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 الباب الرابع

  تحليل البيانات

 مدرسة نور الهدىب السادس للتالميذ الصف تنفيذ تعليم المفردات بالغناء

  دماك-االبتدائية اإلسالمية جونتور 

  

 دماك.- لمحة عامة عن المدرسة نور الهدى االبتدائية اإلسالمية جونتور  .أ 

 اجلغرايفرخيي و االتاملوقع  .1

مدرسة نور اهلدى االبتدائية اإلسالمية إحدى املدارس املوجودة ىف قرية 

 ""مصلحون احلاجسها هوم، أسّ  1959سنة  دماك. وأقيمت-سيداكومفول، جونتور

مرتا  1273وضعت هذه املدرسة على بناية معقدة واقعة على األرض الىت وسعها 

قد قررها رئيس القرية كإحدى  االبتدائية اإلسالميةمربعا. وكانت املدرسة "نور اهلدى"

 دماك.- املدرسة الرمسية ىف قرية سيداكومفول جونتور

يف  دماك -اهلدى" االبتدائية اإلسالمية جونتور "نورتقع املدرسة وأما 

  . 59565قرية سيدا كومفول جونتور دماك 44الشارع سندان ساري, رقم 

  هي: وحدود املدرسة 

  جنوك - ، الشارع فاموجناناجلانب الشمايل

  ، البستان أهل القريةاجلانب اجلنويب

  البيوت أهل القرية ،اجلانب الغريب

  القرية البيوتأهل ،اجلانب الشرقي

 األهداف املدرسة .2

 العام:  ) أ

ىف قرية  حلياة ومرتبة اإلنسان اإلندونيسي خاصةلرتقية صنعة ا  .أ 

 سيداكومفول

إلندونيسي كّلهم يعين اإلنسان ا حياة األمم او الشعوب وتنمية يذكي  .ب 

 عندهم اخالق الكرمية، وعندهم املعروفياتاهللا وحدة،  وىتقاملؤمن وال
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، وعندهم مسؤولية ىف نيةوالروح ة، وصحة اجلسميةاحلرف اليدويو 

 اإلجتماعية  والشعوبية.

ليكونوا اإلنسان التقوى والذكاء واألخالق التالميذ ومرح الشباب  يستعد  .ج 

 .الكرمية

 والوطن والشعب. تاجة لتقدم الدينتنميتهاالىت حمو مي العلوم قدت  .د 

 اخلاص:  ) ب

مدرسة "نور اهلدى" االبتدائية اإلسالمية كفاءة وصنعة التالميذ اللرتقية أ. 

 دماك.- جونتور

 .جيدايةعملية التعليمجترى لكي ب. 

 الرؤية واإلرسالية .3

 رؤية املدرسة   ) أ

 والرتبوية التيكنولوجيةفى ارجح )1

 اإلجتماعي والثقايفىف ارجح  )2

 اإلبكاري والرياضيىف ارجح  )3

 ة.النشاط الديين واألخالق الكرميىف جح ار  )4

 املدرسة إرسالية  ) ب

 ذ اإلرشاد والتعليم فّعاالينفت )1

 املدرسة ماسة التوفق مكثفا ىفتنميةاحل )2

 ساعد التالميذ  على تنمية قوة النفوذت )3

 نبت اخلربة الباطنية والعملية على تعاليم الدينت )4

 43التالميذ ألخالق احلسنة ترّىب  )5

  أحوال املعلمني واملتعلمني .4

  أحوال املعلمني   ) أ

ىف عملية التعليم ألنه عنصر من عناصر التعليم.  ومن املعلوم أن املعلم له أمر مهم

ىف العام الدراسى  املعلمني واملعلمات الذين خيدمون ىف هذه املدرسة دأما عد

                                                             
 2012مارس  13 - 12االبتدائية اإلسالمية تاريخ مشاهدة وتوثيق ىف املدرسة"�ور اهلدى"  43
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املتنوعة. وشرحها  معلما من ذوي اخللفيات الوظيفة 13م ه 2012 /2011

  ل التايل:اىف اجلدو 

  1ل االجدو 

  األساتيذ احوال

  التبيين  المستوى الدراسى  أسماء المدرسين  رقم

  رئيس املدرسة  املاجستري  صان علي  1

  وكيل رئيس املدرسة  الليسانس  حمرتام  2

  واىل الفصل األول  الليسانس  حممد ترام  3

  (أ)واىل الفصل الثاىن  الليسانس  خازن حممد  4

  واىل الفصل الثاىن(ب)  الليسانس  عبد العزيز  5

  ثالث (أ)واىل الفصل ال  الليسانس  مصلحة شفيعة  6

  (ب)واىل الفصل الثالث  الليسانس  نور عني  7

  رابع(أ)واىل الفصل ال  الليسانس  فتح الرمحن  8

  )واىل الفصل الرابع (ب  الليسانس  منورة  9

  واىل الفصل اخلامس  الليسانس  نبليح  10

  واىل الفصل السادس   الليسانس  مسجوكى  11

  رئيس املكتبة   ديبلوما  مستوام  12

13  
املدرس علم احلساب فصل   الليسانس  سوسي إيراوايت

  اخلامس والسادس 

  أحوال املتعّلمني   ) ب

 2011/2012 وأما عدد التالميذ الذي يلحقون يف هذا املدرسة ىف العام الدراسي

. أما التالميذ الذي 135، ومن البنات 119تلميذا. وهم من البنني  254هو 

يتعّلمون هناك ليس من قرية سيداكومفول جونتور فقط لكن من القرية املتنوعة بل 

  وشرحها ىف اجلدول التاىل: معظهم من القرية  حواىل املدرسة.
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  2ل االجدو 

  البيانات للتالميذ في الفصل السادس

  العنوان  اإلسم  الرقم

  موتيه  حممد حبيب زين  1

  سيداكومفول  حممد فائق شكرا  2

  سيداكومفول  حممد حيدر على  3

  وولوه  حممد جوكو سوسيال  4

  وولوه  حممد نور اهلام منري  5

  كرانج جوانج  حممد نور سعيد  6

  سندان ساري  حممد رزال مولنا  7

  سندان ساري  حممد صاحل املعراج  8

  كرانج جوانج  اءحممد شف  9

  وولوه  حممد خري  10

  كرانج جوانج  نييا ليلة السعادة  11

  كرانج جوانج  نساء عمليا  12

  كرانج جوانج  نوفتا لستاري  13

  سندان ساري  فوتري املناظفة  14

  كرانج جوانج  رحيا فطرياين  15

  وولوه  شهر اجلنوان  16

  وولوه  سيت نفيسة  17

  سندان ساري  ليلة السعادة  18

  كرانج جوانج  سرفيا نور هليزا  19

  سندان ساري  وحي هداية  20

  كرانج جوانج  وحي كسوما وايت  21

  وولوه  نورما انيتا  22

  كرانج جوانج  زنوبا عارفة روسا  23
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  وولوه  جومارنو  24

  وولوه  صان علي  25

  سندان ساري  موح حسن الدين  26

  وولوه  فريي ايروان  27

  كرانج جوانج  رمحة العليا  28

  وولوه  حممد سلف الدين  29

  فرامفيالن  فوتري فيتا ساري  30

  سوالوسي  بودي يونو  31

  

دماك إىل فصول -ينقسم التالميذ يف مدرسة نور اهلدى االبتدائية اإلسالمية جونتور

  وبنياا كما يلى:

   3ل االجدو 

  الفصل  الرقم
  عدد التالميذ

  المجموع
  البنات  البنين

  42  21  21  الفصل األول  1

  36  21  15  الفصل الثاىن  2

  29  16  13  الفصل الثالث (أ)  3

  30  16  14  الفصل الثالث (ب)  4

  26  15  11  الفصل الرابع(أ)  5

  28  15  13  )بالفصل الرابع(  6

  32  18  14  الفصل اخلامس  7

  31  13  18  الفصل السادس  8

  254  135  119    اموع
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 التعليمية واألدوات الوسائل .5

التعليمية لتحقيق أهداف املدرسة.  واألدوات وسائلالة لكل مدرس

  والبيان كما تلى:

واألدوات التعليمية مدرسة"نور اهلدى" االبتدائية اإلسالمية  الوسائلدفرت 

  م 2011/2012دماك سنة - جونتور

  العدد  أسماء الوسائل  الرقم

  9  غرفة الفصل  1

  1  غرفة رئيس املدرسة  2

  1  غرفة األساتيذ  3

  1  كتبةامل  4

  1  املطعم  5

  1  غرفة العبادة  6

  1  غرفة احلرف اليدويّة  7

  1  امليدان  8

  1  غرفة صحة املدرسة  9

  3  محّام  10

  30  كتب اللغة العربية  11

  2  القاموس  12

  9  السبورة  13

  كرتون  1  الطباشري  14

  نصف كرتون  ممسحة  15

  

  الدراسة املستخدمةاملناهج  .6

ن حتقيق اهداف املدرسة حتتاج اىل رسة.ألمنهاج الد ةكل مدرسن لإ

م ناجحا اذا كانت مناسبة ا، واملنهج هو خطة يلدراسة، و عملية التعلاملناهج ا

العمال، يعين ىف امليدان املدرسى يشتمل على أنواع اخلربات والدراسات الىت 
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الدراسية هي وسيلة لتحقيق هج درسة بالطالب. واخلالصة إن املناتوّسعها امل

  داف املدرسة الىت تشتمل املواد والدراسات ىف املوضوع املالئمة للمدرسة.أه

وأما املناهج الدراسية املستخدمة ىف املدرسة "نور اهلدى" االبتدائية 

اإلسالمية فهي املناهج الىت قررا وزارة الشؤون الدينية اجلمهورية اإلندونيسية يعين 

  املنهج على مستوى وحدة الدراسة.

سنة  لتعليم ىف هذه املدرسة خاصة للصف السادسوبرامج ا

2012/2011   

  فهي كما تلى:

  املادة  الرقم

  اللغة العربية  1

  اللغة اإلجنيليزية  2

  اللغة اجلاوية  3

  اللغة اإلندونيسية  4

  الفقة   5

  علم احلساب  6

  العقيدة األخالق  7

  التاريخ اإلسالمى  8

  علم العامل  9

  تربية الرعاية  10

  ية الرياضيةبر ت  11

  الفنون  12

  علم اإلجتماع  13

  قراءة القران وكتابة  14

  القران الكرمي  15
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وتبدأ العملية التعليمية ىف الساعة السابعة وتنتهى ىف الساعة الثانية عشر ومخسون 

دقيقة . وىف يوم اجلمعة تستمّر وقت التعليم من ساعة السابعة إىل الساعة احلادية 

  44عشرة.

  

 بالغناء تنفيذ تعليم المفردات  .ب 

فيما يتعلق  الباحثةوقبل أن حتلل الباحثة النتائج ىف هذا حبث العلمى، أوال تشرح 

د و الغناء و لكن هناك الفرق بينهما بأمور الغناء و النشيد. هناك متساويان بني النشي

  قليال.

و أن النشيد فيه عربة الدينية من ناحية شعاره و من شعار النشيد تستطيع أن تنمي صحوة 

حمبة الدنيا، و تستطيع الناس ىف أخالق الكرمية. ىف الغناء أعّم من النشيد و النشيد جزء 

الغناء مبدرسة نور اهلدى االبتدائية توجد الباحثة ىف تنفيذ تعليم املفردات بمن الغناء. 

  دماك تشتمل على: - اإلسالمية جونتور

 الوقت .1

أما الوقت ىف عملية التعليم املفردات الىت كانت ىف الصف السادس هي   

 مرتني ىف األسبوع ومها ىف اليوم اإلثنني واخلميس وكانت الوقت يف يوم اإلثنني

  ثالثون يس كانت خصة وهي). وىف يوم اخلم60خصتني وهي ستون دقائق(

  ) تبدأ ىف الساعة الثامنة والنصف إىل الساعة التاسعة.30دقائق(

 املستخدم ىف عملية تعليم املفردات بالغناء الكتاب .2

وأما الكتاب الذي يستخدمه املعّلم ىف تعليم اللغة العربية خاصة ىف   

ل على اللغة العربية تعليم املفردات ذه املدرسة هو الكتاب" فجر" وفيه ال تشتم

فقط لكن تشتمل على جمموعة من املواد الدراسية الدينية كمثل القران واحلديث 

والفقه. وأما الكتاب املستخدم  ىف تعليم اللغة العربية هو كتاب من وزار الشؤون 

الدينية"تعليم اللغة العربية " الذي يؤلفه شيخ الدين وخالد الكاف وجالل 

لذى يستخدمه املعلم يف تنفيذ تعليم املفردات بالغناء فهو  سيوطى.وأما الكتاب ا

                                                             

 2012 مارس  12 تاريخ دماك جونتور اإلسالمية االبتدائية" ىاهلد نور" املدرسة ىف وتوثيق املدرسة مدير عم قابلةم6
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وقد مت تنفيذ  كتاب "اللغة العربية" الذي يؤلفه خري األنصاري و نور حسنية.

  حىت األن. 2010الغناء ىف هذه املدرسة منذ عامني من عام 

جبانب استخدام "تعليم اللغة العربية"، ىف هذه املدرسة استخدام كتاب 

  بية" لنيل املفردات الكثرية عن املواد اللغة العربية."اللغة العر 

  وأما أهداف تعليم املفردات ىف اللغة العربية فهي:

 ليعرف التالميذ اللغة العربية  )أ 

 ليستطيعوا ان يتكّلموا باللغة العربية  )ب 

 لتقوية فهم التالميذ ىف اللغة العربية  )ج 

 تعويد التالميذ على حفظ املفردا  )د 

  ملية التعليمية الع .3

أستاذ  مع املفردات بالغناءاللغة العربية خاصة عن تعليم  عمليةوأما ىف   

تعليمها او اخلطواا ىف مدرسة"نور اهلدى" ىل تنفيذ إوجدت الباحثة  مسجوكي

  االبتدائية اإلسالمية فهي كما تلي:

  وأما اخلطوات من تعليم املفردات املستخدمة فهي كما يلى:

 درس الغناء املستخدمة ىف تعليم املفرداتيستعد امل  )أ 

 قبل استدار الغناء كتب املدرس الغناء ىف السبورة  )ب 

 والتالميذ يسمعونه استدار الغناء املدرس ىف الكومبوتري  )ج 

 يغىن املدرس الغناء ّمث يقّلد التالميذ معا بصوت جهر  )د 

 ىن جيدايغىن التالميذ الغناء معا غري مدرس حىت يستطيعوا تغ  )ه 

 .يشرح املدرس عن الغناء  )و 

 .يأمر املدرس على التالميذ ليكرر الغناء وحفظ املفردات فيه  )ز 

بعد ذلك، مث ميحو املدرس الغناء ىف السبورة قليل فقليل ويغىن التالميذ الغناء    )ح 

 .كامال

يأمر املدرس على التالميذ ليغىن أمام الفصل وإعطاء السؤال حول املفردات   )ط 

 ملوجودة ىف الغناء.ا
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 املواد .4

وأما املوضوع أو املواد الىت كانت ىف كتاب اللغة العربية للتالميذ الصف 

دماك فهي ما -السادس مبدرسة "نور اهلدى" االبتدائية اإلسالمية جونتور

  يلي:

تنقسم ىف سنة واحدة إىل قسمني يعىن قسم تستخدم ىف نصف السنة  

  األوىل، مبوضوعني فيه هو:

  ول: اإلعمال اليوميةاأل

  الثاىن: الساعة

  وقسم الثاىن لنصف السنة الثانية وفيه تشتمل على:

  األول: الرحلة

 الثاىن:الواجب املنزيل

وىف هذا البحث عرفت الباحثة مادة "ىف البستان" لتنمية املفردات على 

التالميذ و مل توجد ىف نصف السنة ألا تستخدمها الكتاب منهج 

2006. 

  للتالميذ التقومية عملي .5

التقومي هو اخلطوات املستخدمة لتقييس قدرة التالميذ ىف فهم املواد   

  الدراسية من املعلم.

من  التقوميالذى قررته املدرسة و  التقومياملستخدمة هو  التقوميوكانت نوع   

من املدرسة هو اإلمتحان نصف السنة واإلمتحان  التقوميمعلم اللغة العربية. ونوع 

  مها: نوعني من املعّلم التقوميقررته وزارة الشئون الدينية، وأما نوع الذى 

 الشفهى  التقوميأ)

ىف أخر عملية التعليم وأحيانا أثناء عملية التعليم  التقوميتستخدم هذا   

وأما الطريقة املستخدمة فهي يطلب التالميذ أن جيبوا املفردات وترمجتها الىت 

وهذا حفظها الىت تعلمت قبلها.  و املفردات بطريقة ذكر تناسب بأمر املعلم

  يقام جلميع التالميذ أو ألحد التالميذ. التقومي

  التحريري  التقوميب) 
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يعطى املدرس القرطاس وفيه يشتمل الغناء مل متام مث يأمر املدرس على   

. ويعطى املدرس السؤال وجيب التالميذ ان يكمله بطريق اكمال الكلمات الفراغ

  أن جييبها.  على التالميذ

  :45ىف الصف السادس فهي كما يلي  بالغناء أّما إجناز تعليم املفردات
  النتيجة  اء التالميذسمأ  الرقم

  95  حممد حبيب زين  1

  70  حممد فائق شكرا  2

  100  حممد حيدر على  3

  85  حممد جوكو سوسيال  4

  82  حممد نور اهلام منري  5

  75  حممد نور سعيد  6

  73  حممد رزال مولنا  7

  80  حممد صاحل املعراج  8

  95  حممد شفاء  9

  80  حممد خري  10

  95  نييا ليلة السعادة  11

  85  نساء عمليا  12

  95  نوفتا لستاري  13

  100  فوتري املناظفة  14

  30  رحيا فطرياين  15

  85  هر اجلنوانش  16

  80  سيت نفيسة  17

  80  ليلة السعادة  18

  75  سرفيا نور هليزا  19
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  56  وحي هداية  20

  95  وحي كسوما وايت  21

  95  نورما انيتا  22

  100  زنوبا عارفة روسا  23

  72  جومارنو  24

  100  صان علي  25

  66  موح حسن الدين  26

  70  فريي ايروان  27

  90  رمحة العليا  28

  85  سلف الدينحممد   29

  85  فوتري فيتا ساري  30

  85  بودي يونو  31

  

  :46فهي كما يلي  للتالميذ املفردات حفظهم التقومي أّما إجنازو 
  النتيجة  أسماء التالميذ  الرقم

  90  حممد حبيب زين  1

  75  مد فائق شكراحم  2

  80  حممد حيدر على  3

  80  حممد جوكو سوسيال  4

  85  حممد نور اهلام منري  5

  80  حممد نور سعيد  6

  75  حممد رزال مولنا  7

  95  حممد صاحل املعراج  8

  90  حممد شفاء  9
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  85  حممد خري  10

  70  نييا ليلة السعادة  11

  90  نساء عمليا  12

  90  نوفتا لستاري  13

  85  املناظفةفوتري   14

  50  رحيا فطرياين  15

  80  شهر اجلنوان  16

  75  سيت نفيسة  17

  85  ليلة السعادة  18

  65  سرفيا نور هليزا  19

  70  وحي هداية  20

  85  وحي كسوما وايت  21

  80  نورما انيتا  22

  95  زنوبا عارفة روسا  23

  70  جومارنو  24

  80  صان علي  25

  75  موح حسن الدين  26

  70  وانفريي اير   27

  85  رمحة العليا  28

  80  حممد سلف الدين  29

  75  فوتري فيتا ساري  30

  70  بودي يونو  31

  

، لقد حدد املعّلم اللغة العربية ىف إجناز مادة املفردات وىف هذه املدرسة

  .66بستخدام وسيلة الغناء على األقل 
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ب أسئلة وأّما إجناز ذلك التقومي فهو أّن بعض التالميذ يستطيعون أن جيي  

  أن جييبها وحفظها.  فظ املفردات وبعض منها اليستطيعوااملعّلم وح

وبعد أن اشرتكت الباحثة ىف عملية التعليم رأت الباحثة أّن األسباب   

وصوت املعلم مل جهر حىت  منها هي عدم االهتمام من التالميذ بشرح املعّلم،

  يشعر التالميذ مبلل.

راض، فتخّلص الباحثة بأّن اخلطوات إذا نظرت الباحثة من ناحية األغ  

االبتدائية اإلسالمية  اّلىت  ينّفذها املعّلم ىف مدرسة "نور اهلدى"ىف تعليم املفردات 

ذ حىت يساعد وهي لنيل قدرة مثّقفة على الّتالمي بأهداف تعليم املفردات مناسبة

  عن اللغة العربية.التالميذ برتقية قدرم عن املعروفات 

لباحثة من ناحية اخلطوات، فوجدت النقصان ىف تنفيذ هذه وإذا نظرت ا  

  الطريقة حىت جيعل التالميذ ملال الشرتك تعليم املفردات وذلك ألسباب منها:

  األسباب من الناحية اللغوية  . أ

 هم يشعرون بالصعوبة قبل أن يشرتكوا تعليم املفردات. .1

 الىت حيفظوها.هم يشعرون بالصعوبة ىف تركيب اجلمل من املفردات  .2

 هم يشعرون بالصعوبة كتابة املفردات الىت حيفظوها. .3

 األسباب من الناحية غري اللغوية  . ب

يغين بصوت جهر وفصيح مل ، ألّن املعّلم ةمفّرحكانت عملية التعليم غري  .1

 التالميذ.    حىت نقص االهتمام عن 

 ّلم جيعلهم ملال.نقص الوسائل يف عملية تعليمية اليت يستخدم ا املع .2

 ليس لتلك املدرسة بيئة اللغة العربية.   .3

 ليس هلم الرغبة ىف حفظ املفردات  .4

بناء على ذلك ينبغي للمعّلم أن جيعل اخلطوات ىف التعليم مفّرحا. لكن   

هذا  .جبانب ذلك، وأن يفّضل املعّلم إىل كيفية نطق املفردات وفصيحه وصحيحه

عارف اللغة على املرحلة االبتدئية هو الصحيح يف أمر مهم ألّن األفضل ىف ت

نطقها والسيما ىف اللغة العربية، ألّن اللغة العربية هي اللغة الكاملة  إذا خطأت 

   ىف احلركة أو اللفظ فغّري معناها حّىت حيتاج  املعّلم إىل االهتمام العميق.
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  فى تنفيذ تعليم المفردات بالغناء المشكالت  .ج 
  ن ناحية المعّلمالمشكالت م .1

 كيفية مل تعرف كامال حىت ،قسم تعليم اللغة العربية ىف امتخّرج املعّلمليس   ) أ

 التعليمية عمليةال يستمرّ  حىت ف¹تعليم املفردات والفّعالة املفّرحة تعليم املفردات

 .االبتكار بقليل

يستطيع أن كانت الوسائل ىف عملية التعليم اللغة العربية جيدا ولكن املعلم ال   ) ب

  يستخدمها جيدا.

  الّتالميذ ناحية من المشكالت  .2

أّما املشكالت اّلىت يواجهها كّل التالميذ فهي خمتلفة بسبب أّن قدرة التالميذ   ) أ

ىف حفظ املفردات خمتلفة. وبعض التالميذ للصّف السادس يشعرون بالصعوبة 

ة حينما يشرتكون ىف تطبيق املفردات ىف اجلملة، حىت عندهم يشعرون بالكراه

عّلم، عملية التعليم، ىف ترمجة املفردات حىت قد اليستطيعو  أن جييبو أسئلة امل

  ملفردات صحيحا إال بوسيلة الغناء أوال.ىف كتابة ا

بعض التالميذ للصف السادس يشعرون بالصعوبة ألن الغناء املستخدم فيها   ) ب

اإلجنليزية حىت يشعر - عربيةباللغة الفقط بل  االندونيسية-ليس باللغة العربية

 التالميذ باحمليار ىف حفظ املفردات.

اإلسالمية  االبتدائية  كانت مبدرسة "نور اهلدى"فإّن تعليم املفردات الىت  

ألّن فيها كانت احملزن  وادس مفهوم للتالميذ وأحيانا مفرّح ف السّ وخاصة لصّ 

تهم حيفظوم. فإّن عقاب و للتالميذ الذين مل حيفظو املفردات التعزيز و العقاب

يعطى التعزيز مثل قيام أمام الفصل أو من يستطيع أن جييب أسئلة املعّلم 

 إعطاء نعنع أو زيادة اإلجناز.

 ناحية الوسائل من المشكالت .3

بل استخدام  (LCD)الة العرضتعليم املفردات بوسيلة الغناء مل يستخدم   ) .أ 

  قليل اهتمام على التالميذ. ءبالغنا الكومبوتري حىت تعّلم املفردات

املواد فيها ىف مل تستخدم حىت  2006اتباع من املنهج  الكتاب املستخدم  ) .ب 

 د لنيل املفردات الكثرية أو تنمية املواد اللغة العربية.حمدولكن  تقومي الوطىن
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 حىت يستعيب التالميذ على املفرداتغناء) فقط  2( وسيلة الغناء املستخدم  ) .ج 

 ذلك الغناء فقط.حمدد ب

بناء على البيان السابق فتخلص الباحثة بأّن املشكالت الىت يواجهها 

  التالميذ هي كما تلى:

 يشعر التالميذ بالصعوبة ىف تطبيق املفردات على اجلملة.   ) .أ 

 يستطيع أن يرتجم املفردات بوقت طويل.  ) .ب 

 يشعر التالميذ بالصعوبة ىف كتابة املفردات صحيحا.  ) .ج 

 

  و ترى الباحثة أّن  حّل املشكالت السابقة هي كما تلى :

  حّل املشكالت الىت يواجهها املعّلم )1

ينبغي للمعّلم أن يرّقى قدرته ىف تعليم املفردات بتعّلم كيفية تعليمها   )أ 

 تطبيقيا. أو نظريا كانت 

 ينبغي للمعّلم أن يعّلم كيفية تعليم املفردات جّيدا وفّعاال  )ب 

 بغي للمعلم أن يعّلم اللغة العربية بالصرب و يفهم أحوال التالميذين  )ج 

 ينبغي للمعّلم أن يهتم عملية تعليم التالميذ  )د 

 مازال أن يدافع املعّلم التالميذ ىف تعليم حفظ املفردات   )ه 

  حّل املشكالت اّلىت يواجهها التالميذ )2

 يستمع التالميذ املدرس على شرحه جيدا.   )أ 

أن يعّلم املفردات مع ترمجتها بذكرها مرارا حىت حيفظها  بغى للتالميذين  )ب 

 التالميذ.

أن يدّرب التالميذ ىف كتابة املفردات مرارا بأن يقرأ  ينبغى للتالميذ  )ج 

 املفردات ويأمرهم بكتابتها. 

 حل املشكالت عن الوسائل )3

 عليمها بالغناءتكميل الوسائل احملتاجة ىف تعليم اللغة العربية خاصة ت  )أ 

حىت يفهم التالميذ عن ما تعّلمه  (LCD)الة العرض حيتاج إىل

 املدرس.
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 ينبغى ىف تعليم اللغة العربية ان يستخدم الكتاب املناسب مبنهج االن.    )ب 

 زيادة الغناء لتعليم اللغة العربية.  )ج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


