
 
 

22 
 

 الباب الثاين

 النظرايت

مهارة مفهوم يدور احلديث يف هذا الباب حول األسس النظرية اليت تشتمل على 

ملدخل اب  التعاوين املشكالت يف تعليم املدخل السياقي و و  التعليم التعاوينو  الكتابة

 كما يلي:السياقي  

 مهارة الكتابةمفهوم  .أ

فيه فينبغي للباحثة تقدمي  قبل البحث يف تدريس مهارة الكتابة و املشكالت

 النظرايت اليت تتعلق ابملهارة الكتابة. وأييت الشرح كما يلي:

 تعريف تعليم اللغة العربية .1

أعطت الرتبية سهما واسعا يف حياة الناس. بل تقدُّم حضارة الناس يتعلق ابلرتبية 

ن اجليل إىل منذ العصور القدمية ُجعلت الرتبية لتمرير قيم الثقافة م 1املستمرة حاال.

اجليل. ألن اللغة هي أيضا جزء من الثقافة، على الرغم من نقل جوانب الثقافات 

إن  2األخرى، و ميكن مرياث املهارات اللغوية و موقف إجيايب من خالل التعليم.

الرتبية حاجة رئيسية يف حياة الناس ألمهية طلب العلم. فالرتبية السعي الواعي لتنمية 

                                                           
1Nuryani, “Wawasan Keilmuan Islam Al- Ghozali”, dalam Jurnal Pendidikan Islam 

Ta’allum, (Tulungagung: Jurusan Tarbiyah STAIN Tulungagung, 2005), Vol. 28 No. 1, h. 35   
2Abdul Chaer dan Leonie Agustina, Sosiolinguistik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 203 
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طاقة الطالب بربانمج التعليم كي ينمو الطالب تنميًة كاملة يف معارفهم و مهاراهتم و 

 سلوكهم. 

( مشتاقة من "عّلم" Pembelajaranكلمة "التعليم" )ففي الرتبية تعليم. و كانت  

(ajar"مبعىن اهلُدى الذي يعَطى إىل الشخص كي يَعلمه أويطيعه. و زيدت ب )pe "

فعٍل، طريقة  " اليت مبعىن عمليٍة،Pembelajaranخريها فصارت "" يف أanيف أوهلا مث "

فاصطالح التعليم اصطالح جديد ُيستخدم إلشارة على  3التعليم كي يتعلم الطالب.

 4أفعال املدرس و الطالب.

( أن التعليم هو النظام الذي يهدف إىل Gagne dan Briggsرأى جاجن و برجيز )

حيتوي على سلسلة من أحداث مت تصميمها، اليت مساعدة عملية تعلم الطالب الذي 

و التعليم عند  5شيدت و ذلك للتأثري و دعم عملية تعلم الطالب بصفة  داخلية.

( حماولة لتعليم الطالب. يف هذا التعريف ضمنيا أن يف التعليم برانمج Degengديغيع )

  6االختيار و التقرير و تطوير الطريقة لنيل نتائج التعليم املرجوة.

                                                           
3Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar Dengan Pendekatan AILKEM, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), h. 142, lihat juga Indah Komsiyah,  Belajar Dan Pembelajaran,  

(Yogyakarta: Teras, 2012), h. 3 
4B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar, h. 212 
5Ibid., h. 144 
6Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 2 
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فإن يف التعليم تعّلما، و هو مصطلح ضروري يف كل حماوالت الرتبية حىت إذا ال 

التعلم هو تغريُّ يف السلوك و القدرة دائمية نسبية، و  7يكون التعّلم فال تكون الرتبية.

اليت أتيت من داخل أنفس املتعلم، و ميكن أن يُرى يف املقام األول من آاثر العوامل 

 8ة اليت ختتلف بني واحد مع اآلخر.البيئية أو الوراثي

األفراد و تستمر مدى احلياة، منذ الطفولة  علىو التعلم هو عملية معقدة حتدث 

إىل أخري احلياة. إحدى عالمات املتعلم أن يكون فيه تغيري يف سلوكه. تلك التغريات 

( psikomotor(، و املهارات )kognitifالسلوكية تشتمل على كٍل من التغريات املعرفية )

يف سيكولوجية التعلم، عملية تعين الطرق  (. كماafektifو ما يتعلق ابلقيم و املواقف )

خاصة اليت حدث هبا بعض التغيريات حىت حيدث حتقيق النتائج املعينة.  أو اإلجراءات

 ، (kognitif)إذن، و ميكن تفسري عملية التعلم كخطوة تغيري يف املعرفية السلوكية

اليت حتدث على نفس الطالب. هذه   (psikomotor) املهاراتو   (afektif) املواقف

 9التغيريات هي إجيابية مبعىن أن توجه حنو أكثر تقّدما من احلالة السابقة.

                                                           
7Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 

2009), h. 15  
8Conny Setiawan, Belajar dan Pembelajaran Prasekolah Dan Sekolah Dasar, (Indeks, 

2008), h. 6 
9Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Rosda, 

2011), h. 110-111. Lihat Muchlas Samani dan Hariyanto, Pendidikan Karakter, (Bandung: Rosda, 

2012), h. 41  
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إذا كان له تغيري يف سلوكه. ينبغي أن حيدث هذا التغيري كنتيجة  إن الفرد قد تعلم

النضج، و ليس بسبب التعب أو تفاعل الفرد مع بيئته. ليس بسبب منو اجلسدي / 

بصفة دائمية ليست  من األدوايء. و ينبغي أن تكون التغيريات املرض أو التأثري

البد أن يهتم التعليم بسلوكية الطالب حىت ميكن هلم التغيري يف  10بلحظة فحسب.

 أحواهلم من اجلهل إىل العلم و من األفعال السيئة إىل احلسنة.

أن تتم يف مرح وهبجة. تعلم اللغة عمل شاق، يكلف إن عملية التعليم ينبغي 

املرء جهدا يف الفهم و يف التدريب اآليل املكثف املتمكن من استعمال اللغة اجلديدة، 

و للتنمية املتواصلة ملهاراهتا املختلفة. و هذا اجلهد متطلب يف كل حلظة طوال برانمج 

ت، لتوفري القدرة للدارس على تعليم اللغة، و يف حاجة إىل تغذية و تدعيم عدة سنوا

معاجلة اللغة يف إطارها الكامل يف احلوارات و احملاداثت و القراءة و التعبري 

فهنا ُعرف أن تعليم اللغة العربية هو السعي إىل توجيه الطالب إىل اداء  11املكتوب.

( و afektif(، و املواقف )kognitifتغريات سلوكية تشتمل على التغريات املعرفية )

( يف اللغة العربية حىت يقدروا على نيل أغراض التعليم وفقا مبا psikomotorاملهارات )

 يراد.

                                                           
10Arief S. Sadiman, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan 

Pemanfaatannya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1986), h. 2-3 

 8(، ص. 1892، )رايض: دار املريخ، جنبيةلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األاألانصف مصطفى عبد العزيز، 11 
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و أماااا اللغاااة فهاااي آلاااة االتصاااال باااني أعضااااء ااتماااع علاااى صاااورة الرماااوز الصاااوتية 

 13و يقصد ابللغة العربية هي ما نطق به العارب. 12الصادرة من أدوات نطق اإلنسان.

الكلماااات الااايت يعااارب هباااا العااارب عااان أغراضاااهم. و قاااد  اللغاااة هاااي أو بعباااارة أوساااع أن

وصلت إىل الناس مان طرياق النقال. و حفظهاا القارآن الكارمي و األحادياث الشاريفة  و 

 14ما رواه الثقات من منثور العرب و منظومهم.

و  أيخذ الكاتب االستنباط من البيان الساابق أن تعلايم اللغاة العربياة مبعاىن عملياة 

املعلومااات حيااث يقااوم بااه معلاام اللغااة العربيااة إىل تالميااذه حااىت يقاادروا علااى   يف إلقاااء

 الفهم عن اللغة العربية و استيعاهبا و تنميتها.

 تعريف مهارة الكتابة .2

فالكتابة ىف اللغة من مادة )ك ت ب( تعىن اجلمع والشد والتنظيم. وأما 

رب به اإلنسان عن اإلصطالحى  فريى عليان أن الكتابة هي أداء منظم وحمكم يع

أفكاره ومشاعره احملبوسة من نفسه  وتكون دليال وجهة نظره  وسببا ىف حكم 

مهارة الكتابة هى تدريب العاملني على وقال فؤاد أفاندي: أن  15الناس عليه.

                                                           
12 Gorys Keraf, Komposisi, sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, (Ende Flores: Nusa 

Indah Arnoldus, 1980), 1 
 574(, 3791, الطبعة الحادية و العشرون )بيروت: دار المشرق, و األعالمالمنجد في اللغة , لويس مألوف 13
 9(, ص. 3799, )بيروت: المكتبة العصرية, جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييني,  14

 43  122. ص 1212. الرايض. دار املسلم للنشر والتوزيع. املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاامحد فؤاد عليان. 
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الكتابة اإلدارية املوضوعية الدقيقة وجتنب األخطاء اهلجائية واإلمالئية  وهذا 

حصيلة معلومات اللغوية وترقية األسلوب يف  يطلب تطوير التفكري وزايدة

 16.الكتابة

من التعريف السابق يظهر أن الكتابة هى النتيجة وحصيلة العقل اإلنساىن  

خبالف االستماع والقراءة  وحيث إهنما انفذة من نوافذ املعرفة وأداة من أدوات 

الوا: تثقيف العقل. ويؤكد هذا املعىن يونس وأخرون  كما نقله اوريل حيث ق

"إذاكانت القراءة إحدى نوافذ املعرفة  وأداة من أهم أدوات التثقيف الىت يقف هبا 

اإلنسان على نتائج الفكر البشري  فإن  الكتابة تعترب ىف الواقع مفخرة العقل 

اإلنساىن  بل إهنا أعظم ما أنتجه العقل. وقد ذكر علماء األنثروبولوجى أن 

اترخيه احلقيقى". فالكتابة أيضا تعترب وسيلة من اإلنسان حني اخرتع الكتابة بدأ 

 17وسائل االتصال بني الفرد وغريه  ممن تفصله عنهم املسافات الزمانية واملكانية.

إذن فالكتابة نشاطة حركية و نشاطة فكرية و مها معًا تكوانن املهارة الكلية 

هارة الفكرية. و هنا للكتابة الىت تنقسم بدورها إىل مهارتني : املهارة احلركية مث امل

جيدر بنا اإلرشارة إىل أمرمهم تفرق به بني مفهوم املهارة الفكرية ىف كتابة اللغة 

                                                           
16 Ahmad Mahfud Effendy, Metodologi pembelejaran Bahasa Arab, Malang: Al-Misykat, 

2009, Hal 170 
 .22(  ص 3212مالكى فريس   عوعني)ماالنج: تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابةأوريل حبرالدين   17
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األم و املهارة الفكرية ىف كتابة اللغة األجنبية و مدلول هذه املهارة و املستوى 

الذى ميكن الوصول إليه ىف اللغة الثانية. و لعل هذا األمر يتطلب منا أن نعود 

سبق أن قررانه من أن الكتابة وسيلة لالتصال و للتعبري عن التفكري. فمن إىل ما 

خالل الكتابة يستطيع الفرد أن يصل إىل التمييز بني التفكري الغامض و التفكري 

الناضج. فالكتابة تسجل فكره و جتتهد لتعرب عن خمتلف املشاعر واملفاهيم 

لك الكلمات مسطرة على والصور الىت تريد أن خترج من عقله مستخدًما ىف ذ

على تسلسل أفكاره، هبدف حتقيق عملية اتصال، بواسطتها   الورق  ومسيطراً 

  ميكن جعل الفكرة الواحدة ملكًا لشخصني أو أكثر، و يعىن هذا أن التعبري

الكتاىب )التعبري و اإلنشاء( حيقق وظيفتني من وظائف اللغة األوىل هى االتصال، 

من هنا وجب أن يتجه تعليم التعبري الكتاىب ىف اللغة األم و الثانية هى التفكري، و 

 إجتاهني مها:

 اجتاه االتصال وهو ما نطلق عليه اآلن االجتاه الوظيفى ىف الكتابة.     .1

 18اجتاه تفكري و يطلق عليه اآلن االجتاه األدىب و االبداعى ىف الكتابة.     .2

                                                           
)اململكة العربية السعودية: حقوق الطبع وإعادته حمفوظة جلامعة أم القرى   ىتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخر حممد كامل الناقة   18

 .322(  ص 1892
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وليس فقط  ،هي واحدة من مهارات اللغة اليت ليست سهلة وبسيطة الكتابة

أصوات احلروف أو الكلمات ولكن سيكون من مهارة ال ينطوي على جمموعة 

تسّم هبا املطالعة وهي الدرس القرائية  الكتابة 19متنوعة من معىن العقل والعمل.

 املهدفة كي يستطيع الطالب بقراءة صحيحة و ان يفهم ما قرأهتا.

هي مهارة فهم املعىن يف رموز األصوات املكتوبة املنظمة على نظام  الكتابة

معني. هي نشطات الفكر الىت تتكون على تصميم الفكرا التحليل التقومي وعالج 

فهي تزدد الفارى  ،عامل أساس يف بناء الشخصية وصقلها الكتابة املسئلة. و

  ،الكتابةمباشرة إال من خالل  اباملعارف و اخلرباة الىت قدال يستطيع أن يكتبها

جيدا  كتبفمن الي ،كما أهتا هي أداة الطالب يف حتصيل علومه الدراسية

 الحيصل جيدا.

 Cooperative Skript, TGT ,STAD  شكل التعّلم التعاوين مفهومب.

و املشكالت فيه فينبغي للباحثة تقدمي النظرايت  التعّلم التعاوينقبل البحث يف 

 . وأييت الشرح كما يلي:لتعّلم التعاويناليت تتعلق اب

 تعاوينال التعّلمتعريف  .1

                                                           
32Abdul Hamid, dkk., Pembelajaran Bahasa Arab, Pemdekatan, Metode, Strategi, 

Materi, dan Media, (UIN-Malang Press: Sukses Offset, 2008), h. 46 
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وذكر جونسون آند جونسون يف إيسجوين أن" فهوم منوذج التعلم التعاوين 

أن يصنف الطالب يف الفصول الدراسية اموعة صغرية حبيث ميكن للطالب 

 20ااموعة".العمل مع احلد األقصى لقدرة لديهم، والتعلم من بعضهم البعض يف 

وفقا روستمان التعلم التعاوين هو واحد من التعلم اليت تطورت من نظرية البنائية 

 21لتطوير البىن املعرفية لبناء معارفهم اخلاصة من خالل التفكري العقالين".

ذكرت لييا ان "منوذج التعلم التعاوين هو نظام التعلم الذي يعطي الطالب 

 22".ئه الطالب يف املهام اليت تمت هيكلتهاالفرصة للعمل بشكل وثيق مع زمال

أن منوذج التعلم التعاوين هو ترمجة للمصطلح التعلم التعاوين. إيسجوين   اختتم

مشتق التعلم التعاوين من التعاونية، وهو ما يعين القيام بشيء معا ملساعدة بعضهم 

  ."23البعض كمجموعة أو فريق

على العمل معا حنو هدف ( أن التعاونية ينطوي 1882واختتم حسن )

مشرتك. يف األنشطة التعاونية، طالب يسعى بشكل فردي نتيجة إجيابية جلميع 

( على أن "التعلم التعاوين هو أكثر 3223:12ذكر سوغاندي ) .أعضاء الفريق

من جمرد تعلم أو جمموعات العمل يف جمموعات التعلم التعاوين ألنه ال يوجد 
                                                           

20 Isjoni.  Cooperative Learning. (Bandung: Alfabeta. 2009). Hal 17 
21Wikipedia. 2016. PembelajaranKooperatif, (Online),(www.id.wikipedia.org/wiki/Pemb

elajaran_kooperatif.html), diakses 14 juni 2016. Hal 2 

 22 Lie, Anita. Mempraktikan Cooperative Learning di Ruang-Ruang Kelas. (Jakarta: 

Grasindo 2002).hal 12 
23 Isjoni.  Cooperative Learning. ( Bandung: Alfabeta. 2009).  Hal 15 
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نية تمكني التفاعل املفتوح وعالقة الرتابط اليت هي تشجيع هيكل أو املهام التعاو 

التعلم التعاوين هو هنج التعلم اليت تركز " سوجينتو وفقا ."فعالة بني أعضاء ااموعة

على استخدام جمموعات صغرية من الطالب للعمل معا لتحقيق أقصى قدر من 

تعاوين هو ذكر مالك أن "التعلم ال ."الظروف التعليمية لتحقيق أهداف التعلم

منوذج التعلم الذي يدمج واهتم املهارات االجتماعية األكادميية ملدة تصل إىل 

اخلربات الفردية واجلماعية، ومساعدة بعضها البعض، ومناقشة، حبجة وتكمل 

 24".بعضها البعض للحصول على فهم مشرتك

الفلسفة الكامنة وراء التعلم التعاوين يف التعليم هي )هومو هوميين 

الذي يؤكد أن البشر هم خملوقات اجتماعية.   homo homini socius سوسيوس(

منوذج التعلم التعاوين خيتلف كثريا عن التعليم املباشر. ابإلضافة إىل منوذج التعلم 

التعاوين وضعت لتحقيق التعليم األكادميي، منوذج التعلم التعاوين هو فعال أيضا 

 .25البعلى تطوير املهارات االجتماعية للط

الفلسفة الكامنة وراء نظام التعلم التعاوين الذي هو على مفهوم )هومو 

البشر ككائنات اجتماعية، والناس حباجة اآلخرين يف حياته.  هوميين سوسيوس(

                                                           
24 Malik, H. 2016. Cooperative Learning, (Online), )www.edukasi.kompasiana.com 

cooperative-learning .html),  diakses 14 juni 2016. Hal 2 
25 Sofa. 2016.  Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC, (Online), (www.massofa.word-

press.com/2011/07/24/menerapkan-pembelajaran-kooperatif-tipe-circ. html), diakses 14 juni 2016. 

Hal 2 

http://www.edukasi.kompasiana.com/
http://www.edukasi.kompasiana.com/
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التعاون هو حاجة إنسانية مهمة جدا للبقاء على قيد احلياة. ودون تعاوهنم ليس 

يف تدريس الطالب هو جزء  ولذلك، فإن جهود املعلمني .حتقيق هدف مشرتك

مهم جدا يف حتقيق جناح األهداف التعليمية اليت مت التخطيط هلا. اختيار جمموعة 

 .متنوعة من األساليب واالسرتاتيجيات واملناهج وتقنيات التعليم هو شيء كبري

منوذج التعلم هو شكل  .ووفقا اجني وكاوشك كما نقلت سري ورداين

أو تعليمات تدريس االسرتاتيجيات املصممة لتحقيق املبادئ التوجيهية للربامج 

درسا. ويشمل التوجيه مسؤولية املعلم يف ختطيط وتنفيذ وتقييم أنشطة التعلم. 

التعلم  26منوذج واحد للتعلم اليت ميكن تطبيقها املعلم هو منوذج التعلم التعاوين.

ب يف ااموعة التعاوين هو منوذج تعليمي أن تعطي األولوية للمجموعاهتم. كل طال

لديه مستوايت قدرة خمتلفة )عالية، متوسطة ومنخفضة(، وإذا كان ذلك ممكنا 

أعضاء ااموعة أتيت من خمتلف األعراق والثقافات واجلماعات العرقية، وفيما 

يتعلق ابملساواة بني اجلنسني. منوذج التعلم التعاوين يعطي األولوية للتعاون يف حل 

 .27ومهاراهتم من أجل حتقيق أهداف التعلم املشاكل لتطبيق معارفهم

هو  وفقا سالفن، كما نقلت يف الكتاب، قال إيسجوين أن التعلم التعاوين

منوذج التدريس حيث يتعلم الطالب والعمل يف جمموعات صغرية ابلتعاون مع 
                                                           

26 Wardhani Sri. Contoh Silabus dan RPP Matematika SMP. Yogyakarta: PPPG 

Matematika 2006. Hal 56 
27 Ibid, hal 58 
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أشخاص مع هيكل ااموعة غري املتجانسة. التعلم التعاوين هو  2-2أعضاء من 

 28جتمع وحتقيق أوجه القصور ونقاط القوة يف كل.منوذج مصغر للم

 :التمييز بني ما هو تعلم تعاوين عما هو ليس تعلما تعاونيا .2

للتمييز بني نوعي التعلم اللذين نتحدث عنهما ، ال بد أن نكون قادرين على  

  29:تمييز اآليت

،  أ( أن منيز بني املعلم الذي بىن األهداف التعلمية لطالبه على أساس تعاوين

 . وبني املعلم الذي بناها على أساس تنافسي ، أو فردي

ب( أن منيز بني الطالب الذين يعملون على شكل جمموعات تعلمية زائفة ، أو 

 . تقليدية ، وبني الطالب الذين يعملون على شكل جمموعات تعلمية تعاونية

تنفيذها يف ج( التمييز بني كل عنصر من عناصر التعلم التعاوين األساسية اليت مت 

  . الدرس ابلصورة الناجحة

التمييز بني املدرس الذي يستخدم التعلم التعاوين كمهندس ، وبني املعلم   د(

 . الذي يستخدمه كفين

 : ه( معاجلة عمل ااموعة

                                                           
28 Slavin, R, E. 2008. Cooperative Learning. Bandung: Nusa Media,hal 38 

أحبث عن  http://www.drmosad.com/index101.htm، املشرف واملطور الرتبوي، الدكتور / مسعد حممد زايد 72         
          73212مايو  32إثنان، 
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وفيه يناقش الطالب مدى فاعلية جمموعتهم التعلمية ، وكيف ميكنهم التحسن 

دهم يف العمل اجلماعي ، واملشاركة ابستمرار يف عملهم على املهمة ، وجهو 

حسب قدراهتم وأدوارهم يف التعلم والتحصيل ، وتشمل هذه املشاركة حتقيق 

أهداف موحدة للتعليم ، ويف القيام مبهام تربوية متكاملة ، واستخدام الوسائل 

التعليمية املعينة ، واألجهزة الالزمة ، وتقنيات التعليم املساعدة إلجناح العملية 

 . لميةالتع

 التعلم ابلفلسفة .3

التعلم عن طريق البنائية هو استيعاب العملية وربط اخلربات أو الدروس 

 .املستفادة مع الفهم لديه معه، لذلك ميكن تطوير تلك املعرفة

ويعرف نظرية البنائية كما تعلم ما هو توليدي، وهي اإلجراءات خللق شيء 

تدفق هي فهم طبيعة التعلم كنشاط من معىن ما يتم تعلمه. اخلالفات مع السلوك 

اليت هي اآللية بني استجابة التحفيز، البنائية فهم أفضل لتعلم بوصفها بناء النشاط 

 30.البشري أو خلق املعرفة إلعطاء معىن لعلمه وفقا لتجربته

                                                           
30 Rusman, Model-Model Pembelajaran ............hal.212 
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لبنائية ليست يف احلقيقة فكرة جديدة، ما مرت يف حياتنا اموعة 

يؤدي إىل شخص احلصول على مزيد من املعرفة  والتدريب جتربة بعد جتربة. فإنه

 .ويصبح أكثر ديناميكية

تقدم الفلسفة البنائية األساس لوالدة نظرية التعلم البنائية. لفهم هذه 

النظرية التعلم وجعلها أفضل املقارانت مع نظرايت التعلم األخرى، واليت هي 

يتم حتديد هذه النظرية متناقضة جدا. نظرية التعلم ابملقارنة مع نظرية السلوكي. 

ألهنا سوف توضيح املفاهيم البنائية املقدمة هنا. تعلم، وفقا لثورندايك، والسلوكية 

 من االرتباطات بني األحداث يسمى التحفيز sosiasi سكسونية، وتشكيل احلدث

(S) واالستجابة (R)  ويرد على التحفيز. لذا فإن الدراسة هي أتسيس اجلمعيات

ستجابة هلا. والسلوكية يعتقدون أن السلوك هو عبارة عن جمموعة بني التحفيز واال

 .31من ردود الفعل النامجة عملية تكييف

عملية التعلم اللسلوكي جتري دون النظر إىل إمكانية ورغبة ووعي 

يتم حتديد الغرض من التعلم عن  .املتعلمني. حىت يكون املعلم تركزت منوذج التعلم

يعيش اتباعها. املعىن الضمين: يتم حتديد موضوع  طريق املؤسسات واملتعلمني

املدرسني واملعلمني واملتعلمني بنشاط تفسر فقط تتلقى بسلبية حىت وقت التقييم. 

                                                           
31 Ismail, Media Pembelajaran (Model-model Pembelajaran). Jakarta: Proyek Peningkatan 

Mutu SLTP 2003. Hal 59 
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ميكن القول املعلمني أن يكون املصدر الوحيد للتعلم. الدافع للتعلم يتم حتفيز فقط 

ألرقام. يف كثري من حيث القيمة. ونتيجة ألهداف التعلم تتحول جمرد سلسلة من ا

من األحيان يستخدم الطالب وفخر املؤسسة مع قيم عالية، سواء من خالل 

االمتحاانت واملسابقات الوطنية. ونتيجة لذلك استوعبت كل حمتمل، والرغبة 

 .32والوقت املتعلمني فقط لقيمتها

ميكن فهم هذه الدراسة املثالية يف نظرية اإلنسانية االستفادة من أي نظرية 

لم أصل هدف إضفاء الطابع اإلنساين. جيعل النظرايت اإلنسانية انتقائي ال التع

يصدق. ال شك يف أن أي مؤسسة أو التعلم حمدد النهج سيكون هناك خري 

نظام للسماح هذه العناصر يف  elektisisme وهناك أيضا مساوئ. يف هذا املعىن

من كل ما وصلت  حالة كما هي، أو األصلي. فإن نظرية اإلنسانية االستفادة

 .نظرايت أصل هنايتهم اليت هي النواحي اإلنسانية

 الغرض التعلم التعاوين .4

وضعت التعلم منوذج التعاونية لتحقيق ثالثة أهداف على األقل للتعلم 

التعاوين، وهي: نتائج التعليم األكادميي والقبول ابلتنوع وتنمية املهارات 

 .االجتماعية
                                                           

32 Silberman L. Melvin. Active Learning: 101 cara belajar siswa aktif. Bandung: Nusa media, 

2004. Hal 36 
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  نتائج التعلم األكادميية (أ

التعلم التعاوين هو أسلوب بديل لتحقيق أهداف التعلم، من بني 

أمور أخرى، حتسني قدرة الطالب على التعاون مع اآلخرين، ويف الوقت 

نفسه ميكن حتسني التحصيل الدراسي. هناك العديد من العوامل اليت 

تؤدي إىل الطعن يف ارتفاع التحصيل الدراسي املزعوم يف طريقة التعلم 

ابملقارنة مع الطرق األخرى. من وجهة نظر تطوير أساليب التعلم التعاوين 

التعاوين، وأثر التعلم التعاوين على التحصيل العلمي للطالب يرجع إىل حد  

كبري إىل استخدام املهام املهيكلة. ويف هذا الرأي الفرصة للطالب ملناقشة 

عنصر هام من واحلوار، والتعبري عن اآلراء واالستماع إىل آراء اآلخرين هي 

عناصر التعلم التعاوين اليت أدت إىل زايدة التحصيل الدراسي ، يف هذه 

األنشطة يتم حتفيز الطالب من خالل القراءة واالستماع واملناقشة. 

املعلومات اليت تتكرر مع مساعدة من صديق مع اللغة اليت يفهمها 

 .ملعلوماتبسهولة ميكن أن يسبب الكثري من الطالب املشاركني يف تلقي ا

  قبول الفروق الفردية (ب

أسلوب التعلم التعاوين توفري الفرص للطالب من خلفيات خمتلفة 

يف حالة العمل مع بعضها البعض، وتعتمد على بعضها البعض يف مهام 
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مشرتكة، وذلك من خالل استخدام هياكل مكافأة التعاونية ونتعلم كيف 

ها يف أساليب تعاونية نقدر بعضنا البعض. مث، لتكون قادرة على حتقيق

التعلم التعاوين شكلت جمموعة غري متجانسة، والذي يعمل على قبوهلا 

واسعة حنو الناس من خمتلف األجناس والثقافات والطبقات االجتماعية، 

 .والقدرات، أو اإلعاقة

  تنمية املهارات االجتماعيةج( 

ات واهلدف الرئيسي من التعلم التعاوين هو تعليم الطالب املهار 

للعمل معا والتعاون. هذه املهارات مهمة لديك على ااتمع، ألن كبشر 

 33.حنن يف حاجة اآلخرين، واحلاجة إىل التعاون مع اآلخرين

  عناصر التعلم التعاوين .5

  :ومرتابطة التعلم التعاوين عناصر، وهي

 .االعتماد املتبادل اإلجيايب (أ

اإلعالة إجيابية ال يعين اعتماد الطالب بدقة لغريهم من الطالب. إذا  

كان الطالب يعتمدون على صديق آخر دون أن يعطي له أو تعتمد على 

                                                           
33 Arends, Richard I.  Learning To Teach .Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar 2008. 

Hal 69 
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بعضها البعض، فإنه ال ميكن أن يطلق عليه االعتماد اإلجيايب. جيب على 

 املعلمني خلق جو يشجع الطالب يشعرون حاجتهم. مشاعر احلاجة املتبادلة

هو ما يسمى الرتابط اإلجيايب. االعتماد املتبادل ال ميكن أن يتحقق من 

 34.خالل أهداف االعتماد، واملهام، مواد أو مصادر التعلم واألدوار واهلدااي

 وجها لوجه   (ب

التفاعل التعاونية يتطلب من مجيع أعضاء ااموعة ميكن معرفة بعضنا 

يف احلوار ليس فقط مع املعلمني البعض وجها لوجه حىت يتمكنوا من االخنراط 

ولكن أيضا مع األصدقاء. هذا التفاعل يسمح لألطفال لتصبح مصدرا للتعلم 

من أجل اآلخرين. وهذا أمر ضروري ألن الطالب يف كثري من األحيان جتد 

 .أنه من األسهل لنتعلم من بعضنا البعض من من املعلم

 املهارات االجتماعية ج( 

طالب جمهزة مبجموعة متنوعة من املهارات وهذا العنصر يتطلب ال

االجتماعية أن القيادة )قيادة(، وجعل القرار )اختاذ القرار(، لبناء الثقة )بناء 

الثقة(، ومهارات االتصال ومهارات إدارة الصراع )مهارات إدارة الصراع(. 

املهارات االجتماعية مثل التسامح واملداراة إىل صديق، وانتقد فكرة، جيرؤ 

                                                           
34 Ibid, hal 70 
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فاظ على العقل املنطقي، ال تسيطر على البعض، ومكتفية ذاتيا، وجمموعة احل

متنوعة من اخلصائص األخرى اليت هي مفيدة يف إقامة عالقات مع اآلخرين 

 35.ال يفرتض فحسب، بل تدرس عمدا

 عملية ااموعة د( 

حتدث هذه العملية عند كل عضو من أعضاء ااموعة لتقييم إىل أي 

فعال لتحقيق األهداف املشرتكة. حتتاج ااموعة ملناقشة  مدى يتفاعل بشكل

سلوك أعضاء التعاونية وغري املتعاونة، واختاذ القرارات اليت جيب تغيري السلوك 

  .أو االحتفاظ هبا

إن عناصر التعلم التعاوين يف جمتمع التعلم تشجيع إنشاء تعلم )جمتمع 

رجات التعلم اليت مت احلصول عليها التعلم(. يشري مفهوم التعلم ااتمعية اليت خم

من نتيجة التعاون مع اآلخرين يف شكل تبادل األفراد وبني اجلماعات وبني 

املعرفة وال أعرف. جريوم برونر يقدم اجلانب االجتماعي يف التعلم، كما نقلت 

عنه ملفني، وصفه "حاجة إنسانية عميقة للرد وجنبا إىل جنب مع املتورطني 

دف"، ودعا املعاملة ابملثل. تعلم ااتمع لديه الدافع العاطفي يف حتقيق هذا اهل

                                                           
35Sanjaya Wina, Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. Jakarta : 

kencana prenada media group, 2008. 
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والفكري تمكني املتعلمني تتجاوز مستوى املعرفة واملهارات احلالية اخلاصة 

 .36هبم

 Cooperative Skript, TGT ,STAD  شكل التعّلم التعاوينتعريف  .6

 Student Teams) متعدد األقسامي تعلم اجلماعابل التعّلم التعاوين (أ

Achievement Divisions) 
هي نوع واحد من التعلم التعاوين  (STAD) أقسام إجناز فريق طالب

أبسط. يتم وضع الطالب يف فرق األربعة اليت هي خليط فقا ملن مستوايت 

األداء ونوع اجلنس والعرق التعلم. يعرض املعلم الدرس وبعد ذلك يعمل 

تقن الدرس. وأخريا، مجيع الطالب يف فرق لضمان أن مجيع أعضاء الفريق ت

الطالب خيضعون للمسابقة على املواد يف السجل، عندما مسابقة أهنم ال 

 .37ميكن أن تساعد بعضها البعض

 STADمزااي التعلم التعاوين منوذج اكتب  .أ

ميكن أن تعطي الفرصة للطلبة الستخدام املهارات الالزمة لطرح  (1

 ومناقشة قضية.

                                                           
36 Isjoni. Cooperative Learning Evektivitas Pembelajaran Kelompok. Bandung: Alfabeta, 

2010.hal 103 

 
37 Robert E. Slavin, Cooperative Learning, (Bandung: Nusa Media, 2005), h. 143 
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جراء حتقيقات مكثفة أكثر فيما ميكن أن تعطي الفرصة للطلبة إل (3

 يتعلق بقضية.

 ميكن تطوير مواهب القيادة وتعليم مهارات املناقشة. (2

ميكن أن تسمح للمدرسني إيالء مزيد من االهتمام للطالب كأفراد  (2

 واحتياجاته التعليمية.

الطالب االلتحاق بنشاط أكرب يف دروسهم وهم أكثر نشاطا يف  (2

 املناقشة.

للطلبة لتنمية إحساس بتقدير الشرف  ميكن أن تعطي الفرصة (2

 الشخصي، وصديق له، واحرتام آراء اآلخرين.

 STAD .38 ب. عيوب التعلم التعاوين منوذج

فريق عمل يشمل فقط أولئك الذين هم قادرين على قيادة وتوجيه  (1

أولئك الذين هم أقل ذكاء، وأحياان يتطلب مكاان خمتلفا وأساليب 

 التدريس املختلفة؛ 

                                                           
38 Ibid, h. 147 
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وجود تمديد الوقت لكل جمموعة على األرجح لن تكون قادرة على  (3

إكمال املهمة يف الوقت حتدد حىت يفهم كل عضو يف ااموعة 

 الكفاءة؛ 

إذا كان من حيث الوسائل الطبقة، مث لتشكيل صعوبة مجاعة تنظيم  (2

 وجلوس املطروحة. وذلك ألن املقعد هو ثقيل جدا؛ 

، مث املعلمني أقل من 22ف هو عدد الطالب يف الصألن متوسط  (2

 احلد األقصى يف جمموعة الدراسة امللحوظة يف املقابل، 

هناك حاجة املعلمني للعمل بسرعة يف إجناز املهام املتعلقة التعلم اليت  (2

مت القيام هبا، من بني أمور أخرى، وتصحيح أعمال الطالب، وحتديد 

 التغريات يف جمموعات الدراسة؛ 

 ويكلف الكثري إلعداد ومث تنفيذ التعلم التعاوين؛  يستغرق وقتا طويال (2

تتطلب وقتا أطول ملن الصعب جدا لتحقيق أهداف املنهج الدراسي  (2

 للمتعلمني. 

يتطلب مهارات خاصة للمعلمني حبيث ليس كل املعلمني ميكن أن  (9

 جتعل التعلم التعاوين؛ 
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  39.نيةتطالب الطبيعة اخلاصة للمتعلم، على سبيل املثال، وطبيعة تعاو  (8

 TGTالتعّلم التعاوين شكل  (ب

TGT  عموما مبثابةSTAD  :إال لشيء واحدTGT  ابستخدام البطوالت

األكادميية، واستخدام االختبارات ويسجل تقدما نظام األفراد، حيث يتنافس 

الطالب ومرياكا انئب فريق مع أعضاء الفريق اآلخرين الذين األداء األكادميي 

، وذلك إبضافة بعض STADمع  TGTقبل مماثلة مثلهم. وكثريا ما تستخدم 

  ADST.40البطوالت على اهليكل الذي عادة 

خطوات مراحل:  2تتكون من  TGTووفقا لسالفني التعلم التعاوين 

(، والتعلم يف جمموعات )فرق(، precentationعرض مرحلة من فئة )فئة 

 (، واأللعاب ) البطولة(، وجائزة جمموعة )االعرتاف فريق(.geamsواأللعاب )

 هم:  TGT التعلم التعاوين مزاايأ. 

 زايدة وعالوة على ذلك فيض من الوقت للقيام هبذه املهمة  (1

 تشجيع قبول الفروق الفردية  (3

 مع القليل من الوقت إلتقان مادة يف عمق  (2
                                                           

pustaka Abadi, 2002), h.22: (Jakarta: Coopertif Learningdkk,  Sumantri   39   
40  Shlomo Sharan, Handbook of Cooperatif Learning, (Yogyakarta: Familia, 2012), h. 5 
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 عملية التعلم حتدث مع حيوية للطالب  (2

 تعليم طالب ملمارسة التنشئة االجتماعية مع اآلخرين.  (2

 الدافع التعلم العايل.  (2

 نتائج تعليمية أفضل.  (2

 اللطف واحلساسية والتسامح.زايدة  (9

 41هي:  TGT عيوب التعلم التعاوينب. 

 املعلمون  (1

صعوبة جتميع الطالب مع غري متجانسة من حيث القدرة األكادميية. 

وسيتم تناول هذا القصور إذا املعلمني الذي توىل السيطرة، دقيق يف 

حتديد تقسيم ااموعة. والوقت الذي تستغرقه ملناقشتها من قبل 

ب مبا فيه الكفاية حبيث مت تعيني مرور الوقت. هذه الصعوبة الطال

ميكن التغلب عليها إذا كان املعلم قادرا على السيطرة على الطبقة  

 ككل. 

 ابلنسبة للطالب  (3

                                                           
41 Ibid, h. 23 
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ال يزال الطالب القدرة العالية هم أقل دراية ويصعب شرح للطالب 

ه اآلخرين. للتغلب على هذا العائق، فإن مهمة املعلم يف توجي

الطالب جيدة مع القدرة األكادميية العالية لتكون قادرة وقادرة على 

 نقل معرفته إىل الطالب اآلخرين.

   (Cooperative Skript ) النصي شكل التعّلم التعاوينج( 

السيناريو منوذج التعلم التعاوين هو منوذج التعلم اليت يشارك فيها الطالب 

يف هذه الدراسة مت تشكيلها يف أزواج  مباشرة يف شرح املوضوع الذي اجلماعة

وكل طالب لديه دور يف تلخيص موضوع معني يهم من قبل املعلم. السيناريو 

التعاوين موديل خيتلف عن مناذج التعلم األخرى. هذا النموذج هو مزيد من 

الرتكيز على عملية للعمل يف جمموعة. سيتم تلخيص يتم حلها معا املشاكل 

وامليسرين الذين يقودون الطالب لتحقيق األهداف معا. دور املدرسني 

 42التعليمية.

 هي:   (Cooperative Script)ااي التعاوين النصي ومز أ. 

                                                           
42 Istarani, Cooperatif Learning, (jogjakarta: Alfabeta, 2011), h. 34 
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منوذج التعاونية سيناريو يعلم الطالب تعلم أن تثق املعلمني واملزيد من  (1

الثقة يف قدرته على التفكري، والبحث عن املعلومات من مصادر 

 أخرى، والتعلم من الطالب اآلخرين. 

النصي التعاونية تشجع التعلم منوذج الطالب على التعبري عن األفكار  (3

و ذات أمهية خاصة عندما تكون شفهيا ومقارنتها مع أفكاره. وهذا ه

 يف عملية حل املشكلة. 

تعلم منوذج التعاونية سيناريو مساعدة الطالب على تعلم احرتام  (2

 الطالب ذكية وشيفا هي أقل ذكاء وقبول االختالفات. 

تعلم سيناريو التعاونية منوذج هو اسرتاتيجية فعالة للطالب لتحقيق  (2

يف ذلك حتسني اإلجناز والثقة النتائج األكادميية واالجتماعية مبا 

 لرتقيةوالعالقات الشخصية اإلجيابية بني الطالب مع الطالب الذين 

 مهارات إدارة الوقت وموقفا اجيابيا جتاه املدرسة. 

يوفر منوذج التعلم التعاوين سيناريو العديد من الفرص للطالب ملقارنة  (2

 اإلجاابت وتقييم مدى دقة اإلجاابت. 

ين اسرتاتيجية اليت ميكن استخدامها جنبا إىل جنب مع السيناريو التعاو  (2

 اآلخرين مثل حل املشكالت 
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النصي التعاونية تشجيع الطالب األضعف للحفاظ على القيام،  (2

 ومساعدة الطالب ذكي حتديد الثغرات يف فهم 

التفاعالت اليت حتدث أثناء التعلم مساعدة سيناريو التعاونية حتفز  (9

  الطالب وتشجيع التفكري.

ميكن أن توفر فرص للطالب لتعلم املهارات الالزمة لطرح والتعليق على  (8

 قضية 

 ميكن تطوير املواهب القيادية وتعليم مهارات مناقشة  (12

 تسهيل التفاعل بني الطالب االجتماعي  (11

 نقدر وينظر إىل أفكار اآلخرين بشكل أفضل.  (13

 حتسني القدرة على التفكري بشكل خالق.  (12

  43م التعاوين النصي، وهي:منوذج التعل عيوبب. 

بعض الطالب قد تكون يف البداية ختاف أن تنفق هذه الفكرة، خوفا   (1

 من أصدقاء تقييمها يف ااموعة. 

ليس كل الطالب قادرين على تطبيق منوذج سيناريو التعلم التعاوين.  (3

 أخذت الكثري من الوقت لشرح حول هذا النموذج. 
                                                           

43 Istarani, Cooperatif Learning…. h. 34 
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وينبغي أن يكون استخدام التعلم التعاوين منوذج سيناريو تقرير مفصل  (2

للغاية يف كل مظهر من الطالب وكل الواجبات املدرسية للطالب، 

 وقضى الكثري من الوقت حلساب نتيجة لإلجنازات الفريق. 

 من الصعب تشكيل جمموعة الصلبة اليت ميكن أن تعمل فقط كذلك.  (2

 ب ألنه كان خمفيا داخل ااموعة.تقييم التالميذ كأفراد صع (2

 املدخل السياقي. مفهوم ج

 تعريف املدخل السياقي .1

ملدخل السياقية هو املدخل الذي يسمح العملية اليت يتعلم الطالب فهم 

وتطبيق وكذلك ممكن املهارات األكادميية يف جمموعة متنوعة من السياقات، سواء 

املشاكل احلقيقية اليت حماكاة إما داخل وخارج الفصول الدراسية ، من أجل حل 

 44بشكل فردي أو يف جمموعات.

األنشطة اليت مت إنشاؤها يف اسرتاتيجيات العبء التدريسي السياقية اليت ميكن 

أن تساعد الطالب على حتقيق االتصال ودور مسؤولياهتم كأعضاء األسرة 

م من خالل واملواطنني و الطالب أنفسهم ، و كعمال . يتم إنشاء عملية التعل

هذه األنشطة ويتميز عادة من قبل عدد قليل من األشياء : القائم على املشكلة، 
                                                           

 11ص  (2232 ، النشر بونيا:  نيويورك)  ، والمعاصرة التقليدية طرق تعلم األجنبية اللغة, ميودين 44 
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التنظيم الذايت ، واليت تظهر يف جمموعة متنوعة من السياقات اليت تشمل ااتمع و 

مكان العمل، و اليت تنطوي على جمموعات الدراسة و استجابة الحتياجات و 

إلضافة إىل ذلك، يعطي التدريس السياقية أيضا املصاحل املختلفة لل طالب . اب

الرتكيز على استخدام التفكري عالية املستوى ، ونقل املعرفة ، ومجع التحليل 

وتوليف املعلومات والبياانت من املصادر ووجهات النظر املختلفة.يف اتصال مع 

ها من التقييم، تدريس السياقية مزيد من الرتكيز على تقييم أصيلة مت احلصول علي

 مصادر وتنفيذ تنصهر أو متكاملة مع عملية التعلم املختلفة.

املدخل السياقي هو املفهوم الذي يساعد املعلمني لتعليم املواد اليت جيري 

تدريسها املتعلقة حباالت الطالب احلقيقية وتشجيع الطالب على إجراء اتصاالت 

سر وامجلتمعات احمللية بني املعرفة لديهم مع التطبيق يف حياهتم كأعضاء يف األ

.)يف هذا املدخل السياقي حيتاج الطالب إىل  ١٠٠٢)وزارة التعليم األمريكية ، 

 45فهم ما يعنيه عن التعليم و فوائده.

                                                           

   23.صالعربية اللغة التدريس طرائق حممد، دمياطي الدين عفيف45 
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فإن الطالب يدركون عّما يتعلمونه هو مفيد حلياهتم املستقبل. لذلك، 

ب جياهدون الطالب الذين حيتاجون إىل توفري مفيدة للحياة يف وقت الحق والطال

 لوصول ماأريدهم.

ويتم ذلك النهج السياقية نفسها من خالل إشراكم كوانت التعلم الفعايل 

 والبنائية واألسئلة والعثور و تعلما مجلتمع والنمذجة والتفكري والتقييم الفعلي.

حيتاج املعلمون إىل حتديد موعد للمجموعة لتقييم عمل ااموعة ونتائج تعاوهنم 

 .تكون قادرة على العمل معا بشكل أكثر فعالية من أجل مواصلة

تعلم ابملدخل السياقي هو مفهوم التعلم حيث املعلم جيلب العامل احلقيقي يف  

الفصول الدراسية وتشجيع الطالب على إجراء اتصاالت بني املعرفة اليت ميلكها 

سياق تطبيقها يف حياهتم اليومية. يف حني يكتسب الطالب املعارف واملهارات من 

حمدود، شيئا فشيئا، وعملية بناء تلقاء نفسها، تمهيدا حلل املشاكل يف حياهتم 

 .46بوصفهم أعضاء يف ااتمع

  :وينبغي التأكيد على التعلم السياقي على املسائل التالية

 ,(Problem-Based Learning)أ. القائم على حل املشاكل التعلم 

 ,(Authentic lnstruction)ب. تعليم أصيل
                                                           

46 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi......., hal. 65 
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 (Inquiry-Based Learning) ج. تعلم إنكئري 

 د. املشروع القائم على التعلم / مهمة 

 ه. التعلم القائم على العمل

 و. التعلم اخلدمة

 ز. التعلم التعاوين

 ( عناصر املدخل السياقي2

 :47التعلم ابملدخل السياقية يتضمن سبعة عناصر رئيسية، وهي

 أ( البنائية )بنائية، بناء، تشكيل.

 التحقيق واكتشاف. ب(

 ج( التعلم ااتمعية.

 د( النمذجة )النمذجة(.

 استجواب )الطلب(. ه(

 و( التفكري )التفكري أو بريق العلف(.

 ز( التقييم احلقيقي )االصوات الفعلية(.

 اسرتاتيجيات التعلم مع النهج السياقية، ح(
                                                           

47 Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik (Jakarta: 

Prestasi Pustaka,2010), hal. 58  



22 

 

  ختطط التعلم مع النهج السياقية.

رانمج التعلم القائم السياقية هي على اقرتاحات األساسية يف إعداد ب

  :النحو التايل

أ. مشريا إىل األنشطة الرئيسية للتعليم، وهو بيان النشاط الطاليب الذي هو 

  .مزيج من الكفاءات األساسية، موضوع، واملؤشرات

  .ب. توضح الغرض العام من التعلم

  .ج. كسر وسائل االعالم لدعم هذه األنشطة

  .يف األنشطة مراحل طالب د. جعل السيناريو

ه. أعلن تقييمه أصيلة، أي ما هي البياانت اليت ميكن مالحظتها مشاركة 

 .الطالب يف التعلم

ملدرسة الثانويّة االسالمية  احلكومية واليعي ابليتار  يف التفسري أعاله هلا

التعلم ابستخدام التعلم التعاوين مع النهج السياقية وتمكنت من حتسني تعلم 

 اللغة العربية يف بعض الطبقات.
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 املزااي والعيوب املدخل السياقي (3

 48:إن املزااي املدخل السياقي

 لإلمكاانت وفقا قدما املضي على قادرة لتكون للطالب الفرص توفري. 1

 .تعليم اللغة العربية يف بنشاط الطالب يشارك حبيث الطالب

 القضااي وفهم البياانت، مجع يف واإلبداعي النقدي التفكري للطالب وميكن. 3

 إبداعا أكثر املعلمون ويكون املشاكل وحل

 .تعلموه ما حول الطالب توعية. 2

 احتياجات املعلم حيددها عدم على االنتخاابت املعلومات ويستند. 2

 .الطالب

 .ممال وليس متعة أكثر التعلم. 2

 .جمموعات يف بفعالية العمل على الطالب مساعدة. 2

 .واجلماعات األفراد بني تشكلت اخللق حسن تعاون. 2

 
                                                           

48 Hernowo. (2006). Menjadi GURU Yang Mau dan Mampu Mengajar dengan Menggunakan 

Pendekatan Kontekstual. )Bandung: Mizan Learning Center(.h 43 
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 49:إن العيوب املدخل السياقي

 الطالب احتياجات أساس على الصف يف املواد أو املعلومات اختيار يف. 1

 املعلم حىت ختتلف القدرة الطالب مستوايت الدرجة من اهنا يف عندما،

 .تتطابق ال الطالب حتصيل ملستوايت موضوع حتديد يف صعوبة ستواجه

 تعليم اللغة العربية. يف قليال وقتا يتطلب ألنه فعال غري. 3

 الذين الطالب بني واضحا أصبح السياقي مدخل مع التعلم عملية يف. 2

 األمن انعدام خيلق مما قدرة، أقل لديهم الذين والطالب عالية قدرة لديهم

 .القدرة إىل يفتقرون الذين للطالب

 على القدرات وتطوير بسهولة التكيف على طالب كل ليس أن ميكن. 2 

 السياقي. مدخل هذه استخدام

                                                           
49 Ibid, h. 45 


