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 الباب الرابع

 نتائج البحث

قدمت الباحثة يف هذا الباب احلقائق احملصولة من عملية مجع احلقائق و 

حتليل احلقائق ونتائجها من عملية هذا البحث العلمي الذي فامت به الباحثة يف 

  عاجنوك �روناملدرسة املتوسطة اإلسالمية الفالح 

 تقدمي احلقائق   . أ

 :يف هذا القسم، تقدمت الباحثة مسئلتني، ومها كما يلي

ق طريقة التكرار واحلفظ على استيعاب مهارة الكالم يف تعليم اللغة تطبي .١

عاجنوك للعام الدراسى  �رونالعربية �ملدرسة املتوسطة اإلسالمية الفالح 

 م ٢٠١٩/٢٠٢٠

ستقدم احلقائق اليت وجدت  من نتائج املالحظة واملقابلة املباشرة

احلقائق التئ مت احلصول عليها من الباحثة هي احلقائق  .الباحثة يف امليدان

طريقة التكرار واحلفظ على استيعاب مهارة الكالم يف اليت تتعلق بتطبيق 

 . تعليم اللغة العربية
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ن ية الفالح  �رو قد أجرى هذا البحث يف املدرسة املتوسطة اإلسالم

مهارة الكالم يف عاجنوك الذي يطبق طريقة التكرار واحلفظ على استيعاب 

  .طالبا ١٧أخذت الباحثة العينة من فصل السابع تتكون . تعليم اللغة العربية

مهارات اللغة  طريقة التكرار واحلفظ هو لتدريب  هداف من تعليمأ

لم يطبق طريقة التكرار واحلفظ على كما هو احلال مع أهداف املع. الطالب

ة  للطالب الفصل السابع استيعاب مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربي

  :عاجنوك كما قالت أستاذة فائزة  �رون درسة املتوسطة اإلسالمية الفالح�مل

 وفًقا الطالب لتدريب أوالً  الطريقة هذه استخدام هديف"

 اليت والتكرار التقليد عملية يف وأيًضا معانيهم، ومتييز لضيقهم

 من الطالب يتمكن حىت أنتيا تكون عندما طريقةتلك   يف

 ال الطالب اسم ألن ، بسهولة تلقائًيا العربية الكلمات حفظ

 مرارًا املفردات تكرار على اعتد� إذا ، السابع الصف يف يزال

 ٧٠".دائًما يتذكرها فسيظل ، وتكرارًا

أهداف املعلم يطبق طريقة عرفت الباحثة أن  نتائج املقابلة، بناء على

 التحدث يف اللغوية الطالب مهارات تطويرو هو لتدريب  التكرار واحلفظ

 املتكررة، النطق عملية لتنفيذ أما �لنسبة. بشكل صحيح والتوصل واحلفظ

                                                           
٧٠

  ٢٠٢٠يناير ٦يف اإلدارة يف �ريخ  ف.ناملفابلة مع أستاذة  
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 بغري/  تلقائًيا العربية �للغة كالمال من الطالب يتمكن أن املتوقع من٧١

 التكرار مع لذلك. العادة هي اللغة تلك تعلم نظرية يف يعتقد كما. وعي

  .العربية �للغة معرفتهم الطالب يعزز أن املأمول من املتكرر،

 التخطيط يتم و�لتايل �لتعلم، القيام قبل مهم عنصر التخطيط هو

 إجراء قبل �رونمدرسة متوسطة إسالمية الفالح  معلم قبل من للتعلم

 الصف يف العربية اللغة معلمي لتدريس التحضري إطار يف لذالك،. التعلم

اعداد عملية  هناك كانف ،�رونمدرسة متوسطة إسالمية الفالح  من السابع

  ).RPP(التدريس 

 ألنشطة خطوات أو عام إطار هي )RPP( اعداد عملية التدريس

 للصف العربية اللغة بر�مج إعداد يشري. تنفيذها املعلم على يتعني اليت التعلم

 )RPP(التدريس  اعداد عملية حمتو�ت٧٢ .الوطنية التعليم معايري إىل السابع

 �للغة RPP ملحق( يف السابع الصف يف العربية اللغة معلم أعدها اليت

  ).السابع للصف العربية

                                                           
 

  ٢٠٢٠يناير ٦يف اإلدارة يف �ريخ  ف. ناملفابلة مع أستاذة  ٧٢
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 على استيعاب مهارة الكالم التكرار واحلفظ طريقة) خطوات( تنفيذل

قد  ،�روناملتوسطة اإلسالمية الفالح  درسةامل يف السابع الصف لطالب

  :فائزةنور ال أستاذة حيث ق مباشرة،مقابلة  الباحثة أجرى

 مبوضوع، املتعلقة اجلملأو  املفردات أعرض أن هو ،ًال اوّ "

 العربية املفردات أقول أو أقرأ مث ،مايف الكتاب أضيف وأحيا�ً 

 دون االستماع هي الطالب ومهمة األخرى، تلو واحدة

 أن إىل كلما�م الطالب قلد ذلك، بعد. الكتاب إىل النظر

 أكررها أن الطالب وأخربين املعاين قلت مث صحيحة، كانت

/  ذاكرته من للتحقق وأخريًا،. حيفظو�ا حىت وتكرارًا مرارًا

 عدة أو واحد طالب بتعيني أحيا�ً  أقوم ، حتفيظه

  ٧٣".طالب

  

 مباشرة مالحظة الباحثة أجرى دقيقة، حقائق على احلصول أجل من

املتوسطة اإلسالمية الفالح  درسةامل يف السابع للصف العربية اللغة تعلم عند

 غالًبا. التكرار و احلفظ طريقة �ستخدام ٢٠٢٠ يناير ٩ اخلميس يوم ن�رو 

  .واحلفظ الكالم يف اللغوية الطالب مهارات لتطوير الطريقة هذه تستخدم ما

 للصف السابع يفطريقة التكرار واحلفظ يف تعليم اللغة العربية 

 إىل �إلضافة ألنه الفعالة ميالتعل طرق هو سالمية الفالحاإلتوسطة املدرسة امل

                                                           
  ٢٠٢٠يناير ٧٦يف اإلدارة يف �ريخ ف. ناملفابلة مع أستاذة  ٧٣



٦١ 
 

 أن ميكن العربية، اللغة يف للطالب الكالم مهارات ممارسة على القدرة

  .العربية اجلملةأو  املفردات حفظ على أيًضا الطالب يساعد

 العربية اللغة ميتعل يف السابع الصف يف املباشرة مالحظة نتائج من

 الكالم مهارة استيعاب يفالتكرار و احلفظ  طريقة تنفيذ أن ،"أسريت" مادة

 واألنشطة األساسية واألنشطة األولية األنشطة: أشياء ثالثة على حيتوي

×  ٢ هو مألوفة كمواضيع العربية اللغة ميتعل تنفيذ يف التخصيص. امتاإلخت

  ٧٤.دقيقة ٤٠

 األولية األنشطة )١

 الفصل إىل مدرسة ضرحت عندمايعرف  ،املالحظة إىل استناًدا

 دعاءلل الطالب مجيع دعوة اللخب الفصل شرط ،هي تقول سالم

 حضور عن السؤال خالل من اختبار بعمل تقوم مدرسة مث مًعا

  .الطالب

 األساسية واألنشطة )٢

 السبورة، على وكتابته دراسته املراد العنوانعن  مدرسة قومت

 العنوان من تدريسها سيتم اليت املواد عن طالبل مدرسة سألت كما

                                                           
  ٢٠٢٠يناير ٩املالحظة املباشرة يف الفصل السابع يف �ريخ  ٧٤
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 الطالب استعداد مدى قياس إىل يهدف. السبورة على املكتوب

  .تعلمه سيتم ما حول األولية ومعرفتهم الدروس لتلقي

 اللغة ميتعل عند السابع الفصل يف املالحظةنتائج  على بناءً 

 بشكل سةمدرّ  �ا قومت اليت األساسية األنشطة يف العربية،

 املراد "أسريت" مبوضوع املتعلقة املفردات سةمدرّ  قدمت. كالسيكي

. العربية راسةللد )LKS( ورقة العمل هو املستخدم الكتاب. دراسته

كتا�م   يف املوجودة تلك إىل �إلضافة املفردات أيًضا املدرسة قدمت

)LKS.(  

 "أسريت"وضوع مب الذي يتعلق ةاجلمل/املفردات مدّرسة لفظت

 هذه النطق عملية تستخدم. متكررة بطريقة معىن دون العربية �للغة

 يستمع مدّرسة، نطق مرحلة يف. صحيح وبشكل بطالقة العربية اللغة

 مث. العمل ورقة/الكتاب إىل النظر دون املدّرسة تقرأه على الطالب

 يتحدث حىت واحد وقت يف املدّرسة كلمات بتقليد الطالب يقوم

  .بطالقة وحيدثه جييده ما

 كلمات الطالب وحياكي ومعانيها املفردات مدّرسة نطقت مث

 كلمة إكمال بعد. �لكامل حفظها يتم حىت وتكرارًا مرارًا املدّرسة
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 بنفس أخرى، جديدة كلمة املدّرسة رأتق الطالب، حيفظها واحدة

 .للمعلم نطق كل بالطال يتبع مث يتكرر، حىت قراءة �ا يتم الطريقة

 قدرة معرفة املدّرسة ريدت واحلفظ، التكرار يتم النطق، ميتعل بعد

 مت اليت املفردات نطق عن الطالب أحد سؤال خالل من الطالب

  .صحيح وبشكل بطالقة حفظها

 اإلختام أنشطة )٣

 النشاط تعبئة يتماإلختام  أنشطةالحظة، املمن نتائج 

 الدراسة ختتتم. املزيد ملعرفة التحفيزية الرسائل ببعض اخلتامي

  .مجاعة و سالم العصر سورة بقراءة

العوامل الداعمة والعوامل العائقة يف تطبيق طريقة التكرار واحلفظ على  .٢

استيعاب مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية �ملدرسة املتوسطة 

 م ٢٠١٩/٢٠٢٠عاجنوك للعام الدراسى  �روناإلسالمية الفالح  

 عملية يف. طالب إىل معلم من املعرفة نقل عملية هي والتعليم التعلم 

 من عائقةالعوامل الو  داعمةال عواملال هناك سيكون �لطبع والتعلم، التعليم

 املعلمون يقوم عندما و�ملثل،. املستخدمة طريقة وحىت والوقت املواد حيث
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 هناك الكالم، مهارةالتكرار و احلفظ يف استيعاب طريقة �ستخدام �لتدريس

  .تطبيقه يفعند  عائقةال والعوامل الداعمة العوامل من عديد

 متوسطة إسالمية مدرسة كمديرنيلول مو�   أمحد مع مقابلة نتائج

 :قال �رون الفالح

 املعهد أسس على تقوم مدرستنا أن هو الداعم العامل"

 اللغة معظمهم تعلم لذلك ،املعهد يف أيًضا الكثريون ويعيش

 حنو صرف حتفيظ ،الدينية املدرسة مثل. معهدهم يف العربية

 لن أ�م يعين وهذا. جدا مطلوبأو  �كيد هو معهد يف

 العربية الكلمات وحفظ التحدث تعلم يف صعوبة جيدون

."٧٥  

 :العربية للغةكمدّرسة ا   فائزةنور  ةاألستاذ قالت

يف تطبيق طريقة التكرار و احلفظ  الداعمة لعواملمن ا"

 ما الطالب تفضيل من: أوالً  منها ،فاستيعاب مهارة الكالم

 ألن العربية اللغة دروس مع ال أم ذلك حيب كان إذا

 ليس الذين أولئك مع العربية اللغة حيبون الذين الطالب

 اللغة لتعلم الطالب ةمحاس هو �نيا،. خمتلفة قدرة لديهم

 هم املتوسط، يف احلمد �  قوة الذاكرة و ذكاء �لثًا،. العربية

حفظ  أو نظام حبفظ دراية على �لفعل وهم معهد من

 هو رابعا، .الطريقة هذه تطبيق السهل من لذلك ،الصرف

 على القدرة طالبل يكون أن الدعم و اإلهتمام من املدّرسة
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  ٢٠٢٠يناير  ٩يف اإلدارة يف �ريخ  ن. أاملقابلة مع أستاذ  
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 األجواء �يئة هوخريا، أ. فصيحب العربية �للغة التحدث

 �لنعاس يشعرون الذين الطالب لتجنب الصفية

  ٧٦".والكسل

 هي الطريقة هذه لتطبيق الداعمة العوامل فإن ،لذالك البيان وفًقا

 يكون أن وجيب الطالب، ذكاء ومستوى الطالب، ةومحاس الطالب، رغبات

 ريدت مث. واهتمامه املعلم ودعم الدراسي الفصل جو إدارة على قادرًا مدرس

  :نيلل مو� أمحد ستاذقال أ الطريقة، هذه تطبيق عقبات تعرف ةالباحث

 العربية اللغة بتعلم الطالب اهتمام عدم هي العقبة تكون قد"

 اللغوية املهارات علىتؤكد   هناألن  التسهيالت، حيث ومن

 هناك تكون أن جيب واحلفظ التحدث يف خاصة للطالب،

  ٧٧"�مللل الطالب يشعر ال حىت داعمة وسائط

  : فائزةنور  قالت أستاذة 

للعوامل العائقة من تطبيق طريقة التكرار و احلفظ على "

 موقع ألن ،ساعة الدراسة خصوًصا استيعاب مهارة الكالم،

 التعلم هذا مينع الظهر بعد أو الصباح يف الدراسة ساعة

 جديًدا، العقل يزال فال الصباح، يف الطالب تعلم إذا. متاًما

 النهار أثناء صعوبة هناك كانت إذا. جيدة حالة يف واجلسم

 الرتكيز يف الطالب صعوبة عن الناجتة الدروس قبول يف

 خلفية مث. النائمة أو الضعيفة اجلسم حاالت على والتفكري

                                                           
  ٢٠٢٠يناير  ٧يف اإلدارة يف �ريخ  ف. ناملفابلة مع أستاذة  ٧٦
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 االبتدائية املدرسة من متخرج الذين الطالب معظم ،الطالب

)SD( ذاكرة ضعف �لثا،. عن حرف هجائية يفهموا مل 

 مهارة إتقان عليهم يتعني ذلك، إىل �إلضافة ألنه ،الطالب

 تذكر على قادرين يكونوا أن وجيب �م اخلاصة التحدث

 ذاكر�م قوةهنا   ألن. حفظها مت اليت العربية الكلمات

 على القدرة فإن و�لتايل. وقصرية طويلة قوة فهناك خمتلفة،

  ٧٨".خمتلفة تذكرو  حفظ

 أصبحت اليت العوامل أن الباحثة عرفت املقابلة، نتائج على بناءً 

 هي طريقة التكرار و احلفظ على استيعاب مهارة الكالم، تطبيق يف عقبات

 االبتدائية املدرسة من طالبال خلفية املسائية،أو  الصباحية الدروس موقع

)SD(، الطالب ذاكرةضعف  و املرافقعدم  الطالب، اهتمام عدم.  

 بعد آرائهم ملعرفة الطالببعض   مع مقابالت أيًضا الباحثة أجرى

 ديسي موليدا تقال ماك. طريقة التكرار و احلفظ �ستخدام تدريسهم

  :السابع الصف يف طالب أحد ،ءأوليا

 اتباع عند �لسعادة أشعر لذلك العربية اللغة أحب أ�"

  يف كنت عندما خاصة. أستاذة فائزة املقدمة الدروس

  ٧٩". العربية olinpiade يف أيًضا شاركتاملدرسة اإلبتدائية 

                                                           
٧٨

  ٢٠٢٠يناير  ٧يف اإلدارة يف �ريخ  ف. ناملفابلة مع أستاذة  

٧٩
  ٢٠٢٠يناير  ٩ا الطالبة يف الصف السابع يف �ريخ .د.املقابلة مع م  



٦٧ 
 

 تطبيق يف الداعمة العوامل أحد أن ةالباحث لصخت ،لذلك البيان وفًقا

 هو العربية اللغة ميتعل على استيعاب مهارة الكالم يفالتكرار واحلفظ  طريقة

 حافزًا يعد ما وهو العربية اللغة يتعلمون الذين الطالب تفضيل أو رغبة

مث سألت الباحثة . العربية اللغة يف مهارا�م تطوير ملواصلة ألنفسهم للطالب

 هيو  تذكرها مت اليت العربية اجلمل أو الكلمات بعض قوللي إىل هذا الطالب،

  .وصحيحة بفصيحة نطقها على قادرًا

  :أما عند فطر� أيو وولندارى، ما تلي

 هنا، أعيش ومل )SD(االبتدائية  املدرسة من خترجت لقد"

 اللغة تعلم يف املرة هذه خاصة. العربية اللغة أفهم ال وأ�

 أستاذة فائزة طبق عندما الشديد �العرتاض شعرت العربية،

  ٨٠"أعرف حرف هجائية مل ألنين. الطريقة هذه

 يف الطالب أعاقت اليت عوامل أحد أن ةالباحث لصمن هنا، خت

من  طالب خلفية التكرار و احلفظ هو بطريقة العربية اللغة ميتعل عملية

 )SD( االبتدائية املدرسة من خترجوا الذين أولئك ،)SD( بتدائيةاملدرسة اإل

 وهذا. اإلطالق على العربية اللغة معرفة عدم خاصة للغاية، صعبني كانوا

 كما ،جائيةاهل أحرف يعرفون ال حيث للطالب اللغوية املهارات على يؤثر

                                                           
  ٢٠٢٠يناير  ٩و الطالبة يف الصف السابع يف �ريخ .ا.املقابلة مع ف ٨٠
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 مقابلة إجراء عندأما . العربية الكلمات حفظ و نطق عند صعوبة سيواجهون

 الطالب وكان العربية، الكلمات بعض يقولوا أن ةالباحث سألت الطالب، مع

 ليست اللغة فصيح وكانت قصريًا كان طوهلا إن يقولوا أن على قادرين

  .مثالية

  :أما عند دمحم مشهودى على، حيث قال

 أحتدث أن يف معهدي ألنه جدا العربية لغة دروس أحب أ�"

 اليت الطريقة على اعتدت لذلك. يوم كل العربية اللغة

  ٨١".العربية الكلمات حفظ يفأستاذة فائزة  استخدمها

 اهتمام هي الداعمة الطرق إحدى أن إىل ةالباحث لصخت ،هنا من

 شعرت احلفظ، على معتاداً  كنت ألنين. من معهد العصرى طالب وخلفية

 سألت ب،الطال هذه مع مقابلة إجراء عند أما. العربية اللغة أتعلم أنين أخريًا

بسرعة و   التحدث من الطالب ومتكن العربية، الكلمات بعض قول الباحثة

  .فصيح

بناء على مجيع احلقائق املذكورة السابقة، متكن للباحثة أخذ 

االستنباط أن العوامل الداعمة و العوامل العائقة يف تطبيق طريقة التكرار و 

  : يف استيعاب مهارة الكالم منهااحلفظ 
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  ٢٠٢٠ يناير ٩الصف السابع يف �ريخ ع الطالبة يف .م.ملقابلة مع ما  



٦٩ 
 

 عوامل الداعمةال   ) أ

عند تطبيق طريقة التكرار و احلفظ عوامل الداعمة الأما 

  :م منهايف استيعاب مهارة الكال

 اللغة تعلم حيبون الذين الطالب ،مفضل و رغبة الطالب )١

  .العربية اللغة حيبون ال الذين الطالب متخلفة مع  العربية

 للظروف وفقاالدراسي   الفصل جو املدرس قدر على  )٢

 والشروط

 الطالب لديهم محاسة يف نفسها عند تعلم اللغة العربية )٣

 املعلم من واالهتمام الدعم )٤

 الطالب الذاكرة و ذكاء  )٥

 عوامل العائقةال   ) ب

عند تطبيق طريقة التكرار و احلفظ  عوامل العائقةالأما 

  :يف استيعاب مهارة الكالم منها

 العربية اللغة تعلم عند الطالب محاسة الدرس، وقت وضع )١

أو  الظهر عند املوضع عنخيتلف   الصباح ساعات يف

  .األخري



٧٠ 
 

 قادرًا تكون أن تريد كنت إذا ألنه الطالب، اهتمام عدم )٢

 هو أمهية األكثر الشيء فإن العربية، �للغة التحدث على

 اللغة يف والعشق الرغبة عن تتخلى أن عليك جيب أنه

 .نفسها العربية

 )SD( االبتدائية املدرسة من طالبخترجوا  ،الطالب خلفية )٣

 .اهلجائية احلروف و العربية اللغةمل يعرف  الذين

 تعلم عند الطالب انتباه جلذب دعماً  األقل التسهيالت )٤

 .العربية اللغة

 

 

  

  

  

 



٧١ 
 

 حتليل احلقائق    . ب

ل و تبحث الباحثة هنا احلقائق احملصولة من مكان البحث، حيث حتلّ 

تشتمل على تطبيق طريقة التكرار واحلفظ على استيعاب مهارة الكالم و العوامل 

استيعاب مهارة  الداعمة والعوامل العائقة يف تطبيق طريقة التكرار واحلفظ على

 .الكالم

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

عاجنوك للعام الدراسى  �رونالعربية �ملدرسة املتوسطة اإلسالمية الفالح 

 م ٢٠١٩/٢٠٢٠

 الشفهي املنهج طريق عن الطرق إحدى هي طريقة التكرار واحلفظ

 اللساين التدريب أنشطة من العديد تتضمن التعلم عملية �ن اللغة تعليم يف

 عملية على والتأكيد واالستماع الكالم على قدرة هو التعلم حمور. اللفظي أو

 الكالم تعلم ميكن ألنه والكالم، االستماع بني وثيقة عالقة هناك ٨٢.احلفظ

  .والتكرار االستماع خالل من النطق أو

العربية تستخدم مدرسة متوسطة إسالمية الفالح   اللغة ميتعل يف

 الطريقة هذه تؤكد حيث. التكرار و احلفظ طريقة الفالح عاجنوك �رون
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٧٢ 
 

 وتكرارًا مرارًا تتم اليت واحلفظ واالستماع الكالم ممارسة على مباشر بشكل

 مباشر بشكل الطالب على وفهمها الكالم مهارة آ�ر الحًقا ستكشف

  .وتلقائي

سة و السابع و مقابلة مع مدرّ  إىل نتائج املالحظة يف الصفنادا است

أن تطبيق طريقة التكرار  ررئيس املدرسة و بعض الطالب يف الصف السابع،

تكون على ثالثة اللغة العربية تواحلفظ على استيعاب مهارة الكالم يف تعليم 

  :خطوات

 بتعليم سيقومون الذين املعلمون سريتبطاإلدراك، : األنشطة األولية   ) أ

 الطالب يتمكن حىت سابًقا الطالب تعلمها اليت �ملواد جديد موضوع

 .بسهولة اجلديدة املواد فهم من

 :األساسية األنشطة  ) ب

 ورقة هو املستخدم النص. �ملوضوع املتعلقة املفردات املعلم يقدم )١

 تلك إىل �إلضافة املفردات املعلم يقدمو . العربية للدروس العمل

 .العمل ورقة يف املوجودة

. لتكرار�املعىن  دون العربية أو اجلملة املفردات املعلم ينطق )٢

 ألن. صحيحو  فصيحب العربية اللغة هذه النطق عملية تستخدم



٧٣ 
 

 العربية اللغة كالمال على الطالب تدريب هو الرئيسي اهلدف

 .فصيحب

 دون املعلم يقرأها اليت أو اجلملة املفردات إىل الطالب يستمع )٣

 العمل ورقة أو الكتاب إىل النظر

 صحيًحا يقال ما حىت املعلم كلمات بتقليد الطالب نطقي )٤

 وفصيحاً 

 اكيحي والطالب ومعانيها او اجلملة املفردات املعلم يقول )٥

 .حيفظ الطالب حىت وتكرارا مرارا املعلم كلمات

 اليت أو اجلملة املفردات يقول أن الطالب أحد من املعلم يطلب )٦

 .بفصيح و صحيح حفظها

 األنشطة اإلختتام  ) ج

 أكثر ليكونوا ودوافع رسالة الطالب املعلم مينح املرحلة، هذه يف

و قراءة  العصر سورة بقراءة الدراسة تنتهي ذلك بعد. التعلم يف نشاطًا

 .احلمد�

 على القدرة على كالمال مهارة ستيعابإ يعتمد األساس، يف

 واملفردات حفظ على والقدرة ،)منتجة( قول على والقدرة ،)تقبال( االستماع



٧٤ 
 

 ٨٣.أفكارهم أو نوا�هم التواصل من الطالب متكن اليت اجلملة وأمناط املعرفة

. طالبلل مهارة الكالم الكتساب تطبيقها ليتم جًدا مناسبة الطريقة هذه

 التحدث مهارات لتحقيق األساسيات يتضمن الطريقة هذه يف ألنه

 .وحفظ وضوحا ،أو التكرار والتقليد االستماع، وهي للطالب،

 ،املتوسطة اإلسالمية الفالح �رون املدرسة يف العربية اللغةأما تعليم 

 تعرف دون املعلم تقليد خالل من الكالم على فقط الطالب علمم يركز

 املعلم على جيب لذلك. النطق يف خطأ وجود خيشى ألنه ،النطقني �ا

 الطالب سيعرف ذلك، مع. مرتني أو مرة من الناطقني �ا مفردات تعريف

 .العربية �للغة الناطقني أصوات كيف

للطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة  العربية اللغة ميتعل

 عندما التطرار و احلفظ طريقة املعلم يطبق عاجنوك اإلسالمية الفالح �رون

 طريقة مرتني يستخدم أو واحدة مرةواحد املوضوع  أو فقط املوضوع يتغري

 الطالب، لدى الكالم مهارة على ركيزت إىل �إلضافة ألنه ،التكرار و احلفظ

 مهارة مثل الطالب، يف أخرى لغويةال تامهار  تطوير أيًضا املعلم �قي يريد
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٧٥ 
 

 مجيع يتقن أن جيب العربية اللغة ميتعل ألن. إخل القراءة، ومهارة الكتابة،

 .اللغوية املهارات

العوامل الداعمة والعوامل العائقة يف تطبيق طريقة التكرار واحلفظ على  .٢

استيعاب مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية �ملدرسة املتوسطة 

 م ٢٠١٩/٢٠٢٠عاجنوك للعام الدراسى  �روناإلسالمية الفالح  

 يستخدمها التدريس اليت كيفية هي الطريقة التعلم، عملية يف

. حتقيقها املراد األهداف إنشاء أجل من اللغة تعلم عملية يف املعلمون

 تنفيذ يف. كبري حد إىل التعلم جناح طريقة اختيار يف الطالب دقة ستحدد

  .التنفيذ عمليةيف  وتعوق تدعم اليت العوامل عن فصله ميكن ال التعلم طريقةال

 الداخلية العوامل مها قسمني، إىل ميالتعل جناح على تؤثر اليت العوامل

 العوامل وهي الفيز�ئية العوامل: ، مايليالداخلية العوامل .اخلارجية والعوامل

 أما). البيئية التأثريات( حياته رحلة من عليها احلصول مت واليت الفطرية

 األسرة بيئة من تتكون اليت االجتماعية العوامل: يلي ما اخلارجية العوامل



٧٦ 
 

 مباشر بشكل البعض بعضها مع العوامل هذه كل تتفاعل. وا�تمع واملدرسة

  ٨٤.العلمي التحصيل حتقيق يف مباشر غري أو

داعمة و العوامل العائقة يف تطبيق طريقة التكرار و عوامل الالأما 

 :احلفظ على استيعاب مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية، ما يلي

 عوامل الداعمةال  ) أ

تساعد العوامل الداعمة هي عوامل أي األحوال اليت 

مها حيتوى إليهم على عملني، و  .على حدوث شىئ أو النشاد

الىت  أما العوامل الداخلية. العوامل الداخلية و العوامل اخلارجية

تبدو عند عملية تطبيق طريقة التكرار و احلفظ يف هذه الفصل 

محاسة من نفس الطالب، ذكاء مفضل و رغبة الطالب، : مثل

امل اخلارجية عند عملية تطبيق و العو . الطالب و قوة الذاكرة

ر على احلفظ يف هذه الفصل هي املدرس قدطريقة التكرار و 

 .نتظيم الفصل الدراسي و الدعم و اإلهتمام من املدرس

 عوامل العائقة ال  ) ب
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٧٧ 
 

العوامل العائقة هي العوامل أي األحوال اليت حتويل دون 

ومها العوامل الداخلية و العوامل . وقوع النشاج جتري بشكل جيد

أما العوامل الداخلية الىت تبدو عند عملية تطبيق طريقة . اخلارجية

 اهتمامالدعم ) ١: التكرار و احلفظ يف هذه الفصل مثل

 �للغة التحدث على قادرًا ونتك أن تريد كنت إذا ألنه الطالب،

 تتخلى أن عليك جيب أنه هو أمهية األكثر الشيء فإن العربية،

 رغبة نقص ميثل. نفسها العربية اللغة يف والعشق الرغبة عن

 خلفية) ٢ .التعلم عملية يف عقبة العربية اللغة تعلم يف الطالب

 االبتدائية املدرسة من الذين متخرجني أي الطالب لطالبتربية ا

)SD(، املدرسة من متخرجني الذين أولئك عام بشكل ألنه 

 يؤثر وهذا. اإلطالق على العربية اللغة يعرفون مل )SD( االبتدائية

حرف  يعرفون للم حيث للطالب اللغوية املهارات على أيًضا

و أما العوامل اخلارجية الىت تبدو عند عملية تطبيق . اهلجائية

 وقت وضع) ١: طريقة التكرار و احلفظ يف هذه الفصل منها

 ساعة يف العربية اللغة تعلم عند الطالب محاسة خيتلف ،ةساالدر 

 إذا. األخرية الساعة عن �هيك الظهر عند املوضع عن الصباح



٧٨ 
 

 وجسد�ً  جديًدا العقل يزال فال الصباح، يف يدرس الطالب كان

 قبول يف النهار أثناء صعوبة هناك كانت إذا. جيدة حالة يف

 على والتفكري الرتكيز يف الطالب صعوبة عن �جم ألنه الدرس

  .تدعم ال اليت املرافق )٢ .النائمة أو الضعيفة اجلسم حاالت

طريقة التكرار و احلفظ  تنفيذ سبب هو املثبطة العوامل بعض من

 طريقة تنفيذ يتمل حىت. األمثل النحو وعلى بسالسة تعمل أن ميكن ال

 تنفيذ يف تصحيح إىل حاجة هناك األمثل، النحو على التكرار و احلفظ

التكرار و  طريقة تعيق اليت اجلوانب أو النقاط يف خاصةً  الطريقة،

التكرار و  طريقة تنفيذ يتم أن املتوقع من التحسن هذا مع. احلفظ

 .األمثل النحو على العربية اللغة ميتعل يف احلفظ

  


