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 خص مل

املفردات وكتابتها  أييت هذا البحث من اخنفاض استيعاب املفردات لدى الطالب، ويصعبون يف حفظ  
ليس لديهم تلك املدرسة    يف  الذين يدخلون أن الطالب    عملية التعليم يف الفصل الدراسي. وال ينشطون أثناء  

ي شهادة روض مما  األطفال،  التعليمصعب  ة  أنشطة  أداء  معظم ،  ابإلضافة إىل ذلك .والتعلم  املعلم على  فيأيت 
أسباب املشكالت   فهذا سبب من.  مشاغبون  ينجحون وهم  الطالب من خمتلف املدارس االبتدائية ألهنم ال 

للتغلب على هذه املشكلة، فإهنا حتتاج إىل طريقة التعليم النشط والفعال و .  اليت جيب على املعلم تصحيحها
 ميكن تطبيقها يف الفصل الدراسي.  

ات، تستخدم الباحثة ولنجاح استيعاب املفردإن طريقة التعليم عامل من عوامل جناح تعلم اللغة العربية.  
و طر  التقليد  و    Mimicryالتحفيظ.  يقة  التقليد  طريقة   Memorizationمعناه  هي  هذه  التحفيظ.  معناه  

 مستخدمة لرتقية استيعاب املفردات.
 mimicryواهلدف من هذا البحث هو ملعرفة وجود التأثري اهلام يف استخدام طريقة التقليد والتحفيظ  

memorization   استيعا املفردات  على  الصف  ب  طالب  لدى  اإلبتدائية العربية  "الفائزين"  مبدرسة  الثالث 
ميسوجي. بوكوبوسو  التجرييب  اإلسالمية  شبه  البحث  نوع  من  الكمي  البحث  هو  البحث  تصميم   فهذا  مع 

. عينة هذا البحث ابستخدام الفصلني، ومها الفصل التجرييب Control grup pretest posttest Designالبحث  
طالب من الصف الثالث. يستخدم الفصل التجرييب طريقة التقليد  10طالب والفصل املراقيب بعدد   10دد  بع

. وبناء tطريقة إنتقائية. ويف أساليب حتليل البياانت ابستخدام االختبار  والتحفيظ، ويستخدم الفصل املراقيب  
االختبار   حساب  عن  البحث  نتائج  على  tعلى  الباحثة  حتصل   ،hitungt  .8605210191    وtabelt 

 استخدام يف    هام ابلنتيجة وجود أتثري  مردود    OHمقبول  و    1Hحبيث ميكن االستناج أن    1.734063592
التقليد  املعلى    mimicry memorization  والتحفيظ   طريقة  طالب  فردات  استيعاب  الثالث لدى   الصف 

 مبدرسة "الفائزين" اإلبتدائية اإلسالمية بوكوبوسو ميسوجي. 
 استيعاب املفردات العربية،    mimicry memorizationوالتحفيظ    قة التقليد طريت املفاتيح : ماالكل 
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31.  Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkannya 
kepada para malaikat, seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar!” 

(Q.S. Al Baqarah ayat 31) 
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 إهداء
 

 : إىل  هذه الرسالةأهديت  ويف هذه املناسبة 
يقدماين  لا  ، رسييناماحملبوبة    أميو ابرمني  احملبوب  أيب    يوالد  .1 واجلهو لذان  والدعاء  املبذولة  التشجيع  حىت د 

  . قدرت على إمتام الدرجة اجلامعية األوىل جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج
طوال الدراسة   شكرا جزيال على تقدمي الدافع   اأشكرمه. إنداه والنداري وعزيزة الزهرا    ،ين الصغرية احملبوبةيأخت   .2

 . نجن اإلسالمية احلكومية المبو إينتا  رادين  معة جبا
العربية ملرحلة   .3 اللغة  تعليم  التشجيع واالقرتاح يف كتابة هذه   2017أصحايب األعزاء يف قسم  الذين أعطوين 

 الة.الرس
 املتخرجني احملبوبني جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج  .4
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 ة ترمجة الباحث
 

أولد  أست  أنيو  سبتمبري من    28التاريخ    يف   نطقة ميسوجي مبقرية كجاداين وي سريدانغ    يف داري  يح 
 . يينمارس  وأمي  ابرمني أيب    من املتزوج   ثالثةال  البنت   ة هيالباحثو   1998

استمرت  . و 2011وأمتتها يف عام   كجادايناألوىل    احلكومية   اإلبتدائيةاملدرسة  يف    ادراسته  ةالباحث  ت بدأ  
 ا  دراسته واصلتمث   .2014وأمتتها يف عام  غونونج أغونج  األوىل  توسطة احلكوميةاملدرسة امل يف  املتوسطةدراستها 

 .   2017يف عام   هامتّتأو   سريدانغ وي  األوىل    ثانوية احلكوميةال  املدرسة إىل  
عليم  بية والتدرست الباحثة اللغة العربية يف كلية الرت   2017ففي عام  وبعد االنتهاء من املدرسة الثانوية،  

 برانمج خدمة اجملتمع من املنزل   عقد الباحثة ، ت2020يف عام  .    المبونج معة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  جبا

(KKN-DR  )الثانوية  درسةامل ممارسة اخلربات امليدانية يف    تعقد الباحثة،  2020ر   شهر أكتوبكجاداين. ويف  يف قرية 
 بونج. ابندار الم   2 احلكومية  اإلسالمية  
تعليم قسم  د طلبة  بعض املنظمات منها: املنظمة يف احتالقد اتبعتها    ه اجلامعة دراسة الباحثة يف هذ  دةوم

، والباحثة  2020-2019، كسكريترية عامة للعام     IMAسوجي  ، ويف احتاد طالب مي2018اللغة العربية للعام  
يف   الشباب  الكأعضاء  احلكومية املدرسة  املرشح 2017م  للعاانغ  سريدوي  األوىل    ثانوية  منظمة  يف  وأخريا   ،

 . 2020-2019سريدانغ للعام وي  ىل  األو   ثانوية احلكومية املدرسة اليف    IMAوالكادير  
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 تقدير كلمة شكر و 
 

قدر تة حىت  لباحثه اليت قد أعطاه لوقوتالنعمة واهلداية  على مجيع  مد هلل رب العاملني ابلشكر إىل هللا  حلا
آله وأصحابه ياء واملرسلني، سّيدان حممد وعلى والصالة والسالم على أشرف األنب . لعلميةلة الرساه اهذ  على إمتام

للحصول على الدرجة   الالزمة   ن الشروطالعلمية شرط مهذه الرسالة    أمجعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
نتان اإلسالمية احلكومية المبونج. ن إية راديجبامع  موالتعلي  ن قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبيةاجلامعية األوىل م

األطراف مجيع  من  املساعدات  مجيع  على  الباحثة  الرسالة، حصلت  هذه  تفب   .ويف كتابة  أن  املناسبة   قّدمهذه 
 جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل:   ةاحثالب
احلاج  .1 الدكتور  رادين    األستاذ  جبامعة  اجلامعة  املاجستري كرئيس  مكري،   احلكومية اإلسالمإينتان  حممد  ية 

 المبونج. 
املاجسترية .2 أمي هجرية،  إينتان اإلسالمية احلكومية  الدكتورة  العربية، حبامعة رادين  اللغة  تعليم  كرئيسة قسم 

 . المبونج
 الثاين   كاملشرف   املاجستري  ،إقبالأمحد    و   األول  ، املاجستري كاملشرف سلطان شهريل  اجاحل  الدكتوراألستاذ   .3

 هذه الرسالة العلمية.   حىت أمتمت واإلرشادات    يهات التجين  اللذان يقدما
واحملاضرات .4 احملاضرين  العربيةخاصة    مجيع  اللغة  تعليم  قسم  ومعرفة   يف  علوما  أعطوين  تس  اللذين  هل حىت 

   .احثة على إمتام الرسالة العلميةالب
فينا مرأة الصاحلةأصحابيت   .5 ليستاري،  أيو فوسفيتا ساري، أان وحيو  دي، راان  احملبوبني،  يا نضيلة ومجيع نور، 

 . حبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج   2017يف قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة  أصحايب
حبثها ك  عرفوت و الباحثة  النقصان  من  والصو ثري  الكمال  عن  وبعيد   ترجولذلك  اب.  اخلطاءات 

ا  ةالباحث الرسالة  لتكميل هذه  العلمية أخريا  و   .لعلميةاالنتقادات واالقرتاحات  الرسالة  أن تكون هذه  عسى 
 رب العاملني.. آمني اي  لباحثة خصوصا وللقارئني عموما ل  انفعة
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 الباب األول

 قدمة م
 توضيح املوضوع أ.  

األك الفهملفهم    ،وىل اخلطوة  سوء  ولتجنب  البحث،  هذا  شرح ،  موضوع  إىل  الباحثة  بعض   فتحتاج 
والت التقليد  البحث فهو "أتثري طريقة  أما موضوع هذا  البحث.  الواردة يف هذا   Mimicryحفيظ  املصطلحات 

Memorization   است طالبعلى  لدى  العربية  املفردات  "  يعاب  مبدرسة  الثالث  اإلبتدائية    "الفائزينالصف 
 ميسوجي". ومن بيان بعض املصطلحات هو كالتايل :   بوكوبوسو اإلسالمية  

 تأثريال.  1
لقامو  الكبري )وفًقا  اإلندونيسي  التأثري ه(849:  2005س  فإن  أ،  املوجودة  القوة  الناشئة عن و  و 

 .أو معتقداته أو أفعاله  يشكل شخصياتهائن  ك  وأشخص 
 Mimicry Memorization  طريقة تقليد التحفيظ.  2

Mimicry    و    التقليد هوMemorization  1أو التحفيظ. حلفظ  مبعىن ا    Memorization     كلمة أصل
واالتذكر مبعىن  "  memori "من   جمرد.  شيء  الس لذاكرة  من  جمموعة  إىل  إىل   تسولي  تاملهاراو   ماتيشري 

 -التقليد   امسها، فإن ابلنظر إىل      3.واحملافظة  الطريقة يف اللغة العربية بطريقة السماع  تسمى هذه   2.اتكائنال
 .تذكره أو حفظه بقوة الذاكرةاليت تؤكد على تقليد شيء ما ميكن  م  يتعلالهو طريقة   ظيحفوالت

 . املفردات العربية 3
يف استيعاب  مهم    ودورها   لغة التشكل  املختلفة اليت    تجمموعة من الكلما  أهناهورن  املفردات عند  

اللغوية  أربع  اللغوية أربع  فهم  هارة كل شخص يف  مإن   فاليت قال  كما  املهارات  على تعتمد    وهي  املهارات 
 استيعاب املفردات.

 مدرسة "الفائزين" اإلبتدائية اإلسالمية بوكوبوسو ميسوجي.  4
 ميسوجي. بوكوبوسو انحية وي سريدانغ  مبنطقة    ةيية اليت تقع يف قر وهي املدرسة اإلبتدائ

 خلفية البحث ب.  
املع إن   بني  تفاعل  هو  يف  التعليم  اليت حتدث  الرتبوية  األهداف  لتحقيق  والطالب    .عينةاملبيئة  اللمني 

أو يصلون إىل يصبحوا ابلغني  ل  وعة من األشخاص اآلخرين  أنه جهد يبذله شخص أو جمم  يُعرَّف التعليم علىو 

 
1 Ulin Nuha, Metodologi super efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta, Diva Press, 2012) hal 215 
2 Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, .. hal 215 
3 Bisri Mustafa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN Malang Press, 2012), 

hal 63 



2 
 

 

املاألى  و تاملس أو  احلياة  والتعريف اآلخر من    عيشةعلى من  أو  العملية  هو  التعليم  .  حتتوي على   قيادةالتوجيه 
 .وغريها عناصر فيها مدرسون وطالب وأهدافال

السابق، و  التعريف  ا  من  يف  الميكن  واملعلمني  الطالب  بني  تفاعل  هو  التعليم  أن  عينة  املبيئة  الستنتاج 
، كما متت صياغته يف قانون مجهورية   1945عام    والقانون األساسي  دستور . وفقا ل ةعليمياألهداف الت  لتحقيق

 ، بشأن نظام التعليم الوطين مع أسسه ووظائفه وأهدافه كالتايل:   2003لعام   20م إندونيسيا رق
 . 1945عام   جلمهورية إندونيسيا  ودستور األسس اخلمسة  يقوم التعليم الوطين على أساس  :   2 الفصل
  شريفة   مة بكرامةالشخصية وحضارة األ على تنمية القدرات وتشكيل   : يعمل التعليم الوطين    3  ل الفص

، وهلم شخصية نبيلة،  حوا بشرًا يؤمنون ابهلل وخيافونه ، هبدف تنمية إمكاانت الطالب ليصبيف سياق تربية حياهتم
 .طيني ومسؤولني، ويصبحون مواطنني دميقراوأصحاء، ومبدعون، ومستقلون 

ال بشرية    ال توجد جمموعةلتعليم دورًا مهًما يف ضمان حياة اجملتمع أو األمة يف اتريخ البشري. و ا  بعيل
. وابلتايل، فإن التعليم هو حماولة لتطوير الشخصية ، حىت لو ترك الناس وراءهم  تستخدم التعليم كمحّسن اجلودة

، يقدر التعليم  . فمن خاللعلى أنفسهم  واتعرفلي  معلى توجيه مهاراهت  يعمل التعليم. و وتشجيعها وحتسينها  النبيلة
 .زايدة كرامتهم يف العاملالناس على 
الكلمات هلا معاين خمتلفةغة والكالم  الل فإن  الصوتية هلا    لغة هي رمز .  الرموز  تنتجه أجهزة من  معىن 

للتواصل يف هي    م على شكل عا  اللغة  واإلتصاالت، ووظائف نقل املعلومات  لعملية    بينما الكالم هو .  الكالم
، كما ري عن الثقافة واحلضارةداة للتعبوهي كأ  األخرى  اللغة   ويف أي نشاط. إن وظائف ،  أي ظرف من الظروف

عندما   احلال  اإلسالمهو  اكتشاف ،  يظهر  بدأ  الوقت  ذلك  اإلسالم  ففي  املصطلحات   ية  الثقافة  من خالل 
 4. وحنو ذلك جلهاداو و الركعة والصوم    الزكاة فة اإلسالمية مثللثقالالناشئة  

اللغة بنشاطلال  القادر على استخدام الشخص  إن   ، ألن غة للتحدث مع أشخاص آخرين يعين أتقنه 
تعل من  األساسي  ابيالغرض  اللغة  إتقان  هو  اللغة  اليومية. ستخدامها  م  احلياة  الشخص    5نشاطا يف  يف ومهارة 

أنه ماهر    استخدام للتواصل ال يضمن  اللغة لل يف  اللغة  امل لذلك   .ينر ختعلم  اس  علمحيتاج  تيعاب القادر على 
 6. اللغة وثقافتها ومهارات تدريس اللغة  عن   عرفةاملو املهارات اللغوية،  وهي  ثالثة أمور،  

ال يف  اجليد  االستيعاب  مكان  العربية  إلستيعاب لغة  األ واد  امل  صدرًا  أل التعليمية  العربية  خرى  اللغة   ن 
القدرة على دراسة دراسة اللغة العربية ميكن أن حتدد  يف درس الفقه وب   اإلسالمية  األحكام لتشكيل  عنصر داعم  

املبذولة  دو هحىت توجد اجل، سبب يف حد ذاهتااللغة العربية  إن مثل هذه مكانة . أوسع فهم اإلسالم على شكل 
 7.فضلأب تعليميةالهداف  ق األيلم اللغة العربية من أجل حتقيتطوير تعل

 
4 Muflihah, Pentingnya Peran Bahasa Dalam Pendidikan Usia Dini, (Kudus: Institut 

Agama Islam Negeri Kudus, 2014), hal  334-337 
5 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), 

hal  6 
6 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2017), hal 1 
7 Ismail Suardi Wekke’, Antara Tradisionalisme Dan Kemoderenan Pembelajaran Bahasa Arab Madrasah Minoritas 

Muslim Papua Barat, (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2015), hal 317 
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ملالتعإن   تتكون  عملية  امل ،  شيئني  ن يم  العلوم درس  ومها  بتدريس  يقوم  والطالب    الذي   هم لطالبه 
ص ما من خالل شيء لشخالوهو إظهار  "  to teach "يف اللغة اإلجنليزية   . يسمى التعليممو عليف تعلم الحياولون  

وما   تاات واالكتشافالحظ ص واملاألحداث واألشخاعلى  ستجابة  الإاثرة أو تنمية اهبدف  ،  ات أو الرموزالعالم
".  mengetahui مبعىن "    من "َعلَِّم"  جذر الكلمة ، و"عّلم"  مصدر من "تعليم" هو   اللغة العربية  ويف  .  ذلك  أشبه

يف و  تدريسها  يتم  اليت  املعرفة  تظهر  اليت  األنشطة  يعين  من   التعليم  جمموعة  ابستخدام   ميالتعل  طرائق  الفصل 
 8.تنوعةامل

للمجتمع ر  ادو أ، فهناك  هبا  احلياة االجتماعية والبيئة احمليطة  عن   ة م اللغة العربييعلفصل تي  أن  ال ميكن و 
أحد األشكال اليت كالظروف البيئية واالجتماعية    بًبا يف ختطيط وجتميع نظام التعليم. أن وسمرجعا  ليكون  العام  

 اجليد  تعاونلاقادرة على بناء  ة  ثقافيال  موعاداهت  يف أفكارهم خمتلفني بني أشخاص واالجتماعات.   تبين اجلمهور
بيئة اخلارجية على عملية تؤثر الظروف يف ال  .ا جًدا عن الصدامات واالنقساماتبعيدً كان    الحرتامهم املتبادل  

 9يسة. الرئ  يم اللغة العربية مكانة خاصة يف األنشطةتعلل  . وكان لطالب يف املدرسةتعلم ا

ربية ة اللغة العفع والتشجيع على دراساد سات اإلسالمية ابلم اللغة العربية للدرايبدأ ظهور مصطلح تعلي
ل وهي  دينية،  إندونيسيا ألغراض  اللغة  دراسة  يف  مصادرها  من  اإلسالمية  واحلديث التعاليم  القرآن  مثل  العربية 

بتأليف   والكتب اإلسالمية .  العلماء  األصفر  الدراسات  إىل  العربية  يتعلفكان  ،  ابإلضافة  اللغة  أهداف م  له 
ألن اللغة العربية هي . و ابللغة العربية راض احلج والعمرة وغريها تتعلق وأغ غراض الدبلوماسيةألعمال التجارية واألل

الكتاب   للمسلمنيلغة  إنكار املقدس  ميكن  فال  من،  اهلدف  أن  يف تعل  ها  إندونيسيا كمثل  يف  العربية  اللغة  يم 
و  اإلسالمالدراسة  ل هو  املعاهد  وسو وتعميقها  يةتعاليم  يف  .  فإن ى  العربية  املعاهد،  ه  اللغة  من اليوم  درس  ي 

 10. إىل املتقدمني  املبتدئني رحلة  من متبدأ يف املدارس الرمسية  الدروس املدروسة 
ايتعلكان   ودوافعها  خبصائصها  العربية  اللغة  العرب  م  لغري  اجملتمع  بني  تعلمها  يف  يف مثل  ملختلفة 

من  اليإندونيسيا   العديد  يواجه  العو   املشكالتزال  اائق  أو  بشكل    غةللألن  إلتقاهنا  سهلة  لغة  ليست  العربية 
النظرية  11.  كامل الناحية  مشكلتان،  ومن  تعل  هناك  يف  العربيةتواجهان  اللغة  اللغوية يم  املشكالت  ومها   ،

 .واملشكالت غري اللغوية
اللغوي ا  ة املشكالت  املشكالت  املتعلمو ليت  هي  أو  الطالب  و يواجهها  ابللغة ن  مباشرًا  ارتباطًا  ترتبط 

هي مشكلة األصوات العربية، املفردات، القواعد، الرتاكيب أو اإلعراب سواء    اللغويةاملشكالت  ومن   .  نفسها
الناحية الصرفي النحوية(. وأما املشكالتمن  أو  اللغوية    ة  برانمج أتثري على جناح    املشكالت اليت هلا هي  فغري 

العربيةيتعل اللغة  و عدم  ، كمثل  م  الطالب  غري كافيةاهتمامتشجيع  والتسهيالت  املرافق  وكانت  ابلتعلم،  ، هم 
 

8 Fathur Rohman, Strategi Pengelolaan Komponen Pembelajaran Bahasa Arab, (Jombang: Universitas Hasyim Asy’ari, 

2014), hal  65 

 
9 Ibid, h. 317-318 
10 Op.cit, h. 5-7 
11 Nanin Sumiarni, Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Mahasiswa Pemula Di Pusat Bahasa Dan Budaya(PBB) 

Problematika dan Solusinya, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2014), hal  24 
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والوقت املتاح غري كاٍف ، يئتهم احمليطةري مناسبة حلالة الطالب وبغم املختارة يوطريقة التعل  واخنفاض كفاءة املعلم،
الطالب تدفع شجاعة  ال    اللغوية   وبيئتهم،  هخارجأو  داخل الفصل  اء من  و سعلى اخلدمات    طالب ليحصل ال

 12. وف من اخلطأاخل جل و اخللتحدث دون  على ا
املتوسطة   750-100  هي  طالب املرحلة االبتدائيةل  املفردات  يعتقد بعض اخلرباء أن مفردة، واملرحلة 

الثانوية   750-1000 وللمرحلة  مفردة.   2000-1500  نيدم ق تلملو   دة مفر   1500-1000حوايل    مفردة، 
دات املفر اللغوية مع  العناصر  يشعرون ابلصعوبة يف استيعاب  طالب املرحلة االبتدائية  أبن    ى البعض اآلخر،وير  

  13. م اللغة العربيةي، بسبب الساعات احملدودة يف منهج تعلالذي حدده العديد من اخلرباء
ومورغان"اال ماكتورك  وم ستيعاب  وقال  مهارة كبرية  )ماكتورك ر عهو  النشاط"  أو  املوضوع  بعض  فة 

عندما يكون لديه معرفة جيدة وميكن تطبيق  الشخص    االستيعاب هو  ( وهذا يعين أن 283،  1995ومورغان:  
 كيفية تطبيقه.ه عن  نشطة، حبيث ميكن قياساألتلك املعرفة يف شكل  
 على استخدام الكلمات   ص هو قدرة الشخ  ردات ستيعاب املفأعاله، أن املقصود اب  بياناستنادا إىل ال

العربية  اب اآلخرين.  لللغة  مع  والتفاعل  حيتاجلذلك،  فلتواصل  بالطالب    ال  املفردات  إال  كامل استيعاهبا  و   فهم 
 م على النحو األمثل. يتعمل أنشطة التعلحىت  املناهج احملددة،   مع املناسبقتصر على املوضوع  ي  هولكن

"املفرد  يذكر أن  اليت هي  ات  كارتر  والكتابة  الكلمات  التحدث  يف  ويستخدمها  الشخص    14.يعرفها 
مجيع  تشمل  و  الكلمات  لوانب  اجلاملفردات  معرفة كل  يف  رؤيته  ميكن  شيء  والشكل كل  املعىن  من  تتكون 

يتمكنيقدر الشخص  لن   ومستخدمها.   اللغة قبل أن  القليل أو الكثري من مفردات    هعلى فهم  هذه من فهم 
ويعاللغة ا.  قادرين ترب  استيعاب  لطالب  املو   على  املؤشرات  عدد  على  حصلوا  إذا  ومنجودةاملفردات  هذه  . 

 :املؤشرات هي
 ا وجيدا.صحيح  يقدر الطالب على ترمجة أشكال املفردات .  1
 ا وجيدا.صحيح  املفردات وإعادة كتابتها  نطق  على  لطالب يقدر ا.  2

  أو الكتابة م، سواء يف الكالحةيف اجلملة الصحي استخدامها    يقدر الطالب على .3
االفرتاض هذا  على  االستنتا وبناًء  ميكن  تعلم ،  عملية  يف  عليها  احلصول  جيب  اليت  املؤشرات  أن  ج 

كتابة صحيحة، والقدرة على ، والقدرة على إعادة كتابة املفردات  نطق املفرداتاملفردات هي القدرة على قراءة و 
 .ملةجلا تخدامها يف شكلساإستيعاب املعىن أو ترمجة املفردات و 

 
12 Aziz Fahrurrozi, Pembelajaran Bahasa Arab Problematika dan Solusinya, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, 2014), hal  162-164 
13 Jumlah jam pembelajaran Bahasa Arab dalam kurikulum 2013 hanya 3 jam dalam seminggu dengan rincian 1 jam 

efektif 40 menit. KMA Nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi Kurikulum pada Madrasah.  
14 Riris Nur Kholidah Rambe, Penggunaan Media Flash Card Dalam Mengajarkan  Kosakata Bahasa Inggris 

Pada Anak Sekolah Dasar, (Jurnal Pendidikan Islam dan Teknologi Pendidikan), Vol. 6 No.1 (Tahun 2017). 
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الباحثة العربية يفيتعل  فإن مشكالت ،  بارالختاابملالحظة مع تقدمي    وبعد أن قامت  اللغة  مدرسة  م 
املفر اإلبتدائية    "الفائزين" استيعاب  الطالب على  قدرة  تزال بوكوبوسو وهي  العربية ال  منخفضة، وكانت   دات 

 نتائج اختبارها  كما يلي: 
 

 1جدول  
اإلسالمية   " اإلبتدائية ين الفائز "الصف الثالث مبدرسة   ت العربية لدى طالبفردامليعاب اتتبار يف اسنتائج االخ

 ميسوجي وكوبوسو  ب
 (1Fالتدد ) فئة الصفوف  النتيجة  الصف 

1 45-50 44،5-50،5 2 
2 51-55 50،5-55،5 6 
3 56-60 55،5-60،5 2 
4 61-65 60،5-65،5 6 
5 66-70 65،5-70،5 0 
6 71-75 70،5-75،5 1 
7 76-80 75،5-80،5 3 
8 81-85 80،5-85،5 0 
9 86-90 85،5-90،5 0 

 20 اجملموع
 

، كانت يشاركون االختبار  طالبا   20الستنتاج أنه من  ، ميكن استناًدا إىل جدول توزيع النتيجة السابقةاو 
 . 80والنتيجة األعلى     44النتيجة األدىن هي 

 الطالب   يوضح أن ،  اإلبتدائية اإلسالمية بوكوبوسو  "نيالفائز "يف مدرسة    الطالب حالة  ومن الوثيقة عن  
 املعلم على أداء أنشطة التعليمصعب  ة األطفال، مما يليس لديهم شهادة روضتلك املدرسة    يف  الذين يدخلون 

ذلك .  والتعلم إىل  مع،  ابإلضافة  التطالبفيأيت  االبتدائية  ظم  املدارس  خمتلف  ينجحون   من  ال  وهم   ألهنم 
 .علم تصحيحهاأسباب املشكالت اليت جيب على امل سبب من  اذ فه".  مشاغبون 

 
املشكالت   تعلاليت  بسبب  عملية  املعلم ابلبحث عن حلتعيق  فالبد  العربية،  اللغة  يستمر   وهلا يم  حىت 

الطريقة يف . و سبةنااملتعليمية  ال  الوسائل   والطريقة أو اإلسرتاتيجية أأحد احللول هو استخدام  يم كما العادة. و التعل
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املدخل املقرر سابقا. يف   بناء   تعلم اللغة العربية بشكل منهجي على عبارة عن خطة شاملة لتقدمي    يةلغة العربلا
التعليمية. ويف هداف  إليصال املواد لتحقيق األهبا املعلم    التعريف اآلخر، فإن طريقة التعليم هي الطريقة اليت يقوم

الطريقة املستخدمة   ألنه كلما كانت  الطالب تعلم  جناح عملية    ة متخد يقة املسد الطر ، ستحد أنشطة التعليم والتعلم
الطالبأكثر دقة ومالءمة يف   يفهم  املواد، فسوف  املعلم بسرعة .    إيصال  أن يكون لذلك علوما من  ، جيب 

اخ على  قادرًا  اباملعلم  االهتمام  خالل  من  التعليم  يف  املناسبة  الطريقة  التعليمه ألتيار  املطلوبةداف  واملية  د او ، 
  15. ومستوى قدرة الطالبروف احمليطة  لظا  املقدمة، واحلاالت أو

Mimicry    و    التقليد هوMemorization  16أو التحفيظ.حلفظ  مبعىن ا    Memorization     من  كلمة  أصل" 
memori  "  واالتذكرمبعىن السمات  لذاكرة شيء جمرد.  من  إىل جمموعة  ات. كائنالإىل    ت وليس  تاملهاراو   يشري 

، فال يوجد معيار واحد لتحديد أي ذاكرة "جيدة" وأي ذاكرة اسع تلف هذه املهارات على نطاق و ختميكن أن   
تنوعة من امل  اجملموعات   إحدى  قادر على أداءكرة جيدة و لديه ذا أن نفسه    إاين هانرت، يذكر عامل النفس".سيئة"

 17أنشطة الذاكرة. 

ن نطلب منه أن خيربان مبا يتذكره، ميكننا أ  ،الً و أ  رة البشرية، ذاكال ثالث طرق رئيسية لقياس مقدار  يوجد
تسمى الطريقة  يذكر  هذه  أن  منه  نطلب  أن  ميكن  اثنيا،  الذاكرة.  هذه العناصر،    مراجعة  تسمى  ما  وغالبا 

واثلثا الطريقة ميكننا  ابالعرتاف.  يف  ،  سهولته  ملعرفة  حناول  تسمى   تعلمأن  ما  وهذا  الثانية،  للمرة   املادة 
 18أخرى للمرة العديدة(.   تعلم املواد مرة) ملععادة التإل طريقة

جانبهاردجونو  لسارينة وفًقا فإن  جوانب  ،  األجنبية    من  عند اللغة  التالميذ  يتقنها  أن  جيب  املهمة 
هي   والتعلم  التعليم  بعملية  قياس أي    19.املفرداتقيامهم  وميكن  واحدة  لغة  يف  املستخدمة  الكلمات  جمموع 

 .داتر فستخدام اختبار املاب إتقاهنا
لدى    Chaplinيقول   املفردات  توجد  الطالب  أبن  إذا  السريعة،  والتنمية  الرتقية  إىل  اخلربات ستزيد 

، والتحفيظ نفسهام طريقة التقليد  و فه يتعلق مبهذا ما    20املدروسة يف املدارس. م  ية من البيئة وعملية التعلاملكتسب
الذاكرة وستزيد إىل الرتقية والتنمية احلفظ أو عملية    أو   ما مع الذاكرة   على تقليد شيء  طريقة تعليمية تؤكد وهي

 .املدروسة يف املدارسةم  ي اخلربات املكتسبة من البيئة وعملية التعلالسريعة، إذا توجد  

 
15 Fathur Rohman, Strategi Pengelolaan Komponen Pembelajaran Bahasa Arab, (Jombang: Universitas Hasyim 

Asy’ari, 2014), hal  71-72 
16 Ulin Nuha, Metodologi super efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta, Diva Press, 2012) hal 215 
17 Kenneth I,Higbee dan Ricki Linksman, Memory Superlink Metode Percepatan Belajar, (Semarang: Dahara Press, 

2013), hal 1 
18 Kenneth I,Higbee dan Ricki Linksman, Memory Superlink Metode Percepatan Belajar, (Semarang: Dahara Press, 

2013), hal 11  
19 Sartinah Hardjono, Psikologi Belajar Mengajar Bahasa Asing. (Jakarta: Depdikbud, 1988), 71. 
20 Dwi Agustin Irenaningtyas & Ratna  Wulan, Perbedaan Penguasaan Kosakata Anak Pra-Sekolah, Jurnal 

Psikologi, Volume 2, Nomor 2, 2004 
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الطريقة حللّ  تعل  وأما  اليت حدثت يف مدرسة    ميمشكالت  العربية  اإلبتدائية اإلسزينالفائ"اللغة   المية " 
فبوكوبوسو   اتميسوجي،  الطريقةاحثة  بلستخدم  هذه  ألن  والتحفيظ.  التقليد  طريقة  بنوع  التعليم  سبة منا طريقة 

  .هاميتعلإن هذه الطريقة ممتعة ومرنة يف  ف. وابإلضافة إىل ذلك،  على فهمها  حلالة املدرسة وقدرة الطالب 
 تعيني املشكلة وحتديدها ج.  

على   املذ   خلفية بناًء  فالبحث  تيمكن  كورة،  املشعني  أن  يف   ت الكالباحثة  "الفائ  الواردة  اإلبتدائية زينمدرسة   "
 كما يلي : ميسوجي  بوكوبوسو    اإلسالمية

 الصف الثالث منخفضا.   لدى طالب دات العربية  كان استيعاب املفر .  1
ا.  2 العربية لدى طالب  م لتعلأنشطة  اللغة  الثالث   وتعليم  قة م طريالتزال بسيطة وهي ابستخدا  الصف 

 . املستخدمة غري مناسبة  يف التعلم ألن الطريقة   بالطال حىت ال ينشط  احملاضرة 
حتدد املشكلة،  تعيني  البحث  الباحث  ومن  هذا  تركيز  طريقة  ة  استخدام  والتحفيظ على  التقليد 

mimicry memorization  تعل العربية  م  ييف  الثالث   طالب   دى ل املفردات  "الفائ  الصف  " زينمبدرسة 
 . ميسوجيو وبوسبوك  ائية اإلسالميةاإلبتد 

 البحث   كلة شمد.  
لدى طالب الصف على استيعاب املفردات العربية    mimicry memorizationالتقليد والتحفيظ  طريقة  أتثري    كيف

 ؟ميسوجي  بوكوبوسو    " اإلبتدائية اإلسالميةزينالثالث مبدرسة "الفائ
 البحث هدف    ه.

على  و  فإ بناًء  السابقة،  البحث  البحمشكلة  هذا  من  اهلدف  التأثهو    ث ن  التعل اهلام ريملعرفة  م يبني 
والتحفيظ  طريقة    ابستخدام بيوالتعل     mimicry memorizationالتقليد  طريقةدون  م  التقليد    استخدام 

 والتحفيظ. 
 فوائد البحث و.  

 التقليد   دات بطريقةيم املفر علفيما يتعلق بت، خاصة  كاخلربة  وزايدة معرفتها يف إجراء البحث للباحثة،.  1
 تحفيظ.الو 

، املالئمة للمواد وحاالت الطالبم  يالتعل  علمية الختيار وتطوير ومراعاة طريقةكمعلومات    ،نيمللمعل .  2
 يف طريقة تعليم اللغة. وخاصة  

املهارات   أربع  من تطوير   حىت يتمكن الطالب تعلم املفرداتيف    تهممحاسهم و فع، إلاثرة دواللطالب .  3
 ولة. بسه  اللغوية

يم ، خاصة يف توفري طرق التعلتنمية معارف التالميذ ومهاراهتمة يف يمات العلمعلوم اد لل، كمو . للمدرسة4
 .يف املدرسة

 



8 
 

 

 السابقة ذات الصلة   البحوث ز.  
السابقو البحه  هذ تفيد   الصلة واملراجع    ة ث  البحث فيهااملتعلقة  ملعرفة  اليت سيتم  لدعم هذا .  ابلطريقة 

البا ،  البحث إل حتاول  الك  جراءحثة  األعمال  تبية  البحوث  السالاحول  الذي علمية  ابلبحث  الصلة  ذات  بقة 
 .ستبحث عنها الباحثة

 :، وهيفيوجد العديد من البحوث اليت هلا صلة وثيقة هبذا البحث
أخيلة.  1 أجراه  الذي  "تطبيق طريقة    البحث  بعنوان  والتحفيظ  العني  تعلالتقليد  املفر يف  مدرسة   دات يف يم 

ابر الشف جايت  املتوسطة  الدراسي  ائية  للعا  عن  "2015/2016انج  البحث  هذا  يبحث  تطبيق  كيفية  . 
تعلوالتحفيظ    التقليد طريقة   املفر يف  يفيم  الدراسي   دات  للعا  ابرانج  جايت  املتوسطة  الشفائية  مدرسة 
لمهم نتائج تعوهي زادت  الطالب  كما أظهرت نتائج البحث أنه قادر على ترقية مهارة    2016/ 2015

 21.   عالية  ترقيةإىل  
يم الكالم عند طالب يف تعلالتقليد والتحفيظ  تطبيق طريقة  بعنوان "  احل  ه إمساعيل صار البحث الذي أج.  2

". يبحث 2014/2015الصف احلادي عشر مبدرسة دار القرآن الثانوية جونوج كيدول للعام الدراسي  
 لافهم الطالب ال يز   يم الكالم خبلفية البحث أنيف تعلالتقليد والتحفيظ  تطبيق طريقة  هذا البحث عن  
وقلة مف الكالم.  منخفضا  تعليم  أن  رداهتم يف  البحث على  يف التقليد والتحفيظ  تطبيق طريقة  يدل هذا 

 22يم الكالم قادر على ترقية مهارة الطالب وهي زادت نتائج تعلمهم إىل ترقية عالية. تعل
ز .  3 أجرته  الذي  األلفىميالبحث  طر   ة  "تطبيق  وال  يقة  بعنوان  املفتحفيظ  التقليد  حفظ  العربيدر يف  ة ات 

الرابع   الصف  يف  لطالب  سيمارانج".كان  الثانية  اإلبتدائية  اخلريية  طريقةمبدرسة   التقليد  تطبيق 
نطقا فصيحا   على نطق املفردات   قادرون  الطالبمزااي عديدة، منها  يف حفظ املفردات العربية   والتحفيظ

املف حفظ  على  وقادرون  و رداتوجيًدا،  الطال،  نيكون  أكثر  ومحب  على طالب  وال،  ًسااشاطًا  قادرون 
للمادة   وفًقا  العربية  ابللغة  متييز  الدروسةالتحدث  على  )قادرون  ذاكرهتم  على  تدربوا  هم  والطالب   ،

 يكون جو الفصل الدراسي أكثر حيواي، و أكثر تركيزا على نطق املعلم، يركز الطالب  (جيًدا    األصوات
 23. املعلمستجابة من  الاجيب أن يستجيبوا  و ،  متيلتزمون الص ألن الطالب ال  

التقليد والتحفيظ يف ترقية استيعاب املفردات   عيين يف جملتها بعنوان "طريقة   البحث الذي أجرته شريفة.  4
طريقة ابستخدام  ". ودلت نتائج هذا البحث على أنه  والكرامةيف املدرسة الثانوية دار اللغة  الطالب    لدى 

 ات ويف املواد العربية. م يف املفردهباالطالب واستيع  فهم  فيظ تسّهلالتقليد والتح

 
21 Akhilatul ‘Ain, Penerapan Metode Mimicry Memorization (Mim-Mem Method) Dalam Pembelajaran Mufrodat Di 

Mts Asy-syafi’iyyah Jatibarang Brebes Tahun Pelajaran 2015/2016, (Purwokerto : Skripsi, 2016) 
 22 Ismail Sholeh, Penerapan Metode Mimicry Memorization dalam Pembeljaran Al-Kalam Bagi Peserta 

Didik Kelas XI Madrasah Aliyah Darul Qur’an Gunung Kidul Tahun Ajaran 2014/2015, (Yogyakarta :Skripsi tidak 

diterbitkan, 2015)  
 23 Zaimatul Ulf, Implementasi Metode Mimicry Memorization Dalam Menghafalkan Kosakata Arab Bagi 

Peserta Didik Kelas IV MI Al Khoiriyah 2 Semarang, (Semarang : Skripsi tidak diterbitkan, 2013)  
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لتطوير مهارة الكالم"  التقليد والتحفيظ  البحث الذي أجراه حممد إقبال يف جملته بعنوان "استخدام طريقة.  5
نتائج  و  البحث  من  طريقةاالستنتاج  ميكن  هذا  استخدام  والتحفيظ  أن  تطوير  التقليد  أجل حتسني  من 

 .جدا  و فعال رة الكالم همها
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 لباب اخلامسا
 جات واقتاحات استنتا

 
 . استنتاجات أ

البحثو  بياانت  النظرية وحتليل  املناقشة  التقليدام يف  ه  أتثري  هناك  أن   ، بناًء على   استخدام طريقة 
مبدرسة "الفائزين"  الصف الثالث لدى طالب فردات استيعاب املعلى  mimicry memorizationوالتحفيظ 

 t اختبار من خالل حتليل البياانت   نتائج  ل دليل حسبو ميسوجي. ذلك احلااإلبتدائية اإلسالمية بوكوبوس
مقبول  1Hأن  ستنتاجالحبيث ميكن ا  tabelt  1.734063592و  hitungt 1.860521019 احلصول على مث 
على   والتحفيظ mimicry memorization طريقة التقليد  استخدام يف  هام ابلنتيجة وجود أتثري مردود   OHو 

 رسة "الفائزين" اإلبتدائية اإلسالمية بوكوبوسو ميسوجي. مبد   الصف الثالث  لدى طالبفردات  امل  استيعاب
 . اقتاحات ب

طريقة    ة الباحث  ت اقرتح العربية  اللغة  مدرس  يستخدم  والتحفيظ  أن  حىت كالتقليد  تعليمية  وسيلة 
 الستماع ل تلقائًيا  طالب ال  العربية، ألنه سيظهر  ماهتدفر يف ترقية استيعاب م   نيبدع ومنشطني  يكون الطالب  

 رارا أمام الفصل. واحلفظ م
يف فهم فالبد املعلم إبعطاء البيان والتوجيه عن اخلطوات  طريقة التقليد والتحفيظ،    عند استخدام

الطريقة هذ   باحثةال  ت أوضحكما  ،  هذه  البحثيف  الا  وإشراك  أجل حتسني  بنشاط للمشاركة  طالب،  من 
 ستخداما البحث وخاصة فيما يتعلق ابوب الواردة يف هذ أن يهتموا بعض العيهم. وللباحثني الالحقني  إبداع

 فيظ. طريقة التقليد والتح 
 ج. اختتام 

احلمد هلل رب العاملني ابلشكر إىل هللا الذي قد أعطى اهلداية والقوة للباحثة حىت تقدر على إمتام  
لكمال والصواب، خلطاءات وبعيد عن اوا  صان. وهبذا أدركت الباحثة حبثها كثري من النق ا البحثكتابة هذ 

ا الباحثة االنتقادات واالقرتاحات لتكميل هذ   ورجك تلذلن حمدودية املعرفة واخلربة اليت متتلكها الباحثة. فأل
 . ايرّب العاملني  أمني وللباحثة خصوصا.   للقارئ عموما ا البحث انفعا  هذ   عسى أن يكون . و البحث
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