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الباب االول

املقدمة

خلفية البحث: الفصل االول

لاملقصو . للمتعلمنيعلمالالتعليم عملية لتقدمي م بطرق املوضوع الذي يقدعلم هود 

املهارة و ميلكان البّد التالميذعلم اَخلّالق و املهنّية و يرغبليكون امل. خمتلفة من قبل املعلم

١.القدرة يف  تطوير طرق الّتعليمّية الفّعالّية و اختيارها

بشأن ذكر املعلم أن املعلمني واملربني احملرتفني ٢٠٠٨للدراسية۴۷يف قاعدة احلكومة رقم

التعليم يف وتوجيه وتدريب وتقدير وتقييم التالميذ على مع املهمة األساسية للتعليم والتدريس

وهكذا، يف أنشطة . مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم األساسي والتعليم النظامي، والتعليم الثانوي

املعلمون يعّلمون التالميذ من خالل أنشطة خمتلفة، مثل تعليم والتدريس وتوجيه وتدريب , التعلم

٢.وتقدير وتقييم التالميذ ألهداف التعلم املناسبة

املعلم خللق اإلبداعات والتغريات اجلديدة يف توفري مواد تؤثر على جناح لتعليم قدرة 

حىت التالميذ الذين يتعلمون ال يشعرونةختلفم املعلم إلتقان مهارات التدريس املويلز . والتعلم
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كما املبادئ اليت تدرس يف الدرس يهدف إىل تسهيل .مللل، و حيرصون على متابعة الدروس

٣.افز وأنشطة التعلموتوفري احل

اللغة كأداة اتصال وأنه تستخدمالتحدث اللغوى . اللغة هي أداة اإلّتصال وأداة التفكري

الّشخص اّلذي . تطبيقها يف شكل املنطوقة واملكتوبةيستطيعسيكون كامال إذا كان شخص 

يقدر على استخدام اللغة املنطوقة واملكتوبة بشكل جيد سوف يكون قادرا على التكيف مع 

تمع، قادرا على التأثري على البيئة االجتماعية  البيئة االجتماعية، قادرا على تطوير نفسه يف ا

٤.وهلم جرا

أساسي يفعلم وعلم الصرف هو. املسلمنيعندم، وخاصة للتعلأهموهعلم الصرف

لذلك، يف دراسة . الصرفم علبدون ة العربيةاللغفهمونيأنونال يستطيعالتالميذ اللغة العربية، 

.نعرفلاملهم علم الصرفاللغة العربية، 

بوطون العالية احلكومية درسة امليف ة اللغة العربيةمدرست من املواد اليت درساحدى

عندما التالميذفهم من قبل لهو العلم الذي يصعب الصرفعلم.العربيةهي اللغة الوسطى

ت . تالميذىلاستخدام طريقة القراءة والكتابة ةت املدرسقدم من التالميذمؤشرا على الصعو

منخفضة يف هذا الصرفالتالميذذوي اخلربة يف التعلم مشكلة معينة العربية يتضح من نتائج تعلم 

ال من الدراسة .ا
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يف املدرسة العالية ) أ(يف الصف احلادى عشر لج التقييم يف وقت االختبار األوّ نتائ

كومية بوطون الوسطى على املوضوعات اللغة العربية بشكل خاص وصلت قضية قواعد احل

يف حني ميارس ٧٥املطلوب هو دىنمعيار األيف حني أن ٦٥و ٦٠التالميذتعلمنتائجمتوسط 

ونتواجهونعلى نطاق واسع طريقة تدريس العلوم من قبل املعلمني، ولكن املتعلمني ال تزال

ت يف دراسته ة املتوسطة اإلسالمية سيف املدر واخلرجيني التالميذألن الغالبية العظمى من . مصعو

للغة العربية، يستطيعونال) أ(يف الصف احلادى عشر التالميذو احلكومية على القراءة والكتابة 

لتايل، من الضروري استخدام طرق التدريس واخلطوات وفقا هلذا املوضوع ينبغي أن  كون يو

طريقةمث استخدام . الصرف، وذلك لتمكنهم من تعلم العلم التالميذاألولوية األوىل لتدريسه يف 

للغة العربية، وخاصة تقدمي  مع التالميذواملعلمني و التالميذاملادي املتوقع لتحفيز الصرفالغناء 

على تذكر املواد التالميذكن أن تسهل متالغناء هي الطريقة اليت طريقة . من خالل الغناءالتالميذ

و عمضار وماضييعىن تصريف فعلالصرففيما يتعلق مع خاصةو اليت تدرس من قبل املعلمني 

٥.غري ذلك

املدرسة وعند النظر إىل هذه الظاهرة اليت وصفت الكاتبة، يف إجراء البحوث يف جمال 

جرى هو البحث اإلجرائي الفصول الدراسية يسذىالبحث ال. بوطون الوسطىالعالية احلكومية

ابریل ٢٨بوطون الوسطى في التاریخ ةالحكومیةالعالیةفي المدرسةالمقابلةالعربیةاللغةالمدرسستى مرنى٥
٢٠١٧
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ىف )أ( عشراحلادىلصف لتالميذ اطريقة الغناءستخدامالصرفحتسني "حتت عنوان 

".املدرسة العالية احلكومية بوطون الوسطى

حتديد املشكلة: الفصل الثاىن

التالميذ ال تزال يف تعلم اللغة العربيةصرفقيمة .أ

مشكالت البحث : الفصل الثالث

ىف ) أ(احلادى عشر لتالميذ الصف طريقة الغناءستخدامالصرفحتسن كيف

املدرسة العالية احلكومية بوطون الوسطى ؟

أهداف البحث : الفصل الرابع

:شكلة السابقة هدف يف هذا البحث يعىناملبناء على 

ىف املدرسة العالية احلكومية بوطون )أ(عشراحلادىصف لتالميذ الالصرفلتحسني 

الوسطى 

ثفوائد البح: الباب اخلامس

نظر.أ

تخدام طريقة التعليم اللغة العربية ويكون مرجعا للمعلمساملعروفة عن اال

عمليا.ب

تالميذل-
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الصرفتعلممع هذا البحث يتوقع لتحسني القدرة على 

للكاتبة-

دة املعرفة واكتساب اخلربة العملي يف البحث مع هذا البحث يتوقع ان يكون ز

للمعلم-

عن االسرتاتيجيات زيد املعرفة والبصرية املعلمنييان يستطيعمع هذا البحث 

الفعالة يف التعليم و التعلم

تعريف املوضوع: الباب السادس

الصرف. ا

للغة هو التغيري واما وفقا ملصطلح الصرف هو تغيري من الشكل االصل اىل الصرف 

فعل املضارع و اسم املصدر و اسم الفاعل و اسم الفعل املاضى اىل التغيري ,الشكل االخر املثال

.ةاملفعول و فعل االمر و فعل النهى و اسم الزمان و املكان حىت اسم االل

طريقة الغناء . ب

ان تم تعديل املواد اليت سيستخدم الشعر إىل تيتطريقة الغناء هي طريقة التعلم ال

وفقا لبعض اخلرباء، الغناء جعل التعلم أن يكون اهلم وعاطفي حبيث منو . تدرسها من قبل املعلمني

.أن يكون حافزا على النحو األمثليستطيعالتالميذ 

اللغة العربية. ت
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م يدكز يف مهارة الكال, اللغة العربية صار التعليم يف املدرسةربية هذا البحث هيعاللغة ال

.معلق مادة القواعد كيعرف والتصريفه يف اجلملةومهارة القراة
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الباب الثاىن

حبث املراجع

الصرف: الفصل االول

 الصرفتعريف

للغة هو التغيري واما وفقا ملصطلح الصرف هو تغيري من الشكل االصل اىل الصرف

و اسم تغيري فعل املاضى اىل فعل املضارع و اسم املصدر و اسم الفاعل ,لاالشكل االخر املث

.ةاملفعول و فعل االمر و فعل النهى و اسم الزمان و املكان حىت اسم االل

يبحث عن تغيري شكل من فروع العلم يف درس اللغة العربية الذي احدالصرف هو 

من تغيري شكل اىل الشكل االخر . ملختلفحصول على املعىن االغرض من التغيري هو لل. الكلمة

يل. يف علم الصرف املذكول بصيغة علم الصرف هو علم الذي يبحث عن التغيري املختلف ,و

. يف شكل الكلمة و اصل الكلمة و حالة الكلمة

واما علم ثحو هو اذ كان الصرف لقراءة كتب الرتاالفرق بني علم الصرف و علم الن

وقد قسم . منفصللذالك بني علم النحو و علم الصرف ال ميكن,ثالنحو ملعرفة معىن كتب الرتا

.اصطالحىو تصريفىالعلماء الصرف اىل قسمني مها تصريف لغو 

,الاملث. تصريف اللغوى هو تصريف ملعرفة الفاعل من الفعل الذي يستند اىل ضمريال-

.تصريف من فعل املاضى و فعل املضارع و فعل االمر

٧
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و فعل ملعرفة صيغة من الكلمة من فعل املاضى هو تصريف ىالتصريف االصطالح-

املضارع و اسم املصدر و اسم الفاعل و اسم املفعول و فعل االمر و فعل النهى و اسم 

٦.ةالزمان و املكان حىت اسم االل

طريقة الغناء: الفصل الثاتى 

 طريقةالتعريف

نية يعىن الطريقة  او املسار , العلمياما اتصال مع اجلهود. الطريقة اصلها من اللغة اليو

يعىن . علق على مشكلة لتكون قادرة على فهم الطريقة املفعول به الىت تعرض العلم املعينةتفطريقة 

الن جناح , ملعلمنيمطلوب معرفة طرق التدريس من ا. طريقة مثل االلة لتحقيق هذا اهلدف

عتمد اعتمادا كبري على وجود او طرق التدريس  املناسبة املستخدمة من يوالتالميذ لتعليم ه

٧. تالميذكن ايضا كوسيلة لنقل املوضوع اىلمتطريقة .العلم

٨.ب اخذها بعني االعتبار من قبل معلم يف طريقة هي كما تليجتاملتطلبات الىت 

ب ان تكون قادرة على توليد الدافع و املصلحة او تعليم التالميذ جتالطريقة املستخدمة . ا

.العاطفة

كما ابتكار . دات التالميذ التعلم اكثر مثل ماكانيقة املستخدمة متكن ان حتفز املفر الطر .ب

جديد
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٩

طريقة منهجية لنقل املعرفة هياالستنتاج أن الطريقةيستطيعمن بعض ما سبق 

.قيق الغايةووظائفها هي وسيلة لتح

ناءغطريقة ال

وصف . عام االندونيسي هو خيرج  الصوت الغناء أو االيقاعاتالقاموس الارتكازا إىل 

وجد الصيغة اليت تيف كلمات . األغنية بألغنية عنصرا موسيقية قصرية تتكون من كلمات والنربة

وعالوة على . املعىن الوارد يف االنشوده خيتلف وفقا للغرض من الغناء. حتتوي على معىن معني

القدرة على . أن يستخدم لتقدمي اقرتاح، اإلقناع وتقدمي املشورةيستطيعذلك، فإن املعىن الذي 

كن أن متاليت ةأو اجلملاألفكار واألفكار من خالل الكلمةالتأثري أغنية حيدث ألن امللحن ينقل 

بصفة عامة، . ّلذي حيّبه التالميذاوهكذا الغناء هو النشاط . تؤدي إىل بعض املواقف واملشاعر

يستطيعالغناء . فإن االلتالميذ يغنون للعمل أكثر كنشاط اللعب مننشاط التعلم أو تسليم الرسائل

.شجيع التالميذ لتدريس جبيديأنيستطيعيوفر االرتياح والفرح والسعادة لتالميذ حبيث أن 

تعليق أو صياغة بليغة تتعلق على "يف العربية أغنية بعنوان الشعر وفقا لألدب العريب هو 

، وعادة ما تعرب عن اخليال ومجيلة )تبقى عناصر من منط اإليقاع(وأبعاد ) تكرار األصوات(إيقاع 

"و إغراء 
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طريقة الغناء هي طريقة التعلم الذي يستخدم الشعر لتعديل املواد اليت سيتم تدريسها 

وفقا لبعض اخلرباء، الغناء جعل التعلم أن يكون اهلم وعاطفي حبيث منو التالميذ . من قبل املعلمني

.أن يكون حافزا على النحو األمثليستطيع

هي طريقة التدريس اليت فيها يوجد طريقة الغناءLuqman Hakim)(وفقا لقمان احلكيم 

تنبعث صوت وضعت على جانب  اما طريقة الغناء وفقا فرودرمنىت. األغاين اليت تنسى وممتعة

.كلمة أو ال رتل مع الغناء

عرضه ألول مرة من اءغنالطريقة " أن (Walisongo)يف الكتاب على الدعوة واليسونغو

ي ذيف نشر اإلسالم يف األرض جاوى وقدم القصائد ال(Sunan Kalijaga)قبل سنن كاليجاغى

ستخدام طريقة الغناء رة لالهتمام ألن يشرح  ٩.ا. حتتوي على املشورة، والقصيدة هي أكثر إ

التالميذ سيتعّلمون بسرعة، وممارسة املواد التعليمية املقدمة , التعلم مع استخدام الغناء

إلضافة إىل ذلك،. من قبل املعلمني أن يستطيعفإن قدرة التالميذ على استماع والغناء و و

ستخدام طريقة الغناء يف كل تعلم التالميذ سوف تكون . يضرب اإلبداع من خالل هذا النشاط

حىت أغنية الطبيعة ملساعدة . قادرة على حتفيز التنمية، وال سيما يف اللغوية والتفاعل مع البيئة

لتواصل يف املدرسة أو الصرفأن حيفظ التالميذ على فهم املادة ويستطيع اليت سيظهر مباشرة 

9Purwadi, Enis Niken Da’wah Wali Songo, (Yogyakarta: Panji Pustaka, ٢٠٠٧), .٢٢٤.ص
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حىت طريقة الغناء هي وسيلة لتسهيل عملية التعليم والتعلم من أجل حتقيق هذا . خارج املدرسة

.اهلدف عن طريق إزالة األصوات والنغمات على أساس منتظم

لقلق األغاين أو املوسيقى يستطيع أن يكون الرتفيه لطيفة، ولكن ليس ا لكثري منهم 

ثري إجيايب على تنمية اإلبداع والذكاء واستنادا إىل . من املوسيقى أو األغاين أيضا أن يكون هلا 

وثبت (Bernie Siegel dan Deepak)النتائج األخرية من العلماء واألطباء مثل بريين سيجل وديباك

.أن البشر أكثر مثل املوسيقى من املكينة

مشبع . األغاين يف التعليم والتعلم يستطيع أن يغري مشبع يكون بسعادةمع الفواصل من 

متحمس هو تعبري عن الشعور . هو صلب أو الكامل وغري قادر على حتميل أي لفرتة أطول

.وهناك العديد من احلجج املؤيدة لتطبيق طريقة األغنية يف التعلم. الذي خيلو من التوتر

أن األغنية والقصة هي واحدة من (Jaudah Muhammad Awwad)قال جودة دمحم عواد 

إلسالم بدال من ذلك إبقاء التالميذ بعيدا عن أي شكل من أشكال الغناء . البدائل للتعريف 

حماولة الغناء أو القصة سوف تعطى للتالميذ إشارة واضحة إىل ووفقا ملنهج . مضللة وغري مفيدة

.حمدد

بل تعليم التالميذ على حفظ الرسائل القصرية من يف الفرتة األوىل من منو التالميذ ق

لسان، بقناعة أن الفرتة من التالميذ هو وقت أفضل للحفظ تلقائيا وتقوية  القرآن الكرمي 

.قال الكاتب أن كثري من الطرق حلفظ، مثل عن طريق أغنية,يف هذه احلالة. الذاكرة
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يف . ة، وبعد ذالك قصيدة طويلةقصري قصائديقرأأنجيبالتالميذأنقال ابن سينا 

املة، مدح اىل العلم اإلفرتاءات ضد اجلهل وضعف  تدريس قصائد يبدأ بتحتوي مدح على ا

العقل وحيتوي على توصية لفعل اخلري لألب وأم، وتكرمي الضيوف وغريهم الذين وصفوا 

.األخالقاملرتفع

قدون أمر مهم حىت ثىن احلياة تقييم البشر اىل الغناء هو متنوعة جدا، وبعض الناس يعت

ح من األغنية يعتقد البعض أن األغاين هي األشياء عبثا، ومضيعة للوقت بدون إنتاج . أو أر

. شيء بعض ال يرغبون يف الغناء حىت ينهى عنه ألنه يعترب مصدرا من الفجور اليت تنتج فسادا

م تقيم فحسب  حية واحد" الغناء"وهذا الشعور أل ثري كبري يف حياة  , ةاحلقيق. من  األغنية هلا 

ثري اإلجيايب والسليب ثريا إجيابيا سيحكم أن األغنية كانت . كل من  لنسبة ألولئك الذين يرون 

ألغنية قبيح. جيدة أو أمهية ثري سليب سيعطي تقييم أ ولذلك فمن . لنسبة ألولئك الذين يرون 

ي ذانتقاء واختيار األغاين اليستطيعجلوانب حبيث القاضي من مجيع ا" األغاين"النظر و احكم 

.تجنبلي ينبغي ذمأخوذ واليستطيع

:هناك العديد من األسباب كلمات األغاين تستخدم املتوسطة من التعليم

إذا الناس يستمعون لرغبات . أغنية الروحية تستطيع ان تغّري الكنوز احلقيقة

ا  يصبحون الناس الذين ال يؤمنون، إذا الناس يستمعون إىل قوة العقل، مث أ
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لثناء ا سوف . سوف تكون هي جديرة  إذا كان الناس يستمعون مع قلب، مث أ

م يعيشون حقاتكون احلضنة وإذا الناس يستمعون إىل الروح، مث  .أ

 األغاين هي أداة لشحذ حساسية اإلنسان، واليت سوف حتمل اإلنسان لتأثري

.أعلى

 أيضا إنشاء نظام االنسجام املتعلقة املظهر اخلارجي يستطيعاألغاين أو املوسيقى

.والتوازن العاطفي، ويستطيع أن يستخدم كرصيد العالجي

:صائص اليت تصف ما تليكوسيلة لتعليم أو على األقل أن ختتار اخل

ملادة املدروسة.أ وفقا  حيتوي القضا

اللحن وفقا بقدرة التلميذ.ب

١٠.قصائده وفقا ملستوى فهم التالميذ.ت

ولكن، هناك ترتبط بعض الفوائد من الغناء إىل . فوائد املوسيقى أو الغناء للتالميذ اكثر

:تعلم لغات مبا فيها العربية، وهي

 ١١.ساعد التالميذ لالستماع، وحفظه، وإنتاج أصوات اللغةأن ييستطيعملوسيقى

10(sugito,lagu model sebagai salah satu media pendidikan yang efektif bagi siswa TKA-TPA di
Yogyakarta, (Yogyakarta, pendidikan seni IKIP Yogyakarta,.(١٩٩٤), .٨.ص

11Bonnie Millan, Permainan Kata danMusik (World and Music Games)(Batam: KarismaPublishing

Group, ٢٠٠٤) ٧.ص
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 وقدرة التعبري، والطالقة يف جمال الصرفحتسني املهارات اللغوية للتالميذ، مبا يف ذلك ،

١٢.االتصاالت

 م توفري وسيلة لالتصال لفظيا كجسر موصل اليت تساعد التالميذ على تطوير مفردا

.وتعلم طرق جديدة للتعبري عن أنفسهم

الغناء أو االستماع إىل صوت املوسيقى هو جزء من االحتياجات الطبيعية للفرد، حيث 

يستطيعومن خالل الغناء التالميذ . من خالل أغنية واملوسيقى، قدرة التعبري التالميذ سوف تنمو

.التعبري عن كل فكر يف قلبه ألن الغناء هو جزء من التعبري عن العواطف

:مبثابةتعملاليتالغناء كطريقة التعليم

التعليم العاطفي.أ

تطوير قوة اخليال.ب

كيد وجود الذات.ت

اخلطوات طريقة الغناء

ي ذاخلطوات الخطةدد األغاين، جيب على املعلم  حييف توفري خربات التعلم من خالل 

:واخلطوات هي كما يلي. يف أنشطة األغنيةسيمر

قبل أن تكون موجهة الغناء تعليم التالميذ يف حمتوى . اخلطوة األوىل من االفتتاح

التالميذ . اخلطوة الثانية، التنفيذ. والغرض من الغناء لتدريسه، من خالل استخالص املعلومات
12Don Campbell, Efek Mozart bagiAnak-anak, (Jakarta: Gramedia PustakaUtama, ٢٠٠٢) ١١.ص
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تدريس أغنية قصرية ككل وليس لفرتة طويلة تدرس مجلة و . يتعلمون من خالل تقليد اهلتافات

.مجلة

:ت التنفيذخطوا

o ت األغاين اىل التالميذ املعّلم يشرح عن حمتو

oمرتني أو ثالث مراتيغىناملعّلم.

oاملعّلم والتالميذ يغّنون معا

oاملعّلم والتالميذ يغّنون بطنني.

oاملعلم تقرأ اخلط قصيدة سطرا و سطرا، تليها التالميذ.

oاملعلم يشرح الكلمات الصعبة.

o معااملعّلم والتالميذ يغّنون.

o يعطي املعلم الفرصة للتالميذ القادرين والراغبني وحدها أو مع بعض االصدقاء لنقل

.الطبقة إىل األمام

oتالميذ احملتاجنيعّلم يعطي توجيهات والتشجيع لامل.

oرة .املعّلم يعطي الثناء يف الوقت املناسب حبيث التالميذ يكتسبون اإل

oءاملعّلم والتالميذ يغّنون أخرى كما اهلا.

oاملعّلم والتالميذ األغنية.
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اخلطوات املذكورة السابقة  تؤدي إىل إشراك التلميذ يف فهم املادة مع مبدأ التعلم 

.ملمارسة وشعور من الفرح من خالل طريقة أغنية

طريقة الغناءانواع

للسان .أ الغناء 

للسان  رخيم ونربة الصوت الاستعمل ون مباشرة غنياملدّرسونالغناء انواعهو الغناء 

سهلة االستماع كوسيلة لتقدمي الدروس او  تسليم جمموعة متنوعة من املعلومات حول املعرفة 

والقيم واملواقف إىل أن تعاش وتطبيقها يف احلياة اليومية

اإلعالممن خالل .ب

ستخدام وسائل اإلعالم الشريط يكون قادرة على جذب انتباه واختيار من الغناء

رة واملتعة.لتالميذا رة، مث سعى الغناء لتوفري شعور من اإل . امتألت حياة التالميذ العامل مع اإل

.حبيث من املتوقع أن يعمل    بشكل صحيح تقنية الغناء

فضائل طريقة الغناء و نقائصها

الغناء، من بني أمور أخرى :مزا

ذ وعادة ما تكون سعيدة التالمي. ن حتسن الدافع التالميذ على الدراسة جبيدتستطيع أ.أ

حّىت حيّب التالميذ الّتعّلم خالل طريقة الغناء. جدا يف الغناء
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بدون موسيقى أو مع تستطيع أن تنفذطريقةالاإلعالم الصعب، هذهال حيتاج اىل وسائل.ب

.أيضا من خالل النظر يف الصورتستطيع أن تنفذ واملوسيقى،

ستعداد تتضاعف والتمكن من املهارات يف قادرة على مساعدة التالميذ على تطوير وا.ت

.العمليات املعرفية أو إدخال التالميذ

مثل(Musbikin)وفقا مسبكن :الغناء له مزا

يستطيع أن حيفز خيال التلميذ.أ

يستطيع أن يؤدي إىل اإلبداع.ب

يعطى احلافز القوى.ت

:ضعف الغناء، من بني أمور أخرى

 ،ال ف التعلم دههكذا طريقة الغناء يف حال القيام به بدون أن يتبع قبل وسائل أخرى

.تطوير الذكاء املوسيقي فحسبحتقيق اىل املثال، كّلهحتقيق

 التالميذ جيب أن يكون وأكد استعداد والنضج العقلي للتعلم، جيب التالميذ جيرؤ على

.الرغبة يف معرفة الظروف احمليطة أيضا

 يقة هي قلق فحسب مع فهم العملية بطبيعة احلال، وعدم االهتمام لتطوير أو هذه طر

تشكيل املواقف واملهارات، وإذا كانت أكرب، ويستخدم أقل فعالية وهذه الطريقة ال توفر 

.فرصة للتفكري خالق
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أقل فعالية وكذلك رأي عثمان طريقة الغناء اليت تتم تطبيقها يف الفصل الكبري هو

(Usman)ه طاملا أن املعلم هو قادرة على خلق التعلم يفضي اجلو واملتعة يف الفصول الدراسية، أن

واتقان تقنيات ومواد التعلم، وحتفيز التالميذ للتعلم وجعل التعليم أكثر جاذبية، واحلفاظ على 

أحوال الفصول الدراسية، وخلق مناخ يشجع على العاطفة التالميذ، طريقة تعلم أن تطبيق يف 

ومع ذلك، من خالل تطبيق طريقة خيتلف يعىن طريقة . املربني كبري أن تتم بفعالية وكفاءةغرفة

.الغناء، سيقوم التالميذ يكون متحمس واحلماس للتعلم

عوامل النجاح يف تعلم اللغة العربية

يف أمرين، مها ويستطيع أن جيميعالشخصجناح للتعليم دعميؤثر أو ل الذي ياحلا

.العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية

العوامل الداخلية.أ

يت من النفس املرء يستطيع أن يهذا شيء  ساعد أو تدعم أو تصبح عضوا يلهمه أن 

املادي او شخص طبيعي، : العوامل الداخلية كثرية منهم. لدراسة صعوبة يف حتقيق املطلوب

.ى القدرة أو الذكاء واملوهبة واالهتمام، والنضج يف التعلموالعوامل النفسية، والنفسي، ومستو 

العوامل اخلارجية.ب

تستطيع اليتإلضافة إىل التشجيع من داخل النفس يوجد األشياء األخرى خارجة له 

العوامل اخلارجية حيدد أيضا احلماسي أو يضعف . ومن مث دعا بعوامل خارجية. التعلمتؤثرعلىأن 
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اذا كانت االمور خارج شخصية جيدة فمن كان البذور ممكن من الرغبة الصغيزة  . التعلمالرغبة يف 

.تزدهر وتكون العكس كبري

بيئة مواتية هلا دور . أن يساعد الشخص لدراسة جبيديستطيعظروف خارجة التالميذ 

ملهارات اليت ليست اللغة املهارات العقلية اليت ال توجد إال يف العقل، ولكن يف شكل من ا. أقصى

:ومن بني العوامل اخلارجية هي. تتشكل بسبب العالقات االجتماعية

األسرة

يت ليكون مؤثرا جدا على جوانب الدراسة  األسرة اليت تعيش فيها شخص وشخص 

لوالدين ، أن تؤثر على الدراسة هيستطيعتيف األسرة اليت . وجناحها عالقة بني األطفال 

.االقتصادي، والبيت، واالهتمام من الوالدين أو األشقاء، مبا يف ذلك مستوى التعليم

الدراسة

رة لالهتمام حىت يف هذا العصر كثري من الناس الذين . تضع هذه الدراسة ال تقل إ

ؤثر أن ييستطيعي ذياء الاألش. يدخلون إىل املدرسة أو الكلية إللقاء نظرة على حيث يدرسون

على التعلم واملواد والطريقة والبيئة والظروف، والعالقة بني املعلمني واملتعلمني، والعالقة اإلعالم 

.التعلم ومستوى الوزن أو احلمل تعطى للمتعلمني

تمع ا
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تمع الذين هم حول شخص يؤثر على نوعية وتواتر يوما بعد يوم ألن اللغة ال . ا

تمعمعدومستطيعت من العناصر اإلجتماع و ا

اللغة العربية: الفصل الثالث

تعريف اللغة العربية.ٔ 

ىف نظرية اهلامة ىف جمال اللغة اّن اللغة إشارات (Ferdinan Sausuri)يؤّكد فرديناند سوسر

١٣.صوتيه، تنطلق لترتجم بعض الدالالت و الصور املشكلة ىف ذهن الناطق

ضافة إىل ذلك و سيلة لدراسة املواد اللغة العربية ليست  مادة دراسية فحسب، ولكنها 

١٤.الدراسية األخرى الىت تدرس ىف املراحل التعليمية املختلفة

اللغة العربية هي أداة لتواصل هو فهم و التعبري عن املعلومات و اإلفكار و املشاعر و 

ى التوصل ىف الفهم الكامل هي قدرة القدرة عل. تطوير العلوم ااملعرفة و التكنولوجيا و الثقافة

احلطب، و ذلك القدرة على فهم أو إنتاج اللسان أو الكتابة الىت تطبيق يف مهاراة اللغة األربعة  

ألن، مادة التعليم اللغة العربية موجهة لتطوير هذا املهارات حبيث . ليخلق اخلطب ىف احلياة املتمع

١٥.الغة العربيةاخلرجيني قادرين على االتواصل و اخلطب ىف

13com.arabicac://http اللغة  و الھیوایة و دور المجامع اللغوي/ .html
٣٩، ص ٢٠٠٢على ھحند مدكور، تدریس فنون اللغة العربیة، دار الفكر العرب، مدینة نصر، ١٤
تحسین االرغبة فى تعلیم اللغة العربیة بطریق التمییز لطالب الصف الثامن بالمدرسة الثناویة الحكومیة األولى ستى قمریة، ١٥

ҒǊǄƾҰƵǚ ǅǄƽǄƱ ،) ١٩. ، ص)٢٠١٦: الجامة اإلسالمیة الحكومیة كندارى
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سم، و الفعلية هي  اللغة العربية، إما أن تكون امسية أو فعلية، و اال امسية هي ما بدأت 

لفعل و الوصف ىف العربية يتقدم على الصفة، و ما بعد حرف اجلر يكون جمرور، و . الىت تبدأ 

للغة و غري ذلك من األمناط الثابتة، و ا.... فوق هذا فهي لغة اشتقاقية، معربة لنسق اخلاص 

ا ىف احلقيقة . العربية ا أكثر من مظام، إ ١٦".نظام النظام"و احلقيقة أننا عندما حنلل اللغة جند أ

إىل اللغات األخرى يف العامل اإلسالمي، كما أن الصرفوقد أعطىت العربية الكثري من 

ربية هي أيضا أداة رئيسية خالل العصور الوسطى الع.دور الالتينية إىل معظم اللغات األوروبية

ضيات، واليت تسببت يف العديد من  للثقافة، وخاصة يف جماالت العلوم وساعدت فلسفة الر

١٧.اللغات األوروبية مفردات تقرتض بكثافة من العربية

ث املناسبالبح. ب

:الدراسات اليت أجريت وتتصل هذه الدراسة هي

أغاين لتحفيظ : ، العنوان٠٦٤٢٠٠٤٨،٢٠٠٩: رقم التسجيلذنل هشام ، : االسم

.أساليب القاعدة العربية يف املدارس اإلسالمية القمنية  يوجياكر

نتظام  وأظهرت نتائج عملية تعلم قواعد اللغة العربية يف مدرسة داخلية لقمانّية يعمل 

ءوا قبل بدء عملية التعلم من التالميذ الذين جا. مساء٢٢:٠٠مساء وحىت ١٩:٣٠يف الساعة 

16 إعداده، تحلیلھ، تقكیمھ، : الكتاب االساسي لتنظیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى: محمود كمل التاقة، و رشدى أحمد طعیمة 

٦١م، ص ١٩٨٣-١٤٠٣مكة المكرمة، -جامعة أم القرى

17http://lulu ulmu karromah 2013.blogspot.co.id/p/Pengertian_Bahasa_Arab.html. (di akses ابریل
٢٦١٢٠١٦)
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ألغنية أثناء انتظار املعلم و التالميذ األخرى الوقت . أوال بعض القواعد املادية للغة العربية 

قواعد استاذ اللغة العربية يف مدرسة داخلية القمانية . املستخدم لرتل القصيدة حوايل مخس دقائق

ذه الطّريقة حصل. عادة ما تبدأ عملية التعلم عن طريق أوال على درجة الفّعال  تعلم القواعد 

كان التالميذ قادرين على حفظ قواعد القصيدة العربية من خالل األغنية ) أ(كما يتضح من 

.التالميذ قادرون على فهم ما يتم احلصول عليها يف النص العريب) ب(بدرجة جيد، 

كلية طربيه وليسوغ اجلامعة اإلسالمية ٣١٠١٤٧١: رقم التسجيلمفيدة، : االسم ،

شيد اإلسالمية معروف اسالم الدين عمل : العنوان٢٠٠٥: السنةاحلكومية، ثري األ

TPQضد املخابرات الروحي االلتالميذ Al-WahdahPurwoyosoNgaliyan.

متزايدة TPQAl-WahdahPurwoyosoNgaliyanظهرت النتائج بعد إجراء التجربة 

موعة التجريبية موعة الضابطة وا .على أن يف وجود فرق كبري بني ا

حلصول غناء، فهي استخدام اللبحث الدراسةتساوي معكوس السابق بعضمن

ولكن األحباث اليت أجريُت متخصص يف استخدام األغاين اليت . فهم التالميذ جتاه ماواد الّتعّلمل

للبحث العملي الذي مييز األحباث السابقة يف شكل الكمية والنوعية تنفذ من خالل منوذج 

لتايل فإن عملية البحث والنتائج اليت  ستحصل عليه خمتلفة .واألدبية، و

مبىن التفكري. ج
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عملية التعلم كان من املقرر . التعلم هو عملية معقدة حتدث يف كل شخص طوال حياته

ّن التالميذ قْد تعّلموا هي ظهور الّتغّريات يف .أن التفاعل بني التالميذ وبيئتهم كانت العالمة 

لذلك، يطلب من املعلمني . و هذه التّغّريات تسّببها الّتغّريات يف املعرفة و املهارةو اخللق. سلوكهم

ستخدام الصرفسن إتقان التالميذ من أن حتستطيعتسعُيهم يف تطبيق منوذج التعلم اليت  العربية 

.ريس املناسبةطرق التد

مع استخدام . إحدى الّنواحي اليت حتدد فعالية أساليب التدريس هو استخدام الغناء

األساليب اليت مت على االرض، إىل جانب التالميذ اّلذين لديهم حرية التصرف، وأيضا اإلبداع 

وسوف توفر جتربة . الشيء املادي شيء من الفائدة للتالميذ. والشجاعة واملسؤولية للكائن

ىف املدرسة العالية )أ(عشراحلادىلصف تالميذ الالعربية الصرفتحسني جديدة وذلك ل

احلكومية بوطون الوسطى
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الباب الثالث

طريقة البحث

البحثنوع: الفصل األول 

هذا . (PTK)البحث يف هذه الرسالة يعين البحث اإلجرائي الفصول الدراسية نوع

ستخدام الغناءالبحث ستخدام طريقة الغناء لتالميذ الصرفاملقصود لتحسني, سُيَأدَّى 

ىف املدرسة العالية احلكومية بوطون الوسطى) أ(لصف احلادى عشر ا

مكان البحث و توقيته: الفصل الثاين 

احلــادى لصـفلتالميـذ اهـذا البحـث ىف املدرسـة العاليـة احلكوميــة بوطـون الوسـطى

ايـة شـهر مـايو مـن العـام وكان من املقرر هـذه الدراسـة . )أ(عشر  يف الفـرتة مـن شـهر ابريـل وحـىت 

.حىت االنتهاء من أطروحة۲۰۱٦/۲۰۱۷الدراسي

موضوع البحث: الفصل الثالث 

ىف املدرسة العالية احلكومية احلادى عشرةاملوضوع يف هذا البحث هو التالميذ للصف 

ة والنتائج الذي يتواجد من عملية أما املفعول يف هذا البحث هو بكامل عملي. بوطون الوسطى 

ستخدام طريقة الغناء لتالميذ الصف  ىف املدرسة العالية احلكومية ) أ(احلادى عشر التعليم 

.۲۰۱٦/۲۰۱۷يف سنة دراسية  . بوطون الوسطى

٢٤
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إجراءت البحث: الفصل الرابع 

التنفيذ و املالحظةو التخطيط: يف كل الدورة منها. لبحث ينّفذ يف الدورتني هذا

واإلنعكاس

الدورة األوىل -

التخطيط. ۱

:وتشمل األنشطة يف هذه املرحلة

)حمطة االذاعية(جعل سيناريوهات التعلم يف شكل خطة الدرس -

والنشاط ورقة املراقبة واملشاركة الفعالة ة مبا يف ذلك األنشطة التالميذأدوات إعداد ورق-

للطالب يف نشاط التعلم

التقييم يف شكل تقييم إجراءات العمل العلمية ونتائج تعلم التالميذ ملعرفة نتائج جعل ورقة -

.التالميذ يتحقق بعد مشاركته يف أنشطة التعلم

تنفيذ. ٢

ستخدام طريقة الغناء ا يف هذه املرحلة هي لتنفيذ أنشطة التعلم  .األنشطة املضطلع 

تقدير. ٣

اية هذه املرحلة الباحثون  دف إىل إجراءات املالحظة. جيرون املالحظةيف  هذه 

ستخدام الغناءالصرفمعرفة مدى من  .التالميذ يف تعلم اللغة العربية 
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سمنعك. ٤

يف هذا املرحلة حتليل . انعكاس هو خطوة لتحليل مجيع األنشطة معمول يف هذا البحث

ستخلص ونقص وحتقيق التعليم لت, مع املعلم على نتائج املالحظة املعمولومناقشتهاةالباحث

ت واملعلومات اليت ت .نجح مجعها كما الرتجيح التخطيط التعليم لدورة املقبلةالبيا

الدورة الثانية-

.س يف الدورة األوىل يم التعلم املناسب بنتائج اإلنعكاتفّرق الباحثة التنظ, التخطيطة.أ

. نفيذ  يف الدورة األوىلعمل املدرسة يف تنظيم التعليم عن نتائج الت: التنفيذ.ب

.يالحظون عن عملية التعليم, فريق الباحثة , املالحظة.ت

صنع عكاس إىل تنفيذ الدورة الثانية وحتلل وتعمل فريق البحث عن اإلن, اإلنعكاس.ث

هل التعلم الذي . اخلالصة على تنفيذ التعليم الذي نظم املدرسة وعمل بعض اإلجرائى 

ذا التحرك يستطيع  إذا يف الدورة . أن يرقي املسألة املبحوث يف هذالبحث يستعمل 

.أن يتابع إىل الدورة الثانية , التعلم األوىل مل يرفع عن نتائج

املالحظة التخطيطانعكاس تنفيذ

الدورة األوىل

الدورة الثانية

حتسينات التخطيط تنفيذ العمل مالحظات 
انعكاس 
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ت تقنيات: الفصل اخلامس مجع البيا

ت اليت استخدام فيهذا البحث يعين : تقنيات مجعالبيا

املقابلة.أ

ملعلم الصف احلادى عشر  . أع.س, تعليم اللغة العربية إمسها مرىن) أ(عمل املالحظة 

و هل فيها الوسائل . التعليمو النشاط يف عملية , لكي تعلم صعبة التالميذ يف فهم املواد

.الذي يستخدامها

املالحظة.ب

ملباشرة عن احلقائق الذ عن التالميذ أو املعلم يف عملية تعليم , ي يكون هناكيالحظ 

ستخدام طريقة الغناء . عمل املالحظة ليعلم النشاط املعلم أو التالميذ. درس اللغة العربية 

ئ.ت ق الو

ئق ت املهمة املواقعة بنشاط البحث الو ئق. يعين منوذج البيا هدف أن يكشف الو

بعد . يف أخذ الصور، ساعد الباحثة مع صديقتها. عن احلقائق يف نشاط البحث 

الصرفأخذ الصور، وصفت وفقا للشروط خالل عملية تعليم اللغة العربية لتحسني 

ئق هو. احثةاليت تستعمل البطريقة الغناءستخدام  دليل واضع على نشاط هذا الو

ة اهلكومية العالييف املدرسة احلادى عشرلتالميذ الصف التالميذ يف تعليم اللغة العربية 

.بوطون الوسطى
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اختبارات.ث

هذا الصك أو أداة تستخدم يف املقام األول للحصول على معلومات حول األشخاص 

.أو األشياء

داللة األعمال:السادسالفصل 

وضع و عامل , استند على وضعكّل وحدة تعليم منح القادر ليثبت داللة األعماليف

ىف كّل سنة ان بثبت % ٧٥املقصود وحدة تعليم أن يثبت داللة األعمال. عضد وسيلة  الذ ميلكه

. ٪١٠٠داللة األعمال حىت يبلغ معيار تصفية جيد يعىن حتسن

و داللة األعمال ىف الدرس .بت من املدرسةومع ذلك الثبوت داللة األعمال نتائج تعلم ث

اء تعلم  معّني , ٪٧٥اللغة العربية معّني الكالسيكّي ثبوت األقل نتائج التالميذ يبلغ   وبلغ ا

.٪٧٥فردى إذا كان  التالميذ جيد قيمة 

ت: الفصل السابع  طريقة حتليلية البيا

ت املستخدمة يف هذا البحث هو التحليل الوصفي يستخدم . تقنيات حتليل البيا

وسيتم استخدام .التالميذ يف تعلم اللغة العربيةالصرفالتحليل الوصفي لوصف مستوى إتقان 

ت . حتليل الّدورة األوىل يف الّدورة القادمة ت وحتليل نوعية البيا يتم احلصول على نوع من البيا



٢٩

ئق و يف شكل  املعلومات لتشكيل اجلملة الىت تتكون من املالحظات و املقابالت والو

.السجالت يف ميدان البحث

اللغة العربية الصرفترمجة الصيغة املستحدمة حلساب القيمة املتوسطة على تعلم حتسني 

. ستخدام الغناء على النحو التاىل

=X=هي )املتوسطة(يثبق إسطواء النتجة .أ

= ∑ 100
:املعلومات

X = ∑املتوسطة قيمة = جمموع من مجيع النتيج

N   = عدد التالميذ

تصنيف نتائج االختبار
قيمة معيار

٨١%- ١٠٠% جيد جدا
٦١%- ٨٠% جيد
٤١%- ٦٠% مقبول
٢١%- ٤٠% ضعيف

<٢٠% ضعيف جدا
١٤٤-١٤٢: ٠٠٩۲) Sugiono(من سغيونو 
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خذ ترمجة الصيغة  املستخدمة حلساب املعدل املسجل خالل التعلم هو على النحو و

التاىل

عدد التالميذ

P = عدد التالميذ

من ترينطى ۲٠١٠:۲٤٤

الباب الرابع
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نتائج البحث

ت: الفصل األول  عرض البيا

النظرة العامة عن املدرسة العالية احلكومية بوطون الوسطى

املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية بوطون الوسطى هي إحدى املدرسة توجد يف بوطون 

على القياده بدأت هذه . ٢٠١٥أغ من السنوات . الوسطى الذى رأس من قبل حرسد س

املدرسة يف تطوير وإظهار التغيريات يف املستقبل حبيث أصبحت معروفة ويف الطلب من قبل 

تمع رقم وتقع هذه املدرسة. ا منطقة الكودى مركز بوطون الوسطى على ١يف شارع جريساما

. وجه التحديد جانب السوق ال كود و

١١التالميذ وتنقسم إىل ٢٩٨املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية بوطون الوسطى متلك 

ختصصات وهي علوم الرتبية ٢فئات تتكون من ٤فصال ويتم تصنيف كل مستوى الصف 

لنسبة املعلمني يف هذه املدرسة تتكون من . والعلوم الرتبية االجتماعيةالطبيعية  كما هو احلال 

.شخصا٢٥

نتائج البحث: الفصل الثانية

ة العربية من هذا النتائج احملددة سة اللغهذا البحث يبدأ من خالل مقابلة وتقاسم مع مدر 

.هذا البحث اإلجرائي الفصول الدراسية طريقة الغناء املستخدمة يف دراسة التعلم لتنفيذها يف

٣١
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هذا القرار . عن دورتني مع كل دورة تتكون اىل مقابلتنية، وتعيني الباحثهذا البحثيف 

.ويستند على جمموعة من املواد ووقت البحث

عن فعل املاضى و فعل املضارع ) ١(تنفيذ دراسة الدورة األوىل .١

الدورة األوىل. ١

التخطيط.أ

األشياء يف هذه املرحلة هي تصميم أدوات . هذه الدورة تبدأ مبرحلة اإلعدادتنفيذ يف 

ورقة األنشطة التالميذ واملدرسة خالل أنشطة التعلم، وتنفيذ : وتشمل وترمى أدوات. البحث

.خطة التعلم، ورقة النشاط التالميذ، أسئلة التقييم

أنشطة التالميذ و املدرسة يف تنفيذ ورقة األنشطة التالميذ و ورقة األنشطة املدرسة ملراقبة 

تصميم . ورقة مراقبة األنشطة التالميذ و املدرسة املصممة لكل املقابلة يف البحث. أنشطة التعلم

. خطة التعلم مبثابة إشارة التنفيذ من التعلم من قبل املدرسة لتطبيق التعلم التيتستخدم طريق الغناء

. جها لوجه ان ما يصل اىل ثالث مرات وجها لوجهخطة الدرس اليت تصميمها وفقا لعدد من و 

التالميذ ) ۲. أمثلة الفعل ماضي و الفعل مضارع) ١ونقلت خطة الدرس  لدراسة مؤشرات 

ستخدام الغناء .يستطيع لتصريف الفعل ماضي و الفعل مضارع  
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شاط وكان هناك أيضا إعداد الوسائل التعليمية، ورقة النشاط التالميذ، ورقة مراقبة الن

ستخدام طريقة الغناء على  التالميذ يف أنشطة التعلم، ورقة مراقبة النشاط املدرسة لتطبيق التعلم 

.أي موضوع من املوضوع الفعل

تنفيذ اإلجراء. ب

تنفيذ العمل املدرسة تنفيذ عملية التعلمية سيناريوهات التعلم القائم على عملية التعلم، 

.طريقة الغناء على املادي الفعل املاضي و الفعل املضارعاستخدام التعلم الذي يستخدم 

ستخدام  لرتابط، مث توفري التحفيز والتعزيز لتالميذ للتعلم  أنشطة التعلم يبدأ مع اإلدراك 

بعد إجراء األنشطة األساسية األولية اخلطوات التالية . طريقة الغناء، مث شرح الغرض من التعلم

.اط التعلم وينتهيالنشاط اخلتامياملناسبة يف السيناريو نش

تنفيذ التدابري الالزمة لتنفيذ السيناريو على اكتشف مل تكن عقبة يف املقابلة األولىاملدرسة 

قادرين على إدارة وقت الدراسة جبيد، بعض التالميذ مل جتهيز مع الكتب املدرسية، وغريها من 

تفاعال حىت يتمكن التالميذ متيل إىل أن تكون العوائق املدرسة  اليت مل تستخدم طريقة الغناء أكثر 

وبعبارة أخرى، املدرسة اجلدد على التكيف مع التعلم الذي يستخدم طريقة الغناء يف . سلبية

مل تكن املدرسة حىت لتوزيع الوقت التعليمي بشكل صحيح، لذلك ليس هناك مرحلة تعلم . التعلم

.ما غاب

املراقبة والتقييم. ج
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الدورة األوىلط التالميذ يف مراقبة النشا. ١

ستخدام النشاط أداة  لوحظ نشاط التالميذ خالل أنشطة التعلم عن طريق مراقب 

وميكن رؤية النشاط عشرات من التالميذ يف عملية التعلم يف الدورة األوىل يف . املالحظة التالميذ

ال تفتقر إىل النشاط من اجلدول ميكن أن يرى أن هناك بعض الوحدات اليت ال تز . ٤.١اجلدول 

هذا حيدث ألن . طرح األسئلة ومناقشة يف جمموعات، وخلصت املادةالدورة األوىلالتالميذ يف 

هيمنة فئة املدرسة ال يزال غري موجود املدرسة ال تستطيع السيطرة على كل جمموعة إضافة إىل 

ات الدراسة والعمل ذلك هناك بعض التالميذ الذين ليسوا نشطة ومناقشة أقل محاسا يف جمموع

. على أوراق العمل مع أعضاء مجاعته

واستنادا إىل اجلدول السابقة تبني أنه يف املتوسط كل مكون نشاط من التالميذ يف الدورة 

األوىل يظهر القيم املختلفة، حيث يبلغ متوسط مكون من النشاط ال يزال غري موجود هو النشاط 

يف حني تعترب . ۲.٠املدرسة الذين يصلون إىل ما معدله ملناقشة املواد اليت حتديدها من قبل

أنشطة أخرى أن هناك نقصا يف الدورة األوىل هو عن طريق طرح أسئلة لربط املفهوم قد تفهم 

.۲.٠على املدرسة الذين يصلون إىل ما معدله 

عدم وجود درجة نشاط التالميذ يف مناقشة املواد اليت حتديدها من قبل املدرسة بسبب 

بعض منهم يلعبون ورواية . وجود بعض التالميذ ال تويل اهتماما جلبهة شرح املدرسةامام الفصل

.القصص
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من اجلدول ميكن أن يرى أن نسبة اإلجناز النشاط التالميذ يف الدورة األوىل قد بلغ 

٪عند اإلشارة إىل حتقيق املتطلبات املسبقة ألنشطة تعلم التالميذ كما هو مطلوب ٧١.٤٢٨٥٧

.٪ من نشاط التالميذ يف الدورة األوىل مل التوصل٩٠ي أ

األنشطة مالحظات املدرسة يف الدورة األوىل. ۲

ستخدام ورقة مراقبة النشاط املدرسة . نشاط املدرسة خالل التعلم الحظ من قبل مراقب 

.وقد لوحظ النشاط الىاملدرسة بشأن موضوعات مفتوحة، واألنشطة األساسية وإغالق الدرس

وتشمل هذه األنشطة . مقدمة تشمل حتفيزية، وربط الدرس األخري حىت اآلن، والوجهة التسليم

ستخدام طريقة الغناءوجمموعات صغرية يف العمل احدى األنشطة املدرسة وإغالق . تقدمي املواد 

وقد . وتشمل األنشطة غطاء تلخيص الدرس والتقييم. مقدمة حتفيز والوجهة التسليم. الدرس

.٤.٢ت متوسط درجة كل نشاط املدرسة يف تنفيذ التعلم ميكن أن ينظر إليها يف اجلدول لوحظ

أنه ميكن مالحظة أن نسبة اإلجناز ألنشطة املدرسة يف الدورة األوىل قد ٤.٢من اجلدول 

٪ من ٩٠عند اإلشارة إىل شرط مسبق لتحقيق النشاط املدرسة املطلوبة اليت هي %. ٨٧.٥بلغ 

.الدورة األوىل مل التوصلنشاط املدرسة يف

نتائج مراقبة الىاملدرسة يف اجلدول تظهر األشياء اليت ال تزال حباجة إىل حتسني يف الدورة 

:األوىل على النحو التايل



٣٦

تعظيم املدرسة يف حتفيز التالميذ على التعلم، وذلك على الرغم من طريقة احلالية جيب أن )أ

.التحفيز لتالميذ يف التعلميغين املدرسة جتب إعطاء مزيد من 

جيب أن يكون املدرسةمزيد من النفوذ يف توجيه التالميذ بناء على طريقة الغناء من خالل )ب

.أنشطة يف الفصول الدراسية

تقييم الدورة األوىل. ٣

ستخدام طريقة الغناء من قبل  لتحديد مدى فهم التالميذ لتحسني املعرفة بعد تدريسها 

اية االجتماع يف عملية التعلم، جراء تقييم يف الدورة األوىل اليت أجريت يف  وقد . ٢واملدرسة 

التقييم يف النمط الكالسيكي، ونتيجة لتقييم الدورة األوىل من العمل ميكن أن ينظر إليها يف 

.٤.٣اجلدول 

اية الدورة األوىل من االجتماعات . مرحلة التقييم يف هذه الدراسة اليت أجريت يف 

.رض هو لتحديد قدرة التالميذ على فهم املادة اليت أعطيتالغ

يف إتقان نتائج التعلم من التالميذ للدراسة يف الدورة األوىل يظهر ذلك من عدد 

٪، يف حني أن ٤٠,۷٤التالميذ أو ١١سجل ما ال يقل عن ۷٥≥التالميذ الذين أمتوا ٢۷

٪ وهو ما يشري أن ٥٩,٢٦التالميذ أو ١٦ما يصل اىل ۷٥<التالميذ الذين مل يكملوا أو كانت 

هناك حاجة إىل أن يكون انعكاسا لتحسن التعلم تنفيذها يف الدورة القادمة، كما هو مطلوب يف 

.٪ من قيمة املعايري عابرة٨٥هذه القيمة إتقان الدراسة جتب أن تكون فوق 



٣٧

نظر إليها يف اجلدول نتائج حتليل إتقان تعلم التالميذ على تقييم نتائج التعلم ميكن أن ي

٤,٤

.حتليل اكتمال نتائج التعلم الدورة األوىل٤,٤اجلدول 

(%) عدد التالميذ اكتمال رقم

٤٠,۷٤ ١١ جح ١

٥٩,۲٦ ١٦ جح غري  ٢

أن نسبة إتقان التالميذ التعلم يف ٤,٣تشري نتائج التحليل التعلم لإلتقان يف اجلدول 

٪ ٨٥األدىن من معايري اكتمال املنصوص عليها يف املدارس، وبلغت الدورة األوىل مل يصل احلد 

ت االنتهاء بقدر احدى عشرةالتالميذ نتائج دراستهم مع . ۷٥من التالميذ  من نتائج حتليل البيا

. ٪٥٩,۲٦شخصا وبنسبة وصلت ١٦و الذي مل يكمل ما ال يقل عن ٤٠,٧٤نسبة تصل إىل 

يف الدورة األوىل مل ۷٥ن التالميذ حتقيق درجة من ٪ م٨٥هذا يظهر مؤشرات النجاح بنسبة 

.التوصل إليها

انعكاس.د



٣٨

مناقشة مع املراقب لتعكس نتائج املالحظات اليت ةيف نشاط االنعكاس ، أجرى الباحث

بتة . أبديت من نتائج املراقبة على التالميذ و املدرسة، مث حتتاج إىل قليل من األشياء أن تكون 

:لثانية هي كما يليلتنفيذ الدورة ا

 املدرسة ينبغي إيالء االهتمام لبعض التالميذ الذين ال تويل اهتماما لتفسريات املدرسة يف

العملية التعليمية ألنه يف حال هناك العديد من التالميذ الذين هم أكثر متعة للعب 

.والقص

املواد مع حيتاج املدرسة إىل حتسني األنشطة األساسية للتعلم بشكل رئيسي يف تفسري

.الغناء حىت ميكن التالميذ االستماع إىل شرح املدرسةجبيد عن فعل املاضيو فعل املضارع

عن فعل االمر اسم الفاعل و اسم املفعول ) ٢(الدورة الثانية تنفيذ الدراسة .٢

ختطيط اإلجراء. أ

. دورة الثانيةبناء على نتيجة التفكري يف الدورة االوىل قررت مواصلة العمل من التعلم يف ال

بعض نقاط الضعف وأوجه القصور يف الدورة األوىل اليت تنعكس بعد ذلك وتصحيح لتنفيذ 

، لذلك نتوقع تنفيذ العمل على الدورة الثانية لتكون أكثر كماال وحتقيق الدورة الثانيةالعمل على 

.النتائج اليت تليب مؤشرات حمددة مسبقا



٣٩

واستخدمت خطة . يشري خطة تنفيذالتعلم اليت وضعهاالدورة الثانيةالتعلم املخطط يف 

التالميذ ) ۲. ذكر أمثلة فعل االمر واسم فاعل و اسم املفعول) ١تنفيذ التعلم لدراسة مؤشرات 

.ميكن أن يصريف فعل االمر واسم فاعل و اسم املفعول يف أغنية

نعكاس مبثابة بعض أوجه القصور الذي حيتاج إىل إصالح، مث ينعكس من نتائج هذه اإل

:تشمل بعض التحسينات التالية.دليل املدرسة يف تنفيذ الدورة الثانية

 املدرسةينبغي إيالء املزيد من االهتمام لبعض التالميذ الذين ال تويل اهتماما لتفسريات

املدرسة يف العملية التعليمية، ألنه يف حال هناك بعض التالميذ الذين هم أكثر متعة 

.للعب والقص

 حيتاج املدرسة إىل حتسني األنشطة األساسية للتعلم بشكل رئيسي يف تفسري املواد مع

الطريقة الغناء حىت ميكن لتالميذ االستماع إىل شرح املدرسة عن فعل االمر واسم فاعل و 

.اسم املفعول جبيد

 جيب على املدرسة توجيه التالميذ كحد أقصى يف حتديد أو اإلجابة على سؤال حول

.معينةمهمة 

 حتسني إتقان املدرسة لكافة السيناريوهات التعلم اليت وضعها لذلك ليس هناك مرحلة

التعلم اليت مل تنفيذ فضال عن ختصيص احلد األقصى من الزمن، حىت يتسىن جلميع املراحلة 

.يف التعلم ميكن القيام به بشكل جيد



٤٠

تنفيذ اإلجراء. ب

فيذها بشكل جيد وفقا السيناريو التعلم خلطة تنفيذ العمل من قبل املدرسة املتخذة لتن

الدرس دلع ، وتوافر مصادر التعلم التالميذية مثل كتب التالميذ وأوراق العمل اليت الكايف دعم 

.تنفيذ أنشطة التعلم

أنشطة مفتوحة الدروس لتحفيز التالميذ من خالل حبث املسائل طالب املعرفة 

واد فعل االمر واسم فاعل و اسم املفعول يساعدون التالميذ السابقة ذات الصلة يف املقام األول امل

يف األنشطة األساسية املدرسة لتوجيه كل . لتحفيز واستكشاف فهم التالميذ لدخول املواد التالية

لتساوي وتوجيه التالميذ بشكل جيد يف إجناز املهام تسليمها من خالل طريقة الغناء . جمموعة 

.ة وجهت التالميذ بشكل جيد يف تلخيص الدرسيف النشاط اخلتامي املدرس

مراقبة وتقييم. ج

مراقبةالنشاط التالميذ يف الدورة الثانية.١

من مالحظة خالل الدورة الثانية من التعلم حيدث على حد سواء املدرسة والتالميذ، على 

ة النشاط مراقب. ما يبدو تقدما جيدا جدا وفقا لتحسينات من نقاط الضعف يف الدورة االوىل

:التالميذ خالل الدورة الثانية من أنشطة التعلم تشري إىل األمور التالية

تقريبا مجيع التالميذ حبماس االستماع وااللتفات اىل شرح املدرسة.

 تقريبا مجيع التالميذ يفعلون على وظيفة



٤١

كثر أنشطة التالميذ يف طرح األسئلة إذا كانت هناك أشياء غري معروفة لكثرة أكثر وأ

.وجهت إىل هذه النقطة

ستخدام أدوات  ا مراقب  نتيجة مراقبة نشاط التالميذ خالل أنشطة التعلم الذي يقوم 

.رقة املالحظة التالميذ

وتقدم نتائج حتليل . مراقبة النشاط التالميذ خالل أنشطة التعلم وصفها من حيث النتيجة

٤.٥اجلدول الرصد النشاط التالميذ يف الدورة الثانية يف 

.٤.٥اجلدول 

السابقة أن متوسط نشاط التالميذ أثناء عملية التعلم يف الدورة ٤.٥استنادا إىل اجلدول 

دة كبرية . ومن املقرر أن يكون املدرسة قادرين على السيطرة على تعلم جيدا. الثانية شهدت ز

يف الدورة الثانية يبلغ السابقة ميكن أيضا أن ينظر أن متوسط نشاط التالميذ٤.٥من اجلدول 

٣.٧١.

من . يظهر أيضا أن هذا االجتاه تزايد نشاط التالميذ يف الدورة الثانية٤.٥من اجلدول 

ميكن أن ينظر أن حيقيق نسبة التالميذ يف النشاط دورة الثانية بلغت ٤.٥اجلدول 

هو عند اإلشارة إىل شرط مسبق لتحقيق أنشطة تعلم التالميذ كما. ٪٩٢.٨٥٧١٤٢٨٦

.٪ من نشاط التالميذ يف الدورة الثانية مت التوصل إليه٩٠مطلوب أي 

مالحظات النشاط املدرسة يف الدورة الثانية. ٢



٤٢

ستخدام أوراق املالحظة األولية  نشاط املدرسةيالحظ خالل التعلم عن طريق مراقب 

ورة الثانية من النتيجة يعين يف الد. حول األنشطة والفعاليات واملواضيع غطاء األساسية

.٤.٦نشاطاملدرسة ميكن أن ينظر إليها يف اجلدول 

السابق، فإن النتيجة يعين نشاط املدرسة يف عملية التعلم، وهو ٤.٦استنادا إىل اجلدول 

عند . ٪٩٣.٧٥وهذا يعين أن نسبة اإلجناز ألنشطة املدرسة يف الدورة الثانية بلغت . ٣.٧٥

٪ مث النشاط املدرسة ٩٠حقيق النشاط املدرسة املطلوبة اليت هي اإلشارة إىل الشروط األساسية لت

.يف الدورة الثانية الوصول

:نتائج مراقبة املدرسة يف هذا اجلدول يبني األمور التالية

 ،يف األنشطة األولية مثل تعلم إلعداد التالميذ للتعلم، وحتفيز التالميذ على التعلم

.ل جيدوالتواصل أهداف التعلم، كل شيء بشك

 يف حالة مثل املعلومات األولية حول يوصل املواد التالميذ يف تنظيم املهام التوجيهية، وقد

. تسري على ما يرام يف الدورة الثانية

 ،على األنشطة غطاء مثل وخلص أهداف التعلم التالميذ متحمسون واملدرسة عاطفي

و يف حمطة االذاعية، كل شيء وختصيص الوقت املناسب والعملية التعليمية وفقا السيناري



٤٣

.بشكل جيد

الدورة الثانيةتقييم . د

التقييم أو نتائج االختبار لتعلم الدورة الثانية أعدم بعد عرض املواد اليت تدرس يف الدورة 

دة يف فهم التالميذ للعمل املواد فعل االمر واسم . الثانية قد اكتملت وأجري تقييم ملعرفة مدى الز

يظهر التقييم من . الدورة الثانيةفعواللدورة الثانية بعد إصالح أوجه القصور يف فاعل و اسم امل

.٤.٧اجلولة الثانية يف اجلدول 

نتائج حتليل إتقان تعلم التالميذ يف تقييم دورة الثانية من نتائج التعلم ميكن أن ينظر يف 

.٤.٨اجلدول 

الثانيةالدورة حتليل اكتمال خمرجات التعلم ٤.٨اجلدول 

(%) عدد التالميذ اكتمال رقم

٨٨,٨٩ ۲٤ جح ١

١١,١١ ٣ جح غري  ٢

ت الواردة يف اجلدول  ، نتائج اختبارات تقييم نتائج تعلم ٤.٨واستنادا إىل حتليل البيا

٪ ٨٨.٨٩شخصا أو ۲٤التالميذ يف الدورة الثانية يبدو أن التالميذ الذين جيتازون ما يصل اىل 



٤٤

٪ وأظهرت مؤشرات جناح الدورة الثانية ١١.١١أشخاص أو ٣مل إكمال ما ال يقل عن والذين 

.٪ التالميذ على حتقيق احلد األدىن أن التوصل إىل معايري اكتماهلا٨٥بنسبة 

إنعكاس. د

هذه الفرتة درس ما مت تنفيذه سواء أ كان جيدا أم غري جيد يف عملية التدريس 

ىف املدرسة العالية احلكومية )أ( لصف احلادى عشرلتالميذ استخدام  طريقة الغناء 

:بعض األمور توجد من نتائج االختبارات و املالحظات، منها. بوطون الوسطى

مهما بعض اجلوانب مل تكن كاملة، . أجرت املدرسة عملية التدريس إجراًء جيداً .أ

.ولكّن نسبة التنفيذ لكل جانب كبرية احلجم

شطون عند عملية التدريسبناء على نتائج .ب املالحظات يف االعتبار أن التالميذ 

أصبحت النقصان يف الدورة السابقة ترقى و حتسن، حىت تكون علم حنوى .ج

.التالميذ أحسن

علم حنوى التالميذ يف الدورة الثانية حصلت إىل النجاح

البحث. ب

) ١: (تنفذ على مراحلكل الدورة . تقيم العمل تنفذ يف الدورتني يتكون من مقابلتان

.اإلنعكس) ٤(مراقبة والتقييم؛ ) ٣(تنفيذ العمل؛ ) ۲(التخطيط؛ 



٤٥

ويستند مرحلة التخطيط على نتائج املالحظات األويل للحالة املدرسة والطبقة اليت 

من املالحظات األويل، تصميم شكل من أشكال التعلم اليت تعترب . ستكون موضوع البحث

يف هذه احلالة طور الباحث . ة أو حل املشاكل يف الفصول الدراسيةلتكون قادرة على اإلجاب

ستخدام طريقة الغناء .شكال من أشكال التعلم 

وتستخدم هذه األدوات حبيث اإلجراءات . إجراء الدراسة، وعدد من األدوات املصممة

.اليت نفذت متكن أن تكون فعالة وهادفة

لية التعلم واحلصول على الدورة األوىل والدورة نتائج مراقبة عن نشاط التالميذ أثناء عم

الثانية توضح أن استخدام وسائل اإلعالم مع طريقة الغناء على املادي فعل االمر واسم فاعل و 

دة .اسم املفعول يف املدرسة العالية احلكومية بوطون الوسطى ز

لنشاط التالميذ هو بناء على نتائج حتليل نشاط التالميذ يف الدورة األوىل متوسط درجة ا

فإنه يدل أن يف % ٧١.٤٢٨٥٧نسبة النشاط التالميذ يف الدورة األوىل يف املتوسط . ٨٠.۲

هناك : الدورة األوىل من النشاط التالميذ هو جيد، ولكن ال تزال هناك بعض أوجه القصور مثل

أل عن مسألة بعض التالميذ اهتماما أقل لشرح املدرسة، وهناك بعض التالميذ أقل نشاطا يف يس

.وصفها

. بعض السلبيات نقالة مث ينعكس وإدخال حتسينات على تنفيذ العمل على الدورة الثانية

بعض التحسن يف نتائج انعكاس إىل حتسني األنشطة التعليمية لتالميذ



٤٦

ين، ومتوسط درجة النشاط  ت لنشاط التالميذ دورة  وميكن أن ينظر من حتليل البيا

وتعد هذه الدورة الثانية . ٪٩٢.١٤بلغت نسبة النشاط التالميذ يف املتوسط . ٣.٧١التالميذ هو 

دة نشاط التالميذ كبري النشاط حمسنة من التالميذ يف الدورة الثانية بسبب التحسينات من . من ز

الدورة السابقة حيث كانت الدورة الثانية من املدرسة قادرة على السيطرة واملشاركة الكاملة 

.أنشطة التعلم من خالل توفري احلافز والتوجيه يف إجناز املهامالتالميذ يف

املدرسة كان بناء على حتليل املالحظات أنشطة املدرسة يف النشاط الدورة األوىل متوسط 

وهذا يشري أن %. ٨٧.٥وصلت نسبة النشاط املدرسة يف الدورة األوىل يف املتوسط . ٢.٦٣

لفعل جيد جدا، على الرغم من أنه ال تزال هناك مل نشاط املدرسة يف العملية التعليم ية هي 

تتحقق بعض السيناريو التعلم، ولكن بشكل عام، املدرسة قادرة على تنفيذ أنشطة التعلم 

وجاء يف نتائج الرصد . ستخدام طريقة الغناءيف التدريس فعل االمر واسم فاعل و اسم املفعول

لقصور يف التنفيذ، مثل التحكم وتوجيه كل التالميذ يف النشاط املدرسة يف دراسة بعض أوجه ا

موعة مهمة املدرسة الفردية مل تكن تصل إىل حتفيز التالميذ لتكون قادرة على تطبيق املعرفة  ا

املكتسبة أو املدرسة وصفها، وقعت بعض هذه العيوب ألن املدرسة ال تزال غري مألوفة يف 

يمن على العرض توضيح األمر بشكل عام وأقل استخدام طريقة الغناء يف التعلم حبي ث ال تزال 

وهناك سبب آخر هو املدرسة ال تزال ال ميكن توزيع إرشادات الوقت لكل . تفاعال مع التالميذ

لتساوي حبيث هناك طالب الذين وقت التدريب فرتة طويلة جدا، وبعبارة أخرى، إدارة  التالميذ 
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بتة يف الدورة األوىل، لذلك ليس هناك سيناريو الوقت من املدرسة ال تزال حباجة ا ىل ان تكون 

.التعلم اليت ال تزال تستخدم وقت أكثر من التخطيط

وصلت نسبة النشاط املدرسة يف . ٣.٧٥يف الدورة الثانية من املدرسة وصلت يف املتوسط 

و تطبيق كافة هذا يعين أن نشاط املدرسة يف التعلم هو جيد . ٪٩٣.۷٥الدورة الثانية مبتوسط 

لكامل ملقارنة مع النشاط املدرسة يف الدورة األوىل والثانية كان هناك . السيناريوهات التعلم 

دة يف النشاط املدرس  دة أن تنفيذ التعلم يف الدورة الثانية هي . ٪٢٨.١٣ز وتشري هذه الز

.لماحلصول على حتسينات أفضل وخربة بعد تفكري على املدرسة يف أنشطة التع

عملية التعلم تؤثر يف أنشطة املدرسة والتالميذ يف كل نشاط آخر، إذا كان النشاط كل 

من بعض أوجه القصور يف الدورة األوىل ومن مث . من النشاط التالميذ املدرسة هي أيضا جيدة

ا يف تنفيذ. ينعكس وإدخال حتسينات على تنفيذ الدورة الثانية ونتيجة هلذه األفكار لالسرتشاد 

.الدورة الثانية

القدرات املعرفية يف شكل التالميذ الكثري من "يهدف االختبار التحصيلي لتحديد كيفية 

ستخدام طريقة الغناء دة فهم املواد املقدمة وما درستاملدرسة عملية التعلم  وبناء على . التالميذ ز

دت أن نتائج تعلم التالميذ مل نتائج التحليل الوصفي للنتائج تعلم التالميذ يف الدورة األوىل، وج

ميكن أن ينظر من . ۷٥٪ من التالميذ وسجل ٨٥تصل بعد إىل أسر القياسية املتوقعة، وهي 

ت للدورة األوىل اليت حتتوي على نسبة من  .٪٦٥.٦۲نتائج حتليل البيا
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بعد هناك العديد من العوامل اليت تسبب الكثري من التالميذ يف الدورة األوىل اليت مل تصل 

: اكتمال تعلم

 بعض التالميذ الذين مل يكملوا ذلك، فإن تواتر وجودها يف التعلم أقل بسبب املرض

وتفريط، لذلك ليس كل من املواد املقدمة يف الدورة األوىل غري قادرة على أن تكون 

.مفهومة جيدا

 ا غري مبالني خالل أنشطة التعلم يف الدورة األوىل من التالميذ الذين مل يكملوا بعضهم بدو

.وكانت نشطة يف مناقشات الصف

بناء على نتائج التحليل الوصفي للمخرجات التعلم لتالميذ يف الدورة الثانية احلصول 

ستخدام  دة يف نتائج تعلم التالميذ يف املاديفعل االمر واسم فاعل و اسم املفعول  عليها أن الز

كماهلا التالميذ خمرجات التعلم األحباث قد وصل املؤشر فإنه يظهر من نتائج حتليل  . طريقة الغناء

٪، نتيجة لنسبة اكتمال يف الدورة الثانية غري وصلت يعترب الباحثة بنجاح هدفه يف هذه ٩٠

ورغم أن التالميذ إتقان التعلم الكالسيكية قد حتقق ولكن ال تزال هناك ثالثة التالميذ . الدراسة

:ع ذلك إىل عدة عواملويرج. الذين مل جيتازوا الدراسة

 هناك نوعان من التالميذ الذين مل يكمل يف االجتماع األول للدورة الثانية غري موجود

لكامل، فإنه يسبب عن  لذلك ال تقبل متاما أن املعلومات حول املدرسة املواد املعروضة 

.أسئلة التقييم املقدمة ميكن حلها
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غرق اختبار تؤثر أيضا على التالميذ يف تقييم العوامل النفسية واالستعداد من الوقت سيست

.اكتماهلا

من الوصف السابق فإنه ميكن أن ينظر إىل أنه من أجل تعزيز فهم التالميذ يف مادة فعل 

ستخدام وسائل اإلعالم كوسيلة التعلم طريقة  االمر واسم فاعل و اسم املفعول من الضروري 

.الغناء


