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 نتائج البحثتقديم 

 : احلقائق ادلقصودةحتليلها. ك يلي الوصف عن  ك  نتائج البحثىذا الباب حيتوم على 

   و تحليلها نتائج البحث. أ

من نتائج مجع احلقائق من خالؿ بيانات الرصد كادلقابالت كالوثائق حوؿ استخداـ 

يف تعليم ادلفردات لطالب الصف العاشر بالغناء  (Mimicry Memorization) تكرار احلفظطريقة 

. مث يتم كصف احلقائق البحثية بالًتتيب أجونجبادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل تولونج 

بناءن على تركيز الدراسة، كىي بيانات البحث من مصادر احلقائق اليت تتكوف من ادلخربين 

 كاجمليبُت، ككذلك بيانات ادلالحظة كالتوثيق. 

بناءن على نتائج ادلقابالت ادلتعمقة مع ادلخربين كاحلقائق اإلضافية من اجمليبُت باإلضافة 

إىل ادلالحظات كالوثائق ادلوجزة. مت تصنيف الباحثُت من خالؿ الفصوؿ الفرعية التالية لنتائج 

 البحث كادلناقشة.

في تعليم المفردات لطالب  لغناءبا (Mimicry Memorization) تكرار الحفظاستخدام طريقة  .١

 .الصف العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى تولونج أجونج



عندما دخلت الباحثة الفصل شاىدت أف األستاذ استخدـ طريقة التكرار ك احلفظ 

بالغناء. ك يف ذلك الوقت عَلم الدرس موضوع "ادلرافق العامة يف ادلدرسة". يف أكؿ مرة كاف 

 اذ ألقى ادلفردات مثاال للطالب. بعد ذلك أمرىم بتكرارىا مرات حىت حفظوا.األست

ك ىذا مناسب مبا  كجدهتا الباحثة يف التخطيط الدراسي ألستاذ خليلي أف تعليم ادلفردات 

التكرار ك احلفظ بالغناء ك يف ىذا التخطيط مكتوب أف اخلطوات  يف ىذه ادلدرس استخدـ طريقة

:  األكؿ، إلقاء األستاذ ادلفردات اجلديدة، ك الثاين، كرر الطالب ادلفردات  يف التعليم تتكوف من

 1اليت ألقاىا األستاذ، الثالث، حفظ الطالب تلك ادلفردات.

 أعاله ديكننا حتليل على النحو التايل : احلقائقمن 

 . إلقاء األستاذ ادلفردات اجلديدة.1

 . كرر الطالب ادلفردات اليت ألقاىا األستاذ.2

 حفظ الطالب تلك ادلفردات. .3
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 ـ. 2۰19نوفمبَت  6اإلسالمية احلكومية األكىل تولونج أجونج( التاريخ مدرس اللغة العربية يف يف ادلدرسة الثانوية ) يكثيقة من أستاذ خليل 



، إذا ديها خطوات زلددة. كلكن من الفهميف األساس طريقة التكرار ك احلفظ  ليس ل

 2ما أكلينا اىتمامنا فستكوف ىناؾ خطوات كما يلي:

، سيقـو ادلعلموف الذين سيقوموف بتدريس مادة جديدة باالتصاؿ بادلواد اليت تعلمها اإلدراؾ . أ

 .يسهل على الطالب فهم مواد جديدةالطالب السابقوف حىت 

يقرأ ادلعلم أك يتحدث ادلفردات ادلراد تدريسها كبنية اجلملة كاحدة تلو األخرل اليت مت   . ب

 اختيارىا بشكل جيد كصحيح .

 يقلد ادلتعلموف كلمات ادلعلم مرارنا كتكرارنا حىت يتم حفظها. ج.

 الب.يعُت ادلعلم العديد من الطالب للتحقق من ذكريات الط د.

 يعطي ادلعلم استنتاجات / ختاـ أنشطة التعلم اليت مت تنفيذىا. ق.

لذلك كل ادلفردات اليت جيب حفظها، يعطي ادلعلم مثاالن للطالب مث يتبع الطالب ما 

ديكن أف ختتلف األغاين  .يتكرر ىذا حىت حيفظ الطالب ادلفردات ادلستفادة يقولو ادلعلم.

ادلستخدمة، كمكيفة مع ادلفردات ليتم حفظها. باإلضافة إىل ادلعلم الذم يوضح كيفية استخداـ 

 األغنية كاإليقاع، دينح ادلعلم أيضنا الطالب حرية تكوين األغاين كفقنا للمفردات اليت جيب حفظها.
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ات من ذكم اخلربة. مثل، كمع ذلك، يف كل عملية التعلم جيب أف يكوف ىناؾ بعض العقب

غَت قادر حىت اآلف على ضبط األغنية مع حفظ ادلفردات، كعدـ القدرة على إتقاف العديد من 

األغاين، يكوف الطالب أقل اعتيادنا على كجود العديد من األغاين. باإلضافة إىل ذلك، توجد 

 تعلم ادلفردات بعض العوائق ادلوجودة داخل الطالب أنفسهم، مثل أف الطالب أقل جدية يف

 باستخداـ األغاين، كىناؾ شعور بالكسل عند التعلم، كعدـ كجود دافع للتعلم جتاه الطالب.

مع ىذه العقبات، فإنو ال جيعل توقف التعلم. العقبات ادلوجودة ستجعل ادلعلمُت أكثر 

ىو توفَت  حتمسنا حلل ادلشكالت القائمة. عندما حتدث ىذه العقبة، فإف احلل الذم يقدمو ادلعلم

التدريب كالقراءة مرارنا كتكرارنا. يقدـ ادلعلم التوجيو باستمرار للطالب، مع إعطاء األمثلة بشكل 

 مستمر حىت حيفظ الطالب كيتقن ادلفردات ادلستفادة.

 Mimicry) تكرار احلفظ مييف طريقة تعل ،تتفق مع ىذه النظرية يعٍت احلقائقفإف  ،لذلك

Memorization)ب بتقليد ادلفردات كاجلمل اليت ألقاىا ادلعلم. نشاط تقليد ىذا ادلعلم ، يقـو الطال

قوؿ ادلفردات أك  يتم بشكل متكرر. يهدؼ ىذا التكرار إىل جعل الطالب قادرين حقنا على

، من خالؿ تكرار قراءة ادلفردات قة كبشكل صحيح. باإلضافة إىل ذلك، بطالاجلمل بشكل جيد



، فإف ىذا سيجعل الطالب أسهل يف تذكر كحفظ ه من قبل الطالبالذم مت تقليد من قبل ادلعلم

 3 ادلفردات دكف حىت معرفة ذلك.

احلالية أجرت الباحثة ادلقابلة مع معلم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة يعٍت  احلقائقلتعزيز 

 األستاذ خليلي قاؿ : مثاألستاذ خليلي.  

 قبل مدرس اللغة العربيةاستخداـ طريقة الغناء ىذه لفًتة طويلة من " 
يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل تولونج أجونج. قاـ بالتدريس 

، لكنو مل يستخدـ ىذه الطريقة مباشرة. تنشأ ىذه 2۰۰4ابتداء من عاـ 
الطريقة من صعوبة الطالب يف حفظ ادلفردات. ألف الطالب حيبوف الصالة، 

ظ. لذلك، يستخدـ األستاذ خليلي طريقة يتم إنشاء طريقة للغناء يف احلف
  4."كخارجها كحفظ مع الغناء حىت اآلف كرارت

 بالتدريس قاـ أكالن  .بالتدريس قاـ عندما الفور على الطريقة ىذه استخداـ يتم مل

 على جيب ادلفردات، حلفظ مطلوب ميالتعل يف ألنو. أغنيات بدكف ادلباشرة الطريقة باستخداـ

 جيعل شلا احلفظ، يف صعوبة جيدكف الطالب أف اتضح .للمعلم ادلفردات حفظ إيداع الطالب

   .الطريقة ىذه إنشاء مت األغنية حيبوف الطالب ألف. موات   غَت التعلم
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 ـ. 2۰19نوفمبَت  6التاريخ  (األكىل تولونج أجونجسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اللغة العربية يف ادلدر مدرس )ادلقابلة مع األستاذ خليلي،  

 



  Mimicry) تكرار احلفظمث تسأؿ الباحثة أستاذ خليلي كيف استخداـ طريقة 

Memorization) بادلدرسة الثانوية اإلسالمية يف تعليم ادلفردات لطالب الصف العاشر لغناء با

 : احلكومية األكىل تولونج أجونج

"أكالن، أخربت الطالب أف حيفظوا ادلفردات بدكف أغنيات. ألهنم يواجهوف 
األغنية ادلستخدمة تصل  صعوبة، لذلك أثبتت حفظ ادلفردات باستخداـ األغاين.

دلفردات.كانت إىل ادلفردات. ديكن للطالب أيضنا إنشاء أغانيهم اخلاصة حلفظ ا
العقبة اليت كاجهوىا ىي أهنم مل يتمكنوا من تكييف األغنية مع ادلفردات ادلراد 
حفظها، كعدـ القدرة على إتقاف عدد من األغاين، ككاف الطالب أقل اعتيادنا على 

توفَت التدريب كالقراءة مرارنا  عندما حتدث ىذه العقبة، فإف احلل. األغاين ادلختلفة
التوجيو باستمرار للطالب، مع إعطاء األمثلة بشكل مستمر حىت  كتكرارنا. يقدـ

 5"حيفظ الطالب كيتقن ادلفردات ادلستفادة.

مَتاندا فوجا رمحنداين. إهنا إحدل الطالبات اليت  ،مث قامت الباحثة مبقابلة مع الطالبة

. نتيجة ج أجونجالصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل تولون مازلت جتلس يف

لذلك غٌت على الفور. كعادة ما يقاؿ لنا أف نصنع  ،على الفور مثاال لنا"ادلعلم :ادلقابلة ىي 

مث جترم الباحثة مقابلة مع نوفيكا  6مع تكييفها مع ادلفردات ليتم حفظها". ،أغانينا اخلاصة

مث جترم  7اديلياس رمدينا :"أكال, ادلعلم أعط مثاال لنا. مث ضلن ضلاكي باستمرار حىت حفظها".
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٧
 ـ. 2۰19نوفمبَت  6التاريخ  (األكىل تولونج أجونجسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ادلدر  الصف العاشر با يف )الطالبة،  نوفيكا اديلياس رمديناادلقابلة مع  



لذلك غٌت على  ،على الفور مثاال لناادلعلم الباحثة مقابلة مع باجاس كجياكسونو حبث قاؿ: "إف 

 8الفور. مث ضلن ضلاكي باستمرار حىت حفظها"

قة اليت يدرس هبا، قبل أف يبدأ التعليم، دينح ادلعلم الطالب الفرصة لقراءة كتعليم الطري

استخداـ أغنية أكال. ألف  ادلفردات ادلراد حفظها. مث يتم إعطاء الطالب الوقت حلفظ دكف

 9الطالب جيدكف صعوبة يف ذلك، يقدـ ادلعلم مثاالن للطالب يف احلفظ عن طريق الغناء.

حظة السابقة ديكن أخذ االستنباط أف عملية التعليم بطريقة التكرار انطالقا من ادلال

( حفظ 3( حفظ ادلفردات دكف الغناء، )2( منح الفرصة للطالب يف قراءة ادلفردات، )1ىي: )

 ادلفردات بالغناء.

 تكرار الحفظستخدام طريقة في تعليم المفردات لطالب الصف العاشر باستاابة اإل. ۲

(Mimicry Memorization) تولونج  بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى بالغناء

  .أجونج

 حيبوف الطالب معظم. ميىذه التعل لطريقة االستجابة يف الطالب استجابات ختتلف

ا بادللل يشعركف كال األسلوب ىذا  تكرار على للحفاظ استعداد على دائما ىم. لتعلمو أبدن

 جيعل شيء ىناؾ فجأة، تأيت ال االستجابة .حفظها يتم حىت حفظها يتم مل اليت ادلفردات
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 ـ. 2۰19نوفمبَت  6التاريخ  (األكىل تولونج أجونجسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ادلدر  الصف العاشر با يف)الطالب ، باجاس كجياكسونوادلقابلة مع  

لطالب الصف العاشر باادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل لغناء يف تعليم ادلفردات با(Mimicry Memorization)تكرار احلفظاستخداـ طريقة الحظة على ادل 9
  ـ.2۰19نوفمبَت  6يف التاريخ  تولونج أجونج



 كجد البحوث، إجراء أثناء. كغَتىا الغضب مثل، بالسعادة، الشعور مثل. تظهر االستجابة

 اإلستجابت جيدة كتلي. ميالتعل حدكث عند الطالب كاجهها اليت اإلجابات من العديد لباحثوفا

 10 :ىي

 بسرعةحفظ الطالب ادلفردات . 1

 . يصبح الطالب متحمسُت كسعداء يف تعليم اللغة العربية ك فعلُت يف التعلم.2

 . ديكن للطالب إنشاء أغاهنم اخلاصة كفقا لقدراهتم ككفقا دلفرداهتم. 3

 . ديكن حتسُت حتصيل الطالب يف دركس اللغة العربية.4

 كىناؾ أيضا بعض اإلجابات السيئة اليت يشعر هبا الطالب مثل :

 . ىناؾ بغض الطالب الذين مل يتقنوا بعض األغاين بشكل جيد. 1

  . الطالب كسولوف يف حفظ ادلفردات اجلديدة.2

 آذاهنم خالؿ من الطالب يتلقى مث الطالب، ألقاه الذم ادلعلم صوت من ادلقدـ الرد يأيت

 للطالب ديكن أم الكالـ ذلجة شكل يف الفم طريق عن يصدر مث ،الدماغ قبل من معاجلتها كيتم

  11 .ادلعلم ينقلو شيء زلاكاة
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 ـ. 2۰19نوفمبَت  6مدرس اللغة العربية يف يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل تولونج أجونج( التاريخ ) ييلكثيقة من أستاذ خل 



 أم قبل من أيضنا استخدامها كديكن ادلفردات، ميتعل يف لالستخداـ مناسبة الطريقة ىذه

 جيعل أف ديكن .مرنة الطريقة ىذه ألف كمىت، كاف أينما استخدامو الطالب جلميع ديكن .رلموعة

ا القلب  .لرغباتنا كفقنا تغيَتىا ديكن كاألغاين الغناء أثناء ألننا سعيدن

 التحصيل حيسن أف كديكن ميالتعل يف الطالب يساعد أف ديكن الطريقة ىذه باستخداـ

 أف جيب. الطريقة ىذه استخداـ ادلعلمُت جلميع ديكن ال .العربية اللغة ميتعل يف كخاصة الدراسي،

 سهلة الطريقة ىذه .ادلفردات تناسب اليت األغاين بعض إلنشاء كمبتكرنا مبدعنا معلمنا يكوف

 الطالب توجيو ادلعلم أغنية لرأس ديكن حيث باىظة، تكاليف تكبد إىل حتتاج كال االستخداـ

 .فاعلية أكثر بشكل للتعلم

 كمل حيبهم معظمهم ككاف عادية، غَت الطريقة ىذه استخداـ يف الطالب استجابة كانت

 الذين الطالب من قليل عدد ىناؾ يكوف األحياف بعض يف كلكن .تعلمو من بادللل يشعركا

 متابعة من دتكنهم عدـ بسبب التعلم عند بالكسل يشعركف من فهناؾ سيئة، اإلستجابة يقدموف

 .تدريسها يتم اليت األغنية

الستجابة كسلوؾ ناتج عن السلوؾ السابق كرد أك إجابة دلشكلة أك ا ،سوكانطاكفقنا 

 حوؿ( ۷6: 2۰۰3 ريتزف، يف) االجتماعي بالتعريف اخلاص كيرب لنموذج كفقنا .مشكلة معينة

 لنفسو شخصي معٌت لو العمل أف طادلا للفرد ىادؼ فعل ىي االستجابة فإف االجتماعي، العمل



 قد ذاتية أك عقلية أفعاؿ صورة يف ادلعٍت االجتماعي اإلجراء يكوف أف ديكن .اآلخرين إىل كموجو

 .شلاثل موقف لتأثَت نتيجة متعمد تكرار مبثابة أيضنا يكوف أف ديكن أك بادلوقف تأثره بسبب حتدث

1٢ 

 الشخص فعل رد ىو االستجابة معٌت يعطي( ۵7-۵1: 1997 سوسانتو، يف) عابدين

 فعل رد خالؿ من البشر عند االستجابة تنشأ .احلافز يعرضو الذم السلوؾ أك احلافز، جتاه

 على احلفاظ سيتم مث التجريبية، االستجابة باسم كمعركؼ مًتدد، مؤقت،: التايل بالًتتيب

 أف أيضا أكضح الشرح من مزيد .تأيت اليت احملفزات بفوائد احلي الكائن شعر إذا االستجابة
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 غَت موقف ككذلك الرفض، أك القبوؿ يعٍت فعل، رد ىو الرد أف( ۷3: 19۸۸) سوسانتو يقوؿ

 أك اآلراء تكوف حيث كمواقف،( آراء) آراء إىل الردكد تقسيم ديكن .رسالتو يف التواصل ينقلو مبا مباؿ

 يف .ادلكتوبة أك ادلنطوقة الكلمات يف عنها التعبَت يتم دلسألة( علنية استجابة) مفتوحة إجابات اآلراء

 رد إعطاء إىل دييل أنو إال كشخصينا، عاطفينا يكوف( استجابة حتويل) مغلق فعل رد ىو ادلوقف أف حُت

 14 .معينة مواقف أك األشياء أك األشخاص على للغاية سليب أك إجيايب فعل

 أشكاؿ من شكل ىي االستجابة أف( 164: 1999 األمحدم، يف) كمسيث ىاريف يعرؼ

 التعريف ىذا يوضح. موقف أك جلسم السليب أك اإلجيايب الشكل يف سواء ادلواقف حتديد يف االستعداد

 15 : التايل النحو على بالتفصيل( 166: 1969) األمحدم قبل من الردكد توزيع

 جيدة استجابة . أ

 أك يقبل أك يُظهر أك يعرض الذم ادلوقف أك العمل أك االستجابة أشكاؿ من شكل

 .الفرد يكوف حيث السائدة القواعد كينفذ على كيوافق يقر

 سيئة استجابة  . ب

 الرفض أك الرفض يُظهر أك يظهر الذم ادلوقف أك العمل أك االستجابة أشكاؿ من شكل

 على االستجابة يف األفراد يعتمد الرمزية، للنظرية كفقنا .الفرد هبا يوجد اليت السائدة للقواعد
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 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta : Rineka Cipta, ٢۰٦۰), hlm. ٦١٤ 



 ال حيث السلوؾ، نظرية عكس على .ذلا يستجيبوف سوؼ اليت االجتماعية للظواىر فهمهم

 .االجتماعية الظواىر ذلذه فهمهم على االجتماعية للظواىر االستجابة يف األفراد يعتمد

 الفعل بُت) كاالستجابة التحفيز بُت العالقة تكوين أف( 121: 1992) سوديرماف يقوؿ

 االستجابة تصبح كسوؼ ادلستمر، التدريب بفضل كذلك تعليمي، نشاط ىو( الفعل كرد

 التحفيز بُت بالعالقة ادلتعلقة القوانُت أك ادلبادئ من العديد ىناؾ .كآلية معتادة ضيقة،

  :ذلك  يف مبا كاالستجابة،

 (العالقة تأثَت قانوف) القانوف تأثَت. أ

 الرضا أك السركر مبشاعر مصحوبنا كاف إذا كاالستجابة التحفيز عالقة تشديد سيتم  

 .االستياء مبشاعر مصحوبنا كاف إذا ختتفي أف ديكن حىت أك أقل بالعكس كالعكس

 

 

 (ادلختلفة االستجابة قوانُت) ادلتعددة االستجابة قانوف. ب

 جيب لذا الفور، على كاضحة اإلجيابية االستجابة إمكانية تكوف ال الصعبة، ادلواقف يف

  .كاخلطأ التجربة يسمى اإلجراء ىذا. قبوذلا ديكن حىت االجتماعية التنشئة إجراء

 (القانوين االستخداـ) التمرين قانوف. ج



 أك كستقل متكرر بشكل استخدامها مت إذا كاالستجابة التحفيز بُت العالقة تشديد سيتم

  .تستخدـ مل ما نادرنا كاف إذا ختتفي

 (التكيف قانوف) االستيعاب قانوف. د

 كالغيطا لػ كفقنا. السابقة للحالة كفقنا يستجيب أك يعدؿ أف الشخص ذلذا ديكن

 كتنقسم التحفيز، أك احملاكاة هناية عن ينتج فعل ىي االستجابة فإف ،(16-1۷ :198۰)

 16 :قسمُت  إىل االستجابة

 ،(مستقبالت على مبنية تكوف أف دكف حتدث اليت) العاكسة الفعل ردكد أك الفعل ردكد. 1

 يف ذلك مالحظة ديكن .للوعي كمركز ادلخ إىل ادلستلم احلافز فعل رد يصل ال حيث

 :1 الشكل

 

 

 

 بواسطة بالفعل كيتحقق للوعي كمركز ادلخ إىل ادلستلم احلافز يصل حيث كاعية، فعل رد أك استجابة. 2

  :2 الشكل يف ذلك مالحظة ديكن. ادلستقبل
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 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, ٢۰٦۰), hlm. ٦١ 

Stimulus Reseptor Efektor Respon Otak 

Stimulus Reseptor Efektor Respon 



 

 أك الطالب قبل من اجتماعي فعل رد ىي الطالب استجابة أف نستنتج أف ديكن لذلك

 فعل مثل اآلخرين، قبل من التكرار موقف من نفوسهم يف التحفيز أك للتأثَت االستجابة يف الطالب

 .مبدرستو احمليطة االجتماعية الظواىر من أك التعلم عملية يف ادلعلم تكرار

دلعرفة . كالطالب ادلعلم مع الردكد حوؿ مقابالت الباحثة أجرت ،السابقة احلقائق لتعزيز

  Mimicry Memorization)  تكرار احلفظستخداـ طريقة بااإلستجابة من الطالب عن تعليم ادلفردات 

 :حيث قاؿ قابلة مع األستاذ خليلي، قامت الباحثة بادللغناءبا

هبذه يف التعلم "كانت استجابة الطالب غَت عادية، كانوا سعداء  
 ةلو سهمث يشعركف بيف البداية  ادلفردات الطريقة. أكلئك الذين ال يستطيعوف حفظ

 1٧."أسرع ادلفردات احلفظ. الوقت ادلستغرؽ يف حفظ

 

مَتاندا فوجا رمحنداين، إهنا إحدل الطالبات اليت مازلت  ،مث قابلت الباحثة مع الطالبة

ك أجابت  الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل تولونج أجونج جيلسن يف

ة لتعليم األف أحب اليك ك محاس ،إذا كنت الحتب يف التعليم اللغة العربية ،"طييب جدا :قائلة

 الطريقةمث جترم الباحثة مقابلة مع نوفيكا اديلياس رمدينا. إليكم التفسَت :"  18اللغة العربية"

                                                           
 ـ.2۰19نوفمبَت  6التاريخ  (األكىل تولونج أجونجسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مدرس اللغة العربية يف ادلدر )ادلقابلة مع األستاذ خليلي، 17
18

 ـ. 2۰19نوفمبَت  6التاريخ  (األكىل تولونج أجونجسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ادلدر  الصف العاشر با يف )الطالبة،  مَتاندا فوجا رمحنداينادلقابلة مع  



مث جترم الباحثة مقابلة مع أمحد  19" ك طريقطو شلتع جدا ،ادلستخدمة فعالة جدا حلفظ ادلفردات

 20ك مساعدة لتعليم ادلفردات باللغة العربية" ،الطريقتو فعالة جدا للتعليم كيبوكا. إليكم التفسَت :"

استجابات الطالب يف التعليم باستخداـ طريقة كقامت الباحثة أيضا بادلالحظة عن 

 . ك اتضح أفبالغناء يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل تولونج أجونج تكرار احلفظ

ىذه الطريقة بشكل  وفبلاقم ك وفة، متحمسغَت عادية للغاي عند تعليم ادلفردات استجابة الطالب

ا على الطالب، الطالب الذين ال حيبوف اللغة العربية كال  جيد. تعطي ىذه الطريقة تأثَتنا جيدن

يفهموهنا يف البداية، يصبحوف شغوفُت بتعليم اللغة العربية. تصبح العالقة بُت الطالب كادلعلمُت 

 ٢1.تسهل على الطالب تلقي ادلوادأفضل، كتسهل على ادلعلمُت تقدمي ادلواد ك 

كبالتايل فإف عملية التعليم ديكن أف تعمل بشكل جيد. ديكن ذلذه الطريقة أيضنا حتسُت 

حتصيل تعليم الطالب. ألنو من خالؿ إتقاف مجيع ادلفردات، فإنو ديكن تسهيل الطالب يف فهم 

كلكنها توفر فوائد غَت عادية. ديكن النص أك القراءة يف شكل اللغة العربية. ىذه الطريقة بسيطة، 

أف جتعل الطالب نشطُت كمنتجُت. سيكوف لدل الطالب مفردات كثَتة كسيكوف من السهل 

 تعليم اللغة العربية.

 
                                                           

1١
 ـ. 2۰19نوفمبَت  6التاريخ  (األكىل تولونج أجونجسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ادلدر  الصف العاشر با يف )الطالبة،  نوفيكا اديلياس رمديناقابلة مع ادل 

٢۰
 ـ. 2۰19نوفمبَت  6التاريخ  (األكىل تولونج أجونجسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ادلدر  الصف العاشر با يف)الطالب ، أمحد كيبوكاادلقابلة مع  

باالغناء يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   Mimicry Memorization)) تكرار احلفظباستخداـ طريقة  ادلفردات استجابات الطالب يف التعليمالحظة على ادل21
 ـ2۰19نوفمبَت  6يف التاريخ   األكىل تولونج أجونج



 

 Mimicry)تكرار الحفظاستخدام طريقة في تعليم المفردات لطالب الصف العاشر ب. التقويم ٣

Memorization) اإلسالمية الحكومية األولى تولونج أجونجبالمدرسة الثانوية  بالغناء. 

 كل بعد التقييم ىذا إجراء يتم. كالشفهي مي ادلكتويبالتقو  ،وميالتق من نوعاف ىناؾ

 إجراء جيب التايل، الفصل إىل لالنتقاؿ كامالن، األكؿ الفصل كاف إذا ادلثاؿ سبيل على فصل،

 إىل باإلضافة. اليومية االختبارات تسمى ما عادة أك .للمواد الطالب فهم مدل دلعرفة تقييم

 .الدراسي الفصل يف تغيَت كل تتم اليت الدراسي الفصل امتحانات أيضنا ىناؾ اليومية، االختبارات

٢٢ 

 : ىو الدراسة ىذه يف ادلستخدـ ادلكتويب التقييم

 .. يتم إعطاء الطالب أسئلة يف شكل مجل عربية مث يطلب منهم الًتتيب1

 .إعداد مقاالت على شكل اللغة العربيةطلب من الطالب ي. 2

 .مع القواعد الصحيحة اثقن اجلميلة. 3

 ٢3.. العمل على الكتب ادلدرسية4

 

 
                                                           

 ـ. 2۰19نوفمبَت  6اللغة العربية يف يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل تولونج أجونج( التاريخ مدرس ) يكثيقة من أستاذ خليل22
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Ibid.,  



 يف شكل: الشفهي التقومييستخدـ معلم مث 

 .ادلفردات حلفظ ادلعلم أماـ الطالب يقف. 1

 .ادلعلم قبل من مباشرة إليها االستماع كيتم أصدقائهم مع احملادثات على الطالب يتدرب .2

 األغاين باستخداـ معنا ادلفردات حلفظ أشخاص 7 أك 6 من رلموعات بتكوين الطالب يقـو .3

 .ادلعلم إىل مباشرة كاالستماع

 ميالتقو  يتم .ادلدرسة كضعتها اليت ادلتطلبات الدراسة ىذه يف أجرم الذم ميالتقو  استوىف

ا، العربية اللغة ميتعل على الطالب قدرة مدل كقياس الكتشاؼ . ادلفردات حيث من سيما ال جيدن

 كتعلمها العربية اللغة تعلم على القدرة مفاتيح من كاحدة ىي ادلفردات إتقاف على القدرة ألف

  .بسهولة

 مكتوبة كىناؾ سلتلفة، بطرؽ الطالب اختبار كيتم كاحد، فصل انتهاء بعد ميالتقو  يتم

 منهم يُطلب مث أسئلة شكل يف أسئلة الطالب إعطاء يتم ادلكتوب، التقومي كاف إذا .يةكشفه

 الذين ادلفردات من العديد من نصية قصص إعداد الطالب من يُطلب ذلك، إىل باإلضافة اإلجابة،

 .الطالب حزمة يف القراءة نص على التعليق الطالب من يُطلب كأحياننا حبفظها، قاموا

ا الطالب اختبار يتم شفهي،ال التقومي إجراء حالة يف  أم ادلعلم، بواسطة اآلخر تلو كاحدن

 ادلعلم ألف للغاية فعاؿ ىذا .حفظها مت اليت ادلفردات مجيع قراءة مث الوقوؼ الطالب من يُطلب



 ديكن ىذا، مثل ميتقو  باستخداـ .ادلفردات كإتقاف ميالتعل على طالب كل قدرة معرفة بسهولة ديكنو

 الطالب بعض ىناؾ كاف إذا أكرب بسهولة أيضنا مباشرة ك كيوجههم الطالب يوجو أف للمعلم

  .احملددة ادلتطلبات هبم اخلاصة ميالتقو  نتائج حتقق مل الذين

مي ىو كاحد من سلسلة من األنشطة يف حتسُت جودة أك أداء أك إنتاجية ادلؤسسة يف و التق

، مث يتم على ما مت حتقيقو كالذم مل يتحققمي سيتم احلصوؿ و تنفيذ برنارلها. من خالؿ التق

 24 استخداـ ىذه ادلعلومات لتحسُت الربنامج. حيتوم التقييم دائمنا على عملية.

جيب أف تكوف عملية التقييم دقيقة لنوع األىداؼ اليت يتم التعبَت عنها عادة يف اللغة 

، جيمع يات باستخداـ أداة التقييم نفسهاالسلوكية. نظرنا ألنو ال ديكن التعبَت عن مجيع السلوك

ييم بُت أحد األشياء الصعبة كالصعبة اليت جيب على ادلدرسُت إدراكها. كفقنا لقانوف مجهورية التق

، يتم ۵7من ادلادة  (1، الفقرة )بشأف نظاـ التعليم الوطٍت 3۰۰2من عاـ  2۰إندكنيسيا رقم 

التقييم يف سياؽ التحكم يف جودة التعليم على ادلستول الوطٍت كشكل من أشكاؿ ادلساءلة عن 

 25 إدارة التعليم لألطراؼ ادلعنية مبا يف ذلك الطالب كادلؤسسات كالربامج التعليمية.

بشكل عاـ، فإف الغرض من التقييم يف رلاؿ التعليم ذك شقُت. أكالن، مجع ادلعلومات 

لفًتة ادلختلفة اليت ستكوف مبثابة دليل على التطور الذم يعيشو الطالب بعد متابعة عملية التعلم 
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 Djemari Mardapi, Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi Pendidikan, (Yogyakarta : Nuha Medika, ٢۰1٢), 

hlm. 4 
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 Sofan Amri, Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013, (Jombang : Prestasi 

Pustaka, ٢۰13), hlm.٢۰8 



، فإف الغرض العاـ للتقييم يف التعليم ىو احلصوؿ على بيانات إثباتية الوقت. مبعٌت آخر معينة من

كاليت ستكوف مؤشران دلستول قدرة الطالب كصلاحهم يف حتقيق أىداؼ ادلناىج ادلختلفة بعد أخذ 

كتقييم عملية التعلم يف غضوف فًتة زمنية زلددة مسبقنا. اذلدؼ العاـ الثاين لتقييم التعلم ىو قياس 

، ككذلك يذىا أك تنفيذىا من قبل ادلعلمُتفعالية التدريس ككذلك طرؽ التدريس ادلختلفة اليت مت تنف

 26 أنشطة التعلم اليت يقـو هبا الطالب.

، حيتوم التقييم أيضنا على عدة أىداؼ زلددة. أكالن، باإلضافة إىل ىذه األىداؼ العامة

سُت التعليمية. بدكف تقييم، يستحيل على الطالب إثارة حتحفز األنشطة الطالبية يف متابعة الربامج 

 ادلشاركة ، احبث عن العوامل ادلختلفة اليت تسبب صلاح أك فشل الطالب يفإصلازاهتم كحتسينها. ثانينا

 27 ، حىت يتمكنوا من إجياد سلرج.يف الربامج التعليمية

 :كىي 2 إىل ميالتعل تقييم أدكات تقسيم ديكن ،ادلذكور الشرح من

 كتويبادل . تقومي1

 قصَتة إجابة تقدمي أك ادلقدمة اإلجابات اختيار الطالب من يتطلب ىو كتوبادل االختبار

 اختبارات من أنواع عدة ىناؾ .الطالب جلميع( موحد) موضوعي بشكل االمتحاف إجراء كيتم
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 Sitiatava Rizema Putra, Desain Evaluasi Belajar Berbasis Kinerja, (Yogyakarta : Diva Press, ٢۰13), hlm. 

8٢- 83 
27

 Ibid., hal 83 



 كالدخوؿ كالتوفيق كاخلاطئ الصحيح كاالختيار متعدد من االختيار: كىي ادلوضوعية، النماذج

 ٢8 .القصَت

 يهشفال . تقومي2

 مباشرة كاإلجابة األسئلة إجراء طريق عن إجراؤه يتم اختبار عن عبارة الشفهي االختبار

ا إما الطالب على  ديكن اليت اجلوانب. كالسيكية أك ثنائية رلموعات يف أك اآلخر، تلو كاحدن

  :ىي االختبار ىذا من تقييمها

 

 

 مشكلة حل يف الطالب تفكَت عملية( 1

  ٢١ادلوضوع كإتقاف اللغة إتقاف( 2

عن  لتقومي. دلعرفة امقابالت أيضنا الباحثوف أجرل عليها، احلصوؿ مت اليت احلقائق لتعزيز

، قامت الباحثة باالغناء (Mimicry Memorization)تكرار احلفظستخداـ طريقة باتعليم ادلفردات 

"التقييم الذم استخدمتو يف ىذه الطريقة، أخربين طاليب  :حيث قاؿ قابلة مع األستاذ خليليبادل
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بالوقوؼ كاحدان تلو اآلخر مث قراءة احلفظ، إذا مل يتمكن الطالب من ذلك، فسأخرب العقوبة 

  3۰."بالوقوؼ حىت انتهاء الدرس

مَتاندا فوجا رمحنداين. إنو أحد الطلبة اليت مازلت  ،مث قامت الباحثة مبقابالت مع الطلبة

 : .ىي تقوؿاألكىل تولونج أجونج الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جتلس يف

 31كشلارسة على الفور مثل احلوال مع اصدقاء" ،"تشكل القصص

 

 مث جترم الباحثة مقابلة مع نوفيكا اديلياس رمدينا. ىي قاؿ:

عند حفظ ادلفردات، يطلب من الطالب يف بعض األحياف تكوين "
، تأيت كل رلموعة إىل مع أغنية زلددة مسبقنا. بعد ذلك مث حفظها رلموعات،

مقدمة الفصل كتقرأ ادلفردات معنا. ىذه طريقة أخرل للتقييم حبيث ال يشعر 
  32" الطالب بادللل. حبيث يتحمل كل رلموعة مت حتديدىا عن ظهر قلب أـ ال

  
ا يتمثل التقييم الذم مت إجراؤه عند تعلم ىذه الطريقة يف أف  الطالب يتم اختبارىم كاحدن

تلو اآلخر من ِقبل ادلدرس، أم يُطلب من الطالب الوقوؼ مث قراءة مجيع ادلفردات اليت مت حفظها. 
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إذا مل يكن الطالب جييدكف أك مل يتذكركا، فإف العقوبة ىي أف يُطلب من الطالب الوقوؼ من 

 ب منضبطُت كأكثر نشاطنا يف التعليم.بداية التعليم إىل هناية التعليم. يتم ذلك حىت يصبح الطال

ادلفردات، يطلب من الطالب يف بعض األحياف تكوين رلموعات، مث حفظها  عندحفظ

الفصل كتقرأ ادلفردات معنا. ىذه  مع أغنية زلددة مسبقنا. بعد ذلك، تأيت كل رلموعة إىل مقدمة

رلموعة مت حتديدىا عن ظهر طريقة أخرل للتقييم حبيث ال يشعر الطالب بادللل. حبيث يتحمل كل 

  33 قلب أـ ال.

باإلضافة إىل ذلك، يتم إعطاء طريقة أخرل لتقييم الطالب مهمة إعداد نص قصة من 

العديد من ادلفردات الذين مت حفظهم، كأحياننا يتم إخبار الطالب بالتعليق على قراءة النص يف 

الب مبمارسة احملادثات مع حزمة الطالب. إىل جانب ىذه الطرؽ الثالث، خيرب ادلعلم الط

 أصدقائهم، كيستمع ادلعلم إليها على الفور.

يتم ذلك حىت يعلم ادلعلم مدل إتقاف الطالب للمفردات اليت مت حفظها. إذا كاف 

الطالب مل ينتهوا من إكماؿ التقييم، فسيتم إجراء العالج حىت يصبح الطالب أكثر نضجنا يف تعلم 

ف ال يزاؿ ىناؾ طالب مل يكملوا دراستهم بعد، فسيستمر تقدمي مفردات اللغة العربية. إذا كا

 .الطلب إىل أف يفهم الطالب اللغة العربية جيدنا
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