الفصل األول
أساسيات البحث

أ .خلفية البحث

اللغة العربية ىي لغة أجنبية يف إندونيسيا .والفرق بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية
واضح يف اتفاق واختالف بينهما حىت صعبوا على التالميذ اإلندونيسيني فهمها فهما جيدا.
وبذلك ،تتظاىر ادلشاكل حاليا على التالميذ اإلندونيسيني يف تعلم اللغة العربية .مع أهنا لغة

القرآن الكرمي 1واألحاديث النبوية ومها مصدرا تعاليم اإلسالم ادلعتمدة عليها الناس يف
معيشتهم.

إن اللغة يف األصل كالم 2وعند الشيخ مصطفى الغالييين ،أن اللّغة العربية ىي
تعّب هبا العرب عن أغراضهم 3.يف عصر العودلة احلالية ،أن وظيفة من وظائف
الكلمات الىت ّ
اللغة كوسيلة لإلتصال والتفاعل بني الناس 4.حقيقة اآلن ،قد اجتمع الفريق من اخلّباء
الذين يشاركون يف النظرية وادلمارسة العملية اللغة يفهمون أن التفاعل ومجيع أنواع األنشطة
يف اجملتمع سيكون مشلوال من دون لغة ولذالك استيعاب اللغة العربية فهم جدا وإلستيعاهبا
حيتاج اىل التعلم و التعليم.
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تعليم اللغة العربية (أجنبية) خمتلفة من تعليم اللغة األم ،وبذالك جيب أن تكون
مبادئ تدريس خمتلفة ،سواء كان من حيث األساليب وادلواد وتنفيذ عملية التدريس.
واإلستيعاب مهارة اللغة يشتمل على مهارات األربعة وىي مهارة االستماع ،مهارة الكالم،

ومهارة القراءة ،ومهارة الكتابة .6و إلستيعاب ادلهارات اللغوية األربعة وجب على كل
ادلدرسني أن يستعدوا مجيع أدوات يف التعليم أو الوسائل إلستكماذلا والسيما الطرقات
واإلسًتاتيجيات ادلناسبة مبستوى التالميذ اللغوى والفكرى.
وعند أجيب ىرماوان أن مهارة الكالم ىي قدرة على نطق األصوات اللفظية أو
الكلمات لتعبري فكراهتم وإدراكهم ومشاعرىم إىل اآلخرين 7.ومهارة الكالم سهلة للتالميذ
إذا كانت لديهم فرصة واسعة يف أذىاهنم ابللغة العربية إىل اآلخرين يف عملية تعلم اللغة
العربية.
وبعدما الحظت الباحثة عن إجراء أو تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة دار
الرمحن الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة متبولينج إيندراغريي ىلري كميدان البحث الذي تقوم بو
الباحثة فوجدت الباحثة األمور اآلتية :
 .1ادلدرس الذي يعلم اللغة العربية يف تلك االدلدرسة متخرج يف معهد أم قرى بوجور
 .۲طريقة الىت استعملها ادلدرس متنوعة حسب ادلادة ادلدروسة كطريقة
السمعية الشفوية وطريقة القواعد والًتمجة وطريقة القراءة وأحياان طريقة
ادلباشرة.
 .3الوسائل التعليمية الىت استخدمها ادلدرس فهي متنوعة أيضا كالصور
6عبد الرمحن إبراىيم الوزان ،خمتار الطهار حسني ،العربية بني يديك ،العربية للجميع ،ص:د
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والبطاقات ادلكتوبة عليها ادلفردات واجلمل البسيطة كانت إمسية أو فعلية.
بناء على ما الحظت الباحثة عما نفذه ادلدرس يف التعليم فظنت الباحثة أن مهارة
كالم اللغة العربية لدى التالميذ مرتفعة ،ولكن بعد ما الحظت الباحثة عن أحوال التالميذ
أثناء التعليم داخل الفصل الدراسي فوجدت الباحثة أن مهارة الكالم اللغة العربية لدى
التالميذ غري مرتفعة كما دلّت عليو الظواىر اآلتية :
 .1أكثر التالميذ مل يتكلموا ابللغة العربية داخل الفصل وخارجو.
 .2ال يقدر التالميذ على إجابة عن األسئلة ابللغة العربية عندما يسأذلم ادلدرس.
 .3قلة اشًتاك التالميذ يف تقدمي ممارسة احلوار أمام الفصل.
 .4بعض التالميذ أتأتوا يف التكلم ابللغة العربية.
 .5بعض التالميذ مل يقدروا على أن يقدموا أرائهم وفكراهتم ابللغة العربية
و من اسباب الصعوبة يف التكلم ابللغة العربية لدى التالميذ اإلندونسيني الختالف
أنظمة عربية أبنظمة لغوية إندونسية كنظام صويت ،وصريف ،ونظام حنوي .وحلل ىذه
الصعوابت حيتاج اىل التعليم .يف إجرئ التعليم عناصر كثرية منها األسلوب ،و الطرق
8
واإلسًتاجتيات التعلمية وغري ذالك.
وأما طريقة  Jigsawىي إحدى الطرق التعليمة التعاونية اليت أتكد التالميذ مبساعدة
بعضهم البعض يف السيطرة على ادلوضوع لتحقيق احلد األقصى .وقد وضع طريقة دلرة أوىل
آرونسون ( .)1975ىذه طريقة ميكن لتطبيقها يف تعليم ادلواد الدراسية ذات الصلة دلهارة
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الكالم . 9وادلرجوة بتطبيق طريقة  Jigsawمهارة الكالم لدى التالميذ مرتقية .وىذه طريقة
أيضا لزايدة متاسك التداول ،ومي ّكن أن تضيف إبداعهم إىل عملية التعليم.
وبناء على اخللفية ادلذكورة قد جتذبت الباحثة إىل القيام ابلبحث حتت ادلوضوع
تطبيق طريقة  Jigsawلًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ يف ادلدرسة دار الرمحن الثانوية
اإلسالمية ادلتكاملة متبولينج إيندراغريي ىلري.

ب.

مشكالت البحث
ادلشكالت الىت تتضمن يف البحث كثرية منها :
 .1استعمال طريقة التعلمية يف التعليم.
 .2الوسائل التعلمية ادلستخدمة يف التعليم.
 .3اإلسترياتيجية التعلمية ادلستخدمة يف التعليم.
 .4ترتيب ادلواد العربية ادلدروسة.
 .5استعداد التالميذ يف إتباع عملية تعليم اللغة العربية.
 .6كيفية التقومي الذي قام بو ادلدرس.
 .7كتب اللغة العربية ادلتعددة يف تلك االدلدرسة
 .8األوقات أو األزمنة ادلعهدة يف تعليم اللغة العربية.

ج .حدود البحث
ولكثرة ادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا البحث حتددىا الباحثة يف تطبيق طريقة Jigsaw
لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة دار
الرمحن متبولينج إيندراغريي ىلري.
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د .أسئلة البحث
سؤال البحث ىو"ىل تطبيق طريقة  Jigsawفعال لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ
الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة دار الرمحن متبولينج إيندراغريي ىلري ؟

ه .أهداف البحث

اذلدف يف ىذا البحث ىو دلعرفة فعالية تطبيق طريقة  Jigsawلًتقية مهارة الكالم
لدى التالميذ الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة دار الرمحن متبولينج

إيندراغريي ىلري.

و .أمهيات البحث
أما أمهيات البحث كما يلي:
 .1يكون البحث اقًتاحات و مداوالت لالدلدرسة يف تطوير تعليم اللغة العربية .

أ .دلساعدة االدلدرسة يف اختيار طريقة التعليم و واإلسًتاتيجية واألساليب التعليمية
ادلناسبة لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ.

ب .توسيع معرفة الباحثة عن الطرق واإلسًتاتيجية التعليمية ادلناسبة بًتقية مهارة الكالم
لدى التالميذ.
ز .مصطلحات البحث

 )1تطبيق يف ادلعجم اإلندونيسي الكبري يطبق و تطبيق ىو يطبق النظرية و طريقة واًف
10
للحصول على أىداف واحلاجات ادلطلوبة
 )2طريقة  Jigsawىي طريقة اليت تركز على العمل رلموعة من التالميذ على شكل
رلموعات صغرية .ىذه طريقة ىي طريقة التعليم عن طريق يتعلم بو التالميذ يف
10دمحم على اخلايل ،ادلعجم الًتبية انكازي

عريب( ،دار العلم للماليين :بيروت ،)1981 ،ص11 .
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رلموعات صغرية من  6-4أشخاص غري متجانسة وسيعمل التالميذ معا االعتماد
11
اإلجيايب وادلسؤول بشكل مستقل.
 )3مهارة الكالم ىي قدرة على نطق األصوات اللفظية أو الكلمات لتعبري فكراهتم و
إدراكهم و مشاعرىم إىل اآلخرين.

12

11

Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2111), h. 217
Acep Hermawan, Op.Cit, h.135

6

12

