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 ملّخص

تنفيذ تعليم حفظ المفردات العربية باستخدام األغنية لتالميذ الصف الخامس :   ادلوضوع
 ماالنجيب (Tanahbaya) بايا اية" االبتدائية اإلسالمية بتاناهبمدرسة "نور الهد

 : حسن اخلليفية االسم

 032100304:  الرقم

كيف تنفيذ تعليم  (0) البحث يهدف إىل اإلجابة على ادلسألة التالية: ىذا
اية" ظ ادلفردات العربية باستخدام األغنية لتالميذ الصف اخلامس مبدرسة "نور اذلدحف

 .؟ بيماالنج (Tanahbaya) بايا االبتدائية اإلسالمية بتاناه
تنفيذ تعليم حفظ ادلفردات العربية دلعرفة  (1) وىدف ىذا البحث ىي:

البتدائية اإلسالمية بتاناه باستخدام األغنية لتالميذ الصف اخلامس مبدرسة "نور اذلداية" ا
 .بيماالنج (Tanahbaya) بايا

 جتمعها اليت والبيانات ميداين دراستو موضوع ألن وصفي حبثنوعي البحث ىذا
الطرق ادلستخدمة للحصول على البيانات  وأّما .األعداد غري الكلمات ىي الباحثة

ة، وطريقة ادلقابلة، طريقة مجع البيانات ومنها: طريقة ادلشاىد (0) وادلعلومات فهي:
 طريقة الوصفية. البيانات وىي طريقة حتليل (1) وطريقة التوثيقة

تنفيذ حفظ ادلفردات العربية باستخدام األغنية  من ىذا البحث تدل على: ونتائج
يا با اناهبت نور اذلداية اإلبتدائية اإلسالمية على التالميذ يف الصف اخلامس مبدرسة

مجيعا من التالميذ يف الصف اخلامس فرحا ومحاسيا يف تعلم حفظ وأدرك  ببماالنج جّيًدا.
ادلفردات العربية، فيطول عملية التعليم ساريا. ودرس ادلدارس ادلواد اللغة العربية مبناسبة 

بايا ببماالنج، وىي  ناهابت ليم اليت تعينتها ادلدرسة نور اذلداية اإلبتدائية اإلسالميةعمنهج الت
وقسم ادلشكالت يف تنفيذ  .1332ادة مبدرسة اإلبتدائية يف التاريخ أشار إىل مقياس ادل

حفظ ادلفردات العربية باستخدام األغنية لتالميذ يف الصف اخلامس إىل قسمني ومها 
ىي من ناحة الوسيلة  وادلشكلة اخلارجّية والتالميذ، من ناحية ادلعلمىي  ادلشكلة الّداخلّية

 .دراسيالتعليم وطريقة التعليم ومادة ال
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من ناحية ادلدرس والتالميذ و ىي ينبغي على ادلدرس لتقّدم  ادلشكالت   وحلل
وينبغي على  كالفاءة يف تدريس اللغة العربية، والسيما ادلفردات بالطرائق وادلواد بسار.

التالميذ ليحفظوا ادلفردات اليت تعلمها التالميذ قبلو وميّرسها تكرارا بعد احلصة الدرسية 
 من ناحية وسائل التعليم وىو ادلدرس لعطاء الدافعة واإلىتمام إىل التالميذ. وينبغي على

ينبغي على ادلدرس النتفاع وسائل التعليم جيدا ومثري لالىتمام التالميذ، مثلو باستخدام 
مسّجل أو قرص مدمج كعماد التعليم حلفظ ادلفردات أن يكون مثري لالىتمام لو 

جييب على ادلدارس أن يناسب األغنية بادلفردات  تعليمومن ناحية طريقة ال بادلوسيقي.
لنطق الكلمة العربية ادلناسبة بادلخارج احلروف. وىذه احلالة ال بد اىتمها من أول ادلرة 

 التالميذ تعّلم اللغة العربية لكيال جيد العرفية إىل ادلرحالة التالية.
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ABSTRAK 

 

Judul : Implementasi Pembelajaran Hafalan Kosakata Arab dengan 

Menggunakan lagu-lagu untuk Siswa Kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Hidayah di Tanahbaya Pemalang 

Nama : Husnul Khulaefiyah 

NIM : 103211015 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah 

berikut: 1) Bagaimana Implementasi Pembelajaran Hafalan Kosakata 

Arab dengan Menggunakan lagu-lagu untuk Siswa Kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Hidayah di Tanahbaya Pemalang?. Tujuan dari 

penelitian ini untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi 

Pembelajaran Hafalan Kosakata Arab dengan Menggunakan lagu-lagu 

untuk Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah di 

Tanahbaya Pemalang. 

Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif deskriptif lapangan 

dan data yang diambil berupa kata-kata bukan angka. Adapun metode 

yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi adalah: 

1) Metode pengumpulan data: Metode Observasi, Metode wawancara, 

Metode dokumentasi. 2) Metode analisis data dengan menggunakan 

metode kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: Implementasi 

hafalan kosakata arab dengan menggunakan lagu-lagu bagi kelas V 

MI Nurul Hidayah Tanahbaya Pemalang secara keseluruhan sudah 

cukup baik. Siswa kelas V sebagian besar merasa senang dan antusias 

dalam mengikuti pembelajaran hafalan kosakata arab sehingga 

pembelajaran berjalan dengan efektif. Guru telah mengajarkan materi 

bahasa arab sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan di MI Nurul 

Hidayah Tanahbaya Pemalang, yaitu mengacu pada standar isi 

madrasah ibtidaiyah tahun 2008. Problematika yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pembelajaran hafalan kosakata arab dengan 

menggunakan lagu-lagu bagi kelas V dibagi menjadi 2, yaitu problem 

internal yaitu dari sisi guru dan siswa, dan problem eksternal yaitu 

dari sisi media, metode dan materi pembelajaran. 

Solusi untuk problem dari sisi siswa dan guru yaitu seharusnya 

guru dapat meningkatkan kemampuan dalam mengajar pelajaran 

bahasa arab, khususnya kosakata dengan metode dan teori 
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pembelajaran yang lebih efektif dan seharusnya siswa dapat 

menghafalkan kembali kosakata yang telah diajarkan oleh guru 

dengan melatihnya secara rutin setelah jam pelajaran selesai serta guru 

mampu memberikan motivasi dan perhatian yang lebih kepada siswa. 

Dari sisi media pembelajaran seharusnya guru dapat memanfaatkan 

media pembelajaran agar lebih menarik, misalnya guru menggunakan 

CD yang memuat lagu-lagu sebagai penunjang pembelajaran agar 

hafalan lebih menarik jika disertai dengan musik. Dari sisi metode 

pembelajaran yaitu seharusnya guru dapat menyesuaikan lagu-lagu 

kosakata agar pengucapan kalimat arab juga tepat dalam makharijul 

huruf. Hal seperti ini harus di perhatikan sejak dari awal siswa belajar 

bahasa arab agar tidak menjadi kebiasaan ketika berlanjut ketingkat 

berikutnya. 
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 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمداهلل أنعم علينا وىدانا إىل احلق وإىل صراط مستقيم والصالة والسالم على 
 من نزل عليو كتابو الكرًن وعلى الو وأصحابو ومن تبعو بإحسان إىل يوم الدين.

 عز وجل حىت حتصل الباحثة على يااية يف كتابة مت ىذا البحث بعناية من اهلل لقد
ىذا البحث كإحدى اللوازم يف االمتحان النهائ للحصول على درجة الليسانيس يف قسم 
تعلم اللغة العربية يف كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية 

 ئص الكثرية واألخطاء ادلتنوعة.مسارنج، وتشعر الباحثة أن يف ىذا البحث توجد النقا
 أخصت الباحثة الشكر إىل:

كلية العلوم الًتبوية  كعميد ادلاجستري احلاج رجوافضيلة السيد الدكتور راى (0
 اإلسالمية احلكومية. "وسوجنجبامعة "وايل  والتعليمية

سم تعليم اللغة ادلاجستري كرئيس ق احلاج أمحد إمساعيل الدكتورفضيلة السيد  (1
 .كلية العلوم الًتبوية والتعليميةربية  الع

ادلاجستري كمشرف أول يف ىذا البحث  احلاجفضيلة السيد حمفوظ صديق  (2
كمشرف ثاين يف  ابن حجر احلاج ادلاجستري دكتور األستاذوفضيلة السيد 

 ىذا البحث الذين أعطيا الباحثة اإلرشادات أثناء مشغوالهتما.
ملى وأمي داسية احملبوبا الذين بذال جهدمها يف والدي الكرميني أيب مرشدين ر  (3

ثة إيرليس أغونج دعائهما وربيا الباحثة من ادلهد، وكذلك إخوان الباح
الباحثة حسن الفالسفة،  الدين روماس، وأخت صفيّ  فراسيتيو وحممد لطف

الذين منحوا الباحثة كل العطف والتأييد والتشجيع  يتيووحبيىب حممد فراس
 والنجاح. والدعاء باخلري

أصدقائى الذين منحوا ادلساعدات واخلدمات من أوقاهتم الغالية إلعطاء  (4
 بة ىذا البحث.الدوافع بكتا
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ومن جزيل الشكر وجزاىم اهلل أحسن اجلزاء فإنو جيزى من يشاء بغري حساب 
وعسي أن يكون ىذا البحث نافعا يف الدين والدنيا وموافقا ألذىان من اطلع فيو واحلمد 

 ب العادلني.هلل ر 
 
 

 1304نوفمرب  13مسارانج، 
 الباحثة

 
 

 حسن الخليفية
ٖٕٔٓٔٔٓٔ1 
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث .أ 

وأقا اللغة العربية ىي  . اها ل  ومم ن  قاادهى إن اللغة ىي ألفاظ يعرب
ا . ووه ودلت إلينا ن  طريق النّ  . اها العرب ن  أرراهم الملمات الىت يعرّب 

وحفظما لنا الارآن المرمي واألحاديث الشريفة، وقا رواه الثاات ق  قنثمر العرب 
1وقنظمقم .

 

ا، فمي لغة الارآن المرمي، واحلهيث، ولغة ة جهّ اللغة العربة قممّ  واحلاياة أنّ 
ة. فلذلك جيب نلى األلاددييُت ادلسلمُت أن يستمنبمىا. وباهرة نليما نيا، واجلنّ الهّ 

جبانب  2اث.ن يفم  زلتميات آيات الارآن واحلهيث ولتب الًتّ يستطيع اإلنسان أ
ألج  ذلك جيب نلى ادلسلمُت  ربية خصائص لأللاددييُت ادلسلمُتذلك، اللغة الع
 أن يتعلممىا.

ذ يتعلممن اللغة العربية يف قمان خاص، لادلعمه أوادلهرسة لثَت ق  التالقي
  اللغة نملية تعلّ  أواجلاقعات اإلسالقية الىت تعل  اللغة العربية فيما تعليما نمياا.

تيذ اإلنهونيسُت ليس بأقر سم  ب  االعربية وتعليمما لاللغة األجنبية للتالقيذ واألس
نلى احلهيه: وتعلي  اللغة األجنبية  ىناك ادلشمالت الىت تماجمم  ىذا لما والو

ليس باألقر السم  أو اذلُت لمنو قع البحث والهراسة أقم  المدمل إىل نهة طرق 
لتعلي  اللغة يف ووت وصَت وجبمه قعامل إن تعلي  أية لغة ألجنيب ننما قشملة 

                                                           
1
اجلزء  (م 1793 –ه  3131لبنان: )، جامع الدروس العربيةخ قصطفي الغالييٍت، الشي  

 .4. األول. ص
2
 ،(بهون قمان: دار الفمر، بهون تاريخ)وصرفها، المرجع في اللغة العربية: نحوىا نلى رها،   

 .9، ص. 3جزء 
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3تستحق التفمَت والبحث واإلىتمام
أن تعلي  اللغة العربية يتعلق  ق  ذلك نرف 

 بأقمر قممة قنما استجابة النفس لتعلي  اللغة العربية.

إن تعلي  اللغة العربية ىم نملية الًتبية الىت يتجمما ادلعل  للهفع واإلرشاد 
يف اللغة العربية أقا إجنابيا وأقا سلبيا. والًتوية وحفظ اإلستطانة إىل التالقيذ 

واألىهاف لتعلمما إستيعاب ادلمارات األربع ق  اإلستماع والمالم والاراءة 
4والمتابة.

 

5بية ىي:وأقا أىهاف تعلي  اللغة العر 
 

 لمي يفم  ويعل  قا ورأه يف الصالة فمما نمياا. .3

 لمي يستطيع أن يارأ الارآن حىت يعرف قا ورأه ليمتهي ويتعظ بو. .2

إلسالقية يف المتب ادلألمفة اها قث  نلمم لمي يستطيع أن يفم  نلمم الهي  ا .1
 التفسَت ونلمم احلهيث والفاو ورَت ذلك.

لمي يستطيع أن حيادث اها قاىرا وينشأ اها االتصال قع ادلسلمُت يف خارج  .4
البالد. ألن اللغة العربية حاياة لغة اإلسالم يف سائر العامل ب  أدبحت لغة 

 نملية اآلن.

ادلفردات  ة أى اللغة العربية أن ادلفردات قممة.ويف تهريس اللغة األجنبي
واحه ق  العنادر ادلمّمة يف اللغة وجيب نلى التالقيذ حْفُظما لمث  ننادر اللغة 

                                                           
3
 ،(الااىرة: دار ادلعارف، بهون تاريخ)، ر العربمشكالت تعليم اللغة العربية لغينلى احلهيه،   

 .15ص. 
4
 Mulyanto Sumardi, dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada 

PTAI/IAIN, (Jakarta: Depag RI, 1976), hlm.27. 
5
 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab, (Jakarta: PT. 

Hidakarya Agung, Cet. V, 1983), hlm. 21-22. 
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6األخرى وىي النظام الصمتى والنظام الصرىف والنظام النحمى والنظام الهاليل.
لما  

أى  ننادر الًتليب اللغمي ويعرفمهنا، بأهنا ىي   يعتاه لثَتون أن ادلفردات ىي
ولم  ق  الصماب  اللغة. ولرمبا يؤله ىذا اإلنتااد أمهية ادلفردات يف النظام اللغمي،

أن نامل إنو يف النظام اخلطي للجملة تتمم  العنادر اللغمية، ألن اللغة بناء 
، فإذا قاخرجت قنو أدبحت طلياة وترليب. وادلفردات تتأثر بامانُت ىذا البناء

تعهدت قعانيما. وىذا ىم حال ادلفردات يف ادلعج  أو الااقمس أن جته فيو و 
ل  قنما لسياق قعُت، إذن فادلعٌت ادلعج  قتعهد شروحا قتعهدة للمفردة يصلح  

وزلتم ، أقا ادلفردة يف اجلملة فمي زلهدة بسياق قعُت أو قاام قعُت، الديم  
.للمعٌت أن خيرج ن  إطاره

9
 

ّن ادلفردات ىي إحهى نماق  أوننادر الّلغة اّليت ووال أمحه فؤاد أفنهى إ
يلزم أن ياهروا نليو الّتالقيذ يف تعل  الّلغة األجنبية لمي يستطيع أن يستعملما 

8لإلّتصال،
ليست األرراض ن  حفظ ادلفردات الّلغة األجنبّية رلّرد يف حفظما و  

وقعرفة ن  قعانيما أوالاهرة نلى ترليبما فحسب، أى أّن تعلي  الّلغة يشتم  نلى 
تعلي  ادلمارة وتعلي  ننادر الّلغة، ويلزم ادلعل  أن يمت  مبمنمع تعلي  العنادر الّلغة 

7األخرى. قفّصال. لمى يرتبط ننصر واحه بالعنادر
 

                                                           
6
 Aziz Fakhrurozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Jakarta: Direktorat Jenderal Kependidikan Islam Kementerian Agama RI , 

2012), hlm.221 
9
, )العربية السعمدية: قمتبة ادلملمة العربية مذكرة الدورة التربوية القصيرةزلمه فراج نبه احلافظ,  
 .13ص  ه(، 3432السعمدية, 

8
 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 

(Malang: Misykat, 2005), hlm 96. 
9
 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,  hlm. 

81. 
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ادلفردات واحه ق  األساس التعلي  للتالقيذ يف ادلرحلة ادلبتهئُت وجيب 
نليم  إتااهنا. وفاا للنائفة ادلاجستَت أن ادلرحلة األوىل ليست وحهة ادلرحلة دون 

ستطيع للتطّمر ذ يف ىذه ادلرحلة فاهرهتا مل يالعالوة بالتالية. إن تموفت التالقي
بالنفسي، ألن اذلهف األساسي قنما تهقَت إنتباء العالي بادلؤونة أساس اللغة. 
تصميت احلرف وتهريبو وحتسينو تهّرجا فائاا. واذلهاف اآلخر قنو زالت تشمية 

ا. وىم النفسي قثلما ذوق الغريب أو الصعمب يف اللغة العربية، وخلق الهاّلة نليم
.التمميه إىل ادلرحلة الثانية

10
 

اللغة لإلنسان.  إّن زيادة ادلفردة قمّ  يف نملية تعلي  اللغة أو يف تروية وهرة
يف ادلهرسة، يتعل  التالقيذ الملمات اجلهيهة اليت جزئية ق  ادلادة الهراسية اخلادة، 
ولثَتا ق  اإلنسان خيمل تممي  ادلفردة لاألنشطة الفائهة والًتبمية. ولذلك زيادة 
ادلفردة يف تعل  اللغة العربية للتالقيذ اإلبتهائي، ألنو الزم حلفظما جّيهة. ألن فم  
ادلفردة وإتااهنا أساٌس يف إتاان أربع ادلمارات اللغة وىم قمارة اإلستماع وقمارة 

 طرياة الصحيحة لميءة وقمارة المتابة. فلذا، حيتاج إىل المالم وقمارة الارا

.ااحتااحلاجة ن  حزينة ادلفردة يف تعلي  اللغة العربية  يتحُااا
11

 

ادلناسة بمدف ادلادة ويف التعلي ، الطرياة ىي أسلمب للنا  ادلادة الهراسية 
ادلمّجو، فلما التالقيذ خربة التعل  مبناسبة األىهاف ادلعيّنة. والسّيما يف تعلي  اللغة 
العربية، يعرّفما الطرياة أّن ترليبا ناقا إلختيار ادلادة اللغة العربية وتهبَتىا 

.وتاهديما
12

هرس اتحمًتف قمما جّها يف حتهيه يف ىذا احلال، دور ادلهرس لادل 

                                                           
10

 Naifah, TERATAI (Terampil Atur Nilai): Metode Pembelajaran 

Bahasa Arab Efektif Aplikatif, (Semarang: Fak.Tarbiyah IAIN 

WALISONGO Semarang, 2012), hlm.81-82. 
11

 Suharno, “Pembelajaran Kosakata Arab”, diunduh dari 

https://nanoazza.wordpress.com/2008/07/03/pembelajaran-kosakata-bahasa-

arab/, 17 Februari 2015.  
12

 Naifah, TERATAI...,hlm. 38-39. 

https://nanoazza.wordpress.com/2008/07/03/pembelajaran-kosakata-bahasa-arab/
https://nanoazza.wordpress.com/2008/07/03/pembelajaran-kosakata-bahasa-arab/
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الطرياة وإنتفاع المسيلة التعليمية اخلالوية واإلبتمارية واإلختالفية، فيطمل التعلي  
  .باألحس  ويتحاق أىهاف التعلي  حسنا

ىناك لثَتة ق  الطرق يف تعلي  ادلفردات للتالقيذ االبتهائيُت قنما أن 
ادلعل  الصمرة الىت تهل نلى  ، أو أن ياّهميستمع التالقيذ اىل الاراءة ويردُدىا قرة

ادلفردات: لتاب وول  ورَت ذلك، أو يستخهم األرنية. وق  ىذه الطرق، استخهام 
األرنية طرياة ممتعة ألهنا تستطيع إزالة قَل  التالقيذ يف تَ َعلُِّ  ادلفردات، حىت يسم  

   .ذل  حفظ ادلفردات وفَ ْمُمما

ام األرنية فاه رأت الباحثة أهنا وه طباما أقا الطرياة األخَتة أى استخه
االبتهائية اإلسالقية بتاناه  ادلعل  لهى تالقيذ الصف اخلاقس مبهرسة "نمر اذلهاية"

واذلهف ق  اتاان اللغة  االنج لالطرياة يف تعلي  حفظ ادلفردات العربية.بايا بيم
ي ينصرى  يف للتالقيذ يستطيع أن يتص  جيها، فيجيب نليم  التاان ادلفردات لم

تعلي  اللغة العربية والسيما يف اتاان اربع ادلمارات وىم قمارة اإلستماع وقمارة 
 .المالم وقمارة الاراءة وقمارة المتابة

إّن وهرة ادلهرس خللق ادلبتمرات وادلتنمنات اجلهيهة يف إنطاء ادلادة 
اان قمارة تستطيع أن تؤثر جناح أنشطة التعلي  والتعل . ويطلب نلى ادلهرس الت

التهيس ادلختلفة، فال ادلل  والنشيط للتالقيذ يف التعلي . وسمى ذلك، حيب 
األطفال األرنية ويطّمر ادلهرس اخلالق الطرائق لتهريس األران البسيطة لًتوية اتاان 

الاصَتة  اءنلغا ووت التهريس. ويستطيع ادلهرس أن يصنعادلفردة نلى التالقيذ يف 
 .هراسيةن  ادلفردات ق  لتب ال

ن اللغة العربية يف ادلهرسة اإلبتهائية قادة دراسية اليت تطّمرت إ لما نرفنا
ادلمارات يف اتصال اللفظي والمتايب لفم  ولتبيُت ادلعلمقة والفمرة واخللجة ولتطمير 
نلمم الهينية ونلمم العاقة ونلمم اإلجتماع الثاايف. ُدرِست اللغة العربية يف ادلهرسة  
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ة والعلمم، خبالف لمسيلة اإلتصال. فلذا، اللغة العربية يف ادلهرسة ال لاللغة الهيني
 .يتجزأ ق  ادلماد األخرى يف ادلهرسة

سة اإلبتهائية نمر وقثال تعلي  حفظ ادلفردة العربية بطرياة األرنية يف قهر 
ببماالنج، وىذا احلال الذي مهو األقر ق  الباحثة. وطرياة  بايا اذلهاية بتاناه
ال يمتفي بالاراءة فاط، ولم  ادلهرس يتلفظما بالمزن، فمذا يشتم  تهريسما 

ننصر الًتبمية والتسلية. وىذه ادلفردات قاصمر نلى ادلفردات يف لتب الهراسية 
اللغة العربية للصف اخلاقس مبهسة اإلبتهائية فاط، قثلو ادلفردات يف ادلادة "يف 

 ادلاصف"، "يف ادلهرسة"، ورَت ذلك.

التالقيذ الحيس ادلل  يف  لمي ياءنف ق  استخهام ىذه األرهإمجاال، اذل
تعل  اللغة العربية ويسم  التالقيذ الستابال الهراسي باحلالة ادلختلفة ق  األخرى، 
فيستطيع أن يمتسب النتيجة األوصى. ولذلك ىهف تعلي  اللغة العربية يف ادلهرسة 

للتالقيذ لمي يستمتع ويمتّ  اإلبتهائية نمر اذلهاية، ىذه الطرياة نفذىا ادلهرس 
بتعل  اللغة العربية خصمدا حِفظ ادلفردات وسم  التالقيذ يف ذلرىا وفممما. ألن 

  اللغة األجنبية، يف األساس، التالقيذ يف ادلهرسة اإلبتهائية قتعل  إبتهائي يف تعل
 ممارسة اللغة فائاا إللتحاق إىل ادلرحلة التالية. جمن إىلافم  حيت

تنفيذ تعلي  حفظ    ىذا الماوع، تريه الباحثة أن تعل  ليفوانطالوا ق
مبهرسة "نمر اذلهاية"  لتالقيذ الصف اخلاقسادلفردات العربية باستخهام األرنية 

. فلذلك، تريه الَباِحثَة أن تامَم ببْحث ؟ بتاناه بايا بيماالنج بتهائية اإلسالقيةاال
العربية باستخدام األغنّية  تنفيذ تعليم حفظ المفردات": نلمى حتت ادلمهمع

 بايا اية" االبتدائية اإلسالمية بتاناهلتالميذ الصف الخامس بمدرسة "نور الهد
(Tanahbaya) ونسى أن يممن ىذا البحث ررة يف تعلي  حفظ "ماالنجيب ،

ادلفردات ويف حتصي  درس اللغة العربية األحس  لم  أساتيذ اللغة العربية الناطاُت 
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ماالنج يبايا ب اية" االبتهائية اإلسالقية بتاناهتالقيذ مبهرسة "نمر اذلهبغَتىا ناقة ول
 خادة.

 لةتحديد المسأ .ب 

 فتحهد الباحثة ىذا ادلمهمع نلى ادلسألة اآلتية: انطالوا ق  خلفية البحث

ليف تنفيذ تعلي  حفظ ادلفردات العربية باستخهام األرنية لتالقيذ الصف  .1
 (Tanahbaya) بايا اية" االبتهائية اإلسالقية بتاناهاخلاقس مبهرسة "نمر اذله

 ؟ماالنجيب

 

  وومنافع البحث فأىدا .ج 

 ف البحثىد (1

دلعرفة تنفيذ تعلي  ف البحث و ىي ساباة، فمهقناسبة بادلسائ  وادلشملة ال
حفظ ادلفردات العربية باستخهام األرنية لتالقيذ الصف اخلاقس مبهرسة "نمر 

 ماالنج.يبايا ب (Tanahbaya) ة اإلسالقية بتاناهاية" االبتهائياذله

 

 فوائد البحث (2

 الفائهة النظرية . أ

فإن ىذا البحث ياهم قعلمقات حمل حتفيظ ادلفردات وقا يتعلق اها، 
قث  أىهاف حتفيظ ادلفردات ورَتمها اليت يتمس  اها ادلعل  للمدمل إىل 

ن  تعلي  حتفيظ  الغاية ادلنشمدة. وىذا البحث نافع لزيادة ادلعرفة
 ادلفردات دلبادئ اليت حتافظ ادلفردات العربية.
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 الفائهة التطباية . ب

 الباحثة (3

 . وانمق أذق والبحث اإلستمرار قنو ادلعلمقات لتمسيع . أ

خادة يف  ةأن يممن ىذا البحث خربة ونلما جهيها للباحث . ب
 رلال البحث العلمي.

 التالقيذ (2

اية" االبتهائية تعلي  العربية مبهرسة "نمر اذلهارتفاع الهفاع يف  . أ
 ماالنج.يبايا ب اإلسالقية بتاناه

 يممن ىذا البحث تشجيعا يف تعل  اللغة العربية. . ب

 تروية حفظ ادلفردات يف تعلي  اللغة العربية. . ت

 ادلهرس (1

لإحهى ادلعروفات وادلراجع ن  أمهية الطرق أو األساليب يف  . أ
 ت للمبتهئُت.تعلي  ادلفردا

 ألن يعطي ادلعل  الشجانة لتالقيذ يف حتفيظ ادلفردات العربية. . ب

 .وديم  للمعلمُت تطمير اإلبهاع يف حتفيظ ادلفردات العربية . ت

 ادلهرسة (4

 .ىذا البحث أن يعطى االوًتاحات الرتفاع التعلي  اللغة العربية
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 نيالباب الثا

 االغنية وطريقةتعليم حفظ المفردات العربية 

 

 توصيف النظريات .أ 

 تعليم حفظ المفردات العربية (1

 الحفظالتعليم و تعريف  ( أ

إن التعليم عملية التعليم والتعلم وتعلم وتعليم ادلفردات تتألف من كلمة 
و شيئ تعّلما، واصطالحا ى –يتعّلم  –تعليم ادلفردات. وإن تعلم لغة ىو تعّلم 

وأّما  1اّلذي يرجى فيها تغيَت مهارات الفرد وخلقو الثابت بالتجارب والتدريبات.
تعليما، واصطالحا ىو عملية التعليم والتعّلم أى  –يعّلم  –تعليم لغة فهو عّلم 

وقال زلمد عاىل السمان أن التعليم مبعناه اإلصطالحى ىو إيصال  2جعلو يعلم،
وير البعض أن التعليم ىو أن جيعل  3ادلعلم العلم وادلعرفة إىل أذىان التالميذ.

متعلم يتعلم، أن يكون حول ادلتعلم بيئة التعلم. وتعليم اللغة يشتمل على تعليم 
 ادلهارة، والقواعد، والعناصر.

إن التعليم ىو العنصر الثالث من عناصر ادلنهج األربعة الىت سبق ذكرىا: 
بق أن قلنا آنفا، إن بُت ىذه األىداف، واحملتوى، والتعليم، والتقوًن. وكما س

العناصر األربعة عالقة شبكية تكاملية تبادلة. وكل عنصر من ىذه العناصر يؤثر 
ويتأثر بالعناصر األخرى. صحيح إن لكل عنصر من ىذه العناصر أمهية قائمة 

                                                           
1
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003), hlm. 95. 
 .526(، ص. 6986، )ادلكتبة الشركية ساحنت لنجنة، منجد في اللغةويس معلوف، ل 2
 .62. (، ص6982، )القاىرة: دار ادلعارف، التوجيه في تدريس اللغة العربيةزلمد على السمان،  3
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بذاهتا ال ديكن إغفاذلا إال أهنا تشكل كل واحدا ال يتم أي منها إال بوجودىا مع 
.بعضها البعض

4
 

تعليم ادلفردات ىي التمكن من إتقان ادلفردات، وترمجها، والتمكن من 
ن معرفة كيفية استخدامها يف مجلة. أي ليس رلرد حيفظون ادلفردات دو 

استخدامها يف االتصاالت الفعلية. حىت يف ادلمارسة، ومبجرد التالميذ على فهم 
ادلفردات مث جيري يعلمون الستخدامو أما يف النموذج من الكالم أو الكتابة. 

أسيفودين، مفردات التعلم، أي عملية تسليم ادلواد التعليمية يف  ووفقا أمحد جنان
5تعلم اللغة العربية.شكل الكلمات كعناصر يف 

 

حفظا يعٍت عن ظهر قلب أو قوة  –حيفظ  –حفظ مصدر من حفظ 
الذاكرة. واصطالحا النشاط الذي ينمي ادلادة الفعلية يف الذىن والعقل، حىت 

احلفظ حيدث  6يتمكن من حفظها يف ادلستقبل حرفيا يناسب بادلادة األصلية.
دتشيا مع عملية التذكَت. يف سلطط تبدأ ىذه العملية مع استالم عدد من مؤثرات 
اخلارجية عن طريق حواسنا. مث ختزينها يف الذاكرة يف استجابات أخرى. عندما 

يف شكل  تكون ىناك مكادلة من خارج القداس، مثال لسؤال، كانت الردود تأيت
 رد الفعل سلوك معُت. سيتم ختزين ادلواد قد عملت مسكتوم يف الذاكرة.

يف عملية احلفظ، ال متحيزا العقل البشري أو ادلخ تلقي ادلعلومات الواردة 
مباشرة، ولكن دتر عرب سلسلة من العمليات عند عملية التدريس، وتتم معاجلة 

                                                           
مكتبة ادللك  فهرسة), أسس المنهج وعناصرها وتنظيماتها من منظور إسالميميمونة بنت صاحل،  4

 .635. (،ص2006فهد الوطنية أثناء النشر جان، زلمد صاحل، 
5
 Saiful Mustofa,  Strategi Pembelajaran Mufrodat, diunduh dari 

http://saifulmustofauin.blogspot.com/2010/10/strategi-pembelajaran-

mufradat.html, 3 Maret 2015. 
6
 Syaiful Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, t.t.), 

hlm.29. 

http://saifulmustofauin.blogspot.com/2010/10/strategi-pembelajaran-mufradat.html
http://saifulmustofauin.blogspot.com/2010/10/strategi-pembelajaran-mufradat.html


11 

لذاكرة، وكذلك اإلخراج يف شكل ادلدخالت من ادلعلومات البيئية وختزينها يف ا
 بعض ادلهارات الىت يتم تدريسها. وىناك الغرض من احلفظ ىي:

 الستدعاء للبيانات أو الفكرة اليت أعطيت بسريع (6

ليؤكد تركيب ادلعريف واسعة يف تشكيل من العالقات والتفاىم جديدة،  (2
 وتشكيل الفكرة اليت احتاج ليقبل معلومات جديدة أكثر وضوحا.

 

 المفردات العربية تعريف ( ب

الباحثة يف الشرع السابق على أن تعريف ادلفردات ىي  تمكما قدّ 
اللفظة أوالكلمة اليت تتكون من حرفُت فأكثر وتدل على معٌت. وقال منَت 

وادلفردات العربية  7البلبكى: ادلفردات رلموع ادلفردات اليت يستخدمها شخص.
ىي رلموعة ادلفردات اليت توجد ىف القوامس وادلعاجم العربية ويستخدمها ادلعلم 

 يف تعليم اللغة العربية.

ويعرف ليس تعليم ادلفردات قائما بنفسو أى يرتبط بُت تعليم عنصر 
صر األخرى، ويكمل بعضها البعض. فلذلك ينبغى اللغة العربية وتعليم العنا

لكل معلم أن يفهم ليس تعليم ادلفردات بدال من تعليم اللغة العربية نفسو. ألن 
اللغة مرتبطة من فروعها أو تتألف من عناصرىا. والسياق اللغوي ىو إرتباط 
عناصر اللغة بُت بعضها وبعض )يف تلك اللغة( الذى يشتمل على إرتباط بُت 

 لمة الىت تتألف منها اجلملة، وكذلك بُت اجلملة اليت تتألف منها اجلمل أوالك

 .الفكرة

وإن القدرة على ادلفردات يف تعليم اللغة العربية ىي مطلوب أساسى 
من مطالب تعليم اللغة العربية وشرط من شروط إجابتها. وإن أىداف تعليم 

                                                           
7
 Moh. Mansyur dan Kustiawan, دليل الكاتب والمترجم , (Jakarta: PT 

Moyo Segoro Agung, 2002), hlm. 135. 
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قدرة على اإلتصال باللغة اللغة العربية كاللغة األجنبية لإلندونيسيُت، ىي ال
العربية أى وجو الطالب إىل قدرة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة. 
واألىداف األخرى ىي ألة فهم العلوم الدينية. ولتعليم ادلفردات أغراض 
صحيحة وطرق سليمة مناسب بتلك األىداف. وقد يرى البعض أن تعلم 

على ترمجتها إىل اللغة القومية،  الدراس األجنيب معٌت كلمة عربية يعٍت قدرة
وبعض اآلخر قد يرى أن تعلم الكلمة العربية يعٍت قدرتو على حتديد معناىا يف 

8القواميس وادلعاجم العربية.
 

ليم ادلفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها ليست األغراض يف تع
فحسب، أوحفظها أو فهم معناىا مستقلة، أو وصفها يف تركيب لغوى صحيح 
فقط. فإن معيار الكفاءة يف تعليم ادلفردات ىو أن يكون الطالب قادرا على 

9ىذا كلو.
 

 

 عربيةإختيار المفردات ال أساس ( ج

وقبل تعليم ادلفردات ينبغي للمدرس أن يهتم هبا يتعلق بتعليمها، وىي  
 كما يلى:

تعليم مفردات ليس قائما بنفسو ولكن يرتبط بتعليم عناصر اللغة االخرى  (6
 )ادلطالعة، االستماع، االنشاء، واحملادثة(

قد تكون ادلفردة ذلا معٌت أكثر من واحدة، وينبغي للمدرس أن حيدد  (2
 عنها مناسبة بالسياق.م

                                                           
8
، )مصر: جامعة ادلنصورة، تعليم العربية لغير الناطقين بها: مناهحه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،   

 691، ص. (6989
9
 694، ص. ....تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة،  
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قد تكون ادلفردة معرفة يف ادلعٌت ولكن ليست مناسبة بالسياق، إذا يشرح  (3
 ادلدرس ادلعٌت مناسب بالسياق الن ادلفردة ذلا معنتُت حقيقي وإضاىف.

من ناحية سهلة نطق ادلفردات وصعبتو لالندونيسُت، ادلفردات العربية ذلا 
10ثالثة مراحل، وىي:

 

ادلفردات السهولة يف النطق لوجود ادلساوة يف ادلفردات االندونيسية،  (6
 مثل علماء، كتاب، كرسي، رمحة.

ادلفردات ليست صعوبة يف النطق لكن التوجد ادلساوة يف ادلفردات  (2
 االندونيسية، مثل مدينة، سوق، ذىب.

ادلفردات الصعوبة يف اشتقاقها ونطقها، مثل استبق، استوىل،  (3
 تدىور.

وغَت ذلك، جيب على معلم يف تعليم ادلفردات أن يعد ادلفردات 
بسديد. وأما أساس اخاتيار ادلفردات يف برنامج لتعليم العربية للناطقُت 

:بلغات أخرى، فيما يلي
11

 

ىو اختيار ادلفردات عالية التكرار وكثَت  (Frequency) التواتر (6
مثل ادلفردات من ادلدرسة )فصل، قلم،  .استعماذلا لدى التالميذ

مدرسة، تلميذ، سورة( أو العائلة )أب، أم، إبن، وبنت(، أعضاء 
 اجلسم )رأس، يد، عُت، أنف، وفهم( وغَتىا.

ىو اختيار ادلفردات ادلستخدمة يف أكثر  (Range) التوزع أو ادلادى (2
من بلد عريب ليس بلد واحد. لذا أحد ادلدرس ادلفردات الىت تلقى 

 هبا معظم البالد العربية على استخدامها.

                                                           
10

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab.... , 

hlm. 98.  
11
 696-695. ص ....،تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة،  
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ىي اختيار ادلفردات ادلناسبة باحتياج  (Availability) ادلتاحية (3
كما يتعلق التالميذ، وذلا معٌت معُت وزلدود. وادلثال منها ادلفردات  

يف الًتبية، "الطريقة" حقيقة مبعٌت شارع ولكن يف الًتبية مبعٌت كيفية 
 التعليم.

ىى اختيار ادلفردات الىت تكون مألوفة لدى  (Familiarity) األلفة (4
التالميذ وتركيها النادرة يف استخدامها، مثل "مشش" مألوفة من 

 مع أهنا يف نفس ادلعٌت. ""ذكاء

ىو اختيار ادلفردات الىت تشمل على عدة  (Coverage) الشمول (5
رلاالت لدى التالميذ، مثل "بيت" أمشل من "مًتيل" ألن "بيت" 
مستخدم يف بيتنا، بيت اهلل، بيت اإلبرة، بيت العنكبوت، بيت 

 ادلال وال يف مفردات "مًتيل".

االمهية ىي اختيار ادلفردات الىت تشيع حاجة معينة لدى التالميذ  (6
 ادلفردات العائلة الىت قوال جيتاجوهنا.على تلك 

العروبية ىي اختيار ادلفردات الىت تشتق من ادلفردات العربية، مثل  (7
 خيتار ادلدرس "ىاتف" على "تلفون" يف شرح وسيلة االتصال.

 

 المفردات العربية حفظ أهداف تعليم ( د

يقدرون قد يرى الطالب أّن النّاجحُت يف تعليم اللغة العربية ىم الذين 
على قواعد النحوية والصرفية ويستطيعون أن يقرؤا ويكتبوا الًتاثية، حيفظون 
مفردات كثَتة وأتى إليها الًتمجة. وىم مل يعرفوا أهنم يزيدون أنفسهم بقدرة 
اإلستقبال فحسب، يعٌت ىف مهارة القراءة، أى أهنم ماىرون يف إحدى ناحية 

العربية حتتوى على ادلهارة اللغوية فقط. فالقدرة الصحيحة يف استعمال اللغة 
 األربعة.
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ومادة تعليم ادلفردات العربية يف مجيع ادلفردات العربية الفصيحة الىت 
 تشتمل على إسم وفعل وحرف، وىو كما ياىل:

مفردات االسم حتتوى على االسم العلم وادلصدر والصفة واإلشارة  (6
 وادلوصول.

 ضارع واألمر.مفردات الفعل حتتوى على الفعل ادل (2

 مفردات احلرف حتتوى على حرف اجلار والعطف واألستفهام وغَتىا. (3

 مفردات الظرف مثل أمام، فوق، خلف، وغَتىا. (4

وقال إبرىيم زلمد عطا: ليس بُت ادلواد الدراسية أصعب من اللغة 
 االقومية يف حتديد غايات تعليمها، ألّن مدرس تلك ادلادة عليو أن حيقق أغراض

يشتد تداخل بعضها يف بعض وكلها حيوية. فاللغة مهارة وفن وشعور عدة 
وتعبَت، وفيها تتجمع خالصة التجارب البشرية للًتقية عن أرواحنا وتثقيف 

12عقولنا.
    

رة ادلفردات العربية تلعب دورا ىاما يف احلياة اليومية، ألن كانت سيط
أفكر الناس وأغراضهم يفهمها اآلخرون باتعبَت السليم من حيث ادلفردات 

13ادلختارة ادلناسبة. وقيل إن الكلمة وسيلة ضرورية يف االتصال غَت ساليم.
وأما  

14األغراض يف حفظ ادلفردات العربية فهي كما يلي:
 

 

 

 

                                                           
12

، )القاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية، طريقة تدريس اللغة العربية والتربية الدينيةإبرىيم زلمد عطا،  
 46(، ص. 6996

13
 Syamsudin A.R dan Vismaia S Damayanti, Metode Penelitian 

Pendidikan Bahasa, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.34. 
14

 Tayar Yusuf dan syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama 

dan Bahasa Arab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.189-190. 
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 أن يكون التالميذ لو مفردات عربية كثَتة. (6

أن التالميذ يستطيع فهم القرآن الكرًن واحلديث النبوي الشريف كمصدر  (2
 اإلسالم وتعليماتو.

أن التالميذ يستطيع فهم الكتاب الدينية والثقافة اإلسالمية ادلكتوبة  (3
 بالعربية.

 إلنشاء شفويا كان أم حتريريا.ليكون التالميذ ماىرا يف الكالم وا (4

وأن يستخدم التالميذ اللغة العربية كألة مساعدة على مهارات أخرى  (5
 .لًتقية ادلؤىل يف اللغة العربية

15وأما بالنسبة ألغراض أخرى:
 

 يقدم مفردات جديدة لتالميذ. (6

 تدريب التالميذ ليتمكن من نطق الكلمات حبسن. (2

معجمي )تقف وحدىا(، وكذلك كما فهم ادلعٍت ادلفردات، أما شكل  (3
 عند استخدامها يف سياق حكم معُت )معٌت النحوية(.

ىي قادرة على استخدام ادلفردات يف التعبَت، أما شفويا أو خطيا وفقا  (4
 للسياق الصحيح.

ومن األحوال السابقة، خلص الباحثة أن التالميذ ليس فقط قادرة على 
توقع يف إتقان واستخدام ادلفردات حفظ ادلفردات وحدىا، بل أهنم من ادل

ادلناسبة، سواء كوسيلة فهم النص، أو كوسيلة للتعبَت )كتابة(. وبعبارة أخرى، 
تعليم ادلفردات خيدم كوسيلة تطوير قدرة التالميذ على التواصل باللغة العربية، 

 أما إجيايب أو سليب.

                                                           
15

 Neneng, Pembelajaran Mufradat (Kosa Kata) Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab, diunduh dari 

http://bdkjakarta.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=870, 3 Maret 2015. 

http://bdkjakarta.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=870
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 طريقة األغنية (2

 تعريف طريقة األغنية ( أ

ي مستوى التخطيط الشامل للربنامج ارتباطًا وثيقا طريقة التعليم ى
16بتنفيذ التدابَت ادلادة الدراسية إجرائياً.

مث األغنية ىي كلمات واضحة تناسب  
معينة. األغنية ادلعروف أيضا مبجموعة من بنغمة وإيقاع وحلن لتشكيل انسجام 

األغنية ديكن أن تكون سونغ منفرداً، اثنان،   النغمات أو األصوات اإليقاعية.
الثالثات أو يف قطيع. عادة، الكلمات يف األغنية ىي الشعر مقفى، ولكن 

17ىناك الدينية يف الطبيعة أو النثر احلر أيضا.
 

مو يف ادلرحلة الغناء ىو من احدى طريقة التعليم اللغة العربية وتعلّ 
الغناء جزء من تدريس األدب. إن األدب بادلفهوم الذى استقر عليو  .اإلبتدائية

تصر دراستو على ادلرحلة الثناوية بل يشتمل ادلرحلة يف العصر احلديث التق
جدانية، واجتماعية وو  اإلبتدائية مبا يقدم فيها للتالميذ من قصص خرافية

 وأغاىن، وأناشيد، ومسرحيات، وزلفظات.

وتتبع ادلدرسة اإلبتدائية على اختالف أعمار تالميذىا لكثَت من ألوان 
دلوضوعات الىت ختتار من ىذه األنواع األدب. وغاية ينبغي أن يراعى أن تكون ا

وصحتو مواقفو لسن التالميذ يف معناىا وأسلوهبا وألفاظها ودتتاز بسهولة التعبَت 
18ومجالو.

ها الناس من فمو وترى الباحثة أن الغناء ىو األصوات الىت خترج 
 بوضوه معُت.

                                                           
16

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.168. 
17

 Wikipedia, Lagu, diunduh dari http://id.wikipeda.org/wiki/lagu, 5 

Maret 2015. 
18

، ص. (6979قاىرة: مكت النهضية ادلصرية، )طرق تعليم اللغة العربية، زلمد عبد القادر أمحد،   
56. 

http://id.wikipeda.org/wiki/lagu
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يف احلقيقة، األطفال حيبون أشياء شلتعة مثل الغناء واللعب. للمعلمُت 
الذين يقومون بالتدريس يغٍت أن يعرفوا كيفية تقدًن النشاط ادلفضل لألطفال 
يفضل ىو أغنية. األغنية ذلا يتم إنشاؤىا ىدفُت ببساطة جيب أن يتمتع، 

اإليقاع ىو جزء مهم من حياة األطفال وكذلك وبغرض التعلم. واألغنية، و 
 وسيلة التعلم أداة/اللغة األطفال.

التعلم أثناء الغناء جلعل األطفال يشعرون بالسعادة لتعم بسبب األغنية 
أثناء الغناء. واحدة من خصائص ادلتعلمُت الصغار ىو حياة األطفال ىي مليئة 

غنية. وبشكل عام يف الغناء باأللوان والفرح. فرحة األطفال ديكن سكب يف األ
ومساع ال وزلبوب من قبل مجيع األطفال تقريبا، مبن فيهم األطفال الذين ىم 
خجولة حىت دون أن يدركوا أهنا ديكن أن تتعلم سكب ادلفردات يف األغنية اليت 
يغنون يف وقت قصَت. عادة األطفال بسرعة حفظا ألغنية من أبسط واذلم 

 ا غنيت ىذه األغنية معا حلركة ادلقابلة.وسهلة تنطق، وخصوصا عندم

ويف احلقيقة، واألطفال ذلا طابع شليز. اهنم حيبون لتعلم شيء عن طريق 
القيام بشيء التعليم بادلدرسة، مثل التعلم أثناء اللعب أو غَت ذلك اللعب يف 
حُت تعلم. يف الغالف اجلوي الطبيعية، فإهنا ديكن استيعاب ادلعلومات وتغيَت 

طبيعيا أو دون وعي، لذلك كان من ادلمكن جتنب ىذا ادللل والتوتر يف  السلوك
 الدراسة، والدافع دلتابعة أنشطة التعلم ادلقبل ال يزال مرتفعا.

األغنية، دعا معلم لتالميذ القيام باألنشطة اليت ذلا عالقة باحلياة 
جملرد التمتع  األغنية مت إنشاؤىا مع ىدفُت، وىي األغنية اليت مت إنشاؤىا اليومية.

فقط وأغاين مؤلفة غرض التعليم، على سبيل ادلثال لتعليم ادلفردات أو 
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مث سوف حتتاج إىل ادلعلم الختيار وحتديد  العبارات، أو أمناط حكم معُت.
19األغاين اليت تناسب احتياجات وأىداف التعليم اليت ديكن حتقيقها.

 

ىو السبب األساسي الستخدام األغاين لتعليم ادلبتدئُت توفَت مفردات 
ميذ من خالل طريقة متعة وىي إضافية تدريبات النطق اليت كانت معروفة للتال

األغنية ديكن أن تساعد التالميذ على تذكر بسهولة اللغة اليت تدرس  أغنية.
 والسماح لتالميذ أكثر مشاركة يف ىذه ادلادة الدراسي.

 

 تعليم الغناء طريقةأهمية  ( ب

م الغناء يف نشاط الفصل ىو جزء حقيقي من ادلنهج أدب اللغة. تعلّ 
اللغة والقراءة والكتابة  تنمية م يفو على التالميذ ىو أمر لتقدّ إعطاء الغناء وعمل

 يف تعليم ادلفردات.وأسهل على التالميذ 

20عند كارول يساعد تعليم االغنية على تنمية التالميذ يف أشياء ىو:
 

 اقة فهم الصوتإف (6

فهم الصوت ىو كفاءة لشكل األصوات يف الكلمة وىذه تساعد 
 التالميذ لتنمية كفاءهتا يف اختالف األصوات يف الكلمة

 مهارة احلفظ (2

الغناء يسهل التالميذ يف حفظ ادلادة ادلوجودة فيو. لذلك إعطاء 
 الغناء إستمرارا يف الفصل سيسهلهم يف تعليمها.
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 Kasihani K.E. Suyanto, English for Young Learners: Melejitkan 

Potensi Anak Melalui English Class yang Fun, Asyik, dan Menarik, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2007), hlm. 113-114. 
20

 Carol Seefeldt, Pendidikan Anak Usia Dini, (ttt: PT Macanan Jaya: 

2008), hlm.369-371. 
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 ياستماع العمل (3

يساعد استماع الغناء على التالميذ يف تنمية مهارة اإلستماع، 
يهتمون التالميذ جيدا على الغناء لنيل فهم الكلمة حىت يفهمون كل 

 الكلمة ادلوجودة فيو.

 قصة مضحكة باللغة (4

ديأل احلجرة بالضحك وقوة اإلصلايب إذا يغٍت األطفال او النطق 
لى مع أعمال احلركى يعٌت لعب إن أعمال الفع االشعار ادلضحك. غالب

األصابع او عمل احلركى كرقص وقفز حىت يذكرون التالميذ الغناء بسهولة 
 وسرورة.

أن أمهية الغناء ىي  وفقا على التعريف  السابق تلخص الباحثة
 أمر لتقدم وتنمية التالميذ على تعليم اللغة العربية وعنصور األدب.

يف مرحلة االبتدائية ألنو يناسب يف احلقيقة أن الغناء مهم لتالميذ 
بالسلوك األطفال يعٌت حب األلعاب يف حياهتم. والغناء جتعل وصول 

يف الذىن،  ادلعلومات إىل التالميذ أكثر سهولة كما أهنا تثبت ادلعلومات
21وحتببو يف موضعها. وكانت اختالف الغناء بُت غناء االطفال والكبار.

 

غناء األطفال سهلة شعرا والكبار صعبة. والغناء يف تعليم اللغة العربية 
عنده الغايات اللغوية والًتبوية كما قال الدكتور على أمحد مركوم كما 

22ياىل:
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، الطبيعة (2060القاىرة: دار السالم، )التربية العلمية للطفل،  موسوعةىداية اهلل أمحد الشاش،   
 .265الرابعة، ص. 
22

 .161، ص. (القاىرة: دار الشواف، د.ت)لعربية، تدريس فنون اللغة اعلى أمحد مركوم،   
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جل أو فهو وسيل من وسائل عالج التالميذ الذين يغلب عليهم اخل (6
 .الًتدد يف النطق

فيهم السرور، وجتدد النشاط  ث، ألهنا تبعحترك دوافع التالميذ (2
 عندىم دلا فيها من موسيقى وإيقاع مجيل.

 سالمة اللغة.تدفع التالميذ إىل جتويد النطق و  (3

ذلا تأثَت قوي يف اكساب التالميذ ادلثل العليا والصفات السامية، وعن  (4
 طريقها تتهذب لغتهم ويسموا أسلوهبم.

 

 فوائد طريقة األغنية ( ج

كما عرفنا، أن األسلوب مؤثر جدًا يف عملية التعليم لتحقيق أىداف 
رف مجيعا أن كل التعلم. األغنية ىو أسلوب الذي ىو الكثَت من ادلرح ونع

إنسان حيبون أغاين. ديكن أن دتثل األغنية التعبَت عن الروح والعواطف من 
شخص. األطفال يف سن سلتلف أساسا سعيدًا االستماع، وتعلم مع 
أناشيد/أغاين. ولذلك، يشمل األغنية عموما جزءا ىاما من عملية التعليم 

 لتالميذ.

ادلتعلقة تعلم ادلفردات. ومن ادلعلوم، ناىيك عن الغناء دلنع تشبع 
استخدام الغناء يف تدريس اللغة العربية للتمييز بُت "الغناء يف حُت تعلم والتعلم 
أثناء الغناء". يف ادلفهوم األول، يتم استخدام األغنية كوسيلة لدعم  تعليم 

. جيري على ادلفهوم الثاين، يتم مبا يف ذلك ختصيب والتحفيزبشكل عام، 
مبثابة دعم لتدريس زلتوى يشَت إىل الغناء للموضوع الوسائل، استخدام األغنية 

وتصنف طريقة التطبيق لتعلم مفردات الغناء كما تعلم الفئة أثناء الغناء 
 :النصوص أغنية تكييفها ذلذه ادلادة. وأما فوائد األغنية، وىي
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 إدخال األصوات وحتسُت النطق (6

ردات، الطالقة يف التعبَت والقدرة تعزيز الكفاءة اللغوية، مبا يف ذلك ادلف (2
 .على التواصل

مساعدة األطفال على االستماع، وتذكر واستظهر، و إدماج اللغة  (3
 .الصوتية

 تطوير الكفاءة اللغوية وطريقة التعلم. (4

 

 أهداف طريقة األغنية ( د

أما بالنسبة للغرض من استخدام األغنية يف تعلم اللغة العربية، فهي كما 
:تلي

23
 

 تعزيز حساسية الطفل الصوت، اإليقاع، وذلجة يف اللغة العربية (6

 تدريب نطق مجل بسيطة باللغة العربية، (2

 عربية يف األغاين،تدريب استخدام ادلفردات ال (3

 تطوير األلعاب مع للصوت يف اللغة العربية، (4

 تطوير األلعاب مع تظاىرة األغنية حيفظون، (5

إدخال التدقيق اإلمالئي، واجلملة األخبار، واجلملة اإلستفهام، واجلملة  (6
 األمر.
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Fityanku, Pembelajaran Bahasa Arab pada Anak dengan 

Menggunakan Metode Lagu, diunduh dari http://blog.uin-

malang.ac.id/fityanku/pembelajaran-bahasa-arab-pada-anak-dengan-

menggunakan-metode-lagu/, 17 Februari 2015. 

http://blog.uin-malang.ac.id/fityanku/pembelajaran-bahasa-arab-pada-anak-dengan-menggunakan-metode-lagu/
http://blog.uin-malang.ac.id/fityanku/pembelajaran-bahasa-arab-pada-anak-dengan-menggunakan-metode-lagu/
http://blog.uin-malang.ac.id/fityanku/pembelajaran-bahasa-arab-pada-anak-dengan-menggunakan-metode-lagu/
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أما بالنسبة لألشياء اليت حتتاج إىل النظر يف اختيار األغاين لتعلم اللغة 
 العربية للمبتدئُت وىو كما يلى:

 اآلية أو كلمة يف األغنية جيب أن تكون واضحة، ( أ

 اللغة ادلستخدمة يف األغنية ليست صعبة جداً، ( ب

 اختيارىا موضوع األغنية لتناسب يف العامل يف الطفل، ( ج

 أغنية ليست طويلة جداً )أغنية تالئم مستويات أو فئات من التالميذ(، ( د

 ية يتعامل مع ادلواد اليت جيري تدريسها.أغن ( ه

بذلك، األغنية ىي طريقة لتبسيط عملية التعليم لتحقيق اذلدف بلفظ 
 الصوت ونغمة بانتظام.

 

 الدراسات السابقة .ب 

وبعد مطالعة البحث العلمي، وجدت الباحثة الدراسات السابقة ما تتعلق 
 مبوضوع ىذا البحث منها:

م ادلفردات باستخدام وسيلة األسطوانة ادلًتاصة يف ادلوضوع: "مشكالت تعلي (6
، "الفصل الثّامن مدرسة "األسرار" الثّانوية اإلسالمية بكونوج باطى مسارنج

 .2066 ( عام063266068أمحد مشفع )

يهدف ىذا البحث دلعرفة مشكالت تعليم ادلفردات باستخدام وسيلة 
فردات باستخدام وسيلة األسطوانة ادلًتاصة ومعرفة حال مشكالت تعليم ادل

اإلسالمية  األسطوانة ادلًتاصة يف الفصل الثّامن مبدرسة "األسرار" الثّانوية
بكونوج باطى مسارنج. ويستخدم الباحث ىف ىذا البحث الطريقة االستقرائية، 
وىي االنتقال من اجلزئيات إىل القضايا الكلية. وىي االستدالل يبدأ بعدد من 

لقة ببعض االشياء أو الوقائع لينتهي إىل قضية كلية تتعلق القضايا اجلزئية ادلتع
 ونتيجة من ىذا البحث ىي وجدت .بكل األشياء أو الوقائع من جنس معُت
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الباحث مشكالت تعليم ادلفردات باستخدام وسيلة األسطوانة ادلًتاصة من 
24ادلعلم والتالميذ وجهة الوقت.

 

 

لًتقية قدرة التالميذ على  ( flash card) الومضية ادلوضوع: "تطبيق البطاقات  (2
مسارانج  4حفظ ادلفردات العربية يف الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة زلمدية 

 .2064( عام 603266046"، نور العفيفة )2064/2065

 (Classroom Action Research) وىذا البحث ببحث إجراء الفصلى
دلتعمدة اليت تنبعث فيها ووقع الفصل. التدقيق لعملية التعلم من األنشطة ا

( 6ويتكون وىذا البحث من دوراتُت، وكل دور يتكون من أربع مراحل وىي )
( التفكَت. أما الطريقة اليت قدمت هبا 4( ادلشاىدة )3( التنفيذ )2ادلخطط )

الباحثة جلمع البيانات يف ىذا البحث فهي طريقة ادلشاىدة، وطريقة ادلقابلة، 
 تبار.وطريقة اإلخ

لًتقية  ( flash card) ونتائج ىذا البحث تدل على تطبيق البطاقات الومضية
قدرة التالميذ على حفظ ادلفردات العربية يف الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة 

الذي وقع يف دوراتُت. ومن نتائج حتليل  2064/2065مسارانج  4زلمدية 
ل على الدورة األول البيانات تستنبط منها على أن بناء على إحصائ بد

 دورة . وكذلك ترقي نسبة صلاحهم83،5وترتقي قيمة يف الثانية إىل  73،6

                                                           
مشكالت تعليم ادلفردات باستخدام وسيلة األسطوانة رسالة ادلاجستَت القى قد القى أمحد مشفع،  24

قسم تعليم الّلغة العربية   ادلًتاصة يف الفصل الثّامن مدرسة "األسرار" الثّانوية اإلسالمية بكونوج باطى مسارنج، يف
 م. 2066كّلية الًّتبية جبامعة وايل سوصلو اإلسالمية احلكومية مسارانج، 
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% مع أن قيمة النجاح 88،2% وإىل 58،8% إىل 23،5بعد أخرى من 
25على األقل. 75ادلقررة يف تلك ادلدرسة للمادة اللغة العربية 

 

 

ادلوضوع: "مشكالت حفظ ادلفردات العربية وحلها لتالميذ الصف األول  (3
( 603266026ليندا أريواتى ) مية دماك"،مبدرسة "اإلرشاد" الثانوية اإلسال

 .2064عام 

دة ت ادلطلوبة من خالل أساليب ادلشاىمجعت الباحثة من خالذلا البيانا
والباحثة يف حتليل البيانات ادلتحمل عليها  وادلقابلة، فضال عن الدراسة الثائقية.
 باستخدام ادلنهج النوعي الوصفي. 

فردات العربية لتالميذ الصف األول ونتائج ىذا البحث أن مشكالت حفظ ادل
مبدرسة "اإلرشاد" الثناوية اإلسالمية دماك تتكون من ادلشكالت الدخلية 

وأما ادلكشالت الداخلية ىي مستوى الذكاء أو ذكاء . وادلشكالت اخلارجية
التالميذ وعدم االىتمام يف الًتكيز والتعليم وعدم االستعداد للتعليم وينقص 

الدراسة. وأما ادلشكالت اخلارجية فهي عدم اذلدوء  الوقت والنضباط من
26ونفس ادلفردات عربية.

   

ها الباحثة، أما ت كتبعلمي اليتوتلك البحوث السابقة سلتلفة بالبحث ال
 دلعرفة تنفيذ تعليم الفرق بينهما فهي كون البحث العلمي الذي كتبتها الباحثة

احلفظ ادلفردات العربية باستخدام األغنية لتالميذ الصف اخلامس مبدرسة "نور 

                                                           
 Flash)  : "تطبيق البطاقات الومضيةرسالة ادلاجستَت القى قد القى نور العفيفة، حتت ادلوضوع 25

Card )  مسارانج  4لًتقية قدرة التالميذ على حفظ ادلفردات العربية يف الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة زلمدية
 م. 2064، 2064/2065

رسالة ادلاجستَت القى قد القى ليندا أريواتى، مشكالت حفظ ادلفردات العربية وحلها لتالميذ الصف 26
 م. 2064األول مبدرسة "اإلرشاد" الثانوية اإلسالمية دماك، 
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 تنفيذ تعليم، ومعرفة مشكالت يف اذلداية" االبتدائية اإلسالمية بتاناح بايا مباالنج

ىذه الطريقة ىي  استخدام. حلفظ ادلفردات العربية باستخدام األغنية لتالميذا
 .اختالف للتعليم اليت ديكن تطويرىا يف زيادة إتقان حتفيظ مفردات اللغة العربية

 

 اإلطار الفكري .ج 

لقد كتب يف خلفية ادلسألة أن البحث ترّكز على تنفيذ تعليم حفظ 
تالميذ الصف  ىو نية وادلدعى عليو من ىذا البحثادلفردات العربية باستخدام األغ

كما كتب يف . بايا مباالنج اية" االبتدائية اإلسالمية بتاناهاخلامس مبدرسة "نور اذلد
 خلفية البحث إستخدام ىذه الطريقة طبقها ادلعلم لدى تالميذ الصف اخلامس

التالميذ يف ظ ادلفردات وسهل ّم بتعلم اللغة العربية خصوصا حفلكي يستمتع ويهت
 .ذكرىا وفهمها

أما األغنية ىي كلمات واضحة تناسب بنغمة وإيقاع وحلن لتشكيل 
 انسجام معينة. األغنية ادلعروف أيضا مبجموعة من النغمات أو األصوات اإليقاعية.

األغنية ديكن أن تكون سونغ منفرداً، اثنان، الثالثات أو يف قطيع. عادة،  
ر مقفى، ولكن ىناك الدينية يف الطبيعة أو النثر احلر الكلمات يف األغنية ىي الشع

السبب األساسي الستخدام األغاين لتعليم ادلبتدئُت توفَت مفردات إضافية . أيضا
 تدريبات النطق اليت كانت معروفة للتالميذ من خالل طريقة متعة وىي أغنية.

س والسماح األغنية ديكن أن تساعد التالميذ على تذكر بسهولة اللغة اليت تدر 
 لتالميذ أكثر مشاركة يف ىذه ادلادة الدراسي.

تنفيذ  وبالتايل فإن اذلدف الرئيسي يف ىذا البحث ىو تريد الباحثة دلعرفة
"نور  قد طبقها مبدرسة الذي استخدام األغنية يف تعليم حفظ ادلفردات العربية

جابات من ادلشكلة دلعرفة اإل. ماالنجيبايا ب اية" االبتدائية اإلسالمية بتاناهاذلد
أعاله، فالباحثة قامت بالبحوث بطرق مجع الببيانات متنوعة، منها طريقة ادلقابلة 
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وطريقة ادلشاىدة وطريقة التوثيق. وبعد مجع البيانات مث حتليلها واخلطوة النهاية تتم 
 الباحثة جتميع نتائج بيانات البحث يف الرسالة العلمية.
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 لثالباب الثا
 مناهج البحث

 

ىذا الباب ستبحث الباحثة يف مناىج اليت استخدمتها يف مجع البيانات  يف
ومصادر البيانات  وربليلها. وفيو أحباث وىي نوع البحث والوقت وادلكان جلمع البيانات

 وطريقة ربليلها. اختبار صحة البياناتوبؤرة البحث ورلالو وطريقة مجع البيانات و 

 نوع البحث .أ 

 واحلادثة ادلظهر وحيلل يصف الذي البحث وىوالبحث  حبث نوعي  ىذا

.مجاعيا أم كان فرديا والفكر والرأي واإلعتقاد والسلوك اإلجتماعي والنشاط
1
 

 وىذا. مكتيب نوعي وحبث ميداين، نوعي حبث: قسمُت إىل مينقس النوعي والبحث

 باستخدام عميقية دراسة أن ميداين ببحث وادلراد. ميداين نوعي حبث البحث

.لو الطبيعية البيئة يف اإلنسان من مباشرة البيانات مجع طريقة
تو البحث وأما صف8

الوصفي الذي يبحث مجيع ادلوضوع يف حالة حاليا. واذلدف منو للوصف  النوعي
حالة احلقيقي ادلوضوع يف ميدان البحث منظمة وواقعية. والتصميم من ىذا البحث 
النوعي ىو الدراسة احلالة، والذي اختلفتها من التصميم اآلخر ألهنا يصف وحيلل 

3الربنامج الواحد أو الواقعة أو اجلماعة. ونظام ادلعينة فائقا مثلو الفرد أ
 

 

 

                                                           
1
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2010), hlm 60. 

2
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, hlm. 61-

62. 

3
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 موقع البحث )مكان ووقت البحث( . ب

ة جلمع البيانات. ومن ادلعلوم و الباحثاختجتالوقت البحث زمان الذي 
البحث النوعي حيتاج زمانا طويال جلمع البيانات، ولكنو يعلق على وجود مصادر 

 4البيانات وىدف البحث ورلالو وكيف تراقب الباحثة وقتا يوميا أو أسبوعيا.
 البحث ىذا يفوادلكان البحث مكان الذي تستخدمو الباحثة جلمع البيانات. و 

اإلبتدائية  "نور اذلداية"يف الصف اخلامس دبدرسة لتالميذ  نوعيا حبثا الباحثة عمل
 .5102 مايوشهر  يف فهو البحث وقت أما. ماالنجيبايا ب اإلسالمية بتاناه

 

 مصادر البيانيات . ج

.احمللّلة األشياء من تتكون اليت ادلشاىدة نتائج ىي البيانات
5

 عند 

Arikunto انواع ثالثة البيانات مصادر أن: 

 البيانات تعطي أن تستطيع اليت البيانات مصادر ىو (person) اإلنسان ( أ

 والتحريرية الشفوية كاألجوبة

 اجلمودية كاألحوال األحوال تتقدم اليت البيانات مصادر ىو (place) ادلكان ( ب

 .وادلتحركة

 الرقم أو كاحلرف عالمات تتقدم اليت البيانات مصادر ىو (paper) الورق ( ت

.أخرى عالمة أو الصورة أو
6
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Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Walisongo Press, 2011), hlm. 81. 



03 

 كامال البيانات ذبمع أن الباحثة على جيب النوعي، البحث لنظرية وفقا

 ادلصدر امه نوعُت إىل تنقسم البيانات مصادر وأما. البحث أىداف ربقق لكي

 الشكل يف البيانات من األساسي ادلصدر يتكون. الثانوي وادلصدر األساسي

 ىو الثانوي وادلصدر. بالصدق الشخص يعملها اليت السلوك أو واإلدياءات اللفظي

 وادلالحظات، اجلداول مثل ادلكتوبة الوثائق من الباحثة عليها ربصل اليت البيانات

 واألشياء الفيديو؛ وتسجيالت واألفالم؛ الصور؛و  ذالك؛ وغَت القصَتة، والرسالة

.األساسي ادلصدر متكن اليت األخرى
7

 

 ولذلك تكون مصادر البيانات ذلذا البحث من:

األوىل الذي يكون أساس إلقامة البحث: وىو  ادلصدر األساسي ىو ادلصادر (0
اإلبتدائية اإلسالمية بتاناه بايا  "نور اذلداية"األستاذ والتالميذ دبدرسة 

ماالنج يعٌت نتيجة ادلشاىدة وادلقابلة دبدرسة اللغة العربية ونتيجة اإلستبيان بي
 من التالميذ.

مال ادلصدر و الكاتبة ألكتستخدمادلصدر الثانوي ىو ادلصدر الذي ا (5
األساسي. وبناء على ذلك، يكون ادلصدر الثانوي ىو ما يتعلق دبوضوع ىذا 
البحث من مدير ادلدرسة أو من رئيس مكتبة اإلدارة والكتب واجملالت 

 وادلقابلة وغَتىا.
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Tindakan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 21-22. 
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 بؤرة البحث . د

بؤرة البحث تدل على العارض والوصفي واحلايل اليت تظهر يف كل فردىا 
البحث بالبؤرة تناسب خبلفية ادلسئلة. ومعناىا ربديد رلال ادلسئلة يف  سلتلفة. وحدد

البحث.ولذا، الخيرج البحث عن ادلوضوع ينبغي للباحثة أن ربدد بؤرة البحث 
حفظ ادلفردات العربية لتالميذ الصف  وأّما بؤرة البحث فيو ىي .ورلالو قاصرا

، وسوف ماالنجيبايا ب بتاناهية اإلسالماخلامس دبدرسة "نور اذلداية" اإلبتدئية 
 تعريف أكثر وبعده مزايا وعيوب عملية التعليم.

 طريقة جمع البيانات . ه

إليها  تحتاجي هنج منتظم لنيل البيانات اليت اطريقة مجع البيانات ى
الباحثة. وأما الطرق اليت تستخدمها الباحثة لنيل البيانات يف ىذا البحث فهي 

شاىدة وطريقة ادلقابلة وطريقة الوثائقية. وىذه الطرق طرق النوعية منها طريقة ادل
لعدة االعتبارات: األوىل، تناسبت أساليب النوعية أكثر سهولة عندما تواجو مع 
مجع احلقيقة. الثانية، وىذه الطريقة يعرض مباشرة على العالقة بُت الباحثة وادلدعى 

ة على التكيف مع عليو. الثالثة، وىذا األسلوب ىو أكثر حساسية وأكثر قدر 
 كما يلي تفصيلها:  2الكثَت من شحذ تأثَت ادلشًتكة على أمناط القيم الواجهتها،

 طريقة ادلشاىدة . أ

 حالة البحث. ادلالحظة يف عبارات بسيطة ىي عملية الباحثة نظر إىل
ذات الصلة يف حبث اإلجراء اليت تشمل فئة ادلراقبة  يتم استخدام ىذه الطريقة

شرط التفاعل التعليم، والسلوك، والتفاعالت بُت التالميذ يف رلموعتو. وديكن 

                                                           
8
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 9-10. 
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2القيام بو حبرية ادلالحظات ومنظم.
وادلراد هبذه الطريقة لنيل البيانات عن حالة  

وكيفية  ماالنجياإلسالمية بتاناح بايا بالبيئة يف مدرسة "نور اذلداية" اإلبتدئية 
تعليم حفظ ادلفردات العربية باستخدام األغنية ودلعرفة تغَتات سلوك التالميذ يف 

 عملية التعليم.

 طريقة ادلقابلة . ب

وىي طريقة مجع البيانات زلتاجة إىل ادلواصالت ادلباشرة بُت الباحثة 
10وادلدعى عليو، وىي احملاورة اليت يعمل ادلقابل لنيل البيانات من ادلقابل.

أو  
ع البيانات بتقد م األسئلة واألجوبة مباشرة كانت أوغَت مباشرة من ىي مج

مصادر البيانات. قبل ادلقابلة، تقوم الباحثة باستعداد وسيلة ادلقابلة اليت 
مسيتها دليل ادلقابلة. وىذا الدليل حيتوي عدة من األسئلة اليت جيب عليها 

 ادلقابل.

ىذه  واستخدمت ها الباحثة لنيل البيانات الواضحة.تستخدما
لنيل ادلعلومات عن استخدام الطريقة األغنية الىت يستخدم األستاذ يف  الطريقة

تعليم حفظ ادلفردات العربية، ودلعرفة موقف عاطفي يف نفوس التالميذ من 
يف مدرسة "نور اىتمام واستيعاب أثناء الدرس مثال، ودعم عوامل التعليم 

ماالنج. وتقدم الباحثة يف ىذه يبايا باإلسالمية بتاناح اذلداية" اإلبتدئية 
 ادلقابلة إىل:

 ماالنج.ياإلسالمية بتاناح بايا ب"نور اذلداية" اإلبتدئية مدرسة  مدير (0

"نور اذلداية" اإلبتدئية درس العربية يف الصف اخلامس دبدرسة  ادلعلم (5
 ماالنج.ياإلسالمية بتاناح بايا ب
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 Yunita Rakhmawati, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian 
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اإلسالمية اذلداية" اإلبتدئية  "نورتالميذ يف الصف اخلامس دبدرسة  (3
 ماالنج.يبتاناح بايا ب

 التوثيقة طريقة . ت

11التوثيق أصل من الوثائق، دبعٌت األشياء ادلكتوبة.
ىي الطريقة جلمع  

، وكذلك الكتب النظرية أو القانونية البيانات باألشياء ادلكتوبة مثل األرشيف
.وغَت ذلك ادلتعلقة دبسائل البحث

18
والوثائق يف األساس ىي مصدر مجيع  

 أشكال ادلوارد وادلعلومات ادلتعلقة بالوثيقة الرمسية وغَت الرمسية.

ها الباحثة جلمع البيانات عن تنفيذ تعليم تستخدمالطريقة اليت ا هوىذ
حفظ ادلفردات العربية باستخدام األغنية لتالميذ يف الصف اخلامس دبدرسة 

ماالنج وادلعلومات األخرى  ياإلسالمية بتاناح بايا ب"نور اذلداية" اإلبتدئية 
 .كاجلدول عن قائمة التالميذ

 اختبار صحة البيانات . و

اختبار صحة البيانات يبُت رتبة وضوح الواقعة من إنتاج البحوث  إن
بالواقعية. ويف البحوث النوعي بُت الباحثة وادلشًتكات ذلا اإلتفاقية يف وصف الواقع 

اختبار صحة البيانات ال بد ربقيق وأن  13بنوع اخلاص إستنتاج ادلعٌت من الواقعية.
14احلالت األتية:
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 عرض القيمة احلقيقية .0

 عال األساس لتطبيق يف ىذه احلاالت .5

 جّوز خارج ادلقررات عن تعارض إجراءىا وحياد اإلكتشاف ومقرراهتا. .3

نات حيتاج إىل طريقة اإلستفهام. وطريقة اإلستفهام وتعيُت صحة البيا
تستند إىل عدة ادلقياس اخلاص. ىناك أربعة ادلقايس يف اختبار صحة البيانات فهي 

ودرجة  (transferability) ودرجة قابلية النقل (credibility) درجة ادلصداقية
.(confirmability)ودرجة احلقوق  (dependability) ادلوثوقية

15
  

وظيفتها تقوم باستفهام  (credibility)ادلقياس األول، درجة ادلصداقية 
حبيث درجة مصداقية اإلكتشاف ويتظاىرىا صدقا على واقع ادلضاعف اليت 

وظيفتها  (transferability)تبحثو الباحثة. وادلقياس الثاين، درجة قابلية النقل 
امجال اإلكتشاف ىل ىذه البحث نفاذ للسكاين أم ال. وادلقياس الثالث، درجة 

فهي درجة اليت تتم الباحثة باستعراض البحث  (dependability)ادلوثوقية 
لتحقيق البيانات  (confirmability)تكرارا. وادلقياس الرابع، درجة احلقوق 

16ادلوضوعية وغَت ادلوضوعية.
 

ومن ىذه اربعة ادلقايس ربقق بعدة االختبارات. أما اختبار صحة البيانات يف 
 ىذا البحث فهو:

 تثليث  (0

فهو طريقة اختبار صحة البيانات باستعمال الشيء اآلخر مثلو 
.ادلصدر والطريقة والنظرية

ويف ىذا البحث، تستخدم الباحثة طريقة  17
التثليث بسبيل مراجعة درجة ادلصداقية إلكتشاف البحث بعدة طريقة 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 324. 
16
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17

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 330. 



05 

مجع البيانات ومراجعة درجة ادلصداقية دلصادر البيانات بالطريقة 
ادلشاىدة وادلقابلة والتوثيقية ادلتساوية. البيانات اليت مجعتها الباحثة بطريقة 

مث تقارن الباحثة من طريقة واحدة إىل اآلخر الكتساب اتفاق البيانات 
عن تنفيذ تعليم حفظ ادلفردات العربية باستخدام األغنية لتالميذ يف 

اإلسالمية بتاناح بايا "نور اذلداية" اإلبتدئية الصف اخلامس دبدرسة 
 ول عن قائمة التالميذ.ماالنج وادلعلومات األخرى كاجلديب

 ربليل احلال السليب (5

وىو الطريقة اليت قامتها الباحثة بسبيل مجع النموذج واحلال 
الذي غَت مناسب بالنماط واذّباه ادلعلومات اليت مجعتها الباحثة 

 ىذا البحث، تستخدم الباحثة ويف 18واستخدامها كادلادة ادلقارنة.
ىذه الطريقة الختبارة صحة البيانات عن حال تنفيذ تعليم حفظ 
ادلفردات العربية باستخدام األغنية لتالميذ يف الصف اخلامس دبدرسة 

 .ماالنجياإلسالمية بتاناح بايا ب"نور اذلداية" اإلبتدئية 

 

 طريقة تحليل البيانات . ز

الباحثة الطريقة الصحيحة   تحتاجكاملة، الحصول إىل نتائج البحث الل
يف ربليل البيانات. وطريقة ربليل البيانات فهي عملية تنظيم ترتيب البيانات 
ادلتنوعة، إنشاء التنظيم إىل تصميم ادلباحث، وإنشاء الرتبة أو الفصيلة أي تصنيف 

ىل وإنشاء فك أساسي، حىت تشَت العملية إ (categorization)أنواع البيانيات 
وىذه العملية تبدأ دبطالعة البيانات اليت توجد من مصادر بواسطة  19موضوع.

 ادلقابلة وادلشاىدة والتوثيقية.
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 334. 
19

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 280. 
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وأما طريقة ربليل البيانات ادلستخدمة الباحثة يف ىذا البحث فهو طريقة 
 تستخدمطريقة ربليل البيانات اليت ا لوصفية، وىيربليل البيانات النوعية ا

الكلمات يف اجلملة ادلوسعة. تقوم ىذه الطريقة لوجود ادلعٌت و عالقة البيانات 
83بعضها بعضا يف حاذلا كامال.

 

 Lexyلية ربليل البيانات السابق، وبالنسبة إىل نظريةبالنسبة إىل تعريف عم

J. Moleong  يف ربليل البيانات فهي كما يلي أن خطوة:
21

 

العملية األوىل، بعد هناية مجع البيانات ىي تنظيمها إيل اآلحاد البيانات 
ومجعت الباحثة مجيعهم من نتائج ادلقابلة . (categorization)وتنسيقها أو ترميزىا 

  ونتائج ادلشاىدة ونتائج التوثيقية، حىت صارت البيانات بيانا واحدا إمجاال.

والعملية الثانية، تصنيف أنواع البيانات بالنسبة إىل رتبتها. وتنقسم البيانات 
شكالت لغوية تتكون إىل قسمُت: ادلشكالت لغوية وادلشكالت غَت اللغوية. وللم

من ناحية حروفها ونطقها وغَت ذلك. وللمشكالت غَت اللغوية تتكون من جهة 
 ادلتعلم أو ادلعلم أو طريقة التعليم أو الثقافة أو غَت ذلك.

والعملية الثالثة، فهي حبث عن نظرية جديدة من البيانات على سبيل 
امة. وىذه العملية تؤخذ استخالص، يعٍت االنتقال من ادلعلومات اخلاصة إىل الع

وباإلضافة إىل عملية ربليل البيانات يف ىذا البحث تعملها . بعد العمليتُت السابقُت
22الباحثة بنشاط كما يلي:

 

 

 

                                                           
20

Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajahmada 

University, 1996), hlm. 190. 
21

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 248. 
22

Djudju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah: Untuk 

Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 214-215. 
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 اختزال البيانات  (0

وىو عملية اختيار وتبسيط والًتكيز وربويل البيانات اخلام إىل حقل 
وىو األنشطة يف اختزال مجيع البيانات اليت تناذلا الباحثة من  ادلالحظات.

ة مجيع البيانات ادلقابلة وادلشاىدة وغَت ذلك. يف ىذه األنشطة، تعانق الباحث
إىل رسالة منظمة وتركيزىا على البيانات ادلهمة. يف ىذا البحث كانت 
البيانات ستختزل ىي البيانات اليت تناذلا الباحثة من معلم اللغة العربية و 

 .تالميذ يف الصف اخلامس عن تعليم حفظ ادلفردات

 عرض البيانات (5

سهل لصنع وىو وسيلة لًتتيب البيانات يف ادلنظمة اليت ت
االستنتاجات. وىو األنشطة لًتتيب البيانات ادلهمة بشكل الوصفية وادلنظمة 

يف ىذا البحث، كانت  لتسهل الباحثة يف تركيز ادلوضوع وإعطاء ادلعٌت.
بتعليم حفظ ادلفردات العربية باستخدام  البيانات ادلقدمة ىي البيانات ادلقًتنة

 األغنية، مثل:

 . يف الصف اخلامس للتالميذ كفاءة حفظ ادلفردات .أ 

 حفظ ادلفردات العربية باستخدام األغنية. تنفيذ تعليم مشكالت يف .ب 

 إثبات البيانات (3

وىو أنشطة البحوث ادلعٌت من البيانات اليت مجعتها الباحثة زلتاطا. 
وىذه األنشطة تقوم الباحثة بسبيل البحوث النمط وادلوضوع والشاكل 

يت تؤثرىا وغَت ذلك. وإنتاج من ىذه األنشطة فسوف واالرتباط والعوامل ال
حفظ ادلفردات العربية  وصفها يف ىذا البحث ىي صورة تنفيذ تعليم

للتالميذ يف الصف  كفاءة حفظ ادلفردات ادلنظور من باستخدام األغنية
 .ماالنجيبايا ب اإلسالمية بتاناه"نور اذلداية" اإلبتدئية دبدرسة  اخلامس
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 بعالباب الرا
 وتحليلها توصيف البيانات

 

 ف البياناتيتوص . أ

درةة نرر اذلداةة ا الباحثة من ادلشاىدة كاعقابلة مبما البيانات الىت نالتهأ
 :باةا بيماالنج كما ةلى اناهاألبتدائية االةالمية بت

 ماالنجيلمحة عامة عن مدرسة نور الهداية اإلبتدائية اإلسالمية بتاناح بايا ب .1

ماالنج ىي مدرةة يباةا ب داةة اإلبتدائية اإلةالمية بتاناهنرر اذلإف مدرةة 
 (Tanahbaya)باةا  ماالنج اليت تقع يف قرةة تاناهيمن ادلدارس ادلرجردة يف ب

نرر اذلداةة اإلبتدائية اإلةالمية بتاناح  ماالنج. كتأةست مدرةةيب رندكدكصلكل
 تحقيق متعلمُت الدةنيةالرؤةة ىذه ادلدرةة ىي ل ـ، ٜ٘ٙٔ أغسطس ٔباةا يف 

 اإلرةالية ادلدرةة ىي كما تاىل:كادلنضبطة كالرعاةة كالتفرؽ يف اإلصلازات. 

 تربية االةالمية مع بيئية ادلدرةة الدةنية. تنظم . أ

 .االنضباط ادلدرةة صنع . ب

 .بيئة مدرةة آمنة كنظيفة كصحية كمجيلة كمنظم كمرةح صنع . ج

 رةة كالبيئة احمليطة ادلدرةة.صلة القرابة بُت ادلد صنع . د

 .تعليم الفعالة كاجلردة يف حتقيق اإلصلاز األكادديي كغَت األكادديي تنظيم . ق

 كأما األىداؼ ادلدرةة ىي كما تلي:

 :العامة ىي أىداؼ ادلدرةة ( أ

 باةا. اف اإلندكنيسي خاصة يف قرةة تاناهة كمرتبة اإلنسايصنعة احللًتقية  (ٔ

الشعرب كتنمية اإلندكنيسي كّلهم اإلنساف ادلؤمن  م أكةذكي حياة األم (ٕ
كالتقرل اهلل كحدة، عندىم اخالؽ الكرًن، كعندىم ادلعركفيات كاحلرؼ 
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كةة، كصحة اجلسمية كالركحنية، كعندىم مسؤكلية يف اإلجتماعية اليد
 كالشعربية.

ؽ ةستعد التالميذ كمرح الشباب ليكرنرا اإلنساف التقرل كالذكاء كاألخال (ٖ
 الكردية.

 يتها الىت زلتاجة لتقدـ الدةن كالرطن كالشعب.علـر كتنمتقدًن ال (ٗ

 اخلاصة ىي: داؼ ادلدرةةأى ( ب

اإلةالمية  مدرةة "نرر اذلداةة" اإلبتدائبيةلًتقية الكفاءة كصنعة التالميذ  (ٔ
 ماالنج.يباةا ب بتاناه

 لكى جترل عملية التعليمية جيدا. (ٕ

 

 تالميذوال أحوال األستاذ .2

كمن ادلعلـر أف األةاتيذ لو دكر ىاـ يف عملية التعليم كالتعّلم. كلذلك 
حيتاج األةتاذ ادلؤىل يف عملية التعليم كالتعلم للرصرؿ إىل أىداؼ التعليم. كىناؾ 

باةا  داةة اإلبتدائية اإلةالمية بتاناهنرر اذلأةتاذا الذةن ةعلمرف يف مدرةة  ٕٔ
 اىد كادلدارس ادلختلفة.كىم متخرجرف من مع ماالنجيب

باةا  داةة اإلبتدائية اإلةالمية بتاناهكأما عدد التالميذ يف مدرةة نرر اذل
 ٕٖتالميذ، كالصف الثاين  ٖ٘تالميذ، كالصف األكؿ  ٜٛٔماالنج ىناؾ يب

تالميذ، كالصف اخلامس  ٖٖتالميذ، كالصف الرابع  ٖٕتالميذ، كالصف الثالث 
  تالميذ كلدةهم قدرة سلتلفة. ٖٚتالميذ، كالصف السادس  ٜٕ
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 الوسائل التعليمية في مدرسة .3

 لكّل مدرةة كةائل تعليمية لتحقيق أىداؼ ادلدرةة. كالبياف كما تلى:

 الرةائل الىت ةعضد يف التعليم كىي:

 العدد أسماء الوسائل الرقم

 ٘ غرفة الفصل 1
 ٔ غرفة مدةر ادلدرةة 2
 ٔ غرفة األةاتيذ 3
 ٔ ادلكتبة 4
 ٙ السبررة 5
 ٔ ادلطعم 6
 ٖ محّاـ 7

 
 أحوال العملية التعليمية .4

بعد قياـ الباحثة بادلشاىدة كادلقابلة مع بعض األةتاذ كبعض التالميذ يف 
النج، تستطيع الباحثة أف اميباةا ب داةة اإلبتدائية اإلةالمية بتاناهمدرةة نرر اذل

 تستنبط البيانات كىي كما تلى:

 المستخدم في عملية تعليم المفردات باألغنيةالكتاب  ( أ

إف الكتاب ادلستخدـ يف تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرةة ىر 
ئية اإلةالمية ادركس اللغة العربية يف الصف اخلامس مبدرةة اإلبتد الكتاب

كقامرس دركس اللغة العربية، كفيو ةشتمل على رلمرع من النحر كالصرؼ 
 كمثل:  كادلفردات كالتمرةنات،
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 ِاْحَفِظ اْلُمْفَرَداِت اْْلتَِيَة! -

 الدرس الثالث

  Sekolah َمْدَرَةةه ج َمَداِرس  

  Halaman ج َةاَحاته  َةاَحةه 

  Kelas َفْصله ج ف ص ْرؿه 

  Kantor ِاَداَرةه ج ِاَدارَاته 

  Kantin َمْقَصفه ج َمَقاِصف  

  Perpustakaan َمْكَتَبةه ج َمْكَتَباته 

 Masjid ده ج َمَساِجد  َمْسجِ 

 Kepala Sekolah م ِدةْػر  ج م َدرَاء  

 Guru ا ْةَتاذه ج أَةاتِْيذ ، م َدرِّسه ج م َدرِّة ْرفَ 

  Murid ِتاْلِمْيذه ج َتاَلِمْيذ  

  Meja َمْكَتبه ج َمَكاِتبْ 

 Papan Tulis ج َةبػُّْررَاته  َةبػُّْرَرةه 

  Bendera ِلَراءه ج اَْلرِةَةه 

 Tiang Bendera اللَِّراءِ  ِعَماد  

  Menunggu ةَػْنَتِظر   –اِنْػَتظََر 

  Pergi ةَْذَىب   –َذَىَب 

  Menyiapkan  ََيَْهز   - َجَهزَ 

  Mengajar ةػ َعلِّم   –َعلََّم 

َع    Mendengarkan َةْسَمع   –َسَِ
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  Duduk ََيِْلس   –َجَلَس 

 

 َراِغ َمْعَنى اْلُمْفَرَداِت التَّالَِيِة!: َضْع ِفْي َمَكاِن اْلفَ  1اَلتَّْدرِْيُب  -

Arti 
Huruf 

Kunci 
Mufradat No. 

........................... K  1 َفْصله ج ف ص ْرؿه 

........................... K  2 ِاَدَرةه ج ِاَدارَاته 

........................... K   3 م ِدةْػره ج م َدرَاء 

........................... G   4 ا ْةَتاذه ج َاَةاتِذ 

........................... M  5 ََيَْهز   –َجَهَز 

........................... D  6 ََيِْليس   –َجَلَس 

........................... M  7 ةػ َعلِّم   –َعلََّم 

 

 دركس اللغة العربية يف الصف اخلامس الكتابجبانب اةتخداـ 

، َيعل ادلعلم رلمرعة من ادلفردات مع التدرةبات س اللغة العربيةكقامرس درك 
 ليسهل حفظ ادلفردات التالميذ كلنيل ادلفردات الكثَتة عن ادلراد اللغة العربية.

ةستخدـ ادلعلم للقيمة اليرمية التالميذ كإعداد لإلمتحاف  كىذه التدرةبات
 ألخر السنة.

 ربية فهي:كأما أىداؼ تعليم ادلفردات يف اللغة الع

 ليعرةف التالميذ اللغة العربية (ٔ

 ليستطيعرا أف ةتكلمرا باللغة العربية (ٕ

 لتقرًن فهم التالميذ يف اللغة العربية (ٖ

 تعرةد التالميذ على حفظ ادلفردات (ٗ
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تنفيذ تعليم حفظ المفردات العربية باستخدام األغنية لتالميذ الصف  ( ب
 ماالنجيبايا ب بتدائية اإلسالمية بتاناهالخامس بمدرسة "نور الهداية" اال

طرةقة حفظ ادلفردات باةتخداـ األغنية قد طبق كحققها معلم اللغة 
نشاء ىذه الطرةقة  .ٜٕٓٓالعربية دلدرةة نرر اذلداةة االبتدائية منذ ةنة 

العربية مع اهنا  درس اللغة لم على تغيَت امناط الفكرل لتالميذ يفبارادة ادلع
ثانية ككانت صعبة للمتعلم فهمها. اراد ادلعلم أف  ك لغةأ ليست لغة األـ

 بكيفية التعلم ادلركرة كالدافع. ةستدعى على التالميذ

اذلداةة  اللغة العربية مبدرةة نرر " )معلمة نررةدمكقاؿ "األةتاذ ةالم
باةا بيماالنج ( أف ادلفردات كألةس للبيت أك اهنا  اهتاناالبتدائية االةالمية ب

ذا ضعف االةس صار الدارس ةشعر بالصعبة م ادلادة العربية ألنو إأةس لفه
كأما تنفيذ طرةقة األغنية لتالميذ الصف اخلامس مبدرةة  لفهم ادلادة ادلقدمة.

  نرر اذلداةة اإلبتدئية اإلةالمية كما تلى:

 الوقت (1

 لتالميذ الصف اخلامسأما الرقت يف عملية التعليم اللغة العربية 
مرتُت يف  ماالنجبباةا ب ةة" االبتدائية اإلةالمية بتاناهاذلدا "نررمبدرةة 

مخس كثالثرف دقيقة، كما حصة دراةية  كلاألةبرع ككانت الرقت ل
 .ذكرت يف اجلدكاؿ السابق

استعداد تنفيذ تعليم حفظ المفردات العربية بالستخدام طريقة  (2
 األغنية

 درةة نررقبل تنفيذ طرةقة األغينة لتالميذ الصف اخلامس مب
ف ةستعد باةا بيماالنج حيتاج ادلعلم أ اهتاناذلداةة االبتدائية االةالمية ب
ما كأ نشطة التعلم جترل نفرذا كفعاال.أ باةتعداد كاؼ حىت تصَت
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 درةة نرردلعلم اللغة العربية لتالميذ الصف اخلامس مباألشياء البد 
 ةتعدادىا كما ةلى:باةا بيماالنج ا هاتاناذلداةة االبتدائية االةالمية ب

 اةتعداد ادلراد كاختيار الغنية  ( أ

ةتعداد الذل كجب على ادلعلم ىر أف ةستعد ادلفردات كاال
مث خيتار ادلعلم باألغنية ادلناةبة لتلك  الىت ةتقدـ إىل التالميذ

ادلفردات. كاختيار األغينة ادلناةبة َيعل للدارس دافعا ىف اتباع 
دلفردات من كليس ا .ة حفظهماعملية التعلم حىت صار بسهرل

فحسب لكن حلرؿ ادلعلم عن طلب ادلفردات  ىةادر الكتاب ال
رجد ادلفردات ىف غَت نص االخرل ادلناةبة مبادة التعلم. النو قد ت

 القراءة.

 كةائل التعليم  ( ب

الرةائل ف ا من ادلشاىدة قامت هبا الباحثة أانطالق
األغنية مقصرر  طرةقةحفظ ادلفردات ب تنفيذ ةستخدمها ادلعلم يف

تنفيذىا   . كيفى حتترل ادلفرداتةادر بالسبررة كطباشَت كالكتاب ال
كتب ادلعلم الفردات الىت ةتحفظ ىف السبررة مث كتب الدارس ىف  

 .ةتهمكرا

 الفصل كاةتعداج التالميذ ( ج

ـ األغنية ال بد تعلم حفظ ادلفردات باةتخدا قبل تنفيذ
يذ ظيف الفصل حىت صاحل لتنفف ةستعد بتنأ للمعلم كالتالميذ

حفظ ادلفردات الىت  حىت ةشابع ىف عملية التعلم مث بنفسية التالميذ
 .قدمها ادلعلم
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س اللغة العربية للفن الخامس لمدرسة نور الهداية االمنهج لدر  (3
 االبتدائية االسالمية باتانح بايا بيماالنج

باةا  هاانتاذلداةة االبتدائية االةالمية ب اةتخدمت ادلدرةة نرر
ام ادلنهج اّةّسها كطبقها كل االحتاد ىف  ٕٙٓٓ ادلنهج ةنةبيماالنج 

ادلدرةة مبدكء ةنة  يف  ادلنهج تائس .الًتبية ىف ةائر بالد االندكنسيا
احملترل القياةي كمعاةَت الكفاءة للخرَيُت  باعتماد ٕٛٓٓ/  ٕٚٓٓ

(Standar isi dan Standar kompetensi lulusan )SI & SKL 
عد كزارة الشؤكف الًتبية الرطنية لًتبية االةاةية كادلترةطة كما ىف قر ل

.ٕٙٓٓةنة  ٖٕكمنرة  ٕٙٓٓةنة  ٕٕمنرة 
1

مادة اللغة  كأةضا يف 
باةا  هاتاناذلداةة االبتدائية االةالمية ب درةة نررمبف اخلامس العربية للص

دلدرةة االبتدائية ةنة  (SI) احملترل القياةي االنج اعتمادا منبيم
ٕٓٓٙ. 

ادلدرةة االبتدائية ةفيد كلغة دةنية، كعلـر  العربية يفاللغة 
اتصاؿ. لذالك درس اللغة العربية دائما ةتعلق على دراةة علـر الدةنية 

ف ةتصل كةفهم النصرص ىف اللغة العربية كادلرجر من التالميذ أ. كغَتىا
التفاىم مبصادر االةالـ  ةساعد على التالميذ ىف كجو البسيط. كىذا

 حلدةث.القرأف كا

ف درس أ الىت قررهتا احلكرمة (SI) احملترل القياةي ىلمناةبة إ
كالكالـ  ربع العناصر غالبا كىي: االةتماعأاللغة العربية حتترل على 

لى ربع العناصر ةنتظم ىف مرضرع كاحد حىت ةقدر عكأكالقرأة كالكتابة. 
 .اعطاء اخلربات ادلفيدة لتالميذ

                                                           
1
Wikipedia, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, diunduh dari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_Tingkat_Satuan_Pendidikan, 12 

Nopember 2015. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_Tingkat_Satuan_Pendidikan
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 لعربيةا المفردات حفظتعليم طريقة  (4

اذلداةة  ادلفردات للصف اخلامس دلدرةة نرر طرةقة حفظ
باةا بيماالنج ةستخدـ األغنية معناه  تاناهاالبتدائية االةالمية ب

اةتخدـ ادلعلم ىف تعليم حفظ ادلفردات لتالميذ. طرةقة األغنية ىي 
س تستغدـ األغنية كرةائل التعليم. كما قاؿ األةتاذ طرةقة التدرة

تالميذ مسركرا يف اتباع تعلم اللغة طرةقة جتعل ال: ىذه الةالمة
مادة اللغة العربية ال ةشعر بادللل ىف تعلمو  العربية. اذنا قابل التالميذ

 ىف الفصل.

 العملية التعليمية (5

اذلداةة االبتدائية يف عملية تعليم اللغة العربية  مبدرةة نرر 
باةتخداـ األغنية ىف باةا بيماالنج قد قامت ادلدرةة  اناهاالةالمية بت

تسليم ادلادة ىف الفصل. ةستعد ادلعلم مفردات األغنية كةكتبها على 
 .السبررة

 لى :م ىف اةتخداـ اللغة العربية كما تأما الطرةقة التعل

 .ةستعد ادلعلم الغناء ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات العربية .ٔ

ىل التالميذ. ةفتح ادلعلم بالسالـ، مث ةستمر األةتاذ بالتحية إ .ٕ
منها: ةسأؿ االخبار، كةسأؿ التالميذ الذم مل ةدخل يف 

.  الفصل ىذا اليـر

ةراجع ادلعلم زلافظة الدارس بالسؤاؿ على ادلفردات حفظها  .ٖ
 الطالب من قبل كاةتعداد تعلم ادلفردات اجلدةدات 

 ةذاكر ادلعلم عن ادلفردات ىف اليـر الذل قبلو .ٗ
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 :ارت األغنية كما تلىمنادةج ادلفردات الىت ص

 صلرت بدر: تلحُت 

، Dia ، ِىيَ Dia ، ى رَ Kamu، أنِت Kamu، أنَت Sayaأنَا 
 ،Kami ، ضَلْن  Ini ، َىِذهِ Iniَىذا 

 ، َىلْ Dimana ، أْةنَ Kalian ، أنْػت مْ Itu ، تِْلكَ Itu ذِلكَ 

Apakah َما ،Apa َْمن ، Siapa ِْمن ، Dari، 
 ، َكْيفَ Ke، إىَل Bersama ، َمعَ Berapa َكمْ 

Bagaimana َك ، Dan ةَا ،Wahai اَل ،Tidak ْنَػَعم ، Ya. 

 

 ”lagu “Sepohon Kayu: تلحُت 

 ،Cokelat، َاَْسَر  Biru، اَْزَرؽ  Abu-abuَرَمِدمٌّ 
، َامْحَر  Kuning، َاْصَفر  Hitam، اَْةَرد  Hijauَاْخَضر  

Merah، 
 .Ungu، بَػنَػْفَسِجيٌّ Putihاَبْػَيض  

 

دلعلم ادلفردات اجلدةدات مث ةكتبها ىف السبررة كةكتبها ةستعد ا .٘
 الكالب بعد

 تغٌت ادلعلم بصرت مجيل كقلده الدارس حىت حيفظ .ٙ

 حفظ ادلفردات معا تكرر ادلعلم كالتالميذ .ٚ

 بُت ادلعلم مادة ادلفردات احملفرظات .ٛ

 لسانا عن ادلفردات احملفرظات  ةئل ادلعلم إىل التالميذ .ٜ

 ادلعلم األةئلة ادلكتربةةرل األةئلة اللساىن اعلى  .ٓٔ
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قبل اف خيتتم ادلعلم الدراةة ذاكر ادلعلم الطالب اف ةكرر  .ٔٔ
 احملفرظات ىف البيت 

 .اختتم ادلعلم بإلقاء السالـ كالدعاء .ٕٔ

ع على تطبيق ىذه الطرةقة رأل الباحثة اكثر التالميذ ةشج يف
 .ف ةغنرف كل ادلفرداتزلافظة ادلفردات من ادلعلم. ىم حيبرف ا

 

 عملية التقويم للتالميذ (6

التقرًن ىر اخلطرات ادلستخدمة لتقيس قدرة التالميذ يف فهم 
صلاح ىذه الطرةقة ةنبغى للمعلم أف  لتقييمادلراد الدراةية من األةتاذ. 

 .(اللساىن)التدرةب غَت مكتربا ك ةعطي التدرةب مكتربا كاف أ
ىف احلفظ كالتفهم كالتشرب  درة التالميذق ىداؼ ىذا التقسيم دلعرفةكأ

 عن مادة ادلفردات الىت تتعلم باألغنية  مبدرةة نرر اذلداةة االبتدائية

 باةا بيماالنج. تاناهاالةالمية ب

اذلداةة االبتدائية  درةة نررتقييم تنفيذ طرةقة األغنية مب
ة اللغة باةا بيماالنج َيرل كل ةـر معناه بعد تسليم ماد هاتاناالةالمية ب

مة بلساف على شكل العربية باألغنية ةئل ادلعلم حرؿ ادلفردات ادلقد
يف احملافظة  ىنا ةستطيع ادلعلم على تقرًن التالميذ . منالسؤاؿ كاجلراب

 .التفهم ىف ادلادة يف
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 دعم العوامل .5

داةة دعم عرامل لدفع التالميذ يف تعلم اللغة العربية مبدرةة نرر اذل
 باةا مباالنج، كماةاىل: اإلةالمية بتاناه اإلبتدائية

 الطريقة المناسبة (1

يف عملية التعليم، يف حاجة ماةة إىل إةتخداـ الطرةقة ادلناةبة 
ةقة ادلناةبة، اجلدةدة، كادلمتعة كادلالئمة، لذلك َيب على ادلعلم أف خيتار الطر 

يل ادلثاؿ لترصل ادلادة كى تكرف جتاحا يف عملية التعليم كالتعلم، على ةب
نرر  ةستخدـ ادلعلم طرةقة األغنية يف تعليم حفظ ادلفردات العربية مبدرةة

 .ماالنجيباةا ب داةة اإلبتدائية اإلةالمية بتاناهاذل

 

 إرادة التالميذ في اتباع احاالت األستاذ (2

حىت ديكن تنفيذ أىداؼ  يف عملية التعليم، ترجو التالميذ بسهرلة
. على ةبيل ادلثاؿ أعطى ادلعلم حفظ ادلفردات كل التعليم مناةب يف كقتها

ةـر على تالميذ كةقدمها فالتالميذ ةفعلرىا. ألنو يف األةاس أهنم ةأيت مع 
 بو ادلعلم لتقدمهم. الرعي كالرغبة يف التعليم الذم خزف فيو الرعي بأف ما أمر

 

 تحليل البيانات . ب

تعلم يف لفهم مسائل الليكرف عملية التعلم عملها ادلعلم مراجهة كةهرلة 
ف ةًتقب ادلعلم شلكن نشئة الغالب لدل اكثر التالميذ يف انشطة التعلم، فاحسن أ

إذا ىداؼ التعلم. ىذا ادلفهـر كجد ادلعلم التحليل خبطرة دقة أادلسئلة الشادد لنيل 
 م.يعملية التعل كجد ادلسائل يف

 الصف اخلامس لتالميذ طرةقة األغنيةفردات باةتخداـ حفظ ادليف تنفيذ 
الراقعة فيها.  بيماالنج كادلشكلة باةا هاتانبتدائية االةالمية بدرةة نرر اذلداةة االمب
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يذ كادلشكلة عن ليل من التنفىدة الىت قامت الباحثة فحاصل التحانطالقا من ادلشا
درةة نرر تعليم حفظ ادلفردات العربية باةتخداـ األغنية لتالميذ الصف اخلامس مب

 كما تاىل:  باةا بيماالنج هاتانالةالمية بالبتدائية ااذلداةة ا

تعليم حفظ المفردات العربية باستخدام األغنية لتالميذ الصف  تنفيذ .1
 بايا بماالنج اية" االبتدائية اإلسالمية بتاناهالخامس بمدرسة "نور الهد

 سياالدر  المنهج ( أ

دلقرر صنعو ال حتد تنميتها من ا ٕٙٓٓ ةنة نهجادلهج يف تنفيذ ادلن
البالد لدةهم احلرة يف تنمية ادلنهج تصَت كحدة  ادلنهج يف احلكرمة بل تنمية

 م.ييم التعلكالطرةقة كالرةائل ك تقي  الدراةة

و من ادلنهج التكنرلرجية كنظَته نأ ٕٙٓٓ ةنةنهج ادلكمن خصائص 
مرعة اليت تفضل بداللة حاصل التعلم. ةعٌت رل ٕٙٓٓ ةنةنهج ادلف ىناؾ أ

منهج الدراةة اللغة العربية للصف اخلامس يم. ؾ ادللمرس كمادة التقيالسلر 
 ح باةا بيماالنج ةستخدـ ادلنهجا تاناذلداةة االبتدائية االةالمية ب درةة نررمب

. ىذا ٕٛٓٓادلدرةة الدنية ةنة  (SI)احملترل القياةي ادلعتمد ب ٕٙٓٓ ةنة
على مخس ابراب ةشتمل  .ةدؿ اف مادة التعلم مناةبة بادلنهج الدراةة

كاالةتماع  للصف اخلامس ةعٍت ادلفردات اللغة العربية ميادلقدمة يف مادة التعل
ادلصنرع لدل ادلعلم مبدرةة  التخطيط للتعليم كتابة. لذاكالقرادة كالادثة كاحمل

 .ٕٙٓٓ ادلنهج ةنةنرر اذلداةة االبتدائية مناةبة خبصائص 

 ستخدام األغنيةتعليم حفظ المفردات العربية با تنفيذ ( ب

ىل اداة العناصر ادلتعلقة بُت تنظيم ادلكلرؼ الراجع إم ىر اليالتعل
كاحد ك غَته. ىر كتنظيم التعلم ةشتمل على العناصر منها االىداؼ كادلادة 

 كادلعلم كادلتعلم كالطرةقة كاحلاؿ التقييم.
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فردات للصف اخلامس االىداؼ من حفظ ادل قاؿ األةتاذ ةالمة،
باةا بيماالنج ىر كي ةشعر  هاتانب اذلداةة االبتدائية االةالميةدرةة نرر مب

 العربية ىف الفصل حىت ناؿ التالميذ الفرحة كغَت ادللل يف تعلم اللغة التالميذ
الصعبة بالىت قبلها ةشعر  ةد ادلعلم امناط الفكر لذل التالميذقيمة جيدة. ةر 

 ذا قابل بدرس اللغة العربية.إ

ف اخلامس ىت فامت هبا الباحثة لتالميذ الصالانطالقا من القابلة 
باةا بيماالنج أف اكًت من  اهتاناذلداةة االبتدائية االةالمية ب مبدرةة نرر

حفظ ىل طرةقة األغنة الىت طبقها ادلعلم ىف تعليم التالميذ حيب ك دييل إ
يف إتباع أنشطة ادلتعلم يف  الباحثة ىذا مناةبة مبشاىدادلفردات العربية. ك 

 الك االغنية.تقدةرا اهنم ةشجعرف يف حفظ ادلفردات باةتخداـ ذ. صلالف

 التعليم التقييم ( ج

ف األغنية لتعليم حفظ ادلفردات لتالميذ الص طرةقة تقييم تنفيذ
باةا بيماالنج ةستخدـ  هاتاناذلداةة االبتدائية االةالمية ب نرر درةةاخلامس مب

التدرةب يف اخر سترل ك مى كالتدرةب يف نصف اادلثالثة التدرةب الير 
 ادلسترل.

ب اليرمى اجراء دلعرفة مدل قة االغنية باةتخدـ تدرةةر تقييم تنفيذ ط
باةتخدـ  .التفهم يف تعلم ادلفردات اجلارمالتالميذ يف احلفظ كالتشرب ك 

 اللغة العرابية ةعٌت التعلم يفادلسترل حتصيل عملية التعليم ك  تدرةب يف نصف
لتشرب كالتفهم مادة ادلفردات العرابية اجلارم امدل التالميذ يف حفظ ك 

باالةتخداـ األغنية طرؿ نصف ادلسترم. ك باةتحداـ التدرةب يف احر 
تعلم يف اللغة العربية مدل التالميذ ادلسترل ةرجى حتصيل عملية التعليم ك ال

لعرابية اجلارم مند اكؿ ادلسترل إىل التشرب كالتفهم مادة ادلفردات ايف حفظ ك 
 خره.أ
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ر ادلسترل أهنا متمم من ثالثة التدرةب اليرمى كنصف ادلسترل كاخ
اذلداةة االبتدائية  بعضهم بعضا ىف تقييم تنفيذ طرةقة االغنية مبدرةة نرر

الىت  االنج. مث انطالقا من البيانات يف القيمة التالميذباةا بيم هاتاناالةالمية ب
اذلداةة االبتدائية االةالمية  نرر معلم اللغة العربية مبدرةة نالت الباحثة من

( ٘،ٚ) KKM  ف تقدةر القيمة جتاكىن علىعلى أ باةا بيماالنج  ةدؿ هاتانب
ف اكًتىم ةستطيع على كأةضا بقيمة الفحص دفعتو الباحثة إىل التالميذ أ

رةقة ك البيانات تدؿ أف أىداؼ تطبيق طبتل ،اإلجابة بالسؤاؿ العربية جيدا
الفحص اجلارل بعد عملية  جح. أما حاصل قيمةاألغنية َيرةها ادلعلم نا

 :ظ ادلفردات كما ةلىتعليم حف

 

 النتيجة اإلسم الرقم

 7٘ٚٚ أندرم ةافرترا 1
 7ٕ٘ٛ دانر رةير فاعيستر 2
 7ٕ٘ٙ دكل فاشا 3
 ٘ٚ إمراءة حسنة 4
 ٓٛ صبحى على شكرا 5
 ٘ٚ أفرم ةنسة 6
 7٘ٚٛ أزةفا نرر مرليدا 7
 ٓٓٔ أدلا أرفيياىن 8
 ٓٓٔ دم ال افَتة النساء 9

 ٓٓٔ دم يف ليستياىن 11
 ٓٓٔ فائدةية رماضاىن 11
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 7٘ٚٛ فطرل نرفيينىت 12
 7ٜ٘ٚ فاطى كارةسماتيكا 13
 ٘ٛ فرض أفرةزا مرلنا 14
 ٘ٚ إحزا ةافرترا 15
 ٓٓٔ إندرا نرر حرةُت 16
 ٓٓٔ بيزلمد صلم ةاق 17
 ٓٚ نيسرةنا شفيقة 18
 ٓ٘ رل ةاف زلافظُت 19
 ٓٛ ةلسا نييندا ةفرترل 21
 7ٕ٘ٛ نيكُت راةانا 21
 ٓٓٔ فييا أرةرنيتا 22
 ٜٓ دةيا أفرةياىن كل 23
 7٘ٚٛ ةردا فرمانا 24
 7ٕٜ٘ زكى أمراهلل 25
 ٘٘ نرر احلكمة 26
 ٘ٚ كائى نادةال 27
 ٘ٗ حفٌت فتح اهلل 28
 ٜ٘ ةيفنا زلزكنيئة السلما 29

 

طيعرف أف َييب تض التالميذ ةسعإصلاز ذلك التقرًن فهر أف بكأما 
 أةئلة ادلعلم كحفظ ادلفردات كبعض منها الةستطيعرا أف َييبها كحفظها.
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ضعيفة يف حفظ ترجم ادلفردات ألهنم كبعض التالميذ ةشعركف بالصعربة يف 
ادلفردات. لذلك َيب على ادلعلم حتفيز كترجيو التالميذ للبحث عن معٌت 

 ادلفردات الصعبة.

تنفيذ تعليم حفظ المفردات العربية باستخدام األغنية  في مشكالت .2
 اية" االبتدائية اإلسالمية بتاناهلتالميذ الصف الخامس بمدرسة "نور الهد

 بايا بماالنج

اذلداةة االبتدائية  انطالقا من ادلقابلة مع معلم اللغة العربية مبدرةة نرر
 فلىت قامت هبا الباحثة أباةا بيماالنج كما حصل من ادلشاىدة ا هاتاناالةالمية ب

لتالميذ يف ت العربية باةتخداـ األغنية قسم ادلشكالت يف تنفيذ حفظ ادلفردا
 :لياخلّية كادلشكلة اخلارجّية. كماتة الدّ الصف اخلامس إىل قسمُت كمها ادلشكل

 المشكلة الداخلة . أ

كادلشكلة الداخلّية ىي ادلشكالت اليت ظهرت من الداخل كما من 
 .دارس كالتالميذناحية ادل

 المعلم المشكالت من ناحية (1

اذلداةة االبتدائية  ف كرف ادلعلم مبدرةة  نررم أكادلشكالت من ادلعل
قسم اللغة  يماالنج ليس متخرجا من اجلامعة يفباةا ب هاتاناالةالمية ب

بية كةائل التعليم حىت العربية حىت كاف ادلعم ةشعر بالصعبة ىف تنمية العرا
م يتعل ا الصعبة قابلها ادلعلم ىف تتفيذكادلشكلة الثانية اهن .صار فعاال

ردات باةتخداح االغنية أف قدرة التالميذ متنرعة كاحلجة اىل طرؿ ادلف
 .مل ةستطع على الكتابة الرقت للمعلم أف ةعلم ادلفردات لتالميذ

 المشكالت من ناحية التالميذ (2
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ادلفردات باةتخداـ  م حفظيتعل ادلشكالت الىت قابلها التالميذ يف
ما األغنية من الصعبة ىف القراءة كالكتابة كالًتجم على ادلفردات ادلقدمة ك

. بعضهم اةرع نعرؼ ليس كل التالميذ ةستطيع أف ةشرب على ادلادة
الكتابة كاحلفظ القراءة ك  للحفظ كفهم ادلفردات كبعضهم ةشعر بالصعبة

 على ذالك ادلفردات. 

ظ كفهم ادلفردات ةتأثر كثَتا بتقييم حف ضعف قدرة التالميذ يف
 سترل حىت الةناؿ التالميذ على الكفاءة يفنصف ادل اليرمية كالدرجة يف

 الدرجة ادلقررة من ادلعلم.

 المشكلة الخارجية . ب

كأما ادلشكلة اخلارجية اليت حدثت من اخلارج مثلو من ناحة الرةيلة 
 التعليم كطرةقة التعليم كمادة الدراةي.

 سائل التعليممن ناحية و  تمشكال (1

اذلداةة  تنفيذ حفظ ادلفردات باةتخداـ االغنية مبدرةة نرر
كاف ادلعلم رلرد باةتحداـ    باةا بيماالنج هاتاناالبتدائية االةالمية ب
كتابة   لتالميذ ةطرؿ يفقد ةكرف ا .يمعملية تعل الطباشَت كالسبررة يف

علم غَت اجليد فقد تأثر  رت ادلذا صإ مثالسبررة.  دلفردات قدمها ادلعلم يفا
 .تعلم اللغة العربية ة ادلتعلم يفنقصاف َساح كثَتا يف

 من ناحية طريقة التعليم المشكالت (2

إف ادلشكلة يف طرةقة التعليم باةتخداـ األغنية كىي إف كاف 
إختار األغنية ليس ادلناةبة. كقد ال ةهتم ادلدارس الطرةلة أك القصَتة من 

ت الطلبة على األغنية من ادلفرات. كما عرفنا، أف الكلمة القراءة، كرّكز 
العربية يف قراءهتا ال بد تناةب بالطرةلة كالقصَتة هبا، ألف اخلطيئة يف 
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"أنتا" كىذه الكلمة نطقها ةيغَت معنها. كمن ادلثاؿ، يف نطق "أنت" كما 
 بدكف ادلعٌت.

 المشكالت من ناحية مادة التعليم (3

ادة ادلتعلم ىر كرف بعض ادلفردات مل َيد يف ادلشكالت ادلتعلقة مب
ضرع الباب مث فردات ادلناةبة مبر دلعلم الب ادلالكتاب ادلدرةى حىت ط

ادلفردات للم ترجد يف الكتاب  فإدف قد تكرف ةكتب ما يف للسبررة،
 رب صعبة للتالميذاختبار ادلسترل آلهنا ةعت  اةنهاء ادلدرةى لكن خيرج يف

 على اجابة السؤاؿ.
جرل أف قدرة التالميذ يف اةتيعاب ادلادة   فى اجلانب االف

 الصف اخلامس مبدرةة نرر ن ادلقابلة ادلباثرة بالتالميذ يفا مكانطالق
درا على ح باةا بيماالنج  كبعضهم ناا تاناذلداةة االبتدائية االةالمية ب

 .حفظ ادلفردات التكرةر يف

 ميالمشكالت من ناحية تقييم التعل (4
ىت الرائسي من التقييم ىي معرفة االىداؼ الرئيسي الاألىداؼ 

. ألف خصائص التقييم ىي آدة دلعرفة اىل قد ركزت ةستطيع اف تناؿ اـ ال
ا ام مرحلة ناؿ الدارس عن ادلادة ادلقدمة فحينئذ ةنبغى اةتمراراه مستقيم

فاألىم اف التقييم ليس لتقرةر كمية  .ال ةنتغى ىف تقييم الراحد فحسب
 .عملية التعلم دجراء ادلراجعة يفلكن كأةاس لالمعلم ال النجاح 
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 :كترل الباحثة أف حل ادلشكالت السابقة ىي كما تاىل

 المشكلة الداخلة . أ

 المعلم المشكالت من ناحية (1

ةنبغي للمعلم أف ةًتقى قدرتو يف التعلم للغة العربية خاصة يف  ( أ
كمها فعالية حىت ةفيد ادلعلم ادلفردات مع الطرةقة كالنظرةة التعلم ا 

 احسن الطرةقة كالرةائل التعليم كالتعلم.

لالةتعاب التالميذ على الفهم ةرجى للمعلم أف ةعرب كادؽ للفهم  ( ب
عن خصائص التالميذ الصف اخلامس مبدرةة نرر اذلداةة االبتدائية 
االةالمية بتاناه باةا بيماالنج مث ةنبغى للمعلم أف ةكثر أف ةدفع 

 .جع على التالميذ مل ةكتب كمل ةقرأ ألحرؼ العربيةكةش

 المشكالت من ناحية التالميذ (2

ةلـز للتالميذ أف حلفظ ادلفردات ادلقدمة مرة بعد مرة كالتدرةب على  ( أ
االتقامة بعد هناةة ةاعة التعلم، يف ىذا اجملاؿ دكر ادلعلم بعد مهما 

ة النشاط كةفرغ يف اعطاء الدافعية كمرجها إىل الصالب على زةاد
 ادلعلم كقتاخاصا لدل التالميذ الناقص يف الفهم ادلادة اللغة العربية.

 المشكلة الخارجية . ب

 سائل التعليمالمشكالت من ناحية و  (1

ةنبغى للمعلم أف ةستطيع االةتفادة برةائل التعلم ليحرؾ دافع  ( أ
 ادلشتمل على األغينة كرةيطة التعلم ادلتعلم باةتخداـ ةي دم

 لَتكؽ الدارس إذا كجد احلفظ متتابعة بالتغنم. مث ادلدرس ةستخدـ

بركجكًت ليعرض ادلفردات االَسيات الىت ال ترجد ىف الفصل حىت 
 ةعلم الدارس من الصررة عرضها.
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 من ناحية طريقة التعليم المشكالت (2

َييب على ادلدارس أف ةناةب األغنية بادلفردات لنطق الكلمة العربية  ( أ
اةبة بادلخارج احلركؼ. كىذه احلالة ال بد اىتمها من أكؿ ادلرة ادلن

 التالميذ تعّلم اللغة العربية لكيال َيد العرفية إىل ادلرحالة التالية.

 المشكالت من ناحية مادة التعليم (3

ادلفردات الىت مل ترجد  يف ىذا اجملاؿ، لـز على ادلعلم أف ةطلب مادة ( أ
خلامس مبدرةة نرر اذلداةة االبتدائية يف الكتاب الدارةى للصف ا

االةالمية بتاناه باةا بيماالنج  حىت ةكرف ةليم مادة اللغة العربية يف 
غَت غاةة اجليدة كاةتعد ادلعلم التدرةبات الناشئات يف اخر اختبار 

 ادلسترل.

 المشكالت من ناحية تقييم التعليم (4

بغى تقييم حفظ ادلفردات جانب التقييم ادلعرفية الذل ةفعل مكتربا ةن ( أ
للصف اخلامس مبدرةة نرر اذلداةة االبتدائية االةالمية بتاناه باةا 
بيماالنج منسربا باالىداؼ ادلقررة ىف ترفية قدرة التالميذ يف حفظ 

ادلفردات. ةعٌت ةستقيم ادلعلم على التقييم يف حفظ مفردات التالميذ  
 كاحدا كاحدا يف التقاءه يف عملية التعليم.

 

ادلعلم كادلتعلم بترفَت الدراةة السابقة ةعلم كل ميداف حيتاج اىل اىتماـ  يف
مهية  ، ةفهم اف صلاح عملية التعلم ىر أ. انطالقا من ذالكالنجاح يف عملية التعلم

نشطة  ادلعلم من تعميم كطرةقة األنشطة ةعملها ادلعلم كادلتعلم. معناه كل أكل 
. كلة بذؿ كلها ةرجو لنيل صلاح تعلم التالميذ  رًنالتعلم كاختيار كحتدةد طرةقة التق

لتعميم اجراء انشطة التعلم جيدا، كلر قابل ادلعلم عن ادلسائل ادلعلم طرؿ اجلهد 
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ا ف التعلم من االنشطة الدنيا ميكية حىت حيتاج ادلعلم دائميف التعليم. ىذا عالمة أ
 نفس ادلتعلم. دلناظرة التغَت يف

 

 قصر البحث . ج

ث قد قامت بو الباحثة مناةبة مبنهج البحث ادلقرر، كلكن ىذا ىذا البح
 :البحث لو القصر، ما ةلي

. يف ىذا البحث بؤرتو ادلقصررة ىي تعليم حفظ ادلفردات العربية باةخدـ األغنية (ٔ

تنفيذ تعليم حفظ ادلفردات العربية باةتخداـ األغنية لتالميذ  تركز الباحثة يف
 ماالنجيباةا ب اةة" االبتدائية اإلةالمية بتاناهاذلدالصف اخلامس مبدرةة "نرر 

تنفيذ تعليم حفظ ادلفردات العربية باةتخداـ األغنية لتالميذ كمشكالت يف 
 فقط. الصف اخلامس

يف اداء ىذا البحث، الرقت لو مقصرر حىت ال تناؿ الباحثة البيانات الكاملة  (ٕ
عربية األكىل يف كل كقت مقرر. ألهنا مل تستطيع أف تشاىد عملية تعليم اللغة ال

 فلذلك، ىناؾ التعبَت من البيانات غَت كامل.

ذ لدةهم بعض التالمي ادلقصرر ألف يف اداء ىذا البحث، حضرر من التالميذ (ٖ
 . فلذلك، ىناؾ التعبَت من البيانات غَت كامل.يدىب إىل الدرةةعراقيل ل
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 مسالباب الخا

 تختتا اال

 الخالصة . أ

 الطريقة ومن حبوث يف تنفيذ التعليم عن حفظ ادلفردات العربية باستخدام
 ناهابت "نور اذلداية" اإلبتدائية اإلسالمية لتالميذ يف الصف اخلامس مبدرسة األغنية

 بايا ببماالنج، ستقوم الباحثة بتخليص نتائج البحث كما يلي:

لتالميذ في  العربية باستخدا  الطريقة األغنيةتنفيذ تعليم حفظ المفردات  .1
بايا  بتاناه اإلبتدائية اإلسالمية الصف الخامس بمدرسة نور الهداية

 ماالنجبي

على التالميذ وإمجاال، تنفيذ حفظ ادلفردات العربية باستخدام األغنية 
نج يا ببماالاب ناهابت اإلسالميةاإلبتدائية  نور اذلداية درسةيف الصف اخلامس مب

جّيًدا. وقد استعّد ادلدارس ادلواد وىي ادلفردات واألغنية فائًقا، وتنفيذىا يف 
الفصل أيضا. وأدرك مجيعا من التالميذ يف الصف اخلامس فرحا ومحاسيا يف 
تعلم حفظ ادلفردات العربية، فيطول عملية التعليم ساريا. ودرس ادلدارس ادلواد 

نور اذلداية اإلبتدائية يت تعينتها ادلدرسة اللغة العربية مبناسبة منهج التليم ال
، وىي أشار إىل مقياس ادلادة مبدرسة اإلبتدائية  يا ببماالنجاب ناهابت اإلسالمية

 . 2002يف التاريخ 

متحان والتقومي الذي استخدمها يف ىذه طريقة التعليم طريقتان ومها اإل
فة كفاءة حفظ . وىدف اإلمتحان اللساين دلعر الشفهى واإلمتحان التحريري

ان ادلكتويب بثالثة مرات منها حادلردات بالسؤال واجلواب طرديا. وأما تقوم اإلمت
اإلمتحان اليومي واإلمتحان وسط الدراسي واإلمتحان النهائي، وىدف منها 
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الجراء كفاءة التالميذ يف فهم ادلاة اللغة العربية اليت درتستها ادلدارس. ومن 
نور بتها الباحثة من ادلدرس اللغة العربية مبدرسة بيانات التالميذ اليت اكتس

مجيع من التالميذ يف الصف  يا ببماالنجاب ناهابت اإلسالميةاذلداية اإلبتدائية 
 اخلامس على مقياس ادلدرسة قيمتها.

ت العربية باستخدام األغنية وقسم ادلشكالت يف تنفيذ حفظ ادلفردا
الّداخلّية وادلشكلة  دلشكلةلتالميذ يف الصف اخلامس إىل قسمني ومها ا

 اخلارجّية.

وادلشكلة اليت ظهرت من ادلدرس اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة وىي 
ادلدرس ليس خمًتج من قسم تعليم اللغة العربية، فهو مقصور يف تطّور الطريقة 
والوسيلة التعليمة. فلذا، ينبغي على ادلدرس لتقّدم كالفاءة يف تدريس اللغة 

سيما ادلفردات بالطرائق وادلواد بسار. وأما ادلشكلة من ناحية العربية، وال
التالميذ يف تعليم حفظ ادلفردات باستخدام األغنية وىي حس بعض منهم 
الصعوب يف قراءة وكتابة وترمجة ادلفردات العربية ألن كفاءهتم ادلختلفة. ولذا، 

بلو وميّرسها تكرارا ينبغي على التالميذ ليحفظوا ادلفردات اليت تعلمها التالميذ ق
 بعد احلصة الدرسية وينبغي على ادلدرس لعطاء الدافعة واإلىتمام إىل التالميذ. 

وأما ادلشكلة اخلارجية اليت حدثت من اخلارج مثلو من ناحة الوسيلة 
التعليم وطريقة التعليم ومادة الدراسي. وادلشكلة اليت ارتبطت بادلادة وىي كان 

اب الدراسي، فال بد حبث ادلدرس عن ادلفردات ادلناسبة ادلفردات ال جتد يف الكت
تنفيذ  ىيو  الوسيلة التعليموادلشكلة اليت ارتبطت ب هبذه ادلادة وكتبها يف السبورة.

أن ادلدرس مازال قصري باستخدام م األغنية حفظ ادلفردات العربية باستخدا
سائل التعليم لسبورة يف تعليمها. وينبغي على ادلدرس النتفاع و خوا الطباشري

جيدا ومثري لالىتمام التالميذ، مثلو باستخدام مسّجل أو قرص مدمج كعماد 
 التعليم حلفظ ادلفردات أن يكون مثري لالىتمام لو بادلوسيقي.
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 االقتراحات . ب

وبعد أن عرفت الباحثة عن نقصان تنفيذ تعليم حفظ ادلفردات باألغنية 
تنفيذ تعليم حفظ  يكون احات لكىومزاياىا، ستقوم الباحثة أن تقدم االقًت 

اية" ادلفردات العربية باستخدام األغنّية لتالميذ الصف اخلامس مبدرسة "نور اذلد
 :كامال، وىي كما تلى  ماالنجيبايا ب االبتدائية اإلسالمية بتاناه

 االقًتاح لرئيس ادلدرسة .1

 حفظ ادلفردات باألغنية لو تعليم ينبغى لو أن يعرف نقصان يف تنفيذ
 رقي جودة تعليم ادلفردات وأن يتكامل طريقة التعليم.أن ي

 االقًتاحات دلعلم اللغة العربية .2

ويلزم ادلعلم أن يهتم مبمنوع تعليم  ينبغى لو أن يعرف أمهية تعليم ادلفردات (1
 العناصر الّلغة مفّصال. لكى يرتبط عنصر واحد بالعناصر األخرى.

الىت تستطيع أن تستخدم كطريقة التعليمية  ينبغى لو أن يعرف أنواع الغناء (2
 .يف تعليم اللغة العربية

ينبغى لو يستخدم األغنية يف تعليم اللغة العربية ألنو يستطيع أن يرقى  (3
 فهم التعليم ادلفردات.

 اال.م كيفية تعليمية اللغة العربية جيدا وفعّ ينبغى لو أن يتعلّ  (4

 .الصرب وأن يفهم أحوال التالميذم اللغة العربية بينبغى لو أن يعلّ  (5

 القًتاحات للتالميذ .3

 ونشاط. مو جبدّ ينبغى ذلم يتعلّ  (1

 .ينبغى ذلم أن يزيد وقتا للمطالعة (2

 األغنية اللغة العربية. فو أنفسهم حلبّ ينبغى ذلم أن يكلّ  (3

 فو أنفسهم حلفظ ادلفردات.يكلّ  ينبغى ذلم أن (4
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 االتختتا  . ج

د يا اهلل رب العادلني الذى يعطى نعمو للباحثة لك الشكر ولك احلم 
بالعقل السليم حىت تستطيع الباحثة أن تبحث البحث العلمى حتت ادلوضوع تنفيذ 
تعليم حفظ ادلفردات العربية باستخدام األغنّية لتالميذ الصف اخلامس مبدرسة "نور 

 .ماالنجيبايا ب اية" االبتدائية اإلسالمية بتاناهاذلد

احثة تقوم بالتحليل من البيانات ادلوجودة، كما أن الباحثة إنسان ا البوإنّ 
ة فال ختلو من خطأ ونسيان ولذلك ىذا البحث بعيد عن الكمال والتمام. عاديّ 

فًتجو الباحثة أن يستفيد إىل األساتيذ والتالميذ يف تلك ادلدرسة هبذا البحث، 
 م، إن اهلل أعلم الصواب.وعسى اهلل أن يوفقنا إىل رشد السبيل. وكما ىو ادلعلو 
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 الملحق االول
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 الملحق الثاني 

Daftar Nama Kelas V MI Nurul Hidayah Tanahbaya 

Pemalang 

No Nama Siswa 
Tempat 

Lahir 

Jenis 

Kelamin 

1 Andre Saputra Pemalang L 

2 Danu Riyo Pangestu Pemalang L 

3 Dwi Pasya Pemalang P 

4 Imroatun Khasanah Pemalang P 

5 Subkhi Ali Sukron Pemalang L 

6 Afriyansah Pemalang L 

7 Azifa Nurmaulida Pemalang P 

8 Alma Arfiani Pemalang P 

9 Dela Afirotunisa Pemalang P 

10 Devi Listiyani Pemalang P 

11 Faediyah Ramadhani Pemalang P 

12 Fitri Novianti Pemalang P 

13 Fathi Kharismatika Pemalang P 

14 Fardhu Afriza Maulana Pemalang L 

15 Ihza Saputra Pemalang L 

16 Indra Nurkhusaeni Pemalang L 

17 Khafni Fatullah Pemalang L 

18 Muhammad Najmu Saqib Pemalang L 

19 Nisrina Syafiqoh Pemalang P 

20 Riyan Mukhafidin Pemalang L 

21 Salsa Nianda Saputri Pemalang P 

22 Sivna Mahzuniatus Salma Pemalang P 

23 Niken Rosana Pemalang P 

24 Via Aryunita Pemalang P 
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25 Widia Apriani Pemalang P 

26 Yuda Permana Pemalang L 

27 Zaki Amarullah Pemalang L 

28 Nurul Hikmah Pemalang P 

29 Kay Nadila Pemalang P 
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 الملحق الثالث

Pedoman Wawancara 

Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab MI Nurul Hidayah 

Tanahbaya, Pemalang 

 

1. Menurut ustadz, seberapa penting mempelajari kosakata dalam 

bahasa arab? Mengapa? 

2. Secara umum bagaimanakah minat/ ketertarikan siswa dalam 

menghafal kosakata arab dengan nyanyian? 

3. Meliputi apa saja kosakata arab yang di ajarkan kepada siswa? 

Khususnya kelas V? 

4. Sejak kapan metode nyanyian diterapkan dalam mengajarkan 

hafalan kosakata arab di MI Nurul Hidayah? 

5. Problem/ masalah apa yang dihadapi ustadz dalam mengajarkan 

kosakata arab dengan menggunakan metode nyanyian? 

Bagaimana mengatasinya? 

6. Apa tujuan ustadz menerapkan nyanyian dalam mengajarkan 

kosakata arab? 

7. Apakah pembelajaran hafalan kosakata arab sudah sampai pada 

tujuan yang di harapkan? 
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 الملحق الرابع

KUESIONER 

Nama  :................................................................... 

NIS  :................................................................... 

Kelas  : V (Lima) 

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur! 

1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran bahasa arab? 

a. Sangat Suka    c. Tidak suka 

b. Suka      d. Biasa Saja 

 

2. Kesulitan apa yang kamu hadapi dalam belajar bahasa arab? 

a. Tidak mengetahui arti kosakata 

b. Tidak bisa membaca kalimat arab 

c. Tidak bisa menulis huruf arab 

d. Penjelasan guru kurang dipahami 

 

3. Apakah kamu menyukai metode atau cara mengajar yang 

digunakan oleh guru? 

a. Sangat suka    c. Tidak suka 

b. Suka     d. Biasa saja 

 

4. Apakah yang kamu rasakan ketika mengahafalkan kosakata arab 

dengan menggunakan lagu-lagu? 

a. Sangat senang    c. Merasa bosan 

b. Tidak senang    d. Biasa saja 
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5. Apakah kamu pernah mengulang dan menghafalkan kembali 

kosakata arab yang telah di ajarkan oleh guru? 

a. Rutin / Sering    c.  Pernah 

b. Kadang-kadang  d. Tidak pernah sama sekali 

 

6. Menurut kamu, bagaimana soal-soal ulangan semester yang 

diberikan oleh guru? 

a. Sangat sulit    c. Mudah 

b. Sulit     d. Sangat mudah 

Keterangan:  

Dari 26 responden (siswa kelas 5 MI Nurul Hidayah Tanahbaya 

Pemalang), dari setiap butir pertanyaan kuesioner menunjukan: 

1. 22 siswa menjawab sangat suka = 85 % 

2. 19 siswa menjawab tidak mengetahui arti kosakata = 73 % 

3. 21 siswa menjawab sangat suka = 81% 

4. 25 siswa menjawab sangat senang = 96 % 

5. 15 siswa menjawab kadang-kadang = 58 % 

6. 13 siswa menjawab mudah = 50% 
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 الملحق الخامس

Pedoman Observasi 

1. Non Pelaksanaan Pembelajaran 

No. ASPEK YANG DINILAI 
NILAI 

1 2 3 4 

1. 

Pemilihan materi ajar     

a. Kesesuaian dengan tujuan      

b. Keruntutan dan sistematika 

materi ajar 

     

2. 

Penentuan pendekatan/metode 

pembelajaran 

    

a.    Kesesuaiannya dengan 

tujuan pembelajaran 

     

b.   Kesesuaiannya dengan 

materi pembelajaran 

     

c.   Kesesuaian dengan alokasi 

waktu 

     

d.   Kejelasan langkah 

pembelajaran yang 

dirancang sesuai dengan 

model pembelajaran yang 

dipilih 

     

3. Pemilihan sumber belajar     
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a.    Kesesuaiannya dengan 

tujuan pembelajaran 

     

b.    Kesesuaiannya dengan 

materi pembelajaran 

     

4. 

Pemilihan media pembelajaran     

a. Kesesuaiannya dengan 

tujuan pembelajaran 

    

b. Kesesuaiannya dengan 

materi pembelajaran 

    

5. 

Penilaian proses dan hasil 

belajar 

    

a.    Kesesuaian teknik dengan 

tujuan pembelajaran 

     

b.    Kejelasan prosedur 

penilaian 

     

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

No. ASPEK YANG DINILAI 
NILAI 

1 2 3 4 

1. 

Membuka pembelajaran     

a. Melakukan apersepsi     

b. Menyampaikan kompetensi, 

tujuan dan rencana kegiatan 

pembelajaran 
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2. 

Inti pembelajaran     

a. Penguasaan materi 

pembelajaran 

    

b. Mengaitkan materi dengan 

realitas kehidupan 

    

c. Menunjukkan penguasaan 

materi pembelajaran 

     

d. Pendekatan/strategi pembelajar

an 

     

e. Melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan alokasi waktu 

     

f. Pemanfaatan sumber/media 

pembelajaran 

     

g. Menimbulkan 

partisispasi mahasiswa 

    

h. Menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme dalam belajar 

    

i. Menggunakan bahasa lisan 

secara jelas 

    

3. 

Menutup pembelajaran     

a.    Melakukan refleksi dengan 

melibatkan siswa 

     

b.    Melaksanakan tindak lanjut 

dengan memberikan arahan, 
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tugas sebagai bagian dari 

pengayaan 

 

Perolehan skor: 

1 x 0 = 0 

2 x 4 = 8 

3 x 11 = 33 

4 x 10 = 40  + 

 = 81 

Skor ideal adalah 25 x 4 = 100 

Nilai perolehan: 
              

          
 x 100% =  

  

   
 x 100% = 81 % 

Kesimpulan: 

Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

keprofesionalan guru bahasa arab MI Nurul Hiadayah Tanahbaya 

Pemalang baik sehingga kegiatan pembelajaranya berjalan dengan 

baik. 

 

 

 

Keterangan: 

Sangat Baik : 86% - 100% 

Baik  : 76% - 85% 

Cukup Baik : 66% - 75% 

Kurang Baik : 56% - 65% 

Sangat Buruk : dibawah 55% 
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 الملحق السادس

Contoh Soal 

Nama :..................................................... 

NIS :..................................................... 

1. Jodohkan kosakata arab berikut ini dengan terjemah yang sesuai! 

 Lampu •   • بَ ْيتٌ 

 Dapur •   • بَابٌ 

 Rumah •   • ِمْصَباحٌ 

 Meja •   • َمْطَبخٌ 

 Pintu •   • َمْكَتبٌ 
 

 (Papan Tulis) ..... هِذهٌِ .2

 ج.ٌَمْكَتَبةٌ    َسب ُّْورَةٌ  .ٌأ

 د.ٌَمْسِجدٌ    َفْصلٌ  .ٌب

 

 ......... هِذِهٌَزْهرَة .ٌهِذِهٌالَزْهرَةٌ  .3

ْيلٌ  .ٌأ َلةٌ    َجَِ ي ْ  ج.ٌَجَِ

 د.ٌَج َْلةٌ    ََجَلٌ  .ٌب
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 اْلَفْصِل......  اَلتَّاَلِمْيذٌ  .4

 ج.ٌََتْتٌَ   َعَلى .ٌأ

 د.ٌفَ ْوقٌَ   ِفٌٌْ .ٌب

ٌَكِلَمِةٌ" .5  ...ِفٌْهِذِهٌاْلْ ْمَلةٌٌِ"غ ْرَفة ٌاْلِقرَاَءةٌِاََماَمٌاْلم َوظَِّفٌغ ْرَفة ٌاْلِقرَاَءِة.ٌَمْعََن

  Kantin ج.  Laboratorium .ٌأ

 Ruang Menulisد.ٌ  Ruang Baca .ٌب

 ...ٌَواِسَعة .اََماَمٌاْلبَ ْيِتٌ.... .6

 ج.ٌََحَّامٌ    اْلْ ل ْوسٌِ غ ْرَفةٌ  .ٌأ

 د.ٌَساَحةٌ     َمْطَبخٌ  .ٌب

7. Terjemahkan kosakata arab berikut ini kedalam Bahasa 

Indonesia! 

 ..........................................:  َشَجاَرةٌ  .1

 ..........................................:  َزْهَرةٌ  .2

3. ٌ  ..........................................: ََحْرَاءٌ ٌ–َاَْحَر 

 ..........................................:  َذَهبٌَ .4

 ..........................................:  َحِديْ َقةٌ  .5

َلةٌ  .6 ي ْ  ..........................................: هِذِهٌاْلَِْديْ َقة ٌَجَِ

ٌَعَلىٌ .7  ..........................................:اْلَمْكَتبٌِاَْلِكَتاب 
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 ..........................................: اََماَمٌاْلَفْصلٌِ اَلسَّب  ْورَةٌ  .8

 ..........................................: ؟ اَْيَنٌاْلَمْدَرَسةٌ  .9

 ..........................................: اَْْل ْسَتاذ ٌِمْنٌَجاَكْرتَا .11
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