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Abstract 

Vocabulary is the most important element in learning Arabic. In teaching this lesson, teacher must 

use a suitable teaching methods and image media to achieve the goals of study, unless it will be 

failed. For instance, some second grade students of junior high school in Fajar Hidayah Islamic 

boarding school, they studied vocabulary but some of them could not apply in oral or written Ta'bir. 

The main problem is due to the teacher had not practice suitable methods yet in teaching 

vocabulary. In order to solve the problem, the researcher applied method driil and image media in 

teaching vocabulary to the students of junior high school in Fajar Hidayah Islamic boarding school. 

The purpose of this research is to know the student's response to vocabulary learning by applying 

drill methods and image media and the effectiveness of its application to improve the ability of 

students in the study of vocabulary. The used method was quasi experimental designs. The study 

population is all students of the junior high school Fajar Hidayah and samples are second graders 

amounting to 22 students. The results showed that students ' responses to vocabulary learning by 

applying drill methods and image media were very good and the implementation was effective to 

improve the students ' ability to control the mufradat in the integrated Islamic School of Dawn 

Hidayah, evidenced by the T-count value greater than T-table. 
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 املقدمة -أ

ً  فى حمُؼ مىاكف الحُاة. والًمىً  ئن اللغت وطُلت الخػبير غىد إلاوظان مما ًسؿس بباله مؼ آلازٍس

أن ًديى خُاة واملت بدوجها. ومً املػسوف أن اللغت جىلظم ئلى كظمين َما لغت اللظان أو الخػبير إلاوظان 

سي. وواهذ لغت اللظان ٌػسفها إلاوظان مىر أن زلم آدم هما كاٌ هللا  الشفىي ولغت الىخابت أو الخػبير الخدٍس
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 (. وأما لغت الىخابت ٌػسفها إلاوظان بػد أن جخلدم الثلافت والحػازة.13)البلسة : 

الثلافى،  اللغت الػسبُت هي لغت إلاطالم واملظلمين، والخصاهت التي جدفظ ألن غلائدَا الدًيُت، وجساثها

دسص غلى فهمها ختى ًفهم حػالُم دًىه ولً ًدزن أطساز  جىش غلى ول مظلم أن ًخػلمها ٍو ووشاؾها الػلمى. ٍو
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مػاهيها ئال باللغت الػسبُت. لرلً اللغت الػسبُت ئخدي املىاد الدزاطُت في حمُؼ املدازض إلاطالمُت وبػػها 

 الحيىمُت باهدوهِظُا.

ت الهامت بدُث ًخػمً غليها املػاوى واطخسدام اليلماث في اللغت املفسداث غىطس مً غىاضس اللغ

د له مهازاجه في اللغت ئذا ئشداد مفسادجه ألن هفائت مهازة لغت  املخيلم هفظه او مً الياجب. والشخظ طتًز

. ئن حػلُم مهازاث اللغت الػسبُت وزاضت في حػلُم 3الشخظ مخىكف غلى املفسداث التى اطخىغب غلُه

ت شيئ املفسداث  باث الخػلُمُت ملظاغدة الؿالب في اطدُػابها، والىطائل الخػلُمُت اللغٍى ًدخاج ئلى الخدٍز

 مهمت البد أن ٌظخػملها املػلم في حظهُل حػلُم اللغت لْاحىبُت.

دف حػلُمها ولىنهم ًخفلىن غلى أن الظُؿسة غلى املفسداث   ين ًسخلفىن فى مػنى اللغت َو ان اللغٍى

ػاب اللغت. ئذا هظس أخد ؾبُػت إلاوظان خين ًلدز غلى الخػبير بلغت لْام أن الؿفل ًلدز مؿلب أطاس ى إلطدُ

فى ملابلت مؼ الغير باملفسداث التى طُؿس غليها، ذلً ألن بِئت حظمػه املفسداث املسخلفت دائما ثم ٌظخسدمها 

لت الخللُد والٌظخػمل اللىاغد التى ئطخسدمها املدزض ومؼ جؿىز غمٍس وغل له ٌظخؿُؼ ان ٌظخسدم غً ؾٍس

 اللغت بػبازة صحُدت وان وان لم ًدزطها فى املدزطت.

لت الخدَزع مجمىغت لْاطالُب التي ًخم بىاطؿتها جىظُم املجاٌ الخازجي للمخػلم مً أحل  ئن ؾٍس

لت املىاطبت جدلم الهدف املسحى في الظسوف الخاضت بخػلُم اللغت  ت مػُىت. والؿٍس جدلُم أَداف جسبٍى

لت  .2الثاهُت ىان ؾسائم وافسة في حػلُم اللغت لْاحىبُت أو اللغت الثاهُت، ولِع مً بين جلً الؿسائم ؾٍس َو

 . 1مثلى جالئم ول الؿالب والبِئاث ولْاَداف والظسوف

خىكف غلى الفىسة  لت املػُىت في حػلُم اللغت الػسبُت ٍو فان ذلً ًجب غلى املدزض أن ٌظخسدم بالؿٍس

لت الخػلُم الخؿت الشاملت التي حظخػين بها املدزض لخدلُم الصحُدت غً اللغت وحػلُم ها. ئذن امللطد بؿٍس

لْاَداف املؿلىبت مً حػلم اللغت. وفي الػطس الحاغس وان املفسوع غلى املدزطين أن ًلىمىا بؿسائم 

لُم الري الخدَزع املىاطبت بداحاث وخاالث ؾلبتهم في حػلُم اللغت الػسبُت زاضت في حػلُم املفسداث هي الخػ

سغبىن في  لت والىُفُت التي ججػل الؿلبت أن ٌشػسو بالحث غلى مخيلم اللغت الػسبُت ٍو ًدخاج ئلى الؿٍس

 أجباغهم.

ئن الىطائل الخػلُمُت هي الػىطس املهم لْازس في غملُت جدَزع اللغت لْاحىبُت. وهي لْادواث وآلاالث التي 

ى مجمىغت مً الؿلبت ملظاغدة جدلُم لْاَداف املسحىة ٌظخػملها املدزض أو الؿالب لىلل مدخىي الدزض ئل

في غملُت الخػلم دازل الفطل أو زازحه. ًمىً أن وػسف الىطائل الخػلُمُت بأجها مىظىمت فسغُت مً 

مىظىمت جىىىلىحُا الخػلُم جخػمً املىاد ولْادواث ولْاحهصة الخػلُمُت وؾسق الػسع التي ٌظخسدمها املػلم 

                                                             
1
 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), hlm. 126 

ئٌظيى: ميشىزاث املىظمت إلاطالمُت للتربُت والػلىم -)السباؽ، ، جعليم العزبية لغير الىاطقين بها مىاهجه وأساليبهزشدي أخمد ؾػُمت2

 69(، ص.3989والثلافت، 
)ماالهج: الجامػت إلاهدوهِظُت ،العزبية في البرهامج الخاصمذكزة الدورة الحدريبية ملعلمي اللغة غبد السخمً بً ئبساَُم الفىشان وآزسون،  1

 27(، ص. 2001الظىداهُت إلاطالمُت في ماالهج، 
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لت مىظىمُت لدظهُل غملُت الخػلُم والخػلم. جدىىع الىطائل أو املخػلم أو وليهم ا في املىاكف الخػلُمُت بؿٍس

د املػلم جدلُلها.  الخػلُمُت بازخالف لْاَداف التي ًٍس

وئن هجاح غملُت الخػلُم والخػلم ًخىكف غلى بػؼ الػىامل منها املدزض املاَس املظإوٌ غً وظُفخه، 

م وكدزاتهم، واملػلم املجتهد في ؾلب الػلم، والىطائل الخػلُمُت واملىد الدزاطُت مالئمت ألغماز ا لؿلبت وجفىيَر

املخىفسة، والؿسق املىاطبت، ولم ًطل ئلى الهدف كسزٍ املىهج الدزاس ي ئال أن ًيىن املدزض كادزا غلى أن ًلسز 

ي غملُت الخػلم ؾسق الخدَزع املىاطب بالهدف الري حهدف ئلُه، ولى وان املدزض ٌظخسدم الىخب اليافُت ف

واملىهج الدزاس ي املالئم واملخػلمين لْاذهُاء. وبهرٍ الحالت ال ًمىنهم أن ًدللىا لْاَداف املسحىٍ بدون 

لت املىاطبت والىطائل الخػلُمُت املخىفسة.  اطخػماٌ الؿٍس

ت فجس َداًت مً الطف لْاٌو ئلى الطف الثالث غال با ًبدأ ووان حػلُم اللغت الػسبُت في املدزطت الثاهٍى

فهمىا مػىاَا بدفظها. ال ًؿبم  لصم غلى الؿلبت أن ًىخبىَا في الىساطت ٍو دزاطتهم بلساءة املفسداث الجدًدة ٍو

ا في  ىخبَى لت املػُىت في حػلُم اللغت الػسبُت ئال ًلسأ ثم ًؿلب غلى الؿلبت أن ًلسؤوا املادة ٍو املدزض الؿٍس

املػُىت في غملُت الخدَزع ئال هخابا ملسزا ختى جيىن كدزة  الىساطت، وأن مدزض الػسبُت ال ٌظخسدم الىطائل

 الؿلبت غػُفت.

 

 البحث -ب

 Drillطزيقة مفهىم  -1

لت لغت  . أما اضؿالخا هي إلاحساءاث التي ٌظخسدمها 4ؾسائم أو ؾسق هي الظيرة أو مرَب حمػهاالؿٍس

 .أو جىحُه أطئلت وغير ذلًاملػلم ملظاغدة جالمُر لخدلُم لْاَداف، و كد جيىن جلً إلاحساءاث مىاكشاث 

لت الخدَزع بمفهىمها الىاطؼ حػنى مجمىغت لْاطالُب التي ًخم بىاطؿتها جىظُم املجاٌ الخازجى للمخػلم  وؾٍس

ت مػُىت. لت هي الخؿىاث الػامت املخػللت  5مً أحل جدلُم أَداف جسبٍى وكاٌ أحف َيرمىان أن الؿٍس

ً هي وؾس  6بخؿبُم الىظسي املىحىد في املدزل الخاص. مجمىغت ٍلت الخدَزع غىد مدمد غصث وآلازٍس

ت مػُىت.  7لْاطالُب التي ًخم بىاطؿتها جىظُم املجاٌ الخازجي للمخػلم، مً أحل جدلُم أَداف جسبٍى

لت  ص حمػُت أو  Drillواملساد بؿٍس هي وشاؾت جفػل الشيئ هفظه، مسازا وجىسازا بشيل حدي بهدف حػٍص

لت  8ئجمام مهازة لخطبذ دائمت. وشاؽ الري ٌػمل مسة بػد مسة أو مىسزا مؼ حهىد  drillوكاٌ ًىطف أن ؾٍس

ت الفىس أو الرهس أو لخىمُل املهازة املسطىضت لخيىن مهازة دائمت.  9بهدف لخلٍى

                                                             
 معجم غسبي غسبي -في معجم املػاوي الجامؼ  4
 270(. ص. م 2000، )اللاَسة: دز الفىس الػسبي، جعليم اللغة العزبية والدًً بين العلم والفً زشدي أخمد ؾػُمت ومدمد الظُد مىاع،  5

6
 Asep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 168 

 192(، ص. 3973، )اللاَسة: داز الثلافت، طزوق الحدريس اللغة العزبية والتربية الدًييةمدمد غصث غبد املىحىد وآلازسون،   7
8
 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 30 

9
  Yusuf Djajadisastra, Metode-metode Mengajar, (Bandung: Angkasa, 1982), hlm. 60 
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لت  باث في َرٍ السطالت ف drillوأما املساد بؿٍس لت جدَزع الؿلبت الرًً ٌػملىن فيها جدٍز هي ؾٍس

ت لِظخدم الؿلبت ملىت أو م باث مىسزة مؼ حهىد لخلٍى هازة غلى املىاد التى ٌػؿيها املدزض ئليهم وجلً جدٍز

 الفىس أو الرهس أو لخىمُل املهازة لخيىن مهازة دئمت.

 

  Drillمً طزيقة  املزاًا -2

لت  املصاًا  هي:  Drillمً اطخػماٌ ؾٍس

 30.الىطائلئهدظب الؿلبت كدزة مً الحسهُت مثل الىخابت وخفظ املفسداث واطخسدام  ( أ

 جلدًم الفسضت للخدىم الدكُم، واملىحه لخىمُت مهازاث مػُىت وجلدًم الخغرًت الساحػت الفىزٍت ( ب

به غلى مهازة مػُىت وجلدًم الحل  ( ج وحػخبر هأن مػلم ًخػامل مؼ ول الؿلبت غلى خدٍ لخدٍز

 الصحُذ له في الحاٌ

باث مهمت لخىمُت بػؼ املهازاث وذلً لخػسف  ( د املخػلم بأزؿائه ولخلدًم لْاطالُب حػد َرٍ الخدٍز

 الػالحُت املىاطبت له

جلدًمها للخغرًت الساحػت في الحاٌ لُخػسف الؿلبت غلى صحت اطخجاباجه مما ٌػصش الخػلم لدًه  (ٌ 

 بشيل هبير

م ألن ًسهص  ( و جيىن املىاد الدزاطُت الري حػؿي في خالت الجهد مىاد مإهدة في غلل الؿلبت وفىَس

م وذوكهم   وكدزتهم ئلى الدزض الري ًدزب غليهمغللهم وفىَس

مىً أن هلٌى فيها الؿلبت ومىػبؿت في حػلمهم والتي جفخلس مؼ  ( ش ئن املػلم َى أطهل للظُؿسة ٍو

 33إلاحساءاث الطدد وأفػاٌ الؿلبت في خين جدَزع َرٍ املادة.

خمىً الؿلبت ئضالح أزؿاءَم  ( ح وحىد إلاشساف، ًيىن إلاشساف والخفخِش مً املدزض مباشسة ٍو

أو جصحُذ أزؿاءَم في ذلً الىكذ. ٌظخؿُؼ ذلً لْامس اكخطاد الىكذ وبجاهب ذلً ٌظخؿُؼ 

م.  32الؿلبت أن ٌػسف مىجَص

 

 

  Drillعيىب مً طزيقة ال -3

لت  اطخػماٌوأما غُىب مً   فهي هما ًلى: drillؾٍس

باث التي جىسز جدذ ئشساف ضازم وحىي زؿير ٌظبب الؿلبت طهل امللل ( أ  وججسي الخدٍز

ب  ( ب  التي جيىن كلُال حدا، فاهه ًمىً أن ٌظبب اطدُاء لدي الؿالب، طىاء الدزض واملػلمالخدٍز

 31وحػؿى دائما ممازطت بخىحُت مً املػلم، ًمىً لؤلوامس املػلم ئغػاف املبادزة ومبدغت الؿالب. ( ج
                                                             

10
 Istaran, Kumpulan 40 Metode Pembelajaran, (Medan: Media Persada, 2014), hlm. 45 

11
 Usman, Basyiruddin, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta:  Ciputat Press, 2002), hlm. 57 

12
 Ahmad Munjih, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Islam,,,, hlm. 91 
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 وغُىبه، ًمىً الاطخيخاج أن وطُلت Talking Stickوئغافت مما طبم بُاجهما أي مصاًا اطخػماٌ وطُلت 

Talking Stick  َى وطُلت التي حػلد املػلمين اطخسدامها لخدطل غلى هجاح حػلم املخػلمين، ألن بها حشجؼ

م خُىما ججسي غملُت الخػلم.  الؿالب غلى حػبير السأي وجصداد جسهيَز

 

 

 في عملية جعليم Drillطزيقة  خطىات -4

لتوأما زؿىاث الخػلُم ب  فهي هما ًلى: Drill  ؿٍس

يبغي أن ٌػؿي  ( أ  الؿلبت فهما غمُلا كبل ول ممازطت مدددةٍو

ً، ٌػؿي  ( ب يبغي ممازطت لْاٌو مسة أن ًيىن حشخُطُا، ئذا وان الؿلبت ال ًىجحىن أٌو جمٍس ٍو

 املػلم إلاضالخاث والخدظِىاث

لت حدا، ولىً ًجب أن ًخم ذلً في هثير مً لْاخُان ( ج ً لِظذ ؾٍى  فترة الخمٍس

 لْاطاطُتفي ذلً الىكذ وان املػلم والؿلبت لُفػل  ( د

ا وخدٍ والدكت  (ٌ  ً لْاٌو َى الدكت، وفي النهاًت ًجب أن ًخدلم غلى خد طىاء باغخباَز في الخمٍس

 14والظسغت.

 ممازطت ًجب أن ًيىن لها مػنى في طُاق أوطؼ الظلىن. ( و

ل حدا لىً جىفُر بخىساز. ( ش  35ممازطت لِظذ في وكذ ؾٍى

يبغي ممازطت أن ًىافم ملظخىي كدزة الؿلبت .3  ٍو

ت ومفُدة.ًيبغي ممازطت  .2  أن ًلدم لْاشُاء التي هي غسوٍز

لت  ىان شسوؽ ؾٍس ، زأي ؾُاز ًىطف وطُف لْاهىاز في هخابه مىهج الخدَزع الدًً واللغت Drillَو

لت   Drill.36الػسبُت أن شسوؽ في ؾٍس

ب شُم وممخؼ ( أ يبغي أن جيىن فترة الخدٍز  ٍو

ت املؿلىبت - ب جىائج مسغُت، والفىئد الجىٍَس  مً أحل الخدٍز

 جيىن ول زؿىاث جلدم واضح ًجب أن -

باث التي حظخسدم أكل الػاؾفت -  هخائج أفػل الخدٍز

باث هي للمهازاث التي هي حػمل إلحساءاث الخللائي فلـ ( ب  ئهما َرٍ الخدٍز

باث مؼ مساغاة كدزة أو كىة الخدمل الخالمُر، طىاء مً الىاخُت الىفظُت  ( ث ًخم ئغؿاء الخدٍز

 والجظمُت

                                                                                                                                                                                                          
13

 Istaran, Kumpulan 40 Metode Pembelajaran, .... , hlm. 46 
14

 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2010), hlm. 

74 
15

 Ahmad Munjih, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Islam,,,, hlm. 98 
16

 Tayar Yusuf Dan Saiful anwar, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Persada, 2004), hlm. 9-10 
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ػلمين ختى ًخمىً الؿلبت ال ًىجحىن ئلى جىساز اطخجابت غير أي جصحُذ لليشس وجثمين مً امل ( ج

 صحُدت

ب املىخظم ( د  جىفير الخدٍز

باث أفػل لؤلفساد ألن حظهُل الخىحُه والخصحُذ (ٌ   ًخم ئغؿاء الخدٍز

 أن ٌػؿي الاطدُػاب غلى خدة وفلا ملجاالتهم الػلمُت. ( و

لتوأما زؿىاث الخػلُم ب  مفسداث فهي:التى ٌظخسدمه الباخث فى حػلُم  Drill ؿٍس

لت  ( أ  drillٌشسح املدزض هُفُت الخػلم بىاطؿت ؾٍس

 ًأمس املدزض الؿلبت بفخذ الىخاب ثم ًىخب املدزض غىىان املىغىع غلى الظبىزة ( ب

 شسح املدزض الؿلبت غً َرا املىغىع ( ج

 ٌػؿى املدزض الؿلبت املفسداث الجدًدة ( د

 ًىضح املدزض الؿلبت ما لم ًفهم مً املفسداث (ٌ 

 ؾلبت مػاوى املفسداثًىاكش الباخث مؼ  ( و

 ًلسز املدزض وشاؽ حػلُم املفسداث غدة مساث مً هفع الشيئ ( ش

 ئذا ما اطخؿاع الؿالب أن ًجُب لْاطئلت مً الباخث، فُجىش لصمالء فسكخه أن ٌظاغدٍو ( ح

 ًلخظ الباخث هخائج الخػلم ( ؽ

 ٌشجؼ املدزض الؿلبت بالدوافؼ في حػلم املفسداث ( ي

 هلل زب الػاملين"ًسخخم املدزض الدزض بلساءة "الحمد  ( ن

 

 مىهج البحث -5

ظخسدم الباخث في َرٍ السطالت  بي البػديَو بُت بالخطمُم الخجٍس وهي مً . بالخطمُماث شبه الخجٍس

املىاهج الػلمُت التي ٌظخؿُؼ الباخث بىاطؿتها أن ٌػسف أثس الظبب غلى الىدُجت، هما أجها ال ًخم فيها غبـ 

بُت. وال ًخم ئحساء ازخباز كبلي ألي مً املجمىغخين املخغيراث الخازحُت بملداز غبؿها في  الخطمُماث الخجٍس

 37كبل ئدزاٌ املخغير املظخلل.

 

 وأما شيل جطمُمها فهى هما ًلي:

 2ر 3x ع

 2ر 2x ث

 خُث أن:  

 السمص )ع( ًسمص للمجمىغت الػابؿت. -

                                                             
اع: مىخبت البُيان، املدخل إلى البحث في العلىم السلىكيةف، ضالح بً خمد الػظا  37  120(، ص. 2000، ) الٍس
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بُت. -  السمص )ث( ًسمص للمجمىغت الخجٍس

 ( ًسمص للمػالجت لْاولى. x3السمص ) -

 ( ًسمص للمػالجت الثاهُت. x2السمص ) -

 ( ًسمص لئلزخباز البػدي. 2السمص )ر

 

لىم  بُت. ٍو ما مجمىغت غابؿت ومجمىغت ججٍس وفي َرا البدث، ًجسي الباخث بدثه في مجمىغخين، َو

لت  لت  drillالباخث بخجسبت حػلُم املفسداث اطخسدام ؾٍس بُت وبؿٍس بالطىز الثابخت لؿالب املجمىغت الخجٍس

 إلاللائُت والخداوزٍت لؿالب املجمىغت الػابؿت.

 

 وثحليلها مجمىعة ضابطة ومجمىعة ثجزيبيةمً إلاخحبار البعدي في  البياهات -6

 مجمىغت غابؿتزخباز البػدي في الا  ( أ

ى اهتهاء غملُت حػلُم وحػلم املفسداث  ًلىم الباخث باإلزخباز البػدي للمجمىغت الػابؿت َو

لت إلاللائُت والخداوزٍت. وغسع َرا الازخباز لخددًد مظخىي الخدطُل الدزس ي  باطخسدام الؿٍس

لت إلاللائُت والخداوزٍت.  لى وكد خطل الؿلبت في َرا الازخباز غلخػلُم املفسداث باطخسدام الؿٍس

 : ولخىغُذ هخائج الؿالب أن جسي ئلى الجدٌو الخالى ،59،3الدزحت املػدلت بخلدًس 

 

 الجدٌو 

 هخائج إلازخباز البػدي في املجمىغت الػابؿت

 الىحائج أسماء الطلبة الزقم

 70 3الؿالب  3

 55 2الؿالب  2

 70 1الؿالب  1

 65 4الؿالب  4

 60 5الؿالب  5

 65 6الؿالب  6

 55 7 الؿالب 7

 60 8الؿالب  8

 50 9الؿالب  9
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 50 30الؿالب  30

 50 33الؿالب  33

 59،3 الىدُجت املػدلت

 

ئغافت ئلى جلً الىدُجت ًمىً الاطخيخاج أن الؿالب غػفاء غلى طُؿسة املفسداث الػسبُت 

 .( فسدًاKKMالًدطلىن غلى مػاًير خد لْاكل  )

بُتزخباز البػدي في الا   ( ب  مجمىغت ججٍس

لت  بُت بخؿبُم ؾٍس في حػلُم املفسداث، ًلىم الباخث باإلزخباز  drillوبػد اهتهاء غملُت الخجٍس

بُت. وغسع َرا الازخباز لخددًد مظخىي الخدطُل الدزاس ي لخػلُم املفسداث  البػدي للمجمىغت الخجٍس

لت  وهخائج  79،5وكد خطل الؿالب في َرا الازخباز غلى الدزحت املػدلت بخلدًس . drillبخؿبُم ؾٍس

بُت هما في الجدٌو آلاحي:  الازخباز البػدي في املجمىغت الخجٍس

 الجدٌو 

بُت  هخائج إلازخباز البػدي في املجمىغت الخجٍس

 الىحائج أسماء الطلبة الزقم

 300 3الؿالب  3

 95 2الؿالب  2

 85 1الؿالب  1

 80 4الؿالب  4

 70 5الؿالب  5

 85 6الؿالب  6

 70 7الؿالب  7

 80 8الؿالب  8

 75 9الؿالب  9

 70 30الؿالب  30

 65 33الؿالب  33

 79،5 الىدُجت املػدلت
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الازخباز البػدي. في  79،5ٌػسف أن الؿلبت ًدطلىن غلى الدزحت املػدلت بخلدًس  2ومً الجدٌو 

لت  الىدُجتئغافت ئلى جلً  بطىز الثابخت، ًجػل الؿلبت ًيىن فػاال  drillًمىً الاطخيخاج أن ؾٍس

 (.KKMلتركُت طُؿسة املفسداث الػسبُت، ًدطلىن غلى مػاًير خد لْاكل )

 

 زخباز البػديالا  البياهات ثحليل  -7

ئن غملُت جدلُل البُاهاث ًلىم بها الباخث بػد أن ًطف حمُؼ البُاهاث املػدة مً حمُؼ املطادز التي 

إلاطالمُت فجس َداًت. أما جدلُل البُاهاث غً هدُجت الازخباز البػدي بازخبازاث وحدَا الباخث في املدزطت 

(t-test.) 

 38ولخدلُم الفسوع فِظخػمل الباخث املػادلت الخالُت:

  
     

√(
∑   

  ∑   
 

     
  ) (

 
  
 
 
  
)

 

 : البُان

Ma   بُت  : الىدُجت املػدلت مً املجمىغت الخجٍس

Mb    املػدلت مً املجمىغت الػابؿت: الىدُجت 

∑   
بُت     : مجمىع الىدُجت مً املجمىغت الخجٍس

∑   
 : مجمىع الىدُجت مً املجمىغت الػابؿت   

بُت      : مجمىع الؿلبت مً املجمىغت الخجٍس

 : مجمىع الؿلبت مً املجمىغت الػابؿت    

 39مػادلت: " فِظخػمل الباخثMean" وهي املخىطـ "  وأما الىدُجت غً "

  
∑ 

 
 

 

بُت والػابؿت هما ًلي:  ولخىغُذ البُاهاث فلدم الىدُجت مً الازخباز البػدي للمجمىغت الخجٍس

 

 1الجدٌو 

بُت  هخائج الؿلبت في إلازخباز البػدي للمجمىغت الخجٍس

بُت السكم  هخائج إلازخباز للمجمىغت الخجٍس

                                                             
18

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik,) .... , hlm. 280 
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik,  ... Hal. 280 
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x Xa – ma = xa xa
2 

3 300 300-79،5 =20،5 420،25 

2 95 95-79،5 =35،5 240،25 

1 85 85-79،5 =5،5 10،25 

4 80 80-79،5 =0،5 0،25 

5 70 70-79،5 =-9،5 90،25 

6 85 85-79،5 =5،5 10،25 

7 70 70-79،5 =-9،5 90،25 

8 80 80-79،5 =0،5 0،25 

9 75 75-79،5 =-4،5 20،25 

30 70 70-79،5 =-9،5 90،25 

33 65 65-79،5 =-34،5 230،25 

 3.222،75 0،5 875 املجمىع

 

 الجدٌو 

 هخائج الؿلبت في إلازخباز البػدي للمجمىغت الػابؿت

 السكم
 هخائج إلازخباز للمجمىغت الػابؿت

x Xb – mb = xb Xb
2 

3 70 70-59،3 =30،9 338،83 

2 55 55-59،3 =-4،3 36،83 

1 70 70-59،3 =30،9 338،83 

4 65 65-59،3 =5،9 14،83 

5 60 60-59،3 =0،9 0،83 

6 65 65-59،3 =5،9 14،83 

7 55 55-59،3 =-4،3 36،83 

8 60 60-59،3 =0،9 0،83 

9 50 50-59،3 =-9،3 82،83 

30 50 50-59،3 =-9،3 82،83 

33 50 50-59،3 =-9،3 82،83 

 590،93 (0,1 -) 0،3 - 650 املجمىع
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ٌ مً   الظابم ظهسث أن هدُجت: الجدو

33  =na 

∑   
 = 3.222،75 

   
∑  
  

 

=
875

33
 

    79،5 

 

33 = nb 

∑   
 = 590،93 

   
∑  
  

 

=
650

33
 

    59،3 

 

 

 الباخث السمىش : فِظخػملومً الىخائج الظابلت، 

 

  
     

√(
∑   

2
 ∑   

2

     
 2

)(
3

  
 

3

  
)

 

 البُان :

Ma   بُت  : الىدُجت املػدلت مً املجمىغت الخجٍس

Mb   الىدُجت املػدلت مً املجمىغت الػابؿت : 

∑   
2

بُت    : مجمىع الىدُجت مً املجمىغت الخجٍس

∑ 
  

2
 : مجمىع الىدُجت مً املجمىغت الػابؿت  

بُت      : مجمىع الؿلبت مً املجمىغت الخجٍس

 : مجمىع الؿلبت مً املجمىغت الػابؿت    
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√(
∑   

2
 ∑   

2

     
 2

)(
3

  
 

3

  
)

 

  
 79،5 59،3

√(
3 222،75 590،93

33  33  2
)(

3

33
 

3

33
)

 

  
20،4

√(
3 831،66

20
)(

2

33
)

 

  
20،4

√(90،68) (0،38)

 

  
20،4

√36،12

 

  
20،4

4،01
 

  5،06 

( التي خطلذ في ttest(. وئذا جلازن دزحت الخاء إلاخطائي )ttabelجىحد مً حدٌو املظخىي املػىىي ) Dfثم 

( % 3مً  33،1% و 5مً  ttabel  20،2=الىدُجت في املظخىي املػىىي )( أهبر مً دزحت ttest  5،06=خظاب )

لت  وئذا واهذ دزحت  بالطىز الثابخت فػاٌ لتركُت كدزة الؿلبت غلى طُؿسة املفسداث الػسبُت. drillفخؿبُم ؾٍس

ت مسدودةttabel( أضغس مً دزحت الىدُجت في املظخىي املػىىي )ttestالخاء إلاخطائي ) . وئذا واهذ ( فخيىن الىظٍس

ت ملبىلت.ttestدزحت الخاء إلاخطائي ) ت أو أهبر فخيىن الىظٍس  ( مدظاٍو

 

 البياهات مً املالحظة املباشزة وثحليلها -8

لت   drillووان الباخث ٌظخسدم وزكت املالخظت في أثىاء غملُت الخػلُم والخػلم هما اطخسدم ؾٍس

بالطىز الثابخت لتركُت كدزة الؿلبت غلى طُؿسة املفسداث. ولخدلُل مػدٌ هدُجت مالخظت مً مً لْاوشؿت 

 الؿالب، اطخسدام الباخث السمىش آلاحي:
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∑  

∑ 
 x 100 % 

 البُان:

p   ت الطالخُت  : املئٍى

 : مجمىغت اللُمت املدطىلت   ∑

 : مجمىغت لْاطئلت غسب غلى كُمت لْاغلى  ∑

لت   drillوأما هدُجت املالخظت املباشسة غلى أوشؿت حػلم الؿالب غىد ئحساء غملُت الخػلُم والخػلم بؿٍس

 بطىز الثابخت فهي هما في الجدٌو الخالى:

 5الجدٌو 

لت  حػلم هدُجت املالخظت املباشسة غلى أوشؿت  بطىز الثابخت drillالؿالب بؿٍس

 أهىاع املالحظة ألاوشطة الزقم
 الحقدًز

1 2 3 4 

 الخدمع 3

ٌظخمؼ وحهخم  الؿلبت ئلى  -

 شسح املدزض
     

ًداغس الؿلبت في الفطل  -

 ول حػلم املفسداث
     

ًسغب الؿلبت حػلم  -

لت  املفسداث بخؿبُم الؿٍس

drill والطىزة الثابخت 

     

الؿلبت مدشىكىن في  -

غملُت حػلُم والخػلم 

لت  املفسداث بخؿبُم الؿٍس

drill والطىزة الثابخت 

     

 إلاطخجابت 2

ًلدم الؿلبت لْاطئلت  -

غىدما ال ًفهم شسح 

 املدزض

     

ًىاكش الؿلبت مؼ  -

 أصحابهم
     

الؿلبت ٌػلمىن ولما  -

م املدزض غىد غملُت  أمَس

 الخػلُم والخػلم
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 اللدزة 1

الؿلبت كدزة غً هخابت  -

الجملت املفُدة اطخسدام 

 املفسداث الجدًدة

     

الؿلبت كدزة غً ئحابت  -

 لْاطئلت مً املدزض
     

الؿلبت كدزة غً الحىاز  -

اطخسدام املفسداث 

 الجدًدة

     

 وأما جدلُل البُاهاث املالخظت املباشسة، فهى هما ًلي:

  
∑  

∑ 
 x 100 % 

 

= 
  

   
 x 100 % 

 

 = 92,5 % 

لت  را الجدٌو ًدٌ غلى أن أخىاٌ الؿلبت في ئحساء غملُت الخػلُم والخػلم املفسداث بخؿبُم ؾٍس َو

drill  غلى أن ئحسائه ئحساءاث حُد حدا خُث  الباخثوالطىز الثابخت جخيىن هدُجتها غلى حُد حدا وجسلظ

لت والىطائل غىد الؿلبت هما ًىضح فُه أن الؿلبت ًخمدظىن ف ي اشتران غملُت الخػلُم ًإثس اطخسدام الؿٍس

 والخػلم وحهخمىن بالدزض اَخماما حُدا.

 

 الخاثمة - ج

بُت في الطف الثاوي  في املدزطت وبػد ما بدث الباخث املىغىع في لْابىاب الظابلت بالدزاطت الخجٍس

 ، فُلدم الباخث الىخائج البدث التي خطلها في َرا الفطل وهي هما ًلي : إلاطالمُت فجس َداًت

لت  ( أ بالطىز الثابخت ًسقي دوافؼ الؿلبت في حػلم املفسداث الػسبُت في املدزطت  drillئن اطخسدام ؾٍس

ً في حػلم َرٍ املادة. هما ظهس مً أوشؿت الخػلم خُث  جػلهم مظسوٍز إلاطالمُت فجس َداًت ٍو

را ًدٌ غلى بُت أوشـ مً الؿلبت في املجمىغت الػابخت. َو أجهم  أن الؿلبت في املجمىغت الخجٍس

لت ووطائل الطىزة الثابخت في حػلم املفسداث.  ًسغبىن في اطخسدام َرٍ الؿٍس

لت  ( ب بالطىز الثابخت فػاٌ لتركُت كدزة الؿلبت غلى طُؿسة املفسداث الػسبُت  drillئن اطخسدام ؾٍس

في املدزطت إلاطالمُت فجس َداًت. هما ظهس مً الىدُجت املػدلت ليل املجمىغت خطلذ الىدُجت 
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بُت أهبر مً الىدُجت املػدلت للمجمىغت الػابخت. وهما أن املػدل دزحت الخائي ت للمجمىغت الخجٍس

أهبر مً دزحت الىدُجت في املظخىي املػىىي  (ttest  5،06=( التي خطلذ في خظاب )ttestإلاخطائي )

(=ttabel  2،68  ً(. وئهما ئذا واهذ دزحت الخائي إلاخطائي )%3مً  2،40% و 5مttest ) ًأهبر م

ت فُيىن الفسع الطفسي مسدودا وئهما ttabelدزحت الىدُجت في املظخىي املػىىي ) ( أو مدظاٍو

لت  را ًبدو غلى أن جؿبُم ؾٍس . َو بالطىز الثابخت فػاٌ لتركُت كدزة  drillالفسع البدًل ملبٌى

 الؿلبت غلى طُؿسة املفسداث الػسبُت.
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