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 ملخص
فى ترقية استيعاب المفردات العربية لدي طلبة الصف  JIGSAWتطبيق استراتيجية 

 المتوسطة اإلسالمية باندار المبونج 5 الثامن بمدرسة محمدية

 أوكتارينا

 زالتذ الالذ   الادبيذة املفذداا  حنذ  طلبذةال اسذيياا  هذ  البحذ  هذاا يف اخللفيةكانت 
 اإلعذمم وسذال  اسيخدامعدم و  اليقليدية، الياليم قةيطد  يسيخدم املدرس يزال وال ة،منخفض
ميلذذ   JIGSAW اسذااتييية تطبيذذ  هذ " هذذ  البحذذ  اذاا البحذذ  الال ذ  مشذللةو . املين عذة
 ديذذذذة املي سذذذذطة حملذذذذدب طلبذذذذة النذذذذس ال ذذذذام   درسذذذذة  الادبيذذذذة فذذذذداا امل   اسذذذذيياا أن يدق ذذذذ

 JIGSAW اسذذذااتيييةتطبيذذذ  اا البحذذذ  هذذذ  ملاد ذذذة اذذذوااذذذد  " ؟اإلسذذذممية بانذذذدار المبذذذ ن 
 ديذذذة حملذذذدب طلبذذذة النذذذس ال ذذذام   درسذذذة  الادبيذذذة املفذذذداا    اسذذذيياا ميلذذذ  أن يدق ذذذالذذذاب 

  .املي سطة اإلسممية باندار المب ن 
اورتذذو و   علذذ   الذذاي ييلذذ ن الدراسذذ  إجدالذذ  للنذذسنذذ ه هذذاا البحذذ  هذذ   ذذ  

 اسيخدمت الباح ة طديقذةو . اليحديدب خيباراال أااة ه  املسيخدمة األااة ،لوك  الدورة لقا
املسذذيخدمة  البيانذذا  حتليذذ  وطديقذذة. وال ثذذال  واالخيبذذار واملقابلذذة املمحظذذة هذذ  البيانذذا  مجذذ 

 .وك   ن ع ه  حتلي  
  يدق ذذذذ الادبيذذذذة اللغذذذذة ميتالذذذذيف  JIGSAW اسذذذذااتييية تطبيذذذذ  أن البحذذذذ  نيذذذذال  تظهذذذذد

 كا ليذة املاد ذة يزيذد أن ميلذ  JIGSAW اسذااتييية تطبيذ  خمل م  ألن املفداا  سيياا إ
 يشذذذاد ال حذذذى مين عذذذةكانذذذت و  لمهي ذذذام ةامل ذذذ  اليالذذذيم  حالذذذة ختلذذذ  أن ميلذذذ   يذذذ اليالذذذيم 

 .الفن  يف باملل  ةبالطل
 املفداا  الادبية ،JIGSAW اسااتييية: ات المفاتيحكلمال
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َمبٓءَََءاَدَمَََوَعلَّنََ َسأ ََعلَىََٱۡلأ ََعَرَضهُنأ ئَِكةَُِكلَّهَبَثُنَّ
ٓ َملَ  ََ َُفَقَبَلَأَۢنبََِٱلأ ُٓلَٓآِءَنِكَُكُمُنأ َمبِٓءََٰٓ  ىنِبَأِسَسأ

ِدقِيَنَ ١٣ََص 
٣

 

َ 

Artinya :Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) 

semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat 

seraya berfirman, “sebutkan kepada-Ku nama semua 

(benda) ini, jika kamu yang benar”. 

 

 

                                                             
1 Al-Baqarah, Ayat: 31 



 إهداء

 أىديت ىذه الرسالة العلمية إىل:هلل احلمد و الشكر يليق على مجيع نعمو ف

أحبهما حبا مجا الذان يدعوان  و زيدة ختمةو أمي  عبداهلل  وىارونوالدي احملبوبان أيب  .1

و شجعاين لنجاحي حىت أمتمت على كتابة ىذه الرسالة العلمية. و لعل أن يرضا 

 خبطوايت على ىذا النجاح.

 كبييت و أخيتىاراىف, ووىيودي(  ي )مسهري, إدريسكل أخواين, أخي كبي    .2

 ، شكرا على دوافع احلماسة و الدعاء ألكون ممتازة.)أكملية(

 , وليفيانا, أنزيل, نيكن أديال, , ديا دوي اميليامونا سيسكا, ديانزمالئي االعزاء )  .3

ملي لنا نكون من مجاعة أ(، أشكرىم على السرور و الفرح و احلزن قمنا شفادنيا

 الناجحني.

النبونج أشكر شكرا جزيال إيل كل مدرسني باملدرسة الطالبني الثنوية اإلسالمية   .4

 الشمالية. 

 جامعيت احملبوبة رادين إينتان المبونج اإلسالمية احلكومية.  .5

 
 



 ترجمة الباحثة

 20التواري   يف مبديريو  اااواسن  PekonUnggakفيكون  أواوا  يف  تولد، رينا أوكتا

 .ختم و أسي  هارو إخنة و اسم أيب  مخس سن  اخلاسس ، اإلبن  م 9116 أكتنبرسن 

 0220سون   فيكون  أواوا  9بدأت الدراس  الباحث  يف املدرس  االبتدائيو  اككنسيو  

سووووووون  كيلنسبايووووووا   9مث اسووووووتمرت الباحثوووووو  ات الدراسووووووو  املتنسوووووو   اككنسيوووووو  0222حوووووو  

 بانودار السبوونن 9ات الدراسوو  اللاليو  اككنسيو   اسوتمرت الباحثو  مث 0299إت السون  0222

 ىف اجلاسلو  راديون إنتوا  اهدراسوت  الباحثو تو بلد ذلك استمر  . 0292ات  0299ىف السن  

 ىف قسوم والتللويم بيو كلي  الت    ات تدخلم. و  0292 بدايً  سن   بنج سال اإلسالسي  اككنسي 

 . اللغ  اللربي  الليم

 
 



 كلمة الشكر و التقدير

محدا هلل عز و جل على مجيع النعم الكثرية اليت أعطاها للباحث حىت تقدد  علدى ابا دذ هدلر الة دالذ العل يدذ  
و ا بطاعت على اإلمتام ا ا يةام. و الصالة و السالم على الند  الردةيحم د دد  دلى اهلل عليدل و  دلم  و أ د ا ل و 

 الدين.آلل و من تبعل  إحسان إىل يوم 

هددلر الة ددالذ العل يددذ إلمتددام الرددةول لل صددو  علددى الد جددذ ا امعيددذ اةوىل و هدد  البكالو يددذ مددن اليددذ الًت يددذ و البعلدديم 
 جامعذ  ادين إينبان المبونج اإل الميذ احلكوميذ.

 فبهلر املنا بذ توّد أن تقّدم الباحث جزيل الركة والبقدمي إىل  ادات اةفاضل: 

احلدداخ  ددري اةنددوا   املاجسددبري اع يددد اليددذ الًت يددذ و البعلدديم اامعددذ  اديددن إينبددان اإل ددالميذ اة ددباا الدددابو   .1
 احلكوميذ المبونج.

 الدابو  فةي املاجسبري  اةئيس قسم تعليم اللغذ العة يذ اامعذ  ادين إينبان اإل الميذ احلكوميذ المبونج. .2
ااملردددة   الددددابو   دددفةي داود  املاجسدددبريو  اةويل ذااملردددةف   املاجسدددبرياحلددداخ أليدددنس إليدددا الدابو ندددد   .3

 .لكبا ذ هلر الة الذ العل يذ البوجيهاتشكةا جزيال على مجيع اإل شادات و الثاين 
 هيئذ احملاضةين و اة اتلة اامعذ  ادين إينبان اإل الميذ احلكوميذ المبونج. .4
 على املةاجع العل يذ إلمتام هلر الة الذ.مدية املد  ذ العاليذ مرا ق اةنوا   ندا  المبونج اللي يهيئ  .5
 مجيع النا  اللين  اعدواين إلمتام هلر الة الذ العل يذ أودهم شكةا جزيال. .6

وع الباحددث أّن هددلا الب ددث ال يددزا   عيددد مددن الك ددا  و الصددواا. فريجددى النقددد و االقًتاحددات و هبددلا 

 للقا ئني.للبرجيع و اإلمتام مبجةد الةجاء أن ينبفع هلا الب ث 

 

 م 2019 ينايري    ندا  المبونج 

                                                                                        ذالباحث

                        

 أوكتارينا                 
 1111101141 
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ول األ ب  ا لب  ا

 مقدمة
 خلفية البحث .أ 

 أدا  ىةة  اللغةة  ألن البشةةة،   احلءةة   يف دورا   تلعةة  الةةي ادلهمةة  األشةةء   أحةة  ىةة  اللغةة 

 أو ادلشةةةةةة  ة أو الفكةةةةةةة  أو األفكةةةةةة ر ،نقةةةةةة  أن شةةةةةة   ألي ميكةةةةةة  حءةةةةةة  للبشةةةةةةة  تواصةةةةةة 

 .االجتمةة    للتف  ةة  كةةادا  أ،ض ةة  اللغةة  تعمةة . اآلخةةة،  إىل األىةة ا  أو ادلعلومةة  
 وىةة ا1

 رلةةةد لءسة  إهنة  .الءومءة  احلءةة   تنفءة  يف شة   بكة  القءة   يالبشةة   لة  األسةه  مة  جيعة 

 الشةةةب   مةةة  اجل ،ةةة  اجلءةةة  تقةةة    لةةة  التعلةةةء  تحةةةو ال ادا كةةة إىل وأ،ضةةة  لغو،ةةة  تواصةةة  أدا 

 دور ا أ،ض ة  األجنبء  اللغ   تلع  اإلن ونءسء   أو الوطنء  اللغ   إىل ب إلض ف . كبَ بشك 

 الة وي للتعلةء  القء سة  ادلسةتو  إىل والوصو  احمل د   ادلن ىج أى ا  وربقءق د   يف نشط  

 ىو،ةةةة  ذلةةةة  الةةةةي التعلءمءةةةة  ادلؤسسةةةة   يف العةبءةةةة  اللغةةةة   ةةةة  أمثلةةةة  تةةةة ر،  ،ةةةةت .  ةةةة   بشةةةةك 

  .إن ونءسء  يف اخل ص  أو الع م  التعلءمء  ادلؤسس   يف سوا  إسالمء  

                                                             
1
 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hlm. 33. 
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 اإلن ونءسةء   بعة  الث نءة  اللغة  ىة  العةبءة  اللغة  أن القةو  ميك  اإلن ونءس   ب لنسب 

 العةبءة  اللغة  ،عتةوون ال أخةة  وبلة ان إن ونءسء  يف ادلسلمون. مسل  اإلن ونءس  معظ  ألن

 .اإلسالمء  الوح   لغ  د، ن   كلغ  ولك  أجنبء   لغ   موم  ب  

. أكةةو بعمةةق اإلسةةال  ل راسةة  وسةةءل  العةبءةة  اللغةة  ادلسةةلمون ،عتةةو إن ونءسةةء  يف لكةة 

 اللغة  ب سةت  ا   نةو الكشة  مت القةآن ألن القةآن  لغ  ى  العةبء  اللغ  ذلك  إىل ب إلض ف 

 كاسةةة س اسةةةت  امو وكةةة لك القةةةةآن وفهةةة  لقةةةةا   وإنةةة   مسةةةل  كةةة  حيت جهةةة  الةةةي العةبءةةة 

 .اإلسالمء  الشة،ع  وتطبءق حظةه وذبنبه  اهلل أوامة لتحقءق
2

 

القةآن  ألن تعل  لغ  القةآن ،عةٍ  ستءع  لتتمك  م  إ واج تعل  اللغ  العةبء  أمة 

تعلةة  اللغةة  العةبءةة . اللغةة  العةبءةة  والقةةةآن لةة  وجهةة ن لعملةة  ال ميكةة  ف ةةلهم   ةة  بعضةةهم  

 أدوا  وكةة لك العةبءةة  اللغةة  دور وب لتةة ي الةةبع . تعلةة  لغةة  القةةةآن ،عةةٍ تعلةة  اللغةة  العةبءةة .

 يف ،تكةةةون والةةة ي وتعةةة ىل  سةةةبح نو اهلل مةةة  التواصةةة  وكةةة لك  ، البشةةةة  إخواننةةة  بةةةُ التواصةةة 

 وىنة   مب شةة  بشةك  العةبءة  اللغة  لةتعل  األسة س نفسةو القةةآن ،وفة. ال    و  ال ال  شك 

 بةةُ مةة  .العةبءة  اللغةة  تعلةة  ألءة  تشةةة  الةي واألد  واحلةة ،  القةةةآن يف اآل،ة   مةة  الع ،ة 

 : ل  تن  الي 3 اآل، الف ل   ال ور  يف وتع ىل سبح نو اهلل كلم  
                                                             

2
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2014), hlm 3. 
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ونَ  ُم َل ْع  َ ي ْوٍم  َق ِل يًّا  َرِب َع ا  ًن ْرآ  ُ ق ُه  ُت ا َي آ ْت  َل صِّ ُف ٌب  ا َت  3.ِك

 الكثَ ،ايت. اإلن ونءسء  ادلعةف  ونظة  اللغو،  اخلسن  يف خ ص  مك ن  ذل  العةبء  اللغ 

 اللغة   خةال  مة  الةسة ل  توصةء  يف. العةبءة  الكلمة  امت ة   م  اإلن ونءسء  ادلفةدا  م 

 للةسةةة ل  ادلن سةةة  الفهةةة . ادلطلةةةو  ادلعةةةٌ  ةةة  للتعبةةةَ ال ةةةحءح  ادلفةةةةدا  اختءةةة ر ادلهةةة  مةةة 

 ادلسةت  م  للمفةةدا  ال ةحء  الفهة  خةال  مة  الكثةَ رب ،ة  ،ةت  اللغ   خال  م  ادلنقول 

 اسةةت  امه   لةة  القةة ر  إىل ب إلضةة ف  الكلمةة    معةةٌ إسةةتءع  ب ادلفةةةدا  تعلةة  ،ةةةتب  .فءةةو

 .أ،ض ة  ال ةحء  السةء   يف
4
 كءفءة  معةفة  دون العةبءة  ب للغة  ادلفةةدا  بعة  فهة  ميكة  ال  

 فهةة  ربجةة  ال حةةى السةةء   يف ادلفةةةدا  ىةة ه مثةة  تةة رس أن جيةة . اجلمةة  يف اسةةت  امه 

  .بالطل

ىف . اللغةةةة  تشةةةةك  الةةةةي الكلمةةةة   مةةة  رلمو ةةةة  ىةةةة  ادلفةةةةةدا Hornكمةةة  رأي حةةةةورن

 كنةةةةوز أو الكلمةةةة   مةةةة  رلمو ةةةة  ىةةةة vocabulary  اإلصللءز،ةةةة  و  العةبءةةةة  ىةةةة  "ادلفةةةةةدا "

  لة  تعّةفهة  فةةدا وادل. معءن  لغ  م  جز  ا ميث  آخة كء ن أو ء ش   ،عةفه  الي الكلم  

                                                             
3
 Departemen Agama RI Al – Qur’an dan Terjemahnya, CV Diponogoro, Bandung, 2006, 

hlm, 380. 
4
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 

2009), hlm 55. 
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 لتجمءة  ه ُتسةت  م أن ادلةةج  ومة  ء الش  ة ،فهمهة  الةي الكلمة   مجءة  مة  رلمو   أهن 

 .ج ،   مجل 
5

 

 يف ومتطلةةة  س سةةة وشةةةةل األ مطلةةة  وىةةةو مهةةة  ادلفةةةةدا   ءتعلةةةال أن اآلرا  وا،تفقةةة

 مفةةةدا  معةفةة  لغةة  أي ،تعلمةةون الةة ،   بةةالطل  لةة  ،تعةةُ الواقةة   ويف. األجنبءةة  اللغةة   ءتعلةة

 ب لنسب  ادلستحء  م  حى ال ع  م  سءكون ادلفةدا   معةف  دون دراسته   ،ت  الي اللغ 

 تعل  ب ا،  يف القو  ميك  أو. ادلعنء  اللغو،  ادله را  ستءع  إ  ل  ق در،  ،كونوا أن  بللطل

 .للمفةدا  جء  ستءع  إ  ل  للح و  موجه  ،كون أن جي  الط ل 
6

 

 تةمجةة   لةة  قةة در،   بةةالطل كةة ن إذا ادلفةةةدا  سةةتءع  إ  لةة  قةة درون  بةةالطل نأ ،قةة  

 أنةةو ،عةٍ وىة ا. صةحء  بشةك   اجلملة يف اسةةت  امه   لة  القة ر  وكة لك ادلفةةدا  أشةك  

 يف لةةةةة لك.  احلقءقءةةةةة التواصةةةةة  يف اسةةةةةت  امه  كءفءةةةةة  معةفةةةةة  دون فقةةةةة  ادلفةةةةةةدا  حيفةةةةة  ال

 الكةةال  شةةك  يف اسةةت  امه  كءفءةة  تعلةةءمه  ،ةةت  ادلفةةةدا    بةةالطل ،فهةة  أن بعةة  العملءةة  

 .والكت ب 
7

 

                                                             
5 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,(Malang: UIN Maliki Press, 

2011), hlm 61. 
6
 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 68. 
7
 Ibid, hlm. 68. 
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 أ،ض ةة  د مهمةة  ميكةة  ال  اللغةة  مهةة ر  لةة   والكتةة   الكةةال  أن القةةو  ميكةة  وىكةة ا

  ش  ةة فةةةدا ادل فهةة ب ،عتةةو  موم ةة . والفعلءةة  واإلنت جءةة  الغنءةة  ادلفةةةدا  إسةةتءع   و دبعةفةة 

ةةةة   جةةةةز  ا  مت بلغةةةة  الشةةةة   قةةةة را  تطةةةةو،ة مةةةة  أو مةةةة  بلغةةةة   ءالتعلةةةة  ملءةةةة  مةةةة  سةةةةوا  مهم 

 . إستءع هب

  حفة  إىل  بةالطل ،وجةو مث ادلفةةدا   تة ر،   لة  فقة  ،قت ةة ال ادلفةةدا  تعل  إن

. ادلؤشةةا  بع  حققوا إذا ادلفةدا  إستءع    ل  ق در،   بالطل ،عتو ذلك م  أكثة ولك 

 :ى  ادلؤشةا  ى ه

 .جء  بشك  ادلفةدا  أشك   تةمج  الطلب  ق ر . 1

 .صحء  بشك  والكت ب  الكال  الطلب  ق ر . 2

 الكةةةةال  شةةةةك  يف سةةةةوا  صةةةةحء   بشةةةةك  اجلملةةةة  يف اسةةةةت  امه  الطلبةةةة  قةةةة ر . 3

 .والكت ب 
8

 

 قة ر  تنمءة  أو اللغة   ءتعلة  ملءة  م  شل  مهم    جز  ا  موم   الش   فةدا ادل ز، د 

 مةة  كجةةز  ج ،ةة   كلمةة    بةةالطل تعلةةء  ،ةةت  مةة  غ لب ةة .  إسةةتءع هب مت الةةي اللغةة   لةة  ،ةة الفةد

                                                             
8 Op.cit,  Syaiful Mustofa, hlm . 60. 
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ًاتءجء  إىل ضلتة   لة لك. معءنة  مةواد  حبءةة  العةبءة  ادلفةةدا   ءتعلة سةء   يف ال ةةحءح  اإلسة

 .العةبء  اللغ  تعل  يف ادلفةدا  إىل احل ج  ربقءق ،ت 

  ادلتوسط  اإلسالمء  ب ن ار المبونج 5 دب رس  زلم ،  الث م  ال    بطل خو  كم 

 ،قة روا مل أهنة  أي  للطلبة  فةةدا ادل أقة  ألن. من فض  تزا  ال العةبء  اللغ  يف مه راهت  فإن

 وأ،ض ة  صةعب  لغة  ىة  العةبءة  اللغة  أن الطلبة  ،شعة. اللق   ك  يف ادلفةدا  11 ىف استءع  

ًاتءجء  ،سةةةةةت    ادلةةةةة رس زا  مةةةة   لتعلمهةةةةة  والةةةةة اف  احلمةةةةة س ،كةةةةةون حبءةةةة  التقلء ،ةةةةة  االسةةةةة

 إىل االنتبة ه ادلة رس  لة  جية  العةبءة   ادلفةةدا  إسةتءع   ز،ة د  نشة ل يف وب لت ي من فض   

ًاتءجء  وإ  اد  لبالط ك  ق ر   الةتعل  ربقءةق ميكة  لألىة ا  ،تسةٌ حى ادلن سب   ءالتعل اس

ا  تطبءةةةق خةةةال  مةةة  العةبءةةة  ادلفةةةةدا  إسةةةتءع   ربسةةةُ يف خ صةةة    لةةةو  سلطةةة  ىةةةو كمةةة  جءةة  

ًاتءجء   5 م رسةة  زلم ،ةة  يف العةبءةة  اللغةة   ءتعلةة يف قبةة  مةة  ه ت رسةة مل والةةي  JIGSAW اسةة

ًاتءجء  اجلءةة   ك نةة  الطلبةة  أشةة   أن ادلتوقةة  ومةة    المبةةونجادلتوسةط  اإلسةةالمء  ب نةة ار  بإسةة

 .العةبء  ادلفةدا  إستءع   يف خ ص  عةبء ال احلم س  ىف التعل  اللغ 
9

 

ًاتءجء  اسةت  ا  يف ق   بةو ادلة رس ال ي االبتك ر شك  األ أح    ووفق ة  ادلاللمة  اسة

ًاتءجء  دور فةةإن لةة لك  .ربقءقهةة  ادلةةةاد الةةتعل  ألىةة ا    ملءةة  إلنشةة   كةةادا  التعلءمءةة  اسةة
                                                             

9
 Silsilawati, Guru bahasa Arab SMP Muhammadiyah 5  Bandar Lampung, hasil 

wawancara,Tanggal 11 Agustus 2018. 
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ًاتءجء  بع  ىن    ءالتعل  ملء  يف. للغ ،  مه  والتعل  التعلء   اسةت  امه  ميكة  الةي اإلسة

 .JIGSAW وىو

 نطةةة    لةةة  سةةةت  م ادل تقنءةةة  ىةةةو JIGSAW تعلةةةء  Hisyam Zainiرأي ىشةةة   ز،ةةة  

 كة : مه  واح  اختال  م ". أخة فةق   إىل الفةق  م  التب د " م  تش بو أوجو ذل  واس ال

 بعةة  مةة  ،تكةون التعةة وي الةةتعل  مة  نةةو  ىةو JIGSAW التعةة وي الةةتعل . شةءا  واعلمةةت  لبةالط

 قةة در،  كونةةونوت التعلءمءةة  ادلةةواد قسةة ال إسةةتءع   لةة   مسةةؤولء  تكونةةوا الفةقةة  يف  ضةة  األ

 االنتبة ه الضةةوري مة    JIGSAW طة،قة  لتنفءة . الفةق  يف آخة،  أل ض   ادلواد ت ر،   ل 

ًاتءجء  يف اخلطةوا (. RPP) الة رس خطة  إ ة اد بعة . الت لء  اخلطوا  إىل  ىة هة  التعلم اسة

 :،ل  كم 

 .قط     بع  إىل  تقسءمه ميك  الي ادل د  ر اخت. 1

 51 ىنة   كة ن إذا. ادلوجةود  القط  ة   لعة د وفق ة  بع  الفةقة  إىل  بالطل قّس . 2

 إذا. أشة    11 مة  تتكةون فةقة  كة  فةإن  5 األقسة    ة د ،بلغ بءنم   بالطل

َ  الكمءة  ىةة ه ا تبة ر مت ا  كبةة  فةقةة  كةة  تتكةون حبءةة  قسةمُ  إىل قّسةةمه  جة  

 .الكسور فةق ،  ادمج العملء   اكتم   بع  مث أش     5 م 

 .  تلفادل ادل د  وفه  قةا  ال واجب  ل ،ه  فةق  ك . 3



8 
 

 .فةق ى  يف تعلموه م  لنق  أخة  فةق  إىل أ ض له  فةق  ك  تةس . 4

 ىنةةة   ك نةةة  إذا مةةة  واسةةةا    قةةة  مةةة  كةةة ن كمةةة  ال راسةةة  الف ةةة  جةةةو أِ ةةة . 5

 .الفةق  يف حله  ،ت  مل مش ك 

 .للم د  فهمه  م  قءللتحق  بللطل األسال  بع  نق . 6
10

 

ًاتءجء    ملءةةة  تنفءةةة  يف الطلبةة  نشةةة ل تطلةة  الةةةي  ءالتعلةةة  ملءةة  ىةةةو JIGSAW اسةة

ًاتءجء  ى ه تطبءق ميك . ادلن قش  طة،ق     ءالتعل  الة ي التوافةق لتحقءةق  ءالتعلة  لة  االسة

ًاتءجء  ىة ه ب سةت  ا . ك ملة  تعلءمءة  مةواد توز،  خال  م   بللطل وادلعةو  رب ، ه مت  اسة

 رلمو ةةة  يف فقةةة  واحةةة   لبةةةالط  لةةة  ب ال تمةةة د وحةةة ى   التفكةةةَ أو العمةةة   بةةةللطل ميكةةة   

 إىل تق ميةو  لة  قة در ا و،كةون االسةتان    لة  قة در ا لءكةون مطلةو   لبةالط ك  ألن .واح  

 الطلبة  تعل الة تنشةء  أجة  مة ادلة رس  هبة  ،قةو  أن ميكة  الةي البة ال  أحة . ج ،   رلمو  

ًاتءجء  اسةةت  ا  ىةةو الف ةة  يف ًاتءجء  ىةة ه تطبءةةق ميكةة . JIGSAW اسةة   ءالتعلةة  لةة  االسةة

. ك ملة ال تعلءمءة ال مةواد توز،ة  خةال  مة   بةللطل وادلعةوفة  رب ،ة ى  مت الي الكف  ا  لتحقءق

ًاتءجء  ب ست  ا   .التعل  نت لج ميك  أن ،ةق  ادلتوق  م   JIGSAW اس

                                                             
10

 Hisyam Zaini DKK, Strategi Pembelajaran Aktif, CTSD, Yogyakarta, 2004, hlm. 58. 
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الةسة ل  العلمءةة ى   يف كوشةة ر، يت إنة اه Indah Kusharyati أجةهتة  الةة ي البحة  كمة 

 الةةةتعل  يف ادلفةةة ىء  إتقةةة ن لتحسةةةُ ب نورامةةة  طة،قةةة  مةةة  التعةةة وي الةةةتعل  منةةة ذ  تطبءةةةق" بعنةةةوان

 خل ة  الةي"2118/2119 سةوراك رت  العلءة  الث نو،ة  ادل رس XI IS 5 الف    بلطل احمل سيب

 األوىل  ال ور  يف ط لب  12 إىل م ،  :3  33 م   بالطل تعل  نت لج يف ز، د  ىن   أن إىل

 .الث نء  ال ور  يف:  91.7 بنسب  ط لب  33 إىل ارتف 
11

 

 احملم ،ةةةةة  م رسةةةةة  يف األولءةةةة  البء نةةةةة   ق بلةةةة تتعلةةةةق ب لشةةةةةة  السةةةة بق  مةةةةة  النتةةةةة لج ادل

 العةبءةة  اللغة   م رسةك Silsilawatiأ  سءلسةةالويت  شةةح  وىة  المبةةونج  نة ر ب 5 ادلتوسةط 

 يف والواجةةة   واإلج بةةة  والسةةةؤا  احمل ضةةةة  طة،قةةة  تسةةةت  مه  والةةةتعل   التعلةةةء   ملءةةة  يف أن

 والكتةةة  والعالمةةة   السةةةبور  مثةةة   ءالتعلةةة وسةةة ل  ه واسةةةت  ام الف ةةةو  يف  ءالتعلةةة  ملءةةة 

َى  العةبء  ادلطبو    .التعل  دبواد ادلتعلق  ادل  در م  وغ
12

 

ن لةة   المبةونج نة ر ب 5 ادلتوسةط  احملم ،ة  م رسةة  يفإسةتن دا بنتة لج البء نة   األولءة  

 5 ادلتوسةةط  احملم ،ةة   رسة الب حثة  نتءجةة  الةةتعل  ادلفةةدا  العةبءةة  لةة ي طلبة  ال ةة  الثةة م  دب

 كم  ،ل  :  احمل ضة  طة،ق . دل د  اللغ  العةبء  ل ،ه  نت لج ب ست  ا  المبونج ن ر ب
                                                             

11
 Indah Kusharyati, “Penerapan model pembelajaran kooperatif dengan metode JIGSAW 

untuk meningkatkan penguasaan konsep dalam pembelajaran akuntansi siswa kelas XI IS 5 SMA 

Negeri Surakarta tahun ajaran 2008/2009”, (Skripsi, Surakarta, fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2009). 
12

 Wawancara dengan Ibu Silsilawati, S.Pd. tanggal 11 Agustus 2018. 
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 1جدول 
 بيانات النتائج اإلختبار باستعاب المفردات العربية لدي طلبة الصف الثامن بمدرسة

 المبونج باندر 5 المتوسطة المحمدية
   

 جوانب النتائج أسماء الطلبة 
   الرقم

 النتيجة اإلستخدام الكالم الترجمة 
1 Amara Cahya P 51 31 41 41 

2 Bayu Putra S 41 31 41 31 

3 Berliansyah 51 51 51 51 

4 Deby Okta A 41 51 31 41 

5 Della Puspita 51 51 51 51 

6 Devi Sela C 41 21 31 31 

7 Dina Novita 31 21 41 31 

8 Diyo Pratama 31 51 41 41 

9 Falisha Novian 41 41 41 41 

11 Gusjong 41 51 31 41 

11 Habil Hidayat 51 61 41 51 

12 Hifzon Kurnia 71 71 71 71 

13 Jumadi Fajar D 71 41 71 61 

14 M. Junior Dava  51 41 31 41 
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15 M. Ridho T 51 41 31 41 

16 Maharani Sevia  51 71 61 61 

17 Mikha 71 71 71 71 

18 M. fadli 31 21 41 31 

19 Nur Hayati 31 41 51 41 

21 Nurma Yurizah 21 31 41 31 

21 Okti Nurul IY 31 31 31 31 

22 Rani Mareta 41 41 41 41 

23 Ratu Dewi S 51 41 31 41 

24 Reza Azhari 51 71 61 61 

25 Riantoro 41 51 61 51 

26 Rico Auliansyah 21 31 41 31 

27 Riski Romadon 31 51 41 41 

28 RiskyYuliantika 71 71 71 71 

29 Siti Nurhasanah 51 21 21 31 

31 Tiara Amelia 51 61 41 51 

31 Irawan Saputra 41 41 41 41 

32 Imel Yuni A 31 31 61 41 

 .المبونج ب ن ر 5 ادلتوسط  احملم ،  م  ر البء ن  : نت لج اإلستع   ادلفةدا  العةبء  ل ي طلب  ال   الث م  دب رس 

 نتيجة الرقمية :
 : جء  ج ا  81-111
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 : جء   65-79
 : مقبو    51-64
 : راس     49>

طلبة  ال ة  الثةة م  ادلفةةةدا  العةبءة  لة ي اسةتن دا ببء نة   األولءة  السة بق  إلسةتع   

الطلبة  الةى ح ةل   3ىنة   الطلبة ,  32, بعة د المبةونج ب ن ر 5 ادلتوسط  احملم ،  دب رس 

الطلبةةة  الةةةةى  21, و64-21الطلبةةة  الةةةةى ح ةةةل  اىل النتءجةةةة   8, و 79-65اىل النتءجةةة  

ذلة  نتة لج  الثة م بشك      ناخ  اإلستنب ل أن الطلب  ال ة  . 49ح ل  اىل النتءج  >

ًاتءجء  سةت   ت  ك نة ادل رسة  ألن وذلك. ادلفةدا  العةبء ادلن فض  إلستع      ءالتعلة اسة

ًاتءجء  أ،ضةةة  سةةةت  ا ت ب إلضةةة ف  التقلء ،ةةة   شةةةفهء   التعلةةةء  تقةةة م حةةةي تنو  ةةة   األقةةة  االسةةة

ًاتءجء   أي دون فحس  . ادلة د  ادل رسة   شةةح  نة م   بةالطل اىتمة   ذب   أن ميك  اس

  بةالطل وا،شةعة  حةي ادلةواد تقة م  نة  واألجوبة  واألسةال  احمل ضة  طة،ق  است  ا  ،ت  م  غ لب  

 .بسة   ب دلل 

َ  ىف  ملءةةة  التعلةةةء  خ وصةةة  ىف اسةةةتع   مةةة  ادلشةةةكل  السةةة بق  أراد  الب حثةةة   تغءةةة

ًاتءجء  ادلفةةةةةةدا  العةبءةةةةة  ًقءةةةةة  اسةةةةةتع     JIGSAW, وىةةةةة  بتطبءةةةةةق اسةةةةة ىف  ملءةةةةة  التعلةةةةةء  ل

 الطلب .  ادلفةدا  العةبء 
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ًاتءجء   اسةةةةتن دا ببءةةةة ن السةةةة بق  ق مةةةة  الب حثةةةة  إجةةةةةا  البحةةةة  دبوضةةةةو  "تطبءةةةةق اسةةةة

JIGSAW    احملم ،ةةةة  لةةةة ي طلبةةةة  ال ةةةة  الثةةةة م  دب رسةةةة  ادلفةةةةةدا  العةبءةةةة ىف تةقءةةةة  اسةةةةتع 

 "المبونج ب ن ر 5 ادلتوسط 

 المشكلة تعيينب. 

 5 ادلتوسةط  احملم ،ة  ال   الث م  دب رسة  استن دا خبلفء  البح  الس بق  وادلالحظ 

 ىن   بع  ادلشكل  الى تعءءنه  الب حث , ى  : المبونج ب ن ر

 5 ادلتوسةط  احملم ،ة  م رسة  الث م  الف   يف ادل رس  ادلست  م  الت ر،  طة . 1

  ملءةةة  يف الواجبةةة  و  بةةة واألجو  والسةةةؤا  احمل ضةةةة  طة،قةةة  التةةةزا  المبةةةونج نةةة ر ب

 . ءالتعل

 ادلطبو ةةة  والكتةةة  والعالمةة   السةةةبور  مثةة   ءالتعلةةة وسةة ل  اسةةت  م  الب حثةةة . 2

َى  العةبء   . ءالتعل دبواد ادلتعلق  ادل  در م  وغ

 .للغ ،  رتء  ادل رس  ألن ب دلل  سة    بالطل وا،شعة . 3
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 المشكلة. تحديد ج

رب ،  ادلشكل  ىف ى ا الس بق , ف لب حث  ذل   خلفء  البح  و ادلشكل  استن دا بتعءُ

ًاتءجء   ": البحةة  ىةةة  لةةة ي طلبةةة   ادلفةةةدا  العةبءةةة ىف تةقءةةة  اسةةةتع    JIGSAWتطبءةةةق اسةة

 " المبونج ب ن ر ادلتوسط  5 احملم ،  ال   الث م  دب رس 

 مشكلة البحث. د

ًاتءجء   ميكةةة  أن ،ةقةةةة  اسةةةتءع   ادلفةةةةدا  العةبءةةة  لةةةة ي  JIGSAWىةةة  تطبءةةةق اسةةة

 ؟ادلتوسط  اإلسالمء  ب ن ار المبونج 5طلب  ال   الث م  دب رس  زلم ،  

 البحثهدف . ه

ًاتءجء   ميكةةةةة  أن ،ةقةةةةة  اسةةةةةتءع    JIGSAWاذلةةةةة   ىةةةةة ا البحةةةةة  ىةةةةةو دلعةفةةةةة  اسةةةةة

اإلسةةةالمء  ب نةةة ار ادلتوسةةةط   5ادلفةةةةدا  العةبءةةة  لةةة ي طلبةةة  ال ةةة  الثةةة م  دب رسةةة  زلم ،ةةة  

 .المبونج
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 فائدة البحث . و

 النظة،  -1

 جلمء  مهم  فوال  ال راس  ى ه نت لج تق   أن ادلتوق  م  النظة،   الن حء  م 

 الكنوز إثةا  وميكنه  ادلطةوح  القض ،  م  ب لكف    ،تمتعون ال ،  أولاك السءم  األطةا  

ًاتءجء   فع لء  دبن قش  ،تعلق فءم  العلمء  والةؤ   ادلفةدا  إستءع   تةقء  يف JIGSAWاس

 .العةبء 

 ادلم رس -2

  للم رس . أ

ًاتءجء   است  ا  خال  م   ءالتعل  ملء  يف  ادل رس ق ر  تةقء   حى JIGSAWاس

ًاتءجء   ادل رس ل   ،كون  .متنو   تعلءمء  اس

 للطلب  .  

 ادلواد  ل   بللطل التعل  وسلةج   وإب ا ه  ونش طه  ادلفةدا  ستءغ  إ تةقء 

 .العةبء 
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  . للم رس 

ًاتءجء   حو  ادل رس  حو  معلوم    ادلفةدا  استءع   تةقء  يف" JIGSAWاس

 مفء  ا ،كون أن ميك  ذلك  إىل ب إلض ف . التعل   ملء  يف التعل  بنت لج ادلةتبط  العةبء 

 ادلفةدا  إتق ن رل   يف سءم  ال والتعل   التعلء  أنشط  ربسُ يف م رسلل خ   بشك 

 .ادلستقب  يف األفض  التعلء  ربسُ أج  م  العةبء 

 د. للب حث 

ًاتءجء   حو  للب حثُ واخلوا  ادلعةف  ز، د  ًاتءجء   " تعل  اس  الي JIGSAWاس

 .العةبء  ادلواد يف التعل  م  دلز،  معءن  أوق   يف است  امه  ميك 
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 الباب الثّانى

 اإلطار النظري

 Jigsawاستراتيجية .أ

 Jigsawستراتيجيةإلمفهوم ا .1
يرترت  لرترتكل القائرترت  أواجلنرترتلا جعرترتيالرترتي"strategos"اليونانيرترت اللغرترت مرترت اإلسرترتتاجيةي 

عرتاميفال اليرت االسرتتاجيةي تاسرت د ام.العلرتو أوالوراثرت عل أهناعلىاإلستاجيةي جعليف

1 .والن ائجالعملي ل حقيق يال علأووال عل ال علي عملي يفخاص ال علي  
 

ل حميرترت وعلرترت فرترت الهرترتوالرترت عل أوال علرترتي رلرترتا يفاإلسرترتتاجيةي ج مثرترت عرترتا  بشرترت  

يرترت   مث2 .وكفرتاةةبفعاليرت ادلرتنججيفاحملرت ةةاألهرترت ا حتقيرتقخالذلرتامرت مي رت بطليقرت ال علرتي 

ل حقيقادلصمم األنشط م سلسل على ويحتختطيطأهناعلى يال عل استاجيةيجعليف

 3 .معين  عليمي الأه ا 

                                                             
1
 Deni Kurniawan, Pembelajaran Terpadu Teori, Praktek dan Penilaian, CV Pustaka 

Cendikia Utama, Bandung, 2011, hlm.33. 
2
 Ibid, hlm. 33. 

3
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Kencana, 

Jakarta, 2010, hlm. 126. 
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جعليميرت منرتاججيفاسرت د امجامي رت الرتي اإلسرتتاجيةيإح ىهيJigsawاستاجيةي 

ال برترتاة "مرترت جشرترتاب أوجرترت ذلرترتاادلسرترت د م شرترتائع جقنيرترت هرترتيJigsaw. لبرترتالطعلرترتىجلكرترت مب  رترتلة

4 .ماشيةب علي معل ك يقو مج  اخ ال وجوةم ."األخلىالفلق م الفي
 

أ مفجرترترترتو Texasوأصرترترترت قائج ااجلامعرترترت Elliot Aronsonرأيإيليرترترتوتارونسرترترتو 

Jigsaw بإصرترتطالحيرتيت مرت اللغرترت اإليلي يرت  أيبادلنشرترتاروهنرتاوأي رترتاأولطرت الرترتكي يطلقرتو

منطرترتامرترت كيفيرترت عمرترت Jigsawصرترتور.ييتخرترتكجعلرترت هرترتكاال وهرترتولغرترت ي  رترتو مرترت "puzzle"اللغرترت 

اآلخرترترتلي  برترترتالطلمرترترت خرترترتال العمرترترت مرترترت  علرترترتي البيتنشرترترتط  برترترتالطلقيرترترتا وهرترترتي (ادلنشرترترتارتال عرترترتلج

5 شتو.ادلل حقيقه  

هرترتونرترتو مرترت الرترت عل ال عرترتاو ي  رترتو مرترت عرترت ةأع رترتاةيفJigsawالرترت عل اإلسرترتتاجيةي

ادلواةال عليمي وي ونو قرتاةري علرتىجرت ريملادلرتاةةرلموع ي ونو مسؤولٌع إجقا قس 

 .الفلق ألع اةآخلي يف

                                                             
4
 Hidayat Komaruddin, Active Learning, 101 Straregi Pembelajaran Aktif, YAPENDIS, 

Yogyakarta, 1996, hlm. 195. 
5
 Rusman, Model-Model Pembelajaran, Jakarta,Rajawali Pers, 2011, hlm. 217. 



71 
 

ج طلرت مرت  علرتي الهيإسرتتاجيةي Jigsawفج أ استاجيةي ن السابق م ادلفجو 

شلحادلرتاةةال اجلماعياليمي نجاج ريملأوإعاةةيأ ي ونوانشطٌيفعملي ال عل بالطل

األولي .الفلق اليجعلمجايف

 Jigsawستراتيجية إلاخطوات  .2

 :علىالنحوال ايل Hisyam Zaini كمارأهشا زي  Jigsawستاجيةي إلاخطوات

 .قسا األع ةإىلاجقسيمجمي  اةةادلاخت.أ

55هنرترترتاوكرترترتا إجا.ادلوجرترترتوةةاألقسرترترتا لعرترترت ةوفًقرترترتابعرترترتلالفلقرترترت إىلالطلبرترترت قّسرترترت .ب

متإجا.أشرتدا 05مرت ج  رتو فلقرت كرت فرتإ  5األقسرتا ع ةيبلغبينماطالًبا

ًةال ميرترت هرترتك اع برترتار رلموعرترت كرترت ج  رترتو حبيرترت قسرترتمٌ إىلقّسرترتمجاجرترتً ا كبرترت

 .ال سورفلق ٌاةمجالعملي  اك ما بع مثأشدا  5م 

 . د لفادلادلاةةوفج قلاةةالواجب ل يجافلق ك .ج

 .فلق ه يفجعلمو مالنق أخلىفلق إىلأع اةهافلق ك جلس .ة

كانرترتتإجاعمرترتااسرترتيت مث قرترت مرترت كرترتا كمرترتاال راسرترتيالفصرترت جرترتوإىلارجرترت .ه

 .الفلق يفحلجاي  ممشاك هناو
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6 .للماةةفجمج م لل حققالطلب إىلاألسطل بعلبلغ.و
 

 Jigsawستراتيجية إلا. المزايا والعيوب من3

 : Jigsawستاجيةي إلاادل ايام 

 . يال علعملي ع ومسؤولي وإب اًعانشاطًاأكثلي ونواأ علىالطلب شة .أ

 .النق يال ف ًعلىالطلب شة .ب

اآلخرترتلي  برترتللطلادلسرترت فاةةادلرترتواةلشرترتلح أف رترتارهل طبيرترتقالفلصرترت  لبرترتطالكرترت امرترتن .ج

 .الفلق يف

ي ونرترتواأ الطلبرترت مجيرترت علرترتىي عرترتٌول رترت   ادلناقشرترتعلرترتىالطلبرترت بعرترتليسرترتيطلال.ة

 .ادلناقش يفنشطٌ

 :Jigsawاستاجيةي عيوب

 .األخلىالطلق م أكثلوقً اوال عل ال علي أنشط ج طل .أ

إجامايعلفواأ وجي حًقااالستاجيةي هك خصائصفج ادلعلمٌعلىجي .ب

ًهاسي  اليادلواةكانت  .بانورامااستاجيةي م ج وافقجوف

                                                             
6
 Hisyam Zaini DKK, Strategi Pembelajaran Aktif, CTSD, Yogyakarta, 2004, hlm. 58. 
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حت رتاجرلموعرت كرت أل أكرترقرت رةاالسرتتاجيةي هرتك ج طلرت للمعلمٌ بالنسب .ج

.سل لف معاجل إىل

 المفردات  . ب
 مفهوم المفردات  .1

ال لمرترترترتاتمرترترترت رلموعرترترترت  هرترترترتي vocabulary ادلرترترترتلةاتهرترترترتياللغرترترترت العلبيرترترترت  وااإليلي يرترترترت 

khamzahادلفرتلةاتجعليرتفيرت  .عين ادللغ م ج ةالىتخلاآلشدصيعلفجااليال لمات

ل ةميرت جس د  أ ادللج وم الشدصيفجمجااليال لماتمجي م رلموع أهناعلى

7 .ج ي ةمج 
 

ال علرترتي احمل رترتويأوالف رترتليالصرترتورعلرترتىمثرترتاالًعرترتا بشرترت  ادلفرترتلةاتسرترت يعابإيع رترتر

ويرت  ا سرت يعاهإلللغايرت مجمرت اليللغ الثالث العناصلم واح ةهيادلفلةات.مالشدص

يفال فرترتاةةكيرترت لتأةاةوهرترتيادل  وبرترت  ولغ جرترتاادلنطوقرترت أوالفظيرترت اللغرترت يفادلفرترتلةاتاسرترت د ا 

.العلبي اللغ 

إ .العلبيرت اللغرت جلرت يفمبرتااللغرت  س يعابإلاجلوان أه م واح ةهيادلفلةات

ًًايع مرترترت العلبيرترترت باللغرترترت وال حرترترت ثبطالقرترترت الشرترترتفويأوادل  رترترتوبالرترترتنصفجرترترت  إجقرترترتا علرترترتىكثرترترت

                                                             
7
 Syaiful Mustofa,  Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), hlm. 61. 
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أسرتج  حي الفج قلاةةأصبحتما شدصي قنجااليادلفلةاتع ةزاةكلما.ادلفلةات

مسرترت ملبشرترت  ادلفرترتلةاتسرترت يعابإجطرترتويلجيرترت لرترتكل  .أسرترتل جصرترتب ال رترتال يفالطالقرترت أ 

8 (.العلبي تاألجنبي اللغاتوخاص  اللغاتي ق أ يلي م ك قب م 

 هدف التعليم المفردات العربية  .2

 ه  اللئيسيل علي ادلفلةاتالعلبي هي:

 .القلاةةمواةخال وم القلاةةمواةخال م   بللطل ي ةاجلفلةاتادلجعل .أ

أل صرتحي  بشرت  ادلفرتلةاتقرتلاةةعلرتىقرتاةري ي ونرتواأ علرتىالطلب ج ري .ب

 وصحيًحا؛جيً اوالقلاةةال ح ثإىلالطلب يقوةوالصحي اجلي النطق

عنرترترت أو (بكاجرترترت قرترترتائ تادلعةرترترت أوادلعرترترتىطليرترترتقعرترترت إمرترترتا ادلفرترترتلةاتمعرترترتىفجرترترت .ج

 (وقواع ي ضمني معا تمعين مج سياقيفاس د ام 

عنرترت وكرترتكل  (حترترت ثتالشرترتفجيال عبرترتًيفادلفرترتلةاتوعمرترت جقرترت يلعلرترتىالقرترت رة.ة

.الصحي السياقيف(ادل ياجتال  اب يفال عبً

 أشياء المهمة فى تعليم المفردات .3

 بنفسجاو جقالادلفلةاتج ريمل.0
                                                             

8 Imam asrori, strategi belajar bahasa arab teori dan Praktek, (Misykat. Malang, 2012), hlm. 83.  



02 
 

طالعرترت الب رترت ريمللجبطجرترتول رترت  ابرترتكاهو جقرترتاةةالرترتىتكمرترتادلفرترتلةاتجرترت ريمليرترت  ال

 .واحملاةث ةاشواإلنما واإلس 

 حت ي ادلعنيي.2

ي وافرتقالكيادلعىج ريملفقطادل رسعلىجي .ادلعا بعلذلامي  كلم 

 .وجاكله  بالطلان با ي سلالحىتالسياق م 

 السياقيفادلفلةات.3

 . بالطلفج ختلطالحىتالسياقيفادلفلةاتج رسأ جي 

 ادلفلةاتج ريمليفالتمج .4

ًاآلطليقرت كبالتمج يُنص  جيرت الرتيالصرتعب أواجملرتلةةال لمرتاتباسرت ثناة ةخرت

 .جوضيحجا

 الصعوب مس وى.5

:مثرترترت اإلن ونيسرترترتي  ال لمرترترتاتمرترترت جشرترترتاب أوجرترترت هنرترترتاوأل سرترترتجل  كلمرترترتات.أ

 .كلسيك اب علماة 

يفجشرترترترترترتاب وجرترترترترترتوةعرترترترترت  مرترترترترترت الرترترترترتل  علرترترترترترتىصرترترترترترتعب ليسرترترترترتتالرترترترترترتيال لمرترترترترتات.ب

 جه سوق م ي   :مث اإلن ونيسي  
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اسرترترت وىل اسرترترت بق :مثرترترت نطقجرترترتا أوشرترترت لجابسرترترتب سرترترتواةصرترترتعب  كلمرترترتات.ج

9 .ج هور

عرترترت  هنرترترتاوبعرترترتلاخلصرترترتائص Muhammad Ali Al-Khuliشرترترتلحزلمرترترت علرترترتياخلرترترت 

اجعلي ادلفلةات هي:الصعوب س وىادل

أكثرترترترتلأحيانرترترترتا ال ةليرترترترت يادلعرترترترتا ُجظجرترترترتلالرترترترتيال لمرترترترتات ال ةليرترترترت يادلعرترترترتىمسرترترترت وي -

 .ملموسمعىُجظجلاليال لماتم صعوب 

فطرترترترت كانرترترترتت والنطرترترترتقاحلرترترترتلو جشرترترترتاب مسرترترترت وىزاةوكلمرترترترتا والنطرترترترتقاحلرترترترتلو جشرترترترتاب  -

 .أسج ال لمات

معلوفرت  رتًألهنرتاالطلبرت علرتىجرتً ا ليب أصواتذلاال لماتبعل النطقأصوات -

 10 .األوىلباللغ 

 طريقة التعليم المفردات .4

كمارأيأمح فعاةإيفن يبعلادللاح وطلائقاجعلي ادلفلةات هي:

 لل لم اس م .0

                                                             
9
Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Malang: Misykat, 2012), hlm. 

128 et seq. 
10

Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2010), hlm. 99 et seq. 
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 ال لم نطق.2
  لم المعىعلىاحلصو .3
 ال لم قلأةة.4
 ال لم اك  .5
11 . اجلملجع .6

 

هناوبعلاإلستاجيةياتل علي ادلفلةاتاادلس ويادلب  ئٌ هي:

 األ ا اس د ا .0

 .أصلي كائناتأوعيناتإح ارمث ادلعيال ائ علض.2

 وج لاراملارايقلؤواأ  بالطلم تطلب.3

12 .وي قنوهنا بالطليفج حىتوال  اب القلاةةوكلرالقلاةةوقل اس م .4
 

 . مؤشرات إستيعاب المفردات5

يف.األجنبيرترت  اللغرترت يجعلرترتيفوساسرترتياألوشرترتل م طلرترت يوهرترت مجمرترتادلفرترتلةاتجعلرترت 

قرتاةرو الطلبرت إ يقرتا .دلفرتلةاتاسرت يعابإعلرتىللحصو جوجيج جي   لبالط يجعلب اي 

                                                             
11

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), hlm. 

129. 
12

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), hlm. 73. 
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القرترت رةجانرترت إىلادلفرترتلةاتأشرترت ا جلمجرترت الطلبرترت بإم رترتا كرترتا إجاادلفرترتلةاتسرترت يعابإعلرترتى

13 .صحي بش  (اجلمل تاللق يفاس د امجاعلى
 

حفظجرترتا إىلالطلبرترت جوجيرترت مثادلفرترتلةاتجرترت ريملعلرترتىفقرترتطادلفرترتلةاتجعلرترت ق صرترتلجال

بعرترترتلحققرترتواكرترتا إجاادلفرترتلةاتسرترترت يعابإعلرترتى وقرترتاةرالطلبرترت يع رترترترجلرترت مرترت أكثرترتلول رترت 

:وهيادلؤشلات 

 .جي بش  ادلفلةاتش ا األجلمج الطلب ق رة.0

 .وصحي بش  وال  اب القو الطلب ق رة.2

شرترترترت  يفسرترترترتواةصرترترترتحي  بشرترترترت  (اجلملرترترترت تالرترترترتلق يفاسرترترترت د امجا برترترترتلطلاقرترترترت رة.3

 14 .وال  اب ال ال 

                                                             
13

Bisri Mustafa,, Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

UIN Maliki Press, 2012), hlm. 68. 
14

Syaiful Mustafa, Op.cit., hlm. 60. 
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 نوع البحث .أ 

  Wina Sanjaya.رأي(PTK)الدراسي نوع ىذا البحث ىو البحث اإلجرائي للصف

 لصفا يف ميالتعل مشاكل مراجعة عملية ىو (PTK) الدراسي البحث اإلجرائي للصف

 من بالعديد القيام طريق عن ادلشكلة حلل زلاولة يف الذايت التفكري خالل من الدراسي

 .للعالج تأثري كل وحتليل حقيقية مواقف يف ذلا ادلخطط اإلجراءات
 Kunandar وفًقا 1

 على القدرة تطوير حياول ،(Classroom Action Research) الدراسي للفصل عملال البحث

 يف ميالتعل عملية يف حتدث اليت ادلواقف حتسني أو مقصود بشكل وحلها ادلشاكل اكتشاف

 .الطلبة صلاح معدل قياس أجل من الدراسي الصف
 فإن ،Suharisimi Arikunto ل وفقا 2

 يقوم عملي حبث وىو ،Classroom Action Research ىو اإلصلليزية اللغة يف PTK مصطلح

 .وفصل يف ميالتعل شلارسات جودة حتسني هبدف ادلدرسة بو
3

 

                                                             
1
Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Prenadamedia, 2009), h. 26 

2
Kunandar, Penelitian Tndakan Kelas, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 41 

3
Suharismi Arikunto, Suhardjono, Supardi, Penelitian Tindakan Kelas,(Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), h. 124 
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 الدراسي البحث اإلجرائي للصف بأن الباحث جيادل أعاله، الرأي إىل استناًدا

(PTK) من أدائهم لتحسني الدراسي الصف يف ونادلدرسة هبا يقوم حبث عملية عن عبارة 

 حتسني أجل من وتشاركي تعاوين بشكل أعماذلم يف والتأمل ومالحظة وتنفيذ يمتصم خالل

 .الطلبة ميتعل نتائج

 الصف يف حتدث اليت احلقيقية تادلشاكال حل إىل PTK يهدف عام، بوجو

 الوقت يف يسعى بل ادلشكالت، حل إىل فقط البحثي النشاط ىذا يهدف ال. الدراسي

. ادلتخذة اإلجراءات خالل من حلها أسباب حول علمية إجابات على احلصول إىل ذاتو

 حتسني يف والعملية احلقيقية ادلشاكل من متنوعة رلموعة لتصحيح PTK يهدف جوىرىا يف

 الطلبةو  ينادلدرسة بني التفاعل يف مباشرة جتربتها يتم اليت الدراسية الفصول يف ميالتعل نوعية

 .يتعلمون الذين
4

 

 البحث مكان . ب

ادلتوسذذذذطة اإلسذذذذالمية بانذذذذدار  5 مبدرسذذذذة زلمديذذذذة الدراسذذذذي اإلجرائذذذذي للصذذذذف ىذذذذذا مت

ىف ترقيذذة اسذذتيعاب ادلفذذردات العربيذذة لذذدي  JIGSAWتطبيذذق اسذذًتاتي ية  خذذالل مذذن. المبذذونج

 .ادلتوسطة اإلسالمية باندار المبونج 5 طلبة الصف الثامن مبدرسة زلمدية

                                                             
 4

Ibid,  h. 60.   
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 البحث ج. وقت

 دراسيال العام من االول الدراسي الصف يف البحث ىذا إجراء سيتم

 اغوستس يف التنفيذ خطة وستبدأ واحد، شهر حوايل البحث ىذا يستغرق. 8108/8109

 عدة يتطلب PTK ألن للمدرسة، األكادميي التقومي إىل البحث توقيت يشري. االنتهاء حىت

 .الدراسي الصف يف فعالني ًماوتعل   تعليًما تتطلب دورات

 PTK دورة. د

استيعاب  ترقية دلعرفة ،لقلئنيتتكون من  دورة كل دورتني خالل من PTK تنفيذ يتم

 JIGSAWاسًتاجتية بتطبيق  العربية ادلفردات ميتعل ادلشاركة يف بةالطل وأنشطةادلفردات العربية 

)يف  Taggart و Kemmis اقًتحو الذي التصميم منوذج. التايل النحو على العملية يوصف ،

Arikunto  2212): 
5

 

 

                                                             
5 Antomi Saregar, pembelajaran pengantar Fisika kuantum dengan memanfaatkan media 

phet simulation dan lkm melalui pendekatan saintifik, jurnal ilmiah pendidikan fisika Al-Biruni 05 (1) 

(2016) 53-60. 
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من  يتكون أعاله موضح ىو كماالدراسي   اإلجرائي للصفالبحث  يف تنفيذ العمل

 :يلي كما ىي البحث ىذا مراحل بالتفصيل. مراحل أربع

 التخطيط مرحلة. 1

 :يلي ما ىذه التخطيط مرحلة تشمل

 الستخدامو ادلنهج إعداد. أ

اسًتاجتية  باستخدام العربية اللغة مفردات( RPP) ميللتعل تنفيذ خطة جعل.ب
JIGSAW 

 .الوسائل ىي البطاقة إعداد. ج
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 JIGSAWاسًتاجتية  باستخدام العربية ادلفردات ميتعل دلعرفة الحظات،ادل ورقة جعل.د

 .JIGSAWاسًتاجتية  من ميالتعل رلموعة يف إلكماذلا للطلبة عملال ورقة جعل.ه

 العربية ادلفردات ميتعل نتائج لرؤية اختبار أداة ترتيب. و

 العمل تنفيذ. 2

 يف. الصف يف تعمل واليت األوىل، ادلرحلة يف لو التخطيط مت ما تطبيق ىو التنفيذ

 ادلتخذ العمل. إجراؤىا مت اليت التعليم تنفيذ خلطة وفًقا اخلطوات تنفيذ يتم ،العمل ىذا تنفيذ

 اإلجراء ىذا يتضمن. JIGSAWاسًتاجتية  باستخدام العربية ادلفردات ميالتعل ترققية ىو

 :يلي ما ذلك يف مبا مراحل، ثالث

 األولي األنشطة/  مقدمة. أ(

 والتحفيز اإلدراك
 .معا الدعاءو  االفتتاحية التحية ادلدرسةة قالت( 0

 .ادلالبس وترتيب ،الطلبة حضور بفحص ادلدرسةة قامت( 8

 .للطلبة أنفسهم تعريف طريق عن الطلبةب ادلدرسةة رحبت( 3

 .عربية حزمة بإعداد الطلبة يقوم( 4
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 واألىداف الكفاءات إىل JIGSAWاسًتاجتية  من خالل ادلدرسة تشرح( 5

 .حتقيقها جيب اليت األساسية

 األساسية األنشطة. ب(

 تطبيق خالل من وبالتحديد تنفيذه، يتم اليت ةالرئيسي األنشطة ىي ادلرحلة ىذه

 تنفيذىا سيتم اليت ميالتعل خطوات العربية، ادلفردات استيعاب ترقية يف JIGSAWاسًتاجتية 

 :يلي كما ىي

 الحظ .1

 توفريىا، مت اليت الورقة يف ادلوجود النص خالل من ادلفردات ادلدرسة توزع. أ

 ادلفردات، ادلدرسة تقرأ. ادلدرسة قدمها اليت ادلفردات إىل الطلبة وينبو

 .المكتبة إلى ادلدرسة يقرأىا اليت ادلفردات إىل الطلبة وينبو

 بينما اجلمل يف جديدة مفردات استخدام على أمثلة ادلدرسة تقرأ. ب

تناولت كل الطلبة واحد من  .ادلدرسة قراءة إىل وينظرون الطلبة يستمع

 البطاقات.
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 . األسئلة2

 .ادلعٌت يف معروفة غري جديدة مفردات لطلب الطلبة ادلدرسة وجوت. أ

 تقدمي خالل من الطلبة يطلبها اليت ادلفردات معاين ادلدرسة تشرح. ب

 أو ادلًتادفات أو العظة أو التوضيحية الرسوم تقدمي أو حقيقية، أشياء

 اتصاالت.ادلتضادات

 استكشاف. 3

 اىل حول اجلديدة ادلفردات دتارين على للعمل ةبللطل فرصة ادلدرسة توفر . أ

 ادلكتبة

 اىل حول اجلديدة ادلفردات من ادلثالية الكلمات لربط الطلبة ادلدرسة وجوت. ب

 ادلكتبة

 التفصيل. 4

 .اجلديدة ادلفردات معٌت فهم شلارسة إلكمال ةبللطل الفرصة ادلدرسة عطيتي

 التواصل. 5

 .التمرين نتائج لتقدمي ةبللطل الفرصة ادلدرسة عطيت. أ
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 .التدريب على والتعليق الصحيح الطلبةو  ادلدرسة. ب

 النهائية األنشطة. (ج

 والطلبة تفكري ىف عملية التعليم. ادلدرسة ادت( 0

 التقومي. ادلدرسةادي ( 8

 .ادلتابعة أنشطة تسليم( 3

 التخطيط التعليم ىف اللقاء التايل.  تسليم (4

 المالحظة. 3

 ىذه يف. العمل تنفيذ مع جنب إىل جنبا تنفذ الحظةادل من ادلرحلة ىذه يف

 عملية إجراء أثناء وتوثيقو وتس يلو بالبحث يتعلق ما كل على التعرف: تشمل ادلرحلة

 باستخدام ميالتعل عملية متابعة يف الطلبةو  ادلدرسة على مالحظات إجراء مت. ميالتعل

 ادلالحظات استخدام ميكن. ادلالحظة ورقة هبا اسًتشدت اليت ،JIGSAWاسًتاجتية 

 .ةالقادم الدورة يف ميالتعل عملية لتحسني
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 التفكير. 4

 نتائج وحتليل حتديد عملية ىي ادلرحلة ىذه يف ،التفكري ىي األخرية اخلطوة

 .القادمة الدورة تنفيذ لتحسني دورة كل ميالتعل عملية تنفيذ يف العمل

 البحث ه. موضوع

ادلتوسطة اإلسالمية  5 مبدرسة زلمدية  الثامن الصفالطلبة  ىي PTK ىذا عو ضمو 

 ةمدرس أن حني يف. طالبة 07 و طالبا 05 تكوين مع ،الطلبة 38 بعدد. باندار المبونج

 استيعاب ترقية هبدف البيانات مصادر موضوع إىل باإلضافة متعاون شركاء ىو العربية اللغة

 .طريقة التقليد واحلفظ تطبيق خالل من العربية اللغة ادلفردات

 البيانات جمع و. أداة

 الباحث يستخدم عليها، احلصول مت اليت البيانات مجع يف ادلبذولة لل هود بالنسبة

 :التالية الطريقة
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 المالحظة. 1

 وادلنتظمة ادلباشرة ادلالحظة طريق عن البيانات جلمع تقنية ىي راقبةادل أو ادلالحظة

 .فيها التحقيق مت اليت الظواىر أو األعراض لتس يل
 أنSutrisno Hadi (0986 ) يقًتح6

 اثنان. والنفسية البيولوجية العمليات سلتلف من تتألف عملية وىي معقدة، عملية ادلالحظة

 .والذاكرة ادلراقبة عمليات أمهها من
7  

 ادلرحلة ىذه يف. العمل تنفيذ مع جنب إىل جنبا تنفذ ادلالحظة من ادلرحلة ىذه يف

 مت. ميالتعل عملية إجراء أثناء وتوثيقو وتس يلو بالبحث يتعلق ما كل على التعرف: تشمل

 JIGSAWاسًتاجتية  باستخدام ميالتعل عملية يف الطلبةو  ادلدرسة على مالحظات إجراء

 الدورة يف ميعمليةالتعل لتحسني ادلالحظة استخدام ميكن. ادلالحظة ورقة هبا اسًتشدت اليت

 يشارك حيث ادلشًتكة، ادلالحظة ىو ىذا البحث يف ادلطبقة ادلالحظة نوع إن. التالية

 (.observes) مالحظتو تتم الذي الكائن حالة يف يكون أو الباحث

 

 

                                                             
6
Cholid Narbuko, dan Abu ahmadi, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 70. 

7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif,kualitatif, dan R&D), 

Bandung: ALFABETA 2014, h. 203. 
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 التوثيق. 2

 ونصوص مالحظات شكل يف األمور حول بياناتال على لعثورل التوثيق طريقة

 .ذلك إىل وما أعمال وجداول اجتماعات وزلاضر ونقوش ورلالت وكتب وصحف
 ىذه 8

 طريق عن عليها احلصول يتم ال اليت البيانات على للحصول الباحث يستخدمها الطريقة

 بياناتال على للحصول كتكملة الباحث يستخدمها اليت توثيقال ىذه. وادلقابلة ادلالحظة

 رؤيتها، إنشائها، تاريخ عن بيانات اجلغرايف، ادلوقع تتضمن اليت للمدرسة العام الوصف عن

ادلتوسطة اإلسالمية  5 زلمدية ادلدرسة وحالة الطلبة حضور ،التحيت وبنيتها مرافقها ،رسالتها

 .باندار المبونج

 االختبار. 3

 إىل االختبار يهدف. ادلادة تدريس بعد الطلبة قدرات لتقييم االختبار ُتستخدم

. طريقة التقليد واحلفظ ميتعل بعد العربية ادلفردات استيعاب يف ميالتعل نتائج على احلصول

 مدى دلعرفة االختبار إجراء يتم. حتريري اختبار ىي ةالباحث استخدمهست الذي االختبار

 ىل دلعرفة طريقة التقليد واحلفظ تطبيق بعد ةبللطل ميالتعل نتائج ومعرفة الطلبة مادة استيعاب

 .الطلبة قبل من اإلمكان قدر وكذلك اذلامة ادلواد مجيع استيعاب ميكن

                                                             
8
Suharsimi Arikunto,Op.Cit, h. 274 
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 البيانات ز. تحليل

طريقة  بتطبيق ادلتعلقة البيانات على احلصول يف استخدامها سيتم اليت األدوات

 ىي نوعيةال بياناتال تنتج اليت األدوات. نوعيةال بياناتال تنتج أدوات ىي التقليد واحلفظ

 .التحريري واالختبار والتوثيق ادلالحظة

 اسًتاجتية تطبيق دلعرفة واالختبار والتوثيق ادلالحظة من النوعية البيانات حتليل مت

JIGSAW لنماذج النوعية التقنيات باستخدام العربية اللغة ادلفردات استيعاب ًتقيةل Miler 

 االستنتاج ورسم البيانات وعرض البيانات ختفيض مراحل خالل من وحتديًدا ،Huberman و

 (.التحقق)
 التالية اخلطوات خالل من النوعية البيانات حتليل يتم أن ميكن 9

 (data reduction) البيانات تخفيض. 1

 مصادر من عليها احلصول مت ولكن البيانات نفس فرز طريق عن حتليل عملية إهنا

 ختزين سيتم بينما. ادلفيدة غري البيانات جتاىل سيتم ىذه، البيانات اختيار عملية يف. سلتلفة

 أثناء مستمر بشكل البيانات اختيار إجراء يتم. التالية ادلرحلة يف للتحليل ادلفيدة البيانات

 يف. وتلخيصها وتصنيفها وتبسيطها وإدارهتا البيانات فحص خالل من يتم الذي البحث

 ادليدان، من عليها احلصول مت اليت اخلام البيانات بشرح باحث كل سيقوم البيانات، حتفيض
                                                             

9
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 

209 
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 العربية اللغة ادلفردات ترقية استيعاب يف JIGSAW اسًتاجتية بتطبيق ادلعنية البيانات تتعلق

 .ادلتوسطة اإلسالمية باندار المبونج 5 مبدرسة زلمدية منالصف السا يف ةبللطل

 (Data Display) البيانات عرض. 2

 من يكون حبيث منظمة ةقيبطر  ختفيضها مت اليت البيانات تقدمي ىي البيانات عرض

 من منتظم بشكل وترتيبها البيانات تبسيط يتم العملية ىذه يف. االستنتاج رسم عند السهل

 خالل من تقدميها مت اليت البيانات حتليل يتم مث. البحث لًتكيز واضحة صورة توفري أجل

 رلموعة البيانات، عرض خالل من. مجعها مت اليت األدلة أساس وعلى النظرية على التأكيد

 حتليل سيتم البيانات، عرض وعند ،لرسم االستنتاج إمكانية تعطي اليت ادلعلومات من

 لذلك. البحث بنقاش عالقة ذلا اليت ادلفاىيم مجيع حتليل أي وصفي، كتحليل البيانات

 للمالحظة توثيق و االختبار و التوثيق شكل يف اجملال ىذا يف البيانات مجيع حتليل سيتم

 العربية ادلفردات ترقية استيعاب يف JIGSAW اسًتاجتية بتطبيق وصفاً  تقدم أن ميكن حبيث

 .ادلتوسطة اإلسالمية باندار المبونج 5 مبدرسة زلمدية الثامنالصف  يف ةبللطل
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 (Conclusion Drawing/Verification) رسم االستنتاج. 3

 االستنتاج رسم إن. االستنتاج رسم ىي التالية اخلطوة فإن البيانات، حتليل بعد

 حتليل خالل من عنها والكشف البيانات مكونات معاين على للعثور زلاولة ىو والتحقق

 لرسم اجلهود بذل يتم. البيانات وقوائم السببية والعالقات والتشابو واالختالف الًتتيب

 كالمها اجملال، ىذا يف والس الت البيانات عرض استعراض خالل من االستنتاج والتحقق

 .والتوثيق ادلالحظة أدوات على يعتمدان
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 الباب الرابع

 تحليل المشكلة و البحث

 البحث مواقع وصف . أ
 صورة العامة للمدرسة .1

ادلد ستتت    5 ردرستتت  زلمرد تتت ادل كتتتس    هتتت رو    لمؤلتتت ل اق للتتت ادل ندتتت    علتتت  استتتدا دا

 وأستتتت   عتتتت  ل  نتتتت   علتتتت  احلصتتتت ل مت ،9149 فربا تتتتس 41 يف اإلستتتت ب   ل نتتتتردار  ب تتتت ن 

 لإحصتتتتتتتتتتتتتتت  ا  4991 عتتتتتتتتتتتتتتت م يف  ب تتتتتتتتتتتتتتت ن  لاتتتتتتتتتتتتتتتردر 5 ادلد ستتتتتتتتتتتتتتت   احملمرد تتتتتتتتتتتتتتت  بردرستتتتتتتتتتتتتتت 

(NSS):202126009087،  أبل أو احملمرد   ب . احملمرد   لسس  ر ك ن ب  كجز.  

 علتت  واقتت م ألهنتت  ،ادلد ستت   اإلستت ب   ل نتتردار  ب تت ن  5 ردرستت  زلمرد تت ادل مس تت  دلت ذا 

 5 ردرستتت  زلمرد تتت ادل عملتتت  نشتتتأ  ، باتتت  ،  ب تتت ن لاتتتردر يف احملمرد تتت  بتتتردارس إنشتتت   وسو تتت 

 .اآلن حىت لد   س اخلري   احملمرد   األعم ل إدارة ق ل ب  ادلد س   اإلس ب   ل نردار  ب  ن 

 ادلعسفتتت  ذوي األطفتتت ل وعلتتت   هتتت  ادلد ستتت   احملمرد تتت  بردرستتت  يف الدتتتردر   بتتت  الغتتتس 

 ع ت دة يف ست ا  ادلستلمن علت  واج ًت  أصت   بت  كل واف  أن وميك . اإلس بي للرد   العاقل  

 الع بت  ادلعسفت  ال ل ت   كدست  ست   الدعلت  ، هت ا بت . ال  ب ت  احل ت ة ويف ووعت ى س ح نه اهلل

 .ال طا   الدعل م   ادلا ه  ألحك م وفاق  ادلسداق ل يف احل  ة دل اجه  كحك 
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 المتوسطة اإلسالمية باندار المبونج 5 مدرسة محمديةال و البعثة الرئية . ب
 الرؤية. 1

 ."ومثقف ماهر، ذكي، إسالمي، جو خلق"

 ولشتتكل األوقتت   مج تت  يف دا ًمتت  ذلتت  حتاق تت  علتت  ادلردرستت  رلدمتت  السؤ تت  هتت   حتفتتز

 .ادلردرس  أهردا  حتاق   يف بسدمس

 :الد ل   ادلؤشسا  و ض    د  ، السؤ   ه   لدحاق   

 اإلس ب   ادلردرس   احل  ة حتاق  ( 4

 األك دمي   وغري األك دمي   ادله را  يف ممد ز( 9

 ادلردرس  أعض   لن ادلدا غ  الدع ون ب  با خ حتاق  ( 3

 وبس   ونظ   بثاق  بردرسي رلدم  إنش  ( 1

 احرتايف لشكل الرتل  ن وادل ظفن ادلعلمن قردرة ز  دة( 5

 الدحد   وال ا   ادلردرس  بساف  حتسن( 6

 اجتتتت   يف األجتتتل ط  لتتت  أنشتتت   شتتتكل يف ادلهمتتت  صتتت  غ  جيتتت  السؤ تتت ، هتتت   لدحاق تتت 

 .السؤ   ول  عل  لا  ً  وضعه  مت بهم   لي وف م  واض ،
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 البعثة. 2

 كسمي  وأخ ق اإلس م وع ل   جتسل  وعظ  ( 4

 وكف  ة لفع ل   والد ج ه الدعل   واف  ( 9

 إبك ن وه عل  الدعس  عل  ط ل  كل وبس عردة وشج  ( 3

 األك دمي   وغري األك دمي   ادله را  حتسن( 1

 الرتل ي واذلردو  وادلعلمن ال ل   ب ارد ز  دة( 5

 ادلمد زة واخلردب  العمل وأخ ق    ا نض  ط حتسن( 6

 ادلردرس  أعض   جلم   والدكا ل ج   والعل م والس  ض  للف  الداقرد س روح وام  ( 7

 الصل  ذا  وال  ئ  ادلردارس سك ن لن بدا غ  وع ون إق ب ( 8

 وبثاق  صحي ح  ة منط وام  ( 9

 المتوسطة اإلسالمية باندار المبونج 5 مدرسة محمديةال ةبطلال حالة. ج

ادلد ستتتت   اإلستتتت ب   ل نتتتتردار  5 ردرستتتت  زلمرد تتتت ادل يف ادلدتتتت فسة ال   نتتتت   علتتتت  استتتتدا دا

 ث ثتتتت  إى باقستتتت  يوهتتت 411 يهتتتت   تتتال ل عتتتتردد أن ل  نتتت   علتتتت  احلصتتت ل ميكتتتت  ، ب تتت ن 
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ادلد ستت    5 ردرستت  زلمرد تت ادل   تت لال عتتردد حتت ل الك بلتت  ال   نتت   بتت  دلز تترد ل لاستت  . فصتت ل

 :الد يل اجلردول يف ادلؤل   ص  ، اإلس ب   ل نردار  ب  ن 

 عدد البنات البنين الفصل الرقم

1 

2 

3 

VII 

VIII 

IX 

11 

15 

13 

14 

11 

22 

33 

32 

35 

 111 55 45 عدد 

 9149سا   ادلد س   اإلس ب   ل نردار  ب  ن  5 ردرس  زلمرد  بصردر ال   ن  : وث    ادل

 العمل تنفيذ وصفد. 
 . الدورة األولي1
 التخطيط( أ

 لداف تتت  خ تتتط ووضتتت  ،ادلستتتدخردب  ادلتتتاه  إعتتترداد:  لتتتي بتتت  الدخ تتت ط بسحلتتت  وشتتتمل

 ورقتت  جعلتت .   الدعلتت يف استدخردابه  ستت د  التتي  ا ستترتاو ج  إعترداد .العسل تت  ادلفتتسدا    دعلتال

 .العسل   ادلفسدا  وعل  ند    لسؤ   اخد  ر أداة لإعرداد ق . ادل حظ 
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  تنفيذال( ب
 لقاء األول 

 مج تتتت   حضتتتتس . 41:91 إى 43:11 الستتتت ع  يف اجلمعتتتت   تتتت م يف لاقتتتت   األول لتتتتردأ

 ،الدعلت   عمل ت  واف ت  ق ل. ط ل   47 و رج ً  45 ب   دألف ن ط لً   39 إى  صل ب  ال ل  

 شتتتكل يف   الدعلتتت عمل تتت  أثاتتت   استتتدخردابه  ستتت د  التتتي ادلعتتتردا  لإعتتترداد أو ً   ال  حثتتت ق بتتت 

 يف األنشت   لسلستل  ل لاست   أبت .   الدعلت عمل ت  دلد لعت  ال ل   وك     د  ، ذل لعرد. اصال

 : لي كم  فهي ،4 الردورة يف األول ا جدم ع

 األولي أنشطة( 1

 :وهي هب ، الاق  م ادلردرس  عل  جي  الي األش    ها ك األويل، أنش   يف

 ونظ فتتتت  ،فد ش احلضتتتت رلتتتت لدال  حثتتتت   ق بتتتت  بًعتتتت ، التتتتردع  و  ل لدح تتتت  ال  حثتتتت  ق بتتتت 

 بتت    تتال ل لدح تت ال  حثتت   ق بتت  و  ، الدعلتت أنشتت   بتت  ووك  فهتت  ادلاق عتترد، ونظ فتت  ،ب لتت 

 .  لل ل أنفسه  واقردمي خ ل

 األساسية أنشطة( 2

 ورقت  لإعترداد ال  حثت  ق بت : هبت  الاق ت م جيت  التي األش    وشمل الداف  ، خ  ا  يف

 قستم  و ،Jigsaw استرتاو ج   و   ت  خت ل بت  وستل مه  ادلساد ادل دة نص عل  حتد ي ورق  
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 إى ال احتترد بتت  العتترد بتت  لتترد ًا الفصتتل، يف ال ل تت  لعتتردد وفاًقتت  لعتتا الفتتساق إى ال ل تت  ال  حثت 

 لتتردب  قتت  ،الفسقت  و ز تت  عمل تت  اكدمت ل لعتترد مث. إعتترداده  مت التي ادلتت اد بتت  وفاًقت  الفتتساق  مخست

  .العردد نف  عل  حتصل فسق  كل

 وفهتت  قتتسا ة وج تت   علتت  فسقتت  كتتل حتصتتل ،المكتبىىة الىى  عتت  بتت اد ال  حثتت  قستتم 

 فسقت  كتل وسستل مث. المكتبىة الى  بت دة يف ادل جت دة وادلفسدا  ادلعىن با قش  مث خدلف ،ادل  ادادل

 الردراستي الفصتل جت  ال  حثت  ستدع ردوو . ده فتسق يف  وعلم ه ب  لااقل أخسى فسق  إى أعض  ه 

 مث. فسقت ال يف حلهت   تد  مل بشتك   هات ك ك نت  إذا عمت   ستأل ن مث ، قت  بت  كت ن كم 

 .للم دة فهمه  ب  للدحاق    ل لا األسئل  ب  العرد رد ادلعل   سأل

 وستل مه  مت التي ادلت اد ال ل ت   تداق  حتىت ال ل ت  وعلمهت  التي ادلت دة شسح ال  حث  ع ردوو 

 لعتترد ال ل تت    دعلتتال ندتت    دلعسفتت  ذلتت  لعتترد   تتلل ل اخد تت رًا ال  حثتت  أجتتسى مث. ادلعلمتتن ل است  

 المكتبىىة إلىى  ادلتت اد إواقتت ن  ستتد  ع ن ال ل تت  كتت ن إذا بتت  لدحرد تترد Jigsaw استترتاو ج   واف تت 

 .ج رًدا
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 اآلخرة أنشطة( 3

 إى   تتال ل داعتت  ال  حثتت : هبتت  الاق تت م جيتت  التتي األشتت    وشتتمل ادلد لعتت ، خ تت ا  يف

 ق تتتل الستتت م لدح تتت  ال  حثتتت   بتتت ق. بعتتت  اهلل محتتترد قتتتسا ة ختتت ل بتتت    الدعلتتت أنشتتت   اإلخددتتت م

 .الفصل خسوج

 لقاء الثاني

 مج تتتت   حضتتتتس . 41:91 إى 43:11 الستتتت ع  يف اجلمعتتتت   تتتت م يف الثتتتت يلاقتتتت    لتتتتردأ

 ،الدعلت   عمل ت  واف ت  ق ل. ط ل   47 و رج ً  45 ب   دألف ن ط لً   39 إى  صل ب  ال ل  

 شتتتكل يف   الدعلتتت عمل تتت  أثاتتت   استتتدخردابه  ستتت د  التتتي ادلعتتتردا  لإعتتترداد أو ً   ال  حثتتت ق بتتت 

 األنشتت   لسلستتل  ل لاستت   أبتت .   الدعلتت عمل تت  دلد لعتت  ال ل تت  وك  تت   تتد  ، ذلتت لعتترد. اصالتت

 : لي كم  فهي ،4 الردورة يف الث ي لاق  ال

 األولي أنشطة( 1

 :وهي هب ، الاق  م ادلردرس  عل  جي  الي األش    ها ك األويل، أنش   يف



14 
 

 ونظ فتتتت  ،فد ش احلضتتتت رلتتتت لدال  حثتتتت   ق بتتتت  بًعتتتت ، التتتتردع  و  ل لدح تتتت  ال  حثتتتت  ق بتتتت 

 بتت    تتال ل لدح تت ال  حثتت   ق بتت  و  ، الدعلتت أنشتت   بتت  ووك  فهتت  ادلاق عتترد، ونظ فتت  ،ب لتت 

 .  لل ل أنفسه  واقردمي خ ل

 األساسية أنشطة( 2

ال  حثتتت   ق بتتت :  لتتتي بتتت  هبتتت  الاق تتت م جيتتت  التتتي األشتتت    وشتتتمل الداف تتت ، خ تتت ا  يف

. Jigsaw استرتاو ج   و   ت  خت ل بت  وستل مه   ادل ل ل ادل دة اصال عل  حتد ي ورق  لإعرداد

 إى واحترد بت  العترد بت  لترد ًا الفصتل، يف ال ل ت  لعتردد وفاًقت  الفتساق إى ال ل ت  ال  حث   قسم

 لتردب  قت  ،فسقت ال و ز ت  عمل ت  اكدمت ل لعترد مث. ال  حثت  أعترده  التي للمت اد وفاًق  الفساق  مخس

 .العردد نف  عل  حتصل فسق  كل

  ادادل وفه  قسا ةاا بهم  عل  فسق  كل حتصل ،المكتبة ال  ح ل ب اد ال  حث  و  دل

 فسقتتت  كتتتل وسستتتل مث. المكتبىىىة الىىى  بتتت دة يف ادل جتتت دة وادلفتتتسدا  ادلعتتتىن با قشتتت  مث خدلفتتت ،ادل

 الردراستي الفصتل جت  ال  حثت  ستدع ردوو . ده فتسق يف  وعلم هت بت  لااقتل أختسى فسق  إى أعض  ه 

 .فسق ال يف حله   د  مل بشك   ها ك ك ن  إذا عم   سأل ن مث ق ل، ب  ك ن كم 
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 ع تتتردوو . للمتتت دة فهمهتتت  بتتت    تتتللدحاق ال ل تتت  األستتتئل  بتتت  العرد تتترد ال  حثتتت   ستتتأل مث

 أجتتسى مث. وستل مه  مت التي ادلت اد ال ل ت  استدع   حتتىت ال ل ت  وعلمهت  التي ادلت دة شتسح ال  حثت 

 دلعسفت  Jigsaw استرتاو ج   واف ت  لعترد ال ل     وعل ند    دلعسف  ذل  لعرد ال ل   اخد  رًا ال  حث 

 .ج رًدا وداقاه  ادلكد   إى ادل اد ك ن  إذا ب 

 اآلخرة أنشطة( 3

 إى   تتال ل داعتت  ال  حثتت : هبتت  الاق تت م جيتت  التتي األشتت    وشتتمل ادلد لعتت ، خ تت ا  يف

 ق تتتل الستتت م لدح تتت  ال  حثتتت   بتتت ق. بعتتت  اهلل محتتترد قتتتسا ة ختتت ل بتتت    الدعلتتت أنشتتت   اإلخددتتت م

 .الفصل خسوج

 ج( المالحظة

كمردرستت    Hj. Silsilawati ق بتت  هتت   ادل حظتت  لتت دلساق نا ةتت  : ح جتت  س لستت وي

 Mona Sisca Afifah  وبت ن س ستك  عف فت  ال  حثت أنشت   مج ت  ساق ت ادل   بستؤولاللغ  العسل ت  

 ادلتت اد بتت الستت لاق  ا التتردورة األوىا  دل حظتت . استتدا دا ل ال ل تت  أنشتت   مج تت  ساق تت ادل   بستتؤول

   الدعلت عمل ت  أن عل هت  احلصت ل مت التي الاد    مث ،ةالمكتب إل   احمل دث ح ل شسحه  مت الي

 حيدت ج لت ل  ،ج ترد غتري وزال   Jigsaw  اسرتاو ج  د    ل العسل   ادلفسدا  وسق   اسد ع   يف
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 عل هت  ج ترد غتري وزال     الدعل ند    أن  ال  حث  عسف. ادلاق لاللاق    يف  ل الدع دحسنال إى

 .  ال ل وعّلمه  الي ادل اد ب  ا خد  ر ب 

  أع ت ح ت  ،Jigsaw استرتاو ج   و   ت  طس اق  ب  ادل دة إع    لعرد ا خد  ر إجسا 

 ستؤاً   45 ب  ا خد  ر أسئل  وودك ن ا خد  ر، أسئل  عل  للعمل ال ل   دق اق  31  ال  حث

 و   تتتت  بتتتت  4 التتتتردورة يف ا خد تتتت ر ندتتتت    علتتتت  استتتتدا دا. عل هتتتت  اإلج لتتتت    تتتتال ل علتتتت  جيتتتت 

 46غتتتري الاتتت جحن بتتتاه     تتتال ل 46 الاتتت جح ن بتتتاه    تتتال ل 39 تباتتت Jigsaw استتترتاو ج  

 :أدن   ال   ي السس  انظس ال   ن  لد ض   .   ال ل

 
 البياني الرسم  1رسم 
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  جتتته أن الداف تتت  التتتردورة األويلا الاتتت جح ن بتتتاه   الستتت ل  ال  تتت ي السستتت استتتدا دا اى 

 . :51و غري الا جحن باه   :51

 د( التفكير 

 واق ت   يف الدفكتري يهت ذلت  لعتردادلردرست  و  ال  حت   بت ق بت  فإن اإلجسا ، واف   لعرد

 يف  ادل حظتت وندتت    ا خد تت ر ندتت    علتت  ا نعكتت س  عدمتترد. ال ل تت    الدعلتت وندتت    األنشتت  

 :  لي ب  عل  احلص ل ميك  حب   األوى، الردورة

 ل تتتت ط 39 لتتتتن بتتتت  األوى، التتتتردورة يف ا خد تتتت ر علتتتت  لاتتتت  ً  ال ل تتتت  واق تتتت   ندتتتت   ( 4

 .ال ل   46 وغري الا جحن باه  46 الا جح ن باه 

 :51 إى وصل ال ل   اكدم ل نس   أن ادلعسو  ب ( 9

 .الدخ  ط ب   د اف  ال ق  اسدخردام أن إى   الدعل أنش   وشري( 3

 عمل تت  أثاتت   ال ل تت   لعتت    حتتىت أكترب لشتتكل الفصتتل إواقتت ن ال  حثتت  علتت  جيت ( 1

 صردق  ه .أ ب    الدعل

 .العسل   اللغ  لدعل  ال ل   اهدم م( 5

 .  الدعل عمل   أثا    اش  ا مل   طل ها ك  زال   أنه الدعل   أنش   و ن( 6
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 ستتتد ع  إ علتتت  ال ل تتت  قتتتردرة عتتتردم أن ا ستتتداد ج ميكتتت  الدفكتتتري، ندتتت    علتتت  استتتدا دا

  تزال و  ادلت دة ال  حثت   شتسح عاتردب  مل  هدمت ا أثات   عمل ت  الدعلت    ال ل ت  أن هتي ادلفسدا 

 وصح ح   خ  ا   خت ذ ح ج  ها ك ل ل ،.   الدعل عمل   أثا   نش ن غري ال ل   لعا

 .ال عرد الردورة يف

 الدورة الثانية .2
 التخطيط ( أ

 لداف تتت  خ تتتط ووضتتت  ،ادلستتتدخردب  ادلتتتاه  إعتتترداد:  لتتتي بتتت  الدخ تتت ط بسحلتتت  وشتتتمل

 ورقتت  جعلتت .   الدعلتت يف استدخردابه  ستت د  التتي  ا ستترتاو ج  إعترداد .العسل تت  ادلفتتسدا    دعلتال

 .العسل   ادلفسدا  وعل  ند    لسؤ   اخد  ر أداة لإعرداد ق . ادل حظ 

  تنفيذال( ب
 لقاء األول 

 مج تتتت   حضتتتتس . 46:91 إى 45:11 الستتتت ع  يف اخلتتتت ب   تتتت م يف لاقتتتت   األول لتتتتردأ

 ،الدعلت   عمل ت  واف ت  ق ل. ط ل   47 و رج ً  45 ب   دألف ن ط لً   39 إى  صل ب  ال ل  

 شتتتكل يف   الدعلتتت عمل تتت  أثاتتت   استتتدخردابه  ستتت د  التتتي ادلعتتتردا  لإعتتترداد أو ً   ال  حثتتت ق بتتت 



44 
 

 يف األنشت   لسلستل  ل لاست   أبت .   الدعلت عمل ت  دلد لعت  ال ل   وك     د  ، ذل لعرد. اصال

 : لي كم  فهي ،9 الردورة يف األول ا جدم ع

 األولي أنشطة( 1

 :وهي هب ، الاق  م ادلردرس  عل  جي  الي األش    ها ك األويل، أنش   يف

 ونظ فتتتت  ،فد ش احلضتتتت رلتتتت لدال  حثتتتت   ق بتتتت  بًعتتتت ، التتتتردع  و  ل لدح تتتت  ال  حثتتتت  ق بتتتت 

 بتت    تتال ل لدح تت ال  حثتت   ق بتت  و  ، الدعلتت أنشتت   بتت  ووك  فهتت  ادلاق عتترد، ونظ فتت  ،ب لتت 

 .  لل ل أنفسه  واقردمي خ ل

 األساسية أنشطة( 2

 ورقت  لإعترداد ال  حثت  ق بت : هبت  الاق ت م جيت  التي األش    وشمل الداف  ، خ  ا  يف

 قستتتم  و ،Jigsaw استتترتاو ج   و   تتت  ختتت ل بتتت  وستتتل مه  ادلتتتساد ادلتتت دة اصالتتت علتتت  حتدتتت ي

 إى ال احتترد بتت  العتترد بتت  لتترد ًا الفصتتل، يف ال ل تت  لعتتردد وفاًقتت  لعتتا الفتتساق إى ال ل تت  ال  حثت 

 لتتردب  قتت  ،الفسقت  و ز تت  عمل تت  اكدمت ل لعتترد مث. إعتترداده  مت التي ادلتت اد بتت  وفاًقت  الفتتساق  مخست

  .العردد نف  عل  حتصل فسق  كل
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  ادادلتت وفهتت  قتتسا ة وج تت   علتت  فسقتت  كتتل حتصتتل ،الزيىىارة عتت  بتت اد ال  حثتت  قستتم 

 أعضتت  ه  فسقتت  كتتل وسستتل مث. الزيىىارة بتت دة يف ادل جتت دة وادلفتتسدا  ادلعتتىن با قشتت  مث خدلفتت ،ادل

 كت ن كم  الردراسي الفصل ج  ال  حث  سدع ردوو . ده فسق يف  وعلم ه ب  لااقل أخسى فسق  إى

 ادلعلت   ستأل مث. فسق ال يف حله   د  مل بشك   ها ك ك ن  إذا عم   سأل ن مث ، ق  ب 

 .للم دة فهمه  ب  للدحاق    ل لا األسئل  ب  العرد رد

 وستل مه  مت التي ادلت اد ال ل ت   تداق  حتىت ال ل ت  وعلمهت  التي ادلت دة شسح ال  حث  ع ردوو 

 لعتترد ال ل تت    دعلتتال ندتت    دلعسفتت  ذلتت  لعتترد   تتلل ل اخد تت رًا ال  حثتت  أجتتسى مث. ادلعلمتتن ل است  

  .ج رًدا الزيارة ادل اد إواق ن  سد  ع ن ال ل   ك ن إذا ب  لدحرد رد Jigsaw اسرتاو ج   واف  

 اآلخرة أنشطة( 3

 إى   تتال ل داعتت  ال  حثتت : هبتت  الاق تت م جيتت  التتي األشتت    وشتتمل ادلد لعتت ، خ تت ا  يف

 ق تتتل الستتت م لدح تتت  ال  حثتتت   بتتت ق. بعتتت  اهلل محتتترد قتتتسا ة ختتت ل بتتت    الدعلتتت أنشتتت   اإلخددتتت م

 .الفصل خسوج

 لقاء الثاني 
 مج تتتت   حضتتتتس . 46:91 إى 45:11 الستتتت ع  يف اخلتتتت ب   تتتت م يف اثتتتت يلاقتتتت    لتتتتردأ

 ،الدعلت   عمل ت  واف ت  ق ل. ط ل   47 و رج ً  45 ب   دألف ن ط لً   39 إى  صل ب  ال ل  
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 شتتتكل يف   الدعلتتت عمل تتت  أثاتتت   استتتدخردابه  ستتت د  التتتي ادلعتتتردا  لإعتتترداد أو ً   ال  حثتتت ق بتتت 

 يف األنشت   لسلستل  ل لاست   أبت .   الدعلت عمل ت  دلد لعت  ال ل   وك     د  ، ذل لعرد. اصال

 : لي كم  فهي ،9 الردورة يف األول ا جدم ع

 األولي أنشطة( 1

 :وهي هب ، الاق  م ادلردرس  عل  جي  الي األش    ها ك األويل، أنش   يف

 ونظ فتتتت  ،فد ش احلضتتتت رلتتتت لدال  حثتتتت   ق بتتتت  بًعتتتت ، التتتتردع  و  ل لدح تتتت  ال  حثتتتت  ق بتتتت 

 بتت    تتال ل لدح تت ال  حثتت   ق بتت  و  ، الدعلتت أنشتت   بتت  ووك  فهتت  ادلاق عتترد، ونظ فتت  ،ب لتت 

 .  لل ل أنفسه  واقردمي خ ل

 األساسية أنشطة( 2

 ورقت  لإعترداد ال  حثت  ق بت : هبت  الاق ت م جيت  التي األش    وشمل الداف  ، خ  ا  يف

 قستتتم  و ،Jigsaw استتترتاو ج   و   تتت  ختتت ل بتتت  وستتتل مه  ادلتتتساد ادلتتت دة اصالتتت علتتت  حتدتتت ي

 إى ال احتترد بتت  العتترد بتت  لتترد ًا الفصتتل، يف ال ل تت  لعتتردد وفاًقتت  لعتتا الفتتساق إى ال ل تت  ال  حثت 

 لتتردب  قتت  ،الفسقت  و ز تت  عمل تت  اكدمت ل لعتترد مث. إعتترداده  مت التي ادلتت اد بتت  وفاًقت  الفتتساق  مخست

  .العردد نف  عل  حتصل فسق  كل
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  ادادلتت وفهتت  قتتسا ة وج تت   علتت  فسقتت  كتتل حتصتتل ،الزيىىارة عتت  بتت اد ال  حثتت  قستتم 

 أعضتت  ه  فسقتت  كتتل وسستتل مث. الزيىىارة بتت دة يف ادل جتت دة وادلفتتسدا  ادلعتتىن با قشتت  مث خدلفتت ،ادل

 كت ن كم  الردراسي الفصل ج  ال  حث  سدع ردوو . ده فسق يف  وعلم ه ب  لااقل أخسى فسق  إى

 ادلعلت   ستأل مث. فسق ال يف حله   د  مل بشك   ها ك ك ن  إذا عم   سأل ن مث ، ق  ب 

 .للم دة فهمه  ب  للدحاق    ل لا األسئل  ب  العرد رد

 وستل مه  مت التي ادلت اد ال ل ت   تداق  حتىت ال ل ت  وعلمهت  التي ادلت دة شسح ال  حث  ع ردوو 

 لعتترد ال ل تت    دعلتتال ندتت    دلعسفتت  ذلتت  لعتترد   تتلل ل اخد تت رًا ال  حثتت  أجتتسى مث. ادلعلمتتن ل است  

  .ج رًدا الزيارة ادل اد إواق ن  سد  ع ن ال ل   ك ن إذا ب  لدحرد رد Jigsaw اسرتاو ج   واف  

 اآلخرة أنشطة( 3

 إى   تتال ل داعتت  ال  حثتت : هبتت  الاق تت م جيتت  التتي األشتت    وشتتمل ادلد لعتت ، خ تت ا  يف

 ق تتتل الستتت م لدح تتت  ال  حثتتت   بتتت ق. بعتتت  اهلل محتتترد قتتتسا ة ختتت ل بتتت    الدعلتتت أنشتتت   اإلخددتتت م

 .الفصل خسوج
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 ج( المالحظة

كمردرستت    Hj. Silsilawati ق بتت  هتت   ادل حظتت  لتت دلساق نا ةتت  : ح جتت  س لستت وي

 Mona Sisca Afifah  وبت ن س ستك  عف فت  ال  حثت أنشت   مج ت  ساق ت ادل   بستؤولاللغ  العسل ت  

 ادلتت اد بتت الستت لاق  ا التتردورة الث ن تت ا  دل حظتت . استتدا دا ل ال ل تت  أنشتت   مج تت  ساق تت ادل   بستتؤول

وسق ت   يف   الدعل عمل   أن عل ه  احلص ل مت الي الاد    مث ،زيارة  احمل دث ح ل شسحه  مت الي

 ل ست  لت ل  ،ا أو ن جحت ج ترد وتزال   Jigsaw  استرتاو ج  د    ل العسل   ادلفسدا  اسد ع  

ج تتردا  وتزال     الدعلت ندتت    أن  ال  حثت  عسفت.  عتتردال اللاقت   يف الدعلت   لدحستتن ح جت  هات ك

 .  ال ل وعّلمه  الي ادل اد ب  ا خد  ر ب  عل ه  أو ن جح 

  أع ت ح ت  ،Jigsaw استرتاو ج   و   ت  طس اق  ب  ادل دة إع    لعرد ا خد  ر إجسا 

 ستؤاً   45 ب  ا خد  ر أسئل  وودك ن ا خد  ر، أسئل  عل  للعمل ال ل   دق اق  31  ال  حث

 و   تت  بتت  الث ن تت  التتردورة يف ا خد تت ر ندتت    علتت  استتدا دا. عل هتت  اإلج لتت    تتال ل علتت  جيتت 

 8غتتتتري الاتتتت جحن بتتتتاه     تتتتال ل 91 الاتتتت جح ن بتتتتاه    تتتتال ل 39بتتتت   Jigsaw استتتترتاو ج  

 :أدن   ال   ي السس  انظس لد ض   ال   ن  .   ال ل
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 البياني الرسم  2رسم 

  جتتته أن الداف تتت  التتتردورة الث ن تتت ا الاتتت جح ن بتتتاه   الستتت ل  ال  تتت ي السستتت استتتدا دا اى 

 . :99و غري الا جحن باه   :74

 د( التفكير 

 واق ت   يف الدفكتري يهت ذلت  لعتردادلردرست  و  ال  حت   بت ق بت  فإن اإلجسا ، واف   لعرد

 يف  ادل حظتت وندتت    ا خد تت ر ندتت    علتت  ا نعكتت س  عدمتترد. ال ل تت    الدعلتت وندتت    األنشتت  

 :  لي ب  عل  احلص ل ميك  حب   ،الث ن   الردورة
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 ل تتتت ط 39 لتتتتن بتتتت  ،الث ن تتتت  التتتتردورة يف ا خد تتتت ر علتتتت  لاتتتت  ً  ال ل تتتت  واق تتتت   ندتتتت   ( 4

 .ال ل   8 وغري الا جحن باه  91 الا جح ن باه 

 :74 إى وصل ال ل   اكدم ل نس   أن ادلعسو  ب ( 9

 .اى الث ن   األوى الردورةها ك وسق   ا ند ج  اإلخد  ر ب  ( 3

 .  الدعل عمل   بد لع  يف   ال ل نش ط الدعل   أنش   و ض ( 1

 استترتاو ج  و   تت   أن ا ستتداد ج ميكتت  األوى، التتردورةا  الدفكتتري ندتت    علتت  استتدا دا

Jigsaw  ل ستتتدخردام   الدعلتتت عمل تتت  واف تتت  ميكتتت العسل تتت  ال ل تتت .  ادلفتتتسدا  ستتتد ع  إورتقتتتي ا 

 بتاه  ادلد قت    تل ل   الدعلت بشت رك  ودحاقت  أن وميك  األبثل، الاح  عل  Jigsaw اسرتاو ج  

 .  ال ل عردد يف ز  دة ُ ظهس بؤشس هي   الدعل يف   ال ل بش رك  وز  دة ال  حثن، ق ل ب 

 وهات ك ب افاقت  لتن .والث ن   األوى الردورون ب   وادل حظ ا خد  ر اد   ال ها ك وسق  

 .  الدعل دورة دف ق  ل ادلردرس و   ال  حث

 

 

 



45 
 

 البحث مناقشةج. 
 البيانات تحليل. 1

 وعدمتتترد. الدعلتتت   عمل تتت  يف Jigsaw استتترتاو ج    ال  حثتتت  استتتدخردب ،ال حتتت  اهتتت  يف

 هن  تت  يف الدفكتتري ندتت    ول هتت  ادتت   ،ال أستت س علتت  اإلجس تتي لصتت  ال حتت  اهتت  يف ادلا قشتت 

 ث ثتت  إى دورة كتتل وااقستت  دوروتتن، بتت  اإلجس تتي لصتت  ال حتت  اهتت  واف تت  و دتتأل  التتردورة،

 .الاه     واألنش   األس س   واألنش   األول   األنش   وهي ،أقس م

 بتت  والدحاقتت  بًعتت التتردع   و  ل لدح تت ال  حثتت     بتتق:  لتتي بتت  األول تت  األنشتت   وشتتمل

 .ال ل   أنفسه  وواقردمي ال ل   حض ر

 و اقتردب ن للم دة العس ض  اخل  ط ال  حث   شسح:  لي ب  األس س   األنش   وشمل

 الدعلت   ق اعترد ال  حثت   شتسح و ،ال ل ت   د عه  مث و اقردب هن ، العسل   اللغ  بفسدا  ب  أبثل 

 .بدكسر لشكل ادلفسدا  ال  حث   قسأ مث ،Jigsaw اسرتاو ج   ل سدخردام

 ووت فري بًعت  ادلفتسدا  وقتسا ة الداقردم ال ل   ب  ال  حث    ل : الاه     األنش   شملو

 ال ل   اخد  را  أ ًض  ال  حث   اقردم. فهمه   د  مل الي ادل اد ح ل أسئل  ل سح ال ل    الفسص

 األوى التتردورة يف ال ل تت  ندتت    يف الز تت دة بعسفتت  هتت  باهتت  والغتتس  ادلتت دة، فهتت  لداق تت   ك ستت ل 

 .الث ن   والردورة



44 
 

ادلد ستت    5 الصتت  الثتت ب  ةردرستت  زلمرد تت    تتطل لتتردي ا خد تت ر ندتت    علتت  استتدا دا

 باهتتت  والغتتتس   ال  حثتتت اقرتحهتتت  التتتي احلاق اقتتت  واخد تتت ر إث تتت   يف اإلستتت ب   ل نتتتردار  ب تتت ن 

 :وهي األول، ال    يفال ح   ادلشكل  عل  اإلج ل 

   تتطل ميكتت  أن  سقتتي استتدع   ادلفتتسدا  العسل تت  لتتردي Jigsaw استترتاو ج   و   تت  هتتل"

 ب حظتتتت  ميكتتتت ". ادلد ستتتت   اإلستتتت ب   ل نتتتتردار  ب تتتت ن  5 الصتتتت  الثتتتت ب  ةردرستتتت  زلمرد تتتت 

 :الد يل ال   ي السس  ب   إث    يال ق  الرت  دحل لال

 
 الردورة يف واإلجسا : 51 ه  األوى الردورة يف اإلجسا  أن الس ل ال   ي  السس    ض 

 عمل تتت  يف الث ن تتت  إى األوى التتتردورة بتتت  ال ل تتت  عتتتردد يف الز تتت دة نستتت   و لتتت :. 74 هتتت  الث ن تتت 

 :.94هي الدعل  
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لرتق تتتت  استتتتد ع    Jigsaw استتتترتاو ج   و   تتتت  ل ستتتتدخردام العسل تتتت  اللغتتتت  دعل التتتت لتتتت ل 

ادلد ستتت   اإلستتت ب   ل نتتتردار  5 الصتتت  الثتتت ب  ةردرستتت  زلمرد تتت    تتتطل العسل تتت  لتتترديادلفتتتسدا  

 ندتت    بتت  ذلتت  ب حظتت  ميكتت . ل ل تت ل استتد ع   ادلفتتسدا  العسل تت   سقتتي أن ميكتت  ، ب تت ن 

 الث ن تتت  التتردورة يف ل امتت : 51 ادلؤو تت  لاستت   األوى التتتردورة يف الاتت جح ن بتتاه  ال ل تت  اخد تت ر

 إى  ال  حثت  خلصت عل هت ، احلصت ل مت التي ال   نت   ب  ،: 74 ادلؤو   غري الا جحن   طل

 استتتترتاو ج   و   تتتت  ختتتت ل بتتتت  ج تتتترد لشتتتتكل  سقتتتتي أن ميكتتتت استتتتد ع   ادلفتتتتسدا  العسل تتتت   أن

Jigsaw. 
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 الخامسالباب 

 واإلقتراحات االستنباط

 

 االستنباط .أ 

  اشمكلل  البحث, ااستنبا  نناا استنادا بنتائج البحث, هناك حتليل الذى يوجه اىل

ًاتي ي  تطبيتتتتتت  علتتتتتت  االختبتتتتتتا  نتتتتتتتائج إىل استتتتتتتناد ا .1 ميلتتتتتتر ي  ي  تتتتتت   Jigsaw استتتتتت

اشمتوستتط   5 الصتتا المتتانر ة  ستت   ه يتت   بتتطل استتتاياا اشمدتت داع الا بيتت  لتت  

 يف ت  يتتتت  هنتتتتاك أل  المانيتتتت  االتتتت ا   األاىل التتتت ا   يف اإلستتتت ني  بانتتتت ا  النبتتتتونج

 يف KKM07االكتهتتتاأل األدى شماتتتاير الطلبتتت  علياتتتا حصتتتل التتتي النتي تتت ا نتوستتت 

 نتت  الا بيتت  اشمدتت داع ميتالتت ي  ياتتي اهتتذا األاىل، التت ا   نتتر يكمتت . المانيتت  التت ا  

ًاتي ي   .ي  ي    استاياا اشمد داع الا بي ميلر  Jigsaw اس

ًاتي ي  تطبيتت  إ  .2 اشمتوستتط   5 ة  ستت   ه يتت  الا بيتت  اشمدتت داع ميتالتتىف  Jigsaw استت

الصتا   بتطل ميلر ي  ي    استاياا اشمد داع الا بي  ل   اإلس ني  بان ا  النبونج

 اشمدتتت داع اختبتتتا  نتتتتائج اشم حظتتت  نتي تتت  يف الزيتتتاد  ختتت أل نتتتر هتتتذا يتضتتت . المتتتانر
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 الطلبت  نتي ت  ي  حتن يف ،٪57 ةات أل األاىل الت ا   يف المتانر الصتا  بتلطل الا بي 

 االختبتتا  هتتذا نتتتائج  يهتت ٪. 01 كانتت  المانيتت  التت ا   يف الا بيتت  اشمدتت داع اختبتتا  يف

 بكتتلل اشمتتواد فاتتم نتتر دتلنتتوا  تت  الطلبتت  ي  علتت  يتت أل هتتذا. للغايتت  جيتت   ناتتاير يف

ًاتي ي  اتطبيتت  جيتت ،  اشمدتت داع ت  يتت  استتتيااا يف الا بيتت  اللغتت  تالتتم يف Jigsaw استت

 .ميالتال عهلي  يف كمرا يساع 

ميلتر ي  ي  ت  استتاياا اشمدت داع الا بيت  أل  نر اإلستنبا  السابق , ي  التاليم اللغت  الا بيت  

ًاتي ي  تطبيتت ب  تاليهي تتتا جتتو ا ختلتت  ي  ميلتتر حبيتتث تاليهيتت  اكاهليتت يزيتت  اشما فتت   Jigsaw استت

 .الدصل يف اجودهم يثناء باشملل الط ا يكا  ال حبيث اتنوع ا تكويق ا يكم 

 اإلقتراحاتب. 

ًاحتتاع عتت    الباحمتت   تت ن ، ااستتتنتاجا ا ال  استت  بنتتتائج االهتهتتا  ختت أل نتتر  ا 

 ً  .الطلب  الا بي  شمد داعا استيااا  ي ل

   سنلله. 1

ًاتي ي  تطبي  الض ا   نر. ي تطبيت   يجتل نتر الا بي  د داعاشم ميتال يف Jigsaw إس

ًا ي    المتتتانرىف ت  يتتت  استتتتيااا اشمدتتت داع الا بيتتت  لتتت ى طلبتتت  الصتتتا  Jigsawاستتت

 .اشمتوسط  اإلس ني  بان ا  النبونج 5 ة  س   ه ي 
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 اختصاصتتي  علتت  جيتت  الا بيتت ، اللغتت  ميتالتتال نتتواد بتتتوفر التوعيتت  يقتتو  ي  باتت . ا

ًاتي ي  لتطبيتتت   بتتتللطل الو تتت  إعطتتتاء التوعيتتت  استتتتيااا اشمدتتت داع  يف Jigsaw استتت

 . الا بي 

 ت  يت  نتر يتهلنتوا حتى هلتم كت عم  بتللطل احلتافز توفر اشم  سن عل  جي  كها. ج

 .الا بي  اشمد داع استيااا

 للطلب . 2

 تطبيتت  عتر اشمالتتم شت   إىل االنتبتتا  الطلبت  علتت  جيت  ، ال  استت  نتتائج إىل استتناد ا. ي

ًاتي ي  ًا ي   ستتيوف . الا بيتت  اشمدتت داع تالتتم يف اشمطابقتت  إستت ىف  Jigsawتطبيتت  استت

 5 ة  ستتتت   ه يتتتت  المتتتتانرلتتتت ى طلبتتتت  الصتتتتا ت  يتتتت  استتتتتيااا اشمدتتتت داع الا بيتتتت  

 .اشمتوسط  اإلس ني  بان ا  النبونج

 يف نكتت  دا  لاتت  الطلبتت  جلهيتت  ميلتتر الا بيتت ، اللغتت  تالتتم يف يلتتو  ي  ينبغتت . ا

ًاتي ي  تطبيتتتتت   استتتتتتيااا فاتتتتتم علتتتتت   تتتتتاد ا  الطلبتتتتت  الناايتتتتت  ايف Jigsaw استتتتت

 .جي ا د استاا مت الي اشمواد اانتصاص الا بي  اشمد داع

 اآلختت ير الطلبتت  نتتر يكمتت  الا بيتت  اشمدتت داع ناتتا اع الطلبتت  لتت ى يلتتو  ي  جيتت . ج

 . اآلخ ير الطلب  ن     ا م يكا كوا ي  ميلر
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