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شعار
سبِي ِل ِۦه
َ ََٰٓيأَيُّ َها ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ ٱتَّقُواْ ٱ َّّللَ َوٱ ۡبتَغُ َٰٓواْ ِإلَ ۡي ِه ٱ ۡل َو ِسيلَةَ َو َج ِهدُواْ فِي
٥٣ َلَعَلَّ ُك ۡم ت ُ ۡف ِل ُحون
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang
mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu
mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Maidah: 35)

إﻫداء
ت ﻫذه الرسالة العلمية إىل:
أبمجل الثناء وأمت الشكر إىل هللا تعاىل ،أﻫديْ ُ
 .6أيب الذذذأ أسذذعدي ابلعطذذاء بذذدون انتظذذار ،وألذ ُذل امس ذ بكذذل افتخذذار،
وأرجو هللا أن مي ّد عمره لريى مثارا قد حان قُطافُها بعد طول انتظار
ذت معهذذا معذذى احليذذاة ،وبوجودﻫذذا أكتسذ ُ قذذوة وحمبذذة ال
 .1أمذذا الذذف عرفذ ُ
يص ّ هلا صبي الرلة
حدود هلا ،وأرجو هللا أن ُ
 .1إخ ذواي ال ذذذيين عف ذذمتوي عل ذذى إا ذذام ﻫ ذذذه الرس ذذالة العلمي ذذة ورافق ذذوي يف
رت الدرب خطوة خبطذوة ،ومذا يمتالذون يرافقذوي
مسرية احلياة ،ومعهم س ُ
حىت اآلن
 .6مجي ذذمل املدرس ذذني اجلرتم ذذني ابجلامع ذذةاإلس ذذةمية احلكومي ذذة ي ذذرتو ال ذذذيين
مهدوا يل طريق العلم واملعرفة
 .5مجيذذمل الذذمتمةء املسذذاعديين علذذى إاذذام ﻫذذذه الرسذذالة العلميذذة الذذذيين كذذانوا
أعواان يل يف حبثا ﻫذا ،ونورا يضذاء الظلمذة الذف كانذت تقذ أحيذاان
يف مسرييت العلمية

كلمة شكر وتقدير
احلمد هلل الذأ جعل العربية أسى لغات العذا ،،الذذأ علذم اإلنسذان مذا ،
يعلذذم ،والصذذةة والسذذةم علذذى الن ذ األمذذا خذذري األانم ،سذذيدان وحبيبنذذا  ،قذذد
أخرجنا مين ظلمات جلهل إىل اإلسةم ،وعلى آل وأصحاب مصابيح الظةم.
وبعد ،كان وضذمل ﻫذذه الرسذالة العلميذة شذرطا مذين شذروك تكذويين البحذ
للحص ذذول عل ذذى الدرج ذذة اجلامعيذ ذة األوىل يف ش ذذعبة تعل ذذيم اللغ ذذة العربي ذذة ابجلامع ذذة
ذت يف إا ذ ذذام ﻫ ذ ذذذه الرس ذ ذذالة العلمي ذ ذذة
اإلس ذ ذذةمية احلكومي ذ ذذة ي ذ ذذرتو ،وق ذ ذذد تناول ذ ذ ُ
املساعدات الكثرية ،ولذلك يليق يل أن أقذذدم بذبالغ االمتذذنان ،وجمتي ذذل العرفان إىل
كذذل م ذذين وجه ذ  ،وعلم ذ  ،وأخذذذ بي ذذدأ يف سذذبيل إاذذام ﻫذذذه الرسذذالة العلمي ذة،
وأخص ذلك إىل:
 .6األسذ ذذتاذة الذ ذذدكتورة احلاجذ ذذة إيني ذ ذمتار ،املاجسذ ذذترية ،ر يسذ ذذة اجلامعذ ذذة اإلسذ ذذةمية
احلكومية يرتو.
 .1السيدة الدكتورة احلاجة أعلى ،املاجسترية ،عميدة كلية الرتبية وعلوم التدريس
 .1السيد ج .سواترجو ،املاجستري ،ر يس شعبة تعليم اللغة العربية
 .6السذذيد الذذدكتور احلذذاج خذذري الرجذذال ،املاجسذذتري ،املشذذرف األول الذذذأ بذذذل
جهده حبسذين إرشذاده يل وتوجيهاتذ حذىت أسذتطيمل إاذام ﻫذذه الرسذالة العلميذة،
فل مين هللا حسين الثواب والرعاية.
 .5السذذيدة داين إيكذذاوايت ،املاجسذذترية ،املشذذرفة الثانيذذة ،جلهذذدﻫا لإلش ذراف علذذى
ﻫذذه الرسذذالة العلميذذة ،والذف كانذت لعلمهذا وفضذذلها ،وحسذذين توجيها ذا يف أن
تصلح وحتقق ﻫذه الرسالة العلمية ،فلها م خالص الشذكر والتقذدير ،وفقهذا
هللا.

ويف النهاية يسذري أن أقذدم يمتيذل الشذكر إىل كذل مذين مذ ّد يل يذد العذون يف
مسرييت البح العلما ،أشكرﻫم مجيعا وأاذى مذين هللا عذمت وجذل أن ذعذل ذلذك
يف موازيين حسنا م.
وممل ذلك ،أ ّن يف تقدمي الرسالة العلمية ،ال يستغ مذين اخذتةك ااطذاء
والتقصذذري ،فلذذذلك أرجذذو االنتقذذادات واالقرتاحذذات إلصذذةح ﻫذذذه الرسذذالة العلميذذة
يف العصذذر القذذادم ،وأخذريا ،وعسذذى أن تنفذذمل ﻫذذذه الرسذذالة العلميذذة يف جمذذال التعلذذيم
عاما.
يل خاصا ،وللقار ني ّ
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العنوان :الشارع كا حجر ديوانتوىو  65أ إيرينج موليا دينة مرتو

االعتماد من طرف جلنة املناقشة
رقم:
اّت املناقشة على الرسالة العلمية ابملوضوع :أثر تطبيق طريقة التعلم
التعاوي بنوع  Talking Stickيف السيطرة على املفردات لدى تةميذ الفصل
ااامس ابملدرسة االبتدا ية اإلسةمية احلكومية الثانية ميرتو للعام الدراسا
1169/1162م ، الف كتبْتها مفتاح اهلداية ،رقم التسجيل،66664141 :
كلية الرتبية وعلوم التدريس ،شعبة تعليم اللغة العربية ،اليوم  :اجلمعة ،اتريخ 64
نوفمرب 1162

جلنة املناقشة
ر يس اللجنة  :الدكتور احلاج خري الرجال ،املاجستري
بدر الديين،املاجستري
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عميدة كلية الرتبية وعلوم التدريس
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الدكتورة احلاجة أعلى ،املاجسترية
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تشهد على أن ﻫذه الرسالة العلميّة كلها أصلية مين ابداع فكرة الباحثة إال يف
األقسام املعينة الف تكتبها الباحثة يف املراجمل
ميرتو 11 ،أكتوبر 1162
الباحثة

مفتاح اهلداية
رقم التسجيل66664141 :
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على املفردات لدى تالميذ الفصل اخلامس ابملدرسة االبتدائية اإلسالمية
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امللخص
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رقم التسجيل 66664141:
إن تدريس املفردات مين أﻫم املواد اللغوية لتمتويد التةميذ على إتقان
املهارات اللغوية ،ألن املفردات مبدأ ر يسا لتحصيل املهارات اللغوية مثل
يتوزد الشخص الستخدام
االستماع والقراءة والكةم والكتابة ،وﻫا أول ما ّ
اللغة كوسيلة االتصال يف أنواع اجملاالت ،خاصة يف اجملال الرتبوأ الذأ يتطل
الطال السيطرة على املفردات لفهم حمتوايت الكت املدرسية وحتليلها ونيل
املعارف املضمونة فيها ،ولذا كانت املفردات أجدر ما يعت املدرس ألن ميلكها
التةميذ يف عملية التعلم ،خاصة يف تعلم اللغة العربية.
بناء على الشرح املذكور ،قامت الباحثة ابلبح التجري بتطبيق طريقة
التعلم التعاوي بنوع  Talking S tickيف السيطرة على املفردات لدى تةميذ الفصل
ااامس ابملدرسة االبتدا ية اإلسةمية احلكومية الثانية ميرتو ،ويف ﻫذا البح
قدمت الباحثة سؤال البح " ﻫل يؤثر تطبيق طريقة التعلم التعاوي بنوع
 talking stickيف السيطرة على املفردات لدى تةميذ الفصل ااامس ابملدرسة
االبتدا ية اإلسةمية احلكومية الثانية ميرتو للعام الدراسا 1169/1162م،
واستخدمت الباحثة تصميم البح التجري الذأ يتكون مين اجملموع التجري
واجملموع الضابط ،أما اجملموع التجري يف ﻫذا البح فهو الفصل ااامس ب
يتكون
يتكون مين  11تلميذا  ،واجملوع الضابط الفصل ااامس أ ،الذأ ّ
الذأ ّ

مين  11تلميذا أيضا ،وأدوات مجمل البياانت تعتمد على االختبار أما يف حتليل
البياانت فتستخدم الباحثة رموز . t-test
فها :أثر تطبيق طريقة التعلم التعاوي بنوع Talking Stick
أما نتا ج البح
يف السيطرة على املفردات ،حي كانت نتا ج االختبار لدى اجملموع التجري
أعلى مين نتا ج االحتبار لدى اجملموع الضابط ،وذلك ألن معدل النتا ج لدى
اجملموع التجري يف االختبار البعدأ تكون يف قيمة  ،01ولدى اجملموع الضابط
يف قيمة  .52ويرتقى مستوى النتا ج لدى اجملموع التحري مين االختبار القبلا
إىل االختبار البعدأ حي كانت نتا ج املستوى العايل يف االختبار القبلا 6
تةميذ ،ويف االختبار البعدأ  61تةميذ .أما اجملموع الضابط فيرتقى مستوى
النتا ج مين االختبار القبلا إىل االختبار البعدأ حي كانت النتا ج يف املستوى
العايل يف االختبار القبلا التلميذان ،ويف االختبار البعدأ  5تةميذ.
ودل اختبار الفرضية أن قيمة  tاجلسوبة  (tﻫا  ،1,941وعند
مقارنتها بقيمة  tاجلدولية  tعند درجة حرية ( n +n -2 = 38 )dfيعرف أن قيمة
 tاجلسوبة يف مستوى معنوية  ،%5أكرب مين قيمة  tاجلدولية (>1,941
 ،)6،425ولذا كانت فرضية البح الف قدمتها الباحثة ،وﻫا " يؤثر تطبيق
طريقة التعلم التعاوي بنوع  Talking Stickيف السيطرة على املفردات لدى تةميذ
الفصل ااامس ابملدرسة االبتدا ية اإلسةمية احلكومية الثانية ميرتو للعام
الدراسا  " 1169/1162مقبولة.
)hitung

tabel

2
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PENGARUH PENERAPAN METODE COPERATIVE
LEARNING TIPE TALKING STICK TERHADAP PENGUASAN
KOSAKATA SISWA KELAS V MIN 2 METRO
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
ABSTRAK
Miftahul Hidayah
NPM. 14116362 
Pembelajaran kosakata merupakan materi bahasa yang paling penting untuk
memberi bekal kepada siswa keterampilan berbahasa, karena kosakata merupakan
dasar pokok untuk menghasilkan keterampilan bahasa seperti istima’, qiroah,
kalam dan kitabah. Kosakata merupakan hal pertama yang menjadi bekal
seseorang mengunakan bahasa sebagai sarana interaksi di berbagai bidang,
khususnya di bidang pendidikan yang menuntut siswa penguasan kosakata untuk
memahami isi buku pelajaran, menganalisisnya dan memperoleh pengetahuan
yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu kosakata merupakan hal yang
paling patut untuk diperhatikan sunguh-sunguh oleh guru agar dimiliki oleh siswa
dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Arab.
Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti melakukan penelitian eksperimen
dengan menerapkan metode coperative learning tipe talking stick untuk
mengetahui pengaruhnya terhadap kosakata siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah
Negeri 2 Metro. Dalam penelitian ini peneliti mengajukan pertanyan penelitian
yaitu Apakah Penerapan metode coperative learning tipe Talking stick
berpengaruh terhadap penguasan kosakata siswa kelas V MIN 2 Metro tahun
pelajaran 2018/2019. Peneliti mengunakan desain penelitian eksperimen yang
terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun kelas eksperimen dalam
penelitian ini adalah kelas V B yang terdiri dari 20 siswa. Sedangkan kelas kontrol
adalah kelas VA yang terdiri dari 20 siswa. Alat pengumpulan data mengacu
kepada tes. Adapun analisis data mengunakan rumus t-test.
Hasil penelitian yaitu metode coperative learning tipe talking stick
berpengaruh terhadap penguasan kosakata, di mana rata-rata nilai tes kelas
eksperimen lebih tingi dari nilai kelas kontrol. Hal itu karena rata-rata nilai tes
kelas eksperimen pada pos test sebesar 73 sedangkan pada kelas kontrol sebesar
58. Nilai kelas eksperimen juga meningkat dari pre test ke pos test, dimana
kategori nilai tinggi pada pre test 4 orang sedangkan pada post test 12 orang.
Adapun pada kelas kontrol terdapat peningkatan pula dari pre test ke postest di
mana siswa yang memperoleh nilai kategori tinggi pada pre test 2 orang,
sedangkan pada post test 5 orang. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa
nilai t-hitung sebesar 2,963 dan ketika dibandingkan dengan nilai t-tabel pada
derajat kebebasan (df) = 38 diketahui bahwa nilai t-hitung dengan derajat
signifikansi 5% lebih besar dari nilai t-tabel (2,963>1,685). Oleh karena itu
hipotesis yang peneliti ajukan yaitu “Penerapan metode coperative learning tipe
talking stick berpengaruh terhadap penguasan kosakata siswa kelas V MIN 2
Metro tahun pelajaran 2018/2019” diterima.
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الفصل األول
املقدمة
أ .الدوافع إىل البث
املفردات العربية مين مواد تدريس اللغة الف هلا دور مهم يف تمتويد
الشخص الستخدام اللغة كوسيلة
يتوزد
املهارات اللغوية ،وﻫا أول ما ّ
ُ
االتصال يف أنواع اجملاالت ،خاصة يف اجملال الرتبوأ الذأ تلمتم على التلميذ
السيطرة على املفردات لفهم حمتوايت الكت

املدرسية وإدراك املعلومات

واملعارف املضمونة فيها ،وإدراك املعاي وصلتها ابملقصود يف ضمين الرتكي ،
وحصول الفهم عند القيام ابألتشطة اللغوية مثل االستماع والكةم والقراءة
والكتابة.
وكلّما كان تدريس املفردات مرتبطا متينا بتدريس املهارات اللغوية
املنشودة يف تدريس اللغة العربية ،فمعى ذلك أن تعليم املفردات ﻫو وسيلة
لنيل املهارت اللغوية األخرى ،يلمتم أن يعت ب املدرس أبنواع الطرا ق الداعمة
وكذا إعداد الظروف التعليمية املؤدية ،فكان اختيار الطريقة يف ﻫذا الشأن
مين العوامل املؤثرة يف السيطرة على املفردات لدى التةميذ.
إضافة إىل الشرح املذكور ،يهتم تعليم املفردات على التةميذ منذ املرحلة
االبتدا ية ،ليكون ذلك زاد هلم يف مراحل تعليم اللغذة التاليذة ،وينبغذا أن يعتذاد
التةميذذ علذذى اسذذتماع املفذذردات اسذذتماعا صذذحيحا ونطقهذذا وكتابتهذذا واملمارسذذة

علذذى ذلذذك حذذىت عصذذل لذذدى التةميذذذ السذذيطرة علذذى املفذذردات والقذذدرة علذذى
استخدامها يف مجيمل األنشطة اللغوية.
ومين اجلان املهم يف تدريس املفردات ،إغناء التةميذ ابملفردات بكيفيذة
سذذهلة وتقويتهذذا يف ذاكذذرة التةميذذذ ،وﻫذذذا أمذذر ينبغذذا أن عاول ذ املذذدرس سذذوى
تقذ ذذدمي املفذ ذذردات وترمجتهذ ذذا مذ ذذين اللغذ ذذة األجنبيذ ذذة إىل لغذ ذذة التلميذ ذذذ ،ألن ترمجذ ذذة
املفذذردات فق ذذط أق ذذل مس ذذاعدة الس ذذتيعاب املفذذردات لكث ذذرة امل ذواد ال ذذف يل ذذمتم أن
يدرسها التةميذ يف املدرسة ،فضة عين كثرة الواجبات الدراسذية واملنمتليذة الذف
ذ أن يقوم هبا التةميذ داخل الفصل وخارج .
وك ذذان تعل ذذيم املف ذذردات العربي ذذة لتةمي ذذذ املدرس ذذة يف املرحل ذذة االبتدا ي ذذة ذا
مش ذذكةت كث ذذرية ألن يف املف ذذردات العربي ذذة نظام ذذا ص ذذوتيا ،ذذال ع ذذين نظ ذذام
صويت يف نطق حروف املفردات يف اللغذة اإلندونسذية ،وكذذا يف كيفيذة الكتابذة،
فض ذذة ع ذذين معانيه ذذا .فك ذذان التةمي ذذذ يف ﻫ ذذذه املرحل ذذة ذ ذذدون ص ذذورة احل ذذروف
ختذذال عذذين حذذروف املفذذردات يف اللغذذة األم ،وذيذذدون أيضذذا صذذوات ذذال عذذين
صذ ذذوت احلذ ذذروف يف اللغذ ذذة األم ،وكذ ذذذا يف الكتابذ ذذة ،ولذ ذذذا عتذ ذذاج ﻫنذ ذذا اجلاولذ ذذة
التعليميذذة املؤكذذدة علذذى الذذتعلم التعذذاوي بذذني التةميذذذ وتشذذجيعهم علذذى ال ذذتعلم
الناشط.
بناء على البح

القبلا يف املدرسة االبتدا ية اإلسةمية احلكومية

الثانية ميرتو ،رأت الباحثة أن املدرس طوال ﻫذا الوقت يستخدم طريقة
اجلاضرة ،وطريقة القراءة ،وطريقة إعطاء الواجبات الدراسية ،ولكين رأت

املشكةت حول السيطرة على املفردات العربية ،على رغم أن املدرس قد
شرح معاي املفردات أو ترمجتها إىل اللغة اإلندونسية ،ويف احلقيقة أن ترمجة
املفردات موجودة يف الكتاب املدرسا وكثريا ما يكت املدرس معاي املفردات
يف السبورة ،ورأت الباحثة أن تدريس املفردات يف تلك املدرسة يف صفة عامة
يؤكد على قراءة املفردات أو نسخها مين الكتاب املدرسا أو استماع
املفردات الف شرحها وكتبها املدرس يف السبورة ،ور ا يعطا املدرس الواجبات
الدراسية واملنمتلية.
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ولكذذين ال ت ذمتال ﻫنذذاك مشذذكةت املفذذردات ،مثذذل صذذعوبة التةميذذذ علذذى
فهذذم معذذاي املفذذردات ،أو يعرفذذون معذذاي املفذذردات ولكذذين علذذى تصذذور خذذاطي ،
وكذا رأت الباحثة أن عملية تعلم اللعة العربية يف تلك املدرسة جتذرأ علذى قلذة
فعالة ،لكثرة التةميذ الذيين اليهتمون تقدمي املواد ،وال يشعرون أمهية املفردات
الذذف ذ ذ نسذذخها إىل أوراقهذذم ،وحذذني مذذر املذذدرس ترمجذذة امل ذواد يف الكتذذاب
املدرسذ ذذا ،مذ ذذين العربيذ ذذة إىل اإلندونيسذ ذذية فذ ذذة يسذ ذذتطيمل أكثذ ذذرﻫم علذ ذذى ذلذ ذذك،
ووجدت الباحثة أ ّن مين املشكةت الف تواجذ التةميذذ إىل السذيطرة املفذردات
العربيذذة ﻫذذا صذذعوبتهم عنذذد اسذتماع املفذذردات الذذف ال يسذذمعوها قبلهذذا ،أو عنذذد

نط ذ ذذق املف ذ ذذردات يف احل ذ ذوار ،فيس ذ ذذب ذل ذ ذذك إىل ع ذ ذذدم فه ذ ذذم معانيه ذ ذذا الس ذ ذذيما
الستخدامها يف الرتكي .
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ولعل سب تلذك املشذكةت املذذكورة أن كيفيذة تقذدمي املذواد مذين املذدرس
غري جاذبة الﻫتمام التةميذ ،أو أن التةميذ أكثر احلاجة إىل الطريقة الداعمة
إىل الذتعلم النشذذط أو أهذذم يعتذذادون بنسذخ املفذذردات يف الكتذ املدرسذذية فقذذط،
وقلذذة اجلاولذذة املثذذرية ابلطرا ذذق احلديثذذة لتكذذويين املوقذ التعليمذذا الفعذذال وجذ ْذب
انتبذذاه التةميذذذ للمنافسذذة واملبذذادرة التعليميذذة .ولذذذا رأت الباحثذذة أمهيذذة اجلاولذذة
لعذذةج مشذذكةت السذذيطرة علذذى املفذذردات العربيذذة ،بتجريذ الطريقذذة الذذف تثذذري
ذادل األراء ومسذذامهة
أنشذذطة التةميذذذ يف عمليذذة الذذتعلم ،وتذذؤدأ إىل التعذذاون وتبذ ُ

املعلومذذات ،ولذذذا تريذذد الباحثذذة البحذ التجذري بتطبيذذق طريقذذة الذذتعلم التعذاوي

نوع

talking stick

أما الدافمل إىل اختيار طريقة التعليم التعاوي بنوع  talking stickألها مذين
طرا ذق التذدريس احلديثذة ،الف ظهرت منها نتا ج إذابية يف حتسني أداء
التةميذ ،ورفمل مذستواﻫم يف املهارة اللغوية وتشجيعهم على التعلم الناشط،
وتدريبهم على اكتساب املفردات مين خةل املنافسة األكادميية وتنشي الرغبة
يف نفوسهم على تبادل األراء وقبول االنتقادات مين األخريين.
ب .حتقيق املشكالت
بناء على الدوافمل إىل البح السابقة ،فيمكين ﻫنا حتقيق املشكةت
التالية:
 .6صعوبة التةميذ على فهم معاي املفردات العربية

 .1ر ا يعرف التةميذ معاي املفردات ولكين ال يقدرون على استخدامها
يف الرتكي
 ، .1يستطيمل التةميذ ترمجة املفردات يف الكتاب مين العربية إىل
اإلندونيسية حني مرﻫا املدرس
 ، .6يفهم التةميذ املفردات استماعا وقراءة
ج .حتديد البث
اعتمادا على حتقيق املشكةت السابق ،فيمكين حتديد البح
بتطبيق طريقة التعلم التعاوي بنوع

talking stick

ﻫنا

يف تدريس املفردات لدى

تةميذ الفصل ااامس ابملدرسة االبتدا ية اإلسةمية احلكومية الثانية ميرتو
للعام الدراسا 1169/1162م.
د .سؤال البث
بناء على حتديد البح السابق ،فتقدم الباحثة سؤال البح  ،وﻫو
"ﻫل يؤثر تطبيق طريقة التعلم التعاوي بنوع

talking stick

يف السيطرة على

املفردات لدى تةميذ الفصل ااامس ابملدرسة االبتدا ية اإلسةمية
احلكومية الثانية ميرتو للعام الدراسا 1169/1162م؟"
ه .غرض البث ومنافعه
 .6غرض البح

بناء على سؤال البح

السابق ،فيغرض ﻫذا البح ملعرفة أثر

تطبيق طريقة التعلم التعاوي بنوع

talking stick

يف السيطرة على

املفردات لدى تةميذ الفصل ااامس ابملدرسة االبتدا ية اإلسةمية
احلكومية الثانية ميرتو للعام الدراسا 1169/1162م.
 .1منافمل البح
أ -يرجى ﻫذا البح انفعا إلسهام املعلومات العلمية يف تعليم اللغة
العربية ،خاصة يف تدريس املفردات
ب -يرجى أن يكون ﻫذا البح انفعا الختيار طريقة تعليم اللغة العربية
الف ميكين هبا مساعدة التةميذ يف السيطرة على املفردات
ج -يرجى أن يكون ﻫذا البح انفعا ملدرس وتةميذ املدرسة االبتدا ية
اإلسةمية احلكومية الثانية ميرتو يف حتسني عملية تعليم املفردات.

الفصل الثاين
اإلطار النظري
أ -الوصف النظري
 -2السيطرة على املفردات
أ -مفهوم السيطرة على املفردات
السذيطرة يف اللغذة مصذدر س ْذيطر عذى الذتح ضكم والضذبط 1،ويشذري
مفهذذوم السذذيطرة يف اجملذذال اللغذذوأ إىل ضذذبط الطالذ علذذى جمموعذذة مذذين
املف ذذردات لي ذذؤدأ هب ذذا إىل أن ذ ذواع وظ ذذا اللغ ذذة م ذذين االتص ذذال الكت ذذايب
والشذذفها ،وعذذرب حممذذود كامذذل الناقذذة املفذذردات ﻫذذا "أدوات لذذل املعذذى
كمذا ّأهذا يف ذات الوقذت وسذذا ل للتفكذري ،فبذاملفردات يسذتطيمل املذذتكلم
أن يفك ذذر ج ي ذذرتجم فك ذذره إىل كلم ذذات حتم ذذل م ذذا يري ذذد" 1.ويف تعريذ ذ
أخ ذذر ،املف ذذردات (" ،)vocabularyيقص ذذد هب ذذا ع ذذادة مف ذذردات اللغ ذذة ال ذذف
6
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نظذرا إىل الذرأأ املذذذكور ،ميكذذين أن يقذذال إن سذذيطرة املفذذردات ﻫذذا
ض ذذبط الطالذ ذ يف جمموع ذذة م ذذين الكلم ذذات ال ذذف ميك ذذين اس ذذتخدامها يف
أنذواع النشذذاك اللغذذوأ يف شذكل التعبذذري اللسذذاي والكتذايب ،وميكذذين لذذدى
الطال عند وجود السيطرة على املفردات أن يعرب عين أفكذاره وشذعوره
مناس ذذبا ابملوض ذذوع ومق ذذام التخاط ذ ذ ال ذذذأ يقتض ذذا اختي ذذار املف ذذردات
كوسذذيلة إلرسذذال املقاصذذد إىل الغذذري" ،كلمذذا زادت املفذذردات املكتسذذبة
لذذدى الطال ذ أصذذبح أكثذذر براعذذة يف فهذذم الذذنص ،وممذذا ال شذذك في ذ أن
إتقان الطةب يف املفردات يتيح هلم إيصال أفكارﻫم ومعرفتهم وصو م
4
على حنو فاعل"
فكانت السيطرة على املفردات ابملفهوم السابق تُع ّد مين الثروة
اللغوية بوج عام الذأ ميثل مستوى قدرة الطال يف جمال اللغة،
وابلنظر إىل أها مين الثروة اللغوية ،فاملفردات هلا دور ﻫام يف تعليم
اللغة ،خاصة يف تعليم اللغة األجنبية الذأ تتوق مهار ا عرفة
املفردات.
ب -أنواع املفردات
5
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 4جودأ ويليس ،تعليم الذماغ القراءة ،أسترياتيجات حتسني الطةقة واملفردات واالستيعاب ،نقل إىل
العربية سهام مجال( ،الرايض :مكتبة االعبيكان )1165 ،ص660 .

 م ذذين حيذ ذ:إن مف ذذردات اللغ ذذة يف أأ لغ ذذة متباين ذذة وخمتلف ذذة فم ذذثة
 ك ذذذلك م ذذين حيذ ذ التجري ذذد.ع ذذدد حروفه ذذا وس ذذهولة نطقه ذذا واتبته ذذا
واجلسذذوس فهنذذاك كلمذذات تذذدل علذذى أشذذياء حمسوسذذة وتذذدرك ابحذذدى
 كم ذذا أن ﻫن ذذاك مف ذذردات الت ذذدرك ابحلذ ذواس،احلذ ذواس اام ذذس املعروف ذذة
.وتسمى املفردات اجملردة
. اتضح أن ﻫناك أنذواع كثذرية مذين املفذردات العربيذة،بناء على ذلك
 فتحذذاول الباحثذذة ﻫنذذا علذذى تقسذذيم،لكذذين ليكذذون ﻫذذذا البح ذ أوضذذح
:املفردات ا يلا
1.

Pembagian kosakata dalam konteks kemahiran kebahasaan
a. Kosakata untuk memahami (understanding vocabulary)
baik bahasa lisan ( )المحادثةmaupun teks ()القراءة
b. Kosakata untuk berbicara (Speaking Vocabulary), dalam berbicara
perlu penggunaan kosakata yang tepat, baik pembicara informal
( )عاديةmaupun formal ()رسمية.
c. Kosakata untuk menulis (Writin Vocabulary). Penulisan pun
membutuhkan pemilihan kosakata yang baik dan tepat agar tidak
disalah artikan dari pembicaranya
d. Kosakata potensial, kosakata jenis ini terdiri dari kosakata context
yang dapat diinterprestasikan sesuai dengan konteks pembahasan.
2. Pembagian Kosakata Menurut Maknanya
a. Kata inti (Content Vocabulary) Kosakata ini adalah kosakata dasar
yang membentuk sebuah tulisan menjadi valid misalnya kata benda,
kata kerja
b. Kata Fungsi (Function Vocabulary) Kata-kata yang meningkatkan
dan menyatakan kosakata dan kalimat sehingga membentuk paparan
yang baik dalam sebuah tulisan, contoh huruf jar, adawat al-istifham
c. Kata-kata Gabunagan (Cluster Word)
Kata ini adalah kosakata yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi
selalu dipadukan dengan kata-kata lain sehingga membentuk arti
yang berbeda-beda, misalnya: menyukai
3. Pembagian Kosakata Menurut Karakteristik Kata
a. Kata-kata Tugas (Servise Word)
Kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan tugas, baik dalam
lapangan kehidupan secara informal maupun formal
b. Kata-kata Inti Khusus (Special Content Word)
Kosakata ini adalah kumpulan kata yang dapat mengalihkan arti kata
yang spesifik dan digunakan diberbagai bidang ulasan tertentu

4. Pembagian Kata Menurut Penggunaanya
)a. Kosakata Aktif (Active Word
Yaitu kosakata yang umumnya banyak digunakan dalam berbagai
wacana, baik pembicaraan, tulisan atau bahkan banyak didengar dan
diketahui lewat berbagai bacaan
)b. Kosakata Pasif (Passive Word
Yaitu kosakata yang hanya menjadi perbendaharaan kata seseorang
namun ia jarang menggunakan. Kosakata ini diketahui lewat buku cetak
yang biasa menjadi rujukan dalam penulisan makalah atau karya
ilmiyah.7

لكل مين املفردات العربية مكانة
اعتمادا على الرأأ املذكور ،يفهم أن ّ
خاصة تتطل االستعمال اااص ،مثل املفردات االمسيية فإها كلمة ال
تقرتن ابلمتمين يف نفسها ،وصحت لتكون ابتداء يف أول اجلملة ،كما تليق
بوضمل اجلملة االمسية أأ اجلملة الف تبدأ ابألمساء ،وكذا املفردات
الفعلية ،فإها مفردات الف تقرتن بمتمين يف نفسها ،وتصح ألداء اجلملة
الفعلية ،أأ اجلملة الف تبدأ ابألفعال.
ويُفهذم مذذين الشذذرح املذذذكور ،أن املفذردات ﻫذذا جمموعذذة مذذين الكلمذذات

الف يعرفها الشخص ،ميكين استخدامها يف تركي الكلمات سذواء كانذت
يف االستماع أو الكةم أو القراءة أو الكتابة ،وأهذا تعذ ّد مذين الثذروة اللغويذة

يصور مسذتوى كفاءتذ يف فذين اللغذة ،وابلنظذر إىل أهذا مذين
بوج عام الذأ ّ

الثذذروة اللغوي ذذة ،فذذاملفردات هل ذذا دور ﻫ ذذام يف تعلذذيم اللغذذة ،خاصذذة يف تعل ذذيم
اللغذذة األجنبي ذذة ال ذذذأ تتوق ذ مهار ذذا عرف ذذة املف ذذردات ومعانيه ذذا يف اللغ ذذة

املرتمجذذة عنهذذا ،وعلذذى ذلذذك فمذذىت زادت ثذذروة اللغذذة بكثذذرة املفذذردات الذذف
ميلكها الشخص ،فازدادت ل كفاءت يف اللغة ،حىت يستطيمل على تعبريما
شاء ،مستخدما ابملفردات الف يعرفها .وعلى ذلك ،كانت السذيطرة علذى
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املفردات معيارا أساسيا يف جناح االتصال اللغذوأ مذين كذل وجوﻫذ السذيما
لدارس اللغة األجنبية الف ال يستخدمها يف التعامل اليوما.
ج -أﻫداف تعليم املفردات
يه ذذدف تعل ذذيم املف ذذردات لتمتوي ذذد الط ذذةب عل ذذى العناص ذذر الر يس ذذة يف
اجمل ذ ذذال اللغ ذ ذذوأ ابلكلمذ ذذات واأللف ذ ذذاه ال ذ ذذف ميك ذ ذذين أن يس ذ ذذتخدموﻫا عن ذ ذذد
التخاطذ والكتابذذة ،فقذذد ذكذذر  Syaiful Mustofaأن تعلذذيم املفذذردات يسذذعى
إىل حتقيق األﻫداف التالية:
1. Memperkenalkan kosakata baru kepada siswa atau mahasiswa, baik melalui
bahan bacaan maupun fahm al-Musmu’.
2. Melatih siswa atau mahasiswa untuk dapat melafalkan kosakata itu dengan
baik dan benar karena pelafalan yang baik dan benar menghantarkan
kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar pula.
3. Memahami makna kosakata, baik secara denotasi atau leksikal (berdiri
sendiri) maupun ketika digunakan dalam kontek kalimat tertentu (makna
konotatif dan gramatikal).
4. Mampu mengapresiasi dan memfungsikan mufrodat itu dalam berekspresi
lisan (berbicara) maupun tulisan (mengarang) sesuai dengan konteksnya yang
benar.8

نظرا إىل الرأأ املذكور ،أن يهدف تعليم املفردات لتعرف الطلبة على
املفذذردات اجلدي ذذدة س ذواء كان ذذت م ذذين خ ذذةل امل ذواد املق ذذروءة ،أم م ذذين امل ذواد
املس ذذموعة ،وك ذذذا يه ذذدف تعل ذذيم املف ذذردات ت ذذدري الطلب ذذة عل ذذى تلفيظه ذذا
تلفيظذذا صذذحيحا ويسذذاعدﻫم علذذى مهذذارة التعبذذري ،ويهذذدف تعلذذيم املفذذردات
أيضا تدري الطةب على توظي املفردات عند التعبري اللساي والكتايب
حس ذ ذ سذ ذذيا التعبذ ذذري املقصذ ذذود ،ف ذذإن الطال ذ ذ الذ ذذذأ ل ذ ذ زاد كثذ ذذري مذ ذذين
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املفذذردات يسذذتطيمل أن يعذذرب عم ذا يف أفكذذارﻫم وأذﻫذذاهم حي ذ شذذاء ومذذىت
شاء ،مستخدما ابملفردات الف حفظها أو عرفها.
ويسذذعى تعلذذيم املفذذردات إىل تنميذذة قذذدرة التةميذذذ علذذى معرفذذة املفذذردات
اجلديذذدة إمذذا مذذين خذذةل ق ذراءة الذذنص أو فهذذم املسذذموع ،وأن يكذذون لذذدى
التةميذ ذذذ الق ذ ذدرة علذ ذذى نطذ ذذق املفذ ذذردات بنطذ ذذق صذ ذذحيح .و تذ ذذى تصذ ذذني
األﻫداف بعد حتديدﻫا وصياغتها للتأكد مين أها تغطا مجيمل أبعاد النمو
الذذف يتوقذذمل حذذدوثها لذذدى التةميذذذ مذذين جهذذة الفهذذم والتطبيذذق ،مثذذل القذذدرة
علذذى التعبذذري عمذذا سذذبق تعلمذ مذذين املعلومذذات بصذذياغة أخذذرى جديذذدة دون
ضرورة القدرة على ربطها علومات أخرى.
د -األسس يف اختيار املفردات
ذكذذر رشذذدأ ألذذد طعيمذذة أسذذاس اختيذذار املفذذردات يف بذرانمج التعلذذيم
العربية للناطقني بلغات أخرى فهناك جمموعة مين األسس التالية:
 -6الت ذواتر  frequency :نفضذذل الكلمذذة شذذا عة اإلسذذتخدام علذذى غريﻫذذا مذذا
دام ذذت متفق ذذة معه ذذا يف املع ذذى  .وتستش ذذار فيه ذذا ق ذوا م املف ذذردات ال ذذف
أجرت حصرا للكلمات املستعملة وبينت معدل تكرار كل منها .
 -1التذذوزع أو املذذدى  range :تفضذذل الكلمذذة الذذف تسذذتخدم يف أكثذذر مذذين
بلد عذريب علذى تلذك الذف توجذد يف بلذد واحذد  .قذد تكذون الكلمذة ذا
تكرار عال أو شيوع مرتفمل ولكين ﻫذا التكرار املرتفمل ينحصذر يف بلذد
واحذذد  .لذذذا يفضذذل أن ختتذذار الكلمذذة الذذف تلتقذذا بذذنظم الذذبةد العربيذذة

علذذى إسذذتخدامها  .ومذذين املصذذادر الذذف تفي ذد يف ﻫذذذا معجذذم الرصذذيد
اللغذذوأ للطف ذذل العذذريب والذذذأ أعدت ذ املنظمذذة العربيذذة للرتبيذذة والثقافذذة
والعل ذذوم بت ذذونس وال ذذذأ ك ذذان للكات ذ ش ذذرف االش ذرتاك يف إع ذذداده .
ويضذذم الكليذذات الذذف وردت علذذى ألسذذنة األطفذذال العذذرب يف خمتل ذ
الذذدول العربيذذة موزعذذة حس ذ شذذيوعها أو تواترﻫذذا وحسذ توزيعهذذا أو
مداﻫا
 -۳املتاحي ذذة  availability :تفض ذذل الكلم ذذة ال ذذف تك ذذون يف متن ذذاول الف ذذرد
ذذدﻫا حذني يطلبهذذا والذف تذذؤدأ لذ معذ حمذددة .ويقذذاس ﻫذذا بسذؤال
الناس عين الكلمات الف يستخدموها يف جماالت معينة .
 -6األلفة  familiarity :تفضل الكلمة الف تكون مألوفذة عنذد األفذراد علذى
الكلمة املهجورة اندرة اإلستخدام  .فكلمذة «مشذس» تفضذل بةشذك
كلمة ذکاء ،وإن كاان متفقني يف املعى.
 -5الشمول  : coverageتفضل الكلمة الذف تغطذا عذدة جمذاالت يف وقذت
واحد عين تلك الف ال ختذدم إال جمذاالت حمذدودة  .فكلمذة « بيذت »
أفضل يف رأينا عين كلمة « منمتل» ،وإن كانت بينهما فرو دقيقة إال
أهذذا فذذرو ال ذذم ال ذذدارس يف املس ذذتوايت املبتد ذذة خاصذذة  .إن كلم ذذة
«بيذ ذ ذ ذذت» تعطذ ذ ذ ذذى عذ ذ ذ ذذددا أكذ ذ ذ ذذرب مذ ذ ذ ذذين اجملذ ذ ذ ذذاالت ولننظذ ذ ذ ذذر يف ﻫذ ذ ذ ذذذه
اإلس ذ ذذتخدامات  :بيتن ذ ذذا ،بي ذ ذذت هللا ،بي ذ ذذت االب ذ ذذرة (البوص ذ ذذلة) ،بي ذ ذذت
العنكبوت ،بيت القصيد  ...اخل.

 -4األمهيذة  : significanceنفضذل الكلمذة الذف تشذيمل حاجذة معينذة عنذد
الدارس على تلك الكلمة العامة الف قد ال عتاجها أو عتاجها قلية
 -۷العروبذذة  :تفضذذل الكلمذذة العربيذذة علذذى غريﻫذذا  ..وهبذذذا املنطذذق يفضذذل
تعليم الدارس كلمة « اهلات  ،بدال مين التليفون .و«املذايع » بدال
مذذين الراديذذو واحلاس ذ اآلىل بذذدال مذذين الكومبيذذوتر (يسذذمى يف املغذذرب
ابحلاسذذوب ويف اجلمتا ذذر ابل ذراتب)  .فذذإذا  ،توجذذد كلمذذة عربيذذة تفضذذل
الكلم ذذة املعرب ذذة مث ذذل  :التلف ذذاز عل ذذى التلفمتي ذذون ،وأخ ذ ذريا يت الكلم ذذة
األجنبية الف ال تقابل هلا يف العربية  ،على أن تكت ابلطبمل ابحلذرف
9
العريب مثل (فيديو)
ُسسذذا الذذف
اعتمذذادا علذذى ال ذرأأ املذذذكور ،كذذان يف تعلذذيم املفذذردات أ ُ
ذوزع ،واملتاحيذذة ،واأللفذذة،
ينبغذذا علذذى املذذدرس مراعا ذذا ،وﻫذذا التذواتر ،والتذ ّ
والشمول ،واألمهية ،والعروبة ،فمعى التذواتر يف تعلذيم املفذردات أن تكذون
املفذردات املقدمذذة للطلبذذة يغلذ اسذتخدامها يف اجلادثذذة ،وأمذذا التذذوزع فهذذو
اختيار املفردات الف يغل استخدامها يف بةد العرب.
ه -خطوات تعليم املفردات
ذك ذذر حمم ذذود كام ذذل ،تكتس ذ ذ املف ذذردات يف اللغ ذذة األجنبي ذذة م ذذين
خ ذ ذذةل مه ذ ذذارات االس ذ ذذتقبال وﻫ ذ ذذا االس ذ ذذتماع والق ذ ذراءة ،ج يت مه ذ ذذارات
الكذ ذ ذ ذذةم والكتابذ ذ ذ ذذة فتفسذ ذ ذ ذذحان يف اجملذ ذ ذ ذذال لتنميتهذ ذ ذ ذذا والتذ ذ ذ ذذدري علذ ذ ذ ذذى
 9رشدأ ألد طعيمة ،املرجمل يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى( ،مكة :جامعة أم القرى،
دون سنة) ، ،ص469 .

استخدامها ،معى ﻫذا أن الكلمات ال تعلم إال مين خةل السيا  ،أأ
م ذذين خ ذذةل اس ذذتخدامها يف مواقذ ذ ش ذذفوية أو يف موضذ ذوعات للقذ ذراءة،
ول ذ ذذذلك يفض ذ ذذل تق ذ ذذدمي الكلم ذ ذذات للدارس ذ ذذني م ذ ذذين خ ذ ذذةل موض ذ ذذوعات
يتكلمون فيها حبي تتناول ﻫذه املوضوعات جوان مهمة مين حيا م.
وﻫنذ ذذاك كثذ ذذري مذ ذذين اا ذ ذربات والطذ ذذر الذ ذذف ميكذ ذذين اسذ ذذتخدامها يف تنميذ ذذة
املفذذردات لتطذذوير القذذدرة علذذى الكذذةم لذذدى الدارسذذني ،مذذين ذلذذك طذذرح
جمموعذذة مذذين األس ذئلة واألجوبذذة ،وتقذذدمي مواق ذ حواريذذة وقصصذذية تذذدور
كله ذذا ح ذذول مواقذ ذ م ذذين حي ذذاة الدارس ذذني ،وخذ ذربات اجتماعي ذذة داخ ذذل
61
الفصول وداخل املدرسة مثل املناقشات العامة.
وعذذرب حسذذي عبذذد احلل ذذيم "إن م ذذين األفضذذل التذذدرج يف إعط ذذاء
املفذذردات اللغويذذة للتةميذذذ حسذ وضذذوح معانيهذذا يف أذﻫذذاهم ،وحسذ
إمكذذان اس ذذتيعاهبم وتصذذورﻫم هل ذذذه املعذذاي ،والتذذدرج يف تع ذريفهم معانيه ذذا
املش ذذرتكة إن كان ذذت ذات مع ذذاي مش ذذرتكة ،وعل ذذى مرادفا ذذا إن ك ذذان هل ذذا
66
مرادفات ،لئة ختتلط وتتشوش معانيها يف أذﻫاهم" .
وذك ذذر حمم ذذود كام ذذل أيض ذذا إن حتص ذذيل الكلم ذذات ل ذذيس املش ذذكلة
الوحيدة يف بناء املفردات ،ذلك أن املتعلم يقمل حتت ع ء ضرورة تذذكر
الكلم ذ ذذات الس ذ ذذابقة ال ذ ذذف تعلمه ذ ذذا ،ويف نف ذ ذذس الوق ذ ذذت إض ذ ذذافة كلم ذ ذذات

 61حممود كامل الناقة ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،.ص646 .
66حسي عبد احلليم شعي  ،مرجمل املعلم يف طرا ق تدريس اللغة العربية ،يف املراحل االبتدا ية
واملتوسطة والثانوية( ،بريوت :دار الكت العلمية ،)1165 ،ص51 .

جديذذدة ،ولذذذلك فالوصذذول إىل تنميذذة مفذذردات الذذدارس ذذ أن يذذتم مذذين
خةل:
أ -تقدمي کلمات تتصل اتصاال مباشرة ابملواق الف يتحدثون فيها عذين
أنفسهم.
ب  -إاتح ذ ذذة الفرص ذ ذذة ملمارس ذ ذذة اس ذ ذذتخدام ﻫ ذ ذذذه الكلم ذ ذذات يف مواقذ ذ ذ
اتصال.
ج  -حماول ذذة إع ذذادة تق ذذدمي ﻫ ذذذه الكلم ذذات يف فذ ذرتات منتظم ذذة ح ذذىت ال
61
تنسى.
وأشذذار
يلا:

علذذا ااذذويل إىل بعذذل التوجيهذذات يف تعلذذيم الكلمذذات فيمذذا

 -6ينطق املعلم الكلمة والطةب يسذتمعون ،ومذين األفضذل أن يكررﻫذا
مرتني أو ثةث.
 -1يكت املعلم الكلمة على اللوح مشكولة شكة كامة.
 -1يعرض املعلم معى الكلمة ابلطريقة الف يراﻫا مناسبة.
 -6يس ذذتخدم املعل ذذم الكلم ذذة يف مجل ذذة واح ذذدة أو أكث ذذر لتتض ذذح وظيف ذذة
الكلمة حنواي.

 61نفس املرجمل ،.ص641 .

 -5يك ذذرر الط ذذةب إح ذذدى ﻫ ذذذه اجلم ذذل اجلتوي ذذة عل ذذى الكلم ذذة تكذ ذرارا
مجعيا ج فئواي ج فرداي.
 -4يلفت املعلم نظر طةب إىل طريقذة كتابذة الكلمذة إذا كانذت تنطذوأ
على صعوابت إمة ية .يكت املعلم على اللوح معذى الكلمذة ،كمذا
يكت مجلة تبني استخدام الكلمة.
 -0يكت ذ املعل ذذم عل ذذى الل ذذوح مع ذذى الكلم ذذة ،كم ذذا يكت ذ مجل ذذة تب ذذني
استخدام الكلمة.
 -2يقرأ الطةب قا مة املفردات اجلديدة املكتوبة على اللوح أمامهم.
 -9يكت ذ ذ ذ الط ذ ذ ذذةب الكلم ذ ذ ذذات ومعانيه ذ ذ ذذا واجلم ذ ذ ذذل التوض ذ ذ ذذيحية يف
61
دفاترﻫم.
بناء علذى الذرأأ املذذكور ،ميكذين القذول أن تعلذيم املفذردات يلذمتم أن
يكذذون ابلتذذدرج راعذذاة ااطذوات التدرذيذذة ،مذذين خذذةل اسذذتماع املفذذردات
أوال ج يكررﻫذا املذذدرس مذرتني أو ثذذةف مذرات فذذأكثر ،ليكتسذذبها التلميذذذ
أبكثر االمكذان ،ويلذمتم علذى املذدرس كتابذة املفذردات يف السذبورة مشذكولة
كاملذذة ليكذذون عذذرض املفذذردات واضذذحا وتسذذهية يف نطقهذذا .فالتلميذذذ يف
أول تعليم املفردات العربية الذف ﻫذا لغذة أجنبيذة عنذده ،عتذاج إىل وضذوح
الشكل والنطق وحني يتوافران لدي فيدفمل إىل اكتساهبا أبكثر اإلمكان.
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علا ااويل ،أسالي تدريس اللغة العربية :( ،عمان :دار الفةح ،)1111 ،ص611 .

وينبغذذا علذذى املذذدرس حذذني تقذذدمي املفذذردات أن يعرضذذها يف شذذكل
اجلملذذة لتتضذذح وظيفذذة الكلمذذة حنذذواي ،فذذيفهم التةميذذذ مكانذذة الكلمذذة يف
السذذيا معذذى وإعذرااب ،وتذذدريبهم علذذى وضذذعها يف اجلملذذة املفيذذدة فيكذذون
ل ذذدى التلمي ذذذ ق ذذدرة عل ذذى اس ذذتخدام املف ذذردات ألج ذذل التعب ذذري الش ذذفها
والتحريذذرأ ،ومعذذى ذلذذك أن لتعلذذيم املفذذردات خطذوات مسلسذذلة ومنظمذذة
حيذ ذ ك ذذان ك ذذل خط ذذوة يذ ذرتبط اباط ذذوة التالي ذذة تنش ذذأ م ذذين ذل ذذك مه ذذارة
جديدة يف استخدام وظا املفردات كعنصر ر يس يف اللغة الذأ يبذى
علي ذ وظيف ذذة اللغ ذذة لةتص ذذال م ذذين خ ذذةل االس ذذتماع والتح ذذدف والقذ ذراءة
والكتابة.

و -االختبار يف تعليم املفردات
االختبار جمموعة مين األسئلة أو الواجبات الف يطل مين
التةميذ االستجابة هلا والف دف إىل إنتاج اثيةت عددية ااصية
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مين خصا ص التةميذ ج التخطيط لقياسها.
وتنقسم االختبارات بشكل عام حس
اإلجاابت وتقديرﻫا إىل نوعني:
 66رشدأ ألد طعيمة و
العريب ،)1116 ،ص29 .

طريقة تصحيح

سيد مناع  ،تعليم العربية والديين بني العلم والفين( ،القاﻫرة :دار الفكر

 -6اختبار املقال  essayويسمى ﻫذا النوع مين االختبارات ابختبار
املقال ألن اإلجابة على السؤال تقتضا مين الطال كتابة موضوع
أو عرضا حتريراي لإلجابة ونةحظ أن ﻫذا النوع مين االختبار
أكثر استعماال يف املدارس واملعاﻫد.
 -1االختبار املوضوعا  objective testومسا هبذا االسم الن يبعد أثر
الذاتية  subjectivityسواء يف إعداده أو يف تصحيح  .وﻫناك أربعة
أنواع لةختبارات املوضوعية تعد أكثرﻫا شيوعا .وﻫا:
أ -االختبار مين متعدد  multiple choiceويف ﻫذا النوع يقدم
للطال مشكلة أو فقرة وحتتها جمموعة مين البدا ل الف تار
منها اإلجابة الصحيحة .وميكين استخدام ﻫذا النوع مين
االختبارات يف قياس كل مين :املعلومات واملفردات واحلقا ق
اجملردة وعةقات السب والنتيجة والفهم وحل املشكةت
وتيسر البياانت واملعلومات وتطبيقها ،وذلك ابستثناء القدرة
على التنظيم أو إنتاج اإلجاابت أو عرض القضااي واآلراء
ووجهات النظر.
ب -اختبار الصواب وااطاء  true - falseويف ﻫذا النوع يقدم
للطال عبارة يطل من فيها أن عدد ما إذا كانت صحيحة
أم خاطئة .مثال :ضمل عةمة ( )0أمام العبارة الصحيحة
وعةمة ( )xأمام العبارة اااطئة ،وال يصلح ﻫذا النوع مين
االختبارات إال يف العبارات الف ال جدال يف صحتها أو

واضحة ااطا .ونظرا لسهولة إعدادﻫا وإمكانية تغطيتها للمقرر
الدراسا فإن املعلمني يقبلون عليها.
ج -املمتاوجة  matchingوفي يقدم للطال عمودان مين العبارات ج
يطل مين اختيار کلمة أو عبارة مين العمود الثاي لتناس
كلمة أو عبارة يف العمود األول.
د -التكملة  completionوفي حتذف بعل الكلمات مين مجل معينة
ويكل الطال بكتابتها .وﻫذا النوع يقيس القدرة على
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التذكر واالستدعاء وتعرف الكلمات.
إضافة إىل الرأأ املذكور ،ميكين قياس السيطرة على املفردات مين
خةل االختبار بشىت أنواعها مين اختبار املقال essayواالختبار
املوضوعا  objective testواالختبار مين متعدد  multiple choiceواختبار
الصواب وااطاء  true - falseواختبار املمتاوجة  matchingوالتكملة
 ، completionولكين الرتكيمت املهم ﻫنا مناسبة نوع االختبار ابألﻫداف
واملواد والعبارات الف تقوم عليها أسئلة االختبار ،فحني أراد املدرس
قياس فهم التةميذ للمواد ابكتشاف فكر م عند التعبري فيحسين ل أن
يستخدم نوع اختبار املقال  essayوحني أراد قياس دقة التةميذ يف
جواب األسئلة فعلي استخدام نوع االختبار املوضوعا objective test
وﻫكذا يف اختيار نوع االختبار األخر ،فينبغا على املدرس الرتكيمت على
مناسبة االختبار ابألﻫداف واملواد.
 65نفس املرجمل ،ص99-95 .

 مؤشرات السيطرة على املفردات-ز
تشذذري السذذيطرة علذذى املفذذردات إىل جمموعذ نذة مذذين قذذدرات التةميذذذ
 أو،على فهم معانيها عند مساع املفردات والقدرة على نطقها عند التكلم
: كما يف الرأأ التايل،كتابتها عند التعبري الكتايب
1. Para siswa memahami makna kata tersebut ketika dia mendengar atau
2.
3.
4.
5.
6.

membacanya;
Para siswa mampu mengucapkan kata tersebut dengan benar apabila dia ingin
menggunakannya ketika berbicara;
Para siswa mampu menuliskan kata tersebut secara benar;
Para siswa mampu menggunakan kata tersebut secara benar pada suatu
konteks baik pembicaraan maupun tulisan;
Para siswa mampu membaca kata tersebut baik ketika terpisah dari kalimat
maupun dalam konteks sebuah kalimat;
Para siswa memiliki keterampilan-keterampilan di atas secara cepat, spontan,
dan tanpa ragu-ragu.16

 ُحت ّذدد الباحثذة السذيطرة علذى املفذردات،اعتمادا علذى الذرأأ املذذكور
:يف ﻫذا البح ابملؤشرات التالية
 يفهم التةميذ معاي املفردات عند مساعها أو عند قراء ا.6
 يقدر التةميذ على نطق املفردات نطقا صحيحا عند التكلم.1
 يقدر التةميذ على كتابة املفردات كتابة صحيحة.1
ويذذرى رشذذدأ ألذذد طعيمذذة "ليسذذت القضذذية يف تعلذذيم املفذذردات أن
 أو، أو فهذذم معناﻫذذا مسذذتقلة فقذذط، يذذتعلم الطال ذ نطذذق حروفهذذا فحس ذ
 إن، أو جمرد وصذفها يف تركيذ لغذوأ صذحيح،معرفة طريقة االشتقا منها

16

Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab,
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2012), h. 229

(Jakarta;

معيار القدرة يف تعلذيم املفذردات ﻫذو أن يكذون الطالذ قذادرا علذى ﻫذذا كلذ
60
ابإلضافة إىل شي أخر ال يقل عين ﻫذا كل أمهية"
ويف ض ذذوء ال ذرأأ الس ذذابق ،يفه ذذم أن معيذذار كفذذاءة املفذذردات ل ذذدى
الطلبة يشتمل على أربعذة معذايري ،وﻫذا كفذأة متحذدة ال ينبغذا تفريقهذا عذين
بع ذ ذذل ،وﻫذ ذذا :نط ذ ذذق حذ ذذروف املفذ ذذردات ،وفه ذ ذذم معانيهذ ذذا ،ومعرفذ ذذة طريق ذ ذذة
اإلس ذذتقا  ،واس ذذتخدامها يف تراكي ذ ذ الك ذذةم ،وألج ذذل التوض ذذيح ،تع ذذرض
الباحثة تلك املعايري األربعة فيما يلا:
 -6نطق حروف املفردات
الق ذذدرة يف نط ذذق ح ذذروف املف ذذردات ﻫ ذذا مب ذذدأ أساس ذذا يف تعل ذذيم
املفردات ،ألن املفردات يف حقيقتها ﻫا جمموعة مذين احلذروف اهلجا يذة
الف تبدأ ابألل وختذتم ابليذاء ،وعلذى ذالذك فيلذمتم علذى املذدرس يف أول
تذذدريس املفذذردات أن يعلذذم الطلبذذة ويذذدرهبم علذذى نطذذق حذذروف املفذذردات
نطقا صحيحا مراعيا على خمارج حروفها ،وأوضح  Muna Waفيما يلا:
“Guru harus benar-benar memperhatikan ketepatan/kebenaran ucapan
siswa, sebab kesalahan dalam pengucapan berakibat salah dalam penulisan.”18

بناء على الرأأ املذكور ،يلمتم على املدرس أن يهتم ويعتذ صذحة
نطذق املفذردات لذذدى الطلبذة حذذىت يسذتطيعوا أن ينطقوﻫذذا نطقذا صذذحيحا
مطابقا خارج حروفها ،ألن ااطاء يف نطذق احلذروف ،ميكذين أن يذدفمل
60رشدأ ألد طعيمة ،تعليم العربية لغري الناطقني هبا ،مناﻫج وأساليب ( ،إيسيسكو :املنظمة
اإلسةمية والعلوم والثقافة ، ،)6929 ،ص696 ،
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18

إىل ااطذذاء يف الكتابذذة وفهذذم معانيهذذا ،ويقذذدر التةميذذذ علذذى اسذذتخدام
املفذذردات اسذذتخداما صذذحيحا مناسذذبا ابلسذذيا واملوضذذوع ،س ذواء كذذان
كةم ذذا أم كتاب ذذة ويق ذذدر التةمي ذذذ عل ذذى قذ ذراءة املف ذذردات ،سذ ذواء كان ذذت
مسذ ذذتقلة عذ ذذين السذ ذذيا املعذ ذ مذني ،أم يف ضذ ذذمين السذ ذذيا وميلذ ذذك التةميذ ذذذ
امله ذذارات املذ ذذذكورة واسذ ذذتخدامها ابلس ذذرعة وبشذ ذذكل تلقذ ذذا ا مذ ذذمل عذ ذذدم
الشك
أما ملعايري الف ترشد إىل كفاءة نطذق املفذردات فذيمكين االعتمذاد
على ما يراه رشدأ ألد طعيمة فيما يلا:
أ -النطق الصحيح لألصوات العربية
ب -إنتاج األصوات املتقاربة خمرجا والتفريق بينها
ج -إنتاج احلركات القصرية والطويلة والتفريق بينها يف احلدي
د -استخدام منط التنغيم املناس يف احلدي
ه -السيطرة على ضبط احلروف أو تشكيلها
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بنذذاء عل ذذى ال ذرأأ امل ذذذكور ،ميك ذذين أن يق ذذال أن إنتذذاج األص ذوات ﻫ ذذو
عنصذذر ر يسذذا يف األداء اللغذذوأ ،وﻫذذو دليذذل علذذى أن كفذذاءة املفذذردات
الحتص ذذل إال أن يك ذذون ل ذذدى الطال ذ ذ ج ذذودة نط ذذق احل ذذروف حس ذ ذ

69رشدأ ألد طعيمة ،املهارة اللغوية ،مستواي ا ،تدريسها ،صعواب ا( ،القاﻫرة :دار الفكر العريب،
 )1116ص111 .

خمارجهذذا ،والقذذدرة عل ذذى تفريذذق احلركذذة الطويلذذة والقصذذرية ،وكذذذا الرتن ذذيم
املناس يف النطق.
 -1فهم معاي املفردات
واملعيذذار الثذذاي الذذذأ يلذذمتم أن يهذذتم ب ذ املذذدرس يف تعلذذيم املفذذردات،
ﻫو قدرة الطلبة يف فهم معذاي املفذردات ،وميكذين توضذيح معذاي املفذردات
ابألسالي الف يراﻫا  Wa Munaطعيمة فيما يلا:
1) Dapat menampilkan benda yang ditunjuk oleh makna kata.
2) Menggunakan tubuh/boneka sebagai aat peraga, misalnya menyebutkan
nama-nama anggota tubuh manusia.
3) Bermain peran. Misalnya guru memegangg keplanya yang sedang sakit dan
dokter melakukan pemeriksaan terhadapnya.
4) Menyebutkan lawan kata dan sinonimnya.
5) Mencari kosa kata dalam kamus dan lain sebagainya yang dianggap relevan
untuk pembelaaran mufrodat.20

مين الراأ املذذكور ميكذين أن يقذال أن مذين األسذالي الذف يسذتطيمل
أن يستخدمها املدرس يف توضيح معاي املفردات ﻫا إبراز ما تدل علي
الكلمذذة مذذين أشذذياء (النمذذاذج) كذذأن يعذذرض قلمذذا أو كتذذاب عنذذدما تذذردد
كلمة قلم أو كتاب ،أو اثيل املعذى كذأن يقذوم املذدرس بفذتح البذاب عنذد
م ذذا ت ذذرد مجل ذذة (ف ذذتح الب ذذاب) ،أو لعذ ذ ال ذذدور  ،ك ذذأن يلعذ ذ املعل ذذم دور
م ذريل عذذس أب ،يف بطن ذ ويفحص ذ طبي ذ  ،أو يذذذكر املتضذذادات ،كذذأن
يذذذكر هلذذم كلمذذة ابرد يف مقابلذذة كلمذذة سذذاخين ،أو ذكذذر املرتادفذذات كذذأن
يذكر هلم كلمذة (اجللذوس) لتوضذيح معذى كلمذة القعذود أو غذري ذالذك ،أو
طل املعاي يف القاموس.
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I5

 -1استخدام املفردات يف تراكي الكةم
وبع ذ ذذد أن يق ذ ذذدر الطلب ذ ذذة عل ذ ذذى نط ذ ذذق ح ذ ذذروف املف ذ ذذردات ومعرف ذ ذذة
معانيه ذذا ،فاملعي ذذار الت ذذايل ال ذذذأ يل ذذمتم أن يق ذذدره الطلب ذذة ﻫ ذذو الق ذذدرة عل ذذى
استخدام املفردات يف تراكي الكةم ،أأ يف الرتكيذ التذام ،سذواء أكذان
شفهيا أو حتريراي ،يرى  Syaiful Mustofaا يلا:
Tahap terakhir dari kegiatan pembelajaran kosa kata adalah menggunakan katakata baru dalam sebuah kalimat sempurna, baik secara lisan, maupun tulisan.
Guru harus kreatif dalam memberian contoh kalimat-kalimat yang bervariasi dan
siswa diminta untuk menirukannya. Dalam menyusun kalimat-kalimat itu
hendaknya digunakan kata-kata yang produktif dan aktual agar siswa dapat
memahami dan mempergunakannya sendiri.21

اعتمادا على الرأأ املذكور ،يفهم أن قدرة الطلبة يف استخدام
املفردات عند اجلادثة أو الكتابة ﻫا املعيار واهلدف األخري يف تعليم
املفردات ،وذالك بتقدمي املفردات املختلفة املناسبة ألغراضهم ومواقفهم
يف موضوع اجلادثة أو الكتابة حىت يتمكين الطال مين التعبري تعريا
واضحا منظما سليما مين ااطاء يف الرتكي وحىت يكون مهارة يف
استخدام املفردات ألجل التواصل والتعامل يف أنشطتهم املدرسية
واليومية.
 -1طريقة التعلم التعاوين بنوع

Talking Stick

أ -مفهوم طريقة التعلم التعاوين بنوع

Talking Stick

21

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki
Press, 2011), h. 72

تعتم ذ ذذد طريق ذذة ال ذذتعلم التع ذذاوي عل ذذى العم ذذل اجلم ذذاعا للمتعلم ذذني
والتعاون فيمذا بيذنهم ،وتبذادل اآلراء واألفكذذار مذين أجذل التوصذل إىل فهذم
جيذذد للمذذادة الدراسذذية ،وذلذذك مذذين خذذةل زايدة فعاّليذذة املذذتعلم يف أثنذذاء
املوق التعليما والتعلّما داخل الفصل.
"الذذتعلم التعذذاوي إحذذدى طذذر التذذدريس الذذف جذذاءت هبذذا احلركذذات
الرتبويذذة احلديثذذة وﻫذذا أحذذد الذذتعلم الصذذفا الذذذأ يذذتم يف تقسذذيم طذذةب
11
الص إىل جمموعات".
وبعبارة أخر ميكين تعري طريقة التعلم التعاوي ا يلا:
"يقصد ابلتعلم التعاوي أن يعمل الطلبة يف جمموعات أو يف
أزواج لتحقيق أﻫداف التعلم ،عى أن تتعاون كل جمموعات معا يف
تعلم خربة علمية أو اكتساب مهارة أو اإلجابة عين سؤال حي
يسهم كل فرد يف اجملموعة ا ميتلك مين قدرات أو ا عفظ مين
11
معلومات لتحقيق املطلوب مين اجملموعة"
أما مفهوم طريقة
كما يلا:

talking stick

فقد عرب

Miftahul Huda

مفهوم

Talking Stick merupakan metode pembelajaran kelompok dengan bantuan
tongkat. Kelompok yang memegang tongkat terlebih dahulu wajib menjawab
pertanyaan dan guru setelah mereka mempelajari materi pokoknya. 24.

عبد الحي أحمد ودمحم بن عبد هللا  ،طرائق تدريس العامة وتقويمها( ،جدة :جامعة مالك عبد العزيز ،دون سنة)
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24
Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran: Isu-isu Metodis dan
Paradigmatis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 224

ويف تعري
فكما يلا:

أخر لطريقة التعليم التعاوي بنوع

talking stick

Model pcmbclajaran talking stick tcrmasuk salah satu model pcmbelajaran
kooperatif. Strategi pembelajaran ini dilakukan dcngan bantuan tongkat, siapa
yang memegang tongkat wajib mcnjawab pertanyaan dari guru setelah peserta
didik mempelajari materi pokoknya. Pembelajaran talking stick sangat cocok
diterapkan bagi peserta didik SD, SMP dan SMA/SMK. Selain untuk melatih
bcrbicara, pembclajaran ini akan mcnciptakan suasana yang mcnyenangkan
dan mcmbuat peserta didik aktif.25

مين الرأأ املذكور ،ميكين أن يقال أن طريقة التعليم التعاوي
بشكل  talking stickﻫا طريقة مرتبة مين أنواع طريقة التعليم التعاوي،
وﻫا طريقة تعتمد على إاتحة الفرصة للتةميذ على العمل اجلماعا
ميكين استخدامها يف مجيمل املواد وجلميمل املستوايت العمرية للتةميذ.
وهبذذذه الطريقذذة يطلذ املذذدرس تلميذذذا الذذذأ يف يذذده عصذذا ()stick
إجابذذة السذؤال بعذذد اذذام شذذرح املذواد وبعذذد أن يتعلمهذذا التلميذذذ املذذذكور،
ويستمر ذلك حىت تقمل العصا يف مجيمل اجملموعذات وذبذون السذؤال مذين
املدرس ،وهبذه الطريقة يتم التعاون التةميذ حي يتعلق جنذاح الفذرد يف
اجملموعذذة بنجذذاح اجملموعذذة ،وجنذذاح اجملموعذذة ﻫ ذذو مذذين جنذذاح الفذذرد ،وكمذذا
يتحمذذل كذذل جمموعذذة املسذذؤولية ،والتق ذذومي وم ذذساعدة األعضذذاء بعضذذهم
بعضذذا ،إلجابذذة السذؤال ،فكذذان دور املذذدرس ﻫنذذا اإلشذراف وتبيذذني املذواد
عند احلاجة ،وتقومي العمل.
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Arif Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media, 2014), h. 198

وتنمذا طريقذة الذتعلم التعذاوي بنذوع  talking stick قذدرة التةميذذ علذى
التعبذ ذ ذذري عذ ذ ذذين امل ذ ذ ذواد املدروسذ ذ ذذة بكيفيذ ذ ذذة صذ ذ ذذحيحة ومنهجيذ ذ ذذة بعذ ذ ذذد أن
يدروسوها وبعد أن يتعاون بعل أعضاء اجملموعذة مذمل بعذل ،ويسذعون
إىل حذ ذذل املشذ ذذكةت الدراسذ ذذية ،فيجتهذ ذذد كذ ذذل أعضذ ذذاء علذ ذذى النجذ ذذاح
ويساعد بعضهم بعضا ألجل حصول الفهم واالستيعاب.
وتش ذذري العص ذذا ( )stickال ذذف ت ذذدور ب ذذني اجملموع ذذات حت ضم ذذل املس ذذؤولية
التعليمي ذذة واإلس ذذهام اإلذ ذذايب لتب ذذادل األراء واملعلوم ذذات ح ذذىت ال يك ذذون
ﻫن ذذاك اجملم ذذوع ال ذذذأ ال يتح ذذدف أو ال يع ذذرب عم ذذا يفهمذ ذ م ذذين املذ ذواد،
فذذالرتكيمت أوال الشذذجاعة علذذى التعبذذري ج القذذدرة علذذى التعبذذري الصذذحيح،
وتتذذيح العصذذا احلديثذذة ( )talking stick الفرصذذة لذذدى كذذل اجملموعذذات أن
يستعد اجلذواب املقنذمل أو العبذارت الذف تقذوم علذى أسذاس علمذا وميكذين
ذل ذ ذذك بتفه ذ ذيم امل ذ ذواد املدروس ذ ذذة أو م ذ ذذين خ ذ ذذةل املناقش ذ ذذة ب ذ ذذني أعض ذ ذذاء
اجملموعات.
ب -خطوات تطبيق طريقة التعلم التعاوين بنوع

Talking Stick

إن جناح كل طريقة عتاج إىل ااطوات اجلددة الف يعتمد عليها
املدرس عند تطبيقها ،أما ااطوات يف استخدام طريقة التعلم التعاوي
بنوع  talking stick فها كما يلا:
;1. Guru menyiapkan sebuah tongkat
2. Guru menyiapkan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian
memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mcmpelajari
;materi pada pegangannya/paketnya
3. Setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya, guru mempersilakan
;siswa untuk menutup bukunya

4. Guru mengambil tongkat dan mernberikan kepada siswa, setelah itu guru
memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut harus
menjawabnya, demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat
;bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru
;5. Guru memberikan kesimpulan
6. Evaluasi
7. Penutup.26

تطبيق طريقة االتعليم التعاوي مين
يتكون ُ
بناء على الرأأ املذكورّ ،
ع ّدة ااطوات اجل ّددة ،فيع ّد املدرس ّأوال العصا ،ج يُع ّد املواد الدراسية
سيدرسها التةمي ُذ بقراء ا وتف ضهمها ،وبعد اام قراءة املواد
الر يسة الف ُ
املدرس التةميذ على إغة الكتاب الدراسا ج خذ العصا
يلمتم
ُ
ويعطيها بعل التةميذ ممل تقدمي السؤال الذأ يلمتم أن ذيب  ،وﻫكذا
املدرس
اب ،ج يقوم
ويعم السؤ ُال واجلو ُ
كل جمموعات العصا ّ
ُ
حىت يتناول ُ
ابالستنتاج والتقييم ألجل معرفة فهم التةميذ ،ج يف أخر ااطوات تم
املدرس عملية التعليم ابلسةم.
وحني أراد املدرس تطبيق طريقة التعلم التعاوي بنوع
يشرح أوال كيفية إجراءت تلك الطريقة ،وال يهمل خةل التطبيق شرح
املواد عند احلاجة ،أو إشراف التةميذ وتوجيههم حني رأى بعل
السلوكات السلبية منهم ،وعسين للمدرس إاتحةُ الفرصة ألجل نقد
األراء أو تقويتها جلل انتباه التةميذ حىت يكون لديهم الشغ ُ والرغبة
التعليما ُمؤّداي وجاذاب للتفكري بتبادل
اجلو
يف الدفاع عين أرا هم فأصبح ٌّ
ّ
األراء واملعلومات والنقد اإلذايب.
talking stick 
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Hamzah, B. Uno, dan Nurdin Mohamad, Belajar dengan pendekatan pailkem:
Pembelajaran, Aktif, Inovatif, Lingkungan Kreatif, Menarik (Jakarta: Bumi Aksara 201), h. 85

ويف أخر عملية التعليم يهتم االستنتاج ألجل تنظيم األراء
واملعلومات املتنوعة الف يعرب عنها التةميذ ،فيشرح املدرس ااطوك
الر يسة يف كل األراء ويُ ّبني وجوه االرتباك بني بعل األراء وبني البعل
حىت يدرك التةميذ سلسلة املواد الف صدرت مين موضوع واحد فأصبح
متفر .
فهمهم كامة غري ّ
وللمدرس يف تطبيق طريقة التعلم التعاوي بنوع  talking stick دور
مهم يف إشراف التةميذ وتوجيههم على قراءة املواد وفهمها ،ولذا ال
ينبغا علي أن يتبادر إعطاء العصا (  )stickإللمتام التةميذ على التعبري
عما يدرسوها ،ولكين املهم ﻫناك كيد الفهم أبوسمل األوقات
الدراسية ،وحني ال يكفا الوقت الدارسا احلاضر ،فيحسين التأخر إىل
الوقت املقبل ليكون لدى التةميذ فهم جيد ويف ذلك الوقت يعطا
املدرس العصا (  )stickلتعيني اجملموعات املعرضة على املواد املدروسة.
 -1مزااي وعيوب طريقة التعليم التعاوين بنوع

Talking Stick

أأ الطريقة ابلنطذر إىل تناسذيها بذبعل املواقذ التعليميذة
إن تطبيق ّ
ال يس ذذتغ ع ذذين جه ذذة إذابي ذذة وس ذذلبية ،وﻫ ذذذا يطلذ ذ إىل التأم ذذل والت ذذذ ّكر
حي ذ اسذذتفاد املذذدرس اذابتهذذا واعتذذى بعذذةج سذذلبيتها .وكانذذت لطريقذذة
التعلذذيم التعذذاوي بنذذوع  talking stickممتيذذة مذذين جهذذة تشذذجيمل الطذذةب علذذى
الذذتعلم الناشذذط ،وتذذدريبهم علذذى التعبذذري عذذين أفكذذارﻫم مذذين خذذةل املنافسذذة
األكادميي ذ ذ ذذة ،وتنش ذ ذ ذذي الرغب ذ ذ ذذة يف نفوس ذ ذ ذذهم عل ذ ذ ذذى تب ذ ذ ذذادل األراء وقب ذ ذ ذذول

االنتقذذادات مذذين األخ ذريين ،ولكذذين ال ختلذذو تلذذك الطريقذذة عذذين العيذذوب الذذف
يلمتم عةجها.
أ) ممتااي طريقة التعلم التعاوي بنوع

Talking Stick

يعترب التعلم التعاوي مذين أﻫذم طرا ذق التذدريس احلديثذة ،وقذد
أظهذرت ﻫذذه الطريقة نتا ج اذابيةّ وفعالة ،يف حتسني أداء الطلبة،
ورفمل مذستواﻫم التحذصيلا ،وحتذسني العةقات االجتماعية فيما بينهم.
فالتعليم التعاوي يمتيذد مذين فاعليذة الطالذ يف الذص وذلك اتباع
10
األسلوب غري املباشر مين قبل املعلذم يف عمليذة الذتعلم.
وعرب عبد اللطي إذاببات التعلم التعاوي ا يلا:
 -6إن ينما يف الطال روح اجلماعة والتعاون ممل غريه مين األفراد
 -1امكانية تطبيقذ ملختلذ املقذررات الدراسذة ومجيذمل املراحذل الدراسذية
كما أن يعمتز فهم وإتقان الطةب ملا يتم نقاش مين حمتوى علما
 -1تنميذذة الدافعيذذة عنذذد التةميذذذ للتفكذذري واالطذذةع حي ذ أن العمذذل
اجلماعا عفمت التةميذ على لعمل اجلاد واملثابرة حرصا علذى مماثلذة
أقراهم ورغبة يف كيد ذوا م وأهم فاعلني كغريﻫم.

 10إحسان كنساره ،أثر إسرتاتيجية التعليم التعاوي ابستخدام احلاسوب على التحصيل املباشر
واملؤجل لطةب مقرر تقنيات التعليم مقارنة ممل الطريقة الفردية والتقليدية،جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية

والنفسية ،جمللد األول – العدد األول – حمرم 6611ﻫذ – يناير 1119م ،ص69 .

 -6التطبيذذق العملذذا ألسذذلوب حذذل املشذذكةت وذلذذك مذذين خذذةل مذذا
يعرض ذ املعلذذم مذذين إشذذكاليات ويذذدفعهم للتوصذذل إىل إذذذاد حل ذذول
مناسبة هلا.
 -5يشذذجمل الطذذةب بطيذ الذذتعلم علذذى االحنذراك مذذمل أقذراهم للمشذذاركة
يف خمتلذ ذ املناش ذذط التعليمي ذذة كم ذذا ينم ذذا ف ذذيهم املس ذذؤولية الفردي ذذة
واجلماعية
 -4املش ذ ذذاركة الفاعل ذ ذذة يف املناقش ذ ذذات اجلماعي ذ ذذة بش ذ ذذكل ج ذ ذذاد ومفي ذ ذذد
كمايكسذذبهم أداب احلذوار مذذمل األخذذر بشذذكل عملذذا خاصذذة إذا مت
مين خةل إشراف فاعل مين قبل معلم املادة.
 -0ال ذذتخلص م ذذين التذ ذواترات الشخص ذذية عن ذذد اإللق ذذاء وذل ذذك جلدودي ذذة
العدد وأهم مين األقران وﻫذا ما ال يتحقق إذا مت النقاش بني املعلم
والطال بشكل مياشر داخل الفصل أو خارج .
 -2يوفر الوقت واملال املبذول وذلك مما عقق مين عوا د إذابية عند
12
مقارنت ابلعديد مين األسالي أو االسترياتيجيات األخرى.
وذكر  Miftahul Hudaممتااي طريقة التعلم التعاوي بنوع talking stick
فيما يلا:
Metode talking stick bermanfaat karena ia mampu menguji kesiapan
siswa, melatih keterampilan mereka dalam membaca dan memahami materi

 12عبد اللطي بين حسني فرح ،طر التدريس يف القرن الواحد والعشريين( ،عمان :دار امليسرة
للنشر والتوزيمل ،)1165 ،ص19 .

pelajaran dengan cepat, dan mengajak mereka untuk terus siap dalam situasi
apa pun.29

اعتمادا على الرأأ املذكور ،ميكين أن يقال أن طريقة التعلم
التعاوي بنوع  talking stickممتااي مين عدة الوجوه ،منها :اختبار إعداد
التةميذ يف التعلم ،وتدريبهم على القراءة وفهم املواد وتنمية روح
اجلماعة والتعاون يف نفوسهم مين خةل العمل احلماعا ،حي
يتعاون كل فرد منهم يف قيام الواجبات الدرسية ،كما ميكين االستفادة
هبذه الطريقة إىل تنمية دافعيتهم للتفكري واالطةع حرصا على مماثلة
أقراهم ورغبة يف كيد ذوا م وأهم فاعلني كغريﻫم.
ولطريقة التعلم التعاوي بنوع  talking stickوج إذايب مين جهة
املشاركة الفاعلة يف املناقشات اجلماعية كما يكس التةميذ أداب
احلوار ممل األخر بشكل عملا خاصة إذا مت مين خةل إشراف املعلم.
وتدفمل طريقة التعلم التعاوي مسؤولية إجناز العمل ،فالسلطة ﻫا مين
حقو اجملموعة الف ختتذار أفرادﻫا وأعماهلا ونشاطا ا ،وﻫذا يؤدأ إىل
احرتام النظام الذأ ينشأ مين نفس الطال وﻫذا ﻫو االنضباك املرجو
يف التعلم اجلماعا.
ب -عيوب طريقة التعلم التعاوي بنوع
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أن طريقذذة التعلذذيم التعذذاوي نذذوع  talking stickوإن كانذذت هلذذا عذذدة
ممتااي ،لكين ممل ذلك عيوب أيضا ،حي أها الجترأ إجذراء فعذاال عنذد
Miftahul Huda, Model-model Pengajaran, h. 225

29

عذذدم اسذذتعداد التةميذذذ علذذى الذذتعلم ،أو وجذذود عذذدد كبذذري مذذين التةميذذذ
داخذذل الفصذذل ،أو أهذذا حتتذذاج إىل كثذذري مذذين األوقذذات لةسذذتعداد ،وﻫذذذا
كما يف الرأأ التايل:
1. Siswa yang tidak siap tidak bisa mcnjawab.
2. Mcmbuat pcrta didik tcgang.
3. Kctakutan akan pcrtanyaan yang akan diberikan olch guru.30

وفيما يلا بعل الوجوه السلبية الف تعارض املدرس يف تطبيق
طريقة التعلم التعاوي:
 -6قد عتاج لوقت طويل مقارنة ممل غريه.
 -1قد يعتمد أعضاء اجملموعة على املتعلم أو متعلمني لؤداي العمل
دون غريﻫم.
 -1قد يتحول النقاش والعمل داخل اجملموعة إىل فوضى ويشوش
على األخريين.
 -6قد يشعر بعل الطلبة ابلضع أمام زمة هم.
 -5قد يكون التعلم التعاوي منصفا للطال الضعي واملتوسط على
حساب الطال املتميمت.
 -4قد ال يصلح إذا  ،تكين البيئة الصفية مهيأة أو أعداد الطلبة
16
كبريا.
بناء على الرأأ املذكور ،أن لطريقة التعلم التعاوي جهة سلبية حي
أها قد يدعم يف بعل األحيان إىل النقاش الفوضى حني الينضبط الطةب
30

Arif Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif., h. 198
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يف التعلم ،أو يشعر بعل التةميذ ابلضع أمام زمة حىت الينشط يف
التعلم ،ومين سلبيات طريقة التعلم التعاوي نوع  talking stickأها قد ال تصلح
عند ما يكون املدرس  ،يتمكين على انضباك سلوك الطةب أو كانت البيئة
الصفية غري مهيأة لتلك الطريقة.
ب -الدراسات السابقة املناسبة

سبقت عدة الدراسات الف يف صفة عامة ترتبط هبذا البح  ،سواء
ض بعل
عر ُ
كانت مين جهة الطريقة أم مين جهة املفردات ،وفيما يلا ْ
وجوه التشاب واالختةف بني ﻫذا البح والدراسات السابقة ملعرفة
مكانة ﻫذا البح عنها.

 .6دراسة رينلدأ وضوع "استخدام طريقة التعلم التعاوي نوع
لرتقية حتصيل دراسا اللغة العربية لدى طلبة الفصل احلادأ درسة
واىل سوجنو أبونج اجلنوبية المبونج الشمالية للعام الدراسا /1166
"1165
jigsaw

يناس البح السابق هبذا البح مين جهة التعليم التعاوي،
لكين ممل وجود الفر بين وبني ﻫذا البح مين جهة السيطرة على
دف الباحثة السيطرة املفردات،
املفردات ،ففا ﻫذا البح
والبح السابق يهدف ترقية التحصيل الدراسا ،ولذلك برزت
مكانة ﻫذا البح عين البح السابق.

 .1دراس ذذة م ذرياي دامي ذذانف وض ذذوع "حماول ذذة ترقيي ذذة فه ذذم املف ذذردات ابألغني ذذة
(البحذ اإلجرا ذذا عنذذد تةميذذذ الفصذذل الثذذاي درسذذة اإلمذذام االبتدا يذذة
االسةمية ميرتو للعام الدراسا "1161/1161
سذذعى البح ذ السذذابق إىل ترقيذذة قذذدرة املفذذردات مثذذل الباحثذذة ،
لكذذين مذذمل وجذذود الفذذر مذذين جهذذة الطريقذذة ،ففذذا ﻫذذذا البحذ تسذذتخدم
الباحثذذة طريقذذة الذذتعلم التعذذاوي نذذوع  ،talking stick أمذذا البحذ السذذابق
يستخدم األغنية ،ولذلك يظهر وجود الفر بني ﻫذا البح والبح
السابق.

 .1دراسذذة سذذي الذذرلين فذذوزأ حتذذت موضذذوع "أثذذر اسذذتخدام وسذذيلة الصذذور
علذ ذذى سذ ذذيطرة املفذ ذذردات لذ ذذدى تةميذ ذذذ الفصذ ذذل الثذ ذذامين درسذ ذذة ﻫدايذ ذذة
الطالبني املتوسطة االسةمية موارا سونكا المبونج الشمالية"
يناس ذ البح ذ السذذابق هبذذذا البح ذ مذذين جهذذة ترقيذذة السذذيطرة
علذذى املفذذردات ،لكذذين مذذمل وجذذود الفذذر مذذين جهذذة الطريقذذة ،ففذذا ﻫذذذا
البح ذ تس ذذتخدم الباحث ذذة طريق ذذة التع ذذاوي ن ذذوع  ،talking stick أم ذذا
البحذ ذ الس ذذابق يس ذذتخدم الوس ذذا ل التعليمي ذذة ،وﻫ ذذا وس ذذا ل الص ذذور،
ولذلك يظهر وجود الفر بني ﻫذا البح والبح السابق.

 .6دراسة نور مخسة وضوع " استخدام طريقة الواجبات الدراسية لرتقيذة
قذذدرة املفذذردات لذذدى طلبذذة الفصذذل احلذذادأ درسذذة معذذارف املتوسذذطة
االسةمية العاشرة رومبيا للعام الدراسا .1165/1166

يناس ذ البح ذ الس ذذابق هب ذذذا البح ذ م ذذين جه ذذة ترقي ذذة س ذذيطرة
املفذردات ،لكذذين مذذمل وجذذود الفذذر مذذين جهذذة الطريقذذة ،ففذذا ﻫذذذا البحذ
تسذتخدم الباحثذذة طريقذذة الذذتعلم التعذاوي نذذوع  ،talking stick أمذذا البحذ
السابق يستخدم طريقة الواجبات الدراسية ،ولذلك يظهر وجود الفر
بني ﻫذا البح والبح السابق.
ج -فرض البث

فرض البح ﻫو اجلواب املؤقت على املسألة املبحوثة ،بعد إجراء
البح داخل الفصل ،أما فرض البح الذأ تقدم الباحثة فهو "يؤثر
تطبيق طريقة التعلم التعاوي بنوع  talking stickيف السيطرة على املفردات
لدى تةميذ الفصل ااامس ابملدرسة االبتدا ية اإلسةمية احلكمية الثانية
ميرتو للعام الدراسا 1169/1162م.

الفصل الثال
منهج البث

أ -تصميم البث
يعتمذذد ﻫذذذا البح ذ علذذى نذذوع البح ذ التج ذري  ،وﻫذذو "يقذذوم أساسذذا
عل ذذى أس ذذلوب التجرب ذذة العلمي ذذة ال ذذف تكش ذ ذ ع ذذين العةق ذ ذات الس ذذببية ب ذذني
املتغ ذذريات املختلف ذذة ال ذذف تتفاع ذذل م ذذمل ال ذذديناميات أو ال ُقذ ذوى ال ذذف حت ذذدف يف
11
املوق التجري ".
وبعبارة أخرى ميكين تعري البح التجري ا يلا:
Penelitian eksperimen merupakan penelitian sistematis, logis, dan teliti di
dalam melakukan kontrol terhadap kondisi. Dalam melakukan eksperimen
peneliti memanipulasi satu simulasi, treatment atau kondisi-kondisi
eksperimental, kemudian mengobservasi pengaruh yang diakibatkan oleh
adanya perlakuan atau manipulasi tersebut.33

بن ذذاء عل ذذى ال ذرأأ امل ذذذكور ،فتق ذذوم الباحث ذذة ابلتجري ذ ال ذذذأ يُقص ذذد ب ذ
ذص عذذين امكانيذذة وجذذود التذذأثري أو العةقذذة السذذببية بذذني املتغ ذرييين ،بقيذذام
الفحذ ُ
التجربذذة علذذى اجملمذذوع التج ذري ( ،)kelompok eksperimenأأ اجملمذذوع الذذذأ
جتذذرأ عمليذذة الذذتعلم بتطبيذذق طريقذذة الذذتعلم التعذذاوي بنذذوع ، Talking Stick 
ويُقذذارن حصذذوُهلا ابجملمذذوع الضذذابط ( )kelompok kontrolأأ اجملمذذوع الذذف ال
جترأ عملية التعلم بتطبيق طريقة التعلم التعاوي بنوع Talking Stick 

ص619.

٥رحيم يونس كرو العمتاوأ ،مقدمة يف منهج البح

العلما( ،عمان :دار دجلة،)1112 ،
33

Nurul Zuhriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori-Aplikasi,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 57-59

الصورة األوىل
تصميم البح التجري
Sesudah

16

Sebelum
v

b = X2 - X1
b´ = X´2 – X´1

X2

X1

X´2

X´1

Kelompok
Eksperimen

b = Perubahan

Variabel Ekperimen
Kontrol
 Kelompokبني
بوجود املسافة
إضافة= Vإىل التصميم املذكور ،يعرف أثر التجريبة
نتيجذذة  X - Xللمجمذذوع التجذري  ،وبذذني نتيجذذة ´ X´ – Xللمجمذذوع
الضابط ،ويرجى أن تكون تنيجذة االختبذار للمجمذوع التجذري ( )bتمتيذد
م ذذين احلال ذذة قب ذذل التجريب ذذة ،وأن تك ذذون أك ذذرب م ذذين نت ذذا ج االختب ذذار ل ذذدى
اجملم ذذوع الض ذذابط (´ )bبس ذذب أث ذذر تطبي ذذق طريق ذذة ال ذذتعلم التع ذذاوي بن ذذوع
1

Stick 

1

2

2

. Talking

ب -جمتمع البث

 -6جمتمع البث

وعينته وأسلوب اختيارﻫا

اجملتممل ﻫو جمموعة مين الوحدات اإلحصا ية املعرفة بصورة
واضحة والف يراد منها احلصول على بياانت 15.أما اجملتممل يف ﻫذا
البح فجميمل تةميذ الفصل ااامس ابملدرسة االبتدا ية اإلسةمية

34
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 15رحيم يونوس كرو العداوأ ،منهج البح العلما( ،عمان :دار دجلة ،)1110 ،ص646 .

احلكومية الثانية ميرتو ،وﻫم ينقسمون على الفصلني ،ومها الفصل
ااامس أ ،والفصل ااامس ب ،وعدد التةميذ  61تلميذا.
 -1عينة البث وأسلوب اختيارﻫا
يقصذذد ابلعينذذة ﻫنذذا جذذمتء مذذين جمتمذذمل البحذ الذذذأ ختتذذاره الباحثذذة
وفْذ ذق ش ذذروك معين ذذة لتمثي ذ ذل جمتم ذذمل البحذ ذ  ،وميك ذذين توض ذذيحها "العين ذذة
( )sampleﻫا جمتء مين اجملتممل الذأ جرأ علي الدراسة ،ختتارﻫا الباحثة
إلج ذراء دراسذذت علي ذ علذذى وفذذق قواعذذد خاصذذة لكذذا اثذذل اجملتمذذمل اثذذية
14
صحيحا"
أما أسلوب أخذ العينة كما قال  Anas Sudijonoفهو كما يلا :
“Cara pengumpulan data dengan jalan mencatat atau meneliti
sebagian kecil saja dari seluruh elemen yang menjadi objek penelitian”.37

بناء على الرأأ السابق فإن العينة ﻫا بعل جمتممل البح أأ
بعل تةميذ الفصل ااامس ابملدرسة االبتدا ية اإلسةمية احلكومية
الثانية ميرتو .أما الفصل الذأ ختتاره الباحثة لتجري ﻫذا البح ﻫو
يتكون مين  11تلميذا ،والفصل الذأ ختتاره
الفصل ااامس ب ،الذأ ّ
الباحثة للمجموع الضابط ﻫم الفصل ااامس أ ،وعدد التةميذ في
 11تلميذا.

 14نفس املرجمل

37

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta, Rajawali Press: 2012), h..

28-29

للمتغريات
ج -التعريف اإلجرائي
ر
للمتغريات أبن حتويل املفهوم أو النطرية
يعرف التعري اإلجرا ا
ّ
حول املتغري إىل متغري إجرا ا ،حبي ميكين تطبيق يف ميدان البح ،
وميكين تعريف كما يف الرأأ التايل:
“Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada
variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan
kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperluakn untuk
mengukur konstrak atau variabel tersebut.”38

بناء على الرأأ السابق ،ترى الباحثة أن تعري إجراء املتغري ﻫو
يدل إىل صورة املتغري الذأ تقصدﻫا الباحثة ملةحظت  ،ولذا ميكين
عما ّ
عبارة ّ
للمتغريات حنو ما يلا:
تصميم التعري اإلجرا ا
ّ
 -6املتغري املستقل )(Variabel bebas
املتغري املستقل ﻫو "العامل الذأ نريد أن نقيس مدى ثذريه علذى
املوق  ،ويسمى العامل التجري  ،أو املتغذري التجذري  ،أأ العامذل الذذأ
19
يريد البح أن يقيس أثره على املتغري التابمل".
املتغ ذذري املس ذذتقل يف ﻫ ذذذا البح ذ ﻫ ذذو طريق ذذة ال ذذتعلم التع ذذاوي بن ذذوع
 ، Talking Stick وﻫذذا نذذوع طريقذذة الذذتعلم التعذذاوي الذذذأ جتذذرأ عمليذذة
التعلم اعطاء العصا ( )stickلذبعل اجملموعذات إلجابذة السذؤال بعذد اذام
38

Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h., 126

٥1رجاء وحيد دويدرأ ،البح العلما  :أساسيات النظرية وممارست العملية( ،دمشق :دار الفكر،
 ،)۰۲۲۲ص114.

شرح املواد وبعد أن يتعلمها التةميذ ،ويستمر ذلك حىت تقذمل العصذا يف
مجيمل اجملموعات وذبون السؤال مذين املذدرس ،وهبذذه الطريقذة يذتم التعذاون
التةميذذذ حي ذ يتعلذذق جنذذاح الفذذرد يف اجملموعذذة بنجذذاح اجملموعذذة ،وجنذذاح
اجملموعة ﻫذو مذين جنذاح الفرد ،وكما يتحمل كل جمموعة املسؤولية الفرديذة
واجلماعية ،والتقذومي ومذساعدة األعضاء بعضهم بعضا إلجابة السؤال.
أمذا كيفيذة إجذراء طريقذة الذتعلم التعذاموي بنذوع
كما يلا:

Talking Stick

فهذا

 -6يُع ضد املدرس العصا ()Stick
 -1يُع ضد املدرس املذواد الر يسذة املدروسذة ج يتذيح الفرصذة لذدى التةميذذ
لقرا تها حس املواد الف تكون يف أيديهم
ذدرس التةميذذ علذىإغذة الكتذاب
 -1وبعذد اذام قذراءة املذواد ،يلذمتم امل ُ
الدراسا
 -6خ ذذذ امل ذذدرس العص ذذا ( )Stickويعطيه ذذا بع ذذل التةمي ذذذ م ذذمل تق ذذدمي
السذ ذؤال ال ذذذأ يل ذذمتم أن ذيبذ ذ وﻫك ذذذا ح ذذىت يتن ذذاول ك ذ ُذل جمموع ذذات
اب،
ويعم السؤ ُال واجلو ُ
العصا ّ
املدرس ابالستنتاج
 -5يقوم
ُ
املدرس ابلتقييم
 -4يقوم
ُ
 -0االختتام

املتغري التابمل )(Variabel Terikat
ّ -1

املتغري التابمل ﻫو الذأ يقبذل التذأثري مذين قبذل املتغذري املسذتقل ،وﻫذو
"األداء أو أنذواع السذذلوك املبغذذا دراسذذتها أو قياسذذها ،أو يتوقذ حذذدوف
ﻫذذذه املتغ ذريات علذذى متغ ذريات أخذذرى تعذذد مسذذئولة عذذين حذذدوثها والذذذأ
أطلقنذ ذذا عليهذ ذذا ابملتغ ذ ذريات املسذ ذذتقلة ،واملتغذ ذذري التذ ذذابمل يتغذ ذذري بتغذ ذذري املتغذ ذذري
املسذ ذذتقل ،أأ أن ذ ذ يذ ذذنعكس علي ذ ذ آثر مذ ذذا عذ ذذدف مذ ذذين تغذ ذذري يف املتغذ ذذري
61
املستقل إذا كانت مثة عةقة بني املتغرييين"
املتغري التابمل يف ﻫذا البح ﻫو السيطرة على املفردات ،وﻫا
ضبط الطال يف جمموعة مين الكلمات الف ميكين تطبيقها يف أنواع
النشاك اللغوأ يف شكل التعبري اللساي والكتايب ،أما كيفية معرفة
السيطرة على املفردات فها كما يلا:
 .6يفهم التةميذ معاي املفردات عند مساعها أو عند قراء ا
 .5يقدر التةميذ على نطق املفردات نطقا صحيحا عند التكلم
 .4يقدر التةميذ على كتابة املفردات كتابة صحيحة
 .0يقدر التةميذ على تطبيق املفذردات تطبيقذا صذحيحا مناسذبا ابلسذيا
واملوضوع ،سواء كان كةما أم كتابة
 .2يقدر التةميذ على قراءة املفردات ،سذواء كانذت مسذتقلة عذين السذيا
املعني ،أم يف ضمين السيا
م

61علا معمر عبد املؤمين ،مناﻫج البح يف العلوم االمجاعية (األساسيات والتقنيات واألسالي )( ،بنغذاوأ:
دار الكت الوطنية ،)1112 ،ص601 .

 .9ميلذذك التةميذذذ املهذذارات املذذذكورة وتطبيقهذذا ابلسذذرعة وبشذذكل تلقذذا ا
ممل عدم الشك

د -أدوات مجع البياانت

 -6االختبار
تستخدم الباحثة طريقة االختبار ألجل نيذل البيذاانت عذين السذيطرة
طريقذذة الذذتعلم التعذذاوي بنذذوع Talking
علذذى املفذذردات ،سذواء قبذذل جتريذ
 ، Stick أو بعذد جتريبهذا ،واملذراد ابالختبذار ﻫنذا عبذارة عذين مراتذ األسذئلة
تقييم ترتقى سيطرة املفردات.
أو التدريبات مين األدوات الف يُقصد منها ُ
ويتكذ ذ ذ ّذون االختبذ ذ ذذار ﻫنذ ذ ذذا مذ ذ ذذين االختبذ ذ ذذار القبلذ ذ ذذا ( ،)pre-testأأ
االختب ذذار قب ذذل جتري ذ طريق ذذة ال ذذتعلم التع ذذاوي بن ذذوع ، Talking Stick 
واالختب ذذار البع ذذدأ ( )pos-testأأ االختب ذذار بع ذذد جتريذ ذ طريق ذذة ال ذذتعلم
التعاوي بنوع . Talking Stick 
أمذذا نذذوع االختبذذار الذذذأ ختتذذاره الباحثذذة ،فهذذو االختبذذار الكتذذايب أأ
االختبار الذأ تقدم الباحثة بشكل األسئلة الكتابية.
 -1الوثيقة
يقصد ابلوثيقة ﻫنا إحدى أدوات مجمل البياانت يف شكل املعلومات
املكتوبة كما يف الرأأ التايل:
“Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh
informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen. ”41

41

Edi Kusnadi, MetodologiPenelitian (AplikasiPraktis), (Jakarta: Ramayana Press,
2008), h. 102

واستخدمت الباحثة طريقة الوثيقة ألجل نيل البياانت عين اهليكل
التنظيما للمدرسة االبتدا ية اإلسةمية احلكومية الثانية ميرتو ،والتاريخ
اإلختصارأ عنها ،وكذالك البياانت عين املدرسني ،واملوظفني يف تلك
املدرسة.
ه -صثة األدوات وثقتها

قبل تطبيق األدة جلممل البياانت يف ميدان البح  ،ختتربﻫا الباحثة
على العينة خارج البح  ،وكان الغرض من ألجل معرفة صةحية األدة
أأ ص ّحتها ومعرفة ثقتها ،لتكون تلك األداة ضابطة ابلبياانت املتناولة يف
ْ
امليدان وتستطيمل إجابة املسألة البحثية ،ولنيل البياانت املوثوقة ،فتحتاج
الصحيحة ،وﻫذا كما قال Suharsimi Arikunto
الباحثة إىل أداة البح
فيما يلا:
"Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data
dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen
menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari
gambaran tentang variabel yang dimaksud." 42

اعتمادا على الرأأ السابق ،فتعرف صةحية األداة املستخدمة مين
امكانيتها عين كش البياانت البحثية ،وإذا كان جمموع البياانت يف
امليدان ال تنحرف عين صورة متغري البح  ،فتعرف تلك األداة ذات
الصةحية العالية وكذلك عكسها.

Ibid. h. 211-212.

42

و -أسلوب حتليل البياانت

وبعد قيام التجربة بتطبيق طريقة التعلم التعاوي بنوع
يف عملية التعلم ،ج بعد قيام االختبار ،فالعملية األخرية ﻫا حتليل
وإعطاء التفسري عين كل البياانت املأخوذة وتعليقها ابلنظرية ج تلخيصها،
وملعرفة مستوى أثر طريقة التعلم التعاوي بنوع  Talking Stick يف السيطرة
على املفردات ،تقوم الباحثة على حتليل البياانت اجملموعة مين االختبار
القبلا واالختبار البعدأ ،الذيين خذمها الباحثة مين اجملموع التجري
واجملموع الضابط ،أما الرموز اإلحصا ا الذأ تستخدم الباحثة فهو رموز
 t-testما يلا:61
Talking Stick 

t

ز -مراحل تنفيذ البث
تريد الباحثة تنفيذ البح التجري ابملراحل التالية:
 -6اإلستعداد ،وﻫذا يشتمل على ااطوات التالية:
أ -تس ذذتأذن الباحث ذذة م ذذدير املدرس ذذة االبتدا ي ذذة اإلس ذذةمية احلكومي ذذة
الثانيذذة ميذذرتو لقيذذام البحذ التجذري لذذدى تةميذذذ الفصذذل ااذذامس
بتطبيق طريقة التعلم التعاوي بنوع Talking Stick 
ب -تطل الباحثة مدرس اللغة العربية اشرتاك طوال ﻫذا البح
ج -عيّنت الباحثة اجملموعني ،ومها اجملموع التجري واجملموع الضابط
Sugiono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 138
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 -1قيام االختبار القبلا
أ -تقذذدم الباحثذذة االختبذذار القبلذذا علذذى اجملمذذوعني ،التجذري والضذذابط،
ونوع االختبار الذأ ختتاره الباحثة االختبار الكتايب
ب -التجريبة ،وﻫذه تشتمل على ااطوات التالية:
ج -إعداد املادة الدراسية الف تتعلق ابملفردات
د -تق ذذوم الباحث ذذة عل ذذى تعل ذذيم اللغ ذذة العربي ذذة بطريق ذذة ال ذذتعلم التع ذذاوي بن ذذوع
 ، Talking Stick ويتكون ذلك مين ثةثة لقاءات ،حي كان يف كذل
لقاء  61 X 1دقيقة
 -1قيام االختبار البعدأ
تقذ ذ ذذوم الباحث ذ ذ ذذة ابالختبذ ذ ذذار البع ذ ذ ذذدأ علذ ذ ذذى اجملم ذ ذ ذذوعني ،التج ذ ذ ذري
والضابط ،بتقدمي األسئلة الكتابة وكانت األجوبة الكتابة أيضا
 -6حتليل النتا ج
وﻫذه املرحلة تشتمل على ااطوات التالية:
أ) التصذذحيح ،أأ تصذذحيح النتذذا ج اجلص ذولة بعذذد االختبذذار حذذذرا عذذين
وقوع األخطاء
ب) إدخال النتا ج يف الرممت لتسهيل الباحثة على التقسيم والتحليل
ج) تشذ ذذكيل اجلذ ذذدول ،أأ إدخذ ذذال النتذ ذذا ج يف اجلذ ذذدوال ،وكذ ذذذا إدخذ ذذال
األجوبة اجلصولة يف القا مة

الفصل الرابع

عرض بياانت البث ومناقشتها وحتليلها

أ .حملة عامة عن ميدان البث

 .2اتري خخال االختص خخار ع خخن املدرس خخة االبتدائي خخة اإلس خخالمية احلكومي خخة الثاني خخة
ميرتو

وقعت املدرسة االبتدا ية اإلسةمية احلكومية الثانية ميرتو يف شارع
ﻫارون رقم  16ميرتو ،وﻫا مين إحدى املدارس االبتدا ية اإلسةمية
احلكومية يف مدينة ميرتو حتت إدارة وزارة الشؤؤون الدينية ميرتو ،ابإلضافة
إىل أن يف مدينة ميرتو مدارس أخرى ،مثل املدرسة االبتدا ية احلكومية
األوىل والثالثة.

وبدأ اتريخ سيس املدرسة االبتدا ية اإلسةمية احلكومية الثانية
ميرتو مين عام 6996م ،والف تدفمل إىل سيس تلك املدرسة ﻫا كثرة
التةميذ بروضة األطفال الذيين يريدون أن يواصلوا دراستهم إىل املدرسة
اإلبتدا ية اإلسةمية الف تريب العقول واألخة الدينية وتعلّم العلوم
اإلسةمية سوى العلوم العامة ،وﻫذه الدافعة تناس ببعثة مدينة ميرتو
كمدينة الطةب والرتبية بوجود كثرة املؤسسة التعليمية فيها ،فأصبح
سيس املدرسة االبتدا ية اإلسةمية احلكومية األوىل ميرتو مين
اسرتاتيجات حكومة مدينة ميرتو لتنمية املوارد البشرية ذات العلوم
واألخة الكرمية.66
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ومنذ سيسها حىت األن ،تطورت املدرسة االبتدا ية اإلسةمية
احلكومية الثانية ميرتو بكثرة التةميذ واملرافق التعليمية ،ويظهر ذلك مين
توفري الفصول الدراسية ،والوسا ل التعليمية واألدوات الداعمة إىل عملية
التعلم الفاعل واجليد .ومنذ سيسها حىت اآلن ،نفذت املدرسة اإلبتدا ية
اإلسةمية احلكومية األوىل ميرتو حتت ست القيادات كما يلا:
اجلدول األول
فرتة القيادة لدى املدرسة اإلبتدا ية اإلسةمية احلكومية الثانية ميرتو
الرئيس

النمرة
6

ما يوي،

1

قمرية،

1

الدكتوراندوس مت أخري

6

سواترميايت،

5

خريأ،

4

الدكتوراندة ييف ﻫرلينا ،املاجسترية

BA

A.Ma

A.Ma

S.Ag

الفرتة
6921-6906
6996-6921
1115-6996
1161-1115
1164-1165
 -1165حىت اآلن

املصدر :الوثيقة عين شخصية املدرسة اإلبتدا ية االسةمية احلكومية الثانية
ميرتو
بناء على اجلدول السابق ،تطورت املدرسة اإلبتدا ية االسةمية
احلكومية الثانية ميرتو منذ أول سيسها حىت األن حتت قيادة ستة ر يس
املدرسة ،أما يف الوقت فها حتت قيادة الدكتوراندة ييف ﻫرلينا ،املاجسترية.
 .1رؤية املدرسة ورسالتها

أ -رؤية املدرسة
تسعى املدرسة اإلبتدا ية اإلسةمية احلكومية األوىل ميرتو
لتحقيق أﻫدافها ابالعتماد على رؤية " إذاد املدرسة االبتدا ية
القا مة على القيم اإلسةمية ذات الرباعة والنجاح".
ب -رسالة املدرسة
أما رسالة املدرسة الف تؤدأ إىل تسهيل حتقيق الرؤية املذكورة
فها كما يلا:
 -6إنتاج املتخرجني ذوى التُذقى واملهارة والذكاء
 -1تنمية الصد واالنضباك والسلوكات الكرمية
 -1التوازن واالعتدال يف ااذمة الرتبوية بني اإلميان والتقوى وبني
تق ّدم التكنولوجيات واملعلومات
 -6إعداد املدرسني واملوظفني اجلرتفني يف العمل
 -5حتقيق الربامج املدرسية الفعالة يف مجيمل األنشطة الف انح
65
الروح العايل

املدرس خ خخني وامل خ خخوترفني ابملدرس خ خخة اإلبتدائي خ خخة اإلس خ خخالمية
ج -أح خ خخوال ر
احلكومية الثانية مرتو
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كان ذذت للمدرس ذذة االبتدا ي ذذة اإلس ذذةمية احلكومي ذذة الثاني ذذة
مذذرتو عذذدة املدرس ذذني ذوأ الكفذذاءات واملهذذارت املتنوعذذة حس ذ
الذذدروس املدروسذذة ،وفيمذذا يلذذا عذذرض بيذذاانت املدرسذذني يف تلذذك
املدرسة.

اجلدول الثاي
املدرسني واملوظّفني ابملدرسة اإلبتدا ية اإلسةمية احلكومية الثانية مرتو للعام
احوال ّ
الدراسا 1169/1162
الرقم

القائم ابلدروس

االسم

6

ييف ﻫرلينا،

1

نور يتل،

1

مدرو اهلداايي،

6

مصلحة،

5

S.Pd.I

تيف سوواري،

4

ووالن سذ ذذرأ أسذ ذذية،

ويل الفصل الثاي ب
ّ

الدكتورانذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدة ،عيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى

ويل الفصل الثاي ج
ّ

M.Pd.I

M.Pd.I
S.Pd.I

M.Pd.I

S.Pd.I

0

ر يسة املدرسة
ويل الفصل األول أ
ّ

ويل الفصل األول ب
ّ
ويل الفصل األول ج
ّ

ويل الفصل الثاي أ
ّ

شوابرسية
2

سفف ايان،

9

صاىف خريأ،

9

رتنا واتى،

6۲

سذ ذذةمت مصذ ذذطفى،

S.Pd.I
S.Pd.I

S.Pd..I

S.Ag

66

سف فوزية،

61

وىل دااينف،
ّ

S.Pd.I
S.Pd.I

61

جم حاكم،

66

S.Pd.I

حايومى،

65

ﻫارون الراشيد،

64

سومارنو،

6۷

موري ،

62

عارف عابديين،

69

مرلينا،

1۲

ايي فطرايي،

16

مدرو هلداي ،

11

رميا فطانة،

11

ديتا ارويداي،

16

إيدا إيدااينف،

15

أاتنج سودراجة،

ويل الفصل الثال أ
ّ

ويل الفصل الثال ب
ّ

ويل الفصل الثال ج
ّ
ويل الفصل الرابمل أ
ّ

ويل الفصل الرابمل ب
ّ

ويل الفصل ااامس أ
ّ

ويل الفصل ااامس ب
ّ

S.Pd

ويل الفصل السادس أ
ّ

M.Pd.I

ويل الفصل السادس ب
ّ

املدرسة
ّ
املدرسة
ّ

S.Pd.I

S.Pd.I
M.Pd.I

املدرس
ّ
املوظّفة

S.Pd.I
A.Md
S.Pd.I

S.Pd.I
S.Pd
S.Pd.I
S.Pd.I

املوظّفة
املدرسة
ّ
املدرسة
ّ
املدرسة
ّ
املدرسة
ّ

املدرس
ّ

14

فذ ذذوتى ﻫذ ذذانو الرلذ ذذة،
S.Pd.I

1۷

ري ابريليا،

12

نيداي زﻫرا،

S.Pd

S.Pd

املدرسة
ّ
أمني الدرسة
أمينة املكتبة

املدرسذذني واملذذوظّفني للمدرسذذة اإلبتدا يذذة
املصذذدر  :الوثيقذذة عذذين أح ذوال ّ
اإلسةمية احلكومية الثانية مرتو

بناء على اجلدول السابق ،كان للمدرسة االبتدا ية اإلسةمية
احلكومية الثانية  12مدرسا مين عدة االفيات الرتبوية ،وﻫم يقومون
ابلتدريس حس خلفيتهم سواء كانوا مدرسا الفصول أو الدروس
املعينة ،مثل اللغة العربية واللغة اإلجنليمتية ،والتاريخ اإلسةما ،والقرأن
واحلدي  ،والعقيدة واألخة وغري ذلك.

د -أحوال التالميذ ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية الثانية مرتو

تطورت املدرسة اإلبتدا ية اإلسةمية احلكومية الثانية مرتو منذ
ّ
اتسيسها حىت األن ،وﻫذا يظهر مين عدد التةميذ الذيين يتعلمون يف
تلك املدرسة كما يف اجلدول التايل:

اجلدول الثال
أحوال التةميذ ابملدرسة االبتدا ية اإلسةمية احلكومية الثانية مرتو

للعام الدراسي 1029/1028

الفصول

عدد

التالميذ

عدد الفصول

األول

661

5

الثاي

614

6

الثال

42

1

الرابمل

46

1

ااامس

45

1

السادس

62

1

اجملموع

622

11

املصدر :الوثيقة عين أحوال التةميذ ابملدرسة االبتدا ية اإلسةمية احلكومية
الثانية

مين اجلدول السابق يعرف أن جمموع عدد تةميذ املدرسة
االبتدا ية اإلسةمية احلكومية الثانية مرتو يف الوقت األن مين الفصل
األول حىت الفصل السادس  622تلميذا ،وميثل ﻫذا اجملموع تطور تلك
فيها.
يتعلمون
التةميذ
بكثرة
املدرسة

الصورة الثانية
اهليكل التنظيما للمدرسة االبتدا ية اإلسةمية احلكومية الثانية ميرتو

رئيس املدرسة

النا

ييف ﻫرلينا،

يف شأن املنهج الدراسا

النا

M.Pd.I

يف شأن الطةب

عارف عابديين،

سةمت مصطفى،

M.Pd.I

S.Ag

ويل الفصل األول

ويل الفصل الثاين

ويل الفصل الثال

ويل الفصل الرابع

ويل الفصل اخلامس

ويل الفصل السادس

صاىف خريأ

سفتياان

عي سوبرس

تيتيك سووري

مدر اهلداية

نرايتل

املدرسون
التالميذ

ب .عرض بياانت البث
 -6عرض بياانت السيطرة على املفردات لدى اجملموع التجري
أخذت الباحثة بياانت السيطرة على املفردات لدى اجملموع
ْ
التجري مين نتا ج االختبار القبلا ( )pre-testواالختبار البعدأ (-test
عدد التةميذ لدى اجملموع التجري  11تلميذا ،أما عدد
 ،)posوكان ُ
أسئلة االختبار فخسمة ن
أسئلة يف االختبار القبلا وكذا يف االختبار
البعدأ.
استخدمت الباحثة نوع اختبار املمتاوجة
ويف االختبار القبلا
ْ
 matchingحي تق ّدم الباحثة للطال عمودان مين العبارات ج تطل
مين اختيار کلمة أو عبارة مين العمود الثاي لتناس كلمة أو عبارة يف
العمود األول .ويف االختبار البعدأ تستخدم الباحثة اختبار املقال essay
حي تطل الباحثة الطةب إجابة األسئلة برتمجة املفردات الف حتتها
خط مين اللغة العربية إىل اللغة الثانية.
وقدمت الباحثة االختبار البعدأ إىل اجملموع التجري واجملموع
الضابط ،وذلك بعد اام البح التجري بتطبيق طريقة التعلم التعاوي
بنوع   ،Talking Stick وتقسم الباحثة اجملموع التجرييب على أربعة
جمموعات وفقا لكيفية تطبيق طريقة التعلم التعاوي ،ج تقدم الباحثة
لكل جمموعات أسئلة االختبار الف ختال عين األسئلة للمجموع
األخر .وألن عدد أسئلة االختبار مخسة ،فكان لكل سؤ نال درجةُ ،11
ولذا كان أعلى النتا ج يف االختبار البعدأ .611

وألجل التوضيح تعرض الباحثة تلك البياانت كما يلا:
اجلدول الرابمل
البياانت عين نتا ج االختبار القبلا والبعدأ لدى اجملموع التجري
االختبارالقبلي
املستوايت
النمرة النتائج
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املصدر :بياانت االختبار لدى اجملموع التجري
إضافة إىل بياانت االختبار يف اجلدول السابق ،يتّضح أن جمموع نتا ج
االختبار يف االختبار القبلا يقمل يف درجة  ،6661عدل  ،50ويف االختبار
البعدأ يقمل يف درجة  6641عدل  .01وعلى ذلك يظهر ترقية معدل
النتا ج مين االختبار القبلا إىل االختبار البعدأ يف درجة .64
تتكون مين
وﻫنا تقسم الباحثة نتا ج االختبار على ثةثة املستوايت ّ
املستوى العايل والكايف والناقص ابالعتماد على احلساب التايل:
املدى (= )Range

أعلى النتا ج أدىن النتا ج
املستوايت

وابلرموز املذكور ،ميكين وص نتا ج االختبار القبلا أبربمل نتا ج
( )%11يف املستوى العايل أأ درجة  ،21-46وإحدى عشرة نتيجة
( )%55يف املستوى الكايف أأ درجة  ،41-66ومخس نتا ج ( )%15يف
املستوى الناقص أأ درجة .61-11
ويف االختبار البعدأ ،وقعت إثنا عشر نتيجة ( )%41يف املستوى
العايل أأ  ، 611-21وسبمل نتا ج ( )%15يف املستوى الكايف أأ -41
 ،09ونتيجة واحدة ( )%5يف املستوى الناقص أأ . 59-61

ومين احلساب املذكور ،يظهر ترقية مستوى النتا ج لدى اجملموع التحري
مين االختبار القبلا إىل االختبار البعدأ حي كانت نتا ج املستوى العايل
يف االختبار القبلا  6تةميذ ،ويف االختبار البعدأ  61تةميذ ،وابلعكس
نقصت النتا ج يف املستوى الناقص مين االختبار القبلا إىل االختبار البعدأ
أأ مين  5تةميذ يف االختبار القبلا إىل تلميذ واحد يف االختبار البعدأ.
وألجل التوضيح عرض البياانت يف الرسم البياي التايل:

الرسم البياين األول
نتا ج االختبار عين السيطرة على املفردات لدى اجملموع التجري
651

611

املعدل
أعلى النتا ج
أدمى النتا ج

11

61

50

21

01

611

51
11

االختبار القبلا 

االختبار البعدأ 

مين الرسم املذكور ،يتبني ترقية معدل السيطرة على املفردات
لدى اجملموع التجري مين االختبار القبلا إىل االختبار البعدأ ،حي

كان معدل النتا ج يف االختبارالقبلا يقمل يف درجة  ،50ويف االختبار
البعدأ يقمل يف درجة .01
 -1عرض بياانت السيطرة على املفردات لدى اجملموع الضابط
أخذت الباحثة بياانت السيطرة على املفردات لدى اجملموع
ْ
الضابط مين نتا ج االختبار القبلا ( )pre-testواالختبار البعدأ (-test
عدد التةميذ لدى اجملموع التجري  11تلميذا كما يف
 ،)posوكان ُ
اجملموع التجري  ،أما عدد أسئلة االختبار فخسمة ن
أسئلة يف االختبار
القبلا وكذا يف االختبار البعدأ.

اجلدول اخلامس
البياانت عين نتا ج االختبار القبلا والبعدأ لدى اجملموع الضابط
االختبارالقبلي
املستوايت
النمرة النتائج
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املصدر :نتا ج االختبار لدى اجملموع الضابط
إضافة إىل بياانت االختبار يف اجلدول السابق ،يتّضح أن جمموع نتا ج
االختبار لدى اجملموع الضابط يف االختبار القبلا يقمل يف درجة ،6161
عدل  ،51ويف االختبار البعدأ يقمل يف درجة  6641عدل  .52وميثل
ذلك ترقية معدل النتا ج مين االختبار القبلا إىل االختبار البعدأ يف درجة
.4

تتكون مين
وﻫنا تقسم الباحثة نتا ج االختبار على ثةثة املستوايت ّ
املستوى العايل والكايف والناقص كما يف اجملموع التجري ابالعتماد على
احلساب التايل:
املدى (= )Range

أعلى النتا ج أدىن النتا ج
املستوايت

وابلرموز املذكور ،يوجد االثنان مين النتا ج ( )%61يف املستوى العايل
أأ درجة  ،21-46وإحدى عشرة نتيجة ( )%55يف املستوى الكايف أأ
درجة  ،41-66وسبمل نتا ج ( )%15يف املستوى الناقص أأ درجة -11
.61
ويف االختبار البعدأ ،وقعت مخس نتا ج ( )%15يف املستوى العايل
أأ  ، 21-41وتسعة نتا ج ( )%65يف املستوى الكايف أأ ،59 -61
وست نتا ج ( )%11يف املستوى الناقص أأ . 61-11
ومين احلساب املذكور ،يظهر ترقية مستوى النتا ج لدى اجملموع الضابط
مين االختبار القبلا إىل االختبار البعدأ حي كانت النتا ج يف املستوى
العايل يف االختبار القبلا التلميذان ،ويف االختبار البعدأ  5تةميذ.
وألجل التوضيح عرض البياانت يف الرسم البياي التايل:

الرسم البياين الثاين
نتا ج االختبار عين السيطرة على املفردات لدى اجملموع الضابط
21

21
املعدل

611

52

51

أعلى النتا ج
أدمى النتا ج

11

11

االختبار القبلا 

االختبار البعدأ 

21
41
61
11
11

مين الرسم املذكور ،يتبني ترقية معدل السيطرة على املفردات لدى
اجملموع الضابط مين االختبار القبلا إىل االختبار البعدأ ،وحي كان
معدل النتا ج يرتقى مين االختبار القبلا إىل االختبار البعدأ ،ففا االختبار
القبلا يقمل قا درجو  ،51أما يف االختبار البعدأ فيقمل يف درجة . 52
ج .حتليل البياانت ومناقشتها
 .6حتليل البياانت
وبعد أن متّ عرض بيانت السيطرة على املفردات لدى اجملموع
التجري والضابط ،فتقوم الباحثة ﻫنا بتحليل تلك البياانت ألجل
اإلجابة عين سؤال البح  ،ولتحقيق فرضية البح التالية:

الفرض العدما ( : )Hoعدم الفر بني السيطرة على املفردات لدى
اجملموع التجري وبني اجملموع الضابط بعد
تطبيق طريقة التعلم التعاوي بنوع talking stick
الفرض البديلا ( : )Haوجود الفر بني السيطرة على املفردات لدى
اجملموع التجري وبني اجملموع الضابط بعد تطبيق
طريقة التعلم التعاوي بنوع talking stick
أما الرموز اإلحصا ا الذأ تعتمد عليها الباحثة الختبار فرضية البح ،
فهو رموز )t-tes (uji-tكما يلا:
t

حي :
= ﻫا متوسط اجملموع األول
= ﻫا متوسط اجملموع الثاي
= ﻫا فر معيار ااطاء بني متوسط اجملموع األول
SE. M1 – M2
والثاي
أما خطوات احلساب فيمكين عرضها كما يلا:
اجلدول السادس
البياانت عين االختبار البعدأ لدى اجملموع التجري واجملموع الضابط
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فااطوة التاية ﻫا حساب االحنراف املعيارأ ( )Standar Deviasiا يلا:
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= 1,941
بناء على احلساب املذكور ،يعرف أن قيمة  tاجلسوبة  (tﻫا
 ، 1,941وألجل معرفة معنوية الفر ( )signifikansi perbedaanبني
السيطرة على املفردات لدى اجملموع التجري و اجملموع الضابط،
فتحتاج مقارنة قيمة  tاجلسوبة وقيمة  tاجلدولية  tعند درجة حرية
 ،n +n -2 = 38وكانت قيمة  tاجلدولية عند درجة
()df
احلرية  12يف مستوى معنوية  ،%5تقمل يف قيمة  ،6،425ولذا ميكين
حتقيق االقرار االحصا ا وﻫو رفل الفرضية العدمية وقبول الفرضية
البديلة ،وميكين حتقيق االقرار التطبيقا وﻫو وجود الفر معنواي بني
السيطرة على املفردات لدى اجملموع التجري واجملموع الضابط.
)hitung

tabel

2

1

 .1تفسري البياانت
السيطرة على املفردات ﻫا استطاعية الطال على أن ينجمت
أنشطة حمددة حول املفردات الف ﻫا عنصر مين عناصر اللغة املهمة،

حبي تتضمين املعاىن وتطبيقها للتكلم أو للكتابة يف العملية اللغوية،
وأها مستوى الطال يف املهارة اللغوية الف تتعلق ابلسيطرة على
املفردات.
وترتبط السيطرة على املفردات بعدة العوامل املؤثرة ،منها طر
التدريس ،و سيسا على ذلك قامت الباحثة ابلبح التجري بتطبيق
طريقة التعلم التعاوي بنوع  talking stickلدى تةميذ الفصل ااامس
ابملدرسة االبتدا ية اإلسةمية احلكومية الثانية ميرتو للعام الدراسا
.1169/1162
وبعد اام التجري  ،ج بعد االختبار القبلا والبعدى على اجملموع
التجري والضابط ،انلت الباحثة أن البياانت عين السيطرة على
املفردات لدى اجملموع التجري أعلى مين السيطرة على املفردات لدى
اجملموع الضابط ،ج بعد حتليل البياانت برموز  t-testحصلت قيمة t
اجلسوبة )  1,911 (tوعند مقارنتها بقيمة  tاجلدولية  tعند درجة
حرية ( 12= )dfيعرف أن قيمة  tاجلسوبة يف مستوى معنوية ،%5
أكرب مين قيمة  tاجلدولية ( ،)6،425 >1,911وﻫنا تعتمد الباحثة
رأأ  Anas Sudijonoألجل تفسري البياانت ا يلا:
hitung

tabel

Apabila to sama dengan atau lebih besar dari pada tt, maka hipotesis nihil
ditolak; berarti diantara kedua variabel yang kita selidiki, terdapat perbedaan
yang signifikan

Apabila to lebih kecil dari pada tt, maka hipotesis nihil diterima atau disetujui;
berarti diantara kedua variabel yang kita selidiki tidak terdapat perbedaan yang
signifikan.46

 كانت فرضية البح الف قدمتها،بناء على الرأأ املذكور
 يفtalking stick  وﻫا "يؤثر تطبيق طريقة التعلم التعاوي بنوع،الباحثة
.السيطرة على املفردات" مقبولة

46

Anas Sudijono, Pengantar Statitistk Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2012), h. 328

الفصل اخلامس
اخلالصة واالقرتاحات
أ .اخلالصة
أثر تطبيق طريقة التعلم التعاوي بنوع  Talking Stickيف السيطرة على
املفردات ،حي كانت نتا ج االختبار لدى اجملموع التجري أعلى مين
نتا ج االحتبار لدى اجملموع الضابط ،وذلك ألن معدل النتا ج لدى
اجملموع التجري يف االختبار البعدأ تكون يف قيمة  ،01ولدى اجملموع
الضابط يف قيمة  .52ويرتقى مستوى النتا ج لدى اجملموع التحري مين
االختبار القبلا إىل االختبار البعدأ حي كانت نتا ج املستوى العايل يف
االختبار القبلا  6تةميذ ،ويف االختبار البعدأ  61تةميذ .أما اجملموع
الضابط فيرتقى مستوى النتا ج مين االختبار القبلا إىل االختبار البعدأ
حي كانت النتا ج يف املستوى العايل يف االختبار القبلا التلميذان ،ويف
االختبار البعدأ  5تةميذ.
ودل اختبار الفرضية أن قيمة  tاجلسوبة  (tﻫا  ،1,941وعند
مقارنتها بقيمة  tاجلدولية  tعند درجة حرية ( n +n -2 = 38 )dfيعرف أن
قيمة  tاجلسوبة يف مستوى معنوية  ،%5أكرب مين قيمة  tاجلدولية
( ،)6،425 >1,941ولذا كانت فرضية البح الف قدمتها الباحثة،
وﻫا " يؤثر تطبيق طريقة التعلم التعاوي بنوع  Talking Stickيف السيطرة على
املفردات لدى تةميذ الفصل ااامس ابملدرسة االبتدا ية اإلسةمية
احلكومية الثانية ميرتو للعام الدراسا  " 1169/1162مقبولة
)hitung

tabel

2

1

ب .االقرتاحات
 .6اقرتحت الباحثة ملدرسة اللغة العربية ابملدرسة االبتدا ية اإلسةمية
احلكومية الثانية ميرتو أن يستخدم الطريقة التعليمية مثل طريقة التعلم
التعاوي بنوع  ،Talking Stickالف تساعد السيطرة على املفردات العربية
يف صفة خاصة ،وحتصيل املهارات اللغوية يف صفة عامة.
 .1اقرتحت الباحثة على طلبة الفصل ااامس ابملدرسة االبتدا ية
اإلسةمية احلكومية الثانية ميرتو أن ذتهدوا على التعلم خاصة يف
املفردات العربية ،لينالوا نتا ج التعلم اجليدة.

املراجع العربية

إحسان كنساره ،أثر إسرتاتيجية التعليم التعاوي ابستخدام احلاسوب على
التحصيل املباشر واملؤجل لطةب مقرر تقنيات التعليم مقارنة ممل الطريقة
الفردية والتقليدية،جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية ،جمللد
األول – العدد األول – حمرم 6611ﻫذ – يناير 1119م

اجلامعة السعودية اإللكرتونية ،املهارات األكادميية ،جدة :اجلامعة السعودية،
1161

جودأ ويليس ،تعليم الذماغ القراءة ،أسترياتيجات حتسني الطةقة واملفردات
واالستيعاب ،نقل إىل العربية سهام مجال ،الرايض :مكتبة االعبيكان،
1165

حسي عبد احلليم شعي  ،مرجمل املعلم يف طرا ق تدريس اللغة العربية ،يف
املراحل االبتدا ية واملتوسطة والثانوية ،بريوت :دار الكت العلمية1165 ،
رجاء وحيد دويدرأ ،البح العلما  :أساسيات النظرية وممارست العملية،
دمشق :دار الفكر۰۲۲۲ ،
رحيم يونس كرو العمتاوأ ،مقدمة يف منهج البح العلما ،عمان :دار دجلة،
1112
رشدأ ألد طعيمة ،املرجمل يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،مكة:
جامعة أم القرى ،دون سنة

 ،------املهارة اللغوية ،مستواي ا ،تدريسها ،صعواب ا ،القاﻫرة :دارالفكر العريب1116 ،
 ،------تعليم العربية لغري الناطقني هبا ،مناﻫج وأساليب  ،إيسيسكو:املنظمة اإلسةمية والعلوم والثقافة6929 ،
 ------و سيد مناع  ،تعليم العربية والديين بني العلم والفين ،القاﻫرة:دار الفكر العريب1116 ،
عبد احلا ألد و بين عبد هللا  ،طرا ق تدريس العامة وتقوميها ،جدة :جامعة
مالك عبد العمتيمت ،دون سنة
عبد اللطي بين حسني فرح ،طر التدريس يف القرن الواحد والعشريين ،عمان:
دار امليسرة للنشر والتوزيمل1165 ،

يف العلوم االجتماعية األساسيات

علا معمر عبد املؤمين ،مناﻫج البح
والتقنيات واألسالي  ،بنغاوأ :دار الكت الوطنية1112 ،

علا ااويل ،أسالي تدريس اللغة العربية ،عمان :دار الفةح1111 ،
حممود كامل الناقة ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى مملكة العربية
السعودية ،جامعة ّأم القرى6925،

مهدأ وﻫبة وكامل املهندس ،معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب،
بريوت :مكتبة لبنان6926 ،
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PENGARUH PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN COOPERATIVE
LEARNING TIPE TALKING STICK TERHADAP PENGUASAAN
KOSAKATA SISWA KELAS V MIN 2 METRO
TAHUN PELAJARAN 2018/2018
ALAT PENGUMPULAN DATA
(APD)
PRE TEST
Jodohkan kosakata di kolom sebelah kanan dengan gambar di sebelah kiri!

 كتاب6
 حقْيذبة1
 قذلم1
 ممْسحة6
 م ْسطرة5

KUNCI JAWABAN PRE TEST

حقْيذبة
م ْسطرة
كتاب
قذلم
ممْسحة

Tas
Penggaris
Pena
Pena
Penghapus papan tulis

.6
.1
.1
.6
.5

FORMAT PENILAIAN PRE-TEST
A. Format Penilaian Tes Tulis (Pilihan Ganda)
1. Nilai Maksimal
= 100
2.

Jawaban benar setiap butir soal

= 20

3.

Jawaban salah setiap butir soal

=0

B. Format Penilaian akhir

= Jumlah Jawaban Benar X 20

C. Rata-rata Kelas

=

D. Persentase Ketuntasan

=

otal ilai siswa
umlah siswa
umlah ilai yang untas
umlah iswa

100

POS TEST
Diskusikan bersama teman dalam satu kelompok dan Terjemahkan
!Kosakata pada kata yang digaris bawahi
Kelompok 1

يف اْحلقْيذبة
 .6الكت ُ
اب ْ
 .1الْقل ُم على الْ ُكمراسة
 .1الْم ْمسحة على املكت
 .6الغُْرفةُ نظيفة
 .5ﻫذه ال ُكراسةُ جديدة

Kelompok 2

كتاب التاريخ
 .6على املكت
ُ
 .1يف غُرفة املذاكرة خمتانة
القرطاس رقيق
 .1ﻫذا
ُ
 .6ﻫذه الْم ْسطرةُ طويْذلة
صورة مجْيذلة
 .5يف الغرفة ُ
Kelompok 3

 .6الْقل ُم على الْ ُكمراسة
 .1ﻫذه ال ُكراسة جديدة
 .1يف غُرفة املذاكرة خمتانة
 .6القلم والكراسة فو املكت
 .5التلميذ يقرأ اجمللة يف غُرفة املذاكرة

Kelompok 4

 .6التلميذ يقرأ كتاب اللغة
 .1التلميذ ذلس يف غُرفة املذاكرة
 .1القرطاس رقيق
 .6ﻫذا الكتاب جديد
 .5القلم يف احلقيبة
Kelompok 5

 .1يف الغرفة كرسا ومكت
.2

جان املكت خمتانة

 .3فو اارانة مصباح
 .4وراء املكت كرسا
 .5فو املكت قلم جديد

KUNCI JAWABAN POS TEST
Kelompok 1
1. Buku
2. Pena
3. Penghapus
4. Bersih
5. Baru
Kelompok 2
1. Buku Sejarah
2. Lemari
3. Kertas
4. Penggaris
5. Gambar
Kelompok 3
1. Pena
2. Baru
3. Lemari
4. Di atas
5. Murid
Kelompok 4
1. Membaca
2. Duduk
3. Kertas
4. Buku
5. Tas
Kelompok 5
1. Kursi
2. Lemari
3. Lampu
4. Meja
5. Pena

FORMAT PENILAIAN POS-TEST
FORMAT PENILAIAN INDIVIDU
1. Nilai Maksimal

= 100

2. Jawaban benar setiap butir soal

= 20

3. Jawaban salah setiap butir soal

=0

4. Format Penilaian akhir Individu

= Jumlah Jawaban Benar X 20

5. Rata-rata Kelas
6. Persentase Ketuntasan

=
=

otal ilai siswa
umlah siswa

umlah ilai yang untas
umlah iswa

100

FORMAT PENILAIAN KELOMPOK
1. Jumlah anggota tiap kelompok

= 5-6

2. Nilai Maksimal kelompok

= 100

3. Nilai maksimal Individu

= 100

4. Nilai Kelompok

=

umlah

ilai ndividu

umlah nggota elompok

1162  أغستس1 ،ميرتو
الباحثة
مفتاح اهلداية
66664141 :رقم التسجيل
املشرفة الثانية

املشرف األول

 املاجسترية،داين إيكاوايت

 املاجستري،الدكتور احلاج خري الرجال

690216641111 611111 :  رقم القيد6901111661111616111 : رقم القيد

السرية الذاتية للباحثة

مفتاح اهلداية بنت سورايي ،ولدت يف اتغرانج ابننت يف اتريخ  0نوفمرب
 ، 6995وﻫا البنت األوىل مين السيد سورايي والسيدة يويل ﻫراتيت
أما تربية الباحثة فها كما يلا:
 .6ختمرجت مين بستان األطفال مارغو رجو ميرتو اجلنوبية ،يف عام 1111
 .1ختمرج ذ ذت م ذ ذين املدرسذ ذذة االبتدا يذ ذذة احلكوميذ ذذة ااامسذ ذذة ميذ ذذرتو الغربيذ ذذة يف عذ ذذام
1112
خترجت مين مدرسة دار األعمال الثانوية ميرتو يف عام 1166
ّ .1
خترجت مين مدرسة دار األعمال الثانوية ميرتو يف عام 1166
ّ .6
 .5ج واصذذلت تربيته ذا إىل اجلامعذذة اإلسذذةمية احلكومي ذة مذذرتو يف العذذام الدراسذذا
1165/1166

