
 

 

  

  ـــــــــــيامجـــــــــــهــوريــــــــــــــة إندونيســ

  وزارة الشــــــــــــؤون الدينيــــــــــــــــة

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

  كـــلـــــــــــــية الدراســـــــــات العليا قسم التعلــيم اللـــــغة العـــــــربية 

  

  

  يةاملفردات العربإستيعاب رتقية تصميم األغاين لألطفال ل

  )بكاديري" كوسوما موليا"حبث تطويري وجترييب يف روضة األطفال (

  

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية

  

  :املشرف              :إعداد

  محمد عينن  . د. أ    روفا هند فرحسياتي:     الطالبة

 الحاج زلفي مبارك .د   S-2/١٠٧٢٠٠٤٢:   رقم التسجيل

  

 

  العام

  م٢٠١٢

  هـــــ١٤٣٣ 
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  إهداء

  

  :ىأهدي هذه الرسالة إل

فضيلة احملرتمني والدي الكرميني األب احلاج حممد سهال واألم احلاجة أمامه 

يف آناء اليل والنهار لتكون  ذين كانا يشجعان ويدفعان ويربيان ويدعوان يللال

  مللالباحثة إنسانا نافعا للناس وعمال مستمرا دون 

 

مل تكتب  رى اليتمجيع عائليت احملبوبني واحملرتمني من حبر الفوائد وعائليت األخ

  أمسائهم يف هذه الرسالة

 

  م يف تعليمي طوال دراسيت السابقةمجيع أساتذي الكرام الذين قد بذلوا جهده

 

  ظّفني يف روضة األطفال كوسوما موليا بكاديريمجيع املدّرسني واملو 

 

دراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم وسائر المجيع أصدقائي الكرام يف 

  قسم تعليم اللغة العربية" ب"فصل الزمالئي يف 

 

  عاجزاكم اهللا خري اجلزاء ولعّل اهللا ينفعنا علما نافعا وعونا سعيدا لنا ولكم مجي

   



 

 

  كلمة الشكر والتقدير

الفكر حىت  ةسعنعمه إّيل من العون واهلداية و  محده على سائرأشكر اهللا تعاىل وأ

والسالم على أشرف األنبياء الصالة و . لة لدرجة املاجسترياحصلت الباحثة الرس

  .واملرسلني سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

ها يف  لص والتقدير العظيم جلميع الذين دفعوا الباحثة وشجعواألقي الشكر اخلا

تصميم األغاين لألطفال لرتقية استيعاب املفردات : كتابة هذه الرسالة حتت املوضوع

وهذا التقدير مع ). بروضة األطفال كوسوما موليا بكاديري وجترييبحبث تطويري (العربية 

  : الشكر ألقي اىل

فضيلة الدكتور إمام سوفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  - ١

 احلكومية ماالنج

فضيلة الدكتور مهيمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم  - ٢

 ماالنجاإلسالمية احلكومية 

فضيلة الدكتور شهداء صاحل رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا   - ٣

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

فضيلة األستاذ دكتور حممد عينن، املشرف األول للباحثة و دكتور احلاج زلفي  - ٤

وعمليا ووجه خطواا يف كل  مبارك، املشرف الثاين الذين أفادا اليها علميا

فلهما من . مراحل إعداد هذه الرسالة منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منها

 اهللا خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير

سائر األساتذة املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة  - ٥

ة احلكومية ماالنج فلهم الشكر والتقدير على ما موالنا مالك إبراهيم اإلسالمي

 قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا خري اجلزاء



 

 

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج أمحد مضار، عسى اهللا أن يطول عمرهم وصحح   - ٦

 جسدهم

ذين كانا لأقدم كل احلب والشكر والتقدير اىل أسريت خاصة لوالدي احملبوبني ال  - ٧

فضل ودعاء مستمر للباحثة حىت ينهي هذه  -بعد اهللا سبحانه وتعاىل –هلا 

 يف درجة املاجستري الرسالة والدراسة

مجيع زمالئي وأصدقائي وكل من ساعدين يف إخراج هذه الرسالة ولو بكلمة  - ٨

 تشجيع، فلهم خالص الشكر والتقدير العظيم

  واهللا املوفق اىل أقوم الطرائق

  

  م٢٠١٢ماالنج، يونيو 

  الباحثة
  

  

 روفا هند فرحسيايت

   



 

 

  ـهــوريــــــــــــــة إندونيســـــــــــــياجمـــــ

  وزارة الشــــــــــــؤون الدينيــــــــــــــــة

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

  ـــات العليا قسم التعلــيم اللـــــغة العـــــــربية ـــــية الدراســـكـــلــــ

  

  تقرير المشرفين

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 

  .األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني

  : بعد االطالع على البحث العلمي الذي حضرا الطالبة

  روفا هند فرحسيايت:      االسم

  S-2/١٠٧٢٠٠٤٢:   رقم التسجيل 

  تصميم األغاني لألطفال لترقية إستيعاب المفردات العربية:   موضوع البحث

  )حبث تطويري وجترييب يف روضة األطفال كوسوما موليا بكاديري( 

  . وافق املشرفان على تقدميه اىل جملس اجلامعة

  املشرف الثاين          املشرف األول
  

 الحاج زلفي مبارك. د        محمد عينن. د.أ  

  ١٩٧٣١٠١٧٢٠٠٠٠٣١٠٠١: رقم التوظيف      ١٩٦٠٠٤٠١١٩٨٧٠١١٠٠٧: رقم التوظيف
  االعتماد،

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  

  شهداء صالح نور. د
  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف



 

 

  ـة إندونيســـــــــــــياــــهــوريـــــــــــجمــ

  وزارة الشــــــــــــؤون الدينيــــــــــــــــة

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

  ربية عــسم التعلــيم اللـــــغة الـية الدراســـــــــات العليا قكـــلــــــــــ

  لجنة المناقشة اعتماد

  :البحث عنوان 

  األغاني لألطفال لترقية إستيعاب المفردات العربية تصميم

  )حبث تطويري وجترييب يف روضة األطفال كوسوما موليا بكاديري(
  

  

 s-2/  ١٠٧٢٠٠٤٢:  التسجيل رقم    فرحسيايت هند روفا:  الطالبة إعداد

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية

عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة  ةالطالب تقد دافع

  .م٢٠١٢ يونيو ٣٠  :بتاريخ ة، وذلك يف يوم السبت،املاجستري يف تعليم اللغة العربي

  :األساتذة وتتكون جلنة املناقشة من السادة

 : ..................التوقيع  اقشا نوم يسارئ فيصل حممود آدم. د - ١

 : ..................التوقيع مناقشا عون الرفيق. د - ٢

               .................. :التوقيع مشرفا ومناقشا  حممد عينن. د.أ - ٣

  .................. :التوقيع  مشرفا ومناقشا  زلفي مبارك. د - ٤

 االعتماد على

 عميد كلية الدراسات العليا،
 

 

 األستاذ الدكتور مهيمن

  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف 



 

 

  إقرار الطالبة

  : أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت

  روفا هند فرحسيايت: االسم الكامل

  ١٠٧٢٠٠٤٢: رقم التسجيل

  جاوى الشرقية  –كاديري : العنوان

ة لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف أقرر بأن هذه الرسالة اليت حضرا الباحث

تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

  : ماالنج حتت املوضوع

  تصميم األغاني لألطفال لترقية استيعاب المفردات العربية

  )روضة األطفال كوسوما موليا بكاديريفي وتجريبي بحث تطويري (

وإذا ادعى . ضرا وكتبها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخرح

أحد استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على 

ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرفني أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا 

وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة . كومية ماالنجمالك إبراهيم اإلسالمية احل

  .وال جيربين أحد على ذلك

  

  م٢٠١٢ماالنج، يونيو 

  توقيع صاحبة اإلقرار

  

  

  روفا هند فرحسيايت



 

 

  البحث مستخلص
 

لترقية إستيعاب المفردات العربية تصميم األغاني لألطفال . م ٢٠١٢. روفا هند فرحسياتي

رسالة املاجستري جبامعة  ،)بكاديري" كوسوما موليا"طفال بحث تطويري في روضة األ(

موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة 

  .زلفي مباركاحلاج . د: عينن، واملشرف الثاين. د. أ: املشرف األول. العربية

  .ملفردات العربيةا ،تصميم، األغاين لألطفال: الكلمات األساسية

عرفنا يف عصر اآلن وجدت اسرتاتيجيات تعليم ووسائل اإلعالم اجلديدة اليت ميكن أن جتذب 

ويف مستوى الطفل مثال، على املدرس أن خيتار طريقة . اهتمام وانتباه الطالب يف عملية التعلم والتعليم

يعلم . ل أن يلعب ويغاين غناءمنها حيب الطف. التعليم اللغة العربية لألطفال نسبة على خصائصهم

  . املدرسون اللغة العربية وميكن استخدام األغاين يف اللغة العربية باعتبارها وسيلة

أن يتمكن من إنتاج وسيلة من الوسائل التعليمية لألطفال يف اللغة العربية يهدف هذا البحث و 

املفردات العربية لديهم باستخدام األغاين ويستفيد من فعالية الوسيلة التعليمية يف تعليم األطفال يف ترقية 

 هج املستخدم يف هذا البحث هو منهج البحث التطويري وجترييب باملدخل الكمينأما امل. العربية لألطفال

 ٣٥أما عينة هذا البحث . واستخدمت الباحثة منوذج خطوات البحث التطويري لبورغ وغال ،والكيفي

البيانات  واألساليب املستخدمة جلمع. طفال كوسوما موليا بكاديريطالبا يف الفصل التجريبة يف روضة األ

  .الوصفيو اإلحصائي  باستخدام البيانات حتليل وأما .واملقابلة واالستبانة واإلختبار املالحظة هي

لرتقية إستيعاب املفردات تصميم األغاين لألطفال إن إجراءات ) ١: (البحث هي هذا نتائج أما

اإلحتياجات، والتخطيط والتطوير، وتصميم األغاين، وتصديق اإلنتاج، واإلصالحات، حتليل : العربية هي

) أ: األغاين لألطفال املصممة هي اإلنتاج أي إن مواصفات) ٢. (والتجربة امليدانية، واإلصالح األخري

الغناء  زمن لكل) حيضر املفردات من الغناء مع صورا املناسبة، ج) غناء موضوعيا لألطفال، ب ١٠فيها 

دلت نتيجة البحث على أن استخدام األغاين ) ٣. (Flashجيمع األغاين يف برجمّية ) دقائق، د ٥- ٣

تعليم باستخدام األغاين العربية لألطفال العربية لألطفال يساعدهم أكثر يف تعليم املفردت العربية، وكانت 

وهذا باعتبار على مقارنة . تعليم املفردات فعال وأحسن تأثريا من التعليم بغري استخدام األغاين العربية يف

النتائج اليت حصل عليها طلبة اموعة التجربة وطلبة اموعة الضابطة يف اإلختبار البعدي، وذلك أن 

ومن )  2.00% ( ٥أكرب من تاء اجلدول على مستوى ) 3.92(يف هذا البحث   )t0(درجة تاء حساب 

 )2.65% ( ١درجة تاء اجلدول على مستوى 

 



 

 

ABSTRACT 

Rufa Hindun Farhisiyati, 2012, “Children Song Desaign to Improve Student’s 

Arabic Vocabulary” (Developmental and Eksperimental Study at RA 

Kusuma Mulia Kediri), Arabic Education Program, Post Graduate of State 

Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: Prof. Dr. 

Moh. Ainin, M.Pd and Dr. H. Zulfi Mubaroq, MA. 

 

Keywords: Desain, Children Song, Arabic Vocabulary 

 

Nowadays, there are many new strategies and media that interest students in 

learning processes. For instance, for young learners in learning Arabic, teacchers 

should find learning strategies that are suitable with student’s development. Some 

of the student’s characters are that they like playing and singing. The teachers are 

expected to teach Arabic using songs as the media. The purpose of the study is to 

develop children songs to improve the mastery of Arabic vocabulary and to know 

the efficiency of using the songs as the media. 

The design of the study was Research and Development and experimental 

study that used both qualitative and quantitative approach. The reseacher used 

Borg ang Gall design. The sample of the study were 35 students at RA Kusuma 

Mulia Kediri. The instrument that were used to collect the data were observation 

sheet, questionnaire, and test. The data were analyzed descriptively and 

statistically. 

The results of this study are: 1) Children Songs to Improve Arabic 

vocabulary, 2) The specification of the products are; (a) there are 10 children 

songs, (b) the vocabulary matches the picture, (c) the duration of each song is 3-5 

minutes, (d) all songs are compiled in a Flash program. 3) The product has high 

efficiency and really help students improve their Arabic vocabulary. This result is 

based on the comparison between the score of the post-test of the experimental 

and control class that is shown by the t-table on the comparison level of 1% and 

5% is (2.65 <3.92> 2.00) 

   



 

 

ABSTRAK 

Rufa Hindun Farhisiyati, 2012, Desain Lagu Anak-anak untuk Meningkatkan 

Penguasaan Kosakata Bahasa Arab (Penelitian Pengembangan di RA 

Kusuma Mulia di Kediri), Tesis, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Program 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

Pembimbing: Prof. Dr. Moh. Ainin, M.Pd dan Dr. H. Zulfi Mubaraq, MA 

 

 Kata Kunci: Desain, Lagu Anak-anak, Kosakata Bahasa Arab 

Telah kita ketahui bahwasanya pada zaman sekarang ini banyak ditemukan 

strategi dan media pembelajaran yang baru yang sangat menarik perhatian siswa 

dalam kegiatan belajar dan mengajar. Misalnya dalam tingkatan anak-anak, guru 

harus mencari metode pembelajaran Bahasa Arab yang sesuai dengan 

karakteristik mereka. Salah satunya yaitu mereka senang bermain dan bernyanyi. 

Maka dalam hal ini guru bisa mengajarkan Bahasa Arab dengan menggunakan 

lagu-lagu sebagai medianya.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendesain lagu anak-anak untuk 

meningkatkan penguasaan kosakata Bahasa Arab dan mengetahui 

keefektifitasannya sebagai media pembelajaran Bahasa Arab. Adapun metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan (R&D) dan 

eksperimen dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, peneliti 

menggunakan contoh tahap-tahap pengembangan dari metode Borg dan Gall. 

Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu 35 siswa dalam kelas ujicoba di RA 

Kusuma Mulia di Kediri. Dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

yaitu dengan observasi, wawancara, penyebaran angket dan test. Sedangkan 

analisis data dengan analisis deskriptif dan statistik. 

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Produk Desain Lagu Anak-anak untuk 

Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab, 2) Spesifikasi produk yang di 

desain yaitu; (a) Didalamnya terdapat 10 lagu, (b) kosakata didalam lagu 

ditampilkan dengan gambarnya yang sesuai, (c) durasi setiap lagu 3-5 menit, (d) 

semua lagu dijadikan satu dalam program Flash. 3) Penggunaan produk yang telah 

didesain memiliki efektifitas yang sangat baik dan sangat membantu siswa dalam 

meningkatkan penguasaan kosakata Bahasa Arab. Hal ini berdasarkan 

perbandingan nilai post-test antara  kelas ekperimen dan kelas kontrol yang 

terdapat pada table t dalam hal perbandingan pada level 1% dan 5 % adalah 

(2.65<3.92>2.00) 

   



 

 

  محتويات البحث

  

 الصفحة                 الموضوع

  استهالل 

  إهداء

  شكر وتقدير

   تقرير املشرفني

  إعتماد جلنة املناقشة

  إقرار الطالبة

  باللغة العربية   مستخلص البحث

  مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية 

  البحث باللغة اإلندونيسيةمستخلص 

  حمتويات البحث 

  قائمة اجلداول 

   قائمة املالحق

  

  الفصل األول

  االطار العام والدراسات السابقة

   ١    ..................................................... مقدمة  - أ

 ٤      ............................................  أسئلة البحث  - ب

  ٤      ....................................  .......أهداف البحث  - ج

  ٥      ......................................  ....مواصفات االنتاج  -د

  ٥      .........................................  .... البحث يةضفر  - ه



 

 

  ٥      ..............................................   أمهية البحث -و

  ٦      .............................................   حدود البحث -ز

  ٦      ........................................   حتديد املصطلحات - ح

    ٧      .........................................   الدراسات السابقة -ط

  

  الفصل الثاني

  طار النظرياإل

  

   ٩      ..........................  تصميم األغاين لألطفال : املبحث األول

 ٩      .................................   مفهوم تصميم األغاين  - أ

  ٩      ......  العربية لألطفال  مبادئ اعداد املواد التعليمية يف اللغة   -  ب

  ١٠      ................................  الوسائل التعليمية : املبحث الثاين

 ١٠      ..............................  مفهوم الوسائل التعليمية   - أ

 ١٢      ......................  القيمة الرتبوية للوسائل التعليمية    -  ب

  ١٤      ...............................  دور الوسائل التعليمية   - ج

  ١٥      .............................  شروط الوسائل التعليمية  -د

  ١٥      ............................   مصادر الوسائل التعليمية - ه

  ١٦      .................   ة يف تعليم اللغة العربيةالوسائل التعليمي -و

  ١٧      ...املفردات وتعليمها يف اللغة العربية لغري الناطقني ا: املبحث الثالث

 ١٧      .....................................  مفهوم املفردات   - أ

 ١٨      ......................................  أنواع املفردات  -  ب



 

 

  ٢١      .................................   معىن تعليم املفردات - ج

  ٢١      ................................   أسس اختيار املفردات -د

  ٢٣      ......................   توجيهات عامة يف تعليم املفردات - ه

  ٢٦      .................................   طريقة تعليم املفردات -و

 ٢٦      ......................................   اختبار املفردات -ز

  ٣٠      .....................  أسلوب تعليم اللغة العربية لألطفال - ح

  

  الفصل الثالث

  منهجية البحث

  

 ٣٣      ..................................  ومدخله منهج البحث  - أ

 ٣٧      .....................................  إجراءات التطوير    -  ب

  ٣٨      ..........................................  جتربة االنتاج  - ج

  ٣٨      ......................................   شكل التجربة )١

    ٣٩      ......................................   جمتمع البحث )٢

  ٣٩      ...................................  لبحث متغريات ا )٣

  ٤٠      ....................................  أدوات البحث ) ٤

  ٤٢      ............................  مصادر ومراجع البيانات ) ٥

  ٤٢      ..............................  أسلوب حتليل البيانات )٦

  

  



 

 

  الفصل الرابع

  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

  

  نبذة تاريخية عن روضة األطفال كوسوما موليا بكاديري: المبحث األول

    ٤٥  ا موليا بكاديرياملوقع اجلغريف والتاريخ نشأة لروضة األطفال كوسوم  - أ

 ٤٥      ...........................................  نظرة املدرسة  -  ب

  ٤٦  أهداف تعليم اللغة العربية يف روضة األطفال كوسوما موليا بكاديري - ج

  ٤٦    ............................................  عدد املدرسني -د

  ٤٦    .........................................األدوات املدرسية - ه

    نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها: المبحث الثاني

 ٤٧    ........................................  نتائج إعداد املواد  - أ

 ٤٧    ..........................  لبةنتائج حتليل احتياجات الط )١

 ٤٧    ....................  نتائج ختطيط تصميم األغاين العربية )٢

 ٤٨    ............................  نتائج ختطيط األغاين العربية )٣

 ٥٣    ..............................  نتائج التحكيم من اخلبري )٤

 ٥٤    ...........................  نتائج جتربة األغاين لألطفال )٥

 ٥٤    ..........................  نتائج حتسني األغاين لألطفال )٦

 ٥٧    ....................................  فعالية األغاين لألطفال   -  ب

 ٥٧    ................  نتائج االستبانة من مدرس روضة األطفال )١

 ٥٩    ..  حتليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة )٢

 ٦٠    ...  حتليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربة )٣



 

 

 ٦٢    ..............  داللة الفرق بني اموعتني الضابطة والتجربة )٤

نتيجة االختبار البعدي للحصول على املقارنة بني  )٥

 ٦٣    ............................  اموعتني التجربة والضابطة

  

  الفصل الخامس

  نتائج البحث والتوصيات والمقترحات
  

 ٦٦    ...........................................  نتائج البحث  - أ

 ٦٦    .............................................  التوصيات  -  ب

  ٦٧    .............................................  املقرتحات - ج

  قائمة المصادر والمراجع

 المالحق

   



 

 

  قائمة الجداول

  البيان  الجدول  الرقم

  تعيني الدرجة مبسافة حتديد النتيجة  )١(اجلدول    ١

  من اموعة الضابطةنتيجة اإلختبار القبلي   )٢(اجلدول    ٢

  )٣(اجلدول    ٣
  النسبة املائوية من درجات نتائج اإلختبار القبلي من اموعة 

  الضابطة

  نتيجة اإلختبار القبلي من اموعة التجربة  )٤(اجلدول    ٤

  )٥(اجلدول    ٥
  النسبة املائوية من درجات نتائج اإلختبار القبلي من اموعة

  التجربة

  نتيجة اإلختبار البعدي من اموعة الضابطة  )٦(اجلدول    ٦

  )٧(اجلدول    ٧
  النسبة املائوية من درجات نتائج اإلختبار البعدي من اموعة 

  الضابطة

  نتيجة اإلختبار البعدي من اموعة التجربة  )٨(اجلدول    ٨

  )٩(اجلدول    ٩
  النسبة املائوية من درجات نتائج اإلختبار البعدي من اموعة

  التجربة

  حتليل نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة  )١٠(اجلدول   ١٠

  حتليل نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربة  )١١(اجلدول   ١١

  )١٢(اجلدول   ١٢
داللة الفرق بني اموعتني التجربة والضابطة يف االختبارين 

  القبلي والبعدي

  )١٣(اجلدول   ١٣
رنة بني نتيجة االختبار البعدي من اموعتني التجربة املق

  والضابطة

  )١٤(اجلدول   ١٤
نتيجة لإلستبانة عند خبري الوسائل التعليمية وتعليم اللغة 

  العربية عن جودة األغاين املصممة



 

 

  نتيجة حتكيم من اخلبريين  )١٥(اجلدول   ١٥

  )١٦(اجلدول   ١٦
طفال كوسوما موليا نتيجة لإلستبانة عند مدرسات بروضة األ

  بكاديري

  )t-tabel(اجلدول التائي   )١٧(اجلدول   ١٧

  

   



 

 

  قائمة المالحق

  االستبانة من اخلبري) : ١(ملحق 

  االستبانة للمدرس) : ٢(ملحق 

  نقاط املقابلة) : ٣(ملحق 

  أسئلة االختبار القبلي والبعدي) : ٤(ملحق 

 نتيجة الطلبة) : ٥(ملحق 

   لألطفال كتاب األغاين) : ٦(ملحق 

  الصور يف ميدان البحث) : ٧(ملحق 

  الرسالة إلقامة البحث من اجلامعة ) : ٨(ملحق 

  الرسالة بعد إقامة البحث من روضة األطفال كوسوما موليا بكاديري) : ٩(ملحق 

 السرية الذاتية ) : ١٠(ملحق 
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  الفصل األول

  والدراسات السابقة اإلطار العام

    

 مقدمة  - أ

ومفهوم هذا التعريف أن اللغة . ١ ا كل قوم عن أغراضهماللغة هي ألفاظ يعرب

وسيلة إنسانية لتوصيل األفكار واالنفعاالت والرغبات بني الناس لقضاء حاجتهم 

باللغة العربية نستطيع أن نكون . أنزله اهللا به اللغة العربية لغة القرآن الذى يكونو  .اليومية

  . األحاديث النبويةالقرآن العظيم و الكتب العربية و  فامهني عن

األول ألا "اللغة العربية سواء كانت باللغة األخرى وتعلم اللغة العربية هلا وجهني، 

 "يتعلمهالالتصال والثاين هي لغة الدين اإلسالم، وجب على معتنق دين اإلسالم أن 

لذلك أن تعلم اللغة العربية والتعمق فيها وتعليمها هو أهم ألمر الذي البد اهتهمه 

من هذا نعرف أن اللغة العربية و . الدين ألم يعرفون أن هذا األمر حث عليه املسلمون

  . النصوص العربيةلفهم القرآن واحلديث و  ةخاصة للمسلمني لغة مهم

غريها هي تنمية ن تعليم اللغة العربية للناطقني بموإن من بعض األهداف الرئيسية 

قدرة التلميذ على النطق الصحيح للغة والتكلم مع الناطقني بالعربية كالما معربا يف املعىن 

 والكالم ٢.سليما يف األداء وتنمية قدرة التلميذ على الكتابة باللغة العربية بدقة وطالقة

                                                 
 ٣: ص)١٩١٦مصر، داراملعارف،(تاريخهالوسيط في األدب العربى و  ،أمحد اإلسكار ومصطفى عناين١

 أيسيسكو، الرباط،( اطقين بها مناهجه وأساليبه،تعليم اللغة العربية لغير الن رشدي أمحد طعيمة،٢

 ٦٤-٦٣: ص) ١٩٨٩
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فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم  .حيتاج املفردات الكثرية يف ذهن املتكلم

  ٣.فكره إىل كلمات حتمل ما يريد

قدرة اللغوية للتلميذ، ألا عنصر من تشكل املفردات جزءا رئيسيا من الولذلك   

عناصر اللغة اهلامة حبيث يتضمن عليها املعاين واستخدام الكلمة يف اللغة  من املتكلم 

اللغة الثانية  وذاك تعلم املفردات مطلب أساسي من مطالب. نفسه أو من الكاتب

هي توفري املفردات لدى التالميذ،  ومن أهداف تعليم املفردة ٤.اوشرط من شروط إجاد

وال يراد ذا أن التالميذ جيب عليهم أن حيفظوا عددا من الكلمات، ولكن املراد منه أن 

م معانيها واستخدامها يف اجلمل من ناحية نواحي املواصالت التالميذ يقدرون على فه

  .شفهية كانت أم حتريرية

ورأى مؤيدوا املعرفة أنه استطاع الدارس أن يتعلم جيدا إذا اشرتك اشرتاكا نشيطا 

يف كل عملية يف حجرة الدراسة وأتيحت له الفرصة الكتشاف األشياء بنفسه، وأن 

وإحدى الطرق . ٥ميكن القيام به ورة ما يعلم ومايعرض الطالب حصيلة التعلم على ص

 بشريأورد . ميةالشرتاك الدارسني يف عملية التعليم هي التدريس باستخدام الوسائل التعلي

إن الوسائل "يم الكلوب يف كتابه الوسائل التعليمية والتعلمية الذي قال عبد الرح

التعليمية تثري اهتمام التالميذ كثريا وجتعل ما يتعلمونه باقي األثر و تنمي يف التالميذ 

. ٦"استمرارا يف الفكر كما هواحلال عند استخدام الصور املتحركة والتمثليات والرحالت

                                                 
منشورات  بها، اللغة العربية لغير الناطقينطرائق تدريس  ود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،حمم٣

 ١٣٣: ص, ٢٠٠٣, أيسيسكو -املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثاقفة 

 ١٩٤: نفس املرجع، ص٤
5Nurhadi, dkk, Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK, Malang: 

Universitas Negeri Malang, 2004, h. 8.      
 ،)١٩٨٦دار إحياء العلوم، : بريوت( ،٢. ط، الوسائل التعليمية والتعلمية ،بشري عبد الرحيم الكلوب٦

 ٣٠:ص
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إن استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعليم تستطيع أن "زكي أزهار أرشد قال أيضا 

تنمي الدافعية والرغبة والدوافع من اجلوانب النفسية عند الطالب و كذلك تساعد 

  . ٧"ة وتوضيح املعلومات وجناح عملية التعليماملدرس على إجياد فعالي

فالوسائل التعليمية ليست كما قد يتوهم البعض شيئا اضافيا يساعد على الشرح 

األيدي والتوضيح، بل هي جزء ال يتجزأ من عملية التعليم اليت جتب أن تشرتك فيها 

وخري الوسائل هو ما كان من الواقع، من . واحلواس لتكون ناجحة مالئمة لفطرة الطفل

بيئة االطفال، ولكن يتعذر يف كثري من األحيان وجود هذه األشياء فنستعيض عنها مبا 

   ٨.ميثلها، ويف هذا جمال واسع جدا للتفنن واالبتكار

 لتلقي املهارات اللغوية نظرا حملدودية تقبالجتد  املهارات اللغوية أن" الدو"ويسمى 

 املطلوبة يف اإلنتاجية املهارات اللغوية على ال يقتصر حيث. املتعلم خارج مسامهات من

 اليت مت املدخالت جتهيز من حيث نشرال م علىاملتعلقدرة مهارات لغوية ل من بنوع القيام

 املفردات والرتاكيب اكتساب أيضا متعظالقراءة ، ولكن االستماع و  تلقيها من خالل

 .الكالم الكتابة أو أفكاره يف حتقيق لتكون قادرة على

مىت ستبدأ ما الوسائل التعليمية املناسبة لتعليم املفردات العربية و والسؤال اآلن، 

عرفنا يف عصر اآلن وجدت ؟ كما لغة العربية كلغة ثانية يف بالدنا اندونسياتعليم ال

الطالب انتباه اهتمام و  جتذب اجلديدة اليت ميكن أن تعليم ووسائل اإلعالم اسرتاتيجيات

على املدرس أن خيتار طريقة التعليم  الطفل مثال، ويف مستوى. عملية التعلم والتعليم يف

منها حيب الطفل أن يلعب و أنشطته، مث . سبة على خصائصهماللغة العربية لألطفال ن

                                                 
7 Azhar Arsyad, Media Pengajaran, Jakarta, Ciputat Pers, 2002, h: 19-20. 

 ،)١٩٨٦دار إحياء العلوم، : بريوت( ،٢.ط مية،لتعلّ الوسائل التعليمية وا بشري عبد الرحيم الكلوب، ٨

 ١٣:ص
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اللغة  األغاين يف استخدام وميكن درسون اللغة العربيةامل علمي. حيبوا أيضا أن يغاين غناء

   ٩.باعتبارها وسيلة العربية

يستطيع املدرسون أن يعلموا ع، ير ة االجنليزية اليت يتطور بوقت سحدثت باللغكما 

معريف، وحركي نسبة على أساس نفسي، و  .منذ مرحلة الطفولةالطلبة املفردات العربية 

يستطيعوا أن حىت . أحسنيف مرحلة الطفولة اللغة الثانية  واأن يتعلم لألطفال يستطيعوا

ملون بل يف املرحلة املراهقة هم يك. واستيعاب اللغة املقصود سهلة ونيتبعوا تعبري اآلخر 

   ١٠.مناسب واستيعاب اللغة الثانية يصعب عليهم يف لغتهم األم حىت

ها املدرسون أنواعا من بكادري مثال، يعلم في" كوسوما موليا"يف روضة األطفال و 

ن الوسائل يف القاء املفردات اجلديدة يستخدم املدرسو . املواد املدروسة، منها اللغة العربية

ت الباحثة أن لذا اختار . املقصودة ةبوهذا ال يوصل اىل كفاءة الطل. هاالسمعية وحد

 رداتاملفاستيعاب تصميم األغاين لألطفال لرتقية "البحث حتت املوضوع ذا تقوم 

 ".  )بكاديري" لياو كوسوما م"يف روضة األطفال  حبث تطويري( العربية

  

 ة البحثأسئل   - ب

 ة هذا البحث،مقدم ا الباحثة حول مشكلة البحث يفطبقا ملا سبق أن أوضحته

 :لة هذا البحث هين أسئفإ

دى األطفال يف لالعربية املفردات استيعاب تصميم األغاين لرتقية  يتمّ كيف  - ١

 ؟ة الروضةمرحل

 يف مرحلة الروضةاملفردات لألطفال ة لرتقية ما مدى فعالية األغاين املصمم - ٢

 هارات اللغوية؟املليكون وسيلة للوصول اىل استيعاب 

                                                 
9Muhaiban, Makalah Pembelajaran Bahasa Arab untuk Anak, Universitas Negeri 
Malang.2010. hlm.8 
10 Al-Arabi, Jurnal Bahasa Arab dan Pengajarannya. Vol. 1 No. 1 Juni 2003.hlm.57 
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  أهداف البحث -ج

  :باعتبار على مشكلة هذا البحث، فأهداف هذا البحث هي  

وهي  ة العربيةاللغتعليم وسيلة من الوسائل التعليمية لألطفال يف  لتصميم - ١

 .وسيلة األغاين

 ألطفال يف ترقية املفردات العربيةالتعليمية يف تعليم ا فعالية الوسيلة ملعرفة - ٢

 .لديهم

  

  نتاج المبدئيةمواصفات اإل -د

األغاين لألطفال لرتقية ومن املتوقع أن هذه الدراسة إلنتاج منتج معني، وهي 

  :املفردات العربية، فيها يشتمل على

 ناء موضوعيا لألطفالغ ١٠ - ١

 حيضر املفردات من الغناء مع صورا املناسبة - ٢

 دقائق ٥- ٣زمن لكل الغناء  - ٣

يف ويتعلموا أن يشاهدوا  ةبكي يستطيع الطل Flashجيمع األغاين يف برجمّية  - ٤

 أحسن الشكل

خاصة يف  املدرسون استخدام هذا األغاين يف تعليم اللغة العربيةأن يتمكن  - ٥

 املفرداتتعليم 

  

  فرضية البحث -ه

 "كوسوما موليا"روضة األطفال يف األغاين املصممة لألطفال أي التالميذ   

  .لديهم بكاديري فعالة يف ترقية املفردات العربية



٦ 
 

 
 

  أهمية البحث - و

 نب النظرياجلا - ١

لتحسني وترقية فعالية عملية التعليم  لألطفال مهم إن تصميم األغاين: أوال

 لمفردات العربيةيعام لاست والتعلم يف

العربية لألطفال يف روضة األطفال كوسوما موليا إن تصميم األغاين : ثانيا

أساس لتصميم األغاين كوسيلة التعليمية اخلاصة بتعليم اللغة العربية يف 

 . هذه الروضة األطفال

 اجلانب التطبيقي - ٢

األغاين ن هذا البحث مرجعا يف تصميم لروضة األطفال، سوف يكو : أوال

  .العربية لألطفال

إن تصميم األغاين تصميما جيدا يساعد املدرسني على  ،للمدرس: ثانيا  

  .القيام بتعليم املفردات من غري صعوبة

ووفقا ألغراضهم  ن تعلم اللغة العربية سهال وميسراللطلبة، سيكو : ثالثا  

  .ورغبام

  .لألطفال العربية ينبحث مرجعا يف تصميم األغان الللجامعة، سيكو : رابعا  

تصميم األغاين  ن هذا البحث جماال مهما للباحثة يفللباحثة، سيكو : خامسا

  .العربية لألطفال

  

  حدود البحث -ز

رتقية املفردات يف روضة األطفال تصميم األغاين لألطفال ل: وضوعياحلد امل - ١

 بكاديري "كوسوما موليا"
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اختارت الباحثة هذا . بكاديري "ياكوسوما مول"روضة األطفال : احلد املكاين - ٢

املكان ألن فيه أنشطة لغوية منها نشاط تعلم املفردات كل صباح قبل ابتداء 

 .التعليم والتعلم

يعقد هذا البحث يف الفصل الدراسي الثاين من السنة الدراسية : احلد الزمين - ٣

 .م ٢٠١٢-٢٠١١

  

  تحديد المصطلحات -ح 

 ١١.اليت البد من التصديق والتثبيت لضابطهتصميم، هو الصورة األولية ال - ١

الباحثة كوسيلة يف  هاالعربية اليت صممت غنيةاألللفظ مع اجلاألغاين، هي  - ٢

 .التعليم والتعلم

اللفظة أو الكلمة اليت تتكون من حرفني  فردةمجع مفردة، وامل املفردات، هي - ٣

  . فأكثر وتدل على معىن، سواء أكانت فعال أم امسا أم أداة

  الدراسات السابقة -ط

قامت الباحثة باستطالع الدراسات السابقة املتعلقة ذا املوضوع إما من حيث 

  :وتلك الدراسات عرضها كما يلي. النظرية، أواملنهج أو املهارة

 ) ٠٩٧٢٠١٠١(د الطالبة نيلي سوبرايايت اعدا - ١

فعالية األناشيد املعدة حسب موضوعات املواد الدراسية يف ترقية : املوضوع 

املشهودين ضة "حبث جترييب بالتطبيق على طالب مدرسة (مهارة الكالم 

  )املتوسطة اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى" الوطن

  : أهداف البحث 

                                                 
11dewi salma prawiradilaga, Prinsip Disain Pembelajaran, Jakarta: prenada media 
group,2007 hlm.16  
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استخدام األناشيد املعدة حسب موضوعات املواد  معرفة مدى فعالية: أوال

املشهودين ضة "الدراسية يف ترقية كالم الطالب للصف األول من مدرسة 

املتوسطة اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى من جوانب النطق واملفردات " الوطن

  .والقواعد والطالقة

املشهودين "ة معرفة دافعة الطالب يف الصف األول من مدرسة من مدرس: ثانيا

املتوسطة اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى عند تطبيق تعليم اللغة " ضة الوطن

  . العربية

  : منهج البحث

  ) experiment research(املنهج املستخدم هلذا البحث هو املنهج التجرييب 

  :نتائج الدراسة

رقية مهارة إن األناشيد املعدة حسب موضوعات املواد الدراسية فعالة يف ت: أوال

املتوسطة " املشهودين ضة الوطن"الطالب يف الصف األول من مدرسة 

اإلسالمية بكاوو لومبوك الوسطى يف التكلم باللغة العربية من حيث نطق العربية 

سليما، اإلملام باملفردات والقدرة على استخدامها، استخدام القواعد والرتاكيب، 

  .وتكلم اللغة العربية بطالقة

إن األناشيد املعدة حسب موضوعات املواد الدراسية ترقي دافعية الطالب  :ثانيا

املتوسطة اإلسالمية " املشهودين ضة الوطن"يف الصف األول من مدرسة 

  . بكاوو لومبوك الوسطى وتشحعهم على تعلم مهارة الكالم

 ) ٠٩٧٢٠٠٦٥(إعداد الطالبة مصلحة فائقة اهلمة  - ٢

حبث تطويري يف (لغة العربية بربنامج أدوب فليش تصميم تدريبات ال: املوضوع

  )جومبانج جاوى الشرقية ٦املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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  : أهداف البحث

تصميم تدريبات اللغة العربية بربنامج أدوب فليش يف املدرسة الثانوية : أوال

  ربيةجومبانج لرتقية رغبة الطالب يف تعلم اللغة الع ٦اإلسالمية احلكومية 

معرفة فعالية التدريبات املصممة بربنامج أدوب فليش يف املدرسة الثانوية : ثانيا

  جومبانج جاوى الشرقية ٦اإلسالمية احلكومية 

معرفة فعالية التدريبات املصممة بربنامج أدوب فليش يف املدرسة الثانوية : ثالثا

حل  جومبانج يف رفع مستوى كفاءة الطالب يف ٦اإلسالمية احلكومية 

  التدريبات املختلفة

  : منهج البحث

 )development research(املنهج املستخدم هلذا البحث هو املنهج التطويري 

  :نتائج الدراسة

كيفية تصميم هذه التدريبات بنمط تطوير سوغيونو الذي مير بست : أوال

مراحل وهي حتليل احلاجات واملشكالت، تصميم اخلطة، تطوير التدريبات، 

  .خلرباء، التصحيح والتجربة التدريباتحتكيم ا

فعالية هذه التدريبات املصممة يف رفع مستوى كفاءة الطالب يعرف من : ثانيا

فهم الطالب باملواد املدروسة أحسن وأدّق، وازداد إنصات الطالب اىل املواد 

املدروسة من قبل أن يستخدم هذه التدريبات املصممة يف عملية التعلم، واسراع 

 .طالب يف حفظ املفرداتمعظم ال

 ) ٠٩٧٢٠٠٩٩(إعداد الطالب حممد أسوان إبراهيم  - ٣

حبث جترييب يف معهد (تصميم مادة تعليم املفردات للدرس اإلضايف : املوضوع

  )سراميب مكة املتحد بادنج باجنانج سومطرى الغربية
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  : أهداف البحث

  معرفة عملية تصميم مادة تعليم املفردات :أوال

فعالية استخدام مادة تعليم املفردات يف العملية التعليمية يف املستوى  معرفة: ثانيا

  سراميب مكة املتحد بادنج باجنانج سومطرى الغربيةاألول املتوسط مبعهد 

  : منهج البحث

  ) experiment research(املنهج املستخدم هلذا البحث هو املنهج التجرييب 

  :نتائج الدراسة

ادة مبدوءة بتحديد األهداف مث تعيني املواد التعليمية أن عملية تصميم امل: أوال

 مستندا على األسابع واأليام الفعالة يف نصف الفصل الدراسي األول والثاين

مراعيا بعدد الكلمات يف كل لقاء، مث اختيار املفردات من األمساء والصفة 

  نيواألفعال، وتعيني طريقة التعليم وخمتما بوضع أدوات التدريبات للدارس

دلت نتيجة البحث على أن استخدام مادة تعليم املفردات يساعد على : ثانيا

  ترقية قدرة الطالب يف مجيع املؤشرات

  

نظرا اىل ما حبثه الباحثون السابقون، استنبطت الباحثة أن أغلبية الباحثني 

دمون يستخدمون األغاين العربية يف عملية التعليم اللغة العربية عموما، واملدرسون يستخ

والفرق بني هذا البحث و البحوث . اليت قد يرتمجوا اىل العربية ندونسيةاإلاألغاين 

السابقون هي يف هذا البحث صممت الباحثة األغاين نفسها واستخدمت الباحثة هذه 

 طالب يف املفردات العربية خاصةاألغاين العربية يف عملية التعليم لرتقية قدرة واستيعاب ال

 .اىل الطلبة يف مرحلة الروضة عموما واللغة العربية
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  

  لألطفال تصميم األغاني: المبحث األول

 م تصميم االغانيمفهو   - أ

والتصميم . من مجيع جوانبه م واملضى على أمر بعد دراستهالتصميم لغة العز 

أما األغاين هو مجع من غناء، كما  ١.اصطالحا هو عملية ختطيط منهجية تسبق تنفيذ

وهذا هو معناه اللغوي، أما معناه " ما طرب به"من الصوت، قال الفريوز آبدي الغناء 

تلحني األشعار املوزونة بتقطيع األصوات "االصطالحي، كما يقول ابن خلدون فهو 

على نسب منتظمة معروفة، يوقع كل صوت منها توقيعا عند قطعة، فيكون نغمة، مث 

ذلك التناسب، وما تؤلف تلك النغم اىل بعضها على نسب متعارفة فيلذ مسعها ألجل 

وميكن أن نعرف الغناء بأنه إنتاج األنغام ". حيدث عنه من الكيفية يف تلك األصوات

املوسيقية بصوت اإلنسان بكلمات أو من دوا، وهو شكل من األشكال الطبيعية يف 

  ٢.التعبري، وتعرفه كافة اتمعات والثقافات، قدميها وحديثها، يف كافة أحناء العامل

  ألطفالتعليم االلغة العربية لفي مبادئ اعداد المواد التعليمية  -ب

مهارة من املهارات األربعة، منها العربية لألطفال يهدف أن يتعلم تعليم اللغة 

. ة القرآن، والدعاء، والقراءات يف الصالةباندونسيا مثال، تعلم اللغة العربية لقراء. القراءة

. ويقوم تعليم اللغة العربية لألطفال بالبيوت املسلمون، واملساجد، واملدارس الدينية وغريها

لتعريف األحرف العربية يستخدم طريقة . هي طريقة التحفيظفأما الطريقة املستخدمة 

                                                 
 ١٩:ص) ه١٤٢٤دار اخلرجيي،: الرياض( تصميم التدريسعبد احلافظ حممد سالمة،  ١

2 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/Ghenaa/sec01.doc_cvt.htm Diakses 
29122011 
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أما . طريقة الصوتية السمى بأساس تعريف الصوت وت تطور الطريقة علىمث ت. هجائية

  ٣:ألطفال، هيتعليم االلغة العربية ليف مبادئ اعداد املواد التعليمية 

 مية اللغة العربية بالنسبة على أهداف التعليم اللغة العربيةار املواد التعليياخت )١

 القاء املواد التعليمية اللغة العربية لألطفال مشوال ليس تفصيليا )٢

 بدأ املواد التعليمية اللغة العربية من السهلة اىل الصعبة )٣

 وصف املواد التعليمية اللغة العربية تطبيقيا ليس نظريا )٤

 ية اللغة العربية يتصور على حياة الواقع لألطفالاملواد التعليم )٥

 بدأ املواد التعليمية اللغة العربية بإلقاء بعض املفردات اليت كثر استخدامه )٦

لتسهيل فهم الطالب يف املواد التعليمية اللغة العربية يستخدم املدرس الوسيلة  )٧

 التعليمية

اب الطالب يف املواد التعليمية حيضر املدرس االختبارات اللغوية لتعريف استيع )٨

 .اللغة العربية

  

 الوسائل التعليمية: المبحث الثاني

 مفهوم الوسائل التعليمية  - أ

خيتلف تعريف الوسائل التعليمية من وجهة نظر رجال الرتبية على أساس أمهية 

استخدام حواس معينة يف عمليات التعلم واختالف املفهوم على أساس الوظائف واملهام 

عند نايف حممود معروف أن الوسيلة . يت تقدمها الوسائل يف جمال الرتبية والتعليمال

التعليمية هي ما يلجأ إليه املدرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعليم 

                                                 
3Ainin, Prinsip-Prinsip Penyusunan Materi Pembelajaran Bahasa Arab untuk Anak. 

Al-Arabi;Jurnal Bahasa Arab dan Pengajarannya, 2003, I (1)hlm.61 
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وهي وسيلة ألن املعلم يستخدمها يف عمله، وهي تعّلمية ألن الطالب . وحتسينها وتعزيزها

  .٤يتعلم بواسطها

مما سبق ميكن القول بأن الوسائل التعليمية هي ما تندرج حتت خمتلف الوسائط 

اليت يستخدمها املعلم يف املوقف التعليمي بغرض إيصال املعارف واحلقائق واألفكار 

  .واملعاين للدارسني

  الوسائل السمعية والبصرية: م االولالقس

الوسائل البصرية، وهي تضم اموعة اليت تعتمد على حاسة البصر، كالصور  -١

الفوتوغرافية والصور املتحركة الصامتة وصور األفالم والشرائح والرسوم التوضيحية 

 .واللوحة الوبرية واللوحة املغناطيسية واللوحات الكهربية

وهي تضم اموعة اليت تعتمد على حاسة السمع، كالراديو  الوسائل السمعية، -٢

 .واألسطوانات والتسجيالت الصوتية

الوسائل السمعية والبصرية ، وهي تضم اموعة اليت تعتمد على حاسيت البصر  -٣

وتشتمل الصور املتحركة الناطقة كالتليفزيون واألفالم والتسجيالت الصوتية . والسمع

 .٥األسطوانات أوالصوراملصاحبة للشرائح و 

  وسائل جمموعات العمل: القسم الثاين

ويضم . هذه الوسائل تتيح للدارسني فرص العمل واملشاركة أكثر من املالحظة    

  :القسم أنواع الوسائل التالية هذا

                                                 
ص ) ١٩٩٨دار النفائس، : بريوت ــ لبنان(، خصائص العربية وطرائق تدريسها. ود معروفنايف حمم٤

٢٤٣. 

 ،١. ط المعينات البصرية في تعليم اللغة العربية، مساعيل صيىن و عمر الصديق عبداهللا،حممود إ٥

  ٤: ص) ١٩٨٤جامعة مللك سعود، : الرياض(
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اخلربات املباشرة اهلادفة، وهي املواقف اليت تقتضي نشاطا إجيابيا فعاال من   - ١

ويكتسب عن طريقها خربات تعتمد على خمتلف احلواس، ويكون الغرض . التلميذ

مثل التجربة املعملية أو تربية حيوانات . من هذه املواقف واضحا يف ذهن التلميذ

 .ة نباتاتأو زراع

هذه اسمات ختتلف عن الواقع يف ). النماذج واألشياء والعينات(اسمات   - ٢

مثل منوذج جسم اإلنسان واخلرائط . احلجم أو التعقيد أو املادة املصنوعة منها

وختتص باملواقف املاضية أو . التمثيلياتلكرة األرضية واحليوانات احملنطة البارزة وا

 تشكل أخطارا معينة عند دراستها على الطبيعة أو لتوضيح نادرة احلدوث أو اليت

ومن فوائدالتمثيليات اتاحتها فرصة االسهام .  امور مكانية بعيدة عن الدارس

 .االجيايب عند الدارسني وتركيزها على العناصر اهلامة

  جمموعات املالحظة: القسم الثالث

سلبية من جانبهم بل إا  هذه الوسائل تتيح للدارسني عنصر املالحظة، وال تعين

التوضيحات العملية : ويضم هذا القسم أنواع الوسائل التالية. تتيح فرص العمل اإلجيايب

  ٦.والرحالت واملعارض والصور املتحركة والصوت والصور الثابتة والرسوم

 القيمة التربوية للوسائل التعليمية  - ب

يف استقصاء وزع على املعلمني الذين ) ١٩٥٠هوبن ـ فني ديل (تشري دراسات 

وكان من ردود املعلمني . يستخدمون الوسائل التعليمية كمعينات يف عمليات التدريس

  :٧ائل التعليمية عند مقبول استخدامها كما يليمايوضح القيمة الرتبوية للوس

                                                 
 ،١. ط ،سيكولوجية الوسائل التعليمية  ووسائل تدريس اللغة العربيةعبد ايد سيد أمحد منصور، ٦

  ٥٤ -٥٢ص ) ١٩٨٣دار املعارف، :  القاهرة(

 ٤٨-٤٧املرجع نفسه، ص  ٧



 
 

١٥ 
 

تتيح أمام الدارسني أساسا ماديا لإلدراك احلسي، وهي ذا تقلل من استخدام  - ١

 .الدارسني لأللفاظ اليت اليدركون معناها

 .تعمل على إثارة واهتمام الدارسني مبادة الدرس - ٢

 .الدارسني أثر التعلم باق واستمر عند - ٣

 .تتيح اكتساب خربات واقعية عند الدارسني مما حيفز النشاط الذايت لديهم - ٤

حيفز استمرار التفكري عند الدارسني، ويظهر ذلك واضحا عند استخدام الصور  - ٥

 .املتحركة والرحالت والتمثيليات

 .اتنمي احملصول اللفظي عند الدارسني عن طريق إيضاح املعاين وزيادة حصيلته - ٦

 .تتيح الفرصة للحصول على خربات ال يسهل اكتساا عن طريق أدوات أخرى - ٧

 .تسهم يف كفاية وتنوع وتعميق حصيلة ما يتعلمه الدارسون - ٨

إضافة إىل ما سبق، إىل قيم تربوية أخرى خاصة ) ١٩٥٤ادجار ديل (كما يشري  - ٩

  :بالوسائل التعليمية تتمثل يف

ية يف العملية الرتبوية، ألن الدارسني قد يستخدمون ألفاظا من وسائل معاجلة اللفظ: أوال

 .ويكتبوا دون إدراك ملعناها

استمرار وبقاء األثر يف العملية التعليمية، فالوسائل التعليمية تعمل على  تقدمي : ثانيا

 .خربات حسية ذات أثر باق عند الدارسني

 .عند الدارسني تثري املشاركة اإلجيابية واالنتباه واالهتمام: ثالثا

تثري النشاط الذايت، فالوسائل التعليمية تثري اهتمام ومحاس الدارسني عن طريق : رابعا

 .تطبيق ما يتعلمونه مع ما يواجهون من مشاكل يف حيام العملية

 .متكن الدارسني من التفكري املنظم القائم على تسلسل وترابط األفكار: خامسا

 .ي عند الدارسنيتزيد من احملصول اللفظ: سادسا



 
 

١٦ 
 

 .توسع جمال اخلربات اليت يكتسبها الدارسون: سابعا

توفر من طاقات وجهد املعلمني، فاستخدام الوسائل التعليمية يوفر من اجلهد : ثامنا

والوقت والتكلفة اليت يبذهلا املعلم يف قاعة الدرس كما أنه يعطي حيوية وجودة 

 .لعملية التدريس

لفردية عند الدارسني، فتنويع اخلربات التعليمية اليت مير فيها تتقابل مع الفروق ا: تاسعا

 .املتعلمون تؤدي إىل مقبول استجابتهم يف العملية التعليمية

تزيد من جدوى استخدام األدوات والوسائل األخرى يف عملية التعليم،فهي : عاشرا

 .٨تدعم غريها من الوسائل وتعزز قيمة غريها من األدوات التعليمية األخرى

 دور الوسائل التعليمية في عملية التعليم والتعلم  - ج

كما تعين خلق الدوافع واجياد الرغبة . تعين عملية التعليم توصيل املعرفة اىل املتعلم

لدى املتعلم للبحث والتنقيب والعمل للوصول اىل املعرفة، وهذا حيتم وجود طريقة 

سائل التعليمية، تقليل اجلهد وتوفري الوقت للوصول اىل وهذا هو دور الو . وأسلوب

   ٩:ودورها هو. املعرفة

 .تقليل اجلهد واختصار الوقت من املعلم واملتعلم - ١

ها، كالرحالت التعليمية والسينما والتلفزيون، واملعارض الوسائل التعليمية تعلم مبفرد  - ٢

 .واملتاحف ولوحات العرض

الوسائل التعليمية تساعد يف نقل املعرفة وتوضح اجلوانب املبهمة وتثبت عملية   -  ج

 .االدراك، كالكرات األرضية واخلرائط والنماذج والصور

                                                 
 .٤٨، ص السابق املرجع ٨

 ،)١٩٨٦دار إحياء العلوم، : بريوت( ،٢. ط، الوسائل التعليمية والتعلمية بشري عبد الرحيم الكلوب،٩

 ٢٧: ص



 
 

١٧ 
 

الب وتضاعف استيعابة  الوسائل التعليمية تثبت املعلومات وتزيد من حفظ الط -د

 .كاالفالم والصور والرسومات واللوحات التعليمية

الوساءل التعليمية تقوم معلومات الطالب وتقيس مدى ما استوعبه من مادة  - ه

 .الدرس كاخلرائط الصماء ولوحة الكهرباء واجراء التجارب العملية

  شروط الوسائل التعليمية  - د

التعليم بشكل فعال ال بد من مراعاة األمور التالية لكي تؤدي الوسيلة دورها يف عملية 

   ١٠:عند اختيار الوسيلة أو اعدادها

 حتديد اهلدف من الوسيلة - ١

 دقة املادة العلمية ومناسبتها ملادة الدرس - ٢

 تويفر املواد اخلام الالزمة لصنعها مع رخص تكالفها - ٣

 ون بعيدة عن االكتظاظ واحلشوتعد الوسيلة لغرض واحد حبيث تك - ٤

 أن يتناسب حجمها أو مساحتها مع عدد طالب الصف - ٥

 أن تعرض يف الوقت املناسب وأن الترتك حىت تفقد عنصر االثارة - ٦

أن تبقى مع الزمان، كلوحات املعلومات واخلرائط السياسية والرسومات البيانية  - ٧

 وغري ذلك

 هل االستفادة منهاأن تتناسب ومدارك الطالب، حبيث يس - ٨

 جتربة الوسيلة قبل استعماهلا للتأكيد من صالحيتها - ٩

 مصادر الوسائل التعليمية  - ه

الوسائل التعليمية كثرية، وأنواعها متعددة ومينك احلصول عليها من مصادر 

  ١١:متعددة، أمهها

                                                 
 ٢٩: ، صنفسه املرجع١٠



 
 

١٨ 
 

ة، فيمكن احلصول على البيئة، وهي أغىن مصدر من مصادر الوسائل التعليمي  - ١

كما وان الرحالت التعليمية تشكل أكرب وسيلة . الكثري من األشياء والعينات منها

 .فعالة لالستفادة من البيئة

األسواق احمللية واخلارجية، وذلك عن طريق الشراء، وهذا املصدر حيتاج اىل توفري   - ٢

كاألفالم واألجهزة وأدوات   األموال، وال غىن عنه إذ يوفر الكثري من املواد واألدوات

 .املخترب وبعض النماذج

العمل احمللي يف املدرسة، ان إعداد الوسيلة التعليمية من قبل املعلم بالتعاون مع   - ٣

طالبه حسب حاجته مبا يوافق متطلبات املادة التعليمية هو أفضل السبل 

اليت للحصول على العديد من الوسائل التعليمية بسعر قليل وحسب الشروط 

  .ميليها دور الوسيلة يف عملية التعليم

 الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية  -  و

الوسائل التعليمية املستعملة يف تعليم اللغة العربية نوعان، ومها وسائل حسية و 

املراد بوسائل حسية وهي ما تؤثر يف القوي العقلية عن طريق اإلدراك . وسائل لغوية

واملراد بوسائل لغوية . املعلم نفس الشيئ أو منوذجا له أو صورته احلسي عندما يعرض

وهي ما تؤثر يف القوي العقلية عن طريق األلفاظ  عندما يعرض املعلم األمثلة أو التشبيه 

  ١٢.أو األضداد أو املرادفات

من مزايا الوسائل احلسية لتعليم اللغة العربية،وهي جتذب انتباه الدارسني وتدفعهم 

إىل النشاط الذايت، جتدد حيوية الدارس وتشوقه إىل الدرس، وتبعد امللل نتيجة للمشاركة 

                                                                                                                                      
 ٣١ :، صاملرجع السابق ١١

 دار القلم،: الكويت(، ٢. ط ،وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليمحسني محدي الطوجى، ١٢

 ١٤٤،  ص )١٩٨٧



 
 

١٩ 
 

واحلركة والعمل من جانب الدارسني، وتوقظ احلواس وتنمي دقة املالحظة والقدرة على 

  .ستنتاج، وتعمل على تثبيت احلقائق نتيجة لالستدراك احلسي عند الدارسنياال

ومن أمثلة الوسائل احلسية لتعليم اللغة العربية وهي ذوات األشياء ومناذج جمسمة 

والصور واملصورات اجلغرافية والرسوم البيانية واأللواح املوضوعية والسبورة والبطاقات 

  .جلة واإلذاعة الرتبوية واملعارضواللوحات الوبرية واألشرطة املس

أما مزايا الوسائل اللغوية لتعليم اللغة العربية فهي السرعة يف العرض والسهولة 

ومن أمثلة هذه الوسائل وهي األمثلة والتشبيه واملوازنة والوصف والشرح . والوضوح

  .والقصص واحلكايات

الوسائل البصرية  ولصلة هذه الوسائل حباسيت السمع والبصر ميكن تقسيمها إىل

املراد بالوسائل البصرية وهي اليت يستفاد . والوسائل السمعية و الوسائل السمعية البصرية

و املراد بالوسائل السمعية وهي اليت يستفاد منها عن طريق . منها عن طريق منفذ العني

واملراد بالوسائل السمعية البصرية وهي اليت يستفاد منها عن طريق العني . األذن

  .١٣واألذن

واألغاين العربية اليت ستصممها الباحثة هي من نوع الوسيلة السمعية والبصرية ألن 

  . فيها املوسيقى والصورة

 الناطقين بها وتعليمها في اللغة العربية لغير المفردات: المبحث الثالث

 مفهوم المفردات  - أ

قد خيتلف خرباء تعليم اللغات الثانية يف معىن اللغة ويف أهداف تعليمها، ومع 

ذلك فإم يتفقون على أن تعلم املفردات مطلب أساسي من مطالب تعلم اللغة الثانية 

                                                 
، )١٩٩٨دار النفائس، : وت ــ لبنانبري (، خصائص العربية وطرائق تدريسها نايف حممود معروف،١٣

 ٢٤٥:ص



 
 

٢٠ 
 

املفردات واحدها مفردة، وهي اللفظ أو الكلمة اليت تتكون  ١٤.وشرط من شروط إجابتها

املفردات أو  ١٥.من حرفني فأكثر وتدل على معىن، سواء أكانت فعال أو امسا أم أداة

فهي   ١٦.الكلمات هي الوحدات اليت ترتتب أفقيا وفق نظام حنوي خاص لتكوين اجلملة

ذي هو أصغر وحدة لغوية بذلك أصغر وحدة لغوية حرة، وهي ختتلف عن الصوت ال

وهذا يعين أن الكلمة قد تكون صوتا . ذات معىن أيضا، ولكنه قد يكون حرا أو غري حر

ولكل . معلم+ هي تتكون من صوتني مها ال ) املعلم(مثال ذلك كلمة . واحدا أو أكثر

  ١٧.مورفيم من هاتني الصوتني معناه اخلاص به

وتبلور مفهوم السابق إىل أن املفردات هي أدوات محل املعىن كما أا وسيلة 

للتفكري، ألن املتكلم يستطيع أن يفكر مث يعرب ما خطر يف باله وفكره بكلمات ما 

  ١٨.يريد

  أنواع المفردات  - ب

تنقسم املفردات اىل أربعة أقسام، وهي تقسيمها حسب املهارات اللغوية، وحسب 

  ١٩:يأيت بياا فيما يلي. املعىن وحسب التخصص وحسب االستخدام

                                                 
، )إيسيسكو، دون السنة(، ه وأساليبهتعليم العربية لغير الناطقين مناهجرشدي أمحد طعيمة، ١٤

 ١٩٤:ص

، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية ناصر عبداهللا الغايل و عبد احلميد عبداهللا،١٥

 ٧٨:،ص)دار الغايل، دون السنة: اضالري(

، )م١٩٨٦مكتبة لبنان، : بريوت( عربي- معجم علم اللغة التطبيقي إنجلزيحممد علي اخلويل، ١٦

 ١٣١:ص

  ٨٩: ، ص)م٢٠٠٠دار الفالح، : األردون (، بيةأساليب تدريس اللغة العر حممد علي اخلويل، ١٧

: مكة املكرمة( ،طرق تدريسه-خلهمدا- أسسه: تعليم اللغة العربية بلغات أخرى حممود كامل الناقة،١٨

 ١٦١:ص) م١٩٨٥جامعة أم القرى، 

جامعة : مكة املكرمة( لناطقين بلغات أخرى،المرجع في تعليم اللغة العربية ل رشدي أمحد طعيمة،١٩

 ٦١٦:ص) م١٩٨٦القرى،



 
 

٢١ 
 

 تقسيم املفردات حسب املهارات اللغوية - ١

  :حسب املهارات اللغوية، تنقسم املفردات اىل أربعة أقسام، منها

، وهي تنقسم اىل قسمني،  Understanding Vocabularies مفردات للفهم  ) أ

فاألول هو جمموعة الكلمات اليت . راءةمها مفردات الستماع ومفردات الق

وأما . يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها عندما يتلقاها من أحد املتحدثني

الثاين هو جمموعة الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها عندما 

 .يتصل ا على صفحة مطبوعة

قسمني مها ، وهي تنقسم اىل Speaking Vocabulariesمفردات الكالم   ) ب

فاألول هو جمموعة الكلمات اليت يستخدمها  formal وموقفيةinformal  عادية

أما الثاين هو جمموعة الكلمات اليت حيتفظ ا الفرد . الفرد يف حياته اليومية

 .وال يستخدمها إال يف موقف معني أو عندما تكون له مناسبة

قسم اىل قسمني مها عادية ، وهي تنWriting Vocabulariesاملفردات للكتابة ) ج

 informalوموقفية formal  فاألول هو جمموعة الكلمات اليت يستخدمها الفرد

أما . يف موقف االتصال الكتايب الشخصي مثل مذكرات أو كتابة يوميات

الثاين هو جمموعة الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف موقف االتصاال الكتايب 

  .كتابة التقريرالرمسي مثل تقدمي طلب العمل أو  

، وهي كذمل تنقسم اىل قسمني مها، Potential Vocabulariesمفردات كامنة ) د

فاألول هو جمموعة الكلمات اليت ميكن . analysisوحتليلية  contextسياقية 

وأما الثاين هو جمموعة الكلمات اليت . تفسريها من السياق الذي وردت فيه

لصرفية أو يف ضوء اإلملام بلغات ميكن تفسريها استنادا اىل خصائصها ا

  .أخرى



 
 

٢٢ 
 

  تقسيم املفردات حسب املعىن - ٢

  : يف هذا القسم تنقسم املفردات اىل ثالثة أقسام، منها

، وهي جمموعة املفردات Content Vocabulariesكلمات احملتوى   ) أ

 .األساسية اليت تشكل صلب الرسالة مثل األمساء واألفعال

، وهي جمموعة الكلمات اليت تربط Function Word كلمات وظيفية  ) ب

املفردات واجلمل اليت يستعان ا على إمتام الرسالة مثل احلروف اجلر 

 . والعطف وأدوات االستفهام وأدوات الربط بشكل عام

، وهي جمموعة الكلمات اليت ال تنقل Cluster Wordsكلمات عنقودية ) ج

حتتاج اىل كلمات أخرى مساعدة تنقل  معىن معينا وهي مستقلة بذاا وإمنا

فهذه الكلمات تكون ) رغب يف(من خالهلا اىل املستقبل معىن خاصا مثل 

  ).رغل عن(مبعىن أحب، وتكون مبعىن انصرف يف 

  تقسيم املفردات حسب التخصص - ٣

  : يف هذا القسم تنقسم املفردات اىل قسمني، مها

الكلمات اليت ، وهي جمموعة Service Wordsكلمات خادمة   ) أ

 .يستخدمها الفرد يف مواقف احلياة العادية أو الرمسية غري التخصصية

، وهي جمموعة الكلمات Special Content Wordsكلمات ختصصية   ) ب

وتسمى أيضا . اليت تنقل معان خاصة أو تستخدم بكثرة يف جمال معني

 . utility wordsوكلمات االستخدام  local words بالكلمات احمللية

  تقسيم املفردات حسب االستخدام - ٤

  : يف هذا القسم األخري تنقسم املفردات اىل قسمني، مها



 
 

٢٣ 
 

، وهي جمموعة الكلمات اليت Active Words )إجيابية(كلمات نشيطة   ) أ

يكثر الفرد من استعماهلا يف الكالم أو الكتابة أو حىت يسمعها أو 

 .يقرؤها بكثرة

، وهي جمموعة الكلمات اليت Passive Words) سلبية(كلمات خاملة     ) ب

وهذا النوع من . حيتفظ الفرد ا يف رصيدة اللغوي وإن مل يستعملها

املفردات يفهم الفرد دالالته واستخدامه عندما يظهر له على الصفحة 

 .املطبوعة أو يصل اىل مسعه

 

  معنى تعليم المفردات -ج

قد خيطئ البعض أن تعلم على الباحث أن يؤكد مفهوم تعليم املفردات ألنه 

الدارس األجنيب معىن كلمة عربية يعين قدرته على ترمجتها اىل لغته القومية وإجياد مقابل 

والبعض اآلخر قد يظن أن تعلم الكلمة العربية يعين قدرته على حتديد معناها يف . هلا

  .ولكن كال الرأيني غري صحيح .القواميس واملعاجم العربية

ليم املفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها فحسب، أو فهم ليست القضية يف تع

معناها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو جمرد وصفها يف تركيب لغوي 

إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو ان يكون الطالب قادرا على هذا كله .صحيح

وهو قدرته على أن يستخدم  باإلضافة على شيء آخر ال يقل عن هذا كله أمهيته، أال

  ٢٠.الكلمة املناسبة يف املكان املناسب

  

                                                 
إيسيسكو، دون ( تعليم العربية لغير الناطقين مناهجه وأساليبه، رشدي أمحد طعيمة،٢٠

 ١٩٤:ص)السنة
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  أسس اختيار المفردات -د

هناك جمموعة من أسس اختيار املفردات أن احتاج اىل ذكرها يف هذا البحث، 

   ٢١:منها

، تفضل الكلمة شائعة االستخدام على غريها، مادامت frequencyالتواتر  - ١

وتستشار فيها قوائم املفردات اليت أجرت حصرا . متفقة معها يف املعىن

 .للكلمات املستعملة مبينت معدل تكرار كل منها

د عريب ، تفضل الكلمات اليت تستخدم يف أكثر من بلrangeالتوزع أو املدى  - ٢

قد تكون الكلمة ذا تكرار عال أو شيوع . على تلك اليت توجد يف بلد واحد

لذا يفضل أن ختتار . مرتفع، ولكن هذا التكرار املرتفع ينحصر يف بلد واحد

 .الكلمة اليت تلتقي معظم البالد العربية على استخدامها

فرد جيدها حني ، تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الavailabilityاملتاحية  - ٣

ويقاس هذا بسؤال الناس عن الكلمات . واليت تؤدي له معىن حمددا. يطلبها

 .اليت يستخدموا يف جماالت معينة

، تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند األفراد على الكلمات familiarityاأللفة  - ٤

" ذكاء"تفضل بال شك على كلمة " مشس"فكلمة . املهجورة نادرة االستخدام

 .وإن كانا متفقني يف  املعىن

، تفضل الكلمة اليت تغطي عدة جماالت يف وقت واحد على coverageالشمول  - ٥

أفضل يف رأينا من كلمة " بيت"فكلمة . تلك اليت ال ختدم إال جماالت حمدودة

وإن كانت بينهما فروق دقيقة إال أا فروق ال م الدارس يف ". منزل"

 .تغطي عددا أكرب من ااالت" بيت"إن كلمة . املستويات املبدئية خاصة

                                                 
 ١٩٦: نفسه، صاملرجع ٢١
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األمهية، تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة  - ٦

 .العامة اليت قدال حيتاجها قليال

وذه املنطق يفضل تعليم الدارس  . العروبة، تفضل الكلمة العربية على غريها - ٧

واحلاسوب اآليل . بدال من الراديو" ملذياعا"و. بدال من التليفون" اهلاتف"كلمة 

فاذا مل توجد كلمة عربية تفضل . أو احلاسوب أو الرتاب بدال من الكومبيوتر

التلفاز على التليفزيون، وأخريا تأيت الكلمة األجنبية اليت ال : الكلمة املعربة مثل

  ".فيديو"مقابل هلا يف العربة، على أن تكتب بالطبع باحلرف العريب مثل 

  توجيهات عامة في تعليم المفردات -ه

فيما يلي جمموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تدريس املفردات يف 

  :برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا

 القدر الذي يعلم - ١

كلمة كافية لضمان   ٥٠٠٠كلمة أو حىت   ٣٠٠٠ال أحد يستطيع أن يزعم أن 

املطبوعات يف خمتلف التخصصات مهما روعي يف اختيار هذا الطالقة يف قراءة خمتلف 

ومن هنا نقول أن االقدر الذي ينبغي أن يعلم يف برامج تعليم العربية . العدد من ضوابط

للناطقني بلغات أخرى أمر نسيب يتوقف حتديده على أهداف الربنامج واملهارات اللغوية 

  . تدريبهم على االتصال بالعربية فيهااملطلوب إكساا للدارسني واملواقف اليت يراد 

 قوائم مفردات - ٢

يتصور البعض أنه ميكن تعلم اللغة العربية كلغة ثانية ببساطة لة حفظ الطالب 

قائمة تضم جمموعة املفردات العربية الشائعة االستخدام، عالية التكرار مرتمجة للغام 

ء من املنطق، إذأن اهلدف النهائي األوىل أو اىل لغة وسيطة يعرفوا، وهلؤالء البعض شي
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من تعليم اللغة أن يكون الطالب ذا حصيلة من املفردات والرتاكيب اليت يستطيع 

  : إال أن هلذا التصور خطورته اليت نوجزها فيما يلي. استعماهلا وقتما يريد االتصال

إن اللغة أكثر من جمرد . ينطلق هذا التصور من نظرة خاطئة للغة وعناصرها  ) أ

 .إا أصوات ومفردات وتراكيب مث سياق ثقايف. جمموعة من املفردات

يؤدي مثل هذا التصور إىل تعسف بعض مناهج تعليم العربية للناطقني بلغات   ) ب

 .أخرى يف اختيار مفردات ال حيس الطالب باحلاجة إليها وليست ذا فائدة له

لية قاموسية أو معجمية من شأن هذا التصور أن حيول العملية التعليمية اىل عم) ج

  .حبتة، وهذا ضد االجتاه احلديث يف تعليم اللغات

يغفل هذا التصور أيضا أهم أساليب توصيل املعىن عند االتصال الشفهي، ) د

فليست القضية قاصرة على ضم جمموعة من املفردات بعضها اىل بعض، إن 

طلق عليها اللغة املتحدث يستخدم غالبا عند احلديث جمموعة من األساليب اليت ي

  .اجلانبية مثل حركات الوجه واإلشارة باليد فضال عن اإليقاع والنرب والتنغيم

أثبتت حبوث علم النفس الرتبوي أن الطالب يستطيع أن يتعلم الكلمات الواردة ) ه

وإن املعىن شرط للحفظ . يف مجل ذات معىن وليست الكلمات اردة عن سياقها

املفحوصني عند إجراء جتارب نفسية يف هذا اال عن اجليد ولقد عجز كثري من 

  .حفظ كلمات مستقلة أو حروف ال رابط بينها

إن الزعم بأن الطالب سوف حيفظ الكلمات العربية غذا كانت مرتمجة للغة ) و

الدارسني زعم خاطئ، فليس من الالزم أن جيد املعلم تقابال لكل كلمة عربية يف 

. مة عربية واحدة معىن مجلة كاملة بلغة الدارسلغة الدارسني، فقد تؤدي كل

  .والعكس صحيح خاصة إذا كان حديثنا حول املصطلحات واملفاهيم
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لعل من أسباب صعوبة الرتمجة احلرفية للكلمات العربية أن الكلمة الواحدة قد ) ز 

يتعدد معناها بتعدد السياق الذي ترد فيه فقد يكون هلا معىن خمالف متاما ملعناها 

  .ي مستقلةوه

  أساليب توضيح املعىن - ٣

كيف يوضح املعلم معىن الكلمة اجلديدة؟ هناك عدة أساليب نذكرها بالرتتيب   

  :الذي نقرته ورودها فيه

، كأن نعرض قلما أو كتابا عندما )النماذج(إبراز ما تدل عليه الكلمة من أشياء   - أ

 .ترد كلمة قلم أو كتاب

فتح (، كأن يقوم املعلم بفتح الباب عندما ترد مجلة dramatizationمتثيل املعىن   -  ب

 ).الباب

،كأن يلعب املعلم دور مريض حيس بأمل يف بطنه role playingلعب الدور    -  ج

 .ويفحصه طبيب

، إن  )ساخن(، يف مقابل )بارد(، كأن يذكر هلم كلمة antonymsذكر املتضادات   - د

 .كان له سابق عهد ا

لتوضيح معىن كلمة ) السيف(، كأن يذكر هلم كلمة synonymsذكر املرتادفات   -  ه

 .إن كان هلم سابق عهد بكلمة سيف) صمصام(

، وذلك بذكر الكلمات اليت تثريهايف الذهن الكلمة associationتداعي املعاين   - و

زوج، زوجة، أسرة، : الكلمات اآلتية) عائلة(كأن يذكر عند ورود كلمة . اجلديدة

 .اخل.....أوالد

وهذا أيضا من أساليب توضيح املعىن فعند . ، ومشتقااrootذكر أصل الكلمة   - ز

وما يشتق من هذا ). كتب(مثال يستطيع املعلم بيان أصلها ) مكاتبة(ورود كلمة 
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). اخل....كاتب، مكتوب، كتاب(األصل من كلمات ذات صلة بالكلمة اجلديدة 

تعتمد على اإللصاق أي تشيع  ويعترب هذا األسلوب أكثر فاعلية يف اللغات اليت

 . فيها ظاهرة إحلاق زوائد على الكلمات تغري من معناها، مثل االجنليزية

 .شرح معىن الكلمة العربية وذلك بشرح املقصود من الكلمة  -  ح

تعدد القراءة، يف حالة ورود كلمة جديدة يف نص يقرؤه الطالب ميكن تكليفهم   - ط

وبذلك . ات حىت يستكشف أحدهم معناهابقراءة النص قراءة صامتة عدة مر 

فالطالب مع تعدد مرات . يكتسب الطالب اجتاها غيجابياحنو تعدد مرات القراءة

 .القراءة يفهم أكثر

البحث يف القاموس، ميكن تكليف الطالب يف املستويات املتوسطة واملتقدمة   - ي

 .بالبحث يف القواميس العربية لتوضيح معىن الكلمة اجلديدة

، وهذا آخر أسلوب ميكن أن intermediate languageلرتمجة إىل لغة وسيطة ا  - ك

 ٢٢.يلجأ إليه املعلم لتوضيح معىن الكلمة وعلى املعلم أال يتعجل يف هذا األمر

  طريقة تعليم المفردات  - و

  ٢٣:فيما يلي) املفردات(أما اخلطوات اليت تستخدم يف تدربس الكلمات 

 ومن األفضل أن يكررها مرتني أو ثالثا. ينطق املعلم الكلمة والطالب يستمعون - ١

  ى اللوح مشكولة شكال كاماليكتب املعلم الكلمة عل - ٢

  يعرض املعلم الكلمة بالطريقة اليت يراها مناسبة - ٣

  يستخدم املعلم الكلمة يف مجلة واحدة أو أكثر لتتضح وظيفة الكلمة حنويا - ٤

                                                 
: ص، )إيسيسكو، دون السنة(، تعليم العربية لغير الناطقين مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، ٢٢

١٩٩ 

 :ص ،)٢٠٠٠عمان، دار الفالح للنشر والتوزيع، (،أساليب تدريس اللغة العربية حممد على اخلوىل،٢٣

١٠٣ 
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يكرر الطالب إحدى هذه اجلمل احملتوية على الكلمة تكرارا مجعيا مث قئويا مث  - ٥

  فرديا

طريقة كتابة الكلمة  إذا كانت تنطوي على بلفت املعلم نظر طالبه إىل  - ٦

  صعوبات إمالئية

  يكتب املعلم على اللوح معىن الكلمة، كما يكتب مجلة تبني استخدام الكلمة - ٧

  يقرأ الطالب قائمة املفردات اجلديدة املكتوبة على اللوح أمامهم - ٨

  يكتب الطالب الكلمات ومعانيها واجلمل التوضيحية ىف دفاترهم - ٩

  بار المفرداتاخت -ز

وبعضها ) إنتاج الكلمات(قسم اخلويل عدة طرق الختبار املفردات، بعضها إنتاجية 

  ٢٤:منها). يطلب تعرف الكلمات الصحيحة من بني عدة كلمات(تعريفية 

إذا  .يف هذا االختبار كل فراغ بكلمة واحدة فقطاختبار ملء الفراغ، ميأل الدارس   - ١

امأل الفراغ : مثال ذلك. كان اجلواب كلمتني متتاليتني فال بد من فراغني متتاليتني

 ...أعلى نقطة يف اجلمل فهي! بكلمة واحدة من عندك

اختبار املرادف، يف هذا االختبار يطلب اختيار الكلمة املرادفة لكلمة أخرى من   - ٢

ضع دائرة حول حرف الكلمة الكرادفة للكلمة اليت :مثال ذلك. دائلبني عدة ب

 . إنه رجل ثري: حتتها خط

 خبيل. د  كرمي. ج  فقري. ب    غين  . أ

اختبار صورة وبدائل، هنا تظهر صورة وجبانبها أو حتتها أربعة بدائل واحد منها   - ٣

 :مثال ذلك. فقط هو الصحيح

  !لصورة احملاذيةضع دائرة حول حرف الكلمة اليت تناسب ا

 

                                                 
 ٤٩:ص ،)م٢٠٠٠دار الفالح، : األردون(، االختبارات اللغويةحممد علي اخلويل، ٢٤

 صورة
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 مسك. فيل      د. منر    ج. أسد   ب  . أ

اختبار تعريف وبدائل، هنا يكون السياق تعريفا والبدائل أربع كلمات واحدة منها  - ٤

 !ضع دائرة حول حرف البديل الصحيح: مثال ذلك. صحيحة

  ....الشخص الذي يستلم النقود من املشرتي هو

 املالك. د  أمني الصندوق. ج  السمسار. ب  احملاسب  . أ

اختبار كلمة وتعريفات، هنا يكون السياق كلمة والبدائل أربعة تعريفات واحد   - ٥

 !ضع دائرة حول حرف البديل الصحيح: منها صحيح، مثال ذلك

  ...التنفس هو

 عملية تأخذ ثاين أكسيد الكربون وخترج األكسجني  . أ

 عملية تأخذ النيرتجني وخترج األكسجن  . ب

  عملة تأخذ اهليدروجني وخترج األكسجني. ج

  عملية تأخذ األكسجني وخترج ثاين أكسيد الكربون

، مث )يف اجلملة(اختبار كلمة ومعان، يف هذا االختبار توضع الكلمة يف سياق   - ٦

 :مثال ذلك. ييسأل عن معناها يف بدائل

  !لاخرت البديل الصحيح ملعىن اليت حتتها خط وضع دائرة حول حرف البدي

  املطر ليلة أمس امر

 نزل رذاذا.د  انقطع. ج   نزل بغزارة. ب  نزل خفيفا  . أ

اختبار كلمة واقرتان، هنا تظهر كلمة، أمامها عدة بدائل، واحد منها فقط يقرتن   - ٧

ضع خط حتت كلمة واحدة يف كل جمموعةحبيث تقرتن تلك : مثال ذلك. بالكلمة

 !الكلمة مع الكلمة الرئيسية

  ة، كرسي، برتقال، غرفةسيار : أثاث
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اختبار كلمة وحقل، هنا تظهر جمموعة كلمات، ثالث اىل ست، ويطلب كتابة   - ٨

ضع أمام كل جمموعة من الكلمات احلقل الذي : مثال ذلك. حقل هذه اموعة

 !تنتمي إليه

  اإلجابة هي حيوانات:...... أسد-طائر- كلب-قط

 ٢٠-١٠موعة بدائل من الكلمات، كلمات وفراغات، يف هذا االختبار تظهر جم   - ٩

ضع  : مثال ذلك. بديال، مث تتبعها قطعة فيها فراغات يساوي عددها عدد البدائل

 !كل كلمة مما يلي يف الفراغ الذي يناسبها يف القطعة التالية

  .يف هذا املثال يكتب الطالب الكلمة ذاا يف الفراغ

ويطلب املزاوجة بني أفرادها  اختبار مزاوجة، تظهر هنا قائمتاى من الكلمات  -١٠

على أساس الرتادف أو التضاد أو االقرتان وجيوز أن تساوي القائمتان يف العدد أو 

 .تزيد الثانية عن األوىل، والزيادة أفضل وأسلم كيال يؤدي اخلطأ الواحد اىل خطأين

اختبار االستعمال يف مجلة، هنا يطلب أن تستعمل الكلمة يف مجلة تبني   -١١

 !استعمل كل كلمة مما يلي يف مجلة تبني معناها: املثال. هامعنا

  ________________:   مرهم

 :املثال. اختبار الشرح، يف هذ االختبار يطلبشرح معىن الكلمة  -١٢

  !اشرح معىن كل كلمة مما يلي

  ________________:   الصيدلية

ة مللء فراغ يف اختبار االشتقاق، هنا يطلب استخدام مشتق مناسب من الكلم  -١٣

 :اشتق كلمة مناسبة مللء الفراغ يف كل مجلة مما يلي: مثال ذلك. اجلملة

  )أسرع(_____ ذهب الولد 
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اختبار اإلشارة احلركية اجلسدية، هنا يطلب من الطالب أن يقوم بدور كالدور   -١٤

  ...ميشط، ويصلي، ويغين، ويثب: املثال. املطلوب من الكلمة

  العربية لألطفال أسلوب تعليم اللغة -ح

يف اختيار األسلوب أو الطريقة التعليم اللغة العربية لألطفال على املعلم أن يهتم 

وأصل األطفال هم حيبون العمل أو . أن األطفال حيبون اللعبخبصائص األطفال، منها 

يف هذه النقاط األسلوب املناسب للتعليم اللغة العربية لألطفال هي اللعبة، . النشاط

هي التعليم باستخدام  ومن أنواع اللعبة .ةوالتعليم أو التعليم واللعب ةاللعبانت سواء ك

والبحث منها ستشرح الباحثة تفصيليا كما . الشعر والغناء، والقصة، واللعب اللغوي

  : ٢٥يلي

 الشعر والغناء - ١

األطفال حيبون أن يسمعوا ويتعلموا بالشعر أو الغناء أصال، لذا على املعلم أن 

واملهم أيضا على املعلم . يف عملية التعليم والتعلميهتم أن املوسيقى من الوسائل التعليمية 

ف أما من أهدا .ا ويصمموا األغاين اليت سيستخدمون يف عملية التعليم والتعلمأن خيتارو 

  :استخدام الشعر واألغاين يف عملية التعليم والتعلم منها

 ينتمي على حّساسية األطفال عن النطق، وحلن الصوت يف العربية  ) أ

 النطق البسيط يف العربيةبميارس    ) ب

  ميارس باستخدام املفردات العربية يف الشعر والغناء) ج

  تطوير األلعاب بالصوت أو النطق يف العربية) د

  يظ املفردات، وغريهاحتف) ه

                                                 
25 Muhaiban, Makalah Pembelajaran Bahasa Arab untuk Anak, Universitas Negeri 

Malang.2010. hlm.9 
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أما األشياء اليت تم املعلمون يف اختيار الشعر أو الغناء يف عملية التعليم والتعلم 

  :اللغة العربية منها

 املفردات يف الشعر أو الغناء واضح  ) أ

 األسلوب املستخدمة يف الشعر والغناء سهلة   ) ب

  موضوع الشعر والغناء يناسب حبياة األطفال) ج

  والغناء قصريالشعر ) د

   الشعر والغناء يناسب باملادة املدروسة) ه

  : تعليم اللغة العربية باستخدام الشعر والغناء منهالواخلطوات 

 خيرب املعلم عنوان الشعر والغناء للطلبة  ) أ

 ويسمع الطلبةيقرأ املعلم الشعر والغناء    ) ب

  يعطي املعلم املفردات من الشعر والغناء حتريريا) ج

  أ املعلم الشعر والغناء مث كرر الطلبةيقر ) د

  كرر املعلم والطلبة يقرأ الشعر أو يغين الغناء معا) ه

  يطّبق املعلم ويكرر الطلبة) و

  يشرح املعلم احملتوى من الشعر أو الغناء تفصيليا ) ز

 القصة - ٢

يف قراءة . لألطفال القصة هي من أهم الوسائل التعليمية يف التعليم اللغة العربية

مث يقرأ املعلم بشدة . ة على املعلم أن تطوير احلكاية ويناسب سياق لغتها باألطفاللقصا

  .صوته ويوضح نطقه
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 اللعب اللغوي - ٣

على املعلم أن يهتم قبل اختيار و تطوير األلعاب يف تعليم اللغة العربية لألطفال، 

  :منها

 تخدام اللغة العربيةاختار املعلم اللعبة اليت تستطيع أن يدفع الطلبة اس  ) أ

 اختار املعلم اللعبة اليت يوّرط الطلبة كلهم   ) ب

  استخدام املعلم اللعبة يف الوقت الفراغ) ج

  ال يستخدم املعلم يف حصة كاملة) د

  خيرب املعلم الطلبة قبل ابتداء اللعبة) ه

  ع املعلم الطلبة فرق معني حسب احتياج اللعبةيوزّ ) و

  عبة واضحايشرح املعلم ترتيب الل) ز

 ميّثل املعلم اللعبة حىت يعرفون ويفهمون الطلبة عن كيفية يعمل اللعبة ) ح
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  الفصل الثالث

  منهجية البحث

  

إىل احلديث عن منهج البحث سواء من حيث مدخله ونوعه  يتناول هذا البحث 

كما يتناول جمتمع البحث وعينته ومتغريات البحث وأدوات البحث ومصادر البيانات 

  .وأسلوب حتليل البيانات ويتم هذا البحث مبراحل تنفيـد البحث

 منهج البحث ومدخله  - أ

) R&D( يرىالكمي على املنهج التطو الكيفي و جيري هذا البحث باملدخل 

أما  .وهي طريقة البحث املستخدمة للحصول على نتاج معني وجتربة فعالة والتجرييب

 ١٠هناك ، ثة من أسلوب التطوير عند بورغ و غالإجراءات التطوير أخذت الباح

  :فهي فيما يليمراحل 

 حتليل االحتياجات ومجع البيانات - ١

تؤدي اىل ختلف دراسة انطلق هذا العمل بتمييز املشكالت التعليمية اليت 

عتبار على اوب .الطالب بسبب استخدام الوسائل التقليدية اليت مل تكن فعالة

املشكالت املوجودة، فقامت الباحثة جبمع البيانات اليت ميكن أن تستخدم 

  .لتصميم اإلنتاج

 التخطيط  - ٢

صممت الباحثة ختطيط البحث عن املهارات احملتاجة يف عملية البحث وما 

 .هذا البحثأهداف 

 تصميم اإلنتاج - ٣

 . الباحثة إنتاجا تعليميا وهي األغاين لألطفالم تصم
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 جتربة األولية - ٤

الباحثة  يف هذه الصدد تقام الباحثة بتجربة االنتاج اىل امليدان مباشرة وتقدم

  .الحظةملاالستبانة ويقام باملقابلة وا

 نتاجحتسني اإل - ٥

 تكميل حتصيل التجربة

 دنجتربة املي - ٦

 تقام الباحثة التجربة املوسعة

 حتسني االنتاج - ٧

 حتسني االنتاج بعد التجربة

 جتربة االنتاج - ٨

مث  جتري هذه التجربة باملالحظة واملقابلة واالستبانةجتربة يف ميدن البحث، و 

 .حتلل نتيجتها

 اكمال النتاج األخري - ٩

  النتاج الكامل  -١٠

  

  :اآليت اجلدول يف ذلك ويتضح
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  مراحل تطوير االنتاج) ١(جدول 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

  

 حتليل االحتياجات

 دراسة مكتبية

 ختطيط

 تصميم

 نتاجتصديق اإل

 نتاجحتسني وتكميل اإل

 حتكيم للخرباء نتاججتربة اإل

 األخري أي األغاين املصممة نتاجاإل 



٣٨ 

 

  

 إجراءات التطوير  - ب

  :الصدد ستشرح الباحثة إجراءات التطوير تفصيليا، هي  يف هذا

 حتليل االحتياجات ومجع البيانات - ١

ة اليت تؤدي اىل ختلف دراسة انطلق هذا العمل بتمييز املشكالت التعليمي

عتبار على اوب. بسبب استخدام الوسائل التقليدية اليت مل تكن فعالة ةبالطل

مع البيانات اليت ميكن أن تستخدم املشكالت املوجودة، فقامت الباحثة جب

 .لتصميم اإلنتاج

 دراسة مكتبية - ٢

تعمل الباحثة بدراسة مكتبية ملعرفة النظريات عن تصميم األغاين اليت 

  .ستصممها وما يتعلق به

 ختطيط - ٣

وأهداف هذا . نتاج احملصولةيشمل ختطيط التطوير والتصميم خطة اإل

ستطيع استخدامها لتعليم اللغة العربية التطوير هي حيصل على األغاين اليت ي

ويتضمن هذه األغاين يف . خاصة لرتقية استيعاب الطلبة يف املفردات العربية

 .األسطوانة

 تصميم األغاين - ٤

وتأخذ  .يف هذه املرحلة تقام الباحثة بعملية التطوير اليت تناسبها باملراحل قبله

 .طفال كوسوما موليا بكاديريالباحثة املادة من املواد املدروسة يف روضة األ

 نتاجتصديق اإل - ٥
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نتاجها إلنتاج اىل امليدان مباشرة وتقدم إيف هذه الصدد تقام الباحثة بتجربة ا

  .أي األغاين املصممة اىل اخلبري

 جتربة امليدن  ) أ

  .تقام الباحثة بتجربة امليدن اىل املدرس والطلبة بروضة األطفال

 حتكيم اىل اخلبري   ) ب

عن النقصان واألخطاء من لباحثة انتاجها اىل اخلبري للتحكيم تقدم ا

ويف هذا الصدد قد عرضت الباحثة هذا اإلنتاج على . األغاين املصممة

  .ير انور حسن عبد الب. تركيس لوبيس و د. د. خبريين ومها أ

 تعديل - ٦

ونقائصها، فاخلطوة التالية هي تقوميها  بعد معرفة أخطاء األغاين املصممة

فتقوم الباحثة % ١٠٠-٧٦إذا نتيجة النتاج مل حيصل اىل  .صحيحهاوت

 .نتاجبتحسني اإل

 نتاججربة اإلت -ج

ميدن البحث، وجتري هذه التجربة جلمع البيانات اليت املصممة يف  جتربة األغاين

حث الباحثة عن يف هذا الصدد ستب .نتاجستستخدمها الباحثة أساسا لثبات صدق اإل

ع البحث ومتغريات البحث وأدوات البحث ومصادر البحث شكل التجربة وجمتم

  .وأسلوب حتليل البيانات

 شكل التجربة -١

  .قسم التجربة اىل قسمني، مها التجربة اىل اخلرباء والتجربة اىل امليدن

 .التجربة اىل اخلرباء أو التحكيم اىل اخلرباء  ) أ



٤٠ 

 

ملصممة يهدف التحكيم من اخلبري اىل معرفة صدق ومناسب األغاين ا

. لباحثة انتاجها اىل خبريين، مها دستقدم اويف هذه املرحلة . حسب االحتياجات

  .ير انور حسن عبد الب. و د قريب اهللا بابكر مصطفى

اليت والبيانات احملصولة من اخلرباء سيكون قياسا ملعرفة حتصيل األغاين املصممة 

ة يف تعليم املفردات سيلة يف عملية التعليم والتعلم خاصيستخدمون املدرسون كو 

  .العربية

 التجربة امليدانية   ) ب

ملفردات العربية للطلبة يف عملية التعليم ا تقام الباحثة بالتجربة امليدانية

روضة األطفال كوسوما موليا بكاديري يف املرحلة الثانية سنة  ١- الصف ب

تطبيق األغاين املصممة يف تعليم ) ١: (أما إجراءات التجربة هي. ٢٠١٢

الطلبة عن األغاين مدرس الفصل و تقام الباحثة املقابلة مع ) ٢( املفردات العربية

  .املصممة

 

 مجتمع البحث وعينته  -٢

روضة  )ب(يف الصف الثاين  ةبالبحث هو مجيع الطليف هذا ع تمفا

وأما  .م٢٠١١/٢٠١٢يف السنة الدراسية  بكاديري" كوسوما موليا"األطفال 

كاموعة  ٢-الباحثة من الطلبة يف الصف ب أخذتعينته البحث فهي 

وتكون هذه التجربة يف . كاموعة التجربة  ١- الضابطة والطلبة يف الصف ب

  .حصة درس املفردات قبل بدئ التعليم والتعلم كل يوم

 

  متغيرات البحث -٣

  :هناك متغريان يف هذا البحث، مها
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البحث هو األغاين املصممة  يف هذا) Independent Variable(املتغري املستقل  - ١

 .لألطفال

هو نوع الفعل أو السلوك الناتج عن ) Dependent Variable(املتغري التابع  - ٢

استيعاب الطالب يف  ري املستقل يف املتغري التابع يف هذا البحث هواملتغ

 .املفردات

 

  أدوات البحث  -٤

بحث للحصول يف هذا ال ةالباحث هاستخدمأما أدوات مجع البيانات اليت ت

  :ة والثقة يف ميدان البحث فهي األدوات التاليةعلى درجة الصح

    (observation)   املالحظة  - أ

بني املدرس و الطالب  الحظة للوقوف على عملية التدريستستخدم ذه امل

كما قال ذوقان عبيدات وإخوانه إن املالحظة هي وسيلة . يف الفصل مباشرة

يف اكتسابه خلرباته ومعلوماته حيث جنمع خرباتنا من  يستخدمها اإلنسان العادي

ويف هذه املرحلة تالحظ الباحثة الطالب  ١.خالل ما نشاهده أو نسمع عنه

كوسوما موليا من حيث ترقية استيعام يف املفردات   روضة األطفال  "ب"الصف 

  .العربية قبل استخدام األغاين املصممة وما بعدها

  (questionnaire)ةانستباإل  -  ب

يعترب االستبانة أداة مالئمة للحصول على املعلومات والبيانات واحلقائق 

ها من قبل بواقع معني، ويقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عن املرتبطة

ث جلمع البيانات عن دم الباحثة االستبانة يف هذا البحعدد األفراد املعنيني وتستخ

                                                 
: ص) دون السنة: عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع( أساليبه، –أدواته   –البحث العلمي مفهومه  ذوقان عبيدات  وإخوانه، ١

١٤٩  
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يف هذا البحث،  ٢.عن األغاين املصممة مدرس روضة األطفال كوسوما مولياآراء 

  .رئيسة روضة األطفال كوسوما موليا ومدرس فصل بلباحثة اإلستبيان لستعطي ا

  (intreview)املقابلة  - ج

وهي استبيان شفوي تقوم يف خالهلا الباحثة جبمع املعلومات والبيانات 

وهي أداة هامة للحصول على املعلومات من خالل . الشفوية من املفحوص

 ةلباحثة جلمع البيانات من رئيسواملقابلة سوف تستخدمها ا .مصادرها البشرية

فاملقابلة يف هذا  ٣.روضة األطفال الذي يقود عملية التعليم والتعلم يف اللغة العربية

رسني اللغة روضة األطفال ومد ةالبحث تستعملها الباحثة لنيل املعلومات من رئيس

  .عن تعليم املفردات العربية كيف أسلوب تعليمها العربية فيها

  (test)االختبار  -د

أعادت    )أسئلة شفوية أو حتريرية أو صور أو رسوم(هو جمموعة من املثريت 

وهو يعطي درجة ما أو قيمة ما أو رتبة ما للمفحوص، . لتقييس بطريقة كمية

   ٤.لة أو جهازا معيناوميكن أن يكون االختبار من االسئ

للمفردات  احثة لقياس قدرة استيعاب الطلبةالب اواالختبار ستستخدمه

العربية الشائعة وهو االختبار الشفهي والتحريري الذي يتم قبل جتربة املادة 

االختبار القبلي ملعرفة قدرة التالميذ عن املفردات العربية قبل . ية وبعدهاالتعليم

ويتم هذا االختبار بذكر وكتابة املفردات العربية اليت سبق . تطبيق األغاين املصممة

وبعد التطبيق ستقوم الباحثة باالمتحان البعدي ملعرفة فعالية . تعلمها من مدرسيهم

  . اب التالميذ على املفردات العربيةاألغاين املصممة لرتقية استيع

                                                 
٢
 ١٢١.ص) م١٩٩٧دار أسامة،: الرياض(أساليبه، -أدواته- ذوقان عبيدات وآخرون، البحث العلمي مفهومه 

  ١٣٥.ص)١٩٨٠دار غريب،: القاهرة(عريب -زكي بدوي، قاموس املصطلحات الرتبوية انكليزي  ٣
  ١٥٧.ص) م١٩٩٧دار أسامة،: الرياض(أساليبه، - أدواته-ذوقان عبيدات وآخرون، البحث العلمي مفهومه  ٤
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يف االختبار الشفهي تسأل املدرسة . أما كيفية اإلختبار البعدي شفهيا وحتريريا

سؤاال و جييبوا ويف االختبار التحريري تعطي املدرسة الطلبة . الطلبة أن يغين الغناء متبادال

  .الطلبة

  مصادر ومراجع البيانات -٥

مع الباحثة من عملية تصميم األغاين لألطفال إن مصادر البيانات اليت ستج

بكادري ينقسم على مصدرين، مها مصدر " كوسوما موليا"وجتربته يف روضة األطفال 

املصدر البشري يتمثل يف طلبة روضة األطفال ومدرسوا . بشري ومصدر وثائقي

يتمثل  أما املصدر الوثائقي". كوسوما موليا "روضة األطفال  ةاملفردات العربية ورئيس

  . ةبصممة ونتيجة اختبار البعدي للطليف األغاين امل

  

  أسلوب تحليل البيانات -٦

 حتليل اإلنتاج أو األغاين املصممة  - أ

واملراد بتحليل اإلنتاج يف هذه البحث تريد الباحثة أن تعرب عن هذه األغاين 

أن يستعمله يف تعليم اللغة حيث حتصل على اإلنتاج التعليمي الذي ميكن 

 .العربية خاصة يف تعليم املفردات

 التحليل التجرييب  -  ب

هو أسلوب اإلحصاء  البيانات املستخدمة يف هذا البحثأسلوب حتليل 

االستداليل، البيانات احملللة عن هذا األسلوب هي البيانات عن نتيجة تعلم 

الطلبة اليت تتجلى من فروق املقياس املعديل لنتيجة الطلبة حىت ختترب فروض 

  .يف املائة ٥لبحث تؤخذ داللة الفروق ا

  حتليل اختبار الفرضية -ج



٤٤ 

 

ـــــة املســـــتقلة  ـــــات مـــــن العينـــــة فتســـــتخدم املعادل ـــــة البيان ـــــاول الباحث  T-test"بعـــــد أن تتن

independent "ألن العينـة مـن فصـلني . باستعمال فصلني لنيل حتليل البيانـات فيـه

 : فيهما ارتباط وهنا املعادلة

 

SDD    = موعتنيالتجربة والضابطة(االحنراف املعياري بني ا(  

D   = نتيجة االختبار البعدي –نتيجة االختبار القبلي  

N   =دد أفراد العينة ع  

  

  
  :حيث أن 

M1   = يف االختبار البعدي من فصل التجربة) املتوسط(املقياس املعديل  

M2  = يف االختبار البعدي من فصل الضابطة) املتوسط(املقياس املعديل  

  عدد التنوعي يف كل النتائج من فصل التجربة=   

  عدد التنوعي يف كل النتائج من فصل الضابطة =   

N1  =عدد الطلبة يف فصل التجربة  

N2  =عدد الطلبة يف فصل الضابطة  

    



 

 

٤٥ 

 

 الرابع الفصل

 ومناقشتها تحليلها و البيانات عرض

 

 بعد إليها، التوصل مت اليت البحث لنتائج ناتالبيا عرض الفصل هذا يتضمن
 و حتليل إىل باإلضافة البحث، أسئلة عن اإلجابة خالل من البحث، خبطوات القيام

 .النتائج تلك مناقشة

  سوما موليا بكاديرينبذة تاريخية عن روضة األطفال كو : المبحث األول

  وليا بكاديريوسوما مي والتاريخ نشأة لروضة األطفال كالموقع الجغرف  - أ

أسست هذه روضة . تقع روضة األطفال كوسوما موليا يف إحدى القرية يف كاديري
مث جتديد رئيسة روضة األطفال الوضع من . مــ١٩٧٠يف السنة األطفال كوسوما موليا 

على أساس رسالة التأذين أو الرتخيص من الوزير الرتبوي مــ ٢٠١٠املدرسة يف السنة 
ضة األطفال  تقدم التالميذ ذه رو .  Kd.13.6/05/PP.00.4/437/2010الوطين رقم 

 ١٤٦ ٢٠١١ وكان عدد التالميذ يف السنة الدراسية. كوسوما موليا عاما بعد عام
 ٢٤: A-3فصل تلميذ،  ٢٤: A-2فصل تلميذ،  ٢٣: A-1فصل : تلميذا بالتفصيل 

  .تلميذ ٣٨: B-2تلميذ و فصل  ٣٧: B-1فصلتلميذ، 
  فال كوسوما موليا بكاديرينظرة روضة األط  - ب

 مستوى على بالتعلم القيام منها عظمى، مسؤوليات على تقوم املدرسة فهذه
  :إىل يهدف وذلك. الدوىل
 .اإلسالم بدين مطيعني التالميذ تكوين )١

 .الكرمي القرآن قراءة مبهارة التالميذ تكوين )٢

 .واجلماعة السنة أهل بتعاليم القيام )٣

 .حسنا قياما اإلسالمية يمبالتعال القيام )٤



 

 

٤٦ 

 

 . األكادميكية الكفاءة نشر )٥

 .بالعبادة اتهدين التالميذ تكوين )٦

 .واجلماعة السنة أهل بتعاليم القيام )٧

 

 سوما موليا بكاديريفي روضة األطفال كو أهداف تعليم اللغة العربية   - ج

موليا بكاديري هو اهلدف العام من تعليم اللغة العربية يف روضة األطفال كوسوما 
وأما اهلدف اخلاص من . باللغة العربية جيداتعريف احلرف والكلمة يف أن ميكن الطلبة 

تعليم اللغة العربية هو أن يقدر الطلبة على حفظ ومعرفة عدد من املفردات حىت 
 . يستطيعوا أن يسنخدمواها يف اجلملة

  في روضة األطفال كوسوما موليا بكاديري عدد المدرسين -د

ساعدها وت. ما موليا األستاذة سييت روحنةترأس هذه روضة األطفال كوسو 
كوسوما موليا يف روضة األطفال   واملدرسات. عملية التعليم والتعلماملدرسات يف إجراء 

  . مدرسة ١٠يبلغ عددهم 

  لروضة األطفال كوسوما موليا بكاديرياألدوات المدرسية  -ه

كوسوما موليا تشتمل   ضة األطفاليف هذه رو  بىن التحتية اليت توجداملنشآت وامل
على الغرفة الدراسية، املسجد، احلمام، جتهيزة الرياضة، روضة اللعبة، موقف السيارات، 

  .غرفة الضيوف، وغريها

   



 

 

٤٧ 

 

  وتحليلها ومناقشتها نتائج البحث: المبحث الثاني

 نتائج إعداد المواد  - أ

  نتائج تحليل احتياجات الطلبة )١

عمل بتمييز املشكالت التعليمية اليت تؤدي اىل ختلف دراسة الطلبة انطلق هذا ال
وباعتبار على املشكالت . بسبب استخدام الوسائل التقليدية اليت مل تكن فعالة

  .املوجودة، فقامت الباحثة جبمع البيانات اليت ميكن أن تستخدم لتصميم اإلنتاج
 تعلم املفردات العربية، هم من مالحظة الباحثة أن بعض الطلبة هلم رغبة كبرية يف

ولكن، بعض الطلبة اآلخر مل يهتموا كثريا وحتدثوا . حيفظون كل املفردات حىت األخرية
ورمبا السبب لقلة رغبام يف اللغة . مع زمالئهم أو يلعبوا بنفسهم وتكاسلوا يف التعلم

  .العربية ومل حيفظوا عدد من املفردات
الطريقة املباشرة والقواعد والرتمجة يف تعليم  يستخدم املدرسومن ناحية املدرس، 

ويف إلقاء األمثلة، يعطي . اللغة العربية، فيشرح املدرس املواد التعليمية باللغة اإلندونيسية
املدرس بأسلوب الوصف والتمثيل وإعطاء املرادف أو التضاد وإعطاء الصورة مباشرة حىت 

خدم املدرس الوسائل التعليمية يف تعليم ويست. يفهم الطلبة ما يقصده املدرس فهما جيدا
 .اللغة العربية، مثل السبورة واملقلمة والشاشة

 تصميم األغاني لألطفالتخطيط نتائج  )٢

ألغاين انطالقا من نتائج الدراسة واالستبانة والنتائج، ترى الباحثة أمهية وجود ا
ال، وأن تكون األغاين مع مراعاة حاجام وقدرام باعتبارهم األطف املناسبة العربية

جذابة حيث يرفع ا اهتمام الطلبة ورغبتهم يف تعلم اللغة العربية خاصة لتعلم وحفظ 
  .املفردات اللغة العربية



 

 

٤٨ 

 

. وملا تقدمت حاولت الباحثة تعيني املوضوعات اليت تناسب بصفتهم األطفال 
  : نواحي، منها ٤تصميم األغاين على  وسوف يشتمل هذا

 ينأبيات األغا - ١
 املوسيقى - ٢
 الصورة  - ٣
 .adobe flash cs 5برجمية  - ٤

  
 لألطفال تصميم األغانينتائج  )٣

وتأخذ . يف هذه املرحلة تقام الباحثة بعملية التطوير اليت تناسبها باملراحل قبله
 .املدروسة يف روضة األطفال كوسوما موليا بكاديري بعض املفردة من املفرداتالباحثة 

  : لألطفال فيما يليالعربية يم األغاين والبيان يف تصم

 العربية لألطفال  أبيات األغاني -١

  :موضوعات، هي ١٠ألفت الباحثة أبيات األغاين العربية لألطفال على 

  

            
  اَْلَحيَـَوانَاتْ 
 َهَذا اْلِقطّْ 

  َهَذا اْلَكْلب
  َوَهَذا َاحلَِْصانْ 
  َاْألَْرَنْب اَْلِقْردُ 

  اَْلُمَواَصَالتْ 
 ةِ اَْلِقطَاُر ِيف اْلَمَحط  
  اَلطائَِرُة ِيف اْلَمطَارِ 
  اَلسياَرُة ِيف اْلَمْوِقفِ 

  نـَرَْكبـَُهاx ٢َهيا بَِنا 

٢ ١ 



 

 

٤٩ 

 

  ُكلَها َحيَـَوانَاتْ 
  

  ٢xِبُسُرْوٍر َوَسِعْيَدٍة 
  

    
  اَلتِحيةُ 

ْريِ  ْريِ َصَباُح اخلَْ   َصَباُح اخلَْ
ْري    َهَذا الصَباْح َصَباُح اخلَْ

 ٢xَكْيَف َحاُلْك َاحلَْْمُد هللا 
ْري َمَساْء اخلَْ    ْري َمَساُء اخلَْ

ْري    َهَذا اَْلمَساْء َمَساُء اخلَْ
  ٢xَكْيَف َحاُلْك َاحلَْْمُد هللا 

  َأْعَضاُء اْلِجْسمِ 
  َهَذا رَْأٌس َوَهَذا َشْعرٌ 

َهٌة َوَعْنيٌ    ُمث َجبـْ
  أَْنٌف َواِحٌد َفٌم َواِحدٌ 

  ُمث ِلَساٌن َوَأْسَنانٌ 
  ُكلَها َأْعَضاُء ِجْسِميْ 

  ا ِمْن ُصْنِع اهللاُكلهَ 
  

    
  اَْلَفَواِكهْ 

  اَْلَفَواِكْه َعَلى ْاملاَِئَدةْ 
  اَنَا اُِحبـَها

  َهَذا اْلبـُْرتـَُقاُل بَابـََيا
  اَْلَمْوْز َواْلَمْنَجا

 

 َاْألُْسَرةُ   
َها َاِيب اُِمي     ِيل َاْألُْسَرْة ِفيـْ

َها َاِخي اُْخِيت    ِيل َاْألُْسَرْة ِفيـْ
  َرْة ِيف َهَذا اْلبَـْيتِ ِيل َاْألُسْ 

  َهِذِه ِهَي َأْعَضاُء ُأْسرَاِيت 
  َهِذِه ِهَي َأْعَضاُء ُأْسرَاِيت 

 
  

    
  اَْلُبْسَتانُ 

  ِعْنِدي َهَذا اْلُبْسَتانْ 
  َاْألَْلَوانٌ 

ْخَواْن َهيا نـَتَـَعلمْ    أَيـَها اْإلِ

٤ ٣ 

٦ ٥ 

٧ ٨ 



 

 

٥٠ 

 

  ُبْسَتاُن َاْالَْزَهارْ 
  اَْلَوْرَدُة احلَْْمرَاْء، اَْلَيْسِمْنيُ اْلبَـْيَضاءْ 

َها لِثََباِت اْلَعطْ    رِ اَنَا َأْسِقيـْ
  تِْلَك أَْزَهارِي َخمُْلْوَقاِت اهللا
 تِْلَك أَْزَهارِْي َخمُْلْوَقاِت اهللا

  

  نـَتَـَعلْم َعِن اْألْْلَواْن اَْلُمتَـنَـوَعةْ 
  َأْمحَْر َوَأْصَفْر، َأْحَضْر َوَأْمسَرْ 

  تـَْنَسى َأْسَودْ  أَْزَرْق َوأَبـَْيْض الَ 
  يَا ِإْخَواْن يَا َأْخَواتْ 

  نـَْعِرُف َمًعا

    
  اَْلَعَددُ 

  َواِحٌد َواِثـْنَـْني َثالَثَْة َوأَْربـََعةْ 
َعةٌ    َمخَْسٌة َوِستٌة َسبـْ

رًا َعَشَرةْ    َمثَانَِيْة َوِتْسَعْة َوَأِخيـْ
  ٢xَهِذِه ِهَي اْلَعَدْد ِيفْ اْلَعَربِيْة 

  َهيا َحنَْفُظ اَْلَعَددَ  ٢Xْصِدقَاْء أَيـَها اْألَ 
َلةْ   ٢Xِيفْ اللَغِة الَعَربِيْة    ُكلَها َعَشَرْة َكِميـْ

  

  اَْلِمْهَنةُ 
  أَيـَها اْألَْصِدقَاْء َهْل أَنـُْتْم تـَْعرِفـُْون

  أَنـَْواَع اْلِمَهِن َوَماَذا يـَْعَمُلْون
  طَِبْيٌب ُهَو يـَْعَمُل ِيف اْلُمْسَتْشَفى

ُر طَائِرَْة ِيف السَماءْ  طَيارٌ    َيِطيـْ
  ُهَو ُمَهْنِدٌس يـَْبِينْ ِعَمارَةً 
  َوُهَو ُمَدرٌس نَْدُرُس َمَعهُ 

    

 الموسيقى -٢

وبعد هذا . بعد أن متت يف تأليف األبيات، تعيني الباحثة املوسيقى املناسبة وجذابة
 .  nuendo 4.0الغناء ويسجل املوسيقى باستخدام جهاة  تتعلم

  

٩ ١٠ ٩ 



 

 

٥١ 

 

 
 nuendo باستخدام جهاة سجل صوت املغّين بعد أن تتم يف تسجيل املوسيقى، مث 

 كلها مث تصحح  جيمع املوسيقى وصوت املغّين مث املرحلة األخرية يف املوسيقى هو . 4.0
 .يف أحسن الشكلالصوت 

  

  الصورة -٣

مث صّور  . رحلة، أوال تعيني الباحثة طبيعة أو كريكاتور اليت تناسب بالغناءيف هذه امل
 adobe flash cs 5.5,  adobephotoshopcs 5.5 dan adobeكريكاتور باستخدام برجمية 

illustrator cs 5.5. 

  



 

 

  

 

adobe flash cs 5.5  

  

 

٥٢ 

 flash cs5.5 adobeمث يدخل كل من الصورة يف برجمية 

  

  adobe flash cs 5.5برمجية  

adobe flash cs 5.5اىل برجمية  scriptرتب كل من املوسيقى والصورة يدخل 

مث يدخل كل من الصورة يف برجمية 

  

٤- 

رتب كل من املوسيقى والصورة يدخل 



 

 

٥٣ 

 

  
 . مث تقام الباحثة بالتجربة 

 من الخبير نتائج التحكيم )٤

مع االستبانة اىل اخلبري  بعد أن أمتت الباحثة تصميم األغاين العربية لألطفال قدمها
اللغة الفصيحة للحصول على اخلبري يف يف جمال الوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية و 

على أن األغاين املصممة جيدة  تقديرام وتعليقام عليها، ودلت نتائج هذه االستبانة
هذه  تصميمض التعليقات عن اللغة املستخدمة يف ولكن هناك بع. يف صفته العامة

وجعلت الباحثة هذه التعليقات أساسا لتصحيح هذه األغاين  .األغاين العربية لألطفال
  .املصممة

ور قريب اهللا بابكر الدكت تصميم األغاين العربية لألطفال إىلالباحثة  تقدم
الدكتور واىل  ،السوادن - جامعة أم درمان اإلسالمية ، وهو مدرس يف مصطفى السوداىن

ري، وهو  مدرس يف تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة نور حسن عبد البا
) ١٤(يف اجلدول ونتيجة حتكيم كما  .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

  :يه



 

 

٥٤ 

 

يدل اجلدول على أن نتيجة األغاين العربية لألطفال على حسب أحكام عامة 
  :بالتقدير ممتاز يف العناصر التالية

 يف تعليم اللغة العربية الوسيلة هلا الصيغة البساطة والسهولة يف استخدامهان أ  - أ
 العربية املفرداتة تساعد الطلبة يف تعليم الوسيلأن  -  ب
  ألوان الوسيلة جذابةأن  - ج
  الوسيلة مناسبة مبادة اللغة العربية لألطفالأن  -د
  على العموم أن مظهر الوسيلة جذابةأن  - ه
  واضحة  الربجمةأن الصورة يف -و
  واضحةيف الغناء الكلمة أن  -ز
 أن الصورة تناسب بالكلمة  -  ح

  سهلة للغناءالعربية لألطفال األغاين أن  -ط
 نتائج تجربة األغاني لألطفال )٥

. م٢٠١٢ العربية لألطفال يف شهر أبريل قامت الباحثة بالتطبيق على هذه األغاين
فال ومدرسيها للحصول على تقديراا، ونتائج هذه قابلة رئيسة روضة األطتقام الباحثة مب

  .االستبانة دلت أن هذه األغاين العربية لألطفال جيدة
ومن خالل هذا التطبيق، الحظت الباحثة اشرتاك الطلبة يف عملية التعليم 
واهتمامهم واستجام حنو تعليم اللغة العربية، فوجد أم يهتمون كثريا ويسرون كثريا يف 

  .ويكون الطلبة أكثر حفظ املفردات العربية. يتعلموا جبد ونشاطتعلمها و 
وبعد أن متت الباحثة من تطبيقها، قامت الباحثة باالختبار البعدي ملعرفة مدى 

ونتائج هذا االختبار تدل على ارتقاء . فعالياا لرتقية استيعاب الطلبة يف املفردات العربية



 

 

٥٥ 

 

وجبانب ذلك وّزعت الباحثة االستبانة اىل مدرس  .استيعاب الطلبة يف املفردات العربية
  .فصل التجربة ملعرفة آرائهم عن األغاين املصممة

  نتائج تحسين األغاني لألطفال )٦

مث قامت الباحثة بتصحيح األغاين العربية لألطفال من ناحية اللغة املستخدمة حسب 
  : فهي. تقديرات وتعليقات اخلبري

  غاين العربية لألطفالتصحيح أبيات األ) : ٤(جدول 

  بعد التصحيح  قبل التصحيح  الرقم
  اَْلَفَواِكهْ   ١

  اَْلَفَواِكْه َعَلى ْاملاَِئَدةْ 
  اَنَا اُِحبـَها

  َهَذا اْلبـُْرتـَُقاُل بَابـََيا
 اَْلَمْوْز َواْلَمْنَجا

  

  اَْلَفَواِكهْ 
  اَْلَفَواِكْه َعَلى ْاملاَِئَدةْ 

  َهااَنَا أُرِْيدُ 
  ُل بَابـََياَهَذا اْلبـُْرتـَُقا

 اَْلَمْوْز َواْلَمْنَجا
  

  اَْلُمَواَصَالتْ   ٢
  اَْلِقطَاُر ِيف اْلَمَحطةِ 
  اَلطائَِرُة ِيف اْلَمطَارِ 
  اَلسياَرُة ِيف اْلَمْوِقفِ 

  نـَرَْكبـَُهاx ٢َهيا بَِنا 
  ٢x ِبُسُرْوٍر َوَسِعْيَدةٍ 

  اَْلُمَواَصَالتْ 
  اَْلِقطَاُر ِيف اْلَمَحطةِ 

  َرُة ِيف اْلَمطَارِ اَلطائِ 
  اَلسياَرُة ِيف اْلَمْوِقفِ 

  نـَرَْكبـَُهاx ٢َهيا بَِنا 
  ٢x َدةٍ ِبُسُرْوٍر َوَسَعا

  اَْلُبْسَتانُ   ٣
  ِعْنِدي َهَذا اْلُبْسَتانْ 

  ُبْسَتاُن َاْالَْزَهارْ 

  اَْلُبْسَتانُ 
  ِعْنِدي َهَذا اْلُبْسَتانْ 

  ُبْسَتاُن َاْالَْزَهارْ 



 

 

٥٦ 

 

  اَْلَوْرَدُة احلَْْمرَاْء، اَْلَيْسِمْنيُ اْلبَـْيَضاءْ 
َها لِثََباِت    اْلَعْطرِ اَنَا َأْسِقيـْ

  تِْلَك أَْزَهارِي َخمُْلْوَقاِت اهللا
  تِْلَك أَْزَهارِْي َخمُْلْوَقاِت اهللا

  اَْلَوْرَدُة احلَْْمرَاْء، اَْلَيْسِمْنيُ اْلبَـْيَضاءْ 
َها لِثََباِت اْلعِ ْسقِ اَنَا أُ    ْطرِ يـْ

  ارِي ِمْن َخمُْلْوقَاِت اهللاتِْلَك أَْزهَ 
  تِْلَك أَْزَهارِْي ِمْن َخمُْلْوقَاِت اهللا

  اَْلِمْهَنةُ   ٤
  أَيـَها اْألَْصِدقَاْء َهْل أَنـُْتْم تـَْعرِفـُْون

  أَنـَْواَع اْلِمَهِن َوَماَذا يـَْعَمُلْون
  طَِبْيٌب ُهَو يـَْعَمُل ِيف اْلُمْسَتْشَفى

 ُر طَائِرَْة ِيف الس   َماءْ طَياٌر َيِطيـْ
  ُهَو ُمَهْنِدٌس يـَْبِينْ ِعَمارَةً 
  َوُهَو ُمَدرٌس نَْدُرُس َمَعهُ 

  اَْلِمْهَنةُ 
  أَيـَها اْألَْصِدقَاْء َهْل أَنـُْتْم تـَْعرِفـُْون

  أَنـَْواَع اْلِمَهِن َوَماَذا يـَْعَمُلْون
  طَِبْيٌب ُهَو يـَْعَمُل ِيف اْلُمْسَتْشَفى

ُر    السَماءْ طَائَِرْة ِيف بِ طَياٌر َيِطيـْ
  ُهَو ُمَهْنِدٌس يـَْبِينْ ِعَمارَةً 
 َوُهَو ُمَدرٌس نَْدُرُس َمَعهُ 

  
  َاْألُْسَرةُ   ٥

َها َاِيب اُِمي   ِيل َاْألُْسَرْة ِفيـْ
َها َاِخي اُْخِيت    ِيل َاْألُْسَرْة ِفيـْ
  ِيل َاْألُْسَرْة ِيف َهَذا اْلبَـْيتِ 
  َهِذِه ِهَي َأْعَضاُء ُأْسرَاِيت 

  ْعَضاُء ُأْسرَاِيت َهِذِه ِهَي أَ 

  

  ْسَرةٌ أُ 
َها َاِيب اُِمي   ِيل ُأْسَرٌة ِفيـْ

َها َاِخي اُْخِيت    ِيل ُأْسَرٌة ِفيـْ
  ِيل ُأْسَرٌة ِيف َهَذا اْلبَـْيتِ 

  َأْعَضاُء ُأْسرَاِيت  َهُؤَالِء ُهمْ 
  َأْعَضاُء ُأْسرَاِيت  َهُؤَالِء ُهمْ 

  اَْلَعَددُ   ٦
  ةْ َواِحٌد َواِثـْنَـْني َثالَثَْة َوأَْربـَعَ 

َعةٌ    َمخَْسٌة َوِستٌة َسبـْ
رًا َعَشَرةْ    َمثَانَِيْة َوِتْسَعْة َوَأِخيـْ
  ٢xَهِذِه ِهَي اْلَعَدْد ِيفْ اْلَعَربِيْة 

  َهيا َحنَْفُظ اَْلَعَددَ  ٢Xأَيـَها اْألَْصِدقَاْء 

  ادَ دَ عْ َاْألَ 
  َواِثـْنَـْني َثالَثَْة َوأَْربـََعةْ َواِحٌد 

َعةٌ    َمخَْسٌة َوِستٌة َسبـْ
رًا َعَشَرةْ    َمثَانَِيْة َوِتْسَعْة َوَأِخيـْ

  ٢xاْألَْعَداَد ِيفْ اْلَعَربِيْة  َهِذِه ِهيَ 
  َهيا َحنَْفُظ اَْألَْعَدادَ  ٢Xأَيـَها اْألَْصِدقَاْء 



 

 

٥٧ 

 

  َلةْ رَْة َكامِ ُكلَها َعشَ   ٢Xِيفْ اللَغِة الَعَربِيْة   َلةْ امِ ُكلَها َعَشرَْة كَ   ٢Xِيفْ اللَغِة الَعَربِيْة 
  

  َاْألَْلَوانٌ   ٧
ْخَواْن َهيا نـَتَـَعلمْ    أَيـَها اْإلِ

  نـَتَـَعلْم َعِن اْألْْلَواْن اَْلُمتَـنَـوَعةْ 
  َأْمحَْر َوَأْصَفْر، َأْحَضْر َوَأْمسَرْ 
  أَْزَرْق َوأَبـَْيْض َال تـَْنَسى َأْسَودْ 

  يَا ِإْخَواْن يَا َأْخَواتْ 
  نـَْعِرُف َمًعا

  َوانٌ َاْألَلْ 
ْخَواْن َهيا نـَتَـَعلمْ    أَيـَها اْإلِ

  نـَتَـَعلْم َعِن اْألْْلَواْن اَْلُمتَـنَـوَعةْ 
  َأْمحَْر َوَأْصَفْر، َأْحَضْر َوَأْمسَرْ 
  أَْزَرْق َوأَبـَْيْض َال تـَْنَسى َأْسَودْ 

  َواتْ يَا ِإْخَواْن يَا َأخَ 
  نـَْعِرُف َمًعا

  

  فعالية األغاني لألطفال  - ب

 ج االستبانة من مدرس روضة األطفال نتائ )١

قدمت الباحثة االستبانة اىل مدرسة فصل التجربة للحصول اىل آرائهم عن األغاين 
 :ي، ه)١٥(يف اجلدول كما العربية لألطفال، ونتيجته  

 مناسبة استخدام املفردات العربية باملواد املدروسة  ) أ
اتفق أن % ١٠٠و يف هذه الناحية وجدت الباحثة أن معظم املدرسة وه

 .املفردات العربية املستخدمة يف األغاين العربية مناسبة باملواد املدروسة
 مناسبة موضوعات األغاين العربية لألطفال باملواد املدروسة  ) ب

اتفق أن % ١٠٠يف هذه الناحية وجدت الباحثة أن معظم املدرسة وهو 
 .دروسةمناسبة باملواد املموضوعات األغاين العربية لألطفال 

 مناسبة املواد املدروسة من األغاين العربية بكفاءة الطلبة) ج



 

 

٥٨ 

 

اتفق أن % ٣٣،٣ يف هذه الناحية وجدت الباحثة أن معظم املدرسة وهو
املواد املدروسة أو املفردات املستخدمة يف األغاين العربية يناسب بكفاءة الطلبة، و 

 .قد ال يتفقوان يف هذه الناحية% ٦٦،٦معظم 
 يل الستخدام األغاين العربية يف التعليم واضحادل  ) د

اتفق أن % ٦٦،٦يف هذه الناحية وجدت الباحثة أن معظم املدرسة وهو 
قد ال يتفقوان يف % ٣٣،٣دليل الستخدام األغاين العربية يف التعليم واضح، و

 .  هذه الناحية
 يستطيع الطلبة أن حيفظوا املفردات العربية من األغاين املصممة  ) ه

اتفق أن % ١٠٠يف هذه الناحية وجدت الباحثة أن معظم املدرسة وهو 
 . الطلبة يستطيعون أن حيفظوا املفردات العربية من األغاين املصممة

 الصور املستخدمة يف األغاين العربية جذابة  ) و
اتفق أن % ٣٣،٣ يف هذه الناحية وجدت الباحثة أن معظم املدرسة وهو

قد ال يتفقوان يف % ٦٦،٦اين العربية جذابة و معظم الصور املستخدمة يف األغ
 .هذه الناحية

 مناسبة الصور املستخدمة باملفردات العربية  ) ز
اتفق أن % ١٠٠يف هذه الناحية وجدت الباحثة أن معظم املدرسة وهو 

 .الصور املستخدمة يناسب باملفردات العربية
 استخدم األلوان يف األغاين العربية جذابة  ) ح

اتفق أن % ٦٦،٦ ذه الناحية وجدت الباحثة أن معظم املدرسة وهويف ه
قد ال يتفقوان يف هذه % ٣٣،٣األلوان املستخدمة يف األغاين العربية جذابة و

 .  الناحية



 

 

٥٩ 

 

 محاسة الطلبة يف الغناء هذه األغاين املصممة  ) ط
اتفق أن % ١٠٠يف هذه الناحية وجدت الباحثة أن معظم املدرسة وهو 

 . دفعون يف الغناء هذه األغاين املصممةالطلبة ي
 محاسة الطلبة يف تعليم اللغة العربية باستخدام األغاين العربية  ) ي

اتفق أن % ١٠٠يف هذه الناحية وجدت الباحثة أن معظم املدرسة وهو 
 .الطلبة يدفعون يف تعليم اللغة العربية باستخدام هذه األغاين العربية

  لقبلي والبعدي للمجموعة الضابطةتحليل نتيجة االختبار ا )٢

بعد أن مت هذا االختبار حسبت الباحثة جمموعة النتائج لكل طالب من املؤشرات، 
وعني تقدير نتائج الطلبة ونسبتها مث عني النتيجة األخرية من جمموعة نتائج املؤشرات 

  . يف تعيني الدرجة مبسافة حتديد النتيجة) ١(املاؤية مؤسسا على اجلدول 
عن حتليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة ) ١٠(جلدول من ا

       :اتضحت للباحثة البيانات اآلتية

  : من الفرق بالرموز) SDD(مث حساب االحنراف املعياري 

SDD = �� ��
� − �� �� 	�

 

= ���
�� − ������ 	�
  

= �65,54 − �6,28��  

= �65,54 − 39,51  

= �26,03  

SDD= 5,10   



 

 

٦٠ 

 

  : من متوسط الفرق بالرمز ) SEMD(مث حساب اخلطأ املعياري 

SEMD  =  
������  

=  , ����    

= , �,"�  

= 0,875  

 : باستخدام الرمز t0مث حساب 

t0  = 
$��%&� 

= 
�',�"�.") 

= -7,177 

 

 احثةالب وجدت قد السابق اجلدول من والبعدي القبلي االختبار بني احلساب من
  : اآلتية البيانات

 - ٦،٢٨) : MD( الفرق متوسط −
  ٥،١٠) : SDD( املعياري االحنراف −
 ٠،٨٧٥) : SEMD( املعياري اخلطأ −
 -٧،١٧٧) : t0( حساب تاء درجة −
 ٣٤) : df( احلرية درجة −
  ٢،٠٣% :٥ الداللة مستوى عند)   اجلدول( اجلدول تاء درجة −



 

 

٦١ 

 

 ٢،٧٢% : ١ الداللة مستوى عند)   اجلدول( اجلدول تاء درجة −
 اجلدول تاء من أصغر) t0( احلساب تاء درجة أن الباحثة فعرفت

)٢،٧٢<-٧،١٧٧>٢،٠٣( 

 نتيجة بني جوهري اختالف فيها ليس األخرية النتيجة حساب على اعتمادا 
 يف لألطفال العربية األغاين استخدام بغري الضابطة موعةللمج والبعدي القبلي االختبار

 العربية األغاين استخدام بغري التعليم أن أخرى وبعبارة. العربية املفردات استيعاب ترقية
 األطفال روضة يف لألطفال العربية املفردات تعليم يف تفاعليا تأثريا تؤثر ال لألطفال
 .بكاديري موليا كوسوما

 االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربةتحليل نتيجة  )٣

تجربة عن حتليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة ال) ١١(من اجلدول 
       :اتضحت للباحثة البيانات اآلتية

  : من الفرق بالرموز) SDD(مث حساب االحنراف املعياري 

SDD = �� ��
� − �� �� 	�

 

= �)�
"� − ���)� 	�
  

= �214,2 − �−13,05��  

= �214,2 − 170,4  

= �43,8  

SDD = 6,618 

  



 

 

٦٢ 

 

  : من متوسط الفرق بالرمز ) SEMD(مث حساب اخلطأ املعياري 

SEMD  =  
������  

=  , ����    

= , �,"�  

= 0,875  

  : باستخدام الرمز t0مث حساب 

t0  = 
*+,-*+ 

= 
−131,135 

   = 11,45 

 الباحثة وجدت قد السابق اجلدول من والبعدي القبلي اراالختب بني احلساب من
  : اآلتية البيانات

 - ١٣) : MD( الفرق متوسط −
 ٦،٦١٨) : SDD( املعياري االحنراف −
 ١،١٣٥) : SEMD( املعياري اخلطأ −
 ١١،٤٥) : t0( حساب تاء درجة −
 ٣٤) : df( احلرية درجة −
  ٢،٠٣% :٥ لةالدال مستوى عند)   اجلدول( اجلدول تاء درجة −
 ٢،٧٢% : ١ الداللة مستوى عند)   اجلدول( اجلدول تاء درجة −



 

 

٦٣ 

 

  اجلدول تاء من أكرب) t0( احلساب تاء درجة أن الباحثة فعرفت

)٢،٧٢>١١،٤٥<٢،٠٣( 

 االختبارين نتيجة نيب كبريا اختالف فيها األخرية النتيجة حساب على اعتمادا
 استيعاب ترقية يف لألطفال العربية األغاين باستخدام التجربة للمجموعة والبعدي القبلي

 تأثريا تؤثر لألطفال العربية األغاين باستخدام التعليم أن أخرى وبعبارة. العربية املفردات
 .بكاديري ليامو  كوسوما األطفال روضة يف لألطفال العربية املفردات تعليم يف تفاعليا

داللة الفرق بين المجموعتين التجربة والضابطة في االختبارين القبلي  )٤

 والبعدي

وألن يتضح الفرق بني داللة الفرق بني اموعتني التجربة والضابطة يف االختبارين 
 ،)MD( الفرق متوسطالقبلي والبعدي صجلت الباحثة مجيع النتائج اليت تتكون من 

 ،)t0( حساب تاء ودرجة ،)SEMD( املعياري واخلطأ ،)SDD( رياملعيا واالحنراف
 اجلدول تاء ودرجة ،%٥ الداللة مستوى عند اجلدول تاء ودرجة ،)df( احلرية ودرجة

 . ١٢ اجلدول يف كما والضابطة التجربة اموعتني لكال% ١ الداللة مستوى عند
د اتضحت للباحثة أن نظرا اىل نتيجة االختبار القبلي والبعدي من كل جمموعة ق

للمجموعة  ١١،٤٥هناك فرقا ذا داللة إحصائية من كل جهة حيث بلغت درجة تاء 
%. ١و% ٥التجربة، هذا العدد أكرب من درجة تاء يف اجلدول عند مستوى الداللة 

للمجموعة الضابطة، هذا العدد أصغر من درجة تاء يف اجلدول  -٧،١٧٧ودرجة تاء 
وذلك لصاحل درجات الطلبة يف الالختبار القبلي %. ١و% ٥عند مستوى الداللة 

والبعدي يف كل جمموعة، ولداللة على أن استخدام األغاين العربية لألطفال يف تعليم 
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املفردات يف اموعة التجربة فعال، وأن استخدامها أحسن تأثريا لرتقية استيعاب وقدرة 
 .١٢ن يف اجلدول واتضح هذا البيا. الطلبة يف تعليم املفردات العربية

نتيجة االختبار البعدي للحصول على المقارنة بين المجموعتين التجربة  )٥

 والضابطة

اعتمدت الباحثة هذا التحليل على نتيجة االختبار البعدي وحدها، ألا مقياس 
. ملعرفة تأثري املتغري التجرييب يف اموعة التجربة وتأثري املتغري التابع يف اموعة الضابطة

لالختبار البعدي للمجموعة التجربة، ) X1(قبل أن حيللها رمست الباحثة عالمة 
مث بدأت الباحثة بالتحليل كما . لالختبار البعدي للمجموعة الضابطة) X2(وعالمة 

  : يلي

1*: بالرمز ) X1( معرفة متوسط - ١ =  � ./�/ 
2*: بالرمز ) X2( معرفة متوسط - ٢ =  � .0�0 
 X1= X1 – M1: بالرمز  X1معرفة نتيجة  - ٣
 X2= X2 – M2 :بالرمز  X2معرفة نتيجة  - ٤
×ارتقاء درجة ثانية  - ٥ �مث جيمع وينال  1 2    
×ارتقاء درجة ثانية  - ٦ �مث جيمع وينال   2 3�� 
 : بالرمز  t0معرفة  - ٧

4� =  $/�$0
56� 7/08� 7009/890:0;�9/8909/790	

   

 

عن املقارنة بني نتيجة االختبار البعدي من اموعتني  ١٣اعتمادا على اجلدول 
  : التجربة والضابطة وجدت الباحثة البيانات اآلتية



 

 

٦٥ 

 

� 21  =٢٤١٧   
 � X2 =٢٠٣٥  

= � 312   ١٦٩٦  
= � 322 ١٤٤٠  

N  =٣٥  
  :  ب املتوسط من كل جمموعة، حصلت الباحثة على العدد التايلمث حسا

M1 =  � ./�/  

 = 
�� )�  

= 69.05 

M2 =  � .0�0  

= 
 '
'� 

= 48.45 

  : بالرمز  �4مث حساب 

4� =  $/�$0
56� 7/08� 7009/890:0;�9/8909/790	

  

4� =  '
.���".�
��/=>=8/??@AB8AB:0 	�AB8ABAB7AB	  

4� =  ��.�'
��A/A==C 	� D@/00B	  

4� =  ��.�'���'.  ���.�'�  
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4� =  ��.�'��.'    

4� =  ��.�'.�   

40 = 3.92 

من احلساب السابق قد حصلت الباحثة على أن املتوسط من اموعة التجربة 
ة تاء ودرج ٤٨،٤٥هو )  �*(واملتوسط من اموعة الضابطة  ٦٩،٠٥هو )   *(

  .٦٨هو   )df(ودرجة احلرية . ٣،٩٢هو 
 يف اجلدول) املوجودة يف اجلدول التائي t(يرجع اىل قيمة التاء  ٦٨مث هذا العدد 

 ٢،٠٠تدل % ٥وقد اتضح أن درجة التاء يف اجلدول عند مستوى الداللة . )١٧(
 أكرب) � ‵ (فعرفت الباحثة أن درجة تاء حساب . ٢،٦٥% ١وعند مستوى الداللة 

  .)٢،٦٥>>>>٣،٩٢<<<<٢،٠٠(:  يف اجلدول tمن درجة تاء 
 البعدي االختبار نتيجة بني كبريا فرقا فيها األخرية النتيجة حساب على اعتمادا
 العربية األغاين باستخدام املفردات تعليم عملية بعد والضابطة التجربة للمجموعتني

 األغاين باستخدام التعليم أن أخرى وبعبارة. العربية املفردات استيعاب ترقية يف لألطفال
 تعليم يف العربية األغاين استخدام بغري التعليم من تأثريا وأحسن فعال لألطفال العربية

 .املفردات
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  الفصل الخامس

   نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

  

 نتائج البحث  - أ

ة تصميم األغاين العربية لألطفال وتطبيقها يف روضة األطفال كوسوما بعد عملي

  : موليا بكاديري، قد وصلت الباحثة اىل النتائج التالية

حتليل االحتياجات، : إن إجراءات تصميم األغاين العربية لألطفال هي - ١

واإلصالح، والتجربة والتخطيط، وتصميم األغاين، والتقدير من اخلبري، 

 .ة، واإلصالح األخري واإلنتاج الكاملامليداني

باعتبار على  هذا . لألطفال اليت صممتها الباحثة هلا فعالة إن األغاين املصممة - ٢

قد . يف االختبارين القبلي والبعدي اليت حصل عليها اموعة التجربةالنتائج 

وجدت الباحثة اختالف كبري يف قدرة الطلبة يف فهم وحفظ املفردات العربية 

ويبدو ذلك عندما قارنتها الباحثة بني النتائج  .باستخدام األغاين املصممة أم ال

يف  )��(يف االختبار القبلي واالختبار البعدي، وذلك أن درجة تاء حساب 

أكرب من درجة تاء اجلدول على عند مستوى الداللة ) ٣،٩٢(هذا البحث 

 ).٢،٦٥% (١وعند مستوى الداللة  )٢،٠٠(تدل % ٥

 لتوصياتا  - ب

اليت تتعلق باملواد املدروسة خاصة على املدرسني أن يصمموا األغاين العربية  - ١

 .يف تعليم اللغة العربية

على املدرسني أن يستخدموا األغاين العربية يف عملية التعليم والتعلم ليدافع  - ٢

 .يف فهم املواد محاسة الطلبة
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يبات إلثراء قدرام واستيعام يف على املدرسني أن يزودوا الطلبة بأنواع التدر  - ٣

 .فهم وحفظ املفردات العربية

  على قسم تعليم اللغة العربية أن يعّد املنهج الدراسي اخلاصة لألطفال - ٤

  المقترحات -ج

ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع لكتابة البحث  - ١

 . العلمي املتعلق ذا املوضوع لغريها من الباحثني

ترجو الباحثة من الباحثني اآلخرين أن يعدوا ويصمموا األغاين العربية  - ٢

  .مرحيةاللغة العربية لألطفال مسرورة و املتنوعة ليجعل التعليم 

  

 



  المراجعقائمة المصادر و 

 المصادر  - أ

 القرآن الكرمي - ١

 كتب السنة النبوية - ٢

 القواميس - ٣

 دليل كتابة رسالة املاجستري والدكتوراه يف تعليم اللغة العربية - ٤

  المراجع العربية  - ب
  

 :مصر ،الوسيط في األدب العربى و تاريخه ،اإلسكار ومصطفى عناينأمحد  - ١

 م١٩١٦داراملعارف، 

العربية  .عبد الرمحن ابن إبرهيم و خمتار الطاهر حسني و حممد عبد اخلالق فضل - ٢

املكتب الرئيس العربية للجميع، : اململكة لعربية )١كتاب الطالب ( بين يديك

 م٢٠٠٣

 ،اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه تعليم رشدي أمحد طعيمة، - ٣

 م١٩٨٩الرباط، : أيسيسكو

طرائق تدريس اللغة العربية لغير  ,حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة - ٤

أيسيسكو،  –منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثاقفة  ،الناطقين بها

 م٢٠٠٣

أسس إعداد الكتب التعليمية لغير  ميد عبداهللا،ناصر عبداهللا الغاىل و عبد احل - ٥

 دار الغايل، دون السنة: ، الرياضالناطقين بالعربية

 ه١٤٢٤دار اخلرجيي،: الرياض تصميم التدريس عبد احلافظ حممد سالمة، - ٦

دار : بريوت ــ لبنان ،خصائص العربية وطرائق تدريسها. نايف حممود معروف - ٧

 م ١٩٩٨النفائس،



المعينات البصرية في تعليم اللغة  مساعيل صيىن و عمر الصديق عبداهللا،حممود أ - ٨

 م ١٩٨٤جامعة مللك سعود، : الرياض ،العربية

سيكولوجية الوسائل التعليمية  ووسائل تدريس  عبد ايد سيد أمحد منصور، - ٩

 م١٩٨٣دار املعارف، :  القاهرة اللغة العربية،

دار : بريوت ،٢. ط ،ئل التعليمية والتعلميةالوسا ,بشري عبد الرحيم الكلوب -١٠

 م١٩٨٦إحياء العلوم، 

، ٢. ط ،وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم حسني محدي الطوجى، -١١

 ١٩٨٧دار القلم، : الكويت

إيسيسكو،  ،تعليم العربية لغير الناطقين مناهجه وأساليبه رشدي أمحد طعيمة، -١٢

 دون السنة

مكتبة : بريوت عربي-معجم علم اللغة التطبيقي إنجلزي يل،حممد علي اخلو  -١٣

 م١٩٨٦لبنان، 

دار الفالح، : األردون  أساليب تدريس اللغة العربية، حممد علي اخلويل، -١٤

 م٢٠٠٠

طرق - مداخله-أسسه: تعليم اللغة العربية بلغات أخرى حممود كامل الناقة، -١٥

 م١٩٨٥جامعة أم القرى، : مكة املكرمة ،تدريسه

المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات  رشدي أمحد طعيمة، -١٦

 م١٩٨٦جامعة القرى،: مكة املكرمةأخرى،

 م٢٠٠٠دار الفالح، : األردون االختبارات اللغوية، حممد علي اخلويل، -١٧

 م٢٠٠٨دار الدخلة، : ، عمانمنهج البحث العلمي رحيم يونس كرو، -١٨

عمان، ،أساليبه –أدواته   –البحث العلمي مفهومه  نه، ذوقان عبيدات  وإخوا -١٩

 دون السنة : دار الفكر للنشر والتوزيع

مجيع احلقوق : كويت، ال٦-، طأصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر،  -٢٠

  م ١٩٨٢حمفوظة، 



  البحوث  -ج

تصميم مادة تعليم المفردات للدرس اإلضافي حممد أسوان إبراهيم عن  - ١

في معهد سرمب مكة المتحد بادنج بانجانج سومطرى  بحث تجريبي(

كلية الدراسات العليا، قسم تعليم اللغة العربية، جامعة : ماالنج( ،)الغربية

 .حبث املاجستري) ه١٤٣٢/م٢٠١١موالنا مالك إبراهيم، 

إعداد المواد التعليمية لمهارة الكالم للمرحلة إيكا وحيو ترنكانا عن  - ٢

، )KTSP(منهج على مستوى الوحدة الدراسية الثانوية على أساس ال

حبث تطويري و جترييب مبدرسة دميفو دار املتقني الثانوية فاكر عامل سومطرة (

كلية الدراسات العليا، قسم التعليم اللغة العربية، جامعة : ماالنج(، )اجلنوبية

  حبث املاجستري) ه١٤٣٢/م٢٠١١موالنا مالك إبراهيم،  
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ANGKET GURU 

Nama :……………………….. 

Jabatan: ………………………. 

 

1. Apakah pengajaran kosa kata bahasa Arab sesuai dengan materi yang ada di buku 

cetak yang dipakai dikelas? 

a. sangat sesuai b. cukup sesuai    c. kurang sesuai d.tidak sesuai 

2. Apakah tema setiap lagu sesuai dengan materi pengajaran? 

a. sangat sesuai b. cukup sesuai c. kurang sesuai d.tidak sesuai 

3. Apakah materi pelajaran yang digunakan sesuai dengan kemampuan siswa? 

a. sangat sesuai b. cukup sesuai c. kurang sesuai d.tidak sesuai 

4. Apakah cara penggunaan lagu dalam pembelajaran dapat dipahami dengan jelas? 

a. sangat jelas b. cukup jelas   c. kurang jelas  d.tidak jelas 

5. Apakah siswa dapat mengingat kosa kata berbahasa Arab yang telah dijelaskan oleh 

guru dari lagu-lagu tersebut? 

a. sangat ingat b. cukup ingat  c. kurang ingat  d.tidak ingat 

6. Apakah gambar yang digunakan dalam lagu-lagu tersebut menarik? 

a. sangat menarik  b. cukup menarik c. kurang menarik d.tidak menarik 

7. Apakah gambar yang digunakan dalam lagu-lagu tersebut sesuai dengan kosa kata? 

a. sangat sesuai b.cukup sesuai  c. kurang sesuai d.tidak sesuai 

8. Apakah warna yang digunakan dalam lagu-lagu tersebut menarik? 

a. Sangat menarik   b. cukup menarik  c. kurang menarik d.tidak menarik 

9. Apakah siswa ingin dan tertarik menyanyikan lagu-lagu tersebut? 

a. sangat tertarik b. cukup tertarik c. kurang tertarik d.tidak tertarik 

10. Apakah dengan lagu-lagu tersebut siswa menjadi semangat untuk belajar bahasa 

Arab? 

a. sangat semangat b. cukup semangat  c. kurang semangat d.tidak semangat 

 

 

 

 



ANGKET GURU 

Nama : Siti Ruhanah 

Jabatan: Kepala Sekolah 

   

1. Apakah pengajaran kosa kata bahasa Arab sesuai dengan materi yang ada di buku 

cetak yang dipakai dikelas? 

a. sangat sesuai b. cukup sesuai    c. kurang sesuai d.tidak sesuai 

2. Apakah tema setiap lagu sesuai dengan materi pengajaran? 

a. sangat sesuai b. cukup sesuai c. kurang sesuai d.tidak sesuai 

3. Apakah materi pelajaran yang digunakan sesuai dengan kemampuan siswa? 

a. sangat sesuai b. cukup sesuai c. kurang sesuai d.tidak sesuai 

4. Apakah cara penggunaan lagu dalam pembelajaran dapat dipahami dengan jelas? 

a. sangat jelas b. cukup jelas   c. kurang jelas  d.tidak jelas 

5. Apakah siswa dapat mengingat kosa kata berbahasa Arab yang telah dijelaskan oleh 

guru dari lagu-lagu tersebut? 

a. sangat ingat b. cukup ingat  c. kurang ingat  d.tidak ingat 

6. Apakah gambar yang digunakan dalam lagu-lagu tersebut menarik? 

a. sangat menarik  b. cukup menarik c. kurang menarik d.tidak menarik 

7. Apakah gambar yang digunakan dalam lagu-lagu tersebut sesuai dengan kosa kata? 

a. sangat sesuai b.cukup sesuai  c. kurang sesuai d.tidak sesuai 

8. Apakah warna yang digunakan dalam lagu-lagu tersebut menarik? 

a. Sangat menarik   b. cukup menarik  c. kurang menarik d.tidak menarik 

9. Apakah siswa ingin dan tertarik menyanyikan lagu-lagu tersebut? 

a. sangat tertarik b. cukup tertarik c. kurang tertarik d.tidak tertarik 

10. Apakah dengan lagu-lagu tersebut siswa menjadi semangat untuk belajar bahasa 

Arab? 

a. sangat semangat b. cukup semangat  c. kurang semangat d.tidak semangat 

 

 

 



ANGKET GURU 

Nama : Fathimatur Roifah 

Jabatan: Guru Kelas B 

 

1. Apakah pengajaran kosa kata bahasa Arab sesuai dengan materi yang ada di buku 

cetak yang dipakai dikelas? 

a. sangat sesuai b. cukup sesuai    c. kurang sesuai d.tidak sesuai 

2. Apakah tema setiap lagu sesuai dengan materi pengajaran? 

a. sangat sesuai b. cukup sesuai c. kurang sesuai d.tidak sesuai 

3. Apakah materi pelajaran yang digunakan sesuai dengan kemampuan siswa? 

a. sangat sesuai b. cukup sesuai c. kurang sesuai d.tidak sesuai 

4. Apakah cara penggunaan lagu dalam pembelajaran dapat dipahami dengan jelas? 

a. sangat jelas b. cukup jelas   c. kurang jelas  d.tidak jelas 

5. Apakah siswa dapat mengingat kosa kata berbahasa Arab yang telah dijelaskan oleh 

guru dari lagu-lagu tersebut? 

a. sangat ingat b. cukup ingat  c. kurang ingat  d.tidak ingat 

6. Apakah gambar yang digunakan dalam lagu-lagu tersebut menarik? 

a. sangat menarik  b. cukup menarik c. kurang menarik d.tidak menarik 

7. Apakah gambar yang digunakan dalam lagu-lagu tersebut sesuai dengan kosa kata? 

a. sangat sesuai b.cukup sesuai  c. kurang sesuai d.tidak sesuai 

8. Apakah warna yang digunakan dalam lagu-lagu tersebut menarik? 

a. Sangat menarik   b. cukup menarik  c. kurang menarik d.tidak menarik 

9. Apakah siswa ingin dan tertarik menyanyikan lagu-lagu tersebut? 

a. sangat tertarik b. cukup tertarik c. kurang tertarik d.tidak tertarik 

10. Apakah dengan lagu-lagu tersebut siswa menjadi semangat untuk belajar bahasa 

Arab? 

a. sangat semangat b. cukup semangat  c. kurang semangat d.tidak semangat 

 

 

 

 



ANGKET GURU 

Nama : Anis Wahyuni 

Jabatan: Guru Kelas B 

 

1. Apakah pengajaran kosa kata bahasa Arab sesuai dengan materi yang ada di buku 

cetak yang dipakai dikelas? 

a. sangat sesuai b. cukup sesuai    c. kurang sesuai d.tidak sesuai 

2. Apakah tema setiap lagu sesuai dengan materi pengajaran? 

a. sangat sesuai b. cukup sesuai c. kurang sesuai d.tidak sesuai 

3. Apakah materi pelajaran yang digunakan sesuai dengan kemampuan siswa? 

a. sangat sesuai b. cukup sesuai c. kurang sesuai d.tidak sesuai 

4. Apakah cara penggunaan lagu dalam pembelajaran dapat dipahami dengan jelas? 

a. sangat jelas b. cukup jelas   c. kurang jelas  d.tidak jelas 

5. Apakah siswa dapat mengingat kosa kata berbahasa Arab yang telah dijelaskan oleh 

guru dari lagu-lagu tersebut? 

a. sangat ingat b. cukup ingat  c. kurang ingat  d.tidak ingat 

6. Apakah gambar yang digunakan dalam lagu-lagu tersebut menarik? 

a. sangat menarik  b. cukup menarik c. kurang menarik d.tidak menarik 

7. Apakah gambar yang digunakan dalam lagu-lagu tersebut sesuai dengan kosa kata? 

a. sangat sesuai b.cukup sesuai  c. kurang sesuai d.tidak sesuai 

8. Apakah warna yang digunakan dalam lagu-lagu tersebut menarik? 

a. Sangat menarik   b. cukup menarik  c. kurang menarik d.tidak menarik 

9. Apakah siswa ingin dan tertarik menyanyikan lagu-lagu tersebut? 

a. sangat tertarik b. cukup tertarik c. kurang tertarik d.tidak tertarik 

10. Apakah dengan lagu-lagu tersebut siswa menjadi semangat untuk belajar bahasa 

Arab? 

a. sangat semangat b. cukup semangat  c. kurang semangat d.tidak semangat 

 

 

   



  اللغة العربية عن جودة األغاني المصممة نتيجة لإلستبانة عند خبير الوسائل التعليمية وتعليم
    ____________________________:     االسم

  ____________________________:     الرتبية

 ____________________________:    التخصص

    
  :البيان

  موافق بشدة:   ٥

  موافق:   ٤

  غير موافق:   ٣

  غير موافق بشدة:   ٢

 ليس لي رأي:   ١

  ٢٠١٢      ماالنج،           

  خبير الوسائل التعليمية واللغة العربية            

  

____________________________  

  :المالحظات 

_____________________________________________________ 

 

  الخصائص  الرقم
  النتيجة

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

           .الوسيلة هلا الصيغة البساطة والسهولة يف استخدامها  -١

            .الوسيلة تساعد الطلبة يف تعليم مهارة االملفردات  -٢

            .ألوان الوسيلة جذابة  -٣

           . الوسيلة مناسبة مبادة اللغة العربية لألطفال  -٤

            . على العموم أن مظهر الوسيلة جذابة  -٦

            .الصورة يف األسطوانة واضحة  -٧

            .الكلمة واضحة  -٨

            .هلا صحة الكلمة  -٩

            .تناسب الصورة بالكلمة  -١٠

            .األغاين سهلة للغناء  -١١



  اللغة العربية عن جودة األغاني المصممة نتيجة لإلستبانة عند خبير الوسائل التعليمية وتعليم

    نور حسن عبد الباري:     االسم

  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية:     التخصص

  
  :البيان

  موافق بشدة:   ٥

  موافق:   ٤

  غير موافق:   ٣

  غير موافق بشدة:   ٢

 ليس لي رأي:   ١

  ٢٠١٢  أبريل ١٣  ماالنج،           

  خبير الوسائل التعليمية واللغة العربية            

  

____________________________  

  

  :المالحظات 

________________________________________________________ 

 

  الخصائص  الرقم
  النتيجة

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  √         .الوسيلة هلا الصيغة البساطة والسهولة يف استخدامها  -١

    √        .الوسيلة تساعد الطلبة يف تعليم مهارة االملفردات  -٢

  √          .ألوان الوسيلة جذابة  -٣

  √         . الوسيلة مناسبة مبادة اللغة العربية لألطفال  -٤

    √        . على العموم أن مظهر الوسيلة جذابة  -٦

    √        .الصورة يف األسطوانة واضحة  -٧

  √          .الكلمة واضحة  -٨

    √        .هلا صحة الكلمة  -٩

  √          .تناسب الصورة بالكلمة  -١٠

  √          .األغاين سهلة للغناء  -١١



  اللغة العربية عن جودة األغاني المصممة نتيجة لإلستبانة عند خبير الوسائل التعليمية وتعليم

  قريب اهللا بابكر مصطفى:     االسم

  اللغة العربية:     التخصص

  

  :البيان

  موافق بشدة:   ٥

  موافق:   ٤

  غير موافق:   ٣

  غير موافق بشدة:   ٢

 ليس لي رأي:   ١

  ٢٠١٢    أبريل ١٣ماالنج،           

  خبير الوسائل التعليمية واللغة العربية            

  

____________________________  

  

  :المالحظات 

 توجد بعض األخطاء فيجب تصحيحها
   

  الخصائص  الرقم
  النتيجة

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  √         .غة البساطة والسهولة يف استخدامهاالوسيلة هلا الصي  -١

  √          .الوسيلة تساعد الطلبة يف تعليم مهارة االملفردات  -٢

  √          .ألوان الوسيلة جذابة  -٣

    √       . ة لألطفالالوسيلة مناسبة مبادة اللغة العربي  -٤

  √          . على العموم أن مظهر الوسيلة جذابة  -٦

  √          .الصورة يف األسطوانة واضحة  -٧

    √        .الكلمة واضحة  -٨

    √        .الكلمةهلا صحة   -٩

  √          .تناسب الصورة بالكلمة  -١٠

    √        .األغاين سهلة للغناء  -١١



  "كوسوما موليا"نقاط المقابلة مع مدرس اللغة العربية بروضة األطفال 

  قبل تنفيذ البحث

  
  

 ؟" كوسوما موليا"لعربية بروضة األطفال ما هي أهداف تعليم اللغة ا - ١

كوسوما "هل اكتساب املدرس األهداف املرجوة يف تعليم اللغة العربية بروضة األطفال  - ٢

 ؟" موليا

كوسوما "ما هي املشكالت اليت توجد املدرس يف تعليم اللغة العربية بروضة األطفال  - ٣

 ؟"موليا

خاصة يف " كوسوما موليا"لعربية بروضة األطفال ما دور املدرسة يف عملية تعليم اللغة ا - ٤

 تعليم املفردات؟ 

 ؟ " كوسوما موليا"ما هي طريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية بروضة األطفال  - ٥

 ؟" كوسوما موليا"ما هي الوسائل املستخدمة يف تعليم اللغة العربية بروضة األطفال  - ٦

تيعاب املفردات العربية للطالب بروضة األطفال ما هو التقييم املستخدم لقياس اس - ٧

 ؟" كوسوما موليا"

   



  خطة التدريس في تعليم المفردات العربية في الفصل التجربة

  اللغة العربية:     املادة 

  احليوانات:   املوضوع 

  الثاين:   مستوى 

  دقيقة ١٥:     الزمن 

  األغاين العربية والشاشة: الوسيلة التعليمية 

  سمعية الشفهية واملباشرةال:   الطريقة 

  يفهم الطلبة عن املفردات العربية:   املعيار الكفائي 

  يقدر الطلبة أن يعرب اسم احليوانات: الكفاءة األساسية 

  يقدر الطلبة أن يذكر اسم احليوانات يف العربية:   املؤشرات 

  : وأما اخلطوات واالسرتاتيجية اليت سلكتها املدرسة عند أداء التعليم هي

 النشاط التمهيدي -١

 التسليم  -أ 

 حماولة املدرسة يف إجياد الربط مبوضوع الدرس اجلديد   - ب 

 السؤال عن املوضوع - ج 

 النشاط األساسي -٢

 تسجل املدرسة األغاين املصممة  -أ 

 تشرح املدرسة املفردات اجلديدة  - ب 

 قروءةتسأل املدرسة الطلبة بالتقليد احملاكاة بصوت عال للمفردات امل - ج 

 دعى املدرسة الطلبة أن يغين الغناء معا   -د 

 تسأل املدرسة الطلبة أن يغين الغناء متبادال   - ه 



 النشاط الختامي  -٣

 تسأل املدرسة الطلبة عن حفظ املفردات اجلديدة  -أ 

 وصية املدرسة بالتعلم اجليد يف بيوم  - ب 

  اختتام التدريس بقراءة احلمدلة  - ج 

 التقومي - ٤

  املدرسة الطلبة مبزاوجة املفردة وصورا املناسبة وكّمل حرف املفردات تدريب 

   



  خطة التدريس في تعليم المفردات العربية في الفصل الضابطة

  اللغة العربية:     املادة 

  احليوانات:   املوضوع 

  الثاين:   مستوى 

  دقيقة ١٥:     الزمن 

  صوت املدرسة والسبورة: الوسيلة التعليمية 

  السمعية الشفهية واملباشرة:   الطريقة 

  يفهم الطلبة عن املفردات العربية:   املعيار الكفائي 

  يقدر الطلبة أن يعرب اسم احليوانات: الكفاءة األساسية 

  يقدر الطلبة أن يذكر اسم احليوانات يف العربية:   املؤشرات 

   :وأما اخلطوات واالسرتاتيجية اليت سلكتها املدرسة عند أداء التعليم هي

 النشاط التمهيدي -١

 التسليم  -أ 

 حماولة املدرسة يف إجياد الربط مبوضوع الدرس اجلديد  - ب 

 السؤال عن املوضوع - ج 

 النشاط األساسي -٢

 تقراء املدرسة املفردات بنظم التقليدية  -أ 

 تشرح املدرسة املفردات اجلديدة  - ب 

 للمفردات املقروءة تسأل املدرسة الطلبة بالتقليد احملاكاة بصوت عال - ج 

 دعى املدرسة الطلبة أن يذكر املفردات معا   -د 

 تسأل املدرسة الطلبة أن حيفظ املفردات متبادال   - ه 



 النشاط الختامي  -٣

 تسأل املدرسة الطلبة عن حفظ املفردات اجلديدة  -أ 

 وصية املدرسة بالتعلم اجليد يف بيوم  -  ب

  اختتام التدريس بقراءة احلمدلة  -  ج

 التقويم -٤

 تدريب املدرسة الطلبة حبفظ كل املفردات العربية 
 

   



Nama :     

A. Berilah anak panah pada gambar yang sesuai dengan kosakata bahasa arab
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SOAL PRE-TEST 

 kelas :  

Berilah anak panah pada gambar yang sesuai dengan kosakata bahasa arab

ِحَصا
  

 ِقْردٌ 

 أَْرَنبٌ 

 رٌ 

ُبْرُتَقا
 

Berilah anak panah pada gambar yang sesuai dengan kosakata bahasa arab 

ِحَصا
  نٌ 

ِقْردٌ 

أَْرَنبٌ 

رٌ َشعْ 

ُبْرُتَقا
 لٌ 



B. Lengkapilah huruf dalam kata-kata di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ْنفٌ ...

 ...َعيْ 

 ْوزٌ ...

 .. َكلْ 

  ...َبَبا
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10 



SOAL POST-TEST 

Nama :      kelas :  

A. Berilah anak panah pada gambar yang sesuai dengan kosakata bahasa arab 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اُْختٌ 

 أَبٌ 

 أَْرَنبٌ 

 َمْوزٌ 

 ِقْردٌ 

1 

2 

3 

4 

5 



 

B. Lengkapilah huruf dalam kata-kata di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 ...أَْحَمـــ

 رٌ ..أَْصــ

 ..َشرَ ..

 ...َبعَ ..أَ 

  ...ِســ
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  السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية  - أ

  هند فرحسيايت روفا :       االسم
 )Rufa Hindun Farhisiyati(  

 ١٩٨٦نوفمبري  ٢١كاديري، :   تاريخ الوالدة  /املكان

  أنثى:       اجلنس 

  أندونسي:     اجلنسية 

   (H. Muhammad Sahlan)احلاج حممد سهال:       الوالد 

 )Hj.Umamah( احلاجة أمامة:       الوالدة 

  كاديري جاوى الشرقية إندونيسيا:       العنوان 

  ٠٨٥٦٤٩٦١٠٥٣٥:       اهلاتف 

  afurfahri2012@gmail.com :  الربيد اإلليكرتوين 

  

 المستوى الدراسي  - ب

 ١٩٩٨ -١٩٩٢      املدرسة اإلبتدائية هداية الصاحلني كاديري   - ١

 ٢٠٠٢-١٩٩٩      املدرسة املتوسطة هداية الصاحلني كاديري  - ٢

  ٢٠٠٥-٢٠٠٣    كاديري  ٣املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية  - ٣

 يف جامعة موالنا مالك ) البكلوريوس(املرحلة اجلمعية  - ٤

  ٢٠٠٩-٢٠٠٥  إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج قسم اللغة العربية وآدا

 املرحلة املاجستري يف جامعة موالنا مالك إبراهيم - ٥

 ٢٠١٢-٢٠١٠    االسالمية احلكومية ماالنج قسم تعليم اللغة العربية 
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