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 ن الرحيممبسم اهلل الرح

  ن  و  لُ ق  ع  ت    م  كُ ل  ع  ا ل  ي  ب  ر  ا ع  ن  آر  ق ُ ُه ان  ل  ز  ن   ا أ  ن  إ  

 ( ٢) يوسف : 

 

 عن أيب الدرداء رضي اهلل عنو قال : مسع النيب رجال قرأ فلحن فقال رسول اهلل : " أرشدوا أخاكم" .

 صحيح (( تعليق احلافظ الذىيب يف التلخيص : ))صحيح اإلسناد ومل خيرجاه،

 

 ( ٤٧٧ص  / ٢ج  –) ادلستدرك على الصحيحُت للحاكم مع تعليقات الذىيب يف التلخيص 

، ومن أحب العرب ومن أحب الرسول العريب أحب العرب " من أحب اهلل تعاىل أحب رسول،
ومن أحب العربية عٌت هبا  ضل الكتب على أفضل العرب و العجم،اليت نزل هبا أف أحب العربية،

 صرف مهتو إليها " .يها و وثابر عل

 فقو اللغة وسر العربية () أبو منصور الثعاليب النيسابوري يف مقدمة 

 

 

 

 

 



 ب 

 إهداء 

   إلى والدي و والدتي

 الوفاءالصدق و  ادلعلم األول الذي تلقيت على يديو الكرديتُت أول مبادئ"

 "احًتامو  وعرفت يف نفسو السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونفاء الضمَت تقدمة إجالل

 

 أدين لهم بالكثيرإلى أساتذي الذين 

 "تقدير و إجالال"

 

 االبنةإلى من هم عندي في مقام االبن و 

 "مودة و تقديرا ورغبة يف التقدم العلمي"

 

 يؤمنون بأن النحوالعربي لم ينضج ولم يحترق والذين لم يؤمنواإلى الذين 

 د األمة وبقائهاإلى الذين يحرصون على اللغة العربية حرصهم على وجو 

 رسل حضارة أسهمت وتسهم في خدمة اإلنسان

 

 



 ج 

 شكرا و تقديرا 
والثبات يف احلال  ،وأسئلو جزيل النوالو ،أشكره على فضلو ادلتوال، و احلمداهلل على كل حال

التابعُت ومن ، وعلى الو وأصحابو الغر ادليامُت، و الصابرين الشاكرينأسلم على خَت لي و وأص ،وادلال
 أما بعد : ،إحسان إىل يوم الدينتبعهم ب

فلك  ،الثنا، فلو سبحانو أذلج باحلمد و وقد من اهلل على باالنتهاء من إعداد ىذا البحث
د اهلل تعاىل أن أتقدم نعمائك وعظيم عطائك ويشرفٍت بعد محعلى جزيل  ،احلمد يا ريب حىت ترضى

ا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل العرفان إىل الذين كان ذلم فضل يف خروج ىذبالشكر والتقدير و 
 منهم :د ادلخلص. و ومل يكن حيدوىم إال العمل اجلا ،أحدىم بشئ طلبت

مدير جامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية  ،ادلاجستَت،القرنُتمساحة الدكتور احلاج ذو 
 لنجسا.

زاوية جوت كاال النائب األول دلدير جامعة  ،الدكتوراندوس بصرى إبراىيم ادلاجستَتمساحة 
 اإلسالمية احلكومية لنجسا.

باالنابة عن رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية  ،زلمد فضلى، ادلاجستَتالدكتور مساحة 
 جامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا. الدراسات العليا

عمليا لميا و األول الذي أفاد الباحثة عادلشرف  ،برىان الدين سيهوتانج ادلاجستَتمساحة 
من  افله ،ووجها خطواهتا يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منو

 .التقديرة الشكر و اهلل خَت اجلزاء ومن الباحثة عظيم

فقد  اديرىتقو  الساىن عن شكرى عجزفحقا ت ،ادلشرف الثاين ،ادلاجستَت تيا رمحةممساحة 
 اضق صدرىا ومل تبخل بعلمهوال فًتة إعداد ىذا البحث فلم تتشجيع طالللباحثة كل العون و  تقدم



 د 

وكان لتفضلها مبناقشة ىذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحثة  ،يوما عن مساعدة الباحثة وتوجيهها
 ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء . قديرالتالشكر و  ةمٍت خالص افله

ساتذ ادلعلمُت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية التقدير إىل األكما تتقدم الباحثة بكل الشكر و 
جسا. فلهم من الباحثة كل الشكر لدراسات العليا جامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية لنا
 جزاىم اهلل عٌت خَت اجلزاء .ادلعارف والتشجيع و التقدير على ما قدموه من العلوم و و 

مبا  لو بعد اهلل تعاىل فضل إمتام ىذا البحث رأسها والدي الكرًن الذي كان أما أسرتى وعلى
وولديت احلبيبة اليت يطوق فضلها عنقي  ،االخالص يف العملغرسو يف نفسي من حب للعلم وادلعرفة و 

 شكرا جزيال على دعائكم. ،َت معُت يل يف حياتىا ادلستمر خوكان دعائه

تواضع إىل خَت الوجود وزمالئي وأصدقائي وكل من ساىم يف إخراج ىذا العمل ادلوألشقائي 
 االمتنان .، ذلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير و ولو بكلمة تشجيع

 

 م ۲١٠٦ سبتنبَت ۲٦ ،نجسال 

 ،الباحثة

 

 نيلي سوىرتٍت 

 ٠۰۲۲۰۲۰۰٦٩: رقم التسجيل

 

 



 ه 

 تقرير المشرفين 
اء وادلرسلُت وعلى الرحيم احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف األنبي بسم اهلل الرمحان

 أصحابو أمجعُت .الو و 

 : ةالتكميلي اليت أعدىا الطالب العلمي بعد اإلطالع على البحث

 نيلي سوىرتٍت:   اسم 

 ٠۰۲۲۰۲۰۰٦٩:  رقم التسجيل 

 (Langsa) لنجسا :   عنوان 

 .العلمي البحثوافق ادلشرفان على تقدديها إىل رللس مناقشة 

 اىن ادلشرف الث      ادلشرف األول 

 

 ادلاجستَت تيا رمحة،و م       ادلاجستَت ،برىان الدين سيهوتانجاحلاج، 

  

 االعتماد

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 

 ادلاجستَت ،فضلىزلمد 

٠۹٨۰۰٢٢٦٢۰۰۷٠۰٠۰۰٢ 



 و 

 تقرير المشرفين
ُت وعلى الرحيم احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسل بسم اهلل الرمحان

 أصحابو أمجعُت .الو و 

 : ةا الطالبهتبعد اإلطالع على البحث العلمي اليت حضر 

 نيلي سوىرتٍت:  اعداد الطالبة

 ٠۰۲۲۰۲۰۰٦٩:  رقم التسجيل 

 تأثَت الغناء على حتسُت سيطرة التالميذ من ادلفردات اللغة العربيةالبحث : موضوع 

 .العلمي لبحثاوافق ادلشرفان على تقدديها إىل رللس مناقشة 

 ادلشرف الثاىن       ادلشرف األول 

 

 ادلاجستَت تيا رمحة،و م       ادلاجستَت ،برىان الدين سيهوتانجاحلاج، 

  

 االعتماد

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 

 ادلاجستَت فضلى،زلمد 

٠۹٨۰۰٢٢٦٢۰۰۷٠۰٠۰۰٢ 



 ز 

 إقرار الطالبة

 وبيانايت كااليت : ،أنا ادلوقع أدناه

 نيلي سوىرتٍت:  مل االسم الكا

 ٠۰۲۲۰۲۰۰٦٩:  رقم التسجيل 

 (Langsa) لنجسا:   ن العنوا

أقرر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط لنيل درجة اللسانيس يف قسم تعليم اللغة  
 العربية جامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا حتت عنوان : 

 ميذ من المفردات اللغة العربية تأثير الغناء على تحسين سيطرة التال

 (بروضة األطفال اإلسالمية األزىار لنجسا)

وإذا ادعى أحد استقباال  ،تأليف االخركتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غَتي أو حضرهتا و  
ولن تكون ادلسؤولية  ،أهنا من تأليفو وتبُت أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك

 .ت كاال اإلسالمية احلكومية لنجساشرف أو على قسم تعليم اللغة العربية جامعة زاوية جو على ادل

  صة وال جيربين أحد على ذلك . وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلا ،ىذا
 م ۲١٠٦ سبتنبَت ۲٦ ،نجسال       

 اإلقرار ةتوقيع صاحب        

 

 نيلي سوىرتٍت   

 ٠۰۲۲۰۲۰۰٦٩رقم التسجيل: 



 ح 

 ملخص البحث 
تأثَت الغناء على حتسُت سيطرة التالميذ من ادلفردات اللغة العربية بروضة  ،م ۲١۲٦ ،نيلي سوهرتني

 ادلاجستَت، ،برىان الدين سيهوتانجاحلاج،  . ادلشرف األول:األطفال اإلسالمية األزىار لنجسا
 ادلاجستَت. ،متيا رمحةوادلشرف الثاىن: 

 .ادلفردات اللغة العربية، غناءتأثَت ال:  الكلمات األساسية

. وحفظها لنا القرآن الكرًن إن اللغة ىي ألفاظ يعرب كل قوم عن مقاصدىم
 واألحاديث. 

الغناء على ف تأثَت أن تعر ار ىذا ادلوضوع ألن الباحثة تريد وأما أرادت الباحثة إخت
 .ادلفردات اللغة العربية يف تعليمالتالميذ 

الغناء بروضة بادلفردات اللغة العربية كيف تعليم (۲وأسئلة يف ىذا البحث ىي: )
الغناء على حتسُت سيطرة التالميذ من ادلفردات كيف تأثَت (۲، )؟األطفال اإلسالمية األزىار لنجسا

 .؟اللغة العربية بروضة األطفال اإلسالمية األزىار لنجسا

الباحثة ال  ومنهج ىذا البحث ىو الوصفي التحليل ألن البيانات اليت حتتاج إليها
 تكون على صورة العددية والكمية، بل تكون على صورة ادلعلومات البيانات.

ادلفردات اللغة تعليم كانت (۲أما نتائج ىذا البحث فيمكن أن تلخص فيما يأيت: )
عن العدد، وأعضاء اجلسم، وأمساء  بإستخدام الغناء بروضة األطفال اإلسالمية األزىار لنجسا العربية

الغناء على حتسُت سيطرة التالميذ من ادلفردات اللغة العربية بروضة تأثَت كانت (۲. )مثراتاحلسٌت، و 
ىي: )أ( يسهل الطلبة يف فهم ادلادة اليت يشرح ادلدرس و يشجع  األطفال اإلسالمية األزىار لنجسا

الطلبة يف تعليم ادلفردات، )ب( حيسن قدرة الطلبة يف حفظ ادلفردات، )ج( تنمية نتائج الطلبة يف 
 تعليم اللغة العربية خاصة يف فهم ادلفردات اجلديدة.
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 اللغة اإلندونيسيةبملخص 

Neli Suhartini, 2016. Pengaruh Nyanyian untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam 
Kosakata Bahasa Arab di RA Al-Azhar Langsa. Pembimbing 1: H. Burhanuddin Sihotang,MA, 
dan Pembimbing 2: Mutia Rahmah, MA. 

Kata Kunci: Pengaruh Nyanyian, Kosakata Bahasa arab. 

Bahasa Arab adalah kata-kata yang diungkapkan oleh setiap orang tentang maksud 
mereka. Dan kita menghafal Al-Quran dan Hadits menggunakan Bahasa Arab. 

Dan adapun Alasan peneliti memilih judul ini karena peneliti ingin mengetahui Apa 
Pengaruh Nyanyian Bagi Siswa dalam Belajar Bahasa Arab. 

Dan Pertanyaan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Pembelajaran Kosakata 
Bahasa Arab dengan Nyanyian di RA Al-Azhar Langsa?, (2) Bagaimana Pengaruh Nyanyian 
untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa Kosakata Bahasa Arab di RA Al-Azhar Langsa?.  

 Dan metode dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif karena data yang dibutuhkan 
Peneliti tidak berupa jumlah dan angka, akan tetapi berupa informasi data. 

 Adapun hasil penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut: (1) Pembelajaran Kosakata 
Bahasa Arab di RA Al-Azhar Langsa dengan Menggunakan Nyanyian tentang Angka, Anggota 
Tubuh, Asmaul Husna, dan Buah-buahan, (2) Pengaruh Nyanyian untuk Meningkatkan 
Kemampuan Siswa dalam Kosakata Bahasa Arab di RA Al-Azhar Langsa adalah: (a) Siswa 
mudah dalam memahami materi yang dijelaskan guru dan memotivasi siswa dalam belajar 
Kosakata, (b) Meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal Kosakata, (c) Meningkatkan 
hasil siswa dalam belajar Bahasa Arab khususnya dalam memahami Kosakata baru. 
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 الفصل األول 

 اإلطار العام

 أ_ مقدمة 

اللغة ىي ألفاظ يعرب كل قـو عن مقاصدىم. كاللغات كثَتة. كىي إف 

سلتلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث ادلعٌت، أم: أف ادلعٌت الواحد الذم خياًف 

 ضمائر الناس كاحد، كلكن كل قـو يعربكف عنو بلفظ غَت لفظ اآلخرين. 

لكلمات الىت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. كقد اللغة العربية ىي اك 

كصلت إلينا من طريق النقل. كحفظها لنا القراف الكرٔف كاألحاديث الشريفة، كما 

  ١ركاه الثقات من منثور العرب كمنظومهم.

مهارة االستماع، كالقراءة،  ادلهارات يف اللغة العربية أربع مهارات كىي أما

إف الوضع األمثلة يف تقدٔف ادلهارات هما للمجتمع. كالكالـ، كالكتابة ذلا دكرا م

اللغوية أال نقدـ للطالب مهارتُت سلتلفتُت يف كقت كاحد، كأف ندربو على تركيب 

صبل جديدة من كلمات ليس للطالب سابق عهد هبا، فتتشكل أمامو صعوبتاف، 

ال فهم الكلمات احملدثة كبناء صبل جديدة، شلا يربك الطالب كيعجزة، كمن مث 

                                                 
 ۷(، ص، ٢۰۰۰لقاىرة: دار احلديث، ، )اجامع الدركس العربيةمصطفى الغالييٍت، ١
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تماع كاحملادثة تتحقق األىداؼ التعليمية ادلنوط هبا تدريس مهارات اللغة األربع: االس

 .كالقراءة كالكتابة

اذبهت صبهورية إندكنيسيا الزباذ خطوات ملموسة من أجل النهوض 

بتعليم اللغة العربية يف مؤسساهتا التعليمية ادلختلفة حيث هتتم كزارة الًتبية كالثقافة، 

ئوف الدينية، كاجلمعيات اإلسالمية بتعليم العربية يف مؤسساهتا التعليمية، ككزارة الش

تدريس اللغة العربية يف  كإف كاف ىناؾ تباين يف االىتماـ بُت ىذه اجلهات.

أندكنسيسا بادلدارس كادلعاىد كاجلامعات. ككاف أكؿ معهد ديٍت لتدريس علـو الدين 

تاسع عشر يف صبيع أضلاء البالد. مث انتشرت كاللغة العربية. كانتشرت يف أخر القرف ال

أما يف ركضة األطفاؿ اإلسالمية  أكائل القرف العشرين.ادلدارس الدينية إُف جوارىا يف 

تعليم اللغة العربية كانتشرت يف السنة تسعوف حىت اآلف. ألف اللغة  األزىار لنجسا

لم ىي الغناء اللغة جية استخدامت ادلعيىو جزء من دركس الدينية، كإسًتاتالعربية 

 العربية.

تقدٔف تعليم متميز للعربية لغَت الناطقُت هبا زلققا أحدث ادلعايَت العادلية 

كادلمارسات ادلثلى يف تعلم كتعليم اللغات، من خالؿ منهج إلكًتكٓف رائد يساعد 

حوؿ  على نشر اللغة العربية كثقافتها، كالوصوؿ ألكرب عدد شلكن من ادلتعلمُت

 .العاَف
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رؽ التدريس تعتربىا كسائل إليصاؿ ادلعلومات إُف ادلتعلمُت بتوسط ط

ادلعلم. كاألساس الذل تقـو عليو ىذه النظرة ىو أف التعليم عملية نقل للمعلومات 

من الكتب أك من عقل ادلعلم إُف عقل ادلتعلم. أف طريقة التدريس ينبغى أف ينظر 

 ۲لعلمية أك عن ادلتعلم.إليها ال على أساس أهنا شىء منفصل عن ادلادة ا

لتدريب ابدأ  جيات يف تعليم اللغة العربيةيجده من االسًتات ىي الغناء إف

تسجيل غناء مث قارهنا بأداء ادلغٍت لتتعرؼ على نقاط ضعفك  بغناء أغنية ادلفضلة مع

فتتدرب عليها حىت ذبيدىا بشكل شلتاز، لكن احذر أف تضيف أم تأثَتات أك 

داية، جيب، جيب أف يكوف صوتك نقي كطبيعي سباما حىت موسيقى إليها يف الب

ركضة األطفاؿ اإلسالمية األزىار لنجسا مثل كالغناء يف  تتمكن من ربسُت أداء.

 ربريف الغناء العربية يف تعليم ادلفردات.

تستغرؽ زمنا طويال  -كإف كانت تدعو إُف التفكَت العميق –كىذه الطريقة 

. كمن مثالبها كثرة االستطراد، كاخلركج من موضوع إُف للوصوؿ إُف حقيقة من احلقائق

آخر، كإمهاؿ النقطة األساسية. كليس من السهل على ضعاؼ ادلدرسُت أف 

يستعملوىا، فإهنا ربتاج إُف كثَت من ادلهارة كالدقة، كتتطلب نشاطا كانتباىا من 

                                                 
(، ۹۱۱٢، )الناشر: الدار ادلصرية اللبنانية، العربية بُت النظرية كالتطبيق تعليم اللغةحسن شحاتة، ۲

   ٢۰-۹۱ص، 
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اإلرشادية التلميذ كادلدرس، كىذه أىم فائدة من فوائدىا. كىي ذبمع بُت الطريقة 

 كالطريقة التنقيبية، ألهنا ربتاج إُف اإلرشاد كالبحث كالتفكَت دائما. 

بركضة األطفاؿ اإلسالمية األزىار رأت الباحثة عند أداء دراسة ادلقدمة 

لذا  .بتناكب الغناء كفيديو اللغة العربية يف تعليم ادلفردات اللغة العربيةأف  لنجسا

. ادلفردات اللغة العربية يف تعليمغناء على التالميذ التأثَت ؼ أرادت الباحثة أف تعر 

تأثَت ادلوضوع "ىذه الرسالة العملية ربت  العلمى، كتبت الباحثة كمن ىذا البحث

الغناء على ربسُت سيطرة التالميذ من ادلفردات اللغة العربية بركضة األطفاؿ اإلسالمية 

 ".األزىار لنجسا

 ب_ أسئلة البحث 

 بحث ىي :ال ااألسئلة يف ىذ

الغناء بركضة األطفاؿ اإلسالمية األزىار بادلفردات اللغة العربية كيف تعليم  (_۹

 ؟لنجسا

الغناء على ربسُت سيطرة التالميذ من ادلفردات اللغة العربية كيف تأثَت  (_۲

 ؟بركضة األطفاؿ اإلسالمية األزىار لنجسا

 ج_ أهداف البحث 

 كأما أىداؼ من ىذا البحث ىى : 
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الغناء بركضة األطفاؿ اإلسالمية األزىار بادلفردات اللغة العربية تعليم  عرفةدل(_ ۹

 .لنجسا

الغناء على ربسُت سيطرة التالميذ من ادلفردات اللغة العربية بركضة تأثَت  دلعرفة(_ ۲

 .األطفاؿ اإلسالمية األزىار لنجسا

 _ أهمية البحثد

قًتاحات العلمية االية، يرجى من ىذا البحث أعطاء من الناحية النظر 

الغناء تأثَت ، يعٍت ادلعلومات عن العربية اللغة ادلفردات تعليمللمدارس كالباحثُت يف 

 .على ربسُت سيطرة التالميذ

 ىي: كمن الناحية التطبقية

 اللغة العربيةعلم دل (_۹

ادلفردات يف تعليم  التالميذقدرة تعريف ل يى اللغة العربيةأما أمهية للمعلم 

 العربية.

 ادلدرسةرئيس ل (_٢

يف  بركضة األطفاؿ اإلسالمية األزىار لنجساادلدرس قدرة  زيددلدخل أف ي

 .إستخداـ الغناء العربية

 لكاتبةل (_۳
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الغناء على ربسُت سيطرة التالميذ من ادلفردات تأثَت عن ادلعرفة  أف تزيد من

 .اللغة العربية بركضة األطفاؿ اإلسالمية األزىار لنجسا

 بحث_ حدود اله

 كربديد الباحثة ىذ البحث إُف :

الغناء على ربسُت سيطرة التالميذ من ادلفردات تأثَت :  احلدكد ادلوضوعية (_ ١

 .اللغة العربية

 .بركضة األطفاؿ اإلسالمية األزىار لنجسا : (_ احلدكد ادلكانية ۲

 .٢۰۹٦-٢۰۹۰جزء ىذا البحث العاـ الدراسي :  نية ا(_ احلدكد الزم٣

 المصطلحات _ تحديد و

ا البحث اليت تستحسن للباحثة ذتوجد مصطلحات تتعلق دبوضوع  ى

 :أف تشرحها فيما يلي

 تأثَت (_ ١

طريقة ادلناقشة يف ككاف ىذ التأثَت ىو تأثَت  ۳تأثَتا. -يأثر -تأثَت من كلمة أثر

 .تعليم اللغة العربية

 الغناء (_ ٢

                                                 
 ٢، ص، نكرل –عرىب –إندكنيسى انكرل اندكنيسى –قاموس: عرىبعبدا بن نوح كعمر بكرل،  ۳
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 ادلفرداتربية يف تعليم عئل الىت تستخدـ ادلعلم اللغة الىنا ىي كسا الغناء

 .بركضة األطفاؿ اإلسالمية األزىار لنجسا

 اللغة العربية  (_۳

أف كلمة العربية تًتكب من كلمتُت اللغة كالعربية، فاللغة صبعها لغى كلغات 

 ٤.. ىي الكالـ ادلصطلح عليو كل قـوكلغو

 كإصطالح ىي الكلمة الىت يعربىا العرب عن اغراضهم. كقد كصلت الينا من

لغة اة اإلتصاؿ بُت متكلمى العربية ك النقل. فادلراد دبعٌت اللغة العربية ىنا ىي أد

 .الىت يستعمل ادلسلموف يف عبادهتمالقراف الكرٔف دستور ادلسلمُت. كاللغة 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (،١٩٧۳، )بَتكت: دار ادلشرؼ، ، الطبعة السادسة كعشركفادلنجد كاألعالـلويس معلوؼ،  ٤

 ۲٤۳ ،ص




