
 األول الباب

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

التعليم ىو عملية أن جيعل شخًصا ينمو وفًقا دلواىبو وشخصيتو وقدراتو وضمَته الكاملُت. 

يف حُت أن التعليم ىو يف األساس عملية لتحرير الطالب من اجلهل وعدم الكفاءة والعجز من 

واإلديان. لذلك، قد ال جيعل التعليم البشر أغرباء عن أنفسهم وغريًبا عن القلب السيئة واألخالق 

 1 ضمائرىم. جيب أال يولد التعليم ادلواقف واألفكار والسلوك والضمَت واإلديان يف كيان موحد.

ة من التعليم، أحدىا يتعلق بتعلم اللغة. اللغة ىي أداة اتصال حيتوي التعليم على أنواع سلتلف

يستخدمها اإلنسان لنقل األفكار واألفكار وادلشاعر واألفكار. بدون اللغة البشرية سيكون من 

الصعب التواصل مع اآلخرين ألن اللغة ىي حاجة إنسانية ككائنات اجتماعية على اتصال دائم 

لة تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا، ولكن مل يتم تعظيم النتائج منذ فًتة طوي مع بعضها البعض.

بشكل كامل. ال تزال ادلشكالت ادلختلفة تظهر غالًبا ونادرًا ما يتم حلها. أصبحت مشكلة 

 تدريس اللغة العربية اآلن ملحة للغاية للحصول على عالج جاد. ألن اللغة العربية مت افتتاحها
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، وبشكل أكثر تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا، جيب حتسُت جودة اآلن كلغة دولية. لذلك

 ٢ حتديداً دلعلمي اللغة العربية.

دور ادلعلم مؤثر جدا. يتم حتديد صلاح الطالب يف التعلم من خالل اسًتاتيجيات التعلم اليت 

 3 يف تنفيذ أنشطة التعلم يف الفصل.يقوم هبا ادلعلم. يتعُت على ادلعلم فهم ادلكونات األساسية 

، من الضروري تطبيق طرق مناسبة لغرض ادلوقف والظروف. غالًبا لتوصيل ادلعرفة للتشغيل بفعالية

ما يتم تقييم صلاح أو فشل برنامج تعليم اللغة من حيث األساليب ادلستخدمة. ألن الطريقة حتدد 

ح أو فشل عملية التعليم والتعلم يعتمد على احملتوى وكيفية تدريس اللغة. ىذا يدل على أن صلا 

لتقدمي ادلواد اللغوية  ، تعترب الطريقة تصميًما شامالً ة العربيةالطريقة ادلستخدمة. يف تدريس اللغ

، الطريقة عبارة ىل افًتاضات هنج معُت. مبعٌت آخر، وال توجد أجزاء متضاربة وكلها تستند إبانتظام

 4ل منهجي بناًء على النهج احملدد.عن خطة شاملة لتقدمي اللغة بشك

استخدام طريقة التعلم اليت مت استخدامها واستخدامها من قبل ادلعلمُت يف عملية التعليم 

وأحكام وانتخابات  ، بالطبع مرت مبراحلعلم ليس شيًئا مستخدًما. ومع ذلك، يف استخدامووالت

ار حبيث تكون النتائج متوافقة مع ، قام ادلعلم باختيصارمة. بالطبع، عند اختيار ىذه الطريقة
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ن من دليل التعليم ، وفًقا لنسخة وزارة الديلذلك 5 صياغة أىداف التعلم اليت مت استهدافها مسبًقا.

، يوصى باستخدام األسلوب السمعي الشفوي للمستوى االبتدائي والثانوي على اللغة العربية

، توما زال صاحلًا حىت اليوم مع العديد من االبتكارات والتعديال ٨٩٤٨أساس منهج عام 

 6 وتطويره يف حد ذاتو.

الطريقة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي تكرار وحفظ )طريقة تكرار وحفيظ(. التكرار الذي 

ن يعٍت "تقليد" واحلفظ يأيت من كلمة "الذاكرة" اليت تعٍت تذكر. الذاكرة رلردة. يشَت إىل رلموعة م

، وال ذه ادلهارات اختالفًا كبَتًاالسمات واألنشطة وادلهارات وليس إىل شيء واحد. قد ختتلف ى

لذلك ديكن تفسَت حفظ  7يوجد معيار واحد لتحديد الذاكرة "اجليدة" وأي الذاكرة "سيئة".

ة قراءاحملاكاة على أنو عملية تذكر شيء باستخدام قوة الذاكرة.يف ىذه الطريقة لتكون قادرًا على 

، مث وصحيًحا، ديكن للمدرس أن جيسد نطق ادلفردات جيًدا اللغة العربية بشكل صحيح وصحيح

يقوم الطالب ادلقلدون بتالوة ادلفردات ادلبعثرة مرارًا وتكرارًا حىت يتم ختزين الطالب دلعلومات اللغة 

 يف ذاكرهتم مث إعادة إحلاقها عند احلاجة.

ىو أنو من ادلتوقع أن يتمكن الطالب من استخدام اللغة  كرار و احلفظلتاالغرض من طريقة 

، حيتاج الطالب إىل الدراسة بشكل متكرر حىت يتمكنوا ية يف التواصل. لتحقيق ىذا اذلدفالعرب
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من تعلم استخدام اللغة تلقائًيا. سيصبح السلوك عادة عندما يتكرر عدة مرات. لذلك جيب أن 

  ، أقوى تشكيل العادات. كثَت من األحيان يتم تكرار شيءيتم تدريس اللغة بتقنيات التكرار. يف

ونج األوىل يعٍت األستاذ درسة الثانوية احلكومية تولونج اجادلدرس يف ادل ،يف ىذه احلالة

أي تعليم اللغة بل ىو للجمع طريقتو باالغنأ.  فقط تكرار احلفظطريقة  يستحدم ىاليلي ال فحسب

لكي مجيع إلضافة قيمة إىل ادلهمة.  الوديعة حفظ ادلفرداتالطالب جيبون  ،العربية يف الفصل

مث ادلدرس يستخدم  ،ا الوقت احملدد و السهل يف حفظوبيستطيعون الوديعة حفظو الطالب 

  طريقتو.

 درسة الثانويةيف تعليم اللغة العربية يف ادل شراعالالصف  موجود ادلشاكل من الطالب

 و.قرأ النص و ترمجيف ي اتصعوب دونىم جي (٨)ونج يعٍت : تولونج اجاألوىل احلكومية  اإلسالمية

من  ىم صعوبات تقريبا مجيع الطالب الذين جيدون (٢) ،لنحوكفاءة ادلفردات و علم االألن عدم 

الوقت احملدود الذي تقضية يف عملية  (٣) ،التعليم يف ادلعهاد أو ادلدرسة الدينية ادلدرسة العامة و

الطالب جيدون  (۵) ،م اللغة العربيةيلتعلعدم اىتمام الطالب  (٤) ،يف ادلدرسة اللغة العربية ميالتعل

   ٨صعوبة يف احلفظ ادلفردات.

كما . جزء من تعليم اللغة العربية ولو كانت الصعوبة يف تعليم ادلفردات ولكن ألن ادلفردات

جعل اهلل اللغة العربية لغة القران. ألن اللغة العربية ىو أفضل لغة على  ،ىو مكتوب يف الكتاب
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اللغة العربية جيب أن يكون مسلم حيب و كفاءة اللغة العربية.  ،لذلك ليس ىناك شك 9.اإلطالق

و كملة. اللغتو واضحة تبشَت هبذه اللغة كذلك. ل الذي مت أرسلواللغة الرسول  ،ىي اللغة الكرمي

ينزل  وينزل ادلالئكة الكرمي كرمي. الالقران ىو الكتاب والتفكَت يف كيفية مجع ىذه الفضائل اجليدة. 

مث  و تبشَت اىل أّمة الكرمي باللغة العربية. ،القلب يف وضعت يف اجلسم كرمي يعٍت ،اىل الناس الكرمي

 ال توجد طريقة أخرى لفهم و تعاليم اإلسالم إال باللغة العربية.
1۰

قال رسولواهلل : إن اللغة العربية  

 للغة العربية.وكالمها ال ديكن فهمهما إال با ،ألن لفهم القران والسنة ،لتعلموجزء من الدين و جيب 

11
  

 Mimicry)تكرار الحفظ "استخدام طريقةادلوضوع  بحثتالبحثة تريد  ،لذلك

Memorization)  وية لمدرسة الثانشر بااعالم المفردات لطالب الصف يتعلفي  لغناءبا

 ."ونججتولونج أ ولىاألاإلسالمية الحكومية 

ا ذمثل ىذا ادلوضوع يف ى (مل جتد الباحثة ادلوضوع٨)والسباب إختيار ادلوضوع ىي : 

ردات و مساعدة الطالب يف ادلف ىذا ادلوضوع مهم ادلساعدة ادلدرس يف تعليم (٢) ،ادلدرسة

ا يستطيع أن حتفز الطالب ليكونو  (٤) ،لى الطالب لتعليم اللغة العربيةجيب ع (٣) ،تعليمها

  ،نشاطا يف تعليم اللغة العربية
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 (٧) ،يستطيع حفظها بسرعة (٦) ،ى الطالب لفهم و ترمجة ادلفرداتجيعل من السهل عل (۵)

وأما أسباب اختيار  الطريقة ادلستخدمة ىي مثَتة جدا لالىتمام. (۸) ،بيئة التعليم السرور ،بالغناء

إحدى ادلدرسة الثانوية اإلسلمية احلكومية األوىل تولونج أجونج ادلدرسة إن  (٨) :يعٍتسة در ذه ادلى

إليها  هل التالميذ والباحثة لوصولتيجيا حيث يسوكان مواقعها إسًت  أجونج، شهور يف تولونجادل

 ،وسلتربات الكمبيوتر ،يف ادلدرسة لديها أيضا مرافق كاملة مثل سلتربات اللغة (٢) ،واصالت العامةمب

يف ىذه ادلدرسة تستخدم ادلتنوع الطريقة و وسائل  (٣) ،مرافق الفصول الدراسية ادلناسبةوالقاعات و 

 طريقة ادلباشرة و غَت ذلك. ،مثل طريقة الغناء ،يف التعليم اللغة العربية

 مسائل البحث .ب

 ، مث يركز ىذا البحث على ادلعرفة : دتت دراستها ليست واسعة النطاقأن ادلشاكل اليت    

م ادلفردات يتعليف  اءلغنبا  (Mimicry Memorization)تكرار احلفظكيف استخدام طريقة . ۱ 

 ؟ونج جتولونج أ وىلاألاإلسالمية احلكومية دلدرسة الثانوية شر بااعاللطالب الصف 

تكرار طريقة ستخدام باشر اعالم ادلفردات لطالب الصف يتعليف  إستجابة كيف. ۲

تولونج  وىلاألوية اإلسالمية احلكومية دلدرسة الثانبا اءلغنبا  (Mimicry Memorization)احلفظ

 ؟ونج جأ

 Mimicry)تكرار احلفظطريقة استخدام بشر اعالم ادلفردات لطالب الصف يتعليف التقومي  ىو ما. ٣

Memorization)  ؟ونج جتولونج أ وىلاألوية اإلسالمية احلكومية دلدرسة الثانبا اءلغنبا 



 ض البحثار غأ  .ج

م ادلفردات يتعليف  لغناءبا  (Mimicry Memorization)تكرار احلفظستخدام طريقة . لوصف ا۱

 .ونججتولونج أ وىلاألوية اإلسالمية احلكومية دلدرسة الثانشر بااعاللطالب الصف 

م يتعليف  اءلغنبا  (Mimicry Memorization)تكرار احلفظطريقة ستخدام با إستجابة لوصف. ۲

  .ونججتولونج أ وىلألاوية اإلسالمية احلكومية دلدرسة الثانشر بااعالادلفردات لطالب الصف 

م ادلفردات يتعليف  اءلغنبا  (Mimicry Memorization)تكرار احلفظطريقة استخدام  تقوميال لوصف. ٣

  .ونججتولونج أ وىلاألوية اإلسالمية احلكومية دلدرسة الثانشر بااعاللطالب الصف 

  أهمية البحث .د

  :، من بُت أمور أخرىديد من االستخدامات ذلذه الدراسةىناك الع

 . أمهية للطالب ۱

 حيصل الطالب على خربات جديدة من طريقة التكرار و حفظ .أ

 .التعلميصبح الطالب أكثر نشاطًا يف متابعة عملية  .ب

 .تسهيل الطالب يف فهم وإضافة ادلفردات اجلديدة إىل اللغة العربية .ج

 .خلق جو تعليمي ىادف ومفيد .د

 .أمهية للمعلمُت ۲



ديكن للمعلم تطوير القدرة على تطبيق منوذج التعلم باستخدام الوسائط القاموس ادلوضوعي  .أ

 ادلصور.

 مالءمة وذات مغزى.مضيفا معرفة ادلعلم يف جعل التعلم أكثر  .ب

 .أمهية للمدرسة ۳

 .ديكن حتسُت جودة ادلدرسة يف تعلم اللغة العربية .أ

 .يف تعلم اللغة العربية ديكن حتسُت الًتتيب ادلدرسة .ب

 . توضيح المصطلحاته

 توضيح النظريال. ۱

، واليت تعٍت النجاح لفعالة تأيت من اللغة اإلصلليزية، واليت ىي فعالةالكلمة ا الطريقة : (٨

أي شيء يتم بنجاح. ترتبط الفعالية دائًما بالعالقة بُت النتائج ادلتوقعة والنتائج الفعلية احملققة. تعٍت 

، ُتظهر الفعالية إىل أي مدى يتم . مبعٌت آخرالفعالية ، أوتأثَت "الفعالية" للنجاحتأثَت/الفعالية 

وضوع على ريقة عبارة عن خطة شاملة تتناول عرض ادلالط1٢ .حتقيق النتائج وفًقا لألىداف احملددة

 13 ، والذي يستند إىل هنج معُت.أساس منتظم وغَت متعارض
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تكرار )شلا يعٍت التكرار( واحلفظ )شلا يعٍت احلفظ(. حتفيظ تأيت من   : تكرار الحفظ (٢

كذلك و  ،إنو يشَت إىل رلموعة من األنشطة كلمة "الذاكرة" شلا يعٍت تذكر. الذاكرة رلردة.

رؤية ٨٥ ، تسمى ىذه الطريقة السماء واحملافظة.يف اللغة العربية٨٤ ، وليس إىل شيء واحد.ادلهارات

ىي طريقة تعليمية تؤكد على تقليد وتذكر أو حفظ أو )  (Mimicry-Memorization، من امسها

 تذكر شيء ما بقوة الذاكرة.

، حبيث ادلعلم على النحو األمثليقوم بو ىو نشاط تعليمي  يم ادلفرداتتعل : المفردات (٣

، التعلم ء أنشطة تعليمية جيدة. مبعٌت آخريقوم الطالب الذين يقومون بتدريس مادة معينة بإجرا

ىو جهد يبذلو ادلعلم يف إنشاء أنشطة تعليمية مادية معينة تفضي إىل حتقيق األىداف. أوضح هباء 

 ٨٦ا. الدين أن التعلم عملية تساعد الطالب على التعلم جيدً 

إدارة الفصل عن طريق الغناء   الغناء يصدر صوتًا مع القصائد ادلستخدمة.:  اءالغن (٤

تعٍت إنشاء وإدارة التعليم باستخدام القصائد ادلردودة. عادة ما يتم تكييف ىذه القصائد مع ادلواد 
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منو الطفل ادلراد تدريسها. يف رأي الغناء جيعل جو التعلم مبتهجا ومتحمسا حبيث ديكن حتفيز 

 ٨٧ على النحو األمثل.

 التطبيقيتوضيح ال. ٢

 Mimicry)تكرار احلفظستخدام طريقة ا" التوضيح التطبيقي من موضوعأما 

Memorization)  وية اإلسالمية دلدرسة الثانعشر بام ادلفردات لطالب الصف يتعليف  لغنأبا

 Mimicry) تكرار احلفظطريقة " فهو الكشف عن استخدام ونج جتولونج أ وىلاألاحلكومية 

Memorization)  عن التقومي ادلستخدم يف تعليم ادلفردات.و الوصف الطالب  إستجابةوماىو   

 السابقة البحوثو. 

لكن الباحثة  ،ث شلثال مع الباحث سيكون دقيقااليوجد حب ،بناء على نتائج البحث

 ىي :وجدت بعض البحوث العلمية اليت ذلا وجوه التشابو. وتلك البحوث 

في إتقان  تكرار الحفظاستخدام الطريقة حتت ادلوضوع " ،البحث العلمي كتبتو أماليا شولة  .٨

 االستقامة في جنوب بانجرماسين اإلبتدائية المدرسة م اللغة العربية فييالمفردات على تعل

يف  تكرار احلفظنتائج ىذه الدراسة ديكن أن نستنتج أن استخدام الطريقة ".۲۰۱۵/٢۰١٦
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: إعداد ادلدرسة اإلبتدائية االستقامةإتقان ادلفردات يف تعلم اللغة العربية يف الفصل السادس 

 ، والتقييم.باستخدام طريقة حتفيظ احملاكاة، وتنفيذ طريقة زلاكاة التقليد ادلعلم يف

في حفظ  تكرار الحفظ"تنفيذ طريقة حتت ادلوضوع زدياتول اولفا, البحث العلمي كتبتو . ٢

 سيمارانج ۲المفردات العربية لطالب الصف الرابع من المدرسة اإلبتدائية الخويرية 

سيمارانج عن طريق  ۲اخلويريو  ادلدرسة اإلبتدائية تنفيذ تعلم اللغة العربية يف".۲۰۱٣/٢۰١٤

، تتفق مع النظريات ادلوجودة. ديكن مالحظة ذلك من على مالحظات الباحثُت تكرار احلفظ

وتالوة ، شرح اإلجراء اخلاص بتنفيذ التعلمالتنفيذ اإلجرائي للتعلم نفسو بدًءا من قم بخالل 

، واختتم ادلادة ن ادلعلم، وأجب عن أسئلة ادلعلم، وحاكي ادلفردات مادلفردات مرارًا وتكرارًا

 التعليمية.

ي التعليم ف تكرار الحفظ"تطبيق الطريقة حتت ادلوضوع  ،امسائل صاحلالبحث العلمي كتبتو  .٣

ول القران ونوساري كونونج كيدول المدرسة الثانوية دار  ۱۱المهراة الكالم في الصف 

أوضحت النتائج أن تطبيق أساليب احملاكاة واحلفظ يف تعليم الكالم يف ". ٢۰١١/۲۰۱۵

الفصل احلادي عشر من دار القرآن ونوساري جونونج كيدول ادلدرسة العليا كان لتكرار وحفظ 

 وتكرارا دلنح الطالب تأثَت فهم مباشر وتلقائي.مرارا 

 (٨جدول )



 البحوث السابقة

 نتائج البحث اسماء الباحثين و موضوع البحث النمرة
 

 اتاإلختالف

تكرار استخدام الطريقة . أماليا شولة .۱
يف إتقان ادلفردات على تعلم  احلفظ

اللغة العربية يف 
ادلدرسةاإلبتدائيةاالستقامة يف جنوب 

 باصلرماسُت
٢۰٨٦/۲۰۱۵. 

نتائج ىذه الدراسة 
ديكن أن نستنتج أن 

تكرار استخدام الطريقة 
يف إتقان  احلفظ

ادلفردات يف تعلم اللغة 
العربية يف الفصل 

ادلدرسة السادس 
: اإلبتدائية االستقامة

د ادلعلم يف إعدا
باستخدام طريقة 

ة ، وتنفيذ حتفيظ احملاكا
، طريقة زلاكاة التقليد

 والتقييم.

تكرار استخدام الطريقة 
يف تعلم اللغة  احلفظ
يف ادلدرسة  العربية

 اإلبتدائية.

تكرار زدياتول اولفا. تنفيذ طريقة  .۲
يف حفظ ادلفردات العربية  احلفظ

من ادلدرسة  لطالب الصف الرابع
 ۲ اإلبتدائية اخلويرية

 .٢۰٨٤/۲۰۱٣نجسيمارا

تنفيذ تعلم اللغة العربية 
 ادلدرسة اإلبتدائية يف

سيمارانج  ۲اخلويريو 
 تكرار احلفظعن طريق 

على مالحظات 
الباحثُت ، تتفق مع 
النظريات ادلوجودة. 
ديكن مالحظة ذلك 
من خالل التنفيذ 
اإلجرائي للتعلم نفسو 

تكرار تنفيذ طريقة 
لطالب الصف  احلفظ

الرابع من ادلدرسة 
 اإلبتدائية.



شرح بدًءا من قم ب
اخلاص بتنفيذ اإلجراء 

وتالوة ادلفردات ، التعلم
وحاكي  مرارًا وتكرارًا،

ادلفردات من ادلعلم، 
وأجب عن أسئلة 

، واختتم ادلادة ادلعلم
 التعليمية.

تكرار امسائل صاحل. تطبيق الطريقة  .٣
يف التعليم ادلهراة الكالم يف   احلفظ

ادلدرسة الثانوية دارول  ۱۱الصف 
القران ونوساري كونونج  

 . ۲۰۱۵/٢۰٨٦كيدول

أوضحت النتائج أن 
تطبيق أساليب احملاكاة 
واحلفظ يف تعليم 
الكالم يف الفصل 
احلادي عشر من دار 
القرآن ونوساري 
جونونج كيدول ادلدرسة 
العليا كان لتكرار 

رارا وحفظ مرارا وتك
دلنح الطالب تأثَت فهم 

 مباشر وتلقائي.

تكرار تطبيق الطريقة 
يف التعليم   احلفظ

يف  ادلهراة الكالم
ادلدرسة  ۱۱الصف 
 الثانوية.

 

نظرا إىل البحوث السابقة أن ىذا البحث خيتلف يف رلال ادلدخل و مسائل البحث حيث تلك 

و أما ىذا البحث يركز يف استخدام الطريقة و  و تأثَت ادلفردات ،كفاءة و تعليمالبحوث ترتكز يف  

 استجابة الطالب، و التقومي.



 ز.  ترتيب البحث

 كما يلي :ويتكون كل باب من مباحث   ،ىذا البحث العلمي على مخسة أبوابحيتوي 

 ،مسائل البحث)ب( ،خلفية البحث : )أ(ول : مقدمة حيث تشتمل علىالباب األ

 ،البحوث السابقة  )و( ،توضيح ادلصطالحات )ه( ،البحثفوائد  )د( ،أغرض البحث )ج(

 ترتيب البحث.)ز( 

  ،ميالتعل ةقيطر )أ( مفهوم الباب الثاين : النظريات وتشتمل على : 

 نظرة عامة على تعليم ادلفردات. )د( ،مفهوم طريقة الغناء )ج( ،تكرار احلفظمفهوم طريقة  )ب(

 )ج( ،مكان البحث )ب( ،تصميم البحث لبحث على : )أ(منهج ا:  الثالباب الث

طريقة حتليل  )و( ،طريقة مجع احلقائق و أدواهتا )ه( ،قمصادر احلقائ د() ،حضور الباحثة

 .خطوات البحث )ط( ،ادلنهج الثليثي )ح( ،احلقائق تفتيش صحة )ز( ،احلقائق

 حتليلها. تقدمي نتائج البحث والباب الربع : 

  واإلقًتاحات.الباب اخلامس : اخلادتة حيث حتتوي على التلخيص 

 

 

 



 


