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مستخلص البحث

وفعالية استخدامها لرتقية قدرة الطالب على Dramatisasiطريقة . م٢٠١٨نورألنورا، 
برهان الدين : املشرف األول، )MTs Swasta MIM Langsaبـ جترييبحبث ( املفردات 

ريموتيا رمحة املاجست: ة الثانيةسيهوتانج املاجستري، و مشرف

Dramatisasiطريقة : الكلمات األساسية 

اللغة األجنبيةىمتعلمعليهااللغة اليت جيب أن يتقنعناصرالىأحدهياملفردات 
وعادة ماتكتسب املفردات ىف اللغة األجنبية . مهارات التواصل مع اللغةلتكون حصل

وىف املالحظة . من خالل املهارات االستقبالية وهي اإلستماع والكالم مث القراءة والكتابة
، رأيت أن املدرس يستخدم الطريقة اللغوية التقليدية MTs Swasta MIM Langsaالباحثة 

وهذه الطريقة مل يشجح . يعلمهاهي الطريقة حتفيظ ىف عملية التعليم اللغة العربية و 
الطلبة على التعلم اللغة العربية خاص ىف التعليم املفردات، ولديهم املشاكل مثل امللل 

وفعالية Dramatisasiطريقة لذلك معاولة ملهاجلة هذه املشاكل هي  . والسأم وغريها
.استخدامها لرتقية قدرة الطالب على املفردات

dramatisasiالطريقة استخدامكلة هذا البحث هي هل بناء على تلك املشاكل، فمش

dramatisasiالطريقة استخدامكيففعالية لرتقية قدرة الطالب على املفردات ؟، و

.لرتقية قدرة الطالب على املفردات ؟

. جترييبومنهج هذا البحث هو املنهج 
MTs Swastaالثامن بـ  MIM Langsa . األدوات جلمع البيانات ىف هذا البحث هي أن

.املالحظة، املقابلة، وإلختبار

الطريقةستخداماقدرة الطالب ىف التعلم املفردات هي جيد جدا وإن نتائج حبث
dramatisasiفعاليةلرتقية قدرة الطالب على املفردات.



ABSTRAK

Nurul Anura, 2018. Metode dramatisasi dan efetifitas penggunaannya untuk
meningkatkan kemampuan siswa dalam mufradat ( penelitian eksperimen di MTs
MIM Langsa ). Pembimbing 1 : Burhanuddin Sihotang, MA dan pembimbing 2 :
Meutia Rahmah, MA

Kata kunci : Metode dramatisasi

Mufradat adalah salah satu unsur bahasa yang paling penting yang harus dikuasi
oleh setiap pelajar bahasa asing untuk meningkatkan kemahiran dalam
berkomunikasi. Dan biasanya penyerapan mufradat dalam bahasa asing itu tidak
lepas dari beberapa kemahiran yaitu mendengar, berbicara, kemudian membaca
dan menulis. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di MTs MIM Langsa,
saya melihat bahwa banyak dari guru masih menggunakan metode pembelajaran
yang lama yaitu metode menghafal dalam kegiatan belajar bahasa arab, dan
metode ini belum mendorong siswa dalam pembelajaran bahasa arab khususnya
mufradat, dan mereka mengalami masalah seperti bosan, ngantuk, dan lain-lain.
Dan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan metode dramatisasi
untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mufradat.

Berdasarkan permasalahan diatas rumusan penelitian ini adalah apakah
penggunaan metode dramatisasi efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa
dalam mufradat. Bagaimana penggunaan metode dramatisasi untuk meningkatkan
kemampuan siswa dalam mufradat.

Pendekatan yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
eksperimen. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas delapan
di MTs MIM Langsa. Instrument yang digunakan dalam pengumpulan data adalah
observasi, wawancara, dan test.

Hasil penelitian kemampuan siswa dalam pembelajaran mufradat adalah baik
sekali, dan penggunaan metode dramatisasi untuk meningkatkan kemampuan
siswa dalam mufradat efektif.
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١

الفصل األول

اإلطار العام

مقدمة-أ

تعلم اللغة العربية حىت الطالب تفاعليف ملعلماحماولةيم اللغة العربية هيتعل
مهارات اللغوية تعلمىف احلقيقة هو  اللغةتعليم .١بفعالية وكفاءةئاتعلم شييميكن

إىل ٢.األربعة وهي مهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة القرأة و مهارة الكتابة
تعلم مليتقنجيبأن ثالثة عناصر للغة اهناك أيضجانب املهارات اللغوية األربعة

حىت الطالب فهم اللغة إما من . تركيب، و ، واملفرداتصوتأ:أياللغة العربية،
٣.وحتقيق األهداف التعليمية احملددة. أو الشفهيةالكتاب، السمع

اهلدف املرسوم من تعليم اللغة هو جعل الدارس يقدر على الفهم والكالم 
٤.والقراءة و الكتابة باللغة اهلدف بسرعة طبيعية غري متكلفة

اللغة ىمتعلمعليهااللغة اليت جيب أن يتقنعناصرالىأحدهياملفردات 
كموضوع تقف درساملفردات ال ي.مهارات التواصل مع اللغةلتكون حصلاألجنبية

الكافية إتقان املفردات٥.دثةاوحم،اإلستماع،إنشأو ،مطلعةوحدها بل يرتبط با
وصلاليتية طرقأما.والكتابةالتواصلشخص يفقادرةمساعدةتكونسوف

الدور، ذكر ية متثيل، لعب طرقة هو بتدريس املفردات إىل متوسطيفللمعلمني
رأت الباحثة أن تعليم اللغة ٦.املتضادات، ذكر املرتدفات، تداعي املعاين وغريها

1Moh. Edi Komara, Penerapan Metode Pembelajaran Bahasa Arab, Journal Of Arabic And
Litenature, Vol 1, No. 2, 2017, Hal 41

٧٠. ، صاللغة والثقافة العربيةحممد طيب، وليد سيد، إمام أسراري، ٢
3 Nanin Sumiarmi, Pembelajaran Bahasa Arab,Holistik, Vol 15, No. 01, 2014

١١. ، صتطرق تعليم اللغة العربية لغري الناط، رمحة ادين ، موتيحممد ناصر، حممد خريال٤
5 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012),

Hal.126
6 Syaiful Mustofa, Srategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: Uin Maliki Press,

2011), Hal . 59



٢

املعلم عادة يستخدم MTs Swasta MIM Langsaالعريبة ختصص املفردات بـ 
. النصوص القراءة أو أخرب الطالب للنصوص القراءة و يكتبها يف كرستهم و حيفظها

.ائم يف حفظ املفردات و ىف تعليم اللغة العريبةوهذا الطريقة جيعل الطالب بالس

،يجب أن يكون املعلم طريقة، فم اللغة العربيةيألمهية املفردات يف تعلنظرا
ألن .ةيممتعة وفعالميعملية التعلحىتم يم جيد لعملية التعليتعلوسئلو ،واسرتاتيجية

عند املثال، العربيةمفتاح النجاح يف تعليم اللغة ي اختيار الطريقة الصحيحة ه
.  م املفرداتيلتعلامناسبالطريقةفحاجةاللغة العربية يف سياق املفردات ،تدريس

املستخدمة يف احدها طريقةهذه ألن. Dramatisasiتقدمي طريقةة الباحثريدوفيهذا ت
.ةم املفردات على املتوسطيتعل

MTs Swasta MIMة بـ كلمشتنشأة الباحثالحظةامليف Langsaقدرةأقل
. ومملةبةو صعتعتربدائما العربيةالدروسأناأحد. العربيةاللغةيفالطالب

بـ الطالبمعرفةحىتالطالبفرداتمليؤثرذاهو اهتماما للدروس الالطالبحىت 
MTs Swasta MIM Langsaولذلك اختارت الباحثة .يكون قليل جدافرداتمل

وفعالية استخدامها لترقية قدرة Dramatisasiطريقة " العنون هلذا البحث
Mtsالطالب على المفردات بـ  Swasta MIM Langsa"

سؤال البحث-ب

أرادت الباحثة أن تبحث عن أسئلة البحث، بحثالقبل أن تبحث هذا
:فيما يلى أسئلة يف هذا البحث

لرتقية قدرة الطالب على املفردات ؟dramatisasiالطريقة استخدامكيف- ١
فعالية لرتقية قدرة الطالب على املفردات dramatisasiالطريقة استخدامهل - ٢

؟



٣

البحثافهد-ج

:فيما يلىيف هذا البحثومن أهداف البحث الىت أراد الباحثة ىف كتابة 

لرتقية قدرة الطالب على dramatisasiالطريقة استخدامكيفالتعرف  - ١
MTsبـ املفردات  Swasta MIM LANGSA

فعالية لرتقية قدرة الطالب على dramatisasiالطريقة استخدامالتعرف- ٢
MTsبـ املفردات  Swasta MIM LANGSA

فرضا البحث-د
إن الباحثة تريد أن تبحث فرضا البحث، وأما فرضا البحث ىف هذا البحث 

:فيمايلى
MTsبـ لرتقية قدرة الطالب على املفرداتdramatisasiالطريقةستخدامأن ا

Swasta MIM LANGSAفعالية

أهمية البحث-ه

:سيستفذ املعلومات من هذا البحث كما يلى 

للطالب)أ

يتقنأناملتوقعاملفردات اخلصوصيف تعلم اللغةdramatisasiطريقة مع 
.اجلملةشكليفاستخدامهوميكناملفردات الطالب



٤

للمعلمني)  ب

لتسهيل على املعلمني لتقدمي مواد تعليمية ىف اللغة العربية باستخدام 
.dramatisasiطريقة 

للباحثة )  ج

.أن حتصل على البيانات الىت حتتاج إليها إلمتام كتابة هذه حبث

حدود البحث_و

:إىل ، وحتديد الباحثة هذا البحثيف هذا البحثوتكون مشكالت البحث 

Dramatisasiطريقة "حتديد الباحثة مبوضوع البحث : املوضوعيةاحلدود- ١

MtsSwasta MIMوفعالية استخدامها لرتقية قدرة الطالب على املفردات بـ 

Langsa"

MTsدرسة جيرى هذا البحث مب:احلدود املكانية-٢ Swasta MIM Langsa

م٢٠١٩\٢٠١٨فى العام الدراس رى هذا البحثجي: احلدود الزمنية- ٣

تحديد المصطلحات-ز
قبل ان تبحث الباحثة فيما يتعلق باملوضوع البحث ان تضح الباحثة بعض 

:معاىن املصطلحات املستعملة ىف موضع البحث وهذه املصطلحات كمايلى 
Dramatisasiالطريقة -١

هي تعديالت القصة Dramatisasiوفقا للقاموس اإلندونيسية إن 
ىف . هي الطريقة تعليم تستخدم التعبريDramatisasi. للعروض املسرحية



٥

Dramatisasi عادة الطالب أنفسهم الذي يصبح كخاين لتمثيل مجيع
٧.األحداث

فعالية- ٢

فعال علر وزن فعل، مث تلحق -يفعل- الفعالية صفة مبالغة للفظ فعل
٨.اخره ياء النسبة والتاء التيث فصارت فعالية

استخدام- ٣

، وهو "إستخداما –يستخدم –استخدام " استخدام لفظ مصدر من 
٩.فعل الثالثى املزيد ومعناه التخذه خادما

قدرة- ٤
كذلك قدر و معناها " قدرة- يقدر-قدر"القدرة للغة اسم مصدر من 

. شخص يشارك حتديد السلوك والنتائج) قدرات(وقدرة ". اإلستطاعة"
الكامنة يف شخص ألداء هذا تعريف املوهبة هو القدرة أو القدرات 

النشاط أن يكون جسديا أو عقليا انه تلقى من الوالدة، وعلم، ومن 
١٠.جتربة

بالطال- ٥
١١."التلميذ"كذلك طالب ومعناها " الطالب"مجع من كلمت ب الطال

املفردات- ٦

7Marhadi, Aunurrahman, Syawani Umar, Pengembangan Model Dramatisasi Dalam
Pembelajaran, (Program Teknologi Pendidikan Fkip Universitas Tanjungpura Pontianak), Hal 2

لنجسا٢٠١٣فعالية استخدام الطريقة اإلرتباطية ىف تعليم القواعد العربية. خري األنوار.٨
٢٠١٢. MTs Nurul Ulum Peureulakبـ تعليم اإلنشاء بإستخدام الصورة عند الطالبمشيطة، .٩

٢٤ص ٢٠٠٣سوهردى، سنة ١٠
٤٦٨ص، ،)١٩٨٣دار الفكر : بريوت( ، املنجد يف اللغة واالعالملويس معلوف، ١١



٦

أحد عناصر اللغة اليت جيب أن يتقنها متعلمو اللغة األجنبيةواملفردات ه
كموضوع درساملفردات ال ي.مهارات التواصل مع اللغةلتكون حصل

١٢.وحمدثة،اإلستماع،إنشأو ،مطلعةتقف وحدها بل يرتبط با

12 Ibid. h. 126



٧

الفصل الثانى

اإلطار النظري

تعليم المفردات: المبحث األول-أ
لمفرداتاتعريف -١

واحدة من رئيسية مهارة اللغة العربية هي معرفة وفهم املعىن الكلمات ىف 
أكثر اآلن . دعم القرار والثقة ىف استخدام اللغةاملفرداتتكون مهارة . اللغة

. اإلندونسية  أو اإلقليميةاملفرداتأصبحت الكلمات واملشتقة الكلمات العربية الىت 
١.والتفاهم، ونعلق عليه ىف الذاكرة لشخصاملفرداتومن االسهل لبناء 

ومييل يعض اللغويني إىل اعتبارها العنصر . املفردات هي أهم عناصر اللغة
. األهم ىف اللغة

هو توجية املفرداتأما تعليم ٢.ملة يف موقف االتصال أويف فهم النص والقراءةاجل
الطالب ألن تكون لديهم القدر على نطق حروف املفردات وفهم ومعناها ومعرفة 
طرقة اإلشتقاق منها ووصفها يف تركيب لغوي صحيح والقدرة على استخدام 

٣.الكلمات املناسبة يف املكان املناسب

،مطلعةكموضوع تقف وحدها بل يرتبط بادرسال ياملفرداتأما تعليم
٤.دثةاوحم،اإلستماع،إنشأو 

1 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahsa Arab, ( Bandumng: Humaniora, 2009), h. 67
١٠.، ص)١٩٩٥واملعارف، : القاهرة(، الربيةطريقة تدريس اللغة كمال ابراهيم بدورى، وعبد اهللا حامت، ٢

١٩٤. ص)١٩٨٦جامعة أم القرى،: مكة(، بلغات اخرىتعليم العربية لغري الناطقنيرشدي أمحد طعيمة، ٣
4 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012),

Hal.126



٨

أهداف تعليم المفردات-٢
٥أما أهداف العامة يف تعليم املفردات

اىل الطالب بوسيلة املقروء أو فهم املسموعجديديعرف املفردات-أ
- ب

مهارة الكالم والقراءة

لتطبيقها اما الكلمة احلقبقة أو جمازيةليفهم معىن املفردات واستطاع - ج

استطاع عرب الفكر باملفردات ىف الكالم أو ىف الكتابة يناسب بالقرينة -د

.الصحيحة

MTs Swasta MIM Langsaبـ أهداف تعليم المفردات- ٣

.فردات جبيد واستخدامها ىف احلياة اليوميةامليتمكن الطالب من التحدث 

أهمية تعليم المفردات-٤

.لف خرباء تعليم اللغة األجنبية يف معىن اللغة، ويف أهداف تعليمهاقد خيت
:وأما أمهية املفردات ىف تعليمها فهي كمايلى

أن تعليم املفردات مطلب أساسي من مطلب تعليم اللغة األجنبية وشرط -أ
٦.من شروط إجابتها

أن حقيقة اللغة جمموعة من املفردات حىت ال ميكن الناس فهم اللغة قبل - ب
٧.معرفة معاىن املفردات منها

5 Syaiful Mustofa, Srategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: Uin Maliki Press,
2011), Hal. 63

١٩٤. ص. رشدي أمحد طعيمة، ٦
7 Radliyah Zaenuddin, Dkk, Metodologi Dan Srategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab,

(Yogyakarta : Stain Cirebon Press, 2005), Hal. 89



٩

كانت التالميذ استعابا كثريا من املفردات يشعورون بالسهولة ىف تعلم اللغة - ج
.العربية

أنواع المفردات-٥

تنقسم املفردات إىل أربعة أقسام، وهي تقسيمها حسب املهارت اللغوية، و 
٨:. حسب املعىن و حسب التخصص و حسب اإلستخدام

تقسيمها حسب املهارت اللغوية-أ

:حسب املهارت اللغوية، تنقسم املفردات إىل أربعة أقسام، منها

أى لغة شفوي )understanding vocabularies(مفردات للفهم)١
)القراءة(أو نص ) دثةااحمل(

دثة حاجة إىل ا، ىف احمل)speaking vocabulary(مفردات الكالم)٢
استخدام مفردات املناسبة، حمادثة جيدة و موقفية عادية

، يتطلب الكتابة أيضا اختيار )writing  vocabulary(مفردات للكتابة )٣
املثال  ةومناسبة حىت ال يساء تفسريها بواسطة القراءمفردات جيدة 

، هذا النوع من املفردات )potential vocabulary(مفردات كامنة )٤
يتكون من مفردات السياق ميكن تفسريها وفقا ىل سياق املناقشة، 
وحتليل املفردات من املفردات الىت ميكن حتليلها على أساس خصائص 

قت ىف وقت ال حق أو توسيع معناهاكلمة التحويل و ضااشتقاق

٦١٨-٦١٦. ص.ارشدى طعمية، ٨



١٠

تقسيمها حسب املعىن- ب
املثال فعل . الكلمات األساسية هذه املفردات هي املفردات األساسية)١

املاض
الكلمات وظيفة هذه الكلمات ملزمة وتوحيد املفردات واجلمل وذلك )٢

املثال حرف جر. لتشكيل التعرض جيدة يف الكتابة
هذه املفردات هي املفردات اليت ال ميكن أن يقف . جمتمعةالكلمات )٣

وحده، ولكن يتم اجلمع دائما مع الكلمات أخرى لتشكيل معان 
كلمة ميكن أن يعين احلب عندما يتم اجلمع " رغب"املثال . خمتلفة

بينما عندما يتم اجلمع بني كلمة ". رغب ىف"حىت " يف"بني كلمة مع 
.معىن يتحول إىل الكراهيةكلمة " رغب عن"حىت " عن"مع 

تقسيمها حسب التخصص- ج

.الكلمات املهام اليت تستخدم الكلمات لإلشارة مهمة)١
هذه املفردات هي جمموعة من الكلمات . الكلمات ألساسية اخلصة)٢

.اليت ميكن نقلها إىل معىن حمدد

.تقسيمها اإلستخدام-د

تستخدم على نطاق واسع املفردات النشطة، وهي املفردات الىت عادة )١
ىف جمموعة متنوعة من اخلطابات والكالم اجليد والكتابة أو حىت كثريا 

.مسعت وعرفت من خالل قراءات خمتلفة



١١

املفردات السليب، وهي املفردات الىت املفردات شخص، لكنه نادرا ما )٢
وتعرف هذه املفردات من خالل الكتب املطبوعة اليت . يستخدم

٩.ىف كتابة أوراق أو العمل العلميتستخدم ليكون مرجعا

أسس اختيار المفردات-٦

أما أسس . إن اللغة كم كبري تعطينا نفسها، وعلينا ان خنتار منها وننتقيها
:اختيار املفردات فهي

)frequency(التواتر )أ

على هذا األساس ختتار الكلمة شائعة االستخدام على غريها، حبيث 
وتستشار فيها قوائم املفردات الىت أجريت . مادامت متفقة معها يف املعىن

.حصرا للكلمات املستعملة وبينت معدل تكرار كل منها

)rangge(التوزع )ب

.على هذا األساس خترت الكلمة املستخدمة يف أكثر من بلد عريب

)availability(املتاحية )    ج

تستخدم يف على هذا األساس ختتار الكلمة املعينة ومعانيها املعينة حبيث 
.جماالت خاصة

)familiarity(األلفة )    د

تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة احلهجوة نادرة 
وإن كانا ) ذكاء(تفضل بالشك على كلمة ) مشس(فكلمة . االستخدام

.متفقني يف املعىن

9 Ibid, Saiful Mustafa Srategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. Hal. 65



١٢

)coverage(الشمول )   ه

واحد على تلك اليت ال تفضل الكلمة اليت تغطي عدة جماالت ىف وقت
)منزل(أفضل يف رأينا من كلمة ) بيت(فكلمة . ختدم أال جماالت حمدودة

)significance( أمهية )و

تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة 
.العامة الىت قد ال حيتاجها قليال

العروبة )  ز

( املنطق يفضل تعليم الدارس كلمة . تفضل الكلمة العربية على غريها
١٠.)التليفون( بدال من ) اهلاتف

Dramatisasiالطريقة : الثانىالمبحث-أ

Dramatisasiتعريف الطريقة -١

هي تعديالت القصة للعروض Dramatisasiوفقا للقاموس اإلندونيسية إن 
عادة هاالطريقةىف. هي الطريقة تعليم تستخدم التعبريDramatisasi. املسرحية

التعليم من خالل .الطالب أنفسهم الذي يصبح كخاين لتمثيل مجيع األحداث
التمثيليات هيها الطريقة١١.ميكن القيام ىف أشكل بأنتومامي و لعب الدورهاالطريقة

10Muhib Abdul Wahab, Epistemologi Dan Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta :
Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), Hal. 156

11Marhadi, Aunurrahman, Syawani Umar, Pengembangan Model Dramatisasi Dalam
Pembelajaran, (Program Teknologi Pendidikan Fkip Universitas Tanjungpura Pontianak), Hal 2



١٣

تستخدام املسرحة اإلجتماعية كوسيلة بقعد إعطاء الطريقةالقصرية الىت تغىن ومتثل و 
١٢.األخبار

تقمص األدوار مدخل حيوى لتدريس اللغة، وميكن أن يتم بتحويل الفصل 
ا، ويتصرف بناء على أبعاد هذا الدور، سواء اختذ إىل مسرح ميارس فيه كل تلميذ دور 

التمثيل مواقف اجتماعية يتحرك من خالهلا التالميذ، أو مواقف تارخيية لشخصيات 
فمن خالل هذه املوقف . هلا أبعادها احلضارية أو السياسية أو العسكرية أو الدينية

العادية الىت يعيشها ميارس التلميذ اللغة ىف جويقرتب به من مواقف احلياةاملسرحية
ومن خالل هذه .ارس اللغة من خالهلا فتؤدى وظائفها ىف الفهم واإلفهامومي

يذ اللغوية ىف شكل كلمات جديدة يستخدمها أو املباريات اللغوية تزداد ثروة التلم
١٣.معان تكتسبها األلفاظ جبوار املعاىن الىت سبق له أن عرفها

التمثيل وتقمص األدوار املختلفة، بل تتعدى وال تقتصر هذه الطريقة على 
فهو يعلم قواعد السلوك، . ، فاللعب إعداد للحياة املكتملةذلك إىل اللعب اللغوى

ويعلم استخدام اللغة استخداما حقيقيا فيه التنغيم وتلوين الصوت بأنواع 
. هنيةأدواهم االجتماعية واملاالنفعاالت، وتقليد أمناط لغوية صادرة عن أشخاص هلم

حتتاج هذه الطريقة إىل احلركة والنشاط والعمل ىف اهلواء الطلق، وهى ال تتقيد حبجر 
فالدروس ميكن أن تعطى بطريقة متثيلية ىف حديقة املدرسة أو ملعبها أو . دراسية

١٤.ومكتبتها

٢٠٧.ص)١٩٩٨دار املعارف القاهرة، الطبعة اخلامسة، (،تعليم اللغة العربية، طرق حممد عبد القادر رمحن١٢
٣٧. ، ص)١٩٩٦دار شادو، : القاهرة (، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة، ١٣
٣٨. مرجع نفسه، ص١٤



١٤

ميكن أيضا أن تفسر بـمسرحية السلوك، التعبري، و إمياءات الوجه هاالطريقة
ميكن أيضا أن تظهر ىف هاالطريقة١٥.العالقات اإلجتماعية بني إنسانشخص يف 

١٦.أشكل احلركة و العمل

Dramatisasiلطريقة أهداف ا-٢

١٧:كمايلىDramatisasiلطريقة أما أهداف ا

يستطيع فهم املفرداتحىت الطالب )أ
.تنمية مهارات االتصال الشفوي للمتعليم داخل الغرفة الصفية وخارجها)ب
حىت الطالب )ج
يستطيع واثق من نفسهحىت الطالب )د

Dramatisasiالطريقة استخدامخطوات-٣

املسرحلبدء أحوال اعداد)أ
املعلمني تتشكيل جمموعات)ب
أجرتاملسرحمتوقع من نتائج ما الذي اشرح للطالب)ج
اجلناةعقد مشاورات مع)د
املسرحتنفيذ )ه
١٨مع مناقشة مشرتكةاملسرح)و

املعلم ميكن شرح املفردات جديدة غري معروف Dramatisasiالطريقة مع 
للشرح " البابافتح"املثال يف الفعل، هنا املعلم معرض . للطالب عن احلركة جسمها

15 Roestiyah, Srategi Belajar Mengajar, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), Hal 90
16 Sri Isniwati, Meningkatkan Kemapuan Mendongeng Dengan Metode Dramatisasi, Jurnal

Ekonomi, Pendidikan Dan Sains, Vol 2, No. 1, 2018, Hal 41
17 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012). Hal 342
18 Asnawir Dan Usman M. Basyiruddin, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Press, 2002),

H. 106



١٥

م ياملستخدمة يف تعلاحدى طريقةهي Dramatisasiطريقة١٩."يفتح- فتح"الكلمت 
.ةاملفردات على املتوسط

Dramatisasiالطريقة مزايا و عيوب-٤

٢٠أما مزايا و عيوب

Dramatisasiالطريقة مزايا)أ

ممتعةيف األنشطة تعبريات الطالبالقناة)١
وإبداعيأكثر نشاطًااجعل الطالب)٢
للفهم القصةتدريب الطالب)٣
للقضاء الشعور حياءتدريب الطالب)٤
يسهل على ميكن تعزيز اللغة الشفوية للطالب إىل لغة جيدة حبيث )٥

اآلخرين فهمها
جلذب اهتمام الطالب)٦

Dramatisasiالطريقة عيوب)ب

١(
األخرىالزعزع فصل)٢
حياء و الواثق من نفسه لليبنيبعض الطالب الذين يشعرون)٣

19Muhib Abdul Wahab, Epistemologi Dan Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta:
Lembaga Penelitian Unuversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008). Hal 160

20 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Srategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka Cipta,
2006), H. 75



١٦

الفصل الثالث

منهجية البحث

منهج البحث-أ

فالبحث . تستخدم الباحثة ىف املدخل الكمي باستخدام حبث جترييب
التجرييب يعىن املنهج احملاولة لدراسة تأثري من متغري خاص ملتغري اخر، من خالل 

١.االختبار يف شروط اخلاصة اليت جعتها عمدا
MTs Swasta

MIM Langsa ىف شارعAhmad Yani, Desa Paya Bujok Seulemak, Kec Langsa

Baro ٢٠١٨/٢٠١٩عام الدراس.

مجتمع البحث وعينت واسلوب إختيارها-ب

MTsبـ ) VIII(لبحث ىف هذا البحث هو مجع الطالب فصل ا

Swasta MIM Langsa طالبا، ميكن " ١١٣"وعددهم فصول٤والذي يتكون من
.الرقم مع كل فصل يف اجلدول التايلرؤية 

مجلةفصلرقم
٢٩الثامن األولالفصل ١
٢٧الثامن الثاىنالفصل٢
٢٨الثامن الثالثالفصل ٣
٣٠الثامن الرابعالفصل ٤

١١٣مجلة

1 Abdurrahman Fathani, Metodologi Penelitian Dan Tekhnik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2006), H. 99



١٧

Purposive(وأخذت الباحثة هذه العينة بأسلوب العينة الغرضية أو قصدية 

Sampling(. ،هذا األسلوب هو أسلوب من أساليب تأخذ العيبنة بناء على احلقيقة
املعني املقصودة عادة معلق مبشكلة . أن العينة املختار الباحثة بناء على نظر معني

.طالبا٢٩عددهم VII-Iتأخذ الباحثة وهي طالب من فصل ٢.وأهداف

متغيرات البحث-ج

ومتغري املستقل من هذا " Dramatisasiطريقة " تغيري تابع هذا البحث هو 
" تعليم على املفردات " البحث

أدوات البحث-د

املالحظة)١
املالحظة هو طريقة جمموعة البيانات استخدام املالحظة ملوضوع حبث يتم 

األنشطة التعلمية الىت املالحظةوتقوم الباحثة ب.بشكل مباشر أو غري مباشر
.تتعلق بني املدرس والطالب ىف عملية التعلمية ىف الفصل

املقابلة)٢
جبمع معلومات وبيانات شفوية من ةهي استبيان شفوي يقوم من خالله الباحث

.املفحوص
اختبار)٣

يتكون ختبارهذا اإل. جلمع البيانات املتعلقة املفرداتختبارتستخدم الباحثة اإل
عرفة قدرة الطالب ىف ملاختبارتستخدم الباحثة اإل. األول والثاىنختبارمن اإل

ختباروتقوم الباحثة باإل. املفردات
القبلى يعىن اختبار يعطى قبل اجراء ختباراإل. جمموعة الضابطة والتجربية

2Moch Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Universitas Negeri Malang,
2007), H. 97



١٨

تقدم الباحثة . اجراء التجربيةالتجربية، واالختبار البعدى يعىن اختبار يعطى بعد
ختبارالطالب اإل

البعدى ملعرفة فعلية استخدم طريقة ختبارو اإل. Dramatisasiباستخدم طريقة 
Dramatisasi.

x

Keterangan

X= Perlakuan= Nilai Pretest

= Nilai Posttest

يشري التسجيل بوجه عام إىل الوزن املعطى لكل صنف ، يف اختبار الوصف
هناك طريقتان ميكن استخدامهما لتسجيل اختبار ٣.على أساس مستوى الصعوبة

٤.الوصف ، ومها طريقة التحليل وطريقة الفرز

للتقييم هيالتحليلطريقة . التحليلطريقة لبحث يستخدام الباحثة اىف هذا 
من خالل إعداد منوذج اإلجابة، حيث يتم حتليل اإلجابة إىل عدة خطوات تقدم 

بعد ترتيب منوذج اإلجابة، إجابات كل الطالب مقارنة مع منوذج . درجة معينة
.  اإلجابة وأعطى درجة وفقا ملستوى احلقيقة

تثبيت معيار الكفائة املفردات- )١

، قدمت الباحثة اإلختبار قبلى dramatisasiقبل معرفة مدى تأثري طريقة 
املعرفة كفائة على كل افرد التالميذ عن املفردات أو كفائة الفصل فيه 

:استخدام الباحثة هذا املعيار 

3 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2009), Hal
301

4 Wayan Nurkancana, Dkk, Evaluasi Pendidikan, ( Surabaya : Usaha Nasional, 1986), Hal 68



١٩

التقديرالدرجة
ممتاز١٠٠–٨٠
جيد جدا٨٤–٧٥
جيد٧٤–٦٥
مقبول٦٤–٥٥
راسب٤٥–٥

مصادر البيانات-ه

MTsىف هذا البحث تتكون من مجيع الطالب بـ البياناتمصادر  swasta

MIM Langsa ٢٠١٩سنة .:

البيانات عن احوال املدرسة)١
MTsالبيانات عن قدرة الطالب على املفردات بـ )٢ Swasta MIM Langsa

MTsاملفردات بـ ـالبيانات عن املشكالت الىت يوجيهها الطالب على )٣ Swasta

MIM Langsa

أسلوب جمع البيانتا-و

أسلوب مجع البيانتا هو اسلوب أو طريقة تنفيذها من قبل الباحثة جلمع 
:إن اسلوب مجع البيانات ىف الدارسة على فيما يلى. البيانات

املالحظة)١
. املفرداتاستخدام الباحث املالحظة جلمع بيانات عن أنشطة الطالب يف تعليم 

.وتتمتل هذه البيانات يف استجابة الطالب أثناء التعلم
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املقابلة)٢
ستقوم الباحثة بااملقابلة مع رئيس املدرسة قبل البحث ومدرسة اللغة العربية جلمع 
البيانات املتعلقة حبالة تعليم اللغة العربية وقدرة الطلبة يف فهم املفردات وأحول 

.هذه املدرسة
اختبار)٣

الباحثة جمموعة من األسئلة مكتوبة لقياس كفاءة الطالب فهم وتستخدم 
:املفردات قبل املنتج وهو مواد اللغة العربية املطورة وبعدها فيما يلي

القبلى ملعرفة قدرة وكفاءة املطالب يف فهم املفردات مقبل جترية ختباراإل)أ
.اإلنتاج

لرتقية قدرة Dramatisasiو اإلختبار البعدى ملعرفة فعلية استخدم طريقة )ب
.الطالب على املفردات

أسلوب تحليل البيانتا المستخدم-ز

ة يهدف ملقارنة العالقة جتريبيدراسة هوهذا البحثىفأسلوب حتليل البيانتا
د على جتربة فعلية استخدام طريقة وهذا البحث يعتم.القوية بني املتغريات

Dramatisasiقدرة الطالب على املفرداتلرتقية.

مرحلة تنفيذ الدراسة-ح

:تقوم الباحثة بتنفيذ الدراسة ىف املراحل األتية

:أنشطة إعداد البحوث هي كمايلى- ١
مث IAIN LANGSAتقدمي تصريح حبث من كلية الرتبية والعلوم التدريس )أ

MTs Swasta MIM Langsaتتفيذه ىف 
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خلطوات البحث ووضع منهجية التشاور مع املشرقني األول والثاىن)ب
.البحث املستخدمة

MTs Swasta MIM Langsaالتشاور مع املدرسة ىف هذه احلالة هو ) ج

.الرئيس
.حدد عينة البحث الىت ستشارك ىف البحث الذي سيتم إجراؤه) د
إعداد خطط التعلم) ه
تنظيم االدوات) و

تنفيذ البحوث- ٢

:تشمل أنشطة تنفيذ البحوث مايلى

.أىإجراء صالحية الصك جلميع عينات البحث: إجراء البحوث )أ
preتقدمي )ب testقبل أن يبدأ التعليم ،.
dramatisasiباستخدام اليوميات املدرسةقم يتعلم املواد يف ) ج

postتنفيذ ) د test مث معاجلة النتائج الىت مت احلصول عليها البيانات ملعرفة ،
.التغيريات الىت حتدث

تحليل البيانات-ط

استناذا إىل األهداف املراد حتقيقها ىف هذا البحث، استخدم التحليل 
املساعدة التحليل spss 16اإلحصائي الوصفي واالستداليل باستخدام برنامج 

ىف حني أن التحليل .الوصفى ملعرفة متوسط نتائج تعلم قبل وبعد العالج
بتعليم املفردات من dramatisasiاعتاد على رؤية الفعالية paired t-tesاالستداليل 

pre-test danخالل مقارنة املتغريين  post-test شروط اختبار الفرضية هي أن تكون
تكون معايري االختبار املعتادة والتجانس للبيانات . البيانات طبيعية وتوزيع متجائس
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مث طبيعي ومتجانس، إذا . p>0,05(05(هي نفسها إذا كانت قيمة املعىن أكرب من 
استيقاء كليهما، فيكن إجراء اختبار الفرضية، حيث يتم قبول معايري اختبار 

إذا والعكس بالعكس <0,05Pإذا كان املستوى مهم الفرضيات 
0,05P<.الفرضية املراد اختبارها ىف هذه الدراسة هى:

على املفرداتDramatisasiال يؤثر طريقة  .=

على املفرداتDramatisasiيؤثر طريقة .=
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الفصل الرابع

عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشتها

ميدان البحث وتعلم اللغة العربية فيةلمحة عن: المبحث األول 

MTsلمحة عن المدراسة -أ Swasta MIM Langsa

تاريخ نشأة المدراسة-١

MTsإن مدراسة  Swasta MIM Langsaسة الرتبية إحدى مدر هي
MTsويقع املدراسة .اإلسالمية ىف لنجسا Swasta MIM Langsa ىف شارعAhmad

Yani, Desa Paya Bujok Seulemak, Kec Langsa Baro  . ١٥٠٠٠سعة األرض وو
.م١٩٤٨مرتا، وأسسى املعهد ىف سنة 

MTsوإن طالب  Swasta MIM Langsaو اؤوا من مجيع املدينة اتشية ج
MTsمدة مادة التدريس ىف . طالبا٢٨٢وكانت الطالب يف بيلغ . لنجسا Swasta

MIM Langsaوإن رئيس املدراسة اآلن األستذة رمسواتى. ث سنوات للثانويةثال.

أحول المدرس-ب

. مدرسات١٩مدرسا ٨شخصا، يتكون من ٢٧يبلغ وعدد املدرسني 
وملعرفة أحوال مدرسي اللغة العربية يف هذه املدرسة وجدت املعلومات أن عدد بـ 

MTs Swasta MIM Langsaيبلغ ثالثة أنفار.

:ولتوضيح أحواهلن نرى ىف جدول التاىل
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)٤.١(الجدول 
أسماء مدرس اللغة العربية

املتخرجون منأمساء املدرسنيرقم
لنجساIAINويرا أريفا١
لنجساIAINء.ف د.حممد يونس، س٢
IAIN Ar-Raniryف د.سوسنتو، س٣

أحوال الطالب-ج

مث ملعرفة أحوال الطلبة يف هذه املدرسة قامت الباحثة بعض البيانات من 
MTsبناظر املدرسة جبش أن عدد الطلبة بـ  Swasta MIM Langsa يف أم الدرس

.يبلغ٢٠١٨-٢٠١٩

)٤.٢(الجدول 

MTsأحوال الطلبة  Swasta MIM Langsa

الطالباتالطالبعدد الفصلالفصل
٥٤٤٥٩٩فصول٤األول
٦٢٥١١١٣فصول٤الثاىن
٣٦٢٦٧٠فصول٣الثالث

١١١٥٢١٢٢٢٨٢
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وفعالية استخدامها لترقية قدرة الطالب على Dramatisasiطريقة :المبحث الثانى 
MTsالمفردات بـ  Swasta MIM Langsa

يف هذا البحث ميدن قامت . فة فعالية استخدام هذه الطريقة التعلميةملعر و 
MTsالباحثة باإلختبار القبلى والبعد للطبة باملدرسة  Swasta MIM Langsaالذين

قبل إجرأء التطبيق فقدمت الباحثة اإلختبار القبلى الطلبة .الثاىنيتعلمون ىف الفصل 
وإلجراء عملية التعليم أن . لكي عرفت الباحثة عن القدرة الطلبة على املفردات

الباحثة أوال بتدريس بالطريقة املباشرة بنفسها كمدرسة قامتDramatisasiبالطريقة 
ونتائج هذا اإلختبار . املفرداتليمىف التعDramatisasiتطبق الطريقة اللغة العربية مث 

تدريس الطالب وكذلك . املفرداتىف التعليمتدل على وجود ارتقاء كفاءة اللطلبة 
MTsلرتقية قدرة ىف املفردات الطالب بـ dramatisasiبالطريقة تعليم  Swasta MIM

Langsaفعلية.

نتائج اإلختبار

ويكن اإلختبار . قامت الباحثة باإلختبارين شفهيا لقياس الطلبة ىف املفردات
.ىف املفرداتستة لكل عنصر من عناصر اللغة . من ستة وعشرون طريقة

نتائج اإلختبار القبلى-١

ىف الفصل ٢٠١٨أكتوبر ٢٤قامت الباحثة اإلختبار القبلى ىف التاريخ 
.الطلبة٢٩أما عدد الطلبة فهي يبلغ . ٢.١
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)٤.٣(الجدول 

٢.١نتيجة اإلختبار القبلى فى الفصل 

رقم

اإلختبار القبلى فى الترقية مفردات
مجموعة 
الدرجة

التقدير

٣
أجوبة (

٢٠(

٢
أجوبة (

٤٠(

١
أجوبة (

٤٠(
راسب١٨١٦١٦٤٠
راسب٢١٢٢٤١٦٥٢
راسب٣٨٨٢٤٤٠
راسب٤٨١٦٢٤٤٨
راسب٥٨٢٤١٦٤٨
راسب٦١٢١٦٢٤٥٢
راسب٧٨٢٤١٦٤٨
راسب٨٨١٦١٦٤٠
راسب٩٤١٦٢٤٤٤
راسب١٠١٢١٦٢٤٥٢
راسب١١٤١٦١٦٣٦
مقبول١٢٤٢٤٣٢٦٠
راسب١٣٨٢٤١٦٤٨
مقبول١٤٨٢٤٢٤٥٦
راسب١٥٨٢٤٢٤٤٤
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مقبول١٦٤٣٢٢٤٦٠
راسب١٧٤١٦٢٤٤٤
مقبول١٨١٢٢٤٢٤٦٠
راسب١٩٤١٦١٦٣٦
راسب٢٠٤١٦٢٤٤٤
راسب٢١٨١٦٢٤٤٨
مقبول٢٢٨١٦٣٢٥٦
راسب٢٣٤٢٤٢٤٥٢
راسب٢٤٨١٦٢٤٤٨
راسب٢٥٨٨٢٤٤٠
راسب٢٦٤١٦١٦٣٦
راسب٢٧٤١٦٢٤٤٤
راسب٢٨٨١٦١٦٤٠

١٣١٦
معدل 
٤٧الدرجة

، ظهرت أن الطلبة نالوا الدرجة املعدلة اإلختبار القبلىفمن نتائج هذا 
. أي يدل على أن كفاءة الطلبة ىف تعليم الفردات ىف مستوي راسب%. ٤٧

.ومن هنا فإن كفاءة الطلبة ىف تعليم الفردات بصفة العامة راسب
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)٤.٤(الجدول 

٢.١نتيجة اإلختبار القبلى للمجموعة 

العددالتقديرالنتيجةالرقم
-ممتاز٨٥–١٠٠- ١
-جيد جدا٧٥–٨٤- ٢
-جيد٦٥–٧٤- ٣
٥مقبول٥٥–٧٤- ٤
٢٣راسب٥–٥٤- ٥

٢٨
٢.١) ٥(وجدت الباحثة ىف اجلدول السابق أن

.على درجة راسب) ٢٣( و . حيصل على درجة مقبول

اإلختبار البعدينتائج -٢

باحثة باإلختبار البعدي لتعرف به على الكفاءة املفردات فعلية مادة قامت ا
MTsبـ املفردات لرتقية قدرة الطلبة علىDramatisasiاللغة العربية بطريقة  Swasta

MIM Langsa.

)٤.٥(الجدول 

٢.١فى الفصل بعدىنتيجة اإلختبار ال

رقم
فى الترقية مفرداتبعدىالاإلختبار 

مجموعة 
الدرجة

التقدير

٣٢١
جيد جدا١٢٠٣٢٣٢٨٤
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جيد جدا٢٢٠٣٢٣٢٨٤
جيد جدا٣٢٠٣٢٣٢٨٤
جيد٤٢٠١٦٣٢٦٦
جيد جدا٥٢٠٢٤٣٢٧٦
جيد ٦٢٠٣٢١٦٦٨
جيد جدا٧٢٠٣٢٣٢٨٤
جيد ٨٢٠١٦٣٢٦٨
جيد جدا٩٢٠٣٢٣٢٨٤
جيد جدا١٠٢٠٢٤٤٠٨٤
مقبول١١٨١٨٣٢٥٨
ممتاز١٢٢٠٣٢٤٠٩٢
جيد ١٣٢٠١٦٣٢٦٨
ممتاز١٤٢٠٣٢٤٠٨٦
جيد جدا١٥٢٠٣٢٢٤٧٦
جيد جدا١٦٢٠٣٢٣٢٨٤
مقبول١٧٢٠١٦٢٤٦٠
جيد جدا١٨٢٠٣٢٣٢٨٤
جيد ١٩١٦٣٢٢٤٧٢
جيد جدا٢٠٢٠٣٢٢٤٧٦
جيد جدا٢١٢٠٣٢٢٤٧٦
جداجيد ٢٢٢٠٣٢٣٢٨٤
ممتاز٢٣١٦٤٠٣٢٨٨
ممتاز٢٤١٢٣٢٣٢٧٦
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مقبول٢٥٢٠١٦٢٤٦٠
جيد ٢٦٢٠١٦٣٢٦٨
ممتاز٢٧١٢٤٠٣٨٩٠
مقبول٢٨٢٠٢٤٣٢٧٦

٢٢٠٢
معدل 
٧٨،٦٤الدرجة

، ظهرت أن الطلبة نالوا الدرجة املعدلة بعدىاإلختبار الفمن نتائج هذا 
جيد أي يدل على أن كفاءة الطلبة ىف تعليم الفردات ىف مستوي %. ٧٨،٦٤

.جيد جداومن هنا فإن كفاءة الطلبة ىف تعليم الفردات بصفة العامة . جدا

)٤.٦(الجدول 

٢.١فى الفصل بعدىنتيجة اإلختبار ال

العددالتقديرالنتيجةالرقم
٥ممتاز٨٥–١٠٠- ١
١٣جيد جدا٧٥–٨٤- ٢
٦جيد٦٥–٧٤- ٣
٤مقبول٥٥–٧٤- ٤
-راسب٥–٥٤- ٥

٢٨
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٢.١) ٥(وجدت الباحثة ىف اجلدول السابق أن 
( و على درجة جيد) ٦(على دوجة مقبول، و ) ٤(ممتاز،و حيصل على درجة 

.جيد جداعلى درجة ) ١٣

لرتقية قدرة Dramatisasiمن شرح أعالء ميكن أن يستنتج إن تطبيق طريقة 
MTsبـ املفردات الطلبة على Swasta MIM Langsaعلى جيد جداتكون .

لرتقية قدرة الطلبة Dramatisasiفعلية تكونDramatisasiواستخدام طريقة 
.املفرداتعلى

تحليلها وتفسريها-٢
تحليل بيانات-أ

المالحظةالبيانات عن -١

إجراؤها، وجد الباحثون العديد من من املالحظات الىت مث
اكل يواجهها الطالب يف فهم املفردات، وكان ذلك بسبب عدم املش

وجود الطريقة املستخدمة من قبل املعلمني ىف املفردات حبيث يشعر 
.الطالب بامللل، وعدم اهتمام الطالب ىف تعلم املفردات

المعتادةاختبار -ب

املعتادة ىف هذا البحث استحدام اختبار اختبار 
-spssبستحدام ) kolmogorof-smirnov atau shapiro-wilk(املعتادة

16 .

، املقبةلsig<٠،٠٥إذا كانت القيمة -
، املردودsig>٠،٠٥إذا كانت القيمة -
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)٤.٧(الجدول 

٢.١فى الفصل قبلىاإلختبار الاختبار المعتادة
Tests of Normality

Kelompok

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic df Sig.

nilai kelompok pretest ١٢٤. ٢٨ .٢٠٠* .٩٤٠ ٢٨ .١٠٩

اختبار املعتادة
Kolmogorof-Smirnovبتحليل و ٠،١٢٤Shapiro-Whilkالقيمة اإلختبار إذان٠،١٠٩

.فالبيانت اإلختبار القبلى املقبول٠،٠٥القبلى أكرب من 

)٤.٨(الجدول 
٢.١فى الفصل بعدىاإلختبار الاختبار المعتادة

Tests of Normality

Kelompok

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic Df Sig.

nilai nilai postest .٢٣٣ ٢٨ ١١٢. .٩١٩ ٢٨ .١٠٢

اختبار املعتادة
Kolmogorof-Smirnovبتحليل و ٠،١١٢Shapiro-Whilkالقيمة اإلختبار إذان٠،١٠٢

.فالبيانت اإلختبار القبلى املقبول٠،٠٥البعدي أكرب من 
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Tاإلختبار -ج

يستخدم الباحثةألنPaired T-Testيستخدم الباحثةTاإلختبار 
البعدى القبلى و قيمة one group pre ptest dan post test.ىف هذا البحث 

:

)٤.٩(الجدول 
٢.١فى الفصل بعدىالالقبلى و اإلختباراإلختباراختبار المعتادة

Paired Differences

T Df

Sig. (2-

tailed)Mean

Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1 pretest –

postest
-٣٠.٠٠٠ ٨.١٨٣ ١.٥٤٦ -٣٣.١٧٣ ٢٦.٨٢٧ ١٩.٣٩٩ ٢٧ .٧٧٣

: هيnana sudjanaإن فرضية اإلحصاء الىت سيتم اختبارها فقال 

H0 : μ < μ:تدريسها بشكل تقليدى هى إن خمرجات تعلم الطالب الىت يتم
أقل جودة من الطالب الذين ال يتعلمون بطريقة التدريس 

Dramatisasi على قدرة تعليم املفردات ىف الصف الثاىنMTs

MIM Langsa

Ha :μ ≥ μ:تدريسها باستخدام الطريقة تعليمتعلم الطالب الىت يتمإن نتائج
Dramatisasiأفضل أو مساوية لنتائج تعلم الطالب الىت ال هي

يتم تدرسها بشكل تقليدي  ىف تعليم املفردات ىف الصف الثاىن 
MTs MIM Langsa.
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:-١٦spssمعايري القرار إختبار

املقبول،< ٠،٠٥HOإذا كانت القيمة - ١
، املردودHO>٠،٠٥إذا كانت القيمة - ٢

كانت تواجد درجة القبلى و Uji-Tسري جدول املخرخات فوق بناء على تف
Haحبث يتم ٠،٠٥>٠،٧٧٣استنادا إىل معايري القرار . ٠،٧٧٣البعدى هى 

االستنتاج هو النتائج تدريس الطالب بالطريقة تعليم Haألن قبول . املقبول
dramatisasiالطالب بـ لرتقية قدرة ىف املفرداتMTs Swasta MIM Langsa جيد
.جدا و فعلية
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الخامسالفصل

نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

نتائج البحث-أ

:القبلى والبعدى وجدت بينهما وهي
قد ارتقعت نتيجهم وتؤثر ىف ترقية قدرة Dramatisasiإن استخدام طريقة - ١

وهذا البيانات بأن نتجية الطالب ىف تعليم املفردات قد . تعليم املفردات
" ٢٢٠٢"إىل ٤٧أو باملعدل " ١٣١٦"ارتقعت من قبل البحث وهي 

.٧٨،٦٤أو باملعدل 
تؤثر تنمية رغبة الطالب ىف تعليم Dramatisasiإن استخدام طريقة - ٢

املفردات
ميكن أ
ومن مقابلة مع الطالب، أكثر من يقول إن . جبيد و مسرورالدرس 

.جيعل هلم سعيدة عند تعليم اللغة العربيةDramatisasiتطبيق طريقة 

التوصيات-ب
:حيسن بعض التوصيات الىت نقدمها الباحثة املوجهة إىلالبحثبكتابة 

املدرس أن يدفع وإعطاء التوصيات أمهية تعليم اللغة العربية وتدريس - ١
.املفردات

.املدرس يستخدم الطريقة املناسابة ىف املفردات- ٢
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عند تعليم اللغة العربية Dramatisasiباستخدام طريقة أن يهتم املدرس - ٣
.خصوصا ىف تعليم املفردات

االقتراحات البحث-ج
، حيسن الباحثة أن تقدم اإلقرتاحات الىت بحثالاوقبل انتهاء من كتابة هذ

:
ينبغى على املدرس أن يستعمل الطريقة املناسبة باملادة ىف ترقية قدرة - ١

الطالب على مفردات
ينبغى على املدرس أن يستعمل الوسائل املناسبة باملادة ىف ترقية قدرة - ٢

لى مفرداتالطالب ع
يرجى على املدرس اللغة العربية ىف هذه املدرسة أن يتمسكوا - ٣

لرتقية Dramatisasiبالطريقة التعليمية املوافقة باملدة أو بتطبيق طريقة 
قدرة الطالب على مفردات
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