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 الباب األول 

 اإلطار العام 

 

 خلفية البحث -أ

أغراضهم.  قوم عن  يعرب هبا كل  ألفاظ  الفكر    1اللغة هي  وعاء  وكذلك هي 

وأداته أي أن الفكر يظهر من خالل اللغة، ووظيفتها هي التعبري عن الفكر البشري 

من هذا التعريف أن اللغة    يعرفو 2ومتكني الفرد من القدرة على اإلتصال ابآلخرين.

لقضاء   الناس  بني  والرغبات  واالنفعاالت  األفكار  لتوصيل  إنسانية  وسيلة  هي 

. واللغة ابلنسبة لألطفال  فاللغة هلا مكان مهم يف اجتماع اإلنساين.  حاجتهم اليومية

عامل أساسي لتنمية شىت مهاراهتم األخرى؛ فعن طريقها يعرب األطفال عن أنفسهم  

  3ويتفاعلون مع اآلخرين.وأفكارهم، 

 
(  1916, )مصر, دار املعارف,  الوسيط يف األدب العريب و اترخيهأمحد اإلسكار و مصطفى عناين,   1

 3.ص
الغايل،   2 الناطقني ابلعربية   عبد احلميد عبد هللا وانصر عبد هللا  لغري  العلمية    .أسس اإلعداد الكتب 

 36ص.
3     ، هللا  فضل  رجب  ماقبل  حممد  ألطفال  اللغوية  سعود، ،املدرسة األلعاب  امللك  مكتبة   ، )مكة 

 م( 1999
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يف إندونيسيا اللغة العربية تكون اللغة الثانية اليت درست يف املدرسة ألن كما  

عرفنا أن هذه اللغة قد ُدّرست من مرحلة روضة األطفال إىل مرحلة اجلامعة. حىت يف  

املادات   العربية إىل  اللغة  مادة  الفروعية وقسم  مبنهاج  بعض مدارس األهلية درست 

 حوي والصرف واإلنشاء واحملادثة. كالن

على   ميكن  العربية  اللغة  تعليم  أهداف  ومن  أهداف،  له  العربية  اللغة  وتعليم 

املسلمني حّث على تطور دين اإلسالم وحفظه ألن الشريعة اإلسالمية ُأخذت من  

وسياسة،  ملهنة،  العربية  اللغة  تعليم  أهداف  تتطّورت  قد  واآلن  احلديث.  و  القرآن 

التلميذ أن يسمع،  وسفر، ول كن من أهدافها خصوصا يف مادة الدراسة هي قدرة 

يوافق رشدي أمحد طعيمة أن   الصحيحة. وهذا  العربية  اللغة  يقرأ و يكتب  يتكلم، 

أهداف الرئيسية من تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها هي تنمية قدرة التلميذ على  

الناطقني ابلع مع  والتكلم  اللغة  الصحيح  املعىن سليما يف  النطق  ربية كالما معربا يف 

 4األداء وتنمية قدرة التلميذ على الكتابة ابللغة العربية بدقة وطالقة. 

لكن يف الواقع ليس كل التالميذ لديهم مهارة عن اللغة العربية وخصوصا يف 

من قلة املفردات لدي التالميذ. ُدرست اللغة العربية يف   ثنطقها. وهذه املسألة نبع

 
طعيمة،     4 أمحد  وأساليبهرشدي  مناهجه  هبا  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  أيسيسكو، )،تعليم 

 . 64-63(، ص. 1989الرابط،
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اإلندونيسيا من مرحلة روضة األطفال وقد اعطى املدرس املفردات من هذه املرحلة  

املبكرة، ويستمر إىل املرحلة بعدها. لكن هبذا الظرف ال جيعل التالميذ  ثروة وماهرة  

مفرد يفهمون  وال  حيفظون  ال  بل  العربية  مفردات  جيدةبنطق  العربية  ومل    ات 

 .    يستطيعون أن يستخدمها يف مجلة مفيدة

لكي التالميذ ينطقون على نطق صحيح ويستطيعون أن يعربوا تعبريا سليما 

االبتدائية   مرحلة  التالميذ خصوصا يف  عند  لكن  وثروة،  مفردات كثرية  لديهم  البد 

الع اللغة  ألن  وثقيل  وحفظها شيء صعب  اجلديدة  املفردات  لغة  اكساب  هي  ربية 

أجنبية عندهم، ففي هذه املسألة جيب على املدرس أن يستعمل طريقا ممتزا ويقرتن 

 جذابة.  هذه الطريقة بوسيلة تعليمية

اللغة األم، أم   تعلم  تعلم لغات العامل، سواء يف  تعليم املفردات أساس يف  إن 

ال وبدوهنا  األجنبية،  اللغة  أو  الثانية  اللغات    اللغة  لدارسني  املهارات  ميكن  إتقان 

 5اللغوية األخرى وممارستها بنجاح.

لكن من احدى مشاكل األساسية يف تعليم اللغة العربية هي ثروة املفردات.  

  اآلراء   بعض  منيف وقت مبكر،   اكساب لغة اثنية من حيث املفردات للتلميذ البد

 لدى(  العربية)  األجنبية  اللغة  ذلك   يف  مبا   اللغة  تدريس  أن  االستنتاج  ميكن  املذكورة،
 

5 Azman, G. M dan Goh, Y. S. 2010, Situasi Pembelajaran Bahasa Asing di Institut 

Pengajian Tinggi : Perbandingan antara Bahasa Arab, Bahasa Mandarin dan Bahasa Perancis . 

Asian Journal of Teaching and Learning in higher Education,(2), h, 9-20. 
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 الكبار   بعد   التدريس  من   نتيجةال  أفضل  سيكون  مبكر  سن   يف  البدء  عند  األطفال

الطبيعي واختبار  األم  اللغة  أساس   على  ابلطبعوهذا   تعليم  من خالل  . وابألحسن 

     نفسه خصوصا حياة اليومية.

االبتدائية   املدرسة  يف  الكاتبة  وجدت  املسألة  إسالم  هذه  دية رشينورمال 

قر  يف  لديهم كفاءة  ليس  االبتدائية  تالميذ  بعض  أن  آمونتاي.  ونطق خالدية  اءة 

دّرسة اللغة العربية أن بعض تالميذ االبتدائية خاصة فصل  املفردات، كما أخربت م

حرف  بل  العربية  اللغة  يتعلموا  مل  التالميذ  بعض  ألن  السبب  هذا  وجد  األول. 

اهلجئية، وجيعل بعض التالميذ ال يستطيعوا أن يقرأوا املفردات. ويف كتاب املدروسة  

املدرس هي أن املدرس    يلزم التالميذ أن حيفظوا املفردات وفهمها. واملشكالت عند

بشرح  يكتف  بل  اجلذابة  الوسيلة  واستخدام  تعليمهم  طريقة  يطور  أن  يستطيع  ال 

 املباشرة. وهذا يؤدي إىل ملل التالميذ يف تعلم اللغة العربية خصوصا املفردات.    

العربيةلتعليم   ولل  املفردات  للمعلم  وسهال  فعاال  خصوصا  تعليما  تالميذ 

حيتاج  األطفال أن  التعليم    واالبد  إسرتاتيجية  تنظيم  على  حتتوي  مهمة  أنشطة  إىل 

يف  وألهدافها  لعمليتها  املناسبة  والبيئة  احلال  إجياد  يف  وتطورها  وإثباهتا  واختيارها 

اسرتاتيجيات   إىل  التعليم   عملية  حتتاج  وهلذا  التعليم.    ل قا  التعليم. ووسائلأنشطة 

  تنمي   أن  تستطيع  لتعليما  عملية  يف  لتعليميةا  لوسائلا  امستخدا  نأ"  شدأر   رهاأز   ذكي
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  رسملداتساعد    وكذلك   ب لطالا  عند  لنفسيةا  نباجلو ا  من  فعوالدوا  لرغبةوا  فعيةالدا

ويف اختيارها البد أن   6لتعليم". ا  عملية  حجنا و   ت ملعلوماا  توضيح و   فعالية  دجياإ  على

تعليم الفعال هي   تعليمية كانت أو تقريرية. ومن اسرتاتيجية  تكون مطابقة أهدافها 

يستخدمها   اليت  والطريقة  التعليمية.  الوسائل  إىل  حتتاج  الطريقة  ولكل  الطريقة 

تعليم  م يف  اإلندونسيون  العربيةدرسون  الشفهي  املفردات  السمعية  الطريقة  أو    ةهي 

سائل التعليمية أكثر استخداما  و احلوار أو احملادثة على األكثر. أما ال  وطريقة  املباشرة

    املدرسي.هي احلوار املقرر يف الكتاب 

اليت   واملعلومات  يرام  ما  على  والتالميذ يسري  املدرس  بني  االتصاالت  لذلك 

وسائل   إىل  حيتاج  فاملعلم  التالميذ،  عند  مقبولة  املدرس  وكذلك  يلقيها  التعليمية. 

عند   التعلم  ملل  يقتل  و  والتالميذ  املعلم  بني  التعليمية كاالتصاالت  وسائل  وظيفة 

  7التالميذ. 

التعلم.   عملية  من  الراحة  جمرد  أو  الرتفيه  تعمل كوسيلة  األغنية  عام  بشكل 

اللغة   لتعلم  فائدة كبرية  هلا  فاألغنية  األقصى  إىل حد  استخدامها  عند  العربية  بينما 

 
6 Azhar Arsyad, Media Pengajaran, )Jakarta, Ciputat Pers, 2002(, h: 19-20. 
7 Renti Yasmar, “Pengembangan cd Interaktif Pembelajran Bahasa Arab untuk Siswa 

Madrasah Aliyah”, (tesis tidak diterbitkan, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 

2011), h. 14. 
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خصوصا يف مرحلة االبتدائية. ألن يف هذا العصر استخدام األغنية مناسبة لألطفال  

 وينتج نتائجا جيدة.

وفهمها  وأطوال  أكثر  املفردات  ذكر  األطفال  تساعد  األغنية  وكلمة  اإليقاع 

بفهم جيد. وكذلك يسهل التذكر وفهم املفردات بطريقة فعالية، تغين األغنية العربية  

الطبيعي، ألن يف احلقيقة اكتساب ميكن مسا بنطق  الكالم  تطوير  التالميذ يف  عدة 

  8اللغة أو املفردات يف سّنهم بطريقة االستماع. 

نورمال  االبتدائية  املدرسة  يف  املوضوع  هذا  يف  البحث  الباحثة  أخذت    مثّ 

اليت   إسالم املدرسات  االبتدائية إحدى من  املدرسة  آمونتاي. هذه  رشيدية خالدية 

بسنة  أسس  رشيدية خالدية  مؤسسة  املدرسة مسجلة  2010ت  األن حال  . وحىت 

  العربية   اللغة  درس   يف  وخاصة  املدرسة  يف   املستخدم  التدريس  طريقةبشكل خاص.  

وهذا   الطفل  ويستمع  املواد  املعلم  ينقل  حيث  اإلخبارية  طريقة  تستخدم  الغالب  يف

 يؤدي إىل ملل وسآمة. 

املسألة    ذلك  على  التعليم  فاستخدامبناءا    اللغة  تعلم  يف   األغاين  وسيلة 

واملللا  متنع  أن  ميكنلألطفال    الغناء  خاصة  العربية  العدو   أصبح  الذي  لسآمة 

يف الواقع بعض املدرسون ليس هلم كفاءات يف . لكّن  العربية  اللغة  تعلم  يف  الرئيسي

 
8  Hasan, “ Media Music (Lagu) dalam Pembelajaran Bahasa Arab tingkat MI”,( Jurnal al 

maqaisy vol. IV 2016): h. 57. 



7 

 

يوجد   مل  حني  وكذلك  العربية،  اللغة  التعليم  يف  الوسيلة  أو  اإلسرتاتيجية  استخدام 

إرشاد يف استخدام اإلسرتاتيجية أو الوسيلة يف كتاب املدروس. وهذا يسبب ممل يف  

املفردات. درس  يف  خصوصا  العربية  اللغة   يف   ايناألغ  استخدام  متييز  ميكن  درس 

  األول،   فهومامل  يف.  الغناء  أثناء  والتعلم  مي التعل  أثناء  الغناء  بني  العربية  اللغة  تدريس

.  والتحفيز  اإلثراء  ذلك   يف  مبا  عام،  بشكل  العريب   لتدريس   كداعم  الغناء  يستخدم

 إىل  يشري   األغنية  حمتوى  ألن  حمدد  تعليمي  كدعم  غناءال   يستخدم  الثاين  املفهوم  بينما

 االستماع،  على  األطفال  مساعدة فوائد الغناء يف التدريس منها    9الدرس.    وضوعم

السابقة    10.اللغة  أصوات   وإنتاج  ودمج  وحفظ،  وتذكر فائدة   يف   طبقت  إذاومن 

هبا،  غري   للطالب   العربية  اللغة  م يتعل   الغناء   خالل   من   إليه   نظرن  أن  ميكن  انطقني 

الصوت،    العربية مع  الصوت  إدخال  على  قادرة   اللغة  مع  النطق  لتحسنيستكون 

و العربية   على  الطالب   تساعد  سوف   واليت  ةمبسال  والتواصل  التعبري  على  القدرة، 

       11ودمج صوت العرب. وحفظها  وتذكر االستماع،

 
9 R. Ummi Baroroh, Lagu Sebagai Model Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Anak dan 

Pemula (Jogjakarta: Pustaka Zeedny, 2011), h. 13-14 dikutip dalam Hasan, Media Musik dan Lagu 

( Dreamedia,tt) h. 97 
10 Bonnie Macmillan, Permainan Kata Dan Music (Word And Music Game), (Batam: 

Karisma Publishing Group, 2004), h. 7 dikutip dalam Hasan, Media Musik Dan Lagu (Dreamedia, 

tt),h. 98.  
11 R. Ummi Baroroh, Lagu Sebagai Model Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Anak dan 

Pemula (Jogjakarta: Pustaka Zeedny, 2011), h. 13-14 dikutip dalam Hasan, Media Musik dan Lagu 

(Dreamedia, tt), h. 99. 
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التعليمية   الوسيلة  العلمية  الرسالة  ببحث  الباحثة  تقوم  ذلك  على  انطالقا 

املناسبة للمبتدئني يف "مدرسة ابتدائية نورمال إسالم رشيدية خالدية آمونتاي" عن 

 الوسيلة يف مادة اللغة العربية وهي األغاين العربية لتعليم املفردات. 

 

 الدراسة  مشكلة  -ب 

سبق   مما  الرسالة    عنالباحثة    ستوضحانطالقا  هذه  يف  الدراسة  مشكلة 
 العلمية فهي:

ت -1 لرتقية  األ  طويركيف  لألطفال  اغاين  مدرسة  تالميذ  لدي  املفردات    بتدائية ثروة 

 ؟نورمال إسالم رشيدية خالدية آمونتاي

لدي   -2 املفردات  تعليم  يف  املطورة  لألطفال  األغاين  وسيلة  تالميذ  كيف صالحية 

 مدرسة ابتداية نورمال إسالم رشيدية خالدية آمونتاي؟

   

 أهداف الدراسة  -ج

 ، فأهداف هذه الرسالة هي: سابقة ابعتبار مشكلة الدراسة

  بتدائيةثروة املفردات لدي تالميذ مدرسة اغاين لألطفال لرتقية طويراألت -1

 نورمال إسالم رشيدية خالدية آمونتاي.



9 

 

املطورة يف تعليم املفردات لدي تالميذ   لألطفال غاينصالحية وسيلة األ معرفة -2

 نورمال إسالم رشيدية خالدية آمونتاي.  بتدائيةمدرسة ا

 

 

 فوائد الدراسة -د

 وأما املنافع والفوائد هلذه الرسالة العلمية هي: 

 أمهية نظرية  .1

أوال: إن تطويراألغاين لألطفال مهم لتحسني وترقية فعالية عملية التعّلم والتعليم يف 

استعاهبم لثروة املفردات. وهذا يكون تطبيقا للنظرايت اليت تعلمتها الباحثة جبامعة 

 . العربية اللغة تعليم قسم يف بنجرماسني احلكومية اإلسالميةأنتساري 

 أمهية تطبيقية .2

إ اللغة العربية. يعطي أوال: للتالميذ،  تعلمية  يتعلق بوسيلة  عطاء اخلربات هلم فيما 

ينطقوا مفردات اللغة العربية ابستخدام األغاين، يسمعوا جيدا و  الدافع للتالميذ ألن

ويكون تعلم اللغة العربية سهال وجذااب ووفقا ألغراضهم ورغباهتم، وكذلك املمارسة  

 لرتقية ثروة املفردات.  الواقعة يف التعليم اللغة العربية خصوصا
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العلمية من األغاين   النتائج احلاصلة هلذه الرسالة  اثنيا: للمدرس، فيمكنهم تطبيق 

تعليما  تعليمهم  اللغة العربية ليكون  التعليم  املطورة لألطفال وكيفية استخدامها يف 

 متنوعا و مرغواب لدى التالميذ مبا يؤدي إىل ترقية التالميذ يف ثروة املفردات. 

سهاما مرجعيا يف تطوير أغاين إلثا: للمدرسة، سيكون نتائج هذه الرسالة العلمية  اث

 العربية لألطفال.

 وتطور التالية، البحوث   يف مصدرا  البحث هذا  أن يكون  اآلخر،  للباحثيرابعا:  

 تطوير وسائل التعليمية خاصة يف وسيلة األغنية. يف اجلديدة واخلربة املعرفة

 

 صطلحاتحتديد امل -ز

لتيسري الفهم على املوضوع والتجنب عن اخلطأ والغلط يف الشرح فأرادت   

 الكاتبة أن تقدم البيان الصطالحات املوضوع، وهي:

هو -1 وأرادها   تطوير،  فعالة.  وجتربة  معينة  نتائج  على  للحصول  الطريقة 

ملدرسة   لألطفال  العربية  أغاين  هي  التعليمية  وسيلة  طّورت  هي  الكاتبة 

ابتدائية نورمال إسالم رشيدية خالدية آمونتاي من صف األول، مناسبا 

بكتاب املدروسة وحاجة املنتاجة، اسنادا إىل منوذج سوغيونو التالية ستتم 

التحصيل الباح لسرعة  بسيطة  مرحلة  والتطوير على  البحث  إجراءات  ثة 
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ومرحلة  التخطيط،  مرحلة  املبتدئية،  الدراسة  مرحلة  وهي:  واالنتفاع، 

 التطوير. 

الكاتبة   -2 أرادهتا  اليت  لألطفال،  تتناسب كلماهتا   هياألغاين  اليت  األغنية 

املعىن تتميز ببساطة ووضوح  اللغوية،  ويسهل    وأحلاهنا مع قدرة األطفال 

و    نطقها ابلعربية  اإلندونيسية  من  الرتمجة  نتيجة  األغنية  سواء كان هذه 

 يكون وسيلة يف تعليم و تعّلم اللغة العربية وهلا أهداف تعليمية. 

املفردات    -3 عن  غين  األطفال  أن  الكاتبة  أرادت  اليت  املفردات،  ثروة 

املف وهذه  بسهولة،  اثنية  مرة  ينطقوها  أن  ويستطيعون  ردات  ويفهمون 

 مناسبة بكتاب املدروسة وحبياة األطفال اليومية.

  

 الدراسات السابقة  -ح

قامت الباحثة ابستطالع الدراسات السابقة املتعلقة هبذا املوضوع إما من حيث 

 النظرية، أو املنهج أو املهارة، وتلك الدراسات عرضها كما يلي: 
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 احملتوايت البياانت الرقم
التشاهبات  

 واإلختالفات 
 الفائدة

1 

 

اعداد الطالب  

حسن )احملاضر  

يف املعهد العايل 

لعلوم القرآن، 

آمونتاي( ، 

بعنوان: وسائل  

املوسيقي أو الغىن 

يف تعليم اللغة  

العربية للمدرسة 

 Jurnalاالبتدائية.  

Al-Maqoyis 

Vol. IV edisi 1 

Januari 2016.    

جيعل املوسيقي إحدى  .1

التعليم   وسائل  من 

العربية      اجلذابةاللغة 

خصوصا   واملمتعة 

املدرسة  لطلبة 

 االبتدائية.

حتفيز   .2 املوسيقي  دور 

طالب   تعليم  شوق 

 املدرسة االبتدائية. 

  ابستخدام   ميالتعل  .3

  ميكن   املوسيقى  وسائل

 الذكاء  توازن  أن

هذه   بني  الفرق 

ابلبحث   اجمللة 

ستكتبها  الذي 

أن   هو  الباحثة 

مل   اجمللة  هذه 

ببحث   يقوم 

فقط  امليداين 

أمهية   عن  بعرب 

وسيلة الغىن، أما  

اليت   البحث 

الباحثة   قدمته 

بتطوير   تقوم 

هذه   من 

اجمللة  

تستفيد  

الباحثة 

املعلومات  

احدى    من 

وسائل 

اجلذابة 

واملمتعة 

لطلبة 

االبتدائية 

الغىن  وهي 
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  والعاطفي   الفكري

 تؤثر  وكذلك 

 .الطالب  فسيولوجية

ملرحلة   األغاين 

مناسبا   االبتدائية 

بكتاب 

 املدروسة.

وأمهيتها 

لذكاء 

الفكري  

 والعاطفي

اعداد الطالبة   2

أنسة الربكة، 

املوضوع: تعليم  

املفردات العربية 

لألطفال ابلطريقة 

األغنية يف روضة  

األطفال "ألسوة" 

ديلنجو كالتني،  

At-Ta’rib, 

Jurnal 

Pendidikan 

Bahasa Arab 

dan 

منوذج   (أ شاملة  صورة 

املفردات   التعليم  حول 

ابلطريقة   العربية 

املستوى  يف  األغنية 

الذي   األساسي 

املمارسني   سيساعد 

يف   العرب  واملراقبني 

تعلم   منوذج  تطوير 

العربية  املفردات 

 لألطفال.

هذه   بني  الفرق 

ابلبحث   اجمللة 

ستكتبها  الذي 

أن   هو  الباحثة 

اجمللة   هذه 

عن  يبحث 

وسيلة األغنية يف 

الروضة،  مرحلة 

البحث  أما 

ستكتبها  الذي 

يبحث   الباحثة 

هذه   من 

اجمللة  

تستفيد  

الباحثة 

صورة 

شاملة  

وذج حول من

التعليم  

املفردات 

العربية 

ابلطريقة 
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Kebahasaaraban

. Vol. 6, No. 1, 

2018.  

  

 

وسيلة  عن 

األغنية يف مرحلة 

و   االبتدائية 

مأخوذة  األغاين 

الكتاب  من 

 املدروسة

يف   األغنية 

املستوى  

   األساسي

الطالبة  3 اعداد 

هند  روفا 

فرحسيايت،  

تصميم   املوضوع: 

لألطفال  األغاين 

استعاب  لرتقية 

العربية.  املفردات 

تطويري  حبث 

روضة   يف  وجترييب 

الوسائل  كيفية تصميم   .1

وسائل  التعليمية من 

روضة    لألطفال يف 

"كوسوما  األطفال 

وهي  بكاديري  موليا" 

العربية  األغاين  وسيلة 

 لألطفل. 

تصميم    .2 إجراءات 

األغاين لألطفال لرتقية 

هذه   بني  الفرق 

ابلبحث   الرسالة 

ستكتبها  الذي 

أن   هو  الباحثة 

الرسالة   هذه 

أن  حتتوي 

األغاين  تصميم 

التطوير  خبطوات 

ويف   وغال  برج 

هذه   من 

اجمللة  

تستفيد  

الباحثة 

املعلومات  

التطبيقي  

عن 

اخلطوات  

تطوير   يف 
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األطفال 

موليا"  "كوسوما 

 .   2012بكادير،

 

املفردات   إستعاب 

مذهب   على  العربية 

 برج وغال. 

البحث  .3 نتيجة  دلت 

استخدام  أن  على 

العربية  األغاين 

يساعدهم لألطفال  

تعليم   يف  أكثر 

 املفردات العربية.

الروضة،  مرحلة 

اليت   الرسالة  أما 

الباحثة   ستكتبها 

األغاين  تطوير 

التطوير  خبطوات 

وعند   سوغيونو 

مرحلة 

 بتدائية. اال

األغاين  

كوسيلة 

التعليم على  

مذهب برج 

وغال،  

وأمهية  

يف  األغاين 

تعليم  

 املفردات. 

صبحي   4 اعداد 

ورامي   الشرقاوي 

حداد   جنيب 

ماضي   وعزيز 

دراسة  بعنوان 

تطبيقية  

هتدف   .1 تطبيقية  دراسة 

مدى  قياس  إىل 

إكساب    إمكانية 

بعض  الروضة  طفل 

الرتبوية   املفاهيم 

اجلديدة واملصطلحات  

هذه   بني  الفرق 

ابلبحث  اجملل ة 

ستكتبها الذي  

أن   هو  الباحثة 

ة حتتوي هذه اجملل

إكساب    أن 

هذه   من 

اجمللة  

تستفيد  

الباحثة 

  املعلومات 

دور  عن 
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الستخدام  

يف   األغنية 

طفل  إكساب 

مفاهيم   الروضة 

جديدة،  

العلوم  دراسات. 

اإلنسانية 

واإلجتماعية،  

، العدد  39اجمللد  

3 ،2012  . 

خالل   من  العلمية 

 األغنية. 

يقوم   .2 الذي  هام  دور 

ترسيخ   يف  األغنية  به 

الروضة   طفل  وتعليم 

املفاهيم   بعض 

العلمية  واملعارف 

جتعل  واليت  والسلوكية 

على   قادرا  الطفل 

 الفهم الصحيح هلا.  

الروضة  طفل 

املفاهيم   بعض 

اجلديدة   الرتبوية 

واملصطلحات  

من   العلمية 

األغنية.    خالل 

اليت   الرسالة  أما 

الباحثة   ستكتبها 

الطفل  إكساب 

وهو  األساسي 

األول  صف 

االبتدائي  

اللغة  مفردات 

من   العربية 

 خالل األغنية 

الذي  اهلام 

به   تقوم 

يف   األغنية 

ترسيخ 

وتعليم  

طفل 

الروضة 

بعض  

املفاهم 

واملعارف  

العلمية 

والسلوكية 

أن  ابعتبار 

األغنية  

وسيلة هامة 
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لتوصيل   

املعلومات  

 وحفظها   

فخر   5 أعداد 

الراسخ )املعلم يف  

رادين   جامعة 

اإلسالمية   قاسم 

الموجنان( 

تعليم   بعنوان: 

املفردات 

بغري   للناطقني 

العربية،  اللغة 

وتطبيقيا.   نظراي 

Jurnal Lisanu 

ad-Dhad, Vol. 

01, No. 02, 

عنصرا  .1 املفردات  تعترب 

عناصر   من  أساسيا 

تلعب  أهنا  بل  اللغة: 

عملية  يف  هاما  دورا 

وحتريراي،  شفهيا  لغوية 

متعلم   على  وينبغي 

وإتقاهنا   تعلمها  اللغة 

كفاءة  على  ليحصل 

 اللغوية املرغوبة. 

تعليم املفردات   .2 يشكل 

اللغة   بغري  للناطقني 

العربية جزءا رئيسيا يف  

هذه   بني  الفرق 

ابلبحث  اجمل لة 

ستكتبها  الذي 

أن   هو  الباحثة 

هذه اجمللة حتتوي 

تعليم   أن 

بطريقة  املفردات 

العام، سواء كان  

طريقها،  يف 

أساليبها 

أما   ووسائلها، 

الذي   البحث 

هذه   من 

اجمللة  

تستفيد  

الباحثة 

أمهية  

املعلومات  

تعليم   عن 

املفردات 

للناطقني 

اللغة   بغري 

العربية، 

نظراي 
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Oktober 2014.    بدون التعليم،ألن 

لن  املفردات  تعليم 

اللغة   متعلم  حيصل 

كفاءة   على  العربية 

 اللغوية املنشودة. 

من الضروري االهتمام   .3

تعليم   يف  الكبري 

العربية  املفردات 

نظراي  بغريها  للناطقني 

 وتطبيقيا.  

الباحثة   ستكتبها 

وسيلة  يبحث 

وهي  خاصة 

العربية  األغاين 

يف  لألطفال 

مرحلة 

 االبتدائية.

 وتطبيقيا.

أكثرهم كتبوا عن وسائل األغاين بشكل    انطالقا فالكّتاب  السابقة  من مقاالت 

األطفال.  عام   روضة  مرحلة  الباحثة  ويف  ألن  الباحثة،  ستكتب  ما  مع  ختتلف  وهذا 

ل األغاين  وسائل  يف  العلمية  الرسالة  العربية  ستكتب  اللغة  تعليم  يف  ثروة  ألطفال  لرتقية 

االبتدائي مستوى  ويف  مقاالت املفردات  من  خمتلفة  الرسالة  هذه  جيعل  الذي  وهذا   .

 السابقة. 

 


