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 ملخص
 

 ديا ناديلة
لترقية مهارة حفظ  Drill And Practiceتطبيق طريقة التدريبات والممارسات

المفردات العربية لدى طالب الصف العاشر بالمدرسة  الثانوية اإلسالمية 
 أوكو الشرقية 1الحكومية 

معرفة االختالف يف ترقية حفظ ادلفردات بتطبيق ويهدف ىذا البحث إىل 
طريقة التدريبات وادلمارسات أو بدون تطبيقها لدى طالب الصف العاشر بادلدرسة  

 77. ويعقد ىذا البحث من التاريخ أوكو الشرقية 1اإلسالمية احلكومية الثانوية 
أوكو  1ادلدرسة  الثانوية اإلسالمية احلكومية يف  7271مايو  77أبريل إىل التاريخ 

الشرقية والذي يتكون من فصلني، ومها الفصل العاشر الدين األول كالفصل 
 راقيب.التجرييب والفصل العاشر الدين الثاين كالفصل ادل

فهذا البحث ىو البحث الكمي من نوع البحث التجرييب مع أساليب 
. بينما األداة ادلستخدمة ىي claustersamplingأخذ العينات العنقودية 

سؤاال. وبناء على حتليل  72االختبار يف شكل أسئلة االختيار من متعدد بعدد 
حفظ ادلفردات العربية من  ىناك االختالف اذلام يف ترقية مهارةبيانات االختبار، أن 

لدى طالب  drill and practiceخالل تطبيق طريقة التدريبات وادلمارسات 
ذلك البيان   أوكو الشرقية. 1الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

وىي أعلى من نتائج  79دليل حسب نتائج االختبار النهائي للفصل التجرييب  
 t tabel t–، إذا  t. ومن نتائج االختبار 77،5دلراقيب االختبار يف الفصل ا

hitung t table أن ،H0   7،2217 -مقبول،  وىو  –t tabel t 

hitung 7،2217  مع نتيجةt hitung -7،76 7،2217-، يعين نتيجة  
و  7،2217-إىل نتيجة ما بني  t hitung ، وىو ال يصل7،76أكرب من 
مقبول. واالستنتاج منها "وجود االختالف    مردود و  H0، فلذلك 7،2216



 ج
 

اذلام يف ترقية مهارة حفظ ادلفردات من خالل تطبيق طريقة التدريبات وادلمارسات 
Drill And Practice ." 

 
 Drill And طريقة التدريبات وادلمارساتالكلمات المفاتيح : 

Practice،  حفظ ادلفردات 
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 اإلقرار
  

 أقر أنا ادلوقع أدناه
 ديا ناديلة:  اإلسم

 1211272211:     رقم القيد
 : قسم الّلغة العربّية القسم
كلية الًتبية و التعليم جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية : الكلية

 المبونج
لًتقية  Drill And Practieتطبق طريقة التدريبات وادلمارسات  "أن  حبثي  ادلعنون  

مهارة حفظ ادلفردات  العربية لدى طالب الصف العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية 
ىو  عمل خاص يب، أصيل  غري مستل  وال منتحل    " أوكو الشرقية 1احلكمية 

من أي عمل  منشور، كما  أقر بااللتزام باألمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي 
ه. وأحتمل كافة التبعات القانونية  جراء  احلقو  يف كتابة  البحث ادلعنون أعال

 الفكرية وللجامعة احلق يف اختاذ اإلجراءات الالزمة وادلًتتبة على ،وادلادية للغري ذلك.
 7271  حتريرا ببندار المبونج،

     الطالب،  
  

 
 

  ديا نديلة
211272211          
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 شعار
 

وعلم  ادم األمساء كلها مث عرضهم على ادلالئكة فقال أنبئوين بأ مساء إن كنتم 
 1صادقني

                                                           
1Mushaf al-Azhar (2010), Al-quran dan terjemah, Bandung: Jabal, h.6 
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 إهداء
 

 ويف ىذه ادلناسبة أىديت ىذه الرسالة إىل:
، اللذان يقدماين التشجيع أيب احملبوب م. أبريزال وأمي احملبوبة نًتياينوالدي  .1

حىت قدرت على إمتام الدرجة اجلامعية والدعاء واجلهود ادلبذولة باإلخالص 
 األوىل جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. 

أختيين الصغرية احملبوبة، فيا أبريليا وتيارا ديفيتا. أشكرمها شكرا جزيال على   .7
 تقدمي الدافع واحلماسة يف إمتام ىذه الرسالة.

وأمحد إقبال، ادلاجستري  األستاذ الدكتور احلاج سلطان شهريل، ادلاجستري  .3
كادلشرفني ذلذه الرسالة العلمية  اللذان قد أعطياين اإلرشاد والتوجيو بعناء 

 وصرب يف إمتام ىذه الرسالة.
صديقيت احملبوبة فيتا بريليا غاديس ماداين، اليت ترافقين وتساعدين  دائما على  .4

 إمتام ىذه الرسالة العلمية.
نورستويكا بلويب وصونيا وأيو فوسفيتا ساري  زمالئي األعزاء واحملبوبني، رانا .5

وأيو أسيح أنداري وفينا مرأة الصاحلة الاليت شّجعن الباحثة وحفزهنا حىت 
 تستطيع إمتام ىذه الرسالة يف وقت متام.

 ادلتخرجني احملبوبني جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج .6
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 ةترجمة الباحث
 

يف قرية سيدوغيدي مبنطقة سومطرة اجلنوبية يف التاريخ ولدت ديا ناديلة 
والباحثة ىي البنت األوىل من ادلتزوج أيب م. أبريزال وأمي  7222من يوليو  73

 نًتياين.
بدأت الباحثة دراستها يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية الثالثة غوماوانج  

توسطة يف ادلدرسة . واستمرت دراستها ادل7211 -7225سومطرة اجلنوبية يف عام 
. مث واصلت 7213ادلتوسطة احلكومية الثانية ببيليتنج سومطرة اجلنوبية وأمتتها يف عام 

دراستها  إىل ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل ببيليتنج سومطرة اجلنوبية وأمتّتها يف عام 
7216  . 

للغة درست الباحثة ا 7217وبعد االنتهاء من ادلدرسة الثانوية، ففي عام 
العربية يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج . 

وادلنظمة يف  Rohisومدة دراسة الباحثة لقد اتبعتها بعض ادلنظمات منها: ادلنظمة 
". مث تعقد الباحثة برنامج خدمة IKAM OKUTاحتاد طالب أوكو الشرقية "

 قرية راتنو جايا، من ناحية بيليتنج مادانج رايا أوكو ( يفKKN-DRاجملتمع من ادلنزل )
، تعقد الباحثة أيضا ممارسة 7272الشرقية مبديرية سومطرة اجلنوبية. ويف شهر أكتوبر 

 اخلربات ادليدانية يف مدرسة جوىرة الناقية اإلبتدائية باندار المبونج.
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 كلمة شكر وتقدير
 

احلمد هلل رب العادلني بالشكر إىل اهلل على مجيع النعمة واذلداية وقوتو اليت 
"تطبيق طريقة قد أعطاه للباحثة حىت تقدر على إمتام ىذه الرسالة العلمية مبوضوع 

لترقية مهارة حفظ المفردات   Drill And Practice التدريبات والممارسات
 1العربية لدى طالب الصف العاشر بالمدرسة  الثانوية اإلسالمية الحكومية 

والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني، سّيدنا زلمد وعلى  أوكو الشرقية".
آلو وأصحابو أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. ىذه الرسالة العلمية شرط 

ط الالزمة للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل من قسم تعليم اللغة من الشرو 
العربية كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. ويف  
كتابة ىذه الرسالة، حصلت الباحثة على مجيع ادلساعدات من مجيع 

الشكر إىل سادات األطراف.فبهذه ادلناسبة لن تنس الباحثة أن تقّدم جزيل 
 األفاضيل:

األستاذة الدكتورة نريفا ديانا،ادلاجسترية، كعميدة كلية الًتبية وإعداد ادلدرسني  .1
 جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجستريةكرئيسة قسم تعليم اللغة العربية، حبامعة رادين  .7
 بونج.إينتان اإلسالمية احلكومية الم

األستاذ الدكتور احلاج سلطان شهريل، ادلاجستري كادلشرف األول وأمحد إقبال،  .3
ادلاجستري كادلشرف الثاين الذان يقدماين التجيهات واإلرشادات حىت أمتمت 

 ىذه الرسالة العلمية.
رئيس ادلكتبة لكلية الًتبية ورئيس ادلكتبة ادلركزيةجبامعة رادين إينتان االسالمية  .4

المبونج الذين ساعدوا الباحثة من خالل توفري الكتب عن ادلراجع احلكومية 
 احملتاجة.



 
 

 ك
 

كرئيس ادلدرسة ومدرس اللغة العربية بادلدرسة الثانوية   M. P. Kimأ. قدير،  .5
أوكو الشرقية، الذان قد مسحا الباحثة إلجراء حبثها يف  1اإلسالمية احلكومية 

 تلك ادلدرسة.
عدىم واحدا فواحدا على كل مساعدهتم مباشرة مجيع الفراق الذين ال ميكنين ت .6

 وغري مباشرة إلمتام ىذه كتابة الرسالة العلمية.
 

الباحثة أن حبثها كثري من النقصان واخلطاءات وبعيد عن  دركوت
الكمال والصواب. فلذلك ترجو الباحثة االنتقادات واالقًتاحات لتكميل ىذه 
الرسالة العلمية. وأخريا عسى أن تكون ىذه الرسالة العلمية نافعة للباحثة 

 خصوصا وللقارئني عموما. آمني يا رب العادلني.
 

 م 7271يوليو  1باندر المبونج  
 الباحثة

 
 

 ديا ناديلة
711272214 
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 الباب األول
 مقدمة

 أ.  توضيح الموضوع
كلتجنب سوء الفهم يف فهم موضوع ىذا البحث، حتتاج الباحثة إىل شرح 
معٌت ادلصطلحات الواردة كألغراض تقدًن صورة عامة على مجيع زلتوياهتا. كموضوع 

لترقية   Drill And Practice تطبيق طريقة التدريبات والممارساتىذا البحث "
مفردات العربية لدى طالب الصف العاشر بالمدرسة  الثانوية مهارة حفظ ال

". كمن ادلصطلحات الواردة يف ادلوضوع السابق اإلسالمية الحكومية أوكو الشرقية
 :على النحو التايل

 التطبيق .1
كشيئ ما يتم  1التطبيق ىو العملية أك الطريقة أك التقدًن أك ادلمارسة.

 .رساتشلارستو ىو طريقة التدريبات  كادلما
 طريقة التعليم .2

طريقة التعليم ىي طريقة مستخدمة يف عملية التعليم كالتعلم، إذا كانت 
طريقة التعليم مناسبة لالستخداـ، فستكوف نتائج التعلم جيدة. كأف الطريقة ادلناسبة 
يسبب الطالب يركزكف كيشعركف بالراحة يف عملية التعليم كالتعلم كمن ادلتوقع أف 

الطالب ادلختلفة. كبعبارة أخرل، تنشأ فيها التفاعالت التعليمية تنمو أنشطة تعلم 
 اجليدة بُت ادلعلمُت كالطالب.

 Drill and practiceالتدريبات كادلمارسات  .3
كىي األنشطة يف القياـ بنفس الشيء مرارا كتكرارا هبدؼ تعزيز اجلمعية أك 

 2لتكميل ادلهارة حىت تصبح مهارة دائمة.
 
 

                                                           
1Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), Jakarta: Balai Pustaka, h. 257 
2Roestiyah NK (1985), Strategi Belajar Mengajar, Jakarta:Bima Aksara, 

h.130 
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 احلفظ .4
من كلمة حفظ  menghafal اإلندكنيسي، تأيت كلمة احلفظ يف القاموس 

hafal  يعٍت دخلت يف ذاكرة عن الدرس أك ؽلكن أف يقاؿ عن ظهر قلب دكف ،
يف أكلو فصار  -meالنظر إىل الكتب أك ادلالحظات أخرل. مث تزيد بكلمة 

menghafal .مى  ؽلكن أف تس 3، كىو زلاكلة استيعاهبا يف العقل حبيث تذكرىا دائما
كلمة "حفظ" باسم الذاكرة. حيث إذا درست، فستجلب شخصا ما إىل علم 
النفس ادلعريف، خاصة بالنسبة للبشر كمعاجلُت للمعلومات. كباختصار، دتر الذاكرة 

 4بثالث عمليات، كىي التسجيل كالتخزين كاالستدعاء.
 ادلفردات .5

موعة من أم رل Vocabularyادلفردات يف اللغة العربية ، كيف اإلصلليزية 
كادلفردات ىي  5الكلمات اليت يعرفها شخص أك آخر كىو جزء من لغة معينة.

احدل عناصر اللغة اليت غلب أف يتقنها متعلمي اللغة األجنبية حىت يتمكنوا من 
كيوضح أف ادلفردات عبارة عن رلموعة من  6اكتساب مهارات التواصل بتلك اللغة.

 الكلمات يستخدمها شخص.
 تعلمُتالطالب أك ادل .6

لعاـ  22من قانوف الدكلة اإلندكنيسيا رقم  1من ادلادة  4كفقا للفصل 
بشأف نظاـ التعليم الوطٍت، فإف الطالب ىم "أعضاء يف اجملتمع يسعوف إىل  2223

تنمية إمكاناهتم من خالؿ عملية التعلم ادلتاحة يف مسارات كمستويات كيف أنواع 
 7التعليم ادلعينة ".

                                                           
3Desy Anwar (2003), Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya:Amelia, 

h. 318 
4Jalaluddin Rakhmat (2005), Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi, (Cet, 22, 

Jakarta:Remaja Rosda Karya, h. 63 
5Syaiful Mustofa (2011), Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

Malang: Uin-Maliki Press, h.61 
6Ahmad Fuad Effendy (2012), Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 

Malang:Misykat, h. 126 
7Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) UU RI No 20 

Tahun 2003 (2009). Jakarta:Sinar Grafika, h.3 
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تاج أف الطالب ىم رلموعة من األطفاؿ الذين كىكذا ؽلكن االستن
يتابعوف عملية التعليم يف ادلؤسسة أك ادلدرسة، كحىت يف ىذا السياؽ يستخدـ 
الطالب كموضع البحث للحصوؿ على البيانات حوؿ ترقية مهارة حفظ ادلفردات 

 لديهم.
 أككو الشرقية 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .7

س الرائدة ذات اإلصلازات ادلختلفة يف اجملاالت كىي احدل من ادلدار 
األكادؽلية كغَت األكادؽلية. تقع ىذه ادلدرسة يف الشارع مارغا بيموكا بانسا راجا رقم 

، غوماكانج أككو الشرقية، مبديرية سومطرة اجلنوبية كاليت تستخدـ كموضوع 1227
 البحث.

ة ىو البحث بناء على الوصف أعاله، نفهم أف الغرض من ىذه الرسال
لًتقية مهارة حفظ   Drill And Practiceباستخداـ طريقة التدريبات كادلمارسات

ادلفردات العربية لدل طالب الصف العاشر بادلدرسة  الثانوية اإلسالمية احلكومية 
أككو الشرقية كالذم يهدؼ إىل تقدًن نوع من أنواع التعليم ادلبتكر كىو طريقة 

 قية مهارة حفظ ادلفردات العربية.التدريبات كادلمارسات لًت 
 ب. خلفية البحث

إف التعليم أحد ادلكونات ادلهمة يف تنمية األمة. كللتعليم دكر مهم يف تعليم 
حياة األمة ككل فرد يف التعليم مطلوب منو أف يلعب دكرا كبَتا كأف يكوف مسؤكال عن 

رة كواحدة من كمن خالؿ التعليم، ؽلكن تنتج أجياؿ ذكية كماى 8جودة التعليم.
عواصم التغيَت األفضل، خاصة يف عصر ادلنافسة العادلية فيما يتعلق جبودة التعليم. 

 تواصل احلكومة بذؿ جهود سلتلفة لتحسُت جودة التعليم.
كاف التعليم غَت ادلنفصل عن التعلم كالتدريس، يظهر التعلم ما غلب أف 

تعلم الطالب من خرباهتم، كيف عملية التعلم، ي 9يفعلو الشخص كموضوع مستقبلي.
كيبنوف ادلعرفة مث يعطوف معٌت لتلك ادلعرفة. من خالؿ جتربة أنفسهم كاكتشاؼ 
                                                           

8Mardianto, (2012), Psikologi Pendidikan, Medan: Perdana publishing, h. 2 
9Ahmad Sabri, (2010), Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching, 

Ciputat:Quantum Teaching, h.5 
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أنفسهم يف رلموعات، مثل اللعب، يصبح الطالب سعداء كيكونوف مهتمُت بالتعلم.  
كػلتاج التعلم إىل تركيز االنتباه حىت يفهم الطالب مبا تعلموه، كىذا ىو ادلكاف الذم 

بينما يظهر التعليم عّما غلب أف يفعلو ادلعلم.  كاف  12يو تغيَت يف السلوؾ.ػلدث ف
تفاعل ادلعلمُت كالطالب لو دكر مهم يف عملية التعليم يف حتقيق أىداؼ التعليم 

 11اجليد.
كلدكر ادلعلم تأثَت يف عملية كنتائج التعليم، كىذا دكر ادلعلم قادر على إثارة 

يقة جتعل الطالب نشطُت يف عملية التعليم. كادلعلم التعليم ادلمتع باستخداـ الطر 
ادلهٍت، غلب أف يكوف لديو ادلعرفة كاستعداد اإلسًتاتيجية كالطريقة.  ككاف ادلعلم 
الذكي ىو ػلتاج إىل استعداد االسًتاتيجيات كاألساليب كطرؽ التعليم ذلا مفيدة يف 

ار األساليب كتعديلها تنفيذ أنشطة التعليم كالتعلم اليومية. ؽلكن للمعلم اختي
بأنفسهم لتناسب حالتهم. كيف خصة كاحدة يستطيع ادلعلم أف يستخدـ أكثر من 

 12أسلوب كاحد.
إف اللغة ىي عبارة عن سلسلة من األصوات اليت ينتجها  الكالـ البشرم 

كليست كظيفة اللغة كأداة للتعبَت عن الذات  13كتنظيم ىذه اللغة بواسطة النظاـ.
 14اعر اآلخرين )الوظيفة االجتماعية(.كاألفكار كادلش

كاللغة العربية ىي إحدل من اللغات األجنبية اليت يستخدمها سكاف 
العامل، خاصة من دكؿ الشرؽ األكسط غَت إندكنيسيا. كال شك أف اللغة العربية غلب 
أف يتقنها كل من يريد دراسة اإلسالمية كاستكشافها. ألهنا مصدر من مصادر 

 ة من القرآف أك احلديث الذم يستخدـ اللغة العربية كلغة للتعليم.التعاليم الديني

                                                           
10Hamdani (2011), Strategi Belajar Mengajar, Bandung:Pustaka Setia, h.5 
11Ahmad Sabri, (2010), Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching, 

Ciputat:Quantum Teaching, h.5 
12Anita lie, (2008), Cooperative Learning, Jakarta:Grasindo, h.54 
13Kusno Budi Santoso (1990), Problematika Bahasa Indonesia, 

Jakarta:Rineka Cipta, h.1 
14Robingatun (2004), Eksperimen Media Permainan Kartu Bingo Dalam 

Kosa Kata Bahasa Arab, Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, Yogyakarta: Perpustakaan 

UIN Sunan Kalijaga, h.4 
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ال يشبو تعلم اللغة العربية باللغة األكىل كىي اللغة اإلندكنيسية. كيسوؼ 
كجد فيو مشكالت عديدة يواجهها الشخص الذم يدرسها، سواء من ادلشكالت 

ية كالبيئة اللغوية كالصوت، كادلفردات، كالكتابة، كمن ادلشكالت غَت اللغو 
كؼلتلف تعليم اللغات األجنبية خاصة اللغة العربية عن  15اإلجتماعية أك الثقافة.

الدركس األخرل، ألهنا تؤكد دركس اللغة العربية على بعض ادلهارات، كىي مهاة 
االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة. ففي ىذه احلالة، كفقا للهدؼ الرئيسي من تعليم 

 هارات الطالب اللغوية.اللغة، كىو تنمية م
كاحدل ادلكونات ادلوجودة يف اللغة العربية ىي ادلفردات. ادلفردات ىي 
عنصر مهم ككشرط أساسي يف تعلم اللغة العربية. كبالقدرة الكافية يف استيعاب 
ادلفردات، يستطيع الطالب أف يشاركوف تعلم اللغة العربية بسهولة. ىناؾ افًتاض بأف 

ناسبة ستساعد متعلمي اللغة العربية يف استيعاب اللغة، خاصة يف خزينة ادلفردات ادل
أربع ادلهارات اللغوية. لذلك، فالبد من تعليم ادلفردات بطريقة كأساليب جيدة 

 لتسهيل متعلمي اللغة العربية يف زيادة خزينة ادلفردات لديهم.
كليس تعليم ادلفردات مبجرد تعليم الكلمات مث يأمر الطالب حلفظها، 

لكن بذلك يعترب الطالب قادرين على إتقاف ادلفردات إذا قد حصلوا على ادلؤشرات ك 
 ادلكتسبة. كىذه ادلؤشرات ىي:

 . يقدر الطالب على ترمجة أشكاؿ ادلفردات ترمجة جيدة.1
 . يقدر الطالب على النطق ككتابة ادلفردات كتابة جيدة كصحيحة.2
 16ملة  شفهيا  كاف أك حتريريا.. يقدر الطالب على استخداـ ادلفردات يف اجل3

 أما عند زلمد علي اخلويل، فإف ادلؤشرات يف فهم معٌت ادلفردات كىي :
 .. يقدر الطالب على فهم معٌت الكلمات عند استماع الكلمة أك قراءهتا1
 .. يقدر الطالب على نطق الكلمات بالصحيح عند استخدامها يف احملادثة2
 ات كتابة صحيحة. يقدر الطالب على كتابة الكلم3

                                                           
15A. Akrom Malibary (1976), Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada 

Perguruan Tinggi, Jakarta:PSDA Depag, h.79 
16Syaiful Mustofa, Op. Cit. h. 60 
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يقدر الطالب على استخداـ ىذه الكلمات يف اجلملة ادلفيدة سواء يف  .4
 .الكتابة أك يف احملادثة

. يقدر الطالب على قراءة الكلمات إذا رأكىا كتابة، سواء يف اجلملة 5
 17.ادلفيدة أك يف اجلملة ادلفردة

على بناء على الرأم السابق، ؽلكن االستنتاج أف ادلؤشرات اليت غلب 
الطالب حتقيقها يف استيعاب ادلفردات ىي القدرة على قراءة ادلفردات ككتابتها، 
كإعادة كتابة ادلفردات، كفهم ادلعٌت أك ترمجة ادلفردات، كإعادة استخدامها يف شكل 

 اجلملة.
إف اللغة العربية ىي إحدل ادلواد اليت حتتاج قدرة ادلعلم يف إدارة الفصل، 

استخداـ الطريقة الصحيحة حبيث غلذب اىتماـ الطالب خاصة قدرة ادلعلم على 
كنشاطهم يف متابعة الدركس منفردا كاف أك مجاعيا. كعند تدريسو ػلتاج ادلعلم إىل 
االستعدادات ادلختلفة، سواء من استعداد ادلواد أك اختيار الطريقة ادلستخدمة، أك 

 داؼ احملددة.الوسائل  الداعمة حىت تتمكن ادلواد ادلقدمة من حتقيق األى
كيظهر صلاح أك فشل برنامج تعليم اللغة األجنبية من حيث الطريقة 

غلب أف يستخدـ تعليم  18ادلستخدمة ألف الطريقة ىي اليت حتدد كيفية تعليم اللغة.
اللغة العربية طريقة جيدة يف تدريسها، حىت ال يشعر الطالب بادللل كؽلكن أف يزيد 

 من اىتمامهم بالتعليم.
أككو الشرقية ىي إحدل  1درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كانت ادل

ادلدارس ادلوجودة يف أككو الشرقية بعنواف يف منطقة بيليتانج مادانج رايا سومطرة 
اجلنوبية. كتعليم ادلفردات يف ىذه ادلدرسة، ىو تعليم غَت مهتم، كال يوجد تعليما 

تموف بدركس اللغة العربية، خاصا للمفردات. بعض الطالب يشعركف بادللل كال يه
فالعديد منهم ػلفظوف ادلفردات دكف فهمها، كيف احلقيقة أف ادلفردات دليل أساسي 

                                                           
17Muhammad Ali Al-Khuli (2010), Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

Yogyakarta: Basan Publishing, h. 102 
18Muljianto Sumardi (1974), Pengajaran Bahasa Asing, Jakarta: Bulan 

Bintang, h.7 
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لتعلم اللغة العربية كغلعل األشخاص مهتمُت باللغة العربية نفسها. باإلضافة إىل 
ذلك، إف اللغة العربية يف ادلدارس لتحقيق الكفاءات اللغوية األساسية، اليت 

ى أربع ادلهارات اللغوية ادلدركسة بادلتكامل، كىي االستماع كالكالـ كالقراءة تشتملعل
كالكتابة. كمع ذلك، يؤكد التعليم يف ادلستول ادلبتدئ على مهارات االستماع 
كالكالـ كاألساس اللغوم. يف ادلستول ادلتوسط، يتم تدريس أربع ادلهارات اللغوية 

فَتكز على مهارات القراءة كالكتابة، حبيث يقدر  بطريقة متوازنة. أما ادلستول ادلتقدـ
 الطالب على الوصوؿ إىل ادلراجع العربية ادلختلفة.

ؽلكن أف يطور تعليم اللغة العربية مهارات الطالب يف االتصاؿ الشفوم 
كالتحريرم لفهم كنقل ادلعلومات كاألفكار كادلشاعر. فلذلك، كاف درس اللغة العربية 

ب حىت يستطيع أف يطوركا أنفسهم ليكونوا مواطنُت أذكياء درسا مهما عند الطال
بتنمية معرفتهم. كمن خالؿ مفردات اللغة العربية الكافية أف يقـو الشخص بأداء 
التواصل كالكتابة مع تلك اللغة. كبالتايل، ؽلكن القوؿ إف الكالـ كالكتابة علا مهارات 

 العربية. لغوية، غلب أف تدعمهما ادلعرفة كاستيعاب ادلفردات
أككو  1كاستنادا إىل نتائج ادلالحظة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

الشرقية، تعرؼ الباحثة أف يف عملية تعليم اللغة العربية، يستخدـ ادلعلم طريقة 
تقليدية، كمثل شرح ادلادة كإعطاء التدريبات حىت يكوف التعليم رتيبا كأقل إثارة 

ادلفردات يف الكتاب كيتبعها الطالب، مث يفسرىا كيعطي أسئلة  لالىتماـ. يقرأ ادلعلم
ادلمارسة ادلتعلقة بادلفردات ادلدركسة. كمل يستخدـ ادلعلم طرائق أك اسًتاتيجيات أخرل 
حبيث ال يرغب الطالب كيشعركف بادللل أثناء التعليم كىذا أحد أسباب يف اطلفاض 

 19نتائج تعلم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة.
يؤكد ذلك البياف على نتائج ادلقابلة اليت أجرت الباحثة مع معلم اللغة 

أككو الشرقية الذم يوضح أف تعليم  1العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
ادلفردات إال باستخداـ الطريقة  العادية كاليت تركز على ادلعلم من خالؿ القراءة 

                                                           
19Hasil obsevasi, Guru Bahasa Arab, kelas X MAN 1 OKU Timur, 7 

desember 2020 
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ة مث إعطاء األسئلة. يعًتؼ ادلعلم بأنو غَت قادر على كمتابعة الطالب، كالًتمجة الشفوي
تطوير الطريقة كاالسًتاتيجية يف تعليم ادلفردات كأف الوسائل ادلستخدمة أثناء عملية 

 التعليم  ىي كتب اللغة العربية كاألقالـ كالسبورة.
كأجرت الباحثة أيضا مقابلة مع الطالب كىم يعًتفوف عن اطلفاض قدرهتم 

، كيشعركف بأقل االىتماـ كادللل أثناء التعلم، كذلك يؤثر على نتائج يف ادلفردات
تعلمهم العربية ال تزاؿ منخفضة، ككما نعلم أنو بالنسبة لطالب مستول ادلتوسط، 

 فالبد عليهم بإتقاف أربع ادلهارات اللغوية بطريقة متوازنة حىت بفهموف الدرس جيدا.
جراء تعليم ادلفردات باستخداـ طريقة فبتلك الظواىر احلالية، هتتم الباحثة بإ

لًتقية مهارة حفظ  iquiryمع أسلوب  drilland practiceالتدريبات كادلماراسات 
ادلفردات العربية حىت ال يشعر الطالب بادللل كال ػلفظ الطالب إال بادلفردات، كلكن 

 22ربية.يفهموف معٌت ادلفردات  ادلدركسة  كمحاكلة لزيادة نتائج تعلمهم اللغة الع
 

تقنية أم طريقة  drill and practiceإف طريقة التدريبات كادلمارسات ىي 
التعليم حيث يقـو فيها الطالب بتنفيذ األنشطة التدريبية، حبيث يكوف لدل الطالب 
قدرة على اكتساب ادلهارات األعلى شلّا يدرسوهنا. كبذلك طريقة التدريبات 

التأكيد على ادلمارسات الكثَتة. كلما زادت كادلمارسات ىي طريقة التعليم من خالؿ 
شلارسة الطالب، فزادت مهاراهتم  يف تذكر ادلواد اليت قدمها ادلعلم. فهذه الطريقة ىي 
كسيلة للحصوؿ على األىداؼ فيها نتائج إغلابية كجيدة، كىي قادرة على ترقية 

 ادلهارات العالية شلا ػلصل عليها الطالب.
طريقة التمرينات، كىي طريقة التعليم إلثارة كتسمى ىذه الطريقة أيضا 

العادات ادلعينة. باإلضافة إىل ذلك، تستخدـ ىذه الطريقة للحصوؿ على خفة احلركة 
( 1كالدقة كالفرصة كادلهارة. ؽلكن تطبيق ىذه الطريقة يف أساليب سلتلفة ، كىي: 

                                                           
20Hasil wawancara terhadap pendidik bahasa arab dan peserta didik kelas X 

MAN 1 OKU Timur, 7 desember 2020 
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وب ( أسل4( أسلوب التعليم الدقيقي 3( أسلوب االكتشاؼ 2أسلوب السوائل 
 ( كأسلوب الدراسة الذاتية.5الوحدة التعلمية 
 drillandرغب الباحثة يف استخداـ طريقة التدريبات كادلماراسات تكىنا 

practice  مع أسلوبliquiry  العمل اجلماعي(، كإجراء ىذا األسلوب عن طريق(
تعليم اجملموعات من الطالب للتعاكف كحل ادلشكالت عن طريق القياـ بالواجبات 

ادلعلم. كىذا ىو سبب الباحثة إلجراء ىذا البحث يف الصف العاشر بادلدرسة  من
أككو الشرقية، جبانب إىل إثارة اىتماـ الطالب بتعلم  1الثانوية اإلسالمية احلكومية 

اللغة العربية كىو لًتقية نتائج تعلم اللغة العربية بسبب توازف استيعاب الطالب يف أربع 
 ادلهارات اللغوية.

 عيين المشكلة وتحديدهاج. ت
من كصف خلفية البحث السابقة، فيمكن أف تعُت الباحثة بعض 

 ادلشكالت التالية:
. اطلفاض نتائج الطالب يف درس اللغة العربية، كخاصة يف مهارة الكالـ 1

 كالكتابة، ألّف عدـ استيعاهبم يف ادلفردات.
 . قلة نشاط الطالب يف عملية التعليم2
 ب يف التعلم. عدـ دافع  الطال3
 . يستخدـ  ادلعلم الطريقة غَت جذابة يف عملية التعليم4
 . الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم ليست مناسبة كال تزاؿ تقليدية.5

حتديد ادلشكلة من ىذا البحث ىو: استخداـ طريقة التدريبات ك 
كادلمارسات لًتقية مهارة حفظ ادلفردات يف درس اللغة العربية لدل طالب الصف 

 أككو الشرقية. 1العاشر  بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 د. مشكلة البحث

بناء على خلفية البحث كحتديد مشكالهتا السابق، فإف ادلشكلة الرئيسية 
يف ىذا البحث كىي: ىل كجود االختالؼ يف ترقية حفظ ادلفردات بتطبيق طريقة 
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ب الصف العاشر بادلدرسة  الثانوية التدريبات كادلمارسات أك بدكف تطبيقها لدل طال
 أككو الشرقية ؟. 1اإلسالمية احلكومية 

 ه. هدف البحث
كمن مشكلة البحث السابق، فإف اذلدؼ من ىذا البحث دلعرفة االختالؼ 
يف ترقية حفظ ادلفردات بتطبيق طريقة التدريبات كادلمارسات أك بدكف تطبيقها لدل 

 ة اإلسالمية احلكومية أككو الشرقيةطالب الصف العاشر بادلدرسة  الثانوي
 و. فوائد البحث

بناء على ىدؼ البحث السابق، من ادلتوقع أف تكوف نتائج ىذا البحث 
 مفيدة لألطراؼ التالية ػ:

 . للمعلم1
كمدخالت حملاكلة استخداـ طريقة التدريبات كادلمارسات مع 

 الصف لًتقية حفظ ادلفردات العربية خصوصا للمعلم يف liquiryأسلوب 
 أككو الشرقية.  1العاشر بادلدرسة  الثانوية اإلسالمية احلكومية  

 . للمدرسة2
كمواد التقييم ادلستخدمة كدليل لتحسُت جودة التعليم، خاصة يف 

أككو الشرقية يف  1الصف العاشر بادلدرسة  الثانوية اإلسالمية احلكومية  
ة مع قدرات الطالب كحالتهم استخداـ طرؽ التعليم ادلختلفة كادلالئمة كادلناسب

 كظركفهم البيئية.
 . للطالب3

كمدخالت لتحسُت التدريبات التعلمية كنشاط الطالب يف عملية 
أككو  1التعليم خاصة يف الصف العاشر بادلدرسة  الثانوية اإلسالمية احلكومية  

 الشرقية.
 . للباحثة4

امعة كشرط من الشركط الالزمة للحصوؿ على درجة البكالوريوس جب
رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج. كلزيادة اخلربة كادلعرفة ادلتعلفة بكيفية 
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حتسُت جودة التعليم، كىو مصدر من ادلصادر العلمية يف تنفيذ عملية التعليم 
 كالتعليم يف ادلستقبل.

 . للباحثُت اآلخرين5
ع كمرجع كمقارنة إلجراء البحوث ادلتعلقة بنفس ادلشكلة كادلواق

 ادلختلفة.
 ز. البحوث السابقة

درؾ الباحثة أنو ال يوجد حبث خالص ينحرؼ دتامنا عن األفكار ت
الشخصية. لذلك، يف ىذا البحث، حتصل الباحثة على معلومات مهمة من البحوث 
العلمية األخرل من أجل حتقيق النظريات اجلديدة. ىناؾ البحوث ادلماثلة اليت ؽلكن 

 البحث، كىي:استخدامها كمراجع ذلذا 
( مبوضوع "تطبيق طريقة التدريب يف 2217. البحث من أدم باصلورك )1

 Yappiتعليم ادلفردات العربية لدل طالب الصف اخلامس يف مدرسة 

Planjan  أظهرت 2216/2217اإلبتدائية اإلسالمية، للعاـ الدراسي ."
ل نتائج البحث أف أنشطة التعليم تسَت جيدة حسب ما قد مت حتديده قب

التعليم. يتضح ىذا احلاؿ من خالؿ أنشطة التعليم اجليدة، كيبدك 
الطالب أكثر نشاطا كحتفيزا دلشاركة عملية تعليم اللغة العربية، كنتيجتها 

، فهذه النتيجة أكثر من معيار االكتماؿ األدىن ادلقرر من قبل  82ىي 
 72.21ادلعلم، كىي 

طريقة التدريب يف ترقية  ( مبوضوع "تطبيق2213. البحث من نور العُت )2
استيعاب ادلفردات العربية يف الفصل الثامن أ من ادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية احلكومية بوندكنج بانتوؿ". أظهرت نتائج ىذا البحث أف : 

( تنفيذ ىذا البحث اإلجرائي يتكوف من ثالث دكرات، لكل دكرة 1

                                                           
21 Adi Pancoro (2017) “Penerapan Metode Drill Dalam Pembelajran 

Kosakata Bahasa Arab Kelas V Di Mi Yappi Planjan Kecamatan Kesugihan 

Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2016/2017” IAIN Purwokerto Skripsi online 

diakses pada tanggal09 Desember pukul 22.03 
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لتمرينات ادلتنوعة ( بعد تطبيق طريقة التدريب بنموذج ا2ثالث لقاءات. 
كغَت الرتيبة يف تعليم اللغة العربية، فزاد استيعاب ادلفردات ضلو الطالب. 

يف االختبار األكؿ كالنهائي ذلك البياف دليل حسب زيادة نتائج متوسط 
. كيف الدكرة 82.2ك  63.2إىل  49.2كالتقييم يف الدكرة األكىل من 
ر األكؿ كالنهائي كالتقييم من يف االختباالثانية، زادت نتائج متوسط 

من . كأما يف الدكرة الثالثة، زادت الًتقية 89.7ك  74.1إىل  55.6
. من خالؿ ىذه الًتقية، ؽلكن القوؿ 91.1ك  89.2إىل  62.2نتيجة 

أف تطبيق طريقة التدريب بنموذج التمرينات ادلتنوعة كغَت الرتيبة فعالية 
 22لعربية لدل الطالب.للغاية يف ترقية استيعاب ادلفردات ا

( مبوضوع "تطبيق طريقة التدريب 2215. البحث من إندراسايت بوركانينسح )3
يف ترقية مهارة القراءة كاحلركة يف الصالة لطالب الصف الثاين يف مدرسة 

". 2212/2214زلمدية اإلبتدائية بناحية باصلار نيغارا، للعاـ الدراسي
تدريب قادر على ترقية مهارة أظهرت نتائج البحث أف تطبيق طريقة ال

القراءة لدل الطالب كحركات الصالة ، كىذا ما تدؿ عليو النتائج 
طالب  7مع عدد  61.5احلصولة يف قبل الدكرة بنتائج متوسط 

ىي . يف الدكرة األكىل، كانت نتائج  متوسط 29،2كمستول صلاحهم %
رة . أما يف الدك 54،2طالبا كمستول صلاحهم % 13مع عدد  68.7

طالبا كمستول  21مع عدد  76الثانية، فكانت نتائج  متوسط ىي 
 87،5.23صلاحهم %

                                                           
22 Indrasti Purwaningsih (2015) “Penerapan Metode Drill Dalam 

Meningkatkan Keterampilan Bacaan Dan Gerak Dalam Sholat Siswa Kelas II 

Semester I MI Muhammadiyah Kecepit Kecamatan Punggelam Kabupaten 

Banjarnegara Tahun Pelajaran 2012/2014”skripsi online diakses pada tanggal09 

Desember pukul 22.47 
23 Indrasti Purwaningsih (2015) yang berjudul “Penerapan Metode Drill 

Dalam Meningkatkan Keterampilan Bacaan Dan Gerak Dalam Sholat Siswa Kelas II 

Semester I MI Muhammadiyah Kecepit Kecamatan Punggelam Kabupaten 

Banjarnegara Tahun Pelajaran 2012/2014”skripsi online diakses pada tanggal09 

Desember pukul 23.12 
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( مبوضوع "تطبيق طريقة التدريب يف تعليم 2212. البحث من سييت نعمة )4
اللغة العربية يف مدرسة معارؼ اإلبتدائية اإلسالمية بنجارسارم". أظهرت 

 تعليم اللغة العربية، نتائج البحث أف طريقة التدريب مناسبة للتطبيق يف
ألنو من خالؿ التدريبات يسهل الطالب على فهم ادلادة من ادلعلم 
كادلساعدة يف تدريب الطالب على الرغبة يف استغالؿ قدراهتم، كلكن 
غلب أف يكونوا قادرين على الفهم كالقدرة على التفكَت يف تطلعاهتم من 

 24خالؿ احلركات يف حياهتم اليومية.
( مبوضوع 2213إليبتا إيلي، عبد الصمد، ىَتم كرسنادم ). البحث من 5

"ترقية مهارة الكالـ  من خالؿ طريقة التدريب يف التعليم اإلندكنيسي من 
". يهدؼ ىذا 2212الصف الرابع يف ادلدرسة االبتدائية للعاـ الدراسي 

البحث إىل معرفة ترقية مهارة الكالـ من خالؿ تطبيق طريقة التدريب يف 
للغة اإلندكنيسية لطالب الصف الرابع يف ادلدرسة االبتدائية. كمنهج تعليم ا

البحث ادلستخدـ ىو منهج كصفي، بنوع البحث اإلجرائي للصف 
الدراسي. بناء على نتائج حتليل االختبار يف الدكرتُت األكىل كالثانية، ىناؾ 

. ىذا يعٍت أف 85إىل % 23،82زيادة يف نسبة صلاح الطالب من %
لغة اإلندكنيسية باستخداـ طريقة التدريب قادر على ترقية مهارة تعليم ال

 25الكالـ لدل طالب الصف الرابع يف ادلدرسة االبتدائية.
 
 
 
 

                                                           
24 Siti Ni’mah (2010) yang berjudul “Penerapan Metode Drill Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab Di MI Ma’arif Banjarsari Ajibarang Banyumas”. skripsi 

online diakses pada tanggal09 Desember pukul 23.58 
25 Elypta Elly, Abdulssamad, Hery Kresnadi (2013) yang berjudul 

“Peningkatan Kemampuan Berbicara Melalui Metode Drill Pada Pembelajaran 

Indonesia Kelas IV Sekolah Dasar Usaha Sepotong Tahun Pelajaran 2012” skripsi 

online diakses pada tanggal09 Desember pukul 00.21 
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 الباب الثاني
 بحث نظري 

 
 أ. طريقة التعليم

بشأف معايَت  2216لسنة  22كفقا لقانوف كزير الًتبية كالتعليم كالثقافة رقم 
كالثانوم، فإف طريقة التعليم يستخدمها ادلعلم لتحقيق جو التعليم  التعليم االبتدائي

 26كعمليتو حبيث ػلصل الطالب على الكفاءة األساسية تناسبها خصائص الطالب.
(. من ىذا a way in achieving somethingكالطريقة ىي كسيلة لتحقيق شيء ما )

 Soliيف T Raka Joniالتعريف تعّرؼ الطريقة أهنا كسيلة لتحقيق األىداؼ. عند 

Abimanyu  فإف الطريقة ىي كيفية عامة كمناسبة لتحقيق األىداؼ، أم الطريقة ،
اليت يستخدمها ادلعلم يف تقدًن ادلادة  حىت ؽلكن تتحقق األىداؼ أك الكفاءات 

 27.األساسية
أما طريقة التعليم فهي طريقة مستخدمة يف عملية التعليم كالتعلم، إذا  

ليم مناسبة لالستخداـ، فستكوف نتائج التعلم جيدة. كأف الطريقة كانت طريقة التع
ادلناسبة يسبب الطالب يركزكف كيشعركف بالراحة يف عملية التعليم كالتعلم كمن ادلتوقع 
أف تنمو أنشطة تعلم الطالب ادلختلفة. كبعبارة أخرل، تنشأ فيها التفاعالت التعليمية 

ا التفاعل، يعمل ادلعلم كمرشد، بينما الطالب  اجليدة بُت ادلعلمُت كالطالب. كيف ىذ
كمتلقُت أك مرشدين. ستعمل عملية التفاعل جيدة إذا كاف الطالب أكثر نشاطا من 
ادلعلم. لذلك، فإف طريقة التعليم اجليدة ىي طريقة ؽلكن أف تعزز أنشطة تعلم 

 28الطالب ككفقا للمادة التعليمية.

                                                           
26Salinan Lampiran Permendikbud Tahun 2016 Nomor 22 Tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah, h.7  
27Masitoh, Laksmi Dewi (2009), Strategi Pembelajaran, Jakarta, h.39 
28 Abu Ahmad (1986), Metode Khusus Pendidikan Agama, 

Bandung:CV.Amrico, h.152 
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نفيذ النشاط ادلنهجي من البيئة كمنهج التعليم ىو علم يدرس عن كيفية ت
كاليت تتكوف من ادلعلمُت كالطالب للتفاعل مع بعضهم البعض حىت حتصل عملية 

 التعلم حسب ما يصاغو ادلعلم .
 ب. أنواع طريقة التعليم

 :كاف يف عامل التعليم عدة طرؽ يعرفها معظم ادلعلمُت، منها
 أ( طريقة احملاضرة

م كالتعلم التقليدية، ألف ىذه طريقة طريقة احملاضرة ىي طريقة التعلي
مستخدمة كوسيلة للتواصل الشفهي بُت ادلعلمُت كالطالب يف التفاعل الًتبوم 

 .لفًتة طويلة
 ب( الطريقة التجريبية

توفر ىذه الطريقة فرصة للطالب بشكل فردم أك يف رلموعات ليتم 
الطالب تدريبهم على إجراء عملية أك جتارب. هتدؼ ىذه الطريقة إىل جعل 

 .يفكركف بشكل مستقل كمبتكر
 ج( طريقة ادلناقشة

ىذه الطريقة ىي بديلة يف ادلالحظة كالبحث عن حّل ادلشكلة من خالؿ 
األفكار اليت يقدمها الطالب، كهتدؼ ىذه الطريقة إىل تدريب الطالب على 

 .أف يكونوا شجعانا يف التعبَت عن اآلراء أك االقًتاحات كتطوير تفكَتىم
 ة ادلشركعد( طريق

تستخدـ ىذه الطريقة عند التدريس من خالؿ توفَت الفرصة للطالب 
الستخداـ األشياء ادلوجودة يف احلياة اليومية كمادة تعليمية. كهتدؼ ىذه 
الطريقة إىل جعل الطالب مهتمُت مبواصلة التعلم كلتشكيل كيفية تفكَت 

 األطفاؿ لتكوف فكرة كاسعة.
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 ق( طريقة التدريب  
التدريب أك طريقة التمرين ىي طريقة لتغريس العادات ادلعينة  طريقة

كحتافظ على العادات اجليدة لدل األطفاؿ. كهتدؼ طريقة التدريب إىل تكوين 
 .العادات كالدقة كالسرعة يف تنفيذ التعلم

 ك( طريقة الواجبة
هتدؼ ىذه الطريقة إىل تقدًن التفسَتات يف ادلناقشة مث يعطي ادلعلم 

اجبات لتطوير ادلناقشة، هبدؼ جعل الطالب يفكركف كلديهم معرفة الطالب ك 
 29كاسعة.

 ج. وظائف طريقة التعليم وفوائدها
كعلى كجو عاـ، تعّرؼ طريقة التعليم على أهنا طرؽ أك إجراءات مستخدمة 
لتحقيق األىداؼ يف عملية التعليم. تشتمل كظائف طريقة التعليم  على األمور اآلتية 

 : 
 تحفيز اخلارجي( أداة ال1

كأحد مكونات التعليم، حتتل الطريقة دكرا ال يقل أعلية عن 
ادلكونات األخرل. كال أحد التعليم ال يستخدـ الطريقة. ىذه الطريقة ىي 

 دكافع كعاملة بسبب احملفزات اخلارجية تثَت محاسة التعلم لدل الطالب.
 ( كاسًتاتيجية التعليم2

كبعضها بطيء. كيؤثر عامل  إف فهم الطالب سريع كبعضها متوسط
الذكاء على استيعاب الطالب للمواد التعليمية اليت يقدمها ادلعلم. فهذا 
االختالؼ ىو الذم ػلتاج االسًتاتيجية التعليمية الصحيحة. ىذه ىي كظائف 

 الطريقة يف عملية التعليم.
 
 

                                                           
29 Wina Sanjaya (2006), Strategi PembelajaranBerorientasi Standar Proses 

Pendidikan, Jakarta:Media Group, h.163 
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 ( أدكات لتحقيق األىداؼ3
لية التعليم كتصبح األىداؼ ىي ادليوؿ اليت سيتم حتقيقها يف عم

مبادئ توجيهية  لتوجيو أداء أنشطة التعليم. كلن تتحقق أىداؼ التعليم إذا مل 
حتتاج إىل مكونات أخرل، كاحدة من ىذه ادلكونات ىي طريقة التعليم. من 
خالؿ استخداـ الطريقة الدقيقة، سيتمكن ادلعلم من حتقيق األىداؼ التعليمية. 

تكوف الطريقة ادلستخدمة متوافقة مع  عندما تصاغ األىداؼ، فيجب أف
 32األىداؼ.

 Drill And Practiceد. طريقة التدريبات والممارسات 
 . تعريف طريقة التدريبات والممارسات1

الغرض من استخداـ مصطلح التدريب )التدريب اجلاىز( كىو أف 
يكوف بعض ادلعارؼ كادلهارات ؽلتلكو الطالب كؽلكن إتقاهنا كامال. تتضمن 

 :قة التدريبات كادلمارسات عدة آراء ذلا ادلعاين التاليةطري
أ( أسلوب ؽلكن تفسَته على أنو طريقة للتعليم حيث يقـو الطالب بتنفيذ 

 31األنشطة التدريبية، كلدل الطالب مهارات أعلى شلا تعلمو.
 32ب( طريقة يف الًتبية كالتعليم عن طريق تدريب األطفاؿ على ادلواد ادلقدمة.

ة يف القياـ بنفس الشيء مرارا كتكرارا هبدؼ تعزيز اجلمعية أك ج( األنشط
 33لتكميل ادلهارة حىت تصبح مهارة دائمة. 

خطة شاملة لتقدًن ادلواد بشكل منهجي كيعتمد على ادلنهج احملدد  عن  (د
طريق ادلمارسة حبيث ؽلكن امتالؾ بعض ادلعارؼ كادلهارات بالكامل 

 34كالتحكم فيها من قبل الطالب.
                                                           

30 Lihin Referensi Makalah, Fungsi Metode Pembelajaran, diakses dari 

http//www.referensimakalah.com/2012/10/fungsi-metode-pembelajaran.html?m=1, 

pada tanggal 08 desember 2020 pukul 20.22 
31 Roestiyah NK (1985), Strategi Belajar Mengajar, Jakarta:Bima Aksara, 

h.125 
32 Pasaribu, U dan B. Simajuntak  (1986), Didaktik dan Metodik, 

Bandung:Tarsito, h. 25 
33 Roestiyah NK (1985), Strategi Belajar Mengajar, Jakarta:Bima Aksara, 

h.130 
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عض اآلراء ادلذكورة أعاله، ؽلكن استنتاج أف طريقة التمرين ىي من ب
طريقة لتقدًن ادلواد التعليمية من خالؿ تدريب الطالب على إتقاف الدرس كأف 
يكونوا ماىرين. فيما يتعلق بالتنفيذ، يتم تزكيد الطالب أكال بادلعرفة النظرية 

 يصبحوا ماىرين الكافية، مث يوجههم ادلعلم. يطلب من الطالب التدرب حىت
 كمتمرسُت.

 . أنواع طريقة التدريبات والممارسات2
 :كمن أنواع طريقة التدريبات كادلماراسات بأساليب سلتلفة ىي

 أسلوب العمل اجلماعي( (1
إجراء ىذا األسلوب عن طريق تعليم اجملموعة من الطالب للتعاكف يف حل 

 .ادلشكالت كبطريقة تقدًن الواجبات
 أسلوب االكتشاؼ  (2

يعقد ىذا األسلوب عن طريق إشراؾ الطالب يف عملية األنشطة العقلية   
 .من خالؿ تبادؿ اآلراء كادلناقشات

 أسلوب التعليم الدقيق  (3
كىو مستخدـ إلعداد الطالب كمعلمُت زلتملُت دلواجهة دركس التدريس 
أماـ الفصل من خالؿ احلصوؿ على قيمة ادلعرفة كادلهارات كادلواقف  

 .كمعلمُت
 كحدة التعلم أسلوب (4

كىو مستخدـ من خالؿ سؤاؿ الطالب من خالؿ حـز التعلم على أساس 
 األداء )الكفاءة(

 
 
 

                                                                                                              
34Abdul Majid (2006), Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Srudy 

Kompetensi Guru, Jakarta: PT. Rosda Karya, h. 133  
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 أسلوب التعلم الذايت (5
يطلب الطالب بالتعلم بأنفسهم حتت إشراؼ ادلعلم، سواء يف الفصل أك خارج 

 35الفصل الدراسي.
ؽلكن كيف الواقع، إف طريقة التدريبات كادلمارسات ذلا التقنيات اليت 

استخدامها. ألف مجيع الطريقة مفيدة للتعليم، كلكن ال ؽلكن فصل كلو عن 
اختيار ادلواد ادلالئمة لألسلوب. كاستخدمت الباحثة أسلوب العمل اجلماعي 
يف البحث عن تطبيق طريقة التدريبات كادلمارسات لًتقية مهارة حفظ ادلفردات 

 .يمالعربية. حىت يصبح الطالب أكثر نشاطا يف التعل
 . أهداف طريقة التدريبات والممارسات3

كاذلدؼ من التدريبات كادلمارسات ىو اكتساب الرباعة كادلهارات 
عّما يتعلمو الطفل من خالؿ القياـ عمليا بادلعرفة اليت تعلمها الطفل، كيكوف 

ككفقا لركستيا، يستخدـ أسلوب ىذه طريقة  .جاىزا لالستخداـ عند احلاجة
 :البالتدريبات جلعل الط

أ(  لديو مهارات حركية، كمثل حفظ الكلمات كالكتابة كاستخداـ 
 .األدكات لصنع األشياء كالقياـ حبركات يف الرياضة

ب( تطوير ادلهارات الفكرية، مثل الضرب كالقسمة كاجلمع كالطرح 
كاقتالع اجلذكر يف العد كالتفاخر. التعرؼ على األشياء أك 

دقيقة كالكيمياء كعالمات األشكاؿ يف الرياضيات كالعلـو ال
 الًتقيم.

ج( القدرة على ربط احلالة بأخرل، مثل سببية الفيضاف كادلطر كبُت 
احلركؼ كاألصوات كما إىل ذلك. استخداـ الرموز يف اخلرائط 

 .كغَتىا

                                                           
35Muhaimin Abdul Mujib (1993), Pemikiran Pendidikan Islam, 

Bandung:Trigenda Karya, h. 226-228 
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من البياف أعاله، ؽلكن االستنتاج أف الغرض من طريقة التدريبات 
العقلية، لتقوية االرتباطات اليت مت كادلمارسات ىو تدريب ادلهارات احلركية ك 

إنشاؤىا. كأىداؼ استخداـ ىذه الطريقة ىي ترقية مهارة حفظ ادلفردات العربية 
حىت يتمكنوا من فهم معٌت كلمة كغلعلهم مهتمُت دائما حبفظ ادلفردات 

 اجلديدة باللغة العربية كػلبوف اللغة العربية. 
 :يأما كظائف طريقة التدريبات كادلمارسات فه

 .( توفَت الدافع للطالب1
 ( إضافة أك إثراء نظاـ التعليم التقليدم2
 ( ادلهارات للحياة.3

 .  خطوات تنفيذ طريقة التدريبات والممارسات4
تستخدـ طريقة التدريبات كادلمارسات إال بادلواد أك اإلجراءات 

كن التلقائية، كىو أمر يفعلو الطالب دكف استخداـ التفكَت العميق. كلكن ؽل
 القياـ بو بسرعة مثل احلركة ادلنعكسة، احلفظ كاحلساب كاجلرم كما إىل ذلك.

 ( غلب أف يكوف للتدريب معٌت يف سياؽ أكسع.1
 أ( قبل أف يعقد التدريب، ػلتاج الطالب إىل معرفة ادلزيد عن معٌت التدريب.

 ب( ػلتاج الطالب إىل إدراؾ أف التدريب مفيد حلياهتم القادمة.
 طالب موقف بأف ىذا التدريب ضركرم إلكماؿ التعلم.ج( البد لل

 ( ىذا التدريب غلب القياـ بالتشخيص التايل:2
 أ( يف إعادة احملاكمة ينبغي التحقيق يف درجة الصعوبات.

ب( إف اإلستجابة الصحيحة غلب إتقاهنا من قبل الطالب، بينما االستجابة 
 اخلاطئة غلب تصحيحها.

 ادلمارسة كالتطوير كادلعٌت كالتحكم. ج( ػلتاج الطالب إىل كراثة
 د( يف أكؿ التدريب دقة كسريعة كيف األخَت غلب حتقيق كالعلا.

 .( أف تكوف فًتة التدريب قصَتة، كلكن غلب تكرارىا يف أكقات أخرل3
 :( أف تكوف فًتة التدريب شلتعة كمرػلة4
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 أ( للحصوؿ على نتائج التدريب ادلرضية، كمصلحة جوىرية
 .تقدـ كل طالب كاضحا ب( أف يكوف

 .أفضل نتائج ادلمارسة، باستخداـ قلة العاطفة (ج
 .( يف أثناء التدريب يتطلب كقتا أساسيا5
 :(أف تكوف عملية التدريب كاحلاجة مناسبة للتحوالت الفردية6

 .أ( ال غلب أف يكوف مستول الكفاءة متساكيا يف كقت كاحد
 36اجلماعي. ب( إف  التدريب الفردم ضركرم إلضافة  التدريب

من خالؿ اخلطوات ادلذكورة أعاله، من ادلتوقع أف يكوف التدريب 
مفيدا للطالب إلتقاف ىذه ادلهارات، كلتعزيز فهمهم إلكماؿ إتقاف الدركس 

 ادلستلمة نظرية كانت أك تطبيقية.
 .  مزايا طريقة التدريبات والممارسات5

ف من حيث إف لطريقة التدريبات كادلمارسات مزاياىا كعيوهبا، أل
( "كل طريقة 19: 2213ادلبدأ ال توجد طريقة التعليم مثالية. قاؿ أديتيا )

التعليم تكمل بعضها البعض. كؽلكن التعاكف يف استخدامها يف عملية التعليم، 
 اعتمادا على خصائص ادلادة اليت يدرسها الطالب".

 ( مزايا طريقة التدريبات كادلمارسات1
 ريبات كادلمارسات ىي كالتايل:كمن مزايا ىذه طريقة التد

 .أ( يف كقت قصَت ؽلكن للطالب اكتساب ادلعرفة كادلهارات الالزمة
 ب( يكتسب الطالب ادلعرفة العملية كجاىزة لالستخداـ.

ج( تنمية عادات التعلم ادلستمر كاالنضباط الذايت كالتدريب الذايت كالتعلم 
 .ادلستقل

دريب، يعتاد الطالب كيغرسوف د( يف تلفيظ الدين، من خالؿ طريقة الت
 .الركح لعمل الصدقة إىل اهلل سبحانو كتعاىل

 
                                                           

36Tim Dedaktif, Metode Kurikulum IKIP, Surabaya, Op. Cit, h.45 
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 ( كعيوب ىذه طريقة التدريبات كادلمارسات ىي كالتايل:2
أ( تثبيط مواىب الطالب كمبادراهتم، ألف يوجو ادلزيد من الطالب بعيدا عن 

 .الفهم
مع ادلواقف  ب( يظهر التكيف الثابت للبيئة. إف تطوير ادلبادرة يف التعامل

اجلديدة حىت الطالب اجلدد ػللوف ادلشكالت بطريقة ثابتة، كىذا 
سلالف دلبدأ التعلم حيث غلب الطالب على إعادة تنظيم ادلعرفة 

 .كاخلربة كفقا للموقف الذم يواجهونو
ج(  التدريب الذم يعقده متكررا  ىو شيئ رتيب كشلل. من خالؿ طريقة 

يا، كيف االستجابة يعتاد الطالب التدريب، يتعلم الطالب ميكانيك
 تلقائيا بدكف استخداـ الذكاء، كىو إال يعتمد على أساس اليومية.

ؽلكن أف يؤدم إىل اللفظية. بعد تدريس مادة الطالب بشكل  (د
متكرر، يقـو ادلعلم بإجراء االختبار،  يدّرب ادلعلم الطالب على 

. كأف يكوف حفظ األسئلة، كغلب أف يعرفوا كػلفظوا إجابات األسئلة
الطالب قادرين اإلجابة على األسئلة تلقائيا، كبالتايل تصبح عملية 
التعلم أكثر كاقعية. كلالستبداؿ منها  ظهرت االستجابة كادلثَتة  من 

 .خالؿ لفظية
 . المفردات العربية6
 ( تعريف المفردات العربية1

موعة أم رل Vocabularyادلفردات يف اللغة العربية ، كيف اإلصلليزية 
كادلفردات  37من الكلمات اليت يعرفها شخص أك آخر كىو جزء من لغة معينة.

ىي احدل عناصر اللغة اليت غلب أف يتقنها متعلمي اللغة األجنبية حىت 
كيوضح أف ادلفردات  38يتمكنوا من اكتساب مهارات التواصل بتلك اللغة.

                                                           
37Syaiful Mustofa (2011), Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

Malang: Uin-Maliki Press, h.61 
38Ahmad Fuad Effendy (2012), Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 

Malang:Misykat, h. 126 
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 39.عبارة عن رلموعة من الكلمات يستخدمها شخص كاحد أك ما شابو
( قائمة 1كما نقلو عزيزفخر الرازيوىو يصف ادلفردات أهنا : )Hombyكعند

( ادلفردات ىي العدد 2من الكلمات يف الكتاب مع تعريفها أك ترمجتها. )
 42اإلمجايل للكلمات )مع القواعد اليت جتمعها( كاليت تشكل لغة.

أف  كبالتايل فإف ادلقصود بادلفردات ىو أحد العناصر اللغوية اليت غلب
ؽلتلكها الطالب على شكل رلموعة من الكلمات تشكل لغة للتواصل بتلك 

 اللغة، ألف استيعاب ادلفردات لو فوائد ألربع ادلهارات اللغوية. 
كفقا ألمحد دجاناف أسيف الدين، فإف تعليم ادلفردات ىو عملية 
توصيل ادلواد التعليمية يف شكل كلمات أك مفردات كعنصر يف تعليم اللغة 

عربية. من الوصف أعاله، تعّرؼ ادلفردات بأهنا ادلرحلة األساسية ألف حبثها ال
عن الكلمة ككظيفتها العامة ىي لزيادة ادلفردات مث درلها يف اجلملة ادلفيدة، 

من الواضح أف جودة  41كللحصوؿ عليهما عن طريق االستماع أك القراءة.
عيتها. كلما زادت ادلهارات اللغوية لشخص تعتمد على كمية ادلفردات كنو 

حصيلة ادلفردات لدينا، فزادت مهارتنا يف استيعاب اللغة. ما مدل أعلية دكر 
 :ادلفردات يف كتب اللغة كما ذكر تارغلاف على النحو التايل

أ( كمية كنوعية كمستول عمق مفردات الشخص ىي أفضل ادلؤشر الشخصي 
 .لنمو عقلو

دؼ تعليمي أساسي لكل ب( تطوير ادلفردات ىو تطور مفاىيمي، كىو ى
 .مدرسة أك كلية

ج( كل التعليم من حيث ادلبدأ ىو تطوير ادلفردات كىو أيضا التطور 
 .ادلفاىيمي

                                                           
39Zulhanan (2014), Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, 

Jakarta:Rajawali Pers, h.109 
40Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin (2011), Teknik Pembelajaran 

Bahasa Arab, Bandung:Pustaka Cendeka Utama, h. 29 
41http//Metode.multiplay.com/journal/item/Metode-Pembelajaran-

Mufrodat/24, diakses pada tanggal 08 desember 2020 pukul 22.03 
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سيتأثر الربنامج ادلنهجي لتطوير ادلفردات بالعمر كاجلنس كالدخل  (د
 .كالقدرة الفطرية كاحلالة االجتماعية

 ق( كتؤثر العوامل اجلغرافية أيضا على تطور ادلفردات.
ك(  كما ىو احلاؿ يف عملية القراءة اليت توجو شخصا ما من أف يكوف 
فعاال، غلب أف تتحرؾ يف نفس االجتاه، من الكلمات ادلعركفة إىل 

 42الكلمات غَت ادلعركفة.
 ( أهداف تعليم المفردات2

بعد أف عرفنا ماىية ادلفردات، كما اذلدؼ من تعليمها، فهذه أىداؼ 
 :من تعليم ادلفردات

 ادلفردات اجلديدة إضافة (أ
من خالؿ تعلم ادلفردات، لدينا مفردات جديدة ؽلكننا 

 .استعماذلا عندما يف اجلملة ادلفيدة
 ب( التدريب على النطق السليم كالصحيح

من خالؿ تعلم ادلفردات، سنعرؼ كيفية نطقها بشكل صحيح 
 .من حيث سلارج احلركؼ كطوذلا كقصَتىا

 اللة فهم ادلفردات اجلديدة من حيث الد (ج
ؽلكننا أف نفهم معٌت الكلمات اليت مل نعرفها من قبل، مركبا يف 

 .اجلملة أك مفردا أك رلازيا
د( القدرة  على تقدير ككضع ادلفردات بالتعبَت الشفهي )الكالـ( كالكتابة 

 43)اإلنشائي( كفقا لسياقها الصحيح.
 ( أساليب تعليم المفردات3

 معٌت ادلفردات ىي كما يلي : كمن أساليب تعليم ادلفردات للحصوؿ على
 

                                                           
42Henry Guntur Taringan (1993), Pengajaran Kosakata, Bandung:Angkasa, 

h.3 
43Muhammad Ali Al-Khuly, Asalib Tadris Al-Arabiyah, h.90 
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 أ( استمع للكلمة
يف ىذه ادلرحلة األكىل، يعطى ادلعلم فرصة للطالب الستماع 
الكلمات أك ادلفردات من ادلعلم الذم يقرأىا تكرارا. إذا كاف ىناؾ عنصر 
الصوت من الكلمة اليت تسيطر عليها، مث يف إثنُت أك ثالث مرات، ككاف 

 ماع بشكل صحيح. الطالب قادرين على االست
 .تلفظ الكلمةب(  

بعد إعطاء الفرصة الستماع ادلفردات، تقدًن الفرصة لتلفظ 
الكلمة اليت قد مسعوىا. إف نطق الكلمة اجلديدة يساعد الطالب على 

 تذكرىا لفًتة طويلة. 
 .معٌت الكلمةج( احلصوؿ على 

يف ىذه ادلرحلة ، غلب على ادلعلم جتنب الًتمجة يف إعطاء معٌت 
الكلمات للطالب. كيوجد العديد من التقنيات اليت يستخدمها ادلعلم 
لتجنب الًتمجة يف احلصوؿ على معٌت الكلمة، أم من خالؿ توفَت 
السياقات، كتعريفات بسيطة ، كاستخداـ الصور، كادلرادفات، 
كادلتضادات، كعرض الكائنات األصلية أك التقليدية، كعرض حركة اجلسم 

أما عند امساعيل مساعي الذم نقلو بشرم  44َت. كالًتمجة كبديل أخ
 خطوات تعليم ادلفردات من خالؿ ادلراحل التالية:مصطفى أنو قاؿ 

 ( يذكر ادلعلم الكلمات مرّتُت أك ثالث مرّات كالطالب يستمعوهنا1
 ( يكتب ادلعلم  الكلمات على السبورة باحلركات الكاملة2
 ادلناسبة مع شخصية الكلمات(  يشرح ادلعلم معٌت الكلمات بالطريقة 3
 ( تقدًن الصورة من ادلفردات ادلطلوبة4
 ( من خالؿ توضيح ادلفردات ادلقدمة5
 ( من خالؿ نقل ادلفردات ادلدركسة إىل اجلملة6
 ( من خالؿ توفَت ادلبادئ التوجيهية "ترادؼ"7

                                                           
44Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit, h.130 
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 ( إعطاء ضد الكلمات8
 ( من خالؿ تعريف ادلفردات ادلعينة9

 ه. اإلطار الفكري
يما يلي كصف لإلطار الفكرم الذم يقـو عليو ىذا البحث بناء على ف

ادلناقشة النظرية يف قسم البحث النظرم، كسيوجو اإلطار الفكرم الباحثة للعثور على 
 بيانات كمعلومات ىذا البحث من أجل حل ادلشكالت ادلوصوفة. 

ىذا البحث ىو حبث كمي أك حبث جترييب باستخداـ طريقة التديبات 
. دلعرفة صلاح أك فشل الطالب يف الدركس ادلدركسة liquiryمارسات مع أسلوب كادل

يف الفصل الدراسي كىو باستخداـ ادلالحظة ادلباشرة كإجراء االختبار األكؿ كاالختبار 
النهائي كمقياس دلستول صلاح الطالب يف فهم ادلادة التعليمية. كيف ىذا البحث 

ييب كالفصل ادلراقيب. الفصل التجرييب ىو الفصل يتكوف من فصلُت، كعلا الفصل التجر 
، بينما الفصل  liquiryالذم يستخدـ فيو طريقة التديبات كادلمارسات مع أسلوب 

 ادلراقيب ىو الفصل الذم كاف تعليمو ال يستخدـ طريقة التديبات كادلمارسات.
اج كيف تقدًن ادلادة من قبل ادلعلم )الباحثة( لنجاح حتقيق األىداؼ ىو ػلت

إىل االىتماـ بأىم ادلشكلة باإلضافة إىل ادلادة كىي تطبيق اسًتاتيجية التعليم كإحدل 
 .liquiryمن اسًتاتيجياهتا باستخداـ طريقة التديبات كادلمارسات مع أسلوب 

إف ادلفردات ىو أحد العناصر اللغوية اليت غلب أف ؽلتلكها الطالب على 
صل بتلك اللغة، ألف استيعاب شكل رلموعة من الكلمات تشكل لغة للتوا

ادلفردات لو فوائد ألربع ادلهارات اللغوية.  كفقا ألمحد دجاناف أسيف الدين، فإف 
تعليم ادلفردات ىو عملية توصيل ادلواد التعليمية يف شكل كلمات أك مفردات  
كعنصر يف تعليم اللغة العربية. من الوصف أعاله، تعّرؼ ادلفردات بأهنا ادلرحلة 

ة ألف حبثها عن الكلمة ككظيفتها العامة ىي لزيادة ادلفردات مث درلها يف األساسي
 اجلملة ادلفيدة، كللحصوؿ عليهما عن طريق االستماع أك القراءة 

طريقة التمرين أك التدريب ىي طريقة لتقدًن ادلواد التعليمية من خالؿ 
لتنفيذ، يتم تدريب الطالب على إتقاف الدرس كأف يكونوا ماىرين. فيما يتعلق با
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تزكيد الطالب أكال بادلعرفة النظرية الكافية، مث يوجههم ادلعلم. يطلب من الطالب 
التدرب حىت يصبحوا ماىرين كمتمرسي. كاذلدؼ من التدريبات كادلمارسات ىو 
اكتساب الرباعة كادلهارات حوؿ شيء ما يتعلمو الطالب مع القياـ بو عمليا بادلعرفة 

 خداـ عند احلاجة.ادلدركسة كجاىزة لالست

نظرا إىل أعلية استخداـ ىذه الطريقة يف زيادة اىتماـ الطالب مبشاركة 
عملية التعليم، فإف الباحثة مهتمة بالبحث عن تطبيق طريقة التديبات كادلمارسات 
لًتقية مهارة حفظ ادلفردات يف درس اللغة العربية لدل طالب الصف العاشر 

 أككو الشرقية. 1كومية بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احل
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 اإلطار الفكري
 

A.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 احلالة األكلية ضلو الطالب

كادلمارسات  بدكف استخداـ طريقة التدريبات
 )الفصل ادلراقيب( Liquiryمع أسلوب

 

 نتائج التعلم

 االختبار النهائي
 

 االختبار النهائي
 

استخداـ طريقة التدريبات كادلمارسات مع 
 )الفصل التجرييب( Liquiryأسلوب

 

 االختبار األكؿ االختبار األكؿ

اليهتم الطالب ببياف ادلعلم حىت تكوف مهارهتم 
خفضة كاطلفاض نتائج يف حفظ ادلردات من

 تعلم اللغة العربية لديهم 
 

كجود االختالؼ بُت استخداـ طريقة 
التدريبات كادلمارسات كبدكف 

 استخدامها لًتقية مهارة حفظ ادلفردات
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 و. الفرضية
تعّرؼ فرضية البحث على أهنا إجابة مؤقتة كاليت كانت حقيقتها حتتاج 

بالنظر إىل اإلطار الفكرم السابق، فإف فرضية ىذا  45االختبار على مشكلة البحث.
 البحث كىي:

 ( الفرضية الوصفية1
ىناؾ اختالؼ ىاـ يف ترقية مهارة حفظ ادلفردات لدل الطالب 

لنتائج تعلم اللغة  drill and practiceباستخداـ طريقة التدريبات كادلمارسات 
 العربية.

 ( الفرضية اإلحصائية2
 Haأ( الفرضية البديلة )

 drill andكجود االختالؼ يف تطبيق طريقة التدريبات كادلمارسات 

practice  ة حفظ ادلفردات لدل طالب الصف العاشر لًتقي
 أككو الشرقية. 1بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 H0ب( الفرضية الصفرية 
 drill andعدـ االختالؼ يف تطبيق طريقة التدريبات كادلمارسات 

practice   لًتقية حفظ ادلفردات لدل طالب الصف العاشر
 أككو الشرقية. 1ة بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومي

 

 
 

                                                           
45Nanang Martono (2012), Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta:PT Raja 

Grafindo Persada, h. 25 
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