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 إهداء 

 أهدي هذا البحث العلمى 

 ألمرحوم إيدوار عارفينإلى والدي الكريمين المحبوبين " 

 " اللّذان يربياني تربية حسنة إيدا مسليا و

 ويراعياني رعاية صحيحة، اللهم اغفرلهما  

 وارحمهما كما ربياني صغيرا 

الّذين يعطوننى   "محمودين"الحاج  زوجي المحبوبوإلى  

 إلنهاء هذه الرسالة العلميةالدوافع 

 وإلى أساتذتي عليهم الرحمة والرضوان 

وإلى أصحابى المحبوبين وصاحباتى المحبوبات في تعليم  

 اللغة العربية بارك هللا لي ولهم  

 الّذين يعطوننى الدوافع إلنهاء هذه الرسالة العلمية 

 وليس لي كلمة أهديها أجمل وأحسن 

 من الشكر الجزيل .....

  خير الجزاءجزاكم هللا

 



 شكر و تقدير 
حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد هللا فال 
مضل له، ومن يضلله فال هادي له. اللهم صل على سيدان املصطفى، حممد صلى هللا عليه وسلم 

 بصفة العفى، وعلى اله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم القيامة.   

الشكر هلل عز وج و  تتم  احلمد  تستطيع أن  نعما كثرية حىت  الباحثة  الذي أعطى  البحث ل 
املالعلمي   لنيل درجة  العربيةيف    اجستريشرطا  اللغة  تعليم  أنتساري اإلسالمية احلكومية   قسم  جبامعة 

املوضوع   لرتقية    تطوير"حتت  لألطفال  تالميذ  األغاين  لدي  املفردات  بتدائية  االدرسة  املثروة 
 رشيدية خالدية آمونتاي سالم إنورمال 

 ويف هذه املناسبة النفيسة تقدم الباحثة شكرا جزيال إىل:
اإلسالمية    -١ أنتساري  جامعة  مدير  املاجستري،  الرمحان  جميب  الدكتور  األستاذ  املكرم  فضيلة 

 احلكومية بنجرماسني.
املكرم  -٢ في  فضيلة  احلاج  املاجستريالدكتور  مبارك  الصل  اللغة  تعليم  قسم  رئيس  جبامعة  ،  عربية 

 على إرشادته للباحثة يف كتابة الرسالة العلمية. ، أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني
 ، على إرشادته للباحثة يف كتابة الرسالة العلمية.املاجستريوحي الدين الدكتور  فضيلة املكرم -٤

جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية يف قسم تعليم اللغة العربية  فضيلة املكرمني مجيع احملاضرين    -٥
واملعارف   العلوم  من  قدموه  ما  على  والتقدير  الشكر  أحسن  الباحثة  من  فلهم  بنجرماسني 

 هللا عين خري اجلزاء.  والتشجيع. وجزاهم
والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء الذين قاموا ابملساعدة والتوجية والتسهيل للباحثة لكتابة    -٦

 لة العلمية.هذا الرسا
وال تفوت للباحثة من النقصان واخلطاء يف كتابة هذه الرسالة العلمية، فما أحسن للقارئني 

 .أن يقرتحوا لباحثة ابقرتاحات إصالحية

عسى اّلله أن ينفع هذه الرسالة العلمية للباحثة خاصة وللقارئني عامة هذه الرسالة العلمية. 
 آمني 



 
 2٠2٠  ديسمبري٥2بنجرماسني،  

 الباحثة 
 

 
 ثراي ألدينا                     

                        1602560168    



 ملخص البحث 
ألدينا رشيدية  2020ثراي  إسالم  نورمال  تالميذ  لدي  املفردات  ثروة  لرتقية  لألطفال  األغاين  تطوير   " م، 

املاجستري   مبارك سيف  فيصل  احلاج  الدكتور  العربية.  اللغة  تعليم  قسم  العلمي  البحث  آمونتاي".  خالدية 
 والدكتور وحى الدين املاجستري.

 الرئيسية: تطوير األغاين لألطفال، ثروة املفردات.الكلمات  
الغناء هو أحد األنشطة اليت تفضلها األطفال ويستمع كل األطفال تقريبا إىل األغاين اليت يستمعون 
إليها خاصة إذا كانت الغناء تبعها حركات اجلسمية. املفردات عنصر أساسي من عناصر اللغة وأهنا تؤدي  

الل املفردات دورا مهما يف عملية  تعليم  التعليمية يف  الغناء وسيلة  أن جيعل  غوية شفهيا وحتريراي. وال شك 
 العربية خاصة يف مرحلة اإلبتدائية.   

البحث هي:   ت املشكالت يف هذا  لرتقية  األ  طويركيف  تالميذ  غاين لألطفال  لدي  املفردات  ثروة 
 ؟ نورمال إسالم رشيدية خالدية آمونتاي وصالحيتها إبتدائية مدرسة 

البحث هي:   لرتقية  األ  طويرتويهدف من هذا  تالميذ مدرسة  غاين لألطفال  لدي  املفردات  ثروة 
 نورمال إسالم رشيدية خالدية آمونتاي ومعرفة صالحيتها.  بتدائيةاال

أما املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج البحث التطوير والتجرييب ابملدخل الكيفي والكمي،  
الباحثة خطو  الباحثة خبمس خطوات فقط وهي  واستخدمت  ات البحث التطويري لسوغيونو لكن قامت 

األغاين ملعرفة صالحية  التحكيم  هذا  وجيعل  اخلرباء  من  لدي    لألطفال  حتكيم  املفردات  تعليم  يف  املطورة 
 نورمال إسالم رشيدية خالدية آمونتاي.  بتدائية تالميذ املدرسة اال

راءات تطوير األغاين لألطفال لرتقية ثروة املفردات هي: ( إن إج1أما نتائج يف هذا البحث هي: )
والتطوير.) التخطيط،  اإلحتياجات،  جهة  2حتليل  من  لألطفال  املطورة  األغاين  البحث  نتيجة  دلت   )

 77% بتقدير املمتاز. مث من جهة الوسيلة التعليمية )  90صالحيتها أن حمتوايت اللغة العربية يف األغاين  
تبانة من املدرسني عن األغاين لألطفال املطورة يف تعليم املفردات خصوصا يف ثروة  %( بتقدير جيد. واس

لفصل  %92،5املفردات   العربية"  اللغة  نتعلم  "هيا  املدروسة  من كتاب  املطورة  لألطفال  األغاين  ويدل   ،
التعليمية   الستخدامها كوسيلة  صاحلة  آمونتاي  خالدية  رشيدية  إسالم  نورمال  االبتدائية  يف  األول  خاصة 

 تعليم املفردات. 
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Singing is one of the activities that children prefer almost all children listen to 

the songs they listen to, especially if the singing is followed by physical movements 

Almost all children listen to the songs they listen to, especially if the singing is 

followed by physical movements. Vocabulary is an essential component of language 

and it plays an important role in the linguistic process, both verbally and in writing 

there is no doubt that it makes singing a teaching method for teaching Arabic 

vocabulary, especially in the elementary stage. 

 

The problems with this research are: How to develop songs for children to 

upgrade the wealth of vocabulary among the pupils of the Elementary School Normal 

Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai and its validity? 

 

The aims of this research are: Developing songs for children to upgrade the 

wealth of vocabulary of the primary school pupils, Normal Islam Rasyidiyah 

Khalidiyah Amuntai, and to know its validity. 

 

As for the method used in this research, it is the method of research, 

development and experimental, with qualitative and quantitative input, The researcher 

used the developmental research steps of Sogiyono, but the researcher only performed 

five steps It is an arbitration of experts and makes this arbitration to know the validity 

of the developed songs for children in teaching vocabulary to the pupils of the 

elementary school Normal Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. 

 

The results in this research are: (1) The procedures for developing songs for 

children to upgrade their vocabulary wealth are: needs analysis, planning, and 

development. (2) The results of the search for songs developed for children in terms 

of their validity indicate that the Arabic content in songs is 90% with excellent grades. 

Then from the educational method point of view (77%) with a good grade. 92.5% of 

the teachers are teachers, and the developed Arabic songs are indicated for children 

from the school's book "Let's learn the Arabic language" for the first semester of 

elementary school, Normal Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai is suitable for use 

as a teaching method, especially in teaching vocabulary. 
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         الصفحة املوضوع 
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