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ملخص ال

الجهود المبذولة لزيادة التمكن في أسماء الضمائر بطريقة العصا   "2020 سترياني جبار
 لطلبة الصف الثامن بالمدرسة الثانوية دار اإلستقامة (Talking Stick)يتكلم 

  شعبة تدريس اللغة العربية كلية التربية والعلوم التعليميةبحث". تشيلالنج
الحاج  لاألوالمشرف : تحت اإلشرافبالجامعة اإلسالمية الحكومية فالوفو، 

 .ة الحاجة مبشرة محمد بكرى الثانيةالمشرفمحمد زهرى أبو نواس، و

لزيادة التمكن يف أمساء  يتكلمالعصا  كيف تطبيق طريقة (1): شكلة يف هذا البحثامل
كيف متكن الطالب ( 2) الضمائر لطلبة الصف الثامن باملدرسة الثانوية دار اإلستقامة تشيلالنج؟

يتكلم يف الصف الثامن باملدرسة الثانوية دار طريقة العصا يف أمساء الضمائر قبل وبعد تطبيق 
  ؟اإلستقامة تشيلالنج

هذا  يف املوضوع  وكان،البيانات الكيفية البحث اإلجرائي بنوعهو البحث من نوع هذا 
لديهم عشرة  يف املدرسة الثانوية دار اإلستقامة تشيلالنج الذين الثامن الصف طالب مجيع البحث
خالل املراقبة واالختبار   مت إجراء هذا البحث من.طالبة وستة طالب من أربعة يتألفون طالب

 .والوثائق
خطوات تطبيق طريقة العصا يتكلم يف تعليم ( 1: )يت مت احلصول عليهانتائج البحث الو

 الفرصة للطالب لطرح أسئلة تعطبدأت الباحثة بشرح املادة عن أمساء الضمائر وأ: أمساء الضمائر
أخذت الباحثة العصا وأعطت العصا ألحد . مث طلبت من الطالب إلغالق كتابه .حول املواد

 ي الذطالبجب على الو الباحثة املوسيقى، توقفأبدأ الطالب يف تشغيل العصا، إذا . الطالب
عصا املتداول من الطالب إىل الطالب . هااإلجابة عليأخذ ورقة األسئلة ويحصل على العصا أن 

التمكن  لزيادة كبري تأثري هلا يتكلم العصا طريقة إن (2. )اآلخر حىت حصل اجلميع على الفرصة
 ما مرحلة يف. باملدرسة الثانوية دار اإلستقامة تشيلالنج الثامن  يف الصف الطالب يف أمساء ضمائر

 إلجناز املئوية النسبة ارتفعت بينما ،41.4٪الطالب  إلجناز املئوية النسبة بلغت اإلجراء، قبل
 املئوية النسبة ارتفعت الثانية، الدورة يف. الفئة اجليدة ومشلت يف 84 ٪إىل األوىل الدورة يف الطالب

 . املمتازة الفئة يف ومشلت 91 ٪إىل الطالب إلجناز
 .أسماء الضمائر، طريقة العصا يتكلم: الكلمات المفتاحية
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 المبحث األول

 المقدمة

 خلفية البحث   . أ

إن التعليم كما ىو معروف عملية الًتبوية حيدث فيها تفاعال بُت ادلعلم 

وال يقتصر ىدف التعليم على نقل ادلعلومات فحسب وإمنا يرجى منو أن ... وادلتعلم

ا يف سلوك ادلتعلرم ا من الشرر إذل اخلَت أو من النقص إذل الكمال أو , حيدث تغَتر أي تغَتر

م يم ىو اجلهد الواعي للمعلم لتعلي التعلحقيقة .من درجة اجلودة إذل درجة االمتياز

 .طالبو

يف أنشطة التعليم، من ادلهم . للمعلمُت دور مهم للغاية يف تطوير وتقدم طالهبم

حول  معرفة واسعة ادلعلمُت لدي يكون أن وجيب  .ة سلتلفةقيجدا أن يكون للمعلم طر

دل يكن  إذا. النشاط ىذا يف كيفية حدوث التعليم، وما ىي اخلطوات اليت ينبغي اتباعها

                                                           

ملة يف مركز تطوير اتعليم اللغة العربية باستخدام طريقة اإلستجابة اجلسدية الك" ،زلمد كامل رمرا أنصار  
جامعة أنتساري : العدد األول- اجمللد التدريس السابع )،"اللغة جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

 .1 . ص،(2019، اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت
 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva 

Press, 2016), h.145. 
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إتقان ادلواد ادلراد نقلها، فلن يكون التعليم يف  عن ناىيك للتدريس، طريقة لدى ادلعلم

 .حده األقصى، بل دييل إذل الفشل

، ة احلالي هه ىذتإذا كان. اذلدف لتحقيق مرورىا يتم اليت ادلسار ىي الطريقة

ال يوجد . يقوم هبا ادلعلماليت م يتعلال يف كل عملية ةكون الطريقة موجودتفيجب أن 

م يم حبيث ديكن تنفيذ التعليدل اللغة العربية الذي يتطلب أيضا طرقا للتعلياستثناء لتع

 .جيدا

ختيار اللغة العربية كموضوع يف ادلؤسسات التعليمية اإلسالمية ىو أن ىذه إن إ

القرآن الكرًن سورة  . كالم اهللاللغة ىي لغة النص القرآين اليت ىي وسيلة للتواصل مع

 :2- 1آيات ، يوسف                       

      

                                                           
 Marni dan M. Yusuf T, “Penggunaan Metode Talking Stick untuk Meningkatkan Maharat 

Al-kalam dalam Mata Pelajaran Bahasa Arab”  Aladuna Vol 2 No 1, (Makassar: Universitas 

Alauddin Makassar, 2015), h. 87. 

 .2-12/1: يوسفالقرآن الكرًن سورة   
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م اللغة العربية، ليس فقط بسبب عوامل التواصل يتوضح اآلية السابقة أمهية تعل

أحبوا العرب : " ويف احلديث .اللغوي، ولكن أيضا ألن ىذه اللغة ىي أداة لفهم القرآن

 "ألين عريب والقرآن عريب وكالم أىل اجلنة عريب: لثالث

بدءا من استخدام إسم اإلشارة . إلتقان اللغة العربية عملية طويلة إذل حد ما

والضمائر وعالمة اإلستفهام وفهم قواعد ضلوية وصرفية وعلم البالغة والعديد من العلوم 

 .اليت تدعم إتقان اللغة العربية ككل

يف تعليم اللغة العربية يف ادلدارس، معرفة إستخدام أمساء الضمائر مهمة أيضا، 

يف تعليم  .ألنو غالبا ما يتم العثور على إستخدامو يف ترتيبات اجلمل القصَتة والطويلة

لذا . اللغة العربية، جيد الطلبة صعوبة يف دتييز بُت االشكال ادلختلفة يف أمساء الضمائر

عملية تعليمية تبدو شلتعة وجعلها أسهل للطلبة  ختطيط فإن دور ادلعلم مهم للغاية يف

 .لفهم ادلواد التعليمية ادلقدمة

، وجدت الباحثة عدم 2019 فرباير 15استنادا إذل نتائج ادلراقبة يف يوم اجلمعة 

من بُت عشرة طالب، ىناك ثالثة طالب فقط قادرون . فهم الطالب يف أمساء الضمائر

معظم الطالب جيدون صعوبة يف . على اإلجابة عن األسئلة ادلتعلقة بأمساء الضمائر

                                                           

ادلقاصد احلسنة يف بيان كثَت من األحاديث ادلشتهرة على الشيخ زلمد عبد الرمحن السخاوى،  
 .63. ، ص( ه1985 – 1405دار الكتاي العريب، : الطبعة األوذل)، األسنة



 
 

4 

 

 ىذا االفتقار إذل فهم الطالب ىو إحدى أسباب .خاطب وادلضمَت الغائبالتمييز بُت 

، حيث ينقل شلالال تزال طريقة التعليم شائعة اإلستخدام . مي يف التعلطريقةعدم تطبيق ال

. ميادلعلمون ادلعرفة من خالل طريقة احملاضرة، حبيث يشعر الطالب بادللل يف التعل

م اللغة العربية على وجو التحديد ي جديدة يف تعلةقي باحلاجة إذل طرةشعر الباحثتلذلك، 

. ضمائرالأمساء يف مادة 

  أمساء الضمائرةم اللغة العربية خاصيستخدامها يف تعلإ اليت ديكن ةقيإحدى الطر

 النشط وبيئة التعليم ظروف خلق إذل موجهة ىذه الطريقة. يتكلمة العصا ىي طريق

 يتقن سوف طريقة العصا يتكلم، مع. التعليم عملية يف اللعبة عناصر بسبب للمتعلمُت

 يدرب الذي التعليم طريقة الطريقة ىي ىذه ألن الطالب، من التعليم بسرعة الطالب

 على وليس الكالم، على الطالب يدرب أيضا بسريع، ادلواد وفهم قراءة على الطالب

. بانقسامات أمساء الضمائر فهما أكثر أيضا ستكون ولكنها حتفيظهم فقط،

الجهود ": عن بالبحث هتتم الباحثة أعاله، ادلذكورة بادلشكلة يتعلق وفيما

 (Talking Stick)العصا يتكلم  بطريقةر ائ الضمزيادة التمكن في أسماءلالمبذولة 

 "جلالنتشيالمدرسة الثانوية دار اإلستقامة ب الصف الثامن ةطلبل

 أسئلة البحث . ب
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بناء على خلفية ادلشكلة أعاله، قامت الباحثة بصياغة ادلشكلة على النحو 

 :التاذل

يتكلم لزيادة التمكن يف أمساء الضمائر لطلبة الصف العصا كيف تطبيق طريقة  .1

 الثامن بادلدرسة الثانوية دار اإلستقامة تشيلالنج؟

يتكلم يف طريقة العصا كيف دتكن الطالب يف أمساء الضمائر قبل وبعد تطبيق  .2

 ؟الصف الثامن بادلدرسة الثانوية دار اإلستقامة تشيلالنج

 أهداف البحث . ج

 :األىداف الىت جيب حتقيقها ىف ىذا البحث ىو, بناء على صياغة ادلشكلة أعاله

يتكلم لزيادة التمكن يف أمساء الضمائر لطلبة العصا  طريقةمعرفة كيفية تطبيق  .1

 الصف الثامن بادلدرسة الثانوية دار اإلستقامة تشيلالنج

يتكلم طريقة العصا معرفة كيف دتكن الطالب يف أمساء الضمائر قبل وبعد تطبيق  .2

 ؟يف الصف الثامن بادلدرسة الثانوية دار اإلستقامة تشيلالنج

 فوائد البحث. د

: يلي ما البحث ىذا فوائد وتشمل

 للمعلمُت بالنسبة .1
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خاصة . ادلوجودة ادلختلفة الطريقة عن القليل ادلعلم سيعرف ىذا البحث، مع

 أن للمعلمُت ديكن ذلك، وفوق. مواد أمساء الضمائر على طريقة العصا يتكلم تطبيق

 بالطريقة ادلعرفة إذل حاجة ىناك ليس الفعال، للتعليم الظروف هتيئة يف أنو يدركوا

 .ىذه الطريقة لتطوير العارل اإلبداع إذل أيضا حاجة ىناك بل فحسب،

 للطالب .2

 وجتعل طريقة العصا يتكلم، مع ادلرحية التعليم بيئة إذل الطالب جتلب ىذا البحث

  .التعليمية مواد فهم الطالب على السهل من

 للمدرسة بالنسبة .3

 تعليم لزيادة مدخلة كمواد استخدامها ديكن توصيات يقدم أن ذلذا البحث ديكن

 .يف ادلدرسة الثانوية دار اإلستقامة تشيلالنج العربية اللغة

 للباحثة .4

 للتعامل استخدامها ديكن اليت واخلربة البصَتة ىذا البحث الباحثة من إستفادت

. اجملال ىذا يف ادلهام مع

 لية ونطاق البحثيتعريف المتغيرات التشغ . ه

 تعريف ادلتغَتات التشغيلية .1
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 ىي اليت ادلهام الباحثة الضروري من البحث، ىذا يف الفهم سوء جتنب أجل من

 :التارل النحو علي وضوح إذل حتتاج اليت للمصطلحات مناقشة

 

 

 طريقة العصا يتكلم ( أ

. عصا ومرافقة موسيقية مبساعدة طريقة التعليم طريقة العصا يتكلم ىي

يتم تطبيق طريقة العصا يتكلم بعد تعرض ادلادة، حىت يتمكن الطالب من فهم 

 للطالب النشط وبيئة تعليم ظروف خلق إذل موجهة الطريقة ىذه. ادلادة السريع

 .التعليم عملية يف اللعبة عناصر بسبب

 أمساء الضمائر ( ب

أمساء الضمائر ىي األمساء اليت تستخدم إلستبدال أو دتثيل ذكر شخص 

ضمَت متكلم وضمَت : وتنقسم أمساء الضمائر إذل ثالثة أنواع. أو شيء ما

 .سلاطب وضمَت غائب

 البحث نطاق .2
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نطاق البحث يف طالب الصف الثامن بادلدرسة الثانوية دار اإلستقامة تشيلالنج 

طريقة التعليم ادلطبقة ىي طريقة العصا يتكلم . ىو تعليم اللغة العربية عن أمساء الضمائر

  .يف شكل البحث اإلجرائي
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 المبحث الثانى

 الدراسات النظرية

 الدراسات السابقة المتعلقة للبحث . أ

 السابقة البحوث وجتد الباحثة األمهية إلستقراء بعض البحث، يف التكرار  لتجنب

: التارل النحو على بالبحث، الصلة ذات

 اجلامعة يف والعلوم التعليمية الًتبية كلية من يكيت نغراىيٍت كتبها الرسالة .1

 تعليم يف فعالية طريقة العصا يتكلم "بعنوان يوجياكارتا سنن كليجاغا اإلسالمية

 سليمان 4 ادلدرسة الثانوية احلكومية السابع الصف يف العربية ادلفردات

م ادلفردات العربية اليت يأظهرت النتائج أن اجملموعة التجريبية لتعل ".يوجياكارتا

كانت أكثر فاعلية من  77,79 مبتوسط قيمة تستخدم طريقة العصا يتكلم

 .62,34  مبتوسط قيمة يتكلمعصاالاجملموعة الضابطة اليت دل تستخدم طريقة 

. يتكلمعصا التكمن األمهية يف تشابو ادلتغَت ادلستقل ادلستخدم، طريقة 

م يم اللغة العربية يف جانب تعليبينما يكمن اإلختالف يف ادلتغَت التابع وىو تعل

.  أكثر ختصصا لزيادة التمكن يف أمساء الضمائرةادلفردات، يف حُت أن الباحث
                                                           

 Yekti Nugraheni, “Efektivitas Metode Talking Stick dalam Pembelajaran Kosa Kata 

Bahasa Arab di Kelas VII MTs Negeri 4 Sleman Yogyakarta”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). 
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 ةستخدم الباحثتستخدم البحث التجرييب بينما يحث اطريقة البحث سلتلفة، فالب

 . اإلجرائيالبحث

ماالنج احلكومية من كلية اآلداب، جامعة أوكت وحيو صاحلة ا  كتبورسالةال .2

 لزيادة جودة عملية ونتائج التعليم من يتكلمعصا التطبيق منوذج التعيلم "بعنوان 

لنجكابن درسة الثانوية احلكومية ادلب ب/ادلفردات العربية لطالب الصف السابع

 أظهرت النتائج أن التحسن يف سلرجات تعليم مفردات اللغة ".سرصلت بليتار

يتضح .  يتكلمب زاد بعد تطبيق منوذج تعليم العصا/ الصف السابعبةطللالعربية 

ىذا من خالل متوسط قيمة اإلختبار األورل دلا بعد اإلختبار األول، وبعد 

، من أصل 70كانت النتيجة ادلتوسطة قبل اإلختبار . اإلختبار الثاين الذي زاد

متوسط . (75)دل يصلوا إذل احلد األدىن دلعايَت اإلكتمال  (58,8٪) طالًبا 20

حيققون احلد األدىن  (91٪) طالبا 31، من أصل 86قيمة الدورة األوذل ىو 

 طالبا 34، من أصل 89متوسط قيمة الدورة الثانية ىو . لدلعايَت اإلكتما

كانت الزيادة يف متوسط . ليصلون إذل احلد األدىن دلعايَت اإلكتما (٪100)

٪ فقط ألن 3قيمة اإلختبار ما بعد االختبار األول إذل ما بعد اإلختبار الثاين 

 . مت تطبيقو فقط على اجملموعات الكبَتة يتكلمعصاالم يمنوذج تعل
                                                           

 Octa Wahyu Solichah, “Penerapan Model Pembelajaran “talking stick” untuk 

Meningkatkan Kualitas Proses dan Hasil Belajar Kosa Kata Bahasa Arab Siswa Kelas VII B 

MTsN Langkapan Srengat Blitar”, (Skripsi: Universitas Negeri Malang, 2018). 
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عصا التكمن األمهية يف تشابو ادلتغَتات ادلستقلة ادلستخدمة وىي طريقة 

بينما يكمن اإلختالف يف ادلتغَت التابع وىو تعليم . البحث اإلجرائي  معيتكلم

اللغة العربية يف جانب زيادة جودة العملية ونتائج التعليم من ادلفردات العربية، يف 

 .حُت أن الباحثة أكثر ختصصا لزيادة التمكن يف أمساء الضمائر

 تحديد تعليم اللغة العربية . ب

 تعريف اللغة العربية  .1

اللغات ذلا تعريفات كثَتة ال زلل  .ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقصودىم: اللغة

رلموعة عن الرموز : إلسهاب القول فيها، إال أن التعريف الذي نقبلو للغة ىو أن اللغة

الصوتية الىت حيكمها نظام معُت، والىت بتعارف أفراد ذو ثقافة معينة على دالالهتا، من 

 .أجل حتقيق االتصال بُت بعضهم وبعض

فاللغة العربية ىي النظام الرمزي الصويت الذي اتفق عليو العرب منذ القدم، 

 .واستخدامو يف التفكَت والتعبَت والتفاىم، واستخدامو أيضا يف االتصال والتواصل

                                                           

  .7 . ص،(دار الكتب العلمية :نانبل-بَتوت)، جامع الدروس العربية ،الشيخ مصطفى الغالييٍت  
 ،دار الفكر العريب، الطبعة األورل)، مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي ،محد طعيمةأ راشدى 

 .26 . ص،(1998
الطبعة ) ،اللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسهاطو علي حسُت الدليمي وسعاد عبد الكرًن الوائلي،   

 .59. ، ص(2005اإلصدار الثاىن، : العربية األوذل
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 العربية اللغة اآلن. ستعداد لتطوير أشياء جديدةإيف العصر احلديث، العربية على 

 التعليمية وادلؤسسات ادلدارس يف التعليم لغة وأصبح. البلدان مجيع يف الرمسية اللغة تصبح

 .والكليات

 أىداف تعليم اللغة العربية .2

 الًتبوية إذل هتدف عامة،  أىدافرلموعتان من األىداف، العربية الللغة تدريس

 بتكوين تُعٌت يف رلملها وىي وتربوية، وسياسية إجتماعية دلقاصد حتقيقا الوطنية القومية

 .السمجاء االسالمية عقيدتو بقيم ادلتمسك ورلمعتو، قومو مع ادلتألف الصاحل ادلواطن

أما اجملموعة الثانية من أىداف التدريس اللغة العربية، فهي األىداف اخلاصة 

التاذل تتعلق بالتحصيل اللغوي من ناحية ما حيققو ىذا التحصيل من عادات ومهارات 

 .وقدرات مرببطة بفروع اللغة العربية

 أسماء الضمائر . ج

إسم مبٍت على متكلم أو سلاطب أو : والضمَت. الضمائر مجع من كلمة الضمَت

وىي األلفاظ ادلعروفة يف كتب النحو هبذا اإلسم، مثل أنا، ضلن، :  والضمائر.غائب

 .أنت
                                                           

 Fathur Rahman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Madani, 2015), h. 3. 

 ،عللة الكتب، الطبعة الثانية) ،طرق تدريس اخلاصة باللغة العربية والًتبية اإلسالمية ،الدين عامر فخر  
 .33 . ص،(2000
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ضمَت متكلم :  ىيتنقسم أمساء الضمائر باعتبار الداللة إذل ثالثة أنواع،

 .وضمَت سلاطب وضمَت غائب

 

 ضمَت متكلم  
 (متكلم وحده)أنا 

 (متكلم مع الغَت)ضلن 

 
 

 ضمَت غائب  

 مذكر غائب

 (مفرد)ىو 

 (تثنية)مها 

 (مجع)ىم 

 مؤنث غائبة

 (مفرد)ىي 

 (تثنية)مها 

 (مجع)ىن 

 
 

 ضمَت سلاطب  

 مذكر مخاطب

 (مفرد)أنت 

 (تثنية)أنتما 

 (مجع)أنتم 

 مؤنث مخاطبة

 (مفرد)أنت 

 (تثنية)أنتما 

 (مجع)أننت 

 

 
                                                                                                                                                               

  .113. ، ص(دار الثقافة اإلسالمية: بَتوت) ،ملخص قواعد اللغة العربية ،فؤاد نعمة 
بسكرة -جامعة زلمد خيضركلية اآلداب واللغات )، "ادلفهوم والوظيفة: ضمائر العربية" ،دندوقة فوزية 

 . 2 ص. ،((اجلزائر)

 .7.  ص،"ادلفهوم والوظيفة: ضمائر العربية" ة،دندوقة فوزي 
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  .وتنقسم أمساء الضمائر اذل مستًت وبارز

 مستًت .1

إما مستًت وجوبا . و ينقسم إذل وجوبا وجوازا. فادلستًت ما ليس لو صورة ىف اللفظ

كادلقدر ىف فعل أمر الواحد ادلذكر كقم، وىف ادلضارع ادلبدوء بتاء خطاب الواحد ادلذكر 

وإما مستًت جوازا كادلقدر يف . كتقوم وىف ادلضارع ادلبدوء باذلمزة كأقوم أو بالنرون كنقوم

 .ضلو زيد يقوم وىند تقوم

 بارز  .2

 .والبارز ما لو صورة ىف اللفظ وينقسم إذل متصل ومنفصل

 .متصل، فادلتصل ىو الذي ال يفتتح بو النطق وال يقع بعد إال ( أ

 (كتاء قمت)قمت : مثل

 (ككاف أكرمك)أكرمك 

 .منفصل، وادلنفصل ىو ما يفتتح بو النطق ويقع بعد إال ( ب

 أنا مؤمن: مثل

 وما قام إال أنا 

 
                                                           

   .27 . ص،(دار العلم: سورابايا) ،متممة األجروميةالشيخ عبد اهلل بن أمحد الفاكهى،  
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  2.1قيمات 

 تنقسم أسماء الضمائر

 ضمَت غائب .1

متصل منفصل 
 تبُت

جر جر نصب رفع نصب رفع 

مفرد عبده بو جعلو فعل إياه ىو 

طب
 زلا

ذكر
م

 

تثنية عبدمها هبما جعلهما فعال إيامها مها 

مجع عبدىم هبم جعلهم فعلوا إياىم ىم 

مفرد عبدىا هبا جعلها فعلت إياىا ىي 

ائبة
ث غ

مؤن
 

تثنية عبدمها هبما جعلهما فعلتا إيامها مها 

مجع عبدىن  نبوجعلهن فعلن إياىن ىن 

 

 

 

                                                           

  Badan Tarbiyah Wa Taklim Madrasi, ادلفتاح للعلوم Mudah Belajar Membaca Kitab, 

الطبعة الثامنة عشرة) ; Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2018), h. 11. 
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 ضمَت سلاطب .2

 متصل منفصل
 تبُت

 جر جر نصب رفع نصب رفع

 مفرد عبدك بك جعلك فعلت إياك أنت

طب
 سلا

ذكر
م

 

 تثنية عبدكما بكما جعلكما فعلتما إياكما أنتما

 مجع عبدكم بكم جعلكم فعلتم إياكم أنتم

 مفرد عبدك بك جعلك فعلت إياك أنت

طبة
 سلا

نث
مؤ

 

 تثنية عبدكما بكما جعلكما فعلتما إياكما أنتما

 مجع عبدكن بكن جعلكن فعلنت إياكن أننت

 

 ضمَت متكلم .3

 متصل منفصل
 تبُت

 جر جر نصب رفع نصب رفع

 متكلم وحده عبدي يب جعلٍت فعلت إياي أنا

 متكلم مع الغَت عبدنا بنا جعلنا فعلنا إيانا ضلن
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 تحديد طريقة العصا يتكلم . د

 تعريف طريقة التعليم .1

يعٍت  لذلك'. الطريق '،'ادلسار' methodosاليونانية  من تأيت الطريقة مصطلح

 ادلعلم يستخدمها اليت الطرق من رلموعة الواقع يف ىي الطريقة  .طريقة العمل شيء

 .التعليم عملية يف جرت اليت ذلا/دراستو يف الطالب إذل ادلعرفة نقل أو ادلعرفة نقل يف

 ادلواد وصول اإلمجال الىت تتصل خيطوان التصميم مرحلة يف ىي التدريس طريقة

 التدريس جزاء من الطريقة جزء . وادلناىج اخلطوات بُت متعارضان ىناك وليس إجرأتية

 تطبيق يف التدريس عملية لتسهيل فائدة ذلا ألن التدريس عملية صلاح يف دلساعدة ادلهمة

 .العربية اللغة تدريس

 

 

 

                                                           

 Syamsuddin Asyrofi, Desain Pembelajaran Bahasa Arab, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 

Ilmu, 2019), h. 56. 

 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab, h. 147. 

- ع  الساب التدريسلدادلج) ،فعالية استخدام الطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكالمأمحد فكرى أمر اهلل،  
دراسة متعددة ادلواضع يف معهد بستان ادلتعلمُت اإلسالمي السلفي داووىان بليتار ومعهد احلكمة : العدد األول

 .25 . ص،(2019، اإلسالمي السلفي الصلكابان سرعات بليتار
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 طريقة العصا يتكلم .2

 لدعوة األصليون األمريكيون يستخدمها اليت طريقة العصا يتكلم ىي الطريقة

ىذه  استخدام يتم(. القبيلتُت بُت إجتماع )منتدى يف الراي نقل أو للتحدث اجلميع

 .غرفة الفصل تعليم كطريقة بالفعل الطريقة

يتم . تعليمو جيب الذي للموضوع ادلعلم شرح تبدأ طريقة ىي طريقة العصا يتكلم

 التارل. الكفاية فيو مبا زلدود وقت وىو ادلواد، ودراسة لقراءة الفرصة للطالب إعطاء

 قبل، من أعد قد كان الذي العصا ادلعلم أخذ. كتابو إلغالق الطالب من يطلب ادلعلم

 علي لإلجابة العصا يتلقون الذين الطالب من يطلب. الطالب ألحد العصا أعطيت

اآلخر  الطالب إذل الطالب من عصا ادلتداول جرا، الطالهبم من أو ادلعلم من األسئلة

 .مبرافقة ادلوسيقي

ادلواد  وفهم لقراءة الطالب يدرب الذي التعليم طريقة ىي يتكلمطريقة العصا 

 بسبب للطالب النشط التعليم وبيئة ظروف خلق إذل موجهة الطريقة ىذه. السريع

  .التعليم عملية يف اللعبة عناصر

 
                                                           

 Miftahul Huda,  Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, (Cet. X; Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2019), h. 224 . 

 Nur Afdholifa, “Penggunaan Metode Talking Stick untuk Meningkatkan Pemahaman 

Siswa pada Materi Permasalahan Sosial di Kelas IV MI Darul Falah Boro Bunut Pakis Malang” 

(Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), h. 41. 
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 طريقة العصا يتكلم خطوات .3

 الطريقة بتعديل طريقة العصا يتكلم، وقامت الباحثة تعليم أمساء الضمائر مع يف

: التارل النحو علي للتنفيذ الالزمة اخلطوات. البحث موضوع حلالة وفقا

.  ادلواد أمساء الضمائر من يفهم ادلعلم مع الطالب (أ

. تعلموىا اليت ادلواد حول للطالب لطرح أسئلة الفرصة الطالب يعطي ادلعلم (ب

 يبدأ الطالب يف تشغيل العصا، إعطاء العصا من طالب إذل طالب آخر (ج

 .مبرافقة بادلوسيقي

 على حيصل الذي الطالب على جيب ادلوسيقى، عن ادلعلم توقف إذا ( د

 ىذه يف. عليها جييب أن وجيب ادلعلم قدمها اليت األسئلة ورقة يأخذ أن العصا

 .تقييم بإجراء أيضا ادلعلم يقوم احلالة

 .دورىا ينتهي حىت أخرى مرة العصا ستدور ذلك، بعد ( ه

  األسئلة أوراق إجابات معا والباحثة الطالب يعزز ( ز

 ادلادة ادلعلم خيلص ( ح

   طريقة العصا يتكلم يف ادلزايا والنقائص .4

 مزايا طريقة العصا يتكلم ( أ

 : أخرى أمور بُت من إلستخدام طريقة العصا يتكلم، ادلزايا بعض ىناك
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 الطالب إستعداد إختبار( 1

 السريع والفهم القراءة التدريب على( 2

 .التعليم يف نشاطا أكثر تكون أن( 3

 نقائص طريقة العصا يتكلم (ب

 عن اإلجابة عليهم وجيب عصا إذل فجأة الطالب سيتحول الطريقة، ىذه يف

 ادلعلم أسئلة على لإلجابة عصا على تلقائيا حيصلون الذين الطالب .ادلعلم أسئلة

 وديكن الشيء بعض صاخبا الفصل بيئة  سيكون.ادلفرط أو الشديد باخلوف سيشعرون

. ادلستخدمة ادلوسيقى صوت بسبب األخرى الفصول يف التعليم عملية يعطل أن

 اإلطار الفكري. ه

 يف ىذا البحث إذل شرح كيف أن جهود ادلعلم لزيادة ةىدف تدفق فكر الباحث

والذي من ادلتوقع أن ا يتكلم، لطالب باستخدام طريقة العصلالتمكن يف أمساء الضمائر 

تعليم شلتع وتسهيل الطالب على فهم ادلواد وزيادة ال ظروفيكون قادرا على خلق 

                                                           

 Nur Afdholifa, “Penggunaan Metode Talking Stick untuk Meningkatkan Pemahaman 

Siswa pada Materi Permasalahan Sosial di Kelas IV MI Darul Falah Boro Bunut Pakis Malang”, 

h.42. 

 Nur Afdholifa, “Penggunaan Metode Talking Stick untuk Meningkatkan Pemahaman 

Siswa pada Materi Permasalahan Sosial di Kelas IV MI Darul Falah Boro Bunut Pakis Malang”, 

h.42. 
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دلزيد من التفاصيل ديكن أن ينظر إليو يف صورة . التمكن يف أمساء الضمائر للطالب

 :اإلطار أدناه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  اإلطار الفكرى2.1صورة 

  

 احلال األول

تطبيق طريقة العصا يتكلم 
 يف تعليم أمساء الضمائر

تطبيق طريقة : الدورة األوذل
العصا يتكلم يف تعليم أمساء 

 الضمائر

 

ال اإلستخدام طريقة التعليم 
، حبيث يشعر شلالتزال 

 ميالطالب بادللل يف التعل

عملال  

خراحلال األ  

دتكن الطالب يف أمساء 
 الضمائر رخيص

تطبيق طريقة : الدورة األوذل
العصا يتكلم يف تعليم أمساء 

  بالكملالضمائر

 

 نتائج البحث
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 المبحث الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث . أ

 ىي الكيفية البيانات. البيانات الكيفية نوع البحث اإلجرائي مع ىو البحث ىذ

 من عليها احلصول يتم صور أو كلمات أو مجل شكل يف تكون أن ديكن اليت البيانات

 أو شفويا واحلقائق ادلعلمُت وتعليم للطالب، والنهائية ادلبكرة القدرة مثل معلومات خالل

.  وجتميعها حتديدىا مجعها، مث كتابو،

  البحثوقع وموضوعم . ب

يف ادلدرسة الثانوية دار اإلستقامة  الثامن الصف يف البحث ىذ أجري وقد

 مجيع ىذا البحث يف ادلوضوع وكان. مركز لووو كامنرى مبقاطعة وارا قرية تشيلالنج يف

لديهم عشرة  يف ادلدرسة الثانوية دار اإلستقامة تشيلالنج الذين الثامن الصف طالب

 .طالبة وستة طالب من أربعة يتألفون طالب

 تمصادر البيانا. ج

: ىي الدراسة ىذه يف عليها احلصول مت اليت البيانات مصادر
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من  ادلدرسة الثانوية دار اإلستقامة تشيلالنج يتألفون من الثامن الصف طالب .1

 الطالب من عليها احلصول مت اليت والبيانات واحد، فصل يف تغطيتهم يتم طالب عشرة

 أنشطة مراقبات من البيانات أخذ يتم ذلك، وفوق. ادلواد فهم إختبارات نتائج حول

 .التعليم عملية يف الطالب

 أحد ادلدرسة الثانوية دار اإلستقامة تشيلالنج من الثامن الصف مدرس يعد .2

 .التعليم عملية يف الطالب تعليم نتائج على للحصول البيانات مصادر

 بياناتالتقنيات جمع  . د

 ادلراقبة .1

 إستخدام يتم. فيها التحقيق مت اليت للظواىر والتخطيط ادلنهجية ادلراقبة ىي ادلراقبة

 ،"أمساء الضمائر"خاصة  العربية اللغة دلواد الطالب فهم مستوي مدي لتحديد التطبيق

 طريقة بواسطة الرصد ويتم. ضمَت غائب  (3) ضمَت سلاطب، (2)متكلم،   ضمَت(1)

جيد، مقبول،  شلتاز، جيد جدا،: وىي للكفاءة معايَت 5 باستخدام ادلرجعية القائمة

. راسب

 اإلختبار .2

 ىناك كان إذا ما دلعرفة إختبار مت وقد. ختبار مكتوبإ ىو ستخدماإلختبار ادل

 .عن أمساء الضمائر الطالب معرفة حتسن
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 الوثائق .3

 مت ذلك، وفوق. عن أمساء الضمائر التعليم عملية أنشطة من الوثائق وتستمد

 والصور التعليم، خطة وتنفيذ ادليدانية، السجالت خالل من أخرى وثائق علي احلصول

 .التعليم عملية أثناء

 البيانات وتحليل معالجة تقنيات . ه

 عملية على إجراؤىا مت اليت وادلراقبات اإلختبار من عليها احلصول مت اليت البيانات

 تتم حبيث األولية ادلراقبة إجراء منذ مجعها مت واليت والطالب ادلعلمون أجراىا اليت التعليم

 الكمي التحليل تقنيات باستخدام وحتليلها عليها احلصول مت اليت البيانات معاجلة

 .دقيقة بيانات على للحصول

 ادلراقبة نتائج حتليل .1

، وىي كيفية األنشطة اليت قام هبا الطالب من حيث الراقباتمت حتليل نتائج م

بيانات يف شكل معلومات يف شكل مجل توفر نظرة عامة على مجيع أنشطة الطالب يف 

 .ميعملية التعل
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 حتليل اإلختبار .2

 :دلعرفة مستوى فهم الطالب عن أمساء الضمائر كما يلى

 100 – 90= شلتاز  

 89 – 80= جيد جدا 

 79 – 70= جيد  

 69 – 0= راسب  

 دورة البحث . و

كل دورة . بشكل عام، البحث اإلجرائي يتكون من عدة دورات أو تكرير دورات

 .إنعكاس (4مراقبة،  (3تنفيذ،  (2ختطيط،  (1: ، ىيوتتكون من أربعة خطوات

إذا خطر يف البحث اإلجرائي على . تنفيذ البحث اإلجرائي ىو عملية حتدث باستمرار

 : النحو التلي

 

 

 

                                                           
 Ustadz Muhammad Yusuf, guru bahasa Arab MTs Darul Istiqomah Cilallang, 19 

Februari 2020 . 

 Sukardi, Metodologi Penelitian Tindakan Kelas, (Cet. I; Yogyakarta: Bumi Aksara, 

2003), h. 213 . 
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 Kemmis & Taggart شكل 3.1صورة 

 تنفيذ ىوخطة عمل ضرورية لزيادة ما حدث، يف حُت أن التطور ىو لتخطيط ا

 ىي نشاط مجع راقبةادل.  واحلكمةدقةشيء يتم بوعي وسيطرة، وىو تباين يف ادلمارسة ال

طيطتخ  

 مراقبة

نفيذت  إنعكاس 

 الدورة الثانية 

 الدورة األوذل

نفيذت إنعكاس  

 ختطيط

 ؟

 مراقبة
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 يف تذكر إجراء ما إلنعكاسا و.البيانات يف شكل عملية لتغيَت أداء عملية التعليم

 .راقبةوالتفكَت فيو دتاما كما مت تسجيلو يف ادل

. عملية التعليم لديها اإلجتاه واألىداف اليت يتعُت حتقيقها، وكذلك ادلكورن التارل

مبزيد من التفصيل، ديكن وصف إجراء . فيما يلي نظرة عامة علي تنفيذ الدورة األوذل

 :البحث اإلجرائي على النحو التارل

مرحلة التخطيط . 1

 وضع حطة التعليم (أ

 أنشطة الطالب عن راقبةأوراق متقدًن  (ب

 عمل الطالب ختطيط أوراق (ج

  تنفيذمرحلة ال. 2

 سلرم على الطالب، يدعوا، حضور الطالب (أ

يف ىذه احلالة، ديكن أن تكون . أمساء الضمائريفهم الطالب والباحثة مادة  (ب

. ادلادة من الباحثة أو الكتب اليت قدمتها ادلدرسة

. عطي الباحثة الفرصة للطالب لطرح أسئلة حول ادلواد اليت تعلموىات (ج

                                                           

 Kunandar,  Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan Profesi 

Guru (Cet. VII; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 71-75 
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 إعطاء العصا من طالب إذل طالب ةيبدأ الطالب يف تشغيل العصا، عن طريق (د

.  مبرافقة بادلوسيقيآخر

 الباحثة عن ادلوسيقى، جيب على الطالب الذي حيصل على العصا ت إذا توقف(ه

يف ىذه احلالة .  الباحثة وجيب أن جييب عليهاتأخذ ورقة األسئلة اليت قدمتأن 

. قوم الباحثة أيضا بإجراء تقييمت

. لعب العصا مرة أخرى حىت حيصل اجلميع على منعطفي بعد ذلك، س(و

.  يعزز الطالب والباحثة معا إجابات أوراق األسئلة(ز

 .لص الباحثة ادلادةتخ (ح

   راقبة مرحلة ادل.3

  ادلراقبة للطالب (أ

 الطالب حضور( 1

م مستمر ينتباه الطالب أثناء عملية التعلإ( 2

م مستمر ي يف عملية التعلالبنشاط الط (3

قدرة الطالب على السؤال واإلجابة  (4

 



 
 

29 

 

 ادلراقبة للباحثة (ب

 مهارة لفتح التعليم (1

 الفصل إدارة على القدرة (2

 الطالب قدمها اليت األسئلة على اإلجابة على القدرة( 3

 تدريسها يتم اليت ادلادة إختتام على القدرة( 4

 إلنعكاسمرحلة ا. 4

.  وتقييمهاراقباتيف ىذه ادلرحلة، يتم مجع النتائج اليت مت احلصول عليها من ادل

 عن أنفسهم من خالل النظر يف ةعرب الباحثتمن خالل النتائج اليت مت احلصول عليها، 

يف أمساء  حول ما إذا كانت األنشطة ادلنفذة قد زادت من فهم الطالب راقبةبيانات ادل

   .الضمائر

م النتائج ادلرجوة، سيتم تنفيذ الدورة التالية لتحقيق النتائج يإذا دل حتقق عملية التعل

 .ادلرجوة
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المبحث الرابع 

نتائج البحث والمناقشة 

 عامة على موقع البحث ةنظر . أ

. تشيلالنجدار اإلستقامة الثانوية درسة ادل ىو ةالباحثت ختارإموقع البحث الذي 

 رخيية عن ادلدرسة الثانوية دار اإلستقامة تشيلالنجتانبذة  .1

منرى مركز ا كقاطعةا مبتقع ادلدرسة الثانوية دار اإلستقامة تشيلالنج يف قرية وار

 وىي ١٩٩٠درسة الثنوية دار اإلستقامة ىي مدرسة خاصة تأسست عام ادل. ولوو

. 1992 يف عام و لوويةالدينوزارة الشئون مكتب مسجلة يف 

 طالب لديها رؤية ورسالة لتعليم التشيلالنجدار اإلستقامة الثانوية درسة ادل

ادلعهد تتلقى إدارة . باألمناط الدينية وادلعرفة العامة كآفاق واعدة للتعليم يف ادلستقبل

 الدعم من أولياء أمور الطالب واجملتمع حىت يتمكنوا من تقدير كوهنم خدمة اإلسالمي

. تعليمية تليب معايَت جودة التعليم

حىت اآلن  (١٩٩٠)ىا تأسيسخالل تشيلالنج دار اإلستقامة الثانوية درسة ادل

: كانت ىناك ثالثة تغيَتات القيادة، وىي
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 (زلمد معصوم) ١٩٩٦-١٩٩٠ ( أ

 (حسُت) ٢٠٠١-١٩٩٦  ( ب

 (زلمد معصوم)حىت اآلن -٢٠٠٢  ( ج

 جشيلالنتدار اإلستقامة ادلدرسة الثانوية رؤية ورسالة  .2

 رؤية ( أ

تشكيل رلتمع ذكي يتمتع بادلهارة واإلستقاللية واألخالقية واإلنتاجية كجهد 

اهلل لزيادة مستوى ادلعيشة ضلو رلتمع مزدىر ومتناغم وحتقيق وظائفو كإنسان خلقو 

 .سبحانو وتعاذل

  رسالة ( ب

استيعاب وتسهيل جهود تنمية اجملتمع ودتكينو يف رلتمع معُت بشكل حيوي وفًقا 

الحتياجاهتم وكوسيط للجهود ادلبذولة لزيادة ادلوارد البشرية للقيام بدور نشط يف تنفيذ 

.  م والتمكُت اجملتمعية ادلخططة وادلستمرةيبرامج التعل

الغرض  .3

. تأسيس اجلالية اإلسالمية يف إنسان رباين ضلو رلتمع بلدة طيبة ورب غفور
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  يكل التنظيميالو .4

 4.1القائمة 

الهيكل التنظيمي بالمدرسة الثانوية دار اإلستقامة تشيلالنج بمقاطعة كامنرى مركز 

 لووو

 مهنة إسم رقم
 مدير دار اإلستقامة تشيلالنج S.Pd.I، زلمد معصوم 1
 رئيس ادلدرسة S.Pd.I ، اهللىرض 2
 نائب رئيس ادلدرسة  S.Pd، زلمد يوسف 3
 دلدرسةمشغلي ا S.E، زلمد جيادير 4
 أمينة الصندوق S.Pd.I، روضة اجلنة 5
 مشرفة الفصل التاسع S,Pd، سلفي 6
 مشرفة الفصل الثامن S.Pdىَت ورنية،  7
 مشرف الفصل السابع S.Pdندى رمحة نور الدين، أ 8
 رئيس ادلكتبة S.Pd.Iسفرينط،  9
 أمينة ادلكتبة S.Pd، زإسرواتى مع 10
 العالقات العامة S.Pdهبَتة،  11
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 حاالت الطالب .5

 4.2القائمة 

 2019/2020فهرس عدد الطالب في سنة 

 رقم فصل طالب طالبة عدد

 1 سابعالفصل ال 9 12 21

 2 ثامنالفصل ال 4 6 10

 3 تاسعالفصل ال 5 4 9

  اجملموع 18 22 40

 2019/2020ادلدرسة الثانوية دار اإلستقامة تشيلالنج : مصادر البيانات

 ادلرافق والبنية التحتية بادلدرسية .6

 4.3القائمة 

 المرافق والبنية التحتية بالمدرسية دار اإلستقامة تشيلالنج

بنايةنوع ال عدد الغرفة  رقم 
 1 غرفة مدير ادلدرسة 1
 2 غرفة ادلدرس 1
 3 غرفة الفصل 3
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 4 غرفة الكمبيوتر 1
 5 مسجد 1
 6 غرفة اإلدارة 1
 7 غرفة توجيو ادلشورة 1
 8 دخَتة 1
 9 محام 3

 2019/2020ادلدرسة الثانوية دار اإلستتقامة تشيلالنج : مصادر البيانات

نتائج البحث  . ب

يتم وصف نتائج ىذا البحث على مراحل يف شكل دورات تعليمية تنفذ يف 

: م على مرحلتُت، على النحو التارلي، يتم التعلا البحثيف ىذ. عملية التعليم يف الفصل

 نتائج البحث قبل الدورة .1

 يف 2020 فرباير 19مت إجراء ىذا البحث التمهيدي للعمل يوم األربعاء، 

قبل إعطاء إجراء . وادلدرسة الثانوية دار اإلستقامة تشيلالنج، مقاطعة كامنرى مركز لوو

 الباحثة تم دلعرفة حالة الطالب، مث أجريالتعليم، أوال مراقبة الطالب أثناء عملية التعل

م اللغة العربية ياختبارًا مكتوبًا للحصول على حملة عامة عن قدرات الطالب األولية يف تعل

. أدناه ىو جدول نتائج ما قبل الدورة. أمساء الضمائربادلتعلقة 
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 4.4القائمة 

 النتائج قبل الدورة

 رقم إسم إصابة
 1 زلمد فوزي سعفانج 20
 2 زلمد فوسال 67
 3 خَتول 47
 4 توفيق 20
 5 كرتيك 33
 6 سبيلة مسليمة 33
 7 أندي فاشا 40
 8 شافرة 80
 9 نور ماال 33
 10 أندي موالن 33
 اجملموع 406
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 1دورة على نتائج البحث  .2

 ختطيط ( أ

يف ىذه مرحلة .  لتنفيذ البحث اإلجرائيجراءالذي أالتخطيط ىو التحضَت 

: التخطيط، تقوم الباحثة بعمل االستعدادات، من بُت أمور أخرى، على النحو التارل

حتديد ادلوضوع  (1

إنشاء طريقة العصا يتكلم  (2

تطوير خطة تنفيذ التعليم   (3

إعداد ورقة ادلراقبة اليت بذلت  (4

  ومكرب الصوتالعصا الكتب والقلم و، وىيعليمإعداد أدوات الت (5

 إعداد األسئلة للعبة وتقييم العمل (6

 تنفيذ (ب

 إذل 07.30 من الساعة 2020 فرباير 23عقدت الدورة األوذل يوم األحد 

م اليت مت يم يف الدورة األوذل وفًقا خلطة التعلي، يتم تنفيذ عملية التعل09.00 الساعة

 يبدأ نشاط التعليم . الباحثة طريقة احملاضرةتيف ىذا البحث، استخدم. إعدادىا

 ما تُعرِّفمث تنقل الباحثة أىداف التعليم ادلراد حتقيقها و. بتجميع الطالب لقراءة الدعاء

. ىي طريقة تعليم العصا يتكلم
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، تشرح الباحثة ادلواد ادلتعلقة بـأمساء الضمائر مث تعطي ساسيعند التعليم األ

تعطي الباحثة دتارين عن . مالفرصة للطالب لطرح أسئلة حول ادلواد اليت دل يتم فهمو

تتضمن التعليمات، أن الباحثة . وسيقيادلطريق لعب العصا اليت يتم تدويرىا مبرافقة 

جيب على الطالب . أخذ عصا مت إعدادىا مسبقا، ويتم إعطاء العصا ألحد الطالبت

تتدحرج العصا من . الذين يتلقون العصا اإلجابة على أسئلة الباحثة وما إذل ذلك

 . دلوسيقىا  مبرافقة اآلخرالب إذل الطالبالط

مراقبة  (ج

هتا دلعرفة الزيادة يف فهم الطالب، يتم ذلك من راقبيف مرحلة ادلراقبة اليت دتت م

 الباحثة، والطالب تخالل أنشطة الطالب يف تدوين ادلراقبات على ادلواد اليت قدم

الذين يطرحون األسئلة بنشاط، والًتكيز على ادلواد ادلقدمة، والطالب ادلتحمسُت يف 

قبول الدروس، وحضور الطالب، وقدرة الطالب على إكمال ادلهام احملددة، ودقة 

. الطالب يف مجع ادلهام

 إنعكاس (د

 :يف ىذه مرحلة اإلنعكاس، وجدت الباحثة الضعف يف تعليم الدورة األوذل

 بعض الطالب ال تورل إىتماما للباحثة عند وصف ادلواد (1
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يف وقت اإلختبار، ال يزال ىناك بعض الطالب الذين يقلردون اإلجابات على  (2

 صديقو 

 . 84%زيادة نتائج التعليم اليت تنتمي إذل فئة جيدة تصل إذل  (3

من بعض نتائج ادلراقبة خالل البحث، خلصت الباحثة إذل أن تنفيذ العمل خالل 

الدورة األوذل قد صلحت، أهنا رلرد أن تفعل الدورة التالية لزيادة نتائج التعليم 

 .القصوى

 نتائج البحث على دورة ثانية .3

 ختطيط ( أ

يف ىذه مرحلة التخطيط، تقوم . مت إجراء دورة التخطيط الثانية وفًقا للدورة األوذل

 :الباحثة بعمل االستعدادات، من بُت أمور أخرى، على النحو التارل

حتديد ادلوضوع  (1

إنشاء طريقة العصا يتكلم  (2

تطوير خطة تنفيذ التعليم   (3

إعداد ورقة ادلراقبة اليت بذلت  (4

  ومكرب الصوتالعصا الكتب والقلم و، وىيعليمإعداد أدوات الت (5

 إعداد األسئلة للعبة وتقييم العمل (6
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 تنفيذ (ب

 إذل 07.30من الساعة  2020  مارس 8عقدت الدورة األوذل يوم األحد 

م اليت مت ي وفًقا خلطة التعلثانيةم يف الدورة الييتم تنفيذ عملية التعل. 09.0 الساعة

.  تعليم العصا يتكلم. الباحثة طريقة احملاضرةتيف ىذا البحث، استخدم. إعدادىا

، تشرح الباحثة ادلواد ادلتعلقة بـأمساء الضمائر مث تعطي الصةعند التعليم اخل

تعطي الباحثة دتارين عن . مالفرصة للطالب لطرح أسئلة حول ادلواد اليت دل يتم فهمو

بعد ذلك سوف أبلغ الباحثة أن . وسيقيمبرافقة بادلطريق لعب العصا اليت يتم تدويرىا 

. ىناك جائزة ألولئك الذين حيصلون على أعلى الدرجات يف االختبار التحريري

مراقبة  (ج

ىا دلعرفة الزيادة يف فهم الطالب، يتم ذلك من راقبتيف مرحلة ادلراقبة اليت دتت م

ات على ادلواد اليت قدمها الباحثة، والطالب الذين راقبخالل أنشطة الطالب يف تدوين ادل

يطرحون األسئلة بنشاط، والًتكيز على ادلواد ادلقدمة، والطالب ادلتحمسُت يف قبول 

الدروس، وحضور الطالب، وقدرة الطالب على إكمال ادلهام احملددة، ودقة الطالب يف 

 .مجع ادلهام
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 إنعكاس (د

إستنادا إذل مراقبة التعليم يف الدورة الثانية، وقد زادت عملية التعليم ونتائج 

 :التعليم، يتم احلصول على نتائج اإلنعكاس على النحو التاذل

 الباحثة قادر على جذب إنتباه مجيع الطالب (1

 يف وقت اإلختبار، أجاب الطالب مبُستقلر  (2

 .90%زيادة نتائج التعليم اليت تنتمي إذل فئة جيدة تصل إذل  (3

 بيانات نتائج ادلراقبة .4

 الطالب نشاط مراقبة نتائج ( أ

 4.5القائمة 

 العصا يتكلم التعليم في أسماء الضمائر بطريقة عملية الطالب أثناء ألنشطة مراقبة عن بيانات

 2الدورة  1الدورة  البحث مؤشرات رقم

1 2 3 4 1 2 3 4 
 √     √   حضور الطالب 1

  √     √  التعليم عملية دلتابعة الطالب جاىزية 2
 √      √  الفصل يبدأ عندما الطالب منظمون الطالب 3

  √    √   الباحثة لتفسَتات وانتبو امسع 4
  √    √   الباحثة بو تأمر دلا الطالب يستجيب 5
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 √     √   األسئلة على لإلجابة متحمسون الطالب 6

  √    √   فهمهم يتم دل ما حول أسئلة بنشاط الطالب يسأل 7
 √    √    الباحثة قدمت اليت ادلشاكل على الطالب يعمل 8

 28 23 اجملموع

 3،5 2،9 متوسط
 % 87,5 % 71,9 ادلئوية النسبة

:  وضوح

 ناقص= 1مقبول،  = 2جيد،  = 3جيد جدا،  = 4

 بلغ الطالب، تعليم أنشطة على الباحثة أجرت اليت األوذل الدورة مراقبة نتائج من

 نتائج كانت وبالتارل. 32 درجة وأقصى 23 عليها احلصول مت اليت الدرجات عدد

 .71.9 % ادلئوية النسبة

 الطالب، تعليم أنشطة على الباحثة أجراىا اليت الثانية الدورة مراقبة نتائج من

  وبالتارل.درجة 32 القصوى والنتيجة 28 عليها احلصول مت اليت اإلمجالية النتيجة كانت

 إذل أكرب بنشاط الطالب يستمع التعليم، عملية يف.  % 87,5ادلئوية النسبة نتائج كانت

 الثانية، الدورة يف. اآلخرين األصدقاء مع ويتفاعلون بالواجبات ويقومون الباحثة، شرح
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 عالية فئة يف وتكون جيد بشكل التقييم مؤشرات تنفيذ يتم حيث الطالب أنشطة زادت

 جًدا

 الباحثة نشاط مراقبة نتائج ( ب

 4.6القائمة 

 العصا يتكلم التعليم في أسماء الضمائر بطريقة عملية الباحثة أثناء ألنشطة مراقبة عن بيانات

 البحث مؤشرات رقم
 2الدورة  1الدورة 

1 2 3 4 1 2 3 4 

  √    √   التعليم أىداف الباحثة تنقل 1

 √     √   الطالب جلميع للباحثة العام اإلىتمام 2

 قبل من تنفيذىا سيتم اليت التعليمات الباحثة تعطي 3
 العصا طريقة باستخدام أمساء الضمائر تعليم يف الطالب

 يتكلم

  √     √ 

 √     √   صعوبات لديهم الذين الطالب الباحثة توجو 4

 الطالب على يسهل وواضحة بسيطة لغة الباحثة تستخدم 5
 فهمها

  √    √  

 √    √    الطالب مع وأجوبة أسئلة بإجراء الباحثة تقوم 6

 √    √    للطالب لألسئلة عادل توزيع 7
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  √    √   الطالب تربك وال وىادفة واضحة الباحثة أسئلة 8

  √    √   للطالب ادلناسب التعزيز الباحثة توفر 9

 √     √   الباحثة تقييم 10

  √    √   الفردية الواجبات الباحثة تعطي 11

  √    √   الطالب عمل من الباحثة تتحقق 12

 √     √   حدثت اليت ادلواد الباحثة تستنتج 13

 هناية يف جبد الدراسة على الطالب الباحثة تشجع 14
. اإلجتماع

  √     √ 

 50 45 اجملموع

 3،6 3،2 متوسط

 89،2٪  80٪ ادلئوية النسبة

:  وضوح

 ناقص= 1مقبول،  = 2جيد،  = 3جيد جدا،  = 4

 يف األوذل الدورة يف والتعليم أنشطة يف الباحثة أنشطة مراقبة نتائج تضمُت يتم

 .56 ىي ادلثالية الدرجة أن حُت يف ،80 ٪أو 45 درجة على احلصول مع الفئتُت كلتا
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 يف الثانية الدورة يف والتعليم أنشطة يف الباحثة أنشطة مراقبة نتائج تضمُت يتم

 ىي ادلثالية الدرجة أن حُت يف 89.2 ٪أو 50 درجة على احلصول مع ادلمتازة الفئة

 زيادة على يدل ىذا. النجاح مؤشرات حتقيق يتم ألنو التوقعات مع يتماشى وىذا. 56

. يتكلم العصا طريقة باستخدام تعليم أمساء الضمائر يف كبَتة

 نتائج التعليم الطالب (ج

مرحلة تقدًن نتائج البيانات من التعليم عن أمساء الضمائر باستخدام طريقة عصا 

يتكلم بعد مجع البيانات وفقا لإلجراء، اخلطوة التالية ىو عرض بيانات البحث وفقا 

  ,:لإلختبارات اليت يئديها كما يلي

 4.7 القائمة

 النتائج قبل الدورة والدورة األولى والدورة الثانية

 رقم إسم قبل الدورة الدورة األوذل الدورة الثانية

 1 زلمد فوزي سعفانج 20 73 87

 2 زلمد فوسال 67 80 100

 3 خَتول 47 87 87

 4 توفيق 20 60 73



 
 

45 

 

 5 كرتيك 33 100 100

 6 سبيلة مسليمة 33 93 100

 7 أندي فاشا 40 93 100

 8 شافرة 80 100 100

 9 نور ماال 33 93 93

 10 أندي موالن 33 60 73

 اجملموع 406 839 913

 متوسط 41 84 91

٪100  ٪90  النسبة ادلؤوية ٪10 
 

معايَت اكتمال احلد  قبل الدورة الدورة األوذل الدورة الثانية
 األدىن

 رقم درجة

10 9 1 ≥  70  1 كمل 
 2 غَت كمل 70 > 9 1 0

 اجملموع  10
 

 حلساب متوسط الصيغة ادلستخدمة: 

X= 
 𝑥

𝑁
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: وضوح

X=  متوسط 

∑x  = ادلبلغ اإلمجارل للقيمة 

N=  العديد من ادلواضيع 

 :متوسط نتائج اإلختبار يف الدورة األوذل

X  = 
 𝑥

𝑁
 

X  =  
83910

 

 = X84 %(جيد جدا) 

 يف الدورة يتكلملذا فإن متوسط قيمة الطالب الذين يستخدمون طريقة العصا 

 .84األوذل ىو 

 :بينما متوسط نتائج اإلختبار يف الدورة الثانية

X  = 
 𝑥

𝑁
 

X  =  
91310

 

 = X91 %(ممتاز) 
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 يف الدورة يتكلملذا فإن متوسط قيمة الطالب الذين يستخدمون طريقة العصا 

 .91 ىو ثانيةال

 ادلستخدمة م الصيغةيحلساب إصلاز التعل  :

P = 
𝑓

𝑁
x 100% 

 :وضوح

= P النسبة ادلئوية اليت ستبحث عنها 

= F عدد الطالب الكامل 

= Nالطالب الكلي  

 :األوذل الدورة يف التعلم إلصلاز ادلئوية النسبة

P = 
𝑓

𝑁
x 100% 

P = 
910

x 100% 

P = 90 %  

 :الثانية الدورة يف التعلم إلصلاز ادلئوية النسبة

P = 
𝑓

𝑁
x 100% 
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P = 
1010

x 100% 

P = 100  %  

 

 الطالب قيمة متوسط بلغ األوذل الدورة يف أنو ادلعروف من أعاله، احلساب من

. الفئتُت كال يف النسبة ىذه حجم تضمُت مت ،90 ٪إذل وصلت اإلكتمال ونسبة ٪84

 ،100 ٪اإلكتمال نسبة وبلغت 91 ٪إذل الطالب قيمة متوسط ارتفع الثانية، الدورة يف

. ادلمتازة الفئة يف النسبة ىذه تضمُت مت وقد

 العربية اللغة تعليم يف الطالب بزيادة اخلاص البياين الرسم من رؤيتو ديكن يلي فيما

  :الثانية والدورة األوذل الدورة أمساء الضمائر قبل الدورة،ب يتعلق فيما

 
  زيادة تمكن الطالب قبل الدورة والدورة األولى والدورة الثانية4.1الرسم البياني 
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 مناقشة. ج

 تنفيذىا مت اليت يتكلم العصا التعليم يف أمساء الضمائر بطريقة أنشطة نتائج من

: التالية النتائج على احلصول يتم لدورتُت،

 84 ٪عليو احلصول مت الذي النجاح معدل كان األوذل، للدورة التعليم عملية يف .1

 األوذل الدورة يف يتكلم العصا طريقة تطبيق يف الباحثة ضعف. الفئتُت كلتا يف وأدرج

 شلا للطالب، العام الطابع تتقن ال تزال وال الفصل إتقان إذل تفتقر الباحثة أن ىو

 أن تظهر الثانية، التعليم عملية دورة  يف.للباحثة أقل اىتمام إيالء إذل الطالب تدفع

 الدورة ىذه يف. 91 ٪بنسبة للغاية جيد بشكل ويتم االزدياد يف آخذ الباحثة نشاط

 ومثَت للغاية جيد بشكل يتكلم عصا طريقة خطوات بتطبيق الباحثة قامت الثانية،

 عليها حيصل اليت التعلمة نتائج تتحسن كما شلتًعا الفصل جو يصبح لإلىتمام،

. الطالب

 الطالب مشاركة ألن وذلك. 71.9 ٪نسبة األوذل للدورة الطالب األنشطة تظهر .2

. يتكلم العصا طريقة بتطبيق بعد دراية على ليسوا الطالب ألن التعلمة إذل تفتقر

 وإزعاج بالدردشة حىت يهتمون ال طالب ىناك ادلواد، الباحثة تشرح عندما مث

 قبل من ىذا ثبت. 87.5 ٪نسبة أظهرت الثانية الدورة يف. آخرين أصدقاء
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 الطالب يتكلم، العصا طريقة عملية أفضل بشكل يفهمون الذين الطالب

. التعليم عملية أثناء للغاية متحمسون

 ىو العربية اللغة تعليم أن تفسَت ديكن للطالب، العلمي التحصيل يف الزيادة مع

الثامن بادلدرسة الثانوية دار  الصف لطلبة يتكلم العصا أمساء الضمائر بطريقة موضوع

. احملددة البحث مؤشرات إذل وصل ألنو صلح اإلستقامة تشيلالنج وقد

  



 
 

51 

 

 المبحث الخامس 

 الخاتمة

 تنقل العصا يتكلم، طريقة حول ىذا البحث يف البيانات حتليل نتائج على بناءً 

: الباحثة

 خالصة البحث.أ

بدأت الباحثة بشرح : خطوات تطبيق طريقة العصا يتكلم يف تعليم أمساء الضمائر .1

مث  . الفرصة للطالب لطرح أسئلة حول ادلوادتعطادلادة عن أمساء الضمائر وأ

أخذت الباحثة العصا وأعطت العصا ألحد . طلبت من الطالب إلغالق كتابو

جب وبدأ الطالب يف تشغيل العصا، إذا توقف الباحثة عن ادلوسيقى، . الطالب

. ىااإلجابة عليأخذ ورقة األسئلة وي حصل على العصا أن ي الذطالبعلى ال

 .عصا ادلتداول من الطالب إذل الطالب اآلخر حىت حصل اجلميع على الفرصة

  التمكن يف أمساء الضمائر للطالب لزيادة كبَت تأثَت ذلا يتكلم العصا طريقة إن .2

 يف ذلك ويتجلى. بادلدرسة الثانوية دار اإلستقامة تشيلالنج الثامن يف الصف

 ما مرحلة يف. اإلجراء قبل مقارنة دورتُت بعد للطالب التعليمي التحصيل زيادة

 النسبة ارتفعت بينما ،41.4 ٪الطالب إلصلاز ادلئوية النسبة بلغت اإلجراء، قبل
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 يف. اجليدة ومشلت يف الفئة 84 ٪إذل األوذل الدورة يف الطالب إلصلاز ادلئوية

 الفئة ومشلت يف 91 ٪إذل الطالب إلصلاز ادلئوية النسبة زادت الثانية، الدورة

. ادلمتازة

اإلقتراحات .  ب

: يلي كما ىي ذلذا البحث الباحثة اقًتاحات

 يف يتكلم بالعصا التعليم طريقة استخدام األحيان من كثَت يف ادلعلمُت على جيب .1

 إلبداع وفًقا تطويرىا ديكن اليت األلعاب اختالف مع العربية، اللغة تعليم عملية

 .التعليم عملية متابعة أثناء بادللل الطالب يشعر ال حىت. ادلعلم

. ادلدرسة يف التعليم عملية يف يتكلم بالعصا التعليم طريقة استخدام للمعلم ديكن .2

 لزيادة الطالب تعليم أنشطة لزيادة يتكلم العصا بطريقة أمساء الضمائر تعليم ألن

. للطالب التعليمي التحصيل
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NAMA   : SATRIANI J 

NIM    : 16  0203  0043  

PROGRAM STUDI  : PENDIDIKAN BAHASA ARAB 

 

 

 

MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DARUL ISTIQAMAH 

CILALLANG 

TP 2020   



 
 

Satuan Pendidikan   : MTs Darul Istiqamah Cilallang 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

Kelas/Semester   : VIII/2 

Materi Pelajaran    : Isim dhomir (kata ganti) 

Alokasi waktu    : 3 X 40  Menit (120  menit)  

 

I. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami,menerapkan,menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI-4 Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 



 
 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

II. KOMPETENSI DASAR (KD) 

1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

2 Menunjukkkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 

3 Memahami apa yang dimaksud dengan dhomir atau kata ganti dalam 

bahasa Arab 

4 Mengetahui bentuk-bentuk isim dhomir serta kegunaannya dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 

yang sesuai konteks penggunaannya. 

5 Mendemontrasikan contoh sederhana tentang dhomir dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 

secara benar dan sesuai konteks. 

III. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 

A. Indikator Pembelajaran 

1. Memahami pengertian dhomir atau kata ganti dalam bahasa Arab. 

2. Mengetahui bentuk-bentuk dhomir dan kegunaannya masing-masing. 

3. Memahami pengertian dhomir munfashil, muttashil, dan mustatir. 

4. Memberikan contoh sederhana terkait dhomir sesuai dengan bentuk-

bentuknya. 



 
 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Memberi pemahaman kepada peserta didik terkait pengertian dhomir 

atau kata ganti dalam bahasa Arab. 

2. Memberi pamahaman kepada peserta didik terkait bentuk-bentuk 

dhomir dan kegunaannya masing-masing. 

3. Memberi pemahaman kepada peserta didik terkait pengertian dhomir 

munfashil, muttashil, dan mustatir. 

4. Menuntut peserta didik mampu memberikan contoh sederhana terkait 

dhomir sesuai dengan bentuk-bentuknya. 

 

PROSES PEMBELAJARAN 

1) Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru mengajak peserta didik membuka pembelajaran dengan membaca 

doa 

c. Guru mengabsen siswa 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

2) Kegiatan Inti 

a. Siswa bersama guru melakukan pemahaman tentang materi isim 

dhomir. Dalam hal ini materi bisa dari guru atau buku yang sudah 

disediakan oleh sekolah. 

b. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang telah dipaparkan. 



 
 

c. Siswa mulai menjalankan tongkat, yaitu dengan memberikan tongkat 

dari satu siswa ke siswa yang lain yang diiringi dengan musik.  

d. Jika guru menghentikan musik, maka siswa yang mendapatkan tongkat 

harus mengambil kertas pertanyaan yang disediakan guru dan wajib 

menjawabnya.  

e. Setelah itu, tongkat akan kembali diputar hingga semua mendapat 

giliran. 

3) Penutup  

a. Guru memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

b. Guru memberikan pesan dan penguatan kepada peserta didik. 

c. Guru mengajak peserta didik menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdalah. 

d. Guru mengucapkan salam 

 

IV. MATERI INTI 

Isim dhomir 

 

V. METODE 

a. Metode ceramah 

b. Metode talking stick 

 

 



 
 

VI. PENILAIAN 

a. Teknik penilaian  : Tulisan 

b. Bentuk penilaian  : Pilihan ganda 

c. Instrument tes  : Terlampir 

d. Pedoman penilaian  : 𝑠𝑘𝑜𝑟 =
𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟  

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑖𝑡𝑒𝑚  𝑡𝑒𝑠
× 100  

 

 

 

 

            Palopo, 22 Februari  2020  

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab  Peneliti  

 

 

 

Muhammad Yusuf, S.Pd Satriani J  

 NIM.16 0203  0043  



MATERI PEMBELAJARAN ISIM DHOMIR 

Isim dhomir adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan atau 

mewakili penyebutan seseorang atau sesuatu.  Isim dhomir dibagi atas tiga 

kelompok: Mutakallim (pembicara), mukhotob (lawan bicara) dan ghoib (orang 

yang dibicarakan) yaitu: 

 

 Saya (sendiri) = أَنَا

 Kita (dua orang atau lebih) = َ   ُن 

Mutakallim  

(Orang pertama 

atau pembicara) 

Muannats ghoibah 

 Dia (satu orang =  ِه َ 

perempuan) 
َا  Dia berdua (dua = ُهُن

orang perempuan) 

 Mereka (tiga orang =  ُن َّن 

perempuan atau lebih) 

Mudzakkar ghoib 

 Dia (satu orang =  ُن َ 

laki-laki) 

َا  Dia berdua (dua = ُهُن

orang laki-laki) 
 Mereka (tiga orang =  ُن   

laki-laki atau lebih) 

Ghoib 

(Orang ketiga 

atau yang 

dibicarakan) 

Muannats mukhotobah 

 Kamu (satu orang = أَن  ِه 

perempuan) 
 Kamu berdua (dua = أَن  تُنَما

orang perempuan) 
َّن   Kalian (tiga orang = أَن   ُن

perempuan atau lebih) 

Mudzakkar mukhotob 

 Kamu (satu orang = أَن  َ 

laki-laki) 
 Kamu berdua (dua = أَن  تُنَما

orang laki-laki) 
 Kalian (tiga =         أَن  تُن   

orang laki-laki atau lebih) 

Mukhotob 

(Orang kedua 

atau lawan bicara) 

 



1. Dhomir mutakallim  (Pembicara) 

Dhomir mutakallim adalah dhomir yang dipergunakan untuk pembicara atau 

orang pertama. Kelompok dhomir ini bisa digunakan untuk laki-laki ataupun 

perempuan. Contoh: 

 (nama saya satriani, saya seorang guru)    ُنَ  ِّرَس ٌة أَنَاإِهْس ِه   َسْت ِهيَاِنِه ،   

Keterangan: kata yang bergaris bawah adalah dhomir mutakallim yang 

berfungsi menjelaskan si pembicara yang bernama Satriani. 

2. Dhomir mukhotob dan mukhotobah 

Dhomir mukhotob dan mukhotobah adalah kelompok dhomir yang 

dipergunakan untuk lawan bicara atau orang kedua. Dhomir mukhotob 

digunakan untuk laki-laki dan dhomir mukhotobah untuk perempuan. 

Contoh: 

 (kamu seorang siswa)  ِه  مِه   ٌة  أَن  َ 

 (kamu seorang siswi)   ِه  مِه  َ  ٌة أَن  ِه 

Keterangan: kata yang bergaris bawah adalah dhomir mukhotob dan 

mukhotobah yang berfungsi untuk menjelaskan lawan bicara 

atau orang kedua. Kata yang bersanding dengan dhomir harus 

sesuai/sejenis.  ِه  مِه   ٌة  adalah kata yang menunjukkan laki-laki 

untuk dhomir  َ  أَن. Dan  ِه  مِه  َ  ٌة  adalah kata yang menunjukan 

perempuan untuk dhomir  أَن  ِه.  
3. Dhomir ghoib dan ghoibah 

Dhomir ghoib dan ghoibah adalah kelompok dhomir yang dipergunakan 

untuk orang yang dibicarakan atau orang ketiga. Ghoib digunakan untuk 

laki-laki dan ghoibah untuk perempuan. Contoh:  

 (dia seorang siswa)      ِه  م   ٌة  ُن َ 



 (dia seorang siswi)       ِه  مِه  َ  ٌة  ِه َ 

Keterangan: kata yang bergaris bawah adalah dhomir ghoiab dan ghoibah, 

yang berfungsi untuk menjelaskan lawan bicara atau orang 

kedua. Kata yang bersanding dengan dhomir harus 

sesuai/sejenis.  ِه  مِه   ٌة  adalah kata yang menunjukkan laki-laki 

untuk dhomir  َ ُن . Dan  ِه  مِه  َ  ٌة  adalah kata yang menunjukan 

perempuan untuk dhomir  َ ِه .  
Isim dhomir dibagi menjadi dua: 

1. Dhomir mustatir  

Dhomir mustatir adalah   dhomir yang tidak berbentuk dalam lafadz (tidak 

diucapkan). Contoh: 

 (Berdirilah)   ُن   

 (Dia sedang berdiri يَ  ُن   ُن ( 

2. Dhomir bariz  

Dhomir bariz  adalah dhomir yang berbentuk dalam ucapan dan terbagi 

menjadi dhomir muttashil (bersambung) dan dhomir munfashil (terpisah). 

a. Dhomir muttashil 

Dhomir muttashil adalah dhomir yang penulisannya bersambung pada 

kata sebelumnya. Contoh:  

    َ َ َ     (Dia telah pergi) 

b. Dhomir munfashil  

Dhomir munfashil adalah dhomir yang penulisannya berpisah dengan 

kata lain dan diletakkan pada permulaan kalimat. Contoh: 

 (kamu seorang siswa)       ِه  مِه   ٌة أَن  َ 







Soal Tes Penguasaan Dhomir (Siklus I dan I) 

Nama 

Kelas 

Alokasi waktu :30 menit 

Berilah tanda (X) pada jawaban yang menurut anda benar. 

1. Ari kata dhomir (e) dalam bahasa 
5. Yang termasuk dalam dhomir

Indonesia adalah... 
a. Kata sambung 

b. Kata tunjuk 

C. Kata ganti 

d. Kata benda 

mukhotob adalah.. 

a. sií E 

b.eb 

c. Lsi i 

d. L a 2. Jumlah dhomir (ps) dalam tata bahasa 

Arab adalah.. 
6. . 

12 Kata yang tepat untuk melengkapi a. 

dhomir di atas adalah... 

a. sEf

b. 3E 

C. ii 

d. ib 

b. 13 

14 c. 

d. 15 

3. Dari segi penggunaannya dhomir dibagi 

kedalam tiga kelompok yaitu... 
a. Mutakallim, mukhotob dan ghoib 

b. Mutakallim, mukhotobah, dan ghoib 

c. Mukhotob, ghoibah dan mutakallim 

d. Mutakallim, mukhotob dan ghoibah 
7. 

4. Yang termasuk dalam kelompok dhomir Kata yang tepat untuk melengkapi 
dhomir di atas adalah. 

a. JL 

b. 

Mutakallim adalah... 

b.bi 

c. Lsf est 

d. A & 

c. 

d. 



13. Dhomir yang penulisannya 
bersambung dengan kata lain 

disebut.. 
a. Dhomir ghoib 
b. Dhomir munfashil 
c. Dhomir muttashil 
d. Dhomir mutakallimn 

8...3AÄ 
Dhomir yang tepat untuk melengkapi 
kalimat di atas adalah.. 

a. 

b. i 
14. Dhomir yang penulisannya tidak 

c. bersambung dengan kata lain 

disebut.. 
a. Dhomir munfashil 

b. Dhomir muttashil 
C. Dhomir ghoibah 
d. Dhomir mukhotob 

d. 

9. Dhomir ditunjukkan kepada... 
a. Kami 

b. Kamu (seorang laki-laki) 
c. Kamu (seorang perempuan) 
d. 

15. Dhomir yang tidak nampak atau 

tersembunyi dan tidak dilafadzkan, 

disebut.. 
a. Dhomir mustatir 

b. Dhomir munfashil 

c. Dhomir muttashil 

d. Dhomir ghoib 

Dia 

10. Dhomir ditunjukkan kepada... 
Kami a. 

b. Kalian (tiga orang laki-laki atau 

lebih) 
c. Kamu (seorang laki-laki) 

d. Kamu (kamu dua orang laki-laki) 

11. Dhomir i ditunjukkan kepada. 
a. Dia (dua orang laki-laki) 
b. Kamu (seorang laki-laki) 
c. Kamu (seorang perempuan) 

d. Kami 

12. Berdasarkan cara penulisannya dhomir 

dibagi kedalam dua bentuk, yaitu... 
a. Muttashil dan munfashil 

b. Muttashil dan mustatir 

c. Mustatir dan munfashil 
d. Mustatir dan mutakallim 



Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Selama Proses Pembelajaran Isim Dhomir dengan Metode Talking Stick 

 

No  

Indikator penelitian 

Siklus I Siklus II 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Kehadiran siswa     
    

2 Kesiapan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

    
    

3 Siswa tertib pada waktu pelajaran akan dimulai     
    

4 Mendengar dan memperhatikan penjelasaan guru     
    

5 Siswa tanggap dengan apa yang di perintahkan 

guru 

    
    

6 Siswa antusias dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan  

    
    

7 Siswa aktif bertanya tentang apa yang belum 

dipahami 

    
    

8 Siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh 

guru 

    
    

 

Keterangan: 

4 = Sangat Baik 

3 = Baik  

2 = Cukup 

1 = Kurang 



Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Selama Proses Pembelajaran Isim Dhomir dengan Metode Talking Stick 

 

No Indikator Penelitian Siklus I Siklus II 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.         

2. Perhatian guru menyeluruh untuk semua siswa.         

3. Guru memberikan petunjuk-petunjuk yang akan 

dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran isim dhomir 

dengan menggunakan metode talking stick 

        

4. Guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan.         

5. Guru menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas 

yang mudah dipahami oleh siswa. 

        

6. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa.         

7. 

 

Pemerataan pertanyaan pada siswa.         

8. Pertanyaan guru jelas, terarah dan tidak 

membingungkan siswa. 

        

9. Guru memberikan penguatan yang tepat kepada siswa.         

10.  Guru melakukan evaluasi.         

11.  Guru memeriksa hasil kerja siswa.         

12. Guru menyimpulkan materi yang telah berlangsung.         

13. Guru memberikan dorongan kepada siswa untuk tetap 

rajin belajar di akhir pertemuan. 

        

 

Keterangan: 

4 = Sangat Baik, 3 = Baik, 2 = Cukup, 1 = Kurang 



DOKUMENTASI PENELITIAN 
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