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استهالل 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

             

 2سورة يوسف آية 

 (صدق اهلل العظيم)

 

 

: قال أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب رضي اهلل عنه 
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 اللذين ربياين حياة وأمي املكرمة إمساعيلإىل أيب املكرم 

صغريا حفظهما اهلل وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واألخر 

وإىل إخواين احملبوبون حرمان إمساعيل ومولد إمساعيلومروان 

 .إمساعيل

وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، 

قد علموها أنواع العلوم املفيدة وأرشدوها إرشادا الذين 

 أعضاء أسريت وإىل مجيع . هلم بالكثري تقديرا وإجالالصحيحا

إجناز  يف شكرا جزيال على مساعدتكم يل.وأصدقائي احملبوبون

 .هذا البحث العلمى، جزاكم اهلل خري اجلزاء
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 شكر وتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

.احلمدهللالذيجعلالعربيةلغةالقرآنوأفضلاللغاتاليتينطقهبااملسلمني

والصالةوالسالمعلىحبيبالرمحنوعلىآلووأصحابوأمجعنيومنتبعوهبدايتو

.وإحسانوإىليومالدين

تعليم"فقدانتهتالباحثةبإذناهللوعنايتومنكتابةىذهالرسالةحتتاملوضوع

مثقدمتهاجلامعةالرانريىاإلسالمية"(دراسةجتريبيةمبعهددارالعلوم)املفرداتباألغاين

(S. Pd.I)احلكوميةببنداأتشيوإلدتامبعضاملوادالدراسيةاملقررةللحصولعلىشهادة

.ىفعلومالرتبيةبكليةالرتبيةوتأىيلاملعلمني

ويفىذهالفرصةالسعيدةتقدمالباحثةجزيلالشكرلفضيلةاملشرفنيالكرميني

مهاممتازالفكراملاجستريوالدكتورانداعائشةإدريساملاجستري،الذانقدأنفقاأوقاهتما

وبذالجهودمهاإلشرافىذهالرسالةإشرافاجيدا،عسىأنيباركهمااهللوجيزيهماخري

.اجلزاء

والتنسىالباحثةأنتقدمعميقالشكرملديراجلامعةوعميدكليةالرتبيةورئيس

قسمتعليماللغةالعربيةومجيعاألساتذةالذينقدعلموىاأنواعالعلوماملفيدةوأرشدوىا



 ز
 

وكذلكملوظفياملكتبةالذينقدساعدوىابإعارةالكتباحملتاجإليهايف.إرشاداصحيحا

وتقدمالباحثةأيضاالشكرملعهددارالعلومواملدرسنيوالطالب.كتابةىذهالرسالة

.فيهاالذينقدساعدوىايفمجيعالبياناتيفتأليفىذهالرسالة

خصوصاتقدمالباحثةالشكرلوالديهااحملبوبنياللذينقدربياىاتربيةحسنة

والتنسىالباحثة.وىذباىاهتذيبانافعالعلاهللجيزيهماأحسنالثوابيفالدنياواألخرة

الذينقد2011أنتقدمالشكرلزمالئهااحملبوبنييفقسمتعليماللغةالعربيةللمرحلة

.ساعدوىابتقدميبعضأفكارىمالنافعةودفعوىاإىلإدتامكتابةىذهالرسالة

وأخرياترجوالباحثةالنقدالبنائيواالقرتاحاتمنالقارئنيإلكمالىذهالرسالة

حسبنااهللونعم.وختتتمبالدعاءعسىاهللأنجيعلىذهالرسالةنافعةللناسأمجعني

الوكيلنعماملوىلونعمالنصريوالحولوالقوةإالباهللالعليالعظيمواحلمدهللرب

.العاملني

2015ديسمبري13بنداآتشيو،


الباحثة
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 مستخلص البحث

دار دراسة جتريبية مبعهد )تعليم املفردات باألغاين" إن موضوع ىذه الرسالة 
يفهم فالطلبةكفاءة ومن األسباب الذيدفعتو الباحثة الختيار ىذا املوضوع ألن". (لعلوما

يف عملية ال يستخدم الوسائل التعليمية  يدل على أن املدرسضعيفة العربية املفردات
 تستخدمولذلك . املفردات يف تعليم الطلبةحىت ال تدفع التعليم والتعلم إال قليال 

واهلدف من ىذه الرسالة ىيلمعرفة .فرداتاملالباحثة وسيلة الغناء لتساعد عملية تعليم 
خطوات تطبيق تعليم املفردات باألغاين و ملعرفة أثر تعليم املفردات باألغاين يف ترقية 

درجة الطلبة وملعرفة إجابة الطلبةيف تعليم املفردات باألغاين يف معهد دار العلوم 
ويكون اجملتمع يف . وللحصول على البيانات، تقوم الباحثة بالبحث التجرييب.العصرى

.  طالبا221لعلوم وعددىم دار اىذا البحث ىو كل الطلبة من الصف األول مبععهد
 والصف األول 38وأخذت الباحثة العينة منهم الطلبة يف الصف األول أ عددىم 

وجلمع البيانات تقوم الباحثة بتعليم املفردات باألغين مستعينة .  طالبا38جعددىم 
وقد نالت الباحثة نتائج البحث وىي أن تعليم املفردات . باالختبار القبلى والبعدى

- والدليل عن ذلك أن نتيجة . باألغاين يؤثردرجة الطالبفي معهد دار العلوم العصرى
 أكرب (to)وتكون نتيجة احلساب 2،65 اجلدول (tt)- وقيمة ت6،94 احلساب (to)ت 

 .(tt)اجلدول - من نتيجة ت
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 الفصل األول

 مقدمة

 مشكالت البحث - أ

إلتصال ويتم تبادل لاللغة ىي وسيلة  و.الشك أن اللغة دور ىام يف حياة اإلنسان

حدى لغة من اللغات األجنبية اليت إ اللغة العربية  أنكما عرفنا.املعلومات من قبل البشر

 هبا وايف اللغة العربية ىناك أربعة املهارات اليت جيب أن يتعلمو. إندونيسيابدرسوا يف املدارس ي

. مهارة القراءة ومهارة الكتابوومهارة الكالم و مهارة اإلستماع ،وىيالدارسُت

أن املفردات عنصر من عناصر .     وىذه املهارات حتتاج إىل املفردات احتياجا كبَتا

اللغة اهلامة ، واستيعاب عليها على املفردات تسهل الدارسُت  يف فهم اللغة واستفادىا 

وتعليم . وكذالك اللغة العربية حيث مفرداهتا تدور دورا ىاما يف تعلميها عند األجنبُت

 قادرين على فهم  وتركيب اجلمل حىت يقدرو على الطالباتاملفردات يهدف إىل أن يكون 

 .التكلم باللغة  العربية

______________ 
1
Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi 

dan Media, (Malang : UIN Malang Press, 2008), hal.61 
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الوسيلة املتنوعة، أما  التعليم  ووسائل حاجة إىل تطبيق طرقاعملية التعليم لوو

التعليمية ىي مجيع األدوات املعدات واالآلت اليت يستخدمها املدرس أو الدارس لنقل حمتوى 

الدرس إىل جمموعة من الدارسُت سواء دخيل الفصل أوخارجو يهدف حتسُت العملية 

 وإحدى وسيلة من وسائل التعليمية ىي وسيلة الغناء، وىي وسائل تناسب .التعليمية

وكذالك ايضا أن وسيلة الغناء ىي إحدى . مبستوى قدرة الطالب على فهم املفردات

 .الوسائل أن يسهلوا الطالب يف فهم اللغة العربية وإرتفاع قدرة الطالب يف سيطرة املفردات

إن عملية : Quantum Learningيف كتاب BobbiDe Porterو Mike Hernacki قال

التعليم والتعلم بطريقة املغنية تقيم دوافع التعلم لدي الطالب ألن الغناء جيعل الدارسُت يف 

 .عملية التعليم و التعلم متعة ومطمئنة وسريعة الفهم واحلفظ عن املادة

ه وجدت تشياآ من معهد دارالعلومبنداألول الصف يفالحظة الباحثة قد قامت الباحثة بامل

أن الطالب فيو متخرجون من املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ومنهم من املدرسة 

ورأت الباحثة أن .وىذه الفروق تؤثر كثَتة يف قدرهتم على فهم املفردات. اإلبتدائية احلكومية

______________ 

، (١٩٧٧:مكتبة اآلجنلوا املصرية)، المناهج الوسائل التعليميةحممد لييب النجيمى وحممد منرب موسي، 
 ۲۳٤. ص

3
De Porter dan  MikeHemacki, Quantum Learning, (Bandung: Mizan, 2002),hal.72 
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بعضهم ال يستطيعون أن يتكلموا اللغة العربية جيدة ألن قدرهتم على قراءة املقروء أو الكالم 

 تستخدم وسيلة الغناء يف تعليم املفردات ملساعد  تريدالباحثة ان،لذلك. أو الكتابة ضعيفة

 .                                                                                    الطالب يف فهم املفردات

 البحث أسئلة–ب 

 :أما أسئلة البحث عن ىذه الرسالة فهي

 كيف خطوات تطبيق تعليم املفردات باألغاين يف معهد دارالعلوم العصرى؟ -1

  كيف إجابة الطالب يف تعليم املفردات باألغاين يف معهد دار العلوم العصرى؟ -2

ىل تعليم املفردات باألغاين يؤثر لًتقية درجة الطالب يف معهد دار العلوم  -3

 العصرى؟

 البحث أهداف- ج 

 :  أما ىدف البحث اليت هتدف إليها الباحثة يف تأليف ىذه الرسالة فهي

 ملعرفة خطوات تطبيق تعليم املفردات باألغاين يف معهد دار العلوم العصرى -1

 ملعرفة إجابة الطالب يف تعليم املفردات باألغاين يف معهد دار العلوم العصرى  -2
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ملعرفةأثر تعليم املفردات باألغاين يف ترقية درجة الطالب يف معهد دار العلوم  -3

 .العصرى

  أهمية البحث- د

:    وأما أمهية ىذا البحث فهي 

تعليم ترقية قدرة الطالب يف  لدارسُتللأن يكون ىذا البحث مفيدا : دارسُتلل- ١

 .املفردات باألغاينزيادة خربات الطالب على فهم املفرداتباألغاين ول

عطاء املعلومات على املدرس  إلللمدرسُتأن يكون ىذا البحث مفيدا :للمدرسُت- ۲

 .تعليم املفردات باألغاينعن حتصيل الدراس يف 

ىل افتكار يف إللمدرسةأن توجو املدرسُت أن يكون ىذا البحث مفيدا : للمدرسة-۳

 . توجيها واضحااملفردات تعليم 

 االفتراضات والفروض- د 

استخدام الوسائل التعليمية يف عملية أما االعتبار األساسي هلذه الرسالة فهوأن 

 .التعليم والتعلم يؤثر درجة الطلبة عند التعلم تأثَتا كثَتا

 :وأما الفروض اليت قدمتها الباحثة يف ىذه الرسالة كما يلي
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 إن تعليم املفردات باألغاين يؤثر يف ترقية درجة الطالب يف معهد دارالعلوم  -1

 (الفرض البديل/ Ha)العصرى

إن تعليم املفردات باألغاين مل يؤثر يف ترقية درجة الطالب يف معهد دارالعلوم  -2

 (صفرالفرض ال/ Ho)العصرى

 حدود البحث- و

 تريد الباحثة أن حتدد ىذا البحث فيما يتعلق بقدرة الطالب على تعليم اللغة العربية 

من فنون لغتها املفردات مبراعة حفظ املفردات اليت ينبغي أن يتعلمها يف ىذه املستوى يعٍت 

 .األدوات املدرسية واألسرة, اعضاء اجلسم

 معانى المصطلحات- ز

ولذلك البد للباحثة قبل ". املفردات باألغاينتعليم " ما موضوع ىذه الرسالة فهو أ

ن يوضح معاين املصطلحات الذي يتضمنها املوضوع أابداء البحث عما يتعلق هبذه الرسلة 

: وىي . بسهل على فهم املسألة الذي يبحث عنها الباحثة

  تعليم - ١
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 ومعناه اللغوية ىي جعلو بعلمها ،تعليما - يعلم-لغة  مصدر من علم" تعليم"كلمة 

 أما تعليم اصطالحا فهو توصيل املعلومات أو املعارف من املعلم إىل املتعلم .وصنعو وغَتىا

واملراد بالتعليم يف ىذه الرسالة ىو يعمل .امللتقى الذي ليس لو إال أن يتقبل ما يلقيو املعلم

 .يقوم هبا املدرس يف الفصل بالتعلم أو نقل املعلومات

 املفردات - ۲

وىي اسم املفعول . مجع من املفردة أى الواحد ويقابلو اجلميع:لغة " فرداتامل" كلمة 

 واصطالحا ىي أساس من كل شيء يف عملية اللغة حيث أن اجلملة اليت .يفرد- من أفرد

 واملراد باملفردات ىنا ىي مجيع املفردات اليت .ىي من عناصر التعبَت تكون مطالب احلياة

 .يعملها معلموا معهد دارا العلوم العصر يف مواد الدرس للطالب الصف الواحد

 األغاين- ۳

______________ 

 . ص،(١٩٨٦،داراملشرق: بَتوت)، الطبعة الثامنة وعشرون،المنجد في اللغة و اإلعالم، لويس معلوف
٥٢٦ 

دار الفكري :القاىرة ) ،الطبعة األول، مناهج تدريس اللغة العربية للتعليم االساسي،رشدي أمحد طعيمة
 ٤٠.ص(العريب

دار املشرق، : بَتوت)، الطبعة الثانية وعشرون، المنجد في اللغة واإلعالممؤسسة دار املشرق، 6
  ٥٧. ، ص(١٩٧٢٧

، عارفملدارا:القاىرة)، الطبعة الثالثة،طرق التدريس اللغة العربية في طرق تدرسها،عبد العزيز عبد اجمليد7
  ٢٧ .ص، (١٩١١
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: وغٌت الشعر وبالشعر. صوت: اصلو من كلمة غناء مبعٌت تغنية" األغاين" وكلمة 

والغناء ىو اصدار صوت فن الغناء شكل من األشكل الطبيعية يف التعبَت، .ترمن بو الغناء

أما مراد الباحثة باألغاين ىو .وىذا يوجد يف كافة اجملتمعات والثقافات يف كل أحناء العامل

 .احدى الوسائل لتسهيل الطالب يف فهم املفردات

______________ 

. ، ص(۲٠٠۳دار املشرق، : بَتوت)، الطبعة األربعون، المنجد في اللغة واإلعالممؤسسة دار املشرق، 
٥٦١ 

9
http// ar..wiki pedia.org/wiki diakses tanggal 02 Mai 2015                        
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للبحثوالدراسات السابقة

 مفهوم المفردات - أ

كانت ادلفردات من عناصر اللغة ادلهمة مثال نظام صويت مفرداهتا ونظام 

ومن ادلعروف من يتعلم اللغة األجنبية أن يعرف قبل أن . صرفيونظام ضلوي ونظام داليل

 .يوجو إىل أضلاء آخر من اللغة

ينكر بعض اللغويُت أن تكون اللغة تكتسب يف شكل كلمات مفردة،        أو 

إن ىؤالء يفضلون أن يتحثوا . أن يكون ادلتكلم على وعي بالكلمات مفردة حُت يتكلم

وىناك شك حول . عن العملية اللغوية على أهنا تبٍت على مجل أو رلموعات كالمية

وعلى أي حال ، وسواء كانت صحيحة أوال،         فإن الكلمة . صدق ىذه النظرية 

ادلفردة قد قبلها علماء اللغة على أهنا موضوع من ادلوضوعات الرئيسية لعلم اللغة، وعلى 

 .vocabularyأهنا زلل اىتمام ما يعرف بعلم ادلفردات 

______________ 
1
Aziz Fachrurrozi, TeknikPembelajaranBahasa Arab, (Bandung: 

PustakaCendekiaUtama, 2011), hal.29. 

 55. ص (1987: القاىرة )القاىرة , اسس علم اللغة, أمحد سلًت عمر
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ادلفردات ىي أدوات محل ادلعٌت كما أهنا يف ذات الوقت وسائل للتفكَت، 

و أن .فباادلفردات يستطيع ادلتكلم أن يفكر مث يًتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد

وادلفردات أو ىي . ادلفردات أساس يف تعليم اللغة الثانية ومن شروط سيطرة اللغة جيدة

الكلمة بادلعٌت التقليدي . اللفظ اليت تًتكب من حرفُت تدل على معٌت االسم أو األدة

وأما الكلمة مبعٌت نظامى ىي قسم صغَت من . ىي احدى أقسام اللغة ذلا مقصود معُت

وكلمة ادلفردات عند العربية ىي عدد الكلمات يف بعض الكتب بالتعريف . اللغة ادلستقلة

 .ادلفردات ىي رلموعة الكلمة اليت تًتكب والنظام لغة. أو الًتمجة

قد خيتلف خرباء تعليم اللغات الثانية يف معٌت اللغة ويف أىداف تعليمها ومع 

ذلك فإهنم يتفقون على أن تعلم ادلفردات مطلب أساسى من مطالب تعلم اللغة الثانية 

ويعتمد صلاح ادلعلم يف تدريس ادلفردات على عدة عوامل منها .وشرط من شروط إجادهتا

مفهومو للمقصود بتعلم ادلفردات، وكيفية تقدديها وفهمو لفلسفة الكتاب ادلقرر يف تقدمي 

 .ادلفردات وأخَتا طريقة تعليمها للدارسُت

______________ 

جامعة أم القرى، : السعودية )، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى, زلمد كامل الناقة
 161.،ص(1986

4
Aziz Fachrurrozi, TeknikPembelajaranBahasa Arab,...hal. 28. 

 615. ، ص(بدون السنة:جامعة أم القرى,بدون ادلدينة)  المرجع في تعليم اللغة العربية،رشدى أمحد طعيمة،



10 

 

قد يرى البعض أن تعلم الدارس األجنيب معٌت كلمة عربية يعٌت قدرتو على 

والبعض األخر قد يظن أن تعلم معٌت الكلمة . ترمجتها إىل لغتو القومية وإجياد مقابل ذلا

وكال الرأيُت غَت . العربية يعٌت قدرتو على حتديد معناىا يف القواميس وادلعاجم العربية

ليست القضية يف تعليم ادلفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها فحسب أو .صحيح

فهم معناىا مستقلة فقط أو معرفة طريقة االشتقاق منها أو رلرد وصفها يف تركيب 

إن معيار الكفاءة يف تعليم ادلفردات ىو أن يكون الطالب قادرا على ىذا كلو . لغوى

باإلضافة إلىشيء أخر ال يقل عن ىذا كلو أمهية وىو قدرتو على أن يستخدم الكلمة 

 .ادلناسبة يف ادلكان ادلناسب

تعليم ادلفردات ىو سعي اليصال الطالب على سيطرة ادلفردات وترمجتها إن 

وقدرة استعماذلا يف اجلملة الصحيحة وال يطلب الطالب حلفظ ادلفردات فحسب ولكن 

ورأى أمحد جنان أسيف الدين، تعليم .عليهم أن يطبقها يف اإلتصال شفويا وتقريريا

ادلفردات ىو ايصال مواد التعليم سواء من ناحية الكلمة وتراكيبها كعنصر تعليم اللغة 

 .العربية

 

______________ 

 615. ، ص... المرجع في تعليم اللغة العربية،رشدى أمحد طعيمة،
7
Abie Bram, Pengajaran Mufradat, http://abiebram-bram.blogspot.com/2012/11/pengajaran-

mufrodat_15.html, diakestanggal 7 Agustus 2015.  
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 أنواع المفردات - ب

 تقسيمادلفردات حسب ادلهارات اللغويةنعرض فيما يلى

 :وىذه تنقسم إىل نوعُتUnderstanding Vocabularyمفردات للفهم -1

االستماع ويقصد بذلك رلموع الكلمات الىت يستطيع الفرد التعرف عليها  . أ

 .وفهمها عندما يتلقاىا من أحد ادلتحدثُت

القراءة ويقصد ذلك رلموع الكلمات الىت يستطيع الفرد التعرف عليها  . ب

 .وفهمها عندما يتصل هبا على صفحة مطبوعة

 : وىذه أيضا تنقسم إىل نوعُتSpeaking Vocabularyمفردات للكالم  -2

 ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف حياتو informalعادية  . أ

 .اليومية

ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت حيتفظ هبا الفرد وال يستخدمها formalموقفية . ب

 .إال يف موقف معُت أو عندما تكن لو مناسبة

 :وىذه أيضا تنقسم إىل نوعُتWriting Vocabularyمفردات للكتابة  -3

______________ 

 616. ، ص... المرجع في تعليم اللغة العربية، رشدى أمحد طعيمة،
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عادية ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف موقف االتصال  . أ

 .الكتاىب الشخصى مثل أخذ مذكرات، كتابة يوميات

موقفية ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف موقف االتصال  . ب

 .الكتاىب الرمسى مثل تقدمي طلب للعلم أو استقالة أو كتابة تقرير

 :وتنقسم كذلك إىل نوعُت Potential Vocabulary مفردات كامنة -4

 ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت ديكن تفسَتىا من السياق contextسياقية . أ

 .الذي وردت فيو

ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت ديكن تفسَتىا استنادا إىل analysisحتليلية  . ب

خصائصها الصرفية كأن نرى ما زيد عليها من حروف أو ما نقص، أو يف 

 .ضوء اإلدلام بلغات أخرى
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 الوسائل التعليمية وأقسامهاتعريف- ج

والوسائل .  الوسيلة لغة ىي ما يتوصل بو اإلنسان إىل شيء أو يتقرب بو إىل غَته

التعليمية ىي كل ما يستعُت بو ادلدرس على إيصال ادلادة العلمية وسائر ادلعارف والقيم 

 .إىل أذىان الطالب وتوضيحها

مجيع األدوات وادلعدات واآلالت اليت يستخدمها "إن الوسائل التعليمية ىي 

ادلدرس أو الدارس لنقل زلتوى الدرس إىل رلموعة من الدارسُت سواء داخل الفصل أو 

 ."خارجو هبدف حتسُت العملية التعليمية

جبىأما مفهوم الوسائل التعليمية فهو ادلواد األجهزة  الطوىحسُت محدوقال  

وادلوقف التعليمية اليت يستخدمها ادلدرس يف رلال اإلقتصاد التعليمي بطريقة ونظام 

خاص لتوضيح فكرة أو تفسَت مفهوم غامض أو شرح أحد ادلوضوعات بغوض حتقيق 

______________ 

، (2007دار السالم، : القاىرة)التربية االسالمية وفن التدريس، عبد الوىاب عبد السالم طويلة، 
 161. ص

مكتبة األصللو : القاىرة)، المناهج والوسائل التعليميةزلمد لبيب النجيحى وزلمد منَت مرسى، 
 234. ، ص(1977ادلصرية، 
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الوسائل التعليمية ىي كل أداة يستخدمها ,  إجيازا.التلميذ ألىداف سلوكية زلدودة

 .ادلعلم لتحسُت عملية التعليم والتعلم وتوضيح معان كلمة صعبة

 :إن الوسائل التعليمية فوائدا كثَتة منها

 .تثَت اىتمام الدارس إىل درجة كبَتة -1

 .ترفع الدوافع للمسامهة يف عملية تعلم -2

 .تساعد على التفكَت ادلنسق -3

 .توفر خربات واقعية متنوعة الحيصل عليها الدارس بدوهنا -4

 .جتعل خربات الدارس باقية األثر يف الذاكرة -5

 .جتعل عملية التعلم اللغوى ذات معٌت -6

إن الوسائل التعليمية كثَتة ومتنوعة، وعلى ادلدرس أن يعرف ادلوقف التعليمي 

 . الذي تتطلبو وسيلة معينة، وخيتار الوسيلة التعليمية للمادة ادلناسبة أو موضوع الدرس

 :وتنقسم الوسائل التعليمية إىل ثالثة أقسام فهي

______________ 

،  (1996، دار القلم:الكويت)، ، وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليمجبى الطوىحسُت محد
  41. ص

  13. ،  ص(1995أنديب مالنخ، : مالنخ)، الوسائل المعينات في تعليم العربيةأسرارى، إمام 
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الوسائل البصرية ىي تضم رلموعة من األدوات والطرق اليت تستغل حاسة  -1

وتشمل ىذه اجملموعة الصور الفوتوغرافية والصور . البصر وتعتمد عليها

 .ادلتحركة والصامتة وصور األفالم والشرائح بأنواعها ادلختلفة

الوسائل السمعية ىي تضم رلموعة ادلواد واألدوات الىت تساعد على زيادة  -2

فاعلية التعلم والىت تعتمد أساسا على حاسة السمع، وتشمل الراديو وبرامج 

 .اإلذاعة ادلدرسية واالسطوانات والتسجيالت الصوتية

 الوسائل البصرية والسمعية ىي تضم رلموعة ادلواد الىت تعتمد أساسا على  -3

حاسىت البصر والسمع وتشمل الصور ادلتحركة الناطقة وىي تتضمن األفالم 

 .والتليفزيون

ومن البيانة السابقة أن وسيلة الغناء ىي وسيلة من الوسائل السمعية اليت تفرح 

 .الطالب على تعليم اللغة العربية وخاصة يف فهم ادلفردات

 

 

 

______________ 

: القاىرة)، الطبعة األوىل، الوسائل التعليمية والمنهجأمحد خَتى كاظم وجابر عبد احلميد جابر، 
 37. ، ص(1979دار النهضة العربية، 
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 الغناء في تعليم المفردات- د

 تعريف الغناء كالوسائل التعلمية -1

اعتمادا على قموس اللغة اإلندونيسية أن الغناء ىو اإليقاع ادلتنوعة يف الكالم أو 

أما مفهوم ادلوسيق ىو األصوات أن تركبها تركيبا مجيال حىت يشتمل فيها . غٌت أو القراءة

 .اإليقاع والغناء وائتالف ومن األفضل األصوات الىت حتصلها اآلالت الصوتية

وجيعل ادلوسيق احلماس وتذليل القلق . منح ادلوسيق الفرح للمسامعُت واألعبُت

. حفز إىل الذكاء والشعور ادلوسيق والغناء مؤثر يف الذىن بطريقة .وإعطاء السكينة

مبعٌت أن ذكاء ادلوسيق يأكد الذكاء . وللموسيق دور بارز يف قدرة أكادديية الطالب

 .اآلخر

أما األلعاب الًتبوية ىي األلعاب ذلا العناصر . وكان الغناء احد األلعاب الًتبوية

 .الًتبوية عند كل شيء موجود ومعلقة وكان جزاءا من األلعاب

 

 خطوات وسائل الغناء في تعليم المفردات -2
______________ 

14
MukhtarLatifDkk, PendidikanAnakUsiaDini, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 229  

15
 Diana Mutiah, PsikologiBermainAnakUsiaDini, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 170 

16
Suyadi, TeoriPembelajaranAnakUsiaDini, (Bandung: PT RemajaRsdakarya, 2014), hal. 

188 
17

FathulMujibdanNailurRahmawati, MetodePermainan-

PermainanEdukatifdalamBelajarBahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), hal. 29 
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كما ادلعروف أن اللغة العربية إحدى من ادلواد الدراسة يهتم فيها القواعد وفهم 

والغناء يف تعليم ادلفردات عند . ادلفردات للحصولة إىل قدرة الكالم والكتابة وغَتىا

والغناء ال . الطالب ال ينبغى أن يكون عشوائية ولكن يلزم مناسبة بالسلوك واألخالق

 . يصرع عن دين اإلسالم مثل شرب اخلمر ومجل اإلمرات واحلب وغَتىا

 الغناء باألسطوانات وألة إلكًتونية - أ

ىي الغناء من األسطوانات أو ما تسمى هبا، والطالب يستمعونو مبالحظة ادلدرس 

 : وتطبيقو باخلطوات فيما يليوأخذ ادلفردات واإلستنباط منو،

 اختيار الغناء مناسب بادلادة  -1

 تزويد الوسائل من ألة كادلذياع أو غَتىا -2

 اإلىتمام من الطالب -3

 تعويد الغناء عدد مرات -4

 الغناء من خالل اإليقاء  - ب
هتتم يف ىذه الطريقة بقدرة ادلدرس حيث يتغٌت حول الطالب بصوت واضح 

 :ويطبق إيقاع الغناء يف ادلادة، وتطبيقو باخلطوات فيما يلى
 اختيار الغناء مشهورا لدى الطالب -1

______________ 

 77.ص (1981:مكتبة لبنان.بَتوت). تعليم اللغة الحية وتعليميها.صالح عبد اجمليد العريب
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 ضبط الغناء حبركات القراءة -2
 يتغٌت ادلدرس ادلادة يستمعها الطالب -3
 التكرير بعدد مرات حىت حفظو الطالب -4

  "Duamatasaya"مثل فهم ادلفردات عن أعضاء اجلسم بإيقاء 

َنايَّ اثْ َنَتاَن    Duamatasaya =َعي ْ
 Satuhidungsaya =َواَْنِفي َواِحٌد  

 Dua kaki saya =رِْجاَليَّ اثْ َنَتاِن  
 Pakaisepatubaru =بِاحلَِْذاِء اجلَِْدْيِد  

 Duatangansaya =َيَدايَّ اثْ َنَتاِن  
 Yang kanandankiri =ديمٌَْت َويمْسَرى  

ي َواِحٌد    Satumulutsaya =َوَفمِّ

 Untukbaca Qur’an=   اَقْ رَأ بِِو اْلقمْرآَن  

 

 في تعليم المفرداتالغناءمزايا وعيوب وسائل -3

 :وأما مزايا استعمال وسائل الغناءيف تعليم ادلفرداتعند عملية التعليم فهي كما يلي

 الغناء يف العملية التعليمية يؤثر ذىن الطلبة على احلفظ  -1

 يساعد الطالب يف االستماع وتذكَت واحلفظ وحتصيل صوت الغناء  -2
______________ 

19
FathulMujibdanNailurRahmawati, MetodePermainan-Permainan...hal.98 
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 ابعاث رغبة الطلبة يف التعلم -3

 ترقية اىتمام الطلبة -4

 .تنمية الفرحية يف عملية التعليم والتعلم -5

 :وأما عيوب ىذه الوسلية فهي كما يلي

 ديزحون الطالب كثَتا يف الغناء عن التعليم -1

 بعض مدرسُت ال يستطيع أن يتغٌت بصوت مجيل -2

 صعوبة إختيار الغناء مناسب بادلادة عن حراكتها -3

 ال يناسب جلميع ادلوضوع اللغة العربية -4

 الدراسات السابقة - ه
الدراسات السابقة ىيإحدى أساسيات البحث اليت إستخدمتها الباحثة دلعرفة 

وىذه الدراسة تساعد الباحثة دلعرفةمقارنة نتائج . أسلوب الدراسة إجيابيتها وسلبيتها

 .البحث وفرق بُت الدراسة السابقة والدراسة احلالية

______________ 
20

Mukhtar Latif,dkk.Pendidikan Anak Usia Dini...hal.229 



20 

 

تعليم اللغة العربية بالغناء للصف األول يف مرحلة اإلعدادية " أنديك نوفريادى  -1

جامعة الرانَتى ، رسالة جامعية، غَت منشورة، "(البحث اإلجرائي)مبعهد دار الزاىدين  

 .2013، بندا أتشية- دار السالم ، اإلسالمية احلكومية

فقد اختار الباحث ىذا ادلوضوع لرسالة ألنو يريد أن يعرف مدى أثر استخدام 

الغناء يف تعليم اللغة العربية حيث ىذا البحث يفيد للتالميذ أن جيعل تعلم اللغة العربية 

وأما األىداف الذي استهدفها الباحث يف ىذا البحث ىي دلعرفة ترقية . مفرحة وال سأما

حتصيل الدراسى لدي الطلبة يف تعليم اللغة العربية بتطبيق الغناء ودلعرفة تأثَت الطلبة يف 

حفظ القواعد وادلفردات بعد تطبيق الغناء ودلعرفة تأثَت التعليمية لدي الطلبة يف تعليم 

. ويف ىذه الرسالة يستخدم الباحث منهج البحث اإلجرائي. وتعلم للمادة اللغة العربية

وأما . وأما طريقة مجع البيانات ومعلومات باإلختبار القبلي والبعدي وادلالحظة ادلباشرة

نتائج ىذا البحث أن الغناءيف تعليم اللغة العربية يكون فعاال على رفع قدرة التالميذ يف 

حفظ وذكر ادلفردات والقواعد، وىذا يدل على نتيجة التالميذ يف اإلختبار البعدي أعلى 

 . من اإلختبار القبلي

رأت الباحثة ىذه الدراسة السابقة الثانية ختتلف بالدراسة احلالية من حيث موضوع 

البحث وأىداف ومنهجهوميدانو، ولقد استعملت الباحثة ىذه الرسالة لتحقيق صلاح 
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وتتفق ىذه الدراسة السابقة بالدراسة احلالية من الغناءحبثها يف تعليم ادلفردات بوسيلة 

 .وأدوات البحثوسيلة تعليمية مستعملة يف تعليم اللغة العربيةحيث 

تعليم االستماع بالغناء لًتقية مهارة الكالم لدى "فطريا رشدا أمر كتبت عن -2

جامعة الرانَتى ، رسالة جامعية، غَت منشورة، "(دراسة جتريبية)الطلبة مبعهد باب النجاح

 . 2015، بندا أتشية- دار السالم ، اإلسالمية احلكومية

إن الطلبة يف السنة األوىل مبعهد باب النجاح يصعبون يف شلارسة اللغة           ألن 

فأرادت الباحثة أن تستخدم طريقة التعليم اللغة العربية اليت . مل حيفظوا ادلفردات كثَتا

ولذلك تريد الباحثة أن . تسهل الطلبة يف حفظ ادلفردات وتطبيقها يف زلادثة اليومية

تعليم االستماع بالغناء لًتقية مهارة الكالم لدي الطلبة "تبحث ىذه الرسالة حتت عنوان 

واألغراض من ىذه الرسالة ىي دلعرفة تأثَت تعليم االستماع بالغناء ". مبعهد باب النجاح

على ترقية مهارة الكالم لدى الطلبةودلعرفة إستجابةالطلبة يف تعليم االستماع بالغناء 

وللحصول على البيانات، تقوم .ودلعرفة أعمال الطلبة يف عملية التعليم هبذه الطريقة

وقامتالباحثة على كل عينة يف ىذا البحث بالختبار القبلى ،الباحثة دراسة جتريبية

والنتائج اليت حصلت عليها الباحثة فهي أن تعليم . والبعدى واإلستبانةوادلالحظة ادلباشرة

-وىذا مطابق على النتيجة ت. االستماع بالغناء يؤدي إىل ترقية مهارة كالم الطلبة
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اجلدول وأن تعليم االستماع بالغناء تساعد الطلبة يف -احلساب أكرب من النتيجة ت

 .حفظ ادلفردات وتطبيقها يف احملادثة واجلملة ادلفيدة

 رأت الباحثة أن ىذه الدراسة السابقة الثالثة ختتلف بالدراسة احلالية من حيث 

موضوع البحث وميدانو وتتفق ىذه الدراسة بالدراسة احلالية من حيث استخدام وسيلة 

 . تعليمية الغناء ومنهج البحث

استخدامبطاقة الرسوم يف تعليم ادلفردات "دانيال ذواحلندرى كتب عن -3

دار ،جامعة الرانَتى اإلسالمية احلكومية، رسالة جامعية، غَت منشورة،"(ةيبيجتردراسة)

 .2012،بندا أتشية- السالم 

فقد اختيار الباحث موضوعا ذلذه الرسالة ألنو يريد أن يعرف مدى أثر 

 أما .استخدامبطاقة الرسوم يف تعليم ادلفرداتبادلدرسة االبتدائية احلكومية روكوه بندا أتشية

أىداف البحث ىيلمعرفة فعالية بطاقة الرسوم على رفع قدرة التالميذ يف سيطرة ادلفردات 

ودلعرفة العالج الذي يقوم بو ادلدرس حلل ودلعرفة ادلشكالت اليت يواجهها الطالب 

هنج البحث ىو إًل. مشكالت الطالب عند استخدامبطاقة الرسوم يف تعليم ادلفردات

 وأدوات البحث جلمع البيانات قام الباحث بادلقابلة الشخصية واالستفتاء حبث جترييب

وأما نتائج البحث ىي أن استخدام بطاقة الرسوم يف تعليم ادلفردات يكون . واالختبار
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وكانت صعبة الطالب على ذكر . فعاال على رفع قدرة التالميذ يف حفظ و ذكر ادلفردات

ادلفردات الكثَتة وعالج مشكالت الطالب باستخدام بطاقة الرسوم وىو على ادلعلم أن 

 .يهتم موقف الطالب قبل استخدام بطاقة الرسوم يف عملية التعليم والتعلم

 رأت الباحثة ىذه الدراسة السابقة ختتلف بالدراسة احلالية من حيث موضوع 

البحث وأىدافو وميدانو، ولقد استعملت الباحثة ىذه الرسالة لتحقيق صلاح حبثها يف 

تعليم ادلفردات بوسيلة الغناء وتتفق ىذه الدراسة السابقة بالدراسة احلالية من حيث 

 .منهج البحث وأدواتو

 Numbered Headتعليم ادلفردات بأسلوب " يسماريضى كتب عن -4

Together جامعة الرانَتى ، رسالة جامعية، غَت منشورة،"(ةيبيجتردراسة)بوسائل الصور

 .2011،بندا أتشية- دار السالم ،اإلسالمية احلكومية

فقد اختيار الباحث موضوعا ذلذه الرسالة ألنتعليم اللغة العربية حيتاج إىل وسائل 

التعليم لكي يسهل الطالب يف فهمها، عكسو لكي يسهل ادلدرس يف تعليمها، 

بأسلوب  أما أىداف البحث ىيلمعرفة فعال تعليم ادلفردات .خصوصا يف تعليم ادلفردات

Numbered Head Togetherدلعرفة حتصيل الطالب يف تعليم ادلفردات بوسائل الصور و

 هنج البحث ىو حبث جترييبإًل. بوسائل الصورNumbered Head Togetherبأسلوب 
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وأدوات البحث جلمع البيانات قام الباحث بادلقابلة الشخصية وادلالحظة ادلباشرة 

 Numberedبأسلوب تعليم ادلفردات وأما نتائج البحث ىي أن . واالختبار واإلستبانة

Head Together حتصيل الطالب يف تعليم اللغة العربية يف معهد علوم بوسائل الصور

 .القرآن بندا أتشية، وىذا األسلوب يليق استعمالو

 رأت الباحثة ىذه الدراسة السابقة ختتلف بالدراسة احلالية من حيث موضوع 

البحث وأىدافو وميدانو، وتتفق ىذه الدراسة السابقة بالدراسة احلالية من حيث منهج 

حصلت الباحثةأن كل موضوع تلك الدراسات خيتلف مبوضوع الدراسة .البحث وأدواتو

ولذلك تستعمل الباحثة الوسيلة التعليمية سلتلفة عن الدراسات السابقة، وىي . احلالية

استخدام وسيلة الغناء يف تعليم ادلفردات، حيث مل يقم األحد بالبحث عن نفس 

 .ادلوضوع من قبل
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 الفصل الثالث

منهج البحث 

 طريقة البحث- أ

كانت الطريقة اليت تستخدمها الباحثة يف ىذا البحث ىي منهج جترييب وىو منهج 

 (ادلتغري ادلستقل)البحث العملى الذي يستطيع الباحث بواسطتو أن يعرف أثر السبب 

 .الذي لو األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية (ادلتغري التابع)على النتيجة 

 : أن للبحث التجرييب خطوات آتيةصاحل ابن امحد العسافقال

 .حتديد رلتمع البحث ومن مث اختيار عينة منو -1

 .اختبارا قبليا (اجملموعتني)اختبار عينة البحث يف موضع التجربة  -2

 .(رلموعة ب)و  (رلموعة أ)تقسيم عينة البحث إىل رلموعتني  -3

 .اختيار أحد اجملموعات اختيارا عشوائيا لتصبح ىي اجملموعة التجريبية -4

 .تطبيق ادلتغري ادلستقل على اجملموعة التجريبية وحجبو للمجموعة الضابطة -5

 .يف موضع التجربة اختبارا بعديا (اجملموعتني)اختبار عينة البحث  -6
______________ 

ادلكتبة العبيكان، ) الطبعة الثانية ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل ابن امحد العساف، 
. 303. ، ص(م2000سنة 
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حتليل ادلعلومات ومبقارنة نتائج االختبار البعدي بنتائج االختبار القبلي بواسطة  -7

تطبيق إحدى ادلعاجلات اإلحصائية الىت تقيس الفرق ليتسٌت لو معرفة ما إذا كان 

 .الفرق ذو داللة إحصائية أم ال

 .تفسري ادلعلومات يف ضوء أسئلة أو فروضو -8

 .تلخيص البحث وعرض أىم النتائج الىت توصل إليها -9

وأما ادلنهج التجريب فهو منهج الذي يستخدم فيها فصالن ومها الفصل التجريبيو 

 .الفصل الضابط

 المجتمع والعينة  - ب

 Purposive)الطريقة العمديةلبحث على ااذلوالعينة ة يف اختيار  الباحثوتعتمد

Sampling.) ويسمى ىذه الطريقة بالطريقة ادلقصودة أو االختيار باخلربة وىي تعٌت أن

  . دتثل رلتمع البحث أو تلكأساس االختيار خربة الباحث ومعرفتو بأن ىذه ادلفردة

 ىو الفصل الواحد ومعلدار المعهد مجيع الطالب ىف حبث الاذلوويكون اجملتمع 

 بعض من عددىم، فأخذت الباحثة فصلني  العينةة الباحثاختارت و.طالبا221وعددىم

______________ 

. 325. ، ص...المدخل إلى البحثصاحل ابن امحد العساف، 
  .99.  ص،... المدخل إلى البحثصاحل ابن محد العساف،
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 طالبا 38بعددىم كاجملموعة الضابطة  (أ)من طالب الصف األول ومها الفصل األول 

 . طالبا38 بعددىم كاجملموعة التجربية (ج)والصف األول 

كالعينة بطريقة  (ج)والصف األول  (أ) واختارت الباحثة من الصف األول 

عمدية بناء على عدد احلجج، منها أن كليهما يف نفس مستوى القدرة وادلادة اليت 

 .ستجرهبا الباحثة ىي مادة من ادلواد ادلدروسة االصف األول

  أدوات البحث_ج

 . أما أدوات البحث ادلستخدمة جلمع البيانات ىياالختبار وادلالحظة ادلباشرة

 االختبار -1

إن االختبار إحدى األدوات الىت ميكن أن تستخدمها جلمع ادلعلومات اليت 

 :حيتاج إليها إلجابة سؤال البحث، وتقوم الباحثة باختبارين

االختبار القبلي ىو االختبار الذي ختتربه اجملموعتان التجريبية والضابطة قبل  - أ

حىت يتسٌت معرفة أثر التجربة يف  (تعليم ادلفردات باألغاىن)إجراء التجربة 

 .حتسينو

______________ 

 .307. ، ص...المدخل إلى البحثصاحل ابن امحد العساف، 
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االختبار البعدي ىو االختبار الذي ختتربه اجملموعتان التجريبية والضابطة  - ب

بعد إجراء التجربة لقياس األثر الذي أحدثو تطبيق ادلتغري ادلستقل على 

 .ادلتغري التابع

 ادلالحظة ادلباشرة -2

ادلالحظة ىي طريقة من طرق البحثبواستط أدهتا ورقة ادلالحظةادلباشرة جتمع 

 .البيانات وادلعلومات اليت دتكن الباحثة من اإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فروضو

دقيقةعلى حوادث وأحوال واجلمع البيانات ذلذه الرسالة تقوم الباحثة مبالحظة مباشرة 

، حىت تستطيع  نظرا على األثر من إجراء الدراسة الفصل وما جرى على أعضاء الفصل

وىي عملية التعليم والتعلم عند ادلعلم والطالب وما جرى يف نفوس الطلبة من سلوك 

 . وحتفظ كلها بالكتابةفردي أو مجاعي

 

 

وأما التأليفوالكتابة هبذه الرسالة فتعتمد الباحثة على دليل كتابة الرسالة بكلية 

 :الًتبية جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية وىو
Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2014. 

______________ 

 .406. ، ص...المدخإللى البحثصاحل ابن امحد العساف، 
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الفصل الرابع 

عرض البيانات وتحليلها 

 عرض البيانات - أ

قدمت الباحثة يف الفصل السابق شلا يتعلق دبنهج البحث واألدوات ادلستخدمة 

أما يف ىذا الفصل تريد الباحثة أن تعرض نتائج اليت حصلت من . فيو جلمع البيانات

اعتمادا على رسالة عميد كلية الًتبية . ادلفردات باألغاينتعليم البحث التجرييب يف 

 فقامت الباحثة Un.07/FTK/PP.00./ 825 /2015وتأىيل ادلعلمني ببندا أتشيو برقم 

 .معهد دار العلوم العصرىيف بالبحث التجرييب 

 لمحة عن ميدان البحث -1

 كإحدى اذليئات الًتبوية  معهد دار العلوم العصرىىي البحث  ىذا يفةودلح

 ،5.رقمSyiah Kualaويقع معهد دار العلوم العصرى يف شارع .  بندا أتشيواإلسالمية يف

Kecamatan Kuta Alam, KelurahanKeuramat تشيوآبنداKotamadya .أنشأتو 

.  م1990 ونيو ي1مؤسسة ناشئة أمة االسالم ادلعهد يف تاريخ 

 : منذ نشأتو إىل اآلن، فهي كما يلىمعهد دار العلوم العصرىوأما أمساء رؤساء 

 

 (1993 -1990)تنكو مهيدن يوسف  -1



31 

 (2002 - 1993)زلمد عيسى علي. أ -2

 (2005 - 2002)الدكتور رزيل عمر  -3

 ( 2007 - 2005)أمري خالص ادلاجستري  -4

 (2008 - 2007)الدكتور احلاج رليد حيي  -5

 (2009 - 2008)احلاج ابن الرشد  -6

 (2014 - 2008)مروان ىاشم -7

 (اآلن - 2014)ذوالفكر عبد الرمحن  -8

من الصف األول إىل الصف السادس بعدد معهد دار العلوم وتًتكب فصول 

وقامت الباحثة .  طالبة457 طالبا و446 طالبا، مع التفصيل أن 903الطلبة كلهم 

 بالبحث 

ولكل الصف من عدد .  طالبا221 وعدد الطلبة ذلذه ادلرحلة األوليف الصف 

: الطالب كما يتضح اجلدول التايل
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 4-1اجلدول
عدد الطالب دبعهد دار العلوم 

 اجملموع البةعدد الط الطالبعدد الفصل رقم 
 221 117 104الفصل األول   1
 189 94 95الفصل الثاين  2
 177 79 98 الثالثالفصل  3
 109 53 56  الرابعالفصل 4
 116 60 56 امسالفصل اخل 5
 91 54 37 سادسالفصل ال 6

 903 457 446 - اجملموع
 

 مدرسا مع التفصيل أهنم  59ومن رلموع ادلدرسني يف معهد دار العلوم يكون فيو 

 جامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي ومتخرج الببعضهم ط مدّرسة و26 مدرسا و 33

 . منها أو من جامعة أخرى

لدى الطالب يف وجلمع البيانات قامت الباحثة نفسها بتعليم ادلفردات باألغاين

ستوضح الباحثة التوقيت الّتجرييب يف .م2015 نوفمبري28إىل 18يف تاريخ  لقاءات أربع

 :اجلدول الّتايل
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 4-2اجلدول 
 التوقيت يف عملية التجريبية

 التاريخ اليوم اللقاء
 2015 نوفمبري 20 اجلمعة اللقاء األول
 2015 نوفمبري 23 اإلثنني اللقاء الثاين
 2015 نوفمبري 25 األربعة اللقاء الثالث
 2015 نوفمبري 28 السبت اللقاء الرابع

  
 األغانيبالمفردات تعليم إجراء  -2

، اختارت الباحثة فصلني مها الوسيلة األغاين يف تعليم ادلفرداتتطبيق قبل 

وادلادة .  كاجملموعة التجريبيةج-ألولابطة والصف اض أ كاجملموعة ال-األولالصف 

". جسم اإلنسان "لغة العربية بادلوضوعس الوللبحث اليت أخذهتا الباحثة تتعلق دبادة در

. وىي ادلادة ادلعلمة يف اجملموعتني ادلذكورتني، وكان إجراء التعليم فيهما سلتلفتني

 ابطةضاجملموعة ال -1

وعلمت . طالبا38ابطة بعدد الطلبةض أ رلموعة األولن الصف  ذكرىإكما سبق

لقئية  التقليديةوىي الطريقةاإلبالطريقة" جسم اإلنسان" مادة  ادلفردات يف عنهالباحثة يف

 القبلي، إجراء التعليم قامت الباحثة باالختبار وقبل .وسائل التعلميةدون تطبيق 

 بعدىا كما أنو طريقة جلمع البيانات عن قدرة الطالب بعد التعلم  البعديواالختبار

 .بالطريقة التقليدية
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، فهي للمجموعة الضابطةوأما النتيجة اليت حصل عليها الطلبة يف االختبار القبلي 

 :كما يلي

32   76   64   64   64   60   44   60   52  44  32   56   40   

72    52  72   60   80    68   40   58   40   60   60   40   60   

72   56   60   60   32   52   44  52   40    32   60   40 

 :من ىذه البيانات حصلت الباحثة النتيجة 

وقبل كل شيئ، من ادلهمة أن تقدم الباحثة اجلداول التكرارية بالطريقة اليت دوهنا 

 : كما يلي”Statistik Pendidikan“ يف كتابو (Anas Sudijono)أناس سودجونو 

 : فكان القانون،(R)المدى 

 1+القيمة السفلى- القيمة األعلى  = ادلدى   

  = 80  - 32 + 1 

  = 49 

 

 :( i )طول الفئات

 :ولتوضيح طول الفئات فاستعمل القانون التايل 

______________  
1
Anas Sudijono, Penganatar Statistik Pendidikan (jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,1987) hal. 52. 
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 i=  فتمكن أن ذبعل الباحثة طول الفئات( i )5 

 :عدد الفئات الفصل

𝑹

𝒊
= ١٠ → ۲٠ 

٤٩٥
= ٨،٩  (١٠ ) 

 . فصوال10ضفتمكن أن ذبعل الباحثة جدول التوزيع التكراري 

 4-3اجلدول 

 للمجموعة الضابطةنتيجة الطلبة يف االختبار القبلي 
 F y Fy النتيجة

77-80 1 78،5 78،5 
72-76 4 74 296 
67-71 1 69 69 
62-66 4 64 256 
57-61 9 59 531 
52-56 6 54 324 
47-51 2 49 98 
42-46 2 44 88 

37-41 5 39 156 

32-36  4 34 136 

 = N= -  2035،5  fx 38 اجملموع

 



36 

𝑓𝑥 2035،5ومن ىذا اجلدول وجدت الباحثة النتيجة   لذلك وجدت . =38N و=

 :لقانونالنتيجة اادلعتدلة با

𝑀𝑋 =
 𝐹𝑋

𝑁
 

𝑀𝑋 =
2035,5

38
 

𝑀𝑋 = 53,49 
 

 ، فهي للمجموعة الضابطةوأما النتيجة اليت حصل عليها الطلبة يف االختبار البعدي

 :كما يلي

52   84   64   80   80   80   76   68   60   32   72    52   

92   68   80   72    100   80   80  72   60    72   68   48   

72   64   64   72   80   80     48  68   60   64   60   48   

68   60 

 

 

 

 :من ىذه البيانات حصلت الباحثة النتيجة 
______________  

2
Anas Sudijono, Penganatar Statistik Pendidikan ...hal.87. 
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 :كمايلي ,كما يف القانون السابقة

 : فكان القانون،(R)المدى 

 1+القيمة السفلى- القيمة األعلى  = ادلدى   

  = 100  - 32 + 1 

  = 69 

 :( i )طول الفئات

 :ولتوضيح طول الفئات فاستعمل القانون التايل 

 i =  فتمكن أن ذبعل الباحثة طول الفئات( i )7    

 ( :(Kعدد الفئات الفصل 

𝑹

𝒊
= ١٠ → ۲٠ 

٦٩
٧

= ٨،٩ ( ١٠ ) 

  فصوال10فتمكن أن ذبعل الباحثة جدول التوزيع التكراري 

 

 4-4اجلدول 
 ،للمجموعة الضابطةنتيجة الطلبة يف االختبار البعدي 

 F y fy النتيجة

95-100 1 97،5 97،5 
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88-94 3 91 273 
81-87 2 84 168 
74-80 9 77 693 
67-73 10 70 700 
60-66 5 63 315 
53-59 1 56 56 
46-52 5 49 254 

39-45 1 42 42 

32-38 1 35 32 

 = N=  2621،5 𝑓𝑥 38 اجملموع

  

𝑓𝑥 2621،5ومن ىذا اجلدول وجدت الباحثة النتيجة  لذلك وجدت . =38N و=

 : لقانونالنتيجة اادلعتدلة با

𝑀𝑋 =
 𝐹𝑋

𝑁
 

𝑀𝑋 =
2621.5

38
 

𝑀𝑋 = 69 
 اجملموعة التجريبية -2

 ىي اجملموعة ادلخًتة من الفصول اليت أرادت الباحثة فيها أن اجملموعة التجريبية

وأما ىذه اجملموعة تكون من الصف األول ج وعدد . تطبق تعليم ادلفردات باألغاين

  البعدي القبلي، واالختبارإجراء التعليم قامت الباحثة باالختباروقبل .  طالبا38الطلبة 
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بعدىا، حىت حصلت بو النتيجة تدل على قدرة الطلبة بعد عملية التعليم يف تعليم 

وأما النتيجة اليت حصل عليها الطلبة يف االختبار القبلي، فهي كما .ادلفردات باألغاين

 :يلي

52   60   68   48   32   68   64   64   32   60  40   64   

68   48  3240   56   32   44  8444   52  60   80   32   44   

64 80   60   4496 40   56   36    40   48   76   88 

 :من ىذه البيانات حصلت الباحثة النتيجة 

 :كمايلي ,كما يف القانون السابقة

 : فكان القانون،(R)المدى 

 1+القيمة السفلى- القيمة األعلى  = ادلدى   

  = 96  - 32 + 1 

  = 65 

 :( i )طول الفئات

 :ولتوضيح طول الفئات فاستعمل القانون التايل 

 i =  فتمكن أن ذبعل الباحثة طول الفئات( i )5.    

 ( :(Kعدد الفئات الفصل 
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𝑹

𝒊
= ١٠ → ۲٠ 

٦٥٥
= ١۳ 

  فصوال13فتمكن أن ذبعل الباحثة جدول التوزيع التكراري 

 4-5اجلدول 
 للمجموعة التجريبيةنتيجة الطلبة يف االختبار القبلي 

 F x Fx النتيجة

92-96 1 94 94 
87-91 1 89 89 
82-86 1 84 84 
77-81 2 79 156 
72-76 1 74 74 
67-71 3 69 207 
62-66 4 64 256 
57-61 4 59 236 

52-56 4 54 216 

47-51 3 49 147 

42-46 4 44 176 

37-41 4 39 156 

32-36 6 34 204 

 = N= -  2097 𝑓𝑥 38 اجملموع
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𝑓𝑥 2097ومن ىذا اجلدول وجدت الباحثة النتيجة  لذلك وجدت النتيجة . =38N و=

 :لقانوناادلعتدلة با

𝑀𝑋 =
 𝐹𝑋

𝑁
 

𝑀𝑋 =
2097

38
 

𝑀𝑋 = 55,18 

 

 :، فهي كما يليبعديوأما النتيجة اليت حصل عليها الطلبة يف االختبار ال

96   76   96   80   96   92   96   72   88   92   88  100 72 

92  84  80  100   80   92  96  84  92   9676   100   88   92   

100   80   84   92   100   80  76   76   80   84   100    

 :من ىذه البيانات حصلت الباحثة النتيجة 

 

 

 : فكان القانون،(R)المدى 

 1+القيمة السفلى- القيمة األعلى  = ادلدى   

  = 100  - 72 + 1 
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  = 29 

 :( i )طول الفئات

 :ولتوضيح طول الفئات فاستعمل القانون التايل 

 i =  فتمكن أن ذبعل الباحثة طول الفئات( i )3.    

 ( :(Kعدد الفئات الفصل 

𝑹

𝒊
= ١٠ → ٢٠ 

۲٩۳
= ٨،٩ ( ١٠ ) 

  فصوال10فتمكن أن ذبعل الباحثة جدول التوزيع التكراري 

 4-6اجلدول 

 للمجموعة التجريبيةعدينتيجة الطلبة يف االختبار الب
 F X Fx النتيجة

99-100 6 99،5 597 
96-98 6 97 582 
93-95 - 94 - 
90-92 7 91 637 
87-89 3 88 264 
84 -86  4 85 340 
81-83 - 82 - 
78-80 6 79 474 
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75-77 4 76 304 

72-74 2 73 146 

 =N 38 اجملموع
-  3038 𝑓𝑥 = 

  

𝑓𝑥 3038ومن ىذا اجلدول وجدت الباحثة النتيجة  لذلك وجدت النتيجة . =38N و=

 :لقانوناادلعتدلة با

𝑀𝑋 =
 𝐹𝑋

𝑁
 

𝑀𝑋 =
3038

38
 

𝑀𝑋 = 79,84 

.  والطريقة األخرى ادلستخدمة جلمع بيانات البحث ىي ادلالحظة ادلباشرة

 عند إجراء عملية التعليم والتعلم ادلفردات باألغاين يف اجملموعة الطالباتفتالحظ أنشطة 

بوسيلة ورقة ادلالحظة للطالباتوقررت الالحظة النتائج ادلناسبة . التجريبية مالحظة مباشرة

اليت يتكون بنود ناحية ادللحوظة من النشاط ادلقدم حىت النشاط اخلامت يف عملية التعليم 

 :فهي كما يظهر يف اجلدول التايل.والتعلمادلفردات باألغاين

 4-7اجلدول 
 ادلالحظة ادلباشرة

 اجملموع النتيجة ادللحوظة الناحية ادللحوظة رقم
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 4 3 2 1 
 146 - - 6 32 استماع الغناء ادلسموع 1
اظهار السؤال عن الغناء  2

 ادلسموع
18 15 5 - 127 

 135 - - 17 21 جياب السؤال أعطاه ادلعلم 3
 146 - 1 4 33 جياب السؤال أعطاه ادلعلم 4
 146 - - 2 36 اكرام رأي اآلخرين 5

 

 تحليل البيانات ومناقشتها - ب
 تحليل بيانات االختبار  - 1

وبوسيلة النتائج اجملموعة من االختبار البعدي قامت بو الباحثة للمجموعة 

 .الضابطة والتجريبية، ميكن أن ربلل الباحثة منها بيانات

 نتيجة االختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية -1

 

 
 4-8اجلدول 

 نتيجة الدراسة بعد االختبار البعدي للمجموعة التجريبية
𝑓 𝑥 𝑥′ 𝑓𝑥′ 𝑓𝑥′2 الفئات رقم  

1 99-100 6  5+ 30 150 
2 96-98 6  4+ 24 96 
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3 93-95 -  3+ - - 
4 90-92 7  2+ 14 28 
5 87-89 3  1+ 3 3 
6 84-86 4 85 M’= 0 0 0 
7 81-83 -  1- - - 
8 78-80 6  2- 12- 24 
9 75-77 4  3- 12- 36 

10 72-74 2  4- 8- 32 

  38 N=  - 39 𝑓𝑥′= 369 𝑓𝑥′2= 

 

  التكرارf =:البيان 

= xمركز الفئات  

= fx’التكرارx’ ×f 

=fx’
 ’fxمربع من2

 

 

 M1 = M’ + I 
 𝐹𝑋′

𝑁
  

M1 = 85 + 3 
39

38
  

M1 = 85 + 3،079 

M1 = 88،079 
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 SD1= I   
 𝐹𝑋′

2

 𝑁1
 −   

 𝐹𝑋′

𝑁1
 

2

 

=3 
369

 38
 −   

39

38
 

2

 

=3 9،71 − 1،06  

= 3 8،65 

= 3×2،946 

=8،838 

 

 𝑆𝐸𝑀1=
𝑆𝐷1

 𝑁1−1
 

=
8،838

 38 − 1
 

=
8،838

 37
 

=
8،838

6،082
 

= 1،453 

 نتيجة االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة -2
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 4-9جلدول
 .نتيجة الدراسة بعد االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 𝑓 𝑦 𝑦′ 𝑓𝑦′ 𝑓𝑦′2 النتيجة رقم
1 95-100 1  5+ 5 25 
2 88-94 3  4+ 12 48 
3 81-87 2  3+ 6 18 
4 74-80 9  2+ 18 36 
5 67-73 10  1+ 10 10 

6 60-66 5 63 M’ = 0 0 0 

7 53-59 1  1- 1- 1 

8 46-52 5  2- 10- 20 

9 39-45 1  3- 3- 9 
10 32-38 1  4- 4- 16 
  38 N= - - 33 𝑓𝑥′= 183 𝑓𝑥′2= 

 التكرارf =:البيان 
= yمركز الفئات  

= fy’التكرار y’×f 

=fy’
 ’fyمربع من  2

 

 

 

 

 M2 = M’ + I 
 𝐹𝑋′

𝑁
  

M2 = 63 + 7 
33

38
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M2 = 63 + 6،078 

M2 = 69،076 

 SD2= I   
 𝐹𝑋′

2

 𝑁2
 −   

 𝐹𝑋′

𝑁2
 

2

 

=7 
183

 38
 −   

33

38
 

2

 

=7 4،82 − 0،75  

= 7 4،07 

= 7×2،017  

=14،119 

 

 

 𝑆𝐸𝑀2=
𝑆𝐷2

 𝑁2−1 

=
14،119

 38 − 1
 

=
14،119

 37
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=
14،119

6،082
= 2,231 

 

 𝑆𝐸𝑀1 −𝑀2 = 𝑆𝐸𝑀1
2 + 𝑆𝐸𝑀2

2 

=  (1،453 )2 + ( 2،321 )2 

=   2،111209 + 5،387041 

=  7،49825 

=2،738 

   وبعد كل خطوات احلساب السابقة فوصلت الباحثة إىل اخلطوة اآلخرة 

 :لكن على الباحثة أن تعرب فرضاإلحصائية كما يلي. الختبار فروض حبثها

Ha = µ
1
>µ

2 
 تعليم ادلفردات باألغاين يؤثر يف ترقية درجة الطالباتالداللة على أن : 

 يف معهد دار العلوم العصرى 

Ho = µ
1
≤ µ

2 
ادلفردات باألغاين مل يؤثر يف ترقية درجة تعليم الداللة على أن : 

 الطالباتفي معهد دارالعلوم العصرى

 :اعتمادا على الفرض ادلذكور، أن مقياس الرد
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Ha مقبول وHoمردود ، إذا : 

 .احلساب-ت> اجلدول -ت

Ha مردود وHoمقبول، إذا : 

 .احلساب- ت>اجلدول -ت

كما (to)ت عن حاصل ادلالحظة - وأما اخلطوة األخرية زبترب الباحثة البيانات باختبار

 :يلي

𝑡𝑜 =  
𝑀1  –  𝑀2

𝑆𝐸𝑀1− 𝑀2

 

=88،079 −69،078

2،738
 

=19،001

2،738
=6،94 

 

 ومراجعة اجلدول db(N2 + N1-2) = (38 +38 - 2 = )74 احلرية درجةال

 فتأخذىا 74ألن اليوجد النتيجة  (7أنظر إىل ملحق ) ت –اإلحصائية اخلاصة لدرجة 

 ٪ 5( significant) الفرضية على مستوى الداللة ولتكن70الباحثة أقرب منها ىي 
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إذا كانت . 2،65 فينبغي أن تبلغ النتيجة إىل ٪1و.2،00فينبغي أن تبلغ النتيجة إىل 

ادلفردات فتكون الفرض مردودة يعين أن تعليم 2،65 أو2،00النتيجة التبلغ إىل 

وأما إذا كانت النتيجة .  غري فعالة لًتقية قدرة الطلبة يف تعلم اللغة العربيةباألغاين

 فتكون الفرض مقبولة أى أن تعليم ادلفردات 2،65 أو2،00متساوية أو أكرب من 

 .لًتقية قدرة الطالب تكون فعالة باألغاين

 يف اجلدول أو احلساب أن سواء كانت(T-Test)نظرا إىل النتيجة من االختبار 

، فإذا ٪ 5 ومستوى الداللة db = 70 من ttable = 2،00وجدولttest = 6،94جدول 

 أكرب ttest فتكون نتيجة جدول ttable2،00و 6،94=  الىت حصل يف حساب ttestنتيجة 

 .2،00>6،94 أو ttableمن نتيجة جدول 

 

 

 تحليل بيانات المالحظة المباشرة- 2

 ربسب البيانات من أنشطة ادلدّرسة والطلبة عند إجراء عملية التعيلم والتعلم 

 :باستعمال القانون

______________  
3
AnasSudijono …, hal. 404-405. 



52 

    P = 𝑅
𝑇
𝑥 ٪100 

 النسبة ادلؤية  : P : البيان

 𝑅 : رلموع القيمة احلصولة عليها 

 𝑇 : النتيجة الكاملة 

 :عند إجراء عملية التعيلم والتعلم إىل مخسة احوال وربدد ادلسند ألنشطة الطلبة 

 شلتاز = ٪ 100 – 81

 جيد جدا   = ٪ 80 – 66

 جيد   = ٪ 65 – 56

 مقبول   = ٪ 55 – 41

 ناقص   = ٪ 40  – 0

 

 

  للسؤال األّول، فهيقيمة: 

P = 𝑅
𝑇
𝑥  ٪100  

P= 146

152
𝑥  ٪100  

P= 14600

152
٪P=96،05٪ 
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  للسؤال الثاين، فهيقيمة: 

P = 𝑅
𝑇
𝑥  ٪100  

P= 127

152
𝑥   ٪100 

P= 12700

152
٪P=  83،55 ٪ 

 

  للسؤال الثالث، فهيقيمة : 

P = 𝑅
𝑇
𝑥  ٪100 

P= 135

152
𝑥   ٪100  

P= 13500

152
٪ P=  88،81 ٪ 

 

  للسؤال الرابع، فهيقيمة : 

P = 𝑅
𝑇
𝑥  ٪100 

P= 146

152
𝑥   ٪100 

 P= 14600

152
٪ P=  96،05 ٪ 

  للسؤال اخلامس، فهيقيمة : 
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P = 𝑅
𝑇
𝑥   ٪100 

P= 146

152
𝑥  ٪100  

P= 14600

152
٪P=  96،05 ٪ 

 

 

 

 = Pاجملموع 
أ+ب+ج+د+ه

5
٪ 

 =            
96،05+96،05+ 81،88 +83،55+96،05

5
٪ 

 =            
460،51

5
٪ 

 =             92،10٪ 

.  دبعنىممتاز٪ 100 – 81دل على أهنا وقع بني حد تP= 92،10٪وبقيمة 

فتكون داللة أن أنشطة الطالبات يف عملية التعليم والتعلم بتطبيق وسيلة الغناء 

 .خبطوات التعليم والتعلم وعمليتو وذلم الرغبة يف التعلم ادلفرداتتابعةمشًتكة 

 تحقيق الفروض-ج

 : الباحثة يف ىذا البحث فهي كما يليىا قدمتيتوأما الفروض ال
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إن تعليم ادلفردات باألغاين يؤثر يف ترقية درجة الطالبات يف معهد دارالعلوم  

-ت)ت-العصرى وقد حصلتها الباحثة من االختباراتورقة ادلالحظة وىي نتيجة اختبار

أو  (2،00>6,94)الصيغة  (اجلدول-ت)أكرب من نتيجة اجلدول  (احلساب

 .وىذا يدل أن الفرض الصفري مردود والفرض البديل مقبول(. 2،65>6,94)
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 الفصل الخامس

 خاتمة

 نتائج البحث - أ

بعد ما قامت الباحثة بالبحث، قدمت الباحثة النتائج اليت حصلت من حبثها يف 

 :ىذا الفصل اآلخر، وىي كما يلي

: إن خطوات تطبيق تعليم املفردات باألغاين يف معهد دار العلوم العصرى، منها -1

تسمع الطالبات الغناء املسموع يف أول املرّة، مث تسمعو مرّة ثانية بارشاد املعلمة 

 . وبعده أن تعود الطالبات الغناء مجاعة حىت تنطقن الغناء جيدا وفصيحا

 .إن إجابة الطالب يف تعليم املفردات باألغاين يف معهد دار العلوم العصرىممتاز -2

فتكون داللة . ٪ 100 – 81دل على أهنا وقع بني حد تP= 92،10٪وبقيمة 

أن أنشطة الطالبات يف عملية التعليم والتعلم بتطبيق املفردات 

خبطوات التعليم والتعلم وعمليتو وهلم الرغبة يف التعلم تابعةمشًتكة باألغاين

 .املفردات
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يف ترقية درجة  يكون مؤثّراوم العصرىعلمعهد دار اليف إن تعليم املفردات باألغاين  -3

-ت)أكرب من نتيجة اجلدول  (احلساب-ت)ت-نتيجة اختباروتكون . الطالب

وىذا يدل أن الفرض (. 2،76>6,94)أو  (1,99>6,94)الصيغة  (اجلدول

 .الصفري مردود والفرض البديل مقبول

 المقترحات - ب

 :اعتمادا على الظواىر السابقة تقدم الباحثة االقًتاحني التاليني

 أنيهتموا عملية التعليم اىتماما كشثريا معهد دار العلومالعصرىينبغي ملعلموا  -1

 .ويستخدموا الوسائل التعلمية يف عملية التعليم لتجعل جذبة

 . أن يشًتكوا عملية التعليم اشًتاكا كامالعهد دار العلومالعصرىينبغي للطالمب -2
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