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 تعليم النحو  يف شارك" -عمل مع الزميلا -"فكرتطبيق استراتيجية 
 

 محمد ألفان

 جامعة ماالنج الحكومية
muhammad.alfan.fs@um.ac.id 

 

 

يجية ( خطوات تعليم النحو باسترات1: تهدف كتابة هذه المقالة إلى وصف )مستخلص

اعمل مع  -كر( نتائج تطبيق استراتيجية "ف2ارك" و)ش -عمل مع الزميلا -"فكر

ين ليم النحو من إيجابياتها وسلبياتها ومدخالت الطلبة لتحسشارك" في تع -الزميل

 جامعةبخطواتها. تم تطبيق هذه االستراتيجية لتعليم النحو في قسم األدب العربي 

قية لى ترإماالنج الحكومية لشرح وتوضيح المادة المتعلقة بالحال. واستخدامها يهدف 

لضعفاء الطلبة فهم المادة فهما شامال وإلى إزالة الفروق بين كفاءتي اقدرة الطلبة على 

أو  لجودةوالطلبة المتفوقين حتى تكون كفاءتهم كلها في درجة واحدة أال وهي درجة ا

كذلك ياتها ووسلب االمتياز. بعد أن تم تطبيق هذه االستراتيجية وجد المعلم منه إيجابياتها

 تحسين سلبياتها.حصل على المدخالت من الطلبة ل

اعمل مع  -: عملية، تطبيق، النحو، استراتيجية التعليم، "فكرالكلمات المفتاحية

 شارك"، يفهم -الزميل

 

 مقدمة

 ى الطلبةب علمادة من المواد المهمة المتعلقة بقواعد اللغة العربية التي يج وإن النحو ه

لنظم ابيات أوكما ذكر في بيت من  استيعابها وإتقانها حتى قيل إنه أبو العربية والصرف أمها.

ونه لن الم دطي والنحو أولى أوال أن يفهم، إذ الكيطي لدى الشيخ شرف الدين يحيى العمريالعمر

شخص يفهم. الشخص الذي يكتب وهو يهمل النحو في كتابته فصارت كتابته غير مفهومة، وال

يفهم هو الالشخص الذي يقرأ والذي يتكلم وهو اليقوم بمراعاة النحو فصار كالمه غير فصيح، و

الم ى الكالنحو فصار اليعرف المراد من النص الذي يقرأ، وكذلك الشخص الذي يسمع ويستمع إل

صة ه. بخالبتة فصار يتحير بما يسمعه وال يجد منه فهما شامال حولي وهو اليفهم النحو العرب

 بع.ة األرالمهارات اللغويالقول إن النحو أساس مهم يجب على كل شخص االعتماد عليه لتقوية 

 بناء على الخبرة التعليمية في قسم األدب العربي بكلية اآلداب، جامعة ماالنج الحكومية، 

جميعهم  يم معوعلى أساس نتيجة االجتماع والمناقشة مع المعلمين، واستنادا إلى اجتماعات التقي

نة ارس سمتاريخ السادس من على وجه الخصوص االجتماع الذي تم عقده في يوم األربعاء، في ال

لعربية ، قد وجد أن كفاءة الطلبة في القواعد ا15.00إلى  12.10، ابتداء من الساعة 2019

 وخاصة في النحو التزال منخفضة.

التي أجراها جميع معلمي قسم  استنادا إلى بيانات نتيجة التقييم الرسمي العام بعد المحاضرة

أظهرت أن معدل  2018/2019تري من العام الدراسي األدب العربي في الفصل الدراسي الو

٪ منهم يحتاجون إلى تحسين كفائتهم.  28٪. هذا يعني أنه ال يزال هناك  72نجاح الطلبة بلغ إلى 

ومن تلك البيانات، كان هناك أيضا معلومات تتعلق بأسباب فشلهم، وهي قلة كفاءة الطلبة، وغيابهم 

معروف منها أن فشل الطلبة بسبب كفاءتهم المنخفضة يقع في عن المحاضرة، وإهمالهم الوظيفة. و
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٪ ،  28.6٪ من المعلمين، وفشلهم بسبب الغياب بلغ إلى  85.7المرتبة األعلى، وهذا الرأي عند 

 .٪ 14.3وفشلهم بسبب إهمال الوظيفة بلغ إلى 

تجانسة. على الخبرة في التدريس، تبين أن مشكلة التعليم هي قدرة الطلبة غير الم ءبنا 

منخفضة رة الالطلبة ذوو القدرة العالية قادرون على فهم الدروس بسرعة بينما الطلبة ذوو القد

ة عملية لظاهرايكونون بطيئين في فهمها بسبب انخفاض المدخالت لديهم، لذلك غالباً ما تعوق هذه 

لطلبة هم ا يفتحقيق أهداف التعليم. في كثير من األحيان بعد مشاركة محاضرة من المحاضرات ال

مه عالية فهات الذوو القدرات المنخفضة المادة التي يلقيها المعلم، بينما يمكن للطلبة ذوي القدر

بل ى ذلك، قفة إلجيدًا، لذلك يمكن القول إن تحقيق أهداف التعليم اليتم توزيعه بالتساوي. باإلضا

يث بل، حمين بالفعل من قاالنضمام إلى المحاضرات، كان الطلبة ذوو القدرة المنخفضة متشائ

هم ساتذتأ كانوا متأكدين على أنهم ال يستطيعون مادة النحو حتى يعتمدوا كثيرا على مساعدة 

 وأصحابهم.

اعمل مع  -لذلك ، يحاول الكاتب بصفته معلما في النحو تطبيق استراتيجية التعليم "فكر 

ج التعليم التعاوني. تستخدم هذه وذكإحدى استراتيجيات من نم( Think Pair Share)شارك" -الزميل

رين على ا قاداالستراتيجية المدخل التعاوني. ففي هذا المدخل، يتم تشجيع الطلبة على أن يكونو

واجهة م( 3( مساعدة اآلخرين، و)2( قبول اآلخرين، و)1امتالك وتنفيذ األشياء التالية: )

 يتحمل كل تيجية، من المتوقع أن( العمل في فرقة. من خالل تطبيق هذه االسترا4التحديات، و)

صدقائه. مع أ طالب مسؤولية استيعاب مادة معينة وفهمها وإتقانها قبل أن يقوم بالمناقشة حولها

فهم  يمكنهبحيث تحدث عالقة تبادل المنافع، حيث يمكن للطالب فهم المواد التي هي جزء منه و

ل مع اعم -ستراتيجية التعليم "فكرمواد أخرى من صديقه. وتشرح هذه المقالة تجربة استخدام ا

اسي رابع للعام الدرفي تعليم درس "تطبيق النحو الثانوي" في الفصل الدراسي ال شارك" -الزميل

 مات فيم مع موضوع "الحال". يمكن قول األشياء باللغة اإلندونيسية كموضع للكل2018/2019

من مواقع  اإلندونيسية هو موقع الحال في اللغة .الجمل التي تشير إلى وصف الطرق أو الظروف

 عين.فعل مالكلمات داخل الجملة يدل على طريقة يستخدمها الفاعل أو المفعول به في القيام ب

 

 تعليم النحو في قسم األدب العربي بجامعة ماالنج الحكومية

ت ن تحيعلم النحو في قسم األدب العربي بجامعة ماالنج الحكومية خالل فصلين دراسيي

الثانوي" في  في الفصل الدراسي الثالث ومادة "تطبيق النحو "تطبيق النحو االبتدائي" مادة اسم

دل على أن يستفادة من شيء معين، مما ابمعنى استخدام و الفصل الدراسي الرابع. فالتطبيق لغة

تابة لتحدث والكفي هذا القسم يفضل على تطبيق القواعد العربية في أنشطة القراءة وا تعليم النحو

توبة في المك واالستماع، وال يركز على الناحية النظرية فحسب. فهذا يتوافق مع صفة مادة النحو

إتقان  ن علىالمنهج التعليمي لقسم األدب العربي، أنها مادة يطلب فيها أن يكون الطلبة قادري

 لنحو.اعلى تطبيقها وتحليلها واتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بها في مجال والنظرية 
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 (Think-Pair-Share)شارك  -عمل مع الزميلا -استراتيجية فكر

 فكارأاستراتيجية تقوم على تزويد الطلبة بغذاء فكري، في موضوعات تمكنهم من صياغة 

 ينتظروفردية، أو تشاركية مع زميل آخر، وتكون بقيام المعلم بطرح سؤال، أو عرض مشكلة، 

ن خالل كلة مطلبة قد فكروا وكونوا فكرة سريعة عن المشالمعلم فترة وجيزة، كي يتأكد من أن ال

ى، ثنى، مثنجمع مربط بعض العالقات المفاهيمية الموجودة بالسؤال، ثم يطلب المعلم إلى الطلبة الت

ه، حيث يبدأ كل طالبين بالتشاور مع بعضهما، بحيث يستفيد كل شريك من وجهة نظر شريك

ال عستوى مكتسبوا معلومات إضافية، بحيث يصبحون على ونتيجة لهذا التشاور يكون الطلبة قد ا

شكلة ي الممن الفصاحة واإللمام بالمعلومات حول الفكرة المطروحة. وإذا وجد المعلم صعوبة ف

راد دد أفعالمطروحة يسمح للمجموعات الثنائية بالتجمع مع مجموعات ثنائية أخرى، بحيث يصبح 

دد، بيرة العكستراتيجية إمكانية استخدامها في الصفوف طالب(، ويستفاد من هذه اال 4المجموعة )

لعمل اوإعطاء وقت لمراجعة محتوى المادة بين الطلبة، وإعطاء فرصة للبدء بالتدريب على 

 التعاوني، واحتفاظ الطلبة بكم البأس به من المعلومات )(

نا، وحسب التنويع تستخدم هذه االستراتيجية لحفز تفكير الطلبة، وباستخدام التكنولوجيا أحيا 

لتفكير استوى في المهارات التي يتطلبها المعلم، إذ كلما كانت المهارات المطلوبة عالية كان م

 المطلوب عاليا، ومتشعبا.
 

 ارك" في تعليم النحوش -اعمل مع الزميل -تطبيق استراتيجية "فكر

 )التحضير قبل التدريس )يتم في المنزلأ. 

 هال تحديد موضوع التعلم ، وهو عن .1

 إعداد المادة التعليمية عن "الحال" .2

ن أسئلة رئيسية تتعلق ب"الحال"، يتم كتابة كل سؤال على قطع صغيرة م 10إعداد  .3

ى تكون مرات حت 3. يتم إعداد هذه األسئلة العشرة 10إلى  1قرطاس وترقم القرطاس من 

 ل".عن "الحا . فيما يلي مثال من قطع القرطاس التي كتبت فيها أسئلةطالبًا 30كافية لعدد 

 

 شارك" -عمل مع الزميلا -خطوات تعليم النحو باستراتيجية "فكرب. 

 تبليغ هدف التعليم، وهو قدرة الطلبة على فهم المادة المتعلقة بالحال. .1

ي لمنزل. في افإعدادها  يطلب المعلم أن يقرأ الطلبة الملخصات المتعلقة بالمادة التي قد تم .2

 .هذه الخطوة، يُطلب منهم محاولة فهم جيد

 طعةكل طالب ق ينالتوزيع قطع صغيرة من القرطاس تحتوي على أسئلة لجميع الطلبة. ) .3

 .(واحدة

ها مع ة عنيُطلب منهم التدرب على اإلجابة عن األسئلة شفهيا استعدادا لهم قبل المناقش .4

 .أصدقائهم

هم األسئلة التي تم الحصول عليها، يُطلب منهم التجمع مع األصدقاء لتعزيز قدرتهم على ف .5

مجموعات، تتكون كل مجموعة  10الذين يحصلون على نفس الرقم، حتى صار الفصل 

أشخاص مع نفس الرقم من األسئلة. يُطلب منهم أن يناقشوا من خالل تبادل  3من 
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ى معلومات شاملة تتعلق بها. المعلومات حول إجابات أسئلتهم حتى يفهموها ويحصلوا عل

 هذا النشاط يسمى بالمشاركة األولى. 

ة طلب 10مجموعات، كل مجموعة تتألف من  3بعد ذلك، يُطلب من الطلبة التجمع في  .6

داء . تشكيل هذه المجموعة مستخدم أل10إلى  1الذين يحصلون على أرقام األسئلة من 

ميع جصل عليها كل طالب حتى يحصل نشاط تبادل المعلومات المتعلقة باألسئلة التي ح

 الطلبة على معلومات شاملة متعلقة بالحال. 

رة بعد أن صار الفصل يتكون من ثالث مجموعات، يعطي المعلم لكل مجموعة لوحة صغي .7

 واحدة ومعلمة واحدة كوسيلة لشرح المواد المتعلقة باألسئلة التي يتلقونها.

ة باألسئلة التي حصل عليها بناًء على نتائج يشارك كل طالب في مجموعته معرفته المتعلق .8

نشاط المشاركة األولى مع المجموعة الصغيرة السابقة. وهذا ما يسمى بعملية المشاركة 

الثانية. يتم تنفيذ عملية هذه المشاركة من قبل جميع الطلبة بالترتيب من أولئك الذين 

لمعلومات أو الشرح يستخدم . وعند تقديم ا10إلى الرقم  1يحصلون على األسئلة من رقم 

 كل طالب وسائط اللوحة  والمعلمة كما هو موضح في الصورة التالية.

لنشاط اجيه خالل النشاط من البداية إلى النهاية، يصبح المعلم مسهال تتمثل مهمته في تو .9

 واإلشراف عليه.

 ن كلبعد عملية المشاركة، أجرى المعلم تقييما عن طريق تعيين العديد من الطلبة م .10

علم الت مجموعة لتقديم إجابات على األسئلة شفهيا لمعرفة مستوى فهمهم بعد أن مر بهم

 .بستخدام هذه االستراتيجية 

 ف منينتهي النشاط باالنعكاس حيث يطلب المعلم من الطلبة تسجيل نقاط القوة والضع .11

 "شارك-عمل مع الزميلا-التعلم باستخدام استراتيجية "فكر

 

 ارك" في تعليم النحوش -ميلاعمل مع الز -استراتيجية "فكرت تطبيق إيجابيات وسلبيا

شددارك" فددي تعلدديم النحددو عددن مددادة -اعمددل مددع الزميددل-بعددد أن انتهددى تطبيددق اسددتراتيجية "فكددر

"الحال" يطلب المعلم من الطلبة أن يكتبوا استجاباتهم المتعلقة بتنفيذه. وفيما يلي آراؤهم ومدخالتهم 

( أصدبح التعلديم لديس ممدال، 1ا وعيدوب تطبيدق تلدك االسدتراتيجية. عيوبهدا )واقتراحاتهم عدن مزايد

( يجعل التعليم بهذه االستراتيجية كل طالب يتحمل مسؤوليته لإلجابة عن سدؤل يتلقداه، ويجلدب 2و)

( وجود نشاط المشاركة األولى يسبب إلى تقويدة فهدم 3اهتماماتهم ألن يفهموا المادة المتعلقة به، و)

( وجود نشاط المشاركة الثانيدة لمناقشدة المدواد المختلفدة يسدبب 4مادة واحدة معينة، و) الطلبة حول

إلى تقوية فهم الطلبة حول مواد كثيرة مختلفة وصار شامال، ويسبب إلى عدم الحياء والتشاؤم للقيام 

نه يعطي ( التعليم بهذه االستراتيجية سار مثل التعليم باللعب أل5بتبادل المعلومات مع أصحابهم، و)

( يجعدل الطلبدة يفكدرون فدي شديء 7( يجعل الطلبة يفكرون تفكيرا حرا، و)6جوا مريحا جديدا، و)

( يرقدي الثقدة 9( اليعتمد الطلبدة علدى المعلدم حتدى صدار مسدهال لده فحسدب، و)8واحد باإلتقان، و)

هم ( وجددود تبددادل المعلومددات يعطددي الفرصددة لهددم لتعبيددر آرائهددم بمعلومددات10بددنفس الطلبددة، و)

( وجود نشداط المشداركة األولدى والثانيدة يددرب الطلبدة علدى 11ومعارفهم حتى صارت شاملة، و)
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( نشاط المشاركتين يؤدي إلى شدعور المعيدة بيدنهم السدتيعاب مدادة لدم 12مهارة اإللقاء الشفهي، و)

( يتطلدب مدن الطلبدة جمديعهم ال الدبعض النشدط والتفكيدر حتدى يجتهددوا جميعدا فدي 13يفهموها، و)

( يجد الطلبة من التعليم بهذه الستراتيجية أن الشرح والتوضيح من أصحابهم يفهمهم 14الفصل، و)

( أصدبح الطلبدة 16( الفرصدة لهدم للنعداس واألحدالم، و)15أكثر من أن يفهموا المدادة بأنفسدهم، و)

د ( يسددهل الطلبددة لفهددم المددوا17مسددتقلين وقددادرين علددى نقددل المعلومددات المفهومددة إلددى غيددرهم، و)

( صدار التعلديم مثيدرا وممتعدا، 19( يجعل الطلبة يركزون علدى مدا يدرسدونه، و)18المدروسة، و)

( 22( صددار التعلدديم مرنددا وحددرا، و)21( يجعددل الطلبددة مسددتعدين لمشدداركة المحاضددرة، و)20و)

أصددبح الطلبددة كثيددري السددكوت يسددتطيعون أن يتكلمددوا دون حيدداء لتوضدديح المددادة أمددام أصددحابهم، 

( الشددرح مددن أصدددقاء الطلبددة يدددعو إلددى المددرح 24هم علددى أن يثقددوا بأنفسددهم، و)( يشددجع23و)

( يحدث التعلم الجمداعي 26( الحياء لتقديم السؤال، و)25واالسترخاء أكثر مما كان من المعلم، و)

( يفهددم 28( يسددهلهم فددي التدددريب علددى الخطابددة أمددام الندداس، و)27حتددى يكمددل بعضددهم بعضددا، و)

( ليست هناك شدة في نفوسهم عند التعلم مدع أصدحابه فدي المجموعدة، 29ة، و)الطلبة المواد بسرع

 ( هناك االتصال الجيد بين كل من الطلبة خاصة عندما قاموا بالمناقشة حول المادة. 30و)

( هنداك إذا مدا فهدم طالدب المدادة 1وأما عيوب تطبيق هذه االستراتيجية عندد الطلبدة، فهدي ) 

لمزاح ( يحدث ا2حابه، فيسبب إلى ضعف عملية تبادل المعلومات، و)وهو اليريد أن يتعلم من أص

راتيجية يحتاج إلدى ( التعليم بهذه االست3الكثير من بعض الطلبة إذا لم يقم المعلم المراقبة القوية، و)

لطلبة ( صار الفصل عامرا حتى اليمكن لبعض ا4الوقت الكثير ألن مستوى فهم الطلبة مختلف، و)

يمكددن ( ال6( هندداك مددن يددتعلم مجدددا ومددن يددتعلم متكاسددال، و)5مددواد المدروسددة، و)التركيددز علددى ال

 (7وقت، و)التركيز على ما قدمه أعضاء فرقتهم ألن الفرقة األخرى قامت بالتقديم أيضا في نفس ال

( صدارت مقاعدد كدل فرقدة متقاربدة حتدى يصدبح أعضداء فرقدة واحددة 8صار الفصل مزدحمدا، و)

 ( نقدص االسدتيعاب علدى المدواد ألن الوقدت محدددود،9فرقدة أخددرى، و) يهتمدون بمدا عملده أعضداء

 ( تركيز الطلبة واهتمامهم تفسده أصوات من كل فرقة. 10و)

وفقا للعيوب التي تأتي من نتيجة تطبيق هذه االستراتيجية فقدم الطلبة مدخالتهم إلصالح  

اضرة ليفهموها قبل مشاركة المح( أن يعطي المعلم الطلبة المادة 1ولتكميل عملية تنفيذها، وهي )

قريبة بين  ( أن تكون هناك مسافة غير2في المنزل كي يكونوا مستعدين عند عملية المناقشة، و)

لم مراقبته على ( أن يرقي المع3مقاعد كل فرقة كي يمكن لكل فرقة التعلم بالتركيز واالهتمام، و)

 بجد. عملية تنفيذ هذه االستراتيجية كي يتعلم الطلبة جميعهم
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