
 الباب األول 

 مقّدمة

 خلفية البحث .1

وقد تفاهم الناس بها  ،اللغة هي وسيلة رئيسة لإلنسان في التفاعل مع االخرين

كانت املفردات أهّم العناصر يجب على اإلنسان  وتبادل األفكار واملعلومات بشكل مبين. 

االخرين. وكذلك اعدة أساسية في بناء االتصال مع قن يهّم بها اهتماًما كبيًرا. هي الناطق أ

مة أخرى, دات املتحّددة املتنّوعة . في كلفي الكتابة, ثروة اللغة تعتمد على استحدام املفر 

, قد 
ً
ر مفرداتها باستمراٍر. اللغة اإلندونيسية مثال

ّ
أن لغة شخٍص ستتطّور وتزيد إذا يكث

عوامل الداخلية. هي من تأثر اللغات األجنبية , وإما هي من ال تطّور بإزدياد مفرداتها , إما

د مرة ثانية أن ارتفاع اللغة يقع في ازدياد املفردات. 
ّ
 بل املهّم أن يؤك

واملفردات اإلندونسية يعرفها الطالب الّول وهلٍة من خالل تفاعلهم الطبيعي مند 

الطفولة, وتزيد بزيادة كبيرة في بيئتهم الرسمية ) املدرسة (. مقارنة باللغة العربية و اللغات 

بية األخرى يتعلمها الطالب فى املدارس الدينية الحكومية وغيرها بمناهج التعليم األجن

َرِتهم املعينة. مهارة الطالب 
َ
على املفردات العربية تتكئ على استخدام الطريقة و ُمَسيط

 املناسبة فى التعلم.

لنشاط من أجل تحقيق كما هو املعلوم, الطريقة هي وسيلة لتسهيل تنفيذ هذا ا

. والطريقة التي يستخدمها املدرسون لتطوير استراتيجيات التعلم للطالب محددهدف 

واالنشطة التي يشارك فيها املدرسون والطالب في التعلم. هناك األساليب املختلفة التي 

يمكن استخدامها للمساعدة في التعلم لدى الطالب وفقا ألنماط تعلمهم. واحده من طرق 

لتعزيز إتقان املفردات في الطالب هي باستخدام طريقة  التعلم التي يمكن استخدامها

الغناء. طريقة الغناء هي طريقة بديله لألساليب العديدة باللغة العربية. كتاب التعلم 

األغاني تعزيز فهم الطالب، ألنه من خالل الغناء الطالب  الكمي الدول التي, " تعلم

  لموضوع سيكون أسرع".يشعرون بمزيد من السعادة والراحة، فضال عن فهم ل

الرجل يكشف عن مجموعه واسعة من االحداث في الحياة اليومية باستخدام 

كشرط للطالب الذين يريدون ان  الكلمات ، إتقان املفردات هو الش يء الرئيس ي للتعلم



يتقن في التحدث. الن نوعيه لغة الشخص تعتمد بشكل واضح علي نوعية املفردات. 

ألنه هو مثل هذا الجانب  1ي تملكها أيضا أكبر احتمال للغة املهرة.وأكثر من املفردات الت

التدريس تحتاج إلى استخدام استراتيجيات  املهم من املفردات في تعلم اللغة االجنبية في

وأساليب محددة من أجل تحقيق نتائج التعلم املتوقعة. ستعتبر طريقه فعاله إذا كانت 

’ استخدام الطريقة الصحيحة سوف تحدد فعالي اهتماما ملصلحه وقدرة الطالب. تولي

  2وكفاءة التعلم.

عالم الطفل مرادف لأللعاب واألغاني والقصص. ولذلك ، يواصل املعلمون بذل 

محدده والسعي لجعل تجربة تعلم  د طرق تعليمية مناسبة لفئات عمري الجهود إليجا

طاف باستخدام ألعاب اللغة تجربة ممتعة. ويوص ي خبراء تعليم األطفال في نهاية امل

واألغاني والقصص كوسيلة للتعليم. األطفال في سن مختلفة سعداء أساسا لالستماع ، 

عام هي جزء مهم من عملية  والغناء والتعلم مع االغنية. ولذلك فان املوسيقي بشكل

التعليم والتعلم للطالب. األشياء التي يجب ان نالحظ ان املعلمين يجب ان تكون قادره 

إنشاء أغنية التي يمكن استخدامها علي حد سواء للغناء علي طول والغناء  اختيار أوعلي 

 3اثناء القيام بالنشاط.

األشياء في االعتبار عند اختيار األغاني هي عن طريق اختيار موضوع مناسب 

ثر واألغنية ليست طويلة حتى يتمكن األطفال تذكر بسهولة. اما بالنسبة للعوامل التي تؤ 

: األهداف املراد تحقيقها، والطالب، واملعلمين، وأساليب وأدوات  فهياح التعليم علي نج

التعلم. هذه العوامل ال يمكن فصلها عن بعضها البعض بسبب موقف مكملة, من  وبيئة

هذه العوامل هناك ثالثة عوامل تجذب انتباة الكاتب ليتم فحصها أكثر عمقا, و هما : 

  ريقة, والطالب, و طرق التعلم.املعلمون كعامل محدد للطرق ط

البد للمعلمين أن يشّجعوا الطالب و اهتموا برغبتهم  تعليم وتعلم الفي عمليه   

كل ما يحدث في الفصول  مسؤولية رؤيةاملطلوابة يجتمل لهم لتحقيق األهداف. 

 بين املعلمين يةتعليم وتعلم هو عملية تفاعلالتطوير الطالب. أنشطة  ملساعدة االدراسية 

والطالب، والذي موقف املعلم كميسر و حافز, حتى أنه كان فعال إيجاد الظروف التي تثير 
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الدافع, وعنصر واحد ال ينبغي تجاهلها هو  الحماس لتعلم الطالب أو أنه يمكن غرس

  استخدام الطريقة املناسبة.

وط وأجواء املعلم الجيد هو املعلم الذي يستطيع اختيار الطريقة وفقا للشر 

بل تنوعت، ألن كل طريقة  الطبقة. ولذلك، فإن الطريقة املستخدمة ليست واحدة فقط،

  4هناك مزايا وعيوب كل منها.

استخدام األسلوب يبدا من التخطيط، وتنفيذ االنشطه حتى مرحلة التقييم ، 

و فضال عن برنامج املتابعة الذي يتم في الحاالت التعليمية لتحقيق هدف معين ، وه

فضال عن ذلك, فيما يتعلق بكيفية عرض املواد التي تم اختيارها وفرزها في  5التعليم.

الدراسية. من أجل إيصال محتوى يمكن استقباال حسنا وسهولة فهمها من قبل  الفصول 

  6لغتها في تسليم املواد. الطالب، ثم ينبغي ان املعلمين التفات إلى من حيث

 

فن تأليف نغمات أو االصوات ، واالنضمام  في األساس طريقة الغناء هو   

واالستمرارية )يحتوي إيقاع (. في سن  والعالقات الزمانية إلنتاج التكوين التي تنتج الوحدة

 مبكرة هو وقت اللعب. اللعب والغناء هو نشاط خطير ولكن مثيرة. الغناء هو نشاط الجمع

ية هي نتيجة لألداء الحق في الدماغ بين اليمين واليسار في الدماغ في وقت واحد. ألن األغن

  7اليسار الدماغ. في حين أن لهجة هي نتيجة لألداء

و من إحدى الطرق املستخدمة في تدريس التربية اإلسالمية وخاصة دروس اللغة 

العربيةطريقة الغناء. يعتبر هذا األسلوب طريق مناسبة في تعلم اللغة العربية حيث اتقان 

 كلمة بكلمة.مفرداتها يبدأ بالحفظ 

طريقة الغناء هو أسلوب مرغوب في تنمية مهارات التفكير للطالب. يمكن تطبيق 

فضيلة أبرز هذه األساليب ألنها يمكن أن  هذه الطريقة في ظروف مختلفة أو كل مستوي.

  8تعزز من نشاط الطالب للمشاركة في التعلم.
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ير الدافعية للطالب لتعلم الغناء طريقة مفيدة ملساعدة الطالب على فهم املواد وتوف

واحد من أهم العناصر في التدريس  الحب, وبخاصة في تعلم اللغة العربية. الدافع هو

الفعال. واحدة الجهد الهام القيام به هو تصميم التعلم. وبعبارة أخرى، يمكن لهذا التعلم 

الغناء في تعلم اللغة العربية  طريقة الروح الطالب ملتابعة الدرس. من خالل تطبيق يعزز 

 هو حل واحد. 

أنه تعلم اللغة العربية في  ةوبناء على املالحظات األولية التي أجراها الباحث

"املدرسة االبتدائية املحمدية بوروبودور" ال تزال موجودة املعلمين يستخدمون أسلوب 

فعالية وكفاءة  املحاضرة في تسليم املواد للطالب، لذلك يمكن القول أن يكون أقل

للطالب. والنفوذ الطالب ويصبح من الصعب فهم املادة من املعلم ويكون بامللل، ألن 

املعلمين الذين يستخدمون أسلوب املحاضرة يعتبر رتابة الفصول الدراسية باعتبارها 

عملية التعلم. حتى في هذه الحالة، والغناء هو إحدى الطرق البديلة التي يمكن 

بل معلمي اللغة العربية في املدارس االبتدائية بحيث النشاطات الصفية استخدامها من ق

على أساس الخلفية، ثم باستخدام ويمكن للطالب فهم جيدا املادي.  يمكن أن تزدهر 

الغناء هو جيد، وسوف تسهل املعلمين في تقديم املواد وخلق جو من التعلم ليكون  طريقة

  اللغة العربية، والطالب خصوصا املفردات.متعة وليس ممال للطالب في أنشطة تعلم 

مناء على خلفية البحث أعالن, فقامت الباحثة باجراءات الدراسة العلمية بعنوان : 

 الرابع الصفالعربية لطالب  املفردات لتنمية الغناء ةقيطر في  تجريبية و تطبيقيةدراسة 

 .م 2019 – 2018للسنة الدراسية  بوروبودور  املحمدية االبتدائية باملدرسة

 ثحتحديد الب .2

هذا البحث يمكن القيام به من أجل التركيز بشكل أفضل، والكمال، وبعد ذلك 

حدودة، وبالتالي الحد من درس الباحثون املشكلة في عمق االحتياجات البحثية أن تكون م

 املشكلة في هذه البحث: ةالباحث

يرتكز هذا البحث على استحدام أسلوب الغناء مطّبقا في زيادة املفردات  .1

 العربية في الصف الرابع املدرسة االبتدائية املحمدية بوروبودور. 

 وعدد الطالب محدود في ثالثين طالبا بطريقة االختيار الغرض ى.  .2



 أسئلة البحث .3

 : نقاط عدة على مقصورة البحث هذا في املشاكل يسبق ما

املفردات العربية  لتنمية الغناء طريقةكيف تطبيق تعلم اللغة العربية ب   .1

للسنة  بوروبودور  املحمدية االبتدائية باملدرسة الرابع لطالب الصف

 م 2019 – 2018الدراسية 

 الرابع لطالب الصفالغناء عملية تعليم اللغة العربية  طريقةمدى تأثير  ما .2

 م 2019 – 2018للسنة الدراسية  روبودور بو  املحمدية االبتدائية باملدرسة

 أهداف البحث .4

املفردات العربية  لتنمية الغناء طريقةمعرفة تطبيق تعلم اللغة العربية ب .3

للسنة  بوروبودور  املحمدية االبتدائية باملدرسة الرابع لطالب الصف

 م 2019 – 2018الدراسية 

 الرابع لطالب الصفالغناء عملية تعليم اللغة العربية  طريقةمعرفة تأثير  .4

 م 2019 – 2018للسنة الدراسية  بوروبودور  املحمدية االبتدائية باملدرسة

  فوائد البحث .5

للمساهمة في مدرسة بوروبودور املحمدية االبتدائية، في شكل معلومات أو  .1

 نتائج البيانات البحثية حول الغناء  في املفردات التعلم يصبح متعة.

 أساليب التعلم، وخاصة أساليب الغناء باحث يمكن أن تضيف فكرة عن .2

 إضافة مراجع إلى "جامعة محمدية يوكياكرتا" تعلم أساليب مع الغناء .3

 على بصيرة إضافية في املفردات من الباحثين .4

 نظام البحث .6

, هو مقدمة قبل مناقشة ما هو في صميم هذا البحث. يتكون الباب االّول مقّدمة

من خلفية البحث التي تحدد البيانات والحقائق الكامنة وراء ظهور األساسية التي سيتم 

البحث هي القضايا الرئيسية في هذا البحث هي  األسئلة التي سيتم البحث  أسئلةالبحث. 

هذا البحث هو نتيجة لذلك أن يتحقق من اإلجابة من خالل جمع البيانات. و األهداف في 

قبل الباحثين على أسئيلة البحث التي كانت موجودة. فوائد البحث هو نتيجة متوقعة من 

الباحثين بعد إجراء البحوث. تحديد البحث الذي الحد من العوامل واملتغيرات املتعلقة 

إعداد بين مشكلة. نظام البحث وهي تخطر أخدود البحث, بحيث يمكن أن نرى كيف 



جزء الباب واحد  مع  الباب األخرى. و الدراسة املكتبية هي نتائج البحوث السابقة التي 

 هي ذات الصلة ملشاكل بحثت والعالقات مع األبحاث التي أجريت من قبل الباحثين اليوم.

اني اإلطار النظرّي 
ّ
, يحتوي على وصف في عمق النظرية الذي الكامنة الباب الث

ان القضايا املتعلقة عنوان البحث هو املنهج التجريبي طريقة  الغناء ألزدياد  وراء االستيط

 من املفردات اللغة العربية.

الث منهج البحث
ّ
, الخطوط العريضة لتصميم البحث التي تصف نوع الباب الث

من البحث, متغير البحث, مجتمع و عينة البحث, الصدق أدوات البحث, جمع البيانات, و 

 يل البيانات.اساليب تحل

, لكشف على املناقشة التي تحتوي على الباب الّرابع عرض البيانات و تحليلها

 تفسيرات لنتائج البحث وكذلك وصفا للبيانات التي تم الحصول عليها في وقت الدراسة. 

تائج
ّ
, يتكون من االستنتاجات والتوصيات التي تحدد الباب الخامس الخاتمة و الن

على أساس صياغة املشكلة وأيضا االقتراحات التي تعتبر ضرورية ملخص لنتائج البحوث 

 ألغراض البحث ال يمكن أن يتحقق ومجزية. 

 الدراسة املكتبية   .7

 وجدت الباحثة عدة بحوث علمية متعلقة ببحث الباحثة, منها:

 باستخدام الغناء أساليب تطبيق"   " بعنوانديانا فيرا البحث الذي أجرته " .أ 

 عيسية روضة B2 مجموعة في للطفل الحركي الذكاء لتحسين التعليمية الوسائل

 "م 2015 – 2014للسنة الدراسية    ريجنس ي بنجكولو مانا باسار الثانية

 التجريبي البحث نوع فى هو السابق البحث و الحالي البحث بين اإلختالف أوجه

 و اإلستبيان و اإلختبار بطريقة البيانات جمع طريق و التجريبي شبه شكل مع

 الكمي البحث هذا هو السابق البحث و الحالي البحث بين التشابه أوجه ثم. املالحظة

 باستخدام فقط البيانات جمع طريقة و   هادفة تقنية باستخدام العينات واخذ

 9 اإلختبار
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 اسماء تحفيظ لتحسين الغناء طريقة  " بعنوانسوسنتي إليالبحث الذي أجرته " .ب 

للسنة "   جافا سيالكاب  TPQ في للسانتري  الروحي الذكاء تطوير أجل من حسناء

 "م 2015 – 2014الدراسية 

 لتقنيات و التجريبي بحث هو السابق البحث و الحالي البحث بين التشابه أوجه

 و الحالي البحث بين اإلختالف أوجه الهادف العينات تحليل باستخدام العينات أخذ

 بعدي اإلختبار شكل مع التجريبي شبه باستخدام البحث تصميم هو السابق البحث

 جمع مع نهائية بيانات. هادفة تقنية باستخدام العينات اخذ و التحكم فى فقط

 واالختبارات والوثائق واملقابلة املالحظة بواسطة تتم تحليلية وصفية بيانات

 عملية تأثير يعطي الغناء طريقة تطبيق فإن ، البحث نتائج خالل من. واالستبيانات

 على الروحي الذكاء تطوير على قادرة كانت سواء ، حسنة اسماعيل في بعد عن التعلم

 10.الطالب

 خالل من الحس ي األطفال ذكاء تحسين"   " بعنوانينية ينتى البحث الذي أجرته " .ج 

 – 2016للسنة الدراسية  صورف1 عيسية األطفال رياض في الغناء تقنيات

 "م 2017

 واخذ الكمي البحث هذا هو السابق البحث و الحالي البحث بين التشابه أوجه

.   اإلختبار باستخدام فقط البيانات جمع طريقة و   هادفة تقنية باستخدام العينات

 هي و البحثي التجارب تصميم هو السابق البحث و الحالي البحث بين اإلختالف أوجه

 من تتكون  التي النهائية البيانات تحليل. مجموعة تصميم فى التحكم يعادلها ما غير

 t-test.11 اإلختبار و التجانس اإلختبار و الطبيعية اإلختبار

 قبل من الغناء أساليب حول  دراسات هناك كانت أنه من الرغم على ، وهكذا

 في التركيز موضوع ألن السابقة للدراسات تكراًرا أو تكراًرا ليست دراستها ولكن

 تحسين كيفية دراسة الدراسة هذه في الباحثون  أراد حيث تماًما مختلف الدراسة

 .األطفال أغنية األغاني غناء طريقة مع األطفال مفردات إتقان
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