
  استخدام طريقة األغنية وتأثيرها فى استيعاب المفردات
معهد مشارق األنوار للبنات بدراسة تجريبية فى مدرسة (

  )اإلسالمى بباكن شوارنجين شربون
 

  رسالة
  

  مقدمة الستيفاء شرط من الشروط
  فنديديكان إسالمللحصول على درجة سرجانا 

  ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية
 جبامعة شيخ نور جاتى اإلسالمية احلكومية شربون

  
  
  
  
  :وضعها

  فالق اإلصباح
  ٥٩٤٢٠٤١٩: رقم التسجيل

  
  نشربو  جامعة شيخ نور جاتى اإلسالمية الحكومية

٢٠١٣  
  



١ 

  الباب األول
  قدمةم

  
 خلفية البحث  . أ

 ّ  وهلا قيمة ،وميزة اإلنسان الكربى ،لعظمىنعمة اهللا ا اللغة إن
ا اإلنسان ، يف مجيع جماالت احلياة البشرية وهي اخلاصية اليت متيز 

ا يف احلقيقة ولو أن  ،عن سائر احليوان البعض قد عدها وسيلة فإ
ا وعاء األفكار بل هي  ا مبناهجها وقواعدها أل غاية تدرس لذا

التفكري : ، ومن عناصرهاجزء منها وربطت بني الفكر والعمل
وبفضل ، والتعبري عن الفكر الداخلي والعمل اخلارجي، والصوت

سيف ( ألرضهذه النعمة قد أصبح اإلنسان كائنا مثاليا على وجه ا
 .)١ : ٢٠١٢ ،املصطفى

ّ ال غةاللّ و  م  ياة البشرية،احلستمرار أمر مهم لكى ينجح حيا
اقصد هنا باللغة  ،رضخليفة اهللا ىف األ اقومو ين أحىت استطاعوا 

ّ االوسائل  هى كما قال حممد على . نسان بألسنتهمإللصال ت
اللغة هي نظام اعتباطى لرموز صوتية ) " ١٥:  ١٩٨٣(اخلوىل 

  ".تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر بني اعضاء مجاعة متجانسة 
د ّ املسلمون ىف  ا اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي الذي يتعب

ّ أحن إضافة  .اء العامل، وهو أساس تشريعهم وسلوكهم وتعاملهمكل
العلم والثقافة والفكر اصبحت اللغة العربية لغة  اىل ذلك فقد



٢ 

ولذلك تعلم  واإلقتصاد والسياسة واالتصاالت الدولية ىف العامل،
ا حلياة املسلمني   .اللغة العربية مهم جدّ

الد القرآن إنّ العربية هي املظهر اللغوى لكتاب املسلمني اخل
ّ حصرها ا بني اللغة العربية واإلسالم صلالكرمي ولقد أنشأ هذ ة يعز

ويصعب تعدادها، كما جعل هذا من تعلم العربية وتعليمها واجبني 
م بذلك  . اليسقطان عن مسلم لقد أوصى النّيب صّلى اهللا عليه وسّل

ا من " كما أثر عن عمر بن اخلطاب أنه قال  تعلموا العربية فإ
  )١١:  ١٩٨٦رشدى أمحد طعيمة، ". (م دينك

ة قال إبن تيميةو  ّ ة من "  عن أمهية اللغة العربي ّ إنّ اللغة العربي
ين،  واجب فإنّ فهم الكتاب والسنة فرض،ومعرفتها فرض  الدّ

ةوال ّ ّ وما ال، يفهم اّال باللغة العربي " ب اّال به فهو واجبو جالو يتم
  . )١: ٢٠١١ وريل حبر الدين،أ(

ة ّ ة الشكّ ىف حياة النّاس حيتوى على  أنّ أمهي ّ غة العربي الّل
رهم وأنشطتهم ّ ّ حدّ . تطو ة على كل ّ غة العربي وتستحقّ تعليمية الّل

م ) ٦.:ت.د(العلم كما قال الزرنوجى  ة " ىف تعليم املتعّل ّ علم العربي
ّ العلوم لكون األصول    ."والفروع حمتاجة اليه ىف التحقيق من أهم

ّ س التعليم اللغة اسوأ م األمساء املتعلق هية لعربي  ا ويدلّ  ةتعّل
ذلك بقوله على  اهللا تعاىل               

                        ) ٣١: البقرة .(



٣ 

ج ا تحيىت الّ  األشياء ءعلم األمساين أ على املتعّلم األية املذكورة تدلّ 
ّ ال  .صال بني قومهمت

ّ  تمادا على ذلكعإ ة ىف املعهد أن ّ غة العربي  أساس تعليم الّل
اللغة تعليم ) ٧:  ٢٠٠٣(قال مرزوقى . لتعليم املادة األخرى

ة ىف املعهد هى عنص ّ ها العربي ة كّل ّ يني ّ ىف استيعاب العلوم الدّ ر هام
توى ىف ات إىل ما حيلكى يعرف الطالب ،عليم املفرداتعن تفضال 

ةال ّ ت أمر ح الطالبات على دراستهم تعليم املفردافلنجا . كتب العربي
يركز على اربعة اشياء وهى صحيح واستيعاب املفردات . ضروري

ا، وكتابتها، ومعرفة معانيها، واستعماهلا   .النطق 
ية تعليم املفردات العأ ةمهّ ّ غة العربي ة تعليم الّل ّ ة كأمهي ّ حينما  ،ربي
 ّ ّ يتحد م اللّ ث الن ّ اس عن تعّل  بباهلم عادةأول ما خيطر ة فغات األجنبي

 ،تلك اللغات استعملتهااملفردات الىت و أ ،هو الكلمات األجنبية
م يستطيعون معرفة أية لغة إذا متكنوا من أومن مث يظن بعضهم 

 ،واألخرون ،حممد إمساعيل صيىن(استظهار قاموس تلك اللغة 
ةفينبغى  ).٨٥:  ١٩٨٥ ّ م اللغة العربي ن أ مالتعلمن بداية  على متعّل

غة أساس التعليمألنّ  ،علم املفرداتي   .تعليم املفردات هو ىف الّل
ّ  هى طريقة وفشله التعليم جناح على تؤثر الىت من العوامل ا أل

د كبري بنجاح حبوجناح التعليم يرتبط . ركان التدريسأركن من 
 ،ن تعاجل كثريا من فساد املنهجأالطريقة وتستطيع الطريقة السديدة 



٤ 

وصعوبة الكتاب املدرسى وغري ذلك من  ،ميذوضعف التل
  .)٣١:  ١٩٦٨  ،عبد العليم إبراهيم(مشكالت التعليم 

ا تعليم املفردات ىف مدرسة أو  ّ عهد مب مشارق األنوار للبناتم
 م ١٩٩٧منذ سنة قد جرى ف بباكن شوارجنني شربوناإلسالمى 
ّ  ،الرتمجة والتحفيظطريقة باستخدام  ة مازالت ضعيف الطالباتلكن

ن على املفرداتىف   تلك الواقعية نظر الباحث ىلإإضافة . استيعا
يقدم الباحث  ولذا .فعالية تكن ملطريقة الرتمجة والتحفيظ إنّ 

 نظر الباحث .طريقة من الطرائق لتعليم املفردات وهى طريقة األغنية
 نذكر ين أسهل الو  نّ األغنية تورث للطالبات الفرح واجلهدأ إىل

  .درساملواد من ال
ا للمبتدئات فتعليم املفردات خيأ ّ ومعرفة  على نطقهاتص م
نيل استيعاب تعليم املفردات  على تسهالنما ها، أليمعان

للطالبات على  التدريبوىف طريقة األغنية فيها عملية  .ىاألخر 
   .هايمعرفة معانو  نطق األلفاظ العربية نطقا صحيحا

" وضوع فيبحث الباحث حبثا حتت امللى ذلك عبناء 
دراسة (المفردات  استيعابفى وتأثيرها طريقة األغنية ستخدام ا

معهد اإلسالمى بمشارق األنوار للبنات تجريبية فى مدرسة 
  ".)بباكن شوارنجين شربون

  
  



٥ 

  فروض البحث  . ب
ّ وأ   :ا فروض البحث ىف كتابة هذه الرسالة فكما يلىم
 تقرير البحث .١

  : فيما يلى الباحث عرضكما سيير البحث ىف هذه الرسالة  وتقر 
ة اللغة تدريسطريقة وهو ما يتعلق ب: لبحث ميدان ا  ) أ ّ   .العربي

ّ أو : منهج البحث   ) ب ىف كتابة هذه الرسالة ا منهج البحث م
 .هو حبث كميف

اأو : نوع البحث   ) ج ّ  تابة هذه الرسالة فهوالبحث ىف كنوع  م
  .جتريبـى

 تحديد المسألة .٢
د الباحث   :الة املشكالت التالية ىف هذه الرس حدّ

ىف استيعاب صحيح  ة األغنيةطريق خيتار الباحث: الطريقة   ) أ
ا. املفردات عاىنالنطق ومعرفة م ّ ّف األغنية  أم تكي

املستخدمة فهى األغاىن الشائعة ىف بالنتيكا موسيقى 
-Jangan Mau: هى األغنية حتت املوضوع، وعربية إندونيسيا

mau  من فرقة ستيا بند)Setia Band( و ،Iwak Peyek  الىت محلها
حتت ) Sule(واألغنية من سول ، )Trio Macan( تريو جمان
من  )’Aslaha Betfre( صلها بتفرقأو ، Mimin I Love Youاملوضوع 

ّ الباحث كلمات . بية عمرو ديابجنم املوسيقى العر  فيحل
 .تعليملل ةاألغاىن املذكورة باملفردات املناسب



٦ 

 العصرية تتعلق باملصطالحات الرتبوية الىت املفردات: املواد   ) ب
 .لفظاحواىل مخسني  وغريها

ىف مدرسة ن درسي طالبة وثالثونإثنان  :وضوع البحث م  ) ج
بباكن شوارجنني  عهد اإلسالمىمب مشارق األنوار للبنات

ىل قسمني، األول فصل املراقبة إفينقسم الباحث . شربون
 .طالبةتكون على ستة عشر ي ة، كالمهاالتجربوالثاىن فصل 

 
 أسئلة البحث  . ج

ّ أإىل  .١  يدرسن ىتالّ  املفردات للطالبات استيعابحدّ  ي
 ؟ الرتمجة والتحفيظم طريقة استخدبا

ّ حدّ استيعاب املفردات للطالبات الّ أإىل  .٢  يدرسنىت ي
 ستخدام طريقة األغنية ؟با

ّ أإىل  .٣ املفردات عاب ستيالستخدام طريقة األغنية حدّ تأثري ا ي
 عهد اإلسالمىمب ىف مدرسة مشارق األنوار للبنات لطالباتل

 بباكن شوارجنني شربون ؟
  

 هداف البحثأ  . د
ّ أ   :هداف هذا البحث فيما يلى أا م
م استخدبا يدرسنىت الّ  للطالباتاملفردات ستيعاب املعرفة  .١

 .الرتمجة والتحفيظطريقة 



٧ 

ستخدام با يدرسنىت الّ ستيعاب املفردات للطالبات املعرفة  .٢
 . طريقة األغنية

املفردات ستيعاب الستخدام طريقة األغنية ملعرفة تأثري ا .٣
 عهد اإلسالمىمب ىف مدرسة مشارق األنوار للبنات الطالبات

 .بباكن شوارجنني شربون
 

ّةياألسس التفك  . ه  ري
 ّ هارات اللغوية املر من عناصر هامة ىف املفردات عنص إن

إن  ،ىف اللغة العربية مؤثرة باملفردات الىت ميلكهومهارة الشخص 
قد  ).٢:  ١٩٩٤ تارجيان،(هارة اللغوية امل تدات فزاداملفر  تزاد

ّ أ مهية استيعاب أعن  )٨٩:  ٢٠٠٥( ينشارت راضية زين الد
ا ىف تعليم اللغة  نّ أومن دون شكّ " املفردات  ّ للمفردات دورا هام

ّ األ    ." وعة من املفرداتنّ حقيقة اللغة هى جممة، ألجنبي
ة ناحية من النواحي  ّ ليها ىف إ احملتاجواستيعاب املفردات العربي

ة ّ ّ . فهم النصوص العربي ختارية تواضع على او أعتباطية االلغة  ألن
ا ّ عن املعىن الواحد ىف اللغات املتباينة . داللتها ناطقون  وهلذا يعرب

املفردات فحسب عتباطية اللغة وقفا على ابأصوات خمتلفة وليست 
  ).٢٣٣:  ١٩٨٩ على حممد اهلامشى،(يضا أب نصيبها بل للرتكي

بات اللغة  نو اللغويوقد استعرض اخلرباء  ة مركّ ّ  وهيمن أمهي
). ٢١:١٩٩٣ سري أوتامى نبابان،(فهم املقروء  ااملفردات وبعده



٨ 

ة تعلّ ب على من يتعلّ ولذلك جي ّ ل أم املفردات منذ م اللغة العربي ّ و
  .غةساسي ىف اللّ أتعليم املفردات تعليم  دراسته ألنّ 

 أياملدرس لتفهيم التالميذ  يستعملهاالطريقة هى الوسيلة الىت 
ّ مادة من املواد أدرس من الدروس ىف  و اخلطة الىت يضعها أي

ن يدخل حجرة الدراسة ويعمل على تنفيذها أاملدرس لنفسه قبل 
  ).١٢٢:٢٠١١ وريل حبر الدين،أ(جرة بعد دخوهلا ىف تلك احل

ّ إ س مادة من املواد الطريقة التعليمية هلا دور مهم ىف تدري ن
هداف املنشودة ىل األإاح التدريس من حيث الوصول جنو . الدراسية
د تكون الطريقة ق صالحية الطريقة املستخدمة له بل علىتتوقف 

ّ أ ذا إعلوم املدرس كثرة ومهما جودة املادة و . املادة واملدرسمن  هم
  .هدافلى بلوغ األعنال حبها الطريقة املناسبة قد التتصا مل

التعلم وقد حتمل تلك ىل فشل إ ةناسبالطريقة غري ممل حت
شعور ألغنية تورث وا ل،التالميذ بل يشعرون باملل لكس إىلالطريقة 

ن أ لطالباتاكون سرتخاء وتاال إىلوحتمل األغنية  الفرح واجلهد
ر باإلبداعيةت يذكرن ن أ اتبلطاللسهل أة غنياألجبانب ذلك  فّك

  .املواد من الدرس
  
  
  
  



٩ 

 فرضية البحث  . و
Ha   : غنية ىف استيعاب األستخدام طريقة با الداليل تأثريالوجود

عهد مب ىف مدرسة مشارق األنوار للبناتلدى الطالبات  املفردات
  .بباكن شوارجنني شربون اإلسالمى

Ho   :ية ىف استيعاب تأثري الداليل باستخدام طريقة األغنال عدم
عهد مب ىف مدرسة مشارق األنوار للبناتاملفردات لدى الطالبات 

  .بباكن شوارجنني شربون اإلسالمى
  

 تنظيم الكتابة  . ز
  :بواب تالية أتشتمل هذه الرسالة على 

مقدمة وهي خلفية البحث، وفروض : الباب االول  )١
فرضية و ، يةري سس التفكواأل البحث، وأهداف البحث،

 .تنظيم الكتابةو  ،البحث
 استيعاوا املفردات ىفهو البحث النظري و : الباب الثاىن  )٢

 .وطريقة األغنية
مناهج البحث تتكون من تصميم البحث : الباب الثالث  )٣

طريقة حتليل دواته البحث و أو املثال ومكانه و والزمرة 
 .احلقائق وخطوات البحث

 ف احلقائقتكون من وصحتليل البحث ي: الباب الرابع  )٤
 .املناقشةوحتليل احلقائق والتحليل و 



١٠ 

 .اتقرتاحنتائج و االال: الباب اخلامس  )٥
 .املراجع )٦
  .املالحق )٧
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