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 أىدمىذاالبحثاجلامعيإىل:

كالديتإفادةاليتأحسنتتربييتكداكمٍتبنصائحهااخلالصةحىتأكوفماأناعليهااالف،عسى
كيعطيهاالصحةكالعافية،ككالدمالسيدزلّمدراضي،اللهماغفرلوأفيوافقاهلليفأعماذلا

 كارمحوكعافوكاعفعنو.

 كأخوايتالصغَتةاليتقددعوتٍتكشجعتٍت.

كمجيعادلدرسوفكادلدرساتالذينقدعلموينحىتأكوفعارفةكعادلةدباملأعلمكأعرؼمن
 قبل.

حاجاتناكيسعدنايفالدنياكاألخرة.محداكشكراعلىنعمهللأفينحجنايفمجيع  
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 شكر وتقدير

العريب النيب على كالسالـ كالصالة مبُت. عريب بلساف القرآف أنزؿ الذم اهلل احلمد
الدين.كعلىآلوكصحبوأمجعُت،أمابعد.لكمناىتداألمُت. بسّنتوكدعابدعوتوإىليـو

 بااحلمد كشكرا هلل بعونو عليو كثناء دبوضوعهلل اجلامعي البحث ىذا كتابة سبت
استخداـالغناءلًتقيةاستيعابادلفرداتيفادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكوكارانجبسوكي"

كتتقدـالباحثةأمجلالشكركالتقديركالعرفافإىلالذينكانواذلمفضليفإسباـىذاماالنج".
ءطلبت،منهم:البحثإىلحَتالوجودكمليبخلواأحدىمبشي

ىارجا،مديرجامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةراألستاذالدكتورموجيافضيلة .1
 احلكوميةدباالنج

جامعةفضيلة .2 كالتعليم الًتبية علـو كلية عميد ادلاجستَت، علي احلاجنور الدكتور
 موالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةدباالنج

حلسنةادلاجستَت،رئيسةقسمتعليماللغةالعربيةجامعةموالنااةالدكتورةشللوءفضيلة .3
 مالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةدباالنج

ياكعمليامادلاجستَت،ادلشرؼالذمأفادمٍتعلزلمدمشسالعلـوالدكتورفضيلة .4
البحثحىت فكرة بداية البحثمنذ ىذا إعداد مراحل يفكل ككجهتخطواتو

لمتبخلبعلمهايوماعنمساعدالبحثكتوجيهها.فلهامٍتخالصاإلنتهاءمنو،ف
 الشكركالتقدير،كمناهللعظيمالثوابكاجلزاء

الًتبيةكالتعليممجيعادلدرسُتكادلدرسات .5 اىيمامعةموالنامالكإبرجبيفكليةعلـو
 الذمقدعلمواكدبركاكشرفواالباحثةبإخالص.اإلسالميةاحلكوميةدباالنج
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مجيعادلدرسُتكادلدرساتيفادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكوماالنجخاصةإىل .6
زلمدأشهرمادلاجستَتكمديرادلدرسةكنورحيايتادلاجستَتكمدرسةاللغةالعربية
على الشكر كجزيل إلقامتالبحثفيها جيدة أعطاينفرصة قد الذينىم فيها

 مساعداهتمإلنتهاءىذاالبحث.

البحثبعوفاهللكتوفيقويفشهريونيمثى .أسعدكماهلليفالدارينٕٙٔٓسنةوذا
كأشكركمجزيلالشكرعلىاىتمامكمككرمكمكاهللكيلالتوفيقكاذلداية.



ـٕٙٔٓيونيوٜماالنج،

الباحثة،



صّفيأفئدة

ٖٕٛٓٓ٘ٔٔرقمالقيد:
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ABSTRAK 

Af’ida, Shoffy. 2116. Penggunaan Lagu Untuk Meningkatkan Penguasaan Mufrodat di 

Madrasah Ibtidaiyah Sunan Kalijogo Karang Besuki Malang. Penelitian Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. Mohammad Samsul Ulum, MA 

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Lagu, Pembelajaran Mufrodat 

Mufrodat merupakan salah satu unsur bahasa yang penting dalam mempelajari 

bahasa Arab. Dalam pembelajaran mufrodat membutuhkan strategi yang sesuai untuk 

membantu siswa dalam memperkaya mufrodat. Dalam pembelajaran mufrodat di Mi 

Sunan Kalijogo Karang besuki Malang khusunya kelas 5 terdapat beberapa masalah, 

seperti kurangnya minat dan semangat dalam belajar bahasa arab khususnya belajar 

mufrodat.  

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan diantaranya adalah latar belakang 

kemampuan siswa yang berbeda-beda, kesan pembelajaran yang monoton dan 

tradisional, penguasaan kosa kata yang masih minim. Maka dari sini peneliti ingin 

menerapkan strategi pembelajaran lagu untuk mengatasi masalah ini. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana strategi penggunaan lagu untuk meningkatkan 

penguasaan mufrodat di kelas 5 A di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Kalijogo Karang Besuki 

Malang? (2) Bagaimana evektifitas penggunaan lagu untuk meningkatkan penguasaan 

mufrodat di kelas 5 A di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Kalijogo Karang besuki Malang?. 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. Dan adapun instrumen pengumpulan datanya menggunaka 

observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 

Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) Strategi penggunaan lagu untuk 

meningkatkan penguasaan mufrodat di kelas 5 A di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Kalijogo 

Karang Besuki Malang yaitu menggunakan strategi lagu aktif, adapun prosesnya yaitu: 

guru membagikan kertas yang didalamnya ada mufrodat yang berhubungan dengan 

materi pelajaran, guru menjelaskan mufrodat beserta artinya satu persatu, guru menyuruh 

murid untuk bertanya apabila ada yang belum difahaminya, guru memberikan contoh 

lagu kepada siswa, kemudian siswa mengikutinya dengan menyanyikan lagu tersebut 

sampai mereka hafal. (2) strategi lagu yang digunakan peneliti efektif untuk 

meningkatkan penguasaan mufrodat. Dan ini dapat peneliti lihat dari hasil post test yang 

diperoleh kelompok kontrol dan eksperimen, bahwa hasil uji t dalam penelitian ini (57,4), 

lebih besar dari nilai uji t pada level 55 (2746) dan 55 (17,1). 
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ABSTRACT 

Af’ida, Shoffy. 2116. Song Usage to Increase Mufrodat Mastery in Madrasah Ibtidaiyah 

Sunan Kalijogo Karang Besuki Malang. Undergraduate Thesis Research. Department of 

Arabic Language Education and Teaching, Faculty of Tarbiyah, State Islamic University 

of Maulana Malik Ibrahim, Malang. 

Supervisor: Dr. Mohammad Samsul Ulum, MA 

Keywords: Mufrodat Learning, Songs, Strategies Learning, Songs 

 

Mufrodat was one of important language element in arabic language learning. In 

mufrodat learning required appropriate strategies to help student in enriching mufrodat. 

There were some problem of mufrodat learning in MI Sunan Kalijogo Karang Besuki 

Malang especially the 5th, such as lack of interest and enthusiasm in learning arabic 

language especially for mufrodat learning. The factors that caused it like different student 

background, monotonous and traditional learning impression, and vocabulary mastery 

was still minimal. Because of it, researcher wanted to implement song learning strategy 

to solve this problem.  

The research problem were: (1) How did strategy of song using increase mufrodat 

mastery in Class 5 A in Madrasah Ibtidaiyah Sunan Kalijogo Karang Besuki Malang? (2) 

How did effectiveness of song usage to improve mufrodat mastery in Class 5 A in 

Madrasah Ibtidaiyah Sunan Kalijogo Karang besuki Malang ?. 

The type of this research was classroom action research using a quantitative 

approach that consists of two groups: a control group and an experimental group. And as 

data collection instrument used observation, interview, test and documentation. 

The results of this study are: (1) Strategic use of songs to improve the control 

mufrodat in Class 5 A in Government Elementary School Sunan Kalijogo Karang Besuki 

Malang, using the strategy of the song is on, as for the process are: teachers distribute the 

paper in which there mufrodat relating to the subject matter  teachers and their meaning 

explained mufrodat one by one, the teacher told the students to ask if there is not yet 

difahaminya teacher gives examples of songs to the students, then the students followed 

by singing the song until they were memorized. (2) the strategy songs researchers used 

effectively to improve the control of mufrodat. And researchers can see from post test 

results obtained control and experimental groups, that the t test results in this study 

(5.,4), is greater than the value of the t test at 55 level (2.46) and 55 (1, ,1). 
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 البحثمستخلص 

 صّفي. بسوكيٕٙٔٓأفئدة، كارانج كاليجوكو سوناف اإلبتدائية ادلدرسة استيعابادلفرداتيف لًتقية الغناء استخداـ .
الًتبيةكالتعليمجبامعةموالناملكإبراىيماإلسالميةاحلكومية ماالنج.البحثاجلامعي.قسمتعليماللغةالعربيةبكليةعلـو

ادلاجستَتدكتادلشرؼ:ال دباالنج. ورزلمدمشسالعلـو

 اسًتاتيجيةالتعليم،الغناء،تعليمادلفرداتالكلمات المفتاحية: 

ادلفرداتحيتاجإىلاالسًتاتيجية يفتعليم العربية. اللغة يفتعليم اذلامة اللغة عناصر من ادلفرداتىيعنصر
 اللغة تعليم ادلفردات. الطالبيفثركة دلساعدة يفادلناسبة ماالنجخاصة سونافكاليجوكو اإلبتدائية يفادلدرسة العربية

الفصلاخلامسلومشكالتمثلنقصالرغبةكاحلماسةيفتعليماللغةالعربيةخاصةتعليمادلفردات.العواملاليتتسبب
انطباعالتعّلمالتقليدمكادلمل،نقصاستيعابادلعلم الطالبادلختلفة، أمايفاالسًتاتيجيةكالطرؽ.منها:خلفّيةكفاءة

فستخدـالباحثةاسًتاتيجيةاألناشيدحللىذهادلشكالت.
(مااسًتاتيجيةاستخداـالغناءلًتقيةاستيعابادلفرداتيفالفصلاخلامسأيفٔأماأسئلةىذاالبحثىي:ك

 ماالنج؟ بسوكي كارانج كاليجوكو سوناف اإلبتدائية اسًتٕادلدرسة كيففعالية استيعاب( لًتقية الغناء استخداـ اتيجية
ادلفرداتيفالفصلاخلامسأيفادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكوكارانجبسوكيماالنج؟.

كنوعىذاالبحثىوالبحثاإلجرائيالصّفيباستخداـادلدخلالكمي.جيرمىذاالبحثبتصميمآّموعتُت،
ريبة.أماطريقةمجعالبياناتادلستخدمةىي:ادلالحظة،ادلقابلة،االختباركالتوثيق.مهاآّموعةالظابطةكآّموعةالتج

يفلًتقيةاستيعابادلفرداتيفالفصلاخلامسبالغناء(اسًتاتيجيةاستخداـٔالبحثىي:ىذاكأمانتائج
اإلبتدائيةسونافكاليجوكوماالنج احلركي.كعملادلدرسة الغناء األكراؽاليتكتبفهياسًتاتيجية توزيعادلدّرسة ىي: يّتو

بادلوادالتعليمية فواحدا،ادلفرداتادلتعلقة ادلفرداتكمعانيهاكاحدا مل،شرحادلدّرسة ما إىلالطلبةأفيسألوا أمرادلدّرسة
غناءتشبعالطلبةالغناء،كةعرضادلدّرسةمثاؿالغناءبُتيدلالطلبةادلفرداتالعربيةعندأنشد،يفهموامنادلوادالتعليمية

كجدتالباحثةأفاستخداـالغناءاليتتستخدمتّٔاالباحثةذلافعاليةلًتقيةاستيعاب(ٕ.ادلدّرسةمكّررةحىتحيفظواىا
أفنتيجة البعدم، يفاالختبار التجريبة كآّموعة الظابطة بُتنتائجاحلصوؿمنآّموعة علىمقارنة بناء tادلفردات.

.ٓٚ،ٔ%=٘ككذلكأكربمننتيجةادلستولادلعنومٙٗ،ٕ%=ٔأكربمننتيجةادلستولادلعنومٗٚ،٘اإلحصائي=
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 محتويات البحث

 

صفحةالغالؼ

صفحةالعنواف

 أ.......................................................................استهالؿ

 ب.........................................................................إىداء

 ج...................................................................شكركتقدير

 ق ......................................................................... تقريرادلشرؼ

الًتبيةكالتعليمتقرير  ك..............................................عميدكليةعلـو

 ز...............................................قسمتعليماللغةالعربيةةرئيستقرير

ح...............................................................مواعيداإلشراؼ

 ط........................................تقريرجلنةادلناقشةبنجاحالبحثاجلامعي

 م ......................................................................... الباحثة تقرير

 ؾ .................................................. مستخلصالبحثباللغةاإلندكنيسية

 ـ .................................................... مستخلصالبحثباللغةاإلصلليزية

 ف..................................................مستخلصالبحثباللغةالعربية
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 1 ...............................................................خلفيةالبحث .أ 

 5 .............................................................. أسئلةالبحث  .ب 

 5 ............................................................. أىداؼالبحث .ج 

 6 ............................................................... فوائدالبحث .د 

 7 ............................................................. فركضالبحث .ه 

 7 .............................................................. حدكدالبحث .و 

 8 ............................................................. الدراسةالسابقة .ز 

 11 ....................................................... ربديدادلصطلحات .ح 

 11.......................................................ىيكلالبحث .ط 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

       االستراتيجية: المبحث األول     

 -أ   16 ................................................... االسًتاتيجيةمفهـو

 18 ............................................. اسًتاتيجيةتعليمادلفردات -ب 

 11 ..................... ادلرحلةاإلبتدائيةاسًتاتيجيةتعليمادلفرداتيف -1

 11...................ادلتوسطةاسًتاتيجيةتعليمادلفرداتيفادلرحلة -2

 11....................ادلتقدمةاسًتاتيجيةتعليمادلفرداتيفادلرحلة -3

 16 ..................................... توجيهاتعامةيفتعليمادلفردات -ج 

 



 ص
 

 الغناءالمبحث الثاني: 

 17 ........................................................ الغناء مفهـو .أ 

 18 ......................................................... فوائدالغناء .ب 

 19 .......................................................... الغناءأمهية .ج 

 13 ................................................. أىداؼتعليمالغناء .د 

 11 ................................................. إختيارالغناءأسس .ه 

 11 .................................................. الغناءطرؽتدريس .و 

 المفردات تعليم:  الثالثالمبحث      
ادلفردات .أ   11 ..................................................... مفهـو

 11.................................................أمهيةادلفردات .ب 

 11..........................................أىداؼتعليمادلفردات .ج 

 11..........................................أسسإختيارادلفردات .د 

 16..........................................أساليبشرحادلفردات .ه 

 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 19.........................................................موقعالبحث .أ 

 19 ....................................................... نوعومدخلالبحثك .ب 

 13.....................................................متغَتاتالبحث .ج 

 11..................................................رلتمعالبحثكعينتو .د 

 11....................................................كمصادرىا البيانات .ه 

 11 .............................................................. أدكاتالبحث .و 

 11...................................................طريقةمجعالبيانات .ز 
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 16 ...................................................... أسلوبربليلالبيانات .ح 

 18......................................................إجراءاتالبحث .ط 

 

 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 لمحة عن المدرسة اإلبتدائية سونان كاليجوكو ماالنجالمبحث األول : 

 19 .... ادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكوماالنجخلفيةتعليماللغةالعربيةيف .أ 

 51......................................................ادلدرسةموقع .ب 

 51 .................................................... ادلدرسةرسالةالرؤيةك .ج 

 51 .................................................. أىداؼتأسيسادلدرسة .د 

 55 .....................................بياناتعنادلعلمُتكموظفيادلدرسة .ه 

 58 ..................................................... عددفصوؿالطالب .و 

 59 .......................................................... ادلنهجالدراسي .ز 

 عرض البيانات وتحليلهاالمبحث الثاني: 

 63 ... لًتقيةاستيعابادلفردات الغناءعرضالبياناتعناسًتاتيجيةاستخداـ .أ 

  76 ................ لًتقيةاستيعابادلفردات الغناءاسًتاتيجيةاستخداـفعالية .ب 

  89 .......................................... الفصل الخامس: مناقشة نتائج البحث

 اإلختتام: سادسالفصل ال

 131...................................................ملخصالبحث .أ 

 131 ............................................................. إلقًتاحاتا .ب 

 قائمة المصادر والمراجع 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث . أ

، اللغةىيأداةاإلتصاؿادلهمةلتوسيعادلعاملةكادلعارؼكالفهميفأنواعالعلـو

اليتحيكمهانظاـمعُت،كاليتيتعارؼأفرادذكثقافةكىيرلموعةعنالرموزالّصوتية

ٕمعينةعلىدالالهتامنأجلربقيقاإلتصاؿبُتبعضهمببعض.

العربيةىيإحدلاللغاتادلولدةمناللغةالساميةحىتتتطورمنكقت اللغة

إىلاخر،كلكنبالًتاكيبالثابتةكانتىذهاللغةربتلمكانومهمةجداعلىاألرض.

قاؿالدكتورزلمدعبدالعزيزرئيسقسمالرمدجبامعةاألزىر"إّفاللغةالعربيةليستلغة

حديثةأكإمناىيلغةقدديةقدـالّدىركىيلغةالقراف،كحيثإفالقرافأنزؿللناس

ٖكافةفلغتوجيبأفتعرؼللناسكافة،حيثإفالعربيةىيأصلاجلميعاللغات.

عنص ادلفردات ادلعاينكانت عليها تتضّمن حبيث العربية اللغة عناصر من ر

لو كالشخصستزيد الكاتب. من أك نفسو ادلتكلم من الكلماتيفاللغة كاستخداـ

                                                           
ٕ(ص:ٜٜٛٔ)القاىرة:دارالفكرالعريب.مناىجتدريساللغةالعربيةبالتعليماألساسيرشدمأمحدطعيمة.ٕ
3
 ٗٔ(ص:ٜٜٛٔ)دراالرداف:داراحلسُتاللغاتكلهااللغةالعربيةأصلعبدالرمحنأمحدالربين. 
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مهارتويفاللغةإذازدادمفرداتوألفكفاءةمهارةلغةالشخصمتوفقعلىادلفرداتاليت

لغةالشخصتعتمدعلىكقيلىنرمكونتورتارين"أفنوعيةمهٗاستوعبعليها. ارة

٘نوعيةككمّيةمنادلفرداتاليتسبلكها".

لدعمتنفيذبرنامجتعّرؼاللغةاألجنبيةخاصةتعّرؼاللغةالعربيةعلىالطالب

اليت الطرائق يعٍت اللغة، تدريس لنجاح اخلاصة الطرائق ربتاج اإلبتدائية، ادلرحلة يف

ماللغةالعربية.تعّرؼاللغةالعربيةعلىالطالبتستطيعأفربّرؾجاذبّيةالطالبلتعلّ

 يفىذهادلرحلةاإلبتدائيةمفيدةجداللمرحلةالتالية.

كاليجوكو سوناف اإلبتدائية ادلرحلة الطالبيف على العربية اللغة تعلم عملية

كارانجبسوكيماالنجخاصةيفالفصلاخلامسباليزاؿىناؾالكثَتمنادلشكالت

الّصدادحلظتمنمنخفضنتيجةاختبارالطالبخاصةيفتعليميفالتعلّ م،يفىذا

.كأماٚكنقصاإلىتماـكمحاسالطالبيفعمليةتعليماللغةالعربيةيفالفصلٙادلفردات

الطالبادلختلفةٔالعواملاليتتسببمنها: الطالبادلختلفة،كفاءة (خلفّيةكفاءة

تبارالطالب،يفالفصلاخلامسبكثَتمنالطالبتستطيعأفتوثّرعلىنتيجةاخ

تستخدـ يفذلكالفصلمل العربية اللغة مدرسة ألف ضعيفيفاستيعابادلفردات،
                                                           

4
 Ahmad Fuadi Efendi. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang: Miskat. 2115). Hlm, 86. 

5
 Henri Guntur Tarigan. Pengajaran Kosa-kata. (Bandung: Angkasa, 1898). Hlm, 2. 

6
 ٕٙٔٓماريسٜتاريخادلقابلةمعمدرسةاللغةالعربيةيفال 

7
يفادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكوكارانجبسوكيماالنجٕٙٔٓماريسٜيفالتاريخادلالحظة 
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االسًتاتيجيةادلناسبةخبصائصذلكالطالبيفتعليمادلفردات،حىتملذبدالًتقيةيف

،يفىذاالصدادألّفلالتقليدمكادلمدريس(انطباعالتٕ.ٛاستيعابمفرداتالطالب

ادل استيعاب درسةنقص كالطرؽ، االسًتاتيجية تتناسبيف أف تقدر مل كادلدرسة

يستعمل أف اليزاؿ الفصل ذلك ادلفرداتيف تعليم خبصائصالطالب. اسًتاتيجيتها

الطريقةالتقليدية،مثلادلدرسةتكتبادلفرداتيفالسبورةمثتقرأكتشرحتلكادلفردات

ٜواحدا.ّٔذهالطريقةالطالبيشعركفادلمليفاتباعتعليمادلفردات.كاحداف

لتعّلماللغةالعربيةخاصةالطالباسمحتلكالعواملاليتذبعلنقصاإلىتماـك

ادلفردات. ٓٔتعليم ذبكبالتايل أف تب  طابق حىتاالسًتاتيجية الطالب خبصائص

كالطالب التعلم يف كالسعادة بادلسًتحية التعّلم.يشعركف عملية عند بادللل اليشعركف

ككذلكاحتياجكجوداالبتكاراتاجلديدةيفمنهجّيةكاسًتاتيجيةيفتعليماللغةالعربية.

سبلك الباحثة ب، اخلامس الفصل يف كجدت اليت ادلشكالت شىت من

أف(يقًتحعلىمقطعادلدرسةٔاإلقًتاحاتاليتهتدؼلتنفيذتلكادلشكالتىي:

كالتعلميستط التعليم عملية تنفيذ تساعد أف تستطيع لكي الوافية، ادلرافق إعطاء يع

ادلناسبة(ٕباجليد. الطرؽ أك االسًتاتيجية لتطبيق العربية اللغة مدرسة على يقًتح

                                                           
8
 يفادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكوكارانجبسوكيماالنجٕٙٔٓماريسٜيفالتاريخادلالحظة 

9
 اإلبتدائيةسونافكاليجوكوكارانجبسوكيماالنجيفادلدرسةٕٙٔٓماريسٔٔيفالتاريخادلالحظة 

12
 ٕٙٔٓماريسٔٔ ادلقابلةمعالطالبيفالفصلاخلامسأيفالتاريخ 
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(يقًتحعلىمدرسةاللغةالعربيةلتشجيعالطالبلكيالطالبٖخبصائصالطالب.

تعليمادلفرداتكيقًتحليعطيالتوجيوالعميقعلىرغبةكمحاسةيفاتباعالتعلمخ اصة

الطالبعنادلفردات.

منتلكادلشكالت،الباحثةتريدأفتعطياحلّليعٍتتعليمادلفرداتباستخداـ

(،طريقةتدريسهاليسperpustakaan(،َمْكَتَبةه)sekolahالغناءاحلركي،ادلثاؿ:َمْدَرَسةه)

أفتقرأفقطكلكّنادلعلمينطقهاباإليقاع،حىتجيعلالطالبأفاليشعركابادلملألّف

تشعربالغناء الغناءألّّنا الباحثةخيتاراسًتاتيجية ىناؾعنصرمنكسائلالًتفيةفيها.

يستطيعأفجيعلالطالباحلفظكاستيعابادلفرداتبالسهولة.

عالجالتالميذالذينيغلبعليهماخلجلأك(لٔذهالغناءىي:كأىداؼمنى

النطق. يف ٕالًتّدد النشاط( كذبدد السركر، تبعثفيهم ألّنا التالميذ، دكافع ربرؾ

منموسيقيكإيقاعمجل. فيها يذإىلذبويدالنطقكسالمةتدفعالتالم(ٖعندىمدلا

 ٔٔ.اللغة

تاجإلجراءالبحثحوؿكيفيةاستخداـمنالوصفأعاله،الباحثةتشعرأفرب

سوناف اإلبتدائية البحثيفادلدرسة الباحثة كزبتار استيعابادلفردات، الغناءيفترقية

كاليجوكوكارانجبسوكيماالنجألفيفتلكادلدرسةالتزاؿأفتستخدـاالسًتاتيجية

                                                           
 ٗٚٔ(ص.ٕٔٓٓ)القاىرة:دارالفكرالعريب،تدريسالفنوفاللغةالعربيةعليأمحدمدكور، ٔٔ
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 التقليدية. الطرؽ "استخدأك بادلوضوع البحث يف الباحثة لًتقيةكستبحث الغناء اـ

استيعابادلفرداتيفادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكوكارانجبسوكيماالنج".



 أسئلة البحث . ب

 السابقة،كجدتالباحثةأسئلةالبحثكمايلي:خلفيةالبحثكمن

اسًتاتيجيةما .ٔ استخداـ استيعابادلفرداتالغناء يفيفالفصلاخلامسبلًتقية

 ماالنج؟كارانجبسوكيادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكو

يفادلدرسةيفالفصلاخلامسبلًتقيةاستيعابادلفرداتالغناءمافعاليةاستخداـ .ٕ

 ماالنج؟كارانجبسوكياإلبتدائيةسونافكاليجوكو

 

 أهداف البحث . ج

سبق،فاألىداؼبالّنظرإىلمشكالتأكأسئلةالبحثاليتأبنتهاالباحثةفيما

اليتأرادتكمايلي:

يفيفالفصلاخلامسبلًتقيةاستيعابادلفرداتالغناءاستخداـاسًتاتيجيةدلعرفة .1

 ماالنج.كارانجبسوكيادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكو
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2.  استخداـ فعالية دلعرفة ادلفرداتالغناء استيعاب اخلامسبلًتقية الفصل يفيف

ماالنج.كارانجبسوكيئيةسونافكاليجوكوادلدرسةاإلبتدا

 

 فوائد البحث .د 

كىي النوعُت، على تتكوف الفوائد فهذه الكثَتة. الفوائد لو البحث ىذا إّف

الفائدةالنظريةكالفائدةالتطبيقية.

 الفائدةالنظريّة: .ٔ

العربية ادلفردات تعليم كخاصة العربية، اللغة تعلم رلاؿ عن ادلعرفة لزيادة

.لذلكديكناستخدامهاكمرجعللباحثُتالالحقُتكربسُتنوعيوالغناءباستخداـ

التعليملتعلملغةأجنبية.

 الفائدةالتطبيقية،يرجىيفىذاالبحثأفيكوفمفيدا: .ٕ

 .الغناءبليمكالتعلمللمدرس:أفتكوفتسهيلعمليةالتع .أ

 للتالميذ:أفتكوفمساعدايفتنميةكفاءةالطالبيفتعليمادلفردات. .ب

كفاءة .ج يرفع أف كيستطيع ادلدرسة ادلفرداتيف تعليم أساليب زيادة للمدرسة:

 تعليمادلفرداتخاصةيفىذهادلدرسةككذلكللمدارساألخرل.
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 فروض البحث .ه 

تأثَتلفعاليةالطالبيفالغناءأفباستخداـأماالفرضّيةيفىذاالبحثىي"

يفادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكويفالفصلاخلامسبترقيةاستيعابادلفردات

".ماالنجكارانجبسوكي

 

 حدود البحث .و 

رجوةاليتتركزعلىتعليمادلفرداتالعربيةادلاعتماداعلىأىداؼالبحثادلقررةك

ادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكوماالنج،حّددتالباحثةحبثهايفالغناءباستخداـ

فيمايلي:

 احلدكدادلوضوعية: .ٔ

لًتقيةاستيعابادلفرداتالغناءاستخداـالباحثةادلوضوعيفىذاالبحث"تربّدد

ماالنج".كارانجبسوكييفادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكو

 احلدكدادلكانية: .ٕ

تكاختار كاليجوكو سوناف اإلبتدائية ادلدرسة البحثيف بسوكيالباحثة كارانج

ألفيفتلكادلدرسةالتزاؿأفتستخدـاالسًتاتيجيةأكالطرؽالتقليدية.ماالنج.
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 احلدكدالزمانية: .ٖ

تّددربك كاليجوكو سوناف اإلبتدائية ادلدرسة البحثيف بسوكيالباحثة كارانج

.ٕٙٔٓيونيو –بريلأيفالسهر ماالنج



 الدراسات السابقة .ز 

فهذه بعدىا. أك قبل إّما ادلكتبية البحث يف مهمة السابقة الدراسات إّف

الدراساتالسابقةترشدالباحثةيفتشكيلالنظرية،ككصففكرةالبحثكتساعديف

ٕٔتطويرادلنهجي.

ىيشلايلي:ةالدراساتالسابقةاليتكجدهتاالباحث

فعاليةاألناشيدادلعّدةحسبموضوعاتادلوادنيلىسوبرايايت):ألولىالدراسة ا

ادلتوسطة"ادلشهودينّنضةالوطن"مدرسةمنالطالبالدراسيةيفترقيةمهارةالكالـ

الوسطى لومبوؾ بكاكك اإلسالمية ) بكلية العربية اللغة تعليم كالثقافةقسم اإلنسانية

 اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا ماالنج.جبامعة ٕٔٔٓاحلكومية ىذا. كتابة ىدؼ

األناشيدادلعّدةحسبموضوعاتادلوادالدراسيةيفىومعرفةفعاليةاستخداـالبحث

ادلتوسطة"ادلشهودينّنضةالوطن"مدرسةللصفاألكؿمنالطالبترقيةمهارةالكالـ

                                                           
10 Restu Kartiko Widi, Asas Metodogi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2111) hlm. 118 
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منجوانبالنطقكادلفرداتكالقواعدكالطالقةكمعرفةاإلسالميةبكاككلومبوؾالوسطى

ادلتوسطةاإلسالمية"ادلشهودينّنضةالوطن"مدرسةدافعةالطالبللصفاألكؿمن

العربية.بكاككلومبوؾالوسطى البحثىيعندتطبيقتعليماللغة نتائجىذا إفكأما

للصفاألكؿدافعيةالطالبةادلعّدةحسبموضوعاتادلوادالدراسيةيفترقياألناشيد

من الوطن"مدرسة ّنضة الوسطى"ادلشهودين لومبوؾ بكاكك اإلسالمية ادلتوسطة

ٖٔكتشجعهمعلىتعلممهارةالكالـباللغةالعربية.

إستخداـاألناشيديفتعليمادلفرداتكتطبيقها)اسوةحسنة:ثانيةالدراسة ال

 البحثاجلامعي ماالنج(ادلدرسةيف بوكنا سوريا العربيةاإلبتدائية اللغة تعليم قسم

ماالنج. احلكومية اإلسالمية مالكإبراىيم موالنا كالتعليمجبامعة الًتبية العلـو بكلية

ٕٓٔٗ البحث. ىذا ىدؼكتابة ادلفرداتىو تعليم يف األناشيد إستخداـ معرفة

معرفةأثراألناشيدك.وريابوكناماالنجاإلبتدائيةسادلدرسةيفكتطبيقهاالبحثاجلامعي

.اإلبتدائيةسوريابوكناماالنجادلدرسةيفيفتعليمادلفرداتكتطبيقهاالبحثاجلامعي

البحثىي نتائجىذا أفإستخداـاألناشيدلوتأثَتكاضحيفتعليمادلفردات.كأما

                                                           
الطالبمن.ٕٔٔٓ.نيلىسوبرايايتٖٔ الكالـ مهارة يفترقية الدراسية األناشيدادلعّدةحسبموضوعاتادلواد فعالية

الوسطى لومبوؾ بكاكك اإلسالمية ادلتوسطة الوطن" "ادلشهودينّنضة .مدرسة بكلية العربية اللغة تعليم اإلنسانيةقسم
 عةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.جبامكالثقافة
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تجريبةأكربمننتائجاختبارالبعدمالعةومآّكذلكألفنتائجاإلختبارالبعدممن

ٗٔعةالضابطة.ومآّمن

اسمالباحث،موضوعالرقم

البحث

اإلختالؼالّتساكم

سوبرايايت.ٔ نيلى

فعاليةاألناشيد.ٕٔٔٓ

حسب ادلعّدة

ادلواد موضوعات

مهارة ترقية يف الدراسية

منالطالبالكالـ

 ادلشهودين"مدرسة

الوطن ادلتوسطة"ّنضة

اإلسالميةبكاككلومبوؾ

الوسطى تعليم. قسم

البحثٔ ىذا يف )

يعٍتعن ادلستقل ادلتغَت

األناشيد

(منهجادلستخدـىوٕ

بادلدخل التجرييب ادلنهج

الكّمي.

البياناتٖ ربليل )

 ىو التحليلادلستخدـ

 اإلحصائياإلستداليل

ىوةالسابق(موضوعالدراسةٔ

حسب ادلعّدة األناشيد فعالية

يف الدراسية ادلواد موضوعات

الطالبمن الكالـ مهارة ترقية

ّنضة "ادلشهودين مدرسة

اإلسالمية ادلتوسطة الوطن"

الوسطى لومبوؾ بكاكك كأما.

الدرا ىوموضوع  اجلديدة سة

لًتقية األناشيد استخداـ

ادلدرسة يف ادلفردات استيعاب
                                                           

14
  حسنة. سونافٕٗٔٓاسوة الثانوية ادلدرسة يف اجلامعي البحث ادلفرداتكتطبيقها تعليم يف األناشيد إستخداـ .

الًتبيةكالتعليمجبامعةموالنامالككاليجوكوماالنج إبراىيماإلسالمية.حبثجامعي.قسمتعليماللغةالعربيةبكليةالعلـو
 احلكوميةماالنج.
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بكلية العربية اللغة

جبامعةاإلنسانيةكالثقافة

إبراىيم مالك موالنا

احلكومية اإلسالمية

ماالنج.

كاليجوكو سوناف اإلبتدائية

.ماالنج

الدراسةٕ يف التابع ادلتغَت )

السابقةيعٍتعنمهارةالكالـ.

الدراسة يف التابع ادلتغَت كأما

استيعاب عن يعٍت اجلديدية

ادلفردات.

الدراسةٕ يف البحث موقع )

 يف يعٍت مدرسةالسابقة

الوطن" ّنضة "ادلشهودين

بكاكك اإلسالمية ادلتوسطة

الوسطى. موقعلومبوؾ كأما

البحثيفالدراسةاجلديدةيعٍت

سوناف اإلبتدائية ادلدرسة يف

كاليجوكوماالنج.
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حسنةٕ اسوة .ٕٓٔٗ.

يف األناشيد إستخداـ

تعليمادلفرداتكتطبيقها

 البحث ادلدرسةيف

بوكنا سوريا اإلبتدائية

تعليمماالنج. قسم

 اللغةالعربيةبكليةالعلـو

جبامعة كالتعليم الًتبية

إبراىيم مالك موالنا

احلكومية اإلسالمية

ماالنج.

البحثٔ ىذا يف )

يعٍتعن ادلستقل ادلتغَت

األناشيد.

منهجادلستخدـىو(ٕ

بادلدخل التجرييب ادلنهج

الكّمي.

 

موضوعالدراسةالسابقةىو(ٔ

تعليم يف األناشيد إستخداـ

البحث كتطبيقها ادلفردات

الثانوية ادلدرسة يف اجلامعي

ماالنج كاليجوكو سوناف كأما.

ىو اجلديدة الدراسة موضوع

لًتقية األناشيد استخداـ

ادل يف ادلفردات درسةاستيعاب

.اإلبتدائيةسونافكاليجوكو

ٕ الدراسة( يف البحث موقع

 يعٍت السابقة ادلدرسةيف

ماالنج. بوكنا سوريا اإلبتدائية

الدراسة يف البحث موقع كأما

ادلدرسة يف يعٍت اجلديدة

كاليجوكو سوناف اإلبتدائية

ماالنج.
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 المصطلحاتتحديد  . ح

البحث مصطلحاتىذا ربدد أف كتسهيلحاكلتالباحثة ادلوضوع لتوضيح

الفهمكتركيزالبحثكمايلي:

 االسًتاتيجية .ٔ

عليمبصفةاخلطة.نظم،تالاالسًتاجيةىياستعماؿالطريقة.لذلك،اسًتاتيجيةيف

أل اخلطوة. منواؿاالف حيتوم فإف طرؽ يف للعمل استعداد على ىي سًتاتيجية

ةمعايفأنواعاستعملاستعملمدرسيفرتبالدرس،دقيققدـيفتعليمكسيل

 تعليمّية. للمدرسيفعملّية يففإسًتاتيجية احلربية لتخطيطالعملية الطريقة ىي

ادلعركة،يفىدؼكاحدىزمةاألعداء.

الغناء .ٕ

ىولفظالكلماتالذمينطقادلرءبشكلالوثَتةكالنغمةادلعينةكمعذلكالغناء

حفظو،كىذاالنوعاحداألستخداـٌتعادلسهلليالغناءإستخداـاحلركةبالئملفظ

الطفولةالسهولةالغناءدّٔذهالعمليةتدريسمهارةاللغةيفالصّفللمبتدئُت.ادلر

معتلحُتالواضحكنطقالساملكتناسببعقوؿالطالب.
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 ادلفردات .ٖ

ألف للتفكَت. كوسيلة يفكقتاخر أّنا أدكاتمحلتادلعٌتكما ادلفرداتىي

 يريد.ادلتكلم ما بكلمات كفكره بالو يف خطر ما يعرب مث يفكر أف 15سيتطيع

اليت اللغوية منأجانبتكادلفرداتإحدلالعناصر العربية اللغة نبغيعلىمتعلم

 تعلمهاليحصلعلىالكفاءةاللغويةادلرغوبة.



 هيكال البحث .ط 

 يكللتسهيلادلسائلقبلإدخاؿالبحثيفىذاالبحث:اذلالباحثةتشرح

الفصلاألكؿ:يتضّمنعلىمقدمةالبحثكمصدريفعمليةالبحثكلو.كأيضا .ٔ

ىناؾ،خلفيةالبحثالذمشرحتعنادلسائلمّثإختاراتالباحثةادلوضوععن

حيثخلفيةالبحث.مثأسئلةالبحث،كأىداؼالبحث،كفوائدالبحث،كفركض

ادلص كربديد السابقة، كالدراسات البحث، كحدكد كىيكاؿالبحث، طلحات،

 البحث.

                                                           
ٔ٘ بلغاتاخرل:أسسوزلمودكاملالناقة، العربية القرل-مداخلو-تعليماللغة ادلكرمة:جامعةأـ ،طرؽتدريسيو،)مكة

 ٔٙٔ(ص.ٜ٘ٛٔ
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ربليل .ٕ أساس على يستخدـ كىو النظرم اإلطار على يتضمن الثاين: الفصل

 ،كتعليمادلفردات.الغناءالبيانات.كيفىذاالبحثشرحتالباحثةاالسًتاتيجية،

البحثالذميتضمن .ٖ يتضمنعلىمنهجية الثالث: البحث،الفصل علىموقع

كمصادرىا، البيانات كعينتو، البحث رلتمع البحث، متغَتات البحث، مدخل

.مجعالبيانات،مصادرالبيانات،كأسلوبربليلالبيانات، أدكاتالبحث
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المبحث األول: استراتيجية

 استراتيجيةمفهوم  .أ 

 اللغة من "اسًتاتيجية" احلرب.كلمة قائد احلربأك علم ادلعٌت كذلا اليونانية

كعلىىذا،فإسًتاتيجيةىيالطريقةلتخطيطالعمليةاحلربيةيفادلعركة،يفىدؼكاحد

ٙٔىزمةاألعداء.

التدريسىوربقيقالطريقة.كطريقة التعليميةأكمسيبطريقة االسًتاتيجية كأما

كاخل النظاـ أك التخطيط من تتكوف إىلالتدريس للوصوؿ التعليم يف سيحقق طوات

أغراضالتعليمية.كىناؾالرأماألخريفرلاؿالتعليميأفاسًتاتيجيةكماقاؿجاجٍت

ٚٔىيعمليةتعليميةلتسهيلالطالبيفتفكَتادلشاكلكحللهاكاخذالقرار.

االنشطة اختيار يف للمدرس ادلستخدمة الطرؽ ىي التعليمية كاالسًتاتيجية

حصدرالتعل كسية كاألحواؿ الطرؼ إىل بنظر باختياره ادلدرس قاـ التعليم. يف يمية

                                                           
16

Iskandarwassid, dkk. Strategi Pembelajaran Bahasa. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2119). Hlm 3. 
17

Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan 

Media. (Malang: UIN Malang Press, 2119). Hlm 4. 
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التعليمكاحتياجالطالبكخصائصاتالطالبادلواجوللوصوؿإىلسأغراضالتعليمية.

أكالعمليةكأسلوبادلستخدمةخالؿ التعليميةعنشرحالطريقة تتضّمناالسًتاتيجية

ٛٔسعمنالطريقةكأسلوبألّنماجزءمنها.العمليةالتعليمية.كذلامعٌتأك

ادلتداخلة كالعامة التدريساخلاصة التدريسفهي"سياؽمنطرائق اسًتاتيجية

كعلىأجودمستولشلكن. كيأيتٜٔكادلناسبةألىداؼذلكادلوقفبأقلاإلمكانات،

مها مها مصدرين التدريسمن اسًتاتيجية طريقةالتدريسأك صلاح يف ادلعلم راتتأثَت

ادلعلم،كشخصيةأكمسائوالشخصية.كديكنأفنشبةالعالقةبُتالسماتالشخصية

للمعلم،كمهاراتوالتدريسية،كحكمتويفاختيارأكتصميماسًتاتيجيةالتدريسادلناسبة،

بالعالقةبُتاألضالعالثالثةيفمثلثما،كمايتضحمنالشكل:

مثلثالتدريساجليد





 

                                                           
18

 Syaiful Musthofa. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. (Malang: UIN Malang Press, 

2111) Hlm 8-11. 
ٜٔ

(ٕٔٔٓ،UIN Malang Pressمهاراتالتدريسضلوإعدادمدرساللغةالعربيةالكفء.)ماالنق:أكريلحبرالدين. 
 .ٛٙٔص

 

 

 ادلعلمشخصيات    مهاراتادلعلم

 

 اسًتاتيجيةالتدريس
 



37 
 

فإذاافًتضناأفىذاادلثلثمتساكماألضالع،ككافطوؿضلعويساكمالقيمة)س(،

 )س القيمة يساكم األضالع أطواؿ رلموع ىذهٖفإف كجود أف بذلك كنقصد ،)

ٕٓادلكوناتالثالثمعايؤدمإىلتدريسجيد.

 ادلعلماسًتاتيجية ّٔا يقـو اخلطواتكاإلجراءاتاليت من رلموعة ىي التعليم

دافعية يثَت للدرس سبهيد على االسًتاتيجية ىذه كتشتمل التعليم، أىداؼ لتحقيق

الطالبللتعلم،كربديدتتابعاألنشطةالتعليميةاليتتتيحربقيقاألىداؼادلرجوة.

 

 استراتيجية تعليم المفردات .ب 

طريقةالتدريسىواألسلوبأكاإلسًتاتيجيةيفإلقاءادلادةالدراسيةيفاحلقيقة،

إىلالطالببنوعسلتلفكاستخداموحسباإلختياج.كذالكيفتعليمادلفرداتتطلب

علىالطرؽاألساسيةادلستخدمةبدكفالوسائلاليصلإىلادلؤسسةالتعليميةاليتتعلم

ا كانتىناؾ إذ كلكن العربية، يستخدمواىااللغة ألف ادلستحسن من اجليدة لوسائل

كتلكالوسائلستساعدالنجاحيفالطرؽكأسلوبالتعليمية.

كاألسرة ادلبنية األساسية ادلفردة من يبدأ ادلستحسن من ادلفردات إلقاء يف

 كأعضاءاجلسمكاألفعاؿكادلفرداتاألخرلالسهلةللتالميذ.الطرريقةادلستخدمةيف

                                                           
ٕٓ
 .ٚٗٔادلرجعالسابق،أكريلحبرالدين.ص 
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 الًتمجةإلقاء النحو كطريقة الشفوية السمعية كطريقة كاحلفظ إتباع منها: ادلفردات

كالطريقةادلستخدمةبوسيلةبطاقةالصورةكاألنشودةالعربية،كالطريقةاألخرلكادلقارنة،

كترتيباألحرؼكاستعماؿادلعجمكضلوذلك.

ال خربات أك ادلفردات إلقاء يف التعليمية كالتقنيكات دلعرفةادلراحل طالب

كحصوؿعلىادلعاين،كمايلي:

بادلدرسأك (ٔ ادلفرداتادلنطوقة يسمع أف للتالميذ اخلربة إعطاء األكىل: ادلرحلة

ىم اجليد االستماع بعد اجلمل. يف أك نفسها ادلفردة إما األخرل الوسائل

 يستطيعوفأفيستمعبصحيح.

لل (ٕ الفرصة ادلدرس اعطى ادلرحلة ىذه يف الكلمة: الكلمةنطق لنطق تالميذ

 ادلسموعة.تساعدالطالبالنطقيفالكلمةاجلديدةلتذكَتىايفكقتطويل.

ادلرحلةالتالية:ينبغيعلىآّرسأفجيتنبيفإعطاءادلعاين،سيسببالتعليم (ٖ

ىناؾ سرعة. ادلفردة الطالب كينسى العربية، اللغة يف كليست األـ لغة يف

تنبالًتمجةمنمعٌتادلفردةكىيبإعطاءسياؽأسلوبادلستخدـللمدرسليج

األشياء كاظهار كالًتادؼكادلضاد الصورة كاستعماؿ البسيط كالتعريف اجلملة

 األصليةكحركةأعضاءاجلسمكالًتمجةكطريقةأخَتةإذكانوااليفهموفّٔا.
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ادلفرداتاجلد (ٗ اإلستماعكالنطقكفهم بعدمرحلة ادلفردة: أك الكلمة يدة،قراءة

 كتبادلدرسعلىالسبورةمثأعطىالطالبالفرصةلقراءةادلفردةجهريا.

ادلفرداتاجلديدة،حبيثاخلصائصمن (٘ ادلفردة:علىالطالبأفيكتبوا كتابة

 ادلفرداتمازالتأدىاّنم.

كضعاجلمل:ادلرحلةاألخَتةيفإعطاءادلفردةىياستخداـادلفرداتاجلديدةيف (ٙ

 ادلفيدة كطلبهماجلمل ادلختلفة اجلمل للمدرسأمثلة يعطي ربريريا. أك شفويا

ادلفردات باستخداـ اجلمل تركيب الطالب على كينبغي اتباعو. يف ادلدرس

 ٕٔادلعاصرةليفهمواكيستخدمواىا.

كماذكرتالسابقةأفالطرؽيفإعطاءادلفرداتصارتأسئلةادلناسبةدلدرس

ية.مهماكافليسكلادلفرداتاجليدةتستخدـالطرؽاللغةاألجنبيةخاصةاللغةالعرب

السابقة.علىادلدرسأفيهتمباحلصصالدراسية،كلذلك،حيتاجإىلاخيارادلفردات

السهلةأكادلفرداتادلفهومةيفمعانيهابالتصاؿكمناسبةبالسياؽالكالـ.





                                                           
01

 Syaiful Musthofa. Strategi Pembelajaran Inovatif. (Malang: UIN Malang Press, 2111) Hlm. 8-

11. 
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 استراتيجية تعليم المفردات في المرحلة اإلبتدائية .ٔ

ٕٕتيجيةتعليمادلفرداتللمبتدئُتباستخداـبعضالطرؽ:اسًتاتتم

ٔ)  األناشيد استخداـ اللغة مبُتتعلم فرؽ ىناؾ بُتك العربية، ظاىر

استخداـاألناشيديفاألناشيدخالؿالتعليمكالتعليمخالؿاألناشيد.

علىنفس ادلفّرحة ادلملكإستطاعإعطاء ادلفرداتإستطاعإزالة تعليم

 الطالبكإستطاعترقيةاستيعابادلفرداتأكتزييدادلفردات.

داللةالشيئادلصقود،مثل:جلبالعينةأكالشيئاألصلي،مثل:دّؿ (ٕ

"ِمرْ الطالبعندتعلمنطقالكلمة القلمادلدرسالقلمأماـ كدّؿ َسمه"

 عندنطقالكلمة"قَػَلمه".

مراركتكرارا،ادلدرسيستطيعأفيطلبالطالبلقراءةطلبالطالب (ٖ

 ٖٕلقراءةادلفرداتاجلديدةاليتاكتسبتمنتلكالقراءة.

االستماعكتقليدالقراءة،تكرارالقراءةككتابتهاحىتالطالبيستطيعوف (ٗ

 أفيفهمواىاكيستعبواىا.

                                                           
ٕٕ
 Ibid, Syaiful Musthofa. Hlm ,3. 
03

 M. Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab. (Malang: UIN Malang Press, 2111) 

Hlm. 34-35 
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اس لتشجيعأىداؼ ىي ادلفردات تعليم ىذا يف األناشيد تخداـ

الذكاء ترقية كيسهل يساعد أف يستطيع لكي التعلم عملية يف الطالب

كتابة مهارة ترقية يف مؤثرة ادلفردات كتابة أنشطة كىذه الدقة، كالفكرة

كأما ادلفرداتاليتدرست. عن الكتسابالفهم الفرصة الطالبكإعطاء

قليدالقراءةىيلتنميةقدرةالطالبيفالكالـ.أىداؼمنأنشطةت

ٕٗكأمااسلوبالغناءيفاسًتاتيجيةالتعلمكافنوعاففهما:

ادلوسيقي (ٔ أك الغناء صوت يسمعوف الطالب يعٍت السليّب، الغناء

 فقط،الطالباليّتبعواأنشطةالغناءمباشرة.

ٕ)  الغناء يعٍتالطالبيقوموفأنشطة احلركي، مباشرة،باحلركةالغناء

 إمامنفردةأكمجاعة.

بعملأنشطةالغناءالسليبأكاحلركي،الطالبيستطيعأفيشعركابالسعادة

كالغناءديلكالفوائدالكبَتةلنفسالطالبىي:هتّيجٕ٘كاذلناءةيفنفسهم.

الدافعالقومعلىالّدماغحىت دفعابتكارالطفل،كإعطاء خياؿالطفل،

 لطالببسرعة".يدفعمعرفيةا
                                                           

04
 Hibana S. Rahman, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: PGTKI Press, 

2112) Hlm. 83 
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 استراتيجية تعليم المفردات العربية في المرحلة المتواسطة .8

ٕٙاسًتاتيجيةتعليمادلفرداتللمتواسطباستخداـبعضالطرؽ:تتم

 استخداـاأللةادلساعدة (ٔ

حرؾادلدرسحركة علىسبيلادلثاؿ: ادلدرسباحلركات، أشار

 لألكللكلمة"أكل".

 كتابةادلفردات (ٕ

الطالبيف ادلدرسقدرة طلبهم إذا ادلفرداتسيساعدىم فهم

ادلقركء(، ك ادلفهـو ك ادلنطوقة ك )االستماع اجلديدة ادلفردات لكتابة

يذكرأفاخلصائصمنادلفرداتمازالتيفأذناّنم.

 ألعابكمامثل (ٖ

ش بأمل كادلريضأصابو ادلدرس فحصوسبثل مث البطن يف ديده

القياـبادلسرحية.الطبيب.ك

 ًتادؼإعطاءال (ٗ

أراد إذا ادلختلفة. بالكلمات لكن الًتادفاتك ادلدرس يعطي

ادلدرسأفيلقى"قعد"يذكرادلدرسب"جلس".

                                                           
06

 Ibid, Syaiful Musthofa. Hlm ,4-,5 
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 إعطاءادلضاد (٘

لكلمة ادلدرس شرح ضلو: ادلتاضدة، الكلمة ادلدرس إعطاء

"طويل"ب"قصَت".

 إعطاءادلشًتؾاللفظي (ٙ

عن ادلضمونة الكلمات بإعطاء ادلدرسة كلمة ادلدرس يشرح

يساعد ىذا ك ذلك، غَت ك السبورة ك ادلدرس ك كالطالب الدراسة

الطالبحىتأفكارىمادلواجهةإىلادلدرسة.

 ذكرادلدرسادلصدرككمشتقو (ٚ

شرحادلدرسالكلمة"ادلكتب"باستخداـمشتقوككتبيكتب

بتغيَت ادلناسبة ادلفردات لفهم الطالب كيساعده ذلك. ضلو ك كتابة

 الكلمة.



 يجية تعليم المفردات العربية في المرحلة المتقدمةاسترات .1

اسًتاتيجيةتعيمادلفرداتللمتقدمُتباستخداـبعضالطرؽ:تتم

 الشرحيفمعاينادلفرداتكإعطاءالبيافعنو. (ٔ

 حبثادلعٍتيفادلعجم. (ٕ
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طلبادلدرستالميذهأفيبحثواادلفرداتاجلديدةمباشرابوسيلة

ادلفرداتاجلديدةذلم.ادلعجمعندماكجددا

 طلبادلدرسلًتتيبادلفرداتحىتتكوفالكلمةالصحيحة. (ٖ

 يطبعادلدرسادلفرداتيفاجلمل (ٗ

غَت (٘ ادلفردات زبتار ال ك ذلم، الصحيحة ك اجليدة ادلفردات اختيار

 ادلؤدبللجدكؿ.

 يطبعالطالبادلفرداتادلتوافرةيفاجلملز (ٙ

 تشكيلاحلركاتيفادلفردات. (ٚ

 ٕٚدلفرداتإىللغةاألـ.ترمجةا (ٛ

كىذهالطريقةاألخَتةحينماكلالطرؽالسابقةالتستطيعأفيعطي

الفهمذلم،كالحبثادلدرسعناستعماؿىذهالطريقةألفذلااألثارالسليب

 يفالتنميةاللغوية،علىسبيلادلثاؿ:عدـاإلرادةلفتحادلعجمكغَتذلك.

 

 

 

                                                           
07

 Ibid, Syaiful Musthofa. Hlm ,5-,6 
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 لمفرداتتوجيهات عامة في تعليم ا .ج 

اليتقدتسهميفتدريسادلفرداتيف يليرلموعةمنالتوجيهاتالعامة فيما

برامجتعليماللغةالعربيةللناطقُتبلغاتأخرلىي:

 رلموعةادلفرداتاليتتدرس (ٔ

رلموعةادلفرداتاليتتدرسكتستعبمنقبلالطالبىي:

 مفردة.ٓٓٓٔ–ٓ٘ٚللمرحلةاإلبتدائيةىي -

 مفردة.ٓٓ٘ٔ–ٓٓٓٔللمرحلةادلتوسطةىي -

مفردة،بالشرطالطالبيتعّلموفأفٕٓٓ٘–ٓٓ٘ٔللمرحلةالتاليةىي -

 يًتّكبالكلماتكقدرةاستخداـالقاموس.

 قائمةادلفردات (ٕ

مع تستخدـ ما غالبا اليت الكلمات من رلموعة حيفظوف الطالب

أحي كلكن الطالب، تعرؼ اليت اللغة إىل يفترمجتها اخلطيئ ادلدرس صلد انا

تطبيقها،مثل:يكتبادلدرسكلادلفرداتيفالسبورةبشكلقائمة،مثيدرسها

كاحدافواحدا.

اتضحيفتعليمهاتسبب الطريقةاليتليستطريقةجيدة،إذا إفىذا

كذلكألفمعظممن للمدرسيفالتدريس. للطالبكتزييدالصعوبة الصعوبة
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ادلفرداتيفتلكالسبورةقبلادلدرسينطقها،حىتأّنمالطالبسوؼيقرؤكف

ربدث الّصداد ىذا يف ادلوجودة، القراءة عن بالصحيح كاليفهموف اليعرفوف

اخلطيئةالكثَتة.

فواحدايفالسبورة،مث الطريقةادلثاليةىيادلعلميكتبادلفرداتكاحدا

ا لطالبمثيستمّرإىليشرحكيدّرباستخداـتلكادلفردات،كبعدأفيفهموا

ادلفردةالتاليةإىلاإلنتهاء.



 الغناء: ثانيالمبحث ال

 الغناءمفهوم  . أ

 لعبالغناء للطفل بالنسبة فهو كجوده، منذ اإلنساف مارسها فطرة كادلسيقي

 أف ينبغي كاكتشاؼمكوناهتا. الطبيعة فهم إىل ييقوده كوف األديبوىالغناء اللوف

لتحقق دائما بقائها مع فشيئا. شيئا ذلك بعد تقل مث اإلبتدائية ادلرحلة الغالبيف

أغراضها،فتقلقلياليفادلرحلةاالبتدائية،مثتغلبعليهااحملفوظاتكالنصوصاألدبية

األناشيدىيقصائدالشعراليتتنظميفادلرحلةالثانوية،ألّنالصغاراألطفاؿأنسب.

بأسلوبسهلجذاب،يفغرضعاـسياسيأكديٍت،لتنشدمجاعياكىيملحنة،كقد

تصحبهاادلوسيقي،كلذلكحيبهاالتالميذكيقبلوفعلىانشادىاكذلذاينبغيالعنايةّٔا،
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 ذلم. كمناسبتها لفائدهتا لألطفاؿالصغار، كخباصة منها، كاألكثر خفيففالغناء شعر

كي بادلناسبات، يرتبط كاأللعابرشيق باألطفاؿ خاصة أغراضا الغالب يف ستخدـ

منشديها يف النبيلة العواطف إلثارة ملحنة إىل تؤدم كىي كالتمثيليات، كالرحالت

كماذكرالدكتورأمحدمدكورأفادلرادباألناشيدتلكالقطعالشعريةاليتٕٛكسامعيها.

اءاجلمعي،كىيلوفمنيتحرليفتأليفهاالسهولةكتنظيمنظماخاصا،كتصلحلإللق

ٜٕألوافاألدبزلبلإىلالتالميذ،يقبلوفعلىحفظهاكالتغٍتّٔافرادم،أكمجاعات.



 الغناءفوائد  . ب

 كمايلي:الغناءفوائد

 تبثالنشاطكتبثالسركريفنفوسالطالب. .ٔ

 .الغناءتعاجلخجلاخلجلُتمنالطالبدبساركتهمزمالئهميف .ٕ

ٖ.  إجادة على الطالب سلارجهاتعود من احلركؼ كإخراج بالكلمات، النطق

 الصحيحة،كتزكدىمبزادلغومينفعهميفالتعبَتالشفهيكالكتايب.

                                                           
ٛٙٔ(ص.ٖٜٛٔ)القاىرة:دارادلعارؼ،التوجيويفتدريساللغةالعربيةزلمودعليالسماف، 28
ٗٚٔ(ص.ٜٗٛٔ)الكويت:مكتبةالفالح،تدريسفنوفاللغةالعربيةأمحدمدكور،ٜٕ



48 
 

سبدالطالببزادمنادلعارؼالعامة،كالعاداتالنبيلة،كالقيمكادلثلالصحيحة، .ٗ

 ٖٓفتزيدثقافتهم،كتكسبهماألخالؽاحلميدة،كالسلوؾالطيب.

 

 الغناء أهّمية . ج

ادلعركؼأفاألطفاؿأكالتالميػذبطبيعػتهميلػذكفبػالنغمكاإليقػاع،كيولعػوفكمن

بػػػػالتلحُتالصػػػػويتحػػػػىتنػػػػراىميفمرحلػػػػةادلهػػػػديسػػػػتجيبوفلألحلػػػػاف،فينسػػػػجموفمعهػػػػا

تلقائهاككثَتمناألطفاؿيأخدكفيفالتنف.

كثَتامنالغاياتاللغويةكالًتبية:الغناءربقق

جالتالميػػذالػػذينيغلػػبعلػػيهماخلجػػلأكالػػًتّدديففهػػيكسػػيلةمػػنكسػػائلعػػال .ٔ

 النطق.

ربػػرؾدكافػػعالتالميػػذ،ألّنػػاتبعػػثفػػيهمالسػػركر،كذبػػددالنشػػاطعنػػدىمدلػػافيهػػا .ٕ

 منموسيقيكإيقاعمجل.

 تدفعالتالميذإىلذبويدالنطقكسالمةاللغة. .ٖ

كعػػنطريقهػػاذلػػاتػػأثَتقػػوميفإكسػػابالتالميػػذادلثػػلالعليػػاكالصػػفاتالسػػامية .ٗ

 ٖٔتتهذبلغتهمكيسمواأسلؤّم.

                                                           
ٛٙٔ(ص.ٖٜٛٔ)القاىرة:دارادلعارؼ،تدريساللغةالعربيةالتوجيويفزلمودعليالسماف، ٖٓ
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 الغناءأهداف تعليم  . د

كمايلي:الغناءكمنادلعركؼأفأىداؼتعليم

 مبعثالنشاطكالسركركاحلركةلالفاؿبسباللحنالصويت. .ٔ

 ادلشاركةالوجدانية: .ٕ

حُتغنائهاكترنيمها،شريطةحسناالختباردليوذلم.الغناءيفمعاين

 حى:تعليماللغةالفص .ٖ

ألفاظامجالكأفكاراكأخيلة،كأساليبتعبَتحبفظاألناشيدكالتغٍتّٔاكدقةنطق

حركفهاكضبطحركتهاكجودةالقائها،فتنمودراهتماللغويةكأدكاقهم.

 ترغيبالطفلبادلدرسة: .ٗ

كتشويقوللمدرسشلايؤدمبوإىلزيادةالثقةبنفسوكقابليتوالكالميةكاجلرأةيف

احلديث.

 غرسحبالفضيلةكاخللقكالعقيدةالدينيةكاألدباإلجتماعية. .٘

طبيعيةلدراسةاحملفوظاتكفنوفاألدباالخرل،كىػينػواةالتػذكؽمقدمةالغناء .ٙ

 األديب.

 

                                                                                                                                                                             
 ٗٚٔ(ص.ٕٔٓٓ)القاىرة:دارالفكرالعريب،تدريسالفنوفاللغةالعربيةعليأمحدمدكور، ٖٔ
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 الغناءأسس إختيار  .ه 

 ينبغيأفيتوافريفإختياراألناشيدادلناسبةلألطفاؿادلرحلةاألبتدائيةمايأيت:

 كموضوعاتعامةقوميةأككطنيةأكدينية.أفتتصلدبناسبات -ٔ

األلعػػػػػابكاحلفػػػػػالتالغنػػػػػاءأفتشػػػػػبيعحاجػػػػػاتاألطفػػػػػاؿيفىػػػػػذهادلرحلػػػػػة،مثػػػػػل -ٕ

 كالرحالتكغَتذلك.

 أفتساعدالتالميذفبإحياءادلواسمكاألعيادالشخصيةكالقوميةكضلوىا. -ٖ

دينكالعمػػاؿيتغػػٍتّٔػػاأربػػاباحلػرؼكػػالفالحُتكالصػػياالغنػاءجيػبأفتكػػوفىنػػاؾ -ٗ

 ٕٖلينشدىاالطالب.

 

 الغناءطرق تدريس  .و 

كمايلي:الغناءطرؽتدريس

 دبناقشةأكحديثحولو.الغناءديهدادلدرسدلوضوع -ٔ

علىالتالميذمكتوباعلىالسبورة،أكمطبوعايفبطاقػات،الغناءيعرضادلدرس -ٕ

القػراءة،كاالاكتفػىأكيرشدىمإىلمكانةيفالكتابإذاكػافالتالميػذقػدعرفػوا

 بقراءتوذلم.
                                                           

 .٘ٚٔ(صٕٕٓٓعلىأمحدمدكور،تدريسفنوفاللغةالعربية)القاىرة:دارالفكرالعريب.ٕٖ
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مطبوعاضبطاصحيحا،بغَتتلحُت،حػىتالينصػرؼالتالميػذالغناءيقرأادلدرس -ٖ

 .الغناءعنغرضالضبطإىلموسيقي

 قراءةعاديةبغرضالتدريبعلىضبطكلماتو.الغناءيقرأالتالميذ -ٗ

 كأفكارهكمغزاه.الغناءيناقشادلدرسالتالميذيفمعاين -٘

ٖٖملحناعلىالتالميذ،مثيدرّٔمعلىانشادهكذلك.الغناءيعرضادلدرس -ٙ

 

 المفرداتتعليم المبحث الثالث: 

 مفهوم المفردات .أ

اإلندكنيسيةألفهالطفيغزاؿىي-ادلفرداتكماذكرتيفالقاموساإلصلليزية

بوستاكاقائمةالكلمات.كادلفرداتيفاصطالحالقاموسللغةاإلندكنيسيةعندباالم

ٖٗىي"قائمةالكلمات".

( ادلفرداتىي إف سوجيطا )ٔقاؿ اللغة، يف الكلماتادلضمونة مجيع )ٕ)

ادلتكلمكالكاتب،) ،ٖالكلماتاليتيستوعبعليها (الكلماتادلستخدمةيفالعلـو

ٖ٘(قائمةالكلماتادلنظمةمعالبيافادلوجزمثلالقاموس/ادلعجم.ٗ)
                                                           

 .ٜٙٔ(ص.ٖٜٛٔتدريساللغة)القاىرة:دارادلعرؼ،زلمودعليالسماف،التوجيويفٖٖ

34
 Jhon M Echard dan Hasan Sadily. Kamus Inggris Indonesia. (Jakarta: PT. Gramedia, 1889) 

Hlm 631. 
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ادلفرداتعندأحك فهي)أما )ٔادية (ٕ(مجيعالكلماتادلضمونةيفاللغة،

نفس يف مجاعة الكلماتاليتيستخدمها يستوعبعليهاالشخصأك الكلماتاليت

( )ٖالبيئة، ، العلـو يف الكلماتادلستخدمة الكلماتٗ( ليسمجيع اللغة يفعلم )

ظمىجائيةكمعها(قائمةالكلماتكالعباراتكادلصطلحاتيفاللغةاليتتن٘مفردات،)

ٖٙربديدىا.

(عنصرمنعناصراللغةالشاملةعلىادلعارؼعنٔكادلفرداتذلامعاينكىي)

(ٖ(الكلماتاليتيستوعبعليهاادلتكلمكالكاتب،)ٕادلعاينكاستخدامهايفاللغة،)

 ٖٚقائمةالكلماتادلنظمةمعالبيافادلوجزمثلالقاموس/ادلعجم.



 أهمية المفردات .ب

ىامايففهماألفكاركخرباتالشخصكانتمنطوقةإف ادلفرداتتلعبدكرا

أكمكتوبة.ىذادليلعلىاستيعابالشخصعلىادلفرداتيلعبدكراىامايفعملية

اللغةكانتمنظوقةأـمكتوبةيفاحلياةاليوميةأكاألكادديية.السيمدلتعلماللغة،على

ات.ادلتعلماللغةاستيعابعلىادلفرد

                                                                                                                                                                             
35

 Sudjito. Kosa Kata Bahasa Indonesia. (Jakarta: PT. Gramedia, 1889) Hlm. 25. 

36
 Ahkadiyah MK dan Sabarti, dkk. Pengajaran Kosa Kata. (Jakarta: Dikti, 1881) Hlm 41. 

37
 Harimukti Kridalkasana. Kamus Linguitik. (Jakarta: PT. Gramedia, 1892) Hlm 51. 
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 أهداف تعليم المفردات .ج

أىداؼاذلاـيفتعليمادلفرداتالعربية،كمايلي:

 لتعريفادلفرداتاجلديدةإىلالطالبمنالقراءة. .ٔ

لتدريبالطالبادلفرداتجيداكصػحيحا،بػأفالنطػقاجليػدكالصػحيحسػبيل .ٕ

 إىلكالـكالقراءةالصحيحةكاجليدة.

ادلعػػػٌتآّػػػازمأكادلعػػػٌتالنحػػػولاسػػػتيفدةفهػػػمادلفػػػرداتعلػػػىمعػػػٌتاحلقيقػػػيأك .ٖ

 ادلفرداتشفوياكربريريهاعلىحسبالسياؽالصحيح.

أىػػػداؼمػػػنتعلػػػيمادلفػػػرداتأفيػػػتقنالطالػػػبنطػػػقحركفهػػػافحسػػػب،أكفهػػػم

كرلػػردكصػػفهايفتركيػػبلغػػوممعناىػػامسػػتقلةفقػػط،أكمعرفػػةطريقػػةاالشػػتقاؽمنهػػا،أ

.صحيح

 

 أسس إختيار المفردات .د

اللغػػػةشػػػيءكبػػػَتتعطيػػػكنفسػػػها،كعليػػػكأفزبتػػػارمنهػػػاكتنتقػػػيفمػػػاأسػػػاس

إختيػػػارادلفػػػرداتيفبرنػػػامجلتعلػػػيمالعربيػػػةللنػػػاطقُتبلغػػػاتاخػػػرل.ىنػػػاؾرلموعػػػةمػػػن

األسسنذكرفيمايليأكثرىاانتشارا:
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تفضلالكلماتشائعةاإلستخداـعلىغَتىا،مادامػت (frequency): التواتر .ٔ

 معهايفادلعٌت.متفقة

تفضػػلالكلمػػةالػػيتتسػػتخدـيفأكثػػرمػػنبلػػدعػػريب(range)التػػوزعأكادلػػدل: .ٕ

 علىتللكاليتتوجديفبلدكاحد.

تفضػػلالكلمػػةالػػيتسبػػوفيفمتنػػاكؿالفػػردجيػػدىاحػػػُت(availability)ادلتاحيػػة: .ٖ

 يطلبهاكاليتتؤدملومعٌتزلددا.

لمةالػيتتكػوفمألوفػةعنػداألفػرادعلػىالكلمػةتفضلالك(familiarity)األلفة: .ٗ

ادلهجػػػورةنػػػػادرةاإلسػػػػتخداـ.فكلمػػػػة))مشػػػػس((تفضػػػلبػػػػالشػػػػكعلػػػػىالكلمػػػػة

 ))ذكاء((كإفكافمتفقُتيفادلعٌت.

تفضػػلالكلمػػةالػػيتتعطػػىعػػدةرلػػاالتيفكقػػتكاحػػد(coverage)الشػػموؿ: .٘

))بيت((أفضػليفرأينػامػنعلىتللكاليتالزبدـإالرلاالتزلدكدة.فكلمة

 كلمة))منزؿ((.

األمهية:تفضلالكلمةالػيتتشػيعحاجػةمعينػةعنػدالػّدارسعلػىتللػكالكلمػة .ٙ

 العاّمةاليتقدالحيتاجهاقليال.

العركبػػػة:تفضػػػلالكلمػػػةالعربيػػػةعلػػػىغَتىػػػاكّٔػػػذاادلنطػػػقيفضػػػلتعلػػػيمالػػػّدارس .ٚ

كلمػػػة))اذلػػػاتف((بػػػدالمػػػنالتليفػػػوف.ك))ادلػػػذياع((بػػػدالمػػػنالرّاديػػػوف.إذمل
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توجدكلمةعربيةتفضلالكلمةادلعربةمثل:التلفازعلىالتلفيزيوف،كأخَتاتػأيت

يفالعربيػػػة،علػػػىأفتكتػػػببػػػالطبعبػػػاحلرؼالكلمػػػةاألجنبيػػػةالػػػيتالمقابػػػلذلػػػا

 .العريبمثل))فيديو((

 

 أساليب شرح المفردات .ه

كمايلي:أساليبشرحادلفرداتأّما

بيافماتدّؿعليوالكلمةبإبرازعينيهاأكصورهتاإفكانػتزلسوسػة،مػناالسػمأك -ٔ

إذادلفػرداتمػناألفعاؿبلاالسمأكثر.ادلثاؿ:توضيحمعٌت)قلم(باقًتافكلكػن،

األشػػياءالديكػػنإحضػػارىايفحجػػرةالدراسػػة،مػػنادلمكػػنتشػػَتادلعػػٌتإىلالصػػورة،

 ادلثاؿ:طّيارة.

سبثيػػػلادلعػػػٌت،ديثػػػلادلػػػدرسمعػػػٌتالكلمػػػةبالتمثيػػػلكأكثػػػرإسػػػتخداـىػػػذااألسػػػلوب -ٕ

 لتوضيحاألفعاؿ.مثل:)فتحالباب(،ففتحالبابإشارةمنادلعٌت.

 دلثاؿ:كأفيلعبادلدرسدكرالسائقبسوؽالسيارة.سبثيلالدكر،ا -ٖ

 ذكرادلتضادات،ادلثاؿ:سيشرحادلدرسمعٌت"حار"فيذكرضدىا"بارد". -ٗ

 ذكرادلًتادفات،ادلثاؿ:سيوضحادلدرسمعٌت"كالدة"فيذكرمرادفها"أـ". -٘
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كإنتباىػاتداعىادلعاين،معٌتللعائلة،فتذكرالكلمات.زكجكزكجػةكأكالدكأسػرة. -ٙ

للمػػدرسأاليشػػرحادلعػػٌتباجلملػػةأكسػػعمػػنادلعػػٌتاحملتػػاج.ادلثػػاؿ،سيشػػرحادلػػدرس

معٌت"مكتية"،عليوأفيذكراجلملة"يفادلكتبةكتػبكثػَت"كالينبغػيلػوأفيقػدـ

 ادلثاؿ:"ادلكتبةأماـالديواف".

 ذكرأصلالكللمةكمشتقاهتا -ٚ

مػػػػنىػػػػذهالظػػػػاىرةيفبنػػػػاءاحلصػػػػيلةاللغويػػػػةادلعلػػػػمالكػػػػفءيعمػػػػلعلػػػػىاإلسػػػػتفادة

لطالبػػو.كيسػػاعداإلشػػتقاؽيفتوضػػيحمعػػاينالكلمػػاتاجلديػػدة.فعنػػدكركدكلمػػة

مكتػػوبمػػثاليسػػتطيعادلعلػػمبيػػافأصػػلها)كتػػب(كمػػايشػػتقمػػنىػػذااألصػػلمػػن

 كلماتذاتصلةبالكلمةاجلديدة)كاتب،كتاب،مكتبة...إخل(.

 يةشرحمعٌتالكلمةبالعرب -ٛ

كىذادبعٌتأفادلدرسيشرحادلقصودمنالكلمةأكمػنشلكػنتعػرؼالكلمػة.ادلثػاؿ

بػػػوادلػػػتعلممػػػدفوعابرغبتػػػو :معػػػٌتالػػػتعلمالػػػَذايتىػػػيالنشػػػاطالتعليمػػػيالػػػذميقػػػـو

 الّذاتية.

إعادةالقػراءةكتعػددىايسػاعدعلػىمعرفػةادلعػٌتأكثػر.يفىػذااحلالػة،يقػرأالطػالب -ٜ

 اتحىتيكشفمنقراءةأحدمنهمادلعٌتادلقصود.القراءةعدةمر
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البحػػػثيفادلعجػػػػم.ديكػػػنتكليػػػػفالطػػػالبيفادلسػػػػتوياتادلتوسػػػطةكادلقدمػػػػة -ٓٔ

 بالبحثيفادلعجمالعربيةلتوضيحمنعٌتالكلمةاجلديدة.

 ٖٛإبرادىايفأمثلةمتعددة. -ٔٔ

يسػػتخدـكمػػنأسػػاليبتوضػػيحمعػػٌتادلفػػرداتسػػبقذكرىػػا،يسػػتطيعادلػػدرسأف

إحدلأكأكثرمناألساليبإذمليكنتفاىمالطالب.بػلمليسػتطيعإسػتخداـكػل

منههػػػػػايفادلرحلػػػػػةاللغويػػػػػةادلبتػػػػػدئُت،لقلػػػػػةكفػػػػػائتهماللغويػػػػػة.كمػػػػػناألسػػػػػاليبديكػػػػػن

إسػػػػتخدامهايفادلرحلػػػػةاإلبتدائيػػػػةىػػػػيبػػػػاقًتافادلباشػػػػرأكبتقػػػػدميالصػػػػورادلرشػػػػيدةإىل

كىذهيفأكائلالتعليم،بلإذمرالطػالبالدراسػةيفزمػاف،ديكػنالكلمة،أكالتمثيل.

ادلػػػػدرسأفيسػػػػتخدـأسػػػػلوبذكػػػػرادلتضػػػػاداتكالػػػػًتادؼأكذكػػػػرأصػػػػلالكلمػػػػة.كيف

ادلرحلػػػػةادلتوسػػػػطةأكادلتقدمػػػػة،علػػػػىادلػػػػدرسأفيسػػػػتخدـبقيػػػػةاألسػػػػاليبزيػػػػادةمػػػػن

ةإىلاللغػةاألـ،بػأفجيتنبهػاإالاألساليباليتينبغيإسػتخدامهاللمبتػدئُت.كأمػاالًتمجػ

 إذليسىناؾأسلوباخر.

 

 

                                                           
الرياض:فهرسةمكتبةادللك،الطبعةاألكىل)إضاءاتدلعلمياللغةالعربيةلغَتالناطقُتّٔاعبدالرمحنإبراىيمالفوزاف،ٖٛ

 ٜ٘ٔ(ص.ٖٖٗٔفهدالوطنيةأثناءالنشر،
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 موقع البحث . أ

جرلىذاالبحثيفادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكوكارانقبسوكيماالنج.ا

اليتتقع ادلدرسةىيمدرسةيفادلؤسسةسونافكاليجوكو ٖشارعجاندميفىذه

امس.دبوضوعالبحثالذميهدؼإىلالفصلاخلجكارانقبسوكيماالن



 هنوعمدخل البحث و  . ب

يبدكاأفلًتقيةاستيعابادلفرداتالغناءاستخداـنظردلوضوعىذاالبحثيعٍت

يزكؿحّسيكيفرّجالطالبك،الغناءباستخداـترقيةاستيعابادلفرداتيهدؼذلكإىل

.كبالنسبةذلذا,يستخدـيفىذاالبحثادلدخلبالغناءادلفرداتالرىابيفعمليةتعليم

األالكمي أفادلدخلالكميىومدخليستخدـ منمجعالبيانات.. الذميبدأ رقاـ

.تفسَتإىلبياناتكتقدميمناحلاصالت
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نوع ىذا البحثاإلجرائي الصفي. البحثاإلجرائي ىوالبحثىو الصفي

البحثالذمجيرميفالفصلكيهدؼإىلتغيَتأكربسيُتأحواؿمنادلشكالتيف

 ٜٖالفصل.

 

 متغيرات البحث  . ج

أّفىذاالبحثيوجدمتغَتينكمها:

 (Variable Independentادلتغَتادلستقل) .ٔ

يسمىادلتغَتادلستقلدافعأكيفلغةإندكنيسيةمعركؼبادلتغَتاحلر.

ادلتغَتادلستقليفىذاالبحثىوٓٗتغَّتعنادلتغَتالتابعيفالبحث.ىويؤثر

(.Xيسمىب)متغَتالغناء

 (Variable Dependentادلتغَتالتابع) .ٕ

ادلتغَتالتابعىوادلسبب،أمايفاللغةاإلندكنيسيةيسمىبادلتغَتادلقيد.

البحثٔٗجعلادلتغَتادلقيدادلسببمنادلتغَتادلستقل. ادلتغَتالتابعيفىذا

 (.Yيسمىب)متغَتاستيعابادلفرداتىو

                                                           
39

 Kunandar. Penelitian Tindakan Kelas. (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2111) Hlm. 44 
42

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung:Alfabeta, 2113). hlm. 61 
41

Ibid. 
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 مجتمع البحث وعينته . د

حصوؿ لتصميم ادلستخدمة األشخاص أك األفراد مجيع ىو البحث رلتمع

 ٕٗالبحث.إذاأرادتادلالحظةمجععناصريفكاليةادلالحظةفيسمىدبالحظةآّتمع.

كرلتمعالبحثيفىذاالبحثىوطالبالفصلاخلامسيفادلدرسةاإلبتدائيةسوناف

ماالنج.كارانقبسوكيكاليجوكو

البحثىيبعضمنرلتمعالبحث. تستطيعأفتتمثلٖٗعينة احلسنة العينة

مجعآّتمع.كعينةيفىذاالبحثىومجيعالطالبيفالفصلاخلامسأكالفصلب

غ طريقة )عن ادلعينة )purpose samplingارض ادلعينة غارض طريقة .)purpose 

sampling.ادلعينة باحلساب تعيُت طريقة ىي كمجموعةٗٗ( )ب( اخلامس الفصل

 التجريبيةكالفصلاخلامس)أ(كمجموعةالظابطة.

 

 البيانات و مصادرها . ه

كماطرائقيناذلا،قدذبمعهاالبياناتقسمُت،مها:

 األكليةالبيانات .ٔ
                                                           

40
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2115), Hal 131. 
43

Suharsimi Arikunto, op.cit, hal 131 
44

 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dam R&D, (Bandung: Alfabeta, 2111), hal 

141 
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من دبباشرة للباحث كذبمع تناؿ اليت البيانات ىي األكلية البيانات

ّٔا يقـو اليت اإلختبار يف كاألجوية األسئلة أكرؽ من مثل األكؿ. ادلصدر

.ةالباحث

 البياناتالثانويّة .ٕ

منادلصادراليتكجدت.ةالبياناتالثانويةىيالبياناتاليتتناؿكذبمعللباحث

البيا ادلوضوعكتساعديفىذا اليتتتعلقّٔذا مثلالكتبكالوثائقادلؤيدة ناتالثانوية

 .علىنيلادلعلومات

 

 أدوات البحث . و

أد أدكاتالبحثىو اكأما الباحثة تستخدمها البيانات.يفة يفىذا ٘ٗمجع

البحثيستعملالباحثةأدكاتالبحثمنها:

التعلملطالبالفصلاخلامسصفحةادلالحظةدلعرفةأحواؿالطالبيفعملية (ٔ

 ماالنج.كارانقبسوكييفادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكو

رلموعةاألسئلةكالتمريناتلنيلاحلقائقكادلعلوماتعنفعاليةاستخداـالغناء (ٕ

سوناف اإلبتدائية اخلامسيفادلدرسة استيعابادلفرداتلطالبالفصل لًتقية

                                                           
45

 Suharsimi Arikunto, op.cit, hal 136 
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بسوكيكاليجوكو استخداـماالكارانق قبل كالتمرينات األسئلة بإعطاء نج.

 الغناءكبعده.كتؤخذنتائجمناألسئلةكالتمرينات.

جلمعالبياناتادلتعلقةحبالةتعليماللغةالعربيةيفالفصلاخلامستوجيوادلقاملة (ٖ

اإلبتدائيةسونافكاليجوكو كقامتالباحثةكارانقبسوكييفادلدرسة ماالنج،

 بادلقابلةمعمدرساللغةالعربية.

 

  طريقة جمع البيانات . ي

 هيكمايلي:فطريقةمجعالبياناتادلستخدمةيفىذهالبحث

 ادلالحظة .ٔ

ٙٗكىيطريقةدبالحظةدقيقةكتسجيلهامنظمةدبظاىرموضوعالبحث.

 ّٔذا تتعلق اليت كالظواىر احلوادث دبالحظة الباحثة البحثكتسجيلهاقامت

السلوؾ حبث الباحثة كرباكؿ طبيعيا الفرقة كاتصاؿ السلوؾ كأمناط تنظيما.

أك ادلوقفالواقعية يف مالحظتها تستطيع احلوادثاليت كقوع كعملية الفردم

ادلواقفالوضعية.

                                                           
46 Margono S. 188,, Metode penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 159 



63 
 

ادلعلم بنشاطات تتعلق اليت البيانات على للحصوؿ الباحثة كقامت

تعليمادل فردات،كادلشكالتأكالصعوباتاليتيواجهوّنايفكالطلبةيفعملية

 تعليمادلفردات.

 اإلختبار .ٕ

أك األسئلة من رلموعة ىو االختبار إف أريكونتو قالتسوىارسيمي

أك ادلعرفة أك يفمهارة آّموعة الشخصأك ليقيسقدرة التمريناتادلستعملة

البياناتعننتائجكفاءةىذهالطريقةتستخدـلنيلٚٗ.الذكاءأكادللكةكالقدرة

الطالبيفاستيعابادلفردات.

كالبعدم القبلي االختبار يف التحريرم االختبار الباحثة استخدمت

إجراء قبل للمجموعتُت القبلي االختبار بإجراء كذلك التجربة. ىذه إلجراء

التجربة.مثإجراءالتجربةللمجموعةالتجريبية،مثاالختبارالبعدمعلىآّموعة

كالبع القبلي االختبار التجربة. كآّموعة يعٍتالضابطة ّٓموعتُت لتلك دم

سؤاال،كأسئلةاالختبارتؤخذمنكتابٕٓاالختبارالكتايبكرلموعةالسؤاؿ

اللغةالعربيةللفصلاخلامس.


                                                           

47
 Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, cet.Ke-1 ( Malang, hilal pustaka,211,) 

hal.118 
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كمايفاجلدكؿااليت:معيارصلاحالطالبيفاإلختباركأما

(ٔاجلدكؿ)

معيارصلاحالطالبيفاإلختبار

ادلئويةالنسبةفئاتالدرجاتالتقديرالرقم

%ٓٓٔ-%ٜٓٓٓٔ-ٜٓشلتازٔ

%ٜٛ-%ٜٓٛٛ-ٓٛجيدجدإ

%ٜٚ-%ٜٓٚٚ-ٓٚجيدٖ

%ٜٙ-%ٜٓٙٙ-ٓٙمتوسطٗ

%ٜ٘-%ٜٓ٘٘-ٓ٘مقبوؿ٘

%ٜٗ-%ٜٓٗ-ٓضعيفٙ



 الوثائق .ٖ

يفىذاٛٗادلعٌتالذماألشياءادلكتوب.،عنداللغةالتوثيقىوالورقة

الباحثة ربتج البحث مجع اجلمعاسلوب حصوؿ لًتقية بالتوثيق البيانات

تأسيسالبيانات. عن التاريخ اجلغرايف، ادلوقع دلعرفة تستخدـ الطريقة ىذه
                                                           

48
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,)Jakarta: Rinea 

Cipta,2111). h. 211 
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ادلدرسة،الرؤيةكرسالةادلدرسة،ىيكلادلنظمة،منهجالدراسة،أحواؿالطالب

ككسائلاليتتستخدـيفتلكادلدرسة.

 ادلقابلة .ٗ

قاـّٔ ادلتكلميعٍتالباحثكىياستيعابشفومأكزلادثة للحصوؿةا

ادلخاطبة. من األخبار البياناتادلتعلقةعلى جلمع ادلقابلة استخدمتالباحثة

حبالةتعليماللغةالعربيةيفالفصلاخلامسيفادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكو

الغناء. باستخداـ العربية اللغة تعليم عن العربية كموقفمدرساللغة ماالنج،

قامتالباحثةبادلقابلةمعمدرساللغةالعربيةالذمقاـبإجراءاتالتدريسيفك

 ىذاالبحث.كاألداةادلستخدمةيفذلكىيمنطادلقابلة.

 

 أسلوب تحليل البيانات  . ط

تستعملالباحثةفيوو ـالباحثةيفىذاالبحثطريقةالكميةبادلتغَتتُت،تستخد

اإلستداليل اإلحصائي التحليل(analisis statistic inferensial)التحليل كأما ،

اإلحصائياإلستداليليتضمنالفصلالتجريبةكالفصلالظابطة.
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كاالختباركتستخد القبلى االختبار نتائج لتحليل ادلعديل ادلقياس الباحثة ـ

يفربليل البعدم الباحثة كاستعاف الظابطة، كآّموعة التجريبة ّٓموعة يقاماف اللذين

.tىذهالنتائجمستعيناباالختبار

 (التايل:t-testكلتحليلترقيةاستيعابادلفرداتللمجموعتُتتقاـالرموزالتائي)

  
     

√{
∑    ∑   

        
} (

 
  

 
 
  

)

 

Mx=ادلقياسمعديلمنآّموعةالتجريبية

My=ادلقياسمعديلمنآّموعةالضابطة

∑ عددالتنوعييفكلالنتائجمنآّموعةالتجريبية=  ٕ

∑  عددالتنوعيالنتائجمنآّموعةالضابطة =  ٕ

Nx=عددالطلبةيفآّموعةالتجريبية 

Ny=عددالطلبةيفآّموعةالضابطة
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 إجراءات البحث . ي

الباحثةيفإجراءحبثوىذهادلرحلةالتالية:اتبعت

 ىي:ادلراحلاألكلية .ٔ

 ربديدرلمعالبحثكعينتو. (ٔ

 كبعدربديدعينوالبحث،مثربديدالتجربية. (ٕ

 ربديدمدةالبحث. (ٖ

 تجربيةالربديدمكاف (ٗ

 ادلراحلالتجربيةاالتية: .ٕ

 إجراءاإلختبارالقبليللمجموعةالتجربيةكآّموعةالضابطة. (ٔ

 إجراءالتجربةللمجموعةالتجربية. (ٕ

 التجربيةكآّموعةالضابطة.إجراءاإلختبارالبعدمللمجموعة (ٖ

 صياغةنتائجاإلختبارالبعدممنآّموعتُت. (ٗ
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 ماالنجكارانج بسوكي المبحث األّول: لمحة عن المدرسة اإلبتدائية سونان كاليجوكو  

 المدرسة اإلبتدائية سونان كاليجوكو ماالنجخلفية تعليم اللغة العربية في  . أ

 يف العربية اللغة ماالنجتعليم كاليجوكو سوناف اإلبتدائية يستخدـادلدرسة

الكتابادلقرريفالتعليمكالتعلمكىو"تعليماللغةالعربيةللمدارساإلبتدائيةاإلسالمية

للصفاخلٖٕٔٓنهجالدراسي)ادل العربيةىي)( أىداؼتعليماللغة كأما (ٔامس".

اإلتصاؿيف كفاءة اليتتتظمنأربعمهاراتيعٍتتنمية أككتابيا، شفويا العربية اللغة

(منوالدرايةعنأمهيةٕمهارةاالستماع،مهارةالكالـ،مهارةالقراءة،كمهارةالكتابة.)

اللغةالعربيةكإحدلاللغاتاألجنبيةاليتتصَتاألداةاألكؿيفالتعلم،خاصةيفتعّلم

 ٜٗفهمعنتعالقبُتاللغةكالثقافة،كتوسيعأفقالثقافة.(تنميةالٖمصادراإلسالـ.)

أمارلاؿتعليماللغةالعربيةيفادلدرسةاإلبتدائيةيتضمنمنادلوضوعاتعنالتعارؼ،ك

احلديقة، يف البيت، يف ااإلنساف، أعضاء األسرة، العنواف، ادلهنة، األدكاتادلدرسية،
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األع الساعة، يفادلقصف، ادلدرسة، األدكاتمكتبة يفمكتبة الرحالت، اليومية، ماؿ

الكتابية.

أمامعياركفاءةالنجاحيفتعليماللغةالعربيةيتضّمنمنأربعمهاراتفهيكما

ٓ٘يلي:

 االستماع (ٔ

فهمالكالـيفشكلالشرحأكاحلوارعنالتعارؼكاألشياءاليتتوجد

يفبيئةادلنزؿأكادلدرسة.

 الكالـ (ٕ

افيفشكلالشرحأكاحلواريفبيئةادلنزؿأكادلدرسة.تعبَتادلعٌتباللس

 القراءة (ٖ

أك ادلنزؿ بيئة يف احلوار أك الشرح النصيفشكل معٌت كفهم القراءة

ادلدرسة.

 الكتابة (ٗ

كتابةالكلمة،العبارة،كالنصالقصَتكالبسيطباإلمالئيةادلناسبة.
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يفتعليماللغةالعربيةيفالفصلاخلامسالكفاءةاألساسيةكمعيارالكفاءةكأما

:ٔ٘فهيكمايفاجلدكؿاأليت

 (8الجدول )

الكفاءة األساسيةو  معيار الكفاءة

 الكفاءة األساسية معيار الكفاءة

 االستماع (ٔ

فهممعلوماتاللسافبأنشطة

االستماعيفشكلالشرحأك

احلوارعنبيئةادلدرسة.

٘.ٔ اذلجائية حرؼ صوت كاجلملةتعّرؼ كالكلمة

يفمكتبة ادلدرسة، يفمكتبة الفصل، يف عن: حوؿ

األدكاتالكتابية،يفادلقصف.

حوؿٕ.٘ البسيط الكالـ من فكرة أك ادلعٌت كجد

عن:يفالفصل،يفمكتبةادلدرسة،يفمكتبةاألدكات

الكتابية،يفادلقصف.

 الكالـ (ٔ

يف باللساف ادلعلومات تعبَت

 أك الشرح عنشكل احلوار

بيئةادلدرسة.

يفٔ.ٙ الفصل، يف عن: حوؿ البسيط احلوار قياـ

يف الكتابية، األدكات مكتبة يف ادلدرسة، مكتبة

ادلقصف.

إلقاءادلعلوماتباللسافيفاجلملةالبسيطةحوؿٕ.ٙ
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عن:يفالفصل،يفمكتبةادلدرسة،يفمكتبةاألدكات

الكتابية،يفادلقصف.

 القراءة (ٕ

 الشرحفهم شكل يف القراءة

أكاحلوارعنبيئةادلدرسة.

كنصٔ.ٚ اجلملة، الكلمة، اذلجائية، حرؼ نطق

ادلدرسة، القراءةعنحوؿعن:يفالفصل،يفمكتبة

يفمكتبةاألدكاتالكتابية،يفادلقصف.

كجدادلعٌتأكالفكرةمننصالقراءةحوؿعن:ٕ.ٚ

 يف ادلدرسة، مكتبة يف الفصل، األدكاتيف مكتبة

الكتابية،يفادلقصف.

 الكتابة (ٖ

كتابةالكلمة،العبارة،كالنص

باإلمالئية كالبسيط القصَت

ادلناسبةعنبيئةادلدرسة.

ككتابةٔ.ٛ الكاملة اجلملة تصَت الكلمات تركيب

مكتبة يف الفصل، يف عن: حوؿ البسيط اإلنشاء

ف.ادلدرسة،يفمكتبةاألدكاتالكتابية،يفادلقص

تتضمن اليت اجلملة أمناط ادلوضوعاتتستخدـ تلك

خرب أك كرلركر جار +ظرؼأك +خرب مبتدأ من:

مقدـ+مبتدأ+نعت.
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اخلامسباليزاؿأفيستعملالطريقةالتقليدية،مثل تعليمادلفرداتيفالفصل

ّٔذه فواحدا. كتشرحتلكادلفرداتكاحدا مثتقرأ تكتبادلفرداتيفالسبورة ادلدرسة

 ٕ٘الطريقةالطالبيشعركفادلمليفاتباعتعليمادلفردات.

 

 موقع المدرسة . ب

سوناف مؤّسسة من مدرسة ىي كاليجوكو سوناف اإلبتدائية ادلدرسة تعترب

كارانجٕٗٗد/ٖكاليجوكو.ادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكوتقعيفشارعجاندم

بيسوكيماالنججاكلالّشرقية.

 

 لمدرسةارسالة الرؤية و  . ت

 رؤية )ادلدرسة )ٔىي: الّشباباإلنضباط، تشكيل )ٕ( العلم، اٖ( دلنجز،(

:ٖ٘(كأخالؽالكردية.كأّمارسالةادلدرسةىي٘)

 تطبيقالًتبيةاإلسالمّيةكادلزيّة. (ٔ

 تنفيذالّدراسةاحلركة،ادلخًتعة،اإلبتكارة،ادلفّرحةكاإلسالمّية. (ٕ
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 تطويركتنفيذتقوميأخالؽالكرديةيفاحلياةاليومّية. (ٖ

درايةالعبادةلكّلرلتمعادلدرسةادلناسبة (ٗ  بتعاليماإلسالـ.منوُّ

 تشجيعكربقيقالّتدمَتادلنافسييفالّدراسّيةكغَتالّدراسّية. (٘

الّتجّردكالّدّقةعلىالبيئة. (ٙ  منوُّ

 تركيزمبصرالوطنّية. (ٚ

 

 أهداف تأسيس المدرسة . ج

بتوجيوعلىتلكالّرؤيةكالّرسالةكاألحواؿيفادلدرسة،أىداؼادلدرسةاليتتريد

:ٗ٘أفتبلغىي

 الّطاّلبادلؤمنكالّتقولعلىاهلل.ربقيق (ٔ

 شلارسةالّسلوكّيةاإلسالمييفبيئةادلدرسة. (ٕ

 ترشيدااّلتّيةاإلبتكارة،األدبة،كالبساطة. (ٖ

 ترفعقدرةادلنجزيفالّدراسّيةكغَتالّدراسّية. (ٗ

الّسور (٘ حفظ مجاعةن، كالّظهر الّضحى صالة ادلدرسة: بيئة يف األنشطة ترفع

 (.BTQ)احملافظة(،القراءةككتابةالقرآف)ٖٓالقصَتةأكجزء
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 بيانات عن المعلمين وموظّفي المدرسة . د

ادلدة كالتعليمىو الًتبية كالتعليمأفاألساسيفصلاحعملية الًتبية قاؿعلماء

كادلدرسجبانبطريقةالتدريسكالوسائل.فأجلمركركتقدـالًتبيةكالتعليمّٔذهادلدرسة

ادلدرسُتالذينيدرسوفالطالب.كأّنميساعدكفادلوظفُتلنجاحأعماذلم.فلديهاعدد

كمايفكىذاىوعددادلدرسُتكادلوظفُتيفادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكوماالنج

:٘٘اجلدكؿااليت

(1الجدول )

 موظف المدرسة وعددها

 عدد الوظيفية اسم الرقم

ٔرئيسادلدرسةأمحدأشهرمادلاجستَتٔ

ٔ ٔكيّلالفصلدكمفاطمةادلاجستَتٕ

ٕٔكيّلالفصلليسفوسفارفيعةسارمادلاجستَتٖ

كنائبٖكيّلالفصلفوجيايتادلاجستَتٗ

الرئيسقسمادلنهج

ٔ
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الدراسي

)أ(ٗكيّلالفصلإيدانورةعيٍتادلاجستَت٘

كموظّفةادلكتبة

ٔ

ٔ )ب(ٗكيّلالفصلسونارتُتادلاجستَتٙ

)أ(٘كيّلالفصلدكممكتيٍتٚ

كنائبالرئيسقسم

 التالميذ

ٔ

)ب(٘كيّلالفصلأنيكعزيزةادلاجستَتٛ

 كأمُتالصندكؽ

ٔ

ٔ )أ(ٙكيّلالفصلسوفريادمادلاجستَتٜ

ٔ )ب(ٙكيّلالفصلإندةنوركحيوينادلاجستَتٓٔ

ٔالتعاكنّيةمنّسقةالنقابةنورحيايتادلاجستَتٔٔ

ٔموّظفادلعملحسنادلبارؾادلاجستَتٕٔ

ٔموظّفةالنقابةالتعاكنّيةكردةاإلثناإدياينادلاجستَتٖٔ

ٔ مدّرسةالفصلنورعائشةالطيفةادلاجستَتٗٔ



76 
 

ٔمدّرسةالفصلحسناحلميديةادلاجستَت٘ٔ

ٔمدّرسالفصلدرسونوادلاجستَتٙٔ

 02 المجموع

 

 (4الجدول )

 أدوات المدرسة

 الجملة أدوات المدرسة الرقم

ٔديوافالرئيسادلدرسةٔ

ٔديوافإدارةللمدرسُتٕ

ٔغرفةاإلداريةٖ

ٔغرفةادلعملٗ

ٔادلصلى٘

ٔادلكتبةٙ

ٔادلخزفٚ

ٗاحلماـللطالبٛ
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ٔاحلماـللمدرسٜ

ٜالفصوؿٓٔ

  

 عدد فصول الطالب .ه 

يفادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكوماالنجتتكوفمنتسعفصوؿ،الفصوؿ

تلميذا.ٜٙٔكيبلغعددالطالبكلهم

 (0الجدول )

 عدد فصول الطالب

 عدد الطالب عدد الغرفة الفصول

تلميذإٙٔاألكؿ

تلميذأٖٔالثاين

تلميذأٜٕالثالث

تلميذأٖٕالرابعأ

تلميذاٙٔٔالرابعب

تلميذاٛٔٔاخلامسأ
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تلميذأٜٔاخلامسب

تلميذإٓٔالسادسأ

تلميذاٗٔٔالسادسب



 المنهج الدراسي .و 

تستخدـتعليماللغةالعربيةيفادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكوماالنجعلى

 الدراسي يفٖٔٓٔادلنهج ادلقرر الكتاب تستخدـ اخلامسب الصف يف ادلعلمة .

)ادلنهجالدراسي اإلسالمية للمدارساإلبتدائية العربية التعليمكالتعلمكىو"تعليماللغة

".خلامس(للصفأٖٕٓ
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المبحث الثاني: عرض البيانات وتحليلها

في لترقية استيعاب المفردات  الغناءاستخدام  استراتيجيةعرض البيانات عن  .أ

 سونان كاليجوكو ماالنجفي المدرسة اإلبتدائية الفصل الخامس ب 

الكفاءةاليتتريدأفتنجزّٔاالباحثةيفتعليمادلفرداتيفالفصلاخلامسب

( إدراؾالطالبعلىفهممعٌت(ٕ)راؾالطالبعلىاستيعابادلفرداتإد(ٔىي:

( ادلناسبٖادلفردات ادلكاف يف ادلفردات استخداـ على الطالب إدراؾ كادلواد( .

ستعبعلىالطالبيعٍتعنادلوضوع"يفمكتبةادلدرسة"ك"يفتالتعليميةاليتذببأف

ىيأفيقدركاالطالبعلىاستيعابتدريسها.كأماأىداؼمكتبةاألدكاتالكتابية"

ذلكادلوضوع.ادلفردات،فهممعٌتادلفردات،كاستخدامهايفادلكافادلناسبعن

ناى                 أمالطالباليسمعوا احلركي، الغناء استخدمتاسًتاتيجية الغناءالباحثة

 أنشطة الطالبيقوموف كلكن فقط، يفالغناء مجاعة. أك منفردة إما مباشرة، باحلركة

.الباحثةاتفقتبأىداؼالتعلمكخصائصالطالبيفالفصلاخلامسبالغناءإختيار

لتجرب ادلستخدمة التعليمية كادلواد اسًتاتيجية استخداـ ة السادسالغناء ادلوضوع ىي

كادلوضوعالسابع.
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( ىي: كالتعّلم التعليم عملية إجراء قبل الباحثة استعداد ادلوادٔأما نظر )

الباحثةتستخدـالباب التعليميةاليتتدرسعلىالطالبيفالفصلاخلامسب،ىنا

السادسكالبابالسابع،البابالسادسعن"يفمكتبةالكتابة"كالبابالسابععن"يف

( أدكاتالكتابية" اختيإمكتبة يعٍتطلب( التعليمية، بادلواد ادلوافق عركضالغناء ر

( ب اخلامس الفصل طالب كخصائص للعمر ادلناسب الغناء استعدادٖعركض )

(كتابةادلفرداتيفتلكاألكراؽ.كأمارلموعةادلفرداتاليتٗاألكراؽلنّصاألناشيد)

 تدرسعلىالطالبىي: ادلدرسة –مكتبة رلّلة–ئد(جريدة)جرا–رؼ)رفوؼ(

كتابالقصص–كتاباألخالؽ–كتابالفقو–أمُتادلكتبة–موظّفة–)رلاّلت(

األدكاتالكتابية–مسطرة–مثّلث–قلم)أقالـ(-كتباللغويّة–كتابالتاريخ–

-رلّلةالطفل–كتاباجلغرافيا–رلّلةالًتبية–كتبالدرس–كتاباللغةالعربية–

 مكت–مقلمة مث الكتابية. األدكات تشكلّبة صارت ادلفردات تلك لتعليمالغناء

فهيكماالغناءادلفرداتيفالفصلاخلامسب.كأمامادةادلفرداتادلدركسةباستخداـ

يلي:









81 
 





ِإْخَوافْ َحيَّ ضَلَْفُظَمعناَحيَّ َحيَّ

ْدَرَسةِضَلَْفُظَعِنالدَّْرسِ
َ
عْنَمْكَتَبِةادل

ْدَرَسةِ
َ
ضَلَْفُظَعِنالدَّْرِسعْنَمْكَتَبِةادل

artinya koran َجرِْيَدةه،artinya rakَرؼّّ

pegawai ،ُمَوظَّةهmajalah رَلَلَّةه

ْكَتَبةْ
َ
penjaga perpustakaan أَِمُْتُادل

buku akhlaq   األْخاَلؽ،ِكَتابbuku fiqihُ   ِكَتاُبالِفْقو

 buku ceritaِكَتاُبالَقَصص

buku sejarah ِكَتاُبالتَّارِْيخ

  buku-buku bahasa   ُكُتُباللَُّغوِيَّة



:يفمكتبةادلدرسةالسادسالدرس  
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أَيػَُّهااإِلْخَواْفنَػتَػَعلَُّماأَلَدَكاتالِكَتابِيَّة

نَػتَػَعلَُّماأَلَدَكاتالِكَتابِيَّةأَيػَُّهااإِلْخَوات

artinya busur ُمثَػلَّثه،artinya penaقَػَلمه

tempat pensil ،ِمْقَلَمةهpenggaris ِمْسَطَرةه

 peralatan menulisاأَلَدَكاتالِكَتابِيَّة

buku bahasa Arab   ِكَتاُباللَُّغةالَعَربِيَّة

buku-buku pelajaran   ُكُتُبالدَّْرسِ

majalah pendidikan   رَلَلَُّةالتػَّْربِيَّة

buku geografi ِكَتاُباجلُْغرَاِفَيا

 majalah anakرَلَلَُّةالطّْْفل



األدكاتالكتابية:يفمكتبةالسابعالدرس  
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كأماذلكاالستعداديعرّبيفخطةالتدريسكمايفاجلدكؿااليت:

(0)خطة التدريس 

كاليجوكوماالنج:ادلدرسةاإلبتدائيةسونافادلدرسة

:اللغةالعربيةادلادة

:يفمكتبةادلدرسةادلوضوع

:اخلامسبالفصل

:ادلفرداتعناصراللغة

دقيقةٖ٘ x ٕ:احلصة

 مؤشرات انجاز الكفاءة .أ 

 إدراؾالطالبعلىاستيعابادلفرداتعنادلوضوع"يفمكتبةادلدرسة" -

 دلوضوع"يفمكتبةادلدرسة"إدراؾالطالبعلىفهممعٌتادلفرداتعنا -

إدراؾالطالبعلىاستخداـادلفرداتيفادلكافادلناسبعنادلوضوع"يفمكتبة -

 ادلدرسة"
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 أهداف التدريس .ب 

يف - كاستخدامها معٌتادلفردات، فهم الطالبعلىاستيعابادلفردات، يقدركا أف

 ادلكافادلناسبعنادلوضوع"يفمكتبةادلدرسة"

 التعليميةالمادة  .ج 

ادلفرداتاجلديدةيفالدرسالسادسىي:

–كتابالفقو–أمُتادلكتبة–موظّفة–رلّلة–جريدة–رفوؼ-مكتبةادلدرسة

كتباللغويّة–كتابالتاريخ–كتابالقصص–كتاباألخالؽ

 الطريقة المستخدمة .د 

الطريقةاإلنتقائيةيفالتدريسىيالطريقةادلستخدمة

 التعليمخطوات  .ه 

الزمنالنشاطاتمراحلالتنفيذ

االفتتاج

-  افتحت بالبسملةادلدّرسة كالتعلم التعليم عملية

 كالسالـ

 ادلدرسدعاالطالبإىلاهللتعاىلبتوجيو -

 كشفاحلضوركتعارفتبالطالبادلدّرسةقراءت -

دقائقٓٔ
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-  شجعت ادلادةادلدّرسة أمهية عن الطالب على

اليتسيدرسهاالطالب

إجراءاتالتعليم

عنادلادة"الغناءالورقةاليتفيهاادلدّرسةكزعت -

 يفمكتبةادلدرسة"

شرحت - ادلفرداتيفادلدّرسة عن فواحدا كاحدا

األسئلة الطالبلتقدمي كسألتإىل الورقة تلك

تلك يف يفهموا مل ما الصعوباتأك كجدكا إذا

 الورقة

 بالتكراريفتلكالورقةالغناءادلدّرسةتغنّػت -

حىتربفظواادلدرساليتتغّنتالغناءادلدّرسةاتبع -

 كيفهموامعانيها

-  سألت أماـادلدّرسة ليقدموا الطالب بعض

الغناءالفصلكيغّنواتلك

دقائقٓ٘

االختتاـ

-  سألت إذاادلدّرسة األسئلة لتقدمي الطالب إىل

عنادلادةمرة كجدكالصعوباتأكمامليفهموا

 أخرل

 ئقدقآٔ
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 التعليمىذااليـوادلدّرسةاستنبطت -

-  سألت دفًتىمادلدّرسة يف ليكتبوا الطالب إىل

 يفادلنزؿالغناءكيكرركاكحيفظواتلك

التعليمكالتعلمباحلمدلةكالسالـادلدّرسةاختتمت -

 األكراؽفيهاادلفرداتكمعانيها.الوسائل التعليمية :  .و 

ادلقرر)تعليماللغةالعربيةللمدارساإلبتدائيةاإلسالميةالكتاب: المصادر التعليمية .ز 

 لتالميذالصفاخلامس(

 التقويم: .ح 

 المثال نوع اإلختبار تقنية التقويم مؤشرات انجاز الكفاءة

صلبُتالكلماتاتصاؿاالختبارالكتايباتصاؿادلفرداتكمعانيها

معمعانيهاادلناسبة

ٕٙٔٓأبريلٖٓ،ماالنج

رئيسادلدرسةالباحثة



 )أمحدأشهرمادلاجستَت()صّفيأفئدة(
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 (8)خطة التدريس 

:ادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكوماالنجادلدرسة

:اللغةالعربيةادلادة

يفمكتبةاألدكاتالكتابية:ادلوضوع

:اخلامسبالفصل

:ادلفرداتعناصراللغة

دقيقةٖ٘ x ٕ:احلصة

 مؤشرات انجاز الكفاءة .أ 

 "يفمكتبةاألدكاتالكتابية"إدراؾالطالبعلىاستيعابادلفرداتعنادلوضوع -

 "يفمكتبةاألدكاتالكتابية"إدراؾالطالبعلىفهممعٌتادلفرداتعنادلوضوع -

"يفمكتبةإدراؾالطالبعلىاستخداـادلفرداتيفادلكافادلناسبعنادلوضوع -

 الكتابية"األدكات

 أهداف التدريس .ب 

أفيقدركاالطالبعلىعلىاستيعابادلفردات،فهممعٌتادلفردات،كاستخدامها -

 "يفمكتبةاألدكاتالكتابية"يفادلكافادلناسبعنادلوضوع
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 المادة التعليمية .ج 

ادلفرداتاجلديدةيفالدرسالسابعىي:

–كتبالدرس–كتاباللغةالعربية–األدكاتالكتابية–مسطرة–مثّلث–قلم

مقلمة-رلّلةالطفل–كتاباجلغرافيا–رلّلةالًتبية

 الطريقة المستخدمة .د 

الطريقةاإلنتقائيةيفالتدريسىيالطريقةادلستخدمة

 خطوات التعليم .ه 

الزمنالنشاطاتمراحلالتنفيذ

االفتتاج

-  افتحت بالبسملةادلدّرسة كالتعلم التعليم عملية

 كالسالـ

 ادلدّرسةدعاالطالبإىلاهللتعاىلبتوجيو -

 كشفاحلضورادلدّرسةقراءت -

-  شجعت ادلادةادلدّرسة أمهية عن الطالب على

الطالبكأمرىملكياليستحيوف اليتسيدرسها

يفتقدمياألسئلةعندراستهمإذامافهموأّا

دقائقٓٔ
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إجراءاتالتعليم

-  كزعت الورقةادلدّرسة فيها اليت ادلادةالغناء عن

 يفمكتبةاألدكاتالكتابية""

شرحت - ادلفرداتيفادلدّرسة عن فواحدا كاحدا

األسئلة الطالبلتقدمي كسألتإىل الورقة تلك

تلك يف يفهموا مل ما الصعوباتأك كجدكا إذا

 الورقة

-  تغنّػت ادلدّرسة بالتكرارالغناء الورقة تلك يف

 كمهالبالتصفيق

-  اتبع الطالب الغناء تغّنت اليت حىتادلدّرسة

 ربفظواكيفهموامعانيهابالتصفيق

-  سألت أماـادلدّرسة ليقدموا الطالب بعض

الغناءالفصلكيغّنواتلك

دقائقٓ٘

االختتاـ

-  سألت إذاادلدّرسة األسئلة لتقدمي الطالب إىل

عنادلادةمرة كجدكالصعوباتأكمامليفهموا

 أخرل

 التعليمىذااليـوادلدّرسةاستنبطت -

 دقائقٓٔ
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-  سألت دفًتىمادلدّرسة يف ليكتبوا الطالب إىل

 يفادلنزؿالغناءكيكرركاكحيفظواتلك

التعليمكالتعلمباحلمدلةكالسالـادلدّرسةاختتمت -

 

 األكراؽفيهاادلفرداتكمعانيها.الوسائل التعليمية :  .و 

)تعليماللغةالعربيةللمدارساإلبتدائيةاإلسالميةالكتابادلقرر: المصادر التعليمية .ز 

 لتالميذالصفاخلامس(

 التقويم: .ح 

 المثال نوع اإلختبار تقنية التقويم مؤشرات انجاز الكفاءة

صلبُتالكلماتاتصاؿاالختبارالكتايباتصاؿادلفرداتكمعانيها

معمعانيهاادلناسبة

ٕٙٔٓأبريلٖٓماالنج،

رئيسادلدرسةالباحثة



)أمحدأشهرمادلاجستَت()صّفيأفئدة(



91 
 

ا:اللقاء األول ربريرياقامت القبلي باإلختبار التجربة.لباحثة كأماٙ٘للمجموعة

طالبا.كأماأنشطتهافيلي:ٛٔعددالطالبيفذلكالفصلفهو

 افتحتالباحثةبالبسملةكالسالـ (ٔ

 قراءتالباحثةكشفاحلضور (ٕ

 الباحثةأسئلةاالختبارالقبليكزعت (ٖ

 حرستالباحثةبعمليةاالختبار (ٗ

 أمرتالباحثةالطالبجلمعاألجوبة (٘

 ختمتالباحثةعمليةالتعليمبالسالـ (ٙ

:اللقاء الثاني استخداـ بعملية الباحثة قامت ادلفرداتالغناء استيعاب لًتقية

التجربة ماالنجيفالفصلللمجموعة سونافكاليجوكو اإلبتدائية ادلدرسة اخلامسبمن

ضوع"يفمكتبةادلدرسة".كأماأنشطتهافيلي:ادلوبادلادةالتعليميةعن

 افتحتالباحثةعمليةالتعليمكالتعلمبالبسملةكالسالـ (ٔ

 دعاالطالبإىلاهللتعاىلبتوجيوالباحثة (ٕ

 قراءتالباحثةكشفاحلضوركتعارفتبالطالب (ٖ

 شجعتالباحثةعلىالطالبعنأمهيةادلادةاليتسيدرسهاالطالب (ٗ
                                                           

56
االثنُتٕٙٔٓأبريلٖيفالتاريخاالختبارالقبلي  ٘ٔ.ٜٓ-ٕ٘.ٛٓيفالساعةيفيـو
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 عنادلادة"يفمكتبةادلدرسة"الغناءكزعتالباحثةالورقةاليتفيها (٘

الطالب (ٙ كسألتإىل تلكالورقة ادلفرداتيف عن فواحدا كاحدا شرحتالباحثة

 ورقةلتقدمياألسئلةإذاكجدكاالصعوباتأكمامليفهموايفتلكال

 يفتلكالورقةبالتكرارالغناءتغنّػتالباحثة (ٚ

 اليتتغّنتالباحثةحىتربفظواكيفهموامعانيهاالغناءاتبعالطالب (ٛ

 الغناءسألتالباحثةبعضالطالبليقدمواأماـالفصلكيغّنواتلك (ٜ

سألتالباحثةإىلالطالبلتقدمياألسئلةإذاكجدكالصعوباتأكمامليفهموا (ٓٔ

 ادةمرةأخرلعنادل

 استنبطتالباحثةالتعليمىذااليـو (ٔٔ

سألتالباحثةإىلالطالبليكتبوايفدفًتىمكيكرركاكحيفظواتلكاألناشيديف (ٕٔ

 ادلنزؿ

 اختتمتالباحثةالتعليمكالتعلمباحلمدلةكالسالـ (ٖٔ

،كشعرالطالبباحلماسةكالسعادةيفالفصلالطالبرعمليةالتعّلمشعيفعند
،كىمنشيطيفاتّباعالتعلمالغناءبالسهولةيفحفظكذكرادلفرداتبوجوداستخداـىذه

 ٚ٘مناألكؿإىلاألخَت.

                                                           
57

األربعاءيفالساعةٕٙٔٓأبريلٙيفالتاريخ ادلالحظة   ٘ٔ.ٜٓ-ٕ٘.ٛٓيفيـو
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:اللقاء الثالث استخداـ بعملية الباحثة قامت ادلفرداتالغناء استيعاب لًتقية

التجربة للمجموعة كاليف سوناف اإلبتدائية ادلدرسة اخلامسبمن ماالنجفصل يجوكو

"يفمكتبةاألدكاتالكتابية".كأماأنشطتهافيلي:عنادلوضوعبادلادةالتعليمية

 افتحتالباحثةعمليةالتعليمكالتعلمبالبسملةكالسالـ (ٔ

 دعاالطالبإىلاهللتعاىلبتوجيوالباحثة (ٕ

 قراءتالباحثةكشفاحلضور (ٖ

درسهاالطالبكأمرىملكيشجعتالباحثةعلىالطالبعنأمهيةادلادةاليتسي (ٗ

 اليستحيوفيفتقدمياألسئلةعندراستهمإذامافهموأّا

 عنادلادة"يفمكتبةاألدكاتالكتابية"الغناءكزعتالباحثةالورقةاليتفيها (٘

الطالب (ٙ كسألتإىل تلكالورقة ادلفرداتيف عن فواحدا كاحدا شرحتالباحثة

 تأكمامليفهموايفتلكالورقةلتقدمياألسئلةإذاكجدكاالصعوبا

 يفتلكالورقةبالتكراركمهالبالتصفيقالغناءتغنّػتالباحثة (ٚ

 اليتتغّنتالباحثةحىتربفظواكيفهموامعانيهابالتصفيقالغناءاتبعالطالب (ٛ

 الغناءسألتالباحثةبعضالطالبليقدمواأماـالفصلكيغّنواتلك (ٜ

لتقدمياألسئلةإذاكجدكالصعوباتأكمامليفهمواسألتالباحثةإىلالطالب (ٓٔ

 عنادلادةمرةأخرل
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 استنبطتالباحثةالتعليمىذااليـو (ٔٔ

تلك (ٕٔ كحيفظوا يفدفًتىمكيكرركا إىلالطالبليكتبوا سألتالباحثة يفالغناء

 ادلنزؿ

 اختتمتالباحثةالتعليمكالتعلمباحلمدلةكالسالـ (ٖٔ

الطالبباحلماسةكالسعادةيفالفصل،كشعرالطالبعنديفعمليةالتعّلمشعر

 ٛ٘.،كىمنشيطيفاتّباعالتعلممناألكؿإىلاألخَتالغناءعندأنشدةباحلماس

:اللقاء الرابع باإلختبار التجربة.البعدمقامتالباحثة عددٜ٘للمجموعة كأما

طالبا.كأماأنشطتهافيلي:ٛٔالطالبيفذلكالفصلفهو

 الباحثةبالبسملةكالسالـافتحت (ٔ

 دعاالطالبإىلاهللتعاىلبتوجيوالباحثة (ٕ

 قراءتالباحثةكشفاحلضور (ٖ

 ربّدثتالباحثةإىلالطالبباحلماسةكادلفرحة (ٗ

إىلالطالبعنحفظ (٘ تلكالغناءسألتالباحثة الغناءكمثأمرتالطالبلغناء

 مجاعة.

                                                           
58

اخلامسيفالساعةٕٙٔٓأبريلٚادلالحظةيفالتاريخ   ٘ٔ.ٜٓ-ٕ٘.ٛٓيفيـو

59
اإلثنافيفالساعةٕٙٔٓأبريلٔٔيفالتاريخالبعدماإلختبار  ٘ٔ.ٜٓ-ٕ٘.ٛٓيفيـو
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 كزعتالباحثةأسئلةاالختبارالبعدم (ٙ

 احثةبعمليةاالختبارحرستالب (ٚ

 أمرتالباحثةالطالبجلمعاألجوبة (ٛ

  اختتمتالباحثةالتعليمكالتعلمباحلمدلةكالسالـ (ٜ



في الفصل الخامس لترقية استيعاب المفردات الغناءاستخدام  استراتيجيةفعالّية  . ب

 في المدرسة اإلبتدائية سونان كاليجوكو ماالنجب 

قامتالباحثةباإلختبارالقبليدلعرفةكفاءةالطالبيفاستيعابادلفرداتقبل

سؤال.كأسئلةٕٓخَتت،كالسؤؿادلٕٙٔٓأبريلٖالتاريخيفالغناءعمليةاستخداـ

االختبارالقبلياشًتؾللاالختبارتؤخذمنكتاباللغةالعربية فصلاخلامس.يفىذا

يف تقاـ البعدم االختبار ككذا الضابطة. كآّموعة التجربة آّموعة كمها آّموعتاف

.ٕٙٔٓأبريلٔٔالتاريخ

 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة .0

الضابطة آّموعتُت يف كالبعدم القبلي االختبار إجراء من كحصلت

بةنتائجاالختبار.أمانتائجاالختبارالقبليكالبعدمللمجموعةالضابطةركالتج

فهيكمايفاجلدكؿااليت:
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 (2الجدول )

ضابطةنتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة ال

 

 الرقم

 

 أسماء الطالب

 النتيجة

االختبار 

 القبلي

االختبار  التقدير

 البعدي

 التقدير

شلتاز ٜٓجيدجدا ٓٛأمحدعارؼحيئ

جيدجدا ٓٛجيد ٘ٚأمحدكاالنجأغكرياكافٕ

جيد ٓٚجيد ٓٚأمحدنزرالصابرينٖ

جيدجدا ٓٛجيد ٘ٚألفانياايلوؾفائقةٗ

جيد ٓٚجيد ٓٚأكليانابلةعفيفة٘

جيدجدا ٓٛجيدجدا ٓٛدياناسافرةفراديسٙ

جيد ٘ٚمتوسط ٘ٙكونانيتانديٍتبودمٚ

جيد ٘ٚجيد ٓٚموالناكلدافٛ

متوسط ٙٙمتوسط ٓٙمفتاحاذلدلٜ

جيد ٘ٚجيد ٘ٚزلمدرزقيٓٔ
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متوسط ٓٙمقبوؿ ٘٘زلمدإرفافعرفندمٔٔ

جيدٓٚمتوسط ٓٙنافلةأزليةنوررفيقٕٔ

جيد ٖٚجيد ٓٚنيلىعاقلةفضيةحياةٖٔ

جداجيد ٖٛجيد ٘ٚصلمىحبيبةاأللفىٗٔ

جيد ٓٚجيد ٓٚصلولسفَتاغيدة٘ٔ

جيد ٓٚمتوسط ٓٙنشفىزىرةأفتاراياٙٔ

جيد ٓٚمتوسط ٕٙرحياسلطنأشارٚٔ

جيد ٓٚجيد ٓٚفيوليتافوترمأكنسنتياٛٔ

 

N 

 0181 0848 العدد

 11،18 23 الوسط
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 (0رسم بياني )

ضابطةنتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة ال


-rataفمننتائجىذااالختبارالقبلي،ظهرأفالطالبنالواالدرجةالوسط)

rata)ٜٙكيفٓٔ،كيفادلستولجيد=ٕجيدجدا= كأماالطالبيفادلستول،

.كمنىنافإفقدرهتمعلىاستيعابٔ،كيفادلستولمقبوؿ=٘ادلستولمتوسط=

ادلفرداتبصيفةاغلبيةجيد.

ى نتائج الوسطفمن الدرجة نالوا الطالب أف ظهر البعدم، االختبار ذا

(rata-rata)ٚٚ=ٗجيدجدا= ،كيفادلستولٔكأماالطالبيفادلستولشلتاز،

 جيد= ادلستول ٔٔكيف متوسط= ادلستول كيف علىٕ، قدرهتم فإف ىنا كمن .

استيعابادلفرداتبصيفةاغلبيةجيد.
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 للمجموعة التجربةنتائج االختبار القبلي والبعدي  .8

يف كما فهي التجربة للمجموعة كالبعدم القبلي االختبار نتائج أما

اجلدكؿااليت:

 (1الجدول )

تجربةنتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة ال

 

 الرقم

 

 أسماء الطالب

 النتيجة

االختبار 

 القبلي

االختبار  التقدير

 البعدي

 التقدير

شلتازٜٓجيدجدا٘ٛعفيفةفتحالرمحةٔ

شلتازٓٓٔجيدجدآٛأليفياأذنيةرمضانيتٕ

جيدجدا٘ٛجيد٘ٚألفاينفوترمعرينيتٖ

جيد٘ٚجيدٓٚعطّيةأنكاؿستيفاينٗ

إليندايولياناصفية٘

العشية

جيدجدإٛجيدٖٚ

جيدجدا٘ٛجيد٘ٚفضيلةكاريناعبيدةٙ
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جيدجدآٛمتوسطٜٙفخرالدينحسنٚ

جيدجداٚٛجيدٕٚفتّشىماىاراينٛ

جيدجدآٛمتوسطٕٙفوزارحياأنانتافوتراٜ

شلتازٜٓجيدٕٚإيفافوسفاكايتٓٔ

زلمدفرّاشإذلاـٔٔ

رمضاف

جيدٓٚمقبوؿٖ٘

جيد٘ٚمقبوؿ٘٘زلمدأداـفوزافٕٔ

جيدجدآٛجيدٓٚزلمدبالؿكورنياكافٖٔ

شلتازٜٓجيدٜٚفريدةفاراةنبيالٗٔ

شلتازٜٓجيدجدآٛنورعيٍتفَتديانيت٘ٔ

جيدجداٜٛجيد٘ٚعلماتليازىرةسيتٙٔ

جيد٘ٚمتوسطٓٙهفوترافيكيشٚٔ

جيدٓٚمقبوؿٓ٘يوريقايوكافراداناٛٔ

 

N 

 0431 0800 العدد

 28،344 23،188 الوسط
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 (8رسم بياني )

تجربةاالختبار القبلي والبعدي للمجموعة النتائج 

 
-rataفمننتائجىذااالختبارالقبلي،ظهرأفالطالبنالواالدرجةالوسط)

rata)ٜٙكيفٓٔ،كيفادلستولجيد=ٖجيدجدا= كأماالطالبيفادلستول،

.كمنىنافإفقدرهتمعلىاستيعابٖ،كيفادلستولمقبوؿ=ٖادلستولمتوسط=

ادلفرداتبصيفةاغلبيةجيد.

الوسط الدرجة نالوا الطالب أف ظهر البعدم، االختبار ىذا نتائج فمن

(rata-rata)ٕٛ=ٛجيدجدا= ،كيفادلستول٘كأماالطالبيفادلستولشلتاز،
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.كمنىنافإفقدرهتمعلىاستيعابادلفرداتبصيفةاغلبية٘كيفادلستولجيد=

جيدجدا.



 ئج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةمقارنة نتا .1

الضابطة، القبليكالبعدمللمجموعة نتائجاالختبار كبعدشرحتالباحثة

قدمتالباحثةادلقارنةبُتاالختبارالقبليكالبعدملتلكآّموعة.كادلقارنةفهي

كمايفاجلدكؿااليت:

 (2الجدول )

 والبعدي للمجموعة الضابطةالمقارنة بين االختبار القبلي 

 

 الرقم

 

 التقدير

 

فئة 

 النتائج

 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 

 الطلبة

النسبة 

 المئوية

عدد 

 الطلبة

النسبة 

 المئوية

-ٜٓشلتازٔ

ٔٓٓ

--ٔ٘،٘٘%

%ٕٕ،ٕٕٗ%ٔٔ،ٕٜٔٔٛ-ٓٛجيدجدإ
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%ٔٔ،ٔٙٔٔ%٘٘،ٜ٘٘ٓٔٚ-ٓٚجيدٖ

%ٔٔ،ٕٔٔ%ٚٚ،ٕٜٚ٘ٙ-ٓٙمتوسطٗ

--%٘٘،ٜ٘ٔ٘-ٓ٘مقبوؿ٘

----ٜٗ-ٓضعيفٙ

 %011 02 %011 02 العدد

 

 (1رسم بياني )

 المقارنة بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة
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للمجموعةالضابطةفظهراالختبارالقبليكالبعدمكبالنسبةإىلبيافادلقرنةبُت

 القبلي االختبار يف ٘٘،٘أف ك مقبوؿ، ادلستول ادلستولٚٚ،ٕٚ%يف %يف

%يفادلستولجيدجدا.كأمأٔ،ٔٔ%يفادلستولجيد،ك٘٘،٘٘متوسط،ك

أف البعدمظهر ٔٔ،ٔٔيفاالختبار ك %يفٔٔ،ٔٙ%يفادلستولمتوسط،

%يفادلستولشلتاز.٘٘،٘دا،ك%يفادلستولجيدجٕٕ،ٕٕادلستولجيد،ك

 كىذاالبيافيعٍتأفنتيجةاالختبارالبعدمأكربمننتيجةاالختبارالقبلي.

 

 تجربةمقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة ال .4

،قدمتتجربةكبعدشرحتالباحثةنتائجاالختبارالقبليكالبعدمللمجموعةال

بُت ادلقارنة يفالباحثة فهيكما كادلقارنة القبليكالبعدملتلكآّموعة. االختبار

اجلدكؿااليت:
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 (3الجدول )

 تجربةالمقارنة بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة ال

 

 الرقم

 

 التقدير

 

فئة 

 النتائج

 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 

 الطلبة

النسبة 

 المئوية

عدد 

 الطلبة

النسبة 

 المئوية

-ٜٓشلتازٔ

ٔٓٓ

--ٕ٘ٚ،ٚٚ%

%ٗٗ،ٗٗٛ%ٙٙ،ٖٜٙٔٛ-ٓٛجيدجدإ

%ٚٚ،ٕٚ٘%ٜٜٓ٘ٚ-ٓٚجيدٖ

--%ٙٙ،ٖٜٙٔٙ-ٓٙمتوسطٗ

--%ٙٙ،ٖٜٙٔ٘-ٓ٘مقبوؿ٘

----ٜٗ-ٓضعيفٙ

 %011 02 %011 02 العدد
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 (4) رسم بياني

 تجربةللمجموعة الالمقارنة بين االختبار القبلي والبعدي 

 
للمجموعةالتجربةفظهراالختبارالقبليكالبعدمكبالنسبةإىلبيافادلقرنةبُت

القبلي كٙٙ،ٙٔأفيفاالختبار %يفادلستولٙٙ،ٙٔ%يفادلستولمقبوؿ،

%يفادلستولجيدجدا.كأمايفٙٙ،ٙٔ%يفادلستولجيد،كٓ٘متوسط،ك

%يفادلستولٗٗ،ٗٗ%يفادلستولجيد،كٚٚ،ٕٚاالختبارالبعدمظهرأف

 ك جدا، شلتاز.ٚٚ،ٚجيد ادلستول االختبار%يف نتيجة أف يعٍت البياف كىذا

البعدمأكربمننتيجةاالختبارالقبلي.
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 مقارنة نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجربة .0

كبعداالكماؿمنعرضبيافنتائجاالختبارينالقبليكالبعدممنآّموعتُت

البعدمبُتآّموعةالضابطةفينبغيللباحثةأفتعرضبيافمقارنةنتائجاالختبار

كالتجربة.كادلقارنةفهيكمايفاجلدكؿااليت:

 (01الجدول )

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجربة

أسماء الطلبة  الرقم

 الضابطةالمجموعة 

نتائج 

االختبار 

 البعدي

أسماء الطلبة 

المجموعة 

 تجربةال

نتائج 

االختبار 

 البعدي

ٜٓ عفيفةفتحالرمحة ٜٓ حييأمحدعارؼٔ

أمحدكاالنجٕ

 أغكرياكاف

أليفياأذنية ٓٛ

 رمضانيت

ٔٓٓ

ألفاينفوترم ٓٚ أمحدنزرالصابرينٖ

 عرينيت

ٛ٘

٘ٚعطّيةأنكاؿ ٓٛ ألفانياايلوؾفائقةٗ
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 ستيفاين

ٕٛ إليندايولياناصفية ٓٚ أكليانابلةعفيفة٘

٘ٛ كاريناعبيدةفضيلة ٓٛ دياناسافرةفراديسٙ

ٓٛ فخرالدينحسن ٘ٚ كونانيتانديٍتبودمٚ

ٚٛ فتّشىماىاراين ٘ٚ موالناكلدافٛ

فوزارحياأنانتا ٙٙ مفتاحاذلدلٜ

 فوترا

ٛٓ

ٜٓ إيفافوسفاكايت ٘ٚ زلمدرزقيٓٔ

ٓٚ زلمدفرّاشإذلاـ ٓٙ زلمدإرفافعرفندمٔٔ

٘ٚ أداـفوزافزلمدٓٚ نافلةأزليةنوررفيقٕٔ

نيلىعاقلةفضيةٖٔ

 حياة

ٓٛ زلمدبالؿ  ٖٚ

ٜٓ نبيالفريدةفاراة ٖٛ صلمىحبيبةاأللفىٗٔ

ٜٓ نورعيٍتفَتديانيت ٓٚ صلولسفَتاغيدة٘ٔ

ٜٛ علماتليازىرةسيت ٓٚ نشفىزىرةأفتاراياٙٔ
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٘ٚ هفوترافيكيش ٓٚ رحياسلطنأشارٚٔ

فيوليتافوترمٛٔ

 أكنسنتيا

ٓٚ يوريقايوكافرادانا ٓٚ

 

N
 0431 العدد 0181 العدد

 28،344 الوسط 11،18 الوسط

 

التجربة= للمجموعة البعدم االختبار نتائج أف السابق اجلدكؿ من ظهر

 .ٕٖٚٔأكثرمننتائجاالختبارالبعدمللمجموعةالضابطة=ٖٜٗٔ



 المجموعتين نتائج عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من .2

كالتجربة الضابطة للمجموعة بُت البعدم االختبار نتائج مقارنة كبعد

من ادلربع االضلراؼ كعدد االضلراؼ عدد نتائج بتقدمي الباحثة فشرحت

آّموعتُت.كىيكمايفاجلدكؿااليت:
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 (00الجدول )

 نتائج عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من المجموعتين

 المجموعة التجرية المجموعة الضابطة الرقم

y1 y2 y y
2 

x1 x2 x x
2 

ٔٛٓ ٜٓ ٔٓ ٔٓٓ ٜٕٛ٘ٓ٘٘

ٕٚ٘ ٛٓ ٘ ٕ٘ ٕٛٓٔٓٓٓٗٓٓ

ٖٚٓ ٚٓ ٓ ٓ ٚ٘ٛ٘ٔٓٔٓٓ

ٗٚ٘ ٛٓ ٘ ٕ٘ ٕٚٓٚ٘٘٘

٘ٚٓ ٚٓ ٓ ٓ ٖٕٜٚٛٛٔ

ٙٛٓ ٛٓ ٓ ٓ ٚ٘ٛ٘ٔٓٔٓٓ

ٚٙ٘ ٚ٘ ٔٓ ٔٓٓ ٜٕٙٛٓٔٔٔٔ

ٛٚٓ ٚ٘ ٘ ٕ٘ ٕٕٕٚٛٚٔ٘٘

ٜٙٓ ٙٙ ٙ ٖٙ ٕٖٕٙٛٓٔٛٗ

ٔٓٚ٘ ٚ٘ ٓ ٓ ٕٜٖٕٚٓٔٛٗ

ٔٔ٘٘ ٙٓ ٘ ٕ٘ ٖٕٜ٘ٚٓٔٚٛ

ٕٔٙٓ ٚٓٔٓ ٔٓٓ ٕ٘٘ٚ٘ٓٗٓٓ
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ٖٔٚٓ ٖٚ ٖ ٜ ٚٓٛٓٔٓٔٓٓ

ٔٗٚ٘ ٖٛ ٛ ٙٗ ٜٜٕٚٓٔٔٔٔ

ٔ٘ٚٓ ٚٓ ٓ ٓ ٜٛٓٓٔٓٔٓٓ

ٔٙٙٓ ٚٓ ٔٓ ٔٓٓ ٜٜٚ٘ٛٔٗٔٙ

ٕٔٚٙ ٚٓ ٛ ٙٗ ٕٕٙٓٚ٘ٔ٘٘

ٔٛٚٓ ٚٓ ٓ ٓ ٕ٘ٓٚٓٓٗٓٓ

 1002 08000431812 211 20 0181 0848 المجموع

N y∑ y
2

∑x∑x
2

∑



كفيمايليتوضيحمايفاجلدكؿالسابق:

y1 نتائجاالختبارالقبليمنآّموعةالضابطة

y2 نتائجاالختبارالبعدممنآّموعةالضابطة 

y نتائجآّموعةالضابطةعدداالضلراؼمن 

y
عدداالضلراؼادلربعمننتائجآّموعةالضابطة 2

y∑ رلموععدداالضلراؼمننتائجآّموعةالضابطة

y
2

 رلموععدداالضلراؼادلربعمننتائجآّموعةالضابطة∑
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x1 نتائجاالختبارالقبليمنآّموعةالتجربة 

x2 آّموعةالتجربةنتائجاالختبارالبعدممن 

x عدداالضلراؼمننتائجآّموعةالتجربة 

x
عدداالضلراؼادلربعمننتائجآّموعةالتجربة 2

x∑ رلموععدداالضلراؼمننتائجآّموعةالتجربة

x
2

رلموععدداالضلراؼادلربعمننتائجآّموعةالتجربة ∑

النتائجاالتيةكىيرلموععددكضيتاجلدكؿالسابق،خلصتالباحثةبعرض

آّموعةالتجربة،فهيكمايفاجلدكؿااليت:االضلراؼادلربعمنآّموعةالضابطةك

 (08الجدول )

 المجموع عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من مجموعتين

 المجموعة التجربة المجموعة الضابطة

عدداالضلراؼادلربععدداالضلراؼرلموععدداالضلراؼادلربعرلموععدداالضلراؼ

20 211 812 1002 
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 تحليل نتائج االختبار للمجموعتين .1

عدداالضلراؼكقدعرضتالباحثةيفاجلدكؿالسابقرلموععدداالضلراؼك

ادلربعمنآّموعتُت،مثقامتالباحثةبإدخاؿالنتائجالسابقةإىلالرمزاإلحصائي

االيت:

   = ∑ 

 
 

    = 
239

19
 

    = ٖٔ,ٕٕ 

∑ ٕ  = ∑ ٕ-  
(∑  2

 
 

        = 3556  -  
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9 5

√{21 12}(1 4)

 

 

 
9 5

√(2 21)

 

 

 
9 5

1 49
 

 

  5 ,4 
 
d.b.  = (Nx + Ny  – 2) = (19 + 19 – 2) = 34 

ts 1715 = 17,1 

ts 1711 = 2746 

مثقامتٗٚ،٘اإلحصائي=tمناجلدكؿالسابقكجدتالباحثةأفنتيجة  

 بتعيُت )t-tableالباحثة احلرية القائمة يف نتيجة الباحثة حبثت  degree ofمث

freedomمن)t-tableكيفٙٗ،ٕ%=ٔيفادلستولادلعٌتٖٗفوجدأفالنتيجة

(":t.كىذاتقرير"ت)ٓٚ،ٔ%=٘ادلستولادلعٌت
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("tتقرير"ت)





 = اإلحصائي  نتيجة ٗٚ،٘ألف ادلعٌت ادلستول نتيجة من %=ٔأكرب

ٕ،ٗٙ ادلعٌت ادلستول نتيجة من ٘ككذلكأكرب أفٓٚ،ٔ%= كذلكدبعٌت

 أفباستخداـ البحثمقبولة.كخالصتها مقبوؿيعٍتأففركضىذا لًتقيةالغناء

 استيعابادلفردات.

 

 

 

 

 

 

 

 t.test(tاحلسايب) >t-table(tاجلدكايل) حصلتذبريبية"مقبوؿ= 

t.test(tاحلسايب) <t-table(tاجلدكايل) =ذبريبية"مقبوؿفشلت 



117 
 

 الباب الخامس

 مناقشة نتائج البحث

لًتقيةاستيعابادلفرداتالغناءبناءعلىأسئلةالبحث،يعٍتاألكىلاسًتاتيجيةاستخداـ

لًتقيةاستيعابادلفرداتيفالفصلاخلامسببادلدرسةاإلبتدائيةالغناءكالثانيةفعالّيةاستخداـ

البابستشرحالباحثةعناسًتاتيجيةاس تخداـسونافكاليجوكوكارانجبسوكيماالنج.كّٔذا

يفتعليمادلفرداتكفعاليتهايفترقيةاستيعابادلفردات.الغناء

اب المفردات في الفصل الخامس ب لترقية استيعالغناءاستراتيجية استخدام  .ٔ

 بالمدرسة اإلبتدائية سونان كاليجوكو كارانج بسوكي ماالنج

 استخداـ اسًتاتيجية استيعابادلفرداتيفالفصلاخلامسبالغناء يفلًتقية

فهياسًتاتيجيةالغناءاحلركي.الغناءاحلركي،ادلدرسةاإلبتدائيةسونافكاليجوكوماالنج

 اليسمعوا الطالب يعٍت الغناء أنشطة يقوموف الطالب كلكن فقط، باحلركةالغناء

( ىي: كعملّيتو مجاعة. أك منفردة إما ٔمباشرة، توزيع كتب( اليت األكراؽ ادلدّرسة

(ٖ(شرحادلدّرسةادلفرداتكمعانيهاكاحدافواحدا)ٕادلفرداتادلتعلقةبادلوادالتعليمية)

( التعليمية منادلواد مليفهموا ما أفيسألوا إىلالطلبة ادلدّرسة (عرضادلدرسةٗأمر

 ادلفرداتالعربيةعندأنشدة الغنامثاؿالغناءبُتيدلالطلبة غناء(تشبعالطلبة٘)ء
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اسًتاتيجيةالغناءاحلركيتعطيالفوائدالكبَتةلنفس.كأماادلدّرسةمكّررةحىتحيفظواىا

الطالب احلركي، أك السليب الغناء أنشطة بعمل "أف رمحن حبانا قاؿ كما الطالب،

 ٓٙيستطيعأفيشعركابالسعادةكاذلناءةيفنفسهم.

على سبلكالفوائدبناء االسًتاتيجية ىذه التعليمكالتعلم، عندعملية ادلالحظة

( لطالبيفالفصلاخلامسبمنها: ٔالكثَتة باستخداـ الطالبيشعركفالغناء( ،

التعلميفالفصل) عندعملية كالسعادة تعليمادلفرداتباستخداـٕباحلماسة الغناء(

 أف ادلفتستطيع كذكر حفظ يف الطالب ٖ)رداتيسهل ) تدفعالغناء أف تستطيع

ب الطالبللتعّلم ٗ)الغناء ) أفالغناء كتستطيع التعلم عملية عند ادللل إزالة تستطيع

الغناءفوائد"أفزلمودعليالسمافتأكدفهمالطالبعلىادلوادالتعليمية.كماقاؿ

ُتمنتعاجلخجلاخلجل(ٕتبثالنشاطكتبثالسركريفنفوسالطالب.(ٔفهي:

االنشاد. يف زمالئهم دبساركتهم ٖالطالب النطق( إجادة على الطالب تعود

يف ينفعهم لغوم بزاد كتزكدىم الصحيحة، سلارجها احلركؼمن كإخراج بالكلمات،

كالكتايب. الشفهي ٗالتعبَت كالعاداتالنبيلة،( ادلعارؼالعامة، من الطالببزاد سبد
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 فتزيد الصحيحة، كادلثل كالسلوؾكالقيم احلميدة، األخالؽ كتكسبهم ثقافتهم،

ٔٙالطيب.

كىذهالغناءديلكالفوائدالكبَتةلنفسالطالبأيضا،كماقاؿسوياتنا"أفالغناءديلك

القومعلىالّدماغ الدافع كإعطاء الطفل، ابتكار دفع هتّيجخياؿالطفل، ىي: ادلزايا

ٕٙحىتيدفعمعرفيةالطالببسرعة".



في الفصل الخامس لترقية استيعاب المفردات الغناءاستخدام  استراتيجيةفعالّية  .8

 في المدرسة اإلبتدائية سونان كاليجوكو ماالنجب 

إجراءالتجربة،إجراءاإلختبارالقبليللمجموعةالتجربيةكآّموعةالضابطةبعد

التجربية كللمجموعة ، التجربية للمجموعة البعدم اإلختبار الضابطةإجراء كآّموعة

 مث األناشيد. اسًتاتيجية استخداـ الطالببعد تقومي نتيجة أفلنيل الباحثة كجدت

مثحبثتالباحثةنتيجتوt-tableمثقامتالباحثةبتعيُتٗٚ،٘اإلحصائي=tالنتيجة

يفادلستولٓٚ،ٔ%،كٔيفادلستولادلعنومٙٗ،ٕفوجدأفنتيجتو=t-tableمن

%=ٔأكربمننتيجةادلستولادلعنومٗٚ،٘اإلحصائي=t.كألفنتيجة%٘ادلعنوم

                                                           
ٛٙٔ(ص.ٖٜٛٔ)القاىرة:دارادلعارؼ،تدريساللغةالعربيةالتوجيويفزلمودعليالسماف، ٔٙ
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ٕ،ٗٙ ادلعنوم ادلستول نتيجة من ٘ككذلكأكرب =%ٔ،ٚٓ أف H1كذلكدبعٌت

مقبوؿأمأففركضىذاالبحثمقبولة.Hٔمردكدك

تأثَتلفعاليةالطالبيفالغناءمنربليلتلكالنتيجة،أفاسًتاتيجيةاستخداـ

 ادلعنوم ادلستول نتيجة من أكرب نتيجتو ألّف ادلفردات، استيعاب كنتيجةٔترقية %

tالنتيجة%.كماقاؿسوكيونو"أّفمقياسالتجريبىو:إذاكجد٘ادلستولادلعنوم

tالنتيجةمقبوؿ.كإذاكجدHٔمردكدكH1فذلكدبعٌتأف t-tableاإلحصائيأكربمن

 ٖٙمردكد".HٔمقبوؿكH1فذلكدبعٌتأف t-tableاإلحصائيأصغرمن
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 الباب السادس

 اإلختتام

 ملّخص البحث .أ 

كأما تلخص. أف الباحثة فتمكن السابقة، عرضالبياناتكربليلها على بناء

ملّخصوىو:

ٔ.  استخداـ اسًتاتيجية استيعابادلفرداتيفالفصلاخلامسبالغناء يفلًتقية

ماالنج كاليجوكو سوناف اإلبتدائية احلركي.ادلدرسة الغناء اسًتاتيجية فهي

 ىي: ٔكعملّيتو بادلواد( ادلتعلقة ادلفردات كتب اليت األكراؽ ادلدّرسة توزيع

أمرادلدّرسةإىل(ٖشرحادلدّرسةادلفرداتكمعانيهاكاحدافواحدا(ٕالتعليمية

عرضادلدّرسةمثاؿالغناء(ٗدلوادالتعليميةالطلبةأفيسألوامامليفهموامنا

ادلدّرسةغناءتشبعالطلبة(٘الغناءبُتيدلالطلبةادلفرداتالعربيةعندأنشدة

 مكّررةحىتحيفظواىا

ٕ.  كأما استيعابادلفرداتاسًتاتيجيةفعالّية لًتقية األناشيد الفصلاستخداـ يف

كالاخلامسب سوناف اإلبتدائية ماالنجيفادلدرسة يجوكو فهي النتيجة tأف

مثحبثتالباحثةنتيجتومنt-tableمثقامتالباحثةبتعيُتٗٚ،٘اإلحصائي=
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t-table نتيجتو= أف ٙٗ،ٕفوجد ادلعنوم ادلستول ٔيف ك يفٓٚ،ٔ%،

 ادلعنوم ٘ادلستول نتيجة كألف .%t نتيجةٗٚ،٘اإلحصائي= من أكرب

%=٘ككذلكأكربمننتيجةادلستولادلعنومٙٗ،ٕ%=ٔادلستولادلعنوم

ٔ،ٚٓ أف كH1كذلكدبعٌت البحثHٔمردكد فركضىذا أف أم مقبوؿ

تأثَتلفعاليةالطالبيفترقيةاستيعابالغناءمقبولة.كخالصتهاأفباستخداـ

ادلفردات.

 

 اإلقتراحات  .ب 

البحثكتتناكؿاإلستنتاجأعاله،الباحثةتريدأفسبنحبعد الباحثةىذا أفتتّم

اإلقًتاحاتإىلرئيسادلدرسة،مدرساللغةالعربية،كالطالبيفالفصلاخلامسدبدرسة

اإلبتدائيةسونافكاليجوكوماالنج.كأماتلكاإلقًتاحاتكمايلي:

ٔ)  إعطاء يستطيع يقًتحأف أفعلىرئيسادلدرسة لكيتستطيع الوافية، ادلرافق

 تساعدتنفيذعمليةالتعليمكالتعلمباجليد.

كاالسًتاتيجية (ٕ الطرؽ اختيار يف يستطيع أف يقًتح العربية اللغة مدرس على

ادلناسبةخبصائصالطالب.كيقدرأفيشجعالطالبلكياليقنطوالتعلماللغة

 العربية.
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 فظادلفرداتلنيلاحلاصلاألحسن.علىالطالب،جيبعليهمترقيةأنشطةح (ٖ
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