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 أما بعد. ،رمحة للعادلُت، وعلى آلو وصحبو أمجعُت

قد انتهيت من البحث حىت  ةوالفرص والصحة القوة نعمو على وجلّ  عزّ  اهلل إذل شكرا أشكر
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 كتابة وقد انتهيت .".مدرسة محمدية اإلبتدائية ماالنجلترقية استيعاب المفردات لدى تالميذ 
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 البحث مستخلص

( لًتقية Mimicry and Memorization.فعالية استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ )4910. دقة ،اولى العزم 
استيعاب ادلفردات لدى تالميذ مدرسة زلمدية اإلبتدائية ماالنج، قسم تعليم اللغة العربية، كلية علـو الًتبية 

 احلسنة شللوءة الدكتورة احلاجةيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، إشراؼ : والتعليم، جامعة موالنا مالك إبراى

 ادلاجستَت

 طريقة التقليد والتحفيظ، ادلفرداتالكلمة األساسية: 

كانت ادلفردات عنصرا من عناصر الّلغة اذلاّمة حبيث تتضّمن عليها ادلعاين واستخداـ الكلمات ىف الّلغة 
م نفسو أو من الكاتب. لكن يف الواقع تعليم ادلفردات حىت االف مازاؿ ربت سطوة ادلعلم وقليل الفرصة من ادلتكلّ 

لدى الطالب ليشًتكوا جبهد ونشاط يف األنشطة التعليمية والتدريبات حىت أف الدارسُت دل يستطيعوا أف يتكلموا 
الباحث يف تعليم ادلفردات يف مدرسة زلمدية  باللغة العربية ويشعروف بادلمل يف تعلم اللغة العربية. كما وجد

اإلبتدائية ماالنج بعض ادلتعلم ليس لديهم رغبة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف ادلفردات. السبب من تلك 
ادلشكالت: التعليم شلل، وال حيبوف درس اللغة العربية، وادلعلم ال يستعمل  الوسائل لتعليم ادلفردات. فلذلك 

 (.Memorizationوالتحفيظ ) (Mimicry)باستخداـ طريقة التقليد والتحفيظ، وىي التقليد  سيجّرب الباحث

انطالقا من مشكالت البحث السابقة أراد الباحث أف جييب سؤالُت، مها: "كيف استخداـ طريقة التقليد 
دات يف مدرسة زلمدية والتحفيظ يف ترقية ادلفردات وما فعالية استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ يف ترقية ادلفر 

اإلبتدائية ماالنج". أما منهج ىذا الباحث فهو منهج التجرييب بادلدخل الكمي. وأسلوب مجع البيانات ىو 
 ادلالحظة وادلقابلة واالختبار والوثائق. وأسلوب ربليل البيانات ىو بطريقة االحصاء االستدالرل.

تحفيظ مخس اخلطوات ىي: قراءة الباحث ما نتيجة ىذا البحث فهي: استخداـ طريقة التقليد وال
الباحث ادلفردات، انتقاؿ الباحث إذل ادلفردات  شرحادلفردات، طلب الباحث ادلفردات، سأؿ الباحث ادلعٌت، 

من  أكرب كذلك و 6,056 = 81أكرب من نتيجة التقدير ادلعنوي  86,61 =األخرى احلديثة. ونتيجة اإلحصائي 
أف  وىذا دليل مقبوؿ. البحث ىذا فروض أف أو " مقبوؿHaدبعٌت أف " 6,668=  51نتيجة تقدير ادلعنوي 

 فعاؿ يف ترقية كفاءة ادلتعلم يف ادلفردات. استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ



 

ABSTRACT 

 

Azmi, Diqqo Ulil. 9109. Effectiveness of using Mimicry and Memorization Method to 
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Vocabulary was an element of the important language to include the meanings and use 

of words in the language of the speaker himself or of the writer. But in fact the teaching skills 

to understand vocabulary so far that is still under the control of teachers and few 

opportunities for students to participate in efforts and activities in education and training so 

that students have not been able to speak Arabic and was bored in learning Arabic, such as 

the problems that the researchers find in Muhammadiyah Elementary School Malang that 

most students do not feel happy in learning Arabic language, especially in vocabulary. The 

cause of the problem is: learning is boring, lack of interest in learning of the Arabic language, 

the teachers do not use the media in speaking skills. Therefore, researchers tried using the 

Taqlid wa Tahfidz method, namely Taqlid (copy / Mimicry) and Tahfidz (Memorizing / 

memorization). 

By looking at the problem in the above studies we propose the following as "how to use 

the Mimicry and Memorization method to improve the ability to understand vocabulary  and 

the effectiveness of using Mimicry and Memorization method to improve the ability to 

understand vocabulary  in Muhammadiyah Elementary School Malang." The study design 

used experiment research with quantitative approach. Data collection techniques with 

inferential statistics. 

Results from these studies are as follows: the use Mimicry and Memorization method 

with five steps including: Reading of the vocabulary, searching for vocabulary, asking the 

meaning of vocabulary, explaining the meaning of vocabulary, the search for new mufradat. 

And statistical results = ٢6.61 is greater than the result t.s ...١ = ٢..56 and t.s ...5 = ١.66٢, 

which means “Ha” and the research hypothesis is accepted. And this is evidence that the use 

Mimicry and Memorization method effective method to improve students' skills in ability to 

understand vocabulary. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAK 

 

Azmi, Diqqo Ulil, 9109, Efektivitas penggunaan metode Mimicry and Memorization untuk 
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Malang, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr.Hj. Mamluatul 

Hasanah M.Pd 
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mufradat adalah salah satu unsur penting dari beberapa unsur bahasa yang terkandung 

didalamnya berbagai macam makna, dan digunakan untuk menyusun kalimat-kalimat dalam 

bahasa baik berasal dari mutakallim itu sendiri maupun berasal dari penulis. Namun pada 

kenyataannya pengajaran mufradat sejauh ini masih di bawah kendali guru dan sedikit sekali 

kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi usaha dan aktivitas dalam kegiatan pendidikan 

dan latihan sehingga siswa belum mampu berbicara dalam bahasa Arab dan merasa bosan 

dalam belajar bahasa Arab, seperti masalah yang peneliti temukan di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Malang bahwasannya kebanyakan siswa tidak merasa senang dalam belajar 

bahasa arab khususnya di Mufradat. Penyebab dari masalah tersebut yaitu: pembelajaran 

yang membosankan, tidak adanya ketertarikan belajar bahasa arab, guru tidak menggunakan 

media dalam mengajarkan mufradat. Oleh karena itu peneliti mencoba menggunakan metode 

Taqlid wa Tahfidz, yakni Taqlid (Meniru/Mimikri) dan Tahfidz (Menghafal/Memorization). 

Dengan melihat masalah penelitian di atas peneliti merumuskan sebagai berikut yaitu 

"bagaimana cara menggunakan metode meniru dan menghafal untuk meningkatkan 

pemahaman mufradat dan efektivitas penggunaan metode meniru dan menghafal untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman mufradat di Sekolah Dasar Muhammadiyah Malang." 

Adapun desain penelitian yang digunakan yaitu eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. 

Teknik pengumpulan data dengan Statistik Inferensial. 

Hasil dari penelitian tersebut yaitu sebagai berikut: penggunaan metode Taqlid wa 

Tahfidz dengan lima langkah diantaranya: Pembacaan mufradat oleh peneliti, pencarian 

mufradat, menanyakan makna dari mufradat, menjelaskan makna mufradat, pencarian 

mufradat baru. Dan hasil statistik = ٢6,61 lebih besar dari hasil t.s .,.١ = ٢,.56 dan t.s .,.5 

= ١,66٢ yang berarti Ha diterima dan hipotesis penelitian ini diterima. Dan ini bukti bahwa 

penggunaan metode Mimicry and Memorization efektif untuk meningkatkan kemampuan 

siswa terhadap mufradat. 

 

 

 

 

 

 



 

 المحتويات

 

 الفصل األّول: مقدمة

 ٔ  ...................................................... خلفية البحث  .أ 

 3 ...................................................... أسئلة البحث   .ب 

 3  .................................................... أىداؼ البحث  .ج 

 4  ...................................................... فوائد البحث  .د 

 4  ..................................................... فروض البحث  .ه 

 5  ..................................................... حدود البحث  .و 

 5 ................................................. ربديد ادلصطلحات  .س 

 6  ................................................. الدراسات السابقة  .ح 

 الفصل الثاني: اإلطار النظري

 المفرداتالمبحث األّول:  .أ

 1  .................................................... ادلفردات مفهـو .٢

 1  .............................................. ادلفردات مفهـو تعليم .١

 9  ................................................ ادلفرداتتعليم أمهية  .3

 80 ............................................. اختيار ادلفردات أسس .4

 83 .................................................... ادلفردات أقساـ .5

 85 ...................................................  ادلفردات معاين .6

 86 ....................................... ادلفردات األساليب يف تعليم .6

 81 ....................................  أساليب توضيح معٌت ادلفردات .1

 المبحث الثاني: طريقة التقليد والتحفيظ .ب

 60 ................................................ مفهـو الطريقة  .٢

 0ٕ .............................................. مفهـو األساليب  .١

 0ٕ ................................................. دخل مفهـو ادل .3

 0ٕ ............................................. مفهـو االستَتاذبية  .4



 

 6ٕ ............... الفرؽ بُت الطريقة واألساليب وادلدخل واإلسًتاتيجية  .5

 6ٕ .................................. تعريف طريقة التقليد والتحفيظ  .6

 3ٕ ............................... خصائص طريقة التقليد والتحفيظ  .6

 4ٕ ....................... خطوات من تعليم طريقة التقليد والتحفيظ  .1

 5ٕ ........................... مزيات وعيوب طريقة التقليد والتحفيظ  .9

 الثالث: منهجية البحث الفصل

 66 ........................................ مدخل البحث ومنهجو  .أ 

 66 .......................................... رلتمع البحث وعينية  .ب 

 66 .............................................. متغَتات البحث  .ج 

 66 ............................................. البيانات ومصادرىا .د 

 61 .......................................... أسلوب مجع البيانات  .ه 

 30 ............................................ البياناتو طريقة التحليل  .و 

 و مناقشتها الفصل الرابع: عرض البينات تحليلها

 36........................................................  ادلوقع اجلغرايف .أ 

 36................................................. ريخ تأسيس ادلدرسةتا .ب 

 36........................................ رؤية ادلدرسة ادلستقبلية ورسالتها .ج 

 33....................................................... أىداؼ ادلدرسة .د 

 33......................................................... منهج ادلدرسة .ه 

 استخدام طريقة التقليد والتحفيظ المبحث الثاني:

(Mimicry And Memorizationفي المفردات ) 

 34 ........ (Mimicry And Memorization)استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ  .أ 

 31.................................................... ادلقابلة مع التالميذ .ب 

 

 

 

 



 

 المبحث الثالث:

  (Mimicry And Memorization)فعالية استخدام طريقة التقليد والتحفيظ  

 في المفردات

 الخالصة نتائج البحث واالقتراحات: الفصل الخامس

 50................................................. خالصة نتائج البحث .أ 

 58............................................................ االقًتاحات .ب 

 المراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٔ 

 الفصل األول   
 مقدمة

 

 خلفية البحث .أ

 

اللغة ىي أداة االّتصاؿ بُت رلموعة من اجلنس البشري، وىذا االّتصاؿ ينتهي إذل نوع من 
اف وسائال الّتفاىم. وحاجة االنساف إذل الّتفاىم مع غَته يف ادلسافات واختالؼ األزمنة، ابتكر اإلنس

أخرى للّتفاىم، فا خًتع الطريقة لإلفهاـ ىي بالكتابة والطريقة للفهم ىي بالقراءة. وهبذا أمكن 
االنساف أف يفهم عن ادلاضُت بقراءة آثارىم ادلكتوبة، وأف يًتؾ أفكاره ليفهمها عنو من سيأيت بعده، 

أركاف أساسّية  لّلغة أربعة وكذلك استطاع أف يتفاىم عن طريق الكتابة والقراءة، وهبذا أصبحت ا
 ىي: الكالـ والكتابة كوسيلة افهاـ، واإلستماع والقراءة كوسيلة فهم.

الّلغة العربّية تنقسم إذل قسمُت، مها عناصر الّلغة ومهارة الّلغة. عناصر الّلغة ىي: األصوات 
رة القراءة ومهارة وادلفردات والقواعد. وأما مهارهتا أربعة، وىي: مهارة اإلستماع وادلفردات ومها

الكتابة. ىف احلياة كانت الّلغة آلة يستحدمها اإلنساف للمواصلة اليومية أو ىي وسيلة االتصاؿ بُت 
 الناس.

كانت ادلفردات عنصرا من عناصر الّلغة اذلاّمة حبيث تتضّمن عليها ادلعاين واستخداـ الكلمات 
زيد لو مهارتو ىف الّلغة إذا  ازدادت مفرداتو ىف الّلغة من ادلتكّلم نفسو أو من الكاتب. والّشخص ست

 ألّف كفاءة مهارة لغة الّشخص متوفق على ادلفردات اّليت استوعب عليها.
إّف تعليم مهارات اللغة العربّية وخاّصة يف تعليم ادلفردات حيتاج إذل طريقة التعليم دلساعدة 

ة ادلعلم يف تعليم اللغة األجنبية. كاف التالميذ يف استعاهبا، وطريقة تعليم اللغة مهمة جدا دلساعد
 تعليم اللغة العربية يف ادلاضي يستخدـ طريقة التعليم البسيطة دلساعدة ادلعلم يف شرح ادلواد الدراسية.

قد الحظ الباحث يف الفصل اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية احملمدية ماالنج وعرؼ الباحث أّف 
لذلك شعر التالميذ بالسآمة وادللل وال يهتموف الدرس  ,فعاؿتعليم اللغة العربية يف ىذا الفصل غَت 

 اىتماما جيدا حىت يشعر التالميذ بالصعوبة يف فهم الدرس وسوء احلفظ.



ٕ 

مناسبا دبالحظة الباحث، كاف تطبيق طريقة تعليم ادلفردات يف ادلاضي باستخداـ طريقة 
سآمة وادللل كمثل عدـ احلّماسة يف احملاضرة اليت كانت النتيجة غَت فعالة. وذلك يعرؼ بشعور ال
 عملية التعليم والتعّلم وال يهتّموف اىتماما جيدا ضلو شرح ادلعلم.

عرؼ الباحث بعد أف الحظ التعليم يف درس اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية احملمدية ماالنج 
م، وبعضهم ال خاصة يف تعليم ادلفردات. بعض الطالب يشعروف دبلل وتساءـ وإحباط يف تعلمه

حيبوف اللغة العربية ويظّنوف أّف اللغة العربية لغة صعبة. بسبب طريقة التعليم أو عملية التعليم العادي 
وادللل. ويرجو ادلعلم ليكوف تعليم اللغة العربية فعاؿ بتحسُت عملية تعليم اللغة العربية باستخداـ 

 اللغة العربية مفرحة باستخداـ الطريقة احلديثة. الطريقة اجلديدة، ويساعد التالميذ لتكوف عملية تعليم
الطريقة ىي رلموعة من األساليب اليت يستخدمها ادلعلموف تقدًن العلم يف نقل ادلعرفة إذل 

إحدى من طرائق تعليم ادلفردات  8التالميذ اليت وقعت يف عملية التعلم والتعليم أو عملية التعليم.
)استدعاء(. أما  (Memorization)والتحفيظ  (Mimicry)ىي الطريقة التقليد والتحفيظ، وىي التقليد 

كما يف كتاب عبد اهلل   (Informant Drill)طريقة التقليد والتحفيظ كثَتا ما يسمى حبفر ادلخرب 
يقة التقليد والتحفيظ( ذلا خصائص خاصة. يف ىذه ( "طريقة حفر ادلخرب )طر ٖٗ:ٕٗٔٓحاريس )

الطريقة تدريبات لفظ ادلفردات، تركيب اجلملة من خالؿ تقليد كالـ ادلعلم ليسهل ادلتعلم أف يذكروا 
الكلمة "مظاىرات" يف قاموس الكبَت اإلندونيسية تعٍت  6ويؤدوا للتالميذ، ألهنا مباشرة دبظاىرات".

 3يتظاىر".-"تظاىر

يستخدـ الباحث ىذه الطريقة ألهنا يناسب بادلشكلة ادلذكورة، بتقليد كالـ ادلعلم متكررا 
ريقة، فتعليم وحيفظ كالمو، والطالب سيسهل حلفظ مفردات اللغة العربية، باستخداـ ىذه الط

ادلفردات يكوف سلتلفا، ومؤثرا لَتفع كفاءة التالميذ. يراد ذلك ألف كل تدريباهتا اليت تفعل ادلعلم 
 4وادلخرب اللغة األـ أو الناطقُت هبا.

 يعتقد الباحث على أف تعليم ادلفردات باستخداـ طريقة التقليد والتحفيظ سيساعد التالميذ

أمهية ىذه الطريقة ىي يسهل أف حيفظ ادلفردات وأف يسَتىا، و  ,حلفظ ادلفردات يف تعليم اللغة العربية
ديدة اليت سيتم تطبيقها الفوائد اليت حيصل عليها، وخاصة للمعلم سيحصل على طريقة التعليم اجل
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العربية رتيبا    يف تعليم اللغة العربية، للتالميذ سيحصل على التعليم والعالج اجلديد لن جيعل تعليم
 كمعتادىا.

بناء على ادلالحظة فيما سبق يفضل الباحث ادلوضوع، فعالية استخداـ طريقة التقليد 
 اإلبتدائية احملمدية ماالنج. والتحفيظ لًتقية استيعاب ادلفردات لدى تالميذ ادلدرسة

 

 أسئلة البحث .ب

 انطالقا من مشكالت البحث السابقة أراد الباحث أف جييب سؤالُت، مها :

كيف استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ لًتقية استيعاب ادلفردات لدى تالميذ ادلدرسة  .٢
 اإلبتدائية احملمدية ماالنج ؟

والتحفيظ لًتقية استيعاب ادلفردات لدى تالميذ ادلدرسة  ما فعالية استخداـ طريقة التقليد .١
 الإلبتدئية احملمدية ماالنج ؟

 

 أهداف البحث .ج

 يهدؼ ىذا البحث:

وصف استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ لًتقية استيعاب ادلفردات لدى تالميذ ادلدرسة  .٢
 .الإلبتدئية احملمدية ماالنج

ليد والتحفيظ لًتقية استيعاب ادلفردات لدى تالميذ ادلدرسة وصف فعالية استخداـ طريقة التق .١
 .الإلبتدئية احملمدية ماالنج

 

 فوائد البحث .د

 نظريا .0

ديكن توسيع البصر العلمي يف رلاؿ التعليم وكذلك اللغوية اليت تتعلق بتعليم ادلفردات بطريقة 
 التقليد والتحفيظ.

 تطبيقيا .9

 للمعلم ( أ
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سُت نوعية ادلدرسُت يف التعليم، وديكن أف يكوف ادلدرسوف أكثر ىذا البحث مفيد لتح
 إبداعاً يف تطوير الطريقة الدراسية.

 للمتعلم ( ب

 .ادلفردات من أجل ارتفاع دافع التالميذ يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم 

 للباحث ( ت

التعليم وأنشطة  دلساعدة الباحث يف تطوير ادلعرفة العلمية، وكذلك  إعطاء اخلربة يف
 التعلم.
 

 فروض البحث .ه

فعالية لًتقية  تعليم  (Mimicry And Memorization)إف استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ 
 لتالميذ الفصل اخلامس يف ادلدرسة اإلبتدئية احملمدية ماالنج ادلفردات

Ha  إف استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ =(Mimicry And Memorization) عالية لًتقية ف
 .لتالميذ الفصل اخلامس يف ادلدرسة اإلبتدئية احملمدية ماالنج ادلفردات

Ho  إف استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ =(Mimicry And Memorization)  غَت فعالية لًتقية
 اخلامس يف ادلدرسة اإلبتدئية احملمدية ماالنج. لتالميذ الفصل ادلفردات
 

 5معيار فروض البحث :

 (ٔجدوؿ )
 To < Table Ho مقبوؿ

 To < Table Ha مردود

 To > Table Ho مردود

 To > Table Ha مقبوؿ
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 حدود البحث .و

 مور اآلتية:لكي يكوف ىذا البحث غَت واسع، فيحدد الباحث حبثو على األ

 الحدود الموضوعية : .0

وادلواد " موضوع ىذا البحث ىو "فعالية استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ لًتقية ادلفردات
 ."يف رلاؿ "الفصل واسعة، فيحدد الباحث ادلواد: احملادثةتعليم ادلفردات يف 

 الحدود المكانية والزمانية : .9

 ة احملمدية ماالنج.جيري ىذا البحث يف ادلدرسة اإلبتدائي
 ـ.1ٕٔٓعلى التالميذ يف الفصل اخلامس  ويف شهر مارس سنة  

 

 تحديد المصطلحات .ز

طريقة التقليد و التحفيظ ىي عملية التذكَت شيء باستخداـ قوة الذاكرة. تسمى ىذه  .٢
الطريقة عادة طريقة حفر ادلخرب. يسمى بسبب ادلناورات اليت يقـو هبا شخص آخر من 

، وكذلك من قبل سلرب اللغة األـ )ادلخرب األصلي(، أف ىذه الطريقة اصلها من اللغة ادلعلم
يعٍت تقليد وربفيظ، وشليزة من ىذه الطريقة ىي  (Mimicry and Memorization)اإلصلليزية 

ينطق ادلدرس ادلفردات مث يقلد التالميذ عن نطق ادلفردات مرة أو ثالث مرات حىت يسهل  
 6.تلك ادلفردات التالميذ عن ذكر

ىي اللفظ أو الكلمة الىت تتكوف من حرفُت فأكثر و تدؿ على معٌت ىي عنصور  ادلفردات .١
من عناصر اللغة, لذلك تعليم ادلفردات ىو علمية نقل العلـو من ادلدرس إذل التالميذ عن 

 ادلفردات مناسبة بادلادة الدراسية.

 

 السابقةالدراسات  .ح

 توجد عدة حبوث يف رلاؿ طريقة التقليد والتحفيظ اليت قاـ هبا الباحثوف فيما سبق منها:

( "فعالية استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ إلتقاف صرؼ"، فيو ١.٢3رمحي فوزي رحيم ) .٢
فرؽ بُت حاصل االختبار القبلى واختبار البعدى على التالميذ يف الصف. كاف حصوؿ 
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بلى من ىذا البحث أف استيعاب التالميذ على قدرة الصرؼ يف الصف الضابط اختبار الق
ويف الصف التجريىب  53,46بدرجة ادلتوسط  15و القيمة العليا  .١ىو القيمة السلفى 

. أما يف االختبار 65,13بدرجة ادلتوسط  15وقيمة العليا  ١5فالقيمة السفلى ىي يف 
الصرؼ يف الصف الضابط بتعليم التقليد والصف  البعدى أف استيعاب التالميذ على قدرة

 .4التجرييب باستخداـ الطريقة التقليدية والتحفيظية للصف الضابط ىو القيمة السفلى 
 ..16,9بدرجة ادلتوسط  95والقيمة العليا 

 Mimicry and)فعالية استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ ( "١.٢6)إماـ شافعي رمحة اهلل  .١

Memorization) واتو  لًتقية ادلفردات يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية غينوؾ
أف استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ مخس اخلطوات كما  نتائج من ىذا البحث يعٌت ،"جبومبانج

= يف نتائج البحث لكن خطوات الذي يستخدـ الباحث فرؽ بإطار النظار، ونتيجة اإلحصائي 

 = 51 من نتيجة تقدير ادلعنوي أكرب كذلك و 56.,١=  ٢1قدير ادلعنوي أكرب من نتيجة الت ٢6,61

أف استخداـ طريقة  وىذا دليل مقبوؿ. البحث ىذا فروض أف أو " مقبوؿHaدبعٌت أف " 66٢,١
 .فعاؿ يف ترقية كفاءة ادلتعلم يف ادلفردات التقليد والتحفيظ

لداللية يف ادلدرسة ادلتوسطة تعليم ادلفردات باخلريطة ا( "١.٢5) زلمد برىاف الدين .3
اإلسالمية احلكومية باصليل"، نتائج من ىذا البحث تدؿ على أف تعليم ادلفردات باخلريطة 
الداللية اليت استخدمها الباحث لو فعاؿ لًتقية كفاءة الطالب يف تعليم ادلفردات. يري 

واجملموعة الضابطة،  الباحث ىذا احلاؿ من نتائج ادلقابلة والنتائج من اجملموعة التجريبية
% = ٔأكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي  ٗٔ،ٚبُت اجملموعتُت =  tوىي إف نتيجة 

دبعٌت مقبوؿ أي أف  ٛٙ،ٔ% = ٘وكذلك أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي  ٜٖ،ٕ
فروض ىذا البحث مقبولة. وأف تعليم ادلفردات باخلريطة الداللية يف ادلدرسة ادلتوسطة 

 مية باصليل ىو فعاؿ.اإلسالمية احلكو 

نعرؼ من الدراسات السابقة أّف ىناؾ فرؽ بُت الدراسات السابقة والبحث من الباحث 
اآلف وىي موضوع ومكانة البحث العلمي وادلتغَت التابع للباحث دلعرفة فعالية طريقة التقليد 

ث والتحفظ يف الفصل اخلامس باستخداـ ادلدخل الكمي بادلنهج التجرييب. تصميم البح
. وىذا الدليل التاءباجملموعتُت من صفُت متفرقُت مها الصف الضابط والصف التجرييب باختبار 

 بقة من القدماء ومن الباحث اآلف.على أّف ىناؾ الفرؽ بُت الدراسات السا
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 

 المبحث األول : المفردات

 مفهوم المفردات .0

لىت تتكوف من حرفُت فأكثر و تدؿ على معٌت. ىي ادلفردات ىي اللفظ أو الكلمة ا 
عنصور من عناصر اللغة, لذلك تعليم ادلفردات ىو علمية نقل العلـو من ادلدرس إذل ادلتعلم 

 عن ادلفردات مناسبة بادلادة الدراسية.
 و ادلفردات ىي كما قالت اندانج رومانينجسية ىي كما يلى : 

 مجع الكليمات الىت كانت يف اللغة (1

 كثَت الكليمات عند ادلتكلم أو الكاتب (2

 ـ يف رلاؿ العلم الكليمات يستخد (3

 6ترتيب الكليمات يف ادلعجم البسيط و ادلنظم. (4

ع الكليمات ادلوجودة يف اللغة و من الفكرة السابقة زبلص الباحث أف ادلفردات مح 
الىت يستحدمها ادلتكلم أو احملدث مع الغَت لتعبَت عما يف أفكار و ىي أىم عناصر الًتكيب 

  اللغوي.

 مفهوم تعليم المفردات .9

ادلفردات. أما التعليم ىو  و من مث يتكوف تعليم ادلفردات على كلمتُت, مها التعليم و 
و ادلراد بالعملية فيو تعليم ادلادة  1أو من ادلعلم إذل ادلتعلم.عملية نقل ادلعلومات من الكتب 

الدراسية الذى قاـ بو ادلدرس و التالميذ. و التعليم ىو ايصاؿ ادلعلم العلم و ادلعرفة إذل 
بطريقة قودية, و ىي الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من ادلعلم و ادلتعلم و  اف التالميذأذى

 9الوقت و اجلهد يف سبيل احلصوؿ على العلم و ادلعرفة.
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و من ادلعروؼ ليست القضية يف تعليم ادلفردات أف يتعلم التالميذ نطق حروفها  
يقة اإلشتقاؽ منها, أو رلرد وصفها يف فحسب, أو فهم معناىا مستقلة فقط, أو معرفة طر 

ترطيب لغوي صحيح. إف معيار الكفاءة يف تعليم ادلفردات ىو أف يكوف التالميذ قادرين 
ال يقل عن ىذا كلو أمهية, أال وىو قدرتو على أف  على ىذا كلو باإلضافة إذل شرع أخر

 يستخدـ الكلمة ادلناسبة يف ادلكاف ادلناسب.

 يف تعليم ادلفردات فهي كما يلي : و أما معيار الكفاءة 
 يستطيع التالميذ نطق احلروؼ من ادلفردات. (٢

 يفهم التالميذ معٌت ادلفردات ادلستقلة أو يف السياؽ. (١

 يعرؼ التالميذ طريقة اإلشتقاؽ من ادلفردات.  (3

  جيرد التالميذ وصف ادلفردات يف تركيب لغوي صحيح. (4

 80مة ادلناسبة يف ادلكاف ادلناسب.يقدر التالميذ استخداـ الكل (5

اليت يقصدهبا لدفع التالميذ لتنمية  تعليم ادلفردات يف اإلبتدائية ىي عملية تعليمية 
للغة العربية و إعطاء السهولة يف تعليم ادلفردات بشكل بسيط, و من تعليم ادلفردات مهارة ا

 ادلناسبة للمبتدئُت ىي تعليم حفظ ادلفردات.

 أهمية تعليم المفردات .3

قد خيتلف خرباء تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية أخرى يف معانيها و أىدافها. و أما  
 ما تلى :أمهية ادلفردات يف تعليمها فهي ك

أف تعليم ادلفردات مطلب أساسي من مطالب تعلم العربية و شرط من شروط  . أ
 88إجيابتها.

دلفردات حىت ال ديكن الناس فهم اللغة قبل معرفة معاين أف حقيقة اللغة رلموعة من ا . ب
  86ادلفردات منها.
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ت يشعوروف بالسهولة يف تعلم اللغة كاف التالميذ الذين يستعيبوف كثَتا من ادلفردا . ج
 العربية.

و ىذه تدؿ على أف تعلم ادلفردات أمر ضروري ألف ادلفردات عنصر من عناصر اللغة  
اللغة العربية ألف الطريقة  ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية. يف مرحلة اإلبتدائية يشعر التالميذ صعوبة

و تركيبها. ولذالك قدـ الباحث طريقة التقليد  فرداتاألوذل اليت يستعملها ادلعلم ىي إعطاء ادل
 والتحفيظ.

 

 أسس اختيار المفردات.4

ادلناسبة  ينبغي للمدرسُت قبل عملية التعليم يف تعليم ادلفردات أف يستعد بادلفردات 
 و أما األسس يف اختيار ادلفردات ىي:  اليت  حيتاجها التالميذ,

 (Frequency) التواتر ( أ

مثل  ,ىو اختيار ادلفردات عاليو التكرار و كثَت استعماذلا لدي التالميذالتواتر  
ادلفردات من ادلدرسة ) فصل و قلم و مدرس و تلميذ و سبورة(, أو عن العائلة ) أب و 

 و عُت و أنف و فم ( و غَتىا.  أـ و ابن و بنت(, وأعضاء اجلسم ) رأس و يد
 

    (Range) التوزع  ( ب

ر ادلفردات ادلستخدمة يف أكثر من بلد عريب ليس ببلد واحد. لذا التوزع ىو اختيا 
 العربية على استخدامها.  أخذ ادلدرس ادلفردات اليت تلقى هبا معظم البالد

   (Availability) ادلتاحية ( ج

وزلدود.  و  ادلتاحية ىي اختيار ادلفردات ادلناسبة باحتياج التالميذ, و ذلا معٌت معُت 
, و (Street)عما يتعلق يف الًتبية, "الطريقة" حقيقة دبعٌت شارع  دلفرداتادلثاؿ منها ا

 (. (Methodلكن يف الًتبية دبعٌت كيفية التعليم

    (Familiarity) األلفة( د
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األلفة ىي اختيار ادلفردات اليت تكوف مألوفة لدى التالميذ و تركها النادرة يف  
ولكن خيتلف يف   أهنما يف نفس ادلعٌتمألوفة "ذكاء" مع "  استخدامها, مثل "مشس

 .استخدامها على سياؽ احلاؿ

  (Coverage)الشموؿ ( ه

الشموؿ ىو اختيار ادلفردات اليت تشمل على عدة رلاالت لدى التالميذ, مثل  
"بيت" أمشل من "منزيل" ألف "بيت" مستخدـ يف بيتنا, بيت اهلل, بيت العنكبوت, 

   زيل".بيت ادلاؿ و ال يف ادلفردات "من

 األمهية ( و

األمهية ىي اختيار ادلفردات اليت تشيع حاجة معينة لدى التالميذ على تلك ادلفردات  
 العامة اليت قد ال حيتاجوهنا.

   

العروبة ىي اختيار ادلفردات اليت تشتق من ادلفردات العربية, مثل خيتار ادلدرس "ىاتف"  ( س
  و احلاسوب على الكومبوتر.83.على "التلفوف" يف شرح اإلتصاؿ

يف ىذا الشرح السابق تلخص الباحث أف األسس يف اختيار ادلفردات ىو ىاـ على صلاح  
 ه ىي األساسات اليت يستوعبها ادلدرس قبل بداية عملية تعليم ادلفردات.تعليم ادلفردات. ىذ

 قبل تعليم ادلفردات ينبغي للمدرس أف يهتم دبا يتعلق بتعليمها, و ىي كما يلي : 

تعليم ادلفردات ليس قائما بنفسو و لكن يرتبط بتعليم عناصر اللغة األخرى )  .٢
 ادثة (.ادلطالعة, و اإلستماع, و اإلنشاء, و احمل

قد تكوف ادلفردات ذلا معٌت اكثر من واحدة, و ينبغي للمدرس أف حيدد معناىا  .١
 مناسبة بالسياؽ.

قد تكوف ادلفردات معروفة يف ادلعٌت و لكن ليست مناسبة يف السياؽ. إذف يشرح  .3
 ادلدرس ادلعٌت ادلناسب بالسياؽ. ألف ادلفردات ذلا معنياف مها خقيقي و إضايف.

 ادلدرس تعليم ادلفردات بطريقة الًتمجة. يتباعد .4

                                                           
) مصر : منشورات ادلنظمة اإلسالـ للًتبية و العلـو و الثقافة,  العربية لغَت النلطقُت هبا مناىجو و أسالبومحد طعيمة, رشدي أ  13
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من ناحية سهلة نطق ادلفردات و صعبتو لإلندونيسُت, ادلفردات العربية ذلا ثالثة  .5
 : مراحل, و ىي

ادلفردات السهولة يف النطق لوجود ادلساوة يف ادلفردات اإلندونيسية. مثل :  . أ
 علماء, و كتاب , و كرسي, و غَتىا.

صعوبة يف النطق لكن ال توجد ادلساوة يف ادلفردات  ادلفردات ليست . ب
 اإلندونيسية. مثل : مدينة, سوؽ, ذىب .

ادلفردات الصعوبة يف اشتقاقها و نطقها. مثل : استبق, استوذل, استخرج و  . ج
 84. غَتىا

 أما توجيهات عامة قد تسهم يف تدريس ادلفردات لغَت الناطقُت هبا كما يلي : و

 ادلفردات.ٓٓٓٔ/ ٓ٘ٚللمستوى اإلبتدائي  . أ

 ادلفردات. ٓٓ٘ٔ/ٓٓٓٔللمستوى ادلتوسطة  . ب

 85ادلفردات. ٕٓٓٓ/ٓٓ٘ٔللمستوى ادلتقدـ  . ج

 أقسام المفردات. 5

 :تنقسم ادلفردات أو الكلمة يف اللغة العربية إذل ثالثة أقساـ و ىي كما يلي

 .اإلسم : مادؿ على الذات أو الصفة غَت مقًتف بزماف معُت. مثل : َسمماٌء, أمْرٌض, مشمْسٌ  (٢

١)  , الفعل : مادؿ على معٌت مقًتف بزماف معُت ماضيا كاف أو حاال أو استقباال. مثل :ذمىمبم
 .يػمْقرمأُ, اِفػْتمحْ 

 و ينقسم الفعل على ثالثة أقساـ :
 –ذمىمبم –فعل ادلاضي : مادؿ على ادلعٌت يف نفسو مقًتف بزماف ادلاضي. مثل : جماءم  ( أ

 .فػمتمحم 

يف نفسو مقًتف بزماف حيتمل احلاؿ و اإلستقباؿ. مثل : فعل ادلضارع : مادؿ معٌت   ( ب
ْيُئ   .يػمْفتمحُ  –يمْذىمُب  –جيِم

                                                           
٢4

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang :Misykat, ١..5), hal 91. 
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فعل األمر : مادؿ على طلب وقوع الفعل من الفاعل ادلخاطب بغَت الـ األمر . مثل :   ( ج
 .اِفػْتمحْ  –ِاْذىمْب  –ِجْئ 

 

 86. ِمنْ  –يف  –ذلم حرؼ : مادؿ معٌت اذا تركب مع غَته من اإلسم و الفعل . مثل : إِ  (3

ـ ادلفردات يف كتاب " دليل الكاتب و ادلًتجم ادلفردات" ما يكوف اَسا و اأما أقس 
 فعال و ظرفا و أداة و خوالف.

 ادلفردات اإلسم, و تشمل : ( أ

 جل, زلمود, كتابة(.اإلسم العاـ و العلم و ادلصدر ) ر  .٢

 الصفة ) كاتب, معروؼ, طويل, أحسن(. .١

 الضمَت و اإلشارة و ادلوصوؿ )أنا, ىذا, الذى(. .3

 ادلفردات الفعل, و تشمل الفعل ادلاضي و الفعل ادلضارع و الفعل األمر. ( ب

 ادلفردات الظرؼ ) أماـ, صباحا, ىنا( ( ج

 وات, و تشمل : د( األد

و  ,(. مثل حروؼ اجلر, و حروؼ العطفKata tugas / preposisi/ konjungsi)الروابط  .٢
 حروؼ اإلستدراؾ, و حروؼ اإلستثناء.

التحويليات, و تشتمل على أدوات النفى و أداوة اإلستفهاـ )ال, ىل( اخلوالف, و تسمى  .١
بذلك دلخلفتها خواص ماذكر من اإلسم و الفعل و الظرؼ و األداة, و تنقسم إذل أَساء 

فعاؿ, و أَساء األصوات و ادلدح و الذـ و التعجب. و بعبارة ابسط على ادلذىب األ
النحوى القدًن, تنقسم ادلفردات إذل اسم و فعل حرؼ. من ادلفردات ما يكوف أكثر 
شيوعا, و ما يكوف شائعا, و ما يكوف غَت شائع. ومن ادلفردات ما يكوف شائعا وال يرتبط 

يف ىذا العصر كثرت قوائم الشيوع للمفردات حىت تبلغ بالدارس و مدى حاجتو إليها. و 
قائمة, منها قائمة مكة, و قائمة زلمد قدري لطفي, مقائمة معهد  ٖٔإذل حواذل

  891886اخلرطـو

                                                           
   .3أغىس صاحب الخرين, أوضح املناهج, )مصر : ألازهري. د. س.( ص:   16
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 فرداتمعاني الم. 6

قاؿ الدكتور أمحد سليماف ياقوت يف دليل و ادلًتجم : و معرفة الداللة )ادلعٌت( ال تتأيت من  
البد من ادلفردات داللتها و  إدراؾ ادلعاين ادلعجمية للكلمات فحسب, بل أف ىناؾ جوانب أخرى

 استعماذلا.

جو الدقة. و صلمل حىت ضلدد الداللة على و  (diperhitungkan)إدراكها ووضعها يف احلاسب  
 ىذه اجلوانب فيما يلي :

 (context of situation)سياؽ احلاؿ  (٢

وىو عنصر غَت اغوي لو دخل كبَت يف ربديد ادلعٌت, وذلك كشحصية ادلتكلم و شحصية 
 ذات صلة بو. (kondisi)ادلخاطب و ما بينهما من عالقة و ما حييط بالكالـ من ظروؼ 

ية, استغفر  لمة و بياف ادلعٌت الذي تؤديو صيغتها )غفر للتعددراسة الًتكيب الصريف الك (١
 للطلب(, كما علمنا.

 مراعة اجلانب النحوى و الوظائف النحوية كما حبثنا فيو. (3

دراسة العبارات اإلصطالحية, مثل البيت األبيض, الكتاب األبيض, الكتاب األسواد  (4
 )مصطلحُت سياسيُت( و سنتكلم عنها يف موضعها.

مالحظة الدانب الصويت الذى قد يؤثر على ادلعٌت, مثل وضع صوت مكاف أخر و مثل  (5
و غَتمها مثل نغمة السؤؿ و الدعاء. و للكليمة  (intonation and stress)التنغيم و النرب 

و معٌت مقامي ( denotatif)أو معٌت دالرل  (lexical meaning)معنياف : معٌت مقاذل 
(contextual meaning ) أو معٌت إجيائى(Konotatif).   و على سبيل ادلثاؿ كليمة "ضرب" اليت

 81معٌت منها : ٚٔذلا معاف ال تقل عن 

  meniup terompetضرب يف البوؽ : نفخ فيو = ( أ

  mendirikan kemahضرب اخليمة =  ( ب

  berpalingعنو =ضرب عنو صحفا : أعرض   ( ج

  mencari nafkahضرب يف األرض : ذىب و أبعد أو خرج يف طلب الرزؽ = ( د

 membuat perumpamaanضرب لو مثال : وصفو و قالو و بينو و سئل لو = ( ه
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  melarang mendengar= ضرب على أذنو : معنو أف يسمع ( و

  mencetak ضرب الدرىم  )النقود( : سبكها طبعها و فرضها = ( س

  mewajibkan membayar upeti/pajakضرب اجلزية : أو جبها و فرضها =  ( ح

ينقسم ادلعٌت عند الدكتور أمحد سلتار عمر يف كتاب "علم الداللة" إذل أنواعو مخسة  
: 

 ادلعٌت األساسي أو ادلركزى (٢

فة األساسية و ىذا ادلعٌت ىو العامل الرئيسي لإلتصاؿ اللغوي و ادلمثل احلقيقي للوظي
اللغة, و ىي التفاىم و نقل األفكار. ادلعٌت األساسي أو األوذل ادلركز فهو ادلعٌت 

 األساسي إطار حقيقي لوظيفة اللغة يعٍت للتفاىم و إلقاء الرأي.
 ادلعٌت اإلضاىف أو الثانوى (١

وىو ادلعٌت الذي ديلكو اللفظ عن طريق ما يشَت إذل جانب معناه التصوري اخلالص. 
عٌت اإلضايف أو الثانوى وىو ادلعٌت من ناحية أألعضاء و النفس و اإلجتماعي الىت ادل

 تؤثر القلب للمستمع, و ىذا يصدر من خربتو.
 

 ادلعٌت األسلويب (3

وىو ذلك النوع من ادلعٌت الذي ربملو قطعة من اللغة بالنسبة للظروؼ اإلجتماعية 
ها. ادلعٌت األسلويب فهو ادلعٌت يتضمنو دلستعملها و ادلنطقة اجلغرفية اليت ينتمي إلي

 عبارة مرتبطا حبالة اجملتمع الذين يستخدموهنا و كذلك ادلوقع اجلغريف و األسلوب.
 ادلعٌت النفسي (4

 وىو يشَت إذل ما يتضمنو اللفظ من دالالت عند الفرد. فهو ذلك معٌت فردي ذايت.

 ادلعٌت اإلحيائ (5

لق بكلمات ذات مقدرة خاصة على اإلحيائ وىو ذلك النوع من ادلعٌت الذي يتع
ادلعٌت اإلحيائ فهو كوف ادلعٌت رقيقا أو سليما حينما كاف مناسبا  89نظرا لشفافيتها.

   بذوؽ أو وصف معُت.

                                                           
   . 39 – 36م(, ص:1982)كىيت, مكحبة دار للنشر و الحىزيع,  علم الداللة,أحمد مخحار عمر,,   19
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يف سياقها. تستطيع ادلفردات تدؿ على ادلعاىن الكثَتة اتباع معٌت ادلفردات ادلتنوعة 
 حىت يفهمها و اىتمامها جيدا لنيل ادلعاين ادلرجوة.

 األساليب في تعليم المفردات. 6

يف تعليم ادلفردات  فتمكن ادلعلم أف يستخدمها لًتقية قدرة تعليم ادلفردات   وأما األساليب 
 : كما يذكر فؤاد افندى فهي

 مةاستماع الكل (٢

يف ىذه ادلرحلة األوذل إعطاء الفرصة على التالميذ إلستماع الكليمات أو ادلفردات من ادلعلم 
 الذي يقرأىا تكرارا.

 تلفظ الكلمة (١

 بعد إعطاء الفرصة للتالميذ إلستماع ادلفردات, إعطاء الفرصة لتلفظ الكلمة الىت قد َسعوىا.
 إعطاء ادلعٌت (3

ادلعٌت للكلمة أو ادلفردات و يقصد هبا لتسهيل التالميذ يف ىذه ادلرحلة األخَتة ىي إعطاء 
 تعليم اللغة العربية و خاصة يف تعليم ادلفردات.

 . أساليب توضيح معنى المفردات2

 ىناؾ عدة أساليب نذكرىا بًتتيب الذي نقًتح وردوىا فيو : 

  "ا عندما ترد كلمة إبراز ما تدؿ عليو الكلمة من أشياء )النماذج(, كأف نعرض قلما أو كتاب (٢
 " .كتاب

 كأف يقـو ادلعلم بفتح الباب عندما ترد مجلة "فتح الباب".  (Dramatization)سبثل العٌت  (١

كأف يلعب ادلعلم دور مريض حيس بأدل يف بطنو و يفحصو ( Role Playing)لعب الدور  (3
 طبيب.

ابل "ساخن" إف كاف اىم كأف يذكر ذلم كليمة "باردة" يف مق  (Antonyms)ذكر ادلتضادات  (4
 سابق عهد هبا.

كأف يذكر ذلم كليمة "السيف" لتوضيح معٌت كليمة "صمصاـ" ( synonyms)ذكر ادلًتادفات  (5
 إف كاف ذلم سابق عهد بكليمة سيف.
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وذالك بذكر الكليمات اليت تثَتىا يف ذىن الكليمات اجلديدة  (Association)تداعي ادلعاين  (6
ليمة "عائلة" الكليمات اآلتية : زوج و زوجة و أسرة و أوالدكأف يذكر عند ورود ك

 ..... اخل 

و مشتقاهتا. و ىذا أيضا من أساليب توضيح ادلعٌت فعند ورود   (root) أصل الكلمة ذكر (6
كليمة "مكاتبة" مثال يستطيع ادلعلم بياف أصلها "كتب". و ما يشتق من ىذا األصل من  

)كاتب و مكتوب و كتاب... اخل( يعترب ىذا  كليمات ذات صلة بالكلمة اجلديدة
األسلوب أكثر فاعلية يف اللغات اليت تعتمد على اإللصاؽ أي تشيع فيها ظاىرة إحلاؽ زوائد 

 على الكليمات تغَت من معنها, مثل اإلصلليزية.

 .شرح معٌت الكلمة العربية و ذلك بشرح ادلقصود من الكلمة (1

كليمة جديدة يف نص يقرؤه الطالب ديكن تكليفهم بقرأة   تعدد القراءة, يف حالة ورودود (9
يا بصامتة عدة مرات حىت يستكشف أحدىم معناىا. و بذلك يكتسف الطالب اذباىا إجيا

 ضلو تعدد مرات القرأة. فالتلميذ مع تعدد مرات القرأة يفهم أكثر.

دمة البحث يف القاموس, ديكن تكليف الطالب يف ادلستويات ادلتوسطة و ادلتق -٢
 بالبحث يف القواميس العربية لتوضيح معٌت الكلمة اجلديدة.

و ىذا اخر أسلوب ديكن أف يلجأ  (Intermediate Language)الًتمجة إذل لغة وسيطة 
و يف ىذه  60إليو ادلعلم لتوضيح معٌت الكلمة و على ادلعلم أال يتعجل يف ىذا األمر.

األساليب السابقة تلخص الباحث أف أساليب توضيح معٌت ادلفردات, ألف بتلك األساليب 
 جعل التعليم ادلفردات تعليما عميقا و صلاح كى يفهم التالميذ يف تعلم ادلفردات.

                                                           
) مصر : منشىرات املنظمة إلاسالم للتربية و  أسالبه العربية لغير النلطقين بها مناهجه و رشدي أحمد طعيمة,   20
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 المبحث الثاني: طريقة التقليد والتحفيظ

 مفهوم الطريقة .0

الطرؽ ىي خطط عامة الختيار ادلادة وتنظيمها وعرضها. إذف ادلقصود بطريقة التعليم 
اخلطة الشاملة اليت يستعُت هبا ادلدرس، لتحقيق األىداؼ ادلطلوبة من تعليم اللغة. وتتضمن 

راءات، وما يستخدمها من مادة تعليمية، ووسائل الطريقة ما يتبعها ادلدرس من أساليب، وإج
 معينة.

كثَت من الطرؽ، اليت تعلم هبا اللغات األجنبية، وليس من بُت تلك   –اليـو  –وىناؾ 
الطرؽ، طريقة مثلى، تالئم كل الطالب والبيئات واألىداؼ والظروؼ، إذ لكل طريقة من طرؽ 

ف يقـو بدراسة تلك الطرؽ، والتمّعن فيها، تعليم اللغات مزايا، وأوجو قصور. وعلى ادلدرس أ
ومن أىم طرؽ تعليم اللغة األجنبية  68واختيار ما يناسب ادلوقف التعليمي، الذي جيد نفسو فيو.

 ما يلي:
 الًتمجة.طريقة القواعد و  (أ 

 الطريقة ادلباشرة. (ب 

 الطريقة السمعية الشفهية. (ج 

 الطريقة التواصلية. (د 

 الطريقة االنتقائية. (ه 
 مفهوم األساليب .9

 األساليب ىو اخلطوات واإلجراءات اليت تتم يف الصف للدرس ادلعُّت.
 مفهوم المدخل .3

 66يمها وتعلمها.ادلدخل ىو رلموعة االفًتاض ادلتعلقة حبقيقة اللغة وتعل

 مفهوم اإلستيراتجية .4

اسًتاتيجية التعليم ىي اخلطوات أو الكيفيات اليت تستخدمها ادلعلم الختيار أنشطات 
نظر األحواؿ ادلوجودة، ومصادر التعليم ادلستخدمة عند عملية التعليم، تلك االختيار يعمل ب

 التعلم، وحاجة ادلتعلم، ومعايَت ادلتعلم اليت تواجو من أجل بلوغ أىداؼ التعليم.
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اسًتاتيجية التعليم البد أف تتضمن الشرح عن الطريقة أو اإلجراءات والتقنيات اليت 
سع من الطريقة تستخدمها عند عملية التعليم اجلارية. تتضمن اسًتاتيجية التعليم ادلعٌت الوا
إما العناصر من  والتقنية، ادلقصود منها أف الطريقة والتقنية مها قسم من اسًتاتيجية التعليم.

 اسًتاتيجية التعليم فتشمل من مخسة عناصر:

 ادلقدمة (أ 

 إيصاؿ ادلعلومات (ب 

 مشاركة ادلتعلم (ج 

 التقوًن (د 

 األنشطات ادلستمرة (ه 
 

 بيةاستراتيجية تعليم اللغة العر 
أما اسًتاتيجية تعليم اللغة العربية فهي إحدى الطريقة اليت زبتارىا وتستعملها ادلعلم يف 
إيصاؿ مواد اللغة العربية لتسهيل ادلتعلم يف نيلها وفهمها، ألف اللغة العربية ذلا ادلبادئ وادلعايَت 

 اخلاصة.

( بداية ٔدئ، منها )مبادئ تعليم اللغة العربية قاؿ بدري وأصدقائو أف يذكروا مخسة مبا
( األساسية. إما معايَت اللغة العربية ادلدىشة  ٘( الدوافع، و)ٗ( التدرج، )ٖ( الدقة، )ٕاألوذل، )

( اللغة االشتقاقية، ادلعٌت منها أف اللغة متغَتة، ٔكما يعرب فتح علي يونوس وأصدقائو، ىي: )
وطريقة  .to beاج تركيب اجلملة ( ال حيتٗ( وجود الفعل وأوزانو، )ٖ( تركيب اجلملة كثَت، )ٕ)

63الكتابة والقراءة من اليمٌت إذل اليسرى.
 

 

 

 فرق بين الطريقة واألساليب والمدخل واإلستراتيجية .5

نهج التعلم، مديكن القوؿ بأف ىناؾ فرقا بُت منوذج التعلم، و من نتائج العرض أعاله، فإنو 
على الرغم من أف اخلالفات دل تكن حاَسة  .واسًتاتيجيات التدريس، أساليب وطرؽ التدريس

حىت تعلم منوذج ىو  .جدا، ألف مجيع الشروط ىو وحدة الدعم ادلتبادؿ، لتنفيذ عملية التعلم
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  :مثاؿ .ج القائمة واالسًتاتيجيات واألساليب والتقنياتالتفاؼ على عملية التعلم على ادلناى
، هنج التعلم احملددة من قبل احلكومة ىو هنج التعلم اليت  PAIKEMمنوذج ادلستخدـ ادلعلمُت 

تركز على الطالب، حيث الطالب اسًتاتيجيات التعلم النشط، ديكن التعبَت عن األفكار 
 واالخًتاعات.

 

 لتحفيظتعريف طريقة التقليد وا .6

 Memorization     (Mimicry  ) قاؿ أمحد إزاف أف ىذه الطريقة اصلها من اللغة اإلصلليزية

And يعٍت تقليد وربفيظ، وشليزة من ىذه الطريقة ىي ينطق ادلدرس ادلفردات مث يقلد الطالب عن
 24نطق ادلفردات مرة او ثالث مرات حىت يسهل الطالب عن ذكر تلك ادلفردات.

ديارس تكرارا ىي خصائص من ىذه الطريقة، الغرض يعٍت ديارس ادلتعلم لتكلم اللغة 
 أف عملية التعليم من ىذه الطريقة: العربية.

 ينطق ادلدرس ادلفردات (أ 

 يقلد الطالب عن نطق ادلفردات مرة او ثالث مرات. (ب 

65لك ادلفردات فينتقل ادلدرس إذل مفردات أخرى.مث بعد ذلك، إذا تيقن الطالب عن ت (ج 
 

تلك عملية التعليم على الطريقة التقليد والتحفيظ، ادلتعلم يستطيع أف يناسب بتعليم يف 
 الطريقة.الفصل, لكن جيب  أف يناسب خبصائص اخلاصة ىذه 

طريقة التقليد والتحفيظ ىي عملية التذكَت بشيء باستخداـ قوة الذاكرة. تسمى ىذه 
الطريقة عادة طريقة حفر ادلخرب. يسمى بو بسبب ادلناورات اليت يقـو هبا شخص آخر من 

 ادلعلم، وكذلك من قبل سلرب اللغة األـ )ادلخرب األصلي(.

تدريبات )احلفر( قواعد اللغة وبناء اجلملة، ىذه الطريقة، األنشطة مثل ادلظاىرات وال
وتقنيات النطق، واستخداـ ادلفردات اليت كتبها التالية أو تقليد ادلتحدثُت ادلعلمُت وادلخربين 
األصلي التعلم. عند تنفيذ احلفر، ادلخرب األصلي يعمل كمعلم احلفر. وربدث بعض اجلمل حىت 

عد اللغة بشكل غَت مباشر من خالؿ اجلمل يتم حفظها يف هناية ادلطاؼ. يتم تدريس قوا
 مناذج.
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كانت طريقة التقليد والتحفيظ معروفا يف تعليم اللغة العربية بالطريقة السمعية والشفهية. 
التقليد األعمى. وىذه الطريقة  -وىذه الطريقة أوال للعسكريُت خالؿ احلرب العادلية الثانية 

فة، والطبقات الصغَتة ومناذج جيدة. وحفظت بعض ناجحة بسبب الدافعية العالية، سبارين مكث
اجلمل األساسية عن طريق التقليد. عندما كانت األحكاـ األساسية اإلفراط ادلستفادة، ديكن 
للطالب شلارسة احلوار. مث أهنا ديكن أف زبتلف احلوارات داخل ادلواد اليت ىكتار تعلمت بالفعل. 

66أماـ الطالب.وأخَتا، الطالب يتصرفوف انطالقا احلوار 
 

فقط لغرض تدريب الطالب كيفية نطق الكلمات والعبارات  ال يتم استخداـ ىذه الطريقة
وبياف صحيح، ولكن أيضا للسيطرة على دروس اللغة. ومن ادلتوقع أف تركز اىتمامها على 
الدروس للطالب. يستخدـ ىذا الطريقة احلوارات لطالب ادلدرسة االبتدائية، و ادلدرسة ادلتوسطة 

 أو ادلدرسة الثناوية.

 تقليد والتحفيظخصائص طريقة ال .7

 أما يف طريقة التقليد والتحفيظ كاف خصائصها، كما يلي :

وأظهرت أنشطة التعلم، وحفر قواعد اللغة وبناء اجلملة، كلمة أو حفر النطق وادلمارسة  (أ 
 باستخداـ ادلفردات بطريقة زلاكاة ادلعلمُت والناطقُت هبا

األصلي ىو سيد احلفر، أي عن طريق يف وقت احلفر، الناطقُت هبا أو التمثيل ادلخرب  (ب 
 التحدث بضع مجل، وادلتعلموف يقلدوف عنو عدة مرات حىت حيفظوا.

 .يتم تعليم قواعد اللغة وبشكل غَت مباشر من خالؿ اختيار اجلمل كنماذج أو أمناط (ج 

 يف ادلستوى ادلتقدـ )مقدما(، األنشطة ادلنفذة عن طريق ادلناقشة أو درامية (د 

زبتلف عن تسجيالت ادلستخدمة احلوار وطريقة تسمى احلفر الصوت اللغات  أساليب (ه 
 يسمى هنج أذين الفم.

 

 خطوات من تعليم طريقة التقليد والتحفيظ .8

 27أما خطوات من تعليم طريقة التقليد والتحفيظ يعٌت :
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اجلملة واحدا فواحدا الذي تعلم إذل الطالب ادلدرس يقراء أو يتكلم ادلفردات و تركيب  (أ 
 وحيفظو الطالب إذل ادلدرس، مرة حىت ثالث مرات.

مث ادلدرس ينتقل إذل ادلفردات وتركيب اجلملة األخرى، إذا الطالب يستطيعوف و يعرفوف إذل  (ب 
 تركيب، ويستمر حىت آخر التعليم.

من قبل الطالب، مث الطالب َسع ادلعلم بعض اجلمل من ادلخربين  يف ىذه ادلناورات،
يكرروف ذلك عدة مرات حىت مت حفظهم اجلملة الصحيحة. ونظرا لقواعد اللغة باحلث أو أمثلة 
مع اجلملة. مرة واحدة وتعطى ىذه ادلرحلة، تليها زلاضرة، درامية، وادلناقشة. االختالفات 

الشريط حيتوي على زلادثة،  التدريس اليت ديكن ازباذىا دوف ادلعلم أو ادلخربين. ادلعلم استبداؿ
حبيث ال ربتاج إذل مزيد من طالب الدراسات العليا. وتسمى أشكاؿ ىذا التنوع يف بعض 

 األحياف طريقة الصوت اللغوي.
 

 

 

 مزيات وعيوب طريقة التقليد والتحفيظ .9

 أما ادلزيات عن طريقة التقليد والتحفيظ كما يلى:
 ح.لدى ادلتعلمُت النطق اجليد والصحي (أ 

 البد على ادلتعلمُت أف تستجيب باالستمرار احلّث الذي يعطيها ادلعلم. (ب 

 أما عيوب طريقة التقليد والتحفيظ كما يلى:
لدى ادلعلم دورا مهما يف ربديد كل التدريبات وادلواد الدراسية، ألنو يعرؼ كل اإلجابات  (أ 

 ث.الىت تسأذلا ادلتعلمُت يف الفصل. وللمتعلمُت أف تستجيب احل

ينبغى على ادلتعلمُت أف تتفاعل مع اآلخرًن قبل أف تستورل  على أمناط اجلملة الكثَتة  (ب 
 شفويا كاف أـ ربريريا.

 

 61قاؿ زلمد فخر زين احلق إف ادلزيات عن طريقة التقليد والتحفيظ كما يلى:

 يستطيع ادلتعلم اف يلفظ ادلفردات جيدة. (أ 
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 حيفظ ادلفردات. يستطيع ادلتعلم أف (ب 

 ادلتعلم أنشط ألف النطق مجاعة. (ج 

 يستطيع ادلتعلم أف يتكلم اللغة العربية مناسبة بادلادة التعليمية. (د 

 يدّرب ادلتعلم الذاكرة، ىي يستطيع ادلتعلم أف يفرؽ الصوت واأللفاظ جيدة. (ه 

 والعيوب عن طريقة التقليد والتحفيظ كما يلى:
 ـ بدوف تعريف الكتابة عن ادلادة.ادلتعلم أركز للكال (أ 

 ال يوجد التطوير وإال يستعيب ادلتعلم ما يسمع من ادلعلم فقط. (ب 

 يفهم ادلتعلم ادلفردات دبعٌت واحد. (ج 

 يستطيع ادلتعلم نشيطا إذ يسألو ادلعلم. (د 

 ال يطّور ادلتعلم ألهنم دييلوا أف خيافوا نطقا خطيئا. (ه 
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 الفصل الثالث

 منهج البحث

 

 مدخل البحث ومنهجه .أ
( باستخداـ Quantitative Approach) يف ىذا البحث، استخدـ الباحث ادلدخل الكمي

يسمى بالتجرييب ألف ىذا البحث يبُت ما يف الواقع  (Eksperiment Method) ادلنهج التجرييب
و الفريقة من أحد إلجياد ادلتعلق أو التأثَت أ بُت ادلتغَتات احملددة بالضبط أو ما يتعلق بينها

 69.ادلتغَتات أو أكثر

ويف تصميم الدراسة اختار الباحث صفا يفرؽ إذل صفُت مث جعلها رلموعتُت، مها 
 30ُت، القبلي وبعدي.اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية. وتقسم االختبار إذل قسم

يقـو الباحث باالختبار القبلي للمجموعتُت قبل إجراء التجريبة مث تقـو باإلجراء 
د انتهاء عملية للمجموعة التجريبية. ودل جير الباحث ىذه التجريبة للمجموعة الضابطة، وبع

 التجريبة يقـو الباحث باالختبار البعدي على اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية.

 

 مجتمع البحث وعينية .ب

إف رلتمع البحث يعٍت التالميذ يف ادلدرسة اإلبتدائية احملمدية ماالنج من الفصل اخلامس 
 تلميذا. 60 وعدد التالميذ

تلميذا  ٢٢  عدد التالميذ" اميذ يف الفصل اخلامس  "التال وأما عينة البحث فهي بعض
 تالميذ. .٢ عددىم" ب" والفصل اخلامس

خيتار   purposive sampling تلميذا على حسب طريقة ٕٔعينية البحث يف ىذا البحث 
 الباحث التالميذ الذين ذلم نتيجة عالية يف ذلك الفصلُت ادلقررين لدى الباحث.

 متغيرات البحث .ج

 :دلنهج التجرييب يف ىذا البحث يتكوف من متغَتتُت، مها كما يليإّف ا

 ادلتغَت ادلستقل .٢
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مدى تأثَت على  ىو العامل الذي يقيس (Variabel Independent) ادلتغَت ادلستقل
تقليد ادلتغَت ادلستقل يف ىذا البحث ىو طريقة ال 38ادلوقف ويسمى أيضا بالتغيَت التجرييب.

 .والتحفيظ

 ادلتغَت التابع .١

ىو العامل الذي ينتاج عن فعالية العامل  (Variabel Dependent) ادلتغَت التابع
ادلتغَت التابع يف ىذا  36ادلستقبل. يسمى بعامل التابع ىو العامب الناتج أو ادلتغَت الناتج.

 .البحث ىو ادلفردات

 (ٕجدوؿ )
 المتغير التابع  ر المستقلالمتغي 

 ادلفردات طريقة التقليد والتحفيظ

 

 البيانات ومصادرها .د

كانت بيانات ومصادرىا يف البحث ىي من كل أي مبحث اكتسابا. فإذا استخدـ 
الباحث يف مجع البيانات بادلالحظة أو ادلقابلة، فمصادر البيانات تسّمى دبستجيب 

(Responden)يب ألسئلة الباحث، أسئلة مكتوبة كانت أـ شفهّية. ، ىو الشخص اإلستجا
 ليسّهل الباحث أف يعّرؼ مصادر البيانات.

 يف ىذا البحث، يستخدـ الباحث مصادر البحث. منهما:
 البيانات األساسية .٢

ىي البيانات اليت مجعها ومعاجلتها وعرضها الباحث من ادلصادر األوذل، كاألشخاص 
ويأخذ الباحث  33والتالميذ وورقة األسئلة واإلجابة يف اإلختبار.ادلتعلقة بالتعليم كادلدرس 

 .ت األساسية من ادلالحظة وادلقابلة ونتائج االختبار القبلي والبعديالبيانا

 البيانات الثانوية .١
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ىي البيانات اليت مجعها ومعاجلتها وعرضها الباحث من اآلخرين كادلعلومات إذل ادلدرسة 
ة ىي الوثائق عن تاريخ تأسيس ويأخذ الباحث البيانات الثانوي 34من ادلالحظة والكتب واجمللة.

 ادلدرسة وادلوقع اجلغرايف ومنهج ادلدرسة.

 

 أسلوب جمع البيانات .ه

 : وجلمع البيانات استخدـ الباحث يف ىذا البحث األساليب اآلتية

 المالحظة .0

إف ادلشاىدة وادلراقبة الدقيقة لسلوؾ أو ظاىرة معينة، وتسجيل ادلالحظات أوؿ بأوؿ  
بأساليب الدراسة ادلناسبة لطبيعة ذلك السلوؾ او تلك الظاىرة يف ربقيق  كذلك االستعانة

. يستخدـ الباحث يف ىذا البحث ادلالحظة 35أفضل النتائج و احلصوؿ على أدؽ ادلعلومات
يعٌت يشارؾ الباحث يف عملية التعليم يف الفصل وكذلك  Partisipan Observationًتاؾ االش

بادلالحظة غَت ترتيب يعٌت يالحظ الباحث ما تراه يف الفصل من عملية التعليم. يقـو هبا 
الباحث للحصوؿ على البيانات اليت تتعلق بنشاط التالميذ يف عملية تعليم ادلفردات وكذلك 

 . قبل و بعد ذبريبية باستخداـ طريقة التقليد والتحفيظ يف ادلفرداتدلعرفة ما تغَت

 

 االختبار .9

 ما، سلوكا كيفية أو كمية بطريقة لتقييس أعدت ادلثَتات من رلموعة ىو االختبار

 من رلموعة االختبار يكوف أف للفحوص، ديكن ما قيمة أو ما درجة يعطى واالختبار

36معينا. جهازا أو األسئلة
 

االختبار ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو االختبار القبلي ، يعٍت اختبار يعطي قبل إجراء 
 الّتجربة، واالختبار البعدي، يعٍت اختبار يعطى بعد إجراء الّتجربة.

طريقة  االختبار ىنا دلعرفة مقياس قدرة ادلتعلمُت وكفاءهتم يف ادلفردات قبل  استخداـ
 .Pre Testالتقليد والتحفيظ. إعطاء االختبار قبل استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ 

                                                           
34

 ٛ، ص ادلرجع نفسعفة النساء،   

35
 ٜٕٔص:  ٜٚٛٔ، )عماف دار الفكر للنشر والتوزيع( أساليبو-أدواتو-البحث العلمي مفهومو. ذوقاف عبيدات وإخوانو,  

36
 ٕٚٔص  نفس ادلرجع،اف عبيدات وإخوانو، ذوق  



ٕٙ 

فيهدؼ دلعرفة قدرة و  Post Test إعطاء االختبار بعد استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ
كفاءة ادلتعلمُت يف ادلفردات. والغاية ادلنشودة يف االختبار بعد إعطاء طريقة التقليد 

ادلفردات. استخدـ الباحث االختبار  ىي معرفة صلاح استيعاب التالميذ يف تعليموالتحفيظ 
 .جلمع البيانات ادلتعلقة بادلفردات

 

 المقابلة/الحوار .3

يتم  -مباشرة أو ىاتفية أو تقنية جلمع البيانات-ادلقابلة/احلوار ىي وسيلة شفاىية 
36الكتب أو ادلصادر األخرى. خالذلا سؤاؿ فرد أو خبَت عن معلومات ال تتوفر عادة يف

 

قاـ الباحث بادلقابلة  واحلوار مع معلم اللغة العربية وبعض التالميذ يف ادلدرسة اإلبتدئية 
قابلة و احلوار لكشف احلقائق والبيانات ادلتعلقة بتعليم احملمدية ماالنج. استخداـ الباحث ادل

ادلفردات وعملية تقدديها وكفاءة التالميذ وكيفية استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ يف تعليم 
 .ادلفردات

 

 الوثائق .4

الوثائق جلمع البيانات ادلتعلقة بعملية تطبيق طريقة التقليد والتحفيظ  الباحث يستخدـ
يف الفصل اخلامس للمدرسة االبتدائية. الوثائق ىي ملحوظة احلوادثة  فرداتادليف تعليم 

31ادلاضية. الوثائق منها كتابة وصور أو صناعة فنية الرجل.
 

وف يف الفصل بنظر  حُت يدرس التالميذيف ىذا البحث ستعرض الوثائق يف شكل صور 
 كشف احلضور.

 

 طريقة تحليل البيانات .و

يستخدـ الباحث يف ىذا البحث الطريقة الكمية والكيفية، ويستعمل الباحث الكيفية 
((kualitatif  ليجيب البحث رقم األوؿ ادلتعلق باستخداـ طريقة التقليد والتحفيظ يف تعليم

 ادلفردات. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, ١.٢.), hlm. 3١9 
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 Statistik) انات يف رقم الثاين اإلحصاء االستدالرل ويستخدـ الباحث طريقة ربليل البي

Inferensial).39 جلى من البيانات هبذا البحث ىي البيانات عن نتيجة تعلم التالميذ اليت تت
فروؽ ادلقياس ادلعدرل حىت زبترب فروض البحث وتؤخذ مستوى داللة الفروؽ يف ادلائة. ودلعرفة 
فعالية التقليد والتحفيظ لًتقية ادلفردات وربليل مستوى فروؽ نتيجة التعليم من اجملموعتُت تقـو 

40( التارل:T-testبالرموز اإلحصائي إختبار "ت" )
 

  
     

√{
∑    ∑   

        
}  

 
  

 
 
  

 

 

 (8) الرسم

 (T-testالرموز اإلحصائي إختبار "ت" )

 

Mx   =التجريبية اجملموعة من ادلعدرل ادلقياس 

My   =الضابطة اجملموعة من ادلعدرل ادلقياس 

∑  التجريبية اجملموعة من النتائج كل يف التنوعي العدد=    6

∑  الضابطة اجملموعة من النتائج التنوعي عدد =   6

Nx   =التجريبية اجملموعة يف الطلبة عدد 

Ny   =الضابطة اجملموعة يف الطلبة عدد 
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ٕٛ 

 

 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها و مناقشتها

 

 .اإلبتدائية المحمدية ماالنج المدرسة المبحث األول: نبذة مختصرة عن

 الموقع الجغرافي .أ

ماالنج. وتقع ىذه  ٛٗتقع ادلدرسة اإلبتدائية احملمدية جباتيس يف شارع مرغوباسوكي رقم 
 ادلدرسة يف منطقة داوو ماالنج.

 

 تاريخ تأسيس المدرسة .ب

جباتيس، وقدمها دبؤسسُت فهما ادلرىم زلمد زىري ٜٚٙٔادلدرسة يف السنة  هبدأت ىذ
من يغياكرتا وادلرىم زلمد أنصار من ماالنج. أوذلا بناء ادلؤسسة الًتبوية يف مستوى روضة 
األطفاؿ بسم روضة األطفاؿ مرغوباسوكي. دبرور الزماف روضة األطفاؿ ىذه متقدمة فمؤسس 

س يريد أف يبٌت ادلدرسة اإلبتدائية بغرض ضبط ادلخرجُت من روضة األطفاؿ احملمدية يف جاتي
 حىت قامت ادلدرسة االبتدائية احملمدية مالنج إذل اآلف.

 

 رؤية المدرسة المستقبلية ورسالتها .ج

رؤية ادلدرسة االبتدائية احملمدية مالنج ىي تكوين األجياؿ اإلسالمي الذين يتصفوف 
 . ة العادليةباإلصلازية و البصَت 

 وأما مهمة ادلدرسة االبتدائية احملمدية مالنج ىي:
 تقدًن الًتبية األساسية لتحصيل ادلتخرجُت باألخالؽ الكردية والذكي وادلاىرة. .٢

 بناء الثقافة اإلصلازية ألضلاء عناصر ادلدرسة. .١

  بناء الثقافة العلمية يف بيئة ادلدرسة. .3





 أهداف المدرسة .د



ٕٜ 

 :داؼ ادلدرسة اإلبتدائية احملمدية ماالنج إذل ثالثة أقساـتنقسم أى

حزي اجلهاز لدي الذىٍت واألخالؽ اإلسالمية ادلزية وتكوين األسوة يف كل حياة اجملتمع  .٢
 والشعب والدولة.

 وضع أساس الكفاءة النفسية والعلمية واجملتمعية. .١

 فق النيابة الوطنية وادلنطقية والدعوة.تكوين ادلؤسسة الًتبوية سبأل وسبكن كل اإلمكانية و  .3

 منهج المدرسة .ه

ادلنهج ادلستخدـ بادلدرسة اإلبتدائية احملمدية ماالنج ىو ادلنهج ادلشًتؾ )تركيب ادلنهج من 
 الًتبية الوطنية احلكومية وادلنظمة احملمدية( مدعومة فرقة ادلطورين من اجلامعة احملمدية ماالنج.



ٖٓ 

في  (Mimicry And Memorization)ام طريقة التقليد والتحفيظ المبحث الثاني: استخد
 المفردات

 (Mimicry And Memorization)استخدام طريقة التقليد والتحفيظ  .أ

قاـ الباحث باالختبار القبلي شفهيا يف اجملموعة التجريبية دلعرفة كفاءة التالميذ يف 
صباحا. بعد اللقاء األوؿ  الساعة الثامنة وبدأ الباحث يف ٜٕٔٓفرباير  6 ادلفردات يف التاريخ

أي االختبار القبلي يف ذلك اليـو عّلم الباحث ادلفردات اجلديدة باستخداـ طريقة التقليد 
ألف الباحث كرر ادلفردات . والتحفيظ لًتقية ادلفردات، فوجد الباحث نشاط التالميذ ومحاستهم

 درس.مرات عديدة بصوت عارل و التالميذ يقلدوف فعل ادل
 أما تطبيق التعليم كما يلي: 

 

 اللقاء األول

 ٕقاـ الباحث اللقاء األوؿ يف يـو األربعاء يف التاريخ جرى التالميذ باختبار القبلي، 
يف الفصل اخلامس بادلدرسة اإلبتدئية احملمدية داوو ماالنج. والوقت الذي   ٜٕٔٓفرباير 

 .و النصف صباحا الساعة الثامنة إذل التاسعةدقيقة يعٍت من  ٜٓاستغرؽ الباحث يف ىذا اللقاء 

قاـ الباحث باالختبار القبلي ربريريا . قبل بداية االختبار القبلي قاـ الباحث ادلقدمة لبياف 
سؤاال عن  ٕٓما سيفعل يف ىذا الفصل. فرح التالميذ محاسة. كاف االختبار القبلي يتكوف من 

يق التعليم باستخداـ طريقة التقليد والتحفيظ لًتقية يف ادلكتبة. إعطاء االختبار القبلي قبل تطب
 استيعاب ادلفردات.

 

 اللقاء الثاني: خطوات الباحث في التعليم
قاـ الباحث بتعليم ادلفردات على طريقة التقليد والتحفيظ بادلوضوع "يف ادلكتبة" الذي 

اـ طريقة التقليد . أما خطوات التعليم باستخد6089 فرباير 1دقيقة، يف التاريخ  ٜٓاستغرؽ 
 والتحفيظ كما يلي:

 األنشطة األوذل .٢

 ربية األستاذ كما افتتاح االجتماع. (أ 

 قراءة البسملة أو الصالة قبل عملية التعليم مجاعة. تشجيع األستاذ (ب 



ٖٔ 

 .ربقيق األستاذ حضور التالميذ (ج 

 .ضماف األستاذ جاىزية التالميذ (د 

دلواد اليت يتم تسليمها، دبا يف ذلك: الكفاءات ينقل األستاذ ادلعلومات عن ا (ه 
 األساسية ومؤشرات أىداؼ اإلصلاز والتعلم.

 األنشطة األساسية .١

قرأ الباحث ادلفردات واحدا فواحدا بادلوضوع "يف ادلكتبة" وكرر التالميذ مرة واحدة أو  (أ 
, خمرِيطمٌة, رلمم . مرتُت إذل ثالث مرات لٌَّة, ِكتماُب الرِّيماِضيَّاِت , من كلمة : ممْكتمبمٌة, رمؼٌّ

ةٌ   جمرِْيدم

 .مث طلب الباحث التالميذ واحدا فواحدا لتذكَت ادلفردات من الكلمة ادلقروءة (ب 

 إف دل يعرؼ التالميذ ادلعٌت صورىا الباحث على السبورة , سأؿ الباحث معٌت كل كلمة (ج 

  أظهر الباحث ادلسمى إف دل يفهم (د 

  ادلفردات األخرى وىكذا سَت تعليم ادلفردات إذل األخَتينتقل الباحث إذل .3

 األنشطة بعدىا .4

 .بُت الباحث ادلادة الكاملة وىي "يف امدلْكتمبمِة" (أ 

 

 

 

 

 

 

 

 يف امدلْكتمبمةِ 

ـم ادلْسِجدِ  ِمِيُذ ِإذلم امدلْكتمبمِة، ِىيم أممما  يمْذىمُب التَّالم
ِثيػْرمٌة وم ُمتػمنػموِّعمةٌ ادلْكتمبمُة وماِسعمٌة ومنمِظيػْفمٌة، يف    ادلكتمبمِة ُكُتٌب كم

 ِفيػْهما ُكُتُب التَّارِْيِخ، وم ُكُتُب العمرمبِيَّةِ 
ا ا أمْيًضا ِكتماُب الرِّيماِضيَّاِت وم ُكُتُب اْلِفْقِو وم ُكُتُب التػَّْوِحْيِد وم ُكُتُب التػَّْفِسَْتِ وم غمَْتِىم  ومِفيػْهم

ُة عملم  ُت وماجلْمرِْيدم  ى اْلممْكتمِب تِْلكم خمرِْيطمُة ِإْنُدْوِنِسيَّا وماخْلمرِْيطمُة فػمْوؽم اخْلِزمانمِة. اْلممجمالَّ



ٖٕ 

 سأؿ الباحث التالميذ عن ادلادة مثل األسئلة اآلتية:  (ب 

 إذل أين يذىب التالميذ ؟-
 أين أدلكتبة ؟-
 ىل ادلكتبة واسعة ونظيفة ؟ -
 أين اجملالت و اجلريدة ؟ -
 أين اخلريطة ؟ -

 ا استطاع التالميذ جواب األسئلة, دبعٌت يفهم التالميذ ىذا ادلوضوع !وإذ

خيتم الباحث الدرس بإرشادات إذل التالميذ بأف يتعلموا جيدا, وأخرب بأف الباحث يف  (ج 
 األسبوع اآليت سيقـو باالختبار.

 .وأخَتا اختتم الباحث بقراءة دعاء كفارة اجمللس (د 

 ذ قبل اخلروج من الفصل وىم جييبوف السالـ.يسلم الباحث إذل التالمي (ه 

كانت طريقة التقليد والتحفيظ ىي طريقة حية ألف الباحث أو ادلدرس و التالميذ كلهم 
يعملوف على حسب شاكلتهم. ادلدرس يعلموف بتكرير ادلفردات والتالميذ يقلدوف مرات بصوت 

سمى  )ىذا ما يسمى مرتفع. وبعد ذلك بُت الباحث معٌت ادلفردات بإظهار الشيء ادل
بادلظاىرة( ألف ادلدرس أظهر شيئا زلسوسا ظاىرا. ويف وقت آخر صور الباحث صورة لبياف 
ادلفردات حىت كاف اىتماـ التالميذ إذل ادلدرس الذي قاـ بالتعليم. هبذه الطريقة علم التالميذ 

رة واضحة عن معٌت ادلفردات مباشرة دوف بياف طويل من ادلدرس ألف التالميذ يشاىدوف صو 
    معٌت ادلفردات.

فهذه الطريقة مناسبة بنظرية مذكورة ومالئمة بتعليم ادلفردات ألف يتدرب التالميذ يف 
ربريك فمو كي ديارس ادلفردات. الحظ الباحث أف التالميذ يف وقت إعطاء ادلادة بطريقة التقليد 

نهم ينعس أو يلعب بنفسو والتحفيظ مهاسة، واىتموا جيدا، وشعروا بسرور وال يوجد واحد م
 ألف التعلم هبذه الطريقة عامرة.

 اللقاء الثالث:
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 88قاـ الباحث اللقاء األوؿ يف يـو األربعاء يف التاريخ جرى التالميذ باختبار البعدي، 

يف الفصل اخلامس بادلدرسة اإلبتدئية احملمدية داوو ماالنج. والوقت الذي استغرؽ  ٜٕٔٓفرباير 
 دقيقة يعٍت من الساعة الثامنة إذل التاسعة و النصف صباحا. ٜٓلقاء الباحث يف ىذا ال

قاـ الباحث باالختبار البعدي ربريريا يف اجملموعة التجريبية دلعرفة استيعاب التالميذ يف 
سؤاال بادلوضوع  ٕٓادلفردات اليت قد تعلموىا يف اليـو ادلاضي. كاف االختبار البعدي يتكوف من 

 ا باالختبار القبلي."يف ادلكتبة" مساوي

 

 

 نتائج المقابلة

تعليم ادلفردات وتعلمها  حاصلة قاـ الباحث للمقابلة مع معلم اللغة العربية والتالميذ دلعرفة
 بعد استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ يف تعليم ادلفردات. وىذه ىي نتائج ادلقابلة:

 المقابلة مع معلم اللغة العربية .أ

يف يـو اجلمعة  ة مع معلم اللغة العربية ىو األستاذ إقناء السالـقاـ الباحث ادلقابل
. سأؿ الباحث عن الطريقة ادلستخدمة، وادلشكالت يف الفصل، ٜٕٔٓفرباير  85التاريخ 

وكيفية ادلدرس حل ادلشكالت. فأجاب األستاذ أف الطريقة ادلستخدمة يف الفصل ىي طريقة 
تالميذ ال حيبوف تعليم اللغة العربية وال يتحمسوف هبا القواعد والًتمجة، وادلشكالت فيو أف ال

ألهنم يفكروهنا صعبة. طريقة القواعد والًتمجة كاف الفاعل أكثر ىو ادلدرس, والتالميذ 
يسمعوف فقط دوف حركة وال كالـ. ادلدرس يبُت كثَتا كلمة فكلمة موضعها يف النحو, أىذا 

وكيفية حل ادلدرس ادلشكالت وىو يعلم  مبتدأ أـ خرب, أىذا فاعل أـ مفعوؿ وغَت ذلك.
مث بُّت الباحث إذل ادلدرس استخداـ طريقة التقليد .تعليم اللغة العربية كالعادة شلا سبق

 والتحفيظ، التعريف منها وخطواهتا. فرد األستاذ طيبا وحسنا.

  

 المقابلة مع التالميذ .ب

استخداـ طريقة التقليد قاـ الباحث للمقابلة مع التالميذ بعد تعليم ادلفردات ب
يهدؼ ىذه ادلقابلة دلعرفة رأي التالميذ عن ادلفردات وأثار استخداـ طريقة  والتحفيظ.
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التقليد والتحفيظ يف عملية تعليم ادلفردات وتعلمها. أخذ الباحث يف ىذه ادلقابلة األجوبة 
 .ٜٕٔٓفرباير  8من معضم التالميذ. ىذه ادلقابلة تقـو يف التاريخ 

ائج ادلقابلة بُت الباحث والتالميذ فهي يشعر التالميذ تعليم ادلفردات وأما نت
باستخداـ طريقة التقليد والتحفيظ مفرحة وىم جيدوف الدوافع اجلديدة يف التعلم ويسرعوف 
اف حيفظوا ادلفردات ويستطعوف أف يفهموا ادلعٌت هبا وجيدوف الطريقة اجلديدة غَت الطريقة 

 قي يف التعليم.ادلستخدمة بادلدرس احلقي
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في  (Mimicry And Memorization)المبحث الثالث: فعالية استخدام طريقة التقليد والتحفيظ 
 المفردات

 يف خاصة العربية مهارة اللغة مادة يف التالميذ قدرة دلعرفة القبلي باالختبار الباحث قاـ

 فرباير 66التاريخ  يف رداتاستخداـ طريقة التقليد والتحفيظ يف ترقية كفاءة ادلف قبل ادلفردات

سؤاال، وأسئلة االختبار تؤخذ من كتاب اللغة العربية للفصل  ٕٓوأما سؤاؿ االختبار  ،6089
االختبار القبلي رلموعتاف ومها  ىذا اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية عن ادلوضوع "يف ادلكتبة". واشًتؾ يف

 :ختبار كما يلياجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة. ونتائج اال من

 

 (3) جدوؿ

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة والتجريبية
 اجملموعة التجريبية

 االسم
 اجملموعة الضابطة

 الرقم االسم
 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

 5١ فاشل
Ivan Ernanda 

Putra 
 .4 فاشل

Dwi 

Andrianto 
8 

 .4 فاشل Nokkhayatun 56 فاشل

Syafira 

Amelia 

Rostanti 
6 

 56 فاشل Ana Lutfiana 56 فاشل
Dewi Laila 

Sari 
3 

 44 فاشل Anang Marzuki 61 فاشل

Mohammad 

Helmi 

Falakhuddin 
4 

 56 فاشل Anggi Anggraini 56 فاشل

Afida Nur 

Adila 

Fatmawati 
5 

 44 فاشل Erfan Santoso 5١ فاشل

Ahmad 

Malik 

Fikriansyah 
6 

 64 لفاش
Fayakun Nur 

Badiah 
 56 فاشل

Ahmad Rofil 

Hasan 
6 
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 Alvin Inayah 1 41 فاشل Hana Fitria 56 فاشل

 5١ فاشل
Ilma Maulidatul 

H. 
 5١ فاشل

Aminatus 

Sholikhah 
9 

 64 فاشل Lailatul Muna 56 فاشل

Cindy 

Erlinda 

Mayangsari 
80 

 5١ فاشل
M. Misbahul 

Ikrom 
 Ila Rosita 88 41 فاشل

 .6 فاشل
M. Totok Syaiful 

Kirom 
 5١ فاشل

Imam 

Shobirin 
86 

 5١ فاشل
Mafatihatur 

Rizkoh 
 44 فاشل

Imroatus 

Sholihah 
83 

 5١ فاشل
Muhammad 

Nafiul Umam 
 56 فاشل

Lailatul 

Isnaini 
84 

 .6 فاشل
Ni`matus 

Sa`diyah 
 66 ناجح

Mei 

Sarohfah 
85 

 6١ فاشل

Nur 

Mufarokhatul 

Lathifah 

 5١ فاشل
Moch. 

Ihsanuddin 
86 

 5١ فاشل Nurul Hidayah .6 فاشل

Muhammad 

Ali 

Mursyidin 
86 

 .4 فاشل Purwanti 5١ فاشل
Riza Ainul 

Fatihin 
81 

 56 فاشل
Ratna Hurotun 

Akyun 
 .4 فاشل

Selfi 

Mardiyana 
89 

 66 ناجح
Siti 

Aminaturrodliyah 
 5١ فاشل

Umu 

Sa`adah 
60 

 56 فاشل
Muhammad Bisri 

Mustofa 
 Darmawan 68 .6 فاشل

 العدد سؤاال ٢.6١ العدد سؤاال ٢١٢6

 ادلعدؿ 5.,5٢ ادلعدؿ 56,9
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كما ادلذكور قبلو، كاف بُت االختبارين يعٍت حُت االختبار القبلي و االختبار البعدي ظهرت 
يف تعليم ادلفردات، أما اجملموعة التجريبية متصرؼ  تصرفات بعد استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ

باستخداـ طريقة التقليد والتحفيظ عند التعليم واجملموعة الضابطة بدوف التصرؼ، أما البيانات 
، ٜٕٔٓفرباير  ٜٔالتاريخ  يف يقدـ لالختبار القبلي قد ذكرت قبلها، وأما االختبار البعدي

 اجلدوؿ اآليت:والبيانات لالختبار البعدي ستذكر يف 
 

 (4) جدوؿ

 الضابطة والتجريبية للمجموعة البعدي نتائج االختبار

 اجملموعة التجريبية
 االسم

 اجملموعة الضابطة
 الرقم االسم

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

 66 ناجح
Ivan Ernanda 

Putra 
 41 فاشل

Dwi 

Andrianto 
8 

 44 فاشل Nokkhayatun 14 ناجح

Syafira 

Amelia 

Rostanti 
6 

 .6 فاشل Ana Lutfiana 66 ناجح
Dewi Laila 

Sari 
3 

 41 فاشل Anang Marzuki 9١ ناجح

Mohammad 

Helmi 

Falakhuddin 
4 

 .6 فاشل Anggi Anggraini .1 ناجح

Afida Nur 

Adila 

Fatmawati 
5 

 41 فاشل Erfan Santoso 66 ناجح

Ahmad 

Malik 

Fikriansyah 
6 

 .1 حناج
Fayakun Nur 

Badiah 
 .6 فاشل

Ahmad Rofil 

Hasan 
6 

 Alvin Inayah 1 5١ فاشل Hana Fitria 66 ناجح

 .1 ناجح
Ilma Maulidatul 

H. 
 56 فاشل

Aminatus 

Sholikhah 
9 
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 64 فاشل Lailatul Muna 66 ناجح

Cindy 

Erlinda 

Mayangsari 
80 

 .1 ناجح
M. Misbahul 

Ikrom 
 Ila Rosita 88 5١ فاشل

 .1 ناجح
M. Totok Syaiful 

Kirom 
 56 فاشل

Imam 

Shobirin 
86 

 14 ناجح
Mafatihatur 

Rizkoh 
 41 فاشل

Imroatus 

Sholihah 
83 

 66 ناجح
Muhammad 

Nafiul Umam 
 .6 فاشل

Lailatul 

Isnaini 
84 

 .1 ناجح
Ni`matus 

Sa`diyah 
 .1 ناجح

Mei 

Sarohfah 
85 

 96 ناجح

Nur 

Mufarokhatul 

Lathifah 

 .6 فاشل
Moch. 

Ihsanuddin 
86 

 56 فاشل Nurul Hidayah 66 ناجح

Muhammad 

Ali 

Mursyidin 
86 

 44 فاشل Purwanti 66 ناجح
Riza Ainul 

Fatihin 
81 

 .1 ناجح
Ratna Hurotun 

Akyun 
 44 فاشل

Selfi 

Mardiyana 
89 

 96 ناجح
Siti 

Aminaturrodliyah 
 56 فاشل

Umu 

Sa`adah 
60 

 .1 ناجح
Muhammad Bisri 

Mustofa 
 Darmawan 68 66 ناجح

 العدد ٢٢6١ العدد ..٢6

 ادلعدؿ 1.,55 ادلعدؿ 95,.1

 

 بُت الباحث ادلقارنة فخلص القبلي والبعدي للمجموعتُت، االختبار نتائج بياف معرفة وبعد

 :يلي كما وادلقارنة ذلما. والبعدي القبلي االختبار
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 (٘اؿ )جدو 

 الضابطة للمجموعة البعدي و القبلي االختبار بُت ادلقارنة

 التقدير النتيجة الرقم
 البعدي االختبار القبلي االختبار

 ادلئوية النسبة التالميذ عدد ادلئوية النسبة التالميذ عدد

 411,.9   ٢9 95,١41 .١ ناجح ..٢ – 66 8

 9,5١1 ١ 4,661 ٢ فاشل 65 > 6

 1..٢ ١٢ 1..٢ ١٢ العدد

 

 يف أف الضابطة فظهر للمجموعة والبعدي القبلي االختبار بُت ادلقارنة بياف إذل بالنسبة

 البعدي االختبار يف وأما. ناجح التالميذ من 427,9فاشل، و  التالميذ من 42249%االختبار القبلي 

 نتيجة أف يعٍت فالبيا فاشل. وىذا التالميذ من 2429%ناجح، و  التالميذ من 82409%ظهر أف 

 .القبلي نتيجة من أكرب االختبار البعدي

 

 

 

 

 

 

 (6) اجلدوؿ

 التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي االختبار بُت ادلقارنة

 التقدير النتيجة الرقم
 البعدي االختبار القبلي االختبار

 ادلئوية النسبة التالميذ عدد ادلئوية النسبة التالميذ عدد

 1..٢ ١٢ 9,5١1 ١ جحنا ..٢ – 65 8
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 - - 411,.9 ٢9 فاشل 65 > 6

 1..٢ ١٢ 1..٢ ١٢ العدد

 

 يف أف التجريبة فظهر للمجموعة والبعدي القبلي االختبار بُت ادلقارنة بياف إذل بالنسبة

 البعدي االختبار يف من التالميذ ناجح. وأما 2429%التالميذ فاشل، و  من 82409%االختبار القبلي 

االختبار  نتيجة أف يعرؼ البياف التالميذ ناجح. هبذا من 889%ن التالميذ فاشل، و م 89ظهر أف 
 نتيجة االختبار القبلي. حاصال من أكرب البعدي

كانت البيانات بينهما واضحة بأف استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ أصلح. مث قاـ الباحث 
دلذكورتُت، وفيها وجد الباحث الفرؽ بينهما. بادلالحظة اليت ذبري عند عملية التعليم يف اجملموعتُت ا

أما يف اجملومعة السابقة  كاف التعليم جيري شللة وال تظهر محاسة التالميذ، وبعض منهم لعبوا عند 
التعليم. وأما يف اجملموعة التجريبية، كاف التعليم ملوف بنشاط التالميذ ومحاسهم عند التعليم، ىم 

 ".ادة إذل ادلادة "يف ادلكتبةيهتموف دبا شرح األستاذ من ادل

 االضلراؼ وبعد معرفة مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعتُت فشرح الباحث عدد

 :التارل اجلدوؿ يف ىي كما اجملموعتُت السابقتُت. و من ادلربع االضلراؼ عدد و

 

 

 (ٚاجلدوؿ )

 اجملموعتُت من ادلربع االضلراؼ عدد و االضلراؼ عدد نتائج
التجريبية ادلػجموعة الضابطة دلػجموعةا  الرقم 

Y
9 

(Y) Y9 Y0 X
9
 (X) X9 X0 

64 1 41 4. 566 ١4 66 5١ 8 

٢6 4 44 4. 614 ١1 14 56 6 

٢6 4 6. 56 4.. ١. 66 56 3 

٢6 4 41 44 566 ١4 9١ 61 4 
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٢6 4 6. 56 566 ١4 1. 56 5 

٢6 4 41 44 566 ١4 66 5١ 6 

٢6 4 6. 56 ١56 ٢6 1. 64 6 

٢6 4 5١ 41 4.. ١. 66 56 1 

٢6 4 56 5١ 614 ١1 1. 5١ 9 

. . 64 64 4.. ١. 66 56 80 

٢6 4 5١ 41 614 ١1 1. 5١ 88 

٢6 4 56 5١ 4.. ١. 1. 6. 86 

٢6 4 41 44 ٢.١4 3١ 14 5١ 83 

٢6 4 6. 56 566 ١4 66 5١ 84 

٢6 4 1. 66 4.. ١. 1. 6. 85 

64 1 6. 5١ 566 ١4 96 6١ 86 

٢6 4 56 5١ ١56 ٢6 66 6. 86 

٢6 4 44 4. 566 ١4 66 5١ 81 

٢6 4 44 4. 566 ١4 1. 56 89 

٢6 4 56 5١ 4.. ١. 96 66 60 

١56 ٢6 66 6. 566 ١4 1. 56 68 

 اجملموع ٢١٢6 ..٢6 414 ٢٢46١ 6١.٢ ٢٢6١ ..٢ 656

  
  

  
  N 

 

 :السابق اجلدوؿ يف ما توضيح يلي فيما و

X8 التجريبية اجملموعة من القبلي راالختبا = نتائج 
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X6 التجريبية اجملموعة من البعدي االختبار = نتائج 

(X) التجريبية اجملموعة نتائج من االضلراؼ = عدد 

X6 = التجريبية اجملموعة نتائج من ربعادل االضلراؼ عدد 

∑X  =التجريبية اجملموعة نتائج من االضلراؼ عدد رلموع 

∑X6 التجريبية اجملموعة نتائج من ربعادل االضلراؼ عدد = رلموع 

Y8  =الضابطة اجملموعة من القبلي االختبار نتائج 

Y6 الضابطة اجملموعة من البعدي االختبار = نتائج 

(Y) الضابطة اجملموعة نتائج من االضلراؼ = عدد 

Y6  الضابطة اجملموعة نتائج من ربعادل االضلراؼ = عدد 

 

 (ٛاجلدوؿ )

 اجملموعتُت من ربعادل االضلراؼ عدد و ؼاالضلرا رلموع عدد

 التجريبية اجملموعة الضابطة اجملموعة

 عدد رلموع

 (∑Y)االضلراؼ 

 االضلراؼ عدد رلموع

Y)ربع ادل
6∑) 

 عدد رلموع

 (∑X)االضلراؼ 

رلموع عدد االضلراؼ 
X)ادلربع 

6∑) 

٢.. 656 414 ٢٢46١ 

 

 :اآليت إلحصائيا الرمز إذل السابقة النتائج بإدخاؿ الباحث قاـمث 

    
∑ 

 
 

 
414

١٢
  

  ١3 .5 

∑ ١ ∑    ١  
 ∑  ١

 
 

  ٢٢46١ –  
 414 ١

١٢

 

  ٢٢46١    
١34١56

١٢
 

  ٢٢46٢٢٢ – ١55,.5   3٢6 95 



ٖٗ 

    
∑ 

 
 

  
٢..

١٢
  

  4 66 

∑ ١ ∑    ١  
 ∑  ١

 
 

  656  
 ٢.. 

١

١٢

 

  656    
٢....

١٢

 

  656   466 ٢9    ٢69 1٢ 

     
     

√(
∑ ١  ∑ ١

      ١
) (

٢
   

٢
  )

 

  
١3 .5 4 66

√(
3٢6 95 ٢69 1٢
١ ١٢ ١٢

) (
٢
١٢

 
٢
١٢

)

 

  
٢1 ١9

√(
496 66
4.

) (
٢
١٢

 
٢
١٢

)

 

 
٢1 ١9

√٢ ٢1
 

 
٢1 ١9

٢ .9
 

   ٢6 61 

 

              –  ١   

    ١٢   ١٢ –  ١    4. 

 

   . .٢  ١ 6.4 

   . .5  ١٢. ١  

 

١ 6.4  ١٢. ١  ٢6 61 
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مث قاـ الباحث بتعيُت  ٢6,61اإلحصائي =  t ابق، وجد الباحث أف نتيجةمن اجلدوؿ الس
t-table  وحبث الباحث أف نتيجة يف القائمة احلرية(degree of freedom)  منt-table  أف نتيجة

 .١٢.,١= 51 ونتيجة يف التقدير ادلعنوي  ١,6.4=  ٢1يف التقدير ادلعنوي 

 

t.test (احلسايب t)< t.table  (t  جدو = )حصلت التجريبة = مقبوؿارل 

t.test (احلسايب t)< t.table  (t  = )فشلت التجريبة = مقبوؿجدوارل 

 

 (3الرسم )

 "tتقرير "

 

 من أكرب كذلك و 56.,١=  ٢1ادلعنوي  التقدير نتيجة من أكرب ٢6,61=  اإلحصائي ونتيجة

ىذا  و مقبوؿ. البحث ىذا وضفر  أف أو مقبوؿ" Ha" أف دبعٌت ١,66٢=  51 ادلعنوي تقدير نتيجة
التالميذ يف ادلفردات. وىذه  استيعاب فعاؿ يف ترقية طريقة التقليد والتحفيظ أف استخداـ دليل

النتيجة معززة بالبيانات من ادلالحظة وادلقابلة، وغالبا منهم حيبوف التعليم والتعلم باستخداـ طريقة 
طريقة  انات اليت مجعها الباحث، أف استخداـالتقليد والتحفيظ. وخالصة ذلذا البحث جبميع البي

ادلفردات دبدرسة اإلبتدئية  التالميذ وتنمية رغبة التالميذ يف فعالة لًتقية استيعاب التقليد والتحفيظ
   .احملمدية ماالنج
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 الفصل الخامس
 الخالصة نتائج البحث واالقتراحات

 

 خالصة نتائج البحث .أ

قاـ  يف ادلفردات (Mimicry And Memorization)استخداـ طريقة التقليد والتحفيظ 
 كما يلى :   "يف ادلكتبة"الباحث بتقدًن ادلادة وىي إلقاء النص دبوضوع

كاف تعليم ادلفردات بطريقة التقليد و التحفيظ تعليما حيا ألف ادلدرس والتالميذ اشتغلوا  (أ 
ادلدرس يف تعليم جيدا على حسب شاكلتهم والتالميذ يفرحوف ألهنم يروف مظاىرة من 

 ادلفردات وبياف ادلقالة "يف ادلكتبة", وىذا خيالف بالتعلم قبلو.

 

 أكرب كذلك و 56.,١=  ٢1ادلعنوي  التقدير نتيجة من أكرب ٢6,61=  اإلحصائي ونتيجة ب(

 مقبوؿ. البحث ىذا فروض أف أو مقبوؿ" Ha" أف دبعٌت ١,66٢=  51 ادلعنوي تقدير نتيجة من

فعاؿ يف ترقية استيعاب التالميذ يف ادلفردات.  طريقة التقليد والتحفيظ ستخداـأف ا ىذا دليل و
وىذه النتيجة معززة بالبيانات من ادلالحظة وادلقابلة، وغالبا منهم حيبوف التعليم والتعلم 
باستخداـ طريقة التقليد والتحفيظ. وخالصة ذلذا البحث جبميع البيانات اليت مجعها الباحث، 

 فعالة لًتقية استيعاب التالميذ وتنمية رغبة التالميذ يف طريقة التقليد والتحفيظ أف استخداـ

  ادلفردات دبدرسة اإلبتدئية احملمدية داوو ماالنج.

 

 

 

 

 

 

 االقتراحات .ب

 انطلق من نتائج البحث يرى الباحث ضرورية بتقدًن ادلقًتحات فيما يلي:
دلراجع لكتابة البحث العلمي ادلتعلقة هبذا يرجو الباحث أف يكوف ىذا البحث مرجعا من ا .٢

 ادلوضوع من البحوث.
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إف ىذا البحث حيتاج إذل االستمرار، فعلى الباحث اآلخر أف يقـو البحث لتحسينو  .١
 وتعميقو.

 أما اقًتاحات الباحث يف البحث ادلستقبل ىي :
نج خاصة يف ادلفردات للمدرسة: لًتقية عملية التعليم يف ادلدرسة االبتدائية احملمدية ماال .٢

 بالنظر إذل ىذا البحث اجلامعي.

للمعلم: ىذا البحث مفيد لتحسُت نوعية ادلدرسُت يف التعليم، وديكن أف يكوف ادلدرسوف  .١
 أكثر إبداعاً يف تطوير الطريقة الدراسية.

سيما من أجل ارتفاع دافع التلميذ يف تعليم اللغة العربية خاصة ادلفردات، وال : للتالميذ .3
 .ادلفردات حىت صارت أسهل وأكثر إثارة لالىتماـ يف التعليم وأنشطة التعلم
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 المالحق

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah : Madrasah Ibtida’iyah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : 2/7 

Alokasi Waktu : 7 x 54 menit (dua jam pelajaran) 

Tema : المكتبة في  
   
Kompetensi Inti :  
Sikap : 8. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
  6. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
Pengetahuan : 3. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan المكتبة في  
Keterampilan : 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori 
Kompetensi Dasar : 4.6 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan المكتبة في  
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

: 4.2.%. Mengidentifikasi makna kosa kata baru yang diperdengarkan oleh guru 
Menirukan kosa kata baru secara berulang-ulang dari kosa kata yang telah diperdengarkan 

 
Tujuan Pembelajaran   Siswa dapat Mengidentifikasi makna kosa kata baru yang diperdengarkan oleh guru 

 Siswa dapat Melafalkan kosa kata baru secara berulang-ulang 
Materi Pembelajaran   المكتبة في   

 
Metode Pembelajaran   Mimicry and memorization 
Media alat, dan sumber 
pembelajaran 

  Gambar perpustakaan, gambar isi bagian-bagian perpustakaan 

 Buku, Guru, siswa, dan lingkungan sekitar 
Langkah-langkah 
Pembelajaran 

 Pendahuluan 
٢) Guru memberi salam. 
١) Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin berdoa. 
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3) Guru memeriksa kehadiran peserta didik. 
4) Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 
5) Guru memberi motivasi belajar secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh mufradat 

المكتبة في  
6) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan dicapai 
6) Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai silabus. 

Kegiatan Inti 
Mengamati 
٢) Peserta didik mengamati gambar yang di tampilkan guru  

١) Peserta didik mendengarkan kosa kata yang diucapkan guru. 

3) Peserta didik menyebut nam a nama benda yang ditunjukkan 

4) Guru memberikan penjelasan kembali kepada yang belum memahami 

 
 
 

Merumuskan Pertanyaan 
5) Guru memberikan stimulus kepada peserta didik tentang gambar perpustakaan yang telah di amati. 

6) Peserta didik secara lisan menanyakan nama-nama bagian dari gambar perpustakaan. 

 
Mengumpulkan Data atau Informasi 
6) Secara lisan, peserta didik menyebutkan gambar dan bagian dari gambar perpustakaan 

1) Peserta didik mengucapkan kosa kata tentang gambar perpustakaan dan bagian dari gambar 

 
Menganalisa Data atau Informasi dan Membuat Kesimpulan 
9) Peserta didik menyimpulkan nama-nama gambar dan bagian dari gambar 

 
Mengkomunikasikan 
٢.) Peserta didik menyebutkan bagian dari gambar   

٢٢) Guru memberi umpan balik terhadap pemahaman konsep peserta didik tentang materi yang dipelajari. 

 
Penutup 
1) Peserta didik dan guru mengadakan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran dan manfaat-manfaatnya. 

9) Peserta didik dan guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

٢.) Guru memberikan penugasan mandiri (Menulis deskripsi tentang bagian-bagian dari perpustakaan) 

٢٢) Peserta didik dan guru mengucapkan salam perpisahan. 
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Teknik penilaian  ٢. Penilaian sikap dengan teknik observasi dan peer assessment 

١. Penilaian pengetahuan dengan teknik tes. 

a.  Penilaian Sikap 

٢) Teknik   :  Observasidan peer assessment 

١) Bentuk Instrumen  :  Lembar Pengamatan 

3) Instrumen   : 

Keterangan : 
 

Aspeksikap yang dinilai :Sikap Spiritual danSikapSosialterdiriatas: 

( ٢. Sikap disiplin,     ١. Jujur, 3. Santun,) 

 
Penskoran : 
٢. Skor tertinggi setiap aspek  = 4 
١. Skor ideal   = ١4 
3. Nilai    = Skorperolehan/Skor ideal  

 
 

Malang, 2 Januari 28%% 

Mengetahui,  

         ,Guru Mata Pelajaran  Peneliti 

 

                     

 Dian Darmawan S.Pd.I        Diqqo Ulil Azmi 

 Nip.%%,7%%24%%%4%2%88%         Nim.%2%4880% 

    Kepala Madrasah, 

 

    Drs Muawinul Huda, M Pd 

            Nip.%%,08020%%%780%88%    
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 يف امدلْكتمبمةِ 

ـم ادلْسِجدِ  ِمِيُذ ِإذلم امدلْكتمبمِة، ِىيم أممما  يمْذىمُب التَّالم
ِثيػْرمٌة وم ُمتػمنػموِّعمةٌ ادلْكتمبمُة وماِسعمٌة    ومنمِظيػْفمٌة، يف ادلكتمبمِة ُكُتٌب كم

 ِفيػْهما ُكُتُب التَّارِْيِخ، وم ُكُتُب العمرمبِيَّةِ 
ا ا أمْيًضا ِكتماُب الرِّيماِضيَّاِت وم ُكُتُب اْلِفْقِو وم ُكُتُب التػَّْوِحْيِد وم ُكُتُب التػَّْفِسَْتِ وم غمَْتِىم  ومِفيػْهم

ُت وم  ُة عملمى اْلممْكتمِب تِْلكم خمرِْيطمُة ِإْنُدْوِنِسيَّا وماخْلمرِْيطمُة فػمْوؽم اخْلِزمانمِة. اْلممجمالَّ  اجلْمرِْيدم
 

 
ت ة   .٢ يَاِضيَّاتِ  ك  الزِّ  artinya? 

a. Buku tulis  c. Buku matematika  

b. Buku kimia  d. Majalah 

 
 

 ?artinya اخلمرِْيطمةٌ  .١

a. Atlas  c. Globe  

b. Peta  d. Kompas 

 
ت ة   .3 ِحي د   ك  التَّو   artinya? 

a. Buku bahasa arab  c. Buku tauhid 

b. Buku bahasa Indonesia d. Buku Fisika 
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 ?artinya اخلِزمانمةٌ  .4

a. Lemari  c. Pintu 

b. Jendela  d. Tangga 

 

ت ة   .5 التَّارِْيخِ  ك   artinya? 

a. Buku Sejarah c. Buku IPS 

b. Buku Aqidah d. Buku IPA 

 

 ?artinya سماحمةٌ  .6

a. Nomer  c. Kebun 

b. Halaman   d. Luas 

 

 ?artinya قماُمْوسٌ  .6

a. Majalah  c. Komik 

b. Novel  d. Kamus 

 

ال َعَزتِيَّة   ُكُتبُ  .1  artinya? 

a. Buku sejarah c. Buku bahsa arab 

b. Buku kesenian d. Buku fiqih 

ِظيػْفمةٌ نم  .9  artinya? 

a. Luas  c. Bersih 

b. Indah  d. Kotor 

 

ِمْيذٌ  ..٢  ?artinya التَّالم

a. Guru  c. Karyawan  

b. Siswa  d. Satpam 
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 المعلومات الشخصية .أ

 : دقة اوذل العـز   السم
 86850019:   رقم القيد

 ٖٔأكتوبر  ٜٜٗٔ: لكسيوماوى،  مكاف وتريح ادليالد
 جل: ر    اجلنس

 : علـو الًتبية والتعليم/التعليم اللغة العربية  كلية/قسم

 : أندونيسية   اجلنسية
 :صاحل فكر    الوالد

 : نظرة   الوالدة
 diqqoa@gmail.com:   الربيد اإللكتزوين

 المستوي الدراسية .ب

 السنة المستوي الدراسي الرقم
 6000-8991 تربية األطفاؿ الياَسُت لكسيوماوى 8

 6006-6000 رسة ابتدائية احلكومية فيجرالقالنجمد 6

 6009-6006 مدرسة ثناوية دار ادلرشيد 3

 6086-6009 مدرسة عالية احلكومية مودؿ باندا أتشية 4
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سرجانا. قسم تعليم الّلغة العربية كلية العلـو الًتبية  5
والتعليم جامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية 

 احلكومية ماالنج
6086-6089 
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