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 مقدمة -أ
ي رأي فاألطفال. األنشطة التي يحبها أيضا أحد  هو الغناءضار أو هتاف. الغناء هو صوت 

لذا فإن طريقة الغناء هي طريقة تعلم  1.يمكن أن يجعل من جو التعلم مرحا ومتحمسا لغناءا،الخبراء
 . المفردات التي تغنيفي شكل  2تستخدم الغناء كوسيلة لتعلم األطفال.

يستخدم  ،علم اللغة العرابيةفي ت ،طريقة الحفظ المستخدمة عادة هي  ،تعلم المفرداتفي  
قصص المفردات والشعر والالجمل في شكل عن طريقة مطلبة الطالب بحفظ حفظ المعلم طريقة ال

 3وغيرها. كلمات الحكمةو 
يتم تصنيف الطالب على أنهم منحفضون وأقل نشاطا دائما. يمكن  لذلك مع هذه الطريقة 

مالخطة ذلك من الطالب الذين ينسون بسهولة حفظ المفردات في التعليم السابق )في األذن  اليمنى 
 . من األذن اليسرى(
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طريقة الغناء فعالة للغاية الستخدامها  فعند الباحثة إن ،مع طريقة الحفظ أعاله بالمقارنة 
ألن الغناء بشكل عام هو نشاط محبوب للغاية من قبل  عدة الطالب على حفظ المفردات.لمسا

 األطفال.
دراسة لة للطالب بحيث يشجع الطالب على ايمكن للغناء أن يوفر الترضية والفرح والسعاد

ألنه من خالل غناء األطفال يشعرون بالسعادة في التعلم حتى يتمكنوا أن تثير حماس  ،بجدية أكبر
 الطالب في التعلم ألن جو الفصول الدراسية يصبح مفعما بالحيوية والمرح.

 
 تعريف طريقة الغناء  -ب

 وهي كما يلي: ،يحتوي تعريف طريقة الغناء وفقا للخبراء على العديد من التعريف

 4أن طريقة الغناءهي  الطريقة التي يقرأ كلمة أو جملة تغني. كشفت تنترانرندي -أ
 كشفت أن أألطريقة لها أربعة عوامل دافعة لتكون أكثر( 7002شيف أريف كنجه ) -ب

 5وهي التركيز وتكرار الروح الهادئ وتحفيز الذات. ،فاعلية في استخدامها
يشعرون بالسعادة عندما يتمايلون أن طريقة الغناء هي أن األطفال  Campbell (2003)يقترح  -ج

 6ويرقصون ويصفقون ويغنون مع شخص يثقون به ويحبونه.
يمكنني أن أستنتج أن طريقة الغناء هي طريقة تالوتي كلمة  ،المذكور أعاله من بعض الفهم 

 أو جملة تغني لتشجيع التركيز في التعليم ليكون أكثر فعالية وكفاءة.
 
 أهمية طريقة الغناء  -ج

 :وفيها يلي اهميات طريقة الغناء في تعليم اللغة العربية
 لألطفال -1
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 تدريب ثقة طفلك (أ
 يعطي الشعور بالبهجة والفرح عند الطفل. (ب
 تدريب التنمية المعرفية واللغوية لألطفال. (ج
 تحسين ذاكرة األطفال وحماس التعليم. (د
 أضف حبا لألطفال باللغة العربية. (ه

 دماغ الطفل. ممارسة تحسين المفردات وكذلك ذاكرة (ف
 للباحثين -7

 ة في مهارات الحفيظ.وخاص ،توفير الخبرة الشخصية والبصيرة في تطوير برامج تعلم اللغة العربية 
 للمعلمين -3

ون ممتعة لتطوير اللغة العربية بحيث تككاعتبار مادي للمعلمين في اختيار الطريقة الصحيحة  (أ
 لألطفال.

نظرة ثاقبة للمدرس في إجراء مزير من الدراسات من من المتوقع أن تضيف نتائج هذه الدراسة  (ب
 خالل األنشطة البحثية في تحسين مهارات تحفيظ األطفال.

 

 خطوات طريقة الغناء في تعلم المفردات -د

الطبع هناك ب ،للحصول على نتائج التعلم المثلى من خالل طريقة الغناء في أنشطة التعلم
خطوات/ إجراءات يجب على المعلم إعدادها. كم عدد األشياء التي يجب مراعاتها في خطوات 

 وهي: 7،طريقة الغناء
 يعرف المعلم بوضوح محتويات الموضوع الذي سيتم تدريسه. -1
قم بصياغة المعلومات/ المفاهيم/ الحقيائق بشكل صحيح حول المواد الجديدة التي يجب  -7

 حفيظها من قبل الطالب.إتقانها/ 
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 اختر نغمة األغنية المألوفة بين الطالب. -3
قم بتجميع المعلومات/ المفاهيم/ الحقيائق التي نريد من الطالب إتقانها في شكل كلمات  -4

 األغاني التي تم تصميمها وفقا لنغمة األغنية المحددة.
 بعرض وتقديم المفردات التي سيتم تدريسها للطالب.يقوم المعلم  -5
 على المعلم ممارسة الغناء أوال. يجب -6
 يدعو المعلم الطالب للتظاهر معا بشكل متكرر. -2
يسأل المعلم أسئلة حول المادة لقياس ما إذا كان يمكن للطالب حفظ المفردات من خالل  -8

 8األغنية التي تغني بها.
 

 الخالصة -ه

 صعب على ه أن حفظ المفردات العربية أمرتؤدي المناقشة أعاله إلى استنتاج مفاد
ومعظمهم ما زالوا ال يجيدون النطق وفي طريقة  ،ألن اللغة العربية هي لغة جديدة للطالب،الطالب

تعلم المفردات االتي يستحدمها المعلمون عادة هي طريقة لحفظ بحيث يصعب عليهم حفظ 
ألن  ،للطالب ةالمفردات العربية. لذلك فإن طريقة الغناء لحفظ المفردات العربية فعالة للغاية بالنسب

هولة وبهذه الطريقة يحفظ الطالب بس ،عام هو نشاط محبوب للغاية من قبل األطفالالغناء بشكل 
  أكبر المفردات العربية.
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