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َواْلُقْرآَن َعَرِبي وََكََلَم َأْهِل اْْلَنَِّة  َأِحبُّوا اْلَعَرَب لَِثََلٍث: ِِلَِّني َعَرِبي 
 َعَرِبي 

 )رواه احلاكم والطرباِّن و البيهقي(
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 إهداء

 

 

 أهدي هذا البحث إىل :

 

 

 (إجَلال واحرتاماغفران و حسناواتي )والدتي  والدي و

 

 زوجي سيف العسكر

  

  و مرشح طفلي في رحمي



 د
 

تقديرشكر و   

 

ى نعمة ظاهرة و باطنة، والصَلة والسَلم على أشرف احلمد هلل رب العاملني عل
 .اِلنبياء و املرسلني نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أمجعني. وبعد

يف  قسم تعليم لنيل درجة ماجستري   تقدمتقد متت كتابة هذا البحث اليت  
م اإلسَلمّية احلكومّية امعة موالنا مال  إبراهيالدراسات العليا جبكلية  اللغة العربّية
الذي قد ساعدِّن يف   فيسرِّن أن أقدم جزيل شكري و عظيم تقديري إىل من مباالنج.

 كتابة هذاالبحث، وهم:

، مدير جامعة املاجستري  مساحة اِلستاذ برافيسور الدكتور احلاج موجيا راهارجو -1
 موالنا مال  إبراهيم اإلسَلمية احلكومية ماالنج

برافيسور الدكتور احلاج هبار الدين املاجستري، مدير كلية الدراسات  مساحة اِلستاذ -2
 العليا جبامعة موالنا مال  إبراهيم اإلسَلمية احلكومية ماالنج

مساحة اِلستاذ الدكتور احلاج ولدانا ورغاديناتا املاجستري، َرئيس قسم تعليم اللغة  -3
 م اإلسَلمية احلكومية ماالنج العربية يف كلية الدراسات جامعة موالنا مال  إبراهي

 الباحثة أفاد الذيمساحة اِلستاذ الدكتور مفتاح اهلدى املاجستري، املشرف اِلول  -4
 فكرة بداية منذ البحث هذا إعداد مراحل كل يف خطواهتا ووجه عمليا و علميا
 منه اإلنتهاء حىت البحث

 الباحثة أفادت اليت الثانية فةاملشر  ، مساحة اِلستاذة الدكتورة أمي حممودة املاجستري -5
 فكرة بداية منذ البحث هذا إعداد مراحل كل يف خطواهتا ووجه عمليا و علميا
 منه اإلنتهاء حىت البحث



 ه
 

 الذي العربية اللغة مادة خبري بصفته اجملستري صاحل شهداء الدكتور اِلستاذ مساحة -6
 قامت الذي ملطورةا املواد تصحيح و الستكمال االقرتاحات و املَلحظات أعطى
 .بتطويرها الباحثة

 أعطى الذي الوسيلة خبري بصفته اجملستري الرمحن توفيق الدكتور اِلستاذ مساحة -7
 الباحثة قامت الذي املطورة املواد تصحيح و الستكمال االقرتاحات و املَلحظات
 . بتطويرها

 و الشرقية لونبوك بوكبرون اإلسَلمية االبتدائية" الوطن هنضة" املدرسة رئيسة مساحة -8
 الذين املدرسة تل  يف التلميذات و التَلميذ مجيع و اِلستاذات و اِلساتذ مجيع

 . البحث هذا يف الباحثة ساعدوا
 يف كلية الدراسات العليا العربية اللغة تعليم قسم طَلب وأخوايت إخواِّن مجيع -9

حد هلا و أن يثيبنا حبسن عسى اهلل أن مين علينا برمحة ال جزاكم اهلل خري اْلزاء و  
إىل اِلخطاء و النقصان، الثواب. وأخريا أن هذه الكتابة أثر من اآلثر اإلنسانية املائلة 

 رتاح على سبيل اإلصَلح.ة من القراء النقد واإلقرجو الباحثفلذا ت
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 تقرير المشرفين

عد، السَلم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، احلمد هلل والصَلة و السَلم على رسول اهلل و ب بسم اهلل الرمحن الرحيم،
 إن هذا البحث الذي كتبته الباحثة:

 : حسراِّن اسم

 S2/   94007751:  رقم التسجيل

: تطوير مواد تعليم املفردات بوسيلة اِلناشيد مبدرسة "هنضة الوطن" االبتدائية اإلسَلمية    موضوع البحث
 برونبوك لونبوك الشرقية

على الشكل املطلوب الستيفاء  قد نظرنا وأدخلنا بعض التصحيحات واإلصَلحات الَلزمة ليكون
شروط املناقشة إلمتام الدراسة و احلصول على درجة ماجستري يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا يف 

 م 0790-0790العام الدراسي 

 و السَلم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 م 0790مارس  90ماالنج، 
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 تا الماجستيرد. ولدانا ورغادينا
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تطوير مواد تعليم املفردات بوسيلة اِلناشيد مبدرسة "هنضة الوطن" االبتدائية اإلسَلمية إن رسالة املاجستري حتت العنوان: 
 برونبوك لونبوك الشرقية اليت أعدهتا الطالبة:

 : حسراِّن اسم

 S2/   94007751:  رقم التسجيل

ملاجستري يف تعليم اللغة قد دافعت الطالبة  عن هذه الرسالة أمام جملس املناقشة و يقر قبوهلا شرطا للحصول على درجة ا
 م. و يتكون جملس املناقشة من السادات: 0790مارس  91العربية، و ذل  يف يوم االثنني ، بتاريخ 

 مناقشا أساسيا                          الدكتور شهداء الماجستير
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 مشرفا مناقشا                         الدكتور مفتاح الهدى الماجستير

 ______________                 910197700777719770رقم التوظيف: 

 مشرفا مناقشا                     ماجستيرالدكتور أمي محمودة ال

 ______________    910997799115710775رقم التوظيف: 
   

 االعتماد

 مدير الدراسات العليا

 األستاذ الدكتور بحر الدين الماجستير

 914090199191719710رقم التوظيف: 
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 مستخلص باللغة العربيةال

 االبتدائيةتطوير مواد تعليم املفردات بوسيلة اِلناشيد مبدرسة "هنضة الوطن" . 0790.حسراِّن
البحث. قسم تعليم اللغة العربية. كلية الدراسات  اإلسَلمية برونبوك لونبوك الشرقية.

 الدكتورمباالنج. املشرف اِلول: العليا. جامعة موالنا مال  إبراهيم اإلسَلمية احلكومية 
 .املاجستري حممودة أمي الدكتورة: الثانية املشرفة و املاجستري، اهلدى مفتاح

 التطوير، املواد التعليمية، اِلناشيد، املفردات :الكلمة األساسية

تطوير مواد تعليم املفردات بوسيلة اِلناشيد مبدرسة "هنضة الوطن" هذا البحث هو عن 
. لفهم وإتقان املهارات اللغوية اِلربعة على متعلم اللغة اإلسَلمية برونبوك لونبوك الشرقية االبتدائية

أن يستوعب املفردات ِلنه إذا كان أحد لديه مفردات جيدة مبا فيه الكفاية سوف فهم الكلمات 
 ستيعاب املفردات يف هذه املدرسة، وخاصة يفاومع ذل ،  .واْلمل مسعت، حتدث، قراءت وكتابتها

الصف اخلامس ال يزال أقل بسبب من نتيجة املَلحظات واملقابَلت اليت أجرهتا الباحثة أظهرت أن 
تعليم املفردات حيتاج إىل مزيد من االهتمام بسبب ضعف قدرهتم على فهم املواد العربية ِلنه هو 

ن أن وذضا بسبب عدم وجود الوسائل اليت ميك سبب من ضعف استيعاب املفردات عند التَلميذ.
والباحثة تعتقد أن التَلميذ حيتاجون إىل الوسيلة  اليت   تساعد التَلميذ يف استيعاب املفردات. 

ميكن أن تساعدهم يف ترقية استيعاب املفردات وفقا ملستوى العمر وخصائص التَلميذ يف املرحلة 
 .االبتدائية

ات بوسيلة اِلناشيد ( كيف يتم تطوير مواد تعليم املفرد9يف هذا البحث اِلسئلة، هي: )
( كيف فعالية استخدام مواد 0اإلسَلمية برونبوك لونبوك الشرقية؟ ) االبتدائيةمبدرسة "هنضة الوطن" 

اإلسَلمية برونبوك لونبوك الشرقية ؟  االبتدائيةتعليم املفردات بوسيلة اِلناشيد مبدرسة "هنضة الوطن" 
ات بوسيلة اِلناشيد مبدرسة "هنضة الوطن" ( ملعرفة تطوير مواد تعليم املفرد9وفيها هدفان: )

( ملعرفة فعالية استخدام مواد تعليم املفردات بوسيلة 0اإلسَلمية برونبوك لونبوك الشرقية. ) االبتدائية
 اإلسَلمية برونبوك لونبوك الشرقية. االبتدائيةاِلناشيد مبدرسة "هنضة الوطن" 



 ك
 

الذي يتكون ( Borg & Gallوير )يف هذا البحث تستخدم الباحثة منهج البحث و التط
 مرحلة و أسلوب مجع البيانات املستخدمة هي املَلحظة، املقابلة، االستبانة و االختبار. 97من 

( يتم تطوير مواد تعليم املفردات بوسيلة اِلناشيد مبدرسة "هنضة 9وأما نتيجة البحث: )
( حتليل االحتياجات و 9مراحل:  على عشر اإلسَلمية برونبوك لونبوك الشرقية االبتدائيةالوطن" 

( حتسني، 4( تصديق املنتج، )5( تصميم املنتج، 1( مجع البيانات، 0املشكَلت يف هذه املدرسة، 
( املنتجة 97( حتسني املنتج، و )1، )0( جتربة املنتج 9( حتسني املنتج، )0، )9( جتربة املنتج 0)

رس اللغة العربية باملدرسة "هنضة الوطن" (  اعتمادا على نتيجة االستبانة من مد0النهائية. )
و هي يف درجة جيد جدا  %94اإلسَلمية برونبوك، لونبوك الشرقية قد أعطى النتيجة  االبتدائية

أيضا. و اعتماد على نتيجة االستبانة من التَلميذ اليت حصلت عليها الباحثة تدل على أّن واحد و 
أّن هبذه املواد املطورة "جيد جدا" و ثَلثة تَلميذ أو  من التَلميذ قالوا  %90،4عشرون  تلميذا أو 

من التَلميذ قالوا أّن هبذه املواد املطورة "جيد ". و اعتمادا على نتيجة االختبارين   90،4%
(  فوجدت الباحثة  SPSS. Versi 20)  t)االختبار القبلي و االختبار البعدي( باستخدام اختبار  

و أما املعدل  لنتيجة االختبار البعدي هي  49،99االختبار القبلي هي النتيجة أن: املعدل لنتيجة 
و هبذه  كلها وجدت الباحثة الفرق بني نتيجة االختبار القبلي و  00،04و نسبتها هي  09،91

 االبتدائيةاالختبار البعدي، و هذا يدل على أن استيعاب املفردات لتَلميذ املدرسة "هنضة الوطن" 
ك، لونبوك الشرقية باستخدام وسيلة اِلناشيد هي فعالية و أمهية كبرية ِلهنا تستطيع اإلسَلمية برونبو 

 ( Sig. (2 tailed)و إذا قيمة ) 7،79أقّل من  (Sig. (2 tailed)أن ترقي نتيجة الدراسة و  قيمة )
 نعرف أن هناك العَلقة بني نتيجة التَلميذ قبل استخدام وسيلة اِلناشيد و بعد  7،79أقّل من 

استخدامها. و هذا يدل على أّن تطوير املواد بوسيلة اِلناشيد لرتقية كفاءة التَلميذ يف استيعاب 
 املفردات هو فعال للتَلميذ.
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مستخلص بللغة اإلنجليزيةال  

Hasroni. 2017. Development of Teaching Vocabularies Material with songs. (R 

&D in MI NW Rumbuk). Thesis. The Study Program of Arabic  

Education at the Islamic State University of Maulana mlaik ibrahim 

Malang. Advisor (1) Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag, (2) Dr. Hj. Umi 

Mahmudah, M.Pd 

Key words: Development, Teaching Material, Songs, Vocabularies 

This research is about the development of teaching materials with a media 

songs to improve the ability of students in the mastering of vocabularies in 

Government Elementary School (MI) NW Rumbuk. To understand and master the 

four language skills for learner of language must have vocabularies because if one 

has mastery vocabularies good enough then he will understand the words and 

sentences heard, spoken, read and written. However, Mastery vocabularies 

students in this school, especially in the fifth grade is still less because of 

observations and interviews conducted by the researchers showed that the 

teaching vocabularies need more attention because of the weakness of their ability 

to understand the material Arabic because it is caused by weak mastery 

vocabularies in students. This is partly caused by the lack of media that can help 

students in the mastering of vocabularies. The reseacher think that the students 

need media that can help and improve students' mastery of vocabularies and in 

accordance with the age level and characteristics of students at the elementary 

level. 

This research has the formulation of the problem, namely: (1) How is the 

process Development of Teaching Vocabularies Material with songs in MI NW 

Rumbuk? (2) How is the effectiveness of Teaching Vocabularies Material with 

songs in MI NW Rumbuk? and this research also has two objectives, namely: (1) 

To know the process of Development of Teaching Vocabularies Material with 

songs  in MI NW Rumbuk (2) To know the effectiveness of Development of 

Teaching Vocabularies Material with songs in MI NW Rumbuk. 



 م
 

This research used methods of R & D which consists of 10 steps (method 

development Borg and Gall) and the data collection methods used in this research, 

observation, interview, questionnaires and tests. 

The results of the research are: (1) the development of teaching materials 

include: 1) Needs Analysis, 2) Data Collection, 3) Product Design, 4) Validation 

Expert, 5) Revision, 6) Trial 1, 7) Revision, 8) Trial 2, 9) Revision, and 10) Final 

Product. (2) Effectiveness Subjects with a media songs to improve the ability of 

students in the mastering of vocabularies: based on result of the qustionnair shows 

that the Arabic teacher gives a value 85%, which means "very good" and 87.5% 

of students pass judgment with the title of " very good" for the teaching materials 

and 12.5% of students pass judgment with the title of "good" for the teaching 

materials which is developed by researcher and based on the results of the test 

(Pre-Test and Post-Test) by using t-test (SPSS version. 20) shows that the average 

value of the pre-Test 51 , 88 increased to 78.13 on the Post-Test and this shows 

the effectiveness due to an increase in the average value of the pre-test to post-

test. Furthermore, the value (Sig. (2-tailed)) is smaller than 0.01, which means if 

the value (Sig. (2-tailed)) is smaller than 0.01 it’s mean that there is a significant 

relationship between value before using teaching materials with after using 

teaching materials.  
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Hasroni. 2017. Pengembangan Bahan Ajar mufrodat dengan Media Lagu. 

(Penelitian R & D di MI NW Rumbuk). Thesis. Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab  Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (1) Dr. H. Miftahul 

Huda, M.Ag, (2) : Dr. Hj. Umi Mahmudah,M.Pd 

Kata Kunci : Pengembangan, Bahan Ajar, Media Lagu, Mufrodat 

Penelitian ini adalah penelitian tentang pengembangan bahan ajar 

mufrodat dengan media lagu di Madrasah Ibtidaiyah (MI) NW Rumbuk. Untuk 

memahami dan menguasai empat keterampilan berbahasa diharuskan kepada 

seorang pembelajar bahasa menguasai mufrodat yang cukup karena jika seseorang 

memiliki penguasaan mufrodat yang cukup maka dia akan memahami kata dan 

kalimat yang didengar, yang dibicarakan, yang dibaca dan yang ditulis. Namun, 

Penguasaan mufrodat siswa di sekolah ini khususnya pada kelas lima masih 

kurang karena dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti  

menunjukkan bahwa pengajaran mufrodat membutuhkan perhatian yang lebih 

karena masih lemahnya kemampuan mereka dalam memahami materi bahasa  

arab karena disebabkan oleh lemahnya penguasaan mufrodat siswa. Ini salah 

satunya disebabkan oleh kurangnya media yang dapat membantu siswa dalam 

penguasaan mufrodat. Untuk itu peneliti menilai perlu adanya media  

pembelajaran yang dapat membantu dan meningkatkan penguasaan mufrodat 

siswa serta sesuai dengan tingkatan umur dan karakteristik siswa pada tingkat 

dasar.  

Penelitian ini memiliki rumusan  masalah  yaitu: (1) Bagaimanakah proses 

pengembangan bahan ajar mufrodat dengan media lagu di MI NW Rumbuk? (2) 

Bagaimanakah keefektifan bahan ajar mufrodat dengan media lagu di MI NW 

Rumbuk? dan penelitan ini juga memiliki dua tujuan yaitu: (1) Untuk mengetahui 

proses pengembangan bahan ajar mufrodat dengan media lagu di MI NW Rumbuk 

(2) Untuk mengetahui keefektifan bahan ajar mufrodat dengan media lagu di MI 

NW Rumbuk.  
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Dalam penelitian ini digunakan metode R &D yang terdiri dari 10 langkah 

(metode pengembangan Borg and Gall) dan metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian yaitu observasi, wawncara, angket dan tes. 

Adapun hasil penelitiannya yaitu: (1) proses pengembangan bahan ajar 

meliputi: 1) Analisis Kebutuhan, 2) Pengumpulan Data, 3) Desain Produk, 4) 

Validasi Ahli, 5) Revisi, 6) Uji Coba 1, 7) Revisi, 8) Uji Coba 2, 9) Revisi, dan 

10) Produk Akhir. (2) Keefektifan Bahan Ajar Mufrodat dengan media lagu: 

berdasarkan hasil angket yang disebarkan oleh peneliti setelah uji coba 

menunjukkan bahwa guru bahasa Arab memberikan nilai 85% yang artinya 

“sangat baik” dan 87,5% dari siswa memberikan penilaian dengan predikat 

“sangat baik” terhadap bahan ajar serta 12,5% dari siswa memberikan penilaian 

dengan predikat “baik” terhadap bahan ajar yang dikembangkan oleh peneliti. 

Selanjutnya berdasarkan hasil ujian (Pre-Test dan Post-Test) dengan 

menggunakan uji-t (SPSS Versi. 20) menunjukkan bahwa nilai rata-rata pre-Test 

51,88 meningkat menjadi 78,13 pada Post-Test dan ini menunjukkan keefektifan 

karena adanya peningkatan nilai rata-rata dari Pre-Test ke Post-Test. Selanjutnya, 

nilai (Sig. (2 tailed)) lebih kecil dari 0,01 yang berarti jika nilai (Sig. (2 tailed)) 

lebih kecil dari 0,01 maka menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 

nilai sebelum menggunakan bahan ajar dengan setelah menggunakan bahan ajar.  
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 الفصل األول

 ار العاماإلط

 خلفية البحث .ت
اللغة هي أساس احلياة يف اجملتمع، فهي وسيلة التفاهم و التخاطب، وتبادل 

، و احلضارة ركن اِلول يف تقدم الفكر، وارتفاعاِلفكار و اآلراء و املشاعر بل هي ال
اتساع التأليف يف ميادين العلم و املعرفة. إن اللغة مبعناها الواسع أدة التفاهم و 

أما اللغة عند سيفول مصطفى يف   9ة التعبري بالنفس بني طوائف املخلوقات.وسيل
تفاعل للكتابه "اسرتاجتية تعليم اللغة العربية ابتكاري" هي أدة التواصل اليت تستخدم 

 0عرب فكرة بوسيلة النطق أو اخلّط.باجملتمع وتستخدم لت
مكانة خاصة بني لغات العامل. كما أن أمهية هذه اللغة تزيد هلا اللغة العربية 

ر. وترجع أمهية اللغة العربية إىل ثَلثة أسباب : يوما بعد يوم يف عصرنا احلاض
اِلول، إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي. و الثاِّن، إن اللغة العربية هي لغة 
الصَلة، كل مسلم يريد أن يؤدي الصَلة عليه أن يؤديها بالعربية، فيصبح تعلم 

هي لغة احلديث  العربية بذل  واجبا على كل مسلم. والثالث، إن اللغة العربية
الشريف، و لذا فإن كل مسلم يريد قراءة هذه اِلحاديث و استعاهبا عليه أن يعرف 

 ثَلثة عناصر و هي اِلصوات و املفردات و الرتاكيب، و أربع فيهاو  1اللغة العربية.
 مهارات و هي اإلستماع و الكَلم والقراءة و الكتابة.

                                                           
 01. )مصر: دار املعارف( ص. دراسة التحليلية وموافق تطبيعه يف تغليم اللغة العربية والديني اإلسَلمي. 9190حسن سليمان. 9

2 Syaiful Mustofa. 2011. Strategi Pembelajara Bahasa Arab Inovatif. (Malang: UIN Press). Hlm 3 

 07-91، ص 0)اِلردان: دار الفَلح(. ط.. أساليب تدريس اللغة العربية.  0777حممد على اخلوىل.  1
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اللغوية اِلربعة فعلى الشخص أن يستوعب  املهاراتلفهم و استيعاب 
املفردات الكافية ِلن إذا كان الشخص له مفردات كفية سيفهمها الكلمة أو اْلملة 

شخص الذي مسع و تكلم و قرأ و كتبها. كما قال هنري غنتور تارغان أّن "جودة ال
يف اللغة تعتمد على جودة و  عدد املفردات اليت استوعب عليها، إذا كان الشخص 

  5له املفردات الكثرية فيمكن عليه ماهر يف اللغة".
را من مبا قال أمحد فؤاد إيفندي أن " كانت املفردات عنص و هذا يساوي

عناصر اللغة العربية حبيث تتضمن عليها املعاىن واستخدام الكلمات يف اللغة من 
املتكلم نفسه أو من الكاتب. والشخص ستزيد له مهارته يف اللغة إذا ازداد مفرداته 

   4مهارة لغة الشخص متوفق على املفردات الىت استوعب عليها". كفاءةِلن  
أن: "لذل ، املعقعد اِلول و  طلب كثري  من الناس و قال إمام نواوي 

لتعلمها، ليست استثناء يف اللغة العربية يعين هي املفردات ِلهنا يتكلم كثري من 
 و أدركت الباحثة أّن مقعد املفردات له دور مهم يف اللغة العربية.    0الناس عنها".

ولكن يف الواقع أن يف عملية تعليم املفردات كاللغة اِلجنبية إلندونيسني 
عندهم مشكَلت. قال جويرية دهَلن أّن: "مشكَلت اللغة العربية اليت يوجه 

اخلَلفات بني اللغة العربية و  اللغة اإلندونيسيا، منها: تَلميذ إندونيسني هي 
 0اِلصوات، النحو و الصرف، املفردات، اِلسلوب، و االمَلء".
اإلسَلمية  البتدائيةاو هذه هي املشكلة  اليت توجه مدرسة "هنضة الوطن" 

برنبوك لنبوك الشرقية تعين املفردات.  هذه املدرسة هي إحدى املدارس اليت فيها 

                                                           
4 H. G. Tarigan. 1989. Pengajaran Kosa Kata. (Bandung: Angkasa). Hlm 2 
5 Ahmad Fuad Efendi. 2005. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat). Hlm 96 
6  Imam Nawawi. 1987. Tata Bahasa Arab. (Surabaya: al-Ikhlas). Hlm 50 
7  Djuwairiyah Dahlan. 1984. Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab. (Surabaya: al-Ikhlas). Hlm 
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تدريس اللغة العربية و  كان التَلميذ يتعلمون اللغة العربية من الصف اِلول إىل 
إىل اهتمام كبري.   الصف السادس. وأحوال تعليم املفردات يف هذه املدرسة حتتاج

:"عند معظم التَلميذ ضعف كفائتهم يف تعليم  رس يف الصف اخلامسكما قال املد
اللغة العربية خاصة يف استيعاب املفردات وهبذا السبب يشعرون بالصعوبة يف اشرتاك 
و فهم درس اللغة اللعربية. حيتاج التَلميذ إىل الوسيلة املفرحة و املناسبة بعمرهم 

 . 9ردات املدروسة"اليت تستطيع أن تساعدهم  يف ذكر و حفظ املف
املَلحظة اليت قامت الباحثة هبا يف الفصل  أن  إىل بنتيجةو هذا مناسب 

بعضهم  قليل احلماسة يف استماع كَلم املدرس يف إلقاء الدرس و اشرتاك التدريب 
ميذ على حفظ املفردات املتعلقة باملادة. و ليس هذا فقط، بل سأل قليل من التَل

عن املادة اليت ال يفهمون هبا. وجدت الباحثة أن بعض التَلميذ ال يفهمون مادة 
اللغة العربية ِلن ليس عندهم املفردات الكافية حىت يف فعلمها يشعر التَلميذ بامللل 

تعليم  إذن، املشكَلت اليت وجه التَلميذ يف 1ِلهنم ال يفهمون باملادة املدروسة.
ضعف كفاءة التَلميذ يف استيعاب املفردات  حىت يشعر التَلميذ اللغة العربية منها 

بالصعوبة يف فهم درس اللغة العربية، ما فيه مادة تعليم املفردات، و يستخدم 
 التَلميذ الوسيلة يف تعليم املفردات نادرا.

ملشكلة يعين الباحثة أّن حيتاج التَلميذ إىل احلل  إلزالة هذه ا يف رأيو 
حيتاج التَلميذ إىل مواد تعليم املفردات حىت يستطيعوا أن يفهموا درس اللغة العربية 
و خاصة يف هذه املرحلة االبتدائية حيتاجون إىل الوسيلة املفرحة و املناسبة بعمر و 
خصائص التَلميذ. ولذل ، عند رأي الباحثة ينبغي عليها أن تطور مادة تعليم 

                                                           

 نتيجة املقابلة مع املدرس 9 

 نتيجة املَلحظة  للتَلميذ 1 
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يف شكل اِلناشيد ِلهنا تظن أّن اِلناشيد مفرحة و مناسبة بعمر  املفردات و تأسس
 . و خصائص التَلميذ يف املرحلة االبتدائية

عموما، تستطيع النشيد أن مينع امللل الذي أصبح عدوا مهما يف تعليم اللغة 
( يف الغالب حيب 9( ِلن )0774)نقَل من نور هداييت و رضوان:   العربية

ىت يستطيع اِلطفال أن يدربوا يف نطق العربة البسيطة يف اللغة اِلطفال اِلناشيد، ح
( عموما، تل  اِلناشيد  يف شكل السياقية و هذا يسهلهم يف احلفظ و 0العربية. )

( النشيد لألطفال حيتوي على  الكلمة أو اْلملة 1هبذا سيزيد استيعاب مفرداهتم. )
( سينشد اِلطفال 5ج بالتكرار. )التكرارية حىت يشعروا بالسهولة يف الذكر و االنتا 

اِلناشيد خارج الفصل حىت يقربوا باللغة العربية و  ال تصبح اللغة العرية لغة أجنبية 
( بالنشيد يشعر اِلطفال بسرور  يف التعلم  و يساعدهم أسرع لنيل 4دائما. )

  97أهداف التعليم.
 استيعاب ا سبق تأيت الباحثة الفكرة اْليدة لرتقية كفاءة التَلميذ يفانطَلقا مم

وسيلة اِلناشيد. ِلن ليم املفردات اليت تأسس إىل املفردات، هي بتطوير مواد تع
عند رأي الباحثة هذه اِلناشيد فعالية وال تكلف للتَلميذ يف ذكر و حفظ 
املفردات. و باِلناشيد يقصد هبا لكي أصبح استيعاب املفردات مفرحا حىت يشعر 

بحث هذا الباحثة أن ت موا املواد التعليمية. لذل ، أرادتالتَلميذ بالسهولة أن يفه
 البحث. 
 
 

                                                           
10 Trisna Cahyu Rianita dkk. TT. Penggunaan Lagu Berbahasa Arab  untuk Meningkatkan 

Pemerolehan Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas V MI Pesantren Sabilil Muttaqien Talunkulon 
Bandung Tulungagung (Jurnal). Hlm 2-3  
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  و التطوير  أسئلة البحث .ث
بوسيلة اِلناشيد مبدرسة "هنضة الوطن"  مواد تعليم املفرداتكيف يتم تطوير  .1

 اإلسَلمية رنبوك، لنبوك الشرقية؟ االبتدائية
مبدرسة "هنضة  بوسيلة اِلناشيد مواد تعليم املفرداتكيف فعالية استخدام  .2

 مية رنبوك، لنبوك الشرقية؟ اإلسَل االبتدائيةالوطن" 
  و التطوير أهداف البحث .خ

مبدرسة "هنضة الوطن" بوسيلة اِلناشيد  مواد تعليم املفردات تطوير ملعرفة .1
 اإلسَلمية رنبوك، لنبوك الشرقية. االبتدائية

مبدرسة "هنضة  بوسيلة اِلناشيد مواد تعليم املفرداتملعرفة فعالية استخدام  .2
 اإلسَلمية رنبوك، لنبوك الشرقية. دائيةاالبتالوطن" 

 مواصفات المنتج .د
املواد أو املفردات اليت تتعلق باملادة الكتاب اليت فيها  شكلهذا املنتج يف 

اِلناشيد هي مشهورة  اِلناشيد. شكلالتعليمية للصف اخلامس و هذه املفردات يف 
 تصميم غَلف هذا يفمن ناحية شكلية:  يف إندونيسيا و هي اِلناشيد لألطفال.

.  Adobe Photoshopالباحثة تطبيق احلاسوب يسمى بالتطبيق  استخدمت املواد
 :من ناحية حمتويات كما يليو أما  .Sakkal Majallaبشكل حروف  كتبته الباحثة

 ( Ayo Belajar Mufrodat Bahasa Arab dengan bernyanyiاسم الكتاب املطور ) -

اإلسَلمية برونبوك، لونبوك  االبتدائية"هنضة الوطن"  املقدمة من رئيسة املدرسة -
 الشرقية 

 املقدمة من الباحثة / الكاتبة -
 قائمة احملتويات -
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 إرشاد استعمال املنتج -
 حيتوي على عشرة املواضع -
املواد املطورة من الكتاب "تعليم اللغة العربية على أساس املنهج الدراسي  -

0779 
تتكون على لكل باب هناك املوضوع الكبرية، و حمتويات الكتاب اليت  -

املؤشرات، و الصورة املتعلقة باملادة، و النشيد، و املفردات، و التدريبات 
 .قائمة املراجعو  املتنوعة

 فروض البحث و التطوير .ه
كان التعلم باملواد بوسيلة اِلناشيد يستطيع أن يساعد التَلميذ يف ترقية  

)من جانب نطقها، و   العربية خاصة يف  استيعاب املفرداتكفائتهم يف تعليم اللغة 
 .، ومعرفة معناهاكتابتها

 و التطوير البحث فوائد .و
للمدرسة، تعطى املعلومات عن استيعاب املفردات باستخدام املواد بوسيلة  -1

 اِلناشيد.
للمدرس، أن تكون منوذجا الستيعاب املفردات باستخدام املواد بوسيلة  -2

 د.اِلناشي
للتَلميذ، أن نكون مساعدة يف ترقية كفائتهم يف تعليم الغة العربية خاصة يف   -3

 استيعاب املفردات.
 للجامعة، توفر ثروة مراجع الدراسة ملكتبة اْلامعة. -4
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 و التطوير  حدود البحث .ز
 الباحثة يف هذا البحث هو: تحدد

التعليمية بوسيلة اِلناشيد  هذا البحث يتعلق بتطوير املواد ،احلدود املوضوعية -1
الباحثة  استخدمت اليت لرتقية كفاءة التَلميذ يف استيعاب املفردات. واِلناشيد

  اِلناشيد املشهورة يف إندونيسيا. هي
اإلسَلمية برنبوك لنبوك  االبتدائيةمبدرسة "هنضة الوطن"  ،احلدود املكانية -2

 .يف الصف اخلامس الشرقية
إىل  0790الباحثة عن هذا البحث من شهر يناير  دأتباحلدود الزمانية،  -3

 . 0790شهر فرباير 
 الدراسات السابقة .د

(،  موضوعه " تعليم الصرف باستخدام 0790اسم الباحثة سيف الزمان ) -1
 (9اِلناشيد". و منهج البحث هو الوصفى الكيفى. أهداف البحث: )

ة أنواع اِلناشيد (ملعرف0) ،استخدام اِلناشيد يف تعليم الصرفلوصف 
( تبدأ املدرس أن يكتب 9املستخدمة يف تعليم الصرف. ونتائج البحث: )

مادة الصرف اْلديد على اللوح ويشرح املعىن ال يعرفه التَلميذ، يقرأ التَلميذ 
بالنشيد، و يقدم املدرس أمثلة أخرى تساوي على القاعدة اْلديدة لتدعيم 

( أنواع اِلناشيد اليت 0) ،ماالهتافهم التَلميذ للقاعدة ومعناها واستع
 .”Krapyak“و  ”Usrotuhu“استخدمها املدرس يف تعليم الصرف منها: 

(،  موضوعه " تعليم املفردات 0790اسم الباحثة زوديس ترح روحنية ) -2
ملعرفة عملية  (9بالنشيد". و منهج البحث هو حبث جترب. أهداف البحث: )

عرفة أثار تعليم املفردات بالنشيد. ونتائج (مل0) النشيد يف تعليم املفردات،
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( عملية تعليم املفردات باستخدام النشيد، أن التَلميذ يشعرون 9البحث: )
( استخدام النشيد يف تعليم املفردات له تأثري 0) ،باحلماسة والرغبة والدفعية

 لتسهيل حفظ املفردات وتنميتها.
" تطبيق اِلناشيد لتنمية كفاءة  (،  موضوعه0790اسم الباحثة سيت مَلزمة ) -3

التَلميذ يف استخدام املفردات". و منهج البحث هو حبث جترب. أهداف 
(ملعرفة فعالية تطبيق اِلناشيد 0) ملعرفة كيفية تطبيق اِلناشيد، (9البحث: )

( تبدأ الباحثة 9لتنمية كفاءة التَلميذ يف استخدام املفردات. ونتائج البحث: )
ب املفردات من املادة وتنشدها، مث تأمر الباحثة التَلميذ بالسَلم، مث تكت
ومن هذه اِلنشطة تعرف الباحثة أحوال التَلميذ يف أثناء  .لينشدواها مجاعة

تعليم املفردات باِلناشيد، أن التَلميذ يشعرون باحلماسة والرغبة ويشعرون 
يذ يف ( تطبيق اِلنشيد لتنمية كفاءة التَلم0) بسهولة يف حفظ املفردات،
 استخدام املفردات فعال.

ذكورات. اختَلفها الباحثة من ثَلث الدراسات السابقات امل تختلفاهنا، 
الباحثة املواد التعليمية بوسيلة اِلناشيد لرتقية كفاءة التَلميذ  تتطور يف هذا البحث 

الباحثة املنتج يعين يف شكل  انتجتيف استيعاب املفردات و يف أخري البحث 
 شيدي.الكتاب الن

 تحديد المصطلحات .ط
الباحثة أن  أرادتاليت وردت يف هذا البحث و  هناك  بعض املصطلحات

 .ينها لسهولة الفهم  على القارئتب
 تطوير املواد  التعليمية -9
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الباحثة املواد التعليمية بوسيلة اِلناشيد لرتقية كفاءة التَلميذ يف  طورت
تاب د. هداية )درس اللغة العربية املفردات من ك أخذتاستيعاب املفردات و 

 .العاشرللصف اخلامس( من  الدرس اِلول حىت الدرس 
 اِلناشيد -0

الباحثة  استخدمتوسيلة اِلناشيد هي إحدى الوسائل التعليمية الذي فيها 
(  9)اِلناشيد اليت ستنشدها يف أول أنشطة الدرس و املوضوع املناسب هو: 

Ahlan wa Sahlan ( ،0 )Di Sini Senang Di Sana Senang، (1 )Ampar-

Ampar Pisang( ،5  )Satu-Satu( ،4 )Li Yadaani( ،0 )Anak Kambing 

Saya( ،0 )Dua Mata Saya( ،9 )Kring-Kring Ada Sepeda( ،1 )Balonku 

Ada Lima( 97، و )Bintang Kejora.  
 استيعاب املفردات -1

( قدرة التَلميذ على 9حثة، منها: )بعد استخدام هذه الوسيلة ترجو البا
املفردات صحيحيا.  كتابة  ( قدرة التَلميذ على0املفردات باللغة العربية. )نطق 
 املفردات. معىن ( قدرة التَلميذ على اإلجابة عن اِلسئلة البسيطة عن1)
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المبحث األول: المواد التعليمية

 تعليمية  و أهميتهامفهوم المواد ال .أ
املواد التعليمية هي مواد التدريس منظمة بشكل منهجي، و اليت تستخدم 
من املعلمني و التَلميذ  يف عمليةالتعليم. املواد التعيمية هي املعارف و املهارات و 
املواقف  و التَلميذ حباجة إىل أن نتعلم من أجل حتقيق مستوى الكفاءة احملدد يف 

اع املواد التعليمية تتكون من املعرفة )احلقائق و املفاهيم و املبادئ و التفاصيل، و أنو 
اإلجراءات(، و املهارات، و املواقف أو القيم. املواد هي جيب على التَلميذ أن 
يتعلموا املواد  التعليمية و املعلومات، و اِلدوات، و النص يف حاجة إىل معلمني 

هي مادة اليت تستخدم ملساعد املعلمني يف لتخطيط و تنفيذ التعلم. مواد التدريس  
  أنشطة التعليم و التعلم.

املواد التعليمية هي حمتوى التعلمي نرغف يف تقدمي التَلميذ بغرض حتقيق 
أهداف التعليمية معرفية أو مهريةأو وجدانية.  وهي املضمون الذي يتعلمه التلميذ  

أو هي جمموعة اخلربات الرتبوية و احلقائق و املعلومات اليت يرجى  99يف علم ما.
تزسد  التَلميذ هبا، واالجتاهات و القيم اليت يراد تنميتها عندهم، أو املهارات 

د اكساهبم اياها، يهدف حتيق النو الشامل املتكامل هلم يف ضوء احلركية اليت يرا
 90اِلهداف املقررة املنهج.

                                                           

. )مدينة: مؤسسة دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري ناطقني هبا. 9500. عبد الرمحن بن إْبراهيم الفوزان 99 
 999اإلسَلمية(. ص 

 070. )مكة: اْلامعة اِلم القرى(. ص املرجع يف تعليم اللغة العربيةرشدي أمحد طعيمة.  د.ت.  90 
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يف حني أن أمهية املواد التعليمية يف التعليم و التعلم هو  بالتأكيد مهمة 
التعليمية حتتل مكانة هامة جدا يف عملية التعلم للمعلمني أو التَلميذ.  جدا. املواد

سوف املعلمني جيدون صعوبة يف زيادة فعالية التعلم دون املواد التعليمية. و كذل  
التَلميذ و املواد التعليمية لن تواجه عقبات يف التعلم على التكيف،  و خاصة إذا 

سرعة واضحة أقل، حىت ال يكون قادرا على فهم املدرسني  التواصل و شرح املواد  ب
جديد ما مت تدريسها من قبل املعلم. و لذل  احلضر  التدريس املواد  التعليمية اليت 
ميكن أن تستخدم على حد سواء و تستخدم من قبل املعلمني و التَلميذ  

 91باعتبارها واحدة من اْلهود لتلبية و حتسني نوعية التعلم. 
 أساس إعداد المواد التعليمية  .ب

اما على املؤلفني و مقررى الكتب التعليمية لز  و من هذا املنطلق أصبح
قافية و اإلجتماعية، اِلسس لتعليم  العربية ِلجانب اِلسس اآلتية: اِلسس الث

السيكولوجية، اِلسس اللغوية و التعليمية.  وفيما يلي نتناول كل أساس بالتفصيل 
 95و كيفية مراعاته عند كتب تعليم العربية للناطقني بغريها:

 األسس الثقافية و اإلجتماعية -1
عند حديثنا عن اْلانب الثقايف  كأسس إعداد  املواد التعليمية لتعليم 

( مفهوم الثقافة بوجه 9العربية  لغري الناطقني هبا سوف  نتناول  النقاط اآلتية: 
( 5( خصائص الثقافة، 1( و مفهوم الثقافة اإلسَلمية بوجه خاص، 0عام، 

تعليم العربية لغري الناطقني هبا. اِلمور اليت ينبغي مراعاته إعداد عَلقة الثقافة ب

                                                           
13 Abdul Hamid. 2008. Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media. (Malang: UIN Press). Hlm 74   
 07-91. )الرياض: دار الغايل(. ص أسس اعداد الكتب  لتعليم اللغة العربية. 9119ناصر عبد اللغة الغايل.  95 
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احملتوى الثقايف يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني هبا. و فيما بل كل ذل  
 بالتفصيل. 

تعرف الثقافة بأهنا اِلفكار  و املثل و املعتقدات و املفاهيم و 
تمع من اجملتمعات و بعبارة االجتاهات و العادات  و التقاليد اليت تسود يف جم

أخرى تعين الثقافة كل ما صنعه  اإلنسان بعقله و يده، و يعرفها فرنسيس عبد 
النور قائَل: )و نقصد بثقافة شعب كل املؤسسات و النطم اإلجتماعية و 
العادات  و التقاليد  اليت خلقها اإلنسان  لنفسه، و بدون القافة يصبح 

يسل  كما تسل  احليوانات(. و الثقافة هبذا  اإلنسان كائنا بيولوجيا فقط
املعىن ال توجد يف اجملتمع دون آخر. فكل جمتمع له أهداف  و إجتاهاته و 

 عاداته و تقاليده. و من مث فإن الثقافة ختتلف باختَلف اجملتمعات. 
أما الثقافة اإلسَلمية فتعين املعتقدات و املفاهيم و املبادئ و القيم و 

اليت بقرها الدين اإلسَلمي متمثَل يف القرآن الكرمي  و السنة أمناط السلوك 
النبوية الشريفة، و من مث فإن هذه الثقافة تقتصر على اجملتمعات اإلسَلمية 
بعض النظرعن املكان و الزمان. أما الثقافات اِلخرى غري اإلسَلمية فإهنا 

ع الواحد إىل ختتلف باختَلف اجملتمعات. بل إن الثقافة ختتلف  داخل اجملتم
 عموميات و خصوصيات. 

 األسس السيكولوجية -2
من املعلوم أن املتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية، فهو 
احملور  الذي تركز عليه، وأنه  أوال و آخرا هو اهلدف من العملية التعليمية، فما 

و من مث  قامت  هذه العملية إال من أجل حتقيق أهداف معينة لدى املتعلم،
فإن معرفة خصائص املتعلم النفسية و العقلية تعد مطلبا ضرورية عند إعداد 
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حمتوى املناهج الدراسية. و من الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها 
النفسية و العقلية، بل إن اِلفراد خيتلفون فيما بينهم من قدرات عقلية و 

هنا ظهر مبدأ  الفروق   مسات نفسية  داخل املرحلة العمرية الواحدة، و من
الفردية املتصلة بنمو املتعلمني و الذي ينبغي مرعاه عند إعداد و اختيار  املواد 

 94التعليمية.
قة الوثيقة بني أمناط منو  و يؤكد علماء اللغة و الرتبية على وجود العَل

بني  الفرد و بني قدراته على تعليم اللغة اِلجنبية، كما أن هناك فرقا حمسوبا
م الصغري و تعليم الكبري  للغة اِلجنبية هذا الفرق  ينبغي أن يراعي  يف ليالتع

املواد  املقدم لكل منهما. تلميذ الدافع هو عامل مهم يف جناح العملية 
رتفاع أكرب الدافع  لتَلميذه ناجحة، و على العكس من اخنفاض التعليمية، و ا

الدافع من التَلميذ، و اخنفاض مستوى اْلهد ناجحة. ولذل  ينبغي تطوير 
الكتاب املدرسي للغة العربية تويل اهتماما للجوانب النفسية للتَلميذ و ذل  

 لتحسني دافعية التَلميذ  للتعليم، و اليت تشمل: 
 مناسبا  لكتاب قدرة  التلميذ  على الفكريةجيب أن يكون  -
 االنتباه إىل الفروق الفردية   بني التَلميذ  -
 قادرة على حتفيز الفكر من  التَلميذ يف عملية التعلم -
كتاب املواد املصممة خاصة لقدرات و استعداد  التَلميذ االتفات إىل   -

 . سن التلميذ، حيث أن كل سن معني تتطلب معاملة خمتلفة
  90املواد كتاب لتحفيز التَلميذ على استخدام اللغة العربية يف الطبيعة. -

                                                           

 09-00)الرياض: دار الغايل(. ص  أسس إعداد الكتاب لتعليم اللغة العربية.. 9119ناصر عبد اللغة الغايل.   94 

16Abdul Hamid. 2008. Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 
Media. (Malang: UIN Press). Hlm 100 
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 األسس اللغوية و التعليمية -3
كتب  العربية تعرب عن قلقها إزاء اليت هي أساس اللغة يف تدريس ال

اللغة اليت سيتم تدريسها للتَلميذ  تشمل عناصر  اللغة )أصوات، مفردات، 
تراكيب( و مهارات اللغة )استماع، كَلم، قراءة، كتابة( حبيث يتم تقدمي املادة 
وفقا للغرض املقصود. يف حني أن التعليم اِلساسية هي اِلشياء اليت تتعلق  

بوية  يف تطوير الكتاب املدرسية، كمادة أولية من السهل على النظرية الرت 
العكس   أكثر صعوبة، من اخلرسانة إىل اجملرد. من املفهوم إىل التفاصيل، أو 

بدءا من املواد بالفعل  العكس، و االنتقال من بداية عملية حنو غلى  استنتاج،
دئ التعليم يف يف معرفة، و االنتقال  إىل مواد جديدة، وهلم جرا حىت مبا

 90تطوير الكتب املدرسية.
 دور المواد التعليمية للمعلمين و التالميذ .ج

ِلهنا مسألة تعليم أن يتم  املواد التعليمية حتتل موقعا هاما يف عملية التعلم، 
تسليم املواد. و دون أن تعلم املواد التعليمية ال تتحقق  جييب دقة املواد التعليمية  
وفقا لألهداف  و الكفاءات   املتوقعة  اليت حتققت  و كأحد حمددات  الغرض أم 

  99ال من الكفاءات التعلم. 
 دور المواد التعليمية للمعلمين  -1

 اجتاهات املعلمني لفهم شامل للمادة (أ
 كما أن استخدام املواد يف عملية التعلم (ب
 تيسري املعلمني يف الدروس فئة تنظيم  (ج

                                                           
17Abdul Hamid. 2008. Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media. (Malang: UIN Press). Hlm 101 

 04-05. )القاهرة: مكتبة النهضة املصرية(. ص ربيةطريق تعليم اللغة الع. 9190حممد عبد القدير أمحد.  99 
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 تياجات التَلميذتسهيل املعلمني يف حتديد طرق التدريس املناسب  و اح (د
 و من وسيلة للتعليم و تيسري املعلم يف التخطيط لتقدير التعلم  (ه
 دور المواد التعليمية للتالميذ -2

 أعلنت التَلميذ مقبض لتحقيق   التمكن  من اختصاص  املوضوع (أ
و مبا أن مقدمي املعلومات أو اِلفكار  بشكل مستقل تتجاوز تل   (ب

 لم يف الفصلاملقدمة  من قبل املع
 وسيلة ميكن  أن تقدم انطباعا حقيقيا  فيما يتعلق مبضمون إىل أن يتقن (ج
 كحافز ملعرفة املزيد عن مسألة معينة  (د
 قياس جناح إتقان املواد التعليمية  بشكل مستقل (ه

 

 االبتدائيةبالمدرسة  الخصائص من تالميذ الصف  الخامسالمبحث الثاني: 

ية يعين اللغة العربية، يف مستوى املبتدئني ليست سهلة. تدريس اللغة اِلجنب
هو املستوى اِلوىل من التعليم الرمسي. يف هذه احللة يتغري كل   (SD)  االبتدائيةاملدرسة 

ما هو موجود يف بيئة التَلميذ، بدءا من طرق التعلم الذي كان يلعب التَلميذ ويصبحون 
ليست بسيطة مثل الوقت يف روضة اِلطفال. حقا يف التعلم و املواد اليت يدرس فيها 

هناك أشياء كثرية حتتاج إىل اهتمام كبري يف تدريس اللغة العربية يف تَلميذ املدارس 
 .  االبتدائية

سنة. يف هذا العمر  90-0يف إندونيسيا  االبتدائيةعمر التَلميذ يف املدارس 
بار. وعَلوة على ذل ، قال  غالبا يكون التَلميذ أكثر محاسا ويتمتعون التعلم من الك

، أوال، والتَلميذ يريدون للقيام بأّي االبتدائيةكامريون أّن شخصية التَلميذ يف املستوى 
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نشاط التعلم على الرغم من التَلميذ ال يعرفون ما جيب القيام به وكيفية القيام هبذه 
يف التدريس، اِلنشطة. ثانيا، ميكن التَلميذ بسهولة وبسرعة يتفقدون شعور اهتمامهم 

يف حلها. ثالثا، التَلميذ  ةوعلى خَلف ذل ، احلفاظ على روح يفعلون اِلسئلة الصعب
ال    91عندهم العار اِلكثر من البالغني عند استخدام اللغة اْلديدة. االبتدائيةيف سن 

 االبتدائيةخيتلف كثريا عن آراء كامريون، يلخص هارمر أّن شخصية التَلميذ يف سن 
 07على النحو التايل:

 همون الكلمات،أهنم يستجيبون املعىن حىت لو أهنم ال يف .1
 إهنم يف كثري من اِلحيان يتعلمون مباشرة من غري مباشرة، .2
فهمهم ال يأيت من الشرح فقط، ولكن أيضا من ما يرون ويسمعونه و هلم  فرصة  .3

 للمسة و التفاعل معا،
 عموما أهنم تكشفون احلماس للتعلم والفضول حول العامل من حوهلم، .4
 م الفردي وموافقة من معلمهم،لديهم احلاجة إىل االهتما .5
وأخذوا يف احلديث عن أنفسهم ويستجيبون جيدا للتعلم اليت تستخدم أنفسهم   .6

 وحياهتم اخلاصة هو املوضوع الرئيسي يف الفصول الدراسية،
لديهم مدى اهتمام حمدود، إال اِلنشطة اْلذابة اليت متكن أن جتعل هلم بسهولة  .7

 .دقيقة أو حنو ذل  97لتفاعل بعد احلصول على امللل، وفقدوا ا

يف مستويات ما قبل التشغيل  االبتدائيةبياجيه نفسه يضع التَلميذ يف سن 
للخرسانة حيث يتفاعل التَلميذ بقوة مع العامل من حول التَلميذ، و حلل املشاكل اليت 

                                                           
19 L Cameron.  2001. Teaching Language to Young Learner. (Cambridge: Cambridge University 

Press).  Hlm 1 

20 Jeremy Harmer. 2002. The Practice English Language Teaching. (Oxford: Longman). Hlm 38 
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إىل   يواجه التَلميذ، و حيل التَلميذ من خَلل البيئة. التَلميذ يف هذا الفرصة حيتاج 
على سبيل املثال، عندما قال الشخص أن الشكل الكروي يف  .كائن ملموس يف تصويره

  09العربية فاملعلم جيب أن يعرض على الكرة اِلصلية.

يف ما سبق ميكن  االبتدائيةَلميذ املدارس من اخلصائص املختلفة من ت
 ، منها:االستنباط

ذب التَلميذ بالسهولة إىل اِلشياء، ولكن أيضا يشعرون جي: الخصائص النفسية .أ
بالسهولة يف امللل، والتَلميذ جيرءون أنشطة التعلم يف أي شكل على الرغم من 

 التَلميذ ال يعرفون ملاذا التَلميذ يقومون بالنشاط.
عندهم احلياء اِلكثر من البالغني عند  االبتدائيةيف سن : الخصائص اللغوية .ب

 استخدام اللغة اْلديدة. 
 

 المبحث الثالث: األناشيد

 مفهوم النشيد .ت
قصائد الشعر اليت تنظم بأسلوب سهل جذاب، يف غرض عام  النشيد هو

ولذل  حيبها  سياسي أو ديين، لتنشد مجاعيا وهي ملحنة، وقد تصحبها املوسيقى،
خدم يف الغالب ستالتَلميذ. فالنشيد شعر خفيف رشيق يرتبط باملناسبات، وي

                                                           
21 L Cameron.  2001. Teaching Language to Young Learner. (Cambridge: Cambridge University 

Press).  Hlm 2 
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أغراض  خاصة باِلطفال كاِللعاب و الرحَلت و التمثيليات، وهي تؤدي ملحنة ال 
 00ثارة العواطف النبيلة يف منشديها و سامعيها.

قطع  شعرية خمتارة قابلة للتلحني والنشيد تثري محاس التَلميذ،  النشيد هو و
وتنمي فيهم انتماءهم لوطنهم وأمتهم. و ينشدوهنا يف املناسبات الدينية والوطنية و 

ويصفها أخرون بأهنا تلفظ الكلمات اليت ينطق هبا املرء بشكل  01االجتماعية.
الوترية و النغمة املعينة مع استخدام احلركة اليت تَلئم لفظ اِلناشيد  ليسهل على 

 05املغىن حفظه.
ومعىن أخر للنشيد هي تل  القطع  الشعرية اليت يرتى يف تأليفها السهولة 
وتنظمها تنظيما خاصا، وتصليح لإللقاء اْلماعي. و هي لون من ألوان  اِلدب 

 04ون على حفظها  و التغىن هبا فرادي، أو مجاعات.حمبب إىل التَلميذ، ويقبل
 األناشيد  كالوسيلة التعليمية .ث

يف   ."وسيط أو مقدمة"كلمة "وسيلة" هي من الَلتينية و اليت تعين حرفيا 
KBBI (http://kbbi.web.id/)   يعين أدوات وسائل اإلعَلم، ويقع بني الطرفني، وسيط

 .و يف التعلم هو أداة، وسيط، وصلة، و املقدمة يف التعلم أو االتصال. 

الوسائل التعليمية وفقا هباريانتو "هي أداة التعلم الذي يتم استخدامه  
   00ءة يف حتقيق أهداف التعلم.كوسيط يف عملية التعلم لتعزيز الفعالية و الكفا

لذل  الوسائل عند هاريانتو أّن قادرة على زيادة الفعالية و الكفاءة لتحقيق أهداف 

                                                           
 909القاهرة: دار املعارف(. ص ) .  التوجيه يف تدريس اللغة العربية.9191حممود علي السمان.  00

 904سنة. د.مض. )د.م: د. مش(. ص طه  علي  حسني الديلمي و د. سعاد عبد الكرمي عباس  الوائلي. دون  01
24Syarifuddin, Singing untuk Pembelajaran Menghafal (http://dunia-

guru.Blogspot.com/2011/09/Singing untuk Pembelajaran menghafal.html). 
 090) القاهرة: دار الفكر العرب(. ص .  تدريس فنون اللغة العربية. 0770على أمحد مدكور.  04

26 Haryanto, dkk. 2003. Modul Strategi Belajar Mengajar. (Yogyakarta: FIP UNY). Hlm 57 

http://dunia-guru/
http://dunia-guru/
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ّن الناس أو و فسرت الوسائل أّن ال تكون فقط أداة وسيطة، ولكن أيضا أ التعلم. 
البشر كاملصدر للتعلم، وكذل  يف شكل اِلنشطةال خمتلفة مثل الندوات والرحَلت 

 00امليدانية، واحملاكاة، و اخل.

رة أعَله هي اِلدوات يف شكل الكائنات تستنبط الوسائل التعليمية كل العبا
أو البشرية أو اِلحداث اليت ميكن استخدامها كوسيط يف حتقيق أهداف التعلم. 

كما قالت صلح  اِلناشيد نفسها ميكن أن تكون مرتبطة مع الوسائل التعليمية. 
فرستيا أّن اِلدوات املستخدمة لتدريب التَلميذ يف التعلم لكي يستوعبوا املفردات، 

صور، دمى، وما إىل ذل ،   :املوضوع التقليدي (9وخاصة هنا متنوعة جدا، مثل )
 (0قصائد، ) ( 4اِلجبدية، ) ( البطاقة5اِلناشيد، ) (1املوضوع احلقيقي، ) (0)

   09بطاقة املقطع. (9( الكتب واجملَلت و)0بطاقة الكلمة، )

املادة هي وسيلة تعليمية ِلهنا وسيطة للتَلميذ إلجياد  املعرفة و املعلومات. 
وسيطة التين يستخدم  هناِل و كذل  هي اِلناشيد يف هذا هي وسيلة تعليمية

التَلميذ إلجياد  املعرفة و املعلومات عن املفردات. وهبذا ستطور الباحثة الوسيلة يف 
 الوسيلة. 

كون وسيطا يف إيصال املواد التعليمية. يف املعلوم، يالنشيد ميكن أن 
هذه الكلمات اليت ميكن أن تتم يف  اِلناشيد هي اْلمع من النغمات والكلمات. 

يف التعلم اليت تتعلق  د حىت تصبح اِلناشيد ميكن التوسط يف املواد التعليمية. املوا
 باللغة، وميكن النشيد أن تكون وسيطا للتَلميذ الذين  يتعلمون نطق املفردات

                                                           
27 Wina Sanjaya. 2010. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. (Jakarta: Kencana Prenada 

Group). Hlm 204 

28Sulih Prastiya. 2010. Menyanyi Sebagai Metode untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata 
Bahasa Arab Santriwan-Santriwati. Skripsi dan Tidak Diterbitkan. Hlm 17 
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وكانت اِلناشيد يف الواقع حول الفرتة الطويلة، أهنا ال يزال نادرا استخداما 
ِلحيان يتم استخدام اِلناشيد متاما كما يف التدريس كالوسيلة للتعلم. يف بعض ا

يد مشهورة شلكسر اْلليد أو إذابة اْلليد عندما اخنفضت اإلثارة يف التعلم. اِلنا
منذ الطفولة، و ترافق اِلناشيد منو التَلميذ، بل التَلميذ ال يزال يف رحم أمهم 

ة اِلجنبية، ينشدن اِلناشيد. لذا فإن اِلناشيد مشهورة عند التَلميذ. يف تعلم اللغ
  يف هذه احلالة هي إحدى الوسائل اليت تناسب يف االستخدام.

 مزايا األناشيد كالوسيلة في التعلم .ج
أن اِلناشيد هي إحدى اِلجزاء املهمة يف اللغة  و أضافت  لوسي نور حيايت 

العربية، ِلهنا جتعل التَلميذ حساسية يف الصوت. و تعلم اللغة هو أن تعلم أنواع 
باإلضافة إىل الرأي أعَله، وفقا لربوسرت هناك كثري    01ات املختلفة ذات معاِّن.اِلصو 

  17اشيد كالوسيلة يف تعلم اللغة العربية، ومنها:من املزايا أن اِلن

 املوارد اللغوية .1
النشيد ميكن أن يكون وسيطا يف تعرف اللغة اْلديدة. يف هذا التعرف 

ملفردات. من خَلل لغة اِلناشيد املعروفة اليت تغري أيضا حيتوي على قواعد اللغة وا
إىل الشكل اْلديد و اْلذابة. ميكن النشيد الستخدام اللغة اليت نعتقد أهنا جيدة 

يف كثري من اِلحيان عند اِلناشيد   واملهمة يف التعبري عنها و وفقا بَلحتياجات. 
 مهم يف التعلم. التكرار هو نشاط  .كثري من التكرار بشكل طبيعي وليست مملة

التكرار جيعل التَلميذ أكثر سهولة يف ذكر اِلناشيد. ليس هذا فقط، استخدام 
                                                           
29 Lusi Nurhayati. 2009. Penggunaan Lagu dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk Siswa Sekolah 

Dasar: Mengapa dan Bagaimana?. Majalah Ilmiah Pembelajaran No.1. Hlm 63 

30 Brewster, dkk. 2003. The Primary English Teacher’s Guide. (London: Penguin English). Hlm 
162-163 
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اِلناشيد هو لتطوير املهارات اللغوية بطريقة تكاملية، حىت لقدرة نطق املفردات عند 
 التَلميذ.

 املوارد  النفسية أو العاطفية  .2
مام، ويف الوقت نفسه اِلناشيد قادرة على بناء دافع التَلميذ على االهت

 يفكر التَلميذ أن يف عملية التعلم ليست خميفة.  التَلميذ شعرون بالسعداء.
 وباالضافة إىل موقف إجياب على لغة جديدة  الذين يتلقى التَلميذ سوف تتطور. 

اِلناشيد جتعل اْلو ليست خميفة، كالتَلميذ من روضة اِلطفال والتَلميذ 
، والتَلميذ يشعرون باِلمان عندما يكون لديهم الفرصة ال يزال يشعرون بعار كبري

 .تبين الثقة لدى التَلميذ و اِلناشيد  للغناء مجاعة
 املوارد املعريف .3

جيعل  .هي كلمات اليت بدت مرحية يف اِلذن جذبت التَلميذ اِلناشيد و
يف سن ذ اهتمامهم التَلميذ نفسهم أن يريدوا الرتكيز يف التعلم، نظرا إىل أن التَلمي

بواسطة غناء اِلناشيد الذين يتمتعها التَلميذ و  .بالسهولة سينقسم الرتكيز االبتدائية
اِلناشيد  تساعد التَلميذ على حتسني الذاكرة، و الرتكيز،  يكرروهنا حىت حيفظواها. 

يصبح التَلميذ أكثر حساسية بعلمات اإليقاع كأداة لتفسري كل   و التنسيق أيضا. 
 شيد.كلمة يف اِلنا

 املورد الثقايف .4
احملتوى الثقايف يف اللغة الذي  حتتوي اِلناشيد على اللغة اليت متت بالثقافة. 

التَلميذ  يقدم  للمتعلمني الصغار، يف هذه احلالة، إعطاء قيم املعىن يف تل  اللغة. 
الذين معرفتهم ال ميكن أن يكون مساحة الكبار ليس فقط جيعل التعلم يف لغة 

ولكن أيضا على تعلم اللغة بشكل أفضل التفسري. قد استفاد التَلميذ ِلن أجنبية، 
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عندهم اخلربة يف تعلم اللغة اِلجنبية اليت ختتلف باللغة اِلم.   يتعلم التَلميذ عن 
اْلانب اآلخر من مجيع أحناء العامل. وباإلضافة إىل ذل ، يتعلم التَلميذ حول 

 رنوا مع ثقافتهم. االختَلفات الذي ميكن التَلميذ أن يقا
 املوارد االجتماعية .5

اِلنشيد جبماعة يف اجملموعة تعطي اخلربة االجتماعية وتساعد التَلميذ على 
بناء هوية التَلميذ. التَلميذ الذين لديهم اخلجولة، الشجاع، جيمعان أن يكونا 

  ميكن التَلميذ استخدام االكتناز من التَلميذ يف اِلناشيد. واحد. و
شيد هناك كثري من الغايات الرتبوية، واخللقية، انث الغاية هلذه اِلفمن حي 
 19واللغوية: 

جل يف عَلج اِلطفال الذين يغلب على طبيعتهم  اخل  فهي وسيلة جمدية -1
 والرتديد، ويتبهون النطق، منفردين.

من بواعث السرور لألطفال ، وأثرها واضح يف جتديد نشاطهم، و اِلناشيد  و -2
 تبديد سامتهم: ملا فيها من تلحني عذب، وتوقيع مطرب.

 يف إغراء اِلطفال بالصفات النبيلة، و املثل العليا.  ةوأثرها قوي -3
 ال بتجويد النطق، وإخراج احلروف من خمارجها.امللحنة تأخذ اِلطفاِلناشيد  و -4
 وفيها إثارة لألطفال ، وتقوية لشخصيتهم. -5
زاد اللغوي، يكسبه لألطفال ميذ بصورة  -كقطع احملفوظات اِلخرى  -وفيها -6

 حمبة شائقة.
من الوسائل الناجحة يف تزويد اِلطفال باللغة السليمة فتهذب اِلناشيد هي  و -7

 وهبم، ويزداد إلفهم للفصحى.لغتهم، ويسمو أسل

                                                           
 019-017. )القاهرة: دار املعارف(. ص يف طرق تدريس املوجه الفين ملدرسي اللغة  العربيةعبد العليم إبراهيم. دون السنة.   19
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يف اختيار أسلوب تعليم اللغة العربية لألطفال، ينبغي للمدرسني  أن يهتموا 
طبيعة لألطفال. بأهنم حيبون اِللعاب. نظر إىل تل  الطبيعة فألعاب املناسبة لتعليم 

 اللغة العربية أسلوب اللعب.
ل لألطفال يف اِلسلوب املناسبة لألطفال وهو النشيد، ِلّن النشيد يسهّ 

 11و يف صناع النشيد هناك أنواع سنبحثها، منها: 10تعليم اللغة العربية و حفظها.
 ما يتعلق باملوسيقى أي النغم النشيد. .1
 ما يتعلق عن اللغة أي عن نّص النشيد. .2

 أهداف تعليم النشيد .د
 15قد شرح عابد توفيق اهلماشي عن أهداف تعليم اِلناشيد، وهي:

 مبعث النشاط و السرور: واحلركة لألطفال بسبب اللحن الصويت. .1
املشاركة الوجدانية: يف معاىن النشيد حني غنائها و ترنيمها، شريطة حسن  .2

 االختيار مليوهلم.
 -تعليمهم اللغة اافصحى: ألفاظا و مجَل و أفكارا و أخلية، وأساليب تعبري .3

دقة نطق حروفها وضبط حركاهتا وجودة القائها،  حبفظ النشيد والتغين هبا و
 فتنمو قدراهتم اللغوية و اذواقهم.

ترغيب الطفل باملدرسة: و تشويقة للمدرس مما يؤدي إىل زيادة الثقة بنفسه  .4
 وقابليته الكَلمية و اْلرأة يف احلديث. 

 غرس حب الفضيلة: واخللق والعقيدة والدينية واِلدب واإلجتماعية. .5

                                                           
32Tim Bina Karya Guru. 2006. Seni Budaya dan Keterampilan untuk SD Kelas V . (TT: Erlangga).  

Hlm 56 
33 M. Soeharto. 1986. Belajar Membuat Lagu. (Jakarta: PT. Gramedia).  Hlm 1 

 907-991 )بريت: مؤسسة الرسالة(. ص .  املوجة العلمي ملدرس اللغة العربية.9191عابد توفيق اهلماشي.  15
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لنشيد مقدمة طبيعية لدراسة احملفوظات و فنون اِلدب اِلخر، وهي التوذيق ا .6
 اِلدب.

 أساس اختيار النشيد .ه
نه إو قال  ( 995: 0779من سويانتو  ) نينجروم فروتا ساري نقلت

يلخص بعض اِلشياء اهلامة اليت جيب مراعاهتا يف خَلل اِلناشيد  يف تعلم اللغة 
  14هذه اِلمور هي: .العربية

 .اختيار اِلناشيد  اليت تتناسب مع خصائص التَلميذ ومستوى التطور اللغوي .1
 .الكلمات ال تكون طويلة جدا لكي ال يصعب يف حفظها .2
 جيب أن تكون اِلناشيد جذابة و دينامية و نغمة متحمسة.  .3
ِلغراض حمددة، مثل املعلمني يريدون أن يدرسوا  مادة اللغة املعينة، فاستخدم  .4

 .اِلناشيد اليت حتتوي على عناصر تل  اللغة
 . عند اختيار اِلناشيد يطة و السهلة يف النطقالكلمات اليت هي البس استخدام .5
اِلناشيد القصرية  مع الكلمات البسيطة و النغمة املتحمسة حيفظ التَلميذ   .6

 .بالسهولة أكرب
ويف املرجع اآلخر ينبغي أن يتوافر يف اختيار اِلناشيد املناسبة لألطفال يف  
 ما يأيت:  االبتدائيةاملرحلة 

وضوعات اإلسَلمية عامة تتصل بالكون واإلنسان و أن تتصل مبناسبات وم .1
 احلياة.

                                                           
35Ningrum Perwitasari. 2014. Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Materi Family 

melalui Lagu pada Siswa Kelas V SDN Piyaman 2 Wonosari. Skripsi dan Tidak Diterbitkan. Hlm 
44-45 
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أن تشبع حاجة من حاجات اِلطفال يف هذه املرحلة، مثل أناشيد اِللعاب  و  .2
 احلفَلت الرحَلت...وغري ذل . 

 أن تساعد التَلميذ يف إحياء املواسم واِلعياد واملناسبات السعيدة وحنوها. .3
غىن هبا احلرف كالفَلحني والصيادين  والعمل جيب أن تكون هناك أناشيد يت .4

 10لينشدها التَلميذ.
مبا بناسب  االبتدائيةيف مصدر آخر، حيسن بنا أن خنتار اِلناشيد للمرحلة 

ق أغراضها ومن أهم أسس مراحل النمو لكل فصل من فصوهلم حىت حتق
 10اختيارها:

 أن تناسب املستوى العقلي واللغوي للطفل. -1
 أن ختتار من حبور قصرية تتمثل منها احلياة. -2
لتكرار الذي يَلئم أن تكون ملحة تلحينا سهَل مشتملة على شيء من ا -3

 اِلطفال و يهيء هلم االستعانة حبركات بأيديهم وأرجلهم. 
  أن تكون متصلة حبياة اِلطفال وتتبع من كل ما يتصل  باِلسرة و املدرسة. -4

هنا، ستطور الباحثة املواد التعليمة بوسيلة  اِلناشيد اليت ما  تتعلق حبياة 
، و احلديقة، و غرفة اْللوس، و اِلطفال على سبيب املثال املواد عن البيت
 املدرسة، و الصف، و املكتبة، و املقصف.

أن تتنوع موضوعاهتا فيكون منها اللون العاطفي  الذي يبعث على حمبة اهلل و  -5
اِلسرة و مجيع املخلوقات، واللون االجتماعي الذي ينمي فيهم فهمهم 

 جملتمعهم الذي يعيشون فيه.
 

                                                           
 999-990. تدريس فنون اللغة العربية. )القاهرة: دار الفكر العرب(. ص 0770على أمحد مدكور.  10

 999)الرياض: مكتبة التوبة(. ص  طرائق تعليم اللغة العربية.. 0771حممد بن إبراهيم اخلطيب.  10
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 طريقة تعليم النشيد .و
ناك اخلطوات عن تعلم اللغة العربية باستخدام اِلناشيد هي على النحو ه

 19:التايل

تعرف اِلناشيد إىل اِلطفال ينبغي أن يسبقها بالتفسري اِلول عن موضوع  .1
 ناشيد العربية الذي سينشدوهنا التَلميذ.اِل
سينشد املعلم اِلناشيد من قبل املعلم ِلول مرة و يطلب إىل اِلطفال   .2

 ليسمعواها.
 يطلب املعلم إىل التَلميذ لينشدوا اِلناشيد  مع املعلم بطيءا.  .3
 يفسر املعلم والتَلميذ اِلناشيد إىل اللغة اإلندونيسية  الصحيحة.   .4
نشد املعلم والتَلميذ معا و تكرارا من اإليقاء البطيء مهَل مبهل حىت يف ي  .5

 اإليقاع الصحيح. 
وحده لينشدوا  -و يشري املعلم التَلميذ يف شكل اجملموعات أو بشكل الفردي  .6

 اللغة العربية أمام الفصل.
و يف املرجع اآلخر هناك اخلطوات عن تعلم اللغة العربية باستخدام 

 39 هي على النحو التايل:اِلناشيد 
يكتب املدرس النشيد على سبورة إضافية خبط واضح مع شكله بالطباشري  .1

 امللونة.
 ميهد ملوضوع الدرس مبقدمة بسيطة. .2
 املعىن و النغم متثيَل واضحة.يقرأ النشيد قراءة منوذجية متثل  .3

                                                           
38 Agus Suprijono. 2003. Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem. (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar). Hlm 24 

 991)الرياض: مكتبة التوبة(. ص  طرائق تعليم اللغة العربية.. 0771حممد بن إبراهيم اخلطيب. 11 
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يشرح الكلمات الصعبة واملعاىن اإلمجالية شرحا مبسطا يقرب املعىن إىل أذهان  .4
 التَلميذ، ويكون شرح املفردات مبوضعها يف مجل خارجية توضح معناها.

 يعيد املدرس  قراءة النشيد قراءة منوذجية ثانية. .5
  ته يف إلقاء النشيد.مث يكلف أحد التَلميذ اجمليدين حماكا .6

يكرر املدرس النشيد مبشاركة التَلميذ و هبذا التكرار يعلق النشيد بأذهاهنم 
و جييء حفظه عرضا دون أن حيسوا بعبء للحفظ و ينبغي التوسع و اإلحاطة 
يشرح النشيد مع التَلميذ الكبار، مع متلميذهتم جبودة احلفظ خارج جدران 

 املدرسة.
 

 رداتالمبحث الرابع: المف

 مفهوم المفردات .أ
دونيسية  ألفها لطفي ناإل –املفردات كما ذكرت يف القاموس اإلجنليزية 

و املفردات يف اصطَلح القاموس للغة  اإلندونيسية 57غزال هي قائمة الكلمات.
 ند باالي بوستاكا هي "قائمة الكلمات". ع

( 0( مجيع الكلمات املضمونة يف اللغة، )9قال سوجيطا إن املفردات هي )
( الكلمات املستخدمة يف 1الكلمات اليت يستوعب عليها املتكلم و الكاتب، )

 59( قائمة الكلمات املنظمة  مع البيان املوجز مثل القاموس/ املعجم.5العلوم، )
( مجيع الكلمات املضمونة يف اللغة، 9أما املفردات عند أحكادية فهي )

عليه الشخص أو الكلمات اليت يستخدمها مجاعة يف  ( الكلمات اليت استوعب0)
                                                           
40Jhon M Echol dan Hasan Sadily. 1998. Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia). Hlm 

631 
41Soedjito.1998. Kosa Kata Bahasa Indonesia. (Jakarta: PT. Gramedia). Hlm 25 
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( يف علم اللغة  ليس مجيع 5( الكلمات املستخدمة يف العلوم، )1نفس البيئة، )
( قائمة الكلمات والعبارات و املصطلحات يف اللغة اليت  4الكلمات مفردات، )

 50تنظم هجائية و معها حتديدها.
 ( عنصر من عناصر اللغة الشاملة على9واملفردات هلا معاىن و هي )

(  الكلمات اليت يستوعب عليها 0املعارف  عن املعاىن و استخدامها يف اللغة، )
( قائمة الكلمات املنظمة مع البيان املوجز مثل القاموس / 1املتكلم و الكاتب، )

 51املعجم.
 اتأهمية المفرد .ب

فكار و خربات الشخص كانت اِلإن املفردات  تلعب دورا هاما يف فهم 
هذا دليل على استيعاب الشخص على املفردات يلعب دورا  55كتوبة.ممنطوقة أو 

السيم  كانت منطوقة  أم مكتوبة يف احلياة اليومية أو اِلكادميية.هاما يف عملية اللغة  
 اب على املفردات. عمتعلم اللغة استيملتعلم اللغة، لذل  على 

املفردات هي املفتاح املهم لتطوير املهارة اللغوية و اتقان اللغة اِلجنبية. 
َلتصال. استيعاب املفردات هو عامل مهم لتعيني جناح الشخص يف تعليم اللغة ل

قال مكي أن املفردات هي العامل لتشكيل نظام اللغة الذي غري مستقر.   هذا 
بسبب ِلن املفردات ستزيد باختاذ الكلمات اْلديدة من اللغة اِلخرى و تغيري 

  54احلال.

                                                           
42Ahkadiyah, dkk. 1991. Pengajaran Kosa Kata. (Jakarta: Dikti). Hlm 41 
43 Harimukti Kridalkasana. 1982. Kamus Linguistik. (Jakarta: PT Gramedia). Hlm  50 
44Depdikbud.1985. Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) Juklak Sistem Penilaian. (Jakarta: 

Depdikbud). 
45 W.F. Mackey. 1986. Analisis Bahasa untuk Pengajaran Bahasa. (Surabaya: Usaha Nasional). Hlm 

112 
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قال هرجونوا أن مجيع اْلوانب اِلساسية يف اللغة اِلجنبية اليت ال بد على 
التَلميذ يف عملية التعليم و التعلم منها املفردات، ِلن بدون استيعاب املفردات ال 

و هذا يساوي مبا قال   50 ميكن الشخص أن يستطيع يف استيعاب اللغة اِلجنبية.
نور غينتورا أن املفردات هي أدة مهمة لدى الشخص  الذي سيتعلم اللغة، ِلن 
وظيفتها لتشكيل اْلملة اليت تفضل يف  حمتويات الفكر و الشعور إما شفهيا و  

أن املفردات هلا دور مهم يف تعليم اللغة اِلجنبية. وهي تكون العامل  كتابيا. إذن، 
كالتعيني يف تطوير املهارات اللغوية و املفردات هي العاصمة املهمة يف تقدمي الفكرة 

      50أو  الرأي يف التفكري إما شفهيا و كتابيا. 
 أهداف تعليم المفردات   .ج

  59اِلهداف العامة من تعليم مفردات اللغة العربية، منها:

اْلديدة  إىل التَلميذ، إما من خَلل  مادة القراءة و إما من  تعرف املفردات .1
 فهم املسموع

التدريب للتَلميذ لنطق املفردات جيدا و صحيحا ِلن النطق اْليد و  .2
 الصحيح يقدم إىل املاهر يف الكَلم و القراءة جيدا و صحيحا أيضا

 املعينةلفهم معىن املفردات، إما معجميا  أو  االستخدام يف اْلملة  .3
 يستطيع أن يستخدمها يف الكَلم و اإلنشاء صحيحة .4

و يف هذا تطوير املواد التعليمية، سرتكز الباحثة يف أهداف تعليم املفردات، 
 منها:

                                                           
46 Sartina Hardjono. 1988. Prinsip-prinsip Pengajaran Berbahasa dan Sastra. (Jakarta: Depdikbud). 

Hlm 77 
47Burhan Nurgiantoro. 1988. Penilaian dalam Pengajaran Bahasa. (Jakarta: Gramedia). Hlm 166 
48Abdul Muhbib Wahab. 2009. Pemikiran Linguistik Tammam Hasan dalam pembelajaran Bahasa 

Arab. (Jakarta: UIN Jakarat Press). Hlm 152 
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 تعرف املفردات اْلديدة إىل التَلميذ .1
 التدريب للتَلميذ لنطق املفردات جيدا و صحيحا .2
 لفهم معناها .3

 أنواع المفردات  .د
د تدريس الكلمات أو املفردات، ال بد من التفريق بني نوعني، منها:  عن

كلمات نشيطة و كلمات خاملة. ويقصد بالكلمة النشيطة تل  الكلمات اليت 
تعلم ليستخدمها التلميذ يف كَلمه و كتابته. أما الكلمات اخلاملة، فيقصد هبا 

أها، ولكن ال يتوقع منه أن الكلمة اليت يتوقع من التلميذ أن يفهمها إذا مسعها أو قر 
يستخدمها إذا تكلم أو كتب. بعبارة أخرى، الكلمات النشيطة تدرس الستعمال، 

 أما الكلمات اخلاملة فتدرس الستيعاب. 
ويؤثر هذا التفريق على التدريس تأثريا واضحا. فإذا أراد املعلم تعليم كلمات 

ة، ونطق الكلمة، وهتجئة نشيطة فعلية أن يدرب تَلميذه على ما يلي: معىن الكلم
الكلمة، واستعمال الكلمة. أما عند تدريس الكلمات خاملة، فعلى املعلم أن يعىن 
بتقدمي معىن الكلمة فقط ليتمكن التلميذ من استيعاب هذا املعىن إذا مسع الكلمة 

 اثناء القراءة.
وقد يظهر هنا سؤال، هو: كيف يعرف املعلم أن هذه الكلمة نشيطة و 

مة خاملة؟ وهذا يف الواقع سؤال له ما يربره. واْلواب عليه هو أن دليل تل  الكل
املعلم املرافق لكتاب القراءة قد يقدم مثل هذه املعلومات. وإذا مل حيدث ذل ، 
فعلى املعلم أن يستخدم حسن تقديره. ومن اْلدير بالذكر  أن مجيع املفردات يف 

أن احلاجة إىل التفريق بني الكلمات تعليم التلميذ املبتدئ قد تعترب نشيطة. غري 
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النشيطة و الكلمات اخلاملة تربز عندما يتقدم التلميذ يف مراحل تعلم اللغة اِلجنبية 
 و عندما تكرب قائمة الكلمات اْلديدة.

و البد من ذكر بعض  احلقائق اهلامة املتعلقة بالكلمات النشيطة و 
و خاملة ليس تقسيم ثابتا. الكلمات اخلاملة: إن تقسيم الكلمات إىل نشيطة 

فاحلدود بني هذين النوعني حدود مرنة متحركة. فالكلمة اخلاملة يف مستوى تعليمى 
ما قد تصبح  نشيطة يف مستوى الحق. و يف الواقع، إن تعلم الكلمات ينطوى 
على انتقال مستمر لبعض الكلمات من دائرة الكلمات النشيطة. ففي بداية تعلم 

 ربية، قد يعرف بعض الكلمات اخلاملة إل الكلمات النشيطة.التلميذ اللغة الع
إن الكلمات  اخلاملة يف برامج لغوي ذي هدف  حمدد قد تكون نشيطة يف 
برنامج آخر. فالكلمات التجارة يف برنامج تعليم اللغة  ِلغراض طيب تبدو كلمات 
ن خاملة. ولكن هذه الكلمات نفسها تصح نشيطة يف برنامج لغوي ما قد تكو 

كل حقل من حقول املعرفة مفرداته و يس  نشيطة يف برنامج آخر. ذل ، ل
 مصطلحاته اليت ال غىن له عنها.

عددا من  رمن املعروف أن الكلمات اخلاملة اليت يعرفها  أي منا أكث
من الكلمات اليت نفهمها إذا مسعنا  أو قرأناها، كثري الكلمات النشيطة. فهناك  
منا أو كتابتنا. إن الكلمات اخلاملة كلمات حمزونة  يف ولكننا ال نستخدمها يف كَل

اكرة  تتذكرها حني  نسمعها أو نراها، ولكننا نقفز إىل الذاكرة بسرعة حني ذال
 نتكلم أو نكتب.

الكلمات النشيطة يف الكتابة أكرب عددا من الكلمات النشيطة  يف الكَلم 
أن املرء حني يكتب يكون بالنسبة للشخص الواحد. وقد يعود السبب يف ذل  إىل 

لديه وقت وفر للتفكري و التذكري. كما أن املرء حني يكتب،  يكزن أكثر عرضه 
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للتقومي حني يكتب  فيحرص على أن يعطي انطباعا أفضل عن سعة معرفته و سعة 
مفرداته. يضاف إىل ذل  أن موضوعات الكتابة  تكون يف العادة أكثر جديدة و 

 51فتحتاج إىل مفردات أكثر تنوعا و دقة.رسية من موضوعات الكَلم 
 50أساليب اختيار المفردات .ه

اللغة تعطي  كم كبري نفسها، وعلي  أن ختتار منها وتنتقي فما أساس 
 اختيار املفردات يف برنامج تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى؟ 
 هناك جمموعة من اِلسس نذكر فيما يلي أكثرها انتشارا:

كلمة شائعة االستخدام على غريها، مادامت تفضل ال  Frequencyالتواتر:  -1
 متفقة معها يف املعىن.  

تفضل الكلمة اليت تستخدم يف أكثر من بلد عرب   Rangeالتوزع أو املدى:   -2
 على تل  اليت توجد يف بلد واحد.

تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدها حني Availability  :املتاحية -3
 دي له معىن حمددا.يطلبها  واليت تؤ 

اِلفراد على كلمة  دتفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عن  Familiarityاِللفة:   -4
اجملهورة نادرة االستخدام. فكلمة ))مشس(( تفضل بَلش  على كلمة  

 ))ذكاء(( وإن كان متفقني يف املعىن.
تفضل الكلمة اليت تعطي عدة جمَلت يف وقت واحد   Coverageالشمول:   -5

لى تل  اليت ال ختدم إال جمَلت  حمدودة. فكلمة ))بيت(( أفضل يف رأينا من  ع
 كلمة ))منزل((.

                                                           
 10-17  )الرياض: مجيع احلقوق   حمفوظة للمؤلف(. ص أساليب تدريس اللغة العربية. .9190 .على حممد اخلويل 51

-ة للرتبية و العلوم و الثقافة. )الرياض: منشورات املنظمة اإلسَلميتعليم العربية لغري الناطقني هبا.  9191رشدي أمحد طعيمة. 47
 910-914(. ص -إيسيكو



33 
 

 هناك حاجة غالبا ما تكون الكلمة اليت اختيار  Importance اِلمهية: -6
 .الستخدام

كلمة .لغات أخرى متساوين يف ولو كان هناكالكلمة العربية  اختيارالعروبة:   -7
 لتليفون. و ))مذياع(( بدال من الراديوا.))اهلاتف(( بدال من ا

 أساليب شرح المفردات .و
 . )قلم(.معىن الكلمة الكائنات مع عرض -1
 متثيل املعىن )فتح الباب(. -2
 متثيل الدور )مريض يشكو من بطنه(. -3
 ذكر املتضادات. -4
 ذكر املرتادفات. -5
 و أوالد و أسرة(. )للعائلة تذكر الكلمات: زوج و زوجة املفردات جمموعة -6
 ذكر أصل الكلمة و مشتقاهتا. -7
 شرح املعىن بالكلمة العربية. -8
 كثر.أإعادة القراءة وتعّددها يساعد على معرفة املعىن  -9

 البحث يف املعجم. -11
 52 الرتمجة. -11

 و يف قول أخر عن أساليب شرح املفردات:
 *لغوية...

 التعريف، الرتادف والتضاد، التسلسل، االشتقاق، السياق.
 *غري لغوية...

                                                           

الرياض: فهرسة مكتبة املل  فهد . )إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا هــ.  9510عبد الرمحن إبراهيم الفوزان. 49 
 941، ص 9الوطنية أثناء النشر(. ط 
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 املوقف، اإلشارة، التمثل.
 *وسائل...

 سبورة، صور، رسم.
 اختبارات المفردات  .ز

 من املمكن اختبارات املفردات منها:
. اختبار واحدة من الكلمات لناسب الفراغ يف اْلملة االختبار من متعددة (1)

 اآلتية. مثل ذل : أكل الولد ..... )الشراب، الطعام، الكتاب، واملاء(.
 . أعط كلمة أخرى اليت ترادف الكلمة اآلتية يف املعىن.المترادفات (2)
 ىن كل كلمة مما يلي.. اشرح معالشرح (3)
 . أعط كلمة اليت تضاد الكلمة اآلتية يف املعىن.األضداد (4)
. اشتقق الفاعل أو اسم مفعول أو الصفة املشبهة أو املصدر أو االشتقاق (5)

 اسم املكان أو اسم الزمان أو اسم اآللة أو صغة املبالغة من الكلمات اآلتية.
كلمة تقارب نظرية هلا يف املعىن يف القائمة   . اخرت من القائمة الثانيةالتزاوج (6)

 اِلوىل.
 . املء  الفراغ يف اْلملة اآلتية بالكلمة املناسبة.ملء الفراغ (7)
. املء الفراغ يف اْلملة اآلتية بالكلمة املناسبة مذكور أول ملء الفراغ المعان (8)

    40حروف منها أو عدد حروفها   أو أول حرف و آخر حرف منها.
 
 

                                                           

 907-941. )الرياض: مجيع احلقوق   حمفوظة للمؤلف(. ص  أساليب تدريس اللغة العربية. 9190لي اخلويل. حممد ع 40 
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المبحث الخامس: تطوير المواد التعليمية بوسيلة األناشيد لترقية كفاءة التالميذ في 
   استيعاب المفردات

ة  لألطفال هي اليت وفقا خلرباء اِلناشيد لألطفال، قال احملمود "اِلناشيد اْليد
تستطيع أن تطور قوة اخليال، قوة التفكري، توجيه عواطفهم  و قدرة جوانب االجتماعية 

  41و جوانب الثقافية )اللغة اْليدة و الصحيحة(.

ن علينا ان هنتم يف جعل اِلناشيد و استنادا إىل البيان السابق، هناك أشياء الذي
لألطفال. استنبطت الباحثة أن تل  اِلشياء خصائص يف جعل اِلناشيد خاصة لتعليم 

 املفردات، منها:
 تستطيع تل  اِلناشيد أن تطور قوة اخليال .1
 تستطيع تل  اِلناشيد أن  تطور قوة التفكري  .2
ماعية و الثقافة  للتَلميذ و هي تستطيع تل  اِلناشيد أن توزع العواطف ، اِلاجت .3

 استخدام اللغة اْليدة و الصحيحة

ستطور الباحثة املواد التعليمية  اليت حتتوي على املفردات يف الكتاب املستخدم 
بالصف  اخلامس. يف هذا الكتاب حيتوي على سبعة أبواب و يف كل باب ستجعل 

". حديقة البيت موضوعه عن "الباحثة نشيدين. على سبيل املثال يف الباب الرابع يعين
املادة عن هذا املوضوع  عندها مفردات كمثل فصل،  مكتب، مقعد، مدرسة، ماهر، 

 نشيط، كسَلن، نظيف، متسخة، جاهل و غري ذل . 

                                                           
53 http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/a/at-mahmud/index2.shtml 
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" هو  التطور عن النشيد، حديقة البيتاستخدام وسيلة اِلناشيد يف  موضوع "
النشيد هو بتبديل الكلمة املفتاحة يف أن "تكيف  أصلي باللغة العربية. قال برستريليس 

 45النشيد أو  القصة اليت تتعلق باملوضوع املعني".

" وهي مشهورة عند التَلميذ. Ampar-Ampar Pisangاِلناشيد املستخدمة هي "
 نغمة و كلماته ستبدهلا الباحثة باملفردات العربية اليت تتعلق باملادة التكيف هو يف

 . الكلمات اِلصلية هي: "حديقة البيت"

Ampar-ampar pisang 

Pisangku belum masak 

Masak sabigi dihurung bari-bari 

Masak sabigi dihurung bari-bari 

Mangga lepak mangga lepok  

Patah kayu bengkok 

Bengkok dimakan api 

Apinya canculupan 

Bengkok dimakan api 

Apinya canculupan  

 :و كلمات اِلناشيد يف اللغة العربية هي

 ّهيَّا ّهَيا ِإْخَوان
 نـَتَـَعلَُّم َمًعا

                                                           
54 Brewster dkk. 2003. The Primary English Teacher’s Guide. (London: Penguin English). Hlm 

171 
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 نـَتَـَعلَُّم َمًعا َعْن َحِديـَْقِة اْلبَـْيتِ 
 نـَتَـَعلَُّم َمًعا َعْن َحِديـَْقِة اْلبَـْيتِ 

 itu taman  َحِديـَْقة    
 itu pohonَشَجَرة     

   itu mawar   2Xَوْرَدة      
 pohon-pohonَأْشَجار      
  itu bersihَنِظْيف   
 itu kotorُمتَِّسخ    
 itu luas 2Xَواِسع    
 itu sempitَضييق   
   itu jerukبـُْرتـَُقال   
 itu melatiيَامسِْنْي     
 terima kasih  2Xُشْكرًا     
 itu sama-samaَعْفًوا    

Ada ya di      َحِديـَْقة 
Dan alif di      َواِسع 

 Ada ya di     2  َنِظْيفX 
Dan syiddah di     َضييق 

ناشيد السابقة، على حنو غري مباشر  نطق التَلميذ بعد استماع و غناء اِل
-Ampar" و عند التَلميذ أن نغمة اِلناشيد "حديقة البيتاملفردات اليت تتعلق باملادة "

Ampar Pisangاملفردات أسرع. و لذل ،  تَلميذستوعب ال" هي مشهورة و هبذه ا
 " يف اللغة العربية. حديقة البيت ِلناشيد أن تئيت املفاهيم عن املفردات "تستطيع ا
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 و منهجه البحث مدخل .أ
  لكمي، و نوعه هو البحث و التطويرالباحثة املدخل الكيفي و ا تستخدما

(Research and Development)  و هي طريقة البحث املستخدمة للحصول على
الباحثة القيام بإنتاج كتاب  تحاولو يف هذا البحث  44إنتاج معني و جتربة فعالة.

املواد التعليمية بوسيلة اِلناشيد لرتقية كفاءة التَلميذ يف استيعاب املفردات للمرحلة 
 .االبتدائية

باحثة املنهج الوصفي، ِلن الباحثة تريد أن تبني و تشرح كيف ال تستخدما
و  تطوير املواد التعليمية بوسيلة اِلناشيد لرتقية كفاءة التَلميذ يف استيعاب املفردات،

الباحثة بنتائج  تحتاجاحملصول يف هذا البحث و التطوير. لذل ، وا جنتائج املنت
قات واالقرتاحات للمنتاج باستخدام من اخلرباء و املدّرس و التَلميذ عن التعلي

    االستبانة.
 إجراءات البحث و التطوير .ب

تكونت مراحل تنفيذ البحث و التطوير حسب املراحل اآلتية اتباعا إىل ما 
، وهي كما (Sugiyono)يف كتاب سوغيانا ( Borg & Gall)شرحهما بورك و كال 

  40يلي:
 

                                                           
55Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta). Hlm 407 
56Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta). Hlm 409 
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 1.9الرسم 
 خطوات تطوير املواد

                     

 

 

 

 

 

 

 
 

 و فيما يلي البيان لكل مرحلة من مراحل العشرة: 
 تحليل الحاجات  و  المشكالت -1

من املشكَلت املوجودة  يف ميدان البحث.  و ينطلق البحث  
املشكَلت هي احنراف أحوال الواقع من اِلحوال املرجوة. و من خَلل حتليل 

 احلاجات و املشكَلت، نستطيع أن نعني العَلج لتل  املشكَلت.
 
 
 

تحتليل احلاجات و املشكَل  مجع البيانات 

0جتريبة اإلنتاج   حتسني اإلنتاج 

ني اإلنتاجحتس 9جتريبة اإلنتاج    

 تصميم اإلنتاج تصديق اإلنتاج

النهائية املنتجة حتسني اإلنتاج  
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 جمع البيانات -2
بعد حتليل احلاجات و املشكَلت، حنتاج إىل مجع البيانات لتصميم 

عني. و يرجى يف  املنتج املصمم أنه سيستطيع أن حيل املشكَلت اإلنتاج امل
 املوجودة.

 المنتجتصميم  -3
و تقيد املنتجات الناشئة من خَلل البحث و التطوير يف جمال التعليم 
لرتقية التعليم الفعال و اإلنتاجي. و ينبغي للباحثة أن يعرض كل عمل تصميم 

 هل على اآلخرين قراءته و فهمه.اإلنتاج يف الرسم البياِّن أو الشرح ليس
 المنتجتصديق   -4

تصديق اإلنتاج هو عملية لتقييم أو لتحكيم املنتج املصمم، هل ذل  
املنتج سيكون أكثر  صَلحية من املنتجات القدمية أم ال. و ميكن أن يؤدي 
هذا التصديق بإحضار بعض اخلرباء يف جمال التعليم، مث يطلب منهم أن يقيموا 

و العيوب من هذه املنتج. و ميكن أيضا حتقيق التصديق من خَلل املزايا 
 املناقشة بني الباحثة و اخلرباء

 المنتجتحسين  -5
بعد تصديق اإلنتاج  على الباحثة أن تقوم بتحسني املنتج املصمم مناسبا 
حبصول التحكيم من اخلرباء  لتقليل نقاط الضعف أو العيوب اليت يف إنتاج 

 التصميم. 
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 2المنتج تجريبة  -6
وميكن جتريبة اِلوىل هلذه اإلنتاج هي بتحكيم جودة استخدام هذا املنتج، 
و بعد التحكيم ستقوم الباحثة بتجربتها على جمموعة حمدودة ملعرفة ما إذا كان 

 املنتج أكثر فعالية من القائمة من قبل.
 المنتجتحسين  -7

اإلنتاج  يف إذا اتضح وجود نقائص أو بعض نقاط الضعف يف هذه 
 التجريبة، فإنه حيتاج إىل التحسني.

 1المنتج تجريبة  -8
املرحل التالية هي جتربة املنتج و تطبيقه  يف  املؤسسة الرتبوية املعينة ملعرفة 

 فعاليته.
 المنتج تحسين  -9

ومادام يوجد نقاط الضعف أو النقص يف هذا املنتج، فإنه يظل حلاجة 
أحسن منتج جدير باالستخدام يف املؤسسات إىل التحسني، حىت حيصل إىل 

 الرتبوية اِلخرى.
 المنتجة النهائية 20

إذا حصل أن كان اإلنتاج املصمم يف عملية التعليم  ذو فعالية  يف 
املؤسسة الرتبوية املعينة، فمن املمكن أن يطبق عدة املؤسسات  الرتبوية 

 اِلخرى.
 قيام هذا البحث بتغري على ذل ، ستستخدم الباحثة هذا النموذج يف بناء

 و تعديل على حسب احلاجة.
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 تجربة المنتج .ج
هتدف جتربة املنتج ْلمع البيانات املستخدمة كأدوات أساسية لنيل درجة 

 الفعالية و نتيجة املنتج. و هذه جتربة املنتج حتتوي على:
 تصميم التجربة .1

 إن تصميم التجربة يتكون من مرحلتني، مها: 
تَلميذ  1، و قامت الباحثة هبذه التجربة مع )جتربة اجملموعة الصغرية( 9 جتربة .أ

اإلسَلمية برونبوك  االبتدائيةيف الصف اخلامس باملدرسة "هنضة الوطن" 
 لونبوك الشقية.

)جتربة اجملموعة الكبرية(، و قامت الباحثة هبذه التجربة ْلميع التَلميذ  0جتربة  .ب
اإلسَلمية برونبوك لونبوك  االبتدائيةضة الوطن" يف الصف اخلامس املدرسة "هن

  الشرقية.  
 أفراد التجربة .2

من عملية كتابة هذا البحث فهي تَلميذ املدرسة "هنضة  و العينة اجملتمع
-0790اإلسَلمية رونبوك، لونبوك الشرقية السنة الدراسة  االبتدائيةالوطن" 
صَل واحدا من الفصول الباحثة  ف تختار . ولكن لسهول العملية، ا0790

 تلميذا. 05اخلامس الذي عددهم  الصفليكون عينة البحث. فهو 
 البيانات و المعلومات .3

 ها الباحثة لتطوير املواد التعليمية تستخدماليت ا إن البيانات و املعلومات
لرتقية كفاءة التَلميذ يف استيعاب املفردات يف هذا البحث والتطوير، هي 

ستخدمة "درس اللغة العربية" ملالعربية أو املادة التعليمية امن الكتب اللغة 
 الذي ألفه د. هداية و ينشره توها فرتا.
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 ج من اخلرباء و املدّرس و التَلميذالتعليقات واالقرتاحات العامة للمنت 
بوسيلة االستبانة. و أما البيانات املستخدمة ملعرفة فعالية املواد التعليمية  

 ختبار التَلميذ. ا جةاملتطورة هي نتي
 أسلوب جمع البيانات .4

 الباحثة هي : تستخدممجع البيانات اليت ا و أسلوب
 املَلحظة -1

املَلحظة هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادى يف اكتسابه خلرباته 
ومعلوماته حيث جنمع خرباتنا من خَلل ما نشاهده أو نسمع عنه، ولكن 

جا معينا جيعل من مَلحظاته أساسا ملعرفة الباحث حيث يَلحظ فإنه يتبع منه
ها الباحثة يف هذا البحث هي تستخدما 40واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينة.
تعين هي عملية مجع احلقائق  و املشكَلت ْلمع البيانات عن حتليل احلاجات

و الوجودة من أنشطة التَلميذ من اشرتاكهم و اهتمامهم عن الظواهر املعروفة أ
ومجيع اِلشياء املتعلقة بعملية التعليم قبل استخدام اِلناشيد. و اِلداة 

 أوراق املَلحظة.املستخدمة  هي 
 املقابلة -2

تكمل مبوجبها مجع املعلومات الذي ميكن الباحث من إجابة تساؤالت 
ى مقابلة الباحث طريقة ْلمع املعلومات البحث أو اختبار فروضها، ويعتمد عل

الذي ميكن الباحث للبحوث وجها بوجه بغرض طرح عدد من اِلسئلة من قبل 
الباحث واإلجابة عليها من قبل املبحوث أو يقال أهنا طريقة طلب البيانات 

                                                           
 911. )لبنان: دار الفكر(. ص البحث العلمي. 9190 .ذوقان عبيدات40
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ها تستخدماواملقابلة  49بطريقة احلوار والتساؤل بني الباحث والفاعل أو اخلرب.
و  مع البيانات من املدرس عن املشكَلتالباحثة يف هذا البحث هي ْل

و اِلدة  احلاجات يف عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف استيعاب املفردات.
 املستخدمة هي دليل املقابلة.  

 االختبار -3
هو كل سؤال حتتاج  إىل اِلجوبة أو كل سؤال حتتج اصغاء  االختبار

ها الباحثة يف هذا تستخدمواالختبار ا41ليقيس كفاءة التلميذ أو التلميذة.
استخدام اِلناشيد لرتقية كفاءة التَلميذ يف استيعاب  ملعرفة فعالية البحث

( االختبار القبلي ملعرفة كفائة التَلميذ قبل 9حيتوى على: ) املفردات و
( االختبار البعدي ملعرفة ترقية  0استخدام اِلناشيد يف استيعاب املفردات، )

ب كفائة التَلميذ بعد انتهاء عملية التعلم باستخدام اِلناشيد يف استيعا
 أسئلة االختبار.املفردات. و اِلدة املستخدمة هي 

 االستبانة -4
تعترب اإلستبانة أو اإلستقصاء أداة مَلئما للحصول على املعلومات و 
البيانات و احلقائق  مرتبط بواقع معني. و يقدم  اإلستبيان بشكل عدد من 
وع اِلسئلة  يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من اِلفراد املعنيني مبوض

 حول ها الباحثة يف هذا البحث هي ْلمع البياناتتستخدما 07اإلستبيان.
ج التطوير و وضوحه ملعرفة احلاجات و املشكَلت عند التَلميذ و مناسبة منت

                                                           
58Suharsimi Arikunto.1997.prosedur  penelitian Satuan Pendekatan Praktek. )Jakarta: Rineka 

cipta(. Hlm 31 
59Abdul Hamid. 2010. Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam.)Malang: UIN-

Press(. Hlm 8 

 909. )الرياض: دار اسامة(. ص البحث العلمي مفهومه و أدواته  و أساليبه. 9110ذوق عبيدات و عبدر الرمحن. 07 
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و اِلدة املستخدمة هي أوراق  و املدّرس و التَلميذ. وجذابته من اخلرباء
 االستبانة. 

  تحليل البيانات .5
حتليل البيانات هي العملية  اليت تنظم أو تكون بواسطتها املَلحظات 

   09الناجتة عن تطبيق خطة حبث معينه حبث ميكن احلصول منها على نتائج.
 يف حبثها مما يلي: البياناتالباحثة أسلوب حتليل  تستخدما
  تعليقات و و  من نتيجة املَلحظة و املقابلةالبيانات الكيفية هي البيانات

مقرتحات من اخلرباء و املدّرس و التَلميذ بأسلوب الوصفي الكيفي 
(Deskriptif Kualitatif). 
 ت الكمية هي البيانات عن درجة حتكيم خرباء، واستبانة التَلميذ و البيانا

. (Descriptive Analysis Statistic)املدّرس بأسلوب حتليل إحصائى وصفي 
بالربنامج ( t-test)الباحثة اختبار التَلميذ بأسلوب حتليل  ت و قعدتحلل

 بة. ( لتقييم جمموعة جتر SPSS)احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 
 حتليل البيانات من املَلحظة .1

للتَلميذ بأسلوب البيانات من حصيلة املَلحظة  ت الباحثةحلل
 .(Deskriptif Kualitatif) الوصفي الكيفي

 حتليل البيانات من املقابلة .2
للمدرس البيانات من حصيلة املقابلة  حللت  الباحثةو 

               .(Deskriptif Kualitatif)بأسلوب الوصفي الكيفي 
 حتليل البيانات من االختبار  .3

                                                           

 047. )القاهرة: عامل الكتب(. ص البحث الرتبية أصوله و مناجهه.  9191حممد لبيب. 09 
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 :00لتعيني النجاح الفردي ستستخدم الباحثة  الرمز اِليت

P=(F:N) x 100 

=P  نسبة النجاح 

=F درجة البنود احملصولة 

=N رجة البنود العلياد 

الباحثة نتائجها مبعيار النجاح الفردي.  تناقشوبعد ذل  
استخدمت الباحثة يف تعيني النجاح الفردي لكل واحد من التَلميذ 
فيما حصلوا عليه من االختبار معيار النجاح الفردي لدرس اللغة 

 :01العربية و هو كما يلي
 1.9اْلدول 

 معيار النجاح الفردي يف استيعاب املفردات

 التلميذ غير ناجح التلميذ ناجح

إذا كان التلميذ يستطيع أن 
من املادة  %07يستوعب 
 املدروسة

يستوعب أقل  إذا كان التلميذ
 من املادة املدروسة %07من 

 

                                                           
62Masnur Muslich. 2011.Penilaian Berbasis Kelas dan Kompetensi. )Bandung:PT Refika Aditama(. 

Hlm 114 
63Kriteria ketuntasan Minimal (KKM) Pembelajaran Bahasa Arab MI NW Rumbuk Tahun 

Pelajaran 1016-2017 M. 
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 1.0اْلدول  

 تفسري لكل نتيجة من النتائج التعليمية يف تعليم املفردات

 البيان التقدير النسبة  المئوية نتيجة

 ناجح جيد جدا 977%-17% 17-977

 ناجح جيد 91%-97% 97-91

 ناجح مقبول 01%-07% 07-01

 غري ناجح ناقص 01%-07% 07-01

 غري ناجح أكثر ناقص 41%-7% 7-41

الرمز املستخدم عن معدلة نتيجة كفاءة  التَلميذ يف هذا  وأما
 البحث، كما يلي:

X ∑X =   

   N 

 =   X املعدلة 

=  ∑X  عدد النتائج احملصولة من مجيع التَلميذ 

 =   Nعدد التَلميذ 

لبعدي ملعرفة جناح القبلي و ا و لتحليل نتيجة االختبار
بالربنامج ( t-test)حتليل  الباحثة بأسلوب و قعدت تمميذ، قاالتَل
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لتقييم جمموعة  (SPSS. Versi 20)احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 
 جتربة.

 حتليل البيانات من اإلستبانة  .4
الباحثة بتحكيم اخلرباء بطريقة اإلستبانة. و هنا خبريان من  قامت

ادة دراسة اللغة العربية و خبري املؤهلني املتخصصني و مها )خبري م
الدكتور شهداء صاحل نور  (. خبري مادة دراسة اللغة اللعربية هوالوسيلة

 هو  الدكتور توفيق الرمحن املاجستري.  الوسيلةاملاجستري و خبري 
الباحثة باستجابة املدرس و التَلميذ بطريقة اإلستبانة  تمو قا

ومي. أما املعايري  لكل درجة أيضا وتكون اإلستبانة بأربع درجات التق
 فهي:
 ، إذا كان احملكم التقومي راسبا9درجة  -
 ، إذا كان احملكم التقومي مقبوال0درجة  -
 ، إذا كان احملكم التقومي جيد1درجة  -
 ، إذا كان احملكم التقومي جيد جدا5درجة  -

املعادلة املستخدمة لتنظيم البيانات من نتيجة تصديق و  تثبيت 
 لكل رقم هو  ما يلي:   و استجابة املدرس مني حمك

P = ∑𝑥𝑖

∑𝑥
 𝑥 100 % 

p           املعدل أو مؤوية قيمة لكل رقم : 

xi          عدد إجابات كل بنود السؤال : 

x           عدد أفراد العينة : 
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 : الثبات   % 977

حيث حسب معامل ارتباط و بلغ معامل الثبات كما يف 
كما يلي، وهي قيمة مناسبة ِلغراض تطبيق هذه الصورة البيانية  

  05الدراسية.
 1.1اْلدول 
 االستبانةنتائج تفسري لكل نتيجة من 

 البيان المستوى النسبة المؤوية الدرجة

 جيد جدا 977% - 97 5
ميكن استخدامها يف 

 ريس بدون التصحيحالتد

 جيد 01% -07 1
ميكن استخدامها يف 
 التدريس بالتصحيح البسيط

 مردود 41% - 47 0
ال ميكن استخدامها يف 

 التدريس
 يصلح كله أو يبدل فاشل 51%  - 7 9

 

 

 

 

 
                                                           
64 Sudjana. 1989. Desain dan Analisis Eksperimen. (Bandung: Tarsito). Hlm 45 
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 الراِبع الفصل

 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها

اإلسالمية  برونبوك  ئيةاالبتداالمبحث األول:لمحة عن مدرسة "نهضة الوطن" 
 لونبوك الشرقية وتعليم اللغة العربية فيها

 اإلسالمية  برونبوك لونبوك الشرقية  االبتدائيةتاريخ نشأة مدرسة "نهضة الوطن"  .أ

هتّا،  -اإلسَلمية  يف شارع سوكرنو االبتدائيةتقع مدرسة "هنضة الوطن" 
مسلمات رونبوك )احلاجة سعية، و  رونبوك الشرقية، سكرا، لونبوك الشرقية. أنشأهتا

ينايري  9احلاجة رحية، و احلاجة خدجية، و احلاجة نعمة  اهلل و اِلخرى يف تاريخ 
9119 . 

وإن هذه املدرسة اليت تقودها اآلن اِلستاذة ترزية بصفتها رئيسة املدرسة. 
منها اللغة يعلم فيها خمتلف العلوم النافعة للتَلميذ يعين علوم العام و علوم الدينية، 
 العربية يعين من الصف اِلول إىل الصف السادس والرياضيات و غري ذل .

اإلسَلمية   االبتدائيةوهذا هو هيكل املنظمة يف مدرسة "هنضة الوطن" 
 م: 0790-0790الدراسية  برونبوك لونبوك الشرقية للسنة
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 5.9الرسم 

 هيكل املنظمة 

 م0790-0790للسنة الدراسية اإلسَلمية  برونبوك لونبوك الشرقية  االبتدائيةضة الوطن" يف مدرسة "هن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجان

 احلاجة خدجية

 

 رئيسة املدرسة

 ترزية
 قائم املؤسسة

 ففهر الدين املاجستري

 
 املدرسون

 اِلنشطة اإلضافية

 . أمحد جنيدي9

 . خري النساء0

 . سري رمحي هداية1

 . رشدي5

 رئيس املكتبة

مد سيف الدينحم  

 الصف اِلول

 هرتيين

 الصف الثاِّن

 روح العني
 اإلدارية

 فورناوايت
 الصف الثالث

يةذالتلمي عزة الفطرياِّن  

 الصف الرابع نور تيت صفي

 يلينيت

 التَلميذ
 الصف اخلامس

 سييت عائشة
 اخلادم

 إبراهيم
 الصف السادس

سيف الدينحممد   
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اإلسالمية  برونبوك لونبوك  االبتدائيةمدرسة "نهضة الوطن"  و الرسالة في الرؤية .ب
 الشرقية 

 هذه املدرسة هلا الرؤية و الرسالة.

 اإلسَلمية  برونبوك لونبوك الشرقية: االبتدائية"هنضة الوطن" رؤية مدرسة  .1
 ان، و تقوى  حتقيق املتعلمني الذين عندهم إجناز، مهارة، إمي

 اإلسَلمية  برونبوك لونبوك الشرقية: االبتدائيةمدرسة "هنضة الوطن" رسالة  .2
 نفيذ التعلم والتوجيه أكثر اِلمثل -أ
 ترقية اإلبداع لدى التَلميذ -ب
 تشجيع إرادة التَلميذ يف القراءة، والكتابة، و احلساب باْلهد -ج
 ترقية طريقة تعلم التَلميذ بالنشاط -د
 ترقية بيئة التعلم اْليد و املمتعة -ه
 تعزيز روح العيش وممارسة تعاليم الدين -و
 تعزيز الروح على اِلخَلق الكرمية -ز
 تعزيز الروح على الرياضة باْلهد -ح
 تعزيز روح اجملتمع حول أمهية التعليم -ط

اإلسالمية   االبتدائيةمدرسة "نهضة الوطن"  المنهجية الدراسية المستخدمة في .ج
 برونبوك لونبوك الشرقية 

كان اسم املعلمة يف الصف اخلامس هو اِلستاذ رشدي. ستخدم املعلم 
 االبتدائيةالكتاب  املقرر يف التعليم و التعلم و هو "تعليم اللغة العربية للمدارس 

 ألفه د. هداية و ينشره توها فرتا. اإلسَلمية للصف اخلامس". 
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هذه املدرسة لكل الفصل له حصتان يف اِلسبوع و  اللغة العربية يف تعليم
يعتمد تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة .  07معيار النجاح لتعليم اللغ العربية هو 

( منذ KTSPاملنهج الدراسي الذي يسمى باملنهج املتكامل لوحدات التعليم ) على
 حىت اآلن. 0779السنة 

اإلسالمية   االبتدائيةنهضة الوطن" مدرسة "أحوال التالميذ و المدرس   .د
  برونبوك لونبوك الشرقية 

 م.0790/0790و هذا عدد التَلميذ يف هذه املدرسة للسنة الدراسية 

 5.9اْلدول 

 م0790/0790التَلميذ يف هذه املدرسة للسنة الدراسية أحوال 

 اخلامس الرابع الثالث الثاِّن اِلول الصف
الساد
 س

 م ر م ر م ر م ر م ر م ر اْلنس

 0 9 97 95 1 0 4 1 97 0 1 91 العدد

 94 05 94 95 90 00 اجملموع

مجيع 
 التَلميذ

970 
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 م.0790/0790و هذه أحوال املدرسني يف هذه املدرسة للسنة الدراسية 

 5.0اْلدول 

 م.0790/0790أحوال املدرسني يف هذه املدرسة للسنة الدراسية 

 املقاعد الرقم
 احلكومة

 البيان موعاجمل اِلهلية
 5م 1م  0م  9م 

  9   9   رئيسة املدرسة 9
        نائب رئيسة املدرسة  0
  90 90     املدرسون 1
  9 9     موظف اإلدارة 5
  9 9     اخلادم 4

  94 اجملموع

اإلسالمية   االبتدائيةمدرسة "نهضة الوطن" المباني و الغرف في  أحوال .ه
 لشرقيةبرونبوك لونبوك ا

 5.1اْلدول 
 أحوال املباِّن و الغرف

 اسم املباِّن/الغرف الرقم
 اِلحوال

 اجملموع
 ضرر خفي ضرر شديد جيد

 0   0 غرفة الدراسة 9
     غرفة رئيسة املدرسة 0
 9   9 غرفة املدرسني 1
     غرفة اإلدارة 5
 9   9 املكتبة 4
     املعمل 0
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     غرفة الصحة املدرسية 0
     القاعة 9
     غرفة الرياضة 1
     غرفة العبادة 97
 9   9 احلمام 99
     غرفة املهارية 90

 1 اجملموع
 2M 077مساحة املبين   2M 9777مساحة املبين  

 2M 9077جمموعة مجيع الرتبة 

 

 المبحث الثاني : عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها

 االبتدائيةبوسيلة األناشيد بمدرسة "نهضة الوطن"  تطوير مواد تعليمالمفردات .أ
 اإلسالمية برونبوك، لونبوك الشرقية

قد مجعت الباحثة هذه البيانات بأنواع أسلوب مجع البيانات، و هي 
يف  املَلحظة و املقابلة و االستبانة و كذل  االختبار، لسهولة توجيه عرض البيانات

با خبطوات البحث و التطوير كما قال فقامت الباحثة بعرضها مناس هذا املبحث
 سوغيونو يف كتابه، منها:

 حتليل  االحتياجات و املشكَلت .1
يف حتليل االحتياجات و املشكَلت عند التَلميذ قد قامت 
الباحثة إجراءات املَلحظة ملعرفة سلوك التَلميذ يف عملية التعليم و التعلم يف 

عربية  ملعرفة خصائص التَلميذ و مكان البحث و املقابلة مع مدّرس اللغة ال
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مادة التعليمية املستخدمة و الوسائل املستخدمة لتعليم اللغة العربية و 
 االستبانة ملعرفة احلاجات و املشكَلت عند التَلميذ.

 البيانات من املَلحظة .أ
تطوير املواد للمفردات، قامت الباحثة مبَلحظة عملية  قبل

اإلسَلمية برونبوك،  االبتدائيةالوطن" تعليم املفردات مبدرسة "هنضة 
و الحظت الباحثة من  0790ديسمرب  9لونبوك الشرقية يف تاريخ 

ناحية سلوك التَلميذ )االنتباه و االستبشر و اإلبداء(. و كانت نتائج 
 هذه املَلحظة منها: 

 5.5اْلدول 
 نتيجة املَلحظة مع التَلميذ

 املؤشرات سلوك التَلميذ الرقم
 التحقيق

 ن م ج

 االنتباه 9

أظهر التَلميذ محاسا  -
يف استماع كَلم املدرس 

 يف إلقاء الدرس
   

أظهر التَلميذ محاسا  -
يف اشرتاك التدريب 
على حفظ املفردات 

 املتعلقة باملادة

   

 االستبشار 0

عندما استبشر التَلميذ  -
اشرتكوا عملية التعليم و 

 التعلم 
   

   تفجر من وجوه  -
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التَلميذ و البهجة 
عندما نفذوا أوامر 

 املدرس

 اإلبداء 1
سأل بعض التَلميذ  -

عن املادة اليت ال 
 يفهمون هبا

   

5 
 مشكَلت التَلميذ:

 التَلميذبالصعوبة يف ذكر و حفظ املفردات حىت يسبب  التَلميذيشعر 
 درس اللغة العربية. و فهم  يشعرون بالصعوبة أيضا يف اشرتاك

 البيـــــــــــــــــــــان:
 ( على املؤشرات  %04ج     = جيد ، إذا دل أغلب التَلميذ )أكثر من 

 (على املؤشرات %04-%47ذا بعض التَلميذ )م      = مقبول ، إ
 ( على املؤشرات %47، إذا قلة التَلميذ )أقل من ناقصن      = 

إذا نظرت الباحثة نتيجة املَلحظة على سلوك التَلميذ يف هذا 
 الصف اخلامس مبعيار جناح التعليم من ناحية عمليتها فيمكن أّن:

اسا يف استماع كَلم من التَلميذ مح %10،4أو من التَلميذ  1 (1
املدرس يف إلقاء الدرس. و هذا يدل على درجة ناقص ِلن قلة 

 ( على املؤشرات.%47التَلميذ )أقل من 
محاسا يف اشرتاك التدريب على حفظ  %45،0من التَلميذ أو  91 (2

املفردات املتعلقة باملادة. و هذا يدل على درجة مقبول بعض 
 . ( على املؤشرات%04-%47التَلميذ )
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استبشر التَلميذ عندما اشرتكوا  %59،0من التَلميذ أو   97 (3
عملية التعليم و التعلم. و هذا يدل على درجة ناقص ِلن قلة 

 ( على املؤشرات. %47التَلميذ )أقل من 
تفجر من وجوه التَلميذ و البهجة  %01،0من التَلميذ أو  0 (4

ناقص ِلن قلة عندما نفذوا أوامر املدرس. و هذا يدل على درجة 
 ( على املؤشرات.%47التَلميذ )أقل من 

سأل بعض التَلميذ عن املادة اليت ال  %07،9من التَلميذ أو  4 (5
يفهمون هبا. و هذا يدل على درجة ناقص ِلن قلة التَلميذ )أقل 

   ( على املؤشرات.%47من 
 لتعيني النجاح الصفي استخدمت الباحثةِلن  هذه مشكلةو 
الصفي عملية تعليم املفردات املذكورة فحددته الباحثة كما  معيار النجاح

من التَلميذ أو أعَلها  %04قال ملياسا أّن "التعليم ناجح  إذا كان 
 04ناجحني يف  استيعاب املادة املدروسة".

 البيانات من املقابلة  .ب
قبل  تطوير املواد للمفردات، قامت الباحثة أيضا باملقابلة مع 

 االبتدائيةمدرس اللغة العربية يف الصف اخلامس مبدرسة "هنضة الوطن" 
و  0790.66ديسمرب  9اإلسَلمية برونبوك، لونبوك الشرقية يف تاريخ 

 نتيجتها منها: 
 

                                                           
65E. Mulyasa. 2007.Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Sebuah Panduan Praktis. (Bandung: 

Remaja Rosda Karya). 257 

 . 0790ديسمرب  9مع مدرس اللغة العربية قبل تطوير املواد التعليمية يف تاريخ  نتيجة املقابلة 00 
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 5.4 اْلدول 
 نتيجة املقابلة قبل تطوير املواد التعليمية

9 

هل تعتقد أن الكتاب املستخدم فعال يف عملية  الباحثة:
 التعليم و التعلم؟ أعطين احلجة!

 املدرس:

ا،  ِلن هناك بعض التَلميذ مل مل يكن فعال جد
يشرتكوا و يهتموا ما يلقي املدرس يف عملية التعليم 
و التعلم جيدا و بعضهم يشعرون بالصعوبة يف 

 تعليم اللغة العربية.

0 

هل التَلميذ يشعرون بالصعوبة يف فهم الكتاب  الباحثة:
 املستخدم؟ أعطين احلجة!

 املدرس:
بالصعوبة يف فهم نعم، إن معظم التَلميذ يشعرون 

الكتاب املستخدم ِلن يف اِلول يرى التَلميذ أن 
 اللغة العربية هي صعبة. 

1 

و حفظ املفردات   كيف كفاءة التَلميذ يف ذكر  الباحثة:
 املدروسة؟

 املدرس:

كانت كفاءة التَلميذ يف ذكر و حفظ املفردات 
ضعيفة ِلن وجه التَلميذ الصعوبة  يف ذكر و 

يفهمون عند دراسة املفردات  حفظها. ميكنهم
 ولكن يف اآلخر  ينسوهنا املدروسة.

5 
 الباحثة:

عند رأي ، هل التَلميذ حيتاجون إىل الوسيلة اليت 
تستطيع  أن تساعدهم يف ذكر و استيعاب 

 املفردات املدروسة؟ 

عند رأيي أن التَلميذ حيتاجون جدا إىل الوسيلة  املدرس:
ذكر و استيعاب  اليت تستطيع  أن تساعدهم يف
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املفردات املدروسة و هبذه، فكرهتم عن اللغة العربية 
أهنا صعبة غري صحيحة. نادرا استخدمت الوسائل 
اخلاصة للمساعدة يف ذكر  و دراسة املفردات. يف 
العادة، أدرّس املفردات اْلديدة إىل التَلميذ باحلفظ 

 و يتقدمون أمام الفصل واحدا فواحدا. 

4 

لوسيلة اليت متكن  أن تساعدهم يف ذكر و أي ا الباحثة:
 حفظ املفردات املدروسة؟

 املدرس:
عند رأيي أهنم حيتاجون إىل الوسيلة اليت تستطيع أن 
تساعدهم  يف ذكر  و حفظ املفردات بسرور  و  

 عليها مناسبة بعمر و خصائصهم. 
اعتمادا إىل نتيجة املقابلة مع مدرس اللغة العربية يف هذا الفصل 

ن الكتاب املستخدم مل يفعل جيدا ِلن معظم التَلميذ مل يششرتكوا و أ
يهتموا مبا يلقي املدرس، وجه التَلميذ الصعوبة يف فهم الكتاب 
املستخدم ِلن يف اِلول يفكرون أن اللغة العربية هي صعبة، و كانت  
كفاءة التَلميذ يف ذكر و حفظ املفردات ضعيفة ِلن عند الدراسة 

كن يف اآلخر سينسوهنا.  عند رأي مدرس اللغة العربية يف سيفهموهنا و ل
جدا إىل الوسيلة اليت  هذه هي مشكلة و حيتاج التَلميذهذا الفصل أن 

تستطيع أن تساعدهم  يف ذكر و استيعاب املفردات املدروسة و هي 
 عمر و خصائص التَلميذ يف هذا الفصل. الالوسيلة املفرحة  و مناسبة ب

صة يف استيعاب املفردات ِلن لفهم و هذه هي مشكلة خا
اللغوية اِلربعة فعلى الشخص أن يستوعب املفردات  املهاراتاستيعاب 

الكافية ِلن إذا كان الشخص له مفردات كافية سيفهمها الكلمة أو 
اْلملة الذي مسع و تكلم و قرأ و كتبها. كما قال هنري غنتور تارغان 
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جودة و  عدد املفردات اليت أّن "جودة الشخص يف اللغة تعتمد على 
استوعب عليها، إذا كان الشخص له املفردات الكثرية فيمكن عليه ماهر 

و لذل ، حيتاج التَلميذ إىل التصحيح  يف استيعاب  00يف اللغة".
ية اِلربعة. و عند الباحثة أن املفردات لكي يستوعبوا املهارات اللغو 

هذه مناسبة بالعمر و التصحيح  املقصود هي باستخدام االناشيد ِلن 
  .االبتدائيةخصائص التَلميذ يف املرحلة 

 ستبانةالبيانات من اال .ج
قبل  تطوير املواد للمفردات، قامت الباحثة أيضا باالستبانة 

سَلمية برونبوك، لونبوك اإل االبتدائيةللتَلميذ مبدرسة "هنضة الوطن" 
. وهذه االستبانة ملعرفة احلاجة و 0790ديسمرب  9الشرقية يف تاريخ 

املشكلة اليت وجه التَلميذ يف تعليم اللغة العربية خاصة يف استيعاب  
و من نتيجة االستبانة اليت حصلت عليها الباحثة كما البيانات  املفردات.
 اآلتية:

 5.0اْلدول 
 التعليمية بل تطوير املوادنتيجة االستبانة ق

 عناصر التحكيم الرقم
 اجملموعة النتيجة

 املؤوية 5 1 0 9

9 
هل أنت حتب 
تعليم اللغة 

 العربية؟

  احب جد حب قليل احلب ما فيه
1 4 0 97 05 
90% 09% 04% 50% 977% 

                                                           
67 H. G. Tarigan. 1989. Pengajaran Kosa Kata. (Bandung: Angkasa). Hlm 2 
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0 
هل اللغة العربية 

 صعبة؟

قليل  مافيه
  اصعبة جد صعبة الصعبة

0 0 5 0 05 
04% 01% 90% 01% 977% 

1 

أي الصعب 
الذي توجه يف 
تعليم اللغة 

 العربية؟

  املفردات الكَلم الكتابة القاعدة

- 9 1 95 05 

- 5% 19% 49% 977% 

5 

أي الصعب 
الذي توجه يف 
فهم املواد يف 
تعليم اللغة 

 العربية؟

  املفردات الكَلم الكتابة القاعدة

97 5 0 90 05 

04% 90% 9% 47% 977% 

4 
هل ل  صعوبة 
يف فهم مفردات 
 اللغة العربية؟

قليل  مافيه
  جدا صعوبة صعوبة صعوبة

4 9 4 0 05 

09% 11% 09% 04% 977% 

0 

كيف كفاءت  
يف حفظ 
مفردات اللغة 

 العربية؟ 

  جيد جدا جيد قليل اْليد غري جيد
0 4 1 97 05 

00% 09% 90% 50% 977% 
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0 

الب، هل يف الغ
أنت  تستخدم 
الوسيلة  يف 
 حفظ املفردات؟ 

  غالبا جدا غالبا أحيانا مافيه

99 4 0 0 05 

50% 09% 04% 9% 977% 

9 

يف الغالب، هل 
أنت تستخدم 
وسيلة اِلناشيد 
يف حفظ 

 املفردات؟ 

  غالبا جدا غالبا أحيانا مافيه

95 0 5 - 05 

49% 04% 90% - 977% 

1 

ل يف رأي ، ه
وسيلة اِلناشيد 
مهمة  يف تعليم 
اللغة العربية 
خاصة يف 

استيعاب 
 املفردات؟

  مهمة جدا مهمة قليل املهمة غري مهمة

4 5 0 9 05 

09% 90% 01% 11% 977% 

97 

هل أنت حتتاج 
إىل وسيلة 

اِلناشيد 
ملساعدة تعليم 

أحيانا  ال أحتاج
  أحتاج جدا أحتاج جأحتا 

9 97 0 0 05 
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اللغة العربية 
خاصة يف 

استيعاب 
 املفردات؟

5% 50% 04% 01% 977% 

 من اْلدول السابقة توضح أّن:
  حيبوا جدا يف تعليم اللغة العربية و من التَلميذ قالوا أن 50% (1

 %09 حيبوا يف تعليم اللغة العربية ومن التَلميذ قالوا أن  04%
من  %90 ربية  وقليل احلب يف تعليم اللغة العمن التَلميذ قالوا 
 . يف تعليم اللغة العربية ونال حيبالتَلميذ قالوا 

صعبة  %90اللغة العربية صعبة جدا و من التَلميذ قالو أن 01% (2
من التَلميذ قالوا أن اللغة العربية  %04و  قليل الصعبة %01و

  غري صعبة. 
 يشعروا بالصعوبة يف حفظ املفردات و من التَلميذ قالوا أن  49% (3

  %7 كتابة اللغة العربية ويف   %5 كَلم اللغة العربية ويف   19%
 .فهم قواعد اللغة العربيةيف 

يف فهم املواد التعليمية  بالصعوبة من التَلميذ قالوا أن 47% (4
  يف %90كَلم اللغة العربية ويف   %9 يف حفظ املفردات و خاصة

 بية. يف فهم قواعد اللغة العر  %04 كتابة اللغة العربية و
يشعروا بالصعوبة جدا  يف فهم  من التَلميذ قالوا أن 04% (5

و  قليل الصعوبة %11و   يشعرون بالصعوبة %09و  املفردات
 من التَلميذ  قالوا ال يشعرون بالصعوبة. 09%
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و عندهم كفاءة التَلميذ جيد جدا  من التَلميذ قالوا أن 50% (6
   غري جيد. %04و  ضعيف %09و  جيد 90%

 %04و  يستخدموا الوسيلة غالبا جدا  من التَلميذ قالوا أن 9% (7
 مل يستخدموا.  %50و  يف النادر %09و  يف الغالب

أن يستخدموا وسيلة اِلناشيد يف تعليم  من التَلميذ قالوا أن 7% (8
و  يف النادر %04و  يف الغالب %90و اللغة العربية غالبا جدا  

  مل يستخدموا.  49%
وسيلة اِلناشيد مهمة جدا يف تعليم  لتَلميذ قالوا أنمن ا 11% (9

و  قليل املهمة %90و  قالوا أهنا مهمة %01و  اللغة العربية
   غري مهمة.  09%

إىل وسيلة اِلناشيد يف جدا حيتاجوا  من التَلميذ قالوا أن 01% (11
و  قليل احلاجة %50و  حيتاجوهنا %04و  تعلليم اللغة العربية

      ا.ال حيتاجوهن 5%
  هو العناصر يتعلق يف استيعاب املفردات. 4، و 5، 1يف البند 

قالوا أن يشعروا بالصعوبة يف حفظ  % 49من التَلميذ أو  95حويل 
من التَلميذ قالوا أن الصعوبة  %47من التَلميذ أو  90املفردات، و 

 من التَلميذ أو 91يف فهم املواد التعليمية خاصة يف حفظ املفردات، و 
 من التَلميذ قالوا أن يشعروا بالصعوبة يف فهم املفردات.  01%

كما قال تارغان و هذا يساوي مبا   و هذه هي مشكلة ِلن 
قال أمحد فؤاد إيفندي أن " كانت املفردات عنصرا من عناصر اللغة 
العربية حبيث تتضمن عليها املعاىن واستخدام الكلمات يف اللغة من 
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اتب. والشخص ستزيد له مهارته يف اللغة إذا املتكلم نفسه أو من الك
مهارة لغة الشخص متوفق على املفردات الىت  كفاءةازداد مفرداته ِلن  
   09استوعب عليها".
تيعاب املشكَلت، منها: ضعف كفاءة التَلميذ يف اسإذن، 

املفردات  حىت يشعر التَلميذ بالصعوبة يف فهم درس اللغة العربية، ما فيه 
مادة تعليم املفردات، و يستخدم التَلميذ الوسيلة يف تعليم املفردات 

 نادرا.
واالحتياجات، منها: حيتاج التَلميذ إىل مواد تعليم املفردات 

هذه املرحلة  خاصة يف حىت يستطيعوا أن يفهموا درس اللغة العربية و
حيتاجون إىل الوسيلة املفرحة و املناسبة بعمر و خصائص  االبتدائية
. ولذل ، عند رأي الباحثة ينبغي عليها أن تطور مادة تعليم التَلميذ

املفردات و تأسس يف شكل اِلناشيد ِلهنا تظن أّن اِلناشيد مفرحة و 
  مناسبة بعمر و خصائص التَلميذ يف املرحلة االبتدائية. 

  مجع البيانات .2
كانت الباحثة يف مجع أنواع من املعلومات ميكن استخدامها  
كأساس للتخطيط ملنتج معني. و قد وجدت الباحثة البيانات من املشكَلت 
و االقرتاحات يف عملية تعليم اللغة العربية و من احتياجات التَلميذ عن مادة 

نة فأرادت الباحثة أن تقوم اللغة العربية من املَلحظة و املقابلة و االستبا
بتطوير املواد التعليمية بوسيلة اِلناشيد لرتقية كفاءة التَلميذ يف استيعاب 

                                                           
68 Ahmad Fuad Efendi. 2005. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat). Hlm 96 
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اإلسَلمية برونبوك لونبوك  االبتدائيةاملفردات لتَلميذ املدرسة "هنضة الوطن" 
 الشرقية حىت يكون تعليم اللغة العربية أحسن من قبل.

ملفردات املستخدمة يف وسيلة مجعت الباحثة اقد يف هذه املرحلة، 
عينت الباحثة مفردات و يف هذه  املرحلة  07-90اِلناشيد. يف كل نشيد 

يف هذه  تعين يف الصف اخلامس تَلميذعمر و خصائص الالِلناشيد املناسبة با
من سويانتو   رجعت الباحثة إىل ما نقلت نينجروم فروتا ساري املرحلة
اِلشياء اهلامة اليت جيب مراعاهتا  نه يلخص بعضإو قال  ( 995: 0779)

  01هذه اِلمور هي: .يف خَلل اِلناشيد  يف تعلم اللغة العربية
اختيار اِلناشيد  اليت تتناسب مع خصائص التَلميذ ومستوى التطور  -1

  .اللغوي
 .الكلمات ال تكون طويلة جدا لكي ال يصعب يف حفظها -2
 جيب أن تكون اِلناشيد جذابة و دينامية و نغمة متحمسة.  -3
ريدون أن يدرسوا  مادة اللغة املعينة، ِلغراض حمددة، مثل املعلمني ي -4

 .فاستخدم اِلناشيد اليت حتتوي على عناصر تل  اللغة
عند اختيار  الكلمات اليت هي البسيطة و السهلة يف النطق استخدام -5

 . اِلناشيد
اِلناشيد القصرية  مع الكلمات البسيطة و النغمة املتحمسة حيفظ  -6

 .التَلميذ بالسهولة أكرب

 
                                                           
69Ningrum Perwitasari. 2014. Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Materi Family 

melalui Lagu pada Siswa Kelas V SDN Piyaman 2 Wonosari. Skripsi dan Tidak Diterbitkan. Hlm 
44-45 
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 م املنتجتصمي .3
بعد معرفة املشكَلت و االحتياجات عند التَلميذ يف تعليم 

اإلسَلمية برونبوك لونبوك الشرقية   االبتدائيةاملفردات باملدرسة "هنضة الوطن" 
كما يف البيانات السابقة، فقامت الباحثة بتصميم املواد التعليمية بوسيلة 

  ات. اِلناشيد لرتقية كفاءة التَلميذ يف استيعاب املفرد
تطبيق باستخدام يف هذه املرحلة، قد تطوت الباحثة املواد التعليمية 

. و Microsoft Wordو تطبيق  Adobe Photoshopاحلاسوب يسمى بتطبيق 
 التحليل يف تطوير املواد التعليمية هو كما يلي:

 من تصميم غَلف املواد التعليمية .أ
الباحثة يف تصميم غَلف هذه املواد التعليمية استخدمت 

الباحثة  . و صممتAdobe Photoshopتطبيق احلاسوب يسمى بتطبيق 
 غَلف املواد التعليمية بالصورة كما يلي: 
 5.0الرسم 

 الغالف األمامي
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 5.1الرسم 
 الورائيالغالف 

 
 
 

 

 

 ان: البي
 الغَلف اِلمامي -1

الصورة يف الغَلف   اِلمامي استخدمت الباحثة اللون 
 Ayoاِلخضر و اللون اِلرمد. مث كتابة اسم املواد التليمية هي "

Belajar Mufrodat Bahasa Arab dengan bernyanyi" باللون اِلمحر 
عا" و كتابة موضوع املواد التعليمية يف اللغة العربية  هي"هيا نغين م 

"  بللون اِلسود Untuk SD/MI Kelas 5باللون اِلسود و للمرحلة "
 أيضا.

وضعت الباحثة يف الغَلف اِلمامي صورة الطالبني يف 
لتشرح أن صممت الباحثة هذا الكتاب للمرحلة  االبتدائيةاملرحلة 
مث كتبت الباحثة عَلمة اْلامعة موالنا مال  إبراهيم  .االبتدائية

ية ماالنج و اسم املألفة  ليدل أن املألفة هي اإلسَلمية احلكوم
 الطالبة يف هذه اْلامعة. 
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 الغَلف الورائي -2
يف الغَلف الورائي  قد استخدمت اللون اِلخضر و اللون 
اِلرمد أيضا مث كتبت الباحثة مجيع موضوع املواد اليت فيه. و 

قسمني. اِلول للمستوى اِلوىل و  إىلانقسمت الباحثة املواد 
 ِّن للمستوى الثانية. الثا

 من وجوه املواد التعليمية .ب
 املوادالتعليمية و هي كما يلي:  هناك بعض  أجزاء  من وجوه

املقدمة، تتضمن على املقدمة من رئيسة املدرسة و فيها تتضمن  -1
على احلجة ملاذا هذه املواد املطور مهمة للتَلميذ و املقدمة من 

ملاذا كتبت الباحثة هذه املواد  الباحثة وفيها تتضمن على احلجة
 التعليمية و مهمة للتَلميذ. 

 5.5الرسم 
 املقدمة من رئيسة املدرسة
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 5.4الرسم 
 الباحثة أو الكاتبةاملقدمة من 

 

 

 

 

 

 

د التعليمية، يتضمن على طريقة استعمال هذه إْرشاد استعمال املوا -2
 املواد التعليمية. 

 5.0الرسم 
 إْرشاد استعمال املواد التعليمية
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قائمة احملتويات، تتضمن على قائمة احملتوى مع الصفحة للتسهيل  -3
 يف عملية التعليم و التعلم. 

 5.0الرسم 

   قائمة احملتويات 

 

 

 

 

 

الصفحة للموضوع لكل باب، يتضمن على ترتيب الدراسة و  -4
 املوضوع الكبري.

 5.9الرسم 
 الصفحة للموضوع لكل باب
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وضوع و لكل باب الصفحة للمؤشرات و الصورة املتعلقة بامل -5
 يتضمن على ثَلث مؤشرات.

 5.1الرسم 
 الصفحة للمؤشرات و الصورة املتعلقة باملوضوع

 
 
 
 
 

 

مفردات اليت  07-90الصفحة للنشيد، ولكل نشيد يتضمن على  -6
 تتعلق باملوضوع.

 5.97الرسم 
 الصفحة للنشيد
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 قائمة املفردات، تتضمن على املفردات املتعلقة باملادة. -7
 5.99الرسم 

 قائمة املفردات
 
 
 
 
 
 

 

قائمة املفردات مع صورها للسهولة يف استيعاب املفردات عند  -8
 التَلميذ.

 5.90الرسم 
 قائمة املفردات مع صورها الصفحة
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 التدريبات لكل املؤشرات.  -9
 5.91الرسم 

 التدريبات

 

 

 

 

 

 

 قائمة املراجع. -11
 5.95الرسم 

 قائمة املراجع
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 من مضمن املواد التعليمية   .ج
 و حتتوي هذه املواد املصممة و اِلناشيد املختارة كما التالية:

 املرحلة اِلوىل:  -1
 (Ahlan wa Sahlan: غرفة اْللوس ) الدرس اِلول -
 Di Sini Senang di Sana: غرفة املذاكرة ) الدرس الثاِّن -

Senang) 
 (Ampar-Ampar Pisangقة البيت ): حدي الدرس الثالث -
 (Satu-Satu: حديقة املدينة ) الدرس الرابع -

  (Li Yadaani: اِللوان ) الدرس اخلامس -
 املرحلة الثانية: -2

 (Anak Kambing Saya: يف الفصل  ) الدرس السادس -
 (Dua Mata Saya: يف مكتبة املدرسة ) الدرس السابع -
 (Kring-Kring Ada Sepedaلغات ): يف معمل ال الدرس الثامن -
 (Balonku Ada Lima: يف املكتبة )احلكمة( ) الدرس التاسع -
 (Bintang Kejoraيف املقصف ) : الدرس العاشر -

 تصديق املنتج .4
وبعد اكمال هذه املواد املصممة، قدمتها الباحثة إىل اخلبريين 

بية و اخلبري يف جمال لتصديق التصميم. هنا اخلبري يف  جمال مادة اللغة العر 
الوسيلة بالتصديق و التقومي و إعطاع االقرتاحات و التعليقات. واختارت 
الباحثة اخلبري يف  جمال مادة اللغة العربية هو الدكتور  شهداء صاحل نور 
املاجستري و هو حماضر يف  قسم تعليم اللغة العربية يف اْلامعة موالنا مال  
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و قد اختارت الباحثة اخلبري يف جمال  ماالنج إبراهيم اإلسَلمية احلكومية
الوسيلة أيضا و هو الدكتور توفيق الرمحن املاجستري. هو حماضر أيضا يف  
قسم تعليم اللغة العربية يف اْلامعة موالنا مال  إبراهيم اإلسَلمية احلكومية 

 .ماالنج
يف  جمال  الباحثة املواد املطورة مع االستبانة لتصديقها قدمتو  

  ستبانة حتتوي على البنود اآلتية:. و تل   االادة اللغة العربيةم
 5.0اْلدول 

 نتيجة االستبانة من اخلبري يف جمال املواد

 عناصر التحكيم الرقم
 النتيجة

9 0 1 5 
     السهولة يف فهم اللغة 9
     السهولة يف نطق الكلمات 0
     العبارة مناسبة بكفاءة التنفس للتَلميذ 1
     وضوح املعلومات املقدمة 5
     املوضوع يصور عامل التَلميذ 4
     تدبري اِلناشيد البسيطة 0
     مناسبة اِلسلوب / إيقاع اِلناشيد 0
     املواد املقدمة وفقا للمنهج 9
     الرتتيب يف عرض املواد 1
     اف التعليموضوح أهد 97
     تعمق املواد 99
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     مناسبة التدريبات باملواد 90
     استخدام الصور لدعم املواد ال حتيد 91

 59 جمموعة النتيجة احملصولة
 %10 املؤوية النسبة

 جيد جدا التقدير
قد  5و هي يف درجة  بعد أن حسب الباحثة نتيجة االستبانة

 هي إذن جمموعتها .5قد حصلت عليها  1و درجة  1حصلت عليها 
 ، و هذه النتيجة تدل على أن الكتاب املطور يف درجة "جيد جدا"10%

ا يف و هذه ميكن استخدامه  %977 - 97ِلن النسبة املؤوية هي يف 
قد كتب اخلبري  لكن  . وسوجانا ب كتاهبا التدريس بدون التصحيح كما قال

التعليقات و االقرتاحات يف تل  االستبانة و هي أن الغَلف اخللفي 
 للمحتويات و البد على الباحثة أن تصحح اخلطيئات يف الكتابة.

يف جمال  الباحثة املواد املطورة مع االستبانة لتصديقها قدمتو 
 ستبانة حتتوي على البنود اآلتية:و تل   اال سيلةالو 

 5.9اْلدول 
 نتيجة االستبانة من اخلبري يف جمال الوسيلة

 عناصر التحكيم الرقم
 النتيجة

9 0 1 5 
     املناسبة يف وضع النصوص و الصور 9
     املناسبة يف نوع احلرف 0
     املناسبة يف استخدام اِللوان 1
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     جاذبية تصميم الغَلف 5
     اكمال املعلومات يف الغَلف 4
     جودة  التسجيل 0
     شكل الصفحة و الرتقيم 0
     الثبات يف وضع املواد 9
     السهولة يف فهم اللغة 1
     السهولة يف نطق الكلمات 97
     ناسبة بكفاءة التنفس للتَلميذالعبارة م 99
     وضوح املعلومات املقدمة 90
     املناسبة باملواد املطورة 91
     املوضوع يصور عامل التَلميذ 95
     القدرة على حتمل الصوت 94
     القدرة على حتمل فاصل النغمة 90
     مناسبة اِلسلوب / إيقاع اِلناشيد 90
     اإلبدائية يف ميلودي 99
     مستوى أصلية مولودي 91
     تدبري اِلناشيد البسيطة 07
     إعطاء السهولة يف التعليم و التعلم 09

 09 جمموعة النتيجة احملصولة
 %11 النسبة املؤوية
 جداجيد  التقدير
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قد  5بعد أن حسب الباحثة نتيجة االستبانة و هي يف درجة 
إذن جمموعتها هي  0قد حصلت عليها  1و درجة  94حصلت عليها 

، و هذه النتيجة تدل على أن الكتاب املطور يف درجة "جيد جدا" 11%
و هذه ميكن استخدامها يف   %977 - 97ِلن النسبة املؤوية هي يف 
قد كتب اخلبري  لكن وكما قال سوجانا ب كتاهبا. التدريس بدون التصحيح  

التعليقات و االقرتاحات يف تل  االستبانة و هي أن هذا الكتاب املطور جيد 
و مستحق لفحصها و إن كان هلا الباحثة الفرصة فينبغي عليها أن تتعاون مع 
الناشر لنشر نتائج البحوث، و وضع الصفحة ذهابا و إيابا، و املقدمة من 

 املدرسة أحسن. رئيس
 حتسني املنتج .5

قد قامت الباحثة بالتحسني  على اِلخطاء و النقصان حسب 
تصديق اخلرباء. و نظر إىل التعليقات و االقرتاحات من اخلرباء فصححت 
الباحثة  وضع الصفحة، املقدمة من رئيس املدرسة، للغَلف اخللفي يضع يف 

 ابة قبل جتربة املنتج. تاحملتويات و صححت الباحثة اخلطيئات يف الك
 9جتربة املنتج  .6

قبل عملية هذه التجربة  فقامت الباحثة باالختبار القبلي ْلميع 
التَلميذ ملعرفة كفاءهتم يف استيعاب املفردات قبل استخدام املواد بوسيلة 

هي تطبيق املواد املطورة ملعرفة مدى فعالية. يف  9اِلناشيد. و جتربة املنتج 
تَلميذ.  و هم  1قامت الباحثة باجملموعة الصغرية تتكون من هذه التجربة 

اإلسَلمية برونبوك لونبوك الشرقية  االبتدائيةمن تَلميذ املدرسة "هنضة الوطن" 
يف الصف اخلامس. و الحظت الباحثة أهنم حيبون تعليم اللغة العربية 
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ل باستخدام املادة املطورة. و لكن هناك بعض االقرتاحات منهم، هي شك
 الكتابة الصغرية حىت ال يستطيعون يف قراءهتا صحيحا. 

 حتسني املنتج .7
قد قامت الباحثة بالتصحيح  يعين بإعطاء التحسني يف املادة 
 . 9املطورة بعد معرفة النقصان فيها حسب التحليل و التقومي من جتربة املنتج 

 0جتربة املنتج  .8
الية أيضا )يف الشكل و هذه تطبيق املادة املطورة ملعرفة مدى فع

أو التجربة امليدانية  يف املدرسة  0الكبري(. قامت الباحثة  بتجربة املنتج 
اإلسَلمية برونبوك لونبوك الشرقية يف الصف  االبتدائية"هنضة الوطن" 

اخلامس. و يف هذه التجربة قامت الباحثة بعملية تعليم اللغة العربية باستخدام 
فربايري  0، و 0790ينايري  00)يف التاريخ املادة املطورة ثَلث مرات 

 .0790فربايري  1، و 0790
و بعد عملية جتربة املنتج امليدانية فقامت الباحثة باالختبار البعدي  

 االبتدائيةملعرفة جناح استخدام املادة املطورة لتَلميذ  املدرسة "هنضة الوطن" 
تخدام املواد عد اساإلسَلمية برونبوك لونبوك الشرقية يف الصف اخلامس ب

 بوسيلة اِلناشيد. 
 حتسني املنتج .9

قد قامت الباحثة بالتصحيح  يعين بإعطاء التصحيح  يف كتابة 
املادة املطورة بعد معرفة النقصان فيها حسب التحليل و التقومي من جتربة 

  . 0املنتج 
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 املنتجة النهائية .11
ت الباحثة إىل بعد مجيع اجراءات البحث و التطوير مما سبق، وصل

اخلطوة اِلخرية و هي املنتجة النهائية، مبعىن هذا املنتج مناسبا و مطابقا 
استخدامها لتعليم اللغة العرية خصوصا للصف اخلامس يف  املدرسة "هنضة 

 اإلسَلمية برونبوك لونبوك الشرقية.  االبتدائيةالوطن" 
 

اشيد بمدرسة "نهضة الوطن" بوسيلة األنم مواد تعليم  المفردات فعالية استخدا .ب
 اإلسالمية برونبوك، لونبوك الشرقية االبتدائية

استخدام املادة املطورة لتَلميذ  املدرسة "هنضة الوطن"  فعاليةملعرفة 
اإلسَلمية برونبوك لونبوك الشرقية يف الصف اخلامس فاعتمدت الباحثة  االبتدائية

 ميذ( و نتيجة االختبار )القبلية وو التَل العربيةمدرس اللغة من االستبانة ) إىل
 .(البعدية

ث، أرادت الباحثة أن تعرف الفعالية يف عملية استخدام املواد  يف هذا املبح
املطورة و هي باإلستبانة ملدرس اللغة العربية و التَلميذ و أرادت الباحثة أن تعرف 

ة و هي باالختبارين أيضا الفعالية يف ترقية نتيجة االختبار بعد استخدام املواد املطور 
 )القبلية و البعدية(. 
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 البيانات من االستبانة -1
 االستبانة من مدرس اللغة العربية -أ

وزعت الباحثة ورقة بعد أن قامت الباحثة بتجربة املواد املطورة و 
تل    و و هو اِلستاذ رشدي االستبانة ملدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة

 البنود اآلتية: ستبانة حتتوي علىاال
 5.1اْلدول 

 نتيجة االستبانة من مدرس اللغة العربية

 عناصر التحكيم الرقم
 النتيجة

9 0 1 5 
     السهولة يف فهم اللغة 9
     السهولة يف نطق الكلمات 0
     للتَلميذالعبارة مناسبة بكفاءة التنفس  1
     وضوح املعلومات املقدمة 5
     املناسبة باملواد املطورة 4
     املوضوع يصور عامل التَلميذ 0
     تالقدرة على حتمل الصو  0
     القدرة على حتمل فاصل النغمة 9
     مناسبة اِلسلوب / إيقاع اِلناشيد 1
     جاذبية اِلناشيد يف التعلم 97
     يف التعلممحاس التَلميذ  99
     كفاءة التَلميذ يف اتباع اِلناشيد 90
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     إعطاء السهولة يف التعليم و التعلم 91
 55 جمموعة النتيجة احملصولة

 %94 النسبة املؤوية
 جيد جدا التقدير

قد  5بعد أن حسب الباحثة نتيجة االستبانة و هي يف درجة 
إذن جمموعتها هي  9قد حصلت عليها  1و درجة  4حصلت عليها 

، و هذه النتيجة تدل على أن الكتاب املطور يف درجة "جيد جدا" 94%
و هذه فعالية و  ميكن   %977 - 97ِلن النسبة املؤوية هي يف 

و قد  حيح كما قال سوجانا ب كتاهبا. استخدامها يف التدريس بدون التص
يف تل  االستبانة و مدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة التعليقات كتب 

استخدام أساليب التدريس املتنوع و  هي أن هذا الكتاب املطور جيد و
 .يشعر التَلميذ بسرور و سهولة يف فهم املواد التعليمية هبذه

 االستبانة من التَلميذ -ب
ن قامت الباحثة بتجربة املواد املطورة وزعت الباحثة ورقة و بعد أ

االستبانة أيضا للتَلميذ يف هذه املدرسة خاصة يف الصف اخلامس و تل   
 تبانة حتتوي على البنود اآلتية:االس

 5.97اْلدول 
 َلميذتإىل ال عناصر التحكيم

 عناصر التحكيم الرقم

9 
اِلناشيد يف هل أنت تشعر بسرور أن تستخدم هذه وسيلة 

 ترقية استيعاب املفردات؟
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 هل عرض املواد مناسب حباجت ؟ 0
 هل ل  سهولة لفهم املواد اليت يف هذه الوسيلة؟ 1
 هل هذه الوسيلة تساعدك يف استيعاب املفردات؟ 5
 هل عرض املواد يف هذه الوسيلة سهل؟ 4

0 
 هل التدريبات يف هذه املواد التعليمية تستطيع أن تساعدك يف

 فهم املواد؟
 هل هذه الوسيلة ترقي الشجاعة يف تعليم اللغة العربية؟ 0

9 
هل تشعر بالسهولة يف حفظ اِلناشيد املستخدمة يف هذه 

 املواد؟
 هل عرض املواد جذاب؟ 1
 هل هذه الوسيلة أن ترقي كفاءة تعليم اللغة عندك؟ 97

 و نتيجة اإلستبانة هي:

 5.99اْلدول 

 ن التَلميذنتيجة االستبانة م

 التلميذ
 بنود اِلسئلة

X Xi P البيان 
9 0 1 5 4 0 0 9 1 97 

 جيد جدا 977 57 57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
 جيد جدا 90،4 14 57 1 1 1 5 5 5 5 1 1 5 0
 جيد جدا 977 57 57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
 جيد جدا 17 10 57 1 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5
 جيد جدا 10،4 11 57 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4
 جيد جدا 977 57 57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
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 جيد جدا 10،4 11 57 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 0
 جيد جدا 977 57 57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
 جيد جدا 90،4 11 57 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1
 جيد جدا 977 57 57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97
 جيد جدا 10،4 11 57 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 99
 جيد جدا 10،4 11 57 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 90
 جيد جدا 977 57 57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 91
 جيد  00،4 19 57 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 95
 جيد  00،4 19 57 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 94
 جيد جدا 977 57 57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90
 جيد جدا 17 10 57 5 5 1 5 5 5 1 1 1 5 90
 جيد جدا 14 19 57 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 99
 جيد جدا 14 19 57 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 91
 جيد  00،4 19 57 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 07
 جيد جدا 10،4 11 57 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 09
 جيد جدا 10،4 10 57 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 00
 د جداجي 90،4 14 57 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 01
 جيد جدا 90،4 14 57 5 5 1 1 5 5 1 1 1 5 05

و هي  واحد و عشرون   بعد أن حسبت الباحثة نتيجة االستبانة
من التَلميذ قالوا أّن هبذه املواد املطورة يشعرون   %90،4تلميذا أو 

بسرور أن يستخدموها، عرض املواد مناسب حباجتهم، عندهم سهولة 
عة يف تعليم اللغة العربية، عرض املواد جذاب، لفهم املواد، أن ترقي الشجا

 و أن ترقي كفاءة تعليم اللغة العربية عندهم خاصة يف استيعاب املفردات
و هذه   %977 - 97بدرجة "جيد جدا" ِلن النسبة املؤوية هي يف 

فعالية و  ميكن استخدامها يف التدريس بدون التصحيح كما قال سوجانا 
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من التَلميذ قالوا أّن هبذه املواد   %90،4يذ أو ب كتاهبا. و ثَلثة تَلم
املطورة يشعرون بسرور أن يستخدموها، عرض املواد مناسب حباجتهم، 
عندهم سهولة لفهم املواد، أن ترقي الشجاعة يف تعليم اللغة العربية، عرض 
املواد جذاب، و أن ترقي كفاءة تعليم اللغة العربية عندهم خاصة يف 

 -907بدرجة "جيد " ِلن النسبة املؤوية هي يف  استيعاب املفردات
يف عملية . و من هذه االستجابة أّن هذه الوسيلة فعلية للتَلميذ 01%

 .مالتعليم و التعل

 القبلية و البعدية( البيانات من االختبارين ) -2

قد قامت الباحثة بتطبيق هذا الكتاب املطور لرتقية كفاءة التَلميذ يف 
اإلسَلمية برونبوك، لونبوك  االبتدائيةباملدرسة "هنضة الوطن" استيعاب املفردات 

الشرقية. و قبل أن تطبق الباحثة هذا الكتاب املطور، تأخذ الباحثة نتيجة 
االختبار القبلي و هذه العملية هتدف ملعرفة كفاءة التَلميذ قبل استخدام 

 دول التايل:الكتاب املطور. ونتيجة االختبار اليت تأخذ الباحثة كما يف اْل

 5.90اْلدول 

 نتيجة االختبار القبلي

 البيان النتيجة التلميذ
 غري ناجح 17 9
 غري ناجح 44 0
 غري ناجح 94 1
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 غري ناجح 54 5
 غري ناجح 44 4
 غري ناجح 07 0
 غري ناجح 07 0
 غري ناجح 17 9
 غري ناجح 07 1
 غري ناجح 07 97
 غري ناجح 04 99
 غري ناجح 97 90
 ناجح 14 91
 غري ناجح 04 95
 غري ناجح 14 94
 ناجح 17 90
 غري ناجح 54 90
 غري ناجح 07 99
 ناجح 97 91
 ناجح 07 07
 ناجح 07 09
 غري ناجح 97 00
 ناجح 04 01
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و من اْلدول السابق فعرفت الباحثة كفاءة التَلميذ يف استيعاب 
املطور  ثَلثة لقاءات. املفردات. ولذل  فقامت الباحثة بتجربة هذا الكتاب 
عن  0790ينايري  00بدأت الباحثة اللقاء اِلول يف يوم اخلميس تاريخ 

فربايري  0املوضوع "يف املدرسة". و يف اللقاء الثاِّن يف يوم اخلامس تاريخ 
عن املوضوع "يف املدرسة" أيضا و يف هذا اللقاء يعطي التَلميذ  0790

فردات املتعلقة باملادة التعليمية مث سألت حمافظتهم عن اِلناشيد  اليت فيها امل
 الباحثة عن املفردات اليت قد حفظوا. 

عن املوضوع  0790فربايري  1و يف اللقاء الثالث يف يوم اخلامس تاريخ 
"يف املدرسة" أيضا و يف هذا اللقاء يعطي التَلميذ حمافظتهم عن اِلناشيد  اليت 

ة مث سألت الباحثة عن املفردات اليت قد فيها املفردات املتعلقة باملادة التعليمي
حفظوا أيضا. يف هناية الدراسة هلذا اليوم فقامت الباحثة باالختبار البعدي 

 نتيجة التَلميذ لثَلثة لقاءات.  للتَلميذ ملعرفة 

 5.91اْلدول 

 نتيجة االختبار البعدي

 البيان النتيجة التلميذ
 ناجح 07 9
 ناجح 07 0
 غري ناجح 07 1
 غري ناجح 47 5
 ناجح 07 4
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 ناجح 14 0
 ناجح 14 0
 ناجح 17 9
 ناجح 14 1
 ناجح 04 97
 ناجح 14 99
 ناجح 07 90
 ناجح 977 91
 غري ناجح 04 95
 غري ناجح 47 94
 ناجح 977 90
 ناجح 14 90
 ناجح 07 99
 ناجح 14 91
 ناجح 17 07
 ناجح 04 09
 غري ناجح 17 00
 ناجح 17 01
 جحنا 97 05

و بعد أن قامت الباحثة تل  املراحل فجاءت املرحلة اِلخرية و هي 
االختبار. هذه املرحلة هتدف ملعرفة ما مدى فعالية املواد املطورة لتسهيل فهم 
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املواد، و هذه املرحلة تعتمد على نتيجة االختبارين )القبلي و البعدي(، فحللت 
( ملعرفة فرق النتيجة SPSS. Versi 20)  tالباحثة تل  النتائج باستخدام اختبار 

بني االختبار القبلي و االختبار البعدي و بعبارة أخرى ملعرفة وجود الفرق قبل 
  tإلقاء املواد املطورة و بعد إلقاءها. و حصلت الباحثة على نتيجة االختبار  

 كما البيان التايل:

 5.95اْلدول 

 نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي

 (N)يذ التلم
X Y D=Y-X 

 اختبار بعدي اختبار قبلي )الزيادة(
9 17 07 57 
0 44 07 94 
1 94 07 54 
5 54 47 4 
4 44 07 94 
0 07 14 14 
0 07 14 14 
9 17 17 07 
1 07 14 14 
97 07 04 94 
99 04 14 17 
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90 97 07 07 
91 14 977 4 
95 04 04 57 
94 14 47 94 
90 17 977 97 
90 54 14 47 
99 07 07 97 
91 97 14 94 
07 07 17 07 
09 07 04 4 
00 97 17 07 
01 04 17 94 
05 54 97 14 
 017 9904 9054 اجملموعة

 00،04 09،91 49،99 معدل الدرجة
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 5.94اْلدول 

 في المقارنة SPSSنتيجة تحليل 

 في نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي بين المعدل

Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error Mean 

Pair 1 
Pretest 51.88 24 23.582 4.814 

Posttest 78.13 24 18.463 3.769 

و أما  49،99نظرا إىل اْلدول السابق أن املعدل لنتيجة االختبار القبلي هي 
و هذه هي معدل  00،04ا هي و نسبته 09،91املعدل  لنتيجة االختبار البعدي هي 

و هبذه  كلها وجدت الباحثة الفرق بني  الزيادة من االختبار القبلي إىل االختبار البعدي.
نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي، و هذا يدل على أن استيعاب املفردات 

ة باستخدام اإلسَلمية برونبوك، لونبوك الشرقي االبتدائيةلتَلميذ املدرسة "هنضة الوطن" 
 وسيلة اِلناشيد هي فعالية و أمهية كبرية ِلهنا تستطيع أن ترقي نتيجة الدراسة. 

 5.90اْلدول 

 في العالقة SPSSنتيجة تحليل 

 بين نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretest & Posttest 24 .700 .000 
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و إذا نتيجة   7،777هي   Signifikansi (Sig.)نظرا إىل اْلدول السابق أن  نتيجة  
Signifikansi (Sig.)  نعرف أن هناك العَلقة بني نتيجة التَلميذ قبل استخدام  7،79أقّل من

 وسيلة اِلناشيد و بعد استخدامها. 

  5.90اْلدول 

 في المقارنة SPSSنتيجة تحليل 

 الختبار القبلي و االختبار البعديبين نتيجة ا  
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

Pretest - 
Posttest 

-26.250 16.956 3.461 -33.410 -19.090 -7.584 23 .000 

 .Sig)و إذا قيمة  7،79أقّل من ( Sig. (2 tailed)نظرا إىل اْلدول السابق أّن قيمة )

(2 tailed))   نعرف أن هناك العَلقة بني نتيجة التَلميذ قبل استخدام وسيلة   7،79أقّل من
تطوير املواد بوسيلة اِلناشيد لرتقية كفاءة التَلميذ  اِلناشيد و بعد استخدامها. و هذا يدل على أنّ 

  71عاب املفردات هو فعال للتَلميذ.يف استي

ىل االختبار البعدي هلا زيادة و لذل ، و نظرا إىل نتيجة االختبار من االختبار القبلي إ 
    .لرتقية كفاءهتم يف استيعاب املفرداتأّن هذه الوسيلة فعلية للتَلميذ 

 

 

                                                           
70 Muhammad  Nisfiannoor. 2009. Pendekatan Statistik Modern  untuk Ilmu Sosial. (Jakarta: 

Salemba Humanika). Hlm 123 
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 الخامس الفصل

 الخاتمة

 نتائج البحث .أ
اعتمادا على البيانات اليت حصلت عليها الباحثة، فتمكن الباحثة أن 

 تستنتج كما يلي: 
بوسيلة اِلناشيد لرتقية كفاءة التَلميذ يف استيعاب يتم تطوير املواد التعليمية  .1

اإلسَلمية برونبوك، لونبوك الشرقية  االبتدائيةاملفردات باملدرسة "هنضة الوطن" 
. ( حتليل االحتياجات و املشكَلت يف هذه املدرسة9على عشر مراحل: 

ال يستوعب من التَلميذ  %47اعتمادا على نتيجة املَلحظة حوىل أقل من 
أن حيتاج التَلميذ إىل الوسيلة املناسبة  املقابلة نتيجة و ميذ املفردات جيداالتَل

نتيجة االستبانة تدل على و  بالعمر و خصائص التَلميذ يف استيعاب املفردات
قالوا أن يشعروا بالصعوبة يف حفظ  % 49من التَلميذ أو  95أن حويل 
لوا أن الصعوبة يف فهم من التَلميذ قا %47من التَلميذ أو  90املفردات، و 

من  %01من التَلميذ أو  91املواد التعليمية خاصة يف حفظ املفردات، و 
( مجع البيانات هو 0، التَلميذ قالوا أن يشعروا بالصعوبة يف فهم املفردات

أن تساعدها يف تطوير املواد. مجعت  اليت تستطيعمجعت الباحثة البيانات 
مفردات يف كل  07-90يف اِلناشيد  تعين  الباحثة املفردات اليت ستستخدمها

 97يعين هناك  و هي عليها أن تعني موضوع اِلناشيد املستخدمة .موضوع
( تصميم املنتج هو صممت و طورت 1، موضوع اِلناشيد هلذه املواد املطورة

و هو بدأت  الباحثة املواد التعليمية لتحلل املشكَلت املوجودة يف هذه املدرسة
( تصديق املنتج هو تقدمت 5، ميم الغَلف إىل تصميم احملتوىالباحثة من تص
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و  الباحثة املواد املطور إىل اخلبريين )خبري املواد و خبري الوسيلة( للتصديق
اعتمادا على نتيجة االستبانة من اخلبريين. اخلبري يف جمال املواد قد أعطى 

سيلة قد و هي يف درجة جيد جد و أما اخلبري يف جمال الو  %10النتيجة 
( حتسني املنتج هو 4، )و هي يف درجة جيد جدا أيضا %11أعطى النتيجة 

هي يف  9( جتربة املنتج 0صححت الباحثة اخلطيئات و النقصان يف التطوير، )
( حتسني املنتج هو صححت 0اجملموعة الصغرية اليت تتكون من ثَلثة تَلميذ، )
هي يف  0( جتربة املنتج 9ى، )الباحثة اخلطيئات و النقصان يف التطوير مرة أخر 

( حتسني 1تلميذا، ) 05اجملموعة الكبرية يف الصف اخلامس اليت تتكون من 
املنتج هو صححت الباحثة اخلطيئات و النقصان يف التطوير مرة أخرى، و 

 ( املنتجة النهائية. 97)
 استيعاب فعالية تطوير املواد التعليمية بوسيلة اِلناشيد لرتقية كفاءة التَلميذ يف .2

 املفردات:
تدل على  اعتمادا على نتيجة االستبانة فعالية يف عملية التعليم و التعلم: -أ

ذه من مدرس اللغة العربية هب نتيجة االستبانةأن املواد املطورة فعالية ِلن 
نتيجة  و هي يف درجة جيد جدا و %94جة قد أعطى النتي املدرسة

من التَلميذ قالوا أّن هبذه   %90،4 أنّ  تدل علىاالستبانة من التَلميذ 
من التَلميذ قالوا أّن هبذه املواد   %90،4املواد املطورة "جيد جدا" و 

 املطورة "جيد ".
اعتمادا على نتيجة االختبارين )االختبار فعالية يف ترقية نتيجة االختبار:   -ب

t  (SPSS. Versi 20  )القبلي و االختبار البعدي( باستخدام اختبار  
 49،99فوجدت الباحثة  النتيجة أن: املعدل لنتيجة االختبار القبلي هي 
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و هبذه  كلها وجدت  09،91و أما املعدل  لنتيجة االختبار البعدي هي 
الباحثة الفرق بني نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي، و هذا يدل 

تطيع أن ترقي نتيجة هي فعالية و أمهية كبرية ِلهنا تساملواد املطورة على أن 
 Sig. (2و إذا قيمة ) 7،79أقّل من  (Sig. (2 tailed)الدراسة و  قيمة )

tailed)  ) نعرف أن هناك العَلقة بني نتيجة التَلميذ قبل   7،79أقّل من
استخدام وسيلة اِلناشيد و بعد استخدامها. و هذا يدل على أّن املواد 

 .يةفعالاملطورة 
 التوصيات .ب

صيات اليت تتقدمها الباحثة ملدرس اللغة العربية باملدرسة "هنضة بعض التو 
 اإلسَلمية برونبوك، لونبوك الشرقية فيما يلي: االبتدائيةالوطن" 

الكتاب املطور له احملتويات اْليدة يف استيعاب املفردات للمبتدئني و السيما  -1
 باِلناشيد و احلركة.

 .الوسيلة املستخدمة هي جذابة و مفرحة -2
 فيه التدريبات املتنوعة.   -3

 االقتراحات .ج
 مناسبا على النتائج من هذا البحث، تقدم الباحثة االقرتاحات، منها:

 ترجو الباحثة أن الكتاب املطور سيستخدم يف هذه املدرسة. -1
 و الباحثة إىل القراء اإلصَلح و النقد على هذه الرسالة ِلهنا بعيدة من الكمال.ترج -2
الباحثة أن يكون هذا البحث أساسا للبحوث املستقبلة لتطويره  يف اجملال  ترجو -3

اِلوسع ِلن هذا البحث حمدود يف استيعاب املفردات للمرحلة املبتدئية و تىجو 
الباحثة أّن هذا البحث يستطيع أن يستفيد ملدرسي اللغة العربية و الباحثني يف 

   املستقبل. آمني.
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