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ABSTRACT 

The extended learning process of Arabic language teaching and its complex material can be 
frustrating for science and technology students, UIN Malang. Therefore, outdoor and outbound 
activities can be an alternative innovation and fun learning. This research applied mixed methods 
between descriptive qualitative and quantitative approaches. The results showed that two listening 
games could increase students' motivation: chain whispering and numbered chairs. There are 
guessing word games for speaking skills, while for reading, there are arranging jumbled words, and 
for writing skills, there are jumbled letters that can be set and arranged to become meaningful words. 
The learning motivation was found high by distributing the questionnaire. Then the motivation 
category is instrumental since the foreign language, especially Arabic language learning, is 
considered practical compulsory instead of cultural approach through language teaching and 
learning. 

Keywords: Outbound, Games, Skill Language, Motivation to Learn 

 

ABSTRAK 

Proses pembelajaran bahasa Arab pada  PKPBA UIN Malang  bagi sebagian besar mahasiswa 
Fakultas Saintek UIN Malang merupakan momok dengan materi yang sulit dan juga waktu yang 
panjang serta membosankan, maka outbond merupakan alternative inovasi dalam proses 
pembelajaran Bahasa Arab dengan berbagai model permainan dan suasana di luar kelas yang 
mendukung dan menyenangkan. Penelitian ini menggunakan mix methods yaitu deskriptif kualitatif 
dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan permainan dikelompokkan pada masing-masing 
ketrampilan berbahasa. Diantaranya dalam keterampilan istima’ dapat dengan permainan kursi 
bernomor dan bisik berantai. Dalam ketrampilan kalam dengan permainan tebak kata, dan 
ketrampilan membaca dengan mengurutkan kata serta ketrampilan menulis dengan merangkai huruf 
menjadi kata yang benar dan bermakna. Motivasi belajar dengan penerapan outbond ini sangat 
tinggi dari hasil sebar angket. Kategori motivasinya adalah motivasi instrumental karena Bahasa 
asing dipandang semata-mata hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan yang praktis, bukan sebagai 
sarana pendekatan akan budaya bangsa lain. 

Kata Kunci: Outbond, Permainan, Ketrampilan Berbahasa, Motivasi Belajar 
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 املقدمة

تع اللغة  يعد  آفةلم  الطالب  ملعظم  السهل   ،خيفةم   العربية  من  وليس  صعبة  ألنها 

  ها ي تعلم اللغة العربية وحتى الكثيرين لم يتعلمو الضعيفة فخلفيتهم  ويظهر ذلك بسبب  تعلمها،  

نظرهم   وتصبح أبدا.   )الطالب(    وجهة  لجعلهم  املعلمين  ملعظم  على  تحديا  وقادرا  وشوقا  حبا 

دو املواد    املعلمون يوفر  .  استخدامها واإلبداع،    أي  ن التعليمية  يجعلهم االبتكار  ين مكتئب  مما 

 . واألسوأ من ذلك أنهم سيشعرون بامللل والضجر. وممارستهافهمها  ويصعبون 

 كانت تركز على   في عملية التعلم، سواء  اتومن املتوقع أن يتم تنفيذ الجهود واإلبداع

أو وسائل    الوسائل التعليميةذلك، هناك حاجة أيضا إلى  . باإلضافة إلى  كوسيلة  الطالب أو املعلم

املساعدة على التعلم لتسهيل فهم املتعلمين للمفردات الجديدة. الهدف األساس ي في تعلم اللغة 

على    مفردة  ٤٠٠  إتقانو ون قادرا على نطق املفردات العربية  تكهو أن    ئ املبتد   فيئةالعربية في  

ة العربية، يجب بذل جهد ممكن لتحقيق هدف نطق وإتقان  األقل. انطالقا من هدف تعلم اللغ

  املفردات العربية.

من قبل  اللغة العربية  لتعليميتم متابعة تعلم اللغة العربية في برنامج البرنامج الخاص 

في تعلم اللغة    الطالبقدرة  و الثاني.    ل الدراس ياألول والفص  الدراس ي  الطالب الجدد في الفصل

منهم  -وسطة ومبتدئةتم-  العربية متنوعة القدرة على    وقليل  العربية. ومن    اتقانلديهم  اللغة 

املتوقع أن تكون مدة الفصلين الدراسيين طويلة بالنسبة للطالب ليتمكنوا من التحدث باللغة  

ب  املعوقاتالعربية بشكل جيد. ومع ذلك، هناك العديد من   غير التي تواجه الطالب الناطقين 

العربيةالل الصف،  غة  وع  داخل  الدراسية،  الفصول  في  الوقت  ضيق  ذلك  في    مالئمة دم  بما 

في الدراسة ليوم  ارسة مهاراتهم اللغوية، مشبعة بالفعل وقتا طويال جدا  بمم  الوسائل التعليمية

 العلومتخصص  العلوم وغير  في تخصص  إنجازات التعلم لطالب    عدم الفرق بين وأيضا    واحد

    .(1981)العربي، 

في  العربية  اللغة  تعلم  عملية  أن  نستخلص  أن  يمكننا  األولية  املقابلة  نتائج  نقال عن 

PKPBA    م في املستوى  بالنسبة ملعظم الطالب ألنه  التعليمية الصعبةويل واملواد  الط  وقتهمع

االعلوم،  (mubtadi)املبتدئ   الجامعة، ٪ من عدد  3٠عددهم    بلغالذين    طالب تخصص  طالب 

والتعلم   وهم العملي،  التدريب  مثل  األنشطة  من  يحص ى  ال  عدد  مع  العربية  اللغة  يتعلمون 

فييتم    مما  املنتظم أو    جميها  الدراسية  ابتكاراالصفوفالفصول  إلى  بحاجة  فهي  لذلك    ت ،  

تشمل   التيعلى تعلم اللغة العربية  م  يمكن أن ترفع روح التعلم وتحسن قدرته  وابدعات جديدة
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   .ا في ذلك االستماع والتحدث والقراءة والكتابةأربع مهارات بم 

التعلم بجد حتى   تخصص العلوم عمليةمن حيث االنضباط، يتابع العديد من طالب  

الذين   العربية  يغيبون من فصل تعلمنادرا من أولئك  على الرغم من ازدحام جدولهم    ،اللغة 

، جدا  جيد  فمعظهمالفهم    من حيث مستوى  الزمني مع مجموعة متنوعة من األنشطة الرئيسية. 

إلى ذلك بعض  التقييم    وأشار  التعلم    املعلمةأو    املعلم  تقدمه  الذي نماذج    يحللونه في عملية 

طالب   مزايا  إلى  باإلضافة  جيد.  العلومبشكل  حصل  تخصص  الباحث  تالتي  نتائج    من  ة عليها 

بعض   أيضا  هناك  الفصول  العديد من  في  حلها. وتشمل هذه    املعوقاتاملالحظات  التي يجب 

هواتفهم الخاصة،   العب،  نابحا،  صفال   األمور التالية: معظم الطالب نعسان داخل  املعوقات

بمهام   القيام  وأيضا  األصدقاء  مع  املشاكل    القسموالدردشة  هذه  العربية.  اللغة  تعلم  حين 

 . اململبسبب التعلم  التعب الضجر،،  داخل الصف بامللل من روتين الطالب التي تتممدفوعة 

ملمتعة للغوية والبراعة اهو نشاط مليء بمجموعة من األلعاب ا  التعليم في الهواء الطلق

عن   عبر  كما  للطالب.  التعلم  روح  يعزز  أن  أنكوك  ويمكن  الدين  جمال  أن  ذلك  ذكر  الذي 

من خالل  اط يمكن أن يضيف البصيرة واملعرفة في حفر املعلومات  السندات الخارجية هي نش

املختلفة املغامرة  اإلبداع  أنشطة  إظهار  على  تشجيعهم  يتم  لذلك  التعلم  والحماسة،   في 

(Djamaludin, Yogyakarta). 

ائل، واالستراتيجيات، وتقنيات التعلم الوستنفيذ    يتم  التعليم في الهواء الطلقفي ألعاب  

في ذلك   بما  واملواهب وأيضا    امليول   معرفةشخصية املشاركين،  تكوين  لديها أهداف متنوعة، 

األلعاب الفردية التي لها   outbondيمكن أن تكون األلعاب في    .(Subur, 2006)  اتتحسين الكفاء

الشجاعة   تعليم طبيعة  وأيضا  األدرينالين  تؤدي  أن  يمكن  تحديات  في شكل  اللعبة  خصائص 

في   أيضا    أخذوالحزم  فردي،  شكل  في  كونها  إلى  باإلضافة  الجماعيةالقرار.  ألعاب  األلعاب   .

تعلم و   كيفية  جماعية  بسهولة،  املهمة  إنجاز  على  قادرة  لتكون  التعاون  مع  تشكيل  االختالط 

  .(Susanta, 2010) هابعضها البعض، وأيضا تعزيز الشعور بالقيادة من كل مشارك في

الهواء  في    يمنماذج التعل  من خاللحلوال    التعليم فيما يتعلق بالواقع القائم، يوفر هذا  

أو املتعة البدنية في محاولة الستعادة تحسين عملية    اللغويةمع مختلف األلعاب سواء    الطلق

 ويعد.  (Asti, 2009)  تخصص العلومالتعلم من حيث االهتمام والتحفيز ونتائج التعلم لطالب  

طالب   قدرة  تحسين  على  والقدرة  وامللل  التشبع  على  للقضاء  البديلة  الحلول  تخصص  أحد 

أسلوب    العلوم العربية.  اللغة  تعلم  الطلقفي  الهواء  على  يحصل   له  التعليم  ال  التي  الفوائد 
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، وزيادة  اإليجابي  السلوكالطالب إذا تم التعلم في الفصول الدراسية، وهي الثقة والشجاعة،  

بوبي ديبورتر    ة كتبهامقال .(Yunaida & Rosita, 2018)  وغيرها  اللغوية  التعلم واملهارات   دافعية

يشكل مزيجا من ثالثة    outbondأو       Super Camp  بعنوان "التعلم الكم" يذكر أن  هيرناكي ومايك  

واملهارات   االستراتيجيات  من  والعديد  املثابرة  أو  الحياتية  واملهارات  البدنية  القوة  هي  جوانب 

. يتم تنفيذ هذا النشاط خارج  (Bobbi, 2006)  األكاديمية في شكل الحركية املعرفية والنفسية

الفصول الدراسية بحيث يمكن للطالب مسح عقولهم وإخراج إبداعهم ويمكن أيضا تحفيز روح  

التي هي    & Yunaida)  االبداعوتعليمية وإعادة    مبدعة التعلم مرة أخرى مع مختلف األلعاب 

Rosita, 2018) . 

تطبيق   استكشاف  إلى  البحث  هذا  الطلقيهدف  الهواء  على  اللغة   تعليم  مهارات  في 

كلية   لطالب  بجامعةالعربية  إبراهيم   العلوم  مالك  الحكومية  موالنا  بعمق، اإلسالمية  ماالنج 

تعلم   تحفيز  زيادة  السابقةالطالبفضال عن  املناقشة  في  الشرح    ،.  أن تم  على  أن  تعليم  شطة 

وتحفيز اإلبداع الطالبي في تحسين مهارات    جديدة  حلوال ومعنويات   تكون أن    يمكن  الهواء الطلق

 .اللغة العربية

 منهج البحث 

يتم الجمع بين شكلين من أشكال البحث، النوعي والكمي، في طريقة بحثية واحدة تسمى 

ج هي ياملز   أسلوب أيضا أن    Sugiono. وباإلضافة إلى ذلك، ذكر  (Creswell, 2016)  يجاملز   أسلوب

نوعين من  سيتم   ؛مزيج  التي  البيانات  تكون  بحيث  بحثي  نشاط  في  والكمية  النوعية  البحوث 

 . (Sugiyono, 2007) الحصول عليها أكثر صحة وموثوقية وشموال وموضوعية

  ة، وذلك صياغة املشكلة في هذه الدراس  لإلجابة عنزيج  امليتم استخدام هذا أسلوب  

، وهي نوعي وكمي. ويتم ذلك إليجاد املشاكل والحلول لهذه  أساليب البحثباستخدام نوعين من  

 .العلوماملشاكل في هذا املجال من شأنها أن توفر فهما جديدا ملعلمي اللغة العربية في كلية 

تستخدم تقنية البحث هذه مزيجا من نوعين من األبحاث حيث    Cresswell  (2016)  وقال 

  . في هذه الدراسة الكمي من خالل االستبانةيمكن الحصول على النوعي من خالل التداخالت و 

مشكلة    تم حسابها وصف  عملية  إلى  باإلضافة  ثبات    والحل  اإحصائي  البحث،  لتحقيق  منها 

 .نتائجها
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ذات وضع متناسب ولم يكن هناك   لوب املزيجاستخدم التصميم في هذه الدراسة أس

تطبيق   ملعرفة  نوعي  بحث  البحث.  من  النوعين  هذين  بين  هيمنة  الطلق  أي  الهواء  في  تعليم 

كلية  ل لطالب  العربية  اللغة  مهارات  بجامعةتحسين  إبراهيم  العلوم  مالك  مية  اإلسال   موالنا 

ومستوى تحفيز طالب كلية    املهارات اللغويةللحصول على تحسين    . وبحث كميماالنج  الحكومية

  تعليم في الهواء الطلق النج مع تطبيق  اإلسالمية الحكومية ماموالنا مالك إبراهيم    العلوم بجامعة 

 مهارات اللغة العربية. لتحسين

 

 النتائج واملناقشتها 

الهواء  تطبيق   -أ في  العربية    الطلقالتعليم  اللغة  مهارات  بجامعة  في  العلوم  كلية  لطالب 

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج 

 التعليم في الهواء الطلق في مهارة االستماع تطبيق  -1

)مدكور، طعيمة، و أخرى  لغة العربية للناطقين بلغات  يعرف في املراجع مناهج تعليم ال

بوضوح،  (2٠1٠هريدي،   االستماع  تعليم  أهداف  يحدد  أن  )أ(  اإلستماع:  تعليم  كفايات   ،

ويصوغها إجرائيا، )ب( أن يحدد خطوات تعليم االستماع، )ج( أن يساعد األطفال على اكتساب  

يتعرف   أن  )د(  اآلخرين...الخ،  مقاطعة  عدم  لآلخرين،  باهتمام  االستماع  االستماع:  آداب 

تي تواجه األطفال املتعلمين عند تعليمهم االستماع، ويعالج هذه املشكالت، )ه( أن املشكالت ال

أن   )و(  و  نشاط،  لكل  املناسبة  الوسائل  استخدام  مع  االستماع،  أنشطة  استخدام  في  ينوع 

 يوظف املواقف الطبيعية في تعليم االستماع.

لكلمات أو الجمل بأنها قدرة الشخص على هضم وفهم ا  االستماعكفاءة    Hermawanأما  

. يمكن تحقيق كفاءة  (Rathomi & Umar)  معينة   وسائلأو    في الخطابالتي يتحدث بها شريك  

أو    عناصر الكلمة  الصوت من   تالفات اخ من خالل املمارسة املستمرة لالستماع إلى    االستماع 

أ  ،الصحيح  ملخرجهاوفقا    غيرها  األصلي  املتحدث  خالل  من  صاغمعينةوسائل    وإما   . 

Muttaqin  العربية    جملةوال  ة والعبار   ةصوت الكلم  نطق ، وهي: )أ(  التقان االستماعأربعة مؤشرات

الكتابة وفقا؛ )ب(  سموعةامل إلى  الكلملص  اإلشارة  امل  والجملة  ةوالعبار ة  وت  ؛  سموعةالعربية 

الصورة وفقا    اإلشارة إلى؛ )د(  سموعةعربية امل ة الوالجمل  ةوالعبار   ة )ج( ذكر معنى صوت الكلم

 .سموعةالعربية امل  ةوالجمل ة والعبار   ةلصوت الكلم
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 من تحقيق الكفاءة املتوقعة  الطالبمن خالل القيام بالتمارين مرارا وتكرارا، سيمكن  

(Syah, Wahyuningsih, & Rachmahana, 2016)  ،لذلك تقنية  استخدام    الباحثة  تقدم. 

بهدف أن   أنشطة التعليم في الهواء الطلقخالل    من  للطالب  ة االستماعلتدريب مهار   املمارسة

الطالب  االستماع  مهار   يتعلم  ويمكن  ومريحة بسهولة،  ة  علهم  ومستقلة،  ماما.  ت  يهاالسيطرة 

  همسات متسلسلةهي    االستماعمهارة    عم التي لها نفس الغرض  التعليم في الهواء الطلق    لعاباأل

. (Handoko & Riyanto, 2006)  االستماعممارسة مهارات    تهدفان إلى  كالهما،  وكراس ي مرقمة

 ما يلي: هما كخطواتو 

 املرقمة  الكراس ي -أ

أشخاصيقسم   عشرة  فيها  تضم  مجموعات  ثالث  إلى  طالبه  توجيه  املعلم  يتم  ثم   .

يقف    همجميع وفقا ملجموعتهم.  الصف  في  السير  من   املعلمإلى  طابور    ع يشج و .  الطالب  أمام 

  بينما "  سعيد مباركاإلجابة بعبارة "   الطالب". يجب على  نهاركم سعيدجميع املشاركين بعبارة "

 ة. املرقم الكراس يللعبة في قواعد ا  املعلم  يشدون أيديهم اليمنى ألعلى. ثم يشرح

اللعبة هو تطوير قدرة الطالب على االستماع إلى الفهم من خالل الرد  من هذه    الهدف

التسلسلية واألرقام  املقاعد  هي  الالزمة  األدوات  في   .بسرعة.  الطالب  يصطف  اللعب:  كيفية 

أمتار هناك بعض املقاعد واألرقام. الوقت املخصص هو    خمسمجموعات ثم أمام صف حوالي  

دقائق في إكمال هذا السباق. يتقدم كل مشارك واحدا تلو اآلخر نحو املقعد ويأخذ األرقام    عشر 

بتصحيح ما يقوله املشارك    الحكماءاملوجودة ثم يذكر األرقام املكتوبة على البطاقة. تقوم هيئة  

بالتأكيد إلى املقعد    يصلسريع يمكن أن    جري . عن طريق  بشكل مباشر على أنه صواب أو خطأ

كر ذلك  يذستطيع أن  يال    كان. إذا  لبصوت عا  العدد املكتوب في البطاقة  كريذاألول وعلى الفور  

عال   ذكرصديق   سيكون بصوت  على  يقدر  لم  بعده  جاء  الذي  الرقم    ه  سيكون  وحفظ  وهو 

بشكل صحيح وبصوت عال يمكن    ذكري  ، والعكس بالعكس إذا كان الصديق مخطيئا عند ذكرها

السمع واالستماع.    إجادة  طعلى ذكر عدد مع شر   قه الذي جاء بعده في التسهيلساعد صدييأن  

   الفائز.  فهو  الفترة الزمنية الحالية،  في  كثيرا وصحيحا  التقييم: املشاركون الذين يذكرون األرقام
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 املتسلسلةالهمسات  -ب

إلى  يقسم   طالبه  أشخاصاملعلم  عشرة  فيها  تضم  مجموعات  توجيه  ثالث  يتم  ثم   .

يقف    همجميع وفقا ملجموعتهم.  الصف  في  السير  من   املعلمإلى  طابور    ع يشج و .  الطالب  أمام 

  بينما "  سعيد مباركاإلجابة بعبارة "   الطالب". يجب على  نهاركم سعيدجميع املشاركين بعبارة "

 الهمسات املتسلسلة. للعبة في قواعد ا  املعلم  يشدون أيديهم اليمنى ألعلى. ثم يشرح

. األدوات الالزمة واملستعملة للطالباالستماع    ةمن هذه اللعبة هو ممارسة مهار   الهدف

مسات من  مادة لهفي هذه اللعبة هي الجمل أو الرسائل القصيرة على البطاقة التي تستخدم ك

 .الطالباملعلم إلى 

مباشرة إلى   الطالب  يتصفأشخاص، ثم    خمسةكيفية اللعب: تتكون كل مجموعة من  

الخلف. يأخذ قائد املجموعة البطاقات املوجودة، وينظر إليها ببساطة ويقرأ في القلب ويتذكرها.  

بعد ذلك، أعطيت البطاقة للمعلم. يهمس املعلم بالجملة املكتوبة على البطاقة لقائد املجموعة 

في الصف األمامي. وبعد ذلك عا   الطالبأو   إلى مجموعته وهمس بالحكم   الطالبد  الذي هو 

الصف الثاني، ونقلت الجملة إلى جميع األصدقاء من خالل همس. حتى  ه فيالذي سمع لصديق

على نقل ما يهمس له ووفقا للجملة    قادران  يكو الصف الخلفي يجب أن  يقوم في  الذي هو    الطالب

الهمس   لعبة  املبتدئين هذه  لفصول  املعلم.  قبل  الكلمةمرحلة    في  تكتفيهمس من  دون    نقل 

أو زيادة،  حيحة دون  والصالجملة الحالية    نقل  كتابتها. التقييم: املجموعة التي يمكنها تقصير 

 الفائز. فهو

 الكالم  تطبيق التعليم في الهواء الطلق في مهارة  -2

)مدكور، طعيمة، و   لغة العربية للناطقين بلغات اخرى يعرف في املراجع مناهج تعليم ال

، كفايات تعليم التحدث )الكالم(: )أ( أن يحدد أهداف تعليم التحدث بوضوح،  (2٠1٠هريدي،  

ويصوغها إجرائيا، )ب( أن يحدد خطوات تعليم التحدث، )ج( أن يتيح فرص التواصل الشفوي  

ى اكتسابها،  بين األطفال، )د( أن يستخدم مهارات التحدث بطريقة سليمة، ويساعد األطفال عل 

و )و( أن يتعرف املشكالت التى تواجه األطفال عند    )ه( أن ينوع في استخدام أنشطة التحدث،

 تعلمهم التحدث، ومحاولة عالجها، )ز( أن يوظف املواقف الطبيعية في تعليم التحدث.

العربية    مهارةتهدف ممارسة   باللغة  التحدث  الطالب على  تدريب  إلى  )الكالم(  التحدث 

مهار وكمتاب ملمارسة  على  .  االستماعة  عة  الطالب  قدرة  تدريب  هو  النهائي  الهدف  أن  حين  في 

 . (Effendi, 2009) / الرسائل لآلخرين  اآلراءالتعبير، أي التعبير عن األفكار / 
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 تستخدم التي  األلعاب اللغوية، أن  Asrori (2009) الهدف، الذي صرح به  ذلكوبناء على  

; العثور على شخص  برإلهامفي تدريب الطالب على الكالم تشمل ألعاب الكالم العفوية؛ صورة  

 .من اللعبة على النحو التالي الخطواتيتم تقديم . مفقود؛ ونادل املقصف

 تخمين الكلمة 

 الكلمة طق  نوضوح   ، حيث يكون تخمين الكلمةلعبة  في    يمكن تركهاالتصال هو جانب ال  

  التعبيرالهدف من اللعبة هو إعادة    .من قبل كل مشارك   غريزة يجب تمليكها االستماع    ة ومهار 

 .عن املفردات العربية التي تم حفظها بسرعة ودقة. فضال عن توسيع وإثراء إتقان املفردات

، ثم ترسل ة الجمل فيهادة أكوام من البطاقات التي تم كتابيعد املعلم ع  :كيفية اللعب

أن يشرح ألعضائه كل ش يء عن   القائدالبطاقات. بعد ذلك يستطيع   ألخذ قائدهااملجموعة كل 

طريق توفير الكلمات الرئيسية أو اإلشارات التي    يكون التفسير عنتوبة في البطاقة.  الجمل املك

في   املوجودة  الجمل  على  اإلجابة  من  األعضاء  يتمكن  بحيث  ألعضائها  أدلة  تعطي  أن  يمكن 

ا الوقت  هو    ملتاحالبطاقة.  اللعبة  هذه  خمس   اللعبةفي    التقييمدقائق.    خمسفي  في غضون 

ا البطاقة  دقائق من املجموعة  املجموعة   فتكون هيلتي يمكن اإلجابة على معظم الجمل على 

 . الفائزة

 التعليم في الهواء الطلق في مهارة القراءة. تطبيق  -3

ال تعليم  مناهج  املراجع  في  اخرى يعرف  بلغات  للناطقين  العربية  تعليم لغة  كفايات   ،

ويصوغها إجرائيا، )ب( أن يحدد خطوات  القراءة: )أ( أن يحدد أهداف تعليم القراءة بوضوح،  

تعليم القراءة، )ج( أن يتمكن من مهارات القراءة الصامتة، والجهرية، محافظا على ما في العربية  

لتعليم   املختلفة  املداخل  يستخدم  أن  )د(  اكتسابها،  على  األطفال  ويساعد  وتنغيم،  نبر  من 

مع  للقراءة،  املناسبة  املواد  يختار  أن  )ه(  واختالف    القراءة،  الفردية،  الفروق  مراعاة 

ومحاولة   القراءة،  تعلمهم  عند  األطفال  تواجه  التى  املشكالت  يتعرف  أن  )و(  االهتمامات،و 

عالجها، )ز( أن يوظف قواعد النحو العربي في تعليم القراءة، )ح( أن يتيح فرصا للقراءة من  

)مدكور، طعيمة، و هريدي،   يةخالل مواقف طبيعية، )ط( أن ينمي امليل للقراءة باللغة العرب

2٠1٠) . 

التي يمكن استخدامها في   األلعاب اللغوية،   (qira'ah) القراءة   مهارة من    الهدف بناء على  

;  الكلمات املتصففة   يسأل؛  هي لعبة الضوء  Asrori  (2009)  ذكركما   (qira'ah) القراءة  ةتعلم مهار 

 :تم وصف إجراءات األلعاب على النحو التالي. و ؛ ومن هوترتيب الكلماتتحليل األشياء؛ 
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هم واإلجابة على األسئلة من الفالتي تركز على القراءة، و  اللعبةهي  ترتيب الكلماتلعبة 

على قراءة مجموعة  الهدف من اللعبة هو تدريب الطالب    .النصوص أو الخطابات التي تم قراءتها

في هذه اللعبة هو    اللعب  كيفيةفي جملة جيدة وصحيحة.    ترتيبها من الكلمات الفوضوية ليتم  

وضع البطاقة    جملة مفيدة. يتمتوفير البطاقات التي هي منقوشة مع الكلمة التي هي قطعة من  

 للقواعدوفقا   لتكون جملة مفيدة في التفاف ثم يبحث الطالب عن الكلمات التي يمكن ترتيبها  

  عشر فترة    أكثر من غيرها فيالكلمات    املجموعة التي تقوم بترتيبالتقييم:    .النحوية والصرفية

 .دقائق

 تطبيق التعليم في الهواء الطلق في مهارة الكتابة -4

في   اليعرف  تعليم  مناهج  اخرى املراجع  بلغات  للناطقين  العربية  تعليم لغة  كفايات   ،

الكتابة: )أ( أن يحدد أهداف تعليم الكتابة بوضوح، ويصوغها إجرائيا، )ب( أن يحدد خطوات  

تعليم الكتابة، )ج( أن يستخدم املداخل املختلفة لتعليم الكتابة، )د( أن يدرب األطفال على  

لى اليسار، )ه( أن يساعد االطفال على كتابة الحروف العربية في أشكالها  الكتابة من اليمين إ

املختلفة،و )و( أن يدرب األطفال على استخدام عالمات الترقيم، )ز( أن يوظف النحو العربي  

يتيح الفرص لألطفال على اختيار األنشطة املحببة لهم، من خالل   الكتابة، )ح( أن  في تعليم 

يتعرف املشكالت التى تواجه األطفال عند تعلمهم الكتابة، ومحاولة    مواقف طبيعية، )ط( أن 

 .( 2٠1٠)مدكور، طعيمة، و هريدي،  عالجها، )ي( أن ينمي امليل للكتابة باللغة العربية

إلى أن األلعاب اللغوية التي يمكن   (Asrori, 2009)  أشار أسراري ملمارسة مهارة الكتابة

تكوين  . إنشاء الجمل؛  ويجيبلعبة يسأل    لدى الطالب هي (kitabah) الكتابة  ة مهار في  استخدامها  

الخطوات في ; وكلمة واحدة من رأس املال.  مصورةحيحة; تعبئة رسالة  ص  كلمة  الحروف لتكون 

 .هذه األلعاب على النحو التالي إجراء

في   اللعبة  وتهدف الحروف  تكوينالكتابة هو    مهارةهذه  اتقان   .  في  التبصر  تدريب  إلى 

 .وكتابة املفردات العربية وممارسة التواصل العربي الجيد والفعال

في   اللعب:  أن    كرتونةكيفية  يمكن  التي  الحروف  من  عدد  تم   تكّون هناك  إذا  كلمة 

كومة   فيها متواجهون إلى كرتونةإلى األمام أشخاص  ثالثةتجميعها. ترسل كل مجموعة أعضائها 

الرسائل.   بطاقات  كل مجموعة    خمس  من خاللمن  الحروف  تقومدقائق  عدد    بتكوين  أكبر 

ثم   الورقة  إلى  تجميعها  تم  التي  الرسائل  كتابة  يتم  ذلك  بعد  الرسائل.  من  إلى   تقديمهاممكن 
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أن    .املعلم يمكن  التي  املجموعة  في    تكّون التقييم:  الحروف  من  ممكن  عدد   الكلمةأكبر 

 .، فهي الفائزالصحيحة

العلوم -ب كلية  طالب  لدى  التعلم  إبراه  بجامعة  دافعية  مالك  اإلسالمية   يمموالنا 

  في مهارات اللغة العربية التعليم في الهواء الطلقماالنج مع تطبيق  الحكومية

يتفق معظم معلمي اللغة الثانية على أن دافعية التالميذ واحدة من أهم العوامل املؤثرة 

جدا ألي عملية تعلم؛ لذلك يهتم  . فالدافعية مهمة (Sagala, 2006)  في نجاح أو فشل تعلم اللغة

عنها.   املسؤولة  الجوانب  وتحديد  بتعرفها،  الثانية  أو  األجنبية  اللغة  تعليم  مجال  في  العاملون 

محدد  هدف  لتحقيق  معين؛  بسلوك  لإلتيان  اإلنسان  تحرك  داخلية  نفسية  قوة    والدوافع 

 ,Syah)  وهنا ينبغي على معلم اللغة الثانية اإلملام بما يلي.  (2٠1٠)مدكور، طعيمة، و هريدي،  

Wahyuningsih, & Rachmahana, 2016)  : 

كلمة   -1 القوة   عامة  motivationتشير  )أ(  يلي:  ما  أهمها  املفاهيم. من  بارزة من  إلى مجموعة 

(energy)  ب( الرغبة في التعلم( ،(willingness to learn)  املثابرة )ج( ،(perservance)  االهتمام )د( ،

(interest)  الدروس متعة  )ه(   ،(enjoyment of lessons)  الباعث الحافز،  )و(   ،(incentive)  )ز(  ،

 . (benefits of knowing the language)فوائد معرفة اللغة 

 ربما تتواجد أو ال تتواجد مصادر الدوافع في الفصل. -2

 تقع قليل من أنماط الدوافع تحت سيطرة املعلم  -3

التخصص( بينما تظهر    -تبدو بعض أنماط الدوافع أكثر التصافا بمنتج التعلم )املؤهالت -٤

 اختيار اللغة(  -الحوافز ملهام محددة -مليات )النجاحبعض األنماط األخرى في الع 

 تحدد فعالية أية تقنية بمقياس الطالب للقيم  -5

العناصر  من  له،  املهيئة  النجاح  وفرص  له،  املقدمة  املهمة  لقيمة  املتعلم  تقييم  يعتبر 

( في:  ذلك  تلخيص  ويمكن  للدوافع.  )1الرئيسية  النجاح،  لتحقيق  التلميذ  توقعات  قيمة  2(   )

    .(Mainizar, 2011) ( التوجه نحو النجاح وتجنب الفشل3همة كحافز، ) امل

وفيما يلي بعض املقترحات التي تساعد على خلق جو مناسب لتعلم العربية كلغة أجنبية 

املقترحات إنما تطبق  واستثارة دوافع الدارسين لتعلمها ومواصلة الجهد فيها. والباحث في هذه  

 ,Kholid)  بعض املبادئ التي يوص ي علماء النفس باتباعها في مجال استثارة دافعية الدرسين

( وعي الطالب باألهداف )وعي باملراحل التي قطعها واملهارات التي اكتسبها واملعلومات  1: )(2017

( تقديم املعلومات في سياقات ذات معنى )يمارس  2، )التي حصلها واملستوى الذي وصل إليه(
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معلم اللغة األجنبية أن يقدم في محتواها اللغوي أصواتا وكلمات وتراكيب في شكل مجرد وفي 

سياقات منبتة الجذور ال صلة لها بالواقع العلمي، وال ارتباط بينها وبين ما تمارس اللغة من أجله  

البناء على خبرات3في الحياة(، )  )  ( الواحدة، )٤الدارسين،  في املرة  ( املشاركة  5( مهارة واحدة 

( للدارسين،  ) 6اإليجابية  النشاط،  أوجه  في  التنوع   )7( الثقافية،  األنشطة   )8( التعزيز،   )9  )

     ( العالقات اإلنسانية في الفصل.    11( الترويح، )1٠مراعاة الفروق، )

(  1)   كما يلي: البيان   بنود أسئلة   عشر كونة من  امل   االستبانة عن امليول من نتائج  

لم أدرس اللغة العربية على اإلطالق، تم استخدام    ( 2)   ، البيان لقد درست اللغة العربية 

السؤالين كبيانات أولية كحافز لتحديد قدرة الطالب على تعلم اللغة العربية. أي إذا لم  

املب  فإن قدرتهم على مستوى  أبدا،  العربية  اللغة  أن    حيث تدئين،  يتعلم معظمهم  يجب 

األساسيات  يتع  إلى  لم  أن التحديات ويحتاج  مع  اللغة    طالب كل    ،  يتعلم  لم  الصف  في 

٪ تعلموا اللغة العربية وإن  2٠العربية أبدا، من البيانات التي تم الحصول عليها بنسبة  

في   يدخلون  يزالون  ال  والعليا  املتوسط  املستويين  في  الذين  أولئك  مثل  متأخرا  يكن  لم 

نشر  مست  وقت  وفي  املبتدئين.   شرح االستبانة وى  الجملة    ة الباحث ت  ،  مضمون  بإيجاز 

 .٪ من األسئلة بشكل جيد 8٠ومعناها. وبشكل عام، تمت اإلجابة على ما يقرب من  

هم اتفقوا  أن٪  9٠تعلم اللغة العربية أمر صعب، قال ما يقرب من    (3)  للبيانبالنسبة  

تعلم اللغة العربية التي لم يختبروها أو    تهم فيواتفقوا بشدة، وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بخلفي

ذا  الذين لم يتعلموا أبدا أن يشعروا بأنهم منسيون وأن يجعلوا من ويالت التعلم الصعب. وه

األ  قالته  ما  مع  الفصلمتساوي  ولي  هي  معظمخلفية    بأن ST 20 ستاذة ميسرة،  من    الطالب 

صبورا لم يتعلموا اللغة العربية أبدا، لذا يجب أن يكون    العامة، الذينخريجي املدارس الثانوية  

أسلوب  في الدراسية مع  املواد  أمرا    تقديم  العربية  اللغة  تعلم  يعتبرون  فهم  لفهمهم.  مختلفة 

 .والحرص في التعلم  طويل توق  إلى األمر تاجويحصعبا ألنهم ال يفهمون  

أمر    من طالب كلية العلوم يقول بأنه  ٪1٠تعلم اللغة العربية سهل.  حوالي    (٤)  البيان

  أمر نه "أ  ST 20 حد طالب قالت راتيه أسهل ألنهم درسوا بالفعل حتى قليال. باإلضافة إلى ذلك،  

أيضا  . ومن السهل  نسيته  ألنني أحب اللغة العربية كثيرا، وكنت قد درست، وهنا أكرر ما  سهل،

 .يسهلنا في قبول وفهمبحيث  يقدم شرحا جيداأو املعلم  األستاذ إذا كان

نا أتابع تعلم "أ  (5)  للبيان  االستبانةوهذا واضح من نتائج    ،التعلم عالية جدا  روحلكن  

% موافق    1٠% و  8٠موافق  السؤال يجيب عليه بعض الطالب ب. هذا  بنشاط"  اللغة العربية
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أمرا صعبا،  العلوم  كلية  يراه بعض طالب  الذي  العربية  اللغة  تعلم  أن  بشدة. وهذا يدل على 

 ولكنهم يتابعه بنشاط، حيث ستزداد معرفتهم وكفاءتهم اللغوية.

الطالب    (6)  البيان معظم  التعلم.   أثناء  نعسانا  بموافق  أج٪  9٠سبة  بالنكنت  ابوا 

األنشطة في عملية التعلم معظم   مالحظة. في نتائج  غير موافق٪ منهم أجابوا  5  وموافق بشدة، و

وقت    وليس هناك  الكثيرة،نعسان في وقت التعلم وهذا يرجع إلى أنشطتهم    طالب كلية العلوم

عملية عد  ب   ،ثم القيام باملهام التي لم يتم كسرها  حسب أقسامهم،من التعلم املنتظم    الراحة

يجب أن يكون هناك تقرير مكتوب، إلى جانب العديد من األنشطة األخرى. ليس فقط    مختبرية

بعض   هناك  بل  داخل  نعسان،  نائمين  يجعلهم  مما  عيونهم  فتح  في  القوة  لهم  الذين  الطالب 

 .الصف

هناك ، بل باملوافق٪ 2٠كنت صامتا وقت تعلم اللغة العربية، أجاب حوالي  (9) البيان 

على عملية    الباحثة، وذلك ألنهم ال يزالون مشوشين. نتائج مالحظات  يجيب بموافق بشدةمن  

التعلم بسبب نقص الروح في عملية التعلم ليست فقط ألن طريقة التعلم ولكن عامل العادم 

، وهذا  باملوافق٪  2٠مازحت وأخبرت صديقا في وقت التعلم، أجاب حوالي    (6)  البيان يؤثر أيضا.

الذي  يدعى دايات    صف العلوم الثاني عشر،ما أكدته نتائج مقابلة مع أحد الطالب العرب في  

بالفعل باألنشطة الكثيفة ولم أرتاح بعد، لذلك في بعض األحيان يشرح املعلم   مضجرذكر أنني  

املحاضر املبطريقة   للغاية  ة  أمزحملة  يجعلني  جيدا    حتى  ليس  أنه  أدرك  أحيانا  األصدقاء.  مع 

التعلم    سوء األدب، وهذاو  في عملية  ابتكارات  إلى    ليستاملمتعة و بسبب أخطائي وأنا بحاجة 

 . الرتبة

التعلم    (1٠)البيان   اإلجابامضطراتابعت  الطالب  ت  .  قدمها  وهيالتي  ٪، 15  موافق 

ذلك،    ة الباحثة عنوذلك ألن نيتهم ملتابعة التعلم خوفا من الغياب. كما أكدت نتائج مالحظ

ثم   جاءوا،  ألنهم  اإلكراه  بسبب  التعلم  تابعوا  أنهم  صمتواوجلسوا،    حضروايبدو  وحتى   ثم 

 م على الفور بسبب اإلرهاق. بعضهم نا

تعبت من الدراسة في الصف، من عدد عينات البحث ذكرت أنهم سئموا من   (8)  البيان

بشدة. ومما يعزز ذلك   موافق٪  55و  موافق ٪ أجابوا  ٤٠الدراسة في الفصول الدراسية حوالي  

رج الفصول  تقع خا لطالب كلية العلومالتي تفيد بأن العديد من الفصول العربية  ة املالحظهو 

الدراسية. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه يرى بوضوح أيضا من خالل التعلم خارج الفصول الدراسية  

على الرغم من أنه ال يزال هناك    .نعسان ومعظمهم حريص على متابعة التعلم  طالبال يوجد  
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  ي ف، خاصة املعوقاتالذين ال يركزون. ألنه خارج الفصل هناك أيضا العديد من  الطالببعض 

الناس يمرون به، ناهيك عن    ير من، وكثبسبب االزدحاماملعلم    شرحالتركيز على االستماع إلى  

 وحدة النشاط الطالبي. ة التي أقامتها نشطاأل مثل وجود أنشطة أخرى غير التعلم أيضا

شرح   يمكن  حين  خالل    ةالخاص  االستبانةفي  من  العربية  اللغة  تعلم  في  بالتحفيز 

 على النحو التالي:  من خالل التعليم في الهواء الطلقاألنشطة التي تتم 

٪ 5٠الجديد الذي أعرفه، ما يصل إلى    تعلم اللغة العربيةنموذج نشاط    (11)البيان  

مقابلة مع    نتائج  وتعزز على ذلك.  بموافق بشدة٪  ٤8  واوأجاب   موافقالذين أجابوا    الطالبمن  

لعبة  ، ولكنها ليست  شطة التعليم في الهواء الطلقأن  أنني قد شاركتقال    الذي  ST 20 أحد طالب

بل لعبة    لغوية  وهنا  براعة.  مع    لغويةلعبة  إلى جنب  منتهى  جنبا  وعلى  لعبة جسدية خفيفة 

 .الروعة

م في الهواء  التعليلقد تعلمت اللغة العربية في كثير من األحيان مع أنشطة    (12)البيان  

أجابوا باملوافق. ووافقوا على ذلك ألنهم كانوا قد    الطالب ٪ من  1٠، في هذا البند حوالي  الطلق

 .بطريقة األلعاب اللغويةتعلموا اللغة العربية من قبل. والقليل منهم تعلموا 

  موافق ٪  35و  موافق ٪  35أنا أكثر ثقة في ممارسة مهارات اللغة العربية، حوالي    (13)

وحرية التعبير   حماسةالتي تجعلهم    واأللعاب اللغوية  التعليم في الهواء الطلقمع نموذج  بشدة،  

دون خجل ألن هناك ش يء يمكن التنافس عليه ليكونوا أبطاال في اللعبة. في األساس يتحدثون  

 .العربية قليال ولكنهم يشعرون بالحرج من املمارسة

فقط    (1٤) العربية،  اللغة  تعلم  أريد  ال  زلت  أجابوا  5ما  عامل موافق٪  ألن  وذلك   ،

 .سيا في عملية التعلمصحتهم البدنية مضطرب حتى ال يكون حما

٪ أجابوا 29و  أجابوا موافق ٪  6٠أشعر أن تعلم اللغة العربية ليس صعبا، حوالي    (15)

، وذلك ألنهم تعلموا اللغة العربية واملعلمون يبتكرون أيضا باستخدام أساليب  موافق بشدة

 .التعليم في الهواء الطلقمن خالل  املمتعة التعلم

ممت(  16) العربية  اللغة  حوالي  تعلم  ممال،  وليس  موافق٪  8٠ع  ألنهم أجابوا  وذلك   .

خبرة ي على  الجديدة    حصلون  العربية  اللغة  عما  امل  وغيرتعلم  التعبير  يستطيعون  ألنهم  ملة 

ارك  ش بحيث    تكون في شكل الفريقالتي    من التعليم في الهواء الطلقلديهم. بسبب طبيعة العمل  

 .تكون خالقة الذين يمكن أن الجميع، وال يركز على الطالب
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٪ ٤5بنموذج التعلم املستخدم. في هذا البيان أجاب حوالي    شعوري غالبا ما يتأثر    (17)

 بموافق بشدة.  ٪ 15  واوافق وأجابمب الطالبمن 

فيأنا    (18)البيان   نموذج    نشيط  خالل  من  بسرور  التعلم  الهواء  متابعة  في  التعليم 

لديه   من التعليم.    مع هذا النموذج  ملدروسةاد اأنا أفهم بسهولة أكبر املو   ( 19)  املستخدم   الطلق

.  بشدة  وا موافق٪ أجاب38و    موافق  واأجاب   الطالب٪ من  57حوالي    ن اإليجابيةإجابات املجيبي

، وحماسهم في التعلم، وكذلك  التعليم في الهواء الطلقأنشطة    أثناء   ةويعزز ذلك نتائج املالحظ

  تلك األنشطة  ، ومعالبداية بعض منهم هادئة في الصفشغفهم بالتعلم. وباإلضافة إلى ذلك، في  

 .الخاصة بهم يمكن أن تبرز إبداعهم

حوالي    أستطيع  (2٠) العربية.  املفردات  من  املزيد  من  5٠إضافة  أجابوا  ٪  الطالب 

ت  . إذا كانبسبب مشاركتهم في اللعبةاملفردات الجديدة    ج يعرفون مع هذا النموذم  ألنه  موافق،

 .فظها قليلة فاللعبة التي نستطيع مشاركتها محدودةاملفردات التي نح

يتم اختبار العناصر املذكورة أعاله من أجل الصالحية واملوثوقية، من أجل الصالحية 

من   عليها  الحصول  تم  فقط    2٠التي  و    3بندا  غير صالحة  األسئلة  من  من    17عناصر  بندا 

بسبب عدم ارتباطها بمشكلة    12و    ٤و    1األسئلة صالحة. تعتبر العناصر غير صالحة في أرقام  

لهذه    وتكون االستبانةاألرقام الثالثة.    ما عدى . والعناصر الصالحة هي  البحث عند آراء الخبراء

 .ةبر موثوقتعتو  ٠.68ة ة في الدرجالدراس

الطالب الناطقين باللغة العربية في   دافعيةفي قياس    انةمن خالل عرض نتائج االستب

نموذج عملية التعلم باستخدام    أثناء   في املستوى العالي ها على أنها  يمكن تصنيف  العلومصف  

 ا بالسهولة وتصاحبهم روحجديد  ئاشي أن طالب العلوم يتعلون مكن  وي.  التعليم في الهواء الطلق

ال يزالون    ، فهم التعب  شدة  على الرغم من  علميا،  عالية ليتمكنوا من التحدث باللغة العربية

 .علمحريصين على متابعة الت

التي تدور حول    الدافعية  الدراسة  في هذه  املفيدةنوقشت   ما عرفه ، وهذا  الدافعية 

يذكر أن السمات التي يراها الطالب املتحمسون بشكل فعال تتناسب عكسيا مع    الذي  غاردنر

اللغات األجنبية على أنها وسيلة عملية    تنظرافتقارهم إلى الدعم لعملية تعلم اللغة الثانية. و 

سيلة لالقتراب من  ت و لتلبية االحتياجات )مثال، للحصول على وظائف راسخة وجيدة(، وليس

تعلم   وجهة نظرهم عندصبح  تعلم ما يكفيكم أى. ولذلك فإن التعلم بمعنى  ثقافة الدول األخر 

 .(Kholid, 2017) للغة أجنبية ملغة أجنبية. بحيث تتالش ى روح التعلم بعد أن تلبي حاجته
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 الخالصة 

 املمتعة   األلعاب  هو   م املستخد التعليم في الهواء الطلقأن نوع  هي  هذه الدراسة    خالصة

األلعاب مختلف  من  تتكون  بينها    تقسيميتم   .التي  من  لغوية.  مهارة  كل  على  مهارة  األلعاب 

  من خالل لعبةالكالم    مهارة  .املتسلسلةلعبة الكراس ي املرقمة وهمسات    االستماع، من خالل 

  من خالل لعبة تركيبالكتابة    ةرز الكلمات ومهار لعبة ف  من خاللالقراءة    ة ، ومهار الكلمة  تخمين

التعليم في الهواء الطلق  مع تطبيق    تعد دافعية التعلم .واملفيدةالحروف في الكلمات الصحيحة  

الدافع الفعال ألن    منالتحفيز    وتكون فئةاملتناثرة.    انةنتائج االستب  ، وأشارت إلى ذلكجدا  عالية

ا  هي  اللغات األجنبية )مثل  لتلبية االحتياجات  ثابتة وجيدة(وسيلة  عند    لحصول على وظيفة 

 . ثقافة الدول األخرى  على للتعرف، وليس كوسيلة آراءهم
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