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َب   S-1)) البكالوريوسأقر أبف ىذا البحث الذم أحضرتو لتوفَت شرط من شركط النجاح لنيل درجة 
تعليم اللغة العربية ابعبامعة ابلنكارااي اإلسالمية كلّية الًتبّية كالعلـو التعليمية لشعبة تعليم اللغة َب قسم 

 اغبكومية. كعنوانو :

فعالية طريقة الغناء أثناء اللعب لرتقية إتقان ادلفردات الطالب الفصل الثالث  يف ادلدرسة الإلبتدائية دار  "
 " العلم بنجر ابرو

كإذا ادعى أحد مستقبال أنو من أحضرتو ككتبتو بنفسى كما زكرتو من إبداع غَتم أك أتليف األخرين. 
أتليفو ٍب تبُت أنو فعال ليست من حبثي فأان أربمل اؼبسؤكلية على ذلك كلن تكوف اؼبسؤكلية على 
اؼبشرؼ أك على مسؤكلية كلية الًتبية َب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ابلنكارااي اإلسالمية اغبكومية. 

 كال جيربين أحد على ذلك. حررت ىذا اإلقرار بناء على رغبىت اػباصة
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 ملخص البحث

لطالب الفصل الثالث ُب  فعالية طريقة الغناء أثناء اللعب لًتقية إتقاف اؼبفردات, 2020نور أيدا, 
. البحث العلمى, فسم تعليم اللغة, الكلّية الًتبية كالعلـو اؼبدرسة اإلبتدائية دار العلم بنجر ابرك

ابلنكارااي اإلسالمية اغبكومية, اؼبشرؼ )األكؿ( د. جسماين اؼباجستَت, التعلمية ُب اعبامة 
  اؼبشرفة )الثانية( د. نور الوحدة, اؼباجستَت. 

ُب السنوات عادل األطفاؿ مرادؼ لأللعاب كاألغاين كالقصص. لذلك، كاصل معلمو اللغة 
األخَتة بذؿ اعبهود إلجياد طرؽ تدريس مناسبة لفئة عمرية معينة كؿباكلة جعل ذبربة تعلم اللغة ذبربة 

 ؾبزية. اؽبدؼ ىذا البحث: ىو لقياس فعالية طريقة الغناء أثناء اللعب ُب استعاب اؼبفردات.
تخدـ ىذا البحث اسنوع البحث اؼبستخدـ كاف التجريب.  .منهجنا كمينا استخدـ ىذا البحث

أساليب صبع البياانت  طالب. 28طالب كُب الفصل ضابط  29،ُب الفصل ذبرييب  فصلُت
ابستخدـ ابحثة التحليل الوصفي لتحليل البياانت . أساليب ربليل البياانت نتائج ككرقة, إلختباراب

 كالتحليل اإلحصائي االستنتاجي.
ُب الفصل التجريب اليت طبقت الغناء أثناء اللعب، كاف الوسط اغبسايب االختبار البعدم 

كاف الوسط اغبسايب االختبار البعدم كُب الفصل الضابط بدكف طريقة الغناء أثناء اللعب،   87.76
ائية ؽبا قيمة ذك داللة إحص Uji Independen Sample T Testكالنتائج اليت ًب اغبصوؿ عليها . 77.14
ابستخداـ لذلك ديكن اػبالصة أف اختالفات ذك داللة بُت نتائج تعلم الطالب ،  0.05> 0000

طريقة الغناء كبدكف طريقة الغناء. لذا فإف طريقة الغناء ىذه أكثر فاعلية ُب ربسُت إتقاف اؼبفردات 
 لطالب الفصل الثالث دار العلم بنجر ابرك.

 عب.الكلمات الرئيسية: طريقة, الغناء ول
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

ABSTRAK 

 

Noraida, 2020, Efektivitas Metode Sing With Play untuk Meningkatkan Penguasaan Mufradat 

pada Siswa Kelas Tiga Di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ilmi Banjar Baru, Jurusan 

Pendidikan  Bahasa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, di IAIN Palangka Raya, 

Pembimbing (I) Dr. Jamani, M.Ag, Pembimbing (II) Dr. Nurul Wahdah, M.Pd. 

 

Dunia anak seolah identik dengan permainan, nyanyian dan cerita. Oleh sebab itu, 

beberapa  tahun  terakhir  para  pengajar  bahasa  terus  melakukan  usaha  untuk menemukan 

metode pengajaran yang cocok untuk kelompok umur tertentu dan mengusahakan   agar   

pengalaman   belajar   bahasa   menjadi   pengalaman   yang mengasikan. Para pakar pendidikan 

anak pun akhirnya merekomendasikan penggunaan permainan, lagu dan cerita sebagai media 

pendidikan. Tujuan dalam penelitian ini: untuk mengukur seberapa efektif penggunaan metode 

sing with play untuk penguasaan kosakata. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

Eksperimen.  penelitian ini menggunakan 2 kelas , satu kelas eksperimen berjumlah 29 dan satu 

kelas menjadi kelas kontrol berjumlah 28. Tehnik Pengumpulan data dengan tes, Nilai dan 

Lembar Nilai.Tehnik analisis data dengan analisis deskriftif dan analisis statistic. 

Pada kelas eksperimen yang menerapkan metode bernyanyi sambil bermain diperoleh nilai 

rata-rata pos-test sebesar 87,76 dan pada kelas kontrol yang tanpa metode bernyanyi sambil 

bermain diperoleh nilai rata-rata pos-test sebesar 77,14. Hasil yang diperoleh dari Uji 

Independen Sample T Test nilai  signifikansi yang didapatkan sebesar 0,000 < 0,05,  maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang 

menggunakan metode bernyanyi dan tanpa metode bernyanyi. Jadi metode bernyanyi ini lebih 

efektif dalam meningkatkan penguasaan kosakata siswa kelas III Darul Ilmi Banjarbaru. 

 

Kata Kunci: Metode, benyanyi dan Bermain. 
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 كلمة الشكر والتقدمي

اغبمدهلل الذل ىداان ؽبذا كماكنا لنهتدم لوال أف ىداان هللا كالصالة كالسالـ على حبيب هللا دمحم صلى 
هللا عليو كسلم كعلى الو كصحبو أصبعُت. فقد انتهت الباحثة من كتابة ىذا البحث الستيفاء بعض 

مّية لشعبة تعليم اللغة َب قسم شركط النجاح من الدراسة ابؼبرحلة اعبامعية كّلّية الًتبية ك العلـو التعلي
 تعليم اللغة العربية جبامعة ابلنكارااي اإلسالمية اغبكومية. 

 كَب ىذه اؼبناسبة قدمت الباحثة جزيل الشكر إذل السادة :

 .احملًـت د.خَت األنوار, اؼباجستَت، رئيس اعبامعة ابلنكارااي اإلسالمية اغبكومية 1

اؼباجستَت، عميدة كّلّية الًتبية كالعلـو التعليمية ابعبامعة  .احملًتمة د. اغباجة. ركضة اعبنة,2
 اإلسالمية اغبكومية ابلنكارااي

.احملًتمة د. نور الوحدة, اؼباجستَت، انئبة عميدة كّلّية الًتبية ك التعليم ابعبامعة اإلسالمية 3
 اغبكومية ابلنكارااي

 غة جبامعة ابلنكارااي اإلسالمية اغبكومية .احملًـت د. عاذل مَتز, اؼباجستَت، رئيس قسم تعليم الل4

 اؼبشرؼ األكؿ. جسماين, اؼباجستَت، د.احملًـت 5

 .احملًتمة د. نور الوحدة, اؼباجستَت، اؼبشرفة الثانية6

 .صبيع األساتيذ قسم تعليم اللغة العربية ابعبامعة النكارااي اإلسالمية اغبكومية 7

 ح



 

 

 
 

 ا كىداين كبَتا.أىب ك أمى الكرديُت الذين ربياين صغَت 8
 

 

 

 

 

 .أىب ك أمى الكرديُت الذين ربياين صغَتا كىداين كبَتا8

 . أخي الصغَت احملبوب 9

 اآلٌب ساعدىن َب كتابة ىذا البحث 2016/2017.طالب قسم تعليم اللغة العربية 10

 .أصدقائى األعزاء َب قسم تعليم اللغة العربية11
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 الباب األول

 ادلقدمة

 البحث  خلفيةأ .

سهالن كما يتصور، كُب الواقع حيتاج األندكنيسيوف ُب تعلم اللغة العربية ليس  
تعلم اللغة العربية إذل كقت طويل نسبيان ألف اللغة العربية ليست اللغة األـ اؼبستخدمة ُب 
األنشطة اليومية. ابإلضافة إذل ذلك، اللغة العربية ىي لغة أجنبية ذات معايَت عالية كصباؿ 

 (.Arsyad ،7 :2010. )لغوم معًتؼ بو دكلينا

تعلم اللغة العربية ىو ؿباكلة للتعلم. سيؤدم ىذا النشاط إذل تعلم الطالب شيئنا ما 
اكتسبت طريقة تعلم اللغة العربية انتباه  (.Tamrin  2 :2018)بطريقة فعالة كفعالة، ؿبيميُت 

خرباء تعلم اللغة من خالؿ إجراء العديد من الدراسات كالبحوث لتحديد فعالية كقباح 
 ب التعلم اؼبختلفة.أسالي

يرتبط قباح التعلم ارتباطنا كبَتنا ابلعوامل اؼبختلفة اليت تدعمو، أم عامل الطالب 
كاؼبدرسُت، ألف ىذه طريقة أك طريقة مستخدمة ُب التعلم لتسهيل حصوؿ شخص ما على 
اؼبعرفة اللغوية، كلكن ىناؾ أكقات يصادؼ فيها شخص ما إذا كاف التعلم ال يتطابق مع 
خصائص األسلوب أك ليس على اؽبدؼ. لذلك، جيب أف تنظر الطريقة الصحيحة للتعلم ُب 

 مفهـو طريقة تعلم اللغة العربية.
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جنبا إذل جنب مع العصر، ال ُيطلب من طالب الطفولة اؼببكرة فقط أف يتقنوا اللغة 
ة ىي لغة دكلية اإلندكنيسية بل حيتاجوف إذل التعريف بلغة أجنبية مثل العربية. اللغة العربي

مهمة للغاية ُب التدريس. ألف دكلة إندكنيسيا جزء من دكؿ العادل، كابلتارل إذا أراد الشعب 
اإلندكنيسي التقدـ كالتطور، فيجب أف يكونوا قادرين على التفاعل ُب ؾباالت السياسة، 

عادل من خالؿ كاالقتصاد، كاالجتماعية، كالثقافة، كالدفاع، كاألمن، كالتعليم مع ـبتلف دكؿ ال
 كسيط اللغة الدكلية، أم اإلقبليزية، كلكن ديكن تعلم اللغة العربية أيضنا للتفاعل مع العرب.

تلعب اؼبفردات دكرنا مهمنا للغاية، ألنو إذا كاف الطالب ضعيفنا ُب إتقاف اؼبفردات، 
ا. ال فلن يتمكن الطالب من توصيل أفكارىم كأفكارىم بوضوح كما حيلو ؽبم شفهينا ككتابين 

يفلت نشاط إتقاف اؼبفردات من اسم التحفيظ، كىذا ىو العامل الرئيسي لضعف اؼبتعلمُت 
 Van Parerenُب إتقاف اؼبفردات. قوة حفظ كحفظ ىي األقول ُب إتقاف اؼبفردات. كفقنا لػ 

Winke) ،2012)   ىو نشاط لتضمُت مادة شفهية ُب الذاكرة، حبيث ديكن اسًتجاعها الحقنا
مواد األصلية. ُب تذكر كحفظ كفهم اؼبفردات ليست سهلة، فهي أتخذ أداة ُب شكل كفقنا لل

 كسائط مصممة حبيث ربفز الطالب على التعلم.

عادل األطفاؿ مرادؼ لأللعاب كاألغاين كالقصص. لذلك، كاصل معلمو اللغة ُب 
كلة جعل السنوات األخَتة بذؿ اعبهود إلجياد طرؽ تدريس مناسبة لفئة عمرية معينة كؿبا

ذبربة تعلم اللغة ذبربة ؾبزية. كقد أكصى خرباء تعليم األطفاؿ أخَتنا ابستخداـ األلعاب 
 كاألغاين كالقصص كوسائط تعليمية.

األطفاؿ من ـبتلف األعمار سعداء ُب األساس لالستماع كالغناء كالتعلم مع األغاين 
لية التعليم كالتعلم للطالب أك األغاين. لذلك تعد اؼبوسيقى بشكل عاـ جزءنا مهمنا من عم

الصغار. تقريبا صبيع أشكاؿ الغناء من التقليدية إذل البوب ديكن استخدامها من قبل اؼبعلم 
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ُب التعلم. الشيء اعبدير ابؼبالحظة ىو أف اؼبعلم جيب أف يكوف قادرنا على اختيار أك اختيار 
 كللغناء أثناء فبارسة األنشطة.األغاين أك إنشاء األغاين اليت ديكن استخدامها للغناء معنا 

طريقة الغناء ىي أسلوب تعليمي قادر ُب الواقع على جعل األطفاؿ سعداء كسعداء، 
كىو موجو غبالة نفسية لبناء ركح سعيدة، كاغبب لالستمتاع ابعبماؿ، كتطوير اؼبشاعر من 

نية، ككذلك خالؿ الغناء الذم ىو تعبَت عن الكلمات كالنغمات اليت يتم ترتيبها لتصبح أغ
. طريقة الغناء ُب (2018: 708، كاآلخر، Basitُب  Miranti)اإليقاعي الذم جيمل جو التعلم 

، ىي طريقة تعليمية تستخدـ آايت (2018: 708، كاآلخركف، Basit)ُب  Fadhilahمنظور 
مدبلجة. عادة ما يتم تكييف القصائد مع اؼبواد اليت سيتم تدريسها من قبل اؼبعلمُت. 

فإف طريقة  (،2018: 708، ، كاآلخركفBasit)ُب  Tantranurandiافة إذل ذلك، كفقنا لػ ابإلض
 الغناء ىي الطريقة اليت تُغٌت هبا كلمة / صبلة سونغ.

ديكن أف يتم الغناء ُب أشكاؿ  (،2018: 708، كاآلخركف، Basit)ُب   Hibana كفقا لػ
 ـبتلفة دبا ُب ذلك:

ذين ديارسوف أنشطة الغناء بشكل مباشر، سواء دبفردىم، . الغناء النشط، أم األطفاؿ ال1
 أك متابعة معنا.

. الغناء السليب ىو أف الطفل يستمع فقط إذل صوت الغناء أك اؼبوسيقى كيستمتع هبا 2
 دكف أف يشارؾ مباشرة.

تشتمل طريقة الغناء على العديد من اؼبزااي، من بُت أمور أخرل: ديكن أف ربفز ـبيلة   
ديكن أف ربفز اإلبداع، كتوفر حافز قوم دبا يكفي للدماغ لتشجيع األطفاؿ الطالب، ك 

 (،2018: 708، كاآلخركف، Basit)ُب  Masykurابإلضافة إذل ذلك، كفقنا لػ .اؼبعرُب بسرعة
تتمتع طريقة الغناء دبيزة القدرة على مساعدة الطالب على تطوير كزايدة االستعداد كإتقاف 
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اؼبهارات ُب العمليات اؼبعرفية أك التعرؼ على الطالب. إذل جانب ذلك، ديكن أف تثَت 
طريقة الغناء ضباسة تعلم الطالب، فبا يوفر فرصنا للطالب للتطور كالتقدـ كفقنا لقدراهتم، 

ن القدرة على توجيو تعلم الطالب، حبيث يكوف لديهم دافع قوم للدراسة جبدية فضالن ع
 أكرب.

ُب التعلم، ال ديكن استخداـ الغناء فقط كوسيلة للتعلم، كلكن تلعب اللعبة أيضنا   
، تعترب اللعبة حالة أك حالة معينة عندما يسعى Fathul Mujib et alدكرنا ُب التعلم. كفقنا لػ 

، Semiawanلرضا أك الرضا من خالؿ نشاط أك فبارسة نشاط. بينما كفقنا لػ شخص ما إذل ا
ديكن إجراء العديد من األلعاب عن قصد بقصد ربسُت األطفاؿ لبعض القدرات بناءن على 
ذبربة التعلم. من خالؿ أنشطة اللعب، تتحقق الوظائف اؼبختلفة. طبيعة ألعاب اللغة ىي 

بة فقط للفصوؿ الصغَتة. األلعاب ىي كل مسابقة بُت ؾبموعة كسائط لتدريس اللغة مناس
الالعبُت الذين يتفاعلوف مع بعضهم البعض من خالؿ اتباع قواعد معينة لتحقيق أىداؼ 

 .(8، ص Ma ،2012كKhalilullah )معينة 

فإف تعلم اللغة  (،(Khoirotun Ni'mah 185 :2017استنادنا إذل األحباث اليت أجراىا   
اـ طريقة الغناء يساعد بشكل كبَت ُب مرحلة الطفولة اؼببكرة على حفظ  العربية ابستخد

 Sulih 116 :2010كلمات اؼبفردات ابللغة العربية كاستنادان إذل األحباث اليت أجراىا 

Prasetya) ) ديكن للغناء ربسُت القدرة حفظ كفهم مفردات اللغة العربية. بناءن على األحباث
ديكن أف تؤثر أساليب التعلم عن طريق األلعاب على  (،Sulthoni) 6 :2014اليت أجراىا 

 مهارات اللغة.

ُب اؼبؤسسة التعليمية دار العلم اعبديد، ىناؾ عدة مستوايت. بدءا من اؼبدرسة   
اإلبطائية إذل مستول عالية. ُب الواقع، تعتمد ىذه اؼبؤسسة على اؼبدارس الداخلية السلفية، 

اؼبدارس الداخلية اإلسالمية كُب اؼبساء يتعلموف ككذلك كُب الصباح يدرسوف مثل أطفاؿ 
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اؼبدارس العامة أك يطلقوف على اؼبدارس العامة. سيبقى، كىذا ينطبق فقط على طالب 
تسناكية على علية، كالطالب الذين يدرسوف كما لو كانوا ُب مدرسة عادية، ال يوجد برانمج 

عن غَتىا، حىت اسم اؼبدرسة ابتدائية سانًتم. كمع ذلك، فإف مدرسة ابتيدية ىنا زبتلف 
 زائد.

مدرسة ابتدائية دار العلم مع بنجر كمكاف للبحث من ِقبل الباحثُت  ةاختار الباحث
ألف ىناؾ مدارس قائمة على بيزانتُت السلفية، حىت ابلنسبة ؽبيكل الوظيفة فإنو ال يزاؿ ُب 

 تفتقر إذل أساليب التدريس، نطاؽ رجاؿ الدين كرجاؿ الدين ىناؾ، كما نعرؼ اؼبدارس اليت
تتم احملظرة كالتحفيظ عن ظهر قلب فقط، ألف ىذا ىو الباحث اؼبهتم ُب ىذه اؼبدرسة، ألنو 
دل تكن ىناؾ طريقة سيحاكؿ الباحثوف القياـ هبا. لذلك من السهل على الباحثُت أف يعرفوا 

 اليت سيتم تنفيذىا. أف طريقة غناء صلصة الفلفل ىي عملية مؤثرة أك ال ُب عملية التعلم

يفتقر بعض الطالب ُب بعض األحياف إذل فهم اؼبفردات العربية اؼبستخدمة. قاؿ   
اؼبعلم إنو عند تقدًن اؼبادة من خالؿ قراءة كلمات اؼبفردات اعبديدة ، ٍب يتبعها الطالب. 

حبيث ال ديكن فهم اؼبفردات اعبديدة اليت بعد ذلك، اطلب من الطالب تدكين اؼبالحظات، 
يتم تدريسها أك تذكرىا ُب ذكرايت الطالب كالطالب فبا يسهل نسياف اؼبواد اليت يتم 
دراستها. بشكل عاـ، يتعلم األطفاؿ كلمات أك مفردات أسرع عندما تدعمها الوسائل 

على الفور. كما ىو التعليمية. ردبا أحد أسباب استخداـ الدعائم ىو أف اؼبفردات مفهومة 
معركؼ ابلفعل، كل طالب لديو قدرات ـبتلفة ُب فهم اؼبواد. كمن ىذا اؼبنطلق، يهتم اؼبؤلف 
إبجراء حبث بعنواف "فعالية طريقة الغناء أثناء اللعب لًتقية إتقاف اؼبفردات لطالب الصفل 

 الثالث ُب اؼبدرسة اإلبتدائية دار العلم ابقبر ابرك"
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 حدود البحث .ب 

إجراء ىذا البحث فقط على طالب الصف الثالث ُب معهد دار السالـ إؼباين سيتم 
 ابقبر ابرك ُب تعلم اؼبفردات ابستخداـ األغاين كاأللعاب اإلعالمية.

 البحث سؤل .ج 

البحث ُب ىذا البحث ىو ىل الطالب الذين يتعلموف اؼبفردات ابستخداـ  سؤؿ
من الطالب الذين يتعلموف اؼبفرادات  اتإستعاب ُب اؼبفرد تطبيق الغناء أثناء اللعب أحسن

 بدكف استخدامو؟

 هدف البحث .د 

 اؽبدؼ من ىذا البحث ىو لقياس فعالية طريقة الغناء أثناء اللعب ُب استعاب اؼبفردات؟

 فرضية البحث .ه 

من ىذه البحث، ديكن مالحظة أف الطالب الذين يتعلموف اللغة العربية ُب  
قدرة على تذكر اؼبفردات أعلى من نفس اجملموعة من الفصل التجرييب ينجحوف ُب امتالؾ ال

 الطالب الذين يدرسوف اللغة العربية ُب الفصوؿ العادية.

 فوائد البحث .و 

 . الفوائد النظرية1

من اؼبتوقع أف تساىم نتائج ىذه الدراسة ابؼبعرفة كاؼبعرفة ُب عادل التعليم، خاصة إثراء مرجع 
 األكادديية.اؼبعرفة ُب اجملاالت األكادديية كغَت 
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 . الفوائد التطبقية2

 ( للمدارس1

يقدـ حملة عامة عن النجاح كالتوصيات لتحسُت استخداـ طريقة الغناء مع طريقة اللعب ُب 
 زايدة مفردات الطالب.

 ( للطالب2  

 أ( ديكن للطالب بسهولة فهم كإتقاف اؼبفردات بشكل أفضل.

 العربية أسهل للتذكر.ب( مع طريقة الغناء ُب اللعب، سيكوف تعلم اللغة 

 ( ؼبعلم اللغة العربية3

كمصدر إضاُب للبصَتة كالتأمل، فإف مدل دكر اؼبعلم ُب تنفيذ التعلم )التدريس كالتعلم( ُب 
 الفصوؿ الدراسية، كخاصة ُب مواد اؼبفردات ككابتكارات التعلم لتكوف أكثر إاثرة لالىتماـ.

 ( للباحث4

 اػبربة كيصبح مرجعنا للباحث ؼبزيد من التعلم.من اؼبتوقع أف يزيد ىذا البحث من 

 حتديد ادلصطلحات .ز 

طريقة الغناء ىي أسلوب تعليمي قادر ُب الواقع على جعل األطفاؿ سعداء كسعداء، 
كىو موجو غبالة نفسية لبناء ركح سعيدة، كاغبب لالستمتاع ابعبماؿ، كتطوير اؼبشاعر من 
خالؿ الغناء كىو تعبَت عن الكلمات كالنغمات اليت يتم ترتيبها لتصبح أغنية كإيقاعية الذم 

مع طريقة الغناء ىذه، يهتم الباحثوف للغاية، (. Mindradini 169 :2015)م جيمل أجواء التعل
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ألف طريقة الغناء ديكن أف توقظ ضباس الطالب ُب التعلم. طريقة الغناء ضركرية للغاية ُب 
 تعلم اللغة العربية خاصة من حيث زايدة اؼبفردات أك اؼبفردات.

الة أك حالة معينة عندما يسعى ، فإف اللعبة ىي حFathul Mujib et alكفقنا لػ  
 شخص ما إذل السعادة أك الرضا من خالؿ نشاط أك نشاط مسرحي )فتح اجمليب ك 

(2011: 26 Nailur) ُب ؾبلة. Khalilullah   بصرؼ النظر عن الغناء، تلعب اللعبة أيضنا دكرنا
مللُت بتعلم مهمنا ُب تعلم اللغة العربية، فاأللعاب ديكن أف ذبعل الطالب سعداء كليسوا 

اللغة العربية، فالباحثوف متحمسوف للغاية للتعلم أثناء اللعب، كالباحثوف ال يريدكف فقط 
 ربسُت اإلدراؾ، كلكن أيضنا ربسُت العاطفي كاغبركي النفسي.

بناءن على التعريف التشغيلي أعاله، فإف ما قصده الباحث بعنواف " فعالية طريقة  
قاف اؼبفردات لطالب الصفل الثالث ُب اؼبدرسة اإلبتدائية دار الغناء أثناء اللعب لًتقية إت

العلم ابقبر ابرك" ىي طريقة يستخدمها الباحثوف ُب إيصاؿ مواد اللغة العربية للطالب ُب 
تنفيذ األنشطة تعلم تعليم اللغة العربية ُب اؼبدرسة اإلبطائية دار العلم بنجر ابرك كذلك عن 

 طريق الغناء أثناء اللعب.

 دراسات السابقةال .ح 

 Implikasi "، بعنواف Unismuh Makassar. الدراسة اليت أجراىا نور فضيلة أمُت، 1

pembelajaran qawa’id menggunakan metode bernyanyi pada mahasiswa jurusan 

keperawatan UIN Alauddin Makassar ."  العركض: إف آاثر تعلم كوكايد من خالؿ طريقة
عالء الدين ماكاسار، كربديدان على اؼبادة الضمنية  UINالغناء لدل طالب التمريض ُب 

(Isim Dhomir ) كاؼبواد الفعلية  %81تصل إذل(Fiil)  من القدرة على التعبَت  %32تصل إذل
طريقة الغناء ُب تعلم قائد على كإعادة كتابة اؼبفردات. حبيث ديكن أف نستنتج أف آاثر 
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عالء الدين ماكاسار ديكن أف يكوف ؽبا أتثَت جيد  UINطالب برانمج الدراسة التمريضية ُب 
 .(Fiil)كلكن ليس ؽبا أتثَت كبَت على مادة الفعل  (Isim Dhomir)على مادة الضمَت 

 Pengaruh metode bernyanyi كاآلخركف، بعنواف "  Septiani. الدراسة اليت أجراىا 2

terhadap pelaksanaan cuci tangan pada anak usia prasekolah di RA Baiturrahim 

Cibeber Cihami Tahun 2017( :كاف ىناؾ فرؽ كبَت 1". أظهرت نتائج الدراسة ما يلي )
ُب قيمة تنفيذ غسل اليدين ُب ؾبموعة التدخل قبل كبعد تدريس طريقة الغناء ُب التعلم 

ىناؾ اختالفات ُب قيمة تنفيذ غسل اليدين  -P = 0.001. (2 )ختبار اإلحصائي بنتيجة اال
ُب اجملموعة الضابطة قبل كبعد تدريس طريقة الغناء ُب التعلم بنتائج االختبار اإلحصائي 

ىناؾ اختالفات ُب قيمة تنفيذ غسل اليدين  -P = 0.006. (3 )الذم ًب اغبصوؿ عليو بقيمة 
كؾبموعة التحكم بعد أف يتم تدريسها مع طريقة تعلم الغناء مع نتائج ُب ؾبموعة التدخل 

 P = 0.001اإلحصاء الذم ًب اغبصوؿ عليو بقيمة  االختبار

 Peningkatan . الدراسة اليت أجراىا زىركف فجرية، جامعة كالية جاكرات، بعنواف "3

penguasaan kosakata Bahasa arab (mufradat) melalui penggunaan media kartu kata 

bergambar  ." أظهرت نتائج الدراسة: بناءن على نتائج ربليل البياانت ُب الدكرة األكذل، ًب
كالدكرة الثانية، كًب اغبصوؿ على النسبة  %17.45 اغبصوؿ على النسبة اؼبئوية للزايدة بنسبة 

صبالية من مرحلة ما قبل كبذلك تكوف النسبة اؼبئوية للزايدة اإل%29.39.اؼبئوية للزايدة بنسبة 
، كىذا يعٍت أنو كانت ىناؾ زايدة كبَتة ُب نسبة إتقاف %46.79الدكرة إذل الدكرة الثانية ىي 

 مفردات الطالب ُب مرحلة ما قبل الدراسة إذل الدكرة الثانية.

. دراسة أجرهتا كردة إسنايٍت سولثوين، قسم الًتبية اػباصة، كلية الًتبية، جامعة ماالنج 4
 Pengaruh permainan ular tangga  terhadap peningkatan  kemampuan كومية بعنواف "اغب

bahasa  ekspresif anak autis  نتائج نتائج البحث: بناءن على نتائج التحليل كاؼبناقشة ."
اؼبقدمة كقد خلص إذل أف تطبيق الثعابُت كالسالدل ديكن أف يؤثر على زايدة مهارات اللغة 



10 

 

 
 

. ديكن إثبات ذلك من خالؿ ARAلدل األطفاؿ اؼبصابُت ابلتوحد، مع مواضيع  التعبَتية
فبا يعٍت أنو كلما كانت نسبة التداخل أصغر، كاف أتثَت التدخل أفضل على  0%تداخل 

السلوؾ اؼبستهدؼ. لذلك، ديكن تفسَت أف لعبة الثعابُت كالسالدل ديكن أف ربسن مهارات 
صابُت ابلتوحد، أم ذكر اإلجاابت كالقدرة على التعبَت أك اللغة التعبَتية لدل األطفاؿ اؼب

 إظهار مشاعر الغضب كالسركر كاغبزف كاتباع قواعد اللعبة.

. دراسة أجراىا دمحم إيدم كومارا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سناف كاليجاغا 5
 Penerapan metode outbound fun game dalam pembelajaran Bahasa اغبكومية بعنواف "

arab ." العركض: من البياانت اليت ديكن استنتاجها، ًب اغبصوؿ على قيمةpost_tes  بُت
. H01، ًب قبوؿ %5< كردت كقيمة داللة H، % 5>اجملموعتُت التجريبية كالضوابط قيمة داللة 

العالية لػ  مقبوؿ. قيمة األمهية H، %5> 0,001ًب اغبصوؿ على قيمة داللة مهارة اإلستيما 
 0,000مقبولة. حصلت ماىارا القرع على قيمة داللة قدرىا  H، %5> 0,007السالـ ىي 

. Hكًب قبوؿ  ،%5< 0,219. ًب اغبصوؿ على قيمة داللة مهارة الكتابو H11، كًب قبوؿ 5%>
لذلك ديكن أف نستنتج أف ىناؾ اختالفات ُب نتائج التعلم بُت الفصل التجرييب كفئة 

 Xخالؿ طريقة اللعبة الًتفيهية اػبارجية لتعلم اللغة العربية ُب العاـ الدراسي التحكم من 

class MAN LAB UIN Yogyakarta 2014/2015. 

 رقم
 اسم الباحث

 وادلبحث
 االختالفات التشاهبيات مرجع

1.  Nur Fadhilah Amin, 

Unismuh Makassar, 

berjudul“ Implikasi 

pembelajaran qawa’id 

Al-Mara>ji’ ||Jurnal 

Pendidikan Bahasa 

Arab, Volume 2. 

Nomor 2. Desember 

 مكاف طريقة الغناء
كموضوع 
 البحث
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menggunakan metode 

bernyanyi pada 

mahasiswa jurusan 

keperawatan UIN 

Alauddin Makassar”. 

2018 

2.  Septiani.dkk, Berjudul 

“Pengaruh metode 

bernyanyi terhadap 
pelaksanaan cuci 
tangan pada anak usia 
prasekolah di RA 

Baiturrahim Cibeber 

Cihami Tahun 2017”. 

Jurnal Kesehatan 

Kartika Vol. 12 No. 
2, Agustus 2017 

 مكاف طريقة الغناء
كموضوع 
 البحث

3. Zahratun Fajriah, 

Universitas Negeri 

Jakarta, Berjudul 

“Peningkatan 

penguasaan kosakata 

Bahasa arab (mufradat) 

melalui penggunaan 

media kartu kata 

bergambar”. 

Jurnal Pendidikan 

Usia Dini   

Volume 9 Edisi1, 

April 2015 

 مكاف طريقة اللعبة
كموضوع 
 البحث

4. Warda Isnaini Sulthoni, 

judul : Pengaruh 

permainan ulartangga  

terhadap peningkatan  

kemampuan 11ahasa  

Jurnal 

Ortopedagogia, 

volume 1, nomor 3, 

desember 2014 

 مكاف طريقة اللعبة
كموضوع 
 البحث
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ekspresif anak autis 

5.  Moh Edi Komara, 

dengan 

judul”Penerapan 

metode outbound fun 

game dalam 

pembelajaran Bahasa 

arab”. 

Jurnal Lisanuna, 

Volume 8, Nomor 

1,Januari-Juni 2018 

 مكاف طريقة اللعبة
كموضوع 
 البحث

 

بناءن على اعبدكؿ السبق، من الواضح أف ىذه الدراسة ؽبا اختالفات كأكجو تشابو. 
 العربية بينما الفرؽ التشابو مع ىذا البحث ىو أف كال البحثُت مرتبطاف بزايدة إتقاف اؼبفردات

 ( مواقع البحث اؼبختلفة1

 ( اؼبوضوعات البحثية ىي طالب ُب مدرسة إبتدائية دار العلم إؼبار بنجر ابرك2

 ( تعلم اللغة العربية3

 ( زايدة التمكن من اؼبفردات العربية4

 نظامية الكتابة .ط 

احملتوايت بشكل عاـ، تتكوف ىذه الرسالة من ثالثة أجزاء، ىي اعبزء األكرل كقسم 
كالقسم األخَت. يتضمن القسم األكرل صفحة العنواف، صفحة اؼبالحظة الرظبية للمشرؼ، 
صفحة الًتخيص، صفحة الشعار، صفحة العرض، الصفحة التمهيدية، جدكؿ احملتوايت 

 كقائمة اعبدكؿ. بينما يتكوف قسم احملتوايت من طبسة فصوؿ:
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كل اػبلفية، كحدكد البحث، حيتوم الفصل األكؿ على مقدمة تتكوف من: مشا 
كسؤاؿ البحث، كاألىداؼ، كالفرضية، كفوائد البحث، كربديد اؼبصطلحات، كالدراسات 

 السابقة, كنظامية الكتابة.

الباب الثاين حيتوم على دراسة للنظرايت، كىي الدراسات األدبية كالدراسات 
 النظرية.

ث كنوعو، كمكاف حيتوم الباب الثالث على طرؽ البحث اليت تشمل هنج البح
، كعينات السكاف كالبحث، كتقنيات صبع البياانت، كأدكات البحث، كتقنيات ةككقت البحث

 ربليل البياانت.

 الباب الرابع ىو نتائج البحث. تتكوف من نتائج البحث كاؼبناقشة.

الباب اػبامس ىو خاسبة تتكوف من االستنتاجات كاالقًتاحات كاؼبالحظات 
 اػبتامية.
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 تعريف الفعالية . أ
، فإف الفعالية ىي مقياس عبودة Geable  dan Osborne (389 :1997) كفقنا لػ ػ 

ىذا اإلخراج. عند قياس الكفاءة، جيب معرفة مقدار التكاليف اليت جيب ربملها لتحقيق 
ا.انتج معُت، كعند قياس الفعالية   جيب أف نعرؼ ما إذا كاف االستثمار ديكن أف يكوف مفيدن

بينما يظهر مستول  2007لعاـ  Permendagri Number 59إندم الفعالية كفقنا لػ 
ربقيق النتائج بشكل فعاؿ، أك بلغة بسيطة، ديكن تفسَت ذلك: فعالية اغبكومة احمللية إذا  

 134 :2004 ياجات اؼبخطط ؽبا.كاف ديكن ربقيق أىداؼ اغبكومة احمللية كفقا لالحت

Mardiasmo) )  على أف الفعاليات شرط النتوقع أك اؼبرجوة من خالؿ استكما كفقنا ػبطة
 ؿبددة تبدك. عندما يكوف حجم قباح أك فشل اؼبنظمة.

 تعريف طرؽ التعلم . ب
اؼبنهج عبارة عن طريقة أك اسًتاتيجية لنقل مواد تعليمية معينة من مادة ما  
ُب  (Said،1 :1981)طالب من معرفة اؼبوضوع كفهمو كاستخدامو كدبعٌت آخر حىت يتمكن ال

Ningsih ،2015 ىذه الطريقة ىي شرط لتحقيق األىداؼ، كبدكف كجود طريقة جيدة، من .
 اؼبستحيل أف يتم تنفيذ اؽبدؼ أك اؼبثل العليا بشكل صحيح.

حيفظ الطالب  فإف الغرض من ىذه الطريقة ىو أف (، (Al Naqah 2010 كفقنا لػ 
األذكياء قواعد اللغة كيفهموىا، كيعربكا عن أفكار من خالؿ ترصبة اللغة الثانية كاللغة إذل 
اللغات األجنبية اؼبستفادة، كذبهيزىا لتكوف قادرة على فهم نصوص اللغات األجنبية من 

 خالؿ ترصبتها. إذل اللغة اليومية أك العكس.



 

 
 

أتٌب طريقة اؼبصطلح من الكلمة اليواننية "ميثا" اليت يتم تفسَتىا من خالؿ أك مركر، 
كمن "ىودكس" اليت يتم تفسَتىا ابلطريقة أك الطريقة. من ىذا الفهم، فسر بعد ذلك أف 
الطريقة ىي كسيلة أك طريق ديكن استخدامها الستعراض مشكلة من أجل ربقيق األىداؼ 

 ؼبؤلف الطريقة، فهناؾ طريقة أك خطوة لتحقيق ىدؼ معُت. اؼبتوقعة. بينما كفقنا

تعٍت ىذه الطريقة الطريقة أك اؼبسار الذم سيتم سبريره أك اتباعو كفقنا ؽباريوجيااي )ُب 
Tamrin)  لذلك ديكن القوؿ أف الطريقة ىي الطريق أك اؼبسار الذم جيب سبريره لتحقيق .

طريقة منهجية كعامة للعمل، مثل الطريقة اليت اؽبدؼ. الطريقة كفقنا لزكية الدارجات ىي 
أف الطريقة  ( Tamrin 31 :2018 ُب) Suryosubroto. كُب الوقت نفسو، يقوؿ ‛يعمل هبا العلم

ىي طريقة ُب كظيفتها ىي كسيلة لتحقيق غاية. الطريقة ىي الطريقة اؼبستخدمة لتحقيق 
ة ماسة إذل الطريقة من قبل اؼبعلم، األىداؼ اؼبعلنة. ُب أنشطة التعليم كالتعلم، ىناؾ حاج

مع اختالؼ االستخداـ كفقا لألىداؼ اؼبراد ربقيقها. إف إتقاف طريقة التدريس أمر ضركرم، 
 ألف اؼبعلم لن يكوف قادرنا على التدريس جيدنا إذا دل يتقن الطريقة بشكل مناسب.

اؼبشار إليو أصبحت أساليب التعلم أىم عنصر ُب قسم منوذج التعلم. منوذج الكلمة 
ُب طريقة التعلم يدكر حوؿ أساليب تعلم اللغة كأساليبها كتقنياهتا. هنج كلمة، يعترب 

اؼبصطلح، حيتاج إذل تعريف كاضح. على غرار كلمة األسلوب كالتقنية، ربظى ىااتف 
اؼبصطلحتاف بشعبية كبَتة ُب منهجيات تعلم اللغة. ألنو بفهم ىذه اؼبصطلحات الثالثة 

ا، يُعت  رب بداية لفهم جيد لصياغة عملية تعلم اللغة.جيدن

 Anthonyللتمييز بُت اؼبصطلحات الثالثة اؼبذكورة أعاله، يقدـ خبَت لغة يدعى 
اقًتاحنا للتمايز حوؿ منهج اؼبصطلحات كأسلوبو كتقنيو، مع كصف موجز، ألف الثالثة كفقنا 

ز، كىي "التقنية ىي نتيجة لو عالقة ىرمية. يصف أنتوين ىذه العالقة اؽبرمية بتعبَت موج



 

 
 

لطريقة، حيث تكوف الطريقة متسقة دائمنا بناءن على مقاربة ما. شرح أنتوين مرة أخرل 
 التعريف، كما نقل عن ىنرم غونتور اترجياف، على النحو التارل:

، فإف النهج ىو ؾبموعة من االفًتاضات اؼبًتابطة اليت تتعامل مع طبيعة Anthonyكفقنا لػ 
ة كتعلمها. النهج الباطٍت. يوفر النهج جوىر اؼبوضوع الذم يتم تدريسو. الطريقة تعليم اللغ

ىي اػبطة الشاملة لتقدًن اللغة بدقة كمنظم، ال يوجد جزء متناقض، ككل ذلك يعتمد على 
النهج اؼبختار. إذا كانت اؼبقاربة بديهية، فإف الطريقة إجرائية. قد يكوف ىناؾ العديد من 

ا، حيث تعمل تقنيات التنفيذ ابلفعل ُب الفصل. التقنية ىي خداع أك الطرؽ ُب أسلوب م
خداع أك اكتشاؼ يستخدـ إلكماؿ اؽبدؼ اؼبباشر كالكماؿ. جيب أف تكوف ىذه التقنية 

 متوافقة مع الطريقة، ألهنا جيب أف تكوف متناغمة كمتناغمة مع النهج.
 نظرية التعلم . ج

اليت تعيق عملية التعلم السلسة، حيتاج لفهم أنشطة كعمليات التعلم كالعوامل  
 اؼبعلموف إذل فهم بعض نظرايت التعلم.

 ( اؼبعرُب1

القوؿ أبف التعلم ىو تغيَت ُب اإلدراؾ كالفهم الذم ال يُنظر إليو دائمنا على أنو   
سلوؾ. هتتم ىذه النظرية بعملية التعلم أكثر من نتائج التعلم نفسها. اؼبتعلمُت الذين ينظموف 

ة التعلم كحيددكهنا. البيئة ليست العامل احملدد لنتائج التعلم اإلجيابية كالسلبية األكلية عملي
كالنهائية. كفقنا ؽبذه النظرية، يتم بناء العلم ُب الفرد من خالؿ عملية تفاعل مستمر مع 
البيئة. ىذه العملية ليست مكسورة أك ؾبزأة، كلكن من خالؿ عملية التدفق، االتصاؿ 

 بشكل شامل كبُت أتباع التدفق اؼبعرُب. لالتصاؿ،



 

 
 

اإلدراكي ىو اعبانب النامي من الطفولة. اؼبعرُب نشاط عقلي عارل كيشمل أنشطة   
التقاط اؼبعلومات اليت أتٌب من اػبارج كاختيارىا كمعاعبتها كزبزينها كاستخدامها عند اغباجة. 

اؼبعرُب ىو نشاط عقلي ُب معرفة كمعرفة العادل. بينما يشَت  (،juitaُب ) Piaget inكفقنا لػ 
Santrock ( ُبjuita ) إذل أف اؼبعرفية تشَت إذل األنشطة العقلية حوؿ كيفية دخوؿ اؼبعلومات

 إذل العقل كزبزينها كربويلها كاستدعائها كاستخدامها ُب األنشطة كالتفكَت اؼبعقد. كفقنا ؿ

Sugiyono  (23 :2008،) ؼبعرفية ىي عملية تفكَت، كىي قدرة األفراد على االتصاؿ فإف ا
كتقييم كمراعاة اغبدث كاغبدث. يصف التطور اؼبعرُب كيف يتطور عقل الطفل ككظائفو حىت 
يتمكنوا من التفكَت. ترتبط العمليات اإلدراكية دبستول الذكاء )الذكاء( الذم دييز الشخص 

 تظهرىا األفكار كالتعلم. الذم لديو اىتمامات ـبتلفة، ال سيما اليت

 ( البنائية2  

فلسفة كاحدة تعتقد أف اؼبعرفة اليت لدينا ىي نتيجة البناء اػباصة بنا. اؼبعرفة ليست     
صورة لعادل الواقع اؼبوجود، لكنها نتيجة بناء معرُب للواقع من خالؿ أنشطة الفرد. تستمر 

ا. يعتقد عملية تكوين اؼبعرفة كُب كل مرة يكوف ىناؾ إعادة ت نظيم ألف ىناؾ فهمنا جديدن
قادة النظرية البّناءة أف اؼبعرفة ال ديكن نقلها ببساطة من دماغ الفرد )اؼبعلم( إذل الرأس الذم 
يدرسو )الطالب(. جيب على الطالب أنفسهم تفسَت أك إعطاء معٌت ؼبا ًب تدريسو من 

 خالؿ التكيف مع ذبارهبم.

 Von)ؼبعرفة اليت تؤكد أف معرفتنا ىي بنائنا اػباص البنائية ىي كاحدة من فلسفات ا  

Glasersfeld  ُبSuparno  ،1997) ُب عملية البناء ىذه، ىناؾ حاجة إذل القدرة على تذكر .
التجربة كإعادة التعبَت عنها؛ القدرة على اؼبقارنة كازباذ القرارات )التربير( فيما يتعلق أبكجو 

فضيل ذبربة كاحدة إذل أخرل. ديكن بناء التفاىم من قبل التشابو كاالختالؼ؛ كالقدرة على ت
ك  Whatleyالطالب أنفسهم، بنشاط كبشكل خالؽ. ىذا، كفقنا آلراء خرباء البناء، يقوؿ 



 

 
 

Gunstone & Gray  أف اؼبعرفة ليست مقبولة بشكل سليب من قبل الطالب، كلكن يتم بناؤىا
ار اؼبعلمُت مباشرة إذل الطالب كلكن بنشاط من قبل الطالب. ال ديكن نقل أفكار أك أفك

جيب على الطالب أنفسهم تشكيل ىذه األفكار أك األفكار ُب أدمغتهم. جيادؿ سوابرنو 
 أف اؼببادئ اليت غالبان ما تؤخذ من البناء تتضمن:( 1997)

 . يتم بناء اؼبعرفة بنشاط من قبل الطالب،1

 . يكمن الضغط ُب عملية التعلم ُب الطالب،2

 ريس يساعد الطالب على التعلم،. التد3

 . الضغط ُب عملية التعلم ىو أكثر على العملية كليس على النتائج النهائية،4

 . يشدد اؼبنهج على مشاركة الطالب5

 . اؼبعلم ىو اؼبيسر.6

من العديد من النظرايت حوؿ البنائية أعاله، ديكن استنتاج أف خصائص مناىج التعلم 
 البنائية ىي كما يلي:

ربط التعلم ابؼبعرفة األكلية اليت ديتلكها الطالب ابلفعل حىت يتمكن الطالب من  (.1
بناء معرفة ىادفة بشكل بناء. ديكن القياـ بذلك من خالؿ توفَت خربات تعلم التعلم 

 اليت تتوافق مع ذبارب الطالب.

(. دمج التعلم مع اؼبواقف الواقعية ذات الصلة، حبيث يشارؾ الطالب عاطفيا 2
تماعيا. كابلتارل من اؼبتوقع أف تكوف الرايضيات أكثر جاذبية ؽبم كستجعلهم أكثر كاج

 ربمسنا للتعلم. ديكن القياـ بذلك من خالؿ توفَت اؼبهاـ الرايضية اؼبتعلقة ابغبياة اليومية.



 

 
 

(. يقدـ العديد من ذبارب التعلم البديلة. ديكن القياـ بذلك عن طريق طرح أسئلة 3
ؼبشكالت اليت ديكن حلها بطرؽ ـبتلفة أك اليت ليس لديها إجابة مفتوحة، كتوفَت ا

 كاحدة صحيحة فقط.

(. تشجيع التفاعل كالتعاكف مع اآلخرين أك البيئة، ككذلك تشجيع مناقشة اؼبعرفة 4
 اعبديدة.

 (. شجع على استخداـ العركض أك الوسائط اؼبختلفة.5

اؼبعرفة من خالؿ التفكَت الذاٌب. ُب (. تشجيع زايدة كعي الطالب ُب عملية تكوين 6
ىذه اغبالة، من اؼبهم أف يتم دعم الطالب ُب قدرهتم على شرح سبب أك كيفية حل 
مشكلة ما أك ربليل كيفية بناء عملياهتم للمعرفة، كالتواصل معها شفهيان ككتابينا عما كاف 

 معركفنا كما دل يكن معركفنا.

 ية(د.  الطريقة السمعية )السامية السافح
ىذه الطريقة أكثر شعبية بسبب مصاحل اغبرب. ُب اتريخ اغبرب العاؼبية الثانية ، 
احتاجت أمريكا إذل أفراد اعبيش الذين كانوا يتقنوف اللغات األجنبية من أجل 
توسيعها. لذلك ، تُعرؼ ىذه الطريقة أيضنا ابسم أسلوب اعبيش. تكرس اللغة اؼبكتسبة 

لمات ، التوبياف )التدريبات( عدة مرات بشكل مكثف. اؼبزيد من االىتماـ لنطق الك
على غرار الطريقة السابقة ، فإف ىذا التدريب ىو األسلوب األساسي ُب التعلم. إهنا 
ؾبرد تركيز األىداؼ على إتقاف مهارات االستماع كالتحدث. هتدؼ ىذه الطريقة إذل 

( االستماع 1كىي ُب شكل )إنتاج طالب يتقنوف األنواع األربعة من اؼبهارات اللغوية، 
( الكتابة / 4( القراءة / القراءة، ك )3( / التحدث / التحدث، )2/ االستماع، )



 

 
 

الكتابة، من خالؿ االىتماـ على جانب الكالـ، أف اللغة العربية ىي ُب األساس 
 كسيلة للتواصل بُت البشر كاألمة.

 لتحقيق ىذا اؽبدؼ، جيب عليك اتباع االفًتاضات التالية:

. اللغة ىي ُب األساس اػبطاب الرئيسي، كابلتارل جيب توجيو االنتباه إذل التحدث، 1
 كليس ُب القراءة كالكتابة.

(. 4(. القراءة؛ )3(. قاؿ؛ )2(. االستماع. )1. ترتيب تدريس اللغة العربية ىو: )2  
 الكتابة.

. تعلم اللغة األجنبية فبكن مع األساليب اليت يستخدمها األطفاؿ الصغار ُب اللغة 3  
 األـ.

. اللغة ىي عادة، كيتم اغبصوؿ على العادات عن طريق اؼبمارسة، كابلتارل ديكن 4
 اغبصوؿ على اللغة عن طريق اؼبمارسة.

ع، ليس من الضركرم . جيب أف نتعلم اللغة نفسها، ٍب نتدرب عليها كمنارسها ُب الواق5
 فهم القواعد أك القواعد أك التغيَتات.

 اإلجراء ىذه الطريقة ىي:

. اؼبراحل اللفظية الصرفة ، كاليت هتدؼ إذل فبارسة السمع كالكالـ / الفم حيث يقـو 1
-2اؼبعلم إبجراء ؿبادثة / حسية من اغبياة اليومية بناءن على الصور كاؼبظاىرات ؼبدة 

 أسابيع. 3

يبدأ الطالب ُب قراءة احملاداثت / النصوص اليت ظبعوىا  -ة القراءة األكلية . مرحل2
كديارسوهنا رغم أهنم حيفظوهنا ُب بعض األحياف. اؼبشاركات تدخل تدرجييا ُب مرحلة 



 

 
 

القراءة. خطوات التدريس ىي كما يلي: االستماع ُب كتاب مغلق ب. االستماع 
ستماع مع حالة الكتاب الذم يتم عن طريق التكرار ، مع حالة مغلقة. ب. اال

 فتحو )توصيل الصوت برمز الكتابة(.

 أ. قراءة جنبا إذل جنب مع حالة كتاب مفتوح.  

 ب. قراءة ُب ؾبموعات مع كتاب مفتوح.  

 ج. قراءة بشكل فردم مع حالة الكتاب مفتوحة.  

 د. اإلجابة على األسئلة لتصحيح / فهم ؛  

 ق. فبارسة أمناط اعبملة.  

 ذه الطريقة لديها العديد من اؼبزااي دبا ُب ذلك:ى

. تنظر ىذه الطريقة إذل اللغة ذات النظرة العامة / كابلطريقة اؼبتكاملة / الطريقة، هتتم 1
 ىذه الطريقة جبميع القدرات )االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة(.

، ىذه الطريقة . جعل الطالب أكثر / تشاركي ك / ؿبتمل / نشيط ُب ؾباؿ التعلم2
 تقضي على ظاىرم اػبجل كاػبوؼ.

. ؾبموعة متنوعة من التقنيات كالتمارين يلغي الشعور / اؼبلل / التشبع اؼبوجود ُب 3
 الطالب.

. ُب اغبقيقة، ىذه الطريقة تورل أكالن اىتمامنا للغة اغبية كاغبقيقية ُب اغبياة اليومية، ٍب 4
 تنتقل إذل لغة الثقافة.

 ريقة على العديد من العيوب كالعيوب، دبا ُب ذلك:ربتوم ىذه الط



 

 
 

. من أحد جوانب ىذه الطريقة، ىناؾ العديد من التكرارات اليت تؤدم ُب بعض 1
 األحياف إذل اإلرىاؽ كُب نواٍح أخرل رباكي ابلضبط ما يتم تقليده )مثل الببغاء(.

 . أكثر تركيزا على اعبانب اللفظي من غَتىا.2 

ف ال تكوف ىذه الطريقة مناسبة لالستخداـ من قبل كبار السن، . ُب بعض األحيا3 
 كىذه الطريقة مناسبة لألطفاؿ فقط.

 تعلم اؼبفردات . ق
حسب القاموس اإلندكنيسي، فإف اؼبفردات ىي اؼبفردات. اؼبفردات ىي كل  

الكلمات اؼبوجودة ُب اللغة، كثركة من الكلمات اليت ديلكها متحدث أك كاتب، كالكلمات 
. ترافق قائمة الكلمات اليت يتم ترتيبها مثل القاموس شرحنا موجزنا  اؼبستخدمة ُب ؾباؿ العلـو
كعملينا، كتعتمد جودة مهارات الشخص اللغوية بوضوح على جودة ككمية اؼبفردات اليت 
ديتلكها، كاؼبفردات األكثر ثراءن لديو، ككلما زاد احتماؿ ربدث الشخص دبهارة. جيب إدراؾ 

يقة أف الزايدة ُب فئة الطالب ُب اؼبدرسة ربددىا جودة مهاراهتم اللغوية. تعٍت كفهم حق
الزايدة ُب الفصل الدراسي أيضنا ضماف زايدة كمية كنوعية اؼبفردات ُب صبيع ؾباالت الدراسة 

 اليت حيصلوف عليها كفقنا للمناىج الدراسية.

ات اؼبعركفة من قبل فهم اؼبفردات عبارة عن ؾبموعة من الكلمات أك كنوز الكلم
 (،Tamrin 34 :2018)ُب  Asifuddinشخص أك كياف آخر ، أك جزء من لغة معينة. كفقنا لػ 

فإف تعلم اؼبفردات ىو عملية إيصاؿ مواد تعليمية ُب شكل كلمات أك مفردات كعنصر ُب 
ىي  يقدـ لنا توضيحنا أف اؼبفردات Asifuddinتعلم اللغة العربية. من التعريف الذم قدمو 

اؼبرحلة األساسية ألف ؾباؿ اؼبناقشة ىو ؾبرد كلمات كابلطبع فإف الوظيفة العامة تتمثل ُب 
 إضافة اؼبفردات ليتم دؾبها ُب صبلة مثالية، ككالمها كسيلة لالستماع أك القراءة.



 

 
 

ما نقلو  فيما يلي بعض تعريفات اؼبفردات اليت طرحها العديد من اللغويُت، كفقنا ؿ
Fakhrurozi  (2012)كاآلخركف 

(. اؼبفردات عبارة عن قائمة من الكلمات ُب كتاب Hornby AS  1 (1974)(. يصف 1
 مع تعريفات أك ترصبات ؛

(. اؼبفردات ىي العدد اإلصبارل للكلمات، كاليت )مع القواعد اليت ذبمعها( تشكل 2
 لغة.

ىي النطق أك  أف اؼبفردات )الشكل الفردم للمفردات(  Mansur (1993)(. يُعرِّؼ 3
 كلمة تتكوف من حرفُت أك أكثر تشَت إذل معٌت االسم أك الفيل أك العادات.

4 .)Kridalaksana (1999)( :مكوف اللغة الذم 1، يُعّرؼ اؼبفردات بعدة معاين، كىي )
( ثركة الكلمات اليت ديتلكها 2كفقنا لكل اؼبعلومات اؼبتعلقة دبعٌت الكلمات كاستخدامها، )

( قائمة ابلكلمات مرتبة مثل القاموس كلكن مع شرح موجز 3ب لغة ك )متكلم أك كات
 (.8ص  ،Mutholib ،2015)كعملي 

تعلم اؼبفردات قادر على إتقاف اؼبفردات، كترصبتو، كيكوف قادرنا على استخدامو ُب 
العدد الصحيح )صبلة(. اؼبعٌت ليس ؾبرد حفظ اؼبفردات دكف معرفة كيفية استخدامها ُب 

غبقيقي. لذلك ُب اؼبمارسة العملية بعد فهم الطالب للمفردات، يتم تعليمهم كيفية التواصل ا
استخدامها ُب كل من شكل الكالـ كالكتابة. كفقنا ألضبد دجناف أصف الدين )ُب 

Khalilullah 18 :2012،)  فإف تعلم اؼبفردات )اؼبفردات( ىو عملية إيصاؿ مواد تعليمية ُب
 ُب تعلم اللغة العربية. شكل كلمات أك مفردات كعنصر

يتم تعريف اؼبفردات على أهنا ؾبموعة من صبيع الكلمات اليت يفهمها شخص ما أك  
 .كل الكلمات اليت من احملتمل أف يستخدمها شخص ما لتجميع صبلة جديدة



 

 
 

ىذا يعٍت أنو ديكن القوؿ أبف شخصنا ما يتقن عندما يكوف لديو معرفة جيدة ُب نفسو 
ق تلك اؼبعرفة ُب شكل أنشطة أك أنشطة، حبيث ديكن قياس إتقاف كمن ٍب ديكنو تطبي

، Fajriah) شخص ما من خالؿ كيفية تطبيقو للمعرفة اليت ينقرىا على أفضل / ال اؽبواة

2015 ،p. 4.) 
اؼببادئ ُب اختيار اؼبفردات اليت سيتم تدريسها للمتعلمُت األجانب )خبالؼ اؼبتحدثُت 

 يلي:ابللغة العربية( ىي كما 

 أ(. الًتدد، كىو تردد استخداـ الكلمات عالية كغالبنا ما جيب اختياره.

ب(. توازل، الذم يعطي األكلوية للكلمات اليت تستخدـ على نطاؽ كاسع ُب كل 
من البلداف العربية كالبلداف غَت العربية أك ُب بلد معُت حيث يتم استخداـ ىذه الكلمات 

 ُب كثَت من األحياف.

ة )التوفر(، ربديد أكلوايت الكلمات أك اؼبفردات اليت يسهل تعلمها . اؼبطاحي)ج
 كاستخدامها ُب كسائل اإلعالـ أك اػبطاب اؼبختلفة.

د(. األلفة، اليت تعطي األكلوية للكلمات اؼبألوفة كاؼبألوفة سبامنا لسماعها، مثل 
يعٍت استخداـ الكلمات بشكل متكرر أكثر من الكلمات، على الرغم من أف كالمها 

 نفسو.

ق(. مشورّل، كىي قدرة الكلمة على أف يكوف ؽبا عدة معاف، حبيث تصبح كاسعة 
 النطاؽ. على سبيل اؼبثاؿ، ربتوم الكلمة على نطاؽ أكسع من القوة مقارنة ابلكلمة

ك(. األمهية، كاليت تعطي األكلوية للكلمات اليت ؽبا معٌت كبَت لتجنب الكلمات 
 نها على نطاؽ كاسع أك أقل استخدامنا.الشائعة اليت يتم التخلي ع



 

 
 

. عركبة، الذم يعطي األكلوية للكلمات العربية من الكلمات اؼبمتصة اليت يتم )ز
سردىا من لغات أخرل، على سبيل اؼبثاؿ، جيب أف تكوف ؽبذه الكلمات اؼبتسلسلة 

 األسبقية على الكلمات.

)أربعة(، يتم  4تصنيفنا للمفردات إذل  (Tamrin 44 :2018)ُب  Thaimahيعطي 
 تقسيم كل منها مرة أخرل كفقنا لواجباهتا ككظائفها، على النحو التارل:

 أ(. اؼبفردات لفهم اللغات اؼبنطوقة كالنصية.

ب(. اؼبفردات ُب الكالـ. ُب احملاداثت، من الضركرم استخداـ اؼبفردات اؼبناسبة 
 كاحملاداثت الرظبية كغَت الرظبية.

ا كدقيقنا للمفردات لكي يساء (. ج للكتابة، تتطلب الكتابة أيضنا اختيارنا جيدن
تفسَتىا من قبل القارئ. تتضمن ىذه الكتابة كتابة غَت رظبية مثل اليوميات اليومية كجدكؿ 

 األعماؿ اليومي كغَتىا أيضنا رظبية، مثل كتابة الكتب كاجملالت كالصحف كما إذل ذلك.

لة. يتكوف ىذا النوع من اؼبفردات من مفردات سياقية ديكن د(. اؼبفردات احملتم
تفسَتىا كفقنا لسياؽ اؼبناقشة، كربليل اؼبفردات للمفردات الذم ديكن ربليلو استنادنا إذل 

 خاصية اشتقاؽ الكلمة، لتضييقها أك توسيع نطاؽ معانيها.
ديكن اؼبفردات ككنوز كلمة أك معجم سيكوف ؽبا كظيفة كلما كاف ؽبا معٌت. 

التمييز بُت معٌت الكلمة كاؼبعٌت الدالرل كاؼبعٌت الداللة: يتكوف اؼبعٌت الدالرل من اؼبعٌت 
األساسي كمعٌت االستعارة كمعٌت األصل كمعٌت اؼبصطلح، على سبيل اؼبثاؿ، كلمة األـ ابللغة 

تب. اؼبعٌت العربية، معٌت اعبوىر ىو "األـ اليت تلد". عندما يتم استخداـ كلمة األـ ُب أـ الك
األصلي ىو على سبيل اؼبثاؿ اغبطيف الذم يعٍت "الشخص الذم يهمس" ، كىذا يعٍت أف 

 اؼبصطلح ىو "اؽباتف".



 

 
 

اؼبفردات ىي ؾبموع عدد الكلمات ُب اللغة. إهنا أيضنا ؾبموعة من الكلمات 
ل اليت يعرفها الشخص كيستخدمها ُب التحدث كالكتابة. اؼبفردات أك اؼبفردات ىي ؾبموع ك

الكلمات ُب اللغة ككذلك قدرة الكلمات على أف تكوف معركفة كيستخدمها شخص ما ُب 
التحدث كالكتابة. لقد مرت مفردات اللغة دائمنا بتغيَت كتطورت بسبب اغبياة اؼبتزايدة 
التعقيد. ال ديكن التأكد من صحة مقدار اؼبفردات ابللغة العربية حىت اآلف، لكن تقديرات 

 رل مليوف كلمة.موثوقة تقوؿ حوا
اؼبفردات على نطاؽ كاسع ىي عبارة عن ؾبموعة من الكلمات اؼبعركفة ؼبعناه 
كديكن استخدامها من قبل الشخص إلنشاء صبلة جديدة. تعترب ثركات اؼبفردات بشكل عاـ 

 Tariganُب  Soeditjoمثاالن على مستول الذكاء أك التعليم. كل كلمة ؽبا معٌت. يُعّرؼ 
ثركة الكلمة اؼبملوكة للمتحدث )ب.( الكلمة اؼبستخدمة ُب ؾباؿ العلـو  اؼبفردات )أ.(

 )ج.( قائمة ابلكلمات اليت تتكوف من القاموس مع تفسَتات موجزة كعملية. 

أم الكاؼبات ( Tamrin 46:2018)ُب Tariganينقل اؼبفردات األساسية أك اؼبفرادات 
ا ديكن صبعها من اللغات اليت ال ديكن تغيَتىا بسهولة أك أف ىناؾ إمكانيا ت قليلة جدن

 األخرل اؼبدرجة ُب ىذا اؼبفردات األساسية ىي:
 أ(.  مصطلح القرابة على سبيل اؼبثاؿ: األب، األـ، األخت، اعبد، اعبدة، العم،

 ك ىكذا. العمة،

ب(. أظباء أجزاء اعبسم، على سبيل اؼبثاؿ: الشعر كالعينُت كاألذنُت كاليدين كاألنف 
 كىلم جرا.كالفم، 

ج(. الضمائر، على سبيل اؼبثاؿ: أان، أان، ق، كبن، كبن، ىم، ىذا، ىنا، ىناؾ، 
 كىناؾ.



 

 
 

د(. أرقاـ الكلمات، على سبيل اؼبثاؿ: كاحد، اثناف، ثالثة، أربعة، طبسة، ستة، 
 سبعة، شبانية، تسعة، عشرة، كىلم جرا.

اؽبواء، السماء، القمر،  ىػ(. أفعاؿ عاؼبية، على سبيل اؼبثاؿ: األرض، اؼباء، النار،
، إخل.  النجـو

 ىناؾ أساسا أربع طرؽ الختبار اؼبفردات، كىي: Tarigan لػكفقا 

(. التعريف، أم الطالب الذين يقدموف ردكدنا شفهية أك كتابية عن طريق ربديد  1
 كلمة كفقنا للحدكد أك االستخداـ.

للكلمات اليت يتم (. االختيار من متعدد، أم اختيار الطالب اؼبعٌت الصحيح 2
 اختبارىا من ثالثة أك أربعة حدكد.

(. اؼبطابقة، أم الكلمات أك الصورة اليت يتم اختبارىا يتم تقدديها ُب مسار 3
 كاحد كيتم عرض اغبدكد اؼبراد مطابقتها بال مباالة ُب مسار آخر.

تابة (. ربقق من الكلمات اليت كاف يعرفها أك دل يعرفها.كاف مطلوابن منو أيضنا ك4
 حدكد الكلمات اليت درسها.

  طريقة الغناء ُب تعلم اللغة . ك
يعد الغناء أحد األنشطة األكثر شعبية ؼبعظم الناس، كخاصةن لألطفاؿ  

(Yusriana ،124 :2012)  ُبNingsih ،2015 لذا، فإف طريقة الغناء اليت يعنيها اؼبؤلف ىي .
 طريق الغناء.كسيلة لتحقيق ىدؼ ُب التعلم بطريقة فبتعة، أم عن 

طريقة الغناء ىي طريقة تعلم تستخدـ كلمات يؤديها اؼبعلم. كفقنا للخرباء، 
 59فإف الغناء جيعل التعلم فبتعنا حبيث ديكن ؿباكاة منو األطفاؿ على النحو األمثل. 



 

 
 

، فإف طريقة الغناء ىي طريقة تعلم تتضمن كلمات أك صبل تغٌت. ىذا Sutiknoكفقنا لػ 
 ، الذم كشف أف طريقة الغناء ىي طريقة تُنطق هبا عبارة سونغ.Tantarunadi لػكفقنا 

طريقة الغناء ىي أسلوب تعليمي قادر ُب الواقع على جعل األطفاؿ سعداء 
كسعداء، كىو موجو غبالة نفسية لبناء ركح سعيدة، كاغبب لالستمتاع ابعبماؿ، كتطوير 
اؼبشاعر من خالؿ الغناء الذم ىو تعبَت عن الكلمات كالنغمات اليت يتم ترتيبها لتصبح 

: Mindradini in Miranti et al .169)أجواء التعلم أغنية، ككذلك اإليقاعي الذم جيمل 

2015.) 
أساسا طريقة الغناء ىي فن تكوين النغمات أك األصوات ابلتسلسل، كاعبمع 
بُت كالعالقة الزمنية إلنتاج الًتاكيب اليت تنتج الوحدة كاالستمرارية )اليت ربتوم على 

ة اعبادة كاؼبثَتة. طريقة الغناء اإليقاع(. الطفولة تلعب. يعد اللعب كالغناء من األنشط
ىي نشاط اعبمع بُت الدماغ األدين كاأليسر ُب كقت كاحد. ألف كلمات األغنية ىي 
نتيجة أداء الدماغ ُب نصف الكرة األدين بينما تكوف النغمة نتيجة األداء األدين. إحدل 

ألف ىذه  الطرؽ اؼبستخدمة ُب تعلم اللغة العربية ىي استخداـ طريقة الغناء. نظرنا
الطريقة مناسبة جدنا الستخدامها ُب تعلم اللغة العربية، حيث حيتاج ىذا الدرس ابلفعل 

 إذل ذاكرة )ربفيظ( كجيعل الدرس أيضنا أكثر متعة.

طريقة الغناء ىي طريقة تعلم تستخدـ الغناء كوسيلة للتعلم ، كيعترب ربفيز 
كاء الطفل. آاثر اؼبوسيقى غَت اؼبوسيقى أحد اعبهود اليت يبذؽبا الوالداف لتحسُت ذ 

عادية حقا. ديكن للناس أف يبتسموا كيبكيوا، بل كينقلوا أجزاء جسمهم قسران إذل إيقاع 
اؼبوسيقى. دبعٌت آخر، ديكن استخداـ اؼبوسيقى كأداة للتعبَت عن مشاعر اؼبرء. ابإلضافة 

التحدث إذل ذلك، خاصة ابلنسبة لألطفاؿ، ديكن للموسيقى أيضنا ربسُت مهارات 
كالسمع كالتنسيق عندما يرقص إذل إيقاع اؼبوسيقى، كىو أمر مهم، ديكن للموسيقى 



 

 
 

توفر اؼبوسيقى كاألغاين ربفيزنا قواين دبا يكفي للدماغ، فبا ‚أيضنا ربسُت ذكاء الطالب. 
 يشجع النمو اؼبعرُب بسرعة.

 طريقة الغناء ىي أحد العناصر اليت زبلق كضعية سعيدة كسعيدة. سوؼ يغٍت
الطالب تلقائينا عندما يكوف الطالب سعداء أك حزينُت. الغناء مع الرموز البسيطة أك 
ا بُت الطالب. سيكوف التعلم أكثر  النغمات كالكلمات احملفوظة بسهولة أمر شائع جدن
فعالية إذا كنت تستخدـ كسائط الغناء. عالكة على ذلك، عند استخدامو ُب تعلم اللغة 

حقنا ذاكرة حادة. ألنو ُب ىذه الطريقة ليس أمرنا أك حيظر تسليمو  العربية ، فإنو يتطلب
 ُب جو هبيج كسهل التذكر.

، عند القياـ (Tamrin 33 :2018ُب ) Nusa Putra  &Ninin Dwilestariكفقنا لػ 
ا. من اؼبعركؼ ُب  بعملية التعلم ابستخداـ طريقة الغناء، كاف الطالب متحمسُت جدن

سيشيدكف بشكل منعكس كيشاركوف بشكل غَت مباشر  كقت الغناء أف األطفاؿ
بشكل كبَت ُب عملية التعليم كالتعلم. ُب القياـ بذلك تتخللها الضحك فضفاضة حىت 
ال يكوف ىناؾ تشبع على اإلطالؽ. على عكس اغبالة عندما يكوف اغبفظ بطريقة  

م. ىذا كالسيكية فقط سيكوف ىناؾ ابلتأكيد تشبع ألنو ال يوجد فاصل يلهم تعلمه
لو نفس التأثَت إذا ًب تطبيقو على تعلم اللغة العربية فبا يتطلب من الطالب حفظ 

 اؼبفردات العربية.

، الذم ينص على Philip Sheppardيتم تعزيز الرأم أعاله مرة أخرل بواسطة 
أنو عندما يغٍت الطفل ستكوف ىناؾ عملية فبتعة كسيكوف ىناؾ تشجيع لدل الطفل 

جيب أف يكوف اؼبعلم حذرنا ُب اختيار أغنية حبيث يكوف الطفل مهتمنا ؼبعرفة اؼبزيد. 
ابألغنية اليت تغٌت حبيث يسعد الطفل ابختيار تعلمها كليس على أساس ؾبرد مطالب. 



 

 
 

كهبذه الطريقة، سيتم تشغيل الطفل تلقائينا ؼبعرفة اؼبزيد عن اؼبواد اليت ًب تقدديها كأيضنا 
 ها.إنتاج مشاعر السعادة عند تعلم

طريقة الغناء مفيدة لتسهيل فهم الطالب للمواد كديكن أف ربفز الطالب على 
اإلعجاب ابلدركس، كخاصة الدركس العربية. حبيث ديكن أف يثَت اىتمامهم ابلتعلم. 
الدافع ىو أحد أىم العناصر ُب التدريس الفعاؿ. جهد كاحد مهم للغاية ىو تصميم 

التعلم أف يعزز اغبماس لدل الطالب للمشاركة ُب التعلم. دبعٌت آخر، ديكن ؽبذا 
 التعلم. من خالؿ تطبيق طريقة الغناء ُب تعلم اللغة العربية، ىناؾ حل كاحد.

طريقة الغناء ىي إحدل الطرؽ اليت تطور مهارات التفكَت لدل الطالب. 
ديكن تطبيق ىذه الطريقة ُب ؾبموعة متنوعة من الظركؼ أك طواؿ اؼبستوايت. 

ة األبرز ُب ىذه الطريقة ىي ال شيء آخر ألف ىذه الطريقة ديكن أف توفر الفضيل
اغبافز لزايدة نشاط الطالب للمشاركة ُب التعلم. ًب تقدًن طريقة الغناء ألكؿ مرة من 

عند الوعظ ُب أرض جافا، ُب نشر اإلسالـ الذم قاـ بو  Sunan Kalijagaِقبل 
حباؿ. كاحدة من القصائد الشهَتة ىي  قصائد ًب استخدامها أك أكثر دراية بتعيُت

 .ilir-ilirأغنية 

ديكن تفسَت طريقة الغناء البسيطة على أهنا طريقة تعلم تستخدـ الغناء كوسيلة 
ىذه  منوذج(. Qomaruddin 30 :2017)ُب  (Muliawan  ،257 :2009)لتعلم األطفاؿ 

أكثر فاعلية كأسرع من  األغنية ىي تطوير التعلم السريع أك التعلم السريع الذم يعترب
التعلم التقليدم، الذم ًب تطويره ُب منتصف السبعينيات بناءن على عمل د. جورج 
الزانوؼ. يركز ىذا النموذج على سبكُت الطالب من التعلم بسرعة أكرب كفاعلية كسركر 
أكرب، حبيث تكوف اؼبادة أكثر جدكل كلديها ذاكرة أقول. اؼبواد اؼبقدمة ىي عن طريق 



 

 
 

ع بُت اؼبوسيقى أك األغنية كالفن كاأللواف ابعتبارىا ؿبور البيئة اؼبادية كاؼبعلم ىو اعبم
 منوذج للسلوؾ لضماف قباح الطالب.

يبدأ تطبيق تعلم مفردات مع اختيار اؼبعلم ألغنية الوسائط ُب اؼبفردات مع 
ُب التعلم.  افًتاض أف الطالب حيبوف اللغة العربية كخاصة ُب اؼبفردات كأهنم أكثر نشاطنا

ابإلضافة إذل ذلك، ستجعل األغنية الطالب يشعركف أف دركس اللغة العربية فبتعة 
كليست مشبعة كسهلة التعلم. يعد استخداـ كسائط األغاين نشاطنا يسهل على 
الطالب تذكر اؼبفردات كحفظها. أنشطة الغناء اليت يقـو هبا مدرسو اللغة العربية ُب 

اع. يهدؼ مفردات التعلم مع طريقة الغناء لتسهيل تسليم اؼبواد توفَت اؼبواد ُب كل اجتم
للطالب، كديكن للطالب بسهولة التقاط اؼبواد اليت قدمها اؼبعلم. تشتمل األعماؿ 
التحضَتية اليت قاـ هبا مدرسو مادة اللغة العربية على إتقاف اؼبادة ُب االجتماع السابق 

يتطلب اختيار الوسائط اليت تدعم أنشطة إذل جانب اؼبواد اليت سيتم تسليمها. ٍب 
التقييم ُب عملية التعلم كتعلم اللغة العربية إبداع اؼبعلم كيتطلب إعدادنا دقيقنا حىت ديكن 

 ربقيق أىداؼ التعلم كما ىو متوقع.

 جوىر األغنية على النحو التارل:

عور أ(. اللغة العاطفية، حيث ديكن ألغاين األطفاؿ التعبَت عن مشاعرىم كالش
 ابلسعادة كاؼبضحك كالدىشة كاغبزف.

 إبالغها. ب(. ؽبجة اللغة، ألنو ديكن ظباع الغناء، ديكن أف تغٌت، ك

ج(. لغة اغبركة، تنعكس حركة األغنية ُب اإليقاع )اغبركة / الدقات اؼبنتظمة(، على 
 اإليقاع اؼبوضح إبيقاع طويل طويل كعلى اللحن.



 

 
 

على فهم اؼبواد كديكنهم حفظ اؼبفردات اليت  طريقة الغناء ىنا ىي مساعدة الطالب
 سيتم فبارستها مباشرة ُب التواصل ُب اؼبدرسة أك خارج اؼبدرسة.

 النظرايت طريقة الغناء . ز
، ديكن أف تساعد القدرات اغبركية (Tamrin 35 :2018ُب ) Eli كفقنا لػ  

ء حبيث يتمكن لألطفاؿ من خالؿ الغناء أيضنا على تطوير لغة األطفاؿ، من خالؿ الغنا
األطفاؿ من استيعاب ما يالحظونو، حبيث يشاركوف تدرجييان كفقنا لقدراهتم اػباصة. من 
خالؿ اللغة، سيتمكن أم شخص من تطوير مهارات اجتماعية مع أشخاص آخرين. يبدأ 
إتقاف اؼبهارات االجتماعية ُب البيئة االجتماعية إبتقاف اؼبهارات اللغوية، كإتقاف اؼبهارات 

 جتماعية ُب البيئة االجتماعية يبدأ إبتقاف اؼبهارات اللغوية.اال
النظرايت العديدة اليت تدعم طريقة الغناء كديكن أف تطور جوانب لغة األطفاؿ 

 :ىي كما يلي

 أ(. النظرية السلوكية

يعرؼ سكينر أف التعلم يتأثر ابلسلوؾ الذم تشكلو بيئتو اػبارجية، فبا يعٍت 
للتفاعل مع بيئتها من خالؿ تكييف احملفزات اليت تؤدم إذل أف اؼبعرفة ىي نتيجة 

استجابة. من خالؿ طريقة الغناء، ديكن لألطفاؿ تدريب أك تطوير لغتهم أثناء الغناء. سبيل 
إذل تكرار السلوؾ اإلجيايب إذا تعززت مرة أخرل بسبب التعزيز كالتكيف اؼبنتظمُت لقدرة 

 سلوؾ األطفاؿ.الطفل على أف يكوان فعالُت ُب تشكيل 

 ب(. نظرية نتيفست   

قاؿ تشومسكي إف اللغة موجودة ابلفعل ُب األطفاؿ، فعندما يولد الطفل، يتمتع 
بقدرة لغوية معينة تسمى "القواعد العامة" أك "القواعد العامة". على الرغم من أف اؼبعرفة 



 

 
 

ى تعلمها. من لدل الطفل ال ربصل على الكثَت من التحفيز، فإف الطفل سيظل قادرنا عل
خالؿ الغناء، ديكن لألطفاؿ التعرؼ على الكلمات اليت ال ديكن التحدث هبا بشكل 
صحيح حىت اآلف، لكنهم ما زالوا يغنوف حىت يتمكن الطفل من نقلها بشكل صحيح. ال 
يقلد األطفاؿ اللغة اليت يستمعوف إليها فقط، لكنهم أيضنا قادركف على استخالص 

 اغبالية، ألف األطفاؿ لديهم نظاـ لغوم يسمى أداة إتقاف اللغة. استنتاجات من األمناط

 ج(. نظرية البناء

صرح بياجيو، فيجوتسكي كغاردنر، أف تطوير اإلدراؾ كاللغة يتشكل من التفاعالت مع 
اآلخرين حىت تتطور معرفة األطفاؿ كقيمهم كمواقفهم. يعاين األطفاؿ من تطور إدراكي 

كلكن من خالؿ التفاعل االجتماعي، سيشهد األطفاؿ قدرات ؿبدكد ُب بعض األعمار، 
تفكَت متزايدة. أتثَته ُب تعلم اللغة ىو أف األطفاؿ سوؼ يكونوف قادرين على التعلم على 
النحو األمثل إذا ًب إعطاء أنشطة ُب حُت حيتاج األطفاؿ إذل تشجيع األنشطة للتواصل 

 بشكل متكرر.

 ناءمساكئ كنقاط القوة ُب طريقة الغ . ح
 ، تتمتع طريقة الغناء ابؼبزااي التالية:Prasetyaلػكفقنا 

 أ(. ديكن أف ربفز اػبياؿ الطالب
 ب(. ديكن أف تؤدم إذل اإلبداع

للدماغ لتشجيع األطفاؿ على اإلدراؾ  ج(. إعطاء التحفيز القوم دبا يكفي
 بسرعة 

معدؿ ضرابت القلب كموجات  د(. كسائل االسًتخاء عن طريق ربييد
 .الدماغ



 

 
 

 التعلم ق(. تنمية االىتماـ كتعزيز جاذبية
 ك(. إنشاء عملية التعلم ىو أكثر إنسانية كفبتعة.

 ز(. كجسر ُب تذكر اؼبواد التعليمية
 كالشعور ابألخالؽ ح(. بناء االحتفاظ كتلمس عواطف الطالب

 ُب اؼبادة التعليمية ط(. عملية استيعاب القيم اؼبوجودة
 الطالبية للتعلمم(. تشجيع الدكافع 

الغناء اؼبقصود ىنا ىو طريقة تالكة كلمة أك صبلة حيفظها الغناء. نشاط الغناء ىو 
أحد األنشطة اليت يفضلها الطالب. الغناء طريقة تتبع منهجنا حقيقينا للتعلم جيعل اعبو فبتعنا 

ابؼبزااي كفقنا لنوفاف أ. كايين كبرانكم، تتمتع طريقة الغناء  78حبيث ال يشعر ابلشبع. 
 التالية:

 أ(. الغناء فبتع
 القلق ب(. ديكن استخداـ الغناء للتغلب على
 ج(. الغناء ىو كسيلة للتعبَت عن اؼبشاعر

 د(. الغناء ديكن أف تساعد الذاكرة
 ق(. ديكن للغناء تطوير ركح الدعابة

مهارات التفكَت لدل األطفاؿ  ك(. ديكن للغناء أف يساعد ُب تنمية
 للغناء أف يزيد من التقارب ُب اجملموعة كية كديكنكاؼبهارات اغبر 

 قوة اػبياؿ ز(. تثقيف العقل، كتعزيز الركح كزايدة
 ح(. زايدة حب الطفل لألدب كالفن
 ط(. ربسُت قدرهتم على النقد كالتربير

 قوة اػبياؿ م(. تثقيف العقل، كتعزيز الركح كزايدة



 

 
 

كظائف كمعاين األغاين ُب حُت أف  80. ؾ(. ايدة حب الطفل لألدب كالفن
    من أجل التعليم ىي كما يلي

 (. كالتعليم العاطفي1
 (. التعليم اغبركي2
 (. تطور اػبياؿ3
 ( .أتكيد كجود الذات4
 (. تنمية اؼبهارات اللغوية5
 (. تنمية القوة الفكرية6
 ( .تنمية الثركة الركحية كتعليم القيم األخالقية.7

 ىي كما يلي:أكجو القصور ُب طريقة الغناء  

 (. صعب عند استخدامها ُب الفصوؿ الكبَتة.1
(. ستكوف النتيجة أقل فعالية ُب األطفاؿ الصامتُت أك الذين ال حيبوف 2
 الغناء.
(. بسبب األجواء اؼبزدضبة ابلفصوؿ الدراسية، ديكن أف تتداخل مع 3

  الفصوؿ األخرل.
 عملية.  الفعالية ببساطة، تظهر فعالية الكلمة نتائج 

ُب سياؽ التعلم. كابلتارل، يشار إذل فعالية التعلم على أهنا مستول النجاح ُب ربقيق 
أتٌب الفعالية من كلمة فعالة فبا يعٍت كجود أتثَت )كابلتارل، التأثَت، االنطباع(  أىداؼ التعلم.

أبف الفعالية ديكن كصفها دبدل  Jaap Scheerensفعاؿ أك فعاؿ كيؤدم إذل نتائج. جيادؿ 
يق اؼبستول اؼبطلوب من اؼبخرجات. من خالؿ ذلك، يرل اؼبؤلف أف الفعالية مرتبطة ربق

بنشاط ما. ديكن أيضنا تفسَت الفعالية إذل أم مدل ديكن تنفيذ األشياء اؼبخططة دبعٌت أنو 



 

 
 

ا  إذا أظهرت النتائج نسبة كبَتة أك غَت بعيدة عن التخطيط، فيمكن القوؿ أهنا فعالة جدن
كانت النتائج بعيدة عن التخطيط اغبارل، فيمكن القوؿ إنو ليس    كالعكس صحيح إذا

كذلك. فعالية. ُب ىذه األثناء، كفقنا ؼبا ذكره مايكل بالند، يعترب التواصل فعاالن بشكل عاـ 
إذا كاف التحفيز الذم يقدمو اؼبرسل كثيق الصلة ابحملفزات اليت ًب التقاطها كفهمها من قبل 

 اؼبتلقي.
ت الصلة بُت اؼبقصود من االستجابة اؼبتلقاة، كلما ًب تنفيذ التعلم لذلك، كلما زاد

أف الفعالية ُب أم  Wasty Soemantoك  Hendyat Soetopoتشرح  86بشكل أكثر فعالية. 
 نشاط معٍت دبدل ربقيق شيء ـبطط لو. ُب عادل التعليم، ديكن رؤية الفعالية من جانبُت مها:

لم للتدريس عملية التخطيط للتعلم بشكل أكالن، تعطي أكلوية فعالية اؼبع
 جيد ككيفية تعظيم تنفيذ اػبطة ؛

اثنينا، فعالية تعلم الطالب مع الًتكيز أكثر على ؾباؿ ربقيق أىداؼ التعلم 
 من خالؿ عملية التعلم اليت يواجهوهنا.

 العب ُب تعلم اللغةط. 
األشياء أك القياـ هبا أتٌب لعبة الكلمة من لعبة الكلمات، فبا يعٍت القياـ إبرضاء 

 إلرضاء أداة اؼبتعة أـ ال.
ُب مرحلة الطفولة اؼببكرة، اللعب ىو حياة ال يستطيع أف يغادرىا، كمهارات 
اللعب ىي شكل من أشكاؿ اؼبهارة، ككقت لعبو غَت ؿبدد كيستمر طواؿ الوقت ما داـ 

ؾبموعة متنوعة من الطفل غَت مسًتيح أك انئم. أثناء اللعب، ديكن لألطفاؿ اغبصوؿ على 
اؼبعرفة ابلتوجيو كاإلرشاد من ؾبموعة متنوعة من األلعاب عبعلها ذبربة حياة مشًتكة كذبربة 

 للتكيف مع بيئتهم.



 

 
 

يعد اللعب نشاطنا تلقائينا كإبداعينا كنشاطنا طبيعينا مفضالن للغاية من قبل األطفاؿ. 
"القوؿ أبف  (Delfita :2 ُب) Musfirohاللعب حاجة إنسانية خاصة لألطفاؿ. كفقنا ؿ 

اللعب ديكن تفسَته على أنو نشاط يتم من أجل اؼبتعة كبدكف النظر ُب النتيجة النهائية، 
يتم تنفيذ النشاط طوعنا، دكف إكراه أك ضغط خارجي." توضح أرقاـ التعليم أنو عندما 

 يلعب األطفاؿ، سوؼ يتعلموف كديتصوف كل ما حيدث ُب ؿبيطهم.
فإف اللعب ىو نشاط عبذب االنتباه  (،Suprapto 39 :2013ُب ) Frobelكفقنا لػ 

( ديكن القضاء 1كتطوير معارؼ الطالب. صرح ركمانتينا دبزااي استخداـ كسائط اللعبة: )
( ربقيق معٌت التعلم من 3( ربسُت نتائج التعلم، )2على اؼبلل ُب عملية التعليم كالتعلم، )

 ؼ التعلم.( ربقيق أىدا4خالؿ اػبربة اؼبنجزة، )
األلعاب ىي أم مسابقة بُت الالعبُت الذين يتفاعلوف مع بعضهم البعض من 

(. Yumarlin 76 :2013ُب ، )Sadimanخالؿ اتباع قواعد معينة لتحقيق أىداؼ معينة 

كابلتارل فإف اللعبة ىي طريقة للعب ابتباع قواعد معينة ديكن القياـ هبا بشكل فردم أك 
ُب ؾبموعات لتحقيق أىداؼ معينة. أداة اللعبة ىي صبيع أدكات التشغيل اليت ديكن 
استخدامها من قبل الطالب لتحقيق غرائزىم ُب اللعب كلديهم أنواع ـبتلفة من 

يع أك اعبمع أك البحث عن معادالهتا أك التوتَت أك السمات، مثل التفريغ أك التجم
 Angganiُب ) Mayke Tedjasaputroالتكوين أك اإلنشاء كفقنا لشكلها األصلي. ُب رأم 

Sudono ،15 :2000 ) ينص على أف التعلم عن طريق اللعب يوفر فرصة لألطفاؿ للتالعب
مهات اليت ال حصر ؽبا. مبادئ كاؼبمارسة كاغبصوؿ على ؾبموعة متنوعة من اؼبفاىيم كالتفا

 اللعبة ىي كما يلي:

 أ(. لعبت شخصُت أك أكثر تفاعلية

 ب(. لديك بعض األىداؼ



 

 
 

 ج(. ىناؾ فائزكف ُب كل لعبة

، ينص على أف كل لعبة جيب أف ربتوم (Yumarlin 77 :2013ُب ) Sudiman لػكفقنا 
 على أربعة مكوانت رئيسية، كىي:

 من شخصُتأ(. ىناؾ العبُت، عادة أكثر 

 ب(. ىناؾ بيئة يتفاعل فيها الالعبوف

 ج(. كجود قواعد اللعبة، ك

 د(. ىناؾ بعض األىداؼ اليت يتعُت ربقيقها

ديكن رؤية خصائص اللعبة من حيث اللوف كتصميم األشكاؿ ككيفية تشغيلها. 
 ابإلضافة إذل أف اللعبة لديها مزااي كعيوب.

 :Sadimanتشمل مزااي اللعبة 

 فبتعة كفبتعة.أ(. اللعبة 

 ب(. تسمح اللعبة دبشاركة نشطة من الطالب للدراسة.

 ج(. ديكن أف توفر اللعبة ردكد فعل فورية.

 د(. تسمح اللعبة بتطبيق اؼبفاىيم أك األدكار ُب اؼبواقف كاألدكار الفعلية ُب اجملتمع.

 ق(. اللعبة مرنة.

 ك(. ديكن إنشاء األلعاب كاستنساخها بسهولة.



 

 
 

، فإف اللعبة لديها أيضنا (Yumarlin 77 :2013ُب )  Sadiman لػبينما كفقنا 
 عيوب ، دبا ُب ذلك:

 أ(. ألنو فبتع، أك ألنو ال يتعلق بعد ابلقواعد / التنفيذ الفٍت.

ب(. ُب ؿباكاة اؼبواقف االجتماعية، سبيل اللعبة إذل تبسيط السياؽ االجتماعي حبيث 
 على انطباع خاطئ.ال يكوف من اؼبستحيل على الطالب اغبصوؿ 

ج(. ال تشمل معظم األلعاب سول عدد قليل من الطالب، على الرغم من أف مشاركة 
 صبيع الطالب / مواطٍت التعلم مهمة جدنا حىت تكوف عملية التعلم أكثر فاعلية ككفاءة.

أف اللعب أداة ديكن أف تنمي  (Andriani 126 :2012ُب ) C.S Sawyersيشرح 
األطفاؿ على النحو األمثل. نظرنا ألف اللعب يعمل كقوة، فإف التأثَت على التنمية كمن 
خالؿ اللعب يعد أيضنا ذبربة مهمة ُب عادل األطفاؿ. ىذا ىو أساس التعلم األساسي ُب 

 مرحلة الطفولة اؼببكرة.

ؿ أيضنا إف اللعب ىو أىم احتياجات ، قا(Andriani 126 :2012ُب ) Gallahue لػكفقنا 
الطفل عندما يتفاعل الطفل مع العادل من حولو، من خالؿ اللعب الذم يفعلو. اللعب ىو 
نشاط مباشر كعفوم يقـو بو طفل مع أشخاص آخرين أك عن طريق استخداـ األشياء 

ذلك احمليطة بكل سركر أك تطوعي أك خياؿ كاستخداـ مشاعره أك يديو أك كل أطرافو. ل
فإف اللعب نشاط خيتاره األطفاؿ ألنو فبتع ليس ألهنم سيحصلوف على جائزة أك مدح، ألف 
اللعب ىو أيضنا األداة الرئيسية لتحقيق منوىم، كوسيلة لألطفاؿ لتجربة أنفسهم ليس فقط 
ُب زبيالهتم كلكن ُب اغبياة اغبقيقية. كفقنا إليزنربغ كجالوقبو ُب صوفيا ىاراٌب، تدعم اللعبة 

 بقوة منو األطفاؿ كتطورىم، كىي:

 أ(. للتنمية اؼبعرفية



 

 
 

 ب(. من أجل التنمية االجتماعية كالعاطفية

 ج(. لتنمية اللغة

 د(. اللبدين 

 ق(. لتطوير ؿبو األمية

أف اؼبسرحية جزء من التطور  (Andriani 127 :2012ُب ) Slametيقوؿ بركنر ُب 
اؼبعرُب لألطفاؿ. عالكة على ذلك، يقاؿ أف اللعب ىو عملية حل اؼبشكالت. عند 
اللعب، يواجو األطفاؿ أكضاعنا كظركفنا كأصدقاء ككائنات ـبتلفة، حقيقية كخيالية، سبكنهم 

لعب أبف ال Slamatمن استخداـ قدرات ـبتلفة للتفكَت كحل اؼبشكالت. صرح بياجيو ُب 
مع األشياء ُب بيئتهم ىو الطريقة اليت يتعلم هبا األطفاؿ. من خالؿ التفاعل مع األشياء 
كاألشخاص، فإف استخداـ ىذا الكائن لتلبية احتياجات األطفاؿ اؼبختلفة يؤدم إذل فهم 

 األشياء كاألشخاص كاؼبواقف.

ما إذل الرضا أك  ، تعترب اللعبة حالة أك حالة معينة عندما يسعى شخصMujibػ لػكفقنا 
، ديكن إجراء العديد Semiawanالرضا من خالؿ نشاط أك فبارسة نشاط. بينما كفقنا لػ 

من األلعاب عن قصد بقصد ربسُت األطفاؿ لبعض القدرات بناءن على ذبربة التعلم. من 
خالؿ أنشطة اللعب، تتحقق الوظائف اؼبختلفة. طبيعة ألعاب اللغة ىي ؾبموعة كسائط 

للغة مناسبة فقط للفصوؿ الصغَتة. األلعاب ىي كل مسابقة بُت الالعبُت الذين لتدريس ا
يتفاعلوف مع بعضهم البعض من خالؿ اتباع قواعد معينة لتحقيق أىداؼ معينة 

(Khalilullah 21 :2012.) 
ؼبمارسة اؼبهارات ُب اجملاالت اللغوية ديكن القياـ بو ابستخداـ ؾبموعة متنوعة من 

( 2( الكتساب اإلاثرة ، )1اللغوية. األلعاب اللغوية ؽبا غرض مزدكج، كىو )األلعاب 



 

 
 

ؼبمارسة بعض اؼبهارات ُب ؾباؿ اللغة. إذا كانت ىناؾ أنواع من األلعاب اليت تسبب 
 اإلاثرة كلكنها تتطلب مهارات لغوية مدربة، فال يتم تصنيف اللعبة على أهنا لعبة لغوية.

ود مهارات لغوية يتم تدريبها كلكنها ال تسبب على العكس، على الرغم من كج
اإلاثرة، ديكن أيضنا تسمية النشاط ابللعب. جيب أف يكوف نوع األلعاب اللغوية اؼبختارة 
كاؼبقدمة كفقنا للمهارات اؼبدربة. لذلك، جيب أف تكوف كل لعبة لغة منفذة قادرة على 

لعاب اللغوية أف تعزز دعم ربقيق األىداؼ التعليمية. ليس بشكل مباشر، ديكن لأل
 لنفس.الشعور ابلتضامن كالركح الرايضية كاإلبداع كالثقة اب

ديكن ذبميع األلعاب اللغوية نفسها كفقنا للمهارات اللغوية اليت جيب ربقيقها ُب 
عملية التعليم كالتعلم، أم لعبة االستماع كالتحدث كالكتابة. ديكن أف يكوف نوع اللعبة 

ت أك أكثر، مثل ألعاب االستماع كالتحدث، كألعاب التحدث أيضنا مزجينا من قدرا
كالكتابة، كما إذل ذلك. كلكن ىناؾ أيضنا من يصنف اللعبة كفقنا ألم جزء من اللغة يتم 

 تدريبو ُب اللعبة، على سبيل اؼبثاؿ األلعاب لتدريب القواعد كاؼبفردات كالبنية ك. ىكذا.

 ومية، كىي:اللعب لو فوائد ُب تطوير حياة الطفل الي

اللعب لو ؾبموعة متنوعة من اؼبعاين، ُب البداية، كل ذبربة لعب ؽبا عنصر  أ(. 
 ـباطرة.

ب(. التكرار، مع التكرار، تتاح لألطفاؿ الفرصة لتعزيز مهاراهتم اليت جيب ربقيقها 
 ُب ـبتلف األلعاب ذات الفركؽ الدقيقة اؼبختلفة.

سيلة لتشكيل ألعاب معقدة للغاية، ج(. ديكن أف تكوف أنشطة اللعبة البسيطة ك 
 كديكن رؤيتها كإثباهتا عندما يصبحوف مراىقُت.



 

 
 

د(. من خالؿ اللعب، ديكن لألطفاؿ ربديد احتياجاهتم أبماف دكف التعرض للعقاب 
 أك التعرض للتوبيخ.

 نظرية الغناء كالتشغيل. م
طريقة اللعب كالغناء ىي طريقة تعليمية فبتعة، كغالبنا ما تسمى أيضنا طريقة 
التعلم السعيدة. طريقة اللعب كالغناء ىي أيضنا طريقة للتعلم يتم تنفيذىا عن طريق 
اللعب جنبنا إذل جنب مع الغناء من خالؿ تطبيق العلوـ كالتكنولوجيا، إذل جانب ىذه 

موف ُب القياـ أبنشطة تعليمية مصممة كفقنا الحتياجات الطريقة ىي منط يستخدمو اؼبعل
األطفاؿ كتكوف فبتعة من أجل اؼبساعدة حيقق األطفاؿ نتائج تعليمية معينة من اؼبتوقع 
ُب ىذه اغبالة أف تزيد من الذكاء العاطفي االجتماعي للطفولة اؼببكرة. تتميز أنشطة 

لتطور اؼبعرُب كتنمية اللغة كغرس القيم اللعب كالغناء ابلعديد من الفوائد لألطفاؿ مثل ا
الدينية كاألخالقية كالنمو اغبركي البدين كالتنمية االجتماعية كالعاطفية. كاحدة من 
الوظائف الرئيسية ُب طريقة اللعب كالغناء ىي صقل الذكاء العاطفي االجتماعي، كالذم 

البحث ىو تطوير يتم التعبَت عنو من خالؿ أنشطة اللعب، كالغناء. لكن ؿبور ىذا 
قدرات األطفاؿ ُب العالقات االجتماعية كالتحفيز الذاٌب. من خالؿ أنشطة اللعب 
كالغناء كاغبزف كاػبوؼ كالقلق كالتعاطف كالتعاطف، كمشاعر ـبتلفة أخرل تثار. كابلتارل 
تصبح عواطف الطفل تتم معاعبتها، كؽبا أتثَت إجيايب على تطور ذكاء األطفاؿ العاطفي 

اعي. مفهـو التعلم من خالؿ اللعب كالغناء ىو الغناء ٍب يتم تطبيقو ُب شكل االجتم
 لعبة.

 نصوص حبث األغنيةؾ. 

 



 

 
 

 أمساء الّدرس

Versi Sholawat  

 Nama-nama Pelajaran >=  أظباء الّدرس

Shollatullah....Shollamullah....ala thoha Rosulullah..... 

Shollatullah....Shollamullah....ala yasin Habibillah..... 

 Pelajaran Qur'an >=   درس القرآف

 Pelajaran Hadis >=  درس اغبديث

  Pelajaran Fiqih >=  درس الفقة

 Pelajaran Akhlak >=  درس األخالؽ

Shollatullah....Shollamullah....ala thoha Rosulullah..... 

Shollatullah....Shollamullah....ala yasin Habibillah..... 

 Pelajaran Bahasa arab >= درس الغة العربية

 Pelajaran Sejarah >=  درس التاريخ

  Matematika >=  درس الرايضية

Shollatullah....Shollamullah....ala thoha Rosulullah..... 



 

 
 

Shollatullah....Shollamullah....ala yasin Habibillah..... 

 

 

 أعضاء الوضوء

Versi Naik-naik kepuncak gunung 

 Anggota Wudhu >= أعضاء الوضوء

 Telapak Tangan >=   كف

 Hidung >=  أنف 

 Wajah >=   كجو

 Itu Jenggot >=   غِبية

 Siku >=   ِمرفة

 Kepala >=   رئس

 Itu Telinga >=   أدف

 Kaki >=   رجل



 

 
 

 Tangan >=  يد 

Semua Anggota Wudhu ..... 

 

 

 

 

 الصلوات اخلمسة 

Versi Apa Lagi 

 Sholat subuh  ركعتُت.......  

Itu dua rakaat..... 

Sembahyanglah-sembahyanglah... 

Tepat pada waktunya.... 

Sholat zuhur, Sholat Ashar.....      

       .......أربع ركعات

Itu empat rakaatnya....       

Sholawatlah-sholawatlah.....    

Pada Nabi Muhammad...    

Sholat Maghrib...Sholat Maghrib... 



 

 
 

 ......ثالث ركعات

Itu tiga rakaatnya... 

Berjuanglah....Berjuanglah.... 

Berjuang dijalan Allah... 

     Sholat Isya....Sholat isya.... 

       أربع ركعات .....    

     Yuk mari kita sholat....   
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 الباب الثالث

 منهج البحث
 

 أ.مدخل البحث و نوعه 

الختبار  عادةن ما يستخدـ النو الكمي .منهجنا كمينا ىذا البحثاستخدـ  
اإلحصاءا، إلظهار العالقة بُت اؼبتغَتات، كبعضها نظرية كاحدة، لعرض حقيقة أك كصف 

ىي طريقة حبث زبترب  يبالطريقة التجر " .تطور مفاىيم. نوع البحث اؼبستخدـ كاف ذبارب
اؼبتغَتات اؼبستقلة كاختبار التغيَتات اليت  الفرضيات ُب شكل عالقة سببية من خالؿ معاعبة

لقياس التغيَتات اليت ربدث بعد  يبالتجر  لذلك يتم استخداـ ىذه الطريقة ."ربدثها
هبدؼ إثبات الفرضية اليت  يبالطريقة التجر  التالعب. ابإلضافة إذل ذلك، ًب تنفيذ ىذه

طريقة البحث ىي " .يبطرقنا شبو ذبر  صيغت ُب الفصل األكؿ. سوؼ يستخدـ الباحث
ـبططة كدقيقة هبدؼ اغبصوؿ على  طريقة غبل مشكلة البحث الذم ًب إجراؤه بطريقة

 ، "بو كالتحكم فيو اغبقائق كاالستنتاجات من أجل فهم اؼبوقف كتفسَته كالتنبؤ
Syamsuddin (14 :2011) و Damayanti. 

 ب.وقت البحث ومكان 

ُب  2020/2019ًب إجراء ىذا البحث ُب الفصل الغريب من العاـ الدراسي  
 A. Yani Km 19،200 Landasanابرك اإلبطائية ُب شهرين. جى.  مدرسة دار العلم بنجر

Ulin  ،Liang Angang Banjarbaru ،South Kalimantan.  ىاتف. 70722الرمز الربيدم ،
0511-4705430. 



 

 
 

 ج.تصميم البحث
، ًب استخداـ تصميم البحث ُب شكل اختبار مقارنة بُت ىذا البحثُب  

ؾبموعة ما قبل الطباعة كؾبموعة كاحدة من العالجات. ُب االختبار التمهيدم ؼبطابقة 
االختبار التمهيدم كالتحكم ُب تصميم اجملموعة، ىناؾ فئتاف يتم اختيارمها مباشرةن، ٍب يتم 

الفصل ل ىناؾ فرؽ بُت الفصل التجرييب ك إجراء اختبار مسبق ؼبعرفة اغبالة األكلية، ى
سبت معاعبة الفصل التجرييب ابستخداـ طريقة الغناء أثناء  (.Sugiyono ،113 :2009)الضابط

اللعب، بينما كاصل الفصل الضابط استخداـ طريقة احملاضرة. بعد االنتهاء من العالج، ًب 
 إعطاء الفئتُت اختبارنا آخر.

. يهدؼ ىذا البحثالتعلم اؼبعرُب للطالب مرتُت ُب ًب استخداـ اختبارات نتائج 
االختبار األكؿ إذل ربديد القدرات اؼبعرفية للمجموعتُت. ىناؾ حاجة إذل ىذه القدرة اؼبعرفية 

. يهدؼ االختبار الثاين إذل قياس الفصل الضابطك  يباألكلية الستخدامها ُب الطبقة التجر 
ُب اعبدكؿ  ىذا البحث. يظهر التصميم التجرييب ُب نتائج التحصيل / التعلم ُب اجملاؿ اؼبعرُب

 أدانه:

 
Tabel 1.Desain Matching Pretest-Postest Control Group Design 

 بعد اختبار (X) معاملة  اختبار قبل فرقة

KE O1 

 

X1 

 

O2 

 

KK O1 

 

X2 

 

O2 

 

 



 

 
 

 :مالحظات 
  :KEتجريبيةالؾبموعة 
  :KKطالضابؾبموعة 
  :O1 يبتجر ال) اختبار قبل(  للمجموعة 

  :O1يبتجر ال للمجموعة) بعد )اختبار
 :O1 الضابط قبل( اجملموعة اختبار ) 

O2: (الضابط اجملموعة) بعد اختبار 
X1: اللعب أثناء الغناء طريق عن التعلم 
X2: التعلم ؿباضرة 

 د.ؾبتمع البحث ك عينتو
 ؾبتمع البحث (. 1 

ؾبتمع ىو موضوع البحث أبكملو. ؾبتمع ىو مصدر للبياانت كاؼبعلومات 
لصاحل البحث أك ؾبموعة من اؼبوضوعات، سواء كانت إنسانية، أك قيم، أك 

أف ؾبتمع يستخدموف  Noor (147 :2011)اختبارات، أك أشياء أك أحداث. يذكر 
موضوع البحث لذكر صبيع العناصر / أعضاء اؼبنطقة اليت ىي ىدؼ البحث أك ىو 

أبكملو. كاف السكاف ُب ىذه الدراسة طالابن ُب مدرسة دار العلم بنجر ابرك ُب 
 حفظ اؼبفردات.

، قاـ الباحثة ُب طالب الفصل الرابع  spss 21من نتائج صحة األسئلة مع 
 10خيارنا متعددنا ك  20ُب اؼبدرسة اإلبتدائية دار العلم بنجر ابرك كاليت تتكوف من 

سؤانال. أف األسئلة اؼبقدمة ىي أسئلة 30  حبيث بلغ كزف األسئلةإدخاالت 30
كديكن استخدامها من قبل الباحثة إلجراء االختبارات. ٍب أخذ الباحثة .صاغبة 



 

 
 

نصف كزف السؤاؿ الستخدامو كتجربة ما قبل االختبار كما بعده كالتحكم ُب 
 .الفصل الثالث اؼبدرسة اإلبتدائية دار العلم ابقبر ابر

 عينة البحث (.2
، استخدـ ىذا البحثالعينة جزء أك فبثل العينة الذين سبت دراستهم. ُب 

Sugiyono (118 :2010 ) لػاؼبؤلفوف العينة عن طريق أخذ عينات ىادفة. كفقنا 

." ُب اشارة إذل رأم اجملتمع"العينات جزء من العدد كاػبصائص اليت ديتلكها 
، ُب حُت أف الباحثُت عينةعلى أعداد كبَتة من السوجيونو إذا أجرل الباحثوف أحبااثن 

لديهم قيود، يستخدـ الباحث تقنيات أخذ العينات. اؽبدؼ ىو أف اؼبؤلف ُب أخذ 
اؼبوضوع ال يعتمد على طبقات، عشوائية أك إقليمية، كلكنو يعتمد على كجود 

 أىداؼ حبثية.
ُب  الثالث الفصلىي طالب  ىذا البحثبناءن على الشرح أعاله، العينة ُب 

حفظ اؼبفردات ُب استخداـ أساليب الغناء أثناء اللعب يضيف اؼبفردات. 
 طالب. 28كفصل ظابط  طالب 29ذبريب، فصل من الفصلُتاستخدمت ىذه 

 

 

Tabel 3.2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,940 30 

 

، فعل الباحثة    spss 21من نتائج موثوقية اؼبشكلة أعاله ابستخداـ برانمج 
 20 لطالب الصف الرابع ُب اؼبدرسة اإلبتدائية دار العلم بنجر ابرك كاليت تتكوف من

سؤاالن. أف األسئلة اؼبقدمة  30إدخاالت ابحثة بلع كزف األسئلة  10خيارنا متعددنا ك



 

 
 

 قيمة ألفا لعنصر. 0,06 األسئلة أكثر من صحيحة كموثوؽ هبا ألف موثوقية
، ٍب تتمتع ابؼبوثوقية. ديكن للباحثة استخدامها الستخداـ  0,006< 0,940
ٍب أخذ الباحثة نصف كزف السؤاؿ الستخدامو كتجربة ما قبل االختبار  االختبار.

 كما بعده كالتحكم ُب الفصل الثالث اؼبدرسة اإلبتدائية دار العلم بنجر ابرك.

 ..أساليب صبع البياانت  ق
 ةللحصوؿ على ىذه البياانت، سينفذ الباحث تقنيات صبع البياانت ألف الباحث

سيستخدمها الختبار الفرضية. ُب إجراء تقنيات صبع البياانت، سيقـو الباحثوف بضبط 
 البياانت اؼبطلوبة.

 :ةبياانت اؼبستخدمة من قبل الباحث، كانت تقنيات صبع الالبحث اُب ىذ
 (. تقنيات االختبار1

االختبار ىو أداة أك إجراء يستخدـ ؼبعرفة أك قياس شيء ما ُب اعبو، عن طريق 
القواعد كالقواعد اليت ًب ربديدىا. ُب حُت أف االختبار كوسيلة عبمع البياانت ىو 

، كاف االختبار البحثسبرين لقياس مستول النجاح ُب إتقاف اؼبفردات. ُب ىذه 
. حيتوم ىذا االختبار على أسئلة ابللغة البعدماختبارنا  ةاحثالذم استخدمو الب

 العربية ديكنها رؤية قدرات الطالب.

 (. تقنية الواثئق2

 .القيم
  ك.أداة البحث

أداة البحث ىي أداة يستخدمها الباحثوف لتسهيل العمل ُب صبع بياانت البحث، 
اختبارات ككاثئق. ابإلضافة إذل كأدكات البحث اؼبستخدمة من قبل الباحثُت عبارة عن 



 

 
 

ذلك، سيتم تصميم أداة البحث كذبميعها من قبل الباحثُت قبل تنفيذ التعلم. ال هتتم عملية 
التعليم كالتعلم فقط دبشكلة التفكَت كازباذ القرارات كالنظر ُب اؼبعلم. يتطلب ذلك جهدان 

  التعلم بشكل صحيح.فكراين كمعرفة نظرية، حبيث ديكن حل اؼبشكالت اليت قد تنشأ ُب

أداة اختبار، االختبار من خالؿ التحقق من  ة، استخدـ الباحثىذا البحثُب 
الصحة كاختبار الواقع. يهدؼ اختبار الصالحية اػباص هبذا الصك إذل ربديد مستول قدرة 
أدكات البحث ُب الكشف عن البياانت كفقنا للمشكلة اليت سيتم الكشف عنها. يتمثل 

يتم تنفيذه ُب ىذا االختبار ُب ربط الدرجات اؼبوجودة ُب العنصر ابلنتيجة  اإلجراء الذم
اإلصبالية. الصيغة اليت سُتستخدـ لتحليل صالحية أداة البحث ىي صيغة ارتباط عـز اؼبنتج 

  كما يلي:  (Suharsimi Arikunto) ،146 :2006اػباص بػ 

 

 
    

 ∑   (∑ ) (∑ )

√( ∑   (∑ )  ) ( ∑
  (∑ ) )

 

 مالحظات:

N: اؼبوضوعات عدد 

RXY: X ك Y معامالت 

  :Xيسجل على كل سؤاؿ

Y: النقاط ؾبموع 

 



 

 
 

مساعدة الربانمج، أم ة لتسهيل ربليل البياانت كاغبساابت الرايضية، استخدـ الباحث
 .21اإلصدار  SPSSبرانمج 

إذا ًب إعالف صحة األداة، فإف اػبطوة التالية ىي اختبار موثوقية األداة إلظهار ثبات 
. شكل الصيغة  Alphaُب القياس. الصيغة اؼبستخدمة ُب اختبار اؼبوثوقية ىذا ىي صيغة 

 كالتارل:
 
   [

 
(   )

][ 
∑   
  
 ]
  

 معلومات

 الصك موثوقية :11 

∑𝜎2h: العناصر بدائل عدد 
 𝜎 2 

 الكلي الفرؽ :1

K: األسئلة عدد 

 

يتم حساب اؼبوثوقية عن طريق اختبار موثوقية الكمبيوتر ابستخداـ صيغة ألفا. يتم 
لتسهيل ربليل  0,006< رؤية مستول موثوقية السؤاؿ إذا كانت قيمة ألفا ألحد العناصر

 ،SPSSالبياانت كاغبساابت الرايضية، يستخدـ البحث الصخور الربؾبية، كىي برؾبيات 
 .21اإلصدار 

 (. اختبار الصدؽ1



 

 
 

إلظهار مستول صالحية األداة أك  ةالصالحية ىي مقياس ديكن أف يراه الباحث
صالحيتها. يقاؿ إف األداة صاغبة إذا كانت قادرة على قياس ما ىو مطلوب كديكن أف 
تكشف البياانت من اؼبتغَتات اليت ًب فحصها بشكل صحيح. يوضح اؼبستول العارل من 

ية صالحية األداة اؼبدل الذم ال تنحرؼ فيو البياانت اليت ًب صبعها عن كصف الصالح
 اؼبقصودة.

 (. اختبار الثبات2

اؼبوثوقية تتعلق دبشاكل الثقة. ديكن القوؿ أف االختبار يتمتع دبستول عاؿ من الثقة 
إذا كاف االختبار ديكن أف يعطي نتيجة اثبتة. لذلك ترتبط فكرة موثوقية األداة دبشكلة 

ترتبط ارتباطنا كثيقنا  ربديد نتائج االختبار، كىناؾ أيضنا أكلئك الذين يقولوف إف اؼبوثوقية
 ابالستدامة.

تتمتع األداة دبستول كاٍؼ من اؼبوثوقية، إذا ًب استخداـ األداة لقياس اعبوانب 
اؼبقاسة عدة مرات تكوف النتائج متماثلة أك متماثلة نسبينا. كلما كاف االختبار أكثر 

نتائج عند اختباره موثوقية، كلما كاف من اؼبمكن أف نؤكد ُب نتائج االختبار أف لو نفس ال
 مرة أخرل.  

  ز.أساليب ربليل البياانت
استخدـ الباحث التحليل الوصفي لتحليل البياانت كالتحليل اإلحصائي 
ا، متوسطنا، متوسطنا. يستخدـ  االستنتاجي. استخدـ الباحث ربليالن كصفينا يصف جيدن

عرفة ما إذا كانت الباحثوف الذين يستخدموف التحليل اإلحصائي االستدالرل معادلة ؼب
 النتائج مهمة أك غَت مهمة.



 

 
 

بعد أف يثبت أف البياانت موزعة بشكل طبيعي كمتجانسة، سيتم ربليل البياانت. 
التحليل اؼبستخدـ ُب التحليل اإلحصائي االستنتاجي ىو أسلوب إحصائي يستخدـ 

صائي لتحليل بياانت العينات كيتم تطبيق النتائج على السكاف. لذلك التحليل اإلح
 االستنتاجي ابستخداـ اختبار عينة مستقلة كاختبار العينة اؼبقًتنة.

 :ةمعيار قباح البحث الذم أجراه الباحث

تعٍت أف البياانت اؼبراد اختبارىا ؽبا فرؽ   0,05(. إذا كانت قيمة داللية تنقص من 1
 كبَت.

 البياانت.فال يوجد فرؽ كبَت بُت ، 0,05(. إذا كانت قيمة داللية زيد من 2
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 الباب الرابع

 نتائج البحث وادلناقشة

 وحتليل البياانتالتعرض للبياانت  . أ

 الضابطوالفصل  التجريب.نتيجة الفصل 6

ىي يب كاجملموعة الضابط. اجملموعة التجر  يبنتائج التعلم للمجموعة التجر 
تستخدـ طريقة لعب غناء الفلفل اغبار كاجملموعة الضابط اليت ال تستخدـ ؾبموعة 

طريقة غناء لعب الفلفل اغبار. أما ابلنسبة ؼبزيد من التفاصيل حوؿ مقارنة نتائج 
كالضابط  يباالختبار القبلي كالبعدم، فإف نتائج اختبارات الطالب للفصوؿ التجر 

 ديكن رؤيتها من اعبدكؿ التارل:

 اجلدول  6. 4  

 ب-الثالث نتيجة الفصل التجريب من الفصل

 نتيجة
 الرقم اإلسم

 االختبار القبلي البعدم االختبار
94 72 A.L 1 

84 70 A.A 2 

84 
70 

 
A.F.S 3 



 

 
 

92 80 A.Q 4 

90 76 A.NL 5 

85 74 C.N 6 

89 80 C.ES 7 

80 76 F.A 8 

80 75 F.H 9 

86 80 Z.S.S 10 

82 70 G.S 11 

84 76 K.P 12 

89 70 L.F 13 

90 76 M.A.Z 14 

80 77 M.A.B 15 

80 74 M.F 16 

92 80 M.N 17 

90 76 M.D 18 

86 72 N.A 19 

89 78 N.H 20 

85 80 Q.N 21 

94 79 R.F 22 

94 82 S.A 23 

98 77 S.W 24 

86 79 S.D 25 

84 83 S.N 26 

90 84 M.R 27 

98 80 N.Y 28 



 

 
 

86 80 M.I 29 

  (Mean)الوسط الحسابي  76,76 87,76

 

( ًب أثناء اللعب)طريقة الغناء  الفصل التجريب 4.1استنادنا إذل اعبدكؿ 
 87.75 الوسط اغبسايبكًب اغبصوؿ على  76.75 الوسط اغبسايباغبصوؿ على 

لالختبار التارل. ٍب ديكن االستنتاج أف ىناؾ ربسن بعد استخداـ طريقة الغناء أثناء 
 اللعب.

 اجلدول  2. 4 

 أ–الثالث  من الفصل الضابطنتيجة الفصل 

 نتيجة
 الرقم اإلسم

 االختبار القبلي البعدم االختبار
80 68 A.A 1 

76 64 A.I 2 

77 60 A.N 3 

80 71 A.F 4 

79 69 A.Y 5 

79 70 A.D 6 

82 77 A.Z 7 

80 76 A.I 8 

82 76 A.U 9 

70 64 A.Z 10 



 

 
 

74 67 D.D 11 

80 60 H.I 12 

70 60 J.N 13 

78 62 J.H 14 

79 74 K.A 15 

76 67 M.R 16 

77 76 M.H 17 

70 68 M.L 18 

80 71 M.Q 19 

74 69 M.Z 20 

76 72 M.O 21 

74 70 M.M 22 

84 76 N.S 23 

72 68 P.A 24 

83 70 R.R 25 

76 70 S.H 26 

76 69 S.L 27 

76 69 Z.H 28 

  (Mean)الوسط الحسابي  69,04 77,14

 

 القبليلالختبار  الوسط اغبسايب، الفصل الضابط 4.2ادنا إذل اعبدكؿ استن
. لذلك ديكن 77.14 الوسط اغبسايبكاالختبار الالحق ىو  69.03ىو 

، يظل تها مع الغناء أثناء اللعب، كلكن عند مقارنىناؾ زايدة أيضنا االستنتاج أف
 أعلى مقارنة بدكف الغناء أثناء طريقة اللعب. الوسط اغبسايب



 

 
 

كأيضنا كما  الضابطك  كما القيمة اليت حصل عليها الطالب لفئة التجريب
الب فيما يتعلق بنتائج درجات الط 4.2ك  4.1أكضح اؼبؤلف سابقنا ُب الفقرتُت 

من  يبالفصل التجر  الوسط اغبسايب، كالفصل الضابط الفصل التجريب  بُت
. القيمة اليت ًب اغبصوؿ عليها 87.76 البعدمكاختبارنا  القبلياختبارنا  76.76

 .البعدماختبار  77.14ك  القبلياختبار  69.04 الضابطالفصل  الوسط اغبسايب

، ديكننا أف نرل الفرؽ بُت درجات االختبار إذا انتبهنا للبياانت أعاله
اليت تستخدـ الغناء  الفصل التجريبها اليت ًب اغبصوؿ علي البعدم واالختبارالقبلي
، فإف الفرؽ بُت درجات االختبار التمهيدم الفصل الضابطاللعب. أما ابلنسبة  أثناء

 بدكف استخداـ طريقة الغناء أثناء اللعب. 8.1كاالختبار ًب اغبصوؿ عليو 

طريقة الغناء أثناء اللعب ديكن أف ربسن إتقاف ككذلك، ديكن القوؿ أف 
 اؼبدرسة اإلبتدائية دار العلم بنجر ابركالثالث ُب  لصفطالب الاؼبفردات ل

 .  مقارنة نتائج التحليل نتيجة االختبار البعدي واالختبار القبلي2

االختبار البعدي واالختبار القبلي  نتيجةمقارنة نتائج التحليل الوصفي بني  (أ.
 الضابطة الفصلالتجريبية و من الفصل 

الوسط هبدؼ معرفة  SPSS 21التارل ىو نتائج التحليل الوصفي ابستخداـ 
كاالختبار البعدم. ديكننا أف نرل ُب القبلي للطالب ُب االختبار  (Mean) اغبسايب

 اعبدكؿ التارل:

 اعبدكاؿ   3. 4

Descriptive Statistics 

 



 

 
 

 

الوسط أف اؼبقارنة بُت اغبد األدىن كاغبد األقصى ك  4.3يتضح من اعبدكؿ 
 كالضابط.يب كالفحوصات التجر  القبلي لنتائج نتائج االختبار اغبسايب

أعاله فيما يتعلق دبقارنة نتائج التحليل  4.3كما يصف اؼبؤلفوف ُب اعبدكؿ 
، الضابطك  التجريب الفصلد االختبار الوصفي بُت درجات ما قبل االختبار كما بع

 البعدم كما االختبار 76.76 القبليُب االختبار  التجريب فصل الوسط اغبسايب
 القبليكاغبد األقصى لالختبار ا 80 القبلي كالقيم اغبد األدىن لالختبار 87.76

 فصل الضابط الوسط اغبسايب. أما ابلنسبة للقيمة اليت ًب اغبصوؿ عليها 98
، كللحد األدىن للقيمة قبل االختبار البعدم 77.14القبلي ك  االختبار 69.04
اختبار -كمن اغبد األدىن للنشر  77 القبليد األقصى لالختبار كاغب 60االختبار 

 كحد أقصى.  84ك  70

 الوسط اغبسايب، ديكننا أف نرل الفرؽ بُت القيم إذا نظران إذل البياانت أعاله
 يبالتجر ، ديكن القوؿ أنو ابلنسبة للفصل كالضابط يبلقصول للفصوؿ التجر كالدنيا كا

، ُيالحظ أنو أكثر فعالية ُب زايدة إتقاف اؼبفردات (ب)ابستخداـ طريقة الغناء كاللع
 .اؼبدرسة اإلبتدائية دار العلم بنجر ابركالثالث ُب  فصللطالب ال

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pre-Test Eksperimen 29 70 84 76,76 4,024 

Post-Test Eksperimen 29 80 98 87,76 4,998 

Pre-Test Kontrol 28 60 77 69,04 4,940 

Post-Test Kontrol 28 70 84 77,14 3,837 

Valid N (listwise) 28 
    



 

 
 

ذل مقارنة القيم بُت ديكن فهم ذلك بعد أف ًب عالج كل منهما فبا أدل إ
 بط.اكالض التجريب الفصل

االختبار البعدي بني نتيجة ( uji normalitas)طبيعيمقارنة االختبار  (ب.
 والفصل الضابط يبالتجر  من الفصل واالختبار القبلي

يتم اختبار اغبالة الطبيعية ؼبعرفة ما إذا كاف البحث موزعة بشكل طبيعي أـ 
 uji paired)ال. البياانت العادية ىي مطلقة قبل إجراء ربليل إحصائي حدكدم 

sampel t test dan uji independent sampel t test.) 
ابستخداـ   (uji normalitas) طبيعييوضح اعبدكؿ أدانه نتائج االختبار 

SPSS 21: 
 اجلدول  4. 4

 

Tests of Normality 

 Kelas Kolmogorov-Smirnov
a

 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Hasil Belajar 

Siswa 

Pre-Test 

Eksperimen 

,135 29 ,192 ,940 29 ,099 

Post-Test 

Eksperimen 

,155 29 ,074 ,952 29 ,212 

Pre-Test Kontrol ,131 28 ,200
*

 ,935 28 ,084 

Post-Test Kontrol ,133 28 ,200
*

 ,955 28 ,262 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 



 

 
 

 

عبميع  (Sig)، من اؼبعركؼ أف قيمة الداللة  4.4استنادنا إذل اعبدكؿ 
، ديكن Shapio-Wilk> 0.05كاختبار  Kolmogrov-Smirnovالبياانت ُب اختبار 

 استنتاج أف الدراسة ؽبا توزيع طبيعي.

فيما يتعلق دبقارنة االختبار  4.4كما أكضح اؼبؤلف سابقنا ُب اعبدكؿ 
بُت نتائج تعلم الطالب قيمة االختبار البعدم كاالختبار  (uji normalitas) الطبيعي

يتم توزيعها  البحث افبا يعٍت أف ىذ 0.05التجريب ك الضابط < القبلي من الفصل 
 بشكل طبيعي.

، ديكن كالسيطرة قبل كبعد تلقي العالج التجريب فصلإذا لوحظ بعد 
طبيعي أـ ال. كمن نتائج عدد مالحظة ما إذا كاف االثناف يتم توزيعهما بشكل 

أم التوزيع متجانس، ديكن القوؿ أنو ،  0.05الذين حصلوا على أمهية<  ةالباحث
، uji indenpenden sample t testك   uji paired sample t testديكن االستمرار ُب 

كالفصل التجريب نتائج التعلم اليت ىي  الضابطألنو يظهر من نتيجة طالب الفصل ا
 طبيعي.ع التوزي

بني نتيجة االختبار البعدي   uji paired sample t testمقارنة نتائج ( ج.
 التجريب والفصل الضابط. من الفصل واالختبار القبلي

 الوسطلتحديد االختالفات ُب   uji paired sample t testًب استخداـ 
ُب ىذا  uji paired sample t testعينتُت متقاربتُت. كاستخدـ  (mean)اغبسايب 

"ىل قبح الطالب الذين يدرسوف ابستخداـ البحث لإلجابة على بياف اؼبشكلة 
طريقة الغناء ُب إتقاف مفردات أعلى من الطالب الذين دل يستخدموا طريقة الغناء ُب 



 

 
 

 uji paired sample t testلإلجابة على سؤاؿ البحث، ًب إجراء إتقاف اؼبفردات؟". 
 .من الفصل التجريب كالفصل الضابط بعدم كاالختبار القبليعلى بياانت االختبار ال

 اجلدول  1. 4

 

الوسط sig .(2- tailed )حصلت على قيمة   Pair 1 4.5بناءن على اعبدكؿ 
الوسط اغبسايب ، ديكن استنتاج أف ىناؾ اختالفات ُب  0.05> 0000 اغبسايب

مع ذبارب ما بعد االختبار  لقبلي االختبار يبنتائج تعلم الطالب للفصوؿ التجر 
 )طرؽ الغناء كاللعب(.

Pair 2  لديو أيضا القيمةsig .(2- tailed) 0000 الوسط اغبسايب 
وسط نتائج تعلم الطالب ، كاليت خلصت إذل كجود اختالفات ُب مت 0.05>

 بعد االختبار. الفصل التجريبمع  القبليلالختبار 

Paired Samples Test 

 
Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) 
Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

Pre-Test 

Eksperimen - Post-

Test Eksperimen 

-11,000 5,285 ,981 -13,010 -8,990 -11,209 28 ,000 

Pair 2 
Pre-Test Kontrol - 

Post-Test Kontrol 

-8,107 4,508 ,852 -9,855 -6,359 -9,516 27 ,000 



 

 
 

 يبالتجر  الفصلُتتشَت ىذه البياانت إذل كجود اختالفات كبَتة بُت 
، ديكن االستنتاج أف ىناؾ أتثَتنا على طريقة الغناء أثناء اللعب على كالضابط. لذلك

 نتائج تعلم الطالب ُب ربسُت اؼبفردات.

يب التجر  للفصلُتكاالختبارم  القبليؼبعرفة مدل التأثَت بُت قيم االختبار 
، كابلتحديد ُب اعبدكؿ إخراج النتائج اإلحصائية الوصفيةديكن رؤيتو من  كالضابط

 التارل:

 اجلدول  1. 4

  

 

 

 لفصل القبلياالختبار  الوسط اغبسايبيوضح أف  6. 4استنادنا إذل اعبدكؿ 
ىو  يبالتجر  للفصل البعدم ما االختبار الوسط اغبسايببينما  76.76ىو  يبالتجر 

Paired Samples Statistics 

 
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 

Pre-Test Eksperimen 76,76 29 4,024 ,747 

Post-Test Eksperimen 87,76 29 4,998 ,928 

Pair 2 

Pre-Test Kontrol 69,04 28 4,940 ,934 

Post-Test Kontrol 77,14 28 3,837 ,725 



 

 
 

الوسط بينما  69.04ىو  القبلي االختبار الوسط اغبسايب فصل الضابطك  87.76
 .77.14االختبار البعدم ىو  اغبسايب

 uji paired sample tُب نتائج  4.5سابقنا ُب اعبدكؿ  ةكما أكضح الباحث

test  0.000أف االختبار كاف معركفنا أنو اغبصوؿ على قيمة ذك داللة إحصائية 
االختبار  لنتائج تعلم الطالب ُب فص الوسط اغبسايب، كيتضح ذلك من  0.05>

البياانت تظهر أف  ا، فإف ىذ. إذا انتبهتالضابطك  البعدم التجرييب كما االختبار
 .الضابطك  التجريبفصل ىناؾ فرقنا كبَتنا بُت 

يب التجر  الفصل الوسط اغبسايبيوضح أيضنا أف  4.6ا ُب اعبدكؿ كم
الوسط . أما ابلنسبة 87.76 البعدم كما االختبار 76.76 القبليلالختبار 

االختبار البعدم. من  77.14ك  القبلياالختبار  69.04 فصل الضابط اغبسايب
القوؿ أف  ، ديكنالضابطك  يبالتجر  فصلل الوسط اغبسايبالبياانت اليت رأيناىا 

الذم يستخدـ الغناء أثناء اللعب ىو أكثر فعالية ُب نتائج تعلم  يبالفصل التجر 
اؼبدرسة اإلبتدائية دار العلم الطالب ُب ربسُت مفردات طالب الصف الثالث ُب 

 بنجر ابرك

التجريب  نتائج اختبار جتانس النتائج بني نتيجة االختبار القبلي من الفصل (د.
 والفصل الضابط.

هدؼ اختبار التجانس إذل ربديد ما إذا كانت بياانت التباين )التنوع( من ي
ؾبموعتُت أك أكثر متجانسة )متساكية( أك ىيدركجُت )غَت متساكية(. لذلك، ُب 
ىذا البحث، ًب استخداـ اختبار ذبانس ؼبعرفة ما إذا كاف التباين كاالختبار القبلي 

 متجانسة أـ ال.الضابط لي من الفصل من الفصل التجريب, كبياانت االختبار القب



 

 
 

 ، على النحو التارل:SPSS 21نتائج اؼبقارنة بُت الباحثوف الذين قاموا ابستخداـ 

 اجلدول  7. 4

 

( sig، من اؼبعركؼ أف قيمة ذك داللة إحصائية )7. 4بناء على اعبدكؿ 
based on mean لذلك ديكن استنتاج أف  0.05< 0.100 الؤسط اغبسايب ،

 كالضابطهي نفسها أك متجانسة. يبالتجر  لفصلُت البعدم التباين االختباربياانت 

يهدؼ اختبار التجانس إذل ربديد ما إذا كانت بياانت التباين )التنوع( من 
ؾبموعتُت أك أكثر متجانسة )متساكية( أك ىيدركجُت )غَت متساكيةلذلك، ُب ىذا 

التباين كاالختبار القبلي من  البحث، ًب استخداـ اختبار ذبانس ؼبعرفة ما إذا كاف
 الفصل التجريب, كبياانت االختبار القبلي من الفصل اؼبراقيب متجانسة أـ ال.

، فإف مقارنة تباين البياانت 4.7اؼبوصوؼ ُب اعبدكؿ  ةثالباحكما أكضح 
< 0.100من  الوسط اغبسايبحصلت على  يبالضابط كالتجر  فصلبعد االختبار 

Test of Homogeneity of Variance 

 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Belajar Siswa 

Based on Mean 2,799 1 55 ,100 

Based on Median 1,920 1 55 ,171 

Based on Median and with 

adjusted df 

1,920 1 48,509 ,172 

Based on trimmed mean 2,752 1 55 ,103 



 

 
 

ىي نفسها أك البعدم  كبياانت ما  االختبار  يبت التجر ، فإف تباين البياان 0.05
 ال يتم تصنيف البياانت على أهنا ىيًتكجُت )ال نفس(. ة، حبيثمتجانسة

 الوسط اغبسايبإذا نظران إذل البياانت أعلى قيمة ذك داللة إحصائية 
، ديكننا القوؿ أف بياانت كالضابطيب التج فصلُتعاعبة بعد م 0.05< 0.100

كالضابط متجانسة ُب التوزيع  يبالتجر  لمن نتائج الفص البعدم االختبار التباين
 .uji indenpenden sample t testكديكن متابعتها 

بني نتيجة االختبار البعدي من  uji indenpenden sample t testمقارنة نتائج ( ه.
 الفصل التجريب والفصل الضابط

العينة لتحديد ما إذا كانت  uji indenpenden sample t testيتم استخداـ 
 ujiعينتُت غَت متزكجُت. اؼبتطلبات األساسية (mean) وسط اغبسايب الاختالفات ُب 

indenpenden sample t test  ىي البياانت اليت يتم توزيعها عادة كمتجانسة. من
، فإف اػبالصة اليت ًب اغبصوؿ عليها ىي أف 4.7كاعبدكؿ  4.4نتائج اعبدكؿ 

 انت عادة ما تكوف موزعة كمتجانسة.البيا

بياانت البحث ىذه لإلجابة  uji indenpenden sample t testيتم استخداـ 
ىل الطالب الذين يتعلموف اؼبفردات ابستخداـ تطبيق الغناء على بياف اؼبشكلة  "

لإلجابة  ؟"أثناء اللعب أحسن من الطالب الذين يتعلموف اؼبفردات بدكف استدامو
على كاالختبار   uji   indenpenden sample t testلبحث، أجرم على سؤؿ ا

 الضابط.القبلي من الفصل التجريب كاالختبار القبلي من الفصل 



 

 
 

ؼبعرفة مقدار االختالؼ ُب ـبرجات تعلم الطالب االختبار القبلي من الفصل 
من خالؿ النتائج اإلحصائية الوصفية، أم ُب اعبدكؿ الضابط التجريب ك الفصل 

 التارل:

 

 اعبدكؿ  8. 4 

 
Independent Samples Test 

 
Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil Belajar Siswa 

Equal 

variances 

assumed 

2,799 ,100 8,973 55 ,000 10,616 1,183 8,245 12,987 

Equal 

variances not 

assumed 

  
9,014 52,377 ,000 10,616 1,178 8,253 12,979 

 

 



 

 
 

من اؼبعركؼ أف الفرؽ بُت قيمة االختبار القبلي ُب  4.9يشَت ىذا اعبدكؿ 
ذك  uji indenpenden sample t testكالفصل التجريب من نتائج  الضبطالفصل 

، ديكن اػبالصة اختالفات 0،05> 000, 0من sig .(2- tailed)داللة إحصائية 
أثناء الغناء  طريقة) بُت الفصل البنتائج تعلم الط (mean) الوسط اغبسايبُب 

 .الضابطاللعب( ك 

االختبار القبلي من  البالطؼبعرفة مقدار االختالؼ ُب ـبرجات تعلم 
من خالؿ النتائج اإلحصائية الوصفية، أم ُب الضابط الفصل التجريب ك الفصل 

 اعبدكؿ التارل:

 اعبدكؿ  9. 4

 

بُت الفصل التجريب  (mean)نتيجة الوسط اغبسايب  9. 4بناء على اعبدكؿ 
نتيجة ـبتلف، ينتج عن الفصل التجريب  (mean)الوسط اغبسايب  الضابطكالفصل 

 .77.14 فصل الضابط الوسط اغبسايببينما  87.76 الوسط اغبسايبنتيجة 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Hasil 

Belajar 

Siswa 

Post-Test Eksperimen 29 87,76 4,998 ,928 

Post-Test Kontrol 28 77,14 3,837 ,725 



 

 
 

استخداـ طريقة الغناء ىذه أكثر فعالية ُب لذلك، ديكن أف نستنتج أيضنا أف 
اؼبدرسة اإلبتدائية دار العلم بنجر الثالث ُب  الفصلزايدة إتقاف اؼبفردات لطالب 

 ابرك

العينة لتحديد ما إذا كانت  uji indenpenden sample t testيتم استخداـ 
 ujiعينتُت غَت متزكجُت. اؼبتطلبات األساسية (mean) اختالفات ُب متوسط اغبسايب 

indenpenden sample t test  ىي البياانت اليت يتم توزيعها عادة كمتجانسة. من نتائج
، فإف اػبالصة اليت ًب اغبصوؿ عليها ىي أف البياانت عادة 4.7كاعبدكؿ  4.4اعبدكؿ 

 ما تكوف موزعة كمتجانسة.

، من اؼبعركؼ أف الفرؽ بُت قيمة 4.8 سابقنا ُب اعبدكؿة كما أكضح الباحث
 uji indenpendenكالفصل التجريب من نتائج  الضابطاالختبار القبلي ُب الفصل 

sample t test  ذك داللة إحصائيةsig( .2- tailed ) 0.05> 0000من. 

كالفصل التجريب  الضابطكما رأينا من البياانت أعاله بعد معاعبتها بُت الفصل 
 نتائج تعلم الطالب ذك داللة إحصائية.وسط اغبسايب التظهر مقارنة، كىناؾ فرؽ ُب 

، أظهر أيضنا مقارنة بُت  4.9وقت سابق ُب اعبدكؿ الُب  ةكما أكضح الباحث
للفصل التجرييب ك  87.76 يبنتائج تعلم الطالب للفصل التجر  الوسط اغبسايب

 .الضابط 77.14

داللة إحصائية بُت  كت أعاله يظهر أف القيمة اليت إذل كجود فركؽ ذكمن البياان
 -sig( .2داللة إحصائية  ك, يتم اغبصوؿ على قيمة ذالضابطالفصل التجريب كالفصل 

tailed).  ديكننا أف نفهم أنو من خالؿ تطبيق طريقة الغناء أثناء اللعب سيكوف أكثر



 

 
 

اؼبدرسة اإلبتدائية دار العلم فعالية ُب زايدة إتقاف اؼبفردات لطالب الصف الثالث ُب 
 .بنجر ابرك

 ب.ادلناقشة

ديكن استخداـ طريقة الغناء ىذه أثناء اللعب كأداة جملموعة متنوعة من 
 BCMُب كتاب "تعليم األطفاؿ من خالؿ استخداـ طريقة  اؼبهارات اللغوية.

تعليم ، كىي: العديد من الوظائف ُب طريقة الغناء، ىناؾ الاللعب، القصة كالغناء(")
، العاطفي، كالتعليم اغبركي، كتنمية اػبياؿ، كأتكيد الذات، كتنمية القدرة اللغوية

القيم األخالقية. يتبُت من بعض كتنمية القوة تنمية الثركة الفكرية كالركحية كتعليم 
كظائف طريقة الغناء أف طريقة الغناء توفر اؼبساعدة للطالب ُب إتقاف اؼبفردات. 

 سيكوف استخداـ طريقة األغنية أكثر متعة كجذب انتباه الطالب.

وائد ، كالفتلعب اؼبسرحية أيضنا فوائد، كىي: الفوائد اؼبادية، كالفوائد العالجية
، كالفوائد االجتماعية ائد اإلبداعية، كفوائد تكوين مفهـو الذاتالتعليمية، كالفو 

 كالفوائد األخالقية.

تشَت نتائج ىذه الدراسة إذل توافق الدراسة مع الدراسة اليت أجرهتا نور 
بعنواف "آاثر تعلم القويد ابستخداـ طريقة  Unisuh Makassarفاضلة أمُت من جامعة 

 12ريض الغناء للطالب اؼبتخصصُت ُب التم

العركض: تداعيات تعلم القويد من خالؿ أسلوب الغناء لدل طالب  ."
،  (Isim Dhomir، كابلتحديد ُب الضمائر )عالء الدين ماكاسار UINالتمريض ُب 

٪ من القدرة 32إذل  (Fiil٪ ككصلت اؼبواد الفعلية )81كصلت اؼبواد اؼبرئية بنسبة 



 

 
 

ىذه ؽبا ديكن االستنتاج أف طريقة األغنية على التعبَت كإعادة كتابة اؼبفردات. لذلك 
 ، أحدىا ىو ربسُت إتقاف اؼبفردات.أتثَت إجيايب على التعلم

فاعلية ُب  تشَت نتائج ىذه الدراسة إذل أف طريقة الغناء أثناء اللعب أكثر
، بناءن على بياانت حوؿ قيمة نتائج التعلم من الفصل التجرييب زايدة إتقاف اؼبفردات

، اليت تتعلم طالهبا من قيمة االختبار اء أثناء اللعب( مع فئة التحكمغن)طريقة ال
البعدم للفصل التجرييب )طريقة الغناء أثناء اللعب( أعلى من فئة التحكم. ديكن 
مالحظة ذلك ُب متوسط درجات ما بعد االختبار للطالب الذين يتعلموف 

بينما يبلغ متوسط قيمة ، 87.76اء اللعب دبتوسط قيمة ابستخداـ طريقة الغناء أثن
 .77.14الطالب الذين يدرسوف بدكف طريقة الغناء أثناء اللعب 

، لكن الباحثُت قاموا ىذه الدراسة عن الدراسات السابقةال زبتلف نتائج 
، كاليت أظهرت النتائج أف طريقة الغناء أثناء يقتُت، كمها الغناء أثناء اللعببدمج طر 

ل لتشجيع األطفاؿ اإلدراكيُت بسرعة. كما ىو اغباؿ ُب اللعب توفر ؿبفزنا كافينا للطف
، بعنواف هتا دراسة أجرهتا زىراتوف فاجرية، جامعة كالية جاكراتالدراسة اليت أجر 

"زايدة إتقاف اؼبفردات العربية )اؼبفردات( من خالؿ استخداـ كسائط بطاقة الكلمات 
 اؼبصورة".

  كاأللعاب توفر العديد منأظهرت نتائج ىذه الدراسة بشكل عاـ أف األغاين
ذاكرة، كربسُت اعبوانب ، كربسُت الًتكيز كالالفوائد للطالب مثل ربفيز العقل

ئف ، كبناء الذكاء العاطفي كغَتىا. ديكن لألغاين أيضنا أف توازف بُت كظااؼبعرفية
 ، فبا يعٍت موازنة تطور اعبوانب الفكرية كالعاطفية.الدماغ األدين كالدماغ األيسر



 

 
 

، جيب أف يكوف ىناؾ اؼبزيد من االىتماـ للطالب الذين ابلنسبة للمعلم
، جيب أف اللغة العربية، كخاصة اؼبفردات يولوف اىتمامنا أقل كيتابعوف أقراهنم. ُب تعلم

تكوف مثَتة لالىتماـ كمبتكرة قدر اإلمكاف حىت يكوف الطالب سعداء بتعلم اللغة 
ريقة ستعمل عملية تعلم اللغة العربية بسالسة العربية حىت ال تكوف فبلة. هبذه الط

كأكثر متعة للطالب لتعلمها فبا يسهل عليهم إتقاف تعلم اللغة العربية. ألف الشيء 
 الرئيسي الذم ًب تقدديو ىو اؼبفردات.
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 اخلامس الباب

 اخلامتة

 استنتاجات البحث أ.

االختبار البعدم كاالختبار القبلي من  (uji normalitas)بار طبيعي خالصة البحث أف االخت
 طبيعييتم توزيعهما بشكل متجانس كمتجانس ُب االختبار الضابط الفصل التجريب كالفصل 

((uji homogenitasيوجِّو االختبار البعدم كاالختبار القبلي ابستخداـ  ة. حبيثUji 

Independen Sample T Test . كاف اليت طبقت الغناء أثناء اللعبيب التجر ُب الفصل ،
بدكف طريقة الغناء أثناء  الضابط الفصلكُب  87.76 البعدماالختبار  الؤسط اغبسايب

كالنتائج اليت ًب اغبصوؿ عليها . 77.14نتيجة االختبار القبلي  الوسط اغبسايبكاف ،  اللعب
Uji Independen Sample T Test لذلك ، 0.05> 0000ئية داللة إحصا كؽبا قيمة ذ

ابستخداـ طريقة الغناء كبدكف داللة بُت نتائج تعلم الطالب  كديكن اػبالصة أف اختالفات ذ
 الفصلُب ربسُت إتقاف اؼبفردات لطالب فعالية طريقة الغناء. لذا فإف طريقة الغناء ىذه أكثر 

 ابرك. بنجر دار العلمالثالث 

 ب. االقرتاحات

 االنتباه لألطفاؿ األقل نشاطنا كالذين ال ينتبهوف ُب عملية التعلم.. حيتاج اؼبعلموف إذل 1

، يستخدموف احملضر فقط لموف ال يلتزموف فقط أبسلوب كاحد، على سبيل اؼبثاؿ. اؼبع2
 كاغبفظ.

، جيب أف يكوف التعلم . ابلنسبة للمعلمُت، ُب تعلم اللغة العربية، كخاصة تعلم اؼبفردات3
 ، حىت يكوف الطالب سعداء كمتحمسُت لتعلم اللغة العربية.كمبدعناالىتماـ مثَتنا ل



 

 
 

 ج. توصيات البحث

بعد أف ينظر الباحثة إذل حالة الطالب ُب اؼبدرسة، ديكن للباحثة معرفة حالة الطالب 
دبا ُب ذلك عندما يطبق الباحثوف طريقة الغناء أثناء الغناء ُب تعلم اللغة العربية.  أثناء التعلم،

 ، كىي:من البحث لرفع العديد من األلقابصي الباحثوف إبجراء مزيد لذا يو 

 . فعالية طريقة الغناء مع اللعب ُب زايدة قدرة مهارة كالـ.1

 أسلوب الغناء مع اللعب ُب ربسُت قدرة مهارة استيما. فعالية. 2

 . أثر أسلوب الغناء ُب دراسة اغبركؼ اؼبخركلية على قراءة مهارات النص العريب.3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 السرية الذاتية

 : نور أيدا   اسم
 1998مارس  15: سامود,   اتريخ الوالدة 

 : اإلسالـ   الدين 

 : اؼبرأة   اعبنس 

 : غَت متزكج   العضع 

 : الطالبة   العمل 

: اؼبدرسة اإلبتدائية هنضة العلماء ابلنكارااي, اؼبدرسة اؼبتوسطة   اتريخ التعليم
مسلمات هنضة العلماء, اؼبدرسة الثنوية مسلمات هنضة العلماء 

 كاعبامعة ابلنكارااي اإلسالمية اغبكومية. 

 : أضبد اسم األب

 : نور مٍت اسم األـ

 : حسن رضبن اسم أخي صغَت
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