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 ملخص

 لوسائمن خالل   Mimicry Memorization تطبيق طريقة  التقليد والتحفيظ
 مدرسة "ب" من الصف الخامس دى تالميذل المفردات يعابرة لترقية استالصو 

 األهلية  تانجونج أغونج بيساواران مطلع األنوار اإلبتدائية
 شمسية الحسنة

 Mimicry طريقة  التقليد والتحفيظيبحث هذا البحث عن تطبيق 

Memorization  لدى تالميذ الصف  لرتقية استيعاب املفردات من خالل وسائل الصورة
.  مدرسة مطلع األنوار اإلبتدائية األهلية  تاجنونج أغونج بيساواران س "ب" مناخلام

يسبب حىت  غري متنوعة طريقة التعليم املستخدمة ، أن  وهذا البحث يأيت من مشكلة
استيعاب املفردات لدى التالميذ منخفض ومل حيصل على التالميذ يشعرون بامللل. و 

استيعاب املفردات العربية من خالل ىل ترقية األهداف املرجوة. ويهدف هذا البحث إ
لدى  وسائل الصورةب  Mimicry Memorization طريقة  التقليد والتحفيظتطبيق 

مدرسة مطلع األنوار اإلبتدائية األهلية  تاجنونج أغونج  تالميذ الصف اخلامس "ب" من
 .بيساواران

م هذا البحث فهذا البحث من أنواع البحث اإلجرائي للصف الدراسي. وتصمي
مع دورتني. لكل دورة تتكون من التخطيط  Kemmis & Taggartباستخدام منوذج 

مدرسة  تالميذ الصف اخلامس "ب" منوالتنفيذ واملالحظة والتفكري. موضوع البحث هو 
تلميذا.  32والذي كان عددهم  مطلع األنوار اإلبتدائية األهلية  تاجنونج أغونج بيساواران

ت، استخدمت الباحثة أسلوب املقابلة واملالحظة والوثائق واالختبار. في مجع البياناف
 ها، استخدمت الباحثة أسلوب التحليل الوصفي والنوعي.حتليليف  بينما

نتائج متوسط لدى  أظهرت نتائج البحث أن  ىل العبارات السابقة إواستنادا 
 Mimicry طريقة  التقليد والتحفيظالتالميذ يف اإلجراء األول قبل تطبيق 



 ب

Memorization  يف الدورة األوىل زادت الرتقية إىل  93،25وهي  وسائل الصورةب .
. مث يف الدورة الثانية زادت نتائج 73،63والنسبة لنجاح تعلم  التالميذ هي % 87،36

. وبالتايل فإن تطبيق 68،59والنسبة لنجاح تعلم التالميذ هي % 62،73متوسط إىل 
قادر  من خالل وسائل الصورة  Mimicry Memorization طريقة التقليد والتحفيظ

مدرسة مطلع األنوار  لدى تالميذ الصف اخلامس "ب" من ترقية استيعاب املفرداتعلى 
 .اإلبتدائية األهلية  تاجنونج أغونج بيساواران

 ،طريقة  التقليد والتحفيظ من خالل وسائل الصورةتطبيق :  فاتيحت المالكلما
 اتاملفرد استيعاب 
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 شعار

                     

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan 

berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.(QS. Yusuf : 2) 
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 :إىل ىذه الرسالةأىديت ويف ىذه املناسبة 
يهتماين يشجعاين و  اللذانا ، مهبوبة كوسنيةاحمل أميو شهريل احملبوب أيب  والديين .1

ئهم اآلخرين يف أي حال من األحوال حىت وجناح أبنا دائما على جناحي  يدعواينو 
 قدرت على إمتام الدراسة جبامعة  رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

احلماسة  دماينقمها اللذان ي أخوين احملبوبني أخي م. فقيو األزكي وأخي كورنياوان إىل .2
 يف كتابة ىذه الرسالة. والنشاطة والدعاء

 املتخرجني احملبوبني جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. .3
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 ةترجمة الباحث

من  10يف التاريخ س ولدت مشسية احلسنة يف قرية تاالغينينج بناحية كوتا أغونج الغربية تاجنامو 

 سنية.كوأمي   شهريلأيب  من املتزوج إخوةثالثة من  ثالثةال البنت ة هيالباحثو  1117 أغسطوس

كوتا أغونج  وي غيالنج 1اإلبتدائية احلكومية يف املدرسة  اإلبتدائية ادراسته ةالباحث تبدأ

 1 احلكوميةاإلسالمية  سة املتوسطةيف املدر املتوسطة ودراستها . 2010وأمتتها يف السنة  الغربية تاجناموس

مدرسة البيان الثانوية إىل  ا دراسته تاستمر مث  .2013كوتا أغونج الغربية تاجناموس وأمتتها يف السنة 

 يف كلية الرتبية وإعداد املدرسني اللغة العربية ةالباحث تدرس 2017 عامففي  . 2016السنة يف  هاوأمتّت

 احلكومية المبونج.جبامعة رادين إينتان اإلسالمية 
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 تقديركلمة شكر و 
وقوتو اليت قد ة واذلداية النعمعلى مجيع احلمد هلل رب العادلني بالشكر إىل اهلل 

والصالة والسالم على أشرف . ىذه الرسالة العلمية قدر على إمتامتة حىت لباحثأعطاه ل
األنبياء وادلرسلني، سّيدنا حممد وعلى آللو وأصحابو أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

ويف كتابة ىذه الرسالة، حصلت الباحثة على مجيع ادلساعدات من مجيع  الدين.
 جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل: ةقّدم الباحثهذه ادلناسبة أن تفب .األطراف
 ة، كعميدة كلية الًتبية وإعداد ادلدرسنيادلاجستري  األستاذة الدكتورة نريفا ديانا، .1

 . جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج
لغة العربية، حبامعة رادين كرئيسة قسم تعليم ال الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجسترية .2

 .إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج
 ،ذو احلنان الدكتور و األوىل ةكادلشرف  ة، ادلاجستري رمضاين سغاالة احلاجة الدكتور  .3

 حىت أمتمتالتجيهات واإلرشادات اللذان يقدماين  الثاين كادلشرف ادلاجستري
 ىذه الرسالة العلمية.

اللذين أعطوين  يف قسم تعليم اللغة العربيةخاصة  ضراتمجيع احملاضرين واحملا .4
  .ةالدراسمدة  علوما ومعرفة

االنتقادات واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة  ةالباحث ترجولذلك 
كثري من النقصان واخلطاءات وبعيد عن الكمال   احبثه ةالباحث عرفتو . العلمية

لباحثة خصوصا ل نافعة عسى أن تكون ىذه الرسالة العلميةأخريا والصواب. و 
 رب العادلني.. آمني يا وللقارئني عموما
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 الباب األول
 مقدمة

 
 

 أ. توضيح الموضوع
ااذلةاافباحثاتسةءاافهم ،اكاناعاىذااافبحث،اوجتنبوطةةااوأو ىافهم اوةوةااخلك

ا اافبحث. اىذا اوةوةع ابعضاافكلماتاون اإ ىاشرح اواحاجة اوةوةع افبحثاىةاىذا
 لوسائمن خالل   Mimicry Memorization تحفيظطريقة  التقليد والتطبيق 

 مدرسة "ب" من الصف الخامس دى تالميذالمفردات ل رة لترقية استيعابالصو 
اافرئيسيةادلعرفةاادلةوةعاتا.األهلية  تانجونج أغونج بيساواران اإلبتدائية رمطلع األنوا

ا:بياهناااىياكافتايلاحتتاجاافباحثةاإ ىافمنااوأشياءاافةاردةايفاىذااادلةوةع،ا
 افتوطبيق .1

 ٔ.فعلافلتنهيذافإناافتوطبيق  وفقاافلقاوةسااإلندونيسياافكبَت،
  Mimicry Memorizationوافتحهيظاطريقةاافتقليدا .2

ااطريقة ااوافتحهيظافتقليد اأوىاMimicryتعٍت عنااةيميتعلاةنشوطي
واجلملاوتقنياتاافنوطق،اواستخداماادلهرداتااكيبيةطريقاافتدريباتاافنحةيةاوافًتا

 ٕوناخاللااتباعاأواتقليداادلعلمُتاوادلخربيناوناادلتحدثُتااوأصليُت.
 ةافصةراالوسائ .3

اسةاتتعلقاحبوناخاللاافصةراافةنقلاافرسافالةصةرةاىياوسيفاالوسائ
وكانتا.اةادلرئيايةلاروةزااتاتصافيت اافتعبَتاعناافرسافةاادلنقةفةاوناخالواافبصر.ا

اٖتةويحاادلةاداواحلقائقاوادلعلةوات.فةسائلاافصةرةاأىدافاف
                                                             

1
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina Dan Pengembangan Bahasa, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 553.  
2 Ulin Nuha, Ragam Metodologi Dan Media Pembelajaran Bahasa Arab 

(Yogyakarta: Diva Press, 2016), h. 204. 
3 Cecep Kunadi, Bambang Sujtipto. Media Pembelajaran Manual Dan 

Digital (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 41. 
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 ادلهرداتااستيعاب .4
ادلهرداتاىةاقدرةاافشخصاعلىااستخداماأوااتاستهادةاونااااستيعاب

اٗوافتهاعلاوعااآلخريناباستخداماافلغةاافعربية.اتاتصالكلماتوااخلاصةايفاا
 اإلبتدائيةااووطلعااوأنةاراودرسة.ا٘

ا اودرسة ااوأنةار سؤسساتاادلىياإحدىااصلةنجاأغةنجتاااإلبتدائيةووطلع
اودينة ايف اافةاقعة احيثابيساواراناافرمسية اتقةم، اامابحثبافباحثااأن تلكايف

 ادلدرسة.
 خلفية البحثب. 

وعااآلخريناوكةسيلةااإتصافيةاكأداةإحدىاافلغاتاادلستخدوةااافلغةاافعربيةاىياإنا
قبلامجيعاادلسلمُتافقراءةااونكحاجةاووطلةبةاااهنأياأ،اافلغةاافعربيةافغةاافقرآنواافلتعلي .
اوافذفكاوناواا٘.وفممواافقرآن اافعربية اافلغة ااتاستيعاهبااػلاوفةاأناجباادلسلمُتاأناػلبةا

ا:إكمااقالااهللايفاسةرةايةسفااآليةا
 ٙ.بِيًّااَفَعلَُّكْ اتَ ْعِقُلةنَاِإنَّااأَنْ َزْفَناُهاقُ ْرآنًااَعرَا

اافلغةا اتعل  اون افالبد ا، اوافسنة اافقرآن ازلتةى افدراسة ا، اافشرح اىذا اعلى بناًء
ةا،اػلتاجااتانتباهاإ ىاافعديداافعربية.اوناأجلااحلصةلاعلىاوماراتاجيدةايفاافلغةاافعربي

اأىدافاافتعل ا اىي اافعربية اافلغة اوكةناتاتعلي  اوون اافعربية. اافلغة اوكةناتاتعلي  ون
ا اوافةسائل. اوافتقييماتاوافوطرائق اافتعليمية اادلكةناتا وادلةاد اىي اادلكةناتااخلمسة ىذه

بذاهتاا،اوفكنماااافرئيسيةاافيتاغلباحتقيقماايفاعمليةاافتعلي .اىذهاادلكةناتافيستاقائمة
 .اوتسؤثراعلىابعضمااافبعضاوًتابوطة

                                                             
4 Zahratun Fajriah, “Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 

(Mufradat ) Melalui Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar ( Penelitian Tindakan 

Pada Siswa Kelas I Mi Nurul Hakimkediri Lombok Barat,” Jurnal Pendidikan Usia 
Dini 9 (April 2015), h. 111. 

5 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), h. 56. 
6 Zahratun Fajriah, “Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 

(Mufradat ) Melalui Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar,” Jurnal Pendidikan 

Usia Dini, Vol. 9 No. 1, (April 2015), h. 108. 
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اادلهردات اواخلوطابااإن ااجلملة اتعبَت اكمشّكل اوأهنا اادلممة، اافعناصر إحدىاون
اافلغةيةاا اافعناصر اون اوادلهرداتاعنصر ااوأخرى. اافوطرائق اون اأو ااحلهظ اطريقة اون سةاء

افكالماىياادلادةاغلباأنايستةعباادلتعل افلحصةلاعلىاادلماراتااإلتصافية.اوأنشوطةا
 7.اجلذابةاتصبحاحاتاهتااشللةابسبباقلةاادلهرداتايفاأظلاطااجلملةافدىاافوطالب

ادلهرداتواستيعابااأصبحتاادلهرداتاورورةاأساسيةايفاتعلي اافلغةاافعربية.ادافق
اإغلابيااادلنخهض اتأثَتا اافتالويذ ايسؤثر اعلى، اتسؤثر اوافاوىي اوافكتابة واحلهظااكالمافقراءة

ا ااوبافتايل،واتاستماع. ااااستيعابفإن اسلتلهة اورافق اإ ى اػلتاج اكادلهردات الةسائافمثل
اادلهرا اتوطةير ايف اافتالويذاا.داتاافعربيةادلدعةوة اادلدرسةاكان اايف وهرداتازلدودة،افديم 

اادلعل ااوأهن اغلدوناصعةبةايفاحهظاوعاين ااحلروفاافعربية،اوأّن ايوطبقوادلهرداتاوكتابة
،اتسبباافتالويذاكسا ىااعافيةفافوطريقةاغَتا.اإناافوطريقةاغَتافعافيةايفاافهصلاافدراسي

 ٛوعدمااىتماوم ابتعل اافلغةاافعربية.
ابيساوارانا اونوطقة ايف اادلةجةدة اادلدارس اإحدى ااإلبتدائية ااوأنةار اووطلع وودرسة

،اينهذاافتعلي أٜحيثاأناوكاهنااصعبافلةصةلاإ ىااإلنًتنت.ايفاأثناءاجائحةاكةفيدا
اوع اادلباشرة، ابادلةاجمة ااإلبتدائية ااوأنةار اووطلع اودرسة ابادلالحظةايف اقاوتاافباحثة ندوا

،اأهنااجتداادلشكالتاافعديدةاونماااتعلي اافلغةاإٕٓٓوناينايرااٜٕاوأوفيةايفاافتاريخا
افعربيةاغَتاكاول،اوأناافوطريقةاادلستخدوةاوناقبلاادلعل اىياافوطريقةاافتقليديةاوثلاطريقةا

اافوطالبا احبيثايستمع اافةاجبات، ااتاستجةاباوإعوطاء اطريقة اادلادةااحملاورة، ويكتبةن
اواستخداما اافتعلي ، ايف اادلعل  اوعرفة اوذفكابسبباعدم ااوأخرى. اادلتنةعة اافوطريقة بدون
اعلىا اافقادرة افهظيةادوناافةسائلاافداعمة افةسائلاغَتاوتنةعةاحىتاتكةناإيصالاادلةاد

                                                             
7 Akhilatul Ain, Penerapan Metode Mimicry Memorization (Mim-Mem 

Method) Dalam Pembelajaran Mufradat Di Mts Asy-Syafi’iyyah Jatibarang Brebes 

(Skripsi: IAIN Purwokerto, 2016). 
8 Dewi Kurniawati, “Keefektifan Pengajaran Kosakata Bahasa Ingris Pada 

Anak Sekolah Dasar Dengan Menggunakan Flash Card,” Jurnal Terampil Dan 

Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, Vol.1 No. 1 (Juni 2014), h. 58. 
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اىياادل اووناافةسائلاادلستخدوة اادلادة. ايبُتاادلعل  اافوطالباعندوا قلمة،اجذبااىتمام
 ٜ.ايشعرونابادلللاغلعلاافتالويذوذفكاا.رةاوافكتباادلدرسيةوافسبةا

اوناطالباافصفا اافعديد افادلعروفاأن اافباحثة، اووقابلة اإ ىاوالحظة واستنادا
اافبياناوناخاللانتائجا اخلاوساغَتاقادريناعلىااستيعاباادلهرداتاوحهظما.اظمراىذا

اإلبتدائيةاتاصلةنجاأغةنجاااوأولاافوطالباافصفااخلاوسايفاودرسةاووطلعااوأنةاراتاختبارا
ابيساواران ااوون. انتائجااتاختبار اوعظ  ايعرفاأن ااوأول اافتالويذ اوعيارامل اعلى ػلصلةا

ايفااجلدولاظمرتاادلهرداتاتاستيعابنتائجااتاختبارااوأولا.ا٘ٙاوأدىناىةااكتمالتااا
اافتايلا:

 ٔ.ٔاجلدولا
افصفااخلاوساادىاتالويذفاافعربيةادلهرداتااستيعابتااوأولاااتاختباراائجبياناتانت

اا"ب"
 ٕٕٓٓافلعاماافدراسي اراناإلبتدائبةاتاصلةنجاأغةنجابيساواووطلعااوأنةارايفاودرسةاا

ا
وعيارااتاكتمالا اتاس  افرق 

 اوأدىن
 افبيان افنتيجة

ٔ Alya Nabila putri ٙ٘ ٚٓ افناجح 
ٕ Arini  ٙ٘ ٖٓ ناجحغَتااف 
ٖ Amarifin ٙ٘ ٚٓ افناجح 
ٗ Asrif Mubarok ٙ٘ ٙٓ غَتاافناجح 
٘ A.Khotibil Umam ٙ٘ ٙٓ غَتاافناجح 
ٙ Arman ٙ٘ ٗٓ غَتاافناجح 
ٚ Beni saputra ٙ٘ ٗٓ غَتاافناجح 
ٛ Jihan ٙ٘ ٘ٓ غَتاافناجح 
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٘ 
 

ٜ Jumhadi ٙ٘ ٛٓ افناجح 
ٔٓ Mita ٙ٘ ٙٓ غَتاافناجح 
ٔٔ Mulya Saputri ٙ٘ ٘ٓ غَتاافناجح 
ٕٔ Muhtadi ٙ٘ ٚٓ افناجح 
ٖٔ Muhammad Rudi ٙ٘ ٙٓ غَتاافناجح 
ٔٗ Muhammad Yusuf ٙ٘ ٖٓ غَتاافناجح 
ٔ٘ Nayla Lestari ٙ٘ ٗٓ غَتاافناجح 
ٔٙ Nadya Lusviana ٙ٘ ٘ٓ غَتاافناجح 
ٔٚ Najla Cahya Putri ٙ٘ ٚٓ افناجح 
ٔٛ Rihannatul Jannah  ٙ٘ ٘ٓ غَتاافناجح 
ٜٔ Siti Nurazizah ٙ٘ ٙٓ غَتاافناجحا 
ٕٓ Siti Nurhalizah ٙ٘ ٛٓ افناجح 
ٕٔ Safitri ٙ٘ ٚٓ افناجح 
ٕٕ Saefulloh ٙ٘ ٘ٓ غَتاافناجح 
ٕٖ Sahdi Sahputra ٙ٘ ٛٓ افناجح 

 ٜٖ،ٚ٘ نتائجاوتةسط 
اطالباٛ افوطلبةاافناجحةن 

%(ٖٗ،ٚٛ) 
اطافباا٘ٔ افوطلبةاغَتاافناجحُت 

%(ٙ٘،ٕٔ) 
افصفااخلاوسا"ب"ادىاتالويذانتائجااتاختبارااوأولاتاستيعاباادلهرداتاافعربيةافاصدر:ادل

 ٕٕٓٓفلعاماافدراسيا ارانووطلعااوأنةارااإلبتدائبةاتاصلةنجاأغةنجابيساوايفاودرسةا

ا
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اإ ىا اابياناتااستنادا اوأولاتاختبار ادلهرداتاافعربيةاااستيعابأنانتائجاظمرتا،
يارااتاكتمالاوعظمم املاػلصلةااعلىاوعتلميذاااٖٕاوونااونخهضة.ااخلاوسالصفاف

ا٘ٔوااوعيارااتاكتمالااوأدىنحصلةااعلىااٛٚ،ٖٗأوا%اونم اتالويذاٛاوأدىن،افكناا
مثاتظمرانتائجااتاختباراا.وعيارااتاكتمالااوأدىناملاػلصلةااعلىاإٔ،٘ٙأوا%تلميذاا
ا.ونخهضارداتافدىاافتالويذاستيعاباادلهاأنااوأول

ادلذكةرة،افإناافشيءاافذياغلبااافعربيةاافلغةاوهرداتاوشكالتاتعلي بافنظراإ ىا
ايفاتعلي  اوتوطبيقاافوطريقة ااختيار اادلعل اىة ابو اوغلباأنااوهرداتاافلغةااتاىتمام افعربية.

اعلىا اإغلايب اتأثَت اذلا ايكةن احىت اادلختارة، اادلمارات اوع اافتعلي  اطريقة ااختيار يناسب
افتعل اعلىاافنحةااوأوثل.اوعلىاشكلاعام،افإناااافوطالباأنهسم اوؽلكناحتقيقاأىداف

اتهصلا اوفن اافتعلي . ايفاتنهيذ اطريقة افديما ا، اوغَتارمسية ارمسية ا، اتعليمية اوسؤسسة كل
ااطريقة اهبا. ايقةم اافذي اادلريب اأو اادلعل  اعن اعديدةا افتعلي  اطرق ىناك

دلباشرة،اطريقةاوونمااافوطريقةاا فلمدرسااستخداوماايفاتعلي اافلغةاافعربية،ااؽلكناووتنةعة
افقةاعداوافًتمجة،ااافوطريقةااإلنتقائية،اوطريقةاافسمعيةاوغَتىا.اوإحدىاافوطريقةاادلستخدوةا

اmimicry memorization.10يفاتعلي اافلغةاخاصةايفاتعلي اادلهرداتاوىياطريقةا

إحدىاوناافوطرائقاادلشمةرةافالستخدامااmimicry memorizationإنااطريقةا
عمليةاافتعلي ايفاافهصل.اوتاستيعاباافلغاتااوأجنبيةاػلتاجاإ ىاافتعلي اعنااوأصةات،ايفا

ا اطريقة افكانااستخدام اواستيعاباادلهردات. اmimicry memorizationنوطقاافكلمة،
ايقدراافوطالباعلىانوطقاادلهرداتانوطقااصحيحياوجيداا اوونما اادلهرداتاافعربية، فزيادة

ركزاعلىاطريقةاافتعلي اياىي  Mimicry Memorization.اوعنداتةفيق،افإناعدةاورات
افإنا اافوطريقة، اذلذه اوفقا اافذاكرة. ابقةة اوا اشيء اتذكر ااحلهظاوعملية اأو اوافتذكر افتقليد

سملةاعندااكةنلةاوناخاللاتقليداخوطاباادلعل ،استاجلماتركيبشلارسةانوطقاادلهردات،اوا
ايف ااتذكرىاافتالويذ اافهةر. اعلى اعروو ايت  اوأنو اسيشاركاتباسوا، اافوطريقة، اىذه خدام
ادلةاداعناابسمةفةاا،اوتااينسىاافتالويذبنشاطايفاافتعل اوأناادلعل ايقّدماافتحهيزافتالويذا
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وتوطةيرىاايفاا،اويسملاعمليةافم اادلةادوأنايت اافتعلي اتكرارااوواوحااافيتاقدومااادلعل 
ا11افتايل.اادلستةى

ةسائلاسائلاافتعليمية،اوىياذلاادوراوم ايفاعمليةاافتعلي اوافتعل .اافكمااأناافةا
ا اوجدنا اوفكنافقد اادلقدوة، اادلةاد اتةويح ادلساعدة اأداة اعلىاادلعلمُتاىي اافقادرين غَت

بةايفافم اادلةاداصعةالذفك،ايةاجواافتالويذاوعاادلةاداادلقدوة.افادلناسبةاااستخداماافةسائل
ا اونم  اوكثَت ارايشعافتعليمية، اون ابادللل. ايكةنوبافتايل، اأن اادلعلمُت اون افديم ايوطلب

افةسائلاادلستخدوة،اوفةاكاناأىدافارئيسيةااوناافتعلي اجيدة،افكنماايفاتوطةيراايةإبداع
إٔ.حتقيقاىذاااذلدفااجليدا،افسةفايصعبغَتاودعةوةابافةسائل

ا اادلون اافةسائل استخدوةبعض اىياةافصةرااوسائلافإن، ايفاا اعاوة وسائل
ا اافتالويذاتاستخدام، اافصةرااوأن اافكتابة.يهضلةن اعلى اافصةرةااة اتصنع اإذا وتاسيما

افلشروط اوفقا اافتعليفااتباعاافتالويذااةمحاساجليدة،افسةفاتزيدااوتقدؽلما ايعملية أنا .
أواطباعةاثابتة،اذاتاىياصةرةافشيءاعلىاشكلافةحةاافصةرةاوفقاادلةفيايناسةوانًتياوا

ا،احبيثفتالويذفتةويحافم ااوممةاجدااوسائلاافصةرةاوسيلةاشكلاثنائيااوأبعاد.اتعدا
أٖ.يتاملايروىاافيماايتعلقابادلادةشاراتاأوااوأشياءاافاإلاةايمتماأن

اافبحثوا اعلىاخلهية افًتغبابناء احبثاةافباحثاافسابق، اامابإجراء تطبيق بعنةان:
رة الصو  لوسائمن خالل   Mimicry Memorization طريقة  التقليد والتحفيظ

مطلع  مدرسة "ب" من الصف الخامسدى تالميذ المفردات ل لترقية استيعاب
 األهلية  تانجونج أغونج بيساواران. يةاألنوار اإلبتدائ

ا
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 المشكلة وتركيز البحث تعيينج. 
ا اعلى ابناء اعن اتبحث اوافيت اافسابقة، اافبحث اخلهية اطريقة افتقليداتوطبيق

،اوبافنظراإ ىاادلشكالتاقيةااستيعاباادلهرداتافدىاافتالويذوافتحهيظابةسائلاافصةرةافًتا
 افتايل:ةاادلشكالتاكافباحثفتعُتااافعديدةاافيتاحتيطاهبذااافبحث،

اافتالويذدلهرداتااستيعاباااطلهاضا .1 اافدى ااوأنةاراودرسةيف اإلبتدائيةااووطلع
 تاصلةنجاأغةنجابيساواران.

 افوطريقةاادلستخدوةاوىياطريقةاتقليدية. .2
 غَتاوتنةعة.اافةسائلاادلستخدوة .3

اافباحثوت ااةركز اعلى اافبحث اىذا اطريقة اخاللاتوطبيق اون اوافتحهيظ افتقليد
ااستيعاباادلهردات افًتقية افاوسائلاافصةرة اونااخلاوسااافصفدىاتالويذ اودرسة"ب"

 اوأىليةاتاصلةنجاأغةنجابيساواران.اإلبتدائيةااووطلعااوأنةار

 المشكلة تحديدد.ا
اتعيُت اإ ى ااواستنادا اادلشكلة اتبحثاعن اوافيت اطريقة اوافتحهيظاتوطبيق افتقليد

ا،،اوبافنظراإ ىاادلشكالتاافعديدةدىاافتالويذقيةااستيعاباادلهرداتافبةسائلاافصةرةافًتا
ادلهرداتاافعربيةاوناخاللاطريقةااةاادلشكالتاادلبحةثةااعلىاترقيةااستيعابافباحثفتحددا

اوأىليةاتاصلةنجاأغةنجاووطلعااوأنةارااإلبتدائيةااودرسةونااةافصةراابةسائلاوافتقليداحهظافت
 بيساواران.

 مشكلة البحث .ه
توطبيقاطريقةاىلااىيا"افبحثااىذاا،افإناوشكلةذكةرةووناحتديداادلشكلةاادل
اوا اخالل اون اوافتحهيظ افدىاافتقليد اادلهردات ااستيعاب اترقية اعلى اقادر اافصةرة سائل

اوأىليةاتاصلةنجاأغةنجاووطلعااوأنةارااإلبتدائيةااودرسةتالويذاافصفااخلاوسا"ب"ااونا
 ؟بيساواران

 
ا
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 البحثو. هدف 
وسائلاافتقليداوافتحهيظاوناخاللاقاطريقةاتوطبيدلعرفةااىةىدفاىذااافبحثاوا

اونا ا ااستيعاباادلهرداتافدىاتالويذاافصفااخلاوسا"ب" افًتقية ووطلعااودرسةافصةرة
 .اوأىليةاتاصلةنجاأغةنجابيساواراناوأنةارااإلبتدائيةا

 فوائد البحثز. 
 افهةائداادلتةقعةاوناىذااافبحثاىياكماايلي:

 افهةائداافنظرية .أ 
اتوطبيقاطريقةعناعلةواتاادلةفراوناىذااافبحثاىياؽلكناأناتافنظريةااافهةائد

افدىاتالويذاافصفاادلهرداتيفاترقيةاااستيعابااافتقليداوافتحهيظابةسائلاافصةرة
 .اوأىليةاتاصلةنجاأغةنجابيساوارانووطلعااوأنةارااإلبتدائيةااودرسةوناا"اب"اخلاوسا

 افهةائداافعملية .ب 
 (افةائدافلتالويذٔ

اإدرا اأجل اوإون اافتعل ، ايف اافذايت ااتاستعداد اأعلية اوقتاك دارة
 تعل اافلغةاافعربيةايفاادلدرسة.نهسواعلىاأنشوطةااتركيزافدراسة،اوا

 (افةائدافلمعلمُتٕ
اف اافتدريسكحافز اطرائق ااختيار ايف اادلمارات ادلناسبةااتحسُت

ا.وادلتنةعة
 (افةائدافلباحثُتٖ

تعلي اافلغةاافعربيةاونانميةايدورواايفاتافبصَتةاوادلعرفةافلباحثُتاففزيادةا
 خاللاإجراءاافبحةثاادلتعمقة.

 ةرس(افةائدافلمدٗ
اب اتتعلق اافسياسة ااختاذ ايف اافتقرير اافصفاكمةاد ايف اافتعلي  تحسُت

ا اب"اخلاوس اون ااودرسة" ااإلبتدائية ااوأنةار اأغةنجاووطلع اتاصلةنج اوأىلية
 .بيساواران
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 السابقة الدراساتح. 
اافبحثا اويفاىذا ااافدبعضايةجد افلبحثاادلبحةثراساتاافسابقة، اا.كمعيار

 ىذهاافدراساتاافسابقةاوىياكافتايلا:ا
اتكتباافذياافبحث .1 ااوأفهىما ااإلبتدائيةاا(ٜٜٖٜٚٓٔٔٓ)ازوينة قس اادلدرسة

اادلدرسُتفتعل اوإعداد اافًتبية اكلية اادلعلمُت، اي  ااإلسالويةا، اوايلاسةنغة جباوعة
ااحلكةوية اافتحهيظ، اطريقة اتوطبيق ا" اابعنةان  Mimicryوافتقليد

Memorizationاودرسةاا اافرابع اافصف افتالويذ اافعربية اادلهردات احهظ يف
طريقةااأنّاسيمارانج".اأظمرتانتائجاىذااافبحثاإاخلَتيةااإلبتدائيةااإلسالويةا

ا اوافتقليد اادلهرداتاذلاMimicry Memorizationافتحهيظ احهظ ايف اوزايا ا
ويصبحا،اوحهظماانوطقااصحيحااهرداتعلىانوطقاادلوىيايقدراافتالويذااافعربية

احملادثةابافلغةاافعربية،اوتدريباناعلىاةااقادريكانافتالويذانشوطُتاووتحمسُت،اا
ا اافتالويذ اوأن احيةيا اافهصلاافدراسياأكثر اواجة تاااافتالويذاعلىاذاكرهت ،

 ٗٔادلعل .استجابةايلتزوةناافصمت،اوغلباأنايستجيبةاا
اافذي .2 اشريهةااافبحث اوجايااكتبتما اووعل  ابيتةناعيٍت ااجلديد انةر اجاوعة ،

ا ابعنةان ااستيعاباادلهرداتافدىا"بروبةفينجة اوافتحهيظايفاترقية اافتقليد طريقة
حتصلايفاحبثممااأنوايفاافهصلاافتجرييبااأظمرتانتائجاحتليلاافبيانات "افوطلبة
انتائجاويفاأٔ.ٜٚاعلىااوتةسطانتائج اعلى اادلراقيباحتصل وتةسطاافهصل

 ٘ٔتحهيظ.افتقليداوافا،افذفكاىناكاتأثَتاأكرباوناتوطبيقاطريقةٖٖ.٘ٙ
اافبحثاافذياا .3 اافةسيلة اسيلهيانةر ااٜٜٕٙٓٓٓٗٔٔ)كتبتما اادل( درسةاقس 

اناناجةنةنجةااوعةاسجب،اكليةاافًتبيةاوإعداداادلدرسُتاااإلبتدائيةافتعلي اادلدرسُت،
ترقيةانتائجاافتعل اادلعريفاوناخاللاطريقةاا"نابعنةاااحلكةويةاجايتااإلسالوية

                                                             
14 Zaimatul Ulfa, “Implementasi Metode Mimicry Kosakata Arab Bagi 

Siswa Kelas IV MI Al Khoiriyyah 2 Semarang,” h. 6–7. 
15 Syarifah Aini& Mu’alim Wijaya, “Metode Mimicry-Memorization (Mim-

Mem Method) Dalam Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Peserta Didik Di 

Madrasah". h. 103. 
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اتالويذا افدى ااإلجرائي ا)افبحث اافعربية اادلهردات ادرس ايف اوافتحهيظ افتقليد
اافصفاافرابعامبدرسةانةراافيقُتااإلبتدائيةاباندونج(.

انتا اعلى ابناء اطريقة اباستخدام اأنو ايُظمر اافبحث، افتقليدائج
افإلجراءااوأولاافدورةااوأو ىةاافتالويذايفاكلادورة.ايفاوطأنشات،ازادوافتحهيظ

وافدورةاافثانيةافإلجراءااٜٛىيا%افإلجراءاافثاينا،اوافدورةااوأو ىآٚ%ىيا
.اكانتانتائجآٓٔ%اىياافثاينإلجراءا،اوافدورةاافثانيةافٓٓٔ%ىياااوأول
،ايفاافدورةأٜ.ٖ٘اافتقليداوافتحهيظاىياقبلااستخداماطريقةافتالويذااتعل 

اٙٔ.ٚٔ.ٕٛاوزادتاافدورةاافثانيةاإ ىإ٘.ٙٙاوأو ىازادتاإ ىا
 كتابة البحث. منهجية  ط

ا افم  اافبحثفتسميل اىذا اإ ى اافباحثة احتتاج اافبحث.اااونمجية، اىذا اكتابة
 :إ ىاثالثةاأجزاء،اونماوونمجيةاافكتابةاتقسيمماا

ااجلزء اوايتكةن اادلةوةعاوأول اصهحة اوصهحةاان اافشعار اوصهحة وادللخص
اواااإلىداء اوادلقدوة اافباحثة اترمجة ااجلداافبحثازلتةياتوصهحة اوقائمةاوقائمة اول
كماايفااافصةلافرعية،ااكلاباب،افايتكةنااجلزءااوأساسياونامخسةاأبةابوااات.ادللحق
 :افتايل

ا اوقدوافبابااوأول اافبحثوااةوةعادلاتةويحة: ااخلهية اافبحث،ااكلةادلشوحتديد وتركيز
اافبحث اوخلهية اافوىد، اوافبحةث اافبحث، اوفةائد كتابةاااوونمجيةاافسابقةافبحث،

 .افبحث
اافنظريا:افنظرياإلطاراا،افباباافثاين افتحهيظاطريقةاوافذياػلتةياعلىاايناقشااإلطار

 ادلهرداتاوظلاذجاافعملاوفروياتاافعمل.اوافتقليدابةسائلاافصةرةاواستيعاب

                                                             
16 Silvi Nurul Wasilah, “Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Melalui Metode Mimicry Memorization (Mim Mem Method) Pada Mata Pelajaran 

Bahasa Arab Pokok Bahasan Mufradat Terhadap Siswa Kelas IV Di Mi Nurul Yakin 

Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung", (Skripsi Program Sarjana Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Bandung, 

(2018). 
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ااافباب اااونمجافثافث اوكان ابافتهصيل ايناقش اونمجاافبحثفبحث، افبحث،ااوزوانو،
ا اافتصمي  اافبحث، اوأدواتاوصمي  اصلاحااإلجراء، اوعيار اوةوةعاتاافبحث، واإلجراء،

احتليلاافبيانات.ااافبيانات،اوصحةاافبيانات،اوأسافيبمجعاامجعاافبيانات،اأسافيب
 افبحثاووناقشةانتائجاافبحث.افيتاتناقشابياناتاافرابعانتائجاافبحثاوحبثمااافبابا
ااافباب ااخلاوس اواتاقًتاحات.اتاختتام ااتاستنتاجات اون ايتكةن افذي
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ا
 الباب الثاني

 اإلطار النظرى
 
 الوصف المفاهيميأ. 

 ( Mimicry Memorizationطريقة التقليد والتحفيظ ) .1
ا Mim-Mem طريقة اوافتقليدا)وىياmimicryتعٍت ا (

memorizationيقةلااٚٔ)وىةااحلهظ.ا Mocanu علىاأناأفضلاطريقةا
فتعل اافلغاتااوأجنبيةاىياتقليداإتقاناافنوطق.اهتدفاىذهاافوطريقةاإ ىاتوطةيرا

اافتعل اويستند ااذلدف. اافلغة ايف اطريقةيافتةاصل اتسمى اطريقة اإ ى افتقليداا 
 .تحهيظاواف

ابأ اافتعىةااMimicry Memorizationنايرىاتةفيق، لي اطريقة
ابقةةاافذاكرة.اعندات ركزاعلىاافتقليداوافتذكراأوااحلهظاوعمليةاتذكراشيءاوا

ومااادلعل اوناىياطريقةايستخدااMim-Memوصوطهىاوحاود،افإناطريقةا
 ٛٔ.إ ىاواايقدوواادلعل امثاتقليدهاخاللااستماعاافتالويذ

 Mim-Mem)افتقليداوافتحهيظاعنداعبداادلعُت،افإناطريقةااوأوا
Method)نحةيةاأواقةاعداافتدريباتاافىياإحدىاطرقاافتعل اعلىاشكلاا

                                                             
17 Ulin Nuha, Ragam Metodologi Dan Media Pembelajaran Bahasa Arab 

(Yogyakarta: Diva Press, 2016), h. 204. 
18 Hasan Busri Nurrohmah , Nailur Rahmawati, “Efektivitas Metode Mim-

Mem (Mimicry Memorization) Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Dan 
Membaca Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTS Maarif Nu 04 Tamansari 

Purbalingga,” Journal Of Arabic Learning And Teaching, Vol. 9 No. 2 (2020), h. 97–

98. 
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اخاللاةاجلمل اادلهرداتاون ااستخدام اوافتدريباعلى اافكالم اوافتدريباعلى ،
أٜ.عدةاوراتاحىتايت احهظم المُت.ايقلداافتالويذاتباعاأواتقليداادلع

ا اأن اوافتحهيظااطريقةيفااوأساس، افتعلي اافتقليد اشهمية ىياطريقة
يزاوتركاة.اافشهمياية اافكثَتاوناأنشوطةاافتدريبيافلغة،افذفكاتتضمناعمليةاافتعل

لىاجانبااحلهظ.ا"اتاستماعاوافتأكيداعامااعلىاومارةااتاستماعاوافكالمميتعل
ااوافكالم انشاطان اعلا اواإلتصالاتصون ااتاجتاه، اثنائي اوباشر افةجوااال وجما

(face to face communication).ٕٓا 
ابعضاافتعريهاتافباحثاتواستنتج اون ااة اأن اافسابقة اافتقليدطريقة

تقليداوحهظاأنةاعاسلتلهةاوناافوناخاللاشلارسةااوافتحهيظاىياطريقةاافتعلي 
ووناخاللااػلهظةهنا.يقلدوهنااحىتاااتاافيتايتحدثاهبااادلعل اوافتالويذاحلةارا

 كلاجيد.ىذهاافتدريبات،اعسىاأناػلصلاافتالويذاعلىاوماراهت ابش
 (Mimicry Memorizationتحفيظ )التقليد والخصائص طريقة  .أ

 مياكماايلي:فتحهيظاافتقليداوافخصائصاطريقةاأواا
اودتريناافنوطقاأوااأظمرت (1 اتراكيبااجلملة، اواستخدام اافتعل ، أنشوطة

اوافتدرا ايافكالم، اادلهردات ااستخدام اادلعلمُتاباعلى ازلاكاة بوطريقة
 .وافناطقُتاهبا

اوا (2 اافناطقةنيف ايقةل اادلعلماقتاافتدريب، ابعضاادلهرداتاأواأو ةن
 .اجلمل،امثايتبعمااافتالويذاورارااوتكرارااحىتايت احهظم 

                                                             
19 Fia Reza Putri, “Pengaruh Metode Mimicry Memorization Berbantuan 
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اتعلي  (3 اوفكناتاايت  اونافباوافقةاعدابشكلاوباشر، اأظلاطانمةذجاأو
 .ةاجلمل

 عناطريقاادلناقشةاعلىاوستةىاوتقدم.ادلنهذةااوأنشوطةاا (4
 (Mimicry Memorizationتحفيظ )د والالتقليطريقة أهداف  .ب

تم ابشكلاونااستخدامافغافوطريقةاىيادتكُتاافتالويذاىذهاأىدافا
اوادة اوػلهظةن ااتةاصلي ابسمةفة. اػلتاجاادلهردات ااوأىداف، اىذه فتحقيق

ااافتالويذ ابوطريقة اافتعل  ايتعلمةاإ ى اأن احىتايستوطيع اباتكرارية استخداماادلادة
عادة.اسةفايعتاداافسلةكاإذااأوكناافتكةينافايةاعملاافلغة.اوأناتعل اافلغةاىة

تكرارهاعدةاورات.افذفك،اغلباأنايت اتدريساافلغةاباستخداماتقنياتاوتكررةا
ماااعتاداعلىاتكراراشيءاوا،افكاناتكةيناافعادةاأقةى،اوزادا)افتكرار(اوأنواكل

إٔ.قدادرسةىااافعربيةاافيتاادلهرداتاصلاحاافتالويذايفااستيعاب
 (Mimicry Memorizationتحفيظ )التقليد وال خطوات طريقة .ج

 افتقليداوافتحهيظاىياكافتايلا:اخوطةاتاطريقةوونا
 .إ ىاافتالويذمااشرحيادلةادامثايعوطياادلعل ا (1
 .افتالويذادرسمايقةلاادلعل اوادةاادلهرداتاافيتاي (2
 حىتاػلهظما.تكرارااووراراابتقليدىااامثايقةماكلاتلميذ (3
 حهظم .ايعُتاادلعل اأواؼلتاراافتالويذافتصحيح (4
اافتعليافتعلاخالصةاادلادةايفاآخريقدماادلعل ا (5  اافيتامتاي اوناأنشوطة

 ٕٕتنهيذىا.

                                                             
21 Zaimatul Ulfa, “Implementasi Metode Mimicry Kosakata Arab Bagi 

Siswa Kelas IV MI Al Khoiriyyah 2 Semarang”. (Skripsi Program Pendidikan Guru 
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 (Mimicry Memorizationمزايا طريقة التقليد والتحفيظ ) .د
 نوطقااصحيحاعلىانوطقاادلهرداتايقدراافتالويذا(أ
 علىاحهظاادلهرداتقدراافتالويذاي(إ
 .مجاعيااأكثرانشاطااوأناافنوطقايت ينشطاافتالويذا(اٖ
 .ادلدروسةاعلىاافتحدثابافلغةاافعربيةاحسباادلادة(ايقدراافتالويذاٗ
علىاافتمييزابُتاأياأهن ايقدروناعلىاذاكرهت ،ا(ايدّرباادلعل اافتالويذا٘

ااوأصةاتاوافنوطقاجيًدا.
 (Mimicry Memorizationد والتحفيظ )ه. عيوب طريقة التقليا

 علىاافتحدثادوناوعرفةاافكتابة.ايركزاافتالويذ (1
 ادلعل .وناواايسمعواتاايةجداتنميةاوإتاايتقناافتالويذا (2
 ادلهرداتامبعٌتاواحداايهم اافتالويذ (3
 إذااطلباونم اادلعل .أنايكةناافتالويذانشيوطُت،ا (4
 ٖٕ.ااأناؼلافةااانوطقااخوطيئاافتالويذاوأهن اؽليلةااروطةّاتااي (5

 وسائل الصورة .2
ا اافالتينية اافكلمة اون اافةسائل مبعٌتا"أوساط".اا ”medius“تأيتاكلمة

"اوىيانقلاافرسافةاوناادلرسلاإ ىاكلمةا"وسائل"امجعاونا"وسيلةاويفاافلغةاافعربيةا
اوستحقما اويقةل .Gerlach & Elyا اتعريفا اىاأن ابعباراتاعاوة اةافةسائل

اادلعرفةاكتساباقادريناعلىايسبباافتالويذاااحلالااإلنسان،اادلادة،اأوااحلدثايبٍت
اافتعريفأواادلةاقف.اااتادلماراأوا وبيئةاادلدرسةاتسمىاا،وافكتاب،افإناادلعل ،اوهبذا
ائلافةسا اافةسائل.اعلىاوجواخاص، اافتعل اوافتعلي ااوهمةم اكأيفاعملية دواتاأهنا

                                                             
23 Zaimatul Ulfa, “Implementasi Metode Mimicry Kosakata Arab Bagi 

Siswa Kelas IV MI Al Khoiriyyah 2 Semarang,” h. 36. 
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اتافتقاط اإفكًتونية اأو افةتةغرافية، اأو اأواارسةوية، اادلرئية اادلعلةوات اترتيب وإعادة
إٗافلهظية.

يفاتعريفاافةسائلاعلىاأهناا وتكنةفةجياااتاتصاتاتافامجعيةاافتعلي تعرّا
اا اوافقنةات ااوأشكال اوامجيع اوادلعلةوات. اافرسائل افنقل اكلماادلستخدوة افةسائل

اؽلكن اوادية اافتالويذأشكال اادلعلةواتاوحتهيز اتةجيو اافتعل اما اعلى اا25. فاتعرّامث
أياشيءاؽلكناافتالعبااافةسائلاىيرابوطةاافتعلي اوتكنةفةجياااتاتصاتاتااعلىاأنا

ابواأوارؤيتواأوامساعواأواقراءتواأواوناقشتواواوأدواتاادلستخدوةاذلذهااوأنشوطة.
أياوسيلةااىياأداةااافةسائلؽلكناتهسَتىااأنااافسابهة،ااوناافتعريهات

اوافتعل ،يف اافتعلي  ااااأنشوطة اأي ااوااشيءكل اادلعلةواتاؽلكن اإليصال استخداوو
اهبدفاحتهيزااوأفكاراووشاعرااتانتباهاحبيثاؽلكناأناتشجعاعمليةاافتعل .افلتالويذ

علىافم ابعضاافمياوسيلةابصريةاووهيدةادلساعدةاافتالويذافصةرةاوأواا
ياءاأوااوأنشوطةاأوااوأشكالاأوا،اسةاءاكانتاصةرةافتقليدااوأشوناادلعل اادلهاىي ا

فسمةفةاافتالويذايفااإلجابةاعلىااوأسئلةاأوااةاقف.اوفةائدااستخداماىذهاافةسائلادل
عنداحجَتاسناكي،اإٙ.افتحريرياوأشهةيااخلوطاباسةاءاونااخلوطابااففم ازلتةىا

فإناافصةرةاىياأياشيءايتجلىابصرياايفاشكلاثنائيااوأبعاداوكتدفقاوناادلشاعرا
اوا اواوأفكار. اسةوارسةنة اعند افلافةسائل ااستنساخ ايفىي ااوأصلي ابعدين،اشكل

 ٕٚيفاشكلااخلرائطاأواافلةحات.احيثاأناتكةناىذهاافةسائل

                                                             
24 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 3. 
25 Haris Budiman, “Penggunaan Media Visual Dalam Proses Pembelajaran,” 

Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7 (November 2016), h. 176. 
26 Abdul Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab (UIN Maliki Press, 2012), h. 117. 
27 Baiq Tuhfatul Unsi, “Media Gambar Dalam Pembelajaran Kosakata 

Bahasa Arab,” Tafaqquh, Vol  2 No. 1 (2014), h.  28–29. 
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وسائلاافصةرةاىياأياشيءاادلذكةرة،اإنااخالصةابعضااآلراءاافلذفك،
شاعراواوأفكاراوثلااخلرائطاأواالاثنائيةااوأبعاداكتدفقاوناادليفاأشكيتجلىابصرياا

 افلةحاتاأواادلوطبةعات.
 خصائص وسائل الصورة .أ

 ،اونماا:ةسائلاافصةرةفخصائصاعدةااىناك
احلدثاكماافةاكائناأواافصفااات،امبعٌتاأهنافصةرةاأصليةاكةنأنات (1

 وباشرة.ارآهاافتالويذ
 .جزاءاافرئيسيةاوناافصةرةاوأظمراةاتبسيوطأناتكةناافصةرةا (2
حبيثايسملاافتالويذايفاختيلاحج اافكائناحج اافصةرةاوتناسب،ا (3

 ي.احلقيق
اووالءوتم (4 ابُتااجلمال اأىدافاافتعل .اااجلمع فيستاكلاوااافتحقيق

اافصةا اتكةن اأن اغلب اجيدة. اوسيلة اىي اجيدة اوناصةرة اجيدة رة
 ٕٛ.يةميىدافاافتعلافناحيةاافهنيةاومبااتتةافقاوعااوأ

 ةوسائل الصور  وظائف .ب
ايفاكتابإٜٛٔ)اLevie and Lentzايذكر أرشادااأزىار(

اافبصريةاأنب افلةسائل اوظائف اأربع اافصةرااىناك اوسائل وىيااةخاصة
اواادلعرفيةاوافتعةيضية.اوافعاطهيةايةاتانتباىاافةظائف

ايةاتانتباىاافةظائف (1 اافوطالب اانتباه اجذب اوىي افلًتكيزا، وتةجيمم 
بافنصاادلادةاةابادلعٌتاادلعروضاأواادلصحةاادلتعلقاعلىازلتةىاافدروس

 افتعليمية.

                                                             
28 Ibid., h. 31. 



ٜٔ 
 

طهية،اؽلكنااأناتظمراوسائلاافصةرةاوناوستةىافراحةاافعاافةظائفا (2
ناافصةراأواافروةزاادلرئيةاتشجعا،اوأصةرادلنصاافعنداتعل ااافتالويذ

 ووةاقهم .اوشاعراافتالويذ
اؽلكناأناتظمراوسائلاافصةرة (3 اثاونانتائجااوأحباافةظائفاادلعرفية،

اوأىدافافهم اوتذكرااافيتاتكشفاأناافروةزاادلرئيةاتسميلااكتساب
 .ةادلعلةواتاأواافرسائلاافةاردةايفاافصةرا

نانتائجاافبحثاواوسائلاافصةرةاافةظائفاافتعةيضية،اؽلكناأناتظمر (4
يساعداافتالويذاوافم اافنصاوعاسياقمااقادراعلىااأناوسائلاافصةرة

قراءةاتنظي اادلعلةواتايفاافنصاوتذكرىااورةاأخرى.اومبعٌتاآخر،ايفا
ا اايةميافتعلاافةسائلتعمل ااستيعاب اعلى ايف اافبوطيئُت فم اافتالويذ

 زلتةىاافدروساادلقدوةابافنصاأوافهظيا.
اا اىذه اادلعروفايف اون احلافة، ااستخدام اأنشوطةااافةسائلأن يف

ونافم اادلةاداافيتااةاحىتايتمكناقادراعلىاجذبااىتماماافتالويذاافتعلي 
ادلعل ااأنايقةفواأيًضااأنادتثلاوااتاايستوطيعفلةسائلايقدومااادلعل .اؽلكنا

ريداادلادةاوناوناخاللاافكلماتاأوااجلملاافلهظية،احىتاؽلكناإدراكاجت
اٜٕ.قدًناافةسائلخاللات

 ها مزايا وسائل الصورة وعيوب .ج
 وزايااونما:اةسائلاافصةراةافكانتا

اادلادةافصةراوااة،ولمةساطبيعتما (1 اُتظمر اواقعية اافلهظيةااة اإ ى بافنسبة
 وحدىا.

 لتغلباعلىاقيةداادلكاناوافزوان.ف (2

                                                             
29 Nurotun Mumtahanah, “Penggunaan Media Visual Dalam Pembelajaran 

Pai,” Jurnal Studi Keislaman, Vol. 4 No. 1, (Maret 2014), h. 97–98. 
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 لتغلباعلىاقيةداوالحظاتنا.فا (3
ا (4 اوستةى اووأي ارلال اأي ايف اوشكلة اأوااراعماوأتةوح وذفكادلنع

 سةءاافهم .اجتنب
رخيصةاوسملةافلحصةلاعليمااواستخداوماادونااحلاجةاإ ىااةافصةرا (5

 وعداتاخاصة.
 :فإناوسائلاافصةرةاذلااعيةباكافتايلاا،باإلوافةاإ ىاذفك

 فقطاعلىااإلدراكااحلسيافلعُت.اةافصةراتسؤكدا(أ
 تكةناأقلافاعليةايفاأنشوطةاافتعل .اةااوأشياءاادلعقدة(اصةرإ
آٖاتاافكبَتة.(احجمماازلدودافلغايةابافنسبةافلمجمعٖ

 استيعاب المفردات العربية .3
مارةايفايعٍتاادلعرفةاوادلابأنااتاستيعابواكاتراكاوجةرجاأ.اوةرجانايرىا

افشخصايتقناعندواافواوعرفةاجيدةايفانهسواوؽلكنوااعٌتتنهيذاأيانشاط.اوذفكامب
 ٖٔتوطبيقاتلكاادلعرفةايفاشكلاأنشوطة.

ا اىي اادلهردات اأو اافكلمات اون ارلمةعة اافكلمات ايعرفمااخزائن افيت
ااىيشخصاوا اوعينة. افغة اون امجيعااوتُعرِّفجزء اون ارلمةعة اأهنا اعلى ادلهردات

ا اتكةين ايف ايستخدوما اأن اادلرجح اوون اافشخص ايهممما اافيت اةملاجلافكلمات
اونماااجل اتتكةن اافيت اافكلمات اون ارلمةعة اىي اادلهردات افإن اىةرن، اعند ديدة.

 ٕٖافلغة.

                                                             
30 Sholihah, “Penggunaan Media Gambar Dalam Pembelajaran Mufrodat,” 

Jurnal Tarling, Vol 1 no. 1, h. 77. 
31 Zaimatul Ulfa, “Implementasi Metode Mimicry Kosakata Arab Bagi 

Siswa Kelas Iv Mi Al Khoiriyyah 2 Semarang,” h. 111. 
32 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (UIN 

Maliki Press, 2011), h. 61. 



ٕٔ 
 

ناادلهرداتاىياقائمةابافكلماتاادلستخدوةاوأواايذكراأغةساوحيةديافإ
اىةاValletادلماراتاافلغةيةاكمااذكراادلهرداتايفااستيعابدوراااأناٖٖيفاافهصل.

 ٖٗادلهردات.تعتمداعلىااستيعاباادلماراتاافلغةيةاأربعااافقدرةاعلىافم ا
اافذيااستيعاب ااوأساسي اافشيء اأنااادلهرداتاىة ايريد ادلن غلباتعلمو

ةوحاتعتمداعلىانةعيةاوكميةاوهرداتو.اييتقناافلغةاافعربية،اوأناجةدةافغةاافشخصا
اوتعا ىاعلّا ااافقرآناأنااهللاسبحانو ااوأشياء. اقالااهللا اافنيباآدمامجيعاأمساء يفاكما

ا:ٖٔافقرآناسةرةاافبقرةااآليةا
ِئَكِةافَ َقاَلاۡ  َولَ اۡ  لٱَعَلىااۡ  َرَوُم َءاُكلََّماامُثَّاعَاۡ  َواۡ  َأسۡ  لٱَوَعلََّ اَءاَدَما

ُٔابِاۡ  َأن اِٖ٘دِقَُتااصَ ااۡ  ِءاِإناُكنُت ۡ  ُؤتَااۡ  ِءاهَ اۡ  َواۡ  وينابَِأسٔ 
ادلهرداتاافعربيةاىةااحاأعاله،اؽلكنااتاستنتاجاأنااستيعاببناءاعلىاافشرا

شهميااااافتعبَتاعنااوأفكاراوعابيئتواقدرةاافشخصاعلىااستخداماوهرداتوافلتهاعلاوا
اادلماراتاافلغةية ابتنمية اوافيتاتتميز ستماعاوماراتااتااىيااوأساسيةاكاناأواكتابيا

 .وافقراءةاوافكتابةااوافكالم

 م لمفرداتيتعلأهداف  .أ
ا:ىياكماايلياهرداتاافعربيةادل اياوأىدافاافعاوةافتعل

 افقراءةاأوافم اادلسمةعهرداتااجلديدةااوناخاللاادلافتالويذاباتعريف (ٔ
يسؤدياااجليدعلىانوطقاادلهرداتابنوطقاصحيحاوأناافنوطقااتدريباافتالويذ (ٕ

 احتسُتاومارةاافكالماوافقراءةاإ ى
 ادلعينةااجلملةسياقاايفاافم اوعٌتاادلهرداتاوركبااأواوهردااأوارلازياا (ٖ

                                                             
33 Zaimatul Ulfa, “Implementasi Metode Mimicry Kosakata Arab Bagi 

Siswa Kelas IV Mi Al Khoiriyyah 2 Semarang,” h. 52. 
34 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, h. 61. 
35 Abdur Rahman Adi Saputera & Muhammad Rifian Panigoro, 

“Implementasi Metode Sam’iyah Syafahiyah Pada Siswa Sebagai Upaya 
Meningkatkan Kemampuan Penguasaan Mufradat”.  Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab, 

Vol. 9 No. 2 (September 2020), h.  168. 



ٕٕ 
 

ا (ٗ اافشهمي اادلهرداتابافتعبَت اوووع اتقدير اعلى ا وافتحريرياحسباافقدرة
 ٖٙياقمااافصحيح.س

 أساس اختيار المفرداتب. 
اغلباوراعاهتااعندااختياراادلهردات،اوىي:أسسادابصرياوصوطهى،اىناكاعنا
اىةااختياراواستخداماافكلماتاافشائعة.اFrequency(اافتةاترأ
ىةاتهضلاافكلمةاافيتاتستخدمايفاأكثراونابلدااRange(اافتةازعاأواادلدىإ

اعريباعلىاتلكاافيتاتةجدايفابلداواحد.
اٖ اادلتاحية )Availabilityااا اتهضل اأنةاعا، ايف اواستخداوما اافسملة فكلمة

اافةسائل.
اٗ ااوأفهة )Familiarityااوأفراداا اعند اوأفةفة اافيتاتكةن اافكلمة اتهضل ىي

اافكلمةا اوثلاتهضلاأناتستخدم ااإلستخدام، اناذرة ااجملمةرة علىاافكلمة
ا"افشمس"اوناافكلمةا"اذكاء"ااعندوااسةاءاكانتاادلعٌتابينما.

ا٘ اافشمةل )Coverage,اا اتهضل ارلاتاتايفاىي اعدة اتعوطي اافيت افكلمة
اوثلاتهضلاأنا اإتاارلاتاتازلددة. وقتاواحداعلىاتلكاافيتاتااختدم

اتستخدماافكلمةا"افبيت"ابافنسبةاإ ىاافكلمةا"ونزل".
اٙ ااوأعلية، )Singnificanceاوعينةاا احاجة اتشيع اافيت اافكلمة اتهضل وىي

اأ اػلتاجما اتا اقد اافيت اافعاوة اتلكاافكلمة اافدارساعلى اػلتاجمااعند و
اقليال.ا

افعروبةاوىياتهضلاافكلمةاافعربيةاعلىاغَتىا.ا،افكلمةااذلاتفابدتااونااا(اٚ
 ٖٚ.اكلمةاادلذياعاوغَتىا
اىي:واغلباوراعاهتاايفاتعلي اادلهرداتااىناكابعضااوأشياء

 تعلي اادلهرداتافيستاقائمةابذاهتا (1
                                                             

36 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, h. 63. 
37 Bisri Mustafa Dan Abdul Hamid, Metode Dan Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab (Yogyakarta:UIN Maliki Press, 2012), h. 69. 
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،ابلاىياترتبطاارتباطااوثيقااذاتيةاتااينبغياأناتدرساادلهرداتاكمادة
اادلوطافعة،اواتاستماعاواإلنشاءاواحملادثة.ابتعلي 

 داادلعٌتيحتد(إ
يفاتعل اادلهرداتاأناػلدداوعناىااوفًقاافسياقااجلملةا،اوتذكراكلمةا

ا.واحدةاتزيداوعايناعديدة
 ادلهرداتايفاافسياقا(اٖ

)افعربية(ابدونااتااؽلكناأنانهم ابعضاافسياقاتايفاافلغاتااوأجنبية
ا اادلهردات اىذه اكمثل ااجلملة. ايف ااستخداوما اكيهية ايفا وعرفة اتعليمما غلب

ا.افسياقاحىتاتااحتجبافم اافوطالب
 افًتمجةايفاتعلي اادلهردات(ااٗ

ااوأماىةاأسملا اافكلماتاإ ىاافلغة تعلي اادلهرداتاوناخاللاترمجة
ا اونما اافعيةب اىذه ابعضاافعيةبا. اعلى اػلتةي اوفكنو اعهةيةاطريقة، تقليل

اكائناتا اأو ااوأشياء اوع اافتعاول اافتعبَتاتاعند ايف ااستخداوما افوطالباعند
وهرداتاافلغةااافكلمات،اوافتعلقاافضعيفايفاذكرياتاافوطالب،اوفيساجلميع

ا.اوأجنبيةاورادفاصحيحةايفاافلغةااوأم
اوقداراافصعبة (٘

ااف اوقدار اإ ىاثالصعةاووناناحية ثاة،اؽلكناتقسي اادلهرداتاافعربية
 كافتايل:ااإ ىاادلستةىااوأصعبوستةياتا،اتبدأاوناادلستةىااوأسملاوادلتةسطا

اتتشابواوعاافكلماتايفاافلغةااإلندونيسية،اا ( أ افكلماتاافسملة،اوأهنا
 وثل:اعلماء،اكرسي،اوكتاب

اصعبةافاا ( ب افيست اا،كلمات اكان اافلغةاوفة ايف اتشابو اوجةد عدم
 اإلندونيسيةاوثل:اذىب،اودينة،اسةق
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ستبقى،اااٖٛافكلماتاافصعبة،ابسبباشكلمااأواطريقةانوطقما،اوثل:(اج
 استة ى،اتدىةر.

 استراتيجية تعليم المفرداتج. 
 إ ىاافنقاطاافتافية:غلباأنايمت اادلعل اادلهردات،ااعنداتعلي 

اعاإ ىاافكلمات،اأيايعوطياادلعل اافهرصةافلتالويذافيستمعةااتاستماا (1
 إ ىاافكلماتاادلنوطةقة.

اافكلماتاافيتايعوطياادلعل اافهرصةاذكراافكلمة،اأيا (2 امايسمعفذكر
 .افتالويذ

ا (3 ايفاشرحاحلصةلاعلىاادلعٌت، عٌتاواغلباعلىاادلعل اجتنباافًتمجة
 وأنواإذاامتاذفكافلنايكةناىناكااتصالاوباشرايفاافتعل .اافكلمات،

 قراءةاافكلمات. (4
إ ىاافكلماتااجلديدةاونوطقمااوفم اوعناىاااوبعداأنايستمعاافتالويذ

 امثاكتبمااادلعل اعلىاافسبةرة.
داماادلهرداتاوعا،اادلرحلةااوأخَتةايفاافتعلي اىيااستخةاجلملتكةينا (5

 ٜٖ.مجلةاكاولة
اتعل ايف ااتاسًتاتيجيات اادلي  اهردات افتعلي ااتا اإتا يكهي

انوطقااحلروفاأواوعناىا،اوفكنايفاتعلي  اادلهرداتاأنايكةناكيهية
قادريناعلىاتوطبيقماايفاافتعل اأوايفااحملادثةاافيةوية،افذفكااافتالويذ

ا.ادلهرداتاأنايهم اوبادئاتعلي اغلباعلىاادلعل 
ا
 

                                                             
38 Baiq Tuhfatul Unsi, “Media Gambar Dalam Pembelajaran Kosakata 

Bahasa Arab,” h. 35–36. 
39 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, h. 71–72. 
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 مؤشرات إنجاز المفرداتد. 
 ايعناتعلتااؽلكنافصلواافلغةاافعربيةااتعل اافلغةاخاصةايفاتعل كانا
فيساوا اادلهرداتاكعنصراوم ايفاتعل اافلغةانهسما،ايتعلاأنادلهردات،احيثا
وفكناأكثراوناحلهظما،ااهرداتاويوطلباافتالويذمبجرداتعل اادل تعلي اادلهردات

اإ ى اقادريناعلىااستيعاباادلهرداتاذفكايعترباافتالويذ اوصلةا اعدداونااإذا
ا:كافتايلااادلسؤشراتاىياوىذهااحملددة.اادلسؤشراتا
 ادلهرداتابشكلاجيد.ايقدراافتالويذاعلىاترمجةاأظلاط (ٔ
 افكتابةابشكلاصحيح.إعادةاعلىاافنوطقاواايقدراافتالويذ (ٕ
ا (ٖ اافصحيحة اادلهرداتايفااجلملة ااستخدام اعلى اافتالويذ ااشهميايقدر

 ٓٗ.كاناأواحتريريا
اافبحثأ اىذا ايف اااوا اىدف افلباحثة ااستيعابكانت ادلهرداتاايف

ا اوىة ادورةاٗٔافعربية، ايفاكل افقائُتاوهردة اون احيثوافيتاتتكةن ايفاا. أّن
ا.غلباأنايتقنمااافتالويذاوهردةإٛيةجدا،ادورتُتاوناأربعافقاءات

من خالل وسائل الصور لترقية استيعاب  والتحفظ التقليدتطبيق طريقة ه. 
 المفردات.

اىياإحدى اافنجاحايفااافوطريقة اافتعلي عةاول اوأنوااأنشوطة وافتعل ،
اأنةاع اادلاباستخدام اافوطريقة اادللل اعلى اافتغلب اؽلكن اختلهة حتقيقاوفتسميل

بدونااستخداماافةسائلابادلللاافتالويذاشعراويفاعمليةاافتعل اسيأٗاوأىداف.
ااف افذفك اافوطتعليمية، اتاستخدام اافتابد اافةسائل اوع اأنشوطةااتعليميةريقة يف

 ٕٗ.افتعلي 
                                                             

40 Ibid., 61–63. 
41 Ahmad Qomarudin, “Penerapan Metode Bernyanyi Dalam Pembelajaran 

Mufradat”. Jurnal Tawadhu, Vol. 1 No. 2 (2017), h. 285. 
42 Ulin Nuha, Ragam Metodologi Dan Media Pembelajaran Bahasa Arab, 

h. 250. 
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 ادلقدوة (1
ا اادلعل  ايستعد اافتعل ، ايبدأ اأن اوافوطرائققبل اادلةاد ابإعداد

ا اوافةسائل ايف اافتعلادلستخدوة اعملية اأثناء اافتالويذيي . ااقرأ قبلاافدعاء
ى اغليبةهنا،امثايقةماادلعل اواعمليةاافتعل ،اويلقياإفيم اادلعل اافتحيةاابداية

اافتالويذ ايابتميئة احىت ابإعادةوتمكنةن اادلعل  ايقةم امث ااذلدوء، وادةاان
ا اكان ايفاوسطاافتعلي  اوعاادلهرداتاادلستخدوة. اادلادة ابتقدًن ايبدأ ادلعل 
احةلاادلادة.اوتةجيمااذل فحصاحضةراافتالويذاويقدووانظرةاعاوةا

 اوأنشوطةااوأساسية (2
يقدماادلعل ايفاىذااافنشاطاادلةاداإ ىاافتالويذامثايشرحواادلعل ا

فقاءاادلهرداتااجملمزة،اويقةماادلعل ابإاةباستخداماوسائلاافصةراتلكاادلةادا
ا اافتالويذ اسيدرسما اافصةراافيت اوسائل امثااةباستخدام اادلهردات حسب

ادلهرداتااوراتاحىتاػلهظةهنا،ابعداأنايتقناافتالويذايقلدىااافتالويذاعدة
يةاوىكذا،امثايشَتاادلعل ابعضاافتالويذامثاينتقلاادلعل اإ ىاادلهرداتاافتاف

اقداأتقنما.اداوناأهن ادلهرداتافلتأكياوأسئلةاادلتعلقةاباوناخاللاطرحا
 اوأنشوطةاافنمائية (3

وعاستنتاجاتااتااماءاوناعمليةاافتعل ،ايستنتجاادلعل بعدااتانتا
ا.امثاؼلتت بيةهت يفاادلدروسةاإعادةاادلةادابا،اويوطلباوناافتالويذافتةصيات

 .حيةافتقةلابا،اوينتمياافلقاءفقراءةامحدااهللااادلعل اافدرسابدعةةاافتالويذ
افتقليداوافتحهيظافتوطبيقاطريقةاصةرةاىةااكاناافةصفاافسابق

بإجراءاادلعل افذفكايقةمايت اتوطبيقماايفاافهصل.امبساعدةاافةسائلاافيتاس
اخوطةاتاافتعلي اىياواردة احسباوا وناسباايفاافكتاباواستخداوما 

ابةجةد اسابقا. اادلذكةرة ااباخلوطةات اطريقة اوافتحهيظتوطبيق اافتقليد
اافصةرا اوسائل اافتعلي اباستخدام احاتاتاعملية اتصبح اأن اادلتةقع اون ة،
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ا ازيادة اإ ى اافنماية ايف ايسؤدي اشلا ايفامحاسةفرػلة اوؽلكنااافتالويذ افتعل ،
اقبةلاافدروسابسمةفة.افلتالويذ

 اتنموذج اإلجراء .ب
ىناكاونااخلرباءاافذينايقًتحةناظلاذجاافبحث،اوفكنابشكلاعاماىناكا

ا(اكيميسإظلةذجاكةرتافةينا،ا)(أأربعةاظلاذجاشائعةااتاستخدام،امباايفاذفك:ا)
 (اظلةذجاديفاإبةت.ٗ(اجةناإفيةت،اوا)اٖتاغارت،ا)وا
 كةرتافةينظلةذجاا .1

ظلةذجاكَتتافةيناىةاادلرجعاافرئيسيافنماذجاسلتلهةاوناافبحث،اخاصةا
اأربعةا اون افةين افكةرت افلبحثاعند اافرئيسي اادلهمةم ايتكةن اافهصل. افبحثايف

عالقةا.ا(اافتهكَتاٗ(اادلالحظة،ا)ٖ)ا(ااإلجراءٕ(اافتخوطيط،ا)ٔ،اوىي:ا)وكةنات
 ادلكةناعلىاأهناادورة.

 تتاغاراوااةذجاكيميسظل .2
افنمةذجاافذيايشبواتاغارتاواافنمةذجاافذياطةرهاستيهناكيميساوروبنا

قدوواكةرتافةين.اوأنايفادورةاواحدةايتكةناوناأربعةاوكةناتاكماانهذىااكةرتا
 فةيناحبيثاتاايةجداتغيَتابعده،اتشتملاادلكةناتااوأربعة:

 افتخوطيط (أ 
 افتنهيذ (ب 
 ادلالحظة (ج 
افتهكَتا (د 

تخوطيطاافخاصةابعداافتهكَت،ايتبعماابعداذفكاإعادةابعدااكتمالاافدورةا
ايت اتنهيذىاايفادورةاونهصلة،اأواعدةادورات.

تاغارتاوناكيميساواتتكةناإجراءاتاافبحثاادلستخدوةاوناقبلاظلاذجاا
اافتخوطيطاوافتنهيذاوادلالحظةاوراحلاٗ ا: افكلااوفقاوافتهكَتااونما فلمبادئاافعاوة
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ابوط اوافدورة اادلراحل اتت  اعملي. ا)وديراحبث اوادلمارسُت اافباحثُت ابُت اتعاونية ريقة
ا.(ايفانظاماادلدرسةادلدرسة

 ظلةذجاجةناإفيةت .3
يبدواظلةذجاجةناإفيةتاأكثراتهصيالاعنداوقارنتوابافنمةذجُتاادلةصةفُتا
امخسةا اإ ى اثالثة ابُت اوا اأي اإجراءات، اعدة اون اتتكةن ادورة اكل ايف اأنو أعاله،

ا اويف اواحُتإجراءات. اإجراء اكل اأنشوطةايتكةن ايف احتقيقما ايت  اخوطةات اعدة ن
 تعليمية.

جلةناإفيةتاىةاافبحثااإلجرائياافغرضاوناافًتتيباافتهصيليافنمةذجا
يكةناوستةىاأعلىاوناافوطالقةابُتاوراحلاتنهيذااإلجراءاأواعمليةاافتعل .اويصبحاا
كلاإجراءاوناعدةاوةوةعاتافرعيةافغةيةاتااؽلكنايفاافةاقعاإكمالاكلاوةوةعا

اوا اخوطةة اعيف ايف اوفكن اجبماحدة، اإفيةت اجةن اقام اوذلذا اخوطةات، اظلةذجادة ع
اختلفاختوطيوطيااوعااظلةذجُتاافتايل.افبحثااإلجرائياادل

 ظلةذجاديفاإبةت .4
افبحثااإلجرائي،ايقًتحاىةابأناظلةذجااديفاإبةتاظلاذجاادرسيبعداأنا

شياءا،اوفكنايفاىذهاافنماذجاتااتزالاىناكابعضااوأافبحثااإلجرائياايعتربهاجيدا
ا اػلتاج ااإلصالح. اإ ى اإبةت ايتهق اأساسي، اعنماااوبشكل اعرب اافيت ااوأفكار وع

اهوعابعضاتهسَتاتاإفيةتافعملاكيميس.امثاذكراتاايتهقاكيميساواإفيةتافكنوا
ارأياإبةتا اتاغارتافيساأفضلاعن اكيميساوواك ابو اافذياقام اافشكل اأن على

 ٖٗافتهكَتا.اطريقةافةصفاعمليةا
شكالتاوناخاللااستخداماكاسًتاتيجيةاحللاادلاااإلجرائياافبحثايعقد

انشاطاافتالويذاونتائجااإجراءات اافبحثافزيادة يفاام تعلمحقيقيةاوونانتائجاىذا

                                                             
43 Samsu Sumadoyo, Penelitian Tindakan Kelas (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2013), h.  39–42. 
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مبساعدةا طريقةاافتقليداوافتحهيظااادلهرداتاباستخدامايفتعل اافلغةاافعربية،اوخاصةا
ا.ةوسائلاافصةرا

ااستخدو اافذي اافبحث امتتصمي  اافباحثة اا اافبحثيف تصمي ااىةاىذ
ىناكاىةاإذااكانتاا،اونااستخداماىذااافتصمي .اواذلدفاتاغارتوااكيميسااظلةذجا
ا ااإلجراءاتاعيةب اوتنهيذ اختوطيط ايف ااتاستمرار اؽلكن افعندئذ ااإلجراء، اتنهيذ يف
ااوأىدافافتصح احتصل احىت اافتافية اافدورة ايف اافبحثاادلنشةدةايحية اىذا افهي .
 جراءااوأول.فقائُتاويفاافسابقانهذااإلدورتُت،اكلادورةاتاافباحثةااستخدو

 فرضية اإلجراء .ج
ا اافيتاتاابأناافعنداسةواردياسةبراتا اادلشكلة افصياغة اوسؤقتة هرويةاىياإجابة

اافرأيااٗٗتزالاحقيقتمااجتريبية. افهرويةاىياافًتاضاناأاستنتجتاافباحثةابناءاعلىاىذا
 .وسؤقتادلعرفةاحقيقةاافبحثاادلبحةث
ا:اتوطبيقاطريقةةاهرويةاافتافيفتقةماافباحثةابصياغةااف،اوبناءاعلىاافبياناافسابق

اخالل اون اوافتحهيظا اافصةرااافتقليد ااستيعاباادلهرداتافدىاوسائل اترقية اعلى اقادر ة
ااتالويذ ااخلاوس اب"افصف اون ااإلبتدائياودرسة" ااوأنةار اأغةنجاووطلع اتاصلةنج ة

بيساواران.

                                                             
44 Sumardi Subrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 75. 
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