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  الباب االول

  مقدمة

مسائل ) ٢(خلفية البحث، ) ١(يقدم هذا الباب األمور اليت تتكون من 

) ٦(توضيح املصطلحات، ) ٥(فوائد البحث، ) ٤(أهداف البحث، ) ٣(البحث، 

  .ترتيب البحث) ٧(البحوث السابقة، 

 البحثخلفية   . أ

 هي فظاحلو  كرارتال فكانت طريقة  العربية، اللغة إذا حبثنا حول تعليم

 يف �قش قد كما. لالفص يف تعليمال عملية يف املستخدمة شيوعا الطرق إحدى

 نطق أو اللغة أصوات على التعرف أجنبية لغة إتقان من بد ال أنه سابق وقت

 بشكل العربية اللغة نطق على ألجل القدرة. الكالم إتقان وأيًضا الكلمات

 مث ،اصحيحو  جيًداأو اجلملة  املفردات نطق جيسد أن للمدرس ميكن ،صحيح

حيفظ  وحىت صحيح بشكل وتكرارا مراراأو اجلملة  املفردات قراءة ونتعليمامل يقلد

 عند أخرى مرة ألجل إظهارها ذاكر�م يف اللغة معلومات النهاية يف الطالب

 ٢.احلاجة
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 اختصاروهي   Mim-memسم الطريقة �ر اختصإطريقة التكرار و احلفظ 

 ٣.مبعىن احلفظ "Memorization"اكاة مع التكرار و احملمبعىن  "Mimicry"لكلمة 

هذه الطريقة . ولذلك ِان هذه الطريقة هي الرتكيز جدا على تكرار الكالم واحلفظ

عندما . هي مناسبة لالستخدام يف تعليم اللغة السّيما يف تعليم لغات أجنبية

تقليد أو تكرار لغة يسمع  األفعال هووكان أول  تعليم الشخص على الكالم،ي

  .حيفظ ماية وبعد ذلك ينطق �لتكرار مرة أخرى يف �ا

اللغة،  لتكرار حىت احلفظ هي مراحل أساسية يقوم به اإلنسان يف ممارسةا

 مع هذا، يعتقد مذهب السلوكية و. جنبيةاألإما تعليم لغة األم أو لغة 

)behaviorism( لغة الكبار بلغة األم حيدث بسبب التمارين  التشبه  أن كتساب

 اللغة الثانية واألجنبية أيضا بيعتقدون أن اكتسا هم. يف حماولة إلتقان اللغة

والتعزيز مفيد جدا للطالب يف حتديد ) التكرار(التقليد . يسبق من قبل التشّبه

 ٤ جنبيةاأللغة الللغة الثانية أو �عملية التّعود  العالقات احملفزات مع االستجابة يف

عرفنا أن اللغة تتمثل يف فنون أربعة هي االستماع والكالم والقراءة 

ستماع يف اجلزء السابق، ونتابع احلديث االن عن ولقد حتدثنا عن اال. والكتابة

وال شك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار .الفن الثاين هو الكالم
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والكبار، لذلك كان الناس يستخدمون الكالم اكثر من الكتابة، أى أ�م 

رب أن الكالم هو الشكل ومن مث نستطيع أن نعت. يتكلمون أكثر مما يكتبون

ولقد تعددت جماالت احليات اليت ميارس . الرئيسي لالتصال �لنسبة لالنسان

اء ونبيع و عبري الشفوي فنحن نتكلم مع األصدقاالنسان فيها الكالم أو الت

  ٥.ري ذلك كلها بوسيلة الكالمعن االحداث واألزمنة واألمكنة وغ نشرتي، نسأل

 الكلمات أو التعبري أصوات عن التعبري على القدرة مهارة الكالم هي

 مبعىن. التحدث شريكإىل  شاعرامل أو رغباتال أو راءاآل أو األفكار عن تعبريلل

 عدد ستفيدي الذى ورؤيتها مساعها ميكن عالمات نظام هو والتحدث أوسع،

مهارة  .احتياجاته الوفاء أجل من العقل ينقل اإلنسان جسم من العضالت

 ،املعلم هاتتعليم مهارة من جزء لكالما ألن. اللغة يف املهارات أهم هيالكالم 

 ٦.أجنبية لغة تعليم يف للغاية أساسي جزءك  مهارة الكالم تعترب لذلك

المية الفالح هى إحدى املدارس اليت يف تعليم املدرسة املتوسطة االس 

وبناء . الكالمطريقة التكرار و احلفظ على استيعاب مهارة  ستخدماللغة العربية ت

تطبيق طريقة التكرار  "ن تبحث عن املوضوع  ى تلك الظاهرة، �تم الباحثة �عل

                                                           
٥
، جامعة موال� مالك ابراهيم االسالمية احلكومية: جماالن. (املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني �ا نور هادي،  
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تعليم اللغة العربية �ملدرسة املتوسطة واحلفظ على استيعاب مهارة الكالم يف 

  "م ٢٠٢٠- ٢٠١٩سالمية الفالح عاجنوك للعام الدراسي اإل

 مسائل البحث  . ب

 مسائل شرحتها الباحثة فيما سبق، فانحث اليت ة الباعتمادا على خلفي

  :البحث كما يلي 

استيعاب مهارة الكالم يف تعليم كيف تطبيق طريقة التكرار واحلفظ على  .١

للعام الدراسي  سالمية الفالح عاجنوكملدرسة املتوسطة اإلللغة العربية �ا

 ؟ م ٢٠٢٠-٢٠١٩

تكرار واحلفظ يف تطبيق طريقة ال العوامل الداعمة والعوامل العائقةماهي   .٢

ملدرسة املتوسطة لغة العربية �ستيعاب مهارة الكالم يف تعليم العلى ا

 ؟ م ٢٠٢٠- ٢٠١٩للعام الدراسي  سالمية الفالح عاجنوكاإل

  البحث أهداف  . ج

  : وأهدف هذا البحث العلمي هي. لكل البحث العلمي أهدافا إن



٥ 
 

 

الوصف عن تطبيق طريقة التكرار واحلفظ على استيعاب مهارة الكالم يف   .١

للعام  درسة املتوسطة االسالمية الفالح عاجنوكملتعليم اللغة العربية �

 م ٢٠٢٠-٢٠١٩الدراسي 

يف تطبيق طريقة التكرار  العوامل الداعمة والعوامل العائقةالوصف عن   .٢

ملدرسة للغة العربية �ليم ااستيعاب مهارة الكالم يف تعواحلفظ على 

 م ٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الدراسي  سالمية الفالح عاجنوكاملتوسطة اإل

 فوائد البحث  . د

  :بعد أداء البحث ترجوا الباحثة أن تكون هلذا البحث فوائد ما يلي

 الفائدة النظرية   .١

طريقة وتعليم مهارة الكالم بتطبيق  تعليمزد�د النظرية يف عملية الإل  ) أ

 .واحلفظالتكرار 

  .لرتقية تعليم اللغة العربية لدى مجهور املسلمني   ) ب

 الفائدة التطبيقية .٢

خلة يف توفري مدانتائج هذا البحث أن تكون : لوزارة الشؤون الدينية  ) أ

ارس جلميع املد تعليم اللغة العربيةوخاصة يف  السياسات التعليمية،

 .احلالية
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كمرجع للباحثني قسم   مداخلة نتائج هذا البحث أن تكون: للجامعة   ) ب

 .اللغة العربية يف املستقبل

تطبيق معلومات تعليمية عن  نتائج هذا البحث أن تكون: للمدرسة   ) ج

لغة العربية اب مهارة الكالم يف تعليم الطريقة التكرار واحلفظ على استيع

 .درسة املتوسطة االسالمية الفالح عاجنوكمل�

طريقة أن تكون نتائج هذا البحث سهما يف أمر تطبيق :  للمدّرس  ) د

  .التالميذ تعليمىت يرتقي اجناز حيف تعليم مهارة الكالم التكرار و احلفظ 

الطالب  ىل حتسني قدرةإتكون نتيجة البحث مساعدة ان : للتالميذ ) ه

  .صحيحةىف اللغة العربية جيدة و  واحملادثة على التواصل

 زّودهذا البحث مبدأ مهما يساعد و ي حثة أن يكونالبا ترجو: للباحثة ) و

  .الباحثة عندما تكون معلمة و كى تكون ماهرة و قادرة يف هذه املهنة

ميكن أن تصري نتائج هذا البحث أسسا ىف أداء : للباحث القادم ) ز

  .البحث العلمى األعمق

  توضيح املصطلحات. ه
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وضوع، فتبني تفسري مقاصد املواإل جتناب عن األخطاء ىف فهم  لسهولة البحث

  :كما يلى  و العملي ىف هذا البحث �إلستدراك الذهينالباحثة املصطلحات املوجودة 

 التوضيح النظري .١

والتطبيق عند   ٧.واالستعمال ربط الشيء يف مكانه،التطبيق هو   . أ

احملدثني هو السعي إىل إشتمالة الشخص او األشخاص الذين يرغب 

 ٨.يف اشتماهلم

 ،كلمتني منMimicry-Memorizatio)  (طريقة التكرار و احلفظ تتكون   . ب

 مبعىن "Memorization"حتاكي أو التكرار و   مبعىن "Mimicry" مها

مث ) تكرار(وهي طريقة التعليم من قبل الطالب حياكي مرارا  ٩.احلفظ

 .حيفظ

الالزمة جلعل الطالب قادرين على التواصل  ةاملهار مهارة الكالم هي   . ج

مهارة الكالم هى  ١٠.ونتعليممع اللغة الىت ي لفظيبشكل جيد و 

  ١١.مهارة �نية من املهارات األساسية ىف اللغة العربية
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 التوضيح التطبيقي .٢

تيعاب اسطريقة التكرار و احلفظ على الشرح العلمي يف تطبيق أما     

غة العربية يف املدرسة املتوسطة االسالمية الفالح مهارة الكالم يف تعليم الل

احملاوالت يف إقامة تعليم مهارة الكالم عاجنوك فهو البيا�ت الوصفية عن 

هذه  تطبيقها وتعريف اإلسهام منطريقة التكرار و احلفظ و بتطبيق 

من  العائقةالطريقة يف تعليم مهارة الكالم وكذلك العوامل الداعمة والعوامل 

طريقة التكرار واحلفظ على استيعاب مهارة الكالم ىف تعليم اللغة تطبيق 

  .العربية يف املدرسة املتوسطة االسالمية الفالح عاجنوك

 البحوث السابقة  . و

  :يوجد البحث العلمي املتعلق مبوضوع هذا البحث وهو كما يلي

أّوال، البحث الذي كتبته مرأة السلمة حتت املوضوع تطبيق طريقة التقليد 

واحلفظ و طريقة القراءة يف تعليم املفردات يف الصف الثامن �ملدرسة املتوسطة 

اإلسالمية احلكومية جانتني تيمون كولون فراكو يوكياكار� السنة الدراسية 

-Mimicryكيف تنفيد طريقة ) أ(مسائل البحث هي  ٢٠١٥.١٢-٢٠١٤
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Memorizatio من �ملدرسة وطريقة القراءة يف تعليم املفردات يف الصف الثا

املتوسطة اإلسالمية احلكومية جانتني تيمون كولون فراكو يوكياكار� السنة 

كيف مقارنة نتائج تعليم املفردات يف الصف ) ب(؟ ٢٠١٥- ٢٠١٤الدراسية 

الصف الذي استخدم طريقة و Mimicry-Memorizationالذي استخدم طريقة 

بحث جيمع طريقة القراءة ؟ وأظهرت االختالفات هذا البحث هي هذا ال

Mimicry-Memorization  البحث الكمي(تعليم املفردات  علىوطريقة القراءة (

دخل الكمي �ختبار عن مليداين �امل ويستخدم هذا البحث بطريقة البحث

  .املقارنة من املتغريين

�نيا، البحث الذي كتبته زعمة العلفة حتت املوضوع فعالية تطبيق طريقة 

Mimicry-Memorization   يف حتفيظ املفردات للصف السادس �ملدرسة

كيف فعالية طريقة التكرار "مسائل البحث هي  ١٣.مسارانج ٢اإلبتدائية اخلريية 

وأظهرت ". مسارانج ٢واحلفظ يف حتفيظ املفردات �ملدرسة اإلبتدائية اخلريية 

-Mimicryاالختالفات عن هذا البحث وهي هذا البحث يستخدم طريقة 

Memorization البحث الكيفي( تعليم املفردات على.(  
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�لثا، البحث الذي كتبته أخيلة العني حتت املوضوع  تطبيق طريقة التكرار 

و احلفظ يف تعليم املفردات �ملدرسة العالية اإلسالمية الشافعية جايت �رانج 

ة كيف فعالي"مسائل البحث هي  ٢٠١٦.١٤-٢٠١٥بربس السنة الدراسية 

تطبيق طريقة التكرار واحلفظ يف تعليم املفردات �ملدرسة العالية اإلسالمية 

وأظهرت . ٢٠١٦-٢٠١٥الشافعية جايت �رانج بربس السنة الدراسية 

-Mimicryاالختالفات عن هذا البحث وهي هذا البحث يستخدم طريقة 

Memorization البحث الكيفي( تعليم املفردات على.(  

ي كتبه رييان هردينسة حتت املوضوع تطبيق طريقة البحث الذ رابعا،

 ٨التقليد واحلفظ يف تعليم مهارة الكالم �ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

) ١(أما مسائل يف هذا البحث  ٢٠١٨.١٥-٢٠١٧سليمان السنة الدراسية 

كيف تطبيق طريقة التكرار و احلفظ يف تعليم مهارة الكالم  �ملدرسة املتوسطة 

ما الفرق بني الفصل الذي تطبيق طريقة )٢(سليمان؟  ٨إلسالمية احلكومية ا

اما نوع هذا البحث . التكرار واحلفظ والفصل الذي ليس به الطريقة يف تطبيقه

                                                           
14 Akhilatul Aini, Penerapan Metode Mimicry-Memorization dalam Pembelajaran 

Mufrodat di MTs Asy-Syafiiyah JatiBarang Brebes Tahun Pelajaran 2015/2016, skripsi, 
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 ٨تطبيق طريقة التقليد واحلفظ يف تعليم مهارة الكالم مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  رييان هردينسة، 
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مبدخل البحث الكيفي و بطريقة  ) field research(العلمي هو البحث امليداين 

  .مجع بيا�ته على سبيل املالحطة واملقابلة والتوثيق واختبارات التقؤمي

البحث الذي كتبه إمساعيل صاحل حتت املوضوع تطبيق طريقة  ,خامسا

التقليد واحلفظ يف تعليم مهارة الكالم للطلبة �لفصل احلادي العشر يف املدرسة 

 ٢٠١٥.١٦-٢٠١٤ساري كونونج كيدول للعام الدراسي الثانوية دار القران وونو 

طريقة التقليد و التحفيظ  كيف تنفيذ  )أ( هيمسائل البحث من هذا البحث 

�ملدرسة العالية دار  لتعليمية يف تدريس الكالم للطلبة �لفصل احلادي العشر

كيف   ) ب(؟ ٢٠١٤-٢٠١٥للسنة الدراسية القرآن وونوساري كونوغ كيدول 

والتحفيظ يف تدريس الكالم للطلبة  إستجابة الطلبة عن تنفيذ طريقة التقليد

دار القرآن وونوساري كونوغ كيدول  �لفصل احلادي العشر �ملدرسة التعليمية

هي فهذا البحث  عن اإلختالفات و أما ؟٢٠١٤-٢٠١٥ا للسنة الدراسية 

البحث للطلبة  ىالم و أجر الك و التحفيظي يف تدريس ةةطريقة التقليديالتنفيذ 

  .كيدول كونوغ دار القرآن وونوساري �لفصل احلادي العشر �ملدرسة العالية
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ألجل شرح واضح، تستطيع البحوث السابقة أن تظهر �جلدول كما 

  :يلي

  اختالفات  نتائج البحث  األمساء و املوضوع  الرقم

تطبيق  مرأة السلمة   .١

طريقة التقليد واحلفظ و 

القراءة ىل تعليم طريقة 

املفردات يف الصف 

درسة ملالثامن �

املتوسطة اإلسالمية 

احلكومية جانتني تيمون 

كولون فراكو يوكياكار� 

السنة الدراسية 

٢٠١٥- ٢٠١٤.  

أن حصول تقومي يف الصف 

يعين بطريقة القراءة " ب"

أحسن من حصيل تقومي 

" أ"الطالب يف الصف الثامن 

واحلفظ يعىن بطريقة التقليد 

لذا، استخلصت الباحثة أن 

طريقة القراءة هي الطريقة 

  الالئقة يف تعليم املفردات

هذا البحث جيمع  .١

طريقة التقليد واحلفظ 

و طريقة القراءة على 

 تعليم املفردات

ويستخدم هذا  .٢

طريقة البحث البحث 

دخل مليداين �امل

الكمي �ختبار 

 املقارنة من املتغريين

مكان البحث يف  .٣

ة املتوسطة درسامل

اإلسالمية احلكومية 

جانتني تيمون كولون 

  فراكو يوكياكار�

فعالية  زعمة العلفة   .٢

-Mimicryتطبيق طريقة 

Memorization   يف

صف لحتفيظ املفردات ل

لطريقة � نتائج البحث

املستخدمة يف حفظ املفردات 

للصف الرابع من طالب معهد 

هناك هي سيمارانج  ٢اخلرينية 

هذا البحث جيمع  .١

طريقة التقليد واحلفظ 

 على حتفيظ املفردات

مكان البحث يف  .٢



١٣ 
 

 

درسة ملالسادس �

 ٢اإلبتدائية اخلريية 

  .مسارانج

مزا� متكن الطالب من نطق 

 املفردات بشكل جيد وبطالقة

 ن على حفظ املفردات،يقادر 

 الطالب أكثر نشاطًا ومحاًسا

ألن النطق يتم يف وقت واحد، 

يكون الطالب قادرين على 

ية وفًقا للمواد اللغة العرب حتدث

  اليت يتم تدريسها

املدرسة اإلبتدائية 

  مسارانج  ٢اخلريية 

 أخيلة العني   .٣

تطبيق طريقة التكرار و 

احلفظ يف تعليم 

درسة ملاملفردات �

العالية اإلسالمية 

الشافعية جايت �رانج 

السنة الدراسية بربس 

٢٠١٦- ٢٠١٥.  

تطبيق  أنأظهرت النتائج 

طريقة حتفيظ و تقليد يف تعليم 

درسة العالية مل�املفردات 

اإلسالمية الشافعية جايت 

�رانج بربس من خالل عدة 

عملية القراءة : عمليات ، وهي

والتقليد ، عملية احلفظ ، 

العملية النحوية ، عملية 

 املناقشة ، والعملية

  .تنوعةامل

طريقة التكرار واحلفظ  .١

املستخدمة لتعليم 

 املفردات

مكان البحث يف  .٢

املدرسة العالية 

اإلسالمية الشافعية 

  جايت �رانج بربس

رييان راهردينسة حتت    .٤

املوضوع تطبيق طريقة 

التقليد واحلفظ يف تعليم 

درسة ملمهارة الكالم �

املتوسطة اإلسالمية 

أظهرت النتائج وجود فروق 

ذات داللة إحصائية بني فصل 

وفصل  )kelas kontrol(التحكم

 ).kelas eksperimen( التجريبية

هذا يدل على أن اسرتاتيجيات 

نوع هذا البحث  .١

العلمي هو البحث 

 field(امليداين 

research (  مبدخل

 البحث الكمي
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سليمان  ٨احلكومية 

الدراسية السنة 

٢٠١٨- ٢٠١٧  

�جع لرتقية قدرة   التعليم

 مهارة الكالم  يف الطالب 

مكان البحث يف  .٢

املدرسة املتوسطة 

اإلسالمية احلكومية 

  سليمان ٨

ف تطبيإمساعيل صاحل    .٥

طريقة التقليد واحلفظ 

يف تعليم مهارة الكالم 

للطلبة �لفصل احلادي 

العشر يف املدرسة 

الثانوية دار القران 

وونوساري كونونج  

كيدول للعام الدراسي 

٢٠١٥- ٢٠١٤.  

يدل تنفيد طريقة التقليد 

واحلفظ يف تعليم مهارة الكالم 

للطلبة �لفصل احلادي العشر 

يف املدرسة الثانوية دار القران 

وونوساري كونونج كيدول للعام 

اىل  ٢٠١٥-٢٠١٤الدراسي 

أنه فعالية، ألن مبلغ النتيجة 

أكثر من " جّيد جدا"و " جّيد"

 مبلغ النتيجة املئوية لنتيجة

وهي " كايف"و " �قص"

٨٢،٨> %  ١٦،١٩ %  

منهج البحث  .١

البحث  وه املستخدم

 الكمي

تنفيد طريقة التقليد  .٢

واحلفظ يف تدريس 

 الكالم

مكان البحث يف  .٣

املدرسة الثانوية دار 

القران وونوساري  

  كونونج كيدول

وفقا للبحوث السابقة، البحث عن تعليم مهارة الكالم أو طريقة التكرار 

كان بعض البحوث، �حثوا تعليم مهارة الكالم . يس البحث اجلديدو احلفظ ل

بطريقة التكرار و احلفظ ولكن �ملدخل املختلف أو حبثوا طريقة التكرار و 

يف تعليم املفردات او : احلفظ لكن يف استخدام التعليم او املهارة األخرى املثال

طريقة البحث و  مكان البحث و, و�إلضافة إىل ذلك. تعليم مهارة القراءة
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وأما البحث الذي حبثته , العام الدراسي املستخدم للبحث ميلك اإلختالف

الباحثة يبحث فيه تطبيق طريقة التكرار واحلفظ على استيعاب مهارة الكالم يف 

تعليم اللغة العربية �ملدرسة املتوسطة االسالمية الفالح عاجنوك للعام الدراسي 

٢٠٢٠-٢٠١٩.  

 ترتيب البحث  . ز

. املؤلفات العلمية ترتيب البحث شرط للحصول على الفهم عنكان 

لسهولة الفهم عن هذا البحث العلمى فتضع الباحثة ترتيب  بناء على ذلك،

  :البحث كما يلي

 القسم األول، حيتوي على صفحة الغالف و صفحة املوضوع و صفحة .١

و  ة املشرف و صفحة تصديق جملس املناقشة و صفحة بيان األصليةافقمو 

الصور و  الشعار و صفحة اإلهداء و كلمة الشكر و التقدير و دفرت صفحة

 .خص و الفهرسدفرت امللحقات وملّ 

 :القسم الرئيسي، حيتوي على مخسة أشياء، وهي .٢
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البحث  قدمة حيث تشتمل على خلفية البحث ومسائلامل: الباب األول  . أ

وترتيب  و أغراض البحث و فوائد البحث و توضيح الصطلحات

 .البحث

التكرار و  طريقةلنظر�ت حيث تشمل على مفهوم عن ا: لباب الثاىنا   . ب

طريقة طريقة التعليم وتعريف  وفيهMimicry-Memorization احلفظ 

، ومفهوم عن و خطوات وخصائصها ومزا� والنقصان التكرار واحلفظ

 .ها و أساسهامهارة الكالم و أهداف تعريف وفيه هارة الكالممتعليم 

 دخل البحث ومتكون من يمنهج البحث حيث : الباب الثالث   . ج

 تصميمه، و حضور الباحثة، و مكان البحث، و مصادر احلقائق،

احلقائق، و  وطريقة مجع احلقائق، وطريقة حتليل احلقائق، و تفتيش صحة

 . خطوات البحث

 شتمل على تقدمي احلقائق و حتليلتنتائج البحث و : الباب الرابع  . د

 .تائجهااحلقائق ون

 اخلامتة اليت تتكون من اخلالصة و اإلقرتاحات: الباب اخلامس  . ه

 القسم النهائي، حيتوي على املراجع و امللحقات اليت تشتمل على .٣

 اإلرشادات للمقابلة و اإلرشادات للمالحظة و اإلرشادات للوثيقة، وحملة
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نتائج  ، و قائمةالفالح عاجنوكموجزة عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

�لبحث  املقابلة، والصور من أحوال تعليم اللغة العربية، الرسائل اليت تتعلق

   .تيةاالعلمي، و السرية الذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


