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 مستخلص البحث

 سهلت بمعظم الناس ، وخاصة لألطفال. سوفمولع  أحد األنشطة التيالغناء هو 
درًسا ويتذكره من خالل عملية ممتعة ومسلية، بدالً من االستماع  أن يفهم ةالطلب

في تعلم  لبةإلى محاضرة جادة. بحيث تصبح طريقة الغناء طريقة تجذب الط

المواد العربية. ومع ذلك، فإن طريقة الغناء لتعلم اللغة العربية في مدرسة 
Meunara Baro Miruk  االبتدائية لم تسر على ما يرام. تهدف الباحثة إلى معرفة

دف لهولتحقيق هذا ا .باستخدام الغناء  على ترقية دوافع الطلبة ةس  ر   محاولة المد  
مقابلة مع ة . لجمع البيانات، أجرى الباحثوصفيال طريقة البحثب قامت الباحثة

فأم   Mis Meunara Baro Miruk Aceh Besarاللغة العربية في مدرسة  ةدرسم

س 3 ه الباحثةفي هذ المجتمع سة واحدة تهوكانت العين ينمدر   توخلص .مدر 
العربية تؤثر تأسيرا ولها وسيلة الغناء  يعني إلى أن نتائج هذه الدراسة ةالباحث

دور مهم في تسهيل المواد التعليمية . وهذه الوسيلة أيضا تستطيع أن تساعد 
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 Meunaraالطلبة على نيل العلم سريعا، خصوصا للطلبة في المدرسة اإلبتدائية 

Baro Miruk Aceh Besar 

 الكلمات األساسيات : الدوافع، الغناء العربي 

Abstract 

Singing is one activity that is very popular with most people, especially for 

children. A student will more easily capture and remember a lesson with a fun and 

entertaining process, rather than listening to a serious lecture. So that the singing 

method becomes a method that can attract students in learning Arabic subjects. 

However, the singing method for learning Arabic in the primary school Meunara 

Baro Miruk did not go well. The aim of the researcher is to find out the teacher's 

efforts in increasing students' motivation in learning Arabic through singing 

Arabic songs. The research method for this researcher is the analytical research 

method. To collect data, researchers conducted interviews with Arabic language 

teachers at the Mis Meunara Baro Miruk Aceh Besar school. The population is 3 

and the sample in this study is 1 Arabic language teacher at the school. 

Researchers concluded that the results of this study are Arabic songs that are very 

influential and play an important role in learning Arabic for elementary students 

in MEUNARA BARO MIRUK especially. 

Keyword : mativation, Arabic song 

Abstrak 

Bernyanyi adalah salah satu aktifitas yang sangat digemari sebagian besar 

masyarakat, terutama untuk kalangan anak-anak. Seorang siswa akan lebih mudah 

menangkap dan mengingat suatu pelajaran dengan proses yang menyenangkan 

dan menghibur, daripada mendengarkan ceramah yang serius. Sehingga metode 

bernyanyi pun menjadi suatu metode yang dapat menarik siswa dalam belajar 

mata pelajaran bahasa Arab. Namun, metode bernyanyi untuk pembelajaran 

bahasa arab di sekolah tingkat dasar Meunara Baro Miruk tidak berjalan dengan 

baik. Tujuan peneliti ingin mengetahui usaha guru dalam meningkatan motivasi 

siswa dalam belajar bahasa arab melalui bernyanyi lagu-lagu bahasa arab. Adapun 
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metode penelitian pada peneliti ini adalah Metode penelitian analisis. Untuk 

mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara pada guru bahasa arab di 

sekolah Mis Meunara Baro Miruk Aceh Besar. Populasi berjumlah 3 dan sampel 

Dalam penelitian ini adalah 1 guru bahasa arab disekolah tersebut. Peneliti 

menyimpulkan hasil penelitian ini adalah lagu berbahasa arab sangat berpengaruh 

dan berperan penting dalam pembelajaran bahasa arab bagi murid tingkatan dasar 

MEUNARA BARO MIRUK khususnya. 

Kata Kunci : Motivasi, Lagu Arab 

 مقدمة : -أ

ة. لحياي االلغة هي وسيلة اإلتصال بين أفراد الناس لتوصيل مقاصدهم فإن 

ين. لمسلمسكان العالم، خاصة في دول ا ة العربية لغة يستخدمها كثير منغإن الل

 بية وهوالعربإنها لغة اإلسالم والمسلمين منذ ظهور اإلسالم. انزل القرآن الكريم 

 لمين وبهاتحدث خاتم النبين والمرسلين. دستور المس

 اللغة طلبة وتشتمل مهارة اللغة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة، فعلى 

ا. دقيقوالعربية غير الناطقين بها أن يتيقنوا جميع المهارت األربيعة عميقا 

ا ة منهأتي في عتاصر اللغتبما  ةوالوسيلة في ايجاد المهارت األربعة التعمق

 األصوت واأللفاظ والجمل والتراكيب اللغوية.

ييف م تكوسيلة الغناء هي وسيلة تعليمية تستخدم شعر القصيدة. عادة ما يت

ء أن لغنالالقصيدة مع المواد التي يدرسها المعلم . وفقا لبعض الخبراء ، يمكن 

لى عفال يجعل جو التعلم يبعث على اللهجة والعاطفة بحيث يمكن تحفير نمو األط

 النحو األمثل.

الدوافع قوة نفسية داخلية تحرك اإلنسان لإلتيان بسلوك معين لتحقيق هدف 

محدد. فإذا حدث ما يعيق اإلنسان عن تحقيق هدفه ظل يشعر بالتوتر وبالضيق، 

  1إلى أن ينال بعيته ويشبع الدافع الذى حركه نحو ذلك كله.

سة اللغة العربية تس تخدم إحدى الوسائل من مالحضة الباحثة كانت مد ر  

التعليمية أثناء تعليم اللغة العربية هي وسيلة الغناء . وهذه الوسيلة ممتعة في 

                                                             
  1.(Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2013)h.18 تحليل في علم اللغة , Mustika Hendri 
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الوسيلة ، هم  أما الطلبة يرغبون في استعال هذه .استخدامها لتعلم اللغة العربية

سة . لكنهم مازالو  متحمسون حين يغنون أشياء متعلقة بالمادة التى تعلمها المد ر  

  م المادة .يصعبون فه

ق ال ةولذالك تريد الباحثة أن تبحث   ةلمدرسمحاولة ابالموضع "  هذه الم 

وصفية  اسةدرعلى ترقية دوافع الطلبة في تعليم اللغة العربية باستخدام الغناء )

 (Meunara Baro Miruk Aceh Besarبالمدرسة اإلبتدائية 

 مفهوم الدوافع -1

الإلنسان لإلتيانةبسلوك معين لتحقيق الدوافع قوة نفسيه داخلية تحرك     

هدف محدد. فإذا حدث ما يعيق اإلنسان عن تحقيق هدفه ظل يشعر بالتوتر 

 2ع الذى حركه نحو ذلك كله:وافوبالضيق، إلى أن ينال بغيته ويشبع الد

  أنواع الدوافع -2

علم تفرق الباحثون بين نوعين من الدوافع التى تستحت الدارسين على ت

أو   instrumentel motivationاللغة الثانية . هذان النوعان هما : الدوافع العرضية  

س الذى إن الدرا integrative motivationالذرائية أو الوسيطة. والدوافع التكاملية 

حاجة  قضاءلتحركه دوافع غرضية لتعليم لغة ثانبة معينة ال يتعلم هذه اللغة إال 

 قصيرة  المدى كأن تكون سكون سعيا وراء وظيفة شاغرة أو رغبة في قضاء

 requirementوقت يستمتع فيه بالسياحة، أو استجابة لمنطلبات مقرر دراسى معين 

ً على امالك مهارة القر أو استعداداً للحصول على درجة اءة علمية أو حرصا

 . المهمللغةاليتصل بكتابات معينة أو استجابة لشعائر دينية ليعلمهم أداؤها بهذه 

 على في ذلك أن الدراس الذى توجه مثل هذه الدوافع إنما يقتصر األمر عنده

نده ع يشبعاكتساب القدر الذى يلزمه من هذه اللغة وبالشكل الذى يحقق له هدفه و

 حاجته ويستوفي معه غرضة .

أما الدارس الذى تحركه دوافع تكاملية لتعلم لغة ثانية معينة فإنما يتعامها  

ال لقضاء مطلب عاجل أو لتحقيق غرض محدد أو إلشباع حاجة وظيفية معينة ، 

أن هدفه األسمى أن يتصل بمتحدثى هذه اللغة يمارس لغتهم ويفهم تقاليدهم 
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ه إنسان تدفعه الرغبة ألن يحقق بين ثقافته وثقافة اآلخرين شيئا ويعيش ثقافتهم . إن

ً ما يكون واسع األفق غزير  االطالع ،  من التكامل . ومثل هذا الدراس غالبا

ً في تقبل اآلخرين ، فاليعوقه عن االتصال بهم أفكار  عمييق التفكير ، سمحا

يعمية عن أن مسبقة أو اتجاهات مضادة ، أو إحساس باألفضلية ، أو تعصب 

يرى فيهم خيراً . إنه يحترم ثقافتهم ، إن لم يتقبلها . ويؤمن أنأسلوبه في الحياة 

ليس هو الطريقة الوحيدة للعيش فيها ، إن ثمة من األساليب والطرائق ما 

 3يستوجب االحترام إن لم يستأهل النقل واالستفادة .

لدراسات ولقد ثبت من دراسة يوليتزر السابقة ، وكذلك من بعض ا

فع لدوااألخرى أن ثمة عالقة إيجابية بين مستوى تحصيل اللغة الثانية وبين ا

لى أقدر ع للغةاالتكاملية ، بمعنى الدراسين الذين تحركهم دوافع تكاملية لتعلم هذه 

 النجاح فيها عن غيرهم ممن تحركهم دوافع غرضية ذرائعية .

نوعين ن الجد أمثلة حية لهيوفي مجل تعليم العربية كلغة ثانية يمكننا أن ن

 لبيةتمن دوافع . أن من بين من يتعلم هذه اللغة كلغة ثانية من يقوم بذلك 

 تها .إنا رسألغراض محددة ، تنتهى بانتهائها الحاجة إلى تعليم هذه  اللغة أو مم

ً في وظيفة في بلد عربى ) كالعاملين بشركات الب  ترولمنهم من يدرسها طمعا

 الة ،من يدرسها من أجل ممارسة شعائر الدين اإلسالمى كالصوغيرها ( ومنهم 

 تعرفوومنهم من يدرسها من أجل قضاء وقت يستمتع فيه بزيارة العالم العربى 

 آثارة أو منهم من يدرسها ألغراض أخرى تجارية أو ثقافية أو سياسية .

في كل هذه الحاالت يظهر لنا العرض الواضح والغاية المحددة والهدف 

ريب من وراء تعلم العربية . وهذه األشكال المختلفة من الدوافع هى ما نطلق الق

عليها بالدوافع العرضية أو الذراعية . وعلى النقيض من ذلك نجد من بين 

متعلمى العربيى كلغة ثانية من يدرسها ال لغرض قريب أو حاجة عاجلة أو 

خالل ثقافتة ، إنه مطلب وظيفى وإنما يدرسها لكى يتصل باإلنسان العربى من 

يريد أن يتعرف أبعاد هذه الثقافة العربية ، وعلى شخصية اإلنسان العربى قيمه 

واتجاهاته وميوله ودوافعه ، ويتسم أولئك الذين يتعلمون العربية من أجل هذا 

الهدف بانهم بشكل عام ، يحترمون الثقافة العربية ، ويريدون معايشة أنماط من 
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تختليف كثيراً أو قليالً عن أنماطهم الثقافية سواء في النظرة  الثقافة الشرقية التى

 إلى اإلنسان أو للكون أو للحياة .

 الحوافز الداخلية والخرجية  -3

وتقودنا التفرقة بين الدوافع التكاملية والدوافع الذرائعية إلى تفرقة بين 

الحوافز الخارجية والحوفز الداخلية فالحوفز الداخلية هي تلك التي تنبع من ذات 

أنها أمر داخلى يشعر به ويدفعه على المتعلم وتستحثه على تعلم ما يريد تعلمه . 

 ف معين. مواصلة السير وتحمل المشاق من أجل هد

أما الحوفز الخارجية فهى تلك التى تنبع من مؤثرات ومتغيرات خارجية 

يقدمها له االخرون أو تفترضها قيم اجتماعية أو تتطلبها حاجات دراسية 

أوتعليمية. ومن أمثلة تلك الحوفز أو الدوافع كما يسميها البعض، تقديم مكافأة أو 

ر ذلك من حوافز خارجية . ولقد ثبت ح درجة أو التعبير عن مدح أو ثناء أو غيمن

من دراسات كثيرة أن الحوافز الداخلية أقدر على تحريك اإلنسان وحثة على تعلم 

اللغة العربية الثانية بيننما يقتصر أثر الحوافز الخارجية على فترة قصيرة تنتهى 

 بانتهائها .

 شدة الدوافع -4

الثانيه ومستوى يقصد بذلك مدى إحساس المتعلم بالحاجة إلى تعلم لغة 

 الدوافع التى تدفعه لذلك . 

ليس يكفي أن يكون لدى الدارس دافع تكامل أو حافز داجلى وإنما ال بد أن 

يكون هذا الدوافع وذلك الحافز من العمق والشدة بحيث يضمنان له مواصلة 

عثرته . إن تعلم لغة ثابية أمر ليس بالسير وطريق ليس بالمعهد التعليم اجتياز 

وإنما يتضمن من العمليات العقلية ومن أشكال الجهد والمعاناة يتطلب الصبر 

ويحتج المثابرة . من هنا تلعب الدوافع دورها . ولقد انتهى كثير من الباحثين إلى 

دارس في تعلمها . ففى دراسة أن شدة الدوافع لتعلم لغة ثانبة يتوفق عليها نجاح ال

الذين يتعلمون أجراها كارول ، على جماعتين من جنود القوات الجوية األمريكية 

 ( 380ص  46اللغة الماندرية ) رشدى أحمد طعيمية و د. رشدى خاطر، 

انتهى إلى أنه باستخدام التحليل العاملى أمكن تعرف ستة عوامل تعتبر 

اللغات األجنبية ، ومن هذه العوامل الستة شدة  رئيسية للتحصيل الناجح في تعلم



 

7 
 

الدوافع ووجود الرغبة والميل في التعلم وفي دراسة ألرسن وزمالئه أجرئيت 

على عينتين من طالب الجامعة ممن يدرسون اللغة األلمانية وكانوا على مستوى 

الذين يتمتعون بميل واحد من الذكاء وجد أن أكثر الطالب تحصيال هم أولئك 

ى واهتمام شديد لتعلم هذه اللغة األجنبية )رشدى أحمد طعيمية و د. رشدى قو

 ( .380ص  46خاطر، 

ذى مجمل القول أن مستولى الجوفز الذى يشعر به اإلنسان والدوافع ال

ي فليه يستحثه على تعلم لغة ثانية من أهم العوامل التى تنتبئ عن مستوى تحص

 هذه اللغة .

 أهمية الدوافع -5

لدافعية تأثير كبير في تعلم اللغة الثانية . ومع اختالف علماء النفس حول 

هذا التأثير إال أنهم يجمعون على حقيقتين هامتين : أوالهما أنه كلما كان وراء 

الدارس دوافع يستحثه، وحافر يشده إلى تعلم شئ ما كان ذلك أدعى إلى إتمامه، 

ة ، ومهاراته المشابكة، وثانيهما : وتحقيق الهدف منه، خاصة في أشكاله المعقد

أن وراء الكثيرة من حاالت الفشل في التعلم فقدان الدفع . ولقد أثبتت دراسات 

كثيرة في ميدان تعليم اللغات األجنبية هاتين الحقيقتين . من هذه الدراسات دراسة 

يوليتزر التى أجراها على طالب أمركيين يدرسون اللغتين الفرنسية واألسبانية 

والتى انتهى منها إلى أن فقدان الدافع  لتعلم هاتين اللغتين كان وراء عجز 

وينقسم الحديث عن دوافع  ( politzer, R, 88, pp : 15-91) الضعاف من الدارسين

تعلم اللغة الثانية إلى ثالثة أقسام ، أولها أولها يختصثر بأنواع الدوافع وثانيها 

 4.بشدة الدوافع يختص بأنواع الحوافر وثالثها يختص 

 تعريف التعلم -6

يعرف التعلم بأنه : تحصل المعرفة باألمول ، بينما يعرف اصتالحا بأنه : 

نشاط يهدف إلى اكتساب المهارات والحصول على المعرفة الجديدة ، واإلنسان 
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هو المقصود في هذه العملية ، بارغم من قدرة الحيوانات على التعلم ، وتحقق 

 5التعليمية عند انعكاسها على السلوك والقيم واألفكار وغيرها .هذه العملية 

ة بعلم ( من األمور الملحق Learningويعتبر مفهوم التعلم ) باإلنجلزية : 

م ، لتعلالسلوك ، وذلك ألن علماء السلوك اكتشفوا أن االتجاه السلكي مرادف ل

مارسة الم ووفق هذا االتجاه يعرف التعلم بأنه تغيير ظاهر في السلوكيات ، بسبب

 الثابتة بشكل نسبي .

 تعريف اللغة -7

مطلقا واللهج اللغة تجمع على : لغى والغات ولغون . ومعناها : الصوت 

)الولوع( بالشئ والخطأ والسقط )ما ال يعتد به( والنطق . واللغة في االصطالحا 

قد عرفها ابن جنى بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم . وأما بعض 

المحدثين يعرفه بأنها نظام من رموز ملفوظة عرفية بواسطتها يتعاون وبتعامل 

 6نة .أعضاء المجموعة االجتماعية المعي

 تعريف اللغة العربية -8

اللغة العربية هي إحدى اللغات القديمة التي عرفت باسم مجموعة اللغات 

السامية ، وذلك نسبة إلى سام بن نوح عليه السالم ، الذي استقر هو وذريته في 

غرب آسيا وجنوبها حيث شبتة الجزيرة العربية . ومن هذه اللغات السامية : 

الحبشية . واستطاعت اللغة العربية أن تبقي ، في حين لم يبق الكنعانية ، النبطية ، 

من تلك اللغات إال بعض اآلثار المنحوته على الصخور هنا وهناك . حيث تحوي 

العربية من األصوات ما ليس في غيرها من اللغات ، وفيها ظاهرة اإلعراب 

هر لغوية ونظامة الكامل ، وفيهاصيغ كثيرة لجموع التكسير ، وغير ذلك من ظوا

، يؤكد لنا الدارسون أنها كانت سائدة في السامية األولى التي انحدرت منها كل 

 7اللغات السامية المعرفة لنا اآلن.

                                                             
، الكويت : المجلس الوطني  (، نظريات التعلم 1978دعلى حسين حجاج، دعطية محمود هنا )يناير  5

 . بتصرف.7للثقافة والغنون واآلداب ، صفحة 
، رئيس قسم تعليم اللغة العربية )سابقا(  (، محاضرات في علم اللغة2019بخاري ميلم )  6

 . 1بجامعة الرلنيري اإلسالمية الحكومية ، صفحة 
  33، ص :  1965، مكتبة األنجلو مصرية ، القاهرة ،  3. ط في اللحجاتالعربيةأنيس ،ابراهيم،   7
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واللغة العربية أكبر لغات المجموعة السامية من حيث عددىالمتحدثين ، 

وإحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم ، يتحدثها أكثر من أربعمائة واثنين 

ين مليون نسمة ، ويتوزع متحدثوها في المنطقة المعرفة باسم الوطن وعشر

العربي ، باإلضافة إلى العديد من المناطق األخرى المجاورة كاألحواز وتركيا 

 .8وتشاد ومالي ونيجريا وماليزيا وإندونسيا وغيرها من الدول اإلسالمية 

 تعريف الغناء -9

ف الغناء على أنه مجموعة من األصوات ال متناغمة القصيرة يعر 

والطويلة التي تخرج من اإلنسان، وتحتوي هذه األصوات على الكلمات الممدودة 

وهو الصوت المتناغم  9لكي يتناغم مع مستوى الطبقة الخارجة من الحنجرة؛

الذي يخلو من النشاز، وتكون هذه األصوات عبارة عن كلمات مقفي ة في حال إن 

كانت األغنية باللغة المنطوقة فقط، أما إن كانت األغنية بالصوت فقط، فإنها تخلو 

من القوافي ألنها تصبح غير مفهومة، بل يمكن الشعور بمدى تناغم األصوات 

بعض، كما يمكن لألغنية ترافق اآلالت الموسيقية وهذا والطبقات مع بعضها ال

المنتشر في العالم بأجمعه وفي مختلف أنواع الموسيقى، وذلك يكون لتدعيم 

صوت المغني وتلحين صوته باآلالت الموسيقية لكي تصبح كاملة متناغمة 

ف حسب علم اللسانيات  ومتجانسة ومريحة للسماع، وإن تعريف الغناء هذا قد عر 

 .فنوال

 أنواع الغناء -10

 ختلفيوجد للغناء أنواع كثيرة حسب تعريف الغناء الحديث الفني، وهي ت

  هي: حسب أنواع الموسيقى الغنائية ولها فروع عديدة أما أنواعها بشكل عام

األكابيال: وهو النوع الذي يغنى دون اآلالت  -

 الموسيقية بل فقط بصوت المغني.

امي يؤدى على األوبرا: وهو باألصل فن موسيقي در -

 المسرح، أما أصواته تكون بالطبقات العليا للصوت.

                                                             
،  العربية الفصحى بين برنامج اللغة العربية ووسائل اإلتصال الجماهيريعمار، أحمد ، جمل ، محمد ،   8

 . 110ندوة العربية الفصحى ووسائل اإلتصال الجماهير ، ص: 
9/https://weziwezi.com  الغناء-تعريفtanggal 19 juli 2019, pada pukul  Diakses pada. 

20:03 
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الكورال: وهو مجموعة من الناس يغنون بشكل جماعي  -

 لنفس األغنية.

الروحي: وهو نوع غنائي يستخدم في غايات دينية تقليدية 

ن تجويد القرآن وتراتيل الكنيسة حيث تستخدم بالعادة دو مثل:

 آالت موسيقية.

 أهمية الغناء -11

تكمن أهمية الغناء لدى اإلنسان في تواصله مع أقرانه عبر األصوات 

المتناغمة قبل وجود اللغة المنطوقة، أما اآلن فلقد أصبحت األغنية غذاًء للروح 

والعقل والنفس، كما تعمل على ضبط سلوكيات اإلنسان وتلبي االحتياجات 

ي التعليم االرتقاء ف علىالعاطفية من كبت وغضب لإلنسان، حيث ساعدت 

فأصبح هناك وسائل جديدة في التعليم وهو التعليم الغنائي، لتسهيل الحفظ والفهم 

لدى الطالب، كما يساعد على مواساة وحدة اإلنسان أو في حاالت الحزن والفرح 

بشكل فني ومتقن لكي يقدم  والغضب والحاالت العاطفية األخرى، فيستخدم حاليًا

اهير بكثرة وذلك يعمل على تحسين االقتصاد على مسارح عالمية يطلبها الجم

 .10المحلي والعالمي جراء الحفالت الغنائية

 منهج البحث   -ب

إن المنهج التي تستخدمها الباحثة في هذا البحث هو المنهج الوصفي. 
يتضمن هذا المنهج دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف 

وضاع أو البشر يرغب الباحث في دراستها معين أو مجموع من األحداث أو األ

والتعرف على أبعادها المختلفة. ويقتصر هذا المنهج على وصف هذه الظواهر أو 
 11المواقف أو األحداث في وقت معين.

لك تثم جمع البيانات بالمقابلة الشخصية مع مدرسة اللغة العربية في 
في  دوافع الطلبة المدرسة. السؤل تسعة سؤال عن محاولة المدرس على ترقية

م التي ت لبحثتعليم اللغة العربية باستخدام الغناء العربي، سيتم الوصفي بيانات ا
 جمعا عن طريقة الوصف

                                                             
10 https://weziwezi.com/تعريف-الغناء . Diakses pada tanggal 19 juli 2019, pada 

pukul 20:03 

)القاهرة: المكتبة األكاديمية،  أساليب إعداد وتوثيق البحوث العلمية،محمد الهادي،  11

 .98م(، ص.  1995
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 لعربيةللغة ااعلم تالذى اللغة العربية  ةس  ر   د  أما العينة لهذا البحث فهي م

 meunara baro miruk 2019/2020مدرسة اإلبتدائية الفي  باستخدام الغناء العربي

ي تال ةدرستقريبا .فالم 3لك المدرسة ااإلبتدائية عدد من تفي  ةمدرس ت. وكانم 

 .ةً واحد ةً س  ر   علم اللغة العربية عدد من مد  ت

. اشرةأما األدوات البحث في البحث هي الباحثة باستعمال المالحظة المب

 :التالية الطريقة على الباحثة فتعتمد البيانات جمع طريقة وأما

 : المقابلة. -

يث المقابلة محادثة بين شخصين أو أكثر في موقف مواجهة، أي إن الحد

ي فوالمواجهة بين الباحث والمفحوص أو )العميل( أمر أساسي، لكن الحديث 

ى مثل أخر المقابلة ليس هو السبيل الوحيد في االتصال دائما، وإنما هناك وسائل

ينين ، وهيئة المفحوص : خصائص الصوت، وتعبيرات الوجه، ونظرات الع

 وإشارته، وسلوكه العام.

تحدث فيه تتوجيه المحادثة نحو هدف محدد، أي إن المقابلة ليست لقاء عارضا 

والمفحوص ما بدأ لهما من أجل االستمتاع أو قضاء الوقت، وإنما المقابلة  ةالباحث

محادثة جادة مواجهة نحو هدف محدد غير مجرد الرغبة في الكالم، وهذا 

عنصر يجعل المقابلة تختلف عن الحديث العادي الذي ال يهدف بالضرورة إلى ال

  12غرض معين.

 وأما أداتها حظة.بالمقابلة لمعرفة األشياء التي ربما ال تظهر في المال ةقوم الباحثت

 فهي ورقة المقابلة فيها بعض األسئلة المتعلقة بهذا البحث.

 نتائج البحث ومناقشتها  -ج

س ٍة اللغة العربية في المدرسة  البحث وكانت نتائج  من مقابلة مدَّر 

للغة اأن نوع األغنية المستخدمة لتعلم  muenara baro miruk aceh besarاإلبتدائية

ية )األغن مثل العربية يشبه أغنية أطفال باللغة اإلندونيسية ثم تترجم إلى العربية

ها ة نفسهناك األغنية العربيهنا افرح ، أعضاء الجسم ، مهنة ، وغير ذلك( ثم 

 تعلم.الخدام قبل يستكل( هذا الغناء األسالم عليكم، قبل ال)

                                                             
 0092)دمشق: دار الفكر،  في منهج البحث العلمي ...، الموجزسيف اإلسالم سعد عمر،  12

 93(، ص. 
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بحماس وإثارة ، ثم  لبةثم تنفيذ المدرسة أوالً الغناء بعد ذلك يتبعه الط 

سريعًا في تقاط  لبةكتب المدرسة النص العربي على السبورة بحيث يكون الطت

 .هفظحسهل  الدروس باألغاني

وهناك صعوبات لدى المعلمين في تدريس األغاني العربية ألن اللغة  

االبتدائية  عادةا صاعبين في نطق  لبة فيطالالعربية هي لغة أجنبية لهم .ويكون 

 الكلمات والجمل وترجمة نصوص و نقص في المفردات.

في تعلم األغاني  لبةفي التغلب على صعوبات الط ةمحاولة المدرس   

د التعليمية، على ااألغاني العربية وفقا باالمو لبةأط ةالمدرس تمعأس يالعربية ه

سبيل المثال ، تقديم مواد عن األطراف ثم من أطراف المفردات يتم إنشاء 

من حفظها والمعلم كما يعطي  بةاألغاني العربية والغناء معًا حتى يتمكن الطل

في الكتاب  لبةالط القرآن تعلًما ، من القرآرة ، هناك صعوبة صعبة ، ثم يكتب

سة ، ثم  لبةالترجمة من خالل القاموس وحفظها حتى يتذكرها الط وتطلب المدر 

لزيادة المفردات ويسهل تعلمها  لبةإعطاء هذه األغنية العربية للط درسةيحاول الم

 مرة أخرى.

في تعلم األغاني العربية مثل بة ثم العوامل التي تؤثر على تحفيز الطل

االبتدائية سعداء للغاية للتعلم بالموسيقى والصور  في لبةطالالموسيقى ألن 

على الغناء ليس فقط االستماع ولكن  بةووجود نصوص األغاني لتسهيل الطل

 درسةأثناء االستماع يمكن القراءة والكتابة أيًضا إلى أسهل في الحفظ ، مثل الم

 تس،والكر ،عرض األغاني العربية من خالل أجهزة الكمبيوتر المحمولةت تيال

االبتدائية ما زالوا  لى الفور للتعلم ألن األطفال في، يتحم س األطفال ع السبورةو

 يستمتعون بالتعلم أثناء اللعب مثل الصور والموسيقى.

حتى اآلن لم نستخدم األغاني العربية لألعمال ذاتية الصنع ، لكننا ما زلنا 

 .مدرسةدريب النستخدم األغاني بمساعدة يوتيوب وعند المشاركة في ت

في تعلم اللغة العربية ألن اللغة التي تستخدمها اللغات  بةالطل يصعب

األجنبية نادًرا ما تستخدم في الفصل ، وغالبًا ما يغني األطفال األغاني العربية 

ال  هممثل األغنية و لبةالتي تم حفظها ليس كمحادثة ولكن كشكل من أشكال الط

 يجيدون نطق الجمل.

الغناء ،  ةإلى العودة معًا في تعلم اللغة العربية عن طريق لبةيميل الط

 يعتمدون على الموقف.هم ولكن
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وسيلة الغناء  لكلذ وال توجد حاجة للطرح أو الجمع. كامل بةطلالعدد 

العربية تؤثر تأسيرا ولها دور مهم في تسهيل المواد التعليمية . وهذه الوسيلة 

اعد الطلبة على نيل العلم سريعا، خصوصا للطلبة في أيضا تستطيع أن تس

 . Meunara Baro Miruk Aceh Besarالمدرسة اإلبتدائية 

 الخالصة :  -د

 Meunara Baro Mirukبنسبة إلى حصول وصفية باالمدرسة اإلبتدائية  

Aceh Besar،  وسيلة الغناء العربية تؤثر تأسيرا ولها دور مهم في تسهيل المواد

التعليمية . وهذه الوسيلة أيضا تستطيع أن تساعد الطلبة على نيل العلم سريعا، 

. بحيث Meunara Baro Miruk Aceh Besarخصوصا للطلبة في المدرسة اإلبتدائية 

 .يزداد دافع األطفال ويزداد في تعلم اللغة العربية

 المراجع -و

  العربية المراجع  -1

، مكتبة األنجلو مصرية ،  3. ط في اللحجاتالعربيةأنيس ،ابراهيم، 

 33، ص :  1965القاهرة ، 

، رئيس قسم تعليم  محاضرات في علم اللغة(، 2019د. بخاري ميليم )

 . 1اللغة العربية )سابقا( بجامعة الرلنيري اإلسالمية الحكومية ، صفحة 

)القاهرة:  أساليب إعداد وتوثيق البحوث العلمية،محمد الهادي، 

 .98م(، ص.  1995المكتبة األكاديمية، 

المرجع في تعليم اللغة العربية للنا طقين بلغات رشدى أحمد طعيمة، 

 261-260)بمكة المكرمة(، ص: أخرى

)دمشق:  الموجز في منهج البحث العلمي ...،سيف اإلسالم سعد عمر، 

 93(، ص.  2009دار الفكر، 

نظريات (،  1978دعلى حسين حجاج، دعطية محمود هنا )يناير 

. 7، الكويت : المجلس الوطني للثقافة والغنون واآلداب ، صفحة  التعلم

 بتصرف

 المراجع اإلندونسية -2

Aan prabowo dan Heriyanto, Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) 

OlehPemustaka Di Perpustakaan Sma Negeri 1 Semarang, Jurnal Ilmu 

Perpustakaan, Vo l2, N0 2, Tahun 2013, hal 5 
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