 المدخل البنائي في تعليم اللغة العربية,أنا أخيت
المدخل البنائي في تعليم اللغة العربية
أنا أخيت
Abstract

Teaching materials are important element in learning besides one of learning
source. This statement could be implemented when those materials prepared
according to right procedures as well as their arrangement principles, namely:
language, culture and education besides teaching methods. However, some
teaching materials and exercises are not relevant to provided materials
(curriculum) and not related to students lives. Therefore, the students are inactive
towards delivered subjects. One of the approach used in foreign language
teaching is constructivism approach, which means a learning approach
emphasizing students active roles in building knowledge and their involvement in
teaching and learning.

Key Words: constructivism approach, Arabic Learning

يعرؼ علماء النفس اللغة "بأهنا النظاـ الذي ديكن بواسطتو ربليل أي صورة أو فكرة ذىنية إىل
 والذي بو ديكن تركيب ىذه الصورة مرة أخرى يف أذىاننا أو أذىاف غَتنا بواسطة،أجزائها أو خصائصها
.)51 : دوف السنة،تأليف كلمات ووضعها يف ترتيب خاص" (عبد اجمليد
ومعٌت ىذا أف عملية التصور للمضامُت وادلدلوالت ضرورية قبل أف تصدر الكلمات والًتاكيب من
 كما أف معرفة اللغة ادلنطوقة أو ادلكتوبة لكل من السامع والقارئ ضرورية أيضا كي،ادلتكلم أو الكاتب
 لكنها تستعمل، وعلى ىذا فاللغة ال تستعمل للتعبَت فقط.تتم عملية التصور للمضامُت لديهما أيضا
: دوف السنة، وقد تدفعهما للحركة والعمل (مدكور،أيضا إلثارة أفكار السامع والقارئ ومشارعهما
.)95
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والشك أف اللغة العربية ىي إحدى الوسائل لدراسة العلوـ الدينية اإلسالمية .وقد يهدؼ تعليم
اللغة العربية إىل فهم القرآف والعلوـ اإلسالمية مثل علوـ التفسَت واحلديث والفقو .كما قاؿ اخلويل إف
للغة العربية مكانة خاصة بُت لغات العامل .كما أف أمهية ىذه اللغة تزيد يوما بعد يوـ يف عصرنا
احلاضر .وترجع أمهية اللغة العربية إىل األسباب التالية )1( :كوهنا لغة القرآف الكرمي ،و( )2مكانة
العرب يف االقتصادية العادلية ،و( )3كثرة عدد ادلتكلمُت بالعربية (اخلويل.)22-19 :1976 ،

تعريف المدخل البنائي

the contructivism approach

ىذا ادلدخل ىو أحد العناصر من عناصر ادلدخل السياقي ويكوف عنصرا أساسيا يف ادلدخل
السياقي .ويسمى ادلدخل السياقي بادلدخل االتصايل ألف ادلدخل االتصايل يتأسس على معنوية االتصاؿ
يف شكل اللغة وتنوعها ،والظروؼ الواقعية (عدناف .)2222 ،يرى ىذا ادلدخل أف ادلعرفة يبنيها
اإلنساف .فاإلنساف يبٍت ادلعرفة من خالؿ تفاعلهم مع أشياء وظواىر وخربات وبيئة ربيط بو .وادلعرفة ال
متكن أف تنقل بصفة مباشرة من شخص إىل آخر بل جيب على كل فرد أف يبنيها بنفسو .وليست ادلعرفة
شيئا جاىزا ثابتا بل إهنا نتيجة العملية البنائية اإلنسانية اليت تتطور دائما على الدواـ .ويف إطار ىذه
العملية البنائية فإف حرص الفرد وجده واصطباره ذلم دورا ىاما عند تنمية معرفتو.
واختارت الباحثة ادلدخل البنائي ألف ىذا ادلدخل يتجو إىل أنشطة الطلبة لبناء معرفتهم وخرباهتم
ومشاركتهم يف عملية التدريس .وحلرص الفرد وجده دوراف مهماف عند تنمية معرفتو .كما يرى ادلدخل
البنائي أف ادلعرفة يبنيها اإلنساف قليال فقليال مث يطورىا ويوسعها خالؿ السياؽ .فادلعرفة ليست رلموعة
من الوقائع أو ادلفاىيم أو القواعد اجلاىزة والثابتة ليأخذىا اإلنساف وحيفظها على ظهر قلبو وبالعكس
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البد لإلنساف من أف يبٍت ادلعرفة ويفسرىا عن طريق خرباتو احلقيقة .ولذلك فادلعرفة اليت يبنيها اإلنساف
تتصف بصفة مؤقتة .وكلما امتحنت ىذه ادلعرفة خبربات جديدة ترسخت ىذه ادلعرفة يف ذىن اإلنساف
(نور اذلادي.)33 :2224 ،
ويرى كوكس ) (Coxأف الطفل يبٌت معنا جديدا يف بداية معرفتهم ألجل عملية اتصالية .وإذا
أخذنا ىذا الرأي لتعلم اللغة فمستخدـ اللغة ىو نفسو الذي يبٌت ادلعٌت وتعترب معرفة السابقة تطورت يف
عملية بناء ادلعٌت 1.وكما يتجو ىذا ادلدخل إىل أف الطلبة يلزـ على أف حياولوا على إجياد األخبار
وادلعلومات ادلتنوعة بأنفسهم ،مث يقوـ دبراجعة األخبار وادلعلومات اجلديدة بالقواعد القددية ويغَتواىا
بالقواعد اجلديدة إذا كانت غَت مناسبة (كوؾ .)42 :1999 ،ودور الطلبة ىو الوصوؿ إىل الفهم
الدقيق حوؿ معارفهم ومعلوماهتم وتطبيقها يف نشاطهم الدراسية.

أسس المدخل البنائي
عند ادلدخل البنائي أف التعلم عملية بنائية وربط معارؼ أو خربات أو مواد دراسية دبعارؼ
الطلبة أو خرباهتم السابقة تطورت يف عملية بناء ادلعٌت .ومن أسس ادلدخل البنائي ىي )1( :أف التعلم
ىو بناء ادلعٌت .فادلعٌت يبنيو الطالب مما رآه ومسعو وحسو ودلسو ومارسو .وتتأثر ىذه العملية البنائية دبعارفو
وخرباتو السابقة )2( ،أف العملية البنائية عملية مستمرة دائما على الدواـ .كلما واجو الطالب
مشكالت أو ظواىر جديدة قامت بإعادة البناء )3( ،أف التعلم ليس عملية مجع ادلعلومات أوحفظ
القواعد وإمنا عملية تطوير األفكار مع إنتاج مفاىيم جديدة )4( ،أف نتائج التعلم تتأثر خبربات الطالب
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وبيئتو ،و( )5أف نتائج التعلم تتعلق دبا عرفو الطالب من مفاىيم وأىداؼ ودوافع يف تعاملو وتتأثر بادلواد
اليت يدرسها.
وىناؾ أسس أخرى توضع للمدخل البنائي ،وىي )1( :تدريب الطالب على مجيع النشاطات
يف عملية التدريس )2( ،ربط ادلواد بأنشطة الطالب احلقيقية )3( ،تأويل ادلعلومات عن أشياء جديدة
بطريقة ادلناقشة وتبادؿ األفكار )4( ،ربقيق ىذه األنشطة باإلستفسار مع اآلخرين .إف كاف الطالب مل
يقدـ األسئلة ومل يتكلم فلم تنجح عملية التدريس ،و( )5التعلم ليس عملية انتقاؿ ادلعلومات وإمنا
عملية تطوير األفكار وتطوير الكفاءة (مولياسا .)242-239 :2223 ،وزاد بيٍت أف دور ادلعلم
كادلسهل ) (fasilitatorيف ىذا ادلدخل .وديكن على ادلدرس أف يعطى ادلواصفات أو خطة عامة
) (scafoldingيف التدريس (فريبادي.)161 :2212 ،

معايير المدخل البنائي
شرح مهيباف أف ىناؾ عدة أمور ينبغي مراعاة منها )1( :التعلم ادلعنوي (،)meaningful learning
وىو مشاركة الطلبة يف عملية التدريس لربط ادلواد الدراسية وخرباهتم )2( ،تطبيق ادلعرفة ،وىو كفاءة
الطلبة لتطبيق ادلواد يف احلقائق اليومية )3( ،عملية التفكَت ،وىي كفاءة الطلبة لفهم ادلشكلة وحلها،
( )4تناسب ادلواد بادلنهج ادلقرر )5( ،فهم الثقافة ،وىو يفهم ادلدرس خلفية الطلبة وبيئتهم ،و()6
التقومي الواقعي ( ،)authentic assesmentيتكوف ىذا التقومي من مالحظة أنشطة الطلبة ووظائفهم
(مهيباف.)2222 ،
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كما ترى النظرية البنائية أف ادلعلومات يبنيها اإلنساف تتدرج قليال فقليال مث يطورىا ويوسعها
خالؿ سياؽ زلدود .فادلعلومات ليست رلموعة من الوقائع أو ادلفاىيم أو القواعد اجلاىزة والثابتة كي
يأخذىا اإلنساف وحيفظها على ظهر قلبو ،بل البد لإلنساف من أف يبٍت ادلعلومات ويفسرىا عن طريق
خرباتو احلقيقة .ولذلك ،كاف ادلعلومات اليت يبنيها اإلنساف تتصف بصفة مؤقة وغَت كاملة وتامة .وكلما
امتحنت ىذه ادلعرفة خبربات جديدة ترسخت ىذه ادلعرفة يف ذىن اإلنساف (تريانطا.)13 :2227 ،
وديكن تطبيق ادلدخل البنائي يف صف الدراسة خالؿ مخس خطوات ،وىي )1( :إحياء
وتشجيع معرفة الطالب السابقة .ويتم ذلك عن طريقة احلوار وادلناقشة وتبادؿ اآلراء .ألف معرفة الطالب
السابقة أساسا لنجاحو يف تعلم ادلعارؼ أو ادلعلومات اجلديدة .فينبغي للمعلم أف حيي ويشجع معرفة
الطالب السابقة قبل تزويده دبعلومات جديدة )2( ،نيل ادلعرفة اجلديدة ،وذلك عن طريق تعلم مواد أو
أشياء بصفة شاملة قبل االىتماـ بتفاصيل )3( ،فهم ادلعرفة .فينبغي للطالب أف يكتشف ويالحظ
ادلعرفة اجلديدة وديتحنها .وذلك عن طريق ادلناقشة وتبادؿ اآلراء مع غَته )4( ،تطبيق ادلعرفة .ينبغي
للمعلم أف يتيح الطالب فرصا كافية لتطبيق وتطوير معرفتو ،و( )5تقومي ادلعرفة .ينبغي تقومي مدى جناح
الطالب يف فهم ادلعرفة وتطويره (نوراذلادي.)41-39 :2224 ،
وىناؾ خصائص تدؿ على تطبيق ىذا ادلدخل ،وىي )1( :تصنيف األسئلة )2( ،عرض
الظواىر أو الظروؼ الواقعية )3( ،اكتشاؼ ادلعلومات اجلديدة ،و ( )4حل ادلشكالت ادلوجودة
(فريبادي .)159 :2212 ،ودور الطلبة إذف ،الوصوؿ إىل فهم الدقيق حوؿ معارفهم ومعلوماهتم يف
ادلواد الدراسية.
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نماذج مواصفات تدريس المدخل البنائي
ربتوى مواصفات تدريس ادلدخل البنائي على ستة أمور ،وىي )1( :ادلواقف أو الظروؼ
الواقعية .وىي يعرض اذلدؼ ادلنشود من أنشطة التدريس ووظائف الطلبة فيو .يربط الطلبة ادلواد
بادلعلومات القددية )2( ،التجمع ،وىو يعطى لطلبة فرصة لالتصاؿ مع غَتىم )3( ،الربط ،وىو ربط
ادلعلومات القددية بادلعلومات اجلديدة )4( ،تقدمي األسئلة ،وىو يقدـ الطلبة أسئلة للتأكيد معارفهم يف
التدريس .وىذه الطريقة ىي دور مهم فيو )5( ،تقدمي اآلراء ،وىو يقدـ الطلبة آراءىم عن ادلشكلة
ادلعينة .وهبذا احلاؿ ،ظهرت نتيجة تعلمهم ،وجهدىم يف اشًتاؾ عملية التدريس ،و( )6عملية التفكَت،
وىو دراسة نتائج عملية التدريس (فريبادي.)165-163 :2212 ،

تعليم اللغة العربية
أ -االستماع
( )1مفهوم االستماع
مهارة االستماع أوىل ادلهارات اليت دير هبا الطفل يف اكتساب لغتو األـ ،ودير هبا متعلم
اللغة األجنبية .أما االستماع فهو عملية معقدة ،إنو عملية يعطى فيها ادلستمع اىتماما
خاصا ،وانتباىا مقصودا دلا تتلقاه أذنو من األصوات .فهو يشتمل أوال على إدراؾ الرموز
اللغوية ادلنطوقة عن طريق التمييز السمعي ،ثانيا :فهم مدلوؿ ىذه الرموز ،ثالثا إدراؾ الوظيفة
االتصالية ادلتضمنة يف الرموز أو الكالـ ادلنطوؽ ،رابعا :تفاعل اخلربات احملمولة يف ىذه
الرسالة مع خربات ادلستمع وقيمو ومعايَته ،خامسا :نقد ىذه اخلربات وتقوديها واحلكم
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عليها يف ضوء ادلعايية ادلوضوعية ادلناسبة (مدكور .)62 :1989 ،لذلك ،أف االستماع ىو
إدراؾ ،وفهم ،وربليل ،وتفسَت ،وتطبيق ،ونقد ،وتقومي.

( )2طرق تدريس االستماع
قاؿ طعيمة ( )15 :1989ينبغي أف يسَت درس االستماع يف خطوات زلددة ،وفيما
يلي تصور ذلذه اخلطوات:
(أ) هتيئة الطالب لدرس االستماع .وتتضمن ىذه التهيئة أف يربز ادلعلم ذلم أمهية االستماع،
وأف يوضح ذلم طبيعة ادلادة العلمية اليت سوؼ يلقيها عليهم ،وأف حيدد ذلم اذلدؼ الذي
يقصده.
ب) تقدمي ادلادة العلمية بطريقة تتفق مع اذلدؼ احملدد.
( 
(ج) أف يوفر للطالب من األمور ما يراه الزما لفهم ادلادة العلمية ادلسموعة .فإذا كاف فيها
كلمات صعبة أو اصطالحات ذات دالالت معينة أوضحها.
(د) مناقشة الطالب يف ادلادة اليت قرأت عليهم ،أو التعليمات اليت أصدرىا .ويتم ذلك عن
طريق طرح أسئلة زلددة ترتبط باذلدؼ ادلنشود.
(ىػ) تكليف بعض الطالب بتلخيص ما قيل ،وتقدمي تقرير شفوي لزمالئهم.
(و) تقومي أداء الطالب عن طريق إلقاء أسئلة أكثر عمقا ،وأقرب إىل اذلدؼ ادلنشود مما
ديكن من قياس مستوى تقدـ الطالب خبصوصو.

( )3مواد االستماع
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ينبغي أف يالحظ عند اختيار مادة لالستماع أف الذاكرة السمعية أقصر مدى من
الذاكرة البصرية ،فقد اعتاد ادلتعلموف منذ بدء حياهتم ادلدرسية االعتماد على الكلمة ادلكتوبة
اليت ديكنهم دائما العودة إىل قراءهتا إف احتاجوا إىل ذلك ،أما يف حالة االستماع فإنو
يصعب أف يطلب السامع من ادلتحدث أف يعيد ما قالو دائما ،كما يشعر السامع بشيء
من عدـ االطمئناف إف فاتو جزء مما يعرض عليو ،وقد يكوف ىذا اجلزء أساسيا يف فهم باقي
ادلادة ادلسموعة.
والبد من توافر شرطُت عند عرض مادة لالستماع :أوال أف تكوف أغلب عناصر ىذه
ادلادة من مفردات وحنو وأصوات لغوية مألوفة متاما للطالب ،والشرط الثاين أف يكوف ادلتعلم
على علم تاـ باذلدؼ من استماعو ذلذه ادلادة حىت يعدؿ من استجابتو ذلا على ىذا
األساس ،ويركز على العناصر اليت ربقق الغرض من االستماع(.عبد اجمليد)69 :1981 ،

( )4اختبارات االستماع
اختبارات االستماع موضوعية وليست ذاتية ،وىي بطبيعتها تعرفية يف الغالب وليست
إنتاجية .وتتخذ اختبارات االستماع أشكاال عديدة ،منها :اختبار ادلوضوع العاـ ،اختبار
كتابة األرقاـ ،اختبار حفظ ادلسموع ،اختبار السؤاؿ واإلجابات وغَتىا (اخلويل:9222 ،
 .)525وىناؾ اختبارات أخرى لتقيس مهارة االستماع وىي اختبار متييز األصوات ،اختبار
فهم ادلفردات (احلركة اجلسمية ،الرسم ،الصور) ،اإلمالء ،إكماؿ اجلمل ،فهم النصوص
ادلسموعة (عُت.)512 :9222 ،
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ب -الكالم

( )1مفهوم الكالم
اللغة يف األساس ،ىي الكالـ ،أما الكتابة فهي زلاولة لتمثيل الكالـ .مهارة الكالـ
ىي إحدى ادلهارات اللغوية األربع اليت تًتكز القدرة على التعبَت عن األفكار بلغة اذلدؼ.
وىي اليت يسعى الطالب إىل إتقاهنا يف اللغات األجنبية .ولقد اشتدت احلاجة إىل ىذه
ادلهارة يف الفًتة األخَتة ،عندما زادت أمهية االتصاؿ الشفهي بُت الناس .ومن الضرورة
دبكاف عند تعليم اللغة العربية ،االىتماـ باجلانب الشفهي ،وىذا ىو االذباه ،الذي نرجو أف
يسلكو مدرس اللغة العربية ،وأف جيعل مهو األوؿ ،متكُت الطالب من احلديث بالعربية ،ألف
العربية لغة اتصاؿ ،يفهمها ماليُت الناس يف العامل.
وتعتمد ىذه ادلهارة على جناح ادلتعلم وقدرتو على نطق صوتيات اللغة بطريقة يفهمها
من يسمعو ،وعلى ربكمو يف قواعد اللغة وحنوىا وصرفها وحسن استخدامو دلعاين مفرداهتا
(عبد اجمليد.)138 :1981 ،

( )2طرق تدريس الكالم
بُت حسُت الدليمي ( )22255142إف خطوات تدريس الكالـ تتغَت وتتنوع بتغَت
وتنوع صور ذلك التعبَت ،فإذا كاف الكالـ على شكل قصة فإنو ديكن اتباع اخلطوات اآلتية:
(أ) التمهيد :ويكوف حبديث قصَت أو بأسئلة توحي هبا القصة ،وتتضمن حال لتلك األسئلة.
وديكن أف ديهد ادلعلم بأف خيرب الطالب فقط بأنو سيقص عليهم قصة.
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ب) يلقي ادللعلم القصة بتأف ووضوح ومتثيل للمعٌت.
( 
(ج) يلقي ادلعلم رلموعة من األسئلة على أف تكوف متسلسلة حبسب مراحل القصة ،وعلى
ادلعلم أف يدرب الطالب على تنويع اإلجابات.
(د) يطلب ادلعلم يف ىذه اخلطوة أف خيتار كل واحد من الطالب عنوانا مناسبا لتلك القصة
مث يناقشهم يف العناوين اليت اقًتحوىا.
(ىػ) يطلب ادلعلم يف ىذه اخلطوة أف يصوغ الطالب أسئلة حوؿ القصة على أف جييب عن
أسئلة البعض اآلخر.
(و) يبدأ الطالب يف ىذه اخلطوة بتلخيص القصة ،ويكوف ذلك بتوجيو .ادلعلم حبيث
يلخص كل الطالب مرحلة معينة من القصة.

( )3اختبارات الكالم
ومن وسائل قياس القدرة الكالمية القراءة اجلهرية ،اختبار التعويض ،اختبار األسئلة
عن صورة ،اختبار احملاورة ،اختبار ادلقابلة احلرة ،اختبار ادلقابلة ادلوجهة ،اختبار التعبَت احلر
(اخلويل .)521 :9222 ،وىناؾ اختبارات أخرى لتقيس مهارة الكالـ وىي اختبارات
األصوات ،التعرؼ ،وصف الصور ،وصف األشياء (عُت.)521 :9222 ،

ج -القراءة
( )1مفهوم القراءة
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تعترب القراءة مهارة استيعابية مثل االستماع والفهم .ولورجعنا إىل نظريات علم النفس
واللغويات ،خاصة النظرية ادلعرفية والتحويلية االبتكارية ،لوجدنا أف االستيعاب عملية نشطة
إجيابية تشًتؾ فيها مراحل ذىنية تبدأ من اإلدراؾ البصري للكالـ ادلكتوب ،فمطابقة الرموز
الكتابية دلدلوالهتا الصوتية ،وتنظيم ىذه الصوتيات يف رلموعات مستقلة ذات ترابط صريف
وحنوي ،حىت يتمكن القارئ من معرفة ادلعٌت الذي يهدؼ إليو الكاتب.
القراءة ليست مهارة آلية بسيطة ،إهنا عملية ذىنية تأملية تستند إىل عمليات عقلية
عليها .إهنا نشاط ينبغي أف حيتوى كل أمناط التفكَت والتقومي والتحليل والتعليل وحل
ادلشكالت ،وليست رلرد نشاط بصرى ينتهى بتعرؼ الرموز ادلطبوعة أو فهم دالالهتا فقط
(طعيمة .)132 :1998 ،تعد القراءة ادلصدر األساسي لتعلم اللغة العربية للطالب خارج
الصف ،وىي مهارة ربتاج إىل تدريبات خاصة ومتنوعة.

( )2طرق تدريس القراءة
شرح طعيمة ( )182-178 :1998وفيما يلي تصور ذلذه اخلطوات:
(أ) يقرأ ادلعلم الكلمات واجلمل مصحوبة دبا يوضح معناىا .ويتأكد ادلعلم من أف الطالب
قد فهموا معناىا.
ب) يطلب ادلعلم من الدارسُت فتح الكتاب .ويقرأ أمامهم الكلمات واجلمل مرة أخرى
( 
ويطلب منهم ترديد ما يسمعونو بدقة.
(ج) يقسم ادلعلم الصف إىل قسمُت أو ثالثة .ويطلب من كل قسم أف يردد.
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(د) عند ما يتكوف عند الطالب رصيد من ادلفردات والًتاكيب ،يتم عرض نصوص مبسطة
عليهم .مث يقرأوهنا قراءة صامتة.
(ىػ) يطلب ادلعلم من الطالب االلتفات إليو وترؾ الكتاب مفتوحا أمامهم.
(و) تلقى أسئلة فهم النص والكتاب مفتوح أمامهم.
(ز) ينبغى أف تلقى األسئلة يف الًتتيب الذي ترد فيو اإلجابات يف النص.
(ح) وقد يعود ادلعلم للنص بداية مرة أخرى للحصوؿ على فكرة معينة أو تأكيد مفهوـ
معُت.
(ط) جيب تشجيع استقاء اإلجابات من النص.
(ي) يقرأ الطالب النص بعد ذلك قراءة كاملة حبيث يسًتجعوف األفكار اليت كانت تثَت
األسئلة.
(ؾ) قد تكوف القراءة جهرية.

( )3مواد القراءة
 .5من حيث ادلستويات اللغوية وىي:
المستويات األولى  :البد أف نراعى البنود الىت تبدأ من اجلملة أو اجلملتُت والتزيد عن
الفقرة أو الفقرتُت.
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المستويات المتقدمة :إذا كاف يف القراءة ادلكثفة فيمكن أف نبدأ من نصوص طويلة أو
مقاؿ قصَت .أما إذا كاف يف القراءة ادلوسعة فإف النصوص جيب أف تكوف طويلة.
 .9من حيث احملتوى :ينبغي أف يكوف موضوع اإلختبار ملما دلستوى الدارسُت ،فلطالب
الطب مثال أف يعد ادلوضوع الذي لو صلة باحلقل الدراسي.
 .1من حيث اللغة  :ينبغى أف تكوف من الصعوبة أو اليسر حبيث تناسب ادلستوى الذي
وصل إليو الدارسوف (زلمد.)554 :5545 ،
وللقراءة مهارتاف أساسيتاف مها  :التعرؼ ،والفهم (إبراىيم.)142 :2229 ،
وادلهارات األساسية للتعرؼ ىي  :ربط ادلعٌت ادلناسب بالرمز (احلرؼ) الكتايب ،التعرؼ إىل
أجزاء الكلمات من خالؿ القدرة على التحليل البصري ،التمييز بُت أمساء احلروؼ
وأصواهتا ،ربط الصوت بالرمز ادلكتوب ،والتعرؼ إىل معاين الكلمات من خالؿ السياقات.
وأىم ادلهارات األساسية للفهم ىي  :القدرة على القراءة يف وحدات فكرية ،فهم التنظيم
الذي اتبعو الكاتب ،فهم االذباىات ،ربديد األفكار الرئيسة وفهمها ،والقدرة على
االستنتاج.

( )4اختبارات القراءة
ىناؾ أنواع اختبارات القراءة ،وىي اختبار االستفهاـ ،اختبار االختيار من متعدد،
اختبار الصواب واخلطأ ،اختبار ملء الفراغ ،اختبار مزاوجة احملتوى ،اختبار الًتتيب ،اختبار
ادلفردات ،اختبار القواعد ،اختبار مزاوجة أشكاؿ الكلمات ،اختبار أشكاؿ اجلمل ،اختبار
Vol. 10 No. 2, 2017 153

أنا أخيت ,المدخل البنائي في تعليم اللغة العربية
مزاوجة اجلملة والصورة ،اختبار مزاوجة الصورة واجلملة ،واختبار فهم النص القصَت (اخلويل،
.)594-552 :5532

د -الكتابة
( )1مفهوم الكتابة
تأيت مهارة الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بُت بقية ادلهارات؛ فهي تأيت بعد مهارة
القراءة  .ونشَت ىنا إىل أف الكتابة عملية ذات شقُت؛ أحدمها آيل ،واآلخر عقلي .والشق
احلركية) اخلاصة برسم حروؼ اللغة العربية ،ومعرفة
اآليل حيتوي على ادلهارات اآللية ( ّ
التهجئة ،والًتقيم يف العربية .أما اجلانب العقلي ،فيتطلب ادلعرفة اجليدة بالنحو ،وادلفردات،
واستخداـ اللغة (إبراىيم.)154 :2229 ،
يقصد بادلهارات اآللية يف الكتابة العربية ،النواحي الشكلية الثابتة يف لغة الكتابة؛
مثل عالمات الًتقيم ،ورسم احلروؼ وأشكاذلا ،واحلروؼ اليت يتصل بعضها ببعض ،وتلك
اليت تتصل حبروؼ سابقة ذلا ،وال تتصل حبروؼ الحقة .ومن الشق اآليل أيضا ،رسم
احلركات فوؽ احلرؼ ،أو ربتو ،أو يف هنايتو ،ورسم ،أو عدـ رسم مهزات القطع والوصل.
وىذه العناصر وإف كاف بعضها ال ديس جوىر اللغة كثَتا ،إال أهنا مهمة يف إخراج الشكل
العاـ دلا يكتب ،وقد حيدث إسقاطها-أحيانا -لبسا ،أو غموضا يف ادلعٌت.
لكل لغة ظواىر متيز كتابتها .ومن أىم ظواىر اللغة العربية ،اليت يركز عليها ادلعلم
ويوليها أمهية عند تدريبو الطالب على اجلانب اآليل من الكتابة ما يلي :الضبط بالشكل (
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أي وضع احلركات القصَتة على احلروؼ) وذبريد احلرؼ ،وادلد ،والتنوين ،والشدة ،و(اؿ)
الشمسية ،و(اؿ) القمرية ،والتاء ادلفتوحة وادلربوطة ،واحلروؼ اليت تكتب وال تنطق،
واحلروؼ اليت تنطق وال تكتب ،واذلمزات.

( )2طرق تدريس الكتابة
قاؿ عبد اجمليد العريب ( )187-185 :1981وفيما يلي مراحل تدريس الكتابة:
(أ) تعترب ترمجة األصوات اللغوية ادلنطوقة إىل حروؼ مكتوبة من أوليات تعلم الكتابة.
ب) يعطى ادلعلم الدارس قصة أو مجال مكتوبة تنتظم يف سياؽ متكامل ،ويطلب منو أف
( 
يكتبها كما ىي.
(ج) يقوـ الدارس بإعادة كتابة قصة أومجال مع تغَت بسيط إما يف زماف األفعاؿ.
(د) يقرأ الدارس قصة أومجال .مث جييب عن أسئلة متدرجة من السهولة إىل الصعوبة.
(ىػ) يعطي الدارس رلموعة من القصة أواجلمل تتعلق دبوضوع واحد يف غَت ترتيبها الصحيح
ويطلب منو أف يعيد كتابتها بالسياؽ السليم.
(و) يعطي ادلعلم الدارس رلموعة من األسئلة اليت تكوف إجابتها سياقا متكامال يسرد أحداثا
مًتابطة.
(ز) يقرأ الدارس جزءا من مقاؿ ويطلب ادلعلم منو أف يكتب ملخصا لو.
(ح) يناقش ادلعلم من الدارسُت كتابة مقاؿ.
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( )3اختبارات الكتابة
ومن اختبارات الكتابة ىي اختبارات كتابة احلرؼ ،واخلط ،واإلمالء (دمج الوحدات،
األحكاـ ،االشتقاؽ ،االختيار من متعدد ،اإلضافة) ،ترتيب الكلمة واجلمل ،الًتقيم ،الكتابة
ادلقيدة ،اإلنشاء ادلوجو ،واإلنشاء احلر ،واختبار التلخيص (اخلويل.)512 :5532 ،
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