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 الباب الثانى

 تعليم المفردات بالغناء

 

 الدراسات السابقات   .أ 

ث املوضوع اجلاذب ىف املكتبة بكلية الرتبية جبامعة واىل سوجنو االسالمية وبعد حب
  احلكومية مسارنج يوجد البحث العلمى املتعلق مبوضوع هذا البحث وهو:

م الغناء ا) حتت املوضوع فّعالية استخد063211004البحث الذى كتبته ريفا فوزية ( .1
رمبانج. نتيجة هذ البحث يدل   -نوية السمعلى رغبة التالميذ ىف الصف السابع مبدرسة الثا

على: إن بني رغبة ىف تعليم اللغة العربية لتالميذ الذVن يتعلمون دون استخدم الغناء وبدوا 
فرق واضح من ناحية القيمة املتوسط ألن حماصلة قيمة املتوسط للتالميذ الذين دون 

 استخدام الغناء.
) حتت املوضوع تنفيذ طريقة 073211011البحث الذى كتبته ليلة الفطرية (  .2

التدريب ىف تعليم املفردات للتالميذ ىف الصف السادس مبدرسة نور اهلداية االبتدائية 
مسارنج. يبحث فيه عن تعليم املفردات باستخدام طريفة التدريب ووجد  -اإلسالمية توجو

 فيه مشكالت تنفيذها وحلها. 
 Children Songs as a) حتت املوضوع 03104075البحث الذى كتبه امحد يزيد ( .3

Medium in Teaching English Pronunciation ( A Case of Fifth Grades of SDN 
Bawang II Batang in Academic Year 2008/2009)  

نتيجة هذ البحث يدل  على: إن وسيلة الغناء املستخدمة ىف املدرسة املذكورة تؤثر على نطق 
 اللغة اإلجنليزية. التالميذ ىف تعليم 

فهي   ة، وأّما الفرق بينهملبحث العلمي الذي يكتبه الباحثوتلك البحوث السابقة خمتلفة ل
تنفيذ تعليم املفردات بالغناء املوجود ىف ة ملعرفة كون البحث العلمي الذي يكتبه الباحث

يواجهها  الىت املشكالتومعرفة  دماك -جونتور اإلسالمية االبتدائية "نور اهلدى"درسة م
 التالميذ ىف تنفيذها.
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  المفردات مفهوم   .ب 

  .مفهوم المفردات .1

املفردة هي اللفظ أو الكلمة الىت تتكون من حرفني فأكثر وتدل على معىن. 
هي عنصور من عناصر اللغة، لذالك تعليم املفردة هو عملية نقل العلوم من املدرس 

  دراسية.إىل املتعلم عن املفردات مناسبة باملادة ال
  سيه هي كما تلى:فردات هي كما قالت اندانج رومانينجوامل

 مجع الكلمات الىت كانت ىف اللغة )1
 كثري الكلمات عند املتكلم أو الكاتب )2
 ىف جمال العلمالكلمات يستخدم  )3
  .10واملنظم ترتيب الكلمات ىف املعجم البسيط )4

الباحثة أن املفردات مجع الكلمات املوجودة ىف اللغة  ومن الفكرة السابقة ختلص
وهي أهم عناصر  لتعبري عما ىف أفكارهمع الغري  و احملدثالىت يستخدمها املتكلم أ

  الرتكيب اللغوى.
  مفهوم تعليم المفردات .2

م املفردات على كلمتني، مها التعليم واملفردات. أما ومن مث يتكون تعلي
واملراد  11التعليم هو عملية نقل املعلومات من الكتب أو من املعلم إىل املتعلم.

التعليم إيصال املعلم و  ية الذى قام به املدرس التالميذبالعملية فيه تعليم املادة الدراس
العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ بطريقة قومية، وهي الطريقة اإلقتصادية اليت توفر 

  .لكل من املعلم واملتعلم والوقت واجلهد ىف سبيل احلصول على العلم واملعرفة
م التالميذ نطق حروفها ومن املعروف ليست القضية ىف تعليم املفردات أن يتعل

فحسب, أو فهم معناها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة اإلشتقاق منها, أو جمرد وصفها ىف 
ترطيب لغوي صحيح. إن معيار الكفاءة ىف تعليم املفردات هو أن يكون التالميذ قادرا على 

يستخدم  هذا كله باإلضافة إىل شيء اخر اليقل عن هذا كله أمهية، أال وهو قدرته على أن
  الكلمة املناسبة ىف املكان املناسب.

                                                           

10 Endang Rumaningsih, Bahasa Indonesia, (Semarang: CV Triadan Jaya، 2006) Cet. 3, 
hlm. 4 

 .19، (مصر: املكتبة املصرية البيانية، د س)، ص تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة،  11
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  وأما معيار الكفاءة يف تعليم املفردات فهي كما يلي : 
 يستطيع التالميذ نطق احلروف من املفردات.  )1
 يفهم التالميذ معىن املفردات املستقلة أو يف السياق. )2
 يعرف التالميذ طريقة االشتقاق من املفردات. )3
 صف املفردات يف تركيب لغوي صحيح.جيرد التالميذ و  )4
   12يقدر التالميذ استخدام الكلمة املناسبة يف املكان املناسب. )5

ية هي عملية التعليمية الىت يقصد ا لدفع تعليم املفردات ىف االبتدائ
التالميذ لتنمية مهارة اللغة العربية وإعطاء السهولة ىف تعليم املفردات بشكل بسيط، 

 ومن تعليم املفردات املناسبة للمبتدئني هي تعليم حفظ املفردات.
  

 أهمية تعليم المفردات .3

وأما أمهية ها وأهدافها. قد خيتلف خرباء تعليم العربية كلغة أجنبية يف معاني
  كما تلى:  فهي املفردات ىف تعليمها

أن تعليم املفردات مطلب أساسي من مطالب تعلم العربية وشرط من   .أ 
 13شروط إجيابتها.

كن الناس فهم اللغة قبل ال ميحقيقة اللغة جمموعة من املفردات حىت  أن  .ب 
 .14معرفة معاين املفردات منها

كانت التالميذ استيعابا كثريا من املفردات يشعرون بالسهولة ىف تعلم   .ج 
 اللغة العربية.

ر ألن املفردات عنصر من عناص وهذه تدل أن تعّلم املفردات أمر ضروري
لتالميذ  لغة العربيةاللغة املستخدمة  ىف تعليم اللغة العربية. ىف مرحلة اإلبتدائية 

    .هي إعطاء تعليم املفردات و تراكيبها طريقة األوىلالصعوبة ألا 
 

                                                           

 194ص  )،1989،(مصر: منشورات املنظمة اإلسالم للرتبية والعلوم والثقافة تعليم اللعربية لغري الناطقني ا مناهجه وأسالبهرشدي أمحد طعيمة،   12

 194ص  ،تعليم اللعربية لغري الناطقني ا مناهجه وأسالبهرشدي أمحد طعيمة،  13

14 Radliyah Zaenuddin, dkk, Metodologi dan Srategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Yogyakarta: Stain Cirebon Press,2005), hlm. 89 
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  أسس اختيار المفردات .4

ات أن يستعد املفردات لمدرسني قبل عملية التعليم يف تعليم املفردينبغي ل
  اج التالميذ، وأما األسس يف اختيار املفردات فهي :املناسبة حيت

   (Frequency) التواتر  )أ 
التواتر هو اختيار املفردة عالية التكرار وكثري استعماهلا لدي التالميذ. 

رس، تلميذ، وسبورة)، أو العائلة مثل املفردات من املدرسة (فصل، قلم، مد
 (أب، أم، إبن و بنت)، أعضاء اجلسم (رأس، يد، عني، أنف، وفم) وغريها.

  (Range) التوزع   )ب 
التوزع هو اختيار املفردة املستخدمة يف أكثر من بلد عريب ليس بلد 
واحد. لذا أخد املدرس املفردات الىت تلقي ا معظم البالد العربية على 

 ها.استخدام
  (Availability) املتاحية  )ج 

املتاحية هي اختيار املفردة املناسبة باحتياج التالميذ، وهلا معىن معني 
قيقة مبعىن لق يف الرتبية، "الطريقة" حوحمدود. واملثال منها املفردات عما يتع

 .(Method) ، ولكن يف الرتبية مبعىن كيفية التعليم(Street)شارع 
  (Familiarity) األلفة  )د 

األلفة هي اختيار املفردة الىت تكون مألوفة لدى التالميذ وتركيها النادرة 
  يف استخدامها، مثل "مشس" مألوفة من "ذكاء" مع أما يف نفس املعىن.

  (Coverage) الشمول  )ه 
الشمول هو اختيار املفردة الىت تشمل على عدة جماالت لدى التالميذ، 

"منزيل" ألن "بيت" مستخدم يف بيتنا، بيت اهللا، بيت مثل "بيت" أمشل من 
 اإلبرة، بيت العنكبوت، بيت املال وال يف مفردة "منزيل"

 األمهية  )و 
األمهية هي اختيار املفردة الىت تشيع حاجة معينة لدى التالميذ على 

 تلك املفردة العامة الىت قد الحيتاجوا.
 العروبة  )ز 
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الىت تشتق من املفردة العربية، مثل خيتار العروبة هي اختيار املفردة 
. واحلاسوب على 15املدرس "هاتف" على "التلفون" يف شرح وسيلة االتصال

 الكومبوتري.
ات ىف هذا الشرح السابق تلخص الباحثة أن األساس ىف اختيار املفرد

هو هام على جناح تعليم املفردات. هذه هي األساسات الىت تستوعبها املدرس 
  قبل بداية عملية تعليم املفردات. 

قبل تعليم املفردات ينبغي للمدرس أن يهتم مبا يتعلق بتعليمها، وهي  
  كما يلى:

تعليم املفردات ليس قائما بنفسه ولكن يرتبط بتعليم عناصر اللغة  .1
 عة، االستماع، اإلنشاء، واحملادثة)األخرى (املطال

قد تكون املفردة هلا معىن أكثر من واحدة، وينبغى للمدرس أن حيدد  .2
 معناها مناسبة بالسياق.

قد تكون املفردة معروفة يف املعىن ولكن ليست مناسبة يف السياق. إذن  .3
يشرح املدرس املعىن املناسب بالسياق. ألن املفردة هلا معنتني حقيقي 

 إضايف.و 
 يتباعد املدرس تعليم املفردات بطريقة الرتمجة.  .4
من ناحية سهلة نطق املفردة وصعبته لإلندونيسني، املفردات العربية هلا  .5

 ثالثة مراحل، وهي :
املفردات السهولة يف النطق لوجود املساوة يف املفردات اإلندونيسية. مثل   .أ 

 علماء، كتاب، كرسي، رمحة وغريها.
فردات ليست صعوبة يف النطق لكن التوجد املساوة يف املفردات امل  .ب 

 اإلندونيسية. مثل مدينة، سوق، ذهب.
ثل استبّق، استوّىل، استخرج املفردات الصعوبة يف اشتقاقها ونطقها. م  .ج 

  16ا.وغريه
                                                           

 196- 195ص. ، تعليم اللعربية لغري الناطقني ا مناهجه وأسالبهرشدي أمحد طعيمة،   15 

16 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat,005), 
hlm 98. 
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  :فردات لغري للناطقني ا كما يلىوأما توجيهات عامة قد تسهم يف تدريس امل
 مفردة. 1000\750للمستوى اإلبتدائي   .أ 
 مفردة. 1500\1000للمستوى املتوسط   .ب 
 17مفردة. 2000\1500للمستوى املتقدم   .ج 

 أقسام المفردات  .5

  نقسم املفردات أو الكلمة ىف اللغة العربية إىل ثالثة أقسام وهي كما تلى:ت
 سم: مادل على الذات أو الصفة غري مقرتن بزمان معني. اال )1

  مشس. ،أرض ،مثل: مساء
 الفعل: مادل على معىن مقرتن بزمان معني ماضيا كان أو حاال أو استقباال. )2

  افتح. -يقرأ - مثل: ذهب
  ىل ثالثة أقسام:وينقسم الفعل ا

 فعل املاضى: مادل على معىن ىف نفسه مقرتن بالزمان املاضى.  )أ 
  فتح. -ذهب -مثل: جاء

 فعل املضارع: مادل معىن ىف نفسه مقرتن بزمان حيتمل احلال واإلستقبال.  )ب 
  يفتح. - يذهب -مثل: جيئ

بغري الم  فعل األمر: مادل على طلب وقوع الفعل من الفاعل املخاطب  )ج 
 ألمر.ا

  افتح. - اذهب -مثل: جئ
 حرف: مادل معىن اذا تركب مع غريه من اإلسم و الفعل. )3

   . 18من -ىف - مثل: إىل
امسا  ما يكون "دليل الكاتب و املرتجم املفردات"كتاب يف  أما أقسام املفردات 

  والف.وفعال وظرفا وأداة وخ
 مفردات االسم، وتشمل:  )أ 

 االسم العام والعلم واملصدر( رجل، حممود، كتابة). .1

                                                           

 196، تعليم العربية لغري الناطقني ارشدي أمحد،   17

 3(مصر: األزهري. د.س. )ص. ، أوضح املناهجأغوس صاحب اخلريين،   18
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 أحسن). الصفة (كاتب، معروف، طويل، .2
 هذا، الذى). ،الضمري واإلشارة واملوصول (أنا .3

 مفردات الفعل، وتشمل الفعل املاضى والفعل املضارع وفعل األمر.  )ب 
 حا، هنا).مفردات الظروف (أمام، صبا  )ج 
 األدوات، وتشمل:  )د 

 ،مثل حروف اجلر ،(Kata tugas/ Preposisi/ Konjungsi) الروابط .1
 وحروف العطف، وحروف االستدراك، وحروف االستثناء.

 التحويليات، وتشتمل على أدوات النفى وأداوة االستفهام (ال، هل) .2
م والفعل والظرف لفتها خواص ما ذكر من االس، وتسمى بذلك ملخااخلوالف  )ه 

واألداة، وتنقسم إىل أمساء األفعال، وأمساء األصوات واملدح والذم والتعجب. 
وبعبارة أبسط على املذهب النحوى القدمي، تنقسم املفردات إىل اسم وفعل 

 وفعل وحرف.
وما يكون غري شائع.  ،وما يكون شائعا ،من املفردات ما يكون أكثر شيوعا

  ليها.مدى حاجته إئعا وال يرتبط بالدارس و ومن املفردات ما يكون شا
 13ىل حواىل قوائم الشيوع للمفردات حىت تبلغ إوىف هذا العصر كثرت 

مقائمة معهد اخلرطوم  ،وقائمة حممد قدري لطفي ،منها قائمة مكة ،قائمة
  . 19م1981

 المفردات ىمعان  .6

: ومعرفة الداللة ىف كتاب دليل الكاتب واملرتجم قال الدكتور أمحد سليمان ياقوت
مية للكلمات فحسب، بل أن املعجمن إدراك املعاىن   (tidak bisa ) (املعىن) التتأتى

  .فردات داللتها واستعماهلاهناك جوانب أخرى البد من امل
) حىت حنّدد الداللة على وجه diperhitungkanإدراكها ووصعها ىف احلساب (
  الدقة. وجنمل هذه اجلوانب فيها يلي:

 )context of situation(سياق احلال   )1

                                                           

19 Moh. Mansyur dan Kustiawan, دليل الكاتب واملرتجم, (Jakarta: PT.Moyo Segoro Agung, 2002), 
hlm.135-136. 
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املعىن، وذلك كشخصية املتكم  وهو عنصر غري لغوى له دخل كبري ىف حتديد
 )kondisi(عالقة وما حييط بالكالم من ظروف  هما منية املخاطب وما بينوشحص

  ذات صلة به. 
دراسة الرتكيب الصرىف للكلمة وبيان العىن الذى تؤديه صيغتها (غفر للتعدية،   )2

 استغفر للطلب)، كما علمنا.
 والوظائف النحوية كما حبثنا فيه.مراعة اجلانب النحوى  )3
ت األبيض، الكتاب األبيض، الكتاب األسود دراسة العبارات االصطالحية، مثل البي )4

 (مصطلحني سياسيني) وسنتكلم عنها ىف موضعها.
ى الذى قد يؤثر على املعىن, مثل وضع صوت مكان أخر مالحظة الدانب الصوت )5

) وغريمها مثل نغمة السؤال والدعاء. intonation and stressومثل التنغيم والنرب (
) denotatifأو معىن دالىل ( )lexical meaningمقاىل ( وللكلمة معنيان: معىن

 ).konotatif) أو معىن إجيائى (contextual meaning ومعىن مقامى (
  :20معىن منها 17بيل املثال كلمة "ضرب" الىت هلا معان ال تقل عن وعلى س

 meniup terompetَخ فيه= ضرب ىف البوق: نُفِ   )أ 
 mendirikan kemahضرب اخليمة=   )ب 
 berpalingضرب عنه صحفا: أعرض عنه=   )ج 
 mencari nafkahضرب ىف األرض: ذهب وأبعد أو خرج ىف طلب الرزق=   )د 

 membuat perumpamaanوسئل له=  وقاله وبّينهضرب له مثال: وصفه   )ه 
   melarangnya mendengar =  ضرب على أذنه: منعه أن يسمع  )و 

 mencetakضرب الدرهم ( النقود ): سبكها طبعها وفرضها=   )ز 
 mewajibkan membayar .upeti/pajakضرب اجلزية: أو جبها وفرضها=   )ح 

" إيل علم الداللة"يف كتاب  عمر ينقسم املعىن عند الدكتور أمحد خمتار
  أنواعه مخسة:

 املركزىأو  أو األوىل املعىن الألساسي  )أ 

                                                           

20 Moh. Mansyur dan Kustiwan, دليل الكاتب واملرتجم, hlm.136-137 
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وهذاملعىن هو العامل الرئيسي لالتصال اللغوي واملمثل احلقيقي للوظيفة 
املعىن الألساسى أو األوىل   ونقل األفكار. األساسية للغة، وهي التفاهم

املركزى فهو املعىن األساسى إطار حقيقي لوظيفة اللغة يعىن للتفاهم وإلقاء 
 الرأي.

 املعىن اإلضاىف أو الثانوى  )ب 
الذي ميلكه اللفظ عن طريق ما يشري إليه إىل جانب معناه وهو املعىن 

املعىن من ناحية األعضاء املعىن اإلضاىف أو الثانوى فهو  .اخلالص التصوري
 والنفس واإلجتماعية الىت تؤثر القلب للمستمع، وهذا يصدر من خربته.

  املعىن األسلوىب  )ج 
ة للظروف من اللغة بالنسب ةالذى حتمله قطع وهو ذلك النوع من املعىن

   االجتماعية ملستعملها واملنطقة اجلغرافية الىت ينتمي إليها.
الذين  ضمنه عبارة مرتبطا حبالة اتمعفهو املعىن يت املعىن األسلوىب

 يستخدموا وكذلك املوقع اجلغريف واألسلوب.
 املعىن النفسى  )د 

لفرد. فهو بذلك معىن وهو يشري إىل ما يتضمنه اللفظ من دالالت عند ا
  فردي ذايت.

 املعىن اإلحيائ   )ه 
وهو ذلك النوع من املعىن الذى يتعّلق بكلمات ذات مقدرة خاصة على 

  .21اإلحياء نظرا لشفافيتها
رقيقا أو سليما حينما كان مناسبا بذوق أو  املعىن اإلحيائ فهو كون املعىن

  وصف معني.
 اتباع معىن املفردات املتنّوعة ىف سياقها. تستطيع املفردات تدل على املعاىن 

 الكثرية حىت يفهمها واهتمامها جيدا لنيل املعاىن املرجوة.
 
  

                                                           

       3921- 36،ص.)م1982مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع،(كويت،عام الداللة،أمحد خمتار عمر، 
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 األساليب فى تعليم المفردات .7

م أن يستخدمها لرتقية قدرة تعليم وأما األساليب يف تعليم املفردات فتمكن املعل
  املفردات كما يذكر فؤاد افندى فهي:

 استماع الكلمة  )1
ىف هذه املرحلة األوىل إعطاء الفرصة على التالميذ الستماع الكلمات أو املفردات 

  من املعلم الذى يقرأها تكرارا.
 تلفظ الكلمة )2

لفرصة لتلفظ الكلمة الىت قد بعد إعطاء الفرصة للتالميذ الستماع املفردات، إعطاء ا
  مسعوها.

 إعطاء املعىن )3
هذه املرحلة األخرة هي إعطاء املعىن للكلمة أو املفردات ويقصد ا لتسهيل التالميذ 

  ىف تعليم اللغة العربية وخاصة ىف تعليم املفردات.
  وتوجد أيضا األساليب ملساعدة املعلم ىف إعطاء املعىن، ومنها:

ليه الكلمة من أشياء كأن تعرض قلما أو كتابا عندما تردد كلمة إبراز ما تدل ع  )أ 
 قلم أو كتاب.

 متثيل املعىن كأن يقوم املعلم بفتح الباب عندما ترد مجلة (فتح النافذة)  )ب 
ذكر املتضدات كأن يذكر هلم كلمة (بارد) ىف مقابل (ساخن) إن كان هلم سابق   )ج 

 عهد ا.
هلم كلمة (السيف) لتوضيح معىن كلمة (صمصام) إن ر املرتادفات كأن يذكر ذك  )د 

 .22كان هلم سابق عهد بكلمة سيف
 
 
 
 

 

                                                           

22  Fuad Efendy, op.cit., hlm. 99 
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 أساليب توضيح معنى المفردات .8

  هناك عدة أساليب نذكرها برتتيب الذي نقرتح وردوها فيه: 
ما أو كتابا عنما ترد إبراز ما تدل عليه الكلمة من أشياء (النماذج)، كأن نعرض قل  )1

 كلمة قلم أو كتاب.
كأن يقوم املعلم بفتح الباب عندما ترد مجلة "فتح Dramatization متثيل املعىن  )2

 الباب".
كأن يلعب املعلم دور مريض حيس بأمل يف بطنه Role Playing لعب الدور  )3

 ويفحصه طبيب.
 " يف مقابل كأن يذكر هلم كلمة "باردةAntonyms ذكر املتضادات  )4

 "ساخن" إن كان اهم سابق عهد ا.
كأن يذكر هلم كلمة " السيف" لتوضيح معىن كلمة Synonyms ذكر املرتادفات  )5

 "صمصام" إن كان هلم سابق عهد بكلمة سيف.
وذالك بذكر الكلمات اليت تثريها يف ذهن الكلمات Association تداعي املعاين  )6

كلمة "عائلة" الكلمات االتية : زوج وزوجة وأسرة اجلديدة. كأن يذكر عند ورود  
 وأوالد......اخل.

ومشتقاا. وهذا أيضا من أساليب توضيح املعىن فعند root ذكر االصل الكلمة  )7
ورود كلمة "مكاتبة" مثال يستطيع املعلم بيان أصلها "كتب". وما يشتق من هذا 

 كتوب وكتاب....اخل)األصل من كلمات ذات صلة بالكلمة اجلديدة (كاتب وم
يعترب هذا األساوب أكثر فاعلية يف اللغات اليت تعتمد على اإللصاق أي تشيع فيها 

  ظاهرة إحلاق زوائد على الكلمات تغري من معنها، مثل اإلجنليزية.
 شرح معىن الكلمة العربية وذالك بشرح املقصود من الكلمة )8
نص يقرؤه الطالب ميكن تكليفهم  تعدد القراءة، يف حالة وردود كلمة جديدة يف )9

 ناها.متة عدة مرات حىت يستكشف أحدهم معبقراءة النص قراءة صا
لك يكتسف الطالب اجتاها إجيابيا حنو تعدد مرات القراءة. فالطالب مع تعدد وبذ

  مرات القراءة يفهم أكثر.
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 البحث يف القاموس، ميكن تكليف الطالب يف املستويات املتوسطة واملتقدمة )10
 بالبحث يف القواميس العربية لتوضيح معىن الكلمة اجلديدة.

وهذا اخر أسلوب ميكن أن Intermediate Language الرتمجة إىل لغة وسيطة  )11
 23.يلجأ إليه املعلم لتوضيح معىن الكلمة وعلى املعلم أال يتعجل يف هذا األمر

وىف هذه األساليب السابقة تلخض الباحثة أن أساليب توضيح معىن املفردات هلا 
دور هام ىف فهم التالميذ عن تعّلم املفردات، ألن بتلك األساليب جعل التعليم 

 املفردة تعليما عميقا و جناح كى تفهم التالميذ ىف تعّلم املفردات. 

  الغناء . ج

  لغناءمفهوم ا. 1

تغنية (املصدر غري مستعمل وقد حّل حمّله غناء):  -يغّىن  -لفظ الغناء من غّىن 
غناء هو ال ا أنّ صطالح. وا24طّرب، ترّمن بالكالم، أصدر من فمه أصواتا موسيقّية

خاصا, وتصلخ ما وتنظم نظ ،السهولةصوغها،  يف القطع الشعرية الىت يتوخي املؤلف
وهي لون من ألوان األدب  25.والفردي، ودف إىل إبراز غرض حمدد اجلمعي لإلنشاد

ظها والتغين ا فرادى أو مجاعات لسهولة على حف الغناء حمبب إىل التالميذ, يقبلون 
  التعليم اللغة العربية.

الغناء هو من احدى وسائل التعليم اللغة العربية و تعّلمه يف املرحلة اإلبتدائية. 
استقر عليه ىف العصر الغناء جزء من تدريس األدب. إن األدب باملفهوم الذى 

احلديث التقتصر دراسته على املرحلة الثانوية بل يشتمل املرحلة اإلبتدائية مبا يقدم 
فيها للتالميذ من قصص خرافية واجتماعية ووجدانية, وأغاىن, وأناشيد, ومسرحيات، 

  وحمفوظات.
 وتتبع املدرسة اإلبتدائية على اختالف أعمار تالمذها لكثري من ألوان األدب.

وغاية ينبغى أن يراعى أن تكون املوضوعات الىت ختتار من هذه األنواع مواقفه لسن 

                                                           

 .199- 198.جه وأساليبه، صتعليم العربية لغري الناطقني ا مناهرشيدي أمحد طعيمة،   23

 904)، ص.2003ابريل: منظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، -, (تونيساملعحم العريب األساسيامحد العابد واألخرون،  24

 481)، ص.2000، (األردن: دار الفكرللطباعة والنشر والتوزيع، أصول تدريس العربية بني النظرية واملمارسةعبد الفتاح حسن البجة،   25
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وترى  26التالميذ ىف معناها وأسلوا وألفاظها ومتتاز بسهولة التعبري وصحته ومجاله.
 ة أن الغناء هو األصوات الىت خترجها الناس من فمه بوضوه معني.الباحث

  الغناءتعلم أهمية  .2

تعّلم الغناء يف نشاط الفصل هو جزء حقيقي من املنهج أدب اللغة. إعطاء 
 تنمية اللغة والقراءة والكتابة و أسهل على الغناء وعلمه على التالميذ هو أمر لتقّدم يف

  ات.التالميذ ىف تعليم املفرد
  :التالميذ يف أشياء هو يساعد تعليم الغناء على تنميةعند كارول 

 إفاقة فهم الصوت )1
فهم الصوت هو كفاءة لشكل األصوات يف الكلمة وهذه تساعد التالميذ 

 لتنمية كفاءا يف اختالف األصوات يف الكلمة.
 مهارة احلفظ )2

لك إعطاء الغناء الغناء يسهل التالميذ يف حفظ املادة املوجودة فيه. لذ
 إستمرارا يف الفصل سيسهلهم يف تعليمها.

 استماع العملي )3
يهتمون يساعد استماع الغناء على التالميذ ىف تنمية مهارة اإلستماع، 

جيدا على الغناء لنيل فهم الكلمة حىت يفهمون كل الكلمة املوجودة  التالميذ
   فيه.

 قصة مضحكة باللغة )4
ة اإلجيايب إذا يغين األطفال او النطق الشعار ميأل احلجرة بالضحك وقو 

إن أعمال الفعلى مع أعمال احلركى يعىن لعب األصابع او عمل املضحك. غالبا 
  27احلركى كرقص وقفز حىت يذكرون التالميذ الغناء بسهولة وسرورة.

تلخص الباحثة أن أمهية الغناء هي أمر لتقدم و  وفقا على التعريف السابق
   تنمية التالميذ على تعليم اللغة العربية و عنصور األدب.

                                                           

 56)، ص.1979، (قاهرة: مكتبة النهضية املصرية، طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد،   26 

27 Carol Seefeldt, Pendidikan Anak Usia Dini, (ttt: PT Macanan Jaya: 2008), Cet.I, hlm. 
369-371 
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بالسلوك ىف احلقيقة أن الغناء مهم لتالميذ يف مرحلة االبتدائية ألنه يناسب 
. والغناء جتعل وصول املعلومات إىل حب األلعاب يف حياميعىن  فالاألط

 التالميذ أكثر سهولة كما أا تثبت املعلومات ىف الذهن، وحتببه ىف موضوعها.
طفال سهلة شعرا غناء األ .28غناء األطفال و الكبار الغناء بني اختالفكانت و 

قال  والغناء ىف تعليم اللغة العربية عنده الغايات اللغوية والرتبويّة كما والكبار صعبة.
  الدكتور على أمحد مركوم كما يلى:

فهو وسيل من وسائل عالج التالميذ الذين يغلب عليهم اخلجل أو الرتدد يف  )1
 النطق.

ك دوافع التالميذ, ألا تبعث فيهم السرور, وجتدد النشاط عندهم ملا فيها حتر  )2
 من موسيقى وإيقاع مجيل.

 تدفع التالميذ إىل جتويد النطق وسالمة اللغة. )3
هلا تأثري قوي ىف اكساب التالميذ املثل العليا والصفات السامية، وعن طريقها  )4

 29.لغتهم ويسموا أسلوم تتهذب
  . فوائد الغناء3

على رغبة التالميذ و إعطاء  ىف تعليم اللغة العربية بوسيلة الغناء كثري الفوائد
  ومن فوائد الغناء هي:  .السرور

  ث النشاط وتبعث السرور ىف نفوس التالميذ.ع) تب1
  .ميذ مبشاركتهم زمالءهم ىف الغناءمن التال اخلجلني ) تعاجل خجل2
) تعود التالميذ على اجادة النطق بالكلمات, واخراج احلروف من خمارجها 3

  الصحيحة، وتزودهم بزاد لغوى ينفعهم ىف التعبري الشفهى والكتاىب.
 ) متد التالميذ بزاد من املعارف العامة والعادات النبيلة والقيم واملثل الصحيحة، فتزيد4

 30ثقافتهم، وتكسبهم األخالق احلميدة، والسلوك الطيب.

                                                           

 265)، الطبعة الرابعة، ص.2010 ، (القاهرة: دار السالم،موسوعة الرتبية العملية للطفلهداية اهللا أمحد الشاش،   28

 251، (القاهرة: دار الشواف، د.ت)،ص. تدريس فنون اللغة العربيةمركوم، علي أمحد   29

 168، ص. )1983(طنطا: دار املعارف،التوجيه يف تدريس اللغة العربيةحممود علي السمان،   30
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حىت بتلك الوسيلة  من فوائد الغناء تزيد املسرات ىف عملية التعليم اللغة العربية
 حصل الغايات من التعليم.

 تدريس الغناء . طرق4

 األمور يهتم أن إىل فيحتاج بالغناء، العربية اللغة املعلم يعلم عندما
  :مها املهمة،

  .اللغة النموّ  درجة و التالميذ طبيعة املناسب الغناء اخرت )1
 .جدا طويل ميض ال الغناء من الكلمات )2

 .سرور صوت حلن وهلا حيويا، جذبيا، يكون أن الغناء أنّ  ينبغي )3

 حيتوى الذي الغناء فاخرت اخلاصة اللغة نقطة يعلم أن يريد املعلم مثل خاصة، لغاية )4
 .اللغة نطقة تكرار

 .النطق يف السهلة و البسيطة الكلمات يستخدم أن جيب الغناء اختيار يف )5

 .بسرعة سيحفظه سرور صوت حلن وهلا البسيطة بالكلمات القصري الغناء )6

يف  صعوبة إال بطريقة صحيحةتدائية ىف مرحلة االبيشعر التعليم اللغة العربية 
تعليم مهارات اللغوية األربعة وعناصرها ألن ا باستخدام بسهولة وسرورة للتالميذ. 

  :فهي طريقة تدريس الغناءأما اخلطوات  وقال عبد العليم إبراهيم،
حبديث قصري يلقيه على التالميذ أو أسئلة سهلة ميهد املدرس ملوضوع الغناء   )أ 

  يهم.يوجهها إل
يوقع املدرس حلن الغناء مستعينا إذا أمكن بالة موسيقية ويكرر هذا التوقيع حىت   )ب 

 تألفه اذان التالميذ مث يشركهم معه ىف هذا التوقيع.
 يغىن املدرس الغناء الوحدة مع تكراره بضع مرات.  )ج 
 يطلب من التالميذ أن يشاركوه ىف هذا التغىن.  )د 
 وحدهم حىت جييدوه.يغىن التالميذ الغناء   )ه 
 .31يف معىن الغناء مناقشة قصريةللمدرس بعد هذا أن يناقش التالميذ   )و 

علمني حيتاجون إىل بعض املستخدم ، امل الغناءقبل اختيار 
   االعتبارات:

                                                           

 233(بدون مكان:دار املعارف،بدون تاريخ)، ص.املوجه الفىنعبد العليم إبراهيم،  31
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وصف هذا عن  وميكن .أو حيّبه التالميذ الغناءأوال ، لقد كان معروفا 
  املفضل مباشرة.  الغناءطريق ، املثال اطلب املعلمني من التالميذ عن   

أن حيتوي على املواد الذي سوف تدرس املهارات اللغوية  الغناءثانيا ، جيب 
   وعناصر اللغة.

له طبيعة وشخصية اليت حتتوي على حتقيق أهداف  الغناء ثالثا ، جيب على
أكثر من  الغناءتعليم  هذا مهم جدا ألنّه أساليب التعلم، و لتعليم.ا

أّا قد تتداخل على حتقيق  الغناء إذن، خطأ يف اختيار .اسرتاتيجية التعليم
  أهداف التعليم.

 .قدرة التالميذ مناسب له مستوى من صعوبة الغناءرابعا ، جيب أن يكون 
ولذلك ، فإّن  .عالية عملية التعلمعلى عدم ف الغناء وميكن أخطاء يف اختيار

  .املختارة خفيفة وليس طويلة الغناءنصوص 
حيتوي على رسالة أو قيمة وفقا لسنهم ومستوى  الغناء أن خامسا ، جيب
.32تتأثر على تشكيل شخصيته الغناءونتيجة اخلطأ يف اختيار  .نضج التالميذ

    
  تنمية النشاط بالغناء. 5

ق كيف اقرتحت بالطر  الذى ألّفه سىت تروية يعىن ىف كتاب Lo Reginaوقالت  
  تلى:تنمية النشاط بالغناء كما 

 إمالء الغناء )1
  هذا العمل هو النشاط لزيادة كفاءة استماع التالميذ.يهدف 

  اخلطواته هي كما تلى: 
مبا يسمعون  الفراغ وهم يسعون ان يكملوهالبحر حيمل التالميذ النص با  )أ 

 األوىل.
وبعد ذلك يسأل املدرس  يشرح املدرس الكلمة الصعوبة ويقرأ التالميذ النص  )ب 

 األسئلة البسيطة ليعرف فهم التالميذ على ذلك الغناء.

                                                           

الصف -رمبانج-يذ يف تعلم اللغة العربية باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالسمريفا فوزية، "فعالية استخدام الغناء على رغبة التالم  32
 13(مسارنج: جامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج)، ص  حبث العلميالسابع منوذجا"، 
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 الفراغ. البحر يستعد التالميذ الستماع الغناء مرة ثانية وتكمل  )ج 
يبحث املدرس األجوبة مع التالميذ ونطق اللفظ الكلمات عند اإلستماع مرة   )د 

 ثالثة ويغىن جمموعة.
االبكارى. وهذا النشاط يناسب بالدور ىف  لكتابةجذب التالميذ ىف وظيفة ا  )ه 

الغناء وهذا ليساعد التالميذ فهم الغناء لنقش الضغط ىف هذا النشاط يعمل 
 جمموعة.

  كتابة التالميذ وامسها مصدر التدريب القواعد.  )و 
 قراءة الغناء )2

. ة املوضوعةيساعد قراءة الغناء التالميذ لفهم الرتمجة والتحليل الرسال
  مجاعة. هاعملتللتالميذ ىف مرحلة العالية  هذه الطريقة مناسبةو 

  لى:أما اخلطوات كما ي
مثل " من  عن فهم األول ةئلاملدرس شعر الغنائى على التالميذ باألسيعطى   )أ 

 الرجل!" الىت يلقيها رأةاملن يتكلم؟ صّور عن يتكلم ىف الغناء؟ مل
هم فرصة لقراءة صامتة بالرتكيز على يسمع املدرس الغناء على التالميذ ويعطي  )ب 

 .احلوار باللغة العربية كيبن مجاعة لرت ويعملو  سئلةاأل
 عن معىن الغناء سئلةيبحث املدرس أجوبة التالميذ مث يأمرهم ان يعملوا األ   )ج 

مثل " كيف سلوك األب عن احلب؟ اي نصيحة التباع  وما يتعلق به.
 البنت؟ وغري ذلك.

  الغناءتفسري )3
هدف من تفسري الغناء هو يرشد التالميذ لفهم املادة والرسالة ىف الغناء إن 

  يأمر املدرس على التالميذ: هوبعد يسمعو 
 تهم.لمجب ةجلملركبوا اان ي  )أ 
 .تهماو أكثر جبمل ان يرمزوا كل فقرة ىف اجلملة املفيدة  )ب 
   جبملة او أكثر. قصر مادة الغناء   )ج 

 تفريق الغناء )4
  النشاط مباشرة لفهم التالميذ عن الغناء بطريقة جذابة.يزيد هذا 
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  لي:أما اخلطوات كما ي
 من الدفرت.ترتيب خيلط مث يوزع املدرس كل اجلملة إىل قسمني ويصنع دفرتين   )أ 
إىل ترتيب األول مث يعرف املدرس عليهم جيب على التالميذ ان يعودوا اجلمل   )ب 

 .املعاىن الصعوبة
 فرصة للتالميذ لالستماع مجيع شعر الغنائى مث يغنون الغناء.يعطى املدرس ال  )ج 
ميثل الطبيعة املعينة ىف الغناء ويكتبون يأمر املدرس التالميذ خليال ان نفسهم   )د 

األشياء ويقصون عن األحوال ىف الغناء او تركيب احلوار بني الطبيعات فيه 
    وغريها.

 صورة الكلمة )5
الىت يعطيها املدرس يذ تؤثر ببناء القصة عن اجلملة ىف هذا النشاط, خيال التالم

  إليهم. اجلملة الىت تعطيهم مأخوذ من الغناء.
 أما اخلطوات كما تلى:

املشهورة ويضع ىف الصندوق وكلمة  أبياتيشرح املدرس اجلملة الغريبة من   )أ 
 حيتوى اجلملة مأخوذة من البيت مث يأمرهم تركيب القصة .

اجلملة الصعوبة مع التالميذ مث صنع احلكاية املطابق جبملة ىف يبحث املدرس   )ب 
 الغريب ىف اموعة.

بعد االنتهاء مث يأمر املدرس التالميذ شرح القصة الىت يكتبوما ويقارن    )ج 
 عملهم باموع االخر.

شعر الغنائى   اعماهلم بقصة املصور ىف الغناء باعتماد على ويقارن التالميذ  )د 
  .33وممثلهم

تنمية النشاط بالغناء ىف تعّلمه متنوعة فهي إمالء الغناء وقراءة الغناء وتفسيرب 
  الغناء وصورة الكلمة وعندهم اخلطوات ىف تعليم اللغة العربية.

ىف تعلم اللغة  كوسيلة او طريقةخدم الغناء  الباحثة السابقة يعىن يستوترى 
  العربية لسهولة التالميذ ىف تعليمها.

                                                           

33 Siti Tarwiyah, Games, Songs, and Practical Ideas to Teach Language, hlm.31-34 


