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 الباب الثاني
 اإلطارى النظري

 
 تعريف تعليم القراءة - أ

 مفهوم التعليم -1
يُعّلم مبعٌت -اإلندونيسية، التعليم مصدر من عّلم -يف القاموس ادلنور العربية

 1تلقُت الدرس أو التهذيب.
يعرف التعليم بأنو: )إجراء تطبيقي يستخدم ما كشف عنو علم التعلم يف  

  موافق تعليمية وتربوية داخل الفصل الدراسي يف مجيع الوسائط التعليمية(.
من ىذا التعريف نرى مدى التداخل بُت التعلم والتعليمز فالتعلم ليس إال 

ن يتعلموا تعلما ذاتيا أو حتديدا للتعلم وحتكما يف شروطو، ألن التالميذ ديكنهم أ
 تلقائيا.

 ويشرط يف التعليم إضافة إىل شروط التعلم وحدوده ما يلي:
 حتديد السلوك الواجب تعليمو )حتديد األىداف السلوكية((  1)
 وصف الظروف اليت يتم فيها حتقيق األىداف. (2)
 التحكم يف ىذه الظروف. (3)

على درحة كثيلرة من قد ال يكون  -والتعليم رغم حتديد شروط والتحكم فيها
 الكفاءة إذا مل يكن ىناك استعداد، أو دافعية، أو انتباه من ادلتعلم.

                                                           
(، 2007، )سورابايا: بوستيك برغرسيق، إندونيسي -ر عربيقاموس المنو  أمحد ورسون منور،   1

 967ص.
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معلومات وخربات ومعارف  فاذلداف من التعليم نقل ما يف ذىن ادلعلم من
إىل التالميذ احملتاجُت ذلذه ادلعلومات وادلعارف واخلربات واليت تكونت لدى ادلعلم 

 2بفعل خرباتو وشلارساتو.
 مفهوم القراءة -2

قرآنا، القراءة لغة ىي نطق -قراءة-يقرأ-القراءة تاخذ من الكلمة قرأ
 3بادلكتوب فيو او ألقي النظر عليو وطالعة.

ية عضوية نفسية عقلية، يتم فيها ترمجة الرموز ادلكتوبة )احلروف القراءة عمل
صامتة( مفهومة، يتضح أثر إداركها \واحلركات والضوابط( إىل معان مقروة )مصونة

عند القارئ يف التفاعل مع ما يقرأ وتوظيفو يف سلوكو الذي يصدر عنو يف أثناء 
 4القراءة أو بعد اإلنتهاء منها.

عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسَت الرموز والرسوم اليت يتلقاىا القراءة عملية 
القارئ عن طريق عينيو، وفهم ادلعاىن، والربط بُت اخلربة البسابقة وىذه ادلعاىن. 

 واالستنتاج والنقد واحلكم والتذوق وحل ادلشكاالت.
ملية مركب تتألف من عمليات متشابكة يقوم هبا القارئ وصوال والقراءة ع

إىل ادلعٌت الذي قصده الكاتب، واستخالصة أو إعادة تنظيمو، واإلفادة منو. 
والقراءة هبذا ادلفهوم وسيلة الكتساب خَتات جديدة تتنام مع طبيعة تالعصر 

طلب تطوير القارئتتطلب من اإلنسان ادلزيد من ادلعرفة احلديثة وادلتجددة، كما تت

                                                           
2
  ه( ص. 1434)الرياض: دار اخلرجيي للنشر والتوزيع،  تصميم التدريس،عبد احلافظ زلمد سالمة،   

15 
 616 .ص ، )بَتوت: دار ادلشرق دون سنة(المنجد في اللغة واألعالم لوفألويس م 3
 1418، 5، )لبنان: دار النفائس، ط. خصائص العربية وطرائق تدريسهف زلمود معروف، ناي 4

 85ص. م(،  1997/ه
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لقدراتو العقلية وألمناط التفكَت واألنساقة الفكرية، وتنمية رصيد اخلَتات 
 5لدى الفرد.

إن القراءة من ادلهارات الرئيسية الالزمة تعلم اللغة. أما ادلهارات األخرى 
فهي فهم ادلسموع والكالم والكتابة. وإن القراءة أساسا عملية ذىنية تأملية، 

مى كتنظيم مركب يتكون من أمناط ذات عملية عليا. إهنا نشط وينبغي أن تن
ينبغي أن حيتوي على كل أمناط التفكَت والتقوًن باحلكم  والتحليل والتعليل وحل 
ادلشكالت. إن القراءة، إذن، نشط يتكون من أربعة عناصر: استقبال بصري 

ارىء. وتصور للرموز، وىذا ما نسمية بالنقد. ودمج ذلذه األفكار مع أفكار الق
لتطبيقاهتا يف مستقبل حياتو وىذا ما نسيمو بالتفاعل. القراءة، إذن، تعرف وفهم 
ونقد وتفاعل، إهنا نشط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبيها. 

 6وتشمل ىذه ادلكونات األربع على عدد من ادلهارات.
القرآن الكرًن، فإن  وإذا كان ىذا ادلفهوم اإلسالمى الشامل للقراءة قدديا قدم

اإلنسان مل يصل إليو من خالل البحث والدراسة إال القرن العشرين، فقد كانت 
القراءة رلرد تعريف ونطق. ومل يصل ادلفهوم إىل التحليل والتفسَت والنقد والتقوًن 
إال نتيجة لألحباث والدراسات اليت أجريب يف ىذا القرن، وأيضا حتت تأثَت 

لرغبة ادلتازيدة يف شلارسة احلرية والعدالو االجتماعية، وأيضا حتت التفجر ادلعرىف، وا
 7تأثَت الرغبة يف السالم واحلد من انتشار احلروب.

                                                           
، 4)القاىلرة: الدار ادلصرية اللبنانية، ط. تعليم اللغة العربية بين النظري ة والتطبيق،حسن شحاتة،  5

 105م(، ص.  1996 /ه 1417
( 1989، )الرياض: إيسيكو تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجة وأساليبةرشدي أمحد طعيمة،  6

 170ص. 
-112( ص. 2002)القاىرة: دار الفكر العريب،  اللغة العربية،تدريس فنون علي أمحد مدكور،  7

113 
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ليست عملية القراءة من ادلهارات البسيطة، وإمنا ىي عملية مقعدة تشتمل 
رلموعة من ادلهارات، وإذا كان ادلفهوم احلديث يشتمل على تعرف احلروف 

لنطق هبا صحيحة، كما يشتمل على الفهم والربط واالستنتاج والكلمات وا
والتحليل والتفاعل مع ادلقروء ونقده واإلسهام يف حل ادلشكالت فإن مهارات 

 8القراءة يف ضو ىذا ادلفهوم تسمثل يف جانبُت.
 أمهية تعليم القراءة -3

وما أن انتشرت الطريقة السمعية الشفهية وسيطرت على مقررات تدريس 
( حىت ازدادت أمهية احلديث 1965-1940طوال ربع من الزمان ) اللغات

الشفهي واإلستماع واهتم بعض ادلعارضُت ىذه اإلجتاىات يأنو يعمل على خلق 
جيل من األرميُت الذين يثرثون باللغة األجنبية، مرددين عبارات حفظوىا عن ظهر 

ية، عاجزين عن قلب، غَت قادرين على مواجهة بضعة سطور مكتوبة باللغة األجنب
 9فهم الًتاث احلضاري.

 القراءة  أىداف تعليم -4
 من أىم األىداف ادلتوخاة من تعليم القراءة ما يلي:

 إكساب التالميذ القدرة على نطق الكلمات نطقا سليما. (1
 إقدار التالميذ على إخراج احلروف من سلارجها ومتييز أصواهتا. (2
 إكساب التالميذ رصيدا من ادلفردات والًتكيب. (3
 تنمية ميول التالميذ ضلو القراءة واالطالع. (4
مساعدة التالميذ على تكوين عادات التعروف البصري على الكلمات وفهم  (5

 معناىا أو معٌت اجلمل والًتاكيب.
                                                           

، الطبعة األوىل، )الرياض: دار لبفيصل الثقافية ادلملكة اللغة .. تدريسا واكتسابازلمود أمحد السّيد، 8
  95 .( ص1988العربية السعودية، 

( 2008الدار العادلية للنشر  رم:)اذل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،عمر الصديق عبد اهلل،  9
 99-98ص. 
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تنمية قدرة التالميذ على توظيف عالمات الًتقيم ووضعها يف مواضعها  (6
 الصحيحة.

صحوبة بفهم ادلادة ادلقروءة يف إقدار التالميذ على القراءة السريعة الواعية ادل (7
 الراءتُت الصامتة واجلهرية.

 تنمية ميول التالميذ لالستماع بادلادة ادلقروءة وتذوقها. (8
 توجيو التالميذ إىل استخدام ادلعاجم والقواميس وادلراجع ودوائر ادلعارف. (9

 إقدار التالميذ على حتليل وتفسَت ادلادة ادلقروءة ونقدىا وتقوديها مث قبوذلا (10
 أو رفضها وتوظيفها يف حل ما يعن ذلم من مشكالت.

إقدار التالميذ على القراءة ادلتدفقة ادلصحوبة بتمثيل ادلعٌت، ومراعاة النرب  (11
 10والتنغيم.

 ويذكر يف كتاب أساسيات تعليم اللغة العربية أن أىداف تعليم القراءة يعٍت:
 ىل الربنامج موجو صلاه أغراض صادقة وزلددة متفق عليها. (1
 ينسق الررنامج أنشطة القراءة مع الوسائل األخرى لتنمية الطفل. (2
 يربط بُت منو الطفل يف الطفل يف القراءة مع منوه يف مهارات اللغة األخرى. (3
كل مستوى أو وحدة يف الربنامج جزء متكامل مع ادلستويات األخرى أو  (4

 الوحداث ادلمتدة يف خالل التعليم ادلختلفة.
 من التعليم دلواجهة احلاجة ادلختلفة للطلبة. ىو ديد بأنواع سلتلفة (5
ىو يدرب على القراءة يف اجملاالت ادلختلفة، يف اجملاالت العامة، ويف األدب  (6

 و يف مواد التسلية وادلتعة.
 ىو يواجو حاالت الصعوبة لدى الطلبة الضعفاء. (7
 11ىو أخَتا يقوم النتائج، ويقوم الضعف ادلكتشف. (8

                                                           
،مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية عليم المهارات اللغوية لغير الن اطقين بهاتلنور ىادي،  01

 63( ص. 2011احلكومية، ماالنج: 
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 أنواع القراءة -5
السمعية وستعرض فيها   –اجلهرية  –ثالثة من القراءة: الصامتة ىناك أنواع 

 كال من ىذه األنواع الثالثة:
 القراءة الصامتة (1

دون صوت أو مهس أو حتريك   القراءة الصامتة قراءة تتم بالنظر فقط،
الشفاه، بل حىت دون اىتزاز احلبال الصوتية يف حنجرة القارئ. وىذا يعٍت أن 
الكلمات ادلكتوبة تتحول إىل معان يف ذىن القارئ دون أن متر بادلرحلة 

وأما القراءة الصامتة كما يقول اخلويل: تتم بالنظر فقط دون صوت أو  12الصوتية.
بل حىت دون اىتزاز احلبال الصوتية يف حنجرة القارئ.  مهس أو حتريك الشفاه،

وىذا يعٍت أن الكلمات ادلكتوبة تتحول إىل معان يف ذىن القارئ دون أن متر 
بادلرحلة القراءة. والغاية الرئيسية من القراءة الصامتة االستيعاب والسرعة وذلذا 

عة أى حيبب تدريب الطالب على استيعاب ما يقرئون مع حتقيق ىدف السر 
 13االستيعاب يف أقل وقت شلكن.

خالصة: القراءة الصامتة ىي القراءة بكيفية النظر فقط لألفكار يف فهم 
 ادلقروء حىت يستطيع التفسَت الرموز ادلكتابة بالربط ادلعٌت واخلربة السابقة.

 من أىم مزايا القراءة الصامتة إضافة إىل ماسبق ما يلي:
احلياة اليت ديارسها اإلنسان عندما يريد أهنا القراءة الطبيعية يف  ( أ)

 القراءة.
 أهنا نتمى قدرة ادلتعلم على أن يقرأ ويفهم ( ب)

                                                                                                                                                               
للطباعة )القاىرة: دار الثقافة تعليم اللغة العربية،  أساسياتقة، افتحى علي يونس وزلمود كامل الن 00

 212( ص. 1997جامعة عُت الشمس، -والنشَت بالقاىرة كلية الًتبية
( ص. 2000، )األردان: دار الفالح للنشر والتوزيع، أساليب تدريس اللغة العربيةزلمد علي اخلويل،   12
115 

03
 106-105مرجع سابق، ص. ، عمر الصديق عبداهلل 



05 
 

 
 

أهنا اقتصادية إذا ما قورنت بالقراءة اجلهرية من حيث الزمن  ( ت)
 واجلهد والطاقة، ومن حيث التعب الذي يتعرض لو القارئ

أهنا قراءة أعون على الفهم من القراءة اجلهرية، فهي تعطى  ( ث)
علم حزية التفاعل مع النص من أجل الفهم، ومن غَت تقبد ادلت

 14بسالمة اللنطق وصحة العبارة.
 القراءة اجلهرية (2

أما اجلهرية فهي اليت تًتجم فيها الرموز الكتابية إال ألفاظ منطوقية، 
وأصوات ادلسموعة متباينة الداللة حيسب ماحتملو من معٌت. وىي يف ذلك تعتمد 

ؤية العُت للرمز، ونشاط ذىٍت يف إدراك معٌت، الرموز، على ثالثة عناصر ىي: ر 
 15والتلفاظ بالصوت ادلعرب عما يدور عليو ذلك الرمز.

 القراءة السمعية (3
وىي اليت يستقبل فيها اإلنسان ادلعاىن واألفكار الكافية وراء ما يسمعو من 

وع األلفاظ والعبارات اليت ينطق هبا القارئ، قراءة جهرية أو ادلتحدث يف موض
 16معُت، أو ادلًتجم لبعض الرموز واإلشارات ترمجة مسموعة.

من أنواع القراءة السابقة فقراءة الصامتة أو فهم ادلقروء ىي احد نوع أىم 
للطالب، خصوصا يف فهم النصوص يوجدون يف كتاب اللغة العربية أو يف إجابة 

نستطيع أن التدريبات الذي يعطي ادلدرس إىل الطالب. وبقراءة الصامتة أيضا 
نساعد يف فهم العلوم خصوصا يف كتب اللغة العربية ويف كل حل ادلشكالت يف 

 التوافق الشخص أو اإلختماعي.

                                                           
 79نور ىادي، مرجع سابق، ص.   14
، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاطو علي حسُت الدليمي وساعد عبد الكرًن عباس الوائلي،   15

 7( ص. 2005الطبعة العربية األوىل )االردن: دار الشروق، 
 248( ص. 1982، )الرياض: ادلملكة العربية السعودية،علم اللغة النفسي اجمليد سيد أمحد منصور،  16
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 جيغساو استراتيجية - ب
 جيغساو تعريف اسًتاتيجية -1

حد من التعلم النشط يتكون من فريق التعلم غَت إىو  جيغساواسًتاتيجية 
الناس )ادلواد ادلقدمة من قبل الطالب يف شكل نصي( وكل  5-4ادلتجانسة من 

طالب ىو ادلسؤول عن إتقان قسم ادلوضوع وقادرة على تعليم ىذا اجلزء إىل 
 ن.يآخر أعضاء 

 Elliot Aronsonواختبارىا من قبل  جيغساو اسًتاتيجيةوقد وضعت 
امعة جونز ىوبكنز يف عام اجلامعة تكساس، واألصدقاء يف اجلواألصدقاء يف 

ىو منوذج التعلم التعاوين، مع الطالب الذين يدرسون يف  جيغساو .197817
أشخاص غَت متجانسة. مواد التعلم ادلقدمة للطالب  6-4رلموعات صغَتة من 

ىذه  .لمهايف شكل نص وكل عضو ىو ادلسؤول عن اكتمال ادلوضوع ليتم تع
الفرق ىو أن كل طالب يعلم شيئا. ىذا و التقنية تشبو التبادالت بُت اجملموعات. 

ىو بديل مثَت لالىتمام إذا كان ىناك مواد التعلم اليت ديكن أن تكون رلزأة. كل 
طالب يتعلم كل قسم أنو عندما جنبا إىل جنب سوف تشكل معرفة 

 18متماسكة.
أ مع نفس ادلوضوع يف اجملموعة جيتمع أعضاء سلتلف رلموعات ادلنش

 ىلإدلناقشة ومناقشة ادلواد ادلخصصة لكل عضو يف اجملموعة ومساعدة بعضهم 
بعد انتهاء ادلناقشة، يعود أعضاء اجملموعة إىل  .بعض دلعرفة ادلزيد عن موضوعهم

اجملموعة األصلية وحياولون تعليم أصدقائهم ما حيصلون عليو خالل االجتماع يف 
باإلضافة إىل حتسُت الشعور بادلسؤولية من  جيغساومت تصميم  .اخلرباءفريق 

ادلتعلمُت يتم تعليمهم بشكل مستقل كما طالبت التكافل اإلجيايب ضلو رلموعة 

                                                           
17

 Robert E. Slavin. Cooperative Learning, (Bandung: Nusa Medi, 2005), h. 235 
18

 Mel Siberman, 101 Strategi Pembelajaran Aktif (Active Learning), (Bandung: Nusa Media, 

2004) h. 65 
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يتم إعطاء ادلتعلمُت مسابقات الفردية اليت تشمل  .من األصدقاء مث اهنى التعلم
مون ادلعلومات الالزمة من أجل ادلواد من كل ادلتعلم ضد أعضاء الفريق الذين يقد

 .19قيام هبذه ادلسابقة بشكل جيدقأن تكون قادرة على ال
ىو نظام التعلم اجلماعي من خالل االستفادة  جيغساووبالتايل فإن طريقة 

 .من رلموعات من أصل ورلموعة من اخلرباء يف تطوير ادلواد اليت تدرس
 جيغساو سًتاتيجية ا أساس -2

م اجلماعي األخرى ىي وسيلة فعالة يعمليات التعل من  جيغساو اسًتاتيجية
على افًتاض أن  .خللق االختالفات يف الغالف اجلوي من أمناط مناقشة الطبقة

مجيع التالوات أو ادلناقشات تتطلب إعدادات للسيطرة على الطبقة ككل، 
واإلجراءات ادلستخدمة يف الربنامج النصي التعاوين ديكن أن تعطي الطالب ادلزيد 

يتنبأ ادلعلم فقط باستكمال  .من الوقت للتفكَت، للرد ومساعدة بعضهم البعض
اآلن  .العرض التقدديي القصَت أو يقرأ الطالب ادلهمة، أو الوضع الذي ديثل تانيا

خيتار ادلعلمون  .ادلعلمُت يريدون الطالب للنظر أكثر من ما مت شرحو وخربتو
 20.اجملموعة بأكملهااستخدام التعلم اجلماعي دلقارنة استجواب 

يف اإلسالم أيضا تشجيع عملية التعلم تتم يف شكل تعاون بُت الطالب 
 :اليت تنص على ما يلي 2ادلائدة اآلية  ادلدرجة يف

  …                    

…..  21 

ديكن أن نرى أن مبدأ التعاون وادلساعدة ادلتبادلة يف اخلَت من اآلية أعاله 
 ىو أيضا ينصح بشدة من قبل الدين )اإلسالم(.

                                                           
19 Robert E. Slavin, op.cit, h 237 
20

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

Prestasi Pustaka, 2007), h. 81 
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 يف تعليم القراءة جيغساوخطوات اسًتاتيجية  -3
 

  :ىي كما يلي جيغساواسًتاتيجية  اخلطوات اليت مت إعدادىا يف
 ادلواد (1

يتضمن  اختيار واحد أو فصلُت أو قصص أو وحدات أخرى، كل منها
 .ادلواد دلدة يومُت أو ثالثة أيام، مث إنشاء ورقة اخلرباء لكل موضوع

سوف تقود ورقة اخلرباء ىذه الطالب إىل الًتكيز أثناء القراءة ومع 
حتتوي ىذه الورقة على أربعة إىل  .رلموعة من اخلرباء الذين سيعملون

 .ستة مواضيع
 تقسيم الطالب إىل رلموعات من أصل  (2

ب إىل فرق غَت متجانسة من أربعة إىل ستة أعضاء، تقسيم الطال
ويتكون الفريق من الطالب ذوي األداء العايل، األداء ادلعتدل وناقصي 

 .األداء
 تقسيم الطالب إىل رلموعات اخلرباء (3
يتم اختيار فريق اخلرباء من رلموعة سلتلفة من ادلنشأ، وإذا كان عدد  (4

 .22ة إىل قسمُت لتعظيمالطالب أكثر من ستة مث يتم تقسيم اجملموع
بطريقة  جيغساويتم ترتيب أنشطة التعلم النشط من ىذا النوع من 

 :تعليمية على النحو التايل
 القراءة  (1

يتلقى الطالب مواضيع اخلرباء وقراءة ادلواد ادلطلوبة للعثور على 
 .ادلعلومات ادلتعلقة مبوضوعهم

                                                           
22

 Robert E. Slavisn, op.cit, hal 238-241 
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 مناقشة فريق اخلرباء (2
ت جيتمعون دلناقشتها يف رلموعات الطالب الذين لديهم نفس ادلهارا

 .اخلرباء
 تقرير الفريق (3

ويعود اخلرباء إىل رلموعاهتم )رلموعات ادلنشأ( لنقل موضوعاهتم إىل 
 .زمالئهم يف الفريق

 اختبار
بعد االنتهاء من الدرس، جيب على الطالب إظهار ما مت تعلمو 

 .23خالل عمل اجملموعة باستخدام االختبار الفردي
استخدام تطبيق إسًتاتيجية النظريات األعلى، فالباحثة بوبناء على 

 التخيل يف تعلم اللغة العربية يف حتقيق مهارة القراءة، مع اخلطوات التالية:

 رحلة التحضَتم .1

، (أ، ب، ج، د، ه، و وعات من عدة طالب )اسم اجملموعاترلم
طالب(. قسم ادلعلم كل قسم من األقسام  6-5وكل رلموعة تتكون من 

ادلختلفة للمجموعة وأوعز لكل رلموعة مبناقشة ادلادة اليت كانوا قادرين 
لعثور عليها عليها ، مع احتساب مسؤولية كل طالب عن ادلادة اليت مت ا

 دقيقة. 15± مع وقت 

 . مرحلة التعلم .2

يقوم ادلدرس بتوجيو الطالب إىل تشكيل رلموعة جديدة  ( أ
أ، ب،  تاجملموعاصغَتة ، كل رلموعة متثل متثل رلموعات 

                                                           
23

 Ibid, hal 238-241 
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، وتشكل رلموعة جديدة. أعطيت اجملموعة  ج، د، ه، و
دقيقة لكل مادة أتقنها يف اجملموعة  15± اجلديدة 
 السابقة.

بعد انتهاء وقت ادلناقشة ، يعود كل طالب يف اجملموعة  ( ب
نتائج ادلناقشة اجلديدة إىل اجملموعة السابقة ، ويبلغ عن 

حىت  .أ إىل اجملموعة واو موعة من اجمل تيبللمجموعة بالًت 
الطلبة يف الفصل الواحد يعرفون ويفهمون مجيع ادلادة اليت 

 ينقشون يف ستة اجملموعة.

 ًنو التق .3

دلعرفة نتائج ادلناقشة ، يطلب ادلعلم من كل رلموعة صغَتة 
اختيار أحد األعضاء ليكون ادلتحدث الرمسي ، وتقدًن نتيجة ادلناقشة 
حول ادلادة اليت متت مناقشتها ، بينما تقوم اجملموعة األخرى بإعطاء 
اإلجابة إذا كل شيء خطأ. خالل العرض ، ديكن للمعلم تقدًن 

باإلضافة إىل ذلك ، ديكن للمدرسُت تقدًن  واحلقائق. التقوًن
ادلعلومات مبواد سلتلفة. ال ديكن للطالب التعاون مع الطالب 

 .اآلخرين
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 جيغساومزايا وعيوب اسًتاتيجية  -4
 مزايا .1

عند مقارنتها باسًتاتيجيات التعلم التقليدية ، فإن اسًتاتيجيات 
 التعلم ذلا العديد من ادلزايا:

التدريس ، ألن ىناك بالفعل  تسهيل عمل ادلعلمُت يف . أ
 رلموعة من اخلرباء ادلعينُت لشرح ادلادة لزمالئو.

 ديكن حتقيق اإلنصاف يف إتقان ادلواد يف وقت أقصر. . ب

ديكن لطريقة التعلم ىذه تدريب الطالب ليكونوا أكثر  . ج
 نشاطًا يف احلديث والرأي.

ديكن أن يكون الطالب الضعفاء مساعدين يف حل  . د
إرشادات األقران ، وارتفاع تقدير  ادلشكالت ، وتطبيق

 الطالب لذاهتم ، وحتسُت احلضور.

 فهم ادلادة بشكل أعمق ، وزيادة الدافع للتعلم. . ه

 يف عملية التعلم لتعليم الطالب التكافل اإلجيايب. . و

 ديكن أن توفر فرًصا للطالب للعمل مع رلموعات أخرى. . ز

 24 ديأل كل طالب أحدمها اآلخر. . ح
                                                           

24
 Mukhlis Ms, Kumpulan Model-Model Pembelajaran Kooperatif 

(http://modelpembelajaranmukhlis.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-langkah-langkah-

kelebihan_85.html?m=1, diakses 27 Maret 2018) 

http://modelpembelajaranmukhlis.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-langkah-langkah-kelebihan_85.html?m=1
http://modelpembelajaranmukhlis.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-langkah-langkah-kelebihan_85.html?m=1
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 عيوب .2

لعديد من ادلشاكل ونقاط الضعف ما واجهت ايف تطبيقو غالبا 
 :ىي

سوف يسيطر الطالب النشطون على ادلناقشة أكثر ،  . أ
ودييلون إىل التحكم يف مسار ادلناقشة. لتوقع ىذه ادلشكلة 
، جيب على ادلعلم االنتباه إىل رلرى ادلناقشة. جيب على 
ادلعلمُت التأكيد على أن أعضاء اجملموعة يستمعون أواًل إىل 

َتات من اخلرباء. مث اسأل فقط السؤال إذا كنت ال تفس
 تفهم.

الطالب الذين لديهم القدرة على القراءة والتفكَت منخفضة  . ب
سيجدون صعوبة يف شرح ادلادة إذا مت تعيينهم كخرباء. 
لتوقع ىذا ، جيب على ادلعلم أن خيتار اخلرباء بشكل 
مناسب ، مث يراقب أدائهم يف شرح ادلادة ، حبيث ديكن 

 تسليم ادلواد بدقة.

 دييل الطالب األذكياء إىل الشعور بادللل. . ج

لتوقع ىذا ، جيب أن يكون ادلعلم جيًدا يف خلق جو رائع  . د
يف الفصل الدراسي حىت يتم حتدي الطالب األذكياء دلتابعة 

 مسار ادلناقشة.
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الطالب الذين ليسوا معتادين على ادلنافسة سيجدون  . ه
 صعوبة يف متابعة عملية التعلم.

يستغرق األمر وقًتا أطول خاصًة عندما ال يكون ىناك  . و
ترتيب مكاين جيد ، لذلك يستغرق تغيَت ادلواضع وقًتا قد 

 25.يؤدي أيًضا إىل الضوضاء وحيتاج إىل وقت وإعداد
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