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 الباب الثاني

 النظريات

 على تشتمل التي حول األسس النظرية الباب هذا في البحوث يدور

( ومفهوم مهارة Mimicry Memorizationالحفظ )و  التكرار مفهوم الطريقة

 الكالم.

 مفهوم من طريقة التكرار والحفظ .أ

 طريقة التعليم .1

يجاوز  -زَ َجاوَ  " بمعنىMetaينّية "الت   لغة من كلمة "الطريقة"مشتاقة كانت

 جراءإ (. في االستعمال العام, الطريقة هي كيفيةcara/jalan" بمعنى طريقة )Hoodsو "

 1منهجّيا. بشكل والمفهوم عمل باستخدام الحقائق أو أنشطة

نجايا, رأيوينا س  كما منها ومتنوعة، كثيرة العلماء أراء عند الطريقة تعريف

حقيق تي أعدت في األنشاطة الظاهرة, لتالطريقة هي وسيلة مستخدمة لتنفيذ الخطة ال

عند هنري أن الطريقة هي خطة شاملة لتقديم  2األهداف الدراسية المنشودة الكاملة.

                                                             
1 Naifah, Teratai Metode Pembelajaran Bahasa Arab Efektif Aplikatif, (Semarang: Fakultas 

Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), hal. 37. 
2 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2001), hal. 140. 
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مواد اللغة وهي أنيق ومنظم, أن هناك عدم وجود أجزاء التي هي متناقضة وكل ذلك 

 3باالستناد إلى تامدخل المحدد.

( بمعنى ajarةمن "عّلم" )( مشتاقpembelajaranالتعليم" )" كلمة وكانت

 ولهاأ وزيدتب"" بمعنى في يطيعه. أو يعلمه كي الشخص إلى يعَطى الهدى الذي

 يمالتعل فعل، طريقة عملية، بمعنى " التيpembelajaranفصار " أخيرها " فيanثم "

 أفعال ىعل جديد يستخدم إلشارة اصطالح التعليم الطالب. فاصطالح يتعلم كي

 الطالب. و المدرس

 يار واستخداماخت في التعليم يؤسس بكفاءته عملية في المعلم أوفشل جاحن

 لتدريسه.ا في ولكنلم تنجح المواد من بمعرفة واسعة المعلم من طرق التدريس. وجدنا

 هميةأ إلى ينظر التعليم. هنا طرق من كفاءته عدم األسباب هي هذه العوامل من

 تحديد شرط أساسي في هو التعليمطرق  منة ولذلك،كفاء .للمعلم التعليم طريقة

 4.المعلم نجاح

  

                                                             
3Tukiran Taniredja, Strategi Pengejaran dan Pembelajaran Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1993), 

hal. 3. 
4 Ahmad Munjih Nasih, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Islam, (Bandung:PT 

Refika Aditama, 2009), hal.31. 
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 طريقة التعليم اللغة العربية .2

 نم ثالثة كانت الّلغة، الطريق التعليم عن يبحث المفهوم أن قبل

 الّلغة في التعليم عملية يجري أن على الطبقات أو المستويات المصطلحات

 لوبواألس (Methodوالطريقة ) (Approach) مدخليعني:  العربّية،

(Technique.)1 

 المتعلق بعضها االفتراضات من مجموعة وهو:  (Approach)المدخل  .1

 العربّية. التدريس الّلغة مدخل وكان .وتعلمها الّلغة تعليم طبيعة وتعالجببعض، 

 عملية عن الرأي مجموعة -حقيقة- العربّية الّلغة تدريس مدخل أن ناقة وقال

 1.سألةم يكون بمشكلة أي الحاجة أن عليه الدهنية، الفكرة بشكل التعليم

 ال بصورة منتظمة، اللغوية المادة لعرض العامة الخطة( : Methodالطريقة ) .2

 .معين مدخل على بنينت أجرائها و تتناقض

رة حج في فعال مكانه مايأخذ ( : وهو تطبيقي, وهوTechnique) األسلوب  .3

تستخدم لتحقيق  عينم اختراع ( معينة, أوTrickخدعة ) في الدراسة، ويتمثل

 .واءعلى الس والمدخل الطريقة مع األسلوب يتناغم أن ويجب مباشرة. غاية

                                                             
5Azhar Arsyad, Bahasa..., hal. 19. 
6Acep Hermawan, Metodologi..., hal. 167. 
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 ةمنتطق نتيجةو  طبيعي أمر وهذهاع. أنو  عدة هي العربية اللغة تعليم في الطريقة

هى  لتيا الطريقة يقول أن يستطيع . والالمتنتوعة اإلفتراضات وجود ألنها

 جبي الطريقة استخدام والنقصانات. في المزايا تملك أفضل. كل الطريقة

 1.العربية اللغة تعليم في سوف يتحقق ما معرفة غرض

 طريقة التكرار والحفظ .3

في تعليم اللغة العربية، تتمتع الطريقة بمكانة عالية و مهمًة لتحقيق 

األهداف.وفقا عند م. عارفين، إن الطريقة هي الطريقة لتحقيق الهدف. إذا كانت 

ة، فيجب أن يكون هناك طريقة في كل عملية تعليم يقوم بها المعلم هذه هي الحال

 .8المدّرسأو 

( من كلمتين, هما Mimicry Memorizationالحفظ )و  التكرار الطريقة تتكون

"Mimicryو التكرار أو تحاكي نىع" بم "Memorizationعملية أو الحفظ " بمعنى 

 ( والحفظ )مما يعنيكرريعني   )مما تكرير شيء باستخدام قوة الذاكرة. التذكير

جريد. الت تحفيظ تأتي من كلمة "الذاكرة" مما يعني أن نتذكر. الذاكرة هي الحفظ(

المهارات ، وليس اإلشارة إلى   إنه يشير إلى مجموعة من السمات واألنشطة أيًضا

                                                             
7 Ahmad Muhtadi Ansor, Pengajaran.., hal. 45. 
8 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 61. 
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يمكن أن تختلف هذه المهارات بشكل كبير: ال يوجد معيار واحد  كائن واحد.

طريقة -غالبا, هذا الطريقة سمي بالمخبرين رةأيها "جيدة" وأيها "سيئة".لتحديد الذاك

ا التي يقوم به التدريبات بسبب كذلك (.يسمىinformation-drill methodالتدريب )

 9المخبرين اللغة األم )المخبر األصلي(. قبل من شخص آخر من المعلم, وكذلك

اللغة  اعدوقو  والتدريب راتالمظاه مثل التعلم واألنشطة الطريقة، لهذه وفقا

وبناء الجملة, وتقنيات النطق, واستخدام المفردات التي يحاكي أي يكرر المتحدثين 

)المعلمين( أو النطقين بها. ما عندما تنفيد التدريب, المخبرين األصلي أي الناطقين 

بها يعمل كمعلم. ينطق بعض الجمل حتي يتم حفظها. يتم التدريس قواعد اللغة 

 10غير مباشر من خالل الجمل النماذج.بشكل 

ة هو نهج شفهيفي تدريس اللغة ، تنطوي عمليالتكرار والحفظ أساسا طريقة 

التعلم على العديد من األنشطةالتدريب اللفظي / اللفظي. محور التعلم هو القدرة 

على االستماع والتحدث والتأكيد على الجانب تحفيظ. "االستماع والتحدثهو نشاط 

                                                             
9 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pemebelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: DIVA Press, 

2012), hal. 215.  
10Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran..., hal. 75-76. 
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المباشر في اتجاهين ، هو التواصلوجها لوجه )وجها لوجه االتصاالت(  االتصال

."11 

 قيقولتح اللغة ستخداما هذف علي الطالب أنّ  هو الطريقة هذه من الغرض

 غةل استخدام تعلم من يتمكن حتي, وتكريرا مرار يتعلمون الطالب الهدف هذا

 تصبح لوكس وهناك. ادةالع هذه تشكيل عملية هو التعلم األساس في ألنها. تلقائيا

. التكرار خدامباست اللغة تعليم يتموا أن الطالب ينبغي فلذالك. مرات عدة تكرار عادة

 المواد حفظ في النجاح تزيد أن ويمكن عادة تشكيل أن يمكن شيئ يتكرار

 12.الدراسية

طريقة ال التكرار والحفظ هناك مناسب بالطريقة التعليم ويّبيد )شبكة 

عند فوجاتي قال خصائص الطريقة التعليم ويّبيد )شبكة العنكبوت(  العنكبوت(. أما

هي وجود رؤية واسعة ككّل موضوع الذي أن يشكل شبكة من مختلف المجاالت 

أن الطريقة التعليم ويّبيد )شبكة العنكبوت( هو طريقة التعليم متكامل 13التنمية.

                                                             
11Henry Guntur Tarigan, Menyimak Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 2008), hal. 3. 
12Ahmad Muhtadi Ansor, Pengajaran..., hal. 76. 
13Deni Kurniawan, Pembelajaran Terpadu Tematik (Teori, Praktik, dan Penilaian), (Bandung: 

Alfabeta, 2014), hal. 70. 
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طريقة التعليم يطلب  هو( Webbedيستخدم نهجًا مواضعيًا كمركز للتعلم. ويّبيد )

 تطبيقية خطوات حتي يمكن تشغيل العرض التقديمي كما ينبغي.

في تطبيق طريقة التكرار والحفظ هناك تطوارات المختلفة, علي سبيل المثال 

عندما في التعليم مواضيع عن المفردات. في تعليم المفردات, يستخدم المعلم طريقة 

ن ليم عن المواضيع باستمرار حتي يتمكالتكرار والحفظ ليمارس الطالب في التع

الطالب تطويرا و أكثر فهما عن المواد الدراسي. ليس هناك قدرة علي قراءة و 

الحفظ فقط بل هناك بالتدريس المفردات يمكن الطالب ترجمة نصوصا القراءة, 

 يؤّلف جمل جيدة, و يجمع فقرات قصيرة ويصنع خوار.  

 خصائص طريقة التكرار والحفظ .4

 14التكرار والحفظ منها: صائص الطريقةخأما 

طق أو الن الكالم وتركيب الجملة، القواعد تدريب بمظاهرة، التعليم أنشطة .1

(, ممارسة في استخدام المفردات بطريقة شبيه Pronounciation Drillالتدريب )

 (. Native Speakerالمدرس أو الناطقين بها )

                                                             
14Ulin Nuha, Metode Super..., hal. 216. 
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 Native( أو المخبر األصلي)Native Speakerالتدريب, الناطقين بها ) حين .2

Informationبمثابة ) ( عالم التدريبDrill Masterيعني ) نطق بعض  بطريقة

 الجمل ويحاكي الطالب مرار )بالتكرير( حتي يحفظونه. 

 .المختار كالمثال جمل خالل من مباشرة غير بطريق القواعد تعليم .3

 ة. أو مسرحي المناقشة طريق عن به القيام (, أنشطةAdvanceالمتقدم ) مستوى في .4

 ريقة السمعيةالط تسمى التي تدريب أو الحوار تسجيل يستخدم ألن متنوعة طريقة .1

 ". Aural-oral method( أو سميت أيضا ب"Audiolingual Methodالشفوية )

 مزايا ونقصان من طريقة التكرار والحفظ .5

 هو اايمز  يمكن رؤية العديد من الجوانب بناًء على خصائص هذه الطريقة,

 11:نقصان

 ما يلي: مزايا

 يصبح الطالب ماهرين في صنع أنماط الجملة بالفعلى الحفر. (أ

 يتمتع الطالب بتاريخ جيد وصحيح. (ب

                                                             
15 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajar…, hal. 76 
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ال يبقى الطالب صامتين في الحوار ولكن يجب أن يستمرواالرد على  (ج

 المحفزات التي يقدمها المعلم.

 لمواد وفقا العربية باللغة الكالم على قادرون الطالب (د

 في اللغات األجنبية تسب الطالب المهارات بشكل مباشر أو عملييك (ه

 :11تلي كما منها الطريقة هذه نقصان وأما

 كتابته معريفة دون الكالم على تركيزا أكثر الطالب .1

 وحده المعلم قبل من ما سمعوا إتقان .2

 واحد بمعنى المفردات التالميذ يفهم .3

 المعلم قبل من طلبوا إذا لهاتفع يمكنون الطالب .4

 ال تنمو الطالب ألنهم يميلون خشية إذا خطؤا بكالمهم .1

 مهاة الكالم .ب

 مفهوم مهارة الكالم .1

دالله  له شيء عن به ليعبر اإلنسان عن يصدر ما هو الحقيقي بمعناه الكالم

في  يسيةرئ وسيلة المتكلم. والكالم ذهن في األقل على أو والسامع المتكلم ذهن في

                                                             
16Moh. Fakhri Zainul Haq, Efektifitas Penggunaan Metode Mim-Mem (Mimicry Memorization) 

untuk meningkatkan kemahiran berbicara , Skripsi, (Bandung: Program Strata 1 Universitas Indonesia, 

2011), Repository.upi.edu. 



23 
 

خالل  نم الكالم فيها التلميذ حيث يمارس احهامر  مختلف في والتعلمية العملية

عن  عديب قد بل الفصحى، على قائما كان إذا الكالم جيدا والمناقشة. وينمو الحوار

ى إل أخرى، واستبعاد كلمة، ختيارا من أخرى، مراحل إلى مجرد الحديث وهو ذلك

 11ككل. الكالمى الموقف تذوق

فهي اض المختلفة باللسان أو الشالكالم هو التعبير الفكرة المختلفة واألغر 

في النّص المختلفة باألغراض البالغ والسياق الكالم المختلفة. مهارة الكالم هي 

أحد من نوع المهارة اللغة العربية إلى أن يتحقق في التعليم اللغة العصري بما فيها 

 18اللغة. لاللغة العربية. الكالم هو الوسيلة األساسية ليبني المفهومية المحادثة بوسائ

لّلغة ا في تدريس حصولها يراد التي اللغوية المهارات إحدى الكالم مهارة إن

 سائلأهم و  من سكانها مسلمون. والكالم أكثر كان الذى اندونسيا في خاصة العربّية

 لكال نذم لوسيلة الّلغة تستخدم بحيثاإليجابي  واالتصال التعارف بناء ألجل

العبارات أو  أصوات تعبير على القدرة هي (Speaking Skillالكالم ) مهارة .اتصال

إلى  مشاعر أو ورغبات وفكرة آراء شكل على األفكار عن للتعبير الكلمات

                                                             
(, 1990ة )القاهرة : مكتبة النهضة الميصيربية والتربية الدينية, طرق التدريس اللغة العإبراهم محمد عطا, 11

 .  101 - 101ص. 
18Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang : Wali Songo Press, 2008), hal. 20.  
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هن ذ في داللة له شيء نم به ليعير اإلنسان عن يصدر هو الكالم المخاطب, إن

 19ومعنى. لفظ عن عبراة فهو المتكلم والسماع,

 :نعلى الجانبي االتصال مجال من له بما الفصل في الكالم أنشطة تجري

الكالم  دريبت بالتبادل. فلذا، فينبغى الكالم يجري حيث والمستمع المتكلم جانب

 القدرة والثاني، االستماع، القدرة على األول،  :هو التالي الترتيب على يجري أن

 20.الجمل وأنواع المفرداتعن  المعرفة والثالث، على النطق،

 ينبغي أن التي األربع، الّلغة مهارات احدى من لكالما مهارة كانت فلذا،

واالستماع  لكالممهارة ا بين التوازن أي األجنبية. الّلغة أية تعليم في بالتوازن تنتمي

ه هذ ولكن األخرى. على لواحدة منها تفضيال للمعلم يجوز وال .والكتابة والقراءة

أول   أنها حيث الكالم مهارة نأ الفهم فجدير للمدرس التالميذ. عند مهمة المهارات

الّلغة  تعليم نم األساس الغرض ألن وذلك العربّية. الّلغة لمعلمفي تعليم يلقيها كّلما

                                                             
 . 114(, ص. 2001دارلمنهج   :عمان (وتعلمها للغو اإلتصال مهارة  ,إعطية علي محصن19
 .ص  )داراالعتصام  :الرياض (، بالعربيّة النّاطقين لغير لتعليميّة الكتب اعداد أسس الغالى، الله عبد ناصر20

41 . 
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أنهم  كما اليومى مكالمه في العربّية بالّلغة بالتكلم القيام على قدرة التالميذ العربّية

 21.الدعاء وقراءة  نرآالق تالوة عند يستخدمونها

 مأهمية مهارة الكال .2

لعنان ا نطلق أن فلنا البشر حياة في وقيمتة لكالما أهمية نجلي أن أردنا إذا

أوبعض  ايوم الكالم لغة فيه تعطلت وقد مجتمعات من ما مجتمعا لتنصور لخيالنا

فيه  الحياة أن كما ,المجتمع ذلك أفراد يتعذر و سيفتقد التواصل أن ال شك يوم,

 .تصالعملية اال في توظيفا اللغة فنون كثرأ من فالتحدث ,والقعدود بالشلل ستصاب

قبل  كلمااإلنسان مت الله خلق فقد, التحديث في أوقاتهم أكثر يسلحون لنا ومعظما

 22واإلفهام. الفهم في اإلنسان وسيلة فالكالم القراءة, أو للكتابة يهئوه

ماعية, تنشئة االجت في استعماالً  الوسائل أكثر من يعد الحديث أو, الكالم إن

سائل و  أكثر وهو من جيل, إلى جيل من فيها المرغوب والمثل والقيم .العدات نقل و

و  قاعات يف أساليب التعليم من يجري ما أكثر إن إذا التعليمية العملية في استعماالً 

هما  لكتابي, فكلا شفهي, و التعبير التعبير يرثك تدخل وجود إلي إشرتنا مع أدوتها,

                                                             
21 Tayar Yusuf dan Saiful Anwar,Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 21. 
22Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: MISYKAT, 2005), 

hlm.113.  
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 هما وكل وإبتداعية, األغراض وظيفية, يستعمل في اهم وكل نفس, في عما تعبير

 يوجه إلي األخر. 

وسائل  برع البعيد إلى يوجه وقد الخضر إلى الغالب في يوجه شقفهي ولكن

مع  خدميست وقلما الغائب إلى يوجه الغالب في فهو المكتوب الكالم االتصال, أما

منها  فى أو بالمكتو  مالكال في اإلبدع فرص التعليمية, وإن المواقف غير في الخضر

 23الشفهي. في الكالم

 أهداف مهارة الكالم .3

 عبد محمد دكتور يونوسو علي فتحى دكتور عند الكالم مهارة أهداف

 األصوات يمّيز أن صحيحا، نطقا العربية األصوات ينطق أن :فهي الرؤوف الشيخ

 التراكب ميستخد أن القصيرة، والحركات الطويلة الحركات يمّيز نطقا، أن المتشابهة

 حوارا  يدبّر نأ صحيحة، بطريقة هأفكار  عن ريعبّ  أن ،عند التحّدث الصحيح العربية

 يهدف الكالم مهارة بالعامة، 24معّين. موضوع حوارا بالعربّية ويدبّر الناطقيّ  أحد مع

                                                             
 . 111ص.  ...,مهارة ,إعطية علي محصن23
, وهيبة مكتبة دار :القاهرة) لألجانب العربية اللغة تعليم في المرجع, الشيخ الرؤوف وعبد يونس علي فتحي24

 .19(, ص. 2003



21 
 

 لمونيتع باللغة ومعقولة جيدا لفظياً  التواصل قادرين على الطالب جعل إلى

 21الطالب.

وف الرؤ  وعبد يونس علي فتحي تابك في الكالم مهارة التعليم أهداف

لي ع الطالب تشجيع صحيحة، ليمةس اللغة أصوات المتعلم ينطق أن  :الشيخهي

 21.بالعربية الكالم ممارسة الشفهية، األخطاء تصحيح الكالم،

 :21يلي ما الكالم تعليم اهدف الكامل ليع محمد رأى

 .المعاني وتمثيل اللسان وطالقة النطق إجادة التالميذ تعويد .أ

 .ببعض عضهاب وربط األفكار، وترتيب المنطقي، التفكير على التالميذ تعويد .ب

 أو صلالف في زمالئهم مواجهة خالل من التالميذ لدى بالنفس ثقفةال تنمية .ج

 .خارج المدرسة

ل تتص مالئمة اتموضوع من حولهم يدور عما التعبير من التالميذ تمكيّ  .د

 سليمة.  عبارة يف وخارجها المدرسة داخل أعمالهم و بحياتهم وتجاربهم

                                                             
25 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran…, hal. 135.  

 . 13..., ص. في عالمرج ,الشيخ الرؤوف بدوع يونس علي فتحي21
 الحكومية اإلسالمية الجامعة :ماالنج( ،الناطقيّبها لغير اللغوية المهارات لتعليم الموجه ،الكامل علي محمد21

 .41 .,ص (2011ابراهم، مالك موالن
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كالخجل  غيرص هوو  الطفل تصيب قد التي النفسية العيوب بعض على التغلب .ه

 .االنطواء أو الكالم في أو للجلجة

لتعبير ا فنون في التلميذ عند تنمو تبدأ التي القدراتو  المهارات نمو زيادة .و

 والخطب. الكلمات وإلقاء واآلراء لالفكار وعرض مناقشة الوظيفي من

ثروة  من تلميذل يكتسبها مما التحرير التعبير وهو تعبير من اآلخر الجانب تعزيز .ز

 أدبية. ومأثورات بالغية توتركيبا لغوية،

 .سانيةاإلن اعتهجم في فردا ليصبح المتعلم لدي والشعور الوجدان تهذيب .ح

 .االبت و التخيل ممارسة إلى المتعلم دفع .ط

والوضوح، ومسؤولة,  السهولة، تحدث :هي الكالم مهارة تعليم أهدف بالعامة،
 28تشكيل. والعادة الحرجة، سماع من وشكل

 الخطوات في تعليم مهارة الكالم .4

في تدريس اللغة العربية, يكون المدرس أن يهتم علي التخطيط قدرة الطالب. 

ن مواقف الكالم ما يتناسب مع كل مستوى من مستويات وعليه أن يهيئ م

 :29الدراسين

                                                             
28 Syaiful Mustofa, Strategi…, hal. 157. 

لقرى معهد , )جامعة أم اين بلغات أخرىالمراجع في تعليم اللغة العربية للناطقدكتور رشيد أحمد طعيمة, 29
 .490اللغة العربية وحدة المناهج, د.س(, ص. 
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 االببتدائي المستوى .أ

 هايعل بيويج المعلم أسئلة يطرحها حول الكالم موافق تدور أن يمكن

 بناءو  الكلمات انتقاء كيفية يتعلم الطالب اإلجابة هذه لخال ومن الطالب.

 ذيال بالشكل األسئلة هذه المعلم أن يرتب األفكار. ويفضل وعرض الجمل

 لطالبا تكليف أيضا المواقف ومن موضوع متكامل. بناء إلى الطالبب ينتهى

 عن فويةالش واإلجابة اتالحوار  بعض وحفظ التدريبات الشفهية، عن باإلجابة

 قرأوه. مرتبطة بنص أسئلة

 المستوى المتوسط  .ب

يرتفع مستوى المواقف التى يتعلم الطالب من خاللها مهارة الكالم. من 

ماعيات والمناقشة الثنائية, وإدارة اإلجت Role Playingهذا المواقف لعب الدور 

ووصف األحداث التي وقعت للطالب, وإعادة رواية األخبار التي سمعوها في 

 التلفاز واإلعاذة واألخبار عن محادثة هاتفية جرت أو إلقاء تقرير مبسط وغيرها.  

 المتقدم المستوى .ج

مظهرا من مظاهر  أو يصفون أعجبتهم، قصة الطالب يحكى قد اوهن

 موضوع مقترح، فى يتكلمونأو  Debateمناظرة  يديرون أو خطبة نيلقو  أو الطبيعة
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راي المهم في هذا كله أن يمواقف.  ذلك من غير أو تمثيلية، في حوارا نيلقو  أو

المعلم الرصيد اللغوي عند الدراسين زكذالك اهتماماتهم ومدى مالديهم من خبرة 

 عن موضوع الحديث.

 البحوث السابقة .ج

 :كمايلى وهو البحث هذا بموضوع المتعلق العلمي البحث يوجد

     والحفظ طريقة التكراراستخدام تحت العنوان " أماليا صالحة , البحث الذي كتبتها  .1

(Mimicry Memorization)   إلستعاب المفردات في تعليم اللغة العربية بمدرسة

هذا منأهداف البحث ". اإلبتدائية اإلسالمية اإلستقامة بانجر ماسين سيالتان

 Mimicry)  طريقة التكرار والحفظتخدامليعرف كيف اسالبحثيعني 

Memorization) إلستعاب المفردات في تعليم اللغة العربية بمدرسة اإلبتدائية

ريقة طاإلسالمية اإلستقامة بانجر ماسين سيالتان, و العوامل التي يؤثر في استخدام 

عربية لإلستعاب المفردات في تعليم اللغة ا (Mimicry Memorization) التكرار والحفظ

ث العلمي منهج البح اإلستقامة بانجر ماسين سيالتان. بمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية

ة التكرار طريقأن استخدام  هو البحث هذا نتائج أمايعني بحث الكيفي الوصفي. 

عاب المفردات في تعليم اللغة العربية يإلست (Mimicry Memorization) والحفظ
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 ستقامة بانجر ماسين سيالتان يعني: استعداد المدرسبمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اإل

 .تطبيقه والتقويم( Mimicry Memorization) لتكرار والحفظفي استخدام طريقة 

البحث الذي كتبتها أغيستا أرونيييا سانجاني,تحت العنوان " تطبيق طريقة التكرار  .2

ربية لطالب على استعاب المفردات اللغة الع  (Mimicry Memorization)والحفظ 

الصّف السابع بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية تولونج أجونج للعام الدراسي 

تطبيق طريقة التكرار كيف ( 1 : مسائل البحث هذا الموضوعم".2011/2011

على استعاب المفردات اللغة العربية لطالب   (Mimicry Memorization)والحفظ 

 إلسالمية الحكومية تولونج أجونج للعام الدراسيالصّف السابع بالمدرسة المتوسطة ا

تكرار تطبيق طريقة ال( ما هي العوامل الداعمة والعوامل المثبة في 2؟ م2011/2011

على استعاب المفردات اللغة العربية لطالب   (Mimicry Memorization)والحفظ 

عام الدراسي لالصّف السابع بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية تولونج أجونج ل

الكيفي والتصميم الوصفي. طريقة منهج هذا البحث : المدخل  م؟2011/2011

جمع الحقيق: المالحظة بالمشاركة والمقابلة المتّعمقة والوثائق المكتوبة. طريقة 

 تحليل الحقائق: باإلستقرائية تكون على تحديد الحقائق واستنتاج الحقائق.
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في  ت العنوان "تطبيق طريقة التكرار والحفظالذي كتبتها أخيلة العين,تح البحث .3

تعليم المفردات بالمدرسة المتوسطة الشافعية جاتي بارانج بربيس للعام الدراسي 

م". هذا البحث هو البحث الميداني أو البحث الميداني ، مع نوع 2011/2011

البحث النوعي. في البحث الذي قام به المؤلف ، كانت المواد البحثية من طالب 

لصف السابع هـ ، واو ، وزاي في مجال الترجمة اآللية. المدرسة المتوسطة الشافعية ا

جاتي بارانج والمعلم ، في حين أن الهدف من هذا البحث هو تطبيق طريقة تحفيظ 

( في تعلم المفردات في المدرسة الشافعية جاتيبارانج. Mim-Memالمحاكاة )طريقة 

ه من المالحظة والتوثيق والمقابالت. حيث أنتستخدم تقنيات جمع البيانات طريقة 

أجل تحليل البيانات التي تستخدم تقليل البيانات ، وعرض البيانات ، واستخالص 

-Mimالنتائج / التحقق. تظهر نتائج الدراسة أنه في تطبيق طريقة التحفيظ المقلد )

MemMethodلعديد ا ( في تعلم المفردات في المدرسة الشافعية جاتيبارانج من خالل

من العمليات ، وهي: عملية النطق والتقليد ، وعملية الحفظ ، والعملية النحوية ، 

 .وعملية المناقشة ، وعملية االختالف

 لتكرار والحفظاتاثير طريقة التعليم تحت العنوان "نبيال زكيا, البحث الذي كتبتها  .4

(Mimicry Memorizationبالوسائل الصورة علي استيعاب المفردات ) م اللغة في تعلي
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". يستخدم هذا البحث تقنية شبه تجريبية ذات تصميم بحث الكيفي. 2019العربية 

نتائج البحث يعني أنبساعدة وسائل الصورة أكثر تأثيرا علي زيادة إتقان المفردات 

ساعدة الوسائل ب التكرار والحفظالطالب بالمقارنة مع تطبيق تاثير طريقة التعليم 

 الصوتية.

 :يلي كما بالجدول تظهر أن تستطيع السابقة البحوث حا،واض لشرح

 (1)لجدول ا

 نتائج البحث مدخل البحث األسماء والموضوع الرقم
 أماليا صالحة ,  1

قة طرياستخدام تحت العنوان " 
       Mimicry) التكرار والحفظ

Memorization)   إلستعاب
ة المفردات في تعليم اللغة العربي

بمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
ستقامة بانجر ماسين اإل

 ".2011/2011سيالتان 

الكيفي والتصميم 
 الوصفي

 أن نتائجهذاالبحثهو
طريقة التكرار استخدام 

 Mimicry) والحفظ

Memorization) 
إلستعاب المفردات في 
تعليم اللغة العربية 
بمدرسة اإلبتدائية 
اإلسالمية اإلستقامة 
بانجر ماسين سيالتان 
يعني: استعداد المدرس 

تخدام طريقة في اس
 لتكرار والحفظ



34 
 

(Mimicry 

Memorization) تطبيقه 
 .والتقويم

 ,أغيستا أرونيييا سانجاني 2
تطبيق طريقة التكرار والحفظ  

(Mimicry Memorization)  
على استعاب المفردات اللغة 
العربية لطالب الصّف السابع 
بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية 
الحكومية تولونج أجونج للعام 

 م.2011/2011لدراسي ا

الكيفي والتصميم المدخل 
 الوصفي

نتائج البحث يعني أن 
بساعدة وسائل الصورة 

أكثر تأثيرا علي زيادة 
إتقان المفردات 

الطالب بالمقارنة مع 
تطبيق تاثير طريقة 

 ظالتكرار والحفالتعليم 
بساعدة الوسائل 

 الصوتية.

 أخيلة العين, 3
تطبيق طريقة التكرار والحفظ 

تعليم المفردات بالمدرسة  في
المتوسطة الشافعية جاتي 
بارانج بربيس للعام الدراسي 

 م2011/2011

نتائج البحث يعني أن  هذا البحث هو البحث الميداني
بساعدة وسائل الصورة 

أكثر تأثيرا علي زيادة 
إتقان المفردات 

الطالب بالمقارنة مع 
تطبيق تاثير طريقة 

 ظالتكرار والحفالتعليم 
دة الوسائل بساع

 الصوتية.
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 نبيال زكيا,  4
كرار التتاثير طريقة التعليم 

 Mimicry) والحفظ

Memorization بالوسائل )
الصورة علي استيعاب 
المفردات في تعليم اللغة العربية 

2019 

يستخدم هذا وتناقش هذه 
 البحث تقنية شبه

مدخل البحث هو  
 بحث الكيفي.

نتائج البحث يعني أن 
الصورة  بساعدة وسائل

أكثر تأثيرا علي زيادة 
إتقان المفردات 

الطالب بالمقارنة مع 
تطبيق تاثير طريقة 

 ظالتكرار والحفالتعليم 
بساعدة الوسائل 

 الصوتية.

 

تقوم أن الباحثة في هذا البحث ليس تكرار مكن البحوث السابقة, أما الفرق بين 

ن البحث. أما الدراسة البحوث السابقة في هذا البحث مع بحوث حول عذا وهي مكا

الحالة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الشافعية غوندانج تولونج أجونج. أما الدراسة 

الحالة في مهارة الكالم للغة العربية. البحيثة ستبحث عن تطبيق الطريقة التكرار والحفظ 

(Mimicry Memorization) صّف لمهارة الكالم فيتعليم اللغة العربية لطالب ا تيعابسإل

السابع بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الشافعية غوندانج تولونج أجونج للعام الدراسي 

 م.2019/2020


