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1

أجابوا بأن إعادة التسجيل ملادة يؤثرعلى اكتسابهم للغة العربية في بيئتهم الجامعة.
هناك عوامل تؤثرفي ترقية دافعية الطلبة في التعلم وتعليم اللغة العربية؛ العوامل الداخلية والعوامل الخاريجية .ومن العوامل
الخارحية متعلقة باملدرس واملادة الدراسية ونمودج التدريس الذي يستخدمه املدرس ...إلخ .وقيل الطريقة أهم من املادة ،واملدرس
أهم من الطريقة .وإن نموذج التدريس ( )Model of Teachingيتوقف على النظرية التي يقوم عليها املدرس في القيام بالتدريس،
وينبثق منها مداخل 2التدريس ( )Teaching Approachواستراتيجياته )Teaching Strategy( 3وطرقه )Teaching Method( 4وأساليبه
5
(.)Techniques Teaching
كما هو املعروف أن أسس النظرية لتعلم وتعليم اللغة تنقسم إلى  :األساس النف�سي واألساس اللغوي واألساس التربوي .األساس
النف�سي تندرج فيه النظرية الحسية السلوكية ( )The Behavioral Theoryوالنظرية املعرفية ( )The Cognitive Theoryوالنظرية
البنائية ( .)The Constructivisme Theoryواألساس اللغوي تندرج فيه النظرية البنيوية ( )The Structural Theoryوالنظرية
التحويلية والتوليدية ( ،)The Transformation - Generative Theoryبينما يكون األساس التربوي تتضمن فيه طرق التعليم
املتنوعة 6.وفي هذه املقالة يود الباحث تقديم النظرية البنائية وعالقتها بتعليم اللغة العربية.
البحث
ب.
إن نموذج التعلم البنائي نوع من أنواع االستراتيحيات املنبثقة من النطرية البنائية .قدم دجالس بروان ()Douglas Brown
أن البنائية “تمثل نوعا من املعرفة البنية فهي تجسيم وتوحيد االتجاهات املتنوعة ،انبثقت من أنظمة معرفية متنوعة من بينها:
علم اللغويات ،وعلم النفس وعلم االجتماع 7”.قال جينيبيبي ماري جنوسون أن النظرية البنائية هي «مجموعة من عملية التربية
والتدريسية التي يتمحور حول املتعلم ،أي التدريس الذى يقوم على العلمية التفاعلية مع مراعاة ميول الطالب واحتياجاتهمّ 8».
عرف
املعجم الدولي للتربية البنائية ،كما نقله الضوي البنائية «رأية في نظرية التعلم ونمو الطفل قوامها أن الطفل يكون نشطا في بناء
9
أنماط التفكيرلديه نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع الخبرة».
انطالقا من التعاريف السابقة أن النظرية البنائية تركز على بناء املعرفة الجديدة في ضوء الخبرات واملعارف السابقة التي
تكون موجودة لدى املتعلم ،مع األخذ بعين االعتبارالبيئة التي تحدث فيها عملية التعليم والتعلم ،وعلى ذلك فإن التعريف اإلجرائي
للنظرية البنائية بأنها عملية تفاعل نشط بين ثالث عناصر في املوقف التعليمي :الخبرات السابقة ،واملواقف التعليمية املقدمة
للمتعلم ،واملناخ البيئي الذي تحدث فيه عملية التعلم ،وذلك من أجل بناء وتطوير تراكيب معرفية جديدة ،تمتاز بالشمولية
والعمومية مقارنة باملعرفة السابقة ،واستخدام هذه التراكيب املعرفية الجديدة في معالجة مواقف بيئية جديدة .ولذلك فإن
البنائية يتأسس عليها التعليم السياقية.
تتميز البنائية بأنها تجمع بين كونها نظرية في املعرفة ،ومنهجا في التفكير وطريقة في التدريس .وعندما تعد النظرية البنائية
نظرية أو مدخال لتعليم اللغة ،فانبثق منها استراتيجيات متنوعة .قال منيف خضير الضوي نقال عن زيتون وزيتون «تتعددت نماذج
التدريس القائمة على النظرية ،ويمكن تحديد أهم هذه النماذج فيما يلي .)1( :نموذج التعلم البنائي .)2( ،النموذج التوليدي في
تصويب أنماط الفهم .)3( ،النموذج التوليدي .)4( ،نموذج التغير املفهومي .)5( ،نموذج التعلم املرتكز املتمركز حول املشكلة.)6( ،
نموذج دورة التعلم .)7( ،نموذج شكل  .)8( ،Vنموذج التعلم التوليدي .)9( ،نموذج جون زاهوربك البنائي .)10( ،نموذج وودج،
جمسوري محمد شمس الدين ومهدي مسعود ،صعبوبات تعلم اللعة العربية لدى طالب العلوم اإلنسانية (علم الساسية) في الجامعة اإلسالمية العاملية
1
بماليزيا ،ورقة عمل في سجل املؤتمر الدولي الثالث واألسبوع العلمي الخامس الوطني تحت املوضوع «اللغة العربية واألدب اإلسالمي منهجا وتطورا» الذي عقده اتحاد
املدرسين للغة العربية ،محرر دودونج رحمت هداية ويايان نور بيان( ،بندونج 2008 :م) ،ص.25 – 23 .
يعرف املدخل في اللغة بأنه موضع الدخول (اسم املكان) إلي الشيئ بصورة حسنة ،فيقال هذا حسن املدخل أو حسن املذهب في أمرمن األمور ،وجمع مدخل
2
هو مداخل .انظر :مجمع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،الطبعة الرابعة( ،مصر :مكتبة الشروق الدولية2004 ،م) ،ص.275 .
وقال منى إبراهيم اللبودي أنها «أدوات خاصة يقوم بها املتعلم ليجعل عملية التعلم أسهل وأسرع وأكثرأقناعا وأكثرذاتية في التوجيه وأكثرفعالية وأكثرقابلية
3
للتطبيق في مواقف جديدة .انظر :منى إبراهيم اللبودي ،الحواروفناياته واستراتيجيته وتعليمه( ،القاهرة :مكتبة الوهبة2003 ،م) ،ص.76 .
ومعنى الطريقة في ضوء النظرية الحديثة هي «مجموعة من األنشطة واإلجراءات التي يقوم بها املعلم والتي تظهرآثارها على نتاج التعلم الذي يحققه املتعلمون،
4
كما تتضمن األنشطة والخبرات التي سيقوم بها التالميذ إلحداث التعلم .انظر :حسن جعفر الخليفة ،املنهج املدرس املعاصر مفهومه ،أسسه ،مكوناته ،تنظيماته ،تقويمه
تطويره ،الطبعة األربع عشرة( ،الرياض :مكتبة الرشد2014 ،م) ،ص.131 .
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( .)11نموذج الواقعي 10.وفي هذه املقالة قد اختارالباحث نموذجا من تلك النماذج وهو نموذج التعلم البنائي.
مفهومه نموذج التعلم البنائي
)1
11
ظهر هذا النموذح في بداية ثمانيات من القرن العشرين علي يد العالم تروبريد و بايبي ( )Trwobridge and Bybeeويطلق
البنائية في
تطبيقات
البنائي في
املنحى
التعلمي أو
النموذج
التسمية منها
اﻟﺪور اﻟﻨﺸﻂ
تعددتﻋﻠﻰ
وقد ﻋﺎﻣﺔ
وغيرها.ﺑﺼﻔﺔ
التعليم ﺗﺆﻛﺪ
اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
نموذجﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
التعليمياﻟﺘﺪرﻳﺲ
أﺣﺪ ﳕﺎذح
اﻟﻨﻤﻮذج
النموذج بعدةﻳﻌﺪ ذﻟﻚ
نماذج
أو
اتيحية)
ر
(االست
التطبيقات
تلك
أهم
ومن
التلميذ.
قبل
من
املعرفة
بناء
على
ترتكز
جميعها
أن
إال
وتنوعت،
طرق
التدريسأﺛﻨﺎء ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﺠﺎرب ﰲ داﺧﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﳛﻴﺚ
ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﰲ
التدريس القائمة على البنائية دور التعلم .تعد دورة املتعلم من التطبيقات التربوية لنظرية بياجيه ( )Piagetفي ميدان املناهج وطرق
التدريس.ﺗﻌﻠﻢ ذو ﻣﻌﲎ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﲡﻌﻠﻬﻢ
ﳛﺪث
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔأثناء
للمتعلم في
ﻋﻠﻰالدور
عامة على
التيﺬاتؤكد
الفلسفة
اﻟﺒﺤﺚالقائمة
التدريس
النموذج
يعد
اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ.
نماذحﺮﻳﻖ
أحدﻋﻦ ﻃ
اﳊﻠﻮل
ذلك إﳚﺎد
ﻳﻔﻜﺮون ﰲ
النشط ﳏﻮر
ﺟﻌﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢ
بصفةاﻟﱰﻛﻴﺰ
اﻟﻨﻤﻮذج
البنائيةﰲ ﻫ
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ
على  ١٢و
التعليمي ،حيث يقوم التالميذ بالعديد من األنشطة والتجارب في داخل مجموعات العمل يحيث يحدث تعلم ذو معنى قائم
موقف
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
على الفهم ،كما يؤكد ذلك النموذج على أهمية وضع التالميذ في موفق به مشكلة حقيقية تجعلهم يفكرون في إيجاد الحلول عن
التنقيب.
البحث
(٢طريق
اﻟﺒﻨﺎﺋﻲفي هذا النموذج التركيزعلى جعل املتعلم محور العملية التعليمية.
ولذلك يتم
ﻧﻤﻮذج12اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻣﺮاﺣﻞ
مراحل تطبيق نموذج التعلم البنائي
)2
)
اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ
ﻫﻲ
ﲬﺲ
اﺣﻞ
ﺮ
ﻣ
ذو
اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻢ
ذج
ﳕﺎ
اﻟﺘﻘﺴﲑ
و
(
Exploration
)
اﻻﻛﺘﺸﺎف
و
(
Engagement
نماذج التعلم البنائي ذو مراحل خمس هي التشويق ( )Engagementواالكتشاف ( )Explorationوالتقسير ()Explanation
اللغة
“ ”Eفي
جيمع مر
يطلق عليه باسم
( )Evaluationوحتى
والتقويم
والتوسع
)
ﺟﻴﻤﻊ
بحرفﻷن
ابتدأ"Five
احلهE’s
ﺎﺳﻢ "
ألن ﻋﻠﻴﻪ ﺑ
”Fiveﻳﻄﻠﻖ
E’s(“Evaluationﺣﱴ
اﻟﺘﻘﻮﱘ )
(Elaboration
()Elaborationاﻟﺘﻮﺳﻊ )
 (Explanationو
اإلنجليزية .هذه املراحل تتصور في الرسم البياني التالي:

ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪأ ﲝﺮف " "Eﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ .ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﺗﺘﺼﻮر ﰲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺘﺎﱄ:

اﻻﺷﺘﻜﺸﺎف

اﻟﺘﻔﺴﻴ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ

ر
اﻟﺘﻮﺳﻊ

أ( ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ )(Engagement
أ)

مرحلة التشويق ()Engagement

موضوعﻟﻠﺘﻔﻜﲑ
داﻓﻌﻴﺘﻬﻢ
دافعيتهم وإﺛﺎرة
وإثارةاﻧﺘﺒﺎﻫﻬﻢ،
انتباههم ،وﺷﺪ
وﺗﺸﻮﻳﻘﻬﻢ
التالميذ ﻟﺪى
لدى اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
وﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ
الدرسﰲعن
للتفكير في
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬوشد
وتشويقهم
ﲢﺪﻳﺪالسابقة
املعلومات
ويتم فيها تحديد
اﻟﻌﻤﻞعلى
التالميذ
ويتعرف
ﳎﻤﻮﻋﺔالعمل
ﻛﻞلطبيعة
ﺗﻀﻢوفقا
أو أكثر
فردين
مجموعة
تضم كل
ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
واحتياجه ،وﻓﻘﺎ
ﻓﺮدﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ
ﲝﻴﺚ
ﻋﻤﻞ،
ﳎﻤﻮﻋﺎت
بحيث إﱃ
عمل،ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ
مجموعاتﻃﺮﻳﻖ
توزيعهم اﻟإلىﺪرس ﻋﻦ
طريق ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬطرح
الدرس منها:
موضوع
التالميذأنلالشت
طرقا كثيرة
ويمكن للمعلم
مجموعة،
املرتبطة بكل
ﻻﺳﺘﺸﺎرة
ﻳﺘﺒﻊراكﻃﺮﻗﺎفيﻛﺜﲑة
الستشارةﻟﻠﻤﻌﻠﻢ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ،وﳝﻜﻦ
يتبعﺑﻜﻞ
أنﺗﺒﻄﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮ
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ
وﻳﺘﻌﺮف
األنشطةاﺣﺘﻴﺎﺟﻪ،
و
13
املواقف.
وتمثيل
ات
ر
املثي
وتقديم
األسئلة
١٣
ات وﲤﺜﻴﻞ
اهتمامااﳌﺜﲑ
يخلقوﺗﻘﺪﱘ
اﻷﺳﺌﻠﺔ
هذهاﻟﺪرس
ﻣﻮﺿﻮع
ﻟﻼﺷدورﱰاك ﰲ
اﻗﻒ.يولد فضوال حول املوضوعا .)3( ،يثير األسئلة،
الدارس،اﳌﻮ(.)2
لدى
ﻃﺮ:ح(.)1
ﻣﻨﻬﺎ :هي
ملرحلة مثال
املدرس في
فمن
ﺣﻮلهذه
الدارس في
للموضوع أو
ﳜﻠﻖفهمهم
السابقة.(١ومدى
معارف
( .)4يزضح
دور ﻓﻀﻮﻻ
بنماﻳﻮﻟﺪ
املفهوم.(٢.
اﻟﺪارس) ،
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﺪى
املتعلمينﻫﻲ ) :
ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺜﻼ
تكشفﰲعنﻫﺬﻩ
التياﳌﺪرس
االستجاباتدور
ﻓﻤﻦ
األسئلة إلى
املرحلة يقترحون
الدرس .(٤.ﻳﺰﺿﺢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺎرف اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﺪى ﻓﻬﻤﻬﻢ
اﻷﺳﺌﻠﺔ) ،
عدة( .ﻳﺜﲑ
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎ٣) ،
سابق ،ص51 .
اﳌﻔﻬﻮم .مرجع
خضيرالضوي،
منيف
10
اﻟﺪارس–ﰲ.52ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻘﱰﺣﻮن ﻋﺪة اﻷﺳﺌﻠﺔ إﱃ اﻟﺪرس.
ﺑﻨﻤﺎ دور
ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع أو
هو مجموعة من الخطوات املتسلسلة واملنظمة واملترابطة التي تمثل مراحل تنفيذ عمليات التدريس ويعرض عليه املدرس تعريضا خاصا من بداية التدريس
11
إلى نهايته وتتصور في خالله تطبيق مدخل التدريس واستراتيجياته وطرقه وأساليبه .نموذج التدريس مواسطة بين النظرية والتطبيق .تفصيليا ملعنى النموذج انظر :
.22 .p ,1-Cet. Ke ,)2013 ,Sutirman, Media & Model-model Pembelajaran Inovatif, (Yogyakarta: Graha Ulmu
املرجع نفسه ،ص.19 .
12
  منيف خضيرالضوي ،مرجع سابق ،ص.55 .
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 ١٢اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.١٩ .
العلميص.٥٥ .
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،
١٣284ﻣﻨﻴﻒ ﺧﻀﲑ اﻟﻀﻮي،
العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس التحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا
الملتقى

ومن األنشطة املقترحة في هذه املرحلة مثال هي  .)1( :عرض مثير .)2( ،كتابة حرة .)3( ،خريطة مفاهيم لتقويم املعرفة السبابقة
للمتعلمين والعالقة بين املفاهيم .)4( ،خريطة ذهنية .)5( ،قراءة وتحليل منظم بصري .)6( ،عصف ذهني .)7( ،قراءة وتحليل صورة
14
أسئلة مثيرة.
مرحلة االسكتشاف ()Exploration
ب)
ويتفاعل فيها التالميذ مع الخبرات املباشرة التي تثيرتساؤالت مفتوحة النهائية يصعب عليهم إجابة عنها إال بالبحث واالطالع سواء
بصورة فردية أو جماعية ،وتكون إجابة تلك األسئلة هي محرر املدرس ،ويقوم املعلم بدور التشجيع والتوجيه إلى مصادر املعلومات
حتى يتمكن التالميذ في النهاية من الوصول إلى املفاهيم املتضمنة بالدرس من خالل مجموعات العمل ،وبالتالي فهم يبنون قاعدة
15
خبرة مشتركة تساعدهم في املشاركة واالتصال في املواقف التعليمي داخل الفصل.
فمن دور املدرس في هذه املرحلة مثال هي  .)1( :تشجيع املتعلمين على العمل معا بدون توجيه مباشر من املعلم .)2( ،االستماع
واملالحظة للمتعلمين أثناء تفاعلهم مع بضهم .)3( ،طرح أسئلة السابرة إلعادة توجيه االستقصاء واستجابات املتعلمين عندما يكون
ذلك ضروريا .)4( ،يعمل كمستشار للمتعلمين .)4( ،يعطي وقتا كافيا للمتعلمين لحل األسئلة واملشكالت .)6( ،يخلق جو «أريد أن
أعرف »...
بينما دور الدارس في هذه املرحلة هي  .)1( :يفكر بحرية ضمن حدود النشاط .)2( ،يختبر التوقعات والفرضيات .)3( .يكون
توقعات جديدة .)4( ،يجرب البدائل ويناقشها مع اآلخرين .)5( ،يسجل املالحظات واألفكار  .)6( ،يسأل أسئلة ذات عالقة باملوضوع.
( .)7يطلق األحكام ويعمم النتائح.
ومن األنشطة املقترحة في هذه املرحلة مثال هي .)1( :القيام بنشاط استكشافي .)2( ،قراءة مصادرموثوقة وجمع املعلومات.)3( ،
16
حل املشكالت.
مرحلة التقسير()Explanation
ت)
وفي هذه املرحلة يبدأ املعلم في وضع خبرة التالميذ املجردة في شكل قابل للنقل وتوفراللغة االتصال الجيد بين املعلم واملجموعات
أثناء عرض الخبرات ويسمح املعلم لكل مجموعة بعرض ماتوصلت إليه مع زمالء الفصل ،وكذلك يعرضون الحلول والتفسيرات
والنتائج التي توصلوا إليها ،وكذلك األساليب التي استخدموها للوصول إلى الحلول ويتم ذلك من خالل املناقشة الجماعية.
هناك مفهومات لنظام املجمواعات .)1( :كيف سيتم عمل املجموعات من الطالب كفصل كامل ،أو كأفراد ،أو كفريق متعاون
من طالبين أو ثالث أو أربع أو خمسة أو أكثر .)2( ،كيف سيتم تنظيم مجموعات املواد الدراسية والتي يستخدمها الطالب لشرح
املوقف ،بالتمثيل املادي ،أو الرسوم البنائية ،أو بالكتابة بشكل فردي أو من خالل مسؤول املجموعة.
وكذلك العرض في اصطالح غاعن وجولي ( .)Gagnon & Collayإن معنى العرض في التدريس البنائي هو إتاحة الفرصة للطلبة
أن يعرض حصولة الدرس بعد القيام بالتدريس .ما مدى املعارف الذي بناها الدارس بعد اتباع أنشطة التدريس البنائي؟ كمثل هذا
17
السؤال الذي ينبغي إجابته ملعرفة حصولة الدارس.
ويتضمن ذلك قيام الطالب بعرض ما تم تدوينه من أفكاروإجراءات أثناء القيام باألنشطة للتعامل مع املواقف التعليمي ،يكون
ذلك بالكتابة في كراسة األنشطة أو الكتابة على بطاقات أو استخدام وسائل سمعية وبصرية اللعرض.
فمن دور املدرس في هذه املرحلة مثال هي .)1( :يشجع املتعلمين على شرح املفاهيم والتعارف بكلماتهم الخاصة .)2( ،يسأل
عن التبرير (البرهان واإلثبات) أو إليضاح من املتعلمين .)3( ،تقديم التوضيح والشرح النموذجي (الرسمي) للتعاريف والتفسيرات
العلمية والعناوين الجديدة إذا احتيج لذلك .)4( ،يستخدم خبرات املتعلمين السابقة كقاعدة لشرح املفاهيم .)5( ،تقويم نمو فهم
املتعلمين.
بينما دور الدارس في هذه املرحلة هي .)1( :يشرح أجوبة أو حلول محتملة لآلخرين .)2( ،يستمع بطريقة ناقدة إلجابات اآلخرين،
( .)3يطرح األسئلة حول إجابات اآلخرين .)4( ،يستمع ويحاول أن يستوعب تفسيرات املعلم .)5( ،يرجع إلى األنشطة السابقة.)6( ،
يستخدم مالحظات مسجلة في التفسيروالشرح .)7( ،يقوم فهمه الخاص.
ومن األنشطة املقترحة في هذه املرحلة مثال هي .)1( :تحليالت وتفسيرات املتعلمين .)2( ،دعم األفكار بالبراهين واألدلة.)3( ،
18
أسئلة مبنية .)4( ،القراءة واملناقشة .)5( ،تفسيرات املعلم .)6( ،أنشطة مهارات تفكيرمثل املقارنة والتصنيف وتحليل األخطاء.
مرحلة التوسع ()Elaboration
ث)
وتعلم تلك املرحلة على توسيع التفكيرلدى التالميذ في موضوع الدرس لتغطية الدرس من كافة األوجه ،ويشترك جميع التالميذ
14
15
16
17
18

املرجع نفسه ،ص.59 – 57 .
املرجع نفسه ،ص.55 .
املرجع نفسه ،ص.59 – 57 .

Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2011), Cet. Ke-3, h. 165.

مرجع سابق ،ص61- 60 .
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في التفكير وبربطون املفاهيم التي تعلموها باملفاهيم السابقة ويطبقون ما تعلموه في مواقف جديدة من خالل األمثلة والتطبيقات
19
املتنوعة على الدرس.
فمن دور املدرس في هذه املرحلة مثال هي  .)1( :يتوقع من املتعلمين استخدام التعاريف النموذجية (الرسمية) والتفسيرات
التعلمية املقدمة مسبقا .)2( ،يشجع املتعلمين على تطبيق أو توسيع املفاهيم واملهارات لتشمل أوضاع جديدة .)3( ،يذكر املتعلمين
بتفسيرات بديلة .)4( ،يرجع املتعلمين إلى املعلومات البيانات والبراهين املتوفرة ويسأل  :ماذا تعرف سابقا؟ ملاذا تظن أن ذلك كذلك؟
(يمكن تطبيق استراتيجيات من مرحلة الشرح والتفسير).
بينما دور الدارس في هذه املرحلة هي .)1( :يتطبق عناوين وتعريفات وتفسيرات ومهارات في أوضاع جديدة مشابهة .)2( ،يستخدم
املعلومات السابقة لطرح أسئلة ،يقدم حلول ،يتخذ قرارات ويصمم تجارب .)3( ،يتوصل إلى استنتاجات معقولة من النتائج
والبراهين .)4( ،يتأكذ من الفهم بين األقرأن.
ومن األنشطة املقترحة في هذه املرحلة مثال هي  .)1( :حل املشكالت .)2( ،اتخاذ القرارات .)3( ،تجربة استقصائية .)4( ،أنشطة
20
مهارات التفكيرمثل املقارنة والتصنيف والتطبيق.
مرحلة التقويم ()Evaluation
ج)
ويتم فيها التقويم ما توصل إليه التالميذ من حلول وأفكار ومعلومات على أال تقتصر تلك العملية على نهاية الدرس بل تكون
مستمرة ،ويمكن أن تتم بعد كل مرحلة من مراحل النموذج على أن يزود املعلم بوسائل متنوعة للتقويم من اختبارات معننة وقوائم
21
مالحظة ،ومقابالت مما يساعدهم في الحكم على ما تم التوصل إليه ومدى اإلفادة منه.
ويطبق غاعن وجولي ( )Gagnon & Collayعلى هذه املرحلة بالتأمل .يعني إتاحة الفرصة لكل من املدرس والدارس أن يفكروا
خبرة التعلم التي قد تجازوها فردريا أم جماعيا فكرة ناقدة ،كما تتيح النظرة للطلبة أن يفكر التطبيق أو التنفيذ مما حصل على
املعارف بعد التعلم .وفي تعبير آخر تقييم أفكار الطالب وردود أفعالهم فيما قاموا بالتفكير فيه أثناء املوقف التعلمي ،والتعرف على
22
أفكاروأراء الطالب حول طريقة تعلمهم التي تم اتباعها.
فمن دور املدرس في هذه املرحلة مثال هي  .)1( :يالحظ املتعلمين خالل تطبيق املفاهيم واملهارات الجديدة .)2( ،يقوم معارف
ومهارات املتعلمين .)3( ،يبحث عن البراهين التي تثبت تغيرتفكيراملتعلمين وسلوكهم .)4( ،يمكن املتعلمين من تقويم تعلمهم بأنفسهم
ويقوم مهارات عمليات التعلم الجماعي .)5( ،يسأل أسئلة مفتوحة مثل ملاذا يفكر ...؟ ماهو البرهان واإلثبات...؟ ماذا تعرف عن ...؟
كيف يمكن أن يفسر...؟.
بينما دور الدارس في هذه املرحلة هي  .)1( :يجيب على األسئلة املفتوحة باستخدام املالحظات ،البراهين ،واإلثباتات ،والفسيرات
املقبولة مسبقا .)2( ،يظهر فهما ومعرفة عميقة باملفهوم واملهارة .)3( ،يسأل أسئلة ذات عالقة يمكن أن تشجع على فحوصات
وتحققات واستكشافات مستقبلة.
ومن األنشطة املقرحة في هذه املرحلة مثال هي .)1( :يستخدم أي من األنشطة السابقة .)2( ،بناء سلم تقديرلفظي .)3( ،اختبار،
23
( .)4تقويم أداءن ( .)5تقويم منتجات املتعلمين .)6( ،صحيفة التعلم .)7( ،ملف اإلنجاز.
تصميم نموذج التعلم البينائي
)3
قال مستاجي نقال عن أردانا ( )1997أن تصميم نظام التدريس انعكاسا من استخدام نموذج التعلم البنائي تتمثل في املكونات
24
التالية:
هدف التدريس ،أي أن غرض التدريس في نموذج البنائي بناء الفهم وهو مهم جدا فيقدربه الطلبة إعطاء معنى
أ)
لكل مادة يدرسونها ،لذلك ليس التعلم للحصول على أشياء أكثروإنما إعطاء الفهم هو األهم من كل شيئ.
محتوى التدريس ،أي أن املدرس – في ضوء نموذج التدريس البنائي – ال يمكن له من تعيين املادة الخاصة وإنما
ب)
هو مجرد تجهيزاملادة على وجه العموم ،وعملية تجهيزها تبدأ من الكل إلى الجزء وليس العكس.
استراتيجية التدريس ،برغم أن اليستطيع املدرس أن يحدد استراتيجية التدريس الذي يريد استخدامها والبد
ت)
من أن يالئمها بحاجة إليه وظروف التدريس ،بل يحدد الباحث نموذج التعلم البنائي كاستراتيجية لهذا النموذج.

22
23

املرجع نفسه ،ص56 .
املرجع نفسه ،ص62 .
املرجع نفسه ،ص65 .

19
20
21
التعلم والتعليم البنائي :النظرية البنائية ،فى http://www.multka.netتم التحميل فى التاريخ  4أبريل 2015م.
املرجع نفسه ،ص.64 – 63 .

24
Mustaji, Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Dengan Pola Kolaborasi Dalam Mata Kuliah Sosial, Disertasi,
Tidak Diterbitkan, Malang: Program Studi Teknologi Pembelajaran, Universitas Negeri Malang, 2009. p. 39 – 42.
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الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس التحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا

مصادر التدريس ،أي ينبغي أن تكون مصادر التدريس متنوعة وواقعيا .ويحض أن تكون مصادر التدريس من
ث)
( .)1املعلومات الرئيسية .)2( ،املواد املهندسة حتى يقدرالطلبة على املواصلة معها ويتمكن لهم الحصول علها من خالل اإلنترنيت.
تنظيم البيئة .أي أن تنظيم البيئة أمر مهم في ضوء النظرية البنائية فيتمكن به الطالب بناء معرفتهم .ومن
ج)
األمور التي يشكلها املدرس في تنظيم البيئة هي .)1( :تجهيزخبرة التعلم من خالل تكوين املعرفة باشتراك الطلبة في تحديد املوضوعات
الدراسية وطرائقها واستراتيجيتها .)2( ،تجهيز خبرة التعلم املليئ بالبدائل كمثل البحث عن األمر من منظور مختلف .)3( ،إندماج
عملية التعلم بسياق الحياة ومناسب بما يرجو منها الطلبة .)4( ،إتاحة الفرصة لدى الطلبة لتعيين موضوع الدرس .)5( ،إندماج
التعلم بخبرة التزويج ليرتقي به مواصلة بين الطلبة وبين املدرس والبيئة .)6( ،ترقية استخدام املصادر الدراسة وخاصة في مجال
تقنية املعلومات واالتصال .)7( ،ترقية وعي الطلبة في تكوين معرفتهم حتى يكونوا قادرين على اإليضاح ملاذا وكيف يحللون مسألة.
التوصل بين املدرس والطلبة ،أي يبحث الطالب معرفته بكل نشاط بينما املعلم يساعدهم نيلها على نحو
ح)
أفضل ،لذلك فإن صلة بين املدرس والطلبة يبنوها على السواء.
التقويم ،أي أن التقويم في ضوء النظرية البنائية متمركز في عملية التدريس .واهتم ملدرس اهتماما كبيرا فى
خ)
نجاح العلمية وليس في صحتها.
نموذج التعلم البنائي فى تدريس اللغة العربية نموذجا
)4
واللغة العربية الذي نحن بصددها في هذا البحث هو تطبيق املبتدأ والخبر في املهارات اللغوية .حقيقة إن نموذج التدريس
يتعلبق بأجهزة التدريس بما فيها من املقررر الدرا�سي وخطة التدريس ومادة التدريس وتقويم التدريس .وألجل اقتراص املناسبة
فيقتصر الباحث على تقديم واحد منها وهي خطة التدريس .وفيما يلي نموذج خطة التدريس اليومية على أساس النموذج البنائي في
تعليم اللغة العربية.
مادة
عدد الساعاة املعتمدة
الزمن
املرحلة
موضوع املادة
 .1معيارالكفاية
 .2الكفاية
األساسية
 .3مؤشرات
الحصول على
الدرا�سي
 .4األهداف
التدريسية

 .5محتوى الدرس

خطة التدريس اليويمة

 :اللغة العربية
:
100 x 2 :
:
 :الخبراملقدم وتطبيقه

 :يتدرب الطلبة على التطبيق العملي لقواعد النحو والصرف حتى يتمكنوا من النطق السليم
والكتابة الصحيحة والفهم الصحيح للغة العربية.
 :تمكن الطلبة من تطبيق الخبر املقدم (جوازا و وجوبا) في الكالم والقراءة والكتابة.
 .1توضيح الخبراملقدم (جوازا و وجوبا)؛
:
 .2تعيين مواقع الخبراملقدم (جوازا و وجوبا) من األمثلة املقروء واملسموع؛
 .3تعيين األمثلة لخبراملقدم (جوازا و وجوبا) شفهيا في محادثاتهم اليومية؛
 .4كتابة الجمل التي تذكرفيها الخبر املقدم (جوازا و وجوبا).
 .1تمكن الطلبة من توضيح الخبر املقدم (جوازا و وجوبا)؛
:
 .2تمكن الطلبة من تعيين الخبراملقدم (جوازا و وجوبا) من األمثلة املقروء واملسموع؛
 .3تمكن الطلبة من تقديم األمثلة للخبر املقدم (جوازا و وجوبا) شفهيا في محادثاتهم
اليومية؛
 .4تمكن الطلبة من كتابة الجمل التي تذكرفيها الخبر املقدم (جوازا و وجوبا).
 :الخبراملقدم (جوازا و وجوبا)
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الخبراملقدم (جوازا و وجوبا)
إنه يقع دائما بعد املبتدأ.
ويجوز تقديمه على املبتدأ:
إذا أريد اعطاء الصدارة ملعنى الخبر.
.1
إذا كان الخبروصفا وأسبقهما حرف نفي أو استفهام.
.2
إذا كان الخبرشبه الجملة واملبتدأ معرفة.
.3
ويجب تقديمه على املبتدأ:
إذا كان الخبرشبه الجملة واملبتدأ نكرة غيرموصوف والمضاف
.1
إذا كان الخبر من األلفاظ التى لها الصدارة كأسماء االستفهام.
.2
إذا اتصل املبتدأ بضمير يعود على بعض الخبر.
.3
 .6املدخل واستراتيجية التدريس

:

املدخل البنائي و استراتيجية التعلم البنائي

 .7طرق التدريس

:

الطريقة االنتقائية التي تتكون من .)1( :الطريقة اإللقائية .)2( ،طريقة
املناقشة .)3( ،الطريقة االستقرائية .)4( ،طريقة حل املشكلة .)5( ،الطريقة
الوظائفية

 .8أنشطة الدرس

:

1

1.1

)(Pendahuluan

األنشطة التمهيدية

()Engagement

التشويق

 1 1.1.1إثارة انتباه الطلبة للدرس من 1.1.1
خالل:
	-توجيه األسئلة عن أمثلة الجمل 1.1.2
التي يكون فيها الخبر املقدم
1.1.3
(جوازا و وجوبا).
	-الحوار مع الطلبة عن خبرتهم
إيجاد القطعة النصية التي يكون
فيها الخبراملقدم (جوازا و وجوبا)1.1.4 .
1 1.1.2عرض عنوان الدرس وكتابته على
السبورة.

1التفكيرعن األسئلة وفق
خبرته.
1اإلتيان باألمثلة التي يكون فيها
الخبراملقدم (جوازا و وجوبا).
1التكلم مع املدرس عن خبرته
بوجود الخبر املقدم (جوازا و
وجوبا) في النص.
1يقترح عدة األسئلة إلى املدرس
ذات عالقة بالخبراملقدم
(جوازا و وجوبا).

 10دقائق
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أنواع

أنشطة املدرس

أنشطة الدارس

الزمن

املراحل

األنشطة الدرس

الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس التحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا

2

2.1

1.1.1
1.1.2

1.1.3
()Exploration

االستكشاف

األنشطة الرئيسية
()Kegiatan Inti

1.1.5

2.2

1.1.1
1.1.2

التفسير
()Explanation

1.1.3

1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.1.5
1.1.6

1مناقشة الطلبة في املعلومات التي 1.1.1
توصلوا إليها مع تعديل أخطائهم.
1تسجيل املعلومات التي توسلت
إليها كل مجموعة على سبورة
الفصل.
1.1.2
1مطالبة الطلبة التمثيل لكل
عنصر من الخبر املقدم وتسجيلها 1.1.3
في كراساتهم.
1.1.4
1.1.5
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1.1.4

1تقسيم الطلبة إلى مجموعات
عمل وفقا للحاجة.
1توزيع أوراق األنشطة (التي
جهزها املدرس من قبل) على كل
مجموعة ،وتتضمن كل ورقة
أسئلة حول الخبراملقدم (جوازا
و وجوبا).
1بيان الغرض من األنشطة للطلبة
وإرشادهم للتعاون فيها بينهم ثم
التوجيه واإلشراف واملتابعة.
1تقديم التوجيهات للطلبة لطرق
جمع املعلومات من خالل
االستكشاف من مصادرمتنوعة
متعلقة بالخبراملقدم (جوازا و
وجوبا).
1إتاحة الفرصة أمام الطلبة من
أجل املناقشة حول عمل كل
مجموعة.

1.1.1

1يجتمع الطلبة حسب
املجموعة.
1يالحظ ويسجل توجيهات
املدرس عن طرق جمع
املعلومات.
1يالحظ أسئلة املدرس
ملجموعته الذي يتم توزيعه
عليهم.
1يسشتكشف املعلومات
املطلوبة من مصادرها
املتنوعة (الكتب،
الدوريات ،املجالت ،الشبكة
العنكبوتية ،وغيرها) عما
يتعلق بأمثلة الخبراملقدم
(جوازا و وجوبا).
1مناقشة املوضوع مع اآلخرين
من أعضاء مجموعاته مع
إرشاد املدرس.
1يستنتج ويعمم النتائح عما
يتعلق بأمثلة الخبراملقدم
(جوازا و وجوبا).
1يحاول تفسيراملفاهيم بلغته
نفسه التي وجدها من خالل
عملية االشتكشاف مع تقديم
البراهن أو الدالئل لها.
1يستخدم مالحظات مسجلة
في التفسيروالشرح.
1يستمع بطريقة ناقدة و يطرح
األسئلة حول اإلجابات التي
قدمها اآلخرون.
1يقدم الطلبة التمثيل لكل
عنصرمن الخبراملقدم
وتسجيلها في كراساتهم.
1يستمع ويحاول أن يستوعب
تفسيرات املدرس ويفهمها
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3.1

3

1.1.1
1.1.2

التوسع
)(Elaboration

1.1.4

األنشطة الختامية
((Kegiatan Penutup

1.1.1

1.1.2
التقويم
((Evaluation

1.1.3

 .9الوسائل التدريسية

:

 .10التقويم

:
البيان

1 .1تعيين عن الصور
2 .2املقابلة مع الطلبة.
 Eامللحق (مثال)
 Eامللحق (مثال)
 Eامللحق (مثال)

1.1.6
1يقدم أسئلة متنوعة لكل مجموعة 1.1.1
وفقا ألهداف الدرس( .يمكن أن
يتم في كل مرحلة من املراحل االربع
واليقتصرعلى نهايته فقط).
1يالحظ معرفة الطلبة في تطبيق
الخبر املقدم (جوازا و وجوبا) من 1.1.2
خالل االختبار الشفهي والتحريري
في الفصل.
1يقدم الواجب املنزلي على الطلبة
(التقويم الحقيقي األصيل كمثل 1.1.3
ملف العمل وغيره)
.1
.2
.3
.4
.5

 20دقيقة

3.2

1.1.3

1يطلب من الطلبة تقديم أمثلة من 1.1.1
الخبراملقدم (جوازا و وجوبا).
1يطلب من الطلبة بيان أجوجة 1.1.2
األتفاق واالختالف بين األمثلة
التي تمثل الخبر املقدم (جوازا و
1.1.3
وجوبا).
1يطلب من الطلبة تطبيق مفاهيم
الخبر املقدم (جوازا و وجوبا) في
املحادثة والقراءة والكتابة.
1يطلب من الطلبة إعراب أمثلة 1.1.4
تكون فيها الخبر املقدم (جوازا و
1.1.5
وجوبا).

1يقدم الطلبة أمثلة من الخبر
املقدم (جوازا و وجوبا).
1يبين الطلبة األتفاق واالختالف
بين األمثلة التي تمثل الخبر
املقدم (جوازا و وجوبا).
1يطبق مفاهيم الخبراملقدم
(جوازا و وجوبا) ويقدمه
في أوضاع جديدة مشابهة
(محادثة وقراءة وكتابة).
1يعرب الطلبة أمثلة تكون فيها
الخبراملقدم (جوازا و وجوبا).
1يتوصل إلى استنتاجات معقولة
من النتائج والبراهين.
1يتأكد من الفهم بين األقرأن.
1يجيب على أسئلة االختبارات
الشفهية والتحريرية
باستخدام املالحظات
والبراهين واإلثباتات
والتفسيرات املقبولة مسبقا.
1يسأل أسئلة ذات عالقة
يمكن أن تشجع على
فحوصات وتحققات
واستكشافات مستقبلة.
1يالحظ الواجب املنزلي
(التقويم الحقيقي األصيل
كمثل امللف العمل وغيره)

1جهازالعروض اإللكتروني ()LCD
2الكتب
3اإلنترنيت
4الحاسوب
5فديو باللغة العربية ،وغيرها.
نوع االختبار
االختبارالشفهي

نوع التقويم
االختبار

االختبارالتحريري
ملف األعمال
املالحظة

التقويم الحقيقي
األصيل

 )5مزايا ونقائص من تطبيق نموذج التعلم البنائي فى التدريس
يتميز نموذج التعلم البنائي بعدة ميزات وهي .)1( :يجعل من املتعلم مركزا للعملية التعلميية ،فهو مطالب بالبحث والتف�صي
لكي يصل إلى املفاهيم بنفسه .)2( ،يتيح فرصة للمتعلمين للتفاعل اإليجابي مع قضايا ومشكالت املجمتمع الذي يعيش فيه.)3( ،
يتيح فرصة أمام املتعلمين ملمارسة عمليات العلم املختلفة مثل املالحظة واالستناج وفرض الفروض واختيار صحتها وغيرها من
عمليات العلم .)4( ،يتم التعلم من خالله في جو ديمقراطي يتيح الفرصة للتفاعل النشط بين التالميذ بعضهم بعضا وبين التالميذ
والعلم .)5( ،يربط النموذج بين العلم والتكنولوجيا ،مما يوضح الرؤية أمام املتعلمين إلى دور العلم في حل مشكالت املجتمع.)6( ،
تم العلم من خالله في جموعات؛ مما ينمي روح التعاون والعمل التعاوني اإليجابي .)7( ،يتطلب من املتعلمين إعطاء أكبر قدرة من
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الحلول للمشكلة الواحدة؛ مما يجعل املتعلمين في حالة تفكيرمستمر ،مما يؤدي إلى تنمية التفكيربأنواعه لدى املتعلمين .)8( ،يتيح
الفرصة أمام املتعلمين لتصحيح املفاهيم الخاطئة التي قد يصلون إليها من خالل جلسات الحوارالتي يعقدها املعلم .)9( ،تتوفرمن
الخالل األسئلة التي تحفراملتعلمون للرجوع إلى املصادراملتنوعة للمعلومات للوصول إلى تدعيم للتفسيرات التي توصلوا إليها لظاهرة
أو مشكلة معينة .)10( ،يقتصر دور املعلم على تنظيم بيئة التعلم والتوجيه واإلرشاد ومصدر للمعلومات في بعض األحيان ومنسق
للجلسات الحوار .)11( ،يزود هذا النموذج التالميذ بوسائل التقويم املخلتفة من خالل مرحلة التقويم ،وذلك باستخدام اختبارات
مقننة .)12( ،يسمح هذا النموذج الستخدام عديد من املناشط التجارب وعرض األفالم التعليمية واستخدام الوسائل املختلفة
التي تساعد في تعلم التالميذ .)13( ،يعتبر هذا النموذج شامال للتعلم البنائي من خالل بناء التالميذ للمعرفة بأنفسهم ،وذلك من
خالل مراحله املختلفة.
والعكس لنموذج التعلم البنائي عدة النقائص من الصعوبات أو املشكالت التي تواجه التدريس بهذا النموذج وهي .)1( :ليست
كل املعرفة يمكن بنائها بواسطة الطالب  :مثل بعض أنواع املعرفة البنائية التقريرية ،حيث يصعب أو يستحيل تنميتها من خالل
النموذج ،ومثال ذلك تتكون القشرة األرضية من الصخور النارية ،والصخور املتحولة والصخور الرسوبية .)2( ،التعقد املعرفي في
مهام التعلم .غالبا ما يتضمن موقف التعلم مشكلة يبذل فيها املتعلم جهدا ليصل لحلها ،ويتطلب حل املشكلة أن يكون املتعلم
ممتلكا لخلفية معرفية وثيقة الصلة باملشكلة ،وإال ستصبح بالنسبة له مشكلة معقدة معرفيا ،وللتغلب على هذه املشكلة فعلى
املعلم تقديم ما يعرف بالسقاالت العقلية لعبور الفجوة بين ما يعرفه املتعلم ،وما يسعى ملعرفته ،وتقليل التعقيد املعرفي املتضمن
في بعض مهام التعلم ،وتأتي هذه السقاالت إما من املعلم ،أو أحد الزمالء ،أو من كتاب أو أي مصدر آخر للمعرفة .)3( ،مشكلة
التقويم:حيث يرفض البنائيون كل سبل التقويم التقليدية كالتقويم مرجعي املحك ومعيار املحك ،حيث إن هذا النموذج لم يقدر
صيغة متكاملة ،ومقبولة عن التقويم تسايرإطاره الفلسفي والسيكولوجي ،والحديربالذكرأن هناك إجتهادات واقتراحات مطروحة
في األدبيات التربوية التي تتعلق بإجراء التقويم طبقا للنموذج البنائي غير أنها لم تشكل بعد في ذاتها صيغة متكاملة يعتدبها التقويم
املعرفي .)4( ،مشكلة القبول االجتماعي للنمويذج البنائي في التعليم ،فاآلباء واملعلمون يريدون بالدرجة األولي تعلميا يزود الطالب
باألساسيا املعرفية وينقل التراث الثقافي من جيل آلخر– وهو أمرال يبدو واضحا في أساسيات النموذج البنائي في التعلم .)5( ،مقاومة
املعلمين للنموذج البنائي في التعلم .ألسباب عدة لعل من أبرزها أنهم قد يكونون غير مؤهلين ملواكبة األدوار الجديدة التي يفرضها
عليهم هذا الجديد ،األمر الذي يشكل عقبة أمام تطبقية داخل الفصول املدرسية .)6( ،تقف كثافة الفصول في معظم مدارسنا
عقبة أمام التدريس باستخدام نموذج التعلم البنائي ،حيث يتطلب التدريس بهذا النموذج تقسيم الطالب في الفصل الدرا�سي
(املختبر) إلى مجموعات عمل صغيرة يتراوح عددها ( )6 - 4طالب مما يعد صعبا إذا كان الفصل يحتوي على أكثرمن ( )30طالبا ،كما
هوالحال في معظم مدارسنا .)7( ،إن التدريس باستخدام هذا النموذج يحتاج إلى وقت طويل نسبيا شأنه في ذلك شأن طرق التدريس
االستكشافية ،مما يؤدي إلى عدم تغطية املقرر الدرا�سي في الوقت املحدد له ،وبالتالي يقتصر التدريس باستخدام النموذج البنائي
على وجود معامل مهيأة باألدوات والوسائل الالزمة لتدريس العلوم وهو مااليتوافر في الوقت الحالي في عدد كبير من املدارس خاصة
املستأجرة منها على الرغم من التوسع في بناء وفتح املدارس.
الخاتمة والتوصيات
ت.
إن استخدام نموذج التعلم البنائي فى تدريس اللغة العربية هو ( .)1إتاحة الفرص للطلبة ليعبرفكرته باللغة العربية .)2( ،إتاحة
الفرصة للطلبة لفكرة خبرته حتى يكون فعاال فى املحادثة والقراء والكتابة بالعربية .)3( ،إتاحة الفرصة للطلبة ليجرب فكرة جديدة
بالعربية .)4( ،تكوين البيئة التعلمية العربية املناسبة.
وأنسمج مع ذلك فإن الغاية الرئيسية فى تعليم العربية ال يتوفق فى معرفة القواعد النحوية فحسب بل البد أن يكون وظيفيا
ومطابقا فى حياة الطلبة .هذا املبدأ يناسب بنظرية التعلم البنائي التى تذهب إلى أن يكون التدريس يتيح فرصة كثيرة لدى الطلبة
في اتصال معرفة يدرسونها بخبراتهم اليومية خارج الفصل .فضال عن ذلك فإن التعلم فى املستوى الجامعي يختلف من املستويات
التربوية قبله حيث أن يستلزم الطلبة فى هذا املستوى أن يكون أنشط وأفعل من األستاذ الذي يعلمهم فى اكتساب املهارات اللغوية.
هذا املفهوم يتناسب بمفهوم نظرية التعلم البنائي حيث يذهب إلى أن الطلبة يبني فكرته نفسه بكل نشاط .وهذه فكرة ومحاولة
بديلة في عالج مشكالت تعليم اللغة العربية وخاصة لغيرالناطقي بها.
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