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 (إهدوهِظُا)واكػُت حػلُم الػسبُت لغير الىاظلين بها 

 ٌحػلُم الػسبُت جللُدًا، ومً مؤشساتهاالًصا : 

وان اطخخدام الىطائل الخػلُمُت الحدًثت كلُال حدا 

البِئت اللغىٍت غير مصعىػت 

 (لم ًىً وظُفُُا)الىظسي أهثر مً الخعبُلي 

جلدًم مهازاحي اللساءة والىخابت بغض الىظس إلى مهازحي الاطخمػا والىالم 

 وحػلمهاهى مدىز حػلُم الػسبُت اإلادزض 

 والخػلممىكف العلبت غير مخفاغلين في غملُت الخػلُم 
 



بالجامػت الاطالمُت الحىىمُت طىمعسة واكػُت حػلُم الػسبُت 

 الشمالُت
 :ومؤشساتها( Teacher Center)الًصاٌ مدىزها اإلادزض 

 .الػسبُت ًخددر بلغت العلبت ولِع بالػسبُتمً مدزس ي 1.

لت اللىاغد مً مدزس ي 2.  .والترحمتالػسبُت ٌظخخدم ظٍس

 .الػسبُت براتهاالػسبُت ٌػلم غً الػسبُت ولِع مً مدزس ي 3.

ت 4.  .الظلىهُتمً مدزس ي الػسبُت ًىعلم حػلُمه غً الىظٍس



مشىالث حػلُم اللغت الػسبُت هي حىدة مً        
اإلادزطين واجلانهم في اخخُاز همىذج الخػلُم 

إن جدلُم غاًت . وجعبُلاتهه في الخدَزع
الخػلُم ًخػلم هثيرا بالػملُت الخػلُمُت التى 

ولرلً . جىاطب بخلفُاث وخبراث الدازطين
اللغت الػسبُت أهثر مدزض البد مً أي ٌظُعس 
ومنها همىذج الخػلُم . مً همىذج واخد

 .البىائي



ع اللغاثبُنها وبين البىائُت  اث جدَز  هظٍس

لت الاطخجابت   /العٍس
لت الخىلُفُت   /العٍس
لت املخخازة  العٍس

لت الفهم وخل  ظٍس
ت  السمىش اللغٍى

 

ت فى حػلُم اللغاث وحػلمها  ألاطع الىظٍس

 ألاطاض التربىي لخػلُم اللغت ألاطاض اللغىي لخػلم اللغت ألاطاض الىفس ي لخػلم اللغت

ت الظلىهُت  الىظٍس

ت اإلاػسفُت  الىظٍس
 أو الػلالهُت

ت البىائُت  الىظٍس

ت البيُىٍت  الىظٍس

ت الخدىٍلُت  الىظٍس
 الخىلُدًت -

لت الىدى  ظٍس
 والترحمت

لت اإلاباشسة  ظٍس

لت اللساءة  ظٍس

لت الظمػُت  ظٍس
 الشفهُت

لت الظمػُت  ظٍس
ت  البصٍس

لت الخىاصلُت  ظٍس

لت الصامخت لت ؤلاًدائُت ظٍس  ظٍس

لت الاطخجابت  ظٍس
 الجظدًت الياملت

لت العبُػُت  ظٍس
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ت  ت الترابخطُت/الظلىهُتالىظٍس  الىظٍس
  (BEHAVIORAL THEORY) 

 .غليهاٌظهل الخدىم فيها والظُعسة غادة اللغت  1.

مً الظلىن ؤلاوظاوي الري حشيله البِئت املحُعت اللغت حصء 2.
 به وجخدىم فُه، 

ت بين الىاض لِظذ وزازُت، بل هدُجت اخخالفاث 3. اللغٍى
تالخخالف البِئاث   .اللغٍى

 هى هدُجت إلاؤزساث خازحُت فلغ، الخػلم 4.

غلل العالب هى وأهه صفدت بُضاء حظعس غليها الػىامل أن 5.
 .البِئت ما ًتراءي لها مً أفياز

 



ت اإلاػسفُت أو الػلالهُت   (COGNITIVE THEORY)الىظٍس

 .ؤلاوظاناللغت غلى أنها كدزاث وامىت غىد 1.

سهاحػمل البِئت املحُعت غلى جفخدها 2.  .وجعٍى

فاللغت هي . اللغت والىالم: الظلىن اللغىي ًىلظم إلى حاهبين3.
الداخلُت، في خين أن ( Competence)الىفاءة أو اللدزة 

الىالم مظهس خازجي ٌػبر غً  اللدزة الداخلُت في صىزة أداء 
(Performance). 

ت وإن واهذ البِئت حظاغد 4. حػلم اللغاث ًلىم غلى أطع فعٍس
 .ألاداءغلى خظً 



ت  ت البيٍُى  (STRUCTURAL THEORY)الىظٍس

ً مىهجُت غلى اللغت حػلُم غملُت جبنى1.  هالمُت غاداث جىٍى
   .اإلاثير لهرا ؤلالخللائُت الاطخجابت ومً اإلاثير  ازازة مً اهعالكا

ت جخم2. صها بىطاظت الىالمُت الػاداث جلٍى  وجدغُمها حػٍص
   .مخىاصلت بصىزة

 الاداء جىمُت بهدف اإلاخػمدة ألاطاطُت ألاطالُب جلخض ي3.
 الىالمُت الػىاصس  وجدغُم واإلامازطت الترداد للخلمُر الىالمي
 الىالمي الظُاق في وجخابػها



لُت  ت الخدٍى -TRANSFORMATIONAL)الخىلُدًت  –الىظٍس
GENERATIVE THEORY.) 

 حل من والسامع المتحدث تمكن ذهنٌة لدرة هً اللغوٌة المدرات1.

 اتباع ٌعتمد بٌنما .معٌنة لواعد تطبٌك طرٌك عن االتصال مشكالت

 طرٌك عن لغوٌة عاداة اكتساب هو اللغات تعلم أن البنٌانٌة النظرٌة

   .والتعزٌز والتملٌد المحاكاة

 نظام من أبعادها كل فً العالم لغات بٌن كثٌرة مشتركة عناصر هنان2.

 النظرٌة ترى بٌنما .داللً ونظام نحوي ونظام صرفً ونظام صوتً

 لغة نظام باستخدام لغة تحلٌل والٌمكن فروق لغات لكل أن البنٌانٌة

 .أخرى

 اللغات بأن البنائٌون بٌنما .فمط الطاهر البناء مستوى على تتغٌر اللغات3.

 ،وتتطور تتغٌر كلها

 العملٌات ولكن المحتوى، لفهم المفتاح هو لٌس الظاهري البناء الشكل4.

 .وٌمرأ ٌسمع لما األساس هً اللغوٌة والكفاءة الصرفٌة النحوٌة



ت البىائُت   .(CONSTRUCTIVISME THEORY)الىظٍس

ت البىائُت التي املبادئ   جقىم عليها الىظٍس
 احخماعُا، و ًبني معلىماجه داخلُا فسدًا املخعلم 1.
ال جىقل من املعلم إلى املخعلم إال أن ًكىن املخعلم هاشطا املعلىماث 2.

 في فهمه، 
 املخعلم معسفخه وشُطا ومظخمسا حتى ًكىن مفهىمه مكخمال، ًبني 3.
 .بىفظهًيهئ بِئت الخعلم ووطائله لخجعل الطالب بُني معسفخه ملعلم 4.

بني املعنى بىاء 5. الخبراث الظابقت، أي ًفظس الفسد ما ٌظخقبله ٍو
 على ما لدًه من معلىماث

 



 البىائي الػسبُت حػلُم طماث مً

 . ًبني العالب براجه مػسفخه غً مىضىع ما1.

 .  العالب جأزسا هبيرا إلافهىم وحدها مً كبلًخأزس 2.

ؤلاشساح الدزاطُت الصادزة مً العلبت أطهل للفهم مً ؤلاشساح الدزاطُت الصادزة 3.
 .  اإلادزضمً 

ىحهه في بىاء 4. ظاغده ٍو الًىفي أن ًترن العلبت ًخػلم براجه الا أن ًسافله اإلادزض َو
 .  اإلاػسفت مً خالٌ حػامله باملجخمؼ

الفسص الىثيرة للخػلم الفػاٌ لدي العلبت وي ًدلل بها اإلاشىالث الُىمُت حػعي 5.
 .  مؼ مساكبت مً اإلادزض

.6 
ً
 فهى مخغيرة دائما

ً
 وحماغُا

ً
 .  اإلاػسفت لِظذ خازج اإلاخػلم، ولىنها جبنى فسدًا

ع لِع هلل اإلاػسفت، ولىىه ًخعلب جىظُم اإلاىاكف داخل الفصل، وجصمُم 7. الخدَز
لت مً شأنها أن جىمي الخػلم  اإلاهام بعٍس

ع غملُت بىائُت زوابغ مػازف أو خبراث أو مىاد دزاطُت بمػازف العلبت أو 8. الخدَز
 خبراتهم الظابلت التي جعىزث في غملُت بىاء اإلاػنى

 



 همىذج الخدَزع

ت   مرهب/ هظٍس
  

 مدخل الخدَزع

ع  اطتراجُجُت الخدَز

ع قت الخدَز  طٍس

ع  أطلىب الخدَز

 جقىُق الخدَزع

قخه  وأطلىبه  عقىد من مدخل الخدَزع واطتراجُجُخه وطٍس

ب عملُاث الخدَزع ِّ
ض 
َ
 الشيئ الري ًخ

 هقطت إلاهطالق لعملُت الخدَزع

 الخطط التى جخضمن فيها الخطىاث للحصىل 
 على الهدف الخدَزع

 الخطىاث التى ٌظلكها املدزض للحصىل 
 على الهدف الخدَزع

قتألاطالُب التى ٌظخعملها املدزض في جىفُر أو جطبُق   الطٍس

سوش التى ٌظخعملها املدزض في جىفُر أو جطبُق 
ُّ
 ألاطالُبالط

 والاطتراجُجُت والطسق وألاطلىببِىه وبين املدخل الىمىذج 





 األسلوب الطرٌمة االستراتٌجٌة المستوى

 المفهوم

 من ومتكاملة منظمة خطة

 تحمٌك تضمن اإلجراءات،

 زمنٌة لفترة الموضوعة األهداف

   .محددة

 لتوصٌل المعلم ٌختارها التً اآللٌة

   .األهداف وتحمٌك المحتوى

 لتنفٌذ المعلم ٌتبناه الذي النمط

 التواصل حٌن التدرٌسٌة فلسفته

  .الطالب مع المباشر

 الهدف
 لعملٌة وشاملة متكاملة خطة رسم

   التدرٌس

 لعملٌة عناصره بجمٌع التدرٌس تنفٌذ

 .الصف التدرٌس
 التدرٌس طرٌمة تنفٌذ

 المحتوى
 نشاطات، أهداف، أسالٌب، طرق،

  .مؤثرات وسائل، تموٌم، مهارات،

 نشاطات، أسالٌب، محتوى، أهداف،

 .تموٌم

 جسدي اتصال لفظً، اتصال

  .حركً

 أسبوعٌة – شهرٌة – فصلٌة المدى
 – حصص عدة على مجزأ موضوع

 .حصة من جزء – واحدة خصة
   .دارسٌة حصة من حزء

قت وألاطلىب  هىاك من ًفسق بين الاطتراجُجُت والطٍس



 مساخل الخػلُم غىد البىائُت

 التشوٌك 
(Orientasi) 

 ااالستكشاف 
(Elisitasi) 

 التفسٌر
(Rekonstruk

si Ide) 

 التوسع
(Aplikasi) 

 التموٌم
(Review) 

خم فُه دعىة  الخالمُر إلى الخعلم من . إعداد الدعىة ملشازلت الطالب بصىزة فعالت ٍو

 خالل عدة طسق 

خم .الدزض وقُادة جىحُه في وأفكازهم الطالب ومفاهُم جصىزاث اطخخدام   ذلك ٍو

 املالحظت خالل من لديهم جىلدث التي الخاصت ألطئلتهم إحاباث عن البحث من

ب، والقُاض  محددة مهام مجمىعت ولكل بعضها، مع املجمىعاث وحعمل والخجٍس

 بها خاصت

 طبُل على .حمعن جم ما مىاقشت في للطالب الفسصت إجاحت

 خالل من والحلىل  للمخغيراث اقتراحاتهم الخالمُر فيها قدم املثال

 الجدًدة للخجازب أدائهم خالل من حدًدة بخبراث مسوزهم

 الطالب جحفص (الخىطع) أطئلت إعداد

 املخىىعت للمصادز السحىع على

م) إلاحساء اجخاذ مسحلت  على املخعلمين حشجُع أي (الخقٍى

 وجفظيراث وحعدًل جحظين



اتها: اللغت الػسبُت  غىاصسها ومهازاتها ومظخٍى



 مهارات العربٌة عناص العربٌة

 الطرق االستراتٌجٌات مراحل تعلٌم البنائً

 التشوٌك أو جذب االنتباه 1.

 االسكتشاف2.

 التمسٌر3.

 التوسع4.

 التموٌم5.

 .  التعلم والتعلٌم التعاون1ً.

 التعلم والتعلٌم السٌالً 2.

التعلم والتعلٌم 3.

 االستكشافً

التعلم والتعلٌم لحل 4.

 المشكلة

 الطرٌمة االنتمائٌة 

 :  مثل

 الطرٌمة األلمائٌة-

 الطرٌمة المباشرة-

 الطرٌمة االستمرائٌة -

 .....إلخ-

 األصوات

ع
ما

ست
ال
ا

 

الم
لك

ا
ءة 

را
لم
ا

بة 
تا
لك

ا
 

 المفردات

 التراكٌب

 :البىائيهمىذج حعلُم اللغت العسبُت 



م أو حرب الاهدباه   (ENGAGEMENT)مسخلت الدشٍى

   :اإلادزض أوشعت

   الدازض، لدي اهخماما ًخلم1.

ٌ  فضىال  ًىلد2.    اإلاىضىغا، خى

  ألاطئلت، ًثير3.

 ومدي الظابلت اإلاخػلمين مػازف غً جىشف التي الاطخجاباث ًىضح4.
   .اإلافهىم أو  للمىضىع فهمهم

   الدازض أوشعت

عت خسة، هخابت مثير، غسض : مثال .اإلادزض إلى ألاطئلت غدة ًلترخىن   مفاهُم خٍس
م عت اإلافاهُم، بين والػالكت للمخػلمين الظبابلت اإلاػسفت لخلٍى  ذهىُت، خٍس
 .مثيرة أطئلت صىزة جدلُل كساءة، ذهني، غصف بصسي، مىظم وجدلُل كساءة



 (EXPLORATION)مسخلت الاطىدشاف 

 أوشعت اإلادزض 

 حشجُؼ اإلاخػلمين غلى الػمل مػا، 1.

 الاطخماع واإلاالخظت للمخػلمين أزىاء جفاغلهم مؼ بػضهم، 2.

ظسح أطئلت الظابسة إلغادة جىحُه الاطخلصاء واطخجاباث اإلاخػلمين 3.
ا،   غىدما ًىىن ذلً ضسوٍز

 ٌػمل همظدشاز للمخػلمين، 4.

 .  ٌػعي وكخا وافُا للمخػلمين5.



 :  أوشعت الدازض

ت ضمً خدود اليشاط، ًفىس 1.  بدٍس

 . الخىكػاث والفسضُاثًخخبر 2.

 جىكػاث حدًدة، ًىىن 3.

ً، ًجسب 4. ىاكشها مؼ آلاخٍس  البدائل ٍو

 اإلاالخظاث وألافياز، ٌسجل 5.

 .  أطئلت ذاث غالكت باإلاىضىعٌظأٌ 6.

ػمم الىخائذًعلم 7. (.  2)اللُام بيشاط اطخىشافي، (. 1)مثل . ألاخيام َو
 .خل اإلاشىالث(. 3)كساءة مصادز مىزىكت وحمؼ اإلاػلىماث، 

 



 (  EXPLANATION)مسخلت الخلظير 

 :أوشعت اإلادزض

 ،اإلاخػلمين غلى شسح اإلافاهُم والخػازف بيلماتهم الخاصتٌشجؼ 1.

س ٌظأٌ 2.  ،أو إلًضاح مً اإلاخػلمين( البرهان وؤلازباث)غً الخبًر

ف والخفظيراث جلدًم 3. الخىضُذ والشسح الىمىذجي للخػاٍز
ً الجدًدة إذا اخخُج لرلً،   الػلمُت والػىاٍو

 خبراث اإلاخػلمين الظابلت هلاغدة لشسح اإلافاهُم، ٌظخخدم 4.

 .همى فهم اإلاخػلمينجلىٍم 5.



   :الدازض أوشعت

ٌ  أو  أحىبت ٌشسح1. ً، مدخملت خلى    لآلخٍس

لت ٌظخمؼ2. ً، إلحاباث هاكدة بعٍس    آلاخٍس

ٌ  ألاطئلت ًعسح3. ً، إحاباث خى   آلاخٍس

ٌ  ٌظخمؼ4. داو    اإلاػلم، جفظيراث ٌظخىغب أن ٍو

   الظابلت، ألاوشعت إلى ًسحؼ5.

   والشسح، الخفظير  في مسجلت مالخظاث ٌظخخدم6.

 .(2) اإلاخػلمين، وجفظيراث جدلُالث .(1) :مثال .الخاص فهمه ًلىم7.
 اللساءة .(4) مبيُت، أطئلت .(3) وألادلت، بالبراهين ألافياز  دغم

 مثل جفىير  مهازاث أوشعت .(6) اإلاػلم، جفظيراث .(5) واإلاىاكشت،
 ألاخعاء وجدلُل والخصيُف اإلالازهت



 ( ELABORATION)مسخلت الخىطؼ 

   :اإلادزض أوشعت

ف اطخخدام اإلاخػلمين مً ًخىكؼ1.  الىمىذحُت الخػاٍز
  مظبلا، اإلالدمت الخػلمُت والخفظيراث (السطمُت)

 واإلاهازاث اإلافاهُم جىطُؼ أو  جعبُم غلى اإلاخػلمين ٌشجؼ2.
  حدًدة، أوضاع لدشمل

   بدًلت، بخفظيراث اإلاخػلمين ًرهس3.

 اإلاخىفسة والبراهين البُاهاث اإلاػلىماث إلى اإلاخػلمين ًسحؼ4.
ظأٌ  .هرلً؟ ذلً أن جظً إلااذا طابلا؟ حػسف ماذا : َو



 :  أوشعت الدازض

فاث وجفظيراث ومهازاث في أوضاع حدًدة ًخعبم 1. ً وحػٍس غىاٍو
 مشابهت، 

، ًخخر ٌظخخدم 2. اإلاػلىماث الظابلت لعسح أطئلت، ًلدم خلٌى
صمم ججازب،   كسازاث ٍو

 إلى اطخيخاحاث مػلىلت مً الىخائج والبراهين، ًخىصل 3.

اجخاذ (. 2)خل اإلاشىالث، (. 1: )مثال. مً الفهم بين ألاكسأنًخأهر 4.
أوشعت مهازاث الخفىير (. 4)ججسبت اطخلصائُت، (. 3)اللسازاث، 

 .مثل اإلالازهت والخصيُف والخعبُم



م   (EVALUATION)مسخلت الخلٍى

 :  أوشعت اإلادزض 

 اإلاخػلمين خالٌ جعبُم اإلافاهُم واإلاهازاث الجدًدة، ًالخظ 1.

 مػازف ومهازاث اإلاخػلمين، ًلىم 2.

 غً البراهين التي جثبذ حغير جفىير اإلاخػلمين وطلىههم، ًبدث 3.

لىم مهازاث ًمىً 4. م حػلمهم بأهفظهم ٍو اإلاخػلمين مً  جلٍى
 غملُاث الخػلم الجماعي، 

؟ ماهى البرهان ...أطئلت مفخىخت مثل إلااذا ًفىس ٌظأٌ 5.
 ...؟ هُف ًمىً أن ًفظس...وؤلازباث



 الخالصت

ت اللىاغد مػسفت فى ًخىكف ال  الػسبُت حػلُم فى السئِظُت الغاًت1.  فدظب الىدٍى
ت ًىاطب اإلابدأ هرا .العلبت خُاة فى ومعابلا وظُفُا ًىىن  أن البد بل  بالىظٍس

ع ًىىن  أن إلى جرهب التى البىائُت  اجصاٌ في العلبت لدي هثيرة فسصت ًدُذ الخدَز
  .الفصل خازج الُىمُت بخبراتهم ًدزطىنها مػسفت

اث مً ًخخلف الجامعي اإلاظخىي  فى وحػلمها الػسبُت حػلُم إن2. ت اإلاظخٍى  التربٍى
 فى ٌػلمهم الري اإلادزض مً أوشغ ًىىن  أن الدازض ٌظخلصم أن خُث كبله

ت اإلاهازاث اهدظاب  إلى جرهب خُث البىائُت بمفهىم ًدىاطب اإلافهىم هرا .اللغٍى
 غالج في بدًلت ومداولت فىسة وهره .وشاط بيل هفظه فىسجه ًبني العلبت أن

 .بها الىاظلي لغير  وخاصت الػسبُت اللغت حػلُم مشىالث

 الػسبُت حػلم لهم طبم هما الػسبُت في الخبراث أهثرهم غىد الجامػت في العلبت إن3.
 منها ًىعلم أن مً بد وال  الدازض، خبراث غلى حػخمد البىائُت فئن اإلادازض، في

بت حػلُم في الدازض   .الػٍس

 :  أوشعت  الدازض 

ًجُب غلى ألاطئلت اإلافخىخت باطخخدام اإلاالخظاث، 1.
 البراهين، والخفظيراث اإلالبىلت مظبلا، 

 ًظهس فهما ومػسفت غمُلت باإلافهىم واإلاهازاث، 2.

 جدلُلاث غلى حشجؼ أن ًمىً غالكت ذاث أطئلت ٌظأ3ٌ.
 مً أًا ٌظخخدم .(1) : مثال .مظخلبلت واطخىشافاث

م .(3) اخخباز، .(2) الظابلت، ألاوشعت م .(4) أداء جلٍى  جلٍى
 .الػمل ملف .(7) الخػلم، صحُفت .(6) اإلاخػلمين، مىخجاث



 تم بحمد هللا تعالى  .
نافعا علماً  اسالن انًاللهم 

طٌباورزلاً   

 وعمالً متمبال

وصلى هللا وسلم على نبٌنا 

دمحم وعلى اله وصحبه 

   اجمعٌن




