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 خلفية البحثأ. 

العناصر الثقافية التي تظهر من الحاجة األساسية لإلنسان بناء على  ىهي إحداللغة           

ارتفاع حضارتهم, فوائد اللغة هي األدوات اإلتصالية بين اإلنسان وفوائد اللغة األخرى أنه  من 

  1أدوات التفكير والتعبير أو التكشيف ما في القلب والداعم لجميع ثقافة اإلنسان.

يلة لالتصال يمكن أن تكون اللغة املنطوقة ولغة مكتوبة. من خالل اللغة اللغة كوس          

يمكن للمرء التعبير عن أفكاره ورغباته لآلخرين، والنفوذ أو أن يتأثر اآلخرين. من خالل اللغة، 

يمكن للمرء التعبير عن املشاعر، وربط الخيال، ويمكن أن نفكر بشكل مجد في ش يء جديد. 

وسيلة لالتصال بين أفراد املجتمع يمكن أن يفهم إذا كان في استخدامه يمكن أن تكون اللغة 

 . ّينةاللغة املع وفقا لشروط وقواعد

ولذلك، فإن اللغة املستخدمة في التواصل شفويا وكتابيا يجب أن تكون كلمات أو           

 عبارات دقيقة وواضحة بحيث تثير معنى فعال ومنطقي. أن تكون قادرة على استخدام

الكلمات أو الجمل التي هي واضحة بحيث يثير معنى مهارات اللغة الفعالة واملنطقية املطلوبة. 

تهدف إجادة اللغة إلى اكتساب املهارات اللغوية، سواء في االستخدام الشفوي والكتابي من 

أجل سماع أو التحدث والقراءة يمكن أن نفهم ما نقوله. وتشمل املهارات اللغوية جوانب 

ماع و الكالم و القراءة و الكتابة. واستنادا إلى أنشطة استخدامها، تنتمي مهارات القراءة االست
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واالستماع إلى مهارات لغوية متقبلية، في حين أن مهارات التحدث والكتابة تشمل مهارات 

مهارات )لغوية منتجة. ويقال أن الطالب ماهرة في اللغة إذا كانوا يمتلكون أربع مهارات 

 (.و الكالم و القراءة و الكتابة عاالستما

إتقان اللغة لديها العديد من الوظائف لتنمية األطفال، وخاصة في مرحلة الطفولة.   

مثل وظيفة اللغة كأداة اتصال من شأنها أن تحدد الطفل أن يكون املعرفة واملهارات اللغوية، 

أيضا للمساعدة في  وسوف تجعل من السهل على التواصل مع الناس من حوله. اللغة مفيدة

تطوير الطالب في العالقة والتكيف مع البيئة االجتماعية. وباملثل، فإن وظيفة اللغة كمقدمة 

للتعليم وفهم األطفال وإدخال األطفال ومهارات األطفال في اللغة ستكون مفيدة في عملية 

وملة هذا، فمن التعليم على النحو األمثل. ونظرا ألهمية اللغة العربية للتعلم في عصر الع

األفضل أن يتم تدريس اللغة العربية في وقت مبكر. أكثر دراية اللغة األجنبية وأسهل أنها تطور 

قدراتها. وبالنظر إلى أن اللغة العربية هي لغة أجنبية في إندونيسيا، فإن عملية التعلم يجب 

ارسين )األطفال(, ألن , مناسبة ملستوى الّد أن تتم على مراحل. وينبغي أن يكون اختيار املواد

ْحور الذى ترتكز علية صًرا أساسًيا في العملية التعليمية, فهو املم املتعلم )الّدارسين( يشكل عن

 وأنه أّول الهدف وآخر من عملية التعليم.

تطور العصر، تحتاج مرحلة الطفولة لغة أجنبية ألن التقدم في العلوم ب نظًرا          

جميع على مواصلة بذل الجهود لتحسين أنفسهم. إتقان اللغات والتكنولوجيا يتطلب من ال

املوارد البشرية املؤهلة. من الواقع ما قد  لتكويناألجنبية يصبح واحدا من الجوانب الهامة 

الزمن الحاضر أن استفاد التكنولوجي املتقدمة في بعض جانب حياة اإلنسان. ا حدث في هذ

ان هذ التكنولوجي وتبليغه. وإلتقان بعض من أجل ذالك فاإلنسان مطلوب عليه إتق



دوات اإلتصالية لتكون وسيلة لنقل العلم أو التكنولوجي. ولوجي في إندونيسيا ال بد من األ التكن

وفي هذه الحالة ظهرت اإلفتراضات املؤقتة أن البالد املتقدمة هي البالد التي تتقن بعض اللغة 

 العاملية. 

اللغة املؤثرة في العالم, ألن اللغة العربية هي األدوات اإلتصالية  ىاللغة العربية هي إحد          

الدولية وهي األدوات األساسية لفهم دين اإلسالم, ألن مصدر دين اإلسالم هو القرآن والسنة 

لكها الطالب توهما مكتوبان باللغة العربية, وألهمية اللغة فهي إحد املهارة التي يجب أن يم

تهم. ولكن لغة األم لديها أثر كبير في نفسه, مع ذالك ال بد من ممارسة ملساعدة سهول اتصاال

أحد علماء  ,وهو توني بوزانقال اللغة سوى لغة األم قليال فقليال إلعداد الطالب في املستقبل. 

" عندما يولد الطفل فهو في قمة املهارة أصال, في مسبة سنتين فقط  سيكولوجي من اإلنجليزية :

لغتهم أجيد وأقوى من الدكتور أو الدكتورة . والطفل قادر على فهمها حوالي قدر استيعاب 

  2ثالث سنوات من عمره.

بستان األطفال عائشية هي فرقة التعليم لألطفال املسيرفي فرع التعليم الرسمي و يقوم           

عه. في سنوات من عمرهم بنسبة القرآن والسنة ملراج)  ٦-٤  (في عملية تعليم األطفال من

ية عملية التعليم والتعلم يقوم املدرس لتفهيم العلوم الدينية مثل الدعاء اليومية, وبعض اآل 

بية )العربية و اإلنجليزية ( ولكن من أهداف تعليم اللغة األجنبية القرآنية, وتعليم اللغة األجن

-٠  (في فترة)اللغة العربية( في بستان األطفال عائشية هي جزء من باب املقدمة فحسب ألن 

والنجاح في عملية التعليم اللغة العربية ال يفوت من بعض  سنة هي أثمن الفترة لألطفال. )  ٨

التشجيع املتنوعة منها تقديم الطريقة املناسبة ألحوال األطفال , فحالة نوعية طريقة التعليم 
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التعليم  ألّنها يقاس من الحالة السعيدة لألطفال , وذالك ما يجب أن يهتم  في نجاح عملية 

مميزات التعليم الناجحة هي تقديم الطريقة الصحيحة. الشييبني يرى أّن " الطريقة  ىإحد

ه, من عالمة هي النشاط اإلتجاهي الذي  يفعله املدرس إلتمام املادة الدراسية في عملية تدريس

 3التي تجري بينهم ملساعدة الطالب للحصول على ما يريدهم. نمو الطالب والحالة

النجاح عملية تعلم اللغة العربية في مرحلة الطفولة ، أحدها تعلم املفردات، يتأثر   

( مدرسين مؤهلين ومعلمين قادرين على إضفاء الحيوية 1بطبيعة الحال، من بين أمور أخرى: )

( منهج جيد، بسيطة 3( املوارد الكافية ومرافق التعلم واملؤهلين ، )2على عملية التعلم،)

مون املوجذابة 
ّ
الكتابة  تدريس يختلف بين ألنها فرداتفي تدريس امل ,صعوبات يواجهون عل

عوقات هي وحل املشكلة لهذه املوكيفية قراءتها عندما لم تكن مألوفة مع هجاء اللغة العربية. 

م .استخدام الوسائط املتحركة واألغاني في تعلم اللغة العربيةب
ّ
 وهذه الوسائط لتساعد املعل

هارات الطالب ودافعيهم في تعلم اللغة العربية. وذلك ألن من خالل التظاهر على تحسين م

الطالب على دراية مختلف املفردات العربية يجعل حركة ونطق الكلمة مباشرة من األغنية 

نتكلم في أمر تجهيز الطريقة هي من ناحية تعليم اللغة العربية, عالم من علماء  املوجودة.

يقدم النظرى أن اللغة تنبت من الغناء والغناء يأتي من الغرة  سوسنو لنجوورالفلسفة 

 ٤والسعادة الفجائية.

املشكلة التي ظهرت في هذ األحيان تعني طريقة تعليم االلغة العربية التي ال توافق بحالة           

األطفال مثل ما حدث في بستان األطفال عائشية , فعلى ذالك كيف نحضر حالة التعليم 

الطريقة التي نقدمها هي طريقة  ىة حتى تشعر األطفال بالسعادة عند التعليم, إحداملمتع
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 " وضوع  بمالبحث  االحركة والغناء.  ومن هذه التفاسير فأرادت الباحثة أْن تقوم بكتابة هذ

في تعلم اللغة العربية في بستان األطفال عائشية فرمبانان  ريقة الحركة والغناءالط تطبيق

 ".  2٠1٨ -2٠1٧ ة راسيّ نة الّد ّس لل كالتين

 

 أسئلة البحثب. 

 كيف تعلم اللغة العربية بطريقة الحركة والغناء في بستان األطفال عائشية فرمبانا كالتين .1

 ؟ 2٠1٨ -2٠1٧ ة راسيّ نة الّد ّس لل

ما املزايا والنقائص من تعلم اللغة العربية بطريقة الحركة والغناء في بستان األطفال  .2

 ؟  2٠1٨ -2٠1٧ ة راسيّ نة الّد ّس للعائشية فرمبانا كالتين 

 

 أهداف البحث ج. 

 أما األهداف من كتابة هذ البحث هي :

بستان األطفال عائشية تطبيق عملية تعليم اللغة العربية بطريقة الحركة والغناء في عرفة مل. 1

 2٠1٨ -2٠1٧ ة راسيّ نة الّد ّس لل فرمبانا كالتين

ملعرفة املزايا والنقا ئص ن في تعليم اللغة العربية بطريقة الحركة والغناء في بستان األطفال . 2

 2٠1٨ -2٠1٧ ة راسيّ نة الّد ّس لل عائشية فرمبانا كالتين

 

 البحث فوائدد. 

 العلمية –الفوائد النظرية . 1

ليكون هذ البحث بحثا علميا لزيادة املعرفة في عملية تعليم اللغة العربية ملستوى بستان 

 األطفال



 الفوائد التطببيقية. 2

إلعطاء قليال من الفكرة للمدرسين عن تطور عملية تعليم اللغة العربية ملستوى بستان 

عائشية كالتين عند تطبيق من باب اإلقتراحات و التقويم ملدرس ي بستان األطفال  و األطفال

 عملية تعليم اللغة العربية في مستوى بستان األطفال.

 

 ه. حدود البحث

 الحدود في هذا البحث كما يلي :

دام طريقة الحركة و الغناء في خحدود البحث املكانية يقتصر هذا البحث على ماجاًء است. 1

 بستان األطفال عائشية فرمبانان كالتين.

2٠1٨ -2٠1٧  الزمانية العام الّدراس يحدود البحث . 2  

 

 و. هيكل البحث

في هذا البحث كما يلي : هيكلال  

املوافقة املشرفة, , إقرار الطالبة, املوضوع صفحة : الجزء األول من الشكليات يتكون من          

َعارلجنة املناقشة, التقرير   البحث.اإلهداء, التجريد, كليمة الشكر و التقدير و محتويات , شم

                                                                : األجزاء الرئيسية، وهي املناقشة التي تتكون من عدة فصول 

، وأهداف البحث، فوائد أسئلة البحث، بحثهو مقدمة يصف خلفية الاألول  الباب       

                                                                   هيكل البحث و البحوث السابقة.  ,البحوث، حدود البحث



النظري الذي يقدم ملحة عامة في بستان األطفال عائشية فرمبانان  اإلطارالباب الثاني           

املعلمين والطالب، فضال  عددكالتين التي تشمل الجغرافيا، وتقف التاريخ، الهيكل التنظيمي، 

                                                                                                                                                              العينة.

، مثل: النوع من نهج وأدوات منهجية البحثأساليب البحث، التي تشمل الثالث  بابال        

                   .ات ومصادر البيانات، وإجراءات جمع البيانات، فضال عن السكان وعينهالبحث، والبيان

واختبار الفرضيات ومناقشة املجتمع بيانات املوجودة التحليل  و يشمل عن والرابع الباب 

                                                                                                                                            .                  نتائج األبحاث

غالف  يشمل باب الخامس "االستنباط, اإلقتراحات" .الخاتمةالتي يتم الباب الخامس         

هذا البحث هو  الجزء األخير من . بحث حول نتائج البحث أو االستنتاجات واقتراح البحوث

   املراجع و املالحق.

                                            

املكتبية ز. الّدراسات  

 جروى بستان االطفال لم تالبحث في تعليم اللغة العربية للطفولة و خاصة على مست          

                 :بموضوع البحث الحالى  قةعرض الدراسات املتعلقامت الباحثة و , حتى االن الكثير

اللغة  "تدريس : دراسة   عنوان  : الجامعة الحكومية سونان كليجاكا ولىاأل  الدراسة          

. فاجري محمد سيروج :  الباحثة,  2٠٠٥حلة ما قبل املدرسة )استعراض نظري("  العربية

: ملعرفة تعلم اللغة العربية في مرحلة ما قبل املدرسة األطفال مع نظام  هداف الدراسةأ

التعود والتقليد والتعزيز الذي يتضمن حول التطور الحركي واالدراك املعرفي واللغة والعاطفة 

: في اللغة العربية يجب أن يتضمن التعلم بعض نتائج الدراسة  والطفولة االجتماعية.

                                                                                .مكونات املعلمين والطريقة واملودة و سيكولوجيا



: تحليل البحوث السابقة حول كيفية تدريس فرق بين البحث السابق و البحث الحالى           

خدام املراجعة النظرية. وأما البحث الحالى اللغة العربية ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة باست

نة ّس لل عائشية فرمبانان تعليم اللغة العربية بطريقة الحركة والغناء في بستان األطفال

 الّد راسيّ ة  2٠1٧- 5.2٠1٨                                                                                                                                                

 طريقة الغناء فيعنوان دراسة : . : الجامعة الحكومية سونان كليجاكا ةلثانيا الدراسة          

الباحثة :  تحسين الدافع للتعلم اللغة العربية طالب قي املدرسة الثانوية الحكومية سليمان.

تطبيق أساليب الغناء ومعرفة الدافع لدى الطالب في وصف هداف الدراسة : أ .يكا بيرسيكاإ

: من خالل طريقة غناء الطالب لديهم حافز كبير نتائج الدراسة .  عملية تعلم اللغة العربية

                                                                                                                                                               .لتعلم اللغة العربية

تحليل البحث السابق باستخدام طريقة فرق بين البحث السابق و البحث الحالى :           

وأما البحث الحالى ليس باستخدام أساليب . الغناء فقط في تحسين الدافع تعلم اللغة العربية

لحركة التي يمكن أن تضيف الدافع للطالب في تعلم اللغة الغناء، ولكن أيضا مع أساليب ا

 العربية. 6                                                                                                                                                             

الغناء كطريقة عنوان دراسة : . الحكومية سونان كليجاكا: الجامعة  ةلثالثالدراسةا          

تربان بليمبيغ ساري  2تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة في اللعب املجموعة بودي موليا 

كخطوة عربية مع طريقة الغناء، من :  هداف الدراسةأ. فاجرية أوتاميالباحثة : يوكياكارتا. 
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: لم يتم دمج عملية نتائج الدراسة  تقييم نتائج تعلم الطالب.خالل عملية التعلم إلى تنفيذ 

خالل تطبيق الغناء كأسلوب في األنشطة األساسية، بل في أنشطة  تعلم اللغة العربية من

                                                                                                                                                                    التعلم املبكر.

استخدم تحليل البحث السابق طريقة الغناء فرق بين البحث السابق و البحث الحالى :           

كعملية تعلم عربية فقط. وأما البحث الحالى ليس باستخدام أساليب الغناء، ولكن أيضا مع 

 أساليب الحركة التي يمكن أن تضيف الدافع للطالب في تعلم اللغة العربية.7                                    

دور املوسيقي في عنوان دراسة : .   : الجامعة الحكومية سونان كليجاكا ةلّرابعالدراسةا          

تعزيز الذكاء العاطفي للطفل )منظور التربية االسالمية( كتاب دراسة "املوسيقى املخابرات" 

الباحثة . يعمل لويز مونتيلو "الذي يناقش دور املوسيقى في إنشاء / تحسين الطفل العاطفية

معرفة دور املوسيقى في تشكيل / تعزيز الطفل :  سةهداف الدراأ.  لطفي امير حسن: 

من خالل دور املوسيقى، ويمكن تشكيل الطفل وتعزيز عاطفيا، نتائج الدراسة : . العاطفي

يشعر جو من الهدوء، يمكن أن تتطور املزاج السلبي إلى وضع من خالل  بحيث يمكن للطالب

                                 الغناء، ويمكن شحذ العواطف، وتساعد على تقوية الذاكرة أو حفظ ش يء.

 استخدام دور تحليل البحوث السابقة : فرق بين البحث السابق و البحث الحالى          

, ستخدم أساليب الغناءيالطفل تعزيز العاطفي. وأما البحث الحالى ليس  في تشكيلاملوسيق 

و لكن أيضا مع أساليب الحركة التي يمكن أن تضيف الدافع لطالب في تعليم اللغة العربية. 8                                           

                                                           
7 Utami, Fajriyah,Bernyanyi Sebagai Metode Pembelajaran Bahasa Arab Pada Anak Usia Dini Di 

Play Group Budi Mulia Dua Terban Blimbingsari Yogyakarta, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah, UIN 

Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 82.  
8 Hasan, Lutfi Amir, Peranan Musik Dalam Peningkatan Kecerdasan Emosional Anak (Perspektif 

Pendidikan Islam) Kajian Buku ” Kecerdasan Musik” Karya Louise Montello, (Yogyakarta: 

Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga,2003), hlm. 104.  



أوجه السابقة هناك أوجه التشابه واالختالف. البحوث  مالحظة ب ثةالباح ريتبعد أن أج

اُبُه بين البحوث السابقة و البحث الحالى يعنى 
َ
ش

َ
في استخدام أساليب الغناء في التعلم الت

في مكان البحث وهو في بستان األطفال عائشية فرمبانا أوجه اإلختالف يعنى ما أالعربية. 

ربية يتكون من عم و تعلم اللغة الكالتين, وجود الحركة من أعضاء الجسم وعملية تعلي

                                                                                                        .         التخطيط واختيار الغناء و تطبيقها والتقويم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


