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 مقّدمة -أ

تُعتبر حالة تعلم اللغة العربية في إندونيسيا سلبية بسبب اللغة التي يصعب تعلمها ، 
 1.والحافز غير الجذاب والضعيف للطالب في إندونيسيا

، اصعوبات تعلم اللغة العربية ، في تحديد األنشطة التعليمية وخضوعها لهللتغلب على 
، ألن بأن اللغة العربية ال تبدو مملة يجب أن يكون المعلمون قادرين على جذب اهتمام الطالب

 .احتمال اللغة العربية في إندونيسيا جيد جًدا

، هناك حاجة ألنشطة مرحة يحتاج تعلم اللغة العربية إلى االبتكار بحيث ال يكون رتيبًا 
مثل اللعب ذات الصلة بالتعلم باللغة العربية ، على سبيل المثال: تخمين الصور أو غناء مشاهدة 

 األفالم أو الرسوم المتحركة.

غالًبا ما يأخذ التعلم المبتكر شكل التعلم الذي يوجه الطالب إلى التصرف بفعالية في 
، ورسم الخرائط استراتيجيات التعلم المبتكرة: بانوراما بناء معارفهم ومهاراتهم ، والعديد من

 2، والمشاركة والنقاش النشط.الذهنية، والتفكير الثنائي
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يتم توجيه التعلم اإلبداعي نحو المعلمين إلنشاء واستخدام المواد التعليمية. ُيطلب من 
 3.والخيالالمعلمين إنشاء أنشطة تعليمية متنوعة قادرة على إيقاظ إمكانيات التعلم 

 جديد واالبتكارالت تعريف -ب

الكلمة المبتكرة تأتي من "االبتكار" باللغة اإلنجليزية مما يعني تقديم شيء جديد ، في 
حين أن طرق التجديد المبتكرة. باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية ، يأتي االبتكار أيًضا من 

 .4"االبتكار" الالتيني الذي يعني االبتكار والتغيير

 5هو مفهوم االبتكار وفقا للخبراء: ما يلي

، فإن فكرة االبتكار هي فكرة وموضوع وممارسة تقوم على أساس  Everett M. Rogersفًقا لـ  -1
 ما يتم قبوله من قبل شخص أو مجموعة معينة ليتم تطبيقها أو تبنيها كشيء جديد.

من خالل عملية طويلة ، فإن فكرة االبتكار هي كل ما يتم إنتاجه  Kuniyoshi Urabeوفًقا لـ  -2
وتراكمية ، تغطي العديد من عمليات صنع القرار ، من اكتشاف األفكار إلى تنفيذها في 

 السوق.
وفًقا لفان دي فين ، أندرو هـ ، فإن تعريف االبتكار هو تطوير وتنفيذ أفكار جديدة من قبل  -3

خل هيكل األشخاص خالل فترة زمنية محددة تنفذ مع أنشطة المعامالت المختلفة دا
 .تنظيمي معين

االبتكار فكرة مقبولة ألشياء جديدة  عريفات السابقة يمكن خالصتها أنتاستنادا من ال
  .تنطوي على العديد من عمليات صنع القرار في مختلف األنشطة
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 لعاب اللغويةأنواع األ -ج
 بيتقنها الطاللعربية التي يجب أن العديد من األلعاب اللغوية المتكيفة مع الكفاءات ا

:6 
 لسسرار المتسلاأل -1

طالب ، والمعلم  7-6تتكون هذه اللعبة من مجموعتين ، تتكون كل منهما من 
يهمس المفردات أو جمل الطالب األمامي لمواصلة الهمس لألصدقاء بعد ذلك ، 

 والمشارك الذي يمكنه إكمال المهمة األسرع باإلجابة الصحيحة هو الفائز من اللعبة.
 القصةخمن  -2

يقوم المعلم بإعداد صورة ذات موضوع معين ، يتم تثبيت الصورة على السبورة ، ثم 
يشرح المعلم قصة الصورة ، ثم يطلب المعلم من الطالب إعادة سرد القصة التي رواها 

 .المعلم ويسأل اآلخر على الطالب االنتباه إلى شرح صديقه
 المهادور -3

شير إلى أحد الطالب ألخذ البطاقة ويذكر يكتب المعلم الكلمة على البطاقة ثم ي
الكلمة المقابلة أو المتناقضة للكلمة. إذا لم يستطع الطالب اإلجابة ، فسيتم طرح السؤال 

" ، فيحق له تحديد التضادعلى طالب آخر ، وإذا كان بإمكان الطالب الثاني ذكر كلمة "
 ".التضادعقوبة الطالب الذين ال يمكنهم ذكر كلمة "

 ورةخمن الص -4
يعد المعلم صورة عن موضوع ما. ثم مسجلة على السبورة والمعلم يسأل الطالب 

 .لتحديد الصورة. ويختتم الدرس بشرح األخطاء الشائعة في شرح الطالب
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 استخدام اللغة لتعلم اللغة العربية -د
في سياق تعلم اللغة ، هناك العديد من العالمات التي يجب على المعلمين مراعاتها قبل 

، بما Asrori (2002) في Risakottaأن يقرروا استخدام بعض األلعاب في عملية التعلم كما ذكر 
 في ذلك:

 اللعبة صعبة للغاية أو العكسيجب أال تكون   -1
يجب كتابة الكلمات والجمل والكلمات المهمة التي تظهر في اللعبة على السبورة  -2

 وممارستها قبل بدء اللعبة
 يجب أن تكون تعليمات اللعبة واضحة -3
أثناء اللعبة ، يجب على المعلم عدم تصحيح األخطاء على الفور حتى ال تتم مقاطعة  -4

 اللعبة
 .صعوبات تقنية ، فقد يساعد المعلم في التغلب على هذه الصعوباتإذا كانت هناك  -5
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 لخالصةا-ه

جذب اهتمام الطالب باللغة العربية ، فإن الحاجة إلى االبتكار حتى ال  إلى  بالنسبة
يكون التعلم رتيبًا في اتجاه واحد فقط ، فهي تتطلب أنشطة ممتعة مثل اللعب المتعلق بتعلم 

 اللغة العربية.
تحتوي اللعبة على عالمات يظهرها المعلم قبل أن تقرر استخدام لعبة معينة: يجب أال 

ب أن تكون تعليمات تكون اللعبة صعبة، ويجب أن تكون الكلمات أو الجمل واضحة ، ويج
 .اللعبة واضحة
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