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 الباب الرابع

 نتائج البحث

حيتوي هذا الباب على حملة موجزة عن أحوال مكان البحث، وتقدمي احلقائق، 

 وحتليل احلقائق.

 باليتار الثانيةالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية لمحة عن  .أ

 اإلسالمي العصري الكمالموقع جغرافي للمعهد .1

باليتار يف شارع القائد  يةالثاناملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  تقع

 باليتار الثانيةاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  باليتار. 15العظيم سودرمان 

، موقع ويليعي. جغرافيا   دة مع دولة يف املدينةاحالو  ثانويةهي املدرسة الثانوية ال

. هذا ليتارابرجينسي ، ألنه جماور للمسجد الكبري ملدرسة إسرتاتيجي متاما  ا

شطة أن تستخدم املسجد الكبري لألن ستطيعي طالب، ألن اللشرط مفيد للغايةا

 الثانيةالثانوية اإلسالمية احلكومية  تعترب املدرسة الدينية. فيما يتعلق بالنقل،

، أي سة تقع يف موقع املواصالت العامة، ألن املدر اسرتاتيجية للغاية باليتار أيض ا

 5ماالنج. -بليتار  افلةاحل

                                  
 2152مايو  22الوثيقة من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين باليتار يف يوم الثالثاء 55 
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 باليتار الثانيةخ القصيرة إقامة المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية التاري .2

 21باليتار يف  الثانيةتأسست املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 151Aعلى أساس مرسوم وزير الدين جلمهورية إندونيسيا رقم:  5991نوفمرب 

 2. 5991لعام 

هي األبناء  باليتار الثانيةومية املدرسة الثانوية اإلسالمية احلك، قبل الوالية

املدرسة الثانوية . أثناء املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تلوكو)الفرع( من 

البنائي، يكون التطوير املدرسي أقل رغبة للجمهور.  اإلسالمية احلكومية تلوكو

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية وقد أدى ذلك إىل أن تكون املسافة بني 

، حبيث ال كيلومرت 51ة جدا ، أي حوايل بعيدالبنائي  ويليعي درسةاملو  وكوتل

إدارة املدرسة البنوية على املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تلوكو  يستطيع

 ة الثانوية اإلسالمية احلكومية ويليعيرسالنحو األمثل. من أجل أن تنمو املد

املدرسة الثانوية ، يقرتح لجمهوربشكل أسرع وأكثر جاذبية ل وليين البنغالية

                                  
2 Ibid. 
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 2152، يف عام لدينية. مثأن تعلن وزارة الشؤون ا اإلسالمية احلكومية تلوكو

 5.باليتار الثانيةاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية متت تسميتها إىل 

 4الصورة الذاتية .3

تشرح الباحثة فيما يلي عن الصورة الذاتية اليت أخدهتا الباحثة من 

 ئق، وهي كما يلى:احلقا

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  اسم املعهد  5
 باليتار الثانية

 15شارع القائد العظيم سودرمان  العنوان  2
 باليتار

 88526 إشارة الربيد 5
  8895222(1562) رقم اهلاتف 6
 man.wlingi@yahoo.co.id املينا 1

 http://www.man.wlingi.sch.id الويب 8

 55555111111112 الرقم إحصاء املعهد  2
 21156221 الرقم أصول املعهد الوطين  2
  املوقع 9

مرسوم وزير الدين جلمهورية إندونيسيا  على أساس .أ 
 5991لعام  151Aرقم: 

                                  
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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 5991نوفمرب  21 التاريخ .ب 
 A /2151 مستوى االعتماد .5

 حقوق امللكية حالة األرض 55
 هادةش الرسالة على امللكية 

 2م 26585 مساحة األرض 
  حالة البناء 52

 8626115/558/2116رقم  رخصة بناء 
 2م 26121 مساحة البناء 
  رئيس املدرسة 55
 الدكتورأمحد زبيد املاجستري اسم 
 598251555998155112 رقم التوظيف 

 Kw.556562/Kp.1268/1/2215 رقم شهادة رئيس 

 2152يونيو  59 التاريخ 
 6،5دوال اجل
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 باليتار الثانيةالهيكل التنظيمي في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  .4

 باليتار الثانيةالثانوية اإلسالمية احلكومية  املدرسة التنظيمي اهليكل

 
 (2152 باليتار الثانيةاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية احلقائق  :إصدار)

 6،2اجلدوال 
 نعّلميالمأحوال  .5

من أهم العوامل يف نظام الرتبية كما أهنم عامل يعني علمني كان امل

هم أو معّلميتعلق كثريا بكيفية نظرهم إىل كفاءة  طالبالنجاح. و اجناز ال

 الكامل كما يلي: عاألمر املتعلق حبقائق امل و أما مظهرهم. 
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كومية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احل قائمة املعلمني من وزارة الزراعة

 2152 باليتار الثانية

 رقم التوظيف أسماء المعّلمون النمرة
 598251555998155112 أمحد زبيد 5
 59885152599215152 مصرا 2
 59815119592655116 امرا رشدي 5
 598815525995155112 سونريانطو 6
 598251265992155115 شيف الدين زهر 1
 598255295991155115 حممد جنيب 8
 592252585999152115 نيك فوسفيتا سارينا 2
 598851212115522115 أمي فضيلة 2
 598812162111152115 تيتيك يوليياين 9

 598855125992152115 موطع عنية 51
 592616552111155115 كوكوت أري سوسانطو 55
 592612592111155 تاطوك هرنانطو 52
 592652122111152112 دييان هرياوايت 55
 592151212111155158 ييان إيكا فراسستييانتاد 56
 592518522111155112 إيكا فوزي أفصة 51
 592212182111152116 لؤلؤل الوردة 58
 592112222111155115 إيكو وحيونو 52
 59255525211115116 روحاين 52
 592215262111155115 فتح الرحيم 59
 592151552118165116 زهريي مصطف 21



12 

 

 592215292112512115 مسليحة إيين 25
 592618512112512115 شكر النعمة 22
 592815552112512115 إرفينا 25
 598112112118155182 علي منصور 26
 598919522112152151 استقامة 21
 592551192112512115 سونداري 28
 592216162112512115 سوليستيياوايت 22
 592115282112512115 تري سانيت مردييايت 22
 592216112112512112 نور الزهر رمحة 29
 592552552111155115 مسسول عريف 51
 598912122112152129 نور اهلديات 55
 592151122119152112 دييانا دوي إوكتافييا سفيرتي 52
 592216562119152152 نيل املفارحة 55
 5982525998152115 إينداروايت 56
 592511285992155111 أنانج يودي س. 51
 598151112156555111 حممد إيكا كوهاري 58
 598911122156555115 إيدرو كونوان 52
 598512112156555112 حريس الدين حمفوظ 52
 59891628256555115 إيدي سوهارييانطو 59
 - إيلوك زنيدة 61
 - يواييا إيكافوجي لستاري 65
 - تاتيك فرحية 62
 - مؤسس اخلريات 65
 - ضحى أمحد 66
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 (2152 باليتار الثانيةاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية احلقائق  :إصدار)
 6،5اجلدوال 

 أحوال الطالب .6

 باليتار الثانيةاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية أما عدد الطالب يف 

ن يف طالبا. منهم جيلسو  5121هو حواىل  2152-2156الدراسي  للعام

العاشر، واحلادى عشر، والثاىن عشر. كثرية منهم يسكنون يف بيتهم، أو  الفصل

 .الديين اإلسالمي، أويف معهد املدرسة يف املعهد

 - قرت الندا 61
 - فرحا 68
 - نور اهلداية الليل 62
 - بنت زريية 62
 - أروا سودراجات 69
 - زين املصطف 11
 - فريدة األوىل 15
 - ديوي كوماالساري 12
 - ديفي زولييانيت حسنة 15
 - ياين فردة 16
 - جيوا فحورينداة 11
 - سوكاردي 18
 - ياسإيكو وحي نينج تي 12
 - هيين تري ويدييانيت 12
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 الثانيةاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية عدد الطالب يف  جدول

 2152-2156الدراسي  للعام باليتار

 (2152 باليتار الثانيةاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية احلقائق  :صدار)إ)) 
 6،6اجلدوال 

 
 الوسائل و التسهيالت .7

 انت التسهيالت يف عملية التعلم والتعليم احدى عناصر املهمة الىت

 يف كسب باليتار الثانيةسة الثانوية اإلسالمية احلكومية املدر تساعد على جناح 

 :الرتبية اجليدة. وملدرسة تسهيالت كثرية ومنها غرض

 

 

 

 2116/2117 2115/2116 2114/2115 فصلال
51 225 226 582 
55 511 221 522 
52 282 292 229 
 5121 982 211 عدد
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للعم  باليتار الثانيةاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الوسائل والتسهيالت يف 

 2152-2158الدراسي 

 بيان العدد أسماء البضائع النمرة

 مدائ 4 غرفة اإلدارة 1

 دائم 22 الفصل 2

 دائم 1 املكتبة 3

 دائم 1 موقف املركب 2

 دائم 3 محام للمدّرس 6

 دائم 2 محام للطالب 7

 دائم 1 معمل احلاسوب 8

 دائم 1 معمل اللغة 9
 دائم 1 خمترب العلوم 11
 دائم 1 املسجد 11

 دائم 1 غرفة الصحة 12
 دائم 1 اإلجتماع قاعة 13
 دائم 1 معهد 14
 دائم 4 شؤون الطالب 12

 (2152 باليتار الثانيةاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية احلقائق  :إصدار)
 6،1اجلدوال 

تسهيالت. ومن  51أن عدد التسهيالت  كما رأينا من اجلدول

املدرسة الثانوية احلقائق السابقة يعرف أن الوسائل التعليمية والتسهيالت يف 
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كافية حىت يتمكن من املساعدة على أداء باليتار   نيةالثااإلسالمية احلكومية 

 العملية التعليمية.

 تقديم الحقائق .ب

لطالب يف  افرداتامل استيعابالغناء يف  استخدام طريقةمن نتائج البحث عن 

 الدراسيباليتار للعام  الثانيةالصف العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

-26لباحثة يف يوم اخلميس واجلمعة ىبتاريخ الذي قد فعلت ا 21۱2/2152

 ، تستطيع الباحثة أن تبني نتائج البحث وحتليلها كما ياىل:۸۱۱۲مايو 21

في الصف  لطالبالمفردات  استيعاباستخدام طريقة الغناء في عملية  .1

 باليتار الثانيةر في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية العاش

ليس غريبا علينا، هذه الطريقة غالبا تعلم استخدام طريقة الغناء 

تستخدمي يف روضة األطفال. طريقة الغناء جتعل جو التعلم أكثر متعة. ولكن 

التعلم بالطريقة الغناء ال تطبق يف روضة األطفال فقط. يف املدارس االبتدائية 

واملتوسطة والثانوية، وهناك تعلم استخدام طريقة الغناء. مثل املدرسة الثانوية 

باليتار الذين ما زالوا يستخدمون طريقة الغناء يف  الثانيةسالمية احلكومية اإل

 تعلم املفردات يف املواد اللغة العربية.
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الغناء هو واحد من األنشطة اليت حيب اجلميع تقريبا. ألن الغناء 

يستطيع أن جيعل الناس يشعرون بالسعادة لذلك من السهل تذكر كلمات 

وجد طريقة الغناء لتسهيل تعلم الناس اللغة العربية. األغاين. هلذا السبب، ت

 متعة الغناء ميكن أن تقضي على فكرة أن تعلم اللغة العربية أمر صعب.

أستاذة ديفي زولييانيت حسنة، هي مدرسة اللغة العربية يف املدرسة 

باليتار. تدرس الصف العاشر وتستخدمي  الثانيةالثانوية اإلسالمية احلكومية 

غناء يف تعلم املفردات. للحصول على احلقائق من مدرسة اللغة العربية طريقة ال

يف التعلم املفردات باستخدام طريقة الغناء، فتقوم الباحثة باملالحظة املباشرة إىل 

املدرسة يف الصف العاشر لتعريف معلمي اللغة العربية يف التعلم املفردات 

 وبعض الطالب.

عدة املصادر احلقائق مبا يف  املعلومات اليت حصلت الباحثة من

 املقابلة التالية:

قالت األستاذة ديفي زولييانيت حسنة كمدرسة اللغة العربية يف الصف 

 العاشر عن طريقة الغناء:
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"الغناء هو أحد طريق التعلم. املفردات )اليت تدرس( 

 1يتم حتويلها إىل أغاين عربية."

لعديد من الطالب. باإلضافة إىل ذلك، أجرى الباحثة مقابالت مع ا

 طالب يدعى انكا بايو فراستيا، قال:

"التعلم املسلم باألغاين. يتم تغيري كلمات األغنية 

 8األصلية من خالل املفردات املراد دراستهم."

 وقالت طالبة اخرى تدعى زمرة النقدة أيضا:

 2" كيفية تقدمي املواد باألغاين."

عن تعلم اللغة العربية على أخذْت الباحثة اخلالصة من نتائج املقابلة 

 الثانيةاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية وجه التحديد تعلم املفردات يف 

باستخدام طريقة الغناء. عن طريق تغيري كلمات األغنية األصلية مع  باليتار

 املفردات املراد تعلمهم.

                                  
 2152 يونيو 16يف التاريخ   نتائج املقابالت مع األستاذة ديفي زولييانيت حسنة1 
 2152 مايو 26يف التاريخ  نتائج املقابالت مع انكا بايو فراستيا8 
 2152 مايو 22يف التاريخ  نتائج املقابالت مع زمرة النقدة2 
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يتم تعديل استخدام طريقة الغناء هذه حلالة الطالب الذين حيبون 

تعة واألشياء املزدمحة مثل الغناء. اعرتف أستاذة ديفي أن طريقة الغناء كانت امل

مفيدة للغاية وفعالة لتعلم املفردات. الشعور بالفرح سيجعل الطالب أكثر 

 تقبال . 

"هذه الطريقة املفيد جدا. ألن الطالب حيبون الغناء. 

لذلك سيتم استيعاب تسليم املفردات بسرعة. فعالة 

ن صعوبة يف ال سعداء، لذا فهم ال جيدو جدا. األطف

 2تعلم اللغة العربية."

كما قال بعض الطالب أن تعلم املفردات باستخدام طريقة الغناء  

كان مفضال  ألن احلماس للتعلم زاد وأن مفردات التعلم كانت أسهل يف 

 حفظها.

 طالب يدعى ميغي عرب عن رأيه:

جدا.  ناء فعال"تعلم املفردات باستخدام طريقة الغ

 أشعر باحلماس جتاه

                                  
 2152 يونيو 16يف التاريخ  نتائج املقابالت مع األستاذة ديفي زولييانيت حسنة2 
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 9"تعلم اللغة العربية ألنه أصبح من األسهل حفظها.

 وقالت طالبة يدعى عليا أيضا:

"فعالة جدا. ألن من خالل غناء الطالب يشعرون 

 51بالسعادة لذلك من السهل تعلمهم وحفظهم."

من نتائج املقابالت، خلص الباحثة إىل أن استخدام طريقة الغناء يف 

دات يف تعلم اللغة العربية كان مفضال من قبل الطالب ألهنا كان تعلم املفر 

 ممتعا وحمفزا للتعلم. حبيث يتم قبول وحفظ مواد املفردات بسهولة أكرب.

لزيادة فهم الطالب، بالطبع كل مدرس لديه طريقة خمتلف. وباملثل، 

الطريقة املستخدمة يف تعلم املفردات، اختارت  استاذة ديفي استخدامت 

قة الغناء. بالنظر إىل اللغة العربية تعترب يف كثري من األحيان درس ا صعب ا طري

للتعلم، للقضاء على االفرتاض التشاؤمي، اختار األستاذ ديستا طريقة الغناء 

اليت كانت يف التعلم أكثر متعة وليست جامدة، أصبح الطالب بطبيعة احلال 

 .أكثر نشاط ا يف التعلم

                                  
 2152 مايو 25يف التاريخ  اننتائج املقابالت مع ميغي هدي ستيياو 9 
 2152 مايو 25يف التاريخ  نتائج املقابالت مع عليا خري النساء51 
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احثة عند ممارستها يف املدرسة، طلب الطالب استناد ا إىل خربة الب

التعلم باستخدام األغاين. ألنه وفقاهلم، فإن التعلم باستخدام السبورات 

أستاذ ديفي والطالب  والكتب أمر ممل للغاية. كان الوضع متوافقا مع ما قالت

 أن التعلم باستخدام الغناء كان ممتعا وعازال.

لغناء، وغالبا ما يتم تسليم التعلم الغناء مرادف لألغاين. يف طريقة ا

هي جعل كل املفردات  األستاذةوردت من خالل الكلمات اإليقاعية. وظيفة 

 تتعلم إىل األغاين اليت يقبلها الطالب بسهولة.

يف تعلم املفردات هو من خالل البدء  طريقة الغناءإن استخدام 

سبورة. من املفرتض للمفردات مع معناها ليتم تعلمها على ال األستاذةبكتابة 

والقراءة قبل استخدام طريقة الغناء. بعد  الباحثةأن يقوم الطالب بتسجيل 

مثاال لألغنية مع كلمات األغاين اليت مت تغيريها. مث يقلد  األستاذةذلك قدم 

 .ويكررونه عدة مرات حىت الطالب حيفظ ويفهموهنا األستاذةالطالب غناء 

طالهبا على تعلم اللغة العربية. ينفد استاذة ديفي طرق تشجيع  مل

سهل اتباعها. سيختار أغنية مألوفة للطالب حىت عندما يتعلم الطالب من ال

ستخدم استاذة ديفي أحيان ا وسائل اإلعالم على شكل تباإلضافة إىل ذلك، 
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مكربات الصوت أو مقاطع الفيديو. وهبذه الطريقة، سيكون الطالب متحمس 

 .وعاطفي للتعلم دائم ا

السابق، استخدمت استاذة ديفي طريقة طرح األسئلة وحفظها يف يف 

تعلم املفردات. لكنها تدرك أن الطالب اليستمتعون بالتعلم باستخدام هذه 

الطريقة. من الواضح أنه عندما أعطيت استاذة ديفي بعض املفردات بالطريقة 

الكثري  السابقة، كانت النتيجة أن الطالب واجهوا صعوبة صغرية واحتاجوا إىل

من الوقت. عندما تستخدم استاذة ديفي طريقة الغناء يف تعلم املفردات، كرر 

ما يصل إىل ثالثة أضعاف ما يستطيع الطالب اتباعه. وتعتقد استاذة ديفي 

أيضا أن استخدام طريقة الغناء يف تعلم املفردات سيزيد من حتسني إتقان 

 يمية.املفردات للطالب، خاصة إذا مت إضافة وسائل تعل

من الطالب. عادة  ستيعاببالتأكيد سيزيد اال"

باستخدام طريقتني، األوىل مع طريقة السؤال 

ندما يطلب من الطالب أن حيفظوا، واجلواب. ع

ويقلد الطالب. مخس مفردات  األستاذةقول ت

يف البداية،   تستغرق وقت ا طويال . مقارنة بطريقة الغناء،

الطالب على  املفردات ليتم تعلم األستاذةكتبت 
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مثاال لألغنية. التعلم  األستاذةالسبورة. مث تعطي 

 55ومشاهدة الفيديو، لعبت ثالث مرات متابعة."

كشف بعض الطالب أنه بعد استخدام طريقة الغناء يف تعلم 

 مفرداهتم يتزايد وأكثر فهما . هذا ما يعرب عنه أنكا: استيعاباملفردات، إن 

وتعلمت  ةياداملفردات آخذ يف االزد استيعاب"

الكثري. على سبيل املثال، أجد أنه من األسهل حفظ 

 52التصريف"

 دعى زمرة كما اعرتف:ت تطالب

املفردات الزيادة. عند التعلم عن طريقة  استيعاب"

احلفظ، سيكون الصعب بعض الشيء. لكن من 

 55خالل الغناء، األسهل حفظها."

                                  
 2152 يونيو 16يف التاريخ  نتائج املقابالت مع  استاذة ديفي زولييانيت حسنة55 
 2152 مايو 26يف التاريخ  نتائج املقابالت مع انكا بايو فراستيا52 
 2152 مايو 22يف التاريخ  ةنتائج املقابالت مع زمرة النقد55 
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راء استخدام طريقة من نتائج املقابلة املذكرة، ميكن االستنتاج أن إج

 الثانيةاملفردات تقع األستاذة الثانوية اإلسالمية احلكومية  استيعاب الغناء يف

 :باليتار كما يلي

 سلم األستاذة للطالب، و أجابه الطالب.ت .أ

 األستاذة الطالب معا. تدعو .ب

تم دراستها مع أساليب التعلم اليت سيتم تيت سقدم األستاذة املواد الت .ت

 استخدامها.

 .ب تعلمها على السبورةجتاألستاذة املفردات اليت  كتبت .ث

 عرض األستاذة األغنية اليت مت تغيري كلماهتا.ت .ج

األستاذة تعطي مثاال للطالب عن طريقة الغناء املفردات على شكل  .ح

 .أغنية

 طلب األستاذة من الطالب تقليد.ت .خ

سهال الغناء حىت  وتكرار  اذة الطالب الوقت ملمارسةعطي األستت .د

 .وخفظا

قوم األستاذة بتقدمي األسئلة تتقن الطالب ما يكفي سيبعد أن  .ذ

 املتعلقة بتعلم املفردات.
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 تم األستاذة الدراسة بالدعاء و السالم.خت .ر

اليت مت تغيري كلماهتا باستخدام  WALI - ABATASAفيما يلي األغنية 

 :مهااملفردات اليت جيب تعل

ِمْهَنٌة    PEKERJAAN 

 

ِلبٌ طَا  murid  تِْلِمْيذٌ    itu mahasiswa   ٌُمَدرِّس  guru   ٌُمَوظَّف  itu pegawai 

حٌ   itu tukang roti  َخب َّزٌ   penjahit  َخيَّاتٌ   itu pedagang  تَاِجرٌ   petani  َفالَّ

 

itu perawat  ُمَمرَِّضةٌ   itu dokter  طَِبْيبٌ  selebriti   ُمَمثِّلٌ   itu   َصَحِفي   

wartawan 

itu polisi  ُشْرِطي    itu artinya hakim قَاِضيْ    pengacara  ُمَحِميْ      َجْيشٌ 

artinya tentara 

 

َفةٌ   itu pilot  طَيَّارٌ   artinya sopir  َسائ ِقٌ   nelayan  َصيَّادٌ   itu  ُمِضي ْ

pramugari 

 

 لطالبالمفردات  استيعاباستخدام طريقة الغناء في  مشكالت في عملية .2

 باليتار الثانيةلمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية ر في افي الصف العاش

 توجد الطريقة الكاملة يف التدريس. كل طريقة التدريس هلا مل

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية طريقة الغناء يف املشكالت. هكذا يف 
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باليتار. يف عملية تعلم التعلم، تتطلب دورة تعلم املفردات أيض ا عملية،  الثانية

 هذه العملية تستغرق وقت ا طويال  وتدرجيي ا. ألن اللغة العربية هي لغة أجنبية يف

. ولذلك، الباحثةال متارس يف اللغة اليومية وهلا عناصر خمتلفة يف نطق احلروف و 

يستخدم هذا املعهد  ،لتسهيل تعلم اللغة العربية، وخاصة يف تعلم املفردات

من خالل هذا الكتاب، يُتوقع من بكتاب شعر رأس سرياه كمصادر التعلم. 

الطالب حفظ كل املفردات اليت مت سردها، كما يستطيع الطالب ذكر معاين  

كل مفردات. ويهدف إىل زيادة مفردات الطالب، حبيث يتمكن الطالب من 

املفردات هو مشكلة جتعل من  استيعابإن عدم  التحدث بالعربية بنشاط.

ايل. يف الواقع، يف حفظ املفردات ال يزال الصعب تطوير املادة يف املستوى الت

هناك العديد من الطالب الذين يعانون من صعوبات. لذلك جيب أن تكون 

 استيعابقادرا  على خلقت جو تعليمي لطيف، وميكن أن يساعد يف  األستاذة

أو حفظ املفردات العربية. تستخدم طريقة الغناء هذه جلذب اهتمام الطالب 

ولكنه ليس من  ة، معتربة أن الدروس العربية تعترب صعبة ومملة.بتعلم اللغة العربي

السهل يف املمارسة العملية. هناك عدد قليل من املشاكل اليت يعاين عند 

استخدام طريقة الغناء يف تعلم املفردات. سوف يشرح الباحثون أدناه نتائج 
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فصل والطالب حول املشكالت اليت يواجههم يف ال األستاذةاملقابالت مع 

 الدراسي عند استخدام طريقة الغناء.

املشكلة اليت غالبا  ما تواجه هي خلفيات خمتلفة من الطالب. بعض 

الطالب الذين تلقوا دروس ا يف اللغة العربية، لذلك من السهل املشاركة يف 

أنشطة التعلم. يف حني أن الطالب الذين مل يتمكنوا أبدا  من احلصول على 

ية سيواجهون صعوبات حىت يعوقوا التعلم أحيانا  ألهنم ال دروس يف اللغة العرب

 .يستطيعون اتباعه

 :يف املقابلةاستاذة ديفي كما قالت 

"تصبح خلفية الطالب عقبة يف التعلم. الطالب 

الذين تلقوا بالفعل دروس اللغة العربية سوف يتبعون 

بسهولة. يف حني أن الطالب الذين ليسوا على دراية 

باللغة العربية سوف يعوقهم بعض الشيء. مث جيب 

 56."أن يكون بطيئا

                                  
 2152 يونيو 16يف التاريخ  نتائج املقابالت مع  استاذة ديفي زولييانيت حسنة56 
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ليس هذا فقط، الطالقة يف النطق هي أيضا مشكلة لبعض الطالب. 

ألنه يف األجبدية العربية، وهناك بعض احلروف اليت هلا نفس اخلصائص. لذا 

سيكون األمر مزعج ا بعض الشيء إذا قرأته بسرعة، خاصة إذا كان مريب ا رغم 

أهنم جيدون صعوبة يف نطق املفردات العربية. على الرغم من أنين حفظت 

ناك أيضا املفردات بشكل متكرر، ما زلت أجد صعوبة يف ذلك. ولكن ه

ة هذا أيض ا الطالب الذين متكنوا من حفظ وقراءة املفردات بطالقة. ميكن رؤي

من إعطاء أمثلة ويطلب من الطالب  األستاذةنتهي تأثناء الدرس. عندما 

تقليد. مييل الطالب الذين درسوا اللغة العربية إىل أن يكونوا أكثر استجابة 

الذين ال يعرفون اللغة العربية وقيادة عملية التعلم ، يف حني أن الطالب 

 .سيكونون أكثر صمت ا أو يراقبون أصدقائهم

الصعب يف اللغة العربية هو أن أقول ذلك. ال أستطيع متابعة األغاين 

  51."السريعة

                                  
 2152 مايو 26يف التاريخ  نتائج املقابالت مع انكا بايو فراستيا51 
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إن استخدام طريقة الغناء الذي جيب أن يعيش مع احلماس واملرح يعيق 

وسريع حىت يتم بسبب عدم قدرة بعض الطالب على التالوة بشكل صحيح 

 تركهم من أصدقائهم الذين جييدون بالفعل.

 58"غري واثق. ألول مرة تعلم اللغة العربية"

الطالب الذين ال يزالون غري ملمني باللغة العربية لن يكونوا بالتأكيد 

نشطني مثل أصدقاءهم الذين اعتادوا على اللغة العربية. على الرغم من هناك 

ميكنهم املتابعة بشكل جيد، إال أن بعض الطالب أحيان ا بعض الطالب الذين 

 .سيشعرون بعدم األمان وال يشعرون أفضل من أصدقائهم الذين تعلموا الكثري

ال ميكن للجميع متابعة. بعضهم سلس وبعضهم مضطرب. يف بعض 

 52األحيان أنه أمر حمرج للغناء ألنه مل يتلوا بشكل سلس.

قة الغناء. ألن الغناء يعين قول عار ميكن أن متنع التعلم باستخدام طري

الكلمات مع اإليقاع، يف حني أن الطالب الذين مل جييدوا ويطلب منهم 

 .الغناء سيكون بالتأكيد صعب ا ويشعرون باخلجل

                                  
 2152 مايو 25يف التاريخ  نتائج املقابالت مع ميغي هدي ستيياوان58 
 2152 مايو 25يف التاريخ  النساءنتائج املقابالت مع عليا خري 52 
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اللغة العربية هلا قواعد يف النطق وال ميكن جلميع الطالب اتباعها 

صبح مشكلة بسهولة. بسبب قدرة/مستوى الذكاء لدى الطالب املختلفني. ي

بالنسبة للطالب الذين ال يستطيعون قول الكلمات حبيث أنه يف هذه العملية 

 .سيتم إعاقتهم وتركهم وراءهم

 ،ومع مراعاة الباحثة ،واستنادا إىل نتائج من البيانات الواردة أعاله

املفردات يف املدرسة  استيعابيف استخدام طريقة الغناء  يف عمليةمشكالت 

 باليتار مايلي: الثانيةمية احلكومية الثانوية اإلسال

خلفيات خمتلفة، وقد درس بعض الطالب اللغة العربية بالفعل  (أ

 .وبعضها ال يزال أجنبيا إىل اللغة العربية

 صعوبة يف نطق الكلمات العربية  (ب

 يشعر خجول وغري واثق  (ت

 قدرات الطالب املختلفة  (ث
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المفردات  تيعاباساستخدام طريقة الغناء في  في عمليةحّل المشكالت  .3

 الثانيةر في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية في الصف العاشالطالب 

 باليتار

ولكن  ،يف عملية التعلم اليت تواجه مشكالت التأكيد أصبحت شائعة

ينبغي أن تكون قادرة على إجياد حل حىت أنه ميكن حل املشكالت لعملية 

استخدام طريقة الغناء لتعليم  سلسة للتعلم مربيا . اما حّل املشكالت من

باليتار كما تقول  الثانيةاملفردات يف األستاذة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 أستاذة ديفي. قالت هلا:

غناء اليزالون "إذا كان الطالب يستخدمون طريقة ال

ستخدم األستاذة الفيديو تيواجهون صعوبات، س

املادة حبيث يتبعه الطالب بسهولة أكرب. املثال على 

"مهنة"، قدمت أشرطة الفيديو ذات الصلة "املهنة". 

يغين الطالب وفق ا ملا يظهر على الفيديو. باإلضافة 

إىل ذلك، ميكن أيض ا تغيري جو التعلم عن طريق نقل 
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الفصول إىل معمل اللغة أو الدراسة خارج الفصل 

 52الدراسي."

إلعالم  من هذا اجلواب، خلصت الباحثة إىل أن استعادة وسائل ا

كانت مفيدة للغاية. استخدام وسائل اإلعالم األخرى مثل مكربات الصوت 

أو الفيديو سيسهل على الطالب القيام بعملية التعلم. عندما يكون من 

 .السهل تعلم الطالب، سيتم استيعاب املواد بسرعة وسيزيد من إتقان املفردات

قال كما كشف طالب يدعى ميغي عن شيء مشابه للسيدة ديفي. 

 :له

"يف بعض األحيان يتم عرض مقاطع الفيديو أو 

 59الدراسة يف معمل اللغة."

شمل دعم وسائل اإلعالم تن عرضه، أوضح ميغي أن األستاذة سم

حبيث تسري عملية تعلم املفردات باستخدام طريقة الغناء بشكل جيد وكان من 

 .األسهل على الطالب قبوهلا

                                  
 2152 يونيو 16يف التاريخ  نتائج املقابالت مع  استاذة ديفي زولييانيت حسنة52 
 2152 مايو 25يف التاريخ  نتائج املقابالت مع  ميغي هدي ستيياوان59 
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تدريب املتكرر هو أيض ا أحد باإلضافة إىل تضمني وسائل، فإن ال

ا من  احللول حبيث يكون طريقة الغناء أكثر دوام ا ويكسب الطالب مزيد 

 التمكن من املفردات املستفادة.

 21"سيتم تكرار العملية حىت يفهم الكثري."

باإلضافة إىل تضمني وسائل اإلعالم، فإن التدريب املتكرر هو أحد 

ا يف استخدام طريقة الغناء هو اختيار األشياء اليت جيب على املعلم دراسته

األغاين املناسبة واحملبوبة من بعض الطالب. عندما تكون األغنية املستخدمة 

يف التعلم عبارة عن أغنيات مألوفة والعديد منها حمبوب، سيكون الطالب 

املفردات الطالب،  استيعابأكثر محاس ا للتعلم وبالطبع أكثر فاعلية يف زيادة 

عل أسلوب الغناء أكثر دوام ا ويكتسب الطالب إتقان ا للمفردات واحلل هو ج

املستفادة. كما مت الكشف عن اختيار األغنية املناسبة من قبل طالب يدعى 

 ميغى

 25"اخرت األغاين اليت حيبها الطالب."

                                  
 2152 مايو 25يف التاريخ  نتائج املقابالت مع عليا خري النساء21 
 2152 مايو 25يف التاريخ  هدي ستيياواننتائج املقابالت مع ميغي 25 



29 

 

كشف طالب يدعى عليا بالنسبة للطالب الذين ما زالوا يواجهون 

 لغناء، سيقوم األتذاة بتدريسه شخصيا .صعوبة يف التعلم باستخدام طريقة ا

، سيقوم كل"بالنسبة للطالب الذين يواجهون مشا 

 22املدرسة بالتدريس شخصيا ."

تدريس الطالب شخصيا  ميكن أن يعزز الشجاعة للطالب اخلجولني 

وغري الواثقني. كما سيكون الطالب أكثر تفاؤال  بشأن التعلم ألهنم يشعرون 

 برعاية األستاذة.

استنتج الباحثة علي حل املشكالت يف عملية  ،ئج املقابلة املذكورةالنتا

املفردات يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  استيعاباستخدام طريقة الغناء يف 

 باليتار، ما تلي: الثانيةاحلكومية 

 تستخدم األستاذة الفيديو أو وسائط التعليم الداعمة. .أ

 من الطالب واتقاهنا. ممارسة مرارا وتكرارا حىت يتم حفظ العديد .ب

 اخرت األغاين اليت حيبها الطالب .ت

 األستاذة تعلم الطالب الذين يعانون من صعوبات شخصية .ث

                                  
 2152 مايو 25يف التاريخ  نتائج املقابالت مع عليا خري النساء22 
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 تحليل الحقائق .ج

 قامت الباحثة بتحليل احلقائق احملصولة من عمليات البحث كمايلي:     

في الصف المفردات الطالب  استيعابعملية استخدام طريقة الغناء في  .5

 باليتار الثانيةمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية ر في الالعاش

من نتائج املقابلة املذكرة، ميكن االستنتاج أن إجراء استخدام طريقة 

باليتار  الثانيةالغناء يف تعلم املفردات تقع األستاذة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 :كما يلي

 سلم األستاذة للطالب، و أجابه الطالب.ت .أ

 الطالب معا. تدعو األستاذة .ب

تقدم األستاذة املواد اليت ستتم دراستها مع أساليب التعلم اليت سيتم  .ت

 استخدامها.

 تكتب األستاذة املفردات اليت جتب تعلمها على السبورة. .ث

 تعرض األستاذة األغنية اليت مت تغيري كلماهتا. .ج

األستاذة تعطي مثاال للطالب عن طريقة الغناء املفردات على شكل  .ح

 أغنية.

 لب األستاذة من الطالب تقليد.تط .خ
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تعطي األستاذة الطالب الوقت ملمارسة وتكرار الغناء حىت سهال  .د

 وخفظا.

بعد أن يتقن الطالب ما يكفي ستقوم األستاذة بتقدمي األسئلة  .ذ

 املتعلقة بتعلم املفردات.

 ختتم األستاذة الدراسة بالدعاء و السالم. .ر

لقة أوجه التشابه املتع نتائج البحوث وآراء اخلرباء بشكل عام هناك

عملية استخدام طريقة الغناء وفقا آلراء اخلرباء . بعملية استخدام طريقة الغناء

 25هي:

 املعلم يعرف بوضوح حمتوى املوضوع الذي سيتم تدريسه.     .أ

صياغة معلومات/مفاهيم/حقائق صحيحة عن أي مواد جديدة جيب  .ب

 أن يتقنها/حيفظها املتعلمون.

 يعرفها الطالب. اخرت األغاين اليت .ت

                                  
23 Sarifah Alwiyah Nurfitria, “Implementasi Model Bernyanyi dalam Pembelajaran 

Materi Subtantif”, http://mebermutu.org/media2.php?module=detailreferensi&id=73, diakses 30 

Juni 2018. 
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جتميع املعلومات/املفاهيم/احلقائق من املواد اليت نريد أن يتقن  .ث

 املتعلمني يف كلمات األغاين املصممة لنغمة األغنية املختارة.

 جيب أن ميارس املعلمون غناءه أوال . .ج

 أظهرها مع ا بشكل متكرر. .ح

 حاول أن يتبع مع اإلمياءات املناسبة. .خ

ياس ما إذا كان الطالب يستطيع بالفعل طرح األسئلة حول املواد لق .د

 حفظه وإتقان من الغناء األغنية.

 المفردات الطالب استيعاباستخدام طريقة الغناء في  مشكالت في عملية .2

 باليتار الثانيةر في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية في الصف العاش

 ،ة الباحثةومع مراعا ،واستنادا إىل نتائج من البيانات الواردة أعاله

مشكالت من استخدام طريقة الغناء لتعليم املفردات يف األستاذة الثانوية 

 باليتار مايلي: الثانيةاإلسالمية احلكومية 

خلفيات خمتلفة، وقد درس بعض الطالب اللغة العربية بالفعل وبعضها  .أ

 .ال يزالون أجنبيا إىل اللغة العربية

 صعوبة يف نطق الكلمات العربية. .ب

 .ول وغري واثقيشعر خج .ت
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 .قدرات الطالب املختلفة .ث

املشكالت يف تعلم اللغة العربية هي عامل ميكن أن يعيق ويبطئ تنفيذ 

عملية التعليم والتعلم يف جمال الدراسات العربية. هذه املشكالت تنشأ من 

جمتمع املعلمني والطالب أنفسهم. إن تقسيم املشكالت يف تعلم اللغة العربية 

 املشكالت اللغوية واملشكالت غري اللغوية.هو مشكالن، مها 

اليت تنشأ  املشكالتمن حتليل نتائج البحث، خلصت الباحثة إىل أن 

عند استخدام التعلم اليت استخدمها املعلم يف عملية تعلم اللغة العربية يف 

 .املشكالت اللغوية واملشكالت غري اللغويةهي  5الصف العاشر طبيعي 

لصعوبات اليت يواجهها الطالب يف عملية التعلم املشكالت اللغوية هي ا

املشكالت  املشكالت.  النامجة عن خصائص اللغة العربية نفسها كلغة أجنبية

غري اللغوية هي الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف عملية التعلم النامجة عن 

عوامل أخرى غري خصائص اللغة العربية نفسها كلغة أجنبية لألطفال 

. تتضمن مشكالت التعلم يف استخدام هذه االسرتاتيجيات ما اإلندونيسيني

 يلي:
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 26املشكالت اللغوية .أ

 (Fonologi)نظام علم األصوات  (5

يسمى نظام الصوت اللغة العربية بتالوة القرآن، أي من تعلم 

خمارج احلروف. ولكن، يركز هذا العلم على مهارات القراءة القرآنية 

فاءة يف اللغة العربية. ألنه يف فقط، وليس لغرض تعزيز وتطوير الك

الواقع ال ميكن استخدام مجيع القواعد يف التجويد القرآن يف 

استخدام اللغة. املثل إظغم و إخفاء الذي ال يستخدم يف تعليم 

 اللغة العربية.

 النحو (2

علم النحو هو بناء اجلملة هذا هو علم تكوين اجلملة. علم 

لعربية، وتدعم حتقيق أربعة النحو مهمة جدا يف فهم قواعد اللغة ا

. تعلم قواعد الباحثةمهارات تشمل االستماع والكالم والقراءة و 

اللغة العربية ال يوجد أي مقارنة مع اللغة اإلندونيسية، لذلك حيتاج 

                                  
 24A. Akrom Malibary, dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi Agama 

Islam IAIN, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1976), hlm. 79-84.
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املعلم إىل إيالء املزيد من االهتمام للجمل باللغة العربية. يف دراسة 

د فيه علوم النحو اللغة العربية هناك مصطلح قواعد الذي يوج

وعلوم الصرف. فهم علم النحو نفسه هو العلم الذي يناقش 

موقف اجلمل أو التغيري النهائي للكلمة يف اللغة العربية من حيث 

اإلعراب وبناء، وهذا علم النحو ميكن تطبيقها عند كلمة عربية مت 

ترتيبها يف اجلملة. يف حني أن علم الصرف هو العلم الذي يناقش 

مة العربية، وتغيري أصل كلمة إىل عدة كلمات خمتلفة شكل كل

لتحقيق املعىن املطلوب، وهذا العلم ميكن تطبيقها قبل كلمة عربية 

يتم ترتيبها يف اجلملة. عدم معرفة اللغة العربية/قواعد النحو، وبالتايل 

 21ميكن أن تعرقل يف تعليم اللغة العربية جيدا.

 املفردات (5

اليت تدعم إتقان اللغة، ألنه بدون  املفردات هي أحد العوامل

 إتقان املفردات بشكل صحيح لن يتحقق الغرض من التدريس.

 اإلمالء (6
                                  

25Muhammad Idris Jauhary, AlQowa’idu Asshorfiyah, (Surabaya: Syirkah Alawy, tt.), 

hlm. l1 



28 

 

اإلمالء يف اللغة العربية من اليمني إىل اليسار، وهذا ما مييز 

اللغة العربية عن اللغات األخرى باإلضافة إىل املشكالت اللغوية 

 اليت جيب حلها.

 املشكالت غري اللغوية  .ب

امل غري اللغوية هي عوامل خارج اللسانيات اليت تؤثر على تعلم العو 

 الشخص ومهاراته اللغوية. واليت تشمل:

 املعلم (5

دور املعلم كبري جدا يف جناح التعلم. لن تتطور االهتمامات 

واملوهبة والقدرات واإلمكانات اليت ميتلكها الطالب على النحو 

 األمثل دون مساعدة املعلمني.

 الطالب (2

ب هو أحد املكونات الرئيسية يف التعليم. بدون أنشطة الطال

تعلم الطالب لن تتحقق أبدا . املشاكل اليت يواجهها الطالب 

عديدة، مبا يف ذلك الشعور بالعوامل عند حضور الدروس، والذكاء 

 املنخفض والكسل.
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 الدافع (5

الدافع هو التشجيع الذي يأيت من داخل الشخص للعمل أو 

هذا  28جيه حمرك األقراص هذا إىل هدف معني.التصرف. يتم تو 

ينشأ بسبب احلاجة للبقاء واليت تشمل البيولوجية والسيكولوجية 

والالهوتية. هذا الدافع يتطور على أساس التفاعالت الفردية يف 

 اجملتمع.

 االختالف والثقافة (6

إن االختالف االجتماعي والثقافة بني اإلندونيسيني والعريب 

ب أن يواجهها اإلندونيسيون. سوف تؤدي هو صعوبة خاصة جي

االختالفات االجتماعية الثقافية إىل أنواع خمتلفة من اللغات، حبيث 

 تتضمن عناصر اللغة املختلفة أيض ا بنية اجلملة.

 

                                  
26

Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas 

Psikologi UGM, 1983), hlm. 151.
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 وسائل عامل (1

الوسائل هي وسيلة لدعم جناح عملية اجلهد املبذولة يف 

لن تتمكن مجيع اخلدمات العامة، ألنه إذا مل يكن ذلك متاح ا، ف

 األنشطة املنفذة من حتقيق النتائج املتوقعة وفق ا للخطة.

المفردات  استيعابحّل المشكالت في عملية استخدام طريقة الغناء في  .5

 الثانيةر في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية في الصف العاشالطالب 

 باليتار

ل املشكالت يف استنتج الباحثة علي ح ،النتائج املقابلة املذكورة

املفردات يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  استيعابعملية استخدام طريقة الغناء يف 

 باليتار، ما تلي: الثانيةاحلكومية 

 تستخدم األستاذة الفيديو أو وسائال التعليم الداعمة. .أ

 ممارسة مرارا وتكرارا حىت يتم حفظ العديد من الطالب واتقاهنا. .ب

 بها الطالب.اختار األغاين اليت حي .ت

 األستاذة تعلم الطالب الذين يعانون من صعوبات شخصية. .ث
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نتائج الباحث وآراء اخلرباء بشكل عام هناك العديد من أوجه التشابه 

فيما يتعلق باحللول للتغلب على املشاكل يف استخدام طريقة الغناء. تتوافق 

 ق مع نتائج باحثة:حلول االستخدام اإلشكايل طريقة الغناء من اخلرباء اليت تتواف

 22اختيار األغاين اليت حيب الطالب .أ

ر األغاين املألوفة أو احملببة من الطالب، مث تغيري املفردات ااخت

األغنية باستخدام املفردات اليت سيتم تدريسها. سيتم قبوله بسهل من 

 الطالب. إىل جانب الشعور بالسعادة، سيكون الطالب أكثر محاسا.

 التدريب املستمر .ب

ريب املستمر سوف يبين قوة الطالب يف مواجهة املشكالت، التد

حبيث يستمر الطالب يف حتفيزهم للمضي قدم ا. ومع الغناء املتكرر 

 للطالب، فإنه سيحفز تطوير لغة الطالب.

 

 وسائل التعليم .ت

                                  
27 Astri Wahyuningsih, “Makalah Strategi Pengajaran Bahasa Arab dengan Gerak dan 

Lagu”, https://astri360.wordpress.com/2016/11/15/makalah-strategi-pengajaran-bahasa-arab-

dengan-gerak-dan-lagu/  diakses pada 01 Agustus 2018 

https://astri360.wordpress.com/2016/11/15/makalah-strategi-pengajaran-bahasa-arab-dengan-gerak-dan-lagu/
https://astri360.wordpress.com/2016/11/15/makalah-strategi-pengajaran-bahasa-arab-dengan-gerak-dan-lagu/
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دور وسائل التعليم مهم للغاية يف خلق حالة تعلم مواتية. حبيث 

دام الوسائل يف التعلم يستطيع أن تكون نتائج التعلم أكثر قوة. استخ

يقلل أيض ا من املشكالت اليت تعوق عملية التعلم. ميكن استخدام 

 الوسائل التالية يف تعلم املفردات باستخدام طريقة الغناء:

 وسائل الصوتية (5

للغة العربية تستطيع أن تستخدمي الوسائل الصوتية، أي 

ائل تعليمية باالستماع إىل األغاين، واستخدام األغاين كوس

ا يف تعلم اللغة العربية، وجيب على اجلميع االستماع  جيدة جد 

إىل األغاين، كما أن األغاين تتعلم موارد حتتوي على عناصر 

من اللغة، مثل املفردات، بنية اللغة، ونطق املفردات الصحيح، 

يعد هذا التعّلم اإلعالمي رائع ا لتعليم اللغة العربية، ألن التعليم 

ستخدم وسائل األغنية سيكون أكثر إثارة وممتعة الذي ي

 22وسهولة يف التعلم.

 وسائل البصرية  (2

                                  
28 Ulin Nuha, Metodoloogi Super Efektif Pembejaran Bahasa Arab. ( Jogjakarta: 

Divapress, 2002),    hlm. 63. 
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الوسائط اليت تستطيع أن توفر التحفيز بصرية مثل الصور 

والرسومات التخطيطية والرسوم البيانية والرسوم املتحركة 

وامللصقات ولوحات اإلعالنات وغريها. ميكن لوسائل البصرية 

هم وتقوية الذاكرة. ميكن أن تعزز الرؤية أيض ا املرئية تسهيل الف

اهتمام الطالب ويستطيع أن توفر عالقة بني حمتويات املوضوع 

 29مع العامل احلقيقي.

 وسائل الصوت  (5

وسائل الصوت البصرية اليت حتتوي على عناصر والصورة 

والصور. لذلك، ال تعتمد وسائل البصرية فقط على الوسائل 

ئل البصرية هذه هي األفضل وتتمتع املرئية. يبدو أن وسا

بقدرات وجودة أفضل، واليت تستند بالتأكيد إىل تقنيات 

مع وسائل الصوت البصرية، من  51االستخدام والتسليم.

املتوقع أن يكون فهم الطالب أسهل وأن يتقنوا بسرعة 

                                  
29 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 

89 
30 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 

2012), hlm. 284 
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املفردات اليت مت نقلها من قبل املعلم، باإلضافة إىل التعلم 

الب يف السابق وبدا أنه يستطيع اآلن تغيري الذي كان ممال  للط

 دور التعلم األكثر مالءمة والتأثري على الطالب.


