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 الثاينالفصل 

 اإلطار النظري

 املفهوم النظري .أ 
  jigsaw طريقة .1
  jigsaw   طريقةمفهوم .أ

الطرائق:مبعٌتطريقةال :احلالة:ادلذىب)ج( 13اخلطةيفشئ.،السَتة
الطريقة ادلدرسليساعد األسلوبالذىخيتاره أو علىحتقيقتالميذىيالكيفية

علميةالىتت،وىيرلموعةمناإلجراءتوادلمارساتواألنشطةالاألىدافالتعليمية
معلومات توصيل بتدريسدرسمعُتيهدفإىل الفصل ادلدرسداخل هبا يقوم

تفسَت أمحد وقال للتالميذ. ومفاىيم  وحقائق أن رميوليس كتاب ىىطريقةىف
.14الوسيلةالصحيحةىفتعليمادلادة

puzzleأيضاثلموتسمىيعٍتمنشاراإلصلليزيةلغةمناللغة jigsawكلمة
جامعةمنوأصدقائوإليوتأرونسونواختبارىامنىوقد .ترتيبمقاطعةالصورة

اذلدىعندمفتاح15.ىوبكنزجونزجامعةيفورفاقوسالفُتواعتمادتكساس،
ديكن طريقةىذه"أن ”model-model pengajaran dan pembelajaranفِتكتابو

                                                             
 824ص:1986بَتوتلبنان،دارادلشرق،ادلنجديفاللغة   13

14
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 272  

15
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, progresif: konsep, landasan, dan 

implementasinya pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP), (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2011), h.   73  
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إىلمهارةالقراءةاستخدامهايفتعليممواداللغةالعربيةلًتقيةمهارةمعينةوينتمى
 16.والكالمواالستماعوالكتابة
وخرباتيفهمواقدراتأن ادلدرسُتعلىوجب،jigsawطريقةاستخداميف
تكونحىتعلىاتباععمليةالتعليمادلخططتالميذالدلساعدة فهماجيداالتالميذ

التالميذ عند واضحة ادلدروسة ادلواد ادلدرس. يفسح ادلعلوماتلتالميذلكثَتا
 17.الكالممهارةولًتقية

علىالتالميذمنرلموعةالعملعلىتركزاليتطريقةىيjigsaw طريقة
بويتعلمطريقعنطريقةالتعليمىيjigsawطريقةىذه.صغَتةرلموعاتشكل

التالميذيعملسومتجانسةغَتأشخاص6-4منصغَتةرلموعاتيفالتالميذ
اإلجيايبمعا م18.مستقلبشكلوادلسؤولاالعتماد عادة الطريق ةناسبوىذه

 19والقراءةتعليممهارةالكالمالستخدمهايف
أن ادلدرسيقسمطريقةىذهيفحقيقة، منادلعلومات رلموعاتيكون

صغَتة رلموعة تكون حىت الكثَتة يقسم. التعلمرلموعاتإىلالتالميذادلدرس
عضوْتيثالتالميذعدةمنتتكون يفعنمسؤولكل رلموعة كل واجبة

كلمنالتالميذشلكنوجوأفضلمنقبلادلدرسعلىتعيينهامتاليتادلوضوعات
منتتألفادلوضوعجيعلونمجاعةصغَتةنفسعنادلسؤولةاجملموعاتمنرلموعة
 .أشخاصثالثةأواثنُت

                                                             

    
16

  Miftahul Huda, Op Cit, h.204 

17
 Ibid, h. .204  

18
 Rusman, Op Cit,  h. 217 

19 Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rasyid, Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab, )Malang: UIN-Maliki Pres), 6116, h.186 
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يففاصبحواماىرينالتعلمنعلىاداءأعماذلماجلماعيةيفنويتعاوالتالميذ
.األصليةاجملموعةأعضاءيففرعيجزءتدريسكيفيةالفرعيوخطةادلوضوعإجزاء
ماىرون"أبهنممجاعتهمإىلالتالميذعادذلك،بعد ،يتعلموهموضوعيف"
ألصدقائهمفرعيةمواضيعيفمهمةمعلوماتعلمواهناتوي يف. أيضا ماىرون وىم

أبنفسهماألخرى.الفرعيةادلواضيع ادلعلومات ذل.ويتعلمون يكونوافينبغي أن م
ادلواداليتآمرادلدرسبتعلمهاومناقشتهامعمجيععلىسيطرهتمالظهارمسؤولُت

 أصدقائهم
التعليمىي jigsaw طريقةالشرحالسابقأنعلىوبناء أيالتعاوينطريقة

عدةمنرلموعاتيتعلموانيفالتالميذ إجيابياالتالميذ يتعلمونمعا وىم إمجليا
بشكل واسعةمستقلومسؤوليا فرصة ادلعلوماتومعاجلةاآلراءعنللتعبَتوذلم

 20اليتحصلواعليهالًتقيةمهارةالكالمأواإلتصالمعاألخرين.
 jigsawطريقةاخلطواتيفتنفيذىذه .ب

21:التايلاخلطواتيفتنفيذىذهطريقةكما
علىويفكلرلموعةمخسةتالميذاإىلرلموعاتالتالميذيقسمادلدرس .1

 حسباحلاجةاليها.
 ختلفةعضومناجملموعاتمباحثادلوادادلطيادلدرسكليع .2
تتساواتمادةدراسيةيفكلرلموعاتأنجيعلواأيمرادلدرسكلتالميذ .3

وتسمى جديدة ينرلموعة وىم أىلية رلموعة اجملموعة تلكىذه اقشون
 22ادلادةابللغةالعربية.

                                                             
20 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 6112, )Jakarta: Ar-Ruzz 

Media(, 6114. H.91 
21 Ibid, h. 218 

22 Sholeh Hamid, Metode EDU Trainment, BangunTapan  (Jogjakarta; DIVA Press), 6111.h. 

662 
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كمؤىلتلكاألعضاءمنعضوكلأنحيثمناقشةمناالنتهاءبعد .4
نواآلخريإىلزمالئهمتعليمادلوادوىميتبادلونيفاألصليةاجملموعةيفادلواد

 .يهاحىتينتهىالتعليممنكلواحدمنهمإليستمعون
 ادلناقشات.رلموعةنتائجكليعرض .5
 ويصححادلدرسنتائجمناقشتهمإنوجدتفيهااألخطاء .6
 .ادلدرسابلتقوميللتالميذميقو .7

 jigsawطريقةىدافأ .ج
 إلجايبالتعلماجلماعيإجياابومسؤولياعلىكلأعضاءاجملموعة. .1
يفتعريضآرائهموأفكارىمإىلاعضاءإلعطاءفرصةعلىالتالميذ .2

رلموعاهتمابللغةالعربية.
ابللغةالعربيةمعأصدقائهميفالتالميذيفاإلتصالةواسعةإلعطاءفرص .3

 اجملموعات.
 .التالميذاالتصاللدىالتكلموترقيةلتعزيزو .4

jigsawطريقةمزااي .د
23 

أنفسهميفاحلصولالتالميذاجعال .1 يتقنونبقوة يتقنونابدلدرسوالسيما
 علىادلعلوماتمنأصدقاءىميفاجملموعةأومناآلخرين.

 إىلتقدمياألفكارىملفظياوقارنتوأبفكاراآلخرين.التالميذلدفع .2
 .منهميفأكرامادلتفوقُتالتالميذدلساعدة .3
 يفاحلصولعلىنتيجةتعلمهمالتالميذلتسهيل .4
 يفمقارنةأجواهبمأبجوابةأخرى.إلعطاءفرصةللتالميذ .5

                                                             
62

 Ibid, h.218 
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عأصدقاءىميفمجاعتهممالتالميذلتسهيلحّلادلشكالتاليتبواجهها .6
 رين.أومعاآلخ

التالميذيةإىلفقداستفادمنىذهادلزاايتادلدرسيفعرضادلوادالدراس
يفإجعال  وىنكعيوبتلكالتالميذكمساعدة امنهطريقةمبتكرين.

مايلي:
 jigsawطريقة  عيوب .ه

نقضالتالميذبعضيكونقد .1 عن خائفُت أرائهم تقدمي يف مًتددين
 .تهمعامجأصدقائهميف

 .وكيفيةإجرائها jigsawفلسفةيفهمونالتالميذكلليس .2
 .لتالميذيفإفهامهاليستغرفأوقاتطويلة .3
القيام .4 يف ا صعبة يستتَتىالتقوميعلى ادلواد عن ألهنم اجلماعة أعضاء كل

 24أحوالاجلماعة.
 مهارة الكالم    .2

الد إحدىادلواد من العربية اللغة أن اليتيصعبعلىقدالحظتالباحثة راسية
وىكذاالتالميذ الثانويةوالعالية.فهمها العربيةختتلفىفادلدرسة  ألنأنظاماللغة

عنأنظاملغة كبَتا امكتايبونظامصريفونظ،األىليةكنظامصويتالتالميذإختالفا
 .25ىاونظامضلويوغَت

ادلسلمونيعرفوناللغةالعربيةيفأداءعبادةالصالةوقراءةالقرآنالتالميذإنكان
اللغةالعربيةمنأقرباللغاتإىلحياةمبعٌتأننذصغارىممباشرةأوغَتمباشرة،م

                                                             
24 Istarani, (58 Model Pembelajaran Inovatif), Medan: Media Persada, 6114(. h.68-21 
25 Acep Hermawan, Op .cit, h.111. 
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مهارةقراءةمهاراتأربعةوىيمهارةاإلستماع،مهارةالكالم،العربيةللغة.التالميذ
 ومهارةالكتابة.
.26منادلهاراتاألساسيةاليتدتثلغايةمنغاايتالدراسةاللغويةالكالم

وعنداللغةعبارةعناألصواتادلفيدة،أصلالكالميفأمحدفؤدمهمودعليانقال
 أجيبىرموان وقال  27.ادلتكلمُتىوادلعٌتالقائمابلنفسالذييعربعنوأبلفاظ

الكلماتلتعبَتفكراهتموأوقدرةعلىنطقاألصواتاللفظيةأنمهارةالكالمىي
ومهارةالكالمىياستطاعةادلرءعلىالتكلم.28.إدراكهمومشاعرىمإىلاآلخرين

ادلعلومات من ذىنو خطر عما لتعرب والسليمة الفصيحة ادلعلمة العربية ابللغة
الكالمادلتقدمةفتخلصالباحثة واخلرباتاىلالآلخرين.إضافةإىلادلفهوممهارة

 أنيتكلمواابللغةالعربيةجيدا.التالميذمهارةالكالمىييستطيع
:الكالم هارةومنأبرزمعٌتم

 نطقاحلروفمنسلارجهااألصليةووضوحهاعندادلستمع .1
 ترتيبالكالمترتيبامعيناحيققمايهدفإليوادلتكلموادلستمععلىسواء .2
 تسلسلاألفكاروترابطهابطريقةجتعلادلوضوعمتدرجايففهمو .3
 بتمامادلعٌتالسيطرةالتامةعلىكلمايقولوخاصةفيمايتعلق .4
 الضبطالنحوىوالصرىف .5
 اإلقناعوقوةالتأثَت .6

                                                             
16ص.،(1989،مصر )جامغةامنصورة:تعليمالعربيةلغَتالناطقُتهبا،رشديأمحدطعيمة26
 86ص. ،ه(1314 ،)الياض:دارادلسلمللنشروالتوزيادلهاراتاللغوية،أمحدفؤدمهمودعليان 27

 
68

 Acep Hermawan, Op.Cit., h. 135.   
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 استخدامادلفرداتاللغوية .7
 القدرةعلىإاثرةالسامعُتوشدانتباىهممبراعةحالتهموالتالؤممعهم .8
يراد .9 ما على والضغط وتنويعو للصوت التنغيم من فيو مبا اإللقاء فن إجادة

 الضغطعليووتنبيوالسامععلىادلواقف
 استقطابادلستمعوالتأثَتمبااليًتكرلاالللعزوفعنوأوادلللمنو.10

.القدرةعلىاستخدامالواقفةادلناسبةواحلركاتاجلسميةادلعربةوالوسائل11
29ادلساعدة.

 العربيةيفأىدافأما اللغة  هارةدلتعليم ادلتكلملةدرسةيفمالكالم كماالثانوية
اييت:
 علىنطقاألحرافاذلجائيةجيدا.التالميذقدرة .أ

 كةالطويلة.اأنيفرقوانطقاحلراكةالقصَتةواحلرالتالميذاتقان .ب

 أنيتكلمواابللغةالعربيةصحيحة.التالميذاستيعاب .ج

 أنيتصلوابعضهمبعضابللغةالعربية.التالميذقدرة .د

 بية.أنيفهمواشرحتادلادةمنادلدرسةابللغةالعرالتالميذاستيعاب .ه

 أنجييبواعناألسئلةمنادلدرسةابللغةالعربية.التالميذقدرة .و

 ّتملةالعلية.أنيصنعوامجلةمفيدةاليتتتعلقالتالميذاستيطاع .ز

 .ح علىاألقلالتالميذقدرة اليومية يفمعيشتهم العربية ابللغة يتكلموا أن
 داخلالفصل.

                                                             
  134(،ص.1992)دارالثقافةللطباعةوالنشرأساسياتيفتعليماللغةالعربية  29
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درسةاللغةالعربيةمالكالميفتعليم قدرةمهارةوأمامؤشرات 
 :30الثانويةادلتكلملةكمااييت

سلارجاحلروف:يستطيعالتالميذأنيتكلموااللغةالعربيةمبخارج .أ
 احلروفالصحيحة.

تنغيم:يستطيعالتالميذيضبطتنقيطيفالكلماتادلعيناتعلى .ب
 اجلملة

 إختياراأللفاظ:يستطيعالتالميذأنخيتاروااأللفاظ .ج

ل:حصيلةمنزلاولةاإلختيارةاجلملةادلعينةليستخدمتركيباجلم .د
 اخلطاابتأوالفقرات

 :يستطيعالتالميذأنيتكلموااللغةالعربيةبفصيح فصاحة .ه

 املفهوم االجرائي .ب 
وىي:طريقةوأمااخلطواتاليتتستخدمهاالباحثةيفىذه

 .التالميذعلىادلدرسةسلمت .أ
 أىدافالتعليموفوائدىايفاحلياةاليومية.ادلدرسةقدمت .ب
 التعليميةادلوادوأىدافمؤشراتعلىادلدرسةتعرض .ج
علىيفكلرلموعةمخسةتالميذموعاتالتالميذإىلرلادلدرسةتقسم .د

 حسباحلاجةاليها.
 مباحثادلوادادلختلفةعضومناجملموعاتتعطيادلدرسةكل .ه

                                                             
21

 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Miskayat Malang, 

6119), h. 152 
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ادةدراسيةيفكلرلموعاتأنجيعلوامبتتساواتتالميذأتمرادلدرسةكل .و
اقشونتلكادلادةىذهاجملموعةرلموعةأىليةوىمينرلموعةجديدةوتسمى

 ابللغةالعربية
كمؤىلتلكاألعضاءمنعضوكلأنحيثمناقشةمناالنتهاءبعد .ز

واآلخرونإىلزمالئهمتعليمادلوادوىميتبادلونيفاألصليةاجملموعةادلواديف
 احدمنهم.عليهاحىتينتهىالتعليممنكلويستمعون

 ادلناقشات.رلموعةنتائجكلتعرض .ح
 وتصححادلدرسةنتائجمناقشتهمإنوجدتفيهااألخطاء .ط
 .تالميذمادلدرسةابالتقوميدلعرفةالنتيجةتعلمالتقو .ي

الثانويةادلتكلملةكماالكالميفتعليماللغةالعربيةمدرسة وأمامؤشراتقدرةمهارة
 اييت:

سلارجاحلروف:يستطيعالتالميذأنيتكلموااللغةالعربيةمبخارجاحلروف .أ
 الصحيحة.

 تنغيم:يستطيعالتالميذيضبطتنقيطيفالكلماتادلعيناتعلىاجلملة .ب

 إختياراأللفاظ:يستطيعالتالميذأنخيتاروااأللفاظ .ج

إلختيارةاجلملةادلعينةليستخدماخلطاابتأوتركيباجلمل:حصيلةمنزلاولةا .د
 الفقرات

:يستطيعالتالميذأنيتكلموااللغةالعربيةبفصيح فصاحة .ه
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 السابقة الدراسات .ج 
السابقة تالدراسة البحث علىىي تالعب مضاربة إلجتناب للمقارنة ستخدم
إالالباحثة.أييدأنىذاالبحثالتقومبوالكتابةالعلميةوالت

 وأماالبحثادلناسبهبذاالبحثفهوفمايلى:
1.  ْتثت )حسنة 2015فراتوي مجع فعالية جغساوااالنتقطريقة( إبسًتاتيجي ئية

jigsaw))لًتقيةمهارةالقراءةلدىالطالبالصفالثامنيفادلدرسةالثانويةالفجر
البيا بتحليل قامتالباحثة بعد بكنبارو. فعال ىناك أن مجعانتوجدتالباحثة

لًتقيةمهارةالقراءةلدىطالبالصفjigsaw)االنتقئيةإبسًتاتيجيجغساو)طريقة
يفدرجة% Tabel T أكربمنToالثامنيفادلدرسةالثانويةالفجربكنبارو,ألن

1و5:2,02% :2.72 الفرضية و مقبولة البديلة  مبعٌتالفرضية الصفريةوىذا
 .85-65)جيد(ألنيفدرجة%83,33مردودة.وادلالحظةنيل%

يفمهارةالكالملدىالتالميذيف jigsaw ثَتطريقةأت(2013)ميليٍتأسًتيٍتْتثت .2
أتثَتبعدقامتالباحثةبتحليلالبياانتوجدتالباحثةمدرسةدارالعولومتندون.

 يفمهارةالكالملدىالتالميذيفمدرسةدارالعولومتندون. jigsaw ريقة
(فعاليةاستخداماسًتاجتيةرلموعةالتعلميفتعليماللغة2017ْتثتسرميمنجسو) .3

العربيةلًتقيةمهارةالكالملدىطالب)ْتثجتريبيفادلدرسةالثانوية"خَتاالمة"
اانتوجدتبعدقامتالباحثةبتحليلالبيأبيرموليكإندراجَتيىولووايو.

استخداماسًتاجتيةرلموعةالتعلميفتعليماللغةالعربيةلًتقيةالباحثةأنىناكفعال
مهارةالكالملدىطالب)ْتثجتريبيفادلدرسةالثانوية"خَتاالمة"أبيرموليك

 إندراجَتيىولورايو.
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ًتقيةمهارةل jigsawتطبيقطريقةيفوأمايفىذاالبحثأنالباحثةتبحث
لدى ثانويةالالرمحنداردرسةميفالتالميذالكالم دتبولينجادلتكاملةاإلسالمية

يفةّكزالباحثترأمافرقبُتاألْتاثادلوجودةوىذاالبحثيعٍتدراغَتيىلَت.إين
منقبل.،ىذاالبحثمليقمأحدابلبحثلًتقيةمهارةالكالمjigsawطريقة

 ضية البحثفر  .د 
Ha  : طريقةjigsawيفمدرسةالتالميذالصفالعاشرلدىلًتقيةمهارةالكالمفعال

.دراغَتيىلَتإيندتبولينجالرمحنداراإلسالميةادلتكاملةثانويةال
Ho  :طريقة jigsaw يفمدرسةالتالميذالعاشرلدى لًتقيةمهارةالكالمفعال غَت

دراغَتيىيلَت.إيندتبولينجالرمحنداراإلسالميةادلتكاملةثانويةال
 

 


