الباب ألاوٌ
ملدمت
الفصل ألاول  :خلفية البحث
ان الخػلُم هى غملُت إلاظاغدة الخالمُر غلى الخػلم حُد( .هىهى مىلُىهى،
 .)4302:15ومً غملُت الخػلُم اإلاظخخدمت في اإلاإطظاث اإلادزطُت خاصت فى
اإلادزطت ؤلاطالمُت هي دزض اللغت الػسبُت .مً خُث أن اللغت آلت ئجصالُت
ٌظخخدمها ؤلاوظان لُلض ى حجاجه هخػامله مؼ الىاض ،و لخػبير الفىسة أو
اإلاشاغس .هما كاٌ ئبً حنى 0أن اللغت هي هظام ئغخباػي لسمىش صىجُت حظخخدم
لخبادٌ ألافياز واإلاشاغس بين أغظاء املجخمؼ اإلاخجاوظت .أما اللغت الػسبُت هي أهم
لغاث اإلاظلمين ألنها لغت اللسآن والخدًث وهما مصدزان للمظلمين في خُاتهم .و
حػلذ اللغت الػسبُت همادة الدزاطت الالشمت بخػلمها ئما دزاطت اطافُت أم دزاطت
مؼللت .وأما حػلُم اللغت الػسبُت هى وشاػت الخػلُم ًلىم به اإلاػلم ختى ًخػلم
الخالمُر اللغت الػسبُت حُدا وٍخدلم أهراف حػلُم اللغت الػسبُت ( .أطُف هير
مىان.)3202:11 ،
اإلافسداث هي أخد الػىاصس التي ًجب أن ًمخلىها مخػلمى اللغت ألاحىبُت بما
في ذلً اللغت الػسبُتً .مىً إلافسداث اللغت الػسبُت اإلاىاطبت أن جدغم الشخص في
الخىاصل والىخابت بخلً اللغت( .ددًه وحي الدًً  .)2۰16017۰،مؼ ئجلان حُد
للمفسداث فاهه ٌظهل غلى شخص ما ئجلان اللغت ألاحىبُت (اللغت الػسبُت) ،خاصت
في ئجلان اإلاهازاث اللغىٍت ألازبؼ ،وهي مهازاث الاطخماع والىالم واللساءة والىخابت.
في الػملُت الخػلُمُت ،هجد مشيلت مً مشاول اإلاىاد الدزاطُت مجها الصػىبت
في فهم اإلاىاد .فخيىن هلؼت جإزس غلى حىدة مخسحاث الخػلم أو غدم اطدُػاب
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اإلاىاد الدزاطُت ،فالبد مً بدث غً جدلُلها ختى جيىن الػملُت الخػلُمُت مىافلت
باللدزة اإلالسزة( .أهىدا)1302017 ،
مشيلت التي جددر في الصف السابؼ بامدزطت الهداًت الابخدائُت ؤلاطالمُت
شِشىزوفان غازوث ،وفلا بملابلت مدزض اإلاادة ًىم الثالزاء 31 ،أهخىبس  2۰19أن
الػىامل التي جخلف غلى اهخفاض حػلُم اللغت الػسبُت كدزة الخالمُد غلى اطخػاب
اإلافسداة الػسابُت في اإلادزطت ماشالذ كلُلت .ألن حػلُم اللغت الػسبُت لم ًخؼىز هثيرا.
أم الػىامل ألاخسي التي حظبب ئلى اهخفاض حػلُم اللغت الػسبُت هي جىحد في
الػملُت الخػلُمُت .و جلً الػىامل هي  0أ) غملُت الخػلم فلؽ اإلاػلمين اليشؼين،
ب) هلصان اهخمام الخالمُر في الخػلُم اللغت الػسبُت ،ج) مػظم الخالمُر ًسون أن
اللغت الػسبُت دزطاصػبا ،و غير ذلً.
الجىاهب ألاخسي ،واهذ الؼسٍلت اإلاظخخدمت فُه هاكصت ختى ججػل الخالمُر
ًصػبىن في فهمها ،فأصبدىا مدظائمين في اشتراهها .و هرلً صػىباث اإلاػلم في
خلم الجى حػلُم اللغت الػسبُت كادزة غلى ئبلاء الخالمُد مخدفص لخػلُم اللغت
الػسبُت .باإلطافت ئلى أن اإلاػلم الري ٌػلم اللغت الػسبُت في مدزطت الهداًت لِع
مدز ًطا ً
ً
مباشسا ،لىً مػلم الصف لِع باز ًغا غلى ؤلاػالق في حػلم اللغت
غسبُا
الػسبُت هفظها .لرلً الؼسٍلت اإلاظخخدمت أكل فػالُت.
جصبذ هره اإلاظألت ملخت لخخم مالخظتها ألهه لِع ول مدخالث الخالمُد
الرًً ًدزطىن في مدازض ابخدائُت لديهم مػسفت وافُت لُخمىىىا مً حػلم اللغت
الػسبُت بشيل حُد ،غلى وحه الخاص لخيىن كادزة غلى مخابػت أهداف الىفاءة
واإلاىاد التي ًجب أن ًيىن لديهم في ول مظخىي حػلُمي .جىحد مشيلت طػف
الدافؼ لدي الخالمُر في حػلم اللغت الػسبُت هما هى مىضح أغاله في ول حػلم اللغت
الػسبُت جلس ًٍبا في اإلادزطت.
وإلحابت اإلاشيلت الظابلت ،جلصد الباخثت بدثها اإلاىطىع اسحخدام لعبة
"عجلة إقزأ" في جعليم اللغة العزبية لترقية قدرة الحالميذ على اسخيعاب
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املفزدات (دراسة شبه الحجزيبة على ثالميذ الصف الزابع في مدرسة الهداية
الابحدائية إلاسالمية شيشىروفان غاروت).
ًدزن خبراء الخػلُم الخاحت ئلى اطخخدام ألالػاب وىطائل حػلُمُت أو
هؼسق جدزَع و حػلم .في اللػب ،شخص ما ٌشػس بأهه مخىزغ ودغا للخغلب غلى
الصػىباث وخل مشىالث .وألاهم مً ذلً ،في اللػب مؼ شخص ما ،فان ألاوشؼت
للخغلب غلى مشىالث و خلها جخم في حى مً اإلاسح ،دون طغؽً .ىضح أهه في لػبت
ما ًمىً للؼالب اللػب أزىاء الخػلُم أو الػىع ًمىىه الخػلُم أزىاء اللػب .مً
خالٌ ألالػابً ،مىً أن ًددر الخصىٌ غلى اإلاػلىماث و الخغُيراث في طلىن
الخالمُد بشيل ػبُعي ،دون أن ًىاٌ ئعجاب الغسباء (غصساز .)2۰1303
ًىضح مىكؼ اإلاىاد الػسبُت في هرا الىىع مً اإلاىاهج اإلادزطُت مً هاخُت مدي
أهمُت مياهت اللغت الػسبُت في الخػلُم في اإلادازض ألنها جصبذ مً اإلاىاد التي ًجب
أن ًخلجها الخالمُر الرًً ًدزطىن في اإلادازض .ولىً مً هاخُت أخسي  ،جيشأ
مشىالث مخخلفت مؼ الػملُت الجازٍت لخػلم اللغت الػسبُت في اإلادازض.
الفصل الثاني  :ثحقيق البحث
اغخمادا غلى خلفُت البدث الظابلت فخدلُم البدث هما ًلي 0
 .1هُف جيىن كدزة الخالمُر غلى اطدُػاب اإلافسداث الػسبُت في الصف
السابؼ كبل الخػلُم باطخخدام لػبت عجلت ئكسأ في مدزطت الهداًت
الابخدائُت ؤلاطالمُت شِشىزوفان غازوث؟
 .2هُف جيىن كدزة الخالمُر غلى اطدُػاب اإلافسداث الػسبُت في الصف
السابؼ بػد الخػلُم باطخخدام لػبت عجلت ئكسأ مدزطت الهداًت
الابخدائُت ؤلاطالمُت شِشىزوفان غازوث؟
 .3هُف جيىن جسكُت كدزة الخالمُر غلى اطدُػاب اإلافسداث الػسبُت
باطخخدام لػبت عجلت ئكسأ في الصف السابؼ في مدزطت الهداًت
الابخدائُت ؤلاطالمُت شِشىزوفان غازوث؟
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الفصل الثالث  :أغزاض البحث
مىاطبا بخدلُم البدث  ،جلسز أغساض البدث هما ًالى0
 .1مػسفت كدزة الخالمُر غلى اطدُػاب اإلافسداث الػسبُت في الصف السابؼ
كبل الخػلُم باطخخدام لػبت عجلت ئكسأ مدزطت الهداًت الابخدائُت
ؤلاطالمُت شِشىزوفان غازوث.
 .2مػسفت كدزة الخالمُر غلى اطدُػاب اإلافسداث الػسبُت في الصف السابؼ
بػد الخػلُم باطخخدام لػبت عجلت ئكسأ مدزطت الهداًت الابخدائُت
ؤلاطالمُت شِشىزوفان غازوث.
 .3مػسفت جسكُت كدزة الخالمُر باطخخدام لػبت عجلت ئكسأ غلى اطدُػاب
اإلافسداث الػسبُت في الصف السابؼ الهداًت الابخدائُت ؤلاطالمُت
شِشىزوفان غازوث.
الفصل الزابع  :فىائد البحث
بىاء غلى مشىالث البدث و أهدافها مً كبل ،كدزث الباخثت الخصىٌ غلى
فىائد البدث ما ًلي 0
 .1للمدزطت ،أن ًيىن هرا البدث فػالُا ووطُلت ممخاشة في حػلُم اللغت
الػسبُت.
 .2للمػلمين ،غس ى أن ًيىن هرا البدث وطُلت للخصىٌ غلى فهم الخالمُر في
اطدُػاب اإلافسداث
 .3وللخالمُر ،جمىً شٍادة كدزتهم في حػلُم اإلافسداث
الفصل الخامس  :أساس الحفكير
الخػلم اإلاثير هى هىع الخػلم ذو غىاصس "دغدغت" للخالمُر ،فُيىن الخالمُر
وشُؼىن في اشتران الػملُت الخػلُمُت ،و الخػلم اإلاسٍذ بمػنى الخػلم اإلاىاطب
بأخىاٌ الخالمُر ،مظسوزا وان أم غير مظسوز ،فخػلُم اللغت الػسبُت ًلخض ي غلى
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هجاح الخػلُم لى وان اإلاػلم ٌظخخدم ػسٍلت مىاطبت في بداًت حػلُمه ،و اخخُاز
الؼسٍلت اإلاىاطبت مهمت حدا غلى جرهسة اإلاػلم لُيىن الخالمُر وشؼين في اشتران
الػملُت الخػلُمُت( .مصؼفى وهسمان)2۰180134 ،
اللػبت حصء مهم حدا في خُاة ؤلاوظان .في الخُاة الُىمُت ً ،مىً ان بظهل
الػثىز غلى خلُلت أن ول شخص ،زحاال ووظاء ،بالغ وأػفاًٌ ،دب ألالػاب،
ألػاب مدلُت ووػىُت وغاإلاُت .طبب ول هرا ألهه في ألاطاض ،ول ئوظان طػُد
دائما مجسد ئبداع ،ولىً هىان ً
باللػبت .اللػبت لِظذ ً
أًظا مدخىي حػلُمي هما
غبر غىه  Johnshonفي  ،)2۰15015( Tedja saputraأن اللػبت ال جخم فلؽ مً أحل
اإلاخػت ،ولىً هىان هدف ًجب جدلُله ،أال وهى بػع ؤلاهجاشاث.
والدلُل ألاهثر وطىخا غلى هرا البُان هى اطخخدام جلىُاث اللػب في
حػلُم اإلادزطت ؤلابخدائُت أو ما ٌػادلها باإلادزطت الابخدائُت  ،باإلطافت ئلى اهدظاب
الفسح مً ألػابهم  ،واهدظبىا ً
أًظا ً
غددا مً ججازب الخػلم .غلى طبُل اإلاثاٌ،
خبراث الخػلم خىٌ هُفُت الخصسف ،واإلاهازاث الخسهُت الدكُلت والجظُمت،
وئجلان كساءة الىصىص الػسبُت ومخخلف اإلاهازاث ألاخسي .في هره الخالت ،طِخم
ئحساء الباخثت مً كبل الباخث باطخخدام وطائل ؤلاغالم في شيل لػبت عجلت اكسأ.
اطخخدام هره الىطائؽ بظُؽ وطهل الصىؼ.
"لػبت عجلت ئكسأ" غبازة غً دائسة مً وطائؽ حػلُم اللغت الػسبُت جيىن
دائسة وٍمىً لػبها فحها طإاٌ .جأحي هره ألاطئلت مً كساءة الىصىص التي جمذ
دزاطتها مظبلا .ألاطئلت الىازدة في عجلت ئكسأ جدخىي غلى مىاطُؼ اللساءة التي
دزطها الخالمُد مً كبل .اإلاثاٌ في الصف السابؼ مً الىخب اإلادزطُت الػسبُت ،هىان
مىطىغاث خىٌ في البِذ ،زم ألاطئلت الىازدة في اللػبت العجلت ئكسأ التي جخصل بها
في البِذ.
كاٌ دمحم غلي الخىلي ( )7901982اإلافسداث هي أصغس وخدة لغىي خسة .حػخبر
الثروة اللفظُت هدفا مً أهداف أي خؼت لخػلُم لغت أحىبُت .كاٌ مىصىز (018
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 )1993ئن اإلافسداث هي ولمت جخيىن مً خسفين أو شٍادة التي جدٌ غلى مػنى الاطم
والفػل وآلالت .وغىد اإلارهب الخللُدي أن اإلافسداث هي هظام اللغت التي لها اإلاػنى
أو جسهُب ألاخسف املخددة بدالخين .ذلً أن اإلافسداث هي أدواث خمل اإلاػنى هما
أنها في ذاث الىكذ وطائل للخفىير (مدمىد وامل الىاكت )1:101978 ،فباإلافسداث
ٌظخؼُؼ اإلاخيلم أن ًفىس زم ًترحم فىسة ئلى ولماث جدمل ما ًسٍد.
غلى هره ولها ،أن أطالُب حػلُم لػب عجلت ئكسأ ٌظبب الخالمُر ئلى الفىير
ؤلاحابي و ؤلابداعي و ٌظاغدهم ئلى زلت أهفظهم .طُيىن الخالمُر مخدمظين في
الخػلم ألن خالهم ممخػىن باطخخدام اللػبت لخدسن شجاغتهم .لرلً ،هاهى زطم
بُاوي غً مىهج حػلم اللغت السبُت باطخددام لػب عجلت ئكسأ في هره الدزاطت ًمىً
وصفها في املخؼؽ الخالي0
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جعليم اللغة العزبية
باسحخدام لعبة عجلة إقزأ
خطىات الحعليم
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

ًىلظم الؼالب ئلى مجمىغاث جخيىن مً 5-4
الخالمُد.
ًجب أن ًيىن كائد ليل مجمىغت.
جددًد املجمىغت ألاولى للخلدم ولخدوٍس عجلت ئكسأ
ًجب غلى املجمىغت التى جدصل غلى اإلاسهص ألاوٌ
حػين غظىا واخدا مً املجمىغت للخلدم و حشغُله،
زم دهس اإلافسداث خظب الصىزة التى جم الخصىٌ
غلحها.
ئذا لم جخمىً املجمىغت مً اإلافسداث اإلاصىزة ئلى
الظإاٌ ،فظِخم ػسح غلى مجمىغت أخسي.
املجمىغت التى ًمىجها ئحابت اإلافسداث اإلاصىزة
طخدصل غلى هلاغ.
زم املجمىغت التى جدصل غلى اإلاىػؼف الخالي للخلدم
ولػبها و اطخمسث ختى املجمىغت ألاخسي.
املجمىغت التى جدصل غلى أهبر غدد مً الىلاغ
طخيىن هي الفائصة.

جسكُت كدزة الخالمُر

املؤشزات في الحعليم
.1
.2

.3

.4

ًلدز الخالمُر غلى
خفظ اإلافسداث.
ًلدز الخالمُر غلى
مػنى
حػُين
اإلافسداث.
ًلدز الخالمُر غلى
اطخخدام اليلمت في
حملت مفُدة هما هي
اإلاىخىبت في اللساءة.
ًلدز الخالمُر غلى
جصيُف اإلافسداث
مىاطبت
اللساءة

بىص
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الفصل السادس  :فزضية البحث
الفسطُت هي الاكتراطاث و الفىسٍت أو ؤلاحابت اإلاإكخت غً مشىالث البدث
التي ًجب جدلُلها باطخخدام البُاهاث و الخلائم أو مػلىماث التي جم خصىلها
غلى هدُجت البدث الصالح اإلاىزىق( .طُدزمُىت في ًاًا طىهسٍان و جُدي فسٍُدىا،
)14902۰۰9
هرا البدث طِخم جىححهه جسكُت كدزة الخالمُر غلى اطدُػاب اإلافسداث
باطخخدام لػبت عجلت اكسأ .غسض اخخبازه طِخم بملازهت كُمت "ث" الخظابُت مً
"ث" الجدولُت ،و الخالصت مجها 0
 .1فاذا "ث" الخظابُت أهبر مً "ث" الجدولُت الفسطُت الصفسٍت مسدودة،
الفسطُت اإلالترخت كبىلت ،أي لها أزس بين اإلاخغير اإلاظخلبل و اإلاخغير الخابؼ.
 .2فاذا "ث" الخظابُت أصغس مً "ث" الجدولُت الفسطُت الصفسٍت ملبىلت،
الفسطُت اإلالترخت مسدودة ،أي ال ًإزس بين اإلاخغير اإلاظخلبل و اإلاخغير الخابؼ.
الفسطُت الصفسٍت  0هىان غدم جسكُت كدزة الخالمُر غلى اطدُػاب اإلافسداث
باطخخدام لػبت عجلت ئكسأ.
الفسطُت اإلالترخت  0هىان وحىد جسكُت في كدزة الخالمُر غلى اطدُػاب اإلافسداث
باطخخدام لػبت عجلت ئكسأ.
الفصل السابع  :البحىث السابقة
فُما ًخػلم بالباخثت غً اإلاإلفين مً مصادز وأدب مخخلفت  ،لم ًىً هىان
أي غمل أو زطالت جدىاوٌ اإلاىطىع أو الػىىان بالظبؽ في هره الىخابت .ولىً هىان
البػع الري له صلت مً خُث اإلاىاكشت بػىىان اإلاإلف  ،مجها 0
 .1أحىض طازٍاهخى  ،2۰۰8 0جدذ اإلاىطىع 0ججسبت الىطائل بؼاكت فهسض في
حػلم اإلافسداث الػسبُت في اإلادزطت الظاهىٍت ؤلاطالمُت الخيىمُت باهخىٌ
بىهدوهج في هره السطالت مىحه بشيل أهبر ئلى مؼابلت الصىز.
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 .2جخً هىزخُاة  ،2۰۰4 0جدذ اإلاىطىع 0وطائل ؤلاغالم اإلاصىزة في جدزَع
اإلافسداث الػسبُت في اإلادزطت ؤلابخدئُت ؤلاطالم  1حمظسًٍ ،طىزاوازجا ،حاوة
الىطؼى (دزاطت ججسٍبُت للؼالب في الصف الثاوي) في مىاكشت السطالت التي
هخبها جخً هىزخُاة ،اطخخدام وطائؽ الىسجىن اإلاصىزة ،زم في الىسجىن
أغؼُذ مفسداث خظب الصىز اإلاخىفسة .ومً جلً اإلافسداث ً ،صىؼ الخالمُد
ً
حمال مثالُت .في هره الدزاطت وحد أن الخجازب هجخذ.
 .3هىزوهُت ،2۰12 0جدذ اإلاىطىع 0فػالُت جلىُت الخخمين مؼ وطائؽ فسش
البؼاكاث لخدظين ئجلان الخالمُد إلجلان ئجلان اللغت الػسبُت في الفصل
الخادي غشس في اإلادزطت الػالُت الاطالمُت الخيىمُت جُمفُل ًىحُاوازجا في
الػام الدزاس ي  2۰12\2۰11في هخابت هره السطالت ً ،أخر اإلاإلف فصلين مً
حمُؼ الظيان (الفصل  XIغلىم ػبُػُت  Iو الفصل  XIالػلىم الاحخماغُت
ازىان اإلادزطت الػالُت الاطالمُت الخيىمُت جُمفُل ،طلُمان) .وحظخخدم
ً
جصمُما ألخر الػُىاث ،أخر غُىاث غير
جلىُت أخر الػُىاث في هره الدزاطت
كابلت للدظىٍم ،أي جددًد الػُىت مؼ بػع الاغخبازاث .ويهدف الباخثت الري
جم ئحساؤه ئلى ئظهاز أن فػالُت وطائؽ بؼاكت الفسش في حػلم اإلافسداث الػسبُت
ً
ً
ئًجابُا ملازهت بخػلم اإلافسداث التي ال حظخخدم فسش البؼاكاث.
جظهس اخخالفا
الفسق بالسطالت الظابلت هى أن الباخثت جخصص بدثها باطخخدام وطائل
ؤلاغالم املخخلفت .وهي باطخخدام لػبت عجلت اكسأ لتركُت كدزتهم غلى اطدُػاب
اإلافسداث الػسبُت.

