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 الملّخص

مدرسة "نور الهدى" االبتدائية اإلسالمية لتالميذ الّصف الّسادس بلتنفيذ تعليم المفردات بالغناء  املوضوع : 

  دماك. - جونتور

  : سىت مباركة  االسم

  083211076:  الرقم

س املسألة الىت قدمتها الباحثة ىف هذا البحث هي كيف تنفيذ تعليم املفردات بالغناء لتالميذ الصف الساد

املشكالت الىت يواجهها التالميذ ىف تنفيذ تعليم املفردات بالغناء ىف  و دماك؟ -يف مدرسة "نور اهلدى" جونتور

  دماك؟ - مبدرسة "نور اهلدى" جونتورالّصف الّسادس 

لتالميذ الصف السادس يف ل و مشكالته تنفيذ تعليم املفردات بالغناء ملعرفةو أهداف هذا البحث هي 

  .دماك -دى" جونتورمدرسة "نور اهل

) طريقة مجع البيانات ومنها : طريقة 1املستخدمة للحصول على البيانات واملعلومات فهي: (الطرق وأّما 

  ) طريقة حتليل البيانات وهي طريقة الوصفية.2املشاهدة، وطريقة املقابلة، وطريقة التوثيق (

سيلة الغناء فّعاال ألنه يعطى الّتربع القوة ىف تعليم املفردات بو  إّن تنفيذ :ونتائج من هذا البحث تدل على

  تعليم اللغة العربية. هذا مثبت بدليل, حيفظ التالميذ املفردات سرعة بالغناء وإجنازهم جيدا.

وكانت املشكالت ىف هذه املدرسة من ناحية اللغوية يشعرون التالميذ بالصعوبة ىف تركيب اجلمل وكتابة من 

ليس ن ناحية غري اللغوية يعىن من املدرس, قليل استيعاب مبادة اللغة العربية ألنه املفردات الىت حيفظوها. وم

تعليم  ىف والفّعالة املفّرحة تعليم املفردات كيفية مل تعرف كامال حىت قسم تعليم اللغة العربية، ىف امتخّرج

ستخدم ىف تعليم املفردات بالغناء الكتاب امل من الوسائل، .االبتكار بقليل التعليمية عمليةال يستمرّ  حىت املفردات

غناء) فقط حىت يستعيب التالميذ على املفردات حمدد  2و وسيلة الغناء املستخدم ( 2006اتباع من املنهج 

 بذلك الغناء فقط.

 تستطيع الىت الغناء أنواع يعرف و املفردات تعليم أمهية يعرف أن له ينبغيوحلل املشكالت للمدرس هي  

 يستطيع ألنه العربية اللغة تعليم ىف الغناء يستخدم و العربية اللغة تعليم ىف وزيادته لتعليميةا ةكوسيل تستخدم أن

 .وفّعاال جيدا العربية اللغة تعليمية كيفية يتعّلم و املفردات التعليم فهم يرّقى أن

Abstrak 
Judul : Pelaksanaan menyanyi Pendidikan Kosakata untuk sekolah anak kelas enam, "Noor 
Huda" Islam SD Guntur - Damac. 
Nama : Siti berkah 
Nim   : 083211076 



Isu yang dibuat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan 
pengajaran kosa kata bernyanyi untuk anak kelas enam di sekolah, "Noor Huda" Guntur - 
Damac? Dan masalah yang dihadapi oleh siswa dalam pelaksanaan pendidikan Kosakata 
bernyanyi di sekolah kelas enam, "Noor Huda" Guntur - Damac? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pelaksanaan bernyanyi pengajaran 
kosakata dan masalah untuk siswa kelas enam di sekolah, "Noor Huda" Guntur - Damac. 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah: (1) metode 
pengumpulan data, termasuk: metode melihat, dan metode wawancara, dan metode otentikasi 
(2) metode analisis data secara deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: Pelaksanaan berarti kosakata pengajaran yang efektif 
bernyanyi karena diberikan sumbangan kekuatan dalam mengajar bahasa Arab. Ini bukti 
Sticky, menghemat siswa kecepatan Kosakata bernyanyi dengan baik dan prestasi mereka. 

Permasalahan di sekolah ini dalam hal bahasa siswa merasa sulit dalam struktur kalimat 
dan menulis kosakata yang 	����ھ�.   Di linguistik sisi lain berarti dari guru, yang menyerap 
beberapa materi bahasa Arab karena tidak lulusan dari Departemen pengajaran bahasa Arab, 
bahkan tidak sepenuhnya tahu bagaimana mengajar gembira kosakata dan efektif dalam 
mengajar kosakata dalam rangka untuk melanjutkan proses belajar sedikit inovasi. Berarti, 
buku yang digunakan dalam menyanyi pengajaran kosakata mengikuti kurikulum 2006 dan 
berarti menyanyikan pengguna (2 vokal) hanya begitu siswa Istaab pada kosa kata tertentu 
jadi hanya menyanyi. 

 Dan memecahkan masalah bagi guru yang seharusnya tahu pentingnya pengajaran kosa 
kata dan mengetahui bernyanyi jenis, yang dapat digunakan sebagai sarana pendidikan dan 
peningkatan mengajar bahasa Arab dan digunakan untuk bernyanyi dalam pengajaran bahasa 
Arab karena dia bisa hidup sampai memahami kosakata pendidikan dan belajar bagaimana 
pendidikan bahasa Arab dengan baik dan efektif. 

 

 

 

 
  كلمة الشكر و التقدير

 

 السالم و الصالة و املسلمني، و واإلسالم واحلديث القرآن لغة العربية اللغة جعل الذي العاملني رب هللا احلمد

 .حثعل�اللغةالعربية الذي هللا رسول على



عشر تنفيذأسلوبتعبريالصورفيتعليممهارةالكتابةلطالبالصفاحلاديا البحث حتت املوضوع :ثكتابةهذوقدأمتالباح

الشروط املقررة  إلكمالمقّدما البحثفهذ.بقسم الدينية يف املدرسة العالية السلفية مسبانج كولون بوأران بكالوجنان

 .نجابيةجبامعةواليسوجنواإلسالميةاحلكوميةمسار كليةالرت يف قسم تعليم اللغة العربية(S.1)للحصول على درجة الليسانس

 : إلقاءالشكروالتقديرإىلباحثلذايريدال

 فضيلةالدكتورشجاعياملاجستريكعميدكليةالرتبيةجبامعةواليسوجنواإلسالميةاحلكوميةبسمارنج .1

الليث فضيلةالسيد .2

 .سالميةاحلكوميةبسمارنجكرئيسقسمتعليماللغةالعربيةبكليةالرتبيةجبامعةواليسوجنواإلاملاجستري عاشقين

قسمتعليماللغةالعربيةبكلية الرتبية جبامعة واليسوجنواإلسالمية فضيلة السيد حمفوظ صديق املاجستري ككاتب .3

 احلكوميةبسمارنج.

 كاملشرفة الثاين.السيدة دوي مونيت  و كاملشرف األول  املاجستريدكتور شجاع�الالسيد فضيلة .4

 إىل سبيل العلم والعرفان.  الباحثة ن قد عّلموااملدرسني بكلية الرتبية الذي .5

  ، فلهما أجزل الشكر واالحرتام.شعراين و صفيةا البحثهذالباحثةوالدي  .6

 دماك. -رئيس املدرسة وسائر األساتيذ والتالميذ مبدرسة "نور اهلدى" االبتدائية اإلسالمية جونتور .7

، وخاصة اإلخوان من الطلبة ا البحثهذالدوافع يف كتابة وإمتام الّزمالء الذين قد منحوا املساعدات واخلدمات و  .8

 م.2008لقسم تعليم اللغة العربية الذين يلتحقون دراستهم جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية يف السنة 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 
 


