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األلعاب اللغوية
احلمد هلل ىلع ما يرس وسهل بصدور اجلزء اثلالث من سلسلة األلعاب اللغوية املوجهة أساًسا لغري انلاطقني 

بالعربية، وقد يستفيد منها العرب، ألفُت هذه  السلسلة  وقت  توقف احلياة  زمن جاحئة  كورونا.
والسالسل  العلمية  الكتب  إنتاج  يف  واضًحا  تزايًدا  بها  انلاطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  ميدان  يشهد 
اتلعليمية، وكذلك القصص وغريها من الوسائل اتلعليمية، ولكن كتب األلعاب اللغوية لغري انلاطقني بها تعد 

قليلة، وهذا ما شجعنا ىلع اتلأيلف يف هذا املجال.
واأللعاب اللغوية نوع من الوسائل اتلعليمية، ونشاط مهم من أنشطة اتلعليم االتصايل يف الصف اللغوي؛ ألن 
الصف اللغوي ماكن مصطنع تلعليم اللغة، واللعبة اللغوية تقلل من ظاهرة االصطناع اليت حتيط باتلعليم داخل 
الصف، كما حتقق قدًرا كبرًيا من الواقعية يف ممارسة اللغة، ويه مكمل مهم للعملية اتلعليمية؛ فتعلم اللغة ثقيل 
ىلع الكبار قبل الصغار، واللعب يف جو من الرسور واملرح يساعد ىلع إجناح اتلعليم، كما ينيم روح اتلنافس 

عند الطالب وقدرتهم ىلع العمل يف جمموعة.
وسيجد املعلم نفسه مستمتًعا هو اآلخر بهذه األلعاب اللغوية إذا حفز قدراته ىلع اإلبداع واخليال يف ابتاكر 
ألعاب جديدة، وتطوير ما دليه من ألعاب، ويمكنه كذلك حتويل بعض ألعاب هذا الكتاب إىل تدريبات إذا 

احتاج ذلك. 
وإذا لم يكن لأللعاب اللغوية وجود واضح يف اخلطة اتلدريسية فأمرها إىل املعلم، فقد يفرد هلا درًسا اكماًل، 
أو دقائق من بعض ادلروس، ويمكن كذلك أن تكون نشاطا خارج اجلدول ادلرايس؛ كأن جيعل هلا درًسا يف 

نهاية األسبوع. 
اللغة املستهدفة يف مجيع  ألعاب  هذا الكتاب يه اللغة العربية الفصىح املعارصة املحايدة، فال تميل إىل أي 

هلجة دون أخرى، وىلع املعلم أن يساعدنا تلحقيق هذا اهلدف.

فوائد األلعاب اللغوية:
تنقل اللغة من اجلانب انلظري إىل اجلانب اتلطبييق.. 1
تنيم مهارات لغوية عدة دلى الطالب؛ كمهاريت القراءة والكالم، وتعزز كذلك بعض عنارص اللغة مثل . 2

املفردات والرتاكيب.
تسهل اتلعليم.. 3
جتعل ادلرس شيًقا.. 4
ختلص بعض الطالب من مشكالت لغوية ونفسية.. 5

الفرق بني اتلدريب اللغوي واللعبة اللغوية:
اتلدريب اللغوي يساعد ىلع تعلم اللغة، أما اللعبة اللغوية فتساعد ىلع اكتسابها. 	 
اللعبة يلزم أن تكون شيقة، أما اتلدريب فال يلزم فيه ذلك.	 
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اتلدريب اللغوي األصل فيه أن يكون يف الفصل ادلرايس، أما اللعبة فتكون يف الفصل وخارجه.	 
اتلدريب جزء أساس يف املقرر، أما اللعبة اللغوية فليست كذلك.	 

األلعاب يف هذا الكتاب:
وُضع الكتاب تلغّطي لك لعبة مهارة أساسية أو أكرث.	 
ال يوجد يف هذا الكتاب تصنيف لأللعاب وال وقت حمدد للك لعبة وال عدد لالعبني، وترك حتديد 	 

ذلك للمعلم. 
ترتيب األلعاب يف الكتاب غري ملزم فليست هناك منهجية حمددة يف ترتيب ألعاب هذا الكتاب.	 
األلعاب يف هذا الكتاب قائمة بذاتها وال حتتاج ألي وسائل إضافية.	 
مهارة الكالم ترتاجع ايلوم دلى أوالدنا بسبب اتلقنية تتبعها مهارة الكتابة وتلحق بها مهارة اتلفكري، 	 

وقد عملنا يف هذا الكتاب ىلع تنمية هذه املهارات من خالل اللّعب. 

أراكن اللعبة اللغوية:
     اهلدف اللغوي.              ضوابط اللعبة )أنظمتها(.           الالعبون.   

    املرجع )احلكم(.            الوقت.                                     التشويق.
       وسيأيت توضيح هذه األراكن الحًقا.

دور املعلم:
للمعلم دور حموري يف هذه األلعاب فمن ذلك ما ييل:

اختيار اللعبة املناسبة للمستوى اللغوي وادلروس الصفية، وإرشاك الطالب يف االختيار. 	 
اللعبة، واتلأكد من امتثال اجلميع ألنظمتها، وتقسيم طالب 	  اختيار املتسابقني، واإلرشاف ىلع سري 

الفصل وضبط وقت بداية لك لعبة ونهايتها وإعالن انتهاء اللعبة، وتسمية الفائز.
أدوات 	  إحضار  أو  ادلروس  بعض  مراجعة  منهم  فيطلب  ذلك-،  احتاجت  -إن  لِلعبة  الطالب  تهيئة 

خاصة مثل األلوان.
احلرص ىلع إرشاك مجيع الطالب، يف األلعاب، وإضفاء روح اتلنافس واملرح.	 
معرفة املهارة املستهدفة للك لعبة، والرتكزي ىلع تنميتها، مع عدم الوقوف عند األخطاء انلحوية وحنوها. 	 
مساعدة الطالب ىلع ربط اللعبة بالواقع؛ تلعزيز الفائدة اتلواصلية للغة.	 
العجز عن 	  مثل  الطالب؛  بعض  عند  تظهر  قد  اليت  املرضية  واحلاالت  الشخصية  املشكالت  جتاوز 

إخراج صوت ما أو اللعثمة يف الكالم أو الرسعة فيه، ومن جانب آخر: يمكن للمعلم أن خيتار لعبة 
ألجل طالب بعينه؛ للتغلب ىلع هذه املعضلة ومنح الطالب اثلقة تلجاوز هذا األمر، وعندما خيطئ 
الطالب خطأ حمرًجا أمام زمالئه أعطه أكرث من فرصة يلجيب إجابة صحيحة أمامهم، ومجيل أن تمدح 

الطالب عندما جييب إجابة صحيحة؛ فالطالب حيب ذلك.
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من واجبات املعلم إنهاء اللعبة قبل انفراط عقد انلظام يف الصف، والسيع ألن حتقق اللعبة هدفها 	 
املنشود يف وقتها املحدد؛ فشغف الطالب باللعب كبري. 

يمكن للمعلم أن يعّدل ضوابط اللعبة عند احلاجة بما يتناسب مع طبيعة اللعبة والطالب وابليئة.	 
يمكن للمعلم بناء ألعاب لغوية جديدة حسب قدراته وإماكناته واحتياجات الطالب.	 
ليس من السهل أن يتعلم الطالب اللغة العربية بعد لعبة أو لعبتني من هذا الكتاب، لكن  ستتحسن 	 

لغته بعد إكمال نصف الكتاب بإذن اهلل.

إجراء اللعبة:
اللعبة اللغوية حتتاج إىل:

حتفزي جانب اإلبداع واتلفكري عند الطالب.	 
حتديد اهلدف اللغوي من اللعبة.	 
تقسيم الفصل بما يتناسب مع لك لعبة إما فرديًا أو زوجيًا.	 
توضيح فكرة اللعبة مستفيًدا من املثال املوجود فيها، وال حرج أن يلجأ إىل لغة الطالب عند الرضورة 	 

)الرتمجة(.
ضبط الوقت؛ فيضع املعلم وقتا حمددا للك لعبة. 	 
ينظر 	  بل  اخلاطئة،  بقول »خطأ« لإلجابة  املبادرة  للمعلم عدم  ويستحسن  اجليدة،  الطالب  آراء  تقّبل 

للجانب الصحيح من اإلجابة؛ كأن يقول: )جوابك قريب(، أو )هل عندك إجابة غريها؟(، أو )لست 
بعيًدا عن اإلجابة الصحيحة(.

تشجيع الطالب ىلع اجلرأة يف قول رأيه واتلغلب ىلع املصاعب مثل اخلوف من اخلطأ. 	 
رج الطالب الضعيف.	 

ُ
 يبدأ املعلم بالطالب اجليد يف اإلجابة، فُحسن إجابته قد حت

ّ
أال

االعرتاف بتفوق الفريق أو الطالب، فعىل املعلم أن يعرتف هلم بذلك مع عدم السماح ألحد بالسخرية من 	 
اآلخر، بل ىلع املعلم حتفزي اخلارس للتفوق يف مرات مقبلة، فهذا ليس نهاية املطاف.

دور الطالب:
األفضل للطالب أن ينظر إىل اللعبة ىلع أنها لعبة للفائدة والتسلية معا، ال أنها اختبار للتقييم.	 
قد يلعب الطالب بعض األلعاب منفردا للتعرف ىلع قدراته وتنميتها، وقد يكونان اثنني أو أكرث، 	 

وبعض األلعاب األفضل هلا أن تكون بني جممواعت؛ فالصغار حيبون كثرًيا اللعب يف جممواعت.  
يفضل للطالب ممارسة األلعاب مع األقارب واألصدقاء الكتساب مهارات ومعارف جديدة، قد تكون 	 

عند غريه.
ىلع الطالب ربط اللعبة باملادة العلمية اليت سبقت دراستها.	 

ت

املقدمة
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وهذا اجلزء فيه ألعاب كالمية كثرية، وملساعدة املعلم يف تقييم أداء الطالب نقرتح عليه هذه املعايري للتقييم 
إن احتاج ذلك:

60 % إليصال الفكرة  ) البد أن يفهم الطالب املطلوب قبل أن يرشع باإلجابة يلتمكن من إيصال 	 
الفكرة(.

10  % لصحة انلحو ) وهذا يرجع إىل األبواب اليت درسها من انلحو (. 	 
10% للطالقة يف اللغة ) القصد للتدريب ىلع طالقة اللغة وليس تعليمها (	 
15 % لإلجياز ) تقول العرب ابلالغة اإلجياز (.	 
5 % لإلقناع ) يمكن إرشاك الطالب اآلخرين يف هذا املعيار (	 

يمكن املعلم تعديل وتطوير هذه املعايري حسب مايرى.

ولالسزتادة حول املوضوع يمكن انلظر يف املراجع اتلايلة:
إضاءات )د.عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان(.	 
األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبية )ناصف مصطىف عبد العزيز(.	 
ألعاب لغوية )املعهد العريب للغة العربية(.	 
األلعاب اللغوية املحوسبة يف تعلّم اللغة العربية للناطقني بغريها ) د.حممد صربي بن شهرير( .	 
حمارضات Dr.Stephen Krashen ىلع ايلوتيوب.	 

واملجال مفتوح للتوسع يف األلعاب اللغوية بعد هذه السلسلة؛ فهناك مهارات لم ختدم جيدا هنا مثل االستماع، 
باإلضافة إىل توظيف برامج اتلواصل االجتمايع تلعليم اللغة، مثل ايلوتيوب والواتس أب وحنوها...

 ويف اخلتام يطيب يل أن أتقدم بالشكر جلميع اإلخوة اخلرباء اذلين راجعوا هذا الكتاب، وأمدونا بملحوظاتهم 
القيمة اليت اكن هلا أثر كبري يف تطوير العمل وحتسينه حبمد اهلل، وأخص بالشكر :

عبد  واألستاذ:  الـمحمود،  اهلل  عبد  بن  حممود  وادلكتور:  الفوزان،  إبراهيم  بن  عبدالرمحن  ادلكتور:  أستاذي 
الرمحن بن سعد الرصايم، واألستاذ: إبراهيم بن مهنا العزاز .

املؤلف
د.حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ

الرياض ١٤٤٢  ـه

ث

املقدمة
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اختار سمري احلذاء األسود الكبري، واختار لودله معاذ احلذاء األخرض، واشرتى 	 
ألبيه احلذاء األول من الرف اثلاين.

أما حممد فاشرتى احلذاء األبيض يف الرف اثلالث، وألخيه حسن احلذاء 	 
األخري يف الرف اثلالث.

اشرتى عثمان ألخته احلذاء األخري من الرف األول، واشرتى احلذاء األول 	 
من ايلمني لزوجته زينب.

بـقـي حـذاءان لـك وألختـك فـمـا همـا ؟	 

اكتب اسم لك شخص جبوار حذائه.

معاذ
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حُيرض املعلم معه عدة أوراق، يف لك ورقة لكمتان مما ُدرِس، ويعطي الطالب 	 
األول الورقة األوىل، ويطلب منه أن ينسج مجلة من اللكمتني .

 ثم يعطي الورقة للطالب اثلاين .	 
وبعد أن تمر الورقة ىلع مجيع الطالب، يعطي الطالب األول ورقة ثانية.	 

عصير يوم األحد
البرتقال

ب إلى المدينة يوم األحد
سأذه

أ حب شرب 
عصير البرتقال

 جديدة. 
ً

انسج جـمـال
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يلعب هذه اللعبة شخصان أو فريقان. 	
يذكر األول اللكمة، ويسأل اثلاين عن مرادفها،  	

فإن أجاب يقوم اثلاين بذكر لكمة ويسأل األول 
عن مرادفها وهكذا.

ودل

بيت

عمل

أ١جلس

ج5

ت3

خ7

ب٢

ح6

ث٤

د8 سنة

أب

أم

وقت

ابن

مزنل

فعل

قعد

اعم

وادل

وادلة

زمن

صل بني اللكمة ومرادفتها.



ــا عــرش شــهرا، ويف الشــهر حــوايل أربعــة أســابيع، ويف األســبوع  يف الســنة اثن

ــة األســبوع، ولكــن معظــم ادلول  ــة نهاي ــام. ختتلــف ادلول يف عطل ســبعة أي

ــا  ــبوع فيه ــدأ األس ــض ادلول يب ــني، وبع ــبوع يوم ــة األس ــة نهاي ــل عطل جتع

يــوم الســبت ،وبعضهــا يــوم االثنــني وبعضهــا يــوم األحــد، تكتــظ الشــوارع 

بالســيارات يف أول يــوم مــن لك أســبوع، ويســتغرق الطــالب واملوظفــون وقتــا 

ــوم  ــة أول ي ــم خاص ــهم وأعماهل ــول إىل مدارس ــبوع للوص ــام األس ــال يف أي طوي

يف األســبوع، فــإذا تأخــر الطالــب أمحــد ىلع مدرســته وجــد بعــض املدرســني 

متأخريــن كذلــك، وإذا تأخــرت األخصائيــة مــرام ىلع مرضاهــا وجدتهــم 

ــة  ــريا يف بداي ــال كث ــد عم ــد جي ــاء زي ــل ابلن ــن، واعم متذمري

األســبوع، و يشــتيك ســائق احلافلــة داود مــن كــرثة الــراكب 

يف احلافلــة يف بدايــة األســبوع. أمــا نهايــة األســبوع فاألمــر 

خمتلــف.

يطلب املعلم من الطالب اختصار هذه القصة، دون  	
اإلخالل باملعىن، والفائز من يكتبها يف أقل عدد من 

اللكمات.

سلسلة األلعاب اللغوية 23

اخترص القطعة.
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استخدم أسماء اتلفضيل.

واألجل أن
تتدبرَه.

أحسن

أروع
أكرب

أقوى
أنظف

حسن

رائع
كبري

قوي
نظيف

جيل أن تقرأ 
القرآن

يرشح املعلم للطالب فكرة اللعبة .	 
ثم يطلب منهم واحًدا واحًدا أن يأتوا بملة شيبيه .	 



يرشح املعلم فكرة اللعبة 	 
للطالب.

ثم يـختــار إحدى 	 
اللكمـات وخيربهم بها، 

ويعطي الطالب دقيقتني 
للتفكري فيها. 

وخيتار إما أحب أو أكره.	 
ثم يسأل الطالب ملاذا؟. 	 
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ملاذا أحب؟ وملاذا أكره؟

 اإليثار
اجلهل

الكذب

األنانية

اإلجناز

علم
 ال

كره أ
أحب



ج

ن
ىة

ط
ز

لاتمك

ضصفع
سيب
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مثال : جـمعت األلعـاب مـن بيتـي

للمعلم حّرية وضع أنظمة هذه اللعبة كما يرى.	 

ن عدة جل مفيدة من احلروف املوجودة ىلع لوحة املفاتيح. كوَّ



اكتب اجلواب هنا

رتب الشائح تلعرف ما هو مكتوب

ُربَّ

يعرض املعلم الصورة  ىلع الطالب. 	 
يطلب منهم خالل مخس دقائق معرفة  املكتوب.	 
يطلب من أول طالب عرف اإلجابة أن يكتبها خبط مجيل مع زمالئه ىلع السبورة .	 
يطلب من مجيع الطالب كتابتها يف كتبهم.	 
الحظ أن القطعة األوىل يه املكتوب عليها رقم )  1 ( .	 

١
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رتِّب احلكمة ثم اكتبها. 



يهرب

شاة

مجل

رشوق

حظرية

 أسد

بقرة حصان

غروب

أخاف

اذكر للطالب أنك ستذكر هلم 	 
تذكرها  عرش لكمات، وعليهم 
انلظر  أو  الكتابة،  عدم  مع 

للكتاب.
العرش 	  اللكمات  هلم  اذكر  ثم 

اسأهلم  وبعدها  هنا،  املوجودة 
من يذكر هذه اللكمات.

تكرارها 	  يمكن  اللعبة  هذا 
عدة مرات.
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هل تذكر اللكمات؟



السفينةالـجمل
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تكلم عن التشابه بني اللكمتني.

يلعبها شخصان أو فريقان، يذكر لكُّ واحد شبًها بني املفردتني. 	
يضع املعلم اتلفاصيل مستفيًدا مما يف املقدمة يف صفحة ) ث (. 	
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خــط خـاص بـالـعـربية للـجـمـيـع
إذا كــان هـــذا هــو اسـم مـحـمـد 

فاكتب اسمك بهذا اخلط

هــذه اللعبــة هدفهــا توســيع خيــال الطالــب الفــن ملحاولــة ابتــاكر خــط جديــد 	 
ويستشــعر مجايلــة اخلــط العريب.

ــالل 	  ــود خ ــطر املوج ــمه يف الس ــب اس ــب أن يكت ــن لك طال ــم م ــب املعل يطل
ــة. ــة خارجي ــون يف ورق ــن أن يك ــق، ويمك ــس دقائ مخ

اكتب اسمك بهذا اخلط اجلديد.
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يعمل طارق حارًسـا يف املستشـىف منذ مـدة طويلة جعلتـه جييد اتلعامل 
مـع اإلسـعاف ونقـل املـرىض، يـرى لك يـوم يف عملـه حـاالت شـديدة 
املـرض بعضهـا ألطفـال صغـار يف السـن، وبعضها حلـوادث السـيارات، 
أراد طـارق أن يبحـث عـن عمـل آخر خرٍي من هـذا العمـل فوجد عمال 
يف مدرسـة قريبـة مـن بيته، لكـن راتبها قريـٌب من راتبه يف املستشـىف 
فّضـل طـارق العمـل اجلديـد لسـببني: قـرب العمـل مـن ماكن سـكنه، 

واثلـاين: راحة بـاهل ،فلـن يرى مناظـر املـرىض املحزنة.
سيبدأ طارق يف عمله اجلديد بعد مخسة أشهر من اآلن.

اخترص القصة.

ــم مــن الطــالب اختصــار هــذه القصــة 	  يطلــب املعل
الــيت تقــع يف )85( لكمــة تقريبــا دون اإلخــالل باملعــىن 

والفائــز مــن يكتبهــا يف أقــل عــدد مــن اللكمــات.
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الـمسجـداملستشىف

يلعبها شخصان أو فريقان، يذكر لكُّ واحد شبًها بني اللكمتني. 	
يقسم املعلم السبورة إىل قسمني ، يكتب يف القسم األول ) نعم ( ويف القسم اثلاين ) ال (. 	 

ولكما قال أحد فكرة أو فقرة سأل بقية الطالب عنهـا يلجـيبـوا بـ ) نعم ( أو  ) ال (. 	 

تكلم عن التشابه بني اللكمتني.
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خــط خـاص بـالـعـربية للـجـمـيـع
إذا كــان هـــذا هــو اسـم خـيـريـة 

فاكتيب اسمك بهذا اخلط

اكتيب اسمِك بهذا اخلط اجلديد.

اسمك:

هذه اللعبة هدفها توسيع خيال الطالب الفن ملحاولة ابتاكر خط جديد ويستشعر مجايلة اخلط العريب.	 
يطلب املعلم من لك طالب أن يكتب اسمه يف السطر املوجود خالل مخس دقائق، ويمكن أن يكون يف 	 

ورقة خارجية.



ما الفرق
بني

 كرة
السلة

 كرة
القدم

يلعبها شخصان أو فريقان، يذكر لكُّ واحد فرقًا بني اللكمتني.	 
يقسم املعلم السبورة إىل قسمني ، يكتب يف القسم األول ) نعم ( ويف القسم اثلاين ) ال (. 	 
ولكما قال أحد فكرة أو فقرة سأل بقية الطالب عنهـا يلجـيبـوا بـ ) نعم ( أو  ) ال (. 	 
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اذكر الفرق بني اللكمتني.
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