
 أ
 

 إندونيسيا جمهورية
  وزارة الشؤون الدينية 

 بماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 العربية اللغة عليمت قسم العليا الدراسات كلية

 
 التقابل اللغويعلى أساس تطوير كتاب "إقرأ" 

 في تعليم مهارة قراءة القرآن
النجاجلنوبية()بالتطبيقعلىالطلبةمبعهدادلأوىجايتكويما

لنيلدرجةادلاجستَتيفتعليماللغةالعربيةحبثتكميلي

 
 

  
إشراف:إعداد: 

الدكتورنورادلرتضىاأديىَتمانااةَت:يودستالطالب
الدكتورفيصلزلمودآدمإبراىيمٜٕ٘ٓٓٚٓٔ:رقمالتسجيل




 العام
 م 1021
 ه 2311



 ب

 

 إندونيسيا جمهورية
  رة الشؤون الدينية وزا

 بماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 العربية اللغة عليمت قسم العليا الدراسات كلية

 
 التقابل اللغويعلى أساس تطوير كتاب "إقرأ" 

 في تعليم مهارة قراءة القرآن
)بالتطبيقعلىالطلبةمبعهدادلأوىجايتكويماالنجاجلنوبية(





لنيلدرجةادلاجستَتيفتعليماللغةالعربيةتكميليحبث
  

إشراف:إعداد: 
الدكتورنورادلرتضىاأديىَتمانااةَت:يودستالطالب

الدكتورفيصلزلمودآدمإبراىيمٜٕ٘ٓٓٚٓٔ:رقمالتسجيل



 العام
 م 1021
 ه 2311



 ج

 

 إندونيسيا جمهورية
 الدينية الشؤون وزارة
 بماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا ةجامع
 العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية

 المشرفين تقرير
رحيماحلمدهللربالعادلُتوالصالةوالسالمعلىأشرفال الرمحن اهلل بسم

 األنبياءوادلرسلُتوعلىآلووصحبوأمجعُت.
 :الطالب أعده الذي التكميلي البحث على االطالع بعد

 يودستَتىأديىَتمانااه :االسم
 ٜٕ٘ٓٓٚٓٔ: القيد رقم

التقابلاللغوي:تطويركتاب"إقرأ"علىأساسالبحثعنوان
قراءةالقرآنيفتعليممهارة

 )بالتطبيقعلىالطلبةمبعهدادلأوىجايتكويماالنجاجلنوبية(
 :جلامعةا رللس إىل تقدميو على وافقادلارفان

الثاينادلارف األول ادلارف

 

 فيصلزلمودآدمابراىيم توركالدرنورادلرتضىتوكالد


 ادلعتمد،
العربية اللغة تعليم قسم رئيس


 

نور صاحل شهداء توركالد
ٕٕٜٔٓٔٔٓ٘ٓٓٙٓٔٓٚٔ:التوظيف رقم



 د

 

 إندونيسيا جمهورية
 الدينية الشؤون وزارة

 بماالنج الحكومية اإلسالمية مإبراهي مالك موالنا جامعة
 العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية

 المناقشة لجنة اعتماد
 :البحث عنوان

  التقابل اللغويتطوير كتاب "إقرأ" على أساس 
قرآنالفي تعليم مهارة قراءة 

)بالتطبيقعلىالطلبةمبعهدادلأوىجايتكويماالنجاجلنوبية(
 العربية اللغة تعليم يف ادلاجستَت درجة لنيل تكميلي حبث

 ٜٕ٘ٓٓٚٓٔ:التسجيل رقميودستَتىأديىَتمانااه : الطالب إعداد
 درجة لنيلشرطا قبولو وتقرر ادلناقاة جلنة أمام البحث ىذا عن الطالبة دافعت قد

 مٕٕٔٓمايوٖٕاألربعاء،يوم يف وذلك العربية، اللغة تعليم يف ادلاجستَت
 :األساتذة السادة من ادلناقاة نةجل وتتكون

 :__________التوقيعومناقاارئيساأمحدمزكيالدكتور -ٔ
 :__________التوقيعومناقاانصرالدينالدكتور -ٕ
 :__________التوقيعومناقاامارفاالدكتورنورادلرتضى -ٖ
 __________:التوقيعومناقاامارفاالدكتورفيصلزلمودآدمإبراىيم -ٗ

 االعتماد،
العليا الدراسات كليةعميد


 مهيمن توركالد  األستاذ

ٖٖٜٕٜ٘ٓٓٔٓٛٔٔٔٔٙ٘ٔ:التوظيف رقم
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 اإلهداء

 

  الرحيمة و أمي الشفيق أبي إلى
 إسالمية تربية ربياين لذينلا

صغَتا ربياين ماكوارمحهما ذلما اغفر اللهم

 

 أخواتي و إخواني وإلى
والرخاء لادةا يف معي اهلل أبقاىم


 

  أساتيذتي سادة وإلى
والرضوان الرمحة صبيب عليهم




 

 العربية يحب من وإلى
 والمعرفة العلم طالب من

الربية رب إىل السَت يف ذلم اهلل بارك



 و

 

 االستهالل
 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم


ًعامِّْنَخْاَيِةَلْوأَنزَْلَناَىَذااْلُقْرآَنَعَلىَجَبٍلل  اهللِرَأَيْ َتُوَخاِشًعامَُّتَصدِّ
َوتِْلَكاأْلَْمثَاُلَنْضرِبُ َهالِلن اِسَلَعل ُهْميَ تَ َفك ُرونَ

(ٕٔ)احلار


قالرسولاهللصلىاهللعليووسلم
وِابِحَصْاأِلَعًي ْفِشَةِامَيَقِالْمَوْي َيتْأْيَوُن إِفَآنَرْاالقُوْءُرَق ْا

)رواهمسلم(
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 الطالب إقرار
 :اآليتكوبيانايت أدناه، ادلوقع أنا

:يودستَتىأديىَتمانااهاالسم
ٜٕ٘ٓٓٚٓٔ:التسجيل رقم

–أوكانكومرينجأولو–سوسوهبوايراياب–قريةتونكوجايا :العنوان
سومطرااجلنوبية

 العربية اللغة تعليم يف ادلاجستَتدرجة لنيل شرط فَتلتو أحضرهتا اليت الرسالة ىذه بأن أقر
حتت مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالكموالنا جامعة العليا الدراسات آلية

:عنوان
 اللغوي التقابلتطوير كتاب "إقرأ" على أساس 
القرآن في تعليم مهارة قراءة

اجلنوبية()بالتطبيقعلىالطلبةمبعهدادلأوىجايتكويماالنج

 أح د ادع ى وإذا.اآلخ ر ت أليف أو غ َتي إب داع م ن زورهت ا وم ا بنفس ي تبته اكو أحض رهتا
 ذل ك، عل ى ادلس وولية أحتم لفأن ا حبث ي م ن ل يس فع ال أهن ا وتب ُت تأليف و من أهنا استقباال

 مال ك موالن ا جامع ة العلي ا الدراس ات كلي ةعل ىأو ادلا رف عل ى ادلس وولية تك ون ول ن
 .مباالنج احلكوميةسالميةاإل إبراىيم

 .ذلك علىأحد جيربين وال اخلاصة رغبيت على بناء اإلقرار ىذا وحرر ىذا،
 مٕٕٔٓأبريلٙٔ ماالنج،

 اإلقرار صاحب توقيع


يودستَتىأديىَتمانااه
ٕٜٔٓٚٓٓ٘



 ح

 

 وعرفان شكر
 مدزل نبينا وادلرسلُتاألنبياء أشرف على والسالم والصالة العادلُت، رب هلل احلمد

 .وبعد.أمجعُت وصحبو آلو وعلى وسلم، عليو اهلل صلى
 باحلم دأذل ج س بحانو فل و البح ث، ى ذا إع داد م ن باالنته اء عل ي اهلل م نّ وق د

 – ويا رفٍت عطائ ك وعظيمنعمائك جزيل على ترضى، حىت ريب يا احلمد فلك والثناء،
 يف فض ل ذل م آان ال ذين إىل والعرف ان والتق ديربالا كر أتق دم أن – تع اىل اهلل مح د بع د

 إال حيدوىم يكن ومل طلبت، بائ أحدىم يبخل ومل الوجود حيزإىل البحث ىذا إخراج
 العمل
 :ومنهم ادلخلص اجلاد

 إب راىيم مال كموالن ا جامع ة م دير س وفرايوغو، إم ام توركال د األس تاذ فض يلة
 .مباالنج احلكومية اإلسالمية

 مالك موالنا جلامعةالعليا الدراسات يةلك عميد مهيمن، توركالد األستاذ فضيلة
 .مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم

 الدراسات ليةكالعربية اللغة تعليم قسم رئيس نور، صاحل شهداء توركالد مساحة 
 .مباالنجاحلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جلامعةالعليا

 علمي اً الباح ثأف اد ق د ال ذي األول ادلا رف ،ادلرتض ىن ور توركال د مساح ة 
ووج وخطوات ويفك لمراح لإع دادى ذاالبح ثمن ذبداي ةفك رةالبح ثح ىت وعملي اً،

 ،فلومناهللخَتااجلزاءومنالباحثعظيمالاكروالتقدير.الرسالة ىذه دتت أن
فحقايعجزلس اينع ن الثاين ادلارف ،فيصلزلمودآدمإبراىيم توركالد مساحة 

هفق دق  دمللباح  ثك لالع  ونوالتا جيعط  والف  ًتةإع دادى  ذاالبح  ثوملش كرهوتق  دير
 يبخلبعلموومليضقصدرهيوماعنمساعدةالباحثوالتوجيهو،وكانلتفضلو



 ط

 

مناقا ةى ذاالبح ثأك ربأ  ريفنف سالباح ثول وم ٌتخ الصالا كرم ناهللالعظ  يم
الثوابواجلزاء.

 ليةك العربيةاللغة تعليم قسم يف ادلعلمُت تذةاألسا إىل والتعظيم الاكر ذلككو 
 انك  واحلك م، العل وم نار يفأنفسهم وبذلوا نهمكأما واكتر الذين وىم العليا، الدراسات

 .والنعم ادلنن جزيل ذلم
كم  اأتق  دمتك  لالا  كروالتق  ديرإىلم  ديرمعه  دادل  أوىوادل  ربُتفي  ووذل  مم  ن 

 حبمن قليب ىف نقااه ما على والتكرمي الاكر بوبُتاحمل والدي وإىلاجلزاءوخَتاكثَتا،
 .األزمان مدىزليطايب دعائهما انكو .العمل ىف القلب وإخالص وادلعرفة العلم

 إىل وإخراجو ادلتواضعالعمل ىذا أداء يف يل ساىم من لكو وزمالئي وألصحايب 
 من وجعلهم جلزاءا خَت اهلل جزاىم .واالمتنانالتقدير وعظيم الاكر خالص الوجود حيز

 .احلنفاء عباده
 الرشاد سبيل إىل ادلوفق واهلل
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 محتويات البحث
  

أ__________________________________االستهالل
ب____________________________________إىداء

ج________________________________شكروتقدير
ه_________________________________تقريرادلارفُت

و________________________االعتمادمنطرفجلنةادلناقاة
ز__________________________________إقرارالطلبة

ح_____________________________مستخلصالبحث
ط______________________مستخلصالبحثباللغةاالجنليزية

ي____________________مستخلصالبحثباللغةاالندونيسية
ل_______________________________زلتوياتالبحث

س________________________________قائمةاجلداول
ع________________________________قائمةادلالحق

 الفصل األول
اإلطار العام

 ٔ__________________________________ادلقدمة .أ
 ٗ_________________________ماكلةالبحثوأسئلتو .ب
 ٗ______________________________أىدافالبحث .ج
 ٗ_______________________________أمهيةالبحث .د
 ٘______________________________حدودالبحث .ه
 ٙ____________________________حتديدادلصطلحات .و



 ك

 

 ٙ____________________________الدراساتالسابقة .ز

 الثانيالفصل 
 اإلطار النظري

ٜ________________________ادلبحثاألول:الكتابادلدرسي
ٓٔ_____________________التقابلاللغويادلبحثالثاين:أساس

 ٔٔ__________________________األصواتالعربية .أ
 ٘ٔ_______________________األصواتاإلندونيسية .ب
 ٙٔ__________________________صفاتاحلروف .ج
 ٜٔ______________التقابلالصويتبُتالعربيةواألندونيسية .د

ٕٔ  ________________________  ادلبحثالثالث:مفهومالقراءة
 ٕٕ  __________________________ يمالقراءةادلبحثالرابع:تعل

 ٕٕ________________أىدافتعليمالقراءةيفادلرحلةاإلبتدائية .أ
 ٖٕ_____________________طريقةتعليمالقراءةللمبتدئُت .ب

 ٕٛ_____________ادلبحثاخلامس:نبذةعنمعهدادلأوىاالسالمي

 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 ٖٔ_____________________________منهجالبحث .أ
 ٕٖ_____________________________رلتمعالبحث .ب
 ٕٖ______________________أسلوباختيارعينيةالبحث .ج
 ٕٖ_____________________________أدواتالبحث .د
 ٖٖ_________________________وبحتليلالبياناتأسل .ه
 ٖٗ____________________خطواتإجراءالبحثالتطويري .و



 ل

 

 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 ٖٙ____________ادلبحثاألول:عرضبياناتادلقابلةحتليلهاومناقاتها
 ٖٙ______________كتاب"إقراء"وآراءادلدرسُتوالدارسُتحنوه .أ

 ٖٙ_______________________حملةعنكتاب"إقرأ" .ٔ
 ٖٚ____________آراءادلدرسُتوالدارسُتحنوكتاب"إقرأ" .ٕ

ٜٖ___________ادلبحثالثاين:عرضبياناتاالستبانةحتليلهاومناقاتها
 ٜٖ_________________االنتاجادلطورأىدافووأساليبتعلميو .أ

٘ٗ___________دليلالتحكيممنسادةاخلرباءحنواالنتاجادلطور .ب
ٗ٘_____________________ادلبحثالثالث:فعاليةاالنتاجادلطور

 ٗ٘___________________________ياالختبارالقبل .أ
 ٛ٘____________________________االختبارالبعدي .ب
 ٔٙ__________________حتليلنتائجاالختبارالقبليوالبعدي .ج
 ٗٙ_________________إمكانيةتدريسىذاالكتابادلطور .د

 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات

 ٘ٙ_____________________________نتائجالبحث .أ
 ٙٙ_______________________________التوصيات .ب
 ٙٙ______________________________االقًتاحات .ج

ٚٙ  ___________________________ قائمة المصادر والمراجع 
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 قائمة الجداول

  صفحة       ع  موضو   رقم

ٛٔسلارجاألصواتالعربيةواالندونيسيةٔ

ٖٖمعايردرجةاألرقامٕ

ٙٗنتيجةاالنتاجادلطورمنسادةاخلرباءٖ

ٛٗنتيجةاالنتاجادلطوريفعناصرالتحكيمعنعرضادلوضوعٗ

ٜٗرسمالبيايننتيجةاالنتاجادلطوريفعناصرالتحكيمعنال٘

ٓ٘نتيجةاالنتاجادلطوريفعناصرالتحكيمعنالتقوميٙ

ٕ٘ادلوضوعاتيفكلصفحةمناالنتاجادلطورٚ

ٗ٘نتيجةالطلبةيفاالختبارالقبليٛ

ٚ٘النسبةادلئويةلنتيجةالطلبةيفاالختبارالقبليٜ

ٛ٘تبارالبعدينتيجةالطلبةيفاالخٓٔ

ٓٙالنسبةادلئويةلنتيجةالطلبةيفاالختبارالبعدئٔ

ٔٙادلقارنةبُتتفسَتاالختبارالقبليواالختبارالبعدئٕ







 ن

 

 قائمة المالحق

         موضوع    رقم 

 االنتاجادلطور .أ

أدواتالبحث .ب

االستبانةمنسادةاخلرباءعناالنتاجادلطور .ٔ

يلادلقابلةدلديرمعهدادلأوىاالسالميدل .ٕ

دليلادلقابلةللمدرسُتحنوكتاب"إقرأ" .ٖ

دليلادلقابلةللدارسُتحنوكتاب"إقرأ" .ٗ

أسئلةاالختبارالقبليوالبعدي .٘

رسالةاإلذنللبحثمناجلامعة .ٙ

رسالةانتهاءعمليةالبحثمنمعهدادلأوىاالسالمي .ٚ
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 البحث مستخلص
يفالتقابلاللغويتطويركتاب"إقرأ"علىأساس م،ٕٕٔٓ ،أديىَتمانااهيودستَتا

مهارة كوي، .القرآنقراءةتعليم جايت ادلأوى مبعهد الطلبة على )بالتطبيق
اجلنويبة. ماالنج ، فوتاونج ادلرتضىتوركالد :األول دلارفاسومرب نور

فيصلزلمودآدمإبراىيم. توركالد :الثاينادلارفو

 ،القراءة.التقابل،التطوير :األساسية لكلماتا
 

تطبيقومتعلىأساسعلماللغةالتقابلي،ىذاالبحثالتطويريلكتاب"إقرأ"
 ماالنجالكتاب فوتاونج سومبر مبنطقة كوي جايت بقرية االسالمي ادلأوى معهد يف
اجلنوبية.
إىل البحث ىذا )ويهدف وآٔ، "إقرأ" كتاب خصائص معرفة ادلدرسُت( راء

(ومعرفةمدىٖ)تابعلىأساسعلماللغةالتقابلي،(وتطويرالكٕ)والدارسُتحنوه،
جناحىذااالنتاجادلطور.

طلبةمعهدادلأوىكانويفعمليةالبحثاستخدمالباحث،ادلنهجالتطويري،و
حثعينيةذلذاالبحث،ويفكافالبيانات،استخدمالبإٕٔٓ/ٕٔٔٓسنةالدراسة

االختبار نتيجة حتليل ويف واالختبار، واالستبانة والو ائق ادلقابلة وىي ادلتنوعة األدوات
 .tاستخدمالباحثرمز

ستخدمي(ٔ)ياملاخلصائصفيمايلي،ووصلالباحثإىلأناالنتاجادلطور
يفىاالعربيةاليتذلانظَتالًتتيبالصويتمناألصواتيرتبعلى(ٕ)،الطريقةالصوتية

الذييتاابويفاللغتُت،مثاألصواتاليتتيفالنطقدتاما،مثالصواللغةاإلندونيسية
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 اإلنجليزية باللغة المستخلص
ABSTRACT 

Hermansyah, Yudisthira Ade, 0202. The Developing “Iqra” Book Based on 

Language Contrastive Analysis for Teaching Qur’an Reading at Al 

Ma’waa Islamic Boarding School at Jatiguwi, Sumberpucung, Malang. 

Advisors: (0) Dr. Nurul Murtadho, M.Pd. (0) Dr. Faishal Mahmud Adam 

Ibrahim. 

 

Keyword: Developing, contrastive, reading.  

 

 

This is a research about the developing Iqra’ book entitled: The 

Developing “Iqra” Book Based on Language Contrastive Analysis for Teaching 

Qur’an Reading The experiment was conducted at Al Ma’waa Islamic Boarding 

School at Jatiguwi, Sumberpucung, Malang. 

The main purposes of this research are: (0) developing Iqra' book through 

the language contrastive analysis, (0) knowing the effectiveness of using the book. 

This research is using research and development method (R&D), the 

population  is the student of Al Ma'waa Boarding School year 0200/0200, and the 

samples are 83 students who have not mastered reading Arabic yet. The 

instruments used were:  Interview, documentation, questioner, and test which 

consists of pretest and posttest. And for analyzing data, the writer used the test-t 

formula. 

The characteristics of the developing book are: (0) using the verbal 

method, (0) organizing letters which are same sound with the Indonesian 

language, then organizing letter which have the same sound with Indonesian 

language sounds, and then the original letters of Arabic’s (8) consisting of 02 

pages. 

There are many things to be payed attention by the teacher such as : (0) 

giving the correct examples, (0) to watch the student pronunciation, (8) remind 

the students fault wisely, (4) giving the exercises over and over, (5) repeat the last 

lesson many times, (6) Advice the student to love Arabic language. The result of 

the research conducted at Al Ma’waa shows the effectiveness of developed Iqra’ 

books.  
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 اإلندونيسية باللغة المستخلص
ABSTRAK 

Hermansyah, Yudisthira Ade, 0202. Pengembangan Buku “Iqra” dengan 

Menggunakan  Analisa  Kontrastif  Bahasa untuk Pengajaran Al Qur’an 

di Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al Ma’waa, Jatiguwi, 

Sumberpucung, Malang.  Pembimbing: (0) Dr. Nurul Murtadho, M.Pd. 

(0) Dr. Faishal Mahmud Adam Ibrahim 

 

Kata Kunci: Pengembangan, kontrastif, membaca. 

 

 

Penelitian ini berjudul “Pengembangan Buku “Iqra” dengan 

Menggunakan Analisa Kontrastif Bahasa untuk Pengajaran Al Qur’an” yang 

diujicobakan di Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Al Ma’waa yang teletak 

didesa Jatiguwi, Sumberpucung, Malang. 

Tujuan utama penelitian ini adalah: (0) mengembangkan buku Iqro’ 

dengan dasar analisa kontrastif bahasa dan (0) mengetahui efektifitas hasil 

pengembangan buku dalam mengajarkan ketrampilan membaca Al Qur’an. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunanakan metode penelitian 

pengembangan (R&D), dan populasi penelitian yang digunakan adalah santri 

Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Al Ma’waa pada tahun ajaran 0200/0200. 

Dan sampel yang diambil adalah para santri yang belum menguasai ketrampilan 

membaca Al Qur’an sejumlah 83 siswa. Instrumen penelitian yang digunakan 

untuk menghimpun data adalah: wawancara, dokumentasi, angket, dan tes (pre-

test dan pos-test), dan dalam menganalisa data hasil tes, peneliti menggunakan 

rumus tes-t. 

Sedangkan buku yang dikembangkan mempunyai karakteristik: (0) 

menggunakan metode suara, (0) berurutan dari huruf yang sama dengan bahasa 

indonesia, kemudian huruf yang mirip dengan bunyi bahasa Indonesia, dan 

terakhir huruf Arab yang tidak ada pada bahasa Indonesia, (8) terdiri atas 02 

halaman. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengajar yaitu: (0) 

memberikan contoh yang benar, (0) memperhatikan pelafalan siswa, (8) bijak 

dalam menghadapi kesalahan siswa, (4)  memperbanyak latihan, (5) sering 

megulangi materi (6) menanamkan kecintaan terhadap bahasa Arab. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, penulis menyimpulkan 

bahwa buku Iqra’ yang dikembangkan dengan dasar analisis kontrastif bahasa 

cukup efektif, khususnya bagi santri Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Al 

Ma’waa. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai post-tes, dan nilai siswa  

yang lebih besar dari nilia tabel t yaitu 0020. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 المقدمة .أ 
العربية ىي لغة القرآن، فاللغة العربية جديرة بأن تعلم دلا ذلا من مكانة دينية، 

أن يات اهلل. صحيح على ما فيو من آواالطالع فادلسلمون يف حاجة إىل قراءة القرآن 
أيضا أن   يسطييعون االتاال بالقرآن الكر م من لالل الًتةمة إال إنو صحيحادلسلمُت

ز القرآن اللغوي جيعل من الفاظو أمرا يسطحيل القرآن الكر م قرآن بلفظو وناو، إن إعجا
على أي اإلنسان. فالًتةمة ال تزيد إال احملاوالت لنقل افكاره ومعانيو ال ألفاظو وال 

 1أساليبو.
األنشية  ت، فقد ظهر ةتعلم اللغة العربية وتعليمها ميلق إىلوذلذا فإن احلاجة 

بالنسبة إىل و . قدديةن الو منذ القر  مناىج تعليم اللغة العربية وطرائقهاكثَتة ألجل تيوير ال
كومة مادة اللغة العربية يف برنامج الدراسة من ادلرحلة احلبالد إندونيسيا، فقد أدللت 

االبطدائية اىل الثانوية بل يف اجلامعية، فهناك جامعات كثَتة حيث فيها قسم الدراسة عن 
 2أمهية تعليم اللغة العربية. ندليل على االىطمام ع االعربية. فهذاللغة 

إندونيسيا بلدة ةمهورية تطكون من اجلزائر الكثَتة، وكان ادلسلمون أكثرىا سكانا، 
وفيها معاىد اسالمية كثَتة، وفيها مدارس اسالمية كثَتة أيضا، فقد تعلم أوالد ادلسلمُت 

ذلك ادلناىج الكثَتة يف تعليم مهارة القراءة قراءة القرآن منذ صغرىم، وقد ظهر ك
منهج "قرايت" ومنهج "إقرأ" ومنهج "تالويت" : لاوصا يف مهارة قراءة القرآن منها 

 ومنهج "الربقي" غَت ذلك. ولكل ادلناىج أساليبها وكلها سلطلفة. 

                                                 
( ص 1989الرباط: إيسسكو ، ) ليم العربية لغير الناطقين بها، مذهبه وأساليبه.تع، رشدي أمحد طعيمة 1

31-32 
2
 Effendy, Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, cet 4 (Malang: Misykat, 2002) p. 

25 
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 يف عملية الطعليم ىي الكطاب ُتادلدرسن إحدى الوسائل الذي اسطخدمها كثَت م
يمي، إذ يوجو ادلواد والنشاطات واخلربات ادلطعلقة ادلهارة والكفاءة اليت يقادىا الطعل

ادلطعلم. ويف رلال تعليم اللغة العربية يكون الكطاب الطعليمي وسيلة يف عملية الطعليم 
والكطاب الطعليمي جيعل عملية الطعليم مسطمرة بُت اليالب  ،والطعلم بُت ادلدرس واليالب

من الطعليم ما يريد، والكطاب اجليد ىو الكطاب الذي جيذب اليالب ونفسو حىت حيال 
  3حنوه ويشبع رغباتو وجيد فيو نفسو.

تعليم األصوات أمر ضروري يف أي برنامج لطدريس اللغات األجنبية، فاألصوات  
وقد ظهر يف تاريخ منهج تعليم مهارة القراءة  4ىي العنار الرئيسي يف أية لغة.

، ومسي القرآن مسو أسعد محام الذي ألف كطابا يف تعليم مهارة قراءةبإندونيسيا رجل ا
"إقرأ". و يف سنة  الكطاب بكطاب"إقرأ" فسمي منهج تعليم القراءة هبذا الكطاب مبنهج

قرر وزير الشؤون الدينية إندونيسيا بروفيسور منور سجلي أن منهج "إقرأ" يكون  1991
قرآن بإندونيسيا. ىذا الكطاب تطكون من ست أجزاء ادلنهج الرمسية يف رلال تعليم قراءة ال

 صفحة. 33وكل جزء تطكون من حوايل 
اليلبة يف مؤسسة "ادلأوى" الًتبوية بافطهم اخلاصة ختالف باليلبة يف ادلعاىد 

 قليال منهمإال  القراءة صحيحامهارة  ابة يف "ادلأوى" مل يسطولو لاليبعض األلرى، ف
هنم مطنوعة من ناحية ادلدرسة اليت يطعلمها اليالب فيها، ، وكو ولاوصا يف قراءة القرآن

كما ختطلف أيضا للفية   فبعضهم يف ادلدرسة اإلسالمية واآللر يف ادلدرسة احلكومية
دراسطهم قبل دلول ادلعهد وللفية تربوية أسرهتم وكذلك حالة بيئطهم االجطماعية، فهذه  

 لوكهم.تفكَتىم وسكلها تسبب إىل تنوع ميول اليلبة وقوة 

                                                 
3
 )القداىرة: دار ربيسة.أسس  عدسداا الب سل ال عليميسة لغيسر ال ساطقين بالععبدد احلميدد عبدد اهلل و ناصدر عبدداهلل،   

 7 ص (1991النار، 
4
)مكة : جامعة أم القرى،  2ج  المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،رشدي أمحد طعيمة،   

 455( ص 1986
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، فقد القرآنة ء"إقرأ" يف تعليم مهارة قرا كطاب ادلدارس اإلسالمية توكما اسطفادو 
قد يف احلقيقة ل، و القرآن معهد "ادلأوى" ىذا الكطاب يف تعليم مهارة قراءةأيضا اسطفاد 

اليت تواجهها اليلبة أن ىناك بعض ادلشكالت الطعليم، إال عملية جنح ىذا الكطاب يف 
بدأ عملية رتب على ترتيب اذلجائي أي أن تلكون الكطاب يوادلشكلة تأيت ، مثناء الطعلأ

الطعليم من حرف األلف مث الباء مث الطاء مث الثاء وإىل ألره. فهذا الطقد م خيالف ادلبادئ 
ور رشدي أمحد طعيمة بأن تعرض طيف تعليم األصوات العربية اليت عرضها أسطاذ الدك

ارس مث تليها األصوات ادلطشاهبة وألَتا تقد م األصوات األصوات ادلوجودة يف لغة الد
ألن ىذا الًتتيب قد يقدم حرفا صعبا قبل األحرف األسهل بل ىناك حرف  5اجلديدة.
يكون يف  -وىو من أصعب حرف عند األعجمي ولاوصا عن اإلندونيسيُت  -الضاد 

ويكون يف  –وىو حرف سهل عند اإلندونيسيُت  -وسط الًتتيب، وىناك حرف الياء 
 ألر الًتتيب.

يف وقت واحد  دد ادلشكالت لدى اليالبتوجو تعفهذه ادلشكلة قد يسبب إىل 
وبالنسبة فاألوىل ىي مشكلة تعرف احلروف والثانية ىي مشكلة تلفيظ األصوات، 

لألصوات، فبعض األصوات العربية اليت مل توجد يف اللغة اإلندونيسية قد يكون مشكلة 
فإن تعلم األصوات اجلديدة حيطاج إىل زمان أطول بالنسبة إىل تعلم ألرى عند الطعليم 

فهذه ىي األسباب اليت يريد الباحث معاجلطها من األصوات ادلشاهبة بلغة الدارس، 
لالل ىذا البحث. فلذلك يريد الباحث ىنا أن ييور مواد تعليم مهارة القراءة من 

لطقابل بُت األصوات العربية يف ا الطقابل اللغويأساس لالل كطاب "إقرأ" على 
"وأىم اخليوات يف إعداد ادلادة الطعليمية ىي :لقول روبت الدو، واألصوات اإلندونيسية

 6."مقارنة اللغطُت والثقافطُت )األصلية واألجنبية(

                                                 
5
 157ص  ،مرجع سابق تعليم العربية لغير الناطقين بها، مذهبه وأساليبه.، رشدي أمحد طعيمة  

6
زلمود امساعيل صيٍت ، ال قابل اللغوي وتحليل األخطاء، قارنة ادلنطظمة للغات والثقافاتروبرت الدو، ضرورة دل  

 4( ص 1982)الرياض: ميابع جامعة ادللك سعود،  1 -ط، ُت واسحاق زلمد أم
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 مشبلة البحث وأسئل ه .ب 
ويف ضوء العرض السابق ، فادلشكلة ذلذا البحث ىي أن كطاب "إقرأ" مل يبدأ 

وات ادلوجودة يف لغة اليلبة ويسطمر إىل تعليم األصوات اليت مل توجد يف  م األصقدبط
حسب ترتيب اذلجاء، فهذا يشَت أن الكطاب األصوات تعليم يرتب إمنا الكطاب و لغطهم، 

 وأما أسئلة البحث فهي:سس النفسية اللغوية لدى اليلبة. ال يهطم باأل
ل اللغوي يف تعليم مهارة الطقابكيف يطم تيوير مواد كطاب "إقرأ" على أساس  .1

 عهد ادلأوى اإلسالمي مبقراءة القرآن 
كطاب "إقرأ" على قراءة القرآن يف  يف تعليم مهارة  ادليورةما مدى فعالية ادلواد  .2

 مبعهد ادلأوى اإلسالمي الطقابل اللغوي أساس 
 أهداف البحث .ج 

 :انيالقا من مشكالت البحث السابقة ، فيهدف ىذا البحث لألشياء اآلتبية
علم اللغة  يف كطاب "إقرأ" على أساساجلهرية لطيوير مواد تعليم مهارة القراءة  .1

 ى اإلسالميعهد ادلأو مب الطقابلي
ادليورة من كطاب  اجلهرية دلعرفة مدى فعالية ادلواد ادلعدة يف تعليم مهارة القراءة .2

 مبعهد ادلأوى اإلسالمي علم اللغة الطقابلي"إقرأ" على أساس 
 أهمية البحث .ا 

الل ىددددذا البحددددث يرجددددو الباحددددث أمهيددددة جملثددددو يف ايددددال النظددددري وايددددال الطيبيقددددي لددددمددددن 
  يراىا الباحث يف ايال النظري ىي : يتمهية الاألف

ولاوصدا يف كطدب  يف رلال تيوير الكطاب الطعليمدي. امسامهالبحث يكون ل .1
 "إقرأ".
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عليمية ليكون البحث مرجعا للبحوث عن الطاميم و الطيوير على الكطب الط .2
 يف ادلسطقبل.

 وأما األمهية يف رلال الطيبيقي ىي:
ليجعل تعليم مهارة القراة أسرع وأسهل ولاوصا للمسطوى االبطددائي مبعهدد  .1

 ادلأوى اإلسالمي
ليكدددون البحدددث مرجعدددا يف عمليدددة تعلددديم ادلهدددارة اللغويدددة و ىدددي مهدددارة القدددراءة  .2

 ية مبعهد ادلأوى اإلسالمياإلبطدائللمرحلة 
 حدوا البحث .ه 

 حدد الباحث ىذا البحث بثالثة حدود وىي:
  احلدود ادلوضوعية .1

 موضوع الطيوير يف كطاب "إقرأ"حفظا على تركيز البحث وجودتو فحدد الباحث 
، ويًتكدددز عمليددددة الطيدددوير يف رلددددال ترتيدددب احلددددروف، ويكددددون  5اىل  1مدددن ايلددددد 

 آن.الطيوير على شكل الكطاب الطعليمي ويهدف لطعليم مهارة قراءة القر 
 ادلكانية  احلدود .2

قدددددم الباحددددث تيددددوير مددددواد تعلدددديم مهددددارة القددددراءة يف كطدددداب "إقددددرأ" مبعهددددد ادلددددأوى 
 .اإلسالمي جايت كووي سومرب بوتشونج

 الزمانية احلدود .3
م،  2312وألجل السهولة واجلودة فحدد الباحدث زمدان عمليدة البحدث يف العدام 

 حىت أبريل. مارسمن شهر 
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 تحديد المصطلحات .و 
 باحث بعض ادلايلحات هبذا البحث لطسهيل على فهم، فهي:حيدد ال
ىو عملية تنمية احلاصلة أو إمتام احلاصلة ادلضمنة، وىو يسدَت علدى ثالثدة  الطيوير .1

ادلدددنهج الوصدددفي ادلسدددطخدم يف كشدددف البياندددات واحلقدددائق ادلوجدددودة.  أوال ،ادلنددداىج
ثالثدددا  ،جدددة  البحدددثعمليدددة بريبدددة مدددن نطي لطقدددو مثانيدددا، ادلدددنهج الطقدددوديي فيسدددطخدم 
 إىل أي مدى فعالية احلاصلة. ادلنهج الطجرييب فيسطخدم دلعرفة

علددم يبحددث عددن ادلقارنددة بددُت اللغطددُت يف النددواحي الكثددَتة ىددو  علددم اللغددة الطقددابلي .2
منها الثقافدة واألصدوات وادلفدردات والًتكيدب والقواعدد وغدَت ذلدك، ويف قضدية ىدذا 

األصدددوات العربيدددة  فهمدددااحيدددة الادددوتية البحدددث فدددالطح الباحدددث بالطقابدددل مدددن الن
فسدددطكون ىدددذه الفكدددرة أساسدددا يف تيدددوير مدددواد ، واألصدددوات يف اللغدددة اإلندونيسدددية
 .تعليم القراءة يف كطاب "إقرأ" 

ويهمل االىطمام  ويتإىل الرمز الا كطايبز الترةمة الرمالقراءة، فيقاد بالقراءة ىنا  .3
 .الكلمة فهم ادلعٌتإىل 

 الدراسات السابقة .ز 
مددن البحددوث السددابقة توجددد عدددة جملددوث يف رلددال اعددداد مددواد الطعلدديم و رلددال  إن

 تعليم مهارة القراءة اليت قام هبا الباحثون فيما سبق منها:
ادلددددواد يف تدددددريس مهددددارة الكددددالم علددددى أسدددداس الطدددددريبات الاددددوتية  إعددددداد .1

ىددذا جملددث الددذي كطابددو  مبدرسددة إنسددان أمانددة االبطدائيددة االسددالمية مدداالنج،
 ل يهدف األشياء اآلتية:فيا

دلعرفدددددة فعاليدددددة ادلدددددواد ادلعددددددة يف تددددددريس مهدددددارة الكدددددالم علدددددى أسددددداس  (أ 
 الطدريبات الاوتية مبدرسة إنسان أمانة اإلبطدائية االسالمية ماالنج
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معرفددة فعاليددة ادلددواد الدراسددية يف ادلددواد ادلعدددة يف تدددريس مهددارة الكددالم  (ب 
 االنج.مبدرسة إنسان أمانة االبطدائية االسالمية م

 اسطخدم الباحث ادلدلل الوصفي والكمي واسطخدم ادلنهج الطجرييب
( إنطدداج ادلددواد يف تدددريس مهددارة الكددالم علددى أسدداس 1ونطيجددة ىددذا البحددث ىددي : 

( أن ادلدواد 2الطدريبات الادوتية مبدرسدة إنسدان أماندة اإلبطدائيدة االسدالمية مداالنج 
سدداس الطدددريبات الاددوتية مبدرسددة ادلعدددة فعالددة يف يف تدددريس مهددارة الكددالم علددى أ

 34،75إنسان أمانة اإلبطدائية االسالمية ماالنج، بدراجة الطجريب 
تيددددددوير الكطدددددداب الطعليمددددددي دلددددددادة النحددددددو الثددددددا  ادلددددددزود بالقاددددددح  امعددددددة  .2

)جملدددددث تكميلدددددي لنيدددددل درجدددددة إندونيسددددديا الًتبويدددددة بنددددددونج جددددداوى الغربيدددددة 
ة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية ادلاجسطَت يف قسم تعليم اللغة العربية  امع

 احلكومية ماالنج( كطبو سيت نظرة اخلَتات ، ويهدف ىذا البحث:
معرفدددة مواصدددفات كطددداب الطعلددديم دلدددادة النحدددو الثدددا  ادلدددزود بالقادددح  (أ 

 وإجراءات سلطارة للطيوير واسطخدام ذلك الكطاب. 
 معرفددددة أىددددداف إعددددداد الكطدددداب الطعليمددددي دلددددادة النحددددو الثددددا  ادلددددزودة (ب 

 بالقاح.
 معرفة زلطوى الكطاب الطعليمي ادليور والطدريبات فيو (ج 
 معرفة اليرائق الطعليم يف الكطاب الطعليمي ادليور (د 
 معرفة الوسائل ادلسطخدمة يف الكطاب الطعليمي ادليور (ه 
 معرفة الطقو م يف الكطاب الطعليمي ادليور (و 

 وقد اسطخدم الباحث ادلدلل الكيفي وادلنهج الطيويري. 
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ذا البحدددث فهدددي : انطددداج الكطددداب الطعليمدددي دلدددادة النحدددو الثدددا  ادلدددزود ونطيجدددة ىددد
بالقاددح ويشددمل ىددذا الكطدداب علددى األىددداف والقاددة والطدددريبات لدداص لكددل 
الددددددددرس والطددددددددريبات العامدددددددة ومندددددددوذج اإلعدددددددراب واخلالصدددددددة وادلفدددددددردات اجلديددددددددة 
ا وادلاددديلحات النحويدددة والادددرفية، ويكمدددل الكطددداب بددددليل ادلعلدددم ومدددن عناصدددرى

 األلعاب اللغوية اليت متكن ادلدرس اسطخدامها حالل الدراسة.
والفرق بُت البحث الذي سيقدمو الباحث وما قدمو الباحثون يف البحوث السدابقة ىدي : 
أن البحدددث األول ىددددي البحدددث عددددن إعدددداد ادلددددواد الطعلدددديم وأمدددا ىددددذا البحدددث عددددن تيددددوير 

طعلقددددة بطدددددريبات األصددددوات. الكطدددداب، فاسددددطفاد الباحددددث مددددن البحددددث األول األشددددياء ادل
والبحث الثا  عن تيوير كطاب دلادة النحو، فاسطفاد الباحث مدن البحدث الثدا  األشدياء 

 ادلطعلقة ليوات تيوير الكطاب.
ومن لالل ىذان جملثان السابقُت اسطفاد الباحث األشياء النافعة لطكون ىذا البحث جملثا 

 نافعا وجيدا.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

تعليم اللغة ( 1) كيشمل الفصل الثاين كىو اإلطار النظرم على أربعة مباحث ىي:
( تعليم 4)القراءة.  مفهـو( 3). التقابل اللغوم ( أساس2) العربية ألغراض خاصة

 القراءة للمبتدئُت

 ألغراض العربية تعليم اللغةالمبحث األول : 
غة العربية كلغة ثانية اؼبستول اللغوم اػباص كاؼبستول لليعرؼ يف ؾباؿ تعليم ا

اللغوم العاـ، كسوؼ يركز ىنا اغبديث عن اؼبستول اللغول التخصيصي كىو ما يطلق 
عليو أحيانا اللغة بأغراض خاصة، اليت بدأ ىذا اؼبصطالح يف ؾباؿ تعليم اللغات منذ 

كظيفية ؿبددة كلفئات  تقريبا. كيقصد هبذا اؼبصطالح، تعليم اللغة ألغراض 1968
خاصة تتطلب أعماؽبا قدرا معينا من اللغة األجنبية اليت ديكن توظيفها يف ىذه األعماؿ، 
مثل األطباء كرجاؿ األعماؿ كاؼبهندسُت كرجاؿ الطَتاف كالعاملُت بالفنادؽ 

إف تعليم اللغة العربية ديثل أىدافا كثَتة دبا فيو من اؼبهارات كالدبلوماسيُت كغَتىم. 
اللغوية اؼبتنوعة منها األصوات ك اؼبفردات كاالستماع كالكالـ كالنحو كاألدب كغَت 

يتحدد يف ضوئو كل من ؾباؿ اللغة اؼبطلوبة كاؼبهارات ذلك، كيطلق مصطلحة اػباص 
اليت حيتاجها الطلبة إليها ككذلك مدل الوظائف اليت يرجى من اللغة أداءىا. كال ينبغي 

بأف اللغة اليت تستخدـ يف ىذه الربامج لغة خاصة أك دبعٌت  أف يتسرب إىل الذىن تصور
أف ؽبا كبوا معنيا أك أصوات خاصة زبتلف عن كبو اللغة العادية كأصواهتا، كإمنا 
اػبصوصية ىنا دبعٍت البساطة كالتحدد للكلمات كاؼبصطلحات كالًتاكيب خاصة يشيع 

 1استخدامها يف ؾباؿ معُت تقصدىا الربامج ؽبا. 
 

                                                 
1
 276ص تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه، رشدي أحمد طعيمة،   
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السبب خصوصية اللغة ىنا ىو خصوصية اؼبؤسسة اليت يتعلم فيها الطلبة كلعل 
ىذه اللغة، ىذه اػبصوصية تستلـز خصوصية اؽبدؼ، مث خصوصية اؼبهارات اليت يراد 
اكساهبا ؽبم كخصوصية احملتول اللغوم الذم ينبغي انتقاؤه. ىذه اػبصوصية تلـز توضيح 

ه الربامج التخصيص كتعليمها يف الربامج العادية الفرؽ بُت تعليم اللغة العربية يف مثل ىذ
ؽ بُت الربامج الفر كيقصد بالربامج العادية ىنا تعليم العربية ألغراض عامة. كتتمثل 

ىي أف اللغة اليت تعلمها الطالب يف مراحل التعليم العاـ التخصيصية كالربامج العامة 
مج التخصيص. إف اللغة يف التعليم ذات دكر خيتلف عن اللغة اليت يتعلمها الطلبة يف الربا

العاـ ذات دكر أساسي يف الربامج الدراسي، كىي مادة أساسية شأهنا شأف  غَتىا من 
مواد الدراسة. بينما تعلب اللغة يف الربامج التخصيصية دكرا مساعدا لتحقيق أىداؼ 

 2خاصة كقد تكوف أكرب، كىي عادة كسيلة ؼبواصلة الدراسة يف ؾباالت أكادديية.
يف قضية ىذا البحث يفضل الباحث تعليم اللغة العربية ألجل قراءة القرآف، ك 

ألف تطوير الكتاب مل يراع النواحي اؼبعنوم من اللغة كإمنا ؾبرد الكفاءة عن ترصبة الزمر 
العربية إىل أصواهتا. كخيتص الباحث دبهارة تلفيظ األصوات العربية اليت تدافع إىل استيفاء  

 رآف.كفاءة قراءة الق

 التقابل اللغويالمبحث الثاني : أساس 
يقصد بالتقابل اللغوم، إجراء دراسة يقارف فيها الباحث بُت لغتُت أك أكثر، ك  

مبينا عناصر التماثل كالتشابو كاالختالؼ بُت اللغات، يهدؼ التنبؤ بالصعوبات اليت 
ء الدراسات يتوقع أف يواجهها الدارسوف عند تعلمهم لغة أجنبية. كمن اؼبمكن إجرا

التقابلية على عدة مستويات منها اؼبستول الصويت كاؼبستول النحوم كاؼبستول الًتكييب 
 3كاؼبستول الصريف كاؼبستول الداليل كاؼبستول الثقايف.

                                                 
2
 276ص ه، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبرشدي أحمد طعيمة،   

3
)فبلكة مغربية: تعليم اللغة اتصاليا بين المناهج واالستراتيجيات، ، رشدم أضبد طعيمةؿبمود كاسل ناقة ك   

  269( ص 2116إيسسكو، 
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بينها كبُت التقابل  باالىتماـطريقة تدريس األصوات العربية  تكوفينبغي أف 
سبييز ثالثة أشكاؿ من العالقة بُت  األصوات يف لغة الدارسُت االكىل، كمن اؼبمكن

 4األصوات يف كل من اللغتُت:
 فهناؾ أصوات تشًتؾ فيها اللغتُت أم يتماثل نطقهما يف كل من اللغتُت. .أ 
 كىناؾ أصوات متشاهبة بُت اللغتُت أم يتقارب نطقهما يف كل من اللغتُت. .ب 
 كىناؾ أصوات عربية غَت موجودة سباما يف لغة الدارس. .ج 

لصويت بُت العربية كلغة الدارسُت فاؼبشكلة التقابل ا ياف السابق عنالبمن خالؿ ف
تعليم  كوفي أف تأيت من األصوات اليت مل جيدىا الدارسُت يف لغتهم األصلية، إذف ينبغي

األصوات أف يبدأ بالنوع األكؿ من األصوات اليت تشمل على األصوات اؼبوجودة يف لغة 
 ات اؼبتشاهبة كأخَتا تقدًن األصوات اعبديدة.، مث تعرض األصو لكوهنا أسهل الدارس

كاألصوات باعتبارىا لغة اؽبدؼ كسيأيت بعد ىذا البياف عن حملة يف االصوات العربية 
 اإلندنيسية بكوهنا لغة الدارسُت.

 األصوات العربية .أ 
قد استخدـ ألنفسهم طريقة صوتية يف التعبَت عما يدكر خبلدىم كقد إف العرب ك 

نطق الذم كىبهم اهلل إياه كما استخدمو غَتىم من الناس يف بقاع استخدموا جهاز ال
االرض إال أف العرب قد استطاعوا بنظرهتم السليمة كحسهم اؼبرىق أف يربعوا يف 

كقد اىتم لغوييوف العرب اىتماما صحيحا يف استعماؿ أعضاء النطق فيما خلقت لو. 
لعرب األصوات إىل قسمُت غويُت ال كانقسمدراسة األصوات منذ القركف السابقة، 

  5صامت ك صائت.

                                                 
4
 463مرجع سابق، ص  المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،رشدم أضبد طعيمة،   

5
 113 ص( 1987)القاىرك:مطبع اعببالكم، 2ط  ،لعربيةأصوات اللغة ا عبد الغفار حامد ىالؿ،  
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 الصوائت .1
ىو الصوت الذم ينطلق معو اؽبواء انطالقا تاما حبيث ال يعوقو عائق يف أية منطقة 
 امن مناطق النطق، كىذا خاص حبركؼ اؼبد كاغبركات القصَتة. فمن خصائصه

رة اليت األصوات اجملهو  اآلخر أهناكيرل  6الوضوح التاـ كتشيع يف اللغات كاعبهر.
حيدث يف تكوينها، أف يندفع اؽبواء يف ؾبرل مستمر، خالؿ اغبلق كالفم، كخالؿ 
األنف، معهما أحيانا، دكف أف يكوف ىناؾ عائق يعًتض ؾبرل اؽبواء اعًتاضا تاما 

 7أك تضيق جملرل اؽبواء، من شأنو أف حيدث احتكاكا مسموعا.
 8نقسم الصوائت إىل ثالثة أقساـ كىي:ت
ويلة كيسميها القدامى حركؼ اؼبد كىي األلف كالياء كالواك إذا الصوائت الط (أ 

 سكنت مع ؾبانسة اغبركة السابقة مثل: قاؿ ، حيل ، نور.
الصوائت القصَتة كىي اغبركات القصَتة، كقد اعتربىا القدامى أبعاض حركؼ  (ب 

اؼبد، فاغبركات ثالث كىي الفتحة كالكسرة كالضمة، فالفتحة بعض من األلف 
 عض من الياء كالضمة بعض من الواك.كالكسرة ب

أشباه الصوائت كيسمى القدامى الواك كالياء إذا سكنتا مع عدـ ؾبانسة اغبركة  (ج 
 السابقة عليهما )حرؼ اللُت( مثل : بيع ، قوؿ.

 الصوامت .2
ىو الصوت الذم ينحبس اؽبواء يف أثناء النطق بو يف أية منطقة من مناطق النطق، 

الكبباس الكلي يف مثل صوت )التاء( كاعبزئي يف مثل اكبباسا كليا أك جزئيا، فا
  9صوت )السُت(.

                                                 
6
 114ص اؼبرجع نفسو ،   

7
 91( ص 1997)القاىرة: مكتبة اػباقبي،  3ط  المدخل إلى علم اللغة،رمضاف عبد التواب،   

8
 131-119 ص ،مرجع سابق عبد الغفار حامد ىالؿ،  
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إف لكل صوت مكاف خيرج منو، فإف البحث عن ـبارج اغبركؼ يشَت إىل بعض 
االختالؼ، خصوصا بُت العلماء االقدمُت كاحملدثُت، فمخارج اغبركؼ عند 

 11و فهي:القدماء ستة عشر ثالث يف اغبلق، كما كصفها ابن جٍت نقال عن سيبوي
 كمن أسفل اغبلق كأقصاه ـبرج : ء ، ا ، ق  (أ 
 كمن كسط اغبلق ـبرج : ع ، ح (ب 
 كفبا فوؽ ذلك أكؿ الفم ـبرج : غ ، خ (ج 
 كفبا فوؽ ذلك أقصى اللساف ـبرج : ؽ (د 
 كمن أسفل أقصى اللساف كأدىن إىل مقدـ الفم ـبرج : ؾ (ق 
 كمن كسط اللساف بينو كبُت كسط اغبنك األعلى ـبرج : ج ، ش ، م  (ك 
 ن أكؿ حافة اللساف كما يليها من األضراس ـبرج : ضكم (ز 

 إال إنك أف شئت تكلفتها من اعبانب األدين كإف شئت من اعبانب األيسر 
كمن حافة اللساف من أدناىا إىل منتهى طرؼ اللساف من بينها كبُت ما يليها  (ح 

 من اغبنك األعلى فبا فويق الضاحك كالناب كالرباعية كالثنية ـبرج : ؿ
 ؼ اللساف بينو كبُت ما فويق الثنايا ـبرج : ف كمن طر  (ط 
 كمن ـبرج "ف" غَت أنو أدخل يف ظهر اللساف قليال ال كبرافو إىل "ؿ" ـبرج: ر  (م 
 كفبا بُت طرؼ اللساف كأصوؿ الثنايا ـبرج : ط ، د، ت  (ؾ 
 كفبا بُت الثنايا كطرؼ اللساف ـبرج : ص ، ز ، س (ؿ 
 ظ ، ذ ، ث كفبا بُت طرؼ اللساف كأطراؼ الثنايا ـبرج : (ـ 

                                                                                                                                      
9
 114 ص ،مرجع سابقعبد الغفار حامد ىالؿ،   

10
 147 ص ،مرجع سابقامد ىالؿ، عبد الغفار ح  
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 كمن باطن الشفة السفلى كأطراؼ الثنايا العليا ـبرج : ؼ (ف 
 فبا بُت الشفتُت ـبرج : ب ، ـ ، ك (س 
 كمن اػبياشيم ـبرج النوف اػبفية كيقاؿ اػبفيفة : ْف ، فذلك ستة عشر ـبرجا. (ع 

كأما خليل بن أضبد فجعل اؼبخارج شبانية ػ خيتلف موقع األصوات العربية، بعضها عما 
( شجرية: 3( ؽبويتاف: ؾ ، ؽ.  2( حلقية: ع ، ح ، ق ، خ. 1ثُت ىي : عند احملد

( لثوية: ظ ، ذ 6( نطعية : ط ، ت ، د. 5( أسلية: ص ، س ، ز. 4ج ، ش ، ض. 
 ( ىوائية: م ، ك ، ا ، ء.9( شفوية: ؼ ، ب ، ـ. 8( ذلقية: ؿ ، ر ، ف. 7، ث. 

ركؼ، فبعضهم يركف أف ـبارج كقد اختلف احملدثوف بآراء القدامى يف بعض ـبارج اغب
كسيأيت التفصيل على ذلك، فهذا التقسيم الذم يقصدىا  11،اغبركؼ العربية ىي عشرة

 :، كتلك اؼبخارج ىيالباحث
 : ب ، ـ ، ك (Bilabial)األحرؼ الشفوية  (أ 
 : ؼ (Labiodental)األسنانية  –األحرؼ الشفوية  (ب 
 : ث ، ذ ، ظ(Interdental) األحرؼ بُت األسنانية  (ج 
 د ، ض ، ت ، ط ، ز ، س ، ص : (Alveodental)ألحرؼ األسنايسة اللثوية ا (د 
 : ر ، ف ، ؿ (Alveolar)األحرؼ اللثوية  (ق 
 : ش ، ج ، م (Palatal)األحرؼ الطبقية  (ك 
 : ؾ ، خ ، غ (Velar)األحرؼ اغبنكية  (ز 
 : ؽ  (Uvular)األحرؼ اللهوية  (ح 
 : ح ، ع (Pharyngal)األحرؼ اغبلقية  (ط 

                                                 
11

  Nasution, Ahmad Sayuti Anshari, Bunyi Bahasa, Ilm Al Ashwat Al-‘Arobiyah, cet 1 (Jakarta: 

Amzah, 2010) p 115 
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 : ء ، ق (Glottal)األحرؼ اغبنجرية  (م 

 اإلندونيسية األصوات .ب 
كالصوامت ككذلك صوائت، ىناؾ ففي اللغة اإلندكنيسية ظهر يف اللغة العربية كما 

   12 ئتأشباه الصوا
  /∂/ ,/a/, /i/, /u/, /e/, /o/فونيمات كىي :  ستفالصوائت يف اللغة اإلندكنيسية ؽبا  .1
بالصوائت األخرل يف كلمة كىي أف تتبع إحدل الصوائت  كفيها أشباه الصوائت .2

 كما أشبو ذلك  au, au, ue, ia, eaكاحدة. كمثاؿ ذلك : 
زبالف بعضها متشاهبة بالعربية ك بعضها كأما األحرؼ الصوامت اإلندكنيسية  .3

 ت يف اللغة اإلندكنيسية ىي:مفمخارج الصوا العربية، الصوامت
 b , p , m , w:  (Bilabial)األحرؼ الشفوية  (أ 
  f : (Labiodental)الشفوية   –انية األسن األحرؼ (ب 
  t, s, z: (Alveodental)األحرؼ األسنايسة اللثوية  (ج 
  l , r , n, d:  (Alveolar)األحرؼ اللثوية  (د 
  c , j , y:  (Palatal)األحرؼ الطبقية  (ق 
 k , g : (Velar)األحرؼ اغبنكية  (ك 
  h:  (Glottal)األحرؼ اغبنجرية  (ز 

كلكن  q, v, xل سول ما قد سبق ذكرىا كىي حرؼ كيف اغبقيقة، ىناؾ األحرؼ األخر 
ىذه األحرؼ ال تستخدـ يف اللغة اإلندكنيسية أصال، فإمنا تستخدـ للكلمات اؼبأخوذة 

                                                 
12

 Moeliono, Anton, dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, edisi 3, cet 10 (Jakarta: Balai 

Pustaka,2010) p 67 
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كينطق  fبصوت  v، كينطق حرؼ  kبصوت  qمن اللغة األخرل، كفقد ينطق حرؼ 
 s.13بصوت  xحرؼ 

 صفات الحروف .ج 
األصوات أف لألصوات صفات  كضح من دراسات القدامى كاحملدثُت من علماء 

 14كثَتة، كقد قسموىا على النحو التايل:
 اجملهور كاؼبهموس .1
اجملهور ىو الذم يهتز معو الوتراف نتيجة انقباص فتحة اؼبزمار كضيق ؾبرل  ( أ

اؽبواء كاقًتاب الوتراف الصوتيُت اقًتابا يسمح للهواء بالتأثَت فيهما باالىتزاز، 
شر حرفا فهي : ب ، ـ ، ك ، د ، ذ ، ر ، كاألحرؼ العربية اجملهورة طبسة ع

 ز ، ض ، ظ ، خ ، ع ، غ ، م ، ؿ ، ف
  b, m, w, c, d, j, l, n, r, y, z كأما األحرؼ اإلندكنيسية اجملهورة ىي :

اؼبهموس ىو الصوت الذم ال يهتز معو الوتراف الصوتياف نتيجة انبساط  ( ب
لثوتيُت ، حبيث ال يؤثر فيهما فتحة اؼبزمار كاتساع ؾبرل اؽبواء كابتعاد الوتراف ا

باالىًتاز، كاألحرؼ العربية اؼبهموسة ىي: ت ، ث ، ح ، خ ، س ، ش ، 
 ص ، ط ، ؼ ، ؾ ، ؽ ، ق ، ك.

 p, f, t, s, k, hكأما األصوات اإلندكيسية اؼبهموسة ىي : 

 

 

 

                                                 
13

 Tim penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan أنظػر  

Nasional, 2008) p 1174, 1604, 1626 

14
  163( ص1988)القاىرة : مطبعة اعببالكم،  2ط أصوات اللغة العربية، عبد الغفار حامد ىالؿ،   
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 الشديد كالرخو كاؼبتوسط .2
ن أف جيرم الشديد أك االنفجارم ىو اغبرؼ الذم دينع الصوت )اؽبواء( م (أ 

فيو، كىذا اؼبنع للصوت نتيجة اللتقاء عضوىالنطق التقاء ؿبكما. فاألحرؼ 
 العربية الشديدة ىي: ب ، ت ، ط ، ض ، د ، ؾ ، ؽ ، ء.

  b, d, k, p, t, gكاألحرؼ اإلندكنيسية الشديدة ىي: 

كالرخو أك االحتكاكي ىو اغبرؼ الذم جيرم فيو الصوت )اؽبواء( من بُت  (ب 
نتبجة لاللتقاء غَت ؿبكم لعضو النطق، فيحتك اؽبواء هبما عضول النطق، 

مصدرا نوعا من اػبفيف. فاألحرؼ العربية الرخوة ىي: ث ، ح ، خ ، ذ ، 
 ز ، س ، ش ، ص ، ؼ ، ع ، غ ، ق.

  f, h, s, z, c كاألحرؼ اإلندكنيسية الرخوة ىي:

الشديد الرخوم اك انفجاكم احتكاكي فهو الصوت الذم جيتمع فيو  (ج 
 ات الشديد كالرخوة معا ، فاغبرؼ العريب الشديد الرخوم ىو : ج.صف

 jكاغبرؼ اإلندكنيسي الشديد الرخوم ىو : 

كاؼبتوسط ىو الذم بُت الشدة كالرخوة، ذلك ألف اؽبواء خيرج من بُت  (د 
عضول النطق، نتيجة التقائهما غَت ؿبكم، فيسمح للهواء باؼبركر دكف 

 وسطة ىي: ك ، ـ ، م ، ؿ ، ر ، ف. اصدار حفيف.فاألحرؼ العربية اؼبت
  ,l, m, n, r, w, yكاألحرؼ اإلندكنيسية اؼبتوسطة ىي:
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 1اغبدكؿ 
 ـبارج األصوات العربية كاألصوات االندكنيسية

مخارج 
 األصوات

 صفات األصوات
 متوسط مزدوج رخو شديد

 ؾبهور ؾبهور مهموس ؾبهور مهموس ؾبهور

مرقق
مفخم 
 

مرقق
مفخم 
 

مرقق
مفخم 
 

مرقق
مفخم 
 

جانيب 
تكرارم 
 

أنفي
اغبركةشبو  
 

 شفوم
Bilabial 

 ب
b 

   
p 

 م       
m 

 و
w 

 أسناف شفوم
Labiodental 

     
v 

 ف 
f 

      

       ث ظ ذ      dentalأسناين
 أسناف لثوم

Alveodental 

 ت ض د
t 

 ز ط
z 

 س 
s 

      ص

 لثوم
Alveolar 

 
d 

 ل        
l 

 ر
r 

 ن
n 

 

 طبقي
Palatal 

     
c 

 ج  ش 
j 

 ي   
y 

 حنكي
Velar 

 
g 

 ك 
k 

  خ  غ 
 

     

           ق   uvularؽبوم 
       ح  ع     pharyngalحلقي
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 حنجرم
Glottal 

 ه    ء  
h 

      

 
 الصوتي بين العربية واإلندونيسيةالتقابل  .د 

بُت العربية أصوات تشًتؾ فيها اللغتُت فهناؾ فمن خالؿ البياف السابق 
 أصوات متشاهبة بُت اللغتُت أم يتقارب نطقهما يف كل من اللغتُتكاألندكنيسية كبعضها 

، فيما يلي البياف على أصوات عربية غَت موجودة سباما يف اللغة اإلندكنيسيةكبعضها 
 ذلك: 
، كىو األصوات العربية كاإلندكنيسية اؼبتشاهبة سباـ أصوات تشًتؾ فيها اللغتُت  .1

 كصفة حركفو كتلك األحرؼ ىي:  التشابو من ـبارجو
 كصفتهما شديد كؾبهور (Bilabial)" : شفوم bحرؼ "ب" ك " (أ 
 كصفتهما متوسط أنفي (Bilabial)" : شفوم mحرؼ "ـ" ك " (ب 
 كصفتهما متوسط شبو اغبركة (Bilabial)" : شفوم wحرؼ "ك" ك " (ج 
 كصفتهما رخو مهموس (Labiodental)" : شفوم أسناين fحرؼ "ؼ" ك" (د 
 كصفتهما شديد مهموس (Alveodental)" : أسناين لثوم tك "حرؼ "ت"  (ق 
 رخو ؾبهور ماكصفته (Alveodental)" : أسناين لثوم zحرؼ "ز" ك " (ك 
 رخو مهموس ماكصفته (Alveodental)لثوم أسناين " : sحرؼ "س" ك " (ز 
 متوسط ؾبهور جانيبكصفتهما  (Alveolar) لثوم " : lحرؼ "ؿ" ك " (ح 
 متوسط ؾبهور أنفي كصفتهما (Alveolar)" : لثوم n" كحرؼ "ف"  (ط 
 كصفتهما متوسط ؾبهور تكرارم (Alveolar)" : لثوم rحرؼ "ر" ك" (م 
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 كصفتهما متوسط ؾبهور شبو اغبركة(Palatal)":طبقيyحرؼ "م" ك" (ؾ 
 كصفتهما مزدكج ؾبهور (Palatal)": طبقي jحرؼ "ج" ك " (ؿ 
 كصفتهما شديد مهموس (Velar)" : حنكي kحرؼ "ؾ" ك " (ـ 
 كصفتهما رخو مهموس  (glottal)" : حنجرم h"حرؼ "ق" ك  (ف 
، كىو أصوات متشاهبة بُت اللغتُت أم يتقارب نطقهما يف كل من اللغتُت  .2

األصوات العربية كاإلندكنيسية اؼبتشاهبة يف كجو كاحد أما ـبارجو فحسب كإما 
 كىو:كليس يف ىذا القسم إال حرؼ كاحد صفة حركفو، 

 كصفتو شديد ؾبهور (Alveodental)حرؼ "د" : اسناين لثوم   (أ 
 كصفتو شديد ؾبهور (Alveolar)" : لثوم dكحرؼ "

كىي ، ىناؾ عشرة أصوات عربية غَت موجودة سباما يف اللغة اإلندكنيسية .3
األسنانية كاألسنانية اللثوية كاغبنكية كاللهوية كاغبلقية   األحرؼاألصوات من 

 :ىيك فاالصوات العربية اليت مل توجد يف اإلندكنيسية 
 كصفتو رخو مهموز مرقق (Dental) أسناينحرؼ "ث" :  (أ 
 كصفتو رخو ؾبهور مرقق (Dental) أسناينحرؼ "ذ" :  (ب 
 كصفتو رخو ؾبهور مفخم (Dental) أسناينحوؼ "ظ" :  (ج 
 كصفتو رخو مهموس مفخم (Alveodental)لثوم أسناين حرؼ "ص" :  (د 
 مكصفتو شديد مهموس مفخ (Alveodental)حرؼ "ط" : اسناين لثوم  (ق 
 كصفتو شديد ؾبهور مفخم (Alveodental)حرؼ "ض" : اسناين لثوم  (س 
 كصفتهما رخو ؾبهور  (Velar)حرؼ "غ" : حنكي  (ع 
 ( صفتهما رخو مهموسVelarحرؼ "خ" : حنكي ) (ؼ 
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 ( صفتو شدسد مهموسUvularحرؼ "ؽ" : ؽبوم ) (ص 
 كصفتو رخو مهموس مرقق (Pharyngal)حرؼ "ح" : حلقي  (ك 
 كصفتو رخو ؾبهور مرقق (Pharyngal)حرؼ "ع" : حلقي  (ز 

الصعوبات اؼبتوقعة، انطالقا من اؼبقارنة السابقة بُت األصوات العربية كاألصوات  .4
اإلندكنيسية، يعرؼ االف أف عشرة االصوات يف القسم الثالث ىي األصوات 

 اليت تكوف مشكلة ألهنا األصوات العربية اليت ال توجد يف اللغة االندكنيسية 
ا تأيت من اؼبخارج اليت مل يستخدمها االندكنيسيوف ككانت أحرؼ صعبة ألهن

 أصال. كلذلك البد تأخَت ىذه االحركؼ عند تعليم االصوات العربية.

 القراءة مفهومالمبحث الثالث : 
كمهارة الكالـ كمهارة  اعمتساالحدل من اؼبهارات اللغوية، كمعها مهارة إالقراءة 

كنطقها صحيحا أم االستجابة البصرية ؼبا ىو القراءة ىي عملية تعرؼ الرموز الكتابة، ف
مكتوبة، مث النطق أم ربويل الرموز اؼبطبوعة إىل أصوات ذات معٌت، مث الفهم أم ترصبة 
الرموز اؼبدركة كمنحها اؼبعاين اؼبناسبة. كىذه اؼبعاين يف الواقع تكوف يف ذىن القارئ 

  15كليست يف الرمز ذاتو.
كقد ثبت للرابطة القومية للدارسة الًتبية يف أمريكا اؼبفهـو التايل لعملية القراءة أف 
القراءة ليست مهارة ألية بسيطة، كما أهنا ليست أداة مدرسية ضيقة، إهنا أساسا عملية 
ذىنية تأملية، كينبغي أف تنمى كتنظيم مركب يتكوف من أمناط ذات عمليات عقلية 

  16يتكوف من أربعة عناصر : التعرؼ كالفهم كالنقد كالتفاعل.عليا. فالقراءة نشاط 

                                                 
15

 ( 2113)األردف: دارالشركؽ،   تدريس اللغة العربيةالطرائق في  رشدم اضبد طعيمة كسعاد عبد الكرًن،  
 113ص 

16
 518 ص مرجع سابق،في تعليم اللغة العربية لألجانب، المرجع رشدم اضبد طعيمة،   
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كيقصد بالتعرؼ، القدرة على فك الرموز اؼبكتوبة كالرباط بُت صوت الكلمة 
كصورهتا كسبييزىا عن غَتىا من الكلمات إمنا عملية منكانيكية حبتة ينتهي األمر فيها عند 

إدراؾ العالقة بُت معاين نطق الكلمة نطقا صحيحا. كيقصد بالفهم، القدرة على 
الكلمات كاعبمل كفهم الدالالت اليت تعرب عنها سواء أكانت دالالت مباشرة أك غَت 
مباشرة. كيقصد بالنقد، القدرة على اغبكم على ما يقرؤه الفرد كإبداء الرأم فيو قبوؿ ما 

كما يستسيغو عقلو كرفض ما ىو غَت منطقي، كاؼبوازنة بُت ما كرد يف النص من أفكار 
يعرفو الفرد من أفكار سابقة يف اؼبوضوع نفسو. كيقصد بالتفاعل، النشاط الفكرم 
اؼبتكامل الذم يبدأ باإلحساس دبشكلة تواجهو، كالبحث من خالؿ اؼبادة اؼبقركءة، عن 

  17حل ؽبذه اؼبشكالت، كاستجابت اغبل دبا يستلزمو من انفعاؿ كتفكَت مث إصدار قرار.

 القراءة للمبتدئينالمبحث الرابع : تعليم 
 أهداف تعليم القراءة في المرحلة االبتدائية .أ 

إف تعلػػيم األصػػوات أمػػر ضػػركم يف أم برنػػامج لتػػدريس اللغػػة األجنبيػػة فاألصػػوات 
أك يف ىػػػي عنصػػػر أساسػػػي يف أيػػػة لغػػػة فػػػال ديكػػػن التصػػػور علػػػى الربنػػػامج يف تعلػػػيم اللغػػػة 

كديكػػػن التحديػػػد علػػػى أف تكػػػوف ىنػػػاؾ التػػػدريب علػػػى األصػػػوات، تصػػػميم الكتػػػاب دكف 
ؾباؿ تدريس األصوات اؼبميزة بُت ثالثة أنواع التعلػيم كديثػل كػل منهػا  األىداؼ اػباص يف

 18ىدفا رئيسيا من أىداؼ تدريس األصوات العربية للناطقُت بلغات أخرل فهي:
التعلػػيم اؼبعيػػارم : كيهػػدؼ ىػػذا النػػوع مػػن التعلػػيم إىل دراسػػة مػػا اكتسػػبو الطالػػب  .1

 لغتو األـ فبا خيتلف عن األصوات العربية يف كثػَت أك قليػل. يفة من مهارات صوتي
كالعمل على تصحيح ىذه اؼبهارات كالتقليل ما أمكن مػن أشػكاؿ التػداخل بينهػا 
كبػػُت اؼبهػػارات الصػػوتية اعبديػػدة الػػيت جيػػب أف يكتسػػبها لالتصػػاؿ باللغػػة العربيػػة. 

                                                 
17

 524 -521 ص اؼبرجع نفسو ،  

18
 176-175مرجع سابق، ص دليل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية، ، رشدم أضبد طعيمة  
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تسػػبها الطالػػب مػػن كاؽبػػدؼ ىنػػا إذف ىػػو تصػػحيح أشػػكاؿ األداء الصػػويت الػػيت اك
 لغتو االـ كالتقليل من أشكاؿ التداخل لُت نظامُت الصوتيُت.

التعليم اؼبنتج: كيهدؼ ىػذا النػوع مػن التعلػيم إىل اكسػاب الطالػب أمنػاط جديػدة  .2
من اللغة اؼبعلمة )العربية ىنا( كتدريبو على نطػق أصػوات لػيس ؽبػا مثيػل يف النظػاـ 

ؽبػػػدؼ ىنػػػا إذف إكسػػػاب مهػػػارات صػػػوتية الصػػػويت يف اللغػػػة األـ عنػػػد الػػػدارس. كا
 جديدة يف نظاـ صويت ليس للدارس بو عهد.

التعليم الوصفي: كيهدؼ ىػذا النػوع مػن التعلػيم إىل تزكيػد الػدارس دبعلومػات عػن  .3
خصػػػائص اللغػػػة العربيػػػة كمالمػػػح النظػػػاـ الصػػػويت فيهػػػا. كاؽبػػػدؼ ىنػػػا إذف تعريػػػف 

اللغػػوم يف العربيػػة كخصػػائص الػػدارس بػػالقوانُت األساسػػية الػػيت ربكػػم االسػػتعماؿ 
نظامهػػا الصػػويت، كمػػن الواضػػح أف ىػػذا اؽبػػدؼ أقػػرب إىل الدراسػػة األكاددييػػة عػػن 

كيف ىػػػذا البحػػػث يػػػرل الباحػػػث علػػػى  األصػػػوات منهػػػا إىل تعلػػػيم األصػػػوات ذاهتػػػا.
 جواز إمهاؿ ىذا اؽبدؼ الثالث.

 طريقة تعليم القراءة للمبتدئين .ب 
مرحلػة ؽبػا خصائصػها، فبالنسػبة للمرحلػة  إف كل مهارة ؽبا طرائقهػا، كمػا أف لكػل

األساسػػػية تكػػػوف طريقػػػة التعلػػػيم ـبتلفػػػة بػػػاؼبرحالت األخػػػرل، فطريقػػػة التعلػػػيم دائمػػػا يتبػػػع 
 19خصائص مرحلة  كفاءة الطلبة، فالقراءة للمبتدئُت تدرس بالطريقتُت األتيتُت:

تعلػػػيم اعبػػػزء الطريقػػػة الًتكيبيػػػة )اعبزئيػػػة( كتسػػػمى ىػػػذه الطريقػػػة باعبزئيػػػة ألهنػػػا تبػػػدأ ب .1
)اغبرؼ( أكال مث تركيب اعبزء إىل جانب اعبزء لتكػوين الكلمػة كتركيػب الكلمػة إىل 
جانب الكلمة لتكوين اعبملة مث تركيػب البنػاء اللغػوم اؼبتكامػل مػن ىػذه اؼبػداميك 

 الثالثة. كتندرج ربت ىذه الطريقة األساليب:
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 ية:الطريقة اؽبجائية، كيستند ىذا األسلوب إىل اػبطوات األت ( أ
 تعلم اغبركؼ اؽبجائية بأظباءىا كصورىا حسب الًتتيب. (1
 تعلم اغبركؼ اؽبجائية مرتبطة باغبركات. (2
 تعلم اغبركؼ اؽبجائية من خالؿ الكلمات. (3
ينتقل اؼبعلم يف ىذه اػبطػوة إىل تكػوين اعبمػل مػن الكلمػات الػيت تعلمهػا  (4

التلميػػذ بكػػل مػػا اشػػتملت عليػػو مػػن حركػػات اغبػػركؼ كسػػكاهنا كفبػػدكدىا 
 21كتنوينها، كعلى أف يبدأ جبمل بسيطة.

الطريقػػػػة الصػػػػوتية، الزبتلػػػػف ىػػػػذه الطريقػػػػة عػػػػن سػػػػابقاهتا إال بكوهنػػػػا تعتمػػػػد  ( ب
أصوات اغبركؼ ال أظباءىػا، فحػرؼ )الػراء( مػثال، اليقػدـ لألطفػاؿ علػى أنػو 

 )راء( بل على أنو صوت )َر(، ك ىكذا األمر مع بقية حركؼ الكلمة.
كتسػػػمى ىػػػذه الطريقػػػة كليػػػة ألهنػػػا تبػػػدأ مػػػن )كليػػػات(  الطريقػػػة التحليليػػػة )الكليػػػة( .2

تتكػػػوف مػػػن أجػػػزاء، تشػػػكل يف ؾبموعهػػػا كػػػال متماسػػػكا يػػػؤدم معػػػٌت بذاتػػػو. كىػػػي 
ربليلية ألف تعليم ىذه الكليات لألطفاؿ اليتم إال بتحليلها إىل أجزائها كمكوناهتػا 

 عية كىي:كاكتشاؼ العالئق القائمة بينها. كتندرج ربت ىذه الطريقة الطرائق الفر 
 طريقة الكلمة كتتبع ىذه الطريقة اػبطوات األتية: .أ 

 أف تعرض الكلمة اؼبختارة اماـ األطفاؿ. (1
يقرأىا اؼبعلم أكال كحياكيو األطفاؿ ثانيػا. كيكػرر ىػذا العمػل مػرات كافيػة  (2

 حىت تنطبع صورهتا يف أذىاهنم.
يلجػػأ اؼبعلػػم إىل ربليػػل ىػػذه الكلمػػات هبػػدؼ الوصػػوؿ إىل اغبػػركؼ الػػيت  (3

 يد تعليمها ألطفالو.ير 
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طريقػػػة اعبملػػػة فهػػػي الػػػيت تبػػػدأ جبملػػػة تامػػػة اؼبعػػػٌت، كطرقتهػػػا أف يقػػػدـ اؼبعلػػػم  .ب 
ألطفالػػو صبلػػة قليلػػة األلفػػاظ مألوفػػة اؼبعػػٌت، كال زبتلػػف خطواهتػػا الباقيػػة عػػن 

 خطوات طريقة الكلمة.
طريقػػة العبػػارة كىػػي طريقػػة اعبملػػة ذاهتػػا ، إال أف العبػػارة ال يشػػًتط يف اؼبعػػٌت  .ج 

 اـ، فيقدـ اختيار ألفاظ العبارة على معناىا اؼبتكامل.الت
طريقػػػة القصػػػة )كاألغنيػػػة أيضػػػا( كىػػػي تطػػػوير لطريقػػػة اعبملػػػة، فبػػػدال مػػػن أف  .د 

يكوف الدرس صبلة كاحدة ؿبدكدة دبعناىػا يكػوف بضػع صبػل تشػكل حكايػة 
 بسيطة أك أنشودة صبيلة.

اؼبعلػم يف تػدريس األصػوات  فيما يلي ؾبموعة من التوجيهات العامة اليت ديكػن أف تسػاعد
 21يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل:

العالقة بُت النظامُت الصوتيُت : ينبغي أف زبتلػف طريقػة تػدريس األصػوات العربيػة   .1
 باختالؼ العالقة بينها كبُت أصوات لغة الدارسُت األكىل فهناؾ ثالثة أشكاؿ:

 نطقهما يف كل من اللغتُت.أصوات تشًتؾ فيها اللغتاف يتماثل  .أ 
 أصوات متشاهبة بُت اللغتاف أم يتقارب نطقهما يف كل للغتُت. .ب 
 أصوات عربية غَت موجودة سباما يف لغة الدارس. .ج 

سياؽ ذك معٌت: جيب أف يستمع الدارس منذ بداية إىل ؾبموعػة مػن اغبػوارات الػيت  .2
يف  تشػػػػمل علػػػػى صبػػػػل كاملػػػػة يف سػػػػياؽ ذم معػػػػٌت، علػػػػى أف تكػػػػوف صبػػػػال بسػػػػيطة

 مواقف كظيفية.
الًتكيػػز علػػػى بعػػػض الصػػوت: يسػػػتطيع اؼبعلػػػم بعػػػد إلقػػاء اغبػػػوارات كاملػػػة بإبقاعهػػػا  .3

 الطبيعي أف نعزؿ بعض أصوات كيركز عليها.
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تعػػدد مواضػػع الصػػوت: كينبغػػي أف ينطػػق اؼبعلػػم األصػػوات يف عػػدة مواقػػف فيػػدرب  .4
ككسػػطها الػػدارس علػػى نطػػق الصػػوت الواحػػد يف مواضػػع ـبتلفػػة مػػن الكلمػػة )أكؽبػػا 

 كآخرىا مث ينطق مستقال(.
االسػػػػتقالؿ يف نطػػػػق االصػػػػوات: بعػػػػد التأكيػػػػد مػػػػن قػػػػدرة الدارسػػػػُت علػػػػى تعػػػػرؼ  .5

األصػػػػػوات كسبييزىػػػػػا يػػػػػأيت إىل مرحلػػػػػة أخػػػػػرل ىػػػػػي تػػػػػدريب الدارسػػػػػُت علػػػػػى تقليػػػػػد 
 األصوات كإنتاجها حىت يصلو إىل مرحلة االستقالؿ يف نطق األصوات.

مػػػػػن أف الدارسػػػػػُت قػػػػػد اسػػػػػتمعوا جيػػػػػدا  إبعػػػػػاد عناصػػػػػر التشػػػػػتت: كينبغػػػػػي التأكيػػػػػد .6
لألصػػوات اؼبسػػتهدفة، ىػػذا يعػػٌت إبعػػاد عناصػػر التشػػتت، كمصػػادر الضوضػػاء الػػيت 

 تؤثر على توصيل الصوت إىل آذاف الدارسُت.
دقػػػػة النمػػػػوذج: إف الدقػػػػة يف ؿباكػػػػاة األصػػػػوات تعتمػػػػد إىل درجػػػػة كبػػػػَتة علػػػػى دقػػػػة  .7

 النموذج الذم يقدـ ؽبم.
فهذا مثل خيرج لسانو قلػيال كىػو ينطػق الثػاء أك الػذاؿ  سبثيل طريقة إخراج الصوت: .8

 ككأف يبتسم ابتساما كاسعة كىو خيرج الغُت كىلم جرا.
فذلك من التوجيهات العامة يف تػدريس القػراءة، كألجػل الوصػوؿ اؽبػدؼ تعلػيم األصػوات 

 األمور اليت جيب على اؼبعلم اىتمامها خالؿ تدريس األصػوات يف فعلى اؼبدرس النظر إىل
 22اؼبرحلة الصوتية، فهذه األمور ىي:

أال تطوؿ ىذه اؼبرحلة عن شهر تقريبا بالنسػبة للكبػار كعػن فصػل دراسػي بالنسػبة  .1
لألطفاؿ. إف إطالة ىذه اؼبرحلة قد يًتتػب عليػو مػن الضػرار مػا يصػعب بعػد ذلػك 

 تالقيو.
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بػل أال يليح اؼبعلم على الدارسُت لالنتقػاؿ يف كقػت مبكػر مػن الفهػم إىل الكػالـ،  .2
عليػػػػو أف يسػػػػاعدىم علػػػػى علػػػػى االسػػػػتيعاب يف اؼبرحلػػػػة الصػػػػوتية بالشػػػػكل الػػػػذم 

 ديكنها من سبثل العناصر اللغوية اؼبختلفة أصواتا كمفردات كتراكيب.
أف تقتصػػر مػػادة القػػراءة علػػى تلػػك الػػيت تػػدرب الطالػػب علػػى ظباعهػػا كنطقهػػا يف  .3

دعم شػػػػكل اؼبرحلػػػػة الصػػػػوتية، حػػػػىت ال ذبتمػػػػع علػػػػى الطالػػػػب صػػػػعوبتاف، كحػػػػىت يػػػػ
 الكلمة اليت يراىا مكتوبة ك طرقة نطقها.

أف تتػػاح للطػػالب فرصػػة فبارسػػة مػػا تعلمونػػو يف اؼبرحلػػة الصػػوتية يف مواقػػف اتصػػاؿ  .4
 حية بينما كتبهم مغلقة حىت ال ينسوف ما تعلموه.

أال يلػػح علػػى الطػػالب بالبػػدء يف القػػراءة دبجػػرد أف تػػدربوا بعػػض الوقػػت علػػى سبييػػز  .5
لمػػات، إف دفػػع الطػػالب بشػػدة كبػػو القػػراءة قبػػل أف يكونػػوا األصػػوات أك نطػػق الك

 مستعدين ؽبا يعترب مشكلة حقيقية قد يتعثر الطالب سببها يف القراءة بعد ذلك.
ؼ ، إال اف الباحث سوؼ يعرض ىنا ثالث دالتدريبات الصوتية كثَتة، لكل منها ى

 23التدريبات الصوتية كسبثل أكثرىا شيوعا، كىي:أنواع فقط من 
عرؼ الصويت، كيقصد بو تدريب الدارس على تعرؼ الصوت كااللتفات إليو عند الت .1

ما يرد يف أم موضع من الكلمة، كعلى اؼبعلم أف ينطق الكلمة مركزا على نطق 
 الصوت اؼبطلوب كعلى الدارسُت ؿباكتو يف ىذا النطق.

يقصد بو استخالص صفات الصوت حىت ديكن إدراكو فبيزا عن التجريد الصويت،  .2
 َته من األصوات األخرل يف الكلمة.غ

التمييز الصويت كيقصد بو تدريب الطالب على تعرؼ الفرؽ بُت صوتُت يوجد  .3
التشابو بُت نطقهما، كيف مثل ىذا التدريب يلـز إيراد الصوتُت اؼبتشاهبُت كل منهما 

 .كاحد يف كلمة فبا سبق للدارس تعلمو حىت ال ذبمع بُت صعوتبُت أك مهارتُت يف آف
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 نبذة عن معهد المأوى اإلسالميلمبحث الخامس : ا
البحث اؼبقابلة مع مدير اؼبعهد كاألساتذه ؼبعرفة اغبقائق عن اؼبعهد نفسو،  أجرل  

كزاد الباحث البيانات عن اؼبعهد من البيانات يف الوثائق اؼبوجودة،  كيتناكؿ يف ىذا 
( ذاتية 1وع حيتول على : )اؼبوضوع الكالـ عن معهد اؼبأكل كما يتعلق بو، كىذا اؼبوض

 ( أىداؼ اؼبعهد 3( تاريخ تأسيس اؼبعهد )2اؼبعهد )
 ية اؼبعهدذات .1

 حصل الباحث البيانات عن ذاتية اؼبعهد من خالؿ اؼبقابلة كالوثائق اؼبوجودة كىي:
 : معهد اؼبأكل اإلسالمي   إسم  (أ 
 : شارع باىلواف جايت كوم، سودبر فوتشونج ماالنج  عنواف (ب 
 2119:   سنة تأسيس (ج 
 : أىلية  حالة  (د 
 : ىادم سانتوس  مدير  (ق 
 : أكقبانج تاج العارفُت  قسم رعاية الطلبة (ك 
 : أمَت الدين أتيم الرضبن  اؼبالية قسم (ز 
 4:   عدد اؼبدرس (ح 
 5:   عدد اؼبوظف (ط 
 طالبا 38:   عدد الطلبة (م 

 اؼبوقع اعبغرايف .2
نوبية، يقع معهد اؼبأكل يف قرية جايت كوم منطقة سودبر فوتشونج دباالنج اعب

بُت سكة اغبديد كالشارع  مًتا، ككاف اؼبعهد x36  8األرض حوايل كيبٌت على قطعة 
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الكبَت للوصوؿ إىل مدينة بليتار، كؽبذا قد تكوف حالة اؼبعهد مزدضبة بأصوات السيارات 
 ككذلك القطار اليت تسَت حوؿ اؼبعهد. 

تلط بالثقافة ككاف ؾبتمع قرية جايت كوم أكثرىا مسلم، إال أف اسالمهم ـب 
عشرة  على بعدسة يكن  كتوجداعباكية اؽبندككية ، كبعض اجملتمع متدين بالدين النصراين 

سابقة بُت اؼبعهد من اؼبعهد، فلهذا كأف هبذه القرية تظهر اؼب ةأمتار يف اعبهة الشرقي
 سة يف اغبركة الدينية.يناإلسالمي كالك

 تاريخ التأسيس .3
اة الفردية كاالجتماعية، كالسيما الًتبية الدينية ؼبا ؽبا إف الًتبية ؽبا أثر يف بناء اغبي

مكانة مهمة غبماية اجملتمع كالرشيد يف سبيل التقدـ يف الدنيا كاآلخرة، كمع ذلك فالًتبية 
يف عصرنا اغباضر كانت غالية ال يستطيع أف جييدىا إال ببذؿ األمواؿ، كيف حُت أف 

أف ليس للمساكُت كالضعفاء فرصة  آخر، فباعتبار الًتبية اعبيدة ال توجد إال بأمواؿ كثَتة
 إلجياد الًتبية اعبيدة.

فاتفق سيداف من قرية جايت كوم كمنطقة سومرب فوتشونج كمها ىادم سانتوس 
كحلمي سبرين لتأسيس اؼبعهد لًتبية األكالد الضعفاء كالديهم من األمور االقتصادية ، 

ما سيد حلمي يكوف منفقا كمضمنا يف كيكوف سيد ىادم سانتوس مدير ىذا اؼبعهد ك أ
اكتفاء حاجات اؼبعهد من الناحية اؼبالية. كاشًتؾ معهما ثالثة شباف ىم أكقبانج تاج 
العارفُت كأمَت الدين كخَت اؽبدل خرجيُت من جامعة دار السالـ اإلسالمية، كيكونوف 

من منطقة ماالنج  طالبا 18، كمعهم  2119اؼبريب ألكالد اؼبعهد، فيبٌت اؼبعهد يف السنة 
 الذين يسكنوف هبذا اؼبعهد. طالبا 35اعبنوبية كيكوف اآلف 

كلعل من أشد ما استشار اؼبؤسسوف اىل تأسيس اؼبعهد ما ؼبسوا من كاقع الًتبية 
يف اجملتمع، فاجملمتمع يف اغباجة إىل من يؤسس مؤسسة تربوية جيدة للذين يضعفوف من 
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حق لكل اجملتمع كال يتخصص  ةف تكوف الًتبية اعبيدالناحية االقتصادية كاؼبالية، حىت أ
 لألغنياء فحسب.

 أىداؼ تأسيس اؼبعهد .4
، كلكن تأسيس اؼبعهد ها اؼبؤسس عنديهدفقد تكوف ىناؾ أىداؼ متعددة ك 

 :األىداؼ األساسية اآلتيةلوصوؿ إىل من أىم األىداؼ ىي ا
مية  ؼبواجهة حياهتم تربية الشباف بالًتبية االسالمية كتعليمهم بالتعاليم االسال (أ 

 اليومية كاؼبستقل.
 تنمية العلـو كالكفاءة ؼبواجهة اغبياة ك مستقبلهم. (ب 
 مشولية حقوؽ إجياد الًتبية يف اجملتمع كخصوصا لليتامى كالضعفاء كاؼبساكُت. (ج 

فاللغة العربية كانت ؽبا مكانة مهمة بالنسبة للمعهد اؼبأكل ؼبوقعو كاؼبؤسسة 
اللغة العربية تكوف كسيلة يف استيفاء اؼبعارؼ الدينية لكوف القرآف الًتبوية اإلسالمية، ألف 

عربيا كما أف االحاديث النبوية تكتب يف العربية ككذلك الكتب الًتاثية. فتعليم اللغة 
العربية يف معهد اؼبأكل مبدكء بتعليم األصوات العربية حىت يستطيع الطلبة قراءة القرآف 

يكتب كتابة عربية ككيف يفهم العربية ككيف ينطق كالكتب العربية مث تعليم كيف 
 االعربية، ككل ىذا يًتتب على اؼبنهج الًتبية كالتعليم هبذا اؼبعهد.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
( جمتمع 2)( منهج البحث. 3)ويشمل الفصل الثالث وىو منهجية البحث على: 

أسلوب حتليل ( 5) ( أدوات البحث.4)( أسلوب اختيار عينة البحث. 1)البحث.
 .خطوات اجراء البحث التطويري( 6البيانات. )

 منهج البحث  .أ 
باحث منهج البحث وألجل االكتشاف على أىداف البحث، استخدم ال

وقد استخدم ىذا األسلوب كثريا يف جمال الصناعة إما االليكرتونيكية  (R&D) يالتطوير 
 يوإما ادلواصلة وإما األدوية. فهذا البحث تنمي اجملال الصناعي سريعا. فالبحث التطوير 

(R&D) .واستخدم ىذا البحث  3ىي عملية يف تطوير حاصلة أو إدتام احلاصلة ادلضمنة
 ة ادلناىج يف عملية البحث. ثالث

 أوال، ادلنهج الوصفي ادلستخدم يف كشف البيانات واحلقائق ادلوجودة. 
ثانيا، ادلنهج التقوميي فيستخدم ىذا ادلنهج لالختبار عملية جتريبة من نتيجة  
البحث، ألن التطوير يأيت من خالل التقوميات واالختبارات، وأن يكون التقومي يف نتيجة 

 احلاصلة أو عملية إجراء البحث. البحث أو 
ثالثا، ادلنهج التجرييب فيستخدم ىذا ادلنهج دلعرفة إىل أي مدى فعالية احلاصلة، 
فهذا العملية اآلخرة شيء البد أن تفيد، مع أن احلاصلة قد اختربت بادلنهج التقومي، ألن 

ليأيت بعده احلاصلة عملية التقومي ألجل التطوير، وأما التجريب حتتاج ادلقارنة وادلعادلة 
 2الفعالة للتطبيق.

                                                 
1
 Sukmadinata, Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan ( Bandung: Rosdakarya, 2002) 

p.164 
2
 Ibid. p.162 
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 مجتمع البحث .ب 
، وعينة 2132اجملتمع يف ىذا البحث ىو الطلبة يف ادلعهد ادلأوى اإلسالمي سنة 

من 21طالبا من متعلمني يف ادلدرسة ادلتوسطة و 38طالبا حيث  18البحث تتكون من 
 متعلمني يف ادلدرسة الثانوية.

  أسلوب إختيار عينة البحث .ج 
الباحث يف اختيار عينة البحث أسلوب عينية الغرضية أو القصدية فهو  استخدم

ففي   1اسلوب اختيار العينة ادلؤسسة على الواقعة أي أن العينة تؤخذ ألغراض خاصة.
مل يستوعبوا مهارة قراءة اللغة  يأخذ الباحث طلبة معهد ادلأوى الذينسوف ىذا البحث 
 العربية.

 أدوات البحث .د 
 أىداف البحث، استخد الباحث بع  األدوات لكشف البينات ألجل الوصول إىلو 

 أما األدوات يف مجع البيانات ادلطلوبة ىي:وادلعارف يف ميدان البحث، ف
االنتاج حنو فتقدم االستباية إىل سادة اخلرباء يف تعليم اللغة العربية ، االستبانة .3

رفة النواحي اليت وكذلك دلع كتاب "إقرأ" دلعرفة قيمة الكتاب ادلطورادلطور من  
 .حتتاج إىل التحسني

دليل حتكيم اخلرباء، وىو أداة للوصول على جودة االنتاج ادلطور من سادة اخلرباء  .2
 يف جمال تعليم اللغة العربية.

ستخدم الباحث ىذا األسلوب دلعرفة مدى فعالية إعداد تعليم مهارة ا، االختبار .1
 .قبل تطبيق االنتاج ادلطور وبعده القراءة لدى الطلبة يف معهد ادلأوى اإلسالمي

 
                                                 

3
 Ainin, Moh, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal, 2010) p.104 
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 أسلوب تحليل البيانات .ه 
ومجع الوثائق وتقدمي ادلقابلة تقدمي  مع البيانات بطريقةأن قام الباحث جببعد 
تحليل للتجهيز البيانات وإعدادىا لخطوة بعد ذلك تأيت  ،االختباركذلك االستبانة و 
عملية ترتيب البيانات ألن فالتحلييل البيانات ىي وصول إىل نتائج البحث. الألجل 

تكون جاىزة للتفسري. وعملية التحليل تسري على ثالث اخلطوات، وىي اختيار البيانات 
 4ادلهمة مث جتهيز البيانات مث أخذ االستنباط منها.
حصلها الباحث من خالل استخدام يشتمل ىذا البحث على البيانات اليت 

 انات، والبيان عن األساليب يف حتليل البينات فهي:الوسائل يف مجع البي
يأخذ الباحث من أداوت الوثائق البيانات عن معهد ادلأوى ومماا يتعلاق باو مث  .3

 تعرض بالطريقة الوصفية. 

 وكذلك البيانات من ادلقابلة ، وىي تعرض بالطريقة الوصفية. .2

رنة بني النتيجة قة ادلقايطر وأما حتليل نتائج االستبانة من اخلرباء ، فتحلل ب .1
 من سادة اخلرباء ودرجة األرقام األتية:

 2اجلدول 
 معايري درجة االرقام

 الدرجة األرقام
 جيد جدا 5
 جيد 4
 مقبول 1
 ضعيف 2
 ضعيف جدا 3

                                                 
4
 Saebani, Beni Ahmad, Metode Penelitian, cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2002) p 55-56 
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عن  لنتيجة الطلبةإعطاء النسبة ادلئوية  وأما حتليل نتائج االختبار فهي .4
       ز:ادلطروحة، وسيستخدم الباحث ىذا الرم الوظيفة

100x  لكل درجة الطلبة نسبة مئوية=   Pالبيان : 
N

F
P  

F =  عدد الطلبة يف درجةتردد 
N = عدد مجيع الطلبة 

االختبار القبلي واالختبار درجة التباين بني  التحليل اإلحصائي لتقديرمث 
 :(test-t)باستخدام الرمز  البعدي

 1

2






NN

dx

Md
t 

 لبيان:ا
Md )متوسط االحنراف بني االختبارين )القبلي والبعدي = 
xd فروق االحنراف مع متوسط االحنراف = 
N عدد أفراد العينة = 

 خطوات أجراء البحث التطويري .و 
الااايت أعرضاااها باااورك وغاااال  ة خطاااواتعملياااة البحاااث يساااري الباحاااث علاااى عاااد ففاااي
3989 (Borg and Gall) :فهي 
مث  مطالعة الكتب والدراسات ادلكتبيةحلاجات مث البحث وكشف البيانات وا .3

 .واالعتبار بأمور تتعلق هباالبحث يف اجملال احملدد 
التخطيط، أي ختطيط خطوات البحث من حيث الكفاءة يف عملية البحث  .2

 واألىداف ادلقصودة وأساليب البحثب وبع  االمكانيات يف عملية البحث.
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مواد التعليم وعملية التدريس وأساليب  ، منها تنميةاالنتاج ادلطورتنمية خطة  .1
 االختبار.

 .االستبانة من اخلبريالتجربة ادليدانية األوىل، يف ىذه اخلطوة تعقد ادلقابلة و  .4
 .اصالح االنتاج ادلطور .5
التجربة يف ادليدان األوسع، مث تقام التقيم بعد التجرة وإن أمكن أن تقارن  .6

عقد الباحث التجريبة إىل طلبة ويف ىذه اخلطوة  النتيجة باحلاصلة األخرى.
 .ادلأوى فحسب ومل يكن يف ادليدان األوسع

 بعد التجربة. االنتاج ادلطورتكميل  .7
ادلقابلة وادلالحظة مث حتليل  بطريقةتقومي العملية ادليدانية، وتعقد التقومي  .8

 نتيجتها.
معقدة من خالل إدتام النتبيجة أو احلاصلة األخرة، وأن تكون ىذه العملية  .9

 نتقادات وادلداخالت يف ادليدان التجرييب.اال
 التطبيق والنشر. .31
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

ثالثة مباحث  علىكىو عرض البيانات كحتليلها كمناقشتها كحيتوم ىذا الفصل 
تطوير مواد التعليم يف  ( 2) .ضلوه كالدارسُت ادلدرسُت كآراء" إقرأ" كتاب( 1: )كىي

 فعالية االنتاج ادلطور( 3) .كتاب "إقرأ"

 أ" وآراء المدرسين والدارسين نحوه.كتاب "إقر  المبحث األول  :
ادلقابلة من خالؿ عن كتاب "إقرأ كالبيانات يعرض الباحث يف ادلبحث األكؿ البيانات 

 عن آراء ادلدرسُت كالدارسُت عن ىذا الكتاب

 لمحة عن كتاب "إقرأ" .1
أجزاء  6يتكوف من ألف أسعد زتاـ كتاب "إقرأ" يف رلاؿ تعليم مهارة القراءة، 

صفحة، كيتعلم الطلبة فيو  33. يف اجلزء األكؿ تاب الطريقة الصوتيةكاستخدـ الك
اذلجائية ادلبدكءة من األلف مث الباء مث التاء إىل أخره، يف كل صفحة حرؼ  حرؼاأل

ككانت  أحرؼجديد تتكوف ستة سطور كيف كل سطر كلمتاف كلكل كلمة ثالثة 
دلعرفة مدل صلاح  ناتدتريمنفصلة كشكلها فتحة، كيف أخر صفحة الكتاب  حرؼاأل

، حرؼصفحة، كبدأ أف يتصل األ 33كتاب "إقرأ" اجلزء الثاين تكوف من  علمية التعليم.
درس عن ادلد، ككل كلمة على شكل الفتحة، كيف بعض الصفحات  16كيف الصفحة 

  توجيهات ككذلك االرشادات يف عملية التعليم كالتعلم، كختتتم الكتاب باالختبار.
ادلشكلة الكسرة كالضمة  حرؼصفحة فيو األ 33جلزء الثالث كيعرض الكتاب ا

ات يف التعليم ك أخَتا يهلتوج، كفيو أيضا اة كالضمةفيو درس عن ادلد حلركة الكسر ك 
 االختبار دلعرفة كفاءة الطلبة.
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التنوين كالسكوف  يف  ادلواد  حة يف الكتاب اجلزء الرابع ، حيث فيوصف 33كيليو 
 و توجيهات كيف آخر الكتاب اختبار. كذلك القلقلة، ككذلك في

 حرؼصفحة كتعض فيو ادلواد اآلتية: األ 33كأما اجلزء اخلامس يتكوف من 
من  اجلملة، كقراءة ادلد أكثر يف أكاخرالوقف قراءة غَت مقركءة، ك  حرؼبة لكن األادلكتو 

ـْ" ادلتصل ْترؼ الفيو حركتُت، ك  باء، قراءة علمة الشدة، كاؿ القمرية كاؿ الشمية، قراءة "
"ْف أك التنوين" ادلتصلة ب حريف "ؿ ك ر"، فيو التوجيهات يف التعليم  ةلفظ "اهلل"، كقراء

 كالتعلم كختتتم باالختبار.
صفحة، يعرض فيو ادلواد اآلتية:  33كأخَتا يف اجلزء السادس حيث يتكوف من 

، ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، "ك، م، ب حرؼقراءة "ْف أك ػػػػػنػػػػػػػػوػػػػػػػػػهػػػػ ادلتصل باأل
ض، ط، ظ، ؼ، ؽ، ؾ" ، كيعرض ىذا اجلزء عالمة الوقف ككيفية قراءتو، كاحلرؼ 
ادلوجودة يف فواتح السور، ككما يف األجزاء قبلو فيو التوجيها يف عملية التعليم كالتعلم 

 كاالختبار يف اخر الكتاب.

 الكتاب نحو ىذاآراء المدرسين والدارسين  .2
ىذا الكتاب  وفكأكثر ادلدرسُت يستخدمة قصَتة عن كتاب "إقرأ"، كىذه ىي حمل

ادلدرسُت كالدارسُت بعض  قاـ الباحث مبقابلةبعد أف ك تعليم مهارة القراءة، رلاؿ يف 
، كاستنبط الباحث ضلو ىذا الكتاب ىمآراءادلستخدمُت كتاب "إقرأ"، حصل الباحث 

 : آرءىم فيما يلي
 .يف رلاؿ تعليم مهارة القراءة أف كتاب "إقرأ" ىو كتاب جيد .1
أف الطلبة مبعهد ادلأكل حيبوف اللغة العربية ألف العربية كانت مهمة عندىم  .2

 كألهنا جزء من دينهم.
 أف جودة مهارة الطلبة تعتمد على مهمهم يف التعلم كرغبتهم ضلو ىذه اللغة. .3
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غُت األصعب بالنسبة للطلبة ىي : الضاد كالظاء كالعُت كاحلاء كال حرؼاأل .4
اليت غَت موجودة يف  حرؼىي األ حرؼكالصاد كالثاء كالذاؿ، ألف ىذه األ

 لغة الطلبة.
األخرل الصعبة يف تعليم قراءة اللغة العربية عند الطلبة ىي: ادلد  ضوعاتكادلو  .5

 كالشدة ك"اؿ" الشمسية. 
أكثر الطلبة مل يشعركا بأف كتاب "إقرأ" صعب، كلو كذلك فأكثر الطلبة  .6

تهم يف ستة أشهر فأكثر، كبعضهم اختتموا دراستهم يف ثالثة اختتموا دراس
 أشهر.

رسُت كالدارسُت ضلو ىذا آراء ادلداالطالع على كتاب "إقرأ" ك كمن خالؿ 
لكنو مل ادلزايا الكثَتة  يشمل علىأف الكتاب ب حصل الباحث على االستنباط، الكتاب

 زايا ىذا الكتاب ىي:من بعض النقائص اليت حتتاج إىل التكميل، فمن بعض م لخي
تخدـ الطريقة الصوتية، فالطريقة الصوتية أنسب كأسهل يسأف الكتاب  .1

بالنسبة للطلبة فعملية التفكَت يف ىذة الطريقة تكوف بسيطة ألف الطلبة ليس 
 يف حاجة أف حيفظ أمساء احلركؼ فإمنا يتعرفوف إىل أصوات احلركؼ مباشرة.

ج أم أف يبدأ من البسيط إىل اجملرد، أف ادلواد يف ىذا الكتاب تعرض بالتدر  .2
باف الكتاب اجلزء األكؿ اسهل من الكتاب يف اجلزء الثاين كاجلزء الثاين اسهم 

 من اجلزء الثالث كإىل أخره.

فالكتاب يستخدـ طريقة رياضة األطفاؿ أم أف الطلبة تكوف زلوار علمية  .3
 ة يف التعليم.التعليم كيكوف ادلدرس مشرفا ذلم كيتطلب الطريقة نشطة الطلب

عملية ؼ كيف ك ر  يعرض أمساء احلااللة، فالكتاب مليف يف ادلقاصد ال التوسع  .4
كإمنا يعلم طريقة األصوات من خالؿ يف التجويد  قاعدةيعرض  ة فالالقراء

 قدرة الطلبة على القراءة الصحيحة. ىي فاألىمادلوجودة،  حرؼاأل
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 بالنسبة ذلذا الكتاب ىي:لباحث اليت يراىا ا أك السلبياتكأما النواحي النقائص 
أف الكتاب مل يهتم بادلبادئ النفسية للغة، بأف ىناؾ األصوات ادلناسبة  .1

باللغة الدارس اليت جيب تقدديها بالنسبة لألصوات اجلديدة بالنسبة للغتهم 
 األكىل، ألف العربية تكوف لغة أجنبية ذلم.

ؼ التعليم إىل أقصاه يف كزماف حاكؿ الباحث ىنا لتطوير الكتاب حىت كصل أىدا اكذلذ
من ىذه البيانات ظهر أف  ، ك أقل، كيعٌت التطوير ىنا بالزيادة ككذلك احلذؼ أكالتغيَت

عرض ادلواد مرتبا من األسهل إىل تكتاب "إقرأ" جيد أساسا، كمع ذلك أف الكتاب مل 
لذاؿ الضاد كالظاء كالعُت كاحلاء كالغُت كالصاد كااللثاء كا أحرؼاألصعب فهو ألف 

 تعرض يف الوسط، فهذه ىي األمور اليت يراىا الباحث جيب على حتسينها.

 ".إقرأ" كتاب في التعليم مواد تطويرالمبحث الثاني  : 
كقد أداكة االستبانة  خالؿ يف ادلبحث الثاين البيانات منيعرض الباحث   

رلاؿ تعليم اللغة اخلرباء يف  استخدـ الباحث ىذه الوسيلة دلعرفة نتائج التحكيم من سادة
قبل أف يعرض الباحث االستبانة من اخلرباء، عرض  .ضلو ادلواد يف االنتاج ادلطور العربية

 كأساليب تعليمها. دلطور كأىدافوالباحث حملة عن االنتاج ا

 االنتاج المطور أىدافو أساليب تعليمو .1
كبعد أف حصل الباحث على البيانات عن ادلشكالت الطلبة يف تعلم مهارة 
القراءة كآراءىم ضلو كتاب "إقرأ" فقاـ الباحث على ختطيط تنمية ادلواد يف كتاب "إقرأ" 
على أساس علم اللغة التقابلي، كىو ادلقارنة بُت األصوات العربية كاألكصوات يف لغة 
الدارس، كتقدمي األصوات ادلوجودة يف كلتا لغتُت كتأخَت األصوات العربية اليت ال توجد 

 .يف لغة الدارس
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إلنتاج ادلطورة يف لالباحث األىداؼ يهدؼ  ادلقاصد كألجل احملاكلة للوصوؿ
 فيما يلي :

 اجلمل كالكلمات ادلقدمة إليو قراءة جهرية صحيحة. الدارسأف يقرأ  (أ 
أف يتعرؼ احلركات )الضمة، كالفتحة، كالكسرة( كيتعرؼ أيضا السكوف  (ب 

 كالشدة كالتنوين.
"، فًتتيب بدأ تطوير الكتاب بعرض صوت ادليم ك  ـى ك بى الباء ْتركة الفتحة "

على حسب سلارجها من الشفوم إىل احلنجرم ، إال أف الباحث يؤخر  حرؼاأل
اليت مل توجد يف اللغة اإلندكنيسية ، كانقسم الباحث ترتيب احلركؼ إىل ثالثة  حرؼاأل

أقساـ فالقسم األكؿ ىي أصوات تشًتؾ فيها اللغتُت أم يتماثل نطقهما يف كل من 
اللغتُت كالقسم الثاين ىي أصوات متشاهبة بُت اللغتُت أم يتقارب نطقهما يف كل من 
اللغتُت كالقسم الثالث ىي أصوات عربية غَت موجودة دتاما يف لغة الدارس، فالًتتيب 

 لقسم األكؿ فيما يلى:
 الواك.الشفوية كىي ادليم  مث الباء ك  صواتفاحلرؼ األكؿ ىي من األ  (أ 
 الفاء.األسناين كىو  كبعده صوت الشفوم (ب 
 من األصوات األسنانية اللثوية كىي التاء كالزاء السُت. (ج 
 األصوات اللثوية كىي الالـ كالراء كالنوف. (د 
 من األصوات الطبقية كىي اجليم كالياء. (ق 
 من األصوات احلنكية كىي الكاؼ. (ك 
 مث صوتا اخلنجرم كمها اذلمزة كاذلاء. (ز 

 كيف القسم الثاين حرؼ كاحد كىو:
 .الداؿوات األسناين اللثوم كىو من األص (أ 
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اليت غَت موجودة يف لغة الدارس كترتيبها على حسب  حرؼكيف قسم الثالث كىي األ
 آراء ادلدرسُت كالدارسُت كىي:

 من األصوات األسنانية كىي الذاؿ كالثاء. (أ 
 مث الصوت اللهوم كىو القاؼ. (ب 
 من األصوات األسناين اللثوم كىو الصاد كالطاء. (ج 
 ألسنانية الظاء.من األصوات ا (د 
 من األصوات األسنانية اللثوية كىي الضاد. (ق 
 مث صوتاف من األصوات احلنكية كمها اخلاء كالغاء. (ك 
 صوتاف احللقيُت كمها احلاء كالعُت. كأخَتا كمها (ز 

مث العربية ْتركة الفتحة  حرؼكبعد أف عرض الكتاب رتيع األصوات من األ
مة السكوف، الضمة، مث التنوين، مث عالمث  اب األصوات العربية ْتركة الكسرة،عرض الكت

مث عالمة ادلد إما بزيادة األلف بعد الفتحة أك الياء بعد الكسرة أك الواك بعد الضمة 
القمرية ك"اؿ" ككذلك عالمة األلف الصغَتة يف الرسم العثماين، مث الشدة، مث "اؿ" 

 لكنها غَت مقركءة. ادلكتوبة ك  حرؼ، مث قراءة لفظ "اهلل"، كقراءة بعض األ الشمسية

ادلبادم اليت دتكن على  علىالباحث رع شكيف تصنيف ادلواد األصوات ف
قسم كا، كقتأقصر يف بالتدريبات الكافية مساعدة الطلبة يف استيفاء ادلواد اجلديدة 

الثمانية عشرة العربية  حرؼاأل( 1مواد رئيسية كىي :  ذتاينالباحث الكتاب ادلطورة على 
قراءة لفظ "اهلل" ( 7اؿ قمَتية كالشمسية ( 6الشدة ( 5( ادلد 4السكوف ( 3التنوين ( 2
  ادلكتوبة لكنها غَت مقركءة. حرؼاأل( 8

 العربية يراعي الباحث على ادلبادم اآلتية: حرؼتصنيف ادلواد األعملية يف كأما 
 ستة سطور. منتتكوف الصفحة  (أ 
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ض احلرؼ يف كل سطر أربع كلمات إال يف السطر األكؿ فهو سطر يعر  (ب 
إال يف صفحتُت األكليُت فاألكىل يعرض حرفُت مها ادليم  كاحدا كمثٌت كثالثا.

كالباء كالثانية تعرض حرؼ الواك. فجميع الًتكيب يف الصفحة األكىل تتكوف 
من حريف ادليم كالباء فحسب ، كأما الصفحة الثانية يًتكب رتيع الكلمة من 

 الباء.الواك كىو حرؼ جديد كادليم ك  أحرؼثالثة 
  السطر الثاين يعرض أربع كلمات مبدكءة ْترؼ جديد. (ج 
 . كالسطر الثالث يعرض أربع كلمات كيكوف احلرؼ اجلديد يف كسط الكلمة (د 
 . كالسطر الرابع يعرض أربع كلمات كيكوف احلرؼ اجلديد يف أخر الكلمة (ق 
السطر اخلامس يعرض أربع كلمات يكوف الكلمة اآلكىل مبدكءة ْترؼ  (ك 

الثانية تكوف احلرؼ اجلديد يف كسط الكلمة كيف الثالث تكوف اجلديد كيف 
 أحرؼاحلرؼ اجلديد يف أخر الكلمة كيف الرابعة تكوف الكلمة من أربعة 

 كفيها حرفُت جديدين إما أف تكوف يف بداية الكلمة أك يف كسطها أك اخرىا
كيف كل   أحرؼالسطر اخلامس يعرض أربع كلمات اليت تتكوف من أربعة  (ز 

حرؼ جدم، ففي الكلمة األكىل تكوف بداية كيف الثانية تكوف ثانية كلمة  
ك يف الثالثة تكوف يف أخر الكلمة كيف الرابعة  قد يكوف يف الوسط أك يف 

 آخرىا.
 حرؼكبعد عرض حريف الصاد كالقاؼ زاد الباحث بالتمرينات الهنا من األ (ح 

 بعد اخلاء الطاء كالظاء مث حرؼالصعبة كما عرضها الباحث بعد اعراض األ
 كالغاء مث احلاء كالعُت.

 زاد الباحث يف كل صفحة رتلة تشجع الطلبة. (ط 
يف تصنيف مواد كسرة كالضمة كالتنوين يراعي الباحث ادلبادم األتية كىي أف مث 

حث حرفا ْتركة الفتحة كيليو حرفا ْتركة الكسرة كالضمة كالتنوين كيليو اربع  ايقدـ الب
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لفتحة كلها ككلمتُت األخريُت ختتتم ْتركة اجلديد من كلمات ككلمتُت منها ْتركة ا
الكسرة أك الضمة أك التنوين، كبعد كل حركة جديدة عرض الباحث التدريبات لتحقيق  

 .فاءة الطلبة على األصوات اجلديدةك
كذلك أف يعرض  يراعي الباحث ادلبادم األتية: مادة السكوفيف تصنيف أما ك 

مث قطعها إيل قطعتُت حىت تكوف كل قطعة من  رؼأحتتكوف من أربعة الباحث كلمة 
مث رتع  حرفُت، فعرض الباحث حرفُت متحركُت كيليو حرفُت كسكن احلرؼ اآلخر

 .القطعة يف كلمة كاحدة ْترفُت متحركُت كساكنُت 
يراعي الباحث ادلادئ االتية: كذلك أف يبدأ الباحث كيف تصنيف مواد ادلد 
ا مزيدا بعالمة ادلد، مث بعده  أحرفمث عرض الباحث  بعرض كيفية قراءة ادلد كعالمتو،

كبعد ذلك يكوف احلرؼ الثاين طويلة كيليو كلمات ككاف حرفها األكؿ طويل الصوت 
يكوف احلرؼ الطويل يف أخر الكلمة ، يعرض بعد ذلك كلمتُت حيث فيهما حرؼ 

يف الرسم  طويلة. كتكوف مادة احلركة الطويلة يف صفحتُت. كزاد الباحث عالمات ادلد
العثماين كىي األلف الصغَتة فوؽ احلرؼ بدال من األلف للفتحة كاأللف الصغَتة حتت 

 احلرؼ بدال من الياء كالضمة ادلقلبة بدال من الواك بعد الضمة.
كيف تصنيف مادة الشدة عرض الباحث عالمة الشدة ككيفية قراءهتا، مث الشدة 

مث الشدة يف الكلمة  أحرؼلكلمة من ثالثة من حرفُت مث الشدة يف ا ركبةيف الكلمة ادل
مث الشدة من حرفُت احدمها طويال، مث يعرض قطعة من ايات القرىن  أحرؼمن اربعة 

 حيث فيها عالمة الشدة باعتبارىا كالتدريب للطلبة.
كبعد ذلك تعرض ماديت "اؿ" القمرية كالشمسية، كبدأ ادلادة بعرض الكلمة 

كوف الكلمة فيها األصوات الطويلة ككذلك القصَتة، مث ادلبدكءة باأللف كالالـ كقد ي
األلف كالالـ اليت يتقدمو حرفا من احلركؼ اذلجائية ، مث األلف كالالـ حيث يتقدمو  
كلمة اخرل، كبعد عرض مادة األلف كالالـ الفمرية كالشمسية عرض الباحث 

 التدريبات.
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األكؿ بعد حركة الفتحة كيليو كيفية قراءة لفظ "اهلل"، كتكوف ذلك يف حالتُت ك 
 كالضمة كالثاين بعد حركة الكسرة.

الكتوبة لكنها غَت مقركءة كيكوف  حرؼعرض الباحث ادلادة عن األكبعد ذلك 
 العرض يف رتلة من اية القرآف.
كيكوف  ملةخر اجلن الوقف أم كيفية قرءة احلرؼ يف أكاكاالخَت ىي ادلادة ع

تاء إىل اذلاء الساكنة إذا كاف حرؼ التاء ذلك بتسكُت حرؼ األخَت كالتغَت صوت ال
ادلربوطة يف أخرة الكلمة كيكوف صوت التنوين للفتحة يف اخر الكلمة صوت الفتحة 

 طولية.
الباحث يف عملية تصنيف االنتاج ادلطور يف  ا شرعهطوات اليتكىكذا من اخل

بد على ادلدرس كيف أثناء التعليم ىناؾ األمور اليت ال تعليم مهارة القرءة للمبتدئُت.
 مراعتها كىي :

 صحيحامنوذاج  أف ديثلأف الكتاب يستخدـ الطريقة الصوتية، فعلى ادلدرس  (أ 
 كىو ديثل طريقة اخراج الصوت.

الًتكيز على زلاكاة الطلبة كأف ينبو الطالب ضركرية االستماع اجليد كاحلرص  (ب 
 عند التقليد. 

 بتدءة.التسامح عند اخلطأ كذلك بأف الطلبة يف ادلستول ادل (ج 
 أف يكثر الطلبة ادلمارسة كالتدريبات. (د 
 إف الدارس يف حاجة دائما إىل ادلراجعة. (ق 
 إمناء رغبة الطلبة ضلو اللغة العربية كأمهية تعلمها. (ك 

 كأما األساليب تدريس ىذا االنتاج ادلطور يًتب على اخلطوات اآلتية:
 أف يبدأ ادلدرس باالمتثاؿ األصوات اجلديدة. (أ 
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 ة زلاكة األصوات ادلمثلة.أف يتأكد ادلدرس صح (ب 
يهتم ادلدرس قراءة الدارس كإذا أخطأ فعلى ادلدرس أف ال يصلح مباشرة أف  (ج 

فإمنا أف يعطي الفرصة للتفكَت، كإذا مل يتذكر الدارس فيجوز عليو امتثاؿ 
 القراءة الصحيحة.

كيف اللقاء الثاين إىل أخره، أف يقرأ الدارس الدرس ادلاضي قبل إلقاء درس  (د 
 جديد.

 ف يكرر الدارس درسو اجلديدة مرتُت أك أكثر.أ (ق 
إف الفصاحة مهمة، كلكن أال تكوف ىذه مسببا يف إعادة الدرس مرات  (ك 

عددا، فاألىم ىي أف يكوف الدارس قادرا على التمييز بُت األصوات 
ادلتبشاهبة، كيكوف تعليم الفصاحة دير مبركر الزماف، علما بأف الدارس ليس 

 عربيا أصال.
ساليب يف تدريس األصوات اليت يراىا الباحث مناسبا ْتالة الدارس، كىذه ىي األ

 كخصوصا مبعهد ادلأكل.

 سادة الخبراء نحو االنتاج المطور مندليل التحكيم  .2
كبعد أف حصل الباحث على تصميم تطوير ادلواد قاـ الباحث بتقدمي االستبانة 

ية ، كيف ىذه القضية قدـ إىل اخلرباء دلعرفة مدل جودة الكتاب ادلطور من جهة النظر 
الباحث االنتاج ادلطورة إىل ثالثة خرباء كىم : الدكتور قريب اهلل بابكر كالدكتور كلدنا 

كيف حتليل النتائج من سادة اخلرباء، رتع الباحث اتا كتوفيق الرزتن ادلاجستَت ، كركادين
توسطة من رتيع النتائج من اخلرباء مث تقسيمها بعدد اخلرباء حىت حصل على الدرجة ادل

يف من سادة اخلرباء ر و االنتاج ادلطو ا حصلشل النتيجةالبياف عن  ضحتتسك النتائج. 
 كؿ التالية:اجلدا
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 حتليل عناصر التحكيم عن مالئمة ادلادة: (أ 
 3اجلدكؿ 

 نتيجة االنتاج ادلطور من سادة اخلرباء

 الخبير البنود
 1  

 الخبير
 2  

 الخبير
 3  

 المتوسط الجملة

 4333 13 4 4 5 األىداؼ  الوضوح يف .1 
 4 12 4 4 4 ادلعاملة بُت الطلبة .2
 4333 13 4 4 5 السهولة ىف التعليم .3
 4 12 2 5 5 الصلة بُت ادلواد .4
 4333 13 3 5 5 التدرج .5
 3367 11 3 4 4 سعة ادلواد كدقتها .6
 4367 14 4 5 5 مالئمة ْتاجة الطالب .7
 5 15 5 5 5 صدؽ ادلواد التعليمية .8
 4 12 4 4 4 تأشكاؿ النشاطا .9
 
 كادلعاين لكل األرقاـ يف اجلدكؿ السابق كىي:  
 ا( ضعيف جد1)    ( ضعيف2)    ( مقبوؿ3( جيد   )4) ( جيد جدا  5)

من اجلدكؿ السابق ظهر ىناؾ النتاجة من اخلرباء عن مالئمة ادلادة يف االنتاج 
 فيما يلي:كلتوضيح األرقاـ يف اجلدكؿ السابق حاكؿ الباحث لبياهنا ، ادلطور
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حصل االنتاج ادلطور على نتيجة داؼ فقد ىيف ناحية الوضوح يف األ (1
أم أف فبمعٍت أف كضوح اذلدؼ يف االنتاج ادلطور ىي جيدا،  4333

 .اذلدؼ كاضح 

كمبعٌت أف  4يف قضية ادلعاملة مع الطلبة حصل االنتاج ادلطور على نتيجة   (2
 معاملة االنتاج بالطلبة كانت جيدة.

فبمعٌت أف  4333هولة التعليم فحصل االنتاج على نتيجة كيف ناحية س (3
 .درجة سهولة التعليم كانت جيدة

أف ادلواد كانت  كمبعٌت 4كيف الصلة بُت ادلادة فحصل الكتاب على نتجية  (4
مل يراعي َت الثاين يرل أف االنتاج ادلطور متصلة بعضهم بعضا، إال أف اخلب

، كذلذا أرشد اخلبَت بتغيَت بعض ادلواد كحتويل مكاهنا جيدة صلة ادلادة
 لتكوف أحسن.

كمعٌت ذلك أف مواد  4333كيف ناحية التدرج فحصل االنتاج على نتيجة  (5
 يف االنتاج ادلطور كانت متدرجة.

 3369كيف ناحية سعة ادلواد كالدقة، حصل االنتاج ادلطور على نتيجة  (6
و  كانت كافية أم مقبولة، أم أف كمبعٌت أف سعة ادلواد يف الكتاب كدقت

 االنتاج حيتاج االصالح ليكوف ادلواد أكسع كأدؽ.

ة ْتاجة الطلبة فحصل االنتاج ادلطور إىل نتيجة مكأما يف ناحية ادلالئ (7
 كمبعٌت أف مالئمة ادلادة ْتاجة الطلبة كانت جيدة. 4367

لك كيف قضية ادلواد فقد حصل االنتاج ادلطور على درجة جيد جدا ، كذ (8
 .5بأف نتيجها ىي 

 4فقد حصل االنتاج ادلطور على نتيجة  أشكاؿ النشاطاتكيف ناحية  (9
 كمهٌت ذلك أف أشكاؿ نشاطات الكتاب ادلطور كانت جيدة.
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 ادلادة: عرضحتليل عناصر التحكيم عن  (ب 
 4اجلدكؿ 

 نتيجة االنتاج ادلطور يف عناصر التحكيم عن عرض ادلادة

 الخبير البنود
 1  

 الخبير
 2  

خبيرال  
 3  

 المتوسط الجملة

 4333 13 5 4 4 الوضوح يف دليل ادلعلم .1 
 4367 14 4 5 5 الًتتيب يف تقدديو .2
 4 12 3 4 5 الطريقة ادلستخدمة .3
 

 ادلعاين لكل األرقاـ يف اجلدكؿ السابق كىي: 
 ا( ضعيف جد1)    ( ضعيف2)    ( مقبوؿ3( جيد   )4) ( جيد جدا  5)

جة من النتينتاج ادلطور من  ما حصلو االؾ من اجلدكؿ السابق ظهر ىنا
، كلتوضيح األرقاـ يف اجلدكؿ السابق حاكؿ عملية عرض ادلادة سادة اخلرباء عن 

 الباحث لبياهنا فيما يلي:
جيد يف ناحية الوضوح يف دليل ادلعلم درجة حصل االنتاج ادلطور على  (1

كمعٌت ذلك  4333كدليل ذلك أف النتيجة اليت حصلها االنتاج ادلطور ىي 
 أف دليل ادلعلم كاف كاضحا.

كدليل  الًتتيب يف التقدميحصل االنتاج ادلطور على درجة جيد يف ناحية  (2
تقدمي عٌت أف مبك  4367ذلك أف النتيجة اليت حصلها االنتاج ادلطور ىي 

 .مرتباكاف   ادلواد يف االنتاج ادلطور
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 4ر على نتيجة كأما يف ناحية الطريقة ادلستخدمة فقد حصل االنتاج ادلطو  (3
 كمعٌت ذلك أف الطريقة اليت استخدمها الكتاب ادلطور كانت جيدة

 :الرسم البياينحتليل عناصر التحكيم عن  (ج 
 5اجلدكؿ 

 نتيجة االنتاج ادلطور يف عناصر التحكيم عن الرسم البياين

 البنود
 الخبير

 1  
 الخبير

 2  
 الخبير

 3  
 المتوسط الجملة

 4333 13 4 4 5 استخداـ احلركؼ كنوعها .1 
 4367 14 4 5 5 الًتتيب يف الكتابة .2
 4 12 4 4 4 التزيُت .3
 

 ادلعاين لكل األرقاـ يف اجلدكؿ السابق كىي: 
 ( ضعيف جدا1)    ( ضعيف2)    ( مقبوؿ3( جيد   )4) ( جيد جدا  5)

نتاج ادلطور من  النتاجة من اجلدكؿ السابق ما حصلو االكقد اتضح من 
األرقاـ يف اجلدكؿ سيتضح البياف عن ، ك  الرسم البياين يف ناحيةسادة اخلرباء 

 السابق فيما يلي:
استخداـ احلركؼ يف ناحية  ةعلى درجة جيدأف االنتاج ادلطور حصل  (1

كمعٌت  4333كدليل ذلك أف النتيجة اليت حصلها االنتاج ادلطور ىي  كنوعها
 .جيدة تكانادلستخمدة   حرؼنوع األذلك أف 
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 ةحصل االنتاج ادلطور على درجة جيدالكتابة، فقد  كيف ناحية الًتتيب يف (2
معٌت ذلك أف ك  4367أف النتيجة اليت حصلها االنتاج ادلطور ىي بذلك ك 

 .الكتابة يف االنتاج ادلطور كانت مرتبة

درجة جيدة  فقد حصل االنتاج ادلطور علىالكتاب  تزيُتكأما يف ناحية  (3
 التزيُت يفٌت ذلك أف كمع 4اليت حصلها الكتاب ىي نتيجة كذلك بأف ال

 االنتاج ادلطور كاف جيدا.
 :تقوميالحتليل عناصر التحكيم عن  (د 

 6اجلدكؿ 
 نتيجة االنتاج ادلطور يف عناصر التحكيم عن التقومي

 الخبير البنود
 1  

 الخبير
 2  

 الخبير
 3  

 المتوسط الجملة

 4 12 4 4 4 مناسبة عدد التدريبات .1 
 4 12 4 4 4 تعليمات التدريبات مناسبة .2
 4333 13 4 4 5 مناسبة أشكاؿ التدريبات .3
 
 ادلعاين لكل األرقاـ يف اجلدكؿ السابق كىي: أما ك 
 ( ضعيف جدا1)    ( ضعيف2)    ( مقبوؿ3( جيد   )4) ( جيد جدا  5)

فاتضح من خالؿ اجلدكؿ السابق النتائج اليت  ما حصلها االنتاج ادلطور من سادة 
 ا يلي:مباألرقاـ يف اجلدكؿ السابق  سيتضح البياف عن اخلرباء يف ناحية التقومي ، ك 
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يف ناحية عدد مناسبة التدريبات  4نتيجة حصل االنتاج ادلطور على فقد  (1
فبمعٌت أف مناسبة تدريبات يف الكتاب ادلطور كانت جيدا أم أف عدد 

 مناسبة التدريبات كانت كافية.

درجة الادلطور على االنتاج يمات التدريبات ادلناسبة حصل كيف ناحية تعل (2
كمبعٌت أف  4أف النتيجة اليت حصلها االنتاج ادلطور ىي بذلك ك  ةيداجل

 .مناسبة تيف االنتاج ادلطور كان تعليمات التدريبات

فقد حصل االنتاج ادلطور على  مناسبة أشكاؿ التدريباتكأما يف ناحية  (3
 اليت استخدمها الكتاب أشكاؿ التدريباتكمعٌت ذلك أف  4333نتيجة 

 .ادلطور كانت جيدة
اليت البد على يف االصالح قد سجل اخلرباء على بعض التعليقات فكّتانب ذلك 

كتلك ة، فيحسن كأقرب إىل اجلودة الكاأحىت تكوف ادلواد ادلطورة الباحث مراعتها 
 التعلقات ىي :

على الباحث اإلكثار من التدريبات للحركؼ اآلتية : الصاد كالضاد كالطاء  (أ 
 اء كالعُت.كالقاؼ كاحل

كاألفضل أف بركز على الكلمات اليت ذلا معاف يف اللغة العربية كخصوصا اليت  (ب 
 كجدت يف القرآف الكرمي.

السهلة من حيث ادلخرج كعدـ اجتماع  حرؼأف يراعي الباجث على األ (ج 
 احلركؼ الصعبة.

 كأف جيتنب تنافر احلركؼ. (د 
 عب.كأف يراعِت الباحث على الًتتيب شلا أسهل إىل ما ىو أص (ق 
 زيادة ادلواد فيما يتعلق بالكسرة كالضمة عند النطق. (ك 
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اخلرباء فشرع سادة كبعد أف حصل الباحث على التحكيم كالتعليقات من 
تأخَت عرض : كىو اليت أرشهدىا اخلرباء لإلصالح  ادلواد الباحث بالتصحيح 

زيادة عند الدارس. ك  حرؼمن أصعب األ حرؼ الضاد ألف حرؼ الضاد
تغيَت بعض ككذلك  .الكسرة كالضمةمادة  يفككذلك الصعبة  حرؼلألالتدريبات 

أم ادلوجودة يف اللغة العربية الكلمات كيفضل اختيار  ا غَت مناسبةاألمثلة اليت يراى
ألف الطلبة سوؼ  يف القرآف الكرميالكلمات ادلوجودة كخصوصا الكلمة ذك معٌت 

مل ديكن فيكوف الكلمات كما ىي  ، كإفيقرءكف قراءة اللغة العربية كثَتا من القرآف 
كبعد  .ألف يقصد الكتاب بتعليم األصوات العربية موجودة يف الكتاب ادلطور

 االصالح فيكوف الكتاب ادلطور على الًتتيب مايلي:
 7اجلدكؿ 

 ادلوضوعات يف كل صفحة من االنتاج ادلطور

 المادة الصفحة  المادة الصفحة
 الضمة 36 بى ـى   1
 ضمةال 37 كى  2
 التدريبات 38 ؼى  3
 التدريبات 39 تى  4
 تنوينفتح  43 زى  5
 فتح تنوين 41 سى  6
 كسر تنوين 42 ؿى  7
 كسر تنوين 43 رى  8
 ضم تنوين 44  فى  9
 ضم التنوين 45  جى  13
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 التدريبات 46  مى  11
 السكوف 47  ؾى  12
 السكوف 48  قى  13
 التدريبات 49  أى  14
 د للفتحة "ػػػػىا" ادل 53  دى  15
 التدريبات 51  شى  16
 ادلد للكسرة "ػػػػًػػْي" 52  ثى  17
 التدريبات 53  ذى  18
 ادلد للضمة "ػػػػػيػػْو" 54  ؽى  19
 التدريبات 55  صى  23
 ادلد "ػػػػػػػػػػػػػػػ" 56  التدريبات 21
 ادلد "ػػػػػػػػػػػػػػػ" 57  طى  22
 ػػػػ"ادلد "ػػػػػػػػػػػ 58  ظى  23
 التدريبات 59  التدريبات 24
 التشديد 63  خى  25
 التدريبات 61  غى  26
 اؿ القمَتية 62  التدريبات 27
 اؿ الشمسية 63  حى  28
 التدريبات 64  عى  29
 لفظ "اهلل" 65  التدريبات 33
 غَت مقركءة حرؼاأل 66  ضى  31
 الوقف 67  التدريبات 32
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 الوقف 68  الكسرة 33
 الوقف 69  كسرةال 34
 التدريبات 73  التدريبات 35

 
  فعالية االنتاج المطورالمبحث الثالث : 

من األدكات ادلستخدمة يف كشف أف  عرض الباحث يف ادلبحث الثالثكقد 
دلعرفة كفائة الطلبة يف مهارة ، كألجل ىذا عرض الباحث اختبارين االختبار البيانات ىي 

فتعقد االختبار حث االختبار القبلي ك االختبار القبلي. استخدـ الباكذلذا ،  القراءة
 استفادة الباحث االختبار البعدمكأما ك ة كفاءة الطلبة قبل تطبيق الكتاب القبلي دلعرف

كمعرفة مدل  دلعرفة كفاءة الطلبة بعد التطبيق، حىت يعرؼ الباحث جودة االنتاج ادلطورة
 فعالية ىذا االنتاج ادلطور.

 ياالختبار القبل .أ 
قدـ الباحث االختبار القبلي دلعرفة مدل كفاءة الطلبة مبعهد ادلأكل يف مهارة 

 النتيجة مايلي:حصل الباحث إىل من خالؿ االختبار ك  ، القراءة 
 8اجلدكؿ 

 نتيجة الطلبة يف االختبار القبلي

 الدرجة النتيجة اسماء الطلبة رقم
 جيد جدا 93 عزيز معرفة اهلل 1 

 جيد جدا 93 ادلفيد حأفل 2
 جيد جدا 93 زلمد كاحدياكاف 3
 جيد جدا 84 زكىر الشيف اهلل 4
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 جيد جدا 82 يوسف كراكاف 5
 جيد  78 ركدم كجيايا 6
 جيد  72 عمر فاركؽ 7
 جيد  72 زلمد األقصى 8
 جيد  73 أزتد حسن 9
 جيد 68 يواف أيبيت 13
 جيد 68 ديدا ألفيانو 11
 جيد 68 تشيندم فخر الثاين 12
 جيد 66 أجي مصطفى 13
 جيد 64 إماـ فَتم 14
 جيد 64 شهباين يوليانتو 15
 جيد 64 فربل أكونج بامبودم 16
 جيد 64 منبع التوفيق 17
 مقبوؿ 63 أدم سوسانتو 18
 مقبوؿ 58 دلة أيكا ستياكاف 19
 مقبوؿ 58 تشاندرا براتامى 23
 مقبوؿ 54 عبد احلارس 21
 مقبوؿ 52 بيبيت جارنو 22
 مقبوؿ 52 رجاؿ دارالسالـ 23
 مقبوؿ 53 فيربياف أنديكا بوترا 24
 مقبوؿ 53 ياينك موالنا فردكس 25
 مقبوؿ 53 إيركف سالمة سانتوسو 26
 ضعيف 36 وفا ستيوافن 27
 ضعيف 36 خَت األفاندم 28
 ضعيف 36 أزتد عمر فربيانتو 29
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 ضعيف 34 رفبياف أكنج لكسونو 33
 ضعيف 32 نانتومولود الدين أمي 31
 ضعيف 32 فَتم إراكاف 32
 ضعيف 28 أزتد صاحل 33
 ضعيف جدا 18 يوسف ىاديانشاه 34
 ضعيف جدا 18 أندم مينانتو 35
 ضعيف جدا 18 عويل أرضي 36
 ضعيف جدا 18 ريندرا يواصلا 37
 16 ريتشارد مدانا بوترا 38

 
 ضعيف جدا

  2062 المعدل 
 

 ىي:ر ىناؾ األرقاـ كالدرجة فادلعٌت ذلك كمن خالؿ اجلدكؿ السابق، ظه
 جيد جدامبعٌت   133  -  81كانت النتبجة من  إذا  

 جيد مبعٌت  83  -  61إذا كانت النتبجة من  
 مقبوؿمبعٌت  63  -  41إذا كانت النتبجة من  
 ضعيفمبعٌت  43  -  21إذا كانت النتبجة من  

 جداضعيف مبعٌت  23  -   1إذا كانت النتبجة من   
نظرا إىل اجلدكؿ السابق، حصل الباحث إىل معرفة  قدر كفاءة الطلبة يف القراءة، 

من بعضهم حصلوا على النتيجة الكافية كاألخر مازالوا يف احلاجة إىل االىتماـ اكثر 
 :حاكؿ الباحث ألف يفسر األرقاـ إىل الدرجة ادلئوية باستخداـ رمز، كليتضح البياف غَته

 

P =           x 011  

 درجة الطلبة لكلنسبة مئوية =   Pالبياف : 
 F[ 

N 



57 
 

  F =  عدد الطلبة يف درجة تردد 
  N = عدد رتيع الطلبة 

 اجلدكؿ اآلتية:البيانات كالنتبجة من االختبار القبلي يف 
 9اجلدكؿ 

 النسبة ادلئوية لنتيجة الطلبة يف االختبار القبلي

 نسبة مئوية عدد الطلبة التقدير الرقم
 % 133158 6 جدا جيد 1

 % 313579 12 جيد  2 
 % 233584 9 مقبوؿ 3
 % 183421 7 ضعيف 4
 % 133158 5 ضعيف جدا 5

 %    100 38 المعدل
  

فاتضح بأف كفاءة طلبة معهد ادلأكل يف مهارة انطالقا من اجلدكؿ السابق، 
    االتية : القراءة كانت متنوعة كدلعرفة النتيجة ادلعدلة، فاستخدـ الباحث الرمز

   x % 133الدرجة ادلعدلة =                      
 
                     =       x % 133  =54,263 

كادلعركؼ من خالؿ احلساب السابق حسب معيار ادلستخدـ أف قدرة الطلبة مبعهد 
 54326ادلأكل يف مهارة القراءة حصلت على درجة مقبوؿ ألف معهد نتيجة الطلبة ىي 

 

2362 
38 

  رلموعة الدرجة

 رلموعة الطلبة
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 االختبار البعدي .ب 
ءات، قدـ الباحث االختبار االنتاج ادلطورة يف عدة لقاادلواد يف كبعد تطبيق 

 البعدم، فحصل الطلبة إىل النتيجة التالية:
 13اجلدكؿ 

 نتيجة الطلبة يف االختبار البعدم

 الدرجة النتيجة اسماء الطلبة رقم
 جيد جدا 98 عزيز معرفة اهلل 1 

د جداجي 93 ادلفيد حأفل 2  

 جيد جدا 92 زلمد كاحدياكاف 3

 جيد جدا 82 زكىر الشيف اهلل 4

 جيد جدا 93 يوسف كراكاف 5

 جيد جدا 86 ركدم كجيايا 6

 جيد جدا 86 عمر فاركؽ 7

 جيد 72 زلمد األقصى 8
 جيد 78 أزتد حسن 9

 جيد 74 يواف أيبيت 13

 جيد 74 ديدا ألفيانو 11

 جيد 73 تشيندم فخر الثاين 12

 جيد جدا 82 أجي مصطفى 13

 جيد جدا 83 إماـ فَتم 14

 جيد 74 شهباين يوليانتو 15

 جيد 73 فربل أكونج بامبودم 16

 جيد 76 منبع التوفيق 17
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 جيد جدا 82 أدم سوسانتو 18
 جيد جدا 83 دلة أيكا ستياكاف 19
 جيد 78 تشاندرا براتامى 23
 جيد 74 عبد احلارس 21

 جيد 78 بيبيت جارنو 22

 جيد 78 رجاؿ دارالسالـ 23

 جيد 74 فيربياف أنديكا بوترا 24

 جيد جدا 83 ياينك موالنا فردكس 25
 جيد 76 إيركف سالمة سانتوسو 26

 جيد 72 نوفا ستيواف 27

 جيد 72 خَت األفاندم 28

 جيد 72 أزتد عمر فربيانتو 29

 جيد 72 رفبياف أكنج لكسونو 33

 جيد 73 انتومولود الدين أمين 31

 جيد 68 فَتم إراكاف 32

 جيد 68 أزتد صاحل 33

 جيد 68 يوسف ىاديانشاه 34

 جيد 66 أندم مينانتو 35

 مقبوؿ 63 عويل أرضي 36
 مقبوؿ 63 ريندرا يواصلا 37

 مقبوؿ 56 ريتشارد مدانا بوترا 38

  2878 المعدل
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لطلبة حصلوا البعدم، اتضح أف اختبار نظرا إىل اجلدكؿ السابق عن نتيجة الطلبة يف اال
كلوضوح البياف سيتضح الباحث نتائج الطلبة كنسبتها  لى نتيجة جيد كجيد جدا.ع

 ادلئوية يف اجلدكؿ التايل:
 5اجلدكؿ 

 النسبة ادلئوية لنتيجة الطلبة يف االختبار البعدم

 نسبة مئوية عدد الطلبة التقدير الرقم
 % 313579 12 جيد جدا 1

 % 633526 23 جيد  2
 %  73895 3 مقبوؿ 3
 %         3 - ضعيف 4
 %          3 - ضعيف جدا 5

 %   100 38 المعدل
  

انطالقا من اجلدكؿ السابق، فاتضح بأف كفاءة طلبة معهد ادلأكل يف مهارة القراءة  بعد 
 كىي : تطبيق االنتاج ادلطور كانت متنوعة كدلعرفة النتيجة ادلعدلة،

                            =x % 133  =75,736 
كادلعركؼ من خالؿ احلساب السابق حسب معيار ادلستخدـ أف قدرة الطلبة مبعهد 

 753736ىي ادلعهد ألف نتيجة طلبة  جيدادلأكل يف مهارة القراءة حصلت على درجة 
 كىذا دليل على أف درجة كفاءة الطلبة ترتفع بعد تطبيق االنتاج ادلطور.

 
 

2878 
38 
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 جة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدييتتحليل ن .ج 
كبعد أف حصل الباحث على تطبيق ادلواد يف االنتاج ادلطور مث حتليل نتيجيت 
االختبار القبلي كالبعد، فشرع الباحث إىل رتع نتائج االختبار القبلي كالبعد مث حتليلها 

مع نتائج االختبار حى حصل الباحث إىل معرفة مدل جودة فعالية االنتاج ادلطور، كجت
 يف اجلدكؿ االيت :

 11اجلدكؿ 
 ادلقارنة بُت تفسَت نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم

 نتيجة االختبار اسماء الطلبة رقم
d d

2 

 البعدي القبلي
 64 8 98 93 عزيز معرفة اهلل 1
 3 3 93 93 ادلفيد حأفل 2
 4 2 92 93 زلمد كاحدياكاف 3
ف زكىر الشي 4

 اهلل
84 82 -2 4 

 64 8 93 82 يوسف كراكاف 5
 64 8 86 78 ركدم كجيايا 6
 196 14 86 72 عمر فاركؽ 7
 3 3 72 72 زلمد األقصى 8
 64 8 78 73 أزتد حسن 9
 36 6 74 68 يواف أيبيت 13
 36 6 74 68 ديدا ألفيانو 11
 4 2 73 68 تشيندم فخر  12
 256 16 82 66 أجي مصطفى 13
 256 16 83 64 ماـ فَتمإ 14
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 133 13 74 64 شهباين يوليانتو 15
 36 6 73 64 فربل أكونج  16
 144 12 76 64 منبع التوفيق 17
 484 22 82 63 أدم سوسانتو 18
دلة أيكا  19

 ستياكاف
58 83 22 484 

 433 23 78 58 تشاندرا براتامى 23
 433 23 74 54 عبد احلارس 21
 576 24 78 52 بيبيت جارنو 22
 676 26 78 52 رجاؿ دارالسالـ 23
فيربياف أنديكا  24

 بوترا
53 74 24 576 

ياينك موالنا  25
 فردكس

53 83 33 933 
إيركف سالمة  26

 سانتوسو
53 76 26 676 

 1156 34 73 36 نوفا ستيواف 27
 1296 36 72 36 خَت األفاندم 28
أزتد عمر  29

 فربيانتو
34 72 38 1444 

ياف أكنج رفب 33
 لكسونو

34 72 38 1444 
مولود الدين  31

 أمينانتو
32 73 38 1444 

 1296 36 68 32 فَتم إراكاف 32
 1633 43 68 28 أزتد صاحل 33
يوسف  34

 ىاديانشاه
18 68 53 2533 

 2334 48 66 18 أندم مينانتو 35
 1764 42 63 18 عويل أرضي 36
 1764 42 63 18 ريندرا يواصلا 37
يتشارد مدانا ر  38

 بوترا
16 
 

56 43 1633 
 26112 816 2878 2062 المعدل
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 البياف:
Md )متوسط االضلراؼ بُت االختبارين )القبلي كالبعدم = 
xd فركؽ االضلراؼ مع متوسط االضلراؼ = (d-Md) 

N عدد أفراد العينة = 

  

  

  

  

  

   

كبعد عملية التحليل خالؿ نتائج الطلبة يف االختبار القبلي كالبعدم فحصل 
 tأم أف نتيجة االختبار ترمز  tكمقارنتها باجلدكؿ عن نتيجة  83687الطلبة نتيجة 

كانت كبَتا فبمعٌت أف ؽ بُت االختبار القبلي كالبعدم  فالفر أكثر من النتائج يف اجلدكؿ، 
 يف كتاب "إقرأ" كاف فعالة.القرآف ءة اجودة االنتاج ادلطور يف مواد تعليم مهارة قر 
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 إمكانية تدريس ىذا الكتاب المطور .د 
 54326كانت النتيجة ادلعدلة لدل الطلبة مبعهد ادلأكل يف قراءة القرآف ىي 

تطبيق كتاب "إقرأ" ادلطور حصل الطلبة على النتيجة  فهي على درجة مقبوؿ، كبعد
، كىذا دليل على ارتفاع كفاءة الطلبة بعد كذلك على درجة جيد 75374ادلعدلة 

مث بعد أف تقاس نتائج الطلبة من االختبار القبلي كاالختبار  استخداـ الكتاب ادلطور.
الذم  tجلدكؿ لرمز . مث تقاس با83687حصلت الطلبة على النتيجة ، tالبعدم برمز 

. كمن ىذا عرفت أف نتيجة الطلبة أكرب من النتيجة يف اجلدكؿ 2332يشَت إىل النتيجة 
 فمعناه أف الكتاب ادلطور جاىر كقابل للتطبيق.
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 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

وبعد البحث يف الفصول السابقة، ففي ىذا الفصل اخلامس سيعرض الباحث األمور 
 ( االقًتحات3( التوصيات  2( نتائج البحث 1األتية : 

 
 نتائج البحث .أ 

عرض البيانات مث حتليلها ومناقشتها على أساس النظريات و بحث الومت اجراء 
ة عن تطوير مواد تعليم القراءة يف كتاب "إقرأ"، فبقي اآلن أن يعرض الباحث ادلوجود

النتائج اليت حصلها البحث باستخدام االداوات ادلقابلة والوثائق واالستبانة واالختبار، 
 واستخلص الباحث أن ىذا البحث ميثل النتائج فيما يلي:

يف اختيار ادلادة  التقابل اللغوييكون تطوير كتاب "إقرأ" مير على أساس  .1
مث تأخري األصوات اليت لغة الدارس ادلوجودة يف تقدمي األصوات بوىي وتنظيمها 

االنتاج ادلطور يفضل تعليم األصوات األسهل  مل توجد يف لغة الدارس، فيكون
صفحة حيث فيو عرض ادلواد من  07إىل األصعب ويتكون الكتاب على 

ة والضمة والتنوين مث عالمة السكون األحروف العربية حبركتها الفتحة والكسر 
قراءة لفظ "اهلل" وكذلك وادلد والشدة واأللف والالم القمرية والشمسية و 

 األحروف ادلكتوبة لكنها غري مقروءة.
وبعد تقدمي االختبار القبلي والبعدي مث حتليل نتيجتها، فحصل الباحث أن  .2

فالفرق  t  ,85,0مز االنتاج ادلطور كان فعالة، وذلك بأن نتيجة التحليل بر 
كان كبريا فبمعٌت أن جودة االنتاج ادلطور   tبني نتجة االختبار ونتيجة جدول 

 يف مواد تعليم مهارة القرءة يف كتاب "إقرأ" للمستوى االبتدائي كان فعالة.
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 التوصيات .ب 
نطالقا مما اكتسبو الباحث من احلقائق والبيانات من خالل البحث السابق ا

وشرع الباحث بتقدمي بعض التوصيات للمدرسني يف مهارة تعليم القراءة للمستوى 
االبتدائي يف معهد ادلأوى االسالمي خصوصا وجلميع ادلؤسسات الًتبوية االسالمية 

 عموما، والتوصيات فيما يلي:
مل مهم يف عملية التعليم، ولكن نفس ادلدرس أىم إن الكتاب ىو عا .1

الشيئ، وذلذا أن يكون ادلدرس عادلا خبصائص ادلواد وكذلك خصائص 
 الطلبة، حىت يقدر ادلدرس اختيار أساليب التدريس يف ادلواد ادلناسب.

أن حيقق ادلدرس كفاءة الطلبة يف مادة ما، وىو عامل بقدرة الطلبة وعامل يف   .2
 الطلبة حىت يستويل ادلادة.كم مرة أن يكرر 

أن يكون ادلدرس مساحما عند األخطاءن علما بأن الطلبة ليس من العربية  .3
فكلما كثرت التمرينات أصال. وذلذا فتكون التدريبات والتمرينات مهمة، 

 فيكون الكفاءة أسرع ألن تستويل.
 

 االقتراحات .ج 
أن يعدوا الالحقني  استنادا على نتائج البحث السابقة ، فريجو الباحث للباحثني

ادلواد التعليمية ادلناسبة مع جتهري الوسائل التعليمية يف تعليم أي مهارة من ادلهارات 
للقيام ببحث اجليدة، أو ميكن عليهم  البحث ىذا نتيجة من يستفيدوا أنو  اللغوية

 بتوسيع دائرة ميدان البحث من بزيادة ناحية علم التجويد، ألن ىذا البحث مل يراع ىذه
 القضية.
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 االستبيان من الخبير 
 األصواتتعليم تصميم مادة في مجال 

 
( يف الفراغات ادلعدة، وادلعٌت من كل √حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة )

 األرقام كما يلي:
 : ضعيف جدا1: ضعيف   2مقبول   : 3: جيد   4: جيد جدا  5

 الرقم
العناصر 
 للتحكيم

 1 2 3 4 5 البنود

مالئمة   .1
 ادلادة

 الوضوح يف -1
 األىداف 

     

      ادلعاملة بني الطلبة -2
      التعليم ىف السهولة -3
      ادو ادل بني الصلة -4
      التدرج -5
      ودقتها ادو ادل سعة -6
 حباجة مالئمة -7

 الطالب
     

 ادو ادل صدق -8
 التعليمية

     

      أشكال النشاطات -9
عرض   .2

 ادلادة
الوضوح يف دليل  -11

 ادلعلم
     

      الًتتيب يف تقدميو -11
      الطريقة ادلستخدمة -12

الرسم   .3
 البياين

استخدام احلروف  -13
 ونوعها ومقياسها

     

      الًتتيب يف الكتابة -14
      التزيني -15

مناسبة عدد  -16 التقومي  .4
 التدريبات

     

تعليمات التدريبات  -17
 مناسبة

     

مناسبة أشكال  -18
 التدريبات

     



 

 ات :التعليق

 
 
 
 
 
 

 الخبير،
 
 
 (

__________
) _____ 

 

 

 

 

 المأوى معهد لمدير المقابلة دليل

 

 ؟ ادلعهد ىذا أسس مىت .1

 ؟ ادلعهد ىذا خلفية كانت كيف .2

 ادلعهد؟ هبذا الطلبة يتعلموىا اليت العلوم ىي ما .3

 ؟ ادلستقبل يف ادلعهد ىذا توقعات ما .4

 العربية؟ اللغة ادلعهد ىذا يف الطلبة يتعلم ىل .5

 ادلعهد؟ ذلذا بالنسبة العربية اللغة مكانة ىي ام .6

 ؟ دخوذلم أول يف ادلأوى معهد طلبة قراءة مهارة شأن كيف .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 عن كتاب إقرأ األصوات بمدرسي المقابلة دليل

 

 
 :__________________   االسم

 
 مدرس) العربية اللغة مدرسا تصبح أن قبل دراسيتك خلفية ما .1

 ؟(األصوات تعليم

 كووي؟ جايت ادلأوى معهد يف الوظيفي موقفك ام .2

 ادلعهد؟ هبذا األصوات تعليم أىداف ىي ما .3

  ٰىَذا يف األصوات لتعليم ادلرجوة األىداف ادلدرس اكتسب ىل .4
 ؟ ادلعهد

 ادلعهد؟  ٰىَذا يف األصوات تعليم يف ادلوجودة ادلشكلة ىي ما .5

 ؟ األصوات تعليم عند الطالب رغبة مستوى كيف .6

 ٰىذه ىي وما األصوات؟ تعلم يف خاص سًتاتيجيةا لديك ىل .7
 االسًتاتيجية؟

 التعليم؟ يف اسًتاتيجيتك تنفيذ بعد الطالب حال وكيف .8

 يف( عناصره ومجيع ادلؤسسة، ادلعهد، رئيس) ادلعهد دور ما .9
 األصوات؟ تعليم خصوصا– العربية اللغة تعليم عملية

 األصوات؟ لدرس خاص معد كتاب للمعهد ىل .11

 ٰذِلكَ  من بتعليمها يقوم الذي لماتالك عدد ىل .11
 التعليم؟ حصص جلميع يكتفي الكتاب

 موضوع؟ كل يف الكلمات عدد وكم .12

 ٰىَذا يف األصوات تعليم قيمة لتنمية احملاوالت ىي ما .13
 ادلعهد؟

 

 األصوات مدرسي من الستبانةا

 كووي جاتي المأوى بمعهد
 

 :__________________   االسم
 الفراغات ادلعدة، وادلعٌت من كل األرقام كما ( يف √عالمة )  تسجلأن 

 يلي :
  ضعيف جدا: 1   ضعيف: 2: مقبول   3: جيد   4: جيد جدا  5



 الرقم
العناصر 
 للتحكيم

 1 2 3 4 5 البنود

مالئمة   .1
 ادلادة

الوضوح يف  -1
 األىداف 

     

      ادلعاملة بني الطلبة -2
      التعليم ىف السهولة -3
      ادو ادل بني الصلة -4
      التدرج -5
      ودقتها ادو ادل سعة -6
 حباجة مالئمة -7

 الطالب
     

 ادو ادل صدق -8
 التعليمية

     

      عدد الكلمة -9
      أشكال النشاطات -11

عرض   .2
 ادلادة

الوضوح يف دليل  -11
 ادلعلم

     

      الًتتيب يف تقدميو -12
      الطريقة ادلستخدمة -13

الرسم   .3
 البياين

استخدام احلروف  -14
 ونوعها ومقياسها

     

      التزيني -15
مناسبة عدد  -16 التقومي  .4

 التدريبات
     

مناسبة التدريبات  -17
 بعمر الطالب

     

تعليمات التدريبات  -18
 مناسبة

     

إعطاء أمثلة لتأدية  -19
 التدريبات

     

مناسبة أشكال  -21
 التدريبات

     

 
 التعليقات :



 
 
 
 
 
 
 
 

 نة لرد فعل الطلبة من خالل كتاب "إقرأ"االستبا
 في تعليم مهارة القراءة في المرحلة األساسية
 بمعهد المأوى جاتي كووي ماالنج الجنوبية

 
 

 : _________________ اسم الطالب
 ، على حسب عاطفتك : ( يف الفراغات ادلعدة √عالمة )  تسجلأن 

 

 الرقم
 

 األسئلة
 اإلجابة

 ال نعم
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َوَوَو        َوَو          َو     

تَػَو     َمَو      َوَم     َوَب  

تََمَو    َوَمَو     َوتَـَم   تَػَوَم  

َمَدػَو   َوتَػَو    َمَوَب    َوَمَة 

َمَمَو    تََحَو   تَػَوَب     َمَوَم  

 َوَمَدوَ    تََوَمَو    َمَدَوَو     َوتََوَم  

Bacalah dengan suara pendek: 

Ma - Ba 

1 

َمَم          َمَمَم          َم    

 تَخَةَ         تَةَ           َب 

َمَة     تَـَم     تَـَم     َمَة   

َمَمَم   تَـَمَة     تَـَم    َمَدـَم  

َ   َمَة    تَخَةَ َمَمَة   َدـَم  ت

 تََحَممَ   َمَمَحَة     تََمََبَ   َمَدَمَة  

Bacalah dengan suara pendek 

dan terputus : ma - wa - ba 



4 

ثَدََت        ثََت           َت 

ثََوَف    ثََمَف    ثََفَة     ثََفَو 

َمذََف   تَـَخَف  فَذََة    فَذََو 

فَدََت   َت َوفَ   تََفَت    َمَفَت 

َمَفَت  تََخَفَت   ثََوَف  تََخَف 

 فَذََبََ    تََخَمَف   تََوَمَت    ثََوَمَة 

Bacalah dengan suara pendek 

Dan terputus 

3 

فََفَف      فََف        َف    

فََدَو    فََمَو    فََوَب    فََوَم  

  َوفََة   َوفََم   َمَفَو   تََفَو  

 َوَف  تََوَف َوَمَف  َوتََف  مَ 

فََمَة  َمَفَة  َمدََف  تََفَمَف  

 َوتََمَف    فََدَموَ    َمَفَدَو   فََوَمَة 

Bacalah dengan suara pendek 

Dan terputus 



6 

 َسَسَس    َس     َسَس   

َم  َب   ََسَ َت   ََسَ َو   ََسَ ََسَ

  َوََسَ   فَََسَ   تَـََسَ  َمََسَ 

َزفََس  َزثََس  َزَمَس   َزجََس 

َوَس   جََسَة   تَدََس  َسدََة   ََسَ

َوَت   َوَمَفَس    ثَخَََسَ  َمَفخََس   ََسَ

Pastikan  

bahwa huruf telah diingat 

5 

  َز         َزَز         َزَزَز 

َزََتَ   َزثََف    َزثََو     َزثََة 

حََزَو   حََزَف    حََزَم     حََزَب  

ذَػَز   َمذَػَز فَذَػَز    تـَ    َوثَػَز 

َمَزفََز   َوفََز    جََزَت   َزَمَف 

 َزثََوَف   َمَزَوَف  َمَزفََت    َزتََوَت 

Ketahui ciri-ciri huruf !!!  



8 

 َرَرَر    َر          َرَر      

َرمََو  َرمََز         َرمََس    َرمََت 

مََصَم     مََصَب    مََصَف    مََصَس 

َزمََص    َسلََص    فَلََص    َومََص   

َب   َوفََص   َرَسََتَ   َرثََة   ََسَ

 مََسََبَ   َرمََفةَ     َرَمَزَف   َوحََصَم 

Pastikan bahwa huruf telah diingat 

7 

مَـلَـَل   مَـَل          َل       

مَََسَ  مََسَة  مََسَت  مََسَو 

َسلََة  َسلََت  َسـلََز  َسلََف 

  فََسلَ   َل جََسَل  ثََسَل   َزسَ 

َمَزَل   مََومََس   فَلََز    مََوَز 

َل   مََسدََة  َملََزَف   َسلََمصَ   َوََسَ

Ketahui ciri-ciri huruf !!!  



11 

َحَجَج      َحَج         َج   

َخًََس   َخََنَ   َخََنَ   َحٌََل  

ََبََن    َمَجَن    ََتََن    فََجَن 

هََخَج   هَلََج    هََحَج     هََمَج   

تَيََو   ََبَيََج   َحَزَر   ََسََل  

َت   َحَدََنَ   فََجَوَت   َرَملََج   َخََنَ

Pastikan bahwa huruf telah diingat 

9 

هَـََنَ       ىََن     َن          

 ىََصَز    ىََصَت    ىََصَل    ىََصَس  

 تَََنَ     َمََنَ     فَََنَ     ثَََنَ  

 َرَسَن    َن     َرحََن َرفََن    َرجَ 

تَََنَ     َسََبَ    ىََصىََز    هََوَر  

يَََبَ    مََصَمَن    جََسَفصَ    هََفَوَز   س َ

setiap huruf ada perbedaanya  
 



12 

َنَم        َنَكَم     َك     

َََل   َََج    َنََيَ    َنََيَ    َن َن

 َسََكَ    فَََكَ   حَََكَ    َمََكَ 

ََمَ  َ َوًََم   َمََِم   َزًََم     ت

َنيََحَم   حََصَك   َوََكَ     َنَخَة 

 َرَنَكزَ     ََنََصَك    َنَخَفَي   مَََكََو  

Dibaca pendek-pendek saja 

11 

 َي           ًَػَي            ًََيَ 

ََيََس   ََيََل     ََيََن    ََيََص  

َََج  َََج    َمََِج    فَََِج    ثَ َ  ت

ََجََي   َحََنَ     َحََسَ   َخََلَ 

َوٍََصَي     ثَََيَ    َزََفَ    ًََوَز  

َََو    ًََخََنَ     تََفََِج     َمَفََنَ   مَس َ

Dibaca pendek-pendek saja 



14 

َأَأ           َأَأَأ        َأ      

َم    َأََهَ    َُ َن     َأََهَ   َأ َُ َأ

 ٍَ ٍَ             ََلَ ٍَ   ًَبَ ٍَ     ثَبَ فَبَ

بَ    ََنَبَ        َمَِبَ   َُ بَ     َز َُ َر

  َأفََلَ   َوَخبَ    َأفََن   ََلََي  

يََم   فَبََنَة   َُ َ    َمبَََتَ    َأ  َألََكَ

Jangan terburu-buru 

13 

  ََ َِ َُ          ََ َُ َه          

َكَص  َُ َكَن    َُ َكَج    َُ ََكَ   َُ

فَََِم   َمََِم    َسََِم   ََتَمَ 

   ََ ََ    َرَن ََ     َوَن ََ    جََك َزَن

  ََ َح َُ ََ    َو ََهََم    ََنََص    َمٌَ

يَََلَ   َمََِصَج  ََ   َوَحَصٍَ     َُ  مََكٌَ

Jangan terburu-buru 



16 

َصَضَش      َش     َصَش  

 ٍَ   َصَسَك  َصَسجَ   َصَسَأ  َصَس

جََضَس   فََضَس   وََضَس   مََضَس 

َدَمَش  َدفََش  َدوََش  َحَش دَ 

ََشََس  ثَََشَ  مََمَش  َزَصَسَش 

 ََ  َنَضلََص  َأَدفََش    َصَلََف  َوَصَف

Tidak ada salahnya 

mengulang kembali materi yang lalu 

15 

َدَدَد         َدَد         َد     

   ٍَ  َدَأجَ    َدَأَك     َدَأَي    َدَأ

َأ     ثََسأَ      َسَسَأ   هََسَأ      ََلَ

 َأَنَس   َأتََس     َأَمَس     َأفََس   

ٍَ    ََسََس   مََجَسَد  َدَوَم    ًََس

بَ   َدَمَوَر  َُ  َنَسَسَم   َمَجَسكَ   َزَد

Tidak ada salahnya 

mengulang kembali materi yang lalu 



18 

َذ          َذَذ          َذَذَذ 

ََ    َذزَبَ َذزََش   َذزََس    َذزَ 

َشَث  َُ   ًََشَث   َصَشَث َنَشَث  

ثََصَذ     زَََلَ    ََثََش     زَيََش  

َن  َُ فََشَمَش   َنَشَب   َزثََش   َذ

 َوَذَخبَ    ثَبََذنَ    هََشَرَج     َذمَََكَ 

Bedakan huruf dan suaranya 

17 

زََر        زَثََر        َث   

 ََ َضَس زََضَم  زَ   زََضبَ   زََض

ََثَ  ثََف   َصثََة  ص َ ثََو  ص َ ص َ

َرَصَر   َزَصَر  مََضرَ   جََضرَ 

زََضثََس    مَََِر    زَلََج  َوزَةَ 

 َززَبََب     زَخَََتَ    ثَثََمَص    َوََكََر 

Bedakan huruf dan suaranya 



21 

َظَط     َظَعَط     َص  

َظَلَس   َظَلبَ   َظَلَص  َظَلَش  

َأَظَق   فََعَق  مََعَق  هََعَق 

كٌَََط  كََدَط   كَذََط  كَََِط 

َص  َنَعَو  ََنََط  َظلََزَص   ََصَ

ثََعبَ  َظَفََشَ   َظَحََنَ  َسَعَسَذ  س َ

Bedakan huruf dan suaranya 

19 

كََلَق        كََق      َق     

ٍَ    كََشَف    كََشَش  كََشَأ    كََش

َش هََلَش     فَلَ    مََلَش    َسَلَش  

 َذهََق   َذَنَق    َذزََق   َذَمَق 

  َزًََق   َدكََللَ    كََجَو    زََلَص 

َخَلبَ    كَلََلَص   ََ    س َ  َصََِلَس    َأكََد

Bedakan huruf dan suaranya 



22 

 ػَظَععَ         ػَط        َظعَ 

َظَعَر َظَعَق َظَعَش َظَعَس 

تََعَط َنَعَط ًََعَط َحَعَط 

 ػَزَظعَ   ػَسَععَ   ػَوَظطَ مََععَ 

 ػَظََِص  هََعَف  كََمَط َظَعَلعَ 

 ػهََعَجَو  َوََكَعَ   َظَمَصَت  َنَعَفَل 

bila lupa, ulangi lagi 

tidak perlu malu 

21 

َظََبَ   َظَسَق   َظََبَ   َظَفَص  

كََعَس   تَََصَ   هََعَة   َوَظَل  

  كََمَط  جََصَص    َوتََط  فَلََط 

كََسَس     كََفَل     كََدَل   كََصنَ 

هََلَل     َركََس     زََلَل     تََلَي  

 َرهََق     فَلََق    فََصَق     َأفََق   

Bila lupa, ulangi lagi 

tidak perlu malu 



24 

َظَصَف   َظلََة   َظَحَق   َظَصَق 

 فََعَص   هََعَق   مََعَف   َصَعةَ 

َحَعػ   َُ َمَصَط  َمَضَعػ   ثََسَعػ   

َص    َػََِص    َػََلَ    َػلََل  ػفَ 

َنَؼَم    هََؼَص    هََؼَم    َحَؼَل  

 مََحَؼػ   َنَصَظ    مََفَؼػ    َحَفَؼػ  

Tidak perlu tergesa-gesa 

23 

 ػَػَؼؼَ         ػَظ        َػؼَ 

َػَعَم  َػَعَة   َػَعَو  َػَعَص 

 ػمََؼعَ    ػفَػَؼعَ   ػَسَؼعَ   ػثََؼعَ 

 ػَظَكؼَ   ػَظَِؼَ   ػَظثَؼَ  ػَظَضؼَ 

َػيََوَظ   ػَػََصَ  ًََؼَج  َظَحؼَ 

َق   ػَأَومَؼَ   َمَؼَوص  كََدَؼَم  َػََنَ

Tidak perlu tergesa-gesa 



26 

 قََلَف        قََلَف         َغ      

قََرَط  قََرغَ  قََرَج   قََرطَ

لََخ   كََلَخ   زَلََخ   َُ  َصَلَخ   

 َنَرَف  َأَدَف    َدَدَف    َذَدَؽ  

َََخ    هَلََص   َظلََف    قََزثََف  قَ

َََف   َمَلَصَب     ػَملََفعَ    قََزَوَت  َ  َوم

Bedakan huruf dan suaranya 

25 

َخ        َدَخ        َدَرَخ 

َدَؼَش  َدَؼَر  َدَؼَس   َدَؼبَ 

َرغَ  َُ كََرغَ  مَػَرغَ  ََصَغَ  

َََخ   َػَخَخ   َػََِخ  َػَجَخ   َػ

ََبَطَ  كَلََخ   َدَفذََخ َدَعَف  

 هََوَدخَ   َدََِعَف  َذبََرَز  ََنََوَب  

Bedakan huruf dan suaranya 



28 

َح         َحَح         َحَحَح 

َحَلَخ  َحلَغَ  َحَلطَ  َحلََط 

َف     ََشََف  َف     كََحَف    ََثَ ََصَ

قََحَح   قََخَح    قََسَح    كَلََح 

ٍَ  َحَحَم   هَمَ  َح   َحَكَشَح َحبَ

لَحَ  َحَسَرَف   َوََيََن   َحَحلََز    ََتَ

Dibaca pendek saja 

27 

َدَصَج  َذلََف  َدََسَ  َذَسَع 

  َدَذَل   َأَدَص   ََسََص   َحَرصَ 

َََخ    جََزَخ    ثَيَخَ    هََفَخ    ص َ

كََسَق   قََعَة    قََفَص   قََزَل 

َظَلَص    َصَلَل    مَلََو    َمَلَعػ 

 فََضفَ    فََصَغ     َظَحَف     تَلََف    

Pastikan  

bahwa huruf sudah dikuasai 



31 

ََحََل   َحَفَص   َحخََش   َحَسَث 

َوَحَس   مََحَم   ََصََف   َرَحَم 

َح   َحٌََح   فََصَح   هََعَح  ََسَ

َس  َم   ؿَََيَ    َؾَسَل   ََعَ  ََعَ

َل    َوؿَسَ  ـَ َس    فَ ـَ َل    َس ـَ  َح

َؽ      َظلََؽ      ثََحَؽ     َذرَعَ    ََجَ

Pastikan  

bahwa huruf sudah dikuasai 

29 

َؽ         َع   ـَ َؾَؽ          َؾ

َؾََِح    ؿَبََح    ؿََسَح    ؿََشَح 

َعػ  ـَ َؼػ   َح ـَ َخ   َح ـَ َف   َح ـَ َح

َحَجَؽ   َحَعَؽ   َحَلَؽ    َحثََؽ 

َج   َرَنَؽ   ؾَ  ـَ    َعَفؽَ َؾََِس   كَ

ََيَ  ـَ َشَر   َص ـََة   َملَوَعَ    ََعَ  َسَف

Dibaca pendek saja 
 



32 

 

Dibaca pendek saja 
 

َََف  َب  َضَحَعػ  َضَحَح  َض ََضَ

َضَم   َرََضَ   فََضَل  َُ َحََضَ  

َََغ   َرفََغ  َ ََغََغ  َؾَصَض   ت

َََؽ  َم   َضَفَس   َض ََضََغ    ََضَ

  َوَضَ   كَََضَ   تََضَؽ   كََضبَ 

َََغ   قََصَض     َأَرَض   َوكََغ  َ  ت

31 

َض       َضَغ      َضَضَغ 

َؼػ  ـَ َعػ  َض ـَ َح  َض ـَ ـََف  َض َض

َدَضَؽ   َحَضَؽ   قََضَؽ   زََضَؽ 

َؾَصَض  َؾَضَغ  َؾيََغ  ََعََغ 

َص   َوَضَؽ   ََنََغ   َضَفََضَ  ََضَ

ََوَ  َخَضَم  َظَض يََم س َ  َصَض ػَأمَ   ََضَ

Pastikan 

Bahwa huruf sudah dikuasai 



34 

 تََعنِ   َنَتِ   تََعنَ   َنَتَ    ِم  -َم 

ِة   ِه  -هَ  ُِ َة َو َُ  تََسِء   تََسأَ    َو

 هََويِ   هََويَ    مََلِو    مََلوَ    َو  -وَ 

 َظَوِف  َظَوَف   هََفَق هََفقِ  ِق  -َق 

 هَِؼصِ   هََؼصَ   َؾِعصِ  َؾَعصَ   ِط  -َط 

َـِ   عِ  -َع  ـََة  م َ  هَِحفِ   هََحفَ   ِة م

 َوِضِ   هََِصِ َوَضَ  ِص هَََصَ  -َص 

33 

Tanda "ػػػِػػ "  dibaca : …i 

ِت هَخََت هَخَِت َوزََة َوِزِة   -َت 

 َمَسَح َمَسحِ   َدَصَج َدَصجِ  جِ  -جَ 

 َنِشِب َنِشِب   َؾَِسِ  َؾَِسَ   ِد  - دَ 

 َمَجَز َمَجزِ   َحَجَص َحَجِص  ِر  -رَ 

 وَِضسِ  َوِسِ  وََضسَ  َوَسَ   ِس  -َس 

  َوَظلِ  َوَظلَ  َحَزِك  َحَزكَ  ِك -كَ 



36 

Tanda " ُػػػػػ "  dibaca : …u 

 زُِوَب  ثَُِشَ  زََوَب  ثَََشَ   ُب  -َب 

 ُرِنَة  ُزِرَع  َرَنةَ   َزَرعَ   ُز  -زَ 

 كُِدَغ  فُِذَح  كَدََغ  ُف  فَذَحَ  -َف 

ـَةَ    لُ  -لَ  َة  َنََشَ  مَ ـِ  ُنَِشَ  مُ

 ُمِسحَ   هُِؼَف َمَسحَ  َف هَؼَ  ُن  -نَ 

ََ   ًُـِلَن   ُي  ًَـِلنَ  -يَ  ََ  َوَخ  ُوِخ
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َم  ِحـَمَص   ـَ ِحػََِس  ِفَصَش  ِرتََعػ  ِه

َس  َسَِلَ  َرِكَة  َنِخَف  فَِسَس  ََحِ

ِب َذََلِ  َؾَحِر َسلَِخ   َحَزِل ََضَ

 َِ ٌِ َ ََ   َذلَلَِم   تَُ َ ََبَبَ   َرِوً   ص ِ

ٍِ   ثَ  َِ   َأِدِص َِ  ِذَرِؿ ـِ َحَِيَ   َوِض

 َِ ِئ َِ   ِظَوََلَ   ِكلَِؼَم    ِوس َ    قََصِض
Bedakan 

bentuk dan suara setiap huruf 
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Bedakan 

bentuk dan suara setiap huruf 
 

َو  َِهَ  َأُب  ُُ ُنـُخُة  َحُسُة  

َُ   ُمَحَمسُ  مَـ
ّ
َل  إ ـِ        ُأَم  تََخُق  ُح

زَِل   ُظِوَل    َزَمُن  كَََلُ   َركََدُة  ىُ 

جُِسَؽ  ُػَُلَ  َرِب   ُوِزَق   قُِفػُص  

َم ُضِحَعػ  هَُعَح َظِسُق ََشَُس ََكِ

 ُذِمَق  َنِؼُم   ََشَُص  ِوَؾُؼػ   ُذَِبَ 
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ػَجصَ   ُأَِكَ   ُأ   َأََكَ  -أَ  ػِجصَ   َُ ُُ 

 ُدِذلَ   ُذِتَح  َدَذلَ   َذتَحَ   ُذ  -ذَ 

 ُسِكصَ  َسَكصَ  ُصِِسَ  ُش َصَِسَ  -َش 

 ُظِحخَ   ُػَِلَ  َظَحخَ  َػَلََ   ُظ  -َظ 

 ُذَِبَ   ُحِسَن َذََبَ  َحَسنَ  حُ  -حَ 

 ُؾِلسَ  َؾَلسَ   قُِزَل   قََزلَ   ُغ  - غَ 

صَ  -َض  َص َظَسمَ  ُض ََضَ  ُظِسمَ  َُضِ
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tanda "ػػػًػػ"  berbunyi : ...an 

 نً  -ًًك   نَ  -ًخا  كَ  -جَ   ًًب  -َب 

 ِزًًَسإ   - ِزًَسَ          هَخَذًا  - هَخََت 

 ُنُفًوإ  -َؾَؼًما       ُنُفَو  -َؾَؼَم 

 ِظَصًزإ -مََعًفا       ِظَصزَ  -مََعَف 

 َحَجًصإ -َحَجصَ    ؿَخًَسا    -ؿَخََس 

 َدَدئًا –َخلًًَل        َدَدبَ  -َخلَلَ 
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َؽ   ُوِضَ  حُِصَك   تُِلَف  ُمِسَح  َُجِ

 َمٌَُؽ  ُخلَُس  َحُسَس  ىُُزَل  حَُكَن 

َُ  َمَلُ  َوََلُ حَ  َوُف  َمَكُص  هََح

 َُ ُز َُ ُُثَ   ص ُ َُ  َحصُِظَن   ََبِ ُذهُـُح

ُصَن  َم  ََسُ ٍُ  َرَُحُ ُؼَن  َوكُُس ـِ ًُ

َن   َؾَصُضنَ  ـُ َُ   ََسِ ُ  َوُظُُلُ   قُُصت

Bedakan 

bentuk dan suara setiap huruf 
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tanda " ػػػٍػ"  berbunyi : ...in 

 مٍ  -مِ   ٍل  -ٍد   لِ  -ٍت   دِ  -ِت 

 كَُصوٍ  -كُُصِو       ََكٍَم       -ََكَِم 

 ِمَصرٍ  -ِمَصرِ         ُنَصٍب  -ُنَصِب 

 ىََكزٍ  -مَِفٍف         ىََكزِ  -مَِفِف 

 َوََكٍ  -َوََكِ      هََوٍس    -هََوِس 

ِك     َحَوٍي  -َحَويِ  كٍ  –ََشَ  ََشَ

41 

 ََ  ِمَسًدإ -ِمَسَد    ىَََبًا         -هََح

 َرَذًذإ        -َحَسًًث      َرَذَذ  -َث َحسَ 

 َرَوًحا  -َرَوَح     كَلَـلًا   -كَلَػَق 

 ا  ـِمَعًع  -ِمَعَط   َرََسًا    -َرَسَ 

 َوَسًعا -َوَسَعػ   َؾَصًصا   -َؾَصَش 

 فََصكًا  -فََصَغ     مََحًؼا     -مََحَؼػ 

َََغ  -َوكََؽ  ا      تَـ ـً ًََضا  -َوكَ  تَـ
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tanda " ػػػٌػػ"  berbunyi : ...un 

 

 ٌي  -ٌه  يُ  -ٌس  هُ  -ٌر  ُس  -رَ 

ُم  ـِ َ ٌم     -ه ـِ َ  َوَزنٌ  -َوَزُن       ه

 َخَِلٌ  -َخَِلُ     ؿُلٌُو      -ؿُلُُو 

 ََنَُس  -ََنٌَس     َمَعٌة   -َمَعُة 

 َمَجزٌ  –ِمَصٌر       َمَجُز  - ِمَصرُ 

 َنِخٌف  –َنِخُف   تَََلٌ        -تَََلُ 
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 َوَخسٍ  -َوَخِس      هََوٍء       -هََوِء 

 هَِفشٍ  -هَِفِش      زُلٍُر      -زُلُِر 

 ؿَلَقٍ  -ؿَلَِق    ِحَفغٍ    -ِحَفغِ 

 ِهَلٍط  -ِهَلِط     ِووٍَش     -ِووَِش 

 فََسخٍ  -فََسِخ     َمَسحٍ   -َمَسحِ 

ؽِ  ؽٍ        -َُجُ ٍ  -تُلُفِ     َُجُ  تُلُف

 َؾَصٍض  -َؾَصِض َضِحطٍ    -َضِحطِ 
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ٌل  ُمَسِلـٌم   ـَ ٌص َح َحِصٌس َُعَ

َحَلٌة  ُمثَلٌَر  ٌَ  َسِكٌٌَة  ُمس َ ُح جَض َ

ًة  ََصَصًإ   ُأمًا  زََمَصًة  ََشََصًة  كَََبَ

لَيَسًإ  َمَََُشًإ  ُُ صًإ  ُمَضَوَرًة   ََضَ

َأٍب ُػلَُمٍة تََوٍب وََسُُبٍ ِرَسََلٍ 

  ُسٍب َنَوََلٍ   َمَجََلٍ   َحَوئٍِز  َمٌَ 

Bedakan setiap huruf 

Dan bacalah dengan pelan 
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َُ  -َحَزُء  َح ٌَ  -َحَزٌء       ص َ َح  ص َ

ُش  ُِ ٌش    َوَرُق  -َد ُِ  َوَرٌق  -َد

 هََحٌش  -حَُصٌث         هََحُش  -حَُصُث 

 ُرَدٌط  -كٌٌُُعػ     ُرَدُط  -كٌُُُعػ 

 َأٌخ     -حََصٌح           َأُخ  -حََصُح 

 فََصغٌ  -مََفٌؼػ         فََصُغ  -مََفُؼػ 

 َؾَصٌض  -ِكَعٌؽ      َؾَصُض  -ِكَعُؽ 
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 ُمْؼِلـْم      ِمْم   -ُمْؼػ   ِمَم  -ُمَؼػ 

 ثُْلِدْش    ِجْش   -ثُـْف   ِجَش  -ثُـٌف 

 ٌَ َْ  -ُم  ُمِِْملْ       ِمْل  -ِملَ   ُم

 ثَْضَحمْ   َحمْ  -ثَْغ َحمٌ  -ثََغ 

 َأْوَحْف    َحْف  -َحُف  َأْو   -َأوَ 

ذَ 
ّ
َُةَ  - إ ْذ  

ّ
ْة  - إ ْة     َُ َُ ْذ

ّ
 إ

ِْػََصْ   َظػْص  -كَػْي  َظػصٌ  -كَػيَ    كَ
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Tanda " ػْػػ"  huruf mati : masa = mas 

ِخْس  َمْسِجْس  -َمْس  ِخسَ  -َمَس 

َق 
ّ
ْق   -إ

ّ
ْكَصأِ      َرِأ    -َرأَ      إ

ّ
 إ

 َمْعلَحْ   مَْح   -َمْط  مَػحَ  -َمَط 

َمؽْ      َمْؽ    -ؽٍ ثَْج   مَ  -ثََج   ََتْ

 ًَثْخُْت    تُُت  -ًَْر  تُُت  -ًََر 

ِلطْ   -ثُْخ    ِمٌعػ -هَُخ    ِمْعػ     ُُتْ
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Fathah ػػَ ػ  di ikuti huruf “إ” alif 

bersuara panjang = maa.. baa.. 

 َما  ًَب  َسا  َخا  ََل  َظا  َذإ  َوإ

 َظارَ     ََتَب      كَاَل     ًَبَع  

 َضاَع    َصاَء      ؿَاَد   ًَكَن    

 َظاِمَة   كَاَضَة  ََلَؾةَ   َذاََتٌ 

اثََف  ًثتََت   َرإتََعػ   َوإؿََس      َُ

 ِذَشإٌء    هََسإمٌ   َأَحاَط   َمَجاٌل  
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َْ   ُمْزََتْ   ُمٌِْجْز  ِمْسَمْص  مَْحَؼ

ٌس    َرْدَوٌة   ـْ َ ةٌ    َمثُْحْت   ت  َمْلََبَ

َعَص  ؿُ  َْ  ِمُحَْكٍ     ُمْلِفَصٍة    ْشًرإ س َ

إ   ِحْئَت  ْظَِبْ َظَْبً
ّ
َْ   إ  َنَفْصَُتْ ِت

َِ  َنـْذـٌم    َْ َ م
ّ
ُب   ُأْىِزَل إ يًا ٌََْشَ َْ  َؾ

 ًََضُؽ َؾْْنُْم    َمْعلَؽِ فَْجٍص     تَْسٍر 

ََلْ   َظْوُم ِتْضؽٍ    ؿُْشًرإ  ـْ َ  َسْوَف ث
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Kasroh ػػِػ di ikuti huruf “ ي  ” ya’ 

bersuara panjang = Bii.. Jii.. 

ِْػ   ِدًْػ   ِرْي   َِفْ   ِِلْ   ِتِْػ   ِح

ٌِْل  ٌِْس     ِح ٌل    ِح َْ ِثَْيٌ     ِه

ٌٍْن  ٌِْل    ِظَْيٌ     ِمْْيٌ     ِد ِف

ِْػٌص   َنِصْْيٌ   َحزًٌِْل  ٌَْت   ُمِث َمِد

ْْيٌ  ـِ َ ٌؽ   ه َْ ٌل   َرِض َْ ُمِضَْيٌ   َأِظ

ًٌْش   َؾِؼْْيٌ  َْلٌ      ََلِ  َسِلْْيٌ     َوِن
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َزإٌر  
ّ
 اءٌ ـهََؼاٌر    ِهَفاٌق      ِوسَ   إ

ََا    َصُْئَا  َومَيَا    قََحَؼا    وَس ِ

ًَِْل    َمْوََت  ِوْزَرإ    َأَحَسإ   َح

وَْسا     فَْصَدإ     مََُكَا  
ّ
ِمْْنَا     إ

ََاٍل ُؾَْشٍ    َ  فَذَْحيَا ََلَ فَْذًحا     َوم

َذإ خَ 
ّ
 َوَما َظاِحُدَُكْ       اَء هََْصٌ إ

َحاََت  ػصٌ     هَْوَمَُكْ س ُ  كُْل مَْو ًَكَن ََبْ
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Dhomah ػػُػػػ di ikuti huruf “و”  wau 

bersuara panjang = Tuu.. Suu.. 
 

 ُؤو    ُسْو   ُمْو   ُذْو   ُروْ   ثُْو 

 ُحْوتٌ      ُسْورٌ    زُْوٌم     هُْوٌر  

 ُظْورٌ     ُرْومٌ     ُدْوَن   ُحْوٌع   

 ًَُؤْوُب ًَُخْوُب    ًَُلْوُل   ٍَُكْوُن   

ْودُ  ـُ ْوُل    ثَُشْوُق     ثَ  ثَػُزْورُ     َُتُ

 هَُلْوُل   وَُضْوُق  هَُعْوُن   هَُؼْوُف 
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َحٌة  َْ ًًِْل   ِق َفةٌ    ِك َْ ََلٌ    مَِع َْ  َوس ِ

ِيْ  َمْلَِل   ثَْمِِشْ   حَْكِوْي   َُيْ

ِزْي ُمْفَِتْ  ًَحْ  َِكْ  ىَْصِمْي  َُيْ

ٍَْن  َشٌة          ِؾَْشِ َْ ِصٍْنَ   ِثلِْم  ََتْ

َََة ُمْسِلِمَْيَ   هَْفاكًا   زََماِه
ّ
 ُمٌِْفِلَْيَ إ

ِسَْيَ َأمـْـًفا  كَاِهِخَْيَ َوكَاِهَخاٌت        ََخْ

اُم ِمِسكَْيٍ   َحاِفِؼَْيَ ِحْفًؼا  ـَ ْظ
ّ
 إ
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Tanda __  juga membuat bacaan 

Fathah __ menjadi panjang : Kaa… 
 

 مو  ىل  ـلػ ََل   / هو ًَك ـكػ  ىك 

 َزنػوةَ     َأْجىك   ِنْلكِفِص     ًَكِثةٌ 

 َظلوةَ    َأْوىل      َملِئَكةٌ    َأفًََل 

ََالٍ  َ  ََيْىي   َحِوَة    ُملِْلِِت     َوم

ََلُ   َْ َ  ََسوٍت   َأَْعى   مَِلٌ    َمام

ىن   َوَماجَْنَا ُمٌِفٌق    َنِفٌؽ    ُحس ْ
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 ُوُضْوءً   ُظُفْوفًا   زُُحْوًَت   ُخلُْوًسا 

 ًَْخلُوْ    ًَْيُمْو       ثَْسهُوْ    حَْصُحْو 

ُفْو    َأْسُكْو   َأْدُؾْو   ـْ َ  ىَْصُدوْ    ه

ْوٌل     َمْجُزْوٌم  ـُ  َمٌُْعْوٌب     َمْف

ًًَْل  ِْلُْوَن َن مْ     ٍَِك لُْوَن ؿَلَْْيِ َْ  فََِِم

 ٍَْكُذُمْوَن َما ُأْىزِلَ    ْوُل َرُسْوٍل  كَ 

 ًَـُلْومُْوَن َماَذإ   َِفْ ُظُسْوِرُنـْم   
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Tanda __ juga membuat bacaan  

Dhomah __ menjadi panjang : Huu.. 
 

 ػُِْوإ -ػُِْو  -ـَ 

ِخُسَ  ِإهْـذَػُِْوإ   ُصُِْوٌد   ًَلَْلْوهََ  ََيْ

ْوإ  ُُ ْححيََ  َوََل  حَْكَص    َوكَْس َُنُْوإ س ُ

 َُ  َدٍ     ِرْضَوإهَََوُحٌُوْ      فَبََذْشه

ُسٍ َْ ـِ ُ  َماََل   َأفَُذمُصْوهََ    ًًَََْتُْوإ    ً

لُْوإ  كَاَل َما هَػَُِكـَا    َوَخُسْوإ َما ََعِ
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Tanda __  juga membuat bacaan  

kasroh __ menjadi panjang : Hii…  

 ــَ -َِهْ 

 َإمِِْْْيُ   َوُنُخِحَ     ُسُِل َورُ   ثُلِِْييْ 

 ًِبًِخَ  فَِليَْفِسَ   ِمْن ُدْوِهَ  كَلِْحَ 

ٍ اِخَ    ِتَوََلِ ـَ ىل ِه
ّ
اِمَ   إ ـَ ىل َظ

ّ
 إ

َ  ؿىَل ـِ  َوكَلِْحَ َِفْ ِزًًَِْذَ َوُِشٍ ََسْ

ىل  تَْعِيَ َِفْ  نَلَِحرَ 
ّ
ثُْونَ  ًَْومِ  إ ـَ  ًُْح
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Tanda “ػػّػ” Tasydid bersuara: 

Inna.. birrun.. Jaddun 
 

ن  
ّ
ْىَن  ِجص   -إ

ّ
َخْسٌد  -ِجْصٌر   َخس   -إ

  َخل   زُـم    َذس    ِؾز    ُرش  

ٌة  ه َم  ِملـ 
ّ
َ  إ َؽ   َنَس  َدت ػَص   كَع 

َ  ُدك ٌة  َحٌ ٌة   َحد ٌة  َخل َل  ثََش 

ٌة   ثَيَف َس   َل   تَـِلـِـ  ج  ـَ ثَـَلـح َل  ثَ

ن   
ّ
ا   إ َل    َأم 

ّ
ا   ُني ا   إ  ّلََك    مَم 
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ِْػَِا  إًبً   ََلًَُشْوكُْوَن ِف  جَْصًدإ َوََلََشَ

ْوإ ُُ امَُِمْ  فَبَْحدَطَ    ِرْضَوإهََ َوَنِص  َأَْعَ

مْ  ًَْخلُو  ثًََْس  فًََل     إًِخَ ؿَلَْْيِ

َُل  ـَ سٍ     قُثَاءً  فََج ُِ  َوَمْضُِْودٍ  َوَصا

لَُِمْ  ـَ  تُْيٌُُػُِمُ  ٍََزإلُ  َلَ    ُخَشإًذإ  فََج

ا ِتَ فَبَثَْصنَ  ـً ا ِتَ فََوَسْعنَ    هَْل ـً  ََجْ
Jangan ragu untuk  

membuka materi yang terdahulu 
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kadang pada “الـ” huruf alif  

tidak dibaca meskipun tertulis   

اِخُل   ـَ َإمَْحاُب  َإمُْجْزُء  َإمَْزَْيُ َإمْ

َمُة     َإمَْلصًِْـُم   ُِْل  َإمْـَلَمُص  َإمـْـََكِ َإمَْف

ِِصُّ  َإمُْوظْوُء   ًِبْمِكذَاِب   َوإمَْحْمسُ  َإمْ

ََْوُم     ا   ًَكمَْمْوِت  فَامْ ََِدْْيَ  فَبَم   إمْ

ن  
ّ
ِكََي  إ ّسِ كَاِت  َأنْ  إمُْمع  ّسِ  َوإمُْمع 

يَا َأِفُِضوإ َْ َ  إمَْماءِ  ِمنَ  ؿَل
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ٍَْن  ِ ُلوْ   َإَل  ْوإ ثَـذـ  حُّْونَ   َن  ثََمسُّ  َُتِ

 َ ه
ّ
   مََضَِِسٌ   ذَِلَ   ؿىَل  َوإ

ا    َوثََوىّل   ؿَخََس   َظلى َمنْ  فَبَم 

لُْونَ  ـَ تُْونَ  َأى َُكْ     ِرْزكََُكْ  َوََتْ  حَُكّشِ

ا  َػِِْصٍ َوَرإءَ  ِنخَحَ ُأْوَِتَ  َمنْ  َوَأم 

ن  
ّ
ُيلِْليْ  إ َْمَ  س َ  زَِلًًِل  كَْوًَل  ؿَلَ
 

Jangan ragu untuk  

membuka materi yang terdahulu 
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ٍَْن  ِ َا إَل  ْرصَ  إَخاتُوْ   أَٓمٌُْوإََي َأُّيُّ   إمع 

ِث إمَْمْحثُوْ  ًَكمَْفَصإِش  إمي اُس  نُ ٍَُكوْ 

َل  
ّ
َشإ إمُْمَعلََِّي    َرب   إ إمَْحُِْت  َُ

إئُِلْوإ إَْلَمَْحاِب  ِِل َِلُوْ  َشإِب  ََلَ ـَ  إمْ

ا ِلُكْوإ دُ زَُموْ  فَبَم  ُْ ََةِ  فَبُ اِق  ًِبمع 

ن  
ّ
ٍنَ  إ ِ ٌَِيَ فَذَُيوْ   إَل    إ إمُْمْؤِم

bacaan panjang apabila bertemu 

huruf “الـ”, menjadi pendek 
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 huruf “الـ” pun kadang tidak  

dibaca meskipun tertulis 
 

إُر  َإَلُّ ُنْوُر      َإمخ اِتُؽ  َإمثُّلُُر  َإَل 

َْح  ًَلُم   َإمص  ُن َإمّزًِْيَُة َإمي َِبُّ َإمس 

َِْف َإم ُّ إمع  اِمُة ضَإمَش  لَُل َإمع 

ْي  ِ َوإَل  ُُ ًَلُم    َذَْيُ إمي اِس   وإمس 

ا اِئَل  َوَأم  موِت     إمس   َما َِف إمس 

َمِة  ُأوِِل  ـْ لُوْ   إمي  اِمَحاِت  إَوََعِ  إمع 
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 Kemungkinan lain huruf alif  

tidak dibaca meskipun tertulis 
 

 َوإْكََتِْب  َوإَْسُسْ 

 حَصى َماَذإ فَاهُْؼصْ  َأْذََبُمَ  َأّنِ 

ـَلْ  َأتَتِ  َيَ   كَالَ   ثُْؤَمصُ  َما إفْ

َا ٍنَ  ََيَأُّيُّ ِ وْ  أَٓمٌُوإ إَل  ـُ  إإْرَن

ُسوإ   َرج َُكْ  إَوإْؾُحُسوْ  َوإَْسُ

 إمَْفَجَصةُ  إْمَكَفَصةُ  ُهُ  ِئمَ م ُأو 
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Beberapa cara membaca lafadz 

 هللا
 

َوهللُا   ِمَن هللِا   ًبهلِل  ُُ َإهلُل   

وَ  كُلْ  َمُس  َأَحٌس    هللاُ  هللاُ  ُُ إمع 

ِط  َوَمنْ  ـْ َ  ََل َوَرُسوْ  هللاَ  ً

َل  تًََلكًا
ّ
  َوِرسلَِخَ ِمَن هللاِ  إ

ْحَحاهََ وَ  س ُ إمَْلِ اُر  إمَْوإِحسُ  هللاُ  ُُ

ن  
ّ
 َأتًَسإ ِفْيَا نَ اَِلٍِْ ذَ  ََجَّن َ  َنرَ  ََل  فَا
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Apabila dimatikan huruf  

"ة"  (ta’ bulat) menjadi "ه" (ha mati) 
 

َْ  إمُْحَعَمِة     =  َِف  َِف   إمُْحَعَم

 َْ  ًَْوُم إمِْلَِاَمِة     =   ًَْوُم إمِْلَِاَم
 

Apabila dimatikan  

harokat "ػػًػ"  tanwin fathah 

Menjadi fathan panjang: hakiimaa.. 
 

ًما َْ ًما ؿَِل َْ ًِْما   =  ؿَِل َِْما َحِك  َحِك

 هُْشَرإ َأوْ  هُْشًرإ   = ؿُْشًرإ َأوْ  ؿُْشًرإ
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Bacaan di akhir kalimat 

Mematikan huruf terakhir 
 
 

َشإ َشإ    =     إمَْحََلِ     َُ  إمَْحََلْ  َُ

َْصِ     ـَ ـََْصْ       =      َوإمْ  َوإمْ

ََلِ  َْ َ ََلِ    ْسِر     =   إمْلَ  م َْ َ  إمَْلْسرْ  م

 إمَْمْوْت  َسْكَصةُ    إمَْمْوِت = َسْكَصةُ 

ؿَِلْْيٌ َحِكْْيٌ   =     ؿَِلْْيٌ َحِكْْيْ 

 َِف َنَحسْ    َِف َنَحٍس       =      
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َِْصكَ  ْي َأهَْلَغ َػ ِ   َإمي ْجُم إمث اِكُة   َإَل 

     فَامّزِحصِت َزْحًصإ

ن  فًََل َتَْ 
ّ
َسََب  هللَا ُمْزِلَف َوْؿِسٍ ُرُسَُل إ

    هللَا َؾِزٌٍْز ُذو إهِْخَلامِ 

إ وْ ـُ َْ ظِ أَ وَ  هوةَ إ إمز  وْ أٓثُ وَ  لوةَ إ إمع  وْ مُ ـِْ كِ أَ وَ 

    نَ وْ ََحُ صْ حُ  َُكْ ل  ـَ مَ  لَ وْ سُ إمص  

ي   ِِل  إْقِفصْ  َرت يَا ٌَِيَ  َوِمَوإَِلَ  ًَُلومُ  ًَْومَ  َوِنلُْمْؤِم

هَْفٍس َذإئَِلُة إمَْمْوِت ُُث   َُكُّ    مِْحَساُب إ

ْونَ  ـُ يَا حُْصَح َِ َ م
ّ
  إ
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Apabila dimatikan huruf yang 

berharokat "ػػٍػ"  tanwin kasroh dan 

"ػػٌػ"  tanwin domah tetap dimatikan 
 

 
 

ِجٌَس    =   كُْصأٓنٌ  كُْصأٓنٌ  ِجَسْ  م   م 

ََالٍ  َ ََالٍ َؾَْشٍ    =   َوم َ  َؾَْشْ  َوم

ٍََة  =  َحٌ ةٍ  َِف  َْ  َحٌ ةٍ  َِف  ؿَاِم ََ  ؿَاِم

ِّلَْزَْيِ  َمٌ اعٍ  َخسٍ  ن ـْ صًٍِة  ُم  مُّ

ْْيٍ  َوَحٌ ةُ  َوَرَْيَانٌ  فََصْوحٌ  ـِ َ  ه


	PENDAHULUAN.pdf
	BAB 1.pdf
	BAB 2.pdf
	BAB 3.pdf
	BAB 4.pdf
	BAB 5.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf
	LAMPIRAN.pdf

