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 الباب األول

 مقدمة

 

 الفصل األول : خلفية البحث

. اعتبر اليونانيون بأنها أداة  الكثير من العلماء عن تعريف اللغة دار الحديث بين

ونظر بلومفيلد وهو أحد علماء اللغة تعبير أفكارهم وأحاسيسهم. للناس في 

لمجتمع البنيويين إلى أنها نظام الرموز الصوتية االعتباطية التي يستخدمها ا

ألفاظ أن اللغة الشيخ مصطفى الغالييني  بينما يري. 1بينهم للتعامل والتواصل

 . 2يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم

بير اوالتعأز والرم وأ تتلخص سواء كانت األصوات من التعاريف السابقةف

 تعبير مقاصدهم وأفكارهم.لمجتمع تستخدم كأداة االتصال بين ال أللفاظوا

التكنولوجي االتصالي مثل الهاتف والمذيع والتلفاز والفلم  التقدم في مجال

ألن هذه األدوات والمسجل وما أشبه ذلك يؤثر إلى التقدم في تعليم اللغة. 

االتصالية تكثر في استخدامها لغة شفوية من لغة تحريرية. فتقوم اللغة الشفوية 

شفوية جيدا وصحيحا ليكون قادرا على التكلم باللغة الفي هذا اليوم منزلة مهمة. 

 فينبغي للفرد أن يعرف أصوات اللغة المستخدمة.

وتكون إحدى اللغات في هذا العالم لغات كثيرة متنوعة. وإحداها لغة عربية. 

بلدان بما فيه إندونيسيا الذي يكون معظم سكانه ولية التي يتعلمها الفرد في عدة الد

اللغات األجنبية في حياة  إن اللغة العربية ليست منفي إندونيسيا،  مسلما.

الدينية أساس أسباب على تعليمها ولكن تعليم اللغة العربية دافعية الالمسلمين ألن 

                                                           
1 Sumarsono, Sosiolinguistik, (Yogyakarta: Sabda, 2008), 18 
2 Moh. Zuhri, et. al., Pelajaran Bahasa Arab Lengkap Terjemah Jamī’ud Durūsil ‘Arabiyyah, 

(Semarang: CV Asy Syifa’, 1992), Jilid I, 13. 
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ليس من األمور السهلة إلقامته. هناك عوائق ومشكالت في بلدان غير العرب 

يواجه إليها المتعلمون إما تتعلق بالمشكالت اللغوية وإما تتعلق بالمشكالت غير 

 اللغوية.

بما فيه  ي البلدان غير العرب، يكون تعليم اللغة العربية يواجه إلى عدة العوائقف

األمور الكثيرة. تؤثر إليها والصحيحة اللغوية الجيدة والمهارات في إندونيسيا. 

أن يتعلم للفرد حين ينبغي كانت مجموعها كثير ومتنوع. أثار لغة منطقية وأحدها 

 األجنبية. أو اللغة اللغة الثانية ويستخدم 

متنوعة  تفي مجاالفي عملية تعليم اللغة العربية، يوجد أن المتعلمين مخطئين 

من األمور فيكون علم األصوات  .أو علم األصوات مجال صوتيبما فيه 

األولى لتعليم اللغات األجنبية ألن بدون معرفة وفهم أصوات الرئيسية في الخطوة 

من الخطائات في نطق اللغة األجنبية.  اللغة األجنبية المدروسة فيظهر الكثير

المتعلمين على فهم الحوارات العربية يساعد علم األصوات إضافة إلى ذلك، 

 وترقية مهاراتهم اللغوية مثل االستماع والكالم والقراءة والكتابة.

تكون المظاهر اللغوية بتعليم اللغات األجنبية األخرى. اختلف تعليم اللغة العربية 

المظاهر يوجد مرادفها في اللغة اإلندونيسية. قال روبرت الدو :  العربية لم

تسرع عملية التعليم وتكون المظاهر اللغوية اللغوية المطابقة باللغة األولى 

 .3المختلفة عوائقا

من األمور العادية إذا في اللغة العربية التي وجدت الخصائص اللغوية هذه 

أمور الزم ، هناك إلى الفكرة السابقة راجعاوجهت إلى الصعوبات عند تعليمها. 

، تحتاج إليه لذلكاالهتمام بها منها كيف تكون اللغة العربية لغة اتصالية فعالية. 

                                                           
3 Robert Lado.. Linguistik di Berbagai Budaya, terjemahan SoedjonoDarjowijoyo. (Ganeco. 

Bandung.1979), 59 
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أو تخطيط بناء تعليم اللغة العربية في مجال االتصال إلعادة البناء  المحاولة

ج كذلك، كيف تطبيق المناهالشفهي والتحريري في منهاج التعليم في الجامعات. 

والطرق من خالل أساليب تنمية التعليم عن طريق تحسين أربع المهارات اللغوية 

 العربية حتى يكون فعاليا لتحقيق أهداف التعليم.

أهمية علم األصوات، ذكر السيوطي أن اللغة أصوات يعبر بها كل تحدث عن 

من المهارات على األقل، إن هذا التعريف يشرك عنصورين قوم عن أغراضهم. 

العنصور من مهارة الكالم لغة كخطاب مسموع وخطاب منطوق. ساسية وهما األ

بتعبير تتعلق المهارة في هذا الحال، اللغة المركبة. في الحقيقة قدرة على استخدام 

ومن أغراضها األفكار واألحاسيس باستخدام الكلمات والجمل جيدا وصحيحا. 

 فهيا.كيف يكون المخاطب يقدر على فهم الرسالة المقدمة ش

المتعلمون الذين يتعلمون اللغة العربية التي تظهر في هذا اليوم إما والحوادث 

اللذين يستخدمان وإما المتعلمون الذين يتلون القرآن الكريم واألحاديث الشريفة 

اللغة العربية في نطق الحروف العربية عادة ال يهتمون بنطقها مناسبة إلى 

الفرد أصواتا  ون ذلك خطيرا حينما ينطقويك أصوات اللغة العربية الصحيحة.

في اللغة العربية ألنه يؤثر إلى المعاني المحتوية على تلك الكلمات. وكذلك حينما 

نطق الحروف الصحيحة فيحور العرب بما استمع منه. يتكلم مع العرب وال يهتم ب

 فيجري سوء الفهم في الرسالة المقدمة والمقبولة في ذلك الخطاب.

"الفكر" لكن حينما نخطأ في نطقه، الذي بمعنى مثال لفظ )عقل( على سبيل ال

ويكون المعنى "الطعام" فيؤثر ذلك إلى الخطأ الخطير. مثال، ننطقه )أكل( 

لفظ )مطار( بمعنى "مكان لصعود الطائرات وهبوطها" حينما والمثال اآلخر، 

"ماء ينزل  نخطأ في نطقه، مثال، ننطقه )مطر( بدون امتداد الطاء فيكون المعنى

 من السماء".
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تكون المعرفة عن لغة غير كاملة بطريقة فهم المرفيم واللفظ والجملة لذلك، 

معرفة أصوات اللغة حتى يأكد في اإلسالم أن حينما يتلو الفرد فحسب بدون 

القرآن الكريم فيفترض عليه تطبيق أو استخدام علم التجويد فيه فرضا عينا. كما 

العربية يدرس علم عن أصوات يسمى بمخارج الحروف  في علم اللغةعرفنا أن 

وهي أمكنة لخروج كل الحروف الهجائية. فينبغي علينا أن ندرس علم األصوات 

 الخطأ. احتى يمنع من

في في حل مشكلة مهارة الكالم )التعبير الشفهي(، من العادي أن كخطوة واقعية 

التي تتعلق بعلم األصوات.  المعلم يقدم المعارف والمهاراتتعليم اللغة العربية 

التقديم كونهم ماهرين شفهيا. تسهيل المعلمين في تقديم المادة ووالغرض منها 

يقابله الطالب إذا كان ذلك الخطيئ عن أصوات اللغة يصعب تحسينه، ال سيما 

الجامعي الذي يكون عمره ناضجا على األغلب وتدّخلت عليه اللغات األجنبية 

 نقصان جودة تعليم اللغة العربية تلقائيا.ى األخرى. فيؤثر ذلك إل

هذا اليوم، إما مهارة االستماع ومهارة الكالم تعليم اللغة العربية في إندونيسيا 

أن هناك  4البنائي. وذكر عينينيأسس على  ومهارة القراءة وإما مهارة الكتابة

لوب أسمشكالت عملية توجد في الفصل وتمنع نجاح تعليم اللغة العربية منها 

التعامل الجاري في تعليم اللغة العربية في الفصل يميل إلى التعامل في اتجاه 

واحد. ويكون دور المعلم أغلب في عملية تعليم اللغة العربية. إضافة إلى ذلك، 

فالخطوة التي يلزم أن يسلك لحل هذه المشكالت، الطريقة المستخدمة غير جذابة. 

استخدام الطريقة المعاصرة المناسبة وأسلوب فيها المعلم تعليم اللغة العربية ب

                                                           
4 Moh Ainin, Buku Petunjuk Teknis Praktik Pengalaman Lapangan BidangStudi 

Pendidikan Bahasa Arab.( Malang: Universitas Negeri Malang, 2005 ), 1-2. 
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حتى يشعروا بالفرح ويُشتَرك المتعلمون في عملية التعليم والتعلم . 5الجذاب التعليم

 التعاوني. . ويحقق هذا بتطبيق أسلوب التعليموالمروحة في تعلم اللغة العربية

الدراسي آثار التعليم التعاوني يؤثر إلى إنجاز التالميذ ذكرت أن بحوث هناك عدة 

أن أحد مميزات التعليم التعاوني ترقية دافعية  6عبر نور هادي وأصدقائهإيجابيا. 

 التالميذ الدراسية الداخلية.

التعليم قال الخبراء إن التعاوني. أساليب التعليم  تطوير في هذا اليوم، وجد

دتهم مساعفحسب، لكن في مساعدة التالميذ على فهم المفاهيم ال يفضل التعاوني 

ال ى التعاون والتفكير النقدي وتطوير مواقفهم االجتماعية. تنمية القدرة علعلى 

أن يعلم أو يقدم المادة المقدمة المادة المقدمة فحسب، لكن يلزم عليه يتعلم التلميذ 

نماذج تطوير يقام البحث عن يحتاج أن لذلك، إلى أعضاء المجموعة اآلخرين. 

التعليم التعاوني كطريقة في حل مشكالت خدام وخطوات التعليم باست التخطيط

 تعليم اللغة العربية في الجامعات.

كمدرسة اللغة عند تنفيذ عملية التعليم والتعلم، اعتمادا على مالحظة الكاتبة 

ؤثر تأسلوب التعليم المثالي. وهذا الصعوبات في تطبيق وجدت الكاتبة العربية، 

لمتوفر الذين كانوا مجموعهم في الفصل مثل مجموع الطالب ابعض العوامل إليه 

منهم من تعلم في وكانت خلفية مهاراتهم مختلفة. طالبا.  56الواحد يغلب على 

المعهد اإلسالمي ومنهم من تعلم في المدرسة الثانوية العامة حتى ال يعتمدوا على 

 أنفسهم حينما يتكلمون باللغة العربية أمام الفصل.

                                                           
5 A F Effendy,  Peta Pengajaran Bahasa Arab di Indonesia.Bahasa dan Seni(no. 29 edisi khusus 

Malang: Miskat,2001 ), hal. 416. 

6 Nurhadi, Yasin, B. & Senduk, A.G.Pembelajaran Kontekstual dan Peranannya dalam KBK. 

(Malang : UM PRESS,2004), hal.64. 
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اللغة العربية ال يهتمون بطريقة التعليم وتدريب  عند تعليمومعظم المحاضرين 

الرئيسية في اللغة  من األموربيد أن التعبير الطالب على النطق التعبير الجيد. 

فأخطأ المعنى. لذلك، ليس في تعليم اللغة العربية ألن إذا أخطأ النطق والتعبير 

للمحاضرين  العربية تعليم المفردات وتعليم النحو والصرف فحسب، ولكن ينبغي

 أن يهتموا بعلم األصوات ألن جوهر اللغة صوت.

تكلم الفرد اللغة إذا وتكون صحة النطق عند تكلم اللغة العربية محتاجة، ألن 

كانت بسوء النطق والتعبير فيتحرر العرب وال يفهمون كالمه، ال سيما العربية 

يجب معناه. لذلك،  في قرائته فيخطأيخطأ حينما لغة القرآن الكريم اللغة العربية 

كما يجب له استخدام علم  ستخدم علم التجويد عند قراءة القرآن الكريمللفرد أن ي

 األصوات عند تكلم اللغة العربية.

من نتائج المالحظة والمقابلة على الطالب والمحاضرين في معهد اإلمارات 

بالشأم. يأمر د التي يشعر بها التالميذ باندونج، كانت مادة علم األصوات من الموا

المحاضر بأن ينطقوا الحروف الهجائية ويفّرقوها التي تقترب مخارجها 

علم األصوات ل ونالمحاضر –إجماليا  -يستخدم وصفاتها. في عملية التعليم، 

كتب الموجودة في الويعلمونه معتمدين على الخطوات طريقة المحاضرة. 

يضرب المحاضر مثاال عن حيث  طريقة التقليدوالطريقة المستخدمة سية. المدر

عن أحوال حقيقية ا مباشرة ها الطالب. وما سبقوا أن يالحظوصحة النطق ثم يقلد

وال يفهم المحاضر طريقة تعليمهم التي تساعد على ترقية مواقفهم النقدية حولهم. 

 وابتكاريتهم.

األصوات في ال يفهمون أهمية استيعاب ويكون بعض الطالب والمحاضرين 

المسح في الميدان أن هناك بعض حتى يعرف من نتائج العربية  تعليم اللغة

تجري مادة علم الطالب ال يعرف أن األصوات جزء من اللغة العربية. وال 
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يجري ألن الكثير من الجامعات إال في بعض الجامعات  مادة خاصة األصوات

أحد مارات وكان معهد اإلتعليم علم األصوات مندمجا إلى المواد األخرى. 

 الذي يجري تعليم مادة علم األصوات فيه مادة خاصة.لمعاهد ا

 ضوء على تعليم األصوات عنفيكون البحث اعتمادا على خلفية البحث السابقة، 

باندونج( الزم المحتاج إليه  –معهد اإلمارات في  تطبيقية التعليم التعاوني )دراسة

ك في عملية تكون مفهومة. ويشرألن الجوهر من اللغة أصوات نفسها حتى 

 التعليم جميع الطالب إلى التعلم وتعليمها إلى اآلخرين.

 

 الفصل الثاني : تحقيق البحث

فتكون المشكلة في هذا البحث هي كيف يكون اعتمادا على خلفية البحث السابقة، 

 –في معهد اإلمارات  تطبيقية التعليم التعاوني )دراسة ضوء على تعليم األصوات

 لة مقدمة في شكل األسئلة التالية :باندنج(. وهذه المشك

 –كيف تكون الحاالت الموضوعية لتعليم األصوات في معهد اإلمارات  .1

 باندونج التي تشتمل على :

  عملية تعليم األصوات )بما فيه مادة ووسيلة وطريقة مستخدمة(      .أ

 قدرة الطالب على استيعاب علم األصوات العربية .ب

 التعاوني في تعليم األصوات؟كيف يكون تطبيق أسلوب التعليم  .2

 كيف تكون المزايا والعيوب لتعليم التعاوني في تعليم األصوات؟ .3

على استيعاب علم األصوات العربية بعد تطبيق كيف تكون قدرة الطالب  .4

 أسلوب التعليم التعاوني في تعليم األصوات؟
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 الفصل الثالث : أغراض البحث وفوائده

 أغراض البحث .1

 ي هذا البحث هي ما يلي:األغراض المنشودة ف

 –معرفة الحاالت الموضوعية لتعليم األصوات في معهد اإلمارات  .1.1

 باندونج التي تشتمل على :

  عملية تعليم األصوات )بما فيه مادة ووسيلة وطريقة مستخدمة( .أ

  قدرة الطالب على استيعاب علم األصوات العربية .ب

 صوات.تعليم التعاوني في تعليم األمعرفة تطبيق أسلوب ال .1.2

 تعليم التعاوني في تعليم األصوات.معرفة المزايا والعيوب ل .1.3

معرفة قدرة الطالب على استيعاب علم األصوات العربية بعد تطبيق  .1.4

 .أسلوب التعليم التعاوني في تعليم األصوات

 فوائد البحث .2

فيرجى أن هذا البحث يفيد فوائد نظرية إذا كانت أغراض البحث متحققة 

 كانت أو عملية.

 فوائد النظريةال 2.1

معرفة عن تعليم األصوات نظريا، يرجى أن هذا البحث يزيد 

 التعليم التعاوني. أسلوب باستخدام



9 

 

 

 الفوائد العملية .2.2

لعدد الرجال كثيرة يفيد منافع النتائج من هذا البحث يرجى أن  .أ

 خاصة للمدير والمحاضرين في تعليم األصوات والطالب.

لتعليم الالزم استخدامه طرق ااختيار المحاضرين على مساعدة  .ب

 في تعليم األصوات.

يستفيدون منافع كثيرة في ترقية مهارة الكالم يرجى أن الطالب  .ج

 العربي باستخدام التعبير الصحيح والمفهوم.

 

 الباب الرابع : أساس التفكير

كانت وعملية نقل المعارف والقيم التي يقدمها المعلم على المتعلم. التعليم هو 

وتأخذ منزلة كفاعل وحيد في عملية التعليم. ال تقوم وحدها  -طبع بال -التربية 

دورا نشاطا في عملية  والعبيو واشتركأن يتوّجه إلى المتعلمين الذين يطلبون ب

تجري بسهولة وتحصل عملية التعليم ومن أغراضها أن تكون التعليم والتعلم. 

 على أفضل النتائج.

التعليم. يكون أسلوب التعليم لديه أوسع بطريقة بالطبع، اختلف أسلوب التعليم 

وال يدخل أسلوب المعنى وأكبر فلسفيا من استراتيجات التعليم وطرقه وإجراءاته. 

 التعليم في المجال العملي ولكن في المجال الفلسفي.

وهذه المؤشرات األربعة ويعرف أن مصطلح أسلوب التعليم بأربع مؤشرات. 

هذه الخاصة يخططها المعلم قبل يز العقل. المنطقي النظري بصحة وتمهي: أ( 

جراية عملية التعليم وأما استراجية التعليم وطريقته وإجرائه فتقام عند جراية 
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األهداف من النتائج على شجاعة يحتوي أسلوب التعليم ب( عملية التعليم؛ 

خطوات مناسبة خططها المعلم. هدفها أن أسلوب التعليم لديه ( المنشودة؛ جـ

أهداف هناك بيئة التعلم التي يمكن أن لوب التعليم المستخدم مثاليا؛ د( يجري أس

 المخططة إلى شكل وحدة الدرس أو إعداد التدريس متحققة.التعليم 

هناك . بيد أن يعتمد على قدرة المعلمالذي أسلوب التعليم ذكرت نتائج البحث أن 

لمرحلة االبتدائية التعليم وفهم الطالب في اترقية جودة التربية فرحية ولكن 

تركيز الكتب وعدم العالقة بحياة الطالب اليومية. يميل إلى المرحلة المتوسطة و

بعد أن يدرسه الخبراء يحدث بسبب أن جراية عملية  -إذا قلناه كذلك  -إن الفشل 

 طالب.الك اشرإ غيرالتعليم 

ال يستخدم إال  إجماليا، إن عملية التعليم أكثر ميله إلى المفاهيمي والتجريدي ألنه

مفاهيم التعليم يميل إلى والعاقبة أن أسلوب التعليم المباشر في شكل المحاضرة. 

هناك بعض المعلمين عند التعليم ال يهتم أن يقل الطالب ويصعبون على فهمها. 

فتؤثر على التفكير. أو في كلمة أخرى أنه ال يقوم بالتعليم المفيد. بقدرة الطالب 

متنوعة إلى انخفاض دافعية الطالب الدراسية. ويصعبون طرق التعليم غير ال

 .7ميكانيحفظ وإلى أنشطة التعليم  وتميلعلى تطوير دافعيتهم 

 الدراسةالتربية المتوسطة في وزارة التربية الوطنية تصحح نتائج إدارة كأن 

الذي لّخص فشل عملية التعليم بطريقة المباشرة. ، 8لبيتر شآل في بول ر. بينريتش

شآل "مخروط تجربة التعليم". ودلت نتائج دراسته على أن الطالب الذين  صمم

يعتمدون على "البصيرة" و"االستماع" سيحصلون على قوة الفهم أقل من % 

                                                           
7 Pudjiani  Anna. Pendidikan Sains dan Pembangunan Moral Bangsa. Bandung : UPI, 2005.h.52 

8 Paul R.Pintrich. Motivasion in Education: Theory, Research and Aplication.New Jersyrintice 

Hall, 1996.h.25 
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من المعلمين في إقامة عملية التعليم ال  20%  أقل ودلت الواقعية على أن. 50

لى حياتهم اليومية منهم يناسب مادة إ 30. وأقل من % يستخدم أدوات التعليم 

 دائما حتى من العادي أن تقييم نتائج تعلم الطالب يبعد عن األهداف المقررة.

ومن آثار عملية التعليم األخرى يشاهد الطالب أكثر ما يتعلم المعلم من اهتمامه. 

حتى يكون المعلم "المضحك" ال سيما يعطي القيمة "الرخيصة" أحب إليه 

ينبغي أن يكون تغيير أسلوب التفكير لسابقة، الطالب. نظرا إلى المظاهر ا

من وتجديده إلى جهة تحقيق أغراض التربية عامة، وأغراض التعليم خاصة. 

والمراد به ما يتعلق بالطريقة المستحسن أن عملية التعليم والتعلم متنوعة كثيرة. 

تحسين طاقات الطالب. ومحاوالت المعلمين في أو االستراتيجية بالهدف إلى 

يم واستفادة المجاالت التعليمية من األمور المهمة في نجاح الطالب لتحقيق تنظ

خيار الطريقة واالستراتيجية والمنهج في تصميم نموذج األهداف المقررة. لذلك، 

التعليم الذي يفيد إلى تحقيق بيئة التعليم الفعالية والنشاطة والمريحة من المطالب 

 .9يلزم أن يقوم بها المعلمون

تنوع أساليب التعليم محاولة كيف يكون المعلم قادرا على إعداد الخيارات ويكون 

تطوير الطالب من في استراتيجيات التعليم المقدمة كي تناسب إلى مستوى 

وهذا بمعنى أنه ال يوجد المجال المعرفي والمجال الوجداني والمجال الحركي. 

إن جودة أسلوب رى. أحسن أسلوب التعليم أو يكون أسلوب التعليم أحسن من أخ

التعليم أو خياره جيدة كانت أو غير جيدة تعتمد على أهداف التعليم ومناسبته إلى 

المادة المقدمة وتطوير الطالب وقدرة المعلم على تنظيم واستفادة جميع مصادر 

 التعليم الموجودة.

                                                           
9 Thomas J. The Variation of Memory with Time Information Appearing During a Lecture: Studies 

in Adult Education. USA: Cambridge University, 1972.h.57-62 
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 ويكون تعاريف مصطلحات االستراتيجية والطريقة والمنهج واألسلوب كما يلي:

عوامل راتيجية التعليم هي مجموعة القرارات المختارة التي تناسب إلى است .1

( 2؛ ( خيار مادة دراسية )المعلم أو الطالب(1تحدد هذه االستراتيجية وهي 

( طريقة تقديم 3تقديم المادة الدراسية )فرديا أو جماعيا أو التعليم بالنفس(؛ 

سمي أو غير رسمي(؛ المادة الدراسية )استقرائي أو استنتاجي وتحليلي ور

وأما في ( مقابَل المادة الدراسية )جماعيا أو فرديا أو متنوعا أو متجانسا(. 4

( علم وفن في 1)، فتكون االستراتيجية 10القاموس الكبير للغة اإلندونيسية

استفادة الموارد الوطنية إلقامة القرارات المعينة في حالة الحرب أو 

 طة لتحقيق األغراض الخاصة.( دقة التخطيط عن أنش2السالمة؛ )

فتكون استراتيجية التعليم حيلة إلقامة أنشطة التعليم التي تهدف إلى تغيير 

تعليم أن تكون حالة مستهدفة. لتغيير تلك الحالة، تسلك فيه عدة حالة ال

أكثر من أسلوب  تفصيليا، قال سوبيادي إن في المنهج تطبيقمناهج التعليم. 

 أكثر من استراتيجية.تطبيق واحد وفي األسلوب 

سلك فيها المعلم أو الطالب في تحقيق منهج التعليم هو طريقة أو وجهة  .2

على سبيل المثال، فهم المبدأ أغراض التعليم نظرا إلى كيفية تقديم المادة. 

ويكون منهج التعليم فلسفليا باستخدام المنهج االستنتاجي واالستقرائي. 

                                                           
10 Tim Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga, Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional, 2003 
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عملية  -منهج علم اإلنسان ليم. مثل، باعتبار من استراتيجية وأسلوب التع

 .11عملية التعليم للصغار -والمنهج التربوي  -التعليم للكبار 

كيفية تقديم المعرفة من جهة المعلم للمتعلم. ينبغي لها طريقة التعليم هي  .3

االستخدام والتطبيق في جميع المواد الدراسية. مثل، التعليم باستخدام طريقة 

ديم األسئلة واألجوبة واالستقصاء الموجه والمناقشة المحاضرة والتفسير وتق

وما أشبه ذلك من طرق التعليم التي يستخدمها المعلمون في عملية التعليم 

 والتعلم.

كيفية منظمة في التفكير الجيد لتحقيق المقصود. بسيطا أنها والطريقة هي 

معروفة بإجراء وكيفية وأسلوب للحصول على شيء من خالل طريقة 

ولكن . ولو ال لكل المعرفة محصولة من الطريقة أو المنهج العلمي. معينة

للحصول على ما يسمى بالعلم، ينبغي حصوله من خالل الطريقة والمنهج 

ذكر أن المعرفة تسمى بالعلم إذا كانت طريقة في قاعدة فلسفة العلم، العلمي. 

مية ومن تخطيط األعمال العلحصوله من خالل تخطيط األعمال العلمية. 

 .استخدام المنهج العلمي

 والطريقة هي :

The Prosedures used by scientific in the systematic pursuit of new 

knowledge and the reexamination of exiting knowledge12 

)إجراء يستخدمه العالم في بحث الحقائق الجديدة وإكمال المعارف 

 الموجودة بطريقة منظمة(.

                                                           
11 Rahmadi Widdiharto, Model-model Pembelajaran Matematika, Yogyakarta: PPG Yogyakarta, 

2006.h.3 

12 Wrightman. The Guidance of Learning Activities.New York: Apleton Century Coff, 1994 
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استخدام الطريقة في عملية التعليم أن تكون عملية التعليم ومن أهداف 

وتكون الطريقة تجري فعالية ويشرك فيها المتعلمون اهتماما بما قدم المعلم. 

كفن العلم يتطلب أن تكون عصرية. وتكون صحة عملية التعليم ومناسبتها 

ل ومن ذلك قومحدودة بالمكان والوقت والحالة المعينة بما فيه الطريقة. 

الذي قال إن الطريقة إجراء يشتمل على أنشطة التفكير  13آرشي جـ. باهم

وأسلوب العمل والكيفية واألسلوب والخطوة في تحصيل معرفة جديدة أو 

 تطوير معرفة موجودة.

" )بعد أو وراء meta" جاءت من اللغة اليونانية "metodeإن كلمة "، لغة

(. إذن، الطريقة هي خطوات مأخوذة " )طريق يلزم سلوكهhodosشيء( و"

باعتبار ترتيب معين لتحقيق هدف معين. وكذلك إنها إجراء أو أسلوب 

 مستخدم في عملية تسهيل حصول معرفة.

تخطيط شامل يتعلق ، الطريقة هي 14عند نغاليم بوروانتوواصطالحا، 

بتقديم مادة دراسية تنظيميا وغير خالفي وتأسيسا على منهج معين. 

 أنها أداة أو كيفية لتحقيق األهداف المقررة. باختصار

أداة مستخدمة لتحقيق  من التعاريف السابقة، واضح لنا أن الطريقة هي

األهداف فتكون معرفة هذه األهداف محتاجة. ويكون تخطيط األهداف الجيد 

لتحقيق أهم الشروط قبل أن يعين المعلم ويختار طريقة التعليم المناسبة. 

يعرف حالة وبيئة مناسبة إلى أن في البداية  ة، ينبغي للمعلماألهداف المرجو

تطبيق الطريقة المناسبة لتكون الحالة والبيئة متحققة نتيجةً من عملية التعليم 

وتواجه المتعلمين إلى جهة مناسبة إلى أغراض التربية. لذلك، في اختيار 

                                                           
13 Archi J. Bahm. What Is Science. New Mexico: Word Book, 1980 

14 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.h.176 
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امل التالية : يلزم أن يهتم بالعو، 15الطريقة الجيدة، عند وينارنو سوراهماد

 المتعلمين واألهداف والحالة والتسهيالت والمعلم والمواد الدراسية.

األسلوب في التعليم هو تطبيق طريقة التعليم خاصة التي تناسب إلى قدرة  .4

وعادة المعلم وتوفر وسائل التعليم واستعداد المتعلمين. مثل، أسلوب تعليم 

 الضرب من خالل إعادة الجمع.

امل السابقة، ينبغي للمعلم أن يهتم بخطوات تطبيقها. وأما بعد معرفة العو

الخطوات التي يجب أن يفهمها ويستخدمها المعلم فهي تتكون من : التخطيط 

(. وتكون 3:  1993والتقييم )جـ. جـ هاسيبوان وموجيونو، واالختبار والتنفيذ 

 الخطوات المذكورة كما يلي:

تي يحققها المتعلم جيدا بعد تقديم تخطيط القدرة أو المهارة المستهدفة ال .أ

 المشكلة.

االعتبار الجيد عن هل تلك الطريقة معقول الستخدامها وهل هي أنسب  .ب

 الطرق لتحقيق األهداف المقررة.

تكون األدوات المحتاجة موجودة بسهولة وقد كانت متجربة في البداية حتى  .ج

 ال يقابل فشال عند حل المشكالت.

 جري تنفيذها.تعيين أهم الخطوات التي ت .د

اعتبار األوقات المستخدمة، هل هناك وقت إلعطاء فرصة على المتعلمين  .ه

 أن يقدموا أسئلة عند جراية استخدام الطريقة وبعد استخدامها.

                                                           
15 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Metode dan Teknik. Bandung: Ransito, 

1998.h.35 
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الشرح يستمع إليه عند جراية تطبيق الطريقة، هناك أمور يلزم اهتمامها: أ(  .و

مين أن يجعلوا المتعلمون واضحا؛ ب( أدوات معدة؛ جـ( االقتراح للمتعل

 مسجالت محتاجة.

تعيين الخطة لتقييم ترقية المتعلمين. هناك مناقشة بعد تطبيق طريقة التعليم  .ز

 التعاوني

أن يكون القيام باالختبار أوال ليكون التطبيق من المستحسن بعد تنظيم الخطوات، 

ْعَرُف فعاليا وتكون أهداف التعليم والتعلم المقررة بوسيطة إقامة هذا االختبار تُ 

ة من والخطوة التاليعيوب وخطئات تطبيقه منذ األول وفرصةً لتحسينه وإكماله. 

افتراضات أساسية عن موضوع معين يناسب إلى هذه الطريقة أن يعطي المعلم 

 ما يناقشه ويدرسه المتعلمون.

ثم  بمشكالت يواجهها المتعلمون. -بالطبع  -وهذه االفتراضات األساسية تتعلق 

من خالل كل المجموعة بحل مشكلة لمون إلى مجموعات حيث تأمر يقسم المتع

يُشَرك المتعلمون إما انفعاليتهم وأذكيائهم لذلك،  .أو االنتخابالمشاورة 

وتلك التجربة المناسبة توضح التعاريف وتؤكد على واتجاهاتهم وإما حواسهم. 

ولة من النتيجة المحصلمعرفة مستوى لمعرفة المادة المدروسة. قوة الفكر 

فيعقد التقييم بطريقة طلب المتعلمين أن يقدموا ما حصل استخدام تلك الطريقة، 

 من المشاورة.

جميع طرق التعليم جيدة. ليس فيها أحسن الطرق وأكثر فعاليتها. في الحقيقة، 

ألنها تعتمد على اختيار واستخدام الطريقة المناسبة إلى المادة المبحوثة. ويعرف 

 عيوبها.المعلم مزاياها و
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يمكن للمتعلمين أن تعليم هو تصميم يرسم عملية تكوين البيئة التي نموذج ال .5

معاملة فعالية في عملية التعليم والتعلم حتى يجري التغيير أو يعاملوا 

التطوير في نفس المتعلم. ويختلف مصطلح "نموذج التعليم" باستراتيجية 

 التعليم وطريقة التعليم ومنهج التعليم.

جاء مفهوم نموذج التعليم الواسع والشامل. موذج التعليم على ويشتمل ن

ومن المفعولة. نموذج التعليم من المفكرين في علم النفس بمنهج التجربة 

 أول المفكرين الذي أنشأ مفهوم نموذج التعليم بروشي وأصحابه.

إن لمصطلح نموذج التعليم أربع خصائص ال تملكها وقال إسماعيل 

أساس المنطق النظري خططه ( 1لنماذج المعينة. وهي : االستراتيجيات وا

( اتجاهات التعلم المحتاجة 3أغراض التعليم المستهدفة؛ ( 2المصمم له؛ 

( بيئة التعليم المحتاجة لتكون أغراض 4ليكون النموذج المقصود ناجحا؛ 

 التعليم متحققة.

ليم التع( 1وتطبيقه إلى عدة أشكال : نموذج التعليم تنظيم ويستطيع 

( تعليم 4ني؛ التعليم التعاو( 3( التعليم المتحد؛ 2االستعالمي والمفيد؛ 

التعليم ( 6تعليم اندماج القراءة واإلنشاء التعاوني؛ ( 5الصورة بالصورة؛ 

( نموذج التعليم 8( نموذج االكتشاف الموجه؛ 7المعتمد على المشكلة؛ 

ذج التعليم حل ( نمو10ميسوري مشروع الرياضيات؛ ( نموذج 9المباشر؛ 

 ( التعليم السياقي.11المشكلة؛ 
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تناسب إلى المادة المقدمة. يرجى أن عملية التعليم التي يقوم بها المعلم 

ويشتمل اختيار نموذج التعليم على منهجه الواسع والشامل. مثال، في 

نموذج التعليم المعتمد على المشكلة، تتعاون المجموعات في حل المشكلة 

 علم والمتعلمون.التي قررها الم

عندما يطبق المعلم ذلك نموذج التعليم، كثيرا ما يستخدم المتعلمون عدة 

نموذج التعليم وإجراءات حل المشكالت ونقد التفكير. وكان  المهارات

في هذا النموذج، المعتمد على المشكلة تأسس عليه نظرية التعلم البنائية. 

يكون حلها يحتاج إلى التعاون بين  يبدأ التعليم بتقديم المشكلة الواقعية التي

وفيه يرشد المعلم المتعلمين تخطيط حل المشكلة إلى عدة . 16المتعلمين

أنشطة. ويضرب مثال عن استخدام المهارات واالستراتيجيات المحتاجة 

لتكون الواجبات مكملة. ويجعل حالة الفصل مقابلة للتكيف ومواجهة إلى 

 محاولة التحقيق لدي المتعلمين.

نقسم النماذج التعليمية اعتمادا على أهدافها وأنماط ترتيبها وصفات بيئة وت

التعليم المباشر وهو نموذج التعليم التعلم لدي المتعلمين. على سبيل المثال، 

الجيد لمساعدة المتعلمين على تعلم المهارات األساسية مثل جدول العالقة 

لك غير مطابق إذا كان وتعلم المواضيع المتعلقة باستخدام أدوات. ولكن ذ

 مستخدما لتعليم مفاهيم الرياضيات المركبة.

أنماط الترتيب من نموذج التعليم هو نمط يرسم ترتيب جميع الخطوات التي 

ويدل ذلك نشاطات يلزم أن يقوم بها المعلم تقارنها إجماليا عدة النشاطات. 

 والمتعلمون بوضوح. ولكل ذلك عناصر متساوية.

                                                           
16 Bonwell C.C. Aktive Learning : Creating Excitement in The Classroom: Center for Teaching 

and learning.USA: Louis College of Pharmacy, 1995.h.27 
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وذج التعليم بمحاولة جذاب المتعلمين وتشجيعهم ليكونوا يبدأ كل نممثل، 

وينتهي نموذج التعليم مشتركين في عملية التعليم والتعلم التي قام بها المعلم. 

كله بخطوة اختتام عملية التعليم التي تشتمل فيها على تلخيص أساس 

 المواضيع الذي يقوم به المتعلمون ويرشدهم المعلم.

النظيم وبيئة التعليم المختلفة. مثل، نموذج عليم إلى ويحتاج كل نموذج الت

التعليم التعاوني يحتاج إلى بيئة التعليم اللينة مثل وجود المكتب والكرسي 

الذي يسهل انتقاله. في نموذج التعليم المناقشة، يجلس المتعلمون في 

الكراسي التي تنظم دوريا أو كجدوة الفرس. وأما في نموذج التعليم المباشر 

 فيجلس المتعلمون مواجهين إلى المعلم.

" بمعنى عملية أنشطة التعليم belajar" من كلمة "pembelajaranجاءت كلمة "

التعلم التي تغيّر سلوك الفرد بعد االشتراك فيها. وعّرف غاغني أن التعلم 

 . 17تغيير في خصائص اإلنسان ومهاراته المستمرة في وقت معين

في درس اللغة العربية  .18وسيلة لتقديم مادة دراسية طريقة التعليم هي كيفية أو

طرق التعليم نظرا إلى خصائصها مثال، طريقة تعليم األصوات وطريقة تعليم 

 المفردات وطريقة تعليم الجمل والنحو وغير ذلك.

ويكون هذا البحث يبحث عن تطوير نموذج تعليم األصوات أو يسمى بعلم 

في اللغة العربية إنها تتعلق بفصاحة . األصوات وهو علم يبحث عن األصوات

أن يفهم األصوات ودقة التنغيم وفترة راحة في نطق الحرف أو الجملة. وال يمكن 

                                                           
17 Gagne Robert M., Essentials of Learning For Instruction, (Illiones; The Drayden Press, 1974), 

hal.5 

18 M. Abdul Hamid, H. Bisri Mustofa, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa arab ( Malang : 

UIN- MALIKI PRESS, 2012 ), h.23 
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ألن بها ال يستطيع أن يعرف الضبط والفصاحة. الضبط في من خالل الكتابة 

 النطق أمر مهم ألنها يؤثر إلى المعنى. لذلك، ينبغي أن يكون تعليم األصوات.

عليم األصوات خطوات مستخدمة لتطبيق نظريات علم األصوات. طريقة ت

والنطق لديه منزلة مهمة في محاولة استيعاب اللغة العربية. لذلك ينبغي أن يكون 

وتعليم علم استيعاب أمور رئيسية في اللغة خاصة اللغة العربية ومنها أصوات. 

هارة الكالم األصوات لديه أربع مبادئ أو مجاالت وهي مهارة االستماع وم

 ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.

يستطيع الطالب أن يستوعب القواعد والمفردات والنطق في مهارة االستماع، 

الضبط والفصاحة في النطق. يستطيع الطالب أن يتعلم جيدا. وفي مهارة الكالم، 

 ترتيب الجملة وفهم المقروء. والقدرة علىومهارة القراءة تتعلق بالنحو والصرف 

ومن أهم المهارات اللغوية األخرى مهارة الكتابة التي فيها قدرة على مطابق 

أنظمة الكتابة. في اللغة العربية، تكون اللغة الشفهية متساوية باللغة التحريرية 

 بأصوات الفتحة )_َ( والكسرة )_ِ( والضمة )_ُ(.

اشرة يجري مبمباشرة كانت أو غير مباشرة. ويمكن أن يجري تعليم األصوات 

جزء من  حيث كان درسا واحدا في المدرسة. ويجري غير مباشرة حيث كان

أن ينطق وفي هذا، يتطلب الطالب الدروس األخرى، مثل في درس المحادثة. 

ويلزم للمعلم أن يضرب مثاال في النطق الحروف العربية فصيحا عند التحدث. 

 الصحيح قبل أن ينطق الطالب ما أمرهم به.

التعليم هو عملية أعلن أن  2003سنة  20التربية الوطنية نمرة القانون لنظام 

يلزم للمعلم فيه أن التعامل بين المتعلم والمعلم ومصادر التعليم في بيئة التعليم. 



21 

 

 

الطالب قدرة يفهم حقيقة الدرس الذي يدرسه ويفهم عدة نماذج التعليم التي تشجع 

 معلم.على التعلم بتطبيق إعداد التعليم الناذج لدي ال

الذي يساعد على التعليم القياسي. نماذج التعليم نموذج التعليم التعاوني هو أحد 

هذا النظام خمس عناصر رئيسية . ومن نظام التعاون المرتب أنهويعّرف 

والمسؤولية وهي اعتماد البعض على البعض ( 1993)جوهنسون وجوهنسون، 

 الجماعية. والتعامل الشخصي ومهارة التعاون والعمليةالفردية 

تؤكد " التي homo homini socius"في التربية الفلسفة تؤسس على التعليم التعاوني 

 اإلنسان مخلوق اجتماعي.إلى أن 

استراتيجية التعليم والتعلم التي تؤكد إلى اتجاه أو سلوك  هو التعليم التعاوني

وعة التي في تنظيم التعاون في المجمالتعاون في العمل أو المساعدة بين أعضاء 

 شخصين أو أكثر.تتكون من 

والتعليم المذهب البنائي. أحد أشكال التعليم التي تأسس على والتعليم التعاوني 

استراتيجية التعلم التي يكون مجموع الطالب أعضاء مجموعة التعاوني هو 

، يلزم لكل الطالب الواجبة الجماعيةصغيرة يختلف مستوى قدراتهم. في إكمال 

ة الدراسية. في التعليم التعاوني، بينه واآلخرين على فهم المادساعد أن يتعاون وي

لم ينته إذا كان أحد األعضاء في المجموعة لم يستوعب مادة يسمى أن التعلم 

 دراسية.

ليس نموذج التعليم التعاوني "، إن Cooperative Learningعند أنيتا لي في كتابها "

غير ساسية تخلفه بتقسيم المجموعات هناك عناصر أتعلّما جماعيا فقط، ولكن 

قال روغير ودافيد جوهنسون إن ليس كل عملية التعاون تعتبر بالتعليم . نظام

 م أن تطبق خمس عناصر نموذج التعليم التعاوني كما يلي:يلزالتعاوني. لذلك، 
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 اعتماد البعض على البعض إيجابيا .1

ة النشاطة، يعتمد نجاح عمل على محاولة كل أعضاء. لتكوين المجموع

يخطط واجبات جيدا حتى يكون كل األعضاء يكمل واجبته يلزم للمعلم أن 

 لكي يحقق أغراض تعلمهم.

 المسؤولية الفردية .2

إذا كانت الواجبة وأنماط التقييم منظمة باعتبار نموذج التعليم التعاوني، 

فيشعر كل الطالب بالمسؤولية إلقامة خير أعمال. والمعلم النشاط في 

حتى سيعد االستعدادات وينظم الواجبات جيدا لتعليم التعاوني نموذج ا

 يكون كل األعضاء مسؤوليا بواجبته لتكون الواجبات التالية مكملة.

 المقابلة .3

لكل المجموعة فرصة للمقابلة والمناقشة. في نموذج التعليم التعاوني، 

وتفيد هذه األنشطة منافع لجميع األعضاء. وأساس هذه المنافع تقدير 

 االختالفات وإفادة المزايا ومكمل العيوب.

 االتصال بن األعضاء .4

يريد هذا العنصور أن يكون الطالب مزودين بأنشطة االتصال. ألن نجاح 

المجموعة يعتمد أيضا على استعداد أعضائها لالستماع وعلى قدرتهم 

ولكن، لتعبير األفكار. والقدرة على االتصال في المجموعة عملية طويلة. 

لعملية من العمليات المفيدة والالزم تنفيذها لزيادة الخبرات التعليمية هذه ا

 وتوجيه ترقية العقل والوجدان لدي الطالب.
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 التقييم .5

يلزم للمعلم أن ينظم الجدول الخاص للمجموعات لتقييم عملية التعليم 

 حتى يتعاونوا فعاليا في المستقبل.التعاوني وتنائجهم 

في نموذج التعليم التعاوني التي عبر عنها أريندس ويكون ترتيب خطوات المعلم 

 ( كما يلي :1997)

 

 

 أنشطة المعلم الخطوة

 الخطوة األولى :

 تقديم أغراض التعليم وتشجيع الطالب

يقدم المعلم جميع أغراض التعليم 

المستهدفة في ذلك الدرس ويشجع 

 الطالب.

 الخطوة الثانية :

 تقديم المعلومات

ومات على الطالب يقدم المعلم المعل

 بطريقة الشرح أو من خالل النصوص

 الخطوة الثالثة :

 تقسيم الطالب إلى المجموعات

يشرح المعلم الطالب عن كيفية تقسيم 

المجموعات ويساعد كل المجموعة 

 إلقامة االنتقال فعاليا.

 الخطوة الرابعة :

 مراقبة المجموعات

يراقب المعلم المجموعات عند إكمال 

 الواجبات.
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 الخطوة الخامسة :

 التقييم

يقيّم المعلم نتائج التعلم عن المادة 

المقدمة أو يقدم كل المجموعة نتائح 

 أعمالهم.

 الخطوة السادسة :

 إعطاء التقدير

يبحث المعلم عن طرق إعطاء التقدير 

على الطالب إما عند جراية عملية 

التعليم وإما من نتائج أعمالهم فردية 

 كانت أو جماعية.

اختلفت أهداف التعليم التعاوني بأهداف التعليم التقليدي التي يطبق فيه نظام و

المسابقة حيث كان نجاح الفرد يواجه إلى فشل اآلخر. وأما أهداف التعليم 

التعاوني فمنها تكوين بيئة التعليم حيث كان نجاح الفرد يؤثر إليه نجاح 

 .19المجموعة

ثالث أهداف التعليم األساسية على األقل وتكون ترقية التعليم التعاوني لتحقيق 

 ( كما يلي :2000التي خلّصها إبراهيم وأصحابه )

 

 

 نتائج التعلم األكاديمية .1

في التعليم التعاوني، لو اشتمل على عدة األهداف االجتماعية فيحسن إنجاز 

هذا النموذج وقال الخبراء إن الطالب أو الواجبات األكاديمية األخرى. 

                                                           
19 Slavin. Cooperative Learning: Theory, Research and Practice ( Second Edition). USA: 

Cambridge University, 1994.h.20 
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دة الطالب على فهم المفاهيم الصعوبة. ودل مفكري هذا أفضل في مساع

النموذج على أن أسلوب إعطاء التقديرات في التعليم التعاوني يرقي قيم 

 الطالب في التعلم األكاديمي وتغيير القواعد المتعلقة بنتائج التعليم.

يفيد التعليم التعاوني إما للطالب وإما للمجموعات الذي إضافة إلى ذلك، 

 ن في إكمال الواجبات األكاديمية.يتعاو

 االختالفات الفردية قبول .2

وسعة القبول من األفراد المختلفين  ومن أهداف التعليم التعاوني األخرى

 اعتمادا على أجناسهم وثقافتهم وطبقاتهم االجتماعية وقدراتهم وعيوبهم.

من الخلفيات واألحوال المختلفة ويعطي التعليم التعاوني فرصة للطالب 

لتعاون واالعتماد على الواجبات األكاديمية. من خالل إعطاء التقديرات في ل

 التعليم التعاوني سيتعلم الطالب احترام اآلخرين.

 تطوير المهارات االجتماعية .3

االشتراك. وتكون أهم أهداف التعليم التعاوني تعليم الطالب مهارة التعاون و

لزم أن يستوعبها الطالب المهارات االجتماعية من األمور المهمة التي ي

 ألن في هذا اليوم يقلل الشباب امتالك بها.

 الفصل الخامس : الدراسات السابقة

البحث من ر.د. عسى رملي بلدني في مؤسسة سونان كاليجاغا اإلسالمية  .1

الحكومية يوغياكرتا تحت الموضوع "العالقة بين استيعاب علم األصوات 

ركز هذا البحث على عليم اللغة العربية". في تومهارة الكالم ومهارة الكتابة 

أن منزلة علم األصوات مهمة في تعليم اللغة العربية ألن المعلم ال يمكن أن 
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يعلم اللغة العربية جيدا لوال يملك القدرة على نطقها. إذن، الذي يكون أمرا 

 أساسيا في اللغة هو علم األصوات.

في تعليم وتدريب  البحث من م. تنطوي تحت الموضوع "علم األصوات .2

اللغة العربية إلى مدرسي المدرسات االبتدائية في تعليم الدين القصير في 

 مظاهر اللغة العربية لم يوجد مطابقهافي هذا البحث، يشرح أن  باليمبانج".

في اللغة اإلندونيسية. لذلك، من الطبعي إذا وجدت الصعوبات في تعليمها. 

فتكون المعرفة ة مهارة الكالم، في حل مشكلالواقعية، ومن الخطوات 

والمهارة المتعلقة بأصوات اللغة الزم تقديمها ألن التقديم المخطئ عنها في 

 المستوى األساسي يعصب تحسينها.

سونان أمبيل سورابايا تحت الموضوع في جامعة سوكائياه البحث من  .3

ا "المقارنة بين علم التجويد في مخارج الحروف )دراسة المقارنة(. في هذ

قواعد وطرق تالوة القرآن الكريم علم التجويد هو علم عن يشرح أن  البحث

الباحثة  تمن األخطاء والتغييرات وحفظ اللسان من مخطئ التالوة. فقارن

هو التشابه واالختالف بينهما في  بين علم التجويد وعلم األصوات، ما

 مخارج الحروف.


