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االختصار 

 وتأثيرها على إنجاز الطالب م اللغة العربّيةلي في تعالمحاكاة واالستظهارطريقة :تيتين مارتينى 
دراسة ) شربون ، والد،أمبيت المتوسطة اإلسالميةنهضة العلماء  بمدرسة

  المتوسطة اإلسالميةنهضة العلماء تجربية في الفصل الثامن بمدرسة
 ( شربون، والد،أمبيت

كانت الطريقة الىت يستخدمها املدرس مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة اإلسالمية أمبيت والد شربون ىف 
لكن ىف وقت خمتصر نسي الطالب معىن املفردات وترمجة اجلمل الىت قد . تعليم اللغة العربية طريقة القواعد والرتمجة

وطريقة احملاكاة واالستظهار هي . ويؤثر هذا احلال إىل كفاءة الطالب وإجنازهم ىف تعلم اللغة العربية. درسواها
وجترب الباحثة هذه الطريقة ىف تعليم اللغة العربية مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة . إحدى الطرائق ىف تعليم اللغة
. اإلسالمية أمبيت والد شربون

اهلدف من هذا البحث لنيل احلقائق عن إجناز الطالب ىف تعلم اللغة العربية بدون استخدام طريقة 
احملاكاة واالستظهار وباستخدامها ىف الفصل الثامن مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة اإلسالمية أمبيت والد 

. شربون،ولنيل احلقائق عن تأثري طريقة احملاكاة واالستظهار على إجناز الطالب هبذه املدرسة

 واملذهب املذهب التقليدى  منها(linguistik) غةلل علم ا على أساس نظرياتعليم فهوتطوير طريقة الت
 أما .نظرية املعرفيةال ة وسلوكيال النظرية منها (psikologi)  علم النفسات ونظري،توليديال املذهب  والبنيوي

من املذهب  و طريقة احملاكاة واالستظهار هي املذهب التقليدى و نظرية معرفية، طريقة  القواعد والرتمجة فهي من
 .البنيوي و نظرية سلوكية

تعىن الطريقة لتحليل عالقة السبب  (Eksperimen) أما منهج البحث ىف هذه الرسالة فهو طريقة التجربة
وتستخدم الباحثة املقابلة . والعاقبة بني استخدام طريقة احملاكاة واالستظهار على إجناز الطالب والختبارها

ملعرفة األحوال الواقعية هبذه املدرسة ونيل مجيع احلقائق  (االمتحان التحريرى)الشخصية واالستفتاء واالختبارات 
. املرجوة

 37,8والنتائج ىف هذا البحث أن نتيجة معدل نسبة مئوية لفرقة املراقبة ىف االمتحان التمهيدى هي 
 نتيجة  %.23,2 فمعناه ارتقاء إجناز طالب الفصل الثامن ىف فرقة املراقبة هو ، %61واالمتحان الالحقى % 

 بذلك ، %77,5واالمتحان الالحقى  % 39,5معدل نسبة مئوية لفرقة التجربة ىف االمتحان التمهيدى هي 
فمعناه ارتقاء إجناز الطالب ىف فرقة التجربة أعلى  %. 38ارتقاء إجناز طالب الفصل الثامن ىف فرقة التجربة هو 

 Hoفمعناه  t hitung  ttabel <( 6,807 > 2,086)  ونتيجة الفرض أن.من ارتقاء إجناز الطالب ىف فرقة املراقبة

 وجود التأثري بني تعليم اللغة العربية بطريقة احملاكاة واالستظهار وإجناز طالب الفصل مقبول، يعىن Ha مردود و
  %.45,1هو وتأثري طريقة احملاكاة واالستظهار على إجناز طالب الفصل الثامن . الثامن



كلمة الشكر 

 

احلمد اهلل الذى جعل اللغة العربية لغة دمتازة ، والصالة والسالم 
على من أعطاه اهلل لسانا فصيحا حبيبنا حممد صلى اهلل عليو وسلم أما 

: بعد، تريد الكاتبة  تقدمي الشكر إىل حضرة 

وىو مدير جامعة شيخ . األستاذ الدكتور معصوم خمتار، املاجستري .1
 .نور جاتى شربون اإلسالمية احلكومية

 .وىو عميد كلية الرتبية. الدكتور سيف الدين زىرى، املاجستري .2

وىي رئيسة قسم . الدكتوراندا احلاجة راضية زين الدين، املاجستري .3
 .تعليم اللغة العربية و كاملشرفة الثانية

وىو املشرف . الدكتوراندوس احلاج شريف ىداية اهلل، املاجستري .4
 .األول

مجيع املعلمني واملوظفني بكلية الرتبية جبامعة شيخ نور جاتى شربون  .5
 .اإلسالمية احلكومية

الزمالء األعزاء الذين قد ساعدوا الكاتبة بكل جهد ىف كتابة ىذه  .6
 .الرسالة

 

لنقص معلومات الكاتبة ومعارفها فال شك أن ىف ىذه الرسالة 
. توجد األخطاء واألغالط وكلها حتت مسؤولية الكاتبة



وأخريا ترجوا الكاتبة إىل اهلل تعاىل أن تكون ىذه الرسالة نافعة 
.  للكاتبة نفسها وملن ينتفع هبا

. واهلل مستعان و إليو ترجع األمور
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

بُتأناللغةالعربيةىيلغةاالتصالوادلعلوماتإنودلنادلعروف
.منالكتبالعلميةادلكتوبةباللغةالعربيةمفتاحوأهنا،األمةاإلسالمية

إّناللغةالعربيةآلة(2005:8)كماقالراضيةزينالدين
وجبانبذلكإهنا.الستيعابالعلوماألخرىالىتتستخدمباللغةالعربية
 .لغةالعاملألهنامستخدمةيفكثَتمنالبلدانيفالعامل

اللغةكاللغةالعربيةعينت،1973،يفعامهتاتنميطوريف
يزيدمنمكانةاللغةالعربيةنفسهايفبأنو.ممادلتحدةاألىفالرمسية

نحتصلعلىاىتمامأىذاىوالسببيفاللغةالعربيةجيب.أعُتالعامل
.التعليمالعايلإىلاألساسيالتعليممنمستوىاءدتباوتركيزدقيق،

العواملاليتتؤثرىأحديمهيالتعليفتعليماللغةالعربيةطريقة
إنادلعلمالناجحىويفحقيقتواستخدامطريقة.تأثَتاكبَتاصلاحالتعلم

كانادلعلمغزير.ناجحةتوصلالدرسإىلالتالميذبأيسرالسبيل



ولكنوالديلكالطريقةاجليدةفإنالنجاحلنيكونحليفوىف،ادلادة
(1983:6الدكتورزلمدعبدالقادرامحد).عملو
فالطريقةالفعالةىيالىتتؤدىإىلالغايةىفأقلوقتوأيسر

جهدببذلادلعلموادلتعلم،وتثَتاىتمامالطالبوميوذلموحتفزىم
زلمد)بالعملاإلجياىبوالنشاطالذاتىوادلشاركةالفعالةىفالدرس

(۱۹۹۷:۲۰علىاخلوىل،

طريقة:وىناكطرائقدتلكتأثَتاكبَتايفتعليماللغةالعربيةىي
الطريقةالسمعيةو،طريقةالقراءة،الطريقةادلباشرة،القواعدوالًتمجة

:امحدفؤادأيفيندي).الطريقةاإلتصاليةوالطريقةاإلنتقائية،الشفهية
2004-29)

ادلوجودةىيطريقةالقواعدماللغةالعربيةيتعلمنطرائقو
يفتعليماللغةهالطريقةوقداستخدمالعديدمنادلعلمُتىذ.والًتمجة

طريقةأخرىشلايعتربىاأمحدإزّانوىناك.العربيةمنذالعصورالقددية
الطريقةاجليدةليستخدمهاادلعلميفتعليماللغةالعربية،,(2004:93)

،ألنىذهالطريقةأساسعلىادلدخلاحملاكاةواالستظهاروىيطريقة
.السمعيةوالشفوية

ادلتوسطةأمبيتهنضةالعلماءىناكمدرسة،يفمدينةشربون
(Ambit).علىضوءاحملادثةبُتالباحثةمعمدرساللغةالعربيةيفىذه

يفطريقةالقواعدوالًتمجةيستخدمادلدرسنتعرفالباحثةأ،ادلدرسة



دروسيفيفاستيعابقادرونيرجىأهنم.ماللغةالعربيةلطالبويتعل
استخدامىذهالطريقةيستطيعأنيوجوعلىارتقاءوديكناللغةالعربية

 .يضاأكفائةالطالبيفتعليماللغةالعربية

أناللغةىفيفكرونىناكطالببناءعلىالبحثالتمهيدي
قداستخدمادلدرسطريقةالقواعدوالًتمجة.شلّلةالعربيةىيصعبةو

لكنملينالالطالبإصلازامقنعايفتعليماللغةالعربيةألّنكثَت،جيدا
.علىالرغمأنادلفرداتمفرداتسهلة،منهممليعرفوامعٌتادلفردات

منالطالبيففهماللغةالعربيةاالستيعابعدمإىلقيقةىذهاحلدّلت
.وادلهاراتاللغوية

وتريدأناحملاكاةواالستظهارلذالكتريدالباحثةجتربةطريقة
تعرفإىلأيحدإصلازالطالبىفتعلماللغةالعربيةقبلاستخدامىذه

احملاكاةالطريقة،وإىلأيحدإصلازىمعندمايستخدمادلدّرسطريقة
.ىفعمليةتعلموواالستظهار

بناءعلىماسبقعرضومنخلفيةالبحثتفضلالباحثةعنوان
 وتأثيرىا م اللغة العربيّةلي في تعالمحاكاة واالستظهارطريقة :الرسالة

 المتوسطة اإلسالميةنهضة العلماء  على إنجاز الطالب بمدرسة

 . شربون، والد،أمبيت
 



 فروض البحث . ب
 تقرير البحث .1

:تقريرالبحثيفكتابةىذهالرسالةكمايلي
ميدانالبحث(أ

ميدانالبحثيفىذهالرسالةوىوعنطريقةالتعليماللغة
العربية

منهجالبحث(ب

وأمامنهاجالبحثيفىذهالرسالةفهوادلنهجالكمي

نوعالبحث(ج

نوعالبحثيفكتابةىذهالرسالةفهوأمبَتيك

 تحديد المسألة. ۲

إنادلسألةالىتتتعلقبادلوضوعواسعة،وحددت
:سألةىفىذهالرسالة،وىياملالباحثة

ىناكطريقةكثَتةالرتفاعإصلازالطالبىفتعلماللغة (أ
احملاكاةواالستظهارالىتالعربية،وحددهتاالباحثةبطريقة

تتعلقباستيعابادلفرداتلطالبالفصلالثامنمبدرسة
 .أمبيت ادلتوسطةاإلسالميةهنضةالعلماء



مادةتعليماللغةالعربيةىفالفصلالثامنتتكونمن (ب
 .ادلادةفهيعنادلهنةادلوضوعالكثَت،وحددتالباحثة

إصلازالطالبىفتعلماللغةالعربيةمتنوع،لكنىفىذه (ج
خصوصاإلصلازالطالبيفالرسالةحددتوالباحثة

.استيعابادلفردات
 أسئلة البحث. ۳ 

إىلأيحدإصلازطالبالفصلالثامنىففرقةادلراقبة(أ
ىفاحملاكاةواالستظهاراستخدامادلدرسطريقةبدون

عمليةتعّلمهم؟

إىلأيحدإصلازطالبالفصلالثامنىففرقةالتجربة(ب
ىفعمليةاحملاكاةواالستظهارباستخدامادلدرسطريقة

تعّلمهم؟

علىإصلازاحملاكاةواالستظهارأثَتطريقةتإىلأيحد(ج
طالبالفصلالثامن؟

 أىداف البحث.  ج

للوقوفعلىأيحدإصلازطالبالفصلالثامنىففرقة.١
ىفاحملاكاةواالستظهارادلراقبةبدوناستخدامادلدرسطريقة

عمليةتعليمو



للوقوفعلىأيحدإصلازطالبالفصلالثامنىففرقة.٢
ىفاحملاكاةواالستظهارالتجربةباستخدامادلدرسطريقة

عمليةتعليمو

علىاحملاكاةواالستظهارللوقوفعلىأيحدتأثَتطريقة.٣
إصلازطالبالفصلالثامن

 األسس التفكيرية. د

الطريقةىيعبارةعنخطةعامةالختياروتنظيموعرض
علىأنتقومىذهاخلطةحبيثالتتعارضمعادلدخلالذى،ادلادة

(19-1978:دكتورزلمدكاملالناقة).تصدرعنووتنبعمنو

الطريقةىفالتعليمفهياألسلوبالىتيستخدمهاادلعلمىفأما
معاجلةالنشاطالتعليميحلققوصولادلعارفإىلتالميذهبأيسر

 (1979:6عبدالقادرأمحد،)السبيلوأقلالوقتوالنفقات

أنطريقةتعليماللغةىي(1963)قالإدوارضانطوين
اخلطةالكليةعنتقدًناللغةمنتظمةعلىاساسادلدخلادلعُتوال

.تتعارضمعادلدخل

كماشرحمجيعاىلالعلمالسابقعنمعٌتطريقةالتعليم
تستطيعالباحثةأنجتعلاختصاراأّنطريقةالتعليمىياألسلوب



لتقدًنادلادةالدراسيةيقومادلدرسبتدريسوإىلتالميذهلتحقيق
 .غاياتالتعليم،واألسلوبعلىاساسادلدخلادلعُت

علمعلىأساسمننظرياتفهوتطويرطريقةالتدريسأّما
.(psikologi)،ونظرياتعلمالنفس(linguistik)غةللا

(linguistik)علماللغةاتاللغةىفنظري .1
 ادلذىبالتقليدى (أ

األولويةمناللغةىيلغةأنّالتقليدىقالادلذىب
وبٌتىو.اليبحثىذاادلذىبىفأصواتاللغة.الكتابة

أماإعطاءاللغةىفىذا.علىادلنطقوتفكَتالفلسفة
 .ادلذىبفهوعلىأساسحتليلادلعٌتأوالتعريف

 البنيويادلذىب (ب

كانرائدىافرديناند19يفالقرنالبنيويادلذىببرز
-1857)يفأوروبا(Ferdinand desaurce)دسورشى
األولويةمناللغةأنّوالفكرةالرئيسيةذلذهالنظرية.(1913

ولتحصيلعلىادلهاراتاللغويةالبدلو،ىيلغةاللسان
ومنادلبادئذلذه.بالعادةاليتيساعدىاالتدريبوالتقوية

 :النظريةىي

ىفتعليماللغةالبدللمدرسأنيكثفتدريباحلفظ(1
 واإلعادة



البدللمدرسأنيبدأتعليماللغةباالستماعوالكالم(2
توليديالادلذىب (ج

 Noam) ىذاالتدفقكانرائدامننعومتشومسكي

Chomsky)أنوفقالتشومسكي.1928الذيولديفعام
،بتكارا.اإلنسانمنذالوالدةلكلالقدرةالفطريةاللغةىي

.وأنلكلاللغةالعناصرادلتساوية

(psikologi)علمالنفساتاللغةىفنظري.2

ةسلوكيالالنظرية (أ
علمالنفسالسلوكيىوالصالحواحدأنيفحصتدفق

سلوك.السلوكالبشريالذيديكنأنيالحظبوضوحوقياسها
االنسانمبايفذلكالسلوكاللغةىيمظهرمنمظاىرالتحفيز

.منعاداتالتحفيزواالستجابةبشكلمستمرحىتالتسليم

أىماالىتمامذلذاادلذىبىوالعواملاخلارجيةالىتيشتمل
اىتّمىذا.النّصوغَتذلك،الكتاب،ادلدرس،علىالبيئة

واىتّمأيضا،ادلذىببدورالبيئةوتكوينالسلوكواالستجابة
يفتعليماللغةيظهرىذاادلذىبادلدخل.بنشاطاتالتدريب
 .السمعيوالشفوي





نظريةادلعرفيةال.(ب

علمالنفسادلعريفىوتدفقاليتولدتبوصفهاشكالمن
نيتحددأنظريةتقولالىذه.أشكالالرفضللتدفقالسلوكية

يشتملعلىالىتصلاحعمليةتعلماللغةبواسطةعواملداخلية
نظريةالىذهوقالت.إرادةالطالبوملكتهموميوذلموجتربتهم

ادلهميفحياةاإلنسانىوالتفكَتوادلعرفةوليسالسلوكوأن
.االستجابة

،كانتالباحثة(علماللغةوعلمالنفس)منالنظرياتالسابقة
ادلذىبالتقليدىونظريةإنطريقةالقواعدوالًتمجةمنأنتلّخص

وادلدخلالسمعيوالشفويمنادلذىبالبنيويونظرية.معرفية
وألنطريقةاحملاكاةواالستظهارعلىاساسادلدخل.سلوكية

.فهيأيضامنادلذىبالبنيويونظريةسلوكية,السمعيوالشفوي
ألنادلعلمخيتار،دورادلعلمىفىذهالطريقةكبَتوقويجدا

إىتمىذه.وكيفيةتعلمهاإىلالتالميذ،وادلادة،والكتبز،التحفيز
.حفظادلفرداتواحملادثة،التكرار،الطريقةبنشاطالتدريب

منالوسائللنيلإصلازاحملاكاةواالستظهارواستخدامطريقة
 .الطالب



حاصلالذينالوالشخصىفزلاولةأماتعريفاإلصلازفهو
(1956)قالبنجامُتبلومو.(27–1986:فروانتو)التعليم

:أّناإلصلازالبدلوأنيشتملعلىثالثةنواحىوىي

،حتتملعلىادلعرفةومنونشاطة(Kognitif)رلالمعرىف-۱
االستطاعةادلقتضىالستخدامتلكادلعرفة

،حتتملعلىتغَتادلوقفوالروحيةو(Afektif)رلالوجداىن-٢
الذكاء

،حتتملعلىتغَتالسلوكىف(Psikomotorik)رلالحركى-٣
ناحيةأشكالالتصّرفادلتحرّكة

طريقةمنالنظرياتالسابقةكانتالباحثةأنتلّخصإن
تستطيعأنتوصلالطالبإىلاإلصلازادلعريفاحملاكاةواالستظهار

ألنالوصول.اجليد،خصوصاإصلازالطالبىفإستيعابادلفردات
:إىلتنميةمفرداتالدارسجيبأنيتممنخالل

تقدًنكلماتتتصلاتصالمباشرابادلوقفالىتيتحدثون .1
 .فيهاعنانفسهم

اتاحةالفرصةدلمارسةاستخدامىذهالكلماتىفمواقف .2
 .اتصال



زلاولةاعادةتقدًنىذهالكلماتىففًتاتمنتظمةحىتال .3
.تنسى

 فرضية البحث. ىـ

ىياالفًتاض(١٩٩٦:٢١٩)فرضيةالبحثكماقالسوجانا
عنكلشيئيستطيعأنيستخدملبيانشيئ،ويطلبأنيفعل

 .شرحو

:إذافرضيةالبحثذلذاالبحثىي

Ha:وجودالتأثَتالدالىلبُتاستخدامطريقةاحملاكاة
واالستظهاروإصلازالطالب

Ho:عدمالتأثَتالدالىلبُتاستخدامطريقةاحملاكاة
واالستظهاروإصلازالطالب

 تنظيم الكتابة. و

:وأماتنظيمالكتابةىفكتابةىذهالرسالةفيتكونشلايلى

الباباألولىومقدمة،منهاخلفيةالبحث،فروض
البحث،أىدافالبحث،األسسالتفكَتية،فرضيةالبحث،

 .وتنظيمالكتابة
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