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 لباب األول ا

 مقدمة

 خلفية البحث -أ

قد تطورت تطّورا كبيًرا. وكانت بلدة إندونيسيا مطلوبة و التكنولوجية  تربيةال كانتعصر ال افى هذ

م بلد متكئ على املوارد البشرة الجودة املتفوقة في بناء األمة. استناًدا إلى تقدأن تنهض من ارتكاسها؛ ألن 

 ذكري عن جودة منهاج التربية لكل بلد م2015البيانات املحصولة من برنامج لتقيم الطالب العامليين في سنة 

بلدة إندونيسيا أن ال بد ل ،هذه الحالةفي  .1ابلًد اثنتين وسبعين من   في مرتبة الثانية وستينإندونسيا  أن

 م2003سنة   20نمرة  سيانون إندوناعلى ققائم إندونسيا هي  في منهاج التربية  مرجع .  أماتهامجال تربيتهتم ب

وسائل املعلم أن يستعمل  يجب ،حكومة. بسبب ذلك املرجعال هماومنهاج التدريس الذى قد أثبت عن التربية

حكومة  و . يوالحرك  يالعاطف ،يدرب حركة الطالب من جهة املعرفأن يو  هاتعليم في  التكنولوجية  و مواصالت

   ة.جودة التربي أن يبلغواإندونسيا  في  ارسدامل متخرجيرجو على تإندونسيا 

  ،تعلم اللغة األجنبية في  إرادة الطالب ضعف  يإندونسيا ه في  توقع تيإحدى مشاكل التربية ال 

. لكن الواقع ةه هذان لغاتان هي لغة عامليقامنجليزية. من جهة ماللغة العربية و اللغة ال  يه اواحد منه

 ابتطور تكنولجية  السريعة و ما يحصل منه تحمس املجتمع تعلم اللغة النجليزية أكثر من اللغة العربية.امل

 أسهل بنسبة اللغة العربية. وكثر  ألذلك فرصة تعلم اللغة النجليزية  أكثر باللغة النجليزية 

قد تطورت وما زالت متطورة في حالة معينة بمقارنة مع لغات أجنبية  للغة العربية في العالمن اإ 

 في  إحدى اللغات األجنبية التى قد وجد نشرها يالعربية ه اللغة.كما عرفنا أن  أخرى كاللغة النجليزية

هو القرآن  هن السالم و مصدر الدي انتشارآثار  من أنواع البلدان هو  في  هاانتشار و البلدان. طريقة  اتدائر 

 اللغات األخرى ب اللغة العربية الجيدة  من أصل  اللغة العربية. و قد ال يعترض ما يستخدمانو الحديث وه

يكون  قدن من أهل اللغات أن اللغة العربية من القرآن و الحديث يالعالم. و وجد كثير من األدلة و البراه في 

                                                           
1 Data Programme for International Students Assasment (PISA) tahun 2015 
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 واو قد وجب هو املسلمون فإندونسيا هو إحدى البالد الذى أكثرية املجتمع  .2و صدقا ةدقمعيار اللغات لغة 

 تعلم اللغة العربية لفهم القرآن و الحديث. 

ليستوفى معظم متعلمي اللغة  يستعملهاغة األجنبية التى للااللغة العربية ك  جعلو الزمان الحاضر ي 

العالم. كما عرفنا أن تعلم اللغة  في  األجنبية األخرى  اللغة العربية مستويا باللغة قامم ،اآلنو أنواع الحاجة. 

األجنبية غير متساوى بتعلم اللغة الندوسية. هناك الفرق من تركيب و ترتيب الجملة إما من الكتابة أو 

التعلم اللغة  في  باللغة الندونسية. و وجب الناشط اللغة العربية ليتولى أربعة مهارات ترنو النطق لو ق

تعلم  في  مهارة القراءة و مهارة الكتابة. مهارة الكالم هو مهارة ،مهارة الكالم ،هو مهارة الستماعالعربية و 

 دثة. او املح التكلم في  بلغه الناس إليها لستخدام ون اللغة العربية التى يريد

اختيار    بتمام .تلك مهارات في  نجاح الطالبإلى  لوصول املعلم له دور مهم ل ،دام عملية التعليم ما 

للغة العربية تطورا تعليم . و طريقة حصل الطالب إلى نجاحهميسوف  املناسبة لطالبهالتعليمّية طريقة ال

عند التعليم. باستخدام التعليمّية ستخدام الطريقة ا في ياإبتكار  فلذلك طلب املعلم ،الزمان  تطّور  كثيرا مع

 عليم نفسه. نيل نجاح الت ياملناسبة يؤثر فالتعليمّية الطريقة 

، مؤسسة التربية الرسمية يالثالثة يوكياكرتا ه أمبركتوانج ملحمديةاالاالبتدائية  املدرسة عالقةب 

لفهم لغة  هو غرض العامالو أما بحيث أن درس اللغة العربية  هو الدرس الذى يمكن أن يقدر  للطالب. 

و غرض الخاص الو لغة النجليزية. اللثانية بعد القرآن  كوحي هللا تعالى ألمة السالم و لفهم لغة األجنبية ا

الثالثة يوكياكرتا هو  بحيث يمكن الطالب  أمبركتوانج ملحمديةاالاالبتدائية  املدرسة في  تعليم اللغة العربية

 تفكيره أو ذوقه بالكتابة و الشفوى.   في  ليفهم اللغة العربية يمّر  بالسماعة أو الكتابة و  يقدر  أن يبين ما

الثالثة يوكياكرتا يكون مشكلة  أمبركتوانج ملحمديةاالاالبتدائية  املدرسة في  إتقان اللغة العربية 

اللغة العربية.  في  الطالب و يقدرون عن أربعة مهاراتيفهم خاصة أو مهمة التى ال بد أن نبحث تحليله لكي 

م توجد إنجازا كثيرا من الطالب. و هذه املدرسة ال يزال ناقص و ل في  عن إتقان مهارة الكالم  ،و خاصة

م اللغة العربية و خاصة في  مشقة الطالب
ّ
إتقان مهارة الكالم و هي خلفية قدرة الطالب املتفرقة  في  تعل

الذي ليس كل الطالب يتعلمون القراءة و الكتابة خارجا جدوال الدراسة ثم إرادة الطالب في حوالة 

                                                           
2 Izzudin Mustafa, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018) hlm. 19 
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تلك املدرسة بحيث يكون عوامل عائق الذى يؤثر إنجاز   في  لغة العربيةثم خلفية تربية املعلم الالتعليمّية 

 . 3التعلم اللغة العربية للطالب

املناسبة أو الوسائل املناسبة  التعليمية التحليل على هذه املشكالت ماّرأ باختيار الطريقةمن  كثير 

إحدى منهم هو في اختيار الطريقة  .طيوبةغاية التعليمّية امللنيل  مبتكرين واو طلب املدرسون أن يكون

، الطريقة التعليمية املناسبة يؤثر على نتائج التعليمية املطلوبة حسب  مستوى الكفاية التعليمية املناسبة

 الكفاءة األساسية و هدف التعليم. و 

للغة العربية التعليمّية إحدى الطرق  هو( Mimicry Memorization)طريقة التحفيظ و التقليد و

معناه  Mimicry التعريف أنو . يةالتعليم عملّيةال في كثيرا من املعلمين و النشاط اللغوى  اهستخدميقد  التى

 . إذن4و معناه التذكير memoriيؤخذ من كلمة  Memorizationمعناه الحفظ.  Memorizationالتقليد و  

تخدام قوة ذاكرته. غرض هو عملية التذكيرة باس (Mimicry Memorization)طريقة التحفيظ و التقليد

بحيث يمكن الطالب لترقية مهارة  (Mimicry Memorization)طريقة التحفيظ و التقليدالتعليم باستخدام 

املحادثة اليومية. للوصول  في  الكالم و يمكن الطالب لحفظ املفردات و جملة اللغة العربية كي يستخدموا

ظ مرة عديدة إلى أن مّرن تذكرة الطالب ثم يمكن يحفتلا قليدفاستخدام هذه الطريقة بت ،إلى ذلك الغرض

 تقليده ثم يمكن حفظه. كلما كررت كثيرا فالتذكرة طالب تذكرة قوية.  

أو  طريقة التحفيظ و التقليدإحدى طريقة للتحليل هذه املشكلة بحيث املعلم يستخدمون  

(Mimicry Memorization )أو طريقة التحفيظ و التقليدعملية التعليمية. للتعريف فعالية ال  في  

(Mimicry Memorization)  .عملت   ،هذا الحال في  و للترقية مهارة الكالم فاحتاج أن يعمل إجراء التجريبي

  (Mimicry Memorization)أو طريقة التحفيظ و التقليدفعالية تطبيقة  في  الباحثة عن املنهج التجريبي

  : يليفيما  ،باحثة أكثر تركيزا و توجيها فحّدت الباحثة مشكلة البحثبحيث يكون ال ،ترقية مهارة الكالمفي 

 أسئلة البحث -ب

 : يليما ك يوه أسئلة مهمة على ثالثت الباحثة  قدم  ،فى هذا البحث

مهارة الكالم اللغة العربية لطالب الفصل ترقية في  طريقة التحفيظ و التقليدكيف تطبيق  .1

 نج الثالثة يوكياكرتا ؟اأمبركتو  ملحمديةاالاالبتدائية  املدرسة في  الرابع

                                                           
3 Wawancara dengan Putri Puji Lestari, Selaku Guru Bahasa Arab, pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 09.45 
WIB  
4  Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: DIVA Press, 2012), hlm. 215 
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االبتدائية  املدرسةالفصل الرابع في  هذا التطبيق فعال في ترقية مهارة الكالم لطالب هل  .2

 ؟الثالثة يوكياكرتا  أمبركتوانج ملحمديةاال

في الكالم أو لطالب اترقية مهارة  فعالية في تعطي هذه طريقة التحفيظ والتقليد ي مدىأإلى  .3

 ؟العربي التكلم

 أهداف البحث -ج

 :كما يلي فهدف هذا البحث وهو   ،هعلى أساس أسئلة البحث قبلبناء 

مهارة الكالم اللغة العربية للطالب الفصل ترقية في  طريقة التحفيظ و التقليدالتطبيق  ةعرفمل .1

 .الثالثة يوكياكرتا أمبركتوانج ملحمديةاالاالبتدائية  املدرسةفي  الرابع

 ملحمديةاالاالبتدائية  املدرسةالفصل الرابع في  ي ترقية مهارة الكالم لطالب فعالية فملعرفة  .2

 الثالثة يوكياكرتا  أمبركتوانج

في الكالم أو التكلم لطالب اترقية مهارة  درجة الفعالية لطريقة التحفيظ و التقليد في ةعرفمل .3

 العربي

 ث حفوائد الب -د

والتي ممكن الذى له منفعة  ةلبيانات امليدانيكتابة هذا البحث ألن يحصَل ا رجا الباحثة علىف

 :رؤيتها كما يلي 

 ةنظري  ال -1

طريقة التحفيظ و املعلومات عن تطبيق لعطاء  ينظرية في هذا البحث هالفائدة ال

 املحمديةاملدرسة االبتدائية مهارة الكالم اللغة العربية لطالب الفصل الرابع في  التقليد

 الثالثة يوكياكرتا أمبركتوانج

 عمليال -2
 
 ة

 للمعلم -أ

مهارة في  طريقة التحفيظ و التقليدفعالية التطبيق  في  الثقافة وملعرفة ترقية العلم 

 أمبركتوانج املحمديةاملدرسة االبتدائية  في  الكالم اللغة العربية للطالب الفصل الرابع

 الثالثة يوكياكرتا

 للطالب -ب
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فعالية التطبيق ث عن حاصل البيانات من هذا البحلطالب على العطاء إخبار 

 مهارة كالم اللغة العربية طريقة التحفيظ و التقليد

 للمدرسة -ت

على  الثالثة يوكياكرتا أمبركتوانج ملحمديةاالاالبتدائية  املدرسة إلىقتراح لال

لترقية الجودة و االطريقة املناسبة  تالفصل حتى ُوجدفي  التعليمعملية  الصعوبة

طريقة التحفيظ و إحدى منهم باستخدام  ة تقدم املدرسةتعلم الطالب لثر في النجازة 

 . (Mimicry Memorization)التقليد

 تحديد املشكلة -ه

 :هيو ت الباحثة مشكلة البحث دحّد 

 Mimicry) وأطريقة التحفيظ و التقليدركزت الباحثة على بحثها في  فعالية تطبيقة  .1

Memorization )االبتدائية  املدرسةالفصل الرابع في  لترقية مهارة كالم اللغة العربية لطالب ا

 الثالثة يوكياكرتا أمبركتوانج ملحمديةاال

 Mimicry)أو  طريقة التحفيظ و التقليدتطبيق في   الباحثة هاستخدمتماّدة البحث التى  .2

Memorization)  ملحمديةاالاالبتدائية  املدرسةلطالب الفصل الرابع في  على أساس ماّدة التعليم 

 الثالثة يوكياكرتا أمبركتوانج

إرادة و   ،للترقية إبتكاري  (Mimicry Memorization)أو  طريقة التحفيظ و التقليدتطبيق عملية  .3

 املدرسةالطالب الفصل الرابع في  حركة في  تعليم اللغة العربية خاصة  في  ترقية مهارة الكالم 

 الثالثة يوكياكرتا أمبركتوانج ملحمديةاالاالبتدائية 

 حثنظام الب -و

 وهو:  ،البحث اهذ في  نظام البحث

 : املقدمة الباب األول 

، الطار فوائد البحث ،أهداف البحث ،أسئلة البحث ،خلفية البحث علىيحتوي الباب األول 

 و نظام البحث املكتبي

 البيانات املدرسيةو   ي : اإلطار النظر  الباب الثاني

 ملكان البحث الذى ستستعمل الباحثة ات املدرسيةالبيانالطار النظرى و   علىيحتوي الباب الثاني 
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 منهجية البحث:  الباب الثالث

طريقة  ،منهج البحث ،مكان و الزمان البحث ،أدوات البحث ،نوع البحث علىيحتوي الباب الثالث 

 مجتمع و  عينة البيانات ،جمع البيانات

 

 : تحليل البيانات الباب الرابع

 لبيانات، اختبار الفرضيات و بيان نتائج البحثوصف ا علىيحتوي الباب الرابع 

 لخاتمة: ا الباب الخامس

    االقتراحالخالصة و  على يحتوي الباب الخامس

 الدراسات السابقة   -ز

أصالة  البحث املكتبي هو حاصل البحث املتصل بـــــــــــإحدى املشاكل. فوائد بحث املكتبي ملعرفة

 هو مرجع هذا البحثت بالباحثة هذا البحث و  بحث املكتبي الذى كتب

 نتائج البحث العلمي و جورنال من بينه وهو: ،أما عن البحث املكتبي هو من الكتب

 Penerapan  ( فى موضوع بحثه هوUIN Sunan Kalijaga، 2014 إسماعيل صالح )

Metode Mimicry Memorization dalam Pembelajaran Al-Kalam bagi Siswa Kelas XI 

Madrasah Darul Quran Gunung Kidul.  ي جابة الطالب فسملعرفة استهو أهداف هذا البحث

تقييم  معناه أنفعال  نتائج هذا البحث هوو  طريقة التحفيظ و التقليدتعليم مهارة الكالم ب

%  <  91،16النسبة املئوية جيدة وجيدة جدا أكثر من تقييم النسبة املئوية مقبولة و قبيحة وهو  

مهارة في على التعليم  طريقة التحفيظ و التقليدوهو هذان يستعمل  هذان بحثانتشابه %.  8،82

  5ية فيها.بحثال كائنالكالم. و أما فرق بينهما وهو على 

 Penerapan Metode فى موضوع بحثها وهي (IAIN، Purwokerto، 2016 ) أخلة العين

Mimicry Memorization (Mim-Mem Method) Dalam Pembelajaran Mufradat di MTs 

Asy-Syafiiyyah Jatibarang Brebes. في تطبيق الطريقة  اياعن املز  ت الباحثة في هذا البحثبين

حفظ املفردات و الطالب مجتهدون ألن لفظه بلفظ يقدرون على  الطالب التحفيظ و التقليد. 

ألن  االة الفصل ال يصمتو ح ،فظ املعلمما لبيرتكزون و الطالب  ،الطالب تذكيرهم وافجأٍة. دّرب

                                                           
5 Ismail Sholeh, Skripsi: “Penerapan Metode Mimicry Memorization dalam Pembelajaran Al-Kalam bagi siswa 
Kelas XI Madrasah Aliyah Darul Quran Gunung Kidul”, (Yogyakarta: UIN Suka, 2015), hlm 69 
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طريقة هذان يستعمل  وهو هذان بحثاندائما. تشابه  املعلم قليد مما لفظالطالب يرّدون على الت

  6،ية فيهابحثال ات تغير امل فيفي بحثهم. و أما فرق بينهما وهو  التحفيظ و التقليد

في موضع بحثها  (UIN Sultan Syarif Kasim Riau، 2012)رفقا زهيرا 

 Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Melalui Metode Mim Mem Mata Pelajaranوهي

Tahfidzul Quran Materi Surat-Surat Pendek Kelas III Sekolah Dasar Negeri 006 Limau 

Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar .هذا البحث عن التطبيق  الباحثة في تبين

دافع التعلم الطالب في الدرس تحفيظ القرآن للطالب فصل  د لترقيةو التقلي ظطريقة التحفي

و  ظبعد التطبيق طريقة التحفي النتيجة الترقيةو هذا الدليل من . االبتدائيةالثالث في مدرسة 

٪ ،بعبارة أن  85وصل إلى  النتيجة ترتفع و فع التعلم الطالب في الدرس تحفيظ القرآناللد التقليد

طريقة هو هذان يستعمل  هذان بحثانتشابه . بنجاحهو و التقليد  ظتحفيالتطبيق طريقة ال

 .  7ية فيها.بحثال اتتغير امل فيفي بحثهم. و أما فرق بينهما هو  التحفيظ و التقليد

  هو هفى موضوع جورنال  (STIQ Amuntai، Kalimantan Selatan، 2018)محمد إقبال 

Penggunanaan Metode MIM-MEM untuk Mengembangkan Ketrampilan Berbicara  بين 

  .تعليم اللغة العربيةفي  طريقة التحفيظ و التقليد تخدامإس تطبيق  و و نقصان اياز املعن  الباحث

نوية ملفيهونج بعد اخلص الباحث أن وجد أحسن التغيير على نتائج التعلم الطالب فى مدرسة ث ثم

قيمة الفصل متوسط تحصيل الدراس ي في ال من نتائج  هذا الدليل إستعمال هذه الطريقة.

وهو ما يعني قدرة  81قيمة الطالب ، بلغ متوسط  االختبارالتجريبي بعد إجراء اختبار ما بعد 

مهارة الطالب على ة . وبالتالي ، فمن الواضح أن قدر ى جيد جداالطالب على مهارة الكالم على مستو 

 .8جيد جدا عموًما هيالكالم 

في موضوع  (Univ. Nurul Jadid، Probolinggo 2018ي و معلم ويجايا )شريفة عين   

 Metode Mimicry Memorization dakam Meningkatkan Penguasaan Mufrodat ماجورناله

Peserta Didik di Madrasah  .طريقة التحفيظ و التقليد هذا الجورنال عن التطبيق  ا فيشرح

                                                           
6 Akhilatul ‘Ain, Skripsi: “Penerapan Metode Mimicry Memorization (Mim-Mem Method) dalam Pembelajaran 
Mufradat di MTs Asy-Syafi’iyyah Jatibarang Brebes”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto,2016), hlm. 56 
7 Rifka Zahera, Skripsi: “Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Melalui Metode Mim Mem Mata Pelajaran 
Tahfidzul Quran Materi Surat-Surat Pendek Kelas III Sekolah Dasar Negeri 006 Limau Manis Kecamatan 
Kampar Kabupaten Kampar”, (Pekanbaru: UIN Suska,2012), hlm.65 
8 Muhammad Iqbal, “Penggunaan Metode Mim-Mem Untuk Mengembangkan Ketrampilan Berbicara”, Jurnal 
Al-Mi’yar, Vol.1. No. 2, Oktober 2018, hlm. 129 
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ملدرسة و أهدافها لسهولة على فهم و حفظ املفردات لطالب على قدرة حفظ املفردات لطالب في ا

في طريقة التحفيظ و التقليدالتطبيق شريفة عيني و معلم ويجايا أن املادة اللغة العربية. شرحا في 

 . 9دة املفردات هو فعالية. بهذه الطريقة أن الطالب أشد مجتهدا و فعالياما

 Pengaruh وضوع جورنالهافي م(  UMY، Yogyakarta، 2018مرديانا  )  

Penerapan Metode Mimicry Memorization Terhadap Efektivitas Peningkatan Hafalan 

Al-Quran Pada Lansia Di Majelis Ummahat Ishlahunnisa’ Ngebel Yogyakarta .  شرحت

يعانون من للمستجيبين الذين  ةيفعال طريقة التحفيظ و التقليدالباحثة في هذا الجورنال أن 

همة املنتائج حاصل الحفيظ القرآن في كبار السن والذي يظهر بتعدد  هناك الترقية ضعف البصر و

تحفيظ القرآن  رقيةلت ةيفعال يسمىطريقة التحفيظ و التقليدأن تطبيق  الخالصة منهمحتى يمكن 

   .  10في كبار السن

 Upaya Guruفي موضوع بحثها  (UMP، Palembang، 2012)سكينة الحنيم   

Meningkatkan Hasil belajar Siswa Melalui Penggunaan Metode Mimicry Memorization 

Pada Mata Pelajaran Tahfidz Quran Di SD Islam Terpadu Kamiliyah Palembang .

دة تحفيظ القرآن في الفصل الثاني.  ماأهداف هذا البحث لتعريف و لترقية تحصيل الدراس ي في 

من خالل زيادة نتائج تعلم الطالب  هذا الدليلناجحة أو كاملة.  حاصل هذا البحث أن هائجمن نتا

شخًصا  18إلى  ثم ترتقي٪ 45طالب أو  10ن على حفظ يصل إلى و قادر الفي الدورة األولى ، الطالب 

طريقة التحفيظ و  امع هذا البحث هو أن كالهما يستخدم التشابه٪ في الدورة الثانية. 85أو 

تحصيل على ت ركز  ا اليحثهذ. في في املتغيرات البحثية هو أما الفرق بينهما. و افي بحثهمتقليدال

 .11تحفيظ القرآن الكريم بطالب الصف الثاني االبتدائي املادةفي  الدراس ي

"فعالية طريقة في موضوع جورناله   (UIN، Malang، 2017)إمام االشافعي رحمة هللا   

كما كتب الباحث في هذا الجورنال، جرب الباحث . قية مهارة الكالم"التقليد و التحفيظ في تر 

لتحسين مهارة الكالم في املدرسة الثناوية السالمية الحكومية  طريقة التقليد و التحفيظ استخدام 

 نهج التجريبي. و أما نتيجة هذا اليحث هي: استخدام املغينوك واتو بجومبانج. منهج هذا البحث ب

                                                           
9 Syarifah Aini dan Mu’allim Wijaya, “Metode Mimicry Memorization dakam Meningkatkan Penguasaan 

Mufrodat Peserta Didik di Madrasah”, Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, vol.6, no.1, 2018, 

hlm 103 
10 Mardiana, “Pengaruh Penerapan Metode Mimicry Memorization Terhadap Efektivitas Peningkatan Hafalan 
Al-Quran Pada Lansia Di Majelis Ummahat Ishlahunnisa’ Ngebel Yogyakarta”, Jurnal Bimbingan dan Konseling, 
Vol. 3, No.1, Desember 2018, hlm. 52 
11 Sukainatul Hanim, Skripsi: “Upaya Guru Meningkatkan Hasil belajar Siswa Melalui Penggunaan Metode 
Mimicry Memorization Pada Mata Pelajaran Tahfidz Quran Di SD Islam Terpadu Kamiliyah Palembang”, 
(Palembang: UMP,2012), hlm. 65 
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أكبر من نتيجة التقدير  %16،78خمس الخطوات. و نتبجة الحصاءي:  و التحفيظ طريقة التقليد

بمعنى أن فرضية  %2،771:  %5لك أكبر من نتيجة التقدير املعنوي و كذ %2،056:  %1املعنوي 

فعال في ترقية كفاءة الطالب  طريقة التقليد و التحفيظ هذا البحث مقبولة و الدليل أن  استخدام 

كالم. هذان بحثان هناك التشابه الكثيرة وهو من جميع املتغيرات البحثية كله و أما الفرق في مهارة ال

 . 12بينهما في مكان بحثه

                                                           
12 Imam Syafi’I Rahmatullah, ي ترقية مهارة الكالم

 :Internasional Journal of Education ,"فعالية طريقة التقليد و التحفيظ ف 
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 2, No. 2, hlm. 130 
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