
 

 
 

 ملخص البحث

تجربة ال)دراسة شبه  نور حياتي : )استخدام أسلوب الغناء يف تعليم املفردات العربية لرتقية قدرة التالميذ على احلوار العربي ىسيت ليل
 الثانوية اإلسالمية شيلنجي باندونج( اجلوامع على التالميذ يف الصف الثامن مبدرسة

اةة يف فائدة يف تعليم اللغة العربية وخب ة حبفظ الغناء، وأسلوب الغناء لهاألسلوب بتلفيظ الكلمة أو اجلملهو أسلوب الغناء  
من  والرّاحة و أسرع إىل فهم الدّرس.مبزيد من السّعادة يشعرون دافعية التّالميذ، ألنّهم التعلم باألغنية يرقي أكثر تعليم املفردات العربية. و

شيلنجي باندونج بإعتبارهم أن اللغة العربية الثانوية اإلسالمية لتالميذ يف الصف الثامن مبدرسة اجلوامع لالواقع ، أن هناك مشكالت 
شعر التالميذ محاسة يف عملية املناسبة لكي ي لذلك، حيتاج املدرس  إىل اختيار. وهاةعبة. وهذا الواقع لقلة ميوهلم وتشجيعهم إىل تعلم

  م والتعلم.التعلي
معرفة التالميذ على احلوار العربي قبل استخدام أسلوب الغناء يف تعليم املفردات العربية وقدرة معرفة هي فالبحث أما أغراض 

على احلوار العربي بعد استخدام  هتمقدرمعرفة ترقية على احلوار العربي بعد استخدام أسلوب الغناء يف تعليم املفردات العربية وقدرهتم 
 أسلوب الغناء يف تعليم املفردات العربية.

قدرة التالميذ على احلوار يرقي هذا البحث على أساس التفكري أن استخدام أسلوب الغناء يف تعليم املفردات العربية اعتمد 
غناء يف تعليم من استخدام أسلوب القدرة التالميذ على احلوار العربي  هناك وجود ترقية أن املقررة الفرضية ةالكاتب عرضتف العربي.

 .املفردات العربية
باستخدام أساليب مجع البيانات مثل املالحظة  شبه جتربةهي طريقة  البحثا يف هذالطريقة اليت تستخدمها الكاتبة 

لبحث على البيانات النوعية اليت حتلل منطقيا والبيانات الكمية تشتمل البيانات يف هذا اوواالختبار القبلي واالختبار البعدي والتوثيق. 
 تلميذا. 23 من اليت حتلل إحصائيا

أن قدرة التالميذ على احلوار العربي قبل استخدام أسلوب الغناء يف تعليم املفردات  البحث هذا من احملصولة النتائج ومن
قيمة املتوسط احملصولة على قدر ألن  ناقصة درجة اإلسالمية شيلنجي باندونج تدل علىالعربية يف الصف الثامن مبدرسة اجلوامع الثانوية 

قدرة التالميذ على احلوار العربي بعد استخدام أسلوب الغناء يف تعليم وأن يف معيار التفسري.  70-60تقع بني فئة وهذه القيمة . 62،91
قيمة املتوسط احملصولة ألن جيدة  درجةة اإلسالمية شيلنجي باندونج تدل على الفردات العربية يف الصف الثامن مبدرسة اجلوامع الثانوي

يرقي يف تعليم املفردات العربية أسلوب الغناء ستخدام اوأن  يف معيار التفسري. 90 – 80وهذه القيمة تقع بني فئة . 84،73على قدر 
كما دلت عليه النتيجة احملصولة  ،الثانوية اإلسالمية شيلنجي باندونجوار العربي يف الصف الثامن مبدرسة اجلوامع قدرة التالميذ على احل

د( فحصلت على  -نتيجة )ن . أما(73"ت" اجلدولية )>(276احلسابية  )وهي نتيجة "ت" احلسابية أكرب من "ت" اجلدولية  يعين "ت" 
يف تعليم أسلوب الغناء . ومع ذلك يعترب أن استخدام ٪ يف معيار التفسري 70-  30ألهنا تقع بني  يف طبقة معتدلة. ٪57أو  0،57قدر 

 وار العربي يف الصف الثامن مبدرسة اجلوامع الثانوية اإلسالمية شيلنجي باندونج.احلقدرة التالميذ على  يرقي املفردات العربية


