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األّول بابال  
مقّدمةال  

 البحث يةخلف .أ
يبُت بأكمل من النشاط البشري، وأنو ال ميكن أن  البسيط بادلعٌتالتعلم ىو   

 معناه وىف .جتارب احلياةو  والغرض من التعلم ىو التفاعل ادلستمر بُت التنميةشكلو. 
 (األخرى للتفاعل طالبو جهده وكذالك) يعلم ادلدرس طالبو ألن، وجوىر التعلم الواسع

من ىذا ادلنطلق فإنو من ادلفهوم أن التعلم ىو التفاعل  . من أجل حتقيق األىداف ادلرجوة
 1.ادلتعلم و ادلدرس، ومها لألخر احدمها حيتاج الطرفُت بُت اجلانبُت أو من

. القيمة تربويان و مشبهان نشاطان كالمهاالتعلم   التعليم و وجو الشبو ىوو   
ادلتعلمُت. حيدث ىذا التفاعل اجتاه  ُت وادلدرسالتعليمية اليت تتميز هبا التفاعل بُت 

رلموعة  لديوالتعلم، من ادلهم للغاية بالنسبة للمعلم  التعليم و ىف لتحقيق األىداف معا.
 احملتاجة األشياء ما ىيأن يكون لديو معرفة واسعة حول األنشطة  .متنوعة من األساليب

أن يفهم أن قدرة واستيعاب األطفال أو ادلتعلمُت ختتلف  فعلى ادلدرس 2.التعليم عملية ىف
حاجة إىل استخدام األساليب  ُت ىفادلدرسسياق التعلم و  لذلك، ىف. ابعض مبعضه

 .ادلناسبة دلعاجلة ىذا األمر
 التعلم بادللل ىف يشعروا أنو عليهم يسهلوباإلضافة إىل ذلك، فإن األطفال   

 ولوإتقان  ادلدرس على ، جيب (Roestiyah) ولذلك، تنص روستّية .العادية باألشكال
كفاءة، وأهنا أيضا ميكن أن حتقق  تعلم بفعالية وللطفال األحبيث ميكن  اسًتاتيجية

 سيطرةعمر تسع سنوات لديو القدرة على يبلغ من ال الذيطفل ال 3.األىداف ادلرجوة
 .Erick H) ويؤيد البيان ادلذكور من قبل اريك ح. ليّنربرغ .سبع لغات سلتلفةاللغة من 
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Lennerberg) مرن كان ىفسنوات الدماغ البشري   ٠–٩سن  ىف" :مع التعبَتات ما يلي 
 .رنة اليت تسمح األطفال يكتسبون اللغة بسرعة وسهولةمأو  ىف

 ٠-٩ مبكر سن األطفال يبدأ ىف ىف (العربية) تعليم لغات منها اللغة األجنبية
 .على أساس بالتأكيد على لغة األم األحسن / مثالية نتيجة وذلاسنوات سيكون أفضل 

ذاكرتو، لذلك ميكن منحوتة  تىذا العمر الدماغ ال يزال مرنا، وارتفع ىذا ىو ألنو ىف
 وبالتايل فإنو من ادلناسب تعليم اللغة العربية كما ىو نظرا لغة أجنبية ىف .خلطاب دقيق

 طريقبفيو  يتحكم يذآلة ال وى ناسال أن، 5السلوكي التعلم كما يف .4األطفال سن
 .6سلوكال

، ألنو من دون اتقان عن ادلفردات العربية غٌتيفهم درس اللغة العربية ال  و إتقان
حتقيق ادلهارات  فهم الدرس، خصوصا ىف ادلفردات جيدا، وسوف تؤثر صلاح الطفل ىف

ن أن غا. كما قال ىنري جونتور تاريوالكتابة والقراءة، ستماع،االو  الكالم،األربع، وىي 
 من زاد كلما حفظها.ما تعتمد على كثرة ادلفردات اليت اجنبية  لغة على احد ةهار م

 .اللغة تلك ىف مهَت يكون أن االحتمال فزاد ما طالب لدي ادلفردات

سن  األطفال ىف –والعربية خصوصا– ذ برنامج اللغات األجنبية، يلدعم تنف
 تتطلب طريقة خاصة لتعليم اللغات من أجل حتقيق النجاح، ألن ىف اإلبتدائيةادلدرسة 

استخدام الوسيلة  ضروريا إىل حيتاج اإلبتدائية سنواتاألطفال الذين تًتاوح أعمارىم بُت 
 سن ىف األطفال تعليم ىف األجنبية لغةال إدخل. التعلمىف  ذلم نداء للتحفيز اجليدة

 .ادلقبل العمر ستوىدل جدا مفيد اإلبتدائية ادلدرسة
ال  اإلبتدائية ستوىادل عملية تعلم اللغة العربية ىف ، ىفبعد أن ال حظت الكاتبة
دار  اإلبتدائيةادلدرسة  صل الرابع ىففالتعلم، وخاصة ال يزال ىناك الكثَت من الصعوبة ىف

 أن جيب اليتالكثَت من ادلفردات  مذاكرة حفظ على يصعبون ىمالعلوم بالنكارايا. 
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 و .ٌت واحدتوي على الكثَت من معحتادلفردات عادة ما  عليها خصوصا ىف يسيطَتوا
 .بطريقة كالسكية يوجب عليهم حفظ ادلفرداتللطالب إذا جدا لذلك، فمن شللة 

جيب أن يعادل الكثَت من أساليب  اإلبتدائيةسن ادلدرسة لعلم اللغة العربية، على ملذلك 
 7 .ما يعادذلا و اإلبتدائيةالتدريس ادلناسبة دلستوى عمر للمدرسة 

مبوجود . التعلم أنشطة يف تدعم للطالب اليت جزء ادلهمة  ىي التعليمية وسائل
 عملية إىل ستشجيع حىت التعلم األنشطة تنفيذ  يف فتعطى السهولة التعليمية الوسائل

 قيمة على حتتوي الًتبوية البحوثة التعليمية للموسوعة  ولذالك، وسائل التعليمية. 8التعلم
 9تقريرا و ال نسيا. الدرس ستجعل اليت

ىتمام اال أثر عن سيتم، يةالتعليم التعليمية كاللوازم التمهيديةوسائل  مبوجود
ادلفردات  تقدميالبحث على ب أن تقوم الكاتبة تدفع األسباب وذلذه. الدراسة يف طالبلل

والروك،  ،، وموسيقى البوباذلندى وموسيقى، والرسوم ادلتحركة، احلديثة )األغنية باألغنية
الرأس،  االعضاء اليت ىي تقدمي ادلفردات عن. ادلثال، وما اشبو ذلك(غدوت انو د

وحدىا،  ى قراءةليست فقط ما يكف، وطريقة التدريس بادلوسيقي العُت، وغَتىاو  الشعر، 
أيضا  همتدريسىف باإلضافة إىل عناصر التعليم . و و يفعل بادلرور باإليقاعقو ولكن يراف

 10و.يىناك كميات من وسائل الًتف
 يف كثَت الطالب أن التعلم مدخل يف اساسا يكون الذي ادلهم الرئي أحد كما

الغرض  11.ادلعالمة بادلادة ادلتعلقة السابقة ادلذكرة يف األصل يكون التعليمية ادلادة تعبَت
ادلتعلمُت  تعلم اللغة العربية و من استخدام األغنية حبيث ادلتعلمُت ال يشعرون بادللل ىف
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 .سلتلف عن اآلخر، وذلك للحصول على أقصى النتائج حالةأكثر تقبال للدرس مع 

 ىي همةادل. الطالب يف عملية التعليمية ةنتبهمو  ةهتمم يى الفعالةالتعلم و  حالة التعليم
ىي  الطالب ادلهمة أن جيمس وليم كما قال.ادائمتقريرا و  ية الشخصيةطبعالالصفة 

أن  ادلدرس ينبغيف تعلمال دلهمةا ونظرا ألمهية. تعليميةال ليةعميف  درجةال أحد لتقريق
 الطالب أن يى ىدفها ومرارا  باألسلوب الطريقة األغنية التعلم يف لألوالد ينهض ادلهمة

تعلم اللغة ل ادلفرداتيرا و ال نسيا حىت ستحصول تقر  الدرس تجعلسو  بادللل يشعرون ال
غنية على استيعاب فعالية استخدام األ" تكتب الباحثة الدراسة عنولذلك، 12 .العربية

 ".بالنكارايابدار العلوم  اإلبتدائيةادلدرسة ىف الفصل الرابع  بية ىفادلفردات العر 
 البحث سؤال .ب

ئية دار العلوم  االفصل الرابع بادلدرسة اإلبتد البحث ىو : ىل التالميذ ىف سؤال
بالنكاريا الذين يتعلمون ادلفردات باستخدام األغنية أعلى استيعابا من التالميذ الذين 

 يتعلمون ادلفردات بدون استخدام األغنية ؟
 هدف البحث .ج
استيعاب ادلفردات  علىم األغنية ىذا البحث لقياس فعالية استخدا يهدف  
 ئية دار العلوم بالنكارايا. االفصل الرابع بادلدرسة اإلبتد ىف تالميذلل

 حدودية البحث .د
ىذه  الغرض من ىذه الدراسة، فإن ادلشكلة احلدودية ىف صياغة والوبناء على 

الفصل الرابع يهدف ىذا البحث لقياس فعالية  الدراسة كانت زلدودة للطالب ىف
دار  اإلبتدائيةاستيعاب ادلفردات لتالميذ الفصل الرابع بادلدرسة  استخدام األغنية ىف

. وىذا ىف أساليب تعلميهم  غنيةاألتستخدم  الذيالعلوم بالنكارايا. ألن الفصل الرابع 
فادلفردات احلديثة تقدم  التعليم العربية ادلفردات ىف سرعة حفظ فهم و يعٍت أغنية لزيادة

 .باألغنية العربية احلديثة
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 البحث فرضية. ه
التالميذ يتعّلمون ادلفردات باستخدام األغنية أعلى استيعابا من التالميذ الذين 

 .يتعلمون ادلفردات بدون استخدام األغنية

 فوائد البحث. و
التعليم على  من ادلتوقع، أن الفوائد من ىذا البحث سوف يكون دافعا ىفو 

 : ئق التعليمية كما يليااستخدام الطر 

 .التعليم ميكن أن يستخدم ىف يتنمية اإلبداع الذ يزيدأن  درسللم )  ١
 .التعليم ئق التعليمية ىفاأن يستخدم الطر  درسللم ) ٢
 .أن يكون ادلواد للباحث التاىل ) ٣

 هيكل البحث .ز

 :تكون على مخسة أبواب، وىيتىذا البحث  النظاميات ادلستخدمة ىف

ف البحث، ىدالبحث، و  سؤالخلفية البحث، و تكون من يمة و الباب األول ىو ادلقدّ  
  .ىيكل البحثو  ،فوائد البحثوفرضية البحث، و  ،حدودية البحثو 

: تعريف  يالوصف النظر ، و الّدراسة السابقةيتكون من ظرى و ىو اإلطار النّ الباب الثاين 
 اللغة تعليم من طرقاألغنية العربية، و  اللغة تعليم ةقيتعريف طر الية تعليم اللغة العربية، و فعّ 

 اللغة تعليم ىف ادلفردات ختباراالو  ،تعليم اللغة العربية ىفادلفردات تعريف العربية، و 
 .العربية

، ونوع البحث، ومكانو البحث يتكون من وقت ىو منهج البحث و  الباب الثالث
 .هاحتليلو البيانات قياس ، وتقنيات مجع البيانات، و رلتمع البحثو 

 .يتكون من البيانات، ونتائج البحث، والبحثو  البحثو  البحثالباب الرابع ىو نتائج 
 .ص و االقًتاحليتكون من ادلخو الباب اخلامس ىو اخلادتة 
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