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 اقرار الباحثة
 

 قعة أسفلة:و أنا الم
 : ريحان رحمي  االسم الكامل

 9111يناير  2: سماالغ،  مكان الميالد وتاريخه
 910202091:   رقم القيد

ل : تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهي قسمال
  المعلمين

أقرار أن هذه الرسالة تنتمي إلى  تأليفي وال تقديم للحصول 
على أية الدرجات األكادمية في جامعة الرانيري اإلسالمية 
الحكومية بندا أنشيه، ، وليس فيها التأليفات واألراء التي أعدها 
 اآلخرون، إال وقفا بمبادئ واعداد البحوث العلمية المذكورة في 
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 استهالل
 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

نًا َعَربِي    تَ ۡعِقُلونَ  لََّعلَُّكمۡ  اآلۚر تِۡلَك َءايََُٰت ٱۡلِكتََِٰب ٱۡلُمِبيِن ِإنَّآ أَنزَۡلنََُٰه قُ ۡرءََٰ

 (2-1)يوسف: 

 

ُموَنَۗ ِإنََّما يَ َتذَكَُّر أُْوُلواْ يَ ۡعلَ ُقۡل َهۡل َيۡسَتِوي ٱلَِّذيَن يَ ۡعَلُموَن َوٱلَِّذيَن اَل 
 ٱأۡلَۡلبََٰبِ 

 (9)الزمر: 

 )صدق الله العظيم(
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 إهداء
 -رحمه الله–إلى أبي المكرم أدري عبد الله  -9

وأمي المكرمة ريمة الذين ربياني صغير 
وباركهما وحفظهما في سالمة الدنيا 

 واآلخرة.
وإلى المشرفتين سلمى حياتي الماجستير  -2

ودرا مبصرة الماجستير، أشكر لكما على 
أحسن اإلشراف قي قيام بهذه الرسالة لعل  

 الله يحافظهما ويباركهما.
وإلى جميع أساتيذ في جامعة الرانيري  -3

اإلسالمية الحكومية، بارك الله لهم الذي قد 
 علموني علموما نافعا.

وإلى جميع أصدقائي الذين قد ساعدوني قي  -4
مي، جزاهم وحافظهم إنجاز هذا البحث العل

 الله.
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 شكر وتقديم
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الذي جعل اللغة العربية لغة القرآن 
وأجمل لغة التي ينطق بها اإلنسان. والصالة والسالم على نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه 

 بهدايته.
 فقد تمت الباحثة بإذن الله وتوفيقه كتابة هذه الرسالة تحت

 TPAالموضوع "كفاءة التالميذ في نطق الكلمات العربية ب    

Namploh Papeun Samalanga التي  "()دراسة وصفية تحليلية
قدمتها لقسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمين 

ومية اتماما لبعض الشروط جامعة الرانيري اإلسالمية الحك
 والوجبات المقرر للحصول على شهادة العالم.

وتريد الباحثة أن تقدم الشكر واالحترام العظيم لوالديها 
له ويطيل حفظها ال–وريمة  -رحمه الله–المحبوبين أدري عبد الله 

اللذين ربياها بالتربية الحسنة ودعوالها دائما،  -عمرها وصحتها
 ويثيبهما بأحسن الثواب في الدنيا واآلخرة. عسى الله يباركهما
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وتقدم الباحثة الشكر للمشرفتين الكرمتين هما األستاة 
سلمى حياتي الماجستير واألستاذة درا مبصرة الماجستير، واللتين 
قد انفقتا أوقاتهما، ومساعدتهما منذ البداية حتى النهاية إلشراف 

هذه  لباحثة تأليفإشرافا جيدا. وبساعدتهما تمت ا هذه الرسالة
 الرسالة.

 TPA Namplohوال تنسى الباحثة أن تقدم الشكر لمديرة 

Papeun Samalanga  األستاذة يوسنياواتي ولجميع األساتيذ
والتالميذ فيها الذين قد ساعدوها في جمع البيانات عند عملية 

 البحث.لعل  الله أن يجزيهم أجرا عظيما.
يت عن هذه الرسالة ال تخل أخيرا، تتقين الباحثة الباحثة أن

األخطاء، وكانت الباحثة قد بذلت جهدها في إعداد هذه الرسالة، 
ولذلك ترجو الباحثة من القرئين نقدا بنائيا واإلقترحات إلكمال 
هذه الرسالة، وعسى الله أن يجعل هذه الرسالة نافعا للباحثة 

 نفسها وللقارئين جميعا.
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 مستخلص البحث
 TPA : كفاءة التالميذ في نطق الكلمات العربية بـــ عنوان البحث

Namploh Papeun Samalanga  دراسة وصفية(
 تحليلية(

 : ريحان رحمي االسم كامل

 110202011:  القيدرقم 

لكن الحال أن بعض  الكالم.عنصر في تدريس اللغة و أهم النطق هو 
يخطأون عند نطق الكلمات العربية كاألخطاء في نطق بعض  التالميذ 

ع، واألخطاء -أ-ش-س-د-ظ-ط-الحروف الهجائية وهو كالحرف ت
في نطق قراءة الصوت الغليظة ابدال إلى الصوت الرقيقة، واألخطاء في 

 هداف هذا البحث لتعر ف على كفاءة التالميذاألطق الحروف المتقربة. و ن
 TPA Namploh Papeun Samalangaفي نطق الكلمات العربية ب    

والعوامل المؤثرة على كفاءة التالميذ في نطق الكلمات العربية. إن منهج 
البحث الذي اعتمدت عليه الباحثة في كتابة هذه الرسالة هو منهج 

ر التحليلي بالبحث الكمي والكيفي حيث تقوم الباحثة باالختبا الوصفي
والمقابلة للحصول على البيانات المحتاجة. فالعينة في هذا البحث هي 

تلميذا. وطريقة  21وعددهم   TPA Namploh Papeunجميع التالميذ ب   
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التحليلي البيانات وهي طريقة الكمي والكيفي حيث تستخدم الباحثة 
ي لتعر ف على كفاءة التالميذ وطريقة الكيفي لتعر ف على طريقة الكم

العوامل المؤثرة في كفاءة التالميذ. وأما نتيجة البحث فهي نتيجة المعدلة 
عن كفاءة التالميذ اجماال تدل على أن كفاءة التالميذ على تقدير 
جيد.والعوامل المؤثرة على كفاءة التالميذ هي عامل الذكاء والميول وكيفية 

لم واألسرة والمدرسة. أما العوامل غير المؤثرة على كفاءة التالميذ فهي تع
 عامل الصحة والمجتمع.

 الكفاءة، النطق، الكلمات العربية. الكلمة األساسية:
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ABSTRACT 

 

Title : Student Ability in Pronunciation of Arabic 

Vocabulary At TPA Namploh Papeun 

Samalanga 

Name : Raihan Rahmi 

NIM : 170202016 

 

Pronunciation is the most important thing in learning a language 

and in speaking skills. But the realities are those some students 

have problems in pronouncing Arabic vacabulary such as  student 

errors in pronouncing  some Arabic letters likes ظ – ط – ت – 
ع – أ – ش – س – د , and pronunciation of Amplifying and 

Thinning and nearby pronunciation of Arabic letters. The 

researcher has inspected how hard the student ability in 

pronunciation of Arabic vocabulary at TPA Namploh Papeun 

Samalanga and The factors has influenced it. In Addition, the 

research methodology used by researcher in writing this script is 

descriptive and analysis by the design of quantitative and 

qualitative, the researcher has used two instruments is tests and 

interview for acquiring the data. The sample in the script is every 

student in TPA Namploh Papeun Samalanga are 26 in all. While 

the researcher used data analysis techniques is quantitative 

technical has used for the analysis of how student ability in 

pronunciation of Arabic vocabulary, and as for qualitative 

technical has used for the factors to influence the student ability in 

pronunciation of Arabic vocabulary. Beside that the result in this 

script is average score of student ability overall has indicated that 

rate has been Good. The factors has influenced it is intellect, 

interest, Method, family, and school. Then, the factors that haven't 

influenced it’s healthy, and society. 

Key words: ability, pronuciation, Arabic vacabulary 
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ABSTRAK 

 

Judul Penelitian : Kemampuan Murid Dalam Pelafalan 

Kosakata Bahasa Arab Di TPA 

Namploh Papeun Samalanga 

Nama : Raihan Rahmi 

NIM : 170202016 

 

 

Pelafalan merupakan unsur yang terpenting dalam belajar bahasa 

dan dalam berbicara. Tetapi fenomenanya adalah beberapa murid 

mengalami masalah-masalah  dalam pelafalan kosakata bahasa 

Arab seperti kesalahan murid dalam pelafalan beberapa huruh 

hijaiyah seperti huruf ع-أ-ش-س—د-ظ-ط-ت  dan kesalahan 

murid dalam pelafalan huruf yang tebal diganti ke huruf yang tipis 

dan kesalahan murid ketika pelafalan huruf yang berdekatan. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 

tinggi kemampuan murid di TPA Namploh Papeun dalam 

pelafalan kosakata bahasa Arab dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kemampuan mereka. Adapun metode yang 

digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah metode 

deskriptif analisis dengan kuantititif dan kualitatif, dimana peneliti 

melalukan tes  dan wawancara untuk memperoleh data-data yang 

dibutuhkan. Adapun sampel pada penelitian ini adalah seluruh 

murid di TPA Namploh Papeun yang berjumlah 26 murid. Adapun 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kuantitatif dan 

kualitatif dimana teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis 

seberapa tinggi kemampuan murid dalam pelafalan kosakata 

bahasa Arab dan teknik kualitatif yang digunakan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan murid 

dalam pelafalan kosakata bahasa Arab. Adapun hasil penelitian ini 



 

 خ
 

adalah nilai rata-rata kemampuan murid secara keseluruhan 

menunjukkan kepada predikat penguasannya yaitu predikat baik. 

Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor kecerdasan, 

minat, cara belajar, keluarga dan sekolah. Adapun faktor yang tidak 

mempengaruhi kemampuan anak yaitu faktor kesehatan dan faktor 

msyarakat. 

Kata kunci: kemampuan, pelafalan, kosakata Arab 
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 الفصل األول

 أساسية البحث
 مشكالت البحث -أ

ن ع ها العرببهي الكلمات التي تعبر  اللغة العربية
 ،أو اللغة دين اإلسالم ممسلالاللغة العربية هي لغة  .9مأعراضه

وهي  ،بهذه اللغة يتصل مسلم بمسلم اآلخر في كل أنحاء العالم
غة لفينبغي لكل مسلم أن يتعلم ال لغة القرآن ولغة نبينا محمد.

ن، ألن وم الديوعل النبوية ديثاألحاالقرآن و العربية لكي يفهم 
 بية.ر معظم من العلماء اإلسالم الكبر كانو يكتبون كتبهم باللغة الع

لعالم غة الباقية في ال ىحدإهي و ن اآلوقد وصلت إلينا هذه اللغة 
األم د تزال نستخدم عندنا وعن أو يسمى بالعربية الباقية التي ال

                                                           
المكتبة  :)بيروت جامع الدروس العربية،الشيخ مصطفى الغالييني،  9

 1م(، ص. 9112العصرية، 
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ى اللغة اآلن ألنها إحد واللغة العربية لغة مهم.2األخرى العربية
 سمية في العالم.ر ال

 ااإلندونيسيدراسية في المادة الاللغة العربية إحدى  إن
م سالمية من المرحلة اإلبتدئية حتى التعليخصوصا في المدرسة اإل

صول الكلمات ن اللغة العربية أوسع ثروة في أإالجامعي. و 
ن تعددت بمرور الزمالمفردات قد توسعت و  ومعاني ،والمفردات
ومن أهم في تدريس الكلمات  .غراضها واستعماالتهاأوتعددت 

طق نأن يكون قادرا في  لطفلوالبد ل ،أو المفردات هي نطقها
هي   الكلمةأما معنى  .فصيحا وصحيحاالكلمات أو المفردات 

 واللفظ هو الصوت ،3اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع
وفي كل الحروف كيفية ، 4 مشتمل على بعض الحروف الهجائيةال

                                                           
ة : دار نهضة مصر للطباع)القاهرةفقه اللغة، علي عبد الواحد وافى،  2

     11م(، ص.  2002والنشر والتوزيع، 
: جامعة ئر، )الجزاالكلمات بين العربية والعبرية بنيةساعد بلعباس،  3
   49(، ص. 2091تلمسان، 

 ،شرح مختصر جدا على متن اآلجروميةسيد الشيخ أحمد دحالن،  4
   4: الحرمين، بدون السنة(، ص. )سورابايا
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معرفة الصوت الحروف أو الكلمات أمر مهم في لذالك  نطقها،
 .الكلماتنطق 

يبدأ الكالم عند الطفل العادي من العمر خمسة العشر 
ن سنوات( تكوي 5-3وفي مرحلة الطفولة المبكرة ) .شهرا بتقريب

العقل واكتساب اللغة حتى نمو المفردات اللفظية. ثم في مرحلة 
سنوات( بداية قدرة الطفل على الكتابة  1-1الطفولة المتوسطة )

د الطفل لتعلم اللغة األجنبية كاللغة ولذالك أفضل عن .5والقراءة
 العربية منذ مرحلة الطفولة المتوسطة. 
 ،كالتالمش تالميذجهون الاإن في نطق الكلمات العربية يو 

ن مي نطق الكلمات العربية ت فمشكالالقد وجدت الباحثة و 
ن كالبحث أم كلثوم كي  ،المرحلة المتنوعة منالسابقة ث و بحال

، أنها وجدت األخطاء عند الطلبة في نطق الحرف العربية  1فنونا
                                                           

، (9) : المجلد السابععربيا، اكتساب اللغة، محمد زكي مشكور  5
 951(، ص.  2095

استخدام صور الحروف المنطوقة لترقية قدرة أم كلثوم كين فنونا،   6
جامعة رسالة، ) ،MIN 1 Takengon بــالطلبة على إصالح نطق الحروف العربية 

 ( 2091بند أتشه،  الرانيري



4 
 

    
 

والبحث محمد إيوان   ع.-ش, أ-د، س-ط، ظ-كالحرف ت
ابدال قراءة الصوت الغليظة طلبة ، أنه وجد األخطاء عند ال1فكري

 إلى الصوت الرقيقة. 
، أن األخطاء الطلبة عند 1البحث سياغيان وسر نغسيهو  

، ر، ذ، ح، ء، ث)نطق حرف قراءة دعاء في الصالة وهو في 
أنها   ،1فطري سيتي مغفرةالبحث ثم . (ه ،ك، ع، ط، ص، ش
ق مخارج الحروف الهجائة ت األخطاء عند التالميذ في نطدوج

 قربة.مخارج الحروف المتبالفصيحة، وفي نطق 
إحدى مكان  TPA Namploh Papeun Samalangaإن 

 ،ة األولىالمالحظ. وقد قامت الباحثة التعلم قراءة القرآن للتالميذ

                                                           
7 M. Iwan Fachri, Analisis Kesalahan Fonologi Dalam Membaca 

Teks Bahasa Arab Mata Pelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas 5 B SD Al-

Irsyad Al-Islamiyah, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019 
8  Siagian, Sri Ningsih, Analisis Kesalahan Pengucapan Bunyi 

Bahasa Arab Dalam Bacaan Shalat Oleh Siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-

Munawwarah, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2017 
تحليل األخطاء في مخارج الحروف  ، سيتي مغفرة فطري،حسنيزر  1

(، 9) 1: المجلد لساننا ،Lamteumen Timur باب الرحمة TPA ب   التالميذ
 930 ، ص.2091
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مات الكليخطأون عند نطق  تالميذفالحظة الباحثة أن أكثر ال
حروف تعلموا قراءة القرآن ومخارج البالفصيحة ولو كانوا قد  العربية

ن م يصعبون في تميز الصوت المتقربة حينما ينطقو هأنالعربية، و 
 الكلمات العربية.

بحث ت، تريد الباحثة أن حثةاالب ذكرتها بناء على ما سبق
ة أن تكتب ، وتريد الباحثفي نطق الكلمة العربية تلميذعن كفاءة ال

مة في نطق الكل كفاءة التلميذ"البحث العلمي بالمموضوع  
)دراسة وصفية  TPA Namploh Papeun Samalangaبـــ العربية 

 .تحليلية("
 أسئلة البحث -ب

لمشكالت هذه تقدم الباحثة أسئلة البحث محدودا 
 الرسالة، وهي كما يلي :

 في نطق الكلمة العربية ؟ ميذتالكفاءة المدى   كم .9
 الكلمة في نطق ميذالتالكفاءة التي تؤثر على   العواملما  .2

 العربية ؟
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 أهداف البحث -ج
 أهداف البحث في هذه الرسالة هي :

 .في نطق الكلمة العربية ميذتالف على كفاءة الالتعر   .9
ي نطق ف ميذكفاءة التالالعوامل التي تؤثر   على فالتعر   .2

 العربية. الكلمة
 أهمية البحث -د

ع، مية من هذا البحث أن يكون فائدة للجترجو الباحث
 منها :

 الفوائد النظرية : .9
 طويروت المععلومات منتفعا في أن يكون هذا البحث (9

تعليم اللغة العربية خصوصا في نطق  في األفكار
 الكلمات العربية.

أن يكون هذا البحث مرجعا لآلخرين وخصوصا لمن  (2
  ية.المتعلقة بنطق الكلمات العربيريد أن يقوم بالبحث 

 العمليةالفوائد  .2
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والمعلومات خبرة الأن يكون هذا البحث زيادة  (9
 للباحثة نفسها.

تعليال للمدرسين والمدارس أن يكون هذا البحث  (2
ولزيادة   ،لتحسين عملية التعليم والتعلم اللغة العربية
 كفاءة األطفال في نطق الكلمات العربية. 

 حدود البحث  -ه
فاءة كقتصر الباحثة على موضوع   الحد الموضوعي: ت .9

من  في نطق الكلمة العربية بالمرحلة اإلبتدائية التلميذ
 .الفصل الثالث حتى ثالث السادس

    ب : تختار الباحثة المكان لهذا البحثالحد المكاني .2
TPA Namploh Papeun Samalanga 

/ 2020تقوم الباحثة بهذا البحث سنة : الحد الزماني .3
 م. 2029

 معاني المصطلحات -و
ي ف كفاءة التلميذ  سالة هو "ر إن الموضوع من هذه ال

 TPA Namploh Papeunبـــ  نطق الكلمة العربية
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Samalanga  ."بل أن تشرح الباحثة عن أشياء المتعلقة بهذا ق
الموضوع، ينبغي على الباحثة أن يشرح بعض معاني 

صطلحات الم معرفة معانيعلى المصطلحات لتسهيل القرئين 
  في هذه الرسالة.

 والمصطلحات التي ستشرح الباحثة فهي كما يلي :

 كفاءة .9

 ةفي القموس االندونيسي الرئيس أن الكفاء
. وفي 90لتحديد أو لتقرير شيئهي قدرات 

ها التي يكتسب اإلصطالح اآلخر أن كفاءة هي قدرة
بج وتص الطالب للحصول على المهارات والمعارف

ة الباحث هاتوالكفاءة التي قصد .99جزء من سلوكه

                                                           
10 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm 909. 

)  ،، اضطرابات التواصل وعالجهآمال عبد السميع مليجى أباظه 11
  .41م(، ص.  2003: مكتب األنجولو المصرية، القاهرة
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الكلمات  نطقالفي  في هذه الرسالة هي قدرة
 . تلميذعند ال العربية

 نطق .2
-ينطق-لغة هو مصدر من : نطقالنطق 

حركة الفم . واصطالحا هو 92معنى الكالمبنطقا 
واللسان التي تشكل أصوات ضمن ألفاظ تكون 
الكالم، باستخدام اللسان، واألسنان، وسقف 
الحلق إلخراج األصوات المحددة المالزمة 

 93للكالم.
أما النطق الذي قصدتها الباحثة في هذا 

 البحث نطق الكمات العربية.
 
 

                                                           
      12 A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia 

Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) hlm. 1432. 

  ،4112، اللغة النطقية العضوية والوظيفيةاضطرابات نعيمة غازلي،  13

http://revue.ummto.dz   

http://revue.ummto.dz/
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  الكلمة .3

 .مة اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضعالكل
: االسم والفعل وهي جنس تحته ثالثة أنواع

. وفي القموس االندونيسي الرئيس أن 94والحروف
الكلمة  هي عنصر اللغة المنطوقة أو المكتوبة الذي 
تجسد وحدة المشاعر واألفكار الذي استخدام في 

 95اللغة.
ة في هذه الرسالالكلمة التي قصدها الباحثة 

الكلمة فيه الصوت الشدة، الكلمة في هي العربية 
والكلمة التي الم الشمشية والقمرية، أو لها ألف 

يه ماد ، والكلمة فالماد صوتها المتقربة، والكلمة فيه
 .التي الين

                                                           
 2004: دار الجيل، ، ) القاهرةفي علم العربية لالمفصالزمخشري،  94

   .   32م (، ص. 
15 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar . . ., hlm. 

648 
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 الدراسة السابقة -ز
 نةمقار تساعد الباحثة على  السابقةالدراسة كانت 

في ا مختلفا شيئ ةثالباح بحثولت ليوالحا سابقال ثبين بح
 .والدراسة السابقة فهي كما يلى: هبحثباألخرى  حثب

استخدام صور الحروف المنطوقة ، "أم كلثوم كين فنونا .1
 لترقية قدرة الطلبة على إصالح نطق الحروف العربية

 2012سنة  "(MIN 1 Takengon بــ )بحث تجريبي
 ه. 1440م / 

أما المشكالت في هذه الرسالة معظم من الطلبة 
ند هر األخطاء عخطئين في نطق الحروف العربية، ويظم

حيث أنهم اليستطيع أن يقرءون الطلبة القرآن الكريم 
ينطقوا الحروف العربية نطقا صحيحا على حسب مخارج 

مثل )أ( و)ع(، )ذ( و)ز(، )ض( و)د(، )ت( الحروف. 
المشكالت الصغيرة لكن تؤثر  و)ط(، )ش( و)س(. وهذه

خدام آثار است لى معرفةهذا البحث يهدف إو في المعنى. 
وسيلة صور الحروف المنطقة في قدرة الطلبة على إصالح 
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سيلة هي أن و وأما نتائج البحث ف نطق الحروف العربية.
صور الحروف المنطوقة مناسبة على إصالح نطق 

ام وسيلة استخد الحروف العربية، وأن استجابة الطلبة على
 صور الحروف المنطوقة فعالة.

ة دراسة الحالية من ناحيالو  قة بين الدراسة السابقةعال
يختلف بالبحث الذي  البحث الحالي  أن وجه االختالف

ان وطريقة المكالمشكالت و  فيأم كلثوم كين فنونا ها كتبت
ي ف . كانت الدراسة السابقة تبحث عن مشكالتالبحث

والدراسة السابقة تستخدم طريقة البحث . نطق الحروف
دراسة الحالية تستخدم طريقة البحث التجربية وأما ال

دراسة أم   وجه التشبيه بينومن ناحية الوصفية التحليلية. 
 .المتعلقة بنطق دراسة الحالية هوكلثوم كين فنونا و 

األستاذة سميه دفع الله و  الدكتور دكوري ماسيري .2
في تعلم اللغة العربية  المشكالت الصوتية " أحمد

 لمدينةا)بحث وصفي تحليلي بجامعة  للناطقين بغيرها
  ه. 1421م /  2012سنة  ("ماليزيا العالمية
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أما المشكالت في هذه الرسالة تواجه الدارس 
 تأثر بلغةلم اللغة العربية أنهم يالناطق بغير العربية عند تع

األم، وينقل بعض الجوانب اللغوية إلى اللغة العربية. حيث 
يحاول أن ينقل عادات النطق في لغة األم إلى اللغة 

 في النظام الصوتالعربية، فتناشأ عن ذلك المشكالت 
التي قد تعوق مسيرة التعلم الصحيح. وهذا البحث بهدف 
إلى معرفة المشكالت الصوتي التي تواجه الدارس الناطق 

تي ر العربية عند تعلم اللغة العربية، ومعرفة التحديات البغي
طقين، اللغة العربية لغير النا تواحه المعلم القائم بتدريس

اللغة  تسهم في تسهيل تعليماقتراح بعض الحلول التي و 
ي أن بنسية هالنطقين بها. وأما نتائج البحث ف العربية لغير

نطق  جهون الصعبة فيامن األفراد العينة يو  10%
الذين  %10وبنسبة  األصوات الخلقية ) العين والحاء(،

جهون الصعبة في نطق األصوات الحنجرية )الهاء ايو 
جهون الصعبة في نطق او يالذين  %10والهمزة(، وبنسبة 

الذين  %10األصوات الطبقية ) الخاء والغين(، وبنسبة 
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جهون الصعبة في نطق األصوات المطبقة )الصاد، ايو 
جهون ايو الذين  %10الطاء، والظاد (، وبنسبية الضاد، 

 الصعبة في التمييز بين الحركاة القصيرة والطويلة، وبنسبة
اجهون الصعبة في التمييز بين الوحدات يو الذين  10%

الصوتية المتشابهة. وعدد الذين لديهم طرق لتغلب على 
المشكالت التي تواجهه عند تعلم اللغة العربية بنسبة 

10% . 
الحالية من  دراسةالو  السابقة دراسةالة بين عالق

حث يختلف بالبالبحث الحالي  ناحية وجه االختالف أن
فع األستاذة سميه دو  الدكتور دكوري ماسيريكتباها   الذي

وجه ومن ناحية في المشكالت والمكان.  الله أحمد
و طريقة ه التشبيه بين الدراسة السابقة والدراسة الحلية
، ومتعلقة  البحث باستخدام الطريقة الوصفية التحليلية

 .بالنطق
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تعلبم نطق الحروف الهجائية بالتسجيالت "فجرينا  .2
 فتح قريب(" TPA بــ )بحث تحربي الصوتية والمرئية

 ه.  1421م /  2011سنة 
أما المشكالت في هذه الرسالة هي بعض التالميذ 

الهجائية، حيث أنهم ال مخطئين في نطق الحروف 
يحا ا صحون أن ينطقوا الحروف الهجائية نطقيستطيع

على حسب مخارج الحروف وصفات الحروف، ولو كانوا 
البداية. وأما قد تعلموا مخارج الحروف الهجائية منذ 

األهداف من هذا البحث فهي معرفة آثار استخدام وسيلة 
لى تعليم ع التسجيالت الصوتية والمرئية في قدرة التالميذ

نطق الحروف الهجائية ولمعرفة استحابة التالميذ على 
م التسجيالت الصوتية والمرئية في تعلي استخدام وسيلة 

ائج البحث فهي إن نطق الحروف الهجائية. وأما نت
ي قدرة الصوتية والمرئية يؤثر فاستخدام وسيلة التسجيالت 

بة جاواست على تعليم نطق الحروف الهجائية. التالميذ
 تالميذ على استخدام وسيلة  التسجيالت الصوتية والمرئية
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(، %19في تعليم نطق الحروف الهجائية العليا )
(، واالستجابة السلفى %1،33واالستجابة المتوسطة )

(2،11%.) 
ية الحالية من ناح ودراسةالسابقة دراسة العالقة بين 

  يختلف بالبحث الذيالبحث الحالي  وجه االختالف أن
في المشكالت والمكان والطريقة البحث. كتباها فجرينا 

الطريقة البحث التي تستخدم الرسالة السابقة هي طريقة 
التجريبية. ومن ناحية وجه التشبيه بين الدراسة السابقة 

 المتعلقة بنطق.لدراسة الحلية هو وا

 طريقة كتابة الرسالة -ح
لى عسالة فتعتمد الباحثة أما طريقة كتابة هذه الر 

امعة الرانيري جفي كلية التربية وتأهيل المعلمين ب ما قررته
 اإلسالمية الحكومية في كتاب : 

Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi  Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Tahun 2016.  
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 الكفاءة  -أ

 مفهوم الكفاءة  (1
الكفاءة لغة هي المعرفة المعمقة التي تسمح 

ما تعني الكفاءة عمو . أو اتخاذ االستنتاجلنا بالحكم 
المعرفة الضمنية لنظام أو حدث أو حقيقة، إنها القدرة 

 .9يئ ما أو القيام بهالمالحظة لفعل شالمثالية غير 
 علم النفس على أن الكفاءةوقد ذكرت في موسوعة 

هي قدرة التي يملكها المتحدث والمستمع  اللغوية
للغة معينة لكي ينتج ويفهم عدد غير محدود من 

 الجمل الصحيحة نحويا.

                                                           

: مؤسسة ، )بيروتاتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربيةسام عمار،  1
    39م(، ص.  2002الرسالة، 
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منية فة الضفي الواقع على المعر وتدل الكفاءة 
للقواعد الذي يشكل أي النظام المستبطن للغة 

الكفاءة في و  .2موعة القواعد النحوية لتلك اللغةمج
: إنها من المنظور الشومسكي المجال اللغوي فقلنا 

: المعرفة الضمنية التي يتملكها كل متحدث/ تعني
 . 3مستمع عن لغته

 أنواع الكفاءة اللغوية  (2
 4:األنواع الثالثة للكفاءة اللغويةهذه 

 لسانية الكفاءة ال .9
هي تنظيم المادة اللغوية بأجهزتها 
التعبيرية، والداللة، وقصصية، والبالغة تكون في 

                                                           
ة وهران، : جامع، )الجزائرقياس الكفاءة اللغوية للطفلغياث بوفلجة،  2

 31(، ص.  2001
 93. .، ص.  اتجاهات حديثة .سام عمار،  3 
  40ص. قياس الكفاءة . . .، غياث بوفلجة،  4
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لها، وفي نفس الوقت النظام اللساني للعالمة ممج
 اللسانية.

 الكفاءة الموضعيهة .2
تتشكل نتيجة العالقة التي تربط الوحدات 
الصوتية ببعضها البعض مكونة كلمة حسب 

اجتماعيا بعد اتفاق الوضعية اللغوية، والمرمزة 
الجماعة )أي تتداول بعد اكتسابها من 
المجتمع(، وبعد ممارستها تأخذ شكل طقوس 
لغوية اجتماعية تنتقل من جيل إلى جيل، وتمر 

في ذلك بسائر النظم االجتماعية،  بأطوار متأثرة
الوضعيات  واالقتصادية، والدينية، إال أن هذه

د هذا العققد الكالم، و االجتماعية تفرض وجود ع
يساهم في تحديد الرهان السردي للفعل اللغوي، 
والذي يكون في نفس الوقت بما يسمى النوع 

 السردي.
 الكفاءة السردية  .3
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ستراتيجيات سردية وهي مكونة من ا
ي الذي يبني على أساس ضمن جهاز مفاهيم

اختيارات )أي اختيار الكلمات( ثم تركيبها، وهذا 
 بضرورة وجود عقد للكالم. 

النوع الذي المتعلقة بهذا البحث و 
الكفاءة اللسانية من حيث تقيس الباحثة عن  
كفاءة في نطق الكلمات العربية، ولذلك نوع  

 . البحث كفاءة اللسانية مناسب بهذا
 مكونات الكفاءة اللغوية  (2

( أن الكفاءة 9111) Bloomقد اقترح بلوم 
 5اللغوية تتكون من عناصر رئيسية وهي:

 وحدات بناء اللغة الشفويةهي األصوات، و  .9
هي ما يتحدث عنه أو يفهمه المفردات، و  .2

 الناس من خالل رسائلهم التخاطبية.

                                                           
  52-59. .، ص. .  قياس الكفاءةغياث بوفلجة،   5
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الشكل، ويتناول هيئة وعالقة مفردات الرسالة  .3
 التخاطبية ببعضها البعض.

االستخدام، وهي من ناحية تهتم بالغرض من  .4
الرسالة التخاطين، ومن ناحية أخرى تتعلق 

 بالطرق التي بها بينى المتكلم حديثة.   
وفي هذه الرسالة تتعلق بالألصوات 

 وعنصر المفردات أو الكلمات العربية.
 العوامل المؤثرة في الكفاءة اللغوية  (4

إلى ينقسم إن العوامل المؤثر في الكفاءة 
 قسمين وهما العوامل الداخلية والعوامل الخارجية.

 العوامل الداخلية  (أ
 الصحة -1

يؤثر صحة الجسمانية والروحانية  آثر  
كثيرا على كفاءة التعلم. من حيث إذا كان 
الشخص مريضا كمثل الصداع وحمى 
والزكام والسعال وغيرها، فيسبب قلة 
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صحة الروحانية مهمة  وأما الحماسة لتعلم.
إذا كان الشخص لديه اضطراب  أيضا،

عقلي، والشعور بخيبة أمل وغيرها، فيسبب 
أذية و قلة الحماسة لتعلم. وبذلك 

الجسمانية المحافظة على الصحة 
لكل شخص، لكي مهمة جدا والروحانية  

ن الجسما القويا، وصحة الفكرة، يكو 
 .1ماسة في إجراء التعلموح

 الذكاء  -2
يعا ر ستكييف الالذكاء قوة التفاعل أو 

بالخبرة الجسمانية أو الروحانية   ةودق
الجديدة ومعلمات الذي امتالكه جاهز 
الستخدامه إذا واجهته في الحقائق وفي 

. والذكاء يؤثر كثيرا على  الظرف الجديد
كفاءة التعلم. إذا كان الشخص لديه درجة 

                                                           
6 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2007), hlm.55 
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الذكاء المرتفع فتكون سهال في التعلم وتميل 
ذالك نتيجة إلى أن تكون جيدة. وك

ن الشخص لديه درجة الذكاء ابالعكس، إذا ك
صعوبة في تعلم، يجرب الالمنخفض ف

  والتفكير البطيء حتى يكون إنجار التعلم
 منخفضا.

تعتبر اللغة مظاهر نمو القدرة العقلية، 
وباألخص الذكاء، وتشير الدراسات والتي 
أقيمت في هذا المجال أن األطفال الموهوبين 
مرتفعي الذكاء يتمكنوا من الكالم قبل 
األطفال العاديين في الذكاء، ويتمكن 
العاديين من الكالم قبل منخفضي الذكاء، 

 العالقةوهكذا نجد أن البحوث التي  درست 
بين التطور اللغوي وعامل الذكاء قد كشفت 
عن عالقة ارتباط قوية وموجبة بين المتغيرين،  
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كما أن األطفال األذكياء يميزون كلمات 
 1أكثر من الطفل المتوسط والضعيف.

 الميول  -2
رغبة في تنفيذ الميول هو الشعور 

األنشطة بدون اإلكراه، وظهر الميول بسبب 
الخارخية أو من ذمة. جاذبية التي جاءتمب 

الميول المرتتفع الراسمال الكبير الكتساب 
الشيئ الذي يريد أو الكتساب أغراض 

ل في تعلم سيحصالميول المرتفع  المرغوبة.
إنجار التعلم مرتفعا، وبالعكس الميول  على

يحصل على إنجار المنخفض المنخفض س
 .1في تغلم
 
 

                                                           
  11. .، ص. .  قياس الكفاءةغياث بوفلجة،   7

8 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan. . ., hm.56 
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 تعلمالكيفية  -4

ى علكيفة الشخص في تعلم تؤثر 
هتمام دون اتحقيق نتيجة التعلم. التعلم ب

الطريقة وعامل وظائف األعضاء 
وسيكولوجي وعلم الطب، سيحصل على 

طريقة التعلم مهم  نتيجة غير المقنع.
الهتمامها من حيث كيفية القراءة، وكيفية 

استنتاج من الذي مهم الكتابة، وكيفية 
ة لال. ثم الوقت التعلم، ومكانه، وآ لكتابة أو

لة تعلم، يسلم، وكيفية استخدام و التع
 .1ومناسبة موادة التعليمية مهم الهتمامها

 العوامل الخارجية (ب
 األسرة -1

                                                           
9 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan. . ., hlm 57 
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األسرة فيها األب واألم والولد الذي يسكن 
تيجة ن في البيت. عامل الوالداين يؤثر كثيرا على

الطفل في تعلم. من حيث مستوى تعليم الوالدين، 
والمستوى القتصادي، واهتمام الوالدين وتوجيههم، 
وقربة الوالدين مع األوالده، وحالة في بيئة البيت، كل 

 .90ما سبق يؤثر على نتيجة التعلم
أساسية في المجتمع، وتقوم األسرة وحدة 

ي األم في هذه الوحدة الصغيرة بدور أساسي ف
تشكيل مظاهر سلوك الطفل وخاصة لغته فهي أهم 

ه. ا وفي الوسط المنزلي، ويتعلق بشخص يلتفت إليه
ولكي ينمو الكالم ويتطور، فال بد أن يتلقى الطفل 
اتصال فيزيقي وانفعالي يتسم بالدفء من القائمين 
على رعايته، فمن خالل ذلك يتم تحفيز، واستثارة 

 99لقيام بالمناغاة.األطفال، واستثارة دافعيتهم ل

                                                           
 

  92. .، صقياس الكفاءة . . غياث بوفلجة،    99
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 لمدرسة ا -2
كانت حالة المدرسة تؤثر على نتيجة التعلم، 
وكيفية المدرس، وطريقة التدريسه، ومناسبة 
المنهج بكفاءة التالميذ، وآلة التعلم في 
المدرسة، وحالة الفصل، وجملة التالميذ في 

والعالقة بين المعلم والطالب، والعالقة الفصل، 
ى، ونظام المدرسة، بين الطلبة والطلبة األخر 

وظرف العمارة، والواجبات  ووقت التعليم،
 وغيرها، وكل ما سبق يؤثر نتيجة التعلم.  المنزية

 المجتمع -2
حالة المجتمع تؤثر نتيجة التعلم، إذا كان 

ل فطالمجتمع يتكون من األشخاص المثقف وال
يدرس في المدرسة الجيدة، هذا سيدافع الطفل 

كس إذا كان المتمع  ليتعلم بجهد. وكذالك باالع
كثير من األشخاص قليل التربية يمعنى اليدرس 
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في المدرسة وكثير العاطل، هذا ييقل الحماسة في 
 .92تعلم

فهناك البيئة الغنية بالمثيرات الثقافية، 
ة وهناك البيئة الفقيرة بالمثيرات الثقافية، فالبيئ

 األولى تلك البيئة الغنية التي تتوافر فيها المجالت
والجرائد والكتب وأجهزة اإلعالم والترفيه 
والمناقشات العلمية والثقافية بين أفراد األسرة، أما 
البيئة الثانية فهي البيئة المحرومة من هذه 
المثيرات، ومما ال شك فيه أن معيشة الطفل في 
بيئة من النوع األول تسهم بدرجة كبيرة في 

فاألسرة المثقفة والغنية بتراثها . اكتساب اللغة
تساعد على نمو مفردات الطفل اللغوية بصورة 
أفضل من البيئة الفقيرة، كما أن البيئة الغنية 
بثقافتها تجعل طفلها يفهم عددا أكبر من 
الكلمات ويستطيع أن يعبر لغويا عما يريد أن يقوم 

                                                           
12 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan . . ., hlm 60 
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 به من أفعال، بينما البيئة الفقيرة ثقافيا تزيد لدي
 93.لفل من أفعاله وحركاته وتكون كلماته أقالط

 النطق  -ب
 لنطق مفهوم ا (1

األولى أو األدنى، والنطق  النطق وهو المستوى
بداية تعلم اللغة ترديدا لألنماط أو  يمارس المتعلم في

لبعض عبارات المعلم، أو اجابة آلية عن بعض األسئلة 
المباشرة أو االستيعابية. كما يمارس أثناء القراءة 

  94هرية.الج
نطق شرح أعضاء ال من التعمق في تعلم النطق فهما

 النطق بأن نطلب إلى التالميذمعرفة إلى لووظائفها، و 
مراقبة نفسه في المرآة عند النطق ببعض األصوات أو 

                                                           
 11 ، ص. اكتساب اللغة . . . معمر نواف الهوارنة،  13

ات في تدريس اللغة العربية واللغ اإلتجاهات المعاصر، حمادة إبراهيم 12
(، ص. 9111الفكر العربي، : دار لقاهرة، )االحية األخرى لغير الناطقين بها

230.  
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حسان أن يحاول المعلم توجيه من األالحروف األجنبية، 
الصحيحة لبعض أعضاء الكالم التالميذ إلى كيفة نطق 

النطق ببعض الحروف، كأخراج اللسان عند نطق عند 
الثاء، والذال، والظاء، وتذكر حالة السعال عند نطق 

  95الحاء، والغرغرة عند نطق الغين.
أال نحاول التقريب بين أصوات اللغة  وينبغي

هذه في اللغة األم. فلها  اللغة األخرى المتقربةالجديدة و 
وات م واهمال األصاأل نظام لغة الطريقة تنبه التالميذ في

قربة تمثل لحقيقة أن األصوات المتالجديدة. في ا
ي ف تعليم األصوات مدمج صعوبات باللغة، وفي الدارج

ق الحديثة لتعليم اللغات. والمدارس الحديثة يكثر الطر 
اهتمام النظام في تعليم األصوات قبل البدء في تعليم 

يمهم تعلبالكتابة، ويبدأ تعليم النظام الصوتي للدارسين 
 لميذنا هو تدريب التالنطق هطريقة نطق األصوات. وتعلم 

                                                           
  231ص.   اإلتجاهات المعاصر . . .،حمادة إبراهيم ،  15
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على استخدام النظام الصوتي في العربية لفك الرموز التي 
 يسمعها أو يستخدمها عند كالمه.

 ميكانزم النطق (2
جزء من و  إن ميكانزم النطق جزء من جهاز الكالم،

 ،بنوع من االنحراف التكويني للحال اهرهذا الميكانزم ظ
 و االنحراف في األداء الوظيفي.أ

ما م اء الصوتية عند اإلنسان تتكونواألعض 
 91:يلي
 يساعد على محصول هذا الجهاز :الجهاز التنفس .9

األصوات وتشكلها وتوجيهيا من خالل تجويفات 
 متعددة لصدى الصوت. 

ان يتذبذب : هذا عضو حبالن صوتيان في الحنجرة .2
 لنطق األصوات 

                                                           
أخصائي النطق والتخاطب ومواجهة إضطرابات محمد على كامل،   91

 42( ص. 2003: مكتبة غبن سيناء، ، )مصرىاللغة عند الطفل
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ين الذي يقوم بالتمييز ب: هذا عضو  الميكانزم السمعي .3
 األصوات

 المخ والجهاز العصبي السليم .4
 جهاز البلع، ويتضمن من اللسان والبلعوم .5
الجهاز الفم، ويتضمن من اللسان، والشفاه، وألسنان،  .1

والسقف الرخو والفلك، ق الصلب لوسقف الح
األصوات الخارجة من الحنجرة  واستخدامها في إنتاج

  وتعديل هذه األصوات. 
 طريقة نطق الحروف الهجائية (2

طق الحروف أما في نطق الكلمات هناك طريقة ن
 :91الهجائية وهي كما تالي

 حرف )أ( .9
يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 

رى كيفية وضع اللسان ليالسمعي وأمام المرآة 
ودرجة فتح الفم ويضع الطفل يده اليسرى على 

                                                           
  22-91. . .، ص.  أخصائي النطقمحمد على كامل،  17
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حنجرة المعالجة حتى يشعر بالذبذبات الصادرة 
عند نطق صوت الحرف، ويده اليمنى أمام فمه 
ليشعر بخروج الهواء، ثم يطلب من الطفل نطق 
الصوت مع وضع يده اليسرى على حنجرته واليد 

 األخرى أمام فمه.
 حرف )ب( .2

معي سلريب الطفل باالستعانة بالمعين ايتم تد
وأمام المرآة ليرى كيفية إطباق الشفتين ثم انفراجهما 
عند نطق صوت الحرف، ويضع الطفل يده أمام فم 
المعالجة وأنفه ليشعر بانفجارية صوت الحرف عند 
انفراج الشفتين، وليعرف أيضا أن الهواء أثناء إطباق 

 سا.محبو الشفتين ال من األنف بل يكون 
 حرف )ت( .3

يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
رى كيفية وضع اللسان ليالسمعي وأمام المرآة 

على األسنان وأن اللسان يتالمس مع اللثة العلوية 
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في النقطة بين األسنان العلوية واللثة العلوية، مع 
وضع يد التالميذ أمام فم المعالجة ليشعر 

 بانفجارية صوت الحرف.
 حرف )ث( .4

يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
رى كيفية وضع طرف ليالسمعي وأمام المرآة 

اللسان بين األسنان العلوية السفلية، ثم يضع 
الطفل يده أمام فم المعالجة ليشعر باحتكاكية 

 واستمرارية صوت الحرف.
 حرف )ج( .5

يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
إطباق األسنان رى كيفية ليالسمعي وأمام المرآة 

العلوية مع السفلية، وكيفية امتداد الشفتين للخارج 
قليال مع وضع الطفل يده أمام الفم ليشعر بكمية 

 الهواء الخارج ومخرجه.
 حرف )ح( .1
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يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
السمعي وأمام المرآة ليرى كيفية عدم اشتراك 
اللسان في نطق الحرف ويضع الطفل أطراف 

ابع أمام مدخل الفم ليشعر بالهواء الساخن األص
 الخارج من الفم عندنطق الصوت.

 حرف )خ( .1
يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
السمعي وأمام المرآة ليرى كيفية اهتزاز اللهاة من 
آخر الفم إلى الداخل مع وضع يد الطفل على 
جانبي أعلى الرقبة لإلحساس باهتزازات اللهاة 

 ة. هتزازاتها واهتزازات األحبال الصوتيوالتميز بين ا
 حرف )د( .1

يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
 لىالسمعي وأمام المرآة ليرى كيفية اللسان ع

 طرف اللسان بيناألسنان السلفية ومكان تالمس 
األسنان واللثة العلوية، مع وضع يد الطفل أمام 
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الفم ليشعر بانفجارية الصوت، واليد األخرى على 
الحنجرة ليشعر باهتزازات األحبال الصوتية أثناء 

 نطق صوت الحرف. 
 حرف )ذ( .1

يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
السمعي وأمام المرآة ليرى كيفية وضع طرف 
اللسان بين األسنان العلوية والسلفية، مع وضع يد 
الطفل أمام الفم ليشعر باحتكاكية واستعرارية 

األخرى على الحنجرة صوت الحرف ووضع اليد 
لإلحساس باهتزازات األحبال الصوتية 

 وليميزالطفل أن الصوت مجهور ليس مهموسا.
 حرف )ر( .90

يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
السمعي وأمام المرآة ليرى الحركة الترددية 
لطرف اللسان مع سقف الحلق اللثة العليا، 
وأن يشعر الطفل بخروج الهواء من الفم يوضع 
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يده أمام فم المعالج ثم أمام فمه عند الصوت 
مع وضع اليد األخرى على الحنجرة لبيان 
اهتزاز األحبال الصوتية وليميز التلميذ أن 

 صوت الحرف مجهور وليس مهموسا.
 حرف )ز( .99

يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
السمعي وأمام المرآة ليرى األسنان األمامية 

وأن يضع يده على منطبقة وخلفهما اللسان 
الحنجرة ليشعر بتردد الصوت عند نطق صوت 
الحرف، واليد األخرى أمام الفم ليشعر 

 باحتكاكية واستمرارية الصوت.
 حرف )س( .92

يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
السمعي وأمام المرآة ليرى إطباق األسنان 
األمامية وكيف أن الشفتين مشدودتان مع 
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للشعور باحتكاكية لفم وضع يد الطفل أمام ا
 واستمرارية الصوت.

 حرف )ش( .93
يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
السمعي وأمام المرآة ليرى كيفية ضم الشفتين 
وبروزهما وكيفية إطباق األسنان األمامية. ويتم 
التوضيح للطفل بأن اللسان يرجع للوراء قليال 
أثناء نطق الصوت، وذلك وضع اليد أمام الفم 

عور بالهواء الساخن خارجا من الفم مستمر للش
احتكاكيا. ويشعر الطفل بالفرق بين صوت 
حرف )س( وصوت حرف )ش( عن طريق 

 التمييز بين كمية الهواء الخرجة.   
 حرف )ص( .94

يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
السمعي وأمام المرآة ليرى أن الشفتين في 

شد.  نوضعهما الطبيعي مع فتحهما قليال بدو 
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ويرى أن األسنان األمامية العلوية والسفلية 
متقاربة جدا. ويتم اإليضاح للطفل كيفية 
خفض وسط اللسان قليال. ويتم وضع يد 
الطفل أمام الفم ليشعر باحتكاكية الصوت 

 واستمرارية. 
 حرف )ض( .95

يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
السمعي وأمام المرآة بأن يرى تالمس اللسان 
مع نطقة الثقاء األسنان العلوية مع اللثة الطويلة 
وأن يضع الطفل يده أمام المعالج ليشعر 
بالفجارية الصوت، ثم يضع يده على الحنجرة 
ليشعر باهتزاز األحبال الصوتية عند نطق 
الصوت مع اإليضاح للطفل بكيفة خفض 

 الجزء األوسط من اللسان قليال.
 حرف )ط( .91
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ين عانة بالمعيتم تدريب الطفل باالست
السمعي وأمام المرآة ليرى تالمس اللسان مع 

طويلة النطقة اللثقاء األسنان الطويلة مع اللثة 
وأن يضع الطفل يده أمام فم المعالج ليشعر 
بخروج الهواء من الفم انفجاريا عند نطق 
الصوت ويتم اإليضاح للطفل عن كيفية 
الخفاض وسط اللسان قليال حتى ال يخلطط 

 )ط( مع صوت )ت(. نطق صوت
 حرف )ظ( .91

يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
السمعي وأمام المرآة بأن يرى الطفل طرف 
اللسان بين األسنان وأن يضع يده فم المعالجة 
ليشعر بخروج الهواء احتكاكيا مستمرا من 
الفم، ثم يضع يده على الحنجرة ليشعر 
باهتزازات األحبال الصوتية عند نطق صوت 



49 
 

    
 

ف مع شرح كيفية خضف وسط اللسان الحر 
 قليال. 

 حرف )ع( .91
يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
السمعي وأمام المرآة مع وضع يده أمام فم 
المعالج ليشعر بخروج هواء بسيط من الفم يضع 
الطفل يده على الحنجرة ليشعر باهتزازات 

 األحبال الصوتية عند نطق صوت الحرف.
 حرف )غ( .91

يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
السمعي وأمام المرآة بأن يضع الطفل قليال من 
الماء في فمه ويحتفظ به في أقصى الحلك ثم 
يحرك الماء )الغرغرة( فيصدر صوت الحرف 
ويضع يده على الحنجرة ليشعر اهتزازات 
األحبال الصوتية عند نطق الصوت مع وضع 
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ية الطفل باحتكاكاليد األخرى أمام الفم ليشعر 
 الصوت واستمرارية.

 حرف )ف( .20
يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
السمعي وأمام المرآة ليرى كيفية تالمس الشفة 
السفلية واألسنان العلوية مع وضع يد الطفل 
أمام الفم ليشعر بخروج الهواء احتكاكيا 

 مستمرا.
 حرف )ق( .29

يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
وأمام المرآة ليرى كيفية اشتراك اللهاة  السمعي

مع مؤخرة اللسان في نطق الصوت على أن يتم 
 ة ووسط اللسان بخافظ اللسان تثبيت مقدم

وأن يحرك آخر لسانه إلى أعلى مع خروج هواء 
من الفم لينطق صوت الحرف مع وضع يد 

 الطفل أمام الفم ليشعر بانفجارية الصوت.
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 حرف )ك( .22
يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
السمعي وأمام المرآة مع تثبيت مقدمة اللسان 

 الطفل لسانه إلى أعلىبخافض لسان ثم يحرك 
وأن يضع يده أمام فم المعالج ليشعر بخروج 

 الهواء انفجاريا عند نطق الصوت.
 حرف )ل( .23

يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين السمعي 
ء اللسان مع نقطة تقابل وأمام المرآة التقا

األسنان واللثة العلوية، مع وضع الطفل يده أمام 
الفم ليشعر بخروج الهواء من جانب الفم 
احتكاكيا مستمرا مع وضع يده األخرى على 

 الحنجرة ليشعر باهتزازات األحبال الصوتية.
 حرف )م( .24

يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
السمعي وأمام المرآة ليرى كيفية إطباق 
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الشفتين مع وضع يده أمام الفم واألنف ليشعر 
بأن الهواء يخرج من األنف مع وضع اليد 
األخرى على الحنجرة ليشعر باهتزازات 

 األحبال الصوتية.
 حرف )ن( .25

يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين 
 المعالجليرى لسان  ام المرآةالسمعي وأم

مالمسا للثة العلوية ومنابت األسنان العلوية، 
ثم يضع يده أمام أنف المعالج ليشعر بخروجه 
الهواء من األنف احتكاكيا مستمرا مع وضع 
اليد األخرى على الحنجرة ليشعر باهتزازات 

 األحبال الصوتية عند نطق الصوت. 
 حرف )ه( .21

ين نة بالمعيتم تدريب الطفل باالستعا
 بوضعالسمعي وأمام المرآة بأن يقوم المعالج 

يد الطفل أمام فمه ليشعر بخروج الهواء 
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الساخن مندفعا على يده مع وضع مرآة ضغيرة 
أمام فم الطفل ليرى البخار الناتج عن نطق 

 صوت الحرف.
 حرف )و( .21

يتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين السمعي 
معالج مضمومتين وأمام المرآة ليرى شفتي ال

على شكل دائرة وأن يضع إصبعه في نفس 
الوقت أمام فم المعالج ليشعر بخروج الهواء ثم 
يضع يده على الحنجرة ليشغر باهتزازات 

 األحبال الصوتية عند نطق الصوت.
 حرف )ي( .21

يتم بأن تدريب الطفل باالستعانة 
 ليرى كيفية وضع بالمعين السمعي وأمام المرآة

طرف اللسان خلف األسنان السفلية وكيفية رفع 
وسط اللسان ألعلى قليال وليرى أيضا كيفية شد 
الشفتين على الجانبين مع وضع يد الطفل أمام 
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الفم ليشعر بخروج الهواء مستمرا مع وضع اليد 
األخرى على الحنجرة ليشعر باهتزازات األحبال 

 الصوتية.
 لتأخر النطق عند الطف (4

م من العمر لديه ال في السنتيناألطفإن أكثر 
الكلمات أو الجمل البسيطة، المقدرة على نطق 

الية النطق لألسباب الت ون فيبعض منهم يتأخر  ولكن
:91 
ل عند الطفخر كالم طبيعة العائلة، قد يكون تأ .9

يعيا و أكثر أمر طبعمره أحتى بلوغه السنتين من 
 .بالنسبة إلخوته

وامل للع دمغ إنتاجال خالية عند الطفل نقص في .2
  التهاب السحاب الوراثية أو عوامل مرضية، مثال

ذكاء الطفل عن  درجةيقل وبذلك والتهاب المخ، 
االعتيادية وبذلك يتأخر الكالم، وقد  الحدود

                                                           
   11-11. . .، ص.  أخصائي النطقمحمد على كامل،  91
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ى بسبب إلنقص خاليا الدماغ عند الطفل يكون 
 األم الحامل.عند تغذية سوء 

 ،عند الطفل سماع الكالمقدرة عدم  الصمم، وهو .3
لم انت درجة الصمم عند الطفل شديدة و ك  وإن

النطق بتاتا حتى لو كان ذكاؤه طبيعيا أو  يقدر
 أعلى من الحد الطبيعي.

الطفل بسبب وجود تحريك لسان عند عدم قدرة  .4
رباط عضلي يربط لسان الطفل بقاعدة الفلك 

 السفلي من الفم مما يمنع حركة اللسان بحرية.
ها، وألن ابلزوائد األنفية، والتهتضخم اللوزتين وا .5

 .هذا يقل المستوى السمعي عند الطفل
 اضطرابات النطق (1

 إن في أداء النطق األخطاء، وقد يسبب
الجهاز االضطراب في النطق، مثال في ب األخطاء
األطفال الذين لديهم عيوب في ترتيب  الفمي،

ا، أو لديهم أسنان ناقصة، أو األسنان أو في تطابقه
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ا سقف الحلق صسقلديهم شاذ في اللسان، أو لديهم 
ومرتفعا، أو اضطرابات مرضية التي تتعلق التشوهات 

وغيرها. أما نوع من  الوالدية للشفة والفم واألنف
 االضطرابات النطق منها :

 اللثغة -
اللثغة أصابت األطفال الكبر وقد 

واع، نعدة أواللثغة  تستمر حتى كبير السن
على النطق الحرف من  وهي : عدم القدرة

ب قري الذي لفظ آخرالحروف واستبدالة ب
 ،نمثال يلفظ الطفل السين بلفظ الشي منه.

هذا عادة  أو اليستطيع نطق لفظ اراء.
سبب اللثغة هو و  العيب يزول مع الكبر.

  91وجود اللثغة في العائلة أو بيئية.
 التأتأة -

                                                           

   10. . .، ص.  أخصائي النطقمحمد على كامل،  91 
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ست يعن مشكلة بيئية ول التأتأة تعبير
أهل  بعضفي بعلة عضوية، وقد وجد 

والترتيب بون النظام الذين يحطفال األ
واإلتقان بشكل شديد ومن الذين يفرطون 

 20في رعاية أبنائهم واالعتناء بهم.
ومعالجة هذه المشكلة تكون 

السعادة  بتهملها تماما، وبإيجاد الحال
 واالطمئن للطفل، واالجتهاد في اشراف

 بذلك هلمحاولة األ، وبعد الطفلانفعال 
بعد السنة الرابعة  ، وإذا ما زال العلة حتى

حسن اللجوء إلى اختصاصي نبغي بفي
م بإلضافة إلى المعالجة بتعليم الكال

 .النفسية

                                                           

   12. . .، ص.  أخصائي النطقمحمد على كامل،  20 
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 الكلمات العربية  -ج
 مفهوم الكلمة العربية (1

أن اللغة مجموعة من العناصر أو المفردات أو 
 ردة. الكلمة العربية أو يسمى بالمف29الكلمات

وجمعها المفردات هي إحدى عناصر اللغوي وينبغي 
على متعلم اللغة العربية ليحصل على الكفاءة  اللغوية 

هي  الكلمةوخصوصا كفاءة في نطق الكلمة العربية. 
اللفظية التي تتكون من حرفين أو أكثر وتدل على 

     22معنى.ال
تنقسم الكلمات العربية إلى ثالثة أنواع : 
االسم، والفعل, والحروف. األول االسم هو كلمة 
دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن وضعا. 

                                                           
  40ص.  اإلتجاهات المعاصر . . .،حمادة إبراهيم ،  41
أسس إعدادالكتب ناصر عبد الله الغالى وعبد الحميد عبد الله،  22

توزيع، : دار الغالي للطبع والنشر وال، )الرياضبالعربيةالتعلمية لغير الناطقين 
   11ص.  (، 9111
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والثاني الفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها 
واقترنت بزمن وضعا، فإن دلت تلك الكلمة على زمن 

مل حتماض فهي الفعل الماضي، وإن دلت على زمن ي
الحال واالستقبال فهي الفعل المضارع، وإن دلت 

   23على طلب شيئ في المستقبل فهي فعل االمر.
 تدريس الكلمة العربيةأهمية  (2

يشكل تدريس الكلمة العربية جزءا رئيسيا في 
وتعلم الكلمات العربية أو المفردات دراسة اللغة. 

مطلب أساسي من مطالب تعلم اللغة األجنبية وشرط 
قد يختلف بعض في فهم تعليم وط إجابته. من شر 

الكلمة العربية وأهدافها. إن تعليم الكلمة العربية 
اليعني أن األطفال في تعلمه اللغة الثانية قادرا على 
ترجمتها إلى اللغة األم أو كانو قادرا على تحديدي 

 .  ها في القواميس والمعاجم العربيةمعنا

                                                           
 5ص. شرح مختصر . . .، سيد الشيخ أحمد دحالن،   23



52 
 

    
 

 لألطفال ليكونتدريس الكلمة أو المفردات إن 
األطفال قادرا على استعمال الكلمة المناسبة في 

حتى يستطيع االتصال بالعربة  المكان المناسب
ا األنماط والتركيب التي يسيطر عليها، ويستطيع وعدد

 . 24أستخدامها
  كلماتأساس اختيار ال (2

الكلمة العربية مجموعة من األسس يمكن في اختايار 
 25:ها فيما يليايجاز 

تفضل الكلمة شائعة  Frequencyالتواتر :  .9
االستخدام على غيرها، مادامت متفقة معها في 

 المعنى.

                                                           
: انج، )أوجونج فائدمدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبيةأزهر أرشد،  24

 14(، ص. 9111مطبع أحكام، 
 11-15ص. مدخل إلى . . .، أزهر أرشد،   25
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تفضل الكلمة التي  Rangeالتوارع أو المدى :  .2
تستخدم في أكثر من بلد عربي على تلك التي 

 .توجد في بلد واحد
تفضل الكلمة التي تكون  Availabilityالمتاحة :   .3

دى ين يطلبها، والتي تؤ في متناول الفرديجدها ح
 له معنى محدود.

تفضل الكلمة المألوفة عند  Familiarityاأللفة :   .4
 األفراد على الكلمة المهجورة نادر االستعمال.

تفضل الكلمة التي تغطى  Coverageالشمول :  .5
عدة مجاالت في وقت واحد على تلك التي 

مثل كلمة "بيت"  .التخدم اال بحاالت محدودة
ة "منزل" ألن كلمة "بيت"  تغطى أفضل من كلم

 عددا أكبر من المجاالت.
األهمية، تفضل الكلمة التي تشيع حاجة معينة  .1

عند التالميذ على تلك الكلمة العامة التي قد 
 اليحتاجها أو يحتاجها قليال. 
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العربية تفضل الكلمة العربية على غيرها، مثل :     .1
كلمة "هاتف" بدال من "التلفون" وكلمة 
"المذياع" بدال من "الراديو" و كلمة " الحاسوب 
" بدال من "الكوبيوتر". وإذا كانت الكلمة 
األجنبية ال مقابل لها في العربية، فإنها تكتب 

 بالحرف العربي.
 صوت اللغة العربية تقويم -د

 فهوم التقويم م (1
لية التقويم هو عمالتقويم لغة مصدار من فعل قوم، و 

منهجية منظمة مخططة تتضمن إصدار األحكام على 
أو الفكر أو الوجدان أو الواقع المقيس وذلك بعد السلوك 

موازنة المواصفات والحقائق للسلوك الذي تم التوصل إليه 
 .21عن طريق القياس مع معاير ثم تحديده بدقة ووضوح

موجود عر ف التقويم هو عملية جمع وتصنيف وعبد 
                                                           

مؤسسة : ال)لبنان مهارات اللغة العربية وعلومها،علي سامي الحالق،  46 
 430(، ص. 2090الخديثة للكتاب، 
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يتا معلومات كميتا أو كيفالبيانات أو الونفسير  وتحليل
سلوك الستخدام في إصدار حكم  أو عن حقائق أو موقف

   21أو قرار.
 تقويم لهمية اأ (2

تقويم لية الأهمية عمالتقويم ركن مهم من أركان التخطيط و 
 21:يمكن تحديد بما يأتي

: عندما يبدأ الطلبة في تعلم فإنهم  التشخيص -9
 ةيبدؤون بالخلفية المتعددة والخبرة المتعدد

قوم للمعلم أن ي والمستوى المتنوعة، ولذلك ينبغي
هم من كفاءتبتحديد مستويات تالميذه ليتأكد 

و أ ،باستخدام اختبارات المناسبة للتعلم الجديد

                                                           
27  Matsna, Erta Mahyudi, Pengembangan Evaluasi dan Tes 

Bahasa Arab, (Tanggerang Selatan : Alkitabizz, 2012) hlm  4 

 432-439ص. ...، مهارات اللغةعلي سامي الحالق،   48
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ذ حققه تالميتهدف إلى تحديد مدى التقدم الذي 
 .21لوصول األهداف التعليميةفي ا

مفهوم بالمسح هو جمع معلومات :  المسح -2
وبيانات عن شيئ أو واقع أو ظاهرة. وللتعرف إلى 
الظاهرة بتهديد جوانب القوة والضعف فيها للحكم 

الكفاءتها أو مدى الحجة لتحسينها. وبذالك على 
أن عملية التقويم تهدف إلى مسح أو تحديد 

 وية.الظاهرة للعملية الترب
يهدف التقويم إلى المعرفة عن درجة :  التنبؤ -3

ت الاستعداد الفرد أو قدرته على النجاح في مجا
اس ظت حركة القيالتعليم المستقبلية، وبعد الح

والتقويم التربوي بناء وتطوير مجموعة من 
قدرات باالختبارات التي تستخدم ألغراض التنبؤ 

تبارات الخواستعدادات الفرد وامكانته للتعلم وهذه ا
                                                           

تطوير منهج تعلم وتقويم اللغة العربية للناطقين ترميذي نينورشي،  49
  911(، ص. Banda Aceh: Al- Mumtaz Institute، 2095) ،بغيرها
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عتقاد منها ثبات لااستندت إلى مجموعة من 
 معينة.الحدود الالسلوك االنساني ومرونته في 

ية عمل:  تحديد وضع الفرد في المكان المناسب -4
التقويم تساعد على التعرف إلى امكانات االفراد 

 وقدراتهم الذاتية بصورة عملية دقيقة.
معرفة  ي: التقويم يساعد كل فرد ف التوجيه واالرشاد -5

نفسه وإمكانته وقدرته واتجاهاته وميوله، وليحقق 
هذا باستخدام مجموعة من المقاييس التي تأخذ 

خاصة وتمكن الفرد شكل اختبارات أو أدوات 
لمعرفة عملية دقيقة وموضوعية عن نفسة، وتساعده 
على اتخاذ قرارات أكثر حكمة ودقة وفاعلية، 

لىدقة د كبير عولذالك التوجيه واالرشاد تتأثر إلى ح
 عمليات القياس.

ف : عملية تقسيم الطلبة في صفو  تصنيف الطلبة -1
 تصنيفهم في الفروع ينبغي أن تقوم علىدراسية، أو 

أسس عملية دقيقية وتعتمد على معلومات  وصفية 
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وكمية. وكل من هذه المعلومات تتوفر باستخدام 
 أدوات القياس المناسبة.

 تخطيط تقويم صوت اللغة العربية (2
اشتمل في تقويم األصوات على اتقان نظام صوت اللغة 

ات و بشكل معرفة، وتمايز، ونطقها. وينبغي في تقويم األص
 طلبة، مثال فيها المحدود باألصوات الصعوبة في ينطق

الم الشمشية والقمرية، وفي واللف األصوات شدة، واال
األصوات التي المتقربة في الصفة، واألصوات المتقربة في 

 ، واألصواتدوات المجها، وفي أصوات التنوين، واألصمخار 
 30.ينلد الم

هدف إلى قياس كفاءة في معرفة الحرف، هذا التقويم ي
وتمايز األصوات المتنوعة، وكفاءة نطق األصوات بصحيح 

 ح. وأما شكل التقويم يمكن بالكتابة أو باللسان.يوالفص
 39ونوع تقويم النطق األصوات اللغة كما يلي :

                                                           
30  Matsna, Erta Mahyudi, Pengembangan Evaluasi dan Tes 

Bahasa Arab, (Tanggerang Selatan: Alkitabizz, 2012) hlm. 88 
31  Matsna, Erta Mahyudi, Pengembangan Evaluasi . . ., hlm. 89-

95 



51 
 

    
 

 معرفة األصوات اللغة   -9
وهذا تقويم يقوم المدرس أوال بيعطي ورقة الحرف 
المعين لإلختبار وثم : إشارة لألطفال :أنظر إلى 

( في الحروف وإستمع ! ثم ضع عالمة صحيح )
 الحرف الذي المناسب باستماعك.

 تقرير الصوت في الكلمة  -2
يسمع المدرس الكلمة، ويطلب من الطلبة بتقرير 

 األصوات المستحبة. 
( إذ استمعت الحرف مثال : ضع عالمة صحيح )

 الصاد وضع عالمة الخطأ إذ استمعت غير الحرف الصاد!
 تعر ف األصوات -3

مثال : اإلشارة : استمع إلى الكلمات ، ثم ضع 
 عالمة صحيح في الكلمات الشدة !

 غةتمايز األصوات الل -4
 تقرير الصوت  (أ
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يعطي المدرس األسئلة فيه الحروف 
المتقربة في الصفة أو المخرج، ثم يطلب 
المدرس من الطلبة أن بتقرير الصوت، مثال : 
قرر ألصوت الصاد! هل نطق في األول أو 

 الثاني أو الثالث؟
 تمايز كلمة األقل  (ب

يسمع المدرس الكلمتين ويطلب من  
الطلبة بتقرر الكلمة التي الحرف األول نفس 
الحرف، أو يسمع المدرس الكلمات ويطلب 

 من الطلبة بتقرر الكلمتين المتشابه.
 تمايز الكلمة بناء على فرق الصوت   (ت

هذا االختبار يهدف إلى قياس كفاءة في 
تعرف أوجه التشابه واالختالف بين الكلمتين 

ستخدم الكلمات المعينة فيه األصوات با
 الصعوبة.
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نطق  هيو نطق الصوت التي أسمع المدرس،  -5
 . وأنواععند الطلبة الحرف، أو الكلمات، أو الجملة

 :هذا االختبار وهي
 صوت الصعبةنطق األ (9

 المثال : صوت حرف الضاد
 إشارة للطلبة : إستمع وأعد !

 أضل -  ضل    -
 مضل  -  ضاللة  -

 المتقربةنطق األصوات  (2
 المثال : إشارة للطلبة : إستمع وأعد !

 ضل -  دل  -
 ثار -  سار -
 صورة -  سورة  -

 صوت بمدرجنطق األ  (3
 المثال : إشارة للطلبة : إستمع وأعد !
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صار  –صيف –صدر  –صوم  –صياد 
 صوف -

 نطق األصوات بالقراءة -1
يطلب المدرس من الطلبة بقراءة الكلمة، أو 
الجملة أو الفقرة القصيرة المستعد. ويقيس المدرس 

 من القراءة الطلبة دقة نطق الحرف أو لهجة الجملة.   
 بة الحرف أو الكلمة المسموعةكتا -1

يسمع المدرس الحروف أو الكلمات أو 
الجملة المدروس، ويطلب من الطلبة أن بكتبوا في 

  ورقتهم. 
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 الفصل الثالث

 منهج البحث
 طريقة البحث  -أ

تعتمد الباحثة في كتابة هذه الرسالة على في هذا البحث 
وهو منهج الذي يساعد  .الوصفي التحليليمنهج االستخدام 

حيث  ،لبحثالباحثة بهذا االباحثة في تحليل البيانات حينما تقوم 
لميدان من ي اففي البيانات التي تتواجدها تتفكر الباحثة بالمعمق 
  .المعلومات واألخبارها

الذي يعتمد على نهج هو الم وصفيهج النالممفهوم إن 
دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا 

صها، ح خصائويوضمن خالل التعبير النوع الذي يصف الظاهرة 
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أو التعبير الكمي الذي يعطي وصفا رقيما يوضح مقدار وحجم 
 9الظاهرة.

النوع الذي تستخدم الباحثة في هذا البحث هي  وأما
بيانات لالبحث الكمي لتستخدم البحث الكمي والبحث الكيفي. 

 تحليلي ل، والبحث الكيففي نطق الكلمة العربية عن كفاءة التلميذ
ائق في ، وتبحث الباحثة حقعوامل التي تأثير في كفاءة التلميذ
لى والمعلومات تحتاج الباحثة إميدان البحث. أما لجمع البياتات 

 ، والمقابلة. االختبارطريقة البحث الحقل من خالل 
 مكان البحث -ب

 TPAتختار الباحثة المكان لهذا البحث ب     

Namploh Papeun.  وهذاTPA   أحد مجلس من مجالس
في  Namploh Papeunتعليم القرآن الذي يقع في قرية 

 .Bireuenبالمديرة  Samalangaناحية 

                                                           

 مدخل إلىعباس، محمد نوفل، محمد العبسي، فريال أبو عواد،  محمد 1
 2001، : دار المسيرة للنشر والتوزيع، )عمانمناهج البحث في التربية وعلم النفس

  14م(، ص. 
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 مجتمع وعينة البحث  -ج
هذا  فيالباحثة  تستعمله يصدر المجتمع الذي

ي نطق ف البيانات عن كفاءة التلميذ على للحصول البحث
 TPA Namploh Papeun  ب      التالميذهو  الكلمات العربية

Samalanga الثالث حتى الفصل السادس من الفصل 
ا كمفوأما جدول توزيع المجتمع  .تلميذا 21 وعددهم 

 :يلي
 2.1الجدول 

 TPA Namploh Papeunبـــ  ميذتالالعدد 

Samalanga 

 عدد الطفل الفصل
 تالميذ 1 الفصل الثالث
 تالميذ 1 الفصل الرابع

 تالميذ 1 الفصل الخامس
 تالميذ 4 الفصل السادس

 تلميذا 21 عدد
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 Total البحث بالطريقة عينة فأخدت الباحثة 

Sampling ،  تأخذ  بهذه الطريقة اختيار العينة في وتقنية
 TPAفي  التالميذكل يكون  كل المجتمع للعينة. و 

Namploh Papeun Samalanga  21عددهم وهو عينتا، و 
 .تلميذا

 أداة البحث -ج
هذا  فيالباحثة لجمع البيانات  هاتستخدم التي األدوات

 :  كما اآلتية  البحث
 االختبارات (9

االختبار أداة من أدوات البحث التي 
تاج تحتستخدمها الباحثة لمجع المعلومات التي 

البحث األولى. وأداة  الباحثة إليها إلجابة سؤال
االختبار في هذا البحث فهي األسئلة التي تقتصر 

ق في نط تلميذكفاءة الف على  الباحثة للتعر 
 ، وعدد األسئلة خمسون سؤاال.الكلمات العربية
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مت تهي األسئلة التي فأما األسئلة الجيدة 
. ANATESTوتحليلها باستخدام  الصدققياس 

سان، من ناحية طلق الل االختبار تقيس الباحثةوفي 
والفصاحة، والسرعة  بمؤشر األسئلة )الكلمة في 

والكلمة التي الم الشمشية والقمرية، أو لها الف و 
والكلمة فيه الصوت الشدة، صوتها المتقربة، 

 الطبيعي، والكلمة فيه مد اللين(. دوالكلمة فيه الم
 قد قاس األستاذ ترميذي نينورشيوهذه االسئلة 

(Tarmizi Ninoersy ) قد و  ،المحتوى واللغةالصدق
يجتها  ونت على خمسة عشر تلميذا. امتحنت الباحثة

 :اآلتيةكما 
 لصدقا (أ

 ةالباحث امتحنت التي قد صدقنتيجة الأما 
 بخمسة عشر تلميذا فكما يلي:
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 2.2لجدول ا
 صدقنتيجة ال

رقم  مؤشر
 السؤال

نتيجة 
 الصدق

 البيان

الكلمة في 
أو لها الف 

الم و 
الشمشية 
 والقمرية

 الصدق 0،535 9
 الصدق 0،511 2
 الصدق 0،313 3
 الصدق 0،435 4
 الصدق 0،151 5
 الصدق 0،414 1
 الصدق 0،141 1
 الصدق 0،411 1
 الصدق 0،541 1

 الصدق 0،533 90
الكلمة 
التي 

الصدقغير  0،012 9  

الصدقغير  0،253 2  



11 
 

    
 

صوتها 
 المتقربة

 الصدق 0،151 3
 الصدقغير  0،221 4
 الصدق 0،111 5
 الصدقغير  0،211 1
 الصدق 0،591 1
 الصدق 0،134 1
 الصدق 0،314 1

 الصدقغير  0،101 90
الكلمة فيه 
الصوت 
 الشدة

 الصدق 0،101 9
 الصدق 0،119 2
 الصدق 0،130 3
 الصدق 0،194 4
 الصدق 0،510 5
 الصدق 0،391 1
 الصدق 0،133 1
 الصدق 0،411 1
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 الصدق 0،131 1
 الصدق 0،100 90

الكلمة فيه 
 دالم

 الطبيعي

 الصدقغير  0،001 9
2 511،0  الصدق 
3 123،0  الصدق 
4 310،0  الصدق 
5 321،0  الصدق 
1 911،0  الصدقغير  
1 032،0  غير الصدق 
1 210،0  الصدقغير  
1 335،0  الصدق 

90 215،0-  غير الصدق 
الكلمة فيه 

 مد اللين
9 591،0  الصدقغير  
 الصدقغير   - 2

3 011،0  الصدقغير  
4 130،0  الصدق 
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 الصدقغير   - 5
 الصدق 0،155 1
1 953،0  غير الصدق 
 غير الصدق - 1
1 921،0-  الصدق غير 

90 514،0  الصدق 
 4.2اعتمادا على بيانات النتيجة في الجدول 

وهي أربعة وثالثون سؤاال. الصدق  األسئلة عدد أن
. سؤاال وهي خمسة عشرالصدق وعدد األسئلة غير 

وهذ يدل على أن األسئلة التي يمكن استخدامها 
وهي أربعة وثالثون سؤاال، من مؤشر الكلمة في 

 ،عشرة أسئلة الم الشمشية والقمريةأو لها الف و 
والكلمة التي صوتها المتقربة خمسة أسئلة، والكلمة 

 د، والكلمة فيه المعشرة أسئلة فيه الصوت الشدة
ربعة أ كلمة فيه مد اللين، والخمسة أسئلة  الطبيعي
 أسئلة.
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 الثابت  (ب
دل على أن األداة التي تستخدم في الثابت ت

البحث المؤتمن ألدة جمع البيانات وبيان البيانات 
 900-0،10بين  ثابتالالحقيقية. وإذا نتيجة 

 -0،10ن بي فمعنىها مرتفع جدا، وإذا نتيجة الثابت
ن بيالثابت فمعنها مرتفع، وإذا نتيجة  0,11
معتدل، وإذا نتيجة الثابت فمعنها  0،50-0،11

وإذا  منخفض.فمعنها  0،41-0،30بين الثابت 
 .2فمعنها منخفض جدا 0،30<الثابت نتيجة 
 بهذا البحث كما في الجدول اآلتي:الثابت ونتيجة 

 
 
 
 

                                                           
2 Imam Asrori, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

Misykat, 2014) hlm.79 



13 
 

    
 

 2.2الجدول 
 الثابتنتيجة 

االنحراف  متعادي
 المعاير

 الثابت ارتباط

314،93 34،15 0،11 0،14 
اعتمادا على بيانات النتيجة في الجدول 

وهذه تدل على أن   0،13الثابت ،  أن نتيجة 3.3
 .جدا مرتفعالثابت درجة 

 عوبةالص  (ت
بة تنقسم إلى ثالثة أقسام، وهي درجة الصعو 

صعوبة والمعتدل وسهل. يسمى بالصعوبة إذا ال
. ويسمى 0،30-0،00درجة النتيجة بين 

. 0،10-0،39بين بالمعتدل إذا درجة النتيجة 
-0،19ويسمى بسهل إذا درجة النتيجة بين 
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ونتيجة الصعوبة في هذا البحث كما  .9،003
 يالي:

 2.4 الجدول
 نتيجة الصعوبة

رقم  مؤشر
 السؤال

 بيان نتيجة

الكلمة في 
أو لها الف 

الم و 
الشمشية 
 والقمرية

 سهل  11،11 9
 معتدل 10،13 2
 سهل  10،21 3
 سهل  11،99 4
 سهل  11،99 5
 سهل 10،51 1
 سهل 13،33 1
 سهل 19،14 1

                                                           
3 Elis Ratnawulan, Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2017), hlm. 165 
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 سهل  13،01 1
 سهل 13،33 90

الكلمة التي 
صوتها 
 المتقربة

 سهل  11،11 9
 سهل 11،31 2
 سهل 11،91 3
 سهل  19،11 4
 معتدل 11،01 5
 سهل  11،22 1
 سهل 12،22 1
 سهل  19،11 1
 معتدل 11،01 1

 معتدل 51،12 90
الكلمة فيه 
الصوت 
 الشدة

 سهل 11،11 9
 سهل 11،11 2
 سهل 13،33 3
 سهل  11،99 4
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 سهل 19،14 5
 سهل  15،13 1
 سهل 15.00 1
 سهل 19،14 1
 سهل 19،14 1

 سهل 11،99 90
الكلمة فيه 

 دالم
 الطبيعي

 سهل 900,00 9
 سهل 11،31 2
 سهل 11,11 3
 سهل  11،11 4
 سهل 19،14 5
 سهل  19،11 1
 سهل  13،01 1
 سهل  15،13 1
 سهل  11،11 1

 سهل  14،44 90
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الكلمة فيه 
 مد اللين

 سهل  13،01 9
 سهل 900،00 2
 سهل  11،22 3
 سهل  13،01 4
 سهل  900 5
 سهل 19،14 1
 سهل  11،19 1
 سهل  900 1
 سهل  900 1

 سهل  19،11 90
 3.4عتمادا على بيانات النتيجة في الجدول ا
ا على تهسة أسئلة على تقدير المعتدل وبقيأن خم

 تقدير سهل.
 المقابلة ورقة  (2

المقابلة أداة أو وسيلة ميدنية لجمع البيانات. 
أما أداة المقابلة في هذا البحث هي الباحثة بنفسها 
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التي تقوم بالمقابلة مع مستجيبين البحث مباشرة. 
وتعد الباحثة طريقة نمط ولتسهيل أداء المقابلة 

لمتعلقة المقابلة التي تتضمن فيها األسئلة العامة ا
في كفاءة التالميذ في نطق بالعوامل المؤثرة 

الكلمات العربية من حيث العوامل الداخلية والعوامل 
 الخارجية.

للحصول على البيانات بالتفصيل أو المعمق 
الزائدة المناسبة بالشرط قتقدم الباحثة األسئلة 

ألسئلة االباحثة  إجابة المستجبين حيث تقتصرو 
ي نطق ف وامل المؤثرة على كفاءة التالميذالعبمؤشر 

وهي عامل   M.Dalyonoنظريا  الكلمات العربية
صحة الجسم والذكاء والميول وطريقة التعلم وبيئة 

  .4المجتمعاألهل وبيئة المدرسة وبيئة 

                                                           
4 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2007), hlm.55 
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 البياناتطريقة جمع  -د
هذا ي فالباحثة لجمع البيانات  هاتستخدم الطريقة التي

 :كما اآلتية البحث

 اتاالختبار  -9
االختبار هو مجموعة من األسئلة التي  

يطلب من الطالب أن يستجيب لها بهدف قياس 
 تختار اللباحثة  .5مستواه في مهارة لغوية معينة

االختبار في هذا البحث هو اختبار الصوت اللغة 
ونوع االختبار الذي استعملت  .باللسان العربية

الباحثة اختبار الكفاءة، هذا االختبار ال يتقيد 
بمنهج معين، أو مقرر دراسي، أو كتاب محدد، 

 .1وإنما يقيس مهارات الطالب اللغوية العامة
ناءا ب وتستخدم الباحثة التسجيل لجمع البيانات.

                                                           
جونج ، )أو مدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبيةأزهر أرشد،   5

 109 (، ص. 9111: مطبع أحكام، فائدانج
    913. . .، ص. مدخل إلى طرق أزهر أرشد،  1
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ئلة التي فاألسعلى نتيحة الصدق والثابت والصعوبة 
 تستخدم للبحث أربع وثالثون سؤاال.

 المقابلة (3
المقابلة أداة أو وسيلة ميدنية لجمع البيانات، 

احث لبلفظي وجها لوجه بين ا أو محادثة وهي حوار
الذين  خاصخص أو مجموعة من األشوبين ش

ول إلى لوصيتورطون بهذ البحث، ويهدف المقابلة  ل
 .1من المعلومات التي تحتاج الباحثة إليها حقيقة ما

 ى التالميذعلتقوم الباحثة في هذا البحث بالمقابلة و 
والمقابلة التي  .الذين العينة في هذا البحث

 المنظمة.غير هي المقابلة تستخدمها الباحثة 
 طريقة تحليل البيانات -ه

 االختبار .9

                                                           

ر: ، )الحاشمدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح ابن حمد،  1 
  900م(، ص.  2000المكتبة الميكان، 
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ار بتقوم الباحثة في جمع البيانات باالخت
ربية. الكلمات الع في نطق كفاءة التلميذ  عرف علىلم

واستخدمت الباحثة طريقة تحليل البيانات تحليال  
كميا للحصول على المجموع والمعدل من إجابة 

 االختبار. 
بية في نطق الكلمات العر  ولمعرفة كفاءة التلميذ
نسبة و ونسبة النهائي  دلةاحسبت الباحثة درجة المع

  1يلي: اكمف ة المعادلةمثوية. وأما الصيغة للبحث درج
Mx = ΣX

𝑁
  

MX  = دلةاالمعدرجة    
ΣX  = مجموع القيمة المحصولة عليهاعدد 

N  النتيجة الكاملة = 
 1:كما يليف نتيجة النهائيوأما الصيغة للبحث  

                                                           
8 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Tinggi, 2014), hlm. 81   
9 Dr.kunandar, Penilaian Autentik, (Jakarta: Raja Wali Pers, 

2014), hlm 140 
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 x 100Na = 
sp

𝑠𝑚
 

Na نتيجة النهائي = 
sp  = اإلصابة المحصولة 

sm اإلصابة األعلى = 
  90للبحث نسبة مثوية فكما يلي:وأما الصيغة  

P  = 𝐹

𝑁
   x 100  

P  =نسبة مثوية 
F عدد التالميذ = 
N عدد مجتمع التالميذ = 
 

كما فالمستخدمة في هذا االختبار  النتيجةمقياس وأما 
  99:بلي

 

                                                           
10 Arikunto, Suharmi, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 81 
11 Matsna, Erta Mahyudi, Pengembangan Evaluasi dan Tes 

Bahasa Arab, (Tanggerang Selatan: Alkitabizz, 2012) hlm. 235 
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  2.1جدول 
 ميذكفاءة التالمقياس نتيجة  

 مستوى مستوى التحصيلي تقدير
900-11 ممتاز  4 
11-15 جيد   3 
15-10 مقبول  2 
51-55 ضعيف  9 

≥ جدا ضعيف   45  0 
 المقابلة  .2

الرسالة  نات لهذهكانت الباحثة تتم تحليل البيا
 TPA  Namploh Papeun بمقابلة التالميذ في

Samalanga ويقتصر على السؤال الذي لتعرف على .
ق في نط لعوامل التي تؤثر على كفاءة التلميذا

 الكلمات العربية.
عملية تحليل البيانات فتحلل الباحثة وأما 

 Miles Dan) باستحدام نظرية ميلس وحبرمان
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Huberman)  تشتمل فيها خطوات عملياتها التي
انات، لبيانات، وعرض البيبجمع البيانات، وتخفيض ا

. وعملية تحليل البيانات للمقابلة  92تاجاتستناالو 
 كما الصورة اآلتية:

 
 
 

                                                           
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 321 

 جمع البيانات

 تخفيض البيانات

 البياناتوعرض 

 االستنتاجات
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 عرض البيانات -أ
في هذا القسم عرضت الباحثة عرض البيانات الذي 
وجدته بطريقة االختبار عن كفاءة التالميذ في نطق الكلمات 

كما في فتلميذا. أما عرض البيانات  نعشريو العربية بستتة 
 : يالآلت 4.9 الجدول

 4.1الجدول 
 نتيجة كفاءة التالميذ في نطق الكلمات العربية

 نتيجة
 النهائي

نتيجة 
لمجمو

 ع

الكلمات 
فيها مد 

 اللين

الكلمات 
فيها المد 
 الطبيعي

الكلمات فيها 
الصوت 
 الشدة

الكلمات 
فيها 

الصوت 
 المتقربة

الكلمات 
في أولها 
االلف 
 والالم

 تالميذ

 9تلميذ  10 31 11 43 31 212 12،42
 2تلميذ  59 25 51 31 31 201 11،11
 3تلميذ  41 39 41 25 91 919 55،11
 4تلميذ  15 31 12 44 31 214 12،19
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 5تلميذ  19 31 14 49 31 219 19،13
 1تلميذ  41 21 51 23 29 911 51،59
 1تلميذ  51 21 13 35 20 202 11،09
 1تلميذ  15 34 13 49 31 211 11،1

 1تلميذ  41 39 12 33 30 202 11،09

10،19 
تلميذ  51 39 15 31 21 291

90 

51،2 
تلميذ  53 21 41 21 94 912

99 

10،11 
تلميذ  51 21 52 21 20 911

92 

11،25 
تلميذ  11 31 11 40 31 211

93 

13،93 
تلميذ  14 31 11 49 31 215

94 

11،1 
تلميذ  12 33 11 40 31 211

95 

11،51 
تلميذ  12 33 11 31 34 219

91 

15،12 
تلميذ  11 31 11 35 31 212

91 

11،03 
تلميذ  10 49 11 45 31 300

91 
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14،11 
تلميذ  12 31 12 43 31 210

91 

12،95 
تلميذ  11 34 11 40 34 212

20 

12،43 
تلميذ  14 31 13 49 31 213

29 

15،42 
تلميذ  11 42 11 49 31 212

22 

11،51 
تلميذ  13 34 10 49 33 219

23 

15،01 
تلميذ  11 31 11 45 31 219

24 

11،32 
تلميذ  53 21 10 31 20 201

25 

19،13 
تلميذ  12 34 11 43 31 219

21 
 

 كفاءة التالميذ في نطق الكلمات العربية -ب
كن يمكفاءة التالميذ في نطق الكلمات العربية 

: كفاءة نطق الكلمات ها بخمسة مؤشرات، وهيتقسيم
لمات كفاءة نطق الكو  ربية التي في أولها االلف والالم،الع
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ميذ في نطق كفاءة التال، و العربية التي فيها الصوت المتقربة
ذ في كفاءة التالميو  فيها الصوت الشدة،الكلمات العربية 

نطق  كفاءة التالميذ فيالطبيعي، و  نطق الكلمات فيها مد
سة مي فيها مد اللين. ونتيجة كفاءة بخالكلمات الت

 مؤشرات كالتالي: 

كفاءة نطق الكلمات العربية التي في أولها االلف  (1
 والالم

تبحث الباحثة عن كفاءة التالميذ  في هذا القسم
وبيان  .االلف والالم العرية التي في أولها اتفي نطق الكلم

ميذ من ناحية نطق الكلمات فيها على نتيجة كفاءة التال
يجة نتلبيان نتيجة المجموع االجمالي، و االلف والالم با

 :يالآلت 4.2 الجدولكما في  النهائي
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 4.2الجدول 

العربية التي في أولها االلف  نتيجة نطق الكلمات
 والالم

نتيجة  تقدير
 النهائي

 نتيجة
 لمجموع

 رقم  تالميذ

 9 9 تلميذ 10 900 ممتاز
 2 2 تلميذ 59 51،1 ضعيف
 3 3 تلميذ 41 54،4 ضعيف
 4 4 تلميذ 15 14،4 ممتاز
 5 5 تلميذ 19 10 ممتاز

 1 1 تلميذ 41 53،3 ضعيف جدا
 1 1 تلميذ 51 13،3 مقبول
 1 1 تلميذ 15 14،4 ممتاز

 1 1 تلميذ 41 59،9 ضعيف جدا
 90 90 تلميذ 51 14،4 مقبول
 99 99 تلميذ 53 51،1 ضعيف
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 92 92 تلميذ 51 15،5 مقبول
 93 93 تلميذ 11 14،4 جيد
 94 94 تلميذ 14 13،3 ممتاز
 95 95 تلميذ 12 19،9 ممتاز
 91 91 تلميذ 12 19،9 ممتاز
 91 91 تلميذ 11 15،5 جيد
 91 91 تلميذ 10 900 ممتاز
 91 91 تلميذ 12 10 جيد
 20 20 تلميذ 11 15،5 ممتاز
 29 29 تلميذ 14 13،3 ممتاز
 22 22 تلميذ 11 15،5 ممتاز
 23 23 تلميذ 13 12،2 ممتاز
 24 24 تلميذ 11 11،1 ممتاز
 25 25 تلميذ 53 51،1 ضعيف
 21 21 تلميذ 12 19،9 ممتاز

 المجموععدد  2091،1
 ةمعّدلدرجة ال 20،14
 

أن  4.2اعتمادا على بيانت النتيجة في الجدول 
نتيجة معد لة كفاءة التالميذ في نطق الكلمات العربية من 
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. 10،14ناحية الكلمات في أولها االلف والالم هي 
تالميذ ال .كفاءة التالميذ جيدوهذه النتيجة تدل على أن  

. (%53،1) تلميذا 94الذين وجدوا نتيجة الممتاز 
 تالميذ 3 جيدالتيجة التالميذ الذين وجدوا نو 
 3 نتيجة المقبول التالميذ الذين وجدوا. و (99،5%)

تالميذ الذين وجدوا نتيجة ال. و (%99،5) تالميذ
والتالميذ الذين وجدوا  .(%95،4) تالميذ 4الضعيف 

  .(%1،1) ضعيف جدا تلمذانالنتيجة 

التي فيها الصوت كفاءة نطق الكلمات العربية  (2
 المتقربة

في هذا القسم تبحث الباحثة عن كفاءة التالميذ في 
نطق الكلمات التي فيها الصوت المتقربة. والبيان على 
نتيجة كفاءة التالميذ من ناحية نطق الكلمات العربية فيها 

ة نتيجربة بالبيان المجموع االجمالي و الصوت المتق
 :يالآلت 4.3كما في الجدول  النهائي
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 4.2الجدول 
 نطق الكلمات العربية التي فيها الصوت المتقربةنتيجة 

 

النهائينتيجة  تقدير  رقم  تالميذ نتيجة المجموع 
 9 9تلميذ  31 10 جيد

 2 2تلميذ  25 55،5 ضعيف
 3 3تلميذ  39 11،1 مقبول
 4 4تلميذ  31 12،22 جيد
 5 5تلميذ  31 11،11 ممتاز
 1 1تلميذ  21 10 مقبول
 1 1تلميذ  21 10 مقبول
 1 1تلميذ  34 15،5 مقبول
 1 1تلميذ  39 11،1 مقبول
 90 90تلميذ  39 11،1 مقبول
 99 99تلميذ  21 12،2 مقبول
 92 92تلميذ  21 14،4 مقبول
 93 93تلميذ  31 10 جيد
 94 94تلميذ  31 10 جيد
 95 95تلميذ  33 13،3 مقبول
 91 91تلميذ  33 13،3 مقبول
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 91 91تلميذ  31 10 جيد
 91 91تلميذ  49 19،9 ممتاز
 91 91تلميذ  31 12،2 جيد
 20 20تلميذ  34 15،5 مقبول
 29 29تلميذ  31 11،1 ممتاز
 22 22تلميذ  42 13،3 ممتاز
 23 23تلميذ  34 15،5 مقبول
 24 24تلميذ  31 10 جيد
 25 25تلميذ  21 10 مقبول
 21 21تلميذ  34 15،5 مقبول

 عدد المجموع 1940
 درجة المعدلة 14،11

 

أن  4.3اعتمادا على بيانات النتيجة في الجدول 
نتيجة معد لة كفاءة التالميذ في نطق الكلمات العربية من 

. 14،19ي ناحية الكلمات التي فيها الصوت المتقربة ه
على أن الكفاءة التالميذ على تقدير وهذه النتيجة تدل 

 تالميذ 4متاز الذين وجدوا نتيجة الم التالميذ. المقبول
، ونتيجة (%21) تالميذ 1، ونتيجة الجيد (95،4%)
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 9تلميذ ، ونتيجة الضعيف(%53،1) تلميذا 94المقبول 
(3،1%). 

يها ف التي كفاءة التالميذ في نطق الكلمات العربية (2
 الصوت الشدة

هذا البحث تبحث الباحثة عن كفاءة التالميذ في في 
ة  العربية التي فيها الشدة. والبيان على نتيجنطق الكلمات 

كفاءة التالميذ من ناحية نطق الكلمات العربية فيها الشدة 
ي كما ف النهائي بالبيان المجموع االجمالي والنتيجة ا

 :يالآلت 4.4الجدول 
 4.4الجدول 

 لشدةالصوت االتي فيها نطق الكلمات العربية نتيجة 
 

النهائينتيجة  تقدير نتيجة  
 المجموع

 رقم  تالميذ

 9 9تلميذ  11 11،1 ممتاز
 2 2تلميذ  51 14،4 مقبول
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 3 3تلميذ  41 53،3 ضعيف
 4 4تلميذ  12 19،9 ممتاز
 5 5تلميذ  14 13،3 ممتاز
 1 1تلميذ  51 13،3 مقبول
 1 1تلميذ  13 10 مقبول
 1 1تلميذ  13 19،9 جيد
 1 1تلميذ  12 11،1 مقبول
 90 90تلميذ  15 12،2 مقبول

جدا عيفض  99 99تلميذ  41 53،3 
 92 92تلميذ  52 51،1 ضعيف
 93 93تلميذ  11 11،1 ممتاز
 94 94تلميذ  11 11،1 ممتاز
 95 95تلميذ  11 11،1 ممتاز
 91 91تلميذ  11 15،5 ممتاز
 91 91تلميذ  11 11،1 ممتاز
 91 91تلميذ  11 11،1 ممتاز
 91 91تلميذ  12 10 جيد
 20 20تلميذ  11 11،1 ممتاز
 29 29تلميذ  13 12،2 ممتاز
 22 22تلميذ  11 11،1 ممتاز
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 23 23تلميذ  10 11،1 ممتاز
 24 24تلميذ  11 15،5 ممتاز
 25 25تلميذ  10 11،1 جيد
 21 21تلميذ  11 15،5 ممتاز

 عدد المجموع 2142،2
 درجة المعدلة 22،29

 

أن  4.4في الجدول على بيانات النتيجة اعتمادا 
نتيجة معد لة كفاءة التالميذ في نطق الكلمات العربية من 

. وهذه النتيجة 12،31ناحية الكلمات فيها الشدة وهي 
ميذ تالال. أن كفاءة التالميذ على تقدير الجيد تدل على

، (%51,1) تلميذا 95الذين وجدوا نتيجة الممتاز 
 5، ونتيجة المقبول (%99،5) تالميذ 3ونتيجة الجيد 

 2تلميذان  ، ونتيجة الضعيف(%91،3) تالميذ
 .(%3،1) 9 تلميذ جدا ، ونتيجة الضعيف(1،1%)
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 ديها مفالتي  العربية التالميذ في نطق الكلمات كفاءة (4
 الطبيعي

ميذ في في هذا البحث تبحث الباحثة عن كفاءة التال
نتيجة   . والبيان علىالطبيعي دنطق الكلمات التي فيها م

 بيعيالط دميذ من ناحية نطق الكلمات فيها مكفاءة التال
ي كما ف النهائيتيجة بالبيان المجموع االجمالي والن

 :يالآلت 4.5الجدول 
 4.1الجدول 

 يعيالطب فيها مد العربية التي نطق الكلماتنتيجة 
 

النهائينتيجة  تقدير نتيجة  
 المجموع

رقم تالميذ
  

 9 9 تلميذ 43 15،5 ممتاز
 2 2 تلميذ 31 14،4 جيد

 3 3 تلميذ 25 55،5 ضعيف
 4 4 تلميذ 44 11،1 ممتاز
 5 5 تلميذ 49 19،9 ممتاز
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 1 1 تلميذ 23 59،9 جدا ضعيف
 1 1 تلميذ 35 11،1 جيد
 1 1 تلميذ 49 19،9 ممتاز
 1 1 تلميذ 33 13،3 مقبول
 90 90 تلميذ 31 12،2 جيد
 99 99 تلميذ 21 14،4 مقبول
 92 92 تلميذ 21 51،1 ضعيف
 93 93 تلميذ 40 11،1 ممتاز
 94 94 تلميذ 49 19،9 ممتاز
 95 95 تلميذ 40 11،1 ممتاز
 91 91 تلميذ 31 10 جيد
 91 91 تلميذ 35 11،1 جيد
 91 91 تلميذ 45 900 ممتاز
 91 91 تلميذ 43 15،5 ممتاز
 20 20 تلميذ 40 11،1 ممتاز
 29 29 تلميذ 49 19،9 ممتاز
 22 22 تلميذ 49 19،9 ممتاز
 23 23 تلميذ 49 19،9 ممتاز
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 24 24 تلميذ 45 900 ممتاز
 25 25 تلميذ 31 10 جيد
 21 21 تلميذ 43 15،5 ممتاز

 عدد المجموع 2122،2
 ةدرجة المعدل 22،92
 

أن  4.5على بيانات النتيجة في الجدول اعتمادا 
عربية من الكفاءة التالميد في نطق الكلمات   ةنتيجة معد ل

. وهذه 13،13هي  الطبيعي دناحية الكلمات فيها م
جيد. لا على تقدير أن كفاءة التالميذ على النتيجة تدل

 تلميذا 95التالميذ الذين وجدوا نتيجة الممتاز 
، (%23،9) تالميذ 1، ونتيجة الجيد (51،1%)

 ونتيجة الضعيف، (%1،1) 2ونتيجة المقبول تلميذان 
 9 تلميذ جدا ، ونتيجة الضعيف(%1،1) 2تلميذان 

(3،1%). 
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 كفاءة التالميذ في نطق الكلمات التي فيها مد اللين  (1
في هذا البحث تبحث الباحثة عن كفاءة التالميذ في 

ان على يين. والبلد النطق الكلمات العربية التي فيها م
د ا مفيه ميذ من ناحية نطق الكلماتنتيجة كفاءة التال

ما في ك النهائي تيجة ين بالبيان المجموع االجمالي ونلال
 : يالآلت 4.1الجدول 

 4.1الجدول 
 نتيجة نطق الكلمات التي فيها مد اللين

النهائينتيجة  تقدير نتيجة  
 المجموع

 رقم  تالميذ

 9 9تلميذ  31 900 ممتاز
 2 2تلميذ  31 900 ممتاز
 3 3تلميذ  91 50 جدا ضعيف

 4 4تلميذ  31 900 ممتار
 5 5تلميذ  31 900 ممتاز
 1 1تلميذ  29 51،3 ضعيف
 1 1تلميذ  20 55،5 ضعيف
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 1 1تلميذ  31 900 ممتاز
 1 1تلميذ  30 13،3 جيد
 90 90تلميذ  21 12،2 مقبول

 99 99تلميذ  94 31،1 جدا ضعيف
 92 92تلميذ  20 55،5 ضعيف
 93 93تلميذ  31 900 ممتاز
 94 94تلميذ  31 900 ممتاز
 95 95تلميذ  31 900 ممتاز
 91 91تلميذ  34 14،4 ممتاز
 91 91تلميذ  31 900 ممتاز
 91 91تلميذ  31 900 ممتاز
 91 91تلميذ  31 900 ممتاز
 20 20تلميذ  34 14،4 ممتاز
 29 29تلميذ  31 900 ممتاز
 22 22تلميذ  31 900 ممتاز
 23 23تلميذ  33 19،1 ممتاز
 24 24تلميذ  31 900 ممتاز
 25 25تلميذ  20 55،5 ضعيف
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 21 21تلميذ  31 900 ممتاز
 عدد المجموع 2210
 درجة المعدلة 21،12

أن  4.1على بيانات النتيجة في الجدول اعتمادا 
ن ناحية العربية مالتالميذ في نطق الكلمات  ةنتيجة معد ل

. وهذه النتيجة تدل 11،53ين هي لد الالكلمات فيها م
ذ الذين التالميممتاز. ال على تقدير أن كفاءة التالميذعلى 

، ونتيجة (%11،3) تلميذا 91وجدوا نتيجة الممتاز 
 9تلميذ  مقبول، ونتيجة ال(%3،1) 9تلميذ  الجيد

، (%95،4) تالميذ 4 ضعيف، ونتيجة ال(3،1%)
 .(%1،1) 2 تلميذان جدا ونتيجة الضعيف

 في نطق الكلمات العربية كفاءة التالميذ (1
في هذا البحث تبحث الباحثة عن كفاءة التالميذ 

م، لف والالنطق الكلمات العربية شالمة من ناحية االفي 
د الطبيعي، وم دالصوت الشدة، والموالصوت المتقربة، و 
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 4.1ءة التالميذ كما في الجدول لين. والبيان على كفالا
 :يالآلت

 4.1الجدول 
 شاملة نطق الكلمات العربية التالميذ في نتيجة

 

 رقم مؤشر درجة معدلة تقدير
في  اتالكلم  20،14 جيد

ف االلأولها 
 الموال

9 

الكلمات فيها  14،11 مقبول
 الصوت المتقربة

2 

الكلمات فيها  22،29 جيد
 الصوت الشدة

3 

الكلمات فيها  22،92 جيد
 المد الطبيعي

4 
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 مدالكلمات فيها  21،12 ممتاز
 اللين

5 

 عدد المجموع 402,119
 المجموعة  عدلةمدرجة  21،12

 

تبحث عن كفاءة التالميذ  4.1البيانات في الجدول 
في نطق الكلمات العربية من كل النواحي، ونتيجة معد لة  

أن   . وهذه النتيجة تدل على19،12كفاءة التالميذ هي 
طق ن. ونتيجة المعد لة في المؤشر كفاءة التالميذ جيد

. 10،14الكلمات العربية من ناحية االلف والالم هي 
، ومن ناحية 14،19ومن ناحية الصوت المتقربة هي 

، ومن ناحية مد الطبيعي هي 12،31الصوت الشدة هي 
. وأما مقارنة  11،53، ومن ناحية مد اللين هي 13،13

 : يالآلت 4.9كما في الرسم فهي  كفاءة التالميذ 
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4.1الرسم   

 المؤثرة في كفاءة التالميذعوامل ال -ج
عوامل المؤثرة في كفاءة التالميذ إلى النقسم ت

ة عوامل الخارجية. ونتيجالعوامل الداخلية و العاملين، وهما 
ميذ  كفاءة التال  عوامل المؤثرة فيالالبحث لمعرفة على 

 :كالتالي

80,6
74,6

82,3 83,9 86,5

10

30

50

70

90

ألف والم ةالصوت المتقرب الصوت الشدة المد الطبيعي مد اللين

مقارنة كفاءة التالميذ
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 عوامل الداخلية ال (1
ثر عوامل الداخلية التي تؤ النتيجة البحث عن 

التالميذ في نطق الكلمات العربية  على كفاءة 
 كالتالي:

 صحة ال (1
وجدت الباحثة نتيجة البحث بطريقة المقابلة مع 

ي نطق ف ونال يتعثر  ينمستجيبالأن  ين،مستجيبال
 lôn"  مستجيبالعلق بذلك قال مالكلمات العربية. 

hana susah watèe kheun bahasa Arab ،" بمعنى أنه ما
 وهذا يدل على العربية.الت في نطق الكلمات كالمش

مستجيب معاق في نطق الكلمات الما لدى  أن
 jeuet lôn kheun اآلخر " مستجيبقال الالعربية. و 

kata-kata lam bahasa arab ."معنى أنه يستطيع نطق ب
 .الكلمات العربية

ساس احا الصعوبة عند المستجيبين تسبب بأم
أنهم لم مرتاح، ولم يستطيع، ويصعبون فالمستجيب 
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في نطق بعض الحروف المعينة كالحرف الضاد. وقال 
 ،"susah bacut bak ta kheun huruf shad المستجيب "

وقال  د،اب في نطق الحرف الضعبمعنى أنه يص
" ، payah karena golom lancar اآلخر " مستجيبال

 .بمعنى أنه لم مرتاح
النتيجة المذكورة، أن عامل صحة  ىوبناء عل

الجسم ليس عامل عائقا عند التالميذ في نطق 
رتفع اءته مالكلمات العربية. سواء كان تلميذ الذي كف

، وفي الحقيقة هم منخفض أو تلميذ الذي كفاءته
يستطيعون نطق الكلمات العربية، ولكنهم يصعبون في 

 نطق بعض الحروف المعينة.
 

 الذكاء  (2
ة نتيجة البحث بطريقة المقابلة مع وجدت الباحث

ة ، أن كفاءة التالميذ في نطق الكلمات العربيينمستجيب
تؤثر بعامل الذكاء. ودليل على ذلك أن المستجيب 
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الذي لديه اإلنجاز في المدرسة أو في المسابقة 
يستطيع نطق الكلمات العربية بالفصيحة. وبالعكس 

المدرسة أو أن المستجيب الذي ما لديه اإلنجاز في 
في المسابقة ال يستطيع نطق الكلمات العربية 

 بالفصيحة.
نتيجة المقابلة مع المستجيب ، علق بذلكتم

قال  .ممتاز أنه أحرز رتبة في المدرسةال الذي كفاءته
"، bak sikula lôn rangking sa ( "91المستجيب )

ب وقال المستجي، بمعنى أنه درجة األولى في المدرسة
(22) " na rangking duwa” ،الثانية. بمعنى أنه درجة 

نجاز في مسابقة حفظ اال الذي لديه والمستجيب
 .القرآن لديه كفاءة الممتاز في نطق الكلمات العربية

 ..sering lôn ikôt lomba( "91قال المستجيب )

lomba tahfiz..juara lhèe watèe di Bireuen ،" بمعنى



901 
 

    
 

كثير شارك في المسابقة، كالحفيظ القرآن، ويجد أنه  
 درجة الثالثة. 

طق ءة نونتيجة المقابلة بالمستجيب الذي كفا
بة في ال أحرز رتالضعيف تقدير  علىالكلمات العربية 

"، hana rangking( "3المدرسة. قال المستجيب )
بمعنى أنه ال يجد درجة في المدرسة، وقال المستجيب 

(99" )lôn hana meureumpök rangking bak 

sikula".بمعنى أنه ال يجد درجة في المدرسة ، 
ق نط ووجدت الباحثة المستجبيب الذي كفاءة

ه ولكن لدي الكلمات العربية على تقدير الضعيف
 na lôn( "3. قال المستجيب )اإلنجاز في مسابقة

ikôt lomba, lomba..ayat pendek, lomba do’a 

sembahyang, manduwa juara lhèe بمعنى أنه ."
ودعاء الصالة، وكلهما  شارك المسبقة حافظ الجزعما

ثة. وهذا يمكن بسبب العوامل األخرى كما درجة الثال
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في مسابقة دعاء في الصالة، المستجيب يسمع 
ويمارس دعاء الصالة مرارا أو المتابر في المسابقة 

 درجت الذكائه منخفض.
 الميول (2

ين، ابلة مع المستجيبنتيجة البحث بطريقة المق
أن كفاءة التالميذ في نطق الكلمات العربية ليس كلهم 
تؤثر بعامل الميول. المستجيب الذي كفاءة نطق 

تقدير الممتاز لديه الميول  الكلمات العربية في
. وهناك المستجيب كفاءة نطق الكلمات المرتفع

العربية في تقدير الممتاز أيضا ولكن لديه الميول 
المنخفض. والمستجيب كفاءة نطق الكلمات العربية 

 لديه الميول المرتفع.الضعيف على تقدير 
نتيجة المقابلة مع بعض  بناء على ما سبق،

الذي لديهم كفاءة الممتاز، قال  المستجيب
 galak, seubab na ngön ta " (91المستجيب )
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peugah haba" بمعنى أنه يرغب في اللغة العربية بسبب.
لديه األصدقاء في تكلم اللغة العربية. وقال المستجيب 

(22" ) hana galak, hana jeuet teuh" بمعنى أنه .
يرغب عن اللغة العربية بسبب لم يسيتطيع. ونتيجة 

لمات نطق الكالمقابلة بالمستجبيب الذي كفاءة في 
ع. قال لديه الميول المرتفالضعيف العربية في تقدير 

، "galak, karena mangat belajar ( "3المستجبيب )
ب سهل. غة العربية بسببمعنى أنه يرغب في التعلم الل

 galak... galak peulajaran ( "99وقال المستجيب )

mangat"ربية غة الع، بمعنى أنه يرغب في التعلم الل
سهل، وهذا يمكن بسبب العوامل األخرى   بسبب

 كعامل الذكاء الذي يؤثر كفاءته.
 التعلم كيفية (4

نتيجة البحث بطريقة المقابلة مع المستجيبين، 
أن كفاءة التالميذ في نطق الكلمات العربية تؤثر بعامل  



992 
 

    
 

ديه ل كيفية التعلم، المستجبيب الذي كفاءته الممتاز
ه على الذي كفاءتلمستجبيب اطريقة التعلم المعين. و 

فاءته في كأقل تطبيق طريقة التي ترتفع   تقدير الضعيف
 نطق الكلمات العربية.

لذين  ن ايبينتيجة المقابلة مع بعض الميستج
 lôn baca ( "91كفاءتهم الممتاز، قال المستجيب )

eu bareh, rayeuk su watèe lôn baca"عنى أنه ، بم
هرية. وقال وبالقراة الجيتعلم اللغة العربيىة بنظر الشكل 

 phôn ta eu lé, lheueh nyan ( "22المستجبيب )

tuléh barô baca.. hana payah eja" بمعنى أنه يتعلم ،
جبيب الذي المست الغغة العربية بتنبيه أوال ثم الكتابة.

ة رج الحروف بمساعدلديه كفاءة الممتاز في تعلم مخا
 neu ( "91باالصور، قال المستجيب )المعلم ويتعلم 

peureuno lé teungku ngön kalôn gamba بمعنى أنه ،"
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يتعلم مخارج الحروف بتعليم المدرس وبصورة مخارج 
 الحروف.

مع المستجيب الذي كفاءته  المقابلةوأما نتيجة 
أنهم ف لكلمات العربية على تقدير الضعيففي نطق ا

( 99ندرة تكرير في البيت، كما قال المستجيب )
"...jaréng baca di rumoh بمعنى أنه أقل القرأءة في ."

البيت. وفي تعلم مخارج الحروف بمساعدة  المعلم 
 ( "3فقد بدون محاولة بنفسه، كما قال المستجيب )

geu peureuno lé teungku tok بمعنى أنه يتعلم ،"
 مخارج الحروف بتعليم المدرس.

 عوامل الخارجيةال (2
ثر التي تؤ عوامل الخارجية النتيجة البحث عن 

 على كفاءة التالميذ في نطق الكلمات العربية كالتالي:
 ةاألسر  (1
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ن، جيبيستنتيجة البحث بطريقة المقابلة مع الم
أن كفاءة التالميذ في نطق الكلمات العرية ليس كلهم 
تؤثر األسرة، المستجيب الذي كفاءته الممتاز لديه 
األسرة التي يدر سه في البيت كان والديه أو أعضاء 

ألسرة األخرى. وهناك المستجيب الذي كفاءة ا
 أحد من أعضاء األسرة يدر سه. الممتاز ولكن ال

لديه  الضعيفالمستجيب الذي كفاءته على تقدير و 
األسرة التي يدر سه في البيت وهناك ما لديه األسرة التي 

والمستجيب لديه كفاءة الممتاز  يدر سه في البيت.
 كالهما ندرة تعلم في البيت.  والضعيف

 بين الذين كفاءتهيونتيجة مع بعض المستج
الممتاز لديه األسرة التي يدر سه، كما قال المستجيب 

(91" ) na, mamak, nenek, kakak بمعنى لدية من ،"
يدرسه في البيت وهي األم والجدة واألخت. وقال 

ألخت "، بمعنى لديه اna, kakak ( "24المستجيب )
ه تدر سه اللغة العربية في البيت. ولكن األسرة تدر س التي
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عند لدى المستجيب الواجبة المنرلية، كما قال 
 geu peureuno watèe na pr ( "91المستجيب )

mantöngه الواجبة "، بمعنى تدرس األسرة عند لدي
المنزلية، وهناك المستجيب الذي كفاءته الممتاز في 

لدانه ال يدر سه في نطق الكلمات العربية، ولكن وا
البيت بسبب ما لدى الوالدان كفاءة في اللغة العربية،  

 hana geu peureuno ( "24كما قال المستجيب )

karena han jeut bahasa Arab بمعنى ال أحد يدرسه ،"
 في البيت بسبب ما لدى األسرة قدرة في اللغة العربية.

وأما نتيجة المقابلة مع المستجيب الذي كفاءة 
جدت و فالضعيف نطق الكلمات العربية في تقدير 

الباحثة أن لديه األسرة التي يدر سه في البيت ولكن 
ندرة وهناك أيضا ال أحد يدر سه في البيت. كما قال 

"، بمعنى na, mamak, kakak sigege ( "3المستجيب )
خت في البيت وهي األم واألأن لديه األسرة التي يدر سه 
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 hana soe ( "1ولكن نادرا. وقال المستجيب )

puereunoمعنى ال أحد يدر سه في البيت. "، ب 
 ة المدرس (2

نتيجة البحث بطريقة المقابلة مع المستجبيبين، 
أن كفاءة التالميذ في نطق الكلمات العرية ليس كلهم 
 تؤثر بالبيئة المدرسية، المستجيب الذي كفاءة نطق

ه مدة مدرستالعربية على تقدير الممتاز في  الكلمات
اللغة العربية وهناك أيضا ما في مدرسته اللغة العربية. 
وأما نتيجة المقابلة مع المستجبين الذين كفاءتهم على 

ل في مدرستهم مدة اللغة العربية. وكف الضعيفتقدير 
ء كان كفاءته امستجيب من المستوى المتنوعة سو 

. وطريقة تعلم المدرس في مدة لضعيفا الممتاز أو
في  اللغة العربية كلهم بنفس الطريقة تقريبا وهي بالكتابة

 السبورة ثم الشرح  ثم القراءة ثم ممارسة.
ونتيجة المقابلة مع بعض المستجيبين الذين  
كفاءتهم على تقدير الممتاز عن مدة اللغة العربية، كما 
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 ,na duwa uroe, senin sabtu ( "91قال المستجيب )

sijeuem siuroe في مدرسته مدة اللغة العربية "، بمعنى
صة الدراسية في يوم اإلثنين والسبت في كل يوم والح

 hana pelajaran( " 24ساعة.  وقال المستجيب )

bahasa Arab, yang na beuet kitab jawo بمعنى ما ،"
 ة الكتوبرسته مدة اللغة العربية، هناك قراءفي مد
فقد. وبحث عن طريقة التدريس، قال  الجاوية

 ,ibuk geu tuléh bak papeun ( "91المستجيب )

lheueh nyan geu jeulaskan, geu baca na sit, lheueh 

nyan geu yu latihan  بمعنى طريقة تدريس المدرس ،"
ة، ثم يشرح المدرس ثم يقرأ أوال بكتابة على السبور 

 ثم الممارسة. المدرس
م لة مع المستجيبين الذين كفاءتهونتيجة المقاب

ة، عن مدة اللغة العربية في المدرسالضعيف على تقدير 
 na belajar bahasa arab ( "99قال المستجيب )

duwa jeuem  بمعنى في مدرسته مدة اللغة العربية،"
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 ( "3والحصة الدراسية ساعتان. وقال المستجيب )

na dua jeum pelajaran ،"ة دة اللغمعنى في مدرسته مب
ة وبحث عن طريقلعربية والحصة الدراسية ساعتان. ا

 ,phôn buka buku lé ( "3تعلم، قال المستجيب )

lheueh nyan geu jeulaskan, lheueh nyan hafal, 

tuléh, na geu baca lé ibuk watèe abèh peulajaran 
"،بمعنى طريقة تدريس المدرس أوال يفتح الكتاب ثم 

مدرس إلى التالميذ لحفظ ثم يقرأ يشرح ثم يطلب ال
 ( "99المدرس في آخر الدراسي. وقال المستجيب )

geubaca lé ibuk, geu peugah arti, lheueh nyan geu 

yu baca bak kamoe,lheueh nyan tuléh  بمعنى ،"
طريقة تدريس المدرس أوال يقرأ المدرس ثم يترجم، ثم 

إجابة  وبناء علىيطلب إلى التالميذ للقراءة والكتابة . 
المستجيب أن طريقة تعلم المعلم كلهم بنفس طريقة 

 تقريبا.
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 المجتمع (2

وجدت الباحثة نتيجة البحث بطريقة المقابلة مع 
كفاءة التالميذ في نطق الكلمات   أن ين،مستجيبال

العربية ال تؤثر ببيئة المجتمع، سواء كان من حيث 
الدور أو السعي في ارتفاع كفاءة التالميذ في نطق 

 الكلمات العربية.
 تهمين الذين كفاءمستجيبنتيجة المقابلة مع ال

على تقدير الممتاز عن اهتمام المجتمع بحلقة القراءة 
 hana jak beuet hana ( "91)القرآن، قال المستجيب 

geu dhët lé ureung gampong, geu dhët lé mamak 

ngön ayah sagaiمعنى المجتمع ال مبال التالميذ ". ب
واألم واألب من  ،الذين ال يذهبون إلى المجلس القراة

الذي يهتم به.  والمتعلقة بدور المجتمع، قال 
 na lomba tp jareung, lomba ( "91المستجيب )

azan, surat pendek, tartil, tilawah  بمعنى موجود ،"
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، وهي مسابقة حفظ الصورة االمسابقة ولكن نادر 
القصيرة وترتيل وتالوة. والمتعلقة بتشغيل صوت القراءة 

 ,na, watèe meugreb( "91القرآن، قال المستجيب )

suboh, dalail malam sabtu tpi inoe ka jareung ،"
يل صوت القراءة القرآن عند المغرب، بمعني بتشغ

ن اآلن نادرا. كول توالصبح ودالئل في ليل السب
والمتعلقة بالسائل لترقية قدرة التالميذ في نطق 

 hana ( "91الكلمات العربية، قال المستجيب )

sapu بمعنى ما فيه شيئ عن السائل لترقية كفاءة ،"
 التالميذ في نطق الكلمات العربية.

قابلة مع المستجيبين الذين كفاءتهم ونتيجة الم
ة عن اهتمام المجتمع بحلقة القراءالضعيف على تقدير 

 menyo hana jak beuet ( "1القرآن، قال المستجيب )

biasa manteng, hana geu dhët lé ureung gampong 

معنى المجتمع ال مبال التالميذ الذين ال يذهبون "، ب
 menyo" ( 3إلى المجلس القراة. وقال المستجيب )
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hana jak beut na sit dhët lé ureung gampong ،"
معنى المجتمع ال مبال التالميذ الذين ال يذهبون إلى ب

المجلس القراة أيضا. والمتعلقة بدور المجتمع، قال 
 na bak beuet lomba, si thon sige ( "1المستجيب )

بمعنى موجود المسابقة في المجلس القراءة مرة في  "
سنة. والمتعلقة بتشغيل صوت القراءة القرآن، قال 

معنى موجود "، ب na, tapi jareung( "3المستجيب )
 . والمتعلقة بالسائل لترقية قدرة التالميذ فيالن نادر كو 

 hana ( "3)نطق الكلمات العربية، قال المستجيب 

sapu.بمعنى ما فيه شيء " 

 مناقشة البحث -د 
 كفاءة التالميذ في نطق الكلمات العربية  (1

رجة دبنسبة إلى  قد وجدت الباحثة نتيجة البحث
أن كفاءة التالميذ في نطق الكلمات  امجموع عدلةم

أن   . وهذه تدل على 19،12من كل مؤشرات هي  العربية
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 ،دير جيدعلى تقكفاءة التالميذ في نطق الكلمات العربية 
أنهم  ات العربية بالفصبحة، غيروأنهم يستطيع نطق الكلم

وبعض األخطاء كمثل  طؤن في نطق بعض الحروف.يخ
 اآلتية:الصور 

: خطأ التلميذ عند نطق حرف الظاد في 4.1الصورة 
 الكلمة "َظلَّ"

يخطأ التلميذ عند نطق حرف الظاد في الكلمة   
"َظلَّ". وهو ينطق بصوت حرف الصاد، وينطق بطويل 

 بدون الشدة. فكلمة "ظل " تصبح "َصاَل".

 خطأ التلميذ عند نطق الكلمة "بين" : 4.2الصورة 
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طق ". وهو يننَ يْ يخطأ التلميذ عند نطق الكلمة "ب َ  
ماما نون السكون أبضمة الباء وبفتح الياء وزيادة حرف ال

َيَن".  حرف الباء. فكلمة "بَ ْيَن" تصبح "بُ ن ْ
، أن واحد 1(TPA)وهذا كما رجاء في منهج تربية القرآن 

غرض تربية القرآن وهو تطوير كفاءة التالميذ في قراءة أمن 
حتويات مه، وحافظه، وفهمه، وتفسيره وتطيق القرآن، وكتابت

في منهج المدرسة . وهذا أيضا كما رجاء القرآن في حياته
واحد من أغرض وهو تطوير كفاءة التالميذ في  ، أن2اإلبتدائية

المواصالت باللغة العربية لسانا أو كتابة ويشتمل فيه أربع مهارات 
 وهي االستماع والكالم والقراءة والكتابة.

( تعلم قرآءة القرآن التقليد الواجب، Acehللمجتمع أتشيه )
شية أوصل تاألهم علوم الدين. في بغرض يكون الطفل معلما ويف

األب أو األم الولده إلى مجليس تعلم القرآن كالمعهد أو مكتبة 
                                                           

1 Kementrian Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur’an, (2020), hlm 7 
2 Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun Tahun 2019 

Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah, hlm 26 
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قراءة القرآن وغيرها من المكان الذي فيه تعلم القراءة القرآن، 
منذ ستة أو سبعة من عمره. ويذهب الطفل إلى مجليس تعلم 

 ثالقرآن كل يوم لكي يفهم القرآن. عند رأي اتشهي النسب وري
 .3الذي سيستمر مسؤولية الوالدين في تطوير دين اإلسالم

 عوامل المؤثرة في نطق الكلمات العربية ال (2
م نقست المؤثرة في نطق الكلمات العربيةعوامل الإن 

عوامل الدخلية والعوامل الخارجية. الإلى عاملين وهما 
صحة الجسم والذكاء والميول العوامل الداخلية تشتمل من 

التالميذ في هذا  صحة،الاألول عامل  التعلم. وكيفية
 ق بمعنى أنهم صحة، وهذا يدل علىمعاالبحث ما لديهم 

كفاءتهم ال تؤثر بعامل صحة الجسم، وبذلك نتيجة   أن
بحث روت فيدبان في نتيجة الهذا البحث بنفس ك
 Ruth Faidiban dan Hosianaوهوسيينا سمبوكن )

                                                           
3 Darwis A. Soelaiman, Komplikasi Adat Aceh, (Banda Aceh: 

Pusat Studi Melayu Aceh, 2011), hlm 60-61 
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sombuk)
 اد مؤثرة صحة الجسمبحثهما ال تج، أن نتيجة 4

على نتائج التعلم، وهذا اختالف بنظرية أن عامل الصحة 
 لثانيا يؤثر كثيرا على كفاءة التعلم ونتيجت التعلم. ثم

عامل الذكاء، هذا العامل تؤثر في كفاءة التالميذ عند نطق 
 Fatkulالكلمات العربية، وهذا دعم ببحث فتكل المنير )

Munir)5 يؤثر على نتيحة التعلم اللغة ، أنه وجدت الذكاء
، وهذا 0،215العربية بترقيه منجر تعلم اللغة العربية بقياس 

دعم بنظرية إذا كان الشخص لديه درجة الذكاء المرتفع 
فتكون سهال في التعلم وتميل نتيجة إلى أن تكون جيدة. 
وكذالك بالعكس، إذا كان الشخص لديه درجة الذكاء 

البطيء  رتعلم، والتفكي المنخفض فيجرب الصعوبة في
 منخفضا.حتى يكون إنجار التعلم 
                                                           

4 Ruth Faidiban, Hosiana Sombuk, Pengaruh Status Kesehatan 

Terhadap Hasil Belajar Siswa SD YPK 14 Maranatha Kota Manokwari, 
Nursing Arts: Vol 11 (2), 2017, hlm. 113 

5 Fakhrul Munir, Pengaruh Kecerdasan Intelektual Dan 

Kecerdasan Spiritual Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab Siswa 

MTsN Sudirman Pracimantoro Wonogiri, Skripsi, IAIN Surakarta Jawa 

Tengah, 2016, hlm. 100  
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عامل الميول، هذا العامل ليس كلهم  الثالث ثم 
يؤثر على كفاءة التالميذ، وهناك التالميذ لديهم الميول 

العكس، أو ب ع ولكن كفاءتهم على تقدير الضعيفالمرتف
 Putri Sitiوهذا دعم ببحث فوتري سيتي فادلة )

Fadhillah)1 ، أنها وجدت نتيجة البحث تأثير الميول على
تؤثر  %13،1اليقية ، و %21نتائج التعلم بتأثير بنسبة 

كالذكاء والدوافع، وهذا مناسب بنظرية أن   بالعامل اآلخر
الميول المرتفع في تعلم سيحصل على إنجار التعلم 
مرتفعا، وبالعكس الميول المنخفض سيحصل على إنجار 

لم وهذا ة التعيعامل كيف لرابعا المنخفض في تعلم. ثم
عامل تؤثر في كفاءة التالميذ عند نطق الكلمات العربية، 
أما التالميذ الذي لديهم كيفة التعلم المعين فكفاءتهم 

 Aminالممتاز. وهذا دعم ببحث أمين فرجيياتي )

                                                           
6 Putri Siti Fadhillah, Pengaruh Minat Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Kelas VII Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di MTsN 

Sleman Yogyakarta, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 

2019, hlm. 11 
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Purjiati)
، أنه وجد ارتباط وأهمية بين كيفية التعلم مع 1

ية التعلم دراجة نسبة ارتباط كيف نتيجة منجر التالميذ بدليل
، وهذا مناسب بنظرية أن  0،005مع تنيجة التعلم وهي 

ن م كيفة الشخص في تعلم تؤثر على تحقيق نتيجة التعلم
ة، كيفية القراءة، وكيفية الكتاب  علم وهيطريقة التحيث 
وقت ال. ثم ال ستنتاج من الذي مهم لكتابة أواالوكيفية 

ة تعلم، ليسلم، وكيفية استخدام و التعلة التعلم، ومكانه، وآ
 ومناسبة موادة التعليمية.

تشتمل من األسرة والمدرسة فوأما العوامل الخارجية 
العامل األسرة ليس كلهم يؤثر على  األول والمجتمع. 

كفاءة التالميذ، من حيث أعضاء األسرة الذي يدرس في 
البيت كان لدى التلميذ شخص من أعضاء األسرة يدرسه 

وهذا دعم ببحث محمد مسله  ال أحد يدرسه.أو 

                                                           
7 Amin Purjiati, Hubungan Gaya Belajar Dengan Prestasi Belajar 

Siswa Kelas V SD Percobaan 4 Wates Kulon Progo, Skripsi, Universitas 

Negeri Yogjakarta, 2013, hlm.87 
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(Muhammad Muslih
، أنه وجد األثر المنخفض بين 1( 

امل مناسب بنظرية أن ع االبيئة األسرية إنجاز التالميذ وهذ
الوالداين يؤثر كثيرا على نتيجة الطفل في تعلم. من حيث 
مستوى تعليم الوالدين، والمستوى القتصادي، واهتمام 

يههم، وقربة الوالدين مع األوالده، وحالة في الوالدين وتوج
 بيئة البيت، كل ما سبق يؤثر على نتيجة التعلم. 

 لهمعامل المدرسة، وهذا العامل ليس ك الثاني ثم
وهذا دعم ببحث  محمد مسله  .يؤثر على كفاءة التالميذ

(Muhammad Muslih)1 أنه وجد أثر البيئة المدرسية ،
أقل تأثير على منجر، وبنسبة  %45مؤثر، والبقية  35%
ال تجد أثر في منجر التالميذ، وهذا مناسب بنظرية  20%

أن حالة المدرسة تؤثر على نتيجة التعلم، وكيفية المدرس، 
وطريقة التدريسه، ومناسبة المنهج بكفاءة التالميذ، وآلة 

                                                           
8 Muhammad Muslih, Pengaruh Lingkungan Keluarga dan 

Lingkungan Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 6 SDN 

Limbangan, Jurnal Ilmiah Indonesia : Vol 1 (4), 2016, hlm 47 
9 Muhammad Muslih, Pengaruh Lingkungan . . ., hlm 48 



921 
 

    
 

لتعلم في المدرسة، وحالة الفصل، وجملة التالميذ في ا
والعالقة بين المعلم والطالب، والعالقة بين الطلبة الفصل، 

رف وظ ى، ونظام المدرسة، ووقت التعليم،والطلبة األخر 
وغيرها. ثم عامل المجتمع،  العمارة، والواجبات المنزية

ات مهذا العامل ال تؤثر على كفاءة التالميذ في نطق الكل
يرتي سوليستالنتيجة يختلف ببحث  العربية. وهذه

(Sulistiarti)90 أنها وجدت مؤثر بين عامل المجتمع ،
ذ إذا بيئة المجتمع الجيد فنتيجة التالمي، ونتيجة البحث

مرتفع. وفي نظرية حالة المجتمع تؤثر نتيجة التعلم، إذا  
كان المجتمع يتكون من األشخاص المثقف والطفل 

م هذا سيدافع الطفل ليتعلفدرسة الجيدة، يدرس في الم
تمع كثير من جبجهد. وكذالك باالعكس إذا كان الم

                                                           
10 Sulistiarti, Pengaruh Motivasi, Tipe Belajar, Lingkungan 

Keluarga Dan Lingkungan Masyarakat Terhadap Hasil Belajar Siswa, 

Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan: Vol. 2.(1), 

2018, hlm 67 
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األشخاص قليل التربية يمعنى اليدرس في المدرسة وكثير 
يقل الحماسة في تعلم.فهذا سالعاطل، 
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 الفصل الخامس

 خاتمة
 نتائج البحث -أ

تمت الباحثة في البحث عما يتعلق بكفاءة قد 
ة الكلمات العربية. وبعد بحثت الباحث التالميذ في نطق

عن هذا الموضوع من الفصل األول إلى الفصل الرابع 
فتقدم الباحثة في الخاتمة بنتائج البحث والتخليص كما 

 يلي :
دلة مات العربية معإن كفاءة التالميذ في نطق الكل -9

جموعة لة الم، ودليلها بقيم درجة معد  بتقدير جيد
19،12 . 

ميذ في نطق على كفاءة التال العوامل المؤثرة -2
العوامل الداخلية  ن وهيعامالالكلمات العربية 

العامل األول الصحة، إن التالميذ ما رجية. اوالخ
لديهم معاق، وبذلك كفاءة التالميذ ال تؤثر 
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لذكاء بصحة الجسم. والعامل الثاني الذكاء، إن ا
 هيؤثر على كفاءة التالميذ، التالميذ الذي لدي

ي المدرسة وفي المسابقة المتعلقة بنطق اإلنجار ف
الكلمات العربية كفاءته في تقدير الممتاز وكذالك 
بالعكس. والعامل الثالث الميول، إن الميول يؤثر 
على كفاءة التالميذ ولكن ليس كلهم، هناك 

ه التالميذ بالميول تعلم اللغة العربية المرتفع وكفاءت
بالميول ، وهناك التالميذ والضعيف الممتاز

المنخفض ولكن كفاءته الممتاز. والعامل الرابع  
اءة التعلم تؤثر على كف كيفية التعلم، إن كيفة

التالميذ الذين طابقون كيفة التعلم  التالميذ،
المعين لديهم كفاءة على تقدير الممتاز. والتالميذ 

يهم كفاءة المعين لد الذين أقل تطبيق كيفية التعلم
 .على تقدير الضعيف
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ميذ العوامل الخارجية المؤثرة على كفاءة التالا أم
العامل األول  هيففي نطق الكلمات العربية 

ة، إن عامل األسرة تؤثر على كفاءة التالميذ ر األس
ولكن ليس كلهم، هناك التالميذ الذين لديهم 
األسرة تساعدهم في تعلم اللغة العربية كفاءتهم 

. فالضعي الممتاز وهناك كفاءتهم على تقدير
وهناك التالميذ الذين ال أحد من أعضاء األسرة 
تساعدهم في تعلم اللغة العربية كفاءته على تقدير 

. والعامل الضعيف الممتاز وهناك على تقدير
فاءة الثاني المدرسة، إن المدرسة تؤثر على ك

 تالميذ الذين كفاءةالتالميذ ولكن ليس كلهم. ال
ي از فالعربية على تقدير الممتنطق الكلمات 

درستهم مدة اللغة العربية وهناك أيضا ما في م
مدرستهم اللغة العربية. وأما التالميذ الذين  

هم مدة في مدرستف، الضعيفكفاءتهم على تقدير 
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اللغة العربية. والعامل الثالث المجتمع، إن 
المجتمع ال تؤثر على كفاءة التالميذ في نطق 

 الكلمات العربية.

 المقترحات -ب
الباحثة بعض االقتراحات في اآلخر هذه تقدم 

 الرسالة مما يكون نافعا للباحث وللقارئين :
أن  TPA Namploh Papeunينبغي لمدرسين ب      -9

يهتموا بتدريس نطق مخارج الحروف لكي ينموا 
 صيحا.ف قدرة التالميذ في نطق الكلمات العربية

أن  TPA Namploh Papeunينبغي للتالميذ ب     -2
جهد ويكرروا كثيرا الدرس خصوصا يتعلموا ب

اللغة العربية الرتفاع كفاءة التالميذ في نطق 
 الكلمات العربية فصيحا. 



935 
 

    
 

بذل  Namploh Papeunينبغي لمسؤلي القرية   -3
الجهد لترقية كفاءة التالميذ في نطق الكلمات 

 العربية وتقدم التسهيالت الداعمة
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SOAL TEST 

  

Indikator soal : Siswa mampu melafalkan bunyi 

dengan fasih dan lancar 

Bacalah kata-kata berikut ini! 

1. Kata yang di depannya ada alif lam syamsiyyah dan 

qamariyyah  

 ْختُ األُ  -   ْجلُ رِ  ال -

 ِمْسطََرةُ ال -   َمرُ تَّ ال -

 بَ ْيتُ ال -   سُ الرَّأْ  -

 َفْصلُ ال -   َمكُ سَّ ال  -

 َبْحرُ ال -   السَّاِبعُ  -

 

2. Kata yang mengandung huruf berdekatan 

  ُصْورَة   -  ْورَة  سُ  -



 

    
 

َنة   -    ِفْطَنة   -  ِفت ْ

   َسارَ  -  ثَارَ  -

   َكانَ   -  َخانَ  -

   َذلَّ  -  َظلَّ  -
3. Kata yang bertasydid 

 َسب ُّْورَة   -  ِقط   -

 َمَجل ة   -  ىَصلَّ  -

  ُكْرسَّي     -  َرف   -

 ح  َفالَّ  -  ُرز   -

 ىمَّ حُ -  َهيَّا -
4. kata yang mengandung mad (panjang) 

 ِكَتاب   -



 

    
 

  ِمْصَباح   -

   بَ َبايَا -

  َسَماء   -

   طَائِرَة   -
5. Kata yang mengandung madd layyin 

   بَ ْينَ  -

 بَ ْيت    -

 أَْينَ    -

 لَْيسَ    -

 



 

    
 

RUBRIK PENILAIAN 

 

Nama Siswa : 

Kelas  : 

Nama Sekolah : 

indikator Aspek 

Penilaian 

Kriteria Penilaian Skor 

Kata yang di 

depannya 

ada alif lam 

syamsiyyah 

dan 

qamariyyah  

 

Kejelasan Baik, jika Pelafalan jelas 

dan tidak meragukan atau 

menimbulkan salah 

pengertian 

3 

Cukup, jika Pelafalan 

kurang jelas tetapi masih 

demengerti 

2 

Kurang, jika Pelafalan 

tidak kurang jelas dan 

tidak dimengerti 

1 

Kelancaran Baik, jika Pelafalan lancar 

tanpa jeda 

3 



 

    
 

Cukup, jika Pelafalan 

kurang lancar dengan jeda 

2 

Kurang, jika Pelafalan 

tidak lancar  

1 

Ketepatan/ 

kefasehan 

Baik, jika pelafalan huruf 

benar 

3 

Cukup, jika pelafalan 

huruf kurang tepat 

2 

Kurang, jika pelafalan 

huruf tidak benar 

1 

Kata yang 

mengandung 

huruf 

berdekatan 

 

Kejelasan Baik, jika Pelafalan jelas 

dan tidak meragukan atau 

menimbulkan salah 

pengertian 

3 

Cukup, jika Pelafalan 

kurang jelas tetapi masih 

demengerti 

2 

Kurang, jika Pelafalan 

tidak kurang jelas dan 

tidak dimengerti 

1 



 

    
 

Kelancaran Baik, jika Pelafalan lancar 

tanpa jeda 

3 

Cukup, jika Pelafalan 

kurang lancar dengan jeda 

2 

Kurang, jika Pelafalan 

tidak lancar  

1 

Ketepatan/ 

kefasehan 

Baik, jika pelafalan huruf 

benar 

3 

Cukup, jika pelafalan 

huruf kurang tepat 

2 

Kurang, jika pelafalan 

huruf tidak benar 

1 

Kata yang 

bertasydid 

 

Kejelasan Baik, jika Pelafalan jelas 

dan tidak meragukan atau 

menimbulkan salah 

pengertian 

3 

Cukup, jika Pelafalan 

kurang jelas tetapi masih 

demengerti 

2 



 

    
 

Kurang, jika Pelafalan 

tidak kurang jelas dan 

tidak dimengerti 

1 

Kelancaran Baik, jika Pelafalan lancar 

tanpa jeda 

3 

Cukup, jika Pelafalan 

kurang lancar dengan jeda 

2 

Kurang, jika Pelafalan 

tidak lancar  

1 

Ketepatan/ 

kefasehan 

Baik, jika pelafalan huruf 

benar 

3 

Cukup, jika pelafalan 

huruf kurang tepat 

2 

Kurang, jika pelafalan 

huruf tidak benar 

1 

kata yang 

mengandung 

mad 

(panjang) 

Kejelasan Baik, jika Pelafalan jelas 

dan tidak meragukan atau 

menimbulkan salah 

pengertian 

3 



 

    
 

 Cukup, jika Pelafalan 

kurang jelas tetapi masih 

demengerti 

2 

Kurang, jika Pelafalan 

tidak kurang jelas dan 

tidak dimengerti 

1 

Kelancaran Baik, jika Pelafalan lancar 

tanpa jeda 

3 

Cukup, jika Pelafalan 

kurang lancar dengan jeda 

2 

Kurang, jika Pelafalan 

tidak lancar  

1 

Ketepatan/ 

kefasehan 

Baik, jika pelafalan huruf 

benar 

3 

Cukup, jika pelafalan 

huruf kurang tepat 

2 

Kurang, jika pelafalan 

huruf tidak benar 

1 

Kejelasan Baik, jika Pelafalan jelas 

dan tidak meragukan atau 

3 



 

    
 

Kata yang 

mengandung 

madd layyin 

 

menimbulkan salah 

pengertian 

Cukup, jika Pelafalan 

kurang jelas tetapi masih 

demengerti 

2 

Kurang, jika Pelafalan 

tidak kurang jelas dan 

tidak dimengerti 

1 

Kelancaran Baik, jika Pelafalan lancar 

tanpa jeda 

3 

Cukup, jika Pelafalan 

kurang lancar dengan jeda 

2 

Kurang, jika Pelafalan 

tidak lancar  

1 

Ketepatan/ 

kefasehan 

Baik, jika pelafalan huruf 

benar 

3 

Cukup, jika pelafalan 

huruf kurang tepat 

2 

Kurang, jika pelafalan 

huruf tidak benar 

1 

 



 

    
 

 
LEMBAR PENILAIAN 

 

Nama siswa : 

indikator 

 

Soal Fashahah Kelanca

ran 

kejelasan Ket 

1 2 3 1 2 3 1 2 3  
Kata yang di 

depannya 

ada alif lam 

syamsiyyah 

dan 

qamariyyah  

 

لرِ ْجلُ ا  
          

ْختُ األُ   
          

َمرُ تَّ ال  
          

ِمْسطََرةُ ال  
          

           الرَّْاسُ 

بَ ْيتُ ال  
          

َمكُ سَّ ال  
          

َفْصلُ ال  
          

           السَّاِبعُ 

َبْحرُ ال  
          

           ُصْورَة   – ْوَرة  سُ 



 

    
 

Kata yang 

mengandung 

huruf 

berdekatan 

 

َنة              َنة  ِفطْ  –ِفت ْ

           َسارَ   –  ثَارَ 

 َكانَ  –َخاَن 
          

َذلَّ  –َظلَّ   
          

Kata yang 

bertasydid 

 

           ِقط  
           َسب ُّْورَة  
           َصل ى
           َمَجل ة  
           َرف  
           ي  ُكْرسِ 
           ُرز  

           َفال ح  
           َهيَّا

           ىمَّ حُ 
kata yang 

mengandung 
           ِكَتاب  
           ِمْصَباح  



 

    
 

mad 

(panjang) 
 

           بَ َبايَا
           َسَماء  
           طَائِرَة  

Kata yang 

mengandung 

madd layyin 

 

           بَ ْينَ 
           بَ ْيت  
           أَْينَ 
           لَْيسَ 

 
Perhitungan skor akhir : 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 
 x 100 = skor akhir 

 



 

    
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Tujuan  : Mendapatkan informasi tentang faktor 

yang mempengaruhi kemampuan anak dalam 

mengucapakan kata bahasa Arab 

Nama Siswa :   
 

No Faktor Indikator Soal Wawancara 

1 Internal  Kesehatan 

fisik 

- Apakah anda 

mengalami 

kesulitan dalam 

mengucapkan 

kalimat bahasa 

arab?  

 Kecerdasan  - Peringkat keberapa 

anda disekolah? 

- Apakah anda pernah 

mengikuti 

perlombaan 

berbicara atau 

membaca bahasa? 



 

    
 

Arab seperti pidato, 

baca kitab, tilawah 

dalail, dll. 

 Minat  - Apakah anda 

menyukai pelajaran 

bahasa Arab? 

- Dalam pelajaran 

bahasa Arab, materi 

apa yang anda 

sukai? 

- Apakah kamu suka 

berbicara bahasa 

Arab? 

- Apakah anda suka 

membaca teks 

bahasa Arab? 

- Apakah anda suka 

mendengar lagu-

lagu bahasa Arab? 

- Apakah anda suka 

menonton video-



 

    
 

video yang 

berbahasa Arab? 

 Cara 

Belajar 

- Bagaimana cara 

anda belajar 

membaca bahasa 

Arab? 

- Bagaimana cara 

anda belajar 

berbicara bahasa 

Arab? 

- Apakah anda 

belajar makharijul 

huruf dengan 

melihat gambar 

atau dengan 

menonton video? 

- Apa yang anda 

lakukan jika ada 

cara pengucapan 

kosa kata bahasa 

Arab yang anda 



 

    
 

tidak pahami atau 

tidak bisa? 

2 Eksternal  Lingkungan 

keluarga 

- Apakah ada yang 

mengajarkan anda 

membaca atau 

berbicara bahasa 

Arab dirumah?, jika 

ada siapa? 

- Apakah orang tua 

memberikan anda 

les untuk belajar 

bahasa Arab? 

- Apakah orang tua 

mengajarkan anda 

bahasa Arab 

dirumah ? 

 Lingkungan 

lembaga 

pendidikan 

- Kelas berapa anda 

sekarang? 

- Dimanakah anda 

sekolah ? 



 

    
 

- Apakah disekolah 

ada pelajaran 

bahasa Arab ? jika 

ada berapa lama 

durasi jam pelajaran 

bahasa Arab ? 

- Bagaimana cara 

guru mengajar kosa 

kata bahasa Arab? 

- Apakah disekolah 

ada ekstrakulikuler 

untuk meningkatkan 

membaca atau 

berbicara bahasa 

Arab? 

 Lingkungan 

masyarakat 

- Bagaimana peran 

masyarakat dalam 

meningkatkan 

kemampuan anak 

membaca atau 



 

    
 

berbicara bahasa 

Arab ? 

- Upaya apa saja yang 

dilakukan 

masyarakat untuk 

meningkatkan 

kemampuan anak 

dalam berbicara dan 

membaca bahasa 

Arab? 

- Apakah didesa ada 

perlombaan-

perlombaan untuk 

meningkatkan 

berbicara atau 

membaca bahasa 

Arab? 

- Apakah di menasah 

desa sering 

diputarkan audio 

mengaji? 



 

    
 

- Apakah ada fasilitas 

yang mendukung 

untuk meningkatkan 

berbicara atau 

membaca bahasa 

Arab di desa? 

 



 

    
 

 الصورة الفوتوغرافية
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