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ً البحث نتائج على بناءً 
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 الدرسة في الرابع الصف طلب لدى الغناء طريقة لل

ً يمكن ثم. بوروبودوًر الحمدية االبتدائية
 
ًت ًلخ  ً:التالي حوً النً  على الباحث يصم

 العربية اللغة مفردات إتقان في الغناء أساليب تطبيق ، الدراسة هذه نتائج .ًأ

 نتائج على الحصوًل يتم بوروبودوًر الحمدية االبتدائية الرحلة طلب لدى

- عليها الحصوًل تم التي( t-hitung) حساب – t قيمة t-Paired اختبار عينة

 استخدام فإن لذلك ، H1 وقبوًل H0 رفض تم لذلك. 2،024 >4،044ً

 .الطلب مفردات إتقان في فعال العربية اللغة تعلم عملية في الغناء طريقة

ً طريق عن للتجربة التجريبية النتائج .ًب
 
ً اءإعط

 
 والبعدي القبلي االختبار بارً ج ًت

ً وبعد قبل للفصل
م
ًالعً  يلقً ت

 
 قيمة على الحصوًل. الغناء طريقة باستخدام جل

 من قيمة وأعلى ، 20 من قيمة أدنى على حصلت( Pretest) العلج تلقي قبل

 قيمة وأعلى ، 60 هي قيمة أقل تكوًن ،( Posttest) العلج تلقي بعد بينما. 93

ً بعد عليها الحصوًل تم التي القيمة زادت. 100 هي
م
 ذي من أكثر العلج يلقً ت

ً
 
 في الغناء طريقة تطبيق أن يثبت أن يمكن هذا. الغناء طريقة باستخدام بلق

زً 
ً بوروبودوًر الحمدية االبتدائية الدارس في الطلب مفردات ةيادً 

 
ً العً ف  د ًض 

  .الفردات إتقان

 اإلقتراحات .2
 :التالي حوً النً  على اتاح ًرً قتً االً  بعض الباحثوًن قدم ، الدراسة نتائج على بناءً 

 للمعلم .أً

ابة الطريقة هذهل تطبيقال
ّ
 اللغة دروس رجى من العلم أن يقدم يًم ، الجذ

لجعل جّو  لغناءستحدام ااب  طريقة ، الفردات إتقان مواد وخاصة ، العربية

ا و كان الطلب متحمسين و
 
ً ونرًمشعًميً  الفصل نشيط

 
ًبا

م
ًعند تعليم.  للل



ة إلى .بً  الؤّسس 

فاقّرحت الباحثة  الغناء، طريقة باستخدامبناء  على نتيجة التعليم 

واقترحت ايضا ان يجمع طرائق للمؤسسة أن تطبقها في تعليم اللغة العربية. 

ًالتدريس المتعة التأثرة فى تحقيق أهداف الدراسة الرغوبة.

 للطلب .جً

فى تعليم اللغة العربية فيرجى من الطلب ان  ، الغناء طريقة باستخدام

يفهموا الواد والفردات الطروحة حتى نجحوا في اإلمتحان وحصلوا القيم 

ًالتوفقة. 

 اآلخرين للباحثين .دً

ح ً ر 
 
ا الدراسة هذه تطوير ةالباحث تاقت ه  تم ع  اب  ت  مم  اللغة تطوير يكوًن حتى و 

 فعالية. أكثر الغناء طريقة باستخدام الدارس في العربية


