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فال بستان األط  فيتطبيق طريقة الحركة و الغناء بعد إجراء الدراسة الدقيقة عن           

                                     : , تمكنت الباحثة من الوصول إلى النتائج اآلتيةكالتين عائشية فرمبانان

تعلم اللغة العربية بسيط جدا وهو: اختيار األغاني والحركات قامت الباحثة بالتخطيط . ١

 أمرن الباحثةنية ، ثم التي يسهل فهمها من قبل األطفال ، املواد التعليمية مع الحركة واألغ

أحد األطفال للتقدم للممارسة أمام الفصل ، وإعطاء هدية ألولئك الذين يتجرأون على التقدم 

هو  كالتين بستان األطفال عائشية فرمبانان  فيمن تعلم اللغة العربية  . أهدافالفصلأمام 

 في ت الباحثةذي أجريالتقييم ال. مقدمة وتطبيق طرق الحركة والغناء في تعلم اللغة العربية

 بواسطة: املالحظة، وتسجيل الحكايات و   كالتين بستان األطفال عائشية فرمبانان

 م
 
ف

 
                                                                                                                                                                    .ل

بستان األطفال عائشية  فيباحثة بها ال تالتي قام غناءالحركة وال طريقةتطبيق بناء على .  ٢

لطريقة الحركة و الغناء . املزايا غناءالحركة وال طريقةاكتشف مزايا وعيوب  فرمبانان كالتين

                                                                                                                                                                          يلي:

األطفال. كما يتضع من ثالث اجتماعات, كان األطفال قادرين  املساعدة في تعزيز ذكريات  (أ

                                                                                                                                على حفظ األغنية و تحركاتها.   

من تعبيرات  يبدوايمكن أن تتحول املزاجية السلبية إلى جو إيجابي. هذا ئ جو هاد توفير (ب

                                                                                                                    و السعيدة.      وجوه األطفال املبهجة



. أما إزالة املل في عملية التعلم، و يعبر الطفل عن مشاعره من خالل أنشطة حركة الغناء  ( ج

  بستان األطفال عائشية فرمبانان في أوجه القصور لطريقة الحركة و الغناء املستخدمة

أوجه القصور أو العيون من جانب  هما اللغوية وغير اللغوية. نبين،يمكن رؤيتها من جا, كالتين

                                                                                                                                         : اللغوية مما يلي

, وهذه الحالة إحد املعوقات التى ألغنية العربية ال يزال األطفال يشعرون بالغربة تجاه ا (أ

                                                                                                                    تواجه الطفل في حفظ املفردات العربية.

                           عب الطفل في قراءتها.اختالفات بين الكتابة العربية و الكتابة االندونيسية, يص (ب

  عندما    مثال:الفرق في أصوات الحروف الهجائية تكون مسكلة الخاصة لدى الطفل.  (ج

 بسبباملعلم كلمة "شمس" بالضبط ما يسمعه األطفال هو كلمة "سمس" ، هذا  ببظق

                                                                                             .                                           شابهةاملصوت ال

                                                                                           : أوجه القصور من جانب غير اللغوية

                                                      غناء.الحركة وال طريقةرسة أكثر من الالزم في مما يتحركناألطفال أ( 

 فرمبانان   بستان األطفال عائشية في في مادة مؤتقل اللغة العربية مدرسعدم  (ب

                                                                                                                                                       . كالتين

العربية يؤثر على تخصيصات زمنية محدودة  في مادة اللغةعدم وجود منهج دراس ي خاص  (ج

                                                                                                                                                                 .للغاية

                                                                            .   األغاني الخاصة باللغة العربية لألطفال مراجععدم  (د

فال عائشية بستان األط وبالتالي تطبيق طريقة الحركة والغناء في تعلم اللغة العربية في       

                                             وجدتها الباحثة, مما يلي :  هناك العديد من الجوانب التي  كالتين فرمبانان



ال يزال األطفال يتعلمون مفهوم املكان والزمان. ما زالوا يتعلمون توضيح وربط األشياء   (أ

                                                                                                                                الحقيقية املوجودة حولهم

اللغة العربية بالحركة و يستمتع األطفال بالتعلم من خالل األنشطة ، مثل تعلم  (ب

                                                                                                                                                               .    الغناء

            

                                                                                                               ب. اقتراحات

  في ومناقشة حول كيفية الحركة واألغنية في تعلم اللغة العربية راسةالدبعد إجراء           

:، تم العثور على بعض االقتراحات على النحو التالي كالتين بستان األطفال عائشية فرمبانان  

 بستان األطفال عائشية  إلى رئيس مؤسسة املحمدية بصفته القائد األعلى املسؤول.  ١

يالء املزيد من االهتمام لضرورة تحسين كفاءة يجب عليها إين كالت فرمبانان

                                                                                                                                                            .املعلم

ة ، يجب تضمين دروس اللغة العربية في في دورات اللغة العربي مؤهلينالحاجة إلى معلمين .  ٢

                                                                                                                      .منهج برنامج تعلم اللغة العربية

  مون أكثر إبداًعا لرؤية الفوائد الهائلة للحركة واألغنية في التعلم ، يجب أن يكون املعل.  ٣

لتحسين احترام الذات ، لذا ال يقتصر التدريس على استخدام طريقة واحدة فقط ، لذا فإن 

                                                                                                     .   تعلم اللغة العربية أمر ممتع لألطفال

 

 

                                                                  

 


