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عبير إتاحة الفرصة إلى التنفيس والتأن التالميذ فى املرحلة املبتدئين يمتازون بأنهم يحتاجون إلى اإلنتماء و التقدير و . مستخلص البحث

ِمية و املهارة اإلبتكارية. وتتعلق 12و املهارات العظمى التى البد إستيالءها فى القرن اإلنفعالي. هذه موجودة فى عملية اللعبة. 
ُّ
َعل  هاتين هي املهارة التَّ

وسيلة الدراسة ب الشيئين بالقدرة على التفكير الناقد و القدرة على حل املشكلة و القدرة الإلتصالية و التعاونية و القدرة على الإلبداع واإلبتكارية.

حاجة األوالد  جة علىالوصفية عن طريق البحث الكيفي قامت الباحثة بالدراسة املكتبية ألجل الحصول على البيانات التي تتصف إلى: أوال الح

س مهارة يإلى اللعبة اللغوية فى تدريس مهارة القراءة و ثانيا الوصف عن حقيقة اللعبة اللغوية فى تزويد التفكير الناقد عند األطفال أثناء تدر 

ئولية ثرة و إحساسهم باملسأن التالميذ فى مرحلة املبتدئين محبون لذاتهم يدورون حول أنفسهم فقط و يغلب عليهم حب التملك واألالقراءة. 

دهم بأربعة الكفاءات وهي القدرة بالفهم العالى و القدرة على التفكير الناقد و القدرة  12ضئيل ومحدود. ووظيفة التربية فى مواجهة القرن  ِ
َزو 

ُ
ت

و يحقق تدريس القراءة التى تتصف بأنها  (C6( حتى ) C4اإلصالحي املعرفى وهو من ) Bloomعلى التعاونى واإلتصالي. يقع التفكير الناقد فى مجال

اال نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها تلك األعمال املزودة .عندما يكون التفكير الناقد  عَّ
َ
 و مهارة فى استخدام الحجة ف

 ق: تخريج الكلمة الغريبة و املضادة و األوراقنظاميا و املهارة فى النظر و أخذ القرار و حل املشكالت, فكانت مطبقة فى اللعبة اللغوية عن طري

  . (C6فى الجملة املفيدة الصحيحة)  ( حتى بنائهاC4تحليل الكلمات و تمييزها و تعيين املعنى) املمزقة. وعملية التفكير الناقداملطبقة هي 

 رة القراءةمها ،عند املبتدئين ،مهارة التفكير العلياسية: ساال مات لكلا

 

 خلفية البحث .1
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َ
 -بإذن هللا -لقد خلق هللا سبحانه وتعالى اإلنسان متميزا عن سائر الخلق، حيث كرمه بالعقل، ليتمكن. آلَياٍت ِلق

 التفكير أرقى أشكال النشاط العقلي لدى اإلنسان.  والحضارة اإلنسانية هي خير  لسيادة على الكون وفق منهج هللا.من ا

لعمليات التفكير إحدى االتدريس التى تكون معظم عمليته هو التفكير.  ومن تلك الحضارة هي دليل على آثار هذا التفكير.

ياة ملشاكل الح الفرد على اكتشاف الحلول الفعال املعرفية العليا الكامنة وراء تطور الحياة اإلنسانية، وقدرة العقلية

 . 2وتحسين نوعية الحياة التي يعيشها

بعض د تزو كإحدى األهداف التعلمية العصرية التى بوصفها و اإلبتكار فى حل املشكالت  مهارة التفكير العليا 

و تلك املهالرات منها استخدام الحجة فعاال و مهارة التفكير املنظم و مهارة أخذ القرار و حل املهارات األخرى التى تدورحولها. 

د التالميذ باإلتصاالت الفعال إلغراض متنوعة واضحا و يتهدف إلى تزو التعاونية و الكفاءة اإلتصالية و هكذا املشكالت. 

فعاال إما فى مجال الكالم و الكتابة و القراءة و اإلستماع. وهكذا تزويدهم باملهارة التعاونية مع اآلخرين حتى يقدرون على 

                                                           

ــير وتعلیــم مھـــارات  أحمد صالح علوي واآخرون.. 2   . الجمهورية النيمية. مركز البحوث و التطوير  التربوي: فرع عدنانالتفكـيرالتفكـ
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حصول إلى تلك الوظيفة العظمى يمكن أن ُيعقد الإلنسان بعملية التعليم و و للفى جماعتهم.   حتىآداء الوظيفة فعاال 

 . 1التعلم. ألن التربية هي الوسيلة الفعالة لبناء خلق البشر كما أوصاها القانون التربوي الوطني

ة و القراء ومن تلك الوسيلة هي تدريس اللغة العربية التى لها مهاراتها األربعة و هي مهارة اإلستماع و الكالم و  

ربط املعنى املناسب بين الرموز املكتوب و املعنى املطلوب. بل إنما هي تتكون أيضا على  وعملية القراءة ليس بمجردالكتابة. 

حديد تمن حيث صيغتها و  وزنها حتى التعرف بمعانى الكلمات من حيث السياقات و  التحليل البصري التعرف بالكلمات من 

. تقع هذه العليات فى شاقة تطلب إلى التفكير العالىعملية . هذه العمليات 3القدرة على االستنتاجو  لرئيسة وفهمهااألفكار ا

. و لكل من هذه 4التحليل و التقويم و اإلختراعو هي  C 4-6    التى تتراوح عملياتها فى مجال "بلوم" بين  املجال املعرفي

كلمة  21 و لإلختراعكلمة تطبيقية  26تطبيقية و للتقويم كلمة  21ه الجانب التحليلي لاللجوانب لها فروعها خاصة. مثال 

 .تطبيقية

 بتداءاملرحلة اإل املرحلة اإلبتائية و املتوسطة و العالية. أما  وهكذالكل مرحلة التدريس فيها مشتركوها الخاصة  

 لهم خصائص تختلفلى أحد عشر حتى إثنى عشر. إتتراوح أعمارهم من ست أو سبع سنوات فكان املشتركون أو التالميذ 

املهارات  اتساع اآلفاق العقلية املعرفية وتعلممع املراحل األخرى. وتالميذ املرحلة اإلبتدائية أو املبتدئين يختصون بأن لديهم 

الخبرات من خالل  و أن تجربة الحيات املهمة التى اكتسبها املرء هى. 5النشاط العادية مختلفالجسمية الالزمة لأللعاب و 

سيكونوا هذه الحالة بو عندما يتعلمون . 6من إحدى الوسائل التعليميةفى املرحلة الطفولة. كانت اللعبة  تجرى  اللعبة و هي

فبهذه الحالة يستطيع . 1و املريحة العمليات املرضيةيمكن لهم إكساب  املمتادةألن املعلم يجهز لهم البيئة متعلمين مقتنعين 

 رع أثناء تعلمهم.تينقد و يخالتالميذ أن يفكروا بفكر مفتوح حتى يحلل و 

 البحث يةمنهج .2

تكتب هذه املقالة باملدخل الكيفي التي تتميز بأن الباحثة تتصف على ما تجده من املصادر املعينة. و تلك املصادر 

 A Taxonomy forالكتب وهي )مكتبية. ونوع هذه املقالة هي دراسة مكتبية. و أما مصادر بياناتها هي تختار الباحثة بعض 

Learning, Teaching, and assessing A revision of Blooms Taxonomy of educational Objectives.   و )(Rahmani Astuti. 

2002. Revolusi Belajar untuk Anak Panduan Belajar Sambil Bermain untuk Membuka Pikiran Anak- anak Anda. 

(terj) Openmind/ Wholeman: Parenting and Teaching Tomorrow’s Children Today. Bandung: Kaifa  )و  (Slavin, 

E.Robert. 1994. Educational Psychology. London: Allyn and Bacon ) و زمالئه.  عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان و

. مؤسسة الوقف اإلسالمي و مشروع العربية لغير الناطقين بها ملعلمي اللغة العربية دروس الدورات التدريبية ه. 2414

 .للجميع

لحجة اوبعد ما نالت الباحثة تلك البيانات املكتبية فحللت الباحثة بالتحليل املضموني حسب أسئلة البحث وهي: 

الوصف عن حقيقة اللعبة اللغوية فى تزويد التفكير الناقد و  على حاجة األوالد إلى اللعبة اللغوية فى تدريس مهارة القراءة

 .عند األطفال أثناء تدريس مهارة القراءة
                                                           

Sistem Pendidikan Nasional. Bab I Pasal 1. No: 20 Tahun 2003 Tentang  ndang Republik IndonesiaUndang . U2 

. مؤسسة الوقف لغير الناطقين بها ملعلمي اللغة العربية دروس الدورات التدريبيةه.  2414و زمالئه.  عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان. 3 

 .34 اإلسالمي و مشروع العربية للجميع:
A Taxonomy for Learning, Teaching, and assessing  2001.. Anderson, Lorin W and Krathwohl, David R, et all. 4

A revision of Blooms Taxonomy of educational Objectives. New York: Longman. 
41.-. London: Allyn and Bacon: 39Educational Psychology. Slavin, E.Robert. 1994. 5 

Revolusi Belajar untuk Anak Panduan Belajar Sambil Bermain untuk Membuka Pikiran . Rahmani Astuti. 2002. 6

Anak- anak Anda. (terj) Openmind/ Wholeman: Parenting and Teaching Tomorrow’s Children Today. 

Bandung: Kaifa. 31 

Revolusi Belajar untuk Anak Panduan Belajar Sambil Bermain untuk Membuka Pikiran . Rahmani Astuti. 2002.  7

Anak- anak Anda. (terj) Openmind/ Wholeman: Parenting and Teaching Tomorrow’s Children Today. 

Bandung: Kaifa. 39 
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 مناقشة البحثاملواد و  .3

 حاجة الوالد إلى اللعبة اللغوية فى تدريس مهارة القراءةالحجة على  .أ

 ملذاته ون محب مأنهمواصفات لهم لكل مرحلة التعليم لها عمر تالميذها أو مشتركوها الخاص. فمرحلة املبتدئين  

طة فكرته عن السلو  باملسئولية ضئيل ومحدودإحساسه و  حب التملك واألثرة ميغلب عليه. و فقط منفسهأيدور حول 

. و لهؤالء التالميذ 8املحدودة  مواستعداداته مقدراته ملهو  إلى محاكاة اآلخرين ون يميلو  مزيج من التقدير لها والخوف منها

 والحاجة إلى املعرفة و اح الحاجة إلى النجو الحاجة إلى الثقة بالنفس و الحاجة إلى التقدير حوائج البد قضائها و هي 

لى الترقية و يرقون إ نموا سليما ن ينبغي العمل على إشباعها لكي ينمو . وظيفة التربية ملثل هذه الحالة الحاجة إلى االنتماء

ل املشكالت. و اإلبتكار فى ح مهارة التفكير العلياالعالية حسب ما يرام. ال سيما فى فى هذا العصر كان من بعض متطلباته هي 

لك املهارات منها استخدام الحجة فعاال و مهارة التفكير املنظم و مهارة أخذ القرار و حل املشكالت. و الكفاءة اإلتصالية و ت

و هكذا التعاونية تهدف كليهما إلى تزويد التالميذ باإلتصاالت الفعال إلغراض متنوعة واضحا و فعاال إما فى مجال الكالم 

ع. وهكذا تزويدهم باملهارة التعاونية مع اآلخرين حتى يقدرون على آداء الوظيفة فعاال. هذه و الكتابة و القراءة و اإلستما

نشطة التي تساعد التالميذ في تنمية ألاأللعاب اللغوية من ااإلحتياجات يمكن إشباعها من خالل عقد اللعبة اللغوية. 

هارات و دور مهم في اكتساب اللغة و الوسيلة  لتعلم األطفال ماألنشطة التي لديها  ياأللعاب همهاراتـهم اللغوية األربع . 

كتساب اإلثارة كوظيفة اللعب،  .  األلعاب اللغوية لها هدفان، ال9للتغلب على الصعوبات التي يواجهها بطريقة مشجعة

 وممارسة بعض املهارات اللغوية.

اللغة العربية بمعنى " موصلة املعلومات من كلمة "الوسائل" فى اللعبة اللغوية من إحدى الوسائل التعليمية و  

. وتعريف الوسائل فى عملية التعليم هي وسيلة من وسائل الرسم, الصور, أو 20مرسل املعلومات الى مرسرل اليه"

واملعنى أن استخدام اللعبة اللغوية  .ن املعلومات بصرية أو لفظيةو تكأن اإللكترونية التخاذ املعلومات، و إعادة تأليفها إما 

تتوسل حصول املعرفة و املهارات و الخلق و القيم املرجوة. فتطبيق هذه الوسيلة لهؤالء التالميذ مرغوب فيها ألن مميزات 

 . و22اتساع اآلفاق العقلية املعرفية وتعلم املهارات الجسمية الالزمة لأللعاب وألوان النشاط العاديةهذه املرحلة هي 

 فعالة. جى فعاال و ر ظائف حتى تكون عملية التعليم و التعلم تفاعليها و ترغب على آداء الو مواصفات اللعبة إنها تنشط 

ملكتوبة الصوتية با ربط الرموز و هكذا ترجى أن تكون هذه العملية مطبقة فى تدريس مهارة القراءة ألن تدريس القراءة ليس 

 و معرفة كلمات جديدة ملعنى واحد )مرادفات (كثيرة. منها  فى تدريس مهارة القراءةالعمليات املتطلبة بل بسهولة ويسر 

 و  معرفة معان جديدة لكلمة واحدة)املشترك اللغوي(
 
 و تحليل النص املقروء إلى أجزاء ومعرفة العالقة بين بعضها بعضا

استنتاج املعنى العام من النص و  قراءةمتابعة ما يشتمل علية النص من أفكار, واالحتفاظ بها حية في ذهنه فترة  ال

وهذه الصورة تشرح عن بيان ما شرحتها  .23تجعل التعليم فعاالاللعبة اللغوية املطبقة فى تدريس مهارة القراءة . 21املقروء

 الباحثة فى هذا املجال.
 

                                                           
 8 .. London: Allyn and Bacon: 41.Educational PsychologySlavin, E.Robert. 1994.  

122asmedia Buana Putstaka: Sidoarjo: M. jelajah Pembelajaran InovatifMen2009. Suyatno.    9 
10 Imam Ma'ruf. 2009. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif . Semarang: Ned's Press: 123 

11 .41.-. London: Allyn and Bacon: 39Educational PsychologySlavin, E.Robert. 1994.  
. مؤسسة الوقف لغير الناطقين بها ملعلمي اللغة العربية دروس الدورات التدريبيةه.  2414و زمالئه.  عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان. 12 

 .31مي و مشروع العربية للجميع: اإلسال 
13. Arifin Ahmad. Penerapan Permainan Bahasa (Katarsis) untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa 

Kelas IV A SDN 01 Metro Pusat. 
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 القراءة مهارة تدريس أثناء الطفال عند العليا التفكير مهارة تزويد فى اللغوية اللعبة حقيقة .ب

مهارة القراءة هي عملية اتصال تتطلب سلسلة من املهارات. مهارة القراءة تشمل على الرموز املكتوبة )الكلمات و  

ء باسم . و قي القرآن العظيم قال : إقرا24التراكيب(، وربطها باملعاني، ثم تفسير تلك املعاني وقفا لخبرات القارئ الشخصية

الوصية األولى هي القراءة. القراءة هي األدة لإلنسان الكتساب أرسل هللا القرآن ب   .2( :96)سورة العلق  ربك الذي خلق في

. و القراءة هي عملية يتم تنفيذها و يستخدمها القارئ للحصول على الرسالة 25املعرفة والخبرة التي تتم تحزينها في الكتابة

مهارتان أساسيتان لها و القراءة هي من إحدى املهارات األربعة و  26التي ينقلها املولف من خالل الكلمات أو اللغة املكتوبة. 

التعرف  واملناسب بالرمز )الحرف( الكتابي التعرف على األشياء كثيرة وهي ربط املعنى يتكون عملية  .21هما : التعرف، والفهم

ربط الصوت بالرمز و  وأصواتهايز بين أسماء الحروف التميو  خالل القدرة على التحليل البصري إلى أجزاء الكلمات من 

درة على القوهكذا عملية الفهم يحتوي على عدة أمور وهي  التعرف إلى معاني الكلمات من خالل السياقات.و  املكتوب

القدرة  و لرئيسة وفهمهاتحديد األفكار او االتجاهات  فهمو  فهم التنظيم الذي اتبعه الكاتبو القراءة في وحدات فكرية 

امت ق. فى عملية القراءة تتضن على التفكير العالي ألن عمليات تحتاج إلى التفكير الدقيق و التفكير العميق. 28االستنتاجعلى 

مهارات ين بعالقة إيجابية و هامة  . و هناكالقدرة على التفكير العلياساريم بحثها أن للتالميذ الذين يشتركون مهارة القراءة 

. مع ذلك ارتفعت مهارة التفكير العليا  لدى %36،5ي املدرسة اإلبتدائية العامة في بوغور من خالل ف و التفكير العالي القراءة

                                                           

. الدورة التدريبية في مهارة القراءة و الكتابة و الندوة. ماالنج: قسم األدب العربي 1028مدرسون اللغة العربية بقسم األدب العربي.  .24 

 بجامعة ماالنج الحكومية. 
15 Mudjito. 2001. Materi Pokok Pembinaan Minat Baca. Jakarta: Universitas Terbuka: 61  
16 Henry Guntur Tarigan. 2008. Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung:Angkasa:7 
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لدى طالب الصف السادس االبتدائي بعد إجراء أنشطة  العلياتتم مهارات التفكير   ,.29التالميذ فارتفعت مهارة القراءة لديهم

 .10, هذا كما جرت إستيانتي فى بحثهافهم القراءة

ة و املمتعة التى توصل الى مما سبق بيانها من العمليات القراءة فتدريسها يحتاج غلى العمليات املريح نظرا 

ائيا وتعرف األلعاب اللغوية إجر . السيما للمبتدئين. و للحصول إلى هذه يحتاج املدرس إلى اللعبة اللغوية ف املرجوةاألهدا

 عيا وفق قواعدبأنها "نشاط موجه يقوم به التالميذ فرديا أو جما

 ومن ناحية ."متفق عليها وتمتاز بالسرعة والحركة والتنافس ، وتهدف إلى االستمتاع وفهم املعلومات

 أخرى فهي " نشاط يتم بين الدارسين بشكل إرادي ، يؤلدى في حدود زمان ومكان معينين حسب

و  "ادةاملض"و  "تخريج الكلمة الغريبة"تتنوع إلى: التى تدرس ملهارة القراءة  . و هذه اللعبةقواعد مقبولة ، وبتوجيه من املعلم

التالميذ بعمليات التى تباسب بالتفكير العالى. مثال فى اللعبة "تخريج  ارسو لتطبيق هذه األلعاب يم. 12"األوراق املمزقة"

أي نوعها تلك الكلمات مع معرفة معانيها ثم  الكلمة الغريبة" كان التالميذ يحلل أوال أنواعا من الكلمات املوجودة, من

ألوراق ايخرج أيها املختلفة. و هكذا فى اللعبة "املضادة" العملية متساوية إنما تختلف بطلب مضادها فقط و فى اللعبة "

. حيحةص حسب ترتيب معانيها فى الجملة املفيدة وارتبيت حتى يفهموا معانيها ثم امكان التالميذ يحلل الكل 11"املمزقة

بوسيلة هذه اللعبة اللغوية تترقى أيضا مهارة التالميذ فى كالمهم ألنه عندما يفكرون و يرتبون تلك الكلمات فهم يلقونها 

فى ذهنهم و عندما يطلب منهم تعبيرها فيكلمونها. فلذلك اللعبة اللغوية تسرع كفاءة التالميذ فى خطابهم و كالمهم. هذا 

 . 13بحثه كما قد قام مرج إ ججنو فى

 نهاألال سيما فى تزويد النشاط و روح التنافس و التفكير العليا  تالميذفيم سبق ذكره أن األلعاب اللغوية لها دور كبير في تعلم ال 

ي ه من خالل النقاط التالية الطالب فاعال ومتفاعال أثناء الدرس، والبد من تفعيل استراتيجية األلعاب في جميع دروس اللغة العربية تجعل

. عبينالال  وهي تكوين املعلومات وآراء متباينة بين املوضحة، وهرية أخرى ملعظم األلعابسمة ج. التمهيد للدرس وعرض الدرس وتقويم الدرس

 .هي مهارة تحتاج إلى تدريبات خاصة ومتنوعة ربط املعنى املناسب بالرمز )الحرف( الكتابيو القراءة هي عملية 

 نه لحل املشكلة. قيل أن التفكير هو العملية أل األفكار و املفاهيم التي يتم توجيهها التفكير هو عملية البحث عن و  

كل  وفي التعليم أو التعلم.  الييحتاج إلى تطوير التفكير الع14اليكار املختلفة، هذا التفكير العيفكر اإلنسان فيظهر األف عندما

ألن اآلن عصر العوملة وهو . 15شاكل الحياةم حلوسيلة التخاذ القرارات في ألنه  الىكير العاإلنسان يحتاج على مهارة  التف

. تكون الطاقة 16العصر الذى يتميز بدور التفكير العالي و مهارة التفكير الناقد و الكفاءة التعاونية و الكفاءة اإلتصالية

تاج الزمان إلى اإلنسان الذين يقدرون على إتصال تفكيرهم البشرية ال بد متطورة من زمان إلى آخر, حتى فى هذه األونة يح

 العالي و إبتكارهم فى حياتهم فى الجماعة, ألن التطور يحدث فى كل وقت و حين. 

حقيقة اللعبة اللغوية فى تزويد مهارة التفكير العليا عند األطفال أثناء تدريس مهارة  وفيما تأتي صورة تبين عن 

 .القراءة
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 الخالصة:

و الذين يرغبون فى اللعبة مواصفات األوالد  نظرا إلىو من البيانات السابقة إستنتجت الباحثة بحثها كما تلى:  

بكونهم يبدؤون الحيات فى الجماعة و مع أنهم يحتاجون إلى القراءة ألنها مفتاح كل العلوم و املعرفة و عملية القراءة فى 

مجاالت و  .ليجري التدريس مريحا و ممتعا اللعبة اللغويةة فيحتاج التالميذ إلى اللغة العربية تحتوى على العمليات الشاق

د التالميذ إلى  زو 
ُ
هارة التفكير مالقراءة كثيرة تساهم إلى التفكير العالي وهكذا أنواع اللعبة املطبقة أثناء تدريس القراءة ت

 .العليا
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