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اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية يف تعليم 
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 اإلهااء
 احلمد هلل املنعم جبالئل النعم، املتجّلي ابلّلطف والكرام

 سلمو سيدان حممد وأكرم الشافع صّلى هللا عليه والّصالة والّسالم على رسول هللا، 
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل :

 والدّي العزيزين : أيب احملبوب عبد التاكت وأمي احملبوبة فضيلة و سيت فاطمة
 هلم الفضل العظيمة يف تربية حيايت وتكوين شخصييتن ياللذ

 عسى هللا أن يرمحهم ويبارك هلم دائما آمني
*** 

 وبة : أان يف نعيمةزوجيت احملب
 عسى هللا أن جيعلنا والدا صاحلا وصاحلة إلبننا يف الدين والدنيا واآلخرة آمني

*** 
 

 اءبّ  الكرام وأصدقائي األحيتأساتذ
 دفعوين بدوام التشجيعات وبذلوا جهدهم وسعيهم يف إمتام هذه الرسالة یالالئ
 إىل أن أجيةر إىل هللا أن يغفر هلم الذنوب ويوافقهم يف أعماهلم إىل ما ترضاه  داعية

 هذا البحث ىهللا هلم العلم النافعة والعمل املرضية إليهم مجيعا أهد قحي
 

  



 
 

 كلمة الشكر والخقاير

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد
 .ا بعدعليه وسلم، وعلى آله وصحبه أمجعني، أمّ صلی هللا 

قد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوء " فعالية منودج تعليم مهارة 
ة املدرسة املتوسطة اإلسالمي الكالم ابستخدام أسلوب جكسو ابلتطبيق على تالميذ

العربية يف  ةاملاجستري لقسم تعليم اللغ " للحصول على درجة "مدينة العلوم" بوجونكورو
  .احلكومية ماالنج الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية

ذا ه أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري إىل من الذي قد ساعدين يف كتابةفيسرين 
 البحث اجلاحعي:

بوصفه مدير جامعة موالان مالك  احلاج حممد زين الدينيلة األستاذ الدكتور ضف .1
 .احلكومية ماالنج إبراهيم اإلسالمية

بوصفها عميد كلية الدراسات العليا جامعة واحد مورين  فضيلة األستاذ الدكتور .7
 .موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

بية ر فضيلة األستاذ الدكتور ولداان ورغاديناات بوصفه رئيس قسم تعليم اللغة الع  .2
 .العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج الدراسات

 يلي فطرايينل الدكتورة ة واألستاذرياملاجست ستامانفضيلة األستاذ الدكتور احلاج  .0
هات يتفصال إبشراف البحث وتقدمي اإلرشادات النافعة والتوج اللذان، رياملاجست

 .مال هذا البحثيف إكمثرية  املفيدة اليت ساعدين



 
 

 جنيد واألستاذات جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالتمجيع األسا .5
 .الذين ينورون روحي بعلومهم وإرشاداهتم حىت تتم كتابة هذا البحث اجلامعي

 .وخالص الشكر وجزيل الثناء وأخوايت الذي قد صاحبوين يف هذه الفرصة النبيلة .2

عليا قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات ال"ز" والتنس إىل أصدقائي يف الفصل  .2
 .جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالتج

 .جزاكم هللا خريا

 

 7971يوليو  1و، ابت
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 عبد الواحد نور هداايت

 

  



 
 

 وخدلص البحثم                                         
ة درسم ابستخدام أسلوب جكسو على التالميذ الكالم فعالية تعليم مهارة .0202الباحا نبر هااايت،  عبا

لدراسات العليا جامعة ا كلية ، رسالة املاجستري. قسم تعليم اللغة العربيةاإلسالمية بوجونكورواملتوسطة مدينة العلوم 
. ليلى واملشرف الثاين: د ستامان، املاجستري،د. :األولموالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .املشرف 

 .فطرايين املاجستري 
 ،مهارة الكالمأسلوب جكسو :الكلمات املفخاحية

كسو جالتعلم التعاوين هو اسرتاتيجية تعلم تؤكد على العملية التعاونية. منوذج التعلم التعاوين من نوع  
 العربية. ألنه أدرك أن كل طالب لديه قدرات خمتلفة يف تلقي الدروس اليتلتحسني قدرة مهارة كالم يف تعلم اللغة 

شرحها املعلم ، وخاصة يف تعلم اللغة العربية مهارة كالم ، لتقليل هذه االختالفات ، يف التعلم يتشكل الطالب يف 
التعلم. أكمل  يفجمموعات حبيث ميكن للطالب أن يكملوا بعضهم البعض ، ويكملوا بعضهم البعض و العمل مًعا 

اليت قدمها املعلم. وابلتايل ، ميكن حتقيق أهداف التدريس ، وميكن زايدة نتائج التعلم واملهارات  لواجباتاألسئلة أو ا
. الغرض من هذا التعلم ليس فقط القدرة األكادميية )إتقان املادة( ، ولكن كالماللغوية للطالب ، وخاصة مهارات ال

لدى  كالمهارات التساعد يف حتسني م مبثلهذا مبزااي يف تعلم اللغة العربية ،  جكسو سلوبأأيًضا التعاون. يتميز 
شطني يف عملية التدريس وأنشطة التعلم ، وجتعل الطالب قادرين على حتسني التعاون مع الطالب ، وجتعل الطالب ان

قه وفعاليته جيدة من تطبي جكسو لوبأساجملموعات يف التعلم. وبناًء على ذلك ، فإن تعلم اللغة العربية يستخدم 
 جًدا

موعة ضابطة غري ة( تصميم جمي)شبه جترببنوع حبث جترييب  منهجهذا البحث عبارة عن حبث ابستخدام 
ختبار واالستبيان واالختبار. استخدم الباحث اال الحضةمتكافئة مع منهج كمي. تشمل تقنيات مجع البياانت ، امل

ليل البياانت . حتابستخدام أسلوب جكسولية طريقة تعلم كالم االقبلي والبعدي على الطالب لتحديد مدى فع
 T-test (independent sample- t.) املستخدم هو اإلحصاء مع صيغة اختبار

قادرة على حتسني عملية  ستخدام أسلوب جكسواب(. طريقة التعلم 1نتائج هذه الدراسة تشري إىل أن 
إلسالمية مدينة العلوم ااملتوسطة املدرسة التدريس والتعلم ملهارات الكالم ابلتطبيق على التالميذ الصف السابع يف 

، يف حني أن نتائج االختبار قبل  01.92الدرجات )االختبار البعدي( وهو (. احلصول على متوسط 7 بوجونكورو
-T": "T" Statistics (T" .من نتائج االختبار القبلي والبعدي أن التقرير29.02كانت   م أسلوب جكسوستخداا

count)" >T" Table (T-table) = Ha .التجربة اليت حصلت عليها = مقبولة ، T-statistic (T-count) 
<T-Table (T-table) = H0  2.55فشل التجربة = العائد. وألن نتيجة اإلحصاء t =  أكرب من نتيجة التقدير

مقبول ، أي فرضية من هذا  Ha، أي أن  7.90=  ٪5وأيًضا أكرب من نتيجة التقدير املعنوي  7.25=  ٪1املعنوي 
وميكن رؤيتها  ، فعالة ليتم تطبيقها على مهارات الكالم ستخدام أسلوب جكسوميكن قبول الدراسة. هذا يدل على ا

 فردات ، والطالقة يف التحدث ، وفهم األسئلة ، والسرعة يف اإلجابة على األسئلة.لنتيجة ، واستخدام املمن زايدة ا
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Method to Improve Students' Ability in Speaking Skills at MTs Madinatul Ulum 
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Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor                            
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Cooperative learning learning model is a learning strategy that emphasizes 

the cooperative process. Jigsaw type cooperative learning model to improve the 

ability of maharah kalam in learning Arabic. Because it is realized that each student 

has different abilities in receiving the lessons explained by the teacher, especially in 

learning Arabic Maharah Kalam, to minimize these differences, in learning students 

are formed in groups so that students can complement each other, complement each 

other and work together in learning. complete the questions or assignments given by 

the teacher. Thus, teaching objectives can be achieved, learning outcomes and 

students' language skills can be increased, especially speaking skills. The purpose of 

this learning is not only academic ability (mastery of the material), but also 

cooperation. This Jigsaw model has advantages in learning Arabic, including; help 

improve students' speaking skills, make students active in the process of teaching and 

learning activities, and make students able to improve collaboration with groups in 

learning. Based on this, Arabic Learning uses the Jigsaw type both from its 

application and its effectiveness is very good. 

This research is a research using experimental research design (Quasi 

experiment) Nonequivalent Control Group Design with a quantitative approach. data 

collection techniques include, Observation, Questionnaire and Test. Researchers 

used pre-test and post-test on students to determine the effectiveness of the Jigsaw 

type of kalam learning method. The data analysis used is Statistics with the T-Test 

formula (independent sample-t). 

The results of this study indicate that 1). Jigsaw learning method is able to 

improve the teaching and learning process of speaking skills of class VII students at 

MTs Madinatul Ulum Bojonegoro. 2). This is indicated by the acquisition of an 

average score (posttest) which is 81.06, whereas the test results before using the 

Jigsaw Type Learning method were 70.93. from the results of the pre-test and post-

test that the report "T": "T" Statistics (T-count) > "T" Table (T-table) = Ha, the 

experiment obtained = accepted. T-statistic (T-count) < T-Table (T-table) = H0 Trial 

Failed = Returned. And because the result of t-statistic = 3.55 is greater than the result 

of the moral estimate of 1% = 2.75 and also greater than the result of the moral 

estimate of 5% = 2.04, meaning that Ha is acceptable, any hypothesis from this study 

can be accepted. This shows that the Jigsaw Learning Method is effective to be 

applied to speaking skills, and can be seen from the increase in grades, use of 

vocabulary, fluency in speaking, understanding of questions, fast in answering 

questions. 



 
 

                                         ABSTRAK 

Nur Hidayat Abdul Wahid, 2021. Efektifitas Pembelajaran Keterampilan Berbicara 

Tipe Jigsaw Siswa di MTs Madinatul Ulum Bojonegoro. Tesis, Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. H. Sutaman,M.A. (2) Dr. Laily Fitriani, MA. 

Kata Kunci: Pembelajaran Jigsaw, Keterampilan Berbicara 

Model pembelajaran cooperative learning merupakan strategi pembelajaran 

yang menekankan pada proses kerjasama. Model pembelajaran kooperatif learning 

tipe jigsaw untuk meningkatkan kemampuan maharah kalam dalam pembelajaran 

bahasa arab. Karena disadari bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda dalam menerima pelajaran yang dijelaskan oleh guru khususnya dalam 

pembelajaran bahasa arab maharah kalam, untuk itu meminimalkan perbedaan 

tersebut maka dalam pembelajaran siswa dibentuk secara berkelompok agar siswa 

dapat saling mengisi, saling melengkapi serta bekerja sama dalam menyelesaikan 

soal-soal atau tugas yang diberikan oleh guru. Dengan demikian tujuan pengajaran 

dapat tercapai, hasil belajar dan kemampuan berbahasa siswa pun dapat meningkat 

khususnya kemampuan berbicara. Tujuan dari pembelajaran ini tidak hanya 

kemampuan akademik (penguasaan materi), tetapi juga adanya kerjasama. Model 

Jigsaw ini memiliki kelebihan-kelebihan dalam pembelajaran bahasa Arab, di 

antaranya; membantu meningkatkan kemampuan berbicara siswa, membuat para 

siswa aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar, dan membuat para siswa mampu 

meningkatkan kerja sama dengan kelompok dalam pembelajaran. Berdasarkan hal 

tersebut, maka Pembelajaran Bahasa Arab menggunakan tipe Jigsaw baik dari 

penerapannya dan efektifitasnya sangat baik. 

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan desain penelitian 

eksperimen (Quasi experiment) Nonequivalent Control Group Design dengan 

pendekatan kuantitatif. teknik pengumpulan datanya meliputi, Observasi, Angket 

dan Tes. Peneliti menggunakan Pre-test dan Post-test pada siswa untuk mengetahui 

efektifitas metode belajar kalam tipe Jigsaw. Adapun analisis data yang digunakan 

adalah Statistik dengan rumus T-Test (independent sample-t). 

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 1). metode pembelajaran 

tipe Jigsaw mampu memperbaiki proses belajar mengajar keterampilan berbicara 

siswa kelas VII di MTs Madinatul Ulum Bojonegoro. 2). Hal ini ditunjukan dengan 

pemerolehan nilai rata-rata (posttest) yaitu 81,06,  padahal hasil tes sebelum 

menggunakan metode Pembelajaran Tipe Jigsaw 70,93.  

dari hasil pre-test dan post-test bahwa laporan “T”: “T” Statistik (T-hitung) > “T” 

Tabel (T-tabel) = Ha, percobaan yang diperoleh = diterima. T-statistik (T-hitung) < 

T-Tabel (T-tabel) = H0 Percobaan Gagal = Kembali. Dan karena hasil t-statistik = 

3,55 lebih besar dari hasil estimasi moral 1% = 2.75 dan juga lebih besar dari hasil 

estimasi moral 5% = 2.04, artinya Ha dapat diterima, hipotesis apapun dari penelitian 

ini bisa diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Metode Pembelajaran Tipe Jigsaw 

efektif untuk diterapkan pada keterampilan berbicara, dan dapat dilihat dari 

peningkatan nilai, penggunaan kosa kata, kelancaran berbicara, pemahaman pada 

pertanyaan, cepat dalam menjawab pertanyaan. 

 



 
 

 حمخبايت البحث
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 الفصل األول

 اإلطار العام
 خلفية البحث .س

 إن طراز.1طراز التعليم الذي يتطوره املعلم هو تسهيل الطالب لفهم الدرس
 التعليم مهم جدا. ألن ابستخدامه ستؤثر على إدراك الطالب ملستوى سهولة أو
 صعوبة اليت يف مرحلة التالية على حتسني إتقاهنا. حىت تستطيع ان أتثر من نتائج

 .طراز الذي متكن استخدامه يف عملية التعليم هي التعلم التعاوين أحديس .7التعليم
 ين التعلم حيث يعمل الطالب يف جمموعاتيشري التعليم التعاوين على انواع تك

 صغرية ملساعدة بينهم. 

 يشري التعليم التعاوين على انواع تكين التعلم حيث يعمل الطالب يف جمموعات
فعالية التعاوين اليت متكن استخدامها ب صغرية ملساعدة بينهم.  حددت أساليب التعلم

يقه على ن يعمل جيد وأن يتم تطبيف كل مستوى دراسي وانواع املدة. تعليم التعاوين أ
 ألطفال املوهوبني من مستوى الذكاء وخاصة يف مجيع أنواع الفصول، فيها فصل خصة
حىت  .خمتلفة من القدرة، خاصة يف املدة العربية الفصول غري املتجانسة مع مستوايت

 .2والفهم الذي سيحسني اجناز الطالب ميكن أن مينح الطالب املعرفة والقدرات
 م التعاوين هي تعليم جيدة ليس فقط لتحسني اإلجناز لكن ترجى منتعلي

 طالب ملساعدة و مناقشة بينهم. حىت ابستخدامها فجوة التفاهم بينهم. يف تعليم
 إحدى .0التعاوين, كانت أنواع من طراز الذي ميكن ان يطبقه يف عملية التعليم

 .كسوج أسلوبيف هذا البحث هي  الكالم يف تعليم مهارة الذي سيطبق أسلوب

                                                           
1 .Arif Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta : Ar 
Ruzz Media, 2014), hlm. 24 
2 Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab Strategi dan Metode Pengembangan 
Kompetensi, (Semarang : Walisongo Press, 2008), Cet.I, Hlm. 82 
3 Robert E. Slavin, Cooperative Learning, (Bandung: Nusa Media, 2005), hlm. 9 
4 Robert E. Slavin, Cooperative Learning, (Bandung: Nusa Media, 2005), hlm. 11 



 
 

لتقنية إليوت أرونسون. يف األساس، تضع  أسلوبجكسو هي  أسلوبإن 
 تقنية الطالب كمواضيع تعليمية نشطة، لكن املعلم ما زالوا يلعبون دورا مهما هذه

 حىت تستطيع تعليم اللغة العربية يف هذا النوع أن يشجع الطالب .كموجهني وحمرضني
 املواد يف األسلوبوتعميق و حتسني اجنازهم. يتم استخدام هذا  لعمل معا يف فهم

وغرضها أكثر يف إتقان املفهوم من إتقان املهارة خاصة  .5اليت ميكن تقسيمها لتعليمية،ا
مهارة الكالم. ألن من الواضح أن كل طالب لديه القدرة املختلفة يف استيعاب  لتعليم

حىت يتمكنوا أن يتكلموا كل منهم األخر الدروس، إن الطالب يوزعون إىل جمموعات 
والعمل معا يف حل املشكالت أو الفهم. فإن أهداف التعليم ميكن أن يتحقق والتحسيل 
الدراسى أحسن، اهلدف من هذه الدراسة ليست مهارة األكادميية فحسب ولكن أيضا 

 التعاون، وهذا هو منودج التعلم التعاوىن.  
 هارة الكالمميف أساس تعليم اللغة. ان تعليم  شيء مهارة الكالمتعترب تعليم 

 هارة الكالممخاصة وحيتل يف مواقف خمتلفة. ال تركز أهداف تعليم  لديه خصائص
 . ولكن اهلدف موجه أيضا إىل كيفية فهم الطالبمن املفردات فقط على حفظ جمموعة

فإن الواقع  .معانيهم حىت تستمر مواد الطالب يف التطورفهم صحيح وميكنهم  للتعبريات
املتوسطة االسالمية  مدينة العلوم مدرسة تالميذ 2 يف الصف مهارة الكالمتعليم 

 جيدا. ألن بسبب عدة عوامل. منها طريقة مل تعمل مهارة الكالم ميأن تعل بوجونكورو
  .مستخدمة من معلم وانواع الطالب. منها طريقة مستخدمة من معلم وانواع الطالب

 اسلوب. هذا مهارة الكالمم من معلم يف تعليم مستخد اسلوبمن حيث 
معلم كموضيع مركزي, و طالب كمواضيع سلبية يف عملية التعليم. يتجاهل معلم  يضع

جري . ال يتم تدريسه بشكل صريح ، ولكن فهمه يكفي ليمهارة الكالمتعليم عملية  يف
ألن طريقة  .ممهارة الكالهامش عملية التعليم. مل توجد نتائج جيدا يف تعليم  على

هم متجانسة. سواء من حيث اجلنس أو العرق  التالميذمن  مستخدمة أقل فعالية ولكن
                                                           
5 Uno B Hamzah, Belajar dengan Pendekatan PAIKEM : Pembelajaran Aktif, Inovatif, 
Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),  



 
 

ية رجت من املدارس االبتدائختفصل السابع من كثري من التالميذ   .أو القدرة أو غريها
ملدارس االبتدائية رجت من اختعلى املواد اللغة العربية وبعضهم  تستويلالعمومية اليت ال 

اللغة يف  دة الكالمماأن  يعتربون هم اإلسالمية. املشكلة الواقعة يف أغلبية التالميذ
 علم والت دراسة و خائفني عندالصعوبة فأصبحوا متكاسلني يف امل العربية يف غاية

 اإلمتحان. هذه مشكلة يواجهها مجيع املدرسني للغة العربية. 
م اللغة طريق جلعل تعليهناك بعض البحوث من قبل اليت قد حبث أيضا عن 

هذا حث اختيار البالذالك  العربية سهلة من املهارات العربية مثل القوعد، الرتمجة،
ريد أن تنمى تعليم مهارة الكالم، و خاّصة يف ي اّوال، البحث ألن هذا البحث مهم.

ج يف هذا الربانم حني تفاعالالربانمج اخلاّص لتعليم اللغة العربية، كي يكون التالميذ 
 تالميذ متجانسلااثنيا، . العربية إما سفواي لغةماهرين يف الكالم العربية و يفهمون عن ال

 هذا الفصل. و تريد أن تطبق الوسيلة التعليمية اخلاصة مهارة الكالم يف هذا الفصل يف
 .ليكون التالميذ مسرورين يف التعليم اللغة العربية و ال يشعرون ابلسأمة و امللل

 تخدام أسلوبابسالتعلم التعاوين  بحث الباحثيالبيان املذكور, ساستنادا اىل 
املتوسطة االسالمية  مدينة العلوم مدرسة تالميذ مهارة الكالمجكسو يف تعليم 

ن أل من التعلم التعاوىن خرآ أسلوبجكسو بني  أسلوبرت الباحث خي .بوجونكورو
وسطة املت مدينة العلوم مدرسة تالميذ مهارة الكالميف تعليم  األسلوب مطابقهذا 

 : كتب البحث العلمى ابملوضوعيريد الباحث أن يوهكذا,  .بوجونكورواالسالمية 
"ماينة  ارتسةم على تالميذ تسخداام ستسلب  ككوبابفعالية تعليم مهارة الكالم 

 .العلبم" املخبتسطة اإلتسالمية ببكبنكبرو
 
 

 ستسئلة البحث . 
 :مشكلة حبثه وهيانطالقا مما سبق ذكره يطرح الباحث عن 



 
 

كيف تعليم مهارة الكالم ابستخدام أسلوب جكسو على تالميذ مدرسة مدينة  .1
 العلوم املتوسطة االسالمية بوجونكورو؟

تعليم مهارة الكالم ابستخدام أسلوب جكسو على تالميذ مدرسة مدى فعالية ما  .2
 مدينة العلوم املتوسطة االسالمية بوجونكورو؟

 سهااف البحث .ج
 : أسئلة البحث يهدف هذا البحث ما يليأتسيسا على 

لوصف خطوات تعليم مهارة الكالم ابستخدام أسلوب جكسو على تالميذ  .1
 مدرسة مدينة العلوم املتوسطة االسالمية بوجونكورو

تعليم مهارة الكالم ابستخدام أسلوب جكسو على تالميذ مدرسة  فعاليةلقياس  .2
 مدينة العلوم املتوسطة االسالمية بوجونكورو

 فروض البحث .د
3. =Ha  مهارة الكالم ابستخدام أبسلوب جكسو على تالميذ مدرسة  تعليم منودجأن

 مدينة العلوم املتوسطة االسالمية بوجونكورو فعال.
=Ho  مهارة الكالم ابستخدام أبسلوب جكسو على تالميذ مدرسة  تعليم منودجأن

 .غري فّعال مدينة العلوم املتوسطة االسالمية بوجونكورو
 سمهية البحث .ه

 : ترجى أن تكون نتيجة هذا البحث إسهاما انفعا كما يلي
يف اجلانب النظري: أن تكون مداخلة و معلومات تعليمية لنشر العلوم الرتبوية  (1

ستخدام ابىف تعليم مهارة الكالم على أساس أسلوب جكسو وتقدمها اليت تتعلق 
 .مدينة العلوم اإلسالمية املتوسطةخاصة لتالميذ املدرسة  أسلوب جكسو

 
 يف اجلانب التطبيقية: (2



 
 

 يفأسلوب جكسو خاصة للمدرسة: أن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية عن  .أ
 تعليم مهارة الكالم.

  يف تعليم مهارة الكالم استخدام أسلوب جكسوللمدرس: أن تكون منوذج   .ب
 مالللتالمية: أن تكون نتيجة البحث مساعدة هلم يف تنمية كفائتهم يف مهارة الك  .ج
 . للجامعة : أن توفر ثروة مراجع الدراسة ملكتبة اجلامعة .د
ا م وللباحثني اآلخرين: أن يكون البحث مرجعا للباحثني اآلخرين يف دراساهتم .ه

 .ستعلق اب التعلم النشط
 حاود البحث .و

 احلدود املوضوعية (1
مهارة الكالم ابستخدام على تالميذ مدرسة مدينة العلوم  تعليم فعالية منودج

 املتوسطة االسالمية بوجونكورو
 احلدود املكانية (2

 وسطةاملت العلوم السابع مبدرسة مدينةيقوم الباحث هذا البحث يف الفصل 
 .بوجونكورو  االسالمية

 احلدود الزمانية (3
شهر فربايري حىت  التاريخ  15من التاريج  يقوم الباحث هبذا البحث يف الدور الثاين

 ۰۲۰۲/۰۲۰۲للعام الدراسى  أبريل 70
 الاراتسات الوابقة .ز

 اعتمد الباحث يف هذا البحث على بعض الدراسات السابقات كما يلي :
 (7910) ريفنىت خليفة اإلستقامه .1

أتثري طراز "ككوب" على اجناز تعليم النحب " البحث العلمى ابملوضوع
تبلبنج  5املارتسة املخبتسطة االتسالمية احلكبمية  لطال  الصف الوابع يف

إن تعليم النحو هو أمر مهم يف تدريس ." 0222/0222 الاراتسياكبنج للعمى 



 
 

اللغة العربية. ال متكن أن تدريس اللغة العربيىة من غري ان تؤسس هذه الدراسة على 
حنوها. لكن إجناز تعليم النحو يف هذه املدرسة منخفض. ألن يستخدم اكثر املعامل 

ض يف ابلصعوب و منخف طراز التقليدي ليبلغ مادة النحو. حبيث يشعر الطالب
إجنازهم. حىت حيتاج هذه املدرسة طراز الذي جلعل عملية تعليم النحو فعالية حىت 

استطاع لرتقية إجناز النحوهم. فلذلك خترت و تستخدم الباحثة طراز جكسو لرتقية  
 5 اجناز تعليم النحو لطالب الصف السابع يف املدرسةاملتوسطة االسالمية احلكومية

  .نجتولونج اجو 
هل هناك أتثري . 1: بناء على املشكالت السابقة, فمسائل هذا البحث مها

طراز "جكسو" على اجناز تعليم النحو لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة 
اىل اي . 7؟ 7910-7910ى تولونج اجونج للعمى الدراس 5االسالمية احلكومية 

درسة لطالب الصف السابع يف املأتثري طراز "جكسو" على اجناز تعليم النحو  مدى
 ؟ 7910-7910تولونج اجونج للعمى الدراسي  5املتوسطة االسالمية احلكومية 

ملعرفة هناك أتثري طراز "جكسو" على اجناز . 1 هدافهما يف هذا البحثأو 
 5تعليم النحو لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية 

أتثري طراز  . ملعرفة اىل اي مدى7. 7910-7910الدراسي تولونج اجونج للعمى 
"جكسو" على اجناز تعليم النحو لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة 

  .7910-7910 تولونج اجونج للعمى الدراسي 5االسالمية احلكومية 
منهج الذي تستخدم الباحث يف هذا البحث هو البحث الكمي ابلنوع 

أن  ختبارا tذا البحث, استنادا على حتليل احلقائق من خالل نتائج يف ه. التجريب
 عنهه أنم 1،222 عدده( ttable) ونتائج من 2،909 عدده( tcount)  نتائجه من

. وهناك أتثري مرتفع ضمرفو ( Ho) الصفر ضمقبولو الفر ( Ha) االخيار ضالفر 
 هو التأثريحبجم cohensمن قيمة  إجناز تعليم النحو ابستخدمت طراز جكسو على

حىت أن هناك أتثري مرتفع ابستخدم طراز جكسو لرتقية إجناز .  %07اى  9،0



 
 

تعليم النحو خصائصه مدة "مبتدأ خرب "لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة 
 . تلونج اجونج 5االسالمية احلكومية 

 (7915)راحيايت/ إبن رزايل  إينوك .0
بطريقة  النظرية التعلم النشاطيفعالية تطبيق " البحث العلمى ابملوضوع

عاشر مادة القواعد )الدراسة التجريبية يف الفصل ال جكساو لرتقية فهم التالميذ يف
أثبت الكاتب . "ابملدرسة العالية الثالثة اإلسالمية احلكومية فاملبانج( للدرس اإلضايف

هم التالميذ فأن تطبيق نظرية التعلم النشاطي بطريقة جكساو هلا فعالية ظاهرة لًتقية 
يف مادة القواعد يف الفصل العاشر للدرس اإلضايف مبدرسة العالية الثالثة اإلسالمية 

 >10،22< 7،27( هى : tt)ت( أكرب من ت t0احلكومية فاملبانج بنتيجة يت )
( اليت تقول أن تطبيق نظرية التعلم Ho. وبذالك أن الفروض الصفرية )7،97

القواعد  فعالية ظاهرة لرتقية فهم التالميذ يف مادة النشاطي بطريقة جكساو ليست هلا
 "مردودة".

 (7910) لطفى حمىي الدين، حضريت ضرىف .3
لرتقية نشاط Jigsaw تنفيذ إتسرتاتبجبة ككوب" البحث العلمى ابملوضوع

بكلية املعلمات اإلتسالمية معها   Fالطالبات يف تعلم مادة الرتمجة للفصل الرابع 
أهم ". ه2332-2332للبنات احلرم الثالث العام الاراتسي دارالوالم كبنخبر 

ولتكون املعلمة انحة يف تعليمها وال تشعر املتعلم متسائمة يف عملية  للغة. الدرس
والتعلم فال بد هلا املهارة يف اختيار وتنفيذ إسرتاتيجية التعلم. وإحدى من  التعليم

املناسبة وهي إسرتاتيجية جكسو. اهلدف من هذا البحث للكشف  اإلسرتاتيجية
فعالية ترقية ( 7) التدريس ابإلسرتاتيجية جكسو يف مادة الرتمجة طوات( خ1)عن 

إسرتاتيجية التعلم جكسو. يستخدم هذا البحث عملية  نشاط الطالبات بتنفيذ
 فصلها وهي البحث الذي عقدته املعلمة يف (CAR)سي لبحث يف الفصل الدراا

ملنهج املالحظة االشرتاكية عن نشاط ( ا1: )واملناهج املستخدمة جلمع البياانت هي



 
 

املكتوبة. وحتليل البياانت من  منهج الوسائق( 2. )منهج املقابلة( 7. )الطالبات
حيتوي على ثالث  لذيا MILES AND HUBERMAN املنهج مليس وهوبريمان

 االستنتاج( 2)عرض البياانت ( 7)ختفيض البياانت ( 1) خطوات، وهي:
 ةكان التعليم الرتمجة بتنفيذ إسرتاتيجي( 1)والتحقيق. ونتيجة البحث من هذا البحث 

حتتوي على سبعة خطوات وهي: دخلت املدرسة الفصل إبلقاء Jigsaw  جكسو
ترقي نشاط الطالبات  Jigsaw كان تنفيذ إسرتاتيجية جكسو( 7. )املقدمة السالم مث

 . التعلم عند
 (7911انس ) اجوس حممد .0

 كخا  العربية يف الكالم مهارة لرتقية ببيت ببر اتسخداام "فعاليةاملوضوع 
هناك اهلدف  المبجنان". اإلتسالمية املخبتسطة االنبار مطالع على الخطبيق الناشئني

 لدى الكالم مهارة لرتقية (Power Point)بوينت  بور استخدام يف هذا البحث فعالية
 يف رييبالتج املنهج البحث هذا يف الباحث ويستخدم .املدرسة تلك يف طلبة

 10 البحث عينة لىع التجربة) التطبيقي ابلتعليم ويقوم .الكمي ابملدحل اجملموعتني
 للنتائج ائياإلحص البيان اختبار من البحث ونتائج الثاين( الصف من وطالبة طالبا

 االحتبار حةفتي الكالم مهارة يف القبلي والبعدي االختبارين من عليها املتحصل
 اماستخد على يدل وهذا. مقبولة البحث وفروض هذا ،2،21احلساب  t-test التائی

 على اعتمادا .فعاال بعد الطلبة لدى مهارة الكالم يف الكالم مهارة لرتقية بوينت بور
 Power ه الوسيلةهذ يطوروا أن الالحقني للباحثني فينبغي العلمي البحث هذا نتائج

Point مع الوسيلة هذه بني املقارنة ميكن وكذلك. اآلخر اجملال يف أو اجملال نفس يف 
 .األخرى التعليمية الوسائل

 أن الباحث فهو به يقوم الذي والبحث السابق البحث بني الفرق أما
 مهارة لرتقية (Power Point)بوينت  بور استخدام فعالية قام عن الباحث السابق



 
 

لوب أس فعالية استخدام طريقةب البحث فيقوم هذا يف الباحث ، وأماالكالم
 العربية. اللغة جكسولتعليم

 (7979) الفطرية أنيسة .5
نبع تطبيق اتسرتاتيجيات الخعليم الخعاوين ب" البحث العلمى ابملوضوع

احلكبمية األوىل  الثانبية ابملدرسةالعربية  كيكوب للفصل العاشر يف تعليم اللغة
هذا البحث هي أمهية اإلسسرتاتيجيات يف تعليم اللغة العربية  خلفية". شالشف

ة الطالب الذين الحيبون تعليم اللغة العربية ألهنم يعتربون تعليم اللغة العربي حالةو 
كذلك يف عملية التعليم ابستخدام نظام التعاون أو العمل اجلماعي  مادة مملة،

ين و (. التعليم التعاينو ماعي )التعليم التعاجلدراعية ابسم التعليم ا للعدين من املواد أكثر
معا  ة تعملري موعات صغالتدريس يقسم الطالب إىل عدة جت و شكل من أشكله

وأهداف  شكلةملشكالت معا صياغة املل احلآخرين  طالبو احد و طالب  بني
بنوع جيكسو للفصل  ينو تيجيات التعليم التعااإسرت تطبيق  كيفية ملعرفة هذا البحث

 نيتضم .الشفىل شو كومية األحلالثانوية ا درسةملتعليم اللغة العربية اب العاشر يف
 اهلدفي. الوصف ي التحليلهستخدمة ملذا البحث يف البحث النوعي. الطريقة اه

جيكسو للفصل  عين بنو و تيجيات التعليم التعااعملية تطبيق اسرت  هو هذا البحث من
ع مجطريقة تستخدم . 1،7،2 تماعيةاالج مالعربية من العلو  العاشر يف تعليم اللغة

تقليل  ريقيتم حتليل البياانت عن ط، لوثيقةواقابلة واملالحظة ملالبياانت أساليب ا
ة، استنتاج بناء على نتائج الدراس.  تقدمي البياانت مث استخالص النتائجو البياانت 

 مستخديىل شالشف و كومية األحلا درسة الثانويةملتعليم اللغة العربية يف ا نأ
 .نوع جيكسو مين ابستخداو تيجيات التعليم التعاااسرت 

 حتايا املصطلحات .ح
ورد يف موضوع البحث بعض املصطلحات اليت حتتاج إىل التوضيح إبعادا للخطأ 

 :يف فهم الفكرة األساسية، وهي
  Jigsaw .أ



 
 

تكساس  جبامعة نا إيلييوت أرنسو هاليت تطور  ي الطريقةه وطريقة جكس
على  نكو حدة تتوايف فرقة  الصغرية وعلى الفرق  نالطريقة تتكو ذه هكانت   و

بعضهم  نمنو يتضو يف العمل  نتنوعة يتشاركو ملستة التالميذ ا وتسسة أ وأربعة أ
الطريقة  يه وطريقة جكس. 2ادة الدراسية اليت البد من دراستهاملا حللعلى بعض 

ختتلف بكل  و قةالفر  تبادل يقال و بطريقة متتلك و واسعاليت تستعمل على نطاق 
ذه هاإلستنباط من  باحثفأخذ ال2.ذا بديل جذابه والتالميذ يعلم علوما جيدا 

كل الفرق ش ي الطريقة اليت تقسم التالميذ علىه والطريقة جكس نتنوعة أامل األراء
 .تالميذ أوثالثبني أربعة تتكون  الصغرية

 مهارة الكالم  .ب
 يف قاموس املنور والكالم معىن قولاملهارة مبعىن براعة أو حذق كما ذكرت 

الكفاءة فيما يصدر عن  .من هذا املعني نعرف أن مهارة الكالم 0أو حديث.
اإلنسان من صوت يعرب به عن شيئ له داللة يف ذهن املتكلم والسامع أو يف ذهن 
املتكلم فحسب على األقل. وبناء على هذا فإن الكالم الذي ليس له داللة يف 

 السامع اليعد كالما بل هو أصوات المعين هلا. ذهن املتكلم أو
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 الثاين الفصل
 اإلطار النظري

 
 مهارة الكالم: املبحث األول  .س

 مهارة الكالم تعريف .2
الكالم يف أصل اللغة هو اإلابنة واإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من 

وعرف أمحد فؤاد عليان أبن الكالم لغة هو  0أفكار ومشاعره حبيث يفهمه االخرون.
عبارة عن األصوات املفيدة ، وعند املتكلمني هو: املعىن القائم ابلنفس الذي يعرب 

 .19عنه أبلفاظ، يقال يف نفسي کالم، ويف اصطالح النحاة: اجلملة املركبة املفيدة
وعرف أمحد فؤاد عليان أبن الكالم اصطالحا هو: ما يصدر عن اإلنسان 
من صوت يعرب به عن شيئ له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف 

وقال حممود كامل الشاقة، الكالم مهارة انتاجية تصلب من املتعلم  11ذهن املتكلم.
القدرة على استخدام األصوات بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية و نظام ترتيب 

ي أن د أن يقوله يف مواقف احلديث أالكلمات اليت تساعده على التعبري عما يري
الكالم عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم، مث مضموان للحديث، مث 

 17نظاما لغواي بوساطته يرتجم الدافع واملضمون يف شكل كالم.
إن القدرة لرتتيب الكلمات بشكل صحيح و واضح هو أتثري عظيم يف  

كان الكالم هو نشاط  12أو لتلبية احتياجاته.حياة اإلنسان. إما للتعبري عن أفكاره 
اللغة الشفهي املتعلق بصوت اللغة. و عند الكالم كان اإلنسان يلقى املعلومات عن 
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إن مهارة الكالم إحدى املهارات اللغوية اليت يراد حصوهلا   10طريق األصوات اللغوية.
 لمون.مس اصة يف إندونسيا الذى كان أكثر سكاهناخيف تدريس اللغة العربية 

و الكالم من أهم وسائل ألجل بناء التعارف و االتصال اإلجيايب حبيث  
جتري أنشطة الكالم يف الفصل مبا له من  تستخدم اللغة لوسيلة من ذلك االتصال.

جمال االتصال على اجلانبني: جانب املتكلم و املستمع حيث جيري الكالم ابلتبادل. 
لى على الرتتيب التايل هو األول، القدرة ع فلذا، فينبغى تدريب الكالم أن جيري

االستماع، و الثاين، القدرة على النطق، و الثالث، املعرفة عن املفردات و أنواع 
  15اجلمل.

فلذا، كانت مهارة الكالم واحدى مهارات اللغة األربع، اليت ينبغي أن تنتمي 
لستماع و القراءة الكالم و اابلتوازن يف تعليم أية اللغة األجنبية. أي التوازن بني مهارة 

و ال جيوز للمعلم تفضيل الواحدة منها على األجرى. و لكن هذه  12و الكتابة.
املهارات مهمة عند التالميذ. فجدير للمدرس الفهم أن مهارة الكالم حيث أهنا أول  
كل ما يلقيه املعلم يف تعليم اللغة العربية. و ذلك ألن الغرض األساس من تعليم 

عربية قدرة التالميذ على القيام ابلتكلم ابللغة العربية يف كالمهم اليومى كما اللغة ال
 12أهنم يستخدموهنا عند تالوة القران و قراءة الدعاء.

و ألجل الوصول إىل الفهم الدقيق عن مهارة الكالم فيمكن املعرفة عن 
يقة ( إن حق1األسس املعروفة يف عمليتها. و أما األسس ملهارة الكالم و هي: 

( و إن الوصول إىل القدرة على وضع اجلمل فيحتاج 7الكالم وضع اجلمل املفيدة. 
( و بعد الفهم أبنواع اجلمل فيحتاج الطالب إىل 2إىل الفهم أبنواع تلك املفردات. 
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التدريبات على الكالم ابستعمال تلك اجلمل من عنده و التدريبات على الفهم عن 
 10اجلمل املنطوقة من غريه.

 ات مهارة الكالمسمهي .0
. و هو ترجم عا يعترب الكالم الفن الثاين من فنون اللغة األربعة بعد اإلستم

اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق اإلستماع و القراءة و الكتابة. و هو من 
العالمة املميزة لإلنسان، فليس كل صوت املشتمل على بعض اخلروف، كما أن 

من املعىن، على األقل يف ذهن املتكلم صحيح أن اإلفادة هي ما دلت على املعىن 
هناك أصواات من بعض احليواانت حتمل بعض الدالالت يف بعض املواقف اليت يستدل 
هبا عن احلاجات البيلوجية هلذا احليوان، و قد تفهم معاىن أخرى، و لكنها قليلة، و 

 مرتبيطة مبواقف معدودة.
لب دراسة ية احلديث اللغوى فأنه يتطو بناء على وجود التطور املتزايد يف أمه

نظام القوعد اللغوية واصوهلا، و معامجها. و واقع اإلتصال اللغوي بني الناس يؤكد 
إن مهارة احلديث تنمو اوال من اإلتصال ابللغة و يقتضي هذا انيشجع املتعلمون 

 10على أن يعربوا أبنفسهم أبسالب البسيطة، و ذلك حتح توجه و إسارف املعلني.
ال شك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار والصغار على و 

يتكلمون  أهنمأي  .حياهتمالسواء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف 
أكثر من مما يكتبون. ومن هنا الشكل الرئيسي لالتصال اللغوي ابلنسبة لإلنسان. 

إن األمهيات  79.وية واستخداماهتاوعلى ذلك يعترب الكالم أهم جزء يف املمارسة اللغ
ورا كبريا كثرية منها، ألن اللغة العربية تدور د  أسبابيف تعليم هذه املهارة ترجع إىل 

 يف جمال اإلتصال الدويل.
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و كذلك املدرس املسلم اليوم أخد يهتم هبذه املهارة، و ذلك ألن املسلمني 
نربية يف مسابقة اخلطابة امل يواجهون املشكالت عندما تنازهلم الدعوة إىل االشرتاك

، تفضل املدرسة معلماذا كفاءة يف هذه املهارة. و ابحلقيقة أن فلذاابللغة العربية. 
أمهية هذه املهارة غري خمتصرة على ذلك و لكن تشمل دائرة أمهيتها إىل مساعدة 

 الطالب استذكار املفردات أثناء الرغبة يف فهم الرتكيب و ترمجة النصوص العربية.
العاملية و خاصة منظمات العامل  املنظماتو يف جمال الدبلوماسيات تكون 

اإلسالمية مثل املعتمر العاملي اإلسالمي، و رابطة العامل اإلسالمي و غريمها من 
املنظمات العاملية اإلسالمي ال ميكن اإلستغناء عن إستعمال اللغة العربية أثناء القيام 

 واي أم حتريراي. أبنشطتها سواء كان استعماهلا شف
الكالم، هي أن نعرِّضهم ملواقف تدفعهم  الطالبإن أفضل طريقة لتعليم 

لتحدث اللغة. والطالب، ليتعلم الكالم، عليه أن يتكلم. ونود أن ننبه هنا، إىل أن 
لب ، والطاالوقتالطالب لن يتعلم الكالم، إذا ظل املدرس هو الذي يتكلم طول 

الكفء يكون قليل الكالم، أقرب إىل الصمت عند  يستمع. ومن هنا، فإن املدرس
 تعليم هذه املهارة، إال عند عرض النماذج، وإاثرة الطالب للكالم، وتوجيه األنشطة.

 اخلطبات على تاريب الكالم .3
هو اصعب مهارة اللغة. ألنه يفكر مبسألة  (Speaking Skill)مهارة الكالم 
يستعد ابلكلمات اليت تناسب األحوال، و ذلك حيتاج  البداناليت البد أن يقال. و 

على  التدريبو من املعلوم أن  71ممارسة القول و شعور اللسان ابلقواعد اللغوية.
االستماع خطواتن مهمتان السمع و التكرير. و جيمع هنا التدريب األساس 

لنهائي الإلستماع و التدريب للمهارة يف الكالم، و لكنه ينبغي املعرفه أن اهلدف 
منها خيتلف بعضه بعضا. إن اهلدف النهائي من تدريب اإلستماع هو الفهم عن 

                                                           
21Http//id.wikipedia.org./wiki/Rintisan_Sekolah_Bertaraf_Internasional,(online) diakses  pada 

tanggal 19 Maret 2014. 19.56 WIB. 



 
 

الكالم املسموع، و أما اهلدف النهائي من تدريب النطق )الكالم( هو التعبري، و 
 77استخدامه لتقدمي األفكار، و بياانت إىل الغري.

عمال تعلى الكالم قصدا حملّل الصعوابت يف اس التدريباتأتيت هنا عدة 
 :اللغة العربية للكالم

 التدريب على ربط املعاىن وتوصيفها. (1
وليس هدف هذا التدريب إاّل القيام بتدريب التالميذ على سرعة ربط معىن 
التعبريات املسموعة و وصفها. واخلطوات اجلارية يف هذه التدريبات تتكون من 

 األمور التالية:
قة بعد ذلك الكلمة األخرى املتعلنطق املعلم بكلمة واحدة، مث عرب الطالب  (أ

 بتلك الكلمة املنطوقة.
نطق املعلم بكلمة واحدة، وعرب الطالب كلمة أخرى ما ليس هلا عالقة بتلك  (ب

 الكلمة املنطوقة.
نطق املعلم بكلمة واحدة من أنواع االمساء، وعرب الطالب اسم الصفة   (ج

 املناسبة.
 التدريب على وضع أنواع من أمناط الكلمة. (7

أنواع التدريب على أمناط الكلمة اللغوية كثرية، ولكن على وجه عام أهنا إن 
تنقسم إىل ثالثة أقسام، وهي: تدريب األلعاب، وتدريب ابملعىن والتدريب 

 االتصايل.
 
 

 التدريب على احملادثة. (2

                                                           
22Tayar Yusuf dan Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1997), hlm. 83. 



 
 

احملادثة أو اإلنشاء الشفهي هي االتصال اجلاري بني الشخصني أو أكثر إليصال 
أو املقولة الصادرة من القلوب و األفكار. و قدم حممود يونس أن  األمور املكتوبة

تعبري الكالم هو "البيان ابللسان عماخطر قي الفؤاد بوسيلة األقوال الصحيحة 
وحيسن للمعلم خالل القيام بتعليم هذا التدريب  72و املناسبة ابلغرض املطلوب".

ور ام أيضا ابألمغري مهتم ابلشؤون اللغوية فقط، ولكن وجب عليه االهتم
اإلجتماعية والثقافة مثل األخالق واحلركات والسلوك عند احملادثة. وهناك أنواع  
كثرية من التدريبات على احملادثة، تذكر منها: التساؤل وحفظ أشكال من احلوار 

 واحملاورة املوجوهة واحملاورة احلرية.
 تلقني القصص. (0

يه د الطالب. ولكن تغلب فكان تلقني القصص من بعض النشاطات املشوقة عن
الكراهة لطالب ابلضعاف أي ملن مل ميكن لديه زاد وإعداد يف إلقاء القصة. فلذا، 
ينبغي للمعلم إرشاد الطالب و مساعدهتم على نيل املوضوعات املتعلقة ابلقصص 

 مع االهتمام أبساس فعالية يف الكالم أو إلقاء القصص.
 حبث املسائل. (5

ألنشطة حبث املسائل، ميكن إستعماهلا للتدريب على هناك أنواع من األشكال 
 ،الكالم. ومنها هى:)أ( تعيني املعلم قضية واحدة على صورة السؤال أو التعبري

)د(البحث اجلدال  ،)ج( اجلدال الفرقي ،)ب( تقرير املعلم موضوعا واحدا
 اجلماعي.

 املقابلة. (2
بل القيام ىل زاد كثري. وقكانت املقابلة من نشاط التعليم يف الكالم وهو حيتاج إ

ابملقابلة فيكون للمستجيبون أوال مسائل يبحثوهنا. وميكن قيام هذا النشاط 
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لة مع اإلخوان املقاب ،اثنيا. املقابلة مع بعض الضيوف يف املدرسة ،اّوال بنوعني:
 .الدارسني يف الفصل

 التمثيل املسرحي. (2
ن األلعاب وذلك ألنه نوع م كان التمثيل املسرحي أحد أنشطة التعليم الرتفيهية.

املفرحة. ولكن مل يكن عند كل الطالب استعداد طبيعي أو شوق ابلتمثيل 
املسروحي، فلذلك ينبغي للمعلم أن حيتار بعض الطالب للقيام ابلتمثيل 
 املسروحي وأما الطالب اآلخرون فعليهم االستماع إليهم واملساعدة عليهم جيدا.

 اخلطابة. (0
الب هبذا النشاط بعد أن كانت لديهم خربة كافية عن أنواع وينبغي أن يقوم الط

األنشطة األخرى يف الكالم مثل احلوار، وتلقني القصص، واملقابلة واملناقشة 
وغريها. كي يكون تعليم النطق جيدا و خاصة للناطقني بغري اللغة العربية ينبغي 

 يصري ه املهارة، حيتاحملافظة على األمور :)أ( أن يكون للمعلم كفاءة الزمة يف هذ
)ب( أن يبدأ التعليم من األصوات  ،منوذجا للطالب حىت ال يهتمون ابلدرس

ملؤلف )ج( أن يراعي ا، املتشاهبة بني اللغتني ، ومها لغة الطالب ولغة اهلدف
 ،واملعلم طريقة التدرج، كأن يبدأ أبلفاظ السهلة املكونة من كلمتني فثالث فأكثر

اإلجتناب عن الكلمات تضمن حروف )ه(  ،)د( البداية من املفردات الشائعة
)و( أن يركز على املهارات الفرعية ملهارة  ،املد )احلركة الطوال( يف بداية األمر

 ،كيفية إخراج األصوات من خمارجها الصيحيحة النطق الرئيسية اليت من أمهها:
نعيم يف الكالم مراعة النرب والت ،الطويلةتفريق النطق بني احلراكة القصرية واحلركة 

طالب  )ح( تدريب ال ،)ز( كثرة التدريبات املتنوعة املتعددة األغراض، والنطق
 كيف يبدأ احملادثة وكيف يفهمها ابلصورة الطبيعية.

 
 



 
 

 سهااف مهارة الكالم .3
 ميكن ان نعرض ألمهها فيما يلي: الكالمأهداف عامة لتعليم  هناكأن 

املتكلم أصوات اللغة العربية. وأن يؤدي انواع النرب والتنغيم املختلفة أن ينطق  (1
 .وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية

 .أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشابه (7

 .أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة (2

 .أن يعرب عن افكاره مستخدم الصيغ النحوية املناسبة (0

عرب عن افكاره النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العريبة خاصة يف لغة أن ي (5
 .الكالم

 أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري والتأنيث ومتييز (2
 .العدد واحلال زنظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم ابلعربية

 ستوى نضجه وقدرته، وأنأن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره وم (2
 .يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية

أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة  لعمره ومستواه  (0
االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساسية عن الرتاث 

 .العريب واإلسالمي

 .وما يف مواقف احلديث البسيطةان يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفه (0

أن يتمكن من التفكري ابللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط  (19
 .لفرتات زمنية مقبولة

 

 :عند امحد رشدي طعيمة فكما يلي احملادثةوأما أهداف تدريس 
القدرة على املبادئ يف التحدث عند الدارسني ودون انتظار مستمر ملن تنمية  (1

 .يبدؤهم بذلك

 .تنمية ثروهتم اللغوية (7



 
 

متكينهم من توظيف معرفتهم ابللغة، مفردات وتراكيب مما يشبع لديهم األحساس  (2
 .ابلثقة، واحلاجة للمتقدم، والقدرة على االجناز

تنمية قدرة الدارسني على االبتكار والتصرف يف املواقف املختلفة. والتمييز بني  (0
 .البدائل الصاحلة فيها لكل موقف على حدة

 يض الدارسني للموقف املختلفة اليت حيتمل مرورم هبا. واليت حيتاجون فيها إىلتعر  (5
 .ممارسة اللغة

ترمجة املفهوم االتصايل للغة وتدريب الطالب على االبصال الفعال مع الناطقني  (2
 .ابلعربية

معاجلة اجلوانب النفسية اخلاصة ابحلديث. وتشجيع الطالب على أن يتكلم بلغة  (2
وقف مضبوط غلى حد ما وامام زمالء له. إن اخطأ تقبلوا اخلطأ غري لغته. ويف م

70.وإن أجاد شجعوه
 

أّما أهداف مهارة الكالم عند دكتور فتحى علي يونس و دكتور حممد عبد 
ألصوات أن ميّيز ا ،أن ينطق األصوات العربّية نطقا صحيحا الرؤوف الشيخ فهي:

خدم الرتاكيب أن يست ،احلركات القصريةأن ميّيز احلركات الطويلة و  ،املتشاهبة نطقا
أن يدبّر حوارا  ،أن يعرّبعن أفكاره بطريقة صحيحة ،العربّية الصحيحة عند التحّدث

وأّما أهداف التعليم مهارة  75مع أحد النّاطقني ابلعربّية ويدبّر حوارا موضوع معنّي.
على  بتشجيع الطالّ  ،أن ينطق املتعلم أصوات اللغة سليمة صحيحة الكالم هي:

 72ممارسة الكالم ابلعربّية. ،تصحيح األخطاء الشفهّية ،الكالم
ترتدد يف ميدان الرتبية مصطلحات كثرية، منها الغرض العام والغاية واهلدف 
وأاي كانت التفسريات املقدمة للفرق بني هذه املصطلحات فإننا منيز بني نوعني من 

 :األهداف
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اليت تعرب عن الفلسفة الرتبوية  تلك( General Objectivesأهداف عامة، ) (1
 .العامة. وااميز بعموميتها كما تشرتك املواد املختلفة يف حتقيقها

تلك اليت تصف لنا غاايت املعلم يف ( Specific Objectivesأهداف خاصة، ) (7
الفصل من تقدميه خربة تعليمية معينة. إهنا أكثر حتديدا ودقة يف وصف ما يريد 

 72.عند الطالب املعلم إحداثه من تغيري
 عبامل تعليم مهارة الكالم .5

عوامل التعليم والتعلم هو: كل ما ميكن إقامة عمل التعليم والتعلم واملواقف 
املؤثرة إجراء التعليم والتعلم أو بقول آخر عوامل التعليم هي العوامل املوقف املشرتكة 

صول التعليم أو حمن ذلك التعريف نعرف أن عوامل التعليم تعني . التعليميف تعيني 
م ال يف األساس، أن عوامل تعليم مهارة الكال. ال. وكذا اهلدف يعينها املشرتكون فيه

خيتلف لعوامل التعليم العلوم االخرى،بينما هذه العوامل تؤثر على إجراءات التعليم 
 .وحمصوالته
، لمدافعية املع، أعباء املعلم، تدريب املعلم 70:وأما عوامل التعليم فكما يلي 

عمر  ،ذكاء الطالب، ميل الطالب، تعليم املعلم، شخصية املعلمعادات املعلم، 
، ربانمجمادة ال، العالقة بني اللغة األم واللغة األجنبية، توقعات الطالب، الطالب

املعلم هو الذي يعمل عمل  .حجم الصف، االختبارات، األهداف، التسهيالت
التعليم جيب عليه ان ميلك املعلومات الكثرية، وفطانة اساسية، وطريقة التعليم، وغريها 

 مما يتعلق بوظيفته وظيفة إنسانية، تتعلق أبوالد اآلخرين. 

، ألن ذتالميوخربات أكثر مما ميلكه ال معلوماتوينبغي أن يكون للمدرس 
فسه وينبغي أن يكون املدرس حماسبا على نتالميذ. لال يكون املدرس يلعبه ويذله ا

دائما على أنه بشر كاآلخرين، له زايدة ونقصان، وجيب أن يكون له صفات نفسية، 
مثل: تقوى هللا، ومتخلق ابألخالق الكرمية، والصحة جسداي أم روحانيا، وغري 
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ه توجيب أن يكون املدرس حمبواب عند املتكلمني حىت يكون شرحه ونصيح .ذلك
 هم يقبلون كل ما يلقيه املدرس بكل سرور وفرح،. ويلقاه مقبوال عند املتعلمني

 . والتعليم ميكن أن حيقق الغاية املقصودة

 :املتعلمون عند انسوتيون فكما يلي حيبهمأما املدرسون الذين 
، يشرح الدرس والوظيفة شرحا واضحا عميقا ةالدراس ةحيب اإلعانة يف عمل (1

 .عندما يعلمويستخدم األمثلة 

 .أن يقبل اهلزيل على نفسه لسبب الفرح و يوجا هلزلفرح،  (7

  ابألخوه بني األعضاء يف الفصل. املصاحبة، ويشعر (2

 .على التالميذ ويفهمهم وجود اهلمة القويةله  (0

 .حياول على أن يكون العمل املدرسي رائعا ودافعا إىل ميول العمل (5

 .وقري التالميذحازم وقادر على أن حييط الفصل ودافع على ت (2

 .غري مميز وليس له ولد ممتاز (2

 .ال حيب التذمر والسخرة واألذل والتلميح (0

 .يعلم التالميذ األشياء الثمينة جبد (0

 70ية طبيبة.له شخص (19

 

 تبكيهات عامة لخعليم مهارة الكالم .6
من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تطوبر تدريس  جمموعةو فيما يلي 

 مهارة الكالم يف اللغة العربية كلغة اثنية:
لفعل إىل اب طالبتدريس الكالم يعين ممارسة الكالم يقصد بذلك أن يتعرض ال (1

علمها . إن الكالم مهارة ال يتمواقف يتكلم فيها بنفسه ال ان يتكلم غريه عنه
وظل هو مستمعا. من هنا تقاس كفاءة املعلم يف حصة التالميذ إن تكلم املعلم 
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الكالم مبقدار صمته و قدرته على ترجية احلديث و ليس بكثرة كالمه و استئثاره 
 ابحلديث.

يعرب الطالب عن خربة، يقصد بذلك اال يكلف الطالب ابلكالم عن شيئ  أن (7
 .نهعليس لديه علم به. ينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لديه شيئ يتحدث 

التدريب على توجيه االنتباه: ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيه الطالب عبارات  (2
الكالم. إن الكالم نشاط عقلي مركب. إنه يستلزم القدرة  نهموقتما يراد معينة 

على متييز األصوات عند مساعها وعند نطقها. والقدرة على التعريف والرتاكيب  
 .وكيف أن إختالفها يؤدي إىل إختالف املعىن

عدم املقاطعة وكثرة التصحيح: من أكثر األشياء حرجا للمحدثني وإحباطا له أن  (0
ذا كان هذا يصدق على املتحدثني يف لغاهتم األوىل فهو أكثر يقاطعه األخرون. وا

 .صدقا ابلنسبة للمتحدثني يف لغات اثنية
مستوى التوقعات: من املعلمني من تزيد توقعاته كما سبق القول عن اإلمكاانت  (5

احلقيقة للطالب، فيضل أن يراجع الطالب، ويستحثه على استيفاء القول مث يلومه 
 .ى التوقعاتإن مل يكن عند مستو 

التدرج: ينطبق مبتدأ التدرج هنا ايضا. إن الكالم عملية تستغرق وقتا وتطلب  (2
من الصرب واجلهد واحلكمة ما ينبغي أن ميلكه ملعلم. وعليه ان يهيئ من مواقف 

 :الكالم ما يتناسب مع كل مستوى من مستوايت الدارسني كالتايل
طرحها قف الكالم حول اسئلة يابلنسبة للمستوى اإلبتدائي: ميكن ان تدور موا (أ

ومن خالل هذه اإلجابة يتعلم الطالب كيفية . املعلم وجييب عليها الطالب
 .انتقاء الكلمات وبناء اجلملة وعرض األفكار

املستوى املتوسط يرتفع مستوى املوافق اليت يتعلم الطالب من خالهلا مهارة   (ب
 .وإدارة الالجتماعات( Role Playing) الكالم. من هذه املوافق لعب الدور



 
 

املستوى املتقدم: وهنا قد حيكي الطالب قصة أعجبتهم أو يصفون مظهرا   (ج
 .من مظاهر البيئة

قيمة املوضوع: تزداد دافعية الطالب لتكلم كلما كان ما يتعلمونه ذا معىن عندهم،  (2
وذا قيمة يف حياهتم، وينبغي أن حيسن املعلم اختيار املوضوعات اليت يتحدث 

 29.يها خاصة يف املستوي املتقدم حيث الفرصة متاحه للتعبري احلرالطالب ف
 الخعلم النشط:  ثاىناملبحث ال

 مفهبم الخعلم النشط .س
أسلوب جكسوإىل حتسني استخدام مجيع اإلمكاانت اليت ميتلكها  يهدف

الطالب، حبيث يتمكن مجيع الطالب من حتقيق نتائج تعلمية مرضية وفًقا خلصائصهم 
ابإلضافة إىل ذلك، يهدف أسلوب جكسوأيًضا إىل احلفاظ على تركيز  .الشخصية

 21انتباه الطالب على عملية التعلم.
عندما يتعلم . بنشط للتعلمأسلوب جكسوهو التعلم الذي يدعو الطالب 

يستخدمون أدمغتهم بنشط . نشط التعلم أهنم يسيطرون على الطالب بنشط، فهذا يعين
و من املوضوع أو حل املشكالت أو تطبيق ما تعلموه للت رئيسية أفكارإما للعثور على 

 27على املشكالت املوجودة يف احلياة الواقعية.
يتضمن أسلوب جكسوجمموعة متنوعة من الطرق جلعل الطالب نشيطني منذ 

كرون يف العمل اجلماعي ويف وقت قصري جتعلهم يف تبينالبداية للقيام ابألنشطة اليت 
 22املوضوع.
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التعلم الذي يسمح للطالب بلعب دور  أشكالأسلوب جكسوهو شكل من 
نشط يف عملية التعلم سواء يف شكل التفاعل بني الطالب والطالب مع املعلمني 

 20عملية التعلم النشط. يف
لذا فإن أسلوب جكسوهو التعلم الذي يتضمن أنشطة الطالب يف الفصل، 

علمني من خالل حتسني مجيع إمكاانت الطالب ومع امل من خالل التفاعل مع زمالئه
 .الطالب لتحقيق أقصى قدر من نتائج التعلم

 الخعلم النشط سمهية . 
تظهر األحباث أنه كلما زاد مشاركة الطالب يف التعلم، زاد فهمهم وتذكرهم 

 Howard Hendricksقال  .للتعلم على مدى فرتة زمنية أطول، ألن املشاركة هي املفتاح
إن "التعلم األقصى هو نتيجة املشاركة  ”Teaching of Changes Live“ يف كتابه

القصوى". تظهر االستطالعات أن الشخص يفقد وظيفته ليس بسبب علمه، ولكن 
 ”Activities that Teach“ يف كتابه Tom Jackson. بسبب عدم قدرته على العمل مًعا

 25إتقان املهارات احلياتية مطلب أساسي للجميع.
كلما زاد عدد الطالب املشاركني يف التعلم، زاد فهمهم وتذكرهم للتعلم يف إذن،  

 وقت أطول ألن املفتاح هو املشاركة.
 الخعلم النشط مزااي .ج

أسلوب جكسوابإلضافة إىل حتسني نشط الطالب يف التعلم العديد من  يوفر
 :الفوائد األخرى اليت تدعم أنشطة التعلم. تشمل مزااي أسلوب جكسوما يلي

 .سيكون الطالب أكثر حتفيزًا ألنه سيكون من األسهل التعلم أثناء االستمتاع .1
 جتري يف بيئة هادئة، ألن التجربة واخلطأ مقبوال .7
 هناك مشاركة من مجيع اجملموعات .2
 كل شخص مسؤول عن تعلمه .0
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 مرنة وذات صلة .5
 شيء ما عرب عن أفكاره .2
 يقدم كل واحد منهم تصحيًحا إذا كان هناك خطأ .2

 Active)أسلوب جكسو ، بشكل عام، من خالل إجراءachmudahM وفًقا لـ

Learning) سيتم احلصول على ما يلي: 
ال  ستؤدي التفاعالت اليت تنشأ أثناء عملية التعلمية إىل اعتماد متبادل إجيايب حيث .1

 املكتسبة إال من خالل االستكشاف الفعاىل يف على تعزية املعرفة ميكن احلصول
 .التعلم

يشارك كل فرد بنشط يف عملية التعلم وجيب أن يكون املعلم قادرًا على جيب أن  .2
 .احلصول على تقييم لكل طالب حبيث يكون هناك مساءلة فردية

تتطلب عملية أسلوب جكسوهذه للتشغيل بفعالية مستوى عاٍل من التعاون حىت  .3
 . تتمكن من تنمية املهارات االجتماعية

 الخعلم النشط عملية .د
 ية أسلوب جكسومنهم :هناك بعض عمل

 يتم تقدمي املفهوم العام للمجموعة .1
 معلومات حمددة حول املفهوم الذي تلقته اجملموعة .2
 األنشطة اليت تقوم هبا اجملموعات .3
 متارس اجملموعة وعواقبها خالل الفعاىل .4
 مت إجراء مناقشات اجملموعة مباشرة بعد االنتهاء من الفعاىل .5
 تناقش املبادئ العامة .6
 ياة احملددة مشتقة من املبادئ األساسية أو العامةتطبيقات احل .7
 يتم استيعاب تطبيق احلياة من قبل كل فرد بناًء على احتياجاته واستعداده .8
 يتصرف املمثلون بناًء على ما تعلموه .9



 
 

 
 املبحث الثالث الخعليم الخعاوىن

 مفهبم تعليم الخعاوىن .2
 طراز(cooperative)ابجملموعات ةتعليم التعاوين هي أنشطة التعليم 
اجلماعي هي سلسلة من أنشطة التعليم اليت تقوم هبا الطالب يف جمموعات  تعليم
نما لتحقيق أهداف التعليم اليت صياغتها. تعليم التعاوىن هي طراز التعليم اي معينة
تعليم التعاوين هو  .22الطالب يف جمموعات صغرية اليت متلك قدرة خمتلفة تعليم

ابستخدام نظام جتميع أو فريق صغري ، يعىن بني أربعة إىل ستة  طراز تعليم
خلفيات خمتلفة )غري متجانسة( ، أو جنس ، أو عرق. يتم تنفيذ  أشخاص لديهم
على اجملموعات. حيصل كل منهم على جائزة )مكافأة( ، إذا   نظام التسجيل

عضو  لكلعلى إظهار األداء املطلوب. وابلتايل ، سيكون  كانت اجملموعة قادرة
 .جمموعة تبعية إجيابية

 ميكن اجلمع بني طرق التعلم التعاوين والطرق األخرى ألغراض التعلم    
رأس رقم ًمعا ، NHT ) :املختلفة. بعض أساليب التعلم التعاوين املعروفة هي

STAD أقسام حتصيل فرق الطالب)  ،( TGTمنات-ألعاب-فريق)  ،Group 

،Jigsaw  ،Investigation وغريها. ميكن أن يفيد التعلم التعاوين الطالب ألهنم
القدرة على العمل معا ومساعدة الطالب األذكياء الذين ميكن أن  اخنفاض

 .22ألشخاص ذوي قدرة منخفضة يصبحوا مدرسني
 انجحا إذا استطاع الطالبcooperative learning  أن التعليم التعاوين 

 .الطالب هلم دور مهم يف حتقيق األهدافلتحقيق أهدافهم مبساعدة معا. كل 
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  أهداف من تعليم التعاوين اليت جتب يف حتقيقها هي )أ( اتقان من املعرفة األكادميية
knowledge academic ةاالجتماعي ب( استقبال من الفروق )ج( تنمية املهارات . 

 خصائص تعليم الخعاوين .7
 ليم اليت تشددمن عملية التعتعليم التعاوين خمتلفة بغريها. هذه االختالفات 

 على عملية التعاون يف اجملموعات. أهدفها ليس فقط قدرة أكادميية من حيث
 إتقان املواد ، ولكن هناك عنصر التعاون إلتقان املواده. اصبح هذه التعاون

 :خمصوصة من تعليم التعاوىن.هكذا, فإن خصائص التعليم التعاوين هي
 team learningالتعليم  فريق .أ

 cooperative managementعلى أساس اإلدارة التعاونية  .ب
 .على استعداد ملتعاون .ت
 .20مهارات التعاون .ث

 الخعاوين تعليم ستساس .3
 مخس أساسي تعليم التعاوين هي

 positive interdependence أساس الرتابط اإلجيايب  .أ
 individual accountability مسؤولية الفردية .ب
 face to face promotion interactionاملقابلة  تعامل .ت
 participation communicationوالتواصل  املشاركة .ث
 20nprocess group evaluatio تقييم عملية اجملموعات .ج

 
 jigsawاملبحث الرابع : 

 jigsawطريقة مفهبم  .2
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كانت   واس جبامعة تكس نا إيلييوت أرنسو هاليت تطور  ي الطريقةه وطريقة جكس
تسسة  وى أربعة أعل نحدة تتكو وايف فرقة  الصغرية وعلى الفرق  نذه الطريقة تتكو ه
 حللبعض  بعضهم على نيتضمنو و يف العمل  نتنوعة يتشاركو ملستة التالميذ ا وأ
الطريقة اليت تستعمل  يه وطريقة جكس. 09ادة الدراسية اليت البد من دراستهاملا

لتالميذ يعلم اختتلف بكل  و الفرقة تبادل يقال و بطريقة متتلك و واسععلى نطاق 
عة تنو امل ذه األراءهاإلستنباط من  باحثفأخذ ال01.ذا بديل جذابه وعلوما جيدا 

تتكون  لصغريةاشكل الفرق  ي الطريقة اليت تقسم التالميذ علىه والطريقة جكس نأ
 .تالميذ أوثالثبني أربعة 

 خطبات تاريس هذه الطريقة .0
 :07كما يليي  ه وطوات يف تطبيق نظرية التعلم بطريقة جكسخلا
ستة التالميذ  أوة سمخبني  نتتكو  قبني الفر  وصغرية  قتقسيم التالميذ إىل فر  .أ

 ذه الفرقة بفرقة األصله ليقا
 .ختلفةملادة امليعطي كل أعضاء الفرقة جزء من ا  .ب
 .ادة الدراسيةااملل حلجبات متنوعة الوايعطي كل أعضاء الفرقة   .ج
 يف فرقة ىو حبثوا عن موضوع متسختلفة الذين مليلتقي أعضاء من كل الفرقة ا .د

 43رباء(اخلذه الفرقة فريق من ه لناقشة عن موضعهم )يقاملجديدة 
 شتو عناألصل بعد مناق ةرباء إىل فرقخليعود كل أعضاء الفرقة يف فريق من ا .ه

 رح عنلش و لبيانبعضهم على بعض  لمث بعد ذالك يتباد وموضوع متسا
  .األخر يستمع اىل بياهنم وموضعهم 

 رباء مع بعضهم متبادلنيخليشرح كل أعضاء من فرقة من ا .و
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 .عرض اإلقًتاحات ك اتظوصوعات من اتظدرس .ز
 .44مختتاإلال .ح

 :يهذه الطريقة همميزات من  .3
 قدرة هلدين ت ألاعلومم وشكالت ملتعلم التالميذ ثقة النفس يف مواجهة ا .أ

 05أبفكار غريه نيقار  وم هتشجيع التالميذ لتعبري عن أفكارى  .ب
 .ة غريهدملساعتشجيعهم  وـ بعضهم على بعض، مـالتالميذ كي حيرت يعلم   .ج
 سية الثقة النف واإلجتماعية  وثلى لتحقيق نتيجة الدراسة ملالطريقة ا  .د
 .ملدرسةا أحوالالتالميذ، يقدر على تنظيم الوقت، يتصرف اإلجيابية بني  .ه
 .وابهيستنتج صحة ج وواب جلقارنة املتوفرة إىل التالميذ ملاعطاء الفرصة ا .و
 القدرة تضل اتظشكالت ابتصماعة .ز
ه لة مع صديقسئملتشجيع التلميذ الضعيف يف الفهم كي يسعى لبحث عن ا  .ح

 .ملاهرا
 .النقد الدراسية واعطاء الفرصة اىل التالميذ كي يعرض األسئلة  .ط
 .ناقشةاملتطوير قدرة الرايسة كمهارة  .ي
 02 .ي أحسنهعلى أفكار األخرين اليت  اماحرت   .ك
 .كهم عند الدراسةا إشرت  وحتسني نشاط التالميذ  .ل
 فهما عميقا دةملاتفهيم ا .م

 :يه بعيب  من تطبيق نظرية الخعلم النشاطي بطريقة ككو .3
 اهحيتاج إىل إستعدادات كثرية لتنفيذ .أ

 أعضاء الفرقة نشكالت إذا كانت الفرقة انقصة السيما إذا كاملا نستكو  .ب
 .متكاسلة
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 إىل تاجحي حىت جيدة غري ولتوفرة إذا كانت إدارة الفصملقات او حيتاج إىل األ  .ج
 .ةمخجتعل مزد وقف اليتلاتغيري 

 . يعرض فكره خوفا من إستهزاء األخرين يبعض التالميذ خيافوف أ  .د
 ورح يش يمل يفهم بعض التالميذ طريقة جكساك حىت يصعب للمدرس أ .ه

 .ذه الطريقة للدراسةه يبني
 .كثرية أوقات رقطريقة جكساك تستغ مإستخدا  .و
على  بعضهم ننو و كانت أعضاءه يتعا فرقة اليت نيّكو  نيصعب للمدرس أ .ز

 .بعض
 02ماعةاجلاب نينتج التالميذ لكوهنم يتعلمو  نصعب للمدرس أ  .ح

قة األغراض من تطبيق نظرية التعلم النشاطي بطري نأخذ الكاتب اإلستنباط أ
عليم ساعدة التالميذ يف فهمهم بوضوح عملية التملادة، امل ني لتيسري بياه جكساك

 م.ماهتالتعلم كل إ و
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 الثالث الفصل
 منهجية البحث

وجمتمع البحث  منهج البحث ومتغريات البحثمدخل و حيتوي هذا الفصل على 
 وعينته مجع البياانت ومصادر البياانت وأدوات ومراحل تنفيذ الدراسة. أدوات مجع البياانت

والتجربة و  املالحظة واالختبار. وأما مراحل تنفيذ الدراسة فيحتوي على اإلعدادتتكون من 
 :حتليل البياانت. وسيشرحها الباحث ابلتفصيل فيما يلي

 املاخل البحث ومنهجيخه .أ
ستخدم املدخل الصحيح من البحث. وذلك حىت يأن  ثب على الباحجي

يتمكن الباحث من احلصول على صورة واضحة للمشكلة املطروحة واخلطوات 
املستخدمة للتغلب على املشكلة. أن منهج البحث هو طريقة علمّية حلصول البياانت 

دخل ستخدمه الباحث هو امليمناسبا ابهلدف واستفادته. و هنا, مدخل البحث الذى 
الىت حتتاج إليها الباحث تكون على الصورة العديدة أو يعطى  , ألّ ن البياانتالكمي

ستخدام منودج تعليم الكالم اب الظاهرة لتجريب فعالّية وصفا رقمّيا يوضح مقدر هذه
املدخل الكمي هي طريقة البحث القائمة على فلسفة الوضعية،  .أسلوب جكسو

تخدم مجع البياانت أدوات البحث وتستخدم لفحص جمموعات أو عينات حمددة، يس
 .00وحتليل البياانت الكمية / اإلحصائية هبدف اختبار الفرضيات اليت مت تطبيقها

( ابلنوع Quasi Experimentأما هذا البحث من منهج شبه التجريبية )
Nonequivalent Control Group Designيتكون من اجملموعتني عن طريقة املعاينة  و. وه

غري عشوائية مث إعطاء اجملموعتني االختيار القبلي واالختبار البعدي. االختيار القبلي 
ملعرفة كفاءة الطالب قبل تطبيق التجريبة. االختبار البعدي ملعرفة كفاءة الطالب بعد 

 49بقها.يت ال تطتطبيق التجريبة للمجموعة التجريبية، وللمجموعة الضابطة ال
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49 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kuualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), hlm. 116 



 
 

 (3.2)كاول 
Nonequivalent Control Group Design

 50 

O1        X        O2 

O3                   O4 

 

 توضيح:

1O = االختبار القبلي للمجموعة التجريبية 

2O = االختبار البعدي للمجموعة التجريبية 

3O = االختبار القبلي للمجموعة الضابطة 

4O =  البعدي للمجموعة الضابطةاالختبار 

X = تطبيق التجريبية 

لوب جكسو أبسدرجة الفعالية من التعلم  ملعرفةنوع هذا البحث حبث جتريي 
 وجونكوروب يف فصل السابع مبدرسة املتوسطة مدينة العلوميف تعليم مهارة الكالم 

تكون  جيري هذا البحث ابستخدام فريقني، فرقة تكون فريق التجربة وأخرى
وفريق ب جكسو ابستخدام أسلو فريق الضابطة، فريق التجربة تدرس فيها اللغة العربية 

 .واخلطابة الضابطة تدرس فيها اللغة العربية ابلطريقة الرتمجة
 البحث مخغريات .ب

 :أّ ن املنهج التجرييب ىف هذا البحث يتّكون من متغريتني, مها كما يلى
 املتغري املستقل .1
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116 



 
 

 العامل الذى يقيس مدى فعالّية على املوقف ويسمى أيضا املتغري املستقل هو
عليم مهارة الكالم منودح تابلتغيري التجرييب. املتغري املستقل ىف هذا البحث هو 

 .ابستخدام أسلوب جكسو
 التابع املتغري .7

يف هذا الناتج عن املتغري املستقل. و  السلوكاملتغري التابع هو نوع الفعل أو 
 51بةع هو نتيجة التعلم لدى الطلبة قبل التجربة وبعد التجر البحث املتغري التاب

 (2.7)جدول 
 متغرياتن يف هذا البحث                       

 املتغري التابع املتغري املستقل 
 كالمتعليم ال أسلوب جكسو

 
 وعينخه البحث جمخمع .ج

 جمتمع البحث .1
تمع اجمل عندما نبحث عن كل وحدة يسمى اجملتمع، وإذا نبحث عن جزء من

أن اجملتمع  هو وحدة البحث، وعينة  (Arikunto) يسمى العينة. كما قال أريكوتو
  52هي جزء من اجملتمع.

 إن جمتمع البحث هو مجيع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون
و أّما جمتمع هذا البحث هم الطالب يف املدرسة موضوع مشكالت البحث. 

 .مدينة العلوم بوجونكورواملتوسطة اإلسالمية 
 
 

                                                           
51 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka cipta, 2010), 
hlm : 162 
52 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 116 



 
 

 عّينة البحث .7
لفصل من ا تار الباحث الطالبخيو عّينته بعض من من جمتمع البحث. 

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مدينة العلوم بوجونكورو بصفة عينة البحث.  السابع
ة خاصة ىف العربيّ  تار الباحث هذا الفصل ألن كفاءة الطالب ىف تعليم الّلغةخيو 

موعة جمل ذا الفصل لتكونهبحث الباحث ي. ولذالك الم ضعيفمهارة الك تعليم
خدام ابستكالم التالميذ الألن الباحث يريد تطوير مهارة  .جتريبّية و جملموعة ظابطة

 لكى يستطيع التكلم ابلعربية تكلما صحيحا جيدا ونطقا سليما. أسلوب جكسو
 ومصادرهاالبياانت  .د

 البياانت يف هذا البحث العلمي:مصادرين لنيل  ستخدم الباحثي
 املصادر األولية )املباشرة( .1

املصادر األولية وتسمى املصادر امليدانية هي ما اليت يتعلقها تعلق مباشر 
عتمد الباحث مجع البياانت يف هذا البحث ابالختبار لدى ي. 52مبوضوع البحث

 التالميذ املدرسة املتوسطة اإلسالمية مدينة العلوم بوجونكورو.
 املصادر الثانوية )غري مباشرة( .7

املصادر الثانوية تسمى ابملصادر التارخية هي املصادر اليت حتتوي على 
قوم الباحث البحث ي. و 50معلومات منقولة عن املصادر األولية مباشرا أم غري مباشر

هبذه املصادر ألن وجد الباحث صعوبة يف املصادر األولية. ويعتمد مجع البياانت يف 
 ث مثل ابلكتب والواثئق املؤيدة اليت يتعلقه مبوضوع البحث.هذا البح

تصميم البحث  55كاحلقائق أو العدد.  ةالبياانت هي نتائج تسجيل الباحث
التجرييب الذي حيتاج إىل البياانت الكمية. البياانت الكمية هي نتائج االختبار من 
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الطالب. وكذلك البياانت من نتائج املالحظة من عملية التدريس، ونتائج املقالبة مع 
عن املدرسة املتوسطة  "، والواثئقالسابعاملعلم يف تعليم اللغة العربية، والطالب يف الفصل 

 اإلسالمية مدينة العلوم بوجونكورو. 

ادر البياانت يكون مص 56أما مصادر البياانت هو مِّن أين حيصل ذلك البياانت.
 ". السابعيف هذا البحث هي الطالب يف الفصل 

 البياانتستسلب  مجع  .ه
 :اليت استخدمها الباحث لنيل البياانت هي األساليب

 االتسخبانة .س
االستبانة ألدوات البحث. االستبانة  ستخدم الباحثاو ىف هذا البحث, 

لقائمة واألساليب اللحصول على احلقائق و جتميع البياانت عن الظروف  هي أداة
 االستبانة على إعداد جملموعة من األسئلة ترسل لعدد كبري من أفراد ابلفعل, و تعتمد

من الفصل  .طالبا ملإل االستبانة مخس عشرةمن الباحث  . و تطلب52اجملتمع
 التجرييب.

 املالحظة  . 
 هي املالحظة أن زيرة، كتاب يف (S.Margono) مارغونو. س رأي عندى

 هذا.  50لبحوثا موضوع يف ينظر الظاهرة األعراض على ابملنتظمة والتسجيل املراقبة
 مالحظتها متكن اليت األشياء عن يتعلق البحث كان إذا يستخدم أن ميكن األسلوب

 .الطبيعية والظواهر العمل وإجراءات البشري السلوك مثل اخلمس احلواسّ  مع
 يف أبنشطة تتعلق اليت البياانت على للحصول املالحظة هذه الباحث يقوم

 مشاركةو  أسلوب جكسو، وهي املستخدمة التعليم ووسائل والتعلم، التعليم عملية
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 ستخداماب يدرسون الذين الطالب واجنازات والتعلم، التعليم عملية يف الطالب
 .املالحظة دليل ابستخدام البياانت مجع أدوات أما. أسلوب جكسو

 االختبار .ج
أواإلجراء أو األنشطة املعقدة لتناول قدرة سلوك االختبار هو اآللة 

 50الشخص إىل تصور الكفاءة ميلكها يف املادة الدراسية املعينة.
القضيات املختربة ملعرفة ترقية مهارة الكالم ىف هذا البحث هى سالمة 

ونوع االختبار املستخدم هو االختبار القبلي واالختار  .النطق والقواعد واملفردات
 البعدي.

 ما معيار جناح الطالب يف اختبار مؤشراهتم فيما يلي:أ

 (3.3)كاول 
 60معيار جناح الطال  يف االخخبار

 النوبة يف املئة فئة النخائج الخقاير الرقم

 %100-%90 100-90 ممتاز 1

 %09-%00 09-00 جيد جدا 2

 %09-%00 09-00 جيد 3

 %69-%60 69-60 مقبول 4

 %59-%50 59-50 ضعيف 5
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 %49>  49>  راسب 6

 
 ستسلب  حتليل البياانت .و

حلل الباحث البياانت من نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي ابلتحليل 
-independent sample t( بنوع t-testاإلحصائي. استخدم الباحث االختبار التائي )

test  اجملموعة الضابطة و بني اجملموعة التجريبية كفاءة التالميذ قارنة  ملابحلساب اليدوي
 .يف تعليم مهارة الكالم

يف هذا البحث هو أسلوب اإلحصاء  اإلختبارأسلوب حتليل البياانت 
االستداليل. البياانت احملللة عن هذا األسلوب هي البياانت عن نتيجة تعلم الطالب 
اليت تتجلى من فروق املقياس املعلي لنتيجة الطالب حىت ختترب فروض البحث تؤخذ 

رمز ى داللة الفروق يف املائة. وحتليل مستوى فروق نتيجة التعلم اجملموعتني تقام ابلمستو 
 61( التايل:test-tالتالية )

 ( 3.5جدول )

t =
Mx − My

√(
∑ 2 −  ∑ 2YX
NX+ NY − 2

) (
1

NX
+

1
NY

)

 

 

Mx :توضيح 

𝑀𝑥 = التجريبة  املقياس املعديل من جمموعة 

𝑀𝑦 = الضابطة  املقياس املعديل من جمموعة 
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 ∑ 𝑥2
 التجريبة  عدد التنوعي يف كل النتائج من جمموعة = 

∑ 𝑦2
 الضابطة  عدد التنوعي يف كل النتائج من جمموعة = 

𝑁1 = التجريبية  عدد الطالب من جمموعة 

𝑁2 = الضابطة  عدد الطالب من جمموعة 

 62تقرير " تــ " :

 مقبولحصلت التجريبة =  aH( = tabelT( < "ت" اجلدول )hitungT"ت" االحصاء )

 فشلت التجريبة = مردود 0H( = tabelT( > "ت" اجلدول )hitungT"ت" االحصاء )

 أما الفروض من هذا الرمز يعين:

0H :  لكالم الرتقية كفاءة الطالب يف تعليم  أسلوب جكسوعدم فعالية استخدام
 .سة املتوسطة اإلسالمية مدينة العلوم بوجونكوروابملدر 

aH :  لكالم الرتقية كفاءة الطالب يف تعليم  أسلوب جكسوفعالية استخدام وجود
 . سة املتوسطة اإلسالمية مدينة العلوم بوجونكوروابملدر 

 البحث مراحل .ز

 الباحث اهب يقوم اإلجراءات وهذه الباحث، يتبعها اليت البحث إجراءات هناك
 :اآلنية ابخلطوات

 .بطةالضا واجملموعة التجريبية اجملموعة وهي اجملموعتني وتعيني حتديد .1

 لوب جكسوأس ابستخدام الكالم تعليم إجراء قبل أي القبلي ابالختباردرس امل قام .7

 .اجملموعتني هلتني
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 الكالم مهارة عليمت يف أسلوب جكسو ابستخدام العربية اللغة تعليم إجراء أو تطبيق .2

 .التجريبية للمجموعة

 مهارة يمتعل يف أسلوب جكسو استخدام تطبيق خالل منابملالحظة  الباحث قام .0

 .الكالم

 طبقت اليت بيةالتجري اجملموعة ومها اجملموعتني هلتني البعدي ابالختباردرس امل قام .5

 ريقةابلط الكالم مهارة درست اليت الضابطة واجملموعة ، أسلوب جكسو استخدام

 .التقليدية
  



 
 

 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها 

 
 تعليم مهارة الكالم ابستخدام أمور. األول هو ثالثةحيتوى هذا الفصل على 

والثاين  ، املتوسطة االسالمية بوجونكورو  درسة مدينة العلومأسلوب جكسو على تالميذ م
ة درسعلى تالميذ مىف تعليم مهارة الكالم  أسلوب جكسو استخدام ما مدى فعالية هو

 :ث كلها فيما يلي. وسيعرض الباحاملتوسطة االسالمية بوجونكورو  مدينة العلوم
 

تعليم مهارة الكالم ابتسخداام ستسلب  ككوب   على تالميذ  املبحث األول: (س
 مارتسة ماينة العلبم املخبتسطة اإلتسالمية ببكبنكبرو

  منودح استخدام أسلوب جكسوقدم الباحث يف هذا البحث عن استخدام ي
(Jigsaw ) وم االسالمية مدينة العلملدرسة املتوسطة اب الكالميف لرتقية كفاءة الطالب

كسو ابستخدام منودح أسلوب ج، وحتليل البياانت ونتيجتها يف فعالية استخدام  بوجونكورو
ة ملدرسة املتوسطة االسالمياب الكالميف  لرتقية كفاءة الطالب( Jigsaw)  اسلوب جكسو

 مدينة العلوم بوجونكورو.
ة ن انحية املالحظمجع الباحث إجابة األسئلة بعرض البياانت احملصولة م

واملقابلة واالستبانة وكذالك االختبار مث حتليلها ومناقشتها. ولسهولة توجيه العرض 
ظة واملقابلة قام الباحث ابملالح النتائج، فقام الباحث بعرضها مناسبة أبسئلة البحث.

ات البياانت وصف نتيجة حتليل االحتياج الباحث من. وقدم العربية املعلم اللغة مع
 يلي: من هذه املالحظة واملقابلة كما تواملشكال

وذلك  ألنه عدم جذابة الطالب يف التعلم، ال تقوم ابجليدم اللغة العربية يأن تعل .1
 كالم.بسبب اخنفاض الدافع خاصة يف مهارة ال

 يف تعلم اللغة العربية وهم يستحتون يف الكالم مع أصدقائهأن الطالب الينشطون  .7



 
 

 كالم التوجد األنشطة التحادث.أن التعلم يف مواد ال .2
 أن التعلم مهارة الكالم املتمحور حول املعلم.  .0

يف  7971 فربايري 79عقد الباحث املقابلة مع معلم اللغة العربية يف التاريخ 
املدرسي يف الساعة العاشرة هنارا، وحصل الباحث من هذه املقابلة هي ال  كتبامل

يستخدم املعلم الوسائل املساعدة يف التعليم، وأكثر الطالب يشعرون ابمللل حينما عملية 
 التعليم والتعلم

 فربايري 72يخ يف التار  لسابععقد الباحث املقابلة األوىل مع الطالبة يف الفصل ا
هنارا، أّن املعلم مل يستخدم طريقة التدريس  19:99يف الفصل يف الساعة  7971

املتنوعة، وال يراجع املعلم التدريبات، و أكثر الطالب يشعرون ابلُنعاس يف عملية التعليم 
 االختبار يف الصباح. إذا وجدتعلم يف الليل إال يوالتعلم. وال 

 72التاريخ  )أ( يف سابعالفصل اليف وعقد الباحث املقابلة الثانية مع الطالبة 
 عن مهارة الكالم، أهنا مل تتعلم تعليم 90:29يف الفصل يف الساعة  7971فرباير 

 عمليةمع معلمها. شعرت الطالبة بسرور عند  (Jigsaw)"  اسلوب جكسوابستخدام 
اسلوب ، وتتعلم ابستخدام (Jigsaw) اسلوب جكسوابستخدام  مهارة الكالمم يتعل

 تناقش وتعاون مع أصدقائها عن تلك املادة.تستطيع الطالبة أن  جكسو
ية واجملموعة ، للمجموعة التجريبيف التعليم أثناء البحث أبربع لقاءات درسقام امل

. التدريس 7971فرباير 72حىت  7912يناير  75الضابطة. بدأت الباحث  يف التاريخ 
. صباحا 2:09حىت الساعة   2:99للمجموعة التجريبية يف يوم اإلثنني يف الساعة 

 0:79حىت الساعة  2:09وأما التدريس للمجموعة الضابطة يف يوم اإلثنني يف الساعة 
لمجموعة التدريس ل و أما .املوجه, يف يوم اإلثنني اللغة العربية إال ساعة واحد صباحا

. وأما التدريس صباحا 0:79حىت الساعة   2:99يف الساعة  الثالاثءالتجريبية يف يوم 
, و صباحا 0:09حىت الساعة  0:79يف الساعة  الثالاثءللمجموعة الضابطة يف يوم 



 
 

ة التجريبية أما عدد الطالب يف اجملموع املوجه.أما يف يوم الثالاثء اللغة العربية ساعتني 
 طالبا. 10طالبا، وعدد الطالب يف اجملموعة الضابطة هو  15هو 

 واسلوب جكسابستخدام  مهارة الكالمتعليم لية بعم  املالحظة قام الباحث
(Jigsawلرتقية كفاءة الطالب ) أما كفاءة األساسية يف عملية تعليممهارة الكالم يف . 

 روتقدي  ،البيتوضوع القراءة ابمل يف هذا البحث يعين فهم معاين عن مهارة الكالم
 ، كما يلي: اسلوب جكسوابستخدام  مهارة الكالم. البيتعن موضوع  ابلكالم
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 املادة الخعليمية
 بَ ْيُت َعّميْ 

م المَكبِّريم . لِّل ُُه السَّيِّّد تـَومفِّيمق . َوُهَو َأُخوم َأِبِّ سَّّيدم تـَومفِّيمق اِّمسمِّيم رَِّشاد . عِّنمدِّيم َعمٌّ ، اِّمسم
م َشارِّع َكالِّيمَمااَي َرقمم  ٌر َومجِّيمٌل . َوُهَو ىفِّ  لِّيّ طَاَبق ُسفم َساَمارِّينمَدا . َوىفِّ المبَـيمتِّ  20بـَيمٌت َكبِّيـم

َرة . وهى َشَجَرة َمنمَجا . َوَورَاَء بـَيمتِّهِّ   َشَجَرة. أََماَم بـَيمتِّهِّ  يّ َوطَاَبق ُعلموِّ    َحدِّيـمَقٌة َواِّسَعٌة .َكبِّيـم
َاعِّيمل َويـُومسُ  ُعلموِّيّ الطَاَبق ىف ال يمم . ُشرمَفة َوُغَرُف النـَّومم . َوَهذِّهِّ المُغَرف إلمسم ف َوإِّبـمرَاهِّ

َها اعِّيمل ، اِّبمُن َعمِّّىم املَكبِّريم . هَِّى ُغرمَفةٌ َنظِّيـمفَ َوتِّلمَك ُغرمَفةُ النـَّوممِّ . هَِّى إلمسمَ  زَانَةةٌ َوُمَنظََّمة . فِّيـم  خِّ
رمَوالوَ  لِّيّ س  الطَاَبق . ىف ال وَِّساَدةوَ  رِّيمرسَ وَ  َملمَبسوَ  سِّ َرةٌ  فم ُُلومسِّ ُغَرٌف َكثِّيـم َها ُغرمَفُة اجلم نـم  أَيمًضا . مِّ

 
ُ
َتبِّ َوُغرمَفُة امل لِّ والمَمطمَبُخ و َوُغرمَفُة المَمكم َرة َوُغرمَفُة امأَلكم َمَّاُم .َذاَكَرةِّ َوُغرمَفُة امأُلسم  المُمَصلَّى َواحلم

نمَضَدةِّ َزهم  ي ُمَنظََّمة . َوَعَلى الممِّ َدة َومَخمَسُة َكرَاسِّ نمَضَدة َواحِّ ُُلومسِّ مِّ رِّيَّة . ىفِّ ُغرمَفةِّ اجلم
َلة مِّثملُ  يـم رِّيَّةِّ أَزمَهار مجِّ َرة َوَعلَى الزَّهم مِّنيم . وفـَومَق الممِّنمضَ  َزهم َباٌح .المَورمَدةِّ َوَيسم  َدةِّ مِّصم

ُُلومسِّ . هَِّى لِّيـُومُسف ، اِّبمُن َعمِّّىم الصَّ  غِّريم . َوَهذِّهِّ ُغرمَفُة المُمَذاَكَرة . هَِّى َورَاَء ُغرمَفةِّ اجلم
َها  َلَمةو  كَِّتابو  مِّرمَسمفِّيـم َتبوقـََلم و  مِّقم لِّ . َوهِّ  َرفّ و  َمكم َى َجانَِّب المَمطمَبخ . َوَهذِّهِّ ُغرمَفُة امأَلكم

َها  نوَ مِّلمَعَقة وَ  ُرزّ  َمائَِّدةَكبِّيـمرَة . َوَعلَى الم   َمائَِّدة. فِّيـم َوةقَـ وَ  َشايوَ  َصحم  .هم
ٌح َمعمُرومف ىفِّ المَمدِّيـمَنة . ىفِّ  ٌر اَنجِّ َتبِّ . هَِّى لَِّعمِّّىم . هَِّى اَتجِّ ُغرمَفةِّ  َوَهذِّهِّ ُغرمَفُة المَمكم

َتبِّ  َتبِّهِّ . وال كمسَفا َوالم  نوم فُ لم تِّّ . ال َساَعةو  ُصومرَةو  تـَقموِّميم و  فَاكمسو  ونفُ لم تِّ المَمكم  تَـقموِّميم َعلَى َمكم
َائِّط . اَعةسَّ َوال ومَرةص  وال  َعَلى احلم



 
 

َها  َتبِّ . فِّيـم ُُلومسِّ َوُغرمَفةُ المَمكم َرة بني ُغرمَفةِّ اجلم َكبِّريم . َوَجانَِّب ُغرمَفةِّ   ومنلمفِّزميُـ تِّ َوُغرمَفةُ امأُلسم
َمَّام  م احلم َرة مَحَّام َوُمَصلَّى . ىفِّ  . ابـُومنصَ و  مِّغمَرَفةوَ َماء وَ  مِّرمَحاضو  بِّرمَكةامأُلسم

 الخاريبات عن الكالم
م  :    االِّسم

 :  اَترِّيمُخ الممِّيمالَد َوَمَكانُه
َواُن المبَـيمت  :   ُعنـم

 :  َرقمُم تِّلمُفومنِّ المبَـيمت
ُمومل  :   َرقمُم المَمحم

هَنة  :    الِّمم
َرَسة َواُن المَمدم  :  ُعنـم

َرَسة  :  َرقمُم تِّلمُفومنِّ المَمدم
 

 حلبار عن البيت ا
 : الَساَلُم َعَليمُكم    فِّيمَسةن

رٌ  تِّىى تـََفَضلِّى أُدمُخلِّى البَـيمَت.      َخيـم  : َوَعَليمُكُم الَساَلم اَي ُأخم
رًا.     نَفِّيمَسة يمٌف و اهلََواُء َجيُِّّدا. اجلِّ : ُسكم ٌر و َنضِّ َرٌة.  ريَ بـَيمتِّكِّ َكبِّيـم انِّ َحومَل البَـيمتِّ َكثِّيـم

وَ  ؟ريَ ُل اجلِّ اَكيمَف احم  انِّ
رٌ         َخيـم

َ
لُِّمومَن. بـَيمىتِّ بَعِّيمٌد َعنِّ الَضومَضاءِّ و َقرِّيمٌب مَِّن امل ُدهلل ُكل ُهمم ُمسم دِّ.: احلَمم  سمجِّ

؟ اىفِّ َهذَ  : َكمم ُغرمَفةً    نَفِّيمَسة  البَـيمتِّ
رٌ  , لَِّولِّدِّى : ىفِّ َهَذ البَـيمتِّ ُغرمَفٌة َكثِّيـمرٌَة. و هَِّي ُغرمَفُة اجلُُلومسِّ و ُغرمَفُة النَـوممِّ ىلِّ      َخيـم

َر َذالَِّك. َطمَبُخ و َغيـم
لِّ و امل ىتِّ و ُغرمَفةِّ اأَلكم ُخم  ألِّ

َذاَكَرةِّ؟     نَفِّيمَسة
ُ
 : َهلم عِّنمَدكِّ ُغرمَفُة امل

رٌ  َذاَكَرةِّ.      َخيـم
ُ
ذََكَرةِّ. تِّلمَك ُغرمَفُة امل

ُ
 : نـََعمم. عِّنمدِّى ُغرمَفُة امل



 
 

َذاَكَرةِّ؟    نَفِّيمَسة
ُ
َانِّبِّ ُغرمَفةِّ امل  : َماَذ جبِّ

رٌ  .      َخيـم لِّ  : جَبَانِّبَِّها ُغرمَفةِّ اأَلكم
؟    نَفِّيمَسة َطمَبخِّ

ٌر َهلم ُغَرَفُة اجلُُلومسِّ أََماَم امل  : اَي َخيـم
رٌ  َذاَكَرةِّ؟      َخيـم

َ
 : اَل, َبلم ُغرمَفةِّ اجلُُلومسِّ أََماَم ُغرمَفُة امل

؟     نَفِّيمَسة  : نـََعمم. َكيمَف َحومَل البَـيمتِّ
رٌ  َعٌة أَيمًضا. َحومَل البَـ      َخيـم يـم َانِّبِّهِّ َحدِّيـمَقَة َواسِّ ٌع وِّ جبِّ يمتِّ ُسومٌر : أََماَم البَـيمىتِّ فَِّناٌء َواسِّ

 ُب ىفِّ الفَِّناءَِّمَع َأصمدِّقَائِّ ُكلَّ َمَساءِّ.َطوِّيمٌل أَلمعَ 
يمٌل و َمومٌز و بـُرمتـَُقاٌل و ابَ     نَفِّيمَسة َها اَنَرجِّ نـم َجاٌر َمتَـنَـوَِّعةِّ. مِّ اَباَي و : نـََعمم. ىفِّ َحدِّيـمَقةِّ َأسم
َرَواٌت.  أَزمَهارٌ   و َخدم
 : َهلم ىفِّ احلَدِّيـمَقةِّ بِّرمَكُة؟     نَفِّيمَسة
رٌ  َرٌة. َماُءَها َصفِّيٌّ. و: نَـ      ُخيـم مَكةِّ ىفِّ َوَسطِّى احلَدِّيـمَقةِّ بِّرمَكةِّ َصغِّيـم َها َأمسمٌَك   َعم ىفِّ الربِّ فـَيـم

َرٌة.  َكثِّيـم
؟    نَفِّيمَسة َ البَـيمتِّ  : َكمم َمرًّة تـَُنظِّّفِّنيم
رٌ  .     َخيـم َنَّ بـَيمىتِّ َجنَّىتِّ , ألِّ ُبوعِّ  : أَُنظُِّّف بـَيمىتِّ َمرًّة ىفِّ اأُلسم

َرُتُكمم؟   نَفِّيمَسة . أَيمَن ُأسم  : طَيِّّبم
رٌ  رَُأ اجلَرِّيمَدَة. َو أُمِّّ  لونَ وم غ: ُهمم َمشم      َخيـم وَِّة و يـَقم َرُب الَقهم هُِّد اى ُتشَ بَِّعَملِّهِّمم. َأِبِّ َيشم

 التِّّلِّفِّزِّيـُومن ىفِّ ُغرمَفةِّ الَعائَِّلةِّ.
ُتك ؟    نَفِّيمَسة  : َو أَيمَن ُأخم
رٌ  َرَسةِّ الدِّنِّيَّةِّ. : هَِّي تـَتَـَعَلمُ       َخيـم َدم

َتاذَِّها ىفِّ امل  َمَع ُأسم
ٌر تـََعاَل نـَبمَدأُ الدَِّرَسةِّ!    نَفِّيمَسة . اَي َخيـم  : طَيِّّبم
رٌ  َذاَكَرةِّ.        َخيـم

ُ
ُخُل ُغرمَفُة امل  : طَبمًع. َهيَّا َندم

. الرَُّف مجِّيمُل و     نَفِّيَِّسة ... أَنمظِّفم بُِّغرمفِّتِّكِّ اَي ُكنمتِّ  .ُكتـُُبُه ُمَرتَّبٌ : َووم
رٌ  .    َخيـم ُبوعِّ ًر اَي نَفِّيمَسةِّ. أَُنظُِّّفَها و أَُرتُِّبُه َمرًَّة ىفِّ اأُلسم  : ُسكم



 
 

َحاَدثَةِّ؟    نَفِّيمَسةِّ 
ُ
رِّيمبِّ امل  : َهلم عِّنمَدكِّ كَِّتاُب َتدم

رٌ  بٌ       َخيـم َحاَدثَةِّ. َهلم عِّنمَدكِّ َواجِّ
ُ
رِّيمبِّ امل رِّبِّ ىفِّ  : نـََعمم. عِّنمدِّى كَِّتاُب َتدم  َدرمسِّ َتدم

َحاَدثَةِّ؟
ُ
 امل

َرٌة َو َسأَقمظِّيمهِّ اأَلنِّ .      نَفِّيمَسة , الَواَجائُِّب َكثِّيـم  : نـََعمم
رٌ  َحاَدثَةِّ. ُخذِّىم اَي نَفِّيمَسةِّ...       َخيـم

ُ
رِّيمبِّ امل  : َهَذا كَِّتاُب َتدم

رً      نَفِّيمَسة  : ُسكم
رٌ  ًوا      َخيـم  : َعفم
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 قاموس "املنّور من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية  .ب
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 تدريب الكالم .أ

 االختبار .ب
 
 
 

 اللقاء األول .س

 اجملمبعة الضابطة .2

 7971 ماريس15اللقاء األول يف يوم اإلثنني يف التاريخ  درسقام امل
 توسطة اإلسالمية مدينة العلومابملدرسة امل الظابطة السابعيف الفصل 



 
 

 2:99. والوقت الذي استغرق الباحث يف هذا اللقاء يف الساعة بوجونكورو
 2:09.63حىت الساعة  

،وال صةماذا سيعمل يف تلك احل بشرح ملادة يف البيتتعليم ا درسبدأ امل
ال عن أحو  تستخدم الوسائل املساعدة. جبانب ذلك، قام الباحث املالحظة

 الطالب حينما عملية تعليم والتعلم. أما خطوات التعليم كما يلي:
 املقدمة (1

الفصل قائال: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، مث  ملدرسةتدخل ا
على املكتب. أتمر الطالب أن يقراءون دعاء  التعليمية تضع األدوات

درس وعن ال، بقرائة كشف احلضور التعلم، مث تسأل عن أحوال الطالب
 عن الدرس درسالذي يتعلمون. قبل أن تشرح درسا جديدا، سألت امل

 املاضي على قدر احلاجة.

 عملية االمتحان القبلعن   درسةتقدم امل (2

ويستمع  ماذا سيعمل عند االمتحان الشفوى درسةتشرح امل
يف هذا االمتحان الشفوى يسأل املدرس الطالب الطالب عن شرحها.  

  .واحدا بعد واحد
 
 
 

 إعطاء التقومي إىل الطالب (3

الطالب أن جييب األسئلة اليت سأهلا املدرسة، وعدد  درسةتطلب امل
 األسئلة هي مخسة يعىن : 

 أهال و سهال  كيف حالك ؟  .1
                                                           

حىت الساعة   17:29يف الساعة ، 7179 مارس 51يف التاريخ (، ظ) سابعنتائج املالحظة يف الفصل ال63 
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 من أين جئت، و أين العنوان ؟ .7
 تكلم عن بيتك و ما فيها ؟ .2
 أذكر بعض الغرف يف بيتك ؟ .0
 البيت.خور اخلوار مع أصدقائك مطابقا ابملادة  .5

والسؤال يف منرة اخلامسة يعىن اخلوار متبادال بني الطالب مع زميله. 
 وهذه اإلمتحان تعرض ملعرفة كفائة الطالب يف مهارة الكالم.

 االختتام (4

يكون اخلتام إبلقاء اإلرشادات على التعلم ابجلّد واالجتهاد. ختتتم 
 الدراسة ابحلمدلة ودعاء كفارة اجملليس والسالم. درسةامل

يف هذا اللقاء مجيع الطالب يشاركون اإلمتحان القبلى، وهذه اإلمتحان  
 .ملعرفة كفائة الطالب يف مهارة الكالم كذالك احملادثة مع زميلهكلها شفهيا 

 اجملمبعة الخجريبية .0
 7971 ماريس 15يف التاريخ  إلثننياللقاء األول يف يوم ا درسةقامت امل
 توسطة اإلسالمية مدينة العلومابملدرسة امل السابع التجريبيف الفصل 

 2:09يف هذا اللقاء يف الساعة  درس. والوقت الذي استغرق املبوجونكورو
 79.20-0حىت الساعة  

،وال صةماذا سيعمل يف تلك احل بشرح ملادة يف البيتتعليم ا درسبدأ امل
وال أحتستخدم الوسائل املساعدة. جبانب ذلك، قام الباحث املالحظة عن 

 الطالب حينما عملية تعليم والتعلم. أما خطوات التعليم كما يلي:
 املقدمة. 1

الفصل قائال: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، مث تضع  ملدرسةتدخل ا
على املكتب. أتمر الطالب أن يقراءون دعاء التعلم،  التعليمية األدوات

                                                           

 0:79حىت الساعة   2:09يف الساعة ، 7179 مارس 51يف التاريخ نتائج املالحظة يف الفصل العاشر )ج(، 64 



 
 

الدرس الذي  ، وعنبقرائة كشف احلضور مث تسأل عن أحوال الطالب
ي عن الدرس املاض درسيتعلمون. قبل أن تشرح درسا جديدا، سألت امل

 على قدر احلاجة.
 عملية االمتحان القبلعن   درسةتقدم امل.7

ن ويستمع الطالب ع ماذا سيعمل عند االمتحان الشفوى درسةتشرح امل
يف هذا االمتحان الشفوى يسأل املدرس الطالب واحدا بعد شرحها.  

 . واحد
 إعطاء التقومي إىل الطالب .2

الطالب أن جييب األسئلة اليت سأهلا املدرسة، وعدد  درسةتطلب امل
 األسئلة هي مخسة يعىن : 

 هال و سهال  كيف حالك ؟  .1
 من أين جئت، و أين العنوان ؟ .7
 تكلم عن بيتك و ما فيها ؟ .2
 أذكر بعض الغرف يف بيتك ؟ .0
 خور اخلوار مع أصدقائك مطابقا ابملادة البيت. .5

والسؤال يف منرة اخلامسة يعىن اخلوار متبادال بني الطالب مع زميله. وهذه 
 اإلمتحان تعرض ملعرفة كفائة الطالب يف مهارة الكالم.

 االختتام .0
 درسةيكون اخلتام إبلقاء اإلرشادات على التعلم ابجلّد واالجتهاد. ختتتم امل

 الدراسة ابحلمدلة ودعاء كفارة اجملليس والسالم.
اللقاء مجيع الطالب يشاركون اإلمتحان القبلى، وهذه اإلمتحان  يف هذا 

ملعرفة كفائة الطالب يف مهارة الكالم كذالك احملادثة مع كلها شفهيا 
 .زميله



 
 

 
 يناللقاء الثا . 

 اجملمبعة الخجريبية .2
 7971 يسر ما 12يف يوم الثالاثء يف التاريخ  يناللقاء الثا درسةقامت امل
 توسطة اإلسالمية مدينة العلومابملدرسة امل لسابع التجريبيف الفصل ا

 92:99. والوقت الذي استغرقت الباحثة يف هذا اللقاء يف الساعة بوجونكورو
 صباحا. 90:79حىت الساعة 

 درسة. يف هذا اللقاء، استخدمت املاملادة البيتتعليم  درسةبدأت امل
طوات أما خ، تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم ابستخدام أسلوب جكسو

 التعليم كما يلي:
 املقدمة (1

الفصل قائال: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، مث  درسةتدخل امل
تضع األدوات على املكتب. أتمر الطالب أن يقراءون دعاء التعلم وأمساء 

درس ، وعن البقراءة كشف اخلضور احلسىن، مث تسأل عن أحوال الطالب
درس عن ال درسةجديدا، سألت امليتعلمون. قبل أن تشرح درسا سالذي 

 املاضي على قدر احلاجة.
 

 املدرس طريقة التعلم ابستخدام جكسوتقدم  (7
 ،مادة البيتعن  درسةتشرح امل ،أسلوب جكسوقبل تطبيق 

وأمثلتهم يف السبورة، ويستمع الطالب عن شرحها.  تعطي الطالب 
سة ر تشرح املدقليلة ليسألوا عن الكلمات أو اجلمل الصعبة. فرصة 

 خطوانت يف تطبيق أسلوب جكسو يف الفصل ابملادة البيت.
 الطالب إىل بعض الفرقة املدرسةتنقسم  (2



 
 

 الثة ثالطالب إىل  درسةتنقسم امل الشرح يف األولبعد انتهاء 
 2إىل  درسةطالبا. فقسمت امل 15الب يف هذا الفصل ط. عدد الفرقال

 ى(.)ويقال هذه ابلفرقة األصل طالب. مخسة منفراق وكل الفرقة تتكون 
أو قطعة من املادة، ويعطي كل أعضاء الفرقة ورقة  املدرسةتنقسم  (0

 الواجبات املختلفة حلل املادة الدراسية

ختلفة الذين حبثوا عن موضوع مليلتقي أعضاء من كل الفرقة امث  (5
ذه ه لقاتعهم )و ناقشة عن موضمل فرق 5يعين  جديدة يف فرقة اويمتس

 رباء(اخلالفرقة فريق من 
عد األصل ب ةرباء إىل فرقخليعود كل أعضاء الفرقة يف فريق من ا (2

 و.موضوع متسا عن هممناقشت
 لونباديت عودة الطالب من الفرق اخلرباء إىل فرقة األصل، هممث بعد   (2

ىل إخر يستمع آلا وعهم و موض لشرح عنوا لبيانبعضهم على بعض 
  اء الفرق.م حىت يفهم مجيع أعضبياهن

بعد عملية التعلم التعليم ابلغة اللعربية ابستخدام جكسو،الطالب  (0
يفرحون ألنه يستطيع أن يعرب الواجبات من املدرس إىل زميله حسب 

 فهمهم ابلكالم.

عن سري املناقشة، مث أمر املدرس أحد من كل حات اقرت اال يعطى املدرس (0
 فرقة أن يتقدم أمام الفصل ليبني ماذا قد نقشوا من الفرقة األصل. 

بعد بيان الطالب مجيع املواد التعليمية مث سأل املدرس من الطالب  (19
 أين الذي مل يفهم، إما من املفردات أو الكلمات.

و  رفة فهمهمأعطى املدرس األسئلة شفهيا إىل بعض الطالب ملع (11
 قدرهتم يف اإلجابة مباشرة شفهيا أيضا.

 تعطي الباحثة النتيجة (17



 
 

 . أما الوقتيطالع املدرس قليال من املادةوبعد انتهاء الوقت 
حىت  عربيةابللغة الميارس الكالم كثريا الطالب أن  درسة، تدعو املاملتبقي

 .يستطيع ما ميكن
 االختتام (12

تتم التعلم ابجلّد واالجتهاد. ختيكون اخلتام إبلقاء اإلرشادات على 
 الدراسة ابحلمدلة ودعاء كفارة اجملليس والسالم. ملدرسا

للغة االحظ الباحث مجيع أنشطة الطالب حينما جتري عملية تعليم 
 ، فوجدت الباحث األحوال كما يلي:أسلوب جكسوابستخدام  العربية

 سلوك الطالب (1
التعلم ابستجدام هبذا املالحظة، ظهر أن الطالب يرغبون يف 

لفهم املادة و يعملون . الطالب يتعاونون مع فرقتهم أسلوب جكسو
 .املناقشة حىت يفهمون مجيع أعضاء الفرق

 كفاءة الطالب (2
رائهم ليكشف آيستحيون من املالحظة تعرف أن كثري من الطالب 

م قد ، ظهر أهنعملية استخدام أسلوب جكسو. وبعد تطبيق إىل زميله
 . والدليل منه إبجابة بعض الطالبمهارة الكالمتعليم  زاد كفاءهتم يف

 من املعلمة. شفهيا عن األسئلة
 اجملمبعة الضابطة .0

 7971 ماريس12يف التاريخ  ثالاثءيف يوم ال يناللقاء الثا ملدرسةقامت ا
. جونكوروبو  توسطة اإلسالمية مدينة العلومابملدرسة امل السابعيف الفصل 

حىت الساعة  0:79والوقت الذي استغرقت الباحثة يف هذا اللقاء يف الساعة 
 صباحا. 0:09



 
 

ل ، وال تستخدم الوسائاملادة ابملوضوع البيتتعليم  درسبدأت امل
 املساعدة. أما خطوات التعليم كما يلي:

 املقدمة (1
الفصل قائال: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، مث  درستدخل امل

وات على املكتب. أتمر الطالب أن يقراءون دعاء التعلم، مث تضع األد
، وعن الدرس الذي مع قراءة كشف اخلضور تسأل عن أحوال الطالب

ي عن الدرس املاض درسيتعلمون. قبل أن تشرح درسا جديدا، سألت امل
 على قدر احلاجة.

 املدرس املادة ابملوضوع البيتتقدم  (2
بورة، وأمثلتهم يف الس الصعبةعن املفردات والكلمة  درستشرح امل

ا عن قليلة ليسألو ويستمع الطالب عن شرحها.  تعطي الطالب فرصة 
عد مرتني حىت فهم جيد. ب درسالكلمات أو اجلمل الصعبة، فتشرح امل

 .أن يشرح مرة اثنية ما تتعلق ابملوضوعالطالب بعض ذلك، يطلب 
 االختتام (3

تتم جلّد واالجتهاد. ختيكون اخلتام إبلقاء اإلرشادات على التعلم اب
 الدراسة ابحلمدلة ودعاء كفارة اجملليس والسالم. درسامل

 ج. اللقاء الثالث
 اجملمبعة الضابطة .2

 7971 ماريس77يف يوم اإلثنني يف التاريخ  ثالثاللقاء ال درسقام امل
 ومتوسطة اإلسالمية مدينة العلابملدرسة امل السابع الظابطةيف الفصل 



 
 

. والوقت الذي استغرق الباحث يف هذا اللقاء يف الساعة بوجونكورو
 2:09.25حىت الساعة   2:99

وال تستخدم  ،ابملطالعة الدرس املاضى ملادة يف البيتتعليم ا درسبدأ امل
الوسائل املساعدة. جبانب ذلك، قام الباحث املالحظة عن أحوال 

 لي:ا يالطالب حينما عملية تعليم والتعلم. أما خطوات التعليم كم
 املقدمة (1
 الفصل قائال: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، مث تضع ملدرسةتدخل ا

على املكتب. أتمر الطالب أن يقراءون دعاء التعلم،  التعليمية األدوات
، وعن الدرس الذي بقرائة كشف احلضور مث تسأل عن أحوال الطالب

 يتعلمون. 
 درسةح املتشر  يف املاضى عملية املطالعة ما قد تعلمعن  درسةتقدم امل

أمر املدرس الطالب أن  ويستمع الطالب عن شرحها. عن املادة البيت
  يسأل كثريا مما يتعلق ابملادة. 

 
 
 

 االختتام (7
قابلة مل يكون اخلتام إبلقاء اإلرشادات على التعلم ابجلّد واالجتهاد

ليس الدراسة ابحلمدلة ودعاء كفارة اجمل درسة. ختتتم املاإلمتحان بعدى 
 والسالم.

 اجملمبعة الخجريبية .0
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 ماريس77يف يوم اإلثنني يف التاريخ  ثالثاللقاء ال درسقام امل
ينة توسطة اإلسالمية مدابملدرسة امل السابع الظابطةيف الفصل  7971

. والوقت الذي استغرق الباحث يف هذا اللقاء يف بوجونكورو العلوم
 2:99.22حىت الساعة   2:09الساعة 
وال تستخدم  ،ابملطالعة الدرس املاضى ملادة يف البيتتعليم ا درسبدأ امل

الوسائل املساعدة. جبانب ذلك، قام الباحث املالحظة عن أحوال 
 الطالب حينما عملية تعليم والتعلم. أما خطوات التعليم كما يلي:

 املقدمة .1
 الفصل قائال: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، مث تضع ملدرسةتدخل ا

على املكتب. أتمر الطالب أن يقراءون دعاء التعلم،  التعليمية األدوات
، وعن الدرس الذي بقرائة كشف احلضور مث تسأل عن أحوال الطالب

 يتعلمون. 
 درسةح املتشر  عملية املطالعة ما قد تعلم يف املاضىعن  درسةتقدم امل

أمر املدرس الطالب أن  ويستمع الطالب عن شرحها. املادة البيتعن 
  يسأل كثريا مما يتعلق ابملادة. 

 االختتام .7
قابلة مل يكون اخلتام إبلقاء اإلرشادات على التعلم ابجلّد واالجتهاد

الدراسة ابحلمدلة ودعاء كفارة اجملليس  درسة. ختتتم املاإلمتحان بعدى 
 .والسالم
 

 رابعاللقاء ال .د
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 و اجملمبعة الخجريبية اجملمبعة الضابطة .2

 7971 ماريس72يف التاريخ  الثالاثءيف يوم  رابعاللقاء ال درسقام امل
 توسطة اإلسالمية مدينة العلومابملدرسة امل السابع الظابطةيف الفصل 

 2:99. والوقت الذي استغرق الباحث يف هذا اللقاء يف الساعة بوجونكورو
 0:79.60حىت الساعة  

 7971 ماريس72يف التاريخ  الثالاثءيف يوم  رابعاللقاء ال درسقام امل)
 توسطة اإلسالمية مدينة العلومابملدرسة امل السابع الظابطةيف الفصل 

 0:79. والوقت الذي استغرق الباحث يف هذا اللقاء يف الساعة بوجونكورو
 .(0:09حىت الساعة  

 املقدمة .1

الفصل قائال: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، مث  ملدرسةتدخل ا
على املكتب. أتمر الطالب أن يقراءون دعاء  التعليمية تضع األدوات

درس ، وعن البقرائة كشف احلضور التعلم، مث تسأل عن أحوال الطالب
يشرح املدرس كيف عملية اإلمتحان البعدى الذى الذي يتعلمون. 

 سيعملها يف تلك احلصة.

 عملية االمتحان البعدىعن   درسةامل تقدم .7

ويستمع  ماذا سيعمل عند االمتحان الشفوى درسةتشرح امل
يف هذا االمتحان البعدى الشفوى يسأل املدرس الطالب عن شرحها.  

 . الطالب واحدا بعد واحد

 إعطاء التقومي إىل الطالب .2

                                                           

حىت الساعة   17:29يف الساعة ، 7179 مارس 51يف التاريخ (، ظ) سابعنتائج املالحظة يف الفصل ال67 
12:59 



 
 

الطالب أن جييب األسئلة اليت سأهلا املدرسة، وعدد  درسةتطلب امل
 األسئلة هي مخسة يعىن : 

 أهال و سهال  كيف حالك ؟  .1
 من أين جئت، و أين العنوان ؟ .7
 تكلم عن بيتك و ما فيها ؟ .2
 أذكر بعض الغرف يف بيتك ؟ .0
 خور اخلوار مع أصدقائك مطابقا ابملادة البيت. .5

. تبادال بني الطالب مع زميلهوالسؤال يف منرة اخلامسة يعىن اخلوار م
 وهذه اإلمتحان تعرض ملعرفة كفائة الطالب يف مهارة الكالم.

 االختتام .0

يكون اخلتام إبلقاء اإلرشادات على التعلم ابجلّد واالجتهاد. ختتتم 
 الدراسة ابحلمدلة ودعاء كفارة اجملليس والسالم. درسةامل

يف هذا اللقاء مجيع الطالب يشاركون اإلمتحان البعدى، وهذه 
ملعرفة كفائة الطالب يف مهارة الكالم كذالك احملادثة اإلمتحان كلها شفهيا 

 .مع زميله
 
 

لى تالميذ ع ابتسخداام ستسلب  ككوب تعليم مهارة الكالم فعالية: ثايناملبحث ال . 
 ببكبنكبرومارتسة ماينة العلبم املخبتسطة اإلتسالمية 

الباحث   اليت تتعلق بنتيجة البحث. وعرضت البياانتفيما يلي ستعرض الباحث    
-tحصائي للهما ابستخدام الرمز اإلحتيف هذا البحث نتائج االختبارين من اجملموعتني، مث 

test. 
 نخائج االخخبار القبلى والبعاى للمجمبعة الضابطة و الخجربة  .2



 
 

سالمية مدينة املدرسة املتوسطة االيف الدراسة امليدانية اليت قد قام هبا الباحث يف 
حتريبة ابستخدام اسلوب جكسو يف تعليم مهارة الكالم  ، حصل على العلوم بوجونكورو

امها ريبة هذه األسلوب قدم الباحث الفرض أن استخدويف جت. لدى اجملموعة التجريبية
م املدرسة املتوسطة االسالمية مدينة العلو  لدى الطالب يف الكالمفعال لرتقية مهارة 

لقبلي يعين قبل ا نتيجة االختبار . ويف هذه احلالة، مجع الباحث البياانت منبوجونكورو
 15من  اسلوب جكسو جتريب اسلوب جكسو، واالختبار البعدي يعين بعد جتريب

بار القبلي و من نتيجة االخت مقارنة ومجع أيضا البياانت طالبا يف اجملموعة التجريبية،
 .طالبا يف اجملموعة الضابطة ۲۰البعدي من 

 (0.7جدوال )
 نتائج اإلختبار القبلي جملموعة الضابطة

 أمساء الطلبة م
 نواحي مهارة الكالم

 البيان اجملموعة
 الطالقة القواعد النطق املفردات

1 Abdul Majid 
Kurniawan.  

 ضعيف 58 20 7 13 18

7 Akbar Wahyu 
Ibrahim 

 مقبول 61 15 10 16 20

2 Della Maya 
Anggraeni 

 جيد 73 22 11 18 22

0 Dimas Adi Saputro 22 20 11 15 68 مقبول 

5 Imam Misbahul 
Muharom 

 جيد 72 18 10 22 22



 
 

2 Muhammad A'an 
Minanur Rohman 

 مقبول 69 18 12 19 20

2 M. Alimun 
Bilghoibi 

 جيد 77 19 13 22 23

0 Muhammad 
Antonio Banderas 

 جيد 75 20 14 20 21

0 M. Edi Firmanzah 25 22 8 19 74 جيد 

19 Moh. Akbar Bagus 
Saputra 

 جيد 74 19 13 20 22

11 Moh. Alfarizi 22 20 13 18 73 جيد 

17 Siti Fatimah 22 22 11 20 75 جيد 

12 Siti Lailatul 
Qodriyah 

 جيد 75 22 12 19 22

10 Siti Nur Aini 22 20 11 20 73 جيد 

15 Zainal Abidin 
Romadhoni 

 جيد 72 20 10 20 22

12 Fidya Wati Ardilla 20 20 11 20 71 جيد 

12 Muhammad Rizky 
Eka Saputra 

 جيد 74 20 12 22 20

10 Mariska Putri 
Rahmawati 

 جيد 74 20 11 23 20



 
 

  1288 345 200 358 385 العدد

  71,55 19,16 11,11 19,88 21,38 املعدول

 

يعىن  71,55  ظهرت نتائج هذا االختبار القبلي، أن التالميذ انلوا الدرجة املعدلة
قدرة التالميذ ن أ هنا يتضح الكالم العربية يف املستوى جيد. ومن ذلك أن قدرة التالميذ علي

 .العربية بصفة عامة جيد الكالم علي
 

 (0.2)جدوال 
 تقدير نتيجة اإلختبار القبلي جملموعة الضابطة

 النسبة املؤية عدد التقدير النتيجة م

 - - ممتاز 09-199 1

 - - جيد جدا 09-00 7

 %77,77 10 جيد 29-20 2

 %16,66 2 مقبول 29-20 0

 %5,55 1 ضعيف 59-50 5

 - - راسب 00> 2

 %100 18 اجملموع

 



 
 

من عدد (%16,66)بعض الطلبة يف اجملموعة الضابطة وجتد يف اجلدول السابق أن 
منهم يف درجة (%77,77)ضعفون يف مادة الكالم، ألن درجتهم يف درجة مقبول. و الطلبة
 ضعيف.منهم يف درجة ( %5,55)و جيد

 

 (0.0جدوال )
 نتائج اإلختبار القبلي جملموعة التجرييب

 أمساء الطلبة م
 نواحي مهارة الكالم

 البيان اجملموعة
 الطالقة القواعد النطق املفردات

1 Muhammad Yusuf 15 20 15 24 74 جيد 

7 Nurul Kasih 16 18 14 22 70 جيد 

2 Nurul Khomaliyah 18 19 12 20 69 مقبول 

0 Putri Dwi Alvi 
Nikmah 

 جيد 71 20 11 20 20

5 Ahmad Bagus Adi 
Saputra 

 جيد 71 20 12 20 19

2 Imam Ali Asghori 19 18 10 22 69 مقبول 

2 Ahmad Rifky 
Ramadhani 

 جيد 74 20 12 22 20

0 M. Naufal Hidayat 20 19 9 20 68 مقبول 

0 Achmad Rochimin 22 22 9 19 72 جيد 



 
 

19 Ahmad Arju 
Rohmatal Aisy 

 جيد 73 20 10 22 21

11 Fatimatuz Zahro' 20 19 10 22 71 جيد 

17 Icha Bela Eka Saputri 20 19 12 22 73 جيد 

12 Joko Sunti Prastiyo 19 18 11 21 69 مقبول 

10 Moch. Alfarizil 20 19 10 21 70 جيد 

15 Moch. Syaifudin 18 21 11 20 70 جيد 

  1064 313 168 296 287 العدد

  70,93 20,86 11,2 19,73 19,13 املعدول

 

عىن م (70,93)التالميذ انلوا الدرجة املعدلة ، أنبعديظهرت نتائج هذا االختبار ال 
التالميذ  قدرةفإن هنا  الكالم العربية يف املستوى جيد. ومن ذلك أن قدرة التالميذ علي

 .العربية بصفة عامة جيد الكالمعلي 
 

 
 
 (0.5جدوال )

 تقدير نتيجة اإلختبار القبلي جملموعة التجرييب
 النسبة املؤية عدد التقدير النتيجة م

 - - ممتاز 09-199 1



 
 

 - - جيد جدا 09-00 7

 %73,33 11 جيد 29-20 2

 %26,66 0 مقبول 29-20 0

 - - ضعيف 59-50 5

 - - راسب 00> 2

 %100 15 اجملموع

 

ىف  من عدد الطلبة(%73,33التجرييب )وجتد يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف اجملموعة 
 مقبول.منهم يف درجة ( %26,66)ودرجة جيد. 

 

 (0.2جدوال )
 املقارنة بني النتيجة اإلختبار القبلي للمجموعتني الضابطة والتجريبية

 الفصل التجرييب الفصل الضابط التقدير النتيجة م

عدد 
 الطالب

عدد  النسبة املؤوية
 الطالب

 النسبة املؤوية

1 
09-

199 
 - - - - ممتاز

 - - - - جيد جدا 09-00 7



 
 

 %73,33 11 %77,77 14 جيد 29-20 2

 %26,66 4 %16,66 3 مقبول 29-20 0

 - - %5,55 1 ضعيف 59-50 5

 - - - - راسب 00> 2

 %100 15 %100 18 العدد

 

ربية جمموعة التج وطلبة من طلبة من اجملموعة الضابطة 2اعتمادا على اجلدول السابق جند أن 
من اجملموعة  طلبة 11طلبة من اجملموعة الضابطة و  10حصلوا على درجة مقبول، و 

عة التجربية اجملمو  و من -طلبة من اجملموعة الضابطة  -التجربية حصلی على درجة جيد، و 
 .حصال على درجة جيد جدا

 

 (0.2جدوال )
 نتائج اإلختبار البعدي جملموعة الضابطة

 أمساء الطلبة م
 نواحي مهارة الكالم

 البيان اجملموعة
 الطالقة القواعد النطق املفردات

1 Abdul Majid 
Kurniawan.  

24 18 9 24 75 
 جيد

7 Akbar Wahyu 
Ibrahim 

24 20 11 20 75 
 جيد

2 Della Maya 
Anggraeni 

22 23 11 22 78 
 جيد



 
 

0 Dimas Adi Saputro 25 23 11 15 74 جيد 

5 Imam Misbahul 
Muharom 

22 23 10 20 75 
 جيد

2 Muhammad A'an 
Minanur Rohman 

20 22 12 23 77 
 جيد

2 M. Alimun 
Bilghoibi 

23 22 13 19 77 
 جيد

0 Muhammad 
Antonio Banderas 

21 20 14 21 76 
 جيد

0 M. Edi Firmanzah 25 22 9 20 76 جيد 

19 Moh. Akbar Bagus 
Saputra 

22 20 13 21 76 
 جيد

11 Moh. Alfarizi 22 21 13 22 78 جيد 

17 Siti Fatimah 22 23 11 21 77 جيد 

12 Siti Lailatul 
Qodriyah 

23 21 12 22 78 
 جيد

10 Siti Nur Aini 22 21 11 23 77 جيد 

15 Zainal Abidin 
Romadhoni 

22 20 12 22 76 
 جيد

12 Fidya Wati Ardilla 24 23 11 20 78 جيد 



 
 

12 Muhammad Rizky 
Eka Saputra 

22 22 12 22 78 
 جيد

10 Mariska Putri 
Rahmawati 

20 23 11 20 74 
 جيد

  1375 377 206 387 405 العدد

  76,38 20,94 11,44 21,5 22,5 املعدول
 

 (76,38)، أن التالميذ انلوا الدرجة املعدلةبعدينتائج هذا االختبار ال أن ظهرت 
تالميذ علي قدرة الفإن هنا  ومن. اجليدالكالم العربية يف  عىن ذلك أن قدرة التالميذ عليم

 مقبول.العربية بصفة عامة  الكالم
 

(0.0جدوال )  
 تقدير نتيجة اإلختبار البعدي جملموعة الضابط

 النسبة املؤية عدد التقدير النتيجة م

 - - ممتاز 09-199 1

 - - جيد جدا 09-00 7

 %100 10 جيد 29-20 2

 - - مقبول 29-20 0

 - - ضعيف 59-50 5

 - - راسب 00> 2



 
 

 %100 18 اجملموع

من عدد (%100الضابطة )وجتد يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف اجملموعة 
 ىف درجة جيد. الطلبة

 (0.0جدوال )
 نتائج اإلختبار البعدي جملموعة التجريبية

 أمساء الطلبة م
 نواحي مهارة الكالم

 البيان اجملموعة
 الطالقة القواعد النطق املفردات

1 Muhammad Yusuf 20 22 15 24 81 جيد جدا 

7 Nurul Kasih 21 22 14 23 80 جيد جدا 

2 Nurul Khomaliyah 25 24 12 22 83 جيد جدا 

0 Putri Dwi Alvi 
Nikmah 

22 21 11 25 79 
 جيد

5 Ahmad Bagus Adi 
Saputra 

23 23 13 24 83 
 جيد جدا

2 Imam Ali Asghori 23 22 10 25 80 جدا جيد 

2 Ahmad Rifky 
Ramadhani 

20 23 13 21 77 
 جيد

0 M. Naufal Hidayat 25 23 12 23 83 جيد جدا 

0 Achmad Rochimin 24 24 10 22 80 جيد جدا 



 
 

19 Ahmad Arju 
Rohmatal Aisy 

24 23 10 20 77 
 جيد

11 Fatimatuz Zahro' 25 23 10 25 83 جيد جدا 

17 Icha Bela Eka 
Saputri 

23 24 12 25 84 
 جيد جدا

12 Joko Sunti Prastiyo 23 23 11 25 82 جيد جدا 

10 Moch. Alfarizil 24 24 10 21 79 جيد 

15 Moch. Syaifudin 25 24 13 23 85 جيد جدا 

  1216 348 176 345 347 العدد

  81,06 23,2 11,73 23 23,13 املعدل
 

عىن م (81,06)التالميذ انلوا الدرجة املعدلة، أن بعدينتائج هذا االختبار ال أن ظهرت 
درة التالميذ قفإن هنا  . ومنجيد جداالكالم العربية يف املستوى  ذلك أن قدرة التالميذ علي

 جيد جدا.العربية بصفة عامة  الكالمعلي 
  



 
 

 (0.19جدوال )
 تقدير نتيجة اإلختبار البعدي جملموعة التجريبية

 املؤيةالنسبة  عدد التقدير النتيجة م

 - - ممتاز 09-199 1

 %80 17 جيد جدا 09-00 7

 %20 2 جيد 29-20 2

 - - مقبول 29-20 0

 - - ضعيف 59-50 5

 - - راسب 00> 2

 %100 15 اجملموع

 من عدد الطلبة(%80التجريبية )وجتد يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف اجملموعة 
 . جيدمنهم يف درجة (%20). وىف درجة جيد جدا

 (0.11جدول )
 نتائج التالميذ يف اإلختبارين )القبلي والبعدي(

 األمساء للفصل الضابط م

النتائج للفصل 
 األمساء للفصل التجرييب الضابط

النتائج للفصل 
 التجرييب

 بعدي قبلي بعدي قبلي

1 Abdul Majid 
Kurniawan. 

58 75 Muhammad Yusuf 74 81 



 
 

7 Akbar Wahyu Ibrahim 61 75 Nurul Kasih 70 80 

2 Della Maya Anggraeni 73 78 Nurul Khomaliyah 69 83 

0 Dimas Adi Saputro 68 74 
Putri Dwi Alvi 

Nikmah 
71 79 

5 Imam Misbahul 
Muharom 

72 75 
Ahmad Bagus Adi 

Saputra 
71 83 

2 Muhammad A'an 
Minanur Rohman 

69 77 Imam Ali Asghori 69 80 

2 M. Alimun Bilghoibi 77 77 
Ahmad Rifky 
Ramadhani 

74 77 

0 Muhammad Antonio 
Banderas 

75 76 M. Naufal Hidayat 68 83 

0 M. Edi Firmanzah 74 76 Achmad Rochimin 72 80 

19 Moh. Akbar Bagus 
Saputra 

74 76 
Ahmad Arju 

Rohmatal Aisy 
73 77 

11 Moh. Alfarizi 73 78 Fatimatuz Zahro' 71 83 

17 Siti Fatimah 75 77 
Icha Bela Eka 

Saputri 
73 84 

12 Siti Lailatul Qodriyah 75 78 Joko Sunti Prastiyo 69 82 

10 Siti Nur Aini 73 77 Moch. Alfarizil 70 79 



 
 

15 Zainal Abidin 
Romadhoni 

72 76 Moch. Syaifudin 70 85 

12 Fidya Wati Ardilla 71 78    

12 Muhammad Rizky 
Eka Saputra 

74 78    

10 Mariska Putri 
Rahmawati 

74 74    

  1288 1375  1064 1216 

 
 (0.17جدوال )

 االحنراف بني الفصلني

 م
 الفصل التجرييب الفصل الضابط

Y1 Y2 (Y) Y2 X1 X2 (X) X2 

1 58 75 17 289 74 81 7 49 

7 61 75 14 196 70 80 10 100 

2 73 78 5 25 69 83 14 196 

0 68 74 6 36 71 79 8 64 

5 72 75 3 9 71 83 12 144 

2 69 77 8 64 69 80 11 121 



 
 

2 77 77 - - 74 77 3 9 

0 75 76 1 1 68 83 15 225 

0 74 76 2 4 72 80 8 64 

19 74 76 2 4 73 77 4 16 

11 73 78 5 25 71 83 12 144 

17 75 77 3 9 73 84 11 121 

12 75 78 3 9 69 82 13 169 

10 73 77 5 25 70 79 9 81 

15 72 76 4 16 70 85 15 225 

12 71 78 7 49     

12 74 78 4 16     

10 74 74 - -     

 1728 152 1216 1064 777 87 1375 1288 اجملموع

N   y∑ y2∑   x∑ x2∑ 

 



 
 

أسلوب حتليل البياانت يف هذا البحث هو اإلحصاء االستداليل ، ويقوم الباحث 
 توضيح ما يف اجلدول السابق: و هذا  (t-test )ابالختبار "ت" 

 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√{
∑ 𝑥

2
+ ∑ 𝑦

2

𝑁1 + 𝑁2 − 2
} {

1
𝑁1

+
1

𝑁2
}

 

 
 توضيح:

𝑀𝑥  : التجريبة  املقياس املعديل من جمموعة 
𝑀𝑦  : الضابطة  املقياس املعديل من جمموعة 

 ∑ 𝑥2  :التجريبة  عدد التنوعي يف كل النتائج من جمموعة 
∑ 𝑦2  : الضابطة  عدد التنوعي يف كل النتائج من جمموعة 

𝑁1  : التجريبية  عدد الطالب من جمموعة 
𝑁2  : الضابطة  عدد الطالب من جمموعة 

1X : نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية 
2X :  االختبار البعدي من اجملموعة التجريبيةنتائج 

X : عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية 
2X : عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية 

X∑ :  عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبيةجمموع 
2X∑ :  عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبيةجمموع 
1Y : ضابطةنتائج االختبار القبلي من اجملموعة ال 
2Y : ضابطةنتائج االختبار البعدي من اجملموعة ال 

Y : ضابطةعدد االحنراف من نتائج اجملموعة ال 
2Y : ضابطةعدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة ال 



 
 

Y∑ :  ضابطةعدد االحنراف من نتائج اجملموعة الجمموع 
2Y∑ :  ضابطةاالحنراف املربع من نتائج اجملموعة العدد جمموع 
 

دد عبعد توضيح اجلدول السابق، تلخص الباحث بعرض النتائج اآلتية وهي جمموع  
طة، وهي كما ضابعدد االحنراف املربع من اجملموعة التجريبية واجملموعة الجمموع االحنراف و 

 يف هذا اجلدول:
 

 (0.12)اجلدول 
 عدد االحنراف املربع من اجملموعتنيجمموع االحنراف و جمموع عدد 

 اجملموعة التجريبية  اجملموعة الضابطة
عدد جمموع 

 االحنراف
 (X∑) 

عدد جمموع 
االحنراف املربع 

(2Y∑) 

عدد جمموع 
 االحنراف

 (Y∑) 

عدد جمموع 
االحنراف املربع 

(2X∑ ) 
87 777 152 1728 

 
 الرمز االحصائي اآليت:وبعد ذلك قامت الباحث إبدخال النتائج السابقة إىل 

 
𝑀𝑥 = 

∑X

N
 

 = 
152

15
 

 = 10,13 
 

𝑀𝑦 = 
∑Y

N
 

 = 
87

18
 

 = 4,83 



 
 

 

∑ 𝑥2 = ∑ 𝑋2 - 
(∑ 𝑋)2

𝑁
 

 = 1728 - 
(152)2

15
 

 = 1728 - 
7569

15
 

 = 1728 – 1540,26 
 = 223,74 
 

∑ 𝑦2 = ∑ 𝑌2 - (∑ 𝑌)2

𝑁
 

 = 777 - (87)2

18
 

 = 777 - 7569

18
 

 = 777 – 420,5 
 = 356,5 
 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√{
∑ 𝑥

2
+ ∑ 𝑦

2

𝑁1 + 𝑁2 − 2
} {

1
𝑁1

+
1

𝑁2
}

 

 

  =
10,13 − 4,83

√{
223,74 + 356,5

15 + 18 − 2
} {

1
15

+
1

18
}

 

 

  =
5,3

√{
4866,31

31
} {

33
270

}

 

 



 
 

  =
5,3

√{18,71}{0,12}
 

 

  =
5,3

√2,24
 

 

  =
5,3

1,49
 

 

𝑡 = 3,55 
 

 

df = Nx + Ny – 2 

 = 15 + 18 – 2 
 = 31 
ts0,05 = 2,042 

ts0,01 = 2,750 

مث قام الباحث  3,55اإلحصائي =   tومن اجلدول السابق وجد الباحث أن نتيجة  
-t( من Degree of Freedom. مث حبث الباحث بنتيجة يف القائمة احلربية )t-tableبتعيني 

table  = يف التقدير  2,042، و %1يف التقدير املعنوي  2,750فوجدت أن نتيجة
>  2,750>  2,042فوجد نتيجة كما يلي :  t-table. إذا قوبل بـ %5املعنوي 
3,55. 
 2,750=  %1أكرب من نتيجة التقدير املعنوي  3,55اإلحصائي =  tوألن نتيجة  

مقبول أي  aHوذلك مبعىن أن  2,042=  %5وكذلك أكرب من نتيجة التقدير املعنوي 
( فعالية على Jigsawفروض هذا البحث مقبول. وخالصتها أن استخدام أسلوب جكسو )

 العربية يف مهارة الكالم.ترقية كفاءة الطالب يف تعليم اللغة 
 



 
 

 

 الفصل اخلامس

 مناقشة البحث
 ارتسة ماينة العلبممعلى الخالميذ  ابتسخداام ستسلب  ككوبتعليم مهارة الكالم  .2

  املخبتسطة االتسالمية ببكبنكبرو
ا يف اللغة العربية خصوص تعليم عملية يف جدا مهم اللغوية استخدام منودج أن
 وتثري مللل،ا وتقليل الطالب، إىل املعلم من املعلومات نقل عملية تسري ألهنا. مهارة الكالم

 بنتائج باحثال تؤكد و. املرجوة التعليمية أهداف إىل وتقودهم للطالب، اللفظي التفاعل
 ات إال قليل،يعمل التدريب املعلم املتنوعة، التدريس طريقة يستخدم مل املعلم أنّ   املالحظة

 املدرس منودج حتتاج فلذلك.  والتعلم التعليم عملية يف وامللل ابلُنعاس يشعرون الطالب وأكثر
اللغة العربية  علمت يف الطالب محاسة إاثرة على الطالب تشجع أن متكن اليت الفعالة اللغوية

 .خصوصا يف مهارة الكالم
وإذا الحظ الباحث مجيع أنشطة الطالب حينما جتري عملية تعليم مبادة البيت 
ابستخدام اسلوب جكسو ، هبذه املالحظة، ظهر أن الطالب يرغبون يف التعلم ابستخدام 

مع ض بعضهم بعاسلوب جكسو و هم يشعرون ابلفرح و املسؤولية. الطالب يتعاونون 
لكالم م شعروا برغبة يف عملية التعلم يف املهارة االتالميذ أكثره .يف فهم املادة  فرقتهم

ابستخدام أسلوب جكسو. وقد وزع الباحث إىل التالميذ من الفصل التجريب بعشر بنود 
األسئلة. أما نتائج اإلستبانة للفصل التجرييب عن آراء ورغبتهم ابستخدام أسلوب جكسو 

ر عند التعلم التالميذ يسعرون ابحل يف تعليم مهارة الكالم ألن التعلم يكون حيا يف الفصل و
ي: هألهنم يستطيع أن يشارك مع زميلهم. و هذه مطابق أبساس من تعليم مهارة الكالم 

( و إن الوصول إىل القدرة على وضع اجلمل 7( إن حقيقة الكالم وضع اجلمل املفيدة. 1
 يحتاج الطالب إىل( و بعد الفهم أبنواع اجلمل ف2فيحتاج إىل الفهم أبنواع تلك املفردات. 



 
 

التدريبات على الكالم ابستعمال تلك اجلمل من عنده و التدريبات على الفهم عن اجلمل 
 20املنطوقة من غريه.

(، ظهر أن الطالب كفاءهتم قد زاد يف تعلم Jigsaw)بعد استخدام اسلوب جكسو 
اللغة العربية و ابخلصوص يف مهارة الكالم . والدليل منه إبجابة بعض الطالب عن االختبار 

 (.Jigsaw)البعدي. قد رقي نتيجتهم يف االختبار البعدي بعد ابستخدام اسلوب جكسو 
 لراحة.عند الدرس أو عند ا والطالب كلهم جيربون ابلكالم مع أصحابه ابللغة العربية إما

حيح األخطاء تص ،تشجيع الطاّلب على الكالم ،ينطق املتعلم أصوات اللغة سليمة صحيحة
 20ممارسة الكالم ابلعربّية. ،الشفهّية

 الكالم يسهل املدرس أن ينظم الفصل مهارة تعليم يف جكسوإن استخدام أسلوب 
عليم جكسو. أما خطوات يف تطبيق توخيلط الطالب عند عملية التدري ابستخدام أسلوب 

 وهي : 29مهارة الكالم ابستخدام أسلوب جكسو
الفصل قائال: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، مث تضع  درسةتدخل املاملقدمة 

األدوات على املكتب. أتمر الطالب أن يقراءون دعاء التعلم وأمساء احلسىن، مث تسأل عن 
يتعلمون. قبل أن تشرح درسا س، وعن الدرس الذي بقراءة كشف اخلضور أحوال الطالب

 عن الدرس املاضي على قدر احلاجة. درسةجديدا، سألت امل
السبورة،  ، وأمثلتهم يفمادة البيتعن  درسة، تشرح املأسلوب جكسوقبل تطبيق 

ويستمع الطالب عن شرحها.  تعطي الطالب فرصة قليلة ليسألوا عن الكلمات أو اجلمل 
 املدرسة خطوانت يف تطبيق أسلوب جكسو يف الفصل ابملادة البيت.تشرح الصعبة. 

الب طعدد ال .فرقال ثالثة الطالب إىل  درسةتنقسم امل الشرح يف األولبعد انتهاء 
 .طالب مخسة منفراق وكل الفرقة تتكون  2إىل  درسةطالبا. فقسمت امل 15يف هذا الفصل 

 )ويقال هذه ابلفرقة األصلى(.
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أو قطعة من املادة، ويعطي كل أعضاء الفرقة الواجبات املختلفة ورقة  املدرسةتنقسم 
 اويوع متسختلفة الذين حبثوا عن موضمليلتقي أعضاء من كل الفرقة امث ، حلل املادة الدراسية

 مث ،اء(رب اخلذه الفرقة فريق من ه لقاتعهم )و ناقشة عن موضمل فرق 5يعين  جديدة يف فرقة
 و.موضوع متسا نع هماألصل بعد مناقشت ةرباء إىل فرقخلفريق من ا يعود كل أعضاء الفرقة يف

 لبيانلى بعض بعضهم ع لونيتباد عودة الطالب من الفرق اخلرباء إىل فرقة األصل، هممث بعد 
  م حىت يفهم مجيع أعضاء الفرق.ىل بياهنإخر يستمع آلا وعهم و موض لشرح عنوا

ون ألنه ابستخدام جكسو،الطالب يفرحبعد عملية التعلم التعليم ابلغة اللعربية 
 ى املدرسيعط يستطيع أن يعرب الواجبات من املدرس إىل زميله حسب فهمهم ابلكالم.

عن سري املناقشة، مث أمر املدرس أحد من كل فرقة أن يتقدم أمام الفصل ليبني حات اقرت اال
أل املدرس من مية مث سبعد بيان الطالب مجيع املواد التعليماذا قد نقشوا من الفرقة األصل. 

أعطى املدرس األسئلة شفهيا  الطالب أين الذي مل يفهم، إما من املفردات أو الكلمات.
 إىل بعض الطالب ملعرفة فهمهم و قدرهتم يف اإلجابة مباشرة شفهيا أيضا.

الطالب  درسة، تدعو املاملتبقي . أما الوقتيطالع املدرس قليال من املادةبعد انتهاء الوقت 
خلتام إبلقاء يكون ااألخري  .حىت يستطيع ما ميكن ابللغة العربيةميارس الكالم كثريا أن 

ارة اجملليس الدراسة ابحلمدلة ودعاء كف ملدرساإلرشادات على التعلم ابجلّد واالجتهاد. ختتتم ا
لقد قام املدرس ابلتعليم أسلوب جكسو مطابقا ابإلطار النظرى إما من التطبيق  والسالم.

 األول التعليم حىت انتهائ التعليم.من 
 

القبلي  تؤكد نتائج االختبارو وقد حبث الباحث أن نتيجة االستبانة واملالحظة 
لرتقية كفاءة الطالب  (Jigsaw) ابستخدام أسلوب جكسووالبعدي وهي دالة على جناح جتريبة 

. اللغة العربيةليم ، ولرتقية رغبة الطالب يف تع اللغة العربية خصوصا يف مهارة الكالميف تعليم 
يتكلم حسب قدرهتم وال ن أن و أن الطالب يستطيع أسلوب جكسووعملية إجراء هذه 

 ، وال يشعرون الطالب ابمللل والنعاس عند عملية التعليم.21يستحي مع أصدقائهم
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 نتائج اإلستبانة على حسب املأوية
 البنود  رقم املختارةاإلجوبة  حمموع اإلجوبة املأوية

 موافق بشدة 10 22%

1 
 موافق 0 72%
 مشكوك 1 2%
 غري موافق  9 9%
 غري موافق بشدة 9 9%

 موافق بشدة 10 22%

7 
 موافق 5 22%
 مشكوك 9 9%
 غري موافق  9 9%
 غري موافق بشدة 9 9%

 موافق بشدة 0 29%

2 
 موافق 2 09%
 مشكوك 9 9%
 غري موافق  9 9%
 غري موافق بشدة 9 9%

 موافق بشدة 11 22%

0 
 موافق 2 79%
 مشكوك 9 9%
 غري موافق  1 2%
 غري موافق بشدة 9 9%

 5 موافق بشدة 17 09%



 
 

 البنود  رقم املختارةاإلجوبة  حمموع اإلجوبة املأوية
 موافق 7 12%
 مشكوك 9 9%
 غري موافق  9 9%
 غري موافق بشدة 1 2%

 موافق بشدة 11 22%

2 
 موافق 2 79%
 مشكوك 1 2%
 غري موافق  9 9%
 غري موافق بشدة 9 9%

 موافق بشدة 11 22%

2 
 موافق 0 72%
 مشكوك 9 9%
 غري موافق  9 9%
 غري موافق بشدة 9 9%

 موافق بشدة 0 52%

0 
 موافق 5 22%
 مشكوك 7 10%
 غري موافق  9 9%
 غري موافق بشدة 9 9%

 موافق بشدة 19 22%
 موافق 2 79% 0

 مشكوك 7 12%



 
 

 البنود  رقم املختارةاإلجوبة  حمموع اإلجوبة املأوية
 غري موافق  9 9%
 غري موافق بشدة 9 9%

 موافق بشدة 17 09%

19 
 موافق 7 12%
 مشكوك 9 9%
 غري موافق  1 2%
 غري موافق بشدة 9 9%

 
ألويل سابقة  أن األجوبة موافق بشدة وموافق يف بنود اال فمن اجلدول نتيجة االستبانة
مبشكوك. واجلواب غري موافق إال واحد وهي يف البنود  حيت بنود األخرة أكثر من  األجوبة

ناء على ب اخلامسة. واجلواب غري موافق بشدة يف بنود األويل حيت بنود العاشرة غري موجود.
نتيجة االستبانة السابقة أن التالميذ يقولون أن استخدام اسرتاتيجية التعلم ابستخدام أسلوب 

رة الكتابة. ونعرف من اجلدول السابقة أن جكسو جيد جدا، ويساعدهم يف تعليم مها
التالميذ مبعين أن أكثرهم علي مستوي موافقون ابستخدام أسلوب جكسو يف تعليم مهارة 

 الكالم.
بناء على عملية التعلم ابستخدام أسلوب جكسو يف هذه املادة، نرى أن عمليتها 

 ههبذ األراء. و تعبري الكالم،مطابقة ابإلطار النظرى الذى قد ذكر من قبله يعىن نركز على 
تعاونون . الطالب يالتعلم ابستجدام أسلوب جكسواملالحظة، ظهر أن الطالب يرغبون يف 

تعرف أن كثري  و .لفهم املادة و يعملون املناقشة حىت يفهمون مجيع أعضاء الفرقمع فرقتهم 
أسلوب  معملية استخدا. وبعد تطبيق ليكشف آرائهم إىل زميلهيستحيون من الطالب 

الطالب  . والدليل منه إبجابة بعضمهارة الكالم، ظهر أهنم قد زاد كفاءهتم يف تعليم جكسو



 
 

لمستوى لوهذه بعض من أهداف الكالم نستطيع أن نقول  من املعلمة. شفهيا عن األسئلة
 .املتوسط

 االسالمية املتوسطة العلوم مدينة مدرسةقام الباحث هذا البحث يف 
الفصل  ، ويهدف حتربة يف)ب( يف الفصل الباء جتربة هذا األسلوب. ويقام بوجونكورو

ت عملية تعليم . وبعد متالكالم مهارة تعليم يف جكسو أسلوب التجرييب ألجل معرفة فعالية
 ية ويكوناستنتاج هذا على الطالب من اإلجابية واستجابة الكالم، مهارة العربية يف لغةا

 الكالم رةمها يف وخاصة الغة العربية تعليم يف الستخدامها جذابة األسلوب جكسو هذا
 .الطالب لدى

من املشكالت يف تعليم استخدام أسلوب جكسو يعىن حيتاج إىل أوقات كثرية ألن 
تنظيم التالميذ املتناجس أيضا صعبة ألن بعضهم متخرج من مدرسة اإلبتدائة األهلية ومل 

األغراض من تطبيق نظرية التعلم  نأخذ الكاتب اإلستنباط أ 27يعرف الدرس اللغة العربية.
ضوح عملية ساعدة التالميذ يف فهمهم بو ملادة، امل ني لتيسري بياه النشاطي بطريقة جكساك

 م.ماهتالتعلم كل إ والتعليم 
 

 ارتسةالطال  امل لاى الكالم مهارة تعليم يف ستسلب  ككوب اتسخداام فعالية .0
  ببكبنكبرو العلبم ماينة االتسالمية املخبتسطة

 ألن معيار ة،العربي الغة تعليم يف إتقاهنا جتيب اليت املهارات إحدى هو الكالم
 يتقن أن بالبد الطال لذلك. يتكلم أن يستطيع كيف هو العربية الغة تعلم الذي الطالب

. لعربيةا ابللغة تعودون جيعل الطالب بينهم كالم أو حوار خالل ممارسة ومن. املهارة هذه
 .مهارة الكالم التعليم يف التسهيل إىل يؤدي الذي وهذا

أتثري تطوير مهارة  يف الطالب يساعد الذي األسلوب هو جكسو أسلوب
 والسيما الفهم،و  التكلم يف ابلصعوبة الكالم. ألن أكثر الطالب يف الفصل السابع يشعرون
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تكلم حسب  يف حرا الطالب جيعل األسلوب هذا ابستخدام .األصليني الناطقني من
 أن عونجكسو يستطي أبسلوب وكذلك أوال، املفردات حيفظون أن هلم و البد. تفكريهم

 أمام شاركةأييت مب الطالب هذا  وبعد الفرقة، نفس يف طالب مع أصدقائه كل رأي يتبدل
 22.قصة و يشرح عن املادة بطريقة الفرقة نفس يف صاحبه مع الفصل

 لفصلا ذلك يف نرى. الطالب على إجياِب أتثري له جكسو  أسلوب استخدام
 جكسو، وقبل استخدام أسلوب بعد  81,06 على حصل االختبار يف نتيجة حيث التجرييب
 نتيجة الضابط الفصل يف اما.  70,93 حصل علی هؤالء نتيجة األسلوب هذا استخدم

 التجرييب صلالف. التجرييب والفصل الضابط الفصل فرق بني له هنا إذا 76,38 على حصل
 .الضابط من الفصل وتطور تفوق فيه

 نحيس حيث من الكالم مهارة يف تعليم فعال جكسو أسلوب استخدام أن
 ذلك ونرى. لكالما مهارة تعليم يف أتثري هلا مبعنی أن هذه الطريقة والطالقة الفهم، الكالم،

 هي (t-table) اجلدول "ت" ومقدار 3,55  احلساب "ت"  أن (test-t) االختبار نتائج أن
 أن لذلك .اجلدول "ت" من أكرب احلساب "ت" نتيجة أن أي ،2.042 وهي )  2,750)

 20.فعال الكالم مهارة أتثري يف جكسو أسلوب استخدام
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 الوادس الفصل
 واملقرتحات والخبصيات البحث نخائج

 البحث نخائج .س
 (Jigsaw) أسلوب جكسو استخدام عن العلمي البحث إجراء انتهاء وبعد

مدينة العلوم  ةاإلسالمي الثانوية ابملدرسة السابع الفصل يف العربية للغة تعليم يف
 :يلي كما األخري، االستنتاج على الباحث فحصل بوجونكورو،

 أيضا  الكالم. مهارة تعليم لتأثري كبرية هلا فعالية جكسو أسلوب استخدام أن .1
يسهل املدرس أن ينظم الفصل الكالم  مهارة تعليم يف جكسواستخدام أسلوب 

 وخيلط الطالب عند عملية التدري ابستخدام أسلوب جكسو بصناعة الفرقة
 لكالم،ا حيسن حيث من الكالم مهارة يف تعليم فعال جكسو أسلوب استخدام أن .7

أن ابلدليل  .لكالما مهارة تعليم يف أتثري هلا مبعنی أن هذه الطريقة والطالقة الفهم،
. مث حبث الباحث t-tableبتعيني  مث قام الباحث 3,55اإلحصائي =   tنتيجة 

فوجدت أن نتيجة =  t-table( من Degree of Freedomبنتيجة يف القائمة احلربية )
-t. إذا قوبل بـ %5يف التقدير املعنوي  2,042، و %1يف التقدير املعنوي  2,750

table  : 3,55>  2,750>  2,042فوجد نتيجة كما يلي. 
 الخبصيات واإلقرتاحات  . 

البياانت  تائجون الرابع الفصل يف البياانت وحتليلها عرض على اإلطالع بعد
 و  التوصيات بعض الباحث الفصل السادس يقدم ففي يف الفصل اخلامس،

 اإلقرتاحات:
 مهارة الكالم يف خاصة العربية اللغة يرقي أن يريد اليت املدرسة على الباحث يرى .1

 يكون ىتاجلذبة ح التعليمية وطريقة املتنوعة مداخل يستخدموا أن معلمها فعاىل
 الكالم يف اوالسيم اللغة العربية، يف جيدة كفاءة على طالب وحيصل جيدا تعليم
 .العربية اللغة يف تعليم املهارات من إحدى هي اليت العربية ابللغة



 
 

 ن الناحيةم العربية الكالم يف الطالب مبعلومات املعلم يهتم أبن يوصي الباحث .7
 .والقواعد الطالقة، املفردات،

 ضوع املوجةاملو  يناسب أبن الطلبة واملستوى ابلكفاءة اهتمام على يوصي الباحث .2
 .الدارسني الطلبة مستوى

عليمية حسب الت الوسائل نوع ابختيار العربية اللغة مدرسوا يهتم أن الباحث يرجى .0
 الوسائل من واحدة وهي  (Jigsaw) أسلوب جكسو ابستخدام املهارة اللغوية، املثل

اللغة  لتعلما إذا حصل الطالب على تعليم الكالم.  تعليم يف خاصة اجليدة التعليمية
  .رىاألخ يؤدي إىل املهارة اللغويةس ، إنشاء هللاجيد العربية يف مهارة الكالم

  هارة األخر.ابمل املدرسة األخرىجى للباحثني اآلخرين أن يطّوروا هذا البحث يف ير  .5
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah                         : MTs Madinatul Ulum Pasinan Bojonegoro 

Mata Pelajaran                        : Bahasa Arab 

Kelas/Semester                        : VII/Genap 

Materi Pokok/Keterampilan  :  البيت  /Berbicara 

Pertemuan ke                          : 2 

Alokasi waktu                         : 2 x 40 menit 

 

A.    Kompetensi Inti 

KI 1       : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2       : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3       : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4       :Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 

B.     Kompetensi Dasar 

1.1    Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.1    Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan sekolah. 

4.1    Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik:  يتالب   

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks. 

4.2    Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 

merespon tentang:  البيت   

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks. 

C.     Indikator 



 
 

1.1.1         Siswa mampu memahami materi secara utuh 

1.1.2         Siswa mampu melakukan diskusi tentang tema البيت   

2.1.1         Siswa mampu mendemontrasikan isi materi dengan baik dan percaya diri 

2.1.2         Siswa mampu menyimpulkan materi di depan kelas secara utuh 

4.1.1         Siswa mampu Melafalkan mufradat dengan baik dan benar 

4.1.2        Siswa mampu Memahami makna yang terkandung dalam setiap mufradat 

4.1.3        Siswa mampu Membuat kalimat sesuai mufradat tentang أسرتي  dengan struktur 

kalimat yang baik dan benar 

4.1.4        Siswa mampu Mendemontrasikan hiwar dengan bacaan yang baik dan benar 

tentang البيت   

4.2.1       Siswa mampu Menyimpulkan isi hiwar dengan bahasanya sendiri tentang البيت   

4.2.2        Siswa mampu Membuat hiwar sesuai konteks tentang البيت   

D.    Tujuan Pembelajaran 

1.      Setelah pembelajaran siswa diharapkan mampu melafalkan mufradat, memahami 

makna, mendemonstrasikan kembali, dan membuat hiwar dengan baik dan benar 

tentang البيت   

2.      Siswa mampu menunjukkan perilaku yang religius, tanggung jawab, disiplin, kreatif, 

mandiri, rasa ingin tahu, kerja keras, dan demokratis. 

E.    Materi Pembelajaran 

 البيت
1. Ruang 

 

(diberi gambar) 

Ruang Tamu 
(diberi gambar) 

Ruang Belajar 
(diberi gambar) 

Ruang Tidur 
(diberi gambar) 

Ruang Makan 
(diberi gambar) 

Ruang Kerja 

ُلُ فَ رم غُ  لفَ رم غُ  مُة النـَّوم فَ رم غُ  ةرَ اكَ ذَ مُ ُة الم فَ رم غُ  ومسِّ ُة اجلم  بتَ كم مَ الم ُة فَ رم غُ  ُة اأَلكم
     

(diberi gambar) 

Ruang Keluarga 
(diberi gambar) 

Kebun  
(diberi gambar) 

Dapur 
(diberi gambar) 

Mushalla 

Rumah 
(diberi gambar) 

Kamar Mandi 



 
 

َدِّيـمَقة َرةامأُلسم ُة فَ رم غُ  َمَّام تُمَصلَّى المبَـيم  المَمطمَبخ احلم  احلم
 

2. Isi Ruang 

 

Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata 

Nasi  ُّرز  
Meja 

tamu 
نمَضَدة َزانَة Almari  مِّرمَسم Pensil  مِّ  خِّ

Teh َشاي  Bunga َرة رمَوال Celana  كَِّتابٌ  Buku  َزهم  سِّ
Garpu لمَعَقة رِّيَّة Vas  مِّ   َزهم

Tempat 

pena 
َلَمة  َملمَبس Baju  مِّقم

Piring َصحمن  TV  ومنتِّلمفِّزميُـ  Pena قـََلم  Ranjang ّسرِّيمر 
Kolam بِّرمَكة  Balkon ُشرمَفة  Telpon  ِّنو فُ لم ت  Bantal وَِّساَدة 
Toilet مِّرمَحاض  Pagar ُسومر  Fax فَاكمس  Kalender  تـَقموِّميم 
Gayung مِّغمَرَفة  Pohon َشَجَرة  Meja َتب  ُصومرَة Gambar  َمكم
Sabun َصابـُومن  Kopi َوة ىّ  Kursi  قـَهم  َساَعة Jam  ُكرمسِّ

Air َماء  
Meja 

makan 
َباح Lampu  َرفّ  Rak  َمائَِّدة  مِّصم

 

F.     Metode Dan Pendekatan Pengajaran 

Pendekatan      : Komunikatif 

Metode             : Tipe Jigsaw  

G.   Media, alat dan Sumber Pembelajaran 

Media pembelajaran    : gambar, mufradat, benda untuk penunjuk. 

Sumber pembelajaran  : LKS dan Buku pegangan Bahasa Arab kelas VII  

H.    Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Aktivitas Waktu 

Pendahuluan 

1.      Guru mengucapkan salam (religius) 

 

1 menit 

1 menit 



 
 

2.      Siswa dan guru berdoa bersama-sama dengan dipimpin 

oleh salah satu siswa (religius) 

3.      Guru mengecek kahadiran siswa (disiplin) 

4.      Guru mengondisikan kelas supaya lebih kondusif 

(disiplin) 

5.      Guru memberi tahu materi yang akan dipelajari 

(tanggung jawab) 

6.      Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan 

pembelajaran dan tema yang akan dipelajari dengan 

mengaitkan materi yang telah lalu. (rasa ingin tahu) 

7.      Siswa dibagi secara berkelompok sesuai dengan jumlah 

paragraph yang ada pada bacaan. (kreatif) 

 

2 menit 

 

1 menit 

 

2 menit 

 

 

3 menit 

Kegiatan Inti 

a.      Mengamati 

1.   Siswa mengamati instruksi yang diberikan guru, yaitu 

membagi siswa ke dalam beberapa groub. (karja sama) 

2.   Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang apa yang 

akan dilakukan dalam groub. (kreatif) 

3.   Siswa menyimak materi yang akan di pelajari dari guru. 

(rasa ingin tahu) 

5.   Siswa  mendengarkan penjelasan guru tentang tema 

yang akan di pelajari. (rasa ingin tahu) 

b.      Menanya 

1.      Siswa bertanya tentang instruksi guru yang belum 

dipahami. (rasa ingin tahu) 

2.      Siswa bertanya tentang mufradat yang belum 

dipahami. (rasa ingin tahu) 

3.      Siswa bertanya tentang materi atau hal-hal yang 

belum dipahami. (rasa ingin tahu) 

4.      Siswa menyimak penjelasan guru atas jawaban dari 

pertanyaan yang telah diberikan siswa. (rasa ingin tahu) 

c.       Mencoba 

 

60 menit 

 

 



 
 

1. guru mengelompokan siswa menjadi beberapa kelompok 

sesuai dengan jumlah topik bahasan atau jumlah paragrap 

dari bacaan yang akan dipelajari. (kerja sama) 

2. Setiap siswa dalam kelompok mendapatkan naskah tema 

paragraf yang berkaitan dengan tema sesuai konteks. (kerja 

sama) 

3. guru memberikan waktu untuk membaca, memahami 

dan menta’birkan (mengungkapkan kembali) dalam 

kelompok masing-masing secara bergiliran.(kerja sama) 

4. Setelah kerja kelompok ini selesai, kemudian membuat 

kelompok kedua dengan jumlah kelompok sesuai dengan 

jumlah paragraph tema yang di ajarkan. Misalnya, jumlah 

anggota kelompok pertama 5 orang, maka jumlah 

kelompok kedua juga 5 kelompok, sehingga masing-masing 

anggota kelompok akan disebar dan bergabung dengan 

anggota dari kelompok yang lain, ini di sebut sebagai team 

ahli. (kerja sama, kreatif) 

5. Mintalah masing-masing siswa dalam setiap kelompok 

untuk mena’bir-kan (mengungkapkan kembali) apa yang 

sudah dipahami dari kelompok ahli. Dengan demikian 

masing-masing kelompok akan memiliki pemahaman dari 5 

topik atau paragrap yang berbeda.(kerja sama) 

6. Mintalah masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan (mena’birkan) hasilnya secara utuh. 

Pada saat ini masing-masing siswa sudah memahami 

seluruh isi bacaan atau topik yang ditetapkan. (kerja sama) 

d.      Menalar 

1.      Siswa secara individu menyampaikan kepada 

kelompoknya apa yg di fahami dari kelompok ahli. (kerja 

keras, mandiri) 

2.      Siswa secara bersama sama dalam kelompok besar 

berdiskusi saling memahami potongan tema sehingga utuh. 

(kerja sama) 

3.      Siswa secara bergantian membuat pertanyaan dan 

hiwar yang terdapat dalam tema. (kerja sama) 

e.       Mengomunikasikan 



 
 

1.      Perwakilan siswa dalam kelompoknya 

mempresentasikan tema dan menyimpulkannya dihadapan 

kelas. (rasa ingin tahu) 

2.      Siswa menyimak apa yang di sampaikan siswa di 

depan kelas dipandu oleh guru. (demokratis) 

3.      Guru menilai hasil kerja setiap kelompok. (tanggung 

jawab) 

Penutup 

1.      Siswa diberi penguatan materi oleh guru tentang. 

(tanggung jawab) 

2.      Siswa secara bersama-sama diminta untuk membuat 

kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari. (kerja 

sama) 

3.      Peserta didik menyimak informasi pembelajaran yang 

akan datang. (rasa ingin tahu) 

4.      Guru Siswa deberi motivasi oleh guru. (disiplin) 

5.      Guru mengakhiri pembelajaran dengan bacaan 

hamdalah dan doa dengan dipimpin salah satu siswa. 

(religius) 

6.      Guru mengucapkan salam. (religius) 

 

 

2 menit 

2 menit 

 

3 menit 

1 menit 

1 menit 

1 menit 

Jumlah 80 menit 

 

I.       Penilaian Pembelajaran (berdasarkan indikator) 

1.      Teknik penilaian : 

a.       Tes  : Tes lisan 

b.      Non Tes  : penugasan 

1)        Penilaian sikap : penilaian diri   

2)        Penilaian keterampilan     : portofolio 

2.      Bentuk instrument 

a.    Tes 

Rubrik Penilaian 



 
 

No Aspek yang dinilai Nilai Keterangan  

1 Kesesuaian Pengucapan 1.  Kalimat yang diucapkan tepat dan sesuai 

dengan instrumen 
 

2.  Kalimat yang diucapkan sesuai dengan 

instrumen 
 

3.  Kalimat yang diucapkan hampir sesuai dengan 

instrumen 
 

4.  Kalimat yang diucapkan sedikit sesuai dengan 

instrumen 
 

5.  Kalimat yang diucapkan tidak sesuai dengan 

instrumen 
 

2 

 

 

 

Kefasihan dan 

kelancaran dengan standar 

guru 

1.  Pengucapan makhorijul hurufnya terdengar 

jelas dan saat berbicara juga lancar 
 

2.  Pengucapan makhorijul hurufnya hampir jelas 

dan saat berbicara hampir lancar 
 

3.  Pengucapan makhorijul hurufnya kurang jelas 

dan saat berbicara kurang lancar 
 

4.  Pengucapan makhorijul hurufnya sedikit jelas 

dan saat berbicara sedikit jelas 
 

5.  Pengucapan makhorijul hurufnya tidak jelas dan 

saat berbicara tidak jelas 
 

3 Qowaid 1.  Pemberian i’robnya pada kalimat-kalimat yang 

disusun itu benar dan mengetahui alasannya 
 

2.  Pemberian i’robnya pada kalimat-kalimat yang 

disususn itu hampir benar dan hampir 

mengetahui alasannya 

 

3.  Pemberian i’robnya pada kalimat-kalimat yang 

disusun itu kurang benar dan kurang 

mengetahui alasannya 

 

4.  Pemberian i’robnya pada kalimat-kalimat yang 

disusun itu sedikit benar dan sedikit 

mengetahui alasannya 

 



 
 

5.  Pemberian i’robnya pada kalimat-kalimat yang 

disusun itu tidak benar dan tidak mengetahui 

alasannya 

 

4 Mufrodat 1.  Mempunyai mufrodat yang banyak 

dan  ide sesuai dengan tema 
 

2.  Mempunyai mufrodat yang hampir banyak 

tetapi ide kurang  sesuai dengan tema 
 

3.  Mempunyai mufrodat yang kurang 

dan ide kurang sesuai dengan tema 
 

4.  Mempunyai mufrodat yang sedikit 

dan ide kurang sesuai dengan tema 
 

5.  Mempunyai mufrodat yang sedikit dan ide tidak 

sesuai dengan tema 
 

      

No Nama siswa 
Aspek yang di nilai Jumlah 

1 2 3 4  

1       

2       

3       

4       

 

Keterangan : aspek yang di nilai 

1 = kesesuaian pengucapan 

2 = kefashihan dan kelancaran yang sesuai dengan standar guru 

3 = qowaid 

4 = mufrodat 

Nilai Skala Keterangan 

90-100 A ممتاز 

80-89 B جيّد جدّا 



 
 

70-79 C جيّد 

60-69 D مقبول 

50-59 E ضعيف 

0 – 49 F مردود 

 

b.      Non tes : lembar penilaian diri dan portofolio penilaian keterampilan 

Kompetensi Dasar : 

Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik: البيت   

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks. 

No. Keterampilan Siswa Skor 

1. Siswa melafalkan/menyanyikan mufradat  dengan 

fasih dan benar. 

    

2. Siswa mampu menentukan makna mufradat.     

3. Siswa mampu membuat jumlah.     

4. Siswa mampu memiliki karakter religius, mandiri, 

dan tanggung jawab, rasa ingin tahu, kerja sama, 

demokratis, dan kerja keras. 

    

 Total Skor     

 

 

Bojonegoro,   2021 

Mengetahui, 

Kepala MTs Madinatul Ulum Pasinan                                                      Guru Bahasa Arab 

 

 

 

      



 
 

 

INSTRUMEN SUPERVISI 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

No Komponen Indikator  

Ada Tidak  Keterangan  

I Persiapan 

  

1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

    

  

  

  

  

  

2 Media alat peraga yang akan digunakan 

dalam pembelajaran 

    

  

  

  

  

 Sarana 

prasarana 

masih 

terbatas 

II Kegiatan Pembelajaran 

  

  

  

  

A.Pendahu 

     luan 

  

  

1 Menyiapkan peserta didik secara 

psikhis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran 

    

  

  

  

  

  

2 Mengajukan pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dgn materi yg akan diajarkan 

    

  

  

  

  

  

3 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan dicapai 

    

  

  

  

  

  

4 Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan urutan kegiatan jigsaw 

    

  

  

  

  

  

  B. Kegiatan 1. Eksplorasi   

    

 
 

  



 
 

  

  

     Inti 

  

  

  

  

a. Melibatkan peserta didik mencari 

informasi yg luas dan dalam tentang 

materi 

      

  

  

  

b. Menggunakan pendekatan 

pembelajaran koperatif tipe jigsaw 

      

  

  

  

  

  

  

c. Memfasilitasi terjadinya interaksi 

antara peserta didik serta antara peserta 

didik dengan guru dan sumber belajar 

lainnya 

      

  

  

  

d. Melibatkan peserta didik secara aktif 

dalam setiap kegiatan pembelajaran 

      

  

  

  

e. Memfasilitasi peserta didik melakukan 

kegiatan diskusi kelompok baik di 

kelompok asli dan ahli 

      

  

  

  

    2. Elaborasi   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

a. Membiasakan peserta didik membaca 

dan menulis yang beragam serta 

mengungkapkanya kepada teman 

sejawat 

      

  

  

  

b. Memfasilitasi pesdik melalui pemberian 

tugas, diskusi, berfikir, menganalisis 

untuk memecahkan permasalahan 

      

  

  

  

c. Memfasilitasi peserta didik dalam pem-

belajaran kooperatif dan kolaborasi 

      

  

  

  

d. Memfasilitasi peserta didik membuat 

laporan baik lisan atau tulisan secara 

individu atau kelompok 

  
 

    

  

  

  

e. Memfasilitasi peserta didik melakukan 

diskusi  

      

  

  

  

    3. Konfirmasi   

  

  

  

  

  

  

a. Memberi umpan balik positif kepada 

pesdik 

      

  

  



 
 

  

b. Memberikan konfirmasi terhadap 

eksplorasi dan elaborasi peserta didik 

melalui berbagai sumber 

      

  

  

  

c. Memfasilitasi peserta didik melakukan 

refleksi untuk memperoleh penga-

laman belajar yg telah dilakukan 

      

  

  

  

    d. Memfasilitasi peserta didik untuk 

memperoleh pengalaman yg bemakna 

dalam mencapai KD 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

C. Kegiatan 

     Penutup 

  

  

  

1 Membuat rangkuman atau kesimpulan 

pembelajaran 

      

  

  

  

2 Melaksanakan penilaian & refleksi       

  

  

  

3 Memberikan  umpan  balik terhadap 

proses dan hasil 

      

  

  

  

4 Membuat rencana tindak lanjut       

  

  

  

5 Menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya 

      

  

  

  

J U M L A H       

  

  

  

 

  



 
 

 يف تعليم مهارة الكالم و البعدي االختبار القبلي
 درسة املتوسطة اإلسالمية مدينة العلوم بوجونكوروابمل

 

 :  اإلسم

 :  الفصل

 :  النمرة

 :  التاريخ

 أهال و سهال  كيف حالك ؟  .1
 من أين جئت، و أين العنوان ؟ .7
 و ما فيها ؟ تكلم عن بيتك .2
 أذكر بعض الغرف يف بيتك ؟ .0
 خور اخلوار مع أصدقائك مطابقا ابملادة البيت. .5

 حلبار عن البيتا
 
 : الَساَلُم َعَليمُكم    فِّيمَسةن

رٌ  تِّىى تـََفَضلِّى أُدمُخلِّى البَـيمَت.      َخيـم  : َوَعَليمُكُم الَساَلم اَي ُأخم
ٌر و     نَفِّيمَسة رًا. بـَيمتِّكِّ َكبِّيـم يمٌف و اهلََواءُ َجيُِّّدا. اجلِّ : ُسكم َرٌة.  ريَ َنضِّ انِّ َحومَل البَـيمتِّ َكثِّيـم

وَ  ؟ريَ ُل اجلِّ اَكيمَف احم  انِّ
رٌ  لُِّمومَن. بـَيمىتِّ بَعِّيمٌد َعنِّ الَضومَضاءِّ و َقرِّيمٌب مِّنَ       َخيـم ُدهلل ُكل ُهمم ُمسم دِّ. : احلَمم َسمجِّ

 امل
؟ ا: َكمم ُغرمَفًة ىفِّ َهذَ    نَفِّيمَسة  البَـيمتِّ



 
 

رٌ  , لَِّولِّدِّى : ىفِّ َهَذ البَـيمتِّ ُغرمَفٌة َكثِّيـمرٌَة. و هَِّي ُغرمَفُة اجلُُلومسِّ و ُغرمَفُة النَـوممِّ ىلِّ      َخيـم
َر َذالَِّك. َطمَبُخ و َغيـم

لِّ و امل ىتِّ و ُغرمَفةِّ اأَلكم ُخم  ألِّ
َذاَكَرةِّ؟     نَفِّيمَسة

ُ
 : َهلم عِّنمَدكِّ ُغرمَفُة امل

رٌ  َذاَكَرةِّ.: نَـ       َخيـم
ُ
ذََكَرةِّ. تِّلمَك ُغرمَفُة امل

ُ
 َعمم. عِّنمدِّى ُغرمَفُة امل

َذاَكَرةِّ؟    نَفِّيمَسة
ُ
َانِّبِّ ُغرمَفةِّ امل  : َماَذ جبِّ

رٌ  .      َخيـم لِّ  : جَبَانِّبَِّها ُغرمَفةِّ اأَلكم
؟    نَفِّيمَسة َطمَبخِّ

ٌر َهلم ُغَرَفُة اجلُُلومسِّ أََماَم امل  : اَي َخيـم
رٌ  َذاَكَرةِّ؟: اَل       َخيـم

َ
 , َبلم ُغرمَفةِّ اجلُُلومسِّ أََماَم ُغرمَفُة امل

؟     نَفِّيمَسة  : نـََعمم. َكيمَف َحومَل البَـيمتِّ
؟    نَفِّيمَسة َ البَـيمتِّ  : َكمم َمرًّة تـَُنظِّّفِّنيم
رٌ  .     َخيـم َنَّ بـَيمىتِّ َجنَّىتِّ , ألِّ ُبوعِّ  : أَُنظُِّّف بـَيمىتِّ َمرًّة ىفِّ اأُلسم

َرُتُكمم؟: طَ    نَفِّيمَسة . أَيمَن ُأسم  يِّّبم
رٌ  رَأُ اجلَرِّيمَدَة. وَ  لونَ وم غ: ُهمم َمشم      َخيـم وَِّة و يـَقم َرُب الَقهم ُد ا أُمِّّى ُتشَ بَِّعَملِّهِّمم. َأِبِّ َيشم هِّ

 التِّّلِّفِّزِّيـُومن ىفِّ ُغرمَفةِّ الَعائَِّلةِّ.
ُتك ؟    نَفِّيمَسة  : َو أَيمَن ُأخم
رٌ  َرَسةِّ الدِّنِّيَّةِّ.: هَِّي تـَتَـَعَلُم َمَع       َخيـم َدم

َتاذَِّها ىفِّ امل  ُأسم
ٌر تـََعاَل نـَبمَدأُ الدَِّرَسةِّ!    نَفِّيمَسة . اَي َخيـم  : طَيِّّبم
رٌ  َذاَكَرةِّ.        َخيـم

ُ
ُخُل ُغرمَفُة امل  : طَبمًع. َهيَّا َندم

. الرَُّف مجِّيمُل و ُكتـُُبُه    نَفِّيَِّسة ... أَنمظِّفم بُِّغرمفِّتِّكِّ اَي ُكنمتِّ  َرتٌَّب.مُ : َووم
رٌ  .    َخيـم ُبوعِّ ًر اَي نَفِّيمَسةِّ. أَُنظُِّّفَها و أَُرتُِّبُه َمرًَّة ىفِّ اأُلسم  : ُسكم

رً      نَفِّيمَسة  : ُسكم
رٌ  ًوا      َخيـم  : َعفم

 



 
 

 
Rubrik Penilaian 

No Aspek yang dinilai Nilai Keterangan  

1 Kesesuaian Pengucapan 5 Kalimat yang diucapkan tepat dan sesuai 

dengan instrumen 
 

4 Kalimat yang diucapkan sesuai dengan 

instrumen 
 

3 Kalimat yang diucapkan hampir sesuai 

dengan instrumen 
 

2 Kalimat yang diucapkan sedikit sesuai 

dengan instrumen 
 

1 Kalimat yang diucapkan tidak sesuai dengan 

instrumen 
 

2 

 

 

 

Kefasihan dan 

kelancaran dengan standar 

guru 

5 Pengucapan makhorijul hurufnya terdengar 

jelas dan saat berbicara juga lancar 
 

4 Pengucapan makhorijul hurufnya hampir 

jelas dan saat berbicara hampir lancar 
 

3 Pengucapan makhorijul hurufnya kurang 

jelas dan saat berbicara kurang lancar 
 

2 Pengucapan makhorijul hurufnya sedikit 

jelas dan saat berbicara sedikit jelas 
 

1 Pengucapan makhorijul hurufnya tidak jelas 

dan saat berbicara tidak jelas 
 

3 Qowaid 5 Pemberian i’robnya pada kalimat-kalimat 

yang disusun itu benar dan mengetahui 

alasannya 

 

4 Pemberian i’robnya pada kalimat-kalimat 

yang disususn itu hampir benar dan hampir 

mengetahui alasannya 

 

3 Pemberian i’robnya pada kalimat-kalimat 

yang disusun itu kurang benar dan kurang 

mengetahui alasannya 

 

2 Pemberian i’robnya pada kalimat-kalimat 

yang disusun itu sedikit benar dan sedikit 

mengetahui alasannya 

 

1 Pemberian i’robnya pada kalimat-kalimat 

yang disusun itu tidak benar dan tidak 

mengetahui alasannya 

 



 
 

4 Mufrodat 5 Mempunyai mufrodat yang banyak 

dan  ide sesuai dengan tema 
 

4 Mempunyai mufrodat yang hampir banyak 

tetapi ide kurang  sesuai dengan tema 
 

3 Mempunyai mufrodat yang kurang 

dan ide kurang sesuai dengan tema 
 

2 Mempunyai mufrodat yang sedikit 

dan ide kurang sesuai dengan tema 
 

1 Mempunyai mufrodat yang sedikit 

dan ide tidak sesuai dengan tema 
 

 

No Nama siswa 
Aspek yang di nilai Jumlah 

1 2 3 4  

1       

2       

3       

4       

 

Keterangan : aspek yang di nilai 

1 = kesesuaian pengucapan 

2 = kefashihan dan kelancaran yang sesuai dengan standar guru 

3 = qowaid 

4 = mufrodat 
 

Nilai Skala Keterangan 

90-100 A ممتاز 
80-89 B جّيد جّدا 
70-79 C جّيد 
60-69 D مقبول 
50-59 E ضعيف 
0 – 49 F مردود 

 

  



 
 

INSTRUMENT ANGKET SISWA 

Nama Madrasah  :  

Nama     : 

NIS     : 

Kelas    : 

No Daftar Pertanyaan Pilihan Jawaban 

SS S R TS STS 

1 Mengikuti pembelajaran dengan mengunakan 

strategi pembelajaran “Tipe Jigsaw” merupakan 

pengalaman baru bagi saya 

     

2 Saya lebih semangat saat mengikuti kegiatan 

pembelajaran kalam dengan menggunakan 

strategi “Jigsaw” 

     

3 Saya  lebih mudah mengungkapkan sebuah 

kalimat berbahasa Arab dengan menggunakan 

strategi pembelajaran “Jigsaw” 

     

4 Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kalam 

menggunakan strategi pembelajaran “Jigsaw” 

saya semakin senang melakukan aktivitas kalam 

     

5 Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi pembelajaran “Tipe 

Jigsaw”  kemampuan berbicara saya mengalami 

peningkatan 

     

6 Dengan mengunakan strategi pembelajaran 

“Jigsaw” dalam kegiatan berbicara menjadi lebih 

menarik dan tidak membosankan 

     

7 Saya senang belajar maharoh kalam dengan 

menggunkan strategi pembelajaran “Jigsaw” 

     

8 Dengan mengunakan strategi pembelajaran 

“Jigsaw”, saya lebih semangat untuk 

menyelessaikan tugas. 

     

9 Saya mudah memahami teks tulisan setelah 

belajar dengan mengunakan strategi 

pembelajaran “Jigsaw”  

     

10 Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kalam 

dengan mengunakan strategi pembelajaran 

"Jigsaw” kemampuan saya dalam memahami 

pelajaran bahasa arab maharoh kalam mengalami 

peningkatan 

     

Keterangan: 

Pilihlah alternative jawaban yang sesuai dari pernyataan yang ada dalam angket 

dengan memberikan “V” pada kotak yang telah tersedia  



 
 

( SS Sangat Setuju,  S : Setuju, R: Ragu RaguTS :Tidak Setuju,  STS:  Sangat 

Tidak Setuju) 

 

 

 االستبانة اىل مخس عشرة التالميذ من فصل التجرييب
 

No Daftar Pertanyaan Pilihan Jawaban 

SS S R TS STS Jumlah 

1 Mengikuti pembelajaran dengan mengunakan 

strategi pembelajaran “Tipe Jigsaw” merupakan 

pengalaman baru bagi saya 

  

  

  

2 Saya lebih semangat saat mengikuti kegiatan 

pembelajaran kalam dengan menggunakan 

strategi “Jigsaw” 

  
  

  

3 Saya  lebih mudah mengungkapkan sebuah 

kalimat berbahasa Arab dengan menggunakan 

strategi pembelajaran “Jigsaw” 

  
  

  

4 Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kalam 

menggunakan strategi pembelajaran “Jigsaw” 

saya semakin senang melakukan aktivitas kalam 

  
  

  

5 Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi pembelajaran “Tipe 

Jigsaw”  kemampuan berbicara saya mengalami 

peningkatan 

  

  

  

6 Dengan mengunakan strategi pembelajaran 

“Jigsaw” dalam kegiatan berbicara menjadi lebih 

menarik dan tidak membosankan 

  
  

  

7 Saya senang belajar maharoh kalam dengan 

menggunkan strategi pembelajaran “Jigsaw” 

  
  

  

8 Dengan mengunakan strategi pembelajaran 

“Jigsaw”, saya lebih semangat untuk 

menyelessaikan tugas. 

  
  

  

9 Saya mudah memahami teks tulisan setelah 

belajar dengan mengunakan strategi 

pembelajaran “Jigsaw”  

  
  

  

10 Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kalam 

dengan mengunakan strategi pembelajaran 

"Jigsaw” kemampuan saya dalam memahami 

pelajaran bahasa arab maharoh kalam mengalami 

peningkatan 

  

  

  

 



 
 

 االستبانة اىل مخس عشرة التالميذ من فصل التجرييب
TERKADANG TIDAK IYA SOAL NO. 

5 10 - 
Apakah kamu suka dengan 

pelajaran bahasa arab? 
1 

3 12 - 
Apakah kamu berbicara bahasa 

arab setiap hari? 
2 

4 6 5 
Apakah kamu suka dengan 

ketrampilan berbicara? 
3 

5 7 3 
Apakah pembelajaran bahasa 

arab selama ini menarik? 
4 

- 3 12 

Apakah kamu memerlukan 

metode / strategi khusus dalam 

keterampilan berbicara? 

5 

 

 

  



 
 

 الورياة الذاتية

 

 عبد الواحد نور هداايت :  اإلسم
 1000 7219، بوجونكورو  :  كان واتريخ امليالدم

 بوجونكورو : العنوان 
 10279127 :  الرقم اجلامعي

 905200099229 :  اهلاتف رقم
 anaabdulwahid@gmail.com :  بريد اإليلكرتوين

 

 مراحل الاراتسية
 الونة املوخبى الاراتسي الرقم

 1002 بوجونكورومدرسة اإلبتدائية  1
 1000 دارالسالممدرسة املتوسطة اإلسالمية  7
 7997 دارالسالمالثانوية اإلسالمية  سةمدر  2

0 
امعة قسم اللغة العربية وادهبا كلية االنسانية والثقافة جبدرجة سرجاان يف 

 7990 موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

5 
امعة درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية  كلية دراسات العليا جب

 7971 موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

 
 الونة خربة يف العمل الرقم

 7910 – 7995 دّرس اللغة العربية ىف املدرسة املتوسطةمُ  1
 7971 -7990 وجونكورو 0الثانوية احلكومية دّرس اللغة العربية ىف املدرسة مُ  7

 
 

 
 


