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 ملخص
يسميدا أمبراوا  ثانويةالمفردات للطلبة الصف العاشر بمدرسة  في تعليم طريقة الغناءتطبيق 

  برينجسيو
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 KD يف اختيار املفردات املناسبة مع املعلمني من اإلبداعي اسلوبستخدم ت ي طريقة اليتهالغناء طريقة 
طلبة حفظ الزيارات. حبيث ميكن للاالجتاه/ أومعروفة و يقا  اإلفاز / بال الذي مناسب األغاينمع ورددوا 

غري وهم املوضو ، إىل  الطلبة وميكن يهتمفعال  ذا. وهشعور البهجة واالسرتخاءمع  املفردات بسرعة
هذا من خلفية و . للطلبة دعم املخابرات املوسيقيةتا وبالتايل طريقة اللغناء .ماملشبعة، أو كسول للتعل  

  اللغة و لغناء يف موضاطريقة  الصف العاشر يف املدرسة يسميدا العالية برينجسيو قد طبق البحث أن
يف تعليم املفردات للطلبة الصف العاشر مبدرسة  تطبيق طريقة الغناءكيف  يالبحث هالعربية. مشكلة 

يف تعليم  تطبيق طريقة الغناءملعرفة كيف  من هذا البحث دفواهل ؟.ثانوية يسميدا أمرباوا برينجسيو
  .املفردات للطلبة الصف العاشر مبدرسة ثانوية يسميدا أمرباوا برينجسيو

نوعي. الوصفي ال البحث هوو  (field research) ث هو البحث امليداينالبح من هذا نو ال
 التعليم العربية تنفيدمن هذا البحث هو  الكائن. معلم واحد للغة العربية البحث هو من هذا املوضو 

 يف إتقان املفردات للطلبة الصف العاشر مبدرسة يسميدا العالية أمرباوا برينجسيو. باستخدام طريقة الغناء
من  بياناتالواملالحظة والتوثيق. مت حتليل  ةهي املقابل هذا البحثتقنيات مجع البيانات املستخدمة يف 

 .نوعيالوصفي بتحليل الالبحث  نتائج
يف إتقان املفردات للطلبة  باستخدام طريقة الغناء التعليم العربية تنفيدوأظهرت النتائج أن 

مع  ا مناسبةاستخدامهو سارت بشكل جيد.  الصف العاشر مبدرسة يسميدا العالية أمرباوا برينجسيو
 ةالباحث تالحظدمها املعلم، عندما يف فهم واستالم املواد اليت يقطريقة اللغناء تساعد الطلبة املفهوم، و 
 حيمسون وحيفظون الطلبةفهم وإتقان املواد اليت يقدمها املعلم.  يف طلبةلا يسرعون، ة املالحظةيف أنشط
 .من خالل طريقة الغناء عند التعليم بسهولة
 .المفتاحية: اللغة العربية ، طريقة الغناء ، إتقان المفردات ةالكلم
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  الكتابة هذه الرسالة العلمية إىل:  تقدم ،اوحمبته الكتابة احرتام على وكدليل

 دورًا أكثر كانا اللذان ،لطيفة السالمة وسيدة سوكسمان سيد ومها ،للوالديين خاصة .1

 .ويدعوا لنجاحي حيايت يف

 .المبونج انتان راديناحلكومية  اإلسالمية جامعة ،اجلامعة احملبوبة .2



 ز
 

 ترجمة الكتابة

 

 منطقة فرعية فاغيالران ،غموكرجو قرية يف ،معرفة النظيفة دعىي   الكتابة اليت تولد

سيد  من أشقاء ثالثة من ةالثاني بنتال هيو . 6991 أبريل 61 يف ،منطقة برينجسيو

 سوكسمان وسيدة لطيفة السالمة.

منطقة  ،غموكرجو  2احلكومية  االبتدائيةيف املدرسة  الكتابة تعليمها تبدأ

استمرت إىل املدرسة يسميدا الثانوية امباراوا منطقة  مث. 2002 عام يف توخترج ،برينجسيو

 امباراوا منطقة برينجسيو ،استمرت إىل املدرسة يسميدا. 2066 عام يف تخترج ،برينجسيو

 .2062 عام يف واكتملت تعليمها

 إنتان رادين االسالمية احلكومية جامعة يف ةكطالب الكتابة سجلت مت ، العام هذا يف

 .اآلن حىت المبونج



 ح
 

 كلمة الشكر والتقدير

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

القدير احلفيظ الذي  وتعاىل، سبحانو اهلل علىومع االمتنان  العاملني، احلمد هلل رب  
 قد وىو الذي األرض على عباده جلميعالرمحة و العناية   ،ال يتوقف بإعطاء كل النعمة

 النيب سيدنا إىلدائمني و متالزمني  سالماصالة و .الرسالة ىذه الستكمال الفرصة أعطي
 دائما نتطلع الذيوىو . وومن تابع وأصحابو وأل إىلو  ،صلى اهلل عليو و السلم حممد العظيم
 وىو الذي محل الناس إىل االسالم. اآلخرة يف شفاعتو إىل

ىي ثقيلة جدا من دون  الرسالة العلميةأن الكتابة وإعداد ىذه  ةدرك الكاتبت
حمدودة للغاية. لذلك، يف ىذه  اوقدراهت ةمساعدة وتشجيع اآلخرين. ألن خربة املؤلف

 :قول شكرًا علىتائةة ، و اجلتقدمي  ةود املؤلفتاملناسبة، 

 للجامعةالرتبية والتعليم عميد لكلية  املاجستري، رانو خري األ احلاج األستاذ الدكتور .1
أثناء  ةالتوجيو للباحثيو  ةالذي وفر الفرص ين انتان المبونجاالسالمية احلكومية راد

 .الدراسة
ة، جستري ، املشرف االول. والدكتورة أم ىجرية املاجستريالدكتور ذو احلنان املا .2

احلكمة التامة واإلخالص يف تقدمي اإلرشاد والتوجيو  الذان قدمان املشرفة الثانية. 
 .بشكل صحيح العلميةإهناء كتابة ىذه الرسالة حىت ميكن 



 ط
 

املعرفة خالل  ونقدم نا ر يف قسم تعليم اللغة العربية الذياحمل/ السيدة  سيدال .3
 ة.احملا ر 

املدرسة يسميدا العالية أمباراوا برينجسيو واملعلمني واملوظفني يف  رئيس املدرسة .4
ث ومجع البيانات ذات الصلة إلجراء البح كتابةأوسع فرصة ممكنة لل ىأعط ذينال
 ه الرسالة لعلميةذهل
أن  كتابةال ميكن للالذين مساعدة معنوية ومادية  واقدم لذينمجيع األطراف ا .5
 .كرىا واحدا تلو اآلخرتي

 ا، نظرا لقدرهتال تةال بعيدة عن الكماللرسالة العلمية أن ىذه ا كتابةدرك الت
القارئ سوف تكون قادرة على توفري املدخالت واملشورة وكذلك  وتتوقع مناحملدودة. 

أمل تملقبل. وأخريا، و  كون أفضل وأكثر كماالت لرسالة العلميةااالنتقادات، لذلك فإن ىذه 
 .بشكل خاص وللقراء بشكل عام ةللكتاب امفيدا البحث أن ىذ كتابةال

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

2112.....بندر المبونج،   

 الكتابة 
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 األول بابال
 مةمقد  

 

 الموضوع تأكيد. أ

 ادلؤلفة وضحت أوال ذلك، من أبعد الرسالة العلمية ىذه ةادلؤلف صفت أن قبل

 الفهم سوء جتنب أجل من الرسالة العلمية من ىذه ادلوضوع يف الواردةمصطالحات 

  .ةالباحث من دلقصودبا سلتلف فهم عدم ادلتوقع ومن ،ىذاا ادلوضوع فهم يف للقارئ واالرتباك

في تعليم المفردات للطلبة  تطبيق طريقة الغناء " ىو البحث ىذا يف ادلوضوع

 ". الصف العاشر بمدرسة ثانوية يسميدا أمبراوا برينجسيو

  تفسر الباحثة، كما يلي: أن وادلصطلحات اليت

 الغناء طريقة .1

مث  الذي يستبدلو باللغة العربية الشعر ستخدمت اليت ميالتعل طريقة ىي الغناءطريقة 

 .يغنيو

 

 



2 
 

 المفرداتتعليم  .2

 التعليم، عملية تعٍت (belajarكلمة تعّلم ) من ( يأيتPembelajaran) التعليم

 .منظمة بطريقة وإنشاء
 ىي (kosa kataيسمى ) اإلندونيسية يف أو ادلفردات1

 آخر كيان أو شخص قبل من معروفة اتكلمال كنوز أو الكلمات من رلموعة

 .معينة لغة من جزء ىوو 
2 

 يف ىذه  لموضوعل اقًتح الباحثة من القصد وضعت سبق، ما الفهم بعض إىل استنادا

باستخدام  التعليم العربية تنفيد" ىو الرسالة ىذه من هدفلل بالنسبة أما. الرسالة العلمية

يف إتقان ادلفردات للطلبة الصف العاشر مبدرسة يسميدا العالية أمرباوا  طريقة الغناء

 ".برينجسيو

 
 الموضوع اختيار أسبابب. 

 ىذه دلناقشة ةالباحث تشجيع يتم لذلك لالىتمام ادلثَتة األسباب من العديد ىناك

 :ذلك يف مبا ، الرسالة العلمية شكل يف ادلشكلة

                                                             
1
 Peter Salim, Yenni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English 

Press, 1991), hlm.700 
2
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), hlm.61 
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تكون اادلوضوع  اليت ادلؤسسة يف إجيابية مسامهة لديها ىذا البحث ةالباحث عتقدوت .1

 .ميالتعل أنشطةقية لًت  دائما يريدون الذين علمُتادل وخاصةالبحث، 

 ألن وذلك العاشر، الصف يف جدا دقيقة طريقةىذه  تطبيق مت وقد الغناء طريقة .2

 وفقا ختلق أن وميكن نشاطا أكثر ليكونوا الطلبة لتشجيع الغناء استخدام

 .هميتقن أن إىل ادلفردات مواد عن النظر بصرف ،ملقدرهت

 تعجل قد ادلتواصل الغناء طريقة استخدام عن وذلك الوقائع، إىل النظر وعند. 3

 .ادلفردات تقانالطلبة ميكن إل

 مجيعفيها  اختارت الباحثة ادلدرسة يسميدا العالية لتكون ادلكان البحث الن. 4

 .احلالة ىذه مع العربية اللغة ميتعل حتقيق ميكن حبيث صغَتة، فئة ىي الصف

 

 البحث خلفيةج. 

 Acep نقلت اجمليد عبد ل ووفقا. البشر وعقول قلوب يعرب شيء لنقل أداة ىي اللغة

Hermawan   يف كتابMetodologi Pembelajaran Bahasa Arab، من رلموعة ىي واللغة 

 .والرغبات والعواطف، وادلشاعر، العقل، عن للتعبَت الناس يستخدمها اليت اإلمياءات
 يقول 3

                                                             
3
 Acep Hermawan, Op.Cit., hlm. 9. 
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 وىي اجملتمع، أفراد يستخدمها اليت التعسفية اللفظية الرموز من نظام ىي واللغة آخر، تعريف

 .البعض بعضها مع والتفاعل للتواصل لغة
4 

 األفكار نقل أجل من للتواصل أداة أو للتفاعل أداة ىي اللغة الواسع بادلعٌت

 مثاليا يكون اتصال كأداة اللغة استخدام شأن ومن. البشر ميتلكها اليت ادلشاعر أو وادلفاىيم

 اللغة استخدام على القدرة مع. وادلكتوبة ادلنطوقة شكل يف تطبيقها ميكن أحد كان إذا

 قادرةو  االجتماعية، البيئة مع التكيف على قادرة تكون سوف شخص أي وحتريريا شفويا

 .واجملتمع أنفسهم تطوير على

 للتعبَت كرمز. للمسلمُت كدليل اهلل عنها كشفت الكرمي القرآن لغة ىي العربية اللغة

 وضع كما. لفظية عبادة شكل يف مبدئية العربية اللغة كانت اإلسالمية، التعاليم عن اللغوي

 .وضوحا أكثر حنو واالجتاىات التحوالت جتربة تبدأ أعاله منطو  وطريقة الوقت، ذلك يف

. إندونيسيا يف للمسلمُت خاصة اسًتاتيجية مكانة أجنبية كلغة العربية اللغة حتتل

 خطب الصالة، مثل الدينية الطقوس يف العربية اللغة استخدام بسبب فقط ليس وىذا

 .ولغة ادلعرفة العلم لغة أيضا ولكن جرا، وىلم والصالة اجلمعة،
 خالل من ذلك ويتضح 5

                                                             
4
 Widjodjo Soedjono, Psikolinguistik Pengantar Pemahaman Manusia, (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2010), hlm.16. 
5
 Abdul Munip, “Problematika Penerjemahan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia”, Jurnal 

Pendidikan Bahasa Arab, Vol.1 No.2 (Januari, 2005), hlm.1. 
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أكثر . والعامة الدينية ادلعرفة سواء حد على العربية، استخدام ادلعرفة ادلؤلفات من العديد

 الدافعة العوامل من واحدا أصبح العربية باللغة الدينية الكتب وخاصة األدب ادلعرفةادلؤلفات 

 إندونيسيا ويف عام بشكل العامل يف اإلسالمية التعليمية ادلؤسسات يف العربية اللغة يدرس

 .اخلصوص وجو على

 وتوفَت إندونيسيا، يف العربية اللغة فيها مبا األجنبية، اللغات عن الوطنية السياسة

 األجنبية، اللغاتيف  الطلبة مهارات لتطوير األجنبية اللغة تدريس من الغرض أن التوجيو

 والثقافة األمة وفهم معرفة. األجنبية اللغات مع التواصل للطلبة ميكن قدرة فإن وبالتايل

 أجل من األجنبية باللغات ادلكتوبة الكتب خالل من والثقافة األجانب دراسة علم األجنبية؛

 .دراستو
6 

 يف التعليم عامل يف ىامة مكانة حتتل اليت ادلوضوعات من واحدة ىي العربية اللغة

 إىل ميالتعل أنشطة من سلسلة تنفذ ىي مادهتا على العربية تعليم زلتوى بالنسبة أما إندونيسيا

 اذلدف تحقيقادلعلم التعليم ل وينشط معينة مواد جعل يف العربية اللغة مبعلم الدرجة أقصى

 .العربية اللغة ميتعل من
7 

                                                             
6
 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab dalam Perspektif Komunikatif, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2015), cet. ke-1, hlm.13. 
7
 Acep Hermawan, Op. Cit., hlm.32 
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 قلق مصدر اإلسالمي التعليم مؤسسات يف أجنبية كلغة العربية اللغة ميتعل أصبح 

 طرقوال وادلناىج الكتب من العديد وتطوير وضع يتم. يةالعرب للمراقبُت خاص

. العربية للغة أفضل تعلم لتحقيق اللغويُت قبل من العربيةلتعليم الغغة   واالسًتاتيجيات

 الطلبة إعداد يتم. وإبداًعا نشاطًا أكثر الطلبة جعل إىل ادلصممة التعلم إسًتاتيجية هتدف

 خللق وذلك ويوجههم، الطلبة يرشد كميّسر فقط ادلعلم يكون بينما ميالتعل دلواد كمصدر

 .شلتع تعليم جو

 يف وخاصة التعليمي، عادلنا يف اإلخفاقات من الكثَت ىناك يزال ال أنو ىي احلقيقة

  ،والبناء وادلفردات، الصوت، نظام يف االختالف يعترب. ثانية كلغة العربية اللغة ميتعل

 أيًضا حيدث ذلك، إىل باإلضافة. الفشل عوامل أحد العربية واللغة األم اللغة بُت والدالالت

 من أكرب قدرًا يستخدمون الذين الدراسي الفصل يف الطلبة قِبل من ميالتعل عملية يف الفشل

. النسيان إىل مييل تعلمو يتم ما فإن لذلك مرئيُت، كوهنم من أكثر بسمعهم اإلحساس

 أجل من اإلخفاقات ىذه من التقليل ميكن ،ادلناسبة واالسًتاتيجية والطريقة النهج مع ولكن

 .العربية للغة أفضل ميتعل حتقيق
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 متنوعة نوعو لطلبةل الدراسية ادلواد تقدمي يف التقنيات األساس ىو ميالتعل طريقة

 .احتياجاتتتناسب مع  ااستخدامه خصيصا ومصممة
 تستخدم أن ميكن الطريقة ىذه 8

-aural ةقيوطر  حتفيظو  حتاكي طريقةو  مباشرة، طريقة أخرى، أمور بُت من ادلفردات ميتعل يف

oral approach، الصورة، بطاقات وسيلة باستخدام والًتمجة القواعد طريقةو  القراءة، وطريقة 

 .العربية الغناء أو أغنية ميتعل وكذلك والدعائم،

 يقوم الذي التدريس طريقة يى الغناء طريقة ،Risaldy عنها أعرب اليت للنظرية ووفقا

 أن ةسهل والكلمات جذاب ذلجة الشجي، الصوت باستخدام وذلك الغناء، أو طنُت بو

 .تعقيدا نتذكر
 ادلفردات اختيار يف اإلبداعي ادلعلمُت ستخدمت طريقة ىي الغناء طريقة 9

. الزيارات/  االجتاه ىو ذلك حىت معروفة إيقاع/  فاز األغاين إىل ورددوا KD مع ادلناسبة

 متعة تعطي أن وميكن م،يللتعل ادللل على القضاء ميكن ادلفردات تعليم يف األغاين استخدام

 عن احبثه الباحثة تركز  ىذا البحث يف لذلك،. ادلفردات إتقان زيادة أو ترقيةيف  طلبةلل

 .ادلفردات التقان الغناء ةقيطر 

                                                             
8
 Syaiful Mustofa, Op.Cit., hlm.70 

9
 Listyani Anggari, Lily Barlia, Dkk., Penerapan Metode Bernyanyi Untuk Meningkatkan 

Perkembangan Moral Anak Di TK Puspita Pandeglang, Infantia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 

[Online], Vol.4, No.2, (Agustus 2016) 
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 يف الباحثة اهتأجرا اليت الحظةادل على بناءو  العربية اللغة فقا لتوضيح من معلم

 أن 2112 أكتوبر 4 يف يف الصف العاشر  برينجسيوأمرباوا  ةعاليال الدينية يسميدارسة ادلد

. (santriالدينية ) الطلبة ىو برينجسيوأمرباوا  ةعاليال الدينية يسميدارسة ادلد يف الطلبة غالبية

 جعل إىل األنشطة ىذه عدد أدى وقد. الداخلية ادلدارس يف األنشطة من العديد لديهم

 ال العربية، اللغة ميتعل حيدث عندما. موالتعلّ  التعليم أنشطة أثناء ينامونو  النائمُت الطلبة

 خلق على قادرًا يكون أن ادلعلم على جيب لذلك،. للغاية وسلبيُت متحمسُت الطلبة يكون

 اثنان واحد، بدأ. ومتحمسُت سعداء الطلبة يصبح لكي الغناء طريقة أطبق مث ،ادلتع التعلم

 استبداذلا مت اليت أغنية يغٍت عندما. النتائج ظهر الغناء، طريقة تطبيق خالل من اللقاء وثالثة

 كانوا أهنم حىت. ادلفردات حلفظ حبرج ويشعر  ومل جدا سعيدة تبدو فإهنا ،اجلديدةادلفرداتب

 من ىذه الغناء طريقة تطبيق ويدعم. بسرعة حتويلها اجلديدة ادلفردات إتقان على قادرين

 تضم صغَتة طبقة وىي ،العاشر الصف من مدعوم وىو مالئمة، حتتية وبنية مرافق خالل

 .طالًبا 11 رلموعو
10 

 ميمونة سيت اامسه األخرى ادلواد مدرسي من واحد مع مقابلة نتائج أكده ما وىذا

 ادلواد بتدريس يقومون الذين ادلعلمُت أن توأوضح. العالية الدينية رسة يسمسداادلد يف
                                                             

10
 Hasil Observasi pada tanggal 04 Oktober 2017 di Madrasah Aliyah YASMIDA Ambarawa 

Pringsewu 
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 عندما الفصل يف أخرى مرة ينامون وال سعداء، الطلبة يصبح. الغناء طريقة طبقوا العربية

 إجراء عند الطلبة ميتعل نتائج على كبَت بشكل سيؤثر بالطبع ىذا. موالتعلّ  التعليم حيدث

 .اختبار
11 

 إتقان على تأثَتًا ذلا أن يبدو ، اآلن حىت ادلعلم طبقها اليت الطريقة إىل استناًدا

 فإن ،العاشر الصف يف الطلبة 22 أن ،الباحثة اهتأبدا اليت ادلالحظة من يتضح. الطلبة

يف الصف  الطلبة أن على يدل وىذا(. كاملة2  01،2) جيدة حيصل على درجة غالبية

 .ادلفردات تدرس تتقن برينجسيوأمرباوا  العالية الدينية رسة يسمسداادلد العاشر يف

 ": على ثالبح إجراء يف ادلهتمة ةالكتاب فإن أعاله، الوصف من نتائج إىل واستنادا

ادلفردات للطلبة الصف العاشر مبدرسة ثانوية يسميدا أمرباوا يف تعليم  تطبيق طريقة الغناء

 ". برينجسيو

 

 

 

 
                                                             

11
 Hasil Wawancara pada tanggal 04 Oktober 2017 di Madrasah Aliyah YASMIDA 

Ambarawa Pringsewu. 
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 مشكلة البحث. د

: التايل النحو على ومشكلة البحث يف ىذا البحث اقًتحت اليت اخللفية على وبناء

في تعليم المفردات للطلبة الصف العاشر بمدرسة ثانوية  تطبيق طريقة الغناءكيف "

 ".؟ برينجسيويسميدا أمبراوا 

 

 البحث فهده. 

 ىذا يف حتقيقها ادلراد واألىداف عنها، الكشف مت اليت مشكلة البحث إىل واستنادا

في تعليم المفردات للطلبة الصف العاشر  تطبيق طريقة الغناءلمعرفة كيف ": ىو البحث

 ". بمدرسة ثانوية يسميدا أمبراوا برينجسيو

 
 البحث فوائدو. 

 بينها من أطراف لعدة الفوائد من العديد تقدمي إىل ىذا البحث نتائج أن ادلتوقع ومن

 :يلي ما
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 لطلبةل. 1

اليت مت  العربية اللغة إلتقان ميكن طلبةلل ادلتوقع ومن ىذا البحث خالل من. (أ

  .برينجسيومبدرسة يسميدا العالية أمرباوا  ادلعلمُت قبل من يعملها

 مادة يف لطلبةل جديدة معرفة تضيف أن ادلتوقع من البحث ىذا خالل من. (ب

 .العربية اللغة

 درسةللم. 2

 اللغة ميتعل تطوير يف البديلة ادلوارد أحد يكون ميكن أن البحث ىذا خالل من. (أ

 .الطلبة من العربية اللغة يف الكفاءة لتعزيز وذلك العربية

 حبيث ادلعلمُت قدرات قيةًت ل يتمكن أن ادلأمول من البحث، ىذا خالل من. (ب

 ميبتعل الطلبة االىتمام ن يرقيأل البيئة يف ادلوجودة اإلعالم وسائل استخدام ميكنهم

 .العربية اللغة

 للمعلمُت مدخالت توفَت من يتمكن أن ادلتوقع من البحث، ىذا خالل من. (ج

 .العربية ادلواد يف الطلبة مهارات ًتقيةل ادلختلفة ميالتعل مناذج تنفيذ أجل من
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 اآلخرين والباحثين للباحثة. 3

 الباحثون أو والقراء الباحثة صلحت أن ادلتوقع من البحث، ىذا خالل من

 ترقية من يتمكنوا حىت العربية اللغة ميتعل نفيدت عن واضحة معلومات على اآلخرون

 عن أخرى أحباث إجراء يف كمرجع استخدامها وميكن العربية، اللغة يف الطلبة مهارة

 .وتعميقو البحث نطاق توسيع طريق
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 الثاني الباب
 اإلطار النظري

 

 العربية اللغة ميتعل ةقيطر . أ

 العربية اللغة تعليم طريقة تعريف. 1

 يعٍت الذي Metodos كلمة من ىي واليت اليونانية، اللغة من يأيت metode مصطلح

 (caraكيفية ) لغوية:ال الناحيةمن  ( metodeطريقة ). (jalanة )طريق أو (caraكيفية )

 (haluan) اجتاه( و aliran) تدفقو  (madzhabومذىب ) (sistem) نظامو  (jalanة )طريقو 

 خدشو  (orang mulia) نبيلةو  (tiang tempat berteduh) مأوىو   (keadaan) حالةو 

(goresan) (واحد على السطر.) الطريقة 1 (metode )بالطريقة  العربية باللغة تسمى اليت

 إذا 2 .احملدد ادلنهج أساس على منتظم بشكل اللغة مادة عرض تتناول شاملة خطة ىي

 واحد هنج يف لذلك. إجرائية (method) الطريقة فإن بديهي، غَت (approach) النهج كان

 .طرق عدة ىناك يكون قد

                                                             
1
 Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Lampung: Aura, 2017) hlm.90 

2
 Abd. Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Nikmah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm.34 



14 
 

 لكيفية ادلناسبة الطريقة أو الصحيحة الطريقة ىي العربية باللغة ميالتعل طريقة إن

 بسهولة وإتقاهنم استيعاهبم الطلبة على يسهل حبيث العربية، باللغة تدريس دلواد ادلعلم تقدمي

 .ويسر

 سلتلفة ميتعل طريقة اختيار عند االعتبار بعُت أخذىا ادلعلم على جيب اليت العوامل

 :3ىي

 .حتقيقها ادلراد األىداف( أ

 .الطلبة حالة( ب

 .التعليمية ادلواد( ج

 .موالتعل   التعليم حالة( د

 .ادلتاحة ادلرافق( ه

 .ادلعلم( و

 .ادلختلفة العربية التعلم ةقيطر  وعيوب مزايا( ز

 

 

                                                             
3
 Abdurochman, Op.Cit., hlm.90 
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 العربية للغة التقليدية ميتعل طريقة أنواع. 2

 يلي فيما ،(العربية) األجنبية اللغة ميتعل طريقة من العديد ىناك تطورىا، يف

 :الرئيسية ةقيالطر  ىي اليت ادلختلفة التقليدية ةقيالطر 

 والترجمة القواعدطريقة . أ

 مساوياً  ادلدارس يف األجنبية اللغات تدريس كان الغريب، العامل يف البداية يف

 التحليل على ركزت كالسيكيةطريقة   باستخدام والالتينية، اليونانية اللغة لتدريس

 يف 4 (.0202 ، النقة) الكتابة ودتارين اخلطاب، ترمجة ادلفردات، حفظ النحوي،

 يف الرئيسية الطريقة الكالسيكية الطريقة اعتربت عشر، والتاسع عشر الثامن القرنُت

ت مث األجنبية، اللغات تدريس  Lengkawati) والًتمجة القواعد طريقة إىل التسمية غَت 

 أن الرغم على ،( Revitalisasi Pendidikan Bahasa Arab ، 0222 :10 يف

 ادلفردات، التحفيظ قواعد على التأكيد وبالتحديد يتغَت، مل واستخدامها ادلفاىيم

 .الكتابة ودتارين ، اخلطاب ترمجة

 :التايل النحو على ىي ادلزايا بُت من ، وعيوب مزايا ذلا طريقة كل

 .الطلبة من كبَت عدد مع الدراسية الفصول يف استخدامها ميكن( أ
                                                             

4
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung; PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013) cet. ke-3, hlm.168 
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 .لتدريسل ميكنهم العربية اللغة جييدون ال الذين ادلعلمون( ب

 لبة )مستوى ادلبتدئ ومتوسط ومتقد م(الط قدرة مستويات جلميع مناسبة( ج

 .العربية اللغة قراءة يف كبَتة مبهارة الطلبة يتمتع( د

 :ىي الطريقة ىذه يف العيوب أن حُت يف

 .والكتابة والكالم ستما اال على قدرهتم يف ونضعف الطلبة( أ

 .وفهم إىل يفتقر ما غالباً  احلفظ طريق عن تعلمو يتم الذي دالقوع( ب

 .الًتمجة على معلم إىل حاجة ىناك( ج

 ىناك يكون حبيث كالسيكية، لغة تكون أن إىل دتيل دراستها دتت اليت اللغة( د

 .احلديث العصر يف أخرى مرة استخدامها يتم لن أنو احتمال

 .اللغة متعل   من أكثر اللغوية ميتعل الطريقة ىذه( ه

 المباشرة طريقة. ب

 طريقة عن الرضا عدم أو الرفض خلفية ىو ادلباشرة الطريقة مظهر عامل

 اللغةب تعلم نفس ىو أجنبية لغة تعلم أن ادلباشرة الطريقة تفًتض. والًتمجة القواعد

 :Nababan، 0992) التواصل يف ومكثف مباشر بشكل اللغة استخدام أي األم،
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 ،والكالم االستما  طريق عن الطريقة ذلذه وفًقا أجنبية لغات الطلبة يتعلم 5 (.01

 االستما  ىي األساسية اللغة ألن الحًقا، والكتابة القراءة تطوير ميكن بينما

 :ىي الطريقة ىذه مزايا ادلباشرة، الطريقة وعيوب مزايا باختصار ذلك بعد. كالموال

 .الكالمو  االستما  مهارات يف أقوياء الطلبة يكون( أ

 .جيدا النطق لطلبةميكن ل( ب

 .العربية باللغة شفهًيا للتواصل( ثقة النفس) عالية شجاعة الطلبة لدى( ج

 .اللغة يف( مباشرة مستعملة) وظيفيةال القواعد ىو القواعد درس( د

 :ىي الطريقة ىذه يف العيوب أن حُت يف

 .صغَتة رلموعات يف فقط تطبيقها ميكن( أ

 داخل والفعلية لالىتمام ادلثَتة ادلواقف أنشطة من العديد تقدمي الصعب من( ب

 .الدراسي الفصل

 .الفصيح وادلاىر معلم إىل ماسة حاجة يف( ج

 .القراءة يف الطلبة ضعفي( د

 .شللة تكون أن إىل دتيل ادلستخدمة التقنيات( ه

                                                             
5
 Ibid, hlm.177 
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 لغويةال صوتيةال طريقة. ج

أول مرة يف الواليات  السمعية الشفويةأو   Aural-Oralظهرت طريقة 

عندما احلرب  ىواالجتماعي والسياسي للبلد،  ادلقامادلتحدة. مل ينفصل والدتو من 

 استخدامها مت ولكن للجيش، الطريقة ىذه استخدام مت البداية يف العادلية الثانية.

 اليت ادلباشرة الطريقة مبادئ أساسي بشكل الطريقة ىذه تكثف. للجمهور أيضا

 الطريقة ىذه حتاول حيث عشر، التاسع القرن يف أدلانيا يف Carles Berlitz طورىا

 ىذا بعد. التواصل يف ومكثف مباشر بشكل األجنبية للغات الطلبة ميتعل زلاكاة

 :ىي الطريقة ىذه مزايا ،السمعية الشفوية طريقة وعيوب مزايا باختصار

 .الكالمو  االستما  مهارة جوانب يف التمارينو  ادلمارسة من الكثَت إعطاء( أ

 .جيدا النطق لطلبةميكن ل( ب

 .تدريبهم مت كما اجلملة أظلاط وضع يف بادلهارة الطلبة يتمتع( ج

 :يلي ما العيوب تشمل حُت يف

 الفصيح وادلاىر معلم إىل ماسة حاجة يف( أ

 .اللغة قواعد على وتثبط شللة التكرار تكون ما غالباً ( ب
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 على تدريبهم يتم الطلبة ألن التلقائي، الكالم/  للكلمة أقل اىتمام إعطاء( ج

 .للتحفيز استجابةً  ميكانيكًيا االستجابة

 القراءة طريقة. د

 يف الثانوية ادلدارس يف ادلباشرة طريقة استخدام بدأ العشرين القرن لأو  يف

 مهارة على التأكيد ىو األجنبية اللغة ميتعل من اذلدف ألن. االطلفاض يف أوروبا

 الوقت ألن للنتائج، إرضاءً  أقل تعترب ادلباشرة بالطريقة ادلنشود النحو على ،الكالم

 كما ، 0909 عام يف أصدقائو Coleman البحث تقرير يف. فقط قليل طلبةلل ادلتاح

 ىو واقعية أجنبية لغة تعليم من اذلدف بأن يوصى ،Nababan (0992 :09 ) أخرب

 التقرير ىذا نتائج. القراءة طريقة استخدام الضروري من لذلك ،القراءة مهارة حتقيق

. القراءةمبهارة  استبدالو ىو أجنبية كلغة اللغة برامج من الرئيسي الغرض أن ىي

. دراستهم يف حيتاجوهنا اليت العلمية النصوص فهم على القدرة الطلبة إعطاء هبدف

 :ىي القراءة ةقيطر  مزايا فإن العربية، اللغة ميتعل يف القراءة طريقة وعيوب مزايا بعض

 .جيد بشكل القراءة نصوص فهم على القدرة الطلبة ميتلك( أ

 .جيدا ادلفردات إتقان على قادرون الطلبة( ب

 .علم الصرف و علم النحو استخدام حول جيدا الطلبة يفهم( ج
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 :ىو القراءة ةقيطر  العيوب أن حُت يف

 عاٍل، بصوت القراءة ليس ولكن القراءة، يف بالقوة يتمتعون الطلبة أن الرغم على( أ

 .النطق يف ضعفاء فإهنم

 .الكالمو  االستما  مهارة يف يضعف الطلبة(  ب

 (.ادلقاالت كتابة) تعرب التحريري قدرة يف أيضاً  يضعف الطلبة( ج

 نتقاييةاإل طريقة. ه

 دفعة الطرق كل بُت اجلمع ليس بالطبع ىو ىنا )انتقائي( اجلمع يعنيو ما

 معينة طريقة أن يعٍت شلا ،" (tambal-sulam) مكتمل غَت" يكون أن بل واحدة،

 االحتياجات حسب ىو ىنا اجلمع. األخرى الطرق يف العيوب على تتغلب أن ميكن

 حالة حىت ،الطلبة قدرة ادلوضو ، طبيعة م،يالتعل أىداف يف النظر أساس على

 .ادلعلم

 ال ذلك، ومع. طرقال من متنوعة رلموعة إنشاء حرية دتنحهم الطريقة ىذه

 جيب مشاكل ىناك ستكون طريقة، أي باستخدام. وأسوأ أفضل طريقة توجد

 أكثر تبدو أهنا الرغم على. االنتقائية الطريقة ىذه استخدام ذلك يف مبا. معاجلتها

 توازناً، أكثر بشكل موزعة تعترب أجنبية لغة استخدام على الطلبة قدرة فإن تنوًعا،
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 وختصيص ،الطلبةو  ادلعلمُت رغبة مع مشكلة يبدو االنتقائية طريقة استخدام ولكن

 .الوقت

 الغناء طريقة و.

 اإلندونيسية للغة الكبَت لقاموس وفقا. نسبيا جديدة طريقة ىي الطريقة ىذه

 تستخدم تعلم طريقة ىي الغناء طريقة. يرددون أو ضارية صوت جعل ىو الغناء

 وفقا. تدريسها سيتم اليت ادلواد على اآليات ضبط يتم عادة. فيها مشكوك آيات

 ظلو حتفيز ميكن حبيث وعاطفي مبتهجا يصبح ميالتعل جوجيعل  الغناء اخلرباء، لبعض

 6 .أمثل ضلو على الطفل

 مجيع أيضا ولكن األطفال قبل من فقط ليس ادلفضل، الشيء ىو الغناء

. واجملموعات األعمار جلميع ميوالتعل للًتفيو وسيلة يكون أن ميكن الغناء. األعمار

 إىل مناسبا، ذلك كان وإذا م،والتعل   نعلمها اليت للمواد ادلناسبة األغاين اختيار ميكننا

 فهم تعزز أن ميكن أيضا والغناء ادللل، على القضاء وميكن ىدوء ويف ترفيهي جانب

 .تدريسها جيري اليت ادلواد من األطفال

 
                                                             

6
 Muhammad Fadlillah, Desain Pembelajaran PAUD, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), hlm. 

161. 
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 الغناء طريقة .4

 الذي التدريس طريقة يى الغناء طريقة ،Risaldy عنها أعرب اليت للنظرية ووفقا

 والكلمات جذاب ذلجة الشجي، الصوت باستخدام وذلك الغناء، أو طنُت بو يقوم

 7 .تعقيدا نتذكر أن ةسهل

 اليت ادلفردات الختيار للمدرس إبداعية طريقة تستخدم طريقة ىي الغناء طريقة

 ميكن. الزيارات/  االجتاه يف حىت ادلعروفة األغاين إيقاعات مع وتتوافق KD مع تتوافق

 الطلبة يشعر حبيث. جو أي ويف مكان أي ويف وقت أي يف للغناء ادلفرداتاستخدام 

 حبيث للغاية فعال وىذا. بسرعة ادلفردات حفظ من يتمكنوا حىت واالسًتخاء بالبهجة

 الغناء طريقة أن جانب إىل م،للتعل   الكسل أو ادلشبع، غَت أو م،يبالتعل األطفال يهتم

 8 .طلبةلل ادلوسيقي الذكاء تدعم

 أسر  بشكل التعلم من الطلبة دتكُت على الطريقة ىذه تركز ذلك، إىل باإلضافة

 ادلقدمة ادلادة. أقوى والذاكرة وضوحا أكثر ادلادة تكون حبيث متعة، وأكثر فاعلية وأكثر

                                                             
7
 Listyani Anggari, Lily Barlia, Dkk., Penerapan Metode Bernyanyi Untuk Meningkatkan 

Perkembangan Moral Anak Di TK Puspita Pandeglang, Infantia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 

[Online], Vol.4, No.2, (Agustus 2016) 
8
 Barokatussolihah, Upaya meningkatkan Penguasaan Mufradat Bahasa Arab Melalui Metode 

Bernyanyi di Kelas VII A MTs. N. Donomulyo Kulon Progo, Jurnal Pendidikan Madrasah, [online], 

Vol.1, No.1, Mei 2016. 
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 ظلوذج ىو وادلعلم ادلادية، للبيئة كمركز واللون والفن األغنية أو ادلوسيقى بُت اجلمع ىي

 9 .ةلبالط صلاح لضمان للسلوك

 تستخدم طريقة ىي الغناء طريقة أن االستنتاج ميكن أعاله، النظر وجهة من

 أكثر الطلبة سيجعل شلا للغناء، والففرحة بالسعادة يشعرون الطلبة جيعل الذي الصوت

 .مالتعل   يف محاًسا

 وفقاً  الغناء طريقة تطبيق عند االعتبار بعُت تؤخذ أن جيب اليت األشياء

Khoiruddin يلفت أن ادلعلمُتعلى جيب  الغناء اختيار عند: يلي ما على تنص اليت 

 األغنية يف ادلستخدمة اللغة واضحة؛ األغنية كلمات تكون أن أو الشعر إىل ىتماماال

 أطوال. الطفل عامل مع تتوافق اليت األغنية مواضيع اختيار يتم. للغاية صعبة ليست

 يتم اليت بادلواد صلة ذات تكون أن األغاين حتاول ؛الطلبة مستوى مع تتكيف قصَتة

10 .تدريسها
 

 

 

 

                                                             
9
 Ahmad Qomaruddin, Penerapan Metode Bernyanyi Dalam Pembelajaran Mufradat, Jurnal 

Tawadhu, Vol.1, No.2, 2017. 
10

 Khoiruddin, Pengenalan Bahasa Arab Melalui Nyanyian pada Anak Usia Prasekolah di 

PAUD Terpadu Ihyaul Ulum Puncu Kediri Jatim, Jurnal Obsesi, Vol.1, No.1, 2017. 
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 الغناء طريقة تطبيق فوايد. 5

. طلبةلل خاصة م،يالتعل على طبقناىا إذا الفوائد من بالعديد الغناء طريقة تتميز

 :11الغناء طريقة تطبيق فوائد يلي فيما

 .طلبةلل شلتع أمر الغناء( أ
 .القلق مشاعر يزيل أن ميكن الغناء( ب
 .الطلبة مشاعر عن للتعبَت وسيلة ىو الغناء( ج
 .الطلبة ثقة الغناء يثَت سوف( د
 .الطلبة لدى الفكاىة حس تطوير إىل الغناء يؤدي أن ميكن( ه
 .والفن لألدب الطلبة حب يزيد أن للغناء ميكن( و
 .الطلبة وقدرات التفكَت مهارات تطوير يف الغناء يساعد أن ميكن( ز
 .الدراسة رلموعة يف القرب من الغناء يزيد أن ميكن( ح

 

 لطريقة الغناء خطوات. 6

 م،يالتعل أنشطة يف الغناء طريقة خالل من ميالتعل نتائج أفضل على للحصول

 اليت األشياء بعض. بإعدادىا ادلعلم يقوم أن جيب إجراءات/  خطوات بالتأكيد ىناك

 :12يلي كما ىي الغناء طريقة خطوات يف مراعاهتا جيب
                                                             

11
 Listyani Anggari, Lily Barlia, Dkk., Op.Cit. 
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 بالفيديو الغناء طريقة تصميم خطوات

 .تدريسها سيتم اليت للمواد الرئيسية احملتويات بوضوح يعرف ادلعلم .أ 
/  يتقن أن جيب ما حول احلقائق/  ادلفاىيم/  ادلعلومات صياغة صحيح بشكل .ب 

 .الطلبة قبل من اجلديدة ادلواد حيفظها
 .الطلبة بُت ادلألوفة األغاين نغمات اختيار .ج 
 شكل يف الطلبة يتقنها أن نريد اليت للمواد احلقائق/  ادلفاىيم/  ادلعلومات جتميع .د 

 .ادلختارة األغنية نغمة على ضبطها يتم اليت األغاين كلمات
 الصف يف دلمارسة خطوات

 .أوال الغناء شلارسة ادلعلم على جيب .أ 
 .متكرر بشكل مًعا أظهرىا .ب 
 .ادلناسبة اجلسم حركات تتبعها أن حاول .ج 
 خالل من واتقاهنا حفظوىا قد الطلبة ىل لقياس ادلادة حول أسئلة اطرح .د 

 .األغنية
 

 الغناء طريقةل عيوبو  مزايا. 7

 :يلي كما ىي الغناء طريقة مزايا

 .الصغَتة الفصول يف لالستخدام مناسبة الطريقة ىذه .أ 

                                                                                                                                                                              
12

 Muhammad Fadlillah, Op.Cit. hlm.161 
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 .وادلرح باحليوية صفال اجلو ألن مالتعل   على الطلبة يلهم أن ميكن .ب 
 قيمة وىي الشخصيات، تعليم لتطوير ادلبذولة اجلهود يف ادلعلمُت مساعدة .ج 

 .الصف أعضاء بُت اجليد التفاعل بسبب التواصل/  ودية شخصية
 .الصف ظروف بإتقان للمعلمُت يسمح .د 
 بنفس ولكن سلتلفة فصول يف متكرر بشكل األغاين كلمات استخدام ميكن .ه 

 .ادلادة
 :يلي كما ىي الغناء طريقة يف عيوب أن حُت يف

 .كبَتة فصول يف استخدامها عند الصعب من .أ 
 .الغناء حيبون ال الذين األطفال عند فاعلية أقل النتائج ستكون .ب 
 .األخرى إىل الصف يتداخل أن ميكن ، ادلزدحم الصف اجلو .ج 
 .الطريقة ىذه تطبيق يف الوقت من الكثَت يتطلب .د 

 
  المفردات. ب

 المفردات فهم. 1
Kosakata اإلصلليزية اللغة يف ادلفردات،ب ويسمى العربية يف أو  vocabulary ىو 

 ىوو  آخر كيان أو شخص قبل من عروفةادل الكلمات كنوز أو الكلمات من رلموعة
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 الناس، يفهمها اليت الكلمات كل من رلموعة مصطلحا ادلفردات 13 .معينة لغة من جزء

 تصوير عموما شخص من فرداتادل كثَت. جديدة مجلة لبناء تستخدم أن ادلرجح ومن

 ومن ضرري لغةال العناصر ثالثة من واحدة ىي ادلفردات. التعليمدرجة  أو الذكاء

 األدوات من واحدة وىي ادلكتوبة، واللغة ادلنطوقة اللغة يف ادلفردات ويستخدم ،اإلتقاهن

  .العربية باللغة التحدث على الشخص قدرة لتطوير الالزمة

 إن 14 .اللغة تشكل اليت الكلمات من رلموعة ىي ادلفردات فإن ،Horn حبسب

 قدرة أن Vallet ذكر كما جدا، ضروري لغوية مهارات أربع إتقان يف ادلفردات دور

 ومع. ادلفردات إتقان على كبَت حد إىل تعتمد األربعة اللغة إتقان فهم على الشخص

 ال لغوية مهارات امتالك مبعٌت. فرداتتعليم ادل مع متطابًقا ليس اللغة تعلم فإن ، ذلك

 .ادلفردات من الكثَت حلفظ فقط يكفي

                                                             
13

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), hlm.61 
14

 Ibid. 
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 ىي الكلمة. اللغة ستشكل اليت احملددة احلروف من رلموعة عن عبارة ادلفردات

 وحدة أصغر ىي Morfem. morfem بُت مييز التفريق ىذا. رلانية لغة من جزء أصغر

 15 .نسبًيا مستقرة معانيها تكون واليت أصغر معٌت ذات أجزاء إىل تقسيمها ميكن ال لغوية

 اليت الكلمات من رلموعة ىي ادلفردات أن االستنتاج ميكن أعاله الوصف من

 اجلمل تكوين يف الكلمات من رلموعة استخدام وسيتم ما، لشخص معروفة لغة تشكل

 مناسبة فرداتادل باستخدام بناؤه مت ما شخص مع التواصل إن. اجملتمع مع التواصل أو

 .اللغة مستخدم تعليم ومستوى للذكاء صورة سيظهر طابقةوم

 

  المفرداتتعليم . 2

 أحد ادلفردات ميتعل يعترب حيث ادلفردات، تعليم عن اللغة تعلم فصل يتم لن

 يف االختالفات من الكثَت وجود من الرغم على 16 .نفسها اللغة ميتعل يف ادللحة العناصر

 أن على يوافقون زالوا ما مجيعهم أن إال تدريسها، من والغرض اللغة معٌت حول الرأي

 .اللغوية ادلهارات صلاح دعم يف للغاية ىاماً  دوراً  يلعب ادلفردات تعليم

                                                             
15

 Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2010), Hlm.87 
16

 Syaiful Mustofa, Op.Cit. hlm.60 
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 الطلبة من يطلب مث فقط، ادلفردات تدريس على ادلفردات تعليم يقتصر ال

 بعض حققوا إذا ادلفردات إتقان على قادرين الطلبة يعترب ذلك من أكثر ولكن حفظها،

 :17ىي ادلؤشرات ىذه. ادلؤشرات

 .جيداادلفردات  أشكال ترمجة على قادرون الطلبة .أ 

 .صحيح وبشكل جيد بشكل ويكتبوا يقولوا أن قادرون الطلبة .ب 

 أو نطق شكل يف إما صحيح، بشكل ةاجلمل يف استخدامها قادرون الطلبة .ج 

 .كتابة

 تعليم يف خاصة ةعربيال معلم قبل من إليو يُنظر أن جيب الذي ادلهم الشيء

 فهم إىل االفتقار بسبب. طلبةل الصحيحة ادلفردات إعداد عليو جيب أنو ىو ادلفردات

 الطلبة من للعديد ميالتعل عملية فإن ،ليعل م الطلبة تدريسال ةقيوطر  السًتاتيجيات ادلعلم

 .الفشل وحىت األقصى، احلد من أقل

 

 المفردات ميالتعل أهداف. 3

 :18يلي كما ىو العربية ادلفردات ميتعل من العام دفاذل
                                                             

17
 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang; Misykat, 2012), cet. 

ke-5, hlm 129. 
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فهم  أو القراءة مواد خالل من سواء ،أو التلميذ طلبةلل اجلديدة ادلفردات تقدمي .أ 

 .ادلسمو 

 جيد بشكل ادلفردات نطق على قادرين ليكونوا تلميذال أو الطلبة تدريب .ب 

 والقراءة الكالم مهارة إىل يؤدي والصحيح اجليد النطق ألن صحيح وبشكل

 .كذلكيدة  واجل الصحيحة

 يف استخدامها عند أو( بذاهتا قائمة) معجمية أو داللة إما ادلفردات، معٌت فهم .ج 

 (.ضلوية و داللة معٌت) معينة مجل سياق

( اتأليف) والكتابة( حتدثا) الشفهي التعبَت يف ادلفردات ووظيفة تقدير على قادرة .د 

 .الصحيح للسياق وفقا

 
 المفردات ميالتعل تقنية. 4

 معٌت على التعرف يف الطلبة ميتعل خربة أو ادلفردات ميتعلال ةوتقني ادلراحل عرض يتم

 :التايل النحو على عليها واحلصول ادلفردات

 .لكلمةا استمع. أ

                                                                                                                                                                              
18

 Ibid. hlm.63 
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 .الكلمة نطق. ب

 .الكلمة معٌت على احصل. ج

 .الكلمة قراءة. د

 .الكلمة كتابة. ه

 

 المفردات لإلتقان اختبار. 5

 ادلستوى على سيما ال للشخص، اللغوية ادلهارات تتطلب مدى أي إىل عرفةدل

 من نو  ىو فرداتادل اختبار. القدرات ىذه اختبار على قادرة ختباراتاال التعليمي،

 على القدرة إىل باإلضافة العربية، ادلفردات معٌت إتقان مع تتعامل اليت االختبارات

 ادلفردات اختبار استخدام ميكن. العريب اخلطاب يف أو الصحيح السياق يف استخدامها

 :التايل النحو على العربية

 .الكائنات إظهار. أ

 .التظاىر. ب

 .يعادذلا ما اءعطا. ج

 أخرى كلمة اعطاء. د
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 .الكلمة اعطاء ضد  . ه

 .الكلمة ذكر. و

 .اجلملة أكمل. ز

 يتم. االستخدام واختبار الفهم اختبار يف ادلفردات اختبارات جتميع أيًضا ميكن

 اختبار يركز حُت يف ادلفردات، معٌت فهم على قدرة لقياس فهمال اختبار على التأكيد

 بالنسبة سيما ال. اجلمل يف ادلفردات استخدام على القدرة على أكرب بشكل االستخدام

 أو فرداتادل شكل يف الكفاءة مؤشرات تكون أن ميكن ادلفردات، فهم لفحوص

 ادلثال. كلماتال ورلموعات كلماتتعريف ال ،ادلعاكسة كلماتال معادلة، كلماتال

 .ادلفردات استخدام اختبار ىو 0 وادلثال ادلفردات فهم اختبار ىو 0 التايل

 تلقى حسن و أصدقاؤه خطابا من يونس. معنى "خطابا":. 0

a. Uang    b. Wesel    c. Paket    d. Surat 

 ................ الناس المالبس الصوفية في فصل الشتاء. . 2

 أ. يلبس    ب. يستعمل   ج. يستخدم    د. جيعل
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 الثالث الباب
 البحث طريقة

 

 ثالبح وأنواع هجمن . أ

. النوعي الوصفي البحث منط وىو ،نوعية منهجية الباحثة تاستخدم ىذا البحث يف

 حول قيوبعم دتاما وصف إىل يهدف الذي البحث منهج ىو النوعي الوصفي البحث منهج

حىت  البحث موضوعيكون  الذين اجملتمع يف حتدث اليت الظواىر وخمتلف االجتماعي الواقع

 .الظاىرة ىذه من ومنوذج والطبيعة، واحلرف، الصفات،ختصيص، يصّور 
1 

 إىل الباحثة باذىل يتطلب الذي النوعي الوصفي البحث منهج من النوع ىذا مع

 ىذا يف أيضا. ادلطلوبة البيانات على للحصول وادلالحظات الدراسات خالل من ادليدان

 معٌت عطيت اليت الشخص فقط تليس والباحثة مركزيا، دورا ةالباحث لعبت البحوث من النوع

 ةادلؤلف نويت الصدد، ىذا ويف. البحث أداةك مبثابة أيضا الباحثة ولكن ووقائع للبيانات

و طريقة الغناء يف الصف العاشر دلدرسة  العربية اللغة ميتعل تنفيذ عن تعرف أن وتريد وصف

 برينجسيو.أمرباوا  العالية الدينيةيسميدا 

                                                             
1
 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan (Jenis Metode dan Prosedur), (Jakarta: Kencana, 

2014), cet. ke-2, hlm.47 
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 البيانات درمص. ب

 على منها احلصول يتم اليت ادلوضوعات ىي ىذا البحث يف البيانات درمبص ادلقصود

 مصدر فإن البيانات، مجع يف وادلقابلة ادلالحظة ستخدمت ةالباحث تكان إذا. البيانات

 .وشفهيةً  كتابةً  األسئلة عن جييب أو يستجيب الذي الشخص ىو ادلستفىت بياناتال
 ميكن 2

 :ومها ، قسمني إىل البحث بيانات مصدر تصنيف

 الرئيسية البيانات مصدر .1

 موضوع من مباشرة عليها احلصول مت اليت البيانات مصدر ىي الرئيسية ادلصادر

 .العربية ادلادة معلم ىو ىذا البحث من الرئيسية البيانات مصدر. البحث

 الثانوية البيانات مصدر .2

 الثانوية البيانات درمص من البيانات استخدام أيًضا يتم ذلك، إىل باإلضافة

(secondary sources .)ادلدرسة مدير ىو ىذا البحث من الثانوية البيانات درمص 

 يسميدا الدينية العالية. مبدرسة العاشر الصف الطلبةو 

 

 
                                                             

2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praltek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1994), Hlm. 114 
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 البحث ووقت وموضوع مكانج. 
 البحث مكان وموضوع. 1

أمرباوا برينجسيو  العالية الدينيةدلدرسة يسميدا ا يف البحث ىذا إجراء مت

 .العربية ادلواد معلم كان البحث موضوع مع العاشر الصف بالتحديد

 البحث وقت. 2

 الدراسي التقومي يف تضمن حيث 7102 أكتوبر 4 يف البحث ىذا إجراء مت

 .الفصل الدراسي االول

 
 البيانات جمع د. تقنية

 اذلدف ألن البحث، يف إسًتاتيجية أكثر اليت اخلطوة ىي البيانات مجع تقنية تعترب

 .البيانات على احلصول ىو البحث من الرئيسي
لن  البيانات، مجع تقنية معرفة دون من لذا 3

 ىذه استخدام يتم أخرى، وبعبارة. احملددة ادلعايري ة وفقاتلبيال بياناتال على الباحثة صلحت

ىذا  يف الالزمة البيانات على للحصول. والثانوية الرئيسية ادلصادر من البيانات جلمع التقنية

 :وىي ، البيانات جلمع تقنيات ثالث الباحثة تاستخدم البحث

                                                             
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,(Bandung : Alfabeta, 2014), cet. 

Ke-21, hlm. 224. 
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 المالحظة .1

 بو يقوم الحظةم نشاط ىو العلمي السياق يف ادلراقبة أو ادلالحظة فهم إن

 اليت الظواىر جتاه وشامل وموضوعي ومستمر منتظم بشكل اجملال يف باحثونال

 .حتدث
 ونفسية بيولوجية عمليات من تتكون عملية وىي معقدة، عملية ادلالحظة 4

 بالسلوك معنًيا البحث كان إذا ادلالحظة مع البيانات مجع تقنيات ُتستخدم. ختلفةادل

 .كبري غري ادلالحظ كان وإذا الطبيعية، واألعراض العمل، وعمليات البشري،
 تعرف 5

 أو الباحثون يرى حيث البحث يف البيانات مجع عملية بأهنا ادلراقبة أو ادلالحظة

 .البحث حالة ادلراقبون

 Moh. Ainin هبا استشهدNazir (0811 ) وفقا علمي سياق يف ادلالحظة

 Metodologi Penelitian) العربية اللغة يف البحث طريقة" بادلوضوع كتابو يف يتناول

Bahasa Arab) "التالية ادلعايري: 

 .منهجي بشكل ذلا التخطيط مت وقد لألحباث ادلالحظات تستخدم( 0

 .ذلا ادلخطط البحث بأىداف مرتبطة ادلالحظات تكون أن جيب( 7

                                                             
4
 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), cet. ke-2, 

hlm. 125 
5
 Sugiyono, Op. Cit., hlm. 203  
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 وعدم العامة بادلقًتحات تعتلقو  منهجي بشكل ادلالحظات ىذه تسجيل يتم( 3

 .فقط أمهية ذو كشيء تقدميها

 .وموثوقيتها صحتها يف والتحكم ادلالحظات من التحقق ميكن( 4

 طريقة باستخدام العربية باللغة ميالتعل تنفيذ أن لوحظ ، ىذا البحث يف

العاشر مبدرسة يسميدا العالية أمرباوا منطقة فرعية برينجسيو، منطقة  الصف يف الغناء

 .ادلراقبة أداة الشبكة إرفاق يتمبرينجسيو. 

 مقابلةال. 2

 ادلقاِبل أجرتو حوار ىوArikunto (0883 ) ل وفقا (Interview) أو ادلقابلة

(interviewer )مقابلتو دتت الذي الشخص من معلومات على للحصول 

(narasumber.) 
 ىي ادلقابلة أنشطة يف البيانات مجع يف ادلستخدمة األدوات 6

 .مقابلة أدلة أو توجيهية مبادئ

 أو ادلعلومات إثبات أو (re-checking) التحقق إلعادة أداة ىي ادلقابلة

(keterangan) قبل من عليها احلصول مت اليت. 
 من مقتبسا Deanو  James ل وفقا 7

                                                             
6
 Moh. Ainin, Op. Cit., hlm.121 

7
 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 

291 
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 احلصول هبدف اللفظي التواصل نشاط ىي ادلقابلة ،Ermalinda و Paizaluddin قبل

 على أيضا حتصل وسوف شاملة، صورة على احلصول إىل باإلضافة ادلعلومات، على

 .مهمة معلومات
8 

 من البيانات جلمع طريقة ىي ادلقابلة أن فهمن ميكن الفهم، ىذا على وبناءً 

 حول علوماتادل تقدمي ميكنهم الذين األشخاص مع شفوية وأجوبة أسئلة عقد خالل

 .بحثال إجراء

 يتعني اليت االفًتاضات أن Sugiono قبل من اقتبس ،Sutrisno Hadi وفقا

 :يلي كما ىي ادلقابلة تقنية باستخدام عقدىا الباحثني على
a. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang 

dirinya sendiri. 

b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah 

benar dan dapat dipercaya. 

c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang 

dimaksudkan oleh peneliti. 

 

 لوجو وجهاً  هبا القيام وميكن منظمة غري أو منظمة بطريقة ادلقابلة إجراء ميكن

 .اذلاتف عرب أو

 

                                                             
8
 Paizaluddin, Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) (Bandung: 

Alfabeta, 2014), hlm.130 
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 المنظمة مقابلةال. أ(

 قد الباحث كان إذا البيانات، جلمع كوسائل ادلنظمة ادلقابلة ُتستخدم

 إجراء يف لذلك،. عليها احلصول سيتم اليت ادلعلومات ىي ما بالضبط عرف

 إعداد فيها مت مكتوبة أسئلة شكل يف حبث أدوات الباحثون أعد ،ادلقابلة

 السؤال، نفس مشارك كل إعطاء يتم ادلنظمة، ادلقابلة ىذه مع. بديلة إجابات

 ،للمقابلة كدليل األدوات محل إىل باإلضافة ،ادلقابلة إجراء يف. الباحث ويسجلو

 أن ميكن اليت الشرائط مسجالت مثل أدوات استخدام أيًضا للباحثني ميكن

 .بسالسة ادلقابلة إجراء يف تساعد

  ةمنظمال غيرالمقابلة . ب(

 ادلبادئ الباحثون يستخدم ال حيث رلانية مقابلة ىي ادلنظمة غري ادلقابلة

 ادلبادئ. البيانات جلمع وكامل منهجي بشكل ترتيبها مت اليت للمقابلة التوجيهية

 اليت للمشاكل العريضة اخلطوط شكل يف فقط ىي ادلستخدمة للمقابلة التوجيهية

 البحث يف تستخدم ما غالًبا مفتوحة، أو نظمةادل غري ادلقابل. طرحها سيتم

 .ادلستجيبني حول ادلتعمق البحث من دلزيد أو التمهيدي
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 طريقة بتنفيذ ادلتعلقة ادلسائل مجيع طرح إىل العربية اللغة دلعلم ادلقابلة ىدفت

 اليت التقييمات إىل ادلثبطة، العوامل ودعم والتنفيذ، التخطيط خطوات من بدءا الغناء،

 أداة الشبكة إرفاق يتم. الغناء لطريقة الناجح للتنفيذ ادلئوية النسبة دلعرفة ادلعلم يطبقها

 .ادلقابلة

 الوثائق. 3

 مصدر ىي فيديو وأشرطة وشرائح وصور تسجيالت شكل يف الوثائق إن

 الصف يف أنشطة الطلبة مراقبة على ادلعلمني يساعد أن ميكن مكتوب غري بياناتال

 .ميالتعل أثناء الصف يف حيدث ما لتوضيح تسجيل أداة لباحثنيل يكون حىت

 البحث رلال يف الوثائق تستخدم طويلة فًتة منذ Lexy J. Moleong ل وفقا

 بيانات كمصادر الوثائق استخدام ميكن الطرق من العديد يف ألنو. للبيانات كمصدر

 .والتنبؤ والتفسري لالختبار
 طريقة ىي التوثيق خالل من البيانات مجع تقنية فإن لذا، 9

 ادلهمة البيانات أو ادلستندات خالل من ادلعلومات أو البيانات على للحصول

 مت اليت البيانات استخدام يتم. سرية وتكون الدراسات إحدى يف كمرجع الستخدامها

 .وادلالحظات ادلقابالت من البيانات وتقوية لتكملةبل الوثائق ىذه من عليها احلصول

                                                             
9
 Ibid, hlm. 71 
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 ،ادلدرسة يسميدا العالية أمرباوا برينجسيو عن وثيقة ىي ىنا إليها ادلشار الوثيقة

. األخرى البيانات وملفات لطلبةا أرشيف م،يالتعل تنفيذ خطط العربية، اللغة دلعلم سرية

 .الوثائق أداة وثيقة تعلق

 
 البيانات تحليل ه. تقنية

 أكثر مجعها يتم اليت ادلعلومات أو البيانات تصبح التحليلي، النشاط ىذا خالل من

 :ىي اخلطوات. فائدة

 البيانات تقليل. 1

 للغاية، كثرية ادليدان من عليها احلصول مت اليت البيانات أن ىو البيانات تقليل

 من وسيزيد الزيادة يف التقرير ىذا سيستمر. وبالتفصيل بعناية تسجيلها إىل حتتاج ألهنا

 واختيار وتلخيصها، التقارير ىذه تقليل جيب. البداية منذ حتليلو يتم مل إذا الصعوبات

 .مطلوبة أمناط أو مواضيع أو مهمة، أشياء على تركز رئيسية نقاط

 بشكل يتمحور واخنفاض، اخلام، ادلواد إىل ادليدانية التقارير فإن وبالتايل

 حادة صورة إلعطاء البيانات تقليل مت. عليها السيطرة السهل فمن ولذلك ،تنظيما

 عند عليها احلصول مت اليت البيانات عن البحث تسهيلل وأيضا ادلالحظات، من
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 تنفيذ عن بيانات ىي ادليدان من بياناتال الباحثة تحصل احلالة، ىذه يف. احلاجة

العاشر مبدرسة يسميدا العالية أمرباوا منطقة فرعية  الصف يف العربية اللغة ميتعل

 .إتقان ادلفردات يفو  الغناءطريقة  على البحث ركزوي برينجسيو، منطقة برينجسيو

 البيانات عرض. 2

 وترتيبها البيانات، تنظيم يتم مث وخالل من ،Display data أو البيانات عرض

. سهولة أكثر بشكل مفهوما يكون سوف لذلك العالقات، من منط وجود يف

 نشاط من جزء ىو" العرض" ىذا جعل. البيانات إتقان للباحثني ميكن وبالتايل

 البيانات معٌت عن السؤال مث جزاء ركلة من البيانات، عرض جعل. أيًضا التحليل

 هاتقدم اليت البيانات. ميتلكها ميكن السياقات من واسعة رلموعة من تتكون اليت

 .ادلفردات إتقان يف الغناء طريقة استخدام جناح ىي ىذا البحث يف الباحثة

 البيانات قيتحق. 3

 ال أثريت اليت األولية االستنتاجات. البيانات استنتاجات أو البيانات قيحتق

 البيانات مجع مرحلة يدعم قوي دليل ىناك يكن مل إذا تتغري وسوف مؤقتة، تزال

 اختزال ميكن. البحث خالل االستنتاج من دائما قيالتحق جيب لذلك. التالية
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 إذا عمقاً  أكثر يكون أن ميكن كما جديدة، بيانات عن البحث خالل من قيالتحق

 .أكثر صحة لضمان متبادل اتفاق إىل للوصول موضوع بواسطة البحث تنفيذ مت
10 

 قومست حيث ،النوعي البحث منوذج ىنا ةالباحث ستخدمت سوف لذلك

 بعد معاجلتها يتم واليت ،ادليدان البحث يف ادلوجودة البيانات يف بالبحث ةالباحث

 ةالباحث بو تقام ما تشرح أو الكشف من ةالباحث تمكنست النهاية ويف ذلك،

 يف الغناء طريقة استخدام جناح ىي تقدميها مت اليت البيانات احلالة، ىذه يف. بعناية

 يف Muhammad Fadlillah ل نظرية صحة من قيالتحق سيتم واليت ،ادلفردات إتقان

 :يلي ما على ينص الذي Desain Pembelajaran PAUD وىو كتابو
“Metode bernyanyi merupakan metode pembelajaran yang menggunakan 

syair-syair yang dilagukan. Biasanya syair-syair tersebut disesuaikan dengan 

materi-materi yang akan diajarkan. Menurut beberapa ahli, bernyanyi 

membuat suasana belajar menjadi riang dan bergairah sehingga 

perkembangan anak dapat distimulasi secara lebih optimal.” 

 

 

                                                             
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 405-412  
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 الرابع الباب
 البيانات وتحليل النتائج

 
 

 البحث لموقع الوصفأ. 

  برينجسيو امباراوالمدرسة يسميدا العالية  التاريخ. 1

 صدكر مع 1771 مارس 3 يف أنشئت برينجسيو امباراكاادلدرسة يسميدا العالية 

 Wh/6/SK/22/1993: رقم المبونج يف الدينية الشؤكف تكت ادل رئيس عن التقرير

 .131218100003  : (NSM) االحصائيات رقم ربت 1771 مايو 53 بتاريخ
1

 

 (يسميدا) اذلدل مفتاح دلؤسسةا تأسست ربت برينجسيو امباراكاادلدرسة يسميدا العالية 

 درسةادل  يتطور يزاؿ ال اآلف كحىت إنشائو منذ. ادلاجستري مصدر،. الدكتور احلاج برئاسة

 .حوذلا احلالية للمدرسة موازية يسميدا العالية

 طلبات عدة على للرد عمدا أنشئت برينجسيو امباراكاادلدرسة يسميدا العالية 

 ما أك عاليةال ةرسادلد مستول على كخاصة الدينية، ادلدرسة" يطال  الذم اجملتمع من

 كمبتتكرة، كخالقة دينية مدرسة رلتمع تحقيقل: "التايل النحو على رؤية مع. يعادذلا

                                                             
1
 Data dari Profil المدرسة Aliyah YASMIDA Ambarawa Pringsewu. 
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 كضعت الرؤية، لتحقيق بالنسبة أما". عادلي نووردب يسميدا ربقيق أجل من أصلزتك 

 :التالية ادلهمةالعالية  ة يسميدارسادلد

 .الدينية كالقيم التعاليم خربةك  فهم جودة ربسني. أ(

 .الطلبةك  الًتبويني للمعلمني كاالبتتكار اإلبداع زيادة. ب(

 .طلبةلل األكادديية كغري األكادديية اإلصلازات ربسني. ج(

 .العادلية البصرية مع اخلرجيني خلق. د(

 من كغريىا األعماؿ عامل يف سلتصة تتكوف أف ديتكن الذين اخلرجيني من العديد اآلف حىت

 مهمة مناص  كشغلوا متميزين كانوا العليا الدراسات طلبةال بعض أصبح كما. اجملاالت

 مدرسة تدير احلاضر الوقت يف. السياسيني اخلرباء كحىت كاجليل كالتعليم األعماؿ عامل يف

 يف الرئيسي الربنامج ىو الربنامج كىذا ،الطلبة جلميع ربفيظ القرأف برنامج يسميدا العالية

 .العالية يسميدا درسةادل
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 برينجسيو امباراوا العالية  يسميدا للمدرسة الموقع خطط. 2

 .ىتكتار 5.53 بػ تقدر دبساحة أراضيها على تقفالعالية  يسميدا ادلدرسة يف ادلباين
2 

 ادلرافق من متنوعة رلموعة مع دائمة زللية ىي اليةعال ادلدرسة يسميدا يف احمللية باينادل مجيع

 :التالية الصورة انور ، التفاصيل من دلزيد. ادلناسبة التحتية كالبنية

 1 الصورة
 العالية يسمدا للمدرسة عدد الصف

 امباراوا برينجسيو منطقة فرعية برينجسيو منطقة برينجسيو

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 Ibid. 

للمعلمنيموقف ادلراك    سلترب التكمبوتري 

 محاـ

 متكتبة

غرفة 
 الرئيس

 غرفة
 ادلدرسة

 

Ruang 

Guru 

 ميداف كرة السلة

 ميداف كرة اليد

 فصل           فصل           فصل
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 برينجسيو امباراوا العالية يسميدا المدرسة مؤسسةل التنظيمي الهيكل. 3

 يسميدا درسةادل ،اذليتكل التنويمي لديهم الذين عموما ادلدرسة االخرل مثل

 .كاضح تنويميال يتكلاذل أيضا لديها العالية
 للمدرسة التنويمي اذليتكل بيانات تنويم مت 3

 :التالية الصورة انور ، التفاصيل من دلزيد. يسميدا العالية

 2 الصورة
 المدرسة يسميدا العالية التنظيمي الهيكل

 امباراوا برينجسيو منطقة فرعية برينجسيو منطقة برينجسيو
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Data dari Profil Madrasah Aliyah YASMIDA Ambarawa Pringsewu. 

 رئيس ادلدرسة
 نورالدين ادلاجيستري

 

 بيت ادلاؿ
Wulan Novita S., S.Pd. 

 رئيس االدارة
Nur Rohman, S.Kom. 

 رئيس الطالبية
Muhammad Rif’an, S.Pd. 

 رئيس ادلنهجية
Siti Maemunah, S.Pd.I. 

 رئيس ادلتكتبة
Yani Kurniawati, S.Pd. 

 كيل الفصل العاشر
Siti Nur Latifah, M.Pd.. 

 كيل الفصل أحد عشر
M. Thoha, S.Pd.I. 

 كيل الفصل اثنا عشر
Sutimah, S.Pd.I. 
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 برينجسيو امباراوا العالية يسميدا للمدرسة والموظفين المعلمين حالة. 4

. كاحد كموظف معلمان  17 ىو أمباراك العالية يسمدا درسةادل يف علمنيادل عدد

 فيما. اجلامعات سلتلف من العليا كالدراسات البتكالوريوس شهادات على حصلت كقد

 على االطالع ديتكن ، امباراكاالعالية  يسميدا درسةادل يف كادلوظفني ادلعلمني ببيانات يتعلق

 :التايل اجلدكؿ

 1 الجدول
 العالية يسميدا بمدرسة والموظفين المعلمين بيانات

 امباراوا برينجسيو منطقة فرعية برينجسيو منطقة برينجسيو
 رقم اسم مهنة درجة التعليني مادة

 Nuruddin, M.Pd. 1 رئيس ادلدرسة S2 اللغة االندكنسية

 Siti Maemunah, S.Pd. 2 رئيس ادلنهجية S1 االقتصادية

 Muhammad Rifan, S.Pd. 3 معلم S1 الفزياء

 M. Thoha, S.Pd.I. 4 كيل الفصل S1 تاريخ االسالـ كاخالؽ

 Sutimah, S.Pd.I. 5 كيل الفصل S1 تاريخ االسالـ كحديث

 Endang Sunarti, S.Pd. 6 معلم S1 كميياء

 Fahrudin, S.Pd. 7 معلم S1 رياصية

 Nur Rohman, S.Kom. 8 معلم ك إدارة S1 كمبوتري

 Saryono, S.E. 9 معلم S1 االقتصادية

 Yani Kurniawati, S.Pd. 10 رئييس ادلتكتبة S1 تعليم الوطين

 Miftahul Fauzi, S.S. 11 مشغلي S1 اللغة العربية

 Pardes Bowo D, S.E. 12 معلم S1 االجتماعية

 Fitria Kurni H, S.Si. 13 معلم S1 زغرافياء

 Yulia Prasetyo W, M.Pd. 14 معلم S1 زغرافياء

 Rahma Lidiya, S.Pd. 15 معلم S1 تاريخ
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 Wulan Novita S, S.Pd. 16 بيت ادلاؿ S1 فن كثقافة

 ,Isnaeny Rakhma W معلم S1 اللغة االنزيلجية

S.Pd. 

17 

 Andri Kurniawan, S.Pd.         18 معلم S1 ارشادات

 Dani Oktavilando 19 معلم S1 رياصة

  Siti Nur Latifah, M.Pd. 20 كيل الفصل S1 فقو

 

 امباراوا برينجسيو العالية يسميدا للمدرسة الطلبة حالة. 3

 التعليم مستويات افتتاح مع خاصة صرامة أكثر التعليم عامل يف ادلنافسة أصبحت

ادلدرسة  كجود أف إال ،( YASMIDA) اإلسالمية لىد مفتاح مؤسسة يف ادلهين الثانوم

 مناطق من يأتوف امباراكا العالية يسميدا درسةادل يف طلبةال. يًتاجع ال يسميدا العالية

 عن ادلزيد دلعرفة. النمو يف يستمركف الذين الطلبة عدد زاد كلما. برينجسيو يف سلتلفة

 :التفسري ىو يلي ما فإف ، الطلبة عدد يف الزيادة

 2 الجدول
 العالية بمدرسة يسميدا الطلبة بيانات

 امباراوا برينجسيو منطقة فرعية برينجسيو منطقة برينجسيو
 عدد صف اجمالي صف اثنا عشر صف احد عشر صف العاشر سنة

عدد 
 الطلبة

عدد 
 الصف

عدد 
 الطلبة

عدد 
 الطلبة

عدد 
 الصف

عدد 
 الصف

عدد 
 الطلبة

 عدد الصف

2014/2015 18 1 20 1 17 1 55 3 

2015/2016 18 1 18 1 20 1 56 3 



50 
 

2016/2017 23 1 19 1 18 1 60 3 

2017/2018 30 1 18 1 18 1 66 3 

2018/2019 24 1 16 1 21 1 61 3 

 

 البحث موضوع وصف. 7

 امباراكا العالية يسميدا درسةادل يف العربية للغة مدرسنا ىذا البحث موضوع كاف

 يدّرس كاحد معلم ىو العالية يسميدا درسةادل يف العربية اللغة مدرس عدد. برينجسيو

 درسةادل يف العربية اللغة معلم. عشر الثاين الصف إىل العاشر يف الصف العربية اللغة

 يف العربية اللغة معلم. التعليمية كاجباتو مع تتفق ال تعليمية خلفية ذلا العالية يسميدا

 غجاه جامعة يف العريب األدب يف S1 بدراسة برينجسيو امباراكا العالية يسميدا درسةادل

يف جامعة االسالمية  العليا الدراسات برنامج يف نشط طال  حاليان  كىو ،مادا جغجاكرتا

 يسميدا درسةادل يف يُعّلم بدأ. العريب التعليم يف زبصص احلتكومية رادين انتاف المبونج

 .اآلف حىت 5113 فرباير يف برينجسيو امباراكا العالية
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 البحث نتائج .ب

 لتنفيذ الباحثة فهم إىل تستند اليت كادلقابالت ادلالحوات نتائج عرض يلي كفيما

 اللغة معلم قبل من طلبةلل إتقاف ادلفردات إىل الغناء طريقة باستخداـ العربية باللغة ميالتعل

 دراسيال فصلال يف برينجسيو امباراكا العالية يسميدا درسةادل يف العاشر الصف يف العربية

 .5116/5117 الدراسي العاـ من االكؿ

 درسةادل يف العربية اللغة معلم قاـ ،الباحثة اهتأجرا اليت ادلقابالت نتائج إىل كاستنادان 

 طلبةادلفردات لل إتقاف على تؤثر اليت الغناء طريقة بتطبيق برينجسو أمباراكا العالية يسميدا

 ما ىذا، دلاذا. santri كوهنم الطلبة غالبية على الغناء طريقة تطبيق كيستند الصف العاشر.

 .5116 يوليو 52 الثالثاء يـو ادلقابلة خالؿ العريب للمعلم شرح ىو يلي

 من انتقالية بفًتة ديركف ألهنم. العاشر الصف طلبة ألنوم غاضبان  أكوف ما غالبنا"

 التعليم مستول يف يستمركف اإلعدادية توسطةادل ادلدرسة أك الثانوية ادلدرسي التعليم مستول

 يف يُدرجوف الذين احلتكومية اإلعدادية ةرسادلد خرجيي من عمومان  كىم. عاليةال دبدرسة

 زمين جدكؿ مع. برينجسيو امباراكا يسميدا الدينية ادلدرسة حيضركف مث الداخلية ةرسادلد
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 ىو ىذا. كالتعلم التعليم حيدث عندما يغفو ما غالبا ادلدرسة يف الداخلية، ةرسادلد يف طويل

 4". العربية اللغة لتعلم كمتلهفنا مبهجنا اجلو يصبح حبيث الغناء طريقة تطبيق على حيفزين ما

 االعتبار يف أخذىا جي  كاليت ذبميعها مت اليت األشياء ببعض يتعلق تفسري ىو يلي ما

 العالية يسميدا ادلدرسةيف  العاشر الصف لطلبةل ادلفردات إتقاف على الغناء طريقة تطبيق عند

 .برينجسيو امباراكا

 

 (RPP) ميالتعل تنفيذ خطة إعداد .1

 خطة بإعداد أكالن  ادلعلم يقـو العربية، اللغة ميتعل بتنفيذ ادلعلم يقـو أف قبل

 تنفيذ يف كدليل RPP إعداد يتم. الدراسي ادلنهج مع تتالءـ اليت( RPP) ميالتعل تنفيذ

 Miftahul العربية، اللغة معلم بذلك صرح. ادلنهج أساس على RPP تطوير مت. ميالتعل

Fauzi قاؿ. الباحثة مع مقابلة يف: 

 التعليم تنفيذ خطة بتجميع قاموا آخرين معلمني مع جن  إىل جنبا أنا" 

(RPP)، لتجميع RPP ىو نهجزلتويات ادل. ادلنهج أساس على لدينا KI ، KD، 

 كموارد الوقت، كزبصيص كالتقييم، كادلؤشرات، م،يالتعل كأنشطة التعليمية، كادلواد
                                                             

4
 Miftahul Fauzi, wawancara dengan penulis, Ruangan Guru Madrasah Aliyah YASMIDA, 

Ambarawa, 24 juli 2018. 
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 األساسية كالتكفاءات الرئيسسية التكفاءات على RPP الربنامج حيتوم. ميالتعل

 ميالتعل/  األدكات/  كادلوارد ميالتعل كخطوات كالطرؽ كادلوضوع ميالتعل كأىداؼ

 5". بالتقييم اخلاصة األسئلة أيضنا ذكرتُ  ،RPP يف. كالتقييم

 يف العربية اللغة معلم قاـ ادلوجودة، الوثائق كمراقبة توثيق نتائج على بناءن 

 (.RPP) ميالتعل تنفيذ خطة برنامج بتطوير برينجسيو امباراكا العالية يسميدا درسةادل

 ىي: العربية اللغة مدّرسوف أعدىا اليت التعليم تنفيذ خطة متكونات تتضمن

 م،يالتعل كأىداؼ كادلؤشرات، األساسية، كالتكفاءات ،الرئيسية كالتكفاءات اذلوية،

 كمعايري م،يالتعل أدكات/  مواد/  كموارد م،يالتعل كخطوات ،طرؽكال م،يالتعل كمواد

 . التقييم كمعايري

 هويةال. (أ

 العالية يسميدا درسةادل يف العربية اللغة معلم أعدىا اليت RPP ىوية تتضمن

 الفصل/  كالفصل التعليمية كاحلالة كادلوضوعات ادلدرسة اسم برينجسيو امباراكا

 اللغة علمم كضعها اليت RPP برامج مجيع. الوقت كزبصيص كادلوضوع الدراسي

 .ىويات مشلت العربية

                                                             
5
 Ibid 
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 الرئيسية الكفاءة. (ب

 امباراكا العالية يسميدا ادلدرسة يف العربية اللغة علمم أعدىا  RPP مجيع

 .الرئيسية التكفاءات مشلت برينجسيو

 األساسية الكفاءات. (ج

 العالية يسميدا درسةادل يف العربية اللغة معلم هبا أدىل اليت RPP مجيع كمشلت

 .األساسية التكفاءات برينجسيو امباراكا

 ميالتعل أهداف. (د

 األىداؼ مشلت العربية اللغة علمم قبل من إعدادىا مت اليت RPP برامج مجيع

 .الطلبة قبل من ربقيقها سيتم اليت التعليمية

 تعليميةال موادال. (ه

 اليت RPP برامج مجيع يف تعليميةال وادادل بتضمني العربية اللغة معلم قاـ

 .الصف يف ميتعلال لتنفيذ أعدكىا
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 ميالتعل طريقة. (و

 درسةادل يف العربية اللغة معلم يقدمها اليت RPP طريقة يف مجيع أدرجت كقد

. ميالتعل عملية يف ادلعلم سيستخدمها اليت الطريقة ،برينجسيو امباراكاالعالية   يسميدا

 الطريقة الغناء، طريقة أخرل، أمور بني من متنوعة، ادلعلم استخدمها اليت الطريقة

 طريقة البنيوية، الطريقة كاألجوبة، األسئلة طريقة ،السمعية الشفوية الطريقة العلمية،

 .التعاكين ميكالتعل م،كالتعلّ  التعليمة السياقي

 ميالتعل خطوات. (ز

 خطوات سرد يتم العربية، اللغة معلم بتجميعو يقـو RPP برنامج كل يف

 تصميمها مت اليت ميالتعل خطوات كصف مت. الطلبةك  ادلعلم هبا سيقـو اليت ميالتعل

 كاألنشطة األكلية، األنشطة من بدءا العربية، اللغة معلم قبل من بالتسلسل

 .كالتقييم النهائية األنشطة إىل األساسية،

 ميالتعل أدوات/  المادة/  المصدر. (ح

 سيتم اليت ميالتعل كأدكات ادلصادر ذبميعها مت اليت  RPP مجيع كمشلت

 اللغة معلم مع ةالباحث اهتأجرا اليت ادلقابالت إىل كاستنادان . ميالتعل يف استخدامها
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 مت اليت العربية اللغة دركس حزمة ىي ادلستخدمة ميالتعل مصادر كانت العربية،

 أيضنا استخدـ ادلعلم أف إىل باإلضافة ، 5112 عاـ الدين إدارة من عليها احلصوؿ

 بذلك صرح. ميالتعل عملية يف للمساعدة األخرل العربية باللغة التكت  من العديد

Miftahul Fauzi قاؿ الذم: 

 اللغة كتاب ىو ميالتعل عملية يف استخدامو اعتد الذم التكتاب كاف"

 جلمهورية الدينية كزارةمن  األكؿ الطابع من العالية دبدرسة العاشر للصف العربية

 6".كالقاموس LKS ، 5112 عاـ يف إندكنيسيا

 الوسائط كغرؼ العربية، القواميس مثل ميتعلال يف ادلستخدمة األدكات

 .كالعالمات كاللوحات كالتكرتوف، ،VCD السائل، التكريستاؿ كشاشات ادلتعددة،

 اتمؤشر ال. (ط

 ادلؤشرات بعض العربية اللغة معلم يقدمها اليت RPP برامج مجيع تضمنت

 .ميالتعل عملية بعد الطلبة حيققها أف جي  اليت

 

 
                                                             

6
 Miftahul Fauzi, wawancara dengan penulis, Ruangan Guru Madrasah Aliyah YASMIDA, 

Ambarawa, 24 juli 2018. 
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 والتقييم التقييم معايير. (ي

 RPP برنامج كل يف للتقييم توجيهية مبادئ بإدراج العربية اللغة معلم قاـ

 كشتكل للتقييم، تقنيات أك أنواع ىناؾ للتقييم، التوجيهية ادلبادئ يف. بتجميعو قاموا

 التقييم من ادلصمم التقييم إجراء يتتكوف. التقييم كمعايري كاألدكات األدكات، من

 .النهائي كالتقييم العملية تقييمال ،األكؿ

. ميالتعل هناية يف التقييم أسئلة ميالتعل يف استخدمو الذم التقييم يستخدـ"

 سلوؾ مراقبة رلرد كأحياننا ركتيين، بشتكل أستخدمها مل التقييم، لعملية بالنسبة

 7". الدرس متابعة يف الطلبة

 
في تعليم المفردات للطلبة الصف العاشر بمدرسة ثانوية  تطبيق طريقة الغناء .2

  يسميدا أمبراوا برينجسيو

 مكالتعلّ  التعليم أنشطة فإف الدراسية، الفصوؿ ادلالحوة نتائج إىل استنادنا

 متداخلة بأيد   الطلبة جيلس الدراسي، الفصل إىل العريب ادلعلم ينور عندما. مواتية

                                                             
7
 Ibid. 
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 يلي فيما. الطاكلة على جاىزة العربية باللغة الدراسية كالتكت  الطاكلة، على بدقة

 :ربدث اليت مكالتعلّ  التعليم أنشطة كقت يف العريب ادلعلم مهارات بعض

 األولى المالحظة أ(. 
 :كىي جوان ، بعض تغطي العريب ادلعلم كمهارات م،يالتعليف افتتاح  ةهار ادل"
 كمل ،كاألىداؼ ادلوضوعات االدراؾ بالًتابط، يقدـ جعل ،الطلبة اىتماـ جذب

 .مسبقا يعطي اختبار
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات ادلواد، يف تقدمي ادلهارة

/  ةقيللطر  السليم االستخداـ ،ادلهمة األشياء على التأكيد األمثلة استخداـ ،الوضوح
 .التعليمية للموارد السليم االستخداـ ،ادلناىج

، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،طريقةال ـاستخدا يف ادلهارة
 ميالتعل أك  للتحقيق كفقنا ،العلمي للنهج كفقا ،ميالتعل أىداؼ مع تتوافق :كىي
 كالتعاكف الفردية القدرات تطوير، ادلشركعات مناذج أك ادلشتكالت، حل على القائم
 .الطلبة

 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهاراتطريقة الغناء،  خطوات
 تتبعها أف حاكؿ .متتكرر بشتكل معنا أظهرىا .أكال الغناء شلارسة ادلعلم على جي 
 حفووىا قد الطلبة ىل لقياس ادلادة حوؿ أسئلة اطرح .ادلناسبة اجلسم حركات
 .األغنية خالؿ من كاتقاهنا

بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات اإلعالـ، كسائل استخداـ يف ادلهارة
 إتقاف الطلبة على ليتسه. ميالتعل ألىداؼ كفقا كبالتحديد :كىي، جوان 
 ادلعلومات تتكنولوجيا سبتكن كال ،العلمية ادلناىج لتطبيق الطلبة تسهيل، ادلوضوع

 .كاالتصاالت
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  :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات التعزيز، لتوفري ادلهارة
 .لفويال غري تعزيزك  اللفوي التعزيز

، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات الوقت، استخداـ ادلهارة يف
 الدرس بدء متناس  بشتكل الوقت استخداـ ،الوقت متوسط استخداـ :كىي
 .بفعالية الوقت من االستفادة ،احملدد الوقت يف كإهنائو

، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات موقف،/  يةالتدريس ادلهارة
 ككاضح عاؿ بصوت ،(الطلبة على السيطرة) الطريق ،الطلبة مع التفاعل :كىي

 .كثرينا ذبلس كال كدية ركمانسية
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات كتشمل م،يالتعل تفاعل

 خاص اىتماـ إيالء الصف، إدارة على قادرة ،نشطني يتكونوا أف على الطلبة تشجيع
 .صعوبات من يعانوف الذين طلبةلل

، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات تتضمن ، األسئلة طرحل ادلهارة
 .التفتكري كقت إعطاء بدكره؛ إزالة ،النشر :كىي

 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،الدرس إلغالؽادلهارة 
 8". حالة، كظيفة اختبار إجراء ،لموادرسم االستنتاج ل

 
 الثانية المالحظةب(. 

 :كىي جوان ، بعض تغطي العريب ادلعلم كمهارات م،يالتعليف افتتاح  ةهار ادل"
 كمل ،كاألىداؼ ادلوضوعات االدراؾ بالًتابط، يقدـ جعل الطلبة، اىتماـ جذب

 .مسبقا يعطي اختبار

                                                             
8
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 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات ادلواد، يف تقدمي ادلهارة
/  ةقيللطر  السليم االستخداـ ،ادلهمة األشياء على التأكيد األمثلة استخداـ ،الوضوح
 .التعليمية للموارد السليم االستخداـ ،ادلناىج

، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،طريقةال ـاستخدا يف ادلهارة
 ميالتعل أك  للتحقيق كفقنا ،العلمي للنهج كفقا ،ميالتعل أىداؼ مع تتوافق :كىي
 كالتعاكف الفردية القدرات تطوير، ادلشركعات مناذج أك ادلشتكالت، حل على القائم
 .الطلبة

 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهاراتطريقة الغناء،  خطوات
 تتبعها أف حاكؿ .متتكرر بشتكل معنا أظهرىا .أكال الغناء شلارسة ادلعلم على جي 
 حفووىا قد الطلبة ىل لقياس ادلادة حوؿ أسئلة اطرح .ادلناسبة اجلسم حركات
 .األغنية خالؿ من كاتقاهنا

 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهاراتطريقة الغناء،  خطوات
 تتبعها أف حاكؿ .متتكرر بشتكل معنا أظهرىا .أكال الغناء شلارسة ادلعلم على جي 
 حفووىا قد الطلبة ىل لقياس ادلادة حوؿ أسئلة اطرح .ادلناسبة اجلسم حركات
 .األغنية خالؿ من كاتقاهنا

بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات اإلعالـ، كسائل استخداـ يف ادلهارة
 إتقاف الطلبة على ليتسه. ميالتعل ألىداؼ كفقا كبالتحديد :كىي، جوان 
 ادلعلومات تتكنولوجيا سبتكن كال ،العلمية ادلناىج لتطبيق الطلبة تسهيل، ادلوضوع

 .كاالتصاالت
  :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات التعزيز، لتوفري ادلهارة

 .لفويال غري تعزيزك  اللفوي التعزيز
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، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات الوقت، استخداـ ادلهارة يف
 الدرس بدء متناس  بشتكل الوقت استخداـ ،الوقت متوسط استخداـ :كىي
 .بفعالية الوقت من االستفادة ،احملدد الوقت يف كإهنائو

، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات موقف،/  يةالتدريس ادلهارة
 ككاضح عاؿ بصوت ،(الطلبة على السيطرة) الطريق الطلبة، مع التفاعل :كىي

 .كثرينا ذبلس كال كدية ركمانسية
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات كتشمل م،يالتعل تفاعل

 خاص اىتماـ إيالء الصف، إدارة على قادرة ،نشطني يتكونوا أف على الطلبة تشجيع
 .صعوبات من يعانوف الذين طلبةلل

، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات تتضمن ، األسئلة طرحل ادلهارة
 .التفتكري كقت إعطاء بدكره؛ إزالة ،النشر :كىي
رسم  :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،الدرس إلغالؽادلهارة 

 9".حالة، كظيفة اختبار إجراء ،لمواداالستنتاج ل
 
 الثالثة المالحظةج(.  

 :كىي جوان ، بعض تغطي العريب ادلعلم كمهارات م،يالتعليف افتتاح  ةهار ادل"
 كمل ،كاألىداؼ ادلوضوعات االدراؾ بالًتابط، يقدـ جعل الطلبة، اىتماـ جذب

 .مسبقا يعطي اختبار
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات ادلواد، يف تقدمي ادلهارة

/  ةقيللطر  السليم االستخداـ ،ادلهمة األشياء على التأكيد األمثلة استخداـ ،الوضوح
 .التعليمية للموارد السليم االستخداـ ،ادلناىج

                                                             
9
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، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،طريقةال ـاستخدا يف ادلهارة
 ميالتعل أك  للتحقيق كفقنا ،العلمي للنهج كفقا ،ميالتعل أىداؼ مع تتوافق :كىي
 كالتعاكف الفردية القدرات تطوير، ادلشركعات مناذج أك ادلشتكالت، حل على القائم
 .الطلبة

 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهاراتطريقة الغناء،  خطوات
 تتبعها أف حاكؿ .متتكرر بشتكل معنا أظهرىا .أكال الغناء شلارسة ادلعلم على جي 
 حفووىا قد الطلبة ىل لقياس ادلادة حوؿ أسئلة اطرح .ادلناسبة اجلسم حركات
 .األغنية خالؿ من كاتقاهنا

بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات اإلعالـ، كسائل استخداـ يف ادلهارة
 إتقاف الطلبة على ليتسه. ميالتعل ألىداؼ كفقا كبالتحديد :كىي، جوان 
 ادلعلومات تتكنولوجيا سبتكن كال ،العلمية ادلناىج لتطبيق الطلبة تسهيل، ادلوضوع

 .كاالتصاالت
  :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات التعزيز، لتوفري ادلهارة

 .لفويال غري تعزيزك  اللفوي التعزيز
، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات الوقت، استخداـ ادلهارة يف

 الدرس بدء متناس  بشتكل الوقت استخداـ ،الوقت متوسط استخداـ :كىي
 .بفعالية الوقت من االستفادة ،احملدد الوقت يف كإهنائو

، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات موقف،/  يةالتدريس ادلهارة
 ككاضح عاؿ بصوت ،(الطلبة على السيطرة) الطريق الطلبة، مع التفاعل :كىي

 .كثرينا ذبلس كال كدية ركمانسية
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 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات كتشمل م،يالتعل تفاعل
 خاص اىتماـ إيالء الصف، إدارة على قادرة ،نشطني يتكونوا أف على الطلبة تشجيع

 .صعوبات من يعانوف الذين طلبةلل
، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات تتضمن ، األسئلة طرحل ادلهارة

 .التفتكري كقت إعطاء بدكره؛ إزالة ،النشر :كىي
رسم  :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،الدرس إلغالؽادلهارة 

 10".حالة، كظيفة اختبار إجراء ،لمواداالستنتاج ل
 

 الرابعة المالحظةد(. 
 :كىي جوان ، بعض تغطي العريب ادلعلم كمهارات م،يالتعليف افتتاح  ةهار ادل"
 كمل ،كاألىداؼ ادلوضوعات االدراؾ بالًتابط، يقدـ جعل الطلبة، اىتماـ جذب

 .مسبقا يعطي اختبار
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات ادلواد، يف تقدمي ادلهارة

/  ةقيللطر  السليم االستخداـ ،ادلهمة األشياء على التأكيد األمثلة استخداـ ،الوضوح
 .التعليمية للموارد السليم االستخداـ ،ادلناىج

، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،طريقةال ـاستخدا يف ادلهارة
 ميالتعل أك  للتحقيق كفقنا ،العلمي للنهج كفقا ،ميالتعل أىداؼ مع تتوافق :كىي
 كالتعاكف الفردية القدرات تطوير، ادلشركعات مناذج أك ادلشتكالت، حل على القائم
 .الطلبة

 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهاراتطريقة الغناء،  خطوات
 تتبعها أف حاكؿ .متتكرر بشتكل معنا أظهرىا .أكال الغناء شلارسة ادلعلم على جي 
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 حفووىا قد الطلبة ىل لقياس ادلادة حوؿ أسئلة اطرح .ادلناسبة اجلسم حركات
 .األغنية خالؿ من كاتقاهنا

بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات اإلعالـ، كسائل استخداـ يف ادلهارة
 إتقاف الطلبة على ليتسه. ميالتعل ألىداؼ كفقا كبالتحديد :كىي، جوان 
 ادلعلومات تتكنولوجيا سبتكن كال ،العلمية ادلناىج لتطبيق الطلبة تسهيل، ادلوضوع

 .كاالتصاالت
  :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات التعزيز، لتوفري ادلهارة

 .لفويال غري تعزيزك  اللفوي التعزيز
، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات الوقت، استخداـ ادلهارة يف

 الدرس بدء متناس  بشتكل الوقت استخداـ ،الوقت متوسط استخداـ :كىي
 .بفعالية الوقت من االستفادة ،احملدد الوقت يف كإهنائو

، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات موقف،/  يةالتدريس ادلهارة
 ككاضح عاؿ بصوت ،(الطلبة على السيطرة) الطريق الطلبة، مع التفاعل :كىي

 .كثرينا ذبلس كال كدية ركمانسية
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات كتشمل م،يالتعل تفاعل

 خاص اىتماـ إيالء الصف، إدارة على قادرة ،نشطني يتكونوا أف على الطلبة تشجيع
 .صعوبات من يعانوف الذين طلبةلل

، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات تتضمن ، األسئلة طرحل ادلهارة
 .التفتكري كقت إعطاء بدكره؛ إزالة ،النشر :كىي
رسم  :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،الدرس إلغالؽادلهارة 

 11".حالة، كظيفة اختبار إجراء ،لمواداالستنتاج ل
                                                             

11
 Hasil Obsevasi Keempat, Selasa 14 Agustus 2018 (10:25 – 13:25 WIB) 
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 الخامسة المالحظةه(. 
 :كىي جوان ، بعض تغطي العريب ادلعلم كمهارات م،يالتعليف افتتاح  ةهار ادل"
 كمل ،كاألىداؼ ادلوضوعات االدراؾ بالًتابط، يقدـ جعل الطلبة، اىتماـ جذب

 .مسبقا يعطي اختبار
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات ادلواد، يف تقدمي ادلهارة

/  ةقيللطر  السليم االستخداـ ،ادلهمة األشياء على التأكيد األمثلة استخداـ ،الوضوح
 .التعليمية للموارد السليم االستخداـ ،ادلناىج

، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،طريقةال ـاستخدا يف ادلهارة
 ميالتعل أك  للتحقيق كفقنا ،العلمي للنهج كفقا ،ميالتعل أىداؼ مع تتوافق :كىي
 كالتعاكف الفردية القدرات تطوير، ادلشركعات مناذج أك ادلشتكالت، حل على القائم
 .الطلبة

 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهاراتطريقة الغناء،  خطوات
 تتبعها أف حاكؿ .متتكرر بشتكل معنا أظهرىا .أكال الغناء شلارسة ادلعلم على جي 
 حفووىا قد الطلبة ىل لقياس ادلادة حوؿ أسئلة اطرح .ادلناسبة اجلسم حركات
 .األغنية خالؿ من كاتقاهنا

بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات اإلعالـ، كسائل استخداـ يف ادلهارة
 إتقاف الطلبة على ليتسه. ميالتعل ألىداؼ كفقا كبالتحديد :كىي، جوان 
 ادلعلومات تتكنولوجيا سبتكن كال ،العلمية ادلناىج لتطبيق الطلبة تسهيل، ادلوضوع

 .كاالتصاالت
  :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات التعزيز، لتوفري ادلهارة

 .لفويال غري تعزيزك  اللفوي التعزيز
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، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات الوقت، استخداـ ادلهارة يف
 الدرس بدء متناس  بشتكل الوقت استخداـ ،الوقت متوسط استخداـ :كىي
 .بفعالية الوقت من االستفادة ،احملدد الوقت يف كإهنائو

، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات موقف،/  يةالتدريس ادلهارة
 ككاضح عاؿ بصوت ،(الطلبة على السيطرة) الطريق الطلبة، مع التفاعل :كىي

 .كثرينا ذبلس كال كدية ركمانسية
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات كتشمل م،يالتعل تفاعل

 خاص اىتماـ إيالء الصف، إدارة على قادرة ،نشطني يتكونوا أف على الطلبة تشجيع
 .صعوبات من يعانوف الذين طلبةلل

، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات تتضمن ، األسئلة طرحل ادلهارة
 .التفتكري كقت إعطاء بدكره؛ إزالة ،النشر :كىي
رسم  :كىي، جوان بعض  تغطي العربية ادلعلم مهارات ،الدرس إلغالؽادلهارة 

 12".حالة، كظيفة اختبار إجراء ،لمواداالستنتاج ل
 
 جي  اليت األشياء من العديد ىناؾ العربية، اللغة معلم مع ادلقابالت نتائج على بناءن 

 جي  اليت األمور يلي كفيما. العربية اللغة ميلتعل األغاين اختيار عند االعتبار يف أخذىا

العالية يسميدا ادلدرسةيف  معلم اللغة العربية ،Miftahul Fauzi ؿ كفقان  االعتبار يف أخذىا

 :برينجسيو امباراكا

                                                             
12

 Hasil Obsevasi Kelima, Selasa 21 Agustus 2018 (10:25 – 13:25 WIB) 
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 يف دبا الغناء، طريقة تطبيق عند إليها االنتباه جي  اليت األشياء من عدد ىناؾ"

 :ذلك

 .كاضحة القصيدة. (أ
 .للغاية صعبة ليست األغنية يف ادلستخدمة اللغة. (ب
 .الطلبة لعمر كفقنا األغنية موضوع اختيار يتم. (ج
 .طويلة ليست األغنية. (د
 .تدريسها يتم اليت بادلواد ارتباط ذلا يتكوف أف األغنية حاكلت. (ق

 13". االعتبار يف أخذىا جي  اليت األشياء من عدد ىذا أف أعتقد

 أنشطة يف الغناء طريقة خالؿ من التعليمية النتائج أفضل على احلصوؿ أجل من

 عن التكشف مت. بإعدادىا ادلعلم يقـو أف جي  إجراءات/  خطوات بالطبع ىناؾ م،يالتعل

 :ذكر عربيةال معلم اللغة كىو ،Miftahul Fauzi قبل من األشياء ىذه بعض

 كمعلمني منا، يتطل  ىذا. نعدىا أف جي  خطوات ىناؾ الغناء طريقة تطبيق"

 .ميالتعل تصميم يف أفضل بشتكل مستعدين ليتكونوا

 .أكال الغناء شلارسة ادلعلم على جي ( أ

 .كتتكرارا مرارا معا إظهارىا( ب
                                                             

13
 Miftahul Fauzi, wawancara dengan penulis, Ruangan Guru Madrasah Aliyah YASMIDA, 

Ambarawa, 24 juli 2018. 
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 خالؿ من كاتقاهنا حفووا قد الطلبة كافىل   لقياس ادلادة حوؿ أسئلة طرح( ج

 14". األغنية

. الغناء طريقة ذلك يف دبا هبا، اخلاصة عيوبك مزايا  لديها تستخدـ طريقة كل

 :ذكر عربيةال معلم اللغة كىو ،Miftahul Fauzi من كمعلومات

 من يعانوف الذين طلبةفال. طلبةلل جدان  كاضحة كانت الغناء، طريقة طبقت أف بعد"

 اللغة ميلتعل اكتشجيع محاسنا أكثر يصبحوف ادلتحمسني، كغري كالنعاس العميق السبات

 الطلبة ألف كأحياننا. تواصلية/  كدية تبدك شخصية قيمة ىناؾ ذلك، إىل باإلضافة. العربية

ا نشطوف  أنا. الوقت من التكثري الغناء طريقة تطبيق يتطل . األخرل صفال إزعاج يف جدن

 الدركس من ساعات 2 دلدة العربية اللغة دركس إعطاء مت أسبوع، غضوف يف ألنو شلنت

 15".دقيقة 23×  2 تعين اليت

 تعليم المفردات .3

 العناصر أحد ادلفردات ميتعل يعترب حيث ادلفردات، تعليمب اللغة ميتعل فصل يتم لن

 من التكثري الطلبة لدل يتكوف أف جي  العريب، النص لفهم. نفسها اللغة ميتعل يف ادللحة

                                                             
14

 Ibid. 
15

 Miftahul Fauzi, wawancara dengan penulis, Ruangan Guru Madrasah Aliyah YASMIDA, 

Ambarawa, 24 juli 2018. 
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 يتعلق فيما ،Miftahul Fauzi ، العربية اللغة دلعلم شرح يلي فيما. اجيد اكإتقاهن ادلفردات

 :ادلفردات ميتعل يف بادلؤشرات

 قادركف الطلبة: كىي ،RPP الربنامج يف إدراجها مت اليت ادلؤشرات من العديد ىناؾ"

 مناذج ترمجة على قادرين الطلبة ؛ جيدك  صحيح بشتكل مساعها مت اليت ادلفردات قراءة على

 16كاملة". مجل يف ادلفردات استخداـ طلبةلل ديتكن. جيدك  صحيح بشتكل ادلفردات

 من العاشر الصف يف طلبةلل ادلفردات تقافإل الغناء طريقة تنفيذ صلاح مدل دلعرفة

 يطبقو الذم التقييم. ميالتعل تقييم إجراء جي  ،برينجسيو امباراكا االعالية يسميد درسةادل

 .مرفقة التقييم كنتائج التقييم أدكات. ادلفردات ميتعل مؤشرات مع يتفق ادلعلم

 
 مناقشةج. 

 يف اتقاف الغناء طريقةب العربيةاللغة  تعليم تنفيذ تصف الباحثة فإف التايل، الوصف يف

 األساس يف. برينجسيو امباراكا العالية يسميداادلدرسة  يف للطلبة الصف العاشر ادلفردات

 مت كاليت التعليمية، ادلواد لتقدمي ادلعلمني قبل من تستخدـ كسيلة ىو الغناء طريقة تنفيذ

 .العربية اللغة ميتعل يف اإلثارة الشعور تعزيز أجل من ،الطلبة انتباه جلذب تصميمها

                                                             
16

 Ibid. 
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 (RPP) ميالتعل تنفيذ خطة إعداد .1

 تنفيذ خطة(. RPP) التعليم تنفيذ خطة من ىربا ليس الغناء طريقة تنفيذ يف

 ادلعلم فإف كبالتايل الدراسية الفصوؿ يف الطلبةك  ادلعلم ألنشطة أساسا صممت التعليم

 امباراكا العالية يسميدا الصف العاشر دبدرسة يف تعريفها مت اليت نواـ تتبع أف جي 

 ك ادلستخدمة دلنهج كفقا ميالتعل تنفيذ زبطط اف جي  ادلعلم منها كاحدة ،برينجسيو

 .ادلدرسةب تعيني مت قد

 يسميدا الصف العاشر دبدرسة يف الباحثة من كالتوثيق كادلالحوة ادلقابلة من

 للغة ادلعلم قبل من أعد الذم( RPP) التعليم تنفيذ خطة ،امباراكا برينجسيو العالية

 اذلوية، كىي عناصر، عدة يتضمن برينجسيو امباراكاالعالية  يسميدا دبدرسة العربية

 كادلواد م،يالتعل كأىداؼ ميالتعل كمؤشرات األساسية كالتكفاءات الرئيسية كالتكفاءات

 .ميالتعل كتقييم كدرس، م،يللتعل أدكات/  ادلواد/  اإلعالـ ككسائل طريقةك  التعليمية،

 143 رقم الدينية الشؤكف كزير لقرار كفقا RPP ادلتكوف مع يتوافق RPP ادلتكوف

 خطط الدرس كضعت تنفيذ التعليم خطة أف على تنص اليت ،5111 منهج 5112

 على البيانات RPP تشمل. ادلنهج إىل يشري الذم موضوع أك معني موضوع بالتفصيل

 ،ميالتعل أىداؼ ،الوقت زبصيص ،ادلوضوع نصف/  كالصف كادلوضوعات، ةرسادلد
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KD اإلعالـ كسائل ،ميالتعل طريقة ،التعليمية ادلواد ،التكفاءات اإلصلاز كمؤشرات 

 .احلقيقي كالتقييم ميالتعل ألنشطة تدابري يم،التعل كموارد كأدكات
17 

 التكفاءات ادلعلمني كمشلت الدرس خطط إعداد يف كالتوثيق، ادلالحوة من

 يف RPP يف الواردة ادلؤشرات صياغة تتفق. للمنهج كفقا األساسية كالتكفاءات رئيسيةال

فعل  استخداـ ،كادلعرفة كادلهارات ادلوقف أبعاد تضمني مثل ، KD ك KI مع الغال 

 ،مالحوتو ديتكن كاحد سلوؾ على حيتوم. كاحد سلوؾ حيتوم الذم التنفيذم

/  ك كاإلجرائية كادلفاىيمية الوقائعية ادلعرفة يشمل ،التفتكري من عاؿ مستول يتضمن

 KD ك SKL-KI مع تتفق ال اليت ادلؤشرات بعض ىناؾ ، ذلك كمع. ادلعرفّية كراء أك

 .RPP يف الواردة

 األىداؼ كصياغة ،الباحثة اهب تقام اليت كالتوثيق ادلالحوة على كبناء

 تعتكس العربية اللغة معلم قبل من صياغتو مت الذم تنفيذ التعليم خطة يف التعليمية

 ذات اليت كاألىداؼ م،يالتعل عملية خالؿ من ربقيقها كديتكن كاقعية أىداؼ بالفعل

 ال ميالتعل أىداؼ كمعوم كلتكن م،يالتعل األساسية كادلؤشرات التكفاءاتب الصلة

                                                             
17

 Kepmenag  RI No. 165 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013,  hlm. 54 
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 خلق عناصر على ربتوم منها كل كليس كادلعرفة، كادلهارات ادلواقف تطوير تغطيها

 .الركائع

 ألىداؼ مناسبنا كاف إذا ما. مناس  شيء كل التعليمية، للمواد بالنسبة أما

 كالعاطفي كالفتكرم البدين للتطور كفقا السياقية ،الطلبة لقدرات كفقا ،ميالتعل

 .الطلبة باحتياجات صلة كذات فعلي، طلبةلل مفيد، طلبةلل كالركحاين كاالجتماعي

 أنو ، RPP يف االعالـ كسائل اختيار يف الباحثة تكجد ، ذلك على عالكة

 من العديد كجود ذلك يف دبا اختالفات، ىناؾ تزاؿ ال اإلعالـ كسائل اختيار يف

 قد تتكن مل اإلعالـ كسائل كبعض م،يالتعل أىداؼ مع تتناس  ال اليت الوسائل

 اإلعالـ كسائل من العديد ىناؾ ككانت كاالتصاالت، ادلعلومات تتكنولوجيا متكنت

 اإلعالـ كسائل معوم سهلت فقد ذلك، كمع. ادلواد اتقاف يف الطلبة تسهل مل اليت

 اإلعالـ كسائل لبعض بالنسبة أما. العلمية النهج تطبيق يف لطلبةل ادلستخدمة

 ،LCD ،ادلتعددة الوسائط غرفة ،العربية القواميس :أخرل أمور بني من ادلستخدمة،

 .كالسبورة عالمات التكررتوف، ،VCD ،ادلعلمني

 قبل من طريقة التعليم مناسبة خبطة تنفيذ التعليم الذم مت تصميمو اختيار

 دلنهج كفقا ىي ادلستخدمة ةقيالطر  كتتناس  بأىداؼ التعليم. ىو العربية للغة ادلعلم
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 كمع. مشركع أك ادلشاكل، حل على القائم ميكالتعل للتحقيق، للنماذج كطبقا علمي

 الفصوؿ يف العمل على الطلبةبني   التعاكف تضع مل اليت طريقةال بعض ىناؾ ذلك،

طريقة  ذلك يف دبا العربية، للغة ادلعلم يستخدمها اليت الطريقة اختلفت كقد. الدراسية

 طريقة اإلجابة،ك  سؤاؿالكطريقة  ،طريقة السمعية الشفوية العلمي، كادلنهج الغناء،

 .التعاكين ميكالتعل م،كالتعلّ  السياقي كالتعليم اذليتكلي

 التعليمية لألنشطة التخطيط عن م،يالتعل أنشطة لتخطيط ،الوقت نفس كيف

 إىل باإلضافة. كالنهائية األساسية األكلية، األنشطة بالفعل عرض يتم RPP يف القائمة

 الطلبة األنشطة خطة ،أيضنا ميالتعل أىداؼ ذلا ادلخطط ميالتعل أنشطة شرح أف ذلك،

 منتجاهتم توصيل أك الشبتكات لتشتكيل الطلبة أنشطة تصميم زلاكلة، دلالحوة،

 خطط على بالفعل كحيتوم خيلقوف أك يعملوف الذين الطلبة أنشطة شرح ،ادلنطقية

 بعد اخلطط بعض ىناؾ ذلك، كمع(. كاإلثراء العالجات التعيينات،) ادلتابعة ألنشطة

 .شركاء أك ادلنطق كأنشطة ،الطلبة األنشطة من تطل  اليت األنشطة لتخطيط

 صياغة يف. التقييم ىي العربية اللغة معلم أعدىا اليت RPP يف األخرية النقطة

 قياس ،ميالتعل نتائج مؤشرات إصلاز تقييم. حقيقي تقييم بتصميم ادلعلم قاـ تقييم،
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 الواج  مهاـ تعيني ،االختبار أدكات تصميم يتضمن ،كادلهارات كادلعارؼ ادلواقف

 .النتائج تسجيلل إرشادات كتعيني

 لطلبةل المفردات تقانإل الغناء طريقة باستخدام العربية اللغة ميتعل نفيذت. 2
 .برينجسيو امباراوا العالية يسميدا درسةبم العاشر الصف

 ،الطلبة خياؿ لتحفيز للمعلم اإلبداعي ادلسار ىو الغناء طريقة نفيذت إف

 اإلدراكيني الطلبة لتشجيع للدماغ قوينا حافزنا كيوفر اإلبداع، إىل يؤدم أف كديتكن

 مها،تعلّ  يصع  لغة ىي العربية اللغة إف يقاؿ كاليت ، العربية اللغة ميتعل يف بسرعة

 .شللة

 كضلن أعاله، هاتكصف مت اليت جرا كىلم كالثالثة كالثانية األكىل الحوةم من

 تنفيذ مع كيتوافق جيدا كاف العاشال الصف يف العربية اللغة ميتعل تنفيذ أف نعلم

 لتقييم صدر المبونج انتاف رادين احلتكومية اإلسالمية جامعة يف ادلعايري تقييم ميالتعل

 .ادلختلفة ادلدارس يف  PPL طال 

دبدرسة  العربية اللغة معلم الباحثة مع قبل من أجريت اليت ادلقابالت من

 قبل من مراعاهتا جي  اليت األشياء بعض كىناؾ ،برينجسيو امباراكا العالية يسميد

 يف ادلستخدمة اللغة ،كاضح بشتكل التكلمات: منها الغناء طريقة تنفيذ يف ادلعلمني
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 األغنية ،الطلبة لعمر كفقنا األغنية موضوع اختيار يتم. للغاية صعبة ليست األغاين

 .تدريسها يتم اليت بادلواد صلة ذات تتكوف أف األغاين رباكؿ طويلة ليست

 قبل من فيها النور إىل ربتاج اليت لالألشياء كفقا ىي ادلتكونات ىذه

Khoiruddin االلتفات إىل حباجة علمنيادل األغاين اختيار يف: يلي ما على تنص اليت 

 األغنية يف ادلستخدمة اللغة. كاضحا يتكوف أف جي  األغنية يف التكلمات أك الشعر إىل

 قصرية أطواؿ  ،الطلبة لعمر كفقنا األغنية موضوع اختيار يتم. للغاية صعبة ليست

 يتم اليت بادلواد صلة ذات تتكوف أف األغاين رباكؿ ،الطلبة مستول مع تتتكيف

 .تدريسها
18 

 إجراءات/  خطوات ىناؾ بالطبع مثلى، تعليمية نتائج على احلصوؿ أجل من

 ،Miftahul Fauzi قبل من األشياء ىذه بعض عن التكشف مت. ادلعلم يعدىا أف جي 

 معنا ذلك تثبت ،أكال ادلعلم الغناء ديارس أف جي : ذكر ذمال العربية اللغة معلم

 كاتقنها حفووىا قد الطلبة كاف ىل لقياس ادلادة حوؿ أسئلة اطرح ،متتكرر بشتكل

 .غناؤىا مت اليت األغنية

                                                             
18

 Khoiruddin, Pengenalan Bahasa Arab Melalui Nyanyian pada Anak Usia Prasekolah di 

PAUD Terpadu Ihyaul Ulum Puncu Kediri Jatim, Jurnal Obsesi, Vol.1, No.1, 2017. 
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 Muhammad رأم مع تتناس  أعاله ادلذكورة اإلجراءات/  اخلطوات

Fadlillah كتابو يف (Desain Pembelajaran PAUD) الدراسي الفصل يف:يقوؿ الذم 

 أسئلة اطرح ،متتكرر بشتكل معنا ذلك تثبت ،أكال الغناء ديارس أف ادلعلم على جي 

 .غناؤىا مت اليت األغنية كاتقنها حفووىا قد الطلبة كاف ىل لقياس ادلادة حوؿ
19 

 الغناء، يف اخلاصة لطريقتو التعليمي الفيديو يصمم مل ادلعلم أف مالحوة ديتكن

. الفيديو تصميم كيفية يشرح مل ادلعلم ترل. اإلنًتنت على الفيديو بتنزيل قاـ لتكنو

 لغة باستخداـ الفيديو ىو ميتعلال عندما الفيديو عرض يتم ،الباحثة دلالحوات كفقا

 اخلاصة الفيديو أشرطة جعل على قادرا ادلعلم كاف إذا األفضل، من سيتكوف. ادلاليو

 .الطلبة قبل من استخالصها ديتكن اليت للمواد أفضل استهداؼ أجل من هبم،

 كما. الغناء طريقة ذلك يف دبا ،مزايا كعيوب لديها تستخدـ طريقة كل

 الغناء، طريقة طبقت أف بعد": قاؿ الذم العربية اللغة معلم ،Miftahul Fauzi كصف

 كغري كالنعاس العميق السبات من يعانوف الذين طلبةفال. طلبةلل جدان  كاضحة كانت

 ذلك، إىل باإلضافة. العربية اللغة ميلتعل اكتشجيع محاسنا أكثر يصبحوف ادلتحمسني،

ا نشطوف الطلبة ألف كأحياننا. تواصلية/  كدية تبدك شخصية قيمة ىناؾ  إزعاج يف جدن
                                                             

19
 Muhammad Fadlillah, Desain Pembelajaran PAUD, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 

hlm. 161. 
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 يف ألنو شلنت أنا. الوقت من التكثري الغناء طريقة تطبيق يتطل . األخرل صفال

 2 تعين اليت الدركس من ساعات 2 دلدة العربية اللغة دركس إعطاء مت أسبوع، غضوف

 ".دقيقة 23× 

 يف Muhammad Fadlillah  رأم للرأم كفقا أعاله ادلذكورة الغناء طريقةادلزايا لل

 مناسبة ىو طريقةال ىذا: أف على تنص اليت ،(Desain Pembelajaran PAUD) كتابو

 الفصوؿ اجلوم للغالؼ الطلبة ميتعل تشجيع ديتكن. الصغرية الفصوؿ يف لالستخداـ

 قيمة ىيك  الطابع، التعليم تطوير يف ادلعلمني مساعدة. كشلتعة حية يصبح الدراسية

 للمعلمني يسمح. رلتمع الصف بني فيما التفاعل بسب  التواصل/  كدية شخصية

 صفوؼ يف متتكرر بشتكل األغنية كلمات استخداـ ديتكن ،الصف ظركؼ بإتقاف

 .ادلادة بنفس كلتكن سلتلفة

 عند صعوبة: التايل النحو على ىو الغناء عيوب طريقة أف حني يف

 ال أك ىادئ طلبة يف فعالية أقل النتيجة ستتكوف. التكبرية الصفوؼ يف استخدامها

 التكثري يأخذ ،األخرل الصف مع يتداخل أف ديتكن مزدحم، الصف اجلو، الغناء حي 

 .الطريقة ىذه تطبيق يف الوقت من
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  المفرداتتعليم . 3

 أحد ادلفردات ميتعل يعترب حيث ادلفردات، تعليم عن اللغة تعلم فصل يتم لن

 لدل يتكوف أف جي  العريب، النص لفهم. نفسها اللغة ميتعل يف ادللحة العناصر

 Miftahul العربية اللغة معلم كىنا. جيد ادلفردات كإتقاف ادلفردات من التكثري الطلبة

Fauzi مت اليت ادلؤشرات بعض ىناؾ: ادلفردات ميالتعل يف الصلة ذات ادلؤشرات 

. كصحيح جيد بشتكل ادلفردات قراءة على قادرين الطلبة: كىي ، RPP يف إدراجها

 طلبةلل ديتكن. كصحيح جيد بشتكل ادلفردات مناذج ترمجة على قادرين الطلبة

 . "مثالية مجل يف ادلفردات استخداـ

 Ahmad Fuad Effendi Metodologi رأم مع تتفق أعاله ادلذكورة ادلؤشرات

Pengajaran Bahasa Arab ادلفردات  أشتكاؿ ترمجة على قادركف الطلبة: يقوؿ الذم

 الطلبة قادركف .صحيح كبشتكل جيد بشتكل كيتكتبوا يقولوا أف الطلبة قادركف .جيدا

 .كتابة أك نطق شتكل يف إما صحيح، بشتكل اجلملة يف استخدامها
20 

                                                             
20

 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang; Misykat, 2012), cet. 

ke-5, hlm 129. 
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 من العاشر الصف يف طلبةلل ادلغردات تقافإل الغناء طريقة تنفيذ إصلاز دلعرفة

 الذم التقييم. ميالتعل تقييم إجراء جي  ،برينجسيو امباراكا العالية يسميدا درسةادل

 .مرفقالتقييم  صك. ادلفردات ميتعل مؤشرات مع يتفق ادلعلم يطبقو
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 الخامس الباب
 تختتا االو  واالقتراحات االستنتاجات

 

 االستنتاجات .أ

يف  باستخدام طريقة الغناء التعليم العربية تنفيد عن البحث بالباحثة تيأجر  أن بعد

 مجع خالل من إتقان ادلفردات للطلبة الصف العاشر مبدرسة يسميدا العالية أمرباوا برينجسيو

ميكن رسم  لذلك البيانات ل  وحت تعاجل الباحقة مث ،الطريقة من متنوعة رلموعة من البيانات

 :أن إىلاالستنتاج 

 ادلوادب الكلمات استبدال مت الغناء طريقة باستخدام العربية اللغة تعليم نفذ ادلعلم 

 ادلعلم يوضح البداية يف. ديدةاجل ادلفردات عناصر على حتتوي ادلواد. تسليمها سيتم اليت

 مواتية، تصبح ا لالفص يف مالتعل   للظروف يتسٌت حىت وتكرارا مرارا الطلبةيقلد  مث األغاين،

 .وحريصة البهجة

 مبدرسة يسميدا العالية أمرباوا برينجسيو باستخدام طريقة الغناء التعليم العربية تنفيد

 يفللطلبة  كثريا ويساعد ،ادلفاىيمب ناسبةم استعمالو. يسري جيدا يتناسب مع ىدف التعليم

 .ادلعلم قبل من ادلقدمة ادلواد على واالستيالء فهم
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 . االقتراحاتب

 بشكل مبدرسة يسميدا العالية أمرباوا برينجسيو العربية اللغة ميتعل طريقة تنفيذ مت

 ميالتعل عملية يف وموضوع ادلعرفة لتوصيل وسيلة باعتبارىا احلالية للنظرية مناسبة صحيح

 تزال ال ولكن ،مبدرسة يسميدا العالية أمرباوا برينجسيو ميكن لريقي خمرجات التعليم الطلبةو 

 :أن ادلتوقع من فإنو وبالتايل العقبات، بعض ىناك

 إيالء حفاظجيب على  مبدرسة يسميدا العالية أمرباوا برينجسيو درسةادل رئيس .1

 التوجيو وتوفري العربية، اللغة تعليم يف الغناء طريقة وتطبيق لتنفيذ االىتمام

 .وادلرح ادلتعة لتعلما لوجود مناخ خللق والتشجيع

 تكون أن على قدرتو قيةلًت  احملاولة يف نستمر أن ادلتوقع ومن العربية اللغة دلعلم .2

 ومن. مالتعل   يف وجدية انضباطا رلتهدا، يكون أن على ةبالطل لتحفيز خالقة،

 نفسها العربية باللغة الغناء فيديو شريط جعل على قادرا ادلعلم يكون أن ادلتوقع

 .االنًتنت شبكة على حتميل إىل احلاجة دون للمادة، وفقا

وميكن . العربية اللغة متعل   على وركزوا صادقا، يكون أن جيب ،الطلبة جلميع .3

 وأسرىم ألنفسهم مفيد اهلل، إىل متقون وعسى أن جيعلوا إجيابية إجنازاتللزيادة 

 .احمللية ورلتمعاهتم
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 تختتا اال. ج

 سبحانو اهلل إىل تقول الكتابة شكرا جزيال االمتنان مع كل ،العادلنياحلمد هلل رب 

 بعنوان ميةلعالرسالة ال ىذه إعداد من الهناء الكتابة تمكنت وىدايتو على نعمتو وتعاىل،

في تعليم المفردات للطلبة الصف العاشر بمدرسة ثانوية يسميدا  تطبيق طريقة الغناء"

 .الكمال عن بعيدة تزال وال بسيطة شكل يف كان وإن " أمبراوا برينجسيو

 الناس، من لكثري مفيدة تكون أن ميكن الرسالة العلمية ىذه أن ةالكاتب أملوت

 و يف ىذه الرسالة العلمية. للكتابة وخصوصا احملتملني وادلعلمني اللغة العربية ادلعلمني وخاصة

 للكتابة بصدق، نعتذر موجود كتابتها ومن ادلتوقع يف والضعف القصور أوجو من أكثر

 .الرسالة العلمية ىذه لتحسني اجليدة واقًتاحات انتقادات تتوقعو 

 التوفيق واذلداية والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو. اهللب و
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