
 البحث اجلامعي 

في المدرسة الصرف  مادةالطالبات في  حفظعالية استخدام األناشيد لترقية ف
 الدينية التهذيبية بالمعهد العالي اإلسالمي سومبر ساري لوهور ماالنج

 

 اعداد :
صحيحة الفجرية    

 َُُُِّٗٓرقم القيد : 
 
 :  إشراؼ

 الدككتور سالمة الدارين ادلاجستَت 
  ََََََََُُُِّّّٕٓٗرقم التوظيف : 

 
 
 

 
 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علـو الًتبية كالتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنق
َُِٔ 



 البحث اجلامعي 

يف ادلدرسة الدينية  الصرؼ دةماالطالبات يف  حفظ لًتقية استخداـ األناشيد فعالية
 لوىور ماالنجاإلسالمي سومرب سارم ادلعهد العايل بيبية التهذ

يف قسم تعليم اللغة   Sُالشركط الالزمة للحصوؿ على درجة سرجانا   كااؿ بع إل  مقدمة ةالباحث
 علـو الًتبية كالتعليمالعربية يف كلية 

 اعداد :
  صحيحة الفجرية 

 َُُُِّٗٓرقم القيد : 
 
 :  إشراؼ

 الدككتور سالمة الدارين ادلاجستَت 
  ََََََََُُُِّّّٕٓٗرقم التوظيف : 

 
 
 
 
 

 
 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية العلـو الًتبية كالتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنق
 

 



 استهالل
Syair Imam As-Syafii :  

 كىلىٍيسى أىخيٍو ًعٍلمو كىاىٍن ىيوى جىاًىله  #    تػىعىلٍَّم فػىلىٍيسى اٍلاىٍرءي يػيٍولىدي عىاًلانا

ًعٍلمى ًعٍندىهي  ًبيػٍرى اٍلقىٍوـً الى  صىًغيػٍره ًإذىا اٍلتػىفٍَّت عىلىٍيًو اجلٍىحىاًفلي  #      كىًإفَّ كى

ًبيػٍره ًإذىا ريدٍَّت ًإلىٍيًو اٍلاىحىاًفلي #      عىاًِلن  كىًإفَّ صىًغيػٍرى اٍلقىٍوـً ًإٍف كىافى   كى
Belajarlah karena tidak ada seorangpun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan 

tidaklah orang yang berilmu seperti orang yang bodoh. 

Sesungguhnya suatu kaum yang besar tetapi tidak memiliki ilmu maka sebenarnya 
kaum itu adalah kecil apabila terluput darinya keagungan (ilmu) 

Dan sesungguhnya kaum yang kecil jika memiliki ilmu maka pada hakikatnya 
mereka adalah kaum yang besar apabila perkumpulan mereka selalu dengan ilmu. 

 

 

عىظياىٍت عىلىيَّ بًًو أًليٍستىاًذٍم يىدي   #اٍلًعٍلمي أىٍحسىني مىا بًًو ظىًفرىٍت     

Ilmu adalah sebaik apa yang dicapai tangan  

Begitu besar tangan (jasa) guru ku keatasku  

 

 

 



 هداءاأل
 لبحث إىل:اأىداء ىذا 

كالدم العزيزين احملًتمُت أيب زلاد مصللُت ك أمي امرأة الصاحلة الذين ربياف صغَتا فاصطربا  .ُ
علي تربية كاعتنيايب فب كربم, كغرس يف قليب حب العلم ك شجعاىن على طلبو كأخذا يدم 

 ك منحاين فضلو كتوجيهاتو فجزىم اهلل خَت اجلزاء كبرؾ يف عارمها كنفع بعلاهاا. إيل ربصيلو 
ع األساتيذ كألستاذات يف ادلدرسة اإلبتدائية, ادلتوسطة، الثانوية, كاجلامعة انكاؼ منبع مجي .ِ

 الصاحلُت ك ادلعهد احملبويب لوىور ماالنج
أخي الصغَت زلاد رياف شَتيل أحسنت ك زلاد فوز أخي الكبَت زلاد احياء علـو الدين ك  .ّ

 لكلية.بالعيشي أكال صلم ادلٍت اللذاف تشجعاين يف إسباـ هبذه ا
إىل مرشح الزكج احملبوب اجلايل دارماكنطا لقد أعطيكم احلااسة يف انتهاء أقوؿ الشكر  .ْ

 الكلية. 
يف ادلعهد لوىور ماالنج اخيت نانا, اخيت ايلوؾ, اخيت ارينا, ركرين, ايتا,  كمجيع الصحابيت .ٓ

 كغَتىا.  نيتا, نيال,انتافتزكية,
 كمجيع أصدقاء من الصغَت حىت األف  .ٔ

 

 

 

 

 

 



 التقديرالشكر و  كلمة
احلاد هلل الذم اليبلغ خدمتو كالحيصي نعاو العادكف كاليؤدم حقو اجملتهدكف, الذم ليس  

لصفاتو حد زلدكد كال نعت موجود كال كقت معدكد. كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 كسلم الذم يتكلم بالعربية فصيحا كبليغا. فبعد. 

 حفظعالية استخداـ األناشيد لًتقية ربت ادلوضوع : ف ةمن كتاب الباحث ةالباحث ةقد أسب 
" ادلدرسة الدينية التهذيبية بادلعهد العايل اإلسالمي سومرب ِالصرؼ يف الفصل "ب مادةالطالبات ىف 
 سارم ماالنج. 

اجلامعي, كشكر الباحثة جزيل الشكر إىل من يساعده بأم ادلساعدة على إكااؿ ىذه الباحثة  
 كىم : 

فضيلة الربكفيسور الدكتور احلاج موجيا راىارجور ادلاجستَت مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  .ُ
 اإلسالمي احلكومية ماالنج. 

فضيلة الدككتور نور عايل ادلاجستَت, عايد كلية علـو الًتبية علـو الًتبية كالتعليم يف جامعة موالنا  .ِ
 مالك إبراىيم اإلسالمي احلكومية ماالنج. 

شللوءة احلسنة ادلاجستَت, رئيس قسم التعليم اللغة العربية يف كلية علـو الًتبية  ةفضيلة الدككتور   .ّ
 كالتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمي احلكومية ماالنج. 

قدمت فضيلة الدككتور سالمة الدارين ادلاجستَت على تفضيل باإلشراؼ على ىذ البحث. كدلا  .ْ
توجيهات كاف ذلا األثر الكبَت ىف اصلاز ىذ البحث على ما ىو عليو ك  يل من كقت كنصائح

 كجزاىم اهلل خَت اجلزاء كجعل ذلك يف ميزاف احلسن يـو القيامة. 
رئيس ادلدرسة الدينية التهذيبية ىف ادلعهد العايل اإلسالمى سومرب فضيلة األستاذ حبر الدين رءكؼ  .ٓ

 سارم ماالنج. 
ة  الصرىف يف الفصل ب ادلدرسة الدينية التهذيبية بادلعهد العاىل فضيلة األستاذة تزكية مدرس .ٔ

 اإلسالمي سومرب سارم لوىور ماالنج. 



مجيع الطالب يف الفصل "ب" ادلدرسة الدينية التهذيبية كالعاـ إىل مجيع الطالب ىف ادلعهد العايل  .ٕ
 اإلسالمى سومرب سارم ماالنج. 

مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ية  جبامعة موالنا مجيع أصدقاء يف قسم التعليم اللغة العرب  .ٖ
      ماالنج. 

كسأؿ الباحثة اهلل سبحانو كتعاىل أف جيزيهم خَت اجلزاء ك أحسنو كأف يكوف ىذا الباحث نافعا 
 كموافقة ألذىاف من أطلع فيو. كمفيدا لنا كديننا يف الدارين 

كصلى اهلل علي سيدنا زلاد إماـ ادلرسلُت كختم التبيُت كعلى الو كأصحابو أمجعُت ك  
 على التابعُت كمن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين. 

 

 

 

 ـ   َُِٔ يوين ٖتقرير دباالنج,                                                     

    الباحثة                                                                       

 

 صحيحة الفجرية                                                                   

 َُُُِّٗٓرقم القيد :                                                                 
 

 

 

 

 



 وزارة الشؤون الدينية

الك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنجمجامعة موالنا   

  كلية علوم التربية والتعليم

 تقرير المشرف
  ـ إىل حضرتكم ىذا البحث اجلامعي الذم قدمت الباحثة :تقد

 : صحيحة الفجرية   اإلسم 

 َُُُِّٗٓ:  رقم التسجيل 

فعالية استخداـ األناشيد لًتقية حفظ الطالبة يف مادة الصرؼ ىف ادلدرسة :  موضوع البحث 
 الدينية التهذيبية بادلعهد العايل اإلسالمي ماالنج 

يو بع  التعديالت كاإلصالحات الالزمة ليكوف على شكل قد نظرنا فيو حق النظر, كأدخلنا فك 
( يف قسم التعليم اللغة sُعلى درجة سرجانا )ادلطلوب الستفاء شركط ادلناقشة إلسباـ الدراسة كاحلصوؿ 

العربية كلية العلـو الًتبية ك التعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعاـ الدراسي 
 ـ  َُِٔ /َُِٓ

   َُِٔمايو  ِّتقريرا دباالنج,                               

 المشرف

 

 الماجستير سالمة الدارينالدكتور 

 ََََََََُُُِّّّٕٓٗرقم التوظيف : 
 



 وزارة الشؤون الدينية

الك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنجمجامعة موالنا   

  كلية علوم التربية والتعليم

 تقرير رئيسة قسم التعليم اللغة العربية 
  تقدًن إىل حضرتكم ىذا البحث اجلامعي الذم قدمت الباحثة :

 : صحيحة الفجرية   اإلسم 

 َُُُِّٗٓ:  رقم التسجيل 

فعالية استخداـ األناشيد لًتقية حفظ الطالبة يف مادة الصرؼ ىف ادلدرسة :  موضوع البحث 
 الدينية التهذيبية بادلعهد العايل اإلسالمي ماالنج 

كقد نظرنا فيو حق النظر, كأدخلنا قيو بع  التعديالت كاإلصالحات الالزمة ليكوف على شكل 
( يف قسم التعليم اللغة sُى درجة سرجانا )ادلطلوب الستفاء شركط ادلناقشة إلسباـ الدراسة كاحلصوؿ عل

العربية كلية العلـو الًتبية ك التعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعاـ الدراسي 
 ـ  َُِٔ /َُِٓ

   َُِٔمايو  ِّتقريرا دباالنج,                               

 رئيسة قسم التعليم اللغة العربية

 

 الماجستير مملوءة الحسنة ةالدكتور 

 َََََََُُُُِِّّٕٓٗرقم التوظيف : 
 



 وزارة الشؤون الدينية

الك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنجمجامعة موالنا   

  كلية علوم التربية والتعليم

 كلية العلوم التربية و التعليم  عميد تقرير
  تقدًن إىل حضرتكم ىذا البحث اجلامعي الذم قدمت الباحثة :

 صحيحة الفجرية:    اإلسم 

 َُُُِّٗٓ:   رقم التسجيل

مادة الصرؼ ىف ادلدرسة الطالبة يف  حفظلًتقية فعالية استخداـ األناشيد  : موضوع البحث 
 الدينية التهذيبية بادلعهد العايل اإلسالمي ماالنج 

كقد نظرنا فيو حق النظر, كأدخلنا قيو بع  التعديالت كاإلصالحات الالزمة ليكوف على شكل 
قسم التعليم اللغة ( يف sُادلطلوب الستفاء شركط ادلناقشة إلسباـ الدراسة كاحلصوؿ على درجة سرجانا )

العربية كلية العلـو الًتبية ك التعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعاـ الدراسي 
 ـ  َُِٔ /َُِٓ

   َُِٔمايو  ِّتقريرا دباالنج,                               

 علـو الًتبية كالتعليم عايد كلية

 

 ي الماجستيرالدكتور نور عل

 َََََُُُِّّْٖٗٗٓٔٗرقم التوظيف : 
 



 وزارة الشؤون الدينية

الك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنجمجامعة موالنا   

  كلية علوم التربية والتعليم

 تقرير لجنة المناقشة

 لقد اكتتفت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذم فدمت : 

 : صحيحة الفجرية   اإلسم 

 َُُُِّٗٓ:  رقم التسجيل 

مادة الصرؼ ىف ادلدرسة فعالية استخداـ األناشيد لًتقية حفظ الطالبة يف :  موضوع البحث 
بادلعهد العايل اإلسالمي ماالصلج. كقررت اللجنة بنجاحها ك استحقاقها درجة سرجانا الدينية التهذيبية 

)يف قسم التعليم اللغة العربية كلية العلـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
 ـ  َُِٔ/َُِٓماالنج للعاـ الدراسي 

 كتتكوف جلنة ادلناقشة من السادة :

 (  )  الدككتور مفتاح اذلدل ادلاجستَت  -ُ
 (  )   ادلاجستَت الدككتور سيف ادلسطفي -ِ
 (  )  ادلاجستَتالدككتور سالمة الدارين  -ّ

 َُِٔيونيو  ٖتقريرا دباالنج, 

 عايد كلية علـو الًتبية كالتعليم

 الدكتور نور علي الماجستير

  َََََُُُِّّْٖٗٗٓٔٗرقم التوظيف : 



 وزارة الشؤون الدينية

الك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنجمجامعة موالنا   

  كلية علوم التربية والتعليم

 حجة استشارة المشرف

 : صحيحة الفجرية   اإلسم 

  َُُُِّٗٓ:  رقم التسجيل 

الصرؼ ىف ادلدرسة  مادةالطالبة يف  حفظعالية استخداـ األناشيد لًتقية : ف  ادلوضوع 
  بادلعهد العايل اإلسالمي ماالنج الدينية التهذيبية

 الدككتور سالمة الدارين ادلاجستَت :   ادلشرؼ 

 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  باب األكؿ َُِٔابريل  ٔ ُ
  اإلختبار القبلي َُِٔابريل  ُٖ ِ
  باب الثاين َُِٔابريل  ِٓ ّ
  الباب الثالث َُِٔمايو  ُُ ْ
  الباب الرابع َُِٔمايو  ُٕ ٓ

 َُِٔمايو  ِّادلعرفة, 

 رئيسة قسم التعليم اللغة العربيةباسم 

 الدوكتورة مملوءة الحسنة الماجستير

 َََََََُُُُِِّّٕٓٗرقم التوظيف : 



 ةالطالب قرأ
 ادلواقع أدناه :  أنا

 : صحيحة الفجرية   اإلسم 

 َُُُِّٗٓ:  رقم التسجيل 

 : ماالنج    العنواف 

بأف ىذ البحث اجلامعي الذم حضرهتا لتوفَت شركط النجاح لنيل درجة سرجانا يف قسم التعليم اللغة  أقر
العربية كلية علـو الًتبية ك التعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ربت ادلوضوع : 

رسة الدينية التهذيبية بادلعهد العايل الصرؼ يف ادلد الطالب يف مادة حفظعالية استخداـ األناشيد لًتقية ف
 اإلسالمي ماالنج. 

حضرهتا ككتبتها بنفسي كما شورهتا من إبداعي غَتم أك تأليف اآلخر. كإذا أدعى أحد استقباال أنو من 
تأليفها ك تبيُت أنو فعال ليس من حبثي فأنا أربال ادلسؤكلية على ذلك, كلن تكوف ادلسؤكلية على 

ىل قسم التعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية ك التعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم ادلشرؼ أك على مسؤك 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة كال جيربين أحد على ذلك. 

 َُِٔ يوين ٖماالنج, 

 صاحب اإلقرار

 

 صحيحة الفجرية

 َُُُِّٗٓرقم القيد: 



 مستخلص البحث
الصرؼ ىف ادلدرسة  مادةالطالبات يف  حفظعالية استخداـ األناشيد لًتقية ف َُِٔفجرية, صحيحة 

الدينية التهذيبية بادلعهد العايل اإلسالمي سومرب سارم ماالنج.  البحث اجلامعي قسم التعليم اللغة 
 العربية. كلية علـو الًتبية كالتعليم. جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج

الدارين ادلاجستَت ادلشرؼ : الدككتور سالمة   

 االكلاة الرائيسية : تعليم الصرؼ, األناشيد 

لسهلة الطالبات لتعلم كاا عرفنا أف الطالبات ربب األناشيد ألف تكوف  عٍتيتستخدـ األناشيد الباحث  يف ىذ أف 
كال تشعر بادللل. ك كثَت من الناس ىم ينظركف أف ادلادة الصرؼ غَت مهاا لنا ك الصعوبة لتعلم. لذالك  يف التعليم باحلااسة

ساعد الطالبات للحفظ الصرؼ كاا سألت الباحثة إىل لييقة الباحثة تستخذـ ادلادة الصرؼ. كأما الباحثة تستخدـ ىذه الطر 
اخلااسي  -شكالت ىنا يعٍت يف ادلادة فعل الثالثي ادلزيد ) الرباعيادلعلاة الدرس الصرؼ كاف ادلشكالت يف ىذه دلادة. كادل

لذالك الباحثة تستخذـ ىذه  ألهنم ال تفهاو عن تلك ادلادة ال تشرح بالكاملة يف الكتاب األمثلة التصريفية. .كالسداسي( –
 ادلادة.  

الصرؼ يف ادلدرسة الدينية   الطالبات يف مادة حفظاألناشيد لًتقية استخداـ ليعرؼ كاألىداؼ من ىذا الباحث ىو 
الصرؼ يف مادة   الطالبات حفظاألناشيد لًتقية استخداـ فعالية  ما مدل ليعرؼك  التهذيبية يف ادلعهد العاىل لوىور ماالنج

 .يف ادلدرسة الدينية التهذيبية يف ادلعهد العاىل لوىور ماالنج

أما البيانات األساسٌية يف ىذا كادلدخل الذم استخدمتو الباحثة ىو ادلدخل الكاى أما منهج ىذا البحث ىو ادلنهج التجريب  
البحث باستخداـ اإلختبار القبلى كاالختبار البعدم. كذلك بإجراء االختبار القبلي للاجاوعتُت. مث االختبار البعدم 

 (. t-testيف تعليم الصرؼ تناية للاجاوعتُت تقاـ الرموز التائي ) كلتحليل استخداـ األناشيدللاجاوعتُت 

Ts= َِٖ > % ٓ  t-table َٕ,ُ من     

Ts =َِٖ <  ِ,ْٔ % ُ  t-table من    

% = ٓككذلك أكرب  من نتيجة التقدير ادلعنوم  ,ِ ْٔ% = ُكألف نتيجة اإلحصائي =  اكرب من نتيجة التقدير ادلعنوم 
ككجود العالقة ادلتينة بُت قدرة الطالبات   يف استخداـ  مقبوؿ أم فركض ىذا البحث مقبوؿ.  Haكذلك دبعٌت أف  َٕ،ُ

ادلدرسة الدينية التهذيبية بادلعهد العايل اإلسالمي سومرب  ِاألناشيد لًتقية احلفظ الطالبات يف ادلادة الصرؼ يف الفصل ب 
 سارم ماالنج. 
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In this research uses song method to make easy students in learning. As we know that 

most of students like song because that song gives spirit in learning and does not feel bored. And 

the people view that learn shorof is not important and difficult to be studied. Therefore, a 

researcher uses this shorof material. The researcher uses this song method to help students in 

memorizing shorof. As has been asked the research to teacher. There are some problems in 

shorof material. The problem is in fiil tsulasi mazid (Ruba’I, Khumasi, and Sudasi) material, 

since they do not understand that material and in book of Amtsilah Attashrifiyah has not been 

explained perfectly. That is why the researcher uses this method. 

The purpose of this research know how using a song to improve student’s recitation at 

shorof material in madrasah diniyah attahdzibiyyah luhur Malang and to know how effective it is 

in using song to improve student’s recitation in shorof material in Madrasah Diniyah 

Attahdzibiyyah luhur Malang. 

A researcher uses quantitative experiment method in analyzing the result of examination 

before and after. To analyze the using of song in learning Shorof, the researcher uses formula t-

test. 

The result of research can be seen through table t-test in 0:, or %: as follows: 

t.s= 671 > 0771 from t table %: 

t.s= 671< 67,2 from t table 0: 

From the result above can be seen that the using of song method can be obtained bigger 

than t table. Therefore, Ho can be accepted and refused. 

The researcher which relate with Shorof that there is relation between students ability in 

learning Shorof in B6 class Madrasah diniyah At-tahdzibiyah Lembaga Tinggi Pesantren Luhur 

Malang.  

  

 

 

 

 

 



ABSTRAKS 
Fajriah, Shohihah. 6102. Efektifitas penggunaan lagu untuk meningkatkan hafalan shorof di 

madrasah diniyah attahdzibiyah dipondok pesantren luhur Malang. Skripsi jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.Universitas Islam Negeri (UIN)Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Slamet Daroini.M.Pd   
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Dalam penelitian ini menggunakan metode lagu yaitu untuk memudahkan siswi dalam 

belajar. Seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak siswa menyukai lagu karena lagu itu 

menjadikan semangat dalam belajar dan tidak merasa bosan. Dan orang-orang memandang, 

bahwasanya pembelajaran shorof itu tidaklah penting dan sulit untuk dipelajari, oleh karena itu 

peneliti menggunakan materi shorof ini. Adapun peneliti menggunakan metode lagu ini yaitu 

untuk membantu siswi dalam menghafal shorof. seperti yang ditanyakan peneliti kepada guru 

pelajaran shorof, ada beberapa permasalahan dalam materi shorof ini. adapun permasalahanya 

yaitu dalam materi fiil tsulasi mazid (Ruba’I, Khumasi, dan sudasi)  karena mereka tidak 

memahami materi tersebut dan dalam kitan Amtsilah Attashrifiyah tidak dijelaskan secara 

sempurna. oleh karena itu peneliti menggunakan materi ini.  

Dan tujuan dalam penelitian ini adalah  mengetahui bagaimana penggunaan lagu untuk 

meningkatkan hafalan siswa pada materi shorof di madrasah diniyah attahdzibiyah luhur Malang 

dan untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan lagu unruk meningkatkan hafalan siswa 

dalam materi shorof di Madrasah Diniyah Attahdzibiyah luhur Malang.  

 Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif adapun metode yang digunakan yaitu 

metode eksperimen. dengan menganalisis hasil ujian sebelum dan sesudah. Untuk menganalisis 

penggunaan lagu dalam pembelajaran shorof peneliti menggunakan rumus t-tes.  

 Adapun hasil penelitian dapat dilihat melalui tabel t-tes dalam 0: maupun %: adalah 

sebagai berikut :  

t.s= 681 > 0771 dari t tabel %: 

t.s= 681< 67,2 dari t tabel 0: 

 Dari hasil diatas diketahui bahwa penggunaan metode lagu didapat lebih besar dari pada t 

tabel maka Ho diterima. Peneliti dibuat yang berkaitan dengan shorof bahwa ada hubungan 

antara kemampuan santri dalam belajar shorof dikelas “B 6” Madrasah diniyah At-tahdzibiyah 

Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang.  

 

 

 

 

 



 

 المحتويات  
 الصفحة 

 أ ............................................................................................................................ صفحة ادلوضوع 

 ب..................................................................................................................................... استهالؿ

 ج .......................................................................................................................................... ىداءأ

 د .............................................................................................................................. الشكر كالتقدير

 ك ..............................................................................................................................  تقرير ادلشرؼ

 ز............................................................................................  تقرير رئيسة القسم التعليم اللغة العربية

 ح ............................................................................................ تقرير عايد كلية العلـو الًتبية كالتعليم

 ط .......................................................................................................................  تقرير جلنة ادلناقشة

 م ................................................................................................................. حجة استشارة ادلشرؼ

 ؾ .................................................................................................................................... الطالبة قرأ

 ؿ ..................................................................................................... العربيةمستخلص البحث باللغة 
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 ٗ .............................................................................................  الصرؼ ميتعل مفهـو - ب
 َُ ........................................................................................ الصرؼ  ميتعل أىداؼ - ت
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 ُِ ................................................................................................ م الصرؼيكسائل تعل -د

 المبحث الثاني تعريف الطريقة : 

 ُّ ............................................................................................  أمهية طرؽ التدريس - أ

 المبحث الثالث تعريف األناشيد 
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  ُٔ .................................................................................................... مفهـو النشيد  - ب
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 ُٖ .................................................................................... مفهـو األناشيد التعلياية  - ث
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 َِ ................................................................. فوائد أغاين يف تعليم اللغة العربية لألطفاؿ  -ك
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 الفصل الثالث 

 منهجية البحث 

 ِِ ............................................................................................. مدخل البحث كمنهجو - أ
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 ِِ ................................................................................................ البيانات ك مصادرىا  - ت



 ِّ ............................................................................................ ك عينتو   رلتاع البحث - ث
 ِّ ........................................................................................................  أدكات البحث - ج
 ِّ ........................................................................................................... مجع البيانات  - ح
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 الفصل الرابع
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 فائاة ادلراجع ك ادلصادر 

 قادلالحقائاة 
 

 

 

 

 



1 
 

 
 

 األول الفصل

 أساسية البحث و منهجية
 ادلبحث األكؿ : أساسية البحث 

 خلفية البحث . أ

, كعند علماء العربية ) اللغة ( يف اصطالحهم ٔاللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قـو عن مقاصدىم
 ٕالعلم دبا يصدر عن االنساف من األصوات, فهي عمدىم:  أصوت يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم.

اللغة العربية ىي لغة العرب ك اإلسالـ اليت فيها بعض ادلزايا الجيد ذلا ىف اللغات األخرل منها 
. تطور اللغة العربية يوما بعد يـو يف عصرنا احلاضر بسبب ما كانت العربية ليست  لغة الدين كلغة العلـو

ىم بُت مجيع الدكؿ العربية  لغة دين ك حضارة فقط، بل ىي اللغات اإلتصالية العادلية، كذلك لغة التفا
    ٖاإلسالمية، كأصبحت اللغة العربية اآلف إحدل اللغات الرمسية يف ىيئة األمم ادلتحدة. 

التعليم ىو ايصالة ادلفهـو من شخص اىل غَته على كجو تقدمي ادلادة الدراسة على طريق خاصة 
 ك نظيم خاص جيعل ادلتػعػلػيػم مغَت الركحية ك جسمانية.

ادلعلـو اف التعليم االصطالحى ىو ايصاؿ ادلعلم العلم ك ادلعركؼ اىل اذىاف التالميذ, بطريقة من  
قودية)زلمود على سليماف(, كىي طريقة االقتصادية الىت توفر من ادلعلم ك ادلتػعػلػيػم القت ك اجلهد ىف 

  .ٗسبيل احلصوؿ على العلم ك ادلعركفة

                                                           
1
ت. . جامع الدروس العربيةالشُخ مصطفى الغالًُني    9(. ص. 5002. )بيروث: املىخبت العصٍز

. الطبعت الزابعت. ) حامعت ألاسهار: حلىق الطبع واليشز محفىظت للمؤلف . العربية خصائصها وسماتهاعبذ الغفار حامذ هالٌ  5

   55( ص. 5992

3
 00(  5988مذخل إلي طزق حعلُم اللغت ألاحىبُت ملذرس ى اللغت العزبُت )أوحىهج فىذاهج: مطبعت ألاحيام، أسهز أرشذ،   

 05( ص.5009أحمذ مخلص, إعذاد حعلُم اللغت الـعـزبـُـت لغير الىاطلين بها, )ماالهج : بامياضان بَزظ,   . 0
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ؿ هللا صلى هللا عليو كسلم. كما اف الكرمي ك احلديث الرسو كانت اللغة العربية ىى اللغة من القر 
قاؿ ازىر ارشاد  بأف اللػغػة الػعػربػيػة ىي اللػغػة القرآف الكرمي ك لغة ادلسلمُت مجيعا ك اللغة العربية من اكسع 

 .٘اللغات ك أغناىا ك ادقها تصويرا

فيعترب أف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا رلاال ىاما اخذ اللغويوف ك رجاؿ األساليب منا 
قشة ك حوارا الجلو ك تطوره من زمن اىل زمن. ك ذلك بأنو مسلك تسلك فيو ادلدارس ك ادلعاىد ك 

لح شلارسة اللغة ألبنائها ادلعلموف ك ادلتعلموف ىف تعليم اللغة العربية ك تعليمها, كعن طريق ىذاالتعليم يص
 ك لغَت أبنائها. 

كعلم الصرؼ: ىو العلم الذم يبحث يف صيغ كأكزاف الكلمات العربية ادلفردة قبل انتظامها يف 
اجلملة، كيبحث فيما يطرأ عليها من تصريف كإعالؿ كإدغاـ كإبداؿ. كموضوع علم الصرؼ ىو االسم 

تصرِّؼ. فال يُػْعٌت ى
ُ
ْعَرب، كالفعل ادل

ُ
إقرأ ادلزيد  .ذا العلم باألمساء ادلبنية، أك األفعاؿ اجلامدة،أكاحلركؼادل

 على موضوع. 

كعلم الصرؼ ىو أحد أىم علـو اللغة العربية، فعن طريقو نتمكن من ضبط صيغ الكلمات، 
كمعرفة أحواذلا كما يعًتيها من إعالؿ أك إدغاـ أك إبداؿ. فنميز عن طريقو بُت الفعل الصحيح كادلعتل، 

نُػَنا ىذا العلم أيضنا من معرفة اجلموع القياسية كالسماعية كالشاذة ذلذه الكلمات  .كاجملرد كادلزيد. كدُيَكِّ

علم الصرؼ  ىناؾ يساعد الطالب لسهلة  قراءة الكتب مثل فتح القريب، فتح ادلعُت ككتب 
خيولوف أف لم الصرؼ، ىم الىت تتعلم الطالب يف ادلعهد اإلسالمية السلفية. كثَت من الطالب ال تتأمل ع

   علم الصرؼ غَت مهم لنا.

ب األناشيد أف الباحثة تستخدـ األناشيد ىي لسهلة الطالبات لتعلم كما عرفنا أف الطالبات رب
بادللل. ك كثَت من الناس ىم ينظركف أف ادلادة الصرؼ غَت مهما لنا ك  ألف تكوف باحلماسة كال تشعر

تستخدـ ىذه الطريقة تساعد  الصعوبة لتعلم. لذالك الباحثة تستخذـ ادلادة الصرؼ. كأما الباحثة
الدرس الصرؼ كاف ادلشكالت يف ىذه دلادة.  ةللحفظ الصرؼ كما سألت الباحثة إىل ادلعلم الطالبات

                                                           

 . اسهز ارشاد, الفعاٌ الشائعت مع الحزوف, فىضخيا بالحار,ص. ج50
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كالسداسي( لذالك الباحثة  –اخلماسي  -يعٍت يف ادلادة فعل الثالثي ادلزيد ) الرباعي كادلشكالت ىنا
 تستخذـ ىذه ادلادة.   

العربية تعٌت تعليم ىذه العلم.  مهم جدا. كمن شركط التعليم اللغة ىناؾ سلطئ أف ىذا العلم
 -ناصر -فهو-راكمنص-نصرا -ينصر -يس من ادلفردات كاحد فقط بل كثَت من ادلفردات مثل نصرل

يأمل أمال.  –ضربا اخل. أما -يضرب-ضرب. منصر -منصر -منصر -التنصر -انصر -منصور - كذاؾ
اخلماسي ك السدسي( كثَت ادلفردات يبحث يف الكتاب -ىناؾ من الثالثي اجملرد، الثالثي مزيد )الرباعي

 األمثلة التصريفية.

ك السداسي يف  –اخلماسي  –مزيد الرباعي اما الباحث ىنا تستخدـ ادلادة من الفعل الثالثي 
غَت مفهـو كال ر منهم ال تفهموا عن تلك ادلادة كما قالت ادلعلم دلدرسة الدينية التهذيبية ألف أكثا

تفهموا لذلك من الباحثة تستخدـ ىذا ادلادة ليساعد الطالب فهما كامال. كمن الطالبات ال يعرؼ ما 
ك السداسي ألف يف الكتاب األمثلة التصرفية ال  –اخلماسي  –عي بُت الفرؽ من الثالثي ادلزيد الربا

 تستخدـ باألناشيد ك باحلفظ لسهولة. تشرح باكامل كالباحثة تزيد الفهم اليهم. كالباحثة 

كثَت من الطالب يتعلموف علم الصرؼ يعٍت بكيفية األناشيد ليسهل التعليم الصرؼ. كما عرفنا   
 من كل باب بالنشيد. بكيفية األناشيد  أف حيفظ  يف ادلعهد السلفي ىناؾ يستخدـ

 ادلادةيف  لًتفية احلفظ الطالبات  األناشيد استخداـ فعاليةتستخدـ ىذا ادلوضوع يعٍت  ةالباحث
الصرؼ يف ادلدرسة الدينية التهذيبية يف ادلعهد العايل لوىور ماالنج. كىذا التعليم الصرؼ تستخدـ 

 ةالباحث الكتاب األمثلة التصرفية عادة تتعلم الطالب يف ادلعهد كىم حيفظوف باألناشيد مجاعة. كالباحث
 د العايل لوىور ماالنج. تريد اف تعرؼ ما فعالية الطريقة األناشيد كي تستخدـ األناشيد يف ادلعه

ك  اف تتعلم علم الصرؼلسهلة الطالب  لًتقية احلفظ الصرؼ األناشيدالباحث تستخدـ  
 لصعوبة. احيفظ باألناشيد لسهولة ليس لسهولة احلفظ ادلفردات. 
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 مشكالت البحث . ب
ادلعهد العاىل  يفيبية الصرؼ يف ادلدرسة الدينية التهذ لًتقية احلفظكيف استخداـ األناشيد    .ٔ

  لوىور ماالنج؟ 
يف ادلدرسة الدينية التهذيبية يف ادلعهد لًتقية احلفظ الصرؼ األناشيد  استخداـ ما مدل فعالية .ٕ

 العاىل لوىور ماالنج؟  
 األهداف البحث . ج

يف ادلدرسة الدينية التهذيبية يف ادلعهد لًتقية احلفظ الصرؼ استخداـ األناشيد عرؼ لي  .ٔ
 العاىل لوىور ماالنج 

يف ادلدرسة الدينية التهذيبية يف لًتقية احلفظ الصرؼ فعالية الطريقة األناشيد  عرؼلي  .ٕ
 ادلعهد العاىل لوىور ماالنج 

 د. فرضية البحث 

ابتداء من اسئلة البحث اليت يرميها الباحث سابقة فيقدـ فركض البحث يعٍت العالقة بُت قدرة  
ادلدرسة الدينية التهذيبية بادلعهد  ٕالطالب يف استخداـ األناشيد لًتقية احلفظ الصرؼ يف الفصل ب 

 العايل اإلسالمي سومرب سارم ماالنج ىي: 

ٔ- Haب يف استخداـ األناشيد لًتقية احلفظ الصرؼ يف = كجود العالقة ادلتينة بُت قدرة الطال
 ادلدرسة الدينية التهذيبية بادلعهد العايل اإلسالمي سومرب سارم ماالنج  ٕالفصل ب 

 البحث أمهية ق.

ليس العمل إاّل بادلقصود. كادلقصود هبذا البحث العلم ىو ينتفع علينا كغَتنا أم سيذكر   
 كما يلي:

منافع البحث من الناحية النظرية: عسى أف يكوف ىذا البحث معلومات جديدة يف دراسة بيانية  .ٔ
 التصريفية.  اليت تستعمل يف كتاب أمثلة األغنياءخاصة يف علم الصرؼ، ككذلك تعبَت 
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كفهمها يف  حافظتها لسهلةمنافع البحث من الناحية التطبيق: ىذا البحث نافع لباحثة نفسها ك  .ٕ
. كعسى أف يكوف ىذا البحث مدخالت لطالب اجلامعة األمثلة التصريفية الصحيحة.الكتاب 

 .علم الصرؼالذين يشًتكوف يف 

 . حدود البحث و

حيدد البحث ىف ىذالبحث حوؿ ادلدرسة الدينية التذىيبية ادلعهد العايل لوىور ماالنج منها  
 ٛٔ لتهاكمج. ٕٙٔٓالشهر ابريل   يف( ٕ مدرس اللغة العربية ك بعض الطالب جيلس ىف فصل )ب

 الطالبات. 

 . الدراسة السابقة ح

الباحث : فو جينطا، موضوع البحث : " تطوير األكزاف الصرفية العربية باستخداـ طريقة التعليم  
التكامل )بالتطبيق على معهد ترقية اللغة األجنبية مؤسسة نوراإلسالـ كرانج مسباؾ بلوطا سومنب(". ىذا 

صرفية العربية باستخداـ أف تطوير األكزف الالبحث يقاـ دبنهج البحث التجرييب الكمى، كنتيجة البحث : 
طريقة التعليم التكامل ينمى كفاءة الطالب ىف معهد ترقية اللغة األجنبية القرية كرنج مشباؾ بلوطا الفرقة 

 ٙ)ب( يف تصريف ك تغيَت الفاظ ادلعتلة. 

 بناء على الدراسات السابقة ادلذكورة أف ىذالبحث ليست تكرار النتائج البحوث القددية عن:  

 يم األكزاف الصرفية العربية تطوير تعل .ٔ
 طريقة التعليم التكامل  .ٕ
 يف معهد ترقية اللغة األجنبية القرية كرانج مشباؾ بلوطا  .ٖ
 البحث التجرييب الكمى  .ٗ

                                                           
لت الخعلُم الخيامل )بالخطبُم على معهذ فىحُىط.  6 ز حعلُم ألاوسان الصزفُت العزبُت بالطخخذام طٍز جزكُت اللغت "جطٍى

" )دراضت العلُا، حامعت مىالها مالً إبزاهُم إلاضالمُت الحيىمُت، ألاحىبُت مؤضطت هىر إلاضالم هزهج ضمبان بلىطا ضىمىب

 ( 5008ماالهج 
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موضوع البحث : " تعليم الصرؼ بالستخداـ األناشيد يف مدرسة ىداية ’ البحث : سيف الزماف
كنتيجة  ىذالبحث يقاـ دبنهج الوصفي الكيفي الثنوية اإلسالمية تاسيكمادك دباالنج.ادلبتدئُت 

تعليم الصرؼ بالستخداـ األناشيد يف مدرسة ىداية ادلبتدئُت الثنوية اإلسالمية البحث : أف 
 تاسيكمادك دباالنج . 

 بناء على الدراسات السابقة ادلذكورة أف ىذالبحث ليست تكرار النتائج البحوث القددية عن: 

 تعليم الصرؼ  .ٔ
 األناشيد  .ٕ
 البحث الوصفي الكيفي يبية يف ادلعهد العايل لوىور ماالنجادلدرسة الدينية التهذ    يف .ٖ

 كىذ البحث سيبحث عن : 
 تعليم الصرؼ  .ٔ
  األناشيد .ٕ
 يبية ادلعهد العايل دباالنجيف مدرسة الدينية التهذ .ٖ
 . استخداـ األناشيدىو البحث  .ٗ

ستخداـ األغنياء ) كتاب العربية بُت يديك بادات يف  البحث لنور احلكمة بعنواف البحث : تعليم ادلفر 
م ذبرييب يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج ( حبث تطوير 

ربية بُت يديك " على الطالبة ىف فة مواصة األغنياء يف كتاب " الع( دلعر ٔ. أىداؼ البحث :ٕٕٔٓ
( دلعرفة كيفية تطبيق تعليم ٕية جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج ك الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العرب

ادلفردات باألغنياء قي كتاب " العربية بُت يديك" علي الطالبة ىف الربنامج اخلاص  لتعليم اللغة العربية 
" العربية ( دلعرفة مدل فعالية التعليم ادلفردات باألغنياء قى كتاب ٖجامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج ك 

بُت يديك"  على الطالبة ىف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج. 
 كتاب " العربية بُت يديك" علي الطالبة ىف الربنامج يف( إف مواصفات األغنياء ٔكنتائج البحث ىي :

( إف تطبيق ٕمناسب لتعليم ادلفردات .اخلاص  لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج 
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التعليم ادلردات باألغنياء يف كتاب " العربية بُت يديك" علي الطالبة ىف الربنامج اخلاص  لتعليم اللغة 
( إف تعليم ادلفردات ٖعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج يصنع تعليم ادلفردات شلتعو كىازفة .العربية جام

باألغنياء يف كتاب " العربية بُت يديك" علي الطالبة ىف الربنامج اخلاص  لتعليم اللغة العربية جامعة 
 ٚموالنا مالك إبراىيم ماالنج لو فعالية كثَتة على الطالبة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
لت الخعلُم الخيامل )بالخطبُم على معهذ جزكُت اللغت فىحُىط.   ز حعلُم ألاوسان الصزفُت العزبُت بالطخخذام طٍز "جطٍى

" )دراضت العلُا، حامعت مىالها مالً إبزاهُم إلاضالمُت الحيىمُت، مؤضطت هىر إلاضالم هزهج ضمبان بلىطا ضىمىب ألاحىبُت

  (5008ماالهج 
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 الثاين الفصل

 اإلطار النظري

 مفهوم الصرف ادلبحث األول 

  تعريف الصرف  - أ

كاذا  ٛالصرؼ، كيقاؿ لو التصريف، كىو لغة: التغيَت، كمنو تصديق الرياح، أم تغيَتىا.  
تتبعنا معٍت أحرؼ الكلمات الصاد كالراء كالفاء كجدنا أف الصاد تدؿ على ادلعاجلة الشديدة، كالراء تبُت 

 عن ادللكة، كتدؿ على شيوع الوصف، كالفاء تنم عن الـز ادلعٌت أم تدؿ على ادلعٌت الكنائ. 

يفيد ادلطلق  كإذا عدنا إىل فهم ادلعٍت اإلمجايل دلعٌت الكلمة كجدنا أف الفعل صرؼ  
الكامنة ىف معٌت الصاد التتم إال بالتغيَت كالتحويل التغيَت من حاؿ إىل احلاؿ، ألف ادلعاجلة الشديدة 

مضافة إادللكة كشيوع الوصف الكامنة ىف الراء سلصصة ىذا التغيَت كذاؾ التحويل بدخوؿ الفاء الذل 
 ٜيدؿ على الـز ادلعٌت. 

مصدراف لصرؼ ك صرؼ يدكر معنامها حوؿ التحويل أف الصرؼ كالتصريف ىف األصل   
كالتغيَت كالتقليب، يقاؿ: صرفتو عن كجهو صرفا إذا رددتو كحولتو، كصرفتو ىف األمور تصريفا إذا قلبتو، 
كمن ىذ التصريف الرياح أم : ربويلها ـ جهة إىل جهة، فتارة هتب مشاال، كتارة صبا أم ادلشرؽ كتارة 

يف السحاب ربويلها من جهة إىل أخرل، ك كؼ الدىر تقلباتو، كتصر دبورا أم من ادلغرب، كصر 
تصريف األيات : تبيينها يف أساليب سلتلفة كصور متعددة. كجيدر بنا أف نلحظ أ تصريفا أبلغ ىف الداللة 

 ٓٔعلى التغيَت من الصرؼ، ألف زيادة ادلبٌت تدؿ على زيادة ادلعٌت غالبا. 

                                                           
اض:دار الىُان، ، شذا العزف فى فً الصزفالشُخ احمذ بً دمحم بً أحمذ الحمالوي   8  09( ،25352)ٍر
 . 39مزاحع هفطت،  9

   00مزاحع الطابم الشُخ احمذ بً دمحم بً أحمذ الحملىي،   50



9 
 

 
 

وذلم : ال يقبل منو صرؼ ادلعجمية ) ص ر ؼ ( كمن ذلك قالصرؼ لغوينا مأخوذ من ادلادة  
ينصرؼ بو اللنب  كصْرؼ الدىر حدثانو كنوائبو . كالصريف :كقوذلم : ألنو ليتصرؼ يف األمور  كال عدؿ

كالصَتيف : الصراؼ من ادلصارفة ، كغَتىا  صَتؼ احملتاؿ ادلتصرؼ يف األموكال عن الضرع حارا إذا حلب
  .من الًتاكيب اللغوية اليت تدؿ على معٌت التحويل كالتغيَت كاالنتقاؿ من حاؿ إىل حاؿ

فهو ربويل األصل الواحد إىل أمثلة سلتلفة دلعاف مقصودة ، ال ربصل تلك   الحيف اإلصطأما   
قْطع " إىل الفعل ادلاضي " قطع " ، كادلضارع " يقطع ادلعاين إال هبذا التغيَت . كذلك كتحويل ادلصدر " 

" ، كاألمر : اْقَطْع " ، كغَتىا شلا ديكن أف نتوصل إليو من مشتقات تتصرؼ عن الكلمة األصل كاسم 
الفاعل ، كاسم ادلفعوؿ ، كالصفة ادلشبهة ، كغَتىا ، كىو إىل جانب ذلك علم يبحث فيو عن ادلفردات 

ا ، أك من حيث ما يعرض ذلا من صحة ، أك إعالؿ ، أك إبداؿ . كمل يرد عن كىيئاهت   من حيث صورىا
جامعا مانعا لعلم الصرؼ ، كغاية ما عرؼ بو ىذا العلم ما كرد عن ابن احلاجب  النحاة األكائل تعريفا

.  ٔيف حاشيتو حيث قاؿ : " التصريف علم بأصوؿ تعرؼ هبا أحواؿ أبنية الكلم اليت ليست بإعراب " 
ناقش شارح ) الرضي ( يف شرحو للشافية التعريف السابق كبُت أكجو قصوره ، كما عرفو ابن جٍت كقد 

 ٔٔ. بقولو " أف تأيت إىل احلركؼ األصوؿ فتتصرؼ فيها بزيادة حرؼ ، أك ربريف بضرب

 أمهية الصرؼ يف اللغة العربية . ت
كجهو. كلكن العلم الصرؼ نتواضعو معاذ بن مسلم اذلراء، كقيل سيدنا علي كـر هللا 

ق. كما ينسب أليو  ٛٛٙعلى أشهر الركايات ىو أبو األسواد الؤىل ادلتويف سنة 
 ٕٔ"اصوؿ النحو العريب" كذلك ألف ىذا العلم جزء من القواعد.

 م الصرف يمفهوم تعل - ب
ىو عملية التفاعل بُت الطالب ك ادلعلم ك مصدر التعليم فيعلم ادلعلم أف التعليم 

كيتعلم الطالب. لذلك كاف الطالب فعاال ألنو يستطيع أ جيرب كيطالع ك يستخلص 

                                                           
11

  http://www.drmosad.com/index122.htm 
12

  2-1الشٌخ دمحم ٌاسٌن بن دمحم عٌسى الفادانً المكً، مراجع السابق،  
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اليت ال يعلمها الناس فحسب، بل يتعلموف منها. ادلسئلة الىت يعلمها. فاللغة ىي 
 ٖٔ. كليست ىي عملية التعليم الطالبات عن ادلواصالت

كضع علم الصرؼ بسبب انتشار األحلاف كاألخطاء ىف كالـ العرب نطقا ككتابة 
 ٗٔعندما اتسعت رقعة اإلسالـ بالفتح كاختلط العرب بالعجم معاشرة كمصاىرة.

تورط كل عناصر كذلا نظاـ، يعٌت كل شيئ  عملية التعليم ىي من ترتيب النشاطة اليت   
ا بعض من بعض يف سبيل الوصوؿ أيل غاية التعليم ادلثبتة كلي الذل تنقسم على عناصر اليت يفاعله

قبلها. كعناصر التعليم ىي: ادلادة، غرض التعليم، كالتقومي، الطالب، كادلعلم ككذلك كسيلة التعليم، 
 ٘ٔكلكل عناصر عالقة قوية.

 م الصرف يتعل أهداف - ت
ادلوضوعي كادلراد باذلدؼ لغة: الغاية. يف اجملاؿ الًتبوم قصد باذلدؼ الوصف 

 ٙٔالدقيق ألشكاؿ التغَت ادلطلوب إحداثها يف سلوؾ الطالب.

باإلضافة إىل ذلك، كاف التعليم الصرؼ ىو عملية لنيل ادلعلومات عن النشاطات اليت   
تعلمها الطالبة عن التجربة كعن الدراية من ادلدرس لوصوؿ اىل غاية التعليم الصرؼ كىي معرفة عن 

 ٚٔليست بإعراب الكليمة.اليت أحواؿ بنية الكلمة. 

 طرق تعليم الصرف -ج 

نظر إىل أمهية الفواعد فإف التخصيصن كادلهتمُت بطرائق التعليم كضعوا طرائق كثَتة   
لتعليمها. إذا حبثنا طرؽ الصرؼ يف طرؽ الىت اتبعت يف نصف القرف األخَت ألفينا أهنا انتقلت انتقاالت 

                                                           
  30دمحم ًىوظ و دمحم كاضم بىزي، التربُت و الخعلُم )فىهىرووى: دار الطالم، دون الطىت(،  53
  5املزاحع هفطت،  50
52  Muhammda thohir, Pengantar metodologi Pengajaran Bhasa Arab (Surabaya; IAIN SUNAN AMPEL), 9. 
رشذي أحمذ طعُمت، حعلُم اللغت العزبُت لغير الىاطلين بها مىاهجها وأضالُبها )إٌطِطُيى: ميشىؤة املىظمت إلاضالمُت   56

 63( 5989للتربُت والعلىم الثلافت، 
  5( ، UIN PRESS  5050أحمذ مشوي، الهذي فى علم الصزف، )ماالهج:  57
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مث ظهرت اخَتا الطريقة التطبيقية اليت  ٛٔمهمة ففي بداية القرف كانت الطريقة القياسية ك اإلستقرائية, 
 ٜٔزبالف ىذه الطريقة احلديثة.

 ( deduction methodالطريقة القياسية ) - أ
تقـو كىي أقداـ الطريق, كقد احتلت مكانو عظيمة يف التدريس قدديا, أما األساس الذم 

القياس حيث ينتقل الفكر فيها من احلقيقة العامة إىل احلقائق اجلزئية, عليو فهو عملية 
فيعمد ادلدرس إىل ذكر موضحا إياىا ببعض األمثلة. مث يأيت بالتطبقات كالتمرينات 
عليها. كقاؿ أمحد طعيمة, طريق القياسية تسمي بالطريقة اإلستنتاجية كىي طريقة اليت 

 ٕٓعليها. تبدأ بذكر القاعدة مث تعطي األمثلة 
 من شليزات ىذه الطريقة كما ذكر يوسف الصملي أهنا :  

 ( إعطاء ادلعلومات مباشرة للطالب بسرعةٔ
 ( اقتصادية يف الوقت ٕ
 ( تناسب مع األعداء الكثَتة من الطالب ٖ
 ( ذبعل الطالب دييل إىل الضبط ك اإلصغاء ٗ

للقاعدة كيكوف ادلتعلم يف كمن عيوب ىذه الطريقة ىي : عبارة سرد يقدمو ادلعلم كشرح 
  ٕٔحالة ادلتلقي الذم يصغي, قد يشرد ذىنو عن الدرس

 ( inducation methodالطريقة اإلستقرائية ) - ب
كىي سبيل إىل ادلدخل ادلوقفي اك السياقى, كفيها يقدـ ادلعلم للطالب رلموعة من األمثلة 

إىل استنتاج التعميم  تتضمن القاعدة,  كبعد قراءة األمثلة كتدريب عليها يوجو الطالب
الذم ال حظوه من خالؿ األمثلة كمن مث القاعدة, كىذه الطريقة تصلح كبشكل فعاؿ 

 مع القوائد البسيطة غَت الصعبة أك الشاذة.
 الطريقة التطبيقية  - ت

                                                           
18

 .216, المراجع السابقحسن شحتة,   
19

 الشٌخ دمحم ٌاسٌن بن دمحمعٌسى الفادنً المكً, المراجع السابق, د.  
21

 . 634) دون المطبع : جامعة ام القرى, دون السنة(,  المراجع فى تعلٌم اللغة العربٌة المناطقٌن بلغات األخري الجزء الثانًرشدى أحمد طعٌمة,   
21

  (169(,1998)بٌروت: المكتبة العصرٌة,  , اللغة العربٌة وطرق تدرٌها نظرٌة وتطبٌقٌةٌوسف الصملً  
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يقصد ىذه الطريقة ىي تزكيد ادلدرسُت بالكفاءة على عمل ادلقارنة بُت شىت القواعد 
الصرفية, كالقدرة على توسعة نطاؽ أفكارىم ىف اإلطياف بأمثلة ادلتنوعة الراشدة تطبيقا دلا 

 عندىم من ادلعارؼ. 
كىذا الطريقة عظيمة أمهية امتالكة لدل التالميذ لكثرة ما احتواه من األمثلة  

التطبيقية ك التمرينات يف اخر كل مبحث أنسب أف يكوف مرجعا من ادلراجع ادلدرسُت 
 ٕٕيف تدريسهم علم الصرؼ

 وسائل التعليم الصرف  -د

الوسيلة التعليم ىي ما يلجأ إليو ادلعلم من أدكات ك أجهاز كمواد لتسهيل عملية التعلم كالتعليم  
 كالوسائل ادلستعملة لتعليم الصرؼ كىي علي ثالثة كسائل:  ٖٕلتسحينها كتعزيزىا

ىي اليت تستفاد منها عن طريق نظرة العُت, كمنها: الكتاب ادلدرسي الوسائل البصرية  ( أ
 كغَتىا, كاجملالت ك اللوحات اجلدارية كغَت ذلك. 

كغَت الوسائل السمعية ىي اليت يستفاد منها عن طريق األذف كمنها: ادلذياع ك تسجيالت  ( ب
 ذلك.

الوسائل السمعية البصؤية ىي اليت يستفاد منها عن طريق نظرة العُت كاألذف معا كمنها:  ( ت
 ٕٗ التلفاز كالصور ادلتحركة كغَت ذلك.

 

  الطريقة  ادلبحث الثاين تعريف

كما قاؿ زلمد عبد القادر أمحد أف الطريقة ىى أعماؿ من ادلدرسُت ليستخدـ ىف التعلم,    
األسلوب الذم يستخدمو ادلعلم ليحقق حصوؿ ادلعارؼ إىل تالميذه بأيسر السبيل ك أقل الطريقة ىي 

  ٕ٘(.ٜٜٚٔ:  ٙالوقت كالنفقات )
                                                           

22
 , د. مراجع السابقالشٌخ دمحم ٌاسٌن بن دمحم عٌسى الفادنً المكً,    

23
 . 243 )1991)لبنان: دار النفائس, خصائص اللغة العربٌة وطرائق التعلٌمها, ناٌف دمحم معروف,     

24
 .245-248المراجع نفسة,   
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 ينشئ عن الطريقة  من الدككتور سوجامي 

طريقة التدريس ىي طريقة كاحدة لوضع ادلعلمُت يف اتصاؿ مع الطالب أثناء التدريس. كبالتايل 
ة خللق عملية التعليم كالتعلم. مع من ادلتوقع أف تنمو رلموعة متنوعة من فإف دكر طريقة التدريس كأدا

أنشطة التعلم من الطالب فيما يتعلق بتعليم ادلعلمُت ىذا األسلوب. كبعبارة أخرل خيلق التفاعل 
التعليمي. يف التفاعل تتصرؼ ادلعلمُت كسائق أك ادلشرؼ، يف حُت يتصرؼ الطالب كجهاز االستقباؿ 

ة. ستعمل ىذه العملية التفاعل إذا ربولت على حل العديد من الطالب مع ادلعلمُت. لذلك، أك ادلوجه
 ٕٙطريقة التدريس اجليد ىو الطريقة اليت ديكن أف تعزز النشاط تعلم الطالب. 

األساليب ادلتبعة من قبل معلم أك معلمة لتحقيق أىداؼ التعلم. كاختيار األساليب ادلناسبة 
سلرجات التعلم كالدافعية للطالب. الساحة من قبل ادلعلمُت ىو ادلهم يف ىذه احلالة مواصلة ربسُت 

 اختيار أساليب التعلم.
 أ. أمهية طرق التدريس

يف عامل الًتبية اإلسالمية. طريقة لديها موقف مهم جدا يف اجلهود ادلبذكلة لتحقيق ىذا اذلدؼ، 
بة يف مثل ىذه الطريقة اليت ادلنهج ديكن أف يفهم أك ألنو يصبح كسيلة أف يعطي معٌت ذلذا ادلوضوع كمرت

يستوعب ادلتعلمُت تصبح مفاىيم كظيفية يف سلوكو. دكف كسيلة، فإف ادلوضوع لن تكوف قادرة على 
 ادلضي قدما بفعالية يف النشاط ضلو ربقيق ىدؼ التعليم.

 أما الطريقة يستخدـ ىف التعليم يعٍت 

 طريقة ادلباشرة  .ٔ
 طريقة احلفظ .ٕ
 طريقة النحو ك الًتمجة  .ٖ
 ٕٚطريقة األناشيد اك الغناء.  .ٗ

                                                                                                                                                                                           
 .553هفظ املزحع,  52
56  DR. Nama Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajr, (Bandung: sinar baru 5989), hlm. 76  

57  Musthofa syaiful, strategi pebelajaran,  uin maliki press 5055 hlm 75 
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 تعرؼ عن الطريقة ادلباشرة  .ٔ

كما من ادلعلـو اف الطريقة ادلباشرة ىى احد من الطرؽ التعليمية الىت تستخدـ ادلعلم ىف التعليم 
العربية حبيث فمن ادلفهـو عن الطريقة ادلباشرة ىي األسلوب لتقدمي ادلواد الدراسية للغة اللغة خاصة. 

 ٕٛيستخدـ ادلدرس تلك اللغات األجنبية كبدكف استخداـ اللغة الوطنية ام لغة الدارسُت يف التعليم.
الطريقة ادلباشرة ىي الطريقة اليت ال يذكر ادلعلم فيها الشيئ بلغة التلميذ أثناء التدريس بل بلغة األىداؼ 

ت الطريقة ادلباشرة إىل أف يصل ادلتعلم يف كاستهدف ٜٕفال تستعمل لغة التلميذ  بصدد التدريس بتة.
أقصر كقت إىل التفكَت باللغة األجنبية دكف حاجة إىل الًتمجة من كإىل اللغة القومية كذلك عن طريق 
تعلم اللغة يف موافق زلسوسة ذلا معٌت حبيث يربط بُت الرمز اللغوم كزلتواه مباشرة دكف كساطة من لغة 

دلتعلمُت على نطقها كاستخدامها، كاستعاف مدرس ىذه الطريقة باإلشارة قومية. كالًتكيز على تدريب ا
إىل األشياء ادلوجودة يف حجرة الدراسة مث ينتقل تدرجيا إىل أشياء اليت توجد يف ادلدرسة مث يف البيئة احمللية 

 ٖٓردات.يف خارج ادلدرسة، كاستعاف أيضا ادلدرس باحلركة كالتمثيل كالصور كالرسـو لتوضيح معاين ادلف

 طريقة احلفظ .ٕ
ىي طريقة استعملها ادلدرس يف تعليم اللغة العربية بسماع ادلدرس كتقليده كاستخداـ كسائل 

 ٔٗاإليضاح احلسية كسبارين القواعد كاألساليب كشلارسة النطق كاستعماؿ الكلمات.
 طريقة النحو ك الًتمجة  .ٖ

اعتمدت ىذه الطريقة على نظريات ادللكات العقلية أك التدريب  الشكلي يف علم النفس، 
كتركز ىذه الطريقة إىل قواعد اللغة كحفظ تصريفات، كالعناية باذلجاء كاإلمالء كالًتمجة 

                                                           
 86( ص. 5009أحمذ ِعشان , إضتراججُت جذَرظ اللغت العزبُت, )بىذوهج : هىماهُىري, الطبعت الثالثت   58

إلاثجاهات الحديثة في جعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في إهدوهيسيا، دراسة  الذهخىر دحُت مطلان، 59

 397م. غير ميشىر. ص:  5000في الجامعت امللُت إلاضالمُت. دهلي الجذًذ، الهىذ، . رضالت الذهخىرة ثحليلية وصفية
 ٔٗ، ص : ادلرجع السابق، صالح عبد اجمليد العريب ٖٓ

 ٖٓٓٗ. دحية ، ادلرجع السابق ، ص : ٔٗ 
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الدقيقة للنص األجنيب باللغة القومية، كينحصر دكر ادلدرس يف شرح القواعد باللغة القومية 
ىذه  ٕٖ لكنها هتمل النطق السليم. ٖٔتسميع معاين ادلفردات كتصحيح الًتمجة،أحيانا، ك 

الطريقة ىي رلموعة بُت طريقة الًتمجة كطريقة القواعد من اللغة األجنبية، كالغرض األقصى 
من ىذه الطريقة ىو كسب مهارة الًتمجة كمهارة القواعد النحوية الصرفية ، فمن شليزة ىذه 

 الطريقة مايأيت :

 القواعد اليت عملها ادلعلم ىي قواعد عمليةإف  .ٔ
 إف ادلفردات اليت يراد تعليمها زلدكدة يف ادلوضوع .ٕ
 أف يواجو نشاط التعليم إىل حفظ القواعد كترمجة الكلمات اجملردة ادلقالة القصَتة. .ٖ
 إف سبرين اللساف للتكلم نادر الوقوع .ٗ

 تعريف األناشيد الثالثادلبحث ا

  تعريف األناشيد - أ
ىو قصائد الشعر اليت تنظم بأسلوب سهل اجلذاب، يف غرض عاـ سياسي أك  األناشيد

ديٍت، لتنشد مجاعيا كىي ملحنة، كقد تصاحبها ادلوسيقي، كلذلك حيبها التالميذ. فاألناشيد 
شعر حفيف رشيق يرتبط بادلناسبات، كخيدـ يف الغالب أغراضها خاصة باألطفاؿ كاأللعاب 

 ٖٖا.كالرحالت كالتمثيليات كسامعيه
كىي قطع الشعرية سلتارة قابلو لتلحُت ك الغناء تثَت محاس التالميذ، كتنمي فيهم انتمائهم 

 ٖٗلوطنهم كأمتهم، كينشدكىا يف ادلناسب الدينية كالوطنية كاإلجتماعية.

                                                           

الطبعة األكىل. مكتبة لبناف، تعلم اللغات احلية وتعليمها، بني النظرية والتطبيق. األستاذ الدكتور صالح عبد اجمليد العريب،  ٖٔ
  ٓٗـ. ص: ٜٔٛٔبَتكت. 

32
. رسالة ناطقني هبا يف إندونيسيا، دراسة حتليلية وصفيةالاإلجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية لغري  الدكتور دحية مسقاف،  

  ٜٖٚـ. غَت منشور. ص:  ٕٓٓٓالدكتورة يف اجلامعة ادللية اإلسالمية. دىلي اجلديد، اذلند، 

 598(،5983د. محمىد علي الطمان ، الخىحُه في الخذَرظ اللغت العزبُت )اللاهزة: دار املعارف،   33
م عباص الىائلي، املزاحع الطابم،   30  552طه علي حطين الذلُمي ود. ضعاد عبذ الىٍز
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من الفهم الباحث اإلشارة عن األناشيد احيانا. ألف من التعليم اللغة العربية, تعليم  
هور يف العامل الًتبوم األف ىو يستخدـ الوسائل الصورة ك البطاقة. ادلفردات خصوصا قد مش

ٖ٘ 
كيفما نعرؼ عن الوسائل مؤثر يف التعليم. الوسائل الذم الطريقة لنحتاج اذلدؼ.  

األناشيد ىو تعليم الطريقة ادلفرحة ك ضلن نعلم مجيعا أف كل إنساف أغنية سعيدة. ديكن 
كالعواطف. يف "الثورة كيفية التعلم" كيقوؿ الكتاب أف التعلم األغاين سبثل التعبَت عن النفس 

 ىو األكثر فعالية عندما ذبرم يف جو من ادلرح )بيًت كالين(.
يلفظ الكلمات اك ادلفردات اليت حيفظ باألناشيد. الطالبات  األغنية ىي النموذج الذم

 ٖٙ، جيز، كغَتىا. تستطيع اف يناسب األناشيد اليت يراد هبا. مثل الغناء داندكت، ركؾ

 مفهوم النشيد  -ب 

النشيد ىي قصائد الشعر اليت تنظم بأسلوب سهل جذاب، يف غرض عاـ سياسي أك ديٍت، 
لتنشد مجاعيا ك ىي ملحنة، كقد تصحبها ادلوسقي، كلذالك حيبها التالميذ. فالنشيد شعر خفيف رشيق 

ي يرتبط بادلناسبات، ك خيداـ يف الغالب أغراضا خاصة باألطفاؿ كااللعاب كالراحالت كالتمثيليات، كى
  ٖٚتؤدم ملحنة الثارة العواطف النبيلة يف منشديها كسلمعيها. 

كىي قطع شعرية سلتارة قابلة للتلحُت ك النشيد تثَت محاس التالميذ، كتنمي فيهمانتماءىم لوطنهم 
كيصفها اخركف بأهنا تلفظ الكلمات  ٖٛيف ادلناسبات الدينية كالوطنية كاإلجتماعية. كأمتهم، كينشدكهنا 

                                                           
32   Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

5000), hlm. 55.  

36  http://msaifunsakim.blogspot.com diakses pada tanggal 52 April 5055 pukul 55.00 Wib   

  
 568(، 5983)الفاهزة: دار املعارق، الخىحُه في جذَرظ اللغت العزبُت محمىد على الطمان.   37
م عباص الىائلي. املزحع الطابم, .  38  .  552طه علي حطين الذلُمي و د. ضعاد عبذ الىٍز
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ا ادلرء بشكل الوتَتة كالنغمة ادلعينة مع استخداـ احلركة اليت تالئم لفظ األناشيد ليسهل علي اليت ينطق هب
 ٜٖادلغٍت حفظو. 

كمعٍت اخر للناشيد ىي تلك القطع الشعرية اليت يتحرم يف تأليفها السهولة ك تنظمها خاصا، ك تصلح 
، كيقبلوف علي حفظها كالتعٍت هبا لإللقاء اجلماعي . كىي لوف من األلواف األدب زلبب إيل التالميذ

 ٓٗفرادم، أك مجاعات. 

 أنواع األناشيد  - ث

 ٔٗواع األناشيد ىي: كأىم ان

األناشيد الدينية : اليت هتدؼ إيل تنمية العاطفة الدينية لدل التالميذ. دبا تتضمنو من  . أ
دالئل على قدرة اخلالق كعظمتو، كشكره على ما حبانا من نعم النستطيع حصرىا. كما 
ربتويو من سَتة أنبياء هللا الكراـ كما قدموه ألبناء قومهم من خَت كىدل، كما تشيعو من 

 ككتبو كمالئكتو كاليـو األخر. اإلدياف باهلل 
األناشيد الوطنية : كىذا النوع يقصد منو التغٌت بأرلاد الوطن كبالرموز البشرية اليت قدمت  . ب

لوطنها أعماال تعترب خالدة على مر العصور. كذلك ليس من أجل التغٌت هبذه األعماؿ 
ة كالسَت على فحسب، بل من أجل حث أبناء الوطن على اقتفاء أثر ىذه الرموز البشري

 الطريق اللذم اختطتطتو. 
إيل التواـؤ األناشيد اإلجتماعي : كيقصد هبا تللك األناشيد اليت توجو سلوؾ ادلتعلمُت  . ت

مع اجملتمع الذم يعيشوف فيو كيتفاعلوف معو هبدؼ تنمية ركح اإلحًتاـ كالتقدير بُت 
نت بساطتها، كإشاعة ركح األفراد اجملتمع، كتقبل اراء اآلخرين، كتقدير أعماذلم مهما كا

 الود كالتهاطف كالتعاكف بينهم. 

                                                           
39  Sarifuddin .املزاحع الطابم , 
 . 557(، 5005جذَرظ فىىن اللغت العزبُت )اللاهزة : دار الفىز العزبي، علي احمذ مذوىر،   00
 557(  5005علي احمذ مذوىر، جذَرظ فىىن اللغت العزبُت )اللاهزة : دار الفىز العزبي،   05
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األناشيد العاطفية : كهتدؼ ىذه األناشيد إىل إثارة العواطف الشريفة ىف نفوس ادلتعلمُت  . ث
من مثل حب األب كاألـ كتقديرمها كحب األخوة كاألخوات يف األسرة، كما كهتدؼ إىل 

 حب الناس كمجاؿ الطبيعة كالبشرية. 
الًتفيهية : كىي أألناشيد الىت تدخل البهجة كالسركر كادلرح إىل نفوس ادلتعلمُت األناشيد  . ج

صغارىم ككبارىم  –فتزيل عنهم الضجر. كىذا النوع من األناشيد حيقق متعة للمتعلمُت 
 دبا تتضمنو من مرح ىادؼ، كدبا قد يرافقها من انفعاالت أك حركات أثناء األداء.  –

األناشيد التعليمية: كىي ال زبرج يف معناىا ك أىدافها عن األنواع السابقة من األناشيد،  . ح
كإف كانت هتدؼ بشكل الرئيسي إيل تعليم الصغار بعض ادلبادئ أك احلقائق األخالقية 
أك ادلتعلقة بادلواد الدراسية، ىذا ك ينبغي أف يراعى ىف ىذا النوع من األناشيد السهولة 

 لبعد عن األمور الشكلية ادلعقدة. كالبساطة كا
 مفهوم األناشيد التعليمية  - ث

األناشيد ىو لفظ الكلمات الذل ينطق ادلرء يشكل الوتَتة كالنغمة  ادلعينة كمع ذلك 
استخداـ احلركة الذم يالئم لفظ األناشيد ليسهل ادلغٍت حفظو، كىذ النوع احد 

رأل د. زلمود على   ٕٗبتدئُت.اإلستخداـ دلعملية تدريس مهارة اللغة يف الصف ادل
السماف " ىي قصائد الشعر الىت تنظم بأسلوب سهل جذاب، يف غرض عاـ سياسي أك 

كلذلك حيبها التالميذ، ديٍت ، لتنشد مجاعيا كىي ملحنة، كقد تصحبها ادلوسقي، 
كيقبلوف على انشادىا، كذلذا ينبغى العناية هبا، كاألكثر منها، ك خباصة لألطفاؿ الصغار، 

 ٖٗفائدهتا كمناسبتها, ل
    :تعريف األناشيد

مطالبتهم حبفظها  مع األطفاؿ كتكررىا ذلم بدكف ىي كلمات موزكنة ذات جرس .ترددىا ادلعلمة 
كما خيصص ذلا .من معُت يكررىا الطفل مع ادلعلمة عدة مرات مث يرددكهنا مره أخرل كإف مل 

  .يتقنوا األكىل ، فاذلدؼ الًتديد كليس التلقُت
                                                           

 05 )5055January  57 www.duniaguru.comSyariduddin, (  
  محمىد على الطمان الترحُت في الخذَرظ 03

http://www.duniaguru.com/
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 :  أمهية األناشيد -د
 ٗٗادلتعة كالسركر .ٔ
 .    تساعدالطفل على النطق السليم .ٕ
  .اللغوية الثركة  زيادة  .ٖ
 ( ربط الكلمة باحلركة ) تثبت لدل الطفل ادلفاىيم ادلطلوبة .ٗ
 .  تدريب أجهزة الصوت .٘
 .  تساعد األطفاؿ على التميز السمعي كاللغوم .ٙ
 .  تساعد على تنمية اإلبداع احلسي كالفكرم .ٚ
 ربقق األناشيد التواصل بُت األطفاؿ يف حركاهتم كما ربقق االنسجاـ بينهم  .ٛ
 ال يتكلموف بطالقة أماـ اآلخرين تشجع األناشيد اجلماعية األطفاؿ اللذين .ٜ

 .  حيث يكرركف الكلمات بدكف خوؼ .ٓٔ

 :  مواصفات األناشيد -ه

يف  -بسيطة  -سلسة  -كضة أم ) قصَتة تكوف كلمات األنشودة مناسبة لطفل الر  .ٔ
  (زليط الطفل كقاموسو

 .  ربتوم على التكرار فيسهل على الطفل ترديد األنشودة .ٕ
 .تكوف ملحنة كذلا كزف كقافية .ٖ
 .  أف تكوف مرتبطة حبركات اجلسم .ٗ
 .  تشجع األطفاؿ على ادلشاركة اجلماعية .٘
  .قد تطوؿ كتقصر الفًتة ادلخصصة لألناشيد .ٙ
 بقية األنشطة حيث تبدأ بالبساطة كتستمر كل مرة إىل أف تصعبتعترب مثل  .ٚ
  .٘ٗبعد إتقاف األطفاؿ األنشودة تبدع هبا ادلعلمة لتساعد األطفاؿ على اإلبداع .ٛ

                                                           

 00 .html62572http://www.rewity.com/forum/t  
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  http://www.rewity.com/forum/t65175.html 
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 . فوائد أغاين يف تعليم اللغة العربية لألطفالو

استخداـ الغناء يف بصفة عامة، كالغناء ديكن أف سبنع تشبع العدك الرئيسي يف تعلم اللغة العربية. 
يف ادلفهـو األكؿ، يتم استخداـ  تعليم اللغة العربية كديكن التمييز بُت الغناء حُت تعلم كتعلم أثناء الغناء.

األغنية كوسيلة لدعم تدريس اللغة العربية بشكل عاـ، دبا يف ذلك زبصيب اليورانيـو كالتحفيز. كيف 
ستخدامها لدعم التعليم على كجو التحديد لتشَت االنشوده الوقت نفسو يف ادلفهـو الثاين، أغاين ديكن ا

 زلتول بادلوضوع.

 احلوافز يف الغناء -ز

 ىناؾ أربعة عناصر من العوامل الدافعة يف الغناء النموذج، كىي:

 تركيز. (ٔ
 ىل الدكلة الركح سعيدة.  (ٕ
 فعلت مرارا كتكرارا. (ٖ
 ىناؾ دافعا قويا كالتشجيع يف أغنية الطفل أينما كانوا. (ٗ

 خطوات تدريس الغناء  -ر

كيفية تدريس األغاين يف نظرية يف كتاب "ربفيز قدرة الدماغ ألعاب اإلبداعية ألطفاؿ ما قبل 
ادلدرسة" كىذا يعٍت عند تقدمي أغنية جديدة، كيغٍت أغنية كاملة، كليس يف مقطع مقطع. سوؼ حياكؿ 

األكىل اليت نسمع ذلك. إذا مل األغنية  األطفاؿ دلتابعة ادلعلمُت يعتقدكف مثَتة لالىتماـ كىي ادلرة
 االستئناؼ، مث رلرد ترؾ. ىناؾ العديد من األغاين األخرل اليت ديكن أف حياكم.

 الغناء منافعك.

  الغناء ىناؾ سبعة، كىي: منافع

 تقدمي صوت كصوت .ٔ
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 ادلنطوقة إصالح  .ٕ
 ادلهارات اللغوية يف ربسن، دبا يف ذلك ادلفردات، كقدرة التعبَت كالتواصل السلس.  .ٖ
 مساعدة األطفاؿ لالستماع، كتذكر كحفظ كدمج كإنتاج أصوات اللغة. .ٗ
 تنمية ادلهارات اللغوية.  .٘
 كأداة كسائل اإلعالـ التعلم. .ٙ
 التأكيد على كجودىا.  .ٚ
من فوائد سبع، إذا ما طبقت يف تعليم اللغة العربية لغَت العرب، ديكن أف ينظر إليو أنو من   .ٛ

 ٙٗ. خالؿ األغاين الغناء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46  Lihat Bonnie Macmillan, Permainan Kata dan Musik (Word and Music Games), ( Batam: 

Karisma Publising Group, 4002), hlm.7 
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 الثالث الفصل

 منهجية البحث
 مدخل البحث ومنهجه - أ

استخداـ فعالية كادلدخل الذم استخدمتو الباحثة ىو ادلدخل الكمى.ألف الباحثة تبحث عن 
األناشيد مث البيانات اليت حيتاج إليها الباحثة التكوف . لًتقية احلفظ الطالبات يف ادلادة الصرؼاألناشيد 
ادلعلومات البيانية كالتفصلية عن مضموف ادلدخل فقط، كلذالك ربتاج الباحثة اىل ادلدخل الكمى باحلفظ 

 اليت ربتاج اىل الرموز األرقامية. 

ث ىو ادلنهج التجريب. إف ذبريبية ىي زلاكلة مضبوطة الثبات فركض معينة، أما منهج ىذا البح 
كأف حبث التجرييب ىو إثبات الفركض عن طريق التجريب، كالباحثة الذم تريد أف تبحث فركضها أف 

 طريق التجريب يصمم ذبريبتها عن طريق ازباد اجراءات متكامة لعملية التجريب.

 ميدان البحث  - ب
ريد ت ةاحيانا. ك الباحث لًتقية احلفظ ىذه ادلدرسة، ألف تستخدـ األناشيد يفة تار الباحثزبك 

بحث مالفاعل ىذه الدراسة . كخيتار يف ادلدرسة الدينية التهذيبية يف فصل )ب( يف تاف 
 ادلعهد العايل لوىور ماالنج. 

 البيانات و مصادرها -ج

لت من مصادر البيانت. كانت ربصيلها البيانات ىي تشتمل علي مجيع ادلعلومات كاألخبار اليت حص
بوسيلة ادلقابلة ادلباشرة بُت الباحث كالطلبة كمدرس اللغة العربية أك بوسيلة الكتابة من الفحص األكؿ 

  ٚٗمن البحث. كقاؿ سونرتوا إف البيانات تشكل برىانا لعالج مشكلة البحث . 
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 و عينته   جمتمع البحث -د 

لوىور ماالنج.  العايليبية يف ادلعهد الطالب يف مدرسة الدينية التهذيع رلتمع الباحثة ىم مج 
ىم ربفظ الصرؼ ( purposive samplingعن طريقة غارض ادلعينة )كعينو يف الفصل ب. 

لسهلة الطالب اف بااألناشيد. ك األناشيد قد استعددت الباحثة بكل باب. كالباحثة تستخدـ األناشيد 
 ربفظ علم الصرؼ. 

 لبحثأدوات ا - ه
 الوثائق  .1

ىذا لدراسة ىو توثيق اساليب مجع البيانات جلميع ك ربليل كثائق. كالوثائق اف حييط بالصرؼ  
 ٛٗبكل باب بثقل النقطة. 

 اإلختبار .2

كأما الطريقة اليت تستخدمها الباحسة جلميع البيانات ك ادلعلومات يف ىذه الدراسة فهي اإلختبار يعٍت 
 اجملموعو التجريبية ك الضابط بإختبار التحريرلاإلختبار القبلي ك البعدم يف 

 مجع البيانات  - و
يف ىذا البحث تستخدـ الباحثة البيانات األساسّية فقط. أما البيانات األساسّية يف ىذا 
البحث باستخداـ اإلختبار القبلى كاالختبار البعدم. كذلك بإجراء االختبار القبلي 

تُت، إف الغرض من ىذه النتيجة اإلختبار ىي دلعرفة للمجموعتُت. مث االختبار البعدم للمجموع
يبية يف ادلعهد اإلسالمي السلفي لوىور ماالنج. يف مدرسة الدينية التهذ الوسيلة للطالب تأثَت

 كعينو يف الفصل ب 
 مصادر البيانات - ز

 مصادر البيانات يف ىذا البحث تتكوف من ادلصدرين:
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من أكراؽ  ٜٗمصادر البيانات الرئيسية كىي البيانات اليت تعطي ادلعلومات إىل الباحث مباشرة  - أ
يف مدرسة الدينية التهذيبية يف ادلعهد اإلسالمي ادلفردات اليت يقـو بو  األسئلة كاألجوبة يف اختبار 

  السلفي لوىور ماالنج
مصادر البيانات الثانوية كىي الكتب كالوثائق ادلؤيدة اليت تتعلق هبذا ادلوضوع كتساعد على نيل  - ب

 ادلعلومات ادلعينة. 
  أسلوب حتليل البيانات -ر

تستعمل الباحثة فيو التحليل و استخداـ الباحثة يف ىذا البحث طريقة الكمية بادلتغَتتُت،
(، كأما التحليل اإلحصائي اإلستداليل يتضمن analisis statistic inferensialاإلحصائي اإلستداليل )

 ٔ٘الفصل التجريبة كالفصل الظابطة.ٓ٘

اللذين يقاماف  كتستخدـ الباحثة ادلقياس ادلعديل لتحليل نتائج االختبار القبلى كاالختبار البعدم
 .Tنتائج مستعينا باالختبار جملموعة التجريبة كاجملموعة الظابطة، كاستعاف الباحثة يف ربليل ىذه ال

( التايل: t-testتنمية للمجموعتُت تقاـ الرموز التائي ) لًتقية احلفظ الصرؼكلتحليل استخداـ األناشيد 
ٕ٘ 

 

  
     

√{
∑    ∑   

        
}  
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 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 4000), 

 

ت. عبذهللا حزمي:35  360-363( ص:5985.  أحمذ بذر. أصٌى ابحث العلمي ومىاهجه.)وٍى
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   Mx  =ادلقياس معديل من اجملموعة التجريبية  
  My  =الضابطدلقياس معديل من اجملموعة ا 

 ∑  عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة التجريبية=   ٕ

∑  عدد التنوعي النتائج من اجملموعة الضابطة =    ٕ

 Nx  = عدد الطلبة يف اجملموعة التجريبية   
Ny  =عدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة 
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 الفصل الرابع 

 حتليل البيانات و ادلناقشة

 األول: حملة عن مدرسة الدينية التهذيبية يف ادلعهد العايل اإلسالمي لوهور ماالنجادلبحث 

 ادلعهد العايل اإلسالمي مباالنج -أحوال ادلدرسة الدينية التهذيبية . أ
 تاريخ تأسيس  .ٔ

ادلعهد العايل اإلسالمي سومرب سارم ماالنج يف سنة  –أنشأت ادلدرسة الدينية التهذيبية 
ة ادلعهد العايل اإلسالمي سومرب سارم ماالنج ربت رياسة ادلغفرة ـ. أنشأهتا مؤسسٕٕٓٓ

 هللا فرفيسور دككتور الشيخ احلاج أمحد مضار, س ق. 
الدارسوف يف ىذا ادلعهد كلهم الطالب اجلامعة دباالنج. معظمهم من جامعة براكجييا 

(UB( كجامعة احلكومية ماالنج )UM( كجامعة اإلسالمية احلكومية )UINكىم .) 
سلتلفة بعض ادلتخرج يف معاىد ك بعض مل يعرؼ شيئا يف رلاؿ علـو الدينية ألف كثَت من 

. بٍت ىذه ( SMA Negeriالدارس يف ىذا ادلعهد متخرج يف ادلدرسة احلكومية )
ادلدرسة ليعط العلـو األساسية يف رلاؿ علـو الدينية. كالنحو كالصرؼ كاإلمالء. لذلك بٍت 

 داؼ التعليمية يف ادلعهد العايل اإلسالمي سومرب سارم ماالنج. ىذه ادلدرسة لتحقيق أى
ادلعهد العايل اإلسالمي سومرب سارم ماالنج تقع يف  -ىذه ادلدرسة الدينية التهذيبية

لوكء كارك ماالنج. بالضبط تقع ىذه ادلدرسة يف شارع سومرب سارم  –ادلنطقة سومربسارم 
ادلعهد العايل اإلسالمي سومرب سارم ماالنج  -ماالنج. ادلدرسة الدينية التهذيبية ٛٛرقم 

 الشؤكف الدينية. تقع ربت كزارة 
 كاصبحت ىذه ادلدرسة احد ادلؤسسة ادلعهد العايل اإلسالمي سومرب سارم ماالنج. 

جرت عملية التعيلم كالتعلم يف ىذه ادلدرسة من الساعة السابعة كالنصف ليال حىت 
الساعة التاسعة ليال. كىف ادلساء تشًتؾ التلميذات التعليم يف ادلعهد العايل ليطبقن كفئتهن 

 يف النحو كالصرؼ كغَت ذلك. 
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 األف, قدرة الطالب يف:  -ٕٕٓٓكأما مداراء ادلدرسة من سنة 
  ٕ٘ٓٓ – ٕٕٓٓ:    واراألستاذ يان -ٔ
  ٕٚٓٓ – ٕ٘ٓٓ:   األستاذ ريزا ملتـز لطفي  -ٕ
  ٕٔٔٓ – ٕٚٓٓ:   األستاذ اصالح ادلؤمن -ٖ
  ٖٕٔٓ – ٕٔٔٓ:   األستاذ اماـ هباء الدين -ٗ
 األف  – ٖٕٔٓ:   األستاذ نور الفائزين -٘

   
 ادلنهج الدراسي . ب

  
ومرب سارم ماالنج ادلعهد العايل اإلسالمي س –استخدمت ادلدرسة الدينية التهذيبية 

ادلعهد العايل اإلسالمي  -ادلنهج اخلاص لالدلعهد الذم تدرس فيو العلـو الدين التهذيبية 
 سومرب سارم ماالنج. 
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 األكؿاجلدكاؿ 
  ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓادلواد الدراسية للسنة الدراسية 

 ادلواد الراسي 
 
 

 

 ادلستول 
 فصوؿ الرجل فصوؿ النساء 

 ب  أ  ٕ -ب  ٔ -ب  أ

          القرأف ٔ
           فقو ٕ
           ضلو ٖ
           صرؼ   ٗ
          قواعد اإلمالئية ٘
          توحيد ٙ

 
    أحوال ادلدرسج. 

 
, كلهم الطالب الفضالء يف ٕٙٔٓ – ٕ٘ٔٓمدرسا يف السنة الدراسية  ٕٔذلذه ادلدرسة  

ادلعهد العايل. معظمهم متخرجوف يف ادلعاىد ادلختلفة ادلوجودة يف بالد اإلندكنيسية, ك 
 سيذكر امساءىم يف ىذا اجلدكاؿ : 
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 الثايناجلدكاؿ 
 ادلدرسُت بادلدرسة الدينية التهذيبية بادلعهد العايل اإلسالمي سومرب سارم ماالنج. 

 
 رقم 
 

 مادة دراسية  متخرج من  اسم 

 فقة تربية الطلبة كراصلي  زلمد سوين ايراكاف  ٔ
ادلعهد شريف الدين  حبر الدين راؤؼ ٕ

 لوماجاغ
 ضلو

ادلعهد شريف ىداية  نور الفائزين ٖ
 ماالنجهللا كفاصلن 

 قواعد اإلمالئية

مدرسة العالية  زلمد اناـ ٗ
 احلكومية الموصلاف

 صرؼ

 ضلو ادلعهد اذلداية  زلمد اغوس موليدم  ٘
 ذبويد باتو ٔمدرسة العالية  دكم ارم  ٙ
معهد تربية ادلتطوعُت  نورين مرفيضة اإلفتتاح ٚ

 ماديوف
 ذبويد

ادلعهد منبع الصاحلُت   تزكية ٛ
 غرسيك 

 صرؼ

 توحيد حبر العلـو جومباغ قبيلة بديعة السورة ٜ
 ضلو اإلرباد حنيفة درجة ٓٔ
 صرؼ ادلعهد اليسيٍت رمحد ىداية  ٔٔ
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  أحوال الطالب  - ت
طالبا. ىم جاؤكا من  ٘ٚـ  ٕٙٔٓ – ٕ٘ٔٓعدد الطالب يف ىذه ادلدرسة للسنة الدراسية 

اضلاء اندكنيسيا. ينتقم ىؤالء الطالب بالنساء كالرجاؿ. لديهم فصوؿ ادلتفرقة. للنساء اربعة 
 "  . كللرجاؿ فصالف " أ " ك " ب" .  ٕ –",  " ب  ٔ –فصوؿ, كىي فصل " أ " , " ب 

 
  الثالثاجلدكاؿ 

 عدد الطالب يف ادلدرسة الدينية التهذيبية 
 بادلعهد العايل اإلسالمي سومرب سارم ماالنج 

 
 الرقم 
 

 عدد الطالبات  عدد الطالب  الفصل 

 ٛٔ ٖٔ أ ٔ
 ٘ٔ  ٔ -ب ٕ
  ٛٔ  ٕ -ب ٖ
  ٕٓ ب ٗ

  ٕٗ ٖٖ اجلملة 
 
 

 ٘ٚ اجملموع 

 
 

 الوسائل ادلعينات  - ج
ادلعهد العايل اإلسالمي سومرب سارم  –أما الوسائل ادلعينات للمدرسة الدينية التهذيبية 

 ماالنج منها: 
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 ثالثة الفصوؿ  .ٔ
 اإلدارة .ٕ
 ادلسجد كوسيلة العبودية  .ٖ
 ادلكتبة بعدة الكتب العلمية كالدينية  .ٗ
 ادلقصف  .٘
 سكن الطالب .ٙ

 استخدام األناشيد يف تعليم الصرف  فعالية  . أ
حلفظ ك األناشيد كي تكوف الطالبة لسهولة لتعليم الصرؼ. عادة الصعوبة با ةستخدـ ادلعلمت

 عركف بادللل. لذالك ادلعلمة تستخدـ ىذا األناشيد كي تكوف باحلماسة كيشعركف بالفرح. تش
 أىداؼ استخداـ األناشيد  .ٔ

التهذيبية يف التعليم ىو عملية ذباكب ادلدرس كالتالميذ لتحقيق اذلدؼ. يف ادلدرسة الدينية 
استخداـ األناشيد لتحقيق األىداؼ تعليمية جذابة يف تعليم  متادلعهد العايل لوىور ماالنج قد

الصرؼ. كما قد شرحت أف استخداـ األناشيد لسهولة يف التعليم كال تشعر بادلالؿ عند تعلم 
 الصرؼ.  

ألناشيد مفتخر كما عرفت اف الطالبة عند تستخدـ األناشيد ىم يشعر بالفرح ال سيما ا
ستطيع أف تايضا  ةديكن الطالبة تتعلموف باحلماسة. كعند تتعلم باخلوؼ احيانا كلذلك العلم

 تعلم بالسركر ك يباشر ادلدة. خصوصا يف التعليم الصرؼ بااإلستخداـ األناشيد. 

 عملية استخداـ األناشيد يف تعليم الصرؼ  .ٕ
الميذ لتحقيق اذلدؼ، قد استخدـ عملية عملية التعليم ىو عملية ذباكب بُت ادلدرس ك الت

التعليم الصرؼ باألناشيد للتالميذ يف ادلدرسة الدينية التهذيبية يف ادلعهد لوىور ماالنج. ك بعد 
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عرؼ الباحث أف الطريقة ادلستخدمة يعٍت طريقة ادلباشرة، أف ادلعلم  ٕ٘إبداء ادلالحظة يف تاريخ 
  ٖ٘اشرة كي تفهم.يعطي ادلعلومات اكال  مث يعطي ادلثاؿ مب

              الدينية التهذيبية  ٕ-عند يعطي ادلعلم ادلادة الصرؼ علي الطالبات يف الفصل ب 
 باخلطوات األتية : 

  اعطاء ادلادة (. ٔ
  احد الطالبات ربفظ ك تستخدـ األناشيد (. ٕ
 (. األناشيد: ٖ

 يقرأ ادلعلم األناشيد اماـ الطالبات ك  امسعها باإلطمئناف حيت انتها األناشيد.  -

يقرأ الطالبة األناشيد بالصوت جهر كادلعلم. مث أمر احدل منهم أف يقرأ اماـ الفصل  -
 بالنفس. 

 يناقش ادلدرس الطالبات قي معاف النشيد كأفكاره.   - 

 (. اإلختبارٗ

 ادلستخدمة يف تعليم الصرفأنواع األناشيد  -ب

األناشيد كما ذكر سيف العارفُت ىي نعمة أك كتَتة الاليت تطبق يف الكلمة أك النص لتبليغ  
الباحث  ٗ٘الرسالة. كنغمة أك كتَتة تسمياف نوع، كاف لو يف األناشيد ك تطبيقها يف النص ادلختلفة.

تستخدـ الكتاب األمثلة التصرفية من الفعل الثالثي ادلزيد الرباعي ك اخلماسي كالسداسي. ك 
 tombo( ك تومبو ايت )ndung-indungتستخدـ متنوعة األناشيد يعٍت من النشيد )

aty ,) ٘بالونكو ادا (Balonku ada ٘ ( لَت ايلَت ,)lir-ilir .) 

 

 
                                                           

53
 . 2116ابرٌل  21مقابلة مع مدرس علم الصرف فً التارٌخ   

54
 أخذ هذا التعرٌف من المقابلة مع مدرس مدرسة.   



33 
 

 
 

 احثة إلستخدام األناشيد و هي كما يلي : اخلطوات اليت استخدمت هبا الب

 : علم الصرؼ  ادلادة 

 فعل الثالثي مزيد :   ادلوضوع 

 ب  :  الفصل  

 ٕٙٔٓ:   السنة

 دقيقة  ٜٓ :  الزماف 

 طريقة األناشيد:   الطريقة 

 الرابعاجلدكاؿ 

 عملية التطبيق يف التعليم باستخداـ األناشيد 

 ادلالحضات الزمن ادلاجة كاألنشطة الرقم
  ٘ٔ ادلقدمة ٔ

   إلقاء الباحثة السالـ  - أ 
بوزف توجيو اإلشارة ادلتعلقة  - ب 

 الصرؼ
  

   سألت الباحثة أحواذلن - ث 
   تقرأ الباحثة كشف الغياب  - ج 
  ٓٙ العرض ٕ

تعطي ادلعلمة ادلادة ك تستخدـ  .ٔ 
 األناشيد. 

  

   تسمع الطالبات ادلادة .ٕ 



34 
 

 
 

   تقرأ الطالبات بعدىا  .ٖ 
الطالبات اف ربفظ ك  أحد .ٗ 

 تستخدـ األناشيد
  

ربفظ مجيع الطالبات عن تلك  .٘ 
 ادلادة

  

  دقيقة  ٘ٔ اإلختتاـ  ٖ
التأمل عن الطريقة  .ٔ 

 اإلستخدمت
  

   تعطي احلكمة إيل التلميذات .ٕ 
 من األنشطة التالية جعل خطوة التعلم من لقائُت. 

 ادلالحظة

 من عملية التعليم ك التعلم باستخداـ األناشيد. كيف التايل جدكؿ احواؿ الطالبات من ادلالحظة 
  

 اخلامساجلدكاؿ 

 نتيجة الطالبات قبل استخداـ األناشيد يف التعليم الصرؼ

 "ٕيف فصل ب "

نتيجة الطالب يف اإلختبار  أمساء الطالب الرقم
 قبلي 

 البياف

 مقبوؿ ٓٙ اكلياامنها ٔ
 مقبوؿ    ٓٙ ديسي اكليل مائيزة ٕ
 مقبوؿ  ٖٙ فوزية موتيارا ٖ
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 جيد ٛٚ فطرم رزقا مرضاةاللة ٗ
 ضعيف ٖ٘ انتاف ستيا نيغرـك ٘
 ضعيف ٖ٘ اقي اسالمي ٙ
 مقبوؿ ٖٙ ليتا قـو الليلة ٚ
 جيد ٓٚ عزة ادلنورة ٛ
 جيد ٛٚ ليلة اللطيفة ٜ
 مقبوؿ ٖٙ منورة ٓٔ
 ضعيف ٓ٘ نانديكا بنتا البمة ٔٔ
 ضعيف  ٓ٘ نوفيا نيل ادلنا ٕٔ
 مقبوؿ  ٖٙ رزقا خَت النساء ٖٔ
 جيد جدا ٓٛ سييت فوريزيا ٗٔ
 ضعيف  ٖ٘ سيت صفية ٘ٔ
 ضعيف  ٖ٘ فتيا مفتاح الرمحة ٙٔ
 مقبوؿ  ٖٙ مرية القبطية ٚٔ
 مقبوؿ  ٖٙ قرنيا ٛٔ

  ٙٔٔٔ  اجملموع

  ٕٙ  ادلعداؿ 

 

 الدكر يف العمل الصفي  -ٕ

-يف ادلدرسة الدينية التهذيبية لًتقية احلفظ الطالبات اإلجرائ الصفي باستخداـ األناشيد البحث 
معهد العايل اإلسالمي ماالنج يتكوف بدكرين. يف الدكر األكؿ هتتم الباحثة ربسُت عملية التعليم كالتعلم. 

 كيف الدرالثاين هتتم الباحثة نتيجة التلميذات. 
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 الدكر األكؿ  - أ
 تصميم اخلطة  -ٔ

كيف ىذا الدكر هتتم الباحثة لتحسُت التعليم كالتعلم قد عرفت الباحثة مشكالت اليت تقع يف 
حالة التعليم كالتعلم. لذالك الباحثة تستخدـ ىذه الطريقة يعٍت باستخداـ األناشيد. كقد 
عرفنا أف األناشيد حيب بعض الطالب باحلفظ ديكن اك بالقراءة كما يف العادة. كالباحثة 

 ىنا باحلفظ كباألناشيد. تستخدـ 
 العمل  -ٕ

". كاف لقاء األكؿ يكوف يف يـو ٕىذا الدكر يتكوف من ثالثة لقاء يعٍت يف فصل ب "
 ٕٚبإختبار القبلي. كأما لقاء الثاين يف يـو األربعاء بتاريخ  ٕٙٔٓابريل   ٕ٘اإلثنُت بتاريخ 

اء الثالث يف يـو اخلامس تعطي الباحثة ادلادة عن استخداـ األناشيد.  كأما لق ٕٙٔٓأبريل 
بإختبار البعدم. كاما يف فصل ب "ا" ىنا ايضا بثالثة لقاء يف يـو الثالثاء  ٕٙٔٓأبريل  ٕٛ

أبريل  ٜٕعة بتاريخ مبإختبار القبلي. كأما لقاء الثاين يف يـو اجل ٕٙٔٓابريل   ٕٙبتاريخ 
 ٖٓث يف يـو السبت تعطي الباحثة ادلادة عن استخداـ األناشيد.  كأما لقاء الثال ٕٙٔٓ
 بإختبار البعدم    ٕٙٔٓأبريل 
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 السادساجلدكاؿ 

 (controlنتيجة الطالبات قبل استخداـ األناشيد يف التعليم الصرؼ فصل )

 "ٔيف فصل ب "

نتيجة الطالب يف اإلختبار  أمساء الطالب الرقم
 قبلي 

 البياف 

 جيد جدا ٓٛ خَت النيلة ٕ
 شلتاز ٜٓ ديوم نور حليمة ٕ
 ضعيف ٓ٘ فطمنية ٖ
 جيد ٓٚ مهة الفكرية ٗ
 جيد جدا ٚٛ حسنا مرأة نورين ٘
 ضعيف ٖٙ اكي دكم لستارم ٙ
 جيد ٓٛ جويرية شر ادلشاىدة ٚ
 ضعيف  ٘ٗ لطفي الفينا زىرين ٛ
 شلتاز  ٜٓ مفتاح الرزقا موليا ٜ
 جيد جدا ٔٛ نيل خَت ادلال ٓٔ
 جيد جدا  ٓٛ نلنا حسنة زىرية ٔٔ
 مقبوؿ ٓٙ نور حبيبة  ٕٔ
 جيد ٓٚ رسيفة العقلية ٖٔ
 ضعيف  ٘ٗ سيت فاطمة ٗٔ
 ضعيف  ٓ٘ كحي تويت ىنداياين ٘ٔ

   ٗٔٓٔ  اجملموع
  ٙ.ٚٙ  ادلعداؿ
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 السابعاجلدكاؿ 

 (controlنتيجة الطالبات بعد يف التعليم الصرؼ فصل )

 "ٔيف فصل ب "

نتيجة الطالب يف اإلختبار  أمساء الطالب الرقم
 بعدم 

 البياف 

 جيد جدا ٙٛ خَت النيلة ٔ
 شلتاز ٜٗ ديوم نور حليمة ٕ
 ضعيف ٚ٘ فطمنية ٖ
 جيد ٜٚ مهة الفكرية ٗ
 شلتاز ٜٗ حسنا مرأة نورين ٘
 جيد  ٜٚ اكي دكم لستارم ٙ
 جيد جدا  ٛٛ جويرية شر ادلشاىدة ٚ
 ضعيف  ٚ٘ لطفي الفينا زىرين ٛ
 شلتاز  ٜٗ مفتاح الرزقا موليا ٜ
 جيد جدا  ٛٛ نيل خَت ادلال ٓٔ
 جيد جدا  ٛٛ نلنا حسنة زىرية ٔٔ
 مقبوؿ ٜٙ نور حبيبة  ٕٔ
 جيد  ٜٚ رسيفة العقلية ٖٔ
 ضعيف ٚ٘ سيت فاطمة ٗٔ
 ضعيف  ٛ٘ كحي تويت ىنداياين ٘ٔ

   ٚٙٔٔ  اجملموع
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  ٛ.ٚٚ  ادلعداؿ 
 

 

  الثامنجدكاؿ 

 الطالبات بعد اختبار البعدلنتيجة 

 "ٕيف فصل ب "

نتيجة الطالب بعد اختبار  أمساء الطالب الرقم
 البعدل  

 البياف

 مقبوؿ ٖٙ اكلياامنها ٔ
 جيد ٛٚ ديسي اكليل مائيزة ٕ
 جيد جدا ٓٛ فوزية موتيارا ٖ
 شلتاز ٜٗ فطرم رزقا مرضاةاللة ٗ
 جيد  ٛٚ انتاف ستيا نيغرـك ٘
 جيد جدا  ٓٛ اقي اسالمي ٙ
 جيد  ٚٚ ليتا قـو الليلة ٚ
 جيد جدا  ٓٛ عزة ادلنورة ٛ
 شلتاز  ٜٗ ليلة اللطيفة ٜ
 جيد جدا  ٓٛ منورة ٓٔ
 جيد ٚٚ نانديكا بنتا البمة ٔٔ
 جيد جدا  ٓٛ نوفيا نيل ادلنا ٕٔ
 جيد جدا  ٓٛ رزقا خَت النساء ٖٔ



41 
 

 
 

 شلتاز  ٜٔ سييت فوريزيا ٗٔ
 جيد  ٚٚ سيت صفية ٘ٔ
 جيد جدا  ٓٛ فتيا مفتاح الرمحة ٙٔ
 جيد  ٚٚ مرية القبطية ٚٔ
 جيد  ٘ٚ قرنيا ٛٔ

   ٔٗٗٔ  اجملموع

  ٙٓ,ٓٛ  ادلعداؿ 

 

: النتائج عدد اإلحنراف و عدد اإلحنراف ادلربع من اجملموعتني -ث  

التاسع اجلدكؿ  

النتائج عدد اإلضلراؼ ك عدد اإلضلراؼ ادلربع من اجملموعتُت   

الضابطةاجملموعة   الرقم اجملموعة التجريبية 

Yٕ (Y) Yٕ Yٔ Xٕ (X) Xٕ Xٔ 

ٖٙ ٙ ٛٙ ٛٓ ٜ ٖ ٖٙ ٙٓ ٔ 

ٔٙ ٗ ٜٗ ٜٓ ٖٕٗ ٔٛ ٚٛ ٙٓ ٕ 

ٜٗ ٚ ٘ٚ ٘ٓ ٕٜٛ ٔٚ ٛٓ ٖٙ ٖ 
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ٛٔ ٜ ٜٚ ٚٓ ٕ٘ٙ ٔٙ ٜٗ ٚٛ ٗ 

ٜٗ ٚ ٜٗ ٛٚ ٕٙ٘ ٕ٘ ٚٛ ٖ٘ ٘ 

ٔ.ٜٛٗ ٖٗ ٜٚ ٖٙ ٕٜٚ ٕٚ ٛٓ ٖ٘ ٙ 

ٙٗ ٛ ٛٛ ٛٓ ٜٔٙ ٔٗ ٚٚ ٖٙ ٚ 

ٔٗٗ ٕٔ ٘ٚ ٗ٘ ٔٓٓ ٔٓ ٛٓ ٚٓ ٛ 

ٔٙ ٗ ٜٗ ٜٓ ٕ٘ٙ ٔٙ ٜٗ ٚٛ ٜ 

ٜٗ ٚ ٛٛ ٛٔ ٕٜٛ ٔٚ ٛٓ ٖٙ ٔٓ 

ٙٗ ٛ ٛٛ ٛٓ ٕٜٚ ٕٚ ٚٚ ٘ٓ ٔٔ 

ٛٔ ٜ ٜٙ ٙٓ ٜٓٓ ٖٓ ٛٓ ٘ٓ ٕٔ 

ٛٔ ٜ ٜٚ ٚٓ ٕٜٛ ٔٚ ٛٓ ٖٙ ٖٔ 

ٔٗٗ ٕٔ ٘ٚ ٗ٘ ٕٔٔ ٔٔ ٜٔ ٛٓ ٔٗ 

ٙٗ ٛ ٘ٛ ٘ٓ ٘ٚٙ ٕٗ ٚٚ ٖ٘ ٔ٘ 

    ٕٜٚ ٕٚ ٛٓ ٖ٘ ٔٙ 

    ٜٔٙ ٔٗ ٚٚ ٖٙ ٔٚ 

    ٔٗٗ ٕٔ ٚ٘ ٖٙ ٔٛ 
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 اجملموع ٙٔٔٔ ٔٗٗٔ ٕٖ٘ ٙ٘ٚٙ ٗٔٓٔ ٚٙٔٔ ٖ٘ٔ ٙٛٚ.ٕ

∑γٕ ∑γ   ∑хٕ ∑x   Ν 

 

 توضيح مايف اجلدكؿ السابق :

Xٔ  نتائج اإلختار القبلي من اجملموعة التجريبية : 

Xٕ  نتائج اإلختار البعدم من اجملموعة التجريبية : 

(X)   اجملموعة التجريبية: عدد اإلضلراؼ من نتائج  

Xٕ  عدد اإلضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة التجريبية :  

∑X  رلموع عدد اإلطلراؼ من نتائج اجملموعة التجريبية : 

∑Xٕ  رلموع عدد اإلطلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة التجريبية : 

Yٔ  نتائج اإلختار القبلي من اجملموعة الضابطة : 

Yٕ   البعدم  من اجملموعة الضابطة: نتائج اإلختار 

(Y)  عدد اإلضلراؼ من نتائج اجملموعة الضابطة : 
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Yٕ  عدد اإلضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة الضابط : 

∑Y  رلموع عدد اإلطلراؼ من نتائج اجملموعة الضابطة : 

∑Yٕ  رلموع عدد اإلطلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة : 

بق، تلخص الباحثة بعرض النتائج اآلتية ك ىي رلموعة اإلطلراؼ ك رلموع عدد بعد توضيح اجلدكؿ السا

                              موعة الضابطة، كما يف ىذا اجلدكؿاإلطلراؼ ادلربع من اجملموعة الًتيبية ك اجمل

العاشر اجلدكؿ  

 رلموع عدد اإلضلراؼ رلموع عدد اإلضلراؼ ادلربع اجملموعتُت

التجريبيةاجملموعة   اجملموعة الضابطة  

رلموع عدد 

∑хٕافنحراؼ  

رلموع عدد اإلضلراؼ 

х∑  

رلموع عدد اإلضلراؼ 

∑γٕادلربع   

 رلموع عدد

∑γاإلضلراؼ   

ٙٚ٘ٙ  ٖٕ٘ ٕ.ٚٛٙ ٖٔ٘ 

 

 ك بعد ذلك قامت الباحثة بإدخاؿ النتائج السابقة إىل الرمز  اإلحصائي اآلتية :
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Mx = ∑ 

 
 

 = 
ٖٕ٘
ٔٛ  

 =  ٔٛ,ٓ٘ 

ٕх∑  = ٕх∑  - (∑ 

 
) ٕ 

 =  ٙٚ٘ٙ  - 
 ٖٕ٘ ٕ

ٔٛ  

 = ٙٚ٘ٙ – ٘ٛٙ٘,ٓ٘ 

 = ٜٛٓ,ٜ٘ 
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 = 
ٚ ٛ٘
ٖٛٚٓ 

 = ٚ ٛ٘
√  ٛ ٖٗ    

 = 
ٚ ٛ٘
ٕ ٛ  

 = ٕٛٓ 

db = (Nx + Ny – ٕ) 

 -ٕ+ٔ٘+ٔٛ =      

 = ٖٔ 

t.sٓ.ٓٓٔ = ٕ,ٗٙ 

t.sٓ,ٓٓ٘ = ٔ,ٚٓ 
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-tمث قامت الباحثة بتعيُت  ٓٛ,ٕاإلحصائي =   tك من اجلدكؿ السابق، كجدت الباحثة أف نتيجة 

table ٘٘بعد ذلك حبثت الباحثة بنتيجة يف القائمة احلرية (degree of fredoom من )t- 

table   ك ىذا ٘يف التقدير ادلعنول  ٓٚ,ٔ% ك ٔيف التقدير ادلعنول  ٙٗ,ٕفوجدت أف نتيجة %

    ’‘ t’‘   :تقرير 

T.test  (t   )احلسايبt-table <  اجلدكيل(= حصلت التجريبة = مقبوؿ( 

T.test  (t   )احلسايبt-table >  اجلدكيل(= فشلت التجريبة = مردكد(  

 

ككذلك أكرب  من نتيجة  ,ٕ ٙٗ% = ٔكألف نتيجة اإلحصائي =  اكرب من نتيجة التقدير ادلعنوم 

مقبوؿ أم فركض ىذا البحث مقبوؿ. ك   Haكذلك دبعٌت أف  ٓٚ،ٔ% = ٘التقدير ادلعنوم 

 التعليم الصرؼ لًتقية احلفظ الصرؼ.   خالصتها أف استخداـ األناشيد يف

 

 

 

                                                           
5555

 . statistical tables for biological, agricultural and medical research, fisher, R.A dan yates f . table 111, oliver & 
boyd ltd. Edinburgh.( suharsimi arikunto, prosedur penelitian, (مرجع السابق 
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 اخلامس  الفصل

 نتائج البحث و ادلقرتحات 

 ادلبحث األول : نتائج البحث 

من خالؿ التعريض اإلحصاء الوصفي  ةلباحثه اقد أهني شرح حاصل البيانات ىذ ةالباحث تككان 
 كاإلستدالؿ, فجدير هبا أف تقدـ نتائج ما يأيت: 

الصرؼ يف ادلدرسة الدينية التهذيبية  ادلادةالطالبات يف  إف استخداـ األناشيد لًتقية احلفظ .ٔ
ظ فاعطاء الدكافع لطالبات ك تعطي ادلادة ام ربفعاؿ ك  بادلعهد العايل اإلسالمي ماالنج يعٍت

 الصرؼ بالتكرير  عن ادلدة.  الوزف
" ادلدرسة الدينية التهذيبية بادلعهد العايل ٕإف قدرة الطالب يف التعليم الصرؼ يف الفصل "ب  .ٕ

 " ٕٙ"  بالدليل احملصولة اإلسالمي سومرب سارم ماالنج " مقبوؿ" ألف
الصرؼ يف الفصل  الطالبات يف ادلادة أف كفاءة الطالب بالستخداـ األناشيد لًتقية احلفظ .ٖ

" ادلدرسة الدينية التهذيبية بادلعهد العايل اإلسالمي سومرب سارم ماالنج " جيد جدا" ألف ٕ"ب
 "  ٙٓ,ٓٛ"  بالدليلاحملصولة  ألف

إف العالقة بُت قدرة الطالبات يف التعليم الصرؼ  ك قدرة يف اإلستخداـ األناشيد يف الفصل  .ٗ
بية بادلعهد العايل اإلسالمي سومرب سارم ماالنج, ككاف " ادلدرسة ادلدرسة الدينية التهذيٕ"ب

دلستول الداللة   =ts  ٙٗ,ٕ اكرب من القيمة  ٕٓٛ=   t-tesالعالقة ذك الداللة ألف القيمة 
 : غَت مقبولة.  Ho: مقبولة ك الفرضية  Ha. فالفرضية ٘دلستول % =ts ٓٚ,ٔ ك  ٔ%
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 ادلبحث الثاين : اإلقرتاحات 

ينبغي دلدرس تعليم الصرؼ يف ىذه ادلدرسة استخداـ األناشيد لًتقية احلفظ الصرؼ قصدا  .ٔ
 لتحسُت عملية التعليم فيها. 

 ينبغي للمدرسُت أف يستخدـ األناشيد للمتقدمُت  .ٕ
 ينبغي للمدرسُت اف يكثر تطبيق يف مادة تعليم الصرؼ  .ٖ
لالحقُت أف يطورا ىذا األناشيد اعتمادا على نتائج ىذالبحث العلمي فينبغي على الباحثة ا .ٗ

 يف نفس رلاؿ أك يف رلاؿ أخر.
  

 

 

 

 


