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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الواحد القهار العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة
ألويل القلوب واألبصار ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا
وحبيبنا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد.
فالكاتبة تشكر اهلل شكرا جزيال ،على ما قد أنعم على الكاتبة نعما
كثرية وتوفيقا وهداية ومعرفة وفهما حىت متكنت إلهناء كتابة هذه الرسالة العلمية
البسيطة كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا الرتبية
اإلسالمية يف كلية الرتبية قسم اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية
احلكومية مكاسر.
لقد واجهت الباحثة مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة لكن بفضل
اهلل وخدمة بعض األسابيذة واألصحاب استطاعت الباحثة يف معاجلتها حىت
ودت الباحثة أن تقدم الشكر اجلزيل
انتهت كتابة هذه الرسالة كاملة .ولذا ّ
على هؤالء املساعدين واملشرفني واملشجعني منهم:
 .2األستاذ الدكتور احلاج مسافر،م.س إ .مدير جامعة عالء الدين
اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابه األستاذ الدكتور مردان،م.أغ .كنائب
املدير األول  ،واألستاذ الدكتور لنبا سلطان ،م.أ .كنائب املدير الثاين،
واألستاذة سىت عائشة  ،م.أ ،.فد.د .كنائبة املدير الثالث ،الذين قد

بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية جبامعة عالء الدين
اإلسالمية احلكومية مكاسر.
 .0الدكتور احلاج حممد أمرى ،لس ،.م.أغ .عميد كلية الرتبية ونوابه الدكتور
موليونو داموفوليـئ ،م.أغ .كنائب العميد األول ،والدكتورة مشكاة مالك
إبراهم ،م.س إ .كنائبة العميد الثاين ،والدكتور احلاج شهر الدين عثمان،
م.فد.كنائب العميد الثالث ،الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف
توجيه كلية الرتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
 .3الدكتور محكا ،م.ت..إ .كرئيس قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية الذي
ساعدين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.
 .3الدكتورة سىت عائشة خالق ،م.فد .كسكرترية قسم اللغة العربية يف كلية
الرتبية اليت ساعدتين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.
 .5الدكتورةاحلجةأمرة قاسم .م .أ .كاملشرفة األوىل ،والدكتورة سىت عائشة خلك,
م .فد.كاملشرفة الثانية ،اللتني ساعدتاين وأرشدتاين حىت انتهيت من
كتابة هذه الرسالة ،عسى اهلل أن يتم نعمه عليهما إن شاء اهلل.
 .2كل األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما
عندي من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.
الدي
 .1وإين ال أنسى أيضا أن أقدم الشكر اجلزيل وأطيب الدعوات لو ّ
الكرميني (األب "عبد الصماد" واألم " رومسيايت") الذين قد ربيان تربية

سن الرشد وساعداين بقدر طاقتهما على
حسنة صاحلة منذ صغري إىل ّ

إتـمام دراسيت وأسأل اهلل أن يطيل عمرمها وميد هلما الصحة والعافية
ويهديهما صراطا سويا.
 .8مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية
الرتبية بوجه خاص والطالب اآلخرين من الكليات األخرى بوجه عام
الذين ساعدوين وأعاروين الكتب املتعلقة هبذه الرسالة وأمدوين مبا لديهم
من أفكار وآراء يف تأليف هذه الرسالة.
وأخريا إين ال أرجو بعد كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزيادة
القراء وال سيما القواعد املتعلقة هبذه الرسالة ,ونسأل اهلل التوفيق
وعونا بني لدى ّ

رب العاملني.
واهلداية يف تنظيم هذه الرسالة ,آمني يا ّ
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العنوان

:تعليم خمارج احلروف ىف الفصل اخلامس

مبدرسة

اإلبتدائية أولو العزمي مكاسر
هذه الرسالة احاول أن اتعرف تأثري تعليم خمارج احلروف بقدرة الطالب
لقراءة النص العريب ىف الفصل اخلامس مبدرسة اإلبتدائية أولو العزمي مكاسر .
البيانات و املعلومات اليت جتدها الباحثة املتعلقة هبذه املسألة بأسلوب املراقبة و
نوعي .واهلدف من هذا البحث
املقابلة و أسلوب التوثيق مثّ يتحلل بأسلوب ّ
مدرس اللغة العربية ,و طريقة تعيلم املخارج احلروف.
هي الطالبّ ,
من نتائج البحث وجدت أ ّن تعيلم خمارج احلروف هلا أثر كبري لقراءة النص

العريب ىف الفصل اخلامس مبدرسة اإلبتدائية أوىل العزمي مكاسر  .أل ّن بعد ما
خلصت عن دراسة تعيلم خمارج احلروف استطاع الطالب أن يفرق بني نطق
حروف اهلجائية و استطاع قراءة النص العريب جيدا وفصيحا.
عملية تعليم خمارج احلروف الىت يطبقها املدرس "بالطريقة الصوتية" مع
وسائل اإلعالم املرئية يف شكل صور  .و املدرس يقوم ببيان شرح احلروف

واملثال حبسب خمرجها مث يتبعه الطالب باستمرار .وهذا التعليم بدعامة وسائل
اإلعالم املرئية و اإليقاعات اليت هتدف إىل القضاء على امللل من الطالب.
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الباب األول
مقدمة
الفصل األول  :خلفية المشكالت
التعليم ىف حياة الناس حاجة ملحة مهمة ,وال بد أن يستوىف فاحلياة,
فبدون أي شيئ من التعليم فاستحال على أي قوم و أن يعيش ىف ارتقاء مبطمح
لنيل الرفاهية والسعادة الىت توافق و نظريتهم ىف احلياة.1
التعليم هو أحد القطاعات املهم ىف تنمية قومية  ,والذى يكون أهم
حذاقة موظف على أكمل وجه ,ىف حماولة تنمية حياة الناس بإندونيسيا .
فاإلميان والتقوى فيها كانا الدافعني إىل الرقي ىف كل جمال .2كما قال اهلل – عز
وجل يف القرآن الكرمي سورة اجملادلة :11

3

1فعاد إحسان ( Dasar-Dasar Kependidikan,الطبعة :3 :جاكرتا :ب ت .رنيكا جبتا ,)3003 ,ص.3 .
2فعاد إحسان. Dasar-Dasar Kependidikan ,ص.4 .
3وزارة دينية ر إ ,Al-Quran dan Terajemahan Kitab Suci ,سمارا :ج.ف .طه فتر ,8991 ,ص.
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2

يآأيّها الّذين امنوا إذا قيل لكم تفسحوا ىف اجملالس فافسحوا يفسح اهلل
لكم وإذا قيل انشزو فانشزوا يرفع اهلل الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات.
وكذلك ىف عملية التعليم  .فالتعلم شيئ مركب مير به اإلنسان على طول
حياته و من املهد إىل اللحد  .ومن عالمات املتعلم تغيري خلقي و سلكي ىف
نفسه  ,هذا التغيري يكون عرفانا ونشاطا و وجدانيا.4
اللغة العربية هى لغة ذات معىن لعامة املسامني ىف أحناء العامل  ,ألن اهلل
اختارها لغة القران فهذا األمر مقرر ىف القران بقوله – تعاىل  -يف القرآن الكرمي
سورة يوسف :2
إنا أنزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون .
املفهوم من االية الكرمية  ,أن الذى يريد أن يفهمه ويدرك معانيه فالشرط
األول هو االستيعاب بالعربية.

4

ص.3-8 .

عارف س .و أخواته( ,Media Pendidikan ,الطبعة :4 .جاكرتا :فستكم دكبدا ب ت .رج عرفند فرساد),

3

فهى أيضا حيمل دورا مهما ىف املعرقة والثقافة واحلضارة اإلسالمية .
فكتب الرتاث تتضمن أقكار العلماء  ,مثل اإلمام الشافعي  ,واإلمام أىب حنيفة
 ,واإلمام الغزايل وغريهم  .فكلها كتبت بالعربية  ,غري مرتمجة إىل اإلندونيسيا
إال أقل القليل  .إذن  ,فال بد من استيعاب العربية لفهم وإدراكها .
كما قال عبد املعني  :هناك علتان تدالن على لزوم تعلم العربية :
األولو :ألهنا لغة التخاطب و االتصال تستخدم ملعاملة صاحبها .
الثانية  :وأهنا لغة دين اإلسالم الذى يلزم ملتعانقيه تعلمها لتكملة عبادهتم ,الن
القران نزل بلسان عريب مبني .5
لكن النقطة املهمة الىت ال بد أن تنال انتباها  ,أن العربية متلك مميزات
ال ىت ال متلكها أي لغة أخرى .فالكلمة الواحدة فيها مركب من أحرف  ,فلكل
حرف له خمرج خاص به  ,واختالف خمرج يؤدى إىل اختالف معىن  .فلذلك
فاحلروف هلا خمارج  ,يصطلح عليها ىف علم األصوات مبخارج احلروف .
 5عبد اتمعينAnalisis Kontastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia ( Telaah Terhadap ,
 ( ,)Fonetik dan Morfologiجكرتا :فستك ال هسن بارو) .ص.vii .
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فمثالحرف السني  ,والصاد  ,والقاف والكاف  ,فكل هذه األحرف هلا خمرج
خاص هبا  .أي حرف لفظ جند االختالف  .فتلفيظ احلروف على خمارجه
الصحيحة له دور مهم ىف أداء املعىن  .اجلطأ ىف تلفيظ احلروف سيؤدى إىل
اختالف املعاين  ,وعلى سبيل املثال " القلب " و " الكلب "  ,فالقلب هو
البضعة ىف اجلسم  ,والكلب هو احليوان املعروف  ,وكذلك العلم واألمل  ,نظر
ونصر  ,الكالم والقلم  ,صالح وصالة  ,شوك ,شوق ,فعلى هذا تعلمه مهم
جدا إلبعاد األخلطاء املسببة خبطأ التلفظ.
اللغة العربية هى املادة املهمة ىف املدرسة اإلبتدائية ؛ ألن الطالب يبتدأ
فيها أن خيطووا خطوهتم األولو ىف دراسة الدين  .الدافع واإلرادة إىل تعلمها
لدى الطالب قليل ىف املدرسة الثانوية ؛ ألن فهمهم هبا ىف غاية الضغف ,
والسبب ىف ذلك ألن تعليمها غري مسند برتجيح عملي ونفعي خبالف اإلجنلزية
 .زيادة على ذالك درجة الصعبة عالية ؛ الختالف التلفظ بالكتابة.
فكثري من املسائل حيدث ىف مدرسة أولو العزم اإلبتدائية  ,منها ضعفهم
ىف تلفظ املفردات العربية  .بناء على بيان املدرس املسئول بتعليمها  ,السبب

5

ىف ذلك عدم قدرهتم ىف تفريق تلفظ احلروف اهلجائية ,معظمهم يتلفظوهنا مثل
االتنية .فبناء على هذه املسئلة  ,حياول املدرس أن حيلها بتعليم املخارج
احلروف .لذلك يريد الباحث أن يرى كيفية تأثري تعليم املخارج على قدرة
الطالب لقراءة النص العريب ىف هذه املدرسة .
الفصل الثاني  :مشكالت البحث
بعدما الباحثة اخللفية  ,اركز املسائل كما يلى :
 .1كيف تكون عملية تعليم خمارج احلروف ىف الفصل اخلامس مبدرسة أولو
العزم االبتائية مبكاسر؟ احلرو
 .2كيف يكون طرز تعليم خمارج احلروف فيه ؟
 .3كيف يكون أثر تعليم خمارج احلروف على قدرة طالب الفصل اخلامس
لقراءة النص العريب ىف هذه املدرسة ؟

6

الفصل الثالث  :التعريف بموضوع البحث
لتسهيل الفهم عن جهة البحث الىت تتضمن ىف هذه الرسالة  .وهذه
الرسالة حتت العنوان " تعليم خمارج احلروف بقدرة قراءة النص العريب ىف الفصل
اخلامس مبدرسة اإلبتدائية أولو العزمي مبكاسر ".
.1تعليم خمارج احلروف
فالتعليم هو عملية التفاعليةبني الطالب واملدرس يتبادلون األخبار
واملعرفة .
فكلمة خمارج احلروف مركبة من كلمتني " خمارج " و " حروف "  ,فاملخارج
مجع من " خمرج "  ,و احلروف محع من " حرف "  .فهى لغة  :مكان اخلروج
للحروف  ,واصطالحا  :خمرج احلروف ومكان خروجهاعند التلفظ هبا .
 .2تعليم اللغة العربية

7

تعليم اللغة العربية هو عملية تعليمية موجهة لدفع  ,وإرشاد  ,وتطوير قدرة
الطالب اللغوية العربية  ,عمليا كان أم سلبيا  ,مع منو اإلحساس القوي باللغة
العربية الفصيحة .
املراد هبذا البحث هو أثر خمارج احلروف على القدرة لقراءة النص العريب ,
حىت جتنبهم من األخطاء ىف القراءة الىت تسبب اختالفا ىف املعاين.
.3

القدرة لقراءة النص العريب
القدرة املقصودة ىف هذا البحث هى قدرة تلفظ احلروف اهلجائية على

خمارجها الصحيحة الىت متيز حرف عن حرف مبخرجه اخلاص .
الفصل الرابع:أهداف البحث وفوائده
لكل حبث علمي ال بد أن يكون له غاية منشودة وفائدة حممودة املراد
نيلها  ,باحثا كان أم غريه  .أما الفائدة والغاية كما ىف االتى :
. 1أهداف البحث

8

أ .معرفة عملية تعليمية الىت تقرر ىف الفصل اخلامس مبدرسة اإلبتدائية أولو
العزمي مبكاسر .
ب .معرفة طرز تعليم خمارج احلروف ىف الفصل اخلامس مبدرسة اإلبتدائية أولو
العزمي مبكاسر .
ت .معرفة أثر تعليم خمارج احلروف على قدرة الطالب لقراءة النص العريب ىف
الفصل اخلامس مبدرسة اإلبتدائية أولو العزمي مبكاسر .
 . 2فائدة البحث
أ .هذا البحث يعطي الباحثة فهما جديدا ىف تطوير علمي ومعريف
ب .يعطى املدرسني معرفة عن قدرهتم التلفظ هبا والذين يدرسون مبدرسة
اإلبتدائية أولو العزميبمكاسر .
ت .مساعدة الباحثة حملاولة االرتقاء الرساالت العلمية  ,حىت تكون الفكرة
والنظرية املوجودة تقصيلية و متكاملة بوجود هذا البحث  ,ويكون مقارنا
متممة ومضيفا للهيكل الفكري للمدرسني.
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الباب الثاني
البحث المكتبى
الفصل األول  :تعريف التعلم
التعلم هو أحد الدوافع املثرية لتشكيل سلوك وأخالق الفرد.6
التعلم يدل على نشاط الفرد ىف نفسه متعمدا كان أم غري متعمد . 7التعلم هو
عملية نفسية ىف نفس الفرد الىت تتعامل مع البيئة لنيل التغيري ىف سلوكه وخلقه
وأفعاله .8التعلم مصدر من " تعلم ".
التعلم ىف حقيقة األمر هو عملية اإلنسان الرتكيبية غري مفصلة تفصيليا .
والغاية منه معاملة مستمرة من تطور وخربة ىف احلياة  .وىف أبعد ما يكون ,
فحقيقة التعليم هو السعي من املدرس لتعليم الطالب وإرشادهم إىل الغاية
املرجوة.9

6رسمان ،و أخواتهPerkembanan Berbasis Teknologi dan Komunikasi, Mengembangkan ،
 ( ,Profesionalisme Guruجاكرتا :رج عرفند فرساد ,)3083 ,ص.7 .
7عون رحمن ( , Belajar dan Pembelajaran ,بندونك :الفبت ,)3080 ,ص.33 .
 8فرونتو ( ,Evaluasi Hasil Belajar ,يغياكرتا :فستاك بوالجر ,)3083 ,ص.31 .
9ترينتو (,Mendesain Model Pembelajaran Inovatif -Progresif ,جاكرتا :كنجن فرنادا مدي

غروف ,)3080 ,ص.87 .
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نفهم من هذا التعريف و أن التعليم ÷و مهملة تبادلية من الطرفني
الذين حيتاج كل واحد منهما إىل االخر و وىف هذه املعاملة مواصالة مركبة
وموجهة إىل الغاية املنشودة. 10
فمعىن التعليم يكاد يشبه معىن التعلم  .وهذا الشبه يوجد ىف عمليتهما .
فالتعلم والتعليم هو النشاط املؤدب  ,وقيمة هذا النأديب يدور حول بني
امل درس والطالب  ,وهذا اتصال حيدث بسبب اإلرشاد لنيل الغاية املرجوة من
كال الطرفني .

11

املعاملة بني الطالب واملدرس هو عملية اتصالية متابادلة  ,و هذه
العملية هتدف لتبليغ الرسالة  .عملية التعليم هى عملية إليقاظ املعرفة باخلرب
واملعامالت ,وميكن أيضا أن يعرف على أن التعليم نشاط الفرد عما لنيل األثر
من الشيئ املعلم نتيجة املعاملة مع البيئة حوله

12

 .هذا األمر بين من فكرة

على أن التعلم و التعليم ال ينفصالن من عملية التعليم  .التعلم يهدد وترتكز إىل
10ألين نوها( ,Metodelogi dan Mendia Pembelajaran Bahasa Arab ,يغياكرتا :دف فريس,
 ,)3083ص844 .
11شيفل بهردجمرة و أسوا زين ( ,Strategi Belajar Mengajar ,جاكرتا :رينك جفت ,)8997 ,ص8 .
12شريفا نرحن و أخواته ( ,Psikologi Belajar ,سوربايا :أمانة فستاكا ,)3009 ,ص83 .
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أي شيئ يفعله الطالب  ,والتعليم يهدد كل ما يعمله املدرس  ,فمن
نشاط أو ّ
هنا يتصالن اتصاال ال ينفصالن يتقيد بعض مع بعض ىف عملية التعليم  .ومها
أيضا يتحدان ىف عالقة متبادلة سواء كانت معاملة بني املدرس والطالب ىف
إقامة عملية التعليم بتوجيهات مقررة من قبل

13

الفصل الثاني :تعريف مخارج الحروف
خمارج احلروف لغة  :هو مكان اخلروج للحرف  ,وىف االصطالح :
مكان خروج احلرف الذى مييزه عن غريه .14
و الرأي االخر  ,خمارج احلروف هى أمكنة خروج أصوات احلروف ,
أي مان األصوات الىت خترج من احللق بسبب اهتزاز اهلواء ىف احللق.15
الفصل الثالث :أنواع مخارج الحروف
قبل أن نوضح أنواع خمارج احلروف  ,نود أن نوضح تعريف احلروف أوال
 .قكلمة " احلروف كلمة عربية  .حروف العرب أيضا تسمى باحلروف اهلجائية
13أنسة مفاركة( ,Strategi Belajar Mengajajar ,يغياكرتا :تيرس ,)3009 ,ص34 .
14أحمد محمد معبد( ,Panduan Lengkap Ilmu Tajwid ,سولو :تقي فبليسن ,)3084 ,ص801 .
15فنترلين ,و أخواته ( ,Panduan Ilmu Tajwid ,مكاسر :ب ف  3ق ل م دف ف و إ ,)3084 .ص38 .

12

 .اهلجائية من هتجأ مبعىن عد احلروف  ,و قراءة حرف فحرف  ,وتسمى أيضا
احلروف التهجية,واألجبدية العربية  ,وكلمة " أجبدية تتألف من األلف و الباء
واجليم والدال.16
والرأي االخر يقول  :إن " احلروف " مجع من " حرف " .احلروف ىف
العربية تنقسم إىل ثالثة أقسام :األول  :احلروف اهلجائية تسعة ,عشرون حرفا من
األلف إىل الياء  ,والثاين  :واألجبدية مثانية وعشرون حرفا من اهلمزة إىل الغني ,
والثالث  :العدد .ىف العربية أحرف تكون متساوية الشكل إال أهنا تفارق بعضها
عن بعض بالنقط  .فمنها بالنقطة الواحدة ىف أعالها أوأسفلها  ,ومنها بالنقطتني
ىف األعالها أوأسفلها  ,ومنها بالثنقط ىف األعلى .
17

ىف خمارج احلروف اراء خمتلفة إال أن العلماء القراء وأهل االدء أكثرهم
يأخذون برأي اإلمام اخلليل النحوي و شيخ اإلمام سيبويه  ,فاملخارج عنده سبعة

16طاهر ,احمد حسين و عبد العزيز نبوي ,االساس في اللغة العربية( ,خير  :الصدر لخدمة الطباح) .8917ص.
87
17أحمد طيب رايا> موسدة ملي ( ,Pangkal Penguasaan Bahasa Arab ,جاكرتا :فرادوتاما ويرغيميلن,
 ,)8999ص4-8 .

13

عشر وتلخص مخسة خمارج أساسية  ,وهى  :اجلوف  ,واحللق  ,واللسان ,
والشفتني واخليشوم  .وبيان كل واحد منها كما ىف األتى :
.1

اجلوف  :هو اخلالء الداخل ىف الفم واخللق  ,أن هذه احلروف تتنتهي
إىل هواء الفم من غري اعتماد على جزء من أجزاء الفم  .واحلروف الىت
خترج من الفم هي األحرف املدية  :األلف  ,والياء  ,والواو .

.2

احللق  ,هى املنطقة احملصورة بني احلنجرة واللهاة  .وتنقسم إىل ثالثة
أقسام :
أقصى احللق  ,خرج منها اهلمزة واهلاء .

أ.

ب .وسط احللق ,خرج منها احلاء والعني .
ت .أدىن احللق  ,خرج منها الغني واخلاء .
.3

اللسان  ,خترج من اللسان مثانية عشر حرفا ىف عشرة خمارج ,كما ىف
االتى:
أ .أقصى اللسان وأقربه من اللسان مع ما حياذيه من احلنك األعلى من
املنطقة الرخوة  ,خترج منها القاف.

14

ب .أقصى اللسان مع ما حياذيه من احلنك األعلى من املنطقة القاسية
والرخوة معا  ,جرج منها القاف  .يسمى هذان احلرفان حرفني
اللهويني خلروجهما من قرب اللهاة  ,وهى اللحمة املشرفة عاى
احللق.
ت .وسط اللسان  ,خرج منها اجليم والشني والياء  ,أي  ,خترج من
وسط اللسان مع ما حياذيه من احلنك األعلى  .وتسمى هذه
احلروف باحلروف الشجرية .
ث .أقصى حافة اللسان  ,خرج منها الضاد  ,فتخرج بالتباعد بني
طريف عضو النطق .وتسمى الضاد باحلرف املستطيل الستطالة
خمرجها حىت اتصل مبخرج الالم .
ج .أدىن حافة اللسان  ,فخرج منها الالم  ,خترج من أدىن حافىت اللسان
إىل منتهاها من األمام مع ما حياذيها من لثة األسنان .
ح .طرف اللسان  ,خرج منها النون  ,فتخرج من طريف اللسان وما
حياذيه من لثة الثنتني العلويتني حتت خمرج الالم .

15

خ .طرف اللسان من جهة ظهره ,خرج منه الراء  ,واملراد أن الراء خترج
من طرف اللسان وما حياذيه من لثة الثنيتني العلويتني بالقرب من
خمرج النون  ,ولكن أدخل منه قليال من جهة اللثة ومن جهة ظهر
اللسان  .واألحرف الثالثة تسمى األحرف الذلقية .
د .عليا الث نايا  ,خرج منها الطاء والدال والتاء  ,واملارد أن هذه األحرف
خترج جبوار نطع غار احلنك األعلى وليس منه ويظهر فيه اثار
كالتحزيز  ,ولذلك مسيت باألحرف النطعية,
ذ .بني رأس اللسان وأمام صفحيت الثنيتني السفليتني  ,وهذه األحرف
تسمى األحرف األسلية ؛ خلروجها من أسلة اللسان .
ر .بني طرق اللسان وأطرف الثنايا العليا  ,أي طرف اللسان يكون
متعامدا مع أطراف الثنايا العليادون أن خيرج شيئ من حافته إال
الشيئ اليسري  ,فتخرج منه ا الثاء والذال والظاء  ,وتسمى هذه
األحرف باألحرف اللثوية خلروجها من قرب اللثة وليس منها .

16

.4

الشفتانومن حروف الشفتني  :الواو والفاء وامليم والباء  ,وتفصيلها كما
يلي:
أ .خمرج الفاء  :ما بني باطن الشفة السفليوأطراف الثنايا العليا.
ب .خمرج امليم والباء  .امليم والباء جترجان من بني الشفة بانطباق مها
 ,وانطباق الباء أقوى من امليم .
خمرج الواو غري املدية  ,خترج من بني الشفتني معا باستدارهتما مع بقاء

فرجة بينهما مير منها صوت الواو .
.5

18

اخليشوم  ,أي  :خرق األنف املنجذب إىل داخل الفم  ,وقيل  ,و
أقصى األنف .فمنه خترج الغنة  ,وحرف الغنة أمليم والنون  ,ولكن بشرط
خمصوص  ,وتفصيل ذلك كما يلي :
أ .النون املشددة .
ب .امليم املشددة .
ت .النون الساكنة ىف اإلدغام بغنة  ,واإلقالب واإلخفاء احلقيقي.
ث .امليم الساكنة إذا وليه امليم والباء .
18بصالر الوي مرتض ( ,Pokok Ilmu Tajwid ,الطبعة :38 .ماالنك :ج ف .رحمةك ,)3004 ,ص7-4 .
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الفصل الرابع :اللغة العربية
أ .تعريف اللغة العربية
قبل تبيني معىن اللغة العربية  ,فنعرف تعريف اللغة أوال  .اللغة ىف
اإلندونسية تشبه

Tall

ىف اهللندية  ,و

Language

ىف اإلجنلزية ,و

Langue

ىف

الفرنسية  ,وSprachىف األملانية  ,وKokugoىف اليابانية  ,وBahasaىف السنسكرتية ,
و اللغة ىف العربية  . 19وميكن أن تعرف أيضا  ,بأهنا الة لتبليغ األفكار
واألحاسيس على االخرين أو اللغة تغرض الة اتصلية إنسانية.
وعرفها ابن جين  :على أهنا أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم  .هذا
التعريف يتبعه ويقرره حممود قهمى حجازي؛ ألهنا تطابق مع العناصر الىت أرادها
اللغويون ولوجود" األصوات لتى بها يعبر كل قوم عن مرادهم".20
وعرفها مصطفىِ الغلييين بأن "اللغة هي الكلمات التى يعبر بها عن
أغراضهم"
19أولين نوها ( ,Ragam Metodologi Dan Media Pembelajaran Bahasa Arab ,يغياكرتا :ديفا
فريس ,)3083 ,ص38> .
 20عبد الكريم حافيدKaidah-Kaidah Bahasa Arab Dan Relevansinya Dalam Memahami ,
 ( ,Ayat-Ayat Al-Quranمكاسر :عالءالدينأونيفرسيتي فريس ,)3088 ,ص.9 .
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ب .خصائص ومميزات اللغة العربية
اللغة العربية هلا خصائص ومميزات متيزها عن لغة أخرى  ,هذه اخلصائص
واملميزات جتعلها ذات مرونة رفيعة  ,فمن هذه اخلصائص واملميزات :
.1

األساليب املختلفة
تنوع األساليب العربية تشمل احلياة السياسية و البيئة و اللهجات.

والسياسة هو النوعالذى يدل على درجة النسبية واالقتصادية ,فعلى سبيل
املثال ,اللغة الىت استخدمها املؤدبون خيتلف عن اللغة الىت تكلم هبا العوام .
فمن هنا ثبت ىف أذهاننا باملثال السابق التنوع ىف اللغة  ,اللغة الفصيحة واللغة
العامية .
والتنوع البيئية هو هو التنوع بسبب البيئة املختلفةوالعالقة بينها وبني
العربية هى وجود اللهجات املختلفة ,فمنها هلجة السعودي ختتلف عن هلجة
مصر وعن غريها .

19

والتنوع الشخصي تتعلق بالفرداألشجاص ختتلف طبائهم  ,حىت وإن
كانوا ىف بلدة واحدة وىف قرية واحدة  .فاملتكلم أو املعرب باللغة ختتلف
شخصيته فيؤدي إىل اختالف التعبري .
.2

التعبري باللسان والكتابة
ويرى اللغوي من الفريق النظامي

Bloomfield

ىف أولو النهى  ,على أن

لغة اإلنسان املهمة هى لغة اللسان  ,ولغة الكتابة ىف حقيقة األمر ترثها لغة
اللسان  .هذه احلقيقة يؤيدها الواقع  ,إن الفرد يستطيع أن يتصل بغريه بللغة
اللسان ,وإن كان ال يستطيع أن يكتب.
.3

النظام املفصل والقواعد املفصلة
فمن خصائصها النظام  ,أي املنظم من العناصر  ,سواء كان صرفيا أم

صوتيا وحنويا غلى اخره  ,وتكون العناصر يتكامل بعضها مع بعض .ومن
خصائصها غزارة األلفاظ الىت تعرب عن خصائص بيئة صاحبها ,ولكن العربية ال
يستطيع عن خصائص ىف بيئة أخرى بلغة أخر  ,فعلى سبيل املثال العربية
واإلندونسية  ,هناك كلمات عربية ال جند هلا نظريا ىف اإلندونسية  ,وكذالك

20

العكس .وهذه الكلمات تسمى"كلماتغريمرتمجة" فاحلل من هذه املسئلة هو
التعريب.
.4

اللغة العربية حكم و وسيط
لكل لغة متلك صفة " حسبما تشاء "  ,سواء كان عالقة بني املفردات

ومراجعها أم ىف قواعدها  .فال ينبغي لنا أننتسائل  ,ملاذا العرب تسمى احليوان
املركوب بالفرس ؟ ,واإلجنلزيون يسمونه

Horse

 ,و اإلندونسيون يسمونه

 ,Kudaو اجلاويون يسمونه  .Jaranفلذلك فالعالقة بني املفردات و مراجعها كما
ىف املثال السابق  ,ليس هلا علة عقلية .وكذلك ىف القواعد  ,الجيوز لنا أن نسئل
 ,ملاذا العرب يغريون املفرد إىل مجع بطريق مجع املذكر السامل  ,أو مجع املئنث
السامل  ,أو مجع تكسري .واإلجنلزيون يزيدون املفرد حبرف "  " Sىف اجلمع ,
واإلندونيسيون يكررون الكلمة إذا أرادوا اجلمع .
.5

التطور اإلنتاجي واالبتكاري
خصائص اللغة العربية واللغات األخرى تتطور إنتاجيا وابتكاريا ,هذا

معروف على األزمان مرت هبا العربية  ,اجلاهلية وغريها تدل على تطور العربية ,

21

ومن جهة أخرىاللغة العربية ذات قوة التأثريالبتكار مفردة جديدة بطريقة اشتقاق
الكلمات  ,ومن جهة أخرى  ,اللغة العربية تعرض إنتاجيته ىف تعريب
الكلماتالىت ليس هلا أصل اشتقاق ىف العربية  ,من اللغات األخرى بسبب
املعاملة مع أصحاهبا  ,فمثال كلمة " التلفزيون " و " احلاسب االيل " وغريمها .
.6

األصوات اخلاصة املنفردة
منذ  15قرنا مرت هبا العربية ,فهى ما تزال ىف استقامتها ىف  22صوتا .

فمن هذه األصوات قد جند نظريها ىف اللغة األخرى  ,ومنها ما ال جند نظريها .
األصوات الىت ترمز حبرف ألصاد  ,والضاد  ,والثاء  ,والقاف  ,واخلاء  ,والطاء
 ,والظاء  ,والعني  ,والغني ,و الذال  ,ال جند نظريها ىف اللغة األخرى .ولذالك
 ,فأمكن للطالب اإلندونيسيني أن يكون هلم عوق ىف نطق هذه األصوات
صحيحة.
.7

نظام الكتابة
وللغة العربية خاصية ىف الكتابة سواء كانت من جهة ابتداء الكتابة ,

وكتابة احلروف واحلركات.نعرف مجيعا ىف جهة ابتداء الكتابة ىف العربية  ,تبدأ

22

من اليمني إىل اليسار  ,واللغات األخرى من اليسار إىل اليمني .ولذلك ,
الطالب الذى أراد أن يتعلم العربية ال بد أن يغري عادته ىف الكتابة .
فالنظر ىف كتابة األصوات واحلروف  ,فلها ميزة خاصة منفردة فيها  ,أي
أن احلروف ختتلف ىف الكلمة كتابتها ابتداء  ,ووسطا  ,واخرا  .فمنها حرف
ال تتصل كتابته حبرف الذى يليه  ,وتتصل حبرف قبله  .وهذا يأثر تأثريا فيظهر
الصعب لدى الطالب اإلندونيسيني الذين مل يتعود تغيري الالتينية إال احلرف
الصغري والكبري .
الكتابة العربية تنقسم إىل قسمني  :مشكلة  ,وغري مشكلة  .فالطالب
اإلندونسيون املاهرون لقراءة القران  ,ليس هلم مشكلة ىف قراءة النص املشكل
سواء كانوا يفهمون معناه أم مل يفهمونه  .أما النص غري املشكل فعكسه .
فالكتب العربية أكثرها تكتب بغري شكل  ,ولذالك والذى يريد أن يقرأها قراءة
صحيحة فال بد من استيعاب قواعد النحو والصرف .
.8

نظام القلب و االشتقاق
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للعربية نظام االشتقاق ىف صرفه  ,خيتلف عن اللغة اإلندونيسية  ,ليس
هلا نظام االشتقاق .فباالشتقاق نستطيع أن نعرف أصول الكلمات  ,ونستطيع
أن نكثر الكلمة الواحدة إىل عدة كلمات .
التصريف واشتقاق الكلمات أكثره قياسي  ,وهذان النظامان نستطيع أن
نعرف  %45أصول الكلمات .
 .2نظام اإلعراب
اإلعراب هو تغيري أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو
تقديرا  .الكلمة الواحدة قد ختتلف حركتها األخرية  ,ألهنا حتل حمال  ,فاعال
كان أم غريه  .االختالف ىف اإلعراب يؤدى إىل اختالف املعىن  .واللغة
اإلندونسية ال تعرف ذالك .
 .11التطابق ىف عناصر اجلملة
كان معروفا ىف العربية انقسام الكلمة من حيث النوع والعدد  .فمنه
التذكري والتأنيث  ,واملفرد واملثىن واجلمع  ,فلكل له عالمته اخلص به .
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والتابعة من هذا االنقسام  ,ال بد منتطابق ىف بني العناصر ىف احلملة .
فإذا كان املسند غائبة مفردة ,فاملسند إليه ال بد كذلك  .وإذا كان املسند إليه
فعال  ,فصياغة الفعل يلزم أن يتطابق مع املسند إليه  ,وكذلك العناصر األخرى
 .وكل ذلك ال يوجد ىف اللغة اإلندونيسية .
 .11غزارة املعاين اجملازية
اجملاز من أحد األساليب املثرية ىف األدب العريب .ىف عرض املقرتح ,
األدباء والكتاب يعربون عما ىف نفسهم بأساليب خمتلفة  .وىف كثري من األحيان
 ,هم ينظمون األشعار بأساليب الىت صعب فهم معانيها  .ولذلك  ,الطالب
اإلندونيسيون حيتاجون إىل التفكري اللغوي الرفيع الدقيق  ,لكي يفهموا أنواع
األدب العريب .
 .12اختالف املعىن املعجمي واملعىن السياقي
هذا من اخلصائص واملميزات تتعلق بعلم اللغة  .جند ىف كثري من األحيان
مفردة تتسع معناها من معناها األصلي  ,فمثال  :كلمة " ضرب " قد تتسع

25

معناها إىل معان  ,فمنها  :الذهاب  ,والعض  ,واحلرق  ,إىل اخره  .فهذا
يسمى ىف العربية باالشرتاك اللفظي  .هذه الظاهرة أو امليزة جند أيضا ىف اللغة
اإلندونيسية  ,ولكن ىف العربية أكثر .
ت .تطور اللغة العربية
اللغة العربية هى أكرب لغة ىف اللغة السامية  .وهذه اللغة واللغة العربانية
واالرمية ىف فصيلة واحدة  .واللغة العربية العصرية قد قسمت لغة كلية بسبعة
وعشرين جزئية لغويةكما ىف

ISO

 . 3-632هذه اللغات تستخدم ىف

اجلزيرة العربية  ,والعربية الفصحى ىف العامل اإلسالمي  .اللغة العربية العصرية من
اللعة العربية القدمية الىت تكون لغة األدب واإلسالم منذ ىف القرن السادس .
واألحرف العربية تكتب من اليمني إىل اليسار.21
اللغة العربية من فصيلة اللغة السامية  ,كما سبق بيانه  .واللغة السامية هى لغة
استخدمها السكان الذين يسكنون حول هنر

Tigris

و

Eufrat

وسوريا ,واجلزيرة

العربية  ,كاللغة الفينيسية  ,والعشريية  ,والعربانية  ,والعربية  ,والسريانية ,

21أولين نوها .Ragam Metodologi Dan Media Pembelajaran Bahasa Arab ,ص.33 .
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والبابلونية  .فمن هذه اللغات الىت بقيت حىت االن  ,هى العربانية  .وىف حقيقة
األمر  ,اللغة العربية وجدت قبل اإلسالم  .السبب ىف ذلك ؛ ألن تراث العربية
كان مكتوبا منذ القرنني قبل اإلسالم  ,لذالك كتابة وتدوين العربية بدأ ىف هذا
العصر .22
انقسمت اللغة اللغة العربية إىل قسمني :
 .1اللغة البائدة
العربية البائدة تسمى بعربية النقوش ألن املعرفة ىف هذه اللغة كانت من
الكتابة ىف النقوش  ,وهذه اللغة قد بادت  .وكان أهلها الذين يتكلمون هبا
سكنوا بشمال احلجاز قرب ارمية  .وينقسم إىل ثالثة أقسام  :حليان  ,ومثود ,
وصفا .
.2

العربية الباقية
واملراد هبا هى اللغة املستخدمة لدى العرب  ,كتابة  ,وأدبا , ,إىل اخره.

ونشأت هذه اللغة ىف جند  ,واحلجاز  ,وانتشرت ىف معظم بالد السامية
22أومي مجمودة و عبد الواهب راشدي,Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Arab ,
(ماالنك :أوئين ماالنك فريس ,)3001 ,ص7 .
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واحلامية  ,ونشأ هلجات خمتلفة  ,وكانت مستخدمة حىت االن  ,كما ىف
احلجاز  ,والنجد وفلسطني  ,وسوريا  ,والعراق  ,ومصر  ,ولبيا  ,واجلزائر ,
واملغرب  .واللغة العربية الباقية تنقسم إىل قسمني  :العربية العاربة  ,والعربية
املستعربة
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23عبد الكريم حافيدKaidah-Kaidah Bahasa Arab Dan Relevansinya Dalam Memahami ,
 ,Ayat-Ayat Al-Quranص33-34 .
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الباب الثالث
منهج البحث
الفصل األول :نوع ومكان البحث
هذا النوع من البحوث هو جمال البحث (البحث امليداين) هو حبث
الذي يهدف إىل إجراء دراسات متعمقة لوحدة اجتماعية يف هذه الطريقة ،حىت
جتد صورة كاملة ومنظمة تنظيماً جيدا فيما يتعلق بالوحدة االجتماعية.

24

وتستخدم هذه الدراسة باألساليب املتنوعة .نوع املنهج املستخدمة يف هذه
الدراسة ،هي وصفية ،نظراً ألن املراقبة قد أجنزت الباحثة عن البحث .تعلمت
أنشطة املعلمني ومنشئ مكثف يف بناء الشخصيات .،أما بالنسبة ملوقع البحث
املدرسة اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر .

24سيف الدين أزوار ( ,Metode Penelitian ,الطبعة  :1.يوغياكرتا :فوستك فيالجر ,)3007 ,ص4 .
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الفصل الثاني :منهج تحصيل البيانات
ملعرفة أو احلصول على البيانات املوجودة يف حقل ،مث مجع البيانات
الالزمة .حضور جمموعة بيانات أساليب مجع بيانات مطلوبة .أما بالنسبة
لطريقة مجع البيانات اليت ينبغي اختاذها يف
هذا البحث هي:
أ.

أسلوب املراقبة
املراقبة ،أنشطة احلياة اليومية البشرية يف استخدام أعضاء البدنية كأهم

أداة باإلضافة إىل أعضاء البدنية أخرى مثل األذنني ،والفم ،واألنف .نظراً ألن
املراقبة هو قدرة شخص ما الستخدام مالحظاته عن طريق أعضاء البدنية عمل
له العيون ،فضال عن مساعدة مع أعضاء البدنية األخرى.

25

ويف هذه احلالة مراقبة احملققني فقط للتعليم والتعلم يف الفصول الدراسية.
لقد مت استخدام هذا األسلوب ملعرفة عملية تعلم اللغة العربية للمدرسة
اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر.
25بورهان بوغين ( ,Penelitian Kualitatif ,الطبعة ,4 .جاكرتا ,كنجانا فريند ميدي ,)3088 ,ص881 .
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ب .أسلوب املقابلة
املقابلة اجتماع شخصني لتبادل املعلومات واألفكار من خالل األسئلة
املتكررة ،حيث ميكن بناؤها مبعىن يف هذا موضوع.

26

أما بالنسبة لألطراف

الذين سوف تكون مقابلة مع الباحثة ومدرس اللغة العربية .
ت .أسلوب التوثيق
الوثائق اليت تدعم البيانات اجملمعة كتعزيز رصد البيانات وإجراء
املقابالت27 .وسيلة للباحثة يف مجع البيانات أو املعلومات عن طريق قراءة
الرسائل ،إعالنات ،اخلالصات ،ووثائق مكتوبة يف البيان وسياسة حمددة
وغريها .ويتم ذلك من األشياء أو األحداث اليت وقعت .البيانات والوثائق
يسلط الضوء على أنشطة املدرسني والطلبة يف الفصول الدراسية.
ث .أسلوب االستبيان

26بورهان بوغين ,Penelitian Kualitatif ,ص387 .
27مختار ( ,Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif ,الطبعة ,8 .جاكرتا سيالتان,
ريفيرينس ,)3083 ,ص889 .
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االسبيان شكل سؤال بطريقة مجع بيانات اإليداع على سؤال مكتوب
من خالل قائمة أسئلة مع ّدة مسبقاً.

28

وتستخدم هذه الطريقة تقدمي قائمة

أسئلة للمجيبني ،أي لطالب الصفوف اخلامس املدرسة اإلبتدائية أولو العزمى
مكاسر ،للحصول على املعلومات والبيانات سوف تكون يف حتليل البحوث
والتعلم ذات الصلة إىل خمارج احلروف ملهارات القراءة لطالب الصف اخلامس
املدرسة اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر.
الفصل الثالث :تقنيات تحليل البيانات
حتليل البيانات النوعية هو اجلهود املبذولة عن طريق مجع البيانات،
وتنظيم البيانات ،واختيارها يف حبث قابالً للتنفيذ ،وإجياد أمناط ،والعثور على ما
هو مهم ،وما ميكن أن يبينها.

29

28أناس سوغيونو ( ,Pengantar Statistik Pendidikan ,الطبعةXXI :؛ جاكرتا :ف ت .راج غرفيندو,
 ,)3080ص80 .
29

ص341 .

لكسي ج موليوج ( ,Metodelogi Penelitian ,اطبعة ,XXXIII :باندون :ريماج روسد كاري,)3084 ,
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جمعالبيانات
عرضالبيانات

اختزااللبيانات
االستنتاجات:
الرسم/التحقق

الصورة  :مكون في تحليل البيانات (نموذج تفاعلي(
أ.

30

حد البيانات
حد البيانات مبعىن التلخيص ،واختيار األصول  ،الرتكيز على األمور

اهلامة عن مواضيع ومنط ومتح لغري املستخدمة31 .حد البيانات البيانات أعطى
صورة واضحة جداً و تيسري الباحثني جلمع املزيد من البيانات أيضا.
أ.

البيانات النموذجية (عرض البيانات(

30سوغيونو ,Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif R & D ,بندوك :ألفابيت,
 ,)3001ص331 .
31سوغيونو ,Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif R & D ,ص331 .
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واخلطوة التالية اليت يتم عرض البيانات بعد تقليل البيانات .من خالل
هذا العرض سوف تكون منظمة يف منهجه  ،ولذلك سوف يكون أن يفهمه
بسهولة32 .النموذج األكثر شيوعاً النص السردي .
ب .استنتاج البحث
انسحاب االستنتاج تصوير النشاط كله ملوضوع البحث .وتتألف عملية
االنسحاب على املعلومات اجملمعة يف منوذج مطابقة على مثل هذه املعلومات.
ميكن رؤية الباحثني الذي يبحثه ووجدت االستنتاج الصحيح حول موضوع
البحث .وهذا االستنتاج متحققة أثناء البحث .

حدالبيانات

تقليص البيانات

اختيارالهامة،إنشاءفئات،وتمحلغيرالمستخدمة

عرضالبيانات :يقدمإلىنمط

32سوغيونو ,Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif R & D ,ص348 .
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االستنتاج التحقق
اختيارالهامة،إنشاءفئات،وتمحلغيرالمستخدمة

الصورة :رسم توضيحي :عرض البيانات ،بيانات الحد والتحقق

33

أما بالنسبة حلساب املئوية لتمام الدراسة باستخدام الصيغة التالية:

𝑥 100%

𝐹
𝑁

=P

الرتدد اليت جيري البحث =

F

عدد احلاالت" (عدد الرتدد/عدد األفراد=

N

اركام املئوية=34
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33

سوغيونو ,Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif R & D ,ص340 .

34أاناس سوغيونو ( ,Pengantar Statistik Pendidikan ,جاكرتا :ف ت راج غرفيندو فيرساد,)3080 ,
ص.30 .
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معيار قيمة لنجاح الطالب باستخدام عشرات القياسية على النحو
النتيجة العددية

المئوية

النتيجة

التقدير

بالحرف
111-81

%81

A

مبتكر

72-66

%75

B

كفى بالمبتكر

65-56

%65

C

أقل المبتكر
ّ

45-41

%55

D

ال يبتكر

التّايل:
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مالحظات :
.1

ويقال الطالب املبتكر إذا كانت نتائج االختبار يف النتيجة من -81
111
35سوهرسيمي أركونتو ( ,Dasar-Dasar Evaluas Pendidikan ,جاكرتا :بومي أكسارا,)3088 ,

ص.344.
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.2

ويقال الطالب يكفي باملبتكر إذا كانت نتائج االختبار يف النتيجة
من72-66

.3

ويقال الطالب أقل املبتكر إذا كانت نتائج االختبار يف النتيجة من
65-56

.4

أقل املبتكر إذا كانت نتائج االختبار يف النتيجة -41
ويقال الطالب ّ
45

الفصل الرابع :الخطوط العريضة لمحتويات هذه المقالة
للحصول على فكرة عن اخلطوط العريضة حملتويات هذه املقالة بشكل
عام:
الباب األول  :مقدمة  ،وقد تكون فيها اخللفية  ،صياغة املشكلة ،
تعريف النقاط املدروسة ،األهداف واألغراض واخلطوط العريضة حملتويات هذه
املقالة.
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الباب الثاني  :مرجعات األدبية  ،حتليل عن خمارج احلروف  ،تعليم اللغة
العربية و مهارات قراءة العربية.
الباب الثالث  :طرق البحث  ،حتليل عن نوع وموقع البحث ،
السكان وعيّنة  ،وطريقة مجع البيانات  ،وأدوات البحث  ،وتقنيات حتليل
البيانات.
الباب الرابع  :يتضمن عن نتائج البحث  ،وحيتوي على شكل عام
ملوقع البحث  ،وكيفية التأثري على التعلم خمارج احلروف مبهارة قراءة اللغة
العربية للطالب يف الصف السابع للمدرسة اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر.
الباب الخامس :اخلتام الذي يتكون فيها استنتاجات ونتائج البحث ،
فضال عن اآلثار املرتتبة على البحث يف شكل تقدمي املشورة املقرتحات اجلدلية
إلصالح يف األيام القادمة.

38

الباب الرابع
نتائج البحث والمناقشة
الفصل األول :نظرة عامة للمدرسة اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر
أ.

لمحة عن المدرسة اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر
ومت اختيار املدرسة اإلبتدائية أولو العزمى مكاسرموقع البحث للباحث .

وكانت املدرسة أنشئت يف عام  ،2116الذي تقع يف بوناكاسار  ،قرية دايا،
منطقة بريينج كانايا  ،مدينة مكاسر ،حمافظة السوالويسي اجلنوبية ومساحتها
 611م  ،2ومساحة البناء  261م

2

 ،األرض هو  m2 340غري

املستخدمة  ،واألراضي غري املستغلة 341م .2
ب.

الشخصية الرئيسية
.1

االسم :ليلى با نسور ،س .ف د.
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.2

خطة التنفيذ الوطنية -:
نوع اجلنس  :أنثى

.3

مكان وتاريخ امليالد :باندا1275-11-31 ،

.4

التعليم املاضي s1 :

.5

عنوان املنزل :شارع بونتودوري 7

ت .الرؤية والرسالة
.1

الرؤية
حتقيق املتعلمني الذكي ،الفعال  ،االبداعىي  ،املبتكر ،وكذلك

والتقوى اىل اهلل سبحانه وتعاىل.
.2

الرسالة

)1

توفري املواد املناسبة مع قدرة الطالب.

)2

حتقيق االستفادة املثلى من املوارد البشرية يف نشاط التعلم
والتوجيه.
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 )3تنفيذ التوجيهات والتدريبات لتحفيز الطالب حىت يتمكنوا من
املنافسة يف جمموعة متنوعة من األنشطة.
)4

حتسني وتدعم التعاون مع العناصر اجملتمع ورجال األعمال وتعزيز
الشعور بالفخر والثقة ،ويكون مسؤوال عن املدارس.

)5

تنفيذ حتسني جودة الديين.

ث .حالة المعلمين.
بناء على املعلومات اليت جتد عليها الباحث أن املدرسة اإلبتدائية أولو
العزمى مكاسر هلا 8معلمني  ،اليت تتكون من املعلمني غري املكافأة  ،أما
بنسبة املستوى التعليمي للمعلمني  ،جند أن نراها يف اجلدول األيت:
الجدول 1
قائمة بأسماء المعلمينالمدرسة اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر
الرقم

االسم

تاريخ و حمل

الوظيفة

بدء
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المهمة

امليالد
11

-31

ليلى بانسور ،س.ف

باندا،

د

أكتوبر1275-

مديرة

-11
-11
2112

12

جايانىت م

13

أرويين

مكاسر

-11

مدرسة

يناير1285-

-12
-11
2112

ايك

ساري ،س.ف د

14

جوهرية ،س.ف د

ف

أوجونج

باندا

مدرسة

-12

-23اغسطوس-

-11

1282

2111

أوجونج

باندا

-18اغسطوس

مدرسة

-11
-12
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2112

1288
مكاسر

-24

15

هرييايت ،س أ

16

حممد أكمل صفر،

مكاسر-31

س.ف د.ا

مايوا1221-

مدرسة

يوليو 1278

-11
-11
2112

مدرس

-11
-11
2112

17

سلطان أنور

أوجونج

باندا

مدرس

-11

-22مايوا-

-12

1223

2112
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18

ريين ألرياين ،س.ف د

بولو كومبا -12

مدرسة

يناير1222 -

-11
-11
2112

املصدر :مكتب املدرسة اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر
ج .حالة الطالب
بناء على املعلومات اليت جتد عليها الباحث أن املدرسة اإلبتدائية أولو
العزمى مكاسر هلا  116طالب ،اليت تتكون من  56طالب و  61طالبات.
كانت تبدأ من الصف األول وعدد طالبها  ، 11و الصف الثانية عدد طالبها
 ، 31والصف الثالثة  15طالبا ،والصف الرابع  21طالبا ،والصف اخلامس
 21طالبا ،أما الصف السادسة عدد طالبها.21
الجدول 2
حالة الطالب املدرسة اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر
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الرق

عدد الطالب

م
1

الجنس

العدد
إمجايل

I

116 61 56

11

L

P

V

VI

إجمالي

21 21 15 31

21

111

II

III

IV

ح .وسائل التعليمة
ملزيد من الدعم للتعليم على عملية التعلم ،حتتاج وسائل التعليمة مناسبة
 ،لذلك شيء مهم جدا .فضال عن تقدمي الدعم يف عملية التعلم ،للحد من
العوامل اليت قد حدث ،ولكن املدرسة اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر هلا وسائل
التعليمة كاملة متاما وكافية ،ملزيد من التفاصيل ميكن أن ينظر إىل األتية:
.1

حالة األرض :حقوق امللكية

.2

األرض مساحة611 m2 :

.3

بناء املنطقة261 m2 :

.4

بناء البناء :شبه الدائم
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.5

عدد القاعة:


قاعة الدراسة



األنشطة الرئيسية  /املعلم 1 :قطعة (جيد)



املرحاض 2 :قطعة (أقل جيدة)



حزب األصالة 1 :قطعة



خمترب احلاسوب 1 :قطعة



التعاونية 1 :قطعة



مسجد 1 :قطعة

المصدر :مكتب اإلدارةالمدرسة اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر
الفصل الثانى :تعليم مخارج الحروف بمهارات قراءة نص اللغة العربية في
الصف الخامس المدرسة اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر
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.1

عملية تعلم مخارج الحروف لطالب الصف الخامس المدرسة
اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر
عملية التعلم هو النشاط النفسي أو العقلي الذي حيدث يف التفاعل

النشط يف البيئة ،مما أدى إىل تغيريات يف املعرفة والفهم واملهارات واملواقف .
التعلم هو عملية التعليم والتعلم اليت تلعب دوراً يف حتديد جناح تعليم الطالب.
وقال عملية تعل يمية فعالة عندما تعمل كله ،واملتعلمني يشعرون باهلدوء و الراحة
 ،راض عن نتائج التعلم ،مع االنطباع ،املرافق الكافية والبنية التحتية ،فضال عن
املواد ،أسلوب وكذلك املواد واألساليب ووسائل اإلعالم املناسبة واملعلمني
املهنية.
ويعتمد جناح عملية التعلم ترتكز كثريا يف املواقف وطرق تعلم الطالب،
سواء بشكل فردي أو يف مجاعة  .وباإلضافة إىل ذلك توفر مصادر التعلم من
خالل االستفادة من وسائل اإلعالم مع حق القيادة عامالً يف أنشطة التعلم
الطالب تعلم أن تكون منتجة وفعالة وكفاءة .من عملية التعلم اليت ستجرى
على النشاط املتبادل بني املعلمني والطالب للوصول اىل غرض أفضل .عملية
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التعلم اليت ميتلكها البشر هي املواد األساسية جدا .واستنادا إىل هذه اإلمكانية،
تطورت اجلنس البشري عرب القرون ويبقى الفرصة مفتوحة له إلثراء نفسه وحتقيق
مستوى أعلى من احلضارة.
مهارات القراءة هي القدرة على التعرف وفهم حمتوى شيء مكتوب
(رموز مكتوبة) ونطق أو هضمه يف القلب .والواقع أن القراءة هي عملية
التواصل بني القراء مع الكتاب من خالل النص الذي كتب .وهكذا مباشرة يف
حدوثه العالقة املعرفية بني اللغة املنطوقة مع الكتابة .ويقول "تاريجان" أن
القراءة هي عملية يتم القيام به ،وتستخدم من قبل القراء للحصول على الرسالة
اليت نقلها صاحب البالغ بواسطة الكلمات أو اللغة املكتوبة.36
إجادة القراءة يتضمن أمرين ،مها االعرتاف بالرموز املكتوبة ،وفهم
حمتوياته .للطالب اإلندونيسيني لديهم مهارة يف قرأة الالتينية الكتابة  .أما قراءة
إتقان اللغة العربية هي املشكلة ،ألن األجبدية العربية خصائصها والنظام.37

36هينري غونتور( ,Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa ,باندونك :أنكاس,
 ,)8994ص.7 .
37إسكاندار واسد و دادسوناندر ( ,Strategi Pembelajaran Bahasa ,باندونك :ريماجا روسد كاري,
 ,)3001ص.343 .
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ولذلك فإن تعليم القراءة حيتاج إىل عناية خطرية ،وينبغي أال ينظر قراءة
اخلطاب فقط كنقطة انطالق للتحدث وكتابة األنشطة وحدها .والغرض من
تدريس القراءة ،وكما هو معروف هو تطوير قدرة القراءة لدى الطالب. 38
وبالتايل ،فإن مهمة املعلم هي إقناع عملية التعلم تصبح قراءة ممتعةللطالب.
وبناء على ذلك ،املعلم ينطبق شكل من أشكال تعلم خمارج من أجل تطوير
مهارات القراءة لدى الطالب للنصوص العربية النظر يف األجبدية العربية
خصائصها يف النطق.
تعيلم خمارج احلروف هو تطبيق التعلم من مدرسي اللغة العربية يف نظم
املعلومات للمدرسة اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر مواضيع اللغة العربية .هذه
الدراسة اليت نطق احلروف من قبل املعلم ملساعدة الطالب على فهم وبارعون
يف نطق احلروف من خمرجها  ،نظراً اىل احلروف العربية مع احلروف الالتينية
الشكل و النطق .وهذا كما هو واضح الذي ّبني السيد
اختالفا كبريا من حيث ّ
سلطان أنوار كمدرس للغة العربية.39
38فورقانول عازيس و ع .خيدار ال وسيةPengajaran Bahasa Komunikatif: Teori Dan Praktik, ,
( باندونك :روسد كاري ,)8993 ,ص801 .
39مقابلة مع سلطان أنوار ,س.فد .إ .في تارج  33مايو  3083في غرفة مدرسة إبتدئيةأولو العزمى مكاسر.
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وباإلضافة إىل ذلك ،يعترب التعلم خمارج احلروف الرسالة هلا دور هام
كخطوة أولو يف تعلم اللغة العربية .بسبب األخطاء اليت حتدث عندما الطالب
غري قادرين على التمييز بني نطق احلرف  ،الذي ميكن أن يؤدي إىل أخطاء من
معىن للكلمة املنطوقة .ويف هذه احلالة كما مثّله السيد سلطان  ،الفرق بني
"حرف القاف "و" حرف الكاف" والكاف حيث واحدة يعين "قلب" وأخرى
"الكلب" .عندما الطالب غري القادرين على التمييز بني كل من هاتني يف
النطق فإهنا ميكن أن تكون مدمرة ملعىن الكلمة املنطوقة.
يف عملية التعلم ،ركز املعلمون على املقدمة باستخدام األدوات البسيطة
اليت حتتوي على أحرف وشرح الرسالة .مث يعطي املعلم تفسريات كذلك كيفية
ممارسة النطق  .هذا ،ووفقا للسيد سلطان ،ميكن مساعدة الطالب على التمييز
بني احلروف هيجايية جنبا إىل جنب مع ما ذكر بطريقة .مع القيام به بشكل
مستمر وهكذا الطالب سوف تفهم وتكون قادرة على حل املشكلة يف ذكر
تلك احلروف.من ناحية أخرى ،يف عملية التعلم سوف تواجه العديد من
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التحديات ،واحدة منها هي صعوبة الطالب على فهم املواد املقدمة املعلمني
أوليغ ،نظرا لقدرة الطالب على فهم خمتلف.
من ناحية أخرى ،يف عملية التعلم هلا التحديات ،أحدها هو صعوبة يف
فهم املواد املقدمة من املعلمني ،نظرا لقدرة فهم الطالب املختلفة .يف هذه
امل شكلة جيب على املعلم البحث عن حلول هلذه املشاكل  .وهذه املشكلة
حدثت ذلك أيض يف املدرسة اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر  .هناك بعض
الطالب الذين يبدو من الصعب فهم املواد اليت جيري تدريسها .ويرى أن
سلطان أنوار املعلمني يقومون أنواع من الصيغ يف التعلم حىت يتمكن الطالب
قادرون على فهم املواد .كما وصفها أنوار الذي يقابله الباحثة.
" يف عملية التعلم اليت قد حدثت  ،فإن مجيع الطالب اليستطيعون فهم
الدروس بسرعة  ،وهناك العديد من العوامل على سبيل املثال الروح املعنوية
والدافع للتعلم  .يف البداية شرحت املادة مث سألت الطالب واحدا فواحدا
ملتابعة إشارة إىل الرسالة .وسائل اإلعالم الذي استخدمه بسيطة جدا
السبورة .مع هذه الوسائل رأيت الطالب أقل محاسة .لذلك أعتقد أن
وهو ّ
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إجراء تغيري منوذج التعلم أن أتقدم للطالب .لذلك حاولت أن استخدام
أدوات بسيطة وامللونة أيضا  .إضافة اىل ذلك إيقاعات مثل الغناء  .بعد أن
أتقدم للطالب مث شهدت تغيريات كبرية من الطالب حىت الطالب األقل
ين على فهم املواد شيئا فشيئا".40
نشاطا هم قادر ً
استناداً إىل ما قد ألقي املعلم قبله ،القيام برتكيبات على منوذج التعلم
لتعلم الفائدة للطالب يبدو من الواضح أن أمهية املدرسني فهم حالة الطالب
جيدا ،فضال عن أساليب وتطبيق التعلم .بسبب أنواع خمتلفة من الطالب .
للمدرسني يبتكر يف الفصل ونشاط يف التعلم.مثل ما قامت به سلطان أنوار،
حىت الطالب يستطيعون و حيبون الدرس  .عالوة على ذلك  ،هتدف هذه
الدراسة إىل جعل الطالب املهارة يف نطق حرفاهلجائيةاليت تؤثر على مهارات
الطالب يف قراءة النصوص باللغة العربية .
ومع ذلك ،وحىت إذا كنت ترغب يف حتقيقه يف عملية التعلم  ،الطالب
قادرا على تذكر الرسالةاهلجا ئية فصيحا تناسب القاعدة مبخرجها .املدرسون
40

Wawancara dengan Sultan Anwar, S.Pd.I pada tanggal 26 Mei 2016 di ruang guru
MIS Ulul Azmi Makassar
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دائم يوفر حدود نظرا للوقت احملدود حيث أن توحيد املعلمني كيف للطالب
قادرين على التمييز بني ذكر حروفاهلجائيةلتجنب األخطاءاليت تذكر ميكن أن
يؤدي إىل التغيري ومعىن اجلملة واضحا .ألنه يقوم على تفسري املعلم لصاحب
البالغ.ويستند على شرح املعلم مقدم للباحثة.
" لقد أردنا لتحقيق اهلدف وهو كيف كان الطالب قادرين على املهارة يف
نطق احلروف وفقا ملخرجها .إال أن الشيء الرئيسي هو الوقت احملدودً ،
وأن يصبح مركز تنسيق هو كيف التالميذ قادرون على ذكر حروف
اهليجائية حبيث مل يعد حدث خطأ يف ذكر الرسالة تقريبا من املعاين مماثلة
ولكنها خمتلفة"41.
مع تنفيذ تعلم املخارج يف الصف اخلامس املدرسة اإلبتدائية أولو العزمى
مكاسرمث ينظر هلا تأثري كبري باملقارنة مع التعلم سابق ينفذ من قبل املعلم.
الصعوبات اليت تواجه الطالب عند قراءة النصوص العربية حتل تدرجييا وخصوصا

41
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على الكلمات اليت حتتوي على حروف هي على قدم املساواة يف قرأها .مثل
هذه األمور كما وصفها " سلطان أنوار ".
"هناك الكثري من التغيريات بعد تنفيذ التعلم خمارج احلروف  ،وخباصة
للطالب طريقة يف قراءة نص باللغة العربية و أيضا هم قادرون على التمييز
بني ذكر من احلروف اليت حتدث يف البداية عن الرسائل من قبل الطالب
كلهن سواء وليس هناك فرق بني احلرف وغريها"42
وبناء على املعلومات  ،ميكن أن يفهم أ ّن تعلم خمارج احلروف أثراً كبريا
على قدرة الطالب يف نطق احلروف العربية ويؤثر أيضا على قدرة الطالب على
العريب.
قراءة النص ّ
.2

طريقة تعلم مخارج الحروف في المدرسة اإلبتدائية الفصل الثّامن
أولو العزمى مكاسرتطبيقيا
يف أنشطة التعليم والتعلم مهمة جداً ملعلم أن يكون معرفة واسعة بكيفية

أنشطة التعليم والتعلم اليت حتدث ،واخلطوات اليت جيب أن تتخذ يف مثل هذه
42
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األنشطة .إذا مل يكن لدي املعلم أسلوب يف التدريس ،وخاصة عدم إتقان املواد
اليت ستقدمه ف أنشطة التعليم والتعلم ال يتم وال ينجح أو إىل فشل .يف الواقع
من أجل حتقيق األهداف اليت وضعت من قبل ،لذلك فإن املعلم جيب أن يفهم
وإتقان األساليب يف اجملموع .
طريقة اليت تستخدم املعلم يف التعلم و التعليم ليس أمر األصلي .ومع
ذلك يف استخدامها ،بالتأكيد مت من خالل مراحل تقييم دقيق واالختيار.
واملعلمون يف اختيار هذه الطريقة فعلت التحديد حيث أن النتيجة وفقا لصياغة
األهداف اليت استهدفتها قبل التعليمية.
يتصل مما سبق ،استنادا إىل مالحظات الباحثة علىتعلم خمارج احلروف
اليت أجريت يف الصف اخلامس املدرسة اإلبتدائية أولو العزمى مكاسراستخدام
أساليب التدريس "الطريقة الصوتية "جنبا إىل جنب مع وسائل اإلعالم املرئية.
ألنه يقوم على مالحظات الباحثة من األساليب املستخدمة من قبل املعلمني يف
األنشطة اليت كان التشابه إىل أن طريقة التعلم .سوف أكون أن أشرح و حتليل
عن "الطريقة الصوتية" ووسائل اإلعالم املرئية .
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الطريقة الصوتية عند اللغويني ،يعرف باسم أسلوب الكالم أو الطريقة
النطقية  .وذلك ألن الطريقة الصوتية قلقة للغاية مع جوانب التمارين عن طريق
الفم  .يعرف الطريقة الصوتية  ،ألن هذا املوضوع مكتوب يف تدوين الصويت،
بدال من اإلمالء الذي جرى عليه العرف 43.يف قواعد طريقة صويت  ،ومنح
الدراسية يف األصل من خالل توفري متارين االستماع تليها متارين نطق الصوت
أوال .بعد ذلك ،والكلمات القصرية واجلمل الطويلة .من هذه التمارين مث
جتميعها يف قصة أو احملادثة .
يف هذا الصدد على تعلم خمارج احلروف جيول احلروف  ،املعلمون أيضا
القيام بنفس اخلطوات.وإعطاء أمثلة على ذكر احلروف واحدا تلو اآلخر مث
اتباعها من قبل الطالب  ،هذه األنشطة يتم تنفيذها مرارا وتكرارا من رسالة
واحدة إىل رسالة أخرى .من أحد التالميذ لطالب آخر .يتم تطبيق املواد
التعليمية التالية من قبل املعلمني يف تدريس اللغة العربية على تعلم خمارج
احلروف .
43أحمد مهتادي أنصار( Pengajaran Bahasa Arab : Media Dan Metode-Metodenya ,
يوغياكرتا :تيراس ,)3009 ,ص.78 .
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الجدول 2
مواد مخارج الحروف في الفصل الخامس المدرسة اإلبتدائية أولوالعزم
مكاسر.
حروف الهجائية

مخارج الحروف

ء–ه

أسفل احللق

ع–ح

وسط احللق

غ–خ

احللق العلوي
أقصى اللسان وأقربه من اللسان مع

ق

ما حياذيه من احلنك األعلى من
املنطقة الرخوة
اجتمع اللسان مع سقف مستقيم

ك

على ذلك ولكن خارج خمرج القاف
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قليالً
ج–ش–ي

وسط اللسان مع ما حياذيه من
احلنك األعلى

ض

أقصى حافة اللسان بالتباعد بني
طريف عضو النطق
أدىن حافىت اللسان إىل منتهاها من

ل

األمام مع ما حياذيها من لثة األسنان
طريف اللسان وما حياذيه من لثة

ن

الثنتني العلويتني حتت خمرج الالم
طرف اللسان وما حياذيه من لثة
الثنيتني العلويتني بالقرب من خمرج

ر

النون  ,ولكن أدخل منه قليال من
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جهة اللثة ومن جهة ظهر اللسان
طرف اللسان مع غيض اللسان
ت–د–ط
ز–س–ص

العليا
األسنان لألسنان العلوية والسفلية
طرف اللسان مع الشفة السفلى

ث–ذ–ظ

طريف األسنان العلوية
ما بني باطن الشفة السفليوأطراف

ف
و–م–ب
م – ن (املش ّددتني)

الثنايا العليا
كال الشفتني العليا والسفلى معا
أقصى األنف

باإلضافة إىل استخدام املواد التعليمية الذي ذكرت أنفا  ،املعلمون
استخدام صورة لشرح موقف املواد علىمخرجهاأيضا .بعد ذلك يعطي مثاال
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على نطق احلروفمباشرة وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة يف املواد التعليمية ،مث
أشار إىل الطالب ملتابعة املعلم  .حبيث يصبح التعلم أكثر إثارة لالهتمام ويقدم
النموذج ووسائل اإلعالم املرئية والصور من احلروف املصنوعة خمتلف األلوان مث
وضعت على الورق الكبري لتجنب امللل لدى الطالب  .واملعلمون يقومون
دراسة التباين باستخدام إيقاعات واأللعاب اليت تدعم أنشطة التعلم.
كانت تعترب مهارة أو قادرة على التمييز بني ذكر كل حرف  ،مث املعلم
سيجري اختبار للطالب يف شكل اختبار قراءة النصوص العربية .ومع ذلك،
فإن العربية اختبارها هي كلمات خاصة اليت هلا نفس االجتاه عندما يتحدث.
منذ األساسية من هذه الدراسة ليس جلعل الطالب قادرين على ذكر احلروف
اهلجائية فقط بل قادرة على التمييز بني احلروف اليت متيل إىل أن تكون مماثلة
عندما حتدث .هنا على سبيل التجربة يف قراءة النص العريب يف الصف اخلامس
املدرسة اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر.
الجدول 2
تمرين في نطق الحرف
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معناه

الكلمة

معناه

العربية

الكلمة
العربية

ANJING

كلب

HATI

قلب

AKAL

عقل

MAKAN

اكل

CITA-CITA

امل

AMAL

عمل

SHALAT

صالة

KESALEHAN

صالح

DIAM

سكت

JATUH

سقط

SOAL

سؤال

BATUK

سعال

JANJI

نذ ر

MEMANDANG

نظر

MENINGGALKAN

تارك

MENGETUK

طارق

HAMPIR

كاد

MENGEMUDI

قاد
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شوق

RINDU

شوك

DURI

ذكر

BERZIKIR

شكر

BERSYUKUR

قلم

PULPEN

كلم

PERKATAAN

الم

SAKIT

علم

BENDERA

قليل

SEDIKIT

كليل

TUMPUL

يف هذه املمارسة طالب النشاط اختبار ذكر احلروف يف اخلطوة السابقة.
وتنفذ هذه األنشطة أيضا باستمرارا حبيث يتم التدريبات مث تليها قراءة مجل
أطول وكثيفة.
.2

نتائج استبيان للبحوث فيتعلم مخارج الحروف الفصل الخامس
فيالمدرسة اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر.
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االستبيان هو شكل مجع البيانات من تقدمي األسئلة املكتوبة من خالل
قائمة من األسئلة اليت مت إعدادها 44،وتستخدم هذه الطريقة لتقدمي قائمة من
األسئلة على املشاركني وامل علومات والبيانات اليت سيتم حتليلها يف البحوث
املتعلقة ملهارات قراءة النص العريب طلبة الفصل اخلامسفياملدرسة اإلبتدائية أولو
العزمى مكاسر.
سيتحلل الباحثة نتيجة االستبيان الذي يوزعها اىل طالب املدرسة
اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر.
الجدول 2
بيان سعادة الطالب بتعلم مخارج الحروف
الرقم
1

بيان الطالب

النتيجة

النسبة المئوية

سعيدة

30

% 011

44أاناس سوجيونو ( ,Pengantar Statistik Pendidikan ,الطبعةXXI .؛ جاكرتا :ف تراج غرفيندو
فيرساد ,)3080 ,ص.80 .
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2

أقل سعادة

0

%1

3

غري سعيد

0

%1

االمجايل

30

% 011

مصدر البيانات :بحث استبيان رقم 1
من اجلدول أعاله يتضح أن مجيع الطالب الفصل اخلامس يف املدرسة
بالسعادة يف تعلم خمارج احلروف .من 21
اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر يشعر ّ
املستجوبني أجاب  21شخصا (" )٪111سعيد" ،مث ال شيء ( )٪1أجابوا
"أقل سعادة" و "غري سعيد" .وخلصت الباحثة إىل أن تعلم خمارج احلروف
مبهارات قراءة النص العريب يفضلها الطالب.
الجدول 1
أراء الطالب في التمييز بين اإلشارة إلى الحرف في النص باللغة العربية
الرقم

بيان الطالب

ارتداد

المئوية

64

8

مساعدة

87

% 58

3

أقل مساعدة

3

% 01

3

غري مفيدة

8

%8

إمجايل

30

% 011

مصدر البيانات :بحث استبيان رقم 2
وفقا للجدول  ،ميكن وصفه أنه من أصل  21طالبا هناك  17طالبا
( )٪85أجابوا "مساعدة" ،واثنني من الطالب ( )٪11أجابوا "أقل مفيدة"
وواحد من مخسة أجابوا "ال يساعد" .من نتائج االستبيان خلصت الباحثة إىل
أن دراسة خمارج احلروف تساعد الطالب على التمييز بني ذكر األجبدية العربية
(هيجائيية).
الجدول 7
أراء الطالب في قراءة النص العربي
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ارتداد

المئوية

الرقم

بيان الطالب

8

مساعدة

81

% 01

3

أقل مساعدة

8

%8

3

غري مفيدة

8

%8

إمجايل

30

% 011

مصدر البيانات :بحث استبيان رقم 2
وفقا للجدول  ،ميكن وصفه أنه  12طالبا ( )% 21أجابوا
"باملساعدة" ،وواحد من الطالب ( )٪5أجابوا "أقل مفيدة" وواحد من
الطالب ( ) ٪5أجابوا "ال يساعد" .من نتائج االستبيان خلصت الباحثة إىل أن
دراسة خمارج احلروف تساعد الطالب يف قراءة النص العريب .
الجدول 2
نشاط الطالب في عملية تعلممخارج الحروف
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ارتداد

المئوية

الرقم

بيان الطالب

8

النشطة

81

% 01

3

غري النشطة

8

%8

3

معطلة

8

%8

إمجايل

30

% 011

مصدر البيانات :بحث استبيان رقم 2
وفقا للجدول  ،ميكن وصفه أنه من  21طالبا (" ) % 111النشطة"،
وواحد من الطالب ( )٪5أجابوا "أقل نشاطا" وواحد من الطالب ()٪5
أجابوا " غري نشطة " .من نتائج االستبيان خلصت الباحثة إىل أن ليس كل
الطالب بنشاط يف عملية دراسة خمارج احلروف.
الجدول 2
أراء الطالب في الطريقة التي يستخدمها المعلم في التعلم

67

ارتداد

المئوية

الرقم

بيان الطالب

8

مساعدة

89

% 22

3

أقل مساعدة

8

%2

3

غري مفيدة

0

%1

إمجايل

30

% 111

مصدر البيانات :بحث استبيان رقم 1
وفقا للجدول  ،ميكن وصفه أنه من  21طالبا ( ) %25أجابوا
"باملساعدة" ،وواحد من الطالب ( )٪5أجابوا "أقل مفيدة" وليس من الطالب
( ) % 1أجابوا "ال يساعد" .من نتائج االستبيان خلصت الباحثة إىل أن
الطريقة اليت يستخدمها املعلم يف تعلم خمارج احلروف تساعد الطالب يف
التعليم.
الجدول 11
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تعلم خمارج الحروف تساعد الطالب في قراءة النص العربي فصيحة
بيان الطالب

ارتداد

المئوية

الرقم
1

مساعدة

12

22 %

2

أقل مساعدة

1

2%

غري مفيدة

1

1%

إمجايل

21

111%

3

مصدر البيانات :بحث استبيان رقم 1
وفقا للجدول  ،ميكن وصفه أنه من  21طالبا ( ) %25أجابوا
"باملساعدة" ،وواحد من الطالب ( )٪5أجابوا "أقل مفيدة" وليس من الطالب
( ) % 1أجابوا "ال يساعد" .من نتائج االستبيان خلصت الباحثة إىل أن
الطريقة اليت يستخدمها املعلم يف تعلم خمارج احلروف تساعد الطالب يف قراءة
النص العريب فصيحة .
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الجدول 11
قاعة الدرس تؤيد المواد التعليمية في الدراسة
بيان الطالب

ارتداد

المئوية

الرقم
1

مساعدة

15

72%

2

أقل مساعدة

3

12%

3

غري مفيدة

2

11 %

إمجايل

21

111%

مصدر البيانات :بحث استبيان رقم 7
وفقا للجدول  ،فإنه ميكن استنتاج أن من  21طالبا هناك  15شخصا
( )٪75أجابوا "بالدعم" ،وثالثة ( )٪15أجابوا "أقل دعما" و )٪11( 2
أجابوا "ال الدعم" .من نتائج االستبيان خلصت الباحثة إىل أن قاعة الدرس
تؤيد املواد التعليمية يف الدراسة .
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وعالوة عن ذلك ،فإن الباحثة سوف نقدم نتائج االختبارات اليت
أجريت من قبل املعلم .االختبار هو يف شكل اختبار الشفوي الذي يقرأ
الطالب النص العريب اليت مت إعدادها من قبل املعلم .مع مؤشرات التقييم على
النحو التايل:
 . )1إتقان يف القراءة
 . )2القدرة على التمييز بني احلروف .
 . )2إجادة يف قراءة احلروف.
وبناء على هذه االختبارات ،ويمكن رؤية النتائج على النحو التالي:
االسم

الرقم

النتيجة

1

أيو أنديرا

22

2

فريايونيار

22

3

حممد ريكو

21
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4

دانيحرمنشه

27

5

واندي

21

6

فريدي

22

7

جم سافيرتي محدياين

22

6

حممد ذو القرنني

22

2

حممد أنديك رملي

21

11

عيناية

21

11

حممد شهريل

22

12

فوتري إميليا

22

13

حممد أنوغره رمضان

21

14

رمحة عبد الرمحن

22
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15

مونيكا

22

16

رزقريمضاين

22

17

فيصل

21

18

ميلدا زولفيزا

27

12

جوويتا

21

21

سيلفي

22

إمجايل

2211

21

مصدر البيانات :نتيجة االمتحان الفصل الخامس المدرسة اإلبتدائية أولو
العزمى مكاسر.
وعلى ذلك ميكن أن يرى أ ّن نتيجة االمتحان يف قرأة نص العريب الذي
يستعمله مدرس اللغة العربية يف طالب الفصل اخلامس املدرسة اإلبتدائية أولو
العزمى مكاسر بشكل خمتلفة مع صيغة

𝑥𝐹 ∑
𝑁

= Mx

،سنجد نتيجة االمتحان
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تعادل  . 88,1هذه النتيجة من  81حىت  111أو اذا أردنا أن نقدره
بالنسبة املئوية يف . % 81
بناء على ذلك أن نتيجة اليت أجده الباحثة  ،ميكن أن يرىأن تعلم خمارج
احلروف يف الفصل اخلامس املدرسة اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر ناجح يف
التطبيق .
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الباب الخامس
االختتام
الفصل األول :الخالصة
وبناء على نتائج البحوث اليت وجدت الباحثة  ،وميكن أن خنلص كما يلي:
.1

عملية تعلم خمارج احلروف الذي يطبقها املدرس يف الفصل

اخلامس املدرسة اإلبتدائية أولو العزمى مكاسر باستخدام أساليب متنوعة.
عملية التعلم "الطريقة الصوتية" جنبا إىل جنب مع وسائل اإلعالم املرئية يف
شكل صور .ويف عملية التعلم يرافقه ويرافق أيضا من اإليقاعات اليت هتدف إىل
القضاء على امللل من الطالب .أما بنسبة "الطريقة الصوتية" عنداللغويني،
املعروف بأسلوب الكالم أوالطريقة النطقية .أل ّن الطريقة الصوتية هتتم جبوانب
ممارسة الشفوي .
.2

تعلم خمارج احلروف الذي يطبقها املدرسون حىت يكون الطالب

لديهاملهارة يف نطق احلروف اهلجائية فضال عن القدرة على قراءة النص العريب
تعترب بشكل جيدا وبشكل صحيح تقييم فعالة صحيح فعالة  .وهذا ميكن أن
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ينظر إليه من قيمة االمتحان من الطالب الذي حتقق على االختبارات اليت
أجريت من املدرس.أما نتائج اختبارات الطالب تأخذ قيمة  88.1أو تكون يف
جمموعة نقاط قيم الفئات املاهرة .111 – 81
الفصل الثاني :المقترحات
حبيث ميكن تشغيل عملية التعلم بشكل جيد وسوف يتم حتقيق
األهداف  ،فمن املستحسن:
)1

من املتوقع مدرسوا اللغة العربية أن حيافظ تعلم خمارج احلروف كقاعدة ،
لدعم القدرة على التعلم من الطالب يف نطق احلروفاهلجائية الذييساعده
يف عملية الدراسة .

)2

ومن املتوقع للمدرسني زيادة تعزيز القدرة اإلبداعية يف استخدام وسائل
اإلعالم وسيلة للتعلم اليت ميكن احلصول عليها من التعلم .

)2

قاعة الدرس أحد عوامل داعمة لتنفيذ التعلم الفعال ،ولذلك فمن
املتوقع من جانب مديري املدارس إصالح الفضاء التعلم اليت توفر الراحة
للطالب الذين يدرسون يف ذلك.
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