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للمعلم مهمتني يف تنفيذ , (PTK) البحث يف الفصل الدراسي استخدم
، ومها كمعلم وكباحث. نوع البيانات  (PTK) البحث يف الفصل الدراسيىذا 

ادلطلوبة يف ىذه الدراسة ىو البيانات الكمية والبيانات النوعية أو مزيج من 
ىناك حاجة إىل البيانات الكمية بشكل أساسي لقياس التقدم يف . االثنني

تعلم الطالب ادلتعلق مبوضوع التعلم الذي تتم  خمرجات التعلم واستكمال
دراستو.يف حني أن البيانات النوعية مطلوبة لقياس التغريات يف سلوك تعلم 

 الطالب أثناء عملية التعلم.
بناًء على نتائج الدراسة ، يف ىذه الدراسة باستخدام عدة مراحل 
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Baik).  قيمة أو خمرجات التعلم لدى  مع ىذه النتائج ، ميكن مالحظة أن متوسط
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 اإلهداء

 

أسعدمها اهلل يف الدارين ، واللذين  اسريانيتووالديت  حممد علي مودجانديإىل والدي  
 ربّياين أحسن الًتبية و أّدبين أحسن التأديب صغارا

 أسأل اهلل أن جيزيهم بأحسن اجلزاء. أمني

  



 ي

 كلمة الشكر واتقدير

احلمد هلل والشكر هلل رب العادلني الذي أعطى الكاتب توفيقا ورمحة و أخرج  نتائج الفكر 
لو وحط عنو من السماء العقل كل حجاب من سحاب اجلهل حىت بدت لو مشوش 

ىت انتهت كتابة ىذا البحث العلمي . الصالة و السالم ادلعرفة ورأى حمذراهتا  منكشفة ح
على سيد نا حممد أشرف األنبياء وادلرسلني وعلى الو وصحبو أمجعني , ىو الذي بلغ 

 رسالة اهلل إىل الناس حيت يستطيعون فعل أو امر اهلل وجتنب نواىية.
التد ريس يف جا قد انتهت كتابة ىذا البحث العلمي و ىذا مقدم إىل كلية علوم الًتبية و 

معة وايل سوذمو اإلسالمية احلكومية بسمارانج ويرجى أن يكون من احملاوالت لنشر تعليم 
 اللغة العربية . ويريد اكاتبة إلقاء الشكر والتقد ير إىل من يلي : 

 وايل جبامعة والتدريس الًتبية علم كلية كعميد ريادلاجست راىرجا الدكتور السيد .7
 نجمسارا كوميةحلاإلسالميةااذمو س

شرفاين والذي قد  العربية اللغة تعليم قسم كرئيسري ادلاجست السيدالدكتورأمحدإمساعيل .9
 حيت امتام كتابة ىذا البحث العلمي

 العربية اللغة تعليم قسم ادلاجسًتكسكرترية قرةالعني تؤيت السيدة .0
امتام كتابة شرفاين حيت الذي قد يوسف اثنان ستيوان ادلاجستري  لدكتور أمحدا السيد  .1

   ىذا البحث العلمي
 ووالديت, اخواين واخوايت. والدي .2
 9بيت الرمحن  جة اسريايتاروضة االطفال  احلالسيدة مارتين ادلاجستري كرئيس  .3

  مسارانج



 ك

 كوميةحلا اإلسالميةاذمو س وايل جبامعة والتدريس الًتبية علم كليةمجيع معلمي   .4
 نج مسارا

  مسارانج 9بيت الرمحن  جة اسريايتااالطفال  احلروضة دلعلمني وادلوظفني ا .5
 وأصدقائي احملبوبني يف فصل "ب" لقسم تعليم اللغة العربية .6

 Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang, (KMKS يف وأصدقائي

Walisongo) HMJ PBA UIN Walisongo,  ,  KAMAYOSHA 
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 الباب االول
 مقدمة

 أ. خلفية البحث
اللغة ىي أداة اتصال وأداة للتفكري. الكالم يعين استخدام اللغة كأداة اإلتصال ، 
وسيكون مثالًيا إذا كان بإمكان شخص ما تطبيقو يف شكل شفوي وخطي. الشخص الذي 

مع بيئتو ديكنو استخدام اللغة املنطوقة واملكتوبة بشكل جيد سيكون قادرًا على التكيف 
االجتماعية. وقادر على تطوير نفسو يف اجملتمع ، وقادر على التأثري يف بيئتو االجتماعية وما 

 1إىل ذلك
إحدى اللغات األجنبية اليت يتم تدريسها يف إندونيسيا ىي العربية. ىذا ألن غالبية 

يستخدمون  مواطنيها مسلمون. كما نعلم أن القرآن الكرمي ىو دليل إرشادي للمسلمني الذين
الكتابة العربية وللتعرف على التعاليم اإلسالمية بشكل تلقائي , جيب على املسلم أن يتعلم 
اللغة العربية أواًل . وحبسب عبد العليم إبراىيم يف كتابو قال "العربية ىي لغة العرب ويف نفس 

 الوقت ىي لغة اإلسالم"
ىي واحدة من مدارس التعليم  ڠسمارا 2روضة االطفاِل احلاجة اسريايت بيت الرمحن 

واليت تضم يف مناىجها املواد العربية كأحد املوضوعات   (PAUD)يف مرحلة الطفولة 
. يريد  ڠسمارا 2كمنظم التعليم  روضة االطفاِل احلاجة اسريايت بيت الرمحن 2.الدينية

لى جناح التعليم العوامل اليت تؤثر ع .بالتأكيد أن يتقن الطالب مجيع املواد اليت يتم تدريسها
ىي: األىداف اليت يتعني حتقيقها ، والطالب ، واملعلمني ، واألساليب ، واألدوات وبيئة 

                                                             
1RadliyahZaenuddin, 

dkkMetodologi&StrategiAlternatifPembelajaranBahasaAirab, (Yogyakarta: 
PustakaRihlah Group, 2005), hlm. 5.  
 2AzharArsyad, Bahasa Arab danMetodePengajarannya, (Yogyakarta: 
PustakaPelajar 2004), hlm. 7 
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ال ديكن فصل ىذه العوامل عن بعضها البعض ، وموقعها مكمل ، من ىذه العوامل  3.التعلم
علمون  ، ىناك ثالثة عوامل جتذب انتباه املؤلف لدراستو بشكل أعمق ، وىي: املعلمون أو امل

 .كمحددات للطرق والطالب وطرق التعلم
يف عملية التعليم والتعلم ، من واجب املعلم تشجيع وتوجيو وتوفري مرافق تعليمية 
للطالب لتحقيق األىداف. يتحمل املعلم مسؤولية رؤية كل ما حيدث يف الفصل ملساعدة 

ملعلم والطالب ، حيث أنشطة التعليم والتعلم ىي عملية تفاعل بني ا4.عملية تطوير الطالب
يتم وضع املعلم كمسهل وحمفز ، لذلك جيب على املعلم أن خيلق الظروف اليت تثري محاس 
الطالب أو ديكن أن تعزز احلافز ، وأحد املكونات اليت ال جيب نسياهنا ىو استخدام 

 .األساليب اليت احلق
 .الشروط واجلو الطبقياملعلم اجليد ىو املعلم الذي ديكنو اختيار الطريقة اليت تناسب 

لذلك فإن الطريقة املستخدمة من قبل املعلم ليست فقط واحدة ولكن متنوعة ، ألن كل 
 5.طريقة هلا مزاياىا وعيوهبا

ينص كتاب الدعوة وايل  .طريقة الغناء ىي طريقة بديلة للعديد من األساليب العربية
ة عند الوعظ يف أرض جاوة ، سونغو على أن "أسلوب الغناء قّدمو سنن كاليجاغا ألول مر 

واحدة  " ويف نشر دين اإلسالم ، صنع قصيدة أُطلق عليها اسم أو عرفت باسم" غيندينغان
 lili-lili6من القصائد الشهرية ىي أغنية 

                                                             
 3Sutari Imam Barnaddib, PengantarIlmuPendidikanSistematis, 
(Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1989), hlm.35. 

4Slameto, BelajardanFaktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: 
RinekaCipta, 1995), hlm. 97. 

5SyaifulBahriDjamhrahdan Aswan Zaini, StrategiBelajarMengajar, 
(Jakarta: RinekaCipta, 2002), hlm. 33. 

 
6Purwadi,EnisNiken H, Da’wahWaliSongo, (Yogyakarta: PanjiPustaka, 

2007), hlm. 224. 
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وينص كتاب تعلم الكم على أن "التعلم باألغاين يزيد من فهم الطالب للتعلم ، ألنو من 
 7.ة والراحة أكثر ، وفهم املوضوع سيكون أسرعخالل غناء الطالب يشعرون بالسعاد

، الذي  ڠسمارا 2من الناحية املثالية ، وطالب روضة االطفاِل احلاجة اسريايت بيت الرمحن 
تعلم اللغة العربية مع طريقة الكتابة واحملاضرة ، ومن املتوقع أن يكون قادرا على فهم وإتقان 

 .املفردات العربية البسيطة ، ولكن الواقع يف ىذا اجملال خمتلف. ال ديكنهم إتقاهنا حىت اآلن
ب احملاضرات وىذا واضح عندما أقوم بتدريس املفردات العربية بطريقة بسيطة من خالل أسالي

 .والكتابة
وبالنظر إىل الظاىرة اليت وصفها الباحث ، فإن الباحثني مهتمون بإجراء حبث يف روضة 

. البحث الذي مت إجراؤه ىو دراسة ڠسمارا 2احلاجة اسريايت بيت الرمحن   A-2االطفالِ 
فردات عن طريق جعل الغناء وسيلة لتعلم اللغة العربية لتحسني إتقان امل (PTK) غرفة الصف

 ڠسمارا 2احلاجة اسريايت بيت الرمحن   A-2العربية يف اجملموعة روضة االطفالِ 
 

 ب. المشكلة وأسئلة البحث
 بناء على خلفية البحث السابقة تقدم الباحث أسئلة البحث, وىي :

احلاجة اسريايت بيت  A-2طلبة روضة االطفالِ  الغناءيف طريقة تنفيذ يتم كيف. 1
 ڠسمارا 2الرمحن 

 
  A-2روضة االطفالِ  ىل ىناك أثر بعد تعليم املفردات بطريقة الغناء لدى التالميذ. 2

 ڠ ؟سمارا 2احلاجة اسريايت بيت الرمحن 

                                                             
7
 Bobbi De Porter & Mike Hernacki, Quantum Learning, (Bandung: 

Mizan, 2002), hlm. 72. 
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 . أهداف البحث و فوائدهج
 . أىداف البحث1

 بناء على املشكلة السابقة , فأىدف البحث وىي كما يلي : 
احلاجة اسريايت بيت الرمحن  A-2االطفالِ طلبة روضة كيفيتمتنفيذطريقةالغناءفيأ( ملعرفة  

 ڠسمارا 2
 احلاجة   A-2روضة االطفالِ أثر بعد تعليم املفردات بطريقة الغناء ب( ملعرفة 

 ڠسمارا 2اسريايت بيت الرمحن 
 .فوائد البحث 2

 أ( فوائد النظرية
لغناء و يزيد للغة العربية وخاصة يف تعليم استخدام طريقة ا جنازإيزيد املعرفة على  

 البحث سواء كان للباحثة أو للقارئاملعرفة على ناحية 
 ب( فوائد التطبقية

  A-2طلبة روضة االطفالِ فيكمادة تصحيح يرقي يف تعليم استخدام طريقة الغناء  
 ڠسمارا 2بيت الرمحن  احلاجة اسريايت 

 ج( فوائد املكتبية
ا البحث أن يكون واحدة من األعمال العلمية اليت ديكن أن تضيف  ىذيرجي   

 .كنوز الفكرية لتطوير العلم
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 الثاني الباب
 النظري هيكل

 
  العربية اللغة تعليم. أ

 ، الطالب أو للطالب بالنسبة .اجملتمع مستويات مجيع مع مألوفة كلمة ىو التعلم 
 يف أنشطتها مجيع من يتجزأ ال جزء بالفعل إهنا ، الواقع يف .مألوفة كلمة ىي" التعلم" كلمة
 يف سواء ، تريد مرة كل يف هبم اخلاصة التعلم أنشطة .الرمسي التعليم مؤسسات يف العلوم تعلم
 .الصباح يف أو الظهر بعد ما فًتة يف أو النهار أثناء أو الليل

التعلم ىو مركز أنشطة التعليم والتعلم ، واليت تتكون من ادلعلمُت والطالب ، واليت  
احلياتية والعظمة تؤدي إىل النضج الفكري والنضج العاطفي ، ادلرتفعات الروحية ، وادلهارات 

باإلضافة إىل ذلك فإن التعلم ىو أحد العناصر اليت حتدد ما إذا كان اخلرجيون  1األخالقية.
ينتجون عن طريق نظام تعليمي أم ال. التعلم ىو مبثابة قلب عملية التعليم. دييل التعلم اجليد 

التعلم ىي  إىل إنتاج خرجيُت يتمتعون مبخرجات تعليمية جيدة ، والعكس صحيح. أنشطة
أنشطة لتحويل مواد التعلم إىل موضوع التعلم. أحد ادلبادئ العامة للتعلم ىو أن التعلم جيب 
أن يتم من خالل مراعاة اخلصائص الفردية للطالب فيما يتعلق بالتنمية العاطفية ، والتنمية 

 الفكرية ، والظروف االجتماعية والبيئة الثقافية.

 ، لالىتمام ومثَتًا شلتًعا التعلم جعل على قادرين ادلعلمون يكون أن جيب ، اللغة تعلم يف
 2.ذلك إىل وما تقييم كأدوات واستخدامو ، التعلم تعزيز وديكن

                                                             
1 Jamal Ma’ruf Asmani, 7 Tips Aplikasi Pakem (Yogyakarta: Diva Pres, 2012) 

hlm.5. 
2 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung 

Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Diva Press, 2012) hlm.30. 
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 إيصال:  إصطالحا 3.  يعلم جعلة أي تعليما – ععلم – علم مصدر ىي تعليم 
 لكل توفر اليت اإلقتصادية الطريقة ىي,  قودية بطريقة التالميذ ىان أذ اىل وادلعرفة العلم ادلعلم

 ىنا بالتعليم فادلراد 4وادلعرفة العلم على احلصول سبيل يف واجلهد الوقت وادلتعلم ادلعلم من
 تأثَت هبا يراد بنظام تعيد أو قاعدة أو بوسيلة التالميذ أذىان إىل معرفة أو علما ادلعلم إلقاء

 الكا السلوك يف تغَت إحداث ىو التعليم أن أخرى وبعبارة. فيهم التغَت على احلصول التالميذ
 أو ادلعلومات أو طفة والعا والعقيدة والصوت  ادلشي أو احلركة يف التغَت ىذا ويكون احلي ئن
 5. ذلك ضلو

 و التعليم عملية لينفذا متعلم و معلم بُت التفاعل ىو التعليم الباحث يستحلص فلذلك
 تعليم فهو البحث ىذا يف التعليم أىداف من ادلقصود وأما. التعلم أىداف يبلغ حىت, التعلم

 .األطفال روضة ادلفردات

 
  ب. المفردات

 كعنصر مفردات أو كلمات شكل يف تعليمية مواد تقدمي عملية ىو ادلفردات تعلم 
 بأن إيضاًحا يعطينا الدين أصف دجانان أمحد قدمو الذي التعريف من .العربية اللغة تعلم يف

 الوظيفة فإن وبالطبع ، فقط الكلمات ىو ادلناقشة رلال ألن األساسية ادلرحلة ىي ادلفردات
 عليها احلصول يف فكيف ، كاملة مجلة يف درلها ديكن اليت ادلفردات إضافة ىي العامة

 6قراءهتا أو إليها واالستماع

                                                             
 526. ص( , 6796,  المشٌق دار:  بٌروت, ) األعالم و اللغة فً المند,  معلوف الوٌس  3
(  6791,  المغارف دار:  القاهرة, )  العربٌة اللغة تدرٌس فً التوجٌه,  السمان على محمد  4

 62. ص
(  المعارف دار:  مصر)  العاشرة. ط, العربٌة اللغة لمدرسة الفنً الموجة, ابراهٌم العلٌم عبد  5

 19. ص
6 http://Metode.multiply.com/journal/item/Metode-Pembelajaran -

Mufradat/24, diakses pada tanggal 10-01-2018 

http://metode.multiply.com/journal/item/Metode-Pembelajaran%20-Mufradat/24
http://metode.multiply.com/journal/item/Metode-Pembelajaran%20-Mufradat/24
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 إجياد و القومية لغة إىل ترمجتها على رتو قد ادلفردات تعليم"  طعيمة أمحد رشد رأى 
 يف معناىا حتديد على قدرتو يعٍت العربية الكلمة تعلم أن يظن قد خر األ والبعض. ذلا مقابل

 7.العربية وادلعاجم القواميس

 سري للدكتور وفقا. ادلفردات إتقان زيادة خالل من تبدأ أن ديكن اللغوية ادلهارات لتحسُت
 :ادلفردات تدريس يف هبا القيام للباحثُت ديكن طرق عدة ىناك نابابان يوتاري

 ادلرادفات تدريس( أ
 التدريس أنطونيم( ب
 )أخرى كلمات استخدام يصف) صياغة إعادة( ج
 .واحدة كلمة مسع إذا الشخص يعتقدىا اليت ادلعاين كل رلموع) اجملاالت/  اجلمعيات( د
 عنها أعرب اللغة لوظائف وفقا الًتمجة( ه
 الفعلي اللغوي الوضع على ادلفردات تطبيق ىو التقدير( و
 تدريس شروط/  تعاليم( ز

 معقول مبعٌت ادلفردات تدريس( ح
 يتقن أن جيب الذي ادلبلغ دلستوى وفقا ادلفردات تدريس( ط
 .ومثمرة مستقبلة مفردات يف جتميعها ديكن اليت التدريس مفردات( ي

 تدريسها يتم اليت ادلفردات أن يعٍت ادلباشرة الطريقة باستخدام لألطفال ادلفردات إلدخال
 من فهمو أو التقاطو بسهولة ديكن شيء أي مع أو الغناء خالل من باألشياء مباشرة ترتبط

 .األطفال قبل

                                                             
 المنصور جامعة,  مصر, واسالبه مناهج, ) بها ناطقٌن لغٌر العربٌة تعلٌم,  طعٌمة احمد رشدي  7

 671. ص(  6797:
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 ، األساسية ادلفردات إتقان تاريغان جونتور ىنري يقًتح ، ادلفردات تدريس طريقة إىل بالنسبة
 غَت األخرى اللغات مع خلطها يصعب أو بسهولة تغيَتىا ديكن ال اليت الكلمات وىي

 :ىي األساسية ادلفردات. ادلناسبة
 األسرة شروط( أ

 اليومي ارتداء( ب
 الضمائر( ج
 الرئيسية األرقام( د
 األساسي الفعل( ه
 األساسي الشرط كلمة( و
 8عادلية كائنات( ز

 جيب ىامة أخرى أمور ىناك ، ادلفردات إتقان لتحسُت خاصة طرق إىل احلاجة إىل باإلضافة
 :يلي كما ىي التدريس يف االعتبار يف أخذىا

 .التعليمية التفاعالت( أ
 الذي التفاعل منوذج , التعليمية األىداف داخل حتدث تفاعالت ىي التثقيفية التفاعالت

 مث ، الطالب وغناء ادلعلم قبل من ىو ادلفردات إتقان دلمارسة واسع نطاق على يستخدم
 التفاعل منوذج ، ذلك بعد. األغنية يف ادلستخدمة والكلمات األغنية زلتويات ادلعلم يشرح

 اسم الطالب يذكر ، احملدد الكائن اسم ذكر على ادلعلم بتقليد الطالب يقوم أن ىو ادلستخدم
 ىي اليت بالكلمات ادلعلم هبا يتحدث اليت القصيدة الطالب يقلد ؛ ادلعلم عينو الذي الكائن

 يدعى. ادلعلم قصة من ومساعها تذكرىا يتم اليت القصص الطالب خيرب ؛ يقولونو ما بالضبط
 ادلعُت الكائن اسم تقليد أو تسمية طريق عن معُت كائن اسم على للتعرف للسفر الطالب

                                                             
8 Masitoh,Heny Djoehaeri,Ocih Setiasil,Strategi Pembelajran TK ( Jakarta : 
Universitas Terbuka,2007 ) hlm 113  
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 ؛ اخلاصة بلغتهم الفصل أمام وىواياهتم خرباهتم مشاركة الطالب من يُطلب ؛ ادلعلم قبل من
 من يُطلب. ادلعلم ذكر كما الكلمات يف األجبدية بطاقات ترتيب الطالب من ويطلب
 إظهار الطالب من يُطلب ؛ مثاالً  إعطائهم بعد بسيطة بكلمات أدواًرا يلعبوا أن الطالب

 االختبار يف ادلشاركة إىل الطالب يدعى ؛ ادلعلم ذكره الذي الكائن السم وفًقا كلمة بطاقة
 ؛ معينة رلموعة يف الكائنات أمساء أو للكلمات أمثلة بتقدمي األطفال إخبار خالل من

 يف الصوتية للمقاطع بطاقات يؤلفوا أن ذلم يقال الطالب من نسبة أقل مع التفاعل ومناذج
 .ادلعلم ذكر كما كلمات

ادلستخدمة التعليمية ادلواد وأنواع ادلفردات إتقان لتحسُت التعليمية ادلواد( ب  
 يف التعلم ألىداف وفًقا فئات ست إىل أيًضا تصنيفها يتم االبتدائية ادلدرسة مستوى على

 إتقان على الطالب لتدريب 9.أدناه ادلعنية ادلادة ونوع الشكل تلخيص ديكن. الدراسي ادلنهج
 وفًقا الطالب بيئة يف الكائنات أمساء( 1) ىي ادلستخدمة التعليمية ادلواد فإن ، اللغة مفردات
 مل لو حىت للطالب مهمة تعترب اليت الطالب بيئة يف الكائنات أمساء( 2) ، الدراسي للمنهج
 .قصص( 5) و شعر( 4) أغاين( 3) منهاج ال أو هبا يوصى

ادلفردات إتقان لتحسُت التعليمية الوسائل( ج  
 كائنات( 1) مثل ، اللغوية ادلفردات إتقان على الطالب لتدريب ادلستخدمة األدوات تتنوع

( 5) ، أجبدية بطاقات( 4) ، أغان  ( 3) ، حقيقية كائنات( 2. )إخل ، دمى ، صور: صناعية
 .لفظية بطاقات( 8) و ، ورلالت قصص كتب( 7) ، كلمة بطاقات( 6) ، شعر

 أنواع ادلفردات :
 . توزيع ادلفردات يف سياق ادلهارات اللغوية1

                                                             
9 Masitoh,Heny Djoehaeri,Ocih Setiasil,Strategi Pembelajran TK ( Jakarta : 
Universitas Terbuka,2007 ) hlm 113  
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ىناك العديد من أقسام ادلفردات يف سياق إتقان اللغة ، من بُت أمور أخرى:  
ادلفردات( كلتا اللغتُت الشفوية والنصية ، كالمها يتحدثان ادلفردات األوىل لفهم )فهم 

ادلفردات. يف احلديث ، من الضروري استخدام ادلفردات الصحيحة يف شكل ادلعلومات 
واحملادثات الرمسية ، والثالث ىو ادلفردات للكتابة )كتابة ادلفردات(. تتطلب الكتابة أيًضا 

 طًئا يف تفسَتىا وفهمها.ادلفردات الصحيحة حبيث ال يكون القارئ سل
 . توزيع ادلفردات حسب معناىا2

وفقا لتوزيع ادلعٌت ، يتم تقسيم ادلفردات إىل عدة أجزاء ، وىي: الكلمات الدالة ،  
 وىي الكلمات اليت تربط وتوحد ادلفردات واجلمل لتشكيل التعرض اجليد يف الكتابة.

ة ، وىي ادلفردات األساسية اليت مثال: أمل ناشب ، حرف جار ، إخل. الكلمات األساسي
تشكل كتابة صحيحة ، على سبيل ادلثال: الفعل )قرأ( ، اسم )مسجد(. فالكلمات ادلشًتكة 

ىي مفردات ال ديكن أن تكون وحيدة ، ولكنها دائما تكون مقًتنة بكلمات أخرى حبيث 
 ديكن أن تشكل معان سلتلفة. 

 الستخدامها وفقا ادلفردات توزيع. 3

 وادلفردات النشطة ادلفردات وىي ، اثنُت إىل ادلفردات تقسيم يتم ستخداموال وفقا 
 .السليب

 سواء ، اخلطابات من العديد يف واسع بشكل تستخدم اليت ادلفردات ىي النشطة ادلفردات
 .سلتلفة قراءات خالل من ومعروفة مسموعة حىت أو كتابات أو زلادثة كانت

 .تستخدم ما نادرا ولكنها الشخص مفردات إال تصبح ال اليت ادلفردات ىي السلبية ادلفردات
 الكلمة خلصائص وفقا ادلفردات توزيع.4

 ىي ادلهمة كلمات .قسمُت إىل ادلفردات وتنقسم ، الكلمة خلصائص وفقا 
 .رمسية وىي رمسي وغَت رمسي بشكل احلياة يف ادلهام إلظهار تستخدم اليت الكلمات
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 كلمات إىل ادلعٌت حتويل ديكنها اليت الكلمات من رلموعات ىي اخلاصة األساسية الكلمات
 10.زلددة مراجعات من سلتلفة رلاالت يف وتستخدم زلددة

 

 ج. طريقة الغناء
 طريقة الغناءتعريف .1   

 أغاين أو بأغاين تقريًبا طفل كل يستمتع. األطفال يفضلها اليت األنشطة من واحد ىو الغناء
 حركات وتتبعها سنو يف األطفال قبل من تغٌت األغاين كانت إذا خاصة ، إليها االستماع يتم

 :للخرباء وفقا الغناء طريقة. للجسم بسيطة
 .تغٌت مجلة أو كلمة تقرأ اليت الطريقة ىي الغناء طريقة أن تانًتا نوراندي"" يكشف. أ

 لتكون دافعة عوامل 4 لديها اليت الطريقة ىي الغناء طريقة أن "سيف عاريف" كشف. ب
 .الذايت والدافع ، والتكرار ، النفس واذلدوء ، الًتكيز أي ، استخدامها يف فاعلية أكثر

 يضحكون عندما بالسعادة يشعرون األطفال أن ىو الغناء أسلوب إن كامبل وقال. ج
 .وحيبونو يثقون شخص مع ويغنون ويصفقون ويرقصون

 طريقة ىي الغناء طريقة أن أستنتج أن استطيع ، أعاله ادلذكورة ادلعاين بعض من            
 يشعرون ال حبيث األطفال مجيع قبل من زلبوب نشاط ىو الغناء ألن ، لألطفال جدا مهمة
 من ، اللغة من جوانب تطوير أيضا ديكن األطفال غناء خالل من ، بنشاط القيام يف بادللل
 طريقة استخدام أيًضا ديكن لذا. الغناء أثناء التعبَت عن التعبَت ديكن الطفل غناء طريقة خالل
 11.التعلم يف لألطفال باحلماس الشعور لتعزيز الغناء

                                                             
 المنصور جامعة,  مصر, لبهواسا مناهج, ) بها ناطقٌن لغٌر العربٌة تعلٌم,  طعٌمة احمد رشدي 10

 677. ص(  6797:
11 Masitoh,Heny Djoehaeri,Ocih Setiasil,Strategi Pembelajran TK ( Jakarta : 
Universitas Terbuka,2007 ) hlm 200 
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 خالل من احلركية ادلهارات على األطفال يساعد أن ديكن "ايل توىونان" ل وفقا
 أن ديكن األطفال أن الغناء خالل من ، األطفال لغة تطوير يف ادلساعدة أيضا الغناء

 اللغة خالل من. اخلاصة لقدراهتم وفقا تدرجييا يشارك سوف لذلك ، يالحظونو ما يستوعب
 ادلهارات من التمكن يبدأ. آخرين أشخاص مع االجتماعية مهاراتو تطوير ما لشخص ديكن ،

 ديكن اليت ادلتعددة النظريات.اللغوية ادلهارات إتقان من االجتماعية البيئة يف االجتماعية
 :ىي األطفال لغة جوانب تطور أن ديكن اليت الغناء أساليب يف كمراجع استخدامها

 السلوكية النظرية .1

 شلا ، اخلارجية البيئة من يتشكل الذي بالسلوك يتأثر التعلم أن سكينر يعرف         
 إىل تؤدي اليت ادلنبهات تكييف خالل من البيئة مع للتفاعل نتيجة ىي ادلعرفة أن يعٍت

. الغناء أثناء لغتهم تطوير أو تدريب لألطفال ديكن الطريقة ىذه خالل من. استجابة
 مع والتكيف ادلنتظم التعزيز بسبب أخرى مرة يتكرر تعزيزه حالة يف اإلجيايب السلوك

 .األطفال سلوك تشكيل يف فعاال يكون أن على الطفل قدرة
 

 االصوليو نظرية. ب
 ، الطفل يولد عندما. األطفال يف بالفعل موجودة اللغة إن تشومسكي وقال          

 من الرغم على". العادلية القواعد" أو" العامة القواعد" تسمى اللغوية ادلهارات من رلموعة لديو
 من. تعلمها على قادًرا الطفل سيظل ، التحفيز من الكثَت على حتصل ال الطفل يف ادلعرفة أن

 بشكل هبا التحدث ديكن ال اليت الكلمات عن يتعلموا أن لألطفال ديكن ، الغناء خالل
.صحيح بشكل نقلها من الطفل ليتمكن يغنون زالوا ما لكنهم ، اآلن حىت صحيح

12 

                                                             
12 Masitoh,Heny Djoehaeri,Ocih Setiasil,Strategi Pembelajran TK ( Jakarta : 
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 على أيًضا قادر ولكنو ، إليها يستمع اليت اللغة زلاكاة رلرد على األطفال يقتصر ال
 يسمى لغة نظام لديهم األطفال ألن وذلك ، ادلوجودة األمناط من استنتاجات استخالص

 .اللغة إتقان أداة
 بناءة نظرية ج

 من يتشكالن والغة ادلعرفة تطوير بأن وغاردينر وفيجوتسكي بياجيو صرحت            
 تنمية األطفال لدى. ومواقفهم وقيمهم األطفال معرفة تتطور حبيث اآلخرين مع التفاعالت

 األطفال سيواجو ، االجتماعي التفاعل خالل من ولكن ، معينة أعمار يف زلدودة معرفية
 على قادرين سيكونون األطفال أن يف اللغة تعلم يف تأثَته ويتمثل. متزايدة تفكَت قدرات
 تشجيع إىل األطفال حيتاج حُت يف أنشطة منحهم مت ما إذا األمثل النحو على التعلم

 .متكرر بشكل للتواصل األنشطة
ء بالنسبة دلعلومات ادلؤلف حىت اآلن ، فإن ادلراجع اليت حتتوي على طريقة الغنا  

نادرة جدا ، ألنو يف تعليم اللغة العربية ، وخاصة تطبيق ادلفردات يف اللغة العربية اليت تنتشر يف 
عامل التعليم اآلن ىو استخدام وسائل اإلعالم ادلصورة ، وسائل اإلعالم الورقية وىلم جرا. 

من خالل الغناء ىو وسيلة لتسهيل أنشطة عملية التعليم والتعلم من أجل الوصول إىل اذلدف 
 جعل األصوات والنغمات بانتظام. الغناء مبهج للغاية للجميع وديكن التعبَت عن التعبَت.

 خالل من اذلدف إىل للوصول والتعلم التعليم عملية لتسهيل طريقة ىي الغناء طريقة فإن لذا
 العدو ىو الذي التشبع الغناء دينع أن ديكن ، عام بشكل .بانتظام والنغمات األصوات إصدار

 العربية اللغة تعليم يف الغناء أساليب استخدام بُت التمييز ديكن .العربية اللغة تعلم يف الرئيسي
 كدعم الغناء استخدام يتم ، األول ادلفهوم يف .الغناء أثناء والتعلم التعلم أثناء الغناء بُت

 ، الثاين ادلفهوم يف أنو حُت يف .والتحفيز اإلثراء ذلك يف مبا عام بشكل العربية اللغة لتدريس
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 إىل تشَت األغنية زلتويات ألن التحديد وجو على للتعليم كدعم الغناء استخدام ديكن
 13.ادلوضوع
 : الغناء أسلوب تطبيق يف خطوات
 .واحلالة والوضع للموضوع وفقا مبعٌت ، مناسبة أغنية اختيار .1
 مرات ثالث أوالً  تغنيها أن جيب ،( للطفل معروفة غَت) جديدة أغنية كانت إذا .2

 .األقل على

 .وتكرارا مرارا يغنون األطفال مع .3

 اجملموعة مع تغٍت رلموعة وكل ، رلموعات عدة إىل تقسيمها األمر اقتضى إذا .4

 فردي بشكل الغناء يف األغنية حفظوا قد الذين األطفال بعض اختيار . .5

 .معا أخرى مرة الغناء . .6

 آخر يوم يف األغنية كرر .7

 .تدريسها سيتم اليت ادلادة زلتويات بوضوح ادلعلم يعرف . .8

/  يتقن  صحيحة تكون أن جيب جوىرية حقائق/  مفاىيم/  معلومات أي صياغة .9
 .الطالب حيفظها

 الطالب بُت ادلألوفة األغنية نغمة خًتا .11

 إتقاهنا ادلشاركُت من نريد اليت ادلادية احلقائق/  ادلفاىيم/  ادلعلومات ترتيب .11

 احملددة األغنية نغمة على ضبطها يتم اليت األغاين كلمات شكل يف الطالب

                                                             
13 R.Umi Baroroh, Lagu sebagai Model Pembelajaran Bahasa Arab untuk 

Anak dan Pemula, (Pustaka Zeedny),hlm.13-14 
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 الوسائل مع األغنية مساعدة يتم والتدريس الغناء شلارسة ادلعلم على جيب . .12
 التعليمية

 وتكرارا مرارا معا إظهارىا  .13

 .مناسبة بإدياءات يتبع أن حاول  .14

 14بالفعل متاح الطفل كان إذا ما لقياس ادلواد حول أسئلة طرح .15

 االطفال سوف. سونغ أغنية خالل من وإتقاهنا حفظها       
 ادلفردات إثراء من يتمكنوا حىت ، اجلديدة الكلمات من الكثَت تعلم       
 .استخدامها يف مهارة أكثر ىم       

 . فوائد طريقة الغناء2
 "Brian Power Creative Games for Childrenيف كتاب "

 قال إن ىناك العديد من الفوائد يف الغناء ، وىي: 
 أ(زيادة التطور الفكري  
 ب(توفَت فرص لتطوير ادلهارات البدنية / احلركية  
 ج(زيادة الوعي الفكري  
 د(تطوير اللغات وزيادة ادلفردات  
 ه( زيادة الوعي الثقايف  
 15و( توفَت الفرص دلمارسة ادلهارات االجتماعية  

                                                             
14 Masitoh,Heny Djoehaeri,Ocih Setiasil,Strategi Pembelajran TK ( Jakarta : 
Universitas Terbuka,2007 ) hlm 205  

 
15 Veronika Sri Utami, Brain Power Permainan Kreatif untuk Pra Sekolah, ( 

Erlangga)hlm 179 
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 ، والروح للقلب هتتف أن ديكن فوائد لو الغناء فإن ، الغزايل اإلمام كرللف وفقا 
 أن ديكن نفسو الوقت ويف ، الداخلية النفايات على والقضاء ، الروحي والضوء القلب وتقوية

 16.القلب يف اهلل إىل ادلشاىدة أثر تولد
 ادللل على القضاء على وقادرين سعداء الطالب جتعل أن ديكن الغناء طريقة مع

 التعامل على القادرة األساليب أحد ىو لغناء .الفصل يف تعليمية أنشطة ىناك تكون عندما
 أنشطة يف نشطُت يكونوا أن للطالب ديكن الغناء خالل من ألنو الطالب يف ادلشاكل مع

 أن مجيًعا ندرك. ادلفردات ىي الطريقة ىذه  مع  درلها ديكن اليت ادلواد من واحدة. التعلم
 قادرة خاصة طريقة أو اتصال إىل حتتاج .كفك حتويل مثل سهالً  ليس العربية ادلفردات حفظ
 طريقة كل أن معلوًما يكون أن جيب ولكن .العربية ادلفردات حفظ يف الطالب تسهيل على

 قادرين يكونوا أن للمعلمُت األفضل من لذا ، بالتأكيد وعيوب مزايا ذلا الفصل يف مستخدمة
 .والتعلم التعليم لعملية الصحيحة الطريقة اختيار على

 .خطوات طريقة الغناء3
 أ(مرحلة التخطيط:   

 ( حتديد أىداف التعلم1  
 ( حتديد ادلواد التعليمية2  
 (وضع أساليب وتقنيات التعلم3  
 (حتديد تقييم التعلم4  

 ب(مرحلة التنفيذ
 ( مرحلة النشاط األويل1  

                                                             
16 Fauziddin Muhammad, Pembelajaran PAUD Bermain, Cerita, dan 

Menyanyi Secara Alami , ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2014),hlm. 23-24 
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غناؤىا سوية ويعطي مثااًل عن كيف  جيب أن تغٌت  يقدم ادلعلم األغنية اليت سيتم
 األغنية ويعطي توجيهات إىل صوت التصفيق ادلصاحب ذلا.

 ( أنشطة إضافية2  
 يتم إعطاء األطفال أمثلة جلعل احلركات وفقا لغناء كلمات  
 ( أنشطة التنمية3  
 يساعد ادلعلم األطفال على التعرف على معٌت ادلفردات العربية  
 التقييم مرحلة (4  

 أو فردي بشكل األطفال منو حتقيق مدى لتحديد للمراقبة توجيهية مبادئ باستخدام أجريت
 17.مجاعي

 

 التعلم وطرق الغناء بُت العالقة
 الغناء أو ادلوسيقى رسالة حملتويات االستجابة على بالقدرة ىذه الغناء طريقة ترتبط            

 ىذه ويف ، النتيجة وليس العملية على الًتكيز يكون اإلبداعية األنشطة ففي ، إبداعي بعمل
 .الطفل خيال يتطور العملية

 لطريقة ديكن كان إذا كماالً  أكثر األمر سيكون ، الغنائي النشاط ىذا يف                 
 ، الفلوت ، الكمان ، العضو ، البيانو مثل ، مباشرة ادلوسيقية اآلالت مع ترافقو أن الغناء

 إىل ادلعلومات لنقل سهلة طريقة ، إمتاعاً  وأكثر حيوية أكثر اجلو يكون حبيث ، ىارمونيكا
 األغنية يف ادلوجودة ادلعلومات تذكر من األطفال يتمكن حىت شلتع نشاط ألنو األطفال
 من اللفظي الذكاء على العثور ديكن. العاطفي والذكاء اللفظي الذكاء أيًضا ولكن ، بسهولة

 ىذا. الشعور ذكاء على أكثر ىو العاطفي الذكاء بينما. األغنية كلمات يف ادلوجودة ادلفردات

                                                             
17 Fauziddin Muhammad, Pembelajaran PAUD Bermain, Cerita, dan 

Menyanyi Secara Alami , ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2014),hlm. 50 
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 الدماغ عمل حيفز أن ديكن والغناء ، الطفل يف ادلشاعر بتجهيز عالقة لو العاطفي الذكاء
 خاصة متعة يعزز أن ديكن الغناء خالل من خلقت اليت واحلركة اإلبداع حبيث ، األدين

 18.للطفل
 

 الفرضية صياغة. د 
 :فإن فرضية ىذه الدراسة ىي 

 للطالب اللغوية ادلفردات إتقان على القدرة زيادة يف فعال الغناء طريقة تطبيق .1
 التحكم وفئات التجريبية الصفوف بُت التعلم نتائج يف إحصائية داللة ذات فروق توجد .2
 الغناء طريقة باستخدام العربية اللغة تعلم يف
 

 درسات السابقةال.ه
 (112332164. يويل ىداية ) 1
موضوعة "طريقة الغناء على التعليم ادلفردات يف مدرسة تعلم الشبيان قرية غالوه شرقية,  

تشرح نتائج ىذه الدراسة أن ادلعلم يكتب ادلفردات ويقرأ " . 2116-2115توصلوع, بربيس 
وبعد ذلك يتم إعطاء الطالب ادلفردات ، مث يقوم الطالب بتقليد ادلفردات اليت يقرأىا ادلعلم ، 

التقييم ادلستخدم من قبل ادلعلم ىو تدرجيي ، أي عن طريق  .الوقت حلفظ ادلفردات مع الغناء
ىذه الدراسة تؤكد كيفية حفظ ادلفردات باستخدام طريقة  .اختبار كتايب مث اختبار شفوي

 .الغناء

 ( 183211126.زلمد سلطان الوالد )2

                                                             
18 Masitoh,Heny Djoehaeri,Ocih Setiasil,Strategi Pembelajran TK ( Jakarta : 
Universitas Terbuka,2007 ) hlm 206 
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 2احلاجة اسريايت بيت الرمحن   A-2روضة االطفال  موضوع " تعلم ادلفردات العربية يف 
  A-2روضة االطفال   تشرح نتائج ىذه الدراسة أن تعلم ادلفردات العربية يف"  ڠسمارا

  .يستخدم طريقة الغناء والتظاىر واأللعاب ڠسمارا 2احلاجة اسريايت بيت الرمحن 
 (133911111. سوين أصلاين )3
إتقان اللغة العربية يف الفصل الرابع طلبة من  ادلفردات موضوعة " دور األغنية يف برنامج 

"تشرح نتائج ىذه  2116/2117السنة األكادديية  مدرسة اإلبتدئية وايل سوصلو مسارنج 
ويتضح ذلك من  .الدراسة أن عملية تعلم اللغة العربية باستخدام أسلوب األغنية جيدة للغاية

 خالل مالحظات الباحثُت يف الفصل الرابع مدرسة اإلبتدئية وايل سوصلو مسارنج 
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 الثالث الباب
 البحث مناهج

 نوع البحث  .أ 

نوع البيانات ادلطلوبة يف ىذه الدراسة ىو البيانات الكمية والبيانات النوعية أو  
مزيج من االثنني. ىناك حاجة إىل البيانات الكمية يف ادلقام األول لقياس التقدم احملرز يف 

التعلم قيد الدرس. يف حني أن نتائج التعلم واستكمال التعلم للطالب ذات الصلة دلوضوع 
ىناك حاجة إىل بيانات نوعية لقياس التغريات يف سلوك تعلم الطالب خالل عملية التعلم ، 
مثل كيفية حتفيز الطالب يف الفصول الدراسية ، وكيفية مشاركتهم ، واحلماس ، واحلرف ، وما 

أن حنتاج أيًضا إىل ، ليس من ادلستحيل  إىل ذلك. لتقييم عمليات تعلم الطالب مثل ذلك
 بيانات جتمع بني البيانات الكمية والبيانات النوعية.

لتحسني عملية التعليم ( PTK) حبث يف الفصل الدراسياستخدم الباحث  
والتعلم من خالل إعطاء تقييم لكل طفل.ديتلك ادلعلم مهمتني يف تنفيذ ىذا البحث يف 

ألن ادلعلم يلعب دوًرا نشطًا يف عملية كمعلم وكذلك الباحث ، ( PTK) الفصول الدراسية
باإلضافة إىل ذلك ، يوفر ادلعلم  أنشطة التعلم بدًءا من مرحلة التخطيط إىل مرحلة التقييم.

 انعكاًسا نتيجة اإلجراء الذي مت اختاذه.
 

 مكان البحث والوقت .ب 

 ڠسمارا 2احلاجة اسريايت بيت الرمحن   A-2روضة االطفال   مت إجراء ىذا البحث يف
مت    .7674797( 424) ڠسماراعاليان  كليفاجنور ي يقع يف شارع عبد الرمحن صاحل الذ

 2478/2479الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  يف ديسمرب إجراء وقت البحث
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 متغيرات البحوث .ج 

ىناك متغريين مها مصدر القلق  1ادلتغريات ىي أىداف للبحث ، أو ما ىو زلور البحث.
 الرئيسي ، ومها ادلتغري ادلستقل وادلتغري التابع.

 .متغري مستقل7
 2يسمى ادلتغري ادلستقل أيًضا متغري السبب الذي يُفًتض أنو سبب ظهور متغريات أخرى.

 .Xادلتغري ادلستقل يف ىذه الدراسة ىو تعلم ادلفردات ، ويتم التعبري عن ىذا ادلتغري على أنو 
 . متغري تابع2

يسمى ادلتغري التابع أيًضا تأثري ادلتغري. ادلتغري التابع ىو متغري يفًتض أن يكون سببو ناتج عن 
ادلتغري التابع يف ىذه الدراسة ىو طريقة الغناء ، ويتم التعبري عن ىذا ادلتغري  3متغري سبب.

 .Yعلى أنو 
 السكان والعينة .د 

وفًقا دلارغونو ، فإن السكان ىم كل بيانات القلق يف السكان ىو موضوع البحث بالكامل ، ف
وفقا "سوغييانا" ، السكان ىي منطقة تعميم تتكون من: األشياء  4نطاق معني ووقت معني.

 / ادلوضوعات اليت ذلا صفات
ديكن استخالص الفهم  5وخصائص معينة وضعها الباحثون لدراستها مث استخالص النتائج.

أعاله أن السكان ىو كل من الكائن وادلوضوع الذي حددتو الدراسة ، لتدرسو مث استخالص 
 النتائج. كان السكان يف الدراسة طالب الطبقة احلادية عشرة.

                                                             
1 Nana Sujana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: 
Sinar Baru Algesindo, 2001), hlm. 11 
2 Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa, 
1993), 
3
 Nana Sujana dan Ibrahim............. hlm. 11. 

4 Margono,Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT Rineka 
Cipta,2010) hlm 118 
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 2احلاجة اسريايت بيت الرمحن   Aروضة االطفال  إذن يف ىذا البحث السكان ىو الفصل 
 الفصل 4 من يتكون مسارنج عاليان كليفاجنور صاحل الرمحن عبد عشار  يف يقع الذي ڠسمارا

. 
العينة ىي جزء من العدد واخلصائص اليت ديتلكها ىؤالء السكان. عندما ال حيتمل أن يدرس 

عدد كبري من السكان والباحثني كل شيء يف اجملتمع ، على سبيل ادلثال بسبب زلدودية 
للباحثني استخدام عينات مأخوذة من تلك اجملموعة األموال والطاقة والوقت ، ديكن 

لقد أوضحت 6السكانية. ما يتم تعلمو من استنتاجات العينة سيتم إجراؤه على السكان.
 744سوىارسيمي أريكونتو حدود أخذ العينات ، أي إذا كان عدد السكان أقل من 

السكان كبريًا ، شخص ، عندىا ديكن أخذ العينة بالكامل لعدم اإلفراط. إذا كان عدد 
العينة يف ىذه البحث من فئة   7: من إمجايل السكان.25-24: أو 75-74فيمكن أخذ 

 طالباً . 26، واليت بلغت  A-2/ رلموعة 
 

 مصدارالبيانات  .ه 

  A-2روضة االطفال  كانت مصادر البيانات يف ىذه الدراسة من طالب رلموعة 
 وادلعلم ادلشارك يف ىذا الصف البحث العملي مسارانج 2احلاجة اسريايت بيت الرمحن 

(PTK.) 

 :من تتكون نوعية وبيانات كمية بيانات عليها احلصول مت اليت البيانات تتضمن

 .اليومية االختبارات يف ادلعرفية القدرات شكل يف الطالب تعلم نتائج(7

                                                                                                                                 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ( Pendekatan 

Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D), ( Bandung: Alfabeta ,2010) hlm 117 
6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ( Pendekatan 

Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D), ( Bandung: Alfabeta ,2010) hlm 117-118 
7 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktis, 2010) hlm.161 
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 .التعلم تنفيذ عملية على ادلالحظات من بيانات( 2

 التعلم لتنفيذ خطة( 3

 
 جمع البيانات طريقة .و 

يف ىذا البحث ، سوف يستخدم الباحث تقنيات مجع البيانات ادلطلوبة بشكل مناسب 
 :، فيما يتعلق هبذه التقنيات ادلستخدمة على النحو التايل

 .ادلالحظة7
يتم توجيو مصطلح ادلالحظة إىل األنشطة اليت تويل اىتماما دقيقا ، وظهور الظواىر  

فإن ادلالحظة ادلباشرة أو  العالقة بني جوانب الظاىرة.وفقا للناظر اليت تنشأ والنظر يف
ىي طريقة الستعادة البيانات باستخدام العيون دون أي أدوات قياسية ادلالحظة ادلباشرة 
 8أخرى ذلذا الغرض

 . اختبار2
االختبار ىو أداة واحدة للحصول على بيانات رقمية تستخدم نتائجها كأحد 

ىناك نوعان من االختبارات ، ومها االختبار القبلي وما بعد االختبار.  9قييم.االعتبارات يف الت
مت تقدمي االختبار األويل يف بداية االجتماع ، حيث كانت وظيفة االختبار السابق ىي حتديد 
قدرات الطالب األولية / األساسية بينما مت تقدمي االختبار البعدي يف هناية كل دورة من أجل 

لطالب على فهم الدروس ادلمنوحة.إن شكل االختبار الذي سيتم منحو ىو قياس قدرة ا
اختبار كتايب متعدد اخليارات. يتم إجراء شبكة االختبار من قبل الباحث نفسو مبساعدة 

                                                             
8 Muchammad Fauzi, Metode Penelitian Kuantitatif, (Semarang : 

Walisongo Pers ,2009 ) 172 
9 M. Ainin, dkk., Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : 
Miyskat, 2006),hal.7
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ادلتعاونني ومعلمي ادلعلمني.يتم تعديل كمية زلتوى احملتوى الذي سيتم توفريه وزلتواه أو 
 تدريسها وسيتم تدريسها.استناًدا إىل ادلادة اليت مت 

 
 طريقة تحليل البيانات  .ز 

لتحليل معدل النجاح أو نسبة جناح الطالب بعد عملية التعليم والتعلم ، تتم   
 كل جولة من خالل تقدمي تقييم يف شكل أسئلة اختبار شفوي يف هناية كل جولة.

( Dimyati )2014: 106يف  2474وفقا لإلدارة العامة للتعليم الوطين  
)أربعة( معايري التقييم ،  4جيادل بأن قياس مالحظات األطفال على ورقة ادلراقبة ينقسم إىل 

 وىي:
1. BB (Belum Berkembang) 

2. MB (Mulai Berkembang) 

3. BSH (Berkembang Sesuai Harapan) 

4. BSB (Berkembang Sangat Baik) 

ي: لتقييم االختبار أو يتم حساب ىذا التحليل باستخدام إحصاءات بسيطة ، وى
االختبارات التكوينية ، يلخص الباحث القيمة اليت حصل عليها الطالب ، واليت يتم 
تقسيمها بعد ذلك على عدد الطالب يف الفصل حبيث ديكن صياغة متوسط االختبار 

 التكويين على النحو التايل:
X = 

∑ 

∑ 
 

 مالحظات:
X متوسط القيمة = 

Σ X  الطالب= عدد مجيع درجات 
Σ N عدد الطالب = 
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بعد حتليل كل ادلعطيات من خالل ادلعادلة ، يعطي الباحث مؤشراً لنجاح الطفل وفقاً 
للقدرات اليت ديتلكها كل طفل. اجلدول أدناه ىو رلموعة من القيم اليت تعترب مؤشرات لتقييم 

 البحوث:
 جدول فئات التقييم 3.7جدول 

Jenis Penilaian Rentang Nilai 

BB (Belum Berkembang) 

MB (Mulai Berkembang) 

BSH (Berkembang Sesuai 

Harapan) 

BSB (Berkembang Sangat Baik) 

0-25 

26-50 

51-75 

76-100 

 
 البيانات اليت مت احلصول عليها لتحديد جناح ادلؤشرات ادلعطاة: 

احلصول إذا كانت القيمة اليت مت Belum Berkembang" (BB )" .يقال إن الطفل7
 .25-4عليها ىي 

إذا كانت القيمة اليت مت احلصول عليها  Mulai Berkembang( "MB)" . ويقال إن الطفل ىو2
 54-26ىي 
إذا كانت القيمة  Berkembang Sesuai Harapan( "BSH)" . يقال إن األطفال3

  .75-57اليت مت احلصول عليها ىي 
إذا كانت القيمة اليت يتم  Berlembang Sangat Baik( "BSB)" . يقال إن األطفال4

 74-76احلصول عليها ىي 
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ديكن القول بأن ىذا البحث العملي يكون ناجًحا إذا كان معدل جناح األطفال يف زيادة 
إتقان ادلفردات العربية مع أسلوب الغناء يصل إىل معايري التقييم احملددة ، أي من خالل 

)معايري اإلجناز الدنيا( يف دروس  KKM يف حني أن درجة،  BSB أو 76 ≤حتقيق قيمة 
 . BSH أو 57 ≤اللغة ىذه اللغة العربية ىي 

 
 إجراء البحوث .ح 

 .ختطيط العمل7
هتدف خطة العمل ىذه إىل تطبيق طريقة غناء ادلعلم لتحسني إتقان ادلفردات العربية 

على  ڠسمارا 2يف روضة االطفال  احلاجة اسريايت بيت الرمحن  A-2لطالب الصف 
النحو األمثل. لذا ، ومن أجل حتقيق ىذا اذلدف ، من الضروري صياغة سيناريو حبث 

 من إعداد التنفيذ إىل مرحلة تقييم التنفيذ.
 . تنفيذ العمل2

اجتماعات ويعقد كل يوم اثنني  4يتم إجراء ىذا البحث العملي يف الفصل الدراسي لـ 
،  2478ديسمرب  5،  2478ديسمرب  3وأربعاء مع مدة ساعة واحدة يبدأ الدرس يف 

يف روضة االطفال   A-2 يف الصف  2478ديسمرب  72،  2478ديسمرب  74
.يف ىذه الدراسة شارك الباحثون فيها ، مما يعين ڠسمارا 2احلاجة اسريايت بيت الرمحن 

أن الباحث كمعلم دلدرسة اللغة العربية قام بتطبيق طريقة الغناء على الطالب وشرح 
 .A-2لتعلم موضوع اجملموعة العربية  اخلطوات

مث قدم ادلعلم اختباًرا مسبًقا للطالب حول درس األسبوع ادلاضي ، وكان الغرض 
من ىذا االختبار السابق ىو تذكري ادلفردات اليت مت تدريسها يف االجتماع األول. بعد 
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م ادلعلم ذلك يعطي ادلعلم مفردات عربية جديدة ليتم تعلمها ، ويف ىذا الوقت يستخد
 طريقة الغناء

 .ادلراقبة والتفسري3
يف بداية االجتماع ، أجرى الباحثون مالحظات من خالل النظر يف حالة الطالب  

يف وقت أخذ دروس اللغة العربية يف بداية االجتماع باستخدام طريقة احلفظ ادلعتادة.بالنظر 
على حفظ الكلمات إىل حالة الطالب يف ذلك الوقت ، مل يكن مجيع الطالب قادرين 

 العربية بشكل صحيح.
وأخريًا ، يف االجتماع الثاين ، حصل الباحث على صورة أن الطريقة الصحيحة 
ادلستخدمة لتحسني القدرة على اكتساب ادلفردات اللغوية للطالب كانت تستخدم 
طريقة الغناء.من خالل تطبيق أسلوب الغناء الذي يُطلب من الطالب الحقاً أن يقلدوا 

غاين حول ادلفردات العربية اليت مت التعبري عنها من قبل ادلعلم ، مث يقلد الطالب ما األ
 قدمو ادلعلم.

 .التحليل والتأمل4
وفقا دلا مت التحقيق فيو من قبل الباحثني ، فيما يتعلق باستخدام أسلوب الغناء يف  

ديكن استنتاج أن الدروس العربية من خالل إجراءات التخطيط اليت مت اختاذىا من قبل ، 
طريقة الغناء أعطت أقصى النتائج.ويتضح ذلك من خالل إجناز الطالب الذي يرضي 
يف عملية أنشطة التعليم والتعلم يف الفصل الدراسي. ومع ذلك فهناك العديد من نقاط 
الضعف يف ىذه الطريقة حىت يكون ىناك حاجة إىل حتسني لتحقيق أقصى النتائج يف 

 2يف روضة االطفال  احلاجة اسريايت بيت الرمحن  A-2ء يف رلموعة تطبيق طريقة الغنا
 مسارانج. صقل االنعكاس ىو:



02 
 

أ(ال يلتزم ادلعلمون بطريقة الغناء فقط ، ولكن ادلعلم حيتاج إىل استخدام طرق أخرى 
ديكن أن تدعم حتقيق أىداف متعددة ، كما جيب على ادلعلم أن خيرب الطالب بتكرار 

 ينسى الطالب بسرعة.األغنية حىت ال 
ب(جيب على ادلعلم إعطاء جوائز للطالب حلفظ األغاين ومعانيها بسرعة وتقدمي 

 اختبارات لكل طالب مل حيفظها.
 

 دورة البحث  .ي
تستمر ىذه الدورة البحثية من اجتماع واحد إىل أربعة اجتماعات. يبدأ ىذا 

بعد أن حيدد الباحث طريقة يتم  البحث من إعداد الباحثني إلعداد طريقة قبل إعطاء ادلادة ،
 تطبيقها ، يبدأ الباحث يف إجراء البحوث.

3.2وال اجلد  
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 الباب الرابع
 نتا ئج البحث ومباحثها

 
 ڠسمارا 2روضة االطفاِل الحاجة اسرياتي بيت الرحمن حملة عن  . أ

 باسم سابقاً  المعروفة ، ڠسمارا 2روضة االطفاِل الحاجة اسرياتي بيت الرحمن 
KB-TK Islamic Centre الرسمي للتعليم كبديل حالياً  موجودة 

 التعليم على يركز والذي المبكرة الطفولة مرحلة في والتعليم الكفاءة على القائم
 في األطفال لتنمية جداً  مهم أنه حيث والعاطفي واالجتماعي والروحي األخالقي

روضة االطفاِل الحاجة اسرياتي بيت الرحمن  (golden age)الذهبي العصر
 إمكانات جميع وتنمية تعزيز إلى الحالية المناهج جميع جانب إلى ڠسمارا 2

 التطور لمراحل وفقاً  السلوك يتشكل بحيث األمثل النحو على المبكرة الطفولة
 تحقيق أجل من اإلضافي بالتعليم لاللتحاق استعداد هناك يكون أن أجل من

 .التعليم من المثلى االستفادة
الحاجة اسرياتي بيت الرحمن   A-2طلبة روضة االطفالِ  لدىتنفيذ طريقة الغناء  . ب

 ڠسمارا 2
ىذه الدراسة حبثًا عملًيا يف الفصول الدراسية يتكون من دورتني حيث تستخدم  

توجد أربع مراحل يف كل دورة، وىي التخطيط والتنفيذ وادلالحظة والتفكري. يتم استخدام 
 ىذه األفكار كأساس الختاذ القرارات يف الدورة التالية.
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 قبل الدورة.1
 8118ديسمرب  3ت أولية. يف يف مرحلة ما قبل الدورة ، قام الباحث مبالحظا 

كمصدر للبحث. باإلضافة إىل   A-2، بناًء على عدة اعتبارات ، مت اختيار اجملموعة / الفئة 
. خالل البحث A-2ذلك ، فإن الباحث ىو معلم فصل ومعلم موضوع عريب يف جمموعة 

وجد  األويل ، رافق الباحث باحثًا من قبل معلم فصل آخر. يف ىذه الدورة التمهيدية ،
الباحثون أن طالب الصف / اجملموعة الثانية يفتقرون إىل إتقان ادلفردات ، لذا كان من 

 الضروري حتسني القدرة على إتقان ادلفردات العربية.
 الدورة األولى.8

، أجرى الباحثون أحباث احلركة على مستوى الدرجة  8118ديسمرب  5يف  
يف  A-2هارات ادلفردات يف اجملموعة األوىل. يف ىذه الدراسة فحصت مشكلة إتقان م

مواضيع اللغة العربية من خالل تطبيق طريقة الغناء ، قام الباحثون بإجراء األحباث من خالل 
 عدة دورات. من أجل جناح ىذا البحث ، استخدم الباحثون السابقون عدة مراحل ، وىي:

 1ختطيط العمل أ(
 ث أواًل بإعداد وإعداد أدوات البحث ، وىي:يف مرحلة التخطيط للدورة األوىل ، يقوم الباح

 إعداد ادلواد وادلوارد التعليمية اليت تتوافق مع مفهوم التعلم. (1 
 ( حتديد أىداف التعلم.8 
 ( إنشاء منوذج تعلم يستخدم أسلوب الغناء3 
 (RPP( إعداد خطة تنفيذ التعلم )4 
)الشفهي( ادلقرر عقده يف  1( إعداد ورقة أسئلة اختبار ما بعد االختبار 5 

 االجتماع الثاين.
 1تنفيذ العمل ب(

 من أجل التخطيط بسالسة ، ىناك العديد من العمليات اليت جيب دتريرىا ، وىي:
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 ( ادلرحلة األولية1 
 ( حتيايت)أ 
 ( حتقق من وجود الطالب)ب 
     ( تقدمي األىداف / الكفاءات التعليمية اليت جيب أن ميتلكها )ج 

 الطالب        
 ( يف عملية التعليم والتعلم يطبق أسلوب الغناء)د 
 ( ادلرحلة األساسية8 
 -1بادلواد العربية )العدد  ( يقدم الباحث األغاين العربية ادلتعلقة)أ 

11 .) 
 ( يطلب الباحث من الطالب تقليد حركات وأغاين الباحث.)ب 
 ( يطلب الباحث من الطالب التقدم أمام الصف)ج 
 يقدم الباحثون أسئلة للطالب شفهيا( )د 
 ( يعطي الباحثون الفرصة للطالب لطرح األسئلة)ه 

 
 ادلرحلة النهائية (3 
  ( يقوم الباحث بتصحيح ادلشكلة)أ 
 ( يعطي الباحث مهمة دراسة ادلادة اليت مت تسليمها)ب 
 ( يغلق الباحث اجللسة اخلتامية / التحية)ج 

 1مالحظة العمل ج(
عملية التعليم والتعلم ، يأخذ الباحثون البيانات يف شكل مالحظات وطادلا تتم  

 ونتائج تعلم الطالب.
 1انعكاس العمل د(
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احلاجة   A-2ضة االطفال  قيمة الطالب من اجملموعة رو من الدورة األوىل تبني أن متوسط 
 56ىي  ڠمسارا 8اسريايت بيت الرمحن 

 الدورة الثانية.3
الدورة األوىل ، حيتاج الباحث إىل القيام بالدورة التالية بعد رؤية النتائج يف  

، أجرى باحثون حبثًا عملًيا من  8118ديسمرب  18للتغلب على ادلشاكل يف الدورة. يف 
الدرجة الثانية. ما زال التعلم الذي مت إجراؤه يف ىذه الدورة الثانية ىو نفس اخلطوات ادلتبعة 

 يف الدورة األوىل ، مبا يف ذلك:
 ( ختطيط العمل الثاينأ

 يف مرحلة التخطيط للدورة الثانية ، يقوم الباحث أواًل بإعداد وإعداد أدوات البحث ، وىي:
 ( إعداد ادلواد وادلوارد التعليمية اليت تتوافق مع مفهوم التعلم.1     

 ( حتديد أىداف التعلم.8
 ( إنشاء منوذج تعلم يستخدم أسلوب الغناء3
 (RPPالتعلم ) ( إعداد خطة تنفيذ4
)الشفهي( ادلقرر عقده يف االجتماع  1( إعداد ورقة أسئلة اختبار ما بعد االختبار 5

 التايل.
 ( تنفيذ العمل الثاينب

 من أجل التخطيط بسالسة ، ىناك العديد من العمليات اليت جيب دتريرىا ، وىي:
  ( ادلرحلة األولية1

 ( االفتتاح)أ 
 ( حتقق من وجود الطالب)ب 
  ( تقدمي األىداف / الكفاءات التعليمية اليت جيب أن ميتلكها )ج 

 الطالب        
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 ( يف عملية التعليم والتعلم يطبق أسلوب الغناء)د 
 ( ادلراحل األساسية8

ا األلوان ) امحر , اصفر, ( يشرح الباحثون مرة أخرى ادلفردات العربية ادلتعلقة ب)أ 
 ضر, ابيض, اسود , ازرق(خا

األلوان ) امحر , اصفر, اخضر, ( يعطي الباحث أمثلة على األغاين حول )ب 
 ابيض, اسود , ازرق(

األلوان ) امحر  با الب ذكر معاين ادلفردات ادلتعلقة( يطلب الباحث من الط)ج 
 , اصفر, اخضر, ابيض, اسود , ازرق(

 ( يطلب الباحث من الطالب أن يرتمجوا إىل اللغة العربية)د 
األلوان ) امحر , ( يطلب الباحث من الطالب أن يتقدموا ليعرضوا صورًا )ه 

 اصفر, اخضر, ابيض, اسود , ازرق(
 ( يقدم الباحثون أسئلة للطالب شفهيا)و 
 ( يوفر الباحثون الفرص للطالب لطرح األسئلة)ز 
 من حيث التقييم ، يقوم الباحث بتقييم نتائج العمل الذي قام بو الطالب. 

 ادلرحلة النهائية( 3
 ( يقوم الباحث بتصحيح ادلشكلة)أ 
 ( يعطي الباحث مهمة دراسة ادلادة اليت مت تسليمها)ب 
 ( يغلق الباحث اجللسة اخلتامية / التحية)ج 

 ( مالحظة العمل الثانيةج
يف ىذا القسم ، يالحظ الكاتب حتسني نتائج التعلم اليت حتددىا طريقة تطبيق  

العربية ، حيث تزيد نتائج التعلم يف الدورة الثانية مقارنة مبخرجات التعلم يف الغناء حنو ادلواد 
 79,83الدورة األوىل ، أي حتقيق الدرجات 
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 ( تأمل العمل الثايند
  A-2روضة االطفال  قيمة اجملموعة الطالب يف ىذه الدورة الثانية ، متوسط  

لنتائج يف ىذه الدورة الثانية من زادت ا 79,83ىي ڠمسارا 8احلاجة اسريايت بيت الرمحن 
النتائج اليت مت احلصول عليها يف الدورة األوىل ، واليت تتزايد. ازدادت الزيادة يف قيمة ونسبة 

. ميكن االستنتاج أن أسلوب الغناء ميكن أن 79,83أصبح   55,77التعلم ادلتعلم. من 
 حيسن إتقان ادلفردات العربية.

 
الحاجة اسرياتي بيت   A-2روضة االطفالِ لطالب نتائج التعلم المجموعة اب. 

 بطريقة الغنى ڠسمارا 2الرحمن 
 قبل الدورة .1

فيما يلي قيم نتائج ما قبل الدورة اليت مت احلصول عليها يف ادلواد العربية مع مادة  
 ادلفردات حول ادلواد ادلهنية. نتائج القيم كالتايل:

 4.1اجلدوال 
NO NO 

INDUK 
NAMA L/P NILAI KET 

1 3116 Aditya Naufal Dary 
Abiyyu 

L 20 TT 

2 3117 AisyahAlthafunnisa 
BR Napitupulu 

P 50 TT 

3 3118 Amyra Mayang 
Asmi Rabani 

P 60 T 

4 3119 Anugrah Dharma 
Putra 

L 40 TT 

5 3120 Bianca Akhitna 
Zahra 

P 50 T 

6 3121 Chayra Fii P 30 TT 
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Amanillah 

7 3122 Delima Hurin 
Arista 

P 30 TT 

8 3123 Hamizan Ahmad 
Rayhan 

L 50 TT 

9 3124 Muhammad 
FarhanSyahputra 

L 50 TT 

10 3125 Muhammad Fariz 
Syahputra 

L 60 T 

11 3126 Nafisah Nurul 
Rahmania 

P 30 TT 

12 3127 Nathisa Kayyis 
Azuma 

P 40 TT 

13 3128 Oceanne Azzalia 
Azzahra 
Manunggal 

P 40 TT 

14 3129 Rakhshandrina 
Kaysa Maydina 

P 30 TT 

15 3130 Zafran Mirza 
Kaindra 

L 40 TT 

16 3131 Ahmad Syafiq 
Naimulla 

L 30 TT 

17 3132 Alhana Faiza Al 
Soerya 

P 50 TT 

18 3133 Angelyn 
Ayunindyah 

P 40 TT 

19 3134 Balqis Izza ‘Athirah P 60 T 

20 3135 Calista Zevara P 30 TT 

21 3136 Maula Zaki Asada L 30 TT 
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22 3137 Muhammad Zidan 
Fahim Rizqillah 

L 20 TT 

23 3138 Muhammad 
Tristan Hifzhillah 

L 30 TT 

24 3139 Nayyara Aniqa 
Maheswari 

P 40 TT 

25 3140 Qonita Edystya 
Khalila 

P 20 TT 

26 3141 Syahira Eka Mulya 
Rachmasari 

P 60 T 

  

Jumlah 

 
1030 

 

  

Rata-rata 

 
39,61538 

  
 81لديها A-2، فإن اجملموعة  BSHأو  51للعربية ىي   KKMنظًرا ألن قيمة 

 طفاًل ال يكملون ادلواد العربية يف ىذه الدورة التمهيدية ، فهم:
 4.8اجلدوال 

NO 
URUT 

NO 
INDUK 

NAMA L/P NILAI KET 

1 3116 Aditya Naufal Dary 
Abiyyu 

L 20 TT 

2 3117 Aisyah Althafunnisa BR 
Napitupulu 

P 50 TT 

4 3119 Anugrah Dharma Putra L 40 TT 

6 3121 Chayra Fii Amanillah P 30 TT 

7 3122 Delima Hurin Arista P 30 TT 

8 3123 Hamizan Ahmad 
Rayhan 

L 50 TT 
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9 3124 Muhammaf Farhan 
Syahputra 

L 50 TT 

11 3126 Nafisah Nurul Rahmania P 30 TT 

12 3127 Nathisa Kayyis Azuma P 40 TT 

13 3128 Oceanne Azzalia 
Azzahra Manunggal 

P 40 TT 

14 3129 Rakhshandrina Kaysa 
Maydina 

P 30 TT 

15 3130 Zafran Mirza Kaindra L 40 TT 

16 3131 Ahmad Syafiq Naimulla L 30 TT 

17 3132 Alhana Faiza Al Soerya P 50 TT 

18 3133 Angelyn Ayunindyah P 40 TT 

20 3135 Calista Zevara P 30 TT 

21 3136 Maula Zaki Asada L 30 TT 

22 3137 Muhammad Zidan 
Fahim Rizqillah 

L 20 TT 

23 3138 Muhammad Tristan 
Hifzhillah 

L 30 TT 

24 3139 Nayyara Aniqa 
Maheswari 

P 40 TT 

25 3140 Qonita Edystya Khalila P 20 TT 

 
روضة للمجموعة الطالب  (X)يف ىذه الدورة التمهيدية ، تكون القيمة ادلتوسطة 

 MBأو  39.61ىي  مسارانج 8احلاجة اسريايت بيت الرمحن  A-2االطفال  
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 . الدورة األوىل8
نتائج الدورة األوىل اليت مت احلصول عليها يف ادلواد العربية مع مادة فيما يلي قيمة 

 ادلفردات حول ادلادة.
 نتائج القيم كالتايل:

 4.3اجلدوال 
NO 
URUT 

NO 
INDUK 

NAMA L/P NILAI KET 

1 3116 Aditya Naufal Dary 
Abiyyu 

L 40 TT 

2 3117 Aisyah Althafunnisa BR 
Napitupulu 

P 70 T 

3 3118 Amyra Mayang Asmi 
Rabani 

P 70 T 

4 3119 Anugrah Dharma Putra L 50 TT 

5 3120 Bianca Akhitna Zahra P 70 T 

6 3121 Chayra Fii Amanillah P 30 TT 

7 3122 Delima Hurin Arista P 40 TT 

8 3123 Hamizan Ahmad 
Rayhan 

L 60 T 

9 3124 Muhammaf Farhan 
Syahputra 

L 70 T 

10 3125 Muhammad Fariz 
Syahputra 

L 80 T 

11 3126 Nafisah Nurul 
Rahmania 

P 40 TT 
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12 3127 Nathisa Kayyis Azuma P 60 T 

13 3128 Oceanne Azzalia 
Azzahra Manunggal 

P 60 T 

14 3129 Rakhshandrina Kaysa 
Maydina 

P 30 TT 

15 3130 Zafran Mirza Kaindra L 60 T 

16 3131 Ahmad Syafiq 
Naimulla 

L 50 TT 

17 3132 Alhana Faiza Al Soerya P 60 T 

18 3133 Angelyn Ayunindyah P 60 T 

19 3134 Balqis Izza ‘Athirah P 80 T 

20 3135 Calista Zevara P 40 TT 

21 3136 Maula Zaki Asada L 50 TT 

22 3137 Muhammad Zidan 
Fahim Rizqillah 

L 40 TT 

23 3138 Muhammad Tristan 
Hifzhillah 

L 60 T 

24 3139 Nayyara Aniqa 
Maheswari 

P 70 T 

25 3140 Qonita Edystya Khalila P 50 TT 

26 3141 Syahira Eka Mulya 
Rachmasari 

P 60 T 

    
Jumlah 

  1450   

    Rata-rata   55,76923   
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 11لديها A-2، فإن اجملموعة  BSHأو  51للعربية ىي  KKMنظًرا ألن قيمة 
 ، ىم: 1طفاًل مل يكملوا ادلواد العربية يف الدورة 

 4.4اجلدوال 
NO 
URUT 

NO 
INDUK 

NAMA L/P NILAI KET 

1 3116 Aditya Naufal Dary 
Abiyyu 

L 40 TT 

4 3119 Anugrah Dharma Putra L 50 TT 

6 3121 Chayra Fii Amanillah P 30 TT 

7 3122 Delima Hurin Arista P 40 TT 

11 3126 Nafisah Nurul Rahmania P 40 TT 

14 3129 Rakhshandrina Kaysa 
Maydina 

P 30 TT 

16 3131 Ahmad Syafiq Naimulla L 50 TT 

20 3135 Calista Zevara P 40 TT 

21 3136 Maula Zaki Asada L 50 TT 

22 3137 Muhammad Zidan Fahim 
Rizqillah 

L 40 TT 

25 3140 Qonita Edystya Khalila P 50 TT 

الطالب  للمجموعة  (X)القيمة يف ىذه الدورة األوىل مت احلصول على متوسط 
أو  55.76 ىي مسارانج 8احلاجة اسريايت بيت الرمحن  A-2روضة االطفال  

BSH 
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 . الدورة الثانية3
الثانية اليت مت احلصول عليها يف ادلواد العربية مع مادة فيما يلي قيمة نتائج الدورة 

 ادلفردات حول ادلادة.
 نتائج القيم كالتايل:

 4.5اجلدوال 
NO 

URUT 
NO 

INDUK 
NAMA L/P NILAI KET 

1 3116 Aditya Naufal Dary 
Abiyyu 

L 60 T 

2 3117 Aisyah Althafunnisa 
BR Napitupulu 

P 80 T 

3 3118 Amyra Mayang Asmi 
Rabani 

P 100 T 

4 3119 Anugrah Dharma 
Putra 

L 80 T 

5 3120 Bianca Akhitna Zahra P 100 T 

6 3121 Chayra Fii Amanillah P 50 TT 

7 3122 Delima Hurin Arista P 60 T 

8 3123 Hamizan Ahmad 
Rayhan 

L 90 T 

9 3124 Muhammaf Farhan 
Syahputra 

L 100 T 

10 3125 Muhammad Fariz 
Syahputra 

L 100 T 

11 3126 Nafisah Nurul 
Rahmania 

P 70 T 
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12 3127 Nathisa Kayyis Azuma P 90 T 

13 3128 Oceanne Azzalia 
Azzahra Manunggal 

P 80 T 

14 3129 Rakhshandrina Kaysa 
Maydina 

P 50 TT 

15 3130 Zafran Mirza Kaindra L 90 T 

16 3131 Ahmad Syafiq 
Naimulla 

L 70 T 

17 3132 Alhana Faiza Al 
Soerya 

P 90 T 

18 3133 Angelyn Ayunindyah P 80 T 

19 3134 Balqis Izza ‘Athirah P 100 T 

20 3135 Calista Zevara P 60 T 

21 3136 Maula Zaki Asada L 70 T 

22 3137 Muhammad Zidan 
Fahim Rizqillah 

L 60 T 

23 3138 Muhammad Tristan 
Hifzhillah 

L 80 T 

24 3139 Nayyara Aniqa 
Maheswari 

P 90 T 

25 3140 Qonita Edystya 
Khalila 

P 60 T 

26 3141 Syahira Eka Mulya 
Rachmasari 

P 100 T 

    
Jumlah 

 
2060 

     Rata-rata 

 
79,23077 

 



30 
 

 A-2، عندىا يكون لدى جمموعة  BSHأو  51للغة العربية ىي KKMألن قيمة
 طفلني غري مكتملني باللغة العربية يف الدورة الثانية ، ومها:

 
 4.6اجلدوال 

 

NO 
URUT 

NO 
INDUK 

NAMA L/P NILAI KET 

6 3121 Chayra Fii Amanillah P 50 TT 

14 3129 Rakhshandrina Kaysa 
Maydina 

P 50 TT 

 
روضة ( للمجموعة الطالب Xعلى القيمة ادلتوسطة )يف ىذه الدورة الثانية مت احلصول 

 .BSBأو  79.83ىي  مسارانج 8احلاجة اسريايت بيت الرمحن  A-2االطفال  
قيمة مواد ادلفردات باللغة العربية بناًء على نتائج البيانات ادلذكورة ، فإن متوسط  

، مت احلصول على أو ميغابايت  39.61باستخدام طريقة الغناء يف مرحلة ما قبل الدورة 
مع ىذه النتائج  BSBأو 79.83، أو الدورة الثانية  BSHأو  55.76الدورة األوىل 

 A-2روضة االطفال  القيمة أو النتائج التعليمية جملموعة الطالب ميكن مالحظة أن متوسط 
، والذي يشرح أن تعلم اللغة BSBشهدت زيادة مع ڠسمارا 8احلاجة اسريايت بيت الرمحن 

العربية ىو موضوع: "تطبيق ادلفردات العربية مع الطرق الغناء إىل جمموعة توقع العصر 
خمرجات التعلم اليت حتدث يف ىذه . لزيادة وضوح قيمة متوسط "الطباشريي "أعلنت ناجحة

 الدراسة ، يظهر الرسم البياين أدناه:
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. الغناء طريقة باستخدام ادلفردات تعلم نتائج تزداد ، أعاله البياين للرسم وفًقا 
 استخدام بعد االرتفاع إىل مث ادلنخفضة القيمة من البياين الرسم شريط خالل من ذلك ويثبت
 .ادلفردات تعلم يف الغناء أساليب تأثري ىي الدراسة ىذه نتائج فإن ، ولذلك. الغناء طريقة
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 الباب الخامس
قتراحاتالالخالصة و ا  

 الخالصة .أ
من خالل عرض البيانات الواردة يف الفصل الرابع ، ميكن مالحظة أن تطبيق  

أساليب الغناء كتطوير مواد التدريس يف تعلم اللغة العربية من أجل حتسني إتقان 
، أساليب  الطالب للمفردات ميكن حتليلها من خالل أساليب خمتلفة: املناىج التشاركية

 مراقبة النشاط يف الفصل الدراسي ، واملقابالت.
 عالوة على ذلك ، من نتائج ىذه الدراسة اجلماعية ميكن استخالص نتيجة ، وىي:

احلاجة اسريايت بيت  A-2روضة االطفال  يف   العربية اللغة تعلم  يستخدم 
 القسم من (KTSP) التعليم وحدة مستوى على الدراسية املناىج يعين ڠمسارا 2الرمحن 

 النتائج ولكن ، احملاضرة طريقة ىي املستخدمة التعلم طريقة. املعلم قبل من تطويره ويتم الديين
. العربية باللغة التعلم إىل يفتقرون الذين الطالب اىتمام بسبب وذلك ، قصوى تكن مل

 .الدراسي الفصل يف املوجودة التعليمية الوسائل ىي املستخدمة التعليمية الوسائط
 نتائج تظهر. مادة كل هناية يف التكليف أو التدريب طريق عن التعلم تقييم يتم 

 نقص إىل ذلك ويرجع ، جًدا منخفًضا يزال ال الطالب مفردات اكتساب أن التعلم عملية
 اكتساب أساس على العربية اللغة تعلم لتنفيذ التخطيط تنفيذ مت.التعلم يف التسهيالت

 وحترير مقدمة مقدمة I لقاء. اجتماعات 4 من تتكون دورة كل مع II دورات يف املفردات
 االجتماع. الغناء وممارسة الغناء ، املفردات لكسر الثاين االجتماع. 11-1 املفردات أرقام

 التحرير ، املفردات حترير الرابع االجتماع. اللون املفردات ووضع أغنية على التعرف من الثالث
 .األغاين الغناء وممارسة والغناء

 لتقدمي كوسيلة العربية األغاين باستخدام ، للتخطيط وفقا التعلم عملية تنفيذ يتم 
 املستخدمة واألغاين ، الدراسية املناىج إىل تشري اليت واألغاين ، للطالب اجلديدة املفردات
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. واملفردات األغاين وفهم حتفيظ شكل يف التعلم لتقييم املواد وأيضا للجمل كمقدمة أيضا
 العربية املفردات اكتساب زيادة ىو العربية األغاين باستخدام العربية اللغة تعلم من الغرض

 ، العربية اللغة تعلم يف الطالب لتعلم واحلماس الدافع وتعزيز االىتمام وجذب ، للطالب
 .التعلم أىداف لتنفيذ كمرجع RPP باستخدام وذلك

قيمة مواد املفردات باللغة العربية بناًء على نتائج البيانات املذكورة ، فإن متوسط  
أو ميغابايت ، مت احلصول على  36.61باستخدام طريقة الغناء يف مرحلة ما قبل الدورة 

مع ىذه النتائج  BSBأو 76.23، أو الدورة الثانية  BSHأو  55.76الدورة األوىل 
 A-2روضة االطفال  القيمة أو النتائج التعليمية جملموعة الطالب ميكن مالحظة أن متوسط 
، والذي يشرح أن تعلم اللغة BSBشهدت زيادة مع ڠسمارا 2احلاجة اسريايت بيت الرمحن 

العربية ىو موضوع: "تطبيق املفردات العربية مع الطرق الغناء إىل جمموعة توقع العصر 
. الغناء طريقة باستخدام املفردات تعلم نتائج تزداد ، فليكن. "الطباشريي "أعلنت ناجحة

 استخدام بعد االرتفاع إىل مث املنخفضة القيمة من البياين الرسم شريط خالل من ذلك ويثبت
 .املفردات تعلم يف الغناء أساليب تأثري ىي الدراسة ىذه نتائج فإن ، ولذلك. الغناء طريقة

  
 االقتراحات  .ب

 العملي ، يقدم الباحث االقرتاحات التالية:بعد إجراء ىذا البحث 
طريقة الغناء ىي الطريقة الرئيسية اليت ال تزال حباجة إىل املساعدة من طرق التعلم  .1

 النشطة األخرى ملساعدة عملية التعلم
 حتتاج إىل مزيد من االىتمام للطالب الذين ىم أقل قدرة على متابعة أصدقائهم .2
دروس يف اللغة العربية ال سيما مواد املفردات ، بالنسبة للمدرسني ، عند إعطاء  .3

 جيب أن تكون جذابة قدر اإلمكان حبيث يكون الطالب مهتمني بالدروس العربية.
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إدارة الفصول يف تعلم اللغة العربية جيب أن يتم على أفضل وجو ممكن من  .4
 التخطيط والتنفيذ واملتابعة ، وأن ال يكونوا فاترين لتصحيح أنفسهم.

اء الطالب الذين ال يدخلون يف املهنة مهام إضافية يف املنزل على سبيل يتم إعط .5
 املثال نظرا ملهمة تسجيل الدروس اليت مت تدريسها ، حبيث ال تفوت على أقراهنم.
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TK Hj.Isriati Baiturrahman 2 Semarang 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DAFTAR NAMA SISWA KELOMPOK A-2 TK Hj.ISRIATI 
BAITURRAHMAN 2 SEMARANG 

 

NO NO INDUK NAMA 

1 3116 Aditya Naufal Dary Abiyyu 

2 3117 Aisyah Althafunnisa BR Napitupulu 

3 3118 Amyra Mayang Asmi Rabani 

4 3119 Anugrah Dharma Putra 

5 3120 Bianca Akhitna Zahra 

6 3121 Chayra Fii Amanillah 

7 3122 Delima Hurin Arista 

8 3123 Hamizan Ahmad Rayhan 

9 3124 Muhammaf Farhan Syahputra 

10 3125 Muhammad Fariz Syahputra 

11 3126 Nafisah Nurul Rahmania 

12 3127 Nathisa Kayyis Azuma 

13 3128 Oceanne Azzalia Azzahra Manunggal 

14 3129 Rakhshandrina Kaysa Maydina 

15 3130 Zafran Mirza Kaindra 



 
 

16 3131 Ahmad Syafiq Naimulla 

17 3132 Alhana Faiza Al Soerya 

18 3133 Angelyn Ayunindyah 

19 3134 Balqis Izza ‘Athirah 

20 3135 Calista Zevara 

21 3136 Maula Zaki Asada 

22 3137 Muhammad Zidan Fahim Rizqillah 

23 3138 Muhammad Tristan Hifzhillah 

24 3139 Nayyara Aniqa Maheswari 

25 3140 Qonita Edystya Khalila 

26 3141 Syahira Eka Mulya Rachmasari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN 
(RPPH) 

SENTRA AGAMA 
TK Hj. ISRIATI BAITURRAHMAN 2 SEMARANG 

 
Semester / Bulan/Minggu  :  I / Desember  / Minggu ke I 
   
Hari / tanggal    :                         ,    Desember  
2018     
Tema/sub Tema/ Sub sub tema   :  Angka / Hitungan /1-10 
    
Kelompok    :  A-2   

Alokasi Waktu    :  08.00- 11.15 
 
Tujuan : 

1. Anak mampu menuliskan angka arab  (3.12, 4.12) 
2. Anak mampu mengenal dan menunjukkan sikap baik dan 

sopan ketika bertamu  (3.2,4.2) 
3.Anak  mampu menghafal surat Al-Fiil   (3.1, 4.1) 
4. Anak mampu menyimak penjelasan guru  (3.10,4.10) 
5. Anak mampu menghafal dan bernyanyi tentang Bilangan 1-10 

menggunakan bahasa Arab (3.1, 4.1) 
6.Anak terbiasa memberi salam pada guru dan teman (2.5) 
7.Anak dapat melakukan aktifitas ketrampilan motorik kasar 

dalam kekuatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi tubuh dalam 
gerak       lagu   (3.3,4.3) 
 

KEGIATAN 
ALAT DAN 

BAHAN 
PENILAIAN 

PIJAKAN LINGKUNGAN 
 
( 3.12, 4.12 )   Menulis 

angka arab 1-10                          

 
 
Kertas dan 
spidol 

 
 
3.12,4.12 
 



 
 

 
(3.1,4.1)           Hafalan 
surat al-fiil 
 
(3.2,4.2)    Praktek cara 

bertamu dengan 
baik           dan 
sopan                                                                                      

                                                
 
          
PIJAKAN SEBELUM 
MAIN  
 
(2.5 )Salam, berdoa dan 
menyanyi 
 
(3.3,4.3) Olah raga 
gerak lagu 
 
(3.10,4.10) Berdiskusi 
dan Bernyanyi tentang 
kosakata Bilangan 
menggunakan bahasa 
Arab 1-10  
Materi konseptual 

-اربعة-ثالثة-اثنان-واحد
-ثمانية-سبعة-ستة-خمسة

عشرة-تسعة  
 
PIJAKAN SAAT MAIN  
SOP 
ISTIRAHAT  

 
Anak dan guru 
 
Anak dan guru 
 
 
 
 
 
 
Guru dan anak 
 
Guru dan anak 
 
Guru dan anak  
 
 
 
Guru dan anak 
 
 
 
 
Sabun, air dan 
lap 
Makanan bekal  
Alat permainan 
di halaman 
sekolah 
 
Anak  dan  guru 
Anak  dan  guru 
Anak  dan  guru 
 

3.1,4.1 
 
3.2,4.2 
 
 
 
 
 
 
2.5 
 
3.3,4.3 
 
3.10,4.10 
 
 
 
3.1, 4.1 
 
 



 
 

Cuci tangan  
Makan bekal 
Bermain 
 
PIJAKAN SETELAH 
MAIN  
Ulasan materi 
Pesan –pesan 
Berdoa , salam dan 
pulang 

Semarang,   Desember 2018 
 

Mengetahui 
Kepalasekolah      
    Guru Kelompok A-2 
 

 
 
Martini, S.Pd AUD     
    Dzulfikar Ahmad 
Adipura 
NIPY: 06011      
    NIPY: - 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN 
(RPPH) 

SENTRA AGAMA 
TK Hj. ISRIATI BAITURRAHMAN 2 SEMARANG 

 
Semester / Bulan/Minggu :  I / Desember  / Minggu ke I  
Hari / tanggal   :                         ,    Desember  2018 
Tema/sub Tema/ Sub sub tema  :  Angka / Hitungan /1-10  
Kelompok   :  A-2   

Alokasi Waktu   :  08.00- 11.15 
 
Tujuan : 

1. Anak mampu mengenal warna dalam bahasa arab  (3.13,  
4.13) 
2. Anak mampu mengenal dan menunjukkan sikap baik dan 
sopan ketika bertamu  (3.2,4.2) 
3.Anak  mampu menghafal surat Al-Fiil   (3.1, 4.1) 
4. Anak mampu menyimak penjelasan guru  (3.10,4.10) 
5. Anak mampu menghafal dan bernyanyi tentang Warna 
(Merah,Kuning,Hijau,Biru,Putih) menggunakan bahasa Arab (3.2, 
4.2) 
6.Anak terbiasa memberi salam pada guru dan teman (2.5) 
7.Anak dapat melakukan aktifitas ketrampilan motorik kasar 
dalam kekuatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi tubuh 
dalam gerak  lagu   (3.3,4.3) 

 

KEGIATAN 
ALAT DAN 

BAHAN 
PENILAIAN 

PIJAKAN LINGKUNGAN 
 
( 3.12, 4.12 )   Menulis 

angka arab 1-10                          
 
(3.1,4.1)           Hafalan 

 
 
Kertas dan 
spidol 
 
Anak dan guru 

 
 
3.12,4.12 
 
3.1,4.1 
 



 
 

surat al-fiil 
 
(3.2,4.2)    Praktek cara 

bertamu dengan 
baik   dan sopan                                                                                                                 

PIJAKAN SEBELUM 
MAIN  
(2.5 )Salam, berdoa dan 
menyanyi 
(3.3,4.3) Olah raga 
gerak lagu 
(3.10,4.10) Berdiskusi 
dan Bernyanyi tentang 
kosakata Warna dengan 
Bahasa Arab  
Materi konseptual 

امحر , اصفر, اخضر, ابيض, 
 اسود , ازرق
PIJAKAN SAAT MAIN  
SOP 
ISTIRAHAT  
Cuci tangan  
Makan bekal 
Bermain 
 
PIJAKAN SETELAH 
MAIN  
Ulasan materi 
Pesan –pesan 
Berdoa , salam dan 
pulang 

 
Anak dan guru 
 
 
 
 
 
 
Guru dan anak 
 
Guru dan anak 
 
Guru dan anak  
 
 
 
Guru dan anak 
 
 
 
Sabun, air dan 
lap 
Makanan bekal  
Alat permainan 
di halaman 
sekolah 
 
Anak  dan  guru 
Anak  dan  guru 
Anak  dan  guru 
 

3.2,4.2 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 
 
3.3,4.3 
 
3.10,4.10 
 
 
 
3.1, 4.1 
 
 

 
 



 
 

 
Semarang,   Desember 2018 

 
Mengetahui 
Kepala Sekolah   Guru Kelompok A-2 

 
 

 
Martini, S.Pd AUD  Dzulfikar Ahmad Adipura 
NIPY: 06011   NIPY: - 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 



 
 

DOKUMENTASI PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

KELOMPOK A-2 TK Hj.ISRIATI BAITURRAHMAN 2 

SEMARANG 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 



 
 

 

 ترجمة الباحثة

 
 : ذالفكر امحد اديبورا   االسم

 7>>4أوغسطس 58: قدس , خ امليالداملكان و تاري
 قدس كارا نج مالنج غبوغ  :  العنوان احلايل

 مد علي مودجاندي: حم  اسم األب
 اسريانيت:    اسم األم

 ;46654417:   رقم الطالب
 اللغة العربية: علوم الرتبية و التدريس / تعليم   الكلية و القسم

 56:54:45;1 :  رقم اهلاتف
 ahmadadipura527@gmail.com:  البيد اإلليكرتوين

 :  السرية الرتبوية

-5114) مفتح اهلدى قدس مدرسة اإلبتدائية .4
5119) 

 (>511 -:511)قدس مية و احلكالثانوية مدرسة  .5

 (5146-5141)قدس  5مية  و احلكالية مدرسة الع .6

علوم الرتبية و التدريس  بكليةقسم تعليم اللغة العربية  .7
(5146-514<) 

 
 
 
 
 



 
 

 


