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 الفصل الثاني   

 اإلطار النظري
 المفهوم النظري . أ

 تعريف اإلسًتاتيجية .1
دبعٌت علم  Strategiaأصلها من اللغة اليونانية يعٌت   Strategiكلمةو 

عموما أن اسًتاتيجية ادلقاتلة. و  على ذلك أن اسًتاتيجية التصميم يفاحلرب. بناء 
 11ما يستخدم للحصول على اذلدف.

حماولة لتحقيق ذلا ىج اخلطوات لتنفيذ أعمل ادلعُت و اسًتاتيجية ىي منا
عالقة بتعليم. جيوز أن يفّسر أّّنا مناىج اخلطوات ادلقرارات أىداف القرارات. و 

 12التالميذ لتحقيق أىداف التعليم.لتعليم بُت ادلدرس و لتنفيذ عملية ا
 تعليمها يفأساليب تنظيم ادلادة و إن اإلسًتاتيجي التعلمية طرائق أو 

 13عملية التعليم دبستخدمة أنواع مصادر ادلادة ادلدرسية حىت يكون التعليم فعاليا.
ذا أن الطريقة معٌت ىالتقٍت، و مية أوسع من الطريقة و مفهوم اسًتاذبية التعلو 
 14مية.األسالب )أي تقٍت( جزء من اسًتاتيجية التعلو 

 
 ”The Learning Cell“ تعريف اسًتاتيجية خلية التعليم .2

ت التدريس احدى من اسًتاتيجيا ”The Learning Cell“ خلية التعليم
م الفعال. تطّور ىذه االسًتاتيجية جولسميد ياداء التعل الىت تساعد التالميذ يف

  بلوساين. Swiss Federal Institute of Technologyمن 

                                                           
11Syaiful Mustafa, Op.Cit., hlm.7. 
12 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta :Rineka Cipta, 2006),  

hlm. 5. 
13Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2010 ) hlm. 17 
14Syaiful Mustafa,Op.Cit., hlm. 17. 
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يعٍت  سيُتاأس تكون من كلمتُتت ”The Learning Cell“ اتكلم
Learning و التعليم دبعٍت Cell لذلك، . دبعٍت خلية“The Learning Cell”  باللغة

 .جُتأيضا بطالب مزاو  يسموو  لية التعليمخب يسميالعربية 
 من شكل إىل تشَت ىي مزاوجونطالب أو  خلية التعليماسًتاتيجية 

 ويوجبوا يسألوا التالميذ أن من يطلب حيث متزّوج، يف التعاوين التعلم أشكال
التالميذ  التعليم يساعد ىذاو  15القراءة. يف ُمَتساوية دموا على بَتبدَّل األسئلة عن

 ميكن تطّور ابِتكارىم.التعلم ألّنم مسؤولون و  يف بنشاط 

يؤدي إىل التعليم بُت التالميذ اسًتاتيجية خلية التعليم ىي كيفية واقعّية ل
 16التعلم الذي قام بو التالميذ. ميكن ادلدرس ليعطي زيادة يفو الفصل.  يف

 إقران يف بو موثوق اشًتك على للحصول فعالة وسيلة التالميذ بُت التعلم أشكال
 17ميتا. واإلدراك االجتماعية ارآء اآلخرين، على استماع قدرة وإقامة

 
 :يلي فكما خطوات استخدام استراتيجية خلية التعليم أما

 تتعلق اليت يكتبوا األسئلةالقراءة إىل التالميذ ليقرأوا و  مادة ةيعطى ادلدرس -1
 .أو ما وحده التالميذ يف القراءة دبوضوع القراءة

الفرقة رقة إىل الفرقة "أ" و صديقو. تتكون الف كل واحد من التالميذ  اختيار -2
 "ب".

 ةالفرقة "أ"بقراءاالجوبة. تبدأ و  كل فرقة يناقش مادة القراءة بطريقة األسئلة -3
 ةبإجابة السؤال، واستبدال"ب" بقراءفتجب للفرقة "ب"  األول السؤال
 .ىكذا بعدىافتجب  عليها فرقة "أ". و  السؤال

                                                           
15

Hisyam Zaini, dkk. Op.Cit., hlm. 89. 
16

Melivin L.Silberman, Active Learning, (Bandung: Media Persada, 2006), hlm. 17. 
17

Laura Lipton, Menumbuhkan Kemandirian Belajar, (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 71. 
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 الفرقة إىل الفرقة من ةادلدرس ينتقل باجلاري، االجوبةعملية األسئلة و  خالل -4
 18. الشرح أو التوصية إعطاء مع اآلخر

 
 :يلي كماف خلية التعليماستراتيجية   مزايا أماو 

 دلعلومات من ادلصادرذلم ا ا ألنوّنواجهة ادلادة اليت سيدرسدل التالميذمتارس  -1
 دة.اذه ادلهب اليت تتعلق الكتبك العلمية

عملية التعليم  م . ألن يفعملية التعلي يفلثقة على أنفسهم  التالميذ متارس -2
التالميذ ادلعلومات  فبذلك سيقبلم طريقة ادلناقشة ينب التالميذ .باستخدا

 اجلديدة من اآلخرين ىف ادلناقشة .
م يبحثون عن ادلعلومات من . ألّنتدافع التالميذ التبع عملية التعليم  -3

 ادلصادر ادلختلفة الىت تتعلق بادلواد ادلدروسة.
التالميذ بادلدرس معاملة تفاعل بُت التالميذ بالتالميذ و ذبري ادلعاملة وال -4

 19جيدة . 
 

 :استراتيجية  خلية التعليم،فهيأما عيوب 
 .التالميذ صعبا إلجياد ادلصادر ادلتعلقة بادلواد ادلدروسة  كان   -1
 كان الفصل ضوضأ عندما قسم ادلدرس التالميذ إىل فراق . -2
 .الفرقة  التالميذ يف بُت وجود اختالف -3
فلذلك البد على ادلدرس أن يأمر التالميذ إلجياد  كان ادلصادر حمددة، -4

 ادلصادر من مكتبة ادلدرسة .
يبحثون عن ادلعلومات ادلتعلقة بادلواد ادلدروسة   إذا كان التالميذ ال -5

 20.غَت فعالية فاسًتاتيجية خلية التعليم
                                                           

18
Agus Suprijino, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Cetakan ke- 

V, hlm.122. 
19

Hisyam Zaini, Op.Cit., hlm. 88. 
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 مفهوم مهارة الكالم .3
اللغة العربية الكالم عند مفكر قواعد و  21مباحثة.الكالم لغة  قول، حوار و 
 22ىو اللفظ ادلركب ادلفيد بالوضع.

األصل  ت اللغوية األساسية. إلن اللغة يفحد من مهاراإمهارة الكالم و 
الكالم، وقد نبو إىل ذلك ابن جٍت منذ فجرالدراسات اللغوية العربية حيث عرف 

 23اللغة بأّنا: "أصوات يعبَت هبا كل قوم من أغراضهم".
الشعور. األصوات أو األلفاظ للتعبَت، وتبليغ األفكار و ق الكالم مهارة نط

ي الة اتصاالت الكالم ليس نطق األصوات أو األلفاظ فحسب، الكالم ىو 
 24ادلستميع.حبوائح احملّدث و  ادلتقدمة ادلناسبةاألفكار ادلرتبة و 

الكالم مهارة انتاجية تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخدام األصوات 
نظام ترتيب الكلمات الىت تساعده على من الصيغ النحوية و دقة، والتمكن ب

مواقف احلديث أي أن الكالم عبارة عن عملية  و يفالتعبَت عما يريد أن يقول
بوساطتو مث نظاما لغويا  إداركية تتضمن دافعا للكالم، مث مضمونا للحديث،

تها شكل كالم، وكل ىذه العمليات ال ميكن مالحظ الضمون يفيًتجم الدافع و 
 25فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية ادلتكلمة.

كما أن الكالم يعترب عملية انفعالية اجتماعية، فهنالك مصدر لألفكار، 
واالذباح الذي تأخذه, وادلواقف الذي تقال فيو, والشخص الذي تقال لو. معٌت 

ن ع متحدمثاتصال متنتهى بإمتام عملية أن الكالم ىو عملية تبدأ صوتية و ىذا 
                                                                                                                                                               

20
Ibid, hlm. 89. 

21
A.W Munawwir, Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta : Pustaka 

Progressif, 1984), hlm.1383. 
 .2(، ص.1418، )مساراع، ، منت األجروميةمحد بن حممدبن داود الّصنحهاجى22
 .75(، ص.2008عمر الصديق عبد اهلل، تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، )الدر العلم : 23

24
 Pangadilan Rambe, Pembelajaran Baha sa Arab Tingkat Dasar, (Pekanbaru : Adefa 

Grafika,2015),  hlm.78. 
، )من النطرية إىل تطبيق(، )بكنبارو : كريياسي ايدوكا طرق تدريس اللغة العربية لغَت العربيشمر الدين بردانشاه، 25

 .69(، ص. 2015سي،
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من ىنا فالغرض من الكالم نقل ادلعٌت، واحلقيقة موقف اجتماعى، و  أبناء اللغة يف
 وال معٌت حقيقي دون أن تتوافر يف أنو ليس ىناك اتصال حقيقي دون معٌت،

مها ناحيتان تعطيان للرسالة ناحية انفعالية اجتماعية، و ية و الرسالة ناحية عقل
 26ضوع ىذا فهم عملية الكالم الىت سنعلمها. يفلعلو ميكنان معناىا. و يتها و امه

لغة العصرى  التعليم  ءة اللغة إىل أن يتحقق يفلكالم بعض من كفاامهارة و 
الكالم وسيلة مهمة للًتكبُت ادلعاشة، التعبَت بالتبادل وباستعمال أو اللغة العربية. و 

 27اللغة.
الفكرة أو  مهارة الكالم ىو إستيطاعة ليعرب األصوات أو الكلمة ليبلغ

مهارة الكالم قدرة على تعبَت األصوات اللفظية أو تعبَت التفكَت من و  28الرأي.
 29حيث الرأي، الفكرة، اإلرادة إيل ادلخاطب.

 الكالم عليمأهداف ت

التنغيم ادلختلفة أن يؤدى أنواع النرب و ق ادلتعلم أصوات اللغة العريبة و أن ينط -1
 وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

 ادلتشاهبة.أن ينطق األصوات ادلتجاورة و  -2
 احلركات الطويلة.النطق بُت احلركات القصَتة و  أن يدرك الفرق يف -3
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة. -4
العربية  ا النظام الصحيح لًتكيب الكلمة يفأن يعرب عن أفكاره مستخدم -5

 خاصة ىف اللغة الكالم.
 التعبَت الشفوي. اللغة يفأن يستخدم بعض خصائص  -6

                                                           
 .70نفس ادلرجع، ص.26

27
 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran bahasa Arab, (Malang : Misykad, 2009) 

hlm. 139. 
28

 Khalilulah, Media Pembelajaran bahasa Arab, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo,) hlm. 
103. 

29
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung :  Remaja 

Rosdakarya, 2011) hlm. 135. 
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 مستوى نضجو و قدراتو.روة لفظية كالمية مناسبة لعمره و أن يكتب ث -7
 أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية ادلقبولة. -8
 مواقف احلديث البسطة. مفهوما يفعن نفسو تعبَت واضحا و  أن يعرب -9

مًتابط التحديث هبا يشكل متصل لغة العربية  و أن يتمكن من التفكَت بال 10
 30لفًتات زمنية مقبولة.

 المرحلة المتوسطة فكما يلي: أما أهداف تعليم الكالم فيو 

 إلقاء اخلرب -1
 اإلشًتاك ىف التكلم -2
 التعارف بالعربية -3
 حكاية ادلسموعة وادلقروئة -4
 احملادثة الصحفية -5
 التمثيل -6
 31تقدمي األفكار. -7

 
 ب.المفهوم اإلجرائى

 ( X خليةالتعليم كادلتغَت ادلستقل )متغَت. خطوات استخدام اإلسًتاتيجي 1
 الدرس بالسالم والدعاء معا. ةتفتح ادلدرس -1
 أىداف تعليم ادلادة.  ةتقدم ادلدرس -2
 احلياة اليومية. فوائدىا يف ةتقدم ادلدرس -3
أسبوع ادلاضى كإعداد  الميذ ليبحث عن ادلواد ادلدرسة يفالت ةأمر ادلدرس -4

 .اوّناليت سيدرس ادلوادواجهة دل التالميذ
                                                           

 72-71يشمر الدين بردانشاه، نفي ادلرجع السابق، ص. 21
31

Iskandar Wassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung 
:Remaja Rosdakarya, 2011) hlm. 286. 
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 تتعلق اليت يكتبوا األسئلةالقراءة إىل التالميذ ليقرأوا و  مادة ةيعطى ادلدرس  -5
 .القراءة أو ما وحده التالميذ يف دبوضوع القراءة

الفرقة . تتكون الفرقة إىل الفرقة "أ" و صديقو كل واحد من التالميذ  اختيار  -6
 "ب".

 اةاالجوبة. تبدأ الفرقة "أ"بقرءو كل فرقة يناقش مادة القراءة بطريقة األسئلة  -7
 فتجب للفرقة "ب" بإجابة السؤال، واستبدال"ب" بقرءاة األول السؤال
 .ىكذا بعدىافتجب  عليها فرقة "أ". و  السؤال

 الفرقة إىل الفرقة من ةادلدرس ينتقل باجلاري، عملية األسئلة واالجوبة خالل -8
 .الشرح أو التوصية إعطاء مع اآلخر

 بالتقومي عن مهارة الكالمهم. ةتقوم ادلدرس -9
 

 ( Y كادلتغَت التابع )متغَت  مؤشرات مهارة الكالم .2
 .واضحبصوت جهرى و  اللغة العربيةباستخدام على تكلم  ميذيقدر تال -1
 .مطابقة على نطق الكلمات ميذيقدر تال  -2
 على تعبَت أنفسهم باللغة العربية. ميذيقدر تال  -3
 الفكرة. تعبَت لم يفالتك على ميذيقدر تال  -4
 32إنتاج عدة ادلفردات.قة و على التكلم بالطال ميذيقدر تال  -5

 
 
 
 

 
                                                           

32
 Ahmad Izan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab  Edisi Revisi,  (Bandung : 

Humaniora, 2015)  hlm. 149. 
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 ج. الدرسات السابقة
ث العلمي الذى يقام عنو الدراسة السابقة مقارنة للتباعد عن منابلة البح

ىذا البحث قد  أحد بالبحث عنو من قبل. هتدف إىل تقومي الذى مل يقممن قبل و 
تعليم الدين اإلسالم يف اجلامعة سلطان شارف قاسم برياو قسم  قامت بو نوفريانا يف

 Pengaruh Penerapan Strategi The Learning Cell“. ربت ادلوضوع 2013سنة  يف

terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di 

Madrasah Tsanawiyah Negri Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat 

Kabubaten Indragiri Hulu”  . صلة ادلأخوذة من ىذا البحث أن تطبيق احلاو
تعليم العاقدة األخالق مؤثر. ألنو  ية التعليم على نتيجة التعليم  يفاستَتاتيجية خل

استَتاتيجية خلية التعليم خدام توجد فرق اذلام بُت الطالب الذين يتعلمون باست
 33الذين ال يتعلمون باستخدام استَتاتيجية خلية التعليم.و 

 
 د. فروض البحث

 الفرضية ىي إجابة مؤقتة من تكوين ادلقدم. ىذه الفريضة إىل اجملموعتُت:
Ha    :اسًتاتيجية خلية التعليم بتطبيق الًتقية اذلامة عن مهارة الكالم التالميذ وجود 

“The Learning Cell” ادلتوسطة  "أمة وسطا"مدرسة  يف يف تعليم اللغة العربية
 دبعهد تكنولوكي رياو. اإلسالمية

Ho   :اسًتاتيجية خلية  عدم وجود الًتقية اذلامة عن مهارة الكالم التالميذ بتطبيق
 "أمة وسطا"مدرسة  يف يف تعليم اللغة العربية  ”The Learning Cell”التعليم

 دبعهد تكنولوكي رياو. ادلتوسطة اإلسالمية
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Novriana, Pengaruh Penerapan Strategi the Learning Cell Terhadap Hasil Belajar Siswa 
Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekan Heran Kecamatan 
Rengat Barat Kabupaten Indragiri  Hulu, Skripsi Pustaka Uin Suska Riau: Fakultas Tarbiyah  dan 
Keguruan, PAI, 2013. 

 


