدر من مهر -ميهر -مهارة ومردفها اإلستطاعة وأما الكالم فهو القول 7.الكالم مهارة انتاجية تتطلب من املعلم
القدرة على استخدام األصوات ابلدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب جلمل والكلمات .تعريفها اصطالحا كثرية
للمهارة ،لكن هناك تعريف يتناسب مع املهارة اللغوية وهي أهنا :أداء لغوي (صويت أو غري صويت) يتميز ابلسرعة ،الدقة ،كفاءة،
فهم ,مراعة القواعد اللغوية املنطوقة واملكتوبة 8.والكالم يف أصل اللغة عبارة عن :األصوات املفيدة هو :املعىن القائم ابلنفس الذي
يعرب عنه أبلفاظ ،يقال يف نفس كالم ،ويف اصطالح النحاة :اجلملة املركبة املفيدة .أما التعريف االصطالحي للكالم فهو املنطوق
الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من هاجسه ،أو خاطره ،وما حيول خباطره من مشاعر وإحساسات ،وما يزيزخر به العقل من:
رأى أو فكره ،وما يريد أن يزود به غريه من معلومات ،أو حنو ذالك ،يف طالقة ،مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء.
يف حماولة تعليم اللغة ،خاصة اللغة الثانيىة ال بد أن يشتمل على أربعة مهارات ،وهي :اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة،
يعد الكالم هو الفن من الفنون اللغة األربعة بعد اإلستماع .والكالم يكون من اللفظ واإلفادة ،واللفظ هو الصوت املشتمل على
بعض احلروف .أما اإلفادة هي مادامت على معىن من املعاين يف ذهن املتكلم والسامع أو على األقل يف ذهن املتكلم .الكالم هو
املهارة الثانية بعد مهارة اإلستماع يف التدريس اللغة هو جزء من التعبري الوظيفي من حيث منطوق به ألن التعبريي الوظيفي
يشمل :ا حملادثة ،واملناقشة وحكاية القصص والنوادر واألخبار وإلقاء اخلطب وإمالء التعليمات،وكتابة التقارير واملذاكرات
9
وامللخصات وانشرات واإلعالانت وحترير رسائل وما إىل ذلك.
تظهر أمهية الكالم يف اللغة األجنبية من أمهية الكالم ذات يف اللغة فالكالم يعترب جزء أساسية يف منهج تعليم اللغة األجنبية
وتعبريه القائمون على امليدان من أهم أهداف تعليم اللغة األجنبية 10.وأتيت أمهية احملادثة ابعتبارها االسلوب الطبيعي للتعامل يف
احلياة فالناس يتحدثون أكثر مما يكتبون ،واإلنسان يف تعامله مع األخرين البد له أن يتحدث إليهم وأن يتحدإثليهم وأن يتحدثو
11
إليه ،وأن يستمع إليهم .وللدرس دوره يف تدريب التالميذ على ذلك عن طريق املمارسة سواء يف حصة التعبري.
اللعبة اللغوية  Riddlesهي لعبة ملهارة الكالم ،ومبا ذالك لعبة التخمني .يف هذه اللعبة دعا املعلم الطالب للعب و لغز
لتدريب الشجاعة للكالم .أوال أعطى املعلم الطالب لغزا مث خيمن الطالب ذالك اللغز .بعد أن يعطي الفرصة لكل طالب لغزا
12
آخر ،ومعلم كاملشرف واملؤدب .لكن يف هذه اللعبة التخمني مناسبا بقدرات الطالب.

 6حممد كامل الناقة ,تعليم اللغة الغعربية للناطقني بلغات أخرى( ،اململكة العربية السعودية :جامعة ام القرى151 ,)1985 ،
 7معلوف ،لويس ،املنجد من اللغة واألعالم( ،بريوت :دار املشرقة الطبعة الثالثون695 ,)1988 ،
 8أمحد فؤاد حممود عليان ،املهارات اللغوية وامهيتها وطرائق تدريسها( ،الرايض :دار املسلم8 ,)2003 ،
 9حممود على السمان ،التوجية يف التدريس اللغة العربية( ،قاهرة :دار املعارف244 ،)1989 ،
 10رشد أمحد طعيمة ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني( ،جامعة املنصورة160 ،)1989 ،
 11عبد العليم ابرهيم ،املوجه الفين ملدرس اللغة العربية( ،قاهرة :دار املعارف201 ,)1387 ،
 12يرتجم من:
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahasaseni/article/view/95, diakses pada tanggal 10 oktober 2015
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تتكون لعبة  Riddlesعن وجهني:
التخمني ( السؤال) وهو ما حيتاج إىل الذاكي واالنتباه يف التفكري لتحليل مشكلته
-1
التخمني (تدريب العقل) ،وهو ما يدرب العقل إما أن يكون سؤاال أم جوااب
-2
لعبة  Riddlesهي من لعبات املفردات ،ألن هلا املعايري من اللعبة املفردات وهي شعور املفرحة عن املفردات .يف هذه
اللعبة حتتاج إىل الذاكية الكربى لتحليل التخمني الذي فيها جعل الكلمة .وهذه اللعبة تشجع شخصا أن مييل للعبة.
اطالعا على ذالك ختتصر الباحث أن اللعبة  Riddlesهو االسم الذي يشار الشئ والزم أن حيلله .اللعبة Riddles
تقدم طريقة لسرور طالب أن يكونوا ماهرين يف مهارة الكالم .وهذه اللعبة تطبيق لتعليم املفردة األنشطة الشفوية يف الفصل .يف
13
هذه اللعبة يتطلب الطالب أن يكونوا كثريا يف الكالم فينبغي هلم أن حيفظوا مفردات كثرية مناسبة ابملادة املدروسة.
أهداف استخدام اللعبة اللغوية Riddles
-1
-2
-3
-4
-5

أن جيري الطالب على التحدث يف التعبري عن أفكارهم
لتدريب الطالب على القدرة يف مهارة الكالم بسهولة
تسهيل يف نفسهم ملذاكرة املفردات اجلديدة ولتكثري مفردات
وصول العلم واملعرفة لتجليب الغرية يف نفس الطالب حبالة السعيدة بعد امللل يف التعلم
لتدريب على ذكاء األوالد يف اختيار املفردات املناسبة ابلسياق

جخطوات استخدام اللعبة اللغوية Riddles
أما خطوات تعليم ابالستخدام لعبة  Riddlesفهي كما يلي:
 -1املقدمة
تسليم بقول السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
(أ)
(ب) يسأل عن حال الطالب بقول " كيف حالكم هذا اليوم"؟
(ج) يسأل عن الدرس يف لقاء املاضي
 -2األنشطة الرئيسية
قبل اللعبة يدعوا املعلم أن يلفظوا وحيفظوا املفردات
(أ)
(ب) يشرح املعلم شكال وتنفيذا يف هذه اللعبة وغرضا منها
(ج) يقسم املعلم جمموعات وحيدد كل جمموعة العارضني كفرقة واحدة بفرقة اثنني
يوزع قطعة من البطاقات لكل جمموعة ويعطي الوقت للطالب لفهم كل املفردات املكتوبة يف البطاقة
(د)
يبداء املعلم اللعبة عن التخمني جلميع جمموعة
(ه )
(و) إذا كان مجيع جمموعة مل يقدر على اإلجابة فاملعلم يزيد توجيهات أو دليال
(ز) إذا كانت جمموعة على اإلجابة الصحيحة فلها القيمة العشرة
13

يترجم من:
Andrew Wright, David Betteridge, Michael Buckby, Games For Language Learnig. New York: Combridge
University Press, 2006), 149-152
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بعد أن يفهم كل جمموعة كما يفعل املعلم فيعني املعلم جمموعتني إىل أمام الفصل كاجملموعة األوىل ابجملموعة الثانية
(أ)
مث يعطي اجملموعة األوىل التخمني للمجموعة الثانية كما يفعل املعلم وإذا كان اجلواب صحيحا فلها القيمة العشرة
وتستمر اللعبة متبادلة
(ط) وتستمر اللعبة ابجملموعتني التالية متبادلة
(ي) يف هناية اللعبة املعلم يعلن املعلم اجملموعة الفائزة أي اجملموعة اليت تنال القيمة العايل ويعطي العقوبة اجملموعة
اليت تنال القيمة على السفلى .وينبغي أن تكون هذه العقوابت تعليمية مفرحة مثل الغناء أو القصة ابللغة
14
العربية وغري ذالك.
االختتام
أتكيد وختليص املعلم عن املواد
(أ)
(ب) تقومي املعلم عن وظائف الطالب ليفهموا املواد اآلتية
(ت) خيتتم املعلم الدارسة ابلسالم
املزااي اللعبة اللغوية Riddles
-1
-2
-3
-4
-5

تيسري الطالب يف حفظ املفردات اجلديدة بسرعة
ملشاركة كل اجملموعات
لرتقية مهارة الطالب يف التذكرة الطالب لتحفيظ املفردات
إزالة امللل يف تعليم اللغة العربية
تشجيع الطالب على التعبري عن اآلراء والتفكري بلغة العربية

العيوب اللعبة اللغوية Riddles
-1
-2
-3

يف الفصل املزدحم
مل يستعد الطالب يف املفردات
الطالب غري املتفوقني صامتون

ويف استخدام طريقة لعبة  Riddlesيف تعليم مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية مبادة مهنة هلا أنشطة التعليم يف
تطبيقها ،ومالحظة الباحث عن عملية التعليمية هبذه الطريقة قامت الباحث ابألنشطة أو اإلرشادات والطرق التعليمية ،كما يلي:
 -1املقدمة
(ت) تسليم بقول السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
(ث) يسأل عن حال الطالب بقول " كيف حالكم هذا اليوم"؟
(ج) يسأل عن الدرس يف لقاء املاضي
 -2األنشطة الرئيسية
(ت) قبل اللعبة يدعوا املعلم أن يلفظوا وحيفظوا املفردات
14
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(ث)
(ج)
(د)
(ه )
(و)
(ز)
(ح)

(ط)
(ي)

يشرح املعلم شكال وتنفيذا يف هذه اللعبة وغرضا منها
يقسم املعلم جمموعات وحيدد كل جمموعة العارضني كفرقة واحدة بفرقة اثنني
يوزع قطعة من البطاقات لكل جمموعة ويعطي الوقت للطالب لفهم كل املفردات املكتوبة يف البطاقة
يبداء املعلم اللعبة عن التخمني جلميع جمموعة
إذا كان مجيع جمموعة مل يقدر على اإلجابة فاملعلم يزيد توجيهات أو دليال
إذا كانت جمموعة على اإلجابة الصحيحة فلها القيمة العشرة
بعد أن يفهم كل جمموعة كما يفعل املعلم فيعني املعلم جمموعتني إىل أمام الفصل كاجملموعة األوىل ابجملموعة
الثانية مث يعطي اجملموعة األوىل التخمني للمجموعة الثانية كما يفعل املعلم وإذا كان اجلواب صحيحا فلها
القيمة العشرة وتستمر اللعبة متبادلة
وتستمر اللعبة ابجملموعتني التالية متبادلة
يف هناية اللعبة املعلم يعلن املعلم اجملموعة الفائزة أي اجملموعة اليت تنال القيمة العايل ويعطي العقوبة اجملموعة
اليت تنال القيمة على السفلى .وينبغي أن تكون هذه العقوابت تعليمية مفرحة مثل الغناء أو القصة ابللغة
15
العربية وغري ذالك.

االختتام
(ث) أتكيد وختليص املعلم عن املواد
(ج) تقومي املعلم عن وظائف الطالب ليفهموا املواد اآلتية
(ج) خيتتم املعلم الدارسة ابلسالم

-3

اخلالصة
وأما اخلالصة من هذا البحث فهي كما يلي:
تطبيق طريقة لعبة  Riddlesلرتقية مهاة الكالم يف تعليم اللغة العربية ابخلطوات التالية :قبل اللعبة يدعوا املعلم أن يلفظوا
وحيفظوا املفردات ،مث يشرح املعلم شكال وتنفيذا يف هذه اللعبة وغرضا منها ،مث يقسم املعلم جمموعات وحيدد كل جمموعة
العارضني كفرقة واحدة بفرقة اثنني ،ويوزع قطعة من البطاقات لكل جمموعة ويعطي الوقت للطالب لفهم كل املفردات
املكتوبة يف البطاقة ،ويبداء املعلم اللعبة عن التخمني جلميع جمموعة ،فإذا كان مجيع جمموعة مل يقدر على اإلجابة فاملعلم
يزيد توجيهات أو دليال ،وإذا كانت جمموعة على اإلجابة الصحيحة فلها القيمة العشرة ،وبعد أن يفهم كل جمموعة كما
يفعل املعلم فيعني املعلم جمموعتني إىل أمام الفصل كاجملموعة األوىل ابجملموعة الثانية مث يعطي اجملموعة األوىل التخمني
للمجموعة الثانية كما يفعل املعلم وإذا كان اجلواب صحيحا فلها القيمة العشرة  ،وتستمر اللعبة ابجملموعتني التالية متبادلة.
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