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 المقدمة 
هو   اللغة  تعليم  لذا  اإلجتماعي،  والتعامل  اإلتصال  آدة  هي  العام  فى شكل  اللغة  عن  كانت  تعليم 

اللغة ألجل اإلتصال اإلجتماعي فى  (Asrori 2014) استخدام  اللغات تركز  تعليم  . بذلك يفهم بأن أنشطة 

ممارسة وتطبيق اللغة وال فى نظام قواعد اللغة. حتى فى عملية تعليم اللغات يعطي املدرس الطلبة فرصة  

 كثيرة فى استخدام اللغة لإلتصال مع اآلخرين.  

التعليم املستخدم عند  أما امل العربية هي نموذج  اللغة  اللغة خاصة تعليم  فى تعليم  كونات األهم 

املدخل وتطبيق التعليم الذى يتكون من األهداف واملواد    على  شمليمعلمي اللغة العربية.  هذا النموذج  

التعليمية. العملية  في  العناصر طبقها املعلم  التعليم هو    والنموذج واإلستراتيجية واألسلوب. هذه  نموذج 
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Abstract 

Purpose - This study aimed to analyze the learning model for speaking 
Arabic in the perspective of constructivism theory at Al Muhsinin 
Kerinci Islamic Boarding School and teachers’ effort in supporting the 
learning model used.  

Design/methodology/approach - The research method used by 
researchers in this study was field research in descriptive 
qualitative. 

Findings - The results showed that the learning model of Arabic 
speaking skills at Al Muhsinin Kerinci Islamic Boarding School studied 
contextual learning models consisting of daily communication 
activities using Arabic, quantum learning models related to 
independent learning activities and further learning, cooperative 
learning models including activities morning vocabulary learning and 
Arabic conversation and problem-based learning models in Arabic 
discussion. 

Originality/value – Learning Arabic speaking skills for non-native 
speakers in the Boarding School needs to be constructed with 
complications from a compilation of various learning models. 

Paper type – Research Paper 
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أساس تطبيق التعليم من اطار اللغة النفس ي للتربية ونظرية التعليم املصممة فى ضوء التحليل على تطبيق  

 . (Supriyono 2010)  املنهج واملمارسات فى املستوى الفصولية

صوات  ارة الكالم هي مهارة في تعبير أمهأن    (2018)قال أجيب هرماوان استشهدت به نوزا أفليسيا  

أو الكلمات لتقديم األفكار واألراء والرغبات إلى شخص. في أوسع املعنى، الكالم هو نظام العالمات  الصياغة  

  .  (Aflisia 2018) عضالت جسم اإلنسان لتقديم األفكار في مملوء حجاتهستخدم به  تاملسموع واملنظور  

مهارة الكالم هي كفاءة الشخص لالتصال باللغة العربية وتبدأ هذه املحاولة من األمر البسيط حين تعليم 

. وقيل في البحث االخر يتعلق بها أن مهارة الكالم هي  (Fauzia and Khoirunnisa 2018)الحوار في الكدرسة  

 احدي مهارات التي يجب أن يتقنها املتعلمون. بمهارة الكالم جيدة فتكون التواصل املتبادل باللغة العربية

(Aflisia and Harahap 2019)   .كمهارة منتجة، يبدو بشكل حدس ي أهم املهارات اللغوية األربع ألنه    كالمال

 .(Muslimah 2018) يمكن أن يظهر بشكل ملحوظ الدقة واألخطاء اللغوية التي يرتكبها متعلم اللغة

كي   هي  عموما  الكالم  مهارة  أهداف  وحسنا.    تكون أما  جيدا  باللسان  االتصال  على  قادرة  الطلبة 

الكالم تدريس مهارة  أهداف  أن  بكر  أبو  يلي:  وبالتالي ذهب  العربية    فيما  باللغة  الكالم  الطلبة على  تعويد 

تعويد    تعويد الطلبة على تركيب الكلمات التي في قلوبهم ومشاعرتهم بكلمات صحيحة وواضحة.  الفاصحة.

ال اختيار  على  مكانه الطلبة  في  اللفظ  استخدام  على  ويهتموا  رائعة،  بكلمات  يركبوها  ثم  والكلمات،    لفظ 

(Nuha 2012). 

األنماط في تعليم مهارة    يطور   للحصول على نجاح التعلم في الفصل ال تنفك عن قدرة املدرس أن

املدرس   يخترع  كي  األنماط الصحيحة  تنمية  في  أما  الكالم, فالهدف  التعلم.  في  امللل  املمتعة وطرد  األحوال 

املوجه،   الحوار  الحوار،  السؤال والجواب، حفظ  أنواع، منها  أربعة  إلى  تنقسم  الكالم  تعليم مهارة  أنماط 

 .(Mustofa 2011)الحوار الحر

اللغات معلم  طورها  التى  الكالم  مهارة  تدريس  فى  التعليم  ومداخل  نماذج  النماذج  هناك  وكل   .

واملداخل تؤكد فى األسلوب وطريقة التعليم املعينة. طريقة السمعية الشفهية مثال، تؤكد الى تعلم حفظ  

النماذج   "فهم  الى  التعزيز  يعطي  اإلتصال  ومدخل  الحر.  الحوار  إلى  يوصل  أن  قبل  للمحاورة  النصوص 

حوال املعينة ثم يستمر بتدريب اإلتصال  للحوار" وكذلك استخدام كل العبارات املستخدمة فى السياق واأل 

 نموذج  األجنبية اللغة تعلم في الشائعة أشهر النموذج من أن إلى العصيلي كما نقله شيخالد وأشار الفعال.

  و النموذج  الوظيفي، والنموذج  ، التواصلي واملدخل ، املعرفي واملدخل ، الطبيعي ونموذج ، والكالم   السمع

 Nasution and)   التحليلي  وغير   التحليلي  ونموذج    ،  اإلنساني   و النموذج    ،  الشرطي  و النموذج    البنائي،

Zulheddi 2018) . 

الطلبة سيطرة الدرج من الدروج فى املهارات    فى سياق تعليم اللغات، أرادت النظرية البنائية أن يكون 

اللغوية، سواء كانت من ناحية الكفاءة والتطبيق، ويدفع الطلبة فعالة لتطوير مهاراتهم على األفضل، ألن 

فى هذه النظرية يبنى الطلبة املعارف واملهارات املدروسة. ثم يعطى الطلبة املعانى خالل الخبرات الوقعية التى 

الطلبة املؤسسات    ستساعد  من  كثير  هناك  الحقيقة،  وفى  الكالم.  مهارة  فى  خصوصا  املعارفة  بناء  على 
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اإلسالمية مثل املعاهد اإلسالمية، واملدارس التى تدرس فيها اللغة العربية بذاتها حيث يدرس فيها علوم اللغة 

القواعد اللغوية وال فى    أكثر من تعلم اللغة كآدة اإلتصال، حتى فى املناهج املصممة التى تركز فى استيعاب 

 تنمية كفاءة الطلبة فى مهارة اإلتصال.  

سلسلة من أبنية املعرفة التي حصل عليها واستعملها اإلنسان نتيجة االجتهاد  هي  النظرية البنائية  

العلمي العقالني الناجم عن واقع التراكيب املعرفية من خالل األنشطة التجريبية التي يقوم بها البشر في  

مجاالت معينة. التعلم من هذا املنظور هو عملية بناء املعرفة على أساس حقائق الخبرة في البيئة. تتطلب 

 .(Adi Widayat 2017)   هذه العملية قاعدة معرفية صلبة لبناء املعرفة املكتسبة من خالل خبرات التعلم

يعتبر ملعلمي اللغة العربية وسيلة بديلة لتقديم حلول    اسبةم معاصرة منيم البنائية هي نظرية تعلينظرية تعل

   .(Hamzah 2018) تعليمية نشطة وفعالة وخالقة

ذلك  م البنائي، ويتضح  يهي سمة من سماتتعل مكن قول اللغة العربية التواصليةتم  يفي عملية التعل

التعل أثناء  النشط  املتعلم  التواصل يمن خالل  ذلك  بعد  والتي  لغة  في شكل  اكتساب معرفة جديدة  في  م 

مباشرة مع املحاور كشكل من أشكال بناء املعرفة التي يقوم بها املتعلمون. ومن ناحية أخرى ، يساعد املعلم 

 .(Hamdan 2019)   يجب تعلمهافي دوره املتعلمين على بناء معرفتهم الخاصة من خالل اللغة التي 

عرف النظرية البنائية فى علم النفس التعليمي التي يتم تطبيقها بعد ذلك في نظريات تعلم اللغة 
ُ
ت

اللغة وتتوافق مع الخصائ في تعلم  ص األساسية لتعلم  العربية الخاصة. تعتبر هذه النظرية أحدث تعلم 

األطفال. توضح هذه النظرية أن الطالب لديهم الحرية لبناء وبناء معرفتهم من خالل خبراتهم التعليمية التي 

تم الحصول عليها سابًقا. ال تترك حرية الطالب في بناء املعرفة دون توجيه من املعلم. املعلم هو فقط كميسر  

 .(Huda 2013)اعد الطالب في عملية التعلميجعل التعلم التواصلي والتفاعلي الذي يس

يجب   معارفهم  تطوير  في  األطفال  يمتلكها  التي  الحرية  أن  إبراهيم   الرحمن  الفوزان وعبد  أوضح 

. حتى يتمكنوا من تجميع املعرفة وترتيبها على  (al-Fauzan 2011)مراعاتها وفًقا ملستوى النمو املعرفي للطفل

أساس الخبرات التي مروا بها من قبل. لذلك ، فإن دور املعلم في توجيه وتحفيز والتفاعل االجتماعي يحدد  

ا أن نفهم بشكل عام أن نظرية البنائية في سياق تعلم اللغة العربية هي مبدأ نفس ي فهمه. وبالتالي ، يمكنن 

وفلسفي يؤكد على أن متعلمي اللغة في هذه الحالة يمكن للمتعلمين تشكيل وتطوير معرفتهم وفهمهم بشكل  

 .ه املعلمفردي ومستقل بناًء على تجارب املتعلمين السابقة واملعرفية وفًقا لها مع التحفيز الذي قدم 

الذي   األساس  على   تعتمدإن  للمتعلم  العليا  العقلية  الوظائف  تنمية  في  البنائية  النظرية  عليه 

التاريخ   جهة  من  تفهم  سوف  املعرفية  أو  الفكرية  تنمية  بأن  فيجوتسكي  ذهب  األول،  يلي:  فيما  فكرتين 

ى نظام من اإلشارات التي كانت مع كل  والثقافة التي كابدتها الطلبة. والثاني، إنه يعتقد أن التنمية تعتمد عل

املشكالت مثل   التفكير، واالتصال، وحل  في  ملساعدة  الثقافة  اخترعها  التي  الرمزية  ينموا:  شخص عندما 

وتعبر سومارنا كما نقله ميليزا بوديرتي بأن الظرية البنائية  اللغات، نظام للكتابة، أو نظام لرياضة الثقاقة.   

األنشطة املتعلقة بتطوير اإلمكانات البشرية على النحو األمثل من خالل طرق    على    م يركز نموذج التعلت

 .(Budiarti 2020) بشرية للغاية ، وهي السهولة واملرح والتمكين
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يعنى البنائية  النظرية  من  بناء    :واألساس  الجيدة،  البيئة  إبداع  عميقا،  للتفكير  التالميذ  خدمة 

يلخص هنا ثالث    .(Monika 2020)املعرفة بخبرات التالميذ، توسيع العلم واملعرفة والفهم عند التالميذ  

ماعية الثقافية فيجوتسكي وهي: إن التفاعل االجتماعي وسيلة يتم من خاللها  نقاط مرتبطة بنظرية اإلجت

يعتمد املعنى   الحصول على املعاني من خالل اللغة واللغة هي املعاني التي يتم من خاللها التواصل بين األفراد.

تاريخية واالجتماعية  داخل اللغة على البيئة االجتماعية فاملرجع اللغوي الخاص باألفراد يعود إلى األحداث ال

 الخاصة ببيئتهم.

البنائية يركز على   بين أفراد املجتمع ، وهذا الشكل من  اللغة هو استمرار العالقات  الغرض من 

فجاء املعهد "املحسنين" بكرينجى جامبي بمحاولة شديدة فى    املواقف الثقافية والطبيعية لعملية املعرفة.

مهارة الكالم بتطبيق النماذج والنظريات التعليمية املتنوعة مثل النظرية  تطوير املهارات اللغوية خصوصا  

البنائية. وعلى أساس املالحظة األولى التى أقامتها الباحث عن عالقة تعليم مهارة الكالم بخصائص املذكور 

الكالم فى  كما يلي: اإلتجاه، يعطى الطلبة الفرصة لتطوير الدافع فى تعلم املوضوع خصوصا فى تعليم مهارة  

ذلك.   إلى  وما  العربية  باللغة  واإلتصال  املناقشة  الفكرة خالل  يعبرون  الطلبة  اإلستنبا،  املحسنين.  معهد 

إعادة بناء الفكرة، توضيح الفكرة فى تعليم مهارة الكالم. واملرجعة، لتطبيق املعرفة والفكرة املوجودة يحتاج  

تع فى  والتبديل  باملزيدة  والتصحيحة  املراجعة  آدة  الى  لتكون  تصلح  النظرية  هذه  ولذا،  الكالم.  مهارة  ليم 

 التحليل لبحث عن نماذج تعليم مهارة الكالم فى معهد املحسنين.

 ه تمي   و  البحث أحدث
عن تعليم مهارة   هناك البحوث التى أقامها الباحثون حول هذا البحث منها: ما بحثه عبد املعيد

النظرية   ضوء  فى  النظرية  الكالم  أن  على  البحث  هذا  ويدل  لفيجوتسكي،  الثقافية  اإلجتماعية 

إلى   متعلمين  يساعدوا  أن  من  تمكنهم  التي  واملبادئ  الكالم  مهارة  ملعلمي  تقدم  الثقافية  اإلجتماعية 

نشطين.  شاركين  م  يصبحوا  حتى  وزمالئهم  األفراد  بين  نشط  حوار  فى  والدخول  الفعالية،  املشاركة 

النظري هذه  األصليةوكذلك  واملواد  املغزى  لهم  النشاطين  للمتعلمين  تقدم   Muid and Rohman)ة 

يوليستري  (2019 بالصور   . وأوضحت  وتطبيقه  العقلية  الخريطة  أسلوب  بحثه عن  الفوتوغرافية  فى 

لترقية مهارة الكالم أن تطبيق أسلوب الخريطة العقلية والصور تجرى بالفعالة وتساعد الطالب على  

تصحيح وتصليح مهارة الكالم للطالب. وأما استجابة الطالب على تعليم مهارة الكالم باستخدام أسلوب  

وتعبر فترييانا و سوجى رمضنتى فى بحثها عن تعليم    .(Yulistri 2015) الخريطة العقلية والصور جيد جدا

اللغة العربية بالنظرية البنائية أن تعليم اللغة العربية بالنظرية البنائية يستطيع أن يستعمل فى تطبيق  

وتؤتى الفصل  فى  مفتوحة  العربية  اللغة  تعليم  واختيار    عملية  لتحريك  للتالميذ  الكثيرة  الفرصة 

العمليات وكان املرشد فى الفصل أو خارجه وأن تعليم اللغة العربية بناء على خبرات التعليم عندهم  

 (Fitriyana and Febriani 2019)ذات معنى مباشرة 
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اإلتصالية  بتدريب  للطالب  الكالم  مهارة  ارتقاء  محاولة  عن  بحثه  فى  أن    وأضاف سوحرمون 

نتائج   وتدل  للطالب،  الكالم  مهارة  ارتقاء  فى  فعالية  اإلتصالية  تدريب  بأسلوب  اللغة  تدريس  تطبيق 

من   أكثر  على  أو    %75البحث  قصيرة  بعبارة  كانت  سواء  بالعربية  الكالم  يستطيع  الطالب  عدد 

تتطلب البنائية إبداع املعلم واستعداد الطالب لتكوين مفاهيم تتوافق مع    .(Suharmon 2009)طويلة

ال تزال اآلثار املترتبة على تطبيق نهج بنائي  .  (Hamid, Hilmi, and Mustofa 2019)    األهداف املتوقعة 

نهج   تطبيق  إلى  يفتقرون  يزالون  ال  املعلمين  ألن   ، واضحة  غير  التعليم  نظام  التدريس  على  في  بنائي 

والتعلم. ومع ذلك ، حل هذا من خالل العديد من التحديثات واإلصالحات. املثال، يجب أن توفر إعادة  

بناء املناهج الدراسية ملؤسسات التعليم العالي التي تقدم برامج تدريبية معلمين أكثر كفاءة في املعرفة  

الراسخ العملي  والتطبيق  الحديثة  تطبيق    .(Sarina Aini Tengku Kasim et al. 2017)  التربوية  إن 

م البناء له آثار على كل من الطالب واملعلمين واملواد وطريقة تقديم الدروس، حيث تشمل  ينظرية تعل

 . (Irawan 2014) م وعملية التدريس وتقنيات تعليم القراءة يلتعلهذه اآلثار عملية ا

فى   حديثة  اتجاهات  فى  الجديدة  النظرية  هي  البنائية  فالنظرية  السابقة  البحوث  على  اعتمادا 

  معملية التفاعل اإلجتماعي، والطالب يبنى املعرفة نفسه وغة العربية التى تؤكد على أن التعلم هتدريس الل

أساس   على  الكالم  مهارة  تعليم  نماذج  كيف  هي  البحث  هذا  فى  البحث  أسئلة  وأما  املعلم.  إشراف  تحت 

ليم مهارة الكالم على  النظرية البنائية فى معهد املحسنين بكرينجى؟ وكيف محاولة املعلم لتأييد نماذج تع

أساس النظرية البنائية فيها؟. ويهدف هذا البحث إلى معرفة نماذج تعليم مهارة الكالم على أساس النظرية  

النظرية   أساس  على  الكالم  مهارة  تعليم  نماذج  لتأييد  املعلم  محاولة  ومعرفة  املحسنين  معهد  فى  البنائية 

 البنائية فيها. 

 طريقة البحث 
 وتفهيم لوصف الباحث استخدمه .الوصفي املدخل ومدخله  الكيفي املنهج الباحث استخدم

 البحث هذا يجري   .االتصالي  باملدخل الكالم  مهارة يتعلمون  الذين الطلبة  عن أحوال الواقع في يقع ما وتفسير

 تشتمل البيانات فمصادر .بسبب  البحث ألداء هذا املكان الباحث واختار فى معهد املحسنين كرينجي جامبي،

 البيانات فمصادر.  املبحوثة  املصادر  من وأحوال أقوال وعمليات من املأخوذة واألخبار املعلومات جميع  على 

 تعليم ومدرس الطالب وأعمال أقوال على تتمثل هنا الرئيسية مصادر البيانات هي البحث هذا في املقصودة

 الوثائق هي الثناوية البيانات مصادر أما .  واملقابلة  املالحظة بوسيلة  البحث ميدان تحصل في التي  الكالم مهارة

  .والوثائق  واملقابلة  املالحظة بطريقة البيانات الباحث فجمع .الكالم  مهارة  نتائج كمثل من الطالب املحصولة

 .املقابلة وخطط الوثائق، وخطط املالحظة، خطط من البيانات تؤخذ
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 ة مناقش ال
 فى معهد املحسنين كرينجي   التعليم التعاوني نموذج

، يمكن الحصول على البيانات املتعلقة    2020يونيو    23بناًء على املالحظات التي أجراها الباحث في  

فى التحدث لدى الطالب  العربية ، وخاصة مهارات  اللغة  الثاني. عند املالحظة يرى   بعملية تعليم  املستوى 

ذها املعلم في التعليم تحفز الطالب مقدًما حول أهمية التحدث باللغة العربية  الباحث أن الخطوات التي يتخ

 ، ويتم ذلك حتى يشعر الطالب باالهتمام والحماس ملتابعة أنشطة التعلم التي تم إعدادها سابًقا. 

الخطوة التالية التي اتخذها املعلم هي تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة يتم تكليفهم بالواجبات  

الوقت  ملن مجموعة  كل  في  كل عضو  منح  سيتم  العربية.  اللغة  باستخدام  اآلخرين  مع  مثير  موضوع  اقشة 

لعرض نتائج مناقشتهم باستخدام اللغة العربية كمقدمة. يقوم املعلم فقط بتيسير وإعداد أفضل إعدادات  

 التعلم املمكنة ، ثم يقوم بتقويم عملية التعليم 

بيانات املق بها املعلم ألنه يرى أن  بلة  اواعتمادا على  التي قام  التعلم  ، يمكن استنتاج أن أنشطة 

أصدقاء   أي   ، املعنية  األخرى  األطراف  من  أيًضا  ولكن   ، املعلم فحسب  من  الحصول  اليتم  التعليم  نجاح 

في   الفردي  النجاح  و  املعنيين  املجموعة  أعضاء  نشاط  خالل  من  يتحدد  املجموعة  ونجاح  املجموعة 

جه لنجاح املجموعة ، حيث يعمل الطلبة في األهداف ويساعدون ويشجعون أصدقاءهم  املجموعات هو تو 

تؤكد على أهمية   التي  البنائية  ا وثيًقا بنظرية 
ً
ارتباط التطبيقي  التعلم  يرتبط مفهوم  التعلم.  في  النجاح  على 

ممكنة بحيث    التعلم النشط والتواصل بين الطالب بينما يقوم املعلم كميسر بإعداد أفضل إعدادات تعلم

 يشعر الطالب بالراحة واملشاركة بنشاط. 

 فى معهد املحسنين كرينجي نموذج التعليم السياقي 

يعد نموذج التعليم السياقي من النماذج التعليمية ملهارات التحدث باللغة العربية املستخدمة في  

خالل املالحظات واملقابالت فى هذا  معهد املحسنين . ويستند هذا إلى البيانات التي حصل عليها الباحث من  

 املعهد. 

، الحظ الباحث أن تعليم اللغة العربية خصوصا تنمية مهارات    2020استناًدا إلى املالحظة في يوليو  

الكالم ال يتم إعداده في الفصل الدراس ي فحسب ، ولكن الطالب مدعوون أيًضا للتواصل مع الواقع الحقيقي  

تم الحصول عليها في الفصل مع الحقائق في امليدن. مثل تعريف الطالب على  والتواصل بين النظريات التي  

مسبًقا.   املعروفة  املفاهيم  أو  بالنظريات  ربطها  ثم   ، العربية  اللغة  باستخدام  املحيطة  البيئة  في  األشياء 

في منطقة  باإلضافة إلى ذلك ، هناك أيًضا تمارين درامية باستخدام اللغة العربية يمارسها الطالب مباشرة  

 املدرسة الداخلية وفي أماكن أخرى تتناسب مع السياق واملوضوع الذي تمت مناقشته. 

وأساسا  لنتائج املقابلة ، يرى الباحث أن إعداد التعليم كما يطبقه املعهد هو نموذج تعليم سياقي  

أينما كانت ظروف  أوصت به نظرية البنائية ، حيث يجب أن يشارك الطالب بنشاط في التفاعالت االجتماعية  

 ومحفًزا للطالب. التعلم السياقي هو التعلم الذي يحاول ربط محتوى املواد  
ً
التعلم ، يكون املعلم فقط ميسرا
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بمواقف العالم الحقيقي ويحفز املتعلمين على إقامة روابط بين املعرفة وتطبيقها في حياتهم كأفراد األسرة  

 واملواطنين والقوى العاملة. 

 فى معهد املحسنين كرينجي   القائم على املشكالت نموذج التعليم

التعلم   نفس  تقريًبا  هو  التعليم  نموذج  أشكال  من  هو شكل  املشكالت  على حل  القائم  التعليم 

يشاركون   متعلمين مستقلين  ليصبحوا  الطالب  وتوجيه  املشكلة  في حل  الطلبة  نشاط  إلى  املوجه  التعاوني 

، يقسم املعلم العديد من الطالب إلى مجموعات   "3ملادة "املحادثة  بنشاط في حل هذه املشكالت. في تعليم ا

صغيرة ثم يعطيهم مشكلة. ويجب على كل عضو في املجموعة البحث عن معلومات وحلول لحل املشكلة ثم  

أن وجدت   بعد  للمشكلة.  الحلول  إيجاد  الحصول عليها حتى  تم  التي  املعلومات  ملناقشة  جمعها مرة أخرى 

 
ً
املشكلة    املجموعة حال في املجموعة لتلخيص وتوضيح حل  أرسلت كل مجموعة عضًوا واحًدا   ، للمشكلة 

باستخدام اللغة العربية. وهكذا ما قام به أحمد ريس كرئيس معهد املحسنين كرينجي ، وكذلك كاملعلم في  

 عندما تتم عملية التعليمية.   3املحادثة  مادة

ة أيضا عن التعليم القائم على حل املشكالت التالية:  وأضيف عبد السالم كاملعلم فى مادة املحادث

"إن جعل الطالب يتحدثون اللغة العربية بنشاط أمر مهم للغاية ، لذلك نحن بحاجة إلى نموذج تعليمي الذى  

يجعل الطالب يشاركون بنشاط عند حدوث عملية التعليم ، يتم استخدام نماذج التعلم القائمة على حل  

يتمكن  حتى  على    املشكالت  الطالب  وتدريب  مستقل  بشكل  الحلول  وإيجاد  املشكالت  حل  من  طالب  كل 

 التفكير لحلها املشكلة " 

بناًء على نتائج املقابالت واملالحظات السابقة ، فإن نموذج التعليم القائم على حل املشكالت موجه  

املشكالت ذات التفكير العالي. يتم توجيه  أيًضا نحو التعلم في مركز الطالب حيث ُيطلب من املتعلمين حل  

املتعلمين للتعلم بشكل مستقل في البحث املعلومات املتعلقة بالواجبات التي قدمها املعلم. مثل هذه الحاالت  

هي إحدى خصائص التعليم وفًقا لنظرية البنائية حيث يقوم املتعلم ببناء فهمه الخاص بتوجيه من املعلم  

 .كميسر ومحفز للتعلم

 فى معهد املحسنين كرينجي موذج التعليم الكمى ن

نموذج آخر يستخدم في تعلم اللغة العربيةخاصة فى تعليم مهارة الكالم باللغة العربية في معهد  

املحسنين كرينجي هو نموذج التعليم الكمي. ويؤكد هذا التعليم على أن نجاح التعلم يتم تحديده إلى حد كبير  

ي التي ال تضغط على املتعلم نفسًيا وجسدًيا. ال يختلف مفهوم التعلم كثيًرا  من خالل ظروف الفصل الدراس  

 .عن التعلم السياقي الذي يربط املواد التعليمية بالعالم الحقيقي اململوك للمتعلمين 

اعتمادا على نتائج املقابلة ، يمكن تحليل أن الحالة في معهد املحسنين كرينجي في سياق تعليم مهارة  

لغة العربية تؤكد على مبدأ النظرية البنائية ، حيث يلعب دور املعلم كمحفز وميسر للتعلم دوًرا  الكالم بال

مهًما في مساعدة الطالب على تطوير معرفتهم وفهمهم. املعلم قادر على جعل الطالب يجرؤون على التفاعل  
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ير التعاون بين املجموعات.  باستخدام اللغة العربية دون إكراه. كما يطبق املعلم خالل عملية التعلم تقد 

 هذا هو مفهوم التعليم الكمي القائم على نظرية البنائية. 

 جهود املعلم لدعم نموذج تدريس مهارة الكالم للطالب فى معهد املحسنين كرينجي 

لترقية مهارات التحدث لدى الطالب في معهد املحسنين ودعم األنشطة التعليمية باستخدام عدة  

 ي: استراتيجيات كما يل 

 استيراتيجية جعل بيئة لغوية فى تعليم مهارة الكالم فى معهد املحسنين كرينجي  (1

  ، العربية للطالب فى معهد املحسنين كرينجي  باللغة  التحدث  لتأييد وترقية مهارة 

مثل   اللغوية  البيئة  جعل  هي  املحسنين  معهد  يستخدمها  التي  االستراتيجيات  فإحدى 

العربية". يدعم هذا البرنامج  لترقية مهارة الطالب في التحدث  املنطقة العربية أو "زاوية  

السياقات  مع  املباشر  التواصل  في  ومعرفتهم  الطالب  فهم  من  ويزيد  العربية  باللغة 

 .االجتماعية

في   املثال  سبيل  وعلى  السياقية.  أساس  على  العربية  زاوية  برنامج  تشكيل  وتم 

اللغة العربية أثناء وجودهم في املكتبة ، وفى  املكتبة، يجب على جميع الطالب التفاعل مع 

األساس تكون املحادثة فقط في نطاق املكتبة مثل السؤال عن موقع الكتاب ، واستعارة 

ال   التي  املحادثة  نطاق  تطوير  أيًضا  للطالب  ويمكن  ذلك.  إلى  وما  الكتب  وأنواع  الكتب، 

تزام باستخدام اللغة العربية  تقتصر فقط على املحادثات حول املكتبة واألهم من ذلك االل 

 .في أي مجال معين

 إنشاء محكمة لغوية  (2

في تنفيذ برنامج زاوية العربية أعاله ، يتعين على كل طالب استخدام اللغة العربية  

الدراسية وفي   الفصول  في  ، ويتم تنفيذ هذه األنشطة  في أماكن محددة  للتواصل  كأداة 

األنشطة ، شكل معهد املحسنين "جاسوس اللغة( التي  املهجع. كأداة للسيطرة على هذه  

 تعمل على إشراف أنشطة "املنطقة العربية". 

عّبر محمد فضالن كاملدبر:"من أجل تنفيذ أنشطة املنطقة العربية بشكل فعال ،  

أنشأنا "جاسوس اللغة( التي تعمل لإلشراف على هذه األنشطة ، من بين املهام التي يتم  

طالب وجد كل  في    تسجيل  يكون  عندما  اإلقليمية  أو  اإلندونيسية  اللغات  يستخدم  أنه 

سيتم   ينتهكونها  الذين  وللطالب  التواصل،  في  العربية  اللغة  الستخدام  مطلوبة  منطقة 

 " درجة الخطيئة.النقلهم إلى محكمة اللغة  ليحاكموا ويعاقبوا حسب  

لألنشطة التي تدعم    تدل نتائج املقابلة على أن معهد املحسنين يقدم دائًما التأييد 

الكفاءة اللغوية لدى الطالب ، بحيث يتم مراقبة جميع األنشطة دائًما حتى تعمل عملية  
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التعليم وفًقا للخطط املوضوعة ، كما يقوم بتقويم األنشطة ، لذا، هناك التسين دائما  

 عندما تتم عملية التعليم وبعد االنتهاء من أنشطة التعلم في نهاية الفصل الدراس ي. 

 لتزام اللغة العربية آدة للتواصل ا (3

لتقدير اللغة العربية كأداة اتصال داخلية في معهد املحسنين كرينجي ، يخصص  

معهد املحسنين كرينجي يوًما خاًصا للغة العربية حيث يجب على جميع العناصر املوجودة  

تنفيذ يتم  االجتماعي.  للتفاعل  كوسيلة  العربية  اللغة  استخدام  املعهد  هذا  النشاط   فى 

املتعلقة   املسابقات  من  العديد  هناك  سيكون  اليوم  ذلك  وفي  والسبت.  الجمعة  يومي 

 بالعربية ، مثل: الندوة العربية، الخطابة املنبرية بالعربية، واملناظرة العربية. 

 صة الخل 
تكون  فى معهد املحسنين تاملستخدمة    على أساس النظرية البنائية  نماذج تدريس مهارة الكالم  إن

وهي   تماذج  أربعة  التعاونيعلى  التعليم  و   نموذج  السياقي  املشكالت  والتعليم  على  القائم  التعليم  نموذج 

التدريس فى داخل الفصل وخارجه. هذه النماذج مناسبة بمالمح تدريس    وتشمل على نموذج التعليم الكمى  و 

وامل الفكرة،  بناء  وإعادة  واإلستنباط،  باإلتجاه  املعتمدة  معهد  البنائية  عملها  التى  الجهود  وأما  راجعة. 

وإنشاء   فى معهد املحسنين كرينجي  الكالم  مهارة  تعليم  فى  اللغوية  البيئة  استيراتيجية جعل  املحسنين فهي 

 لتزام اللغة العربية آدة للتواصل. ا محكمة لغوية و 

 ستفادة  الل 
من   نستفيد  أن  يمكن  البحث  بهذا  املتعلقة  البيانات  مناقشة  نماذج  من خالل  بأن  البحث  هذا 

تدريس مهارة الكالم على أساس النظرية البنائية مناسبة للتطبيق فى العملية التعليمية خاصة فى مهارة الكالم  

ألن هذه النظرية من اإلتجاهات الحديثة فى تعليم اللغات الثانية. ونماذج التعليم التى قدمتها النظرية البنائية  

يدرسون تحت إشراف املعلم كميسر ووسيط وتجعل الطالب يدرسون    مختلفة جذابة حتى تجعل الطالب

 . مع األقران حتى عملية تعليم تجرى فعالة ألجل التفاعل اإلجتماعي 
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