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 هللا الرمحن الرحيم  بسم
 متهيد

 و بركاتو و نعمو كل على تعاىل هللا أشكر و .هللا رسوؿ على والسالـ والصالة  احلمد
 آسيا آداب قسم إىل وأقدمها العربية ابللغة العلمية الرسالة ذهى كتابة أكمل أف أستطيع حىت قدرتو
 (SAINS) ثكفةةادل قرآينالدراسة  فعالية" مبوضوع الدين حسن جبامعة اإلنسانية العلـو كلية الغربية

)دراسة مسائل الطالب  العربية عند طلبة جامعة حسن الدينالنطق للحروف  لقدراتايف تطور 

  بكالوريؤس درجة على للحصوؿفاء بعض الشروط ادلطلوب ستيال"  (يف كلية العلوم الفقافية

 .الدين حسن جامعة اإلنسانية العلـو كلية الغربية آسيا آداب بقسم العربية اللغة يف ،)ليسانس(
بحث ا الىذ كتابة أثناء وىف ، الكماؿ وجو عن بعيدة الرسالة ىذه أف حثةالبا تكأدر  ولقد

 .الصعوبة و ةَت الكث العوائق فيها ةالباحث تجدو   قد
 خلدمة يديهم على النعمة هللا  أجرى دلن الشكر نقدـ أف تعاىل و سبحانو هللا  أمران ولقد

 منهم : ابالذكر ىصّ خأ ايننتموا وتقدير  عظيم و شكري جزيل أقدـ . ادلسلمُت و اإلسالـ
 بذلوا ينالذ مساعدوف و اجلامعة مديرة ، .أ.ـ بولوبوىو أريستينا دوية الدوكتور الربوفيسور .1

 اجلامعة يفالتعليم  سائل و تيسَت يف
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 و الشديدىة التوجيهات و العلمي اجلهد ىذا على إلشراؼ تقدير و شكري أقدـ، الرسالة
 .اجلزاء خَت هللا  فجزاه دراسيت مدة الكردية الرعابة
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 البحث ملخص

النطق للحروف  قدراتال( يف تطور SAINSفعالية دراسة القرآين ادلثكفةة )سري وهيونينجسه، 
. )حتت كلية العلوم الفقافية  العربية عند طلبة جامعة حسن الدين )دراسة مسائل الطالب يف

 هم(.م س،.س أندي أغوساليم ، و السيد الدكتور خري الدين ،س.س.،م.أ. اشراف السيد

العربية  للحروؼ  النطق القدراتفعالية دراسة القرآين ادلكثفة يف تطور يهدؼ ىذا البحث إىل حتليل 
 عند طلبة جامعة حسن الدين

 التحليلو   ليب التحليل اإلحصائييستخدـ ىذا البحث هنجًا كميًا مع أسا
paired sampel T test  الوارد يف برانمج SPSS . واألساليب ادلستخدمة يف مجع البياانت يف ىذا

 البحث ىي تقنيات ادلراقبة، وتقنيات ادلقابالت، وتقنيات التوثيق.

األجبدية العربية وأظهرت النتائج أف دراسة القرآف ادلكثفة فعالة جدا يف حتسُت قدرة التعبَت عن 
  .(p < 0.05) 0.000  طالب كلية جامعة حسن الدين مع مستوايت كبَتة

 .أجبدية عربية، صياغو ،فعالية ، دراسة قرآنية مكثفةالثكلمة األساسية : 
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ABSTRAK 

Sri Wahyuningsih, “Efektivitas Studi Al-Qur’an Intensif (SAINS)  Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Artikulasi Huruf Arab Mahasiswa Universitas 

Hasanuddin (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya) (di bawah 

bimbingan bimbingan Haeruddin, S.S., M.A dan Dr. Andi Agussalim, 

M.Hum). 

 Skripsi ini berjudul “Efektivitas Studi Al-Qur’an Intensif (SAINS)  Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Artikulasi Huruf Arab Mahasiswa Universitas 

Hasanuddin (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya). Adapaun tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas SAINS dalam 

meningkatkan kemampuan artikulasi huruf Arab bagi mahasiswa fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Hasanuddin. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis 

statistik dan analisis paired sampel T test yang terdapat dalam program SPSS. 

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Studi Al-Qur’an Intensif (SAINS) 

sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan artikulasi huruf Arab mahasiswa 

Fakultas Ilmu Budaya Unhas dengan tingkat signifikan 0.000 (p < 0.05). 

Kata Kunci: SAINS, Efektivitas, Artikulasi, Huruf Arab.  
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 الباب األول
 مقدمة

 الةصل األول : خلةية البحث
إف وعي جيل الشباب من األمة اإلسالمية ابلقرآف آخذ يف االزدايد. يدرؾ الكثَتوف أف 

مادة  القرآفاحلديث عن  ، حىت يصبححُتدث دائما أمهّيتها، و ّم حبثهاتتالقرآف شيء لن احلديث عن 
دارس احلكومية من ادلستوى على ادلدارس اإلسالمية ولكن أيضا ادلاالىتماـ عنها تعليمية. ال يقتصر 

 .ال بد ذلا من االىتماـ بلحديث عنها ادلستوى اجلامعي اوإىل ادلستوى األعلى  بتدائياإل
أف تكوف الطلبة ذات  طالب جامعة حسن الدين ىي تكوينها لدى بةلطتالشخصية ادل 

 ،العارؼ، ادللتـز  االنساين، و ىي كلمة مقتصرة عن مبادئ" MARITIM" مبا يسمى بكلمةصلة 
رآف وفهمو ىو م الق. تعل  و يرجى منهم أف تكوف شخصية دينية صاحلةالقواـ  مبتكرة، صعبة ،النزاىة

ادلسلم يف جامعة حسن  دي طالبل ةالديني طبيعةمحاولة لتحقيق الوتطويره ك على حفظوأمر جيب 
 الدين.

طالب ىو عدـ القدرة دي ل ةالديني طبيعةلوجود ايف كلية العلـو الثقافية، العامل ادلثبط ل 
، شلا 2018 سنةكلية ثقافة العلـو  يف نتيجة االختبار األويل طالب قراءة القرآف. ويتضح ذلكعلى 

من أغالهبم خلفية الطالب  ىو العامل ادلثبطأحد ومن  يف تلفيظ احلروؼ العربيةنقصاف يشَت إىل 
 ة الطالبية القوية. كما أصبحت األنشطيهتّموف كثَتا يف تعل م القرآفمل  ادلدارس احلكومية الذين

يف ىيئة القسم أو  شغلوفالذين بدأوا ي يدةقرآف، وخاصة الطالب اجلددراسة ال أفضل و أىّم من
 ةك جدوؿ ااضرا، وكذلةالطالبي اتبعوا يف سلتلف األنشطةي، يف بداية الفصل الدراس ةالكلي
  الوقت لدراسة القرآف. سببا على نقص يف تنظيم الفصل الدراسييف بداية  دلكثف عموماا

يطابق مبخارج ؼ العر ي الذي ال احلر  يف نطق طأاخلاخلطأ الشائع يف قراءة القرآف ىو 
لم( من مساعد العلـو )ادلع بياف تأكيدب وأوضح ذلك. ادلعٌتتغيَت  فيو أف يكوفحىت خيشى  احلروؼ

]ح[ و ]خ[، ]ء[ مع  ع[ مەمثل ] دتييز بُت احلروؼ ىم يصعبوف يف: وىي تقوؿانسي نورينداه 
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مع ]ز[. يف مالحظة  ]ع[، ]د[ مع ]ض[ و ]ت[  و ]ط[، ]ث[ مع ]س[، ]ؾ[ مع ]ؽ[، ]ذ[
ضي، يف الفصل الدراسي ادلا ويلاالختبار األ  الدين الذي أجرىجامعة حسن  البمبكرة من ط

سورة  القرآفقراءة  على الذين دُيتحن الفرؽ بُت احلروؼ. بعض الطالب ايعرفو  بعض منهم من مل
تقرأ  " بكدر"  كلمة " بقدر "  يف نُطق بعض األخطاء مثل وجدت 11-1الزخرؼ يف اآلايت 

عندما  ثاينالاخلطأ يف اللساف. وكمثاؿ  أف موقعنرى  من ىنا. ]ؾ[ إىل حرؼ]ؽ[  حتويل يف قراءة.
 وموقع ]أ[ إىل]ع[  حتويل يف قراءة حرؼق الكلمة  "لعلكم" تقرأ  أللكم. يقـو بعض الطالب بنط

رلموعة إستأجار  ه. أحدتحليلهاومن بُت ىذه األخطاء، يتطلب جهدًا ليف احللق.  ىنا اخلطأ
 دراسة القرآف.على عة حسن الدين يف جام طالبةالذي أمكن لدراسية 

عاًما يف جامعة  13منذ ما يقرب من  حدثج لدراسة القرآف الكرًن الذي أكرب برانم
.  أحد الربامج للطالب جامعة حسن الدين (SAINS)حسن الدين ىو فعالية دراسة قرآنية مكثفة 

يذ الفٍت للمحاضرة العامة وحدة التنف ساعدةابدل SAINS فريقبنظم ىذا الربانمج لدراسة القرآف. يُ 
(UPT-MKU) وثيقا اباضرة العامة عن الدراسات  جامعة حسن الدين. ويرتبط الربانمج ارتباطا

تعليم الديٍت اإلسالمي،  مادة الذين يُػرَبَمجأو طالب  جديدةطالب لالمية. حضر ىذا الربانمج اإلس
على  لفصل دراسييف وحدة ام اإلسالمي للتعليوأييت ىذا التنفيذ إىل جانب دراسة الدورات العامة 

. ىذا سبوعاأل يوما يفألكادديي جلامعة حسن الدين التوايل واليت بدأت يف األسبوع الثالث التقوًن ا
الربانمج ىو برانمج إلزامي حيضره مجيع طالب جامعة حسن الدين الذين يقوموف بربرلة ااضرة 

ضة ، فإنو منخف SAINSتكوف القيمة ادلكتسبة من العامة عن الدراسات اإلسالمية، حبيث عندما 
األمية يف قراءة  . أما الغرض من ىذا الربانمج ىو القضاء على احلجةتلك ادلادةسيؤثر على قيمة 

ديكن تنفيذىا بشكل جيد  SAINS برانمج حىت الدين جامعة حسن ادلسلم الطالب على القرآف
على متوّقعا أف يعطي ىذا الربانمج أثرًا ملحوظًا . و اليةتيجة العالن حيصل إىلمن الناحية الربانرلية و 

 .مبخارج حروفهادية العربية وفقاً األجبنطق حتسُت 
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 (SAINS)فعالية دراسة القرآين ادلكثفة بعنواف  قامت حبثها فالباحثةدا إىل شرح أعاله استنا
ة مسائل الطالب يف  العربية عند طلبة جامعة حسن الدين )دراس للحروؼ  النطق القدراتيف تطور 

 (كلية العلـو الثقافية

 الةصل الفاين : تنويع ادلسائل
من ادلشكالت الرئيسية يف ىذه  اكثَت   أبف مل يزؿ نستنبط ،  البحث السابقةخلفية  نظرا إىل

 : الدراسة على النحو التايل
 عدـ القدرة على طلبة كلية العلـو الثقافية جامعة حسن الدين  يف قراءة القرآف .1
 تغَت ادلعٌت. مع إمكافخارج احلروؼ مبحلروؼ العربية اليت ال تتوافق النطق ا يف طأاخل .2
 لدراسة القرآف. ترتيب جدوؿيصعبهم على ب اليت يتبعها الطال كثيفةاألنشطة ال .3
 من ادلدارس احلكومية حبيث عدـ دراسة القرآف. الذين أكثرىمالطالب  ربيةخلفية ت .4
 فقط. واحد يف فصل دراسي القرآف ادلكثفةيتم إجراء دراسة  .5

 الةصل الفالث : حتديد ادلسائل
، من ادلعروؼ أف ادلشكلة يف ىذا البحث واسعة جًدا. حىت ال فّعالية ىذا البحثلى بناء ع

ادلشكلة فقط على تطبيق  و   حّدد الباحثة، فكذلك  إنتشار واسع إال شة يف ىذه الدراسةتكوف ادلناق
العربية عند طلبة جامعة  للحروؼ  النطق القدراتيف تطور ( SAINS)فعالية دراسة القرآين ادلكثفة 

 (.حسن الدين )دراسة مسائل الطالب يف كلية العلـو الثقافية

 الةصل الرابع : مسائل البحث
 وصف وحتليل يسعى ىذا البحث إىل، ادلذكورة ادلشكلة بناء على الوصف يف اخللفية و

   :  على

يستخدمها ادلعلموف يف تدريس التعبَت األجبدي العر ي كيف يتم تنفيذ األساليب اليت  .1
 لطالب كلية العلـو الثقافية؟
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 للحروؼ  النطق القدراتيف تطور  (SAINS)فعالية دراسة القرآين ادلكثفة  كيف .2
 ؟العربية عند طلبة جامعة حسن الدين

 هداف البحثالةصل اخلامس : أ
  : بحثأعاله ، فإف أىداؼ ىذا ال مسائل البحثبناًء على 

يصف تطبيق األساليب ادلستخدمة من قبل ادلعلمُت يف تعليم التعبَت األجبدية العربية  .1
 .لطالب كلية العلـو اإلنسانية

 للحروؼ  النطق القدراتيف تطور  (SAINS)فعالية دراسة القرآين ادلكثفة  حتليل .2
 العربية عند طلبة جامعة حسن الدين 

 الةصل السادس : منافع البحث
 .اعملي نظراي كاف أـوائد للقراء إىل توفَت فا البحث يهدؼ ىذ

 : من الناحية النظرية  .1
للمشاكل اليت حتدث فيما يتعلق بطريقة  حتليالمن ادلتوقع أف يقدـ البحث  (1

 .م اللغة العربيةيوتعل
 .علم األصوات ادلتعلقة ابحلرؼ العر ي من كمدخالت لعلم (2
 للبحث القادـكمواد مرجعية  (3

 لعمليةمن الناحية ا    .2
جودة التعليم  رقيةوت تحسُتلكمصدر للمدخالت حسن الدين   للجامعة  (1

 .الًتبية الدينية اإلسالمية مادةوخاصة يف 
 .م يف ادلستقبليللمعلمُت كمرجع يف تنظيم برانمج التعل (2
 للطالب  (3

تحسُت نتائج التعلم وإاثرة متزايدة يف دراسة ل مييف عملية التعل لتحريض  .1
 القرآف
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 .اصحيح نطقاالعربية احلروؼ  نطق .2
 للباحثُت كعلم إضايف وبصَتة أيضاً حوؿ تدريس القرآف.  (4
استخداـ نتائج ىذا البحث كمصدر للمعلومات لتعميق وتوسيع العلـو ، للقراء (5

 من البحوث ادلماثلة. استمراريم واستخدامها كمرجع إلجراء يف التعلي
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 لباب الفاينا
 دراسة مثكتبية

 ظريةالن الةصل األول : اإلطار
 الةعالية أوال :

 شلا يعٍت أف ىناؾ أتثَت. ""Efektif ندونيسية فعالية من كلمةااليف قاموس اللغة 

Menurut Salim (dalam Ayu, 2012:13) efektifitas adalah adanya kesesuaian antara 

orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana 

suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam 

usaha mewujudkan tujuan operasional. 

 :  ادلعٌت

ذلدؼ ادلقصود وكيف تدير ادلنظمة اب الفاعل( الفعالية ىي مالءمة 2012:13وفقًا لػ سليم )يف أيو, 
  ق أىدافها التشغيلية. للحصوؿ على ادلوارد واستخدامها يف اجلهود ادلبذولة لتحقي

 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan ”يف كتابو( 2004:51أريكونتو )وقاؿ إيضا

Praktek”   

Evektifitas adalah taraf tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan 
 :  ادلعٌت

 " مت حتديدهالذي ىدؼ  درجة احلصوؿالفعالية ىي " 

 Teknik Belajar Dan Mengajar Dalam“ يف كتابو (1991:228)وسيطو يضاأوقاؿ 

CBSA" 

Efektif adalah berhasil, tepat, sesuai dengan tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya.  

 :  ادلعٌت
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 فعاؿ ىو انجح ودقيق، وفقا ألىداؼ زلددة مسبقا.

حيصل إىل  حُتوظيفة تكوف فعالة نتاج أف الالوارد أعاله، ديكن است بيافواستنادا إىل ال
 .وأىدافو ختطيط  مت حتديد الشيء الذي حيصل إىل درجة فعالية إفزلدد سلفا.  صلاح ىدفا

 جوانب الةعالية : اثنيا 

 الفعالية ديكن أف ينظر إىل عن مدخل (2012:14)يف أيو،  جوانب الفعاليةيف  رأي سجود
 النحو التايل:

 وظيةة و الواجبةجوانب ال (1
عن برانمج  وكذلكأو وظائفو،  إذا كاف القياـ بواجباتو ياؿ إف اجمللس يكوف فعالويقا

 .جيدا يتعّلموافوادلتعلمُت  ةصحيح الظيفة والواجبة داءأب يقـوإذا  ياالتدريس يكوف فعال

 جوانب من خطة الربانمج  (2
صار  ،يذدتاـ التنفتنفيذ اخلطة  خطة تعليمية برانرلية ، إذا كاف ىياخلطة أو الربانمج 

  الربانمج فعاليا

 قانونوال نظامجوانب ال (3
. األنشطةعملية  الذي وضعت حلفظ قانوفوال نظاـال جوانبسَت ديكن أيضا أف ينظر إىل 

إذا مت تنفيذ القواعد فابدلتعلمُت،  ادلتعلقة ابدلدرس ابلنظاـ والقنوف ذلك اجلوانب ويشمل
 .ياقد طبقت بشكل فعالفالنظاـ والقنوف بشكل صحيح 

 اجلوانب ادلوضوعية أو الظروف ادلفالية  (4
يسر  ادلثايل للربانمج لظرؼإذا كاف الغرض أو ا نتيجةال جهةمن  يافعال برانمج كاف  ويقاؿ إف

 .سَتا صحيحا وجيدا

 حُت يافعال كوفأف الربانمج ي ةواستنادًا إىل اجلوانب األربعة ادلذكورة أعاله، يرى الباحث
 .والوظائف واألىداؼ بشكل جيد واجباتلديكن تنفيذ عملية األنشطة وا
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 دراسة قرآنية مثكفةةاثلفا : 

 حُت يافعال كوفأف الربانمج ي ةواستنادًا إىل اجلوانب األربعة ادلذكورة أعاله، يرى الباحث
آف ادلكثفة دراسة القر  .والوظائف واألىداؼ بشكل جيد واجباتديكن تنفيذ عملية األنشطة وال

لًتبية الدينية اإلسالمية من خالؿ تطبيق التعاليم اإلسالمية، وخاصة يف ا مادةهتدؼ إىل استكماؿ 
 (Tim Sains, 2018)قراءة القرآف جيداً وصحيحاً. 

موه ريستو، عضو الربدلاف   أ. د.قاؿكادديي أوانىس، وفقا لنائب رئيس اجلامعة يف اجملاؿ األ
تنفيذ دراسة القرآف على جدا  ارحب أف "أان كنائب لرئيس اجلامعة يف اجملاؿ األكادديي أوانىس،

 ليتبعوامية الًتبية الدينية اإلسال مادةكثف. جلميع الطالب ادلسلمُت الذين بررلوا التعليم اإلسالمي ادل
الًتبية الدينية  أرجو ادلساعدة والرعاية ااضر وااضرةو  ابجلدّ نشطة دراسة القرآف ادلكثفة أ

 اإلسالمية.

ه من قبل رئيس وحدة التنفيذ التقٍت جلامعة حسن الدين، رةمة هللا تعزيز البياف أعال أّكد
اىتمامًا كبَتاً  و يهتمّ دائمًا  يُرّحبالفٍت يف جامعة حسن الدين،  جعفر قاؿ اف "وحدة التنفيذ
ختصصًا للدراسات القرآنية ادلكثفة اليت أجراىا  جامعة حسن الدين، لدراسة القرآف اليت أجريت يف

لدراسات القرآف الذي يتعاوف أيضًا مع وحدة التنفيذ الفٍت جبامعة حسن الدين  الفريق ادلكثف
 (Tim Sains, 2018)التعليم الديٍت اإلسالمي أبكملو.  وعلى كل ااضروف مادة

من البياف أعاله، ديكن استنتاج أف دراسة القرآف ادلكثفة ىي أكرب برانمج تعليمي للقرآف يف 
سات القرآنية فريق الدرابقاـ لفصل دراسي واحد. ويدير الربانمج جامعة حسن الدين، والذي ي

الًتبية اإلسالمية ااضروف مادة وحدة التنفيذ الفٍت جبامعة حسن الدين، ومجيع  مبساعدةادلكثف 
الدين. جيب على  حتسُت تالوة القرآف الكرًن للطالب ادلسلمُت يف جامعة حسن على هدؼي

لتعليم الديٍت اإلسالمي اتباع دراسة القرآف ادلكثفة كأحد متطلبات ا مادة بعوفالطالب الذين يت
 التعليم الديٍت اإلسالمي. مادة التخرج يف

 (1421ةظ::احل) خمارج احلروف رابعا :
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 معرفة خمرج احلرف (1
 ، بعد مهزة حترؾ أبي حركةً  واألبُت أف تكوف مهزة وصل مكسورةىو مكاف خروج احلروؼ
وإذا انقطع  فذلك سلرج احلرؼ اقق،مثاؿ: اذ اس، اث! لصوتواصغ إليو، فحيث ينتهي ا
ادلد واللُت ادلسبوقة حبركة رلانسة،  وال يكوف ذلك إال مع حروؼ الصوت فذلك ادلخرج ادلقدر،

   ي –بو -ابضلو:
 األصلية: أنواع خمارج (2

اجلوف ادلخارج األول:  1 .  

وىو سلرج واحد خيرج منو  فم.ق والادلمتد عرب احلل صطالحا اخلالءا، تعريةه لغة: اخلالء
ومبدأ ىذه احلروؼ من أقصى احللق، وديتد  .الياء –الواو  -ثالثة أحرؼ ىي: األلف 
إىل هناية الفم من غَت اعتماد على جزءمن أجزاءالفم، ألف  الصوت هبا من جوؼ احللق

 .سلرجهامقدر
 شروطها:

(24 القلم:)ؿ﴾ حا،مثل: َ﴿قاأف يكوف ما قبل األلف مفتو   
 أف يكوف ما قبل الواو مضموما،مثل: ( 4 اجلن :)قوؿ﴾ َ﴿ي 

( 11اجملادلة: ) : ﴿قيل﴾ يكوف ما قبل الياءمكسًورا،مثل أن  
:تسميتها  

 جوفية: خلروجهامن اجلوؼ
 مد ية: المتدادالصوت عند النطق هبا يف لُت ويسر (1
 علة: لػتأوه العليل، أي: ادلريضبها (2
 واءىوائية: ألهنا تنتهي حيث ينتهي اذل (3
 أللف مث الياء مث الواوىن اوأخفا،خفية: خلفاءالنطق هبا (4
 

احللقادلخارج الفاين:   2.  
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ىو سلرج كلي عاـ ، وفيو ثالثة سلارج خاصة و  .الذي بُت احلنجرة والفم تعريفو: ىو اجلزء
:لستة أحرؼ  

 احللق لػ اذلمزة واذلاء أقصى (1
 وسط احللق لػ العُت واحلاء (2
 ءأدىن احللق لػ الغُت واخلا (3

 تسميتها: تسمى ابحللقية خلروجهامن احللق.
 أقصى احللق (1

إال أف . اذلمزة فاذلاء وخيرج منو حرفاف، مها:. أو الداخلالصدر، ا يليشلا  ي أبعدهأ تعريفو:
يلي الصدر شلا من اذلاء اذلمزة أدخل

 وسط احللق (2
أف العُت إال، حلاءوخيرج منو حرفاف: مها العُت، فا من أسفلها. تعريفو: وىو ما الصق اجلوزة

 أدخل من احلاء.
  احللقأدىن (3

أف الغُت أدخل إال الغُت، فاخلاء وخيرج منو حرفاف، مها: .يلي الفم، أو اخلارجشلا  تعريفو: أي أقربو
 من اخلاء

 
اللسان خمارجالفالث: .3  

عشرة سلارج  عشر حًرفا من سبعةسلارج إمجالية، خيرج منها  تعريفو: ىو سلرج عاـ ألربعة
 تفصيلية، وىي منحصرة يف  أقصاه، ووسطو، وحافتو، وطرفو

 اللسانأقصى  (1
:يلي احللق، وفيو سلرجافشلا أي أبعده  

األعلى، وىو  يلي احللق مع ما حياذيو من احلنكا  من أقصى اللساف شل: سلرج القاؼ .1
 ابطن الفك من داخل الفم من أعلى
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ألعلى أسفل  حياذيو من احلنكيلي احللق مع ما شلا  من أقصى اللساف: سلرج الكاؼ .2
 اْ ؽ، اْ ؾ وديكنك مالحظة الفرؽ بقولك سلرج القاؼ

  اللسانوسط  (2
اجليم، الشُت، الياء: ثالثة أحرؼ دلخرج واحد   

ها :سلرج  
سلرج واحد لثالثة  خترج من شجر اللساف وىو وسطو مع ما حياذيو من احلنك األعلى، وفيو

فالياءالشجرية، الشُتف اجليم :لفأحرؼ، ىي على التسلسل من األمامإىل اخل  
 إحدى حلق: اللسان (3

 سلرج واحد حلروؼ واحد: الضاد
مػع مػا  معػا احلافػة اليمػٌت أو اليسػرى، أو مهػاخترج من جػان  اللسػاف،سلرج الضاد: 

مػع مالمسػة ،من األضراس العليا، اليسػرى أو اليمػٌت، ملتًصػقا ابحلنػك األعػل يليها
وخروجهمن احلافةاليسػرى أيسػر، وأكثراسػتعمااًل..لياطرؼ اللساف أصوؿ الثنااي الع

 روخروجهمن اليمٌت أقل وأصعب، ومن احلافتُت أقل وأعس
 طرف اللسان (4

 وفيو ستة سلارج الثٍت عشر حرؼ:
 ثالثة سلارج: ؿ ،  ف ، ر . .1
 ثالثة سلارج: ت،د، ط، س،ز،ص، ث،ذ، ظ. .2

 
.4  الرابع: الشةتان  

 حرف الةاء (1
 أطراؼ الثنااي العليا.من بطن الشفة السفلى مع 
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من  الشفة السفل وعدـ دتكيحيدث من بعض ادلبتدئُت إطباؽ الشفتُت عند نطق الفاء،تنبيو : 
 بنطق احلرؼ من سلرجو الصحيح،فيؤدي ذلك إىل اإلخالؿ أطراؼ الثنااي العليا، ضغطها على

 ها سجية.سلرجها، والتدرب على ذلك حىت يكوف نطق فينبغي احلرص على إخراج الفاء من
 الواو والباء و ادليم   (2

وال يصل وسطهما، الواو غَت ادلدية: من بُت الشفتُتً معا ابنضمامهما من طرفيهما مع فرجة يف
أقل من انضمامهما يف الواو غَت  ، وانضمامها يف الواو ادلديةانضمامها إىل حد االنطباؽ،

 .ادلدية
 من جهةداخل الفم.الباء:من بُت الشفتُتً  معا حالة إطباقهما بقوة

 ادليم:من بُت الشفتُت مًعا ابنطباقهما من وسطهما وىي أقل من الباء.
 
 اخلامس: اخليشوم.. 5

: ىو أعلى األنف وأقصاه  من الداخل. اخليشـو
أف اخليشـو سلرج لصوت الغنة ال حلروفها، ال عمل فيو للساف، سواء أكانت غنة النوف وادليم 

 .مدغمتُت، واألوىل ذكرىا يف ابب الصفات غَت ادلتضادة ادلخفاتُت أـ ادلشددتُت، أـ
أف سلرج  ادليم ادلشددةمن  ادلشددة طرؼ اللساف مع أصوؿ الثنااي العليا. أف سلرج  النوف

احلرؼ ادلدغم  أف سلرج النوف الساكنة والتنوين ادلدغمتُت، وادليم الساكنة ىو سلرج الشفتُت.
أف سلرج النوف الساكنة والتنوين ادلخفاتُت  امن الشفتُت.فيو،مثاؿ إدغامالنوف يف الواو فمخرجه

 يكوف قرب سلرج احلرؼ الذي خيفياف فيو. واهللا تعاىل أعلى وأعلم. وكذا ادليم الساكنة
 

 الةصل الفاين : الدراسة السابقة
 (2117) صاحلةسوبياان  .1

بية يف الصف م اللغة العر يحوؿ تعل احلروؼ يف القدرة على القراءة اريجحتليل اخلطأ سل
 .2016/2017لومبوؾ العاـ ناوية  نور الصالح غيعيلج مدرسة الث السابع
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  مدرسة التسناوية  نور الصالح  السابعة طالب فصلىذه الدراسة أف أظهرت نتائج 
ال تعرؼ كيف دتيز  مألهنسلرج احللق و اللساف   و أخطاء يف النطقصعوابت  واهوجّ 

لقراءة، وتقتصر احلروؼ العربية على احلروؼ احلروؼ، وعدـ ادلمارسة وحتسُت ا
البحوث مع ىذا البحث ىو ابلتساوي  صاحلةسوبياان ادلعادلة اليت تنتمي إىل  اإلندونيسية.

سلرج احللق  يركز على صاحلةسوبياان الفرؽ يف البحوث اليت أجرهتا سلارجل حروؼ.  حوؿ
 (SAINS). دراسة قرآنية مكثفة يف حُت أف البحث يف .و اللساف

 

 (2116)سري وحيوين  .2
شرؽ ناوية فرجيبيا مدرسة الث يف الصف السابع ادلفردات العربية يف الكالـ حتليل نطق

 .2015/2016درس عاـ  لومبوؾ
 جائيةيم ادلفردات ىي نطق احلروؼ اذلوتبُت نتيجة ىذا البحث أف ىناؾ عدة طرؽ لتعل

ابستخداـ  ابدلدرسة أو األدوات،النطق، قوؿ وكتابة مفردات تتعلق  تنفراليت تكاد تكوف 
واستخداـ طريقة مباشرة تتوافق مع تدريس ادلفردات العربية يف  ادثةالدعائم، وعقد ا

 يالداخل بات اليت تواجهها ىي من جانبُتابإلضافة إىل ذلك ، فإف العق .الكالـ
ناؾ القرآف ، وليس ى قراءة  يستطيع علىستمدة داخليا من الطالب ، مل، م يواخلارج
والعوامل اخلارجية ىي من  م ويشعر أف اللغة العربية صعبة وصعبة.يف التعلّ  إرادةاىتماـ و 

أوجو التشابو بُت حبث سري واىيوين مع ىذه الدراسة ىي  حيث البنية التحتية والبيئة.
الفرؽ يف حبث سري ووحيوين يركز  احلروؼ العربية. نطق بنفس القدر حوؿ القدرة على

ى التحدث ابللغة العربية يف حُت أف دراسة القدرة على التعبَت عن احلروؼ على القدرة عل
 .احلرؼ سلارج العربية تتوافق مع

 (2116) ر نني أروم ساري  .3
فيوغن  ناويةمدرسة الث حتليل اخلطأ الصويت يف قراءة الًتمجة العربية الصف الثامن الطالب

 بنتوؿ.
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تغيَت النص العر ي ىو ثالثة، وىي راءة أظهرت نتائج ىذه الدراسة أف شكل اخلطأ يف ق
سبب اخلطأ يف قراءة النص العر ي  .األصوات رسائل زايدة، و صوات، وإزالة األاألصوات

 ، اللغة العربية ىيواويةاإلندونيسية واجل لغةغة العربية اليت ختتلف عن الىو مسة من مسات الل
زلاوالت  .للغة العربيةللطالب يف تعلم ا االرشادةدرس جديد للطالب، وعدـ وجود 

فيوغن  ناويةمدرسة الث الصف الثامن الطالب اخلطأ يف قراءة النص العر ي تقليلزلتملة ل
هم الذين لدي MGMPعلمُت من ادلواضيع تادل على ناقشةابدل يشرفوىم ادلعلمُت بنتوؿ.

دلة اليت ادلعا الطالب على أف تكوف متحمسة يف تعلم اللغة. يُرشدمشاكل شلاثلة، وادلعلمُت 
تنتمي إىل أحباث نُت أرـو ساري مع ىذا البحث ىو البحث عن علم األصوات. الفرؽ 
يف البحث حوؿ نُت أرـو ساري يركز على القدرة على التحدث ابللغة العربية يف حُت أف 

  .ؼو حلر ا مبخارجالتعبَت عن احلروؼ العربية وفقا ىذا البحث على القدرة على 
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 الةثكريالةصل الفالث : اذليثكل 
 

 

 

 

 

 

  

     

 اخلالصة

(SAINS)   دراسة قرآنية مثكفةة  

2019-2020 كلية العلـو الثقافية  ةطلب  

 االختبار النهائي

 االختبارات األولية

 منهجية التعليم
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 فرضية : رابعالةصل ال

الفرضية ىي اإلجابة ادلؤقتة دلشكلة تواجهها وحتتاج إىل اختبار مع بياانت أكثر اكتمااًل ودعًما. وقد 
حوؿ قدرة طالب كلية  (SAINS)مت إجراء ىذا البحث لتحديد فعالية الدراسات القرآنية ادلكثفة 

 من ىذه الدراسة: اضتعبَت عن احلروؼ العربية. ىنا صياغة افًت لالعلـو الثقافية على ا

H1 : متابعة الدراسة  أو بعد ال فرؽ يف القدرة على نطق احلروؼ العربية على الطالب قبل
 القرآنية ادلكثفة

H2 : متابعة  أو بعد ختالؼ يف القدرة على نطق احلروؼ العربية على الطالب قبلالا وجود
 ادلكثفة.الدراسة القرآنية  
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 الباب الفالث
 البحث هجامن

 أنواع البحثالةصل األول : 
واستنادًا إىل مصدر البياانت، فإف ىذا البحث يشمل نوع البحث ادليداين الذي غرؽ فيو  

ابلفعل الظاىرة ادلوجودة يف اجملاؿ  تري ثةاجملاؿ للقياـ ببحوث ألف الباحادلؤلف مباشرة يف ىذا 
 .ت ادلتعلقة مبوضوع البحثمباشرة وجيمعوف البياان

 نهج البحثم :الةصل الفاين
يستخدـ البحث طرًقا كمية، بياانت البحث اخلاصة هبا ىي أرقاـ مت حتليلها ابستخداـ 

نهج التمهيدي الستخداـ منوذج البحث الكمي ىو ادلمنهج   Microsoft Excelتطبيقات .
Postpositivist بية ، واحلد من ادلتغَتات ، والفرضيات ، يف تطوير العلـو )مثل التفكَت يف السب

وأسئلة زلددة ابستخداـ القياس وادلالحظة ، واختبار النظرية(، استخداـ اسًتاتيجيات البحث مثل 
التجارب والدراسات االستقصائية اليت تتطلب بياانت إحصائية. يف الدراسات الكمية كاف قياس 

انت ابستخداـ أدوات مرتبة استنادا إىل مؤشرات األعراض ادلالحظة مهًما جًدا. ويتم مجع البيا
 ادلتغَتات اليت مت فحصها مث تولد بياانت كمية.

 طريقة مجع البياانتالةصل الفالث : 
البياانت الالزمة  مجع اليت يتم استخدامها للحصوؿ علىطريقة مجع البياانت ىي الطريقة 

 .طلوبة من أساليب مجع البياانت. للحصوؿ على البياانت اليت تطابق ادلشكلة ادلبحثيف ال

 تنقسم مصادر البياانت .1
إىل قسمُت مها: مصدر البياانت الرئيسي ومصدر  ا البحثتنقسم مصادر البياانت يف ىذو 

 :البياانت الثانوي. فيما يلي التفاصيل
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 االختبار األويلقيمة نتائج اختبار كما مصدر البياانت األساسي يف ىذا البحث ىو  (1
القرآنية ادلكثفة ونتائج عرض مع فريق الدراسة  ةجراىا ادلعلموف للدراساليت أ النهائي

 .ادلكثف للقرآف
 مصادر البياانت الثانوية ىي مصادر أخرى تعترب ذات صلة ابلبحث. (2

 تقنيات مجع البياانت .2
 تقنيات ادلراقبة (1

مراقبة وتسجيل الظواىر . (Arikunto, 2006, p. 156) اادلالحظة ىي مالحظة شيء عين
اليت مت التحقيق فيها. يستخدـ ىذا الكتاب تقنية دلعرفة كيفية تنفيذ خطة أو برانمج 

 دراسة القرآف بشكل مكثف.

 تقنيات ادلقابلة (2

ادلقابلة ىي إحدى الطرؽ ادلستخدمة يف مرحلة تقدًن  (Mahsun, 2012, p. 250) وفقًا لػ
وهتدؼ تقنية  .ابدلتكلمُت كمتحدثُت و بُت الباحثة ـ هبا بواسطةاليت يتم القيا البياانت

اسات القرآنية الدر  الواجباتو  الفوائدلى البياانت ادلتعلقة بتنفيذ ادلقابلة إىل احلصوؿ ع
وهتدؼ تقنية ادلقابلة إىل احلصوؿ على البياانت ادلتعلقة  .فصل الدراسي على سَتادلكثفة 
.  أسلوب فصل الدراسي على سَت القرآنية ادلكثفة ةراسالد الواجباتو  الفوائدبتنفيذ 

عن  ّوزؤلف يعد األسئلة األساسية ال جتادلقابلة ادلستخدمة ىو مقابلة رلانية موجهة ، وادل
ادلبادئ التوجيهية ادلخطط ذلا. وديكن تطوير نتائج ىذه ادلقابلة للحصوؿ على بياانت 

 أعمق.

 تقنيات التوثيق (3

ث عن البياانت ادلستمدة من الوظائف وافوظات، مثل الكتب التوثيق ىو طريقة للبح
 .وزلاضر االجتماعات وجدوؿ األعماؿ، وما إىل ذلك ريدةوالصحف واجلواجملالت 
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(Arikunto, 2010, p. 274). . على البياانت ادلتوفرة  للحصوؿيتم استخداـ ىذه الطريقة
وتشمل  ادلالحظة وادلقابلة. ابلفعل يف سجالت ادلستندات كبياانت داعمة من بياانت

الواثئق الواردة يف ىذه الدراسة توثيق قيم االختبار األولية واالختبارات النهائية اليت يقـو 
 هبا ادلعلموف.

 العدد الثكل: و ادلختارات النموذجية .3

ىي موضوع كامل من البحوث،  العدد الكلي، و(60، ص 2011وفقا لسوىارتو يف )احلكمة، 
لبشر، واألعراض، واألشياء، وأمناط ادلوقف والسلوؾ وىلم جرا أف يكوف ورمبا يف شكل ا
ليتم حبثها. يف ىذه الدراسة،   العدد الكليىي جزء من  ادلختارات النموذجيةموضوع البحث. 

لمختارات ل. أما ابلنسبة 2019الطالب ادلسلمُت كلية جامعة حسن الدين العدد الكلي كاف 
وطالبة من كل ختصص يف كلية العلـو الثقافية جامعة حسن  طالباً  15يف دراسة  النموذجية
 التعليم الديٍت اإلسالمي حىت، واليت مت أخذىا عشوائياً.   مادة، والذين أخذوا 2019الدين، 

 أدوات البحث .4

. وىذا يعٍت استخداـ األداة اليت البياانتجلمع  تستخدـأدوات البحث ىي أدوات ضرورية أو 
 :واألدوات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي(. 2014:134افريز يتم مجعها البياانت )

 دفًت ادلالحظات: ادلواد ادلستخدمة كمكاف لكتابة أي بياانت تتعلق ابلدراسة (1
 القلم: يتم استخداـ ىذه األداة لتسجيل البياانت اذلامة ادلتعلقة ابلبياانت اليت سيتم حبثها (2
 از البياانت ادلتعلقة ابلبحوثالكمبيوتر اموؿ: تستخدـ ىذه األداة إلصل  (3
 وتستخدـ ىذه األداة لتسهيل اسًتجاع البياانت من ادلخربالقرص الثايت:  (4
اذلاتف اليدوي: استخدمت ىذه األداة التسجيل الصويت يف وقت ادلقابلة، واالتصاؿ  (5

 ابدلخرب واسًتجاع الواثئق.
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 حتليل البياانت : الةصل الرابع
ة يف ىذه الدراسة ىي طريقة التحليل الكمي وتقدـ طريقة حتليل البياانت ادلستخدم

أنواع  4ابستخداـ اإلحصاءات. ىذا البحث ىو البحوث ادليدانية القائمة على البياانت. ىناؾ 
. (1) ىناؾ أربعة أنواع ، وىي: (Martono ،2011)حتتاج إىل دراسة يف البحث الكمي ، وفًقا لػ 

. حتليل (2)ياف أو أرقاـ كمصدر رئيسي للبياانت. ابستخداـ استب البحثحبث ادلسح ، أي نوع 
. حتليل (3)اتوى ، وىو نوع من البحث يستخدـ ادلعلومات ادلكتوبة أو اتوى كرموز مادية. 

البياانت الثانوية ىو نوع من األحباث اليت تستخدـ البياانت ادلتوفرة ابلفعل يف الوكاالت احلكومية أو 
ع من البحث يستخدـ عدة رلموعات يتم منحها معاملة أو زلاكاة . التجريب ىو نو (4)غَتىا. 

معينة وفًقا ألىداؼ البحث. تستخدـ ىذه الدراسة أحد ادلتغَتات ، وىي التجربة. يستخدـ ىذا 
 البديل عدة رلموعات تُعطى عالًجا أو زلاكاة معينة وفًقا لغرض الدراسة.

للحصوؿ على نتائج  Excelخداـ برانمج بعد مجع كل البياانت البحثية ، يتم حتليلها ابست
صاحلة. البياانت يف ىذه الدراسة ىي بياانت كمية سيتم حتليلها بشكل وصفي كنسبة مئوية مع 

 اخلطوات التالية:

 حسب قيمة ادلستفىت وكل جانب أو متغَت فرعي. .1
 خالصة القيمة. .2
 القيمة.حسب متوسط  .3
 حساب النسب ادلئوية ابستخداـ الصيغة .4

DP = n  x 100%    
          N                 

 مالحظات:
DP = ( النسبة الوصفية%) 

n  = )النتيجة التجريبية )النتيجة اليت مت احلصوؿ عليها 
N = الدرجة القصوى لعناصر السؤاؿ 
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لتحديد نوع النسبة ادلئوية الوصفية اليت حصل عليها كل مؤشر يف ادلتغَت ، مث يتم تفسَت 
 سبة ادلئوية إىل مجل.احلساب الوصفي للن

 كيفية حتديد مستوى ادلعايَت على النحو التايل: .5
 100%× أ. حدد أعلى درجة مئوية الدرجة القصوى 

4  x 100%   = 100%    

4    

 100%× ب. حدد أدىن درجة مئوية على األقل 
  1  x 100% = 100%    

 
( مع حتليل وصفي للنسبة %وؿ عليها )دلعرفة مستوى ىذه ادلعايَت ، يتم ضبط النتيجة اليت مت احلص

 إىل جدوؿ ادلعايَت.
 رقم معايري النسبه ادلئويه

.1 عالية جدا 100%-75%  

.2 عاليو 75%-50%  

.3 منخفضو 50%-25%  

.4 منخفضة جدا 25%-1%  

 معايَت التحليل الوصفي للنسبة ادلئوية  1اجلدوؿ 
ىو برانمج حتليل البياانت، والذي  SPSS(. SPSSتخداـ صيغة الربانمج )الختبار فعاليتو ابسمث 

يستخدـ لتقييم نتائج التعلم لقياس فعالية، والبياانت الوقت لقياس الكفاءة، وبياانت الوزارة. 
شبكات األجهزة الختبار الفعالية يف شكل شبكة من ادلشاكل لالختبار ادلعريف واحلركي. ويف الوقت 

  خطوط الوزارة من :نفسو، تتكوف 
 أ. تنظيم االسًتاتيجيات
 ب. اسًتاتيجية التسليم

ج. اسًتاتيجيات إدارة التعلم   
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يف تقييم فعالية القياسات اليت أجريت على اجلوانب ادلعرفية ، والطالب النفسيُت ، والبياانت اليت مت 
 يتم حتليل نتائج االختبار  احلصوؿ عليها من نتائج االختبار األولية واالختبارات النهائية بعد. مث

كميًا لتحديد ما إذا كاف ىناؾ اختالؼ يف القدرة على نطق احلروؼ العربية قبل وبعد برانمج 
 . دراسة القرآف ادلكثفة

 إجراءات البحث: الةصل اخلامس 
 إبجراء البحث على اخلطوات اآلتية : الباحث  قـويوس

 حتديد كائن البحث .1
 يف موقع البحوث مراقبة تنفيذ برامج التعلم  .2
 مجع البياانت ادلتعلقة مبوضوع البحث  .3
 وضع عالمات على البياانت اليت مت احلصوؿ عليها .4
  البياانت ادلطلوبة مسارات .5
 إجراء مقابالت تتعلق ابلبحوث .6
 حتليل البياانت اليت مت احلصوؿ عليها .7
 إعطاء استنتاجات لنتائج البحوث. .8


