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 استهالل

 ِن الرَِّحْيمِ ِبْســــــِم هللِا الرَّْحم 

َهاالَُيَكلُِّفهللاُنَ ْفًساِإالَُّوْسَعَهاۚ ذَلَاَماَكَسَبْتَوَعَلي ْ
 َمااْكَتَسَبْتۗ
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 يَ ْرُشُدونَ
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 اإلهداء

 أىديىذهالرسالةإىل:

وأمي زلياوردي ادلكرم أيب
 احملبوبني مشساري سّّت نالَذيادلكرمة

الدنيا يف هللا حفظهما صغرية، ربياين
وأخي الصغرية أخّت وإىل واآلخرة.
وفرقان عمليا الشفاء مها الصغري،

 حنيف،ومجيعأسريتاحملرتمني.
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 رشكر وتقدي

 ِن الرَِّحْيمِ ِبْســــــِم هللِا الرَّْحم 

 القرآن لغة العربية جعل الذي الّتاحلمدهلل اللغات وأفضل
اإل صلىينطق  دمح ادلصطفى ن ي على والسالم والصالة نسان.

أمج وأصحابو آلو وعلى عليو الرسالةهللا الباحثة دتت وقد عني.
هللا ورضى إبذن الرسالة ىذه أتليف من قدمهااوالتوفيقو لّت

البكاال دراسات اإلسالميةلربانمج الرانريي اجلامعة ريوس
كماد احلكومية ادلهمة الدراسية ادلواد من علىة للحصول الطالبة

ريوسيفتعليماللغةالعربية.شهادةالبكاال

مالتقديرإىلمنيزيلالشكروعظيجبفتسرالباحثةأنتتقدم
يفأتليفىذهالرسالة:الذينقدساعدتالباحثة

 الكرمني أوقاهتماللمشرفني بذال قد وأفكارمهاالذين
 الرسالة، ىذه للإلشراف مها: نينورسياألستاذ ترميذ الدكتور

ادلاجستري ادلاجستريواألستاذة جييزيهماتو.فضيلة أن هللا من رجوا
خرياجليزاءوأنجيعلهماحتتظاللرمحتويفالدنياوآلخرة.
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اإلسالميةالباحثةقدمتتو الرانريي جلامعة الشكر كلمة
ومديرىا ادلعلمنياحلكومية وأتىيل الرتبية كلية ورئيسوالعميد

ادلكرمنيالذينقدعلمواوجلميعاألساتذقسمتعليماللغةالعربية
وأرشدوى ادلفيدة العلوم الكلية.اأنواع ىذه يف صحيحا أرشادا

 سىنتوال رئيسالباحثةقدمتتأن إىل  MIN 20 Acehةالشكر

Besar واألست ا، الذين والتالميذ واألستاذة، ساعدذ تقد
جلمعالبياانتالبحث.الباحثة

ت نوال سى قدالشكرالباحثةقدمتتأن احملبوبني الوالدين إىل
حسنة،اىاعلم ساعدتجلميوتربية قد الذين األصدقاء ع

رجوامنهللاأنجييزيهمخرياجليزاءوأنالباحثةيفكتابةالرسالة،وت
ظاللرمحتويفالدنياوآلخرة.جيعلهمحتت

ت األخطاءوأخريا، من ختلوا ال الرسالة ىذه أن تقني
يفإعدادىذهالباحثةكلجهدىالنقصان،وإنكانقدبذلتوا

واصالحا خالصا بنائيا نقدا القارئني من يرجوا لذلك الرسالة،
والقارئنيسالة،ولعلىذهالرسالةانفعةذلاانفعاألكمالىذهالر
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وىداانمج يوفقنا أن هللا ونسأل إنويعا. ادلستقيم، الصراط إىل
الوكيل.وةالسائلنيوإنونعمادلوىلونعمدعقريبرليب
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يبيالتجر ه. البحث هذا يف العينة يأما اخلامس (0)فصل
 عددهم الضابط تلميذا،71جملموعة اخلامس (7)وفصل

جترييب تلميذا71عددهمجملموعة أد. البحثاملستخدمةاأما ة
 البياانت ابالختبارجلمع يتعلق الذي االختبارات قائمة هي

اإلحصاء البياانت حتليل ابستخدام البعدي واالختبار القبلي
 واإلختبار ابستعانةت–الوصفي، مستقل، عينة واالختبار ،

SPSS v.25 مناالختبرت. نتيجة تأن–وأما  Drill andطريقة

Practice التالميذتؤTotal Physical Responseوطريقة قدرة لرتقية ثر
املفردات وفرض.على مقبول البديل فرض أن على فيدل
تطبيقوأمانتيجةمناالختبارعينةمستقلأن.الصفريمردود

 Drill and Practiceطريقة طريقة Total Physical Responseوتطبيق
ا قدرة متساويلتالميذعلىاملفرداتمتجانسلرتقية أو فيدل.

.علىأنفرضالبديلمردودوفرضالصفريمقبول
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ABSTRACT 

 
Tittle : 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) 

Full Name  :  Annisa Rahmah 

 

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. 

 

NIM :  170202041 
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Abstrak 

 

Judul Skripsi :  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) 

Nama :  Annisa Rahmah 

NIM :  170202041 

 

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. 
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 لفصل األولا

 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ

يتكون تعلم اللغة العربية من أربع مهارات، ىي مهارة 
ة ومهارة الكتابة. إلتقان تماع، مهارة الكالم، مهارة القراءاإلس
كافية من   إتقان مفردات التالميذادلهارات األربع، جيب على ىذه 

فهم زلتوى  كل اجلملة، سيكون من السهلخالل معرفة مفردات  
وابلتايل، إلكتساب ادلهارات األربع كما اجلملة نفسها وموقعها. 

ىو مذكور أعاله، فإن إتقان وفهم كل مجلة ىو رأس ادلال 
 Henri Guntur . كما قالالتالميذالرئيسي الذي جيب أن ميتلكو 

Tarigan: " من الواضح أّن جودة لغة الشخص تعتمد على نوعية
وكمية ادلفردات اليت ميتلكها، وكلما زاد عدد ادلفردات، زادت 

 1انبة اكتساب ادلهارات اللغوية".إمك

                                                             
1
 H.G. Tarigan, Kosa Kata Pengajaran, (Bandung: Angkasa, 

1986), hal. 2 
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لذلك ما تكون مبفردىا، عند الكلمة أو ادلفردة تقل أمهية
 ينبغي أن حيرص دائما على تعليمها يف مجل ومن خالل سياقت

فردات ادلذات معٌت ومفهومة للدارسُت. وأن يتضمن الدرس أو 
سلتارة بعناية وتركيز، )يبحث ال حتتوي على الكثَت من ادلفردات 
غَت الضرورية أو الصعبة اليت تزيد من عوائق التعلم( وأن تتكامل 

لتشكل يف النهاية الذخَتة ادلفرداتية مع مفردات بقية الدرس 
 2)ادلعجمية( ادلستهدفة يف اخلطة أو ادلنهج التعليمي.

من اخلطوات اليت ميكن إختاذىا لتحسُت مهارة اللغة 
العربية لدي التالميذ ىي تطبيق األساليب ادلناسبة يف تعلم داخل 
الفصل. تعترب الطريقة مهمة للغاية كدليل للمعلمُت لنقل ادلواد 
اليت سيتم تدريسها. ابإلستخدام الطريقة ميكينهم توجيو 
 اإلسًتجتيات التعلم الصحيحة ووفقا للربانمج الذي مت إعدادىا.

ة ىي طريقة ادلستخدمة ق: الطريWina Sanjaya(2212) قالت 
لتنفيذ اخلطط اليت مت إعدادىا يف أنشطة حقيقة حبيث يتم حتقيق 

                                                             
، إضاءات )ملعلمي اللغة العربية لغري عبدالرمحن ابرىيم الفوزان 2

 ىـ 1435، الرايض، الناطقني هبا(
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األمثل. ذلذا نفهم أّن  األىداف اليت مت إعدادىا على النحو
 Wina)الطريقة ىي طريقة دتكن إستخدامها لتنفيذ اإلسًتاتيجية

Sanjaya : 2008) .3   

 Total Physicalوطريقة  Drill and Practiceطريقة 

Respons  على  التالميذإحدى الطريقة اليت ميكن أن تساعد
 م اللغة العربية وحفظ ادلفردات. كالمهاحتسُت الفهم يف تعل

طريقتان لتعلم اللغة األجنبية، مناسبة لألطفال اجلدد يف اللغة 
 العربية.

MIN 20 Aceh Besar   تعلم ياليت  ادلدارسىي إحدى
يف  التالميذ حيبوناللغة العربية. وفيها  كثَت من  التالميذ فيها

التعلم اللغة العربية. ولكن من بعضهم يشعرون أن اللغة العربية 
طرق التعلم األقل  ذلذه ادلشكلة ىيسبب صعبة. رمبا يكون ال

التالميذ تنوعا والًتكيز على احلفظ وإيداع ادلفردات حبيث جتعل 
 يشعرون أن تعلم اللغة العربية درساو  يسعمون يشغلون حىت

                                                             
3
 Ermi N. Penggunaan Metode Jigsaw untuk Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Sosiologi. 2015. Jurnal Sorot,  10(1): hal. 19 

– 35 
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 Drill andتطبيق طريقة  الباحثة أن ختًت . لذالك تريداصعب

Practice  وطريقةTotal Physical Response يف  التالميذعد التس
 مقارنة بُت طريقة“ تعلم اللغة العربية. فادلوضوع ىذا البحث ىو

Drill and Practice وطريقة Total Physical Response  لًتقية 
 MIN 20 Aceh ـبية بيعلى ادلفردات )دراسة جتر  التالميذقدرة 

Besar)” 

 أسئلة البحث -ب

 هي:فأما أسئلة البحث عن ىذه الرسالة 

 التالميذًتقية قدرة ل تؤثر Drill and Practiceىل طريقة  -1
 ؟MIN 20 Aceh Besarعلى ادلفردات بـ 

ًتقية قدرة ل تؤثر Total Physical Responseىل طريقة  -2
 ؟ MIN 20 Aceh Besar التالميذ على ادلفردات بـ

وطريقة  Drill and Practiceبُت طريقة  قىل ىناك فر  -3
Total Physical Response على  التالميذًتقية قدرة ل

 ؟ MIN 20 Aceh Besarادلفردات بـ  
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 أهداف البحث -ج

 هي:فأما أىداف البحث عن ىذه الرسالة 

ًتقية قدرة ل  Drill and Practiceالتعريف على أتثَت طريقة  -1
  MIN 20 Aceh Besarعلى ادلفردات بـ  التالميذ

 Total Physical Responseالتعريف على أتثَت طريقة  -2
 MIN 20 Acehعلى ادلفردات بـ   التالميذًتقية قدرة ل

Besar  
 Drill and Practiceبُت طريقة  قالتعريف على الفر  -3

 التالميذًتقية قدرة ل Total Physical Responseوطريقة 
  MIN 20 Aceh Besarعلى ادلفردات بـ  

 أمهية البحث -د

 هي:فأما أمهية البحث عن ىذه الرسالة 
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 الفوائد النظرية -1

 إضافة ادلراجع العلمية للباحثُت الذين سيقومون إبجراء

 .البحوث الًتبوية وخاصة يف رلال تعليم اللغة العربية

 الفوائد العملية -2

 للمعلمُت -أ

 كمدخالت ومسامهة من العقل ابالشًتاك -1

 .العرب التالميذسُت مهارات القراءة حت

 التالميذمعاجلة مشكلة التعلم وتطوير دقيقة يف  -2
 .العربيةاللغة لقراءة 

 لتالميذل -ب

العربية  اللغةلتعلم القراءة  التالميذ يسهل -1
 .منسجما
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 للمدارس -ج

إضافة إىل األسلوب يف زلاولة خللق عملية تعلم  -1
 .نشطة

ميكن استخدام نتائج البحث كعملية تعلم  -2
 .التالميذتستخدم لتحسُت نتائج تعلم 

 فروض البحث -هـ 

  الفروض الباحثة يف ىذه الرسالة، فهي كما يلي: وأما

  Ha الفرض البديل: -1

ترقية  تؤثر يف Drill and Practiceإن تطبيق طريقة  -أ
 MIN 20 Acehقدرة التالميذ على ادلفردات بـ 

Besar. 

تؤثر  Total Physical Responseإن تطبيق طريقة  -ب
 MIN 20ترقية قدرة التالميذ على ادلفردات بـ  يف

Aceh Besar. 
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 Drill and Practiceبُت تطبيق طريقة  يوجد الفرق -ج
ترقية قدرة  يف  Total Physical Responseوطريقة 

 .MIN 20 Aceh Besarالتالميذ على ادلفردات بـ 

 H0: الفروض الصفري -2

 ر يفتؤث ال  Drill and Practiceإن تطبيق طريقة  -أ
 MIN 20 Acehترقية قدرة التالميذ على ادلفردات بـ 

Besar 

 ال Total Physical Responseإن تطبيق طريقة  -ب
 MINترقية قدرة التالميذ على ادلفردات بـ  تؤثر يف

20 Aceh Besar 

 Drill andبُت تطبيق طريقة  ال يوجد الفرق -ج

Practice  وطريقةTotal Physical Response  يف 
 MIN 20 Acehترقية قدرة التالميذ على ادلفردات بـ 

Besar 
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 حدود البحث -و

 احلد ادلوضوعي -أ

مقارنة “تريد الباحثة أن حتدد ىذه الرسالة حتت ادلوضوع 
 Total Physical وطريقة Drill and Practice بُت طريقة

Response ـبية بيعلى ادلفردات )دراسة جتر  التالميذقدرة  لًتقية 
MIN 20 Aceh Besar)” 

 احلد ادلكاين -ب

يف  MIN 20 Aceh Besarتريد الباحثة أن حتدد ىذه الرسالة بـ 
 .ام الفصل اخل

 احلدد الزماين -ج

/ 2221تريد الباحثة أن حتدد ىذه الرسالة يف السنة الدراسية 
 م. 2222
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 معاين املصطلحات -ز

قبل أن تبحث الباحثة تلزم عليها أن تبُت معاين  
مقارنة بُت  ادلصطلحات اليت تتضمن يف ادلوضوع وىي

 Total Physical وطريقة Drill and Practice طريقة

Response  على ادلفردات )دراسة  لتالميذقدرة ا لًتقية
 .(MIN 20 Aceh Besar ـبية بيجتر 

 Drill and Practiceطريقة  -أ

طريقة ادلمارسة اليت يتم  ىي Drill and Practiceطريقة  
تنفيذىا بشكل متكرر على أساس مستمر إلكتساب 

. من حيث ة والرباعة حول ادلعرفة ادلكتسبةادلهارات العملي
ابدلعرفة النظرية مسبقا. مث من خالل  التالميذ، مت التنفيذ

شلارسة حىت  التالميذاستمرار إرشاد ادلعلم، يطلب من 
 4يصبحوا ماىرين شلتمرسُت.

                                                             
4
 Sari M. Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Drill and 

Practice terhadap Aktivitas Belajar Siswa (Studi Kasus Mata Pelajaran 

Akuntansi Pokok bahasan Jurnal Umum Kelas X SMAN 5 Kota 
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 Total Physical Responseطريقة  -ب

 Dr. James Jيقدم  Total Physical Responseطريقة 

Asher  طريقة اليت حتتوي على عناصر حركة اجلسم الىي
 5يف تعلم اللغة. التالميذ حبيث ميكن أن ختفيف الضغط عن

 ادلفردات -ج

واصطالحا ىي  6معنها "الكلمة". مفرد ادلفردات افرادىا
ادوات محل ادلعٌت كما أهنا يف ذات الوقت وسائل للتفكَت، 
فاادلفردات يستطيع ادلتكلم أن يفكر مث يًتجم فكره إىل  

ادلفردات اليت تقصد ىنا ىي قدرة  7كلمات حتمل ما يريد.

                                                                                                                           
Sukabumi Tahun Ajaran 2015-2016). Skripsi S1. Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan. 2017. hal. 12 
5
 Astutik Y., Auliana C.N. 2017. Metode Total Physical 

Response (TPR) Pada Pengajaran Bahasa Inggris Siswa Taman Kanak-

Kanak. Jurnal Pendidikan dan Sastra. 17(2): hal. 196 - 207 
 1999، )سورااباي : فروكسيف، قاموس البشريمنور عبد الفتاح ،   6
 567م(، ص. 

، تعليم اللغة العربية للنطقني بلغات أخرىزلمود كامل الناقة،  7
 161ص. م(،  1985)السعودية : جامعة ام القرى، 



12 
 

 

على حفظ ادلفردات يف الدرس اللغة العربية حُت  التالميذ
 يتعلمن ىف الفصل.  

 السابقة الدراسة -ح

كانت الدراسة السابقة تسعد الباحثة على مقارنة بُت 
السابيق واحلايل ولتبحث الباحثة شيئا سلتلفا يف البحثو األخرى 

 ببحثها. والدراسة السابقة فهي كما يلي:

 Drill and Practiceريقة : تطبيق طالدراسة األوىل -1
لًتقية قدرة التالميذ على ادلفردات يف ادلدرسة ابلصور 

 8اسة جتريبية(در )  Aceh Besar 13االبتدائية احلكومية 

أىداف البحث: أما أىداف البحث يف ىذه الرسالة  –أ 
 هي:ف

                                                             

ابلصور لرتقية قدرة  Drill and Practiceتطبيق طريقة نور حفسة،  8 
  Aceh Besar 31التالميذ على املفردات يف املدرسة االبتدئية احلكومية 

. )بقسم تعليم اللغة العربية وأتىيل ادلعلمُت جبامعة الرانري، بند )دراسة جتربية(
 ه 1441م /  2219أتشة(. 
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 Drill and Practiceالتعريف على فعالية بتطبيق طريقة  -1

التالميذ على ادلفردات يف ادلدرسة ابلصور لًتقية قدرة 
 .Aceh Besar 13االبتدائية احلكومية 

التعريف على أنشطة ادلدرسة والتالميذ يف تعليم اللغة  -2
 ابلصور. Drill and Practiceالعربية بطريقة 

منهج البحث: أما منهج البحث ادلستخدم يف ىذه  -ب 
 هي منهج جتريب. فالرسالة 

بورقة ادلالحظة واباالختبار  األدوات ادلستخدمة ىي
 القبلي والبعدي.

 Drill andنتائج البحث: أن تعليم ادلفردات ابلطريقة  -ج 

Practice فعال لًتقية سيطرة التالميذ على نطق  ابلصور
 ادلفردات وحفظها.

 إلختالف وعالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية:ا -د 
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ىي اإلختالف والعالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية 
يف ادلوضوع والبحث  Drill and Practice إستخدام طريقة

وكلهما يهدف إىل ترقية ادلفردات. وأما اإلختالف فيها 
 Drill andيعٍت موضوع البحث فقد إستخدم طريقة 

Practice. 

 بُت طريقةمقارنة “هي فا الباحثة هتأما ادلوضوع اليت إخًت 

Drill and Practice وطريقة Total Physical Response  
 MIN ـبية بيعلى ادلفردات )دراسة جتر  التالميذقدرة  لًتقية

20 Aceh Besar)” 

 Total Physical“: فعالية تطبيق طريقة الدراسة الثانية -2

Response”  واستخدامها يف تدري  ادلفردات الوظيفية )دراسة
 MIN Lampisang)9جتريبية بـ 

                                                             
 ”Total Physical Response“فعالية تطبيق طريقة قابسة،   9

 MINواستخدامها يف تدريس املفردات الوظيفية )دراسة جتريبية بـ 

Lampisang) بقسم تعليم اللغة العربية وأتىيل ادلعلمُت جبامعة الرانري، بند( ،
 ه 1438م /  2217أتشة(. 
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أىداف البحث: أما أىداف الباحث يف ىذه الرسالة  –أ 
 هي:ف

 Total Physicalالتعريف على فعالية تطبيق طريقة  -1

Response  ثروة ادلفردات عند الطلبة.لًتقية 

التعريف على استجابة الطلبة على استخدام طريقة  -2
Total Physical Response. 

منهج البحث: أما منهج البحث ادلستخدم يف ىذه  –ب 
هي منهج جتريب. ويف مجع البياانت قامت فالرسالة 

 الباحثة ابدلالحظة ادلباشرة وادلقابلة الشخصية وإلختبار.

نتائج البحث: أما نتائج البحث فهي أن تطبيق طريقة  –ج 
Total Physical Response  يف تدري  ادلفردات يكون

بة الطلبة جيدة يف تدري  ادلفردات فعاال وإستجا
 .Total Physical Responseبتطبيق طريقة 
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 إلختالف وعالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية:ا -د 

لدراسة احلالية ىي اإلختالف والعالقة الدراسة السابقة اب 
يف ادلوضوع  Total Physical Response إستخدام طريقة

والبحث وكلهما يهدف إىل ترقية ادلفردات. وأما 
اإلختالف فيها يعٍت موضوع البحث فقد إستخدم 

فعالية تطبيق  وىي Total Physical Response طريقة
واستخدامها يف  ”Total Physical Response“طريقة 

 MINتدري  ادلفردات الوظيفية )دراسة جتريبية بـ 

Lampisang  

 مقارنة بُت طريقة“هي فا الباحثة هتادلوضوع اليت إخًت أما 

Drill and Practice وطريقة Total Physical Response  
 MIN ـبية بيعلى ادلفردات )دراسة جتر  التالميذقدرة  لًتقية

20 Aceh Besar)” 
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 puzzle: مقارنة أتثر بُت استخدام وسيلة الدراسة الثالثة -3
الصور لًتقية قدرة التالميذ على ادلفردات )دراسة  ووسيلة
 MIN 8 BandaAceh)12 جتريبية بـ

أىداف البحث: أما أىداف الباحث يف ىذه الرسالة  –أ 
 هي:ف

لًتقية قدرة  puzzleالتعريف على أتثَت استخدام وسيلة  -1
 اتشيو. بندا MIN 8التالميذ على ادلفردات بـ 

التعريف على أتثَت استخدام وسيلة الصور لًتقية قدرة  -2
 اتشيو. بندا MIN 8التالميذ على ادلفردات بـ 

 puzzleالتعريف على الفروق بُت استخدام وسيلة  - 3

ووسيلة الصور لًتقية قدرة التالميذ على ادلفردات بـ 
MIN 8 اتشيو. بندا 

                                                             
وسيلة الصور لرتقية و  puzzleمقارنة أتثر بني استخدام وسيلة جوت ىرفيندا،   12

، )بقسم (MIN 8 BandaAcehقدرة التالميذ على املفردات )دراسة جتريبية بـ 
 1442م /  2221تعليم اللغة العربية وأتىيل ادلعلمُت جبامعة الرانري، بند أتشة(. 

 ه
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ذه منهج البحث: أما منهج البحث ادلستخدم يف ى –ب 
هي منهج جتريب بتصميمات شبو التجريبية. فالرسالة 

أما أداة البحث ادلستخدمة الباحثة جلمع البياانت فهي 
 قائمة االختبار القبلي واالختبار البعدي.

نتائج البحث: أنو ال توجد مقارنة أتثَت بُت وسيلة  –ج 
 يف تعليم ادلفردات. puzzleالصور ووسيلة 

 الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية:إلختالف وعالقة ا -د 

والعالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية ىي يف 
واإلختالف  مقارنة التطبيق  لًتقية ادلفردات.إستخدام 

 puzzleالدراسة السابقة ىي تستخدم الباحثة  الوسيلة 
، ابدلوضوع : مقارنة أتثر بُت استخدام وسيلة لصواروا

puzzle  ووسيلة الصور لًتقية قدرة التالميذ على ادلفردات
 (MIN 8 BandaAceh)دراسة جتريبية بـ 

 مقارنة بُت طريقة“هي فا الباحثة هتأما ادلوضوع اليت إخًت 

Drill and Practice وطريقة Total Physical Response  
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 MIN ـبية بيعلى ادلفردات )دراسة جتر  التالميذقدرة  لًتقية

20 Aceh Besar)” 

 طريقة كتابة الرسالة -ط

 ةالباحث تليف ىذه الرسالة وكتابتها فاعتمدوأما طريقة أت
 يف كتابة البحث العلمي الًتبية وأتىيل ادلعلمُت على ما قررتو

 جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية ادلسمى:
“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Tarbiyah UIN 

Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh 2016”. 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 Drill and Practiceطريقة  -أ

 Drill and Practiceتعريف طريقة  -1

واملمارسة نفسها حيتوي على  Drill and Practiceطريقة  
 بعض اآلراء على النحوى التايل:

على أهنا طريقة لتعليم التالميذ  تفسريىاتقنية ديكن  -1
مهارة أعلى مما مت ويتمتع التالميذ بـابألنشطة الرايضية، 

 1تعلمو

ىي طريقة اليت تقوم بشيء  Drill and Practice طريقة -0
نفسو مرارا وتكررا هبدف إتقان مهارة ابقيا. ختصص 
ىذه الطريقة يف شكل تكرر نفس الشيء مرات 

عديدة. 

                                                             
1
 Roestiyah N.K. Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Bina 

Aksara, 2010). hal. 125 
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ىي  طريقة املمارسة اليت يتم  Drill and Practiceطريقة  -3
تنفيذىا بشكل متكرر على أساس مستمر إلكتساب 

كتسةة. من ة والرباعة حول املعرفة املاملهارات العملي
معرفة النظرية مسةقا. مث من بـ التالميذ، مت حيث التنفيذ

ممارسة  التالميذخالل استمرار إرشاد املعلم، يطلب من 
.حىت يصةحوا ماىرين

2
 

 Drill and Practiceأهداف الطريقة  -2

يف تعليم  Drill and Practiceالطريقة أما ىدف تطةيق   
اللغة العربية ىو يدرب التالميذ أن يكونوا كفاءة ومهارة يف 

 إتقان املفردات العربية.

 Drill and Practiceتطبيق الطريقة  خطوات -3

 تشرح املدرسة أىداف الدراسة وعملية التعليم -1

                                                             
2
 Sari M. Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Drill and 

Practice terhadap Aktivitas Belajar Siswa (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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 تشرح املدرسة املادة -0

 أعطت املدرسة أسئلة املمارسة يف مستوايت الطةقات -3

 تشرك املدرسة التالميذ ابلنشاط يف إجابة األسئلة -4

  أعطت املدرسة للتالميذ الفرصة ملواصلة املمارسة  -5

 Total Physical Responseطريقة  -ب

  Total Physical Response تعريف طريقة -1

ىي إحدى طرق من  Total Physical Responseطريقة   
والكالم واحلركة ويسعى تعليم اللغة منظم على تنسق األمور 

 لتعليم اللغة من خالل األنشطة.

 San Joseتطوير ىذه الطريقة من قةل أستاذ يف جامعة  مت  

California  ابإلسمAsher  وىو جنح يف تطوير ىذه الطريقة
على تعلم اللغة األجنةية لدى األطفال. من رأيو أن النطق 
 املةاشرة للطفل أو الطالب سوف يستجيب ألمره اجلسدي،

جلسده قةل أن ديروا  التالميذسيستجيب الطفل أو  ومن مث
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إبصدار استجابة لفظية أو كالمية. تعترب ىذه الطريقة سهلة 
ن حيث استخدام اللغة وحتتوي أيضا على وخفيفة للغاية م

 التالميذعناصر حركة اللغة حبيث ديكن أن ختفيف الضغط عن 
بسةب املشكالت اليت تواجههم يف دروسهم وخاصة عند تعلم 
اللغات األجنةية، وديكن أيضا أن خيلق مزاجا إجيابيا لدى 

وإجنازىم  التالميذالتعلم لزايدة حتفيز  واالطالب ديكن أن يسهل
 3يف الدرس.

  Total Physical Response أهداف الطريقة -2

ىي  Total Physical Response اهلدف من تعلم الطريقة 
تعليم مهارات الكالم يف مرحلة مةكرة، ابلستخدام الفهم  
كطريقة أو طريقة للتحدث، ابستخدام التمارين القائمة على 

 4العمل يف شكل أوامر. 
                                                             

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. 
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  Total Physical Responseخطوات تطبيق طريقة  -3

 أىداف الدراسة وعملية التعليم تشرح املدرسة -1

 تشرح الةاحثة املفردات اجلديدة ابحلركة اجلسم -0

املفردات اجلديدة وينظرون إىل كان التالميذ يتةعون  -3
 حراكة جسم الةاحثة  

 أعطت الةاحثة الفرصة للتالميذ أبن يسأل املادة -4

التالميذ وأمرت أبن يسرحوا املفردات دعت الةاحثة  -5
 اجلديدة حبراكة اجلسم.

 املفردات -ج

 املفردات تعريف -1

لغة إن املفردات ىي أساس من كل شيئ يف عملية ال  
صر التعةري تكون مطالب حيث أن اجلملة اليت ىي من عنا

                                                                                                                           
Jurusan Tarbiyah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. 2013. hal. 37 
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كانت املفردات من عناصر اللغة املهمة مثال نظام   .5احلياة
. ومن الداللونظام  النحوونظام  الصرفصويت مفرداهتا ونظام 

املعروف من تعليم اللغة األجنةية أن يعرف قةل أن يوجو إىل 
 6أحناء آخر من اللغة.

 املفردات التعليم أهدف -2

قادرين أما ىدف التعليم املفردات ىو أن يكون التالميذ   
على إستخدام الكلمة املناسةة. ويقدرون أن يستعلموا املفردات 
يف التعليم ويف اإلتصال بني الناس. ىم ال يفهمون معىن اجلمل 
إال قدرة على تكون كلمات بعضها على بعض. لذلك البد 

7املفردات. اعليهم أن يعرفوا وحيفظو 
 

                                                             
يف طرق تدريس اللغة العربية، الطابعة الثالتة، ةد اجمليد، عةد العزيز ع 5

 78(، ص. 1411)القاىرة: دار املعارف، 
6
 Aziz Fachrurozi, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: Pustaka Cendikia Utama, 2011), hal. 29. 
بطريقة القراءة لرتقية قدرة   Card Sortاستخدام وسيلةحسنان،  7

 Ummul Ayman II Pidieالطالب على فهم املفردات )دراسة جتريبية بـ 

Jaya)) .)بقسم تعليم اللغة العربية وأتىيل املعلمني جبامعة الرانري، بند أتشة( ،
 ه 1440م /  0202
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث احلقلي

 منهج البحث -أ
هنج  ادلطريقة البحث ادلستخدمة يف هذا البحث هي   
أي البحث . Experimental Research يب أو تسمى أيضايالتجر 

 1بني متغريين أو أكثر.عن أحد األعراض يف شكل عالقة سببية 

 ومهنج  التجرييب تتكون من أربعة تصميمات:  

 (Pre Experimental Designالتصميمات التميجيدية ) -1
  (True Experimental Design)التصميمات التجريبية -6

  (Factorial Design)التصميمات العاملية -3

6 التصميمات شبه التجريبية -4
 (Quasi Experimental 

Design) 

                                                             
1
 Marzuki Abubakar, Met. Penelitian Sistematika Proposal, UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh, hal. 11 
2
 Rukminingsih, dkk, 2020, Metode Penelitian Pendidikan, 

(Yogyakarta : Erhaka Utama), hal. 44 
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بني التصاميم األربعة للطرق التجريبية، اختارت الباحثة   
Quasi Experimental  ويسمى بـNonequivalent Pre-Test Post-

Test Design . .الفرقة األول مث جتعل الباحثة التالميذ إىل فرقتني
(. والفرق الثاين يسمى kelas kontrolيسمى بـ كصف ضابط )

(. يبدأ البحث ابختبار kelas eksperimenيب )يبـ كصف جتر 
 بعدي.القبلي، التجريب، وأيخر ابختبار ال

 عينة البحث -ب
جي رلموعة جزئية من اجملتمع. ويالحظ أن فأما عيهنة 

فالعيهنة  3لى العيهنة.مصطلح عيهنة ال يضع على طريقة احلصول ع
هي رلموعة له خصائص مشرتكة. إن عيهنة يف هذا البحث 

( والفصل اخلامس 1التالميذ اليت أخذهتا يف الفصل اخلامس )
(6 )MIN 20 Aceh Besar  تلميذا. الفصل اخلامس  44وعددهم
(  6(، والفصل اخلامس )kelas kontrol( كصف ضابط )1)

 (.kelas eksperimenيب )يكصف جتر 

 
                                                             

)القاهرة:  مناهج البحث في العلوم التفسية والتربوية،رجاء محمود أبو عالم،   4

 261(، ص. 3122دار التشر للجامعات، 



62 
 

 

 عم  البيااتجلطريقة  -ج

طريقة جلمع البياانت ذلذه الرسالة هي االختبارات. إن 
مع ادلعلومات أو البياانت اليت جلختبار من أكثر األدوات اال

لة، هو امتحان لتقومي التحصيل حتتاج إليجا الباحثة إلجابة األسئ
 وتقوم الباحثة إبختبارين: 4قدرات التالميذ لفصل مدرسي.و 

 اإلختبار القبلي -1

 Drill طريقة  تطبيقاإلختبار القبلي هو اإلختبار قبل  

and Practiceوطريقة Total Physical Response  لرتقية
 قدرات التالميذ على ادلفردات.

 اإلختبار البعدي -6
 Drill طريقة  تطبيقاإلختبار البعدي هو اإلختبار بعد 

and Practiceوطريقة Total Physical Response لرتقية قدرات 
يذ على ادلفردات. والهنتائ  من االختبار البعدي يقارن التالم

                                                             
 معجم املصطلحات الرتبوية، الطبعة األوىل،يوسف خليل يوسف،  4

 643)بريوت: مكتبة لبهنان انشرون، بدون السهنة(، ص.
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 طريقة  تطبيقختبار القبلي، وحتلل دلعرفة مقارنة بني بهنتائ  اال

Drill and Practice  وطريقةTotal Physical Response  لرتقية
 قدرات التالميذ على ادلفردات.

 أدوات البحث -د
 .قائمة االختباراتدوات ادلستخدمة يف هذه الرسالة هي أ 

هي ورقة األسئلة جلمع البياانت يف االختبار  قائمة االختبارات
وقبل استخدامت الباحثة إلجراء  القبلي واالختبار البعدي.

 Uji)البحث لزمت عليجا أن تعمل االختبار على صدق احملت 

Validitas). 

 طريقة حتليل البياات -هـ

طريقة حتليل البياانت هي إدارة البياانت اليت مت مجعجا.   
حتليل البياانت هي نشاط من أنشطة التهنظيمية، والتجميع، 
والرتميز، أو وضع العالمات، وتصهنيفجا حبيث يتم احلصول على 

 نتيجة بهناء على الرتكيز أو ادلشكلة اليت جيب اإلجابة عليجا.
بحث هي حتليال  حتليل البياانت ادلستخدمة يف هذا ال 
ت  -هو إختبار فالتحليل الذي استعملتجا الباحثة كميا.
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(Paired Sample T-Test) وقبل إجراء . ثر تطبيق طريقتنيدلعرفة أ
 Uji)) ت تقوم الباحثة بشرطي االختبار ادلتجانس -إختبار

Homogenitas  واإلختبار الطبيعي(Uji Normalitas) . مث لهنعرف
الباحثة  تتطبيق طريقتني، فاستخدمعلى نتيجة توصل بني 

 (Uji Independent Simple T-test) عيهنة مستقل االختبار

 .SPSS v.25))ابستعانة احلساب على أدوات الرقمية 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشاهتا

 عرض البياانت -أ

قد شرحت الباحثة يف الفصل السابق عما يتعلق مبنهج   
البحث واألدوات ادلستخدمة جلمع البياانت. وللحصول على 

يب يف الفصل اخلامس يالبياانت قامت الباحثة ابلبحث التجر 
التمهيدية . وقد قامت الباحثة ابلبحث 4244/4243للسنة 

للحصول على تلك البياانت اعتمادا على رسالة عميد كلية 
وأتىيل ادلعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا  الًتبية

 .B-16808/Un.08/FTK.1/TL.00/11/2021أتشيو برقم 
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 ميدان البحث عن حملة -1

إحدى ادلدارس اإلسالمية  MIN 20 Aceh Besarكانت 
بقرية  Tgk. Glee Iniemيقع يف شارع  Aceh Besarبـ 

Tungkob مبنطقة Darussalam . وقد أسست ىذه ادلدرسة
 . Sekolah Rakyat (SR)م، تسمى مبدرسة  66;3سنة 

 .Hكان الشخص الذي ينشاء ووقف ىذه ادلدرسة ىو 

Syamaun Ali وىو قائد اجملتمع يف منطقة دار السالم.  يف ،
، بدأت يف تشجيل الطالب األول وكان مديرىا 67;3عام ال

M. Taher 7;3العام  حىت:. 

 إىل مدرسة (SR)، حتولت مدرسة ;7;3مث يف السنة  
(SRI)  عام مث يف ال رعاية مجيع إدارهتا.وزارة الدين وتولت
لتغيري آخر إىل مدرسة  Tungkob، خضعت مدرسة ;8;3
اليت كانت إدارهتا حتت إشراف وتوجيو  (MI) ابتدائية

 MIN. إل مث يف نفس العام غريت ىذه ادلدرسة .ادلؤسسة

Tungkob  غريت ىذه 4239يناير  3مث يف السنة التاريخ ،
 .MIN 20 Aceh Besar إل ادلدرسة
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 Seriوانئبة ،  Adriah S.Ag, M.Aسة ادلدرسة اآلن يأما رئ 

Mulyani, S.Ag،  وحماسبةNini Sri Wahyuni, S.Pd.I .  وعدد
 83يبلغ  MIN 20 Aceh Besarمدرسون وطاقم العمل يف 

 4شخصا. إن مدرس دلادة اللغة العربية كان عددىم 
 مدارسان.

تلميذا للسنة  87;وأما عدد التالميذ يف تلك ادلدرسة  
، وكان عددىم وبياهنم لكل فصل  4244/4243الدراسية 
 كما يلي:

 1-4اجلدول 
 MIN 20 Aceh Besarعدد التالميذ يف  

 الفصل رقم
 عدد التالميذ

 اجملموع
 تلميذة تلميذ

3 3-3 36 44 58 
4 3-4 3: 3: 58 
5 3-5 39 3; 58 
6 3-6 37 43 58 
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 144 88 64 اجملموع
7 4-3 38 43 59 
8 4-4 39 43 5: 
9 4-5 43 39 5: 
: 4-6 42 3: 5: 

 151 77 74 اجملموع
; 5-3 3; 3: 59 
32 5-4 3; 39 58 
33 5-5 35 45 58 
34 5-6 36 44 58 

 145 88 65 اجملموع
35 6-3 32 3; 4; 
36 6-4 3; 37 56 
37 6-5 32 46 56 
38 6-6 42 36 56 
39 6-7 37 3: 55 
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 164 98 74 اجملموع
3: 7-3 : 48 56 
3; 7-4 38 46 62 
42 7-5 45 39 62 
43 7-6 42 42 62 
44 7-7 39 43 5: 

 191 188 84 اجملموع
45 8-3 34 44 56 
46 8-4 42 36 56 
47 8-5 3: 37 55 
48 8-6 36 42 56 
49 8-7 39 39 56 

 169 88 81 اجملموع
 965 515 441 اجملموع

 (MIN 20 Aceh Besar)مصادر البياانت من 
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  1-4اجلدول 
 MIN 20 Aceh Besarالوسائل وادلرافق يف 

 العدد الوسائل وادلرافق الرقم
 49 الفصول 3
 3 إدارة الرئيس ادلدرسة 4
 3 اإلدارة 5
 3 ادلكتبة 6
 3 ادلسجد 7
 3 غرفة الصحة 8
 42 احلمام 9
 5 مستودع :
 3 مكان الرايضة ;
 3 فناء ادلدرسة 32

مساحة األرض  33
 ادلدرسة

 4م 3722

 3 ادلقصف 34
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 إجراء التعليم والتعلم -1
( كالعينة الضابطة 3قد اختارت الباحثة الفصل اخلامس )  

( كالعينة التجريبية. وادلادة اليت أخذت 4وفصل اخلامس )
الباحثة ابدلوضوع "أعضاء اجلسم". وقبل إجراء التعليم قامت 

جلمع البياانت دلعرفة ابإلختبار القبلي كما أنو طريقة الباحثة 
 وطريقة Drill and Practice قدرة التالميذ قبل تطبيق طريقة 

Total Physical Response .ختبار البعدي بعد وتقدم الباحثة اال
 إجراء التعليم.

 الباحثة يف إجراء تعليم ادلفردات بتطبيق طريقة ةنشاط  

Drill and Practice ( 3يف الفصل اخلامس  ) كما يف اجلدول
6-5: 

 5-4اجلدول 

يف تعليم  Drill and Practiceالتوقيت على تطبيق الطريقة 
 ادلفردات

 العملية ساعة اترخ يوم إلقاء
اختبار -22.;2 42 السبتاللقاء 



5: 
 

 

 القبلي 52.;2 نوفمرب األول

اللقاء 
 السبت الثاين

49 
 نوفمرب

32.52-
34.52 

تدريس 
ادلفردات 
بتطبيق 

 Drill طريقة

and 

Practice 
واختبار 
 البعدي

 الباحثة يف إجراء تعليم ادلفردات بتطبيق طريقة ةونشاط 

Total Physical Response ( 4يف الفصل اخلامس ) كما يف
 :6-6اجلدول 

 4-4اجلدول 
يف  Total Physical Responseالتوقيت على تطبيق الطريقة 

 تعليم ادلفردات
 العملية ساعة اترخ يوم إلقاء

اختبار -52.;2 42 السبتاللقاء 
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 القبلي 32.22 نوفمرب األول

اللقاء 
 السبت الثاين

49 
 نوفمرب

2;.22-
32.37 

تدريس 
ادلفردات 
بتطبيق 

 Total طريقة

Physical 

Response 

واختبار 
 البعدي

 

 Drill and Practice تطبيق طريقة عملية التعليم املفردات ب

 5-4اجلدول 
 Drill and عملية التعليم ادلفردات بتطبيق طريقة اللقاء األول 

Practice 
 أنشطة التالميذ أنشطة املدرسة

تبدأ ادلدرسة إبلقاء السالم 
 وقراءة الدعاء

يرد التالميذ السالم ويقرأ 
 الدعاء
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 تقوم ادلدرسة بتحضري التالميذ
يهتم التالميذ بدعوة ادلدرسة 

 أثناء احلضور
 يقوم التالميذ ابالختبار القبلي ادلدرسة ابالختبار القبليتقوم 

ختتتم ادلدرسة السالم قبل 
 يرد التالميذ السالم خروج من الفصل.

 

 6-4اجلدول 
 Drill and عملية التعليم ادلفردات بتطبيق طريقة  اللقاء الثاين

Practice 
 أنشطة التالميذ أنشطة املدرسة

 يرد التالميذ السالم تبدأ ادلدرسة إبلقاء السالم
 يقرأ التالميذ الدعاء أتمر ادلدرسة القراءة الدعاء

يهتم التالميذ بدعوة ادلدرسة  تقوم ادلدرسة بتحضري التالميذ
 عند أثناء احلضور

تشرح ادلدرسة أىداف الدراسة 
 وعملية التعليم

 يسمع ويهتم التالميذ إىل شرح

 ويهتم التالميذ إىل شرحيستمع تشرح ادلدرسة ادلفردات 
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 اجلديدة 

التالميذ أبن  ادلدرسةأمرت 
 يكرر ادلفردات اجلديدة

ادلدرسة والتالميذ يكرر ادلفردات 
 اجلديدة معا

أعطت ادلدرسة الفرصة 
 للتالميذ أبن يسأل ادلادة

يسأل ادلفردات اليت مل يفهم 
 معناه

تقوم ادلدرسة ابإلختيار 
التالميذ وايمرىم أبن يكرر 

 ادلفردات
 التالميذ يكرر ادلفردات اجلديدة

 يقوم التالميذ ابالختبار البعدي تقوم ادلدرسة ابالختبار البعدي
تنصح ادلدرسة التالميذ أبن 

 يتعلموا جيدا
 يستمع التالميذ النصيحة

ختتم ادلدرسة الدرس بقراءة 
 الدعاء وإلقاء السالم

 يقرأ الدعاء ورد السالم
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 Total Physical تطبيق طريقة عملية التعليم املفردات ب

Response 

  7-4اجلدول 
 Total عملية التعليم ادلفردات بتطبيق طريقة اللقاء األول 

Physical Response 

 أنشطة التالميذ أنشطة املدرسة
تبدأ ادلدرسة إبلقاء السالم 

 وقراءة الدعاء
يرد التالميذ السالم ويقرأ 

 الدعاء

يهتم التالميذ بدعوة ادلدرسة  تقوم ادلدرسة بتحضري التالميذ
 عند أثناء احلضور

 يقوم التالميذ ابالختبار القبلي تقوم ادلدرسة ابالختبار القبلي
ختتتم ادلدرسة السالم قبل 

 يرد التالميذ السالم خروج من الفصل.
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  8-4اجلدول 
 Total عملية التعليم ادلفردات بتطبيق طريقة اللقاء الثاين 

Physical Response 

 أنشطة التالميذ أنشطة املدرسة
 يرد التالميذ السالم تبدأ ادلدرسة إبلقاء السالم
 يقرأ التالميذ الدعاء أتمر ادلدرسة القراءة الدعاء

يهتم التالميذ بدعوة ادلدرسة  تقوم ادلدرسة بتحضري التالميذ
 عند أثناء احلضور

تشرح ادلدرسة أىداف الدراسة 
 وعملية التعليم

 يسمع ويهتم التالميذ إىل شرح

تشرح ادلدرسة ادلفردات 
 اجلديدة ابحلركة اجلسم

 يستمع ويهتم التالميذ إىل شرح

ادلفردات كان التالميذ يتبعون 
اجلديدة وينظرون إىل حراكة 

 جسم ادلدرسة

يكرر ادلفردات ويهتم حراكة 
 جسم ادلدرسة

أعطت ادلدرسة الفرصة 
 للتالميذ أبن يسأل ادلادة

يسأل ادلفردات اليت مل يفهم 
 معناه
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دعت ادلدرسة التالميذ وأمرت 
أبن يسرحوا ادلفردات اجلديدة 

 حبراكة اجلسم

يكرر ادلفردات اليت حيرك 
 أبصحاهبم أمام الفصل

 يقوم التالميذ ابالختبار البعدي تقوم ادلدرسة ابالختبار البعدي
تنصح ادلدرسة التالميذ أبن 

 يتعلموا جيدا
 التالميذ النصيحةيستمع 

ختتم ادلدرسة الدرس بقراءة 
 الدعاء وإلقاء السالم

 يقرأ الدعاء ورد السالم

 

 ختبارعرض البياانت اال -5

 Drill تقوم الباحثة االختبار القبلي قبل تطبيق طريقة   

and Practice وطريقة Total Physical Response . وتقدم
 Drill and Practice الباحثة االختبار البعدي بعد تطبيق طريقة 

. ونتيجة التالميذ بعد Total Physical Responseوطريقة 
 االختبار القبلي والبعدي كما يلي:
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  9-4اجلدول 
 نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

ختبار اال التالميذ رقم
 القبلي الضابط

ختبار اال
البعدي 
 الضابط

 2; 97 3تلميذة  3
 2; 2; 4تلميذة  4
 7; 92 5تلميذ  5
 7: 97 6تلميذة  6
 7: 97 7تلميذة  7
 7; 2: 8تلميذة  8
 322 2: 9تلميذة  9
 7; 2: :تلميذة  :
 2; 2: ;تلميذة  ;
 322 2: 32تلميذة  32
 7; 2: 33تلميذة  33
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 97 2; 34تلميذة  34
 7; 7: 35تلميذة  35
 322 7: 36تلميذة  36
 322 2; 37تلميذة  37
 322 2; 38تلميذة  38
 7; 7: 39تلميذ  39
 97 7: :3تلميذ  :3
 2: 97 ;3تلميذة  ;3
 2; 7: 42تلميذة  42

 18-4اجلدول 
 يب يختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجر نتيجة اال 

ختبار اال التالميذ رقم
 القبلي التجريب

ختبار اال
البعدي 
 التجريب

 322 2; 3تلميذ  3
 7: 2: 4تلميذ  4
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 2; 2: 5تلميذ  5
 322 92 6تلميذة  6
 2; 2; 7تلميذ  7
 2; 2: 8تلميذة  8
 2: 62 9تلميذ  9
 7; 2: :تلميذة  :
 92 92 ;تلميذة  ;
 322 62 32تلميذ  32
 92 57 33تلميذ  33
 2; 82 34تلميذة  34
 322 82 35تلميذ  35
 2; 82 36تلميذة  36
 2; 97 37تلميذة  37
 97 92 38تلميذة  38
 2: 87 39تلميذة  39
 7; 92 :3تلميذة  :3
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 2: 82 ;3تلميذة  ;3
 92 97 42تلميذ  42

 

 حتليل البياانت -ب

 على املفردات Drill and Practice  ططبيق طريقةريأتث -1

 على Drill and Practice  تطبيق طريقةريدلعرفة أتث
ادلفردات للمجموعة الضابطة استعملت الباحثة ابالختبار 

( واالختبار Uji Statistik Deskriptifاإلحصاء الوصفي )
 Ujiواالختبار ادلتجانس ) (Uji Normalitas)الطبيعي 

Homogenitas ت–( واالختبار (Uji Paired Sample T-

Test ابستعانة )SPSS v.25 :فهو كما يلي 

 (Uji Statistik Deskriptifالوصفي ) االختبار اإلحصاء-

حتليل النتيجة االختبار اإلحصاء الوصفي للمجموعة 
 Drillالضابطة للعرض قياس قدرة التالميذ قبل تطبيق طريقة 

and Practice :وبعد تطبيقها كما يلي 
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 11-4اجلدول 
 Uji Statistikنتيجة االختبار اإلحصاء الوصفي )

Deskriptif) من اجملموعة الضابطة 
 

 N 
Mini

mum 

Maxi

mum 
Mean 

Std. 

Devia

tion 

PreTest 

Kontrol 
20 70 90 81.75 5.911 

PostTest 

Kontrol 
20 75 100 91.50 7.964 

Valid N 

(listwise) 
20     

أن النتيجة ادلعدلة للمجموعة  33-6من اجلدول 
أقصى . ونتيجة 3،97:الضابطة من االختبار القبلي ىي 

. والنتيجة ادلعدلة من االختبار البعدي 92، ونتيجة أدىن 2;
 .97، ونتيجة أدىن 322. ونتيجة أقصى 3،72;ىي 

من البياانت السابقة، أن الفرق من نتيجة ادلعدلة 
 االخترب القبلي واالختبار البعدي يف جمموعة الضابطة ادلتفرقة.
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 (Uji Normalitas)االختبار الطبيعي -

يقصد اختبار الطبيعي دلعرفة اجملموعة الضابطة تكون 
طبيعية أم ال. وتقوم الباحثة ابالختبار الطبيعي ابستعانة 

SPSS v.25 نتيجة يف اجلدول التايل: وتوضع 

 

 11-4اجلدول 
من اجملموعة  (Uji Normalitas)االختبار الطبيعي نتيجة 

 الضابطة
 

 Kelas 

Kolmogorov-

Smirnov
a

 
Shapiro-Wilk 

Statis

tic 
Df Sig. 

Statis

tic 
Df Sig. 

Hasil 

Belajar  

Siswa 

Pre Test 

Kontrol 
.166 20 .148 .918 20 .090 

Post 

Test 

Kontrol 

.220 20 .012 .871 20 .012 

 

على أن حتصيل االختبار القبلي  34-6من اجلدول 
 (sig)للمجموعة الضابطة ابالختبار الطبعي مبستوى الداللة 
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 2،27. أكرب من 2،34وحتصيل االختبار البعدي  2;،2
(2،27sig>.وتشري أن البياانت طبيعية ) 

 (Uji Homogenitasالختبار املتجانس )ا -

 (Uji Paired Sample T-Test)ت -قبل اختبار
ستخدمت الباحثة االختبار ادلتجانس دلعرفة البياانت ادلوزوعة ا

 التايل:ادلتجانس وتوضع نتيجة يف اجلدول 

 15-4اجلدول 
من اجملموعة  (Uji Homogenitasاالختبار ادلتجانس )نتيجة 

 الضابطة
 

 
Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

Kelas 

Kontrol 

Based on 

Mean 
1.337 1 38 .255 

Based on 

Median 
.592 1 38 .447 

Based on 

Median and 

with 

adjusted df 

.592 1 31.493 .448 
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Based on 

trimmed 

mean 

1.195 1 38 .281 

 

يدل على أن حتصيل االختبار  35-6من ىذا اجلدول 
القبلي اجملموعة الضابطة ابالختبار ادلتجانس مبستوى الداللة 

(sig) 2،477  فتشري أن البياانت متجانسة. 2،27أكرب من 

 (Uji Paired Sample T-Test) ت–االختبار  -

 14-4اجلدول 
 Uji Statistik)نتيجة االختبار اإلحصاء الوصفي 

Deskriptif) من اجملموعة الضابطة 
 

 Mean N 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 

1 

PreTest 

Kontrol 
81.75 20 5.911 1.322 

PostTest 

Kontrol 
91.50 20 7.964 1.781 
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يدل أن عينة للمجموعة الضابطة  36-6ومن اجلدول  
42(N)   3،97:بنتيجة ادلعدلة على االختبار القبلي ،

 .3،72;ونتيجة ادلعدلة على االختبار البعدي 

 

 15-4اجلدول 

من  (Uji Paired Sample T-Test)ت –حتليل نتيجة االختبار 
 اجملموعة الضابطة

 

 Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

taile

d) 
 Mean 

Std. 

Devia

tion 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

Lowe

r 

Uppe

r 

Pair 

1 

PreTe

st 

Kontr

ol - 

PostT

est 

Kontr

ol 

-

9.750 
9.525 2.130 

-

14.20

8 

-

5.292 

-

4.

57

8 

19 .000 
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يدل على حتليل النتيجة االختبار  37-6ومن اجلدول 
( -:679ت )–ت من اجملموعة الضابطة، وىي نتيجة –

 . 2،227<2،22( sigمستوى الداللة )بنتيجة 

على  Total Physical Response ة ططبيق طريقريأتث -1
 املفردات

 Total Physical Responseدلعرفة أتثري تطبيق طريقة 
على ادلفردات للمجموعة التجريبية استعملت الباحثة 

( Uji Statistik Deskriptifابالختبار اإلحصاء الوصفي )
واالختبار ادلتجانس  (Uji Normalitas)واالختبار الطبيعي 

(Uji Homogenitas واالختبار )–ت (  Uji Paired Sample 

T-Test ابستعانة )SPSS v.25 :فهو كما يلي 

 (Uji Statistik Deskriptifاالختبار اإلحصاء الوصفي )-

االختبار اإلحصاء الوصفي للمجموعة التجربية للعرض 
 Total Physicalقياس قدرة التالميذ قبل تطبيق طريقة 

Response :وبعد تطبيقها كما يلي 
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 16-4اجلدول 
من  (Uji Statistik Deskriptifنتيجة االختبار اإلحصاء الوصفي )

 جملموعة التجربية
 

 N 
Minimu

m 

Maxi

mum 
Mean 

Std. 

Deviation 

PreTest

Eksperi

men 

20 35 90 67.50 15.517 

PostTe

stEkspe

rimen 

20 70 100 87.00 10.311 

Valid 

N 

(listwis

e) 

20     

 

أن النتيجة ادلعدلة للمجموعة  38-6من اجلدول 
. ونتيجة أقصى 89،72يب من االختبار القبلي ىي يالتجر 
االختبار البعدي . والنتيجة ادلعدلة من 57، ونتيجة أدىن 2;
 .92، ونتيجة أدىن 322. ونتيجة أقصى 9،22:ىي 
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من البياانت السابقة، أن الفرق من نتيجة ادلعدلة االخترب 
 القبلي واالختبار البعدي يف جمموعة التجريب ادلتفرقة. 

 (Uji Normalitas)االختبار الطبيعي -

يقصد اختبار الطبيعي دلعرفة اجملموعة التجريبية تكون 
طبيعية أم ال. وتقوم الباحثة ابالختبار الطبيعي ابستعانة 

SPSS v.25 نتيجة يف اجلدول التايل: وتوضع 

 17-4اجلدول 
 من جملموعة التجربية( Uji Normalitas)االختبار الطبيعي  نتيجة

 

 Kelas 

Kolmogorov-

Smirnov
a

 
Shapiro-Wilk 

Stat

istic 
df Sig. 

Statis

tic 
Df Sig. 

Hasil 

Belajar 

 Siswa 

Pre Test 

Eksperim

en 

.164 20 .161 .918 20 .089 

Post Test 

Eksperim

en 

.214 20 .017 .900 20 .041 
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على أن حتصيل االختبار القبلي  39-6من اجلدول 
 (sig)للمجموعة التجربية ابالختبار الطبعي مبستوى الداللة 

. 2،27. أكرب من 2،63وحتصيل االختبار البعدي  ;:،2
 وتشري أن البياانت طبيعية.

 (Uji Homogenitasالختبار املتجانس )ا -

 (Uji Paired Sample T-Test)ت -قبل اختبار
ستخدمت الباحثة االختبار ادلتجانس دلعرفة البياانت ادلوزوعة ا

 ادلتجانس فهو كما يلي:

 18-4اجلدول 
من جملموعة  (Uji Homogenitasاالختبار ادلتجانس ) نتيجة

 التجربية
 

 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

Kelas 

Eksp

erime

n 

Based on 

Mean 
1.965 1 38 .169 

Based on 

Median 
1.565 1 38 .219 
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Based on 

Median and 

with 

adjusted df 

1.565 1 
33.17

2 
.220 

Based on 

trimmed 

mean 

1.827 1 38 .185 

 

يدل على أن حتصيل االختبار  :3-6من ىذا اجلدول 
القبلي جمموعة التجربية ابالختبار ادلتجانس مبستوى الداللة 

(sig) 2،38;  فتشري أن البياانت متجانسة. 2،27أكرب من 

 (Uji Paired Sample T-Test) ت–االختبار  -

 19-4اجلدول 
 Uji Statistik)نتيجة االختبار اإلحصاء الوصفي 

Deskriptif) من جملموعة التجربية 
 

  Mean N 

Std. 

Deviati

on 

Std. Error 

Mean 

Pair 

1 

PreTest 

Eksperi

men 

67.50 20 15.517 3.470 
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PostTest 

Eksperi

men 

87.00 20 10.311 2.306 

يدل أن عينة للمجموعة التجربية  ;3-6ومن اجلدول 
42(N)   89،72بنتيجة ادلعدلة على االختبار القبلي ،

 .9،22:ونتيجة ادلعدلة على االختبار البعدي 

 18-4اجلدول 
 ت من جملموعة التجربية–حتليل نتيجة االختبار 

 

 

Paired Differences 

t Df 

S

i

g

.

 

(

2

-

t

a

i

l

e

d

) 

Mean 

Std. 

Devia

tion 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

Lowe

r 

Upp

er 
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Pair 

1 

PreTes

t 

Eksper

imen - 

PostTe

st 

Eksper

imen 

-

19.50

0 

16.53

5 
3.697 

-

27.23

9 

-

11.7

61 

-

5.274 
19 

.

0

0

0 

–يدل على حتليل النتيجة االختبار  42-6ومن اجلدول 
( -7،496ت )–ت من جملموعة التجربية، وىي نتيجة 

 . 2،227<2،22( sigبنتيجة مستوى الداللة )

وطريقة  Drill and Practiceأتثري طريقة رق بني الف -5
Total Physical Response  على  رتقية قدرة التالميذل

 املفردات

 Drill and Practiceطريقة  بني أتثري تطبيقدلعرفة الفرق 
ًتقية قدرة التالميذ على ل  Total Physical Responseوطريقة 
 Uji، استخدمت الباحثة اختبار عينة مستقل )ادلفردات

Independent Sample T-Test ابستعانة )SPSS v.25   فهو
 كما يلي:
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 11-4اجلدول 

 (Uji Statistik Deskriptif)نتيجة االختبار اإلحصائي 

 

 Metode N Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

Hasil 

Belajar 

siswa 

Kelas Kontrol 20 91.50 7.964 1.781 

Kelas 

Eksperimen 
20 87.00 10.311 2.306 

الباحثة الفرق يف نتيجة  وجدت 43-6من اجلدول 
الضابطة ادلعدلة من نتائج االختبارات بني اجملموعة 
. 3،72;والتجريبية. أن نتيجة ادلعدلة يف اجملموعة الضابطة 

. مث ليثبت فرق 9،22:ونتيجة ادلعدلة يف اجملموعة التجريبية 
بني جمموعتان استخدمت الباحثة اختبار عينة ادلستقل ودلعرفة 

 مستوى الداللة موافق أم ال ابلتفسري جدول يلي:
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 11-4اجلدول 

 (Uji Independent Sample T-Test)نتيجة االختبار عينة مستقل 
 

 Lev

ene'

s 

Test 

for 

Equ

ality 

of 

Vari

anc

es 

t-test for Equality of Means 

 

F 

S

i

g

. 

T Df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Diffe

rence 

Std. 

Error 

Diffe

rence 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

 
Lower Upper 

 
  

Hasil 

Belaj

ar 

siswa 

Equal 

varia

nces 

assu
med 

2

.

0

4
8 

.

1

6

1 

1.

54

5 

38 .131 4.500 2.913 -1.398 10.398 
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Equal 

varia

nces 

not 
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med 

  

1.

54

5 

35

.7

19 

.131 4.500 2.913 -1.410 10.410 

 

ويدل على اجلدول السابق ال يوجد الفرق يف تطبيق طريقة 
Drill and Practice  وطريقةTotal Physical Response  لًتقية

 2،353( sigقدرة التالميذ على ادلفردات مبستوى الداللة )
. وىذه النتيجة تعرض أن جمموعة الضابطة  2،27أكرب من 

 .موعة التجريبية متجانس أو متساويوجم

 املناقشة -ج

ق ثة أن نتيجة البحث يف درسة السابما انقشت الباحبعد 
 Drill andة تطبيق طريقتان وىو تطبيق طريقة استخدمت الباحث

Practice  وطريقةTotal Physical Response  لًتقية قدرة التالميذ
 على ادلفردات. فوجدت الباحثة كما يلي:
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تؤثر  Drill and Practiceوجدت الباحثة أن تطبيق طريقة  -3
–لًتقية قدرة التالميذ على ادلفردات ابلنتيجة من االختبار 

( sig) ( بنتيجة مستوى الداللة-:6،79)ت 
2،227<2،22.. 

 Total Physical Responseتطبيق طريقة وجدت الباحثة أن  -4
تؤثر لًتقية قدرة التالميذ على ادلفردات ابلنتيجة من االختبار 

( sig( بنتيجة مستوى الداللة )-7،496ت )–
2،227<2،22 

 وتطبيق Drill and Practiceوجدت الباحثة أن تطبيق طريقة - 5
ذ على لًتقية قدرة التالمي Total Physical Responseطريقة 

. تدل على حتصيلي نتيجة ادلفردات متجانس أو متساوي
 (Uji Independent Sample T-Test)عينة مستقل  من اختبار

 .2،27أكرب من  2،353( sigمستوى الداللة ) أن
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 حتقيق الفروض -د

الفصل األول أن الفروض يف ىذا لقد ذكرت الباحثة يف 
 البحث فرضان مها:

  Ha الفرض البديل: -3

ترقية قدرة  تؤثر يف Drill and Practiceإن تطبيق طريقة    -أ
 .MIN 20 Aceh Besarالتالميذ على ادلفردات بـ 

ترقية  تؤثر يف Total Physical Responseإن تطبيق طريقة  -ب
 .MIN 20 Aceh Besarقدرة التالميذ على ادلفردات بـ 

 Drill and Practiceبني تطبيق طريقة  يوجد الفرق -ج
ترقية قدرة التالميذ  يف  Total Physical Responseوطريقة 

 .MIN 20 Aceh Besarعلى ادلفردات بـ 

 H0: الفروض الصفري -4

ترقية  ر يفتؤث ال  Drill and Practiceإن تطبيق طريقة    -أ
 MIN 20 Aceh Besarقدرة التالميذ على ادلفردات بـ 

 تؤثر يف ال Total Physical Responseإن تطبيق طريقة  -ب
 MIN 20 Aceh Besarترقية قدرة التالميذ على ادلفردات بـ 
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 Drill and Practiceبني تطبيق طريقة  ال يوجد الفرق -ج
ترقية قدرة التالميذ  يف  Total Physical Responseوطريقة 

 MIN 20 Aceh Besarعلى ادلفردات بـ 

ت للمجموعة –من االختبار أما اعتمادا على نتيجة حتليل 
الضابطة السابقة كفرض األول فيبدل على أن فرض البديل 

طريقة مقبول وفرض الصفري مردود. فذالك يدل على تطبيق 
Drill and Practice ى ادلفرداتتؤثر لًتقية قدرة التالميذ عل. 

ت للمجموعة –من االختبار اعتمادا على نتيجة حتليل 
التجريبية السابقة كفرض الثاين فيدل على أن فرض البديل مقبول 

 Totalطريقة وفرض الصفري مردود. فذالك يدل على تطبيق 

Physical Response تؤثر لًتقية قدرة التالميذ على ادلفردات. 

نتيجة االختبار عينة مستقل من اعتمادا على نتيجة حتليل 
(Uji Independent Sample T-Test)  السابقة كفرض الثالث فيدل

مقبول. فذالك يدل  على أن فرض البديل مردود وفرض الصفري
وطريقة  Drill and Practiceعلى ال يوجد فرق بني تطبيق طريقة 

Total Physical Response .لًتقية قدرة التالميذ على ادلفردات 
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 الفصل اخلامس 

 اخلامتة

 نتائج البحث -أ

يف الفصل السابق تطبيق طريقة  ةوبعد ما حبثت الباحث 
Drill and Practice  وطريقةTotal Physical Response  لرتقية

قدرة التالميذ على املفردات، حتسن به أن تلخص النتائج كما 
 يلي:

تؤثر لرتقية قدرة التالميذ Drill and Practice إن تطبيق طريقة  -1
ت –على املفردات، وهذا كما يدل حتصيل نتيجة 

( sig( بنتيجة مستوى الداللة )-4،578)
 Uji Paired Sample)ت –االختبار من  ،،،،>5،،،،

T-Test)  ابستعانةSPSS v.25. 
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تؤثر لرتقية قدرة  Total Physical Response إن تطبيق طريقة  -2
ت –التالميذ على املفردات، وهذا كما يدل حتصيل نتيجة 

( sig( بنتيجة مستوى الداللة )-5،274)
 Uji Paired Sample)ت –االختبار  من ،،،،>5،،،،

T-Test)  ابستعانةSPSS v.25. 

 Totalطريقة  وتطبيق Drill and Practiceإن تطبيق طريقة  -3

Physical Response  لرتقية قدرة التالميذ على املفردات
متجانس أو متساواي. وهذا كما يدل على حتصيلي نتيجة 

 (Uji Independent Sample T-Test)عينة مستقل  من اختبار

( sigأن نتيجة مبستوى الداللة ) SPSS v.25ابستعانة 
  5،،،أكرب من  131،،
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 ادلقرتحات -ب
 اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االفرتاحات األتية:

استعماهلا  ينبغي للمدرس أن يعلم دور الطريقة املناسبة يف -1
عند عملية التعليم والتعلم ليجعلها انجحة ولتحقيق 

 األهداف التعليمية والسلوكية.
ينبغي للمدرس أن خيتار الطريقة املناسبة كتطبيق طريقة  -2

Drill and Practice  وطريقةTotal Physical Response  لرتقية
 قدرة التالميذ على املفردات يف مادة اللغة العربية خاصة.

ينبغي للقارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضوا ابلنقد،  -3
إذا وجدوا خطأ أو نقصاان فأن يصلحوا هذا العيوب حىت 

 يكون هذا البحث كامال ومفيدا للباحثة والقارئن.
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 ادلراجع
 ادلراجع العربية -أ

مقارنة أتثر بني استخدام  ه 1442م /  2،21 جوت هرفيندا،
ووسيلة الصور لرتقية قدرة التالميذ على  puzzleوسيلة 

 ا، بند(MIN 8 BandaAcehادلفردات )دراسة جتريبية بـ 
 .يي جامعة الران: يهأتش
  Card Sortاستخدام وسيلة، ه 1442م /  ،2،2حسنان، 

فهم ادلفردات  بطريقة القراءة لرتقية قدرة الطالب على
 ا، بندUmmul Ayman II Pidie Jayaدراسة جتريبية بـ

 . يي جامعة الران:  يهأتش
مناهج البحث يف العلوم  ،2،11رجاء حممود أبو عالم،
 .القاهرة: دار التشر للجامعات التفسية والرتبوية،
إضاءات )دلعلمي اللغة  ،ه 1435،عبدالرمحن ابرهيم الفوزان

 .، الرايضالعربية لغري الناطقني هبا(
يف طرق تدريس اللغة العربية،  ،1411 عبد العزيز عبد اجمليد،
 .القاهرة: دار املعارفالطابعة الثالتة، 
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 Total“فعالية تطبيق طريقة  ،ه 1438م /  2،17 قابسة،

Physical Response”  واستخدامها يف تدريس ادلفردات
 ابند ،(MIN Lampisangالوظيفية )دراسة جتريبية بـ 

 . يي جامعة الران: يهأتش
تعليم اللغة العربية للنطقني  ،م 1985 حممود كامل الناقة،
 .: جامعة ام القرى، السعودية بلغات أخرى

سورااباي : ، م 1999، قاموس البشريمنور عبد الفتاح ، 
 .فروكسيف

 Drill andتطبيق طريقة  ،ه 1441م /  2،19 نور حفسة،

Practice  ابلصور لرتقية قدرة التالميذ على ادلفردات يف
)دراسة   Aceh Besar 31ادلدرسة االبتدئية احلكومية 

 . يي جامعة الران:  يهأتش ابند ،جتربية(
معجم ادلصطلحات الرتبوية، الطبعة يوسف خليل يوسف، 

 .كتبة لبنان انشرون، بدون السنةبيوت: م األوىل،

 سيةيادلراجع اإلندون -ب
Astutik Y., Auliana C.N. 2017. Metode Total Physical 

Response (TPR) Pada Pengajaran Bahasa Inggris 
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No 
Kompetensi 

Dasar 
Variabel 

Indikator 

Kompetensi 
Indikator Soal 

Soal dan 

Ranah 

Kognitif 

Jumlah 

Soal 

dan 

Bentuk 

Tes 

1. 3.1 Memahami 

fungsi dan unsur 

kebiasaan (bunyi, 

kata dan makna) 

dari teks sangat 

sederhana terkait 

tema: أعضاء الجسم 

dengan 

melibatkan tindak 

tutur memberi dan 

meminta 

informasi tentang 

anggota tubuh. 

Kemampuan 

memahami 

makna 

bacaan. 

3.1.1 

Mengidentifikasika

n kata dan makna 

dari teks sederhana 

terkait tema:  أعضاء

 الجسم

Siswa mampu 

menyebutkan 

makna dari 

kosakata Bahasa 

Arab dengan 

baik dan benar. 

C1 

Soal A 

no 1-9 

(tes 

pilihan 

ganda) 

Kemampuan 

memahami 

teks bacaan. 

3.1.2 Memahami 

teks sangat 

sederhana terkait 

tema: أعضاء الجسم 

Siswa mampu 

memahami isi 

teks sangat 

sederhana. 

C2 

Soal A 

no 10-16 

(tes 

pilihan 

ganda) 

Kemampuan 

penggunaan 

kosakata. 

3.1.3 Mengetahui 

makna teks 

sederhana terkait: 

 أعضاء الجسم

Siswa mampu 

mencocokkan 

gambar sesuai 

dengan 

maknanya. 

C1 Soal B 

no 1-3 

(soal 

mencoco

kkan) 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MIN 20 Aceh Besar 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : V.1 / Ganjil 

Tahun Pelajaran : 2021 / 2022 

Materi Pokok  : أعضاء اجلسم 
Alokasi Waktu :  70 Menit 

 

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI 1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat 

bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.1 Memahami fungsi sosial dan unsur 

kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari 

teks sangat sederhana terkait tema : 

 أعضاء اجلسم
dengan melibatkan tindak tutur memberi 

dan meminta informasi tentang anggota 

tubuh. 

3.1.1 Mengidentifikasikan kata dan makna 

dari teks sederhana terkait tema: أعضاء الجسم 

3.1.2 Memahami teks sangat sederhana 

terkait tema :  

 أعضاء اجلسم
3.1.3 Mengetahui makna teks sederhana 

terkait : 

 أعضاء اجلسم
 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa mampu mensyukuri nikmat kemampuan 

dan mengungkapkan gagasan ide dalam Bahasa Arab dan terbiasa dengan sikap jujur 

dalam berkomunikasi, mampu melafalkan, membaca, menerjemahkan, dan mampu 

mendeskripsikan anggota tubuh kedalam Bahasa Arab dengan baik dan benar. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 أعضاء اجلسم
E. METODE 

Pendekatan : Scientific 



Model  : Contextual Teaching and Learning 

Metode : Drill and Practice 

 

F. SUMBER PEMBELAJARAN, ALAT, DAN MEDIA 

1. Buku Paket Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah Kelas 5 Kementrian Agama Republik Indonesia 

2019. 

2. Guru 

3. Papan tulis dan spidol 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahapan Pembelajaran Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 

Pendahuluan 

 

1. Ketua kelas menyiapkan kelas. 

2. Peserta didik mendengarkan guru 

membuka pelajaran. 

3. Peserta didik menyebutkan teman yang 

tidak hadir. 

4. Peserta didik mengerjakan soal pre-test. 

Kegiatan Inti Mengamati 

1. Peserta didik menyimak penjelasan guru 

tentang  اجلسمأعضاء  yang dilakukan secara 

berulang-ulang. 

Menanya 

2. Peserta didik bertanya materi yang belum 

dipahami. 

Mencoba 

3. Peserta didik dipanggil secara acak untuk 

menyebutkan mufradat tentang  أعضاء
 .اجلسم

Menalar 

4. Peserta didik diminta menjawab 

pertanyaan tentang ا.أعضاء اجلسم. 
Mengkomunikasikan 

5. Peserta didik menyebutkan contoh 

penggunaan أعضاء اجلسم 
Penutup 1. Peserta didik diminta untuk membuat 

kesimpulan mengenai materi yang telah 

dipelajari. 

2. Peserta didik mendengar kesimpulan oleh 

guru. 

3. Peserta didik mengerjakan soal post test. 



4. Peserta didik membaca do’a kafaratul 

majlis. 

5. Peserta didik menjawab salam. 

H. PENILAIAN 

H. PENILAIAN 

a. Sikap 

- Penilaian Observasi 

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-

hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan 

langsung dilakukan oleh guru. Berikut contoh instrumen penilaian sikap 

No Nama Siswa 
Aspek Perilaku yang Dinilai Jumlah 

Skor 

Skor 

Sikap 

Kode 

Nilai BS JJ TJ DS 

1         

2         

 

Keterangan : 

• BS : Bekerja Sama 

• JJ : Jujur 

• TJ : Tanggun Jawab 

• DS : Disiplin 

Catatan : 

1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria: 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Cukup 

25  = Kurang 

2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria = 100 x 4 = 400 

3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = 275 : 4 = 68,75 

4. Kode nilai / predikat : 

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 

50,01 – 75,00 = Baik (B) 

25,01 – 50,00  = Cukup (C) 

00,00 –  25,00 = Kurang (K) 

5. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai 

 

 

- Penilaian Teman Sebaya 

Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya 

sendiri. Berikut Contoh format penilaian teman sebaya : 

 

Nama yang diamati  :  



Pengamat   :  

No Pernyataan Ya Tidak 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Sikap 

Kode 

Nilai 

1 Mau menerima pendapat teman.   

   

2 
Memberikan solusi terhadap 

permasalahan. 
  

3 
Memaksakan pendapat sendiri 

kepada anggota kelompok. 
  

4 Marah saat diberi kritik.   

5 
Ikut berpartisipasi dalam  

mengerjakan tugas bersama 
  

 

Catatan : 

1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50 untuk pernyataan yang positif, sedangkan untuk 

pernyataan yang negatif, Ya = 50 dan Tidak = 100 

2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria = 5 x 100 = 500 

3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) = (450 : 500) x 100 = 90,00 

4. Kode nilai / predikat : 

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 

50,01 – 75,00 = Baik (B) 

25,01 – 50,00  = Cukup (C) 

00,00 –  25,00 = Kurang (K) 

 

 

b. Pengetahuan 

- Tertulis Uraian dan atau Pilihan Ganda  

No Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keterangan 

1 Tertulis Pertanyaan 

dan/atau tugas 

tertulis 

berbentuk 

uraian 

Sebutkan apa yang 

dimaksud dengan 

populasi 

komunitas dan 

ekosistem 

Setelah 

Pembelaran usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran(assessment 

of learning)  

2 Penugasan Pertanyaan 

dan/atau tugas 

tertulis 

berbentuk essai 

Gambarkan 

piramida makanan  

Saat 

pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran(assessment 

of learning) 

 

 

c. Keterampilan 

- Penilaian Unjuk Kerja 



Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian 

ujian keterampilan berbicara sebagai berikut: 

 

Instrumen Penilaian 

No Aspek yang Dinilai 

Sangat  

Baik  

(100) 

Baik  

(75) 

Kurang  

Baik  

(50) 

Tidak  

Baik  

(25) 

1 Kesesuaian respon dengan pertanyaan     

2 Keserasian pemilihan kata     

3 Kesesuaian penggunaan tata bahasa     

4 Pelafalan     

 

Kriteria penilaian (skor) 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Kurang Baik 

25  = Tidak Baik 

 

 

Instrumen Penilaian Diskusi 

No Aspek yang Dinilai 100 75 50 25 

1 Penguasaan materi diskusi     

2 Kemampuan menjawab pertanyaan     

3 Kemampuan mengolah kata     

4 Kemampuan menyelesaikan masalah     

 

Keterangan : 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Kurang Baik 

25  = Tidak Baik 

 

- Penilaian Portofolio 

Kumpulan semua tugas yang sudah dikerjakan peserta didik, seperti catatan, PR, dll 

 

Instrumen Penilain 

No Aspek yang Dinilai 100 75 50 25 

1 Praktik      

2 Membuat catatan     

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MIN 20 Aceh Besar 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : V.2/ Ganjil 

Tahun Pelajaran : 2021 / 2022 

Materi Pokok  : أعضاء اجلسم 
Alokasi Waktu :  70 Menit 

 

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI 1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat 

bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.1 Memahami fungsi sosial dan unsur 

kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari 

teks sangat sederhana terkait tema : 

 أعضاء اجلسم
dengan melibatkan tindak tutur memberi 

dan meminta informasi tentang anggota 

tubuh. 

3.1.1 Mengidentifikasikan kata dan makna 

dari teks sederhana terkait tema: أعضاء الجسم 

3.1.2 Memahami teks sangat sederhana 

terkait tema :  

 أعضاء اجلسم
3.1.3 Mengetahui makna teks sederhana 

terkait : 

 أعضاء اجلسم
 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa mampu mensyukuri nikmat kemampuan 

dan mengungkapkan gagasan ide dalam Bahasa Arab dan terbiasa dengan sikap jujur 

dalam berkomunikasi, mampu melafalkan, membaca, menerjemahkan, dan mampu 

mendeskripsikan anggota tubuh kedalam Bahasa Arab dengan baik dan benar. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 أعضاء اجلسم
E. METODE 

Pendekatan : Scientific 



Model  : Contextual Teaching and Learning 

Metode : Total Physical Response 

 

F. SUMBER PEMBELAJARAN, ALAT, DAN MEDIA 

1. Buku Paket Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah Kelas 5 Kementrian Agama Republik Indonesia 

2019. 

2. Guru 

3. Papan tulis dan spidol 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahapan Pembelajaran Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 

Pendahuluan 

 

1. Ketua kelas menyiapkan kelas. 

2. Peserta didik mendengarkan guru 

membuka pelajaran. 

3. Peserta didik menyebutkan teman yang 

tidak hadir. 

4. Peserta didik mengerjakan soal pre-test. 

Kegiatan Inti Mengamati 

1. Peserta didik menyimak penjelasan guru 

tentang أعضاء اجلسم yang diperagakan 

dengan anggota tubuh. 

Menanya 

2. Peserta didik bertanya materi yang belum 

dipahami. 

Mencoba 

3. Peserta didik dipanggil secara acak untuk 

menyebutkan mufradat tentang  أعضاء
 .اجلسم

Menalar 

4. Peserta didik diminta menjawab 

pertanyaan tentang ا.أعضاء اجلسم. 
Mengkomunikasikan 

5. Peserta didik menyebutkan contoh 

penggunaan أعضاء اجلسم 
Penutup 1. Peserta didik diminta untuk membuat 

kesimpulan mengenai materi yang telah 

dipelajari. 

2. Peserta didik mendengar kesimpulan oleh 

guru. 

3. Peserta didik mengerjakan soal post test. 



4. Peserta didik membaca do’a kafaratul 

majlis. 

5. Peserta didik menjawab salam. 

H. PENILAIAN 

a. Sikap 

- Penilaian Observasi 

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-

hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan 

langsung dilakukan oleh guru. Berikut contoh instrumen penilaian sikap 

No Nama Siswa 
Aspek Perilaku yang Dinilai Jumlah 

Skor 

Skor 

Sikap 

Kode 

Nilai BS JJ TJ DS 

1         

2         

 

Keterangan : 

• BS : Bekerja Sama 

• JJ : Jujur 

• TJ : Tanggun Jawab 

• DS : Disiplin 

Catatan : 

1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria: 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Cukup 

25  = Kurang 

2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria = 100 x 4 = 400 

3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = 275 : 4 = 68,75 

4. Kode nilai / predikat : 

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 

50,01 – 75,00 = Baik (B) 

25,01 – 50,00  = Cukup (C) 

00,00 –  25,00 = Kurang (K) 

5. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai 

 

 

- Penilaian Teman Sebaya 

Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya 

sendiri. Berikut Contoh format penilaian teman sebaya : 

 

Nama yang diamati  :  



Pengamat   :  

No Pernyataan Ya Tidak 
Jumlah 

Skor 

Skor 

Sikap 

Kode 

Nilai 

1 Mau menerima pendapat teman.   

   

2 
Memberikan solusi terhadap 

permasalahan. 
  

3 
Memaksakan pendapat sendiri 

kepada anggota kelompok. 
  

4 Marah saat diberi kritik.   

5 
Ikut berpartisipasi dalam  

mengerjakan tugas bersama 
  

 

Catatan : 

1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50 untuk pernyataan yang positif, sedangkan untuk 

pernyataan yang negatif, Ya = 50 dan Tidak = 100 

2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria = 5 x 100 = 500 

3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) = (450 : 500) x 100 = 90,00 

4. Kode nilai / predikat : 

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 

50,01 – 75,00 = Baik (B) 

25,01 – 50,00  = Cukup (C) 

00,00 –  25,00 = Kurang (K) 

 

 

b. Pengetahuan 

- Tertulis Uraian dan atau Pilihan Ganda  

No Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keterangan 

1 Tertulis Pertanyaan 

dan/atau tugas 

tertulis 

berbentuk 

uraian 

Sebutkan apa yang 

dimaksud dengan 

populasi 

komunitas dan 

ekosistem 

Setelah 

Pembelaran usai 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran(assessment 

of learning)  

2 Penugasan Pertanyaan 

dan/atau tugas 

tertulis 

berbentuk essai 

Gambarkan 

piramida makanan  

Saat 

pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran(assessment 

of learning) 

 

 

c. Keterampilan 

- Penilaian Unjuk Kerja 



Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian 

ujian keterampilan berbicara sebagai berikut: 

 

Instrumen Penilaian 

No Aspek yang Dinilai 

Sangat  

Baik  

(100) 

Baik  

(75) 

Kurang  

Baik  

(50) 

Tidak  

Baik  

(25) 

1 Kesesuaian respon dengan pertanyaan     

2 Keserasian pemilihan kata     

3 Kesesuaian penggunaan tata bahasa     

4 Pelafalan     

 

Kriteria penilaian (skor) 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Kurang Baik 

25  = Tidak Baik 

 

 

Instrumen Penilaian Diskusi 

No Aspek yang Dinilai 100 75 50 25 

1 Penguasaan materi diskusi     

2 Kemampuan menjawab pertanyaan     

3 Kemampuan mengolah kata     

4 Kemampuan menyelesaikan masalah     

 

Keterangan : 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Kurang Baik 

25  = Tidak Baik 

 

- Penilaian Portofolio 

Kumpulan semua tugas yang sudah dikerjakan peserta didik, seperti catatan, PR, dll 

 

Instrumen Penilain 

No Aspek yang Dinilai 100 75 50 25 

1 Praktik      

2 Membuat catatan     

 



Nama : 

Kelas : 

A. Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf yang dianggap paling benar! 

 

 ُه؟اَمْعنَ  ِجْسم   .َسِلْيم  َوَقِوي   ِجْسم  ِعْنِدْي . 1

 . د . ج . ب  .أ

 ُه؟اَعْْي  َمْعنَ  .2

 . د . ج  .ب  .أ

 ُه؟اَيد  َمْعنَ . 3

 . د . ج . ب  .أ

 

 



 ُه؟ارِْجل  َمْعنَ  .4

  .د . ج  . ب . أ

 ُه؟اَمْعنَ  . 5

 أَْنف  . د  َفم   .ج أُُذن  . ب  رَْاس  . أ

 ُه؟اَمْعنَ  . 6

 َعْْي  . د  َيد  . ج أَْنف  . ب  رَْاس   .أ

 ُه؟اَمْعنَ  . 7

 رِْجل  . د  أُُذن  . ج ِجْسم  . ب  أَْنف   .أ

 



 ُه؟اَمْعنَ  . 8

 أَْنف  . د  َفم  . ج رِْجل   .ب  أُُذن  . أ

 ُه؟اَمْعنَ  . 9

 َعْْي   .د  َيد   .ج أُُذن  . ب  رِْجل  . أ

َماعِ . .... 11  .لِلسِ 

 َعْْي  . د  َفم  . ج رَْاس  . ب  أُُذن   .أ

 .لِلشَّم ِ . .... 11

  رِْجل   .د  َيد  . ج أَْنف   .ب ِجْسم  . أ

 .لِلنَّظَرِ  . ....12

 َفم  . د َعْْي   .ج رِْجل   .ب  أَْنف  . أ

 .الُشْربِ ِلْْلَْكِل وَ .... . 13

  رِْجل  . د أَْنف  . ج َعْْي  . ب  َفم   .أ

 



 ...ْي بـــأَْمشِ . 14

 َفم   .د أَْنف  . ج  َيد   .ب  رِْجل   .أ

 َذا ِف الرَّْأِس؟َما. 15

َناِن، َويََدانِ . أ  رِْجل ، َوَعيـْ

، َويَد  . ب  َفم ، َوأَْنف 

، َوَفم   .ج َناِن، َوأَْنف   َعيـْ

، . د  َورِْجل ، َويَد  أَْنف 

 ؟الَبَدنِ  َماَذا ِف . 16

 رِْجل  َويَد   .أ

 أَْنف  َوَفم  . ب

 رِْجل ، َوَعيْـَنانِ . ج

َناِن، َوَيَدانِ .د  َعيـْ



B. Sambungkan dengan gambar yang tepat! 

 ِجْسم  . أ       . 1

 َعْْي  . ب       . 2

  رَْأس  . ج       . 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jawaban: 

A. 

 أ. 16 ب .11   أ. 6   أ. 1
  ج .12   أ. 7   ب .2
 أ .13   ب. 8   أ. 3
 أ .14   ج. 9   د .4
 ج .15   أ. 11   ج. 5
 

B.  

 أ .1
 ج .2
 ب .3
 



A. Pre Test di kelas 5.1 dan 5.2 

    

   



B. Penerapan Metode Drill and Practice di kelas 5.1 

   

   

 

   



C. Penerapan Metode Total Physical Response di kelas 5.2 

    

   

   

    



 السرية الذاتية
 أوال: البياانت الشخصية

 : النساء رمحة  االسم الكامل
 140202041:   رقم القيد

 1111مايو  Meulaboh، 22:  حمل واتريخ امليالد
 : اإلانث   اجلنس
 : اإلسالم   الدين

 : إندونيسيا   اجلنسية
 ة: غري متزوج احلالة اإلجتماعية

 Aceh Utara:    العنوان
 طالبة:    العمل

 : زلياوردي  اسم األب
 : سّتي مشساري  اسم األم

 

 



 اثنيا: خلفية التعليم:

1 .TK Swasta Al-Alaq ،Aceh Utara ،)2003-2005( 
2 .SD Swasta Al-Alaq ،Aceh Utara ،)2005-2011( 
3 .SMP Negeri Arun ،Lhokseumawe ،(2011-2014) 
4 .MAS Yapena ،Lhokseumawe ،(2014-2014) 
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة . 5

 (2021-2014)، ا أتشيهالرانريي اإلسالمية احلكومية، بند
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