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اللغة العربية يف العرص احلديث الشهري بعرص العوملة التزال هلا ماكنة خاصة
دلى ساكن العالم االساليم ومسليم اندونيسا ىلع وجه اخلصوص .ذلك ألن العالقة
بني بدلان العالم االساليم ليست حمدودة يف املجال االقتصادي والسيايس فحسب
بل توسعت اىل املجال ادليين واثلقايف .ذللك بذلت جهود املسلمني علماءهم
وزعمائهم يف نرش تعليم اللغة العربية وتطويرها من وقت اىل وقت .ومن أدلة ذلك
كرثة املدارس واملعاهد واجلامعات واملؤسسات اتلعليمية حكومية او اهلية تهتم
وتعتين بتعليم اللغة العربية .
ولكن من املالحظ أن تعليم اللغة العربية مازال يواجه مشكالت كثرية.
وهذه املشكالت كما اشار ايلها االستاذ ادلكتور نرص ادلين ادريس جوهر نواعن
:االول هو املشكالت املشرتكة اليت يتعرض هلا تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
يف معظم ادلول األجنبية .ويه املشكالت انلاجتة من االستناد اىل املناهج اتلقليدية
واالجتاه يف اتلعليم واليت تتمثل ىلع سبيل املثال ال احلرص يف االفتقار اىل املقررات
الشاملة وطرائق اتلدريس احلديثة فضال عن مساندة املعلمني املؤهلني معرفية
ومهنية واالستناد اىل املقررات اليت ال تتناسب مع مستوى املتعلمني واحتياجاتهم
اىل جانب االستناد اىل املحتوى اتلعلييم املفتقر اىل االسس اللغوية الرتبوية
1
وانلفسية واثلقافية سواء اكن يف اختياره او تنظيمه.
وانلوع اثلاين من املشكالت هو املشكالت اخلاصة اليت تعرض جمال تعليم
اللغة العربية يف اندونيسا  .ومن اهم تلك املشكالت ما يتعلق بااالجتاه اتلعلييم
.وتتمثل هذه يف اتلقيد ابلالغ باملدخل انلحوي وباالهداف ادلينية حيث يرنكز
اتلعليم يف ضوء هذا االجتاه ىلع عملية تمكني الطالب من فهم القرأن واألحاديث

(	2نرص ادلين ادريس )37:
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وغريهما من انلصوص العربية ادلينية عن طريق االملام بالقواعد وترمجة انلصوص.
وهذا االجتاه التتماىش مع متطلبات مستجدة تلعليم اللغة العربيه وتعلمها بوصفها
لغة اجنبية وذلك ألنها تعامل اللغة العربية بوصفها لغة ادلين فحسب وتهمل كونها
لغة جماالت احلياة األخرى.
واضاف نرص ادلين اىل جانب تلك املشكالت اإلجتاهية تعرض تعليم اللغة
العربـية يف إندونيسيا ملشكالت حول املواد اتلعليمية خيث قال  :فمن املالحظ
أن مواد تعليم اللغة العربـية يف إندونيسيا ترتكز إىل حد كبري ىلع املواد انلحوية
ونصوص القراءة و فضال عن ذلك فإن املواد اتلعليمية من حيث حمتواها اثلقايق لم
تستوعب املالمح اثلقافية اإلسالمة املحلية اليت يتسىن لإلندونيسيني تناوهلا ,كما
أنها من حيث املحتوى اللغوي لم تراع اخلصائص اللغوية للمتعلمني اإلندونيسيني
 ,ويـؤدي لك ذلك إىل وجود فجوة (لغوية وثقافية ونفسية) بني املتعلمني واملواد
اليت بني ايديهم
واسنتطرد قوهل عن املشكالت األخرى اليت يتعرض هلا تعليم اللغة العربية
يف إندوبيسيا فيما يتتعلق بطريقة اتلدريس حيث قال  :من امللحوظ ان الطريقة
الشائعة يه طريقة انلحو والرتمجة اليت قالت ادلراسات إنها لم تعد صاحلة تلعليم
اللغات األجنبية يف ضوء االجتاهات احلديثة بعد فشللها يف إجناز نتائج مرضية يق
تعليم اللغات يف كثري من دول العالم .وخيىف وراء ضيوع استحدام هذه الطريقة
عدة اسباب أهمها مشلكة املوارد البرشية حيث أن معظم معليم اللغة العربية
اليتمتعون ما يكيف من املهارة يف اتللكم باللغة العربية .وملا اكنت هذه الطريقة
تسمح إىل حد كبري إستخدام اللغة األم يف عملية اتلعليم أصبحت يه ملجأ آثره
املعلمون وفضلوه يف أداء مهامهم اتلعليمية .وتدين مستوى املعلمني يف اإلتصال
باللغة العربية الخيىف وراء بقاء هذه الطريقة وشيوعها فقط وإنما خيىف كذلك وراء
فشل حماوالت وتطبيق الطرائق احلديثة تلعليم اللغة العربية اليت تتطلب يف املقام
األول قدرة املعلم ىلع اتللكم باللغة اهلدف.
بعد انلظر اىل تلك املشكالت فان اهم املشكالت يف احلقيقة تكمن يف عدم
وجود املوارد البرشية األكفاء املؤهلني يف تعليم اللغة العربية .ذكر ادلكتور قريب
اهلل بابكر السوداين يف مقاتله حول وضعية تعليم اللغة العربية يف اندونسيا أن
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معليم اللغة العربية اصناف:

2

1 .أن معظمهم ليسوا من املتخصصني يف تعليم اللغة األجنبية أوالغربية ىلع
وجه اتلحديد وليس دليهم مايكيف من املعلومات حول تعليم اللغة العربية
3ومنهجها.
2 .وإنما معظمهم ملمون بقواعد اللغة العربية وترمجة نصوصها ,أوخرجيون يف
جامعات ادلول العربية ولكنهم غري متخصصني يف تعليم اللغة العربية.
3 .أن معظمهم لم يمروا بتدريبات إعداد املعلمني سواء أكان قبل اخلدمة أم بعدها,
مما يمنعهم من حتسني أدائهم اتلعلييم.
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4 .أن معظمهم اليقدرون ىلع االتصال باللغة العربية مما جيعلهم مضطرين إىل
استخدام اللغة اآلندونيسية يف عملية اتلعليم  ,األمر اذلى يقف وراء شيوع
استخدام طريقة انلحو والرتمجة يف مراكز تعليم اللغة العربية يف أندونيسيا
من األمور املهمة اليت ينبىغ ىلع معليم اللغة العربية معرفتها املعرفة ىلع
تكنولوجيا اتلعليم واسرتاتيجيته وتطبيقهما يف عملية اتلعليم .وباالحاطة عليها
تساعدهم يف اجناز االهداف اتلعليمية.
تكنولوجيا اتلعليم هو أحد املجاالت اتلخصصية يف تدريس العلوم او
تعليمها .وموضوع اتلعليم واتلعلم موضوع مهم ىلع اإلنسان كفرد أو كعضو من
أعضاء املجتمع .من املتفق عليه أن اتلكنولوجيا مبين ىلع أساس نظرية معينة.
وكذلك تكنولوجيا اتلعليم فانه مبين ىلع مبادئ مستمدة من انلظريات املختلفة،
من نظريات اتلعلم واتلعليم .و تطبيق تكنولوجيا اتلعليم يتعلق باملشكالت ذات
عالقة حبل املشكالت الرتبوية واتلعليمية يف املجاالت العملية واتلطبيقية .وهذه
تعىن ان تطبيق تكنولوجيا اتلعليم يهدف اىل تسهيل االنسان يف عمليتهم اتلعليمية
يف احلاالت والظروف املختلفة 4.من اتلكنولوجيات اتلعليمية يتعرف االنسان حلول
املشكالت يف عملية اتلعليم و يتعرف كذلك ختطيط اسرتاجتية اتلعليم ومعرفة
خصائص الطالب.
(نرص ادلين ادريس )38:
3
( 4قريب اهلل با بكر السوداين ) 85 :
Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya, (Jakarta: 4
Rineka Cipta, 2008), hal.2-3
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ً
تهدف هذه املقالة إىل إلقاء الضوء ىلع إحدى املهارات اهلامة جدا ،يف مهنة
املعلم .أال ويه االسرتاتيجيات اتلعليمية ،وطريقة توظيفها كأداة تربوية فعالة
ومؤثرة ،ملساعدة الطالب ىلع اتلفكري واتلعلم واتلقدم يف مجيع األصعدة اإلنسانية
والفكرية واالجتماعية.
أ .تعريف االسرتاتيجية اتلعليمية
يقصد باالسرتاتيجية بصفة اعمة فن يف استخدام اإلماكنات والوسائل
املتاحة تلحقيق األهداف املرجوة ىلع أفضل وجه .ويف جمال اتلدريس يقصد
باسرتاتيجية اتلدريس جمموعة من اخلطوات واإلجرائات اليت يقوم بها املعلم
تلحقيق أهداف اتلدريس.
ويرى ابلعض أن اسرتاتيجية اتلدريس تعين جمموعة حتراكت املعلم اليت
حتدث بشلك منتظم ومتسلسل داخل الصف ،بهدف حتقيق األهداف اتلعليمية
5
للموقف اتلدرييس.
إن االسرتاتيجية اتلعليمية يه عملية املعلم الختيار االنشطة اتلعليمية
يف عملية اتلعليم ،معتمدا ىلع أحوال الطالب ،ومصادر اتلعليم ،وحواجئهم
6
وخصائصهم للحصول ىلع أهداف اتلدريس والكفاءات املرجوة.
وتأيت خربات املعلم وإماكناته الشخصية يف ترتيب الألهداف يف تسلسل
معني ،ومن ثم ترتيب الطرق اليت سيستخدمها ،وما حتتاجه هذه الطرائق
من حوار وأسئلة ،أو أدوات وأجهزة ،أو كتب ووسائل تعليمية تقليدية أو
تكنولوجية ،ويشلك لك هذا اتلنظيم والرتتيب لطرائق اتلدريس وما تضمنه من
7
إماكنات مادية للتدريس ما يعين باسرتاتيجية اتلدريس.
َّ
كما يؤكد ديري ،أن اخلطة اليت يقوم بها املعلم تلنفيذ هدف تعلييم ،يه
َّ
االسرتاتيجية اتلعليمية؛ وقد تكون االسرتاتيجية سهلة أو مركبة .كما وأن
 5أوريل حبر ادلين ،مهارة اتلدريس حنو اعداد مدرس اللغة العربية الكفء ،ماالنج ،مطبعة جامعة موالنا مالك
إبراهيم اإلسالمية احلكومية بماالنج ،1102 ،ص.147-146 .
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, Malang, UIN Maliki 6
Press, 2011, Hlm. 9.
 7أوريل حبر ادلين ،املرجع السابق ،ص.148-137 .
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االسرتاتيجيات اتلعليمية تعتمد ىلع تقنيات ومهارات عدة ،جيب أن يتقنها
املريب ،عند توجهه للعمل امليداين مع املتعلمني .وقدرة املعلم ىلع توظيف
ً
االسرتاتيجية يعين أيضا ،معرفة مىت يتم استخدامها ،وميت يتم استخدام غريها
8
أو اتلوقف عنها.
ويمكن ان يعرف ابلاحث اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية بأنها عملية
الختيار االنشطة اتلعليمية يف عملية اتلعليم بأسلوب معني هلدف توصيل
مادة تعليم اللغة العربية للطالب من قبل املعلم معتمدا ىلع أحوال الطالب،
ومصادر اتلعليم ،وحواجئهم وخصائصهم ،والطريقة والوسيلة املناسبة للحصول
ىلع أهداف اتلدريس والكفاءات املرجوة.
87

ّ
ب .املركبات األساسية لإلسرتاتيجيات اتلعليمية
ّ
تؤكد ادلراسات إىل إن معرفة املعلمني للمركبات املختلفة لطرق توظيف
االسرتاتيجيات الرتبوية واتلعليمية ،هلا أهمية كربى يف عملية جناح العملية
اتلعليمية .ومن املركبات اهلامة تللك االسرتاتيجيات ما ييل :
1 .أسلوب الرشح واتلعليم
من أهم العوامل اليت تعمل ىلع جذب الطالب ،حنو ادلرس واملوضوع ،يه
الطريقة اليت يتوجه بها إىل طالبه ،وطريقة تدخله الرتبوي وعملية توظيف
االسرتاتيجيات وتوصيل املفاهيم .وهناك العديد من االسرتاتيجيات املتعلقة
بطريقة الرشح؛ ومنها اتلعليم املبارش (املواجهة) ،واتلعليم باالكتشاف،
واتلعليم باحلوار واملناقشة ،واتلعليم باستخدام الوسائل ابلرصية والسمعية
ّ
واللمسية ،وتوظيف لك األسايلب اتلكنولوجية ،اكحلاسوب ووسائل االتصال
املختلفة.
ّ
الصفية واجلو العام
2 .اإلدارة
ّ
يدخل ضمن هذا املجال ،لك ما يتعلق بشخصية املعلم ،وبأسلوب
تعامله مع الطالب ،وطريقة معاجلته لإلحتياجات الفردية للتالميذ ،واملشالك

Derry, S. J. (1989). Putting Learning Strategies to Work. Educational Leadership. 8
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السلوكية اليت قد تطرأ ىلع الصف أو تصدر من الفرد .يف هذه احلالة ،وحىت
يضمن املعلم جناح تمرير املادة اتلعليمية ،عليه أن يضمن اهلدوء واالصغاء
دلى الطالب .ومن السهل السيطرة ىلع ذلك ،إذا تمكن املعلم من تشويق
تالميذه ،باستخدام نربات الصوت املعربة للموقف اتلعلييم ،وكذلك إدخال
ً
جو من املرح وادلاعبة .كما وأن الصف اذلي تم إعداده جيدا للفعايلات ،وتم
رشح انلقاط اليت يتطرق إيلها املوضوع ىلع أكمل وجه؛ فإن هذا بطبيعة احلال،
سيوجه سلوك الطالب حنو األهداف املنشودة ،ويبعده عن الفوىض واإلزاعج.
3 .اتلعديالت الفزييقية ابليئية
تعمل ابليئة الفزييقية ،اليت تتم فيها العملية اتلعليمية ،ىلع تشجيع
الطالب املواظبة يف الرتكزي ملدة أطول ،أو القدرة ىلع املثابرة يف اكتساب
املهارات ،واالستمرار يف النشاط اذلي يبدؤون فيه .فيف الصفوف اليت يتم فيها
اتلعليم باستخدام املجمواعت ،جيب أن يتواجد بها طاوالت مناسبة ومستديرة
إن أمكن؛ حىت توفر اجللسة املرحية للطالب وتتيح املجال لالتصال املبارش
فيما بينهم .كما وأن اتلوزيع املدروس للزوايا اتلعليمية ،يعمل ىلع توفري اجلو
9
املالئم للطالب للعمل بهدوء ودون إزاعج أو اكتظاظ.
4 .طريقة اختيار وتوظيف الوسائل اتلعليمية
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تعترب طرق اختيار وعرض الوسائل اتلعليمية ،من املهارات األساسية اليت
جيب أن يتسلح بها املعلم املهين .فال جيوز أن يعتمد املعلم ىلع الوسيلة متوقعا
بأن تقوم بالعمل لوحدها؛ بل جيب أن يعمل ما بوسعه ،ىلع تقديمها وتوظيفها
10
بالشلك األنسب؛ حىت تعطي اتلأثري املنشود ،وتوصل اهلدف املقصود.
ذللك ،عند اختيار الوسيلة اتلعليمية ،فإنه جيب تراىع فيها املعايري اتلايلة:
ً
أن تكون الوسيلة اتلعليمية جزءا ال ينفصل عن املنهاج ،وأن تعمل ىلع حتقيق
األهداف الرتبوية ،وأن تكون مثرية لإلنتباه واإلهتمام أن ترايع خصائص
11
اتلالميذ وعمرهم الزمين والعقيل.

Dean, J. (1983). Organizing Learning in the Primary School classrooms. London: 9
Croom Helm Teaching.
Mastropieri, M., A. & Scruggs, T., E. (1994). Effective Instruction for Special 10
Education. (Second Ed.). Austin, Texas: Pro-Ed Inc.
 11أبو هالل ،أمحد ( .)1993املرجع يف مبادئ الرتبية ،دار الرشوق للنرش واتلوزيع ،عمان -األردن.
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ً

ج .العوامل املؤثرة ىلع اختيار املعلم لإلسرتاتيجيات اتلعليمية
ّ
إن االسرتاتيجية اليت خيتارها املعلم تلوصيل األفاكر واحلقائق ،رضورية
وهامة جدا لضمان سبل توصيل املعلومة بطريقة سلسة ومبسطة للتالميذ .وهذا
يتعلق بالعديد من العوامل ،ومنها ما يتعلق باألهداف واملادة اتلعليمية ،وطبيعة
املتعلمني ،وكذلك باجتاهات املعلم الفكرية وفلسفته الرتبوية12 .وسأركز ىلع
اجلوانب املتعلقة باألهداف واملادة اتلعليمية ،وكذلك طبيعة املتعلمني لعالقتها
املبارشة باملوضوع املطروح كما ييل :
5 .األهداف واملادة اتلعليمية
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عندما نتطرق إىل األهداف الرتبوية واتلعليمية بشلك اعم ،نتذكر العديد
ً
ً
من انلقاط املرتبطة ارتباطا وثيقا بها ،ويه الفروقات الفردية بني الطالب،
واألنواع املختلفة من األهداف حسب تصنيفات بلوم ،ويه املتعلقة باهلداف
املعرفية وانلفس حركية ،واهلداف الوجدانية .وال ننىس أن األهداف اليت
خنتارها تتعلق بالوضع الصيح للطالب واجليل املالئم ،وطبيعة اإلاعقة إذا
ً
ً
اكن طابلا معاقا ألي شلك من أشاكل اإلاعقة .هذه العوامل اهلامة وغريها مما
يدفع املعلم إىل حتديد طبيعة املادة اليت سيختارها ،تؤدي دون شك ،إىل اختاذ
القرار بشأن طبيعة اإلسرتاتيجيات الفضل للوضع اتلعلييم.
تتحكم لك هذه الظروف املذكورة ،بطبيعة االسرتاتيجيات اليت يمكن
أن يتخذها املعلم يف طريقة توصيل املادة .فإذا اكن اهلدف معرفيا ،مثال:
اإلجابة ىلع أسئلة قطعة قراءة ،فإن االسرتاتيجية ستكون ىلع األغلب من
خالل ابلحث يف انلص املوضوع أمام الطالب ،وباإلماكن القيام بذلك من
خالل مناقشة املجموعة إذا اكن ادلرس عن طريق املجمواعت واحلصول ىلع
13
اإلجابة.
6 .طبيعة املتعلمني
خيتلف الطالب عن بعضهم ابلعض ،من خالل صفاتهم الفردية وأسلوب
تعلمهم وطريقة استقباهلم للمعلومات .يف الوقت اذلي تتواجد به الكثري
Dean, J., Op. Cit. 12
Mastropieri, M., A. & Scruggs, T., E., Op. Cit. 13
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من األسايلب والطرائق ابلديلة اليت يمكن للمعلم من خالهلا أن يصل
إىل طالب ،هنالك أيضا العديد من أسايلب اتلعلم اليت تمزي الطالب عن
بعضهم ابلعض .هنالك العديد من اخلواص اليت يمكن تصنيف طرق
تعلم الطالب وفقها ،ومنها اخلواص املتعلقة بقنوات االستيعاب ،واملمزيات
املرتبطة بأنواع املحفزات ،وكذلك املثريات اليت يتم استيعابها عرب قدرات
لطالب ىلع اتلفكري ،مثل :املعلومات املحسوسة واملجردة..الخ.
فبعض الطالب يتعلمون عن طريق حاسة معينة أكرث من احلواس
األخرى ،أي أن بعض الطالب اذلين يستفيدون بشلك كبري من املعلومات
السمعية ألن الوسيط السميع قوي دليهم ،ويطلق عليهم باملتعلمني السمعيني.
وهنالك نسبة أخرى من اتلالميذ ممن دليهم قدرات أقوى ىلع االستفادة من
املعلومات ابلرصية ،ويطلق ىلع هؤالء الطالب باملتعلمني ابلرصيني .بينما
جند ابلعض منهم يتعلمون عندما يلمسون األشياء بأيديهم ،أو يقومون
14
باتلجارب بأنفسه ،ويطلق عليهم باملتعلمني اللمسيني.
د .أسايلب اتلعليم يف العملية اتلعليمية
اهتم علماء تكنولوجيا اتلعليم بتحديد اسرتتيجية اتلعليم ومنظوماته
15
وأسايلبه وأنشطته تلحقيق أهداف العملية اتلعليمية  ،منها ما ييل:
1 .اتلعلم باملراسلة
ويطلق عليه أحيانا اتلعلم من بعد  Distance Learningأو الرتبية
باملراسلة  ،Education By Correspondenceوهذا األسلوب ليس حديثا
كغريه من أسايلب اتلعلم يف تطنولوحيا اتلعليم لكنه تطور وانترش يف احضان
هذا العلم احلديث ،وقد بدأ استخدامه يف برلني اعم  6581اكسلوب تلعليم
اللغات.
واتلعلم باملراسلة عبارة عن نظام تعلييم ترسل فيه املادة ادلراسية
Meltzer, L. (1996). Strategies learning in children with learning disabilities. Ad� 14
vances in Learning and Behavioral Disabilities. 10B: 181.
 15إبراهيم عبد الفتاح يونس ،املكتبات الشاملة يف تكنولوجيا اتلعليم ،القاهرة ،دار قباء ،1002 ،ص.27-24 .
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للمتعلم يف ماكنه بطريقة معينة واضحة مسلسلة يف شلك مواد مطبوعة وغري
مطبوعة مرفق بها سلسلة من اتلدريبات والواجبات يقوم املتعلم بإجنازها
ويتوىل تصحيحها معلم خمتص مدرب ىلع هذا األسلوب وبعد فرتة حمددة
خيضع املتعلم الختبار نهايئ يتحدد ىلع أساسه مستواه العليم ،ثم ينتقل إاى
املرحلة اتلايل.
2 .اتلعلم املربج

91

ويطلق هذا األسلوب أنه عبارة عن برامج تعلييم منظم متتابع اخلطوات
يتدرج من السهل إىل الصعب .وقد يطبع يف كتاب أو مكروفيلم أو رشيط
سميع أو فيديو ويعرض باحد أجهزة العرض نلقل املعلومات املربجة وتنظيم
عرضها ،ويتم اعداد الربامج بطريقة تساعد املتعلم علة انتقال من املعلوم إىل
املجهول ومن البسيط إىل املعقد حسب رسعته اخلاصة.
وقد حدثت اتلطورات احلديثة يف استخدام املواد واألجهزة واالخرتااعت
املستخدمة اليت ساعدت ىلع إعداد برامج يتوىل املتعلم االجابة عليها بنفسه
وفق تعليمات حمددة ،وبطرق جديدة كطريق االكتشاف وحل املشكالت،
وقياس اتلفاعل بني املتعلم وزمالئه ،واملتعلم واملعلم ،يف خطوات متدرجة
مع تقيد اتلعزيز يف لك خطوات.
3 .اتللفاز اتلعلييم
ويطلق عليه اتللفزيون اتلعلييم  Intructional Televisionأو
اتللفزون الرتبوي  Educational Televisionوهو عبارة عن برامج
تلفزبونبة تعد أساسا للتعليم يف مجيع املراحل ادلراسية سواء أرسلت ىلع
قنوات ادلائرة املفتوحة أو ادلائرة املغلقة ،وقد حقق اتللفزبون اتلعلييم
نتائج إجابية يف حتسني اتلعليم ألنه مصدر تعلييم سهل يمكن املتعلم من
استقبال الربامج يف املزنل ،كما يتمزي ىلع بالقدرة ىلع اجلمع بني أكرث أسلوب
وأكرث من أدة يف تنفيذ الرباجمن إىل جانب قدرته ىلع اتلأثري ىلع املتعلم
جبذب االنتباه وخماطبة أكرث من حاسة ،واستغالل أكرث من مصدر تعلييم،
بإلضافة إىل إماكن نقل الربامج بألقمار الصناعية من أماكن نائية يف العالم
وقت حدوثها ،ويستخدم اتللفزيون يف حل كثري من املشكالت اليت تواجه
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اتلعليم كنقص املعلمني ،وتقديم برامج نموذجية يقوم بها معلمون أكفاء،
وكذلك نقل العمايات واتلجاروب والعروض العمملية إىل أكرب عدد من
الطالب عن طريق ادلوائر املغلقة.
4 .انلظام اإلرشادي السميع
ويطبق عليه  ، Audio Tutorial Systemوقد أبتكره اعلم اتلاريخ
الطبييع بوستلويت  Postleth Waitوهو عبارة عن رشيط سميع مسجل
بنظام معني يمكن للطالب أن يسمع إيله منفردا يف مقصورة خاصة بمعمل
تعلييم ويكرر االستماع إىل لك جزء حىت يفهمه ،وإذا احتاج إىل استفسار
يلجأ إىل خبري باملعمل جيب عن أسئلته ،وىلع املادة املصجلة تعليمات يعرف
منها للطالب مىت وأين يتوقف عن االستماع ويوقف الرشيط يلفحص عينة
أو نموذجا جبواره ،أو حيل مسألة يف كراسته أو يدرس رشحية ،أو يدير جهاز
عرض ليشاهد فيلما عن نفس املوضوع.
5 .املوديوالت
ويطلق عليها «الواحدات اتلعليمية املصغرة  Intructional Modulesأو
احلقائب اتلعليمية  ”Learning Packagesويه عبارة عن وحدات دراسية
تعالج جزء من موضوع أو من وحدة دراسية كبرية يتم تصميمها بنظام معني
حبيث تكون مستقبلة بذاتها ،وحمددة األهداف وترايع االرتباط واتلتابع
يف بناء ادلرس وتنظيمه ،وتوفري مصادر اتلعلم املختلفة املكتوبة ،واملسموعة،
واملرئية اليت تساعد ىلع فهم حمتواها ،ثم حتدد املطلوب من لك طالب يف لك
خطوة من خطواتها عن طريق ديلل مرفق بها ،وبعد لك خطوة تقدم اتلعزيز
املطلوب مبارشة ،ويف انلهاية يتم اتلعلم من خالل املشاركة الفعالة من
الطالب وفق قدراته ورسعته اخلاصة ،وىلع ذلك فإن لك “موديول” يتكون
من أهداف سلوكية مكتوبة ،واختبار قبيل ،وديلل بألنشطة والعمليات
املطلوبة ،واختبار ذايت ،واختبار ذايت ،واختبار بعدي ،ويمكن تصميم هذه
الوحدات وأعدادها واالحتفاظ بها يف املكتبات الشاملة الستفادة بها يف
اتلدريس إلفراد واملجمواعت الصغرية.
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اخلالصة
إن اسرتاتيجية تعليم الغة العربية يه عملية الختيار االنشطة اتلعليمية يف
عملية اتلعليم بأسلوب توصيل مادة تعليم اللغة العربية للطالب من قبل املعلم
معتمدا ىلع أحوال الطالب ،ومصادر اتلعليم ،وحواجئهم وخصائصهم ،والطريقة
والوسيلة املناسبة حلصول ىلع أهداف اتلدريس والكفاءات املرجوة.
باالضافة إىل ذلك فإن لإلسرتاتيجيات اتلعليمية مركبات هامة ،إذا ّ
ألم املعلم

بها ،فإنه سيتمكن من الوصول إىل طالبه وتقريب املفاهيم هلم ىلع أكمل وجه .ومن
هذه املركبات ما يتعلق بطريقة توظيف الوسائل اتلعليمية ،وضبط الصف ،وكذلك
عمليات الرشح ىلع اكفة أشاكهلا .وهذا يتعلق بالعديد من العوامل ،ومنها ما يتعلق
باألهداف واملادة اتلعليمية ،وطبيعة املتعلمني ،وكذلك باجتاهات املعلم الفكرية .
93
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