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 الرابع  الباب

 عرض البياانت وحتليلها ومناقشاهتا 

 بعد القيام إليها، ليالتوص مت اليت دراسةال لنتائج البياانت  عرض الفصل هذا يتضمن

 مناقشةو  حتليل  إىل ابإلضافة البحث، أسئلة عن اإلجابة خالل من البحث، خبطوات 

  .النتائج تلك 

 
 خلفية املدرسة .أ

 نورمال إسالم رشيدية خالدية االبتدائية نبذة اترخية عن مدرسة  -1

راخا   الشارع  يف  آبمونتاي  خالدية  رشيدية  إسالم  نورمال  االبتدائية  مدرسة  تقع 

قرية بكابوران منطقة آمونتاي الشمال   616950527هاتف  102صوندوق الربيد 

 .  71417هولو سوجنائي الشمال 

احلاج عبد الرشيد يف بيته نشأت املدرسة من حلقة التعليمية اليت قام هبا الشيخ  

األول  1922-1931) ربيع  يف  عشر  الثاين  يوم  يف  ابليوم  1341ه(  موافقة  ه 

اهتماما حىت ال ميكن أن  1922الثالث عشر من أكتوبر املسلم  به اجملتمع  فاهتم   .

 جيتمع اجملتمع ملشاركة احللقة التعليمية يف ذلك البيت.
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تمع ومسامهته. يتكون املبىن  مبساعدة اجمل  U   نشأ مبىن بشكل  1928ويف عام  

ابسم   تقليدي  بنظام  التعليم  أسلوب  لتطبيق  فصول  ستة  أو    Arabic Schoolمن 

 املدرسة العربية.

وملا كانت هذه الرتبية اإلسالمية حتت رعاية الشيخ احلاج  حممد عارف لوبيس  

جبانب  ( حدث إصالح يف جمال التعليم أبداء تعليم العلوم الكونية  1942-1944)

مراحل  تنقسم  منهجها.  يف  وسيلة  العربية كلغة  اللغة  ابستخدام  الشرعية  العلوم 

الرشيدية   املدرسة   الثانوية، وتغريت  و  االبتدائية  املدرسة إىل مرحلة  الدراسة يف هذا 

 ابسم معهد الرشيدية.

)وملا كا خالد  إدهام  احلاج  الشيخ  رائسة  حتت  الرشيدية  معهد  -1945ن 

معهد1950 "  ( غريت  ابسم  أقره    "Perguruan Normal Islamالرشيدية  الذي 

اجل احملافظة كاليمنتان  أغوسطس  أمري  من  الرابع  يف  اسم  1956نوبية  وأخذت   ،

Normal Islam  اسم املدرسة يف ابدنج.    من  عام  احدى  بتغيري    1966ويف  يقام 

وذلك    Komplek Rasyidiyah Khalidiyahأىل    Komplek Rasyidiyahاسم  

 1ألجل تذكري مؤسسها.

 
 كتاب دليل التوجه إدخال املدرسة الداخلية اإلسالمية رشيدية خالدية آمونتاي  1
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قامت مدرسة ابتدائية نورمال إسالم رشيدية خالدية آمونتاي على مقام املسجل 

ابلرقم   إمدونيسيا  جلمهورية  الدينية  الشؤون  وزيرة  إقرار  .  08.  63.  2.  111يف 

. وأن املدرسة االبتدائية نورمال إسالم رشيدية خالدية ميكن 2010يف سنة    0053

بنفسه اإلختبار  للأداء  االختبار  مشاركة  دون  احلكومية  ما  االبتدائية  ابملدارس  ساوة 

األخرى، وأما الذين قاموا إبدارهتا يف املدرسة االبتدائية نورمال إسالم رشيدية خالدية  

 أمونتاي هم: 

 ( 2010ديسمبري -غرابية عمر )يوليو  .1

 ( 2012-2011احلاج إمساعيل ) .2

 ( 2016-12-2فائزة  هللا ) .3

 ( 2016يونيو -)مارس زينة  .4

 األن( -2016سيوطي ) .5

 

 

 رسالة املدرسة املستقبلة -2
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ليكون  املصلح  الصاحل  للشخص  القوية  األساسية  املبادئ  تربية  مركز  املدرسة  تكون 

حتدايت  مواجهة  على  ويقدر  اإلسالمية  القيم  وميارس  ويتعود  يفهم  إماما،  للمتقني 

 العوملة.

   
  نظرة املدرسة -3

التالميذ إىل إمتالك العقائد اإلسالمية القومية والروحية العميقة واألخالق  توصيل   .1

 العظيمة والعلوم واملعرفة الواسعة

 خدمة العلوم واملعرفة عامة والعلوم الدينية والتكنولوجيا والفنون  .2

تقدمي األسوة والقدوة يف احلياة القائمة على القيم اإلسالمية والثقافة الرفيعة  .3

 اإلندونيسية. 

 
 عدد املدرس والتالميذ  -4

م وأكثرهم  2020-2019هلذه املدرسة واحد وعشرين مدرسا يف سنة الدراسية  

الدراسية   التالميذ فصل األول يف سنة  أما عدد  -2020حيملون شهادة "سرجاان". 

ستة ومخسون طلبة. وينقسم إىل فصلني، فصل األول أ عددهم مثانية وعشرين    2021

 األول ب عددهم مثانية وعشرين طلبة.طلبة، وفصل 
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 املواد الدراسية  -5

تنقسم املواد الدراسية اليت تدرس يف مدرسة ابتدائية نورمال إسالم رشيدية خالدية  

هلذا   توضيحا  الدينية.  وزارة  موافقة  العامة  واملواد  الدينية  املواد  مادتني:  إىل  آمونتاي 

 اجلدوال: البيان عن جدوال الدراسية لفصل األول، فهذا هو

 الرقم 
 املواد الدراسية 

 العامة  الدينية 

 اللغة اإلندونيسية  القرآن  1

 الرايضيات القرآن واحلديث 2

 الرتبية البدنية والصحية  العقيدة واألخالق  3

 اللغة العربية فقة 4

 اللغة اإلجنليزية قراءة وكتابة القرآن  5

 علوم اإلجتماعية  6
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 العربية يف مدرسة إبتدائية رشيدية خالدية آمونتايأهداف تعليم اللغة  -6

درست مادة اللغة العربية حصني يف األسبوع. األهداف من تعليم اللغة العربية يف   

ومهارهتا   العربية  اللغة  إلتقان  هي  خالدية  رشيدية  إسالم  نورمال  إبتدائية  مدرسة 

ادثة صحيحة حىت  واستخدامها صحيحا ابلنحو والصرف، ثروة املفردات واستطاع احمل 

ومهارة  الكتابة  مهارة  القراءة،  مهارة  االستماع،  مهارة  وهي  اللغة  مهارة  أربع  إجاد 

 الكالم.

نورمال إسالم    بتدائيةلدي تالميذ مدرسة ا غاين لألطفالطويراألتإجراءات  .1

 رشيدية خالدية آمونتاي

واإلستبانة.   واملقابلة  املالحظة  من  البياانت  هذه  توجيه    ولسهولةتكون 

وهي   البحث،  أبسئلة  مناسبا  بعرضها  الباحثة  فتقوم  البياانت،    طويرتعرض 

لرتقية  األ لألطفال  الباحثة غاين  فتقوم  البياانت،  عرض  توجيه  املفردات.  ثروة 

وهي   البحث،  أبسئلة  مناسبا  لرتقية  األ  طويرتبعرضها  لألطفال  ثروة غاين 

البياانت، فتقوم ال باحثة بعرضها مناسبا أبسئلة البحث،  املفردات. توجيه عرض 

 .ثروة املفردات غاين لألطفال لرتقية األ طويرتوهي 
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 اجات واملشكالتحتليل احل .ب 

االبتدائية   املدرسة  يف  العربية  اللغة  تعليم  يف  احلاجة  الثبات  املرحلة  هذه 

رشيدية خالدية آمونتاي كليمانتان اجلنوبية للفصل األول. وقامت الباحثة جبمع  

 البياانت يف حتليل احلاجات واملشكالت فيما يلي:

 البياانت من املالحظة -1

، قامت الباحثة مبالحظة عملية تعليم  غاين لألطفالاأل  قبل إعداد

الحظت الباحثة حالة املدرس   ،2020مايو    10اللغة العربية يف التاريخ 

هذه  نتائج  وكانت  ووسائله.  املدروسة  التعليمية  واملواد  والتالميذ 

التعليم والوسيلة املناسبة لتطوير  امل غاين  األ  الحظة أساسا ملعرفة عملية 

 ثروة املفردات.لألطفال لرتقية 

الفصل األول هلم    احلاالت نظرت الباحثة إىل أن تالميذمن تلك  

تعليم املفردات العربية، هم يقرأون كل املفردات على ما   رغبة كبرية يف 

ال ليس على كل  احلال  لكن هذا  بل  مسعوا.  يهتموا  مل  بعضهم  تالميذ، 

يتحدثوا ويلعبوا مع زمالئهم ويتكاسلوا يف التعلم. ورمبا لقلة رغباهتم يف 

اهلجائية   أبحرف  يعرفوا  ال  بعضهم  ألن  العربية  اللغة  وقراءهتا،  التعلم 

قلة استخدام يف وسيلة التعليمية   كذلك فاملفردات العربية صعبة عندهم و 
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وجيت  يهتموا  لكي  املدرس.  فيه  عند  وتشجيعهم  املفردات  تعليم  هدوا يف 

 حيتاج إىل شيء أكثر خصوصا يف وسيلة التعليمية. 

 
 البياانت من املقابلة مع مدرس اللغة العربية  -2

التاريخ   يف  العربية  اللغة  مدرس  مع  املقابلة    17من 

الطريقة املباشرة واإلخبارية  اللغة العربية درس يستخدم م 2020سبتيمبري

املفرد إلقاء  بطر يف  ويسمعون  يات  مرات  املفردات  املدرس  قراءة  قة 

والقلم  السبورة  إال  املتنوعة  التعليمية  الوسائل  يستخدم  وال  التالميذ، 

و   البطاقة  تعليمه    lcdوأحياان  طريقة  يطور  ومل  تعليمه.  عملية  يف 

خصوصا يف استخدام وسائل التعليمية، والتالميذ هبذه احلالة ميلون يف  

استخد بعدم  املتالدراسة  الوسيلة  قاام  البياانت  يهذه  واملرحية.   تمنوعة 

الباحثة بتطوير األغاين لألطفال لفصل األول االبتدائية رشيدية خلدية  

مراعة حاجاهتم  مع  مناسبة  املفردات حيث  ثروة  آمونتاي خصوصا يف 

وقدراهتم ابعتبارهم األطفال، وأن تكون األغاين جذابة يدفع هبا إهتمام  

 م يف تعليم اللغة العربية خاصة يف ثروة املفردات. التالميذ ورغبته
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 مجع البياانت  .ج

قبل تطوير األغاين لألطفال، نظرت الباحثة إىل حاجات التالميذ لتعليم  

 اللغة العربية خاصة لثروة املفردات واملشكالت عند املدرس يف عملية التعليم.

وكذلك طالعت الباحثة إىل كتاب اللغة العربية املدروسة هي كتاب اللغة   

العربية للمدرسة االبتدائية لفصل األول "هيا نتعلم اللغة العربية" املطبوع إرالجنا،  

وسيلة  الباحثة  واختارت  اجلذابة  الوسيلة  إىل  حيتاج  املادة  أن  الباحثة  ونظرت 

 لألطفال.العربية األغاين 

لباحثة صورة مناسبة ابملفردات مأخوذة ا  تضعين لألطفال و يف هذا األغا

إنرتنيت الباحثة من  حاولت  تقدمت  وملا  األغاين.  صارت  قد  املفردات  وهذه   ،

تصميم   هذا  يشمل  وسوف  األطفال.  بصفاهتم  تناسب  اليت  املوضوعات  تعيني 

 نواحي، منها: 4األغاين على 

 أبيات األغاين  -1

 املوسقي  -2

 الصورة كاريكاتور -3

 ابور بوينت  برجمة -4

 تطوير اإلنتاج  .د
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 األغاين لألطفال لرتقية ثروة املفردات.  هذه اخلطوات يف تطوير

 أبيات األغاين العربية لألطفال  -1

من   وهي  العربية  اللغة  مادة  من  األغاين  أبيات  الباحثة  ألفت 

ملدرسة  إرالجنا  املطبوع  العربية"  اللغة  نتعلم  "هيا  املدروسة  كتاب 

 على سبعة موضوعات، هي:االبتدائية لفصل األول 

 kalau kau suka hati التعارف بنغمأوال: 

  itu selamat datangأَْهالً َوَسْهالً 

 أَْهالً ِبكْ 

 ِك؟ الُ حَ  فَ يْ كَ َكْيَف َحاُلَك َو 

 خِبَرْيٍ احْلَمُدلل 

  َأْْحَدْ انَ أَ  di jawab َمْن أنَت؟

  َعزِيْ زَةْ انَ أَ  di jawabأنِت؟  نْ مَ 

 َتاذْ سْ أُ  وَ ؟ هُ وَ هُ  نْ مَ 

 ةْ اذَ تَ سْ ي؟ أُ هِ  نْ مَ 

  هللادُ مْ ِت ؛احلَْ نْ َت، أَ نْ ، أَ انَ أَ 

  هللادُ مْ ؛ احلَْ يَ ، هِ وَ ، هُ انَ أَ 



77 

 

 

  

 Anak gembala بنغم ةِ ي  ابِ تَ كِ الْ  اتُ وَ دَ اأْلَ اثنيا: 

 ي َُّها اإِلْخَواْن ِامْسَْع َجّيًدا أ

 أَلَُة اْلِكَتابَِيْة يف اْلَمْدَرَسةْ 

 هذا ِكَتاٌب  هذا ِفْرَجاٌر  هذا ِقْرطَاسٌ َهَذا قَ َلٌم  
La..lala..lala..la..la..lala..lala..lalala 

 ي َُّها اإِلْخَواْن ِامْسَْع َجّيًدا أ

 أَلَُة اْلِكَتابَِيْة يف اْلَمْدَرَسةْ 

 َهِذِه ِمرْبٌَة  هذه ِمَْسَحٌة  هذه ُكر َسةٌ 

 ِمْسطَرَةٌ  هِ ذِ هَ   

La..lala..lala..la..la 

La..lala..lala..lalalala 

 

 pelangiبنغم  ةِ ي  سِ رَ دْ مَ الْ  اتُ وَ دَ اثلثا: اأْلَ 

 َذِلَك َمْكَتبٌ 

 ذلك ُكْرِسي  

 ذلك َفْصلٌ 

 ذلك اَبٌب  وَ 
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 ذلك طََباِشرْ 

 ف  وذلك رَ  

 َمْكَتٌب، ُكْرِسي ، ُمْفَرَداٌت ُمذَك رْ 

 تِْلَك َسب ُّْورَةٌ 

َسةٌ  ِ   تْلَك َطال 

 تْلَك ُصْورَةٌ  ِ 

 َوتِْلَك َساَعةٌ  

 تْلَك َخزَانَةٌ  ِ 

َبٌة   ِ   تْلَك َحِقي ْ

 َسب ُّْورَْة َطال َسْة ُمْفَرَداٌت ُمَؤن ثْ 

 
 ampar-ampar pisangبنغم  مِ اي  ألَ اْ  اءُ مسَْ ألَ رابعا: اْ 

 انَ هُ  ظُ فَ ا نَْ ي  اء هَ قَ دِ صْ ا اأْلَ هَ ي ُّ أَ 

 ع وْ ب ُ سْ ألُ  اْ يف  مْ اي  ألَ اْ  اءَ مسَْ أَ 

 يوم اإلثنني يوم الثالاثء  

 يوم األربعاء ويوم اخلميس  
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 يوم اجلمعة ويوم السبت 

 يوم األحد ال ننسى كلها 

 
 balonku خامسا:األلوان بنغم

 عندي مخس ابلوانت

 متنوعة األلوان

 أخضر أصفر وأبيض 

 أْحر أمسر وأزراق

 ينفجر ابلون أخضر...در

 فقلق فؤادي 

 يبقى البالون أريعة

 أمسكها بقوة
 

 dua mata sayaسادسا:العدد بنغم 

 هيا هيا إخوان 

 امسعوا جيدا 

 عدد العرب   
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 واحد اثنان 

 ثالثة أربعة

 مخسة ستة  

 سبعة مثانية 

 تسعة عشرة  

  lihat kebunku سابعا: الفواكة

  ةْ اكِ وَ فَ لْ ابِ  يءٌ لِ  مَ اين تَ سْ بُ  رْ ظُ نْ اُ 

 الٌ قَ ت ُ رْ ب ُ  خٌ يْ طِّ بِ  احٌ ف  ت ُ  زٌ وْ مَ 

 ةْ لَ اوِ رَ ف َ  بٌ نَ  عِ ايَ ابَ ابَ ا  جَ نْ مَ 

 اهَ لُ كُ أْ اَ  بُّ حِ أُ  ةْ اكِ وَ فَ ا الْ هَ لُّ كُ 

 املوسيقي -2

الباحثة  تعيني  األغاين،  أبيات  أتليف  يف  الباحثة  متت  بعد 

املوسيقي املناسبة واجلذابة. والبيان يف أخذ املوسيقي لألغاين هي 

تناسب صوت   اليت  أساسية  نغمة  ليأخذ  املألوفة  األغاين  استمع 

 MIDIاملغين مث يصنع ترتيبات املوسيقي لألغنية املقصودة بشكل  

 ADOBEليدخل إىل  WAVإىل  MIDI على لوحة املفاتيح. تغيري
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AUDITION   ابستخدام الصوت  تسجيل  األغاين.   لتسجيل 

ADOBE AUDITION.وأخريا تكون    .  حىت  األغاين  من  مزيج 

 . Mp3على شكل 

 الصورة -3

ابملفردات.   تناسب  اليت  الباحثة كريكاتور  تعيني  املرحلة  هذه  يف 

وضعت يف أخذت الباحثة صورة مناسبة ابملفردات من جوجل مث  

 ملف واحد مناسبا مبوضوع األغاين. 

 جمة ابوربوينت تكون فيديو  بر  -4

يف األول مجع الصور مناسبة ابملفردات، تغيري شكل الصورة من 

JPG    إىلPNG    يفremove.bg  من األغاين  أبيات  تغيري   ،

شكل   إىل  فيديو  ابروبوينت يف    PNGابروبوينت  تعديل  مث   .

يضع  kinemaster  ابستخدام ويزيد .  ابألغاين  مناسبة  الصورة 

بكتابة ابيات مناسبة بصورة املفردات يف كل األغاين، ويف األخر 

 تصدير األغاين إىل فيدييو.
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 حتكيم اخلرباء .ه

ها مع االستبانة  تبعد أن متت الباحثة تطوير األغاين العربية لألطفال قدم

الوسائل   واخلبري  العربية  اللغة  يف  اخلبري  العربية حلصول  إىل  اللغة  لتعليم  التعليمية 

على تقدراهتم وتعليقاهتم عليها، ودلت نتائج االستبانة على أن األغاين لألطفال 

اللغة  عن  التعليقات  بعض  هناك  ولكن  العامة.  صفاته  يف  جيدة  املطورة 

املستخدمة وبرجمة الوسيلة املطورة وهي األغاين. وجعلت الباحثة هذه التعليقات  

 تصحيح هذه األغاين املطورة. أساسا ل

نور   فطوية  الدكتور  إىل  لألطفال  العربية  األغاين  استبانة  الباحثة  قامت 

املاجيستري، وهي حماضرة اللغة العربية يف كلية الرتبية والتعليم يف اجلامعة أنتساري 

ماسني، وإىل الدكتور احلاج حسن املاجستري وهو حماضر  بنجر  اإلسالمية احلكومية

د العايل لعلوم القرآن آبمونتاي. يدل نتيجة األغاين العربية لألطفال على  يف املعه

 حسب أحكام العامة ابلتقدير جيد جدا، وبيان العناصر كما التلي: 

 أن الوسيلة هلا صيغة بسيطة وسهولة يف تعليم اللغة العربية -1

 أن الوسيلة تساعد التالميذ يف تعليم املفردات العربية -2

 مناسبة مبادة اللغة العربيةأن الوسيلة  -3
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 أن الصورة يف الربجمة واضحة -4

 أن الكلمة يف الغناء واضحة -5

 أن الكلمة نتاسب ابلصورة  -6

 أن األغاين العربية لألطفال سهلة للغناء  -7

 

 تصحيح األغاين .أ

م الباحثة بتصحيح األغاين على األغاين العربية لألطفال تقو   بعد احلصول

ال األخطاء  أبيات  بعض  تبديل  الصورة  منها  بعض  وتعديل  اخلبري،  أشار  قد  يت 

 وكتابة األبيات كي تكون سهلة القراءة وجذابة.

 تصحيح أبيات األغاين لألطفال: 

 بعد التصحيح  قبل التصحيح  رقم

 انَ هُ  ظُ فَ ا نَْ ي  اء هَ قَ دِ صْ ا األَ هَ ي ُّ أَ  1

 ع وْ ب ُ سْ  اأْلُ م يف اي  األَ  أمساءُ 

 ء  اثَ اَل الثُّ  مُ وْ  ي َ نْي نِ ثْ اإْلِ  مُ وْ ي َ 

 انَ هُ  ظُ فَ ا نَْ ي  اء هَ قَ دِ صْ ا األَ هَ ي ُّ أَ 

 ع وْ ب ُ سْ  اأْلُ م يف اي  األَ  أمساءَ 

 ء  اثَ اَل الثُّ  مُ وْ  ي َ نْي نِ ثْ اإْلِ  مُ وْ ي َ 
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 س  يْ مِ اخلَْ  مُ وْ ي َ اء وَ عَ بِ رْ اأْلَ  مُ وْ ي َ 

   تْ بَ الس   مُ وْ ي َ ة وَ عَ مْ اجلُْ  مُ وْ ي َ 

 ُكلَُّهاى  سَ نْ  ن َ اَل   دْ حَ اأْلَ  مُ وْ ي َ 

 س  يْ مِ اخلَْ  مُ وْ ي َ اء وَ عَ بِ رْ اأْلَ  مُ وْ ي َ 

   تْ بَ الس   مُ وْ ي َ ة وَ عَ مْ اجلُْ  مُ وْ ي َ 

 َهال  كُ ى  سَ نْ  ن َ اَل   دْ حَ اأْلَ  مُ وْ ي َ 

 

 تصحيح فيديو األغاين لألطفال: 

 قبل التصحيح: 
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 بعد التصحيح:    

 

 

 قبل التصحيح: 
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 بعد التصحيح:  

 
 

 وسيلة األغاين العربية لألطفال املطورة قصور  .و

جترب  أن  الباحثة  على  لألطفال  العربية  األغاين  تطوير  متت  أن  بعد 

رشيدية خالدية آمونتاي نورمال إسالم  األغاين إىل التالميذ يف املدرسة االبتدائية  

لكن    . املفردات  ثروة  لرتقية  األغاين كالوسيلة  فعالية  ملعرفة  األول  لفصل  خاصة 

لقا لصعوبة  الباحثة أبداءه  تقم  مل  الظروف  بسبب جائحة كوفيد  هذا  التالميذ  ء 

الباحثة19 قامت  املرحلة  هذه  من  بدال  العربية   .  األغاين  عن  واستبانة  مبقابلة 

ورئيس   العربية  اللغة  املدرس  وهو  املدرسة  هذه  يف  املدرس  إىل  املطورة  لألطفال 

. ونتيجة من هذه املقابلة واالستبانة من    2020ديسمرب  15املدرسة يف التاريخ  
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األغاين العربية لألطفال مناسبة مبادة التعليم وكفاءة التالميذ، وتكون  مها هي أن  

العربية لألطفال على   املفردات عندهم واألغاين  لرتقية  الوسيلة طريقة سهلة  هذه 

التعلم  العموم وسيلة جذابة وحمبوبة عند األطفال حىت جيعل التالميذ نشيطا يف 

 اللغة العربية خاصة املفردات. 

 

 املطورة عند اخلرباء غاين لألطفالسيلة األز. صالحية و 

أن   الباحثة  بعد  االبتدائية  تطوير  متت  ملدرسة  لألطفال  العربية  نورمال  األغاين 

ستبانة إىل اخلبري تعليم  قدمت الباحثة هذه األغاين مع ا  رشيدية خالدية آمونتاي.إسالم  

احلاج ئل التعليمية وهو د. اللغة العربية وهي د. فطوية نور املاجيستري مث خبري تصميم وسا

األغاين   وسيلة  جلودة  واإلرشادات  واالقرتاحات  ابلتقومي  يقومان  مها  املاجيستري.  حسن 

 العربية لألطفال لرتقية ثروة املفردات. وفيما يلي نتائج حتكيم اخلرباء.

 نتائج حتكيم خبري تعليم اللغة العربية  -1

لألط العربية  األغاين  وسيلة  حمتوى  الباحثة  فطوية قدمت  الدكتور  إىل  فال 

نور املاجيستري، وهي حماضرة اللغة العربية يف كلية الرتبية والتعليم يف اجلامعة 

 احلكومية أنتساري بنجر ماسني. ونتيجة حتكيم املواد الدراسية كما يلي:  
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 اخلصائص الرقم
 النتيجة

1 2 3 4 5 

  ✓    ✓ مستوى األغاين تناسب ابملنهج املقرر 1

 ✓     مناسبة موضوع األغاين ابملواد يف كل واحدة  2

 ✓     مناسبة أبيات األغاين مبستوى قدرات التالميذ 3

طول أبيات األغاين مناسبة ابلتعليم ومستوى  4

 قدرات التالميذ 

   ✓  

األسلوب اللغوي املستخدمة يف األغاين لألطفال  5

 سهلة

    ✓ 

  ✓    األغاينسهولة اللغة للفهم يف  6

  ✓    أبيات األغاين مناسبة لرتقية ثروة املفردات 7

  ✓    أبيات األغاين مناسبة هبدف التعليم 8

أبيات األغاين يساعد التالميذ املبتدئني على تعلم   9

 اللغة العربية

    ✓ 
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 ✓     ترتيب األغاين مناسب بكتاب املدروس   10

 25 20 - - 45 اجملموعة من الدراجات   

األغاين  حمتوى  تقومي  يف  اخلبري  حتكيم  نتائج  ملعرفة  الرمز  الباحثة  واستخدمت 

 العربية لألطفال مبنهج الدراسية واللغة املستعملة. وهو:

P= F
N

 x 100% 

       45 

     50×  100  = %90        %       

األنشطة تقديرها "ِمتاز" . وجيزىء على األغاين  تدل هذه النتيجة على حسب  

 لألطفال كوسيلة التعليمية يف تعليم اللغة العربية.

أن   وهي  لألطفال  العربية  األغاين  األبيات  عن  واقرتاح  زايدة  اخلبرية  زادت  وقد 

 بعض األبيات خطاءا يف النحو.

 من هذه النتيجة حتكيم حمتوى األغاين وهي: 

 بية لألطفال ملدرسة االبتدائية رشيدية خالدية آمونتاي.مت تطوير األغاين العر  (1

 تناسب املواد الدراسية واملنهج التعليمية املستخدمة. (2

 نتاسب مضمون األغاين أبهداف التعليمية وكفاءة التالميذ  (3
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 تساعد األغاين العربية لألطفال لرتقية ثروة املفردات.  (4

 لألطفال نتائج حتكيم تطوير األغاين العربية  -2

الب املاجستري اقدمت  الدكتور احلاج حسن  العربية لألطفال إىل  حثة األغاين 

العربية   األغاين  حتكيم  ونتيجة  القرآن،  لعلوم  العلي  املعهد  يف  حماضر  وهو 

 لألطفال عن تطوير األغاين وما يتعلق به كما يلي:

 اخلصائص الرقم
 النتيجة

1 2 3 4 5 

البساطة والسهولة يف  الوسيلة هلا الصيغة  1

 استخدامها

   ✓  

 ✓     الوسيلة تساعد التالميذ يف تعليم املفردات  2

   ✓   ألوان الوسيلة جذابة  3

  ✓    الوسيلة مناسبة مبادة اللغة العربية لألطفال 4

   ✓   على العموم أن مظهر الوسيلة جذابة 5

   ✓   الصورة يف األسطوانية واضحة 6
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  ✓    الكلمة واضحة  7

  ✓    هلا صحة الكلمة  8

   ✓   تناسب الصورة ابلكلمة  9

  ✓    األغاين سهلة للغناء  10

 ✓     الوسيلة مناسبة خبصائص األطفال 11

  ✓    سهولة استخدام الوسيلة 12

 10 24 12  46 نتيجة 

يف   اخلبري  حتكيم  نتائج  ملعرفة  الرمز  الباحثة  العربية  واستخدمت  األغاين  تطوير 

 لألطفال كالوسيلة. وهو:

 

P= F
N

 x 100% 

       46 

      60×  100  = %77        %  
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تدل هذه النتيجة على حسب األنشطة تقديرها "جيد" . وجيزىء على األغاين  

 لألطفال كوسيلة التعليمية يف تعليم اللغة العربية.

 وقد زاد اخلبري زايدات واقرتاحات عن وسيلة األغاين العربية لألطفال وهي: 

لطلبة  -1 خاصة  القرأءة  وصعوبة  وضيحة  غري  األغاين  أبيات  أن كتابة 

 األساسية أو االبتدائية. 

 بعض كتابة ابيات األغاين غري مناسبة بصورة بل أتخر من الصورة. -2

 بعض الصورة غري جذابة.  -3

قامت   -3 العربية وكذلك  اللغة  املدرس  إىل  الباحثة ابستبانة 

املطورة   األغاين  أرائهم عن  املدرسة حلصول على  ورئيس 

 ونتيجته كما تلي:

 نتيجة االستبانة من املدرس اللغة العربية  (أ

لألطفال  العربية  األغاين  استبانة  الباحثة  قدمت 

ونتيجتها   العربية،  اللغة  مدرسة  وهي  األستاذة هداية  إىل 

 كما تلي:

  النتيجة اخلصائص الرقم
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1 2 3 4 

 ✓    ✓ مناسبة تعليم املفردات بكتاب املدروسة 1

 ✓    مناسبة موضوع األغاين مبواد التعليم  2

 ✓    مناسبة مادة الدراسة بكفاءة التالميذ  3

 ✓    سهولة استخدام وسيلة الغناء 4

 ✓    سهولة تذكر املفردات بوسيلة الغناء 5

 ✓    الوسيلة جذابة صورة  6

 ✓    مناسبة الصورة ابملفردات 7

 ✓    ألوان الوسيلة جذابة  8

 ✓    انتباه التالميذ على الغناء 9

10 
ْحاسة التالميذ ابستخدام األغاين يف التعلم  

 املفردات

   ✓ 

 40 - - - اجملموعة من الدراجات   

 

P= F
N

 x 100% 



94 

 

 

         40 

40×  100   = %100  % 

تدل هذه النتيجة على حسب األنشطة تقديرها "ِمتاز" . وجيزىء على  

 األغاين لألطفال كوسيلة التعليمية يف تعليم اللغة العربية 

 نتيجة االستبانة من مدير املدرسة      (ب 

إىل   لألطفال  العربية  األغاين  استبانة  البحثة  قدمت  وكذلك 

مدير   وهو  سيوطي  رمشدية  األستاذ  إسالم  نورمال  االبتدائية  املدرسة 

 خالدية آمونتاي، ونتيجتها كما تلي:
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 اخلصائص الرقم
  النتيجة

1 2 3 4 

  ✓   ✓ مناسبة تعليم املفردات بكتاب املدروسة 1

 ✓    مناسبة موضوع األغاين مبواد التعليم  2

 ✓    مناسبة مادة الدراسة بكفاءة التالميذ  3

 ✓    استخدام وسيلة الغناءسهولة  4

  ✓   سهولة تذكر املفردات بوسيلة الغناء 5

 ✓    صورة الوسيلة جذابة  6

 ✓    مناسبة الصورة ابملفردات 7

 ✓    ألوان الوسيلة جذابة  8

  ✓   انتباه التالميذ على الغناء 9

10 
ْحاسة التالميذ ابستخدام األغاين يف التعلم  

 املفردات

   ✓ 

 28 9  37 اجملموعة من الدراجات   
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P= F
N

 x 100% 

37                                

  40×  100   = %5،92  %  

تدل هذه النتيجة على حسب األنشطة تقديرها "ِمتاز" . وجيزىء على األغاين  

 لألطفال كوسيلة التعليمية يف تعليم اللغة العربية.

سالم  مدرسة ابتدائية نورمال إ من اخلرباء ومن املدرسنيبناءا نتيجة االستباانت سواء كان 
رشيدة خالدية آمونتاي أن وسيلة األغاين املطورة صاحلة الستخدام لدي تالميذ  
 االبتدائية وظهر من التقدير جيد جدا. 


