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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

اللغة هي نظام رموز صوت تستخدمه جمموعة معينة من األشخاص للتواصل 

مهارات اللغة هي شيء جيب أن  .البشر يفكر ويتواصل بأفكارهباللغة  1والتفاعل.

لغة البشر لديهم الكثري جدا وخمتلفة، إما من حيث األصول أو  يكون لكل فرد.

ر املؤثرة فيها. يف احلياة متت مصادفة العديد من اللغات اجملموعات أو العناص

األجنبية باإلضافة إىل اللغة األم، وأحدها اللغة العربية. اللغة العربية هلا دور مهم جدا 

وخاصة بالنسبة للمسلمني. اللغة العربية كلغة دينية لديها تفاهم أن فهم التعاليم 

 2الدينية بشكل صحيح واجب على أتباعه.

املسلمني بتعلم اللغة العربية و تعليمها.  من هذا العصر إهتماما كثريا  ويف

املواد الدراسية الرمسية يف مجيع املدارس اإلسالمية من كانت اللغة العربية مادة 

من تتعلموها باجلّد وقد بدأ تعليمها أن بإندونيسيا وهي مادة جيبها على التالمييذ 

 عالية حّّت ىف اجلامعة اإلسالمية.مدرسة روضة األطفال إىل املدرسة ال
                                                           

1Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya. 

(Yogyakarta: TERAS, 2009), hal. 6 
2Ibid, hal. 1 
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اجلانب النظري. يف اللغة  ىفوألجل تعلم اللغة العربية فتحتاج إىل الفهم 

،والكالم، والقراءة، والكتابة. وللوصول إىل تلك  العربية أربع مهارات وهي اإلستماع

 املهارات البد أن يستعمل املدرس طرق التعليم املناسبة الفعالية و احلصالة و أن

تكون مناسبة أيضا بعناصر اللغة العربية مثل األصوات واحلروف واملفردات مثّ 

 3الرتاكب.

اللغة العربية هي واحدة من أصعب املواضيع درس، وجيب على الطالب 

االهتمام هبا وتعلم اللغة العربية. لذلك يف هذا املوضوع يتطلب قدرة املعلم اخلاص ، 

ي قدرة املعلمني على استخدام وسائل أو وه الذي هو قادر على إدارة الفصل.

اليت ميكن أن ختلق أجواء مرحية وممتعة. حبيث ميكن جتذب االهتمام والسماح  الطريقة

، جيب أن عربية. فيما يتعلق بعملية التعلمالطالب من حضور الدروس وحب اللغة ال

هتمام يف يكون لدى املعلم طريقة خاصة يف التعلم تسمح للطريقة أن تكون مثرية لال

 عملية تقدمي دروس اللغة العربية.

ملعلمني كمهنيني جيب أن يكون لديك بعض القدرة على تطبيق النظريات 

املستفادة يف جمال التعلم. القدرة على حتديد وتنفيذ الطرق لفعالية وكفاءة التعلم، 

 والقدرة على إشراك املشاركة النشطة للطالب والقدرة على خلق جو من التعلم اليت
                                                           

3 Tayar Yusuf dan Sayful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hal. 137 
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املعلم اجليد هو املعلم الذي خيتار األساليب املناسبة  تدعم حتقيق أهداف التعليم.

ليس فقط واحد  لظروف الفصل الدراسي. لذلك، الطريقة املستخدمة من قبل املعلم

 4ولكن متنوع، ألن كل طريقة هناك أوجه قصور ومزايا.

يف كتاب . طريقة الغناء هي طريقة بديلة للعديد من طرق اللغة العربية

حيسن من استيعاب الطالب للتعلم، ألنه  لغناء"التعليم الكمومي" ذكر أن "التعلم با

 5بالغناء الطالب يشعر بالسعادة والراحة، سيتم فهم املوضوع أكثر سرعة".

مشكلة عدم التمكن من املفردات مما جيعل صعوبة وضع املواد على املستوى 

ال يزال هناك العديد من الطالب الذين  يف الواقع، يف حفظ املفردات التايل.

يواجهون صعوبات. ولذلك ينبغي أن يكون املعلم قادرًا على خلق جو من املرح 

والتعلم ويساعد يف حفظ املفردات أو اتقاهنا للغة العربية. ويعترب هذا الطريقة الغناء 

 مملة.تستخدم ملساعدة الطالب على تعلم دروس اللغة العربية، نظرًا ألن صعبة و 

الغناء هو للطالب الذين هم خائفون ، كساىل وال طريقة الغرض من استخدام  

هذه الطريقة تستطيع ان  حيبون اللغة العربية ليكونوا مهتمني وسعداء يف متابعة التعلم.

                                                           
4 Syaiful Bahri Djamrah dan Aswan Zaini, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hal. 33. 
5Ahmad Zubaidi, Penggunaan Metode Menyanyi Untuk Meningkatkan Penguasaan 

Kosakata (Mufrodat) Bahasa Arab Siswa Kelas VIII-G Mts Negeri Pare Kediri, (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, tt), hal. 3 

https://uinsuka.academia.edu/
https://uinsuka.academia.edu/
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يعطى لون اجلديد ىف تعليم اللغة العربية، يستطيع ان جيري الطالب بطريقة الغىن الن 

فكر الطالب لنيل املفردات. وطريقة الغناء ممتعة و نوافق  الغىن يستطيع ان يقوى

 لطالب الن هذه الطريقة تستطيع ان  تلصق يف ذكرى الطالب.

الغناء ىف تعليم اللغة العربية خاصًة يف اليت تستخدم طريقة  املدرسةإحدى 

ل حصتعليم املفردات، وهي يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين باليتار. 

من هذا، . 2112الباحثة على املعلومات عند القيام باملمارسة امليدانية يف نوفمرب 

 .الباحثة هذا املكان ألن هناك تعليم املفردات قد إستخدمت طريقة الغناءاختار 

 استيعابوجتد الباحثة مشكلة تعليم اللغة العربية خاصًة يف استخدام طريقة الغناء يف 

 حثة ُمِهّما للبحث. مفردات اليت تظّنها البا

طريقة الغناء يف تعلم املفردات هي طريقة جديدة يف تلك املدرسة. لذلك جيد 

بعض الطالب صعوبة يف استخدام هذه الطريقة. باإلضافة إىل ذلك، ليس كل 

املدرسني اللغة العرب يف املدرسة يستخدمون هذه الطريقة. وجتد الباحثة تغريات يف 

طريقة الغناء. يصبح الطالب محاسة يف تعلم اللغة العربية الطالب بعد أن مت تنفيذ 

 .والسهل تذكر أكثر املفكرات اليت يتم تدريسها
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 مسائل البحث .ب

بناء على حتديد البحث العلمي، تقدم الباحثة تكون مسائل البحث العلمي  

 يلي:كما 

يف املفردات للطالب  استيعابالغناء يف  طريقة استخدام عمليةكيف  .1

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين باليتار للعام  راشالصف الع

 ؟21۱2/211٨ الدراسي

املفردات للطالب  استيعابالغناء يف  طريقة استخدام ما مشكالت يف عملية .2

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين باليتار للعام  ريف الصف العاش

 ؟21۱2/211٨ الدراسي

املفردات  استيعابالغناء يف  طريقة استخدامالت يف عملية حل املشككيف  .3

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين  ريف الصف العاشللطالب 

 ؟21۱2/211٨ الدراسيباليتار للعام 
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 أهداف البحث .ج

 لعلمي تأين كما يلي:مسائل البحث العلمي فأهداف البحث إسناد إىل 

يف الصف املفردات للطالب  استيعابالغناء يف  يقةطر  استخدام ملعرفة عملية .1

 الدراسييف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين باليتار للعام  رالعاش

21۱2/211٨. 

املفردات  استيعابالغناء يف  طريقة استخدام مشكالت يف عمليةملعرفة  .2

الثاين  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ريف الصف العاشللطالب 

 .21۱2/211٨ الدراسيباليتار للعام 

املفردات  استيعابالغناء يف  طريقة استخدامملعرفة حل املشكالت يف عملية  .3

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين  ريف الصف العاشللطالب 

 .21۱2/211٨ الدراسيباليتار للعام 

 

 فوائد البحث .د

 كون هلذا البحث فوائد ما يلي:بعد أداء البحث ترجو الباحثة أن ت
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 الفائدة النظرية .1

 تكون الّرسالة مادة نافعة للباحثني. .أ

 إسهاما يف اجملال العلمي. .ب

 الفائدة العملية .2

 ليكون هذا البحث سهما علميا لطالب لقسم تعليم اللغِة العربيةِ  .أ

باجلامعِة اإلسالميِة احلكوميِة تولونج أجونج حّت وصلوا إىل األهداف 

 املرجوة.

 ليكون هذا البحث مرجعا للباحثني اآلخرين يف املستقبل. .ب

 تحديد البحث .ه

 التحديد املوضوعي .1

يف  الغناء طريقةاستخدام " الباحثة موضوع هذا البحث تدحد

يف الصف العاشر يف املدرسة الثانوية املفردات للطالب  استيعاب

 " 21۱2/211٨ الدراسياإلسالمية احلكومية الثاين باليتار للعام 

 لتحديد املكانا .2

"املدرسة الثانوية اإلسالمية  1عاشر طبيعي الالصف  الباحثة تختار ا

 .احلكومية الثاين باليتار"
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 التحديد الزماين .3

 .م۷۱۱۲ – ۷۱۱۲هذا البحث خمصوص للطالب للعام الدراسي 

 و.توضيح المصطلحات

إلجتناب عن اخلطاء الفهم املوضوع يف هذا البحث العلمي فينبغي  

 يلي: توضيح ما

 التوضيح النظري .1

استخداما أي القيام  -يستخدم  –استخدام: مصدر استخدم  .أ

بالعمل. واملراد به هنا السعي إىل استمالة الشخص أو 

 األشخاص الذين يرَغب يف استمالتهم.

، وتتمثل يف األساليب احملتوياتوهي ال تنفصل عن  طريقة : .ب

ومات إىل اليت يتبعها املدرس يف معاجلة درسه لتوصيل املعل

  6أذهان تالميذه.

 2صوت الريح يف العشب والنبات امللتف.الغناء :   .ت

 . التوضيح التطبيقي2

                                                           
 13(، ص.1121، )القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية، فنّ التدريس للرتبية اللغويةحممد صاحل مسك،  6

7 Kamus Bahasa Arab Online Al-manny Diakses dari https://www.almaany.com pada 

tanggal 4 April 2018, pukul 13:47 WIB. 

https://www.almaany.com/
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توضيح املصطلحات السابقة، أن مقصود املوضوع استخدام 

مفردات )الطالب يف الصف العاشر يف  استيعابالغناءيف  طريقة

 لدراسيااملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين باليتار للعام 

الغناء يف التعليم  طريقة(" هي نتيجة من استخدام 2۱21/211٨

اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين باليتار. فيها 

يف يف التعليم  الغناء طريقةاستخدام  عمليةتبحث عن  فهي  ةالباحث

 ين باليتار, واللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثا

يف التعليم اللغة العربية  طريقة الغناءمن استخدام  مشكالت يف عملية

حل من يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين باليتار, و 

يف التعليم اللغة العربية يف  الغناء طريقةاستخدام املشكالت يف عملية 

 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين باليتار.

 البحوث السابقة .ز

إىل البحوث العلمية السابقة املتعلّقة  ةلتنفيذ هذا البحث حيتاج الباحث

 مبوضوع حبثه، منها:

الغناء  طريقة" ( حتت العنوان2111البحث الذي كتبته سوليح فرستييا ) .1

للطالب الصف عمر بن خطب  مفرداتالاب استيعفي ترقية 
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تبحث فهي  ةتتحدث فيها الباحث المدرسة الدينية فاعيران ديفانكارا".

 عن امهية الغناء يف تعليم اللغة العربية.

الغناء  طريقة" ( حتت العنوان2111البحث الذي كتبته فجرية امتامي ) .2

دي مليا دووا ل بو ال في روضة األطفااللغة العربية لألطففي تعليم 

تبحث فهي  ةتتحدث فيها الباحث تربان بلينبينج ساري جوكجاكرتا".

 ل.اعن استخدام طريقة الغناء لالطف

تطبيق طريقة " ( حتت العنوان2115البحث الذي كتبته وحي نعسية ) .3

المدرسة اإلبتدائية المعارف نهضة الغناء في تعلم اللغة العربيه في 

فهي تتحدث فيها الباحثة  ".يوماسجيلوعوك بانالعلماء فاكرأجي 

 .تبحث عن تطبيق طرق الغناء يف تعلم اللغة العربية

 مشكالت" ( حتت العنوان2111البحث الذي كتبته سييت زليكا ) .4

روضة األطفال تطبيق طريقة الغناء في التعلم العربية للطفال في 

فهي تتحدث فيها الباحثة  ".عيشية بستان األطفال سافين جوكجاكرتا

يف تدريس  مشكالتتنفيذ تعلم اللغة العربية بالطريقة الغناء، بحث عن ت

 .حل من املشكالتو اللغة العربية مع بالطريقة الغناء ، 
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األسلوب تعليم ( حتت العنوان " ۷۱۱۲البحث الذي كتبته مجالية ) .5

المفردات فى المعهد باجي  النواحى كادوونج بانتع المناطق 

تبحث عن تعليم املفردات ىف فهي احث ". تتحدث فيها الببايووماس

اسلوب التعليمية. واحلاصل هذالبحث يعين ان استعمل األسلوب بسمع 

املفردة، وبنطق املفردة،  و بنيل معىن املفردة، قراءة الكلمة، كتب ورّكب 

 اجلملة.

 الفرق النتيجة اإلسم، الموضوع النمرة

سوليح فرستييا  .1

( حتت 2111)

 طريقة" العنوان

ناء في ترقية الغ

اب استيع

 مفرداتال

للطالب الصف 

عمر بن خطب 

هناك زيادة كبرية يف كل 

دورة، أي أن: الطالب 

يستطيع أن يعمل على أسئلة 

يصبح  -التقييم بشكل جيد 

الطالب متحمسني ومهتمني 

يصبح  -بتعلم اللغة العربية 

الطالب السهل حلفظ 

اللغة العربية.  املفردات

 مكان البحث .أ

 تصميم البحث .ب

تبحث عن  .ت

استخدام طريقة 

 الغناء لالطفال.
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المدرسة الدينية 

فاعيران 

 ديفانكارا"

استخدام الطريق الغناء لرتقية 

املفردات العربية   استيعاب

املفردات كبديل يف تعلم 

 األطفااًل.للطالب 

فجرية امتامي  .2

( حتت 2111)

 طريقة" العنوان

الغناء في تعليم 

اللغة العربية 

لألطفال في 

روضة األطفال 

بودي مليا دووا 

تربان بلينبينج 

ساري 

 جوكجاكرتا".

التخطيط يف التعلم  .1

بسيط، وهو اختيار أغنية 

يتقنها معلم واحد 

 وتدريب معلم آخر.

مل تكن طريقة الغناء  .2

 نشاطًا تعليمًيا أساسًيا.

التقييم الذي جتريه  .3

 املراقبة، تسجيل

 احلكايات واحملافظ.

 مكان البحث .1

خدام تبحث عن است .2

طريقة الغناء 

 لالطفال.
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وحي نعسية  .3

( حتت 2115)

تطبيق " العنوان

طريقة الغناء في 

تعلم اللغة العربيه 

المدرسة في 

اإلبتدائية 

المعارف نهضة 

العلماء فاكرأجي 

جيلوعوك 

 ".بانيوماس

تسري األنشطة التعليمية 

باستخدام طريقة الغناء على 

اللغة العربية بشكل جيد. 

هوم ومساعدة تطبيق املف

الطالب على فهم املادة اليت 

يقدمها املعلم والقبض عليها، 

من بداية درس غناء األغنية 

مًعا مث فهم املادة وتكييفها 

مع األغنية. مث يقلد الطالب 

ويغنون معا. وقد مت تنفيذ 

مجيع سلسلة من تطبيق 

أسلوب الغناء بشكل فعال، 

وثبت من قبل املتعلمني أكثر 

ط وال يشعرون حتفيزًا بنشا

بامللل يف متابعة عملية 

 مكان البحث .1

تبحث عن تطبيق  .2

طريق الغناء يف تعلم 

 اللغة العربية.
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التعلم. تتوافق عملية التعلم 

مع خطة الدرس اليت أعدها 

 املعلم.

سييت زليكا  .4

( حتت 2111)

 العنوان

مشكالت "

تطبيق طريقة 

الغناء في التعلم 

العربية للطفال 

روضة في 

ال عيشية األطف

بستان األطفال 

سافين 

 جوكجاكرتا".

لقد كان تطبيق تعلم  .1

اللغة العربية بطريقة الغناء 

فعااًل. تساهم طريقة 

الغناء بشكل كبري يف 

تعلم اللغة العربية. يشمل 

التعلم: التخطيط والتنفيذ 

 والتقييم.

املشكلة األكثر خطورة  .2

يف املشكالت اللغوية 

هي الصوت واملفردات، 

طفال ال يزالون ألن األ

غري طليقني وغالًبا ما 

 مكان البحث .1

تنفيذ تعلم اللغة  .2

العربية بالطريقة 

 مشكالتالغناء، 

يف تدريس اللغة 

العربية مع بالطريقة 

الغناء، وحل من 

 املشكالت.
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ينسون، خاصًة مع 

اللغات األجنبية. يف 

حني أن مشكلة غري 

اللغويات هي من حيث 

املعلمني الذين يفتقرون 

إىل اللغة العربية 

والرتحيب يف الكتابة 

باملفردات. سببها 

املعلمون الذين يعلمون 

أهنم ال يتخرجون من 

التخصص يف تعليم اللغة 

 ة.العربي

اجلهود اليت يبذهلا  .3

املعلمون يف معاجلة 

مشكلة تعلم اللغة العربية 
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مع طريقة الغناء هي عقد  

كتاب باللغة العربية 

للمعلمني والطالب، 

ومضاعفة التغيري باللغة 

العربية، وحتسني كفاءة 

املعلمني، وكثريا ما تتكرر 

 يف املفردات.

( ۷۱۱۲مجالية ) .5

العنوان  حتت "

األسلوب تعليم 

المفردات فى 

المعهد باجي  

النواحى كادوونج 

بانتع المناطق 

 ".بايووماس

أسلوب التعلم املفردات اليت 

أجريت يف املعهد باجي  

تع النواحى كادوونج بان

املناطق بايووماس رجينسي هو 

على تقنية التعلم هو 

االستماع إىل الكلمات، 

ويقول الكلمات، واحلصول 

على معىن الكلمات، وقراءة 

 مكان البحث .1

تعليم املفردات ىف  .2

 اسلوب التعليمية.
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الكلمات والكتابة وجعل 

 اجلمل.

 1،1اجلدوال 

 ترتيب البحث .ح

ن املؤلفات العلمية. بناء على كان التنظيم شرطا للحصول على الفهم ع

ذالك، لسهولة الفهم عن هذا البحث العلمي فتضع الباحثة تنظيم البحث كما 

 يلي: 

القسم األول، حيتوي على صفحة الغالف، صفحة املوضوع، صفحة موافقة  .1

املشرفة، صفحة تصديق جملس املناقشة، صفحة بيان األصلية، صفحة 

و التقدير، دفرت اجلدوال، دفرت  الشعار، صفحة اإلهداء، كلمة الشكر

 الصور، دفرت امللحقات، امللّخص، و الفهرس.

 القسم الرئيسي، حيتوي على مخسة أشياء، منها:.۷

حيث تشتمل على : )أ( خلفية البحث، )ب(  المقّدمةالباب األول  (أ

مسائل البحث، )ج( أهداف البحث، )د( فوائد البحث، )ه( حتديد 

ترتيب  ات، )ز( البحوث السابقة، )ح( والبحث، )و( توضيح املصطلح

 البحث.
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طريقة الغناء يف  األولينقسم اىل نوعان ،  النظرياتالباب الثاين   (ب

مث الغناء،  استخدام طريقةاملشكالت يف  الثاىنمث  املفردات، استيعاب

  إسرتاتيجيات يف حل املشكالت. الثالث

البحث، حيث تتكون من : )أ( تصميم  منهج البحثالباب الثالث  (ج

)ب( مكان البحث، )ج( حضور الباحثة، )د( مصادر احلقائق، )ه( 

طريقة مجع احلقائق و أدواهتا، )و( طريقة حتليل احلقائق، )ز( تفتيش 

 صحة احلقائق.

و يشتمل على بيان موجز عن موضوع  تقديم نتائج البحثالباب الرابع  (د

 البحث، تقدمي احلقائق، حتليل احلقائق و البحث.

 تتكون من اخلالصة و االقرتاحات. الخاتمةامس الباب اخل (ه

القسم النهائي حيتوي على املراجع و امللحقات تشتمل على اإلرشادات .۳

للمقابلة و املالحظة و الوثيقة، قائمة نتائج املقابلة، الصور من أحوال تعليم 

لق املفردات بالطريقة الغناء يف عملية التعليم اللغة العربية، الرسائل اليت تتع

 .بالبحث العلمي، و السرية الذات


