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 ملخص
دى الغناء ل ةمع تقني  Quantum Quotientإستراتيجية باستخدامالمفردات العربية  عابيترقية است

 ندار المبونجب 1 الحكومية االبتدائية المدرسة ج في الصف الرابع ةطالب

 راظن أحمد

 عابياست  ننتبّي ي ،باندار المبونج ٔ احلكومية االبتدائية املدرسة يف مشكلة من يأيت البحث هذا
يف تعليم اللغة العربية الذي اليزال يستخدم طريقة  هي منخفضا. نما املشكلةة بطلالدى ل املفردات العربية

 عابياخنفاض استإىل فيسبب هذا احلال  ،املتنوعة سرتاتيجية يستخدم اال، وملاجلواباحملاضرة، وطريقة السؤال و 
 ميتعل عملية . يفبامللل على ماّدة اللغة العربية بةالطل يشعرونو  منخفض للتعلم احلماسو ، املفردات
 هي املفردات العربية عابيرتقية استل ستخدمةاملاالسرتاتيجية جدا.  م مهمةيالتعل اسرتاتيجية،كانت املفردات

املفردات  : هل استيعابمشكلة البحث هلذ البحث العلمى هي. الغناء ةمع تقني  Quantum Quotientإسرتاتيجية
 ج يف الصف الرابع ةبطلدى ل الغناء ةتقنيمع   Quantum  Quotientإسرتاتيجية باستخدام رتقىميكن نن ي العربية

 باندار المبونج؟ ٔ احلكومية االبتدائية املدرسة
. من دورتي ويتكون (PTK) حبث إجرائى للصف الدراسيهو نوع البحث نوعي و حبثهذا البحث هو 

والتفكري.  املالحظةمراحل لكل الدورة يعين التخطيط والتنفيذ و  ٗمن  ويتكون ،قائي لكل الدورةلمع عقد ال
كان عددهم و  ،باندار المبونج ٔ احلكومية االبتدائية املدرسة ج يف الصف الرابع ةبطلموضوع هذا البحث هم 

 الوثائق.واالختبار و  ،املالخظةذا البحث هي املقابلة و كانت ندوات مجع البيانات هلو ة. بطل ٕٔ
تطبيق  ة يرتقى بعدبطلدى ل املفردات العربية عابينن است استنادا إىل نتائج البحث يتبي

الىت  ،ةبطل ٕٔمن  املفردات عابييف الدورة األوىل يرتقى است . فكانالغناء ةتقنيو   Quantum Quotientإسرتاتيجية
 عابيمّث يف الدورة الثانية يرتقى استغري مكتملي,  (%ٛٗ،ٔٙة )بطل ٓٔو  ,(%ٖٛ،ٕ٘ة )بطل ٔٔنكملْت 
. فيمكن غري مكتملي(%ٗٓ،ٜٔة )بطل ٗو  ,(%ٜ٘،ٓٛ)ة بطل ٚٔ الىت نكملتْ  ،ةبطل ٕٔمن  املفردات

دى ل املفردات العربية ي استيعابيرقّ ميكن نن  الغناء ةتقنيو   Quantum Quotientإسرتاتيجيةتطبيق االستنتاج نن 
 ندار المبونج.ب ٔ احلكومية االبتدائية املدرسة ج يف الصف الرابع ةبطل

 الغناء ةتقني،  Quantum Quotientإسرتاتيجيةو  ،املفردات استيعاب:  الكلمة المفاتيح







 هـ

 شعار

 

ِئَكِة فَ َقاَل  لََٰ
َ

ِدِقيَ  أَنِْبُئوِن َوَعلََّم ءَاَدَم ٱأَلمسَاَء ُكلََّها ُُثَّ َعَرَضُهم َعَلى ٱمل ُؤََلِء ِإن ُكنُتم صََٰ  بَِأمسَاِء هََٰ
 1 (١٣ )البقرة:

  

Artinya :Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) 

semuanya, kemudia Dia perlihatkan kepada para malaikat 

seraya berfirman, “sebutkan kepada-Ku nama semua 

(benda) ini, jika kamu yang benar”. 

 

                                                             
1 Al-Baqarah, Ayat: 31 



 و
 

 إهداء

 أىديت ىذه الرسالة العلمية إىل:على مجيع نعمو ف احلمد و الشكر يليق هلل

و  يدعوانالذان حبا مجا أحبهما  الدين نور دورهو أمي  مشس الرجالوالدي احملبوبان أيب  .1
وطواي و لعل أن يرضا خب لنجاحي حىت أمتمت على كتابة ىذه الرسالة العلمية. شجعاين

 ىذا النجاح.على 
، املاجستري على قدري ، املاجستري و الدكتورمسلم أمحد خباريالدكتور األستاذ  .2

 اإلشراف إلمتام ىذه الواجبة األخرية.
و , S.E,Sy, خري الفضل,  S.E, مفتح املشهور, S.Si ., درويشمرسل  نياحملبوب شقائقي .3

 .ألكون ممتازةشكرا على دوافع احلماسة و الدعاء , فكر كامل
، بوترا تري اجونج، باموجنكاس ألدي، ميليا أيو ندوةغمال قدري زنيال، االعزاء  زمالئي .4

، أشكرىم على السرور و الفرح و احلزن قمنا أنيس ،وجيايا أغوس، ابيال، رزقي جينتا
 نكون من الناجحني. ملي لناأ مجاعة

 2114دقائي و زمالئي من قسم تعليم اللغة لعربية ملرحلة أص .5
 رادين إينتان المبونج اإلسالمية احلكومية.جامعيت احملبوبة  .6

 



 ز
 

 الباحث ةترجم

 رلسف   ،م 2991 أغس س ب    21رلت ارخ   يف ن درر مبو جن ب يفول د ،  راظن  محدأ
 .رلدخ  نجر دوره يوو أب مش  رلرجال يوو رسم أبإخجة  مخسة ب  رلرربع

 ، مبوجن  بندر ، بارو كابوجن  ، 1 حكجبية ربتدرئية بدرسة يف دررستو رلواحث بدأ
 رملدرس   ة إىل رلثانجخ   ة رملدرس   ة يف تعليم   و رلواح   ث ورص     ، ذل     بع   د .1002 ع   ام يف وُأجن    
 .1022 عام يف بنو رمنتهاء ومت رإلسالبية، رلقلم درر بدرسة يف ، رلعالية

بدرخ ة  و ج  بم رإلس البية رككجبي ة ىف رجلابع ة رردخ   إنت ان ودررست و بعد ذل  رستمر  
رلجرجوة رجلابعية  و سد رشتك .رللغة رلعربية تعليم بية ىف سسمكلية رلت    دخ م. و  1022 سنة  

(KKN)  يف سرخ ةWates, فرخنجس يجو و عملي ة جابعي ة  ,درئ رة ج ادخن  ر  ج(PPL) يف رملدرس ة 
رلرس  الة رلعلمي  ة لدرج  ة  و س  د    ث و كت   بن  درر منو  جن   2رمبتدرئي  ة رإلس  البية رككجبي  ة 

 Quantum  إس   ترتيجية باس   تمدرمرملف   ردرل رلعربي   ة  ترسي   ة رس   تيعا مبجض   ج  رلوكالجرخ   ة 

Quotient و جن بندرر مارككجبية ب 2رمبتدرئية  باملدرسة  يف رلصف رلرربع  رلغناء ةبع تقني 
 .1022سنة 



 ح
 

 تقديرالشكر و الكلمة 

ر   ددن  محدد هلل ع  ددج   لددمج   ددن م ددك هللةددليت  هللةاهددلل هللةدد  ىت تقدددق ة  ق هدد   دد    دد 
.   هللةصدد ل   هللةمدد     ددن يددةهلل  ك ددق  ،   هلل ددتتق ع   ددن هلل  ددق كتقبدد  دددلر هللةة ددقة  هللةيت   دد 

هللةشددةيحم د دد  ادد ن هللع    دد     دد  ،   ىتادد قب    هةدد     دد    يتدد  ب  مددق     يدد   هللةلدد  
 هللة ي .

هللة رلدد  هللمق يت دد  هللو     دددا هللة اقة ريدد     ددن ة  صدد   دددلر هللةة ددقة  هللةيت   دد    ددق  هللةشددة  
    ك    هللةرتب     هللةتيت    لق يت  رهللدي   يلتق  ال   نج هلل       هللحلا    .

 :هللوفقضمج هللتلجيمج هللةشاة  هللةت  مي     قد هللة ق ه   ّ   ّد ىت    هللمللق     ف هلر 

هللو ددددتقد هللةدددد كت ر هللحلددددق  د دددد   دددد كةي، هللملقلمددددتل كددددة    رهللديدددد   يلتددددق  هلل  دددد      .1
 .ال   نجهللحلا     

هللو ددتقد هللةدد كت ر هللحلددق  وددل هللوندد هللر، هللملقلمددتل كيت  دد  ك  دد  هللةرتب دد    هللةتيت دد    ق يتدد   .2
 .ال   نجلتق  هلل       هللحلا      يرهللدي  

 ق يتددددد  رهللديدددد   يلتدددددق  قمدددد   يت ددددد   هللة ةدددد  هللةيتةب دددد   كدددددة     ، دددداةي هللملقلمددددتلهللة كت ر  .3
 .ال   نجهلل       هللحلا     

 قدددد ري   هللةدددد كت ركقملشددددةو هللو     هللملقلمددددتل  مدددد   خبددددقريهللو ددددتقد هللةدددد كت ر ىتمحدددد   .4
ةاتقبدد   هللةت ل هددقتشدداةهلل لددجي    ددن م ددك هلل رشددقدهللت   هللملقلمددتل كقملشددةو هللةهددق  

 .دلر هللةة قة  هللةيت    



 ح
 

   نج.ي   يلتق  هلل       هللحلا     ال د ئ  هللحملقضةي    هللو ق لل  ق يت  رهللد .5
ه دددل   دددن هللةدددلي ي ال  ددد نجنددد هللر قهلل  ددد     هللحلا   ددد  ب 1 ددد ية هللمل ر ددد  هللالبت هلل  ددد   .6

 هللملةهلللك هللةيت       ق  دلر هللةة قة .
 م ك هللةلقس هللةلي   ق   هلل    ق  دلر هللةة قة  هللةيت     ىت دد  شاةهلل لجي . .7

ال يدددجهلل  بيت ددد   ددد  هللةا دددق    هللةصددد هلل .  ددددلهلل هللة  ددد   ّ ىت   دددع هللة ق هددد   هبدددلهلل 

مبوددددةد هللةةلددددقف ىت  يلتاددددك دددددلهلل هللة  دددد  ة تشددددو ك   هلل  ددددق   قتفللددددن هللةل دددد    هللالقرتهلل دددد

 ة  قر ني.

 

   2118             ال   نجل هللر ب
   هللة ق  
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 الباب األول

 مقدمة

 الموضوع توضيح .أ 
 قبل أن تشرح الباحثة مضمون ىذا البحث تقدم الباحثة بعض ادلصطلحات الشائعة

يت البدّ  من معرفتها ليسهل القارئ يف معرفة معانيها ادلوجودة يف ىذا البحث الّ 
 ترقية استيعاب " اخلطأ يف فهمو. وادلوضوع ذلذا البحث ىو والبتعاده عن

الغناء  ةمع تقني Quantum Quotient  إستراتيجية باستخدامالمفردات العربية 
 المبونج باندار 1 الحكومية االبتدائية المدرسة ج في الصف الرابع ةبطلدى ل

 :أما ادلصطلحات الشائعة ادلوجودة يف ىذا البحث منها كما التايل
 ترقيةال  .1

. و استنبطت الباحثة أن 1ذلكالًتقية ىي االرتفاع و االزدياد و ما أشبو 
 ادلفردات العربية. استيعابالًتقية ىي عملية الًتقية عن 

  استيعاب  .2
2 ا.استيعاهبىو الفهم و القدرة على  االستيعاب

و استنبطت الباحثة على  
أهنا قدرة على الفهم و استخدمت ادلفردات يف ادلناسبات حىت فهم 

 الناس عنها و ال يتغَت معناىا.
 

                                                             
1
 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai pustaka, 2002), hlm 43 

2
 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai pustaka, 2002), hlm 45 
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 المفردات  .3
مجع من مفردة و ىي الكلمة يف اللغة العربية. رأى ىورن أن ادلفردات 

و ادلفردة من العنصر  3 ىي رلموعة الكلمة ادلرتبة حىت تكون عبارة.
ا للطلبة عند استيعاهبادلهمة يف تعليم اللغة العربية و تكون مادة الزمة 

 تعلم درس اللغة العربية.
 Quantum Quotient  إستراتيجية  .4

 Quantum قفز ىو .Quantum is an interaction change energy into 

light ادلعٌت quantum من   فحوى. الضوء يكون طاقةال َّت غالتعامل ي ىو
 اضطرحىّت اآلن كّل شغب التعلم,   َّت يغىو  "الضوء يكون طاقةال "

 وىبةو ادل ادلهارة أن يرقي ميكن ,الناسة و للطالبيكون فائدة  بو للقيام
التخطيط  يف دليلىو التخطيط أو  quantum أرندسرأى  4 ة.بلطلا

5 التعلم.
 علىاستطاعة ىو  ذكاءأو quotient   ارمسًتونغ توماسرأى  

6 .اجلديد الوضع تعلم
 Quantum quotient  اليت. ةتقنيّ ال ميكن أن يقصد 

 .روحيّ , و عاطفيّ , رفكّ ادل يرقي أن ميكن
 

                                                             
3
 Syaiful Mustofa. Strategi pembelajara bahasa Arab Inovatif. (Malang: UIN-Maliki Press, 

2011). hlm. 61-62 
4
 BobbiDeporter, Mark Reardon, Sarah Singer-Nourie, Quantum Teaching Mempraktikkan 

Quantum Learning Di Ruang-ruang Kelas, (Bandung: Kaifa, 2000), hlm. 7. 
5 Nandang Kosasih, Dede Sumarna, Pembelajaran Quantum dan Optimalisasi Kecerdasan, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 75. 
6 Agus Nggermanto, Quantum Quotient (Kecerdasan Quantum), (Bandung: Nuansa, 2008). 

Hlm. 167.  
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 الغناء ةتقني .5
 على الغناء ةتقني. اآلن حىت جدا واسع نطاق على يستخدم الغناء ةتقني

 على أيضا تطبيقأن  ميكن الغناء ةتقني. االبتدائية ادلدارس يف واسع نطاق
دور ادلوسيقى   7 .ذاكرة يرقي أن ميكن الغناء ةتقني .للبالغُت واسع نطاق

 Beethovenالنظريّة 8   بوط الكثَت يف البحث., مضاليدعم التعلم الفعّ 

“Music is mediator between life senses and life see roh ”  ادلوسيقى(
 رسالة علميةادلباحثة يف  وضوعادل أنالباحث اختتم  9 .ىي وسيط للحياة(

 Quantum  إسًتاتيجية باستخدامادلفردات العربية  ترقية استيعابىي 

Quotient ادلدرسة ج يف الصف الرابع ةبطلدى الغناء ل ةمع تقني 
 .باندار المبونج ٔ احلكومية االبتدائية

 
 أسباب اختيار الموضوع .ب 

 ةبالطل يتعلم أن جيبالعربية و  اللغة التعلم يف جدا مهم عنصر ىو ادلفردات .ٔ
 تكون أن جيب ادلفردات تعلمال عملية .اللغوية ادلهارات حتسُت يف للمساعدة

 , الباحثلذلك. فهمو ويسهل بالتعلم ةبالطل يهتم, بناء على األصول لكي جيدة
 ةبطلدى ل ادلفردات العربية أن يرقي استيعاب ةكيفيّ , تعلميعرف و ي أن يريد

 باندار المبونج. ٔ احلكومية االبتدائية ادلدرسة ج يف الصف الرابع
                                                             

7
 Agus Nggermanto, Ibid. Hlm. 64. 

8 Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan Dengan Humor, hlm. 35. 
9 Colin Rose dan Malcolm J. Nicholl, Accelerated Learning for the 21 st Century, (London:Judy 

Piaktus,1997), hlm. 241. 
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مثّ  ,أقصىنتيجتو مل ولكن  ةطالب ادلفردات أن يرقي استيعاب ةكيفيّ أتى ادلعلم   .ٕ
مع  Quantum Quotient  إسًتاتيجية يف التطبيق لمعلمدلول لادل الباحث يعطي

 .الغناء ةتقني
 Quantum  سًتاتيجيةيعٌت تطبيق اإل ةبطل ادلفردات استيعابليًتقي  واحدة طريقة .ٖ

Quotient الغناء ةمع تقني. 
 

 خلفية البحث .ج 
 يعٍت القرآن لغة تعلم ألن, القرآن إتقان على قادراً  يكون أن جيب ىي العربية اللغة تعلم
 يقول وتعاىل سبحانو اهلل, العربية اللغة لتعلم قاعدة على القرآن حيتوي. العربية اللغة تعلم

 :  يلي كما ٕ اآليةيوسف  سورةو  ٖ اآليةفصلت ال سورة يف
َلْت ءايُتُو, قُ ْرآنًا َعرَبِيًّا لَِّقْوٍم ي َّْعَلُمْوَن )   10 (ٖالفصلت اآلية: ِكَتاٌب ُفصِّ

 11 (ٕ)يوسف اآلية:  أَنْ زَْلنُو قُ ْرءَانًا َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعْعِقُلْونَ نَّآ إِ 

االستماع, مهارة  ةة يعٌت مهار بالطل ميتلك أن جيب ,لغوية مهارة أربعة العربيةاللغة  تعلم
 ال ختّلص من تعلم ادلفردات, تعليم ةتعلم اللغ 12 .الكالم, مهارة القراءة, و مهارة الكتابة

 الرأي يف االختالف من الكثَتولو اللغة.  تعلم يف ادلهمة العناصر أحد ىو ادلفردات
 لدعم جدا مهم ادلفردات ذلك تعلم على متفقون اجلميع التدريسو, لكن من والغرض

                                                             
10 Departemen Agama RI Al – Qur’an dan Terjemahnya, CV Diponogoro, Bandung, 2006, hal, 

380. 
11

 Ibid, hal, 187 
12

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (UIN-Maliki Press, 2011), 
hlm. 2. 
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ىي الكلمة ادلرتبة حىت تكون مجلة و رأى ىرن أن  اتادلفرد 13 اللغوية. ادلهارات جناح
على استيعاب  مؤشرات 14 ادلفردات ىي رلموعة الكلمات اليت تتكون منها اجلملة.

قدر ة األنواع و أشكال الكلمات جيدا, قدر الطلبة على ترمجادلفردات اللغة العربية يعٌت :
على استعمال ادلفردات يف اجلملة قدر الطلبة ى النطق و كتابة ادلفردات باجليد, الطلبة عل

 15 .ادلفيدة نطقا و كتابة

 التقليد و طريقة ادلباشرة, طريقة ادلفردات يعٌت طريقة التعلم ميكن أن ينتبق يف اليت الطريقة

 وسائط باستخدام التعلم طريقةالًتمجة,  القراءة, طريقة طريقة ادلقربة, طريقةالتحفيظ, 

 16 الغناء. طريق عن والتعلمالصورة و الدعائم,  بطاقة

, أن استيعاب المبونج باندار ٔ احلكومية االبتدائية ادلدرسة يفج  الصف الرابع ةبطلمثل 

 لدى ادلفردات استيعاب عدمألن  ادلسألة ىذهاألقصى.  ليس احلدادلفردات اللغة العربية 

 التقنيات يستخدم ادلعلم يزال الو  صعبةال لغة ىي العربية اللغة أن ةبالطل يشعر ة.بالطل

 ةبالطل يشعرو  منخفض لتعلمها والدافع احلماس فإن وبالتايل ادلفردات نقل يف التقليدية

 ادلعلم على جيب, ادلفردات العربية ترقية استيعاب يف لذلك, العربية اللغة دروس على بادللل

 أىداف حتقيق ميكن حبيث, الصحيحة التعلم تقنيات إعدادة و لبط كل استطاعة إىل االنتباه
                                                             

13
 Ibid. Hal, 60. 

14 Ibid, hlm. 61-62 
15

 Syaifu Mustofa, Op. Cit, hlm. 60. 
16

 Ahmad Djanan Asifuddin, Workshop Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab” dalam 

http://www.umy.ac.id/berita, diakses tanggal 11 Mei 2008. 

http://www.umy.ac.id/berita
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 باستخداميف ترقية استيعاب ادلفردات اللعة العربية , خمطط ىو كما, صحيح بشكل التعلم

 يف العربية اللغة تعلم يف أبدا تدرس مل, الغناء ةمع تقني Quantum Quotient  إسًتاتيجية

  .المبونج باندار ٔ احلكومية االبتدائية ادلدرسة

الصف ة بالطل لدى ادلفردات استيعاب القيمة على ترقية بيانات, بيانًيا رمسًا الباحث يقدم

17 :البحث األولية المبونج باندار ٔ احلكومية االبتدائية ادلدرسة ج يف الرابع
 

 1 بياني رسم

 ةمع تقني Quantum Quotient  إستراتيجية باستخدامالمفردات العربية  ترقية استيعاب

 المبونج باندار 1 الحكومية االبتدائية المدرسة ج في الصف الرابع ةبطلدى الغناء ل

 البحث األولية

 

                                                             
17

 Roni, Guru bahasa Arab MIN 1 Bandar Lampung, hasil wawancara,Tangga l7 Juli 2018 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

النتائج 
البحث 
 األولية

 غير ناجح

 ناجح



7 
 

اللغة العربية لدى الطلبة  ادلفردات اإلستيعاب اختبار القيمة توزيع بيانات الباحث يقدم

 :  باندار المبونج ٔ احلكومية االبتدائية ادلدرسة ج يف الصف الرابع

 1جدول 

 الصف الرابعالمفردات اللغة العربية لدى الطلبة  اإلستيعاب اختبار القيمة توزيع بيانات

 باندار المبونج 1 الحكومية االبتدائية المدرسة ج في

 البيان (%) عدد الطلبة قيمة رقم

ٔ ٛٓ-ٔٓٓ  جيد جدا - - 

ٕ ٚٓ-ٜٚ  ٕ ٜ,ٕ٘%  جيد 

ٖ ٙٓ-ٜٙ  ٖ ٔٗ,ٕٛ%  حسن 

ٗ <ٙٓ ٔٙ ٚٙ,ٜٔ%  ناقص 

%ٓٓٔ ٕٔ عدد   

ادلفردات اللغة العربية  استيعاب االعتبار يف األخذ مع ادلراقبة نتائجالبيانات:  مصدر
 .ٕٛٔٓ-ٚ-ٚٔباندار المبونج, تاريخ  ٔ احلكومية االبتدائية ادلدرسة يف
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 معيار النتيجة:

 جيد جدا:   ٓٓٔ-ٓٛ)أ(  
 جيد:  ٜٚ-ٓٚ)ب( 

 : حسن  ٜٙ-ٓٙ)ج( 
 ناقص:   ٓٙ  <)د(

 
 ةللطلب النتيجة ,ٕ٘,ٜ% جيدة درجات حتقيق ةللطلب النتيجة معايَت, اجلدول أساس على

 .ٜٔ,ٙٚ% ناقص درجات حتقيق ةللطلب النتيجة, ٕٛ,ٗٔ%حسن  درجات حتقيق
 ٙٔ ىناك البحث قبل ماة بالطل عليها حصل اليت ترقية استيعاب ادلفردات البحث نتائج
استنادا من اجلدول السابق ىناك  .(60 ≥) ناقصالنتيجة  عايَتة, مببالطل ٕٔمن 

 .ناجحغَت  ٜٔ,ٙٚ%و  ناجح ٓٛ,ٖٕ%
 ادلوضوع Iswartinah ,Aunurrahman, Syahwani Umarمن  ,رللة شكل يف البحث

 درسةادل يف لدى الطلبة الصالة مهارات على للحصول Quantum Quotient  إسًتاتيجية"
  18".بونتياناك ٚٔ ثانوية

 Quantum  إسًتاتيجية التطبيق تأثَت " ادلوضوع Badriah, من رللة شكل يف البحث

Teaching و Quantum Quotient الصف  الطلبة لدى االسالمية الًتبية التعلم من نتائج
 19 ."بنجاي 027950احلكومية  بتدائيةاال درسةالرابع يف ادل

                                                             
18

 Iswartinah, Aunurrahman, Syahwani Umar, Strategi quantum quotient untuk pemerolehan 

keterampilan sholat, Pontianak. 
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 Quantum  سًتاتيجية"تطبيق اإلادلوضوع  الرمحة عبدالرسالة العلمية و قد كتبتها  

Quotient درسةادل الصف السابع يف الطلبةلدى  االسالمية الًتبية التعلم نتائجترقية ال يف 
 ."بونجاحلكومية باندر الم ثانوية

 حبيث, ةبوالطل ادلعلمُت من يفعل أن جيب الذي التعلمىو  التعلم اسًتاتيجية Kempرأى 
20 .اليةبفعّ  التعلم أىداف حتقيق يتم

 

ب. احتفظ    أدخلأ. :  وىيتنقسم عملية التذكر إىل ثالث مراحل ،  Atkinsonرأى 
 ج. اخرج.

 ٔصورة 
 التذكر لعملية خمطط

    

 اخراج  ادخال

  

 احتفاظ     
 

 قادرة تكون أن ادلتوقع من الطريقة ىذه الغناء ةمع تقني Quantum Quotientباستخدام 
 أنيريد  الباحث على الًتقية االستيعاب ادلفردات العربية لدى الطلبة يف التعلم اللغة.

 .الغناء ةمع تقني Quantum Quotientاستخدام  قيتطبّ 
 تحديد المشكلة .د 

                                                                                                                                                                              
19

 Badriah, Pengaruh Penerapan Strategi Quantum Teaching dan Quantum Quotient Terhadap 

Hasil Belajar PAI Siswa, Bianjai. 
20 Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 132. 
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 فإّن حتديد فيمايلي: استنادا إىل جليفة البحث ادلذكورة أعاله,

الصف الرابع اخنفاض استيعاب ادلفردات اللعة العربية لدى الطلبة  .ٔ
 .باندار المبونج ٔ احلكومية االبتدائية ادلدرسة يفج 

القدمية حىت تشعرون  إسًتاتيجيةباستخدام  ادلفردات يسلم ادلعلم .ٕ
 بادلل.

 
 مشكلة البحث .ه 

ىذا البحث من البحث اإلجرائي للصف و يركز البحث لإلجابة عن 
 السؤال التايل:

 اسًتاتيجية استخدامب تًتقي تكون أن ىل استيعاب ادلفردات العربية .ٔ
Quantum Quotient ج يف الصف الرابع ةطلبدى الغناء ل ةمع تقني 

 ؟باندار المبونج ٔ احلكومية االبتدائية ادلدرسة
 

 هدف البحث .و 
 ىدف ىذا البحث ىو:

دى الغناء ل ةمع تقني Quantum Quotient  فة كيفية عملية استخدامدلعر  .أ 
 .باندار المبونج ٔ احلكومية االبتدائية ادلدرسة ج يف الصف الرابع ةطلب
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 Quantumخدام ادلفردات العربية من خالل است أميدى ترقية استيعابدلعرفة  .ب 

Quotient  اإلسالمية احلكومية  ٔيف ادلدرسة االبتدائية  جالرابع  الصفيف
 .ندار المبونجاب

 
 فائدة البحث .ز 

 النظرية .أ 
ميكن البحث على تقدمي ادلداخلة يف إمناء ادلعلومات و يساعد التعليم لدرس 

 لزيادة ادلعلومات للقراء.اللغة العربية خاصة مادة ادلفردات. و 
 ادلمارسة .ب 

 للمدرس .ٔ
اللغة  ادلفردات تعلم حول للمدرس اللغة العربية, مفيدة لدفع إىل التفكَت

 يف كإبداع الغناء ةمع تقني Quantum Quotient  باستخدامالعربية 
 .التعلم

 للطلبة .ٕ
البد للطلبة أن يكونوا متحمسُت يف التعلم بسيطرة وسيلة الصورة وبطاقة 

 ادلبارة حىت سهل تفهيم ادلفردات هبا.
 للباحث .ٖ

 .البحث رلال يف ادلعرفة لتطبيق تستخدمبا



 

 الباب الثانى

 اإلطار النظري

 استيعاب المفردات .أ 
 مفهوم المفردات .1

" Vocabulary " و يف اللغة اإلصلليزية "Kosakata ادلفردات يف اللغة اإلندونيسية "
الناس و بيئة اللغة. و رأى ىورن أن و معناىا ىي كلمة معروفة باإلنسان أو رلموعة من 

1 ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تتكون منها اجلملة.
   

من البيان السابق تعرف أن ادلفردات ىي رلموعة الكلمات اليت تكون لغة ما 
قسم طعيمة  ادلعلومة بشخص، و ىذه اجملموعة تستعمل بو آللة االتصال مع اجملتمع

تبٌت االتصال باستخدام الكلمات ادلناسبة و الئقة لدلول صورة ادلفردات إىل أربع و. 
 الذكاء و درجة الًتبية من مستعمل اللغة.

 تعليم المفردات .2
 األمهيات يف تعليم ادلفردات ىي:

 تعليم ادلفردات ال يقوم بنفسو : .أ 

ال تُعّلم ادلفردات كدرس ما معُت بل أهنا متعلق بتعليمات 
 اإلنشاء و احملادثة.ادلطالعة و االستماع و 

                                                             
1
 Syaiful Mustofa. Strategi pembelajara bahasa Arab Inovatif. (Malang: UIN-Maliki Press, 

2011). hlm. 61-62 
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 حتديد ادلعٍت .ب 

قد تكون يف الكلمة معاين كثَتة و ىذا الذي يسبب إىل صعوبة 
الطلبة الذين يتعلمون اللغة األجنبية. و يف ىذا ادلعٌت ينبغي للمدرس أن 
يعلم ادلعاين مناسبا مبوضوع ادلفردات حىت ال تنكسر فهم الطلبة خاصة 

 للمبتدئُت.

 لادلفردات يف مقتضى احلا .ج 

كثَت من ادلفردات اليت ال تفهم بالطلبة و ال يليق استعماذلا يف 
اجلملة و يف ىذا البد للمدرس أن يعلم ادلفردات و معانيها حسب 

 فهمهم ادلثال: حرف اجلّر و ما أشبو لك.

 الًتمجة يف تعليم ادلفردات .د 

تعليم ادلعاين من ادلفردات بطريقة ترمجتها إىل لغة األم و ىذه من 
طرائق و حتتوي على بعض النقائص منها إنقاص سرعة اخلاطر أسهل ال

من مذاكرة الطلبة و ليست كل كلمة يف اللغة األجنبية موجودة يف اللغة 
 األم.

 درجة الصعوبة .ه 
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انقسمت ادلفردات العربية لدي الطلبة اإلندونيسيُت من ناحية 
 صعوبتها :

i. سية الكلمات السهلة ألهنا تشبو الكلمات يف اللغة اإلندوني
 ادلثال: رمحة، كرسي، كتاب، علماء.

ii.  الكلمات غَت صعبة ألهنا ال تشبو الكلمات يف اللغة
 اإلندونيسية ادلثال: سوق، مدينة، ذىب.

iii.  ،الكلمات الصعبة شكلها و تلقينها. ادلثال: استبق، استوىل
 2 تدىور.

 المفردات منها: استيعابمؤشرات  .3
 الكلمات جيدا.قدر الطلبة على ترمجة األنواع و أشكال  .أ 
 قدر الطلبة على النطق و كتابة ادلفردات باجليد. .ب 
3 قدر الطلبة على استعمال ادلفردات يف اجلملة ادلفيدة نطقا و كتابة. .ج 

   
 :مؤشرات استيعاب ادلفردات منها, اخلويلرأى 
 .الكلمات القراءة أو االستماع عندعلى فهم ادلعٌت  قدر الطلبة .أ 
 استعمال احملادثة. عندقدر الطلبة على النطق بصحيح  .ب 
 .صحيح بشكل الكلمات كتابةقدر الطلبة على   .ج 
 قدر الطلبة على استعمال ادلفردات يف اجلملة ادلفيدة نطقا و كتابة. .د 

                                                             
2
 Ahmad Fuad Effendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang: MISYKAT Malang, 

2012). hlm. 128-129 
3
 Syaiful Mustofa, Op. Cit. Hal. 60 
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 طريقة تعليم المفردات   .4
 استماع الكلمات .أ 

أعطى ادلدرس الستماع الكلمات ادللفوظة للطلبة مفردة أو مكونة 
حافظُت باألصوات يف ادلرة الثانية أو الثالثة يف اجلملة. و إذا كان الطلبة 

 أحسن استماعا.

 تلفيظ الكلمات .ب 

إعطاء الفرصة للطلبة على تلفيظ الكلمات ادلسموعة. و تلفيظ 
 الكلمات اجلديدة و مساعدة ذكرىا لألزمنة الطويلة.

 استماع معاين ادلفردات .ج 

األم إال إذا إعطاء ادلعاين للطلبة باللغة العربية لتجنب الًتمجة باللغة 
ليست ىناك طريقة آخر. و ىناك بعض األساليب التعليمية لتجنب الًتمجة 
للمدرس عند التعليم يف بيان عن كلمة ما منها بإعطاء مضمون السياق أو 
التعربف البسيط أو أو ادلرادف أو الضّد و استعمال اجلماد األصلي او شبهو 

 او الصورة و التمثيل و الًتمجة.
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 عاينقراءة ادل .د 

بعد أن مسع الطلبة و لّفظواىا و فهموا هبا من ادلفردات اجلديدة  
كتب ادلدرس على السبورة و بعد ذلك أعطى ادلدرس الطلبة الفرصة لقراءهتا 

 بصوت عال.

 تابة ادلفرداتك .ه 

إذا كان الطلبة يطلبون بكتابة الكلمات اجلديدة ما دامت 
على كراساهتم الكلمات منعشة لدي مذاكرة الطلبة. كتب الطلبة 

 بامتثال ما كتب ادلدرس على السبورة.

 تكوين اجلملة ادلفيدة .و 

اخلطوة األخَتة من أنشطة تعليم ادلفردات ىي استخدام 

 4 الكلمات اجلديدة يف اجلملة ادلفيدة نطقا أو كتابة.

 خطوات تعليم المفردات .5
 خطوات تعليم ادلفردات ىي:

 و الطلبة يستمعونقرأ ادلدرس ادلفردات مرتُت أو ثالثة مرات  .أ 
 كتب ادلدرس ادلفردات على السبورة كتابة واضحة .ب 

                                                             
4
 Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit. Hal. 129-133. 
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 شرح ادلدرس ببيان مناسب مع الكلمة .ج 
 وضع ادلدرس ادلفردة يف اجلملة ادلفيدة حىت فهموا الًتاكيب منها .د 

 قلد الطلبة تلفيظ الكلمات مجاعة مث فرقة مث منفردا .ه 

إىل الطلبة و أرشد ادلدرس الطالب كيفية كتابة ادلعاين من ادلفردات  .و 

 السيما إذا كانت الكيفية صعبة.

 كتب ادلدرس معاين ادلفردات و اجلمل على السبورة لتوضيح الشرح. .ز 
 كتب الطلبة ادلفردات اجلديدة على السبورة يف كراساهتم. .ح 

5 كتب الطلبة ادلفردات و ادلثال من اجلملة يف كراساهتم. .ط 
  

 
 التقويم من تعليم المفردات .6

اللغوي أصبح احتبار تعليم ادلفردات من فرقة كما كان االختبار 
التفهيم و استعماذلا. و اختبار التفهيم تؤكد على قياس سيطرة ادلفردات. و 
أما اختبار استعمال ادلفردات تؤكد على استخدام ادلفردات يف اجلمل 

 ادلفيدة.
و أما مؤشرات الكفاءة ادلقيسة ىي تلفيظ ادلفردات و معانيها و 

 6 ضادة و فرق الكلمات العربية.مرادفها و ادل
                                                             

5
 Muhammad Ali Al-Khuli. Strategi pembelajaran bahasa arab. (Yogyakarata: 

baSanPublishing, 2010), hlm. 103. 
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 اللغة العربية .ب 
 اللغة العربيةمفهوم  .1

 العربية العربية. اللغة الثقافةبشرية أو  لغة اللغة العربية ىي  Muhbib  رأى
 عنها الكشف مت( القرآن) اهلل كلمات أن من الرغم , علىمالك أو اهلل لغة ليست
 ذلا العربية ثقايف, اللغة العربية اللغة ونظام كمنتج زلمد قي اللغة العربية. مث للنيب
 أصبح الذي اللغوي للنظام العربية اللغة وعملّية. ختضع وإنسانية أكادميية أبعاد

7 .والداللية والنحوية الصوتية و الصرفية النظم , مناللغة دلتحدثي موافقة
 

 Max يقسم. متعددة رلموعات إىل العامل يف اللغات اللغويون يصنف

Muller يعٌت اللغة إىل ثالث رلموعات ,Indo Eropa, SamitHemit, dan Turania .

    8 .السامية اللغات عائلة يف العربية اللغة تضمُت يتم

 يف السامية اللغات جتميع يتم. لغات عدة إىل السامية اللغات تنقسم
. األكادية أو بابل أو آشور الشرقية اللغات وتشمل. والغرب الشرق رلموعات

 9 .والعربية والكنانية اآلرامية الغربية اللغات وتشمل

                                                                                                                                                                              
6
 Iman Asrori, Muhammad Thohir, Amin. Evaluasi dalam pembelajaran bahasa arab. 

(Malang: MISYKAT, 2012). hlm. 98. 
7
 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Prespektif Komunikatif. 

(Cetakan ke -1, Januari 2015), hlm. 2 
8 Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia), (Jakarta : Pustaka Al-

Husna Baru, 2004, hlm. 9. 
9
 Imam Makruf, Op. Cit. Hlm. 2 - 3 
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 العربية العمية. القرآن قبل من ادلستخدمة العربية اللغة ىي fushaلغة العربية 
10 .اليومية احملادثة يف ذلك ينطبق, العادية الظروف يف تستخدم اليت العربية ىي

 

  

 اإلنسان حياة في العربية اللغة وأدوار وظائف .2
 التواصل على قادرين يكونوا أن الوالدة من البشر حياول. اتصال أداة ىي لغة

 لغة. يستخدموهنا الذين الناس دلصاحل وفقا وتتطور العربية اللغة تنمو. بيئتهم مع
 ميوتون إهنم يقالو  اليومية حياهتم يف يستخدموهنا يزالون ال الناس كان إذا للحياة

11 .العكس حدث إذا
 

 النحو على ادلعُت عبد عن نقلت كما ىاليداي. H.A.K وفقال اللغة وظيفة
 : التايل
 الصكّ  وظيفة .أ 
 التنظيمية الوظيفة .ب 
 التمثيلية الوظيفة .ج 
 التفاعل .د 
 الشخصية الوظيفة .ه 
 األمور رلريات عن الكشف وظيفة .و 
 اخليالية الوظيفة .ز 

                                                             
10

 Abdul Mu’in, Op. Cit. Hlm. 19 – 21.  
11

 Ibid, hlm. 24 
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 احلضارة وتقدم تطور مستوى مع تتفقاللغة  وظائف أن رأى آخر يقول
 البشرية, التايل: 

 اتصال أداة ىي اللغة .أ 
 واألفكار والرغبات ادلشاعر عن للتعبَت أداة ىي اللغة .ب 
 يف كتابتها يتم أن بعد( األفكار) األفكار يف للتفكَت أداة ىي اللغة .ج 

 مث ،( الكتابة) الرموز مع مسجلة أو واضحة ىي واليت ، واجلمل الكلمات
 .تعبَت لو شكل لديهم

 .وكتابيا شفهيا ، بادلعلومات اآلخرين إلقناع أداة ىي اللغة .د 
 .للدين رمزا تكون أن أيضا ميكن اللغة .ه 
 .البشرية ادلعرفة لكل مطلق دعم ىي اللغة .و 
 البشر بُت التعاون كل أساس ىي اللغة .ز 
 .موحدة أداة تكون أن ميكن اللغة .ح 
 .العدو قوات تدمَت أو إلضعاف سالحا تكون أن أيضا ميكن اللغة .ط 

12 

 وليس, اكتماالً  أكثر الثانية أن يبدو ,اللغة وظائف تقسيم اجملموعتُت من
 اللغة ىذه ، إذن .كلها من أوسع ولكنها, اتصال كأداة وظيفتها على التأكيد فقط

 .اخلاصة العربية. وزمان مكان أي يف, اإلنسان حياة يف جًدا مهم دور ذلا

                                                             
12

 Ibid, hlm. 24 – 27. 
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 Quantum تعلم .ج 
  Quantumمفهوم التعلم  .1

Quantum قفز ىو .Quantum is an interaction change energy into 

light ادلعٌت quantum طاقةال من "  فحوى. الضوء يكون طاقةال َّت التعامل يغ ىو 
يكون فائدة  بو للقيام اضطركّل شغب التعلم, حىّت اآلن   َّت " ىو يغالضوء يكون
13 ة.بالطلوىبة ادلهارة و ادلأن يرقي  , ميكنالناسة و للطالب

 quantum أرندسرأى  

14 التخطيط التعلم. يف دليلىو التخطيط أو 
على نطاق  quantumيستخدم  

 ,quantum اإلصلليزية, quantum علمت, quantum  تعليم واسع يف عامل التعلم مثل

quantum مدرب, لذكيا quantum ,احلساب و quantum. 15 

. ضوء إىل حتويلها ميكن طاقة احلياة كل أن افًتاض على quantum التعلم يعتمد
 إىل ةبوالطل ادلعلمُت ومواىب الطبيعية القدرات يغَت التفاعل ىذا أن يعٍت وىذا
16 .وكفاءة بفعالية التعلم يف لتقدمهم مفيد ضوء

 

 
 Quantumم التعل أساس .2

 .1992يف عام , Bobby De Porter قبل من مرة ألول وضعت ، الكم التعلم

 Lozanov رأى .”suggestopedia“ أو ”suggestology“ متجذرة يف النظرية

                                                             
13

 Bobbi Deporter, Mark Reardon, Sarah Singer-Nourie, Quantum Teaching Mempraktikkan 

Quantum Learning Di Ruang-ruang Kelas,  (Bandung: Kaifa, 2000), hlm. 7. 
14 Nandang Kosasih, Dede Sumarna, Pembelajaran Quantum dan Optimalisasi Kecerdasan, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 75. 
15

 Agus Nggermanto, Quantum Quotient,  (Kecerdasan Quantum), (Bandung: Nuansa, 2002), 

hlm. 10. 
16 Nandang Kosasih, Dede Sumarna, Op. Cit. hlm. 76. 
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وفقا الزانوف أن األفكار أو االقًتاحات ميكن أن تؤثر على نتيجة وضع 
 سوف .سلبية أو إجيابية أفكار أو اقًتاحات تعطي تفاصيل وأي, و التعلم
 وىي ، quantum التعلم يف ادلستخدم الرئيسي ادلبدأ دعم التعلم تسريع

 17".عادلهم إىل عادلنا وإيصال عادلنا إىل عادلهم جلب"
 

 Quantumم التعلاستراتيجية  .3
 ةبالطل لدى ادلوجهة ادلبتكرة التعلم مناذج من واحد ىو ، quantum تعلم

(student centered) . التعلمquantum  يؤكد على األنشطة يف تطوير ،
18 .القدرات البشرية على النحو األمثل من خالل طرق بشرية للغاية

 

 
 Quantum التعلم مبدأ .4

 التايل:  ادلبادئ لديو Quantum التعلم
 يتحدث شيء كل .أ 
 االىداف كل .ب 
 جهد كل على التعرف .ج 
 بالنجاح احتفل .د 

 

                                                             
17 Nandang Kosasih, Dede Sumarna, Op. Cit. hlm. 77. 
18 Nandang Kosasih, Dede Sumarna, Op. Cit. hlm. 89. 
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 Quantum التعلم أهداف .5
 :  ىو Quantum التعلم من الرئيسي الغرض

 .ادلتغَتة الظروف باستخدام ةبالطل مشاركة ترقية .أ 
 .واالىتمام التعلم حتفيز ترقية .ب 
 .الذاكرة ترقية .ج 
 .بالتضافر الشعور ترقية .د 
 االستماع ترقية .ه 
 األخالق ترقية .و 

 
 Quantum التعلم خطوات .6

 :يلي كما ىي Quantum تعلم يف تطبيقها ميكن اليت اخلطوات
 التعلم بيئة ىيكلة .أ 
 بطلال موقف زرع .ب 
 احملررة التعلم أسلوب .ج 
 ادلالحظات تدوين على تعتاد .د 
 القراءة على تعتاد .ه 
 إبداًعا أكثر األطفال اجعل .و 
 19 .ةبالطل ذاكرة تدريب .ز 

                                                             
19 Nandang Kosasih, Dede Sumarna, Op. Cit. hlm. 91. 
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 Quantum Quotientمفهوم االستراتيجية  .د 

20 .اجلديد الوضع تعلم علىىو استطاعة  ذكاء أوquotient   ارمسًتونغ توماسرأى 
 

Quantum Quotient بطريقة إمكانات مجيع ترقية على القادر البشري الذكاء ىو 
 اخلصائص .والروحاين والعاطفي الفكري الذكاء ذلك يف مبا وشاملة وتآزرية ، متوازنة

 على قدما ادلضي ودائما ، حنيف أو جديدة ألفكار مفتوحة ىي ، QQ الرئيسية
 21 .الكمال ضلو صعود دوامة طول

 

 Quantum Quotient خطوة .1
 الغناء تقنية مع حفظ .أ 

 الغناء ةتقني. اآلن حىت جدا واسع نطاق على يستخدم الغناء ةتقني
 تطبيقأن  ميكن الغناء ةتقني. االبتدائية ادلدارس يف واسع نطاق على
22 .ذاكرة يرقي أن ميكن الغناء ةتقني. للبالغُت واسع نطاق على أيضا

 

23 , مضبوط الكثَت يف البحث.الدور ادلوسيقى يدعم التعلم الفعّ 
 

 Beethoven “Music is mediator between life senses andالنظريّة 

life see roh ” 24 .للحياة( )ادلوسيقى ىي وسيط 
 الغناء تقنية فوائد .ب 

                                                             
20 Agus Nggermanto, Quantum Quotient (Kecerdasan Quantum), (Bandung: Nuansa, 2008). 

Hlm. 167.  
21 Ibid, Hlm. 151. 
22

 Ibid, Hlm. 64. 
23 Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan Dengan Humor, hlm. 35. 
24 Colin Rose dan Malcolm J. Nicholl, Accelerated Learning for the 21 st Century, 

(London:Judy Piaktus,1997), hlm. 241. 
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 :ذلك يف مبا ، لألطفال جدا مهمة الغناء تقنية فوائد
 الطفل يف والفرح بادلتعة الشعور يف تسبب شلا (1
 .خلقهم وترقية األطفال خيال إثراء (2
 ذاهتا حد يف واألدب الفن روح ترقية (3
 ةاللغ ادلهاراة ترقية (4
 .والتربير االنتقاد على قدرهتا ترقية (5
 .اخليال قوة وترقية الروح وتعزيز ، العقل تثقيف (6
 25 .والفن لألدب األطفال حب ترقية (7

 
 الغناء تقنية لتنفيذ خطوات .ج 

 .تدريسها سيتم اليت ادلادة زلتويات بوضوح ادلدرسة يعرف (1
 صحيح بشكل اجلديدة وادلواد ادلفاىيم وأ ادلعلومات صياغة (2

 ة.بالطل حيفظوأو  إتقاهنا وجيب
 ةبالطل بُت ادلألوفة األغنية نغمة اخًت (3
 شكل يف إتقاهنا ليتم ، ادلواد/  ادلفاىيم/  ادلعلومات ترتيب (4

 .احملددة األغنية نغمة على ضبطها يتم اليت األغاين كلمات
 .الغناء تقنية باستعمال وحيفظ ، أوالً  ادلدرسة ميارس (5
 .ةبالطل مع ادلتكرر الغناء تقنية مع ادلفردات يوضح مدرسة (6

                                                             
25 Muhammad Sa’id Mursy, (Seni Mendidik Anak), Hlm.145. 
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 .مناسبة بإمياءات يتبع أن حاول (7
 ميكنهم ةبالطل كان إذا ما لقياس ادلادة حول أسئلة قدم (8

 .األغنية بااستخدام اوإستيعاهب حفظها
 

 الغناء تقنية يف والضعف القوة نقاط .د 
 الغناء تقنية قوة .1

 الصغَتة الفصول يف لالستخدام مناسبة الطريقة ىذه -
 مفعم الدراسي الفصل جو ألن للتعلم ةبالطل تلهم -

 .وادلرح باحليوية
 تعليم تطوير إىل الرامية اجلهود يف ادلعلمُت مساعدة -

 وجود بسبب اإلمهال/  الصداقة قيمة أي ، الشخصيات
 .الصف أعضاء بُت جيد تفاعل

 .الدراسي الفصل شروط بإستيعاب للمعلم يسمح -
 يف حىت متكرر بشكل األغنية كلمات استخدام ميكن -

 .ادلواد بنفس ولكن سلتلفة فصول
 

 الغناء تقنية وجود عدم .2
 .كبَت لالفص يف استخدام الصعب من -
 .الغناء حيبون ال الذين األطفال يف فاعلية أقل النتائج -
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 الطبقات يزعج أن ميكن ، ادلزدحم الدراسي الفصل جو -
 26 .األخرى

 العقل إطار .ه 

دراسة ية استيعاب ادلفردات اللغة العربية لدى الطلبة الصف الرابع ج يف ادلترق
 العربية ادلفردات إستيعابمنخفضة.  تزال ال باندر دلبونج 1اإلبتدائية احلكومية 

 إستيعاب ترقية يف ادلعلم يستخدمها اليت ادلناسبة غَت اإلسًتاتيجية بسبب ، منخفض
 االسًتاتيجية باستخدام العربية ادلفردات إستيعاب ترقية يعلم ادلعلم .العربية ادلفردات
 ونتيجة .ادلعلم من لتوضيح تصور رلرد الطلبة أنشطة تكون فقط. حبيث التقليدية

 حفظ يف إستيعاهبم إىل الطلبة يفتقر والكساىل. لذلك بادللل الطلبة يشعر لذلك
 تؤثر حىت منخفضة العربية الطلبة ادلفردات من التمكن التعلم نتائج العربية. ادلفردات

 إسًتاتيجية باستخدام التعلم تقنية لتغيَت الباحث حتفيز يتم .العربية ادلوضوع على
Quantum Quotient يف ترقية استيعاب ادلفردات العربية. الغناء تقنية مع 

 

 

 

 

                                                             
26 Sarifah Alwiyah Nurfitria, “Implementasi Model Bernyanyi dalam Pembelajaran Matrei 

Subtantif”, http://www.mebermutu.org/media. php?-module=detailreferensi&id=73, diakses 8 
September 2014. 



 

 الباب الثالث

 طريقة البحث

 نوع البحث .أ 
نوع ىذا البحث ىو البحث اإلجرائي للصف. و رأى جار و كيميس أن 
البحث اإلجرائي للصف ىو ادلالحظة بادلدرس يف الفصل بطريقة االنعكاس عن 

1 مهنتو كادلدرس حىت تًتقى نتيجة تعلم الطلبة.نفسو بقصد اإلصالح عن 
 

يعقد البحث اإلجرائي للصف بدورتني الدورة األوىل و الدورة اثانية. و يف كل 
 دورة لقاءان. و إذا كانت نتيجة التعلم ناقصة فستستمر الدورة تاليها.

أمور و  4طريقة البحث اإلجرائي للصف من كيميس و تيغارت تتكون من 
 و التنفيذ و ادلالحظة و االنعكاس. و البيان ما يلي:ىي اإلعداد 

 التخطيط .أ 
ختطيط ىيكل العمل الذي يبني عن : ما، دلاذا، مىت، أين، من، و  

 2 كيف سيكون العمل.
 التفيذ .ب 

يف ىذه اخلطوة أعد الباحث التخطيط اإلجرائي للصف حسب النقاط 
 3 ادلستعدة حيث كان البحث اإلجرائي يتكون من دورتني.

                                                             
1
 Suyadi. Panduan Penelitian Tindakan Kelas. (Yogyakarta: DIVA Press,2010), hlm.  22-23 

2
 Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi. Penelitian Tindakan Kelas. (Jakarta: Bumi Aksar, 

2010), hlm. 17  



92 
 

ادلالحظة ىي عملية دلعرفة عن سري البحث يف سعي عن كل خطوة و 
 دلعرفة شأن الفصل و الطلبة و سعيهم لًتقية استيعاب ادلفردات.

 ادلالحظة .ج 

ادلالحظة ىي عملية دلعرفة عن سري البحث يف سعي عن كل خطوة و 
 دلعرفة شأن الفصل و الطلبة و سعيهم لًتقية استيعاب ادلفردات.

 التفكري .د 
عملية لتقدمي التفكرار عن ما سبق. و ىذا مهم لتنفيذ ثالث ىو 

 4 اخليفة و ىي االستمداد و التجديد و االرتفاع.

 

 الذي ألقاه كييس و تيغارت كما تلي:جرائي للصف دورة البحث اإل
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
3
Restia Berwina. Penelitian Strategi جontextual Teaجhing Learning (CTL) Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Bagi Peserta Didik SMP  Negeri 13 Bandar 

Lampung, (Skripsi, tahun 2014), hlm. 24 
4 Siti Ftimah. Penerapan Metode Iqro’ Dalam Meningkatkan Minat Membaca Al-Qur’an 

Anak Radhatul Athfal Al-Muwwanah Tanjung Raya Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar 

Lampung , (Skripsi, tahun 2014), hlm. 15 
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 1الصورة 

 (PTK)دورة البحث اإلجرائي للصف 

 
 الدورة األولى .1

تتكون من اإلعداد و التنفيذ و ادلالحظة و دور األنشطة التعليمية الدورة ىي 
 االنعكاس.

 التخطيط -
 أ( إعداد موضوع الدرس و يف ىذا البحث عن األداوة ادلدراسية

األداوة ادلدراسية لتكون مادة اليت  ب( إعداد الوسائل التعليمية عن أنواع
 تعلمها الطلبة.
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 وجيب صحيح بشكل اجلديدة وادلواد ادلفاىيم وأ ادلعلومات صياغةت( 
 ة.بالطل حيفظوأو  إتقاهنا
و مادة التقييم ، ختترب بالطلبة اختبارا حتريريا و شفهيا  إعداد األدواتث( 

لتناول البيانات عن نتائج تعلمهم و دنوىم لتكون القياس و مقدار جناح 
التعليم و مؤشراتو كإنتاج آثار الوسائل التعليمية ىل تؤثر على ترقية 

 استيعاب ادلفردات للطلبة أم ال.
 التنفيذ -

 سبا باإلعداد الذي قد صنع.منا عقادالعمل بالتنفيذ أو اإل
 المالحظة -

تعقد ادلالحظة بنسبة ورقة ادلالحظة مباشرة عن التعليم باستخدام اسًتاتيجية 
quantum quotient ادلبارة. ادلالحظة تعقد مبنهج نقاط الورقة.  الغناء ةمع تقني

 أنشطة ادلالحظة تعقد جلمع البيانات مث لتقرير األنشطة التالية.
 التفكير -

االنعكاس ىو العملية التحليلية عن األخبار اجملموعة من التعليم. أعقد 
الباحث االنعكاس بعد انتهاء عملية التعليم عن مشكلة موجودة و ادلزايا مث 

 التحليل.
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 الدورة الثانية .2
 التخطيط -

 .ع الدرس و يف ىذا البحث عن أداوة ادلدراسيةإعداد موضو  أ(
 وجيب صحيح بشكل اجلديدة وادلواد ادلفاىيم وأ ادلعلومات صياغةب( 
 ة.بالطل حيفظوأو  إتقاهنا
إعداد األدوات و مادة التقييم ل، ختترب بالطلبة اختبارا حتريريا و شفهيا ت( 

لتناول البيانات عن نتائج تعلمهم و دنوىم لتكون القياس و مقدار جناح 
ؤثر على ترقية التعليم و مؤشراتو كإنتاج آثار الوسائل التعليمية ىل ت

 ادلفردات للطلبة أم ال. استيعاب
 التنفيذ -

مع  quantum quotientباستخدام اسًتاتيجية التنفيذ مناسبا بادلواد ادلعددة 
 .الغناء ةتقني

 المالحظة -
 تعقد ادلالحظة طوال أنشطة التعليم

 التفكير -
 يعقد االنعكاس بعد انتهاء الدراسة أو التعليم
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 موضوع البحث و مبحثه .ب 
االبتدائية  بادلدرسة جمبحث البحث ىو مدرس اللغة العربية للصف الرابع 

الطلبة. و أما موضوع البحث ىو  11بعدد  باندار المبونج 1اإلسالمية احلكومية 
 الغناء ةمع تقني Quantum Quotient  إسًتاتيجيةتنفيذ تعليم اللغة العربية باستخدام 

 1بادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية  جلًتقية استيعاب ادلفردات للصف الرابع 
 باندار المبونج.

 
 زمان و مكان  البحث .ج 

 11حىت وصل إىل التاريخ  1112 أكتوبر 11أعقد البحث شهرا منذ التاريخ 
بدئت عملية التعليم منذ أول استخدام الوسائل حىت جنح البحث بالنتائج  1112نوفمرب 

باندار المبونج  1الوثيقة. و مكان البحث يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 
 .جللصف الرابع 

 
 محتويات البحث .د 

 الباحث .أ 
 الباحث كعنصر مهم يف البحث.

 ادلالحظةورقة  .ب 
 Quantum  إسًتاتيجيةتفيد ورقة ادلالحظة دلعرفة تعليم اللغة العربية باستخدام 

Quotient الغناء ةمع تقني. 
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 أسئلة االختبار ادلقدم و األخري .ج 
باستخدام  تفيد األسئلة ادلقدمة دلعرفة نتائج التعلم من الطلبة قبيل تطبيق

و تقرر من كتاب اللغة العربية  الغناء ةمع تقني Quantum Quotient  إسًتاتيجية
و  جباندار المبونج للصف الرابع  1للمدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

"األدوة ادلدراسية". و األسئلة األخرية ىي دلعرفة نتيجة البحث و  ادلوضوع فيها
 .الغناء ةمع تقني Quantum Quotient  إسًتاتيجيةباستخدام  التعليم بعد تطبيق

 الوثائق .د 
 الوثائق ىي البيانات اليت تصور على شأن التعليم عند الدرس.

 
 طريقة جمع البيانات .ه 

 لتناول البيانات احملتاجة بدأ الباحث باخلطوات ما تلي:
 ادلالحظة .أ 

ادلالحظة ىي طريقة مجع البيانات بالتفتيش او ادلالحظة و التخطيط ادلنهجي عن 
الظاىرة تكون بيانات أو أخبار عناصر الظاىرة يف موضوع ما للبحث. و عناصر 

5 البحث و البد أن تكون كامال.
و البيانات ادلأخوذة يف ىذا البحث عن  

و سارت  ج،استيعاب ادلفردات بوسيلة الصورة و بطاقة ادلبارة يف الصف الرابع 
 ادلالحظة بتفتيش الباحث حنو الطلبة واحدا فواحدا طوال عملية التنعليم.

 
                                                             

5
 Eko PutroWidoyoko. Teknik Penyusunan Instrument Penelitian. (Yogyakarta: PUSTAKA 

PELAJAR, 2012), hlm. 40-46 
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 ادلقابلة .ب 
عملية االستجواب و احملادثة بني الباحث أو صاحب األسئلة بادلقابل  ادلقابلة من

يف ىذا الباحث,  أو صاحب اجلواب هبدف تناول األخبار احملتاجة بالباحث.
 ادلقابلة ىذه. ادلباشر االتصال يف مفصلة أسئلة لكن, شيء أي الباحث سأل

 يعطي ادلعلم, الصف الرابع ج و مدّرس اللغة العربية ةبالطل من العديد إىل موجهة
 من قِبل ادلعلم و الطلبة. العربية اللغة تعلم حول علوماتادل

 الوثيقة .ج 
الوثيقة من طريقة مجع البيانات بالنظر و خنطيط رسالة ما ادلوجودة و ىذه الطريقة 

الوثيقة بأخذ  حتلل حمتويات الوثائق ادلتعلقة مبشكلة ادلبحوثة يف ىذا البحث تعقد
الصورة و الرسائل األخرى لتعليم استيعاب ادلفردات بوسيلة وسائل الصورة و 

 6 البطاقة ادلبارة. و ىناك التصوير لتوثيق األنشطة الفعالية بالطلبة طوال التعليم.
 االختبار .د 

االختبار ىو التمرينات ادلستخدمة لقياس ادلهارات و ادلعلومات و السلوكيات و 
و الكفاءات اليت دتتلكها األفراد و الفرق و كان ىذا االختبار حتريريا و التفكريات 

7 شفهيا.
 

 
 
 

                                                             
6 Eko Putro Widoyoko. Ibid., him 44 
7
 Ahmad Tanzeh. Pengantar Metode Penelitian. (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 57  
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 طريقة تحليل البيانات .و 
طريقة حتليل البيانات ىي اخلطوات أو الفرصة ادلستخدمة لتحليل البيانات 

 اجملموعة كشيء البد تقدميها قبل االستنتاج.
الطريقة النوعية و نتيجة البحث طريقة حتليل البيانات ادلستخدمة بالباحثة ىي 

بادلالحظة عن أنشطة الطلبة بورقة ادلالحظة من نتيجة التعليم تصنف و تنفصل مث 
حتليل و تؤخذ منها االستنباط باجلملة اليت تصور ادلوضوعات من البحث حىت 

 تستنبط باستنباط عقلي و واضح.
 و أما خطوات التحليل للبيانات كما تلي:

a. ختفيض البيانات 
فيض البيانات ىو االختيار من بيانات ما حيث كانت حنتاجة و غريىا و خت

 8 التخفيض يفيد التوكيد و االختالص و مناسبا مبوضوع و دنط.
b. عرض البيانات 

بعد التخفيض البد أن تعرض البيانات بالًتتيب مع البيان ادلتكامل يف شكل 
س و الطلبة عما اجلداول . و عرض البيانات ادلرتب و ادلنهجي سيسهل دلدر 

 9 وقعت لسهولة االستنباط و تقرير العمل يف اخلطوة بعدىا.

 

c.  اجتاالستنرسم 
                                                             

8
 Moh. Shoehada. Metode Penelitian Sosial Kualitatif (Untuk Studi Agama). (Yogyakarta: 

SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 132 
9 Mardalis. Metode Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 47 



03 
 

تستنبط البيانات اجملموعة بسؤال ىل جنح البحث بتأثري ترقية أغلبية أم دلا، و إن 
و استنادا  10 لن تًتقى فتقرر العمل بعده باستمرار التخطيط أو الوقوف بو.

 بالبيان السابق تبني الباحثة عن ىذا البحث اإلجرائي للصف خبطوات ما تلي:
ختفيض البيانات كاالختيار و تقرير الًتكيز و تبسيط و أخذ اخلالصة   (1

 كبيانات أولية لتكون بيانات مستعدة للبحث ادليداين.
 عرض البيانات ىو البيان عن البيانات حىت تكون واضحة. (1
االستنباج ىو السعي إلعطاء النتيجة أو القيمة مناسبا بعرض رسم  (3

 البيانات.

و بذلك استنباط البحث النوعي ميكن أن جييب مشكلة البحث ادلوجودة و ميكن 
 عدمو ألن مشكلة البحث النوعي موقتة و تنمو بعد البحث ادليداين.

عرضها حتقق و األخري ىو التحقيق عن البيانات و ىو تركيز بيانات ادلؤكدة و 
البيانات مبناسبتها مع النظرية ادلتعلقة و ادلوجودة باستخدام الوسائل التعليية و البطاقة 

باندار  1ادلبارة يف تعليم ادلفردات لدرس اللغة العربية يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية 
 .ج المبونج للصف الرابع

 و دلعرفة مئوية نتائج التعلم تستخدم الرموز ما تلي:
 

P =  F 
  
X 

  N 

                                                             
10

Margono. Metodelogi Penelitian Tindakan. (Jakarta: Rineka جipta, 2010), hlm 53  
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 ادلالحظة: 

(Pمئوية النجاح للطلبة = ) 

(Fمقدار نتيجة التعلم الناجح = ) 

(N.عدد مجيع الطلبة = ) 11
 

 
 مؤشرات نجاح استيعاب المفردات .ز 

 و أما مؤشرات جنلح السطرة يف البحث اإلجرائي للصف ىي:
 تًتقى محاسة الطلبة عند تعليم اللغة العربية .1
 يف تعلم اللغة العربيةتًتقى فعالية الطلبة  .1
ترقية ادلعلومات اليت سيطرىا الطلبة حوايل ادلفردات و القواعد النحوية و الصرفية و  .3

 االختبار ادلقدمة و االختبار األخري.
 ارتفاع عدد ادلفردات .4
دات للطلبة بقيمة و يقال النجاح للمدرس إذا كان مقدار االستيعاب على ادلفر  .5

 .21% اجليد حتصل على
 

                                                             
11

 Annas Sudrajad. Pengantar Statistik Pendidikan. ( Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm 43  



 الباب الرابع
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 باندار المبونج 1البصرية و البعثة للمدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية  .3
 ادلدرسة رؤية .أ 

 احلميدة األخالق لديهم ةبالطل (1
 اإلسالمي الديين التشكيل يف شلتاز (2
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 احملًتف وادلعلم معلمترقية  (2
 والتعلم التعليم أنشطة عملية جودة ترقية (3
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 ادلدرسة
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 .األمثل النحو على لتطويرىا
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15 Lisna Hayati S.Pd.I أستاذ 
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 1أحوال األدوات التعليمية في المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية  .5

 باندار المبونج
 1:  الرئيسية الغرفة (1
 1:  اإلدارة غرفة (2
 1:   ادلعلم غرفة (3
 8:  الفصل غرفة (4
 1:  الدراسة غرفة (5
 1:  ادلكتبة غرفة (6
 1:  الكمبيوتر سلترب (7
 1: الصحة غرفة (8
 1:  ادلسجد (9

 2: ادلعلم محام (11
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 6: ةلبالط محام (11

 2 جدول

 والغرفة المبنى حالة

 نوع من الغرفة
 

 عدد

 قياس

 M2 

 شامل
M2 

 الغرفة

 البيان
 سيء متوسط جيد

  x 8 56 2 3 3 7 8 غرفة الصف

    x 8 56 1 7 1   غرفة التدريس

  - x 6 24 - 1 4 1 غرفة ادلدير

ادلعلمغرفة   1 7 x 11 56 - 1 -  

  - x 4 28  1 7 1 غرفة الكمبيوتر

  - x 4 28 - 1 7 1 غرفة ادلكتبة

  x 8 56 - - 1 7 1 غرفة الصالة

  - x 2 4 - 1 2 1 محام ادلدير

  - x 2 4 1 1 2 1 محام ادلعلم

  - x 2 4 1 2 2 1 محام الطلبة
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باندار  1االبتدائية اإلسالمية الحكومية أحوال الطلبة في المدرسة  .6
 المبونج

 3جدول 

في المدرسة  2118 2117 في 6 الصف إلى 1 الصف في الطلبة عدد عن بيانات
 باندار المبونج 1االبتدائية اإلسالمية الحكومية 

   x 2 4  1 2 1 غرفة الصحة

   x 11 11  1 1 1 احلديقة

  x 1 - - - 1 2 1 مقصف

  - x 9 99 - 1 11 1 رلال الرياضة

  - - - - - - رلال الوثب الطويل

  - - - - - - سلزن

  - - - - - - القاعة

  - - - - - - غرفة ادلهارة

  - - - - - - سلترب العلوم الطبيعية

  - - - - - - سلترب اللغة
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 الفصول عدد الفصول

الفص عدد

 ول

عدد 

الفصو 

 ل

I II III IV V VI 

L P L P L P L P L P L P 

I 6 45 81 - -  - - - - - - - 005 

II 6 - - 44 80 - - - - - - - - 008 

III 6 - - - - 57 45 - - - - - - 68 

IV 6 - - - - - - 66 66 - - - - 26 

V 6 - - - - - - - - 56 66 - - 67 

VI 7 - - - - - - - - - - 74 76 45 

 451 45 67 26 68 008 005 02 عدد

 الطلبة عدد وصف
 746:  رجل
 767:  امرأة

 451عدد : 
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 تقديم اإلحصائية .ب 
 األولى اللقاء ,الدورة األولى .1

األنشطة التعليمية يف اللقاء األول حييط على التخطيط، التنفيذ، ادلالحظة، 
 التفكري.

 التخطيط .أ 
قبل بداية التخطيط قامت الباحثة بتحليل ادلشكلة و تنظيم النقاط  -

 يف كل دورة.
 التعليميةترتيب اخلطوة  -
 إعداد مادة ادلفردات حتت ادلوضوع "أداوة ادلدرسية" -
حتت ادلوضوع  تقنية الغناء مع quantum quotientاسًتاتيجية  إعداد -

  "أداوة ادلدرسية"
 التنفيذ .ب 

دقيقة  x 31 2و كل لقاء  ينلقاء حثة على عملية الدورة األوىل,قامت البا
 بأنشطة آتية:

 المقدمة (1
 باجلماعة إلقاء السالم والدعاء -
 سألت ادلدرسة حال الطلبة -
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 قرأت ادلدرسة كشف احلضور -
 التعلم أىداف ينقل ادلدرسة -

 
 العرض (2
 .تدريسها سيتم اليت ادلادة زلتويات بوضوح ادلدرسة يعرف -
 وجيب صحيح بشكل اجلديدة وادلواد ادلفاىيم وأ ادلعلومات صياغة -

 ة.بالطل حيفظوأو  إتقاهنا
 ةبالطل بني ادلألوفة األغنية نغمة اخًت -
 كلمات شكل يف إتقاهنا ليتم ، ادلواد/  ادلفاىيم/  ادلعلومات ترتيب -

 .احملددة األغنية نغمة على ضبطها يتم اليت األغاين
 .الغناء تقنية باستعمال وحيفظ ، أوالً  ادلدرسة ميارس -
 ة.بالطل مع ادلتكرر الغناء تقنية مع ادلفردات يوضح مدرسة -
 .مناسبة بإمياءات يتبع أن حاول -
 حفظها ميكنهم ةبالطل كان إذا ما لقياس ادلادة حول أسئلة قدم -

 .األغنية بااستخدام اوإستيعاهب
 االختتام (3
 بشكل العربية ادلفردات وحفظ لقراءة الفرصة ةلبط كل إعطاء يتم -

 .أعطيت اليت األغنية كلمات مع متكرر
 .ةبالطل قدمو الذي التفسري على التعليق إىل ادلدرسة حيتاج ال -



44 
 

 قدمها اليت ادلفردات لغناء للتقدم ةبللطل تقييماً  ادلدرسة يعطي -
 .ادلدرسة

 جهود مجيع وتقدير تشجيع خالل من النشاط ىذا ادلدرسة ينهي -
 .ةبالطل

 واحد ىو وىذا ، وخارج داخل يده لتحويل اللعبة يعطي ادلدرسة -
 .األيسر والدماغ األمين الدماغ يف التوازن لتحقيق

 التعليماختتمت ادلدرسة  -

 

 المالحظة .ج 
 شرًحا أوالً  الباحث يقدم, التعلم عملية تنفيذ قبليف اللقاء االول, 

. اعقد تعليم اللغة العربية يف الصف الرابع العربية باللغة ادلفردات إتقان ألمهية
 18باندار المبونج يف التاريخ  1بادلدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية  ج

دقيقة. و قبل ان يبدا الدرس اعقدت الباحث  61طوال  2118 أكتوبر
ترتيب الفصول بطلب الطلبة على اجللوس يف مقاعدىم مث لفظت ادلدرسة 

 السالم و جييب بالطلبة مث سال ادلدرسة باللغة العربية.
 ىذه ألن ادلدرسية االداوة ادلتعلقة العربية الدروس بشرح ادلعلم يبدأ

ج يف ادلدرسة  الرابع الصف ةبطل قبل من تعلمها مت اليت ادلواد ىي ادلادة
. بعد ذلك اعطت ادلدرسة باندار المبونج 1االبتدائية االسالمية احلكومية 
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 Quantum إسًتاتيجية باستخدام" ادلدرسية االداوة ادلفردات حتت ادلوضوع "

Quotient من ةبالطل يتمكن حىت ادلعلم قبل من شرح مث. الغناء تقنية مع 
 Quantum إسًتاتيجية باستخدام ادلدرسية االداوة حول ادلفردات متابعة

Quotient الغناء تقنية مع . 

 ادلفردات أبداً  يسمعوا مل ألهنم قليالً  مرتبكني ةبالطل بدا البداية يف
 ولكن, ادلعلم يستخدمها كلمات كأغنية ادلستخدمة ادلدرسية االداوة عن
 أن يبدو. الغناء تقنية باستخدام ادلدرسية االداوة على ادلفردات تطبيق بعد
 االداوة عن العربية ادلفردات تعلم يف حبماس ويشًتكون يفهمون بدأوا ةبالطل

  .ادلدرسية

 حقائق/  مفاىيم/  معلومات بصياغة صحيح بشكل ادلعلم يقوم مث
 باستخدام ادلوضوع ادلعلم يعطي مثة. بالطل حيفظها/  يتقنها أن جيب جديدة

 نصفهم حفظ يتم حىت متكرر بشكل ذلك ةبالطل ويقلد ، الغناء تقنية
 ما لقياس ادلادة حول أسئلة ادلعلم يطرح ة.بللطل ادلألوفة األغنية نغمة باختيار

 إعطاء يتم. األغنية خالل من وإتقاهنا حفظها ميكنهم ةبالطل كان إذا
 وتكرارا مرارا الغناء تقنية مع العربية ادلفردات وحفظ لقراءة الفرصة الطالب

 التفسري على التعليق إىل ادلعلم حيتاج ال. أعطيت اليت األغنية كلمات مع
 ينهي. الشفوية االختبارات ةبلطل تقييما ادلعلم يعطية. بالطل قدمو الذي
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 بعدة. بالطل جهود مجيع وتقدير تشجيع خالل من النشاط ىذا ادلعلم
 .مرحباً  بقول الدرس ادلعلم يغلق شيء كل من االنتهاء

 اللقاء الثاني .2
 التخطيط .أ 

 ترتيب اخلطوة التعليمية -
 إعداد مادة ادلفردات حتت ادلوضوع "أداوة ادلدرسية" -
 ادلفردات إستيعاب ترقية نتائج دلعرفة للمالحظة ورقة إنشاء -

 .الغناء تقنية مع
 

 التنفيذ .ب 
 المقدمة (1

 إلقاء السالم والدعاء باجلماعة -
 سألت ادلدرسة حال الطلبة -
 ادلدرسة كشف احلضورقرأت  -
 التعلم أىداف ينقل ادلدرسة -

 العرض (2
 .تدريسها سيتم اليت ادلادة زلتويات بوضوح ادلدرسة يعرف -
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 وجيب صحيح بشكل اجلديدة وادلواد ادلفاىيم وأ ادلعلومات صياغة -
 ة.بالطل حيفظوأو  إتقاهنا

 ةبالطل بني ادلألوفة األغنية نغمة اخًت -
 كلمات شكل يف إتقاهنا ليتم ، ادلواد/  ادلفاىيم/  ادلعلومات ترتيب -

 .احملددة األغنية نغمة على ضبطها يتم اليت األغاين
 .الغناء تقنية باستعمال وحيفظ ، أوالً  ادلدرسة ميارس -
 ة.بالطل مع ادلتكرر الغناء تقنية مع ادلفردات يوضح مدرسة -
 .مناسبة بإمياءات يتبع أن حاول -
 حفظها ميكنهم ةبالطل كان إذا ما لقياس ادلادة حول أسئلة قدم -

 .األغنية بااستخدام اوإستيعاهب
 االختتام (3

 بشكل العربية ادلفردات وحفظ لقراءة الفرصة ةلبط كل إعطاء يتم -
 .أعطيت اليت األغنية كلمات مع متكرر

 .ةبالطل قدمو الذي التفسري على التعليق إىل ادلدرسة حيتاج ال -
 قدمها اليت ادلفردات لغناء للتقدم ةبللطل تقييماً  ادلدرسة يعطي -

 .ادلدرسة
 جهود مجيع وتقدير تشجيع خالل من النشاط ىذا ادلدرسة ينهي -

 .ةبالطل
 اختتمت ادلدرسة التعليم. -
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 المالحظة .ج 
ادلدرسة  ج 4 الفصل يف ادلفردات إستيعاب لًتقية التعلم عملية

×  2) دلدة 2118 أكتوبر 25 من بدءًا ، المبونج ندراب اإلبتدائية
 يستخدم كيف ويسأل مرحباً  بقولو الدرس ادلعلم يفتح .دقيقة( 31
 ادلالبس خلع من ودقة وجود من ادلعلم يتحقق .العربية اللغة ةبالطل
 شرح مث. التعلم أىداف ويقدم السابق الدرس ادلعلم يكررة. بالطل

 اسًتاتيجية باستخدام ةبللطل األدوات ادلدرسية حول ادلواد ادلعلم
quntum quotient تقدميها مت اليت ادلفردات ادلعلم يكرر .الغناء بتقنية 

 يتمكنوا أن يف ةبالطل ويبدأ .أوالً  الغناء وميارس األول االجتماع يف
 ةبالطل يبدو أن بعد .ادلدرسية األدوات حول ادلفردات إستيعاب من
 باستخدام ادلفردات حلفظ ةبالطل بتعيني ادلعلم يقوم ، يتقنون أهنم
 مع ادلفردات سيد الطالب ادلتوسط ويف .الفصل أمام الغناء تقنية
 . الغناء تقنية
 بشكل العربية ادلفردات وحفظ لقراءة الفرصة ةلبط كل إعطاء يتم

 التقييمات ادلعلم يعطي .أعطيت اليت األغنية كلمات مع متكرر
 يف أكثر متحمسني ةبالطل بدا. ومكتوبة شفوية اختبارات ةبللطل

 ليحكموا ةبالطل إىل ينظر وكان الغناء بتقنيات ادلفردات حفظ
 من النشاط ىذا ادلعلم ينهي. ادلعلم قبل من أعطيت اليت ادلفردات
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 كل من االنتهاء بعدة. بالطل جهود مجيع وتقدير تشجيع خالل
 .مرحباً  بقول الدرس ادلعلم يغلق شيء

 1رسم بياني 

االبتدائية اإلسالمية  بالمدرسةج على المفردات خاصة للصف الرابع  سيطرة الطلبة
في الدورة األولى ندار النبونجاب 1الحكومية   

 
 الرابع االجتماع من األوىل الدورة يف الطلبة مفردات إستيعاب من التقييم لنتائج البياين الرسم البيانات: يزيد مصدر
 .2118 أكتوبر 25 ، باندار النبونج 1بادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية  الرابع ج للفصل

 ، جيد جدا: 9.52 لتحقيق ةلبالط معايري أن يوضح فإنو ، أعاله البياين الرسم إىل استناًدا
 الكفاية فيو مبا حسن حققوا الذين بوالطل ، جيد: 19.14 حققوا الذين ةبوالطل

 أن أعاله اجلدول فهم ميكن. ناقص: 52.38 إىل وصلوا الذين ةبالطل أي ،: 19.14
بادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية  للفئة العربية داتر فادل إستيعاب اختبار درجات نتائج

 زادت قد ،: 52.38 ادلكتملني غري ةبوالطل ادلكتملة: 47.61 الفئة يف باندار النبونج 1

0.00%
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 تقنية مع quantum quotient إسًتاتيجية تنفيذ يتم ال عندما البحث قبل ما بنتائج مقارنة
 .الغناء

 

 التفكير .د 
 إجراء مت ، الثاين لالجتماع األوىل الدورة يف التأمل نتائج إىل استناداً 
 :التايل النحو على العمل خطة على حتسني
 خالل من ادلفردات إستيعاب ترقية لتطبيق تفسري تقدمي (1

 .الغناء تقنية مع quantum quotient اسًتاتيجية
 حىت ، أكثر اللغة يتدربون الذين ادلعلمون يتقن أن جيب (2

 يعود ال ، للتعلم سلصص مكان يف ةبالطل يكون عندما
 ةبللطل وميكن ، الصف يف زمالئهم مع يتحادثون ةبالطل

 .ادلعلم تفسري إيضاح على الًتكيز
 محاًسا أكثر يكونوا حىت ةبللطل احلافز من مزيًدا ادلعلم يعطي (3

 ة.بالطل تعلم إستيعاب يزداد حبيث ،
 ةلبالط إستيعاب ترقية نتائج لقياس التقييم على ادلعلم يؤكد (4

 .للمفردات
 وال ، الثانية الدورة بتنفيذ يتعلق ما كل بإعداد ادلعلم يقوم (5

 .التالية الدورة يف األوىل الدورة يف القصور أوجو تكرار يتم
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 حالة مث ، األوىل الدورة يف الباحث هبا أدىل اليت ادلالحظات نتائج فهم ميكن
 على ، باندار النبونج 1بادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية  ج الرابعة الفئة

 :التايل النحو

 ةبالطل بعض يكون ال ، الصف يف العربية اللغة تعلم عملية خالل (1
 .نشاطًا وأقل متحمسني

 :يستطيعون ال الذين الطالب بعض ىناك يزال ال (2
 ادلدرسية األدوات حول ادلفردات تفسري -
 .صحيح بشكل ادلدرسية أدوات حول ادلفردات قل -
 .ادلدرسية األدوات حول فرداتادل استخدم -

 األولية بالنتائج مقارنة للمفردات ةلبالط إتقان زيادة نتائج زادت (3
 .السابق لالختبار

 
 الثانية, اللقاء الثالث الدورة .1

 التخطيط .أ 
 ترتيب اخلطوة التعليمية -
 "أداوة ادلدرسية" الصلة ذات الثانية الدورة يف موضوع إعداد -
 ادلفردات إستيعاب ترقية نتائج دلعرفة للمالحظة ورقة إنشاء -

 .الغناء تقنية مع
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 التنفيذ .ب 
 المقدمة (1

 إلقاء السالم والدعاء باجلماعة -
 سألت ادلدرسة حال الطلبة -
 قرأت ادلدرسة كشف احلضور -

 العرض (2
 .تدريسها سيتم اليت ادلادة زلتويات بوضوح ادلدرسة يعرف -
 وجيب صحيح بشكل اجلديدة وادلواد ادلفاىيم وأ ادلعلومات صياغة -

 ة.بالطل حيفظوأو  إتقاهنا
 ةبالطل بني ادلألوفة األغنية نغمة اخًت -
 كلمات شكل يف إتقاهنا ليتم ، ادلواد/  ادلفاىيم/  ادلعلومات ترتيب -

 .احملددة األغنية نغمة على ضبطها يتم اليت األغاين
 .الغناء تقنية باستعمال وحيفظ ، أوالً  ادلدرسة ميارس -
 ة.بالطل مع ادلتكرر الغناء تقنية مع ادلفردات يوضح مدرسة -
 .مناسبة بإمياءات يتبع أن حاول -

 حفظها ميكنهم ةبالطل كان إذا ما لقياس ادلادة حول أسئلة قدم
 .األغنية بااستخدام اوإستيعاهب
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 االختتام (3
 بشكل العربية ادلفردات وحفظ لقراءة الفرصة ةلبط كل إعطاء يتم -

 .أعطيت اليت األغنية كلمات مع متكرر
 .ةبالطل قدمو الذي التفسري على التعليق إىل ادلدرسة حيتاج ال -
 قدمها اليت ادلفردات لغناء للتقدم ةبللطل تقييماً  ادلدرسة يعطي -

 .ادلدرسة
 جهود مجيع وتقدير تشجيع خالل من النشاط ىذا ادلدرسة ينهي -

 .ةبالطل
 التعليم.اختتمت ادلدرسة  -

 
 المالحظة .ج 

 الباحث أوضح ، التعلم عملية تنفيذ قبل ، الثالث االجتماع يف
 يف التعلم عملية. العربية باللغة ادلفردات إستيعاب أمهية حول أوالً 

ج  الرابع الفصل يف الغناء تقنية مع ادلفردات حفظ ىي الثالث االجتماع
 يف باندار النبونج 1احلكومية بادلدرسة االبتدائية اإلسالمية لدى الطلبة 

 يقوم التعلم يف البدء قبل. دقيقة( 31×  2) دلدة 2118 نوفمرب 1
 وفًقا باجللوس ةبالطل مطالبة طريق عن الصفوف بتكييف ادلدرس

 مثة. بالطل عليها وجييب افتتاحية حتية ادلعلم يقدم مث. اخلاصة دلقاعدىم
 بشرح ادلعلم يبدأ. العربية اللغة ةبالطل يستخدم كيف ادلعلم يسأل
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 اليت ادلادة ىي ادلادة ىذه ألن. "ادلدرسية األدواة" ادلتعلقة العربية الدروس
بادلدرسة االبتدائية ج  الرابع الصف طالب قبل من للتو دراستها مت

 مفاوضة ادلعلم يعطي ذلك بعد. باندار النبونج 1اإلسالمية احلكومية 
 بتقنية الغناء.  ادلدرسية األدواة عن جديدة

 عن أبداً  يسمعوا مل ألهنم قليالً  مرتبكني ةبالطل بدا البداية يف
 يبدو ، الغناء أسلوب تطبيق بعد ولكن. ادلدرسية األدواة حول اتدر ادلف
 وينضمون يفهمون ةبالطل بدأ ، ادلدرسية األدوات حول ادلفردات أن

 ادلعلم يطرح. ادلدرسية األدوات حول العربية ادلفردات تعلم يف حبماسة
 اوإستيعاهب حفظها ميكنهم ةبالطل كان إذا ما لقياس ادلادة حول أسئلة

 ادلفردات وحفظ لقراءة الفرصة ةلبط كل إعطاء يتم. األغنية خالل من
 ال. أعطيت اليت األغنية كلمات مع وتكرارا مرارا الغناء تقنية مع العربية
 ادلعلم يعطية. بالطل قدمو الذي التفسري على التعليق إىل ادلعلم حيتاج
 خالل من النشاط ىذا ادلعلم ينهي. الشفوية االختبارات ةبلطل تقييما

 ة. بالطل جهود مجيع وتقدير تشجيع
 

 رابعاللقاء ال .2
 التخطيط .أ 

 ترتيب اخلطوة التعليمية -
 "أداوة ادلدرسية" الصلة ذات الثانية الدورة يف موضوع إعداد -
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 ادلفردات إستيعاب ترقية نتائج دلعرفة للمالحظة ورقة إنشاء -
 .الغناء تقنية مع

 حول أغنية كلمات تغيري طريق عن الغناء تقنيات إعداد -
 حفظ: وىي ، ةبللطل تقدميها سيتم اليت ادلدرسية األدوات

 .الغناء طريق عن اتدر ادلف
 

 التنفيذ .ب 
 المقدمة (1

 إلقاء السالم والدعاء باجلماعة -
 سألت ادلدرسة حال الطلبة -
 ادلدرسة كشف احلضورقرأت  -

 العرض (2
 .تدريسها سيتم اليت ادلادة زلتويات بوضوح ادلدرسة يعرف -
 وجيب صحيح بشكل اجلديدة وادلواد ادلفاىيم وأ ادلعلومات صياغة -

 ة.بالطل حيفظوأو  إتقاهنا
 ةبالطل بني ادلألوفة األغنية نغمة اخًت -
 كلمات شكل يف إتقاهنا ليتم ، ادلواد/  ادلفاىيم/  ادلعلومات ترتيب -

 .احملددة األغنية نغمة على ضبطها يتم اليت األغاين
 .الغناء تقنية باستعمال وحيفظ ، أوالً  ادلدرسة ميارس -
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 ة.بالطل مع ادلتكرر الغناء تقنية مع ادلفردات يوضح مدرسة -
 .مناسبة بإمياءات يتبع أن حاول -

 حفظها ميكنهم ةبالطل كان إذا ما لقياس ادلادة حول أسئلة قدم
 .األغنية بااستخدام اوإستيعاهب

 االختتام (3
 بشكل العربية ادلفردات وحفظ لقراءة الفرصة ةلبط كل إعطاء يتم -

 .أعطيت اليت األغنية كلمات مع متكرر
 .ةبالطل قدمو الذي التفسري على التعليق إىل ادلدرسة حيتاج ال -
 قدمها اليت ادلفردات لغناء للتقدم ةبللطل تقييماً  ادلدرسة يعطي -

 .ادلدرسة
 جهود مجيع وتقدير تشجيع خالل من النشاط ىذا ادلدرسة ينهي -

 .ةبالطل
 اختتمت ادلدرسة التعليم. -
 المالحظة .ج 

الرابع ج لدى الطلبة يف  الصف يف ادلفردات إتقان من التعلم عملية تزيد
( 31×  2) دلدة 2118 نوفمرب 8باندر المبونج يف  1ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية 

العربية.  اللغة الطلبة يستخدم كيف ويسأل مرحباً  بقولو الدرس ادلعلم يفتح .دقيقة
 السابق الدرس ادلعلم الطلبة. يكرر ادلالبس خلع من ودقة وجود من ادلعلم يتحقق
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 باستخدام للطلبة األدوات ادلدرسية حول ادلواد ادلعلم شرح التعلم. مث أىداف ويقدم
 يف تقدميها مت اليت ادلفردات ادلعلم الغناء. يكرر بتقنية quntum quotient اسًتاتيجية
 إستيعاب من يتمكنوا أن يف الطلبة ويبدأ .أوالً  الغناء وميارس األول االجتماع
 ادلعلم يقوم ، يتقنون أهنم الطلبة يبدو أن ادلدرسية. بعد األدوات حول ادلفردات

 ادلتوسط الفصل. ويف أمام الغناء تقنية باستخدام ادلفردات حلفظ الطلبة بتعيني
 الغناء.  تقنية مع ادلفردات سيد الطالب

 مع متكرر بشكل العربية ادلفردات وحفظ لقراءة الفرصة طلبة كل إعطاء يتم
 شفوية اختبارات للطلبة التقييمات ادلعلم يعطي .أعطيت اليت األغنية كلمات

 ينظر وكان الغناء بتقنيات ادلفردات حفظ يف أكثر متحمسني الطلبة ومكتوبة. بدا
 النشاط ىذا ادلعلم ادلعلم. ينهي قبل من أعطيت اليت ادلفردات ليحكموا الطلبة إىل
 يغلق شيء كل من االنتهاء الطلبة. بعد جهود مجيع وتقدير تشجيع خالل من

 مرحباً. بقول الدرس ادلعلم

 2رسم بياني 

االبتدائية اإلسالمية سيطرة الطلبة على المفردات خاصة للصف الرابع ج بالمدرسة 
 باندار النبونج في الدورة الثانية 1الحكومية 
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 من األوىل الدورة يف الطلبة مفردات إستيعاب من التقييم لنتائج البياين الرسم البيانات: يزيد مصدر

 نوفمرب 8 ، باندار النبونج 1بادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية  الرابع ج للفصل الرابع االجتماع
2118. 

: 14.28 لتحقيق الطلبة معايري ُيظهر فإنو ، أعاله البياين الرسم إىل استناًدا
حسن  حققوا الذين والطالب ،: 23.81 جيد حققوا الذين والطلبة ،جيد جدا 

 إذن:. 19.14 بلغ منخفض مستوى إىل وصلوا الذين الطالب وىم ،: 42.85
ج  الرابع الفصل يف البحث يف الكاملة القيمة حتقيق معايري وصلت ، الدورة ىذه يف
 ادلعلومات. ادلتوسط يف: 81 إىل باندار المبونج 1 احلكومية االبتدائية ادلدرسة يف

 النسبة قيم مالحظة ميكن:.  19.14 كاملة غري معلومات ،:  81.95 كاملة
 قد الثانية الدورة إىل األوىل الدورة من الطلبة تعلم صلاح مستوى أن أعاله ادلئوية
 فالنتائج ، التالية الدورة يف االستمرار إىل حيتاج ال التعلم أن إدراك ميكن. ازداد

 .النجاح مؤشرات حققت وقد الكفاية فيو مبا مرضية احملققة

 التفكير .د 

 :أن الثانية الدورة يف أجريت اليت ادلالحظات نتائج من االستنتاج ميكن
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 الفصل يف العربية اللغة تعلم يف محاسا أكثر ةبالطل (1
 السابق االجتماع من بدالً  النشاط يف ةبالطل يبدأ (2
 :تقريًبا ةبالطل جلميع ميكن (3

 األدوات ادلدرسية حول مفردات قل -
 األدوات ادلدرسية حول ادلفردات تفسري -
 األدوات ادلدرسية حول ادلفردات استخدام -

 من اجتماع كل يف ةبالطل مفردات إستيعاب ترقية (4
 .اجتماعاهتم

 يف الطلبة لدى ادلفردات إستيعاب يف الًتقية نتائج زادت (5
 لدى ادلفردات إستيعاب يف الًتقية نتائج من الثانية الدورة
 .األوىل الدورة يف ةبالطل

 

 والمناقشة البيانات تحليل .ج 
 الغناء تقنية مع quantum quotient إسًتاتيجية الباحث استخدم ، البحث ىذا يف
 متبوعة الدراسة نتائج إىل العملي البحث ىذا يف ادلناقشة تستند. التعلم عملية يف

 الصف الرابع ةطلبدى ل االختبارات نتائج إىل استناداً . الدورة هناية يف التأمل بنتائج
 اليت احلقيقة واختبار إثبات يف باندار المبونج 1 احلكومية االبتدائية ادلدرسة ج يف

 ، األول الفصل يف ادلشكلة صياغة على اإلجابة إىل هتدف واليت الباحث اقًتحها
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 Quantum  ىل استيعاب ادلفردات العربية تًتقي من خالل استخدام : "وىي

Quotient احلكومية االبتدائية ادلدرسة ج يف الصف الرابع ةطلبدى الغناء ل ةمع تقني 
 البياين الرسم من إثباتو ميكن الذي التحسن حتليل رؤية ميكن. " ؟باندار المبونج 1

 :التايل

 3رسم بياني 

سيطرة الطلبة على المفردات خاصة للصف الرابع ج بالمدرسة االبتدائية اإلسالمية 
 و في الدورة األولى البحث األوليةباندار النبونج  1الحكومية 

 و في الدورة الثانية

 
 أن أعاله البياين الرسم فهم ميكن ، الدراسة من األولية البيانات إىل استناًدا

الرابع ج  الصف ةبلطل العربية ادلفردات إستيعاب على االختبار درجات نتائج
:  23.81 اإلصلاز فئة يف باندار النبونج 1بادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 التعلم نتائج أن أعاله البيانات رؤية ميكن ،:  76.19 يكملوا مل الذين ةبوالطل
 القيمة معايري من أقل يزال ال قيمهم متوسط ألن ، جدا منخفضة تزال ال ةبللطل
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 التطبيق يف أنو حقيقة إىل ذلك ويرجع. مبفرداهتم اخلاصة ادلفردات خاصةً  ، الكافية
 quantum quotinet اسًتاتيجية تنفيذ مع الطبقي اإلجراء تنفيذ يتم مل للبحث األويل

 التعليم عملية أثناء فقط التقليدية األساليب ادلعلم يستخدم. الغناء تقنية باستخدام
 .الفصل يف والتعلم

 ادلكتملة الفئة زادت وقد, األوىل الدورة قيمة من بيانات إىل استناًدا
 للدراسة األولية بالنتائج مقارنة ،: 52.38 يكملوا مل الذين ةبوالطل ،: 47.61

 يتعني يزال ال. الغناء تقنية مع quantum quotinet اسًتاتيجية يطبقوا مل عندما
 مع quantum quotinet اسًتاتيجية خالل من األوىل الدورة يف التعلم عملية تصحيح

 حبيث ، الطبقية اإلجراءات لتنفيذ التخطيط إعادة تتم. الثانية الدورة يف الغناء تقنية
 إىل تصل أن وميكن ةبالطل رضا من التمكن يف التحسن نتائج على احلصول ميكن
 :. 81 من جيدة إكمال درجات معايري

 ،:  81.95 كاملة ادلعلومات, الثانية الدورة قيمة من بيانات إىل استناًدا
 أن أعاله ادلئوية النسبة قيم مالحظة ميكن:.  19.14 كاملة غري معلومات
 إدراك ميكن. ازداد قد الثانية الدورة إىل األوىل الدورة من ةبالطل تعلم صلاح مستوى

 مرضية احملققة النتائج كانت فقد ، التالية الدورة يف االستمرار إىل حيتاج ال التعلم أن
 إستيعاب يف الزيادة نتائج وكانت ، النجاح مبؤشرات وقوبلت الكفاية فيو مبا
 بنسبة اجليدة القيمة معايري حققوا طلبة 17 ىناك الثانية الدورة يف ةبالطل فرداتادل
(81.95.): 
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 إستيعاب يف الزيادة أن االستنتاج ميكن ، أعاله البيانات تعرض على وبناءً 
 ىذه:(. 81.95) مئوية بنسبة إصلاز إىل وتوصلت زادت قد ةبالطل لدى ادلفردات
 من أكثر ىدف إىل وتصل مرضية ألهنا ىنا إىل للوصول كافية اجلماعية األحباث

81.: 
 Iswartinah ,Aunurrahman, Syahwani Umar, من رللة شكل يف البحث

لدى  الصالة مهارات على للحصول Quantum Quotient  إسًتاتيجية" ادلوضوع
 0".بونتياناك 17 ثانوية درسةادل يفالطلبة 

  إسًتاتيجية التطبيق تأثري " ادلوضوع Badriah, من رللة شكل يف البحث
Quantum Teaching و Quantum Quotient لدى  االسالمية الًتبية التعلم من نتائج

 7 ."بنجاي 027950احلكومية  بتدائيةاال درسةالصف الرابع يف ادل الطلبة

، جامعة دار  Eny Fatimatuszuhro Pahlawatiثالثًا ، مت كتابة اجمللة من ِقبل 
أولوم جومبانج ، بعنوان "التأثري الكمومي االستسيب الكمي يف حتسني حتصيل تعلم 

الًتبية الدينية اإلسالمية ، يف ادلدارس الثانوية اإلعدادية ، احملمدية  ةبطلمن  ةبالطل
 4بروندونج الموصلان". 15

                                                             
1
 Iswartinah, Aunurrahman, Syahwani Umar, Strategi quantum quotient untuk pemerolehan 

keterampilan sholat, Pontianak. 
2
 Badriah, Pengaruh Penerapan Strategi Quantum Teaching dan Quantum Quotient Terhadap 

Hasil Belajar PAI Siswa, Bianjai. 
3
 Eny Fatimatuszuhro Pahlawati, “Pengaruh Strategi Quantum Quotient Dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar PAI Siswa di SMP Muhammadiyah 15 Brondong Lamongan”. 

Sumbula : Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016. 
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 ، احلكومي اإلسالمي بوروكريتو معهد ، الدين قمر أمحد كتبها رللة ، رابًعا
 0"العربية ادلفردات تعلم يف الغناء أساليب تنفيذ" بعنوان

 يف اإلسالمية العلوم دار جامعة ، نعمة خويرتون كتبها رللة ، خامًسا
 يف العربية ادلفردات من التمكن لزيادة الغناء تقنيات استخدام" بعنوان ، الموصلان

 4".ادلبكرة الطفولة مرحلة

 

 

 كديري (STAIN) اإلسالمية الدولة كلية ، فيًتي رويانا كتبها رللة ، سادسا
 (.Prespective Multiple Intelligence) الغناء تقنية مع ادلفردات تعلم" عنوان حتمل ،

4 

                                                             
4 Ahmad Qomaruddin, “Implementasi Metode Bernyanyi dalam Pembelajaran Mufradat”. 
5 Khoirotun Ni’mah, “Penggunaan Teknik Bernyanyi Untuk Meningkatkan Penguasaan 

Mufradat Pada Anak Usia Dini”. 
6 Roihana Fitri, “Pembelajaran Mufradat Dengan Teknik Bernyanyi (Prespektif Multiple 

Intellegences)”. 



 

 

 الخامسالباب 
 اتواالقتراح االستنتاج

 االستنتاج .أ 
 صياغة على بناءً  (PTK) الدراسية الفصول يف أحباثًا الباحث أجرى

ىل استيعاب ادلفردات العربية ترتقي من  : "وىي ، الدراسة ىذه يف ادلشكلة
 الصف الرابع ةطلبدى الغناء ل ةمع تقني Quantum Quotient  استخدامخالل 
 من استنتاجها ديكن مث". ؟باندار المبونج 1 احلكومية االبتدائية ادلدرسة ج يف
 الوصفية البيانات حتليل مت. واالختبارات والوثائق وادلقابالت ادلالحظات نتائج

 وعرض البيانات تقليل خطوات خالل من النوعي التحليل تقنيات خالل من
 .والتحقق واالستنتاج البيانات

 عملية يف الغناء تقنية مع quantum quotient اسرتاتيجية تطبيق بعد
 من رؤيتهم وديكن ، اآلن بعد سلبًيا وليس نشاطًا أكثر ةبالطل أصبح ، التعلم
 ادلفردات تفسري تقريًبا ةبالطل مجيع يستطيع. ةبللطل ادلفردات إستيعاب يف الزيادة
 ، وصحيحة جيدة مفردات بنية باستخدام الغناء طريق عن نطقها ، العربية باللغة

 ادلفرداتإستيعاب  ترقية. وصحيح صحيح بشكل العربية ادلفردات واستخدام
 بنسبة األوىل الدورة يف ترتقي ،٪( 08.32) بنسبة الدراسة بداية من ةبالطل لدى

 ترتقي أكثر الثانية الدورة يف ةبللطل ادلفردات إستيعاب ترقية و ،٪( 16.71)
 ٪(32،59) بنسبة للغاية ومرضية

  االكتمال بقيمة اخلاصة بادلعايري تنفيذه مت الذي اإلجرائي البحث يفي
 إىل اجلماعية البحوث تنفيذ خيلص أن ديكن حبيث٪. 32 نسبة وحقق 06<
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 مع quantum quotient إسرتاتيجية خالل من ادلفردات إستيعاب يف الزيادة أن
 أن ديكن العربية اللغة تعلم يف ألنو ، إجيايب تأثري ذلا يكون أن ديكن الغناء تقنية
 االبتدائية ادلدرسة ج يف الصف الرابع ةطلبدى ل ادلفردات إستيعاب ترتقي

 .باندار المبونج 1 احلكومية
 

 اتاالقتراح .ب 
 إستيعاب لترتقي زلاولة يف إجراؤه مت الذي البحث نتائج إىل استناًدا

 :تتضمن اقرتاحات تقدمي إىل الباحث حيتاج ، ةبالطل
 ادلعلمون يقدم أن ادلتوقع من ، ادلدرسي التعليم دلؤسسات بالنسبة (1

 عن فضال. ةبللطل التعليمية ادلواد تقدمي يف متنوًعا شيًئا دائًما
 ، ةبالطل الحتياجات وفقا التعلم تقنية اختيار على القدرة

 من يتوقع ، الطريقة وهبذه. مناقشتها ادلراد ادلواد مع والعالقة
 التعلم عملية سري متابعة يف ومحاًسا نشاطًا أكثر يكونوا أن ةبالطل
 .الفصل يف

 يف التحكم زلاولة دائًما ادلدرسني على جيب ، للمدرسني بالنسبة (0
 يعتمد ال حبيث ىذا. فيها والتحكم الصف غرفة يف ةبالطل حالة
 من أفراد مع العمل على حًقا قادر وىو ، اآلخر على ةلبط كل

 ، مناقشات يف أو رلموعات يف مهام يف العمل عند لذا. فصلو
 .رلموعتو داخل آراء عن ويعّب  بنشاط ةلبط كل يشارك
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 التعلم تقنية بتطبيق ادلدرس يقوم أن األفضل من ، ةبللطل بالنسبة (8
 يتوافق مبا صحيح بشكل التعليمات اتباع فيمكنو ، الفصل يف
 ما مع متوافقة احملققة النتائج تكون حىت ادلعلم تعليمات مع

 ادلعلم بني جيد تعاون إنشاء سيتم ، الطريقة هبذه. ادلعلم يتوقعو
 .التعلم عملية خالل ةبوالطل

 كشخص بصرية يضيف أن ذلذا ديكن ، للباحث بالنسبة (1
 .ادلدرسة بيئة يف زلتمالً  معلماً  سيصبح
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