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 ملخص

تطبيق تقنية الغناءلترقيةمهارةاالستماعللطلبة الصف الرابع بمدرسة الجوهرة النقّية 
 7107/7108 اإلبتدائية بندرالمبونجللعامالدراسي

 يوني مارديانا

الصف الرابع يف االستماع إىل أصوات  طلبةىي صعوبة  البحثاخللفية يف ىذ  
, ادلعلم يف تعليم م ادلعلم رتيبيأن تعلذلك ىو سبب . و وطيباللغة العربية بشكل صحيح 

اللغة العربية يركز على جوانب ادلعرفة اللغوية أكثر من األلعاب وادلمارسة اللغوية حبيث يشعر 
البحث اليت قدمتها الباحثة مشكلة. بادللل والضجر يف تعلم اللغة العربية الطلبة

طلبة الصف الرابع دبدرسة لاالستماعتطبيق تقنية الغناءديكن أن يرقيمهارةىل": علىالنحوالتايل
 ".؟ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندرالمبوصلللعامالدراسي

دورتٌن  الذي يتكون علىللصفالدراسيإجرائينوعالبحثادلستخدمفيهذا البحثهوحبث 
, وىي التخطيط والتنفيذ وادلالحظة مراحل ٗ. ويتكون من لقائٌنحيث تتكون كل دورة من 

, بينما تدور الدورة الثانية حول ادلهنة ورة األوىل حول ادلعدات ادلدرسيةتدور الد والتأمل.
, تختباراالتختبار ويًن االأدوات  تتكونعلىادلستخدمة البحث أدوات وكانت  واألرقام العربية.

 ةواالتختبار والوثائق, وكانت تقني ةادلستخدمة ىي ادلراقبة وادلقابلوكانت تقنيات مجع البيانات 
 ربليل البيانات يف شكل ربليل نوعي وكمي.

نتائج , وىي استجابة و أن ىناك زيادة كبًنة يف كل دورة البحثوأظهرت نتائج  
ادلعلم أسهل يف حفظ ادلفردات اليت قدمها  لبة, وكان الطنتائج شلتازة التيتظهرلبةاتختبار الط

الغناء مثًنة جدا لالىتمام  ةنيتقباالستماع ةسعداء ومتحمسٌن لتعلم مهار  الطلبةالغناء وكان ب
 ة.وليس بادللل يف تعلم اللغة العربي



 

 مهارةيف إتقان  تالّتقيةظهر , فإنو وبناًء على نتائج البحث الذي أجري 
من الدورة األوىل إىل الدورة الثانية. وديكن مالحظة ذلك من تخالل متوسط االستماع

ية(. شلا يدل على أن تطبيق ٝ )الدورة الثانٜٔإىل  مث تّتّقىٝ )الدورة األوىل( ٓ٘ بةالطلقيمة
طلبة الصف الرابع دبدرسة اجلوىرة النقّية اإلبتدائية لاالستماعةمهار يرقّيالغناء ديكن أن  ةتقني

 .ٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓبندر المبونج للعام الدراسي
 الستماعا تقنية الغناء, مهارات: المفاتيحكلمات ال
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mengetahui sesuatu pun, dan dia memberimu pendengaran, 

penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 إهداء
                                                             

1 Q.S   



 

 إن احلمد هلل والشكر على نعم اهلل. أقّدم ىذا البحث إىل :
شخصٌن ادين ذلما بالفضل بعد فضل اهلل سبحانو وتعاىل على مجيع الّدعوات  .ٔ

ادلقّدمة يف لياذلما إلجل صلاحي مهما تكلمت ومهما قلت فلن اوفيهما عشر 
حّقهما, والدان بّذال من وقتهما وجهدمها على حساب راحتهما حّّت أصل إىل 

 العزيزدّي أىال الفضل أيب هناية أمري, أسأل اهلل لكما الّسالمة والعافية يا وال
 .مورينوأّمي العزيزة  مريونو

 جامعيت رادين اينتان اإلسالمية احلكومية دلفونغ .ٕ

 

 



 

 ترجمة الباحثة

البنت  .ٜٜ٘ٔيوين سنةمن  ٖٔ. ولدت بالتاريخ يوين ماردياناإن الباحثة باسم 
 .مورينسيدة الو  ماريونوسيد الأتخوة. فهي بنت  سادسةمن  االويل

استمرت مث , ٕٕٓٓسنة فيها  فاسر مادانجتبدأ دراستها بادلدرسة االبتدائية  
ال ادلدرسة العالية  مث استمرت.  ٕٛٓٓالثنوية ادلتوسطة حيت يف السنة مدرسة دراستها يف 

 زلمدية كوتا ايونج. 
امعة رادين سنةالتحقت الباحثة يف كلية الّتبية والتدريس لقسم اللغة العربية جبالويف  

 انتان اإلسالمّية احلكومّية دلفونج.
 

 

  



 

 تقديركلمة شكر و 

ال حول وال قوة إال باهلل ف بسم اهلل الرمحن الرحيم. احلمد هلل والشكر على نعم اهلل
الوصول إىل  ة. وبدونو ال ديكن للباحثيجرائاإل بحثال بركاتو وتوفيقو, هبا سبت كتابة ىذاو 

وصحبو األتخيار, على ىذا النيب ادلختار, وعلى الو والصالة والسالم هناية كتابة ىذا ادلشروع.
 .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم احملشر

 تطبيق تقنية الغناء ""الباحثة ربت سًن العنوان اكتبتهيجرائفإن ىذا البحث اإل
 للطلبة الصف الرابع بمدرسة الجوهرة النقّية اإلبتدائية بندر االستماع مهارة لترقية

الشروط للحصول مقدم لتكملة . حيث أنو "7107/7108 الدراسي للعام المبونج
 .على الدرجة اجلامعّية األوىل يف كّلّية الّّتبّية والتدريس بقسم الّلغة العربّية

واعداده لكثًنة مجة. وىو بعيد اإلجرائي اخلطيئة والنسيان يف كتابة ىذ البحث أما 
فالبد من اكتساب النقد  لقلة ادلعلومات واالنفعاالت لدي الباحثة. عن الكمال والتمام

 لتحسينو يف ادلستقبل.من قارئو واالقّتاحات الداعمة 

 اوجزيل شكرى افائق احّتامه ةقّدم الباحثتف بحث اإلجرائيال اودلّا سّبت كتابة ىذ
 :إىل اوعظيم ربيّته

جامعة رادين إنتان  ,مديرادلاجستًنةزلمد مكرى , فضيلة األستاذ الدكتور احلاّج  .ٔ
 اإلسالمية احلكومية دلبونج.



 

عميد كلية الّتبية  ,ادلاجستًنة,  فضيلة األستاذ الدكتور احلاّج تخًن األنوار .ٕ
 والتدريس جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية دلبونج.

وسكرتًنة رئيسة كادلاجستًنة  , , ادلاجستًنسافري داود فضيلتا األستاذة الدكتور .ٖ
نتان اإلسالمية يغة العربية يف كلية الّتبية والتدريس جبامعة رادين إقسم اللل

 احلكومية دلبونج.
. ادلسلمان اأوقاهتما إلشرافهةنصف منهما الباحث توإىل شخصٌن أتخذ .ٗ

ادلخلصان بّذال جهدمها السبام ىذا ادلشروع, فلو ال إشرافهما ومساعدهتما ال 
إىل اليوم. بارك اهلل ذلما وعلومهما ها تالوصول إىل ياية ما سبن ةديكن للباحث

,  امي ىجرية رةالدكتو  ةيادة فضيلة الشيخ األستاذسةالباحث وألىلهما يا مشريف
  , ادلاجستًنقدري الدكتور شيخ, وفضيلة الاألول لباحثة ا ةمشرفك  رةادلاجستي

 .كمشرفها الثاين
على  ونجاحلكومّية دلبن انتان اإلسالمّية كاّفة احملاضرين واحملاضرات جبامعة رادي .٘

 مجيع اإلرشادات والتوجيهات للباحثة طوال دراستها فيها.
 ةكمدرس  S.Pd.I, الوين األستاذ, و كرئيس ادلدرسة S.Pd.I, اشغريفضيلة السيد  .ٙ

هبذا ادلعهد. وكافة ادلدرسٌن وادلوظفٌن على مصاحبتهم ومساعدهتم اللغة العربية 
 البحث. يف مجع البيانات واحلقائق احملتاجة يف

نتان اإلسالمية يمجيع ادلوظفٌن وادلوظفات يف كلية الّتبية والتدريس جبامعة رادين إ .ٚ
 احلكومية دلبونج.



 

السالمة والعافية ورزقا حالال طّيبا مباركا واسعا لكم  ةسأل اهلل الباحثتوأتخًنا 
تخاصة وقارءىا  جرائياإل بحثال اىذ ةفيد الباحثيأمجعٌن. آمٌن يارّب العادلٌن. عسى أن 

كون مدتخال فكريا خلزائن العلوم الّلغوية واعتبارا دلدرس الّلغة العربية دبعهد يعامة وعسى أن 
على أن جياىدوا يف تنمية صلاة احلديثة كوتابومي دلبونج الشمالية للّتبّية اإلسالمية  دار اخلًن

 تعليم. واهلل أعلم.للوصول إىل ياية مرجوة يف الباستخدام اسّتاتيجية مالئمة  الطلبة 
 

 ٕٚٔٓمن ينايًن سنة  ٓٔبندار دلبونج,
 الباحثة,

 
 يوين ماردييان
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 مهارة لترقية الغناءتطبيق تقنية  " ادلوضوع الكتابة تأتخذىذه رسالة علمية  كتابة يف

 عاملل المبونج بندرللطلبة الصف الرابع بمدرسة الجوهرة النقّية اإلبتدائية  االستماع

ذلذه رسالة  وعادلوض وفهم تفسًن يف فهمال سوء من لتجنب ".7107/7108 الدراسي

 :التايل النحو على ,ادلوضوعمن  معىن تشرح الكتابة علمية

 التطبيق. 0

 تطبيق أن حٌن يف ,"(Berukir) منحوتة" كلمة معىن من ادلستمدة (terap) تطبيق

 بأي يتعلق شيء شلارسة يف أمر تطبيق فإن وبالتايل ,(mempraktekkan) دلمارسةدبعىن ا

 .عمل
 يف العربية اللغة معلم هبا ادلضطلع األنشطة أن ىنا بيقتط من ادلقصود ,لذلك 2

 .الغناء تقنية تطبيق تخالل من للطلبة مهارة االستماع لّتقية ىدف ربقيق
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 تقنيةال. 7

 إدارة يف وكفاءهتم للمعلمٌن كبًنا اعتمادا تعتمد الفنية تقنية التدريس ىي شلارسة

 .الدراسية الفصول
3 

 الغناء. ٖ

 والكلمات ذلجة, تخالل من اإلنسان يف الشعور عن يعرب الذي النشاط ىو الغناء

 .واحلركة

 تعديل يف ادلعلم ىندسة ىو ىذا البحث يف الغناء تقنية من ادلقصود أن حٌن يف

 من الشعر مأتخوذ. شلتًعا ميالتعل وجعل ميالتعل عملية تسهيل هبدف أينية شكل إىل ادلادة

 لبة.ادلادة دلهارة االستماع اليت يدرسها الط

 مهارة االستماع. 3

 وتفسًن والتقدير, والفهم الرعاية مع كالمية رموز إىل االستماع عملية ىو االستماع

متكِلم من  قدمو الذي البالغ معىن وفهم الرسالة, أو احملتوى على واستولت ادلعلومات,

 .احملكية اللغة أو تخالل الكالم
4 
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 الطلبة. 5

 ٖٕٓٓ لسنة ٕٓ رقم احلكومية االندونسية القانون من الفقرة ٗ ٔللفصل  وفقا

 تطوير حياولون الذين اجملتمع ألفرادا الطلبة ىم أو الطلبة الوطين, التعليم نظام بشأن

 .ادلعٌّن  التعليم ونوع ومستوى ,الطبقة على متاح ما ميتعلال عملية تخالل من إمكاناهتم
5 

 أن كما الرمسية ويًن يةالرمس ادلؤسسات يف إما يدرسون الذين أولئك ىم الطلبة لذلك

 .المبونج دبدرسة اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر عقده

 المبونج مدرسة الجوهرة النقّية اإلبتدائية بندرال. 6

 مناقشة يف من الكتابة اذلدف أو ثالبح الكائن حيث من البحث مكان وحيث

 أعاله ادلذكور ادلوضوع فإن وىكذا,. العلمية الرسالة ادلوضوع من ىذه يف الواردة ادلشاكل

عملية  يف لّتقية مهارة االستماع الغناء تقنية تطبيق كيفية عن للكشف حبثية دراسة يعين

الصف الرابع دبدرسة اجلوىرة النقّية  يف العربية اللغة دلوضوع ادلعلمون هبا يقوم اليت التعليم

 ."ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ الدراسي للعام المبونج اإلبتدائية بندر

 

  
                                                             

5
 Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) UU RI No. 20 tahun 2003, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 3. 



 

 الموضوع الختيار أسباب ب.

 :التالية لألسباب أعاله ادلوضوع ةادلؤلف تارزب

 التواصل على تطبيقها إىل لطلبةل حاجة ىناك أن يعين( العربية) اللغة األجنبية ميتعل .ٔ

 تقنية مطلوب فإنو األىداف, ىذه ولتحقيق. وربريريا شفويا سواء اللغة, تلك مع

  .بنشاط العربية اللغة هارةم ربسٌن على الطلبة دلساعدة ةفعالال ميالتعل

 أنشطة يف الستخدامها ربتاج الذي ميالتعلتقنيات  من واحدة ىي الغناءتقنية  .ٕ

 أكثر الطلبة وتشجيع وربفيز تساعد, أن ديكن الغناء تقنية ألن , والتعلم التعليم

 .والتعلم التعليم يف واإلبداعية نشاطا,

 البحث خلفيةج. 

 عن التعبًن لتأكيد ىي للغة زمنيا وظيفة. اإلنسان ياةح يف مهمة اتصال أداة ىي اللغة

 كأداة وأيضا االجتماعي السلوك والتكيف التكامل لتحقيق أداةو  االتصال, أداةو  الذات,

 أتخبارًا يتلقى أو ذىنو يف شيًئا ينقل عندما شخص, سيتواصل لغةال مع. االجتماعية للسيطرة



 

 من متنوعة رلموعة قبل من معتمدة تكون أن جيب اللغة ميتعلال عملية صلاح. اآلتخرين من

 .البيئية والعوامل األم اللغة ملوالعوا رمسي, عرض والعوامل والعمر, الدافع, مثل العوامل,
6
  

 االستماع. شفويا ادلنطوقة اللغة لفهم اللغة دلستخدم تسمح اليت القدرة ىو االستماع

 مل الذي الشخص أن ذلك. ماأل لغةال أو اللغة األجنبية ميتعل يف أساسية مهارة ىو بعناية

 .وتتضاءل اللغوية بالقدرات جيدا ميتعل ديكن ال فإنو القدرة, ىذه يستحق
 ال لذلك 7

 إحساس جهاز ألن وذلك واحد, وفمو أذنيو من اثنٌن لديهم البشر اهلل تخلق إذا عجب

 .الكالم من األكرب وجزؤه لناسل  لالستماع مرة ألول استخدم كان اليت األذن

 (ٛٚ النحلالقرأن: سورة : )االستماع أو السمع عن اهلل كلمة ىنا

                         

           

 

Artinya: “dan Allah mengeluarkan kamu dari perut Ibu mu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatu pun, dan dia memberimu pendengaran, 

penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.” 

                                                             
6
Hasan, ”Keterampilan Mengajar Bahasa Arab Materi Istima Menggunakan Media Lagu”. 

Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan Vol. 45,  h. 44 (22 Februari 2042),   
7
A. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul  Ni’mah, Konsep dasar pembelajaran bahasa Arab, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2042), h. 23 



 

 أربعة عليو يطلق العربية اللغة مهارات أربع وىناك عام, بشكل العربية اللغة دراسة

 ترتبطع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. وىي: مهارة ةاالستما  العربية إجادة

 يتم العربية اللغة مهارات اكتساب يف األهن البعض, ببعضها وثيًقا ارتباطًا ادلهارات ىذه

 .النظامية العالقات تخالل من عادةً  السعي
 فقط الباحثة ركزت األربع, ادلهارات ىذه من 2

  .االستماع مهارة على

 مهارة االستماع مت. تقبال ىي اليت اللغوية ادلهارات من شكل يى مهارة االستماع

 ظهورب شهد الذي ٜٓٚٔ عام يف اللغة ميتعل يف رئيسيا عنصرا باعتبارىا حديثا هبا ادلعّتف

 The Natural) الطبيعي النهج , James Asherمن   Total Psysical Response (TPS) نظرية

Approach), الصامتة والفّتة (Silent Period), مهارة االستماع نظرية أنال الثالثة ىؤالء ذكر 

 ىذه. الدماغ إىل وإرساذلا األذنٌن تخالل من الصوتية ادلوجات لتلقي النفسي عملية ىي

 اآلليات من عدد إلرسالإىل الرسالة  الدماغ يتفاعل عندما تفاعلية لعملية بداية ىي العملية

 .سلتلفة والوجدانية ادلعرفية
 وفقا. الرئيسية اللغوية ادلهارات من واحدة ىي االستماعمهارة  2

                                                             
2
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 

Resdakarya, 2044),  h. 422 
2
Abdul Hamid, “Strategi Pembelajaran Menyimak”. Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol.7  

(Februari 2042) , h. 4  



 

 فإن أتخرى, وبعبارة. العقل يف تفسًنىا يتم لغة كعملية االستماع أن يقال , اآلراء لبعض

 .الذىنية للتوعية جهوًدا يتطلب الذي واالستماع السمع من نوع ىو االستماع أو سمعال
40 

 يف عقولادل كانادل على ربصل ومل ما حد إىل اآلن حّت ذباىلها مت مهارة ىو االستماع

 مثل األتخرى, وادلرافق ادلدرسية الكتب شكل يف ادلواد من جدا القليل يزال ال. اللغة تدريس

 .إندونيسيا يف الستخدامو االستماع تعليم يف ادلعلم مهمة لدعم ادلستخدمة السجالت
44 

. مساعها وديكن ادلنطوقة ةاللغ أصوات أي الكالم, ىي األول من اللغة لغوي مبدأ ينص

 قدر بأكرب ربظى أن وجيب ةبللطل جًدا مهمة تعليمية ذبربة ىو االستماع فإن وبالتايل,

 .ادلعلم من والىتمام
42 

 تدريب إىل ربتاج ال االستماع مهارة أن Musthafa واستشهد بو الدين, لزين وفقا

 وىي الطفولة, مرحلة أثناء حدثوالت ادلشي تعلم إىل باإلضافة ذاهتا حبد ستنمو ألهنا تخاص,

 .أتخرى أنشطةب يرافق نشاط أيضا
 معظم أن تثبت العلمية البحث نتائج إىل استناًدا ولكن 43

ٝ ٕ٘ تذكر فقط وديكنهم يسمعوهنا اليت ادلعرفة منٝ ٖٓ امتصاص إال يستطيعون ال الناس

                                                             
40

Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa,  (Bandung:  PT 

Remaja Rosdakarya, 2002),  h. 235 
44

Acep Hermawan, Op.Cit, h. 430  
42

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2042), h. 

436-437 
43

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

Anggota IKAPI, 2044), h. 442 



 

 اليت ادلعرفة اباستيع زيادة على قادرة تكون لكي لذلك,. ادلعرفة تلك من استوعبو ما من

 .تدريبا تخاصا هارة االستماعدل تكون أن جيب , مسعها
44 

 البشر يستخدمها أداة أول ىي االستماع  ألن , حياتنا يف مهًما دورًا االستماع  يلعب

 ,ادلفردات على عرفةادل لنا االستماع تخالل من. حياهتم مراحل يف اآلتخرين مع للتواصل

 وىي أتخرى لغوية مهارات إتقان أيضا ديكننا , االستماع  ومع. الّتاكيب و األرقام وأشكال

 .الكتابة و , القراءة , الكالم
45 

 جاًدا اىتماًما تلقى أن وجيب طلبةلل جًدا مهمة تعليمية ذبربة االستماع أو السمع يعد

 يف ادلستمر التدريب تخالل من السمع أو مهارة االستماع ربقيق ديكن. اللغات مدرسي من

 قدرة لقياس. خرج احلروفدل وفقا( الصوتيات) اللغة أصوات يف االتختالفات إىل االستماع

 االستماع, يف وتطويرىا ستماعاال مهارات ثالث يف النظر جيب ,الطلبة لدى االستماع

 :وىي
46 

 صحيح بشكل العربية الكلمات ربديد على القدرة. ٔ
 مساعو مت ما تقليد على القدرة. ٕ
 ومسع ما فهم على القدرة. ٖ

                                                             
44

 Abdul Hamid, Op.Cit, h. 2  
45

Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2042), h.23 
46

Syaiful Mustofa,Op.Cit, h.42-442 



 

 ادلدرسة اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر يف العربية اللغة مدرس مع مقابلة على وبناء

 يواجو العديد من تدريس يف العربية اللغة معلمي أنالبيانات  حصلت الباحثة المبونج

 مهارة مها: العربية اللغة تعليم يف  فقط مهارتٌن إىل الّتكيز مع أتخرى, أمور بٌن من شاكل,ادل

 ىو ادلدرسةه ىذ يف العربيةللغة  مهارة االستماع تعليم أن حٌن يف الكتابة, ومهارة ةالقراء

على ( االحتفاظ) تذكر الصعبب يشعرون الطلبةو  منخفض, الطلبة من الدافع. مالحظة أقل

 يستخدمون ادلعلمٌن تزال ال ذلك, إىل باإلضافة .العربية اللغة موضوع أو الدرس زلتوى

 يتم ال حبيث والواجبات وادلناقشات واحملاضرة طريقةو  طريقة الّتمجة ىيو  التقليدية, الطرق

 عدم أيضا ادلعلمٌن. العربية اللغة مهارات تحقيقل ربدى وليس سعيدا وليس ,الطلبة بدافع

 يف ادلعلمٌن لإلبداع افتقاره بسبب العربية, اللغة ميتعل يف زبتلف اليت التقنيات استخداممن 

 تعليم يف ادلعلمون. ورتيبة ادلشبعة عملية التعليم يصبح حبيث متعة, التعلم تقنيات تطوير

 واأللعاب, اللغوية ادلمارسات منويتجاىل  اللغة معرفة على الّتكيز من مزيد العربية اللغة

 .عبئا باعتبارىا العربية اللغة يتعلمون الطلبة يتمكن حّت
47 

                                                             
47

 Alwin, Guru Bahasa Arab  MI Al-Jauharatun Naqiyyah Bandar Lampung, wawancara 

tanggal, 05 Februari 2042 



 

يقول  المبونج نقّية اإلبتدائية بندرادلدرسة اجلوىرة اليف  الطلبة من واحد مع مقابلة يف

 يتمكن حّت العربية اللغة تعليم يف واالسّتاتيجيات التقنيات من الكثًن أن ادلعلم ال يستخدم

 .العربية اللغة تعلم يف مهتمة ليست الطلبة
18 

 يتعٌن لذلك,. الدرس حول يفهمون وال حًنة يف الطلبة ذبعل أن ديكن احلاالت ىذه

 يكون أن جيب ادلشاكل, ىذه على التغلب أجل ومن. الدروس أفضل تقدًن ادلعلم على

 الفصول اجلو جعل ىو االبتكار من واحد شكل. التدريس يف االبتكار على قادرين ادلعلمون

 وبدون سلدرات مدمن الطلبة من الّتكيزو  الغناء باستخدام وادلرح االسّتتخاء يصبح الدراسية

 وظيفتها الذي الغناء, ادلعلم يد يف ,إجبار دون العمل على أدمغتهم وتبدأ واعية سائق

 بالسعادة الطلبة يشعر حّت ,تدريسل تستخدم أن أيضا ومبتكرة تخالقة ىو للّتفيو األصلية

 .العربية اللغة تعلم يف

 عرض عند والرتابة التشبع تخلق إىل ىذه الغناء تقنية استخدام يؤدي أال ادلتوقع من

 تعلم أنشطة. األياين إىل ويستمعون عام, بشكل األطفال يغين , اليومية احلياة يف. ادلوضوع

 الريم على تخجولة األطفال ذلك يف دبا تقريبا, األطفال يفضلها اليت األياين تخالل من اللغة

 .معىن ذات رسالة لنقل العربية اللغة يستخدمون أهنم يعين األطفال يغين عندما. من
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 يفهم أن ينبغي ال االستماع تدريس أن إىل تشًن ,Mahyuddinو Fachrurrozi ووفقا

 سلترب يف أجريت اليت األتخرى اإلعالم وسائل أو كاسيت الراديو, الستخدام مرادفا دائما

 يف العربية مهارة االستماع تعلم يف ادلعلم قبل من الغناء تقنية استخدام أيضا وديكن. اللغة

 .المبونج ادلدرسة اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر
 يغين والتعلم التعليم األنشطة يف لغناءا 42

 زلتوى دراسة يتم حيث التعليمية وادلواد فردي, بشكل أو رلموعات يف إما أينية, الطلبة

 .األياين ادلكون
 ودقيقٌن مستجيبٌن ليكونوا الطلبة تدريب ىو ىذه الغناء تقنية من الغرض 20

 .األياين كلمات وتفسًن فهم يف
24 

  تدريس يف ادلعلمٌن أن ,الذي أجريت الباحثة قبل ما حثالبا رصد إىل واستنادا

 الدراسية السنة المبونج ادلدرسة اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر يف الصف الرابع من االستماع

 أقل: أتخرى أمور بٌن من ىي, ادلؤشرات. الضعف نقاط ىناك تزال ال ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ

 تقنيات لتطبيق ادلعلم يفشل صحيح,و  دجي ىو يف سلرج احلروف طلبةل اىتماما من ادلعلم

 حبيث 22التعليمية, وادلواد الدروس تخطط إلعداد أقل ىو وادلعلم ومبتكرة, متنوعة التعلم
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 من واضح ىو الطلبة تعلم نتائج. العربية اللغة ومهارات القدرة إىل تفتقر الطلبة تعلم نتائج

 :ٔ اجلدول من يتضح ثةباح اهتأجرا ادلسحقبل  نتيجة ,االستماع مهارة  اتختبار نتائج

 0 الجدول
 لطلبةل مهارة االستماع اختبار نتائج على القيمة توزيع بيانات

  السنةالمبونج  المدرسة الجوهرة النقّية اإلبتدائية بندر الصف الرابع من
 7107/7108 الدراسية

 
 بيان متوسط عدد نتيجة الطلبة رقم

تحديد 
 االصوات

تمثيل 
 الفهم المحتوى

0.  Arya  Saputra ٖٓ ٖٓ ٖٓ 20 30 مل كامل 

7.  Andika Pratama ٘ٓ ٗ٘ ٖٓ 425 44 مل كامل 

4.  Akbar Dentara ٛٓ ٘ٓ ٗ٘ 475 52 مل كامل 

3.  Alfat Dentara ٘ٓ ٘ٓ ٘ٓ 450 50 مل كامل 

5.  Efan Tri Erlangga ٚ٘ ٚٓ ٚٓ 245 74 كامل 

6.  EdoPrasetiansyah ٙ٘ ٙ٘ ٙ٘ 425 65 مل كامل 

7.  Dimas Setiabudi ٚٓ ٚٓ ٚ٘ 245 74 كامل 

8.  Siti Maida Safitri ٚ٘ ٚ٘ ٛٓ 230 76 كامل 

9.  Najwa Khairunnisa ٚٓ ٚ٘ ٛٓ 225 75 كامل 

01.  Hendra Saputra ٙٓ ٙٓ ٙ٘ 425 64 مل كامل 

00.  M. Saiful Azzis ٙٛ ٚ٘ ٚ٘ 242 72 كامل 

07.  M. Reza Rifa’i ٘ٓ ٘٘ ٘٘ 460 53 مل كامل 

04.  Risma Yunida ٚٛ ٛٓ ٛٓ 232 72 كامل 

03.  Ita Andini ٙٓ ٙٛ ٚٓ 422 66 مل كامل 

05.  Siti Khairunnisa ٙٓ ٖٙ ٙ٘ 422 62 مل كامل 

06.  Siti Safinatunnajah ٚٛ ٛٓ ٛٓ 232 72 كامل 

07.  Yulianti Pratiwi ٖ٘ ٖ٘ ٖ٘ 405 35 مل كامل 

08.  Raka Pratama ٖٛ ٖٓ ٖٕ 400 33 مل كامل 



 

09.  Ratna Maulana ٚٓ ٚٓ ٚٓ 240 70 كامل 

71.  Putri Rahayu Amelia ٙٛ ٙٓ ٙٓ 422 62 مل كامل 

70.  Dina Mutiara ٘ٛ ٘ٓ ٘ٓ 452 52 مل كامل 

77.  Nadia Safitri ٙٛ ٙٓ ٙ٘ 423 64 مل كامل 

74.  Erlangga Saputra ٙٛ ٙٛ ٙٛ 204 62 مل كامل 

73.  Rizqi Chandra ٚٓ ٙ٘ ٙٓ 425 65 مل كامل 

 3ٖٖٖٖٝ ٛ عدد الكامل

ٔ عدد غير الكامل
ٙ ٙٙ3ٙٙٝ 

 الصف الرابع من ادلالحظة اتختبار مهارة االستماع للطلبة نتيجة: البيانات مصدر
 ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ الدراسية السنة المبونج ادلدرسة اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر

 :القيمة معايًن
 جيد جدا : ٓٓٔ - ٓٛ .أ 

 جيد : ٜٚ -ٓٚ .ب 

 : كاف   ٜٙ – 60   .ج 

 : نقيص   > ٓٙ .د 

  

ادلدرسة  الصف الرابع من مهارة االستماع للطلبة اتختبار نتائج ,يظو أعاله ٔ اجلدول

 فئة يف الطلبة ٕٗ من ,االستماع  موضوع مهارة حول المبونج اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر

والذين مل كامل  ٝ( ٖٖ.ٖٖ=  ٓٓٔ×  ٛٓ/ٕٗ) ادلئوية بالنسبة شخص ٛ الذين كامل

 نتائج يدل, اوىذ. الطلبة منٝ( ٙٙ.ٙٙ=  ٓٓٔ×  ٕٗ/ٙٔ) نسبة مع ٙٔشخص

  .منخفض لطلبةاللعربية ل االستماع مهارة ميالتعل



 

تطبيق تقنية  " على ثالبح جراءهتتم الباحثة إل أعاله, ادلذكورة ادلشاكل من نغادر

 للطلبة الصف الرابع دبدرسة اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر االستماع مهارة لّتقية الغناء

 ذكاء مستوى ملديه الطلبة كل إىل وبالنظر ."ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ الدراسي للعام المبونج

 فعاليةال اللغة العربية ميالتعل تقنية استخدام العربية, اللغة ميتعل يف يصعبون الطلبةو  ادلختلفة

 وفقا العربية للغة ميالتعل سلرجات ربقيق يف الطلبة مساعدة على قادرة تكون سوف فاءةالوك

مهارة االستماع  ترقية على ىذه الغناء تقنية تعمل أن ادلتوقع من. الدراسي ادلنهج منللهدف 

 .ويسر بسهولة للطلبة

 كلةالمشا  تحديدد. 

 :التايل النحو على ادلشكلة تعريف ديكن أعاله ادلذكورة البحث تخلفية على وبناء

 تزال ال ادلعلم ألن وادلبتكرة ادلتنوعة ميالتعل تقنية استخدام يف يبدع مل ادلعلم .ٔ

 .قليديةالت ةقيالطر  ستخدمي

 اللغة ميتعل يف ادلشاركة يف والتعب بادللل الطلبة يشعر حبيث رتيب, ىو ادلعلم أن .ٕ

 .العربية



 

 منويتجاىل   اللغة معرفة على الّتكيز من مزيد العربية اللغة تعليم يف ادلعلم .ٖ

 باعتبارىا العربية اللغة يتعلمون الطلبة يتمكن حّت واأللعاب, اللغوية ادلمارسات

 .عبئا

 .منخفض لطلبةل االستماع مهارة ميالتعل تسلرجا .ٗ

 المشكلة ه. قيود

 تنفيذ يف ةالكتاب فإن أعاله, امعرضه مت الذان البحث وتخلفية ادلشلة ربديد على وبناء

للطلبة  االستماع مهارة لترقية تطبيق تقنية الغناء " على ادلشلة من ربد ىذا البحث

 الدراسي للعام المبونج ية بندرالصف الرابع بمدرسة الجوهرة النقّية اإلبتدائ

7107/7108". 

 و. مشكلة البحث

 يمكن أن يرقي تطبيق تقنية الغناء هل: "التايل النحو على ادلشكلة ةادلؤلف صوغت

 المبونج للطلبة الصف الرابع بمدرسة الجوهرة النقّية اإلبتدائية بندر االستماع مهارة

 ".؟ 7107/7108 الدراسي للعام

 



 

 البحث أهدافز. 

: التايل النحو على ىو ىذا البحث من األىداف فإن أعاله,مشكلة البحث لل وفقا

للطلبة الصف الرابع  االستماع مهارة يمكن أن يرقي تطبيق تقنية الغناء هل لمعرفة"

 "7107/7108 الدراسي للعام المبونج بمدرسة الجوهرة النقّية اإلبتدائية بندر

 البحث فوائدح. 

 :مفيدة تكون أن ادلتوقع من , ىذا البحث يف ربقيقها جيب اليت لألىداف وفًقا
 النظرية الناحية من. 0

 على التغلب يف وعلوم التعليم تطويرمادة لو  دراسة تكون أن ادلتوقع ومن. (أ

  .المبونج دبدرسة اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر العربية اللغة ميتعل يف الصعوبات

  مهارة لّتقية الغناء تقنيةيف تطبيق  الفعالية ىذه وجود عن ادلعلومات مجع. (ب

  المبونج درسة اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندرادل من الرابع الصف للطلبة االستماع

 من الناحية العملية. 7
 للمعلم. (أ

 مع االستماع  مهارة تعلم حول بأفكار ليساىم ةادلفيد من العربية, اللغة دلعلم

 .عملية التعليم يف كإبداع الغناء تقنية

 طلبةلل. (ب



 

 ميتعل على ويساعدوهنم الطلبة يساعد أن ادلأمول من البحث, ىذا تخالل من

 تقنية تخالل من العربية اللغة ميتعل يف الذكاء لتطوير الفرص وتوفًن العربية اللغة

 .الغناء

 للمدرسة. (ج

 كجهد مدتخالت على ادلدير حيصل أن ادلتوقع من البحث, ىذا تخالل من

 .العربية اللغة ميتعل جودة ٌنلتحس

 للباحثين. (د

 .البحث رلال يف وادلهارات ادلعرفة لتطبيق تستخدم

 
  



 

الثاني الباب  

 النظري طاراإل

 نظرية أ. دراسة

 مهارة االستماع التعليم مفهوم. 0

 إىل  Brings و Gagne يشًن حيث م,بالتعلّ  ادلتعلقة العملية معىن على ميالتعل ينطوي

 Instructional“)تسهيلو يتم الذي مالتعلّ  من رلموعة عن عبارة ىو التعليم" عتبارهبا ميالتعل

is a set of even which effects learners is such a way that learning is facilitated”)"  .

. مذل ادلعلومات إعطاءمن  نتيجة ىي ما بشيء البشرية ادلعرفة أن على التعريف ىذا ينص

. والكتابة القراءة قبل والكالم االستماع جوانب بتدريس اللغة تعليم مبدأ يبدأ أن جيب

 يهدف. األجنبية اللغات تدريس يف أساسي بشكل االستماع دلهارة ميالتعل تقنيات تتطور

 (compact disk) ادلدرلة واألقراص (compact disk) األشرطة مثل التسجيل تقنيات ظهور

 مواد توفًن يف تخاصة م,يالتعل عملية يف التقدم لّتقية , ذلك إىل وما الفيديو ومقاطع

 23 .لالستماع تعليمية
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Hasan,”Keterampilan Mengajar Bahasa Arab Materi Istima Menggunakan Media Lagu” 

Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan Vol. 45, h. 47 (22 Februari2042) 



 

. الرسالة يف الوارد ادلعىن من بينة على ليكون ادلستمع إىل االستماع ميتعل تدريب يتم

 مهارة. ادلناسبة الرسالة واتختيار انتقائي بشكل االستماع على ادلستمعٌن يشجع ىذا

 إعادة أيضا ولكن كلمة, كل صوت التقاط على قادرة إال معىن ذات ليست االستماع

 24 .االتصال من اذلدف ربقيق يتم حبيث التقاطها مت ادلعىن من الرسالة ترتيب

Mendengar و menyimak  عند ةالكاتب ذبربة إن. باستماع يسمى العربية اللغةيف 

 يف أجنبية غةل ىي العربية اللغة ألن صعب أمر العربية باللغة االستماع مادة تدريس

 ديكن. اتعلمه يف ادلثابرة يتطلب نشاط ىو االستماع من ادلستوى ىذا فإن لذا إندونيسيا,

 احملكية اللغة سبييز على قادرة تكون حّت التمارين, تخالل من العربية باللغة االستماع ربقيق

 ثفةمك شلارسة يتطلب جيب االستماع حيث من العربية اللغة إن ويقال. زلتوياهتا وفهم

 .العربية اللغة فهمل الصعبب نشعر منا لغالبية ومستمرة

 شفويا, األنشطة مع الدرس يبدأ أن ينبغي ادلعلمٌن أن ىو التدريس تنفيذ يف تورط

 العربية اللغة من الكالم( القراءة وليس أنفسهم, تلقاء من ويفضل) اللعب طريق عن وىي

 عباراتو  جديدة, كلمات يعّلم عن ادلعلم عندما األقل على واجلمل, الكلمات شكل يف

 الكالم يسمع الطلبة لنعّرف إىل ىو النشاط ىذا فوائد. اجلديدة اجلملة أمناط أو جديدة,
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Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: CV 

Pustaka Cendekia Utama, 2044), h. 77 



 

 يف والدافع عاطفيال ميالتعل الظروف هتيئة إىل باإلضافة العربية, النظام أصوات ودراية

 دييل ادلالحظات, على بناءً  ألنو متعمد, بشكل ذلك على التشديد يتم. الذايت الطلبة

 25 .الدرس بداية منذ ادلدرسية الكتب لقراءة طالهبم دعوة إىل العربية اللغة معلم من العديد

 من جاًدا اىتماًما تلقى أن وجيب بةللطل جًدا مهمة تعليمية ذبربة االستماع يعد

 إىل االستماع يف ادلستمر التدريب تخالل من االستماع مهارة ربقيق ديكن. اللغات مدرس

 26 .دلخرج احلرف وفقا( fonem) اللغة أصوات يف االتختالفات

 االستماع  مهارة فهم. أ(

 واالستماع ,(menyimak) االستماع ,(mendengar) السمع بٌن دييز اللغويٌن

 القصد, وعنصر االنتباه دون من ذلك قبول ىو الصوت مساع(. inshat) باىتمام

 واالىتمام متعمدة وطالب االستماع حٌن يف. الشارع يف الضجيج أو الضوضاء مثل

 الذي من االستماع العايل مستوى فوق باىتمام واالستماع شيء, إىل االستماع يف

 27 .من ادلتكلم زلادثات على واالىتمام الّتكيز يتطلب
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Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2042) h. 

437 
26

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

Anggota IKAPI, 2044), h. 442-442 
27

Syamsuddin Asyrofi, Model Strategi Dan Permainan Edukatif Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab, ( Yogyakarta, Aura Pustaka, 2044), h. 442 



 

أصلو مسع  مصدر من كلمة استمع يستمع استماعا. استماع ىو االستماع

كلمة مسع يذا نّتجم . لسٌن" والتاء"" "وااأللف" يسمع مسعا ىناك حرف الزيادة

اما استماع . mendengarkan (to hear) أو mendengar يعينإىل اللغة االندونسية 

 menyimakمعىن  حٌن يف menyimak (to listen). 22 اإلندونيسية إىل ترمجتها ديكن

 :للخرباء وفقا دقة أكثر  ( الستماعا)

 رموز إىل االستماع عملية ىو االستماع Henry Guntur Tarigan ووفقا

 أو احملتوى على واستولت ادلعلومات, وتفسًن والتقدير والتفاىم االىتمام مع كالمية

 تخالل من ادلتحدث قبل من تسليمها مت اليت االتصاالت من ادلعىن وفهم الرسالة,

 22 .احملكية اللغة أو الكالم

 أو ىضم على الشخص قدرة ىي االستماع مهارة ,Acep Hermawan وفقا

 ىذه. اخلاصة االعالم وسائل أو زلادثة شريك قاذلا اليت اجلمل أو الكلمات فهم

 االتختالفات لالستماع ادلستمرة ادلمارسة طريق عن يتحقق أن الواقع يف ديكن القدرة
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Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Op.Cit, h. 77  
22

Henry Guntur Tarigan, Menyimak, (Bandung: Angkasa Bandung, 2002),  h.34 



 

 اليت خرج احلرفدل وفقا األتخرى العناصر مع( fonem) عبارة عناصر من الصوت يف

 30 .التسجيل تخالل من أو( الناطق االصلي) هبا الناطقٌن من مباشرة حقا

 هارةادل من واحدة االستماع مهارة Dadang Sunendarو  Iskandar ووفقا

 يف تفسًنىا يتم لغة كعملية االستماع أن يقال اآلراء, لبعض وفقا. الرئيسية اللغوية

 menyimak و mendengarkan من نوع ىو االستماع فإن , أتخرى وبعبارة. العقل

 34 .الذىنية للتوعية جهوًدا يتطلب الذي

 البشر يستخدمها وسيلة أول ىو االستماع فإن ,Abdul Hamid وطبقاً 

 بأشكال إلينا االستماع تخالل من معينة, مراحل يف البشر من زمالئهم مع للتواصل

 32 .والّتاكيب ملةواجل , فرداتادل

 على عقلو يركز شخص ىو االستماع تفسًن فإن ,Zulhannan وفقا

 إجراء إىل باإلضافة ,كالمو زلتوى لفهم ميل مع اآلتخر, الشخص إىل اللتفاتا

 33 .النتقاد األمر لزم إذا وحّت التحليل,
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Acep Hermawan, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2044), h. 430 
34

Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2002), h. 235 
32

Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, UIN 

Maliki Press, 2042), h.23 
33

Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2044), h. 

420 



 

 ستنتاجاترسم اال ةللباحث ديكن أعاله, اللغويٌن آراء بعض تخالل من لذا,

 بالشخص اىتمامو على الّتكيز مع الذىنية, للتوعية جهوًدا تتطلب اليت االستماعأن

 .اآلتخر

 :التايل النحو على االستماع ادلنصور أمحد سيد اجمليد عبد حدد

   اإلستماع ىو عملية إنصات إىل الرموز ادلنطوقة مث تفسًنىا

“yaitu proses mendengarkan dengan serius (inshat) kode-kode 

bahasa yang diucapkan kemudian ditafsirkan”.
34

 

 أو الصوت فهم على الطلبة قدرة ىلإ االستماع مهارة هتدف , عام بشكل

 إىل االستماعمهارة  Yunus ويقسم ,جيدو  صحيح بشكل العربية باللغة الكالم

 35 :وىي أربعة,

 مالعا مستوى على ادلعىن فهم( ٔ

 مسعتما  مجل تفسًن( ٕ

 مسعت للجمل ربليل تقدًن( ٖ

 تسمعو ما بقلب فهم( ٗ
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 Abd.Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Konsep dasar pembelajaran bahasa Arab, 

(Malang: UIN Maliki Press,2042),. h. 24 
35

Syaiful Mustofa, Op.Cit, h. 447  



 

  مرحلة التدريب االستماع. ب(

 من االستماع مراحل تتكون ,Guntur Tarigan خلصهم لذينا للخرباء وفًقا

 :وىي , االستماع يف مراحل سبعة
4) Isolasi 

2) Identifikasi 

3) Integrasi  

4) Inspeksi 

5) Interpretasi 

6) Interpolasi 

7) Introspeksi.
36

 

 

 إىل يؤدي األنشطة إىل االستماع فإن ,Dadang Sunendarو  Iskandar وفقا

 37 :االستماع أنشطة من مرحلة ٕٔ كىنا , الفهم ىذا بسبب. الفهم

 االستماع( ٔ

 تذكر( ٕ

 اىتمام( ٖ

 اخليال تشكيل( ٗ

 األفكار يف ادلاضي وفورات عن تبحث( ٘
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Henry Guntur Tarigan, Op.Cit, h.37 

37
Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Op.Cit, h . 235-236 



 

 قارن( ٙ

 االتختبار إشارات( ٚ

 رمز إعادة( ٛ

 ادلعىن على احلصول( ٜ

  االستماع عند االعتبار يف لادتخا( ٓٔ

 واستمع ما شيء تفسًن( ٔٔ

 االعتبار يف تقليد( ٕٔ

 العملية ىذه يف( كمهارة) االستماعأنشطة  Erta Mahyudin و Aziz ووفقا

 :التايل النحو على وصفها ديكن مراحل عدة تخالل من

 إدراك وسحب (0

 يف تضمينو األصوات من رلموعة من بينة على ادلستمعٌن ,ادلرحلة ىذه يف

. عليو للحسب حاول مث ومن السمع جهاز اىل سًني الذي الشفوي اخلطاب

 كل ادلستمعٌن تسمع حيث ادلرحلة تلك السمع, مرحلة أيضا ادلرحلة ىذه سمىوت

 .مسجل تخالل من تسليمها أو ادلتكلم لسان على جاء ما



 

 وفهم تحديد( 7

 ,(kata-kata) ادلعجمية العناصر ربديد وادلستمع الثانية, ادلرحلة يف

sintaksis, semantiks وsuprasegemental (إيقاعو  ,تنعيم ,نرب أي), بٌن والعالقة 

 .احملادثات من اذلدف أو موضوعي اللغة, مع( ادلواد مجع) النص

 الذاكرة في احفظ( 4

 ادلدى على الذاكرة ىو رئيسيا دورا تلعب واليت الثالثة, ادلرحلة ىذه يف

 فرز ادلستمع أن ودبجرد(. zakirah qashirah al-mada/short term memory) القصًن

 يف ادلعلومات ىذه مهمة, ويًن مهمة زبزين يتم مث سوف لواليت وفقا ادلعلومات

 تصبح وىكذا سبق اليت ادلعرفة جانب وإىل للرد كأداة استخدامها سيتم اليت الذاكرة

 32 .مغزى ذات إضافية معرفة

 على التدريب مراحل تقسيم مت Ahmad Fuad Effendy وفقا أنو حٌن يف

 :أربعة إىل االستماعمهارة 

  فالتعر  تدريب( ٔ

 تقليدالو  االستماع تدريب( ٕ
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 Aziz Fachrurroz Dan Erta Mahyuddin, Op., Cit, h.72-20 



 

 والقراءة االستماع تدريب( ٖ

 32 .والفهم االستماع تدريب( ٗ

 على إندونيسيا يف االستماعدلهارة  ميالتعل مواد تقدًن ديكن , عام بشكل

 :يلي كما مراحل مخس

 المرحلة المقّدمة( 0

 أو بأحرف ومتصلة حدة على العربية احلروف أصوات تقدم ادلرحلة ىذه يف

 بشكل السليم النطق على أمثلة إعطاء ادلعلم من ُيطلب احلالة, ىذه يف. بالكلمات

 أو شريطال مساعدات استخدام اجليد من سيكون. الطلبة يتبعو مث ,جيدو  صحيح

 اآلن حّت أصبحت اليت الصوت جوانب من العديد ىناك. ادلعنية الكلمات صور

 يف وصويلح حسن سبوحب. أجنبية كلغة العربية اللغة تعلم يف مشكلة

Mudzakkarat al-Daurat al-Tarbawiyyah اجلوانب ىذه بٌن من: 

 علم-عامل ؛ ادلثال سبيل على , وطويلة قصًنة حركات أصوات( أ

 ص-س ؛ ادلثال سبيل على , ادلتشاهبة احلروف أصوات( ب

 يهذّ -بىذّ  ؛ ادلثال سبيل على , ادلشدد احلروف صوتأ( ج
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 Ahmad Fuad Effendy,.Op. Cit, h. 437 



 

 الشيطان -السكر ؛ ادلثال سبيل على , مشسية و قمرية الف الم احلروف صوتأ( د

 تلميذٌ  ىو ؛ ادلثال سبيل على ,الذي فيو تنوين احلروف صوتأ( ه

 على , الكلمات لتخفيف مجلة أو كلمة هناية يف تظهر اليت احلروف صوتأ( و

 اجلائعْ  يذىب: ادلثال سبيل

 أصوات إلقاء تصعوبا على للتغلب ادلعلم بو يقوم أن ديكن الذي اجلهد إن

 .ادلكثفة التدريبات من بالكثًن القيام ىو العربية احلروف

 المقّدمة الفهم مرحلة( 7

 بو يقوم الذي البسيط احلديث فهم إىل الطلبة دعوة يتم ادلرحلة, ىذه يف

 الرد يعترب انطالق, كنقطة. العمل طريق عن ولكن , شفهية استجابة دون ادلعلم

 :شكل يف االستجابة من النوع ىذا يكون أن ديكن. اللفظي من أتخف باإلجراءات

 .اجلسمين امر تنفيذ( أ

 .الدعوة على رد( ب

 على الرسم أو الكتابة مع التعليمات تنفيذ أو كتابة األسئلة على اإلجابة( ج

 .قرطاسال



 

 ذلك, إىل وما واخلطط التخطيطية والرسومات الصور باستخدام األوامر تنفيذ( د

 أو صورال أو الرسومات فيها الورق ادلعلم توزيع الةاحل ىذه يف. مادلعل قدمها واليت

 .اخلطط

 األوسط فهم مرحلة( 4

 نفسو, الوقت يف. كتابية أو شفوية أسئلة الطلبة إعطاء يتم ادلرحلة ىذه يف

 :ىي ادلرحلة ىذه يف هبا القيام ديكن اليت األنشطة

 حول أسئلة ادلعلم عطيي ذلك بعد. التسجيل أو قصًنة قراءات ادلعلم يقرأ( أ

 أو شفهي شكليف  الطلبة إجابات تأتخذ أن ديكن. التسجيل/  القراءة زلتويات

 .ربريري

 ذلك بعد. األصليٌن ادلتحدثٌن من اثنٌن زلادثة يف مسجل بدور ادلدرس يقوم( ب

 تفصيال أكثر ىي النقطة ىذه يف أثًنت اليت األسئلة. التسجيل زلتويات ادلعلم يسأل

 .أعاله ادلذكورة النقاط من

 ىذه يف. ىاتفية زلادثة مثل ما, شخص زلادثة تسجيل بتشغيل ادلعلم يقوم( ج

. اآلتخر الشخص كلمات مساع يتم ال بينما فقط, واحد شخص مساع يتم احملادثة



 

 عنو يتحدث ما زبمٌن منهم ُيطلب مث بعناية, احملادثة ىذه إىل الطلبة يستمع

 .اآلتخر الشخص

 التفاهم نم متقدمة مرحلة( 3

 الراديو من األتخبار إىل االستماع على الطلبة تدريب يتم , ادلرحلة ىذه يف

 بثها يتم اليت األمور بعض حول التعليقات إىل االستماع أيًضا ديكن. التلفزيون أو

 إىل االستماع شكل يف يكون أن ديكن ذلك, إىل باإلضافة. التلفزيون أو الراديو عرب

 يتم النشاط, ىذا يف. ادلخترب يف تقدديها ديكن اليت ةاألنشط بعض حول تسجيالت

 ربدث اليت احلقائق بعض حول مالحظات كتابة أثناء االستماع على الطلبة تشجيع

 إىل وما واألوقات واألماكن والسنوات والتواريخ األمساء مثل ادلسجلة األنشطة أثناء

 للغة ملخص عدادبإ تكليفهم مت ذلك بعد. تذكر على دلساعدهتم ذلك يتم. ذلك

 .احملادثة جوىر عن أتقنها اليت العربية

 

 

 



 

 .والتلفزيوني الراديو البث إلى االستماع( أ

 البث ألن. جداً  عالية استماع عملية الراديو والتلفزيوين البث إىل االستماع

 ذبميع الصعب من سيكون فاتك قد البث من األول اجلزء كان إذا تكراره, ديكن ال

 .التايل اجلزء

 .معينة أنشطة حول تسجيالت إلى االستماع( ب

 عملية تكون ال نشاط ىومعينة  أنشطة حول تسجيالت إىل االستماع

 تشغيل ديكن ألنو والتلفزيوين راديوال البث إىل االستماع مثل معقدة فيو االستماع

 40 .التسجيل

 عن ذلك يتم أن أيضا ديكن فهم أليراض واالستماع ذلك, إىل وباإلضافة

 أن جيب. كلمةب كلمة اخلط, لكل تقليد الطلبة كيف أي مرددين الغناء, قطري

 سطر كل يف الصفوف ةنالباحث أعطيت سلًسا, كان أن بعد. صحيًحا النطق يكون

. كاملة أينية يغين أن ديكن ادلطاف هناية يف وأهنا لتقليد ببطء تبدأ الطلبةو . أيًضا
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Acep Hermawan, Op.Cit, h. 434-435  



 

 يف الكلمات للمعىن وفقا احلركة مع هزذب أن ةالباحث. شلتعة ذبربة يكون وسوف

 44 .يقال ما أيضا يفهمون أهنم أينية الغناء جييدون الطلبة إذا األينية

 بٌن التفريق وىي مستويات, ثالثة إىل االستماع إجادة تقسيم وديكن

 ثالثة لتعليم وسيلة أىم. النطاق واسعة واالستماع ادلكثف واالستماع الصوت

 االستماع مستويات من مستوى كل تعلم. يلتسجىو  االستماع من مستويات

 االستماع مستوى على مادي سجل عن خيتلف الذي اخلاص الشريط مواد يتطلب

 التسجيل أثناء الصوت بٌن للتمييز نغمة وتسجيل احليثية تسجيل مثل أكثر,

 تسجيل مت حٌن يف واسعة, أو كثافة إىل لالستماع ويًنىا واحملاضرات القصص

 42 .مكثفة االستماع مالءمة رأكث التعلم وصفي

  سبييز على القدرة ىو االمبتدئٌن مستوى على مطلوبالذي  االستماع

 من قريبة ادلميزة واألصوات ,التشديدو  ادلد وقصًنة, طويلة كةحر  وبٌن ,يةالعرب أصوات

 ذلجة مقدمة الشارة, الرسومات مع األصوات ربط على والقدرة البعض, بعضها

 األساسية الرسالة أو ادلعىن فهم على القدرة ىو ذلك من األىمو  األحكام, والتجويد
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Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Op.Cit. h. 427 
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Imam Asrori dan Moh Ahsanuddin, Media Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang, CV 

Bintang Sejahtera, 2044) h.404-405 



 

 ادلتكلم, أنقل أن أردت اليت الرئيسية األفكار والتقاط االستماع يف موجود ما من

 43 .زلادثة يف يظهر الذي التعبًن فهم وكذلك األسئلة, فهم على

 االستماع مهارة تعليم أهداف. ج(

 عامأوال االستماع ال قسمٌن, إىل ماعاالست مهارة ميتعل من أىداف وينقسم

44 .رجةاحل واالستماع
 

 :العام االستماع( 0

 اخلاصة العلوم عن التحديد وجو على مهمة تفاصيل تذكر( أ

 .واألفكار الكلمات أو بسيطة تسلسالت تذكر( ب

 الشفهية التوجيهات اتباع( ج

 :الحرجة االستماع( 7

 .معينة دلعايًن وفًقا اخليال عن احلقائق سبييز( أ

 .والفرضيات واحلجج الرئيسية األفكار ودقة صحة ربديد( ب

 :ىي االستماع أىداف فإن ,Henry Guntur Tarigan وفًقا

 االستماع لتحقيق( ٔ
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Iskandarwassid dan Dadang Sunendar,Op.Cit, h. 237-232  



 

 ادلشاكل لحل االستماع( ٕ

 األصوات تنفجرل االستماع( ٖ

 األفكار لتوصيل عا ستماال( ٗ

 لتعلمل االستماع( ٘

 لالستمتاع االستماع( ٙ

 للتقييم ستمعاال( ٚ

 45 .لتقدير ستمعاال( ٛ

 على االستماعمهارة  ميالتعل أىداف تشمل Ahkmad Fuad Ulyan وفقا

 46 :التايل النحو

 مساعها يتم اليت ادلواد على والّتكيز ,واالىتمام , االستماع على قادرة( ٔ

 .االستماع من للهدف وفقا ويتقن مسعت, ما متابعة على قادرة( ٕ

 وبدقة بسرعة ادلتحدث كلمات من يسمع ما همف على قادرة( ٖ

 .جدا مهم والتعليم االجتماعية للقيم وفقا السمع العادة ىذه يرس( ٗ

 االستماع عند اجلمال جوانب تضمٌن( ٘
                                                             

45
 Henry Guntur Tarigan, Op.Cit, h.62 
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Abd Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Op.Cit. h. 25 



 

 أن يف الكلمات لشكل وفقا ادلفردات معىن معرفة على قادرة تكون أن( ٙ

 .إليو يستمع

 .ادلناسب القرار وتعيٌن تسمع اليت الكلمات على سياسات وضع على قادرة( ٚ

 فهم من الطلبة سبكٌن ىو االستماع تدريب من اذلدف فإن عام, بشكل

 47 .الرمسية ادلنتديات يف ادلستخدمة اللغة أو اليومية اللغة سواء العربية, باللغة الكالم

 من الرابع الصف لطالب تتحقق أن ديكناليت  الباحثة احدى طريقة ستخدمت ىنا,

 هتدف الغناء إىل االستماع تقنية وىي ىرة النقية االبتدائية بندر المبونجادلدرسة جو 

 وتغىن وتفسًن فهم يف واحلق الرعاية, مع االستجابة على الطلبة مساعدة إىل

 .القصائد

 .االستماع مهارة تعليم في المبادئ. د(

 بشكل اإلصغاء من الطلبة يتمكن حّت االعتبار يف أتخذىا جيب اليت ادلبادئ

 :التالية هارةادل بعض إتقان عليو وجيب د,جي

 ومعناىا العربية اللغة أصوات تعرف( ٔ

 ادلختلفة احلروف بٌن التمييز( ٕ
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Ahmad Fuad Effendy,Op.Cit, h. 437 



 

 .ادلختلفة احلروف بٌن االتختالفات معرفة على القدرة امتالك( ٖ

 العربية ادلفردات معاين معرفة األفضل من( ٗ

 االستماع مواصلة يف ريبة ىناك( ٘

 تخطاب يكون ال حّت االستماع أجل من التسامح من لةحا يف تكون أن( ٙ

 42 .شلالً  ادلتكلم

  االستماع مهارة يف مراعاهتا جيب اليت ادلبادئ فإن Saiful Musthafa وفقا

 42 :يلي كما ىي

 .مناقشتو سيتم الذي ادلوضوع فهم على جيب , االستماع قبل. ادلوضوع فهم( ٔ

 جيب , الشفوي النص يف ربديده سيتم وضوعادل اتختيار عند. عادلوضو  اتختيار( ٕ

 :يلي ما إىل االنتباه ادلعلم على

 الطلبة واىتمام عمر( أ

 الطلبة قبل من ادلملوكة ادلفردات( ب

 الفم طريق عن النصوص تقليد يف ةبللطل والسرعة النضج مستوى( ج
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Abd Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Op.Cit. h.25-26 
42

Syaiful Mustofa, Op.Cit. h. 426 



 

 إىل قصًنةال من الصعب, إىل السهل من ادلقدمة ادلوضوعات تكون أن جيب( ٖ

 .رلردة إىل ملموسة من , طويلةال

 االستماع مهارة أنواع. ه(

 :قسمٌن إىل االستماع ينقسم

 التوسع االستماع( ٔ

 عن لالستماع النشاط من نوع ىو( extensive learning)التوسع  االستماع

 التوجيو إىل ربتاج ال تخطاب, إىل األتخص وعلى عمومية, أكثر ىي اليت األشياء

 :إىل التوسع االستماع قسمين. ادلعلم قبل من ادلباشر

 االجتماعي االستماع( أ

 الثانوي االستماع( ب

 اجلمالية االستماع( ج

 السليب االستماع( د

 المكثف االستماع( 7



 

 ربت بكثًن ذلك من أكثر ىو الذي النشاط إىل موجهةادلكثف  االستماع

 النحو ىعل ادلهم, فرقة تعقد أنفيو. وتتطلب  حوايل عليها تسيطر اليت ادلالحظة,

 :التايل

 تعليم برنامج من كجزء األول ادلقام يف ادلكثف االستماع ىذا توجيو ديكن( أ

 اللغة

 يعرف ادلعىن يف أنو الواضح من. العام تعريفال مناقشة إىل توجيهها ديكن( ب

 50 .ةبللطل عموما ادلعىن

 بٌن من ,االستماع مهارة من سلتلفة أنواع عدة ىناك Ahkmad Ulyan ووفقا

 54 :أتخرى ورأم

 التعلم يف حياتو يف الشخص أن بقصد استمع ىو وىذا ,الّتكيز االستماع( ٔ

 .اخل وادلواعظ, اخلطب إىل واالستماع ادلثال, سبيل على واجملتمع,

 ادلثال, سبيل على حولنا, من ينتشر ما إىل نستمع أن ,يًن الّتكيز االستماع( ٕ

 .ألصدقاءا بعض مع والتلفزيون الراديو إىل واالستماع
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 Henry guntur tarigan, Menyimak,Op.,Cit,h. 32-44 
54

 Abd Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Op.Cit. h. 27 



 

 مناقشة إىل االستماع مت الذين مع الناس من رلموعة وىي التبادل, االستماع( ٖ

 .يستمعونآتخرين  يتحدثون آتخرين أشخاص ىناك كان معٌن, عنوان مع

  العربية االستماع مهارة الترقية تقييم. و(

 العربية باللغة االستماع مهارة اختبار( 0

 فرد كلل مطلوب. اللغوية هارةادل ىمأ من واحدة ىي االستماع على القدرة

 قدرة ألن ,معقول البيان ىذا. صحيح بشكل االستماع على القدرة لديو يكون أن

يقال قادرة أم  أن للمرء ديكن وبالتايل 52 .االتصال أنشطة أشكال أحد ىي االستماع

 .إليو يستمع ما فهم حجم على اعتمادا االستماع على ال

 :ىي االستماع يف اتختبارىا مت اليت اجلوانب

a) Melafalkan ulang kata yang diperdengarkan 

b) Mengidentifikasi bunyi  

c) Membedakan bunyi yang mirip 

d) Menentukan makna kata melalui gambar 

e) Merespon ujaran berupa kalimat melalui gerak 

f) Memahami teks sederhana dalam bentuk dialog (menentukan 

fakta atau informasi tersurat). 
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 Imam Asrori, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang: Misykat, 2042), h.22 



 

g) Memahami teks sederhana dalam bentuk narasi (menentukan 

informasi tersurat atau fakta, menetukan informasi tersirat 

dan menyimpulkan).
53

 

 

 األصوات, ربديد ذلك يف دبا اجلوانب, من العديد عا سمتاال مهارة تغطي

 من ضمنية أو صرحية معلومات على عثوروال الصوتية, العناصر بعض وفهم

 هبدف وذلك للغاية, مهم أمر العربية اللغة ماعتساال على القدرة إن. ادلتحدثٌن

 سوف االتختبار ىذا تخالل من. العربية اللغة مساع يف الطلبة مهارة مستوى معرفة

 االستماع, على القدرة فقط يقيس االتختبار ىذا من الريم على أنو الطلبة يشعر

 القواعد ,ادلفردات مثل أتخرى عناصر العربية اللغة إتقان يتطلب يزال ال أيضا نهالك

 مساعدة يف كبًنا إسهاما تسهم والنحو  ادلفردات من الطلبة إتقان. االصوات و

 .االستماع يف ممهارهت أقصى ربقيق على الطلبة

 على القدرة تنقسم االتختبار Abdul Hamid ونقلت Abdul Khaliq ووفقا

 ما النص لفهم واتختبارات اللغة أصوات اتختبارات: قسمٌن إىل العربية اللغة ماعتسالا

 القدرة قياس يف استخدامها ديكن اليت االتختبارات أشكال بعض يلي فيما. ومسع

 .العربية ماعتساال على
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Ibid., h.447-423 



 

a) Mendengar dan membaca 

b) Dikte dan mendengarkan 

c) Menyimak dan ingatan 

d) Mengidentifikasi bunyi 

e) Membedakan bunyi yang mirip 

f) Mengungkapkan kembali 

 

 يف من االتختبارات جوانب ثالثة اتخذت الباحثة أعاله الوصف على وبناء

 كانوا الطلبة أن من ادلدرسة جوىرة النقية بندر المبونج الرابع لصفل االستماع

 اليت األصوات وسبييز األصوات, وربديد ,مساعهم ما الكلمات نطق على قادرين

 .تشبو

 يف و يف مهارة االستماعقياس اليت ديكن والكفاءات أعاله, الوصف من

 :ىو العربية باللغة

 احلروف أصوات ربديد على القدرة( أ

 ادلماثلة احلروف أصوات بٌن التمييز على القدرة( ب

 والعبارات ادلفردات معىن فهم( ج

 اجلملة فهم( د

 اخلطاب فهم( ه



 

 54 (.حرج االستماع) مساعهم ما اخلطاب دلضامٌن استجابة أو رد تقدًن( و

 لصفلالعربية  باللغة يف و يف مهارة االستماعقياس اليت ديكن والكفاءات

 ربديد على القدرة من سبكنوا الطلبة أن من ادلدرسة جوىرة النقية بندر المبونج الرابع

 ىنمع فهمو  ادلماثلة احلروف أصوات بٌن التمييز على درةاقو  احلروف أصوات

الطلبة  مث أصوات على ربديد على قادرين الطلبة كان عندما. والعبارات ادلفردات

 على الطلبة مساعدة ىو ىدفو الغناء أو األياين إىل االستماع على يدربون

 .تغىن القصائد وتفسًن فهم ودقة بعناية االستجابة

 .تقنية الغناءل مفهوم التعليم. 7

 55 .الفصول إدارة يف وكفاءهتم للمعلمٌن بًناك اعتمادا تعتمد الفنية ادلمارسات

 Abd وصف. ميالتعل أساليب تسمى ما يالباً  ألهنا للتطبيق, قابلية أكثر التعلم تقنيات

Raziq تقنية التنفيذ, حيث من. الطريقة لتطبيق ادلعلم استخدمها اليت ىي التقنية ىذه 

 56 .ادلستخدمة الطريقة على العملي وضع ىو تقنيةال ألن طريقة, من تخاصة أكثر تبدو
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 وتستخدم م,يالتعل لتسهيل ادلعلمٌن قبل من تستخدم تقنية ىي الغناء تقنية حٌن يف

 الشعر مثل مواد باستخدام ادلشاركٌن ةبللطل أسهل ليكون الرسائل ينقل ادلعلمٌن دلساعدة

 ديكن الغناء سرور,بال يشعرون ألهنا وبدقة بسرعة الرسائل ىذه إتقان ديكن الطلبة حبيث

 أيضا يؤدي أن ديكن والغناء احلماس, يعزز أن ديكن والغناء الروح, عالج حقا يكون أن

 يف ادلعلم ىندسة ىو الدراسة ىذه يف ادلقصود الغناء تقنية إن. األدين الدماغ عمل إىل

 األينية قصائد تؤتخذ. شلتًعا جيعلو ميالتعل عملية تسهيل هبدف أينية شكل إىل ادلادة تعديل

 .الطلبة يتعلمها اليت الّتبية دموا من

 وسائل أو شريط الراديو, الستخدام مرادفا دائما مفهومة ليست االستماع تدريس

 ألينية الغناء تقنية استخدام مع. اللغة سلترب يف أجريت اليت األتخرى السمعية اإلعالم

 ذلك, إىل افةباإلض. الطلبة لدى االستماع مهارة قيةلّت  العربية اللغة معلم قبل من" أيين"

 واألياين, واحلكايات, والقصص, ادلواقف, بعض حول احملادثات عرض للمعلم ديكن

 57 .ستماع للطلبةاال مهارة تعزز أن ديكن واليت , ويًنىا وادلوسيقى

 تاتختار اليت  وادلمارسة الدراسية, الفصول يف تطبيقها ديكن االستماعيف تعليم 

 ديكن ال األهن. الطلبة قدرة ومستوى خلصائص بةمناسالن ىي  الغناء تقنيةالباحثة ىي 
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 جيب ذلك, من واألىم. ميالتعل عملية وظروف حاالت مجيع على التقنيات مجيع تطبيق

 .التعلم عملية يف الّتكيز دلتابعة الطلبة حلالة دائما قادرين ادلعلمون يكون أن

 اليت ادلشاكل نبذب أيضا ينبغي االستماع مهارة يف ميالتعل كتقنية  الغناء استخدام

 أوال,: ىي تنشأ ما كثًنا اليت ادلشكلة. الدرس وهناية وادلتوسطة بداية عند تنشأ ما يالبا

 فهم, يف صعوبة ثانيا,. دراستها ذبري اليت اللغة من معٌن الصوت التقاط يف الطلبة صعوبة

. والقلق الفشلب يشعرون الطلبةو  مفقود, شيء ىناك كان إذا. كلمة كل على حسبلل

 مرة. من أكثر لسماع ربتاج رابعا, ببطء. شخصأ يفهمون الكالم من الطلبةو  ثالثا,

 األنشطة كانت إذا ,اسادسو  .ادلعلومات مجيع ازباذ على الطلبة قدرة من احلد وتخامسا,

 52 .الّتكيز يف صعوبةبال يشعرون الطلبةو  جدا, طويلة االستماع

  الغناءتقنية فهم . أ(

 ىو: ءالغنا  Jamalus ووفقا
“kegiatan bernyanyi adalah merupakan kegiatan dimana kita mengeluarkan 

suara secara beraturan dan berirama baik diiringi oleh iringan musik ataupun 

tanpa iringan musik” 
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 دون تحدثال كان بينما معينة تقنيات يتطلب الغناء التحدث, عن خيتلف الغناء

 بالنسبة متعة نشاط ىو النشاط الغناء لألطفال وبالنسبة. زلددة نياتتق استخدام

 أفكارىم عن للتعبًن لألطفال أداة أيضا ىو الغناء. االرتياح يعطيو ذبربة والغناء ذلم,

 52 .ومشاعرىم

 من. معينة ونربة إيقاع يف الكلمات من سلسلة ىي األينية ,Kasihani وفقا

 60 .اليومية باحلياة تتعلق بأنشطة للقيام لطلبةا ادلعلم يدعو أينية, يناء تخالل

 عن الدروس إدارة إن. باألبيات مشبع بصوت الغناء يقوم ,Fadhillah وفقا

 يتم عادة. فيها مشكوك آيات باستخدام ميالتعل وإدارة إنشاء يعين الغناء طريق

 مرحا ميالتعل جو يصبح الغناء, رأي يف. تدريسها سيتم اليت ادلواد على اآليات ضبط

 64 .أمثل ضلو على األطفال تنمية ربفيز ديكن حبيث وعاطفًيا

 نوع أول ىو والغناء ,الدماغ يف لغة أول ىي ادلوسيقى ,Frank Wood وفقا

 الفن بٌن إذن,. الفن من جزء ىي ادلوسيقى أتخرى, ناحية من. ادلوسيقى من
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 ذلا الغناء ذلك يف دبا ادلوسيقى. فصلها ديكن ال أنشطة ثالثة ىي والغناء وادلوسيقى

 جسديا أيضا ادلوسيقى ؤثري. والعاطفي الفكري ربفيز طريق عن الدماغ على تأثًن

 الدم, وضغط التنفسي, واجلهاز القلب, ضربات معدل سرعة تغيًن طريق عن

 62 .العضالت وحركات

 ىو الغناء أن نستنتج أن ديكن أنو أعاله اخلرباء آراء بعض يف النظر ديكن

 إىل باإلضافة. واحلركة والكلمات النغمات تخالل من البشر الشعور عن يعرب نشاط

 مبهجة نغمات شاعرية, أصوات باستخدام الغناء, طريق عن أيضا الغناء يتم , ذلك

 .وادلعرفة ادلعلومات من العديد لنقل كمحاولة بسهولة ربفظ وكلمات

 كل يستمتع. األطفال يفضلها اليت األنشطة من واحدة ىي الغناء أنشطة

 من تغىن األياين كانت إذا تخاصة إليها, االستماع يتم أياين أو بأياين تقريًبا طفل

 .تعليمية وسائل باستخدام للجسم بسيطة حركات وتتبعها سنو يف األطفال قبل
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. ادلبكرة الطفولة عن فصلها ديكن ال الغناء أنشطة أن توضيًحا الوصف يقدم

 سيكون تعلم, كل يف الغناء باستخدام. قصوالر  التصفيق أثناء الغناء األطفال حيب

 63 .بيئتو مع والتفاعل التحدث يف تخاصة , منوه ربفيز على قادراً  الطفل

 يف سواء أينية, يغنون الذين الطلبة ىو موالتعلّ  التعليم أنشطة يف الغناء

 يةميتعلال وادادل ىي األياين زلتويات مكونات حيث فردي, بشكل أو رلموعات

 أينية زلتويات فيها أينية يغنون الطلبة أن ىو الغناء تقنية من جلملةا بناء. تعلمت

 64 .أينية سياق يف إنشاؤىا مت اليت التدريس مواد أو , التعليمية ادلواد من رلموعة ىي

 من العديد ولكن بالسعادة, يشعرون الطلبة كل ليس الغناء طريق عن مالتعلّ 

تقنيات ال يستخدمون كانوا إذا التعليمية ادلواد فهمل وسهولة بالراحة يشعرون الطلبة

 يف احلق مبكرة سن يف الطلبة تعلم يف ربديًدا أكثر بشكل. الغناء مثل حيبوهنا اليت

 الدماغ قدرة من خيفف نشاط ىو السن ىذا يف الغناء ألن الغناء, تقنية استخدام

 65 .دبرح مالتعلّ  قبول على
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 العربية اللغة ميلتعل فعالية لتقنياتا أكثر من كواحدة األياين اتختيار يتم دلاذا

 أو أدوات أيًضا وىي األطفال حياة من مهمة أجزاء واإليقاع األينية سبثل لألطفال؟

 وتخاصة والتعلم, التعليم لغات ستكون. لألطفال اللغة ميلتعل تعليميةال وسائل

 ةادلثًن  األنشطة من سلسلة يف ذبميعها يتم عندما إثارة أكثر األجنبية, اللغات

 ألهنم بالسعادة يشعرون األطفال جيعل الغناء تخالل من اللغات ميتعل إن. لالىتمام

 .العربية اللغة يتعلمون يغنون بينما باألياين, يستمتعون

 :ىي لألطفال ادلناسبة األياين إن

 والذكاء, ادلادية,) وتطوره الطفل منو على تساعد أن ديكن اليت األينية( ٔ

 (.جتماعيةاال واجلوانب والعاطفي,

  الطفل قدرة على األينية تعتمد( ٕ

 األطفال عامل يناسب الشعر أينية( ٖ

 بسيطة ادلستخدمة اللغة( ٗ

 66 .والنطق الصوت أدوات قدرة مع تتناسب النغمة مساحة( ٘
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 الغناء تقنية وعيوب مزايا. ب(

 ب,عيو  عدة أيًضا ذلا الغناء تقنية فإن ادلزايا, من العديد وجود إىل باإلضافة

 67 :التايل النحو على وىي

 الغناء تقنية مزايا( 0

 .الصغًنة الفصول يف لالستخدام مناسبة التقنية ىذه( أ

 .وادلرح باحليوية مفعم اجلو ألن مللتعلّ  الطلبة يلهم أن ديكن( ب

 قيمة وىي الشخصيات, تعليم لتطوير ادلبذولة اجلهود يف ادلعلمٌن مساعدة( ج

 .الطبقات بٌن اجليدة التفاعالت ببسب التواصل/  ودية شخصية

 .الصف شروط بإتقان للمعلم السماح( د

 ادلختلفة الفصول يف حّت متكرر بشكل األينية كلمات استخدام ديكن( ه

 .ادلواد بنفس ولكن

 الغناء عيوب تقنيةع( 7

 .كبًنة فصول يف استخدامهايف  الصعب( أ

 .الغناء حيبون ال الذين األطفال عند فاعلية أقل النتائج تكون( ب
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 .األتخرى الطبقات مع تتداتخل أن ديكن مزدمحة, طبقة مناخ( ج

 الغناء تقنية لتنفيذ خطوات. ج(

 :Meitty H Idris وفقا الغناء تقنية تنفيذ تخطوات يلي فيما

 التعليمية, ادلواد ربديد م,يالتعل أىداف ربديد: من تتكون التخطيط, مرحلة( ٔ

 .ميالتعل تقييمات مةوإقا ميالتعل تقنيةو  طرق إنشاء

: األويل ألنشطةا: من ويتألف لو, التخطيط مت ما شكل يف التنفيذ, مرحلة( ٕ

. األينية يناء كيفية على مثاال ويعطي معا سيغنيو اليت األينية ادلعلم يقدم

 يساعد: التطوير أنشطة. األياين لتهويل مدعوون األطفال: إضافية أنشطة

 اآلالت مع وادلنخفضة العالية ادلالحظات على التعرف على األطفال ادلعلمون

 .البيانيك ادلثال سبيل على , ادلوسيقية

 مدى دلعرفة للمالحظة توجيهية مبادئ باستخدام نفذت التقييم, مرحلة( ٖ

62 .مجاعي أو فردي بشكل األطفال ربقيق
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 :يلي كما ىي الغناء التعلم تقنيات تخالل من االستماع ميالتعل تخطوات إن

الفصحى  أياين يف الكاسيت أشرطة ةالباحث وفرت ,( عداداإل مرحلة) يف( ٔ

 .أينية كلمات شكل يف مكتملة يًن وأينيات أشرطة, ومسجالت , العربية

 حٌن يف أينية؛ ويلعب ةبللطل الشبكة ةالباحث قدمت ,( التنفيذ مرحلة) يف( ٕ

 .ادلكتملة يًن األياين شبكة إكمال ادلعلمٌن من ُيطلب

 ىذه يف ولكن األينية, تلعب أتخرى مرة والباحثة ,(االستقرار رحلةم) يف( ٖ

 يف االستماع هارةدل تعديلها مقطع لكل أو سطر كل يف األينية لعبت ادلرحلة,

 تشغيل يتم الغناء, األياين من واحد سطر كل من االنتهاء يتم. االستماع

 مع الباحثة تقييم. الفارية الشبكة ملء الطلبة من يطلب مث. الشريط مسجل

 .الطلبة

 62 .الطلبة كتابة طريقة تربير مع األينية وزلتوى موضوع ةالباحث اقشتن( ٗ

 ادلعلم الغناء قبل عادة الغناء لتعليم الطرق من العديد ,Kasihani ووفقا

 مث. هتقليد الطلبة من ُيطلب الكلمات, إدتخال بعد. ذلا كلمات تالوة أمثلة يعطي

 إذا مث. أوال معا األياين يغين ديكن. ادلعلم بتقليد الطلبة وقام األينية بغناء ادلعلم قام
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 أزواج يف وقت ىناك كان إذا , ذلك بعد. رلموعات يف ذلك يتم بسالسة ذلك مت

 70 .فردي بشكل أو

 الغناء تقليد الطلبة يةكيف ,Erta Mahyuddin و Aziz وفقا نفسو, الوقت ويف

 تشغيل بعد. صحيًحا النطق ونيك أن جيب. كلمةف كلمة سطرا,ف سطرا اليت

 التقليد يف الطلبة سيبدأ. أيًضا سطر كل يف فقط ادلالحظات ادلعلم أعطى سلس,

 ديكن. شلتعة ذبربة يكون وسوف. كاملة أينية يناء ديكنهم النهاية ويف ببطء,

 الطلبة كان إذا األينية يف الكلمات للمعىن وفقا احلركة مع تكملة أيضا للمدرسٌن

 74 .ادلنطوقة جيري ما أيضا يفهمون أهنم أينية ناءالغ جييدون

 الغناء تقنية فوائد. د(

 منو والشخصية التعليم دلمارسة عديدة فوائد لو الغناء أن Honig يقول

 72 :التالية لألسباب واسع, نطاق على األطفال

 متعة الغناء( ٔ

 القلق على للتغلب الغناء استخدام ديكن( ٕ
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 ادلشاعر عن ًنللتعب وسيلة ىو الغناء( ٖ

 الطفل ثقة بناء يف يساعد أن ديكن الغناء( ٗ

 الطفل ذاكرة يف يساعد أن ديكن الغناء( ٘

 الفكاىة روح ينمي أن الغناء ديكن( ٙ

 احلركية هارةوادل لألطفال التفكًن مهارة تطوير الغناء ديكن( ٚ

 اجملموعة يف القرب من يزيد أن ديكن الغناء( ٛ

 بٌن من أن ذكر , Fadlillah يف Setyoadi نقلت اكم ,Syamsuri Jari وفقا

 73 :يلي كما ىي ميالتعل يف( الغناء) األياين استخدام فوائد

 .موجات والدماغ القلب ضربات معدل لتحييد االسّتتخاء وسائل( ٔ

 .ميالتعل جاذبية وتعزيز االىتمام تعزيز( ٕ

 .وشلتعة إنسانية أكثر ميالتعل عملية إنشاء( ٖ

 .معٌن التعليمية ادلواد يف واجلسر( ٗ

 .الطلبة األتخالق والشعور دلس والعواطف االحتفاظ بناء( ٘

 .التعليمية ادلواد يف الواردة القيم استيعاب عملية( ٙ
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 .ةطالبال الدافع تشجيع( ٚ

 ة يف ادلدرسة جوىرة النقية بللطل الغناء تقنية إىل االستماع فوائد أن حٌن يف

 العربية, اللغة قواعد أصوات مع مألوفة صبحوت تخطاب مسع الطلبة تعريف ىي

 ميالتعل سيكون. ذاهتا حد يف والدافع عاطفي ميالتعل الظروف هتيئة إىل باإلضافة

 يقدمها اليت التعليمية ادلواد وشلارسة وإتقان متعلّ  يف أيًضا أسرع لطفلل ديكن بأينية

 يوفر أن ديكن الغناء. كثًنًا األطفال حيبو أسلوب ىو الغناءب مالتعلّ  ألن ادلعلمون,

 جبدية الدراسة على األطفال تشجيع ديكن حبيث لألطفال والسعادة والفرح الرضا

 .أكرب

 التفكير ب. اإلطار

 يزال ال المبونج بندر ة الصف الرابع يف ادلدرسة جوىرة النقيةبللطل االستماع مهارة

 مهارة تدريس يف لمها ادلعستخدمي زلددة ةقيطر  وجود عدم بسبب هارةادل نقص. منخفضا

 حبيث فقط, السبورة على الكتابة طريق عن ببساطة مهارة االستماع ادلعلم يعّلم. االستماع

 حبيث تقليدية,طريقة  يف يعطى ادلعلم أتخرى بعبارة أو رلردا شيئا يعطى فقط الطلبة يتمكن

. وكسول بادللل الطلبة يشعر لذلك, ونتيجة. ادلعلم من تفسًنا تصور رلرد الطلبة أنشطة

كفاءة  أقل ىم الطلبة أن حّت الضعيف, ةبللطل االستماع مهارة ميالتعل سلرجات فإن وىكذا



 

 اليت التدريس طريقة لتغيًن دوافع الباحثة تكان ىذه, مثل ظروف مع. االستماع مهارة يف

 .الغناء تقنية مع ادلعلم بو قيام

 ىي الغناء تقنية ألن. الطلبة عاالستما  مهارة لتعزيز الغناء تقنية استخدام ادلتوقع ومن

 ميالتعل وجعل ميالتعل عملية تسهيل هبدف أينية شكل إىل ادلادة تعديل يف ادلعلم ىندسة

 .الطلبة يتعلمها اليت مهارة االستماع مادة من مأتخوذةالغناء  شعر. ومرحاً  إمتاًعا أكثر

 الصلة ذات البحوث نتائج .ج

ادلدرسة  من الرابع الصف للطلبة االستماع مهارة لّتقية الغناء تقنية تطبيق نوقش

 من العديد قبل من مكتوبة بعض الرسالةة العلمية يف المبونج اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر

 :سابق وقت يف ذلك يف دبا اليوم, الباحثة ادلوضوع مع ترتبط واليت الباحثٌن,

يم اللغة العربية, كلية الّتبية قسم التعل الطلبة Sulis Prastiyaا هتكتبرسالة علمية   أوال,

اتقان  لترقية كطريقة الغناء" ادلوضوعب كلييايا, سونانوالتعليم جبامعة االسالمية احلكومية 

 ميالتعل أنشطة لّتقية ادلبذولة اجلهود حول الرسالة ىذه توضح .للطلبة" العربية المفردات

 .الطلبة ادلفردات وربسٌن
74 

                                                             
74

Sulis Prastiya, Menyanyi Sebagai Metode Untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata 

Bahasa Arab Santriwan Santriwati, diakses dari https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/1161777279,  

(Minggu 18 januari 20018, pukul 11.39 wib) 

https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/7279


 

 للتعليم اليةالع الدراسة لربنامجالطلبة  Sri Widiayanti ا هتكتبرسالة علمية   ثانيا,

 وسائل مع الغناء تطبيق طريقة" ادلوضوعب بنجكولو, جامعة الّتبية, كلية يف للمعلمٌن

في  المبكرة الطفولة مرحلة في اللغوية المهارات لترقية والبصرية السمعية اإلعالم

 ادلبذولة اجلهود رسالةال ىذه تصف "جوروب  II-02كارتيكا  روضة االطفال b3 مجمعة

 .الطلبة ميتعل نتائج وربسٌن للتعلم النشاط قيةلّت 
75 

الّتبية والتعليم جبامعة االسالمية  كليةاحملاضر يف   احلميد, عبد اكتبه رللة ثالثا,

 "مهارة االستماع التعليم استراتيجيات" ادلوضوع ربت المبونج, انتان راديناحلكومية 

 .االستماع  ميتعل يف ادلستخدمة االسّتاتيجيات عن اجمللة ىذه توضح
76 

 ربت اجلنوبية, كاليمانتان ,STIQ Amuntai يف زلاضر حسن, اكتبه رللة رابعا,

 اجمللة ىذه توضح "باستخدام الغناء االستماعمهارة التدريس للغة العربية لمهارة " ادلوضوع

 .االستماع  دلهارة التدريس يف األياين اإلعالم وسائل
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 األشياء يف اتختالفات ىناك أن أعاله ادلذكورة ورللة العلمية الرسالة مراجعة بعد

 تقنية تطبيق على تركز الباحثة تقام ,ىذا البحث يف تناوذلا سيتم اليت البحث وموضوعات

 تركز السابقة الدراساتمن  أعاله الرسالة العلمية أن حٌن يف االستماع. مهارة لّتقية الغناء

 .للطلبة ادلفردات يةترق على أكثر

  



 

 الثالث الباب
 البحث طريقة

 البحث . طريقةأ

 البحث نوع. 0

 الدراسي للصف التجرييب البحث ىو ىذا البحث يف ادلستخدم البحث نوع

(CAR) .ساصلايا لفيينا وفقا PTK وفقا Wina Sanjaya  بأنو يعرف أن -االجرائي البحث 

 حلل زلاولة يف الذايت التأمل تخالل من لدراسيةا الفصول يف التعلم ادلشاكل تقييم عملية

 تأثًن أي وربليل حقيقية مواقف يف ادلخطط سلتلفة بإجراءات القيام طريق عن ادلشكلة

 Classroom Action) العمل للصف الدراسي البحث Kunandar ووفقا 72 .العالج

Research) الوضع ٌنربس أو وحلها ادلشاكل اكتشاف على القدرة بوعي لتطوير حياول 

 .النجاح مستوى قياس أجل من الدراسية الفصول يف عملية التعليم يف وقعت اليت
72 

 اللغة يف العمل للصف الدراسي( ادلصطلح )البحث  Suharisimi Arikunto, PTK ووفقا
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 Wina Sanjaya, Penelitian Tindak Kelas  (Jakarta : Kencana, 2044), h.26.  
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Kunandar, Penelitian Tndakan Kelas, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2044), h. 44 



 

 قبل من البحث عمل سيضطلع ىو Classroom Action Research (CAR) اإلصلليزية

 .صّفو يف التدريس رسةشلا نوعية ربسٌن هبدف ادلعلم
20 

 ىو اجلماعية الدعوى البحوث أن الباحثون وجد أعاله, ادلذكور الرأي على وبناء

 تخالل من األداء لتحسٌن الصف يرفة يف ادلعلم قبل من أجريت اليت األحباث عملية

 ربسن أن ديكن اليت والتشاركية التعاونية اإلجراءات ويعكس ومراقبة, وتنفيذ تصميم

 .الطلبة متعل نتائج

 يف ربدث اليت احلقيقية ادلشكالت حل ىو PTK من اذلد فإن , عام بشكل

 يف يسعى بل ادلشاكل, حل إىل فقط البحثي النشاط ىذا يهدف ال. الدراسي الفصل

 اإلجراءات تخالل من حلها سبب عن علمية إجابات على احلصول إىل نفسو الوقت

 ربسٌن يف والعملية احلقيقية ادلشاكل سلتلف لتصحيح PTK يهدف جوىرىا يف. ادلتخذة

 ادلعلمٌن بٌن التفاعل يف مباشرة اتختبارىا يتم اليت الدراسية الفصول يف ميالتعل نوعية

 .يتعلمون الذين الطلبةو 
24
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 البحث مكان. 7

درسة اجلوىرة النقّية اإلبتدائية ادل يف العمل للصف الدراسي ىذا البحث إجراء مت

درسة ادل يف الرابع الصف طلبةل العربية للغة الغناء تقنية طبيقت تخالل من. المبونج بندر

 .المبونج اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر

 البحث وقت. 4 

. ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ الدراسي لعامل العمل للصف الدراسي البحث ىذا إجراء مت

. تنتهي أن إىل أيسطس يف التنفيذ تخطة وستبدأ واحد, شهر حوايل البحث ىذا يستغرق

 دورات عدة يتطلب PTK ألن ادلدرسي, األكادديي التقوًن إىل البحث توقيت يشًن

 .الدراسي الفصل يف فعالة وتعلم تعليمية عملية تتطلبو 

 العمل للصف الدراسي( )البحث  PTKدورة . 3

 كل يف دورتٌن تخالل منالعمل للصف الدراسي(  )البحث  PTK تنفيذ يتم

 تقنية معمهارة  تعلم متابعة يف وأنشطتهم الطلبة ميتعل نتائج ترقية دلعرفة ,لقائٌن من دورة

 (.M.C Teggart و Kemmis مناذج: )التايل النحو على الدورة وصف يتم. الغناء



 

 
 الصورة النحو علىالعمل للصف الدراسي  ثالبح ىذا يف تطبيقها جيري العمل

 :التايل النحو على الدراسة مراحل كانت التفاصيل يف. مراحل أربع من تتكون أعاله

 التخطيط مرحلة. أ(

 :يلي ما ىذه التخطيط مرحلة تشمل

 استخدامها سيتم اليت ادلناىج إعداد( ٔ

 .الغناء تقنية مع االستماعمهارة   (RPP)ميالتعل تنفيذ تخطة إنشاء( ٕ

 .الغناء تقنية مع االستماع  مهارة ميتعل تالحظل ادلالحظة, أوراق تقدًن( ٖ

 .الغناء تقنية ميتعل رلموعة يف منها االنتهاء سيتم طلبةلل عمل أوراق إنشاء( ٗ



 

 .الغناء تقنية مع االستماع التعليم مهارة نتائج للنظر أداة االتختبار وضع( ٘

 عملال تنفيذ. ب(

 يف. الصف يف العمل وىو األوىل, ادلرحلة يف وزبطيط مت ما تطبيق ىو التنفيذ

 مت الذي العمل. الدرس تخط بذلت مع مناسبا بو القيام يتم عمل ادلرحلة ىذه تنفيذ

 ثالث على ينطوي وىو. الغناء تقنية مع االستماع  مهارة ميتعل ترقية ىو ازباذه

 :يلي كما وىي مراحل,

 األولي األنشطة/  مقّدمة( 0

 والتحفيز اإلدراك

 و والسنة, التاريخ كتابة مث ,سأل عن احلالوي معا, وندعو ربية ادلعلم يقول( أ

 .اللوحة يف تدريسها يتم اليت سالدرو 

 .ادلالبس ورتبة ,الطلبة حضور من ادلعلم يتحقق( ب

 .العربية ادلدرسية الكتب الطلبة إعداد( ج

 .السابق الدرسعن  سألوي تكرار معاالدراك  يعطي ادلعلم( د



 

األساسية  الكفاءات التالية استخالصها ديكن اليت ادلواد أمهية على ادلعلم يشرح( ه

 .ربقيقها ينبغي اليت افواألىد

 األساسية األنشطة( 7

تقنية  تطبيق تخالل من وىي هبا, ادلضطلع األنشطة أىم من ادلرحلة ىذه

 :يلي كما ىي ستنفذ اليت ميالتعل تخطوات. االستماع مهارة رقيةت يف الغناء

 استكشاف

 ادلدرسية األدوات للمادة العريضة اخلطوط ادلعلم يشرح( أ

 ادلدرسية األدوات القراءة صحيح بشكل النص لقراءة الطلبة من ويطلب( ب

 يتبعو مث ,جيد وبشكل صحيح بشكل السليم النطق على أمثلة ادلعلم يعطي( ج

 .الطلبة

 .الصحيح والتجويد ذلجة كيفية عن أمثلة وتعطي معا, تغىن أينية يقدم ادلعلم( د

ويقلده  ادلدرسية دواتاأل ادلواد مع الغناء تقنية مع االستماع مهارة يعلم ادلعلم( ه

 .الصحيح النطق يكون أن جيب كلمة,ف كلمة سطرا,ف سطرا اتقليد الطلبة



 

 النهاية ويف ببطء, التقليد يف الطلبة سيبدأ. كذلك سطرا ذلجة تخط يعطي ادلعلم( و

 .كاملة أينية يناء ديكنهم

 الطلبة اإذ األينية يف الكلمات معىن مع يتوافق الذي صورة أو حركة يكمل ادلعلم( ز

 .ادلنطوقة جيري ما معىن أيضا يفهمون أهنم أينية الغناء جييدون

 إعداد

-ٙ ولكل رلموعة رلموعات ٘ إىل رلموعات شكل على الطلبة إىل ادلعلم يسأل( أ

 .معا الغناء مث ومن أشخاص ٚ

 وسط يف للغناء اآلتخر تلو واحدا يتقدموا أن الطلبة من طلبذلك ي وبعد( ب

 .الصف

 إتصال

 .فهمها يتم مل اليت ادلواد حول األسئلة لطرح طلبةلل فرص وفًنت( أ

 .الطلبة مع ادلواد تلخيص( ب

 النهائية المرحلة( 4

 طلبةلل الدافع ادلعلم يوفر( أ



 

 .والسالم بالدعاء الدرس ادلعلم يغلق( ب

 المالحظة. ج(

 يف. العمل تنفيذ مع جنب إىل جنبا تنفيذىا يتم ادلالحظة من ادلرحلة ىذه يف

عملية  تخالل بالبحث يتعلق ما كل وتوثيق وتسجيل التعرف: تشمل ادلرحلة ىذه

 تقنية باستخدام عملية التعليم أعقاب يف الطلبةو  ادلعلم على مالحظاهتا وقدمت. التعليم

عملية  لتحسٌن استخدامها ديكن اليت الحظةادلنتيجة . ادلالحظة ورقة أساس على الغناء

 .التالية الدورة يف التعليم

 انعكاس. د(

 نتائج وربليل ربديد عملية من ادلرحلة ىذه يف انعكاس, ىي األتخًنة اخلطوة

 .ادلقبلة دورة تنفيذ لتحسٌن دورة كل من عملية التعليم تنفيذ على العمل

 البحث موضوع. 5

 درسة اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندرادل يف الرابع الصف طلبةلىو ا PTK من موضوع

 معلم أن حٌن يف. تلميذة ٖٔ و تلميذ ٘ٔ تكوين مع ,الطلبة ٕٛ موعورل مع. المبونج

 .البيانات مصادر موضوع إىل باإلضافة متعاون شركاء ىو العربية اللغة مادة



 

 البيانات جمع ةتقني. 6

 ةادلؤلف ستخدمت عليها, احلصول مت اليت البيانات مجع يف ادلبذولة للجهود بالنسبة

 :التالية التقنيات

 حظةمال. أ(

 مع وتسجيل مباشرة مراقبة تخالل من البيانات جلمع تقنية ىي ادلالحظة

 .التحقيق الظواىر أو منهجية أعراض
 تنفيذىا يتم ادلالحظة من ادلرحلة ىذه يف 22

 وتوثيق وتسجيل التعرف: تشمل ادلرحلة ىذه يف. العمل تنفيذ مع جنب إىل جنبا

 يف الطلبةو  للمعلم البيانات مجع مت وقد. عملية التعليم تخالل بالبحث يتعلق ما كل

 ديكن اليت ادلالحظة. ادلالحظة ورقة أساس على الغناء تقنية باستخدام عملية التعليم

 مت ادلالحظة من النوع ىذا وكان. التالية الدورة يف عملية التعليم لتحسٌن استخدامها

 يف تكون أو جزء الباحثة أتخذت حيث بادلشاركة, ادلالحظة ىذا البحث يف تطبيقها

 (.الحظم وتسمى) ادلالحظة الكائن حالة
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Cholid Narbuko, dan Abu ahmadi, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2046), h. 70 



 

 مقابلة. ب(

 األسئلة من عدد طرح طريق عن ادلعلومات ذبمع interview أو ادلقابلة

 .أيًضا شفهًيا عليها اإلجابة جيب اليت الشفوية
 تاستخدم ,ىذا البحث يف 23

 ولكن شيء, يأ عن السؤال يف ت الباحثةأحرار  اليت احلرة ادلوجهة مقابلة الباحثة

 إىل موجهة ادلقابلة ىذه. ادلباشر االتصال منط يف األسئلة من مفصلة قائمة لديها

 حول معلومات يوفر أن ديكن الذي العربية اللغة ومدرس الرابع الصف طلبة بعض

 .الطلبةو  ادلعلم منها يعاين اليت احلقيقية العربية اللغة ميتعل عملية حالة

 توثيق. ج(

 النصوص ادلالحظات, مثل أشياء على البيانات سعىت التوثيق طريقة

 دواليك وىكذا األعمال وجداول والدقائق والنقوش واجملالت والكتب والصحف

 .اجتماعات
 مل اليت البيانات على للحصول ةادلؤلف ستخدمهات اليت الطريقة ىذه 24

 ملةكتك وثائق ادلؤلفة تستخدم. وادلقابلة ادلالحظة طريق عن عليها احلصول يتم

 وبيانات اجلغرافيا, تشمل واليت للمدرسة العامة الصورة عن بيانات على للحصول
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S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 65 
24

Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 274 



 

 الظروف وادلعلمٌن الطلبة من واحلضور وادلرافق ورسالتها ورؤيتها إنشاء تاريخ عن

 .المبونج اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندرادلدرسة 

 اختبار. د(

 يهدف. ادلادة تدريس بعد الطلبة قدرات لتقييم االتختبارات ُتستخدم

 . الغناء تقنية تنفيذ بعد مهارة االستماع ميالتعل نتائج على احلصول إىل االتختبار

 البيانات تحليل. 7

 من اثنٌنلو  الغناء تقنية البيانات بعد تطبيق على احلصول يف األداة استخدام وسيتم

 نوعية, بيانات تنتج أداة. والنوعية الكمية البيانات تولد اليت األدوات وىي اخلصائص,

 البعدي. االتختبار و القبلي االتختبار من الكمية والبيانات والتوثيق وادلالحظة ادلقابلة وىي

 على الغناء تقنية تنفيذ دلعرفة والتوثيق, وادلالحظة ادلقابلة من النوعية البيانات ربليل

 ومناذج نوعيةال يةتقن باستخدام ربليلها العربية مهارات االستماع مهارة ميالتعل سلرجات

Miler  وHuberman, ورسم  البيانات وعرض البيانات, من للتقليل مراحل تخالل من وىي

 (.التحقق) االستنتاج
 :التالية اخلطوات تخالل من النوعية البيانات ربليل يتم أن ديكن 25

 (data reduction) البيانات تقليل. (أ
                                                             

85
  Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 
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 من عليها احلصول مت كنول البيانات نفس فرز طريق عن ربليل عملية إهنا

 عددية البيانات ذباىل سيتم البيانات, اتختيار يتم العملية ىذه يف. سلتلفة مصادر

 اتختيار ويتم. الحقة مرحلة يف للتحليل ادلفيدة البيانات زبزين سيتم بينما. الفائدة

 والتبسيط فحص طريق عن أجريت اليت ثالبح تخالل مستمر بشكل البيانات

 باحث ولكل البيانات, تقليل يف. البيانات وتلخيص نيفوتص وشحذ وربديد,

 تتعلق مسألة يف البيانات ادليدان, من عليها احلصول مت اليت األولية البيانات تقدًن

 اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندريف ادلدرسة  الرابع الصف للطلبة الغناء تقنية ىذه بتطبيق

 .المبونج

 (Data Display ) البيانات عرض. (ب

 من يكون حبيث منظمة بطريقة هاتقليلي مت اليت البيانات عرض يعرض

 بشكل وترتيبها البيانات تقليل يتم العملية, ىذه يف. النتائج استخالص األسهل

 من تقدديها مت اليت البيانات ربليل يتم مث. البحث لّتكيز واضحة صورة لتوفًن منتظم

 عرض تخالل من. مجعها مت اليت األدلة أساس وعلى النظرية على التأكيد تخالل

 يف. النتائج ستخالصال إمكانية تعطي اليت مرتبة ادلعلومات من رلموعة البيانات,

 ها يف شكل البياناتربليل البيانات اليت سيتم البيانات ربليل سيتم البيانات, عرض



 

 كافة ربليل سيتم لذلك,. الدراسة مناقشة مع عالقة لو كلو مفهوم ىو ةالوصفي

 لتطبيق وصفا لطرح وذلك والتوثيق واالتختبار ادلالحظة شكل يف ادليدانية ناتالبيا

اجلوىرة النقّية يف ادلدرسة  الرابع الصف للطلبة مهارة االستماع قيةلّت  الغناء تقنية

 .المبونج اإلبتدائية بندر

 (Conclusion Drawing/Verification) الخالصة. (ج

 اخلالصة. االستنتاج رسم ىي تاليةال اخلطوة فإن البيانات, ربليل بعد

 قدمها اليت البيانات مكونات معىن عن وتكشف عن للبحث زلاولة ىو والتحقق

 تنفيذ. ادلقّتحات والبيانات السببية,وعالقة  واالتختالف, الشبو وأوجو انتظام, ربليل

 ادليدان, يف وادلالحظة البيانات عرض استعراض قبل من والتحقق رسم االستنتاج

 .والتوثيق وادلقابلة ادلالحظة أدوات إىل ادااستن

 Aziz Fachrurrozi نظرية أساس على عرضها مت اليت البيانات الباحثةحققت 

 االستماع يرقي مهارة أن ديكن الغناء تقنية تطبيق أن Erta Mahyuddin ارتى و

 .المبونج اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندريف ادلدرسة  الرابع الصف للطلبة

 

 



 

 الباب  الرابع
 تحليل البيانات والحقائق

 المدرسةالتصوير  . أ
 المبونج الجوهرة النقّية اإلبتدائية بندرمن المدرسة  .1

و رئس  ٜٛٙٔقامت ىف السنة   المبونج مدرسة اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر 
 سىذه ادلدرسة ال تزال مكانة تخاصة , ال يوجد تخطاب بيان التأسيادلدرسة اسيخ االشغار 

يف تاريخ صدور تصريح .  MI/II/NOV/4225 /42 ورقم الشهادة التشغيلية ىو 042524ىو 
, تاريخ شهادة االعتماد  C, ال تزال ىذه ادلدرسة معتمدة من قبل  ٜٛٙٔ/ٔٓ/ٜٓ العمل

ادلدرسة اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر يف  KKMحّت اآلن. ال تزال حالة  ٕٚٓٓ/ٔٓ/ٜٓ
مدارس  ٘وىو  KKMأعضاء يف  ٘ىو  KKMيث إن عدد أعضاء , حٙٛعضًوا  المبونج

. صالة نوم المبونج ادلدرسة اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر, ويقع اسم ادلدرسة الرئيسية يف 
 ٚٛ.يًن متوفرة  الطلبة
 رؤية من المدرسة .4

, جودة, ادلهارة و   المبونج اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندرربقيق من ادلدرسة 
 لة.مستق
 بعث من المدرسة .3

 .بناء ثقافة ادلدارس كمركز للتعليم على أساس اإلسالمية . أ

مركزا  ن ادلدرسةدورا رائدا يف جعل ادل سبكٌن ادلدرسٌن ومجيع مكونات من ادلدرسة . ب
 للتعليم على أساس اإلسالمية.
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, العلوم و الذين يتفوقون يف إديان, التقوى للطلبةبناء السمات الشخصية  . ت
 تيكنولوجيا

 بشكل مستقل س الدينية وبناءنظيم إدارة ادلدار ت . ث
 أهداف .4

مركزا للتمكٌن والتعريف ادلتعلمٌن لتكون قادرة على تنفيذ  عل من ادلدرسةج . أ
 واألسر واجملتمعات. ن ادلدرسةقواعد اإلسالم يف ادل -القواعد 

ن يف دورا رائدا يف جعل ادل من ادلدرسةٌن وادلكونات األتخرى للادلدرسجعل  . ب
 مركزا للتعليم اإلسالمي ادلدرسة

 رة.ا/ اخلرجيٌن الذين التقوى, الذكية وادله الطلبةعداد  . ت
 .تنفيذ إدارة ادلدارس الدينية القائمة على مستقلة . ث

   المبونج الجوهرة النقّية اإلبتدائية بندرمدرسة أحوال  .5

تعترب ادلرافق التعليمية والبنية التحتية عناصر مهمة مثل دعم أنشطة التعلم يف  
ؤسسة تعليمية. وستكون عملية التعلم والتعليم أكثر صلاًحا إذا كانت مدعومة بادلرافق م

واذلياكل األساسية الكافية , حبيث تسعى احلكومة دائًما إىل تزويد ادلرافق التعليمية والبنية 
ادلدرسة  التحتية بكل مستويات ومستويات التعليم باستمرار. حالة ادلرافق والبنية التحتية

 , كما يلى:  المبونج سة اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندرمدر 
 
 
 
 
 



 

 7 القائمة
 المبونج الجوهرة النقّية اإلبتدائية بندر المدرسةأحوال 

 
 نمرة احوال عدد شامل البيان

 4 746 4 ساحة 

 2 645 6 فصول 

 3 64 4 يرفة ادلدرس 

 4 60 4 يرفة االدارة فاسد

 6 60 4 سلترب العلوم 

 7 65 4 سلترب الكمبيوتر فاسد

 2 62 4 سلترب اللغة فاسد

 2 64 4 ادلكتبة 

 40 60 4 يرفة الصحة فاسد

 44 60 4 يرفة ادلهارات فاسد

 42 65 4 يرفة الفن فاسد

 43 64 4 يرفة ادلدبر فاسد

 4 60 4 مبىن متعدد األيراض فاسد

 5 60 4 يرفة الكشفية فاسد

 6 60 4 مصلى فاسد

 7 60 4 س الرمسيسكن ادلدر  

 2 60 4 يرفة رياضية فاسد

 2 60 4 مقصف 

 40 45 4 حارس أمن آتخر فاسد

 اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر المبونجمصدر التوثيق : مدرسة  



 

 الجوهرة النقّية اإلبتدائية بندر المبونج أحوال المدرسين .6
جاح التعلم. أما بالنسبة ىو زلدد لن ادلدرسون ىم أىم عنصر يف تطبيق التعليم. ادلدرس

 .  اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر المبونجللظروف : مدرسة 
4قائمة   

 الجوهرة النقّية اإلبتدائية بندر المبونجأحوال المدرسين 
 

 التعليم

  مقام

 منرة اسم 

S4 2557745647200042 رئيس ادلدرسة - Asghori, S.Ag S4 

S4 4445742643200033 ادلدرس 
- 

Wahyu 

Widayati,S.pd 
S4 

S4 3037742643200033 ادلدرس - Kassirudin,S.pd.I S4 

S4 2637752652300002 ادلدرس - Siti Zulaiha,S.pd.I S4 

S4 4345754664300003 ادلدرس - Khodijah,S.pd.I S4 

S4 4637760662300022 ادلدرس - Siti Hafsah,S.pd.I S4 

S4 2243760664300002 ادلدرس - Yulita Sari,S.pd.I S4 

S4 2240760664220002 ادلدرس - Tri Rahayu,S.pd.I S4 

S4 ادلدرس - - M. Malik S4 

S4 444574265230003 ادلدرس - Erliana,S.pd S4 

  اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر المبونجمصدر التوثيق : مدرسة 
 
  



 

 بندر المبونجالجوهرة النقّية اإلبتدائية مدرسة احوال الطلبة  .7
 كما ياىل :   ٓ٘ٔعددىم  اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر المبونجمدرسة احوال الطلبة 

3قائمة   
الجوهرة النقّية اإلبتدائية بندر المبونج احوال الطلبة مدرسة   

7108/7109 للعام الدراسى    

عدد  المرءة عدد
 نمرة الفصل الرجال الفصل

23 42 4 44 4 23 

20 44 4 2 2 20 

20 3 4 47 3 20 

22 44 4 44 4 22 

22 42 4 40 5 22 

26 46 4 40 6 26 

 433 6  6 الجملة

 
 البحث نتائج وصف . ب

 الدورة األولى .0
 إعداد التعليم . أ

 أما اعداد التعليم الذي عينو الباحثة يف ىذه اخلطوة كما التايل:
 الثاينلبة الصف تعقد الباحثة احلوار دبدرس اللغة العربية عن أحوال و ادلادة الط .ٔ

َرِسيَّة دبوضوع " االستاعتعيٌن ادلادة عن مهارة  ََدَواُت الأَمدأ  ".اْلأ
 حروف مع وادلفصلة سواء حد على العربية احلروف أصوات بإدتخال ادلدرس يقوم .ٕ

 أعدت الباحثة إعداد التعليم.الكلمات يف أتخرى
 أعدت الباحثة سيناريو .ٖ
 ألفت الباحثة أدة تقييم التعليم .ٗ



 

 ات عملية التعلمإجرء  . ب
 ادلقدمة . أ

 قرأ الدعاء برياسة رئيس الفصل مث فتحت الباحثة او ادلدرس بالسالم. .ٔ
 تعرف نفس الباحثة إىل الطلبة .ٕ
 قرأت الباحثة كشف احلضور .ٖ

 األساسية األنشطة .ٔ
 لتكون سباقة يف التعلم بةتدعو الطلالباحثة  . أ
للمهارت م تقدًن األىداف التعليمية اليت سيحصل عليها الطلبة بعد التعل . ب

 االستماع
 تقدًن األىداف التعليمية اليت سيحصل عليها الطلبة . ت
 يف الطلبة سيبدأ. أيًضا اخلط تخط يعطي فإنو , سلًسا ادلدرس يكون أن بعد . ث

 .كاملة أينية يناء ديكنهم النهاية ويف , ببطء التقليد
 وادلنخفضة العالية النغمات على التعرف على األطفال ادلدرس يساعد . ج
 .األينية يف الكلمات معىن تطابق اليت الصور أو احلركات إكمال أثناء درسادل يغين . ح

 النهائي النشاط .ٕ
 حدثت اليت التعلم عملية من استنتاجات ونادلدرس يوفرا( 
 ادلشّتكة القراءة تخالل من التعلم أنشطة إليالق الطلبة بدعوة ونادلدرس يقوم  (ب

 اهلل حلمد
 .الفصل مغادرة قبل للطالب ربية ونادلدرس يقول( ج

 المقابلةالثانية
 , أيسطس ٙ , االثنٌن يوم الثاين االجتماع يف األول الصف دورة عمل عقد مت 

 ىذا يف. الغناء تقنيات باستخدام السابقة الدروس استمرت , الدورة ىذه يف. ٕٛٔٓ



 

 ادلدرس يغين دكادلعتا. اْلَمْدَرِسيَّة َاأْلََدَواتُ  حول ادلواد الباحث واصل , الثاين االجتماع
 إتقان من الطلبة يتمكن حّت ذلك ويتم , الغناء تقنيات باستخدام تدريسها يتم اليت األياين
 .ادلدرس يقيم مث. األينية

 :يلي كما ىي الباحث ازبذىا اليت اخلطوات 
 األويل النشاط( ٔ

 أن بلق معاً  نصلي مث. الطلبة من وإجابة مرحباً : قائالً  بالباحث األويل النشاط يبدأ 
 , الطلبة حضور وفحص وترتيبو الصف نظافة دبالحظة الباحث قام ذلك بعد. النشاط يبدأ
 .ادلاضي األسبوع الدرس ىذا الباحث كرر

 األساسية األنشطة( ٕ
 الغناء تقنيات مع. اْلَمْدَرِسيَّة َاأْلََدَواتُ  العربية اللغة تعلم مادة بتقييم الباحث يقوم 

 األينية نسخة مع اْلَمْدَرِسيَّة َاأْلََدَواتُ  ادلادة حفظ إىل الطلبة ةدعو  تخالل من وبالتحديد ,
 نتائج ادلدرس ويناقش , ادلنطوقة األصوات بتحديد يتعلق فيما اجلبل قمة إىل ترتفع اليت

 من رلموعة كل تتكون , رلموعات ٘ يف الطلبة بتشكيل ادلدرس يقوم مث. عليهم التعرف
 , إيناؤىا مت اليت األينية حول أسئلة اجملموعة يف عضو كل وسُيسأل , أشخاص ٘-ٗ

 ىوية وربديد , لعبها مت اليت العربية اللغة أصوات ربديد تخالل من الطلبة فهم واتختبار
 ىو مسع ما قراءة. سيده وصوت , تبدو اليت والرسائل , والقصًنة الطويلة احلركات أصوات

 قادر , التجويد قراءة على وقادر , صحيح بشكل األول احلرف قراءة على قادر الطلبة أن
 معىن معرفة على قادرون الطلبة أي , مسع ما وفهم. قصًنة طويلة حراقات صوت نطق على

 , ذلك بعد. تدريسها مت اليت األياين شكل يف اجلديدة ادلفردات وحفظ سونغ ادلفردات
 نسخة اْلَمْدَرِسيَّة اتُ َاأْلََدوَ  أينية يناء يف اآلتخر تلو واحدا قدما ادلضي الطلبة من يطلب
 .القمة وأسفل ألعلى

 



 

 :النهائي النشاط( ٖ
 إىل الطلبة يدعون مث جرت اليت التعلم عملية من استنتاجات ونادلدرس يقدم 

 .اهلل حلمد ادلشّتكة القراءة تخالل من التعلم أنشطة إيالق
 األولى الدورة مراقبة إجراءات. ج
 .المدرس لقب من الغناء تقنيات لتعلم مالحظة( ٔ

 التحية يف جيد ادلدرس أن مالحظة ديكن , العملي البحث من األوىل ادلرحلة يف 
 بفحص ادلدرس ويقوم , البسملة خبطب التعلم على الطلبة يطلع فادلدرس , مًعا والصالة
 بشكل ادلدرسو  التعليمية األىداف بإيصال ادلدرس ويقوم , اجللوس ومكان والّتتيب احلضور
 , ادلدرسية التواصل دبوضوع ويقّتن الطلبة مع التواصل بطريقة األسئلة يطرح كالمها. صحيح
 يساعد ادلدرس , تغىن سوف اليت األياين جيدا ادلدرس ويقدم , جيدا ادلادة يشرح فادلدرس
 بشكل الطلبة بتشكيل ادلدرس يقوم , وادلنخفضة العالية النغمات على التعرف على األطفال

 .والتعلم التعليم أنشطة جيدا ادلدرس قإيال , رلموعات ٘ جيد
 التعلم عملية ربدث عندما ادلدرس يواجهها اليت العقبات بعض ىناك , ذلك ومع  

 يكن مل ادلدرس .بأنفسهم ويدتخلهم الطلبة حييي يزال ال ادلدرس: أتخرى أمور بٌن من ,
 أصوات إدتخال يف يًداج ليس ادلدرس .الغناء تقنيات مع ادلواد تقدًن يف الكفاية فيو دبا ماىرا

 معىن مع تتوافق اليت الصور أو احلركة من أقل قدر إعطاء. الربط مادة يف العربية احلروف
 يتم مل اليت ادلواد حول األسئلة لطرح للطلبة الفرص ادلدرس يوفر ال. األينية يف الكلمات

 بشكل ادةادل تسليم يتم مل حبيث الدراسي الفصل جو تكييف من ادلدرس يتمكن مل. فهمها
 .كافٍ  يًن يقضيو الذي الوقت ألن تقييًما ادلدرس يقدم وال , ومرّكز مفضل

 
  



 

 :الطلبة لظروف مالحظات( ٕ
 أن الطلبة يرى أن ديكن , الغناء تقنيات باستخدام العربية اللغة تعلم عملية يف  

 , احلضور من التحقق مث , البسملة أقوال تعلم يف والبدء معا والصالة التحيات
 , جيد بشكل الغناء تقنيات الطلبة يتعلم , اجللوس ووضع , ادلالبس يف والنظافة
 مثل الطلبةو  , وادلنخفضة العالية األياين النغمات على التعرف على قادرون الطلبة

 , مًعا ويغّنون اجملموعات يصنعون الطلبة , األينية على ادلوجودة والصور احلركات
 .األوىل ةالدور  سباًما يتبعون والطلبة

 الطلبة يستجيب: يلي ما التعلم عملية يف الطلبة يواجهها اليت العقبات تشمل  
 اليت التعلم بأىداف يهتمون ال الطلبة و, ادلدرسٌن وإدتخال التحية إىل أقل بدرجة
 يهتموا مل الطلبة و, ادلدرس قدمها اليت لألسئلة يستجيبون ال الطلبةو  , تعلمها جيب
 احلروف صوت الصوت على التعرف إىل يلتفتون ال الطلبةو  , ادلدرس بشرح جديًا
 ال والطلبة , ادلدرس اذباه حبماس الطلبة يتبع مل , ادلدرسية أدوات مادة يف العربية

 بشكل بالتقييم يقوموا مل الطلبة و, فهمها يتم مل اليت ادلادة حول ادلدرس من يطلبون
 .صحيح

 األولى الدورة ممارسة اإلجرءات .د
 مارسة اإلجرءاتم( ٔ

. واحدة دورة يف العمل لعملية تقييم ىو الدراسة ىذه يف إليو شلارسة اإلجرءات   
 بعد استخدامها ديكن واليت , وادلتعاونٌن الباحثٌن قبل من التفكًن أنشطة تنفيذ يتم

 األشياء وادلتعاونون الباحثون يناقش. الثانية الدورة يف األنشطة إلجراء كمنصة ذلك
 ادلالحظات نتائج إىل استناًدا. األوىل الدورة تنفيذ على قيوًدا أو مشكالت ثلسب اليت



 

 أو عقبات أصبحت أشياء على حصلوا , وادلتعاونون الباحثون أجراىا اليت وادلناقشات
 :وىي , األوىل الدورة إجراءات على قيوًدا

 إىل االستماع يف كيزالّت  يصبح حبيث , اآلتخرين الطلبة إزعاج حيبون طلبة ىناك يزال ال( أ 
 .مضطربًا تشغيلها يتم اليت األينية

 يتم اليت األصوات نطق يف أتخطاء على ربتوي الطلبة لدى الغناء أنشطة تزال ال( ب 
 .مساعها

 الغناء يف تخجولٌن يزالون ال الطلبة ىناك يزال ال( ج 
 العمل ثأحبا من عليها احلصول سيتم اليت األىداف مع الطلبة قيمة تتوافق ال( د 

 .الصفية
 حّت , القصور أوجو من الكثًن ديثل األوىل الدورة يف اإلجراءات تنفيذ يزال ال   

 على القدرة ربسٌن إىل حباجة الثانية الدورة إلجراءات ادلتوقعة اإلصالحات تكون
 التخطيط مت , السبب وذلذا. مساعو مت ما وفهم وتقليد األصوات ربديد جوانب ربسٌن
 .الثانية الدورة يف نفذت اليت األنشطة لتنفيذ صحيحيةت تخطوات لعدة

 التنفيذ( ٕ 
 , األوىل الدورة إلجراءات األول االجتماع يف االستماع مهارات إىل واستناداً    

 سبييز من يتمكنوا مل الطلبة ىناك يزال ال األصوات ربديد مؤشر يف أنو ادلعروف من
 وقراءة والقصًنة الطويلة حركات أصوات بٌن والتمييز , حملة يف ادلتشاهبة األصوات
 اليت األصوات ربديد يف وصحيح صواب على ىم الذين الطلبة ربديد ديكن. السائدة

 سبييز على قادرون الطلبة أن ادلؤشر ىذا يف ذلك من االنتهاء يتم حّت لعبها يتم
 .صحيح بشكل األصوات

 حروف نطق يف تخطاءأ ىناك تزال فال , مسع ما ققراءة دلؤشر بالنسبة أما   
 ادلؤشر ىذا يف الطلبة أن القول ديكن ذلك بعد. للتغنيب الصحيح والنطق احلروف



 

 اجليدة احلروف خلطابات وفقا تشغيلها يتم اليت األصوات قراءة حياولون يزالون ال الثاين
 ال طلبة ىناك يزال ال , مساعو مت ما فهم ادلؤشرات يف , ذلك على وعالوة , واحلقيقية

 يزال وال , الغناء من خيجلون الطلبة ىناك يزال ال و سونغ ادلفردات معىن مونيفه
 ذلذا األوىل الدورة نتائج كانت. تدريسها مت اليت األياين حيفظوا مل طلبة ىناك

 من تدريسها مت اليت األياين حفظ وحاولوا الدراسة يف بدأوا الطلبة أن ىي االجتماع
 .الغناء تقنيات تخالل

 نظرة على احلصول مت , األوىل العمل دورة من األوىل الدورة نتائج إىل ااستنادً    
 مؤشر إىل وصلوا الذين الطلبة عدد معايًن مع , للطلبة االستماع مهارات على عامة

 .االستماع مهارات مؤشر إىل يصلوا مل الذين الطلبة وعدد , االستماع مهارات
 األوىل الدورة إلجراءات األول ماعاالجت يف االستماع مهارات إىل واستناداً    

 مهارات نتائج على ٔ للدورة الثاين االجتماع تقييم مت , أعاله ادلبٌن النحو على
 أينية إصدار حفظ طريق عن أي , تدريسها مت اليت الغناء تقنيات من االستماع

 مل الذين الطلبة بعض ىناك يزال ال ولكن اجلبل وأسفل أعلى إىل بالفتيلة توصيل
 يف الطلبة إىل االستماع يف الّتكيز مستوى ألن وذلك , األينية يف ادلفردات فظواحي

 .سلتلف ىو األينية إىل االستماع
 ادلالحظة( ٖ 
 حواجز أن مالحظة ديكن ,( ادلالحظات) الصفوف معلمي نتائج إىل استناًدا   

 :ذلك يف دبا تتم التعلم عملية يف و الطلبة ٌنادلدرس
 :ادلدرس قبل من الغناء تقنيات علملت ادلالحظة( أ  
 .لنفسو العنان ويطلق بالطلبة يرحب ادلدرس يزال ال( ٔ)  
 .الغناء تقنيات باستخدام ادلواد تقدًن يف الكفاية فيو دبا ماىرين يكونوا مل ادلدرس( ٕ)  
 .األينية يف الكلمات معىن تطابق صور أو حركات ادلدرس يقدم ال( ٖ)  



 

 .فهمها يتم مل اليت ادلواد حول األسئلة لطرح للطلبة الفرص رسادلد يوفر ال( ٗ)  
 مالئم بشكل ادلواد نقل يتم ال حبيث الدراسي الفصل جو بتهيئة ادلدرس يقوم ال( ٘)  

 .ومرّكز
 .يكفي ال فيو ادلستغرق الوقت ألن التقييم ادلدرس يقدم ال( ٙ)  
 التعلم يف الطلبة مراقبة( ب 
 تعلم بعد ادلادة يشرح للمدرس االستماع على يركزون ال أشخاص ٘ ىناك( ٔ)  

 .الغناء تقنيات مع ادلهارات مهارات
 .التعلم عملية يف نعسان واحد طلبة ىناك( ٕ)  
 القوة نقاط( ٗ)  

 الرسم يف اإلجراء ىذا يف الغناء تقنيات باستخدام االستماع مهارات نتائج توضيح ديكن   
 :التايل البياين

 
 لة العملقيمة قب   
 قيمة بعد العمل    

 مت اليت النتائج تخالل من اإلجراءات أحد إثبات ديكن , الدورة ىذه تخالل من 
 أن مالحظة ديكن , أعاله الوصف على وبناءً  , أعاله الطلبة قبل من عليها احلصول

33% 

50% 

0% 0% 
 نتائج فى دورة االولى



 

 تبلغ اليت األوىل الدورة إجراءات إىلٝ ٖٖ اإلجراء قبل االستماع مهارات يف زيادة ىناك
 أن جيب الطلبة عدد منٝ ٘ٛ أن , احملددة النجاح معايًن إىل يصل مل وىذا ,ٝ ٓ٘

 تبدو اليت احلروف , سيدا) األصوات ربديد( ٔ) ذلك يف دبا , االستماع مهارات يظهروا
 وفقا) لعبو مت الذي الصوت قراءة( ٕ( )والقصًنة الطويلة حركات وصوت , متشاهبة
 ادلفردات وحفظ , ادلعىن معرفة ديكن) مسع ما فهم( ٖ) و( تدرس والتغنيب للمعىن

 مهارات لتحسٌن زلاولة يف األنشطة مواصلة جيب , لذلك(. الغناء طريق عن اجلديدة
 . الغناء تقنيات باستخدام الطلبة لدى االستماع

 الثانية الدورة إجراءات. ٕ
 التخطيط الثانية العمل دورة. أ

 مهارات ربقق مل , األوىل الدورة يف أجريت اليت االنعكاسات نتائج إىل استناداً  
 المبونج بندر للنقاىة اجلهربية النيوار جامعة يف الرابع الصف طلبة لدى االستماع

 قادر يًن أنو على ذلك تصنيف وديكن , الطلبة عدد منٝ ٘ٛ وىو , احلازم النجاح
 مسع ما وتالوة , األصوات ربديد الغناء تقنيات باستخدام االستماع مهارات إظهار على

 .الثانية الدورة إجراء يف الغناء تقنيات استخدام مواصلة جيب , لذلك. مسع ما وفهم ,
 اجتماعٌن من االجتماع يتكون , الثانية الدورة يف للعمل التخطيط مرحلة يف 

 والتفكًن العمل ومالحظة العمل وتنفيذ العمل زبطيط األنشطة من نشاط كل ويتضمن
 الباحثون يقوم , األوىل الدورة يف ربدث اليت النتائج إىل النظر لتخال من , العمل يف

 :التايل النحو على الثانية الدورة يف بالتخطيط
 العربية اللغة مدرسي مع مناقشات الباحثون عقد( ٔ
 تدريسها سيتم اليت ادلادة الباحث حيدد( ٕ
 التعليمية العملية يف ادلستخدمة اإلعالم وسائل الباحث حيدد( ٖ
 (RPP) للتعلم تنفيذ تخطة الباحث يضع( ٗ



 

 مراقبة أداة الباحث يعد( ٘
 التعلم تقييم أداة الباحث يعد( ٙ
 أكثر يهتمون الطلبة فإن لذلك , لالىتمام إثارة أكثر أيان بإعداد الباحثون يقوم( ٚ

 .العربية اللغة بتعلم
 حبيث ادلواد إلتقان نفسبال الثقة وزيادة التوجيهي التوجيو مع ربفيزًا أكثر الباحثون( ٛ

 .تركيزًا أكثر الطلبة تركيز يكون
 الثانية الدورة إجراءات تنفيذ. ب

 األول االجتماع
 الساعة يف ٕٛٔٓ أيسطس ٖٔ االثنٌن يوم الثانية الدورة يف األول االجتماع سيعقد
ٜٓ.ٖٓ-ٔٔ.ٓٓ WIB .باحثٌن التعليمية اإلجراءات مرتكبو يكون , االجتماع ىذا يف 

 الباحثون هبا يقوم اليت التدريس عمليات دبراقبة الدراسية التوعية اتختصاصيو يقوم بينما
 .الطلبة هبا يقوم اليت التعلم وأعمال

 مقدمة( ٔ
 من وأجاهبم الباحثون استقبل ذلك بعد. النشاط قبل مًعا بالصالة األويل النشاط يبدأ
 ومراجعة األتخبار طرح ريقط عن الطلبة روح حالة بتحفيز الباحث يقوم مث. الطلبة قبل

 .هبا االضطالع يتعٌن اليت لألنشطة شرح تقدًن مث. سبريره مت الذي التعلم
 األساسية األنشطة( ٕ

 :يلي كما ىي الثانية الدورة من األول االجتماع يف الغناء تقنيات استخدام تخطوات
 ادلْهَنة بُ  ا َأْصحَ  ادلادة يوضح ادلدرس( أ

 ادلتصلة وتلك ادلفرد سواء حد على العربية احلروف واتأص بإدتخال ادلدرس يقوم( ب
 .بالكلمات أتخرى بأحرف



 

 بُ  ا أْصحَ  ادلادة مع بالون أينييت وىي , معاً  تغين سوف اليت األينية ادلدرس يقدم( ج
 يقلدون الطلبة أن وىي أال األينية تغىن أن جيب كيف عن مثاالً  وتعطي , ادلْهَنة

 .صحيحاً  النطق يكون أن جيب , كلمة للك كلمات , كلمة لكل اخلطوط
 ويف , ببطء التقليد يف الطلبة سيبدأ. أيًضا سطر كل يف اخلطوط ادلدرس يعطي( د

 .كاملة أينية يناء ديكنهم النهاية
 وادلنخفضة العالية النغمات على التعرف على األطفال ادلدرس يساعد( ه
 كان إذا األينية يف الكلمات ىنمع مع تتوافق اليت الصور أو احلركات ادلدرس يكمل( و

 .يقال الذي ادلعىن أيضا يفهموا حّت بطالقة أينية يغنون الطلبة
 التقييم( ٖ

 يف ادلوجودة األصوات على التعرف تخالل من الطلبة فهم باتختبار الباحث قام 
 الطلبة سبكن مث , ادلشاهبة السريعة واألصوات القصًنة واألصوات( الصوت أصداء) ادلادة
. صحيح بشكل. صحيح بشكل والتنغيم احلرف قراءة تخالل من مسع ما مساع عادةإ من

 مفردات معىن معرفة تخالل من تدريسها مت اليت األياين حفظ الطلبة من الباحث يطلب
 ادلغنية األياين

 :النهائي النشاط( ٗ
 إيالق إىل الطلبة يدعون مث جرت اليت التعلم عملية من استنتاجات ادلدرس يقدم 

 اهلل حلمد ادلشّتكة القراءة تخالل من التعلم طةأنش
 الثاني االجتماع

 , أيسطس ٕٓ , االثنٌن يوم الثاين االجتماع يف الثاين الصف دورة عمل عقد مت 
 اإلجراءات مرتكبو كان االجتماع ىذا يف ٓٓ:ٔٔ صباحا ٖٓ:ٜ الساعة يف. ٕٛٔٓ
 خلطة طبًقا واحدة دورة يف اخلطوات نفس ىي ىذه التعلم تخطوات. باحثٌن التعليمية
 ىذا يف , تدريسها يتم اليت ادلادة عن سباًما زبتلف وىي , إجراؤىا مت اليت الدرس



 

 هناية يف , البالون أينية بنسخة يناؤه يتم الذي اَْلَعَددُ  حول مواد الطلبة يتعلم االجتماع
 ادلوجودة اتاألصو  ربديد تخالل من الطلبة فهم باتختبار الباحث قام. الطلبة تعلم تقييم

 إعادة(. شلاثلة تخاطفة وأصوات القصًنة وأطوالو سيده أصوات ربديد) اْْلَعَددُ  ادلادة يف
 بشكل وذبويدىا صحيح بشكل الرسالة حرف قراءة طريق عن ىو مساعو يتم ما تشغيل
 من تدريسها مت اليت اجلديدة ادلفردات حيفظوا أن الطلبة من الباحث يطلب. صحيح
 .ترنيتها يتم اليت األينية مفردات معىن معرفة تخالل

 الثانية الدورة إجراءات مراقبة. ج
 .ادلدرس قبل من الغناء تقنيات لتعلم مالحظة( ٔ

 التحية يف جيد ادلدرس أن مالحظة ديكن , العملي البحث من الثانية الدورة يف 
 دلدرسا ويقوم , البسملة ربيات مع التعلم على الطلبة يطلع ادلدرس , مًعا والصالة
 التعليمية األىداف بتوصيل ادلدرس ويقوم , اجللوس ومكان والّتتيب احلضور بفحص

 ادلْهَنة بُ  ا َأْصحَ  دبوضوع وتتعّلق ادلتعّلمٌن بتجارب متعّلقة أسئلة يطرح كالمها. ادلدرسو 
 الطفل ادلدرس ويساعد , تُغىن اليت األينية ادلدرس يُْدِرس. جيداً  ادلادة ادلدرس يشرح
 ٘ الطلبة يصبح تكوين يف جيد فادلدرس , وادلنخفضة العالية النغمات على لتعرفا على

 ويعرض بالتلميذ ادلدرس يرحب. والتعلم التعليم أنشطة جيدا ادلدرس ويغلق , رلموعات
 أصوات جيدا ادلدرس ويقدم , الغناء بتقنيات ادلواد تقدًن يف ماىر فادلدرس , نفسو

 تطابق صور أو جيدة حركات ادلدرس يعطي ادلْهَنة بُ  ا حَ أصْ . ادلادة يف العربية احلروف
 حول أسئلة لطرح للطالب جيدة فرًصا ادلدرس يوفر. ىو ىذا. األينية يف الكلمات معىن
 يعطي ادلدرس. الصفية اجلو الظروف صحيح بشكل ادلدرس. فهمها يتم مل اليت ادلواد
 .جيد تقييم

 
 



 

 :الطلبة لظروف مالحظات( ٕ  
 الطلبة أن مالحظة ديكن , الغناء تقنيات باستخدام العربية اللغة تعلم عملية يف 
 يف والّتتيب , احلضور يفحصون مث , البسملة بأقوال التعلم ويبدأون مًعا ويصلون يروون
 قادرون الطلبةو  , جيد بشكل الغناء تقنيات الطلبة ويتعلم , اجللوس ووضع , اللباس

 والصور احلركات الطلبة مثل , ادلنخفضة واألياين ةالعالي ادلالحظات على التعرف على
 دورة يتابعون الطلبة , معا ويغنون رلموعات يصنعون الطلبة , األينية على ادلوجودة
 الطلبة ويلفت , ادلدرسٌن ومداتخالت للتحيات جيد بشكل الطلبة يستجيب. واحدة
 قدمها اليت األسئلة على جييبون الطلبةو  , تعلمها ديكن اليت التعلم أىداف إىل االنتباه
 احلروف بإدتخال يهتمون الطلبةو  , ادلدرس لتفسًن جديًا اىتماًما يولون الطلبةو  , ادلدرس
 التقييمات على الطلبة يعمل ادلدرس توجيو يتبعون ادلتحمسٌن الطلبة مادة يف العربية
 جيد بشكل

 الثانية الدورة إجراءات في تأمل. د
 االكتشاف( ٔ

 يتم. واحدة دورة يف العمل لعملية تقييم ىو الدراسة ىذه يف إليو رادلشا االنعكاس 
 ذلك بعد استخدامها ديكن واليت , وادلتعاونٌن الباحثٌن قبل من التفكًن أنشطة تنفيذ

 وادلتعاونون الباحثون يناقش. األمر لزم إذا التالية الدورة يف األنشطة لتنفيذ كمنصة
 اليت وادلناقشات ادلالحظات نتائج إىل استناًدا. ثانيةال الدورة أثناء ربدث اليت األشياء
 , الثانية الدورة إجراءات يف زادت أشياء على حصلوا , وادلتعاونون الباحثون أجراىا
 :وىي

 .تدريسها يتم اليت األينية إىل االستماع على الطلبة يركز( أ
 .الغناء طريق عن بسهولة ومعانيها ادلفردات الطلبة حيفظ( ب
 .قبل ذي من بكثًن أفضل مسموع ىو ما وفهم قراءة , األصوات ربديد يف لبةالط( ج



 

 .العربية اللغة يناء على التعود يف الطلبة يبدأ( د
 .الصفية العمل أحباث من عليو احلصول سيتم الذي اذلدف إىل الطلبة قيمة تصل( ه

 قد ذلدفا ألن , ناجًحا كان الثانية الدورة يف اإلجراء تنفيذ أن القول ديكن 
 .العمل من القادمة بالدورة للقيام حاجة ىناك ليس لذلك. الباحث حدده

 التنفيذ( ٕ
 من , الثانية الدورة عمل من األول االجتماع يف االستماع مهارات إىل استناًدا 

 األصوات فهم يف الطلبة يبدأ , تشغيلها يتم اليت األصوات حيدد ادلؤشر على أنو ادلعروف
 , ذلك بعد. "شيد" وأصوات , شلاثل بشكل تشاهبها اليت وادلماثلة ةوالطويل القصًنة

 .لعبها يتم اليت األصوات سبييز من سبكنوا الطلبة أن على ادلؤشر ىذا ذكر ديكن
. مساعو يتم الذي الصوت حبساسية الطلبة يبدأ , ُيسمع ما تالوة دلؤشر بالنسبة 
 الطلبة يفهم الثاين ادلؤشر ىذا يف أنو لالقو  ديكن مث. وواضح جيد ادلنطوقة الرسالة ومعىن

 .صحيح وبشكل جيد بشكل الرسالة كلمات
 تطبيق وديكنهم األينية فهم يف الطلبة يبدأ , ُيسمع ما ادلؤشر يفهم , ذلك على عالوة

 طريق عن العربية ادلفردات حفظ الطلبة على يسهل الطريقة هبذه. دلعناه وفًقا ادلفردات
 بتعلم يستمتعون بدأوا الطلبة أن ىي الثانية للدورة األول جتماعاال نتائج كانت. الغناء
 .الغناء طريق عن العربية اللغة

 عامة نظرة على احلصول مت , الثانية العمل دورة من األوىل الدورة نتائج إىل استناًدا 
 مهارات مؤشر بلغوا الذين الطلبة عدد معايًن مع , ةبللطل االستماع مهارات حول

 .االستماع مهارات مؤشر إىل يصلوا مل الذين الطلبة وعدد , االستماع
 على الثانية الدورة إلجراءات األول االجتماع يف االستماع مهارات إىل استناًدا 
 نتائج على ذبربة أجريت , الثانية الدورة من الثانية اجللسة يف مث , أعاله ادلبٌن النحو



 

 إىل الطلبة دعوة تخالل من ىذا. غناءال تقنيات باستخدام لديهم االستماع مهارات
 .قبل من تعليمها مت اليت األياين من اآلتخر تلو واحًدا قدًما ادلضي

 ادلالحظة( ٖ
 نظرة على احلصول مت , الثانية الدورة إلجراءات األول االجتماع نتائج على بناءً  
 تطبيق ئجنتا. ادلراقبة أدوات من العديد مع , لطلبة لدى االستماع مهارات حول عامة

 , الثانية الدورة إلجراءات األول االجتماع يف الغناء تقنيات
 .ادلدرس قبل من الغناء تقنيات الستخدام ادلالحظة( أ

 يف ثقة وأكثر مهارة أكثر ونادلدرس يكون , العملي البحث من الثانية ادلرحلة يف( ٔ)
 .الغناء تقنيات تستخدم اليت ادلادة من البالونية النسخة يناء

 بشكل ادلادة نقل يتم حبيث الدراسي الفصل جو بتكييف يقوم أن للمدرس ديكن( ٕ)
 .ومرّكز مالئم

 التعلم يف لطلبة حالة مراقبة( ب
 .ادلْهَنة بُ  ا َأْصحَ  أينية يغين وىو ادلدرس إىل االستماع على العادي الطالب يركز( ٔ)
 تدريسها مت اليت األياين يناء يف لطلبة ينشط , التعلم عملية يف( ٕ)

 
 قيمة قبلة العمل  

50% 

91% 

 نتائج فى دورة الثانية



 

قيمة بعد العمل        
 االستماع مهارات يف زيادة ىناك أن مالحظة ديكن , أعاله البياين الرسم إىل استناداً 

 اليت الثانية الدورة أعمال إىلٝ ٓ٘ بنسبة األوىل الدورة إجراء من لطلبة ا لدى
 رللة من الرابع الصف يف االستماع مهارات أن يثبت وىذا ,ٝ ٜٔ كانت

 , احملدد اذلدف منٝ. ٜٔ بنسبة صلاًحا أكثر كانت المبونج بندر نقية اجلوىراتون
 مهارات إظهار يف ناجح أنو على ىذا تصنيف ديكن , لطلبة عدد منٝ ٘ٛ وىو

  حيتاج ال , وبالتايل يسمع ما وفهم , القراءة , الغناء تقنيات باستخدام االستماع
.التالية الدورة يف اراالستمر  إىل البحث ىذا  
    البحث نتائج مناقشة. ث

 باحثون أجراىا اليت الصفية العمل أحباث نتائج وشرح وصف حول النقاش ىذا يدور
 واألمور , ألوين والسيد , العربية الرابعة الدرجة من مدرسون مع الباحثٌن بٌن مًعا يعملون

 مهارات تنفيذ مت لتحسٌن الغناء تتقنيا تطبيق يف بالبحث تتعلق ادلناقشة يف نوقشت اليت
 إجيايب تأثًن ذلا كان االجتماع ىذا مرتٌن نفذت دورة كل و دورتٌن يف الطلبة من االستماع

 .للطلبة االستماع مهارات لتطوير الطلبة ربفيز على
 من األصوات ربديد على القدرة مؤشرات على العمل قبل االستماع مهارات زادت

 يصل أن قبل حدثت الزيادة قراءة مؤشر يفٝ.  ٔ.ٗ٘ إىل وصلت I دورة إىل اإلجراء قبل
 يصل أن قبل من يزيد مساعو مت ما أن ادلؤشر يدركٝ. ٙ.ٔٗ إىل األوىل الدورة إىل اإلجراء
 عقبات عدة ىناك كانت , األوىل الدورة نشاط يفٝ. ٔ.ٜٕ إىل I دورة إىل اإلجراء
 واليت , الثانية الدورة إجراءات يف حسٌنللت حاجة ىناك كانت حبيث , الغناء تقنية تخالل



 

 الباحث أو التفاعلية ادلشاركة على أكرب بشكل تركز اليت الغناء أنشطة( ٔ: )تضمنت
 األياين إىل االستماع تخالل من االستماع أنشطة يف نشطٌن يكونوا ألن الطلبة يدعو الذي

 الطلبة على يسهل ثحبي لالىتمام إثارة أكثر مواد مع تتوافق اليت األياين صنع( ٕ)
 وحفظهم الغناء يف تخجولٌن يزالون ال الذين الطلبة( ٖ) هبا تغىن اليت األياين على التعرف
 .وثقة محاسة أكثر يكونوا أن على اجملموعة تساعدىم حبيث

 من األصوات ربديد على القدرة مؤشرات على العمل قبل االستماع مهارات زادت
 يصل أن قبل حدثت الزيادة قراءة مؤشر يفٝ.  ٔ.ٗ٘ إىل وصلت I دورة إىل اإلجراء قبل

 يصل أن قبل من يزيد مساعو مت ما أن ادلؤشر يدركٝ. ٙ.ٔٗ إىل األوىل الدورة إىل اإلجراء
 عقبات عدة ىناك كانت , األوىل الدورة نشاط يفٝ. ٔ.ٜٕ إىل I دورة إىل اإلجراء
 واليت , الثانية الدورة جراءاتإ يف للتحسٌن حاجة ىناك كانت حبيث , الغناء تقنية تخالل

 الباحث أو التفاعلية ادلشاركة على أكرب بشكل تركز اليت الغناء أنشطة( ٔ: )تضمنت
 األياين إىل االستماع تخالل من االستماع أنشطة يف نشطٌن يكونوا ألن الطلبة يدعو الذي

 الطلبة ىعل يسهل حبيث لالىتمام إثارة أكثر مواد مع تتوافق اليت األياين صنع( ٕ)
 وحفظهم الغناء يف تخجولٌن يزالون ال الذين الطلبة( ٖ) هبا تغىن اليت األياين على التعرف
 .وثقة محاسة أكثر يكونوا أن على اجملموعة تساعدىم حبيث

 
 
 
 



 

 القائمة 
 إحصاء نتائج اإلختبار مهارة االستماع

للبيانات  المبونج للطلبة الصف الرابع بمدرسة الجوهرة النقّية اإلبتدائية بندر أن
 السابقة الدورة األولى و الثانية

 
 الغناء تقنيات استخدام بعد أنو إىل الباحث خيلص , أعاله الواردة البيانات مجيع من

 للطلبة الصف الرابع دبدرسة اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر أن ديكن , الرابع الصف لطلبة
 االستجابات ألن االستماع مهارات من تعلمال نتائج ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ الدراسي للعام المبونج

 .شلتازة نتائج أظهرت واالتختبارات

 تخالل من اللغوي التعلم أنشطة أن ذكر الذي سعيد أالماح رأي مع يتفق ىذا
 األطفال يغين عندما حّت اخلجولٌن األطفال ذلك يف دبا تقريباً  األطفال مجيع حيبها األياين

 أحد ىو الغناء , حسن رأي يف. مغزى ذات رسالة لنقل يةالعرب اللغة يستخدمون أهنم دبعىن
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 .الّتبية مواد تدريس يف األينية وسائط باستخدام ادلعلمون يستخدمها اليت االبتكار أشكال
22

 وظائفو استخدام ديكن , ومبتكرة إبداعية أينيات عن عبارة ىو الذي ادلعلم يد يف  
 التعلم نتائج وزيادة العربية اللغة تعلم يف ادةبالسع الطلبة يشعر حّت أيضاً  للّتفيو األولية
 اللغوية ادلهارات لتحسٌن البدائل أحد ىي الغناء طريقة , سوسيالوايت رأي يف. 22هبم اخلاصة

 لديو الطفل كان إذا بسرعة تتطور أن ديكن األطفال لغة ألن ادلبكرة الطفولة مرحلة يف
, اسّتاتيجية التعلم ىو فن تصميم مجيع كما قال عبد احلميد ٜٓ .جيدة بيئة ويدعمو القدرة

أنشطة التعلم يف الفصل الدراسي. اسّتاتيجية تعلم اللغة ىي أنشطة ادلعلم ادلتعلقة خبطة 
الدرس اخلاصة بو ؛ واالسّتاتيجية التعليمية يف االستماع ىي فن تصميم مجيع أنشطة التعلم 

إلعادة تعريف  الطلبةت يف الفصل الدراسي لتحسٌن كفاءة االستماع للطالب: كفاءا
فهمهم من تخالل مهارات التحدث والكتابة. رباول ىذه ادلقالة صياية العديد من القضايا 
الرئيسية حول تعريف االستماع وأىدافو التعليمية وعملية التعلم واالستماع إىل التعلم والتقييم 

 .يف هناية الفصل الدراسي أيًضا
24

  

للطلبة الصف الرابع  أن لطلبةاالستماع العربية لذا , ديكن االستنتاج أن مهارات 
ديكن ربسينها  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ الدراسي للعام المبونج دبدرسة اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر
 لطلبةعلى سهولة حفظ ادلوفورات اليت يقدمها  الطلبةباستخدام تقنيات الغناء اليت تشمل 
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اء ىذه مثًنة جدا لالىتمام وليس بادللل يف الغناء وادلتحمسٌن وادلتحمسٌن لتعلم تقنية الغن
 تعلم اللغة العربية.

  



 

 الباب الخامس
 االختتام

 االستنتاج . أ
 تطبيق تقنية الغناءوفقا لنتائج اإلجرءات وربليل البيانات اليت أقامتها الباحثة يف  

 المبونج للطلبة الصف الرابع دبدرسة اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر االستماع مهارة لّتقية
 ديكن ربسينها من تخالل تقنيات الغناء دبا يف ذلك:ومن مث ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ الدراسي للعام

 واالتختبارات نتائج شلتازة الطلبةتظهر استجابات  .ٔ
 حفظ ادلفردات اليت يطلقها الغناء. الطلبةيسهل على  .ٕ
ا العظيم مع تقنية الغناء ىذه ألهن مهارة االستماعسعداء ومتحمسٌن لتعلم  الطلبةإن  .ٖ

 مثًنة لالىتمام وال تعلم اللغة العربية.
 االقتراحات . ب

 االستماع مهارةوفقا لنتائج اإلجرات ذلذا البحث اليت قامت هبا الباحثة لتنمية 
, وإلسبام اإلجرءات . المبونج  للطلبة الصف الرابع دبدرسة اجلوىرة النقّية اإلبتدائية بندر

 القّتاحات كما التايل:على عملية التعلم فيو, فتقدم الباحثة بعض ا
على ادلدرسة إستخدام االسّتاتيجية التعليمية ادلالئمة يف تعليم اللغة العربية وعلى 

. ولتدعوا طلبتها على مشاركة مجيع انشطات وإجرءات االستماعوجو تخاص دلادة مهارة 
قاء التعلم يف الفصل لتكون يرفة التعلم مسرورة عند الطلبة يف التعلم. وعلى ادلدرسة إل

ادلفردات اليومية إىل الطلبة على األكثر ثالث مفردات لكل يوم, لتساعهم يف التعويد 
 على نطق العربية يف زلادثتهم اليومية.



 

من طرائق تعليم اللغة العربية ادلناسبة لتنمية مهارة الطلبة يف  جيكسوواالسّتاتيجية 
ساعدىم على إستيالء دلشاركة الطلبة يف مجيع عمليات التعلم حيث هبا ت االستماع

 .القراءةمهارة 
 االختتام . ت

احلمد هلل والشكر على نعم اهلل وتوفيقو حّت تقدر الباحثة على اسبام ىذا البحث 
اإلجرءات. فإن اخلطيئة والنسيان يف كتابة ىذ البحث واعداده لكثًنة مجة. وىو بعيد 

لتحسينو يف عن الكمال والتمام فالبد من اكتساب النقد واالقّتاحات الداعمة 
 ادلستقبل.

عسى أن يكون ىذا البحث نافعا لقراءه ووأتخًنا تسأل اهلل الباحثة السالمة والعافية 
ورزقا حالال طيّبا مباركا واسعا جلميع ادلشتكٌن الذين بذلو جهدىم ونصف أوقاهتم يف 
مساعدة الباحثة على إسبا ىذا البحث اإلجرءات. وعسى أن يفيد الباحثة ىذا الباحث 

 صة وقارءه عامة. آمٌن يارّب العادلٌن.تخا
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