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 استهالل

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 ِإانا أَنْ َزْلَناُه قُ ْرآانا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلوَن 
(2)القرآن الكرمي، سورة يوسف :   
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 إهداء
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

 والدي احملرتين:

  ،احملبوبة أوماين وأمي مد فائزينأيب احملبوب حم

ا وكن خدماهتم تبادل يتم ينتهي ولن ال حبه اّلذان  الدعم فضلأ تقدمي حسنة ودائما أسوة دائما أبدا

 ،العامل يف وجودي وسيط أكون أن وبناهتم واّلذان ابلطبع ألبنائهم والفرص

 .خرةل أمورهم يف الدنيا واألهعمرهم ويسعسى هللا يبارك 

ا الذان ميآلن األايم د ،حسب هللا أكرب احملبوب أخي وإيكي ليلة النساء  بوبةاحمل أخيت ائما

ا يف العمل على هذلابلضحك واحلب   ،لةاحملاو  هيشجعان الكاتب على أن يكون أكثر محاسا

 .عسى هللا أن يسهل أمورهم يف الدنيا واألخرة

 ،ين جبهد والصربومن قد علمين وربيامجيع املشايخ األعزاء واألساتيذ الكرماء 

 عسى هللا أن يعطيهم الدرجة األوىل يف الدنيا واألخرة

 على دعائهم للّنجاح يف مجيع أموريومجيع أهلي األحباء 
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 كلمة الشكر والتقدير
احلمدهلل الذي أنزل كتابه فيه هدى ونور يهدي الناس إىل األمان والسالمة للناس كافة. 

 ى هللا عليه وسلم إىل يوم القيامة.والصالة والسالم على نبيه حممد صل
فعالية اب التعليمي "احملتوى الثقايف يف الكتاحلمدهلل بعونه متت كتابة البحث اجلامعي مبوضوع 

وسطة تيف تعليم املفردات ملساعدة فهم نصوص يف املدرسة امل" Talking Stick"سلوب أاستخدام 
والتقرير إىل الذين كان افضل يف إمتام هذا هذا البحث أمجل الشكر " اإلسالم اإلسالمية موجوكرط

 البحث إىل خري الوجود ومل يبخلوا بشيء طلبت، منهم:
األستاذ الدكتور احلاج حممد زين الدين املاجستري، مدير جامعة موالان مالك  فضيلة .1

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
يم جامعة موالان الرتبية والتعل الدكتور احلاج نور علي املاجستري، عميد كلية علوم فضيلة .2

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
احلاج بشري مصطفى املاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان  فضيلة .3

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
خطواته يف   ه، املشرف الذي أفادين علميا وعمليا ويوجّ املاجستري هاشم أمر هللا فضيلة .4

كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منه. فله من هللا 
 خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقرير.

راهيم امعة موالان مالك إبتذات يف قسم تعليم اللغة العربية جبامجيع األساتذ واألس .5
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

 .وجوكرطاملتوسطة اإلسالم اإلسالمية موصفها رئيسة املدرسة مبدرسة بفرياوايت، فضيلة  .6
 .مبدرسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية موجوكرطفضيلة افيفاة، معلمة اللغة العربية   .7
 مبدرسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية موجوكرط.مجيع طالب صف السابع  .8
 ينال عابدين، رييا أفياانمولنا أمر هللا نصر الدين، أمحد ز مجيع األصدقاء حصوصا  .9

 صاحبة الفحرية اليت دائما دعمين ومساعدتين.و 
، وصا بنت إسراء، خص2017مجيع األصدقاء قطر الندى قسم تعليم اللغة العربية  .10

 ي الزهرةوامس ، أفدة زكيةنيل نعمة الفؤدية، أمره سلمة، ألفية احلكمة، رزقي خرينل أمة
 ومساعديت. دعمين اللتاين دائما
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 أن مين علينا رمحته الحد و ا وأن يشيبنا حبسن الثواب. وأخريا، أدركت عسى هللا
الباحثة أن كتابة هذا البحث اجلامعي وهناك ابلتأكيد الضعف أو القصور، يتوقع 
التقرير انتقادات والقتالحات بناءة من أى طرف ملزيد من التحسن، وهذا قد يكون 

سن ب العاملني. جزاكم هللا خريا كثريا أحالبحث اجلامعي مفيدة لنا مجيعا. آمني اير 
 اجلزاء.
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( يف قسم تعليم S-1أقر أبن هذا البحث اجلامعي حضرته لتوفري شروط النجاح لنيل درجة سرجاان )
اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، حتت 
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حضرت وكتبت بنفسي وما زورة من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. وإذا أدعى أحد استقباال أنه من 
ملسؤولية على املشرف تكون ا أتليف وتبني أنه فعل ليس من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن

أو على مسؤويل قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
 احلكومية مباالنج.
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ثمستخلص البح  
" يف تعليم املفردات Talking Stickسلوب "أفعالية استخدام  م.2021.سمحة، إيكا يوليا

قسم  البحث اجلامعى.. ملساعدة فهم نصوص مبدرسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية موجوكرط
تعليم اللغة العربية. كلية علوم الرتبية والتعليم. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 أمر هللا املاجستريماالنج. املشرف: هاشم 

 ، املفرداتTalking Stick، التعلم التعاوينالكلمات األساسية : 

ا إلتقان اللغة. املفردات هي أحد عناصر اللغة  يعد تعلم املفردات مطلباا أساسياا ومتطلباا مطلقا
ا لتكون قادراا على تعلم ا ل العربية إلدراك املعىن يف اللغة العربية. إتقان املفردات مهم جدا غة جيدا

يف حتسني املهارات اللغوية. لدعم نتائج التعلم يف منهج اللغة العربية للطالب، هناك حاجة إىل 
طرق خاصة لتعليم اللغة العربية، مما يعين طرقاا ميكن أن تسهل على الطالب وتسهل على 

للمرحلة  االطالب وتشجع اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية يف هذه املرحلة وتكون مفيدة جدا 
 . التالية

يف تعليم  "Talking Stick"سلوب أتطبيق استخدام  ملعرفة( 1)هي:  بحثهداف هذه الأ
 ( ملعرفة2) مبدرسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية موجوكرط. املفردات ملساعدة فهم نصوص

يف تعليم املفردات ملساعدة فهم نصوص مبدرسة  "Talking Stick" سلوبأفعالية استخدام 
أما املنهج البحث الذي نستخدمها الباحثة يف هذا  املتوسطة اإلسالم اإلسالمية موجوكرط.

 . (Pre-Experiment)البحث هو املنهج التجرييب، نوع البحث التجرييب 

مع تقنيات الغناء،  Talking Stickتستخدم عملية التعلم  (1) هي: بحثال انتائج هذ
اء سهيل فهم النص. ميكن لتقنيات التعلم مع الغنوتدريب الطالب على تذكر املفردات لت

ا ونشاطاا عند حدوث  ا أكثر محاسا حتسني إتقان املفردات لدى الطالب وميكن أن تكون أيضا
، بينما تبلغ 52.22نتائج تعلم الطالب يف االختبار القبلي يبلغ متوسط ( 2) .عملية التعلم

ترب حتقيق نتائج التعلم يف االختبار البعدي . يع86.11نتائج االختبار البعدي قيمة متوسط 
 .أكثر فعالية من االختبار القبلي. مبعىن أن نتائج فرضية هذا البحث مقبولة
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ABSTRACT 

Rohmah, Eka Yulia. 2021, The effectiveness of using the “Talking 

Stick” technique in learning vocabulary to help understand the text in 

MTs. Al-Islam Mojokerto. Thesis. Arabic Language Education 

Department. Faculty of  Tarbiyah and Teacher Training. Maulana Malik 

Ibrahim State Islamic University of Malang. 

Supervisor: Hasyim Amrullah, M.A 

Keywords: Cooperative Learning, Talking Stick, Vocabulary 

Vocabulary learning is a basic requirement and an absolute requirement 

for students to master the language. Vocabulary is one of the elements of 

Arabic to realize meaning in Arabic. Mastery of vocabulary is quite 

important to be able to learn a language well in improving language skills. 

To support learning outcomes in the Arabic curriculum for students, 

special methods are needed to teach Arabic, which means ways that can 

facilitate students, make it easier for students and encourage student 

interest in learning Arabic at this stage and are very useful for the next 

stage. 

The aims of this study were: (1) To determine the application of the using 

“Talking Stick” technique in learning vocabulary to help understand the 

text at MTs Al-Islam Mojokerto. (2) To determine the effectiveness of 

using the “Talking Stick” technique in learning vocabulary to help 

understand the text at MTs Al-Islam Mojokerto. This study uses a 

quantitative approach. The research method used is an experimental 

method with the type (one group pretest-posttest design) which in this 

study only uses one control class. The method used to collect data is using 

observation, tests, questionnaires, and documentation. 

 

The results of this study are: (1) The learning process uses the Talking 

Stick method with singing techniques, training students in remembering 

vocabulary to facilitate understanding of the text. Learning techniques 

with singing can improve students' vocabulary mastery and can also be 

more enthusiastic and more active when the learning process takes place. 

(2) Student learning outcomes in the pretest have an average value of 

52.22, while the results of the posttest have an average value of 86.11. 

The achievement of learning outcomes in the posttest is more effective 

than the pretest. With the meaning that the results of this research 

hypothesis are accepted 
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ABSTRAK 

Rohmah, Eka Yulia. 2021, Efektivitas penggunaan teknik “Talking Stick” 

dalam pembelajaran kosakata untuk membantu pemahaman teks di MTs. 

Al-Islam Mojokerto. Penelitian Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing: Hasyim Amrullah, M.A 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif, Talking Stick, Kosakata 

Pembelajaran kosakata merupakan persyaratan dasar dan persyaratan 

mutlak bagi peserta didik untuk menguasai bahasa. Kosakata merupakan 

salah satu unsur bahasa Arab untuk mewujudkan makna dalam bahasa Arab. 

Penguasaan  kosakata cukup penting untuk bisa belajar bahasa dengan baik 

dalam meningkatkan keterampilan bahasa. Untuk mendukung hasil belajar 

pada kurikulum bahasa Arab untuk siswa diperlukan metode khusus untuk 

mengajar bahasa Arab, yang berarti cara yang dapat memfasilitasi siswa, 

memudahkan siswa dan mendorong daya tarik siswa untuk belajar bahasa 

Arab di tahap ini dan sangat berguna untuk tahap selanjutnya.  

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui penerapan 

penggunaan teknik “Talking Stick” dalam pembelajaran kosakata untuk 

membantu pemahaman teks di MTs Al-Islam Mojokerto. (2) Untuk 

mengetahui efektifitas penggunaan teknik “Talking Stick” dalam 

pembelajaran kosakata untuk membantu pemahaman teks di MTs Al-Islam 

Mojokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan jenis (one 

group pretest-posttest design) yang mana dalam penelitian ini hanya 

menggunakan satu kelas kontrol saja. Adapun metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan observasi, tes, angket, dan 

dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Proses pembelajaran 

menggunakan metode Talking Stick dengan teknik bernyanyi, melatih siswa 

dalam mengingat kosakata untuk memudahkan pemahaman pada teks. 

Teknik pembelajaran talking stick dengan nyanyian kumpulan kosakata ini 

mampu meningkatkan penguasaan kosakata siswa dan  juga bisa lebih 

bersemangat dan lebih aktif ketika proses pembelajaran berlangsung. (2) 

Hasil belajar siswa dalam pretest mempunyai nilai rata-rata 52.22, 

sedangkan hasil nilai dari posttest mempunyai nilai rata-rata 86.11. 

Pencapaian hasil pembelajaran pada posttest lebih efektif dibanding pretest. 

Dengan arti bahwa hasil hipotesa penelitian ini adalah diterima. 
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 الفصل األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ
يف عملية تعلم اللغة العربية، جيب أن يتعلم وحيفظ املفردات. تعلم املفردات هو 
أمر األساسي، ألنه إذا مل تكن يف إتقان املفردات، فال ميكن  أن يستخدم اللغة العربية. 

ايب، التواصل، أما التواصل الشفوي أو الكت إن إتقان كثري املفردات يسّهل األشخاص يف
ولدعم يف اكتساب الكفاءة اللغوية األخرى. كما قال هنري جونتور اترجيان، "تعتمد 
وصف املهارات اللغوية ألي شخص على وعية وكمية مفرداتك اللغوية. إذا زاد عدد 

 1املفردات لديك، زادت احتمالية امتالكك للمهارات اللغوي".
ت التعلم يف منهج اللغة العربية للطالب، فيحتاجها إىل طريقة خاصة لدعم خمرجا

لتدريس اللغة العربية، مما يعين طريقة لتسهيل الطالب وتشجيع اهتمام الطالب بتعلم 
ا  اللغة العربية يف هذه املرحلة ومفيدة للغاية. وينبغي للمعلم أن تشجيع تعلم الطالب وفقا

 الحتياجات حتقيق أهداف التعلم.
يف تعليم املفردات أحياان، يقدم املعلم كثريا من املفردات، مث يتم إعطاء الطالب 
بعض املواد لتطوير ذاكرهتم. بينما يف عملية التعلم، ميكن للطالب أن يذكروا املفردات 
ولكن بعض الطالب ينسون املفردات احملفوظة يف انتهاء التعلم. يف بعض األحيان جيعل 

حني التعلم. ولتغلب عليه، احتياجا إىل مناذج أو طرق أو  الطالب يشعرون ابمللل
اسرتاتيجيات أو وسائط مناسبة لزايدة عمليات تعلم الطالب. فاألدوات للتعلم هي كل 
شيء إلستخدام توجيه الرسالة من املرسل إىل املستلم حىت هي متكن من إاثرة أفكار 

 .2ومشاعر واهتمامات الطالب حىت تكتمل عملية التعلم
موجوكرط استخدام  ال يزال معلم مدرسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية جنعان

طريقة التعلم القدمية يف التعلم. كتب املعلم املفردات على السبورة مث يطلب من الطالب  

                                                           
1 Henri Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata, ( Bandung : Angkasa, 2015), hlm 2 
2 Arief S. Sadiman, dkk., Seri Pustaka Teknologi Pendidikan No.6 Media Pendidikan. 
Pengertian,Pengembangan, dan Pemanfaatannya, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm 3 
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كتابة املفردات يف الدفرت وحفظ املفردات حني تعلم املفردات عادة. هذا جيعل الطالب 
 ن ينسوا مبا تعلموه.يشعرون ابمللل ويسهل عليهم أ

يف هذه احلالة، جيب أن حياول املعلم تنشيط جو الفصل الدراسي. النشط هنا 
. ميكن  يعين أن الطالب واملعلمني يتفاعلون مع بعضهم البعض ويصبح جو الفصل هادًئا
أن تكون طرق التعلم بديالا إلضفاء احليوية على جو الفصل الدراسي. مع أسلوب التعلم 

لم أن يعزز اهتمام الطالب ابلتعلم وحتفيز الطالب يف تلقي الدروس. حيتاج املعمن املتوقع 
إىل معرفة اهتمامات طالبه، ألنه من املهم للمعلمني اختيار املواد التعليمية والتخطيط 

 خلربات التعلم وتوجيههم حنو املعرفة وتشجيع حتفيز الطالب على التعلم.
دف دراسة. الطريقة هي وسيلة لتحقيق هستحدد طرق التعلم جناح الطالب يف ال

معني. جيب أن يكون املعلمون قادرين على إدارة عملية التدريس والتعلم بشكل فعال. 
ا مبادئ كيفية اختيار الطريقة الصحيحة يف عملية  لذلك، جيب أن يكون لدى املعلم أيضا

الطرق اليت و  التعلم. هذا هو نفس تعلم اللغة بشكل عام، فهو يتطلب الكثري من الوقت
 .ميكن أن تعزز اهتمام الطالب

بناء على املشكالت املذكورة، حيتاج املعلم إىل اختاذ اخلطوات الصحيحة يف 
عملية التعلم وفقا الحتياجات وظروف الطالب حيث حتقيق أهداف التعلم بشكل 

 لصحيح. يف هذه احلالة ترى الباحثة ضرورة العمل حلّل على هذه املشاكل، ألن ال يزا
بعض الطالب سلبيني للغاية يف تعلم اللغة العربية. ألن املفردات من أمهية اجلوانب يف 
تعلم اللغة العربية، فإهنا حتتاج إىل استخدام منهج أو اسرتاتيجي صحيح لتحقيق نتائج 
تعلم الطالب. سوف يعترب أن هذا املنهج مؤثّرا إال إذا حيصل االهتمام ويزيد مهارهتم. 

مع الغناء لزايدة إتقان املفردات مبدرسة   Talking Stick أسلوباحثة فاستخدمت الب
 موجوكرط. جنعان اإلسالمية املتوسطة اإلسالم

عبارة عن منوذج التعليم اجلماعي مبساعدة عصا. هو Talking Stick  أسلوب
فيتم استخدام العصا كشوط اجملموعة تتحول لإلجابة على األسئلة أو الشوط عطاء من 

. لكن يف هذا اإلجراء استخدم الباحثة مبفهوم تدوير العصا مصحوبة ابألغنية حمتواي املعلم
على بعض املفردات العربية اليت سيدرسها الطالب. عندما يقوم الطالب بتدوير العصا، 
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يغين الطالب وميكنهم يف حفظ املفردات. ملعرفة على فهم الطالب، سيطرح املعلم أسئلة 
على الطالب الذي محل العصا  آخر مرة عندما تتوقف األغنية عن املفردات احملفوظة 

 وتدور ابلتناوب.
سلوب افعالية استخدام "كما يف التبيني املذكور، فاختارت الباحثة هبذا املوضوع 

"Talking Stick" املفردات ملساعدة فهم نصوص مبدسسة املتوسطة اإلسالم يف تعليم 
 .موجوكرط" اإلسالمية
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 أسئلة البحث .ب
ا شرحتها الباحثة عن خلفية البحث املذكورة، فتمكن صياغة املشكلة كما يف كم

 أسئلة البحث التايل:
يف تعليم املفردات  "Talking Stick"سلوب أكيف تطبيق استخدام  .1

 ؟ملساعدة فهم نصوص مبدرسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية موجوكرط
املفردات  يف تعليم "Talking Stick"سلوب أكيف فعالية استخدام  .2

 ملساعدة فهم نصوص مبدرسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية موجوكرط؟
 أهداف البحث .ج

 بناء على خلفية البحث املذكورة، فيهدف هذا البحث ملعرفة:
يف تعليم املفردات ملساعدة " Talking Stick"سلوب أتطبيق استخدام  .1

 .فهم نصوص مبدرسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية موجوكرط
يف تعليم املفردات ملساعدة فهم  "Talking Stick" سلوبأة استخدام فعالي .2

 .نصوص مبدرسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية موجوكرط
 فروض البحث .د

 لرتقية املفردات.فعال  "Talking Stick" تعلم أسلوب       
 أمهية البحث .ه

 يشتمل هذا البحث على أمهية البحث التايل:
 أمهية نظرية .1

هذا على فوائده يف تطّور النظرية عن تعليم اللغة العربية. فب توقع هذا البحث
    .Talking Stick أسلوبلزايدة إتقان املفردات استخداما على 

 
 



5 
 

 أمهية تطبيقية .2
سوف حيصلها تطبيقيا على فوائد هذا البحث للطالب واملعلمني، 

 واملدارس.
للتالميذ، سوف يسهل يف مذاكرة املفردات اجلديدة وميكن أن  (أ

 .Talking Stickحيصلوا على نوع التعلم بواسطة أسلوب 
للمعلم، كانت حماولة يف استئناف طريقة التعلم للتالميذ، وحفزا  (ب

 Talkingعلى تعلم املفردات. واستخداما للمعلم على أسلوب 

Stick        .كتخطيط يف حتقيق أقصى قدر من نتائج التعلم 
 درسة.     للمدرسة، كانت تربيرا يف زايدة إجناز امل (ج

 حدود البحث .و
 استخدامفعالية : كان موضوع هذا البحث هو  احلدود املوضوعية .1

 .يف تعليم املفردات ملساعدة فهم نصوص" Talking Stick"أسلوب 
 : مبدرسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية جنعان  احلدود املكانية .2

 موجوكرط للفصل السابع. 
-2020يف سنة الدراسية  : سيبحثه هذا البحث   احلدود الزمانية .3

 م. 2021
 حتديد املصطلحات .ز

 لتعلم التعاوينا .1
ا للطالب للعمل مع زمالئهم  التعلم التعاوين هو منوذج تعليمي يوفر فرصا
الطالب يف مهام منظمة، ويتكون أعضاؤها من أربعة إىل مخسة طالب 

 هبياكل مجاعية غري متجانسة.
2. Talking Stick 
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ساعدة العصا. فيتم استخدام العصا كدور أنه منوذج التعلم اجلماعي مب
لإلجابة على أسئلة أو آراء املعلم بعد تعلم الطالب مادة التعليم. وتناسبه 

 3منوذج التعلم جلميع الفصول. 
 املفردات .3

املفردات هي جمموعة الكلمات اليت تفهمها األشخاص وستتم استخدامتها 
 4لتكوين مجل جديدة.

 الدساسات السابقة .ح
الدراسات السابقة ملقارنة عن حبوث سابقة تشبيها يف املوضوع كان وجود 

واستخداما كدعم هذا البحث اجلامعي. فتصف الباحثة الدراسات السابقة يف هذا 
 البحث، كما يف التايل:

 نتائج البحث املوضوع الباحثة/ املوضوع سقم
تطبيق منوذج تعلم العصا  (2018أوكتا صاحلة ) .1

 Talkingاحملادث أي 
Stick  لزايدة وصف طريقة

وإنتاج تعلم املفردات العربية 
للفصل السابع مبدرسة 

املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 النكاابن سرينجات بليتار.

جنح منوذج تعلم العصا 
 Talkingاحملادث أي 

Stick  يف زايدة وصف
 املفردات العربية.

فعالية منوذج العصا الناطقة  يكىت نوغراهيىن .2
ربية مفردات اللغة الع يف تعليم

يف الصف السابع مبدرسة 

مت أتثري منوذج العصا احملادث 
يف  Talking Stickأي 

                                                           
3 Rusman, Model-model pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 136 
4 Nurjannah, Peningkatan Kemampuan Penguasaan Kosakata Melalui Kartu Huruf Bergambar Siswa 

Kelas II SDN 5 Soni, Jurnal Kreatif Tadulako Online, Vol. 4 No. 8, hlm. 291 
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متوسطة سليمان اإلسالمية 
 احلكومية يوجيا كرات.

تعليم املفردات للتالميذ هذه 
 املدرسة.

استخدام منوذج العصا  (2020لوسي نور فجراييت ) .3
الناطقة يف تعليم املفردات 

ميذ الصف السابع لدى تال
ابملدرسة احلميدية املتوسطة 

 اإلسالمية ديبوك

مت أتثري منوذج العصا احملادث 
يف  Talking Stickأي 

تعليم املفردات للتالميذ هذه 
 املدرسة.
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 الفصل الثاين
 اإلطاس النظري

 التعلم التعاوين .أ
 التعلم التعاوينتعريف  .1

ا م الطالب للطالب للعمل مع زمالئه التعلم التعاوين هو منوذج تعليمي يوفر فرصا
يف مهام منظمة، ويتكون أعضاؤها من أربعة إىل مخسة طالب هبياكل مجاعية غري 

 .5متجانسة
التعلم التعاوين هو التعلم ابستخدام نظام جمموعة / فريق صغري، أي ما بني 
ثالثة إىل مخسة طالب لديهم خلفيات خمتلفة، وقدرات أكادميية، وجنس، وعرق 

ثنية )غري متجانسة( حلل مشكلة أو مهمة أو القيام بشيء ما حلل مشكلة ما. أو إ
حتقيق أهداف مشرتكة أخرى. ليس من التعاون أن جيلس الطالب معاا يف جمموعات 
صغرية لكنهم حيلون املشكالت بشكل فردي وال ُيكمل سوى طالب واحد العمل 

عضهم البعض  ان يتفاعلون مع باجلماعي أبكمله. يف التعلم التعاوين، يؤكد وجود أقر 
 6.كفريق واحد يف حل أو مناقشة مشكلة أو مهمة

التعلم التعاوين اليت حتدث نتيجة لنهج التعلم اجلماعي. هذا النهج هو 
نتيجة منطقية لتطبيق منوذج جديد يف التعليم والذي، من بني أمور أخرى، هو أن 

أو جمرد ملء دماغ   "لء املاء يف كوبم "التعليم اليوم مل يعد يُنظر إليه على أنه جمرد
، أي "إلقاء الضوء"الطفل بنظرايت أو مفاهيم خمتلفة العلم، ولكن التدريس هو

 7.تشجيع الطالب وتوجيههم حىت يتمكنوا من تطوير خياو م وإو امهم يف الواقع

                                                           
5 Etin Soilhatin, dkk, Cooperative Learning, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 4 
6 Tim MKPBM Jurusan Pendidikan Matematika, Strategi Pembelajaran Matematika  
Kontemporer, (Bandung: JICA, 2001), h. 218 
7 Sulaiman, MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING (Suatu Analisis Psikologis Dalam 

Pembelajaran), Volume V Nomor 2, 2014. hlm. 25 
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يتم تطبيق أسلوب التعلم التعاوين من خالل جمموعات صغرية يف مجيع 
 العمرية معدلة حسب الظروف واملواقف التعليمية. تتكون عضوية املواد واملستوايت

اجملموعة من طالب خمتلفني )غري متجانسني( يف كل من القدرة األكادميية واجلنس 
والعرق واخللفية االجتماعية واالقتصادية. من حيث القدرة األكادميية، تتكون 

صني عالية، وشخ جمموعات التعلم التعاوين عادة من شخص واحد يتمتع بقدرة
يتمتعان بقدرة متوسطة، وشخص آخر من اجملموعة ذات القدرة األكادميية األقل. 
يهدف التعلم التعاوين إىل توصيل تعلم الطالب، وجتنب املواقف التنافسية والشعور 

 8.بفردية الطالب، خاصة ابلنسبة ذوي التحصيل املنخفض واملرتفع

 أهداف التعلم التعاوين .2
لمني على حتقيق أفضل نتائج التعلم وتنمية املهارات مساعدة املتع .أ

 االجتماعية للمتعلمني. 
 تعليم مهارات التعاون والتعاون. .ب

 9.متكني املتعلمني من اجملموعة العليا كمعلمني أقران للمجموعة الدنيا .ج

 فوائد التعلم التعاوين  .3
 حتسني نتائج تعلم الطالب.  .أ

ا لكحتسني العالقات بني اجملموعات، يوفر ال .ب ل متعلم تعلم التعاوين فرصا
 للتفاعل والتكيف مع زمالئه يف الفريق و ضم املوضوع. 

مل زايدة الثقة ابلنفس وحتفيز التعلم، ميكن أن يعزز التعلم التعاوين طبيعة الع .ج
اجلماعي، والعناية ببعضنا البعض والتسامح، ولديه شعور ابملسامهة يف جناح 

 الفريق. 

                                                           
8 Ismun Ali, PEMBELAJARAN KOOPERATIF (COOPERATIVE LEARNING) DALAM PENGAJARAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, Jurnal Mubtadiin, Vol. 7 No. 01, 2021, hlm. 253 
9 Sri Hayati, Belajar dan Pembelajaran Berbasis cooperative Learning, (Magelang : FKIP Universitas 

Tidar, 2017), hlm. 14 
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ين علم إىل تعلم التفكري، ميكن تطبيق التعلم التعاو تزايد إدراك حاجة املت .د
على جمموعة متنوعة من مواد التدريس، مثل الفهم املعقد، وتنفيذ دراسة 

 املشروع، ومتارين حل املشكالت. 
 دمج وتطبيق املعرفة واملهارات. .ه

 حتسني سلوك الفصل وحضوره.  .و
 10رخيصة نسبياا ألهنا ال تتطلب تكاليف خاصة للتنفيذ .ز

 التعلم التعاوين خصائص .4
ا تريندس ) ( يتميز التعلم التعاوين 1997خصائص التعلم التعاوين وفقا

 :11ابخلصائص التالية

  .يعمل الطالب يف جمموعات بشكل تعاوين الستكمال املواد التعليمية .أ
تتكون اجملموعات من الطالب الذين يتمتعون بقدرات عالية ومتوسطة  .ب

 ومنخفضة.
ممكناا أيتون من أعراق وثقافات وأعراق وأجناس إذا كان أعضاء اجملموعة  .ج

 خمتلفة. 
 املكافآت موجهة مجاعية وليس فردية. .د

 تقييم التعلم التعاوين .5
جناز يف التعلم التعاوين مت تصميمه تقييم حقيقي ال يقوم فقط بتقييم اإل

ا يقيم التعاون وأداء املهارات التعاونية وغريها. يتطلب  األكادميي، ولكن أيضا
لتقييم بشكل مطلق منوذج تقييم كامل مع مؤشرات مفصلة تسمح إبجراء هذا ا

 التقييم أبقصى درجة ممكنة من املوضوعية.

                                                           
10Sri Hayati, Belajar dan Pembelajaran Berbasis cooperative Learning.... hlm. 14 
11 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual, (Jakarta : Prenamedia 

Group, 2014), hlm. 47 
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 بناء مجل التعلم التعاوين .6
من املرحلة 

 إىل
 نشاط املعلم مؤشر

حتقيق األهداف وحتفيز     1
 املتعلمني

ينقل املعلمون أهداف التعلم )معايري    
ا يف التعلم يقهالكفاءة( اليت يتعني حتق

 وحتفيز املتعلمني على التعلم.
املعلم للطالب عن طريق العروض     تقدمي املعلومات    2

 التوضيحية أو من خالل مواد القراءة
تنظيم املتعلمني يف       3

 جمموعات دراسية
 كيفية تشكيل جمموعات  يشرح املعلم   

الدراسة ومساعدة كل جمموعة على 
 لة.إجراء تغيريات فعا

توجيه العمل اجلماعي     4
 والدراسة

ملعلم يوجه جمموعات الدراسة أثناء ا   
عملهم يف املهام املتعلقة ابستخدام 

 املهارات التعاونية
اختصاصي لتقييم نتائج التعلم حول     يقوم ابلتقييم    5

املواد اليت متت دراستها أو تقدم كل 
 اجمموعة عمله

دية طرقاا لتقدير اجلهود الفر  دم املعلميق    منح املكافآت    6
 واجلماعية ونتائج التعلم
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 Talking Stick .ب

 Talking Stickتعريف  .1
 Talking Stick  هي منوذج التعلم التعاوين مبساعدة عصا. فالتعلم

التعاوين هو التعلم االجتماعي. وهو تتكون من ثالثة أعضاء أو أكثر يف 
ادث هو الطريقة املستخدمة لرممريكيون عمله. يف األصل، كان العصا احمل

لتعبري آرائهم يف اجملتمعات القبلية. ومع ذلك، بعد مرور الوقت، يتم 
 12استخدام العصا التحدث ألنشطة التعلم يف الفصل الدراسي.

ذكر ويدودو أن العصا احملادث هي منوذج التعلم الذي يستخدم 
العصا األخرية سؤاال العصا كأداة إشارة االنعطاف. يطرح طالب حبمل 

وجيب اإلجابة عليه. مث انتقل تتابع العصا إىل طالب آخرين بدورهم. 
 13وهكذا حىت تتاح الفرصة ملعظم الطالب للرد على أسئلة املعلم.

فيمكن منوذج التعلم ابلعصا احملادث أن يزيد نشاط الطالب يف 
لتعلم ا عملية التعلم وميكن أن يشجع الطالب على تعبري آرائهم. منوذج

ابلعصا احملادث هو منوذج التعلم مبساعدة العصا، والطالب الذي ميسك 
العصا، جيب أن جييب أوال على سئال املعلم بعد تعلم املادة إيطاء به، مث 
يتكرر النشاط ابستمرار حىت أيخذ الطالب دورهم لإلجابة على أسئلة 

 14املعلم.
ة العصا. يتم العصا احملادث هو منوذج التعلم اجلماعي مبساعد

استخدام العصا كدور لإلجابة على أسئلة أو آراء املعلم بعد تعلم الطالب 
 املادة. منوذج التعلم هذا مناسب جلميع الفصول.

                                                           
12 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan PEMBELAJARAN, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013), 

hlm. 224 
13 Fathul Huda, Penerapan Model Pembelajaran Talking Stick untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pokok 

Bahasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Jurnal PTK dan Pendidikan Vol.3 No.2, 2017, hlm.48 
14 Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori & Aplikasi Paikem, (Surabaya: Pustaka belajar, 2009), 

hlm.109 
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 Talking Stickسيمات   .2
 :15من سيمات منوذج التعلم ابلعصا احملادث كما يلي

 سم من طوو ا 20حيضر املعلم العصا + (أ
فرصة رئيسية سوف تعلمها، ويتيح اليقوم املعلم بتسليم املادة ال (ب

 للطالب بقراءة وتعلم املادة. 
 يناقش الطالب مشكالت اخلطاب. (ج

بعد انتهاء الطالب من قراءة املوضوع وتعلم احملتوايت، يدعو  (د
 املعلم الطالب إلغالق حمتوى القراءة.

أيخذ املعلم العصا ويعطيها إىل أحد الطالب، مث يسأل املعلم  (ه
لب محال ابلعصا. وهكذا حىت حيصل معظم سؤاال وجييبه الطا

 الطالب على مشاركة إلجابة على أسئلة املعلم.
 يقدم املعلم التلخيص. (و
 يقوم املعلم إبجراء التقييم / التقومي. (ز

 يغلق املعلم الدرس. (ح
وفقا ألغوس سوبرييونو، فإن اخلطوات من منوذج التعلم ابلعصا احملادث كما 

 16يلي:
 سية الذي سيدرسها.يشرح املعلم املادة الرئي (أ

 يتم اإلعطاء للطالب فرصة لدراسة املواد. (ب
 يطلب املعلم من الطالب إغالق الكتاب. (ج

 أيخذ املعلم العصا اليت مت إعدادها يف السابق. (د
 مث يعطى العصا ألحد الطالب األخرى. (ه

 جيب على الطالب الذي حيصل على العصا إجابة على سئاله. (و
                                                           

15 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan PEMBELAJARAN............ hlm. 225 
16 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasinya................... hlm. 109 
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األسئلة من املعلم  وهكذا إىل أن حيل معظم الطالب على (ز
)عندما تتحرك العصا من طالب إىل طالب آخر، وأجيد هبا أبن 

 تكون مصحواب ابملوسيقى(.
 يوفر املعلم الفرصة للطالب للتفكري يف املواد اليت متت دراستها. (ح
 يقدم املعلم تقييما جلميع اإلجاابت اليت قدمها الطالب. (ط
 يقوم املعلمون والطالب بصياغة التلخيص. (ي

 Talking Stickونقيصة  مزااي .3
 Talkingكانت لكل طريقة أو منوذج التعلم فضيلة وضعية. مزااي 

Stick ،17كما يف التايل: 
 اختبار جاهزية الطالب عند التعلم. (أ

 تدريب الطالب على فهم املادة بسرعة. (ب
شجع الطالب على أن يكونوا انشطا مزيدا يف التعلم، ألن  (ج

 هم.ستصل بدورها وسيتغري كلالطالب ال يعرفون أبدا أن العصا 
 سوف جيرؤ الطالب على تعبري آرائهم. (د

 :18أال وهو،  Talking Stickأما نقيصة 
 جعل طالب مجباز القلب (أ

 ال ميكنهم اإلجابة على األسئلة للطالب غري املستعدين  (ب
 جيعل املشاركني بتوتر كثري (ج

 بعضهم أن خيشى على األسئلة اليت سيطرحها املعلم (د
 
 

                                                           
17Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 

2014), hlm. 83 
18 Aris shomin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013...... hlm. 84 



15 
 

 املفردات .ج
 ريف املفرداتتع .1

و تعلم املفردات اللغوية بعدا مهما من أبعاد تعلم  ميميثل تعل
ة دون وجود للغ، وهو أنه ال ، لسبب رمبا يبدو بسيطا أو ساذجااللغة 

فها ، فاملفردات اللغوية هي اللبنة األساسية اليت يوظمفردات تقوم عليها
هيا ل شفكان هذا التواصمستخدم اللغة للتواصل مع اآلخرين سواء أ

، ومن مث فال تواصل دون مفردات لغوية تعرب عن مكنون نفس أم كتابيا
 19. من أفكار و معانعقله ما يف ضمريه و و جتلي االنسان 

قال رشدي أمحد طعيمة يف تعريف سيطرة املفردات : ليست  
القضية يف تعليم املفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها فحسب، أو فهم 

يف ها ، أو جمرد وصفق منهاقط، أو معرفة طريقة اإلشتقامعناها مستقلة ف
لطالب هو أن يكون ا فرداتتركيب لغوى، إن معيار الكفاءة يف تعليم امل

 ،يء آخر ال يقول عن هذا كله أمهيةقادرا على هذا كله ابإلضافة إىل ش
 20.أال وهو قدرته على أن يستخدم الكلمة املناسب

تفهيما بشخص وسيستخدمها املفردات هي جمموعة من الكلمات 
يف تكوين مجل جديدة. املفردات هي أحد عناصر اللغة اليت جيب إتقاهنا 
يف تعلم اللغة، وتستخدم هذه املفردات ابللغة املكتوبة واملنطوقة، وهي 
ا تعريف املفردات  إحدى األدوات لتطوير مهارات اللغة العربية. ميكن أيضا

أو أكثر منه وتشري إىل املعىن.  على أهنا لفظ أو كلمة مكونة حبرفني

                                                           

( 2010)عمان : دار املسرية،  اسرتاجتيات تعليم املفرداتماهر شعبان عبد الربي،  19 
 .13ص

ط : منشورات ، )الرابتعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبةرشدي أمحد طعيمة،  20 
 .194(، ص. 1989م والثقافة، املنظمة االسالمية للرتبية والعلو 
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املفردات هي أحد عناصر اللغة اليت جيب أن يتقنها متعلم اللغة األجنبية 
 21حىت يتمكن اتصاال جيدا ابللغة املقصودة.

ستكون املفردات وظيفة عندما لديها املعىن. فيمكن تقسيم معىن الكلمة 
األساسي  ملعىنإىل املعىن األصلى واإلضاىف. يتكون املعىن األصلى من ا

واملعىن اجملازي واملعىن األصلي واملعىن املصطلح. فمثال كلمة "األم" يف اللغة 
العربية، ابملعىن احلقيقي "األم اليت ولدت ولدا"، بينما املعىن اجملازي 
يستخدم لكلمة "أم الكتاب". ومثال من املعىن األصلي هو كلمة "او اتف" 

 22املصطلح هو "هاتف". اليت تعين "شخص هامس"، بينما معىن
( هي جمموع املفردات  vocabularyف منري البعلبكي أن املفردة ) عرّ 

وعرب عبد احلميد عبد هللا الغايل عن املفردات  23اليت يستخدمها شخص.
، ونقصد هبا اللفظة أو الكلمة اليت أن "املفردات" مجع من "املفردة" هو

 24.اكانت فعال أو إمس  تتكون من حرفني فأكثر وتدل على املعىن سواء
ورأت الباحثة أن املفردات هي الكلمة اليت تتكون من احلفني فأكثر وتدل  

على معىن وتقصد إىل توفري املعرفة أو تفسري للمستمع . وهي عنصر اللغة 
 .او امة اليت حيب أن يتعلمها متعلمي اللغة

 لم املفرداتيأهداف تع .2
 :25عربية هي كما يلياألهداف العامة يف تعلم مفردات اللغة ال

 تعريف الطالب مبفردات جديدة، من فهم املقروء واملسموع. (أ
                                                           

21 Ahmad Fuad Effendy, Metode Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), hlm. 96 
22 Ahmad Fuad Effendy, Metode Pengajaran Bahasa Arab.................. hlm. 97 

م(، ص. 2002حممد منصور وآخرين، دليل الكتاب واملرتجم، )جاكرات، مويو سغارا أغونج،  23 
135. 

 الغايل، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية، )القاهرة : دار عبد احلميد عبد هللا 24 
 .78م(، ص. 1991العنصام : 

25 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovativ, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 

hlm. 63 
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تدريب الطالب على نطق املفردات جّيدا وصحيحا، ألن النطق  (ب
اجليد والصحيح سيؤدي إىل مهارات الكالم والقراءة بشكل جّيدا 

 وصحيحا.
ميكن تفهيم معىن املفردات، إما داللة أو معجمية أو استخدامة  (ج

 ق مجل معينة.يف سيا
أن تكون قادرا على استخدام املفردات وعملها يف التعبري الشفهي  (د

 واملكتوب مناسبا للسياق احلايل.
 

 مستوايت اختباس املفردات .3
 اختبار املفردات للمستوى الذاكرة (أ

يتطلب هذا االختبار مذاكرة معىن الكلمات ومرادفات / 
 لح.متضادات الكلمات وتعريف أو معىن الكلمة / املصط

 اختبار املفردات للمستوى الفهمية   (ب
يتطلب هذا االختبار لتتفهيم معىن وتعريف، وقصد الكلمة / 

 التعبري.
 اختبار املفردات للمستوى التطبيقية (ج

يتطلب الطالب هذا االختبار لتطبيق الكلمات أو املصطلحات 
 أو التعبريات املعينة يف اخلطاب.

 اختبار املفردات للمستوى التحليلية (د
ذا االختبار مطلواب لتحليل املفردات االختبارية جيدا على سياق ه

 26اخلطاب.
 

                                                           
26 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta: BPFE, 2001), 

hlm. 218-224. 
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 اقسام املفردات .4
 تنقسم الكلمة )املفردات( إىل ثالثة أنواع: إسم، فعل، حرف.

   27: ما دل على معىن يف نفسه غري مقرتن بزمان. االسم .1
اإلسم هو كل كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو مجاد 

  28أو زمان أو صفة أو معىن جمرد من الزمان.أو مكان 
 . : كل كلمة تدل على حدود شيء يف زمن خاص الفعل .2
: مادل على معىن يف غريه , مثل : ) هل و يف و مل وعلى  احلرف .3

 .وإن ومن (
 

 طريقة تعلم املفردات .5
إتقان املفردات هو من مشكلة طالب اللغة األجنبية، 

نبية مبتدئني يف تعلم اللغة األجواللغة العربية مبا يف ذلك، ملن 
خاصة. مييل الطالب املبتدئني عادة إىل إتقان املفردات املنخفضة 
جدا. حبيث وجود الصعوب يف فهم النص، والصعب يف التواصل 
الشفهي أو املكتويب ابستخدام اللغات األجنبية. لذلك، كمدرس 
لغة أجنبية، جيب أن يقوموا بتدريس املفردات للطالب، حىت 

 يتمكنوا من فهمها وإتقان الكثري من املفردات.
من خالل إتقان الكثري من املفردات، ميكن لكل الطالب 
أن يكون قادرا على الكالم والكتابة وفهم اللغات األجنبية قراءة 

                                                           

، )دون مكان : مكتبة الشروف الدولية، دون جامع الدسوس العربيةمصطفى الغال ييين،  27 
 .9التاريخ(، ص. 

، )بريوت : دار الثقافة اإلسالمية، دون اتريخ(. قواعد اللغة العربية –فؤاد نعمة، ملخص  28 
 17ص. 
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ومساعة. يف تدريس املفردات، حيتاج املعلم إىل التقنيات املطلوبة 
 29:كما يف التايل  واملتقنة. من تقنيات تعليم معىن املفردات

 ستماع املفردات (أ
االستماع الكلمات هي اخلطوة األوىل اليت جيب أن يعطيها املعلم. 
جيب على املعلم إعطاء الطالب فرصة االستماع إىل املفردات اليت 

 يتحدثها املعلم.
 إلفاظ املفردات (ب

يف هذه اخلطوة، جيب أن مينح املعلم طالبه فرصة لقول الكلمات 
ن على الطالب أن يسّهل نطق الكلمات اجلديدة املسموعة. وميك

مذاكرة لردح الزمن. فبهذا، جيب على املعلم انتباها إىل دقة النطق 
لكل الكلمة، ألن أخطاء النطق ميكن أن تؤدي إىل أخطاء 

 الكتابة.
 حتصيل معاىن املفردات (ج

جيب على املعلم أن جتنب الرتمجة لتفهيم معىن الكلمات للطالب، 
ناك طريقة أخرى. ألن طريقة الرتمجة ستسهل على ما مل يكن ه

الطالب أن ينسي معىن الكلمات. كانت العدة الطرق املستخدمة 
لشرح املعىن إىل الطالب، وذلك بتوفري السياق واملرادفات 
واملتضادات والعروض التوضيحية واستخدام األشياء أو الصور 

 األصلية.
 قراءة املفردات (د

طالب املفردات اجلديدة ومعانيها، يقوم بعد استماع ونطق وفهم ال
املعلم بكتابتها على السبورة. بعد ذلك، يعطي املعلم الطالب 

                                                           
29 Ahmad Fuad Effendy, Metode Pengajaran Bahasa Arab.................. hlm. 129-133 
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فرصة لقراءته بصوت عال يف وقت واحد. وللمرة األلف، جيب 
على املعلم حتقق نطق الطالب صحيحته أم ال. ألن األخطاء غري 

 مربرة، أن خيشى ابالستمرار لفرتة طويلة.
 تكتابة املفردا (ه

ستساعد كتابة املفردات املكتسبة احلديثة الطالب على إتقان 
املفردات. لذلك، جيب على املعلم أن يطلب من الطالب إعادة  

كتابة املفردات يف كتبهم. يف هذه احلالة أمجل هبا أن يعتاد املعلم 
 على كتابة االسم املفرد ومجعه ، وكل الفعل املضي ومضارعه.

 إجعال اجلملة (و
خرية يف نشاط تعليم املفردات هي استخدام الكلمات واخلطوة األ

اجلديدة لتكوين مجلة مفيدة، شفهيا وكتابيا. قبل مطالبة الطالب 
بتكوين مجل، جيب على املعلم إعطاء مثال على اجلملة أوال مث 
يطلب من الطالب لتكوين مجلة مماثلة. فيمكن هذا متارين أن 

 مات.تساعد يف تقوية فهم الطالب ملعىن الكل
ملعرفة مدى املهارات اللغوية للفرد، خاصة على املستوى التعليمية، 
حتتاج إىل االختبار إمكاان على اختبار مدى املهارات اللغوية 
للفرد. منها اختبار املفردات، وهو نوع االختبارات املتعلقة إبتقان 

 معىن املفردات العربية.
 

 مؤّشر تقومي املفردات .6
 سليب –إتقان تقبلي  (1

 هار األشياء أو املواقف والسلوكيات اليت تقصد إظ
 بكلمات معينة.
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 مثال: إظهار أو اليد تقدميها.
  اختيار الكلمة حبسب املعىن املعطى بني عدد الكلمات

 املقدمة.
مثال: أم األب هي .........: ابن أخ / والدة زوج / 

 جدة
  اختيار الكلمة اليت نفس املعىن أو تشبيه الكلمة أو

 ادفات الكلمات.يذكرها مر 
 مثال: والده قاس: منضبط / خبيل / غاضب / غش

  اختيار الكلمة الذي لديها املعىن املعاكس لكلمة أخرى
 )متضاد(

 مثال: خطر: ضرر / موت / نتيجة / سبب
 منتج –إتقان نشيط  (2

 .يذكر الكلمة حبسب املعىن املطلوب 
 مثال: مركبة اليت جيرها احلصان )عربة ، مركبة احلصان(

  كر الكلمات األخرى اليت تعين نفس الكلمة يذ
 )مرادف( أو تشبيها إليها.

 مثال: لقاء )مقابلة، مصادفة(
 )يذكر كلمات أخرى اليت تعين العكس )متضاد 

 مثال: حزين )سعيد، فرحة، سرور(
  يشرح معىن الكلمات ابلكلمات األخرى واستخدمها

 30يف مجلة مناسبة.
 
                                                           

30 Kuswoyo, Instrumen Penelitian Mufrodat. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, Vol.4 No.2, Desember 
2016 hlm. 103 
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
 نهج البحثمدخل وم .أ

مت إجراء هذا البحث يف املدرسة املتوسطة اإلسالم جنعان مبوجوكرط 
ابستخدام منهج الكمي. أما املنهج البحث الذي نستخدمها الباحثة يف هذا 
البحث هو املنهج التجرييب، وهو منهج البحث يستخدم إلجياد أتثري العالج 

التمهيدي  جرييبعلى اآلخرين يف ظل ظروف خاضعة للرقابة يف البحث الت
نوع البحث التجرييب املستخدم يف هذا البحث هو التجرييب  31يوجد عالج.

(Pre-Experiment)  الذي يستخدم تصميم جمموعة واحدة فقط(One 
Group pretest-posttes design) أي تصميم حبث حيتوي على اختبار ،

، استخدم ممسبق قبل تلقي العالج واختبار الحق بعد العالج يف هذا التصمي
الباحث جمموعة من األشخاص أبخذ القياس األويل )االختبار القبلي(، مث 
إدخال العالج خالل فرتة معينة )العالج(، مث قياس املرة الثانية )االختبار 

 32البعدي(. ميكن وصف تصميم البحث على النحو التايل:
 

 
 ت :ااملعلوم

1O  هو االختبار التمهيدي 
    X هو العالج 

2O   االختبار الالحقهو 
 

                                                           
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : ALFABETA, 2017), hlm. 72 
32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D............... hlm. 74 

O₁                         X                        O₂ 



23 
 

 مكان وزمان البحث .ب
موقع البحث هو املكان الذي يتم فيه إجراء البحث. مت إجراء هذا البحث  .1

مباشرة يف املدرسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية جنعان مبوجوكرط. يركز هذا 
 البحث على الفصل السابعة.

ا عند إجراء البحث. مت إجراء هذا البحث يف .2 يوليو   يكون وقت البحث ضعيفا
 . 2021-2020سنة الدراسية 

 مداس وموضع البحث .ج
مدار البحث هو الشخص أو املكان أو الشيء الذي متت مالحظته على 
ا فقط من  أنه هدف البحث. يف هذا البحث، استخدم الباحثون موضوعاا واحدا

النوع التجرييب )تصميم جمموعة واحدة لالختبار القبلي والبعدي(، وهو طالب  
 لسابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية جنعان مبوجوكرط.الفصل ا

موضع البحث هو الشيء الذي يصبح نقطة اهتمام يف الدراسة. يتم 
فحص نقطة االهتمام هذه للمشكلة ابستخدام النظرايت ذات الصلة. او دف من 

مع الغناء يف  Talking Stickهذا البحث هو فاعلية استخدام منوذج التعلم 
 قان املفردات.إت

 جمتمع وعينة البحث .د
السكان هو جمال التعميم يتكون من موضوعات و ا صفات وخصائص 

يف هذا البحث، كان  33معينة حيددها الباحث لدراستها مث استخالص النتائج.
السكان مجيعاا طالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالم جنعان 

 طالباا. 24مبوجوكرط مع إمجايل 

                                                           
33 Sugiyono, Statistika Untuk Pendidikan, (Bandung : ALFABETA, 2019), hlm. 61 
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مث تكون العينة عبارة عن فئة  34ة جزء من عدد وخصائص السكان.العين
تتلقى العالج يف غضون فرتة زمنية ( One group pretest-posttestحبثية )
 معينة.

 
 متغري البحث .ه

تنقسم املتغريات يف هذه الدراسة من حيث العنوان وصياغة املشكلة إىل 
 قسمني، ومها:

 (Variabel Independent)املتغري املستقل  .1
غريات يف اللغة اإلندونيسية، يُطلق على املتغري املستقل غالباا املتغري املستقل. املت

ذا املستقلة هي املتغريات اليت تؤثر وتسبب تغيريات يف املتغري التابع. يف ه
 ، املتغري املستقل هو استخدام منوذج التعلم بعصا التحدث.بحثال

  (Variabel Dependent) املتغري التابع .2
هو  يشار إىل هذا املتغري يف اللغة اإلندونيسية عادة ابملتغري التابع. املتغري التابع

بحث املتغري الذي يتأثر أو يصبح نتيجة املتغري املستقل. املتغري التابع يف هذا ال
 هو التمكن من املفردات العربية.

 
 البياانت ومصادسها .و

 مصدر البياانت األساسية .1
در بياانت يوفر البياانت مباشرة إىل جامعي البياانت األساسية هي مص

لذلك مت احلصول على هذه البياانت مباشرة من موضع البحث،  35البياانت.
أي طالب الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية جنعان 

 مبوجوكرط.
                                                           

34 Sugiyono, Statistika Untuk Pendidikan................ hlm. 62 
35 Sugiyono, Statistika Untuk Pendidikan................ hlm. 137 
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 مصدر البياانت الثانوية .2
من موقع  الباحثون البياانت الثانوية هي البياانت الداعمة اليت حصل عليها

البحث، وحتديداا يف شكل توثيق جلمع البياانت، ومعلومات حول ملفات 
 تعريف املدرسة، إخل.

 
 طريقة مجع البياانت .ز

ُتستخدم البياانت اليت مت مجعها يف هذه الدراسة لإلجابة على األسئلة اليت متت 
ص الصياغتها، وتستخدم البياانت اليت سيتم احلصول عليها كأساس الستخ

النتائج، وجيب أن تكون البياانت اليت مت مجعها متوافقة مع احلقائق املوجودة. جلمع 
 بياانت البحث، فإن التقنيات املستخدمة أثناء الدراسة هي كما يلي:

 املالحظة .1
املالحظة هي طريقة جلمع البياانت من خالل الرتكيز على كائن واحد من 

يتم إجراء هذه املالحظة لشرح تصميم أنشطة  36خالل إشراك مجيع احلواس.
 التعلم أثناء تنفيذ العالج.

 االختباس .2
االختبار عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التمارين اليت ُتستخدم لقياس 

كانت   37املهارات املعرفية أو القدرات أو املواهب اليت ميتلكها فرد أو جمموعة.
ا. متتصاميم االختبار اليت استخدمها الباحثون  إجراء  اختباراا قبلياا وبعدا

االختبار القبلي للقياس األويل ، بينما مت إجراء االختبار البعدي بعد إجراء 
العالج. الغرض من هذا التطبيق هو احلصول على البياانت املتعلقة بفعالية 

 استخدام منوذج التعلم بعصا التحدث.

                                                           
36 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 

2015). hlm.81 
37 Subana dkk., Statistik Pendidikan, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2000), hlm. 28 
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 ستبياناال .3
عة من تنفيذه من خالل تقدمي جممو االستبيان هو أسلوب جلمع البياانت يتم 

يهدف هذا التطبيق إىل احلصول على  38األسئلة إىل املستجيبني لإلجابة.
 بياانت حول مزااي منوذج التعلم ابلعصا الناطقة يف تعلم املفردات العربية.

 التوثيق .4
يهدف التوثيق إىل احلصول على البياانت مباشرة من موقع البحث، مبا يف 

لصلة وتقارير األنشطة والصور والبياانت ذات الصلة يف ذلك الكتب ذات ا
 39البحث.

 
 أدوات البحث .ح

ا أم ال، مؤثراا أم ال، مرتبطاا أم ال، هناك  ملعرفة املوقف، سواء كان جيدا
زايدة أم ال، وما إىل ذلك، ابلطبع هناك أداة قياس مستخدمة. تسمى أداة القياس 

إذا كان هناك أتثري للمتغري األول  يف هذه الدراسة أداة البحث اليت ستحدد ما
(X( على املتغري الثاين )Y.أم ال ) 

لدعم عملية مجع البياانت واحلصول على البياانت املطلوبة، يستخدم 
 سلوبأالباحث أداة يف شكل استبيان مع أسئلة أو عبارات تستخدم لتحديد مزااي 

ن بناءا رات يف االستبيا. يتم تطوير عناصر األسئلة أو العباTalking Stickالتعلم 
ا أداة ستخدم الباحثة أيضا تعلى النظرايت ذات الصلة مبتغريات البحث. مث 

االختبار املستخدمة يف هذه الدراسة يف شكل عناصر ميكن تطبيقها على االختبار 
القبلي والبعدي. بينما األداة غري املستخدمة لالختبار هي دليل املالحظة الذي 

لرئيسية للنشاط الذي جيب مالحظة وأنشطة املوضوع أثناء حيتوي على النقاط ا

                                                           
38 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : ALFABETA, 2019), hlm. 199 
39 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm. 31 
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 Talkingالتعلم  أسلوبالغرض من هذه األداة هو قياس فعالية استخدام   البحث.

Stick. 
 

 طريقة حتليل البياانت .ط
 تقنيات التحليل اليت يستخدمها الباحثون هي:

 حتليل فرضية .1
-Paired Sample T لتحليل الفرضية، أجرى الباحثون اختبار 

Test ابستخدام تطبيقSPSS 22.0  يتم استخدام .Paired Sample T-

Test  بني عينتني مرتبطتني. لتحديد ما إذا كان هناك اختالف يف املتوسط
، حيث تكون 0.05وقيمة داللة  tيستند التحليل إىل مقارنة بني قيمة داللة 

 املتطلبات على النحو التايل:
 ال توجد عالقة ذات داللة، فSig> 0.05إذا كانت قيمة  .1
 ، فهناك عالقة ذات داللةSig <0.05إذا كانت قيمة  .2
، فهناك فرق  Sig (2-tailed) <0.05إذا كانت قيمة  .3

 كبري
، فال يوجد Sig (2-tailed)> 0.05إذا كانت قيمة  .4

 فرق كبري
 حتليل االستبيان .2

 مت إجراء حتليل االستبيان عن طريق حساب قيمة الرتدد. يف هذه احلالة
 .Frequenciesأجرى الباحث اختبار 
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

 

" يف تعليم املفردات ملساعدة Talking Stickسلوب ": تطبيق أ املبحث األول
 فهم نصوص مبدسسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية موجوكرط

 يعرض هذا القسم بياانت البحث الذي مت إجراؤه. لتحقيق أهداف البحث ، مت
أخذ عينة من طالب الصف السابع من مدرسة اثنوية اإلسالم جنينجان موجوكرتو للعام 

اجتماعات خالل شهر  4أسابيع و  3. مت إجراء هذا البحث يف 2020/2021الدراسي 
دى قدرة أسئلة الختبار م ةحبثا حول فهم املفردات. طرح الباحث ة. أجرى الباحثيونيو

انت رافق املدرسة ومعداهتا )اختبار أويل( قبل إجراء املعاجلة. كالطالب على املواد املتعلقة مب
أسئلة االختبار التمهيدي املقدمة يف شكل أسئلة االختيار من متعدد والصور املتطابقة مع 

دقيقة للعمل على أسئلة االختبار  20سؤاالا. أعطت الباحثة  20املفردات اليت تكونت من 
 :ايلعلى درجات الطالب على النحو الت ختبار األوىلاألويل. حصلت الباحثة يف هذا اال

 النتيجة أمساء الطالب سقم
 50 أدام مبا سكيت 1
 55 صاحل الدين 2
 70 إميرياد دوي ساسوينجكي 3
 40 فرهان شاهر العليم 4
 50 حممد ريهان الفرزي 5
 65 حممد رزقي أردينشا 6
 50 عائشة 7
 40 أمنة الزهرة 8
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 55 أصفة إفادة 9
 65 دوي رمضان 10
 50 هانفة أسوة حسنة 11
 45 مهة اخلريية 12
 70 علم الزهرة 13
 70 نبيلة رمحنية عزيزة 14
 40 نور أليفه ابيداة اجلنة 15
 40 نوران متال صاحلة 16
 45 سفينة السوخلية 17
 40 سافرا نورا الزهرة 18

 4.1اجلدول        

أن ما  ا ، أظهرت نتائج االختبار القبليمن البياانت اليت مت احلصول عليه
 توىمس حتديد يتممن الطالب سجلوا درجات أقل من املتوسط.  ٪ 90يقرب من 

 :40بناءا على املعايري التالية التعلم خمرجات أو الطالب حتصيل يف التحسن
 

 للصفوف الرسالة هي املعايري الفاصلة سقم
 A ممتاز 91-100 1

 B جيد جدا 81-90 2

 C جيد 71-80 3

 D مقبول 61-70 4

 E ضعيف 60< 5

                                                           
40 Nana sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 

110 
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هذا يدل على أن مستوى إتقان الطالب للمفردات منخفض للغاية. بناءا على 
الدرجات اليت حصل عليها الطالب من االختبار التمهيدي ، لتحسني فهم الطالب لتعلم 

. واخلطوات ءاملفردات ، طبق الباحثون منوذج التعلم بعصا التحدث ابستخدام تقنيات الغنا
 :هي كما يلي

يف مناقشة املواد حول املرافق واملعدات املدرسية ، من خالل تقدمي نصوص  ةالباحث تبدأ
مث  والطالب بقراءة النص بدورهم ، ةللقراءة حول املرافق واملعدات املدرسية. قام الباحث

فردات الصعبة ملطلبت الباحثة من الطالب حتديد املفردات اليت مل يتم فهمها. بعد حتديد ا
 .والطالب برتمجة النص معاا ةالباحث ت، قام

يف االجتماع الثالث، بدأت الباحثة يف تطبيق تقنية التعلم بعصا التحدث على الطالب. 
أعد الباحث أوالا أداة تدعم استخدام العصا الناطقة. اخلطوات يف عملية تنفيذ عصا 

 :التحدث هي كما يلي

ا ا ابلسالم مث دعت الباحثة التالميذ لقراءة الدعاء معبدأت الباحثة عملية تعليمه .1
 . قبل بدأت الدراسة

 سألت الباحثة كيف حال التالميذ بتحيات كمثل " صباح اخلري ".  .2
تبينت الباحثة من انضباط التالميذ بكتبت يف كشف احلضور التالميذ اليت مت  .3

 . توفريها
تعني " و أهداف التعليم اليت ي ادوات املدرسةشرحت الباحثة املوضوع العام وهو "  .4

 . تنفيذها للتالميذ
أعطت الباحثة مواد مفردات للطالب من خالل غناء أغنية حتتوي على مفردات  .5

 حول املعدات واملرافق املدرسية.
يعطي املعلم قطعة من الورق حتتوي على بعض املفردات حول املعدات واملرافق  .6

 املدرسية.
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وي لقراءة املفردات ويقوم الباحث بغناء أغنية حتت مث يقوم املدرس بدعوة الطالب  .7
 على املفردات مث يقوم الطالب بتقليدها بشكل متكرر أثناء حفظ املفردات.

املعلم يعد العصا أوال. يتم استخدام العصا كمجموعة تتحول لإلجابة على   .8
 األسئلة أو يكون دور املعلم

العربية اليت  على بعض املفردات قم بتدوير العصا مصحوبة أبغنية، حتتوي األغنية  .9
يتعلمها الطالب. عندما يقوم الطالب بتدوير العصا، يغين الطالب وميكنه حفظ 

 .املفردات
عندما تتوقف األغنية، سيطرح املدرس أسئلة حول املفردات على الطالب   .10

 الذي كان آخر من أمسك ابلعصا وتدور بدورها.
عبارات ، وتضمن االستبيان  10نة مكونة من أعطت الباحثة استبا ،ويف اللقاء الرابع

مع تقنيات الغناء يف تعلم املفرودات، سواء   Talking Stickأسلوب عبارات حول تطبيق 
 :كان فعاالا أم ال. ما يلي هو نتيجة البياانت من إجاابت املبحوثني

 4.2اجلدول 

 Model pembelajaran Talking Stick mempengaruhi يف البيان حول  4.2يف اجلدول 

siswa” “dalam pembelajaran mufrodat  ا يتفقون بشدة مع  14، ورد أن هناك مشاركا
مشاركني ، بدرجة  4، بينما أولئك الذين يوافقون هم  ٪77.8العبارة ، مع جمموع درجات 

 .٪100تراكمية 

Model pembelajaran Talking Stick mempengaruhi siswa dalam pembelajaran 

mufrodat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Setuju 14 77,8 77,8 77,8 

Setuju 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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 4.3اجلدول 

 Model pembelajaran Talking Stick membuat " يف البيان حول 4.3يف اجلدول 

pembelajaran mufrodat dikelas menjadi efektif"  ا يتفقون  9رد أن هناك ، و مشاركا
مشاركني  9 ، بينما أولئك الذين يوافقون هم ٪50بشدة مع العبارة ، مع جمموع درجات 

 .٪100، بدرجة تراكمية 

 
Penerapan model pembelajaran Talking Stick mempengaruhi peningkatan 

hasil belajar siswa 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Setuju 4 22,2 22,2 22,2 

Setuju 14 77,8 77,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 4.4اجلدول 

 Penerapan model pembelajaran Talking Stick " يف البيان حول 4.4يف اجلدول 

mempengaruhi peningkatan hasil belajar siswa "  ا يتفقون مشار  4، ورد أن هناك كا
 14 ، بينما أولئك الذين يوافقون هم ٪22,2بشدة مع العبارة ، مع جمموع درجات 

 .٪100مشاركني ، بدرجة تراكمية 

 
Penerapan  model pembelajaran Talking Stick menambah kosakata bahasa 

Arab siswa 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Model pembelajaran Talking Stick membuat pembelajaran mufrodat 

dikelas menjadi efektif 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Setuju 9 50,0 50,0 50,0 

Setuju 9 50,0 50,0 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Valid Sangat Setuju 16 88,9 88,9 88,9 

Setuju 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 4.5اجلدول 

 Penerapan  model pembelajaran Talking Stick " يف البيان حول 4.5يف اجلدول 

menambah kosakata bahasa Arab siswa "  ا يتفقون بشدة  16، ورد أن هناك مشاركا
 مشاركني ،  2 ، بينما أولئك الذين يوافقون هم ٪88,9مع جمموع درجات مع العبارة ، 

 .٪100بدرجة تراكمية 

 4.6اجلدول 

 Penerapan model pembelajaran Talkingاجلدول أعاله عبارة عن بيان من االستبيان

Stick dalam" pembelajaran kosakata bahasa Arab tidak membosankan bagi 

siswa"   100معتاد على العبارة بنسبة تراكمية  1يف هذا االستبيان ، يوجد طالب٪  ،
طالباا يوافقون بشدة على  14، و  ٪99,4طالب يوافقون على العبارة ، بنسبة  3و 

 .٪ 77.8العبارة بنسبة تراكمية 

 
Adanya model pembelajaran Talking Stick dalam pembelajaran mufrodat 

siswa menjadi lebih aktif 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Setuju 9 50,0 50,0 50,0 

Setuju 9 50,0 50,0 100,0 

Penerapan model pembelajaran Talking Stick dalam pembelajaran kosakata 

bahasa Arab tidak membosankan bagi siswa 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Valid Sangat Setuju 14 77,8 77,8 77,8 

Setuju 3 16,7 16,7 94,4 

Biasa 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Total 18 100,0 100,0  

 4.7اجلدول 

 Adanya model pembelajaran Talking Stick dalam"  يف البيان حول 4.7يف اجلدول 

pembelajaran mufrodat siswa menjadi lebih aktif "  ا يتفقون  9، ورد أن هناك مشاركا
مشاركني  9 ، بينما أولئك الذين يوافقون هم ٪50,0بشدة مع العبارة ، مع جمموع درجات 

 .٪100، بدرجة تراكمية 
Model pembelajaran Talking Stick mengembangkan kreatifitas siswa 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Setuju 9 50,0 50,0 50,0 

Setuju 7 38,9 38,9 88,9 

Biasa 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 4.8اجلدول 

 Model pembelajaran Talking Stick "اجلدول أعاله عبارة عن بيان من االستبيان 

mengembangkan kreatifitas siswa "   طالب يتفقون بشدة  9يف هذا االستبيان ، هناك
 ٪88.9طالب يوافقون على العبارة ، بنسبة مئوية  7، و  ٪50مع العبارة بنسبة تراكمية 

 .٪ 100معتاد مع العبارة بنسبة تراكمية  2، يوجد طالب 
Model pembelajaran Talking Stick melatih para siswa untuk lebih mudah 

mengingat kosakata yang diajarkan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Setuju 16 88,9 88,9 88,9 

Setuju 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 4.9اجلدول 

 Model pembelajaran Talking Stick melatih para"  يف البيان حول 4.9يف اجلدول 

siswa untuk lebih mudah mengingat kosakata yang diajarkan "  16، ورد أن هناك 



35 
 

ا يتفقون بشدة مع العبارة ، مع جمموع درجات  ، بينما أولئك الذين يوافقون  ٪88,9مشاركا
 .٪100مشاركني ، بدرجة تراكمية  2 هم

Pembiasaan mengulang-ngulang atau menghafal kosakata dalam model 

pembelajaran Talking Stick sama dengan membantu memperlancar 

berbicara dengan bahasa Arab 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Setuju 6 33,3 33,3 33,3 

Setuju 11 61,1 61,1 94,4 

Biasa 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 4.10اجلدول 

 Pembiasaan mengulang-ngulang atau " اجلدول أعاله عبارة عن بيان من االستبيان

menghafal kosakata dalam model pembelajaran Talking Stick sama dengan 

membantu memperlancar berbicara dengan bahasa Arab"  ان ، يوجد يف هذا االستبي
طالب يوافقون على العبارة ،  11، و  ٪100معتاد على العبارة بنسبة تراكمية  1طالب 

 .٪ 33,3طالباا يوافقون بشدة على العبارة بنسبة تراكمية  6، و  ٪94,4بنسبة 
Dalam penerapan model pembelajaran Talking Stick guru dan siswa saling 

berinteraksi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Setuju 7 38,9 38,9 38,9 

Setuju 11 61,1 61,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 4.11اجلدول   

 Dalam penerapan model pembelajaran Talking " يف البيان حول 4.11يف اجلدول 

Stick guru dan siswa saling berinteraksi "  ا يتفقون بشدة مع  7، ورد أن هناك مشاركا
مشاركني ،  11 ، بينما أولئك الذين يوافقون هم ٪38,9العبارة ، مع جمموع درجات 

 ٪100بدرجة تراكمية 
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ا األسئلة مباشرة، بعد أن مت إعطاء الطالب املادة وفقا  ةيف االجتماع األخري ، طرح الباحث
سؤال متعدد  20تبار البعدي(. تتكون األسئلة من لنموذج التعلم قيد الدراسة )االخ

اخليارات، واألسئلة الواردة يف االختبار البعدي هي نفسها أسئلة االختبار التمهيدي. 
 .دقيقة 25الوقت احملدد هو 

" يف تعليم املفردات ملساعدة Talking Stickاملبحث الثاين : فعالية أسلوب "
 إلسالمية موجوكرطفهم نصوص مبدسسة املتوسطة اإلسالم ا

 Talking"سلوب أيف هذه املناقشة الثانية، سيتم تقدمي بياانت حبثية توضح مدى فعالية 
Stick" املدرسة املتوسطةاإلسالم اإلسالمية  ابلعصا الناطقة يف تعلم املفردات يف

يف هذه الدراسة، مت استخدام اختبارين، األول هو اختبار قبل تطبيق منوذج  موجوكرط.
م ابلعصا الناطقة، والثاين هو درجة االختبار بعد إعطاء الطالب مادة حول املعدات التعل

. فيما يلي البياانت اليت مت احلصول Talking  Stickأسلوب واملرافق املدرسية ابستخدام 
 :عليها من البحث

نتائج  أمساء الطالب سقم
اإلختباس 

 القبلى

نتائج 
اإلختباس 
 البعدى

 95 50 أدام مبا سكيت 1
 80 55 صاحل الدين 2
 90 70 إميرياد دوي ساسوينجكي 3
 80 40 فرهان شاهر العليم 4
 85 50 حممد ريهان الفرزي 5
 75 65 حممد رزقي أردينشا 6
 75 50 عائشة 7
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 80 40 أمنة الزهرة 8
 90 55 أصفة إفادة 9

 100 65 دوي رمضان 10
 85 50 هانفة أسوة حسنة 11
 80 45 مهة اخلريية 12
 100 70 علم الزهرة 13
 95 70 نبيلة رمحنية عزيزة 14
 75 40 نور أليفه ابيداة اجلنة 15
 85 40 نوران متال صاحلة 16
 85 45 سفينة السوخلية 17
 95 40 سافرا نورا الزهرة 18

 1570 940 اجملموع 
 86,11 52,22 املعدل 

 4.12اجلدول 

 . اإلختباس القبلي1 

" Talking Stickمنوذج التعلم "ياانت اإلختبار القبليا عن نتائج حتليل الب
 هو : لرتقية املفردات

 

Statistics 

PRE TEST   

N Valid 18 

Missin

g 

0 

Mean 52,22 

Median 50,00 

Mode 40 

Minimum 40 
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Maximum 70 

  4.13اجلدول   

 لقبلياجة االختبار يف إخراج البياانت أعاله ، هو ملخص للبياانت اإلحصائية ، در 
، من املعروف أن متوسط  تالميذ 18 . من مجيع عينات البحث 7 فصلللطالب يف ال

 وقيمة ، 50,00  هي املتوسطة القيمة ، 52.22 هو القبلي االختبار بياانت يف القيمة
، 40أما احلد األدىن للدرجة اليت حققها التالميذ يف االختبار القبلي هو  .40 هي الوضع

ملزيد من التفاصيل ، ميكن رؤية حتقيق خمرجات . 70ما وصلت الدرجة القصوى إىل بين
 :تعلم الطالب يف اجلدول التايل

 

PRE TEST 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 40 5 27,8 27,8 27,8 

45 2 11,1 11,1 38,9 

50 4 22,2 22,2 61,1 

55 2 11,1 11,1 72,2 

65 2 11,1 11,1 83,3 

70 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

14.4 اجلدول  
 . اإلختباس البعدي2 

ملعرفة ما إذا كانت هناك زايدة كبرية يف القيمة. من التعلم  بعديمت إجراء هذا االختبار ال
 Talkingم "خالل عدة اجتماعات ، من خالل تطبيق منوذج التعل ةالذي قام به الباحث

Stick ائج الدرجات نتيف مدرسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية موجوكرط. " لرتقية املفردات
 :هي كما يلي البعديوحتليل بياانت ما بعد االختبار 

Statistics 

POST TEST   

N Valid 18 

Missing 0 
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 4.15اجلدول  

 لبعديايف إخراج البياانت أعاله ، هو ملخص للبياانت اإلحصائية ، درجة االختبار 
، من املعروف أن متوسط  تالميذ 18 . من مجيع عينات البحث 7 فصلللطالب يف ال

، وقيمة 80,00، القيمة املتوسطة هي  86,11هو  البعدي االختبار بياانت يف القيمة
، 75أما احلد األدىن للدرجة اليت حققها التالميذ يف االختبار البعدي هو  .80الوضع هي

 .100بينما وصلت الدرجة القصوى إىل 

 :ملزيد من التفاصيل ، ميكن رؤية حتقيق خمرجات تعلم الطالب يف اجلدول التايل 
 

 4.16اجلدول 

Mean 86,11 

Median 85,00 

Mode 80a 

Minimum 75 

Maximum 100 

a. Multiple modes exist. The 

smallest value is shown 

POST TEST 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 75 3 16,7 16,7 16,7 

80 4 22,2 22,2 38,9 

85 4 22,2 22,2 61,1 

90 2 11,1 11,1 72,2 

95 3 16,7 16,7 88,9 

100 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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 . اختباس احلالة الطبيعية3

17.4اجلدول   
 

18.4 اجلدول  
، يتم  Shapiro – Wilkأنه بعد اختبار  4,18توضع بياانت املخرجات يف اجلدول 

واختبار  sig. 0.013 > 0.05.ت أعاله بشكل طبيعي، اختبار القبلى توزيع البياان
 .sig. 0.013 > 0.05البعدى 

 T. اختباس 4
 

 

 

 

 

 

  4.19 اجلدول

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

PRE TEST 18 100,0% 0 0,0% 18 100,0% 

POST 

TEST 

18 100,0% 0 0,0% 18 100,0% 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PRE TEST ,189 18 ,088 ,861 18 ,013 

POST 

TEST 

,164 18 ,200* ,919 18 ,126 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 PRE TEST 52,22 18 11,275 2,658 

POST 

TEST 

86,11 18 8,324 1,962 
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يف بياانت املخرجات اإلحصائية الوصفية أعاله ، من املعروف أن ملخصا عن عينتني أو 
بياانت االختبار القبلي والبعدي . من املعروف أن املعدل قيمة بياانت االختبار القبلي هو 

 .86،11واملعدل قيمة االختبار البعدي  52،22
 

 

Paired Samples Correlations 

 N 

Correlatio

n 

Significance 

One-Sided 

p 

Two-Sided 

p 

Pair 1 PRE TEST & POST 

TEST 

18 ,474 ,024 ,047 

  4.20 اجلدول    

يف هذه بياانت املخرجات ، يتم عرض عن نتائج االرتباط أو العالقة بني البياانت أو 
ن قيمة أ املتغريات ، أي قيم االختبار القبلي والبعدي . من البياانت أعاله ، من املعروف

Sig  اإلشارة إىل أن هناك عالقة بني نتائج  0.05>  0.47تعين  0.047. هي ،
 .االختبار القبلي والبعدي

 

 4.21 اجلدول     

 

>  0,001ي ه Sig . ( 2 - tailedمن البياانت أعاله ، من املعروف أن قيمة ) 
االختبار القبلي  اانتميكن استنتاج أن هناك فرقا كبريا بني نتائج التعلم يف بي ، 0,05

 . والبعدي
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 الفصل اخلامس
 مناقشة البحث

 
يف تعليم املفردات  "Talking Stick" تطبيق أسلوب عن املناقشةاملبحث األول : 

 ملساعدة فهم نصوص مبدسسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية موجوكرط
ا أو اسرتاتيجية خاصة لت جيع شالتعلم التعاوين هو طريقة تعلم تستخدم هنجا

الطالب على العمل معاا أثناء عملية التعلم. بشكل عام، يعترب التعلم التعاوين أكثر 
ا من قبل املعلم، حيث يقوم املعلم بتعيني املهام واألسئلة وتوفري املواد  توجيها
واملعلومات املصممة ملساعدة الطالب على حل املشكلة املعنية حبيث ميكن أن 

ا يف التعلم.حتفز الطالب على أن يكونوا  الغرض من التعلم التعاوين  41أكثر محاسا
هنا هو التعلم الذي ميكن أن يدعم إتقان املفردات العربية، حبيث ال يكون التعلم 
ممالا للطالب وحىت يتمكن الطالب من حفظ املفردات اليت مت تدريسها. إحدى 

منوذج التعلم . "Talking Stick"هي   ةتقنيات التعلم املمتعة اليت يستخدمها الباحث
 .هذا مناسب جلميع الفصول

تقوم الباحثة بدعوة الطالب لتعلم املفردات مع األلعاب وتكون مصحوبة 
   Talking أسلوب  ةستخدم الباحثتأبغاين املفردات اليت مت دراستها سابقاا. 

stick   تعليمي مبساعدة عصا. يتم  أسلوبأو ما يسمى بعصا التحدث، وهو
كمجموعة تتحول لإلجابة على األسئلة أو دور املعلم. لكن يف استخدام العصي  

 مفهوم تدوير العصا مصحوبة أبغنية، حيث حتتوي ةستخدم الباحثتهذا اإلجراء 
األغنية على بعض مفردات املفردات العربية اليت يدرسها الطالب. عندما يقوم 

مدى فهم  ةالطالب بتدوير العصا، يغين الطالب وميكنه حفظ املفردات. ملعرف

                                                           
41 Sulaiman, MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING (Suatu Analisis Psikologis Dalam 

Pembelajaran), Volume V Nomor 2, 2014. hlm. 27 



43 
 

الطالب، عندما تتوقف األغنية، يطرح املعلم أسئلة حول املفردات على آخر طالب 
 .ميسك العصا وتدور بدورها

ا ألنه خيتلف عن التعلم  الطالب متحمسون ملتابعة الدرس. إهنم سعداء جدا
الذي يتبعونه عادةا. وذلك ألن تقنية التعلم ابلعصا الناطقة مصحوبة ابلغناء لتدريب 

كرة الطالب وتركيزهم وقدراهتم املعرفية. استناداا إىل بياانت البحث الواردة يف ذا 
من الطالب يوافقون على أن استخدام  ٪88أن  4.5، يوضح اجلدول 4الفصل 

العصي الناطقة ميكن أن يزيد من مفردات الطالب. كما أنه يسهل على الطالب 
لطالب يف دة يف نتائج تعلم افهم املفردات اليت تعلموها للتو حىت يواجهوا زاي

لم هي أثناء عملية التع ةمفردات التدريس. كانت العقبات اليت واجهها الباحث
وكان بعض الطالب حمرجني من اإلجابة على  covid-19الوقت احملدود بسبب 

 األسئلة اليت طرحها املعلم.
 

ملفردات يف تعليم ا" Talking Stick" أسلوب فعالية مناقشة عن: لثايناملبحث ا
 ملساعدة فهم نصوص مبدسسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية موجوكرط

يتم حساب فعالية طريقة التعلم بعصا التحدث بناءا على مقارنة درجات االختبار 
ا استخدام املقارنة بني درجات االختبار  القبلي والبعدي. ابإلضافة إىل ذلك ، مت أيضا

كانت زايدة يف نتائج تعلم الطالب. ميكن االختبار   ما إذا القبلي والبعدي لتحديد هناك أم
إثبات نتائج خالل نتائج احلساب كما هو موضح يف اجلدول  القبلي والبعدي للطالب من

 . ٪33 ارقبف والبعدي القبلي االختبار يف الطالب درجات بني. يوجد فرق متوسط 4.12
لم اللغة اعد الطالب على تعالتعلم ابستخدام أسلوب التحدث يرافقه الغناء هو جهد يس

العربية. يتم التطبيق على مراحل، وبعد العالج يقوم الباحث بعمل اختبار لتحديد الفهم 
 .الذي مت حتقيقه من قبل الطالب
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و شهر واحد. يتم ابستخدام فئة التحكم فقط، أإبجراء التعلم ملدة  ةيقوم الباحث
اء اختبار لتالميذ. تتكون من . يف هذا الفصل، يتم إجر Pre-eksperimenاتصل به 

وذج تعلم مناإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. يهدف االختبار هو ملعرفة ما مدي فعالية 
"Talking Stick" مث تقوم  .لرتقية املفردات مبدرسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية موجوكرط

 .SPSS 22.0الباحثة إبجراء العمليات احلسابية ابستخدام 
 . يتمالبياانت بعد معرفة كل قيمة من Shapiro - Wilkاحثة اختبار أجريت الب

إجراء هذا االختبار لتحديد ما إذا كانت بياانت البحث موزعة بشكل طبيعي. أخذت 
تالميذ، مما يعين أن  18ألن عدد العينات يف هذا البحث كان  Shapiro - Wilkاختبار 

بار احلالة الطبيعية للبياانت ، كانت تالميذ، والخت 50عينة البحث كانت أقل من من 
. ميكن رؤية بياانت اختبار احلالة الطبيعية يف  Shapiro Wilk-استخدام الباحثة اختبار 

 .4.18اجلدول 
ا للغاية. بعد العالج،  على أساس االختبار، فإن إتقان املفردات العربية ال يزال انقصا

اب، وقياس قدرات الطالب. من نتائج احلسأجرى الباحث اختباراا أولياا اختبار الفاعلية 
توجد اختالفات يف عدد مرات تكرار نتائج االختبار القبلي والبعدي للطالب واليت تظهر 

 Tالختبار فرضية البحث أجرت الباحثة اختبار  .بالطال درجات يف زايدةيف املتوسط 
يف اجلدول  Tبار . ميكن رؤية نتائج اخت Paired Samples T - testابستخدام اختبار 

وميكن القول  0.05> 0.001من  Sig. ( 2 - tailed..هذه البياانت قيمة )  . من4.21
 بار البعدي. مبعىن و اختأن هناك فرق كبري بني نتائج التعلم يف بياانت االختبار القبلي 

Ha  .مقبول 
مشاركة و  ال ميكن فصل التعلم الفعال عن دور املعلم الفعال، وظروف التعلم الفعالة،

. بناءا على البياانت املوصوفة، أظهرت 42الطالب، ومصادر التعلم أو بيئة التعلم الداعمة

                                                           
42 Sani, Ridwan Abdullah. Inovasi Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 41 
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النتائج اليت مت احلصول عليها من االختبار البعدي زايدة يف نتائج تعلم الطالب. ميكن 
 .توضيح أن فعالية التعلم ابستخدام تقنية العصا الناطقة و ا أتثري كبري يف فهم املفردات
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 الفصل السادس
 اإلختتام

 اخلالصة .أ
ي الذي البحث العلم ريبعون هللا ورضاه، وصلت الباحثة إىل الباب األخ

 حيتوى على اخلالصة والتأثري واالقرتاحات كما يلي :
" لرتقية املفردات مبدرسة املتوسطة Talking Stickمنوذج تعلم "إن تطبيق  .1

عا  يعطي داف دة مفردات الطالب وا فعال يف زايو  اإلسالم اإلسالمية موجوكرط
 كبريا للتالميذ وجيعلهم نشيطني يف التعلم ويفهمون املفردات اجلديدة ابلسرعة

 . ألهنم يتعلموهنا مع زمالئهم
 (tailed-2)بقيمة  لرتقية املفرداتيؤثر  " Talking Stickمنوذج تعلم " .2

sig.  بياانت يف وهذا يدل على وجود فرق كبري بني نتائج التعلم. 0.001هي 
.  مقبولة Haاالختبار القبلي والبعدي، حبيث تكون نتائج فرضية البحث وهي 

، بينما معدل قيمة االختبار البعدي 52022معدل قيمة االختبار القبلي كان 
86011. 

 االقرتاحات .ب
 بناء على اخلالصة السابقة ، تقدم الباحثة بعض االقرتاحات كما يلي:

 تعليم أن يهتم ابلصعوابت اليت يواجهها التالميذ يفينبغي ملدرس اللغة العربية  .1
 املفردات.

ينبغي له أن يستخدم هذا النموذج يف تعليم املفردات مستمرا ، ليجعل التالميذ  .2
 .تعلمهمنشيطني يف 
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أن يكون هذا البحث اقرتاحا و ذه املدرسة يف كفاءة تعليم اللغة العربية  .3
 .عليميةابستخدام النموذج احلديث يف العملية الت
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 مالحق
 

 دسسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية موجوكرطحملة عن م .1
 ملف املدسسة .أ

هي  مدرسة املتوسطة اإلسالم اإلسالمية موجوكرط على أهداف
مؤسسة تعليمية إسالمية تقدم عقيدة شاهدة وأخالق كرمية كما جتلى يف النيب 
حممد وتعتمد على القرآن والسنة. يتم تنفيذ نظام التعليم والتدريس يف مدرسة 

الداخلية جنينجان اإلسالمية بنظام املدرسة الداخلية كوسيلة فعالة اإلسالم 
 .لتعلم الدين واللغة

من خالل منهج تعليمي جيمع بني اإلميان والعلم والصدقة يف جو 
موت والقدوة ابلعقيدة الصحيحة واألخالق احلميدة حسب الكتاب والسنة. 

 كان القصد من  . تعلمهاتقدم مدرسة اإلسالم الداخلية جتربة احلياة اليومية يف
، أن تكون مؤسسة مدرسة اإلسالم جنينجان الداخلية، منذ بداية أتسيسها

تعليمية إسالمية من املتوقع أن تكون قادرة على ختريج جيل يتفوق ويسعى 
 .جاهداا ليصبح كادراا من قادة األمة

 املدسسةالتاسيخ  .ب

فتقار إىل إنشاء مدرسة اإلسالم الداخلية جننج اإلسالمية إىل اال
املؤسسات التعليمية اإلسالمية يف بيئة جينجان. ابإلضافة إىل ذلك ، فهي 
تنبع من مطالب وضغوط أوصياء السنرتي الذين ال يهدأون ألن أطفاو م ال 
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يتخرجون من حضور التوجيه يف معهد اإلسالم سوراكارات. القلق وعدم الثقة 
ا األسب وخ يقف. اب اليت جتعل هذا الكيف املؤسسات التعليمية العامة هي أيضا

ابإلضافة إىل تدين مستوى اقتصاد أولياء أمور الطالب يف منطقة موجوكرتو ، 
 .جينجان واملناطق احمليطة هبايف  وخاصة 

واستجابة لذلك ، حياول جملس إدارة املدرسة الداخلية اإلسالمية إنشاء 
درسة ابتدائية، ممدرسة داخلية إسالمية تتكون تدرجيياا من ملعب ، ومدرسة 

 .  املتوسطة، ومدرسة اثنوية

 البعثةالرؤية و  .ج

  :سؤية املدسسة    

 .حتقيق اجليل الرابين البارع والربتفاق يف الدين ككادر من قادة األمة

 : ملدسسةبعثة ا

تطبيق بناء دين اإلسالم كمصدر للحكمة يف التصرف  .1

 .والتصرف

 ة اإلسالميةالشريع توفري التعليم والتعلم بطريقة إسالمية / وفق .2

 تنمية املعرفة وروح اإلجناز وكذلك القيادة .3

 الغرض من املدسسة . .د

 .تكوين الثقافة اإلسالمية يف احلياة اليومية .1

 .جلعل سانرتي ككادر من قادة األمة الذين هم يف الدين املخلصني .2
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 .تكوين الطالب القادرين يف عمار معروف انهي منقر .3

 واملوثوقيةإنتاج طالب يتمتعون ابجلودة  .4

تكوين صورة إجيابية عن املؤسسات اإلسالمية يف التعليم والتوجيه  .5

 على أساس القيم والتعليم اإلسالمي
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Nama Sekolah  : MTs. Al-Islam Mojokerto 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII 

Tahun Ajaran   : 2020/2021 

Alokasi Waktu : 2 x 30 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan atau teks sederhana 

tentang أدواة املدرس 
B. Kompetensi Dasar 

1. Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah Allah 

Swt.  

2.  Menunjukkan sikap peduli dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial  sekitar rumah dan sekolah 

3. Memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan 

makna) dari teks  sederhana terkait  tema:      المدرسة  yang melibatkan 

tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang tema sekolah. 

4. Mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta informasi  

terkait tema sekolah secara lisan. 

C. Indikator 

1. Memperhatikan bunyi kata, frase dan kalimat yang berkaitan dengan 

tema المدرسة 

2. Melafalkan kosakata, kalimat yang terdapat dalam teks bacaan 

berkaitan dengan tema المدرسة 

3. Menghafalkan kosakata yang berkaitan dengan tema المدرسة 

4.  Menerjemahkan teks bacaan yang berkaitan dengan tema المدرسة 

5. Menunjukkan kata, kalimat tentang teks المدرسة 

D. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang akan disampaikan adalah tentang أدواة املدرسة 
E. Metode Pembelajaran 
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Talking Stick, Ceramah dan Penugasan 

F. Langkah-Langkah Pembelajaran  

1. Kegiatan awal 10 menit 

-  Salam dan berdoa  

-  Guru memberikan mufrodat baru yang berhubungan dengan 

materi 

-  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin di capai 

-  Guru memberikan motivasi terhadap peserta didik agar tetap 

semangat belajar 

2. Kegiatan inti 40 menit 

- Guru meminta siswa membaca teks qira’ah secara bersama 

- Mengidentifikasi kosakata yang sulit secara bersmaan 

- Guru menerjemahkan kosakata di papan tulis 

- Guru memberikan lagu yang berisikan kosakata yang sudah 

dipelajari 

- Guru menerapkan teknik talking stick memutarkan tongkat 

dengan diiringi lagu kumpulan mufrodat 

- Guru memeriksa pemahaman siswa dengan memberikan 

pertanyaan kepada siswa yang memegang tongkat terakhir 

- Guru meminta siswa menjawab pertanyaan seputar materi 

mufrodat 

3. Kegiatan akhir 10 menit  

-    Guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

-    Guru memberikan evaluasi sebagai penguatan, dan memberikan 

penugasan serta informasi untuk materi pada pertemuan yang 

akan datang 

-  Mudzakarah, mengingatkan peserta didik akan kewajibannya 

dalam beribadah dan menjaga persatuan bangsa 

-  Berdoa/salam 

G. Sumber/Bahan/Alat 

- Buku modul bahasa Arab kelas VII 
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- Gambar tentang المدرسة 

- Lagu kumpulan mufrodat 

H. Penilaian 

- Sikap          : Penilaian Observasi, pengamatan, Penilaian Jurnal  

-Pengetahuan :Tes Tertulis Pilihan ganda dan uraian atau penugasan, 

Menjawab pertanyaan guru secara lisan 

 

Mojokerto, 10 Juni 2021 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

 

 

Afifah        Eka Yulia R. 
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 االستباانة

يف تعليم املفردات ملساعدة فهم  ”Talking Stick“ أسلوب  فعالية إستخدام

 اإلسالم اإلسالمية موجوكرطمدسسة يف  نصوص

  

Identitas Responden  

1. Nama  :    

2. Kelas  :   

Petunjuk pengisian:  

Beri tanda check () pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian anda. 

1=Sangat setuju, 2=Setuju, 3=Biasa, 4=Tidak setuju, 5=Sangat tidak setuju 

No Penilaian 
Nilai 

1 2 3 4 5 

1. Talking Stick mempengaruhi siswa dalam pembelajaran 

mufradat  

     

2. Talking Stick membuat Pembelajaran mufradat dikelas menjadi 

efektif  

     

3. Penerapan Talking Stick mempengaruhi peningkatan hasil 

belajar siswa   

     

4. Penerapan Talking Stick menambah kosakata bahasa Arab siswa       

5. Penerapan Talking Stick dalam pembelajaran kosakata bahasa 

Arab tidak membosankan bagi siswa 

     

6. Adanya teknik Talking Stick dalam pembelajaran mufrodat siswa 

menjadi lebih aktif 

     

7. Teknik Talking Stick mengembangkan kreatifitas siswa      

8. Talking stick melatih para siswa untuk lebih mudah mengingat 

kosakata yang diajarkan 
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9. Pembiasaan mengulang-ngulang atau menghafal kosakata dalam 

Model pembelajaran talking stick sama dengan membantu 

memperlancar berbicara dengan Bahasa Arab 

     

10. Dalam penerapan model pembelajaran talking stick guru dan 

siswa saling berinteraksi 
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 أسئلة االختباس القبلى والبعدى
SOAL PRETEST DAN POST TEST 

 

 

 

 

 ِصْل!

   ِمْرَسم 

 

 

 

 

   َمْقَصف 

 

 

 

 

   ِمْسَطَرة 

 

 

NAMA                  :  MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 

KELAS                   :    SEKOLAH/KELAS    :  MTS AL-ISLAM/VII 

MATERI POKOK : ادوات المدرسة 
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   َمْلعَب 

 

 

 

   َمْكتَبَة 

 

 

 

 

   َمْكتَب 

 

 

 

   ُكْرِسي 

 

 

 

  ََظة  ِمْحف  
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Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar! 

  

 

 تِْلِميذ  
 

 
 

................... 

 
 

..................... 

 

Buku 

 

 فَْصل  
 
 

.................... 

 
 

.......................... 

 

Kantor 

 

 قَلَم  
 
 

...................... 

 

 ِمْمَسَحة  
 
 

........................ 

 
 

.............................. 

 

Jam 
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 نصوص
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 الصوس حول البحث
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 السري الذاتية
 املعلومات الشخصية .أ

 إيكا يوليا رمحة:  اإلسم 
 1999يوليو  21: ملوجنان،  املكان / اتريخ الوالدة

 : إندونيسية اجلنسية
 ن: حممد فائزي الوالد

 : أوماين الوالدة
 : شارع ايئى سناري سولوكورا ملوجنان العنوان

 yuliaeka132@gmail.com:   الربيد اإلليكرتوين
 املستوى الدساسي .ب

 النمرة املدرسة السنة
 1 مفتاح او دى تنجولونروضة األطفل  2005 -2003
 2 مفتاح او دى تنجولوناملدرسة اإلبتدائية  2011 -2005
 3 درسة املتوسطة اإلحسان اإلسالمية تنجولونامل 2014 -2011
 4 مدينة جرسيك 1املدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية  2017 – 2014
بكالوريوس )سرجاان( بقسم تعليم اللغة العربية كلية علوم  اآلن – 2017

الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
 احلكومية ماالنج

5 

 


