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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 

اللغة العربية ىي لغة أجنبية يف إندونيسيا. والفرق بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية 
اإلندونيسيني فهمها فهما جيدا.  لتالميذعلى ا وااتفاق واختالف بينهما حىت صعب واضح يف

اإلندونيسيني يف تعلم اللغة العربية. مع أهنا لغة التالميذ وبذلك، تتظاىر ادلشاكل حاليا على 
يف  مصدرا تعاليم اإلسالم ادلعتمدة عليها الناس واألحاديث النبوية ومها1 القرآن الكرمي

 .هممعيشت

الّلغة العربية ىي  أنالغالييين،  وعند الشيخ مصطفى2إن اللغة يف األصل كالم   
يف عصر العودلة احلالية، أن وظيفة من وظائف  .3الكلمات الىت تعّّب هبا العرب عن أغراضهم

اجتمع الفريق من اخلّباء  حقيقة اآلن، قد 4 تصال والتفاعل بني الناس.اللغة كوسيلة لإل
للغة يفهمون أن التفاعل ومجيع أنواع األنشطة االذين يشاركون يف النظرية وادلمارسة العملية 

عاب اللغة العربية فهم جدا وإلستيعاهبا يتيف اجملتمع سيكون مشلوال من دون لغة ولذالك اس
 .5حيتاج اىل التعلم و التعليم
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جيب أن تكون  تعليم اللغة العربية )أجنبية( خمتلفة من تعليم اللغة األم، وبذالك
 مبادئ تدريس خمتلفة، سواء كان من حيث األساليب وادلواد وتنفيذ عملية التدريس. 

، مهارة الكالم، ارات األربعة وىي مهارة االستماععاب مهارة اللغة يشتمل على مهيواإلست
ادلهارات اللغوية األربعة وجب على كل  عابيإلست و .6ومهارة الكتابة ،ومهارة القراءة

 طرقاتوالسيما ال استكماذلمجيع أدوات يف التعليم أو الوسائل إل ان يستعدو أ نيدرسادل
 .اللغوى والفكرى التالميذادلناسبة مبستوى  اتًتاتيجيواإلس

ظية أو يب ىرماوان أن مهارة الكالم ىي قدرة على نطق األصوات اللفجوعند أ
 لتالميذسهلة ل مهارة الكالمو  7.مشاعرىم إىل اآلخرينالكلمات لتعبري فكراهتم وإدراكهم و 

إىل اآلخرين يف عملية تعلم اللغة  اسعة يف أذىاهنم ابللغة العربيةلديهم فرصة و  كانتا  إذ
 العربية.

 دار  ادلدرسةالباحثة عن إجراء أو تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية يف  تالحظ وبعدما
كميدان البحث الذي تقوم بو دراغريي ىلري  سالمية ادلتكاملة متبولينج إيناإل ثانويةالرمحن ال

 الباحثة األمور اآلتية : تالباحثة فوجد

 متخرج يف معهد أم قرى بوجور دلدرسةاالعلم اللغة العربية يف تلك ي ذي. ادلدرس ال1
 طريقةالىت استعملها ادلدرس متنوعة حسب ادلادة ادلدروسة ك طريقة. ۲

 طريقةطريقة القراءة وأحياان السمعية الشفوية وطريقة القواعد والًتمجة و 
 ادلباشرة.

 فهي متنوعة أيضا كالصور . الوسائل التعليمية الىت استخدمها ادلدرس3
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 إمسية أو فعلية. كانت  ادلكتوبة عليها ادلفردات واجلمل البسيطةوالبطاقات 
مهارة  أن  ةالباحث فظنت يف التعليم ادلدرسنفذه  عما ةالباحث تبناء على ما الحظ 

 التالميذ عن أحوال ةالباحث تولكن بعد ما الحظ ة،مرتفع التالميذ اللغة العربية لدىكالم 
اللغة العربية لدى مهارة الكالم أن  ةالباحث تجدأثناء التعليم داخل الفصل الدراسي فو 

 كما دّلت عليو الظواىر اآلتية :مرتفعة  غري  التالميذ
 خارجو.و ابللغة العربية داخل الفصل  ايتكلمو  مل التالميذأكثر   .1
 ابللغة العربية عندما يسأذلم ادلدرس. ةلئساأل عن على إجابة التالميذ ال يقدر .2
 يف تقدمي ممارسة احلوار أمام الفصل. التالميذقلة اشًتاك  .3
 تكلم ابللغة العربية.اليف  واأتأت التالميذ بعض .4
 ابللغة العربيةمل يقدروا  على أن يقدموا أرائهم  وفكراهتم  التالميذبعض  .5

ختالف اإلندونسيني ال التالميذو من اسباب الصعوبة يف التكلم ابللغة العربية لدى 
. وحلل ىذه يو حن ماونظ ،وصريف ،صويت ماإندونسية كنظأنظمة عربية أبنظمة لغوية 
و الطرق  ،لتعليم عناصر كثرية منها األسلوبا يف إجرئ الصعوابت حيتاج اىل التعليم.

 8وغري ذالك.  التعلمية واإلسًتاجتيات
مبساعدة  التالميذاليت أتكد  ةالتعاوني ةالتعليمالطرق ىي إحدى   Jigsawطريقة وأما

دلرة أوىل  طريقةوضوع لتحقيق احلد األقصى. وقد وضع ادلبعضهم البعض يف السيطرة على 
 هارةدلذات الصلة الدراسية  ادلواد يف تعليم   طبيقهاتميكن ل طريقة(. ىذه 1975آرونسون )
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 طريقة. وىذه مهارة الكالم لدى التالميذ مرتقية  Jigsaw طريقة. وادلرجوة بتطبيق 9 الكالم
 .ميعملية التعل إىلن أن تضيف إبداعهم أيضا لزايدة متاسك التداول، وميكّ 

حث حتت ادلوضوع بحثة إىل القيام ابلاوبناء على اخللفية ادلذكورة قد جتذبت الب
 ثانويةال الرمحن دار ادلدرسةيف  التالميذ ىلًتقية مهارة الكالم لد Jigsaw طريقة تطبيق

 دراغريي ىلري.إيناإلسالمية ادلتكاملة متبولينج 
 مشكالت البحث .ب 

 ضمن يف البحث كثرية منها :تادلشكالت الىت ت

 يف التعليم.التعلمية   طريقةاستعمال  .1
 ادلستخدمة يف التعليم. التعلمية الوسائل .2
 ادلستخدمة يف التعليم.التعلمية  اإلسترياتيجية  .3
 ترتيب ادلواد العربية ادلدروسة. .4
 يف إتباع عملية تعليم اللغة العربية. التالميذاستعداد  .5
 كيفية التقومي الذي قام بو ادلدرس. .6
 دلدرسةادلتعددة يف تلك اال كتب اللغة العربية .7
 األزمنة ادلعهدة يف تعليم اللغة العربية. وأاألوقات  .8

 البحث ودحد .ج 
  Jigsaw طريقة تطبيقيف  ولكثرة ادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا البحث حتددىا الباحثة

 دار اإلسالمية ادلتكاملة ثانويةال ادلدرسةيف الصف العاشر  التالميذ ًتقية مهارة الكالم لدىل
 دراغريي ىلري.إينمتبولينج   الرمحن
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 البحث ئلةسأ  .د 
 التالميذارة الكالم لدى مهقية لًت  فعال Jigsaw طريقة تطبيق "ىلىوالبحث  ؤالس
 ؟دراغريي ىلري إينمتبولينج  الرمحن داراإلسالمية ادلتكاملة  ثانويةال ادلدرسةيف  عاشرالصف ال

 ف البحثادهأ .ه 
ارة الكالم مه ًتقيةلJigsaw  طريقة تطبيق فعاليةاذلدف يف ىذا البحث ىو دلعرفة 

متبولينج  الرمحن دار اإلسالمية ادلتكاملة ثانويةال ادلدرسةيف  لعاشرالصف ا التالميذلدى 
 دراغريي ىلري.إين

 البحث اتأمهي .و 
 ما يلي:كالبحث   اتأما أمهي

 يف تطوير تعليم اللغة العربية . دلدرسةاقًتاحات و مداوالت  لال البحث يكون .1
طريقة التعليم و واإلسًتاتيجية واألساليب التعليمية  يف اختيار دلدرسةدلساعدة اال . أ

 .التالميذ ًتقية مهارة الكالم لدىلادلناسبة 
ًتقية مهارة الكالم بواإلسًتاتيجية التعليمية ادلناسبة  قتوسيع معرفة الباحثة عن الطر  . ب

 .التالميذ لدى
 البحث اتطلحصم .ز 

 واًف طريقة و النظرية يطبق ىو تطبيق و يطبق يف ادلعجم اإلندونيسي الكبري تطبيق  (1
 10ادلطلوبة واحلاجات أىداف على للحصول

 شكل على التالميذ من رلموعة العمل على تركز اليت طريقة ىيJigsaw  طريقة  (2
 بو التالميذ يف يتعلم طريق عن طريقة التعليم ىي طريقةىذه . صغرية رلموعات
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االعتماد  التالميذ معا وسيعمل متجانسة غري أشخاص 6-4 من صغرية رلموعات
 11 .مستقل بشكل وادلسؤول اإلجيايب

قدرة على نطق األصوات اللفظية أو الكلمات لتعبري فكراهتم و  مهارة الكالم ىي (3
 12.إدراكهم و مشاعرىم إىل اآلخرين
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