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 األول  الباب

 مقدمة

 الفصل  األول : خلفية  البحث

اللغة وسيلة التصال الفرد بغريه، وعن هذا االتصال يدرك حاجته، وحيصل 

لرموز اللغة هي نظام اعتباطيّ ماربه، كماأهنا وسيلته عن آالمة وآماله وعواطفه. 

 :١٩٨٢دريس اللغة العربيّة،ويل أسالب تصوتيّة تستخدم لتبادل األفكار )علي اخل

 بني بعضهم بعضا.  اإلتّصال مهمّة لتواصل نّ اللغة آلة(. حيث إ١٤٨

ا، ألنّها تعليم ندونيسييف إ س كثريادراألجنبية اليت تُاللغات العربية من اللغة     

ف اهداألتحقيق ل،  كمل وجه وأحسن عملأعلى اللّغة العربيّة البدّ أن يطبق 

  ا فيها.جيد يةميالتعل

 تطوير قدرة التالميذ على يم اللغة العربية هيتعل ة يفالرئيسي هدافاألو 

جمال القدرة على استخدام اللغة يف و. كان أو حتريريا العربية شفهيا استخدام اللغة

. بعبار(١٢٩ : ٢٠١١شيف هريماوان،أاملهارات اللغوية )بتعليم اللغة تسمى 
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ن األهداف األساسية يف تعليم اللغة العربية هي إقدار التالميذ على أخرى أ

  عاب املهارات اللغوية واستخدامها.استي

 .والقراءة والكتابة كالموال هناك أربع مهارات لغوية، وهي مهارات االستماع

ة االستماع هي العمليات اليت تتطلب من املستمع أن يعطي اهتماما كبريا مهارف

الكالم هي القدرة على نطق أصوات الكالم للتواصل ومهارة  للحديث الذي تتلقاه.

 خاطب.بني املتكلم وامل امباشر

افع ووالد هاف خصائصختالام اللغة العربية مع يتعل نأ الواقع، نوم 

اليت تواجهه، ألن اللغة العربية  كشكالتامل عن خيلولدراستها يف اجملتمع غري العربي ال 

 شيف هريماوان،أمتاما. ) طرة عليها من خالل عملية التعليمسيللسهلة لغة  تليس

 يفكثر تأثريا و أ توجد كثريا م اللغة العربية اليتيومن مكشكالت تعل (.١٠٠ :٢٠١١

 .املفرداتيف استيعاب جوانب أخرى من املهارات اللغوية كمية التالميذ 

 كونكما عرفنا أنّ املفردات هي عنصر من أهمّ العناصر الّيت جيب أن ت 

  ،الكايفاستيعاب املفردات  وكذلك اللّغة العربيّة.  لدى املرء يف تعليم الّلغات،
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 .اللّغة بتلك الكتابةيف تعلّم اللّغة العربيّة، سواء يف التواصل أو 

 جدّا يف تعليم املفرداتصعبا الميذة أن يكشعرالتيققومع ذلك، يف احل  

غري  من خالل الطّريقة أو األسلوباملدرّس مهاعلّياملفردات  تلك تإذا كان العربية

لذلك جيب علينا  املنكشودة. يف حتقيق األهداف بريكتأثريناسب، سيكون له امل

 الميذ.للت العربية يف تعليم املفردات ريقة املناسبةو الط ستخدام األسلوبا

عليم املفردات يف املستوى الثانوية تيف رية الكث هناك املكشكالت يف الواقع، 

الّذين  الميذهي خلفية الت، العربية داتتعليم املفرعلى  حتقيق التاّلميذيف ثر الّيت تؤ

الميذ تؤثر يف قدرة الت يف املعهد، وتلك املكشكالت ونيعيكش وايسيف املعهد ول يعيكشون

 .العربية يف استيعاب املفردات نقائصهم ألنّ العربي حلوارعلى ا

أن  الكاتبة تريدالعربي احلوار  قدرة التاّلميذ على، لتّر قيّة ذلكإىل  إضافة 

رتقيّة قدرة ب الغناء لباستخدام أسلو العربية تعليم املفرداتعن لبحث با تقوم

يظ الكلمة أو اجلملة لفبتاألسلوب  هو أسلوب الغناء. العربي التاّلميذ على احلوار

فع التّالميذ، لد أكثر غنية يرقيباأل أن التعلم م الكمييالتعللغناء. يف الكتاب حبفظ ا

إذن،  مبزيد من السّعادة والرّاحة و أسرع إىل فهم الدّرس.التالميذ يكشعرون  ألنّه
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يف الفصل تعلّم اليكون حتّي يقوم باملدخل الواقع  األسلوب الّذي هوأسلوب الغناء 

  .االسأممسرورا 

ستخدام ا البحث عن لكاتبةا تريد، البحث السابقة لفيةخواستنادا إىل  

: ملوضوع، بارتقيّة قدرة التاّلميذ على احلوارلأسلوب الغناء يف تعليم املفردات العربيّة 

 على احلوارتّرقيّة قدرة التاّلميذل العربيّة تعليم املفرداتيف أسلوب الغناء  ستخداما "

 اجلوامع الثانوية درسةمبالثامن الصف  يف تالميذالعلى بة شبه التجردراسة ) العربي

 . (نجباندوشيلينجي  اإلسالميّة

 

 البحث  : حتقيق  الثانى  الفصل

 تيةاآل لفية البحث السابقة، حتقق مكشكالت البحث يف األسللةخلبالنسبة  

: 

 كيف تكون قدرة التالميذ على احلوار العربي يف الصف الثامن مبدرسة اجلوامع .1

الغناء يف  قبل استخدام أسلوب نجباندوشيلينجي  اإلسالميّة اجلوامع الثانوية

 ؟العربية  تعليم املفردات
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اجلوامع  درسةمبالثامن الصف يف العربي التالميذ على احلوار قدرة تكون كيف  .2

استخدام أسلوب الغناء يف تعليم بعد نجباندوشيلينجي  اإلسالميّة الثانوية

 ؟العربية  املفردات

 درسةمبالثامن الصف يف  العربي رقيّة قدرة التاّلميذ على احلوارتتكون  كيف .3

بعد استخدام أسلوب الغناء يف  نجباندوشيلينجي  اإلسالميّة اجلوامع الثانوية

 ؟ العربية املفرداتتعليم 

 

 البحث غراضأالفصل الثالث : 

 طبقا بتحقيق البحث السابق، تقرر أغراض البحث، كما يلي :

 اجلوامع درسةمبالثامن الصف يف العربي التالميذ على احلوار قدرة تكون معرفة . ١

 قبل استخدام أسلوب الغناء يف تعليم  نجباندوشيلينجي  اإلسالميّة الثانوية

 .العربية املفردات
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اجلوامع  درسةمبالثامن الصف يف  العربي التالميذ على احلوارقدرة تكون معرفة  .٢

الغناء يف تعليم أسلوب بعد استخدام  نجباندوشيلينجي  اإلسالميّة الثانوية

 .العربية املفردات

 درسةمبالثامن الصف يف رقيّة قدرة التّالميذ على احلوار العربي تّتكون  معرفة . ٣

بعد استخدام أسلوب الغناء يف  نجباندوشيلينجي  اإلسالميّة اجلوامع الثانوية

 العربية. تعليم املفردات

 

 : أساس التفكري  الفصل الرابع   

 ورّطتو لتّالميذإىل ا املدرّس إليصال املعلومات ايقوم هب التّعليم هو عمليّة 

قال  ت العربيّة.هذه املكوّنات هي املفردا حدىإومن ،  املكوّنات املختلفة أنواع

 م باألساليب التّالية :يقا تعليم املفردات( ١٣٣-١٢٩ :٢٠١٢) ييفيندأمحد فواد إ

 الكلمة استماع (1

 فرصة ليستمع الكلمة اليت يعطي الددرس الطالب و اخلطوة األوىل .هذا ه
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اما بالكلمة اجملردة أو اما فى اجلملة .إذا كان الطالب يقدر على ، لفظها

فللمرة الثانية والثالثة فيقدروا ,ذه الكلمة هدرس من صوهتا امل يالصوت الذ

 .على استماعها صحيحا

 الكلمة تلفيظ (2 

 ب فرصة لتصويت الكلمة اليتيعطي الددرس الطالهو واخلطوة التالية 

ا فى وقت هاجلديدة تساعد الطالب على تذكرة وتصويت  الكلم. اهمسعو

 .طويل

 املعنى الكلمة اعطاء (3 

إال إذا اضطرت ، رتمجةيعطي معنى الكلمة للطالب مع عدم استخدام ال

يس درس اللغة االم للطالب فلإذا استخدم امل هذا االقرتاح ألنهوضح . عليو

ينسى الطالب ، واضيف اىل ذلك، تعملةباشر باللغة املالتصال املناك اه

 .معنى الكلمة سريعا

 

 الكلمة قراءة (٤ 
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درس تلك فيكتب امل,م معنى الكلمة اجلديدة وبعد أن استماع وتلفيظ ثم فه

 و يعطى الطالب فرصة ليقرئها جبهر.، الكلمة فى السبورة 

 الكلمة كتابة (٥

ت قائمة فى إذا كتب الطالب الكلمة اجلديدة وكانت تلك الكلمة مازال

الطالب فى كتاهبم مثل وكتب . فرداتفتساعد على استيعاب امل، نهمهذ

 درس فى السبورة.ما كتب امل

 فيدة تضاء الكلمة فى اجلملة امل (٦ 

اجلديدة فى استخدام الكلمة هو فردات ة من انكشطة تعليم املرياخلطوة االخ 

لمة ثم درس مثال الكيعطي امل. شفويا أو حتريريا، فيدةاجلملة الكاملة أم امل

ذه الطريقة على معرفة الطالب معنى هيصنع الطالب الكلمة مثلها. تساعد 

  الكلمة.

 املفرداتم يتعل ة يفالرئيسي هدافاأل( إنّ ٧١: ٢٠١٦قال نانانج قاسم ) 

 : يالعربية ه

 الكتاب أو فهم املسموعمن املفردات اجلديدة للتّالميذ إمّا تقديم  .١
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فظ اجليّد لالألنّ  اجيّدتلك املفردات فظوا واأن يتلتدريب التّالميذ ليستطيع .٢

 صل إىل مهارة الكالم والقراءة جيّدا.وي

 .ٍأو الفرعي يّيكساملعنى األصلي أو الكال عنى املفردات، إمّافهم م .٣

قدرة على تقدير املفردات يف تعبريات شفهيّة أو حتريريّة وفقاللسياق ال .٤

 الصحيح

قان التاّلميذ يف تكفاءة متكاملة، ألنّ مؤ شرات إوتلك األهداف تدلّ على  

 ميف قدرهتتقع . بل هنايدرسو على حفظ املفردات اليّت ميف قدرهت املفردات التقع

نقل األفكار ستخدام لفهم النّص أو الا على استخدام املفردات جيّدا، إمّا

  .شفهيّاوحتريريّا

إىل ليم عاألجنبيّة، حيتاج التّلّغات وانب املفردات يف تعلّم البسبب أمهّية ج 

صيل التّالميذ الدراسي تحقيق حتلاستخدام أساليب واسرتاتيجيّات معيّنة 

تمّ مبيول ومهارة التّالميذ. هتالطّريقة  ت تلكتعبّر الطّريقة فعّالية إذا كان. املنكشودة

 (.١٠٧ :٢٠٠٢ . )موليان،فعّاليّة التّعليمتعيني طريقة املناسبة الاستخدام 
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ارة التّالميذ على اللّغات، فتعليم يف مه ااملفردات أهمّ تأثري يف أنّ مماال شك 

كمل أعلى األهداف املنكشودة  قيلتطب باألسلوب املناسب املفردات البدّ أن يوصل

دة املفردات الّيت لديه. تّكل على جوألنّ جودة لغة املرء ت .وجه وأحسن عمل

يف اللّغة.  وا ماهرينكونزادت احتمالية أن ي عدد املفردات لدي التاّلميذ، زادكلّما

 (.٢ :١٩٨٩ )تارغان، غونتور حنري.

 ة قدرة التّالميذ على احلوارالبحث لرتقي ه الكاتبة إىل هذاوجمّاتتأ 

وار أي احلفيف عمله. هي قدرة املرء للقيام مبختلفة الواجبات القدرة العربي. ويراد 

ذي يؤثر ل السؤال واجلواب عن املوضوع الخالحمادثة متبادلة بني طرفني أوأكثر من 

وأن يكشرتك كلّ طرفني بنكشاط، مباشر  وارباحلكون هذه احملادثة ميكن أن تاهلدف. 

يستجيب ملكشاعره، والطرف األخر أو ميكن أن ينكشط طرفاواحدا فحسب، 

 وتقديره وشخصيّته فحسب.

 هو :العربي مؤشرات التعلّم يف احلوار  

 املفردات.. استيعاب 1

 املفردات. عنى. معرفة م2
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 .الكلمة جيّدا تلفظ .3

 تركيب اجلمل.. ٤

 . تطبيق املفردات على احلوار العربي.٥

يف على احلوار، تستخدم الكاتبة قدرة التاّلميذ فلنيلإضافة إىل ذلك،  

يف  تعليم املفردات أسلوب الغناء. األسلوب هو طرق املدرّس يف استخدام الطريقة.

من الطريقة، ألنّ األسلوب شرح تطبيقيّ من ا خاصوجه التّطبيق يظهر األسلوب 

 مااخلطوات اليت، طريقته . فبالنسبة إىل ذلك تكونالطّريقة وذلك األسلوب تطبيقي

 تندرج يف استخدام الطّريقة.

، وكذلك يف تعليم اللّغة مهمّ فوق األهمتعليم الاستخدام أسلوب يف  

ملفردات يف عمليّة التّعليم. كلّ ا واإنّ التاّلميذ جيب عليهم أن يستعيبالعربيّة. حيث 

 لتّعليم لكي اليكشعريف كلّ عمليّة ا يطبق أسلوب املناسبأن عليه البدّ  درّسفامل

 .سأمبالتّالميذ 
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التّالميذ يكاد كلّ . االتّالميذب فيهيرغط من األنكشطة اليّت اأمّا الغناء نكش 

اء يف نفس املرحلة معهم حبركات الغنإذا تغناه  اموالسيّاع الغناء، يتمتّعون يف مس

 اجلسم البسيطة ووسيلة التّعليم.

عليم اللّغة العربيّة وائد من الغناء أو املوسيقى الّذي يرتبط بتهناك بعض الف 

 منها :

نتاج وحفظ وإ وتذكّرستماع، على ا أن يساعد التّالميذ . باملوسيقى يستطيع1

 اللّغة.

 والقدرة على التّعبري والتّواصل جيّدا.. ترقيّة قدرة اللّغة، 2

 .نطق الكلماتحتسني . 3

 . إعداد األساس لتطوير اللّغة و تغيّر الصوت.٤

 الصّوت كاألداة.تقديم . ٥

 تواصل غري اللّفظي.توفري . ٦

عن املفردات وتعليم طرق جديدة للتّعبري على تطوير التّالميذة ساعد. م٧

 النّفس.
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 يلي : أمّا اخلطوات عن أسلوب الغناء فهي ما 

 سيلة املناسبةيعطي املدرّس املفردات تكرارا بالغناء بالوأن  .1

 املدرّسٍأن يهتمّوا مبا بيلغه ب التّالميذ يطلأن . 2

 املدرّس بالغناء كالممن التاّلميذ يكرر أن. 3

ض واألصوات لعروذ املفردات معابالغناء مع االمياملدرّس و التّيكرّر  أن. ٤

 اجلميلة

 إىل احلوار يطبق املدرّس املفردات أن. ٥

 احلوار مع أصحابه أمام الفصل س على التّالميذ أن حيققوااملدرّ طلبي أن. ٦

لتّرقيّة املفردات العربيّة  لوضوح العالقة بني استخدام أسلوب الغناء يف تعليم 

 الرسم البياني اآلتي :تقدم الكاتبة العربي على احلوار التالميذ قدرة 
 

 1. 1اجلدول 
 أساس التفكري

 

 
سلوب الغناءتعليم املفردات العربيّة بأ  
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 : فرضية البحث   اخلامس الفصل
 التّحليل

 تركيب اجلمل.. ٤ . استيعاب املفردات.1

 املفردات على احلوار العربي..تطبيق ٥ . معرفة معنى املفردات.2

 تلفظ الكلمة جيّدا. .3

   

   

 
 

سلوب الغناءبأتعليم املفردات العربيّة   

الغناءتعليم املفردات العربيّة باألسلوب   

 

نجباندوشيلينجي  اإلسالميّة اجلوامع الثانوية درسةمبالتّالميذ يف الصّفّ الثامن   

 

 تكرارا بالغناء بالوسيلة املناسبة العربية يعطي املدرّس املفردات أن .1

 أن يهتمّوا مبا بيلغه املدرّسٍيطلب التّالميذ  أن .2

 يكرر التّالميذمن كالم املدرّس بالغناء أن. 3

 معابالغناء مع العروض واألصوات اجلميلة العربية يكرّر املدرّس و التّالميذ املفردات أن. ٤

 العربي إىل احلوار العربية يطبق املدرّس املفردات أن .٥

  مع أصحابه أمام الفصل العربي يطلب املدرّس على التّالميذ أن حيققوا احلوار أن .٦
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موعة جم بواسطة البحث مكشكالت عن قةقمؤ إجابة هي الفرضية

اكتكشاف الفرضية إجابة مؤققة عن  (.٦٧ :1٩٩2 ،ركونتوأ سوهرمسي. )البيانات

 االفرتاض األساسي املستخدم يف أساس التفكري.

 :وهي على أساس البيان السابق تقرر الفرضية يف هذا البحث 
H1: 

  العربية يف تعليم املفردات العربي على احلوار يذوجود ترقيّة قدرة التّالم

 الغناء أسلوب استخدامب
Ho: 

العربية  يذ على احلوار العربي يف تعليم املفرداتقدرة التّالمترقيّة  عدم

 الغناءأسلوب ستخدام با

 

 املناسبة : البحوث السابقة الفصل السابع 

 هي : ومن البحث السابق املناسب 

 يف قسم تعليم اللّغة العربيّة، كليّة علوم الرتبويّةطالبة  (2٠1٦)آيين ويدياستوتي . 1
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يوكياكرتاباملوضوع : يّة احلكوميّة جبامعة سونانكاليجاكا اإلسالموتأهيال ملدرسني 

)فعالية يف تقنيّة الغناء لتديس املفردات لطالبات صف اإلعداد مبدرسة نور األمّة 

  الديبيّة للبنات بكوتا غدي يوكياكرتا(

ميكن أن يقال لتديس املفردات التالميذ بأن نتيجة ، هناك بيان نتائج البحث

يناير  1٧فعّالية. وهذا الّيت دلتها نتائج اإلختبار لكفاءة املفردات الّذي عقد يف 

طالبات اليّت تتفرق  ٤٦عددهنّ ويليه كل طالبات صف اإلعداد اليّت وصل  2٠1٦

طالبات و )ب( الّذي  2٩إىل فصلني أو صفني الصف اإلعداد )أ( الّذي يتكون من 

يف املائة. وأمّا التّفصيل كما التايل:  ٨،٥٤ مبتوسط قيمة طالبات 1٧ يتكون من

بنسبة  ٨،٥يف املائة و قيمة  ٨،٦٩ بنسبة ٨يف املائة وبقيمة  21،3٧بنسبة  ٦قيمة 

يف  32،٦٠وصلت إىل  ٩،٥  يف املائة، و قيمة ٨،٦٩ من ٩يف املائة و قيمة  ٦،٥2

فعالية يف  أن يبدو النتائج هذه ومن يف املائة. 1٩،٥٦نسبة  1٠  املائة، و قيمة

 تقنيّة الغناء لتديس املفردات أن يقال فعّالية.

 التّربية و التعليم   يف قسم تعليم اللّغة العربيّة، كليّةطالب  (2٠1٦) أنوم إسنادي. 2

العربي مؤشرات التعلّم يف احلوار  
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غرض هذا  "للغة العربيةا تعليم مفرداتلى ع القدرة الطريقة التغنية لرتقيةوضوع "بامل

ترقية  ويف البحث ملعرفة عملية تعليم مفردة اللغة العربية بإستخدام الطريقة التغنية

 إستخدام الطريقة التغنية يف الصفرغبة فى حتصيل تعليم مفردة اللغة العربية ب

استنبطالباحث بأن  .الثانوية اإلسالمية يايف فاكيم سليمان يوكياكرتا السابع مبدرسة

تعليم مفردات اللغة العربية باستخدام الطريقة التغنيةكان مؤثرا لتنمية نتيجة التعليم 

يف مفردات اللغة العربية لطالب الصف السابع ملدرسة الثانوية اإلسالمية يايف فاكيم 

 .سليمانيوكياكرت

سالمية يف جامعة سونان غونونج جاتي اإلطالبة ( 2٠1٥. آنينج واسعة نور )3

"استخدام وسيلة الغناء  وضوعباملاحلكومية باندونج بكلية الرتبية وتدريب املعلمني 

يف تعليم اللغة العربية ملادة املفردات لرتقية قدرة التالميذ يف مهارة الكالم. أما 

 معرفة ترقية قدرة التالميذ على كالم اللغةاألغراض املرجوة يف هذا البحث فهي 

 ام وسيلة الغناء. والفرضية املقررة يف هذا البحث هي وجودالعربية بعد استخد

 ترقية قدرة التالميذ على كالم العربية يف مادة املفردات بعد استخدام وسيلة الغناء
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يف عملية التعليم والتعلم. وكذلك العكس إذا كان تعليم املفردات باستخدام  

 غة العربية.وسيلة الغناء فتكون قدرة التالميذ راقية على كالم الل

هبذا البحث، والفرق أن بحوث السابقة فروق من البيان السابق واضح أن ال  

ة قدرة ء يف تعليم املفردات العربيّة لرتقيأسلوب الغنا عن استخدامهذا البحث يركز 

 .العربي التاّلميذ على احلوار


