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 ملخص
 

 لدى طلبة العربية المفردات اللغة إتقان لترقية (Mimicry and Memorization)والحفظ  التقليد طريقة تطبيق
 بندر المبونج 7بالمدرسة االبتدائية االسالمية الحكومية  الثالث الصف

 بوديمان فار ع : واضع
 

 يف احلماس إىل تفتقرالو  صعوباتبال يشعرون الذين هو الطلبة البحث هذا من اخللفية تكان
واحلفظ ميكن أن  التقليد طريقة تطبيق هل" هو هذا البحث يف مشكلة البحثو  .العربية اللغة سدر  أخذ
 7بادلدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية  الثالث دى طلبة الصفل العربية اللغة ادلفردات إتقان يرقي
 ".المبونج؟ بندر

 إتقان التقليد واحلفظ ميكن أن يرقي طريقة تطبيق هل دلعرفة هو هذا البحث من دفاذل كان
 .المبونج بندر 7بادلدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية  الثالث لدى طلبة الصف العربية ادلفردات اللغة

تتكون كل دورة  دورتني، إىل يصل ما هذا البحث، نوع حبث إجرائ للصف الدراسي ستخدمي
 هذا البحث من وووعادل. والتأمل وادلالحظة والتنفيذ التخطيط وهي مراحل، أربع من تكونمن لقائني ي

 .طالًبا 42 وعددهم المبونج بندر 7بادلدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية  الثالث طلبة الصف هم
 ادلستخدم البيانات حتليل يتضمن. واالختبار والتوثيق ادلالحظة ادلستخدمة هي البيانات مجع تقنيات

 .رسم االستنتاجو  البيانات وعرض البيانات هي: ختفيض
 إتقان ادلفردات اللغة العربية  يف ترقية على يدل واحلفظ التقليد طريقة تطبيق مع بحثال نتائج مت

٪ 05 لطلبةل القيمة متوسط من ذلك مالحظة وميكن. الثانية الدورة إىل األوىل الدورة من بدءا لطلبةل
 طريقة تطبيق أنميكن اإلثبات  هفإن  وبالتايل(. الثانية الدورةيف ٪ )77 إىل وزيادهتا( األوىل الدورةيف )

بادلدرسة االبتدائية  الثالث لدى طلبة الصف العربية اللغة ادلفردات إتقان يرقي أن ميكن واحلفظ التقليد
 المبونج.  بندر 7االسالمية احلكومية 
 .المفردات ،والحفظ التقليد طريقة: المفاتيح الكلمات
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 شعار

 

                                  

       

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 

kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 

benar!"(Al Baqarah:31) 
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 إهداء
 

 ،من الذين حيبون الباحث دعموال الدعاء وعلى وتعاىل سبحانو هلل الشكر كل مع
 لذلك،. املناسب الوقت ويف صحيح بشكل العلمية الرسالة ىذه للباحث إلمتام ميكن أخريا
 :على يشكر الباحث وسعادة، بفخر

 الرسالة ىذه للباحث إلمتام ميكن واهلبة اإلذن مع فقط ألنو وتعاىل سبحانو هلل
  .دعاء كل ومنح يبارك الذي وتعاىل سبحانو هلل كل إمتنان. املناسب الوقت يف العلمية

 واملادي املعنوي الدعم قدمان الذان منارين والسيدة مانري ناب السيد وأمي، أيب
 أقصى وال يوجد الدعاء مثل مجيلة كلمة توجد ال ألنو لنجاحي، لو هناية ال الذي والدعاء
 لرد   أبدا   كافيا   يكون لن االمتنان إن. الوالدين من املنطوق دعاء الذيال إىل باإلضافة الدعاء

 .والدين يا وأحب لكم التعبدية عروضي تقب ال لذا ،والدينالخري من  كل 
 ونأمل. أحب لذينل ،العلمية الرسالة ىذه لكم أقدم أخريا   مجيعا ، لكم جزيال   شكرا  

 أمني.. ، املستقبل يف العلم للتقدم تنفعو  مفيدة العلمية الرسالة ىذه تكون أن
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 ترجمة الكتاب
 

 ،منطقة فرعية واي تينونج ،فاجر بوالن قرية يف الباحث عارف بودميان ُولد اسم
بانريمان  السيد ،الزوج من االبن االول. 5991 أكتوبر 42 التاريخ يفالمبونج الغربية 

 .مينارين والسيدة
فرعية واي منطقة  ،فاجر بوالن  5احلكومية  االبتدائية املدرسة يف األول التعليم يبدأ

 ،9 دار السالم غنتور معهد يف والعايل الثانوي تعليمه استمر مث. المبونج الغربية ،تينونج
 ، قرية غنتور ، 5  دار السالم غنتور معهد يف ية.نوبالمبونج اجل ،كالياندا ،تاجيماليال

 االسالميةجبامعة  تعليمه استمر 4152 عام يف مث. يةشرقجاوة ال ،بونوروجومنطقة  ،مالراك
 اإلسالمية امعةجب الباحث كطالب سجل ،4152 عام يف مث. بونوروجو( ISID) دار السالم

 (.UIN)انتان المبونج  رادين احلكومية
 إىل واالنضمام السلة كرة يف الالمنهجية األنشطة يف ينشط الباحث كان بينما

 (.UNILA) المبونج احلكومية امعةجب نادي
 
 

       الباحث
 

    بودميان فعار 
 5255141541  
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 كلمة الشكر والتقدير
 

بة اهل ،يعطى الذي وتعاىل سبحانوهلل  احلمد الباحث قدم ،احلمد هلل رّب العاملني
للنيب حممد صلى اهلل عليو  دائما وسالما صالة .كلو الكون إىل والربكة  والنعمة واهلداية

 وسلم.
الرسالة  ىذه إعداد إكمال للباحث ميكن أخريا اهلل، من والتوجيو النعمة بفضل

 هلذا. األطراف خمتلف مساعدة عن ينفصل ال الرسالة العلمية ىذه من االنتهاء. العلمية
 :للشرف شكرا جزيال التعبري إىل الباحث حيتاج السبب،
 للجامعةالًتبية والتعليم عميد لكلية  املاجسترير، انو خري األ احلاج األستاذ الدكتور .1

  .المبونجاالسالمية احلكومية رادين انتان 
 الًتبية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم رئيس سفاري داود، املاجستري الدكتور .2

 .المبونج إنتان رادين جامعة االسالمية احلكومية والتعليم
 .الرشادوا التوجيو قدم الذي الدكتور قدري، املاجستري. املشرف االول .3
 التوجيو قدم الذي الثاين املشرف .، املاجستريلياسألينس إ  احلاج ندسالدكتور  .4

 .الرشادوا
 الذين المبونج انتان رادين جبامعة والتعليم الًتبية بكلية احملاضرون والسيدة السيد .5

 العلمية. يف امتام ىذه الرسالة للباحث حىت ميكن والكثري العلوم يعّلمون
بندر  7رئيسة للمدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية  املاجسترية. ،احلاجة مناشرة .6

 .المبونج
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  املعلمني جملس السيدة/  والسيد يف الصف الثالث، العربية للغة معلمة ،سيلفيا رميا .7
 .المبونج بندر 7املدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية  يف موظفنيو 

أرمني  ،فرقان ،جوماين ، صاحل ، يناد واندا، ارالجنا، راندي أصدقائي، ،ينوالدي .8
 أصدقاء. احلماس يعطي دائما الذي يوسف حممود العزيز وأخي الصغري شاه

KKN و PPL عملية كليف   دائًما يرافقوين الذين. 
 مساعدة جلميع والرفق الصدقة يسدد سوف وتعاىل سبحانو اهلل أن باحثال يأمل

 القدرات حمدود الباحث يدرك. العلمية الرسالة ىذه استكمال يف األطراف مجيع ومشاركة
 بناءة تكون اليت االنتقاداتاالقًتاحات و  الباحث يتوقع لذلك نفسو، الباحث يف املوجودة

 .أمني عام، بشكل والقراء للباحث مفيدة العلمية الرسالة ىذه تكون أن آمل أخرياً،. للغاية
 

2118 سبتمرب 24 ، المبونج بندر  
 
 

       بودميان فار ع
    1411121161  
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 املقرر 9 امللحق
 ( للدورة االوىلRPP) ميالتعل حطة تنفيذ 11 امللحق
 ( للدورة الثانيةRPP) ميالتعل حطة تنفيذ 11 امللحق
 ةبللطل ختباراالقيمة  12 امللحق
 األوىل الدورة يف ةبالطل اكتساب قيمة 13 امللحق
 الثانية الدورة يف ةبالطل اكتساب قيمة 14 امللحق
 املسبق البحث رد رسالة 15 امللحق
 بحثال رد رسالة 16 امللحق
 التوثيق 17 امللحق
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 لاألو   الباب
 مةمقد  

 
 البحث خلفية . أ

 ضرورية ىي واليت األسرية، اللغة وخاصة اللغات، البشر متعل   ،القدمي رالعص منذ
 باستخدام االختالط على يقدرون شخًصا أن يعٍت وىذا 1 .حوذلم من الناس مع للتواصل
 كبَتة مسامهة ذلا أسبانيا، بعد عادلية لغة اآلن أصبحت اليت العربية، فاللغة .احلالية اللغات

 الدول مع للعرب النشط التواصل تظهر النقطة وىذه احلديثة، والتكنولوجيا العلوم تطوير يف
 بالنسبة سهل أمر العربية اللغة متعل   أن يعٍت ال ىذا فإن ولذلك،. العامل ىذا يف ادلوجودة

 جيدون العرب إن يقال أنو حىت 2 .لغتهم يتعلمون األجانب كما أنفسهم العرب طلبةلل
 اللغتُت، إىل باإلضافة الفرنسية اإلجنليزية مثل األجنبية، اللغات تعلم السهل من أحيانا

 منهم واحد. أسباب عدة إىل يرجع ىذا 3 .اخلاصة لغتهم يتعلمون الذين أولئك مع بادلقارنة
 وجيب. واحدة كلمة دلعٌت الدقيقة الفروق لديها اليت( kosakata) التعددة ادلفردات كمية ىو
 .اللغة طلبة قبل من ىذا يتقن أن

 وجود طريق عن أي لغوية، خربة ما شخص لدى يكون أن أجنبية، لغة تعلم قبل
 تقانإل حاجزًا ذلك بعد تعترب اليت األم، اللغة. احمليط واجملتمع الوالدين مع اتصال عالقة

 لالندونيسيُت العربية اللغة متعل   أو اللغة تقدم عملية تعتمد. جيد بشكل األجنبية اللغات

                                                             
1
Zulhannan ,Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT RajaGrapindo 

Persada, 2014), Cet Ke-1, h. 108. 
2
Ibid, h. 109 

3
Ibid,  h. 109  
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. موهنايتعل   اليت العربية واللغة لغتهم بُت العالية والتشاهبات االختالفات أوالً،. عاملُت على
 4 .العربية اللغة ميتعل عملية على طلبةال تأثَت مدى ثانياً،

 العربية اللغة ميتعل لكن الطفولة، منذ طلبةال هبا يعًتف مل أجنبية لغة ىي العربية اللغة
 األم ولغتها األجنبية اللغات بُت التشابو أوجو ىو ادلبدأ. سلتلفة مبادئ لو أجنبية كلغة

 االختالفات فإن ،وبالعكس. األجنبية اللغات ميتعليف  سهولة على تأثَت ذلا سيكون
 العربية اللغة ميتعل يف صعوبات يف تتسبب سوف األجنبية واللغات األم اللغة يف ادلوجودة

 5 .أجنبية كلغة
 أن قبل االختالفات ذلذه سجل ادلعلم لدى يكون أن جيب ادلبدأ، ىذا أساس على

 وادلفردات للحروف صوتال الًتتيب رلال يف االختالف ىذا يكمن ما وعادةً  الدرس، يبدأ
 ألنو،. لالختالفات االىتمام من ادلزيد يويل أن أيًضا ادلعلم على جيب وىكذا،. إخل واجلمل،

 عند أنو من التأكد ميكن وبالتايل،. األخطاء من بالعديد طلبةال سيقوم اجلانب، ىذا على
 حبيث تشابو أوجو وجود من تبدأ أن جيب العرض، وتسلسل ادلواد اختيار عملية إجراء
 صعبة العربية اللغة تبدو ال حىت ذلك، إىل باإلضافة .العربية اللغة ميتعل طلبةال على يسهل

 6 .وسليفة هاميلتعل
 ذلك ويثبت. التطورات من العديد احلايل العصر يف العربية اللغة ميتعل توجو شهد لقد

 أو ادلبكرة، الطفولة مرحلة يف التعليم من بدءا إندونيسيا، يف العربية اللغة ميتعل خالل من
 وادلؤسسات والكليات ادلدارس يف العربية اللغة ميتعل وجود إن. الكلية إىل احلضانة من البدء

                                                             
4
Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: DIVA 

Press, 2016), h. 50-51. 
5
Ibid, h. 51. 

6
Ibid, h. 52. 
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 فإن نعلم، وكما .ونوعيتو النظام تطوير جدية مدى يظهر األخرى اإلسالمية التعليمية
 اللغة، استخدام على طلبةال قدرة وتطوير استكشاف ىو العربية اللغة ميلتعل الرئيسي اذلدف

(. يف عامل التعليم اللغة، القدرة يف استخدام اللغة tulisأو بسليب ) (lisan) بنشاط سواء
 اللغة ميتعل خرباء مجيع يتفق عام، وبشكل (.kemahiran berbahasa)تسمى هبمارة اللغة 

 keterampilanمهارة االستماع ). أربعة إىل مقسمة والرباعة اللغوية ادلهارات أن على

menyimak)،  ة الكالم ومهار(keterampilan berbicara)، القراءة ومهارة (keterampilan 

membaca)، الكتابة ومهارة (keterampilan menulis). والقراءة االستماع دلهارة بالنسبة أما 
 مهارات أهنا على والكتابة كالمال مهارة تصنيف يتم. االستقبالية اللغة مهارات يف ادلصنفة

 7 .مثمرة لغوية
 يكون أن ميكن وىذا البعض، بعضها مع مًتابطة اللغوية ادلهارات كل جوىرىا، يف

 هبا يتحدث اليت اللغة إىل يستمع البداية، يف لذا،. األم اللغة يتعلم أن يريد الذي الطفل مع
 التسلسالت ىذه أن يبدو ال. والكتابة القراءة تليها يتكلم، أن حاول مث. حولو من الناس
 التمسك عليهم جيب األجنبية، اللغات تعليم يف ادلعلمون يرغب عندما لذلك عليها، متنازع

 .التسلسالت هبذه
 ألن. اللغة اكتساب عليها تقوم اليت بالعمليات وثيًقا ارتباطًا اللغوية ادلهارات ترتبط

. جيد بشكل ادلهارات ىذه يتقن أن جيب كان تفكَته، أو الشخص لعقلية مرآة ىي اللغة
 إتقان ادلستحيل من ليس أنو إال األربعة، اللغوية ادلهارات إتقان صعوبة من الرغم على

 .األربعة اللغوية ادلهارات
                                                             

7
Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: DIVA 

Press 2016), h. 74. 
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درسة بادل الثالث الصف العربية اللغة مدر س مع أجراىا اليت ادلقابالت لنتائج ووفًقا
 اىتمام أقل لديهم طلبة معظم فإن المبونج، بندر 7االبتدائية االسالمية احلكومية 

 يصعب موضوعات ىي العربية اللغة دلدرس فبالنسبة  ذلك ومع العربية. بادلوضوعات
بادلدرسة االبتدائية االسالمية  التعلم عملية .أجنبية لغة ىي العربية اللغة ألن فهمها،

 صعوبة جيدون يزالون ال الثالث الصف طلبة من العديد نفسها، المبونج بندر 7احلكومية 
 يف ادلادة تطوير الصعب من جتعل مشكلة ىو ادلفردات إتقان عدم إن. ادلفردات حفظ يف

 صعوبات يواجهون الذين طلبةال من العديد ىناك يزال ال الواقع، ففي .التايل ادلستوى
 بعض ىناك ادلواد ادلعلم يشرح عندما العربية، اللغة دروس أخذ يف احلماس إىل ويفتقرون

 ادلادة بشرح ادلعلم قام م،يالتعل عملية يف. نظرائو مع ومزدمحة. أنفسهم يلعبون الذين طلبةال
 بشكل ادلهام كتاب يف األسئلة مبمارسة يقوموا أن طلبةال من طُلب مث فقط، وقراءهتا فقط

 8 .مستقل
 كانت حيث .كبَت بشكل مرضية العربية ادلواد حول طلبةلل ميالتعل نتائج تكن مل

KKM (االدىن اإلجناز معايَت )ادلدرسة االبتدائية االسالمية  يف العربية ادلواد يف حددت اليت
 موضح ىو كما طلبةال ميتعل نتائج على للتأثَت بالنسبة أما. 65 المبونج بندر 7احلكومية 

 :التايل اجلدول يف
 
 

 

                                                             
8
Wawancara Guru Bahasa Arab MIN 7 Bandar Lampung 10 February 2018. 
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 1 جدولال
بالمدرسة االبتدائية  الثالث لدى طلبة الصف العربية اللغة ميلتعل التمهيدي االختبار نتائج توزيع

 .2018/2019 الدراسية السنة المبونج بندر 7الحكومية االسالمية 
 نوعية % عدد الطلبة نتيجة رقم
 جيد جدا 8 2 71-72 1
 جيد - - 68-70 2
 كايف - - 65-67 3
 نقيص 21% 5 62-64 4
 نقيص جدا 71% 17 61> 5

  %100 24 عدد
االبتدائية االسالمية بادلدرسة  الثالث لدى طلبة الصف االختبار قبل القيمة: ادلصدر

 المبونج  بندر 7احلكومية 
 

 8) شخص 2 إىل يصل ما 72-71 عليها احلصول مت اليت البيانات اجلدول، من
 ،:( 7) صشخ 7 إىل يصل ما 67-65 ،:( 7) صشخ 7 إىل يصل ما 68-77 ،:(
 ،:(71) اصأشخ 17 إىل يصل ما 61> ،: ( 21) اصأشخ 5 إىل يصل ما 62-64

 :(.92) شخًصا 22 كانوا KKM معيار إىل يصلوا مل الذين طلبةال أن فهم ميكن حبيث
 طريق عن ىو ميالتعل يف ادلشاكل ىذه على للتغلب احملاوالت أحد فإن ولذلك،

 متحمسُت طلبةال يكون حبيث طلبةال احتياجات مع يتوافق ومبا ادلناسبة ميالتعل طريقة تطبيق
 مع جنب إىل جنباً  سريعاً  تطوراً  اليوم العربية اللغة ميالتعل طريقة شهدت وقد م،يللتعل

 .طلبةلل ميالتعل توصيل لتسهيل التطوير طرق مجيع تنفيذ يتم.  والتكنولوجيا العصر تطورات
 لكن كالسيكية، طريقة ىي( Mimicry and Memorization) واحلفظ التقليد طريقة

 Mimicry and) واحلفظ التقليد طريقة إن. العربية اللغة ميتعل يف فعالة غَت أهنا يعٍت ال ىذا

Memorization )يتكلم، أن الطفل يتعلم عندما. العربية اللغة ميتعل يف لالستخدام مناسبة 
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 وتكرارًا مرارًا اللغة تتكرر مث والدتو، من تسمعها اليت اللغة زلاكاة ىو يفعلو شيء أول فإن
 يف ما شخص قبل من عليها احلصول يتم اليت اللغة ىي األم اللغة. ذاكرتو تدخل حىت

 استخدمها اليت اللغةتلك  ألهنا األوىل، اللغةBrown (1973 ) تسمى حبيث أوالً، العائلة
 األطفال هبا يقوم اليت األساسية األشياء مها واحلفظ التقليد فإن لذا 9 .ادلنزل يف ما شخص

 .العربية اللغة يتعلم عندما حتدث اليت العملية ىي كذلك. لغتهم اكتساب عملية يف
 قيةلًت  (Mimicry and Memorization) واحلفظ التقليد طريقة تطبيق مناقشة متت

 بعنوان عالقة ذلا واليت الباحثُت، من العديد كتبها أطروحة يف سابقاً  العربية ادلفردات إتقان
 :ذلك يف مبا احلايل، الباحث

 (Mimicry and Memorization) واحلفظ التقليد طريقة  تطبيق: بعنوان عُتال ةأخيل
/  2715 الدراسية السنةجايت بارنج  بالدرسة الثانوية االسالمية الشافعية ادلفردات تعليم يف

 Mimicry and) واحلفظ التقليد طريقة تطبيق ىذه الرسالة العلمية عن يناقش. 2716

Memorization)ادلتشاهبات من البحث الذي أجراه الباحث و ىذا . ادلفردات تعليم يف
 ،(Mimicry and Memorization) واحلفظ التقليد طريقة تطبيق لفحصالبحث ىي 

 10 .ادلفردات إتقان ترقية على أكرب بشكل يركز الباحث أن ىو ختالفاتواال
 Mimicry and) واحلفظ التقليد ميتعل ةقيطر  تطبيق: بعنوان أغوتينا تري أيو

Memorization ) لدى طلبة الصف الثالث بادلدرسة  العربية اللغة يف ميالتعل نتائج لًتقية
 ميتعل ةقيطر  تطبيق عن الرسالة ىذه ناقشت. االبتدائية االسالمية سيدين كامباك ترينجغالوك

 مت حيث ،العربية باللغة ميالتعل نتائج لًتقية(  Mimicry and Memorization) واحلفظ التقليد

                                                             
9 Acep Hermawan, metodologi pembelajaran bahaa Arab,Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA, h. 55. 
10

Akhilatul Ain, Penerapan Metode Mimicry Memorization (Mim-Mem Method) dalam 

pembelajaran Mufrodat di MTS Asy-Syafi’iyyah Jatibarang Brebes Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Skripsi, PURWOKERTO: Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Purwokerto, 2016. 
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 Mimicry) واحلفظ التقليد ميتعل ةقيطر  تطبيق يف الباحث أجراه الذي البحث يف التشابو

and Memorization)، 11 .ادلفردات إتقان رقيةت على أكثر يركز الباحث أن ىو بينهما والفرق 
 يف ادلادة لفهم طلبةلل ادلفتاح ىو( kosakata) ادلفردات إتقان يصبح ، العربية اللغة يف

 ادلادة تطوير الصعب من جتعل مشكلة ىو ادلفردات إتقان عدم إن حيث العربية، اللغة ميتعل
 .أنفسهم طلبةال من العربية اللغة ميتعل. التايل ادلستوى يف

 للفصل الدراسي العمل البحث إجراء على الباحث تشجيع مت الوصف، إىل واستناداً 
(PTK )واحلفظ التقليد ةقيطر  تطبيق " بعنوان (Mimicry and Memorization) إتقان لًتقية 

 7بادلدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية  الثالث الصف لدى طلبة العربية اللغة ادلفردات
 بندر المبونج.

 

 كلةالمش تحديد . ب
 :يلي كما ادلشكلة حتديد ميكن أعاله، ادلوضحة اخللفية على بناءً 

 .العربية ادلوضوعاتقلة رغبة يف  و أقل اىتمام لديهم طلبةال
 .العربية اللغة سدر  ميتعل يف احلماس إىل ويفتقرون صعوبات  طلبةال حدث يف. 1
 .KKM معيار إىل تصل مل ألهنا منخفضة طلبةال قيمة تزال ال. 2
 ةالمشكلج. قيود 

 .العربية اللغة ادلفردات إتقان لًتقية واحلفظ التقليد ميتعل ةقيطر  ىو ادلستخدم التطبيق
 مشكلة البحثد. 

                                                             
11

Ayu Tri Agustina, Penerapan Metode Pembelajaran Mimicry Memorization untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab, Skripsi, TULUNGAGUNG: Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN TulungAgung, 2017. 
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 ميكن ان يرقي (Mimicry and Memorization) واحلفظ التقليد ةقيطر  تطبيق ىل
بادلدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية  الثالث الصف لدى طلبة العربية اللغة ادلفردات إتقان

 ؟ بندر المبونج 7
 

 البحث أهدافه. 
 حيققو أن جيب الذي البحث أىداف فإن أعاله، ادلوضحة مشكلة البحث على بناءً 

 :ىي الباحث
ميكن ان  (Mimicry and Memorization) واحلفظ التقليد ةقيطر  تطبيق ىلدلعرفة 

بادلدرسة االبتدائية االسالمية  الثالث الصف لدى طلبة العربية اللغة ادلفردات إتقانيرقي 
 .بندر المبونج 7احلكومية 
 

 البحث فوائدو. 
 وادلعلم ةرسوادلد للباحث وعملية نظرية فوائد البحث ىذا نتائج توفر أن ادلتوقع من

 :طلبةوال
 Mimicry and) واحلفظ التقليد ةقيطر  حول أفكارمسامهة  إعطاء. 1

Memorization) العربية اللغة تعلم يف. 
 .واحلفظ التقليد طريقة تطبيق يف التدريس وخربة للباحث بصَتة إضافة. 2
 طريقة تطبيق خالل من طلبةلل العربية اللغة ادلفردات إتقان رقيةت ادلتوقع من. 3

 .واحلفظ التقليد
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 الثاني الباب
 اإلطار النظري

 
 ميالتعل ةقيطر أ. 

 الطريقة فهم. 1
ًبشكلًاللغةًلتقدميًشاملةًخطةًىيًالطريقةًفإنً،Ahmad Fuad Efendiًوفقاًً

 .احملددًالنهجًعلىًبناءًًًمنتظم
ًيفًادلعلمونًيستخدمهاًللتدريسًكيفيةًأيًضاًىيًالطريقةًو1

 .حتقيقهاًجيبًاليتًاألىدافًحتقيقًأجلًمنًاللغةًميتعلًعملية
2ً

ًطرقًادلعلمًلدىًيكونًأنًجًداًادلهمًمنًوالتدريسية،ًالتعليميةًاألنشطةًيف
ًسلتلفة ًم،والتعلً ًالتعليمًأنشطةًحدوثًكيفيةًحولًواسعةًرؤيةًلديوًيكونًأنًجيب.

ًتدريس،الًطريقةًادلعلمًلدىًيكنًملًإذا.ًاألنشطةًىذهًيفًيتخذىاًأنًجيبًاليتًواخلطوات
ًميالتعلًأنشطةًتكونًلنًفعندئذًنقلها،ًسيتمًاليتًادلوادًإتقانًعدمًذلكًعلىًعالوة

ً.الفشلًإىلًدتيلًبلًمثالية،ًوالتدريس
ًنقلًأوًادلعرفةًنقلًيفًادلعلمًيستخدمهاًاليتًالطرقًمنًرلموعةًىيًالفعليةًالطريقة

ًميالتعلًعمليةًأوًوالتدريسًميالتعلًعمليةًيفًحتدثًواليتًطالبوًإىلًالعلوم ًمن.
ًادلعلمًيتدربًعندماًأيًعام،ًستنتاجاالًاستخالصًديكنًأعاله،ًادلذكورةًاالستنتاجات
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ًاألمورًتسَتًعندما.ًطريقةالًاستخدامًيفًأفضلًكانًكلماًأفضل،ًبشكلًميالتعلًبطريقة
ً.أفضلًميالتعلًىدفًكانًكلماًجيد،ًبشكل

ًموادًتعديلًيفًمهارةًأكثرًادلعلمًسيكونًم،يالتعلًطريقةًإتقانًخاللًمنًلذا،
ًأنوًالواضحًمن.ًميالتعلًعمليةًيفًوتطبيقهاًلالوسائًاختيارًالسهلًمنًلذلك،.ًيةميالتعل
ًللموضوعًووفًقاًومناسبةًجيدةًطريقةًاختيارًفيمكنوًالطريقة،ًإتقانًمنًادلعلمًدتكنًإذا

ًاإلعالمًووسائلًوالظروفًوادلواقفًالطلبةًوًالتعليميةًوادلواد ًحتقيقًديكنًذلك،ًمتًإذا.
ًللغايةًجيدًبشكلًميالتعلًوأىدافًنتائج ًاستخدامًديكنًالًألنو،ًىذا؟ًحدثًدلاذا.
ًبقهااطولتًمناسبةًغَتًاألحيانًبعضًويفًالتعليمية،ًوادلوادًللغرضًصاحلةًواحدةًطريقة

ً.األخرىًالتعليميةًوادلوادًميالتعلًألىداف
ًعمليةًكلًيفًموجودًىوًماًكلًىيًالطريقةًعام،ًبشكلًذلك،ًمنًأكثر

ًواليتًاالجتماعية،ًوالدراسةً،الطبعيًوالعلومًوالرياضة،ًاللغة،ًميتعلًيفًسواءًم،يتعلال
ًادلوادًتسليمًوتقنياتًواخلطواتًاإلجراءاتًتشمل ًحتدثًاليتًميالتعلًعملياتًمجيع.
ًوالعرضًوادلرافقًوالقواعدًاألعمالًسلتلفًعلىًحتتويًتزالًالًسيئةًأوًجيدةًجبودة

 .التقدديي
3ً
ًالطريقةًتعريفًيتمًالعام،ًاالستخدامًيف"caraً "ًالطريقةًتعٍتًحرفياً،ًجوىرىا،ًيف

 .منهجيةًبطريقةًوادلفاىيمًاحلقائقًباستخدامًعملًأوًبنشاطًللقيامًككيفية
ًأيضاًديكن4ً

.ًوعرضهاًوجتميعهاًاللغويةًادلادةًالختيارًعامةًنظامياتًأهناًعلىًةقيالطًرًتُفسَّرًأن
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 .عمليًشيءًأيًضاًىيًالطريقةًفإنًالفهم،ًىذاًإىلًباإلضافة
ًيتمًمسارًىيًالطريقة5ً

ًكلًيفًموجودةًالطريقةًتكونًأنًفيجبًاحلالة،ًىيًىذهًكانتًإذا.ًىدفًلتحقيقًدتريره
 .مدرسًأوًمعلمًهباًيقومًوتدريسيةًتعليميةًعملية

ًرلموعةًىيًالتدريسًطريقةًفإنًلذا،6ً
ًعمليةًيفًتعليميةًموادًلتقدميًاختاذىاًيتمًاليتًواألنظمةًوادلساراتًواخلططًالطرقًمن

ً.والتدريسًميالتعل
ًاحملددةًميالتعلًأىدافًلتحقيقًادلستخدمةًالطرقًمنًرلموعةًأيًضاًالطريقةًوتعٍت

ًخيتلفًكماًادلعلم،ًقبلًمنًمطلوبةًالطريقةًتكونًأنًجيبًالتعليمية،ًاألنشطةًيف.ًسلًفا
 .ميالتعلًأنشطةًمنًاالنتهاءًبعدًحتقيقهاًجيبًاليتًلألىدافًوفًقاًادلستخدمون

7ً
ًالتعليمًعمليةًيفًويستخدمهاًادلعلمًاستخدمهاًاليتًميالتعلًطريقةًاستخدامًيعدًال

ًواألحكام،ًادلراحلًمرتًلقدًبالطبعًاستخدامو،ًيفًذلك،ًومع.ًمستخدًماًشيًئاًموالتعلً 
ًتكونًحبيثًباختيارًأيًضاًادلعلمًقامًالطريقة،ًاختيارًقبلًوبالطبع،.ًالصارمةًواالنتخابات

ً.استهدافهاًسبقًاليتًالتعليميةًاألىدافًصياغةًمعًمتوافقةًالنتائج
ًاالنتباهًالعاملةًالقوةًادلدرسًأوًادلعلمًعلىًجيبًادلهينة،ًطريقةالًاستخدامًلتجنب

ًمناسبةًطريقةًاختيارًيفًحًقاًادلعلمُتًيساعدًألنوًللغايةًمهمًأمرًوىذا.ًأشياءًلعدةًدائًما
ًادلدرسةًطالبًمعًالتفاعلًأنشطةًيفًلتطبيقها ًيفًادلعلمًيعتربىاًأنًجيبًاليتًاألشياء.

 :التاليةًالعواملًىيًالطريقةًاختيار
8 
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 تربويةال أهداف. (أ
ًمنًكلًيفًحتقيقهاًجيبًاليتًالتعليميةًاألىدافًيفهمًأنًادلعلمًعلىًجيب

ًيطلقًواليت)ًاحملددةًالتعليميةًاألىدافًفهمًفإنًوبادلثل،.ًوالتدريسيةًالتعليميةًاألنشطة
 .الطلبةًقبلًمنًيتحققًسوف(KDًً-ًاألساسيةًالكفاءاتبًتسمىKTSPًًيفًعليها

 ةلبالط خصائص. (ب
ًواالستخباراتية،ًاالجتماعية،ًالطلبةًخصائصًيفًاالختالفاتًتكونًأنًجيب
ًأفضلًاختيارًيفًللمعلمًاعتبارًاًسواءًحدًعلىًوالبيولوجيةًوالنفسية،ًوالشخصية،

ًطريقة ًباستخدامًإجراءًاختاذًللمعلمًديكنًاألشياء،ًىذهًإىلًاالىتمامًخاللًمن.
ًيغطيًأنًديكنًوبالطبع،.ًومرحًياًومبتكرًاًنشطًاًتعليمًياًجًواًختلقًأنًديكنًطريقةًاليت

 .طالبًكلًيفًاالختالفاتًمجيعًميالتعلًجو
 التعليم والظروف حاالت. (ج

ًيومًيومًمنًشلكنةًغَتًادلعلمًخيلقهاًاليتًميالتعلًحالة ًآلخرًإىل ًبعضًيف.
ًطالبوًدعاًادلثال،ًسبيلًعلى.ًجديدًميتعلًجوًخلقًأيضاًادلعلمًعلىًجيبًاألحيان،
ًمفتوحةًمساحةًيفًللدراسة ًالطريقةًاختيارًادلعلمًعلىًجيبًبذلك،ًللقيامًلذلك،.

ًجيعلًميالتعلًمنًجًواًخيلقًأنًأيًضاًادلعلمًعلىًجيبًأخرى،ًناحيةًومن.ًالصحيحة
ًعلىًكبَتًبشكلًواحلاالتًالظروفًتؤثرًلذلك،.ًميالتعلًيفًبالراحةًيشعرونًالطلبة
ً.ميالتعلًطريقةًاختيارًيفًادلعلم

ً
ً
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 المعلم وقدرات الشخصية االختالفات. (د
ًمعًواحدًدلعلمًيكونًأنًجيب.ًادلعلمًيواجههاًداخليةًمشكلةًىوًالعاملًىذا

ًوخربةًسلتلفةًتعليميةًقدراتًآخرًمعلم ًطريقةًاختيارًيفًادلعلمًعلىًيؤثرًماًىذا.
ًجيبًأنوًإالًوخربتو،ًالتعليميةًادلعلمًقدراتًاختالفًمنًالرغمًعلىًلذلك،.ًميالتعل

ًإصدارًعلىًقادراًًًادلعلمًيكونًأنًجيب.ًميالتعلًطريقةًسلتلفًإتقانًيفًماىراًًًيكونًأن
ًبالقدرةًطريقةًاختيارًيفًمتوازنًاًيظلًلذلك،.ًالشخصيةًقدراتوًحولًعقالنيةًأحكام

ًبناءًادلختارةًالطريقةًاستخدامًيفًوجيداًماىراًسيكونًذلك،ًعلىًوعالوة.ًديتلكهاًاليت
 .قدراتوًعلى

 التحتية والبنية المرافق. (ه
ًبُتًختتلفًاليتًالتحتيةًوالبنيةًادلرافقًتوافرًمدىًيفًادلعلمًينظرًأنًجيب

 .استخدامهاًسيتمًاليتًميالتعلًطريقةًاختيارًيفًوأخرىًتعليميةًمؤسسة
ًادلرافقًألن9ً

ً.بعنايةًفيهاًالنظرًجيبًطريقة،ًاختيارًعلىًتؤثرًاليتًالعواملًمنًواحدةًىي
 

 ميالتعل فهم. 2
ajarً "ًكلمةًمنًيأيتًميالتعل  "ًشكلًيفًالفعلًذلكًبعدًتصبحًاليت"

pembelajaranً."ًواليتًادلعقدة،ًالبشريةًاألنشطةًجوانبًمنًجانبًالواقعًيفًىوًميالتعل
ًبالتفصيلًبالكاملًتفسَتىاًديكنًال ًالتفاعالتًنتاجًببساطةًىوًميالتعلًمنًاذلدف.

ًاحلياتيةًواخلرباتًالتنميةًبُتًادلستمرة ًاجلهدًىوًميالتعلًجوىرًفإنًتعقيدا،ًأكثرًمبعٌت.
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ًأجلًمن(ًاألخرىًميالتعلًمصادرًمعًالطلبةًتفاعلًتوجيو)ًطالبوًلتعليمًللمعلمًالواعي
 .ادلتوقعةًاألىدافًحتقيق

10ً
ًكلًحيتاجًطرفُتًبُتًمتبادلًتفاعلًىوًميالتعلًأنًفهمًديكنًالفهم،ًىذاًمن

ًةلبوالطًادلعلمًومهاًاآلخر،ًإىلًمنهما (transferً)ًاتصاالتًىناكً،ًالتفاعالًىذهًيف.
ً.مسبًقاًتعيينوًمتًىدفًضلوًوموجهةًومكثفة

.ًالتعليمًرلالًيفًموجودًالتشابوًىذا.ًموالتعلً ًالتعليمًمعٌتًنفسًىوًميالتعلًمعٌت
ًالتفاعالتًدتيزًالتعليميةًالقيمةًوىذه.ًتعليميةًقيمةًذاًنشاطًاًوالتعليمًمللتعلً ًاحلماسًيعد
ًتريدًىدفًلتحقيقًاجتاهًبسببًالتفاعالتًىذهًحتدث.ًالطلبةًوًادلعلمُتًبُتًحتدثًاليت

ًمشاهبةًوالتعليمًمالتعلً ًأنشطةًإنًيقولونًالذينًاخلرباءًبعضًىناكًالواقع،ًيف.ًمًعاًحتقيقو
 .ميالتعلًألنشطة

ًعنًفصلهاًديكنًالًوالتعليمًمالتعلً ًأنشطةًأنًمفهومًعلىًىذاًيعتمد11ً
ًميالتعلًالوقت،ًنفسًيف.ًالطلبةًبوًيقومًماًأوًاألنشطةًإىلًمالتعلً ًيشَت.ًميالتعلًأنشطة

ًومتكاملةًملزمتُتًالنشاطانًيكونًىنا،ًمن.ًادلعلمًبوًيقومًشيءًكلًإىلًيشَتًنشاطًىو
ًادلعلمُتًبُتًالتفاعالتًأوًادلتبادلةًالعالقاتًيفًأيًضاًمدرلانًكالمها.ًميالتعلًأنشطةًيف
 .مسبًقاًزلددةًوأىدافًتوجيهاتًمعًبالطبعًوىوًم،يالتعلًأنشطةًحدوثًعندًالطلبةًو

12
 

 

 

 

 

ً
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 (Mimicry and Memorization) والحفظ التقليد طريقة. 3
 والحفظ التقليد طريقةًتعريف. أ

ًأيضاًالطريقةًتسمىًماًوغالبا(.menghafalً)ًواحلفظ(meniruً)ًالتقليدًطريقة
ً(informant-drill method)للتدريبًًادلثقفًطريقة ًالتمارينًمنًكلًألنًىذاًيقال.

 .األصليُتًللناطقُتًاألصليًتكلموادلًادلعلمًقبلًمنًتتم
 واحلفظًالتقليدبًادلقصودًإذن13ً

ًالطريقةًىذهًخصائص.ًوحفظوًواحدًوقتًيفًالتقليدًبتقنيةًمفرداتًوحتفيظًتقليدًىو
 :التايلًالنحوًعلىًىي

14 
1)ً ًاجلمل،ًوتركيبًاللغويةًالقواعدًوتدريسًم،والتعلً ًالتدريسًأنشطةًعرضًيتم.

ًادلعلمُت،ًتقليدًطريقًعنًادلفرداتًباستخدامًودتارينً،القولًأوًالنطقًوتدريبات
 .األصليُتًوادلتحدثُت

ً،التدريبًسيدًبدورًيقومًاألصليًادلخربًأوًاألصليًادلتحدثً،التدريبًعند.ً(2
 .حفظهاًيتمًحىتًمراتًعدةًيقلدىاًالطلبةًوًاجلمل،ًبعضًقولًطريقًعنًوىذا

ًأوًكنماذجًادلختارةًاجلملًخاللًمنًمباشرًغَتًبشكلًالقواعدًتدريسًيتم.ً(3
 .أمناط

 .التمثيلًأوًادلناقشةًطريقًعنًاألنشطةًتتمًادلتقدم،ًادلستوىًعلى.ً(4
ًاللغةًطريقةًتسمىًوالتدريبًللحوارًتسجيالتًتستخدمًألهناًالطريقةًختتلف.ً(5

ً.ةالشفويًةالسمعيًالنهجًأيضاًتسمىًأوًالسمعية
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ًقراءةًشلارسةًىيًالطريقةًىذهًخصائصًأنًمالحظةًديكنً،ًأعالهًالوصفًمن
ً.متكررًبشكلًادلعلمًبتكرارًادلفرداتًوحفظ

ًواحلفظًطريقةًأساسا ًوتشملًاللغة،ًتدريسًيفًةالشفويًالنهجًىوًالتقليد
ًًالتدريبيةًاألنشطةًمنًالعديدًميالتعلًعملية ًالكالم/ ًالقدرةًىوًميالتعلًعلىًالًتكيز.
ًاحلفظًجوانبًعلىًوالتأكيدًوالكالمًاالستماعًعلى ًأنشطةًمهاًوالكالمًاالستماع.

 (.لوجوًوجهاًً)ًادلباشرًاالتصالًومهاًاالجتاه،ًثنائيةًمباشرةًاتصال
15

 

 

 والحفظ التقليد طريقة من الهدف. ب
ًادلستهدفةًاللغةًاستخدامًمنًالطلبةًيتمكنًأنًىوًالطريقةًىذهًمنًاذلدف

ًحىتًمتكرر،ًبشكلًالدراسةًإىلًالطلبةًحيتاجًاألىدافًىذهًلتحقيق.ًاتصالًبشكل
ً.ًالالوعيًيفًتلقائياًاللغةًاستخدامًكيفيةًتعلمًمنًيتمكنوا

ًالعاداتًتشكيلًعمليةًىيًاللغةًميتعلًأساسا ًعندًعادةًالسلوكًسيصبح.
ًتكررتًوكلما.ًالتكرارًتقنياتًباستخدامًاللغةًتدريسًجيبًلذلك.ًمراتًعدةًتكراره
ً.ادلفرداتًحفظًيفًأكربًصلاحًوحققًقوة،ًأكثرًالعادةًتقويةًكانًكلماًما،ًشيًئا

ً

 والحفظ التقليد طريقة خطوات. ج
ًشكلًيفًإماًتقدديهاًسيتمًاليتًبادلوادًتتعلقًسلتلفةًأشياءًعلىًحيتويًمقدمة،.1ً

 .آخرًشيءًأيًأوًللمادة،ًأويلًاختبارًأوًتقييم،
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ًةلبالطًيستمعًبينماًمتكرر،ًبشكلًادلعلمًيقرأهًقراءةالًأوًقصَتالًواراحلًعرض.2ً
 .النصًإىلًالنظرًدون

 .وحفظهاًواحدًوقتًيفًمجلةًكلًبتقليدًالقصَتةًالقراءةًأوًاحلوارًوحفظًتقليد.3ً
4ً ًبسببًصعبةًتعتربًاليتًالقراءاتًأوًاحلواراتًيفًالواردةًاجلملةًأمناطًعرض.

ًباستخدامًالتدريبًخاللًمنًذلكًتطويرًديكن.ًصعبةًتعبَتاتًأوًىياكلًوجود
 .وادلفرداتًالبنيةًعلىًادلدربةًالطريقةًىذه

16ً
 

 والحفظ التقليد طريقة مزايا. د
 .هاتدريبًمتًاليتًاجلملةًأمناطًصنعًيفًماىرينًالطلبةًيصبح.1ً
 .وصحيحًيدجبًنطقلًيقدرونًالطلبة.2ً
3ً ًباستمرارًاالستجابةًعليهمًجيبًولكنًاحلوارًيفًصامتُتًالطلبةًيظلًال.

 .ادلعلمًيقدمهاًاليتًللمثَتات
ً.األجنبيةًباللغاتًعملياًأوًمباشرةًللمهاراتًالطلبةًاكتساب.4ً
ً

 التقليد والحفظ طريقة عيوب. ه
 .األجنبيةًاللغةًيفًحًقاًنشطًاًادلعلمًيكونًأنًالطريقةًىذهًتتطلب.1ً
ًيعرفونًالًماًوغالبا"membeoً "ًعلىًفرديًأوًواحدًوقتًيفًللردًالطلبةًدييل.2ً

 .ادلنطوقةًمعٌت
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ًمنًكبَتًحدًإىلًالطلبةًمنًأجنبيةًللغةًالتطبيقيةًادلقدرةًحتديدًيتمًعام،ًبشكل.3ً
ًىامشًعلىًلطالبوًاحلافزًتوفَتًادلعلمًعلىًجيبًيعٍتًىذا.ًللمعلمًالتحفيزيةًالعوامل
 .الدرس

عرفونًيًالًأوًيفهمونًالًاألوليةًادلراحلًيفًالطلبةًكانًإذاًمستقلةًالطريقةًىذه.4ً
 .للقلقًمثَتاًأمراًيعتربًوالًيقلدوهنا،ًاليتًاجلملًمعٌت

17
 

ً

 العربية اللغة المفردات إتقان. ب 
 المفردات اللغة العربية تعريف. 1

Kosakataًًالعربيةًيفًادلفرداتًأو ًىيvocabularyًًاإلصلليزيةًاللغةًيفً،اللغة
ًمنًجزءًآخرًكيانًأوًشخصًيعرفهاًاليتًالكلماتًكنوزًأوًالكلماتًمنًرلموعة

ً.معينةًلغة
ًأنًجيبًاليتًاللغةًعناصرًأحدًىيًادلفرداتًفإنً،Ahmad Fuad Effendyًوفقا

ًتلكًمعًللتواصلًادلهاراتًاكتسابًمنًيتمكنواًحىتًاألجنبيةًاللغاتًطلبةًيتقنها
 .اللغة

18ً
ًدورًإن.ًاللغةًتشكلًاليتًالكلماتًمنًرلموعةًىيًادلفرداتً،horn لًوفقا

ًأنvalletًًيفًمذكورًىوًكماًللغاية،ًضروريًأمرًطالقةًلغاتًأربعًإتقانًيفًادلفردات
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ًإتقانًعلىًكبَتًبشكلًتعتمدًاألربعةًاللغويةًادلهاراتًفهمًعلىًالشخصًقدرة
 .ادلملوكةًادلفردات

19ً
ًيفًمباًلغة،ًإلتقانًاجلوانبًأىمًمنًواحدةًىيًادلفرداتً،imam asroriًًوفقا

ًباللغةكلمًالتًيفًوالطالقةًالشفويةًأوًادلكتوبةًالنصوصًفهمًيعتمد.ًالعربيةًاللغةًذلك
ًادلفرداتًمنًالتمكنًمنًالكثَتًعلىًالعربية ًفهمًدييلًاللغة،ًمفرداتًزادتًوكلما.
ًأنًجيبًلذلك،.ًمالءمةًأكثرًبطالقةًكلمالتًأنًحيثًأسهل،ًيكونًأنًإىلًالقراءة
ًوخاصةًاللغة،ًيفًبارعاًيكونًأنًيريدًمنًكلًقبلًمنًباستمرارًادلفرداتًإتقانًيتطور

 (.العربية)ًاألجنبيةًاللغات
20ً

ًىذاًيفهمهاًاليتًالكلماتًمجيعًمنًكمجموعةًفرداتحيددونًادلىناكًالذينً
ًمفرداتًمنًثروةًتعتربًعموما.ًجديدةًمجلًلتجميعًاستخدامهاًادلرجحًومنًالشخص
ًالتعليمًمستوىًأوًللذكاءًتوضيحًمبثابةًالشخص ًالعناصرًمنًواحدةًىيًادلفردات.

ًالشفويةًاللغاتًيفًادلفرداتًىذهًوتستخدمًإلتقاهنا،ًجداًمهمةًتعتربًاليتًللغةًالثالثة
ً.بالعربيةًالتكلمًعلىًادلرءًقدرةًلتطويرًاألدواتًمنًواحدةًوىيًوادلكتوبة،

ًالًأوًديكنًالًلغويةًمهارةًىيًاليتًوالكتابةًالتكلمًأنًالقولًديكنًوبالتايل،
ًمفرداتًإضافةًتعترب.ًوادلفرداتًوالفعليةًوادلثمرةًالغنيةًبادلعرفةًمدعومةًتكونًأنًجيب

ًالشخصًقدرةًتطويرًأوًاللغةًميتعلًعمليةًمنًسواءًمهًما،ًجزءًاًعامًبشكلًالشخص
ً.إتقاهناًمتًاليتًاللغةًعلى

                                                             
19
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ًميتعلًيعتربًحيثًادلفردات،ًتعليمًيسمىًعماًاللغةًميتعلًفصلًديكنًال
ًمنًالعديدًوجودًمنًالرغمًعلى.ًنفسهاًاللغةًميتعلًيفًادللحةًالعناصرًأحدًادلفردات

ًزالواًماًكلهمًالتدريس،ًمنًواذلدفًاللغةًمبعٌتًيتعلقًفيماًالرأيًيفًاالختالفات
ً.اللغويةًادلهاراتًصلاحًدعمًيفًىاماًدوراًيلعبًادلفرداتًميتعلًأنًعلىًيوافقون

ً

 المفردات إتقان مؤشر. 2
ًادلفرداتًمعٌتًفهمًمنًالطلبةًيتمكنًحىتً،Muhammad Ali Al-Khuliًًوفقا

ًماًىو،ًنفسوًيطرحًالذيًوالسؤالًأيضا،ًجيدةًبطريقةًنعلمهاًأنًعليناًجيبًجيدا،
 الكلمة؟ًمعٌتًيفهمًأنًةلبللطًديكنًاليتًادلؤشراتًىي

 :التايلًالنحوًعلىًىيًأعالهًاألسئلةًعلىًاإلجابات
 .الكلمةًقراءةًأوًمساعًعندًالكلماتًمعٌتًفهمًعلىًقادرونًالطلبة.ًأ

 .احملادثةًيفًاستخدامهاًعندًصحيحًبشكلًالكلمةًنطقًالطلبةًيستطيع.ًب
 .صحيحًبشكلًالكلمةًكتابةًالطلبةًيستطيع.ًج
ًعندًأوًادلثاليةًاجلملًيفًسواءًالكتابة،ًيفًرأوىاًإذاًالكلمةًقراءةًالطلبةًيستطيع.ًد

 .مبفردىمًالوقوف
21 

ًادلفردات،ًتدريسًعلىًيقتصرًالًادلفرداتًميتعلًفإنً،Syaiful Mustofaًووفقاًً
ًإتقانًعلىًقادرينًالطلبةًيعتربًذلكًمنًأكثرًولكنًفظها،حلًالطلبةًبتعليمًيقومًمث

ً:التايلًالنحوًعلىًادلؤشراتًوكانتًمؤشرات،ًعدةًإىلًوصلواًإذاًادلفردات
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 .جيداًأشكالبًادلفرداتًترمجةًعلىًالطلبةًيستطيعً.أ
 .جيدًوًصحيحًبشكلًوالكتابةًقولًالطلبةًيستطيع.ًب
ًشكلًيفًسواءً،ًصحيحًبشكل(kalimatً)ًملةاجلًيفًاستخداموًالطلبةًيستطيع.ًج

 .والكتابةًالكالم
ًمعلمًوخاصةًالعربية،ًاللغةًمعلمًقبلًمنًإليوًيُنظرًأنًجيبًالذيًادلهمًالشيء

ًذ.لطالبوًالصحيحةًادلفرداتًإعدادًعليوًجيبًأنوًىوًادلفردات،
ادلفرداتًًتدريسالًةقيوطًرًلالسًتاتيجياتًادلعلمًفهمًإىلًاالفتقارًبسبب

 .يفشلًوحىتًاألمثلًادلستوىًمنًأقلًىوًشلاًالكثَتًىيًميالتعلًعمليةًفإنً،للطلبة
22ً

 

 المفردات ميالتعل أهداف. 3
 :يليًكماًىو(kosakataً)ًالعربيةًاللغةًميتعلًمنًألىدافا
 .ادلسموعًوفهمًالقراءةًموادًخاللًمنًسواءً،للطلبةًاجلديدةًادلفرداتًإدخال.ًأ

ًألنًوصحيحًجيدًبشكلًادلفرداتًقراءةًعلىًقادرينًليكونواًالطلبةًتدريب.ًب
 .وصحيحًجيدًبشكلًوالقراءةًالكالمًعلىًالقدرةًإىلًيؤديًوالصحيحًاجليدًالنطق

ًج ًبذاهتاًقائم)ًمعجمهاًأوًشرحهاًيفًسواءًادلفردات،ًمعاينًفهم. ًعندًأو(
 (.والنحويةًالضمنيةًادلعاين)ًمعينةًمجلًسياقًيفًاستخدامها

ً berbicaraً)ًالشفويًيفًادلفرداتًوتشغيلًتقديرًعلىًقادرةد. ًوالكتابة(
(mengarangً)الصحيحًللسياقًوفقا. 

23ً
                                                             

22
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 المفردات الختيار مبادئ. 4
 Strategi Pembelajaran Bahasa Arabًكتابيفًًً،Syaiful Mustofa لـًوفقا

Inovatifً ًللًتدريسهاًجيبًاليتًادلفرداتًاختيارًيفًمبادئًعدةًىناك. ًاألجانبطلبة
(non-Arabً)التايلًالنحوًعلى: 

24 
 .تستخدمًماًغالباًاليت(kosakataً)ًادلفرداتًاختيارًيعٍت(frequencyً)توطرً.ًأ

ًأوًالعربيةًالبلدانًيفًتستخدمًماًغالباًاليتًادلفرداتًاختيارًيعٍت(rangeً)ًتوزع.ًب
 .هباًالناطقُتًقبلًمنًاستخدامهاًيشيعًاليتًالبلدان

availabilityً)ًمتاحية.ًج ًالكلماتًأي.ًمعينةًوأنواعًمعينةًكلماتًاختيارًيعٍت(
 .معينةًحقولًيفًادلستخدمة

ًد familiarityً)ًألفة. ًاليتًالكلماتًوتركًوادلعروفةًادلألوفةًالكلماتًاختيارًتعٍت(
 ."ضحى"ًمنًأفضلًادلعروفًأنوكلمةً"مشس"ًًكما.ًُتسمعًماًنادراًً

ًه .(ً ًسلتلفًيفًاستخدامهاًديكنًاليتًالكلماتًاختيارًتعٍتً(coverageمشول
ًمعينةًحقولًعلىًتقتصرًوالًاجملاالت ً"بيت"ًمثل. ًمنًشيوعاًأكثرًىوًكلمة
 ."منزل"

ًو ًالكلماتًمنًبدالًًًالطلبةًحيتاجهاًماًغالباًًًاليتًالكلماتًاختيارًمبعٌتً،عادلية.
 .مطلوبةًتكونًماًنادراًًًأوًضروريةًغَتًأحياناًًًتكونًاليت

                                                             
24
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ًعلىًالعربيةًالكلماتًاختيارًوىيًالعربية،ًالكلماتًاختيارًيعٍتًوىذاً،عروبة.ًز
ىاتفًًكلمةًاستخدامًاختيارًمثل.ًاألخرىًاللغاتًيفًللمقارنةًقابلةًأهناًمنًالرغم
ً.telfonًمنًبدال

ً

 المفردات ميتعل استراتيجية. 5
 Strategi Pembelajaran Bahasaًكتابيفًًً،Muhammad ali Al-Khuliًًوفقا

Arabً،ًوىيً،ادلفرداتًاللغةًالعربيةًميتعلًيفًخطواتًعدةًىناك: 
25 

 .إليهاًالطلبةًويستمعًمراتًثالثًأوًمرتُتًالكلمةًيتحدثًادلعلم.ًأ
 .كاملًبنصًاللوحًعلىًالكلماتًادلعلمًيكتب.ًب
 .الكلمةًطبيعةًمعًأفضلًبشكلًتتالءمًبطريقةًالكلمةًمعٌتًادلعلمًيشرح.ًج
ًد ًالطلبةًيفهمًحىتًمثاليةًمجلًعدةًأوًواحدةًمجلةًيفًالكلمةًادلعلمًيستخدم.

 .النحويةًوالوظيفةًادلعٌتًأفضلًبشكل
 .فرديًبشكلًمثً،ًرلموعاًيفًمثًمًعا،ًواحدةًمجلةًنطقًالطلبةًقلدي.ًه
ًمستوىًهباًالكلمةًكانتًإذاًخاصةً،للطلبةًالكلمةًكتابةًكيفيةًادلعلمًيوجو.ًو

 .الكتابةًيفًصعوبة
ًيفًمعٌتًتوضيحًيفًتساعدًأنًديكنًاليتًواجلملًالكلماتًمعٌتًادلعلمًيكتب.ًز

 .السبورة
 .السبورةًعلىًادلكتوبةًاجلديدةًادلفرداتًكلماتًالطلبةًيكتب.ًح
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ً.كتابًكلًيفًواجلملًالكلمةًومعاينًالكلماتًبكتابةًالطلبةًيقوم.ًط
 

ًادلفرداتًميتعلًوتقنياتًمراحلًعنًالتفصيلًمنًمبزيدEffendyًًشرح
(kosakataً)التايلًالنحوًعلىًعليها،ًواحلصولًالكلماتًمعاينًعلىًالتعرفًيف: 

26ً
ًأ ًالكلمةًإىلًاالستماع. ًالفرصةًالطلبةًإعطاءًوىيًاألوىل،ًادلرحلةًىيًىذه.

ًمنًسواءًاألخرى،ًاإلعالمًوسائلًأوًادلعلمًهباًيتحدثًاليتًالكلماتًإىلًلالستماع
ًاجلملةًيفًأوًأنفسهمًتلقاء ً،الطلبةًقبلًمنًللكلمةًالصوتًعنصرًإتقانًمتًإذا.

 .صحيحًبشكلًاالستماعًمنًالتايلًةلبالطًفسيتمكن
ًاليتًالكلماتًليقولواًةبللطلًالفرصةًادلعلمًيعطيًادلرحلة،ًىذهًيف.ًالكلمةًنطق.ًب

 .أطولًلفًتةًالكلمةًتذكرًيفًديدةاجلًكلمةالًنطقًيساعدًسوف.ًمسعوىا
ًيفًالًتمجةًجتنبًادلعلمًعلىًجيبًادلرحلة،ًىذهًيف.ًالكلمةًمعٌتًعلىًاحلصول.ًج

ًاللغةًيفًمباشرًتواصلًىناكًيكونًفلنًبذلكًالقيامًمتًإذاًألنوً،للطلبةًمعٌتًإعطاء
ً.الطلبةًقبلًمنًبسرعةًالكلماتًمعٌتًنسيانًسيتمًبينماًدراستها،ًتتمًاليت

 

 التفكير إطارج. 
بادلدرسةًاالبتدائيةًاالسالميةًًالثالثًالصفًطلبةًلدىًادلفرداتًاللغةًالعربيةًإتقان

ًالعربيةًإتقانًضعفًيرجع.ًمنخفًضاًيزالًالًالمبونجًبندر7ًًاحلكومية ًإىلًادلفرداتًاللغة
ًالعربيةًميتعلًيفًادلعلمونًيستخدمهاًاليتًطريقةالًنقص ًاللغة ًادلفردات ًونادلعلمًيقوم.

ًالطلبةًوإرشادًالسبورةًعلىًكتابتهاًأوًفقطًالكتبًباستخدامًادلفرداتًاللغةًالعربيةًبتدريس
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ًفإنًوبالتايل.ًلالستذكارًوالكسولًبادلللًالطلبةًيشعرًلذلكًونتيجةًوحفظها،ًتسجيلهاًإىل
ًعلىًالباحثًحيفزًكهذه،ًظروفًوجودًمعًمنخفض،ًطلبةللًادلفرداتًاللغةًالعربيةًإتقان

ً.العربيةادلفرداتًاللغةًًإتقانًميتعلًيفًواحلفظًالتقليدًطريقةًاستخدام
ًالعربيةًإتقانًرقيةتًإىلًواحلفظًالتقليدًطريقةًتؤديًأنًادلتوقعًمن ًاللغة ً،ادلفردات

ًالعربيةًحفظًيفًومحاساًحتفيزًاًأكثرًيكونواًأنًةبللطلًوديكن ًادلفرداتًاللغة ًطريقةلًديكن.
ً،العربيةادلفرداتًاللغةًًإتقانًترقيةًمنًيتمكنواًحىتًالطلبةًمحاسًمنًيزيدًأنًواحلفظًالتقليد
ًىوًادلفرداتًاللغةًالعربيةًوحفظًللتذكَت،ًأسهلًواحلفظًالتقليدًطريقةًاستخدامًألنًوذلك
ًالًحىتًوالًتفيوًوالظروفًادلواقفًإىلًاحلاجةًوبالتايلًقويةًذاكرةًتتطلبًاليتًالدروسًأحد

 .بادلللًالطلبةًيشعر
ًةبللطلًميالتعلًعمليةًإىلًدائًماًىتماماالًادلعلمُتًعلىًجيب ًاستخدامًمندفًاذل.

.ًالعربيةًللمفرداتًالطلبةًإتقانًترقيةًىوًادلفرداتًاللغةًالعربيةًإتقانًيفًواحلفظًالتقليدًطريقة
ادلفرداتًاللغةًإتقانًًيكونًأنًديكنًكيفًىوًواحلفظًالتقليدًطريقةًاستخدامًمفتاحًإن

ً.ةبللطلًمالزمةًميالتعلًعمليةًأثناءًالطلبةًاكتسبهاًاليتًالعربية
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 الثالث الباب
 البحث طريقة

 
 البحث نوع . أ

(. PTK) الدراسي للفصل عملال البحث ىو ىذا البحث يف ادلستخدم البحث نوع
 مشاكل مراجعة عملية ىو (PTK) الدراسي للفصل عملال البحث  Wina Sanjaya  لـ ووفًقا
 القيام طريق عن ادلشكلة حلل زلاولة يف الذايت التفكري خالل من الدراسي الفصل يف ميالتعل

 .للعالج تأثري كل وحتليل حقيقية مواقف يف ذلا ادلخطط اإلجراءات من بالعديد
 وفًقا 1

Kunandar الدراسي للفصل عملال البحث (Classroom Action Research)، تطوير حياول 
 يف حتدث اليت ادلواقف حتسني أو مقصود بشكل وحلها ادلشاكل اكتشاف على القدرة
 .الطلبة صلاح معدل قياس أجل من الدراسي الفصل يف ميالتعل عملية

 Suharisimi ل وفقا 2

Arikunto، مصطلح فإن PTK ىو اإلصلليزية اللغة يف Classroom Action Research، وىو 
 .وفصل يف ميالتعل شلارسات جودة حتسني هبدف ادلعلم بو يقوم عملي حبث

3 
 (PTK) الدراسي للفصل عملال البحث بأن الباحث جيادل أعاله، الرأي إىل استناًدا

 خالل من أدائهم لتحسني الدراسي الفصل يف ادلعلمون هبا يقوم حبث عملية عن عبارة
 نتائج حتسني أجل من وتشاركي تعاوين بشكل أعماذلم يف والتأمل ومالحظة وتنفيذ يمتصم

 .الطلبة ميتعل

                                                             
1
Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Prenadamedia, 2009), h. 26 

2
Kunandar, Penelitian Tndakan Kelas, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 41 

3
Suharismi Arikunto, Suhardjono, Supardi, Penelitian Tindakan Kelas,(Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), h. 124 
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 الفصل يف حتدث اليت احلقيقية تادلشاكال حل إىل PTK يهدف عام، بوجو
 الوقت يف يسعى بل ادلشكالت، حل إىل فقط البحثي النشاط ىذا يهدف ال. الدراسي

. ادلتخذة اإلجراءات خالل من حلها أسباب حول علمية إجابات على احلصول إىل ذاتو
 حتسني يف والعملية احلقيقية ادلشاكل من متنوعة رلموعة لتصحيح PTK يهدف جوىرىا يف

 الطلبةو  ادلعلمني بني التفاعل يف مباشرة جتربتها يتم اليت الدراسية الفصول يف ميالتعل نوعية
 .يتعلمون الذين

4
 

 

 البحث مكان . ب
ادلدرسة االبتدائية االسالمية  يف العمل للفصل الدراسي البحث ىذا إجراء مت
لدى  العربية اللغة دلوضوع واحلفظ التقليد طريقة تطبيق خالل من. بندر المبونج 7احلكومية 

 .بندر المبونج 7بادلدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية  3 الثالث الصفطلبة 
 

 البحث وقتج. 
 دراسيال العام من االول الدراسي الفصل يف البحث ىذا إجراء سيتم

 يوليو يف التنفيذ خطة وستبدأ واحد، شهر حوايل البحث ىذا يستغرق. 8108/8109
 عدة يتطلب PTK ألن للمدرسة، األكادميي التقومي إىل البحث توقيت يشري. االنتهاء حىت

 .الدراسي الفصل يف فعالني ًماوتعل   تعليًما تتطلب دورات
 
 

                                                             
 4

Ibid,  h. 60.   
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 PTK دورة. د
إتقان  ترقية دلعرفة ،تتكون من موجهتني دورة كل دورتني خالل من PTK تنفيذ يتم

بتطبيق طريقة التقليد  العربية ادلفردات ميتعل ادلشاركة يف بةالطل وأنشطةادلفردات اللغة العربية 
 و Kemmis اقًتحو الذي التصميم منوذج. التايل النحو على العملية يوصف ،واحلفظ

Taggart  يف(Arikunto  2212): 
5 

 
 

                                                             
5 Antomi Saregar, pembelajaran pengantar Fisika kuantum dengan memanfaatkan media 

phet simulation dan lkm melalui pendekatan saintifik, jurnal ilmiah pendidikan fisika Al-Biruni 05 (1) 

(2016) 53-60. 
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من  يتكون أعاله موضح ىو كماالبحث العمل للفصل الدراسي   يف تنفيذ العمل
 :يلي كما ىي البحث ىذا مراحل بالتفصيل. مراحل أربع

 التخطيط مرحلة. 1
 :يلي ما ىذه التخطيط مرحلة تشمل

 الستخدامو ادلنهج إعداد. أ
 التقليد طريقة باستخدام العربية اللغة مفردات( RPP) ميللتعل تنفيذ خطة جعل. ب

 .(Metode Mimicry Memorizationواحلفظ )
 .ميالتعل يف استخدامها سيتم اليت الوسائل إعداد. ج
طريقة التقليد  باستخدام العربية ادلفردات ميتعل دلعرفة الحظات،ادل ورقة جعل. د

 .واحلفظ
 .طريقة التقليد واحلفظ من ميالتعل رلموعة يف إلكماذلا لطلبةل عملال ورقة جعل. ه
طريقة التقليد  باستخدام العربية ادلفردات ميتعل نتائج لرؤية اختبار أداة ترتيب. و

 .واحلفظ
 العمل تنفيذ. 2

 يف. الصف يف تعمل واليت األوىل، ادلرحلة يف لو التخطيط مت ما تطبيق ىو التنفيذ
 العمل. إجراؤىا مت اليت التعليم تنفيذ خلطة وفًقا اخلطوات تنفيذ يتم ،العمل ىذا تنفيذ

 ىذا يتضمن. طريقة التقليد واحلفظ باستخدام العربية ادلفردات ميالتعل ترققية ىو ادلتخذ
 :يلي ما ذلك يف مبا ، مراحل ثالث اإلجراء
 األولي األنشطة/  مقدمة. (أ
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 والتحفيز اإلدراك
 التاريخ يكتب مث األخبار، يسأل معا، ويصلي االفتتاحية التحية ادلعلم يقول( 0

 .اللوحة من العلوي اجلزء يف تدريسها يتعني اليت سوالدر  والسنة
 .ادلالبس وترتيب ،الطلبة حضور بفحص ادلعلم يقوم( 8
 .للطلبة أنفسهم تعريف طريق عن الطلبةب ادلعلم يرحب( 3
 .عربية حزمة بإعداد الطلبة يقوم( 4
 واألىداف الكفاءات إىل باإلضافة دراستها جيب اليت ادلادة أمهية ادلعلم يشرح( 5

 .حتقيقها جيب اليت األساسية
 

 ةاألساسي األنشطة. (ب
 خالل من وبالتحديد تنفيذه، يتم اليت ةالرئيسي األنشطة ىي ادلرحلة ىذه

 ميالتعل خطوات العربية، اللغة ادلفردات إتقان ترقية يف التقليد واحلفظ طريقة تطبيق
 :يلي كما ىي تنفيذىا سيتم اليت

 استكشاف
 .ادلادة ادلعلم حيدد( 0
 .الكلمات مع العربية اللغة أصوات ادلعلم يقدم( 8
 .الطلبة يتبعو مث ،وجيد صحيح بشكل األصوات نطق على مثاال ادلعلم يعطي( 3
 .طريقة التقليد واحلفظ باستخدام ميالتعل قواعد ادلعلم يشرح( 4
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 كتاب فتح ةلبالط يستطيع وال وتكرارا مرارا ادلفردات بقراءة ادلعلم يقوم( 5
 .ادلوضوع

 .حلفظها ادلعلم من ادلفردات الطلبة يقلد( 6
 إعداد

 6-5 من تتكون رلموعات 5 يف رلموعات تشكيل الطلبة من ادلعلم يطلب( 0
 .أشخاص

 .اجملموعة مع ادلفردات حلفظ الطلبة من يطلب أن بعد( 8
 اتصاالت

 .فهمها يتم مل اليت ادلواد حول األسئلة لطرح ةبللطل الفرص توفري( 0
 .الطلبة مع رسم االستنتاج( 8
 

 النهائية األنشطة. (ج
 ةبللطل الدافع ادلعلم يوفر( 0
 .التحية والقول بالصالة الدرس ادلعلم يغلق( 8

 

 المالحظة. 3
 ىذه يف. العمل تنفيذ مع جنب إىل جنبا تنفذ الحظةادل من ادلرحلة ىذه يف

 عملية إجراء أثناء وتوثيقو وتسجيلو بالبحث يتعلق ما كل على التعرف: تشمل ادلرحلة
طريقة  باستخدام ميالتعل عملية متابعة يف الطلبةو  علمادل على مالحظات إجراء مت. ميالتعل
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 حسنيلت ادلالحظات استخدام ميكن. ادلالحظة ورقة هبا اسًتشدت اليت ،التقليد واحلفظ
 .ةالقادم الدورة يف ميالتعل عملية

 

 أملالت. 4
 العمل نتائج وحتليل حتديد عملية ىي ادلرحلة ىذه يف ،التأمل ىي األخرية اخلطوة

 .القادمة الدورة تنفيذ لتحسني دورة كل ميالتعل عملية تنفيذ يف
 

 لبحثا ه. موضوع
بادلدرسة االبتدائية االسالمية  3 الثالث الصفالطلبة  ىي PTK ىذا عو ضمو 
. طالبة 00 و طالبا 03 تكوين مع طالبا، 84 رلموعو ما مع. بندر المبونج 7احلكومية 

 البيانات مصادر موضوع إىل باإلضافة متعاون شركاء ىو العربية اللغة معلم أن حني يف
 .طريقة التقليد واحلفظ تطبيق خالل من العربية اللغة ادلفردات إتقان ترقية هبدف

 

 البيانات جمع أداةو. 
 الباحث يستخدم عليها، احلصول مت اليت البيانات مجع يف ادلبذولة للجهود بالنسبة

 :التالية الطريقة
 المالحظة. 1

 وادلنتظمة ادلباشرة ادلالحظة طريق عن البيانات جلمع تقنية ىي راقبةادل أو ادلالحظة
 .فيها التحقيق مت اليت الظواىر أو األعراض لتسجيل

6 

                                                             
6
Cholid Narbuko, dan Abu ahmadi, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 70. 
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 تتألف عملية وىي معقدة، عملية ادلالحظة أنSutrisno Hadi (0986 ) يقًتح
 .والذاكرة ادلراقبة عمليات أمهها من اثنان. والنفسية البيولوجية العمليات سلتلف من

 يف 7
: تشمل ادلرحلة ىذه يف. العمل تنفيذ مع جنب إىل جنبا تنفذ ادلالحظة من ادلرحلة ىذه

 إجراء مت. ميالتعل عملية إجراء أثناء وتوثيقو وتسجيلو بالبحث يتعلق ما كل على التعرف
 اليت طريقة التقليد واحلفظ باستخدام ميالتعل عملية يف الطلبةو  ادلعلم على مالحظات
 الدورة يف ميالتعل عملية لتحسني ادلالحظة استخدام ميكن. ادلالحظة ورقة هبا اسًتشدت

 يشارك حيث ادلشًتكة، ادلالحظة ىو ىذا البحث يف ادلطبقة ادلالحظة نوع إن. التالية
 (.observes) مالحظتو تتم الذي الكائن حالة يف يكون أو الباحث

 

 التوثيق. 2
 ونصوص مالحظات شكل يف األمور حول بياناتال على لعثورل التوثيق طريقة

 .ذلك إىل وما أعمال وجداول اجتماعات وزلاضر ونقوش ورلالت وكتب وصحف
8 

 عن عليها احلصول يتم ال اليت البيانات على للحصول الباحث يستخدمها الطريقة ىذه
 على للحصول كتكملة الباحث يستخدمها اليت توثيقال ىذه. وادلقابلة ادلالحظة طريق

 تاريخ عن بيانات اجلغرايف، ادلوقع تتضمن اليت للمدرسة العام الوصف عن بياناتال
بادلدرسة  ادلعلم وحالة الطلبة حضور ، التحيت وبنيتها مرافقها ،رسالتها رؤيتها، إنشائها،

 بندر المبونج. 7االبتدائية االسالمية احلكومية 
 

                                                             
7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif,kualitatif, dan R&D), 

Bandung: ALFABETA 2014, h. 203. 
8
Suharsimi Arikunto,Op.Cit, h. 274 
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 تختباراال. 3
 إىل االختبار يهدف. ادلادة تدريس بعد الطلبة قدرات لتقييم االختبار ُتستخدم

طريقة التقليد  ميتعل بعد العربية اللغة ادلفردات إتقان يف ميالتعل نتائج على احلصول
 االختبار إجراء يتم. حتريري اختبار ىو الباحث سيستخدمو الذي االختبار. واحلفظ

طريقة التقليد  تطبيق بعد ةبللطل ميالتعل نتائج ومعرفة الطلبة مادة إتقان مدى دلعرفة
 .الطلبة قبل من اإلمكان قدر وكذلك اذلامة ادلواد مجيع إتقان ميكن ىل دلعرفة واحلفظ

 

 البيانات تحليلز. 
طريقة  بتطبيق ادلتعلقة البيانات على احلصول يف استخدامها سيتم اليت األدوات
 ىي نوعيةال بياناتال تنتج اليت األدوات. نوعيةال بياناتال تنتج أدوات ىي التقليد واحلفظ

 .التحريري واالختبار والتوثيق ادلالحظة
طريقة التقليد  تطبيق دلعرفة واالختبار والتوثيق ادلالحظة من النوعية البيانات حتليل مت

 و Miler لنماذج النوعية التقنيات باستخدام العربية اللغة ادلفردات إتقان ًتقيةل واحلفظ
Huberman، االستنتاج ورسم البيانات وعرض البيانات ختفيض مراحل خالل من وحتديًدا 

 (.التحقق)
 :التالية اخلطوات خالل من النوعية البيانات حتليل يتم أن ميكن 9

 (data reduction) البيانات تخفيض. 1
 مصادر من عليها احلصول مت ولكن البيانات نفس فرز طريق عن حتليل عملية إهنا

 سيتم بينما. ادلفيدة غري البيانات جتاىل سيتم ىذه، البيانات اختيار عملية يف. سلتلفة

                                                             
9
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 

209 
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 بشكل البيانات اختيار إجراء يتم. التالية ادلرحلة يف للتحليل ادلفيدة البيانات ختزين
 وتصنيفها وتبسيطها وإدارهتا البيانات فحص خالل من يتم الذي البحث أثناء مستمر

 احلصول مت اليت اخلام البيانات بشرح باحث كل سيقوم البيانات، حتفيض يف. وتلخيصها
 ترقية إتقان يف طريقة التقليد واحلفظ بتطبيق ادلعنية البيانات تتعلق ادليدان، من عليها

 ادلدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية من الثالث فالص يف ةبللطل العربية اللغة ادلفردات
 .المبونج بندر 7

 

 (Data Display) البيانات عرض. 2
 يكون حبيث منظمة ةقيبطر  ختفيضها مت اليت البيانات تقدمي ىو البيانات عرض

 بشكل وترتيبها البيانات تبسيط يتم العملية ىذه يف. االستنتاج رسم عند السهل من
 تقدميها مت اليت البيانات حتليل يتم مث. البحث لًتكيز واضحة صورة توفري أجل من منتظم

 عرض خالل من. مجعها مت اليت األدلة أساس وعلى النظرية على التأكيد خالل من
 عرض وعند ،لرسم االستنتاج إمكانية تعطي اليت ادلعلومات من رلموعة ،البيانات

 عالقة ذلا اليت ادلفاىيم مجيع حتليل أي وصفي، كتحليل البيانات حتليل سيتم البيانات،
 و التوثيق شكل يف اجملال ىذا يف البيانات مجيع حتليل سيتم لذلك. البحث بنقاش

 طريقة التقليد واحلفظ لتطبيق وصفاً  تقدم أن ميكن حبيث للمالحظة توثيق و االختبار
ادلدرسة االبتدائية االسالمية  من الثالث الصف يف اللغة العربية ادلفردات إتقان ترقية يف

 .المبونج بندر 7 احلكومية
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 (Conclusion Drawing/Verification) رسم االستنتاج. 3
 االستنتاج رسم إن. االستنتاج رسم ىي التالية اخلطوة فإن البيانات، حتليل بعد

 حتليل خالل من عنها والكشف البيانات مكونات معاين على للعثور زلاولة ىو والتحقق
 لرسم اجلهود بذل يتم. البيانات وقوائم السببية والعالقات والتشابو واالختالف الًتتيب

 اجملال، ىذا يف والسجالت البيانات عرض استعراض خالل من والتحققاالستنتاج 
 .والتوثيق ادلالحظة أدوات على يعتمدان كالمها

 تطبيق تنفيذ بعد الطلبة القيمة نتائج حلساب الكمية، البيانات حتليل ذلك، بعد
 :التالية الصيغة باستخدام الثانية والدورة األوىل الدورة يف طريقة التقليد واحلفظ

 X 10   قيمة النتائح

 عدد السؤال   
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 الرابع الباب
 والمناقشة البحث نتائج

 
 البحث مواقع وصف. أ

 المدرسة عامة نظرة. 1
 منطقة يف خاصة ، المبونج بندر يف لألمة، الفكرية احلياة يف ادلسامهة أجل من

 وىي. بندر المبونج 4ادلدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية  تأسيس مت الثانية، جاغابايا
 اليت. احلكومية االبتدائية ةرسبادلد تعادل اليت األساسية التعليم مؤسسات من واحدة

 ىذه إنشاء من الغرض. 00005401114: إحصائي رقم مع ،0631 عام يف تأسست
 :يلي كما ىو ادلدرسة

 احلكومة قبل من بررلتو مت دلا وفقا إندونيسيا يف ادلسلمني البشر تشكيلأ(. 
 .(GBHN) البالد الجتاه العريضة اخلطوط يف ادلدرجة
 .اإلبتدائي للمستوى التعليم يف ادلساواة لتحقيق زلاولة يف احلكومة مساعدةب(. 

 نوفمرب 52 يف بندر المبونج 4ادلدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية  ترشيح مت
ادلدرسة االبتدائية . 004 رقم ،0662 عام يف 202A. الدين وزير مبرسوم 0662

 أضعاف تسعة مرت قد اآلن حىت تأسيسها منذ ،بندر المبونج 4االسالمية احلكومية 
 :ذلك يف مبا ،ةرسادلد رئيس تغيري

بندر  4ادلدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية  مؤسس) احلليم عبد األستاذ( 0
 .0634-0631 عام من( المبونج
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 0636-0634 عام وي،االنو  احلاج( 5
 0641-0636عام  إروانسية،( 3
 0651-0641 عام قادر، قصريي( 1
 0655-0651 عام ،رابعة( 2
 5664-0655عام  نور، الدين تاج( 3
 5111-0664 عام ، مكنوين. د. احلاجة( 4
 5113-5111 عام ، نيز  ناريايت. احلاجة( 5
 5100-5113 ،أ. شريف الدين( 6

 اآلن حىت 5100 ادلاجسترية ،مناشرة احلاجة ( 01
 من تطورًا مطارات تشهد بندر المبونج 4احلكومية ادلدرسة االبتدائية االسالمية 

 لتحسني استخدامها يتم اليت ميالتعل مرافق أو الطلبة عدد حيث من سواء عام، إىل عام
 .الطلبة تعلم حتصيل

 

 المدرسة االبتدائية االسالمية الحكومية جاغابايا الثانية ورسالة رؤية. 2
 الحكومية جاغابايا الثانيةالمدرسة االبتدائية االسالمية  رؤية. أ

 والفعالية بالكفاءة تتسم اليت ادلوازنة قطاع يف احلكومية ادلهام تنفيذ لًتقية
 من كشكل( AKIP) احلكومية األجهزة مساءلة تنفيذ وتعزيز وادلسؤولية والنظافة
 مكتب قام ،( good governance) الرشيد احلكم مهمة حتقيق يف ادلساءلة أشكال

 بندر المبونج، وذلا الرؤية: 4االبتدائية االسالمية احلكومية ادلدرسة 
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 وألسرته، له المفيدة المعرفة ونيمتلك ،خال  الكريمةاأليتملكون  ة الذينلبالط خلق
 والدين واألمة والدولة

 4ادلدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية  موظفي مجيع رغبة الرؤية ىذه تشرح
 القدرات ولديهم وشفافني وأخالقيني متفانني تعليم مدراء يصبحوا أن بندر المبونج

 .وادلعرفة الكردية األخالق من الطلبة خللق وادلهنية التقنية
 :الرؤية مؤشرات

 وادلهارات احلياتية وادلواقف احلياة نظر وجهات اإلسالمية والقيم التعاليم جعل( 0
 .اليومية احلياة يف احلياتية

 .UASBN إجنازات يف التنافسية القدرة وجود( 5
 .ادلفضل (SMP / MTs) الثانوي التعليم دخول يف التنافسية القدرة وجود( 3
 على KIR وأكادديية الطبيعية والعلوم الرياضيات حتقيق يف التنافسية القدرة وجود( 1

 .الدويل أو/  و والوطين احمللي ادلستوى
 .والرياضية الفنية اإلجنازات يف التنافسية القدرة وجود( 2
 .بالبيئة الشديد االىتمام( 3
 .بيئتهم يف والبقاء التكيف على والقدرة االستقالل بعد( 4
 .ميللتعل وىادئة مدروسة بيئة امتالك( 5
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 المدرسة االبتدائية االسالمية الحكومية جاغابايا الثانية رسالة .ب
ادلدرسة  يف التعليم إدارة رسالة يف تتمثل ادلدرسة، رؤية حتقيق أجل من

 :اآليتبندر المبونج  4االبتدائية االسالمية احلكومية 
 العرض على الطلبةيعاد 

 .إديان وتقوى و والتكنولوجيا للعلوم األساسي التعليم وتطوير تدريس( 0
 التعليمية ادلؤسسات بني تعاون إقامة( 5
 اجملتمع يف ادلوجود الشيء مع ةرسادلد مزايا دمج( 3
 .اجليد التعليم حتقيق يف ادلشاركة بأمهية الوالدين وعي زيادة( 1
 

 الجغرافي الموقع. 3
 :يف  بندر المبونج 4ادلدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية  قعت

 5م 525:   البناء حجم. أ
 5م 0،312:  األرض حجم. ب

 حليم واي الثاين، جاغابايا كانسيل، جونونجزقاق.  بوتونبوالو  يف الشارع.
 

 المعلم بيانات. 4
 ومعلماً  معلماً  52 بندر المبونج 4ادلدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية  يوجد

 :التايل النحو على كلهم تعليمياً،
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 2 الجدول
 بندر المبونج 7المدرسة االبتدائية االسالمية الحكومية  من والموظفين المعلمين أسماء قائمة
 موقع التعليم االخير أسماء رقم
1 Hj. Munashiro, 

S.Ag.MM 

S2 Universitas Saburai 2012 رئيسة ادلدرسة 

2 Hj. Pori Karlia, S.Pd STKP (Pendidikan Sejarah) 

2012 
 معلم  الفصل

3 Siti Rubbaya, M.Pd. I S2 IAIN 2015 معلم  الفصل 
4 Hj. Bainah, A.Ma D2 IAIN (Fak. Tarbiyah)1995 معلم  الفصل 
5 Siti Hajar D, S.Pd.I S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 

2012 
 معلم  الدينية

6 Reni Yulianti, S.Ag S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 

1996 
 معلم  الدينية

7 Masnah, S.Pd S1 STKIP PGRI (Matematika) 

2004 
 معلم  الفصل

8 Hj. Erly Suswati, 

S.Pd.I,M.Pd.I 

S2 IAIN 2014 معلم  الدينية 

9 Firdawati, S.Pd.I S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 

2008 
 معلم  الفصل

10 Aris Sholahuddin, 

S.Pd.I 

S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 

2004 
 معلم  الفصل

11 Rohama, S.Ag S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 

1997 
 معلم  الفصل

12 Hikmaini, S.Pd. I D2 IAIN 1995 معلم  الفصل 
13 Barzan, M.Pd. I S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 

2002 
 معلم  الفصل

14 Rismadini, S.Pd.I STIT AGUS SALIM METRO 

LAMPUNG (PAI) 2010 
 معلم  الدينية

15 Muhammad Itsnaini, 

M.Pd.I 

S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 

2002 
 معلم  الدينية

16 Octarina, S.Pd.i S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 

2002 
 معلم  الفصل

17 Mujiam, S.Ag S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 

1993 
 معلم اللغة العربية

18 Hj. Andriani, S. Pd.I S1 UML (FAI-PAI) 2015 إدارة 
19 Lina Aprida, A.Ma D2 IAIN (Fak.Tarbiyah) 1995 إدارة 
20 Erni SMK MA’ARIF KALIREJO معلم الفن 
21 Hendri Yansyah, S.Pd S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) إدارة الشريف 
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matematika 2011 

22 Tri Agustina, S.Pd.I S1 STIT Insida Jakarta (Fak. 

Tarbiyah) PGSD/MI 2014 
 معلم القرأن

23 Devid Frananda, S.Pd STKIP (Pendidikan Sejarah) 

2014 
 معلم التكنولوجيا

24 Rima Silvia, S.Pd.I S1 STIT Insida Jakarta (Fak. 

Tarbiyah) PGSD/MI 2014 
 معلم اللغة االنزجلية و ااحمللية

25 Pison Hawila, S.Pd. S1 IAIN (Fak. Tarbiyah) Bahasa 

Arab 2016 
 معلم الرياضة

 

 
 التحتية والبنية المرافق عن بيانات. 5

 3 الجدول
 التحتية والبنية المرافق عن بيانات

التحتية المرافق والبنية رقم  غير موجود موجود 
  موجود ادلاء النظيف 1
  موجود الكهرباء 2
  موجود مرحاض 3
 غري موجود  مسكن 4
 غري موجود  ترتيب ادلؤسسة 5
  8 عدد ادلكاتب ادلعلم 6
  8 عدد الكراسي ادلعلم 7
لطلبةعدد ادلكاتب ا 8  67  
  134 عدد الكراسي الطلبة 9

  14 عدد اخلزائن 10
  5 عدد السبورة 11
  8 عدد اللوحة االحصائية 12
  2 عدد آلة كاتبة 13
  15 الكمبوتري 14
  17 مروحة 15
  7 ساعة احلائط 16
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 العمل تنفيذ وصفب. 
 الدورة االولى تنفيذ. 1
 التخطيط .أ

 :يلي ما ىذه التخطيط مرحلة تشمل   
 .الستخدامو ادلنهج إعداد( 0
 .ادلفردات اللغة العربية ميتعل لتنفيذ خطط وضع( 5
 .ميالتعل يف الستخدامها اإلعالم وسائل إعداد( 3
 مالحظات ورقة اصنع( 1
 طريقة باستخدام ادلفردات اللغة العربية تعلم نتائج لرؤية اختبار أداة إعداد( 2

 .احلفظ
 

 العمل تنفيذ .ب
 األولى لدورةل االولى موجهةال. أ

 الساعة حىت 03:11 الساعة يف األربعاء يوم األوىل وجهةادل ىذه يبدأ
 00 و رجاًل  03 من يتألفون طالًبا 51 إىل يصل ما الطلبة مجيع حضر. 01:11

 استخدامها سيتم اليت األجهزة بإعداد أوالً  الباحث يقوم م،يالتعل تنفيذ قبل. امرأة
 دلتابعة الطلبة تكييف يتم ذلك بعد. صور وسائل شكل على عملية التعليم أثناء

 فهي ،الدورة االوىل يف األوىل وجهةادل يف األنشطة بسلسلة يتعلق فيما. عملية التعليم
 :التايل النحو على
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 األولى األنشطة( أ
 هبا، القيام ادلعلم على جيب اليت األمور من عدد ىناك األويل، األنشطة يف

 :وىي
 .معا والدعاء بالًتحيب ادلعلم يقوم( 0
 ومقاعد الدراسي الصف ونظافة ادلالبس ونظافة وجود من ادلعلم يتحقق( 5

 .ميالتعل ألنشطة ادلالئمة اجللوس
 .طلبةلل بأنفسهم التعريف طريق عن الطلبةب ادلعلم يرحب( 3
 التنفيذ خطوات( ب

 :تشمل هبا القيام جيب اليت األشياء التنفيذ، مرحلة يف  
 .ادلادة ادلعلم حيدد( 0
 .العربية األصوات بإدخال ادلعلم يقوم( 5
 .الطلبة يتبعهم مث وصحيح، جيد بشكل السليم النطق على أمثلة ادلعلم يقدم( 3
 .طريقة  التقليد واحلفظ باستخدام ميالتعل قواعد ادلعلم يشرح( 1
 .الدراسية الكتب الطلبة يفتح ال وقد متكرر بشكل ادلفردات ادلعلم يقرأ( 2
 .حفظها يتم حىت ادلعلممن  مفردات الطلبة يقلد( 3
 المتابعة خطوات( ج

 :يلي ما هبا القيام جيب اليت األشياء تتضمن ، ادلتابعة خطوات يف
 .أشخاص 3-2 من تتكون رلموعات تشكيل الطلبة من ادلعلم يطلب( 0
 .اجملموعات مع ادلفردات حفظ الطلبة من يطلب( 5
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 .فهمها يتم مل اليت ادلواد حول األسئلة لطرح طلبةلل الفرص ادلعلم يوفر( 3
 .الطلبة مع بادلادة ادلعلم خيتص( 1
 .مرحباً  بقول الدرس ويغلق طلبةلل الدوافع ادلعلم يوفر( 2
 

 للدورة االولى الثانية موجهةال. ب
 ظهرا 0:11 الساعة يف األربعاء يوم الدورة االوىل يف ةالثاني وجهةادل تعقد

 ادلعلم يقدم ،ةالثاني وجهةادل يف األوىل الدورة تنفيذ. الظهر بعد 5:11 الساعة إىل
 :التايل ميالتعل
 األولي نشطةاأل( أ

 هبا، القيام ادلعلم على جيب اليت األمور من عدد ىناك األويل، األنشطة يف
 :وىي
 .مًعا ويصلون ادلعلم يرحب( 0
 ومقاعد الدراسي الصف ونظافة ادلالبس ونظافة وجود من ادلعلم يتحقق( 5

 .التعليمنشطة أل ادلالئمة اجللوس
 .طلبةلل بأنفسهم التعريف طريق عن الطلبةب ادلعلم يرحب( 3
 التنفيذ خطوات( ب

 :تشمل هبا القيام جيب اليت األشياء ، التنفيذ مرحلة يف
 .ادلادة ادلعلم حيدد( 0
 .العربية األصوات بإدخال ادلعلم يقوم( 5
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 يتبعهم مث وصحيح، جيد بشكل السليم النطق على أمثلة ادلعلم يقدم( 3
 .الطلبة

 .احلفظو التقليد  طريقة باستخدام قواعد التعليم ادلعلم يشرح( 1
 .الدراسية الكتب يفتحون ال قد الطلبةو  وتكرارا مرارا ادلفردات ادلعلم يقول( 2
 .حفظها يتم حىت ادلعلم من مفردات الطلبة يقلد( 3

 المتابعة خطوات( ج
 :يلي ما هبا القيام جيب اليت األشياء تتضمن ادلتابعة، خطوات يف

 .أشخاص 3-2 من تتكون رلموعات تشكيل الطلبة من ادلعلم يطلب( 0
 .اجملموعة مع ادلفردات حفظ الطلبة من ُيطلب( 5
 .فهمها يتم مل اليت ادلواد حول األسئلة لطرح طلبةلل الفرص ادلعلم يوفر( 3
 .الطلبة مع بادلادة ادلعلم خيتص( 1
أنشطة  يف ادلشاركة يف الطلبة جناح مستوى لقياس اختبارات ادلعلم يوفر( 2

 .طريقة  التقليد واحلفظ تطبيق خالل من التعليم
 .مرحباً  بقول الدرس ويغلقون طلبةلل الدوافع ادلعلم يوفر( 3

 

 مالحظةال. ج
 أثناء حتدث اليت موالتعل   التعليم عملية ومعرفة لرؤية ادلالحظة ىذه تنفيذ يتم

تنفيذ  أثناء مالتعل   يف الطلبة ومواقف التدريس يف ادلعلم موقف تقييم مت. األوىل الدورة
 .طريقة  التقليد واحلفظ باستخدام التعليم
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 سيلفيا رديا السيدة مها اثنني، مراقبني قبل من ادلالحظة ىذه تنفيذ مت وقد
 أجنرييين وديان الباحث أنشطة مجيع مراقبة عن ادلسؤولة العربية اللغة دلواد كمعلمة

 عن مسؤولة كان اليت( صاحبة من جامعة االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج)
 يف أُبديت اليت ادلالحظات إىل واستناداً . عملية التعليم خالل الطلبة األنشطة مراقبة
 عليها احلصول مت اليت النتائج فإن ،الدرس اءامس حول ادلواد شرح مع األوىل، الدورة

طريقة  التقليد  تطبيق مع ادلفردات اللغة العربية إتقان رقيةت يف عملية التعليم أن ىي
 يعرف. التايل وجهةادل يف ميالتعل حتسني جيب لذلك مثالية، غري تزال ال واحلفظ
 مع االختبارات نتائج من كبري بشكل عليها احلصول يتم مل نتائج التعليم أن الباحث

 .الطلبة تعلمها اليت ادلواد
. طريقة  التقليد واحلفظ تطبيق طريق عن ادلادة إعطاء بعد االختبار إجراء يتم

 تتكون االختبار أسئلة. االختبار أسئلة على للعمل طلبةلل دقيقة 31 الباحث أعطى
الدورة  يف االختبار نتائج إىل واستنادا. الطلبة عليها جييب أن جيب أسئلة 5 من

 إىل يصل الذين أكملوا طالًبا 51 بني من ،طريقة  التقليد واحلفظ تطبيق مع االوىل
 :أدناه البياين الرسم نظر التفاصيل، من دلزيد. مل يكملوا طالًبا 05 و شخًصا 05
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 ادلئوية النسبة البياين الرسم 0 الصورة

 

 الطلبةو  األوىل، الدورة يف العمل أن يتبني أعاله، البياين الرسم إىل استناًدا
 21.7 إىل وصلوا قد يكملوا مل الذين الطلبةو  ،7 21 أكملوا الذين

 

 التأمل. د
 وادلعلم الباحث قبل من ذلك بعد يتم الذي الشيء فإن ،تنفيذ العمل بعد

 االختبار نتائج على التأمل يعتمد. طلبةلل نتائج التعليمو  األنشطة تقييم يف التأمل ىو
 :يلي ما بعض على احلصول وديكن األوىل، الدورة يف ادلالحظات ونتائج
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 طالًبا 51 بني من األوىل، الدورة يف االختبارات إىل استناًدا الطلبة تقييم نتائج( 0
 .مل يكملوا طالًبا 05 و شخًصا 05 إىل يصل الذين أكملوا

 217 إىل تصل الطلبة اكتمال نسبة أن ادلعروف من( 5
 .التخطيط مع يتوافق الوقت استخدام أن إىل أنشطة التعليم تشري( 3
 أثناء أقراهنم مع الطلبة يلعب ال حبيث أكثر، الصف إتقان ادلعلم على جيب( 1

 عملية التعليم
 .العربية اللغة ميبتعل الطلبة اىتمام( 2
 .عملية التعليم خالل ينشطوا مل طلبة ىناك يزال ال أنو التعليمية األنشطة تبني( 3

 

 إتقان على الطلبة قدرة عدم أن استنتاج ديكن ،التأمل نتائج إىل استناًدا 
 يزال وال ادلواد، ادلعلم يشرح عندما أقل بشكل يهتمون يزالون ال الطلبة أن ىو ادلفردات

 خطوات اختاذ إىل حاجة ىناك لذلك،. عملية التعليم أثناء نشطني غري الطلبة بعض
 .التالية الدورة يف تصحيحية
 

 الثانية الدورة تنفيذ. 2
 التخطيط. أ

 :يلي ما ىذه التخطيط مرحلة تشمل
 .الستخدامو ادلنهج إعداد( 0
 .ادلفردات اللغة العربية ميتعل لتنفيذ خطط وضع( 5
 .ميالتعل يف الستخدامها اإلعالم وسائل إعداد( 3
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 مالحظات ورقة اصنع( 1
 طريقة باستخدام ادلفردات اللغة العربية تعلم نتائج لرؤية اختبار أداة إعداد( 2

 .احلفظ
 تنفيذ العمل. ب
 الثانية للدورة األول موجهةال( 0

 الساعة حىت 03:11 الساعة يف األربعاء يوم األوىل وجهةادل ىذه يبدأ
 قبل. امرأة 05 و رجاًل  05 من طالًبا 51 إىل يصل ما الطلبة مجيع حضر. 01:11

عملية  أثناء استخدامها سيتم اليت األجهزة بإعداد أوالً  الباحث يقوم ،تنفيذ التعليم
. عملية التعليم دلتابعة الطلبة تكييف يتم ذلك بعد. صور وسائل شكل على التعليم

 :كالتايل الثانية الدورة يف األوىل وجهةادل يف األنشطة بسلسلة يتعلق فيما
 

 األولى األنشطة( أ
 القيام ادلعلم على جيب اليت األمور من عدد ىناك األويل، األنشطة يف

 :وىي هبا،
 .مًعا ويصلون ادلعلم يرحب( 0
 ومقاعد الدراسي الصف ونظافة ادلالبس ونظافة وجود من ادلعلم يتحقق( 5

 .نشطة التعليمأل ادلالئمة اجللوس
 .طلبةلل بأنفسهم التعريف طريق عن الطلبةب ادلعلم يرحب( 3
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 التنفيذ خطوات( ب
 :تشمل هبا القيام جيب اليت األشياء التنفيذ، مرحلة يف

 .ادلادة ادلعلم حيدد( 0
 .العربية األصوات بإدخال ادلعلم يقوم( 5
 يتبعهم مث وصحيح، جيد بشكل السليم النطق على أمثلة ادلعلم يقدم( 3

 .الطلبة
 .احلفظو التقليد  طريقة باستخدام قواعد التعليم ادلعلم يشرح( 1
 .الدراسية الكتب يفتحون ال قد الطلبةو  وتكرارا مرارا ادلفردات ادلعلم يقول( 2
 .حفظها يتم حىت ادلعلم من مفردات الطلبة يقلد( 3
 المتابعة خطوات. (ج

 :يلي ما هبا القيام جيب اليت األشياء تتضمن ادلتابعة، خطوات يف
 .أشخاص 3-2 من تتكون رلموعات تشكيل الطلبة من ادلعلم يطلب( 0
 .اجملموعات مع ادلفردات حفظ الطلبة من يطلب( 5
 .فهمها يتم مل اليت ادلواد حول األسئلة لطرح طلبةلل الفرص ادلعلم يوفر( 3
 .الطلبة مع بادلادة ادلعلم خيتص( 1
 .مرحباً  بقول الدرس ويغلقون طلبةلل الدوافع ادلعلم يوفر( 2

 الثانية للدورة ةالثاني موجهةال( 2
 إىل 11/02 الساعة ربعاءألا يوم الثانية الدورة يف ةالثاني ادلوجهة يعقد

 .التايل التعلم ادلعلم يقدم ، الثاين وجهةادل يف الثانية الدورة تنفيذ. 11/05 الساعة
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 األولي األنشطة( أ
 ، هبا القيام ادلعلم على جيب اليت األمور من عدد ىناك األويل، األنشطة يف

 :وىي
 .مًعا ويصلون ادلعلم يرحب( 0
 ومقاعد الدراسي الصف ونظافة ادلالبس ونظافة وجود من ادلعلم يتحقق( 5

 .نشطة التعليمأل ادلالئمة اجللوس
 .طلبةلل بأنفسهم التعريف طريق عن الطلبةب ادلعلم يرحب( 3
 التنفيذ خطوات( ب

 :تشمل هبا القيام جيب اليت األشياء ، التنفيذ مرحلة يف
 .ادلادة ادلعلم حيدد( 0
 .العربية األصوات بإدخال ادلعلم يقوم( 5
 يتبعهم مث وصحيح، جيد بشكل السليم النطق على أمثلة ادلعلم يقدم( 3

 .الطلبة
 .احلفظو التقليد  طريقة باستخدام قواعد التعليم ادلعلم يشرح( 1
 .الدراسية الكتب يفتحون ال قد الطلبةو  وتكرارا مرارا ادلفردات ادلعلم يقول( 2
 .حفظها يتم حىت ادلعلم من مفردات الطلبة يقلد( 3
 المتابعة خطوات( ج

 :يلي ما هبا القيام جيب اليت األشياء تتضمن ادلتابعة، خطوات يف
 .أشخاص 3-2 من تتكون رلموعات تشكيل الطلبة من ادلعلم يطلب( 0
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 .اجملموعة مع ادلفردات حفظ الطلبة من ُيطلب( 5
 .فهمها يتم مل اليت ادلواد حول األسئلة لطرح طلبةلل الفرص ادلعلم يوفر( 3
 .الطلبة مع بادلادة ادلعلم خيتص( 1
أنشطة  يف ادلشاركة يف الطلبة جناح مستوى لقياس اختبارات ادلعلم يوفر( 2

 .طريقة  التقليد واحلفظ تطبيق خالل من التعليم
 .مرحباً  بقول الدرس ويغلقون طلبةلل الدوافع ادلعلم يوفر( 3
 

 مالحظةال. ج
 أثناء حتدث اليت موالتعل   التعليم عملية ومعرفة لرؤية ادلالحظة ىذه تنفيذ يتم

تنفيذ  أثناء مالتعل   يف الطلبة ومواقف التدريس يف ادلعلم موقف تقييم مت. األوىل الدورة
 .طريقة  التقليد واحلفظ باستخدام التعليم

 سيلفيا رديا السيدة مها اثنني، مراقبني قبل من ادلالحظة ىذه تنفيذ مت وقد
 أجنرييين وديان الباحث أنشطة مجيع مراقبة عن ادلسؤولة العربية اللغة دلواد كمعلمة

 عن مسؤولة كان اليت( صاحبة من جامعة االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج)
 يف أُبديت اليت ادلالحظات إىل واستناداً . عملية التعليم خالل الطلبة األنشطة مراقبة
 يف عملية التعليم نتائج فإن الوضوء، أعضاء أمساء حول ادلواد شرح مع األوىل، الدورة
 غري تزال ال طريقة  التقليد واحلفظ تطبيق مع ادلفردات اللغة العربية إتقان حتسني
 مل نتائج التعليم أن الباحث يعرف. ةالتالي وجهةادل يف ميالتعل حتسني يلزم لذا مثالية،

 .الطلبة تعلمها اليت ادلواد مع االختبارات نتائج من كبري بشكل عليها احلصول يتم
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طريقة  التقليد  تطبيق طريق عن ادلادة إعطاء بعد االختبار إجراء يتم
 أسئلة. االختبار أسئلة على للعمل طلبةلل دقيقة 31 الباحث أعطى. واحلفظ

 نتائج إىل واستنادا. الطلبة عليها جييب أن جيب أسئلة 5 من تتكون االختبار
 الطلبة 51 بني من ،طريقة  التقليد واحلفظ تطبيق مع الثانية الدورة يف االختبار

 إىل يصل مايكملوا  مل الذين الطلبةو  شخصا 04 إىل يصل ماالذين أكملوا  الذين
 :أدناه البياين الرسم نظر التفاصيل، من دلزيد. أشخاص 4

 
 ادلئوية النسبة البياين الرسم 5الصورة 
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 أكملوا الذين الطلبةو  الثانية، الدورة يف العمل أن أعاله البياين الرسم يوضح
 56.7 بلغت يكملوا مل الذين الطلبةو 7 40

 

 التأملد. 
 وادلعلم الباحث قبل من ذلك بعد يتم الذي الشيء فإن ،تنفيذ العمل بعد

 االختبار نتائج إىل التأمل يستند. طلبةلل نتائج التعليمو  األنشطة تقييم يف التأمل ىو
 .يلي ما بعض على احلصول ديكن مث. الثانية الدورة يف ادلالحظات ونتائج

 طالًبا 51 بني من الثانية، الدورة يف االختبار إىل استناًدا الطلبة تقييم نتائج( 0
 .اصأشخ 4 إىل يصل دلا مل يكملوا طلبةو  شخًصا 04 إىل يصل دلا الذين أكملوا

 407 إىل تصل الطلبة اكتمال نسبة أن ادلعروف من( 5
 ة.والثاني األولالدورة  من االختبار نتائج ترقية( 3
 .عملية التعليم متابعة يف الطلبة نشاط أنشطة التعليم تبني( 1

طريقة   تطبيق إن القول ديكن الثانية، الدورة يف التأمل نتائج إىل استناًدا
 باستخدام التعليم تنفيذ ديكن. الطلبة مفردات إتقان يرقي أن ديكن التقليد واحلفظ

 ادلتوقعة الطلبة ميتعل مشاركة حتقيق ديكن. األمثل النحو على طريقة  التقليد واحلفظ
 يف ترقية ىناك أن يوضح مؤشر ىو طلبةلل ميالتعل مشاركة زيادة. الباحث قبل من

 .الطلبةمشاركة 
يتوافق . والثانية األوىل الدورة من وادلالحظات االختبارات نتائج زادت وقد

 .يةميتعلال دورةال إيقاف وادلعلم الباحث
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 البحث مناقشةج. 
 وصفي تحليل. 1

. عملية التعليم يف واحلفظ تقليدال طريقة الباحث استخدم العمل، البحث ىذا
 هناية يف التأمل بنتائج متبوعة نتائج البحث إىل العملي البحث ىذا يف ادلناقشة تستند
 إىل مقسمة دورة كل دورتني، من الصفية العمل البحث يف تنفيذ التعليم يتكون. الدورة
 .النهائية واألنشطة األساسية واألنشطة ،األويل األنشطة وىي أجزاء، ثالثة

 الطلبة حضور من والتحقق مًعا وصالة ادلعلم يرحب: األويل األنشطة وتشمل
 .طلبةلل أنفسهم وتعريف

 من أمثلة ويقدم للمادة العريضة اخلطوط ادلعلميشرح : األساسية األنشطة تشمل
 التقليد طريقة باستخدام قواعد التعليم ادلعلم يشرح ،الطلبة ويتبعها العربية األصوات

 يتم حىت علمادل مفردات الطلبة يقلدو  متكرر بشكل ادلفردات ادلعلم يقرأ مث احلفظ،و 
 حفظها

 حلفظ رلموعات إنشاء الطلبة من ادلعلم يطلب: يلي ما النهائية األنشطة يشمل
 يقدم. فهمها يتم مل اليت ادلواد حول األسئلة لطرح طلبةلل الفرص وتوفري ادلشًتكة ادلفردات

 الزيادة معرفة ىو منها والغرض ادلادة، فهم لتقييم كوسيلة طلبةلل االختبارات أيًضا ادلعلم
 .الثانية والدورة األوىل الدورة يف الطلبة نتائج يف

بادلدرسة االبتدائية  الثالث الصف طلبة على االختبارات نتائج إىل استناداً 
 الباحث اقًتحها اليت احلقيقة واختبار إثبات يف بندر المبونج 4 االسالمية احلكومية

 :وىي ، األول الفصل يف البحث مشكلة على اإلجابة إىل وهتدف
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ديكن ان يرقي  (Mimicry and Memorization) واحلفظ التقليد ةقيطر  تطبيق ىل"
االبتدائية االسالمية احلكومية بادلدرسة  الثالث الصف لدى طلبة العربية اللغة ادلفردات إتقان

 :التايل البياين الرسم من إثباتوو  قيةالًت  حتليل رؤية ديكن". ؟ بندر المبونج 4

 
 ادلئوية النسبة إجناز سلطط 3الصورة 

 
 الدورة يف عملوال7 21 ىو األوىل الدورة يف العمل أن أعاله البياين الرسم يوضح

 يف الثانية الدورة إىل األوىل الدورة من الطلبة التعليمنتائج  يف ًتقيةال7. 40 ىو الثانية
 50.7 ىي عملية التعليم
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 إتقان لًتقية طريقة  التقليد واحلفظ تطبيق باستخدام العربية اللغة ميتعل مع لذا
 4بادلدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية  الثالث الصف لدى طلبة العربية اللغةادلفردات 

 ذلك مالحظة وديكن. طلبةلل ادلفردات اللغة العربية إتقان رقيي أن ديكن ،بندر المبونج
 الدورة يف بينما7 21 بنسبة األوىل الدورة يف أكملوا الذين الطلبة اختبار نتائج خالل من

 الباحث خيلص عليها، احلصول مت اليت البيانات مع7. 40 بنسبة أكملوا الذين الثانية
طريقة   تطبيق خالل من جيد بشكل يرقي أن ديكن العربيةادلفردات اللغة  إتقان أن إىل

 .التقليد واحلفظ
 مع إداة العمرة كتبها اليت اجملالت يف التقليد واحلفظ طريقة تطبيق يستخدم كما

 التقليد طريقة خالل من بادلادة القرأن واحلديث قصرية رسالة قراءةال مهارة ترقية" العنوان
" سورابايا 53االبتدائية االسالمية زلمدية  لدى طلبة الصف السادس بادلدرسة واحلفظ

. الطلبة من قصرية ةلرسا قراءةمهارة ال على واحلفظ تقليدال طريقة تطبيق خالل من ثبت
 الدورة يف ادلعلم بأنشطة اخلاصة ادلالحظات نتائج خالل من ذلك مالحظة وديكن
 64.55.71 إىل ارتفعت الثانية الدورة ويف7 53.43 وىي األوىل،

 The use of song " بعنوان فتحية ليلى كتبها رللة يف التقليد واحلفظ طريقة تطبيق

as the realization of mimicry memorization to promote student vocabulary power 

in irregular verb (a classroom action research with tenth grade of MA Mathali  "

                                                             
1 Idatul Umroh, Peningkatan kemampuan membaca surat pendek mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadist melalui metode mimicry memorization pada siswa kelas VI MI Muhammadiyah 23 Surabaya. 

Surabaya: digilib.uinsby.ac.id UIN Sunan Ampel.2016. 
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 الذين أكملوا الطلبة الثانية الدورة ويف 74.53 على الذين أكملوا طلبةلا األوىل الدورة يف
 5.157.2 على

 طريقة تطبيق" بعنوان أيو فري أغستينا كتبها اليت اجمللة فإن ذلك، على وعالوة
ادلدرسة االبتدائية  يف الثالث الصف الطلبة لدى نتائج التعليم لًتقية التقليد واحلفظ

 وديكن. الطلبة ميتعل نتائج يف ترقية أظهرتاالسالمية سندين كامباك تربنجغاليك". 
 إىل وزادت ،( السابق االختبار) الطلبة من7 15.2 القيمة متوسط من ذلك مالحظة
 مرحلة7 )63.42 إىل أخرى مرة وزادت ،( االوىل دورةلل األول االختبار بعد7 )34.2

 .(الثانيةيف الدورة االختبار بعد ما
3 

طريقة  التقليد  بتطبيق ادلعلم يقوم أن اقًتح أعاله، البحث نتائج واالستنتاج
 .طلبةلل العربية اللغة ميتعل ونتائج وادلفردات القصرية الرسالة قراءةال لًتقية مهارة واحلفظ

ادلفردات  إتقان قيةلًت  طريقة  التقليد واحلفظ تطبيق باستخدام العربية اللغة ميتعل
 مت بندر المبونج 4بادلدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية  الثالث الصف لدى طلبة

 ال ذلك، من الرغم على. الباحث قبل من متوقع مع يتفق ومبا ناجحتني دورتني يف تنفيذ
 تنفيذ أثناء ولكن ،ادلفردات اللغة العربية إتقان ميتعل تنفيذ يف قصورال أوجو ىناك تزال

 .التالية بالدورة اخلاصة تنفيذ العملو  ختطيط على حتسينات إجراء يتم الدورة،

                                                             
2 Laila Fathiyyah, The use of song as the realization of mimicry memorization to promote 

students’ vocabulary (a classroom action research with tenth grade of MA Mathali, Walisongo: 

eprints.walisongo.ac.id UIN Walisongo 2016. 
3 Ayu Tri Agustina, Penerapan metode pembelajaran Mimicry memorization untuk 

meningkatkan hasil belajar bahasa Arab peserta didik kelas III MI senden kampak Trenggalek, 

Tulungagung: repo.iain-tulungagung.ac.id IAIN Tulungagung 2017. 
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 الخامس الباب
 اتمةالخ

 
 اتاالستنتاج . أ

 الصف الثالث يف إجراؤه مت الذي الدراسي لفصلالعمل ل البحث إىل استناًدا
 النحو على ذلك نستنتج أن ميكن ،بندر المبونج 7باملدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية 

 :التايل
 كما العربيةاللغة  املفردات إتقان لًتقية واحلفظ التقليد طريقة استخدام متّكن .1

 .KKM درجة إىل وصلوا الذين الطلبة من عالية درجة من يتضح
 كما العربيةاللغة  املفردات إتقان لًتقية واحلفظ التقليد طريقة استخدام متّكن .2

٪ 05 إىل وصلت األوىل الدورة يف دورة، كل يف ةبالطل نسبة ترقية من يتضح
 ٪.71 وصلت إىل الثانية الدورة ويف

 خالل ةبالطل قيمة لًتقية البياين الرسم خالل من صياغتها مت اليت الفرضية ثبت .3
 .الثانية والدورة األوىل الدورة

 

 االقتراحات. ب
 لًتقية اقًتاحات عدة الباحث قدم واستنتاجاهتا، البحث بنتائج االهتمام خالل من

 .العربية اللغة للمفردات ةبالطل إتقان
بندر  7للمدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية  خاصة التعليمية للمؤسسة ميكن .1

 .ميالتعل عملية يف واحلفظ تقليدال طريقة تطبيق المبونج
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 رققيةت من ةبالطل يتمكن حىت كدعم ةبللطل احلافز توفري املعلمني على جيب .2
 .العربية اللغة املفردات إتقان

 .ميالتعل تنفيذ عند املعلم من شرح إىل االهتمام ةبالطل على جيب .3
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