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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث -أ
ماع والكالم مهارات أربعة هي مهارة االستتعليم اللغة العربية تشتمل يف 

ألصوات واملفردات عدة من عناصر اللغة هي ا والكتابة. ويف اللغة العربيةقراءة وال
 والقواعد.

كل عنصر من هذه العناصر له دور مهم يف تعلم اللغة وخاصة املفردات. 
ا. تكون قادرا على إتقان اللغة جيداملفردات هي حاجة أساسية يف تعلم لغة اثنية ل

كها. كلما تعتمد جودة املهارات اللغوية للشخص على كمية ونوعية املفردات اليت ميتل
هلذا السبب، فإن  1ة.اللغوي الطلبة إمكانية املهارات، زادت زادت املفردات اللغوية

 ئلوالوساطريقة يف تعلم املفردات لتحقيق هدف إتقان املفردات وال لوالوسائ طريقةال
 .مهمة

النقطة املركزية اليت جيب أن حيققها كل نشاط تعليمي وتعليمي هي حتقيق 
 عليمال يوجد نشاط تعليمي وتعليمي واحد ال يستخدم طرق الت 2أهداف التدريس.

بشكل تعسفي  لوالوسائ طريقة. هلذا السبب، ال ميكن للمدرسني استخدام اللوالوسائ
 .دون اعتبار مسبق
يف  بعد املقابالت مع مدرسة وطلبة تعليم اللغة العربيةشكالت املاحدى 

( بتانه بومبو SDIT Dhia El-Widadمدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة )

                                                           
1 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata, (Bandung: Angkasa, 2011), h. 2. 
2 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 77. 
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نطق املفردات الطلبة الصف الثالث الاليت صعوب  كثرية من  كاليمنتان اجلنوبية
  3وادراك معنها. وبناء على هذه املشاكل ومعرفة اإلمكاانت املوجودة.وحفظها 

. نشيدوالتعلم من خالل ال نشيدحيب األطفال يف خمتلف األعمار االستماع وال
 ةا مهًما من عملية التدريس والتعلم للطلبتعد املوسيقى بشكل عام جزء ،لذلك

تقريًبا من التقليدية إىل  نشيدالصغار. ميكن للمعلمني استخدام مجيع أشكال ال
لذلك، جيب على معلمي الطفولة املبكرة تطبيق تعلم املفردات بطريقة  4.الشائعة

 .نشيدال
للتعلم ألن جو الفصل  بةأبهنا ميكن أن تثري محاس الطل نشيدتتميز طريقة ال

الدراسي مفعم ابحليوية واملرح، ويساعد املعلمني يف جهودهم لتطوير الشخصية، أي 
ويوفر  الشخصيات الودية أو التواصلية لوجود تفاعل جيد بني أعضاء الفصل قيمة

 5 بدرجة كافية للدماغ حبيث يشجع األطفال اإلدراكية بشكل مناسب.حتفيزا قواي

 اللغة تعلم يف استخدامها ميكن اليت ميالتعل طرق إحدى هي النشيد طريقة
 بشكل التعلم من الطلبة متكني على الطريقة هذه تركز. املفرودات تعلم وخاصة العربية
 مغزى وذات أقوى كذلك ذاكرة  املادة تكون حبيث متعة، وأكثر فاعلية وأكثر أسرع
 كمحور  واللون والفن األغاين أو املوسيقى بني اجلمع خالل من هي املقدمة املواد. أكرب
 طريقة وابستخدام. الطلبة جناح لضمان به حيتذى منوذج هو واملدرس املادية البيئة تركيز

 يهدف أكرب بسهولة وحفظها املفردات تذكر على الطلبة تساعد أن ميكن النشيد،
 املواد على التعرف بسهولة للطلبة وميكن للطلبة، املواد إيصال تسهيل إىل النشيد هذا
 اجنب السابق االجتماع يف املواد إتقان تقييم التعلم مراحل تشمل. املدرس قدمها اليت

                                                           
يف  (Yunita Yumna Aqilaو  Wilda azmi KhairaN) والطلبة( Masayu, S.Pd) املدرسةمع  تمقابال 3

 .2022مارس  24مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة، يوم اخلامس 
4 Muhaiban, Strategi Pembelajaran Al-Arabiyah Lil-Athfal, (Malang: Universitar Negeri 

Malang, 2002), h. 5. 
5 Maskur dan Kadiam, Pembelajaran Komperatif dalam Pembelajaran Sains, 

(Universitar Negeri Malang, 2004), h. 69. 

 



3 
 

 
 

 ال حىت ومتنوعة جديدة مواد إبضافة قم مث. تسليمها سيتم اليت املواد مع جنب إىل
 التعلم يف النجاح يتطلب. املواد إضافة يف امحاس أكثر ويكونوا ابمللل الطلبة يشعر

 التعلم أهداف حتقيق ميكن حىت ادقيق اإعداد ويتطلب املدرس إبداع النشيد بطريقة
 6.متوقع هو كما

 الفهم يف وسهولة قبوال الوسائل أكثر من يلة الصورالوس تعد، أخرى انحية من
 فعالة وسيلة الوسيلة هذه تعترب ذلك، إىل ابإلضافة. مستوى أي على الطلبة قبل من
 حفظ مث والفهم، القراءة لتسهيل القرعة مهارة خالل وخاصة العربية، اللغة تعلم يف

 كأداة  للمعلمني إجيابًيا ادور  اأيض الصور وسيلة استخدام يلعب. املقصودة املفردات
 للطلبة ميكن الصور، وسيلة ابستخدام. الدراسي الفصل يف اجلو على احليوية إلضفاء

 7اخلاصة. نظرهم لوجهة وفًقا الصور خالل من ما شيء وصف خالل من اإلبداع تنمية

 تقانإ لتحسني النشيد بوسيلة الصور طريقة أحد يستخدم اآلن، مل حىت
 يهتم. أعاله ملذكورةا املشاكل بعض من به للقيام مهم االستنتاج هذا. العربية املفردات
 بوسيلة لنشيدا طريقة استخدام حول البحوث وإجراء املشكالت هذه بدراسة الباحثون

 ويكونون والتعلم سالتدري أنشطة يف الطلبة ينشط حبيث املفردات إبتقان اخلاصة الصور
 أجرى اخللفية هذه من وانطالقا. املدرس ينقلها اليت املفردات إتقان على قادرين

ر يف تعليم املفردات "فعالية استخدام طريقة النشيد بوسيلة الصو  مبوضوع دراسة الباحث
 SDITملتكاملة )الطلبة الصف الثالث من مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية 

Dhia El-Widad."بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية ) 

 

                                                           
و (، raidaNo) نور أيدا و، (atul Fajriyah’Nur Thoi)فجرية  و نور طي أطول(، Solihati) لصاحلة وفقا 6

 (.Siti Nor Salasiah) السالسية نور سييت
 (.Nurmiliani)و نور ميلياين ( Eka Utari Handayani)  وفقا إليكا أواتري هاندايين 7
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 أسئلة البحث  -ب

 :بناء على املشكالت السابقة، تقدم الباحثة السؤال البحث فهو
تعليم املفردات  تكون فعالة لرتقية نتائجهل استخدام طريقة النشيد بوسيلة الصور 

مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة بتانه بومبو  منلطلبة الصف الثالث 
 كاليمنتان اجلنوبية؟

 التحديد اإلجرائي  -ج
لسهولة الفهم على املوضوع واحتياط من اخلطأ، تعطي الباحثة بيان 

 االصطالحات وهي:
 فعالية  -1

األصل اللغوي للفعالية هو الفعل "فعل" الذي مشتقاته "فاعل" و "فّعال"، والفعالية 
مصدر صناعي. وصف يف كل ما هو فاعل. كلمة الفعال أي الفعل حسنا كان 

كان من فاعل واحد. فعالية هي التأثري والعقب، اليت حتمل حاصل   أو قبيحا إذا
 فعالية استعمال طريقة النشيد بوسيلة الصور هييف هذا البحث  املنفعة. املقصود

وكتابة املفردات لطلبة الصف الثالث من مدرسة  جودة حفظ وادراك املعىندراسة يف 
 بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية.اإلسالمية املتكاملة ضياء الوداد االبتدائية 

 طريقة النشيد  -2
يستخدم نظام يف نطق املفردات وحفظها. أغنيات الطلبة اليت يعرفوهنا ابلفعل 
واملألوفة يف آذان الطلبة، يتم استبدال كلمات األغين ابستخدام مفردات جديدة 

حيق هلا  وفقا للمقرر الدراسي، حبيث يصبح التعلم أكثر متعة. أغاين الطلبة اليت
 Pelangi-Pelangi, Mana Dimana Anak Kambing Saya, Abangحلن ) الصعود

Tukang Bakso, dan Dua Mata Saya ) واستبدال كل الكلمات مبفردات جديدة
 سيتعلموهنا، وتظل نغمة األغنية كما هي األغنية األصلية. 
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 وسيلة الصور  -3
من الصور اليت تظهر على الطلبة املفردات. جمموعة  يستخدم نظام يف ادراك املعىن

 مثل: أدوات الكتابة، ويف الفصل، وحول املدرسة، واملهنة.
 تعليم املفردات -4

ميكن الطلبة نطق املفردات وحفظها وادراك معنها بني الصور  تعليم املفردات هنا
 من حيث حفظ الكلمات وكتابة الكلمات. واملفردات

 أهداف البحث -د
 العلمية يعين :اهلدف هذه الرسالة 

فعالية استخدام طريقة النشيد بوسيلة الصور يف تعليم املفردات لطلبة  ة عنعرفمل
بتانه بومبو اإلسالمية املتكاملة الصف الثالث من مدرسة ضياء الوداد االبتدائية 

 لرتقية نتائج تعليم. كاليمنتان اجلنوبية
 أمهية البحث -ه

األهداف أو استخدامات من انحية النظرية أتمل الباحث أن تقدم هذه أحباث 
 والعملية.

 أمهية النظرية -1
يتوقع من انحية النظرية أن يكون هلذا البحث مسامهة يف طريقة بوسيلة  -أ

 التعليمية العربية يف نطق، وحفظ، وترمجة املفردات اجلديدة.
أن تسهم هذه الدراسة يف طريقة بوسيلة تعليم العلوم والتدريس، وميكن  -ب

 ها كمرجع للدراسات املستقبلية.استخدام
ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة كإحدى اإلهلام يف ابتكار التعلم العريب،  -ج

 لتحسني نوعية أنشطة التعليم والتعلم.
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 أمهية العملية -2
 للمؤسسات التعليمية -أ

طريقة النشيد بوسيلة الصور ميكن اعتبار أو موطئ  تنفيذ الثنوية من
إطارا مرجعيا يف تطوير املسائل املتعلقة تعليم اللغة العربية قدم للمؤسسة وكذلك 

 بشكل أفضل.
 للمدرسني  -ب

وترقية جودة يف  زايدة العلوم عن استخدام طريقة النشيد بوسيلة الصور -1
 التعلم 

 ترقية نشاط الطلبة التعليم -2
 املعلومات يف اختيار وسيلة تعليم اللغة العربية مناسبة للطلبة -3

 للطلبة -ج
 محاسة الطلبة وحيفزهم يف التعليمهنض  -1
 ترقية موقف موجب وتطوير حث الطلبة -2
 زايدة مشاركاة الطلبة يف التعليم. -3

 الدراسية السابقة -و
 جتربة . مبوضوع "2019(، Eka Utari Handayani)  هاندايين أواتري إيكا   -1

املفردات  إتقان لتحسني X الفئة يف الصور ابستخدام العربية اللغة تعلم
(Eksperimentasi Pembelajaran Bahasa Arab Menggunakan Media Gambar 

pada Kelas X untuk Meningkatkan Penguasaan Mufradat .)الدراسة هذه هتدف 
 تعلم خمرجات يف الفروق ومعرفة الصور وسائل ابستخدام املفرد تعلم عملية حتديد إىل

 التحكم وفئة الصور وسائل يستخدم الذي التجرييب الفصل بني املفرد تعلم يف الطلبة
 مجع مت. جترييب البحث ونوع كمي  حبث البحث هذا. الصور وسائل تستخدم ال اليت

 البحث هذا. والتوثيق اإللكرتوين والربيد واملالحظة االختبار طرق ابستخدام البياانت
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 يف التحكم جمموعة وتصميم القبلي االختبار منوذج ابستخدام إجراؤها التجرييب مت
 X IPS 2 والفئة جتريبية كفئة X IPS 1 فئة هي املستخدمة الكائنات. البعدي االختبار

 تشري. املستقلة للعينات t اختبار البياانت حتليل تقنية استخدمت بينما .حتكم كفئة
 واجملموعة التجرييب الصنف بني إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل الدراسة هذه نتائج

 للفئة البعدي االختبار قيمةكان متوسط من االختالف هذا رؤية ميكن. الضابطة
 نتج بينما. 90125 التجريبية للفئة البعدي االختبار كان  بينما 66312 الضابطة

-Sig. (2 قيمة الضابطة والفئة التجريبية للفئة البعدي االختبار لقيمة t  اختبار عن

 الفئة بني املفردات إتقان يف معنوايً  فرقًا هناك أن يعين مما ، 0.05> 0.000( الذيل
 8مقبول. Ha أن استنتاج ميكن ، مث التحكم فئة و التجريبية

 الصور وسيلة استخدام . مبوضوع "فعالية2015(، Nurmilianiنور ميلياين )  -2
 اإلسالمية املتوسطة السالم هنضة الثامن مبدرسة الصف لطلبة املفردات اتقان تعليم يف

 Efektivitas Penggunaan Media Gambar Pada Pembelajaran) سرفات اجنري

Penguasaan Mufradat untuk Siswa Kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah 

Nadlatussalam Anjir Serapat"). كان.  التجريبية الطريقة يستخدم البحث هذا 
. سرياابت أجنري اندالتسلم تسناوية مدرسة يف الثامن الصف طلبة الدراسة هذه موضوع

 فئة) مقارنة كفئة VIII C والفئة الصور وسائل ابستخدام جتريبية كفئة VIII B الفئة
 وأداة. احملنة حول تدرس اليت املادة. التعلم عملية يف الصور وسائل تستخدم ال( حتكم

. والتوثيق( البعدي واالختبار القبلي االختبار) واالختبار واملقابلة املالحظة هي البحث
 املفردات إتقان يف الصور وسائل استخدام بفاعلية املتعلقة الدراسة نتائج على بناءً 

 أن املعروف من سرياابت، أجنري اندالتسلم تسناوية مدرسة يف الثامن الصف لطلبة
 مبتوسط التحكم وفئة 90.22 مبتوسط التجرييب الصف لطلبة الالحق االختبار نتائج

 يتم وابلتايل ، ztabel من كربأzhitung  نتيجة أن يظهر u اختبار نتائج ومن. 78.35

                                                           
8  Eka Utari Handayani, Eksperimentasi Pembelajaran Bahasa Arab Menggunakan 

Media Gambar pada Kelas X untuk Meningkatkan Penguasaan Mufradat, (Yogyakarta: 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019. 
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 فئة يف الطالب بني فرقًا هناك أن االستنتاج ميكن لذلك ،Ha قبول ويتم H0 رفض
 استخدام أن الدراسة يوضح هذه نتائج إذن،. التجرييب الفصل يف والطلبة الضبط
 السالم اندالت تسناوية مدرسة يف املفردات إتقان من يزيد أن ميكن الصور وسائل

 9.سرياابت أجنري
 والغناء والقصة اللعب أساليب . مبوضوع "تطبيق2019(، Solihatiصاحلة )  -3
  بوروكريتو اإلسالمية إرشاد أطفال روضة يف اإلجنليزية اللغة مفردات تعلم يف
(Implementasi Metode Bermain, Cerita, dan Menyanyi, dalam Pembelajaran 

Kosakata Bahasa Inggris di TK Irsyad Al Islamiyyah Purwokertoهتدف .") 
 قبل ما سن يف األطفال لدى اإلجنليزية اللغة مفردات تعلم وصف إىل الدراسة هذه

 أبنه افرتاًضا هناك ألن املدرسة قبل ما مرحلة يف اإلجنليزية اللغة تقدمي بدأ. املدرسة
 املؤسسات إحدى. النجاح فرصة زادت مبكر، وقت يف اإلجنليزية اللغة تقدمي مت كلما

 TK Al Irsyad Alهي اإلجنليزية اللغة أدخلت اليت املدرسة قبل ما ملرحلة التعليمية

Islamiyyah Purwokerto تُعرف TK Al Irsyad Al     Islamiyyah Purwakertoأبهنا 

 تطوير يستهدفوهي  اللغة، ثنائي برانمج لديها اليت املدرسة قبل ما مؤسسات إحدى
 البحث هذا يركز. واإلجنليزية العربية ابللغتني طالهبم تدريس يف املعلمني األجنبية اللغة
 البحث نوع البحث هذا يستخدم. املدرسة يف اإلجنليزية اللغة مفردات إدخال على

 املراقبة تقنيات هذه البحث بياانت تستخدم. وصفي حبث وهو( ميداين حبث) امليداين
 واملالحظات املراقبة وإرشادات املقابالت أدلة البياانت مجع أدوات. والتوثيق واملقابلة
 أثناء والتحليل امليدان التحليل قبل خالل من البياانت حتليل يتم. امليدانية والواثئق
 أثناء التحليل بينما األولية، واملقابالت املالحظات مع امليدان قبل التحليل. امليدان
 نتائج تشري. النتائج واستخالص البياانت وعرض البياانت تقليل ابستخدام امليدان

 اللعب طريقة ابستخدام اإلجنليزية املفردات اللغة تعلم تنفيذ يف: إىل الدراسة هذه
                                                           

 اجنري اإلسالمية املتوسطة السالم هنضة الثامن مبدرسة الصف لطلبة املفردات اتقان تعليم يف الصور وسيلة استخدام نور ميلياين، 9
 .(Banjarmasin UIN Antasari ،2015بنجرماسني:، )سرفات
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 للموضوعات وفًقا اإلجنليزية اللغة مفردات مقدمة لتعلم والتخطيط والنشيد، والقصة
 RPPH لـ وفًقا اإلجنليزية املفردات تعلم وتنفيذ التعلم، وطرق التعلم وأنشطة واملؤشرات

 10والنشيد. والقصة اللعب طريقة ابستخدام
 طريقة . مبوضوع "2015(، Nur Thoi’atul Fajriyahفجرية ) نور طي أطول  -4

 املتكاملة عام اإلسالمية االبتدائية بوندا هاراابن مدرسة يف املفردات تعلم يف النشيد
Purwokerto 2013/2014 األكادميي (Metode Bernyanyi dalam 

Pembelajaran Mufradat di Sekolah Dasar Islam Terpadu Harapan Bunda 

Purwokerto Tahun Pelajaran 2013/2014البحث من نوع هو البحث (". هذا 
 يف املفردات تعلم يف النشيد طريقة استخدام كيفية  معرفة إىل يهدف الذي امليداين

SDIT Harapan Bunda Purwokerto خاصة ،2013/2014 الدراسي العام يف 
 SDIT زايرة طريق عن البحث بياانت على الباحثون حيصل حيث الرابعة للفئة ابلنسبة

Harapan Bunda املالحظة طريقة الباحث ابستخدام. للبحث كمكان  مباشرة 
 هذه تضمنت. الدراسة هذه يف الواردة البياانت الستكشاف والتوثيق واملقابالت

 غضون يف. املدارس ومديري اخلامس األول الصف وطلبة العربية اللغة معلمي الدراسة
 مجيع مجع خالل من بذلك املؤلفون يقوم عليها، احلصول البياانت مت لتحليل ذلك،

 تعلم يف النشيد طريقة .البياانت من والتحقق البياانت وتقدمي البياانت وتقليل البياانت
 الدراسي العام يف SDIT Harapan Bunda Purwokerto الرابع الصف يف املفردات
 يغنيها مث السبورة على املفردات يكتب الذي املدرس بواسطة يتم 2013/2014
 السبورة على الكتابة متسح الطالب حيفظ أن بعد الطلبة، حيفظ حىت اآلخر تلو واحًدا
 واخلوف امللل على القضاء ميكن الغناء. السبورة على كتابة  بدون األغنية الطلبة ويعيد

                                                           
10 Solihati, Implementasi Metode Bermain, Cerita, dan Menyanyi, dalam Pembelajaran 

Kosakata Bahasa Inggris di TK Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 

2019). 
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 نطق على جيرؤون فهم أكرب، وثقة ابلسعادة الطلبة يشعر. العربية اللغة الطلبة تعلم من
 11العربية. ابللغة املفردات

. مبوضوع "فعالية النشيد أثناء اللعب لرتقية إتقان 2020(، Noraidaنور أيدا )  -5
االبتدائية دار العلم بنجر ابرو املفردات لطالب الفصل الثالث يف املدرسة 

(Efektivitas Metode Sing With Play untuk Meningkatkan Penguasaan 

Mufradat pada Siswa Kelas Tiga Di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ilmi Banjar 

Baruالتجربة هو املستخدم البحث نوع. كميا  هنجا الدراسة هذه (". تستخدم .
 فئة واحد وفصل 29 جمموعها واحدة جتريبية فئة فصلني، الدراسة هذه استخدمت

 وأوراق والعالمات االختبارات كانت  البياانت مجع تقنيات. 28 إبمجايل ضابطة
 يف .اإلحصائي والتحليل الوصفي التحليل كانت  البياانت حتليل تقنيات ، الدرجات

 بعد النتيجة متوسط كان  العزف، أثناء الغناء أسلوب طبق الذي التجرييب الفصل
 متوسط كان  العزف، T أثناء الغناء أسلوب بدون التحكم فئة ويف 87.76 االختبار
 املستقلة، للعينة اختبار من عليها احلصول مت اليت النتائج. 77.14 الالحق االختبار

 هناك أن استنتاج وميكن ، 0.05> 0.000 هي عليها احلصول مت اليت الداللة قيمة
 لذا. النشيد طريقة وبدون النشيد طريقة ابستخدام الطلبة تعلم نتائج بني معنوايً  فرقًا
 يف الثالث الصف لطلبة املفردات إتقان زايدة يف فاعلية أكثر هذه النشيد طريقة فإن
 12.بنجارابرو اإلملي دار
 استخدام . مبوضوع أثر2019(، Siti Nor Salasiahالسالسية ) نور سييت  -6

 يف العربية املفردات تعلم يف الثالث الصف طالب تعلم خمرجات يف الغناء أسلوب
 Pengaruh Penggunaan Metode) معهد االبتدائية نور الرمحن بنجرماسني

Bernyanyi Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas III pada Pembelajaran 

                                                           
11 Nur Thoi’atun Fajriyah, Metode Bernyanyi dalam Pembelajaran Mufradat di Sekolah 

Dasar Islam Terpadu Harapan Bunda Purwokerto Tahun Pelajaran 2013/2014, (Purwokerto: 

IAIN Purwokerto, 2019). 

فعالية الغناء أثناء اللعب لرتقية إتقان املفردات لطالب الفصل الثالث يف املدرسة االبتدائية نور أيدا،  12
 .(IAIN Palangkaraya ،2020، )ابنكارااي: دار العلم بنجر ابرو
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Mufradat Bahasa Arab di MI Norrahman Banjarmasinحبث هو البحث (". هذا 
 البياانت ومجع الستكشاف امليدان إىل مباشرة يذهب الذي البحث وهو ميداين،
 الثالث الصف طالب تعلم خمرجات على الغناء أسلوب استخدام أتثري بشأن الالزمة

 جتربة البحث هذه طرق. كمي  هنج مع البحث هذا إجراء مت. العربية املفردات تعلم يف
 مجيع كان.  البعدي االختبار قبل واحدة جمموعة حبث تصميم مع التجريبية قبل ما

 املستخدمة العينة. شخًصا 32 عددهم وبلغ ، الثالثة الفئة من الدراسة هذه يف السكان
 الدراسة هذه يف البياانت مجع. شخصا 32 عددهم والبالغ السكان افراد مجيع هي
 البياانت حتليل يتم ذلك، على عالوة. والتوثيق واملقابالت واملالحظات االختبارات هو
 واختبار الطبيعية احلالة واختبار الوصفي اإلحصاء خالل مراحل من مجعها مت اليت

 حتليلها مت اليت البياانت توفري خالل من ابلتفصيل النتائج مناقشة ستتم مث. ويلكوكسون
 أجريت اليت احلساابت نتائج حصلت البياانت، حتليل نتائج على بناءً . مسبًقا

 الغناء استخدامها طريقة قبل الطالب تعلم نتائج على الوصفي اإلحصاء ابستخدام
 استخدام بعد للطالب التعلم ونتائج املنخفض املؤهل يف وهي 40.94 قيمة مبتوسط
 نتائج على احلصول مت. جدا اجليد املؤهل يف وهو 88.13 قيمة مبتوسط الغناء طريقة

 sig. 0.000 <0.05 قيمة على Wilcoxon اختبار ابستخدام إجراؤها مت اليت احلساابت
 نتائج بني كبري  أتثري هناك أن القول ميكن لذلك .Ha قبول ويتم H0 رفض يتم مث

 13.الغناء طريقة استخدام وبعد قبل التعلم
 
 
 
 

                                                           
 تعلم يف الثالث الصف طالب تعلم خمرجات يف الغناء أسلوب استخدام أثر، السالسية نور سييت 13

 .(Banjarmasin UIN Antasari،2019بنجرماسني:)، معهد االبتدائية نور الرمحن بنجرماسني يف العربية املفردات
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 االختالفات التشاهبيات اسم الباحث  رقمال

1 . 
 تعلم جتربة هاندايين، مبوضوع " أواتري إيكا

 X الفئة يف الصور ابستخدام العربية اللغة

 املفردات إتقان لتحسني

وسيلة 
 الصور

مكان 
وموضوع 
 البحث

2. 

 وسيلة استخدام نور ميلياين، مبوضوع "فعالية
 الصف لطلبة املفردات اتقان تعليم يف الصور

 املتوسطة السالم هنضة الثامن مبدرسة
 سرفات اجنري اإلسالمية

وسيلة 
 الصور

مكان 
وموضوع 
 البحث

3. 
 اللعب أساليب صاحلة، مبوضوع "تطبيق

 اإلجنليزية اللغة مفردات تعلم يف والغناء والقصة
   بوروكريتو اإلسالمية إرشاد أطفال روضة يف

طريقة 
 النشيد

مكان 
وموضوع 
 البحث

4. 

 الغناء طريقة فجرية، مبوضوع " نور طي أطول
 بوندا هاراابن مدرسة يف املفردات تعلم يف

 املتكاملة عام اإلسالمية االبتدائية
Purwokerto 2013/2014 األكادميي 

طريقة 
 النشيد

مكان 
وموضوع 
 البحث

5. 
نور أيدا، مبوضوع "فعالية الغناء أثناء اللعب 
لرتقية إتقان املفردات لطالب الفصل الثالث 

 يف املدرسة االبتدائية دار العلم بنجر ابرو

طريقة 
 النشيد

مكان 
وموضوع 
 البحث
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6. 

 استخدام السالسية، مبوضوع أثر نور سييت
 الصف طالب تعلم خمرجات يف الغناء أسلوب

معهد  يف العربية املفردات تعلم يف الثالث
 االبتدائية نور الرمحن بنجرماسني

طريقة 
 النشيد

مكان 
وموضوع 
 البحث

 
 وأوجه اختالفات هلا الدراسة هذه أن الواضح من السبق، اجلدول على بناء

 املفردات إتقان بزايدة مرتبطان البحثني كال  أن هو البحث هذا مع التشابه .تشابه
 الفرق: بينما العربية
 املختلفة البحث مواقع -1
اإلسالمية طلبة من مدرسة ضياء الوداد االبتدائية  هي البحثية املوضوعات -2

 بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية.املتكاملة 
 طريقة النشيد بوسيلة الصور. استخدام هو البحث موضوع-3

 املسلمات األساسية وفرضية البحث -ز
 املسلمات األساسية -1

بناء على هدف البحث ومسائله يف هذا البحث فالباحثة رمزت 
 املسلمات األساسية فيما أييت :

لطلبة الصف استخدام طريقة النشيد بوسيلة الصور يف تعليم املفردات أم كان 
بتانه بومبو كاليمنتان اإلسالمية املتكاملة الثالث من مدرسة ضياء الوداد االبتدائية 

 اجلنوبية. 
 فرضية البحث -2

 أما فرضية البحث اليت أخذت الباحثة فتشتمل عن :
( : توجد فروق بني الطلبة يف اجملموعة التجربية اليت Haالفرضية البديلة ) -أ

سيلة الصور وقيمة الطلبة يف اجملموعة الضابطة اليت بو  تستخدم طريقة النشيد
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دون استخدامها لطلبة الصف الثالث من مدرسة ضياء الوداد االبتدائية 
 اإلسالمية املتكاملة بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية.

( : ال توجد فروق بني قيمة الطلبة يف اجملموعة التجربية Hoالفرضية الصفرية )-ب
اليت تستخدم طريقة النشيد بوسيلة الصور وقيمة الطلبة يف اجملموعة الضابطة 
اليت دون استخدامها لطلبة الصف الثالث من مدرسة ضياء الوداد االبتدائية 

 بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية.اإلسالمية املتكاملة 
 ثهيكل البح  -ح

 يتكون هذا البحث على ثالثة فصول يف ما يلي:
ة البحث وأسئلة البحث والتحديد اب األول: املقدمة، تتكون من خلفيالب  -1

اإلجرائي وأهداف البحث وأمهية البحث والدراسية السابقة واملسلمات األساسية 
 وفرضية البحث وهيكل البحث.

التعليم وعناصر التعليم وتعريف الباب الثاين: اإلطار النظري، تتكون من تعريف   -2
املفردات وأهداف تعليم املفردات وأنواع املفردات وأساس اختيار املفردات 
وتعريف الطريقة وطريقة تدريس اللغة العربية وتعريف النشيد وأهداف طريقة 
النشيد وفائدة طريقة النشيد وتعريف الوسيلة وتطور الوسائل التعليمية وأنواع 

تعريف الصور وأنواع وسائل الصور املختلفة وأنواع الصور وسائل التعليم و 
ووظائف وسائل الصور ومتطلبات وسائل الصور ووظيفة وسيلة الصور ومنهج 
تعليم املفردات يف املدرسة االبتدائية وخطوات لتعليم املفردات استخدام طريقة 

 النشيد بوسيلة الصور.
ل البحث وتصميم البحث الباب الثالث: منهج البحث، تتكون من نوع مدخ  -3

وموضوع البحث وجمتمع البحث وعينته والبياانت ومصادرها وأساليب مجع 
 البياانت وتصميم القياسات وأسلوب حتليل البياانت.
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الباب الرابع: حتليل البياانت ومناقشتها، تتكون من حملة عن ميدان البحث   -4
 وتقدمي البياانت وحتليل البياانت وتفسريها.

 مس: اخلامتة، تتكون من خالصة البحث ومقرتحات البحث.الباب اخلا  -5


