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 المقدمة -أ
هي نموذج يعلجمي يطلب من الطالب أن يكونو أكثا نشاطا في الوصول  تسراايجيج اإل   

 إلي المعلومات والمعاف  المخرلف  لمناقشرها في عملج  الرعلجم في الفصل.

يعلم يضم المزيد من الطالب  إتسراايجيج ، فإن الرعلم النشاط هو  وفًقا لـحسن بحارون
في الوصول إلى المعلومات والمعارف المخرلف  الري تسجرم مناقشرها ودراتسرها في عملج  الرعلم 
في الفصل، بحجث يحصلون على ميموع  مرنوع  من الخباات الري يمكن أن يعزز كفاءيهم. 

درايهم ويمكنهم صجاغ  يرجح الرعلم النشاط للطالب أيًضا يطويا يحلجل قوباإلضاف  إلى ذلك،  
 1قجم مأخوذة من نرائج يحلجلهم الخاص.

  

                                                             
1 Hasan Baharun, Penerapan Pembelajaran Active Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Di Madrasah (Institut Agamma Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo) hal 37 
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جغساو الري يمكن اتسرخدامها  إتسراايجيج هناك العديد من اإلتسراايجيجات إلي جانب  
 إتسراايجيج خايط  العقل هي  إتسراايجيج و خايط  العقل.  إتسراايجيج منها و  ،لرعلم الرااكجب

يسرخدم الهجاكل والمخططات والخطوط والاموز والخاائط بحجث يسهل على الطالب في فهم 
إلجها غالبا على أنها خاائط ذهنج  في طايق  عمل  يشارويذكا المواد الرى يوفاها خاائط العقل أو 

جغساو يرمثل في يعزيز الشعور بالمسؤولج   إتسراايجيج لمعلومات في حجن أن ويحزين ا2أدمغرنا.
يياه الطالب حرى يشاركوا بنشاط في فهم المشكل  و يمكنهم حلها معًا في ميموعات. 

من خالل هذه  ووبالرالي يمكنهم الرفاعل مع اقاانهم في اقاانهم و كذالك كدلجل كدلجل.
يلعب المعلم دورا فقط كمجّسا يشيع و يحفا الطالب علي الرعلم بشكل مسرقل و  إتسراايجيج 

   3يعزز الشعور بالمسؤولج  من خالل المناقش  مع أصدقاء الميموع .

قت نفسه و إشااك جمجع الطالب في الرعلجم و في مكن يهي  تسراايجيج هذه اإلومجزة  
لفاص  للمشارك  مع اآلخاين، والردريس من قبل الطالب ا تسراايجيج يرجح هذه اإلو يعلجم اآلخاين. 

زمالئهم من األقاان، و هذه هو اليزء األكثا أهمج  في عملج  الرعلم والرنشئ  االجرماعج  
 4المسرماة.

  

                                                             
2 Zakiah arifa & dewi chamidah, Pengembangan Bahan Ajar Qawaid  Bahasa Arab Berbasis Mind 

Map Untuk Tingkat Perguruan Tinggi (UIN Malang) h.5.  http://repository.uin-malang.ac.id/1027/ di akses 

pada 28 sept 2019 
3 Weni Hariyanti, Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw Untuk meningkatkan kemampuan 
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 جغساو إستراتيجيةتعريف  -ب 

جغساو هي كلم  يأيي من اإلنيجلجزي  مع معنى في اإلندونجسج  هو "نحت رأى" نمط   
، وهذا هو يقوم الطالب برعلم أنشط  الاأيالرعلجم من نموذج جغساو يشبه نمط كجفج  اتسرخدام 

 5الرعلجم من خالل الرعاون مع الطالب األخاين من أجل يحقجق األهداف المشراك .

الطالب المسؤولجن عن إيقان جزء من المواد الرعلجمج  وثم  بعضمن مع هذا الرعاون  
الرعلجم  إتسراايجيج هذه  وييب أن يدريس المواد الرى يم يوجهها إلى ميموع  من األصدقاء.  

يم يطبجقها في يدريس المواد الرعلجمج  الري يمكن يقسجمها إلى غذ و يمكن أن يكون حل فعاال 
 عدة أقسام وكثجا من مناقشها.

 

 أنواع التراكيب -ج

نوعا، ولكن ما تسجرم مناقشره هنا هي الرااكجب إضافي  52ينقسم الرااكجب إلى   
 والرااكجب وصفي.

 الرااكجب إضافي -1
اإلضاف  نسب  بجن اتسمجن، على يقديا حاف اليا، يوجب جّا الثاني أبدا )هذا  

 كراب الرلمجذ( ويسّمى األول مضافا، والثاني مضاف إلجه. 

   أنواع: المج  و بجانج  و ظافج  و يشبجهج .اإلضاف  أربع

 االمّج   (أ

                                                             
5 Andi pujianto, Pengertian dan Langkah-langkah Model Pembelajaran Jigsaw 

http://www.infoduniapendidikan.com/2015/06/pengertian-dan-langkah-langkah-model-pembelajaran-

jigsaw.html?m=1 diakses pada selasa  08 okt 2019 pukul 15.40 
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ما كانت على يقدتسا "الالم" و يفجد الملك أو اإلخرصاص. نحو: هذا حصان 
 علي.

 البجانج   (ب
ما كانت على يقدديا "ِمن". و ضابطها ان يكون مضاف إلجه جنسا 

للمضاف، بحجث يكون المضاف بعضا من المضاف الجه. نحو: هذا باب 
 خشب.

 الظافج  (ج
ما كانت على يقديا "في" و ضابطها أن يكون المضاف إلجه ظافا 

للمضاف. و يفجد زمان المضاف أو مكانه. نحو: تسها اللجل مضن، قعود الدار 
 مخمل.

 الرشبجهج  (د
ما كانت على يقديا "كاف الرشبجه" وو ضابطها أن يضاف المشّبه به إلى 

 6دود.المشّبه. نحو :انرثا لؤلؤ الدمع على ورد الح

 وصفيالالرااكجب  -5
النعت )و يسّمى صف  أيضا( : هو ما يذكا بعد اتسم لجبجن بعض أحواله أو 

 أحوال ما يرعلق به. نحو : جاء الرلمجذ الميرهد، جاء الاجل الميرهد غالمه.

فالصف  في المثال األول بّجنت الحال الموصوف نفسه، و في المثال الثاني لم 
 7جل، و إنما بجنت حال ما يرعلق به و هو الغالم.يبجن حال الموصوف، و هو الا 

                                                             

 784بجاوت:دار الفكا للطباع  والنشا والروزيغ( ص.جامع الدروس العابج ) مصطفى الغلججنى، 6 
  794بجاوت:دار الفكا للطباع  والنشا والروزيغ( ص.جامع الدروس العابج ) مصطفى الغلججنى، 7 
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 النعت هو الرابع المشرق أو المؤّول به للفظ المربوع  والمااد بالمشرق اتسم الفاعل 

 

 8كضارب واتسم المفعول كمضاوب والصف  المشبه .

أن النعت على قسممجن األول النعت الحقجقي وهو المشار بقوله مرم تسبق  
 9السببى وهو المشار بقوله أووتسم مابه اعرلق.بوتسمه. والثاني النعت 

  

                                                             

  512جد اندونسي :الحامجنن(  ص. -)تسنغافورةالكواكب الدري  الشجخ محمد بن أحمد، 8 
م(  1995)ماريافورا:تسبجالألووار المباراك.يوضجح المسالك في ألفج  إبن مالك محمد شكاي بن أونس، 9 

 152صز

 أنواع الرااكب

 الراكب الوصفي الراكب اإلضافي

 المج 

 بجانج 

 ظافج 

 يشبجهج 
 حقجقي

 تسببى
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 جب أنواع الراكجبي: يا 1الاتسم البجان 

 جغساو إستراتيجيةتعليم التراكيب ب -د

إثنجن من أقسام الرااكجب كمقارنه، وهنا الكايب  يذكا الكايبألنه في القسم السابق  
 تسوف يذكا مااحل الرعلم في اليموع .

جغساو، فإن الفصل يقسم الطالب  تسراايجيج اإل واد اإلضاف  والنعت باتسرخداممفي يعلم  
أوال، ثم في كل ميموعات واحدة مع ميموع  أخاى لديها المواد الري تسّر  الميموعات في 

الميموع  األولى إضاف  المج ، ويناقش الميموع  الثانج  إضاف  بجانج ، ويناقش الميموع   ينقسم
اقشت الميموع  نالثالث  إضاف  الظافج ، ويناقش الميموع  الاابع  إضاف  الرشبجهج ، الرى 

 اقش الميموع  السادتس  نعت السببى.نالخامس  نعت الحقجقي، وي

لى المعلم يعججن أحد أعضاء الميموع  لجكون بعد إكمال شعب  الميموع ، ييب ع 
الزعجم، الذي تسجؤدى إلى صدام ميموعره في إيقان المواد الري يحصل علجها. ثم تسوف ينرشا 

لشاح ندوه  اللمح واليماعات الري يرلقى  6، و 5،2،7،2الميموع  األولى إلى ميموعات 
ن قبل الميموع  ثم يقديم النرائج المواد قد يسأل أي شيء يرعلق بالمادة الري يرم يسلجمها م

 إلى المعلم. و هكذا حرى الميموع  األخاة.

مهم  للغاي  في عملج  الرعلم في الفصل، حجث يرعجن على الطالب  تسراايجيج يعربا اإل 
القجام بدور النشاط في الفصل وعملج  الرعلم. من خالل مشاركرهم الفعال ، تسجخرباون جمجع 

هم ويمرصون يلقائجا المزيد من المواد الري تسجحصلون علجها ويزداد العملجات في الفصل أنفس
 احرمال يذكاهم للمواد.
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 الخاتمة -ه

يعلجم الرااكجب هو يعلجم صعب للغاي  وممل بجن الطالب، وبالرالي ييب على المعلم  
بشكل صحجح بحجث ينشأ اهرمام الطالب بالرعلم. يمكن ان يساعد  تسراايجيج وضع اإل
جغساو هذه الطالب على أن يكون نشجطجن وأن يطوروا العمل اليماعي  إتسراايجيج اتسرخدام 

بجن الطالب، ويمكنهم إيقان مواد أعمق لن يحصلوا علجها إذا كانوا مسرمعجن فقط. يمكن أن 
فاصا للطالب لجشعاوا بالرشيجع في الرعلجم والرفكجا وزيادة  تسراايجيج يوفا اتسرخدام هذه اإل

 الدراس. نشاطهم في الفصل
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