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 الباب األول

 مقدمة

 

 خلفية البحث  .أ 

الدروس الىت تعّلم ىف املدارس اإلسالمية واملعاهد  ومن املعلوم  أّن اللغة العربية من

تقليدية كانت أو حديثية. ومعظم املعاهد واملدارس اإلسالمية جعلتها مادة مقررة فيها.إن اللغة 

اللغة  العربية واتقاا يرجع إىل  العربية هي اللغة املهمة وال يزال تنميتها طول الزمان. و تعلم

  أسباب عديدة منها:

 ديين لفهم النص القرأىن و األحاديث الشريفة.سبب  .1

سبب إجتماعي يرجع إىل أننا ىف حاجة إىل تكوين مستوى لغوى معني جيعلنا أقدر على  .2

التفاهم وأقدر على نقل األفكار و املشاعر وتبادهلا فيما بيننا حىت ال يكون هناك خالف 

 لمات.بيننا ىف فهم معاىن األلفاظ و لن جند غموضا ىف بعض الك

سبب حضارى يرجع إىل أن اللغة وعاء احلضارة وبداية النهضة احلقيقة لألمة وهي أساس   .3

بنياا فبسالمة اللغة تسلم لألمة هوايتها ومتتاز شخصيتها بل إن وجودها نفسه رهن حبالة 

. واللغة العربية ىف تطورها قد تنتشر ىف كل البلدان مثل 1اللغة فيها وحال اهلها معها

 اندونيسيا وماليزياوبروناي دار السالم.

إن أكثر من املدارس واملعاهد اإلسالمية الىت تعّلم فيها اللغة العربية مل تّم بالوسائل التعليمية.   

عبة جّدا وال سيما ىف تعّلم املفردات ألّن املفردات ومن ّمث قال الناس إّن تعّلم اللغة العربية ص

هي إحدى من عناصر اللغة املهّمة حّىت جيب على التالميذ أن ميلكوا قدرة رافعة فيها لنيل 

وميكن أّن هذه الصعبة بسبب وسيلة القدمية اّلىت مل يناسب ىف  .جناحة االتصال بتلك اللغة

سالمية يستخدم فيها باملدخل التقليدى مثل حماضرة عصر احلاضر, كانت املدارس و املعاهد اإل

)bandongan(2 ) وسوروكانsorogan(3ية تستخدم فيها . كان ىف معظم املعاهد اإلسالم

طريقة السماعى ىف تعليمها على جمرد كتابة النصوص من الكتب املقررة فيها حىت حيتاج إىل 

                                                             
 5) ص. 2008اق العربية، (القاهرة: االفاملدخل اىل تعّلم العربية رجب عبد اجلواد،  1

 املراد بصوروكان هو ضد باندوعان اى يقرأ التالميذ الكتاب أمام املدرس، واملدرس يسمعه ويصححه.2

 املراد بباندوعان هو يقرأ املدرس الكتب والتالميذ يسمعه. 3
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أّن هذه الوسيلة املستخدمة . وبالضبط 4وسيلة التعليم لسهولة تعليم اللغة العربية لدى التالميذ

غري مالئمة بنفس األطفال من ناحية السيكولوجيا. ولتغّلب على ذلك املشكلة خاصة ىف ترقية 

. ولكن األن منى 5االشرتاك الفعال ىف االتصال احدها إعطأ النظر أّن الّلغة العربية سهولة

الوسائل ىف تعليم اللغة العربية مناسبة بتنمية الزمان حىت قد استخدم  كثري من املعّلم بالوسائل 

  .اجلديدة  لوصول  إىل أهداف التعليم 

قد استخدم  املعلم بالوسائل و الطرق املتنوعة لوصول إىل أهداف التعليم  منها 

لتالميذ ىف األعمال حّىت يكونوا ماهرون فيها مثل حفظ املفردات. حيث يستطيعون أن لتعويد ا

ينطقوا املفردات مباشرة  وتستخدم وسيلة الغناء ىف املدارس االبتدائية لرتقية حفظ املفردات. 

، والغناء هي الوسيلة املناسبة للمبتدئني ىف قدرة حفظ املفردات ألّا مطابقة بفطرة الناس واللغة

أعىن أّن احلواس اخلمسة الذى يستعملها الناس  األوىل هي السماعى ّمث النطق حّىت تستطيع 

 وسيلة الغناء أن تساعد لوصول إىل أهداف التعّلم على حفظ املفردات ىف وقت قصري.

 األجنبّية اللغات ف�تعليم أساسي شرط ألا الّلغة من املهّمة العناصر إحدى هي املفردات

 حيفظوا أن األجنبية اللغة يتعلم أن يريد ملن أو للمبتدئني ينبغى العربّية. لذلك ةاللغ ومنها

 جنحوا حىت بسهولة التعليمية املواد فهم على يساعدهم املفردات احملادثة. وحبفظ قبل املفردات

  التعليم. ىف

 منها استيعاا على التالميذ تساعد الىت املناسبة الوسيلة إىل حيتاج املفردات وتعليم

 إحدى من هو والغناء  وغريها. والغناء والنماذج الساعة وقرص اللغوية واأللعاب احلركي التمثيل

 حفظ على التالميذ قدرة لرتقية وجذاب سهل ألنه العربية اللغة تعليم عملية ىف الوسائل

قصري. ومن املدارس الىت استخدمت هذه الوسيلة ىف عملية تعليم اللغة  وقت ىف املفردات

  دماك.  -لعربية هي مدرسة "نور اهلدى" االبتدائية اإلسالمية جونتورا

بناء على ما سبق، تريد الباحثة أن تبحث ىف املوضوع: "تنفيذ تعليم املفردات بالغناء  

 دماك". - لتالميذ الّصف الّسادس ىف مدرسة "نور اهلدى" االبتدائية اإلسالمية جونتور
 

 

                                                             
4 Imam Ma’ruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need Press,2009), 

hlm. 127 
5 Misbah Khoirudin Zuhri dan M.Shobirin Suhail, La Taskut, (Semarang: Pustaka Nuun, 

2009), hlm. xvi 
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 توضيح المصطلحات  .ب 

  صطلحات ىف موضوع هذا البحث، فتنبغى للباحثة أن تبينها كما يلى:لتوضيح امل

 تنفيذ .1

  6تنفيذا اإلجراء العلمى ملا قضى به. -ينّفذ -كلمة تنفيذ من نّفذ

 عملية التعليم.   واملراد به لنقل النظرى املوجود ىف الكتب إىل العمل ىف

 تعليم املفردات .2

اصطالحا إيصال املعلم العلم 7تعليما أى جعله يعلم. - يعّلم -مصدر من عّلم

واملعرفة إىل أذهان التالميذ بطريقة قومية وهي الطريقة االقتصادية الىت توفر لكل من املعلم 

  ة.اجلهد ىف سبيل احلصول على العلم واملعرفواملتعلم الوقت و 

الىت يكتسب  )restructuring(قال رشدى امحد طعيمة التعليم هو عملية إعادة بناء اخلربة 

املتعلم بواسطتها املعرفة واملهارات واالجتاهات والقيم. وبعبارة اخرى أنه جمموع األساليب 

  ملتعلم.الىت يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة با

 واملراد بتعليم املفردات هنا هي تعليم حفظ املفردات.

 الغناء .3

تغنية (املصدر غري مستعمل وقد حّل حمّله غناء):  - يغّىن  -لفظ الغناء من غّىن 

واصطالحا, الغناء هو قطعة قصرية  8طّرب، ترّمن بالكالم، أصدر من فمه أصواتا موسيقّية.

  من املوسيقى مع الكلمات الىت تغّنيها.

مدرسة نور اهلدى  بستاين" ىف املادة "ىف البستان" ىفاملراد به الغناء  "الفواكه" و "أنظر 

 دماك. - جونتور

دة التالميذ املبتدئني لسهولة عملية التعليم وكان كان الغناء وسيلة يتوسل به املعلم ملساع

هذا الوسيلة يكون وسيلة حلل املشكلة لدى خجولة التالميذ وهذه هي من احدى 

  .9الوسائل املسرات
                                                             

 .121)، ص.1977، (بريوت: دار املشرف،املنجد ىف اللغة و اإلعالملوس معلوف، 6

 .398. ص ،املنجد ىف اللغة و اإلعالملوس معلوف، 7

 904)، ص.2003مة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،ابريل: منظ -, (تونيساملعحم العريب األساسيامحد العابد واألخرون، 8

9Siti Tarwiyah, Games,Songs, and Practical Ideas to Teach Language(ttp., t.p, t.t), 
hlm.125 
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 التالميذ .4

تلميذ وهو الذى يطلب العلم. واملراد من التالميذ هنا التالميذ ىف الصف التالميذ مجع من 

  دماك. - السادس مبدرسة نور اهلدى االبتدائية اإلسالمية جونتور

  مدرسة نور اهلدى االبتدائية اإلسالمية  .5

دماك  وتستخدم فيها  -حدى املدارس الىت كانت ىف قرية سيداكومفول، جونتورهي إ

  تعليم املفردات. وتريد الباحثة أن تقوم بالبحث ىف هذه املدرسة.  وسيلة الغناء ىف

  

  تحديد المسألة  .ج 

  ليكون البحث الخيرج عن املوضوع فتنبغي للباحثة أن حتدد املسألة وهي:

 - تنفيذ تعليم املفردات بالغناء لتالميذ الصف السادس فيمدرسة "نور اهلدى" جونتور .1

 دماك. 

هها التالميذ ىف تنفيذ تعليم املفردات بالغناء ىف الّصف الّسادس مبدرسة املشكالت الىت يواج .2

 دماك. - "نور اهلدى" جونتور

  

  اهداف وفوائد البحث  .د 

  موافقا بااملشكلة الّسابقة، تريد الباحثة ان تشرح أهداف البحث، وهي:

لّصف الّسادس مبدرسة بالغناء يف تعليم اللغة العربية لتالميذ ا تنفيذ تعليم املفردات ملعرفة .1

 دماك. - "نور اهلدى" جونتور

لتالميذ الّصف الّسادس  بالغناء عرفة املشكالت الىت تواجه ىف تنفيذ تعليم املفرداتمل .2

 دماك. -مبدرسة "نور اهلدى" جونتور

  فوائد البحث :

 من الناحية النظرية .1

عملية التعليمية، خاصة يف تعليم  هذا البحث فوائد لزيادة املعرفة عن أمهّية وسيلة التعليم ىف

 اللغة العربية.
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 :ائد تتعّلقمن الناحية التطبيقية فو  .2

وسيلة الغناء ىف التعليم، وتكون املعرفة  للباحثة م الباحثة، عرفت كيفية استخدبا  )أ 

  ستكون مثاال ىف املستقبل عند التعليم.

 ابا.جذ تعليما الطالب يقدم ان املعلم ملعلم، يستطيعبا  )ب 

املفردات  تعليم ويسهل التعلم يف والشجاعة باحلماسة الطالب لتالميذ، يشعربا  )ج 

  عليهم.


