
 

  

 التدریب : والمراھقین  الصغار  أطفالك  مع  اإلنجلیزیة  اللغة  تعلُّم 

 جدیدة  بلُعبة  الصیاغة  إعادة  على 

 
 الصعوبات على للتغلب ھذه المفیدة التواصل استراتیجیة على للتدرب المرحة  األسالیب أحد یكونا أن لعبھا ثم" الصیاغة إعادة" مثل لعبة لصنع یمكن

 .الشفھیة اللغویة

 

 القراءة  ألبحاث  أیوا مركز االلتزام، منسقة ،ویل كیت /بقلم

 2022 شباط/ فبرایر 22: في النشر تم

 

 ھذا .ذاتك ومھاراتك...والمراھقین الصغار أطفالك لدى اإلنجلیزیة اللغة مھارات یحسن أن معًا للتعلم یمكن: المحرر مالحظات

 تعلم فرص إیجاد في اإلنجلیزیة اللغة یتعلمون الذین الرعایة مانحي لمساعدة إعدادھا تم  مستمرة سلسلة من جزء ھو المنشور

 .الیومیة حیاتھم في األسرة ألفراد اإلنجلیزیة ةاللغ  اللغة

 

 إلیصال الدقیقة الكلمات إیجاد في صعوبة یجدون ما غالبًا سواء حد على أولى كلغة بھا والناطقون اإلنجلیزیة اللغة متعلمو
  السیاق، ھذا وفي. تحدثللم اللغوي األداء أو والمعرفة المقصودة الرسالة بین فجوة توجد الحاالت، ھذه وفي. المنطوقة رسالتھم

 وبعض ).2007 مالكي،( المتاحة اللغویة موارده باستخدام الفجوة ھذه  لرأب المتحدث من محاولة التواصل استراتیجیة تُعد
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 نستخدم وكلنا .المساعدة طلب أو یماء اإل  أو اللفظي التبدیل أو ترجمة ال أو الصیاغة إعادة تتضمن الشائعة التواصل استراتیجیات 

 التعطالت وتنشأ ).2007 مالكي، ؛1995 دورنیي،( اإلنجلیزیة اللغة لمتعلمي خاصة أھمیة ذات أنھا بید  تواصل، تیجیات استرا

 المفردات إلى االفتقار صحیحة، غیر كلمة استخدام المثال، سبیل على( اللغة تعلم عملیة من مفھوم كجزء حتًما التواصل في

 التواصل باستراتیجیات اإلنجلیزیة اللغة متعلمو یتسلح أن األھمیة من اللحظات، هھذ وفي ).منشودة رسالة إلیصال الضروریة

 .المقصودة الرسالة إیصال من یمكنھم سبیل إلى لالھتداء الالزمة

 

 عن التعویض في منھا االستفادة اإلنجلیزیة اللغة لمتعلمي  یمكن التي المفیدة التواصل استراتیجیات إحدى ھي الصیاغة إعادة
 غیر كلمة یستبل أو المتحدث یصف عندما" الصیاغة إعادة" تحدث السیاق، ھذا وفي. اللغوي أدائھم أو  معارفھم في اتالفجو

 نفس لھا بدیلة كلمة المتحدث یستخدم عندما —تقریبال  ھو الصیاغة إعادة أنواع  وأحد .للمتحدث معروفة أخرى بكلمات معروفة

 أن ورغم .التقریب على مثال ھو) كوب" (glass" بالكلمة) مج( " mug" الكلمة الفاستبد. المرغوبة للكلمة التقریبي المعنى

 واقع من العامة الرسالة استنتاج على قادًرا كان ربما المستمع أن إال المقصودة للكلمة الدقیق المعنى لھا لیس  التقریبیة الكلمة
 .السیاق

 

. المرغوبة الكلمة خصائص لوصف كاملة جمالً  المتحدث یستخدم وفیھ الصیاغة إعادة على آخر مثال ھو  اإلطناب أو  اإلسھابو

  it’s like a glass, but it’s used for" یقول أن فیمكنھ" ،mug" كلمة تذكر  المتحدث یستطع لم إذا المثال، سبیل فعلى

drinking hot coffee and tea) "كان وإذا). الساخن والشاي الساخنة القھوة شرب في یُستخدم ولكن الكوب  مثل إنھ 

 .للمتحدث المعروفة غیر الكلمة إعطاء على قادًرا المستمع كان ربما والدقة المعلومات حیث من كافیًا الوصف

 

 أكثر  یكونوا أن في اإلنجلیزیة اللغة متعلمي یساعد أن یمكنھ لُعبة مثل الخطر قلیل سیاق في االستراتیجیات  ھذه  وممارسة 
 اسمھا لعبة إلى لننظر). 1995 دورنیي،( الواقع عالم تفاعالت في التواصل في اللحظیة التعطالت تحدث عندما وثقة استعداًدا

"Paraphrase )إعادة على التدرب في لمساعدتھم األطفال مع استخدامھا والمعلمین الرعایة لمانحي یمكن) الصیاغة إعادة 

 .الصیاغة

 



 

  

 "Paraphrase" تصنع كیف
 أو شخص اسم علیھا بطاقة وكل. اإلنجلیزیة باللغة أسماء بھا  مكتوب ) كوتشینة( لعب أوراق مجموعة اللعبة ھذه في تُستخدم

 وصفت ،سابق مدونة منشور  وفي)). ملعقة" (spoon" ،)ثلج" ( snow" ،)أسنان طبیب" (dentist" مثل( شيء  أو مكان

 األسماء بطاقات عكس وعلى .(الكلمات مطابقة) "Word Match" اسمھا للعبة األسماء أوراق مجموعة صنع كیفیة

 ةأی وعلى. لالسم تعریف  بھا یكون أن ینبغي ال Paraphrase لعبة أسماء بطاقات فإن ،Word Match لعبة في المستخدمة

 جدیدة  أوراق مجموعة لصنع األسماء نفس استخدام اختیار فیمكنك Word Match لعبة بطاقات بالفعل صنعت أنك لو حال،

 .التعریفات حذف بعد

 

 عن وعوًضا. اختیارك من ورق أو  مثقَّب لعب ورق  على بنا الخاص البطاقات) نموذج( قالب بطباعة البدء یمكنك اللعبة، لصنع

 األسماء  في التفكیر  أطفالك من اطلب. ذلك في جًدا مفیدة  صغیرة  ورق  قطع أو إرشادیة بطاقات وعةمجم تكون سوف ذلك،

 .األسماء بطاقات على أمثلة 1 الشكل ویوضح. اسم بطاقة كل على واحد اسم وكتابة اإلنجلیزیة

 

 األسماء  بطاقات على  أمثلة. 1 الشكل

 
 

 :األسئلة ھذه  توجیھ یمكنك األفكار، لتولید

 إلیھا؟  نذھب التي المفضلة أماكننا  توجد أین •
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 المستقبل؟ في إلیھا الذھاب تحبون التي األماكن بعض توجد أین •
 الیوم؟ خالل ترونھم الذین األشخاص بعض َمن •
 بھم؟ االلتقاء تحبون الذین األشخاص بعض َمن •
 األفالم؟ أو  الكتب من لكم المفضلة الشخصیات ما •
 لكم؟  المفضلة التلفزیونیة البرامج أو األفالم أو الكتب أو  الریاضات أو األكالت ما •

 

 "Paraphrase" تلعب كیف
 اإلسھاب أسالیب باستخدام األسماء صیاغة إعادة الالعبین من تتطلب  إحداھما: مختلفتین بطریقتین"  Paraphrase" لعب یمكن

 .المقصودة الكلمات تخمین اآلخرین ینلالعب یمكن حتى  التقریب أسالیب باستخدام واألخرى ، )اإلطناب(

 

 )أكثر أو العبین ثالثة( اإلسھاب نسخة

 وللعب،. االسم ذلك ھو  ما تخمین اآلخرین لالعبین یمكن حتى جمل باستخدام اسم وصف الالعبون یحاول اإلسھاب،  نسخة في

 مع بصمت، ویقرأھا المجموعة أعلى من بطاقة العب أول ویسحب. الالعبین بین ألسفل ووجھا البطاقات مجموعة وضع ینبغي

. الوصف في نفسھ االسم استخدام بدون بالبطاقة المكتوب االسم وصف في الالعب ویبدأ. لآلخرین إظھارھا عدم على الحرص

 لالعبین ویمكن". الشتاء في السماء من یسقط" یقول أن لالعب یمكن) ثلج" (snow" الكلمة كانت إذا المثال، سبیل فعلى

 وصف في نجح الذي الالعب مع  نقطة، على یحصل االسم یخمن العب وأول. عالٍ  بصوت تخمیناتھم مشاركة في البدء اآلخرین

 یحصل الذي والالعب. البطاقات جمیع سحب یتم أن إلى األسماء وتخمین وصف في األدوار تبادل في الالعبون ویستمر. االسم

 .باللعبة یفوز النقاط أكثر على

 

 المستجدین بسحب السماح یمكن المثال، سبیل فعلى. العب كل مھارة  مستوى  الستیعاب الحاجة حسب القواعد دیلتع یمكنك

 وتثبیط  بالمعاناة الالعبین شعور  دون یحول وھذا. وصفھا في  یرغبون التي البطاقة واختیار الواحدة المرة في بطاقات لثالث



 

  

 في یستغرقونھ الذي الزمن لتحدید مؤقت استخدام یمكنك المتقدمین، لالعبین وبالنسبة. یعرفونھا ال  التي الكلمات  بسبب الھمم

 .الكفاءة من ممكن  قدر بأكبر كلمة كل وصف على الالعبین یشجع  سوف وھذا. البطاقة  على التي الكلمة وصف

 

 )أكثر أو العبین أربعة( التقریب نسخة

. البطاقة على الذي االسم تخمین في الفریق  في زمالئھم ساعدةلم واحدة كلمة من إشارات الالعبون یقدم التقریب، نسخة في

 العبًا  فریق كل ویختار. الفریقین بین ألسفل ووجھھا األسماء  بطاقات  وضع وینبغي. فریقین إلى بالتساوي  الالعبین قّسم وللعب،

 أعلى من بطاقة 1 الفریق قائد ویسحب ".1 الفریق" أنھ على ویلعب  أوالً  یبدأ الفریقین أي وقرر. األولى الجول في القائد یكون

 إلى واحدة كلمة من دلیلیة إشارة 1 الفریق قائد ویعطي. لآلخرین إظھارھا عدم على الحرص مع  بصمت، ویقرأھا المجموعة

 كان إذا المثال، سبیل وعلى. البطاقة على الذي باالسم عالقة لھا كلمة اإلشارة تكون أن وینبغي. الفریق في اآلخرین الالعبین

) سیارة" ( car" أو ) أجرة سیارة" ( cab" المحتملة الدلیلیة اإلشارة تكون أن فیمكن) تاكسي" (taxi" ھو البطاقة على الذي االسم

 االسم تخمین اآلخرین الفریق أعضاء یحاول اإلشارة، على وبناء". taxi" لكلمة التقریبي المعنى نفس لھما  الكلمتین ھاتین ألن

 فالفرصة صحیح غیر كان وإن. بالنقطة یفوز صحیًحا تخمینھ كان وإذا. واحد بتخمین إال  1 للفریق یُسمح الو. البطاقة على الذي

 دلیلیة إشارة  2 الفریق قائد ویعطي. 2 الفریق قائد إلى االسم بطاقة 1 الفریق قائد ویسلم. النقطة یخطف  أن 2 للفریق سانحة

 تخمینھم كان وإذا. االسم تخمین 2 الفریق في اآلخرون الالعبون ویحاول. ریقھف في اآلخرین الالعبین إلى واحدة كلمة من أخرى

 الفریقین بین األدوار تبادل ویتم. آخر دور على 1 الفریق یحصل صحیح غیر التخمین كان وإذا. بالنقطة فریقھم یفوز  صحیًحا

 .2 بالفریق  الثانیة الجولة وتبدأ فري، كل من جدید قائد اختیار  ویتم. بالنقطة والفوز االسم تخمین في أحدھما ینجح أن إلى

 

   "Paraphrase" العبي كل  الستیعاب تعدیالت

 األولى اللغة استخدام
 لعدة  اللعب یساعد وسوف. األصلیة/ األولى بلغتھم البدء المفید من یكون قد الثانیة، الالعبین بلغة Paraphrase لعب قبل

 تواصل استراتیجیات فعلیًا یستخدمون الالعبین أن المحتمل ومن. اللعبة مع واأللفة القواعد فھم في الالعبین األولى باللغة جوالت



 

  

 متعلمي إعالم األھمیة فمن الثانیة اللغة إلى االستراتیجیات ھذه من العدید نقل  یمكن وألنھ. بذلك منھم إدراك دون األولى بلغتھم 

 .خزانتھم في بالفعل توجد التي باالستراتیجیات اإلنجلیزیة اللغة

 

 وتراكیب الكلمات  أنواع إلى االنتباه  الالعبین من اطلب األولى، بلغتھم Paraphrase لعبة من اإلسھاب  نسخة لعب وأثناء

 :المثال سبیل على. دلیلیة إشارات إعطاء عند اآلخرون الالعبون یستخدمھا  التي لالجم

 ،..."مثل إنھ" •

 ،..."في یُستخدم إنھ" •

 ..."من نوع  إنھ" •

 

. األولى بلغتھم الصیاغة إعادة أجل من الصلة ذات المفیدة والجمل بالكلمات قائمة لوضع المعلومات ھذه من االستفادة یمكن

 على بناءً  فئات إلى والجمل الكلمات  ھذه تقسیم یمكنك وأخیًرا،. الثانیة اللغة في مكافئة وجمل كلمات  جادإی حاولوا ومعًا،

 الدعم من كنوع  القائمة ھذه استخدام لالعبین ویمكن). إلخ أمثلة، إعطاء تعریف،  وصف، مخالفة، مقارنة، مثل،( استخدامھم

 .الثانیة  بلغتھم اللعب یبدأون عندما

 

 الجمل  طربأ التزوید
 لعبة من اإلسھاب نسخة لعب وعند. متكرر نحو على أساسیتین  جمل وتراكیب  مفردات) اإلطناب( اإلسھاب في یُستخدم

Paraphrase، أطر إلى الالعبون یحتاج لن الممارسة، من المزید ومع. للدعم جمل بأطر  الالعبین تزوید المفید من یكون قد 

 إضافة في ترغب  قد أنك بید  واإلرشاد، التوجیھ سبیل على التالیة الجمل أطر استخدم. یةتلقائ أكثر إجاباتھم ستصبح إذ الجمل

 .سابق وقت  في أنتجتھما التي المفیدة  والجمل الكلمات إلى استناًدا القائمة ھذه إلى المزید

 

  



 

  

 الجمل  أطر على أمثلة. 2 الشكل

 مثال جملة  الجمل إطار االستراتیجیة
 _________. مثل إنھ للمقارنة

 _________. یشبھ إنھ

 قفاز :االسم

 .الكفوف مثل إنھ

 .الكفوف یشبھ إنھ 

 ________. عكس إنھ للمخالفة 

 _________. لیس إنھ

 صباح :االسم

 .اللیل عكس إنھ

 .اللیل لیس إنھ 

 ________. في یُستخدم إنھ للوصف 

 _______. لھ إن

 مج : االسم

 .القھوة شرب في یُستخدم إنھ

 .مقبض لھ إن

 ______. یُسمى إنھ للتعریف

 ________. من نوع إنھ

 ________. من إنھ

 تاكسي :االسم

 .أجرة سیارة یُسمى إنھ

 .السیارات من نوع  إنھ 

 .السیارات من إنھ

 زھور :االسم ________. ھي األمثلة بعض أمثلة إلعطاء 

 أقحوان  تیولب، ورد، ھي األمثلة بعض

 

 االستراتیجیات  في والتفكیر التقییم 
 وسماع بل بأنفسھم التواصل استراتیجیات  استخدام وممارسة التدرب  فقط لیس  اإلنجلیزیة اللغة لمتعلمي الفرصة اللعبة تتیح

 بعض یفضل وقد. اإلسھاب استخدام عند قلیالً  مختلفة منھجیة العب لكل یكون أن المحتمل ومن. یستخدمونھا وھم كذلك اآلخرین

 التي االستراتیجیات  الالعبین سماع وأثناء. أمثلة إعطاء آخرون یفضل قد بینما  القوامیس، عریفت  یشابھ بتعریف  اإلتیان الالعبین



 

  

 تخمین على قادرون أنھم العبون یالحظ قد المثال، سبیل على. االستراتیجیات ھذه فعالیة تقییم یمكنھم اآلخرون یستخدمھا 

 ما إلى الالعبین انتباه جذب المفید من كان وربما . التعریف من بدالً  مثاالً  یُعَطون عندما  أكبر بسرعة المعروفة غیر الكلمات

 :الالعبین تسأل أن یمكن األدوار، وبین. ناجحة استراتیجیات االستراتیجیات ھذه یجعل

 صعبة؟ أم التخمین في سھلة الكلمة ھذه كانت  ھل •
 التخمین؟ سھلة جعلھا ماذا •
 التخمین؟ صعبة جعلھا ماذا •

 

 .الفعالیة من بالمزید لھا استخدامھم  في لالستراتیجیات أنفسھم استخدامھم في المتأمل لالعبینا تفكیر یساعد أن یمكن

 

 التواصل  استراتیجیات
 في االستمرار في اإلنجلیزیة اللغة متعلمي مساعدة یمكنھ والممارسة التدرب خالل من التواصل استراتیجیات استخدام تحسین إن

 القدرة التواصل استراتیجیات على التدریب أظھر ذلك، عن وفضالً ). 2007 مالكي،( تركھا أو باإلحباط  شعورھم بدون المحادثة

 استراتیجیات أن إلى ذلك یعود وربما). 1995 دورنیي،( اإلنجلیزیة اللغة لمتعلمي  الشفھیة والطالقة الكالم معدل تحسین على

 عن التخلي أو توقفات  أو ترددات عنھا  سینتج كان التي التواصل في التعطالت  مع للتعامل للمتحدثین وسیلة تؤّمن التواصل
 مشكلة حل على قادرون أنھم  وجدوا ربما  التواصل باستراتیجیات تسلحھم حال اإلنجلیزیة اللغة متعلمي إن. بالكلیة المحادثة

 لدى الدافع تعزز أن من ةالمتزاید االستقاللیة لھذه ویمكن. اآلخرین من مساعدة إلى الحاجة دون بأنفسھم التواصل في التعطالت

 ).2010 مالكي،( الثانیة للغتھم استخدامھم حال بأنفسھم وثقتھم اإلنجلیزیة اللغة متعلمي 

 

 اللغة متعلمي السیما بالتوتر،  ویصیبھ شخص أي كاھل على بضغوط یلقي  أن یمكن واللحظة التو في الصحیحة الكلمة عن البحث
 ھذه بعض  كاھلھم عن یلقي أن یمكنھ األلعاب لعب اثناء علیھا التدرب خالل من غةالصیا إعادة مھارات  وتحسین. اإلنجلیزیة

 وأبلغ ذكرى أكثر ھدف إلى التجربة یحیل أطفالك مع  الكلمات تعلم ألعاب  ولعب وصنع. التوتر ھذا بعض عنھم ویخفف الضغوط

 .للجمیع مغزى

 

 للعائالت  تكمیلیة مواد
Paraphrase 

https://iowareadingresearch.org/sites/iowareadingresearch.org/files/paraphrase_noun_cards.pdf


 

  

 من أسماء بطاقات لصنع) معینة مثقبة بطاقات  أوراق مع متوافقة( للطباعة القابلة البطاقات ھذه على الكتابة أو الطباعة یمكنك

 .فیھا مضمنة اللعبة ولعب بصنع الخاصة واإلرشادات .Paraphrase لعبة أجل
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 األساسیة  المصطلحات
 .معروفة أخرى بكلمات معروفة غیر كلمة یستبل أو المتحدث یصف الشفھیة، اللغة سیاق  في - صیاغة إعادة

 

 أو لوصفھا  أو معروفة غیر كلمة لتعریف مختلفة لغة من جملة أو كلمة المتحدث یستعیر الشفھیة، اللغة سیاق  في - ترجمة

 .استبدالھا

 

 .بینھا أو الجمل داخل اللغات بین المتحدث  تراوح - لفظي تبدیل

 

 .معروفة غیر كلمة لتمثیل اإلشارات  مثل لفظیة غیر استراتیجیات  المتحدث استخدام - إیماء
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 المعنى نفس  لھا أخرى بكلمة معروفة غیر كلمة المتحدة یستبدل وفیھ الصیاغة إعادة من نوع  الشفھیة، اللغة سیاق  في - تقریب

 .التقریبي

 

 كلمة خصائص لوصف كاملة جمالً  المتحدث  یستخدم وفیھ الصیاغة إعادة من نوع الشفھیة، اللغة سیاق في - إطناب/ إسھاب

 .معروفة غیر
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