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 حمتويات البحث
               املوضوع

 الصفحة
 أ  ..............................................................  استهالل

  ب  ................................................................  هداءإ
 ج  .......................................................... شكر وتقدير
 ه  ......................................................... تقرير املشرفني

 ز  ....................................... اإلعتماد من طرف جلنة املناقشني 
 ح  ............................................................ إقرار الطلبة

 ط  ..................................................... البحث صلخستم
 ي  .................................... البحث باللغة اإلندونيسية صلخستم

 ك  ....................................................... حمتويات البحث
 س  ......................................................... قائمة اجلدوال

 العام الفصل األول : اإلطار
  1  ........................................................... مقدمة  - أ

 2  .................................................... أسئلة البحث  - ب
 2  ................................................... أهداف البحث -ج
 3  .................................................... فروض البحث -د
 3  ...................................................... أمهية البحث -ه
 3  ..................................................... حدود البحث -و
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  4  ................................................ حتديد املصطلحات -ز
  اإلطار النظري :الفصل الثاين 
 : مفردات املبحث األّول

 7  ................................................... املفردات تعريف   -أ
  7  ............................................ أهداف التعليم املفردات - ب
 8  ................................................ أمهية تعلم املفردات -ج
 8  ............................................. أسس اختيار املفردات  -د
 10 .......................................... كيفية شرح معىن املفردات -ه
 11 ............................................ مراحل التعليم املفردات  -و
 14 ..................................................... أنواع املفردات  -ز
 16 ..................................................أشكال املفردات  -ح
 17 ..................................... أمثلة الطريقة التعليم املفردات   -ط
 19 ......................................... يتحقق تعلم الكلمة إذ مّت   -ي

 : طريقة املبحث الثاين
 20 ..................................................... تعريف طريقة   -أ

  Talking Stick ....................................... 20 تعريف طريقة -ب
 20 .................................................. خطوات تطبيقها -ج
 21 ...................................................... مزايا وعيوهبا  -د
 

 الفصل الثالث : منهجية البحث
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  22 ...................................................... منهج البحث -أ

 23 .............................................. جمتمع البحث وعينته -ب

  24 ................................................... متغريات البحث -ج

  24 .................................................... البحثأدوات   -د

  26 .............................................. أسلوب مجع البيانات -ه

 27 ................................................... مصادر البيانات  -و

  28 .............................................. البياناتحتليل أسلوب  -ز

 30 .............................................. مراحل تنفيذ الدراسة  -ح

 عرض بيانات البحث وحتليلها ومناقشتهاالفصل الرابع : 

 عن ميدان البحث وتعليم اللغة العربية فيهاملبحث األول: حملة 

 MTsS Terpadu Langsa ..................................... 32تاريخ   - أ

 33 ............................................... حالة الطلبة ومدرس  - ب

رغبة الطلبة يف تعليم املفردات باستخدام طريقة :  املبحث الثاين
Talking Stick 

 34 .................................................  املالحظة للطلبة - أ
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يف تعليم  Talking Stick: فعالية استخدام طريقة  املبحث الثالث
 املفردات

 36   ................................................. نتائج االختبار - أ
 37  .......................................  نتائج االختبار القبلي -1

 46.......................................  البعدينتائج االختبار  -2
  54  .................................................  نتائج االستبانة - ب

 Talking Stick  ....54طريقة نتائج االستبانة من الطلبة بعد استخدام  -1
 58 .......................................  املبحث الرابع : مناقشة النتائج

 الفصل اخلامس : نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات

  66 ................................................... نتائج البحث  - أ

  67 ................................................ توصيات البحث  - ب

  67 ............................................... البحث قرتاحاتاال - ج

 واملراجعقائمة املصادر 

 68.................................................. املراجع العربية - أ

 69............................................. املراجع اإلندونيسية - ب
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 ص البحثلخستم

   بــتعليم املفردات يف  Talking Stick، فعالية استخدام طريقة م 2015سنيت، رمحي  

MTsS Terpadu Langsa   نور الثاىن :  ةواملشرف املاجستري، يسري أمرياألول :  املشرف
 .بلقيس املاجستري

 

 بــيف تعليم املفردات  Talking Stickفعالية استخدام طريقة الكلمات األساسية : 

MTsS Terpadu  Langsa 

طريقة برغبة الطلبة يف تعليم املفردات  على عرفتال إىلالبحث  هذف هدي
Talking Stick  ما مدى فعالية استخدام طريقة على  عرفاتوTalking Stick  يف تعليم

 املفردات. 
جمتمج البحث هي و . بحث جترييبب هو املدخل الكمي البحثيف هذا  ستخدماملنهج املو 

ما أ. و 2b فصلو  2a فصلوعينة   MTsS Terpadu  Langsaيف  الثاين الطلبة يف الصف
نتائج هذا البحث و  ستبانة.اإلختبار واالو  املقابلةو  الحظةامل: هي األدوات جلمع البيانات

تعليم املفردات  كونحىت ي .Talking Stickطريقة بم املفردات يف تعل ونرغبي الطلبة نأ
 ،هبذه الطريقةاملفردات عند تعلم  الحظةباملالنتائج  الباحثة علىطريقة لاب افعالي تعليما 

 ونتائج %92،9وافق جدا استجابوا عن األسئلة مباهنم أثارت إىل  ستبانةاالج ئونتا
 الباحثة وتقرتح(. 2،000أكرب من تــ يف جدول ) (16،14يف حساب )اإلختبار تـــ 

تعليم على املدرس أن يستعمل الطريقة والوسيلة املناسبة يف  حبيث لبحوث األخرى
عند تعليم اللغة العربية  Talking Stickطريقة ستخدام أن يهتم املدرس بااملفردات و 

 خصوصا يف تعليم املفردات.
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 الفصل االول

  اإلطار العام 

 :مقدمة  - أ

هبا كل قوم عن مقاصدهم. واللغات كثرية وخمتلفة من  ألفاظ يعرّب  هي اللغةإن 

حيث املعىن، أى: أن املعىن الواحد الذي خياجل ضمائر الناس واحد. ولكّن كل قوم 

  1يعربون عنه بلفظ غري لفظ اآلخرين.

ألهنا تؤثر يف هارة اللغوية. امللرتقية ة األساسي ريعناص منفردات املم يتعلإن 

   MTsS Terpadu Langsaيفن تعليم املفردات ت الباحثة أرأ تؤثر يف معىن. الكلمات،

وهذه الطريقة جيعل الطلبة بالسائم  .حيفظها والطلبةيف سّبورة  ءة ويكتبهااالقر  النصوصب

 MTsSبــــ  Talking Stick يف حفظ املفردات. لذا تريد الباحثة أن تغريها إىل الطريقة

Terpadu  

الح معلم عن طيبداء إلصحبيث  ميالتعل طريقة يه Talking Stickطريقة إن 

 . تقدمي األسئلةساعد وهذا العصا ي، عصاال بوسيلةاملادة 

                                                           
   7(، ص. 2007)بريوت: دار الفكر، جامع الدروس العربية، فى الغالييين، طمص  1
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  يف تعليم لتطبيق تناسب Talking Stickهذه طريقة  الضفّ الباحثة اختارت 

يضا داد املزايا أعل بالفرح واليشعرون بامللل ومن فوائد هذه الطريقة. تز ا جتألهن ،املفردات

  باجلهد وتشّجعهم وكثرية اللغوية.

تعليم  يف Talking Stickستخدام طريقة "فعالية ا عنوانتبحث حتت  نأتريد لذا 

 ".   MTsS Terpadu Langsa ــباملفردات 

  :البحث سؤاال - ب

 هذه الرسالة فهي: يف ةالباحث هابحثتريد أن ت يتأما املسائل ال

 MTsS   بــ Talking Stickطريقة ب تعليم املفردات الطلبة يف يرغب كيف -1

Terpadu Langsa ؟ 

 MTsS بــتعليم املفردات  يف Talking Stickاستخدام طريقة  عاليةف دىما م -2

Terpadu  Langsa  ؟ 

 

 :البحث افهد - ج

 هذا املوضوع فمنها : يفأما أهداف البحث 

 MTsS بــ Talking Stickطريقة ب م املفرداتتعل يف الطلبة يرغب على فللتعرّ  -1

Terpadu Langsa   
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 MTsS بــتعليم املفردات  يف Talking Stickفعالية استخدام طريقة  على فرّ للتع -2

Terpadu  Langsa 

 

 :البحث يةضفر  - د

 هي:فحثة الىت افرتضتها البا يةضأما الفر 

كون ست  MTsS Terpadu  Langsa بــم املفردات تعل يف Talking Stick طريقةإن  -1

 فعالية

 

 :أمهية البحث - ه

 :فهي الرسالة همن هذ األمهيات تتنوع

 MTsS Terpadu  بــ Talking Stickستخدام طريقة على اأن يقدر  :للمدرس     -1

Langsa 

 Talking Stick ملفردات باستخدام طريقة أن يتعّودواللطلبة     :  -2

 .كتابة هذه الرسالةليها إلمتام  ن حتصل على البيانات الىت حتتاج إللباحثة    : ا -3

 :حدود البحث - و

: حتديد الباحثة مبوضوع هذا البحث فعالية استخدام طريقة  احلدود املوضوعية -1

Talking Stick بــتعليم املفردات  يف   MTsS Terpadu Langsa 
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يف الفصل  MTsS Terpadu Langsa   على : جترى هذا البحث   احلدود املكانية -2

 الثاين.

 2015/2016هذا البحث شهرين يف العام الدراسى  جتري  :    احلدود الزمان -3

 :حتديد املصطلحات - ز

 يف Talking Stickطريقة استخدام فعالية " هذاعلى كان موضوع هذه الرسالة 

ح بعض معاىن املصطلحات كما أن توض .MTsS Terpadu Langsa "  بــ تعليم املفردات

 يلى:

 :فعاليةل -1

فعال على وزن فعال، مّث تلحق  -يفعل -فعلكلمة فعالية صفة مبالغة للفظ إن  

 2آخره ياءالنسبة والتاء التيث فصارت فعالية.

 :استخدام -2

خداما"، وهو ستا –يستخدم   -لفظ املصدر من "استخدم  لغة استخدامإن 

 3استعمال.معناه فعل الثالثى املزيد و 

                                                           
)لنجسا: طالب قسم التعليم  ،ىف تعليم القواعد العربية فعالية استخدام الطريقة اإلرتباطية ،خري األنوار 3

 6. ص ه(1434م/2013زوية جوت كال ،  اللغة العربية بكلية الرتبية جبامعة
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 :Talking Stick طريقة -3

لفظ اجلمع من طرائق،  رقا" هىط -يطرق -مصدر من " طرق لغةطريقة إن ال

  4ومعنها البيل.

عية املنظمة الىت يسكلها لطريقة هى كيفية التعليم أو اخلطة املشرو وأما ىف اإلصالحا 

 5املدرس إىل تالميذه ليكفل أن النجاح منعمله.

، عصاال بوسيلةاملادة  املدرسبداء ت اليت طريقة يه Talking Stickطريقة إن ب

          6.تقدمي األسئلةيف  هساعديوهذا العصا 

 :تعليم -4

م هو عملية نشيطة التعلي ، اصطالحاتعليما -يعلم -علم :لغة هوتعليم إن 

: حبيث تتضمن جوانب التعليم ثالثتعلمية تعليمية وأهوافه جعل الطالب يتعلم. 

  7التخطيط، والتنفيذ، والتقييم.
                                                                                                                                                               

بريت:دار ) ن،، مؤسسة دار املشرق الطبعة الثامنة و العشرو املنجد ىف اللغة و اإلعالمس معلوف، يلو  3 

 171(، ص.  1987 ،املضرق
 827ص.  ،( م1974دار املشرق،  ) ،26الطبعة  د ىف اللغة العربية،املنج ،سيلو   4
 88 .، ص( القاهرة: بدون السنة)  تدريس اللغة العربية، التوجية ىف حممد على السمان، 5

6
  Agus Suprijono, cooperative learning: Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2009), h. 109  

 13 .(، صMalang: UIN Maliki Press, 2010)، الإلنشاءتعليم ، زكية عارفة   7
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 :فرداتامل -5

هي معروفة  الكلمات اليتاملفردات هي جمموعة من الكلمات أو كنز من إن 

الشخص  من قبل شخص أو جمموعة، أو جزء من لغة معينة. شخص املفردات يعرف

جح أن تستخدم ، ومن املر كلمات اليت يفهمها الناسمن كل  بأنه جمموعة  املفردات

 8.بناء مجلة جديدةل

  

                                                           
8
 Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang : UIN Maliki,  

2011), h. 63  

  


