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الثانىالباب

اإلطار النظري

المفهوم النظري.أ

اإلستراتيجيةمفهوم .1

ىف البيئة العسكرية. واملعىن األخر تكاناإلسرتاتيجيةبداية استخدام مصطلح إن و 

تل ىف تنظيم لعسكر النتصار حرب املرء الذي يقستخدم ككيفية استخدام قوة اتاأ

ا. . وقبل أن يقوم باحملاربة، ينظماإلسرتاتيجية القوة لتكون قوية من حيث الكمية وجود

وبعد أن عرف مجيعها ينطلق إىل تنظيم سياسة احملاربة، تقنية احملاربة والوقت املطابق ألداء 

1الغزوة.

ستخدم ألخذ النجاح للوصول إىل تاإلسرتاتيجيةومن البيان السابق يعرف أن 

فهم كالتخطيط الذى يشتمل على تىف البيئة الرتبوية اإلسرتاتيجية. ومعىن األهداف املقررة

ةاملستخدماإلسرتاتيجيةأما مكونة األنشطة املخططة للحصول على أهداف الرتبية اخلاصة. و 

.يلعبها مدرسإسرتاتيجيةهوىف هذا البحث

ة هيالناشطاإلسرتاتيجيةأن Gina LewisوPat Hollingsworthشرحو 

التعلم الذى حيدث عندما يتحمس الطالب ويستعدون جسمانيا ايورطاليتإسرتاتيجية

1 Iif Khoiru Ahmadi, dkk, Strategi Pembelajaran Sekolah Terpadu, Jakarta: Prestasi
Pustaka Publisher, 2011, h. 10
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ا هيةالتعلم الناشطإسرتاتيجيةهشام زين أن شرحو 2ويفهمون ما يشعرون به. اليت قام 

التعلم.أنشطة. وعندما تعلم الطالب ناشطا فقد يسيطرون ناشطبلتعلم يف االطالب شجاعة

م قد استخدموا الفكرة ناشطة إما الكتشاف الفكرة سرتاتيجيةاإلومن خالل هذه أ

الرئيسية عن املادة الدراسية، حل املشكلة أو تطبيق ما تعلموه ىف احلالة الواقعية. ويشرتك 

الطالب بالتعلم الناشط ىف مجيع عمليات التعلم، وليس ىف الناحية العقالنية فقط بل ىف 

يشعر الطالب باجلو املريح حىت سوف تيجيةسرتااإلهاجلسمانية. ومن خالل هذالناحية

3تؤخذ حاصلة التعلم الكاملة.

أن عليهوالجيوز للمدرس أن يعرض مجيع املعلومات ومعارفه إىل الطالب بل ينبغى 

. وكيفية التعلم الطالب ومرتبطة باملادة التعليميةيهتم بأن املعلومة املقدمة مطابقة مبعيار قدرة

يانا من ِقبل الطالب أوال أو من ِقبل املدرس. وعلى سبيل املثال أن أحسرتاتيجيةاإلهىف هذ

سوف عملية التعلم والتعليم من خالل هذه الطريقة أما أنشطةالطالب يدور كاملدرس. و 

.الطالب فيهارقي أنشطةت

وما يعلمه الطالب إىل أصدقائهم ميكنهم ألخذ الفهم واستيعاب املادة الدراسية. 

أن التعلم الذى قام به املرء ذو نفس العمر أشد فعاال Anita Leeوهذا الرأي مطابق مبا قال 

4من التعليم الذى قام به املدرس.

2 Pot Hollingswort dan Gina Lewis, Pembelajaran Aktif, PT. Indeks, Jakarta: 2008, hal. 34
3 Ibid
4 Anita Lee, Cooperatif Learning, Grasindo, Jakarta: 2007, h. 8
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تجه إىل هدف بناء على األراء السابقة يعرف أن التعلم الناشط الذى يورط الطالب ي

التعلم وينقص كسل الطالب ىف التعلم ويستطيع أن يرقي ناشط تعلم الطالب والسيما ىف 

تعلم اللغة العربية.

يلعبها مدرسإستراتيجيةمفهوم.2

منوذج تدريسي من التعلم الناشط الذى يدخل ىف التعلم هيسرتاتيجيةاإلهوهذ

التعاوين. وهذا النمط طريقة جذابة ملساعدة الطالب ىف ثقة النفس ومجيع الطالب يتورطون 

.مطابق باملادة التعليميةنشطةذا األوه5فيه.

شرتاك مجيع الطالب. ويستطيع الطالب أن إحدى الكيفيات ألخذ اهيهوهذ

همسومدر أصدقائهميسألون إىل العملية مث يبينون إىل أصدقائهم و يسمعوا ناشطا ىف هذه 

.أرائهمويقدمون منه أسئلةوجييبون 

من حيث أن الطالب يدورون كاملدرس ألصدقائهم. وهم حياولون أن وهذا التعلم 

وهدف التعلم. والتعلم من خالل الدور كاملدرس ميشرحوا الدرس على حسب احلاجة إليه

ته ىف تقدمي املادة الدراسية.ايسهل املدرس ألداء واجب

5 Hisyam Zini, Op Cit, h. 60
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في عملية التعليميلعبها مدرسإستراتيجيةخطوات .3

عند أوىل النوحى فهي فيما يلعبها مدرسإسرتاتيجيةوأما خطوات استخدام 

6:يلى

.، مثال عما يتعلق باألنشطة اليوميةهتعيني املوضوع الذى سيناقشقام املدرس ب)1

.عما يتعلق باألنشطة اليوميةاألسئلةوايكتبأمر املدرس الطالب على أن ي)2

ال جيدون الطالب، وحيقق أن الطالبجيمع املدرس تلك الورقة مث يوزعها إىل )3

.الورقة املساوية

ؤال لقراءة السؤال املوجود داخل الورقة مث جييب السالطالبيأمر املدرس )4

املوجود فيها.

األخر لزيادة تلك الطالبذلك السؤال يأمر املدرس الطالبوبعد أن أجاب )5

اإلجابة.

مث يواصل املدرس إىل الورقة األخرى، وهلم جرا)6

يأمر املدرس لكتابة امللخص عن األنشطة اليومية كاحلاصلة من مجيع تلك )7

األجوبة.

بأحوال الفصل، ويقرتح أوىل النوحى وبالتاىل ينوع املدرس التقنيات املطابقة 

بتسريع تلك األنشطة، تعيني األفكار العامة عن امللخص ىنعلى زيادة ذلك التنوع يع

6 Ulin Nuha , Op Cit, h. 106
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املهيئ الذى مضمونه يذكر املعلومة احملتاجة إليها، ويأمر املدرس الطالب ليتقابلوا 

7لرتكيب امللخص أنفسهم.الطالبالطبقة املهيئة، وال يأمر 

يلعبها مدرسإستراتيجيةمنعيوبالالمزايا و .4

مزاياال)1

جعل تسهل أداء الواجبة، وهيافهي أسرتاتيجيةمن هذه اإلزايا املوأما 

م وهم حيرتمالطالب وهذهبعضهم بعضا. ونذو مسؤولية شخصيا

الب ناشطني ىف إتباع التعلم، وهذهعل الطجتستطيع أن تسرتاتيجيةاإل

ليجتهدوا ىف تقدمي املادة الدراسية.الطالبعلم تسرتاتيجيةاإل

العيوب)2

أحيانا ال يقدرون على شرح الدرس الذى مل يفهموه حىت الطالبإن 

يصبحوا مقلقني، وهذا السبب ألن املدرس ال يعد الدرس تاما.

م التعلّ أنشطة.5

مالتعلّ ةطأنشمفهوم )1

دف إىل تطوير  عدة وابتكار الطالب ومن خاللاألنشطةإن حقيقة عملية التعلم 

ضروري لنجاح عملية التعلم. تعلم الطالب عنصر أساسيأنشطةالتفاعالت وخربة التعلم. و 

7 Oemar Hamalik ,Proses belajar mengajar (2008: 172)
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ينهما نيآن ال يتفرقاش، ومها السيولوجي وعقالين يعىن العمل والتفكريأنشطةواألنشطة هي

8)2011:98(ساردميان، 

املرتبطة بالربامج التعليمية؛ وهي كل ما يقوم هي فعالية الطالب الطالبتعلمأنشطةو 

به الطالب من أجل تعلم موضوع معني داخل الفصل أو خارجه حتت إشراف املدرس أو 

.يلعبها مدرساسرتاتيجيةية الكثرية منهاميت التعلإسرتتيجياوهناك .دون إشرافه

ىف املعجم األنشطةف إىل مناولة معارفهم. ومعىن دىف التعلم الطالبأنشطةو 

عترب مما تفهي)2010:61عند نانا سوجانا (أما . و هي العمل واإلكتساباإلندونيسي 

يأتى :

م)أ .يشرتكون ىف أداء واجبا

.يتورطون ىف حل املشكلة)ب

.يسألون إىل الطالب األخرين أو إىل املدرس إن كانوا غري فامهني)ج

.طلب املعلومة حلل املشكلةالطالب على حياولون)د

موعية مناسبة بإشارة املدرسيقوم )ه .الطالب باملناقشة ا

.يقوم املدرس بتقومي نفسه واحلاصالت الىت حصل عليها)و

.الفرصة لالستخدام وتطبيق ما أخذه ىف حل الواجبةكانت )ز

ةالبصرياألنشطةعترب من تالطالب أنشطةبناء على البيان السابق يعرف أن و 

إجابة السؤال.تقدمي األسئلة وشجاعتهم على يف الطالباستعداد ية واملناقشة و االستماعو 

2011:98ساردميان، 8
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مالتعلّ أنشطةأنواع )2

.Paul Bقسمهاأنشطة التعلم كثرية؛ وقدإن أنواع  Dietrich،وذلك 9إىل مثانية أنواع

ة كما يلي:والروحانيةاجلسمانينشطةتوى على األحتنشطةاأل

املعرض واملالحظة التجريبية واملظاهرة و األنشطة البصرية : القراءة والنظر إىل الصور )أ

ومراقبة األخرين عند العمل.

تقدمي األنشطة الشفهية : تقدمي املبدأ وتعليق الشيئ احلادث وتقدمي السؤال و )ب

.واألراء واملقابلة واملناقشةاتاالقرتاح

.احملاورة أو املناقشة اجلماعيةمعية : السماع إىل تقدمي املادة و األنشطة الس)ج

أداء الواجبة و تفتيش احلكايةوامللخص و القرارالكتابية : كتابة القصة و األنشطة)د

إمالء االستبانة.و 

واخلريطة.األنشطة الرسومية : الرسم وصناعة الرسم البياين)ه

الزراعةوالتمثيل والرقص و األنشطة العروضية : احملاولة واختيار األدوات وأداء املعرض)و

.وصناعة النموذج

مالحظة الرباط العقالنية : التفكر والتذكري وحل املشكلة وحتليل العوامل و األنشطة )ز

وأخذ القرار.

.األنشطة الوجدانية : الرغبة والتفريق والشجاعة واالطمئنان)ح

9 Ibid (2008: 176)
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مالتعلّ أنشطةأهداف )3

10:فيما يلىوهيدف إىل ترقية نتائجهمالطالبتعلم أنشطةإن 

.ا مباشرةأنفسهم ويشعرون بيطلب الطالب اخلربة )أ

م تكاملية)ب .العمل بأنفسهم يطور شخصيا

.لبناء العمل اجلماعي بني الطالب)ج

.والطالب يتعلمون على حسب رغبتهم)د

الدميقراطي.لبناء النظام واخرتاع جو التعلم )ه

تمع و لتقوي)و .املدرسبني ويل الطالب و ة العالقة بني املدرسة وا

.النقديالتعلم التفصيلي يطور الفهم والتفكري )ز

.جلعل التعلم ىف املدرسة مرحيا)ح

مالتعلّ أنشطةفوائد )4

.بدون مراقبة املدرسيتعلمون متحمسنيالطالبيصبحل)أ

.لتطوير وتصميم املادة الدراسيةىف التكوين واالطالبيشرتك ل)ب

.املستقلني بأنفسهم وذو الشخصيةالعاقلني والناشطني و الطالبإلنتاج )ج

.يدااجلة وقادرين على االتصال قادرين على املنافشالطالبعل جل)د

10 Hisyam Zaini, Loc. Cit, hlm. xv
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الىت قادرين على التفكري املعقول واكتشاف املشكلة وحلهاالطالبجلعل )ه

.وجدوها

الطريقة أو تقنية واملدخل و سرتاتيجيةاإلجلعل الطالب قادرين على تكوين )و

11التعلم ألخذ احلاصلة الكاملة حىت يستطيعوا أن ميتحنوا أنفسهم.

السابقة  الدراسة.ب

وهذا البحث قد قام به بعض الباحثني، منهم :

لرتقية الطالبأنشطةتعلم إسرتاتيجيةتطبيق حتت موضوع حبثها "ياتى أوكتافياىن.1

الصف السابع باملدرسة يف حاصلة تعلم الطالب مبادة الرتبية الدينية اإلسالمية 

وحاصلة حبثها تدل على أن ترقية حاصلة بباكنبارو".32األوىلطة احلكوميةاملتوس

-% 41مرحلة%. وتلك احلاصلة تقع بني 52،78كافية يعىن كانتتعلم  

60.%

وموضع حبثها "حماولة ترقية دافع التعلم )2006البحث قد قامت به زوريانا (وهذا .2

التعلم "كل طالب املدرس هنا" باملدرسة املتوسطة األوىل إسرتاتيجيةمن خالل 

بباكنبارو.12احلكومية 

11 Sardiman, ibid,  h. 21
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إسرتاتيجيةلذى يبحثه الباحث عن بالبحث االسابقان مطابقانإن البحثنيو 

اإلسالمية الثانويةاملدرسة باللغة العربية يف تعلم الطالب أنشطةلرتقية يلعبها مدرس

YLPI.باكنبارو

المفهوم العملي.ج

يف هذا املتغري أما إن مضمون املفهوم العملي بيان تفصيلي عن اإلطار النظري. و 

أنشطة، و Xكمتغري يلعبها مدرسإسرتاتيجيةفعالية من متغريين ومها؛يتكون يالبحث العلم

.Yكمتغري اللغة العربية  تعلم الطالب يف

:فهي فيما يلىيلعبها مدرسإسرتاتيجيةوأما خطوات استخدام .1

.، مثال عما يتعلق باألنشطة اليوميةهتعيني املوضوع الذى سيناقشاملدرس بقام)1

.عما يتعلق باألنشطة اليوميةاألسئلةوايكتبيأمر املدرس الطالب على أن )2

ال جيدون الطالب، وحيقق أن الطالبجيمع املدرس تلك الورقة مث يوزعها إىل )3

.الورقة املساوية

ال املوجود داخل الورقة مث جييب السؤال لقراءة السؤ الطالبيأمر املدرس )4

املوجود فيها.

األخر لزيادة تلك الطالبذلك السؤال يأمر املدرس الطالبوبعد أن أجاب )5

اإلجابة.

مث يواصل املدرس إىل الورقة األخرى، وهلم جرا)6
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يأمر املدرس لكتابة امللخص عن األنشطة اليومية كاحلاصلة من مجيع تلك )7

األجوبة.

تعترب من املؤشرات اآلتيةفالطالبتعلم أنشطةوأما درجة .2

األنشطة البصرية : القراءة والنظر إىل الصور واملالحظة التجريبية واملظاهرة )1

املعرض ومراقبة األخرين عند العمل.و 

تقدمي األنشطة الشفهية : تقدمي املبدأ وتعليق الشيئ احلادث وتقدمي السؤال و )2

.واملقابلة واملناقشةواألراء اتاالقرتاح

.احملاورة أو املناقشة اجلماعيةمعية : السماع إىل تقدمي املادة و األنشطة الس)3

وأداء تفتيش احلكايةوامللخص و القرارالكتابية : كتابة القصة و األنشطة)4

إمالء االستبانة.الواجبة و 

واخلريطة.األنشطة الرسومية : الرسم وصناعة الرسم البياين)5

والتمثيل والرقص روضية : احملاولة واختيار األدوات وأداء املعرضاألنشطة الع)6

وصناعة النموذج.الزراعةو 

مالحظة األنشطة العقالنية : التفكر والتذكري وحل املشكلة وحتليل العوامل و )7

الرباط وأخذ القرار.

.األنشطة الوجدانية : الرغبة والتفريق والشجاعة واالطمئنان)8
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فرضية البحث.د

تعلم اللغة أنشطةكانت فعالية لرتقية يلعبها مدرسإن اسرتاتيجية : ) Haلة (ية البديالفرض

YLPIلدي الطالب باملدرسة الثانوية اإلسالمية العربية

.بباكنبارو

فعالية لرتقية أنشطة تعلم غري كانت يلعبها مدرسإن اسرتاتيجية :) H0(ريةالصفالفرضية 

YLPIلدي الطالب باملدرسة الثانوية اإلسالمية اللغة العربية 

.بباكنبارو


