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 الفصل األول   

  أساسية البحث  

 خلفية البحث . أ
اإلنسان  إن اللغة أصوات أو رموز ذات دالالت متعددة يستخدموىا

 1عن حجاتو، وحاجات اجملتمع الذي يعيش فيو.النفس، و  واجملتمع للتعبَت عما يف
 اللغة وسيلة للتفاىم بُت األفراد، وىي الىت تعرب عن أفكار اإلنسان.

إن اللغة متنوعة منها اللغة العربية، اللغة العربية لغة مهمة ألهنا لغة العامل  
اللغة العربية ىي اللغة منسوبة إىل أىل البالد   2ة.يومكاهنا خاصة. وىي لغة شام

قافة ن والتخاطب ولغة الثآا لغة القر العربية أو شبو جزيرة العرب، وىي ككوهن
واحلضارة قد ذمحت بشأهنا أن جتذب مهة البحثُت وأعجبتهم، فأخذ ىؤالء يقشروهنا 

معاناهتم لالتصال فيها والتأميل  وامتدادىا وبذلوا جهدىم ولبثوا يفودرسوا تارخيها 
 3حقائقها.

جيدا صحيحا ال عملية تعليم اللغة العربية ضرورية ليقدر  ادلرء على االتص
رة مهاالستماع ومهارة الكالم و من ادلهارات اللغوية مهارة االبيئة. و بُت بعضو بعضا و 

يقدرون على ترمجة النص  أمنا التالميذالواقع أن كثَتا من  يفمهارة الكتابة. و القراءة و 
 ال يقدرون على الكالم مع األخرين.العريب و 

 فادلدرس عامل ضروري يفمنها مدرس. من مكّونات التعليم الضرورية  
يف يد ادلدرس ألن لو دور ضروري يف تنفيذ عملية الًتبية الرمسية. وذماح التعليم يقع 

قادرا على اخًتاع جو مهنتو و  ينبغى أن يكون ادلدرس راغبا يفو  4التعليم.الًتبية و 
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لذا أن ىذا العنصر أى ادلدرس ضروري للحصول و  5التعليم ادلريح لدى التالميذ.
 ادلراد بادلدرس ىنا مدرس اللغة العربية. و  6عيار عملية تربوية.على م

ذماح عملية التعليم اسًتاتيجية  ت الىت تلعب دورا ىاما يفمن ادلكّوناو 
التعليمية. اسًتاتيجية التعليمية ىي أساليب اليت يستخدمها ادلدرس لكي يُعلِّم مادًة 

التعليم ادلنشودة يف هناية  دراسية حىت ُيسهِّل التالميذ أن حيصلوا على أىداف
 7التعليم.

ًتاع اسًتاتيجية اخ لو حر يفبغى أن يكون للمدرس مداخل خاصة و ينو 
الطريقة ادلستخدمة التعليم. واألىم أن اسًتاتيجية و حال التعلم و الطريقة ادلطابقة و و 

 غَت متناقضة بادلدخل.
مبعٌت علم احلرب.  Strategiaأصلها من اللغة اليونانية يعٌت  Strategi كلمةو  

عموما أن اسًتاتيجية ما ادلقاتلة. و  على ذلك أن اسًتاتيجية التصميم يفبناء 
 8يستخدم للحصول على اذلدف.
يجية خمتلفة درس اللغة العربية  ديكن القيام باستَتات لًتقية مهارة الكالم يف

إحدى استَتاتيجية ادلستخدمة يف عملية التعليم ىي استَتاتيجية يف عملية التعليم، و 
 خلية التعليم. 

 إىل تشَت ىي  ”The Learning Cell Strategy”ميخلية التعل استَتاتيجية
 يسألو التالميذ أن من يطلب حيث متزّوج، يف التعاوين التعلم أشكال من شكل

 ىذا التعليم يساعدو  9القراءة. يف ُمَتساوية مواد على بَتبدَّل األسئلة عن ويوجبوا
 ديكن تطّور ابِتكارىم.بنشاط يف التعلم ألهنم مسؤولون و التالميذ 
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مدرسة أمة وسطا  يف بناء على الدراسة التمهيدية الىت وجدهتا الباحثة
م خاصة يف مادة اللغة يعن عملية التعل مبعهد تكنولوجي رياو ادلتوسطة اإلسالمية
طريقة ادلباشرة والطريقة السمعية الرق ادلتنوعة  كطال ةادلدرسالعربية، يستخدام 

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  ردات يف ادلسكن فالبد للتالميذ يفيعطي ادلفالشفوية و 
لكن بعض التالميذ مل يستطعوا تكلما. كما طا أن يستطعوا التكلم بالعربية و أمة وس

 دلت الظواىر، منها :
 .عّدة ادلفردات العربيةتالميذ مل يعرفوا البعض  .1
 مل يقدروا على إجابة األسئلة باستخدام اللغة العربية. تالميذبعض ال .2
 مل يشًتكوا ىف تقدمي دمارسة احلوار أمام الفصل. تالميذبعض ال .3
 باللغة العربية داخل الفصل أو خارجو. امل يتكلمو  تالميذبعض ال .4

مهارة الكالم لدى التالميذ  أن ، تنظر الباحثةعلى الظواىر السابقة النظرب
مل حتصل على  مبعهد تكنولوجي رياو ادلتوسطة اإلسالمية "أمة وسطا" مدرسةيف 

اج إىل الطريقة الفعالية بالسًتاتيجية تحي ،ادلرجوة. لذلك أىداف تعليم اللغة العربية
كما  ادلنشودة. ًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ حلصول على األىدافالتعليمية ل

 The Learning“ خلية التعليمأن  التعليماسًتاتيجية  ايف كتاهب حيشام زيٍت اشرحه

Cell” م الفعال.ياداء التعل ت التدريس الىت تساعد التالميذ يفاحدى من اسًتاتيجيا 
 االجوبة لًتقية مهارة الكالمطريقة األسئلة و  يستخدم ادلدرس اسًتاتيجيةالن يف ىذه 

 التالميذ.

 البحث حتت ادلوضوع الباحثة أن تقومفأردت السابقة إىل األمور تأثَتا 
تعليم اللغة العربية  في  ”The Learning Cell”استراتيجية خلية التعليم تطبيق

 المتوسطة اإلسالمية "أمة وسطا"مدرسة  يف تالميذلترقية مهارة الكالم لدى ال
 .بمعهد تكنولوجي رياو
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 مشكالت البحث . ب
 فهي :أما مشكالت البحث 

 .تالميذكالم اللغة العربية لدى ال  ادلفردات يفب اعياست .1
 .ضعيفة اللغة العربيةبم على تكلّ  تالميذقدرة ال .2
 خارجو.ارسة اللغة العربية داخل الفصل و مادل التالميذ يف مشاركة .3
 .لًتقية مهارة الكالم التعليم استخدام اسًتاتيجية .4

 
 ج. حد البحث

 تطبيقلبحث عن "االباحثة  البحث حتدد يف ىذا السابقة تمشكال من
لًتقية مهارة تعليم اللغة العربية  يف ’The Learning Cell‘ اسًتاتيجية خلية التعليم

مبعهد تكنولوجي  ادلتوسطة اإلسالمية ’أمة وسطا‘مدرسة  يف التالميذالكالم لدى 
 ".رياو

 
 البحث سؤالد. 

 ىل :البحثبسؤال  الباحثةتعُت فسحدده و  السابقة خلفية البحث على بناء
يرقي  أن تعليم اللغة العربية يف ”The Learning Cell“ اسًتاتيجية خلية التعليم تطبيق

عهد مب ادلتوسطة اإلسالمية "أمة وسطا"مدرسة  يف تالميذلًتقية مهارة الكالم لدى ال
 تكنولوجي رياو؟

 
 ه. هدف البحث
سابقة، فهدف الذي أراد  هبا   البحث  اليت كتبها الباحثةسؤال إىل  بالنظر

 ”The Learning Cell“ اسًتاتيجية خلية التعليم تطبيق ةفدلعر  ىذا  البحث:الباحثة يف 
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 "أمة وسطا"مدرسة  يف تالميذلًتقية مهارة الكالم لدى التعليم اللغة العربية  يف
 مبعهد تكنولوجي رياو. ادلتوسطة اإلسالمية

 
 و. أهميات البحث

 ما يلي:كالبحث فأما أمهيات 
لرئيس ادلدرسة، وىذه ادلعلومات ادلدخلة إىل رئيس ادلدرسة لًتقية نوعية تعليم اللغة  .1

 العربية ىف تلك ادلدرسة
 ميذللمدرس، وىذه ادلعلومات خيارة لو لًتقية مهارة الكالم اللغة العربية عند التال .2

 .تلك ادلدرسة يف
مدرسة أمة وسطا ادلتوسطة  يف تالميذال، دلساعدة ترقية مهارة الكالم عند الميذللت .3

  مبعهد تكنولوجي رياو. اإلسالمية
ة للحصول على الشهادة اجلامعية للباحثة، القيام بالبحث شرط من الشروط ادلقرر  .4

قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف قاسم  يف
 اإلسالمية احلكومية رياو.

 
 مصطلحات توضيح ال. ز

اسًتاتيجية ىي مناىج اخلطوات لتنفيذ أعمل ادلعُت و ذلا حماولة لتحقيق أىداف  .1
 القرارات.

 أشكال من شكل إىل تشَتىي  ”The Learning Cell“ اسًتاتيجية خلية التعليم .2
 األسئلة من ويوجبوا يسألوا التالميذ أن من يطلب حيث متزوج، يف التعاوين التعلم
 القراءة. ىف دُمَتساوية علىموا بَتبدَّل
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لكل منهما معٌت ىي تتكون على كلمتُت اإلسم، ومها مهارة وكالم و  مهارة الكالم .3
 10.الكالم ىو قولعلى نفسهما. فادلهارة ىي حاذق و  يدل
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