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 الباب األول

 المقدمة  

 خلفية البحث .أ 

َّنحىتَّالطالبَّالذي باألَْقَصىَّادلعلمون بو يقوم تعليميالَّشاطن َّال ىو ميالتعل

َّ ََّّنةعيَّّادل وا باادليُ َعلَِّمو َّأن َّيستطيع  فإن أخرى وبعبارة .داجليَّّبَّميالتعلَّنشاطيعمل

 ربقيق إىل تفضي نةعيَّّادل ادلوا َّعلمالتَّنشاطَّإنشاء يف ادلعلمَّبو يقوم جهد ىو ميالتعل

َّٔ.األىداف

َّأنَّجيبَّالذيَّمهمَّشيءىوََّّللطالبَّالتعليميةَّادلوا َّتقدميَّعلىَّادلعلمَّقدرة

َّكيفَّاحلالة،َّىذهَّيفَّبالطبع .التعليمَّجو ةَّلتحسُتَّميالتعلَّنشاطَّيفَّادلعلمَّيتقنو

باادلوا ََّّيناسبَّدباَّوالتعلمَّالتعليمَّعمليةَّيفَّوالوسائلَّالطريقةَََّّادلعلمَّويستخدمَّخيتار

َّعمليةَّيفَّيواجوَّالتطوراتَّ ائًماَّادلعلمونَّأنَّجيبَّ.ربقيقهاَّادلرا َّواألىدافَّالدراسية

ََّّ.التعليميةَّالعمليةَّمكوناتَّأحدَّىمَّادلعلمُتَّألنَّالتعليمَّجو ةَّلتحسُتَّالتعلم

َّفإنَّجّيدة.َّلذلكَّتعليميةَّعمليةَّإنشاءَّيفَّادلهمةَّالعواملَّادلعلمَّىوَّأحدَّمن

َّالعواملَّمهاَّاألقل،َّعلىَّعامالنَّىيَّمراعاهتاَّادلعلمُتَّعلىَّجيبَّاليتَّاتبلَّّطادلتََّ

َّحُتَّيفَّالعقلية،َّأوَّالنفسيةَّباجلوانبَّالداخليةَّالعواملَّترتبطَّ.واخلارجيةَّالداخلية
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َّوليسَّباالفر َّالطالبَّىوَّمنَّومعرفةَّواألساليبَّادلوا َّبإتقانَّاخلارجيةَّالعواملَّترتبط

َّمع.َّاألخرىَّالتعليميةَّالوسائلَّوَّتدعمهاَّغايةَّلتحقيقَّوسيلةَّىوَّادلعلمََّّٕ.رلموعة

َّيتصرفَّ.مواتيةَّوالتعلمَّالتعليمَّعمليةَّالتفاعلَّيخلقسَّلالىتمام،َّومثَتةَّجيدةَّطريقة

ََّّ،التفاعلَّىذاَّيفَّفشرَِّادلَّأوَّكاحملرِّكَّادلعلم َّأوَّكادلسَتلمَّيتصرفَّالطالبأما

َّنشاطًاَّأكثرَّالطالبَّكانَّإذاَّجيدَّبشكلَّالتفاعلَّعمليةىذهَّالَّستجري.َّاْلُمشَرف

َّبادلعلمَّمقارنة َّدُيٍِْتَََّّأنَّديكنَّاليتَّالطريقةَّىيَّاجليدةَّالتدريسَّطريقةَّفإنَّلذلك.

َّ.ميالتعلَّويناسبَّحبالةَّالطالبَّتعلمَّأنشطة

َّالطريقةَّىيَّالتدريسَّطريقةَّفإنَّ،فتحَّالرمحنَُّكِتبََّّكماَّناناَّسوجانال َّوفًقا

ََّّالطالبَّمعَّعالقاتَّإقامةَّيفَّادلعلمونَّيستخدمهاَّاليت َّالتدريسَّأثناءيف َّدبعٌت.

َّادلوا َّلتقدميَّادلعلمُتَّقبلَّمنَّادلستخدمةَّاألساليبَّىيَّالتدريسَّطرقَّ،آخر

َّصحيحَّبشكلمفيدةََّّالتدريسَّطريقةَّلذلك،ََّّٖاألىداف.َّلتحقيقَّللطالبَّالتعليمية

َّ َُّيستخدم َّاألإذا َّوادلعلمُتَّوالطالبَّوادلرافقَّوادلوا َّاألىدافَّمثلَّشياءباإلىتمام

َّ.نفسوَّوالتقييم
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َّمنَّوَّأصلوَّادلسارَّأوَّدبعٌتَّالطريقة"Methodosَّ"َّمنَّاليونانيةَّ،الطريقةَّلغةًَّ

metَّ"َّالكلمات hodesَّ"َّو" َّدبعٌت" َّىيَّوإصطالحا،َّ.خاللَّاليت َّالطريقة الطريقة

َّاليت َّالطريقةَّىيَّ.بادلقصو َّمناسبَّربقيقهاََِّّلَكيَّالوظيفةَّأل اءَُّتستخدمَّادلنظمة

َّمنََّّادلوا َّتقدميَّخبطواتَّوثيًقاَّارتباطًاَّوَّادلرتبطَّالربنامجَّالكليَّالتخطيطَّمستوى

َّٗبادلنهج.ادلختلفََّّوليسَّادلختلف،َّوليسَّاإلجرائية،َّالناحية

َّمهمَّ َّوََّّةاللغة َّيَ َتَخابر َّالناسَّأن َّيستطيع َّألنَّبتلكَّباللغة َّالناس. يفَّحياة

َّكلو. َّ َّالِفكَرتو َّكأ اةَّيبَ لِّغ َّىي َّاإلنسانيةَّالعالقاتَّيفَّوادلواصالتَّاإلتصالَّاللغة

َّالتعليم،َّيفَّ٘اهلل.َّمعَّواألفرا َّاجملتمعَّمعَّاألفرا َّواألفرا ،َّاألفرا َّبُتَّسواءَّاليومية،

وكادلناصرََّّللطالبَّوالعاطفيَّواالجتماعيَّالفكريَّطورتََّلََِّّمهًماَّ ورًاَّاللغةَّمتلك

َّالطالبَّ،الدراسةَّرلاالتَّمجيعَّتعلمَّيفَّالنجاح َّسيسهل َّباللغة َّالتواصلَّألن َّيف

َّمتوقعَّ.اآلخرينَّاألصدقاءَّومعَّادلعلمُتَّمعَّوالتفاعل َّالطالبَّاللغة َّيفَّليساعد

 وَّوادلشاعرَّاألفكارَّعنَّوالتعبَتَّاآلخرين،َّوثقافةَّوثقافتهمَّأنفسهمَّعلىَّالتعرف

َّبَِنشاطَّوثيًقاَّارتباطًاَّاللغةَّترتبطَّلذلك،َّ.اللغةَّبتلكَّتستخدمَّاليتَّاجملتمعَّيفَّادلشاركة
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َّأنظمةَّالتفكَت َّسَّادلختلفةَّاللغةَّحىتَّ َّىذهَّعلىَّربقيقَّليَدعِّمَّ.خمتلفةَّعقليةيظهر

َّ.كافيُتَّلغةَّوتعلمَّتعليمَّشكلَّيفَّاجلهو َّبذلَّإىلَّحاجةَّىناكَّاألىداف،

َّىي َّالعربية َّالدارسيةَّمنَّواحدةَّاللغة َّيتمَّاليتَّادلختارةَّاألجنبيةَّاللغةَّموا 

َّالعربيةَّاللغةَّفهمَّمنَّلتتمكنَّأساسيَّشيءَّأىمَّإنَّاجلامعة.َّويفَّادلدرسةَّيفَّتدريسها

َّىي .ادلفر اتَّإتقانَّىو َّديتلكهاَّأنَّجيبَّاليتَّاللغويةَّالعناصرَّأحدَّادلفر ات

ََّّ.العربيةَّاللغةَّذلكَّيفَّدباَّاألجنبيةَّاللغةَّمتعلمون َّناسبةادلَّالعربيةَّدلفر اتديكن

 القول ديكن وبالتايل،َّ.اللغةَّبتلك والكتابة التواصل يف الشخص متدعَّّ أن يستطيع

 مدعومة تكونَّأن جيب لغوية، إجا ة تكون أن ديكن ال اليت والكتابة التحدث أنَّ

َّالشخص مفر ات إضافة تعترب وفعلية منتجة ادلفر ات، إتقان على والقدرة بادلعرفة

 على الشخص قدرة تطوير أو ما لغة تعلم عملية من سواء ا،مهم َّ جزًءا عام بشكل

 يف ادلختلفة اآلراءَّمن العديد لديهم اخلرباء أن من الرغم علىَّ.إتقاهناَّمت اليت اللغة

 أوَّادلفر ات خرباء موافقة أمهية مدى مناقشة عند ولكن .اللغة طبيعة عن التعبَت

 مطلًبا ادلفر ات تعلم عملية تعترب أجنبية لغة ما شخص يتعلم عندما فإنو ادلفر ات،

ََّّٙ.ثانية لغة  تعلم لعمليةَّأساسًيا
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َّو َّادلفهومة َّو َّادلعلومات َّويسَّسهَِّّسيَُّ ادلفر اتَّإتقان أكثر َّيفَّعرَِّّل َّالطالب

َّسواءَّالكلماتَّعنَّالتعبَتَّيفَّثقةَّأكثرَّالطالبَّبغَتَّذلكَّسيكونَّ،العربيةَّاللغةَّفهم

َّصعوباتَّيواجهونَّالطالبكثَتَّمنََّّتطبيقالَّيفَّذلك،َّومعَّ.شفهياَّأوَّالكتابةَّيف

ادلدرسةَّادلتوسطةَّاإلسالميةََّّيفَّكماَّادلفر ات.َّاتقانَّيفَّخاصةَّ،العربيةَّاللغةَّتعلمَّيف

َّادلفر ات.َّإتقانَّيفَّناقصَّالذينَّالطالبَّمنَّالعديدَّىناكَّيزالَّالَّ،تولونجَّأجونجَّٗ

ادلثال:ََّّختلفة،ادلَّبالُعنصرَّيُ َتأثرَّادلفر اتَّديكنَّىذاَّإتقانَّعلىَّالطالبَّقدرةَّصنقَّْ

َّالذاكرة،َّونقصَّاألوىل،َّبلغتهمَّادلتأثرينَّوالطالبَّبالتعلم،َّالطالبَّاىتمامَّقلة

ََّّليستَّادلستخدمةَّالتعلمَّأنشطةَّخطواتوَّ اللغةََّّتدريسَّيبدأَّأنَّجيبمناسبة.

َّالقراءةَّ روسَّقبلَّإليهاَّالتحدثَّمثَّمجلَّأوَّكلماتَّشكلَّيفباإلستماعَّأصواتَّ

 .والكتابة

َّ َّليعّرفََّّادلدرسةَّمستوىَّيفَّالعربيةَّادلفر اتَّميتعلأىداف َّىي: ادلتوسطة

،َّيفهمَّوحيفظها يدّربَّالطالبَّلينطقَّادلفر اتَّبالصدق،َّبادلفر اتَّاجلديدةالطالبَّ

َّادلفيدةَّالطالب َّاجلملة َّيف َّتستخدمها َّأن َّالطالب َّوتستطيع َّادلفر ات َّمعٌت ،َّعن

تستطيعَّالطالبَّأنَّتستخدمَّادلفر اتَّللمواصالتَّبالصحيحةَّأوَّلتكتبهاَّيفَّاجلملةَّ

َّ.قصَتةَّفقراتَّوكتابةَّيوارَّالقراءةَّأوَّاخلَّالنصوصَّترمجة،َّلسهولةَّيفَّادلفيدة

َّ



6 
 

 
 

َّاَّمهمةَّمدىَّما َّعندَّادلعلمَّيستخدمهاَّاليتَّالطريقةَّواختيارَّستخداميف

َّتشملَّاليتَّالعربيةَّاللغةَّتعلمَّونتائجَّعمليةَّجداَّعلىَّيؤثرَّألنوَّالعربية،َّاللغةَّتدريس

َّعلىَّيتعُتَّلذلك،ََّّٚيعٍت:َّاإلستماعَّوالكالمَّوالقراءةَّوالكتابة.َّلغوية،َّمهاراتَّأربع

َّيفَّعمليةَّديكنَّحىتَّلالىتمامَّادلثَتةَّالعربيةَّاللغةَّتعليمَّطرقَّمنَّالعديدَّإتقانَّادلعلم

َّالتعلم،َّيفَّبادلللَّيشعرونَّالطالبَّوالَّذبعلَّوكفاءة،َّبفعاليةَّسيجريَّوالتعلمَّالتدريس

َّ َّاليت َّالعربية َّاللغة َّادلوا  َّتفهيم َّيف َّالطالب َّاليتََّّتدريسها.َّمتويسهل َّالتعليم طرق

َّليس َّالتعليم َّيف َّطريقةَّطريقةَّباستخدامَُّتستخدم َّألن َّفحسب. ،َّاحملاضرةَّاحملاضرة

َّمتعةَّأكثرَّالطالبَّأنَّبلَّبالنعاس،َّيشعرونَّالطالبَّجيعلَّمماَّمياًل،َّأكثرَّتكون

َّذلك،َّبنفسهم.َّللعب َّطالبًا،َّليسواَّالتعليمَّيفَّنشاطًاَّاألكثرَّادلعلمُتَّفإنَّبغَت

َّقدموَّالذيَّالشرحَّعلىَّفقطَّمقصورةَّالطالبَّفيهاَّيتحكمَّاليتَّادلوا َّفإنَّوبالتايل

وَّيسهلَّالطالبََّّالعربيةَّاللغةَّتعليمَّيفَّفعالةَّطرقَّإىلَّيَ َتَحت مَّجداََّّلذلك، .ادلعلم

َّيف َّالطالب َّيسهل َّو َّالتعليم َّفهم َّاليتََّّإتقانَّربسُت يف َّالطريقة َّأحد ادلفر ات.

َّتستخدمَّيفَّالتعليمَّىيَّالطريقةَّالتدريبات.

َّمتكررَّبشكلَّتنفيذىاَّيتمَّاليتَّالتعلمَّلتدريباتَّطريقةَّىيَّالتدريباتَّطريقة

َّ.تعلمهاَّمتَّاليتَّادلعرفةَّحولَّوادلهاراتَّالرباعةَّعلىَّالطالبَّحيصلَّحىتَّومتكرر
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َّالطالبَّيفَّالفصلََّّألنَّادلوضوعَّذلذاَّادلؤلفةَّاختيارَّسبب ادلؤلفةَّتعرفَّأّن

ناقصَّيفَّإتقانَََّّّتولونجَّأجونجََّّٗاحلكوميةَّالثامنَّيفَّادلدرسةَّادلتوسطةَّاإلسالمية

ََّّادلفر ات، َّىم َّحىت َّيفهمها َّأن َّالعربية.يصعبون َّباللغة َّيتحدث َّادلعلم ىمََّّإذا

َّيُقال َّدبا َّإذاَّسيفهمون ََّّادلعلمَّادلعلم َّأّوالُيكرِّر َّاإلندونيسية َّاللغة َّيف َّويُ ًَتِجم َّ.قَ ْوذلا

َّداَّليساعدجيََّّّتستخدمَّأنَّجيبَّادلختلفة،َّالتعليمَّبوجو َّالطريقةَّتشعرادلؤلفةََّّلذالك

َّعمليةَّصعوباتَّيفَّالطالبَّمساعدةَّيفَّخاصةَّ،والتعلمَّالتعليمَّعمليةَّجناحَّيف

َّىي .التعلم َّالعربية َّاللغة َّتعليم َّيف َّادلستخدمة َّالطرق َّطريقةَّباستخدامَّإحدى

َّتسهيلَّطريقةَّاستخدامَّأنَّالباحثةَّيرى التدريبات. َّيف َّسيساعد حفظََّّالتدريبات

َّل َّإثارةادلفر ات َّو َّستسهلَّ.التعلمَّيفَّالطالبَّمحاسةَّطالب َّالتدريبات َّطريقة

َّنطق َّسيتذكرَّادلعلم،َّمنَّمباشرةًََّّادلفر اتَّنطقَّمعرفةَّبغَتَّ.الكلماتَّالطالبَّيف

َّادلفر ات َّالتعو َّبسببَّالطريقةَّىذهَّباستخدامَّذكرىاَّمتَّاليتَّبسهولةَّالطالب

َّدبساعدةَّحىتَّادلعلمَّقبلَّمنَّأيًضاَّاالستخدامَّسهلةَّالتدريباتَّطريقةَّ.والتكرار

َّيتخللهاَّأنَّديكنمثََّّ،الطالبَّإىلَّادلوا َّتقدميَّيفَّأسهلَّادلعلمَّيكونَّالتدريباتَّطريقة

َّ.جيدَّبشكلجيريََّّميالتعلَّحبيثَّاألخرىَّميالتعلَّطرقَّاستخدامب

َّطريقةَّاستخدام"َّحولَّادلزيدَّدبعرفةَّةادلؤلفَّيهتمَّ،البحثَّخلفيةَّعلىَّبناءًَّ

ََّّالتدريبات َّلَّحفظلسهولة َّادلتوسطةَّادلبَّالثامنَّالصفَّطالبلادلفر ات درسة
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َّاحلكومية َّالدراسيََّّٗاإلسالمية َّ"ٕٕٓٓ/َّٜٕٔٓتولونجَّأجونجَّللعام  ىنا، من.

 إىل باإلضافة العربية باللغة ادلفر اتَّإتقان لزيا ة التدريبات طريقة استخدام يتوقع

 ادلتوقع اذلدف إىلَّالوصول يتم حبيث العربية اللغة تعلم يف الطالب نشاطَّتعزيز

 .للتعلم

 البحثمسائل  .ب 

َّالتدريبات .ٔ َّطريقة َّتطبيق َّلَّسهولةلَّكيف َّادلفر ات َّالثامنَّلحفظ َّالصف طالب

ََّّدرسةادلب َّاحلكومية َّاإلسالمية َّالدراسيََّّٗادلتوسطة َّللعام َّأجونج تولونج

 ؟ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ

طالبَّلحفظَّادلفر اتَّلَّسهولةلَّستخدامَّطريقةَّالتدريباتاكيفَّادلشكالتَّيفَّ .ٕ

َّب َّالثامن َّادلالصف َّاإلسالمية َّادلتوسطة َّدرسة َّللعامََّّٗاحلكومية َّأجونج تولونج

 ؟ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسيَّ

ٖ. َّ َّالتدريباتَّ وركيف َّلَّسهولةلَّطريقة َّادلفر ات َّالثامنَّلحفظ َّالصف طالب

َّادلب َّاحلكومية َّاإلسالمية َّادلتوسطة َّالدراسيََّّٗدرسة َّللعام َّأجونج تولونج

 ؟ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ
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 أغراض البحث .ج 

َّالتدريبات لوصف .ٔ الصفَّالثامنَّطالبَّلفظَّادلفر اتَّلحَّسهولةلَّتطبيقَّطريقة

َّادلب َّاحلكومية َّاإلسالمية َّادلتوسطة َّالدراسيََّّٗدرسة َّللعام َّأجونج تولونج

ٕٜٓٔ/ٕٕٓٓ. 

ََّّادلشكالتَّلوصف .ٕ َّالتدريباتايف َّطريقة َّادلفر اتَّحَّسهولةلَّستخدام فظ

تولونجَّأجونجََّّٗدرسةَّادلتوسطةَّاإلسالميةَّاحلكوميةَّادلطالبَّالصفَّالثامنَّبلل

 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓللعامَّالدراسيَّ

َّالتدريباتَّ ورَّلوصف .ٖ َّلحَّسهولةلَّطريقة َّادلفر ات َّالثامنَّلفظ َّالصف طالب

َّادلب َّاحلكومية َّاإلسالمية َّادلتوسطة َّالدراسيََّّٗدرسة َّللعام َّأجونج تولونج

ٕٜٓٔ/ٕٕٓٓ. 

 فوائد البحث .د 

 الفائدةَّالنظرية .ٔ

 .التعليمَّعاملَّيفَّمفيدةَّمسامهةأنَّيعطَيََّّالبحثَّىذامنََّّيُرجى (َّأ

َّيفَّالتدريباتَّطريقةَّاستخدامَّعنَّكتاباتأنَّيُقوِّيَََّّّالبحثَّىذاَّيُرجىَّمنَّ (َّب

 .َّادلفر اتَّحفظَّسهولة

 .الدراسةَّىذهَّيشبوَّللبحوثَّإضافًياَّمرجًعاَّيكونَّأنَّالبحثَّىذاَّيُرجىَّمنَّ (َّج
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 الفائدةَّالتطبيقية .ٕ

 للمعلم (َّأ

ةَّادلعلوماتَّويُذَّكرَّعلىَّأمهيةَّاستخدامَّطريقةَّالتدريباتَّيفَّلزيا ََّّ

 وَّحفظَّادلفر اتَِّلَكيَّيَ َتحق قَّأىدافَّيفَّالتعليمَّاللغةَّالعربيةَّجيدا.َّتسهيل

َّالتدريس.َّعمليةإلطالقَّ

 للطالبَّ (َّب

َّالبحثََّّ َّطريقةَّعنَّاستخدامَّوفهًماَّشرًحاَّيعطيَّأن يُرجيَّىذا

 .ادلفر اتَّوربسُتَّحفظَّتسهيلَّيفَّالتدريبات

 تولونجَّأجونجَّٗللمدرسةَّادلتوسطةَّاإلسالميةَّاحلكوميةََّّ (َّج

 أو كمرجع الدراسة ىذه نتائج استخدام يتم أن ادلتوقع ومنََّّ

 أكثر ليكون التعلم لتطوير ادلعلمُت قبل من ادلقارناتَّوحىت البصَتة ربسُت

 .خمتلفة نظرَّوجهات يف وفعالية لالىتمام إثارة

 ةللباحث (َّ 

َّوتقدميَّإضافةَّبإمكانوَّيكونَّأنَّيُرَجىَّالبحث،َّىذاَّخاللَّمنََّّ

َّاحلصولَّمتَّاليتَّادلعرفةَّتطبيقَّيفَّالباحثُتَّلدىَّوادلهاراتَّوالقدراتَّاخلربات

َّ.الكليةَّيفَّوتعلمهاَّعليها
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 توضيح المصطلحات .ه 

 الفهم سوء ذبنب ىو الصيغة ىذه يف ادلصطلح على التأكيد من الغرض إن

 على التأكيد الدراسة، ىذه يف .نفذت ستفعل اليت األحباث فهم وتسهيل

 .مفاىيمي تأكيد ىو ادلستخدمة ادلصطلحات

 التوضيحَّالنظري .ٔ

 طريقةَّالتدريبات (َّأ

لفعلَّالشيءََّّطريقةَّالتدريباتَّىيَّنشاطَّو جانا،يفَّكتابَّناناَّسَّ

َّخمتلفة،الذ َّغَت َّالرابطةَّي َّلُيقّوي َّوباألىداف َّبااإلجتها  َُّيكّملَّوتكرارًا َّأو

 تكرار شكل يف أنشطة ىيَّالطريقة ىذهاخلاصةَّمنََّّصبحَّ ائمة.مهارةَّلتَُّ

 ٛاليتَّغَتَّخمتلفة. ادلتكررة

 ادلفر اتَّحفظَّ (َّب

 يعٍت الذي احفظ - حيفظَّ-ظحف كلمة من تأيتاحلفظَّىوَََّّّ

 كلمة تأيت اإلندونيسي، القاموس يف  ٜ.واحلمايو الرعايو علىَّاحلفاظ

 تستطيع أو الدرس ذاكرة  خلت أهنا يعٍت مما احملفوظة، الكلمة من "احلفظ"

                                                           
8
 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung:Sinar Baru, 1991), 

hlm. 86. 
9
 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia,( Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuhryah, 

1990), cet.II, hlm 10. 
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 على احلصول مث .أخرى مالحظة أو كتاب رؤية  ون الرأس خارج نطقها

 ديكنَّٓٔ. ائما لتتذكر العقل استيعاب رباول أهنا يعٍت مما حلفظها، البا ئة

 ما شخص إىل الدراسة ذبذبَّعندما حيث .احلفظية الذاكرة تسمية أيًضا

 .للمعلومات كمعاجلاتَّللبشر بالنسبة وخاصة ادلعريف، النفس علم إىل

َّ.وادلكادلات والتخزين التسجيل وىي عمليات، بثالثَّالذاكرة متر باختصار،

َّاليتَّأصغرَّىيَّادلفر اتََّّ َّاللغةَّلديهااللغة.َّكلََّّقوةَّربد َّوحدة

َّادلختلفة َّاألحباثَّ.ادلفر ات َّالعربيةَّخلرباء،َّعند َّبأهناَّاللغة َّغنيةَّمعروف

َّبثقافتهمَّبادلفر ات، َّتتعلق َّاليت َّالصيغة َّيف وفقاََّّ ٔٔاليومية.َّوحياةَّخاصة

َّالكلماتَّمنَّرلموعةَّعنَّعبارةَّىيَّادلفر اتَّفإنَّأِلفنديَّكماَّكتبَِّىجرية،

َّمنَّجزءَّىيَّأوَّآخر،َّكيانَّأوَّشخصَّقبلَّمنَّادلعروفةَّالكلماتَّكنوزَّأو

 ٕٔمعينة.َّلغة

َّادلفر اتََّّ َّتشكلَّاليتَّالكلماتَّمنَّرلموعةَّيَنِطقَّىيَّحفظ

َّتأليفَّيفَّسيستخدمهاَّالكلماتَّورلموعةَّلشخصَّادلعروفةَّالعربيةَّاجلمل

                                                           
10

 Desy anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, )Surabaya: Amelia, 2003(, cet. 1, hlm. 

318. 
11

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab., hlm.64 
12

 Umi Hijriyah, Analisis Pembelajaran Mufrodat dan Struktur Bahasa Arab di Madrasah 

Ibtidaiyah, (Surabaya: CV. Gemilang, 2018), hlm 23. 
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َّإىلَّالنظرَّ ونَّقلبَّظهرَّعنَّاحلفظَّطريقَّعنَّالناسَّمعَّالتواصلَّأوَّمجل

َّ.األخرىَّادلالحظاتَّأوَّالكتب

 التوضيحَّالتطبيقي .ٕ

َّالَّ َّمن َّادلصطلحات َّا ادلوضوع مقصو  أن ،السابقةتوضيح ستخدامَّ"

َّالتدريبات َّلَّسهولةلَّطريقة َّادلفر ات َّبلحفظ َّالثامن َّالصف درسةَّادلطالب

َّ"َّٕٕٓٓ/ٜٕٔٓللعامَّالدراسيََّّتولونجَّأجونجَّٗادلتوسطةَّاإلسالميةَّاحلكوميةَّ

َّالتدريباتَّيفَّتعليمَّادلفر اتَّعمليةعنَّىيَّ َّادلتوسطةَّيفَّادلَّتطبيقَّطريقة درسة

ستخدامَّطريقةَّ،َّومشكالتَّيفَّعمليةَّمنَّاتولونجَّأجونجَّٗاإلسالميةَّاحلكوميةَّ

يفََّّحفظَّادلفر اتَّسهولةلَّوَّ ورَّطريقةَّالتدريباتَّادلفر ات،يفَّتعليمَّالتدريباتَّ

 .تولونجَّأجونجَّٗدرسةَّادلتوسطةَّاإلسالميةَّاحلكوميةَّادل

 ترتيب البحث .و 

َّ:يفَّىذَّالبحثَّكماَّيليَّترتيبَّالبحثَّأما

َّمسائلَّالبحث)ب(ََّّخلفيةَّالبحثَّ:َّ)أ(ربتويَّعلىَّادلقدمة،َّ: الباب األول

َّ َّالبحث)ج( ََّّأغراض َّالبحث) ( توضيحََّّ)ه(َّفوائد

َّ.ترتيبَّالبحث)و(ََّّادلصطلحات
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َّربتوََّّالنظريات،َّ: الباب الثاني َّاللغة َّالتدريس َّطرق َّ)أ( َّعلى: ََََّّّّالعربيةي

َّ) (َّ َّادلفر ات َّمفهوم َّ)ج( َّالتدريبات َّالطريقة َّمفهوم )ب(

َّالبحوثَّالسابقة.

َّحيَّ: الباب الثالث َّالبحث َّعلىمنهج َّتوي َّ)أ( َّوالتصميم: َّالبحث َََّّّمدخل

َّ َّالباحثَّحضور)ب( َّالبياناتَّ) (َّمكانَّالبحثةَّ)ج( َّمصا ر

تفتيشََّّ)ز(َّطريقةَّربليلَّالبيانات)و(ََّّطريقةَّمجعَّالبياناتَّ)ه(

َّ.اخلطواتَّالبحثَّ)ح(َّالبياناتصحةَّ

َّ : الباب الرابع َّالبحث، َّعلىنتائج َّالبحثَّربتوي َّمكان َّعن َّاللمحة َّ)أ( :

َّ)ب(َّتقدميَّالبياناتَّ)ج(َّاكتشافَّالبحثَّ) (َّادلناقشة.

َّ:َّاخلامتة،َّربتويَّعلى:َّ)أ(َّاخلالصةَّ)ب(َّاإلقًتاحات. الباب الخامس

َّ

َّ


