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أ

ملخص
تطبيق طريقة التقليد

والتحفيظ Mimicry Memorization

من خالل وسائل

الصورة لترقية استيعاب المفردات لدى تالميذ الصف الخامس "ب" من مدرسة
مطلع األنوار اإلبتدائية األهلية تانجونج أغونج بيساواران
شمسية الحسنة
والتحفيظ Mimicry

يبحث هذا البحث عن تطبيق طريقة التقليد
 Memorizationمن خالل وسائل الصورة لرتقية استيعاب املفردات لدى تالميذ الصف
اخلامس "ب" من مدرسة مطلع األنوار اإلبتدائية األهلية تاجنونج أغونج بيساواران.
وهذا البحث يأيت من مشكلة ،أن طريقة التعليم املستخدمة غري متنوعة حىت يسبب
التالميذ يشعرون بامللل .واستيعاب املفردات لدى التالميذ منخفض ومل حيصل على
األهداف املرجوة .ويهدف هذا البحث إىل ترقية استيعاب املفردات العربية من خالل
تطبيق طريقة التقليد والتحفيظ  Mimicry Memorizationبوسائل الصورة لدى
تالميذ الصف اخلامس "ب" من مدرسة مطلع األنوار اإلبتدائية األهلية تاجنونج أغونج
بيساواران.
فهذا البحث من أنواع البحث اإلجرائي للصف الدراسي .وتصميم هذا البحث
باستخدام منوذج  Kemmis & Taggartمع دورتني .لكل دورة تتكون من التخطيط
والتنفيذ واملالحظة والتفكري .موضوع البحث هو تالميذ الصف اخلامس "ب" من مدرسة
مطلع األنوار اإلبتدائية األهلية تاجنونج أغونج بيساواران والذي كان عددهم  32تلميذا.
ففي مجع البيانا ت ،استخدمت الباحثة أسلوب املقابلة واملالحظة والوثائق واالختبار.
بينما يف حتليل ها ،استخدمت الباحثة أسلوب التحليل الوصفي والنوعي.
واستنادا ﺇىل العبارات السابقة أظهرت نتائج البحث أن نتائج متوسط لدى
التالميذ يف اإلجراء األول قبل تطبيق طريقة

ب

التقليد

والتحفيظ Mimicry

 Memorizationبوسائل الصورة وهي  . 93،25يف الدورة األوىل زادت الرتقية إىل
 87،36والنسبة لنجاح تعلم التالميذ هي  .73،63%مث يف الدورة الثانية زادت نتائج
متوسط إىل  62،73والنسبة لنجاح تعلم التالميذ هي  .68،59%وبالتايل فإن تطبيق
طريقة التقليد والتحفيظ  Mimicry Memorizationمن خالل وسائل الصورة قادر
على ترقية استيعاب املفردات لدى تالميذ الصف اخلامس "ب" من مدرسة مطلع األنوار
اإلبتدائية األهلية تاجنونج أغونج بيساواران.
الكلمات المفاتيح  :تطبيق طريقة التقليد والتحفيظ من خالل وسائل الصورة،

استيعاب املفردات

ب

شعار

      
Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan
berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.(QS. Yusuf : 2)

ه

إهداء
ويف ىذه املناسبة أىديت ىذه الرسالة إىل:
 .1والديين أيب احملبوب شهريل وأمي احملبوبة كوسنية ،مها اللذان يشجعاين ويهتماين
ويدعواين دائما على جناحي وجناح أبنائهم اآلخرين يف أي حال من األحوال حىت
قدرت على إمتام الدراسة جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
 .2إىل أخوين احملبوبني أخي م .فقيو األزكي وأخي كورنياوان مها اللذان يقدماين احلماسة
والنشاطة والدعاء يف كتابة ىذه الرسالة.
 .3املتخرجني احملبوبني جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

و

ترجمة الباحثة
ولدت مشسية احلسنة يف قرية تاالغينينج بناحية كوتا أغونج الغربية تاجناموس يف التاريخ  10من
أغسطوس  1117والباحثة هي البنت الثالثة من ثالثة إخوة من املتزوج أيب شهريل وأمي كسنية.
بدأت الباحثة دراستها اإلبتدائية يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية  1وي غيالنج كوتا أغونج
الغربية تاجناموس وأمتتها يف السنة  .2010ودراستها املتوسطة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 1
كوتا أغونج الغربية تاجناموس وأمتتها يف السنة  .2013مث استمرت دراستها إىل مدرسة البيان الثانوية
وأمتّتها يف السنة  . 2016ففي عام  2017درست الباحثة اللغة العربية يف كلية الرتبية وإعداد املدرسني
جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

ز

كلمة شكر وتقدير
احلمد هلل رب العادلني بالشكر إىل اهلل على مجيع النعمة واذلداية وقوتو اليت قد
أعطاه للباحثة حىت تقدر على إمتام ىذه الرسالة العلمية .والصالة والسالم على أشرف
األنبياء وادلرسلني ،سيّدنا حممد وعلى آللو وأصحابو أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم
الدين .ويف كتابة ىذه الرسالة ،حصلت الباحثة على مجيع ادلساعدات من مجيع
قدم الباحثة جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل:
األطراف .فبهذه ادلناسبة أن ت ّ
 .1األستاذة الدكتورة نريفا ديانا ،ادلاجسترية ،كعميدة كلية الًتبية وإعداد ادلدرسني
جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج .
 .2الدكتورة أمي ىجرية ،ادلاجسترية كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية ،حبامعة رادين
إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
 .3الدكتورة احلاجة رمضاين سغاال ،ادلاجسترية كادلشرفة األوىل والدكتور ذو احلنان،
ادلاجستري كادلشرف الثاين اللذان يقدماين التجيهات واإلرشادات حىت أمتمت
ىذه الرسالة العلمية.
 .4مجيع احملاضرين واحملاضرات خاصة يف قسم تعليم اللغة العربية اللذين أعطوين
علوما ومعرفة مدة الدراسة.
لذلك ترجو الباحثة االنتقادات واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة
العلمية .وتعرف الباحثة حبثها كثري من النقصان واخلطاءات وبعيد عن الكمال
والصواب .وأخريا عسى أن تكون ىذه الرسالة العلمية نافعة للباحثة خصوصا
وللقارئني عموما .آمني يا رب العادلني.
باندر المبونج  22مارس  2021م
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ٔ
الباب األول
مقدمة

أ .توضيح الموضوع
اوةوةعاىذااافبحث،اوجتنباسةءاافهم ،اكانتاافباحثةاذلاا
ا
كاخلوطةةااوأو ىافهم
حاجة اإ ى اشرح ابعض اافكلمات اون اوةوةع اىذا اافبحث .ا اووةوةع اىذا اافبحث اىةا
تطبيق طريقة التقليد والتحفيظ

Mimicry Memorization

من خالل وسائل

الصورة لترقية استيعاب المفردات لدى تالميذ الصف الخامس "ب" من مدرسة

مطلع األنوار اإلبتدائية األهلية تانجونج أغونج بيساواران.ادلعرفةاادلةوةعاتاافرئيسيةا

افةاردةايفاىذااادلةوةع،افمنااوأشياءاحتتاجاافباحثةاإ ىابياهناااىياكافتايلا :ا
 .1افتوطبيق
ٔ
وفقاافلقاوةسااإلندونيسياافكبَت ،فإناافتوطبيقافعلافلتنهيذ.
 .2طريقةاافتقليداوافتحهيظاMimicry Memorization
طريقة اافتقليد اوافتحهيظ اتعٍت ا Mimicryاوىي اأنشوطة اتعليمية اعنا
افًتكيبية اواجلملاوتقنياتاافنوطق،اواستخداماادلهرداتا
طريقاافتدريباتاافنحةيةاو ا
ٕ
وناخاللااتباعاأواتقليداادلعلمُتاوادلخربيناوناادلتحدثُتااوأصليُت.
افصةرة
 .3وسائلا ا
وسائل اافصةرةاىياوسيلة افنقلاافرسافة اوناخاللاافصةراتتعلقاحباسةا
افبصر.ا اويت اافتعبَتاعناافرسافةاادلنقةفةاوناخاللاروةزااتاتصافيةاادلرئية.اوكانتا
فةسائلاافصةرةاأىدافافتةويحاادلةاداواحلقائقاوادلعلةوات ٖ.ا
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.

ٕ
 .4استيعاباادلهردات
ادلهرداتاىةاقدرةاافشخصاعلىااستخداماأوااتاستهادةاونا
ا
استيعاب ا
كلماتوااخلاصةايفااتاتصالاوافتهاعلاوعااآلخريناباستخداماافلغةاافعربية ٗ.ا
٘.اودرسةاووطلعااوأنةارااإلبتدائيةا
ودرسةاووطلعااوأنةارااإلبتدائية اتاصلةنجاأغةنج اىياإحدىاادلسؤسساتا
افرمسية اافةاقعة ايف اودينة ابيساواران ،احيث اأن اتقةم اافباحث اببحثما ايف اتلكا
ادلدرسة.

ب .خلفية البحث

إحدىاافلغاتاادلستخدوةاكأداةاإتصافيةاوعااآلخريناوكةسيلةا
ا
إناافلغةاافعربيةاىيا
فلتعلي  .ااوافلغةاافعربيةافغةاافقرآن،اأياأهنا اكحاجةاووطلةبةاون اقبلامجيعاادلسلمُتافقراءةا
بيةاوأناػلاوفةا اتاستيعاهبااا
افقرآن اوفممو ٘.افذفكاوناواجباادلسلمُتاأناػلبةااافلغةاافعر ا
كمااقالااهللايفاسةرةايةسفااآليةإا :ا
ٙ
ااعاَربِيًّاافَ َعلَّ ُك ْ اتَ ْع ِقلُة َان.
إِنَّااأَنَْزفْنَاهُاقُ ْرآنً َ
بناءً اعلى اىذا اافشرح ا ،افدراسة ازلتةى اافقرآن اوافسنة ا ،افالبد اون اتعل اافلغةا
افعربية.اوناأجلااحلصةلاعلىاوماراتاجيدةايفاافلغةاافعربيةا،اػلتاجااتانتباهاإ ىاافعديدا
ون اوكةنات اتعلي اافلغة اافعربية .اوون اوكةنات اتعلي اافلغة اافعربية اىي اأىداف اافتعل ا
وادلةاد اافتعليمية اوافتقييمات اوافوطرائق اوافةسائل .ا ىذه اادلكةنات ااخلمسة اىي اادلكةناتا
افرئيسيةاافيتاغلباحتقيقماايفاعمليةاافتعلي .اىذهاادلكةناتافيستاقائمةابذاهتاا،اوفكنماا
وًتابوطةاوتسؤثراعلىابعضمااافبعضا.
4
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Dini 9 (April 2015), h. 111.
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ٖ
إن اادلهرداتاإحدى اون اافعناصر اادلممة ،اوأهنا اكمش ّكل اتعبَت ااجلملة اواخلوطابا
سةاء اون اطريقة ااحلهظ اأو اون اافوطرائق ااوأخرى .اوادلهردات اعنصر اون اافعناصر اافلغةيةاا
غلباأنايستةعباادلتعل افلحصةلاعلىاادلماراتااإلتصافية.اوأنشوطةاافكالماىياادلادةا

اجلذابةاتصبحاحاتاهتااشللةابسبباقلةاادلهرداتايفاأظلاطااجلملةافدىاافوطالب.7
فقدا أصبحتاادلهرداتاورورةاأساسيةايفاتعلي اافلغةاافعربية.اواستيعاباادلهرداتا
ادلنخهض ايسؤثر اافتالويذ اتأثَتا اإغلابيا ،اوىي اتسؤثر اعلى اافقراءة اوافكتابة اوافكالم اواحلهظا
واتاستماع .اوبافتايل ،افإن ااستيعاب اادلهردات اػلتاج اإ ى اورافق اسلتلهة ااكمثل اافةسائلا
اادلهردات اافعربية.ااكان اافتالويذ ايف اادلدرسة افديم اوهردات ازلدودة،ا
ادلدعةوة ايف اتوطةير ا
وأهن اغلدوناصعةبةايفاحهظاوعاين اادلهرداتاوكتابةااحلروفاافعربية،اوأ ّن اادلعل ايوطبقوا
افوطريقةاغَتافعافيةايفاافهصلاافدراسي.اإناافوطريقةاغَتافعافية ا اتسبباافتالويذاكسا ى،ا
ٛ
وعدمااىتماوم ابتعل اافلغةاافعربية.
وودرسة اووطلع ااوأنةار ااإلبتدائية اإحدى اادلدارس اادلةجةدة ايف اونوطقة ابيساوارانا
حيثاأناوكاهنااصعبافلةصةلاإ ىااإلنًتنت.ايفاأثناءاجائحةاكةفيدا،ٜٔاينهذاافتعلي ا
يف اودرسة اووطلع ااوأنةار ااإلبتدائية ابادلةاجمة اادلباشرة ،اوعندوا اقاوت اافباحثة ابادلالحظةا
اوأوفيةايفاافتاريخا ٕٜاوناينايرإٕٓٓ ا،اأهنااجتداادلشكالتاافعديدةاونماااتعلي اافلغةا
افعربيةاغَتاكاول،اوأناافوطريقةاادلستخدوةاوناقبلاادلعل اىياافوطريقةاافتقليديةاوثلاطريقةا
احملاورة ،اطريقة ااتاستجةاب اوإعوطاء اافةاجبات ،احبيث ايستمع اافوطالب اويكتبةن اادلادةا
بدون اافوطريقة اادلتنةعة ااوأخرى .اوذفك ابسبب اعدم اوعرفة اادلعل ايف اافتعلي  ،اواستخداما
افةسائلاغَتاوتنةعةاحىتاتكةناإيصالاادلةادافهظيةادوناافةسائلاافداعمةاافقادرةاعلىا
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ٗ
جذبااىتماماافوطالباعندواايبُتاادلعل اادلادة.اووناافةسائلاادلستخدوة اىياادلقلمة،ا
وافسباةرةاوافكتباادلدرسية.اوذفكاغلعلاافتالويذايشعرونابادللل .

ا ٜ

واستنادا اإ ى اوالحظة اووقابلة اافباحثة ،افادلعروف اأن اافعديد اون اطالب اافصفا
اخلاوساغَتاقادريناعلىااستيعاباادلهرداتاوحهظما.اظمراىذااافبياناوناخاللانتائجا
اتاختبارا اوأولاافوطالباافصفااخلاوسايفاودرسةاووطلعااوأنةارااإلبتدائيةاتاصلةنجاأغةنجا
بيساواران .اوون انتائج ااتاختبار ااوأول ايعرف اأن اوعظ اافتالويذ امل اػلصلةا اعلى اوعيارا
ا اتاكتمالااوأدىناىةا٘.ٙانتائجااتاختبارااوأولاتاستيعاباادلهرداتاظمرتايفااجلدول ا
افتايلا :ا
اجلدولأٔ.
بياناتانتائجااتاختبارااوأولاتاستيعاباادلهرداتاافعربيةافدىاتالويذاافصفااخلاوسا
"ب"ا ا
اإلبتدائبةاتاصلةنجاأغةنجابيساواران فلعاماافدراسيإٕٓٓ
ا
ايفاودرسةاووطلعااوأنةارا
ا
افبيان

افنتيجة

وعيارااتاكتمالا
اوأدىن

افرق

اتاس

افناجح

ٓٚ

٘ٙ

Alya Nabila putri

ٔ

غَتاافناجح

ٖٓ

٘ٙ

Arini

ٕ

افناجح

ٓٚ

٘ٙ

Amarifin

ٖ

غَتاافناجح

ٓٙ

٘ٙ

Asrif Mubarok

ٗ

غَتاافناجح

ٓٙ

٘ٙ

A.Khotibil Umam

٘

غَتاافناجح

ٓٗ

٘ٙ

Arman

ٙ

غَتاافناجح

ٓٗ

٘ٙ

Beni saputra

ٚ

غَتاافناجح

ٓ٘

٘ٙ

Jihan

ٛ
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٘
افناجح

ٓٛ

٘ٙ

Jumhadi

ٜ

غَتاافناجح

ٓٙ

٘ٙ

Mita

ٓٔ

غَتاافناجح

ٓ٘

٘ٙ

Mulya Saputri

ٔٔ

افناجح

ٓٚ

٘ٙ

Muhtadi

ٕٔ

غَتاافناجح

ٓٙ

٘ٙ

Muhammad Rudi

ٖٔ

غَتاافناجح

ٖٓ

٘ٙ

Muhammad Yusuf

ٗٔ

غَتاافناجح

ٓٗ

٘ٙ

Nayla Lestari

٘ٔ

غَتاافناجح

ٓ٘

٘ٙ

Nadya Lusviana

ٔٙ

افناجح

ٓٚ

٘ٙ

Najla Cahya Putri

ٔٚ

غَتاافناجح

ٓ٘

٘ٙ

Rihannatul Jannah

ٔٛ

اغَتاافناجح

ٓٙ

٘ٙ

Siti Nurazizah

ٜٔ

افناجح

ٓٛ

٘ٙ

Siti Nurhalizah

ٕٓ

افناجح

ٓٚ

٘ٙ

Safitri

ٕٔ

غَتاافناجح

ٓ٘

٘ٙ

Saefulloh

ٕٕ

افناجح

ٓٛ

٘ٙ

Sahdi Sahputra

ٖٕ

٘ٚ،ٖٜ

نتائجاوتةسط

ٛاطالب ا
()ٖٗ،ٚٛ%

افوطلبةاافناجحةن

٘ٔاطافبا ا

افوطلبةاغَتاافناجحُت

()ٙ٘،ٕٔ%

ا

ادلصدر :انتائجااتاختبارااوأولاتاستيعاباادلهرداتاافعربيةافدىاتالويذاافصفااخلاوسا"ب"ا
يفاودرسةاووطلعااوأنةارااإلبتدائبةاتاصلةنجاأغةنجابيسااواران فلعاماافدراسيإٕٓٓ

ٙ
استنادااإ ىابياناتااتاختبار ااوأول،اظمرتاأنانتائجااستيعاب اادلهرداتاافعربيةا
فلصفااخلاوسا اونخهضة .ا اوون اٖٕ اتلميذااوعظمم املاػلصلةااعلىاوعيارااتاكتمالا
اوأدىن،افكنااٛاتالويذاونم اأواٖٗ،ٚٛ%احصلةااعلىاوعيارااتاكتمالااوأدىناوا٘ٔا
تلميذااأوا ٙ٘،ٕٔ%ااملاػلصلةااعلى اوعيارااتاكتمالااوأدىن .امثاتظمرانتائجااتاختبارا
اوأولاأنااستيعاباادلهرداتافدىاافتالويذاونخهض .ا
بافنظراإ ىاوشكالتاتعلي اوهرداتاافلغةاافعربيةاادلذكةرة،افإناافشيءاافذياغلبا
اتاىتمامابواادلعل اىةااختياراوتوطبيقاافوطريقةايف اتعلي اوهرداتاافلغةاافعربية.اوغلباأنا
يناسب ااختيار اطريقة اافتعلي اوع اادلمارات اادلختارة ،احىت ايكةن اذلا اتأثَت اإغلايب اعلىا
اعلىاافنحةااوأوثل.اوعلىاشكلاعام،افإنا
ا
افوطالباأنهسم اوؽلكناحتقيقاأىدافاافتعل
كل اوسؤسسة اتعليمية ا ،ارمسية اوغَت ارمسية ا ،افديما اطريقة ايف اتنهيذ اافتعلي  .اوفن اتهصلا
طريقةاافتعلي اعن اادلعل اأو اادلريب اافذي ايقةم اهبا .ا ىناك اطرق اعديدةا
ووتنةعةاؽلكنافلمدرسااستخداوماايفاتعلي اافلغةاافعربية،ا وونمااافوطريقةاادلباشرة،اطريقةا
افقةاعداوافًتمجة،ااافوطريقةااإلنتقائية،اوطريقةاافسمعيةاوغَتىا.اوإحدىاافوطريقةاادلستخدوةا
يفاتعلي اافلغةاخاصةايفاتعلي اادلهرداتاوىياطريقةا 10.mimicry memorizationا
إنااطريقةا mimicry memorizationاإحدىاوناافوطرائقاادلشمةرةافالستخداما
يفا عمليةاافتعلي ايفاافهصل.اوتاستيعاباافلغاتااوأجنبيةاػلتاجاإ ىاافتعلي اعنااوأصةات،ا
نوطقاافكلمة،اواستيعاباادلهردات.افكانااستخداماطريقةاmimicry memorizationا
فزيادةاادلهرداتاافعربية،اوونماايقدراافوطالباعلىانوطقاادلهرداتانوطقااصحيحياوجيداا
عدةاورات.اوعنداتةفيق،افإنا  Mimicry Memorizationىياطريقةاافتعلي ايركزاعلىا
افتقليداوافتذكراأوااحلهظاوعمليةاتذكراشيءاواابقةةاافذاكرة.اوفقااذلذهاافوطريقة،افإنا
شلارسةانوطقاادلهردات،ا اوتركيبااجلملةاوناخاللاتقليداخوطاباادلعل ،استكةناسملةاعندا
افتالويذ ايف اتذكرىا ،اوأنو ايت اعروو اعلى اافهةر .ا اوباستخدام اىذه اافوطريقة ،اسيشاركا
ايقدماافتحهيز،اوتااينسىاافتالويذابسمةفةااعناادلةادا
افتالويذابنشاطايفاافتعل اوأناادلعل ّ
10
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ٚ
افيتاقدومااادلعل اوأنايت اافتعلي اتكرارااوواوحا،اويسملاعمليةافم اادلةاد اوتوطةيرىاايفا
ادلستةىاافتايل 11.ا
كمااأنااف اةسائلاافتعليمية،اوىياذلاادوراوم ايفاعمليةاافتعلي اوافتعل .اافةسائلا
ىي اأداة ادلساعدة اتةويح اادلةاد اادلقدوة ،اوفكنافقد اوجدنا اادلعلمُت اغَت اافقادرين اعلىا
استخداماافةسائلاادلناسبةاوعاادلةاداادلقدوة.افلذفك،ايةاجواافتالويذاصع اةبةايفافم اادلةادا
افتعليمية ،اوكثَت اونم ايشعارون ابادللل .اوبافتايل ،ايوطلب اون اادلعلمُت اأن ايكةن افديم ا
إبداعيةايفاتوطةيرا افةسائلاادلستخدوة،اوفةاكاناأىدافارئيسيةااوناافتعلي اجيدة،افكنماا
غَتاودعةوةابافةسائل،افسةفايصعباحتقيقاىذاااذلدفااجليد ٕٔ.ا
افصةرة اىي ا اوسائل اعاوة ايفا
ون ابعض اافةسائل اادلستخدوة ،افإن اوسائل ا ا
اافصةرة اعلى اافكتابة .اوتاسيما اإذا اتصنع اافصةرةا
ا
اتاستخدام ،اوأن اافتالويذ ايهضلةن
وتقدؽلمااوفقاافلشروط ااجليدة،افسةفاتزيدامحاسة اافتالويذايفااتباعاعمليةاافتعلي .اأنا
افصةرةاوفقاادلةفيايناسةوانًتياوىياصةرةافشيءاعلىاشكلافةحةاأواطباعةاثابتة،اذاتا
ا
شكلاثنائيااوأبعاد.اتعداوسائلاافصةرةاوسيلةاوممةاجداافتةويحافم اافتالويذ،احبيثا
أنايمتمةاااإلشاراتاأوااوأشياءاافيتاملايروىاافيماايتعلقابادلادة ٖٔ.ا
اوبناء اعلى اخلهية اافبحث اافسابق ،افًتغب اافباحثة ابإجراء احبثما ابعنةان :اتطبيق

طريقة التقليد والتحفيظ

Mimicry Memorization

من خالل وسائل الصورة

لترقية استيعاب المفردات لدى تالميذ الصف الخامس "ب" من مدرسة مطلع
األنوار اإلبتدائية األهلية تانجونج أغونج بيساواران.
ا
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ٛ
ج .تعيين المشكلة وتركيز البحث
بناء اعلى اخلهية اافبحث اافسابقة ،اوافيت اتبحث اعن اتوطبيق اطريقة اافتقليدا
وافتحهيظابةسائلاافصةرةاف اًتقيةااستيعاباادلهرداتافدىاافتالويذ،اوبافنظراإ ىاادلشكالتا
افعديدةاافيتاحتيطاهبذااافبحث،افتعُتاافباحثةاادلشكالتاكافتايل:
 .1اطلهاض ااستيعاب اادلهردات افدى اافتالويذ ايف اودرسة اووطلع ااوأنةار ااإلبتدائيةا
تاصلةنجاأغةنجابيساواران.
 .2افوطريقةاادلستخدوةاوىياطريقةاتقليدية.
 .3افةسائلاادلستخدوةاغَتاوتنةعة.
وتركز اافباحثة اىذا اافبحث اعلى اتوطبيق اطريقة اافتقليد اوافتحهيظ اون اخاللا
وسائلاافصةرةافًتقيةااستيعاباادلهردات افدىاتالويذاافصف ااخلاوسا"ب"اوناودرسةا
ووطلعااوأنةارااإلبتدائيةااوأىليةاتاصلةنجاأغةنجابيساواران.

د.اتحديد المشكلة

واستنادا اإ ى اتعيُت اادلشكلة اوافيت اتبحث اعن اتوطبيق اطريقة اافتقليد اوافتحهيظا
بةسائلاافصةرةاف اًتقيةااستيعاباادلهرداتافدىاافتالويذ،اوبافنظراإ ىاادلشكالتاافعديدة،ا
فتحدداافباحثةاادلشكالتاادلبحةثةااعلىاترقيةااستيعاباادلهرداتاافعربيةاوناخاللاطريقةا
افصةرةاوناودرسةاووطلعااوأنةارااإلبتدائيةااوأىليةاتاصلةنجاأغةنجا
افتحهظاوافتقليدابةسائلا ا
بيساواران.
ه .مشكلة البحث
ووناحتديداادلشكلةاادلذكةرة،افإناوشكلةاىذااافبحثاىيا"اىلاتوطبيقاطريقةا
افتقليد اوافتحهيظ اون اخالل ااوسائل اافصةرة اقادر اعلى اترقية ااستيعاب اادلهردات افدىا
تالويذاافصفااخلاوسا"ب"ااوناودرسة اووطلعااوأنةارااإلبتدائيةااوأىليةاتاصلةنجاأغةنجا
بيساواران؟
ا

ٜ
و .هدف البحث
ىدفاىذااافبحثااوىةادلعرفةاتوطبيقاطريقةاافتقليداوافتحهيظاوناخاللاوسائلا
افصةرةافًتقيةااستيعاباادلهرداتافدىاتالويذاافصفااخلاوسا"ب"ااوناودرسة اووطلعا
اوأنةارااإلبتدائيةااوأىليةاتاصلةنجاأغةنجابيساواران.
ز .فوائد البحث
افهةائداادلتةقعةاوناىذااافبحثاىياكماايلي:
أ .افهةائداافنظرية
افهةائد اافنظرية اوناىذااافبحثاىياؽلكناأناتةفراادلعلةواتاعناتوطبيقاطريقةا
افتقليداوافتحهيظابةسائلاافصةرة ايفاترقيةاااستيعاباادلهردات افدىاتالويذاافصفا
اخلاوسا"ب"ااوناودرسةاووطلعااوأنةارااإلبتدائيةااوأىليةاتاصلةنجاأغةنجابيساواران.
ب .افهةائداافعملية
ٔ)افةائدافلتالويذ
ون اأجل اإدراك اأعلية ااتاستعداد اافذايت ايف اافتعل  ،اوإدارة اوقتا
افدراسة،ا اوتركيزانهسواعلىاأنشوطةاتعل اافلغةاافعربيةايفاادلدرسة.
ٕ)افةائدافلمعلمُت
كحافز افتحسُت اادلمارات ايف ااختيار اطرائق اافتدريس اادلناسبةا
وادلتنةعة .ا
ٖ)افةائدافلباحثُت
فزيادةاافبصَتةاوادلعرفةافلباحثُتافيدورواايفاتنميةاتعلي اافلغةاافعربيةاونا
خاللاإجراءاافبحةثاادلتعمقة.
ٗ)افةائدافلمدرسة
كمةاد اافتقرير ايف ااختاذ اافسياسة اتتعلق ابتحسُت اافتعلي ايف اافصفا
اخلاوس ا"ب" اون اودرسة اووطلع ااوأنةار ااإلبتدائية ااوأىلية اتاصلةنج اأغةنجا
بيساواران.

ٓٔ
ح .الدراسات السابقة
ويف اىذا اافبحث ايةجد ابعض اافدراسات اافسابقة،ااكمعيار افلبحث اادلبحةث.اا
ىذهاافدراساتاافسابقةاوىياكافتايلا:ا
 .1افبحث اافذي اكتبتماازوينةااوأفهى ا( )ٜٖٜٜٓٔٔٓٚاقس اادلدرسةااإلبتدائيةا
فتعلي اادلعلمُت ،اكلية اافًتبية اوإعداد اادلدرسُت ،اجباوعة اوايل اسةنغة ااإلسالويةا
احلكةوية ،ابعنةان ا" اتوطبيق اطريقة اافتحهيظ اوافتقليد ا Mimicry
 Memorizationا يف احهظ اادلهردات اافعربية افتالويذ اافصف اافرابع اودرسةا
اخلَتيةااإلبتدائيةااإلسالويةإاسيمارانج".اأظمرتانتائجاىذااافبحثاأ ّاناطريقةا
افتحهيظ اوافتقليد ا Mimicry Memorizationاذلا اوزايا ايف احهظ اادلهرداتا
افعربيةاوىيايقدراافتالويذاعلىانوطقاادلهرداتاوحهظماانوطقااصحيحا،اويصبحا
افتالويذانشوطُتاووتحمسُت،اكانةااقادريناعلىااحملادثةابافلغةاافعربية،اوتدريبا
ا
افتالويذاعلىاذاكرهت ،او اجةاافهصلاافدراسياأكثر احيةيااوأناافتالويذا اتاا
ٗٔ
يلتزوةناافصمت،اوغلباأنايستجيبةاااستجابةاادلعل .
 .2افبحث اافذي ااكتبتما اشريهة اعيٍت اووعل اوجايا ،اجاوعة انةر ااجلديد ابيتةنا
بروبةفينجة ابعنةان ا"طريقة اافتقليد اوافتحهيظ ايف اترقية ااستيعاب اادلهردات افدىا
افوطلبة" أظمرتانتائجاحتليلاافبياناتا يفاحبثممااأنوايفاافهصلاافتجرييباحتصلا

نتائج اوتةسط اعلىا أٔ ٜٚ.اويف اافهصل اادلراقيب احتصل اعلى انتائج اوتةسطا
٘ٔ
ٖٖ،ٙ٘.افذفكاىناكاتأثَتاأكرباوناتوطبيقاطريقةاافتقليداوافتحهيظ.
افبحثاافذياكتبتمااسيلهيانةراافةسيلةا( ٕٜٜٔٔٗٓٓٓٙا)اقس اادلدرسةا
ا
.3
اإلبتدائيةافتعلي اادلدرسُت،ااكليةاافًتبيةاوإعداداادلدرسُت،اجباوعةاس اةناناجةنةنجا
جايتااإلسالوية ااحلكةوية ابعنةانا" اترقيةانتائجاافتعل اادلعريفاوناخاللاطريقةا
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ٔٔ
افتقليد اوافتحهيظ ايف ادرس اادلهردات اافعربية ا(افبحث ااإلجرائي افدى اتالويذا
افصفاافرابعامبدرسةانةراافيقُتااإلبتدائيةاباندونج) .ا
بناء اعلى انتائج اافبحث ،ايُظمر اأنو اباستخدام اطريقة اافتقليدا

وافتحهيظ،ازادت اأنشوطةاافتالويذايفاكلادورة.ايفاافدورةااوأو ى افإلجراءااوأولا
ىيا،ٚٓ%اوافدورةااوأو ىافإلجراءاافثاينا اىيا ٜٛ%اوافدورةاافثانيةافإلجراءا
اوأول اىيا،ٔٓٓ%اوافدورةاافثانيةافإلجراءاافثاين اىي ا.ٔٓٓ%اكانتانتائجا
تعل اافتالويذ اقبلااستخداماطريقة اافتقليداوافتحهيظاىي أ،ٖ٘.ٜايفاافدورةا
اوأو ىازادتاإ ىإ٘ٙٙ.اوزادتاافدورةاافثانيةاإ ىا ٔٙ.ٕٛ.ٔٚا
ط .منهجية كتابة البحث
فتسميل افم اىذا اافبحث ،احتتاج اافباحثة اإ ى اونمجية ااكتابة اىذا اافبحث.اا
وونمجيةاافكتابةاتقسيممااإ ىاثالثةاأجزاء،اونما:
يتكةن ااجلزء ااوأول اون اصهحة اادلةوةع اوادللخص اوصهحة اافشعار اوصهحةا
اإلىداء اوصهحة اترمجة اافباحثة اوادلقدوة ا اوزلتةيات اافبحث اوقائمة ااجلداول اوقائمةا
ادللحقات .ا اويتكةنااجلزءااوأساسياونامخسةاأبةاب ا،افكلاباب افصةلافرعية،اااكماايفا
افتايل:
افباب ااوأول اوقدوة :اتةويح اادلةوةع ااوخلهية اافبحث اوحتديد اادلشكلة اوتركيز اافبحث،ا
وخلهية اافبحث ،اوىدف اافبحث ،اوفةائد اافبحث ،اوافبحةث اافسابقة اوونمجية ااكتابةا
افبحث.
افباباافثاين ،ااإلطار اافنظري :ايناقشااإلطاراافنظري اوافذياػلتةياعلىاطريقةاافتحهيظا
وافتقليدابةسائلاافصةرةاواستيعاباادلهرداتاوظلاذجاافعملاوفروياتاافعمل.
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ٕٔ
افباب اافثافث اونمج اافبحث ،ايناقش ابافتهصيل اوكان اافبحث اوزوانو ،اونمج اافبحث،ا
وصمي اافبحث،اافتصمي ا واإلجراء،اوةوةعاتاافبحث،اوعياراصلاح ااإلجراء،اوأدواتا
مجعاافبيانات،اأسافيبامجعاافبيانات،اوصحةاافبيانات،اوأسافيباحتليلاافبيانات.ا ا
افباباافرابعانتائجاافبحثاوحبثمااافيتاتناقشابياناتاافبحثاووناقشةانتائجاافبحث.
افباب ااخلاوس ااتاختتام اافذي ايتكةن اون ااتاستنتاجات اواتاقًتاحات.

ٖٔ
ا
الباب الثاني
اإلطار النظرى
أ .الوصف المفاهيمي
 .1طريقة التقليد والتحفيظ ()Mimicry Memorization

طريقة  Mim-Memتعٍت ا mimicryا(وىي اافتقليد) او ا

 memorizationا(وىةااحلهظ ٔٚ.ايقةلا  Mocanuعلىاأناأفضلاطريقةا
فتعل اافلغاتااوأجنبيةاىياتقليداإتقاناافنوطق.اهتدفاىذهاافوطريقةاإ ىاتوطةيرا

افتةاصل ايف اافلغة ااذلدف .اويستند اافتعلي اإ ى اطريقة اتسمى اطريقة اافتقليدا
وافتحهيظا.
يرىاتةفيق،ابأنا Mimicry Memorizationاىةاطريقةاافتعلي ا
ت ركزاعلىاافتقليداوافتذكراأوااحلهظاوعمليةاتذكراشيءاواابقةةاافذاكرة.اعندا
وصوطهىاوحاود،افإناطريقةاMim-Memااىياطريقةايستخدومااادلعل اونا
خاللااستماعاافتالويذاإ ىاواايقدوواادلعل امثاتقليده.ٔٛ
وأوااعنداعبداادلعُت،افإناطريقةاافتقليداوافتحهيظا (Mim-Mem
) Methodاىياإحدىاطرقاافتعل اعلىاشكلاافتدريباتاافنحةيةاأواقةاعدا
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ٗٔ
اجلملة ،اوافتدريب اعلى اافكالم اوافتدريب اعلى ااستخدام اادلهردات اون اخاللا
اتباعاأواتقليداادلعلمُت.ايقلداافتالويذاعدةاوراتاحىتايت احهظم  .ٜٔا
يف ااوأساس ،اأن اطريقة اافتقليد اوافتحهيظ اىي اطريقة اشهمية افتعلي ا
افلغة،افذفكاتتضمناعمليةاافتعلي اافكثَتاوناأنشوطةاافتدريبيةاافشهمية.ااوتركيزا
تعليممااعلىاومارةااتاستماعاوافكالماوافتأكيداعلىاجانبااحلهظ.ا"اتاستماعا
وافكالم اعلا انشاطان اون ااتصال اوباشر اثنائي ااتاجتاه ،اواإلتصال اوجما افةجوا
)ٕٓ.(face to face communicationا
واستنتجت اافباحثة اون ابعض اافتعريهات اافسابقة اأن اطريقة اافتقليدا
وافتحهيظاىياطريقةاافتعلي اوناخاللاشلارسةاافتقليداوحهظاأنةاعاسلتلهةاونا
احلةااراتاافيتايتحدثاهبااادلعل اوافتالويذ ايقلدوهنااحىتاػلهظةهنا .اووناخاللا
ىذهاافتدريبات،اعسىاأناػلصلاافتالويذاعلىاوماراهت ابشكلاجيد.
أ .خصائص طريقة التقليد والتحفيظ ()Mimicry Memorization
أوااخصائصاطريقةاافتقليداوافتحهيظافمياكماايلي:
 )1أظمرت اأنشوطةاافتعل ،اواستخداماتراكيبااجلملة،اودتريناافنوطقاأوا
افتدريب اعلى ااستخدام اادلهردات ابوطريقة ازلاكاة اادلعلمُتا
افكالم ،او ا
وافناطقُتاهبا.
 )2يف ا اوقت اافتدريب ،ايقةل اافناطقةن اأو اادلعلمةن ابعض اادلهردات اأوا
اجلمل،امثايتبعمااافتالويذاورارااوتكرارااحىتايت احهظم .
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٘ٔ
 )3تاايت اتعلي اافقةاعدابشكلاوباشر،اوفكنو ابافنمةذجاأواون اأظلاطا
اجلملة.
 )4اوأنشوطةااادلنهذةاعناطريقاادلناقشةاعلىاوستةىاوتقدم.
ب .أهداف طريقة التقليد والتحفيظ ()Mimicry Memorization
أىدافاىذهاافوطريقةاىيادتكُتاافتالويذاونااستخدامافغتم ابشكلا
تةاصلي اوػلهظةن اوادة اادلهردات ابسمةفة .افتحقيق اىذه ااوأىداف ،اػلتاجا
افتالويذ اإ ى اافتعل ابوطريقة اتكرارية احىت ايستوطيع اأن ايتعلمةا اادلادة اباستخداما
افلغة.اوأناتعل اافلغةاىةاعمليةاافتكةيناافعادة.اسةفايعتاداافسلةكاإذااأوكنا
تكرارهاعدةاورات.افذفك،اغلباأنايت اتدريساافلغةاباستخداماتقنياتاوتكررةا
(افتكرار)اوأنواكل ماااعتاداعلىاتكراراشيءاوا،افكاناتكةيناافعادةاأقةى،اوزادا
صلاحاافتالويذايفااستيعاباادلهرداتاافعربيةاافيتاقدادرسةىا ٕٔ.ا
ج .خطوات طريقة التقليد والتحفيظ ()Mimicry Memorization
ووناخوطةاتاطريقةاافتقليداوافتحهيظاىياكافتايلا:
 )1يعوطياادلعل اادلةادامثايشرحمااإ ىاافتالويذ.
 )2يقةلاادلعل اوادةاادلهرداتاافيتايدرسمااافتالويذ.
 )3مثايقةماكلاتلميذابتقليدىااتكرارااوورارااحىتاػلهظما.
 )4يعُتاادلعل اأواؼلتاراافتالويذافتصحيحاحهظم .
 )5يقدماادلعل اخالصةاادلادةايفاآخر اافتعلي اوناأنشوطةاافتعلي اافيتامتا
تنهيذىا.

ٕٕ
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ٔٙ
د .مزايا طريقة التقليد والتحفيظ ()Mimicry Memorization
ٔ)ايقدراافتالويذاعلىانوطقاادلهرداتانوطقااصحيحا
ٕ)ايقدراافتالويذاعلىاحهظاادلهردات
ٖ)اينشطاافتالويذاأكثرانشاطااوأناافنوطقايت امجاعيا.
ٗ)ايقدراافتالويذاعلىاافتحدثابافلغةاافعربيةاحسباادلادةاادلدروسة.
)ايدرباادلعل اافتالويذاعلىاذاكرهت ،اأياأهن ايقدروناعلىاافتمييزابُتا
٘ ّ
افنوطقاجيدا .ا
اوأصةاتاو
ً
اه .عيوب طريقة التقليد والتحفيظ ()Mimicry Memorization
 )1يركزاافتالويذاعلىاافتحدثادوناوعرفةاافكتابة.
 )2تاايةجداتنميةاوإتاايتقناافتالويذاواايسمعواوناادلعل .
 )3يهم اافتالويذاادلهرداتامبعٌتاواحدا
 )4أنايكةناافتالويذانشيوطُت،اإذااطلباونم اادلعل .
اؽليلةااأناؼلافةااانوطقااخوطيئا.
وطةراافتالويذاوأهن ا
 )5تااي ّا
 .2وسائل الصورة

ٖٕ

تأيت اكلمة اافةسائل اون اافكلمة اافالتينية ا ” “mediusامبعٌت ا"أوساط".ا

ويفاافلغةاافعربيةااكلمةا"وسائل"امجعاونا"وسيلة"اوىيانقلاافرسافةاوناادلرسلاإ ىا

وستحقما .اويقةل ا Gerlach & Elyا اأن اتعريف اافةسائل ابعبارات اعاوة اىةا
اإلنسان،اادلادة،اأوااحلدثايبٍت ااحلال ايسبباافتالويذاقادريناعلىااكتساباادلعرفةا

ادلمارات اأواادلةاقف.اوهبذااافتعريف،افإناادلعل ،اوافكتاب ،اوبيئةاادلدرسةاتسمىا
أوا ا
افةسائل.اعلىاوجواخاص،اوهمةماافةسائل ايفاعمليةاافتعل اوافتعلي اأهنااكأدواتا
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ٔٚ
رسةوية ،اأو افةتةغرافية ،اأو اإفكًتونية اتافتقاط اوإعادة اترتيب اادلعلةوات اادلرئية اأوا
افلهظية ٕٗ.ا
تعرفامجعيةاافتعلي اوتكنةفةجياااتاتصاتات يفاتعريفاافةسائلاعلىاأهناا
اّ
مجيع ااوأشكال اوافقنةات اادلستخدوة افنقل اافرسائل اوادلعلةوات .ااوافةسائل اكلماا
25
تعرفا
أشكال اوادية اؽلكنما اتةجيو اادلعلةوات اوحتهيز اافتالويذ اعلى اافتعل  .ا امث ا اّ
رابوطةاافتعلي اوتكنةفةجياااتاتصاتاتااعلىاأناافةسائلاىياأياشيءاؽلكناافتالعبا

بواأوارؤيتواأوامساعواأواقراءتواأواوناقشتواواوأدواتاادلستخدوةاذلذهااوأنشوطة .ا
وناافتعريهات اافسابهة،ا اؽلكناتهسَتىااأناافةسائل اىياأداةا اأياوسيلةا
يف اأنشوطة اافتعلي اوافتعل  ،اأيااكل اشيء اوا اؽلكن ااستخداوو اإليصال اادلعلةواتا
فلتالويذاهبدفاحتهيزااوأفكاراووشاعرااتانتباهاحبيثاؽلكناأناتشجعاعمليةاافتعل  .ا
وأوااافصةرةافمياوسيلةابصريةاووهيدةادلساعدةاافتالويذ اعلىافم ابعضا
ادلهاىي ا اوناادلعل ،اسةاءاكانتاصةرةافتقليدااوأشياءاأوااوأنشوطةاأوااوأشكالاأوا
ادلةاقف.اوفةائدااستخداماىذهاافةسائل افسمةفةاافتالويذايفااإلجابةاعلىااوأسئلةاأوا
فم ازلتةىااخلوطاباسةاءاونااخلوطاباافشهةياأواافتحريريٕٙ.اعنداحجَتاسناكي،ا
فإناافصةرةاىياأياشيءايتجلىابصرياايفاشكلاثنائيااوأبعاداوكتدفقاوناادلشاعرا
واوأفكار .ااوافةسائل اعند اسةوارسةنة اىي ااستنساخ افلشكل ااوأصلي ايف ابعدين،ا
حيثاأناتكةناىذهاافةسائلايفاشكلااخلرائطاأواافلةحات.

ٕٚ

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
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ٔٛ
فلذفك ،اخالصةابعضااآلراءا اادلذكةرة،اإناوسائلاافصةرةاىياأياشيءا
يتجلىابصرياايفاأشكالاثنائيةااوأبعاداكتدفقاوناادلشاعراواوأفكاراوثلااخلرائطاأوا
افلةحاتاأواادلوطبةعات.
أ .خصائص وسائل الصورة
ىناكاعدةاخصائصافةسائلاافصةرة،اونماا:
 )1أناتكةن اافصةرةاأصلية،امبعٌتاأهنااتصفاافكائناأوااحلدثاكماافةا
رآهاافتالويذاوباشرة.
 )2أناتكةناافصةرةابسيوطةاتظمرااوأجزاءاافرئيسيةاوناافصةرة.
 )3حج اافصةرةاوتناسب،احبيثايسملاافتالويذايفاختيلاحج اافكائنا
احلقيقي.
 )4اجلمع ابُت ااجلمال اووالءوتما افتحقيق اأىداف اافتعل  .ا ا اوفيست اكلا
صةرة اجيدة اىي اوسيلة اجيدة .اغلب اأن اتكةن اافصاةرة اجيدة اونا
افناحيةاافهنيةاومبااتتةافقاوعااوأىدافاافتعليمية.

ٕٛ

ب .وظائف وسائل الصورة
يذكر ا Levie and Lentzا(ٕ)ٜٔٛايفاكتاباأزىار اأرشادا
اافصةرة اوىيا
ا
بأن اىناك اأربع اوظائف افلةسائل اافبصرية اخاصة اوسائل
افةظائفااتانتباىيةاوافعاطهيةاواادلعرفيةاوافتعةيضية .ا
 )1افةظائف ااتانتباىية ،اوىي اجذب اانتباه اافوطالب اوتةجيمم افلًتكيزا
علىازلتةىاافدروساادلتعلقةابادلعٌتاادلعروضاأواادلصح اةبافنصاادلادةا
افتعليمية.

Ibid., h. 31.
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ٜٔ
 )2افةظائفاافعاطهية،اؽلكنااأناتظمراوسائلاافصةرةاوناوستةىافراحةا
افتالويذ اعنداتعل اافنصاادلصةر،اوأناافصةراأواافروةزاادلرئيةاتشجعا
وشاعراافتالويذاووةاقهم .
 )3افةظائفاادلعرفية،اؽلكناأناتظمراوسائلاافصةرة اونانتائجااوأحباثا
افيتاتكشفاأناافروةزاادلرئيةاتسميلااكتساب ااوأىدافافهم اوتذكرا
اردةايفاافصةرة.
ا
ادلعلةواتاأواافرسائلاافة
 )4افةظائفاافتعةيضية،اؽلكناأناتظمر اوسائلاافصةرة اونانتائجاافبحثا
أناوسائلاافصةرة اوعاسياقمااقادراعلىافم اافنصا اويساعداافتالويذا
يفاقراءةاتنظي اادلعلةواتايفاافنصاوتذكرىااورةاأخرى.اومبعٌتاآخر،ا
تعمل اافةسائل اافتعليمية اعلى ااستيعاب اافتالويذ اافبوطيئُت ايف افم ا
زلتةىاافدروساادلقدوةابافنصاأوافهظيا.
يف اىذه ااحلافة ،اون اادلعروف اأن ااستخدام اافةسائل ايف اأنشوطةا
افتعلي اقادراعلىاجذبااىتماماافتالويذ احىتايتمكنةا اونافم اادلةاداافيتا
أيضااأنادتثلاوااتاايستوطيع اأنايقةفو اادلعل ا
يقدومااادلعل .اؽلكنافلةسائلا ً

وناخاللاافكلماتاأوااجلملاافلهظية،احىتاؽلكناإدراكاجتريداادلادةاونا

خاللاتقدًناافةسائل ٕٜ.ا
ج .مزايا وسائل الصورة وعيوبها
سائلاافصةرةاوزايااونما:
ا
كانتاف اة
افصةرة اواقعية اتُظمر اادلادة ابافنسبة اإ ى اافلهظيةا
 )1طبيعتما اولمةسة ،ااو ا
وحدىا.

 )2فلتغلباعلىاقيةداادلكاناوافزوان.
29
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ٕٓ
 )3افلتغلباعلىاقيةداوالحظاتنا.
 )4تةوح اوشكلة ايف اأي ارلال اووأي اوستةى ااوأعمار اوذفك ادلنع اأوا
جتنباسةءاافهم .
افصةرة ارخيصةاوسملةافلحصةلاعليمااواستخداوماادونااحلاجةاإ ىا
ا
)5
وعداتاخاصة.
باإلوافةاإ ىاذفك،افإناوسائلاافصةرةاذلااعيةباكافتايلا:
افصةرةافقطاعلىااإلدراكااحلسيافلعُت.
ٔ)اتسؤكدا ا
)اصةرةااوأشياءاادلعقدةاتكةناأقلافاعليةايفاأنشوطةاافتعل .
ٕ ا
ٖ)احجمماازلدودافلغايةابافنسبةافلمجمعاتاافكبَتة ٖٓ.ا
 .3استيعاب المفردات العربية
يرىاواكاتراكاوجةرجاأ.اوةرجانابأنااتاستيعاب ايعٍتاادلعرفةاوادلمارةايفا
تنهيذاأيانشاط.اوذفكامبعٌتاافشخصايتقناعندواافواوعرفةاجيدةايفانهسواوؽلكنوا
توطبيقاتلكاادلعرفةايفاشكلاأنشوطة.

ٖٔ

ادلهردات اىي ارلمةعة اون اافكلمات اأو اخزائن اافكلمات اافيت ايعرفماا
عرف اادلهردات اعلى اأهنا ارلمةعة اون امجيعا
شخص ااوىي اجزء اون افغة اوعينة .اوتُ ِّ
افكلمات اافيت ايهممما اافشخص اوون اادلرجح اأن ايستخدوما ايف اتكةين ااجلملةا

اجل ديدة .اعند اىةرن ،افإن اادلهردات اىي ارلمةعة اون اافكلمات اافيت اتتكةن اونماا
افلغة.

ٕٖ
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ٕٔ
وأواايذكراأغةساوحيةديافإناادلهرداتاىياقائمةابافكلماتاادلستخدوةا
يفاافهصلٖٖ.اأن ادوراادلهرداتايفااستيعاب اادلماراتاافلغةيةاكمااذكرا Valletاىةا
افقدرةاعلىافم ااأربعاادلماراتاافلغةيةاتعتمداعلىااستيعاباادلهردات.

ٖٗ

استيعاب اادلهردات اىة اافشيء ااوأساسي اافذي اغلب اتعلمو ادلن ايريد اأنا
يتقناافلغةاافعربية،اوأناجةدةافغةاافشخصاتعتمداعلىانةعيةاوكميةاوهرداتو.ايةوحا
اافنيباآدمامجيعاأمساءااوأشياء.اكمااقالااهللايفا
ا
افقرآناأنااهللاسبحانواوتعا ىاعلاّ
افقرآناسةرةاافبقرةااآليةأٖ :ا
الا
اامثَّ َا
و ُم ۡ ا َعلَىاٱلۡ َو َالۡئِ َك ِة افَ َق َ
َو َعلَّ َ اءَ َاد َم اٱلۡأَسۡ َواۡءَا ُكلَّ َم ُ
اعَر َ
ِ
اهۡؤَاتاۡ ِءاإِنا ُكنت ۡا ا ِ ِ
ُتااٖ٘ ا
أَنۡ ِا
ُ
بٔ ُأ ِوينابِأَسۡ َواۡء َا ُ
صد ق َ
َ
بناءاعلىاافشرحاأعاله،اؽلكنااتاستنتاجاأنااستيعاب اادلهرداتاافعربيةاىةا
ا
شهمياا
قدرةاافشخصاعلىااستخداماوهرداتوافلتهاعلاوافتعبَتاعنااوأفكاراوعابيئتواا ا
ا
كاناأواكتابيااوافيتاتتميزابتنميةاادلماراتاافلغةية ااوأساسية اىي اوماراتااتاستماعا
وافكالماوافقراءةاوافكتابةا.
أ .أهداف تعليم لمفردات
اوأىدافاافعاوةافتعلي اادلهرداتاافعربيةاىياكماايلي :ا
ٔ) تعريفاافتالويذابادلهرداتااجلديدةااوناخاللاافقراءةاأوافم اادلسمةع
ٕ) تدريباافتالويذ اعلىانوطقاادلهرداتابنوطقاصحيحاوأناافنوطقااجليد ايسؤديا
إ ىاحتسُتاومارةاافكالماوافقراءةا
ٖ) افم اوعٌتاادلهرداتاوركبااأواوهردااأوارلازياايفااسياقااجلملةاادلعينة
33
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ٕٕ
ٗ) افقدرة ا اعلى اتقديراوووع اادلهردات ابافتعبَت اافشهمي اوافتحريري احسبا
ٖٙ
سياقمااافصحيح.
ب .أساس اختيار المفردات
اعندابصرياوصوطهى،اىناكاأسساغلباوراعاهتااعندااختياراادلهردات،اوىي :ا
ٔ)اافتةاتراFrequencyاىةااختياراواستخداماافكلماتاافشائعة .ا
ٕ)اافتةازعاأواادلدىاRangeاىةاتهضلاافكلمةاافيتاتستخدمايفاأكثراونابلدا
عريباعلىاتلكاافيتاتةجدايفابلداواحد .ا
ٖ) اادلتاحية ا Availabilityا ،اتهضل اافكلمة اافسملة اواستخداوما ايف اأنةاعا
افةسائل .ا
ٗ) ااوأفهة ا Familiarityاىي اتهضل اافكلمة اافيت اتكةن اوأفةفة اعند ااوأفرادا
علىاافكلمةااجملمةرةاناذرةااإلستخدام،اوثلاتهضلاأناتستخدماافكلمةا
"افشمس"اوناافكلمةا"اذكاء"ااعندوااسةاءاكانتاادلعٌتابينما .ا
٘) اافشمةل ا Coverage,اىي اتهضل اافكلمة اافيت اتعوطي اعدة ارلاتات ايفا
وقتاواحداعلىاتلكاافيتاتااختدماإتاارلاتاتازلددة.اوثلاتهضلاأنا
تستخدماافكلمةا"افبيت"ابافنسبةاإ ىاافكلمةا"ونزل" .ا
 )ٙااوأعلية ،ا Singnificanceاوىي اتهضل اافكلمة اافيت اتشيع احاجة اوعينةا
عند اافدارس اعلى اتلك اافكلمة اافعاوة اافيت اقد اتا اػلتاجما اأو اػلتاجماا
قليال.ا ا
بيةاعلىاغَتىا.ا،افكلمةااذلاتفابدتااونا
ا
)ٚا ا افعروبةاوىياتهضلاافكلمةاافعر
ٖٚ
كلمةاادلذياعاوغَتىا.ا
ىناكابعضااوأشياءاغلباوراعاهتاايفاتعلي اادلهرداتااوىي :ا
 )1تعلي اادلهرداتافيستاقائمةابذاهتا
36

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, h. 63.
Bisri Mustafa Dan Abdul Hamid, Metode Dan Strategi Pembelajaran
Bahasa Arab (Yogyakarta:UIN Maliki Press, 2012), h. 69.
37

ٖٕ
تااينبغياأناتدرساادلهرداتاكمادةاذاتية،ابلاىياترتبطاارتباطااوثيقاا
بتعلي اادلوطافعة،اواتاستماعاواإلنشاءاواحملادثة .ا
ٕ)احتديداادلعٌت
يفاتعل اادلهرداتاأناػلدداوعناىااوف ًقاافسياقااجلملةا،اوتذكراكلمةا
واحدةاتزيداوعايناعديدة .ا
ٖ)ااادلهرداتايفاافسياق
تااؽلكناأنانهم ابعضاافسياقاتايفاافلغاتااوأجنبيةا(افعربية)ابدونا
وعرفة اكيهية ااستخداوما ايف ااجلملة .اكمثل اىذه اادلهردات ا غلب اتعليمما ايفا
افسياقاحىتاتااحتجبافم اافوطالب .ا
ٗ)ااافًتمجةايفاتعلي اادلهردات
تعلي اادلهرداتاوناخاللاترمجةاافكلماتاإ ىاافلغةااوأماىةاأسملا
طريقة ،اوفكنو اػلتةي اعلى ابعض اافعيةب ا .اىذه اافعيةب اونما اتقليل اعهةيةا
افوطالب اعند ااستخداوما ايف اافتعبَتات اعند اافتعاول اوع ااوأشياء اأو اكائناتا
افكلمات،اوافتعلقاافضعيفايفاذكرياتاافوطالب،اوفيساجلميعاوهرداتاافلغةا
اوأجنبيةاورادفاصحيحةايفاافلغةااوأم .ا
٘) وقداراافصعبة ا
صعةة،اؽلكناتقسي اادلهرداتاافعربيةاإ ىاثالثا
ووناناحيةاوقدارااف ا
وستةياتا،اتبدأاوناادلستةىااوأسملاوادلتةسطاإ ىاادلستةىااوأصعبااكافتايل:
أ) اافكلماتاافسملة،اوأهنااتتشابواوعاافكلماتايفاافلغةااإلندونيسية،ا
وثل:اعلماء،اكرسي،اوكتاب
ب) ااافكلمات افيست اصعبة ،اوفة اكان اعدم اوجةد اتشابو ايف اافلغةا
اإلندونيسيةاوثل:اذىب،اودينة،اسةق

ٕٗ
ج)اافكلماتاافصعبة،ابسبباشكلمااأواطريقةانوطقما،اوثلٖٛ:ااستبقى،ا
استة ى،اتدىةر.
ج .استراتيجية تعليم المفردات
عنداتعلي اادلهردات،اغلباأنايمت اادلعل اإ ىاافنقاطاافتافية:
اتاستماعاإ ىاافكلمات،اأيايعوطياادلعل اافهرصةافلتالويذافيستمعةاا
ا
)1
إ ىاافكلماتاادلنوطةقة.
 )2ذكراافكلمة،اأيايعوطياادلعل اافهرصةافذكراافكلماتاافيتايسمعماا
افتالويذ.
 )3احلصةلاعلىاادلعٌت،اغلباعلىاادلعل اجتنب اافًتمجةايف اشرح اوعٌتا
افكلمات،اوأنواإذاامتاذفكافلنايكةناىناكااتصالاوباشرايفاافتعل .
 )4قراءةاافكلمات.
وبعداأنايستمعاافتالويذ اإ ىاافكلماتااجلديدةاونوطقمااوفم اوعناىاا
مثاكتبمااادلعل اعلىاافسبةرة.ا
 )5تكةينااجلملة،اادلرحلةااوأخَتةايفاافتعلي اىيااستخداماادلهرداتاوعا
مجلةاكاولة.

ٖٜ

اتاسًتاتيجيات ايف اتعلي اادلهردات اتا ايكهي اإتا افتعلي اا
كيهيةانوطقااحلروفاأواوعناىا،اوفكنايفاتعلي اادلهرداتاأنايكةنا
افتالويذ ا قادريناعلىاتوطبيقماايفاافتعل اأوايفااحملادثةاافيةوية،افذفكا
غلباعلىاادلعل اأنايهم اوبادئاتعلي اادلهردات .ا
ا
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ٕ٘
د .مؤشرات إنجاز المفردات
كاناتعل اافلغةاخاصةايفاتعل اافلغةاافعربيةاتااؽلكنافصلواعناتعلي ا
ادلهردات،احيثاأن اتعلي اادلهرداتاكعنصراوم ايفاتعل اافلغةانهسما،ا اوفيسا
تعلي اادلهردات مبجرداتعل اادلهرداتاويوطلباافتالويذ احلهظما،اوفكناأكثراونا
ذفكايعترباافتالويذاقادريناعلىااستيعاباادلهرداتا إذااوصلةااإ ىا اعدداونا
ادلسؤشراتاااحملددة.اوىذهاادلسؤشراتاىيااكافتايل :ا
ٔ) يقدراافتالويذاعلىاترمجةاأظلاطاادلهرداتابشكلاجيد.
ٕ) يقدراافتالويذاعلىاافنوطقا اوإعادةاافكتابةابشكلاصحيح.
ٖ) يقدر اافتالويذ اعلى ااستخدام اادلهردات ايف ااجلملة اافصحيحة اشهميااا
كاناأواحتريريا.

ٓٗ

أوا ايف اىذا اافبحث ااكانت افلباحثة اىدف ايف ااستيعاب اادلهرداتا
افعربية ،اوىة اٗٔ اوهردة ايف اكل ادورة اوافيت اتتكةن اون افقائُت .احيث اأ ّن ايفا
دورتُتاوناأربعافقاءات،ايةجدإٛاوهردةاغلباأنايتقنمااافتالويذ .ا

ه .تطبيق طريقة التقليد والتحفظ من خالل وسائل الصور لترقية استيعاب
المفردات.
افوطريقة اىي اإحدى اعةاول اافنجاحايف اأنشوطة اافتعلي اوافتعل  ،اوأنوا
باستخدام اأنةاع اافوطريقة اادلختلهة اؽلكن اافتغلب اعلى اادللل اوفتسميل احتقيقا
اوأىدافٗٔ.اويفاعمليةاافتعل اسيشعراافتالويذابادلللابدونااستخداماافةسائلا
افتعليمية ،افذفك اتابد اتاستخدام اافوطريقة اوع اافةسائل اافتعليمية ايف اأنشوطةا
افتعلي .

ٕٗ
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ٕٙ
 )1ادلقدوة
قبل اأن ايبدأ اافتعل  ،ايستعد اادلعل ابإعداد اادلةاد اوافوطرائقا
وافةسائل اادلستخدوة ايف اأثناء اعملية اافتعلي  .ايقرأ اافتالويذ اافدعاء اقبلا
بدايةاعمليةاافتعل ،اويلقياإفيم اادلعل اافتحيةااوى اغليبةهنا،امثايقةماادلعل ا
بتميئة اافتالويذ احىت ايتمكنةن اون ااذلدوء ،امث ايقةم اادلعل ابإعادة اوادةا
ادلهردات اادلستخدوة .ايف اوسط اافتعلي اكان اادلعل ايبدأ ابتقدًن اادلادة اوعا
فحصاحضةراافتالويذاويقدووانظرةاعاوةاوتةجيمااذل احةلاادلادة .ا
 )2اوأنشوطةااوأساسية
يقدماادلعل ايفاىذااافنشاطاادلةاداإ ىاافتالويذامثايشرحواادلعل ا
باستخداماوسائلاافصةرة ااجملمزة،اويقةماادلعل ابإفقاءاادلهرداتا
ا
تلكاادلةادا
اافصةرة احسب اادلهردات امثا
ا
افيت اسيدرسما اافتالويذ اباستخدام اوسائل
يقلدىااافتالويذاعدةاوراتاحىتاػلهظةهنا،ابعداأنايتقناافتالويذاادلهرداتا
مثاينتقلاادلعل اإ ىاادلهرداتاافتافيةاوىكذا،امثايشَتاادلعل ابعضاافتالويذا
وناخاللاطرحاااوأسئلةاادلتعلقةابادلهرداتافلتأكيداوناأهن اقداأتقنما .ا
 )3اوأنشوطةاافنمائية
ابعدااتانتماءاوناعمليةاافتعل ،ايستنتجاادلعل ااتاستنتاجاتاوعا
افتةصيات،اويوطلباوناافتالويذابإعادةاادلةاداادلدروسةايفابيةهت .امثاؼلتت ا
ادلعل اافدرسابدعةةاافتالويذافقراءةامحدااهللا،اوينتمياافلقاءابقةلاافتحية.
كاناافةصفاافسابق اىةاصةرةافتوطبيقاطريقةاافتقليداوافتحهيظا
مبساعدةاافةسائلاافيتاسيت اتوطبيقماايفاافهصل.افذفكايقةماادلعل ابإجراءا
خوطةات اافتعلي احسب اوا اىي اواردة ايف اافكتاب اواستخداوما اوناسبا
باخلوطةات اادلذكةرة اسابقا .ابةجةد اتوطبيق اطريقة اافتقليد اوافتحهيظا
اافصةرة ،اون اادلتةقع اأن اتصبح احاتات اعملية اافتعلي ا
باستخدام اوسائل ا

ٕٚ
فرػلة اشلا ايسؤدي ايف اافنماية اإ ى ازيادة امحاسة اافتالويذ ايف اافتعل  ،اوؽلكنا
فلتالويذاقبةلاافدروسابسمةفة .ا
ب .نموذج اإلجراءات
ىناكاونااخلرباءاافذينايقًتحةناظلاذجاافبحث،اوفكنابشكلاعاماىناكا
أربعةاظلاذجاشائعةااتاستخدام،امباايفاذفك:ا(ٔ)اظلةذجاكةرتافةينا،ا(ٕ)اكيميساا
اوتاغارت،ا(ٖ)اجةناإفيةت،اوا(اٗ)اظلةذجاديفاإبةت.
ظلةذجاكةرتافةين
ا
.1
ظلةذجاكَتتافةيناىةاادلرجعاافرئيسيافنماذجاسلتلهةاوناافبحث،اخاصةا
افبحث ايف اافهصل .ايتكةن اادلهمةم اافرئيسي افلبحث اعند افكةرت افةين اون اأربعةا
وكةنات،اوىي:ا(ٔ)اافتخوطيط،ا(ٕ)ااإلجراء ا(ٖ)اادلالحظة،ا(ٗ)اافتهكَتا.اعالقةا
ادلكةناعلىاأهناادورة.
تاغارت
 .2ظلةذجاكيميسا او ا
افنمةذجاافذياطةرهاستيهناكيميساوروبنا اوتاغارتايشبواافنمةذجاافذيا
قدوواكةرتافةين.اوأنايفادورةاواحدةايتكةناوناأربعةاوكةناتاكماانهذىااكةرتا
فةيناحبيثاتاايةجداتغيَتابعده،اتشتملاادلكةناتااوأربعة:
أ) افتخوطيط
ب) افتنهيذ
ج) ادلالحظة
د) افتهكَت ا
بعدااكتمالاافدورةاخاصةابعداافتهكَت،ايتبعماابعداذفكاإعادةاافتخوطيطا
يت اتنهيذىاايفادورةاونهصلة،اأواعدةادورات .ا
اءاتاافبحثاادلستخدوةاوناقبلاظلاذجاكيميسا اوتاغارتاونا
ا
تتكةناإجر
ٗ اوراحل اونماا:اافتخوطيطاوافتنهيذاوادلالحظة اوافتهكَتاوفقا افلمبادئاافعاوةافكلا

ٕٛ
حبث اعملي .اتت اادلراحل اوافدورة ابوطريقة اتعاونية ابُت اافباحثُت اوادلمارسُت ا(وديرا
ادلدرسة)ايفانظاماادلدرسة .ا
 .3ظلةذجاجةناإفيةت
يبدواظلةذجاجةناإفيةتاأكثراتهصيالاعنداوقارنتوابافنمةذجُتاادلةصةفُتا
أعاله ،اأنو ايف اكل ادورة اتتكةن اون اعدة اإجراءات ،اأي اوا ابُت اثالثة اإ ى امخسةا
إجراءات .اويف احُت ايتكةن اكل اإجراء اون اعدة اخوطةات ايت احتقيقما ايف اأنشوطةا
تعليمية.
افغرضاوناافًتتيباافتهصيليافنمةذجاافبحثااإلجرائياجلةناإفيةتاىةا
.اويصبحا
ا
يكةناوستةىاأعلىاوناافوطالقةابُتاوراحلاتنهيذااإلجراءاأواعمليةاافتعل
كلاإجراءاوناعدةاوةوةعاتافرعيةافغةيةاتااؽلكنايفاافةاقعاإكمالاكلاوةوةعا
يف اخوطةة ااواحدة ،اوفكن ايف اعدة اخوطةات ،اوذلذا اقام اجةن اإفيةت اجبمع اظلةذجا
افبحثااإلجرائياادلختلفاختوطيوطيااوعااظلةذجُتاافتايل .ا
 .4ظلةذجاديفاإبةت
بعداأنايدرساديفاإبةتاظلاذجااافبحثااإلجرائي،ايقًتحاىةابأناظلةذجا
افبحثااإلجرائياايعتربهاجيدا ،اوفكنايفاىذهاافنماذجاتااتزالاىناكابعضااوأشياءا
اعنماا
ػلتاج اإ ى ااإلصالح .اوبشكل اأساسي ،ايتهق اإبةت اوع ااوأفكار اافيت اعرب ا
اتاإفيةتافعملاكيميس.امثاذكرها
ا
كيميساواإفيةتافكنواتاايتهقاوعابعضاتهسَت
عن ارأي اإبةت اعلى اأن اافشكل اافذياقام ابو اكيميس اوواك اتاغارت افيس اأفضلا
طريقةافةصفاعمليةاافتهكَتا.ا

ٖٗ

يعقد اافبحث ااإلجرائيااكاسًتاتيجيةاحللاادلشكالتاوناخاللااستخداما
إجراءات احقيقيةاوونانتائجاىذااافبحثافزيادةانشاطاافتالويذاونتائجاتعلمم ايفا
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ٕٜ
تعل اافلغةاافعربية،اوخاصةايفاادلهرداتاباستخداماطريقةاافتقليداوافتحهيظا مبساعدةا
وسائلاافصةرة .ا
ا
تصمي اافبحث اافذي ااستخدوتما اافباحثة ايف اىذ اافبحث اىة اتصمي ا
ظلةذجاااكيميسا اوتاغارت.اواذلدفاونااستخداماىذااافتصمي ،ااىةاإذااكانتاىناكا
عيةب ا يف اتنهيذ ااإلجراء ،افعندئذ اؽلكن ااتاستمرار ايف اختوطيط اوتنهيذ ااإلجراءاتا
افتصحيحية ايف اافدورة اافتافية احىت احتصل ااوأىداف اادلنشةدة .افهي اىذا اافبحثا
استخدوتاافباحثةادورتُت،اكلادورةافقائُتاويفاافسابقانهذااإلجراءااوأول.
ج .فرضية اإلجراء
عنداسةواردياسةبراتاابأناافهرويةاىياإجابةاوسؤقتةافصياغةاادلشكلةاافيتاتاا
تزالاحقيقتمااجتريبية ٗٗ.ابناءاعلىاىذااافرأيااستنتجتاافباحثةاأناافهرويةاىياافًتاضا
وسؤقتادلعرفةاحقيقةاافبحثاادلبحةث.
وبناءاعلىاافبياناافسابق،افتقةماافباحثةابصياغةاافهرويةاافتافيةا:اتوطبيقاطريقةا
اافصةرة اقادر اعلى اترقية ااستيعاب اادلهردات افدىا
افتقليد اوافتحهيظ ا اون اخالل اوسائل ا
تالويذ اافصف ااخلاوس ا"ب" اون اودرسة اووطلع ااوأنةار ااإلبتدائية اتاصلةنج اأغةنجا
بيساواران.

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