
 األغنيةتطوير الوسائط السمعية القائمة على 

 يف إتقان ادلفردات اللغة العربية من طالب الصف الثاين مدرسة ابتدائية 

 رسالة علمية

علم الرتبية مقدمة إلستيفاء بعض الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل يف 
 و التعليم بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين إنتان اإلسالمية
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 جامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكمية ال مبونغ 
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  األغنيةتطوير الوسائط السمعية القائمة على 

 يف إتقان ادلفردات اللغة العربية من طالب الصف الثاين مدرسة ابتدائية
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 جامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكمية ال مبونغ 
 قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية و التعليم

مٕٕٔٓه/ٕٗٗٔ   
  



 ج
 

 ملخص
يف إتقان األغنيةتطوير الوسائط السمعية القائمة على   

ادلفردات اللغة العربية من طالب الصف الثاين مدرسة ابتدائية   
 اراتتى 

ادلعلم يف ال يزال منخفًضا. يستخدم المبونج اجلنوبية ،  سابو ابلومفتاح اجلنة اإلبتدائية تعلم إتقان ادلفردات العربية يف ادلدرسة 
ادلدرسية والسبورة ، وعندما يقرأ ادلعلم مث يعيدىا الطالب ، وتستخدم وسائط التعلم أغاٍن مل يتم استخدامها  وبتدريس ادلفردات الكت

 األوىل الدورة الثاين من  الصفية القائمة على األغنية يف إتقان سمع( تطوير الوسائط ال1يف ادلدرسة. وهتدف ىذه الدراسة إىل )
( معرفة استجابة 3) لتعلم ادلتطورةا وسائط معرفة أىلية(2)المبونج اجلنوبية صباح ابالو، مفتاح اجلنة اإلبتدائية يف ادلدرسة دة مفر 

 وفعالية وسائط التعلم.
 

. يتكون ىذا النموذج ADDIE( ابستخدام منوذج تطوير R&Dىذا البحث عبارة عن تطوير حبث أو حبث وتطوير )
مراحل ، وىي حتليل االحتياجات والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقييم. ادلدققون يف ىذه الدراسة ىم خرباء ادلواد وخرباء  5من 

اإلعالم. استخدمت طريقة مجع البياانت يف ىذه الدراسة بياانت االختبار القبلي والبعدي. التحليل اإلحصائي ادلستخدم لتحليل 
 .Tاانت االختبار القبلي وما بعد االختبار ىو اختبار بي

 

بتصميم بررلي وكامل للغاية من خالل تقدمي فصل دراسي واحد من ادلواد  األغنيةالقائمة على السمعية تتميز وسائط التعلم 
الصوتية القائمة على أغنية ، مما يسهل على األطفال استخدام الوسائط  16يف شكل أغاٍن ولكل موضوع واليت يتم جتميعها يف 

: بواسطة خبريين إعالميني ، فإن 92.5: من قبل خرباء ادلواد ، ونسبة 94.5. بناًء على نتائج خبريين إعالميني ، بنسبة األغنية
مناسبة جًدا لتعلم إتقان ادلفردات. كانت استجابة الطالب ممتعة للغاية كما يتضح من  األغنيةالوسائط الصوتية القائمة على 

: ، 96.25: ، والتجارب اجلماعية الكبرية بنتيجة 94.5: ، والتجارب اجلماعية الصغرية بنتيجة 91.75جارب الفردية بنسبة الت
لذلك حصلت ىذه الوسائط الصوتية على استجابة ممتعة للغاية. بناًء على نتائج االختبار بعد استخدام ىذه الوسيلة مت إجراء 

. ميكن أن نستنتج أن 2.093 =< جدول 17.47 =: مع نتائج حتليل اختبار 29.7ت بنسبة االختالف يف نتائج إتقان ادلفردا
 اليت مت تطويرىا فعالة للغاية يف إتقان ادلفردات العربية. األغنيةوسائط التعلم العربية القائمة على 

 

كاملة لفصل دراسي واحد لتسهيل   مثريًا لالىتمام ومربرًلا مبواد األغنيةعلى  القائمة السمعيةيعد تصميم وسائط التعلم 
: ، ميكن استنتاج أن ىذه 93.5. بناًء على نتائج خرباء اإلعالم وخرباء ادلواد بقيمة السمعيةاستخدام األطفال ذلذه الوسائط 

بناءً  ، لذا فإن وسائط التعلم ىذه مثرية جًدا لالىتمام.: من النتائج94.16بة الطالب على الوسائط رلدية للغاية. حصلت استجا
: ، لذلك مت اإلعالن عن فعالية ىذه الوسيلة يف إتقان 54على االختبار بعد استخدام ىذه الوسيلة وجد أن الزايدة وصلت إىل 

 ، ِإتْ َقاِن ادلُْفَرَداتِ األغنية، اإِلْعاَلِم التَ ْعِلْيِميَّةِ  الَكِلَماُت ادلَْفَتاِحيَِّة: َوَساِئلُ ادلفردات
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 الشعار
َا يُ َعلُِّمهُۥ َبَشٌر ۗ لَِّساُن ٱلَِّذى يُ ْلِحُدوَن ِإَلْيِه َأْعَجِمىٌّ َوهَ   َذا ِلَساٌن َعَرِِبٌّ َوَلَقْد نَ ْعَلُم َأن َُّهْم يَ ُقوُلوَن ِإَّنَّ

 ٔ(ٖٓٔمُِّبنٌي )النحل : 
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 اإلهداء
 

نتيجة اإلجتهاج الباحثة لذلك شكرت الباحثة اىل هللا تعاىل. جعلت ىذه الرسالة العلمية 
 ىذه الرسالة العلمية كأحد احلب اىل :

. األب احلبيب اتاتنغ واألم احلبيبة علياء الذين كانوا دائًما حيفزون ويدعمون ويصلون يف جناح 1
 أبنائهم إلكمال األطروحة.

ويندي ووالنداري الذين يقدمون دائًما الدعم واحلماس . اإلخوة واألخوات األعزاء إيتا كارنيتا و 2
 إلكمال أطروحتهم.

. جامعيت ، جامعة رادن إنتان دلفنغ ، ىي ادلكان ادلناسب يل للبحث عن معرفة وخربات ال 3
 تُنسى.
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 ترمجة الباحثة
 

،  1997أغسطس ،  8، المبونج اجلنوبية االسم الكامل للمؤلف ىو أراتتى ، ادلولود يف 
 ة حب الزوجني تتنغ و عالية. الكاتب ىو الطفل األول من ثالثة أشقاء.مثر 
 

المبونج اجلنوبية بدأ تعليم ادلؤلف يف التعليم االبتدائي يف مدرسة ابتدائية نور الفالح بروراجني 
، المبونج اجلنوبية  بررنج  نور الفاحل  ، مت االنتهاء من ادلدرسة الثانوية اإلعدادية يف مدرسة الثانوية 

. يف 2015احلكمة بندار دلفنغ واكتمل يف عام  مث اتبع إىل ادلدرسة الثانوية العليا يف مدرسة عالية 
ادلؤلف واصل تعليمو يف جامعة والية رادين إنتان المبونج اإلسالمية ، كلية تربية وتدريب  2015

، مل يكتف ادلؤلف إبلقاء زلاضرات ، بل   ادلعلمني ، قسم تعليم اللغة العربية. خالل احلرم اجلامعي
 القريو )حكمة(. -كان انشطًا يف ادلنظمات داخل احلرم اجلامعي ، وحتديداً مجعية طالب القريو 

 
( يف قرية برانيت رااي ، KKN، أجرى ادلؤلفون زلاضرة عن العمل احلقيقي ) 2018يف عام  

( لتعلم تطبيق العلوم PPLفيذ ادلمارسات ادليدانية )اناتر ، جنوب المبونج. مث يقوم ادلؤلفون أيًضا بتن
 بندار دلفنغ . 5بلدة  اليت متكن ادلؤلف من تطبيقها يف مدرسة اإلبتدائية 

 



 ح
 

 كلمة الشكر و التقدير
 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحْيمِ 

 السالم عليكم ورْحة هللا وبركاته
احلمد هلل رّب العادلني ، يقدم الباحثون سجوًدا لالمتنان هلل سبحانو وتعاىل على وفرة النعم 
والنعمة اليت أعطاىا حىت اآلن وميكن للباحثني إكمال أطروحة بعنوان تطوير وسائط تعلم اللغة 

مفتاح  لؤلؤة ية ادلفردات يف مدرسة إبتدائ 1 الصفالثاين  الصفيف إتقان  األغنيةالعربية استناًدا إىل 
، جنوب المبونج. صلوات مع حتياتو أن يسكب جاللتو دائًما قدوة النيب دمحم ، سابو ابلو اجلنة 

 الذي ننتظر شفاعتو يف هناية العام.

الغرض من إعداد ىذه الرسالة ىو إكمال ادلهام وتلبية ادلتطلبات يف إكمال الدراسة اجلامعية 
(S1لتعليم اللغة العربية ، كلية )  ، للحصول على درجة  جامعة رادن إنتان دلفنغتدريب ادلعلمني

(. لدعم ومساعدة مجيع األطراف يف استكمال ىذه الرسالة ، يتقدم S.Pdالبكالوريوس يف الًتبية )
 الباحثون ابلشكر:

جامعة رادن إنتان . األستاذة أ. دكتور. ىجرية. نريفا دايان عميد كلية الًتبية وتدريب ادلعلمني ، 1
 وطاقمها. دلفنغ

جامعة . السيدة د. أومي ىجرية ، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية ، كلية الًتبية وتدريب ادلعلمني ، 2
 رادن إنتان دلفنغ

 األستاذ والسيدة احملاضرين يف كلية الًتبية وتدريب ادلعلمني )خاصة
الدراسة يف تعليم اللغة العربية يف  زلاضر يف برانمج دراسة تعليم اللغة العربية( الذي قدم ادلعرفة أثناء

 .جامعة رادن إنتان دلفنغ
المبونج سبو بلو ،  . ادلدير وانئب ادلناىج وادلعلمني وادلوظفني يف مدرسة ابتدائية  متريا مفتح اجلنة3

 الذين قدموا ادلساعدة يف إعداد ىذه األطروحة.اجلنوبية 
 ، رافقوين وشجعوا بعضهم البعض. الذين ساعدوين 2015. مجيع األصدقاء العرب لعام 4
. مجيع األطراف اليت ساعدت وال ميكن إدراجها واحدة تلو األخرى. وأتمل الباحثة من هللا 5

سبحانو وتعاىل أن يسدد كل لطف وإخالص مجيع األطراف يف ادلساعدة على استكمال ىذه 
 الرسالة.

 



 ط
 

ىذه األطروحة. حبيث يتوقع الباحثون أيًضا يدرك الباحثون أيًضا القيود والعيوب ادلوجودة يف كتابة 
اقًتاحات ونقًدا بناًء للباحثني. أخريًا ، أمتٌت أن يتم قبول ىذه األطروحة ، وميكن استخدامها دلزيد 

 من البحث.
 و عليكم السالم عليكم و رْحة هللا تعاىل و بركاته

 ٕٕٓٓبندار دلفنغ, أكتوبر 
 
 

 أراتتى                    
                                                             ٕٔ٘ٔٔٓٓٓٔٗ 
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 حمتوايت البحث
 

 الصفحة
 أ  ..…..……………..………………………… صفحة عنوان الكتاب

 ج……………..……….……………………………….....ملخص
 د...……….…...……..…...…......………………...   صفحة ادلوافقة

 د………………..….…….…………………………صفحة ادلصادقة
 ه….…….…...………….……....…………………...…… شعار

 و..…………………………..………………..... ............اإلهداء
 ر……………….…….………....…………………… ترمجة الباحثة

 ح....…….……………........….....……………كلمة الشكر و التقدير
 ي..………..........………………...........…………………فهرس

 ن.………………....….....……………......………….قائمة جداول
 س.… ….………………………...……....………...….قائمة الصور

 
ابب األول 

 ٔادلقّدمة................................................................................
 ٔالبحث................................................................... خلفية . أ

 ٜحتديد البحث.................................................................... . ب
 ٜتركيز البحث.................................................................... . ت
 ٜمشكلة البحث.................................................................. . ث
 ٓٔ............................................................أ هداف البحث... . ج
 ٓٔفوائد البحث.................................................................. . ح

 ٔٔ...........................................................ية نظر   لدراسةا  ابب الثاىن
 ٔٔ.................................................مفهوم التطويرالنموذجي...... . أ

 ٔٔ. تعريف التطوير............................................................ٔ
 ٔٔ. أنواع َّناذج التطوير.......................................................ٕ



 ك
 

 ٔٔوالتطوير..................................................... نطاق البحث ٖ
 ٚٔتطوير َّنوذج ادلفهوم.........................................................  . ب

 ٚٔ. مفهوم وسائل اإلعالم التعليمية............................................ٔ
 ٚٔ......................................تعريف وسائل اإلعالم التعليمية. ٔ.ٔ
 ٛٔفوائد وسائل اإلعالم التعليمية........................................ ٕ.ٔ
 ٜٔأنواع وسائط التعليمية................................................ ٖ.ٔ

 ٕٔ...........................................................السمعية. مفهوم ٕ
 ٕٔ......................................................السمعيةتعريف  ٔ.ٕ
 ٕٕ.......................................................السمعيةأنواع  ٕ.ٕ
 ٕٕ...............................................السمعيةمزااي الوسائط  ٖ.ٕ
 ٖٕ..............................................السمعيةنقص الوسائط  ٗ.ٕ

 ٖٕ..........................................................DVD. مفهوم ٖ
 ٖٕ.....................................................DVDتعريف  ٔ.ٖ
 ٕٗ......................................................DVDأنواع  ٕ.ٖ

 ٕٛ....................................................مفهوم األغنية......... ٗ .ٔ
 ٕٛتعريف األغنية / ادلوسيقى............................................ ٔ.ٗ
 ٜٕغنية / ادلوسيقى.............األشياء اليت جيب القيام هبا يف استخدام األ ٕ.ٗ
 ٖٓفوائد الوسائط الصوتية القائمة على األغنية........................... ٖ.ٗ
 ٖٓخطوات أتليف األغنية............................................... ٗ.ٗ
 ٖٔخصائص أغاين األطفال ............................................. ٘.ٗ

 ٖٗاإلطار النظري ............................................................... . ت
 ٖٗ. إتقان ادلفردات...........................................................ٔ

 ٖٗتعريف ادلفردات..................................................... ٔ.ٔ
 ٖ٘.................................................فهم إتقان ادلفردات. ٕ.ٔ
 ٖٙأهداف تعلم ادلفردات............................................... ٖ.ٔ
 ٖٙمعاين ووظائف ادلفردات.............................................. ٗ.ٔ
 ٖٚ..............مبادئ اختيار ادلفردات................................ ٘.ٔ



 ل
 

 ٖٛمؤشرات إتقان ادلفردات............................................. ٙ.ٔ
 ٓٗ. البحوث ذات الصلة......................................................ٕ

 ٕٗتصميم النموذج.............................................................. . ث
 

 ٖٗمناهج البحث العلمي.....................................................ابب الثالث 
 ٖٗنوع البحث.................................................................. . أ

 ٗٗمكان وزمان البحث.......................................................... . ب
 ٗٗالبحث.....................................................خصائص أهداف  . ت
 ٗٗأسلوب التطوير.............................................................. . ث

 ٘ٗ. التحليل..................................................................ٔ
 ٙٗ...................................... التصميم............................ٕ
 ٚٗ. مراحل التطوير............................................................ٖ
 ٛٗ. مرحلة التقدًن.............................................................ٗ
 ٛٗ..................... التقييم...............................................٘

 ٜٗخطوات تطوير النموذج....................................................... . ج
 ٕ٘مجع وحتليل البياانت.......................................................... . ح

 

 ٛ٘..........ابب الرابع نتائج البحث وادلناقشة...........................................
 ٛ٘وصف نتائج البحث............................................................ . أ

 ٛ٘. نتائج البحث األويل........................................................ٔ
 ٜ٘. مرحلة التصميم ............................................................ٕ
 ٖٛمرحلة التطوير............................................................... ٖ

 ٖٛأهلية ادلنتج........................................................... ٔ.ٖ
 ٜٓ...................األغنيةالنتائج ادلنقحة للوسائط الصوتية ادلعتمدة على  ٕ.ٖ

 ٜٓ......................................................... مرحلة تنفيذ الوسائلٗ
 ٚٔٔفعالية تنفيذ ادلنتج................................................... ٔ.ٗ

 ٕٕٔ. مرحلة التقييم ............................................................٘
 ٕٕٔمناقاشة.................................................................... . ب



 م
 

 
ابب اخلامس 

 ٕٛٔاإلختتام............................................................................
 ٕٛٔاستنتاج.................................................................... . أ

 ٜٕٔاالقرتاحات................................................................ . ب
 



 ن
 

 قائمة جداول
 

 ٜٖ نتائج اختبار إتقان ادلفردات............................................... ٔ.ٔجدول 
 ٓٗ.................................................. ADDIEمراحل منوذج  ٔ.ٖاجلدول 
 ٕٗ................................................ معايري تقييم جدوى ادلنتج ٔ.ٖاجلدول 
 ٕٗحتويل الفًتات الزمنية ادلئوية إىل الفئات )الفائدة(............................. ٕ.ٖاجلدول 
 ٘ٙ.... خرباء ادلواد التعليمية.................................... مؤشرات أىلية ٔ.ٗاجلدول 
 ٗٙمؤشرات اجلدوى لالختبار الفردي )خلبري واحد( خبري ادلواد................... ٕ.ٗاجلدول 
 ٙٙمؤشرات األىلية لالختبار الفردي )خلبري واحد( خبري وسائل اإلعالم........... ٖ.ٗاجلدول 
 ٚٙنتائج اختبار اجلدوى بواسطة خرباء وسائط التعلم ........................... ٗ.ٗاجلدول 

 



 س
 

 قائمة الصور
 ٓٔمنوذج بروغ وجال........................................................ ٔ.ٕالشكل 
 ٔٔمنوذج ديك وكاري....................................................... ٕ.ٕالشكل 
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 ابب األول

 املقّدمة

 خلفية البحث . أ
اللغة العربية ىي إحدى لغات العامل اليت يتحدثها أو يتحدث هبا أكثر من مائيت مليون إنسان 
ويتحدثها رمسًيا ما يقرب من عشرين دولة. اللغة العربية ىي لغة أجنبية ذلا مكانة مهمة جيب 

 رئيسًيا يف العديد من ادلدارس ، مندراستها يف إندونيسيا. يف الواقع ، لقد أصبح موضوًعا 
مستوايت ادلدرسة العليا. من انحية أخرى ، اللغة العربية ىي لغة الدين اليت  مدرسة ابتدائية إىل

 1اعتمدىا القرآن يف وحيو على النيب دمحم.
ابإلضافة إىل ذلك ، اللغة العربية ىي أيًضا لغة دولية ، وتستخدم ىذه اللغة رمسًيا من قبل 

دولة يف آسيا وأفريقيا. يف إفريقيا ، اللغة العربية ىي اللغة الرمسية يف موريتانيا وادلغرب  02 حوايل
واجلزائر وليبيا ومصر والسودان. يف شبو اجلزيرة العربية ، يتحدث هبذه اللغة دول عمان واليمن 

والعراق وسوراي والبحرين والكويت والسعودية وقطر واإلمارات العربية ، وإىل الشمال مثل األردن 
 2.ولبنان وفلسطُت

  ، يقول هللا سبحانو وتعالو: 3ىذا موجود يف سورة القرآن من الزخرف اآلية 

 "ِاانا َجَعلنُو قُرااًن َعَربِيًّا َلَعلاُكم َتعِقُلوَن   "

الغرض من دراسة لغة أجنبية أو اللغة العربية نفسها ىو تسهيل التواصل الشفهي والكتايب  
اليت تنص على أن الغرض من تعلم لغة  ملجنط مسردىعلى حد سواء ، وىذا ما تعززه نظرية 

                                                             
. 

1
 Cecep Jaenudin, “Pengajaran Bahasa Arab di Taman Kanak-Kanak”, Jurnal “Al-

Mahara” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 32 

 
2
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), h. 1-2 

 



2 
 

أجنبية )مبا يف ذلك اللغة العربية( ىو أن يتمكن الشخص من التواصل ابستخدام تلك اللغة ، 
 3ء. وكذلك الكتابة بشكل صحيح وصحيح.على حد سوا

و  سدجٌتيعد استخدام الوسائط الصوتية من أىم مكوانت دعم تعلم اللغة العربية. وفًقا ل 
، فإن الوسائط الصوتية للتعلم ىي مواد حتتوي على رسائل يف شكل صويت )احلبال الصوتية(  رفإ

يف حدوث عملية التعلم. كوسيلة تعليمية ديكن أن حتفز األفكار وادلشاعر واالنتباه ورغبة الطالب 
يف التعليم والتدريس ، تتمتع الوسائط الصوتية ابخلصائص ادلميزة التالية ، واليت تعتمد فقط على 
الصوت )حاسة السمع( ، والشخصية ، ومتيل إىل أن تكون أحادية االجتاه ، وقادرة على إاثرة 

كن استنتاج أن وسائط التعلم الصويت ىي وسيلة اخليال. فيما يتعلق ابلصوت كوسيلة تعليمية ، دي
تستخدم لنقل الرسائل أو سلسلة من الرسائل من ادلواد التعليمية من خالل األصوات أو 
األصوات ادلسجلة ابستخدام مسجل صوت ، مث يتم تشغيلها للطالب ابستخدام مشغل. 

ط الصوتية يف التدريس ، يتم استخدام وظائف الوسائ سدجٌتابإلضافة إىل ذلك ، وفًقا لـ 
بشكل أساسي يف تدريس األدب ادلوسيقي )قراءة القوايف( ، وتعليم اللغات األجنبية ، الصوتية 
وادلسموعة وادلرئية ، والتدريس عرب الراديو ، وحزم ألنواع سلتلفة من ادلواد اليت تسمح للطالب 

 بتدريب قوهتم. تفسَت يف رلال الدراسة.

يلة للتعلم ذلا أتثَت كبَت على القوة اإلبداعية للطالب. ىذا يتماشى األغنية / ادلوسيقى كوس
مع رأي الزانوف الذي ينص على أن ادلوسيقى ذلا أتثَت على إبداع الطالب. ديكن للمدرسُت 

 4لضبط احلالة ادلزاجية وتغيَت احلالة العقلية للطالب ودعم بيئات تعلم الطالب. األغنيةاستخدام 

تية يف تعلم اللغة العربية جتعل الباحثُت مهتمُت ابستخدام الوسائط أمهية الوسائط الصو 
. ألن استخدام الصوت يف عملية التعلم مهم جدا وخاصة يف تعلم األغنيةالصوتية القائمة على 

ادلفرودات. إىل جانب تطوير تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ، فإنو يطور أيًضا وسائط تعليمية 
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كواحدة من وسائط التعلم اليت تؤثر على القوة اإلبداعية للطالب.   األغنيةو  األغنيةتعتمد على 
لضبط احلالة ادلزاجية وتغيَت احلالة العقلية للطالب ودعم البيئة  األغنيةديكن للمعلمُت استخدام 

 التعليمية للطالب.

ن للبشر ادلوسيقى / األغنية ىي فرع من فروع الفن يناقش وخيصص أصواًًت سلتلفة ألمناط ديك
فهمها وفهمها. ووفًقا جلمالوس فإن ادلوسيقى ىي عمل فٍت صويت على شكل أغنية أو مقطوعة 
موسيقية تعرب عن أفكار ومشاعر اخلالق من خالل عناصر موسيقية ، وىي اإليقاع واللحن 
واالنسجام وشكل األغنية / الًتكيب والتعبَت كوحدة واحدة. يف القاموس اإلندونيسي الكبَت ، 

دلوسيقى ىي نغمة أو صوت يتم ترتيبها بطريقة حتتوي على اإليقاع واألغنية والتناغم )خاصة ا
 5ابستخدام آلة إنتاج الصوت(.

الطالب أيًضا على العمل بشكل أفضل وتذكر ادلزيد. يتفق ىذا  األغنيةتساعد ادلوسيقى / 
تًتك  األغنية". ادلوسيقى / مع مورا الذي قال "يبدو أن ادلوسيقى تًتك أثًرا عميًقا يف ذاكرتنا
 بصمة عميقة يف الذاكرة. حبيث يساعد الطالب يف تعلم ادلفرودات.

ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت ستشكل لغة. الكلمة ىي أصغر جزء مستقل يف 
ىي أصغر وحدة لغوية ال ديكن  مورفيمىذا التعريف دييز بُت الكلمات واألشكال.  6اللغة.

تقسيمها إىل أجزاء أصغر ذات معٌت يكون معناىا اثبًتا نسبًيا. لذا فإن الكلمة تتكون من 
مورفيمات ، على سبيل ادلثال تتكون كلمة معلم من مركب واحد. بينما لكلمة ادلعلم شكلُت ، 

الصرفيات ، ولكل منها  ومها ادلعلم. تتكون الكلمة من ثالث صيغ ، أي الكلمات ادلكونة من
 7معٌت خاص.
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ادلفردات ىي أحد عناصر اللغة اليت جيب أن يتقنها متعلمي اللغة األجنبية من أجل اكتساب 
الكفاءة يف التواصل بتلك اللغة. ويف الواقع ، يُطلب من الطالب الذين يتعلمون أي لغة معرفة 

يبدو من الصعب بل من ادلستحيل على مفردات اللغة اليت تتم دراستها ، دون معرفة ادلفردات ، 
الطالب أن يكونوا قادرين على إتقان ادلهارات اللغوية ادلعنية. أو ديكن القول أنو يف بداية التعلم 

 ، جيب توجيو الطالب الكتساب إتقان جيد للمفردات.

جزء  بناًء على الفهم أعاله ، ديكن استنتاج أن ادلفردات أو اللغة العربية تسمى ادلفردات ىي
من عنصر اللغة وىو رلموعة من الكلمات اليت يستخدمها الشخص شفهًيا وكتابًيا وىي جزء من 

 لغة معينة لدى الشخص يف تكوين مجل جديدة. تستخدم للتواصل مع اآلخرين

وفًقا لزوشدي ، فإن إتقان ادلفردات ىو قدرة الشخص على التعرف على الكلمات وفهمها 
 يح من خالل االستماع والتحدث والقراءة والكتابة.واستخدامها بشكل صحيح وصح

، فإن إتقان ادلفردات أمر مهم حىت يتمكن الطالب من فهم الكلمات أو  حستةىوفًقا لـ 
ادلصطلحات والقدرة على استخدامها يف اإلجراءات اللغوية ، سواء كانت االستماع أو التحدث 

يف احلياة ، وخاصة أدوات االتصال. مع إتقان  أو القراءة أو الكتابة. إلتقان ادلفردات دور مهم
 8ادلفردات الكافية ، سيكون الشخص قادًرا على التحدث جيًدا وطالقة.

من الفهم أعاله ، ديكن استنتاج أن إتقان ادلفردات ىو القدرة على استخدام الكلمات 
 ادلملوكة شفهياً وخطياً بشكل صحيح.

أن تدعم الشخص يف التواصل وكتابة اللغة. وابلتايل ، ديكن للمفردات ادلناسبة للغة العربية 
ديكن القول أن التحدث والكتابة اللذين يعتربان إتقااًن للغة ال ديكن ولكن جيب دعمهما ابدلعرفة 

عدد ادلفردات اليت تدرس للطالب يف برامج تعليم  9وإتقان ادلفردات الغنية واإلنتاجية والفعلية.
مفردات للمستوى  1222و  752اللغة العربية لغَت العربية. يقًتح البعض أن ادلبلغ يًتاوح بُت 
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للمستوى  0222إىل  1522مفردات للمستوى ادلتقدم و  1522إىل  1222ادلبتدئ و 
على مستوى ابتيدة 'كافية ذلم مفردة  0522أو  0222األعلى. كما أن ىناك من جيادل أبن 

 12بشرط أن يتعلموا تكوين اجلمل وأن يكونوا ماىرين يف استخدام القاموس.
إن تعلم ادلفردات ليس رلرد تدريس مفردات مث إرشاد الطالب إىل حفظها ، بل ىو أكثر من 

أما ذلك. يعترب الطالب قادرين على إتقان )مفردات( ادلفردات إذا وصلوا إىل عدة مؤشرات ، 
 ابلنسبة للمؤشرات عند دمحم علي اخلويل فهي:

 يستطيع الطالب فهم معٌت ادلفردات اجلديدة عند مساع ىذه الكلمات أو قراءهتا. .1
يستطيع الطالب نطق بعض الكلمات اجلديدة بشكل صحيح عند استخدامها يف  .0

 احملادثة.
 يستطيع الطالب كتابة العديد من الكلمات بشكل صحيح. .3
استخدام ادلفردات يف سياق اجلمل البسيطة سواء يف الكتابة أو يف  يستطيع الطالب .4

 احملادثة.
 11يستطيع الطالب قراءة ادلفردات إذا رأوىا يف الكتابة. .5

ابإلضافة إىل ذلك ، ىناك رأي آخر ينص على أنو ديكن القول إن الطالب قادرون على 
مناذج ادلفردات ، ديكنهم أيًضا  إتقان ادلفردات ، إذا كانوا ابإلضافة إىل قدرهتم على ترمجة

استخدامها يف األرقام )اجلمل( بشكل صحيح. ىذا ال يعٍت فقط حفظ ادلفردات دون معرفة  
كيفية استخدامها يف التواصل احلقيقي. لذلك يف ادلمارسة العملية ، بعد أن يفهم الطالب 

 10ادلفردات ، يتم تعليمهم كيفية استخدامها يف شكل منطوق ومكتوب.

يف الواقع ، يعترب تعلم لغة أجنبية مسعى شاًقا ومرىًقا حيبط الناس أحيااًن. ىذا ألن تعلم  لكن
لغة أجنبية ىو زلاولة لتكوين وبناء مواقف وظروف جديدة داخل الشخص ليكون قادرًا على 
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التفاعل والتواصل مع أصحاب اللغات األجنبية. مهما كانت الظروف ، فإن تعلم لغة أجنبية 
د أن يكون لدى الشخص تقاليد لغتو اخلاصة اليت تكون متجذرة يف عقلو حبيث تكون يبدأ بع

ىناك حاجة إىل الظروف لتكون مستعًدا لقبول تقليد اللغة اجلديد الذي يتم تعلمو. للخروج من 
ىذه الظروف ، جيب تنفيذ العديد من النصائح ابستمرار يف خضم تعلم لغة أجنبية. من النصائح 

 13لقيام هبا لتجنب ادللل يف تعلم اللغات األجنبية استخدام وسائل اإلعالم.اليت ديكن ا

المبونج  ،  مدرسة ابتدائية  متَتا مفتح اجلنةبناًء على ادلالحظات اليت قدمها الباحثون يف 
، ال تزال ىناك العديد من ادلشكالت مثل تعلم أنشطة ادلفرودات العربية يف اجلانب  اجلنوبية

الكتب ادلطبوعة والسبورات فقط ، ال يزال ىناك العديد من الطالب الذين اإلعالمي ابستخدام 
 14ال يهتمون بتفسَتات ادلعلمُت.

 ،  مدرسة ابتدائية  متَتا مفتح اجلنةمث من نتائج مقابلة مع مدرس الفصل الذي يدّرس يف 
ة  مدرسة ابتدائي ، صرحت أنو "حىت اآلن يف  إثنُت سفًتى، تدعى السيدة  ونج اجلنوبيةالمب

وسائل  للتعلم ، و األغنية، مل أستخدم أبًدا الوسائط الصوتية القائمة على  جّنة  متَتا مفتح
اإلعالم اليت تستخدم ىنا غالًبا تستخدم الكتب فقط. طباعة وكرتون وبطاقات وصور وضرورية 

 "15للغاية ألهنا ديكن أن تدعم تعلم اللغة العربية وىي ضرورية للغاية 

الوسائط ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية ، سيكون لو أتثَت على إتقان مفردات اخلروج من 
 الطالب. كاجلدول التايل:
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 االكتمال  الناجتة 5 4 3 0 1 إسم الرقم

غير  75 57 62 62 52 65 52 الفاضل سبوترا 1
 مكتمل

غير  75 53 55 65 45 45 55 الصف سكر ملة 0
 مكتمل

غير  75 45 42 42 52 42 52 يوليا زهيرة أندينا 3
 مكتمل

أفريا  فهري عزي  4
 سية

غير  75 53 55 65 45 45 55
 مكتمل

 منجز 75 75 75 75 75 75 75 حسن أسدزيلي 5

حسناء الزاهرة  6
 سياحبوتري

غير  75 41 42 42 45 42 42
 مكتمل

إيرجي موالنا  7
 سياهبوترا

غير  75 49 52 52 42 52 55
 مكتمل

االنيسيهجيني نور  8 غير  75 56 62 52 55 62 55 
 مكتمل

غير  75 47 52 45 52 42 52 كيسا نبيلة بوتري 9
 مكتمل

غير  75 45 42 45 52 42 52 خليفة 12
 مكتمل

غير  75 52 52 52 55 42 55 أديتيا  11
 مكتمل

غير  75 41 42 42 45 42 42 دمحم الدرين نقي 10
 مكتمل

غير  75 44 42 42 52 42 52 دمحم الفريزي 13
 مكتمل

غير  75 49 52 52 42 52 55 دمحم اريانسياه 14
 مكتمل

غير  75 43 52 52 55 52 55 دمحم دفا اللطيف 15
 مكتمل

غير  75 43 52 52 52 55 52 نايلة خوارونيسا 16
 مكتمل

غير  75 44 42 42 52 42 52 رزقيا مولدينا 17
 مكتمل

غير  75 56 62 52 55 62 55 بحيرة ارتا رايا 18
 مكتمل



8 
 

غير  75 51 55 42 55 55 52 فيار ميتاليا 19
 مكتمل

غير  75 50 52 52 55 55 52 يوجا سابوترا 02
 مكتمل

 جمموع 999
 منجز املتعلمني 1

 غير مكتمل املتعلمني 19

 ادلعلومات:
 . فك ادلفردات1
 . نطق ادلفردات0
 . اكتب ادلفردات3
 . استخدام ادلفردات4
 ادلفردات. اقرأ 5
 

مدرسة بناًء على اجلدول أعاله ، يُظهر أن إتقان ادلفردات العربية لطالب الصف الثاين من 
 1طالًبا أكملوا ىناك  02، من بُت  المبونج اجلنوبية ،  مفتح اجلنة سابو ابلوابتدائية  متَتا 

ة ال يزال طالًبا. ىذا يعٍت أن إتقان الطالب دلفردات اللغة العربي 19طالب ومل يكملوا ىناك 
 منخفًضا.

 وخروجا عن ذلك استعمال السبورة والعالمات والكتب
الطباعة والورق ادلقوى والصور اليت استخدمها ادلعلم حىت اآلن ليست كافية لتحسُت إتقان 

 المبونج اجلنوبية و  مفتح اجلنة سابو ابلومدرسة ابتدائية  متَتا الطالب للمفردات العربية لطالب 
اسبة لألطفال ألن الوسائط الصوتية أو ادلوسيقية ىي عملية تعليمية شلتعة. والوسائط الصوتية من
، أن ادلوسيقى ديكن أن تغَت بيئة التعلم لتكون شلتعة حبيث يكون  ولندىنىذا مشابو لرأي 

وىذا ما جيعل الباحثُت مهتمُت إبجراء حبث بعنوان "تطوير  16الطالب متحمسُت للتعلم.

                                                             
16

 Ainoer Roffiq, Ikhwanul Qiram, Gatut Rubiono, “ Madia Musik dan Lagu Pada Proses 

Pembelajaran”, Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia, ISSN: 2477-5940, September 2017, h.36 
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يف إتقان مفرودات اللغة العربية من الدرجة الثانية يف مدرسة  األغنيةلى الوسائط السمعية ادلبنية ع
 ابتدائية".

 
 البحثحتديد   . ب

 حتديد ادلشاكل يف ىذه الدراسة كما يلي:
 .األغنية. عدم توفر الوسائط السمعية القائمة على 1
والبطاقات . ال تزال الوسائط التعليمية ادلستخدمة تستخدم الكتب ادلطبوعة والكرتون 0

 والصور.
 . تدين مستوى إتقان الطالب للمفرودات3
 

 البحث تركيز . ت
 حدود ادلشكلة يف ىذه الدراسة ىي كما يلي:

 .تطوير الوسائط السمعية القائمة على األغنية 1
. ادلادة ادلقدمة ىي فقط موضوع فصل دراسي فردي من الدرجة الثانية حبيث يسهل 0

 إتقان ادلفردات العربية.
الوسائط واختبار فعاليتها على إتقان الطالب  أىلية. يشمل اختبار ادلنتج تقييم 3

 للمفرودات.
المبونج  ، مفتح اجلنة سابو ابلومدرسة ابتدائية  متَتا . يتم إجراء اختبار ادلنتج يف 4

 .اجلنوبية
 

 البحث مشكلة . ث
 التايل:بناًء على اخللفية أعاله ، ديكن صياغة ادلشاكل اليت تنشأ على النحو 

 ؟يف إتقان ادلفردات  األغنيةتطوير الوسائط السمعية القائمة على . كيف 1

 ؟الوسائط السمعية القائمة على األغنية يف إتقان ادلفردات كيف أىلية . 0
 ؟الوسائط السمعية القائمة على األغنية يف إتقان ادلفردات  و فعالية استجابةكيف . 3
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 أهداف البحث . ج

 ، تكون أىداف البحث كما يلي:ادلشكلة أعالهبناًء على صياغة 
 ؟تطوير الوسائط السمعية القائمة على األغنية يف إتقان ادلفردات معرفة . 1

 ؟الوسائط السمعية القائمة على األغنية يف إتقان ادلفردات معرفة أىلية . 0
 ؟الوسائط السمعية القائمة على األغنية يف إتقان ادلفردات  و فعالية استجابةمعرفة . 3
 

 فوائد البحث . ح
 . الفوائد النظرية1

من خالل ىذا البحث ، من ادلأمول أن يوفر فوائد ومعلومات ومراجع لتحسُت إتقان 
 ادلفردات العربية بطريقة شلتعة وسهلة الفهم أو الفهم.

 . الفوائد العملية.0
 أ( للطالب
ىذه الدراسة ، من ادلتوقع أن يتمكن طالب مدرسة اإلبداع من إتقان ادلفردات من نتائج 

 العربية بسهولة.
 ب( للمعلمُت

من ادلتوقع أن يكون ىذا البحث قادًرا على مساعدة ادلعلمُت على استخدام الوسائط 
 الصوتية اليت طورىا الباحث كمرجع مفيد وحتسُت جودة التعلم.

 ج( للمدارس
لبحث ، من ادلأمول أن يقدم فوائد للمدارس الدينية ، ويشجع وحيفز من خالل ىذا ا

 ادلدارس على استخدام الوسائط الصوتية أكثر يف تعلم اللغة العربية.
 د( للباحثُت

بناًء على ىذا البحث ، من ادلؤمل أن يتمكن من زايدة خربة ومهارات الباحثُت يف إنتاج 
 ادلعرفة يف الكلية.



 ابب الثاىن

 يةنظر  لدراسةا

 النموذجي التطويرمفهوم  . أ
بشكل عاـ ، يتم تفسَت النموذج على أنو الكائن أك ادلفهـو ادلستخدـ ، كيشَت فهم النموذج 

دتثيل لعملية يف شكل رسومي  ُحىت أف النموذج ىو مأريف البحث إىل التعريف الذم عرب عنو 
أك سردم من خالؿ إظهار العناصر كاذلياكل الرئيسية. يستخدـ الباحثوف ىذا النوع من البحث 

 يف تطوير ىذا النموذج ، أم البحث كالتطوير )البحث كالتطوير(.
 . تعريف كالتطوير ُ

خدـ ِحبث تستطرؽ البحث كالتطوير أك يف اللغة اإلصلليزية البحث كالتطوير ىي طريقة 
إلنتاج منتجات معينة كاختبار فعالية ىذه ادلنتجات. كظائف البحث كالتطوير للتحقق من 
ادلنتجات كتطويرىا ، شلا يعٍت أف ادلنتجات احلالية كالباحثُت خيتربكف فقط فعالية أك صالحية 

منتجات جديدة ادلنتج ابدلعٌت الواسع )حبيث يصبح ادلنتج فعاًلن كفعاًلن كأكثر عملية( أك خيلق 
 )مل تكن موجودة من قبل( .

( ، ديكن استنتاج أف تطوير منتج أك صنع R & Dبناءن على تعريف البحث كالتطوير )
 منتج يستخدـ طرقنا قيد التطوير يتم تنفيذىا يف عدة إجراءات لتحسُت جودة ادلنتج.

 . أنواع مناذج التطويرِ
 نتج ، كىي:يف البحث كالتطوير ، توجد عدة مناذج لتطوير م

 (منوذج بورغ كجاؿ) Gagne and Briggs. منوذج التنمية ُ

                                                             
. 

1
 Yuberti, „PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN" YANG BELUM DIMINATI DAN 

PERSPEKTIFNYA‟, 2016, 1–15 

 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Bandung:ALFABETA, 2016), 

h.293. 
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خطوات يف البحث التنموم على النحو  َُ( ، ىناؾ ََِّجاؿ )ّكفقنا لربكج ك
( ْ( تطوير الشكل األكيل للمنتج ؛ ّ( التخطيط. ِ( البحث كمجع ادلعلومات ؛ ُالتايل: 

( مراجعة ٕ( اًلختبار ادليداين الرئيسي ؛ ٔ ( مراجعة ادلنتج ؛ٓاًلختبار ادليداين األكيل ؛ 
( َُ( مراجعة ادلنتج النهائي. ٗ( اًلختبار ادليداين التشغيلي ؛ ٖادلنتجات التشغيلية. 

 يف شكل صورة. منوذج بورغ كجاؿر كالتنفيذ. يوجد أدانه منوذج ْالنش
 
 
 
 
 

1.2الشكل   

 منوذج بورغ وجال
( القدرة على تلبية اًلحتياجات احلقيقية ُ) مزااي منوذج تطوير منوذج بورغ كجاؿ ىي:

كادللحة )اًلحتياجات احلقيقية يف الوقت احلايل( من خالؿ تطوير حلوؿ دلشكلة ما أثناء إنتاج 
( القدرة على إنتاج منتج / منوذج ذك قيمة عالية ِادلعرفة اليت ديكن استخدامها يف ادلستقبل ، )
( ّيدانية ك م التحقق من صحتو من قبل اخلرباء ، )للتحقق ، ألنو مر بسلسلة من التجارب ادل

يشجع عملية مستمرة ًلبتكار ادلنتج / النموذج حبيث ييتوقع دائمنا العثور على النماذج / 
 ادلنتجات اليت دائمنا ما تكوف زلدثة ابلطلبات احلالية

( ُ)يف حُت أف أكجو القصور يف البحث كالتطوير يف كضع منوذج بورغ كجاؿ ىي:       
( ًل ديكن تعميمها  ِيتطلب كقتنا طويالن نسبينا ، ألف اإلجراءات اليت جيب اتباعها معقدة ، )

                                                             
3
Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development (Bandung: 

ALFABETA, 2017),h 28. 

 

. 
4
 Emzir, Metode Penelitian Kuantitatif  dan Kualitatif  (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 

27 
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 ٓككل ، ألهنا هتدؼ إىل حل مشكلة "ىنا كاآلف" ، ك على أساس العينة )زلددة( ، كليس على
 السكاف.

 . منوذج التنمية ديك ككارمِ
صممُت التعلم كالتدريب. اخلطوات يف ىذا النموذج ىو النموذج األكثر استخدامنا من قبل م

( حتليل ّ( إجراء حتليل تعليمي ؛ ِ( حتديد أىداؼ التعلم. ُىذا النموذج ىي كما يلي: 
( تطوير األدكات أك ٓ( صياغة األىداؼ ؛ التعلم احملدد ، )ْخصائص الطالب كسياؽ التعلم. 

( ٖختيار ادلواد التعليمية ؛ ( تطوير كإ( تطوير اسًتاتيجيات التعلم ، )ٔأدكات التقييم ، )
( تصميم كتطوير التقييم َُ( مراجعة برانمج التعلم ؛ ٗتصميم كتطوير التقييمات التكوينية ؛ 

 ٔالتجميعي. ىنا منوذج ديك ككارم يف شكل صورة.

  

                                                             
5
https://dokumen.tips/documents/makalah-model-pengembangan-borg-gall1doc.html diakses 

pada Juni 2020)  

 
6
 I Made Tegeh, I Nyoman Jampel, Ketut Pudjawan, Model Penelitian Pengembangan 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 78 – 81. 

 

https://dokumen.tips/documents/makalah-model-pengembangan-borg-gall1doc.html
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 1.1الشكل 
 منوذج ديك وكاري

كسهلة ادلتابعة ( كل خطوة كاضحة ُتتضمن بعض مزااي منوذج منوذج ديك ككارم ما يلي: )
( على الرغم من أهنا على مراحل ، فهي مرحلة إجراء ، ًل ّ( منتظمة كفعالة كفعالة ، )ِ، )

( ييشار إىل منوذج منوذج ْ، ) ٗيزاؿ ىذا النموذج يوفر رلاًلن للتحسُت ، كابلتحديد يف اخلطوة 
ذج التطوير يف ديك ككاريكنموذج نظرم مستقل يف رلاؿ انضباط تصميم التعلم كيصبح أحد منا

( إنو بسيط نسبينا ، لكن ادلراحل كادلكوانت اليت  م تطويرىا 5)،  (r & dالبحث كالتطوير )
 ٕ( كل خطوة ىي إجراء منظم للغايةٔمفصلة ، )

( يبدك قاسينا ، ألنو  م حتديد كل خطوة ، ُمنوذج ديك ككارم بو أيضنا أكجو قصور ، كىي: 
( ّنفيذ قوة ادلراجعة اجلديدة بعد إجراء اًلختبارات التكوينية ( ًل يوفر مساحة لالختبار كيتم تِ

يف مراحل تطوير اختبارات نتائج التعلم ، كاسًتاتيجيات التعلم ابإلضافة إىل تطوير كتقييم ادلواد 
(  م ْالتعليمية ، ليس من الواضح ما إذا كاف ىناؾ حكم خبَت )التحقق من الصحة( أـ ًل ، 

 اءات.تنفيذ العديد من اإلجر 

 أٌدم. منوذج تطوير ّ

                                                             
7
.Model Pembelajaran Dick and Carrey” (On-line), tersedia di 

http://sartikadiana.blogspot.com/2013/04/model-pembelajaran-dick-and-carey.html. 
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( أك ادلعركؼ ابسم منوذج ََِٗمنوذج حبث تطوير الوسائط التعليمية كفقنا لركبرت مارييب )
( التصميم ِ( التحليل ؛ ُخطوات يف البحث التنموم على النحو التايل:  ٓ. ىناؾ أٌدمتطوير 

  يف شكل صورة. مأدٌ ( التقييم. التايل ىو منوذج تطوير ٓ( التنفيذ. ْ( التنمية ؛ ّ؛ 
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 1.2الشكل 

 أّديمنوذج تطوير 

 Richey Maribeيف ىذه الدراسة ، استخدـ ادلؤلفوف منوذج التعلم الذم اقًتحو 
Branch  كالتحليل ، كالتعريف ، كالتطوير ، كالتنفيذ ، كالتقييم  أٌدم، كىو منوذج التعلم ،

ىو أف ىذا النموذج أبسط كأسهل يف  أٌدم)التقييم(. السبب يف استخداـ الباحثُت لنموذج 
 ٖالتعلم كبنيتو ادلنهجية جتعل ىذا النموذج سهل التعلم من قبل ادلعلمُت.

 . نطاؽ البحث كالتطويرّ

 ذكر ريتشي ككيفلُت أف "نطاؽ أحباث التصميم كالتطوير" )نطاؽ البحث كالتطوير( ىو:

التطوير. البحث عن عملية كأتثَت ادلنتج . دراسة العملية كأتثَت التصميم احملدد كجهود ُ
 الناتج عن أحباث التخطيط كالتطوير.

. دراسة عملية التصميم كالتطوير ككل ، أك دراسة مكوف عملية معينة. البحث عن ِ
 ٗالتصميم )التصميم( كعملية التطوير ككل ، أك مكوانت بعض العمليات.

                                                             
8
 Nurmaya, model pembelajaran : 7 model pembelajaran, 

http://mayalink,woerpress.com/2015/11/13/model-pembelajaran-7-model-pembelajaran /diakses 

pada tanggal 04 februari 2020 pukul: 14.42. 

 
9
 Sugiyono,Op.Cit, h. 31. 

 

http://mayalink,woerpress.com/2015/11/13/model-pembelajaran-7-model-pembelajaran
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قسم إىل أربعة مستوايت )مستوايت( ، بناءن على البياف أعاله ، فإف البحث كالتطوير ين
 :َُكىي

)أدىن مستول( ىو قياـ الباحث إبجراء حبث إلنتاج  ُ( البحث كالتطوير يف ادلستول ُ
 تصميم ، لكنو ًل يستمر عن طريق صنع منتج كاختباره.

ىو أف الباحثُت ًل جيركف حبثنا ، لكنهم خيتربكف  ِ( البحث كالتطوير يف ادلستول ِ
 لية بشكل مباشر.ادلنتجات احلا

يقـو الباحث إبجراء حبث لتطوير ادلنتجات احلالية  ّ( البحث كالتطوير يف ادلستول ّ
 كصنع ادلنتجات كاختبار فعالية ىذه ادلنتجات.

، ىو أف يقـو الباحثوف إبجراء البحوث ًلبتكار  ْ( البحث كالتطوير يف ادلستول ْ
 ىذه ادلنتجات.منتجات جديدة لتصنيع ادلنتجات كاختبار فعالية 

من ادلستوايت األربعة أعاله ، يواجو الباحث صعوبة يف ادلستول الرابع ، كىي إنشاء أك 
صنع منتجات جديدة كاختبار فعالية ادلنتج. إلجراء البحث كالتطوير على ادلستول الرابع ، 

 .أٌدميستخدـ الباحثوف طريقة البحث كفقنا لػ 

 تطوير منوذج املفهومب.   

 ل اإلعالم التعليميةمفهوم وسائ .2
 فهم وسائل اإلعالم التعليمية 2.2

كفقنا أجب حرموا ، يتم تعريف معٌت الوسائط يف عملية التعلم على أنو أدكات 
رسومية أك فوتوغرافية أك إلكًتكنية ًللتقاط كمعاجلة كإعادة بناء ادلعلومات ادلرئية أك 

استخدامو لنقل الرسائل  اللفظية. ديكن أيضنا تفسَت الوسائط على أهنا أم شيء ديكن

                                                             
10

 Sugiyono, Op.Cit, h. 32. 
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كحتفيز األفكار كادلشاعر كاًلنتباه كإرادة الطالب ، حبيث ديكن تشجيعهم على 
 .ُُادلشاركة يف عملية التعلم

كسائط التعلم ىي أم شيء ديكن استخدامو لنقل الرسائل كحتفيز عملية التعلم 
ة كالوسائل لدل ادلتعلم )الطالب(. معٌت كسائط التعلم أكسع من الوسائل التعليمي

 .ُِالتعليمية كالوسائط ادلرئية كادلسموعة
نية اإلعالـ كسيط أك مقدمة. الوسيط كادلقدمة ىو معٌت كلمة "كسيط" كىي 
ًلتينية. يف سياؽ التعلم ، ديكن القوؿ أف كسائل اإلعالـ ىي كسيلة لتوجيو الرسائل أك 

 .ُّمعلومات التعلم
تاج أف كسائط التعلم ىي أم شيء من بعض ادلعاين ادلذكورة أعاله ديكن اًلستن

ديكن استخدامو لنقل الرسائل كديكن أف حيفز األفكار ، كديكن أف يثَت احلماس 
 كاًلنتباه كالرغبة لدل الطالب حىت يتمكنوا من تشجيع عملية التعلم لدل الطالب.

 فوائد وسائل اإلعالم التعليمية 2.1
ربة أف ادلعرفة ستكوف اكتساب معرفة الطالب كما كصفها إدغار ديل أكواز اخل

أكثر جتريدية إذا  م نقل الرسالة فقط من خالؿ الكلمات الشفهية. ىذا يسمح 
ابللفظية. ىذا يعٍت أف الطالب يعرفوف فقط الكلمات دكف فهم كفهم ادلعٌت الوارد 
فيها. سيؤدم ىذا النوع من األشياء إىل سوء فهم الطالب. لذلك ، جيب أف يتمتع 

ر كاقعية ، فالرسالة ادلراد نقلها ديكن أف حتقق األىداؼ الطالب بتجربة أكث
 .ُْكالغاايت
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شرح إبراىيم كآخركف كظيفة كسائط التعلم من حيث شيئُت ، كمها: عملية التعلم  
كعملية اتصاؿ كأنشطة تفاعل بُت الطالب كبيئتهم. فيما يتعلق بعملية التعلم كعملية 

للمعلومات من ادلصدر )ادلعلم( إىل اتصاؿ ، فإف كظيفة الوسائط ىي مبثابة انقل 
ادلتلقي )الطالب(. انطالقنا من عملية التعلم كنشاط تفاعل بُت الطالب كبيئتهم ، 
ديكن حتديد الوظيفة بناءن على فائض كسائل اإلعالـ كحواجز اًلتصاؿ اليت قد تنشأ 

 .ُٓيف عملية التعلم
نب العقبات يف لذلك ديكن اًلستنتاج أف كسائل اإلعالـ تعمل أيضنا على جت

عملية التعلم ، مبا يف ذلك: جتنب الكالـ اللفظي ، كإاثرة اًلىتماـ أك التحفيز ، 
كجذب انتباه الطالب ، كالتغلب على قيود ادلكاف كالزماف كاحلجم ، كتنشيط الطالب 

 ، كحتفيز التعلم بشكل فعاؿ.
 

 التعليميةأنواع وسائط  2.2
 تعليمية متنوعة مثل ما يلي:يذكر يوسف إيراينتارا يف كتابو كسائل 

 أ. الوسائط اجلرافيكية
الوسائط الرسومية ىي نوع من الوسائط اليت تعرب عن الرسائل ليتم نقلها يف شكل 
رموز اتصاؿ لفظي. جيب فهم معٌت ىذه الرموز بشكل صحيح حىت تكوف عملية 

ية ، نقل الرسالة انجحة كفعالة. تشمل أشكاؿ الوسائط الرسومية: صور فوتوغراف
اسكتشات ، رسـو بيانية ، رسـو بيانية ، رسـو بيانية ، رسـو متحركة ، ملصقات ، 

 خرائط ، لوحات الفانيال ، كلوحات اإلعالانت.
 ب. صوت الوسائط

ترتبط الوسائط الصوتية حباسة السمع. يتم ترمجة الرسالة ادلنقولة عرب الوسائط الصوتية 
تتضمن بعض الوسائط اليت ديكن تضمينها يف إىل رموز صوتية ، شفهية كغَت لفظية. 

 رلموعة الوسائط الصوتية: راديو كمسجل شريط مغناطيسي كمسجل شريط كاسيت.
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 ج. كسائط اإلسقاط الصامت
تتشابو كسائط العرض الصامت مع الوسائط الرسومية ، مبعٌت أهنا تقدـ زلفزات 

 .ُٔسائط العرض الثابتةبصرية. تستخدـ ادلواد الرسومية أيضنا على نطاؽ كاسع يف ك 
 ، ديكن تقسيم كسائل التعلم ادلختلفة إىل ثالثة ، كىي: أجب حرموا كفقنا

 أ. الوسائط السمعية )الوسائل السمعية(
الوسائط الصوتية ىي أم شيء ديكن استخدامو لتسهيل تعلم اللغة اليت ديكن 

ة كمسجالت التقاطها كاستيعاهبا من خالؿ حاسة السمع. على سبيل ادلثاؿ ، اللغ
 األشرطة كأجهزة الراديو الًتانزستور كالتلفزيوف كسلتربات اللغة كما إىل ذلك.

 ب. الوسائط ادلرئية )الوسائل البشرية(
الوسائط ادلرئية ىي أم شيء ديكن استخدامو لتسهيل عملية تعلم اللغة اليت ديكن 

كائنات األصلية ، التقاطها كاستيعاهبا من خالؿ احلس البصرم. على سبيل ادلثاؿ ، ال
كاألشياء اًلصطناعية ، كالصور ، كالسبورات ، كادلالحظات / اإلعالانت الالصقة ، 
كألواح التخطيط ، كألواح اجليب ، كاألشكاؿ الالصقة )الصور اليت قاـ ادلعلم هبا 
مباشرة( ، كقصص التعرم )قطع من الورؽ( ، كبطاقات الفالش )بطاقات التذكَت( ، 

،  OHPs، كالنشرات اإلخبارية ، كأجهزة عرض الشرائح ، ك كالكتب النصية 
 ، كما إىل ذلك. LCDكأجهزة الكمبيوتر كأجهزة عرض 

 ج. الوسائط ادلرئية كادلسموعة )الوسائل السمعية البشارية(
الوسائط ادلرئية كادلسموعة ىي أم شيء ديكن استخدامو لتسهيل تعلم اللغة اليت 

ؿ حاسيت السمع كالبصر. على سبيل ادلثاؿ التلفزيوف ديكن التقاطها كىضمها من خال
، قرص الفيديو ادلضغوط ، فيلم الشاشة العريضة ، سلترب لغة الوسائط ادلتعددة ، 

 ُٕ، اإلنًتنت ، كما إىل ذلك. LCDجهاز عرض 
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 معيةسمفهوم ال .1
 السمعيةتعريف  1.2

األذف من كلمة مسموع ، كاليت تعٍت صوًتن ديكن أف تسمعو السمعيةأتيت كلمة 
ك  َِالبشرية بشكل طبيعي. القدرة على مساع األذف البشرية يف نطاؽ الًتدد بُت 

ىَتتز. أبعد من ذلك ، مل يعد البشر قادرين على اًلستماع إليها. هتتم  ََََِ
. يتم بعد ذلك إدخاؿ الرسالة اليت سيتم تقدديها يف ُٖالوسائط الصوتية حباسة السمع

ىذه على أجهزة السمعيةَت لفظي. تشتمل كسائط رمز صويت ، سواء شفهينا أك غ
 ُٗراديو كأجهزة تسجيل شريط مغناطيسي كسلتربات لغوية ككسائط عرض صامتة.

، فإف الوسائط الصوتية ىي كسيلة لنقل الرسائل يف شكل رموز  سدماكحبسب 
 مسموعة ، شفهية )إىل كلمات أك لغة منطوقة( كغَت لفظية.

جاان كريفي ، فإف الوسائط الصوتية للتدريس ىي كيف الوقت نفسو ، ككفقنا لسود
مواد حتتوم على رسائل يف شكل مسعي ديكن أف حتفز أفكار الطالب كمشاعرىم 

 كاىتمامهم كرغبتهم حىت حتدث عملية التدريس كالتعلم.
بناءن على الرأم السابق ديكن اًلستنتاج أف ادلقصود ابلوسائط الصوتية ىو جهاز 

زلتول رسالتو إًل من خالؿ حاسة السمع ، أم على شكل  كسائط ًل يتم استقباؿ
مسجالت أشرطة كاسيت صوتية كمسجالت شرائط مغناطيسية كسلتربات لغوية 

 ككسائط عرض صامتة. .
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 معيةسالأنواع  1.1
 أ. مذايع

الراديو عبارة عن جهاز إلكًتكين ديكن استخدامو لالستماع إىل األخبار اجليدة 
بعض األحداث كاألحداث ادلهمة كاجلديدة ، كمشكالت  كالفعلية ، كديكنو معرفة

 احلياة كما إىل ذلك. كديكن استخداـ الراديو كوسيلة تعليمية فعالة.
 صوت -ب. كاسيت 

الكاسيتات الصوتية اليت دتت مناقشتها ىنا ىي على كجو التحديد أشرطة صوتية 
سبب التكلفة ادلنخفضة تيستخدـ غالبنا يف ادلدارس. ادليزة ىي أهنا كسيلة اقتصادية ب

 للنسخ كالصيانة.
 ج. جهاز تسجيل مغناطيسي

سجل جهاز إلكًتكين ديكنو تسجيل 
ي
. ىذه األداة مناسبة السمعيةىذا ادل يدكاين

لالستخداـ كوسيط تعليمي ننقلو للطالب. تشمل األنواع ادلختلفة من أجهزة ختزين 
 DVDكأقراص  كأشرطة الكاسيت كاألقراص ادلضغوطة LPsادللفات الصوتية 

 ( كغَتىا.WAVك  mp3الرقمي ك )السمعيةك 
 معيةسالمزااي الوسائط  1.2

 تتمثل مزااي الوسائط الصوتية حسب أرصياد فيما يلي:
ا يسهل الوصوؿ إليها بواسطة ادلاسُ ا كشائعة جدن  . ىي معدات رخيصة جدن
 . يف.ِ
يف . ديكن نسخ السجالت لألغراض الفردية حبيث ديكن كضع زلتوايت الرسالة ّ

 نفس الوقت.
 . سجل األحداث أك زلتول الدرس ًلستخدامو ًلحقنا.ْ
. تيستخدـ سجالت البياانت كحدىا كأداة تشخيصية للمساعدة يف حتسُت ٓ

 ادلهارات
 . تالكة القرآف كتالكتو كإلقاء اخلطبٔ
 َِ. عملية سهلة نسبيإ.
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 معيةسالنقص الوسائط  1.3
 الصوتية يف التعلم تشمل:كفقنا لريفي ، فإف أكجو القصور يف الوسائط 

 . ادلعلومات عابرة فقط كًل ديكن تكرارىاُ
 . ديكن للمستمع أف يتخيل فقطِ
. يتطلب الًتكيز على جتربة معينة تكوف اثبتة كمؤكدة ، حبيث يتم احلصوؿ على ّ

 الفهم من خالؿ التعلم اخلاص.
 
 

 DVDمفهوم  .2
 DVDتعريف  2.2

إىل قرص رقمي متعدد اًلستخدامات أك قرص فيديو رقمي. يتم  DVDيرمز 
تضمُت ىذا اجلهاز أيضنا كجهاز قرص ضوئي مع نوعُت من األقراص دتت مناقشتهما 

. ُٔٗٗكبدأ إصداره منذ عاـ  ُٓٗٗمسبقنا. بدأ بناء ىذا النوع من التخزين يف عاـ 
قات الكمبيوتر ىذا لتخزين الربامج كتطبي DVDعادةن ما يتم استخداـ قرص 

،  DVDاألخرل مبا يف ذلك األلعاب كملفات الفيديو. دلعرفة زلتوايت قرص 
 .DVDستحتاج إىل مشغل 

DVD  ىو قرص ضوئي من اجليل الثاين من تطوير القرص ادلضغوط )قرص
كالبياانت. السمعيةمضغوط( كىو كسيط ختزين ضوئي يستخدـ غالبنا لتخزين الفيديو ك 

كاحدة من أقدـ التقنيات اليت ًل  DVDاانت ابستخداـ أقراص تعد تقنية ختزين البي
تزاؿ صاحلة حىت اليـو ، حيث يكوف كل شيء رقمينا ابلكامل تقريبنا. من كجهة نظر 

 ٔىو نفس القرص ادلضغوط )قرص مضغوط( كلكن تبلغ سعتو  DVDمادية ، فإف 
 .ُِأضعاؼ. حسننا ، ىذا اًلختالؼ يف السعة جيعلها أكثر شيوعنا
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 DVDواع ووظائف أن 2.1
أنواع بوظائف سلتلفة من حيث سعة التخزين  ٕعلى  DVDحتتوم كسائط 

كتنسيقات ادللفات اليت ديكن ختزينها كأنواع ادليزات ادلتوفرة. من ادلؤكد أف لكل من 
ىذه اختالفنا ًل يكوف مذىالن حقنا عند النظر إليو من مظهره  DVDأقراص 

 ادلادم. كلكن عندما يتعلق األمر ابلوظائف ، فهناؾ اختالفات كبَتة.
ككظائفها ، ابإلضافة إىل السجل ادلتعلق  DVDفيما يلي شرح ألنواع أقراص 

 :DVDهبذه األنواع من أقراص 
ُ )DVD-R 

. كقد تلقى ىذا ُٕٗٗرائد يف عاـ ىذا مع تطوير  DVD-Rيبدأ ًتريخ 
من قرصُت من  DVD-R. يتكوف DVDالتطوير الدعم من معظم مشغالت 

 DVD-Rمم مرتبطاف مبادة ًلصقة أخرل. يوجد يف قرص  ٔ.َالبويل كربوانت 
دليل ليزر غركؼ مغطى بصبغة تسجيل كسبائك عاكس فضي أك ذىيب. 

DVD-R و تنسيق أك قرص الفيديو الرقمي القابل للتسجيل ىDVD  قابل
جيجاابيت.  ُٕ.ْعلى سعة ختزين تبلغ  DVD-Rللتسجيل. حيتوم قرص 

 ٓٗ.ّعلى الرغم من أف ىذا الصنف كاف لو يف البداية معيار أصلي يبلغ 
،  CD-Rجيجاابيت. كالمها أعلى بكثَت من سعة التخزين الضوئية لسابقو ، 

 ميجاابيت فقط. ََٕالذم تبلغ سعتو 
بشكل شائع لتخزين كميات كبَتة من البياانت مثل  DVD-Rيتم استخداـ 

٘ ٖٗ، كتنسيق غَت قابل إلعادة الكتابة كمتوافق مع  Windowsملفات تثبيت 
. البياانت الواردة فيو ًل DVD-ROMكمجيع أقراص  DVDمن مشغالت 

 ديكن تغيَتىا أك دائمة.
ِ .)DVD-RW 

على إذف  كحصل ُٗٗٗبواسطة رائد يف نوفمرب  DVD-RW م تطوير 
 DVD-Rبشكل أفضل من  DVD-RW. يعمل DVDمن منتدل 

ألنو لديو القدرة على مسح كإعادة كتابة البياانت ادلوجودة فيو. كفقنا للمطور ، فإف 
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مرة. هبذه الطريقة ديكننا إعادة   َََُالقرص متوافق مع تغيَتات البياانت حىت 
كننا حذؼ البياانت اليت كتابة ما إذا كانت ىناؾ أخطاء يف تسجيل البياانت كدي

 نريد حذفها.
حيتوم على طبقة كاحدة  DVD( ىو أف ىذا النوع من -معٌت عالمة الطرح )

فقط لتخزين البياانت. كهبذه الطريقة ، فإف البياانت اليت ديكن ختزينها ليست كثَتة 
 الذم حيمل عالمة )+(. DVDكالسعر أسهل بكثَت من قرص 

ّ )DVD + R 
كلكنو غَت  DVD-Rمشابو تقريبنا لػ  DVDىذا ىو قرص  DVDقرص 
ىو نتيجة تطوير حتالف الشركات الذم أصبح يعرؼ اآلف  DVD + Rمتوافق. 
. نظرنا ألف ََِِيف منتصف عاـ  DVD + RW Allianceابسم 

DVD + R  منافس لػDVD-R  مل تتم ادلوافقة على ىذا التنسيق يف ذلك ،
مل يكن  DVD + Rقد  م ذكر أف تنسيق ، ك  DVDالوقت من قبل منتدل 

 .ََِٖيناير  ِٓالرمسي حىت  DVDتنسيق 
رمسينا كإدخاذلا يف قائمة منتجات  DVD + R،  م قبوؿ  ََِٖيناير  ِٓيف 

DVD  ادلرخصة. ابلنسبة للمواصفات الفنية ، تبلغ سعة ختزينDVD + R 
 DVD + RWجيجاابيت. على عكس  ّٕٕ.ْجيجاابيت أك  ٕ.ْحوايل 

مرة كاحدة فقط.  DVD + Rمرة ، ديكن كتابة  َََُلذم ديكن كتابتو حىت ا
 ىذا لتخزين الفيديو كالبياانت كالصوت. DVDعادةن ما يتم استخداـ قرص 

ْ )DVD + RW 
من قبل ائتالؼ من الشركات ادلعركفة ابسم  DVD + RW م تنفيذ تطوير 

DVD + RW Alliance  تغيَت سعة  .  مُٕٗٗك م اًلنتهاء منو يف عاـ
جيجا ابيت.  ٕ.ْجيجا ابيت فقط إىل  ٖ.ِالتخزين اليت كانت يف األصل 

ىذا  DVD + RWللحصوؿ على التفاصيل الفنية ، يتكوف الطالء على قرص 
ىذا أصباغ  DVDمن مراحل معدنية كبلورية ابنعكاسات سلتلفة. تستخدـ ألواف 

 عضوية.
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ذلك اًلرتباط غَت ادلفقود  ابلعديد من ادلزااي ، مبا يف DVD + RWيتميز 
ا يصل إىل  DVD + RW. يدعم CVLك  CAVككتابة   ٕ.ْجانبنا كاحدن

مزدكج  DVD، ك  DVD-5كالذم ييعرؼ ابسم  DVDجيجا ابيت 
 .DVD-10جيجا ابيت كالذم ييعرؼ ابسم  ْ.ٗاجلانب 

ٓ )DVD-D 
ىذا عن التنسيقات األخرل من حيث أنو مصمم  DVD-Dخيتلف تنسيق  

لالستخداـ الفردم فقط. سيستمر تشغيل قرص الفيديو الرقمي ىذا دلدة تصل إىل 
ىذا على  DVDساعة بعد فتح القرص. بعد ذلك الوقت ، لن تتم قراءة  ْٖ

حيتوم على مواد كيميائية ستظهر بعد  DVD-D. كذلك ألف DVDمشغل 
ألكؿ مرة ،  DVD-D". عندما يتم فتح No Diskة "فًتة زمنية معينة رسال

 ستنبعث منو رائحة كريهة على الفور بسبب التفاعالت الكيميائية مع اذلواء احمليط.
 FDDنفسها يف األصل من قبل شركة أدلانية تسمى  DVD-D م إنتاج 

Technologies AG" غالبنا ما يتم تفسَت احلرؼ .D نفسو على "
DVD-D  على أنوDVD-Destroy  أكDVD-Destruct  كىو ،

 متوافق دتامنا مع ميزاتو اليت ديكن التخلص منها.
ٔ )DVD- فيديو 

خصيصنا لتخزين كعرض الفيديو. يتميز  DVD م تصميم ىذا النوع من  
الفيديو ادلعركض أيضنا جبودة عالية كحادة ككاضحة. كمع ذلك ، ًل ديكن أف يوفر 

DVD-Video  جودة صوت أفضل منDVD-Audio يستخدـ .
DVD-Video   كمعيار يف توزيع العالمات التجارية يف شكل زلتول فيديو

من قبل الياابف ، كًل يزاؿ ىذا النوع  ُٔٗٗكصوت.  م تقدًن ىذا النوع يف عاـ 
 األكثر انتشارنا يف مجيع أضلاء العامل. DVDىو األكثر انتشارنا ابعتباره تنسيق 

ٕ )DVD- الصوت 
ىذا ملفات ادلوسيقى جبودة عالية تصل إىل  DVDنسيق ديكن أف يستوعب ت 
دقيقة. كما أف دعم البياانت الصوتية عايل اجلودة كقادر على تشغيل أنواع  ْٕ
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على عامل  DVD-Audioاحمليطي. يركز السمعيةاجملسم ك السمعية
ادلنتج ، لذا فهو حىت اآلف األداة الرئيسية دلنتجي ادلوسيقى يف ترتيب األغاين السمعية

 .ِِل توزيعهاقب
كمكاف لتحميل األغاين   DVDيف ىذه الدراسة ، استخدـ الباحثوف قرص 

، جنوب  سبو بلو التعليمية للصف الثاين من مدرسة ابتدائية  متَتا مفتح اجلنة
 ًلمبونج.
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 مفهوم األغنية .3
 تعريف األغنية / املوسيقى 3.2

الصويت على ككفقنا جلمالوس ، فإف ادلوسيقى ىي شكل من أشكاؿ العمل الفٍت 
شكل أغنية أك أتليف موسيقي يعرب عن أفكار كمشاعر اخلالق من خالؿ عناصر 

 موسيقية ، كىي اإليقاع اللحٍت كاًلنسجاـ كشكل األغنية كالبنية كالتعبَت ككل.
كيف الوقت نفسو ، كفقنا لبانوم ، فإف ادلوسيقى ىي فرع من الفن يناقش كخيصص 

 .ِّر فهمها كفهمهاأصواًتن سلتلفة ألمناط ديكن للبش
بناءن على الفهم أعاله ، ديكن استنتاج أف األغنية / ادلوسيقى ىي عمل فٍت صويت 

 يف شكل أغنية تناقش كختصص أصواًتن سلتلفة ألمناط ديكن فهمها كفهمها.
تعد ادلوسيقى مطلبنا أساسينا لكل إنساف ، ألف ادلوسيقى ديكن أف جتعل الناس 

كالراحة. ديكن أف تكوف ادلوسيقى فعالة يف األكساط يشعركف ابلسعادة كالسعادة 
األكادديية من خالؿ ادلساعدة يف تشكيل أمناط التعلم ، كالتغلب على ادللل ، كدرء 
الضوضاء اخلارجية ادلزعجة. يؤثر صنع ادلوسيقى بنشاط على النمو العقلي كالبدين 

كالثقة كتقليل احلزف  للشخص. ديكن أف تساعدان ادلوسيقى أيضنا على الشعور ابلنشاط
 كإزالة الغضب كالتخلص من التوتر كتقليل اخلوؼ كالقلق.

األغنية كوسيلة للتعلم ذلا أتثَت كبَت على القوة اإلبداعية للطالب. ىذا يتماشى مع 
رأم ًلزانوؼ الذم ينص على أف ادلوسيقى ذلا أتثَت على إبداع الطالب. ديكن 

لة ادلزاجية كتغيَت احلالة العقلية للطالب كدعم للمدرسُت استخداـ األغاين لضبط احلا
 ِْالبيئة التعليمية للطالب.

تعد كسائط األغاين كسيلة مقنعة لتقدًن التعلم. تعترب األغنية كسيلة إعالمية سلتلفة 
ا  عن غَتىا كمثَتة لالىتماـ حبيث ديكن أف حتفز الطالب على أف يكونوا أكثر محاسن
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 Niswati Khoiriyah, Syahrul Syah Sinaga, “ Pemanfaatan Pemutaran Music Terhadap 

Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care Dikota Surakarta”, Jurnal Seni Musik, Vol 6 No.2 
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 Ainoer Rofiq, Ikhwanul Qiram, Gatut Rubiono, “Media Music Dan Lagu Pada Proses 
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ن لألغاين أيضنا أف دتنع ادللل ، كىو العدك الرئيسي لتعلم يف عملية تعلم ادلفركدات. ديك
 .ِٓاللغة العربية

 
 األشياء اليت جيب القيام هبا يف استخدام األغنية / املوسيقى 3.1

. ما حيتاج إىل اًلىتماـ  ديكن أف يكوف استخداـ ادلوسيقى يف عملية التعلم شيئنا فعاًلن
ا عند استخداـ األغاين يف عملية ىو اختيار األغنية. ىناؾ عدة أمور جيب مراعاهت

 التعلم ، كىي:
( اخًت نغمة لطيفة ، كجتنب النغمات احلزينة أك الصخرية ، ألف سن طالب الصف ُ

 الثاين ىو العمر الذم جيب أف حتصل فيو على ادلتعة كادلتعة.
( جتنب صعوبة ادلالحظات اليت يتوصل إليها الطالب عند الغناء. سيؤدم تعقيد ِ

 ت يف األغنية إىل تدمَت أنشطة التعلم.ادلالحظا
( اخًت رابطنا تكوف كلماتو مألوفة أك بسيطة آلذاف األطفاؿ. حىت لو كانت ّ

 تستخدـ لغة أخرل غَت اإلندكنيسية ، انتبو إىل الكلمات اليت يسهل حفظها.
( ضبط الكلمات حسب عمر الطفل ، ألهنا إذا كانت تتعارض مع عمر الطفل ، ْ

. حيفظ العديد من األطفاؿ أغاين البالغُت أكثر من فماذا سيحدث   كما ىو اليـو
 األغاين كفقنا ألعمارىم.

 ( التأكد من أف األغنية ديكن أف حتقق األىداؼ حسب اخلطة.ٓ
ىذا أمر مهم حيتاج ادلعلم إىل معرفتو قبل تنفيذ أنشطة التعلم ابستخداـ طريقة / منوذج 

 ِٔاألغنية.
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 Jumaryatun, Selamet Mulyono,Atikah Anindyarini, “ Penggunaan Media Lagu Sebagai 

Upaya Meningkatkan Motivasi dan Kemampuan Menulis Cerpen, Jurnal Penelitian Bahasa, 
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 ةالقائمة على األغانيفوائد الوسائط الصوتية  3.2
حبسب الفكر اإلسالمي ، لإلماـ الغزايل ، األغنية أك ادلوسيقى مخس فوائد على األقل 

 ، كىي:
أ. ديكن أف يقضي على اذلدر الداخلي كيف نفس الوقت ديكن أف يولد أتثَت الشهادة 

 هلل يف القلب.
 ب. يقوم القلب الركحي كالنور.

الشؤكف اخلارجية ، كجيعل الصويف دييل إىل  ج. ديكن أف يطلق الصويف من سلتلف
 تلقي النور كاألسرار الداخلية

 د. ديكن لالستماع إىل ادلوسيقى أف يرفع القلب كالركح.
ق. ديكن أف يسبب "النشوة" )حالة من عدـ الوعي / التأمل( كاًلصلذاب إىل هللا 

 .ِٕكديكن أف تكشف أسرار األلوىية
 خطوات أتليف األغنية 3.3

ن كموزع ادلوسيقى دايف إتش يب أنو عند صنع أغاين األطفاؿ ، جيب كشفت ادللح
على ادلبدع توخي احلذر. ككشفت دايف أيضنا أف ىناؾ أربع مسات ألغاين األطفاؿ 

 جيب معرفتها قبل أتليف األغاين.
 . اللحن يف منطقة صوت الطفلُ

ا أك مل يكن األطفاؿ قادرين على تقليد األغاين الصعبة ، مثل األغاين ال عالية جدن
ا ألف أصواهتم ًل تزاؿ زلدكدة ، لذلك قم بعمل نغمة مناسبة كفقنا  ادلنخفضة جدن

 دلنطقة صوهتم.
 . اللحن سهل الغناء كاحلفظِ
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جيب أف تكوف كلمات األغنية ادلستخدمة سهلة الغناء ، شلا يعٍت أف األغنية ذلا فًتة 
احلفظ حىت ديكن نقل رسالة مالحظة قصَتة. جيب أيضنا أف تكوف األغاين سهلة 

 األغنية.
 . الكلمات جيدة كدقيقةّ

كمن السمات األخرل ألغاين األطفاؿ أهنا حتتوم على رسائل أخالقية كتعليمية ، 
 ِٖكتستخدـ اختيارات كلمات بسيطة مفهومة حسب عمر الطفل.

ؾ دركس لألغنية أك األغنية ادلستخدمة يف عملية التعلم أغراض سلتلفة ، فهنا          
ا إىل إتقاف األغاين كفقنا لنظرية ادلوسيقى احلالية. ىناؾ أيضنا أغاين  م  هتدؼ عمدن
إنشاؤىا كوسيلة لتوصيل ادلعلومات حوؿ ادلواد التعليمية. كفقنا دلعٌت األغنية كفقنا 

 بشأف حقوؽ النشر: َُِْلعاـ  ِٖلقانوف مجهورية إندكنيسيا رقم 
يف القانوف على أهنا عمل كامل. كاليت تتكوف من أغنية يتم تفسَت األغنية أك ادلوسيقى 

أك حلن ككلمات ككلمات كترتيبات مبا يف ذلك التدكين. ادلقصود ابلسليمة ىو أف 
األغنية أك ادلوسيقى ىي عمل زلمي حبقوؽ النشر. األغنية أك العمل ادلوسيقي عبارة 

ت كترتيبات تتضمن عن ابتكار كامل يتكوف من عناصر أغنية أك حلن ككلمات ككلما
 تدكيننا مبعٌت أف األغنية أك ادلوسيقى ىي عمل موحد حلقوؽ الطبع كالنشر.

بناءن على ىذه القيود ، ديكن اًلستنتاج أف األغنية ىي مكوف موسيقي يتكوف من 
 .ِٗأنواع سلتلفة من النغمات ادلنتظمة كيف شكل تناغم مجيل

 خصائص أغاين األطفال 3.4
ئص أغاين األطفاؿ اجليدة ىي األغاين اليت حتتوم كحبسب سوانسوف ، فإف خصا

 على اجلوانب التالية:
 . يسهل على األطفاؿ تذكر اللحنُ
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 . من ادلمتع الغناء بدكف نصِ
 . اإليقاع الذم يلفت انتباه الطفلّ
 . نص األغنية لو نفس إطار اإليقاع مثل إيقاع األغنيةْ
 . يتطابق النص مع خط حلن ادلوسيقىٓ
 رسالة كشعور ابلنص حسب الرسالة كطعم ادلوسيقى. إرساؿ ٔ
 . جيب أف يستخدـ النص كلمات متكررةٕ
. سلسة اللغة من خالؿ اًلىتماـ ابختيار الكلمات اليت تكوف مهذبة كتناسب منو ٖ

 الطفل
 . منطقة اللحن جيب أف تتطابق مع منطقة صوت األطفاؿ.ٗ

الطفل. ما زاؿ أطفاؿ ادلدارس جيب أف تكوف أغاين األطفاؿ متوافقة مع فًتة منو 
اًلبتدائية يستمتعوف ابللعب جسداين كعقلينا كعاطفينا. يذكر أف عامل األطفاؿ ىو عامل 
من اللعب. إلنشاء أغاين لألطفاؿ ، يلـز كجود خصائص أغنية تتوافق مع منو 

 األطفاؿ. فيما يلي خصائص األغاين ألطفاؿ ادلرحلة اًلبتدائية حسب:
 حجار:

 . ميلودمُ
أنغاـ أغاين ادلدرسة اًلبتدائية ليست مثل أحلاف الكبار. أحلاف الكبار ذلا            

نطاؽ أكسع من النوًتت )أمبيتوس(. ًل ديكن دتييز نطاؽ أصوات األطفاؿ إًل بنوع 
ادلنخفض كالعايل ، كليس حسب اجلنس. األطفاؿ ذكم األصوات ادلرتفعة السمعية

"، بينما األصوات ادلنخفضة لألطفاؿ تًتاكح بُت  c '- fلديهم نطاؽ بُت النغمات 
 َّ".a - dالنغمات 

استنادنا إىل نوعي أصوات األطفاؿ ، فإف النغمات اليت ديكن الوصوؿ إليها بشكل 
 cعاـ من قبل مجيع األطفاؿ يف سن ادلدرسة اًلبتدائية ىي النغمات ادلوجودة حوؿ 
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 Tetty Rachmi, Keterampilan Musik dan Tari, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2008)  
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'-c  ىذه النغمات من قبل األطفاؿ ". ديكن غناء األحلاف اليت  م إنشاؤىا ضمن
 ذكم األصوات العالية كادلنخفضة.

 . اإليقاعِ
جيب أف يكوف إيقاع األغاين سهل الغناء ألطفاؿ ادلدارس اًلبتدائية. سيكوف غناء 
اإليقاعات اللحنية اليت حتتوم على نفس النغمات تقريبنا أسهل مقارنة ابإليقاعات 

يشبو تكوين اإليقاع عمالن لغواين ، يتكوف من مجل ذات قيم النوتة ادلختلفة )ادلعقدة(. 
 تسمى اجلمل ادلوسيقية. تتكوف اجلملة ادلوسيقية من مجلة سؤاؿ كجواب مجلة

 . صنع موضوع األغنيةّ
ديكن القوؿ أف موضوع األغنية ىو الفكرة األساسية اليت تتحكم يف األغنية أبكملها. 

موضوع أغاين األطفاؿ سعيد بشكل ىذا ادلوضوع ىو ما دييز أغنية عن أخرل. إف 
عاـ. كمع ذلك ، ىناؾ أيضنا أغاين أطفاؿ ذات إيقاع بطيء شلا يعٍت أهنا ليست 
أغاين حزينة. إف عملية العثور على موضوع ًل تتم فقط من خالؿ ادلالحظة ادلباشرة. 
ديكن احلصوؿ على موضوع األغنية من مساع أك قراءة القصة. من خالؿ القصص 

 ُّ، ديكنها أيضنا إنتاج موضوعات األغاين بعد دلس ادلشاعر. التارخيية
 . تطوير موضوع األغنيةْ

يتم تطوير األغنية بعد حتديد موضوع األغنية.  م تطوير األغنية لتصبح حلننا. جيب أف 
ينتبو تطوير األغنية إىل فكرة األغنية. يتكوف احلد األدىن من عزر األغنية من إيقاع 

 ُِنغمات ، بينما يبلغ الطوؿ األطوؿ  ٖبلغ طوؿ الشكل كاحد كمالحظتُت. ي
 نغمة أك إيقاعُت.

 . حتديد نص األغنيةٓ
ختتلف ادلوسيقى الصوتية عن ادلوسيقى اآللية ، ألنو يف ادلوسيقى الصوتية ديكنك 
العثور على كلمات أك نص أغنية. تدكر نصوص أغاين أطفاؿ ادلدارس اًلبتدائية حوؿ 

كاقعية بدكف لغة رمزية. الشيء الذم جيب مراعاتو عند حتديد حياة األطفاؿ بلغة 
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النص ىو أف النص أك الكلمات عند الغناء جيب أف تكوف متناغمة مع نغمة كإيقاع 
 اللحن.

 
 اإلطار النظري . ب
 مفهوم إتقان املفردات العربية .2

 تعريف املفردات 2.2
، ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت يعرفها شخص ما أك كياف آخر 

أك جزء من لغة معينة لدل الشخص. تيعرَّؼ مفردات الشخص على أهنا رلموعة 
من كل الكلمات اليت ديكن أف يفهمها الشخص أك كل الكلمات اليت من 

. ادلفردات عبارة ِّاحملتمل أف يستخدمها ىذا الشخص يف تكوين مجل جديدة
كاليت ذلا عن رلموعة من الكلمات اليت يستخدمها الشخص شفهينا ككتابينا 

ابلفعل معٌت الًتمجة دكف ربطها بكلمات أخرل كىي مرتبة يف شكل أجبدية 
 .ّّمعركؼ لدل شخص أك عرؽ آخر كىي جزء من لغة

ا إلتقاهنا ،  ادلفردات ىي أحد العناصر الثالثة للغة اليت تعترب مهمة جدن
ير كتستخدـ ىذه ادلفردات يف اللغة ادلنطوقة كادلكتوبة ، كىي إحدل أدكات تطو 

مهارات اللغة العربية. كفقنا ذلورف ، فإف ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت 
تتكوف منها اللغة. إف دكر ادلفردات يف إتقاف ادلهارات اللغوية األربع ضركرم 

أف قدرة الشخص على فهم ادلهارات اللغوية األربع  فللةللغاية ، حيث ذكر 
 ّْتعتمد بشكل كبَت على إتقانو للمفردات.
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بناءن على الفهم أعاله ، ديكن استنتاج أف ادلفردات أك اللغة العربية تسمى 
ادلفردات ىي جزء من عنصر اللغة كىو عبارة عن رلموعة من الكلمات اليت 
يستخدمها الشخص شفهينا ككتابينا كىي جزء من لغة معينة ديتلكها الشخص يف 

 تكوين مجل جديدة. تستخدـ للتواصل مع اآلخرين.
 تقان املفرداتفهم إ 2.1

كفقنا لزكشدم ، فإف إتقاف ادلفردات ىو قدرة الشخص على التعرؼ على 
الكلمات كفهمها كاستخدامها بشكل صحيح كصحيح من خالؿ اًلستماع 

 كالتحدث كالقراءة كالكتابة.
، فإف إتقاف ادلفردات أمر مهم حىت يتمكن الطالب من  حستةلكفقنا لػ 

درة على استخدامها يف اإلجراءات اللغوية ، فهم الكلمات أك ادلصطلحات كالق
سواء كانت اًلستماع أك التحدث أك القراءة أك الكتابة. إتقاف ادلفردات لو دكر 
مهم يف احلياة ، كخاصة أدكات اًلتصاؿ. مع إتقاف ادلفردات الكافية ، سيكوف 

ا كطالقة  .ّٓالشخص قادرنا على التحدث جيدن
ف إتقاف ادلفردات ىو القدرة على من الفهم أعاله ، ديكن استنتاج أ

 اًلستخداـ الصحيح للكلمات ادلملوكة شفهينا ككتابينا.
ديكن للمفردات العربية الكافية أف تدعم الشخص يف التواصل ككتابة اللغة. 
كابلتايل ، ديكن القوؿ أف التحدث كالكتابة اللذين يعترباف إتقاانن للغة ًل ديكن 

تقاف ادلفردات الغنية كاإلنتاجية كالفعلية. عدد جيب دعمهما ابدلعرفة كإ ّٔكلكن
ادلفردات اليت تدرس للطالب يف برامج تعلم اللغة العربية لغَت العربية. يقًتح 

مفردات للمستول ادلبتدئ ك  َََُك  َٕٓالبعض أف ادلبلغ يًتاكح بُت 
للمستول  َََِإىل  ََُٓمفردات للمستول ادلتقدـ ك  ََُٓإىل  َََُ
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مفردة على مستول ابتيدة 'كافية  ََِٓأك  َََِؿ آخركف أبف األعلى. جياد
ذلم ، بشرط أف يتعلموا تكوين اجلمل كأف يكونوا ماىرين يف استخداـ 

 ّٕالقاموس.
 
 أهداف تعلم املفردات العربية 2.2

 تتمثل األىداؼ العامة لتعلم مفردات اللغة العربية )ادلفردات( فيما يلي:
ك للطلبة سواء من خالؿ مادة القراءة أك أ. إدخاؿ مفردات جديدة للطلبة أ

 فهم ادلسموع.
ب. تدريب الطالب أك الطالب على نطق ادلفردات بشكل صحيح 
كصحيح ألف النطق اجليد كالصحيح يؤدم إىل القدرة على التحدث كالقراءة 

 بشكل صحيح كصحيح.
ج. فهم معٌت ادلفردات إما دًللة أك معجمية )قائمة بذاهتا( أك عند 

 مها يف سياؽ مجل معينة.استخدا
د. القدرة على تقدير كعمل ادلفردات يف التعبَت الشفهي )احلديث( كالكتايب 

 ّٖ)الكتايب( كفقنا للسياؽ الصحيح.
 
 معىن ووظيفة املفردات 2.3

سيكوف للمفردات ككلمة كنز أك معجم كظيفة إذا كاف ذلا معٌت. ديكن 
كمعٌت ضمٍت )إضىايفٍ(. يتكوف تقسيم معٌت الكلمة إىل معٌت دًللة )أٍصًلٍي( 

ادلعٌت الدًليل )أٍصًلٍي( من ادلعٌت األساسي كادلعٌت الرمزم كادلعٌت األصلي كمعٌت 
ادلصطلح. على سبيل ادلثاؿ ، لكلمة األـ )اًلـ( يف اللغة العربية معناىا 
" ، بينما يظهر ادلعٌت اجملازم عند استخداـ كلمة  األساسي "األـ اليت تلد أطفاًلن
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ـ" يف أـ الكتاب )أـ الكتاب(. فادلعٌت األصلي ، مثال ، ىو كلمة احلطيف "أ
 اليت تعٍت "من يهمس" ، بينما معٌت ادلصطلح "ىاتف".

ادلعٌت الضمٍت )إضىايفٍ( ىو معٌت إضايف حيتوم على فارؽ بسيط أك انطباع 
على  نتيجة خربة ادلتحدثُت ابللغة. ادلعٌت الضمٍت ىو معٌت كلمة أك رلموعة بناءن 

ادلشاعر أك األفكار اليت تنشأ أك تنشأ عن ادلتحدث )الكاتب( كادلستمع 
)القارئ(. على سبيل ادلثاؿ ، كلمة األـ )اًلـ( ذلا معٌت ضمٍت من ادلودة أك 

 احلماية.
 من حيث الوظيفة ، ديكن تقسيم ادلفردات إىل قسمُت ، منها:

مفردات ذلا معٌت يف أ. ادلفردات ادلعجمية )ادلفردات ادلعجمية( ىي 
 القاموس مثل كلمة بيت ، قمر ، قلم.

ب. ادلفردات الوظيفية ، كىي مفردات تؤدم كظيفة معينة ، مثل حرؼ 
 ّٗ اجلار ، كأمساء العسَتة ، كادلعشوؿ ، كالضمَت ، كغَتىا.

 
 مبادئ اختيار املفردات 2.4

ديكن كصف األساس أك ادلبادئ اليت تصبح ادلبادئ ادلرجعية ًلختيار 
 لكلمات أك ادلفردات على النحو التايل:ا

أ. الًتدد ، كىو ارتفاع معدؿ استخداـ الكلمات كالذم جيب أف يكوف 
 اخليار يف الغالب.

ب. النطاؽ ، كىو حتديد أكلوايت الكلمات ادلستخدمة على نطاؽ كاسع 
يف كل من الدكؿ العربية كالدكؿ غَت العربية أك يف بلد معُت حيث يتم استخداـ 

 مات يف كثَت من األحياف.الكل
ج. التوفر ، كحتديد أكلوايت الكلمات أك ادلفردات اليت يسهل تعلمها 

 كاستخدامها يف سلتلف الوسائط أك اخلطاابت.
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د. غالبنا ما يتم استخداـ األلفة ، أم كضع الكلمات ادلألوفة كادلألوفة جدنا 
، على الرغم من لالستماع ، مثل استخداـ كلمة َشىٍسه أكثر من كلمة ضيحىى 

 أهنا حتمل نفس ادلعٌت.
ق. التغطية ، كىي القدرة على تغطية كلمة ما ليكوف ذلا عدة معافو ، 
حبيث تصبح كاسعة النطاؽ. على سبيل ادلثاؿ ، كلمة بيت أكسع نطاقنا من  

 كلمة منزؿ.
F األمهية ، أم إعطاء األكلوية للكلمات اليت ذلا معاين مهمة لتجنب .

 عة اليت يتم جتاىلها أك استخدامها بشكل أقل.الكلمات الشائ
ز. العركبة ، أم إعطاء األكلوية للكلمات العربية من كلمات التعريب من 
اللغات األخرل. على سبيل ادلثاؿ ، جيب أف يكوف لكلمة التلفاز ، ادلزايع 

 اذلاتف ابلتسلسل األسبقية على كلمة التليفوف ، التلفزيوف ، الراديو.
 

 ان املفردات العربيةمؤشرات إتق 2.5
ًل ديكن فصل تعلم اللغة عما يسمى تعلم ادلفردات ، حيث يعترب تعلم 
ادلفردات أحد العناصر ادلهمة يف تعلم اللغة نفسو. ًل يقتصر تعلم ادلفردات على 

، بل ىو أكثر من ذلك.  َْتعليم ادلفردات كمن مث توجيو الطالب إىل حفظها
مفردات( ادلفردات إذا كصلوا إىل عدة يعترب الطالب قادرين على إتقاف )

 مؤشرات موجودة ، أما ابلنسبة للمؤشرات عند دمحم علي اخلويل فهي:
أ. يستطيع الطالب فهم معٌت ادلفردات اجلديدة عند مساع ىذه الكلمات 

 أك قراءهتا.
ب. يستطيع الطالب نطق بعض الكلمات اجلديدة بشكل صحيح عند 

 استخدامها يف احملادثة.
 يستطيع الطالب كتابة العديد من الكلمات بشكل صحيح.ج. 
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د. يستطيع الطالب استخداـ ادلفردات يف سياؽ اجلمل البسيطة سواء يف 
 الكتابة أك يف احملادثة.

 ُْق. يستطيع الطالب قراءة ادلفردات إذا رأكىا يف الكتابة.
كيف الوقت نفسو ، كفقنا لسيفوؿ مصطفى ، فإف مؤشرات إتقاف الطالب 

 مفردات العربية )ادلفردات( ىي كما يلي:لل
ا.  أ. يستطيع الطالب ترمجة منوذج ادلفردات جيدن

 ب. يستطيع الطالب نطق ادلفردات ككتابتو بشكل صحيح كصحيح.
ج. ديكن للطالب استخدامو يف األرقاـ )اجلمل( بشكل صحيح ، سواء 

 ِْيف شكل الكالـ أك يف الكتابة.
 

آخر ينص على أنو ديكن القوؿ إف  ابإلضافة إىل ذلك ، ىناؾ رأم
الطالب قادركف على إتقاف ادلفردات ، إذا كانوا ابإلضافة إىل قدرهتم على ترمجة 
مناذج ادلفردات ، ديكنهم أيضنا استخدامها يف األرقاـ )اجلمل( بشكل صحيح. 
ىذا ًل يعٍت فقط حفظ ادلفردات دكف معرفة كيفية استخدامها يف التواصل 

يف ادلمارسة العملية ، بعد أف يفهم الطالب ادلفردات ، يتم احلقيقي. لذلك 
 ّْتعليمهم كيفية استخدامها يف شكل منطوؽ كمكتوب.

من بعض ادلؤشرات أعاله ، يعترب ادلؤلف رلرد مؤشر حبسب دمحم علي 
 اخلويل يف زايدة إتقاف ادلفردات العربية لدل الطالب.
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 البحوث ذات الصلة .1
خرديات اجلنة ، "تطوير كسائط مسعية لتاريخ أغاين اًلستقالؿ يف درس   .ُ

". ُمدرسة إبتدائية منمرتٌت الدراسات اًلجتماعية للصف اخلامس يف 
 ٗٓ.ْكخلص إىل أف نتائج جدكل األغنية ادلطورة كصلت إىل درجة 

ا( من خبَت ادلواد كحصلت عملية التحقق من صحة اخلبَت  )جيد جدن
)جيد(. كابلتايل ، فإف كسائط األغاين  ُٖ.ْدرجة  ادلوسيقي على

الصوتية مناسبة لالستخداـ يف ادلواد التعليمية للنضاؿ من أجل 
 ْْالتحضَت ًلستقالؿ الطبقة اخلامسة.

، "تطوير الوسائط الصوتية التعليمية لتحسُت  سنسسك نور افعدح .ِ
ية قدرة الطالب على اًلستماع إىل القصص يف دركس اللغة اإلندكنيس

". ديكن استنتاجها فغسغأف سراباي مدرسة إبتدائيةللصف اخلامس يف 
من نتائج التقييم اإلعالمي من خبَت ادلواد الذم صنفتو على أنو جيد 

ا" مع فئة  II. يتم تضمُت خبَت ادلواد ِْ.ّمبعايَت  يف فئة "جيد جدن
. ُٗ.ِ. اخلبَت اًلعالمي كنت من الفئة اجليدة جدا مبعيار ُٕ.ّ
٘. كانت جتربة ٓٔ.ٕٔفئة جيدة كاحدة مبعايَت  -بار األكؿ اًلخت

ا مبعايَت  ٘. كاف اختبار الفئة ّْ.ٖٗاجملموعة الصغَتة جيدة جدن
ا مبعايَت  ا جدن ٘. كابلتايل ديكن استنتاج أف ىناؾ ِّ.ٖٓالكبَتة جيدن

 .ْٓعلى قدرة اًلستماع لدل الطالبالسمعيةأتثَت كبَت ًلستخداـ 
طوير الوسائط السمعية الفولكلورية" ركرك أنتنج أنسيا ًتفريليا ، "ت  .ّ

"لتحسُت القدرة على ركاية القصص يف تعلم اللغة اإلندكنيسية للطالب 
ادلعاقُت بصراين يف الصف اخلامس اًلبتدائي غَت العادم دارما كانيتا 
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ابرم". ديكن اًلستنتاج من نتائج تقييم خبَت ادلواد األكؿ الذم كاف يف 
ا مب يف فئة جيدة مبعايَت  II، كاف خبَت ادلواد  ُٕ.ّعايَت فئة جيدة جدن

ا من الفئة األكىل خبَت كسائط مبعايَت ِْ.ّ . اخلبَت ََ.ْ. جيد جدن
. التجربة األكىل يف فئة ُٗ.ِاإلعالمي الثاين يف الفئة اجليدة مبعايَت 

٘. كَشلت التجارب اجملموعة الصغَتة يف فئة ٓٔ.ٕٔجيدة مبعايَت 
٘. يتم تضمُت اختبار اجملموعة الكبَتة ّْ.ٖٗعايَت جيدة جدا مع م

ا مبعايَت  ٘. كابلتايل ديكن اًلستنتاج أف ىناؾ ِّ.ٖٓيف فئة جيدة جدن
أتثَت كبَت ًلستخداـ الوسائط الصوتية على قدرة الطالب على 

 ْٔاًلستماع إىل القصص القصَتة.
ستحتوم ىذه الوسائط الصوتية ادلبنية على األغاين فقط على 

فركدات العربية حسب فرعيها ، كىي ادلفركدات كاخلوار كالقركعة يف ادل
فصل دراسي كاحد يف تعلم اللغة العربية شلا سيصنع أحلاانن مجيلة حىت ًل 
يشعر األطفاؿ ابدللل. الطالب الذين ًل حيبوف اللغة العربية ، سيبدأكف يف 

 أف يكونوا متحمسُت بسبب عملية التعلم ادلمتعة.
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 1.3الشكل 

 تصميم منوذج التعلم الصويت القائم على األغاين

 في انًدرست اإلبتدائيت جًيم صاحب يفردة

 اختبار انتحقق ين صحت خبراء انًواد وخبراء اإلعالو

استحقغير  استحق  

انناتجت عن أغنيت تعهى انوسائط انصوتيت 

 انًفروداث

اختبر فاعهيت انوسائط انصوتيت انًبنيت  انًراجعت حتى يقال أنه يًكن

 .عهى األغاني
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