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 الشعار

          

"JadilahEngkauPema'afdansuruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, 

sertaberpalinglahdaripada orang-orang yang bodoh." 

(QS.Al-A’raf 199) 
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 هداءاإل

  احلمد هلل سبحانو كتعاىل على كل فضلو كتوفيقو الذم أعطاين القوة كالصحة

 .كالصرب يف إكماؿ ىذه الرسالة

  ، أىدم ىذا العمل البسيط لعائليت احلبيبة. كالد ال نداكم ، ماما نور نانينغسينغ

 كعمي أريفُت أبسيال.كالديت بالتبٍت آندم مواليت ، 

  أخي أكبام دلة ، كأخي زلمد مهاجرين ، كأخيت فتح معركؼ الذين قدموا يل

 احلافز كاإلذلاـ كالدعم كالصالة الالهنائي.

  أىدم أيضنا لزكجي احلبيب ، أمحد ىدايت أرساد ، الذم شجعٍت دائمنا يف ىذا

 .ركحيت.النضاؿ ، كدائمنا ما دعاين كدعمٍت كرافقٍت حىت مت اختبار أط

 حسب ك شريف ك ميال ك اكليا ك كيا ك ايرنا ك ىارديانيت موقع ألصدقائي األعزاء 

الذين يساعدكف دائمنا كحيفزكف كيلهموف كيشاركوف الفرح يف الصعود كاذلبوط يف  اهلل

 عامل احملاضرات

  شكران جزيالن حملاضريي ، خاصة دلشريف الذم يتحلى بالصرب دائمنا يف تقدًن التوجيو

 .كاإلرشاد يل

 اإلسالمي الدين كليةة  إىل أعضاء ىيئة التدريس احملبوبُت ، كلية الدين اإلسالمي كأساتذ

 أشكركم كثَتنا كال يوجد يـو مجيل بدكنكم مجيعنا. 
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 كلمة الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

لو آاحلمد هلل رب العادلُت، كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت كعلى 
 كصحبو امجعُت أما بعد.

ذنو استطعة الباحثة أف تنتو ىذا البحث العلمي حتت العنواف " حتليل إاحلمد هلل كب
ماتراـ للطالبات يف الصف الثامن بادلدرسة الثانوية ىداية اهلل  K-13ادلواد تعليم احلوار يف 

 ."0202|0202العاـ الدراسي 
نطالقا من الشعور بواجيب ألكتب البحث العلمي باللغة العربية، احلمد هلل بعوف إك 

نتهيت من كتابة ىذا البحث العلمي. قد دتت كتابة ىذا البحث العلمي إاهلل ك توفيقو 
كثَتا لألساتذ نٍت أقوؿ شكرا  إللحصوؿ على الشهادة اجلامعة يف تعليم اللغة العربية. ف
 الذين قد ساعدكين يف كتابة ىذا البحث العلمي، منهم :

 رئيس اجلامعة يف جامعة زلمدية ماتراـ  الدكتور احلاج أرشاد عبد الغٍت. -2
 سالـ.سوندم ادلاجستَت، عميد كلية الدين اإل -0
 حسناف ادلاجستَت كوصفو رئيس قسم تعليم اللغة العربية كادلشرؼ األكؿ. -3
 واين سافعي، ادلشرؼ الثاين.الدكتور أمحد حل -4
خرين الذين يعطوف مساعدة يف كتابة ىذا البحث العلمي. جزاكم اهلل كاآل -5

 خَتا على مساعدة كتوجيهاهتم.
عسى اهلل أف جيعل أعماذلم خاصة لوجو الكرًن جيزيهم اهلل خَتا كيعطيهم ىداية 

 كتوفيقو كمغفرتو كرضوانو. 
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  0202يويل  2ماتراـ، ....      
 
 
 
 الباحثة                     
 سرم أيوف حرتيت      
 727222223الرقم اجلامعي :      
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 المستخلص

حتت العنواف " حتليل  727222223البحث العلمي، سرم أيوف حرتيت، رقم اجلامعي: 
للطالبات يف الصف الثامن بادلدرسة الثانوية ىداية اهلل K-13ادلواد تعليم احلوار يف 

." ادلشرؼ األكؿ: حسناف ادلاجستَت، 0202 / 0202ماتراـ يف العاـ الدراسي 
 ادلشرؼ الثاين: الدكتور أمحد حلواين شافعي.

عليم احلوار على الطالبات يف الصف الثامن ت كيف عمليةدلعرفة  :أىداؼ ىذا البحث ىي
حتليل ادلواد   كيفك دلعرفة   0202̸  0202ماترامالعاـ الدراسي ىداية اهللدرسةالثانويةبادل

ماترامالعاـ  ىداية اهللدرسةالثانوية بادلعلى الطالباتفي الصف الثامنk-13تعليم احلوار يف 
. كمنهج ىذا البحث استخدامت الباحثة ادلدخل الكيفي 0202̸  0202الدراسي

بالنوعالوصفي. كأما النتهئج من ىذا البحث فهي: عملية تعليم احلوار على الطالبات يف 
شمل ت 0202̸  0202ماترامالعاـ الدراسي ىداية اهللدرسةالثانويةامن بادلالصف الث

ب الدراسية كالعالمات ام مثل الكتيبإعداد أدكات التعل ةقـو ادلعلمتالتخطيط حيث 
بإعداد موضوع مناقشة حوؿ احلوار  ةقـو ادلعلمت التعليمية األخرل، مث التنفيذ؛ كاتدأك 

عطي التوجيو تنص احلوار ك الشرح معٌت الكلمات يف ت، ك اتبالإىل الطاليت تقدمها 
-kك حتليل ادلواد  تعليم احلوار يف  مارستها مباشرة أماـ أصدقائهادلا ك تدرهبل اتبلللطا

ماترامالعاـ  ىداية اهللدرسةالثانوية بادلعلى الطالباتفي الصف الثامن13
مع  احلوارمواد التعلم  التكيفكوف من خالؿ: تكن أف دت 0202̸  0202الدراسي
كزيادة  كالـمهارات ال حتسُتمن خالؿ  اتبلم الطاي، كحتقيق نتائج تعل0223منهج 

 م.يعلى إدارة التعل ةم يف الفصل الثامن كقدرة ادلعلميبالتعل اتبالالط لرغبةا

 .0223: حتليل، ادلواد تعليم احلوار، منهج الكلمة األساسية
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ABSTRAK 

 

Skripsi, Maria Ulfah Islamiyah, NIMKO.717110011 yang  berjudul “penerapan 

model pembelajaran simulasi untuk meningkatkan kemampuan menghafal 

kosa kata bahasa Arab siswa kelas VII  MTs  Al-Muhajirin tahun pelajaran 

2020/2021”. Dibawah bimbingan: Dr. Ahmad Helwani Syafi’i 

(Pembimbing I) Dan Novianti Sandra Dewi (Pembimbing II) 

 

Pembelajaran simulasi, karakteristik penggunaanya dalam pembelajaran bahasa 

Arab dapat meningkatkan kemampuan menghafal kosa kata bahasa Arab. Dan 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan 

menghafal kosa kata  siswadengan mengunakan  simulasi. Pendekatan ini 

menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas (PTK). 

Dengan prosedur penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi 

dan refleksi.  Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Berdasarkan hasil analisis data 

yang dilakukan menunjukan bahwa ada peningkatan kemampuan menghafal  kosa 

kata siswa dengan menggunakan simulasi, sebelum tindakan direncanakan 

diperoleh nilai rata-rata 31,42% dengan ketuntasan 14,28% (pratest). Pada siklus I 

presentase klaksikal memghafal siswa dengan nilai rata-rata 47,14% dengan 

presentase 42,85%. Sedengkan siklus II dengan nilai rata-rata 77,14 dengan 

ketuntasan 71,42. 

 
 

Kata Kunci : Pembelajaran Simulasi, Mengahafal Kosa Kata Bahasa Arab Siswa 
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 األولالباب 
 مقدمة

 
 خلفية  البحث .1

، ف حىت حتدث عملية اكتساب ادلعرفةالتعليم ىو مساعدة يقدمها ادلعلمو  
، ادلعتقدات لدل الطالب. مبعٌت آخر، كتكوين ادلواقف ك كإتقاف ادلهارات كالشخصية

 التعلم ىو عملية تساعد الطالب على التعلم بشكل جيد.
ؿ يف التعلم ىو تسمية عملية التعلم. كما زا، فإف معٌت كفقنا لنباباف يف خيل اهلل 

، التعلم ىو مزيج من العناصر البشرية كادلواد كادلرافق نفس الكتاب حبسب عمر محاليك
، كيف ىذه بعضها البعض لتحقيق أىداؼ التعلمكادلعدات كاإلجراءات اليت تؤثر على 

 2.احلالة يشارؾ البشر يف نظاـ التدريس ادلكوف من الطالب ك ادلعلمُت
، ديكن مالحظة أف التعلم ىو نشاط توجد فيو من بعض التعريفات أعاله 

عملية تدريس أك توجيو أك تدريب أك إعطاء أمثلة أك ترتيب كتسهيل أشياء سلتلفة 
 للطالب حىت يتمكنوا من التعلم حبيث تكوف األىداؼ التعليمية حقق.

ل ادلعلم إىل أقصى تعلم اللغة األجنبية ىو نشاط تدريسي يتم تنفيذه من قب 
حد حبيث يتم تعليم الطالب اللغة األجانب القياـ بأنشطة التعلم بشكل جيد، لتحقيق 

 0ىدؼ تعلم لغة أجنبية .
، لتحقيق ىدؼ تعلم لغة دديكن لبعض األجانب القياـ التعلم بشكل جي 

ربية ىي لغة أجنبية من بُت اللغات األجنبية اليت تدرس يف ادلدرسة اللغة العربية. اللغة الع
                                                           
1
M. Khalilullah,media pembelajaran bahasa arab, (Jogyakarta tanpa penerbit)3 

2
Acep Hermawan,  Metodologi  Pembelajaran  Bahasa  Arab,  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2011)32 
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غة ، كاللغة العربية ىي أيضنا لورت يف دكؿ الشرؽ األكسط العربيةنشأت كمنت كتط
، لغة الوحدة للمسلمُت يف مجيع أضلاء العامل. تتمثل أىداؼ تعلم اللغة العربية كما الدين

ىو زلدد يف ادلناىج التعليمية يف حتقيق أربع مهارات لغوية كىي: االستماع كالتحدث 
 كالكتابة.  كالقراءة

لتكوف قادرنا على إتقاف ىذه ادلهارات األربع يتطلب عملية تعلم ادلفردات  
، لتتمكن من استخداـ اللغة العربية يف احلياة ة العربية من عناصر لغوية سلتلفةتتكوف اللغ

: األصوات كالكلمات  اليومية،جيب إتقاف عناصر اللغة أكالن. عناصر اللغة ىي كما يلي
، حيث يعترب العربية عما يسمى تعلم ادلفردات ملة ال ديكن فصل تعلم اللغةكتركيب اجل

تعلم ادلفردات من أىم العناصر يف تعلم اللغة العربية نفسها ألنو مع ادلفردات ديكن 
للطالب فهم اللغة كاستخدامها بشكل صحيح كصحيح ، كاليت ستسهل بالطبع 

 علمُت لتكوف أكثر سالسة كنأمل. التواصل بُت الزمالء الطالب كبُت الطالب كادل
، ديكن لم اللغة العربيةادلفردات كاحدة عناصر اللغة اليت جيب أف ديتلكها تع 

للمفردات العربية ادلناسبة أف تدعم الشخص يف التواصل كالكتابة بتلك اللغة. يقاؿ إف 
اذج الطالب قادركف على إتقاف ادلفردات إذا كاف الطالب قادرين أيضنا على ترمجة من

 ادلفردات كديكنهم أيضنا استخدامها يف العدد الصحيح )اجلمل(.
، رس ادلتوسطة اخلاصة من ادلهاجرينقلة االىتماـ كاحلافز لدل طالب ادلدا 

، أحدىم يرجع إىل اختالؼ خلفيات الطالب، الصف السابع لتعلم اللغة العربيةكخاصة 
اؿ إتقاف كاالنطباع بالتعلم يف الفصل ال يز ، من ادلدارس االبتدائية احلكومية كمعظمهم

، كىناؾ الكثَت من ادلواد ادلتعلقة باللغة العربية القاعدة. بعض ادلفردات يف حده األدىن
األشياء ادلذكورة أعاله جتعل اىتماـ الطالب كدكافعهم لتعلم اللغات ناقصة للغاية. 
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، طريقة كإتقاهنا. كمع ذلكختيار ال، ال يتم االستخفاؼ عادة بدقة اواقعلذلك، يف ال
جيب أف يكوف مفهوما أف الطريقة ادلفرطة للغاية مع حالة الطالب الذين ىم يف حده 
األدىن فيما يتعلق براحة كمتعة التعلم مهمة للغاية خللق جو تعليمي مالئم. لذلك جيب 

ف ادلعلم أخذىا يف االعتبار يف ادلنهجية كاالسًتاتيجية. ما حدث حىت اآلف يف اجملاؿ ىو أ
ال يقـو إال بالتعلم التقليدم كأف ادلعلم فقط يقدـ التغذية الراجعة كيسأؿ الطالب عن 

طة ادلنعشة ، دكف أف دتأل باألنشاؿ كاجلمل كيصحبها فقط االسًتخاءالقواعد كاألفع
 ، يستمتع الطالب حقنا بعملية التعلم كحيبوف اللغة العربية حقنا.للدماغ كبدكف أف ينظ

، معلمة اللغة جرهتا الكاتبة مع األستاذة صرفيوادلقابالت األكلية اليت أ يف نتائج 
العريب يف مدرسة ادلهاجرين تاناراينج اخلاصة، أف التعلم يتم من خالؿ الرؤية كالسمع 
كالرؤية من خالؿ طريقة احملاضرة شلا جيعل الطالب أقل محاسنا يف التعامل مع التعلم 

أسئلة حوؿ الدركس اليت مل يفهمها الطالب، لذلك حبيث نادرنا ما يطرح الطالب 
يستمع الطالب فقط إىل ادلعلم الذم يقدـ ادلواد التعليمية. تكوف سلرجات تعلم الطالب 
أيضنا يف أدىن مستول أم على مستول تذكر الطالب فقط، احفظ فقط ما يالحظو 

 ادلعلم كما ىو موجود يف الكتاب ادلدرسي. 
ادلهاجرين تنارَينج إىل أف يكونوا سلبيُت كيصعب يف التعلم، دييل طالب  

، ال ديتلك الطالب كمكتفُت ذاتينا. على سبيل ادلثاؿدعوهتم ليكونوا نشطُت كمبدعُت 
، كأثناء ادلناقشات الصفية يكوف ذلك أقل فاعلية جاعة لطرح األسئلة إذا مل يفهمواالش

الطالب بادللل مث يتحدثوف مع  ، يشعر العديد منبية. عندما يشرح ادلعلم باستمراركإجيا
 3أقراهنم كيلعبوف مبفردىم .

                                                           
3
Farhan Rahman Guru Mts Insan Kita Madani 20-01-2018 09:00 
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تتطلب ادلشاكل ادلختلفة ادلذكورة أعاله احلل الصحيح حبيث ديكن حتقيق  
أىداؼ التعلم. أحد احللوؿ اليت ستكوف مبثابة طريقة تعلم جلميع ادلشاكل اليت حتدث يف 

التعلم باحملاكاة. تأيت احملاكاة من   ادلدرسة الثانوية ادلهاجرين تناَرينج ىو استخداـ طريقة
( simulation): ختيل أك تصرؼ كما لو مثل كلمة زلاكاة  " كاليت تعٍتsimulakكلمة "
  4: "تقليد أك فعلتظاىر فقط ". اليت تعٍت

، هبدؼ أف شخص الذم يتصرؼ مثل الشخص ادلعٍتاحملاكاة ىي سلوؾ ال 
ذلذا الشخص أف يتعلم بشكل أعمق يتعلم ىذا الشخص بعمق أكرب حوؿ كيف ديكن 

  5حوؿ ما يشعر بو ىذا الشخص كيفعل شيئنا ما.
، كاألىداؼ غَت اذلدؼ بالنسبة لبعض أىداؼ احملاكاة، كىي األىداؼ ادلباشرة 

تعيش. كديكننا أيضنا معرفة مبادئ احملاكاة كأشكاؿ احملاكاة كخطوات تنفيذ احملاكاة كمزايا 
 كعيوب احملاكاة.

، سواء ادلهنية معينة ، ديكن للطالب تدريب مهاراتالتعلم باحملاكاةيف طريقة  
تم تدريب الطالب ، كيلطالب اكتساب فهم دلفهـو أك مبدأ، كديكن لاليوميةأك للحياة

، كزيادة أنشطة التعلم من خالؿ إشراؾ أنفسهم كدراسة ادلواقف على حل ادلشكالت
لطالب على العمل معنا ، كتدريب ادافع للتعلمتشاهبة تقريبنا لألحداث الفعلية، كتوفَت الادل

، يهتم كجتميعها. بناءن على الوصف أعاله، كتوليد القوة اإلبداعية للطالب يف رلموعات
الباحث بإجراء البحث بعنواف "تطبيق مناذج احملاكاة لتحسُت القدرة على حفظ ادلفردات 

نارَينج  إقليم جزيرة ادلهاجرين تالعربية لطالب الصف السابع يف ادلدرسة الثانوية اخلاصة ا
 مقاطعة ُسوْمبا الشرقية. اجلنوب الشرقي الَشرقية
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من ادلتوقع أف ينتج عن تطبيق منوذج التعلم تعلم مفيد كىادؼ للطالب من  
خالؿ اتباع إجراءات التعلم ادلناسبة. غالبنا ما يتم قياس تطبيق مناذج التعلم من خالؿ 

يستخدـ الباحثوف منوذج زلاكاة التعلم. احملاكاة ىي زلاكلة حتقيق أىداؼ التعلم حبيث 
لفهم طبيعة مفهـو أك مبدأ أك مهارة معينة من خالؿ إجراء نشاط أك دترين يف موقف 

افق مع مستول طريقة ، جيب االنتباه إىل كجود رسالة أخالقية تتو يف احملاكاة مصطنع
ليت يتم إظهارىا من خالؿ تقدير ، حبيث ال يتم إعاقة فهمهم لألحداث اتفكَت الطالب

الطالب كخياذلم. من ادلتوقع أف يؤدم ذلك إىل حتسُت القدرة على حفظ اللغة العربية 
 يف عملية التعلم.

م ثالثة مصطلحات ذلا عالقة ، جيب أف يعرؼ ادلعلغة العربيةيف تعلم الل 
فًتاضات ادلتعلقة ، كىي النهج كالطريقة كالتقنية. النهج عبارة عن رلموعة من االىرمية

دلواد باللغويات )اللغة( ، كىي بديهية. يف حُت أف الطريقة ىي طريقة ادلعلم للتعبَت عن ا
، فإف التقنية ىي عمل ادلعلمُت رائية. عالكة على ذلك، كىي إجالتعليمية ادلتعلقة بالنهج

ض كاليت ، حيث ترتبط ادلصطلحات الثالثة ببعضها البعيف اجملاؿ يف حتقيق مواد التدريس
 يتم تلخيصها يف منوذج تعلم اللغة العربية.

سًتكز ىذه ادلناقشة على استخداـ مناذج التعلم احملاكاة يف حتسُت القدرة على  
، ىناؾ حاجة إىل اسًتاتيجية كتقنية تُعرؼ ات، حىت يتسٌت حتقيق درس جيدحفظ ادلفرد

 غالبنا باسم منوذج التعلم.
، اتضح أف منوذج التعلم ادلستخدـ من أكلية أف أدىل الباحثوف مبالحظاتبعد  

قبل ادلعلمُت يف الفصل الدراسي مل يكن قادرنا على خلق جو تعليمي مثايل ألف التعلم 
 ىو رلرد تعلم. منوذج  ادلدرسة الثانويةادلطبق حىت اآلف على تعلم اللغة العربية يف 
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ب أقل نشاطنا كخاصة يف يستخدـ أسلوب احملاضرة كاألسئلة كاألجوبة حبيث يظل الطال
 تعلم اللغة العربية.

، يف مدرسة تسناكية تم تطبيق مناذج التعلم باحملاكاة، خاصة يف ادلواد العربيةمل ي 
، شرؽ سومبا، منطقة هاجرين تاناراينج، مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية، منطقة ريندمادل

باحملاكاة. مناذج يف حتسُت القدرة لذلك يهتم الباحثوف بإجراء حبث حوؿ تطبيق التعلم 
 على حفظ مفردات الصف السابع مبتس ادلهاجرين تنارينج.

 أسئلة البحث .2
، حدد ادلشكالت اليت التحقيق فيها من ناءن على اخللفية ادلوصوفة أعالهب 

طالب  خالؿ تطبيق منوذج تعلم زلاكاة لتحسُت القدرة على حفظ ادلفردات العربية.
، سومبا الشرقية إقليم جزيرة اجلنوب الشرقي ادلدرسة الثانويةادلهاجركف تاناراينج اخلاصوف 

 : العاـ الدراسي. كصيغ ادلشكلة على النحو التايل 0202/0202الَشرقية، 
لصف السابع لطالب ل التعلم باحملاكاة يف ادلواد العربية طريقة تطبيقكيف ( أ

 ؟0202/0202لعاـ الدراسي ا تاناراينجادلهاجركف  ادلدرسة الثانوية
 ادة القدرة على حفظ مفرداتالتعلم باحملاكاة يف ادلواد العربية لزي طريقة ىل  ( ب

لعاـ الدراسي ا ادلهاجركف تاناراينج لصف السابع ادلدرسة الثانويةلطالب ل
 ؟0202/0202

 البحث أهداف .3
 : دتت صياغة أىداؼ ىذه الدراسة على النحو التايل 

لصف السابع لطالب ل منوذج التعلم باحملاكاة يف ادلواد العربية تطبيق دلعرفة  ( أ
 .0202/0202لعاـ الدراسي ا ادلهاجركف تاناراينج ادلدرسة الثانوية
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 ادة القدرة على حفظ مفرداتمنوذج التعلم باحملاكاة يف ادلواد العربية لزي دلعرفة ( ب
لعاـ الدراسي ا تاناراينج ادلهاجركف لصف السابع ادلدرسة الثانويةلطالب ل

0202/0202. 
 البحث الفوائد .4

 : ، كمهاالدراسة إىل قسمُتتنقسم الفوائد يف ىذه  
 الفوائد النظرية( أ

 من ادلتوقع أف يوفر ىذا البحث معلومات لتطوير علـو الًتبية كأف يكوف  
ا يف إضافة كنز من ادلعرفة  ، ال سيما يف رلاؿ تعليم اللغة العربية كإضافةمفيدن

ادلراجع أك األدب أك األدب ادلتعلق بإمكانية تطبيق مناذج التعلم احملاكاة 
 لتحسُت الطالب القدرة على حفظ ادلفردات العربية.

 الفوائد العملية ( ب
 للمدارس .2

 من ادلأموؿ أف يتم استخدامو كمدخل لتحسُت جودة التعليم.
 للمعلمُت .0

التعليمي من كمن ادلؤمل أف يكوف مرجعان لتحسُت حتصيل الطالب  
خالؿ تطبيق منوذج زلاكاة التعلم لتحسُت قدرة الطالب على حفظ 

 ادلفردات العربية.
 للطالب .3

كمن ادلؤمل أف يصبح حتفيز الطالب كمحاستهم لتعلم اللغة العربية  
 كحفظ ادلفردات العربية.
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 للباحثُت اآلخرين  .4
ىذا  كدليل يف إجراء حبث أكسع يتعلق بأشياء مل يتم الكشف عنها يف 

البحث يف الفئة السابعة ادلدرسة الثانوية ادلهاجركف تاناراينجفي العاـ 
 مراجعة األدبيات. 0202/0202الدراسي
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 المحاكاة  مفهوم  .2
، كاليت تأيت من كلمة قاموسو، فإنو يوفر قيودنا على احملاكاةكفقنا لوجواسيتو يف   

"simulak" كاليت تعٍت التظاىر أك التصرؼ كما لوتُعرَّؼ كلمة زلاكاة )زلاكاة( بأهنا ،
 6تقليد أك عمل ختيلي. ىو تقليد للوضع الفعلي 

تعليم ، فإف احملاكاة ىي تقليد للوضع احلقيقي. يف عامل كحبسب إسيت إمساكايت 
من إتقاف مهارة ، ُتستخدـ االسًتاتيجيات دلنح الطالب اإلمكانية حىت يتمكنوا احملاكاة

 7من خالؿ التدريب يف مواقف كمهية.
، ديكن للكاتب أف يستنتج أف التعلم باحملاكاة ىو استنادنا إىل رأم اخلرباء أعاله 

، هبدؼ أف يتعلم ىذا الشخص بشكل لوؾ شخص يتصرؼ مثل الشخص ادلقصودس
دكر  أعمق كيف يشعر ىذا الشخص كيفعل شيئنا ما. لذلك ديارس ىؤالء الطالب لعب

 شخص آخر.
 الهدف من المحاكاة .0

الغرض من احملاكاة ىو دليل للمعلمُت يف اختيار ادلوضوعات من ادلوضوعات اليت  
 8يتم تدريسها كصياغتها ، من بُت أمور أخرل ، ىي: 

 فوريال الهدف ( أ
 لتدريب مهارات معينة ، ادلهنية كاحلياة اليومية ؛  .2

                                                           
6
Ramayulis, metodologi pendidkan agama Isalm, (kalam mulia: Jakarta 2014)527 

7
Ismawati, perencanaan pengajaran bahasa, (cawanmas, yogyakarta 2009)79-80 

8
Ramayulis, metodologi pendidikan agama Islam, (kalam mulia: Jakarta 2014)528 
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 الكتساب فهم مفهـو أك مبدأ.  .0
 لتمارين حل ادلشكالت.  .3
 ف غير المباشرةهدلا ( ب

(. لزيادة أنشطة التعلم من خالؿ إشراؾ ادلرء كدراسة ادلواقف اليت تكاد تكوف 2
 مشاهبة لألحداث الفعلية ؛

 (. توفَت الدافع للتعلم ، ألنو شلتع للغاية كشلتع للطالب ؛0
 رلموعات.(. التدريب الطالب على التعاكف بشكل أكثر فاعلية يف 3
 (. توليد كجتميع القوة اإلبداعية للطالب.4
 (. تدريب الطالب على فهم كتقدير آراء كأدكار اآلخرين.5

 مبادئ المحاكاة. 3
، من ادلهم دائمنا تذكر احملاكاة لتحقيق األىداؼ ادلرجوةمن أجل استخداـ   

  ادلبادئ التالية
كل رلموعة لديها الفرصة أ(. مت تنفيذ احملاكاة بواسطة رلموعة من الطالب.  

 لنفس احملاكاة أك زلاكاة سلتلفة.
 ب(. جيب أف يشارؾ مجيع الطالب ، كفقنا لدكرىم.

 حديد ادلوضوعات اليت ديكن مناقشتها معنا ، بُت الطالب كادلعلمُت، كا. (ج
 تعديلها كفقنا لقدرات الفصل كمستول ادلدرسة كمواقف ادلكاف.   

احملاكاة بالتفصيل أك بشكل عاـ ، اعتمادنا على شكل جيب إعداد تعليمات . (د
 احملاكاة كالغرض منها.

 : جيب أف يشمل نشاط احملاكاة . (ق
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 ادلعرفية: ادلعرفة كادلفاىيم كالفهماجلوانب   (2)
 (  اجلوانب الفعالة: ادلتعة ، اللمس ، التضامن ، إخل.0) 
 ( اجلوانب النفسية احلركية: مهارات السؤاؿ كالقيادة كالقياـ بشيء ما.3) 

جيب أف نتذكر أف احملاكاة ىي للتدريب على ادلهارات من أجل مواجهة  (. ك 
 الواقع بشكل جيد.

جيب أف يصف تنفيذ احملاكاة ادلوقف الكامل كالعمليات ادلتسلسلة اليت  . ()ز
 من ادلتوقع حدكثها يف ادلوقف الفعلي.

عند تنفيذ أنشطة احملاكاة ، ينبغي أف يكوف من ادلمكن بذؿ جهد  . ()ح
 9للتفاعل مع بعض ادلعرفة حبدكث العملية السببية كحل ادلشكالت كاحللوؿ.

 أشكال المحاكاة  .4
كار اليت يتم ىناؾ العديد من أشكاؿ احملاكاة اليت جيب عرضها من خالؿ األد 

 : ، ىيإجراؤىا أك تنفيذىا، من بُت أشياء أخرل
 : ما قبل التدريس . (أ) 

مفيد للتدريس من قبل ادلعلمُت احملتملُت الذين ىم كطالب أصدقاء  
 ادلعلمُت احملتملُت.

 )ب.( سوسيودراما
يقاـ لتحديد احللوؿ االجتماعية البديلة. حىت عالقتو لعب األدكار الذم  

 بإخوتو أك بوالديو.
 
 

                                                           
9
Ibid, 528-529 
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 )ج.( بسيكوداراما
إف الغرض من لعب األدكار ىو أف حيصل الفرد ادلعٍت على فهم  

أفضل لنفسو ، كجيد مفهـو الذات ، كديكنو التعبَت عن رد فعلو جتاه 
تتم ألغراض  الضغوط اليت تصيبو. لذا فإف أغراض الدراما النفسية

 .عالجية
 زلاكاة اللعبة .(د)

لعب األدكار حيث يكوف لالعبُت القدرة على حتقيق أىداؼ  
 معينة من خالؿ االلتزاـ بالقواعد ادلعموؿ هبا.

 )ق(. لعب األدكار
، كرعاية  لعب األدكار الذم يقاـ إلعادة إنشاء األحداث التارخيية   

 احلالية كما إىل ذلك.، ككشف األحداث االحتماالت ادلستقبلية
 خطوات تنفيذ المحاكاة .5

 : خطوات تنفيذ احملاكاة ىي      
حدد موضوع احملاكاة كالغرض منها. عادة ما يكوف ىذا أفضل إذا دتت  (2

 صياغتو بشكل مشًتؾ بُت ادلعلمُت كالطالب.
اء فيما يتعلق باألدكار أك ، سو ربوف تنسيق مجيع أنشطة اجملموعةيقود ادل  (0

 ككذلك حوؿ ادلواد اليت سيتم استخدامها.؛ الغرؼ
 يقدـ اختصاصيو التوعية حملة عامة عن الوضع ادلراد زلاكاتو (3
 ناخبو الدكر. (4
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يقدـ اختصاصيو التوعية شرحنا لألدكار اليت سيتم لعبها أك الدكر الذم جيب  (5
  على أصحاب الدكر القياـ بو.

 يوفر ادلعلموف فرصنا لطرح األسئلة. (6
وعية الفرص لكل رلموعة كأصحاب ادلصلحة إلعداد يوفر اختصاصيو الت.أ 

 أنفسهم.
 حيدد اختصاصيو التوعية ختصيص الوقت الالـز للتنفيذ. .ب 

يف تنفيذ عمليات احملاكاة ، يتمثل دكر ادلعلمُت يف التوجيو كاإلشراؼ كتقدًن  (7
 االقًتاحات من أجل التشغيل السلس للمحاكاة.

 .22الًتبويُت من أجل:  ادلتابعة أك التقوًن ادلتضمن جهود كجهود (8
 امنح ادلراقب الفرصة لتقدًن النقد كالتقارير. (9

إعادة إبداء اآلراء كاالقًتاحات الفردية. استنتاجات كاقًتاحات ادلربُت. ( 22
 ، بناءن على التقييمات أك الطلبات ادلقدمة من الطالب.التدريب

 جودة المحاكاة وضعفها .6
 : مزايا طريقة احملاكاة أ.     

تعد أنشطة احملاكاة شلتعة للطالب حبيث يتم حتفيز الطالب بشكل طبيعي ( 2
 للمشاركة.

تشجع ىذه االسًتاتيجية ادلعلمُت على تطوير أنشطة احملاكاة بأنفسهم دكف (  0
 مساعدة الطالب.

 يسمح بإجراء التجارب دكف احلاجة إىل بيئة فعلية. ( 3
 م يف شكل أنشطة.تقليل األشياء اجملردة للغاية ، ألهنا تت ( 4

                                                           
10

Ibid, 529-530 
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ال يتطلب مهارات اتصاؿ معقدة ، كيف كثَت من احلاالت حيتاج الطالب ( 5
فقط إىل توجيو بسيط. يتيح التفاعل بُت الطالب التعرؼ الصحي كالكماؿ 

 بينهم.
تثَت ىذه اإلسًتاتيجية استجابة إجيابية من الطالب البطيئُت كغَت األكفاء (  6

 كيفتقركف إىل احلافز.
 ، ألهنم يشاركوف يف حتليل تقدـ احملاكاة.اكاة تدرب التفكَت النقدماحمل( 7 

تسمح احملاكاة للمعلمُت بالعمل مع مستويات سلتلفة من قدرة الطالب يف 
 نفس الوقت.

 عيب طريقة احملاكاة . ب
 مل يتم اإلبالغ عن فعاليتها يف تقدـ عملية التعلم عن طريق البحث.  .2
 إجراء احملاكاة فقط للتحفيز.، على سبيل ادلثاؿ مكلفة للغاية .0
 يف كثَت من األحياف ال تتضمن عناصر مهمة. .3
 تتطلب احملاكاة جتميعنا مرننا للطالب. .4
 تتطلب احملاكاة الكثَت من اخلياؿ من ادلعلمُت كالطالب. .5
تتطلب احملاكاة كجود عالقة مستنَتة بُت ادلعلمُت كالطالب ، كىذا أقل   .6

 صعوبة يف النقل.
 22، ألف ىذا النشاط يتضمن ألعابناالنقد من اآلباءلب غالبنا ما جي .7

 
 
 

                                                           
11

Ibid, 531-532 
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 أسلوب التعلم المحاكاة . 7

  : التعلم احملاكاة ما يلي
، اء ادلتعلقة بعملية تنظيم شيء ماحبيث يكوف لدل الطالب صورة أكضح لألشي (2

صنع شيء ما، كعملية حدكث شيء ما، كعملية القياـ بو أك كعملية 
 تشكل شيئنااستخدامو، كادلكونات اليت 

"لتجنب اللفظية لدل الطالب ، ألف ادلخرجات ادلتوقعة يف الطالب   طبقنا (0
 ادلهنيُت ىي مهارات عملية ، كليس رلرد مهارات لفظية عن ظهر قلب."

 جلعل عملية التعلم أكثر إثارة لالىتماـ للطالب (3
بنشاط ، هبذه الطريقة يشارؾ الطالب ادلعلمالتقليل من التعلم أحادم االجتاه من  (4

 يف التعلم.
حفز الطالب على ادلالحظة النشطة ، كضبط النظرية على الواقع كزلاكلة شلارسة  (5

 ما ىو نظرم إىل شيء حقيقي )زلاكى(.
 خصائص أسلوب التعلم بالمحاكاة .8

بناءن على التعريف كاإلطار ادلنطقي الذم دتت مناقشتو أعاله ، ديكن استنتاج  
صائص دتيزىا عن طرؽ التعلم األخرل. يستنتج الكاتب أف طريقة التعلم باحملاكاة ذلا خ

 ىذه اخلصائص بناءن على توليف النظريات ادلوجودة كالتجارب الواقعية يف ىذا اجملاؿ.
 مزيج من النهج ادلتمحور حوؿ الطالب كالنهج ادلتمحور حوؿ ادلعلم.( أ

 طالقا من منهج التعلم، ىناؾ نوعاف من( "ان0: 0227كفقا ألمحد سودراج ) 
 : ، كمهاادلناىج

 الطالب أك ادلتمركز حوؿ الطالب  ( هنج2) 
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 ( هنج التعلم ادلتمحور حوؿ ادلعلم. . "0) 
يركز على  التعلم التقليدم مطابق لنهج التعلم ادلوجو ضلو ادلعلم أك الذم 

، يعمل ادلعلم كمركز معرفة للطالب ، كيكوف دكر الطالب أكثر  ادلعلم. يف ىذه احلالة
ختلف ادلفاىيم اليت ينقلها ادلعلم. لذا فإف ىذا النهج مناسب لنقل ادلواد كمستقبل دل

 ادلفاىيمية اليت حيتاج الطالب إىل فهمها.
"الكفاءة احملاسبية ىي قدرة مليئة بادلواد اليت يكوف ىيكلها ادلعريف إجرائينا  

ن يتكوف من عدة مراحل من حل ادلشكالت". لذلك يف تعلم احملاسبة بصرؼ النظر ع
 فهم ادلفاىيم ، فإف ادلهم للغاية ىو حاجة الطالب إىل مهارات عملية.

كبالتايل ، فإف ادلراحل اليت يتم اجتيازىا يف التعلم احملاسيب ال ديكن أف يقـو هبا ادلعلم 
 .)ادلتمحور حوؿ ادلعلم( جزئينا فقط أك العكس

ة ادلعلم من قبل الطالب )تتمحور حوؿ الطالب( كلكن يتم التعاكف على جدي 
 يف عملية نقل ادلفاىيم كجدية الطالب يف تطبيق ىذه ادلفاىيم من خالؿ ادلمارسة.

طريقة التعلم باحملاكاة ىي طريقة تعلم تتكوف من مزيج من الطالب ادلتمحور كادلتمحور 
حوؿ ادلعلم. يقـو ادلعلموف كالطالب على حد سواء بتحسُت أدكارىم يف عملية التدريس 

( أف "أنشطة 8 :0226سيفل   يتماشى مع ما نقلو طرباين ركسياف )يف كالتعلم. كىذا 
 التعلم ىي نظاـ". نظاـ ال ديكننا فيو الفصل بُت دكر ادلعلم كدكر الطالب.

كمضموف ادلادة  ، جيب على ادلعلم أكالن شرح مفهـويف طريقة التعلم باحملاكاة 
، مث يوجو خالؿ احملاضرات أك الطرؽ األخرل ، كديكن القياـ بذلك مناليت تتم دراستها

ن خالؿ زلاكاهتا. يف ادلعلم الطالب حىت يفهم الطالب إجرائيان ادلادة اليت تتم دراستها م
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، يكوف دكر الطالب أكرب ألف الطالب يشاركوف بشكل مباشر يف دتثيل ىذه ادلرحلة
 مراحل اإلجراء اليت أكضحها ادلعلم.

دكرة احملاسبة لشركات اخلدمات، ىناؾ طالب يعملوف   دة، يف ماعلى سبيل ادلثاؿ
، جيب أف يسجل  يعملوف كعمالء. عند حدكث معاملة ، كىناؾ طالبكمقدمي خدمة

كالمها كفقنا لإلجراءات اليت أكضحها ادلعلم. جيب أف يكوف الطالب أيضنا قادرين على 
كمن ينبغي أف يشارؾ  ،اليت جيب استخدامها، ككيفية إعداد اجمللة حتليل دليل أم معاملة

 يف عملية تفويض إثبات ادلعاملة.
 طريقة التعلم الشامل ( ب

( أف: "التعلم ىو تغيَت يف السلوؾ أك ادلظهر ، 02: 0226يوضح سارددياف ) 
بسلسلة من األنشطة مثل القراءة كادلالحظة كاالستماع كالتقليد كما إىل ذلك." كيف 

( أف: "التعلم عملية داخلية معقدة 28: 0220الوقت نفسو ، ذكر ددييايت كمودجيونو )
، تشارؾ يف العملية العقلية بأكملها اليت تشمل اجملاالت ادلعرفية كالعاطفية كالنفسية 

 احلركية."
تشمل اجلوانب يف اجملاؿ ادلعريف ؛ ادلعرفة )التقدًن( كالفهم كالتطبيق كالتحليل  

تربط بعضها البعض. ادلعرفة ىي أدىن  كالتوليف كالتقييم. ىذه اجلوانب تشبو الركابط اليت
ا ىو القدرة على التقييم. لتحقيق القدرة على  جانب أساسي بينما اجلانب األكثر تعقيدن

 التقييم ، جيب على الطالب ادلركر بادلراحل السابقة بدقة.
من التعريفُت أعاله للتعلم ، ديكن أف نستنتج أف التعلم نشاط شامل ، كليس  

يكوف قادرنا على دلس مجيع اجلوانب. تعترب طريقة التعلم أحد عناصر جزئي ، كجيب أف 
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التعلم اليت ذلا دكر كبَت يف عملية التدريس كالتعلم. لذلك جيب أف يكوف لطريقة التعلم 
 طبيعة شاملة أيضنا.

السمة التالية لطريقة تعلم احملاكاة ىي أهنا ذات طبيعة شاملة. يف طريقة التعلم   
يفهم الطالب ادلادة فحسب ، بل ديتلكوف أيضنا ادلهارات ، كما ىو  باحملاكاة ، ال

 موضح يف ادلناقشة السابقة.
 تدريب الطالب على العمل يف رلموعات بشكل فعاؿ ج( 

( "ديكن أف تتأثر قدرة الشخص www.ut.ac.id  ،0228: 2)يف قاؿ سدرج  
أف شخصنا ما حيتاج  على فهم مادة تتم دراستها بعالقتو بأشخاص آخرين". ىذا يعٍت

أحياننا أك حىت يف كثَت من األحياف إىل العمل أك الدراسة كفريق. ديكن أف ختتلف 
 : ، مثلأسباب احلاجة إىل التعلم اجلماعي

 ، ألف اجملموعة القوية عادة ما حتفز بعضها البعض على التعلم.أف تكوف متحمسنا للتعلم
أعضاء اجملموعة يكملوف من األسهل فهم ادلعلومات / ادلعرفة ، ألف   .2

 بعضهم البعض يف التعلم.
ىناؾ دركس معينة تتطلب التعلم يف رلموعات كجزء من أنشطة التعلم  .0

 أك ادلهاـ.
ىناؾ دركس معينة تتطلب التعلم يف رلموعات كجزء من أنشطة التعلم  .3

 أك ادلهاـ.
 ، سيشارؾ طالب كاحد البيانات كادلعلومات مع الطالب اآلخرينيف رلموعات 

، يُطلب من على سبيل ادلثاؿ، يف زلاكاة حىت يتمكن من إكماؿ ادلهمة يف احملاكاة.
جيل ، مث يقـو الطالب ادلسؤكؿ عن ادلستودع بتسالب إجراء زلاكاة لبيع البضائعالط
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، لكن ال ديكنو التسجيل قبل كجود إذف مبيعات من قسم ادلعامالت على بطاقة ادلخزكف
ايل بتسجيل ادلعاملة بعد استالـ التفويض من قسم ادلبيعات ادلبيعات . سيقـو القسم ادل

كادلخازف. كبادلثل بالنسبة للمعامالت األخرل اليت تتطلب التعاكف بُت طالب كآخر. 
لذلك ديكن االستنتاج أف طريقة التعلم باحملاكاة ىذه تدرب الطالب على العمل معنا يف 

 فرؽ بشكل فعاؿ.
 تعريف المفردات .9

ادلفردات ىي أصغر كحدة حتدد قوة اللغة. كل لغة ذلا مفردات غنية ليست  
مفردات )ادلفركدات( ىي أحد عناصر اللغة اليت جيب إتقاهنا من 20ىي نفسها بالطبع. 

خالؿ تعلم لغة أجنبية الكتساب الكفاءة يف التواصل مع تلك اللغة ، كبالتايل ديكن 
غوم ديكن أف يدعم كسائط التعلم للمفردات القوؿ أف التحدث كالكتابة كمها إتقاف ل

 باللغة العربية تسمى ادلفركدات
 أنواع مختلفة من المفردات .22

، كل لغة ذلا مفردات كادلفردات ادلوجودة يف كل لغة كما يعرؼ ادلؤلفوف     
، بالطبعتتزايد بشكل متزايد كفقنا للع ، من صر. مع تزايد عدد ادلفردات اليـو

، يقسم اللغويوف ادلفردات إىل عدة يف التحدث. لذلك ب استخداـ اللغةالصع
 : أجزاء. ادلفردات ادلعنية ىي كما يلي

 ساسيةأمفردات .أ 
ادلقصود بكلمات اجلذر ىي الكلمات اليت ال ديكن تغيَتىا بسهولة أك   

 : احتماؿ ضئيل أف يتم تبنيها من اللغات األخرل
 الضمائر (2

                                                           
12

Acep Hermawan ,metodologi pembelajaran bahasa arab(pt remaja rosdakarya 2014)64 



21 
 

 

 

 كلمات السؤاؿ (0
 حركؼ اجلر (3
 اقًتاف (4
 شليزةالكلمة  (5

 ادلفردات خاصة .ب 
ادلفردات اخلاصة ىي كلمة تستخدـ على كجو التحديد يف رلاؿ معُت   

 من ادلعرفة أك رلاؿ نشاط أك يف بيئة معينة.
 ج. مفردات زلددة

 ديكن دلفردات ادللموسة ىي الكلمات اليت تشَت إىل األشياء اليت  
)االسم( اليت  isimسها ، فإف ادلفردات ادللموسة ىي نفرؤيتها. يف اللغة العربية

شرية ، على ديكن من خالذلا رؤية ىذه الكلمات بوضوح من قبل احلواس الب
 ، كما إىل ذلك.: الدفاتر، كادلساجد، كادلنازؿ سبيل ادلثاؿ

 د. مفردات رلردة
ادلفردات اجملردة ىي الكلمات اليت تشَت إىل الصفات أك ادلفاىيم أك   

من ادلفردات ادللموسة ، حيث يكوف شكل األفكار. يتم عكس ىذه ادلفردات 
 ادلفردات اجملردة غَت مرئي. ال ديكن ختيل ىذه ادلفردات إال يف سليلة ادلتحدث.

 ق. نظاـ إتقاف ادلفردات
، كلكنو ينمو تدرجيينا من الوقت أيت إتقاف ادلفردات يف نفس الوقتال ي  

 23ركا إىل أشخاص.الذم يصبح فيو البشر على دراية بالعامل كبيئتهم حىت يتطو 
                                                           
13

Fitriani,”Pengaruh penggunaan media Flash card terhadap penguasaan kosa kata bahasa arab 

kelas VC.I pada mata pelajaran bahasa arab di MTs Hidayatullah mataram”(universitas 

Muhammadiayah,mataram, 2015),27 
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 تقنيات تعلم المفردات  .22
 أمور مهمة جيب مراعاهتا يف تدريس ادلفردات )مفردات(   

، يرتبط تعليم ادلفركدات دائمنا دريس ال يقف كحده. يف ىذه احلالةمركدات الت
 بتعليم ادلثلية كاالستقامة احملدثة.

على ادلعلم ، جيب هم أيضنا ألنو بالنسبة للمبتدئُتحتديد ادلعٌت ىذا م  
ىم. ، حىت ال يصرؼ انتباه الطالب كيتذكر ط تدريس ادلعاين ادلناسبة للسياؽفق

، فيمكن تطوير شرح ادلعٌت حبيث يكوف لدل أما بالنسبة للمستول ادلتقدـ
 الطالب رؤية كاسعة يف معٌت الكلمة.

ادلفردات يف السياؽ؛ ادلفردات اليت ال ديكن فهمها على كجو التحديد   
سياؽ حىت ال ختلط بُت ة استخدامها يف اجلملة جيب أف تدرس يف الدكف معرف

 : اجلار كأفعاؿ الشركع''. ، على سبيل ادلثاؿفهم الطالب
ا إىل اللغة تعلم الًتمجة يف التدريس معٌت الكلمات من خالؿ ترمجته  

األـ كىي أسهل طريقة، كلكنها حتتوم على عدة نقاط ضعف، من بُت أمور 
، بقية عند استخدامها يف التعبَتاتتقلل من العفوية ادلت، ديكن أف أخرل

، كليست كل ادلفردات باللغات قوهتا يف ادلوقع يف ذاكرة الطالبكضعف 
، باستثناء . لذلك يوصى بالًتمجة كمالذ أخَتاألجنبية ذلا احلق يف لغتها األـ

 الكلمات اجملردة أك اليت يصعب عرضها.
، يستخدـ نظاـ نظاـ لتقوية ذاكرة يدميف تعليم اللغة العربية التقل  

 الطالب عن معٌت الكلمات.
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 مستول الصعوبة. ط
جيب أف ندرؾ أف ادلفردات العربية للطالب اإلندكنيسيُت ديكن  

 ؛إذا مت رؤيتها من مستول الصعوبة تقسيمها إىل ثالثة
 ، ألف ىناؾ أكجو تشابو يف الكلمات اإلندكنيسية.كلمات سهلةال (2
ليست صعبة على الرغم من عدـ كجود أكجو شبو يف الكلمات اليت  (0

 االندكنيسية.
 الكلمات صعبة بسبب شكلها كنطقها.  (3

 تقنيات التدريس ادلفركدةال .20
يتم كصف مراحل كتعليم ادلفركدات أك خربات تعلم الطالب يف  

 التعرؼ على معٌت ادلفركدات كاحلصوؿ عليو على النحو التايل
 االستماع الكلمة . أ

، يكوف االستماع إىل الكلمات من الدرجة األكىل. ادلفرداتيف تعلم    
من ادلأموؿ أف دينح ادلعلم الطالب الفرصة لالستماع إىل ما سيقولو. 
االستماع شيء مهم يف تعلم اللغة، ألف األخطاء يف السمع تؤدم إىل 

 أخطاء يف الكتابة كالنطق.
 الكلمةقل  . ب
، فإف اخلطوة يقولو معلمهمطالب إىل مفردات ما بعد أف يستمع ال   

، جيب أف ما مسعو. يف ىذه احلالة التالية ىي منح الطالب فرصنا لذلك يَػُقلْ 
ينتبو ادلعلم حقنا إىل دقة أك صحة كلمات الطالب. ألف الرقة يف النطق ينتج 

 عنها أخطاء يف الكتابة.
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 د. حدد معٌت الكلمات         
اإلمكاف من أجل جتنب الًتمجة إعطاء معٌت الكلمات للطالب قدر    

ادلباشرة حىت ال ينسى الطالب ادلعٌت الذم مت تعلمو بسرعة. ىناؾ العديد 
لتجنب الًتمجة كشرح معٌت  من التقنيات اليت ديكن للمدرسُت استخدامها

، مبا يف ذلك عن طريق إعطاء السياؽ كالتعريف البسيط كاستخداـ الكلمة
 ا من التقنيات.األشياء األصلية أك الصور كغَتى

 السياؽ )السياؽ( .2
 التعريف )التعريف( .0
 ادلرادفات .3
 ادلتضادات )الذيد(  .4
 الكائنات األصلية أك نسخة طبق األصل  .5
 التُت  .6
 مظاىرة  .7
 مًتجم .8
 اقرأ الكلمة  .9

 اكتب الكلمات  .22
 24تكوين اجلمل    .22

 التعريف القدرة .20
ادلوجودة  ة، كديكن أيضنا تسمية القدر ة ىي شيء موجود فينا منذ الوالدةالقدر  

 ، كديكن شحذ اإلمكانات بشكل أساسي.لدل البشر باإلمكانات
                                                           
14

Wa muna, Metodologi pembe;ajaran bahasa Arab, (Teras Yogyakarta 2011)145-150 
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، كلكن بشكل أساسي ال يفسر العديد من اخلرباء القدرات يف ىذه احلالة، 
، كىو جيادؿ بأف القدرة ىي اإلمكانات ، أحدىم ىو زلمد زيديزاؿ لديهم نفس السياؽ

 أنفسنا. ادلوجودة يف شكل القدرة كادلهارة كقوتنا للتجربة مع
 الحفظالتعريف  .23

ن ختزين احلفظ يعلم الطالب حبيث يركز الطالب بشكل جيد. حبيث ديك 
، جيب أف يكوف األطفاؿ قادرين على فهم كل كلمة يف عناصر احلفظ لفًتة طويلة

 ، تعلم حفظ تدريبات الطالب لفهم حفظهم. بعبارة أخرلحفظهم. 
 دراساة السابقةال  .24

تطبيق طريقة احملاكاة لتحسُت نتائج تعلم  : عنواف ،ليليك كسنيانسي .2
،  بوين، مدرسة اإلبتدائيةالدراسات االجتماعية لطالب الصف اخلامس 

ا من التعلم ادلمتع كالتُت . ديكن أف توفر نتائج حبث أسلوب احملاكاة مزيدن
كتوفر دكرنا نشطنا للطالب كمساعدة الطالب على تعلم حل مشكلة ما. 

و يساعد على تنمية ثقة الطالب بأنفسهم، كتطوير باإلضافة إىل ذلك، فه
اإلقناع كالتواصل، كادلواقف النقدية للطالب حبيث تتحسن نتائج تعلم 

 كالتُت.،  بوين، ادلدرسة اإلبتدائية الطالب يف
تطبيق أسلوب احملاكاة يف حتسُت فهم الطالب  : عنواف خصنوؿ فضيلة  .0

 ،التسناكية  مدرسة التسناكية كنوكَتتو الرفاعية مدرسة للمواد الفقهية يف
 0225يف العاـ الدراسي  بيكالوصلاف رجينسي

توىا بعنواف تأثَت التعلم باستخداـ أسلوب احملاكاة على فهم الطالب  .3
للمفاىيم الرياضية. ديكن أف تؤدم نتائج حبث أسلوب احملاكاة إىل حتسُت 
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، يظهر أهنم مجيعنا يركزكف بشكل الثالث من الدراسات نتائج تعلم الطالب
، بينما يؤكد الب كفهم الطالب لطريقة احملاكاةأكرب على نشاط الط

الباحثوف احلاليوف على تطبيق التعلم باحملاكاة كإبداع الطالب يف إتقاف 
 ادلفردات العربية.

 إطار التفكير   .25
م يف الفصل من ادلعلم. ديكن أف تبدأ اجلهود لتشجيع صلاح التدريس كالتعل          

، حبيث ديكن للطالب ادلشاركة بنشاط. دلعلم الطريقة الصحيحة فيالتدريسجيب أف جيد ا
دلساعدة الطالب يف حتسُت قدرهتم على حفظ ادلفردات العربية. إحدل الوسائل اليت 

، ديكن أف يسهل األمر ن خالؿ تطبيق ىذه الطريقةيطبقها ادلعلم ىي طريقة احملاكاة. م
على ادلعلمُت كمساعدة الطالب يف التعلم بشكل فعاؿ كإثارة اىتماـ الطالب بالتعلم 

، فإف اإلطار الذم يشكل أساس حلفظ لدل الطالب. كبناءن على ذلككحتسُت قدرات ا
ىذا البحث اإلجرائي الصفي ىو أف ىناؾ تأثَت لتطبيق التعلم باحملاكاة يف حتسُت حفظ 

 الطالب للمفردات العربية.
 البحث  ضو ر ف  .26

ىي افًتاض أك افًتاض مؤقت للمشكلة بأنو جيب البحث عن حل جزئي من           
خالؿ البحث ادلصاغ على أساس ادلعرفة كاخلربة كادلنطق الذم يتم بعد ذلك اختباره 
للتأكد من احلقيقة من خالؿ البحث الذم سيتم تنفيذه. أما ما ىو مقًتح يف ىذه 

 : الدراسة فهو كالتايل
 Ha  ىناؾ تأثَت لتطبيق تعلم احملاكاة على إتقاف ادلفردات العربية لطالب الصف :

ادلدرسة الثانوية ادلهاجرين تنارينج العاـ الدراسي السابع يف ادلواد العربية يف 
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. لذا فإف سلرجات التعلم بعد تطبيق التعلم باحملاكاة تكوف أعلى 0202/ا0202
 باحملاكاة. من سلرجات التعلم قبل تطبيق التعلم

Ho  ال يوجد تأثَت لتعلم احملاكاة على إتقاف ادلفردات العربية لطالب الصف :
العاـ الدراسي ادلدرسة الثانوية ادلهاجرين تنارينج السابع باللغة العربية يف 

0202/0202 
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 الفصل الثالث

 منهج البحث

يف الفصل الدراسي ىذا البحث ىو حبث عملي يف الفصل. البحث اإلجرائي  
ىو حبث يتم إجراؤه بواسطة ادلعلمُت يف فصوذلم من خالؿ التأمل الذايت من أجل 
حتسُت أدائهم حبيث تزيد نتائج تعلم الطالب ادلكونات ذات الصلة ىي: التخطيط 
كالعمل كادلراقبة كالتفكَت. يُنظر إىل ادلكونات األربعة اليت تتكوف منها اخليوط على أهنا 

دة. تعريف الدكرة يف ىذه احلالة ىو عبارة عن دكرة من األنشطة تتكوف من دكرة كاح
 التخطيط كالعمل كادلالحظة كالتفكَت.

 األول الدور .2
 التخطيط . أ

 اخلطوات ادلتخذة يف مرحلة التخطيط ىي كما يلي:

( حتتوم على RPPكمعلمي اللغة العربية بإعداد خطة درس ) ةالباحث ةماق .2
 التعليمية باستخداـ التعلم باحملاكاة.سلسلة من األنشطة 

 حتديد ادلواد التعليمية كفقا ألىداؼ السعي .0
 حتديد طريقة التعلم ادلراد استخدامها .3
 حتديد كصنع كسائل التعلم .4
 حتديد نوع التقييم الذم سيستخدـ لقياس صلاح العملية التعليمية .5
 15إنشاء أدكات مجع البيانات .6

                                                           
15

Samuel S. Lusi & Ricky Arnold Nggili, Penelitian Tindakan Kelas,(Yogyakarta, C.V ANDI 

OFFSET, ANDI)104-105  
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 تنفيز/ تطبيق . ب
تم تطبيق تصميم النموذج كسيناريو التعلم. يتم يف ىذه ادلرحلة، سي

تنفيذ اإلجراء يف شكل تعلم كدكرات. يتم تنفيذ كل درس مبواد سلتلفة. 
 : اخلطوات ادلتبعة يف تنفيذ اإلجراء ىي كما يلي

 األنشطة األكلية .2
 يقوؿ ادلعلم مرحبنا (2
 يطلب ادلعلم من قائد الفصل إمامة الصالة (0
 حيضر ادلعلموف الطالب (3
 ادلعلم االستعداد العقلي للطالب يف التعلميشًتط  (4
 يسأؿ ادلعلم أسئلة حوؿ ادلادة ادلراد دراستها (5
 لة تواجههم مث يشرح أىداؼ التعلميوجو ادلعلم الطالب إىل مشك (6

 ادلطلوب حتقيقها KDأك 
يقدـ ادلعلم سلططنا للتغطية ادلادية كشرحنا لعملية التعلم اليت سيتم  (7

االختبارات ككاجبات التعلم اليت سيتم تنفيذىا باإلضافة إىل شكل 
 تنفيذىا

 األنشطة األساسية  .0
 يستمع الطالب إىل شرح ادلعلم للموضوع (2
 شرح معٌت ادلفردات من خالؿ إجراءيوفر ادلعلم بعض ادلفردات كي (0

 .زلاكاة
 مرات 3يقلد الطالب ادلعلم كيكرر ادلفردات  (3
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 امنح الطالب الفرصة لطرح األسئلة (4
 ادلفردات يطلب من الطالب حفظ (5
 ادلعلم حيد من الطالب يف حفظ ادلفردات (6
 يقرأ ادلعلم قصة عن ادلادة ادلوجودة يف الدليل (7
 أنا. يتضمن ادلعلم الوسائل ادلساعدة ، كىي الكتب كالوسائط (8
يطلب ادلعلم من الطالب تكوين قصة كما يركيها ادلعلم كشلارستها  (9

 أماـ الفصل
 اخلتاـ .3

 ادلوضوع.ادلعلمُت كالطالب خيتتموف  (2
 يعطي ادلعلم مهاـ للطالب. (0
 ادلعلم يقوؿ التحيات اخلتامية إلهناء االجتماع. (3

 جيم ادلالحظة أك ادلالحظةج. 

يتم تنفيذ أنشطة ادلراقبة أثناء تنفيذ اإلجراء. يتم إجراء ادلالحظات 
لتحديد التغيَتات اليت ىي تأثَت اإلجراء. مت رصد أم تغيَتات منذ اختاذ 

اء اليت جيب مراعاهتا تشمل: مالحظات عن أنشطة ادلعلم يف اإلجراء. األشي
ُتستخدـ نتائج ادلالحظات أك ادلالحظات  تنفيذ التعلم باحملاكاة. انعكاس

تعلم ، على تنفيذ اإلجراء كمواد للتحليل )انعكاس( لتحديد تقدـ االىتماـ
ق الطالب. يفكر الباحثوف كادلتعاكنوف يف معرفة ما إذا كاف ما حدث يتواف

مع تصميم السيناريو ، سواء مل تكن ىناؾ اضلرافات أك أخطاء إجرائية ، كما 
إذا كانت العملية كما ىو متوقع. ينظر الباحثوف كادلتعاكنوف أيضنا يف 
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النسبة األحكاـ ادلوجودة يف كرقة مالحظة االىتماـ فيما إذا كاف متوسط 
:. 75ادلالحظة قد كصل إىل ادلئوية دلؤشرات اىتماـ تعلم الطالب يف كرقة 

مث يتم استخداـ نتائج ىذا التفكَت االنعكاسي كأساس يف حتديد الدكرة أك 
الدكرة التالية ، ما إذا كاف اإلجراء احملدد سيستمر أك يعدؿ ، أك يتم كضع 

 خطة جديدة دتامنا إذا مل حتقق معايَت العمل الناجح.

  الدور الثاني

 ختطي. أ
 : ة التخطيط ىي كما يلياخلطوات ادلتخذة يف مرحل

( حتتوم RPPكمعلمي اللغة العربية بإعداد خطة درس ) ثةالباح ةماق .2
 على سلسلة من األنشطة التعليمية باستخداـ التعلم باحملاكاة.

 حتديد ادلواد التعليمية كفقا ألىداؼ السعي .0
 حتديد طريقة التعلم ادلراد استخدامها .3
 حتديد كصنع كسائل التعلم .4
 التقييم الذم سيستخدـ لقياس صلاح العملية التعليميةحتديد نوع  .5
 إنشاء أداة جلمع البيانات .6

 تطبيق/تنفيز . ب
، سيتم تطبيق تصميم النموذج كسيناريو التعلم. يتم تنفيذ يف ىذه ادلرحلة

 اإلجراء يف شكل تعلم كدكرات. يتم تنفيذ كل درس مبواد سلتلفة.
 : اخلطوات ادلتخذة لتنفيذ اإلجراء ىي كما يلي 
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 األنشطة األكلية (2
 ادلعلم يقوؿ مرحبا -2
 طلب ادلعلم من قائد الفصل أف يـؤ الصالة -0
 حيضر ادلعلموف الطالب -3
 يشًتط ادلعلم االستعداد العقلي للطالب يف التعلم -4
 يطرح ادلعلم أسئلة حوؿ ادلادة ادلراد دراستها -5
يوجو ادلعلم الطالب إىل مشكلة تواجههم مث يشرح أىداؼ  -6

 ادلطلوب حتقيقها KDالتعلم أك 
يقدـ ادلعلم سلططنا للتغطية ادلادية كشرحنا لعملية التعلم اليت  -7

سيتم تنفيذىا ككذلك شكل االختبارات ككاجبات التعلم اليت 
 سيتم تنفيذىا

 األنشطة األساسية (0
أماـ الفصل حوؿ ادلادة ادلراد يقرأ ادلعلم عينة من احملادثات  -2

 دراستها
مرات فيما يتعلق  3يقلد الطالب ادلعلم كيكرركف احملادثة  -0

 بادلادة
 يشرح ادلعلم معٌت ادلفردات اجلديدة يف احملادثة -3
يشتمل ادلعلم على كسائل مساعدة ، كىي الكتب كالوسائط  -4

 اليت هتدؼ إىل تسهيل فهم الطالب
ادثة كشلارستها أماـ يطلب ادلعلم من الطالب حفظ احمل -5
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 الفصل
 اخلتاـ (3

 ادلعلمُت كالطالب خيتتموف ادلوضوع. -2
 ادلعلم يقوؿ التحيات اخلتامية إلهناء االجتماع. -0

 ادلالحظة (4
يتم تنفيذ أنشطة ادلراقبة أثناء تنفيذ اإلجراء. يتم إجراء 
ادلالحظات لتحديد التغيَتات اليت ىي تأثَت اإلجراء. مت رصد أم 

اإلجراء. األشياء اليت جيب مراعاهتا تشمل:  تغيَتات منذ اختاذ
 مالحظات عن أنشطة ادلعلم يف تنفيذ التعلم باحملاكاة.

 انعكاس (5
ُتستخدـ نتائج ادلالحظات أك ادلالحظات على تنفيذ اإلجراء  
كمواد للتحليل )انعكاس( لتحديد مدل تقدـ اىتماـ الطالب بالتعلم. 

ذا كاف ما حدث يتوافق مع يفكر الباحثوف كادلتعاكنوف يف معرفة ما إ
، كما ىناؾ اضلرافات أك أخطاء إجرائية ، سواء مل تكنتصميم السيناريو

إذا كانت العملية كما ىو متوقع. ينظر الباحثوف كادلتعاكنوف أيضنا يف 
بلغ  األحكاـ ادلوجودة يف كرقة مالحظة االىتماـ سواء يف ادلتوسط

 :75م على كرقة ادلالحظة نسبة اىتماـ الطالب مبؤشرات التعلمتوسط 
حتديد  . مث يتم استخداـ نتائج ىذا التفكَت االنعكاسي كأساس يف

، ا إذا كاف اإلجراء ادلعطى سيستمر، أك يعدؿ، مالدكرة أك الدكرة التالية
 أك يتم كضع خطة جديدة دتامنا إذا مل حتقق معايَت صلاح عمل.


