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 كلمة الشور والتقدير
 

الصالة والسالم على رسوله احلمد اهلل رب العاملني, واحلمد اهلل رب العرش العطيم, و 
 سيدنا و موالن حممد صلى اهلل عليه والسالم, وعلى اله وأصحابه أما بعد. ،الكرمي

استخدام املوضوع " ة أن ينهى هذا البحث حتتحثاالب تاحلمد اهلل وباذنه استطعو 
يف  ٩١كوفيد   ةجائح يف العصر 5 واحلفظ على إتقان املفردات لطالب الصف احملاكة طريقة

 ."٠٢٠٢/٠٢٠٩العام الدراسي  نوسا تينجار الغربية بيما 5بتدائية احلكوميه االدرسة امل
 فأتسعد أن أقدم خالص شكري وتقديري مبناسبة هناية كتابة رساليت ومنهم :

 فضيلة الدكتور أرشاد عبد الغين املاجستري كرئيس اجلامعة حممدية ماترام .٩
  سوندي املاجستري كعميد كلية الدين االسالم فضيلة درس .٠
 كوصفه رئيس قسم تعليم اللغة العلربية  فضيلة حسنان املاجستري .3
 كاملشرف األول  فضيلة حسنان املاجستري .4
 فضيلة نور جنة املاجستري كاملشرفة الثانية .5
 بي  الذين ضحوا بالكثري يف اجا  عملية اكمال هذ  البحثأمي وأيب احل .6
ة وآلجرين الذين يعطون مساعدة يف كتابة هذا البحث علمي جزاكم اهلل خريا, على مساعد .7

 وتوجيهات
عسى اهلل أن جيعل أعماهلم خاصة لوجه الكرمي جيزيهم اهلل خريا كثريا ويعطيهم هداية وتوفيقه 

 ومغفرته ورضوانه.
 ........ ،ماترام

 نور اإلملانية
 2019G1A026P: الرقم اجلامعي
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طريقة احملاكة  استخدامحتت العنوان " 2019G1A026Pرقم اجلامعي :  نور اإلملانيةبحث علمي, 
يف املدرسة  ٩١كوفيد   ة جائح يف العصر 5ى إتقان املفردات لطالب الصف واحلفظ عل

" املشرف ٠٢٠٢/٠٢٠٩بيما نوسا تينجار الغربية العام الدراسي  5االبتدائية احلكوميه 
 .نور جنة املاجستريواملشرفة الثانية :  حسنان املاجسترياألول : 

اللغة ، ولتحقيق التمكن من املفردات ، هناك حاجة إىل أسلوب املفردات هي أصغر عنصر يف 
بيما  5 احلكوميةت الطالب يف مدرسة ابتدائية تعليمي مناس . ال يزال مستوى إتقان مفردا

، من التعلم اليت وضعها املعلم. لذلك منخفًضا. أحدها هو عدم وجود جمموعة متنوعة من أسالي 
، وأحدها باستخدام أن حيسن من إتقان الطالب للمفردات الضروري تطبيق أسلوب تعليمي ميكن

 واحلفظ. اكةأسالي  احمل
( ملعرفة استخدام طريقة احملاكة واحلفظ يف إتقان املفردات الطالب ٩أهداف هذ  الدراسة هي: )

ملعرفة تؤثر طريقة احملاكة واحلفظ على إتقان  (٠) بيما 5تدائية نيجري يف املدرسة اب 5الصف 
درسة ابتدائية يف امل ٩١فرتة اجلائحة كوفيد  5اللغة العربية العربية لطالب الصف  للمفردات
 .٠٢٠٢/٠٢٠٩بيما نوسا تينجار الغربية العام الدراسي  5 احلكومية

نوع وتصميم هذا البحث كمي وجترييب. تقنيات مجع البيانات باستخدام االختبارات وغري 
، بينما األداة غري املستخدمة لالختبار هي اختبار كتايب ختبار املستخدمة هياالختبارات. أداة اال

 املالحظة واملقابالت والتوثيق. تقنية حتليل البيانات هي اختبار الفرضية.
واحلفظ إتقان على الطالب  اكةوجود أثر الستخدام طريقة احمل نتائج عن هذا البحث العلمي

لم الطالب من الفروق يف خمرجات تع، كما يتضح بيما 5باملدرسة ابتدائية نيجري  للمفردات
للنوافذ.  spss 25على  tحتلياًل باستخدام اختبار  ةالباحث تر واحلفظ. أج اكةباستخدام طريقة احمل

بناًء على نتائج اختبار الفرضية الثانية حصلت نتائج الصنف التجرييب البعدي والفئة الضابطة على 
t  لذلك ميكن تفسري ٢,٢5. قيمة األمهية املعلنة أقل من ٢,٢36وقيمة معنوية  ٩٩,171بقيمة .
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، مبعىن أن فرضية البحث مقبولة. حبيث تكون قدرة الطالب يف إتقان املفردات مقبولة Haأن 
فظ ألن عرض املادة بطريقة واحل اكةمن ذي قبل باستخدام أسلوب احملوحفظ املفردات أفضل 

 واحلفظ ميكن فهمه بسهولة من قبل الطالب والطالب جييبون على األسئلة بشكل جيد. اكةاحمل
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ABSTRAK 

 
Skripsi, Nurul Ilmaniyah NIM: 2019G1A026P yang berjudul “Penggunaan Metode Meniru 

dan Menghafal Terhadap Penguasaan Mufradat siswa kelas V Pada Era Covid 19 di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Bima Nusa Tenggara Barat Tahun Pelajaran 

2020/2021”. Pembimbing I: Husnan M.Pdi, Pembimbing II: Nurjannah M.Pdi. 

Mufradat adalah unsur terkecil bahasa, dan untuk mencapai penguasaan mufradat 

dibutuhkan sebuah metode pembelajaran yang sesuai. Tingkat peenguasaan mufradat siswa 

di madrasah ibtidaiyah negeri 5 bima tergolong masih rendah. Salah satunya ialah 

kurangnya variasi metode pembelajaran yang ditetapkan oleh guru. Oleh karena itu, perlu 

adanya penerapan suatu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan penguasaan 

mufradat siswa, salah satunya dengan menggunakan metode mimicry memorization (Mim-

Mem). 

Tujuan penelitian ini yaitu : (1) Untuk mengetahui bagaimana penggunaan metode 

mimicry memorization dalam meningkatkan penguasaan mufradat siswa (2) Untuk 

mengetahui apakah metode mimicry memorization berpengaruh terhadap penguasaan 

kosakata bahasa Arab siswa kelas V pada masa pandemi covid-19 di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 5 Bima tahun pelajaran 2020/2021. 

Jenis dan desain penelitian ini adalah kuantitatif dan eksperimen. teknik 

pengumpulan data menggunakan tes dan non tes. Instrumen tes yang digunakan adalah tes 

tulis, sedangkan instrumen non tes yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data adlaah uji hipotesis. 

Hasil dari penelitian ilmiah ini adalah terdapat pengaruh penggunaan metode meniru 

dan menghafal terhadap penguasaan mufradat siswa di madrasah ibtidaiyah negeri 5 bima, 

terbukti dengan adanya perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode mimicry 

memorization mengalami peningkatan. Peneliti melakukan analisis menggunakan uji-t pada 

spss 25 for windows. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua hasil post-test kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diperoleh t sebesar 11,878 dan nilai signifikansi 0,036. Nilai 

signifikansi menyatakan lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diartikan Ha dapat diterima, 

artinya hipotesis penelitian ini dapat diterima.  
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 
 خلفية البحث . أ

يف التواصل بني املعلمني والطالب. باستخدام اللغة  اللغة يف التعليم دورا مهم
ميكنهم نقل أفكارهم أو مفاهيمهم أو مشاعرهم. ميكن للمدرس تقدمي التعليم من خالل 
اللغة املكتوبة أو املنطوقة حىت يتمكن الطالب من فهمها. بعد ذلك ميكن للمدرس أن 

 ٩.يدة يف عملية التعلميرى اجا  تدريسه من مهارات الطالب يف استخدام اللغة اجل
بعض اآلخر أن اللغة هي أداة ات املنطوقة أو املكتوبة. يقول اللغة هي الكلم

ل واجلمل والتعبريات اتصال للبشر. تعرف جمموعة أخرى اللغة على أهنا األمساء واألفعا
، واليت يتم تعلمها يف املدرسة. هناك أيًضا من يعّرف اللغة فقط كمجموعة وما إىل ذلك

، فإن بعض هذ  ا متت مالحظتها بعناية ودقة أكربالكلمات والقواعد أو اللوائح. إذمن 
التعريفات حتمل وتشر  فقط جزًءا من طبيعة شكل اللغة واستخدامها. يف الواقع ، اللغة 
هي نظام من الرموز الصوتية تستخدمه جمموعة من األشخاص أو بعض املواطنني للتواصل 

 ٠.والتفاعل
يد معىن التعلم أواًل. ووفًقا موجديونو معىن التعلم من خالل حتد وحيدد مواليت 

، فإن التعلم هو جهد للتطوير الذايت ينتج عنه معلومات عشبية ومهارات هلجة له
يتم الرتكيز بشكل أكرب على  ،وتكتيكات معرفية. بالنسبة للتعلمومهارات حركية ومواقف 

املعلمني لتوفري حمفزات هندسية لتعظيم نتائج التعلم. لذا فإن التعلم هو جهد  جهود

                                                     
1 Uswatun Hasanah and Uzwaa Elchasyiefa, “Pengaruh Penguasaan Mufradat Dan Struktur 

Kalimat Terhadap Keterampilan Menulis Siswa” (2017): 1. 
2 Drs. H.Ahmad Izzam, M.Ag, “Metogologi Pembelajaran Bahasa Arab”. Humaniora Utama 

Press, 2011. 2. 
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يشمل مجيع مكونات التعليم لتعظيم نتائج تعلم الطالب واليت هلا تأثري على زيادة إبداع 
 3.الطال  وإنتاجيته وزيادة أداء املدنية يف مؤسسة تعليمية

رب للتعبري عن نواياهم أو معىن اللغة العربية هو اجلمل اليت يستخدمها الع
أفكارهم وقد وصلتنا من طريق السرد حيث حتفظ أصالة اللغة ومجاهلا يف القرآن واحلديث 

، فإن تعليم اللغة العربية هو حماولة لربط وثقافة األمة العربية. وبالتايل النبوي الشريف.
هلا تأثري على زيادة مجيع مكونات التعلم لتحسني نتائج تعليم اللغة العربية للطالب واليت 

 4.إبداع الطالب وإنتاجيتهم ومهارات اللغة العربية
، وهي ة العربية شيًئا له مكونات لغويةمن خالل مقاربة بنيوية ، تعترب اللغ

، مثل املكونات الثالثة إىل عنصر مستقلواملفردات والرتكي . ميكن فصل هذ   اتو صاأل
ماء املعاصرون ليصبحوا عناصر لغة ميكن ختصص معني. هذا ألن كل مكون قد طور  العل

تصنيفها إىل عدة علوم فرعية أصغر. يف هذا النهج ، يعين تدريس اللغة تعليم التمكن من 
 مكوناهتا اللغوية.

طبقًا ملا قاله حممد تونتوي ، فإن علم األصوات يفحص الغالف اجلوي 
صوات هو علم يركز واألصوات املختلفة اليت تنتجها أدوات الكالم البشري. علم األ

، أي اطقون باللغة العربية بشكل مباشرنقاشه على األصوات واألصوات اليت يتحدثها الن
العرب. إذا كانت هذ  املعرفة هتدف إىل دراسة عناصر الصوت أو الصوت إىل اللغة 
العربية. لذلك ، فهو وثيق الصلة بصحة النطق ، وما إذا كان التنغيم صحيًحا ، 

يف نطق احلروف أو اجلمل. يف الوقت نفسه ، عّرف أمحد سيويت أنشاري واالختالفات 
نصوصون علم األصوات بأنه دراسة عملية إنتاج أصوات اللغة أو إنتاجها أو نقلها أو 

 نقلها واستقباهلا.
املفردات هي جمموعة من الكلمات أو جزء من جمموعة أو ذخرية لغوية معينة. 

املفردات على أهنا جمموعة من الكلمات اليت ميكن بشكل أكثر وضوًحا ، يتم تعريف 
                                                     

3 Nurul Hanani, “Efektivitas Penggunaan Metode Audiolingual Dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab,” Realita 14, no. 2 (2016): 246–256. 
4 Ibid. 
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للفرد أن يفهمها وميكن أن يستخدمها لعمل مجل جديدة. كما ذكرنا أعال  ، فإن أمهية 
عنصر اللغة يف حماولة إتقان املهارات اللغوية ، تصبح املفردات من العناصر املهمة اليت 

يث يصبح األمر منطقًيا عندما يكون حيتاجها الطالب إلتقاهنا يف تعلم اللغة العربية ، حب
من السهل إتقان  الشخص قادرًا على إتقان عناصر اللغة. من احملتمل أيًضا أنه سيكون

. ومع ذلك ، هذا ال يعين أن إتقان املفرودات ميكن أن يساعد الطالب ةاملهارات اللغوي
 5.القواعدعلى إتقان املهارات اللغوية ، ولكن أيًضا عناصر اللغة األخرى مثل 

د. وفًقا لـ عإلتقانه هو إتقان القواعنصر آخر يف تعليم اللغة حيتاج الطالب 
سيايف مصطفى قواعد، إهنا جمموعة من قواعد النحو والصرف اليت حتكم االستخدام 
الصحيح والصحيح للغة العربية من أجل فهم معىن اجلملة. حبيث يكون للقواعد دور 

د عايث ال تقع أخطاء يف استخدام اجلمل. إن وجود القو مهم يف تعلم اللغة العربية حب
مهم يف فهم اجلملة العربية ، لكن تعلم القواعد ليس اهلدف األساسي لتعلم اللغة العربية 
ولكن كوسيلة لتكون قادرًا على استخدام وفهم مجلة عربية بشكل صحيح ، وتصحيح 

 6.قواعد االستخدام ، ومحاية الكالم من األخطاء
اللغة لطريقة تعليم اللغة العربية من خالل إجراء دراسات وحبوث  لمتؤهاهتم 

خمتلفة لتحديد مدى فعالية واجا  التعليم املختلفة. أي أن الطريقة مهمة جًدا يف دراسة 
اللغات األجنبية مبا يف ذلك تعليم اللغة العربية. يرتبط اجا  التعليم هذا ارتباطًا وثيًقا 

 تدعمه ، وهي العوامل بني الطالب واملعلمني ، ألن هذ  طريقة أو بالعوامل املختلفة اليت
طريقة تستخدم يف التعليم لتسهيل اكتساب املعرفة اللغوية لشخص ما ، ولكن هناك 

كان تعلمهم ال يتوافق مع أوقات يكون فيها شخص ما أيًضا يواجه صعوبات إذا  

                                                     
5 Haerul Ahyar, “Penguasaan Mufradat Dan Qawa'id Sebagai Upaya Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Bahasa Arab,” al Mahāra: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 4, no. 2 

(2018): 259–274. 
6 Ibid. 
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 لطريقة الصحيحة يف التعليمطريقة أو ال على اهلدف. لذلك ، جي  أن ترى ا اخلصائص
 7.مفهوم طريقة تعلم اللغة العربية

طريقة التعليم هي مصطلح يتعلق بالتخطيط العام لتقدمي املوضوع بشكل 
متماسك ومنتظم. الطريقة إجرائية مبعىن أن تطبيق طريقة ما يف التعليم يتم خبطوات 

اد التعليمية ، وعمليات منتظمة وتدرجيية تبدأ من إعداد ختطيط التعلم ، وتقدمي املو 
 1.التدريس والتعليم ، وتقييم خمرجات التعلم

يف جمال التعليم ، يتم التعليم ليس وجًها لوجه وفًقا للسياسة اليت وضعتها 
الذي حيتوي على نظام التعلم عن  ٠٢٠٢لعام  ٩5احلكومة ، وهي إصدار التعميم رقم 

اإلنرتنت" وهو ما يعين اإلنرتنت كمحاولة بعد عرب اإلنرتنت أو يشار إليه باسم "عرب 
 ١لكسر سلسلة انتقال.

، أصدر وزير التعليم والثقافة يف مجهورية إندونيسيا  ٠٢٠٢مارس  ٠4يف 
بشأن تنفيذ سياسات التعليم يف حالة الطوارئ النتشار  ٠٢٠٢لعام  4التعميم رقم 

COVID  من املنزل من خالل ، يف هذ  النشرة ، مت توضيح أن عملية التعليم تتم يف
 ٩٢التعلم عرب اإلنرتنت / عن بعد الذي يتم إجراؤ  لتوفري جتربة تعليمية مفيدة للطالب.

التعليم الذي يتم يف املدارس االبتدائية يستخدم أيًضا التعليم عن بعد أو التعليم 
اإللكرتوين من خالل توجيه الوالدين. مع التعلم عن بعد ، يتمتع الطالب باملرونة يف 
دراسة الوقت ، وميكنهم الدراسة يف أي وقت ويف أي مكان. ميكن للطالب التفاعل مع 

. هذا التعلم هو ابتكار تعليمي WhatsAppاملعلم باستخدام عدة تطبيقات مثل جمموعة 
                                                     

7 Zulfiah Sam, “عمممجو.ةدحاوالةمةالفوفصمضلىمظعالةليسواليهةغلالكفيامضرعلةآلو.أرمالركك

اوممالةممعامجالدارفإنيبمهافتالةليسويهو،لقعالهجتنيامةأامك,اهدرفأةملككعريبعتللةادأاهان ” 

(n.d.). 
8 Diah Rahmawati As’ari, “Strategi Dan Metode Pembelajaran Bahasa Arab,” Konferensi 

Nasional Bahasa Arab 1 (2010): 113,  
9 Siti Ruqoyyah Medita Ayu Wuladari, Hana Sakura Putu Arga, Jajang Bayu Kelana, Deden 

Herdiana Altaftazani, “Analisis Pembelajaran ‘Daring’ Pada Guru Sekolah Dasar Di Era 

Covid-19,” Jurnal Ilmiah P2M STKIP Siliwangi P2M STKIP Siliwangi 7, no. 2 (2020): 

164–168. 
10 Ni Komang Sari Astini, “Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Tingkat 

Sekolah Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Lembaga Penjaminan Mutu STKIP 

Agama Hindu Amlapura 11, no. 2 (2020): 13–25. 
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لإلجابة على حتديات توافر مصادر التعلم املتنوعة. يعتمد اجا  النموذج أو الوسائط 
 ٩٩.بالتعليمية على خصائص الطال

م اللغة العربية وجهًا لوجه ولكن عرب اإلنرتنت. لذلك يوباملثل ، ال ميكن تعل
هناك العديد من العقبات اليت تواجه الطالب واملعلمني. يتطل  هذا الشرط من 

م من خالل اإلنرتنت هو بديل يتم يم. التعلياملؤسسات التعليمية االبتكار يف عملية التعل
م اللغة العربية عرب اإلنرتنت عدة يربية. يف تطبيقه ، واجه تعلم اللغة العيتطبيقه يف تعل

م هذ  يعقبات. لذلك من الضروري وجود ابتكارات مستقبلية لإلجابة على حتديات التعل
 .م اللغة العربيةيحىت تلع  دورًا يف املسامهة يف تعل

، ذت اآلن عملية التعلم وجًها لوجه، نفبيما 5 احلكومية يف مدرسة ابتدائية
لكنها ال تزال تلتزم بالربوتوكوالت الصحية مثل إخبار الطالب باستخدام األقنعة والبقاء 

م كل يوم لذلك ال يستغرقون وقًتا يعلى بعد ، كما قللت املدارس من وقت عملية التعل
 طوياًل للتجمع يف املدرسة.

ا ، مل يتم بيم 5يف املدرسة ابتدائية نيجري  الباحثةاًء على املالحظات األولية بن
، غالًبا ما يطل  املعلم من الطالب تكرار م أسلوب التقليد واحلفظ. ومع ذلكاستخدا

املفردات اليت قاهلا املعلم. يف تعلم اللغة العربية ، غالًبا ما يتم العثور على املفردات العربية 
ستخدم لغتها املرتبطة بدرس اللغة العربية. كما هو معلوم أن اللغة العربية لغة أجنبية ال ت

ة أو يف احلياة اليومية. عندها سيكون من الصع  على الطالب تذكر املفردات اجلديد
باستخدام هذ  الطريقة لتطبيق املفردات على طالب  باحثةحفظها. لذلك ، يهتم ال
بيما إلتقان املفردات يف تعلم اللغة العربية. طريقة التقليد  5مدرسة ابتدائية نيجري 

سبة جًدا لتطبيقها يف تعلم اللغة العربية عن املفردات ، للحفظ من حيث واحلفظ هذ  منا
 الفهم أو إتقان املفردات يف تعلم اللغة العربية.

                                                     
11 Ibid. 
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  بناًء على الوصف أعال  ، يهتم الكات  بإجراء حبث مرت  يف أطروحة بعنوان
في  5استخدام طريقة  المحاكة والحفظ على إتقان المفردات لطالب الصف 

بيما نوسا تينجار  5مدرسة االبتدائية الحوو يه الفي  ٩١كوفيد   جائجة العصر
 .٠٢٠٢/٠٢٠٩الغربية العام الدراسي 

 أسئلة وتحديد المشوالت . ب
يف  5الطالب الصف  إتقان املفردات يف واحلفظ احملاكة طريقةكيفية استخدام  .٩

بيما نوسا تينجار الغربية العام الدراسي  5 احلكوميةمدرسة ابتدائية 
 ؟٠٢٠٢/٠٢٠٩

يف  5الطالب الصف للمفردات إتقان  على تؤثر  واحلفظ احملاكةهل طريقة  .٠
بيما نوسا تينجار  5 احلكوميةيف مدرسة ابتدائية  ٩١كوفيد   جائجة العصر
 ؟٠٢٠٢/٠٢٠٩العام الدراسي  الغربية

 األهداف والنوافع . ت
 : أهداف هذا البحث هي

يف  5يف إتقان املفردات الطالب الصف  واحلفظ احملاكةاستخدام طريقة  ملعرفة .٩
بيما نوسا تينجار الغربية العام الدراسي  5 احلكوميةدرسة ابتدائية امل

٠٢٠٢/٠٢٠٩. 
العربية  إتقان للمفردات اللغة العربية واحلفظ على احملاكة طريقة تؤثر ملعرفة .٠

 5 احلكوميةدرسة ابتدائية امليف  ٩١كوفيد  جائجةيف العصر  5لطالب الصف 
 .٠٢٠٢/٠٢٠٩بيما نوسا تينجار الغربية العام الدراسي 

 : والنوافع هذا البحث هي
 للمعلمني .٩
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ميكن استخدام هذا البحث كمواد للتفكري من قبل املعلمني حبيث يسهل نقل املواد 
حتسني أسالي   م ، ولزيادةيبفعالية وكفاءة يف حتقيق أقصى قدر من نتائج التعل

 م اللغة العربية.يتعل
 للطالب .٠

ميكنهم استخدام هذا البحث كدافع ليكونوا أكثر نشاطًا يف الصعوبات اليت 
 يواجهوهنا.

 للكتاب .3
 احملاكةلكشف عن تأثري طريقة ميكن أن يزيد هذا البحث من معرفة الكات  يف ا

 على إتقان الطالب للمفردات العربية. احلفظو 
 حدود البحث . ث

 الموضوعي الحد .٩
حددت الباحثة عنوان البحث وهو استخدام أسالي  التقليد واحلفظ يف حتسني 

 إتقان الطلبة للمفردات.
 المواني الحد .٠

حددت الباحثة موقع البحث يف الصف اخلامس "أ" و "ب" يف مدرسة ابتدائية 
 بيما. 5نيجري 

 الز ني الحد .3
بيما للعام الدراسي  5حددت الباحثة وقت البحث يف مدرسة ابتدائية نيجري 

 ، وأجرى الباحث البحث يف أسبوعني. ٠٢٠٢/٠٢٠٩
 تحديد المصطلحات . ج

املصطلحات  الفهم ، من الضروري شر ف ختالمن أجل عدم التسب  يف ا
 : املستخدمة يف هذ  الدراسة. فيما يلي بعض قيود املصطلحات اليت جي  شرحها

 واحلفظ احملاكةطريقة  .٩
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Mim-Mem واحلفظ أو احلفظ )التذكر( )عزان  اكةأو احمل اكةتعين احمل
(. يأيت احلفظ من كلمة "ذاكرة" اليت تعين تذكر. الذاكرة هي فكرة جمردة ٩٢٠: ٠٢٩5

 .، فهي تشري إىل جمموعة من األنشطة واملهارات وليس إىل كائن واحد

هو طريقة تعلم تؤكد على التقليد والتذكر أو  احملاكةإىل امسها ، فإن  بالنظر
 .لية تذكر شيء ما بقوة الذاكرةاحلفظ وعم

هي طريقة  Mim-Mem  ( ، فإن طريقة63: ٠٢٩6وفًقا ملصطفى ومحيد )
 يستخدمها املعلمون عن طريق االستماع إىل ما يقدمه املعلم مث تقليد .

-Mim( ، فإن طريقة ١4: ٠٢٩1ويف الوقت نفسه ، وفًقا لـ )عني ، معلم 
Mem  حتفيظ التقليد( هي منهج شفهي لتعليم اللغة ، لذلك تتضمن عملية(

التعلم الكثري من أنشطة التدري  الشفهي / الكالم. هذ  الطريقة هي مترين لتقليد 
ل هذا التمرين ميكن احلوارات وحفظها حول املواقف والفرص املختلفة ، من خال

للطال  حتقيق إتقان جيد يف احملادثات اليت تتم بشكل طبيعي وال يتم تكوينها. 
على الرغم من أنه مت تصميمه يف البداية بناًء على احلفظ ، إال أنه إذا قمت 

 ٩٠.ح القدرة على التواصل بشكل طبيعيباملمارسة باستمرار ، فستصب
 إتقان املفرودات .٠

للقاموس اإلندونيسي الكبري هي املفردات. ويف الوقت نفسه ، املفردات وفًقا 
معىن املفردات على أهنا عدد الكلمات اليت حيبها املستخدم.  Soemargonoحيدد 

 ، وهو عنصر لغوي جي  أن يتقنه كليف الرتمجة العربية ، تعين املفردات تادرفم 
ام اللغة بشكل متعلم لغة أجنبية )العربية( من أجل إتقان التواصل باستخد

 صحيح.
يذكر اخلويل وحممود علي يف املصطفى أن املفردات هي جمموعة من الكلمات 

على أن املفردات هي كلمات  tariganاملعينة اليت ميكن أن تشكل لغة. ينص 

                                                     
12 Novi Luthfiana, “Pengembangan Model Pembelajaran Problem Based Learning” 8, no. 1 

(2019): 9–16. 
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ميكن أن تتغري بسهولة ويقل احتمال أن تؤخذ من لغة أخرى. وبالتايل فإن تعلم 
 ٩3املفردات ال يتعلم فقط عدد الكلمات ، بل حيفظها ويستخدمها أيًضا.

 الدراسات السابقة . ح
البحث يف املهارات اللغوية ، وخاصة إتقان املفردات ، ليس باألمر اجلديد يف 

التعليم. وباملثل مع املناقشة والبحث حول استخدام األسالي  املختلفة يف تعلم عامل 
اللغة العربية. مت إجراء هذا البحث من قبل العديد من الباحثني ، بدًءا من أبسط الطرق 
إىل استخدام األسالي  املبتكرة. الباحثون ليسوا أول من جيرون حبثًا عن استخدام 

سات ميكن استخدامها كمراجع أولية الستكمال هذا األسالي  ، ألنه توجد درا
 البحث.

العديد من الدراسات ذات الصلة باستخدام أسالي  التقليد واحلفظ وإتقان   
( ، أيو ٠٢٩6( ، أخيالت العني )٠٢٩4املفردات هي حبث أجرا  ماراتوس سالمة )

 (.٠٢٩7تري أغوستينا )
ظ وطريقة القروعة يف احلف -احملاكاة نوان: تطبيق أسلوب رسالة ملراتوس سالمة بع .٩

مدرسة مفردة التعليمية الصف الثامن مدرسة تراسانوية نيجري جاننت تيمون كولون 
. تناقش هذ  الرسالة تنفيذ ٠٢٩4/٠٢٩5بروغو يوجياكارتا للعام األكادميي 

نيجري  الثانويةتعلم املفردات يف مدرسة  أسالي  التقليد واحلفظ وطريقة القروعة يف
 .٠٢٩4/٠٢٩5انتني تيمون كولون بروغو يوجياكارتا يف العام الدراسي ج

تتمثل أهداف حبث مراتوس سالمة يف معرفة كيفية تطبيق أسلوب التقليد 
واحلفظ وطريقة القروية يف تعلم املفردات العربية ، ومعرفة كيفية مقارنة نتائج تعلم 

التقليد واحلفظ. والطالب يف املفردات للطالب يف الفصول اليت تطبق أسالي  
 الفصول اليت تطبق هذ  الطريقة.

                                                     
13 Muh. Arif, “Efektivitas Media Pembelajaran Dalam Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab,” 

`A Jamiy : Jurnal Bahasa dan Sastra Arab 9, no. 1 (2020): 1. 
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تشابه البحث الذي قام به الباحثان أهنما حبثا يف طريقة التقليد واحلفظ ، والفرق   
هو أن ماراتوس يناقش يف رسالته طريقة القروعة أيًضا. بينما يناقش الباحثون البحث 

 فقط أسلوب التقليد واحلفظ وإتقان املفردات.
نوع البحث الذي يقوم به مطروس سالمة هو البحث امليداين ، مع منهج كمي   

خيترب كال من أسالي  التعلم لتحديد متغريات البحث. مث تتم مقارنة املتغريات. 
طريقة مجع البيانات املستخدمة هي طريقة املالحظة واختبار املقابلة والتوثيق. مجيع 

مة هم مجيع طالب الصف الثامن أ موضوعات البحث يف أطروحة ماراتوس سال
 والثامن ب ومعلمي املواد العربية.

أظهرت نتائج حبث ماراطس سالمة أن الصنف الثامن ب باستخدام طريقة   
القرعة له نتائج اختبار أفضل من الصنف الثامن أ باستخدام أسلوب التقليد 

هي األنس   واحلفظ. لذا فإن استنتاج حبث مراتوس سالمة هو أن طريقة القرعة
 لالستخدام يف تعلم املفردات العربية.

أطروحة أخيالت العني بعنوان: تطبيق طريقة حتفيظ التقليد )طريقة ميم ميم( يف  .٠
، منطقة جاتبارانج ،  MTs Asy-Syafi'iyyah Jatibarangتعلم املفردات يف 
Brebes Regency الدافع وراء هذا البحث هو ٠٢٩5/٩٢٩6 العام الدراسي .

عدم اهتمام الطالب باملواد العربية ومستوى اهتمامهم هبا. مث ال يزال العديد من 
الطالب جيدون صعوبة يف حفظ املفردات. لذلك ، ميكن للمدرسني التأقلم 

 .تعترب مناسبة جلذب اهتمام الطالبباستخدام طرق جديدة 
يق أسالي  التقليد واحلفظ يف الغرض من حبث أخيالت العني هو وصف تطب

للعام  Tsanawiyah Asy-Syafi'iyyah Jatibarangتعلم املفردات يف مدرسة 
 .٠٢٩5/٠٢٩6الدراسي 

يكمن التشابه بني حبث أخيلة العني والباحث يف طريقة التعلم املدروسة وهي 
 طريقة حفظ احملاكاة. يكمن االختالف بني أحباث أخيلة العني والباحثني يف نوع
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البحث. نوع البحث الذي يقوم به أخيالت العني هو حبث نوعي ، يف حني أن هذا 
 النوع من البحث هو حبث كمي.

حبث أخيلة العني هو حبث ميداين أو حبث ميداين ، يكون نوع البحث فيه نوعًيا. 
يف البحث الذي قام به أخيالت العني ، كان موضوع البحث طالب الصف السابع 

E  وF  وG  يفMTs Asy-Syafi'iyyah Jatibarang  واملعلمني ، بينما كان
اهلدف من هذا البحث تطبيق أسالي  التقليد واحلفظ يف تعلم املفردات . 
استخدمت تقنيات مجع البيانات أسلوب املالحظة والتوثيق واملقابالت. ويف الوقت 

واستخالص نفسه ، لتحليل البيانات باستخدام تقليل البيانات ، وعرض البيانات ، 
 النتائج.

تظهر نتائج حبث أخيالت العني أنه يف تطبيق أسلوب التقليد واحلفظ يف تعلم 
من خالل العملية ، وهي:  MTs Asy-Syafi'iyyah Jatibarangاملفردات يف 

عملية النطق والتقليد ، وعملية احلفظ ، والعملية النحوية ، عملية املناقشة وعملية 
 التغيري.

بعنوان: تطبيق أسالي  تعلم حفظ التقليد لتحسني نتائج أغستنا أيو تر  أطروحة .3
 MI Senden Kampakتعلم اللغة العربية لطالب الصف الثالث يف 

Trenggalek الدافع وراء هذا البحث هو وجود طالب يعتقدون أن اللغة العربية .
معىن كل  مملة للغاية ، ألنه لكي يتمكنوا من إتقان املادة ، جي  عليهم فهم وفهم 

كلمة وكل مجلة يتم تدريسها. وذلك ألن معظم املعلمني يفضلون استخدام طريقة 
 احملاضرة عند التدريس ، مما يؤدي إىل امللل لدى الطالب.

يف طريقة التعلم املطبقة ، وهي  ةيكمن التشابه بني حبث أيو تر أغستنا والباحث
غستنا والباحث يف تصميم طريقة حفظ التقليد. يكمن االختالف بني حبث أيو تر أ

البحث ، وتصميم حبث أيو تر أغستنا هو حبث إجرائي يف الفصل الدراسي ، بينما 
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هذا البحث جترييب. والنتيجة املراد حتقيقها هي النتيجة اإلمجالية لتعلم اللغة العربية ، 
 بينما يركز هذا البحث على إتقان الطالب للمفردات.

أن تطبيق تعلم اللغة العربية باستخدام طريقة  تظهر نتائج حبث أيو تر أغستنا
التقليد واحلفظ ميكن أن حيسن نتائج تعلم الطالب بدًءا من االختبار التمهيدي ، 

 .II، إىل مرحلة ما بعد االختبار  Iوالدورة الالحقة لالختبار 
 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري

 
 اإلطار النظري . أ

 تعليم اللغة العربية .٩
 ميفهم التعل ( أ

التعليم هو عملية تفاعل الطالب مع املعلمني وموارد التعلم يف بيئة 
ث عملية اكتساب التعليم. التعليم هو مساعدة يقدمها املعلمون حىت حتد

، وإتقان املهارات والشخصية ، وتكوين املواقف واملعتقدات لدى املعرفة
التعليم بشكل الطالب. مبعىن آخر ، التعليم هو عملية تساعد الطالب على 

 ٩4جيد.
                                                     

14 Khalilullah, “Permainan Teka-Teki Silang Sebagai Media Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

(Mufradat),” Jurnal pemikiran Islam 37, no. 1 (2012): 15–26. 
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أنشطة التعليم هي األنشطة اليت توجد فيها عملية تدريس وتوجيه وتدري  
وإعطاء أمثلة وترتي  وتسهيل أشياء خمتلفة للطالب حىت يتمكنوا من التعلم 
حىت تتحقق األهداف التعليمية. يتم تعريف التعلم أيًضا على أنه جهد منهجي 

 يتيح إنشاء التعليم.
أما بالنسبة لعمار محاليك ، فإن التعليم هو مزيج من اإلنسان واملواد 
واملرافق واملعدات واإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض لتحقيق أهداف 
التعلم ، ويف هذ  احلالة يشارك البشر يف نظام التدريس املكون من الطالب 

اللوحات البيضاء واملعلمني وغريهم من املوظفني ، وتشمل املواد ؛ الكت  و 
وغريها. تتكون املرافق واملعدات من فصول دراسية ومرئيات مسعية تشمل 
اإلجراءات اجلداول الزمنية وطرق تقدمي املعلومات وممارسة الدراسة واالمتحانات 
وما إىل ذلك يُعرف التعلم أيًضا بأنه عملية سلوكية ذات اجتا  إجيايب حلل 

 ٩5املشكالت الشخصية.
 العربيةفهم اللغة   ( ب

اللغة هي أداة اتصال تستخدمها كل جمموعة جمتمعية. عادة ما يتم   
استخدام كل لغة للتواصل مع بيئتها املماثلة. لذلك ، من الطبيعي أن البشر يف 
جمتمع معني ال ميكنهم معرفة لغة جمتمع آخر. ومع ذلك ، يف بيئة مماثلة ، ميكن 

اللغة أساًسا هي وسيلة تواصل  للجميع التواصل بشكل جيد. هذا يدل على أن
 ٩6بني األفراد وبيئتهم. بشكل عام ، تُرمز اللغة بعد ذلك بالنطق أو الكالم.

تتكون اللغة العربية من نوعني. األول فصحى والثاين عامية. تستخدم الفصحى  
العربية يف املواقف الرمسية ، وغالًبا ما تستخدم يف الكتابة الرمسية. حتتوي 

ية أيًضا على بنية أو قواعد يف مجلها حتتوي على عناصر من معرفة الفصحى العرب
النهو والشرف. الفصحى العربية هي لغة القرآن ، لذا فإن األشخاص الذين 

                                                     
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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لديهم القدرة على التحدث باللغة العربية هم أولئك الذين يتمسكون حًقا 
 مببادئ علم النهو والشر كأساس.

ادثات اليومية ، وعادة ما تستخدم يف تستخدم العامية العربية يف احمل  
املنتديات غري الرمسية. ال تستند العامية دائًما إىل القواعد النحوية أو بنية اجلمل 
اليت تتضمن ناهو وشرف ، ألن هذ  اللغة هي لغة اتصال تتبع هلجة اجملتمع 

 احمللي.
مع لذلك ، فإن تعلم اللغة العربية هو حماولة من قبل املعليم للتفاعل 

الطالب لتعليم اللغة العربية حىت يتمكن الطالب من تعلم شيء ما بشكل فعال 
وفعال. ويف تعليم اللغة العربية هناك أربع مهارات وهي مهارات االستماع 
ومهارات التحدث ومهارات القراءة ومهارات الكتابة. ومع ذلك ، فإن أكثر 

ات االستماع ومهارات املهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية هي مهار 
التحدث. وضع مهارات االستماع والتحدث أواًل ، مث عدم االهتمام مبهارات 
القراءة والكتابة ، ألن مهارات االستماع والتحدث تتطل  تدريًبا خاًصا يف متارين 

 ٩7االستماع والتعبري.
 طريقة تعليم اللغة العربية .٠

 ميالتعل ةقيفهم طر  ( أ
أنواع خمتلفة من طرق التدريس ، واليت جي  أن يف عامل التعليم ، هناك 

تتكيف مع أشياء خمتلفة ، مثل حالة وظروف أنشطة التدريس والتعلم املستمرة ، 
واملرافق املتاحة ، وما إىل ذلك جي  تعديلها لتالئم التعليم. األهداف املراد 

 ٩1حتقيقها.

                                                     
17 Nurul Makrifah, “Inovasi Pemecahan Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Ibtidaiyah,” 

Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam 11, no. 1 (2020): 16–30. 
18 Siti Maesaroh, “Peranan Metode Pembelajaran Terhadap Minat Dan Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam,” Jurnal Kependidikan 1, no. 1 (1970): 150–168. 
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ريقة ، فإن طريقة التعليم هي ط Nana Sudjana (2005: 76)وفًقا لـ 
يستخدمها املعلمون يف إقامة عالقات مع الطالب أثناء التدريس. واملقصود هنا 
أن الطريقة هي طريقة يستخدمها مدرسو املادة يف توصيل املواد التعليمية 
 لطالهبم. جي  أن تتكيف طريقة التعلم مع االحتياجات واملواد اليت يتم تدريسها.

، فإن "طرق التعليم  (M. Sobri Sutikno 2009 : 88)وفًقا ملا ذكر  
هي طرق لعرض املوضوع من قبل املعلمني حبيث حتدث عملية التعلم يف الطالب 
يف حماولة لتحقيق األهداف. اهلدف الذي جي  حتقيقه يف عملية التعلم هو 

 ٩١بالطبع مستوى اجا  التعليم.
لذلك ، فإن طريقة التعلم هي طريقة أو منوذج أو سلسلة من األنشطة 

عليمية اليت يطبقها املعلمون على طالهبم من أجل زيادة دافع التعلم لدى الت
 املتعلمني من أجل حتقيق أهداف التدريس.

 فهم طريقة احملاكة واحلفظ ( ب
)الذي يعين  محاكةهي يف الواقع اختصار لل mim-memطريقة 

التقليد( واحلفظ )وهو ما يعين احلفظ( ، أو باللغة العربية ميكن تسميتها باحملكة 
احلوارات حول املواقف والفرص املختلفة  اكةفظ. هذ  الطريقة هي مترين حملواحل

وحفظها ، ومن خالل هذا التمرين ميكن للطال  حتقيق إتقان جيد للمحادثات 
فتعل. على الرغم من أنه مت تصميمه يف البداية اليت تتم بشكل طبيعي وغري م

على أساس احلفظ ، إال أنه إذا مت تنفيذ  بشكل مستمر ، فإنه سيصبح القدرة 
على التواصل بشكل طبيعي. يقال أنه ألن كل مترين يتم تنفيذ  بواسطة مدرس 

                                                     
19 Mawardi Ahmad, Ismail Akzam, and Yenni Yunita, “Pengaruh Program Kelas Bahasa Arab 

Pada Lembaga CELAD Terhadap Penguasaan Mufrodat (Kosa Kata) Mahasiswa,” Al-

Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan 16, no. 1 (2019): 58–77. 
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ع . إذن هذ  الطريقة هي يف الواقاكةاحملو وخمرب يتحدث اللغة األم. طريقة احلفظ 
 ٠٢.mim-mem  ما مت اختصار  الحًقا إىل طريقة

هناك ثالث طرق رئيسية لقياس مقدار ما ميكن للشخص أن يتذكر . 
أواًل ، ميكننا أن نطل  منه أن يقول ما يتذكر  ، هذ  الطريقة تسمى االستدعاء 
)تذكر ما تذكر (. ثانًيا ، ميكننا أن نطل  منه ذكر العناصر ، وغالًبا ما تسمى 

لطريقة بالتعرف )التعرف على ما تعلمه مرة أخرى(. وثالثًا ، ميكننا أيًضا هذ  ا
حماولة معرفة ما إذا كان من السهل تعلم املادة مرة ثانية أم ال ، فهذ  الطريقة 
تسمى إعادة التعلم )إعادة تعلم مادة للمرة األلف(. ويف الوقت نفسه ، وفًقا 

سني عملية التذكر بعدة طرق ، أي لكلفن سيفرت يقرت  أن املعلمني ميكنهم حت
عن طريق تشجيع الدروس الشاملة ، أو عن طريق القراءة وطرق التعلم النشط 

 ٠٩األخرى.
طريقة احملاكاة واحلفظ هي يف األساس طريقة شفهية لتدريس اللغة ، 
لذلك تتضمن عملية التعلم الكثري من أنشطة التدري  الشفهي / الكالمي. 

لى القدرة على االستماع والتحدث والتأكيد على جان  ينص  تركيز التعلم ع
احلفظ. "االستماع والتحدث مها نشاطان اتصال مباشر ثنائي االجتا  ، اتصال 

 ٠٠وجًها لوجه."
غالًبا ما تُعرف طريقة احملاكاة واحلفظ هذ  باسم طريقة حفر املخرب. ألن 

حمللي. تكون األنشطة يف التدريبات ال يقوم هبا املعلم فقط ، ولكن أيًضا املخرب ا
هذ  الطريقة يف شكل عروض توضيحية ومتارين / حفر يف القواعد النحوية / بنية 
اجلمل ، ومتارين الكالم ومتارين املفردات ، من خالل اتباع أو تقليد املعلمني 
                                                     

20 Muhammad Iqbal, “Penggunaan Metode Mim- Mem Untuk Mengembangkan Keterampilan 

Berbicara,” Al Mi’yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 1, 

no. 2 (2018): 113. 
21 Syarifah Aini and Mu’allim Wijaya, “Metode Mimicry-Memorization (Mim-Mem Method) 

Dalam Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Peserta Didik Di Madrasah” 6, no. 1 (2018): 

91–110. 
22 Ibid. 
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واملخربين الناطقني باللغة األم. "يف احلفر ، يقوم املخرب احمللي بدور سيد احلفر ، 
 دة مجل ويقلدها الطالب عدة مرات حىت يتم حفظها".ينطق بع

لذلك ، يتم استخدام هذ  الطريقة من قبل املعلم لقراءة نص املادة 
بوضو  مث يتبعها الطالب عدة مرات للحفظ أو وفًقا هلذ  الطريقة تكون طريقة 
احلفظ يف شكل شر  وتدري  على استخدام املفردات عن طريق التقليد 

 ٠3املعلم.
 تقنية االستخدام طريقة احملاكة واحلفظت  ( ت

يبدو أن طريقة احملاكة واحلفظ تؤكد بشكل أساسي ليس فقط على متارين 
احملاكة واحلفظ للطالب لتكوين مهارات لغوية ، ولكن أيًضا على أن املعلم 

 جي  أن يتقن املبادئ حًقا.
ثال ، لتحقيق األهداف املتوقعة ، تعترب اخلطوات مناسبة. على سبيل امل

 اخلطوات احملددة هي كما يلي.
املقدمة ، حتتوي على أشياء خمتلفة تتعلق باملواد اليت سيتم تقدميها ،  .٩

 إما يف شكل تصورات ، أو اختبارات أولية حول املادة ، أو غريها.
يقرأ املعلم عرض املفردات بشكل متكرر ، بينما يستمع الطالب إليه  .٠

 دون النظر إىل النص.
 وحفظها بتقليد كل مجلة يف آن واحد وحفظها. تقليد مفردات .3
 يُطل  من الطالب الذين حفظوها استخدامها أمام الفصل. .4
اخلتام ، على سبيل املثال عن طريق إعطاء مهام للقيام هبا يف املنزل. يف  

هذ  احلالة ، يُطل  من الطالب التدرب مرة أخرى على استخدام 
 ٠4األمناط اليت تعلموها يف املدرسة.

                                                     
 “sam23 ةليسواليهةغلالكفيامضرعلةآلو.أرمالرككأامك,اعمممجو.ةدحاوالةمةالفوفصمضلىمظعال

 ”.هدرفأةملككعريبعتللةادأاهاناوممالةممعامجالدارفإنيبمهافتالةليسويهو،لقعالهجتنيامة
24 Iqbal, “Penggunaan Metode Mim- Mem Untuk Mengembangkan Keterampilan Berbicara.” 

No 1, 2018. 



 

19 

 

 مزايا وعيوب طريقة احملاكة واحلفظ  ( ث
بناًء على خصائص هذ  الطريقة ، ميكن رؤية عدة جوان  من مزاياها  

 وعيوهبا :
 تشمل املزايا :

 يصبح الطالب ماهرين يف صنع أمناط اجلمل اليت مت ممارستها. . أ
 الطالب لديهم نطق جيد وصحيح. . ب
االستجابة ال يلتزم الطالب الصمت يف احملادثة ولكن يستمرون يف  . ت

 للتشجيع الذي قدمه املعلم.
 يكتس  الطالب مهارات مباشرة وعملية يف اللغة العربية. . ث

 : تشمل أوجه القصور ما يلي
 تتطل  هذ  الطريقة معلًما نشطًا حًقا يف اللغة العربية. . أ

مييل الطالب إىل االستجابة بشكل متزامن أو فردي وغالًبا ما ال   . ب
 يعرفون معىن النطق.

عام ، يتم حتديد قدرة اللغة العربية املطبقة لدى الطالب إىل حد  بشكل ت. 
كبري من خالل العامل التحفيزي للمعلم. مبعىن ، جي  على املعلم توفري 

 ٠5الدافع للطالب بني الدروس.
 املفردات .3

 فهم املفردات . أ
املفردات هي جمموعة من الكلمات اليت يعرفها شخص أو كيان آخر ، أو 

وفًقا ألمحد جنان آصف الدين ، فإن تعلم املفردات هو  جزء من لغة معينة.
عملية تقدمي مواد تعليمية على شكل كلمات أو مفردات كعنصر يف تعلم اللغة 
العربية. من املعىن الذي قدمه دجانان آصف الدين ، فإنه يعطينا فكرة أن 

وظيفته املفردات هي املرحلة األساسية ألن جمال املناقشة ليس سوى كلمة وبالطبع 
                                                     

25 Ibid. 
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العامة هي إضافة مفردات ليتم دجمها يف مجلة كاملة ، إما عن طريق االستماع أو 
 ٠6قراءهتا.

( أن املفردات مهمة من أجل استخدام لغة ٩٩7: ٩١١٩ريفرز )نونان ، 
ثانية )لغة ثانية(. بدون مفردات واسعة ، ال ميكن للمرء استخدام بنية ووظيفة 

 ٠7اللغة بشكل شامل يف التواصل.
ن الناحية املثالية ، ال يقتصر تعلم املفردات على جمرد إعطاء بضع  م

كلمات للطالب ولكن يُطل  منهم حفظها ، ولكن تعلم املفردات اليت جي  أن 
 يتقنها الطالب هي عندما يتمكن الطالب من إتقان املؤشرات التالية :

 يستطيع الطالب ترمجة منوذج املفردات جيًدا. .٩
ملفردات بشكل صحيح وصحيح وقادرون على  يستطيع الطالب نطق ا .٠

 كتابتها بالشكل الصحيح.
 ات يف اجلملة الصحيحة ، املنطوقةيستطيع الطالب استخدام املفرد. 3

 ٠1واملكتوبة.
إتقان املفردات هو أبسط شيء جي  أن يتقنه أي شخص يف تعلم اللغة 

ميكن لشخص العربية وهي لغة أجنبية جلميع الطالب واجملتمع اإلندونيسي. كيف 
ما أن يعرب عن لغة إذا مل يفهم مفردات اللغة. عالوة على ذلك ، ما يتم تعلمه 
هو لغة أجنبية ، لذا فإن إتقان املفردات هو شيء مملوك متاًما للمعلم إذا كان 
لدى الطال  مفردات لغة عربية مناسبة ، فسوف يدعم تلقائًيا حتقيق الكفاءات 

كل عام. وباملثل ، من ناحية أخرى ، بدون وجود األساسية يف اللغة العربية بش
 ٠١مفردات كافية ، سيواجه الطال  صعوبات يف حتقيق الكفاءة اللغوية.

                                                     
26 Davik, “Implementasi Metode Bernyanyi Dalam Meningkatan Penguasaan Mufrodatat 

Bahasa Arab Siswa” 1, no. 02 (2020): 1–26. 
27 Widi Astuti, “Berbagai Strategi Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab”, komunikasi dan 

pendidikan islam 5, no. 2 (2016). 
28 Ahyar, “Penguasaan Mufrādat Dan Qawā’id Sebagai Upaya Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Bahasa Arab.” 
29 Davik, “Implementasi Metode Bernyanyi Dalam Meningkatan Penguasaan Mufrodatat 

Bahasa Arab Siswa.” 
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 يف تعليم املفردات ، هناك عدة أمور جي  مراعاهتا ، وهي كاآليت :
م املفردات ال يقف وحد . ال ينبغي تدريس املفردات كموضوع يتعل .٩

اء سواإلن استمعو  م مطالعةيا وثيًقا بتعلمستقل ، لكنها مرتبطة ارتباطً 
 و احملادشة.

م املفردات ، جي  أن يكون املعىن حمدوًدا وفًقا يحتديد املعىن. يف تعل .٠
لسياق اجلملة ، مع تذكر أن كلمة واحدة ميكن أن يكون هلا عدة 

 معاٍن.
مستوى الصعوبة. عند مراجعة الصعوبة ، ميكن تقسيم املفردات العربية  .3

 : إندونيسيا إىل ثالثة ، مبا يف ذلك للطالب يف
 كلمات سهلة ، ألهنا تتشابه مع الكلمات اإلندونيسية ، مثل: ( أ

 رمحة , كرسي , كتاب , علماء
كلمات متوسطة وسهلة على الرغم من عدم وجود أوجه تشابه   ( ب

 : بينها يف اإلندونيسية ، مثل
 مدينة ،  سوق ،  ذه 

 : طريقة نطقها ، مثلالكلمات الصعبة سواء بسب  شكلها أو   ( ت
 انزلق ، تدهور ، استوىل

املفردات هي أحد عناصر اللغة اليت جي  على متعلمي اللغة األجنبية  
إتقاهنا من أجل اكتساب الكفاءة يف التواصل بتلك اللغة. من عدة معاٍن ، يُذكر 
أن املفردات هي جمموعة من الكلمات اليت تشكل لغة معروفة لإلنسان وتلك 

  من الكلمات اليت سيستخدمها يف تكوين اجلمل أو يف التواصل مع اجملموعة
اجلمهور. يظهر اتصال الشخص الذي مت إنشاؤ  باستخدام مفردات مناسبة 

 وكافية صورة للذكاء واملستوى التعليمي ملتحدث اللغة.
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وفًقا ألمحد جنان آصف الدين ، فإن تعليم املفردات هو عملية تقدمي  
كل كلمات أو مفردات كعنصر يف تعليم اللغة العربية. ومع مواد تعليمية يف ش

ذلك ، فإن التعلم األصيل من خالل تعلم املفردات فقط. من حيث إتقان اللغة، 
 3٢.ال يكفي جمرد حفظ عدد كبري من املفردات

 تقنيات التدريس يف املفرداتب. 
 استمع للكلمة .٩

 يتحدث هبا مُتنح املرحلة األوىل للطالب فرصة مساع الكلمات اليت
املعلم ، سواء بشكل مستقل أو يف اجلمل. إذا كان الطال  يتقن عنصر الصوت 
يف الكلمة ، فعندئٍذ يف مرتني أو ثالث مرات ، يكون الطال  قادرًا على 

 االستماع بشكل صحيح.
 قل الكلمة .٠

مث امنح الطالب الفرصة لقول الكلمات اليت مسعوها. قل كلمات 
 الطالب على تذكرها لفرتة أطول.مفردات جديدة ملساعدة 

 احلصول على معىن كلمة .3
امنح الطالب معىن الكلمة عن طريق جتن  الرتمجة قدر اإلمكان ما 
مل تكن هناك طريقة أخرى. تشمل األسالي  اليت يستخدمها املعلم لتجن  
الرتمجة يف شر  معىن الكلمة: السياق ، التعريف ، املرادف ، املتضاد ، الكائن 

 أو االصطناعي ، الصورة ، العرض ، الرتمجة. األصلي
 قراءة الكلمات .4

بعد أن يسمع الطالب ، ويقولون ، فهم معىن الكلمات اجلديدة ، 
يكتبها املعلم على السبورة. بعد ذلك يتم منح الطالب الفرصة لقراءهتا بصوت 

 عاٍل.
                                                     

30 Muhammad Ahsan & Hj. Marhani & Nasruddin, Penerapan Media Pembelajaran Dalam 

Memperkenalkan Kosa Kata Bahasa Arab (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 

2019), 22-27 
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 اكت  الكلمة .5
الب كتابة سيكون من املفيد جًدا إتقان املفردات ، إذا طُل  من الط

الكلمات اليت تعلموها للتو عندما ال يزال معىن هذ  الكلمات جديًدا يف 
ذكريات الطالب. يكت  الطالب يف كتبهم اخلاصة عن طريق حماكاة ما يكتبه 

 املعلم على السبورة.
 جعل اجلملة .6

املرحلة األخرية من نشاط تعليم املفردات هي استخدام الكلمات 
شفهًيا أو كتابًيا. يعطي املعلم أمثلة على اجلمل مث  اجلديدة يف مجلة كاملة ،

 3٩.يطل  من الطالب تكوين مجل مماثلة
 ٩١كوفيد . 4

، ظهرت حالة مماثلة من التهاب رئوي غري معروف  ٠٢٩١ديسمرب  3٩يف 
يف مدينة ووهان الصينية. نتجت هذ  احلالة عن فريوس كورونا أو ما يعرف بـ 

covid19 (Corona Virus Desese-2019) ما مييز هذا الفريوس هو سرعة .
انتقاله العالية. ميكن أن يكون لقصة هذا التفشي هنايات خمتلفة يف كل بلد 
اعتماًدا على السياسات املطبقة واستجابة احلكومة لتقليل انتشارها. مت إصدار 
سياسات خمتلفة من قبل احلكومة اإلندونيسية للحد من مستوى انتشار فريوس  

)قيود  PSBBونا من خالل فرض التباعد االجتماعي ، والتباعد املادي لسن كور 
اجتماعية واسعة النطاق( يف عدة مناطق ، والسياسات الصادرة للحد من 

Covid-19  لديها تأثري على خمتلف اجملاالت يف مجيع أحناء العامل وال سيما
 التعليم يف إندونيسيا.

ا تعليمًيا للحفاظ على التعلم املفاجئ عنصرً  ٩١يتطل  جائحة كوفيد 
التعلم عرب  Covid 19عرب اإلنرتنت. قادت األزمة الصحية النامجة عن تفشي 

                                                     
31 Machine Learning and R Cookbook, “Pembejaran Mufradat Bahasa Arab Melalui Penerapan 

Metode Drill” 4 (n.d.): 71–86. 
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اإلنرتنت يف انسجام تام حدث تسونامي من التعلم عرب اإلنرتنت يف مجيع أحناء 
. التعلم COVID-19 (Goldschmidt & Msn)  ،2020العامل خالل جائحة 

فيذ التعلم على الرغم من وجود املعلمني والطالب يف عرب اإلنرتنت فعال يف تن
. هذا قادر على حل مشكلة (Verawardina et al.  ،2020)أماكن خمتلفة 

تأخري الطالب يف اكتساب املعرفة. هذا الشرط ُملح إلجراء ابتكارات وتعديالت 
متعلقة باستخدام التكنولوجيا املتاحة لدعم عملية التعلم )أمحد وآخرون ، 

٠٢٠٢.)3٠ 
بناًء على سياسة احلكومة ، يتم تنفيذ أنشطة التعلم عرب اإلنرتنت. إىل 
جان  التطور السريع للتكنولوجيا واالتصاالت واملعلومات ، ميكن إجراء التعلم 

 Googleعرب اإلنرتنت باستخدام وسائل خمتلفة مثل التعلم اإللكرتوين و 

Classroom  وبيوت التعلم وما إىل ذلك. باإلضافة إىل ذلك ، ميكن إجراء
التعلم عرب اإلنرتنت يف شكل مؤمترات فيديو باستخدام العديد من املركبات مبا 

. بصرف النظر عن visco webexو  google meetو  Zoomيف ذلك تطبيق 
نفيذ بدياًل يف ت Whatsapp Groupاستخدام هذ  التطبيقات ، غالًبا ما تصبح 

 33التعلم عرب اإلنرتنت.
 اإلطار الفوريب.  

سيشر  اإلطار الذهين اجليد العالقة بني املتغريات املراد دراستها. لذلك من   
 الضروري نظريًا شر  العالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع.

،  نتائج عملية التعلم يف املدارس يف بعض األحيان ال تتفق مع ما يأمله املعلم  
وخاصة للمواد العربية ، ألن الطالب ال يفهمون املفردات اليت يدرسها املعلم هذا ألن 
الطريقة اليت يستخدمها املعلم للتدريس هي طريقة السؤال واجلواب ، املناقشة ، العرض. 
                                                     

32 Luh Devi Herliandry, “Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19,” JTP - Jurnal 

Teknologi Pendidikan 22, no. 1 (2020): 65–70. 
33 Unik Hanifah Salsabila, “Peran Teknologi Dalam Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-

19,” Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan 17, no. 2 (2020): 

188–198. 
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حبيث ال يزال الطالب يفتقرون إىل إتقان املفردات. لذلك ، لتحسني إتقان الطالب 
األمر حًقا على نشاط الطالب أنفسهم. هناك حاجة إىل فعالية للمفردات ، يعتمد 

الطالب يف عملية التدريس والتعلم ألن التعلم مع الطالب النشطني سيكون أكثر فعالية 
 وميكن أن حيسن إتقان الطالب للمفردات.

تتمثل إحدى طرق حتسني إتقان املفردات للطالب يف دعوة الطالب لتقليد   
 يقدمها املعلم يف وقت واحد. الطريقة املناسبة لالستخدام هي وحفظ املفردات اليت

طريقة التقليد واحلفظ. من خالل تطبيق طريقة التعلم هذ  ، يؤمل أن تتمكن من حتسني 
  34.إتقان الطالب للمفردات

 ت. فروض البحث
على أن الفرضية ليست سوى  (٩5٩: ٠٢٢5)ينص تعريف الفرضية حس  نذير   

كالت البحث ، واليت جي  اختبار حقيقتها جتريبًيا. وفًقا له ، تنص إجابة مؤقتة ملش
الفرضية على العالقة اليت نبحث عنها أو اليت نريد دراستها. الفرضية عبارة تُقبل مؤقًتا  
كحقيقة كما هي ، عندما تُعرف الظاهرة وتكون أساس العمل واإلرشاد يف التحقق. 

 35.اهر املعقدةالفرضيات هي أوصاف مؤقتة لعالقات الظو 
بناًء على صياغة املشكلة يف الدراسة ، ميكن صياغة فرضيات البحث يف هذ    

 : الدراسة على النحو التايل
٩. Ho    =واحلفظ ليس له تأثري كبري على زيادة إتقان  كةم يف احمليإن أسلوب التعل

 املفردات العربية لدى الطالب.
٠. Ha   =واحلفظ له تأثري كبري يف زيادة إتقان املفردات  كةم يف احمليإن أسلوب التعل

 العربية لدى الطالب.
 

                                                     
34 Jamil Suprihatiningrum, "Strategi Pembelajaran : Teori Dan Aplikasi", (Yogyakarta: Ar- 

Ruzz Media), Hal. 281 1 13” (n.d.): 13–40. 
35 Didin Hikmah Perkasa and Wawas Bagus Tegar Sunaryo Putra, “Metodologi Penelitian,” 

Hipotesis (2020). 
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 الفصل الثالث
  نهج البحث

 
 البحث  دخل . أ

 ةكن للباحثتستخدم هذ  الدراسة منهًجا كمًيا جتريبًيا. ألنه يف هذ  الدراسة مي
العملية التجريبية. مت اختيار املتغريات والتحكم يف مجيع املتغريات اخلارجية اليت تؤثر على 

إجراء هذا البحث باستخدام جمموعتني ، جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة. اجملموعة 
التجريبية هي اجملموعة اليت ستتلقى العالج وهي عملية التعلم بطريقة التقليد واحلفظ ، 

 بينما تستخدم اجملموعة الضابطة طريقة خمتلطة.
يب حقيقي ، ألنه يف هذا النوع من وهذا النوع من البحث هو تصميم جتري

التحكم يف مجيع املتغريات اليت تؤثر على العملية التجريبية.  ةالبحث ميكن للباحث
استخدمت الباحثة االختبار القبلي والبعدي يف جمموعتني ، مث أعطت الباحثة اختباًرا 
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عة التجريبية أولًيا لكال اجملموعتني لتحديد احلالة األولية. هل يوجد فرق بني اجملمو 
 36.واجملموعة الضابطة

 ز ان البحث  وان و . ب
اميلي ، شبيما الواقعة يف  5 احلكوميةذا البحث يف مدرسة ابتدائية مت إجراء ه

للعام  ٠٢٠٩يوليو  1إىل  ٠٢٠٩مايو  ٠٠بيما. وقت البحث من  نطقةناحية ووها ، م
 .٠٢٠٢/٠٢٠٩الدراسي 

 البحث العينة السوان و . ت
  جموعة .٩

( أن "السكان هم موضوع البحث بأكمله". (Arikunto 2010: 173يوضح 
( ، فإن السكان هو "منطقة تعميم (Sugiyono 2010: 80ويف الوقت نفسه ، وفًقا لـ 

لدراستها مث  ةددها الباحثحتفات وخصائص معينة تتكون من أشياء أو موضوعات هلا ص
الدراسة ، فكانوا مجيعهم من أما بالنسبة للسكان يف هذ   37استخالص النتائج."

بيما ، واليت تكونت من فصلني مها الصف  5الصف اخلامس مدرسة ابتدائية نيجري 
 .طالب 3٢يبلغ جمموع  اخلامس أ والفصل اخلامس ب

 العينة .٠
( أن "العينة جزء أو ممثل للسكان (Arikunto 2010: 174يقول 

( ، فإن العينة "جزء من 1٩: ٠٢٩٢املدروسني". عالوة على ذلك ، ووفًقا لسوجيونو )
 31العدد واخلصائص اليت ميتلكها السكان".

اخلامس يف طالبا من الصف  3٢ استخدمت هذ  الدراسة حجم عينة من
 بيما. 5 احلكوميةاملدرسة ابتدائية 

 جمع البيانات أسلوب . ث
                                                     

36 Sugiyono, Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2015). 107 
37 Nursalam, 2016, “Metode Penelitian,” Journal of Chemical Information and Modeling 53, 

no. 9 (2013): 1689–1699. 
38 Ibid. 
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 المالحظة .٩
للتعلم مت عمل مالحظات لتحديد عملية التعلم اليت مت تنفيذها ومدى مالءمتها 

املخطط له. املالحظة هي طريقة جلمع البيانات من خالل املراقبة املنهجية وتسجيل 
سلوك املشاركني يف البحث. تكون األداة املستخدمة لعمل املالحظات يف شكل أوراق 
مالحظة أو مالحظات على قائمة حتقق. املالحظات الواردة يف هذ  الدراسة هي 

 3١مالحظات على تنفيذ التعلم.
. املالحظة التشاركية هي وع املالحظة املستخدمة هو املالحظة التشاركيةن
بشكل مباشر يف أنشطة املالحظة يف امليدان. وميزة هذا  ةشارك فيها الباحثتمالحظة 

يصبح جزًءا ال يتجزأ من املواقف املختلفة املدروسة يف اجملال ، حبيث ال  ةالنوع أن الباحث
 يؤثر وجود  على املوقف يف اجملال.

  قابلة .٠
املقابالت هي طرق للحصول على البيانات عن طريق التحدث وجهًا لوجه ،  

ومها بني األفراد واألفراد واألفراد مع اجملموعات. تتضمن املقابلة عنصرين ، احملاور ، 
مقابالت الستكمال البيانات اليت مت احلصول  ةحثلبال تأجر  واحملاور. انفسه ةالباحث

بإجراء مقابالت مباشرة مع مدرس  ةقوم الباحثتة. يف هذ  التقنية عليها من تقنيات املراقب
اللغة العربية. يف هذ  التقنية قامت الباحثة بطر  أسئلة شفهية للتعرف على اخللفية 

 4٢التعليمية ملعلم اللغة العربية واستخدام أسالي  التقليد واحلفظ.
هي املقابلة اجملانية. املقابلة اجملانية هي  ةنوع املقابلة اليت يستخدمها الباحث

احلرية يف أن يسأل املستفىت أي شيء ولكن جي  مالحظة أن السؤال جي  أن  ةثللباح
 يتعلق بالبيانات املطلوبة.

 اختبار .3

                                                     
39 Muhammad Arif Amiruddin Jabbar, “Analisis Visual Kriya Kayu Lame Di Kampung 

Saradan Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang” (2014): 38–40,  
40 Ibid. 
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االختبار هو أحد جهود القياس املخطط هلا اليت يستخدمها املعلمون حملاولة 
،  Colongesi)خلق فرص للطالب إلظهار إاجازاهتم فيما يتعلق باألهداف احملددة مسبًقا 

1995).4٩ 
مت احلصول على بيانات االختبار من االختبارين القبلي والبعدي اللذين أعطيا 
لتحديد مدى إتقان الطالب للمفردات. االختبار التمهيدي هو اختبار يتم إجراؤ  على 
الطالب قبل تلقي العالج ويهدف إىل حتديد مدى إتقان فهم الطالب. االختبار الالحق 

لى الطالب بعد تلقي العالج ويهدف إىل حتديد مستوى إتقان هو اختبار يتم إجراؤ  ع
 فهم الطالب.

 تقنية تحليل البيانات . ج
صل عليها الباحثون من جمموعة البيانات األولية اليت حتستتم معاجلة البيانات اليت 

التحليل  ةالباحث هاستخدمامث حتليلها. يف حتليل هذ  البيانات  ةهبا الباحث تقام
اإلحصائي ، بينما اإلحصائيات هي بيانات رقمية ميكن أن توفر حملة عامة عن ظروف 

 (.Sudjono  ،2001: 6)أو أحداث أو أعراض معينة 

من املفهوم أعال  ، فإن تقنية حتليل البيانات املعنية هي طريقة ملعاجلة )حتليل( 
ج بناًء على بيانات االختيار من خالل تقدمي أوصاف للتحليل واستخالص النتائ

 البيانات اليت مت احلصول عليها باستخدام األرقام.
الغرض من حتليل البيانات هو وصف البيانات حىت ميكن فهمها ، وأيًضا تقدمي 
استنتاجات أو استخالص استنتاجات حول خصائص السكان بناًء على البيانات اليت 

 لتنبؤ والفرضية اختبارات.مت احلصول عليها من العينة ، واليت تتم عادًة على أساس ا
 .ميكن إجراء حتليل البيانات يف املراحل التالية

 صحة البيانات . ح
 تصحيح البيانات اختبر .٩

                                                     
41 Ana Ratna Wulan, “Pengertian Dan Esensi Konsep,” Jurnal FPMIPA Universitas 

Pendidikan Indonesia (2007): 1–12,  
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الصالحية هي مقياس يوضح مستويات صالحية أو صالحية األداة. يُقال أن 
االختبار يكون صاحًلا إذا كان قادرًا على قياس ما يريد قياسه. يف اللغة اإلندونيسية ، 
ُيشار إىل كلمة "سارية" باسم "صحيح". حلساب صالحية العناصر املستخدمة يف 

 : الصيغة
 Korelasi Product Moment  معادلة

 
        

 ∑    ∑    ∑  

√  ∑    ∑      ∑   – ∑    
 

 معلومة  :
N    : عدد الطالب   

X    :جمموع نقاط العنصر 

rxy    : معامل االرتباط بني املتغريX  واملتغريY 

 Yو  Xعدد مرات ضرب املتغريين :      ∑
 Xجمموع مربعات قيم :     ∑

 Y قيم الرتبيعية جمموع:     ∑

 ∑  Xمث يتم تربيع جمموع قيم :      

 Yمث يتم تربيع جمموع قيم :      ∑ 

 اختبار الواقع .٠
املوثوقية تشري إىل فهم أنه ميكن الوثوق بأداة ما بدرجة كافية.   

يقال إن االختبار يتمتع مبستوى عاٍل من الثقة إذا كان ميكن لالختبار تقدمي نتائج 
متسقة. لذا فإن فكرة موثوقية االختبار مرتبطة مبشكلة حتديد نتيجة االختبار. حتليل 

 : Hyotام صيغة مصداقية االختبار يف هذ  الدراسة باستخد
 

                     
  

  
         أو       

  

  
 

  

  
 
 معلومة  :
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r11     :موثوقية مجيع األسئلة 

 Vr   :تباين املستجيبني 

Vs   :التباين املتبقي 
، تتم مقارنة  r11 معايري اختبار موثوقية االختبار هي أنه بعد احلصول على

، فإن العنصر  rhitung > rtabelحلظة املنتج يف اجلدول ، إذا كان  rبسعر   r11سعر
 الذي تتم جتربته يكون موثوقًا به.

  ستوى صعوبة السؤال .3
 السؤال اجليد هو السؤال الذي ال يكون سهاًل للغاية أم ال  

 صع  جدا. الصيغة املستخدمة هي كما يلي:
  

 

  
 

 معلومة  :
P    :مستوى الصعوبة 

B   :أجاب العديد من الطالب بشكل صحيح 
JS   :إمجايل عدد الطالب الذين خضعوا لالختبار 

 : معايري حساب مؤشر صعوبة املشكلة هي كما يلي
 P  :0.00-0.30 هو سؤال صع 

P  :0.30-0.70مشكلة متوسطة 

 P  :0.70-1,00 أمر سهل    


