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 باب األولال

 المقدمة 

 

 خليفة المشكالتالفصل األول: 

البشر لتتاج للتفاعل أو االختبلط مع  .البشر ككائنات اجتماعيةخلق  
التحدث واظتصافحة و  مع اآلخرين يتعاملالبشر  من اظتخلوقات.كل مغَتى

 نوعان من اظتتطلبات اليت كتب أن حتدث يف ىناك تكون عادةعتم.حىت معهم 
الذين يتفاعلون. االتصال اضتاجة لبلتصال بُت األشخاص  :التفاعل. أوال ىذا

عٍت فقط جسديا تبلمس بعضها البعض أو وجها لوجو. نتكن أن يىنا ال 
لتدث االتصال من خبلل وسيط مثل أجهزة اعتاتف والراديو والربيد واإلنًتنت. 

الرسائل من  والشرط الثاين ىو التواصل. االتصال ىو عملية تسليم واستبلم
طرف إىل طرف آخر لتمكُت التفاعل بُت االثنُت. ونتكن أن يتم التواصل مع 

 .اللغة أو الكلمات اليت نتكن فهمها من قبل الطرفُت
ىناك العديد من اللغات اظتختلفة اظتستخدمة من قبل كل بلد يف ىذا  
واحدة منها العربية. للمسلم، من شأنو أن يكون على دراية العربية.  .العامل

م اللغة العربية كل يوم. تخدتسصبلة والدراسة يف اليقيمون الصبلة و  ونسلماظت
الذين يدرسون  تبلميدللاليت تستخدم ىي اللغة اللغة العربية  ،إندونيسيابلد يف و 
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حاليا يف بعض الكليات . وباإلضافة إىل ذلك، معهد ومدرسة العالية يف
نطق حروف اعتجائية لو قواعده اطتاصة  .اظتوجودة بالفعل برنامج الدروس العربية

ىو العلم الذي يستخدم ظتعرفة كيفية  على تقييم علم التجويد. علم التجويد
 1.عصابة الواقع اضتروف بشكل صحيح

يف ؼتارج اضتروف. يف اللغة  . مثبلاالندونيسيةاللغة ب فرقاللغة العربية  
العربية تنطق كل حرف ليست ىي نفسها بُت حرف واحد على الرغم من أن 
إلكًتوين األصوات صوت ما شابو ذلك. ىناك رسائل إىل أن بدا من خبلل 

 اضتلق، وطرف اللسان وغيض من األسنان مع الشفاه تطارد وىلم جرا
خطأىم يعٍت عندىم ينطقون  .الناطقُت باللغة العربية ليسوااإلندونيسي .

معٌت نتكن أن يسبب التغيَت يف نطق اضتروف بعضهم خطأ  .اعتجائية حروف 
 ح فمعنو. إذا قرأنا حبرف حي على الفبلحمثبل يف لفظ األذن  الكلمات.

 فمعنو دعونا نذىب إىل الصحراء. هوإذاقرأنا حبرف دعونا نذىب إىل النصر. 
ىو التعلم الذي اضتكومية غووا  الثانوية مدرسة يف تعلم اللغة العربية ىي مثالية

 الكبلم و ة اإلستماع ووىي مهار  األربع ويةإتقان مهارات اللغ تبلميذيتيح لل
اضتكومية  الثانوية مدرسةيف  الغرض من دراسة اللغة العربية 2.كتابةالالقراءة و 

السيطرة على الكلمات والعبارات اإلكتابية  من أجل:  على النحو التايلغووا 

                                                             
 7 ص.( 1987ابايا: أبل ليستاري، )سور درس التجويد، عبد اهلل األشعري،  1

  
 1ص. ( 2004, 3ين بريس، اصتزء جاكرتا: غيملسا)تعليم األطفال لقراءة وكتابة وحب القرأن، ، أزتد شفر الدين 2
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اليت لديها صوت ؽتاثل  ةوالسلبية وأشكال ؼتتلفة من االختبلفات إلكًتوني
لتشكيل فتط اصتملة، لذلك نتكن أن تستخدم كأداة اتصال وكأساس لفهم  

 العربية اللغة تعلم أخطاء 3.كتاب ديٍت إسبلمي إضافة بسيطة القران و اضتديث
 :يلي كما ىي التجويدعلم و  أو اعتجائية عربيةال اضتروف عن

. اظتثال: نطق حرف )ش( استبدال نطقها حبرف اضتروف ارجؼت أخطاء .1
)س(، و حرف )ظ( استبدال نطقها حبرف )ط(، و حرف )ع( 
استبدال نطقها حبرف )غ(، و حرف )ق( استبدال نطقها حبرف )ف(، 

 وغَتىا.(، ض( استبدال نطقها حبرف )صو حرف )
 تضاىى ال اليت العربية الصوتيات مثل. الصويت اصتانب يف صعوبة .2

 األحرف يف الواردة األصوات دتييز مثل اإلندونيسية اللغة يف( اظتعادالت)
 .ش ث، ح، خ، ذ، ز، غ، ع، ض، ص، ط، ظ،مثبل: 

 كما ىو غووا اضتكومية الثانوية مدرسة يف العربية اللغة دراسة من اعتدف
 :يلي

 وأشكال وسلىب نشط بشكل والعبارات الكلمات تقنإ التبلميذ لكي
 حبيث ، اصتملة أفتاط لتشكيل الصوت يف تشابو عتا اليت اضتروف من ؼتتلفة

                                                             
    1ص.  (2012)سيمارنك: طو بًتا، القرأن والًتجم، قسم الدين اصتمهرية اإلندونيسية،  3
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 إىل لئلسبلم البسيط الكتاب لفهم وكأساس للتواصل كوسيلة استخدامها نتكن
 4واضتديث القرآن جانب

 القدرات ىي تتقن أن كتب اليت العربية اللغة مهارات أىداف على بناء
 العربية اللغة قدرة فإن ، لذلك. والكتابة التحدث ، االستماع ، تقرأ اليت األربع
 جتاىل عدم خبلل من مكثف بشكل وبنائها إتقاهنا إىل حتتاج سليب بشكل
 بشكل التحدث على القدرة على تشتمل اليت الكتابة. النشطة اظتهارات موىبة
. والكتابية الشفوية شكل أي ، متقبلة تكون والكتابة القراءة أنشطة ألن سليب،
 يرغب اظتبدأ حيث فمن ، ما شيء كتابة عند. جدا وثيقة عبلقة أيضا ولديها

 يف بنفسك تقرأىا أن نتكنك األقل على. آخر شخص يقرأه أن يف ما شخص
 .أخرى أوقات

 بعضهم اضتكومية غووا الثانوية مدرسة أنو يف  بناء على مبلحظة اظتؤلف 
تعلم اللغة مل يفهموا كيف و  علم التجويدقوانُت  ايفهمو  ملالذين  تبلميدما زال ال

تعليم اللغة لتحسُت علمُت اظتكتب أن يكون  ،لذلك .العربية بشكل صحيح
 العربية خاصة يف ؼتارج اضتروف وقوانُت علم التجويد.

ال نتكن إنكار أن ىناك بعض حروف اعتجائية اليت عتا أصوات ؽتاثلة.  
 بالنسبة لبعض الناس من الصعب جدا التمييز أو نطق اضتروف اعتجائيةحىت 

اليت عتا أصوات ؽتاثلة على ؿتو مبلئم. على أساس أن اظتؤلف يريد أن متلق 
                                                             

 1( ص. 2003قسم الدينية اصتمهورية اإلؾتوجيسية، )غووا: جزء الثالث،   4
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 درسةباظتالتبلميذ يف نطق اضتروف اعتجائية  مشكبلت" مقًتح حبثي بعنوان
بسبب النطق عدم مع دراسات اضتالة أخطاء اإلدراك  "الثانوية اضتكومية غووا

 .دقة اضتروف

 تصياغة المشكالالفصل الثاني: 
 تاليت مت ذكرىا أعبله، صياغة اظتشكبل تاستنادا إىل حتديد اظتشكبل  

  :على النحو التايل
 شاهبة يف النطق؟تاليت عتا تأثَتات م  روف اعتجائيةاضتأي  .1
 ؟يف نطق اضتروف اعتجائيةاليت بوجهها التبلميذ  شكبلتمااظت .2
نطق احملاولة اليت قام هبا اظتدرسون يف حل مشكبلت التبلميذ من ما .3

 اعتجائية اضتروف
 ئدهأهداف البحث وفواالثالث:  الفصل

 أىداف البحث  .1
 شاهبة يف النطقتعتا تأثَتات ماعتجائية اليت حروف  عرفةظت . أ

 ظتعرفة مشكبلت التبلميذ يف نطق اضتروف اعتجائية . ب
اظتدرسون يف حل مشكبلت التبلميذ احملاولة اليت قام هبا مامعرفة  . ج

 نطق اضتروف اعتجائية من
 فوائد اللحث .2
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حتسُت اصتودة واظتدخبلت والعمليات التعليمية لغة ، للمدرسة . أ
غتارج اضتروف يعٍت كيف ينطق حروف  يفخاصة  العربية

 اعتجائية.
بلميذ اليت مل لتضتل مشكبلت ا اظتدرسُت مساعدة ، للمدرسُت . ب

 حروف اعتجائية بالصحيح. ينطقوا أنيستطعوا 
بلم لكي مساعدة التبلميذ يف مهارات القراءة والك، للتبلميذ . ج

النطق أخطاؤوا  وا بالصحيح. فإذا أخطاؤوا يفينطق أن وايستطيع
 .يف تررتة الكلمات
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 الثاني الباب
 دراسة المكتبية

 
 نظرية اإلطاراالفصل االول: 

 تعريف اللغة العربية .1
اللغة العربية  .ثالث يف العاملال جنبيةاأللغة الىي واحدة من اللغة العربية 

 القران نتكن تعلمها يف كل مستوى من مستويات التعليم. نزل هباىي اللغة اليت 
واستخدامها يف إندونيسيا، اللغة العربية ىي إحدى اللغات األجنبية يتم تعلمها 

بسبب كلمة امتصاص مأخوذة من اللغة العربية ما  من قبل أشخاص آخرين 
ىو مكتوب يف اللغة العربية وطرق تدريسها على نطاق واسع، وىذا ىو: ليس  
كثَتا أن ينكر أن نقول أن اللغة اندونيسيا لديها العديد من الكلمات اظتشتقة 

تعاىل يف وقد جعل اهلل اللغة العربية كلغة القران كما قال اهلل  5.من اللغة العربية
 :اآلية الثانيةمن سورة يوسف 

 6.انا أنزلناه قر آنا عربيا لعلكم تعقلون
وكائنات اجتماعية، وينبغي أن يكون البشر قادرين على التواصل مع   

االتصال ىو إرسال  "اآلخرين يف البيئة احمليطة. ووفقا لقاموس كبَت االندونيسي،
نتكن فهمها من  "أكثر حبيثواستقبال الرسائل أو األخبار بُت شخصُت أو 

                                                             
  10 ص.( 2008)يغياكرتا: مكتب براجا،  تعلبيم اللغة العربية وطرق التدريس، ، أزىار أرشاد 5
    235 ص.( 2014، 3)جاكرتا: مؤسسة اطتادمة القرأن الكرًن، اصتزء القرأن والًتجيم، اظتصحاف فامي بالشوق،  6
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كبَت اظتذكورة اإلندونيسية ىي نظام رمز ال معٌت اللغة قاموس يف 7.قبل الطرفُت
  .معاوالتفاعل  يت يستخدمها أفراد اجملتمع للعملالصوت ال

 :ورد ما يلي قدمةاظتيف علم اللغة: 
غتتمع، اللغة ىي أداة اتصال لتحليل التجربة اإلنسانية، كان ؼتتلفا يف كل 

يف وحدات تتكون من ػتتوى غويا واإلفصاح السليم، وىي اظتنعم. الكشف عن 
ىذه األصوات بدورىا مفصلية يف وحدات اظتميزة وبالتتابع، أي الفونيمات، 

 8وىو مبلغ معُت يف كل لغة، وطبيعة ؼتتلفة أيضا يف كل لغة.

استخدام واستنادا إىل تفهم ما سبق أن كل شخص يريد أن التواصل كتب 
اللغة، ألن اللغة لن لتدث من دون اتصال أو تفاعل بُت زميل. وباظتثل، فإن 

  .اللغة األخرى اليت استخدمت من قبل الناس يف العامل على االتصال

 اللغة العربية كلغة اإلتصال .2

واحدة من اللغات األكثر استخداما يف العامل بعد اإلؾتليزية والعربية. ألن 
ن سكان العامل وىو مسلم، سوف دائما أن تستخدم العربية الغالبية العظمى م

اللغة العربية ىي اللغة األكثر بليغة بُت لغات  .يف الصبلة ويرددون والصبلة

                                                             
  1ص.( 2007، 1اظتكتبة، اصتزء  )جاكرتا: قاعةقاموص األم اللغة عربية وإلؾتيلجية،ا. اللسيد ىاراحب،  7
 11 ص.(، 1987)يغياكرتا: الناشر الكنسوس،  علم اللغة،، مارتينت أندري 8
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أخرى، ولغة عالية على غرار معظم ذلك على النحواللغة القران واللغة اليت أنزل 
 9.الوحي لو يف العربية

على أهنا تأيت يف اظتقام األول، تنمو العربية وىي اللغة اليت نتكن أن تفسر 
وتتطور يف منطقة الشرق األوسط البلدان العربية. يف معٌت واحد، واللغة العربية 
ىي لغة الدين، واللغة لوحدة اظتسلمُت إىل أسفل، واليت للنيب ػتمد واجبات 
رسالتو للبشرية. ومع ذلك، جعلت التطورات البلحقة اللغة العربية باعتبارىا لغة 
عاظتية مثل االؾتليزية والشركة اظتصرية لبلتصاالتصيعرفون ذلك، وذلك باإلضافة 
إىل أغراض دينية اللغة العربية نتكن أن تستخدم أيضا كوسيلة اتصال اظتعتاد يف 

 .رابطة الدول يف العامل. اإلسبلم يف رتيع أؿتاء العامل

أن اللغة التفسَت ىو يف الوقت نفسو نفى االفًتاض اظتؤقت اليت تقول 
العربية فقط لغرض من الصبلة والدعاء وقراءةالعمل، القرانوتغٍت القصيدة. فقرا 
أوسع بكثَت من ىذه االفًتاضات. يف الواقع، إذا كان الرقم احملسوب من الدول 
اليت تعًتف واستخدام اللغة العربية كلغة رشتية، ؽتا ال شك فيو أن من اظتعروف 

 .مدى انتشار الشرق األوسط

 تعليم اللغة العربيةفصل الثاني: ال

                                                             
 35 ص.(، ا2005)بندار ظتبوك: النور،  طرق التدريس اللغة العربية،، زعتانان 9



11 
 

ال يتم فصل التعلممن أحداث قتا أحداث التعلم والتعليم األحداث، 
ىناك عبلقة وثيقة على حد سواء حىت لتدث الروابط والتفاعبلت تؤثر على 

كسائق أو   يف ىذا التفاعل اظتعلمُت. بعضها البعض، ودعم بعضها بعضا
 10.االستقبال أو توجيو ، يف حُت يتصرف الطبلب وجهازاإلشراف

وقدمت الدراسة فهم وكل شخص ختتلف تبعا صتانب من جوانب 
استعراض اظتشاكل التعلم. ىناك الًتكيز على ىذه العملية، وىناك أيضا الًتكيز 
على اظتنتج. نتكن تعريف التعلم مثل األنشطة البشرية أن رتيع إمكانات 

ية تغيَت السلوك، وذلك بشكل عام، نتكن تعريف التعلم بأنو عمل 11.نشرت
نتيجة للتفاعبلت فردية مع البيئة. السلوك لتتوي مبعناه الواسع. وىذا يشمل 
اظتعرفة والفهم واظتهارات واظتواقف وىلم جرا. بينما فهم اآلخرين اظتذكورة التعلم 
ىو عملية حتاول شخص للحصول على تغيَتات سلوكية جديدة ككل نتيجة 

 يف كتاب آخر أنك عمر ىامالي قالل مع البيئة. لتجربتو اطتاصة يف التفاع
نتيجة أو اعتدف ليس العملية واألعمال التجارية والنشاط وليس الالتعلم ىو 

فقط لنتذكر، بل أكثر من ذلك، فإن جتربة والنتيجة ليست التمكن من نتائج 

                                                             
 87 ص.(، 2009الغنسندو، )باندنك: نور اصتديد  أساسيات عملية التعلم والتعليم،نانا سدجانا،  10
 74 ص.( 2002، 1)جاكرتا: غران سيدو، اصتوء  إسسًتاتيجية العلم والتعليم،، و. غونو 11
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. اهلل يأمر كل مسلم ليطلب العلم مث علمو إىل ىذه العملية، ولكن تغيَت السلوك
 12مسلم أخرى.

 مع اظتظهر أو السلوك يف تغيَت دائما ىو التعلم إن ساردمان قال كما
. ذلك إىل وما والتقليد واالستماع واظتبلحظة القراءة مثل األنشطة من سلسلة

 القيام أو بو دتر أهنا يتعلم اظتوضوع كان إذا أيضا األفضل من سيكون أنو تعلم
 مع للتفاعل نتيجة ىو التعلم عملية يف السلوك تغيَت. لفظيا ليس لذلك بو،

 .قصد عن لتدث ما عادة التفاعل ىذا. البيئة

 في النطق المشكالتالفصل الثالث: 

ىي وحدات واألفتاط اليت أظهرت اختبلفات بُت بنية اللغة إىل لغة 
يف تعلم اللغة العربية ىو أحد العوامل اليت نتكن أن تعيق  اظتشكبلت .أخرى

 ظتشكبلتا. التعليم والتعلم يف غتال الدراسات العربيةوتبطئ تنفيذ عملية 
. يف قاموس الكبَت لغة اإلندونيسية، ظهرت من بُت اظتدرسُت والتبلميذ أيضا

 13اظتشكلة. حتل مل اليت األشياء أو مشاكل تسبب اليت اظتشكبلت: األشياء
  14اظتشكبلت يف البحث مبعٌت األسئلة اليت مل جتد اإلجابة.

                                                             
)مالنك: جامعة اإلسبلمية  مالنك بريس، نشاط التعلم يف تعليم اللغة العربية، ، أمي ػتمودة وعبد الوىاب رشيدي 12

 25 ص.( 2008، 1اصتزء 
 701 ص.( 1976جاكرتا: قاعة اظتكتبة، ) القاموس العام لغة اإلندونيسية، بروادرمنتو، 13
 83ص.( 2012جاكرتا: مًتا واجانا مديا، ( مقدمة منهجية البحث، ،يوسف سيودج 14



12 
 

العربية لغَت العرب يبدأ من أول مرة يف القرن السابع عشر، تعلم اللغة 
عندما يتم تدريس اللغة العربية يف جامعة اللغة اإلؾتليزيةكامربيدج. بينما يف 
أمريكا. االىتمام باللغة العربية والتعلم، ودتيزت العديد من مركز تعليم اللغة 

مشروع تطوير كاملة للغة ىناك. تعلم اللغة العربية من اظتؤكد أن ىناك  العربية
 .العربية ذات أىداف ػتددة، وعدد من التخطيط واظتواد

نطق اضتروف اعتجائية ىي اظتشكبلت اليت حتدث دائما يف  ىذه اللغة 
 أنظر إىل الصورة!العربية خصوصا يف ؼتارج اضتروف. 

 
ىناك ستسة أنواع من اظتخارج اضتروف يعٍت اصتوف مثبل حرف ا و ي 

حرف  ح خ ع غ ه ء واللسان  مثبل حرف  ت ث ج  د ذ ر ز  واضتلق مثبل
س ش ص ض ط ظ  ق ك ل ن  والشفتان مثبل حرف ب ف و م واطتيشوم 

   15الذي كل الغنة.

يرتبط مع نظام الصوت، ىناك بعض اظتشكبلت اليت حتتاج أن تكون 
إىتماما للتبلميذ غَت العرب أن صوت العربية اليت ليس ىناك من اللغة 

                                                             
 8 ص.( 2008)باندنك: مكتبة الزكي والومبا، توجيو التحسُت وقواعد التجويد، ، أبو زاكي 15
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اإلندونيسية واظتبليو والربوناي دار السبلم. مثبل: حرف ث خ ذ ص ض ط ظ 
  16ع غ ه. وىذه اضتروف اعتجائيو اليت صعبة للمبتدئُت.

: مشكبلت يف مثل ،تكبلومش صعوبات توجد التجويد علوم تعلم يف
 التعلم قانون حىت جدا مهم علم ىو التجويد علم أن حُت يف. ؼتارج اضتروف

لذلك، . فرض عُت ىو صحيح بشكل القرآن قراءة ولكن ، فرض كفاية ىو
 صحيح بشكل العربية اللغة معلمي قبل من التجويد علوم تدريس كتب

 واظتعٌت العربية اللغة مبعٌت أيًضا خاطًئا العربية اللغة قراءة خطأ سيكون. وصحيح
 التجويد:فوائد علم  .قراءهتا يف حريًصا يكون أن يلزم لذا ، القراءة يف الوارد

 يف قراءة القرأن الكرًن األخطاء لتجنب .1
 اضتروف نطق طريقة ، العربية اللغة ألحكام وفقا تقرأ اليت لآلية بالنسبة .2

 .أىل القرى العلماء يضعها اليت والقواعد اضتروف وخصائص

 الصل الرابع: الفهم من النطق

 اليت للغةمن  شفهيال و الصويت التعبَت ىو النطق. النطق مبعٌت اللفظ 
 اظتادية بالوظائف تتأثرأىلية الناس يف النطق  .واظتستمع اظتتحدث بيئة تقابل

عن  تبحثالعلم الذي . والتطور والنمو واضتسية والعصبية واالجتماعية
. فونيةال و صوتيةالالفونولوجي وينقسمو إىل قسمُت وقتا األصوات تسمى 

                                                             
 101 ص.( 2011، 2باندتك: ب.ت. رنتاجا رسداكريا، اصتزء ( منهجية التعلم اللغة العربية، أجيب ىَتماوان، 16
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بدون بحث عن األصوات اللغوية ت يتباإلرتال، الصوتية كفرع من الفونولوجي ال
وأما الفونية ىي بعض  .ال أم اظتعٌت يف فريق، أأصوات اللغوية وضعو عن النظر

 يف يت تبحث عن األصوات اللغوية بالنظر وظيفتها كفريقمن الفونولوجي ال
 :الصوت حول النقاش بعض .اظتعٌت

 : الفونيم .1

طريقة  17الصغَتة اليت تستطيع فرق معنو. من الصوت واحدة وحدةىي 
 األدىن اضتد شريك على العثور ىوظتعرفة األصوات أن الفونيم أم ال 

(minimal pairيعٍت ) شريك اضتد .قليبل وؼتتلفة متشاهبة تبدو كلمتُت 
 اختبلفات وجود مع جذرأو  واحدة كلمة شكل يفىو الشريك الذي  األدىن

 كتابة على كإشارة 18(. atau kontoidfokoid) الصوت عناصر يف
 العربية باللغة اظتثال سبيل على /..../ اظتتوازيتُت الشرلتتُت يف مكتوبة الفونيمات

فرق منهما /ص/ و /س/ ولذلك، اضتروف األخر  )َنْصٌر و َنْسٌر(كلمتان  ىناك
 من كلمتان )َنْصٌر و َنْسٌر( قتا سواء.

 األلوفون .2

                                                             
  63( ص. 2009، )جاكرتا: رينك سفتا، فونولوغية اللغوية اإلندونيسيةعبد اطتَت،   17
( 2007، )سوركرتا: ل ف ف جامعة اضتكومية سوركرتا، مقدمة ألساليب البحث اللغوي اإلنشائيإدي سربوتو،   18

  75ص. 
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 إىل األلوفون تنقسم .الكلمة ومعٌت شكل تفرقتنوع الفونيم اليت ال  ىي
 ما إن .) basbekomplamenter dan) اجملانيةو  التكامل وقتا قسمُت،
 على فصلو نتكن ال التوصيل لوالدة التكميلي التوزيع أن ىو بالتكامل يسمى
 ىو اجملاين وأما التوزيع .اظتعٌت يف تغَتات يسبب لن أيضاً  مفصول أنو من الرغم

 .السليمة البيئية اظتتطلبات بعض دون استخدامها دتكن اليت األلوفون

 حروف الهجائيةالفهم من : خامسالفصل ال

 يف حرفًا 26 مثبل الكتابة، لنظام رمز أو خدشأو  شكل ىو اضترف
 حرفا يف اعتجائية. 29أو  ىَتاغانا يف حرفًا 47 أو اضتديثة البلتينية األجبدية

 القرآنو يف اللغة العربية.  تستخدماليت  ضتروفىي احروف اعتجائية 
والقرآن من تأليف حروف اعتجائية. عدد حروف  .يستخدم اللغة العربية

اعتجائية ىناك تسعة وعشرين حرفا. حروف اعتجائية ختتلف. بعض حروف 
حروف اعتجائية منقط واحد أو  .اعتجائية على شكل ؽتاثل الفرق ىو نقطة

وىناك أكثر  يضا أن تكون ؼتتلفةاثنُت أو ثبلثة. حيث نتكن للنقاط أ
أما اضتروف اعتجائية يعٍت: ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش  19.ووحتت

 .ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ء ه ي

                                                             
 23 ص.( 1995)سورابايا: كريا أبديتاما،  توجيو علم التجويد،، عبج اظتوجيب إشتاعيل و مرًن ألفاناواوي 19
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اضتروف اعتجائية ال تستطيع فصلها من علم التجويد. علم التجويد  حبث
اضتروف و األحكام اصتديد  ، حقوقأن تعرف اضتروفىو العلم الذي يعطي 

  20.بعدىا

يف  تشكبلاظت هامثل ت.شكبلاظتصعوبات و الىناك  علم التجويد يف تعلم
ىو علم مهم جدا حىت أن القانون  علم التجويد التعلم ؼتارج اضتروف، يف حالة

ىو الكفاية فرض تعلم، ولكن قراءة القران بشكل صحيح ىو فرض عُت. 
العربية بشكل كتب ان يدرس من قبل اظتعلمُت يتكلم  علم التجويد لذلك

 خطء اظتعٌت الذي فيو. ولذلكيؤدي .خطيئة القراءة يف اللغة العربية صحيح
 القراءة. يف حذرا يكون أن كتب

 علم التجويد مقسمة إىل ستة وىي:

 إخفائها عند ئيةااعتج اطتروج حروف أماكنؼتارج اضتروف،  .1
 اضتروف خصائص يناقش شيءصفة اضتروف،  .2
 بُت العبلقة من تولدت اليت القوانُت يناقش، أحكام اضتروف .3

 .اضتروف
اضتروف عند  وتقصَت إطالة قوانُتال يناقش، أحكام اظتد والقصر .4

 .القراءة
 .القراءة يف ابدءو  اتوقف قوانُتال يناقش، أحكام الوقف واإلبتداء .5

                                                             
 1ص. ( 2، اصتزء 2007)سورابايا: ب.ت. ىاليم جايا، العلم األكثر،   ػتمد وحيودي،  20
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 العثمانية اظتخطوطات شكل يناقش، العثماين الرسم .6

يسيطر عليها  أنىو القدرة أو الكفاءة اليت ينبغي  علم التجويد إتقان
ذات الصلة  علم التجويد اإلسبلمية. وذلك ألنلؤلمة الدينية  الرجلاظتسلمون و 

إىل كيفية قراءة القران بشكل صحيح كما ىو الكتاب اظتقدس لئلسبلم. 
بشكل جيد وإخبلص حىت  علم التجويد ولذلك، ينبغي اظتعلمُت تعليم العربية

يل القادم القران قادرازدىار األرض من تعلم العربية. إال أنو،جيل. القران أن اصت
ىذا ىو السبب يف اللغة العربية   ومن اظتتوقع إلنقاذ العامل اظتتحضر يف اظتستقبل

بوصفها لغة القران مشتقةأيضا لتوفَت التوجيو ألولئك الذين يرغبون يف حتقيق 
من قبل اظتسلمُت مع الوعي الكامل.  سعادة الدنيا واآلخرة، ينبغي دراستها

وعبلوة على ذلك القران ليس ملقى فقط إىل الناس يف القرن، ولكن للبشرية 
القران موضح يف سورة سورة اإلسراء اآلية   رتعاء ويف كل العصور. كما ىو

 :تسعة وتقول
الذين يعملون الصاضتات أن  ن يهدي لليت ىي أقوم ويبشر اظتؤمنُتآإن ىذا ٱلقر 

 (9)االسراء:  عتم أجرا كبَتا
 الًترتة:

 أخبارًا ويعطي إخبلًصا أكثر بشكل( اظتسار) إىل التوجيو القرآن يقدم الواقع، يف
 .أكرب مكافأة عتم توفر اليت الصاضتة األعمال يديرون الذين للمؤمنُت جيدة

 (9)االسراء: 
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 :فئتُت إىل يف النطق خطأ ينقسم
، مثبل: حرف خفية أو غامضة ، بوضوح إليها ينظر ال اليت األخطاء .1

 )ح( وحرف )ه(
 ، مثبل: حرف )ت( وحرف )ط(.بوضوح مرئية تكون ال اليت األخطاءو  .2

ىي مؤسسة تعليمية إسبلمية حتت  غووا ية اضتكوميةنو اثيف مدرسة ال
رعاية إدارة الدين وموضوعات اللغة العربية مبا يف ذلك اظتواد األساسية وفقا 

 .ظتنهج وزارة األديان
غووا  ية اضتكوميةنو اثمدرسة اليف  تبلميذوبناء على مراقبة األولية أن ال

فة أيضا. من خلفيات واظتهارات التعليمية اظتختلفة يف القراءة والكتابة ىي ؼتتل
 .ىنا تنشأ اظتشاكل اظتختلفة اظتتعلقة بالقراءة والكتابة

 ذات الصلةالبحث س: سادالفصل ال

قد ال تكون ال هناية  نآالقر  إذا كان اضتديث عن اللغة العربية اليت ىي لغة
عتا. ىناك الكثَت من األمور اظتثَتة لبلىتمام اليت ستناقش بُت حروف اعتجائية 

اضتروف إىل األخطاء اليت قد حتدث عند نطق اصتملة العربية. وتبلوة، ؼتارج 
واحدة من الدراسات ذات الصلة ظتعدي الدراسة ىو اقًتاح أطروحة صاغتو 

، دراسات نظم اظتعلومات يف 2009مستاري وىو طالب دراسات عليا يف عام 
ج رسالتة يعٍت عن الطبيق ؼتار   .اصتامعة اإلسبلمية شريف ىداية اهلل جباكرتا

 اضتروف اعتجائية القائم على الوسائط اظتتعددة.
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 للحروف والتطبيق والتصميم البحث مع أو الكاتب اظتؤلفُت حبث أقتية إن
 ومعلومات تعليمية وسائط توفَت إىل أيضاً  هتدف أو اضتروف اعتجائية العربية
 تغيَت إىل تؤدي اليت النطق أخطاء لتجنب اعتجاء حروف نطق دتييز كيفية حول
 لتمييز وذلك ، الصوت اختبلف أشكال ويعطيها يصدرىا اليت اصتملة معٌت

 .أخرى جائيةاعت حروف مع باضتجاية واحد حرف صوت
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 الثالث الباب
 البحثمنهجية 

 
 البحث نوع البحث و مكانالفصل األول: 

 نوع البحث .1

والبحث النوعي ىو البحث الذي يهدف إىل  .حبث النوعيىذا البحث 
فهم ظاىرة ما شهدتو من مواضيع البحث. على سبيل اظتثال، والسلوك 
واظتفاىيم والدوافع واإلجراءات وغَتىا بطريقة شاملة وعن طريق الوصف يف 
شكل كلمات واللغة، يف سياق ػتدد ىو بطبيعة اضتال وعن طريق استخدام 

 .الطبيعية غتموعة متنوعة من األساليب

ونتكن تصميم البحوث النوعية للمساقتة يف النظرية والسياسة والقضايا 
االجتماعية. وحبثت دراسة نوعية وعمقت من ظاىرة اجتماعية أو بيئة 

 .اجتماعية تتألف من اصتهات الفاعلة، واألحداث واألماكن والوقت

لطبيعي وتقدم ىذه الدراسة النوعية حملة عامة وشرح للحروف اظتنتظم وا
 ية اضتكوميةنو اثمدرسة المشاكل النطق اعتجائية يف تعليم وتعلم اللغة العربية يف 

 غووا

 البحث مكان .2
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، إختار الباحث ىذا غووا ية اضتكوميةنو اثدرسة الاظتيف ىو ث البح مكان
 اظتكان ألسباب اآلتية:

، وجدت أن ىناك صعوبات يف نطق ألوليةبناء على اظتبلحظات ا . أ
إىل  لتتاج الباحثاضتروف عتجائية يف تعلم اللغة العربية. لذلك 

 .تدابَت فعالة للتغلب عليها
        . البحث يف ىذه اظتدرسة وقد مت ذلك أقل بكثَت من البحوث . ب

مشكبلت التبلميذ يف نطق اضتروف اعتجائية مل لتدث من   على
 .قبل
 
 البحث مدخلالفصل الثاني: 

اظتعرفة اليت تواجد بتقريب البحث العلمي ىي تواجد بالبحث العلمي 
ومصنوع على نظرية معينة. و تلك الظرية تزدىر بالبحث العلمي يعٍت البحث 

 21الذي منهجي عمبل بالبينات التجريبية.

 النهج اللغوي .1
لغة. مشكبلت قائبل ان الرسالة وىي لفهم رتيع جوانب تعلم ال

 متنوعة مشاكل يف التعلم. منواحدة  ىي
 استندت النهج القضائي    .2

                                                             
   6 ص.( 2013)جاكرتا: راجاوالية الصحافة، مهجية البحث، سومادي سريا براتا،  21



22 
 

عام  20واليت تكشف عن تفسَت عتذه الدراسة على القانون رقم   
 .بشأن نظام التعليم الوطٍت 2003

 النهج الًتبوي .3
النهج الذي من اظترجح أن تؤدي إىل اصتوانب اإلنسانية يف 

لتعليم واضتصول على التعلم. البشر ىم ؼتلوقات اهلل اليت مت إنشاؤىا 
 .التعليم

 النهج النفسي  .4
 .وتستخدم لرصد وفهم سلوك اظتعلمُت واظتتعلمُت يف عملية التعلم

 التوجو االجتماعي  .5

 .النهج الذي يهدف لرؤية تفاعل اظتعلمُت واظتتعلمُت يف بيئتهم

 البيانات مصدرالفصل الثالث: 

اضتالة "البحث النوعي ال يستخدم السكان اظتدى. يف الدعوة
 اظتكان:االجتماعية اليت تتكون من ثبلثة عناصر ىي أو اظتواقف"االجتماعية
تتفاعل اليت تآزر. بالتزامن مع ىذه الدراسة، واليت  و والنشاط ومشغبلت
ىو معلمي اللغة  . األداءغووا ية اضتكوميةنو اثمدرسة الىي  اظتكان أصبحت

 ضتالة 22يف تعلم اللغة العربية.ىو نشاط الًترتة  العربية، واظتتعلمُت. النشاط
 أنشطة وتدعم اليت تشارك  العربية اللغة تعلم أن البحث ىذا يف االجتماعية

                                                             
22

 297( ص. 13، اصتزء 2013)باندنك: الفابرتا،  طرق البحث النوعي و ر&د،سوغيونو،  
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 اليت يتضح التفاصيل يف. غووا ية اضتكوميةنو اثدرسة الباظتالعربية  اللغة تعلم
وشخص واحد من  أشخاص من التبلميذ يعٍت عشرة البحث كائن يف تشارك

 اظتدرس.

اختيار من اظتخربين يف البحث النوعي ليس لغرض من صحة اطتارجية 
حبيث اسًتجاع مرنة جدا، نتكن أن تنمو أو تغيَت مع احتياجات التنمية من 

كل التبلميذ يف البيانات والبحوث وكخطوة أوىل، فإن ىذه الدراسة هتدف إىل  
 .شخصا وثبلثون ثبلثةالصف الثامن الذي جزء الثاين يعٍت 

على البيانات اليت مل تتم اإلجابة بشكل   الباحث حصل ىذه اظترحلةيف 
شخص واحد من اظتدرس أخذ الباحث  ،كاف دتاما ظتشكلة الًترتة. لذلك

 شخصا. شخصا وثبلثون أربعةاللغة العربية للزيادة حىت اظتخابرين عدده 

 طرق جمع البياناتالفصل الرابع: 

والصورة والتسجيبلت واحملادثة غَت  اظتبلحظة واظتقابلة والوثائق الشخصية 
كلهن مصادر البينات النوعية. اظتصادر األكثر شيوعا ىي اظتقابلة   رشتية

لتأيت النتيجة يف البحث فيأخذ سلسلة من البيانات لدعم. اطتطوط  23والوثائق.
يف عملية رتع البيانات ىي إعداد األدوات اليت توفرت الشروط الصدق  األوىل

                                                             
 37 ص.( 2010)جاكرتا: راجاوالية الصحافة، منهجية البحث النوعي لتحليل البيانات، إمزير،   23
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وؿتن نعلم أن لئلجابة مشكبلت يف البحث فيأخذ البيانات.  والثبات.
   24يتم استخدمها عادة أدوات صتمع البيانات. واضتصول على البينات اليت

صتمع البيانات اليت حتتاج يف ىذا البحث، الكاتب سيسخدم بعض وأما
 طريقة رتع البيانات وىي:

 اظتبلحظة .1

استخدام شيئا ب قالت سوىرسيمي أركنتو  أن اظتبلحظة اللتتاج
كل حواس أيضا.الكاتب سيستخدم   استخدامفقط لكن بالعُت 

 عن اظتوقع غووا ية اضتكوميةنو اثمدرسة الاظتبلحظة لينظر مباشرا يف 
 واألنشطة واظتناىج االجتماعي واضتال التحتية والبنية واظترافق اصتغرايف
 التدريس. وطرق العربية التعليمية

 اظتقابلة .2

هتدف إىل اضتصول على البيانات اليت لتتاج إىل  قابلةاظتطريقة ال
اظتباشر لوجو مع اظتخرب. يف ىذه  تغطي اظتخرب. اظتبلحظات تفسَت من

أو الطرف اآلخر ظتعرفة والتبلميذ  مدرس اللغة العربيةيعٍت  اضتالة 

                                                             
( 2009، 2اصتزء )جاكرتا: أيرلنغا، طرق البحث يف العلوم اإلجتماعية من النهج النوعية والكمية، ػتمد إدروس،   24

 99 ص.
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ية نو اثدرسة الباظتم العربية يعملية التعل تواجهها يف اليت الذين مشكبلت
 غووا اضتكومية

 الوثائق .3

 والنسخ اظتتغَتات البيانات على للعثور طريقة ىي الوثائق طريقة
 األعمال وجداول دقائق وتلبية والنقوش واجملبلت والصحف والكتب
 وغَتىا.

 اإلستبيان .4

طريقة اإلستبيان ىي طريقة رتع البيانات اليت تفعل أن تعطي 
 ليطلب اإلجابة.األسئلة أو البيان اظتكتوبة إىل اظتشاركُت  اجملموعة من

 البحث أدواتالفصل الخامس: 

البحث النوعي وإجراء األحباث نفسها أن الباحث. الناس الذين  أدوات
ال البحث النوعي ىو الشخص الذي فتح القفل، وفهم، واستكشاف 
واستكشاف شامل لكامل اظتساحة، ىيكلة وحبرية. يف الواقع، ىناك ذكر 

ىنا نتكن أن ينظر إليو على ضرورة األدوات  من .أداة رئيسية الباحثون باعتباره
الرئيسية لديها القدرة على طرق البحث النوعي، أخبلقيات البحث وقدرة 

 اظتناطق احملتلة من العلم.
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 البيانات صتمع الباحث واستخدم أدوات ؼتتور ىي البيانات رتع أدوات
كل ( ش3( دليل اظتقابلة، 2( دليل اظتبلحظة، 1ا: منه تكون أن أجل من

 ( أوراق اإلستليان.4الوثائقن، 

 البيانات تحليلالفصل السادس: 

األنشطة توفَت بيانات البحث النوعي ىو النشاط الذي يقام بالتزامن مع 
أنشطة حتليل البيانات وشكلت عملية دورة، وليس اطتطية. ومن اظتؤكد أنو ليس 

الظواىر االجتماعية، خارج أيضا من طبيعة البحوث النوعية اليت هتدف إىل فهم 
مبا يف ذلك ظاىرة اللغة اليت جتري دراستها، وعلى النقيض من طبيعة البحث 

 .الكمي اليت هتدف إىل شرح الظواىر اليت جتري دراستها

حتليل البيانات ىو عملية البحث عن وجتميع البيانات بشكل منهجي مت 
ائق مع كيفية تنظيم اضتصول عليها من اظتقاببلت، واظتبلحظات اظتيدانية والوث

البيانات إىل فئات، ووصف يف وحدة، جتميع وتنظيم يف فتط، واختيار ما ىو 
مهم وما سيتم اظتستفادة وجعل استنتاجات حىت يسهل فهمها قبل نفسو 

 .واآلخرين

 :يمستخدمة يف حتليل البيانات ىاليت  التقنيات أماو 
 البيانات اـتفاض .1
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العملية االنتخابية، مع الًتكيز لبيانادتثل  البيانات اـتفاضيعرف 
على تبسيط وحتويل البيانات اطتارجة من حقل اظتبلحظات. يأخذ اضتد 

 .من البيانات تتم بشكل مستمر للهواء اظتباشر رتع البيانات
 البيانات عرض .2

عرض البيانات عبارة عن غتموعة من اظتعلومات اظتهيكلة اليت 
جراءات. يف البحث النوعي تعطي إمكانية استخبلص النتائج واختاذ اإل

 .نتكن القيام بو يف شكل وصفا موجزا والرسوم البيانية والنص السردي
 والتحقق اطتادتة .3

عن معٌت أن يبحث يبدأ سالباحث  .يف بداية رتع البيانات
تدفق السببية واظتقًتحات. االستنتاج النهائي الشروحات و والفتاط األ

ميدانية وترميز وختزين يعتمد على حجم غتموعات من مبلحظات 
 .وإعادة استخدام أساليب البحث
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 الفقو ساري، س. ف د أ.دييانا  19
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 الفقو إبن حاجر، س ف د. 27
 العام من األول الدراسي الفصل يزال ال ، والتعلم التدريس عملية يف
 تدريس يتطلب الذي السابق التعلم بنظام يسًتشد 2015/2016 الدراسي

 الثانوية مدرسة إرشاد حالياً  يتم ال ، ساعة 24 األقل على الدراسية اظتادة
 لعام 74 رقم إندونيسيا صتمهورية اضتكومية اللوائح مبوجب غووا اضتكومية
 لعدد كافٍ  مبستوى يكونوا مل الذين اظتدرسُت حالة ألن. اظتعلمُت على 2008
 عملية بتنفيذ أيًضا اظتعلمون يقوم ، ذلك ومع. اليوم اظتدارس يف الدراسة ميادين
 األنشطة من مبزيد اظتعلمون يقوم كما.للمدرسة اظتخصصة للساعات وفًقا التعلم
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 كما ، إليها حاجة يف يعتربون الذين تبلميذلل وعبلج بتخصيب هبا يقومون اليت
 .والتحسُت بالتخصيب ومتابعتها تبلميذلا تعلم نتائج بتحليل اظتعلمون يقوم

 :غووا اضتكومية الثانوية مدرسةالصفات اطتاصة من 

 التبلميذ صتميع قصَتةال حفط السورة برنامج . أ
 برنامج حفط اظتفردات من اللغة العربية واإلؾتيلجية . ب

 والتبلميذ اظتعلمُت يلتقي مرة كل يف التحية زراعة ج.

 الرؤية واظتهمة واألىداف .3

 الرؤية . أ
 متفوقُت التبلميذ يف التحصيل والصلبة باإلنتان والتقوى .1
حتقيق التبلميذ اليت تلقوا التنبؤات العشرة األوىل من  .2

 الوطٍتمستوى االمتحان 
حتقيق التبلميذ اليت لديهم الذكاء االجتماعي وشخصية  .3

 األمة
 تشكيل التبلميذ اليت دتكن أن يصبحوا الداعي والداعية .4
 حتقيق التبلميذ اليت لديهم األخبلق الكرنتة .5
 تشكيل اظتتبلميذ اليت حب الصبلة .6

 اظتهمة . ب
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إجراء ترتيبات شاملة وإضفاء اضتيوية على الوظائف  .1
للمدارس على أساس اإلدارة اظتستندة إىل التنظيمية 

 اظتدرسة
تنفيذ عملية تعلم فعالة على أساس معيار الكفاءة الوطنية  .2

 باإلضافة إىل اضتكمة احمللية واطتصوصية
تنفيذ عملية التدريب اظتستمر للتبلميذ اليت لديهم موىبة  .3

 متفوقة يف فن الرياضة ومسابقة تبلوة القرأن
 الواقعية والشفافة واطتاضعة للمساءلةحتسُت اإلدارة اظتالية  .4
توفَت مكان الصبلة الئق ودتثيلي بشكل مستقل أو  .5

 مبساعدة اآلخرين
 تعظيم دور اللجان واصتهات اظتعنية يف بناء مدرسة ؽتتازة .6

 ىداف اال ج.
حتسُت التآزر وأداء مكونات تنظيم اظتدرسة اليت تبدو  .1

ة إدارية قائمة على مضغوطة وتنسيقية وتشاركية ومتناغمة يف بيئ
 اظتدارس اإلسبلمية ونتكن االعتماد عليها.

تقدًن عدد من اظتهارات اظتعتادة اليت تدعم اعتوايات  .2
وتطوير كفاءات التبلميذ إنشاء قدرة موثوق هبا لدى الطبلب يف 

 غتال التنظيم وحب اإلؾتاز والبيئة.
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،  إقامة منشآت دينية تصبح مركزية يف النشاطات الدينية .3
 وتدريب أكبلكل كرمة للمدارس.

الفائدة مدرسة أعبله يصبح جزءا من اصتهود اظتبذولة لتحقيق أىداف 
التعليم الوطنية اليت تعمل على حتسُت الذكاء واظتعرفة، والشخصية، واضترف 
واظتهارات للعيش بصورة مستقلة وتتبع مواصلة التعليم، ولتحقيق معيار جودة 

على الصعيد الوطٍت، تشَت أنشطة التعلم يف اظتدارس  التعليم اطتاضع للمساءلة
من أجل حتقيق األىداف التعليمية الوطنية  .إىل ذتانية معايَت وطنية للتعليم

ومعايَت كفاءة الدراسات العليا ، يضع مديرو اظتدرسة واظتدرسة واللجان اظتدرسية 
اظتدى اظتتوسط أىدافًا برناغتية / أىدافًا اسًتاتيجية لكل من اظتدى القصَت و 

 والطويل.
 تاريخ اظتدرسة .4

الثانوية  اظتدرسة باسم سابقا تعرف كانت مدرسة الثانوية اضتكومية غووا
 أنشئت مث 1974 عام يف وحتديدا ، عاما 33 قبل±  رائدة غويف بالنك بالنك

. أن يعلن أخَتا إىل طويلة رحلة خبلل من ىي اظتدرسة. 1975 عام يف رشتيا
 أجل من يكلون ال اآلخرين واظتسؤولُت والًتبية بالتدريس يقومون الذين اظتعلمون

 .اظتدرسة ىذه بناء

 الدرج طريق عن الدرج طريق عن دتر واليت ، جدا صامدة ىي اظتدرسة
 وعبلوة. الدولة لوضع مساوية ، هبا معًتف ، اظتسجل الوضع مع يبدأ الذي
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 اظتدرسة قبل. مث ، 2004 عام يف أن يعلن الثانوية اظتدرسة فإن ، ذلك على
 إؾتازات حققوا الذين اظتتعلمُت الطبلب عدد اظتدرسة تبلمس ، وبعدىا

 .الدين غتال يف شيوعا أكثر بُت تًتاوح ؼتتلفة ومسابقات
اظتدرسة الثانوية اضتكومية بالنك بالنك يصل إىل األشتاء من رئيس 

 اظتدرسة الثانوية اضتكومية غويف بالنك بالنك:
 السنة األشتاء رفم
 1979-1975 اضتج عبد اهلل 1
 1983-1980 عبد الغاين  2
 1986-1984 الدكتورندوس أمَت اهلل 3
 1988-1987 الدكتورندوس اضتج ػتمد سانوسي 4
 1981-1989 اضتج ػتمد عارف 5
 1996-1992 اضتجة زينب عمر 6
 2000-1997 الدكتورندوس اضتج ػتمد سانوسي 7
 2003-2001 سابنػتمد أمُت  8
 2006-2004 الدكتورندوس اضتج عبد اظتزيد 9
 حىت األن 2007 عبد اللطيف ر، س. أ غ، م. ف د.  10

 اظتوقع اصتغرايف .5
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كم من   8)± النظام التجاري اظتتعدد األطراف اظتوجودة يف جوا جوا 
بنتومارانو. جوا الروح  العاصمة مركز حي( على وجو التحديد يف قرية منطقة

النظام التجاري اظتتعدد األطراف يف بداية تأسيسها ىي اظتدرسة فقط اإلسبلمية 
بنتومارانو منطقة الوقت، وأصبح اآلن النظام التجاري اظتتعدد األطراف  متميز يف

جوا اظتدارس الدينية واحدة مهتمة وأحب من قبل معظم الناس يف رتيع أؿتاء 
لنظام التجاري اظتتعدد األطراف جوا بنتومارانو. وصف اظتوقع اصتغرايف ا منطقة

 :على النحو التايل
لتدىا اصتانب اصتنويب من قبل مكتب مقاطعة الشؤون الدينية  . أ

  بنتومارانو
ػتافظة الشمالية اظتطلة على الطريق إىل اظتدينة، وجوه الوصاية،  . ب

 مقاطعة سوالويزي اصتنوبية
 شرطة قطاع اظتدينة بنتومرنو   مكتب غرب لتدىا مع ج.

 فرية حضرية بنتومٍت رق لتدىا إقامةش . د
 صتنة اظتدرسة .6

حول دور اجملتمع  20رقم  2003تنفيذ قانون نظام التعليم الوطٍت لعام 
يف برغتة إدارة التعليم ، سواء يف التخطيط واإلشراف وتقييم برامج التعليم من 
 خبلل غتلس التعليم أو اظتدرسة / صتنة اظتدارس. يف وزارة الشؤون الدينية ،

على اظترسوم الصادر من اظتدير العام للمؤسسة  "صتنة مدراسو" يستند وجود
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بشأن اظتبادئ التوجيهية إلنشاء صتان  409/2003/  2اإلسبلمية رقم دج. 
 .للمدارس
لدى ملجأ نيجري غوا التابع لوزارة الشؤون الدينية صتنة مدراس تتكون  

الطبلب اظتستقلُت أو غَتىم من من عدة خرباء يف التعليم ، أو أولياء أمور 
مهم للغاية  مدرسة الثانوية اضتكومية غووا إن وجود صتنة اظتدارس يف .العناصر

ومن اظتتوقع أن يقدم مساقتة كبَتة يف أنشطة التعليم والتعلم وإدارة اظتدرسة ، 
 .وبعبارة أخرى اظتساعدة األخبلقية أو اظتادية

 اظتدرسة إدارة .7
 (واألماكن األدوات) التحتية والبنية اظترافق . أ

 وتدعم مباشرة تستخدم اليت واظتعدات اظتعدات ىي التعليمية اظترافق
  .والتعلم التدريس عملية وخاصة ، التعليمية العملية

 اظتسؤولة ىيمدرسة الثانوية اضتكومية غووا  يف التحتية والبنية التعليم مرفق إدارة
 النحو على اظتساقتة أجل من التحتية والبنية التعليمية اظترافق وصيانة تنظيم عن

 التخطيط،: اإلدارة مع بالتنسيق اإلدارة أنشطة تشمل. التعليم عملية يف األمثل
 .اظتدارس ؼتزون إزالة واقًتاح وتنظيم ، والتخزين ، واإلشراف ، واإلشراف

مدرسة الثانوية  يف التحتية والبنية التعليمية اظترافق إدارة من الغرض 
 للمعلمُت جيدة متعة ىي اظتدارس. موات تعليمي جو خلق ىو اضتكومية غووا
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 توفَت إىل أيًضا هتدف ، ذلك إىل وباإلضافة. اظتدرسة يف والطبلب واظتوظفُت
 باحتياجات صلة وذات والنوعية الكمية الناحيتُت من مبلئمة تعليمية مرافق
 وعملية التعليم ظتصلحة األمثل النحو على منها االستفادة ونتكن ، التعلم

 .التدريس

 البشرية اظتوارد . ب
 البشرية اظتوارد ختطيط . 1

 ،مدرسة الثانوية اضتكومية غووا يف التعليم نوعية لتحسُت
مدرسة يف  البشرية اظتوارد التعليم مديري زيادة عن فصلها نتكن ال

 :ىي القصَتة اظتدة زيادة خطة، لذلك. الثانوية اضتكومية غووا

( اطتاطئ اظتوضع) اظتطابقة سوء على التغلب ػتاولة . أ
 باتباع للمعلمُت يسمح ؽتا ، خربتو مع تتفق ال اليت

 عليها حصل اليت للمواضيع وفقا الشهادة/  التعليم
 .للقسم وفقا الدراسية اظتواد إعادة أو

 .تعليمو ظتواصلة ثانية فرصة اظتعلم امنح . ب

 :ىي األجل طويلة الزيادة خطة أن حُت يف

إسًتاتا  يف للمتابعة اظتعلمُت لكبار الفرصة إتاحة . أ
 .اظتدارس مديري اختيار ظتتابعة أو الثاين
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 مقارنة. دراسة . ب
 اإلنًتنت على التدريب الكمبيوتر، على التدريب . ج

 التعليمية. اإلعبلم ووسائل
 اإلؾتاز التحفيزي التدريب . د
 الروحي. الدافع التدريب . ه
 الصادرة . ز

 البشرية اظتوارد تنظيم . 2

 وتلبية جملاالهتم وفقا اظتعلمُت ووظائف مهام حتسُت وضع،
 والتوزيع األسبوع يف ساعة 24 األقل على التنفيذ وقت حتقيق/ 

  .للمدرسُت للواجبات اظتتساوي

 مدرسة الثانويةتدريس اللغة اللغة العربية في  عننظرة عامة الفصل الثاني: 
 الحكومية غووا 

خاصة يف دراسة علوم التجويد. وأما يف نطق اضتروف اعتجائية عتا قواعدة 
قال واحد من مدرس  .دراسة علوم األصوات ىناك دراسة عن ؼتارج األصوات

الثانويةاضتكومية غووا: أمر لقراءة اصتمل أو النسخة اليت اللغة العربية يف مدرسة 
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مت دراستهم. يتم ذلك ألن التبلميذ كثَت من اظتبتدئُت. بعضهم من التبلميذ 
 25متخرج من اظتدرسة اإلبتدائيةليس 

الثانوية اضتكومية غووا، بعض منهم  ةوبناء على مراقبة اظتؤلف، يف اظتدرس
موجودة ال يفهمون قوانُت القراءة علم التبلوة وتعلم اللغة العربية جيدا. وحقا ال 
نتكن إنكارا أن ىناك بعض اضتروف ىجائية اليت عتا أصوات مشاهبة.صعب 

طق اضتروف اعتجائية اليت عتا أصوات ؽتاثلة بشكل مناسب. جدا لبعض الناس ن
 26.تنتقلمعلمة  من اللغة العربيةمباشرة

 التي لها تأثيرات متشابهة في النطق حروف الهجائيةالفصل الثالث: 

 ! تُتأنظر إىل الصور 

من الدروس اللغةالعربية ال بد علينا  أول
وعليكم إتقا باضتروف اعتجائية وطريقة 

 كما يف اظتثال األتية:  بالصحيح.و نطق

 الفم من والسماء اللسان قاعدة .1
من قاعدة اللسان  ةرجا. صوت ىذه اضترف خ(قاألمامي، مثلو حرف )

 اطتلفي الفمبقرب اظتريء الذي مزحوم إىل 

                                                             
  2018يويل  17إعتام زينوري، اظتقابلة، يوم الثبلثاء، 25
 2018يويل  17عارف الدين، اظتقابلة، يوم الثبلثاء، 26



41 
 

وسط، مثلو حرف )ك(. األ الفم من والسماء األوسط اللسان قاعدة .2
من قاعدة اللسان األمامي الذي مزحوم إىل  ةرجاصوت ىذه اضترف خ

  األوسط الفمالسماء من 
 خطاباتمبعٌت اضترف ىذان اضترفُت )ق، ك( مذكورة باضترف اضتوية.  .3

 ذلك شابو ما أو اصتنسية
 خارجة اضتروفىذه  صوت. منتصف اللسان، مثلو حرف )ج، ش، ي( .4

ىذه ثبلثة حرف  ، عليو األنتن بالفم ولتتفظ ، نتينا اللسان منتصف من
   .اللسان بألسنة اضتروف مبعٌت شجرية باضتروف تسمى

صوت ىذه اضترف خارجة من  .قاعدة حاقة اللسان، مثلو حرف )ض( .5
 مع للتواصل)كتوز أيضا يف حاقة اللسان الشمال واليمُت(  حاقة اللسان

 مع بلداليت  حنبيية باضتروف تسمى)ل(. ىذه اضترف  الم ؼتارج اضتروف
 اللسان حافة

هناية حاقة اللسان، مثلو حرف )ل(. صوت ىذه اضترف خارجة من  .6
حاقة اللسان )كتوز أيضا يف حاقة اللسان الشمال واليمُت( حت النهاية 

 حاقة اللسان ولتتفظ السماء من الفم األعلى.
صوت حرف )ن(. صوت ىذه اضترف خارجة من حاقة اللسان بعد  .7

 ولتتفظ السماء من الفم األعلى. ؼتارج اضترف )ل(
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حاقة اللسان كامبل. مثلو حرف )ر(. خارجة بعد ؼتارج اضترف )ن(  .8
ولتتفظ السماء من الفم  من حرف )ن( ودخول إىل قاعدة اللسان

  .األعلى. ىذه اضتروف )ل، ن، ر( تسمى باضترف ذلقية

كيفية نطق كل حرففي اللغة العربية ليس ىو نفسو بُت اضتروف اليت 
. ىناك متشاهبة فياألصوات واحدة مع اضترف اآلخر ، على الرغم من أن اضترف

بلبد أن مترج من ضتلق وبُت طرف اللسان وطرف السن بثنُت من الشفتُت اضتروف
 معا.

نطق اضتروف بغَت صحيحهناك أيىضا يف سؤ ر ة الفا حتة.أية اليت 
اليت اقراءة )قل  بقراءة)أنعمت( ىم يقرءون )أنأمت(. يف سورة اإلخبلص، أية

ىواهلل( ىم يقرءون )كل ىواهلل(. يف اللغة العربية، إذا كان النطق اطتاطء فمعنو 
خطء أيضا. مثبل: كلب معنو اضتيوان وأما قلب معنو صدر. ىذه ىي 

 اظتشكبلت يف تدريس اللغة العربية.

 المشكالت التي بوجهها التالميذ في نطق الحروف الهجائيةالفصل الرابع: 

ة يف طريقة الصوت. مثل األصوات العربية اليت ليس ىناك مثل عتا صعوب
يف اللغة اإلندونيسية مثل دتييز األصوات الواردة يف األحرف التالية: ث ح، خ، 
ذ، ز ش،ع، غ، ض، ص، ط، ظ.ىذه الصعوبة عادة عندما التبلميذدخول 

 يف اظتدرسة.
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العربية خصوصا عن تدريس اللغة  يف صعوبة دجت لتبلميذاليت ا خصائص
 .اضتروف اعتجائية

 وتناسب صحيح بشكل الكلمات ن منطقي ستطيع أني ال .1
 بالكلمات اضتروف فرز يف صعوبة .2
 وصحيح صحيح بشكل( الصوت وحدات) الصوتيات نطق الصعب من .3

 ؼتارج اضتروف. حسب
 مرتبك طفل. صحيح بشكل اظتقاطع أو الكلمات هتجئة الصعب من .4

 يف صحيح بشكل واحدة كلمة يقرأ ، الشكل تشبو اليت اضتروف يواجو
 تقرأه، ما فهم صعوبة ، األخرى الصفحة يف خطأ لكن ، واحدة صفحة
 .األخرى الًتقيم وعبلمات وضع نقطة نسيت

 قراءة ستطيعت ال يتال التبلميذ من الكثَت ىناك يزال ال أنو على يدل ىذا 
 للتغلب. أعبله اظتذكورة اطتصائص ذكرنا كما وصحيح صحيح بشكل القرآن
 اظتعلم على كتب أي( ؼتارج اضتروف) حرف حيث من التعلم مشكلة على
 يقدم أن اظتعلم على وكتب. عال بصوت القرآن قراءة كيفية الطبلب تعليم

 حبيث ، نطقها ويدرب اعتجاء حروف أو العربية اضتروف أصوات للطبلب
 .العربية اللغة تعلم يف التجويد قوانُت تعلم يف ماىرين الطبلب يكون



43 
 

 تلك من واحد. والكفاءة األداء مدة باسم اظتعروفة للغة اطتطأ حتليل 
 يطلق لذلك ، النطق يف اطتطأ عن ناتج خطأ فوات ىواعت .ىفوات ىو األخطاء

 يف ولكن ، اطتطأ بالتعبَت ما شخص يقوم ، اضتالة ىذه يف. اللسان زلة عليو
 على ينص أو ، مضلل نطق ىو السهو فإن ، مث ومن. اطتطأ ىذا يدرك اضتقيقة
 .نفسها الكلمة انتخاب لتدد انعكاس عدم أو ، خطأ أو ، خاطئة قواعد

 ينقسم. مراقبة أو أخطاء بسبب ، أجنبية لغة استخدام يف االؿتراف 
 أو غامضة ، بوضوح إليها ينظر ال اليت األخطاءوقتا  فئتُت إىل اللغة خطأ

 قتا األخطاء من النوعان ىذان ، بوضوح مرئية تكون ال اليت واألخطاء خفية،
 يقول أيًضا ولكنو ، كاذبُت أو حقيقيُت طبلب إىل يرمز أو يصور. وحدقتا

 ىي غووا اضتكومية الثانوية مدرسة يف صحيحة أو خاطئة لغة أنظمة استخدام
 ذلك يف مبا العربية اللغة وتعلم الدين وزارة رعاية حتت إسبلمية تعليمية مؤسسة

 .الدينية الشؤون وزارة عن الصادر الدراسي للمنهج وفًقا أساسية موضوعات

الوصف أعبله ىو وصف للمادة وطريقة النطق  اضتروف العربية أو  
اعتجائية يف تدريس اللغة العربية لتحسُت قدرة التبلميذ. على الرغم قدرة 

األحرف يز بُت التبلميذؼتتلفا من حيث أن ىناك التبلميذ يستطيعون التمي
 ، وىناك التبلميذمل يفهموا حًقا.اظتتشاهبة تقريًبا
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اظتشكبلت يف تدريس اللغة العربية ىي عامل نتكن أن يعيق ويبطئ تنفيذ 
، واظتشكلة ىي من مدرسُت م والتعلم يف مادة اللغة العربيةعملية التعلي

 )اظتعلمُت( والتبلميذ أيضا.

مرة يف القرن السابع عشر،  تعلم اللغة العربية لغَت العرب يبدأ من أول
عندما يتم تدريس اللغة العربية يف جامعة اللغة اإلؾتليزيةكامربيدج. بينما يف 
أمريكا. االىتمام باللغة العربية والتعلم، ودتيزت العديد من مركز تعليم اللغة 
العربيةىناك. تعلم اللغة العربية من اظتؤكد أن ىناك مشروع تطوير كاملة للغة 

يتم دتثيل أصوات اللغة  .ذات أىداف ػتددة، وعدد من التخطيط واظتوادالعربية 
 العربية عن طريق اضتروف وعبلمات ػتددة بشكل تقليدي.

صوت اللغة يف اللغة اإلندونسية تدل على اضتروف األجبدية. وأما يف 
اللغة العربية تدل على اضتروف اعتجائية. حرف أ )ألف( و )واو( ي )ياء( 

 .27يف اللغة اإلندونيسيةa i u)الطويلة كما )تستخدم كصوت 

% 27 بالتساوىقراءة القرآن بعلم التجويد  إستجابة التبلميذ عن
ائية يف نطقها الصعوبة حروف اعتجإستجابة التبلميذ عن ( و 1)استطبلع رقم 

 نقصإستجابة التبلميذ عن و (. 5% )استطبلع رقم 60 أو لفظها بالتساوى
البد أن نعرف نطق .( 9 )استطبلع رقم %13 بالتساوى اظتعلمُت من التحفيز

اضتروف اعتجائية يف كل تعليم اللغة العربية. ىذا يثبت أهنم كثَتون أن كتدوا 
                                                             

 76 ص.( 2004)ماالنغ: جامعة احملمدية فريس، خترج اطتروف إىل ؼترجتو، عبدااهلل عباس ندوي،    27
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صعوبة عندما نطقهم ذلك اضتروف. شرح مدرس اللعة العربية عن ضعيفو إتقان 
يعرفوا إىل االختبلف يف اصوات اضتروف اعتجائية. قال: أن التبلميذ البد أن 

حروف اعتجائية عندما يقرءون القرأن الكرًن ويقرءون السخة العربية أو كتب 
العربية وغَته. إذا كان اليستطيعون أن يقرءوا فنقصو اىتمام التدريس اللغة 

 الغربية خصوصا عن تدريس كيف نطق اضتروف اعتجائية جبيد.

واضتديث اليفهم معٌت القرأن الكرًن تدريس اللغة العربية ىي تدريس 
. التبلميذ تبدأ النبوي وكتب العربية وكل من العلوم اليت مكتوبة باللغة العربية

لتدريس اللغة العربية عندما دخول يف ىذ ا اظتدرسة وىم التدرسوا اللغة العربية 
قبل ذالك. بعضهم ليس متخرجون من اظتدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية ولكن ىم  

بتدائية العامة. ولذلك، ىم يشعرون بصعوبة كثَتون متخرجون من اظتدرسة اإل
 عن اللغة العربية. 

حل مشكالت  التي قام بها المدرسون في محاولةال: الفصل الخامس
 الهجائية حروفنطق التالميذمن 

، لن يتم تشغيلو بسبلسة دون أي عوائق لتحقيق النجاح يف التعلم اصتيد
الذين يقومون بالتدريس. لذلك، فيو. نتكن أن تأيت ىذه اضتواجز من اظتعلمُت 

األخبلقيُت لديهم دور للتغلب على الصعوبات يف التعلم اليت ظتدرسُت فإن ا
يواجهها اظتتعلمون. اظتدرسون ىم أحد عناصر التعلم ويرتبطون مباشرة 
بالطبلب. بدون اظتدرسُت ، لن تعمل أنشطة التعلم. لذلك يعتمد ؾتاح 
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ة مهمة كتب أن يقوم هبا اظتعلمون العرب يف اظتتعلمُت أيًضا على اظتعلم. خطو 
 ىي: الثانوية اضتكومية غووامدرسة 

 اظتدرس تشَت إىل أن التبلميذ لديهم قواميس العربية. .1

ىذه مهمة جدا ألهنم يستطيعون أو يستخدمون القاموس العربية 
عندما درس اللغة العربية. وىم يزدادون مفرادات اصتديدة أيضا عندما 

 اللغة العربية. نظرة القاموس

ظتدرس يعطي النسخة العربية واظتفردة اصتديدة إىل التبلميذ ا .2
 جيدااباضتفظليحتغظو 

استخدام القاموس عند الًترتة نتكن أن يساعد اظتًترتُت 
وخطابات النطق على نفس النطق تقريباً. ىناك بيان يفيد بعدم وجود 

يكون مهينًا قاموس كامل مطلًقا. ليس اظتقصود من ىذا التعبَت أن 
الستخدام القاموس ، بل ينص فقط على أن اظتعلومات اظتقدمة يف 
قاموس دائًما ما تكون متخلفة عن تطور اللغة الذي لتدث يف اجملتمع. 
مبجرد جتميع القاموس ، تظهر مصطلحات جديدة مرة أخرى ، ألن 

 اللغة ديناميكية.

للتبلميذ بطريقة  اظتدرس يعطي مادة القراءةالعناية من خبلل شرح موقفو .3
 النظرية والعملية.



47 
 

أكادنتيا، تطوير فتوذج القواعد والقواعد النحوية للتعلم اليوم 
تدريس النحوية ضروري جدا. ىذا ىو الدافع من حقيقة أن نشاط

حىت اآلن يؤكد فقط على دورىا يف فهم النص وحده. وىذا والشرقية 
ياء سلبية وىي غترد يعٍت أن النص أو القواعد األولية للناىو تصبح أش

مقًتح لتربير ودعم يف عملية القراءة والكتابة واحملادثة باللغة العربية 
دون فحص دقيق وموضوعي وعلمي حىت ال يتم فصلها عن 

 السياق.
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 امسالباب الخ
 الختمة
 

 الخالصاتالفصل األول: 
ىي: ا ء ع، ث س  اليت عتا تأثَتات متشاهبة يف النطق  حروف اعتجائية .1

 ح خ ه، د ض. ق ك.ش ص، ت ط، ج ذ ز ظ، 
 اظتشكبلت اليت بوجهها التبلميذ يف نطق اضتروف اعتجائية .2

يف تعلم اللغة العربية ىو أحد العوامل اليت نتكن أن  اظتشكبلتو  . أ
تعيق وتبطئ تنفيذ عملية التعليم والتعلم يف غتال الدراسات 

 .العربية
اظتشكبلت اليت حتدث دائما يف  ىذه نطق اضتروف اعتجائية ىي  . ب

اللغة العربية خصوصا يف ؼتارج اضتروف. ىناك ستسة أنواع من 
اظتخارج اضتروف يعٍت اصتوف مثبل حرف ا و ي واضتلق مثبل 
حرف  ح خ ع غ ه ء واللسان  مثبل حرف  ت ث ج  د ذ ر 
ز س ش ص ض ط ظ  ق ك ل ن  والشفتان مثبل حرف ب 

 ل الغنة.ف و م واطتيشوم الذي ك
يرتبط مع نظام الصوت، ىناك بعض اظتشكبلت اليت حتتاج أن  . ج

تكون إىتماما للتبلميذ غَت العرب أن صوت العربية اليت ليس 
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ىناك من اللغة اإلندونيسية واظتبليو والربوناي دار السبلم. مثبل: 
حرف ث خ ذ ص ض ط ظ ع غ ه. وىذه اضتروف اعتجائيو 

 اليت صعبة للمبتدئُت.
 نطق حروفحل مشكبلت التبلميذمن  اليت قام هبا اظتدرسون يف احملاولة .3

 ىناك على األقل ثبلثة حلول وىي: اعتجائية
 اظتدرس تشَت إىل أن التبلميذ لديهم قواميس العربية . أ

ظتدرس يعطي النسخة العربية واظتفردة اصتديدة إىل التبلميذ ا . ب
 جيدااباضتفظليحتغظو 

خبلل شرح موقفو للتبلميذ اظتدرس يعطي مادة القراءةالعناية من  . ج
 بطريقة النظرية والعملية.

 اإلقتراحاتالفصل الثاني: 
 إىل حزب اظتدرسة .1

، حبيث ال خطاء العوامل الداخلية واطتارجيةلبللتفاف حول أ . أ
الكثَت من اظتتاعب يف القراءة والكتابة باللغة  تبلميذيكون لدى ال

 .العربية
تعليمية مثل إضافة وبالتايل نتكن للمدارس أن توفر مرافق دعم  . ب

، ومساحة اظتخترب العربية وغَتىا من اظترافق يف شكل اللغة العربية
 .أشياء/أدوات وسياسات مرتبطة بالوقت
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 إىل مدرسُت اللغة العربية .2
 صوت ألن ، أن يستخف مشكلة صوت اللغة كتوز اظتدرس ال . أ

 كتب لذلك اللغة، متعلمو يواجهو الذي األول اظتكون ىي اللغة
 .ةصحيح بطريقة اللغة صوت تدريس

 اليت اللغة وبنية نظام يفهم أن كتبدرس اظت ،بالتدريس القيام قبل . ب
 .تدريسها سيتم

إىل  صحيحةبال الصوتيات نطق طريقة يتعلم أن كتباظتدرس  . ج
 التبلميذ

، اظتدرس كتب أن يف التدريبات الصوتيات اللغة العربية بالصحيح . د
 .السمعية اظترئية الوسائط باستخدام األصلي اظتتحدثيأيت 
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