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Abstract
The tittle of this research is a “Comparison Between the Drill and Practice Method and the Total
Physical Response Method to Improve Student’s Ability in Vocabulary Mastery (Experimental Study at
MIN 20 Aceh Besar)”. The researcher chose this tittle because the researcher found that the students felt
Arabic was a difficult subject. This is caused by the use of methods by teachers who do not vary by only
taking notes and memorizing vocabulary so that it makes students bored and eventually had difficulty
following the lesson. Therefore, the researcher wants to use these two methods in improving student’s
vocabulary mastery skills in order to find out if there is a difference in the effect between these two
methods. The research method is the experimental method. The researcher took samples from class 5.1
with 20 students for the control class and class 5.2 with 20 students for the experimental class. This study
uses a question instrument consisting of pre-test and post-test with descriptive statistical data analysis
techniques, paired sample t-test and independent sample t-test using the SPSS v.25 program. The results
of this study using the paired sample t-test showed that the Drill and Practice method and the Total
Physical Response method had an effect on increasing student’s ability in vocabulary mastery. Which the
alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. The results of the study using the
independent sample t-test showed that there was no difference in the effect between the use of the Drill
and Practice method and the Total Physical Response method in vocabulary learning. Thus, the
alternative hypothesis is rejected and the null hypothesis is accepted.
Keywords: Comparison, Method, Vocabulary.

مس تخلص البحث
 لرتقية قدرةTotal Physical Response  وطريقةDrill and Practice ان املوضوع لهذه الرساةل يه "مقارنة بني طريقة
 اختارت الباحثة هذا املوضوع ألن وجدت الباحثة أأن.")MIN 20 Aceh Besar التالميذ عىل املفردات (دراسة جتريبية بـ
 يكون السبب لهذه املشلكة يه طرق التعمل ا ألقل تنوعا والرتكزي عىل احلفظ وايداع.التالميذ يشعرون اللغة العربية صعبة
 ذلكل تريد الباحثة أأن تقارين.املفردات حبيث جتعل التالميذ يشغلون حىت يس مئون ويشعرون أأن تعمل اللغة العربية درسا صعبا
 أأما العينة يف. طريقة البحث املس تخدمة يف هذا البحث يه املهنج التجرييب.هذين طريقتني لرتقية قدرة التالميذ عىل املفردات
. تلميذا02 ) جملموعة جترييب عددمه0(  وفصل اخلامس، تلميذا02 ) جملموعة الضابط عددمه1( هذا البحث يه فصل اخلامس
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أأما أأداة البحث املس تخدمة مجلع البياانت يه قامئة الاختبارات اذلي يتعلق ابخالختبار القبيل والاختبار البعدي ابس تخدا حتليل
 و أأما نتيجة من الاختبار –ت.SPSS v.25  ابس تعانة، والاختبار عينة مس تقل، والاختبار –ت،البياانت اخالحصاء الوصفي
 فيدل عىل. تؤثر لرتقية قدرة التالميذ عىل املفرداتTotal Physical Response  وطريقةDrill and Practice أأن طريقة
Drill and  و أأما نتيجة من الاختبار عينة مس تقل أأن تطبيق طريقة.أأن فرض البديل مقبول وفرض الصفري مردود
 فيدل. لرتقية قدرة التالميذ عىل املفردات متجانس أأو متساويTotal Physical Response  وتطبيق طريقةPractice
.عىل أأن فرض البديل مردود وفرض الصفري مقبول
. املفردات، طريقة، مقارنة:اللكامت املفتاحية
Abstrak
Judul penelitian ini adalah “Perbandingan Antara Metode Drill and Practice dan Metode Total Physical
Response Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Penguasaan Kosakata (Study Eksperimen di
MIN 20 Aceh Besar)”. Peneliti memilih judul ini karena peneliti menemukan bahwa siswa merasa
Bahasa Arab adalah pelajaran yang sulit. Hal ini disebabkan oleh penggunaan metode oleh guru yang
tidak bervariasi dengan hanya mencatat dan menghafalkan kosakata sehingga membuat siswa bosan dan
akhirnya kesulitan mengikuti pelajaran. Oleh karena itu peneliti ingin menerapkan kedua metode ini
dalam meningkatkan kemampuan penguasaan kosakata siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode eksperimen. Peneliti mengambil sampel dari kelas 5.1 dengan jumlah 20 siswa sebagai kelas
kontrol, dan kelas 5.2 dengan jumlah 20 siswa sebagai kelas eksperimen. Penelitian ini menggunakan
instrumen soal yang terdiri dari soal pre-test dan post-test dengan teknik analisis data statistik deskriptif,
uji paired sample T-test dan uji independent sample T-Test dengan menggunakan program SPSS v.25.
Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan uji paired sample T-test menunjukkan bahwa metode Drill
and Practice dan metode Total Physical Response berpengaruh untuk meningkatkan kemampuan siswa
dalam penguasaan kosakata. Yang mana hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Adapun
hasil penelitian menggunakan uji independent sample T-test menunjukkan bahwa tidak terdapat
perbedaan pengaruh antara penggunaan metode Drill and Practice dan metode Total Physical Response
dalam pembelajaran kosakata. Dengan demikian, hipotesis alternatif ditolak dan hipotesis nol diterima.
Kata Kunci : Perbandingan, Metode, Mufradat.

مقدمة
. همارة القراءة وهمارة الكتابة،  همارة الالك، يه همارة الاس امتع،يتكون تعمل اللغة العربية من أأربع همارات
 س يكون، جيب عىل التالميذ اتقان مفردات اكفية من خالل معرفة مفردات لك امجلةل،خالتقان هذه املهارات ا ألربع
 فان اتقان، خالكتسا املهارات ا ألربع كام هو مذكور أأعاله، وابلتايل.من السهل فهم حمتوى امجلةل نفسها وموقعها
 اللكمة أأو املفردة تقل أأمهية عندما تكون،وفهم لك مجةل هو ر أأس املال الرئييس اذلي جيب أأن ميتلكه التالميذ
 و أأن. ذلكل ينبغي أأن حيرص دامئا عىل تعلميها يف مجل ومن خالل س ياق ذات معىن ومفهومة لادارسني،مبفردها
 من اخلطوات اليت ميكن اختاذها لتحسني همارة اللغة العربية دلي،يتضمن ادلرس أأو املفردات خمتارة بعناية وتركزي
 تعترب الطريقة هممة للغاية كدليل للمعلمني لنقل.التالميذ يه تطبيق ا ألساليب املناس بة يف تعمل داخل الفصل
 ابخالس تخدا الطريقة ميكهنم توجيه الاسرتاتيجيات التعمل الصحيحة ووفقا للربانمج اذلي.املواد اليت سيمت تدريسها
 احدى الطريقة اليت ميكن أأنTotal Physical Respons  وطريقةDrill and Practice  طريقة،مت اعدادها
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تساعد التالميذ عىل حتسني الفهم يف تعمل اللغة العربية وحفظ املفردات .الكهام طريقتان لتعمل اللغة ا ألجنبية،
مناس بة ل ألطفال اجلدد يف اللغة العربية.
 MIN 20 Aceh Besarيه احدى املدارس اليت يتعمل فهيا التالميذ اللغة العربية .وفهيا كثري من
التالميذ حيبون يف التعمل اللغة العربية .ولكن من بعضهم يشعرون أأن اللغة العربية صعبة .رمبا يكون السبب لهذه
املشلكة يه طرق التعمل ا ألقل تنوعا والرتكزي عىل احلفظ وايداع املفردات حبيث جتعل التالميذ يشغلون حىت
يسعمون ويشعرون أأن تعمل اللغة العربية درسا صعبا .ذلكل تريد الباحثة أأن خترت تطبيق طريقة Drill and
 Practiceوطريقة  Total Physical Responseلتساعد التالميذ يف تعمل اللغة العربية .فاملوضوع هذا البحث
هو “مقارنة بني طريقة  Drill and Practiceوطريق  Total Physical Responseلرتقية قدرة التالميذ
عىل املفردات (دراسة جتريبية بـ .”)MIN 20 Aceh Besar
طريقة Drill and Practice
تعريف طريقة Drill and Practice
طريقة  Drill and Practiceواملامرسة نفسها حيتوي عىل بعض الآراء عىل النحو التايل:
 -1تقنية ميكن تفسريها عىل أأهنا طريقة لتعلمي التالميذ اب ألنشطة الرايضية ،ويمتتع التالميذ بـمهارة أأعىل مما مت
1
تعلمه
 -0طريقة  Drill and Practiceيه طريقة اليت تقو بيشء نفسه مرارا وتكررا هبدف اتقان همارة ابقيا.
ختصص هذه الطريقة يف شلك تكرر نفس اليشء مرات عديدة.
 -3طريقة  Drill and Practiceيه طريقة املامرسة اليت يمت تنفيذها بشلك متكرر عىل أأساس مس متر
خالكتسا املهارات العملية والرباعة حول املعرفة املكتس بة .من حيث التنفيذ ،مت التالميذ بـمعرفة النظرية
0
مس بقا .مث من خالل اس مترار ارشاد املعمل ،يطلب من التالميذ ممارسة حىت يصبحوا ماهرين.
أأهداف الطريقة Drill and Practice
أأما هدف تطبيق الطريقة  Drill and Practiceيف تعلمي اللغة العربية هو يدر التالميذ أأن يكونوا
كفاءة وهمارة يف اتقان املفردات العربية.
خطوات تطبيق الطريقة Drill and Practice
 -1ترشح املدرسة أأهداف ادلراسة ومعلية التعلمي
 -0ترشح املدرسة املادة
 -3أأعطت املدرسة أأس ئةل املامرسة يف مس توايت الطبقات
Roestiyah N.K. Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Bina Aksara, 2010). hal. 125
Sari M. Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Drill and Practice terhadap Aktivitas Belajar Siswa

1
2

(Studi Kasus Mata Pelajaran Akuntansi Pokok bahasan Jurnal Umum Kelas X SMAN 5 Kota Sukabumi Tahun
Ajaran 2015-2016). Skripsi S1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan. . 2017. hal. 12
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 -4ترشك املدرسة التالميذ ابلنشاط يف اجابة ا ألس ئةل
 -5أأعطت املدرسة للتالميذ الفرصة ملواصةل املامرسة
طريقة Total Physical Response
تعريف طريقة Total Physical Response
طريقة  Total Physical Responseيه احدى طرق من تعلمي اللغة منظم عىل تنسق ا ألمور
والالك واحلركة ويسعى لتعلمي اللغة من خالل ا ألنشطة.
مت تطوير هذه الطريقة من قبل أأس تاذ يف جامعة  San Jose Californiaابخالمس  Asherوهو جنح يف
تطوير هذه الطريقة عىل تعمل اللغة ا ألجنبية دلى ا ألطفال .من ر أأيه أأن النطق املبارشة للطفل أأو الطالب سوف
يس تجيب ألمره اجلسدي ،ومن مث سيس تجيب الطفل أأو التالميذ جلسده قبل أأن ميروا ابصدار اس تجابة لفظية
أأو الكمية .تعترب هذه الطريقة سهةل وخفيفة للغاية من حيث اس تخدا اللغة وحتتوي أأيضا عىل عنارص حركة
اللغة حبيث ميكن أأن ختفيف الضغط عن التالميذ بسبب املشالكت اليت تواهجهم يف دروسهم وخاصة عند تعمل
اللغات ا ألجنبية ،وميكن أأيضا أأن خيلق مزاجا اجيابيا دلى الطال ميكن أأن يسهلوا التعمل لزايدة حتفزي التالميذ
3
واجنازمه يف ادلرس.
أأهداف الطريقة Total Physical Response
الهدف من تعمل الطريقة  Total Physical Responseيه تعلمي همارات الالك يف مرحةل مبكرة،
4
ابخالس تخدا الفهم كطريقة أأو طريقة للتحدث ،ابس تخدا الامترين القامئة عىل العمل يف شلك أأوامر.
خطوات تطبيق طريقة Total Physical Response
 -1ترشح املدرسة أأهداف ادلراسة ومعلية التعلمي
 -0ترشح الباحثة املفردات اجلديدة ابحلركة اجلسم
 -3اكن التالميذ يتبعون املفردات اجلديدة وينظرون اىل حركة جسم الباحثة
 -4أأعطت الباحثة الفرصة للتالميذ بأأن يسأأل املادة
 -5دعت الباحثة التالميذ و أأمرت بأأن يرسحوا املفردات اجلديدة حبركة اجلسم.
3

Setiyowati D. Peningkatan Motivasi Belajar Bahasa Inggris Melalui Metode Total Physical Response
(TPR) Pada Siswa Kelas II SDN Sidorejo Lor 07 Salatiga Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi S1. Jurusan Tarbiyah
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. 2013. hal. 37-38
4
Setiyowati D. Peningkatan Motivasi Belajar Bahasa Inggris Melalui Metode Total Physical Response
(TPR) Pada Siswa Kelas II SDN Sidorejo Lor 07 Salatiga Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi S1. Jurusan Tarbiyah
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. 2013. hal. 37
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املفردات
تعريف املفردات
ان املفردات يه أأساس من لك يشء يف معلية اللغة حيث أأن امجلةل اليت يه من عنارص التعبري تكون
مطالب احلياة .5اكنت املفردات من عنارص اللغة املهمة مثال نظا صويت مفرداهتا ونظا الرصف ونظا النحو
ونظا ادلخالل .ومن املعروف من تعلمي اللغة ا ألجنبية أأن يعرف قبل أأن يوجه اىل أأحناء أآخر من اللغة.
أأهداف التعلمي املفردات
أأما هدف التعلمي املفردات هو أأن يكون التالميذ قادرين عىل اس تخدا اللكمة املناس بة .ويقدرون أأن
يس تعلموا املفردات يف التعلمي ويف اخالتصال بني الناس .مه خال يفهمون معىن امجلل اخال قدرة عىل تكون لكامت بعضها
عىل بعض .ذلكل خالبد علهيم أأن يعرفوا وحيفظوا املفردات.
مهنج البحث
طريقة البحث املس تخدمة يف هذا البحث يه املهنج التجرييب أأو تسمى أأيضا . Experimental Researchأأي
البحث عن أأحد ا ألعراض يف شلك عالقة س ببية بني متغريين أأو أأكرث.
اختارت الباحثة  Quasi Experimentalويسمى بـ  .Nonequivalent Pre-Test Post-Test Designمث
جتعل الباحثة التالميذ اىل فرقتني .الفرقة ا ألول يسمى بـ كصف ضابط ( .)kelas kontrolوالفرق الثاين يسمى بـ كصف
جترييب ( .)kelas eksperimenيبد أأ البحث ابختبار القبيل ،التجرييب ،ويأأخر ابختبار البعدي.
عينة البحث
أأما عينة فهيي مجموعة جزئية من اجملمتع .ويالحظ أأن مصطلح عينة خال يضع عىل طريقة احلصول عىل العينة .فالعينة
يه مجموعة هل خصائص مشرتكة .ان عينة يف هذا البحث التالميذ اليت أأخذهتا يف الفصل اخلامس ( )1والفصل اخلامس ()0
 MIN 20 Aceh Besarوعددمه  42تلميذا .الفصل اخلامس ( )1كصف ضابط ( ،)kelas kontrolوالفصل اخلامس
( )0كصف جترييب (.)kelas eksperimen

طريقة مجلع البياانت

طريقة مجلع البياانت لهذه الرساةل يه الاختبارات .ان الاختبار من أأكرث ا ألدوات مجلع املعلومات أأو البياانت اليت
حتتاج الهيا الباحثة خالجابة ا ألس ئةل ،هو امتحان لتقومي التحصيل وقدرات التالميذ لفصل مدريس 12.وتقو الباحثة ابختبارين:

5عبد العزيز عبد اجمليد ،يف طرق تدريس اللغة العربية ،الطابعة الثالثة( ،القاهرة :دار املعارف ،)1411 ،ص.
6
Aziz Fachrurozi, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Pustaka Cendikia Utama, 2011), hal. 29.
حس نان ،اس تخدا وس يةل  Card Sortبطريقة القراءة لرتقية قدرة الطال عىل فهم املفردات (دراسة جتريبية بـ Ummul Ayman II Pidie
)( ،)Jayaبقسم تعلمي اللغة العربية وتأأهيل املعلمني جبامعة الرانريي ،بندا أأتش يه) 1440 / 0202 .ه
8
Marzuki Abubakar, Met. Penelitian Sistematika Proposal, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hal. 11
رجاء محمود أأبو عال  ،مناجه البحث يف العلو النفس ية والرتبوية( ،القاهرة :دار النرش للجامعات ،)0211 ،ص1 2 .
12يوسف خليل يوسف ،معجم املصطلحات الرتبوية ،الطبعة الأوىل( ،بريوت :مكتبة لبنان انرشون ،بدون الس نة) ،ص043.
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 -1الاختبار القبيل
الاختبار القبيل هو الاختبار قبل تطبيق طريقة  Drill and PracticeوطريقةTotal Physical Response
لرتقية قدرات التالميذ عىل املفردات.

 -0الاختبار البعدي
الاختبار البعدي هو الاختبار بعد تطبيق طريقة  Drill and Practiceوطريقة Total Physical
 Responseلرتقية قدرات التالميذ عىل املفردات .والنتاجئ من الاختبار البعدي يقارن بنتاجئ الاختبار القبيل،
وحتلل ملعرفة مقارنة بني تطبيق طريقة  Drill and Practiceوطريقة  Total Physical Responseلرتقية
قدرات التالميذ عىل املفردات.
أأدوات البحث
أأدوات املس تخدمة يف هذه الرساةل يه قامئة الاختبارات .قامئة الاختبارات يه ورقة ا ألس ئةل مجلع
البياانت يف الاختبار القبيل والاختبار البعدي .وقبل اس تخدمت الباحثة خالجراء البحث لزمت علهيا أأن تعمل
الاختبار عىل صدق احملت (.)Validitas Uji
طريقة حتليل البياانت

طريقة حتليل البياانت يه ادارة البياانت اليت مت مجعها .حتليل البياانت يه نشاط من أأنشطة التنظميية ،والتجميع،
والرتمزي ،أأو وضع العالمات ،وتصنيفها حبيث يمت احلصول عىل نتيجة بناء عىل الرتكزي أأو املشلكة اليت جيب اخالجابة علهيا.
حتليل البياانت املس تخدمة يف هذا البحث يه حتليال مكيا .فالتحليل اذلي اس تعملهتا الباحثة هو اختبار -ت
) (Paired Sample T-Testملعرفة أأثر تطبيق طريقتني .وقبل اجراء اختبار -ت تقو الباحثة برشطي الاختبار املتجانس
( (Uji Homogenitasوالاختبار الطبيعي ( .)Uji Normalitasمث لنعرف عىل نتيجة توصل بني تطبيق طريقتني،
فاس تخدمت الباحثة الاختبار عينة مس تقل) (Uji Independent Simple T-testابس تعانة احلسا عىل أأدوات الرمقية
(.(SPSS v.25

نتاجئ البحث ومناقشاهتا
تأأثري تطبيق طريقة  Drill and Practiceعىل املفردات
ملعرفة تأأثري تطبيق طريقة  Drill and Practiceعىل املفردات للمجموعة الضابطة اس تعملت الباحثة ابخالختبار
اخالحصاء الوصفي ( )Uji Statistik Deskriptifوالاختبار الطبيعي ( )Uji Normalitasوالاختبار املتجانس ( Uji
 )Homogenitasوالاختبار –ت ( )Uji Paired Sample T-Testابس تعانة  SPSS v.25فهو كام ييل:

الاختبار اخالحصاء الوصفي ()Uji Statistik Deskriptif
حتليل النتيجة الاختبار اخالحصاء الوصفي للمجموعة الضابطة للعرض قياس قدرة التالميذ قبل تطبيق
طريقة  Drill and Practiceوبعد تطبيقها كام ييل:
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اجلدول 11-4
نتيجة الاختبار اخالحصاء الوصفي ( )Uji Statistik Deskriptifمن اجملموعة الضابطة
Std. Deviation

Mean

Maximum

Minimum

N

5.911

81.75

90

70

20

7.964

91.50

100

75

20
20

PreTest
Kontrol
PostTest
Kontrol
Valid N
)(listwise

من اجلدول  11-4أأن النتيجة املعدةل للمجموعة الضابطة من الاختبار القبيل يه  . 1، 5ونتيجة
أأقىص  ، 2ونتيجة أأدىن  . 2والنتيجة املعدةل من الاختبار البعدي يه  . 1،52ونتيجة أأقىص  ،122ونتيجة
أأدىن . 5
من البياانت السابقة ،أأن الفرق من نتيجة املعدةل الاختبار القبيل والاختبار البعدي يف مجموعة الضابطة املتفرقة.
الاختبار الطبيعي ()Uji Normalitas
يقصد اختبار الطبيعي ملعرفة اجملموعة الضابطة تكون طبيعية أأ خال .وتقو الباحثة ابخالختبار الطبيعي
ابس تعانة  SPSS v.25وتوضع نتيجة يف اجلدول التايل:
اجلدول 10-4
نتيجة الاختبار الطبيعي ( )Uji Normalitasمن اجملموعة الضابطة
Shapiro-Wilk
Statistic Df Sig.

Kolmogorov-Smirnova
Statistic Df Sig.

.090

20

.918

.148

20

.166

.012

20

.871

.012

20

.220

Kelas
Pre Test
Kontrol
Post Test
Kontrol

Hasil Belajar
Siswa

من اجلدول  10-4عىل أأن حتصيل الاختبار القبيل للمجموعة الضابطة ابخالختبار الطبعي مبس توى
ادلخالةل ) 2، 2 (sigوحتصيل الاختبار البعدي  .2،10أأكرب من  )sig>2،25( 2،25وتشري أأن البياانت
طبيعية.
الاختبار املتجانس ()Uji Homogenitas
قبل اختبار-ت ) (Uji Paired Sample T-Testاس تخدمت الباحثة الاختبار املتجانس ملعرفة
البياانت املوزعة املتجانس وتوضع نتيجة يف اجلدول التايل:
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13-4 اجلدول
) من اجملموعة الضابطةUji Homogenitas( نتيجة الاختبار املتجانس
Levene
Statistic
Based on Mean 1.337
Based on Median .592
Based on Median
Kelas Kontrol and with adjusted .592
df
Based on trimmed
1.195
mean

df1

df2

Sig.

1
1

38
38

.255
.447

1

31.493

.448

1

38

.281

 يدل عىل أأن حتصيل الاختبار القبيل اجملموعة الضابطة ابخالختبار املتجانس13-4 من هذا اجلدول
. فتشري أأن البياانت متجانسة2،25  أأكرب من2،055 (sig) مبس توى ادلخالةل
)Uji Paired Sample T-Test( الاختبار –ت
14-4 اجلدول
( من اجملموعة الضابطةUji Statistik Deskriptif) نتيجة الاختبار اخالحصاء الوصفي

Pair 1

PreTest
Kontrol
PostTest
Kontrol

Mean

N

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

81.75

20

5.911

1.322

91.50

20

7.964

1.781

( بنتيجة املعدةل عىل الاختبار القبيلN) 02  يدل أأن عينة للمجموعة الضابطة14-4 ومن اجلدول
. 1،52  ونتيجة املعدةل عىل الاختبار البعدي، 1، 5
15-4 اجلدول
) من اجملموعة الضابطةUji Paired Sample T-Test( حتليل نتيجة الاختبار –ت
Paired Differences
95% Confidence
Std. Std.
Interval of the
Mean Deviati Error
Difference
on Mean
Lower Upper
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.000

19

-4.578

-5.292

-14.208

2.130

PreTest
 KontrolPair 1
-9.750
PostTest
Kontrol

9.525

ومن اجلدول  15-4يدل عىل حتليل النتيجة الاختبار –ت من اجملموعة الضابطة ،ويه نتيجة –ت ( )-45
بنتيجة مس توى ادلخالةل (.2،22<2،225 )sig
تأأثري تطبيق طريقة  Total Physical Responseعىل املفردات
ملعرفة تأأثري تطبيق طريقة  Total Physical Responseعىل املفردات للمجموعة التجريبية اس تعملت
الباحثة ابخالختبار اخالحصاء الوصفي ( )Uji Statistik Deskriptifوالاختبار الطبيعي ()Uji Normalitas
والاختبار املتجانس ( )Uji Homogenitasوالاختبار –ت ( ) Uji Paired Sample T-Testابس تعانة
 SPSS v.25فهو كام ييل:
الاختبار اخالحصاء الوصفي ()Uji Statistik Deskriptif
الاختبار اخالحصاء الوصفي للمجموعة التجريبية للعرض قياس قدرة التالميذ قبل تطبيق طريقة Total
 Physical Responseوبعد تطبيقها كام ييل:
اجلدول 1 -4
نتيجة الاختبار اخالحصاء الوصفي ( )Uji Statistik Deskriptifمن جملموعة التجريبية
Std. Deviation
15.517
10.311

Mean
67.50
87.00

Maximum
90
100

Minimum
35
70

N
20
20
20

PreTestEksperimen
PostTestEksperimen
)Valid N (listwise

من اجلدول  1 -4أأن النتيجة املعدةل للمجموعة التجرييب من الاختبار القبيل يه  . ،52ونتيجة أأقىص ، 2
ونتيجة أأدىن  .35والنتيجة املعدةل من الاختبار البعدي يه  . ،22ونتيجة أأقىص  ،122ونتيجة أأدىن . 2
من البياانت السابقة ،أأن الفرق من نتيجة املعدةل الاختبار القبيل والاختبار البعدي يف مجموعة التجرييب املتفرقة.

الاختبار الطبيعي ()Uji Normalitas
يقصد اختبار الطبيعي ملعرفة اجملموعة التجريبية تكون طبيعية أأ خال .وتقو الباحثة ابخالختبار الطبيعي
ابس تعانة  SPSS v.25وتوضع نتيجة يف اجلدول التايل:
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1 -4 اجلدول
) من جملموعة التجريبيةUji Normalitas( نتيجة الاختبار الطبيعي
Kelas
Hasil Belajar
Siswa

Kolmogorov-Smirnova
Statistic
Df Sig.

Pre Test
Eksperimen
Post Test
Eksperimen

Shapiro-Wilk
Statistic
Df
Sig.

.164

20

.161

.918

20

.089

.214

20

.017

.900

20

.041

 عىل أأن حتصيل الاختبار القبيل للمجموعة التجريبية ابخالختبار الطبعي مبس توى1 -4 من اجلدول
. وتشري أأن البياانت طبيعية.2،25  أأكرب من.2،41  وحتصيل الاختبار البعدي2، (sig) ادلخالةل
)Uji Homogenitas( الاختبار املتجانس
( اس تخدمت الباحثة الاختبار املتجانس ملعرفةUji Paired Sample T-Test) ت-قبل اختبار
:البياانت املوزعة املتجانس فهو كام ييل
1 -4 اجلدول
) من جملموعة التجريبيةUji Homogenitas( نتيجة الاختبار املتجانس

Kelas Eksperimen

Levene Statistic
Based on Mean
1.965
Based on Median
1.565
Based on Median and with
1.565
adjusted df
Based on trimmed mean
1.827

df1
1
1

df2
38
38

Sig.
.169
.219

1

33.172

.220

1

38

.185

 يدل عىل أأن حتصيل الاختبار القبيل مجموعة التجريبية ابخالختبار املتجانس1 -4 من هذا اجلدول
. فتشري أأن البياانت متجانسة2،25  أأكرب من2،1 (sig) مبس توى ادلخالةل
)Uji Paired Sample T-Test( الاختبار –ت
1 -4 اجلدول
( من جملموعة التجريبيةUji Statistik Deskriptif) نتيجة الاختبار اخالحصاء الوصفي

Pair 1

PreTest
Eksperimen
PostTest
Eksperimen

Mean

N

Std.
Deviation

Std. Error Mean

67.50

20

15.517

3.470

87.00

20

10.311

2.306
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ومن اجلدول  1 -4يدل أأن عينة للمجموعة التجريبية  (N) 02بنتيجة املعدةل عىل الاختبار القبيل
 ، ،52ونتيجة املعدةل عىل الاختبار البعدي . ،22
اجلدول 02-4
حتليل نتيجة الاختبار –ت من جملموعة التجريبية
Paired Differences
Sig. (2)tailed

T Df

.000

19
5.274

95% Confidence Interval of
the Difference
Upper

Lower

-11.761

-27.239

Std.
Std. Error
Deviation
Mean

3.697

16.535

Mean

 Pair PreTest Eksperimen - PostTest1
Eksperimen 19.500

ومن اجلدول  02-4يدل عىل حتليل النتيجة الاختبار –ت من جملموعة التجريبية ،ويه نتيجة –ت
( )-5،0 4بنتيجة مس توى ادلخالةل (.2،22<2،225 )sig
الفرق بني تأأثري طريقة  Drill and Practiceوطريقة  Total Physical Responseلرتقية قدرة التالميذ عىل
املفردات
ملعرفة الفرق بني تأأثري تطبيق طريقة  Drill and Practiceوطريقة Total Physical Response
لرتقية قدرة التالميذ عىل املفردات ،اس تخدمت الباحثة اختبار عينة مس تقل (Independent Sample Uji
 )T-Testابس تعانة  SPSS v.25فهو كام ييل:
اجلدول 01-4
نتيجة الاختبار اخالحصايئ )(Uji Statistik Deskriptif
Std. Error
Mean
1.781
2.306

Std.
Deviation
7.964
10.311

Mean

N

91.50
87.00

20
20

Metode
Kelas Kontrol
Hasil Belajar
siswa Kelas Eksperimen

من اجلدول  01-4وجدت الباحثة الفرق يف نتيجة املعدةل من نتاجئ الاختبارات بني اجملموعة الضابطة
والتجريبية .أأن نتيجة املعدةل يف اجملموعة الضابطة  . 1،52ونتيجة املعدةل يف اجملموعة التجريبية  . ،22مث
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ليثبت فرق بني مجموعتان اس تخدمت الباحثة اختبار عينة املس تقل وملعرفة مس توى ادلخالةل موافق أأ خال ابلتفسري
جدول ييل:
اجلدول 00-4
نتيجة الاختبار عينة مس تقل ()Uji Independent Sample T-Test
Levene's t-test
Test for for
Equality Equality
of
of
Variances Means
95%
Confidence
Interval of
Sig.
Mean Std. Error
the
T Df (2Difference Difference
Difference
)tailed
Lower Upper
-1.398 10.398

2.913

4.500

.131

-1.410 10.410

2.913

4.500

.131

Sig.

F

Equal
variances 2.048 .161 1.545 38
Hasil assumed
Belajar Equal
siswa variances
1.545 35.719
not
assumed

ويدل عىل اجلدول السابق خال يوجد الفرق يف تطبيق طريقة  Drill and Practiceوطريقة Total
 Physical Responseلرتقية قدرة التالميذ عىل املفردات مبس توى ادلخالةل ( 2،131 )sigأأكرب من . 2،25
وهذه النتيجة تعرض أأن مجموعة الضابطة ومجموعة التجريبية متجانس أأو متساوي.
املناقشة
بعدما انقشت الباحثة أأن نتيجة البحث يف درسة السابق اس تخدمت الباحثة تطبيق طريقتان وهو
تطبيق طريقة  Drill and Practiceوطريقة  Total Physical Responseلرتقية قدرة التالميذ عىل
املفردات .فوجدت الباحثة كام ييل:
 -1وجدت الباحثة أأن تطبيق طريقة  Drill and Practiceتؤثر لرتقية قدرة التالميذ عىل املفردات ابلنتيجة
من الاختبار –ت (  )-4،5بنتيجة مس توى ادلخالةل (..2،22<2،225 )sig
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 -0وجدت الباحثة أأن تطبيق طريقة  Total Physical Responseتؤثر لرتقية قدرة التالميذ عىل املفردات
ابلنتيجة من الاختبار –ت ( )-5،0 4بنتيجة مس توى ادلخالةل (2،22<2،225 )sig
 -3وجدت الباحثة أأن تطبيق طريقة  Drill and Practiceوتطبيق طريقة Total Physical Response
لرتقية قدرة التالميذ عىل املفردات متجانس أأو متساوي .تدل عىل حتصييل نتيجة من اختبار عينة مس تقل
( )Uji Independent Sample T-Testأأن مس توى ادلخالةل ( 2،131 )sigأأكرب من .2،25
نتاجئ البحث
وبعد ما حبثت الباحثة يف الفصل السابق تطبيق طريقة  Drill and Practiceوطريقة Total
 Physical Responseلرتقية قدرة التالميذ عىل املفردات ،حتسن به أأن تلخص النتاجئ كام ييل:
 -1ان تطبيق طريقة  Drill and Practiceتؤثر لرتقية قدرة التالميذ عىل املفردات ،وهذا كام يدل حتصيل
نتيجة –ت (  )-4،5بنتيجة مس توى ادلخالةل ( 2،22<2،225 )sigمن الاختبار –ت ( Uji
 )Paired Sample T-Testابس تعانة .SPSS v.25
 -0ان تطبيق طريقة  Total Physical Responseتؤثر لرتقية قدرة التالميذ عىل املفردات ،وهذا كام يدل
حتصيل نتيجة –ت ( )-5،0 4بنتيجة مس توى ادلخالةل ( 2،22<2،225 )sigمن الاختبار –ت ( Uji
 )Paired Sample T-Testابس تعانة .SPSS v.25
 -3ان تطبيق طريقة  Drill and Practiceوتطبيق طريقة  Total Physical Responseلرتقية قدرة
التالميذ عىل املفردات متجانس أأو متساواي .وهذا كام يدل عىل حتصييل نتيجة من اختبار عينة مس تقل
( )Uji Independent Sample T-Testابس تعانة  SPSS v.25أأن نتيجة مبس توى ادلخالةل ()sig
 2،131أأكرب من 2،25
املراجع
املراجع العربية
جوت هرفيندا 1440 / 0201 ،ه مقارنة تأأثر بني اس تخدا وس يةل  puzzleووس يةل الصور لرتقية قدرة التالميذ عىل
املفردات (دراسة جتريبية بـ  ،)MIN 8 BandaAcehبندا أأتش يه :جامعة الرانريي.
حس نان 1440 / 0202 ،ه ،اس تخدا وس يةل  Card Sortبطريقة القراءة لرتقية قدرة الطال عىل فهم املفردات دراسة
جتريبية بـ ،Ummul Ayman II Pidie Jayaبندا أأتش يه  :جامعة الرانريي.
رجاء محمود أأبو عال  ،0211،مناجه البحث يف العلو النفس ية والرتبوية ،القاهرة :دار النرش للجامعات.
عبد الرمحن ابراهمي الفوزان 1435،ه ،اضاءات (ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا) ،الرايض.
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. دار املعارف: القاهرة، الطابعة الثالثة، يف طرق تدريس اللغة العربية،1411 ،عبد العزيز عبد اجمليد
“ واس تخداهما يف تدريس املفرداتTotal Physical Response”  فعالية تطبيق طريقة، ه143 / 021 ،قابسة
. جامعة الرانريي: بندا أأتش يه،)MIN Lampisang الوظيفية (دراسة جتريبية بـ
. جامعة ا القرى: السعودية، تعلمي اللغة العربية للنطقني بلغات أأخرى، 1 5 ،محمود اكمل الناقة
. فروكس يف: سورااباي، 1

، قاموس البرشي، منور عبد الفتاح

 ابلصور لرتقية قدرة التالميذ عىل املفردات يفDrill and Practice  تطبيق طريقة، ه1441 / 021 ،نور حفسة
. جامعة الرانريي:  بندا أأتش يه،) (دراسة جتريبيةAceh Besar 13 املدرسة الابتدائية احلكومية
. بدون الس نة، مكتبة لبنان انرشون: بريوت، الطبعة ا ألوىل، معجم املصطلحات الرتبوية،يوسف خليل يوسف
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