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ABSTRAK 
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Judul   : Kesalahan – Kesalahan Suku Indonesia Dalam Membaca Alquran 

Menurut Disiplin Ilmu Ashwat 

 

 Masalah dalam penelitian ini adalah banyaknya kesalahan - kesalahan dalam membaca 

Alquran terhadap siswa di Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang berasal dari suku 

aceh. Adapun tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bentuk – bentuk kesalahan siswa dalam 

membaca Alquran dan mengetahui faktor penyebabnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah 

Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan 

skunder. 

 Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan adanya beberapa kesalahan 

siswa dalam membaca Alquran, yaitu (1) kesalahan siswa dalam menyebutkan makhaarijul 

huruf, terkhusus pada makhraj Al-lisan dan Al-halq, (2) kesalahan siswa dalam menyebutkan 

shifaatul huruf, terkhusus dalam menyebutkan sifat Isti’la dan Tafkhim huruf ra’ . Dari hasil 

penemuan faktor penyebab kesalahan, peneliti menyimpulkan adanya beberapa faktor 

penyebab kesalahan siswa dalam membaca Alquran, yaitu  (1) faktor fisiologis siswa, (2) 

faktor psikologis siswa, (3) faktor bakat siswa, dan (4) faktor lingkungan sosial siswa. 
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 التجريد

 : فوز اػبَت ريتنج   اإلسم
 32122012:   الرقم األساسي

 : علم الًتبية كالتعليم/اللغة العربية  كلية/شعبة
 اؼباجسًت سالـ الدين دكتور:   اؼبشرؼ األكؿ
 الدكتورندكس اغباج غبم الدين لوبيس اؼباجستَت:   اؼبشرؼ الثاٍل

الصويت يف قراءة القرآف يف ضوء نظاـ  قبيلة اإلندكنسية يفعند ال األغباف:    اؼبوضوع
 اللغة العربية

عند الطالب من قبيلة أتشيو يف  يف قراءة القرآفإف اؼبشكلة يف ىذا البحث ىي كثرة اللحن  
. أما األىداؼ يف ىذا البحث ؼبعرفة انواع األغبن معهد ربفيظ القرآف اؼبركز اإلسالمي ظبطرة الشمالية

. ك دبدخل نوعيٌ  استخدـ ىذا البحثمعرفة عوامل تسبب األغباف. من الطالب يف قراءة القرآف ك
دبدخل النوعي  ربليل البيانات استخدـ. الوثائق، احملاكرةبطريقة اؼبراقبة،  استخدـ ىذا البحث

 . أما اؼبصادر البيانات باستخدـ البيانات األكلية كالثانوية. الوصفي
حث األغباف عند الطالب يف قراءة أكجد البا أف خلص الباحثمن نتيجة ىذا البحث,  

األغباف عند الطالب يف نطق ـبارج اغبركؼ، خاصان يف نطق ـبرج اللساف ك ( 1: )فيما يلىالقرآف، 
األغباف عند الطالب يف نطق صفات اغبركؼ، خاصان يف نطق صفة حركؼ االستعالء. ( 2) اغبلق،

( العوامل 2من الطالب، ) سيولوجيةالف( العوامل 1) فيما يلىفأما عوامل تسبب أكجد الباحث، 
 من الطالب. البيئة االجتماعية(  كالعوامل 4من الطالب، ) وىبةاؼب( العوامل 3من الطالب، ) النفسية

كأخَتا, علم الباحث أف مشكالت تعلم اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلربادية ماميام  
مدرس اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  ميداف صدر من الطالب كاؼبعلم. لذالك, فَتجى إىل

 اإلربادية ماميام ميداف أف اليتوقف لبحث السبيل الذم يفيد غبل اؼبشكالت اليت ماعاف يف تعلم.
 

  



 التمهيد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اغبمد هلل الذم خلق اإلنساف بعلمو كرفع منزلتو عنده الناس بالعلم كاإليباف إليو كعلم 

 يعلم,  م الصالة كالسالـ على رسوؿ اؼبصطفى سيدنا كمولنا  ؿبمد صلى اهلل عليو اإلنساف مامل

 كسلم كعلى آلو كأصحابو  كأمتو أصبعُت. أما بعد.

س شعبة اللغة العربية ي دراسىت ىف كلية الًتبية شعبو اللغة العربيو, فقدـ إىل رئىتاغبمد هلل إنته

يلة اإلندونسية في قراءة القرآن في ضوء نظام قبعند ال األلحان ع "و رسالىت ربت اؼبوض هىذ

 . " الصوتي في اللغة العربية

كإٌل شعر نقصا كضعفا كقليال معرفىت ىف اللغة العربية, فال أستطيع أف أكتب ىذه الرسلة إال      

كالدكتورندكس اغباج غبم الدين  ،اؼباجستَت سالـ الدينالفاضلُت يعٌت الدكتور  فبإشرؼ األستاذا

 ا  اهلل خَتا كثَتا.نبفلهما أقوؿ جزا لوبيس

لذاف قد ربياٌل لا ناضرةكأمي  ؽباـ الدين ريتنجلدين احملبوبُت أبىي االو لشكرا كثَتا  قوؿا م 

يت للا كبَتة إيئُت صاغبة يتبًتبية حسنة, عسى اهلل أف يكتب لكما الثوب يف اعبنة. ككذالك, أخ

 رزقا كثَتا كحالال طيبا مباركا.  هاقع يف التعليم, عسى اهلل أف يرز ٌت التشجيتطأع



دكتور  لفهم لوبيس اؼباجستَت كاذك  يعٍت : اغباج تاذاتساتيذ كاألس م أقوؿ شكرا لأل

اؼباجستَت كمارم الف لوبيس اؼباجستَت كارىف كلدم  فخر الرازم اؼباجستَتك  اؼباجستَتذكاؽبادل 

 اهلل خَتا كثَتا. ىمقوؿ جزاللغة العربية خاصا فلهم أيف شعبة ا تاذاتاألسكاألساتيذ ك 

كؿبمد حلمي  ؿبمد ىداية نسوتيوفًتا كخَت العباس ك برضياف سأيعٌت :  ئي م أقوؿ شكرا لزمال

 كؿبمد إؽباـ كبندابوتاف لوبيس كزمالء فصل كاحد كيف شعبة اللغة العربية.

 . ىمر عسى اهلل أف يسهل أمو  هما عليَت كث  االذم الأذكرىنا شكر  ئيزمالكأقوؿ شكرا أيضا ل

 

ىذه الرسالة أخطاء كنقصا كعيوبا كثَتة فأرجو من القراء أف يقدموا إنتقادات الشك أف يف 

 سليمة كإقتًتاحات مفيدة لتماـ ىذه الرسلة تنفع للكتابة كللقراء يـو الغد.

كلعلكم اهلل إف  كمعلى إىتمام كأخَتا استعفيكم كثَتا من األخطاء كجزاكم اهلل خَتا كثَتا

 يبارؾ فيكم.

 كهلل اؼبستعاف, كالسالـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو.

.2016ميداف,    أبريل 
 ,عدادا 

 
 

 فوز الخير ريتنج
         32122012 
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 الباب األول

 المقدمة

 أ. خلفية البحث

نزؿ القرآف إىل رسوؿ أىل يـو القيامة. ك إاللحياة ىف آخر الزماف  نزؿ اهلل القرآف للناس إرشادأ
قرآف  ؿبمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بواسطة مالئكة جربيل عليو السالـ. من ناحية أخرل، ال

 ىل يـو القيامة.إكلن يناظره أحد ، لذم لو كثَت من اػبصائص، منها ثركة األدب فيواكالـ اهلل 

 قاؿ اهلل تعاىل:

                                        

    
1    

ال ىي لغة العربية لغة القراف إأنزؿ القرآف يف جزيرة العرب باللغة العربية أيضا. كمل هبعل اهلل ال
 أفضل اللغة. قاؿ اهلل تعاىل:

                   2
    

 

 

  قاؿ اهلل تعاىل: لية االخر ىف اآل

                                ...
3    

                                                           

  
1
 88. اآلية ،سراءاإل ، سورة الكرَل القرآف  

2
 2. اآلية ،يوسفرَل، سورة كالقرآف ال  

3
  44 .، اآليةالقرآف الكرَل، سورة فصٌلت  



. يف ىذيلشريعة اإلسالمية كصبا أساسا ف يف حقيقتو كثَتا مناءيتكلم القر   اغبالة هع العلـو
ألصحابو ك أكرثهم القرآف يف  فعليم القرآكظيفتو رسوال بتيكمل الرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

 قلؤّم كاعماؽبم.

إلينا كتابو  م القرآف إىل التابعُت بعدىم.  م يوارثوف القرآفييستمر ىذه الوظيفة بتعل كالصحابة
سيدنا عثماف رضى اهلل عنو، كمل يهمل السنة يف  ك إف صبعوأف ال يفوت من قلوب اؼبسلمُت.  غبفظ

 4تواتر أك دبشافحة.تعليم القراف بطريق ال

ة القرآف ىي علم يورث على الطريق التواتر، يبدأ من نبينا ؿبمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو قراء
عن مالئكة جربيل عليو السالـ  م يوارثو  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  تواءلذم يقبل القر اكسلم 

اهلل سبحانو  رأتو إلينا حىت االف.ة كحفظ أصلو كصواب قهباؼبشاف  م يورثوف القرآف 5اىل اصحابو.
 قاؿ اهلل تعاىل:كما   ءة القرآف باعبيد كالصواب.اقر  كتعاىل يؤمر إلينا

            
6    

 

 كالرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يؤمر يف قرآءة القرآف أف اليستعجل، كما قاؿ اهلل تعاىل:

                                       
7    

كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  تو. كاءصحيحة يف قر كالفصاحة الكالرسوؿ وبذر أف وبًتس 
كاحدة يف كل عاـ،  يل عليو عليو السالـ مرةن تو جبرب اءع قر سمّْ ػبطاء فيي يسرح عن اكسلم قد ضمن أف 

 أبو ىريرة: يعٍت يف شهر رمضاف كما ذكر يف حديث ركاه

                                                           
4
Surur Shihabuddin An-Nadawi, Ilmu Tajwid, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2007),h. 1 

5
 61غاٌد الورٌذ، ص. عطٍّح قاتل ًظر، كراب   

6
 4. ، اآليةالقرآف الكرَل، سورة مزٌمل  

7
 18-16. اآلية ،قيامةالالقرآف الكرَل، سورة   



ثػىنىا أىبػيٍو بىٍكرو عىٍن أىِبٍ حىًصٍُتو عىٍن أىِبٍ صىاًلًح عىٍن أىِبٍ ىيرىيٍػرىةى قىا اًلدي ٍبني يىزًٍيدى حىدَّ ثػىنىا خى كاىفى ؿى  حىدَّ
 ضى بً مىرٌةو، فػىعىرىضى عىلىٍيًو مىرَّتػىٍُتً يف اٍلعىاـً الًَّذٍم قي  عىاـو  ى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّم اٍلقيٍرآف كيلَّ يػىٍعريضي عىلىى الٌنِبٌ صىلَّ 
 8ًفٍيًو. ضى بً عىشىرنا، فىاٍعتىًكفي عىشىرىٍيًن يف اٍلعىاـً الًّْذٍم قي  عىاـو  لَّ ًفٍيًو. كىكىافى يػىٍعتىًكفي كي 

 كما يقبل قراءتوو ألصحابو  لم قرأة القرآف بتلقى كمشافهيو كسعلم الرسوؿ اهلل صلى اهلل عل
بُّ اف يقوؿ صلى اهلل عليو كسلم  أف النِبت، ثابيف اغبديث عن زيد بن  مى كً ري  غَت تغيَتىا. ًافَّ اهللى وبًي

ا ايٍنزًؿ  .يػىٍقرىأ اٍلقيٍرآف غٌضا كىمى

 

اءتو تاٌما لتوصل ؼببدكء دبعرفة قر م القرآف الذم اتعلُّ بً  أف هنتمَّ  ابنبغي علينك كبن كا اؼبسلمُت 
يسجل تاريخ االسالـ أف  ربتاج بعلم التجويد. . لذالك، معرفة قراءة القرآف تاٌماإىل ؿبتويتو كركحو

بل  س النفس اؼبتوحشنّْ ف يأالقلب القاسر. كأ فأف يلطمهارة شخص يف ذبويد القرآف يستطع 
ب حُت مل يدخل دين  ابن اػبطايفة عمر خل كاف وبدث يفكتغيَت موقفا قاسيا. كما   يستطيع أف

 9اغبسن. قراءة القراف بالتجويد كالصوت عند ظباع أختو فاطمةاالسالـ، يقلب صفتو 

يصبوف اىتمامهم يف حفظ صفاء القراف عن خطاء القراءة كاؼبعٌت. يسعى علماء  العلماء
ىذا العلم نعرؼ اآلف بعلم صيل. بالتفف كصفاهتا حية القراف تصوير ـبرج أحرؼ القرآاإلسالـ يف صال

  ؼباٌ جرية، اؽبالتجويد كقراءة القراف. ىذاف أكؿ ماصدر بعد اإلسالـ. كظهر ىذا العلم يف القراف ثالث 
 10با اؼبسمى بالقراءة.اكتالكتب أبو عبيد قاسم سالـ 

وبتول علم التجويد كثَت من قانوف يف قراءة القراف، منها فصاحة القارئ يف نطق أحرؼ  
العلـو يف اللغة العربية ىو علم األصوات. يف اللغة العربية،  لحدئية يف القراف. ىذا يتعلق باؽبجاا

 إثبات فصاحة الشخص عند نطق أحرؼ اؽبجائية فعلية بعلم األصوات.

                                                           
8
 Hadis ke 4614 Sahih Bukhari 

9
 Syekh Muhammad Al-Mahmud, Pengantar Ilmu Tajwid, (bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), h. 6 

10
 Ahamad Sayuti Anshari Nasution, Ilmu Al-Ashwat Al-‘Arabiyyah, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 15 



بل تغَت.  حرؼ فمعناه ليس دبرادألىف نطق ا ػبطئونطق الشخص قد يكوف معناه ليس دبراده 
جائية كالنطق اؽبت القرآف مهم جدا ؼبعرفة حق أحرؼ عمالو ىف قراءات كاستلذلك, فهم علم األصو 

 ّٔا تاما.

قبيلتو ثخُت  يف النطق، قد  آّتمع، خصنا يف ؾبتمع الذم ؽبجةبل ظواىر اغبياة اآلف  يف 
اؼبعٌت خبطيئتو عند نطق  قبيلتهم عند قراءة القراف، حىت مل يتم قراءتو كىبطاء ا ؽبجةكجد أهنم مل يًتكو 

 ف.ؼ القرآأحر 

قبيلة ال عند دبوضوع: "األغباف ستقرء إضافيا يف صورة ىذه البحثأف ي لذالك، اىتم الباحث
 ".الصويت يف اللغة العربيةمن نظاـ  يف ضوءاإلندكنسية يف قراءة القرآف 

 ب. تحديد البحث

 ربديد البحث، يعٌت: أف يبٌُت ىذا البحث، فال بٌد  لفتىبكيال 

يو، ألهنا  كثرة اللحن يف النطق حرؼ القرآف، كيشعر تشقبيلة أ القبيلة الىت تبحث يعٌت .1

 يو.تشالباحث سهولة أيضا للبحث يف قبيلة أ

ظبطرة الشمالية  يالبحث اىل الطالب يف معهد ربفيظ القرآف اؼبركز اإلسالم يعمل ىذ .2

 يو.تشقبيلة أالدائرة ك المن 

 
ي يتكوف من سبعة ركز اإلسالميو يف معهد ربفيظ القرآف اؼبتشقبيلة أ من أما عدد طالب .3

ألهنم الطالب اؼبتأخرين  ،يبحث الباحث من اربعة الطالب نفرا. ألجل ذالك عشر

ؽبجة  م يستخدموف، كؽبظبطرة الشمالية يمعهد ربفيظ القرآف اؼبركز اإلسالمدخلوا يف 

 .أتشيو الثخينة



ة ـبارج اغبركؼ ة ىذا القرآف يركز من ناحيعلى الدراسة علم األصوات فبحث قراءبناء  .4

 ك صفاهتا.

 ج. أسئلة البحث 
 :على النحو التايل بحثال يعُت الباحث يف ىذا، بحثكبناء على خلفية ال

 نظاـ علم األصوات؟ يف ضوء يو يف قراءة القرآفتشقبيلة أ عند ما ىي األغباف .1

نظاـ علم  يف ضوء يو يف قراءة القرآفتشقبيلة أ عند األغبافسبب تما ىي عوامل  .2

 ات؟األصو 

 د. أهداف البحث 
 إىل أسئلة البحث الثاٌل الىت أباهنا الباحث سابقا، فاألىداؼ اليت يريدىا الباحث فيما يلي: انظر 
 نظاـ علم األصوات. يف ضوءيو يف قراءة القرآف تشقبيلة أ عند األغبافرفة عم .1

نظاـ علم  يف ضوء يو يف قراءة القرآفتشقبيلة أ عند األغبافسبب عوامل تمعرفة  .2

 األصوات.

 ه. فوائد البحث 
 أما الفوائد اؼبنشودة ؽبذا البحث ىي: 

استنادا إىل بعض األفكار األساسية أعاله، فإف فوائد ىذا البحث ىي ، فوائد النظرية .1

 يف نطق اغبركؼ ةحافص أنبية على كجو اػبصوص لفهم .نظريا لتطوير العلـو العربية

كيبكن  .يف اللغة العربية ةحالفصالقرآف، من أجل أف يكوف قادرا على قراءة ااؽبجائية 

 .استخداـ مثل أدب العلم كاؼبعرفة



مع النتيجة اؼبتوقعة من ىذه الدراسة يبكن أف تستخدـ لفهم األخطاء يف عملية، فوائد ال .2

 .ةحبالفصاآّتمع لقراءة القرآف الكرَل كنطق العربية 

 الدراسة السابقةو. 

 اؼبكتبة كما قالو رئيس شعبة تدريس اللغة العربية ال احد حسب ما عرفو الباحث بعد أف اطٌلع يف
 من الطلبة ىذه اعبامعة كتب حبثا جامعيا يف ىذا اؼبوضوع من قبل.

كأما يف اعبامعات كمعاىد أخرل فقد جرت حبوث علمي ربلل فيها األخطاء عند نطق األصوات 
 أك قراءة، منها:

 سة الثانوية اإلسالمية اغبكومية الثالثة مالنج""األخطاء يف نطق األصوات العربية طلبة اؼبدر  .1

( يف قسم اللغة العربية  s.1ىذه الدراسة عبارة عن حبث تكميل لنيل درجة سرجانا )
باعبامعة اإلسالمية اغبكومية موالنا مالك إبراىيم، أعدتو الباحثة انا أككتفيا اثٍت فهيم يف عاـ 

نطق أصوات الثاء كالذاؿ كالضاد كاطاء  ميالدية. ىذه الدراسة هتتم باألخطاء يف 2010
 كالعُت العربية.

" األخطاء الصوتية لدل اؼبتعلمُت اؼببتدئُت للغة العربية يف مدرسة األسعاد اإلبتدئٌية ديوؾ  .2

 جومبانج"

( يف قسم اللغة العربية  s.1ىذه الدراسة عبارة عن حبث تكميل لنيل درجة سرجانا )
النا مالك إبراىيم، أعدتو الباحثة  نور فطرية. ىذه الدراسة باعبامعة اإلسالمية اغبكومية مو 

 هتتم باألخطاء يف نطق أصوات العربية الصائتة ك اصوات اغبركؼ األكىل يف كل كلمة.
 "اعبهر ك اؽبمس يف علم التجويد ك علم األصوات" .3

( يف قسم اللغة العربية  s.1ىذه الدراسة عبارة عن حبث تكميل لنيل درجة سرجانا )
اعبامعة اإلسالمية اغبكومية سوناف أنبيال سورابايا. أعدت الباحث ؿبمد نصراهلل. ىذه ب



الدراسة هتتم بااؼبقارنة كظائف  اعبهر ك اؽبمس يف علم التجويد ك علم األصوات عند قراءة 
 القرآف اك ؿبادثة للغة العربية.

  



 الباب الثاني

 البحث النظرى

 أللحان في قراءة القرآنا . أ

كقرآنان كقراءةن. القراءة صبع  قٍرأن  - يقرأ -مصدر من قرأ  القراءةكلمة  العرِب اؼبنجدس يف القامو 

قراءة، الىو أمر  تٍ نزل األكىلاآلية  يف القرآف الكرَل، كلذلك  ةالقراءة مهم 11.قراءات، كيفية القراءة

 األكؿ:  اآليةكىي يف سورة العلق               

اليعرؼ.  انو شيء عن ؼبعرفة يعلم اهلل لقراءة قراءة، أمر ىو ؿبمد النِب على أنزؿ ؿكٌ األ يالوح

يف قراءة القرآف الكرَل  .بقراءة الشخض سوؼ ربصل على نظرة ثاقبة على العلم النافع بالنسبة لو

علم التجويد.  ه ىوكمن بُت ىذىناؾ بعض القواعد اليت هبب مراعاهتا كتنفيذىا من قبل القراء. 

يف التاريخ، سئل  12يف اإلصطالح ىو إعطاء اغبركؼ حقها من صفة ؽبا ك مستحقها.التجويد 

  اآلية الرابعة:  سورة مزملسيدنا علي يف                أجاب الًتتيل يف تلك ،

 13وقف.حكاـ اإلبتداء كالاكفهم تالكة القرآف،  األية ىي لتحسُت كذبميل

 :ىذه القواعد تشمل ما يلي

 أحكاـ القراءات. -
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 166(، ص. 2166لوٌس هعلوف، الوٌجذ فً اللغح واألعالم )لثٌاى: دار الوشرق:  
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 Ismail Tekan, Tajwid Qur’anul Karim, (Jakarta: Pustaka Al-Husna,1989), h.13 
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 Ahmad Munir dan Sudarsono, Ilmu Tajwid dan Seni Baca Alquran, (Jakarta: PT Rineka 
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 ـبارج اغبركؼ. -

 صفات اغبركؼ. -

 أحكاـ اغبركؼ. -

 د.أنواع اؼب -

 14أحكاـ الوقف. -

لكل شخص، بل مثلت  يعٍت دراستو بعميقة ال يطلب .التجويد ىو فرض كفاية كحكم علم
لكٌل  ضر ىو ف التجويد علملقرآف  باستخداـ كلكن قراءة ا .ما من قبل عدد قليل من الناس إىل حدٌ 
من أجل ذبنب أخطاء يف قراءة القرآف، فإنو يتطلب فهما  15، كىي اؼبسؤكلية الشخصية.شخص

 .يف قراءة القرآف غبافجيدا لتحديد أنواع األ

  ياإلماـ جالؿ الدين السيوط .ف بدكف ذبويد ىي غبنآكقد اتفق العلماء على أف يقرأ القر 

 :وف القرآف دكف التجويد، كىيئالف ىناؾ غبنُت اليت قد ربدث يف الناس الذين يقر كما ىو أكضح 

 اللحن الجلى .2

كيبكن  .اللحن اعبلى ىو األخطاء اليت ارتكبت يف بنية الكلمة، أك خطأ كاضح يف اللفظية
 الف غبن اعبلى موجودا اليت أف تغَت معٌت كليس ىناؾ أم تغيَت يف  .رؤية ىذا اػبطأ يف اغبقيقي

 .اؼبعٌت

 :خطأ اغبقيقي ىو على النحو التايل

 تغيَت من إحد اغبركؼ إىل حركؼ أخر.أ. 
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 مثاؿ: )كلعلكم تشكركف( تغيَت )كلعلكم تسكركف(
 .لب. تغيَت من إحد اغبركة إىل حركة أخر 

صراط الذين انعمتى عليهم( تغيَت )صراط الذين انعمتي مثاؿ: )
 عليهم(

 ج.  اغبركؼ نقصزيادة أك   
 )امبت( نقص)انعمت( زيادة )انعمتو( أك )انعمت(  مثاؿ:

 
 
 
 

 اللحن الخفي .1

الذم خطأ أنو  نطق. و األخطاء ـببأة يف لفظو، األخطاء اليت ارتكبت عنداللحن اػبفي ى
يبكن أف ينظر إليو من قبل شخص بارعا يف علم التجويد غبن اػبفي  .ينتهك قواعد علم التجويد

 .قراءةكال

 حو التايل:على الن اللحن اػبفي

 قرأة ضمة باالصوت بُت الضمة ك الفتحة. ( أ

 قرأة كسرة باالصوت بُت كسرة ك الفتحة.  ( ب

القانوف إظهر، إخفأ، إدغم، إقلب كأيضا زيادة كتقليل حجم صدل من  قراءةترؾ  ( ج

 القراءة.

 .مفرطة أك غَت ذلكتكرير حرؼ )ر(  ( د



 .حرؼ الالـ ليست يف مكاهناتغليظ  ( ق

  16ويلة على القراءة.ط مادلل أك تصغَت حجمزيادة  ( ك

، لكن 17قوانُت تفعل األخطاء اػبفية مثل ىذا حراـ إذا مت ذلك عن قصد أك عن إستسهل.
الناس الذين درسوا التجويد كلكن ال سبارس يف  ىوبـر علمكركه. كلذلك  العامل القانوٍليقوؿ بعض 

 .أخطاء يف قراءة القرآفيتعلم ؼبنعو من  كجب عليوالتجويد  م  وفعلميالقراءة. لألشخاص الذين ال 
يف علم التجويد، كإمبا ىو  ببارعااػبطأ كاف خطأ أف يكوف ـبفيا كيبكن أف تعرؼ إال  رغم أف

ردبا يعتقد شخص ما ىو أفضل جاىل من اؼبعرفة، ألف اعباىل ال ربتاج العملية.  .خطأ كهبب ذبنبو
كأنو ىبطئ إف مل يكن  لفعل اػبَت مع العلم أف لديو، أنو هبب عليوشخص قد علم  على عكس

 .فبارسة
 

 يهشالقبيلة أت . ب

 يه دار السالمشتأالبيانات الشخصية عن نانغرو  .2

ئب رئيس مع نا 1949كيبكن توضيح ذلك يف السنة   يو اآلف(شتاريخ تشكيل اقليم )ات
أف إقامة  1949ديسمرب 17 بتاريخ/1949ديسمرب  /8الالئحة اغبكومية رقم  الوزراء لتحل ؿبل

كتغطي ىذه اؼبنطقة اإلقامة  .من مقاطعة سومطرة الشمالية، كشكلت يف مقاطعة منفصلة يو إنتجشات
 يو باإلضافة إىل معظم لنكات اليت تقع خارج دكلة شرؽ سومطرة ذلك الوقت.شات

يو بداية انتشار اإلسالـ يف إندكنيسيا، شيعترب ات .يف الطرؼ الشمايل من جزيرة سومطرة يوشات
سكاف اؼبسلمُت ىي األعلى يف  أما نسبة .نتشار اإلسالـ يف جنوب شرؽ آسياكيلعب دكرا ىاما يف ا

 18اندكنيسيا كيعيشوف كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسالمية.
 يهشالقبيلة أت .1
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 Surur Shihabuddin An-Nadawi, Ilmu Tajwid, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam,2007), h. 42-43 
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قبيلة اتشيو الذين يقطنوف  . كأكثر ىاؾبموعة عرقية من السكاف األصليُت 13يو لديها شتأ

 .يف الساحل اعبنوِب الغرِب احل الشرقي مشاؿ لًتموفبُت لنجسا على الس بدءا مناؼبناطق الساحلية 

القبائل األخرل جايو قبيلة، القبائل جايو لوط، القبيلة جايو ليوس، القبيلة جايو سرِب، أنوؾ جامي، 

 قبيلة سيجويل.  لألس، كلويت، سبياج، سيجكل، فكفك، ك األخر 

ب كالدكؿ الذين استقركا يف يو ينحدركف من ـبتلف القبائل كالشعو شت. أيوشتأأغلبية مسلمة 

، يف أعقاب انتصار للمملكة اإلسالمية آتشيو 16يو يف القرف شبدأ العصر الذىِب للثقافة ات .يوشات

تشيو عموما كالداعم، كتعاليم اإلسالـ، أ. كمن اؼبعركؼ 17الـ،  م بلغت ذركهتا يف القرف دار الس

 19ولندية خالؿ اغبقبة االستعمارية.ككذلك مقاتلُت متشددين ضد االستعمار الفرتوجسية كاؽب

 

 يهشتأاللغة  .2

كمعظمها  يو الواقعة يف اؼبناطق الساحلية،شتأيو ىي اللغة اليت يتحدث ّٔا سكاف شتأاللغة 

 ، كىي فرع من فرع مااليوChamicيو يف عائلة اللغات شتأاللغة  .يوشتأداخلية، كبعض اعبزر يف 

يو ىي لغة الشاـ، شتأمن اللغة  اال قرل الىت تتاقرفلغات ال .ةلبولينيزية من عائلة اللغات األسًتكنيزي

Roglaiحىت اآلف  .يو ىي اؼباالم كمينانغكابوشتألغات أخرل قريبة أيضا إىل اللغة  .، جارام، رادم

كىو ترصبة لكتاب  ق، القصة سيماعوف 1069طالع من العاـ يو كيبكن اإلشأقدـ اؼبخطوطات ات

 20قواعداالسالـ.
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 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Aceh.html 
20

 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Aceh.html 



 

 قرآنال   . ج

 تعريف القرآن. 2

كما قاؿ اهلل  .يف دراسة علم أصوؿ اللغة القرآف ىو مرادؼ من القراءة على كلمة مصدر

 : 18-17تعاىل يف سورة القيامة اآليات                           
21

   

 ة يعٍت هبمع اغبركؼ اءكالقر  كصبع. عٌت  جبمعدب لغة . قرأ

القراءة،  ىنا معٌت القرآف كلذالك22يف الكالـ اليت رتبت بعناية. اكالكلمات بعضها بعض

لذلك  .معٌت مفعوؿ جعل كعندما يتم استخداـ كلمة كاسم كالـ اهلل أنزؿ على النِب،  م معٌت مصدر

 .يتحوؿ قراءة

القرآف ىو كالـ اهلل "أنبية كسبييزه عن اآلخرين بقولو  كفقا لتعريف القرآف العلماء الذين اقًتبوا

 23."أنزؿ على النِب أف تالكتو ىو العبادة

كالـ اؼبعجز اؼبًتؿ على النِب صلى اهلل عليو كسلم اؼبكتوب ىف :كفقا ؼبصطلحات فهم القرآف

عريف يفيدنا . كمن ىذا التىذا التعريف ىو تعريف بسيط اؼبصاحف اؼبنقوؿ بالتواتر اؼبتعبد بتالكتو.

 24الوحي. بالتساكل ىي أساسخرل، كاليت اآلأف القرآف لو اػبصائص ال يقابلو 
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 61-66. األيةالقرآى الكرٌن، سورج القٍاهح،   
22

 Manna’ Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Qur’an, (Jakarta, PT. Pustaka Litera Antara 

Nusa:2009), h.15 
23

 Ibid, h. 17 
24

 Nasrun Jami’ Daulay, Ulum Alquran, (Citapustaka Media Perintis: 2010), h.12 



اغبد من القرآف الكرَل ىو كالـ اهلل الذم أنزؿ " :سبافاإل كتاباالماـ السيوطي يقوؿ يف   ؿقا

 أنو ىوعلى النِب ؿبمد ال يبكن أف يقابلو اليت تعارض ذلك، على الرغم من أف آية كاحدة فقط، ك 

من اؼبهم اآلف أكثر القوؿ أف اهلل " :لشوكاٌل يف اإلرشاداقاؿ اإلماـ  ".ىائو العبادة ألكلئك الذين قرا

 25".اؼبتواتر نقال عنمع الفم ك  تعاىل أنزؿ فيو القرآف على النِب ؿبمد أف تالكتو

 وظائف القرآن. 2

يف الدنيا  للسالمةمنُت للمؤ  أف اظباء القرآف ك كظائفو يف علـو القرآف ربىافاليف كتاب نقاؿ 

 :القرآف الكرَل على النحو التايل انبيةكمن  .كاآلخرة

كما قاؿ اهلل تعاىل  اؼببٌُت.لألمة يف صبيع اؼبشاكل، ألف القرآف ىو كتاب  للمصادر . أ

: 2يف سورة الزخرؼ         

 :174 النساءيف سورة  تعاىل اهلل كما قاؿ .اغبقيقة يف اػبطأ نورإلعطاء  . ب   

                           

هلل تعاىل يف ؿ اكما قا .، القرآف ىو ىدية من اهلل، الذم هبعل من احملظوظُترضبة . ج

: 58سورة يونس                               

                                                           
25

 Teungku M. Hasbi Ash-Shidieqy, Ilmu Alquran dan Tafsir,(Semarang, PT.Pustaka Rizki 
putra:2009). h.2 



القرآف معاقبة مع اغبالؿ، اغبراـ، اغبدية، كغَتىا من  احملكاـ، القرآف علىىبدـ  . د

القوانُت غبل اؼبشاكل يف حياة اإلنساف، كأيضا حكيم كعادؿ ىو كلمة اهلل يف سورة 

: 1يونس                26 

 :ككفقا حملمد قريش شهاب، كالقرآف لو ثالث كظائف رئيسية، كىي
تعليمات العقيدة كاؼبعتقدات اليت هبب اعتمادىا من قبل البشر حىت يف اإليباف توحيد  . أ

 .اهلل كاإليباف اليقُت من يومهم اغبساب

ن قبل رجل يف التوجيو على األخالؽ نقية لشرح اؼبعايَت الدينية اليت هبب اتباعها م . ب

 .حياهتا بشكل فردم أك صباعي

 27الشريعة كالقانوف. تعليمات تتعلق . ج

 

 األصوات علم . د

اللغة العربية ىي لغة القرآف، ألف نزكؿ القرآف كاف يف خضم من الناس الذين يتحدثوف 

ها من خبالؼ ذلك، فإف اللغة العربية ىي لغة عاؼبية، فضال عن اإلقبليزية. عندما ينظر إلي .العربية

 .مثل علم النفس كالفيزياء كاالقتصاد، كغَتىا اليت األدبية العربية العلم العامةحيث العلم، كثَت من 

تعميق معرفتهم لشعوب  الكثَتين الذينحىت لو كاف ينظر التاريخ السابق، كالناس من أكركبا القارية 

 .الشرؽ األكسط
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 Nasrun Jami’ Daulay, Ibid., h.15-16 
27

 M. Quraish Shihab, Membumikan Alquran, (Bandung, PT. Mizan Pustaka: 1994), h.57 



 تعريف علم األصوات .2

ت )يطلق عليو أيضا الصوتيات اك علم الصوتيات( إال اهنا ىناؾ تعريفات كثَتة لعلم األصوا
كعلم األصوات فرع من الفركع  28تتفق بإختالؼ صياغاهتا على انو علم يدرس األصوات اللغوية.

علم اللغة. كرغم أنو يركز على دراسة االصوات ال غَتىا اال أنو علم كاسع تندرج ربتو فركع كثَتة 
حيث األىداؼ كآّاؿ كاؼبنهج. كيدعى اؼبنشغلوف يف ىذا العم أك  زبتلف ك تتضارب فيما بينها من

 29اؼبعنيوف بو علماء األصوات أكرجاؿ األصوات أك األصواتيوف.
 فروع علم األصوات  .1

يتفرع علم األصوات اىل فركع كثَتة حاكؿ العلماء تصنيفها على أساس ما تناكلو من اعبوانب 
يسَت عليو من منهج. كتعرض السطور التاليو التصنيفات  الصوت، كما تستند إليو من مدخل، كما

 الشائعة لعلم األصوات. كفركعو الىت تندرج ربت  كل تصنيف:
تصنيف علم األصوات على أساس  مادية األصوات ككظيفتهابتفرع علم األصوات على  . أ

 ىذا التصنيف إىل فرعُت بطلق عليهما )الفوناتيك( ك )الفونولوجيا(.

 ات من حيث اؼبنهج اؼبتبع لدراسة االصواتتصنيف علم االصو  . ب

 تندرج ربت ىذا التصنيف ثالثة تعريفات لعلم االصوات، ىي:
 تعريفات إىل علم االصوات  الوصفي كعلم االصوات اؼبعيارم ( أ)

 تفريعة غلى علم االصوات السنكركٍل كعلم األصوات الدياكركف. ( ب)

 لتقابليتفريعة إىل علم االصوات اؼبقارف كعلم األصوات ا   )ج( 
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 662( ص. 6912هحوذ على الخولً، هعجن األطواخ، )رٌاع، رٌاع الجاهعح:  
29

 Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Bunyi Bahasa, (Jakarta, Amzah : 2010) h.1 



يتفرع علم األصوات  تصنيف علم األصوات من حيث ميسرة األصوات يف عملية الكالـ . ج

علم األصوات النطقي، علم األصوات يعنىعلى ىذ التصنيف إىل ثالثة فركع 

 30األكوستيكي، علم األصوات السمعي.

 الحروف العربية  .2

كلذلك أساسا . كالقراءة، كخصائصو اغبركؼ العربية ينتج يف القرآف الكرَل من حيث الكتابة

 ألفلذلك هبب أف يكوف جادا يف دراستو  تعلم اغبرؼ العربية ىي تعلم أساسيات القرآف الكرَل.

 .كدليل للمسلمُت  مستيقظالقرآف 

 ىي اؼبصدر اغبركؼ العربية عن النِب خصوصا القراءة التالية اإلماـ حفص عن عاصم ألكوىف،

ىذا وبتاج إىل دراسة كفهم صحيح عن أصوات العربية، لكيال من  .يف بالدنايعٌت القراءة اؼبعموؿ ّٔا 

 .النطق عند احملادثة أك عند قراءة القرآف كفقا لتجويدالقانوف ككفقا الناطقُت ّٔا

 حركؼ القرآف . أ

مباشرة من رسوؿ اهلل  القرآف من حيث القراءة يف قراءة اؼبتوترة اغبركؼكيتم اغبصوؿ على 
كلو  .ؼ كىذا مت االتفاؽ عليو من قبل العلماء فيما يتعلق بعدد اغبركؼ العربيةحرك  29يتكوف من 

 جاسم يف كتاب نقاؿكما  .حرفا 28 باللغة العربية كيتكوف من حرؼ قالوا أهنامن بعض العلماء 
 31علي جاسم.

 أك أحرؼباللغة العربية  حرؼ قالوا أهناكذكر أيضا من قبل الدكتور عبداهلل عباس الندكم 
يػىبػٍليغي عىدىده ااٍلىٍصوىاًت يفٍ الٌلغىًة ) .حرؼإذا أؽبمزة تعترب  أحرؼ 29 حرفا،28 تتكوف من ائيةجى

                                                           
22-26(، ص. 2162ًظر الذٌي إدرٌس جوهر، علن األطواخ )سٍذوأرجو، لساى عرتً:   

30
  

31
 29ص .   6996جاسن على جاسن فً طرق ذعلٍن اللغح العرتٍح لال جاًة اٌح اتس ًودٌي هالي   



اىنًيىةى كى ًعٍشرٍينى صىٍوتان  كىاٍلفاىرًًؽ اٍلوىًحٍيًد  اٍلعىرىبًيًَّة ًتٍسعىةى كى ًعٍشرًٍينى ًعٍندى اعبٍيٍمهيٍورو ليغىوًيػٍُّْتى كى ًعٍندى اٍلبػىٍعًض ظبى
 32ٍوتي اؽٍبىٍمزىةى(.كىًىيى صي 

 
 

 الفونولوجيا علم األصوات . 3

كاليت تعٍت   "phonology"  علم األصوات استوعبت كلمات من اللغة اإلقبليزية، كنبا فونولوجيا

 33."حقل اللغويات أف وبقق أصوات اللغة كفقا لوظيفة" اؼبعٌت يف اللغة االندكنيسية، كنبا سواء من

 علم"كلكن غالبا ما تستخدـ أيضا مصطلح   ."فونولوجيا"ات تسمى يف األدب العرِب، علم األصو 

 .كنتيجة للًتصبة اغبقيقي علم األصوات   م"االصوات التنظي

اؼبتخصصة يف ؾباؿ اللغويات الذم "، ما ىو اؼبقصود من علم األصوات ىو Verhaarككفقا 

 كفقا لتعريفات سبق ."34اللغةيالحظ أصوات لغة معينة كفقا للوظيفة للتمييز اؼبعٌت اعبذرم يف تلك 

كبدا  .أف نستنتج أف الفونولوجيا ىو فرع من فركع علم اللغة الذم يدرس األصوات اللغوية كظائف

 :الدراسات اؼبشمولة يف ؾباؿ علم األصوات ىي .العلم يف من حيث نظاـ الصوت بشكل عاـ

 فونتيك ك الفونيم

 فونتيك . أ
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 Abdullah Abbas Nadwi, Belajar Mudah Bahasa Alquran, (Mizan, bandung : 1999)h.17 
 

33
 Departemen Pendidikandan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka,1995), Cetke -4, h.946 
34

 J.W.M. Verhaar, Pengantar Linguistik, (yokyakarta: Gajah Mada University Press, 1989), Cet 
ke-12, h.56 



حقل اللغويات الذم "، كىو ما يعٍت phoneticsيزية يف علم أصوؿ الكالـ، فونتيك للغة اإلقبل
العلم الذم ربقق، " الفونتيك باسم Kridalaksanaتعرؼ  35يتعامل مع النطق الدخل الصوت".

كقالت دراسة " يف حُت ذكر ظبسورم الفونتيك ىو 36."كالدخل، كالتسليم كالقبوؿ ألصوات اللغة
 37."ألصوات

،  كجويف  .ونتيك ىو دراسة تأثَتات صوتيةاستنتاج الف السبقكقاؿ من التعاريف  العلـو
كما اعبودة،  .فونتيك يف ؿباكلة للعثور على اغبقائق العامة كجعل القوانُت على ىذه األصوات كالنطق

 38فظي ارتداء البيانات الوصفية للفونتيك العلمية إلعطاء إمكانية إدخاؿ كإنتاج األصوات.
 فونيم . ب

فونيم ىو فرع . صف اؼبشكلة ليست أقل أنبية يف دراسة اللغةيف ىذا القسم، وباكؿ اؼبؤلف لو 
ال يبكن فصلو عن اعبهود اؼببذكلة لتحقيق  الكفاءة،  ألنو  لفظي  كالفونيم   علم اللغاتكاحد من 

فونيم ىو دراسة أصوات اللغة الذم يشغل  .كنبا  األكثر  أنبية يف ىذا اعبزء من علم األصوات
مى فونيم ىو العلم ؼبراقبة لغة معينة األصوات كفقا للوظيفة للتمييز منصب نظاـ، أك يبكن أف يس

 39.معٌت
 
 
 

 الحركات و التنغيم  .4
 اغبركات . أ

 :كتنقسم اغبركات إىل قسمُت، نبا
 حرؼ علة قصَت، الذم بالصوت فتحة، كسرة، ك الضمة. -
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 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit., h.279 
36

 Harimurti kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), Cet 
ke-5, h.57 

37
 Samsuri, Analisis Bahasa, (Jakarta: Erlangga, 1994)h. 91 

38
 Sakholid Nasution, Pengantar Linguistik, (Medan: IAIN Press, 2010) h. 58 

39
 Sakholid Nasution, Op.Cit., h. 77 



 .األلف، الواك، كيا قراءة طوؿ اصوتحركؼ العلة الطويلة، كاليت ب -

كى ًمنى اعبٍىًدٍيًر أىفَّ ىىؤيآلًء ز االنقساـ الصوتية أيضا برأم الدكتور كماؿ ؿبمد بشار،قاؿ: كفبا يعز 
انػيٍو عىلىى عيليًم بًاٍلفىٍرؽً  ا بًااغبٍىرىكىاًت كىمىا كى نػىهيمىا كىبػىٍُتى اٍلغىرىًب قىٍد أىٍدرىكيٍو مىٍعٌتى ىًذًه ااٍلىٍصوىاًت أىٌليًتٍ ظبىيٍوىى  بػىيػٍ

اًمتىًة يفٍ النٍَّطًق كىًصفىاًت؛ كىكىذىًلكى أىٍدرىكيٍوا أىفَّ ىينىكى حىرىكاىته قىًصيػٍرىةه كىأيٍخرىل طىوًيٍػلىةه كىغىيػٍري ااٍلىٍصوىاًت الصَّ 
ى  ٌتى ذىًلكى  أىِبٍ جى عىًن اٍلفىٍرًؽ بػىٍُتى اٍلقنٍصًر كىالطٍَّوًؿ يفٍ ًعبىارىاتو دىًقيػٍقىةو تىديؿُّ عىلىى اٍلعيٍمًق كىالتٍَّدًكًؽ، كىقىٍد بػىُتَّ

، كىاٍلياىءي  190كيلُّوي يفٍ قػىٍولًًو ) ًصرُّالصّْنىاعىةي يفٍ  ًإٍعلىٍم أىفَّ اغبٍىرىكاىًت أىبٍػعىضي حيريٍكًؼ اٍلميًدكَّاللٍُّْتً. كىًىيى اأٍلىًلفي
اًلكى اغبٍىرىكاىًت ثىالىثىةو، كىًىيى  ًذًه اغبٍيريٍكًؼ ثىالىثىةه فىكىذى اٍلفىٍتحىةي كىاٍلكىٍسرىةي كىالضَّمَّةي. فاىاٍلفىٍتحىةي  كىاٍلوىاءي، فىكيماى أىفَّ ىى

بػىٍعضى اأٍلىًلًف، كىاٍلكىٍسرىةي بػىٍعضى اٍليىاًء، كىالضَّمَّة بػىٍعضى اٍلوىاًك(.
40 

 
 
 

 التنغيم . ب

يبكن أف يساعد الشخص يف التعبَت عن شيء موجود يف القلب  الكالـىو عنصر يف  التنغيم

فىاًضًو يف ) 41للصوت. ع كىبوطارتفا كاؼبشاعر، اليت كقعت مع  ميٍصطىلىحى يىديؿُّ عىلىى ًإٍرتًفىاًع الصٍَّوًت كىالبًٍ

 42(.اٍلكىالىـً كىيىسىمَّ أٍيضنا مىٍوًسٍيًقى اٍلكىالىـً 

كىذا ىو اؼبهم يف تدريس اللغة  .عند التحدثالقصَت ىو النغمة أك األغاٍل  التنغيمحىت يف 
 .سوؼ يقلل من اإلشباع من اؼبستمع التنغيممع  ألنو .العربية كالتواصل خارج التدريس

                                                           
ص. 6911دكرور كول هحوذ تشر، العلن العام االطواخ، دار الفكر،هظر   741
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41
 Ahamad Sayuti Anshari Nasution, Op.Cit.,h. 128 

   262اتً هٌظور الرعالى، فقه اللغح وسر العرتٍح، دار الفكر. ص 
42

      



 :على النحو التايل اصواتيف نطق  التنغيمكظيفة 
 .يبكن التمييز بُت معٌت كلمة أك عبارة التنغيمدالالت مهمة، كىي  -
 يبيز اعبملة األشكاؿ التنغيمالقواعد، يبكن  الوظيفة -
لركح اؼبتحدثُت سعيدة، غاضبة، يفاجأ أك عن يبكن التمييز بُت ا التنغيمكظائف التعبَت النفسي، ك  -

 43دىشتها.
 
 
 

 مخارج الحروف    .ه

 
 تعريف المخرج. 2

احدة األدب قراءة القرآف بقراءة الًتتيل،  .مهمة جدا ركؼقراءة القرآف فيما يتعلق ـبارج اغب
 ( كصيفتو)كتسمى ـبارج اغبركؼ الًتقيمكل حرؼ يف القرآف لو  .أم قراءهتا كفقا ألحكاـ التالكة

إىل أف تتحقق لكي ال تسيء فهم كل حرؼ من القرآف، كما قاؿ اهلل تعاىل يف السورة  هبب عليهما.
  : اؼبزمل اآلية                

44 
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 Syihabuddin Qalyubi, Stilistika Alquran, (Yokyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), h.38 
44

 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 421 



  م قدـ بوزف .خرج كىو ما يعٍت اػبركج  :اؼبستمدة من فعل ماضى ـبرج ورفولوجيةكفقا ؼب
 .ـبارج لذلك، ـبارج اغبركؼ :أف صغات إسم اؼبكاف،  م يكوف ـبركج صيغة اعبمع مفعوؿ

 موضع اػبركج.يف اللغة ـبرج يعٍت :  -
 45كأما يف اإلصطالح ـبرج يعٌت: ىو اسم للمحل الذم ينشأ منو اغبرؼ. -

سبب أخطاء يف نطق اغبرؼ، قد  .طبقا حرؼ يف اؼبخرج نطقعند قراءة القرآف، كهبب أف 
يف ظل ظركؼ معينة، قد تكوف ىذه األخطاء  .يف اؼبعٌت أك الداللة على خطأ يف قراءة قراءهتا فاتاختال

 .كعي قصد كحىت تسبب الكفر عندما قاـ شخص ما 

 . أألهداف لمعرفة مخارج الحروف1

يف  األحرؼال يكوف قادرا على التمييز بُت بعض اغبركؼ دكف فهم أك قراءة  الشخص

 :ذلك، من اؼبهم أف تعلم ـبارج اغبركؼ لكي يتمكن القراء ذبنب األمور التاليةكل .مواطنهم األصلية

 ٍت القلب،     ربدثت معع( يقلب) يقوؿ مثل .خطأ نطق التغَت الناتج من معٌت ( أ)

 .، كىو ما يعٍت الذئب(كلب)

 حرؼاألصوات، لذلك ال يبكن سبييزىا حرؼ كاحد مع  حرؼأشكاؿ عدـ كضوح  ( ب)

، الكاؼ)ؾ( مع (ق) اؽباء معاء )ح( اغب، )عُت)عاأللف)أ( مع  مثل .آخر

 46.كغَت ذلك)ؽ( القف

 
 

 . كيفية لمعرفة مخارج الحروف2
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 Isma’il Tekan, Op.Cit, cet. Ke XIX, h. 21 
46

 Moh.Wahyudi, Ilmu Tajwid Plus, (Surabaya, Halim Jaya, 2007), h. 250 



ؼبعرفة ـبارج اغبركؼ أف تسكن اغبرؼ اك تشدده كتدخل عليو نبزة الوصل  م تصغي اليو 

 فحيث انقطع الصوت كاف ـبرجو. 

 )اىٍب(. ةحرؼ )ب( قراء - كبو: 

 )اىٍج(. ةحرؼ )ج( قراء -

 )اىٍؽ(. ةحرؼ )ؽ( قراء -

يبكن  حرؼكما قاؿ أغباج إظباعيل مالك، أف طريقة نطق كذلك معرفة أماكن أصل 

 :الوصوؿ من خالؿ طريقتُت، كنبا

 :اؼبثاؿ .قدمتها ،  م مشٌكل السكوف من اؼبخرج الىت فيها كصل يف أؽبمزة.أ

 ث قراءة اثٍ  حرؼ •

 ذ قراءة اذٍ  حرؼ •

 :اؼبثاؿ . مشٌكل السكوف من اؼبخرج الىت فيهاكصل فيقدمتها ،  م أؽبمزة .ب

 ؽ قراءة اؽٌ  حرؼ •

 47ؼ قراءة اٌؼ. حرؼ •

 عدد المخرج. 3

 اختلف علماء التجويد يف ربديد عدد ـبارج اغبركؼ التفصيلية على ثالثة مذاىب :
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 Ismail Malik, Kupas Tuntas Ilmu Tajwid,(Medan: Perdana Publising, 2012), h. 66 



اؼبذىب األكؿ: سبعة عشر ـبرجا: كعلى ىذا اؼبذىب صبهور القراء كىو اختيار اػبليل بن  -

 ابن اعبزرم الذم يقوؿ يف متنو: أضبد ك 

عىةى  اغبيريكؼً  ـبىىارًجي  بػٍ  اٍختىبػىرٍ  مىنً  ىبىٍتىاريهي  الًَّذم عىلىى   عىشىرٍ  سى

اؼبػػػذىب الثػػػاٍل: سػػػتة عشػػػر ـبرجػػػا: كذلػػػك بإسػػػقاط ـبػػػرج اعبػػػوؼ، كىػػػو مػػػذىب سػػػيبيويو  -

 كالشاطِب.

الالـ كالراء كالنوف اؼبذىب الثالث: أربعة عشر ـبرجا: كذلك بإسقاط ـبرج اعبوؼ كجعل ـبرج  -

 ـبرجا كاحدا عوضا عن ثالثة. كىذا مذىب الفراء كقطرب كغَتنبا.

كبإذف اهلل سنقـو بتفصيل ىذه اؼبخارج يف األبواب التالية كفق اؼبذىب األكؿ الذم اخًتناه 

ـبارج اغبرؼ سبعة عشر على الذم ىبتاره من اخترب، كسبعة من بعد عشر  )سبعة عشرة ـبرجا(.

 48مواضع طبسة ذبمع.ذبمع عند 

 

 التفصيلية السبعة عشر إىل طبسة ـبارج رئيسية، ىي: تقسيم اؼبخارج 

 رج كاحد()ـب اعبوؼ. 1

 )ثالثة ـبارج( اغبلق. 2

 )عشرة ـبارج( اللساف. 3
                                                           

48
Abu Hazim Muhsin bin Muhammad Bashory, Panduan Praktis TAJWID, (Magetan: 

Maktabah Daarul Atsar Al Islamiyah, 2007) ,h. 49-50 
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 )ـبرجاف( الشفتاف. 4

 49)ـبرج كاحد( اػبيشـو. 5

 ى النحو التايل:التفاصيل ىي عل أما عن

 اؼبخرج األكؿ: اعبوؼ .1

 اعبوؼ ىو اػبالء أك الفراغ اؼبمتد فبا كراء اغبلق إىل الفم. 
 كىو ـبرج حركؼ اؼبد الثالثة :

 األلف الساكنة اؼبفتوح ما قبلها )ػىا(       )أ(
 الواك الساكنة اؼبضمـو ما قبلها )ػيو(     )ب(
 ػًي(الياء الساكنة اؼبكسور ما قبلها )     )ج(

 
  اؼبخرج الثاٍل: اغبلق .2

 يف اغبلق أك اغبلقـو ثالثة ـبارج لستة حركؼ :
ىػ(.  -أقصى اغبلق: فبا يلي الصدر كىو األبعد عن الفم: كىبرج منو اؽبمزة كاؽباء )ء    )أ(

 كـبرج اؽبمزة أبعد من ـبرج اؽباء.
 عد من اغباءح( كـبرج العُت أب -كسط اغبلق: كىبرج منو حريف العُت كاغباء )ع  )ب(
خ( كـبرج اػباء  -أدٌل اغبلق: كىو أقربو إىل الفم كمنو ىبرج حريف الغُت كاػباء )غ   )ج(

 أقرب إىل الفم من ـبرج الغُت.

 اؼبخرج الثالث: اللساف . 3

 يف اللساف عشرة ـبارج لثمانية عشر حرفا. كىي :
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Ustadz Ismail Tekan, op. Cit. h.21 
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ك العلوم: كىبرج منو حرؼ أقصى اللساف )أبعده فبا يلي اغبلق( مع ما يقابلو من اغبن   )أ(

 القاؼ )ؽ(

أقصى اللساف قبل ـبرج حرؼ القاؼ قليال مع ما يقابلو من اغبنك العلوم: كىبرج منو  )ب(

 حرؼ الكاؼ )ؾ( كـبرج الكاؼ أقرب إىل الفم من ـبرج القاؼ.

( كسط اللساف مع ما وباذيو من اللثة العليا: كىبرج منو ثالثة حركؼ كىي اعبيم كالشُت ج)

 م(.  -ش  –)ج   ياء غَت اؼبدية.كال

إحدل حافيت اللساف مع ما وباذيها من األضراس العليا: كمنو ىبرج أدؽ حركؼ العربية  (د)

نطقا كىو حرؼ الضاد )ض(. كخركج الضاد من حافة اللساف اليسرل أسهل كأكثر 

 استعماال من اغبافة اليمٌت.

ها من لثة األسناف العليا )لثة الضاحكُت إحدل حافيت اللساف )أك كلتانبا( مع ما وباذي  (ق)

 كالنابُت كالرباعيتُت كالثنيتُت(: كىبرج منو حرؼ الالـ )ؿ(. 

 طرؼ اللساف مع ما يقابلو من لثة األسناف العليا : كىبرج منو حرؼ النوف )ف(.  (ك)

راء طرؼ اللساف مع شيء من ظهره كما وباذيو من لثة األسناف العليا: ىبرج منو حرؼ ال  (ز)

 )ر(. كـبرج الراء قريب من خرج النوف إال أنو أدخل إىل ظهر اللساف.



ت(.  –د  –طرؼ اللساف مع أصوؿ الثنايا العليا: كمنو ـبرج الطاء كالداؿ كالتاء )ط    (ح)

 كـبرج الطاء أبعدىا  م ربتها الداؿ  م التاء.

ح اللساف كاغبنك طرؼ اللساف كفوؽ الثنايا السفلى )مع إبقاء حيز ضيق بُت سط ( ط)

 ز(. –ص  –األعلى ؼبركر اؽبواء ىاربا(: كىبرج منو السُت كالصاد كالزام )س 

 ظ(.  -ذ  –طرؼ اللساف كأطراؼ الثنايا العليا: كمنو ىبرج الثاء كالذاؿ كالظاء )ث   (م)

 اؼبخرج الرابع: الشفتاف. 4

 كفيهما ـبرجاف تفصيلياف ألربعة حركؼ:

 ما بُت الشفتُت: كىبرج منهما :   )أ(

 ـ( بانطباؽ الشفتُت، كالباء أقول انطباقا.  -الباء كاؼبيم )ب    -

 الواك غَت اؼبدية )ك( بانفتاح الشفتُت.    -

 بطن الشفة السفلى مع أطراؼ الثنايا العليا: كىبرج منو حرؼ الفاء )ؼ(.   )ب(

  



 اؼبخرج اػبامس: اػبيشـو. 5

كالغنة صوت رخيم  لفتحة اؼبتصلة من أعلى األنف إىل اغبلق. كزبرج منو الغنة.اػبيشـو ىو ا

 يرافق حريف اؼبيم )ـ( كالنوف )ف(. كالنوف أغن من اؼبيم.

 كللغنة طبس مراتب :

 أف تكوف اؼبيم كالنوف مشددتُت كبو )كأنٌا( ك)ؼبٌا( ك)آمىنَّا( يف قولو تعاىل  ( أ

 مىن يػيٍؤًمن( يف اآلية السابقة. أف تكوف النوف مدغمة بغنة كبو )فى ( )ب

 أف تكوف اؼبيم كالنوف ـبفاة كبو )كينتيٍم ًبًو( )ج( 

 50أف تكونا ساكنتُت مظهرتُت.)د( 

 صفات الحروف     و.

 . مفهوم صفة الحروف2

كفقا لصفة اللغة الصفة ىي الكيفية اليت تعطى للحرؼ عند النطق بو حبيث سبيزه عن غَته. 

إىل كفقا لإلصطالح صفة ىى كضعا جديدا كيأيت ىذا ينطبق  .يء آخرىو شرط أف يستقر على ش

 51كتب عليها اغبق يف اػبركج من اؼبخرج.  حرؼ

 فوائد معرفة صفات الحروف. 1
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 Moh.Wahyudi, Op.Cit.,  h.29-36 
51

 Surur Shihabuddin An-Nadwi, Op.Cit., h.211 



سبييز اغبركؼ اؼبشًتكة يف نفس اؼبخرج بعضها عن بعض حاؿ تأديتها. فمثال الثاء كالذاؿ   -

يز بينها إال بإعطاء كل حرؼ كالظاء زبرج كلها من طرؼ اللساف كأطراؼ الثناي ا العليا كال يبي

 حقو من الصفات.

 ربسُت النطق باغبركؼ كذلك بإعطاء كل حرؼ حقو كمستحقو ـبرجا كصفة.  -

معرفة اغبركؼ القوية كالضعيفة من حيث الصفات كما يًتتب عن ذلك من معرفة ما هبوز   -

 52غاما ناقصا.إدغامو كما ال هبوز كما يدغم إدغاما كامال كما يدغم إد

 الصفات الالزمة والصفات العارضة. 2

 تنقسم الصفات إىل قسمُت: 

الصفات الالزمة: كىي الصفات اليت من ذات اغبرؼ ال تنفك عنو مطلقا.   ( أ)

 كاالستعالء كاؽبمس كسائر الصفات اليت نتعرض إليها يف األبواب التالية.

اؿ معينة كال تؤثر يف الصفات العارضة: ىي صفات مكملة للحرؼ تعرض لو يف أحو  ( ب)

ذاتو إذا انفكت عنو، كالتفخيم كالًتقيق كاإلدغاـ كاؼبد كاإلخفاء كغَت ذلك. كنفصل 

 53ىذه الصفات العارضة يف مباحث منفصلة.

 حروفعدد الصفات ال. 3

                                                           
 67( ص. 6911هحوذ أحوذ هعثذ، هلخض الوفٍذ فً علن الرجوٌذ، )دار السالم:  

52
   

61ًفس الورجع، ص.   
53

   



اختلف العلماء يف عددىا كأشهر األقواؿ أهنا سبعة عشر صفة الزمة. تنقسم الصفات 

 الالزمة إىل قسمُت:

الصفات اؼبتضادة: كىي طبس ؾبموعات يف كل ؾبموعة صفتاف متضادتاف. فإذا كجدت      )أ(

صفة منهما يف حرؼ امتنع عليو ضدىا، كال بد للحرؼ من أف يتصف بإحدنبا. كىذه 

 الصفات ىي:

 اؽبمس كضده اعبهر   -

جرياف النفس مع  :صفة من صفات الضعف؛ كمعناه :اإلخفاء، كاصطالحنا :كاؽبمس لغة

ثَّو شىٍخصه سىكىت(غبرؼ؛ لضعف االعتماد عليو، كعدد حركفو عشرة، ؾبموعة يف حركؼ ا ، )فىحى

 .كّٔذا تكوف حركؼ اؽبجاء التسعة عشر الباقية؛ ىي اغبركؼ آّهورة

منع جرياف النفس مع اغبرؼ؛ لقوة االعتماد عليو، كىو من  :اإلعالف، كاصطالحنا :اعبهر لغة

عىظيمى كىٍزفي قىارًئو ًذٍم دد حركفو تسعة عشر، ؾبموعة يف حركؼ )صفات القوة، كضده اؽبمس. كع

.)  غىضٍّ ًجدٍّ طىلىبى

 الشدة كضدىا الرخاكة كبينهما التوسط أك البينية   -

امتناع جرياف الصوت مع اغبرؼ لقوتو، كاغبركؼ الشديدة  :فالقوة، كاصطالحنا :الشدة لغة

 (اىًجدي ًقطَّ بىكىتٍ شبانية ؾبموعة يف قولك )



جرياف الصوت مع اغبرؼ لضعفو، كىي من صفات  :اللُت، كاصطالحنا :فأما الرخاكة لغة

خيٍذ غىثَّ حىظَّ كاغبركؼ الرخاكة ستة عشر ؾبموعة يف قولك ) .الضعف، كضدىا الشدة كالتوسط

 ٌفضَّ شيٍوصو زىمى سىاهو(.

 االستعالء كضده االستفاؿ   -

أك غلظ يدخل على صوت اغبرؼ حىت يبتلئ ظبن  :التسمُت، كاصطالحنا :االستعالء لغة

خيصَّ ٌضٍغطو الفم بصداه، كأقول حاالت التفخيم. كاغبركؼ االستعالء سبعة ؾبموعة يف قولك )

 (.ًقظٍ 

البفاض اللساف عن اغبنك األعلى إىل قاع الفم عند  :االلبفاض، كاصطالحنا :االستفاؿ لغة

ء، كاالستفاؿ من صفات الضعف، كحركؼ النطق باغبرؼ، كحركفو ىي ما بقي من حركؼ االستعال

ًعزُّ مىٍن هبيىوّْدي  ثَ َبتَ كاغبركؼ االستفاؿ ثنية كعشركف سبعة ؾبموعة يف قولك ) .االستفاؿ كلها مرققة

ٍرفىوي ًاٍف سىلَّ شىكىا  (.حى

 اإلطباؽ كضده االنفتاح   -

لى للساف عند تالصق ما وباذم اللساف من اغبنك األع :اإللصاؽ، كاصطالحنا :اإلطباؽ لغة

 ص، ض، ط، ظ. :النطق باغبركؼ، كحركؼ اإلطباؽ أربعة؛ ىي

ذبايف كلٍّ من طرؼ اللساف كاغبنك األعلى من اآلخر،  :االفًتاؽ، كاصطالحنا :االنفتاح لغة

حىت ىبرج الريح من بينهما عند النطق باغبرؼ، كاالنفتاح من صفات الضعف، كحركفو ىي ما بقي 



مىٍن اىخىذى كىجىدى سىعىةن فػىزىكىا اؽ. كحركؼ االنفتاح طبسة كعشرين؛ ىي )من حركؼ ضده، كىو اإلطب

 (.حىقّّ لىوي شيٍربي غىٍيثو 

 اإلصمات كضده اإلذالؽ   -

امتناع تركيب كلمة أصوؽبا أربعة أك طبسة أحرؼ من  :اؼبنع، كاصطالحنا :اإلصمات لغة

. ركؼ اؼبذلقة، كضده اإلذالؽاغبركؼ اؼبصمتة، بل ال بد أف يوجد فيها حرؼ أك أكثر من اغب

(.كحركؼ اإلصمات ثالثة كعشركف؛ ىي: )  جىزُّ ًغشَّ سىاًخطو صىدَّ ثًقىةو ًاٍذكىعىظىوي وبىيضُّكى

سرعة النطق باغبرؼ ػبركجو من طرؼ اللساف   :حدة اللساف، كاصطالحنا :كاإلذالؽ لغة

كاغبركؼ اؼبذلقة ستة ؾبموعة يف قوؿ كالالـ كالراء كالنوف، كالبعض من الشفتُت كالفاء كالباء كاؼبيم، 

(.الناظم. كحركؼ اإلصمات ستة؛ ىي: )  فػىرَّ ًمٍن ليبٍّ

 الصفات اليت ال ضد ؽبا: كىي سبع صفات:   )ب(

 القلقلة   -

شدة الصوت كربريك ـبرج اغبرؼ الساكن،  :االضطراب كالتحريك، كاصطالحنا :القلقلة لغة

 :(إىل الفتح منو إىل الكسر، كحركفها طبسة سواكن يف قولكحىت يسمع لو نربة قوية، كالقلقلة أقرب 

، كالقلقلة يف الساكن اؼبتطرؼ يف الوقف )لقاؼ، كالطاء، كالباء، كاعبيم، كالداؿ: (فهي )قطب جد

 .أقول منو يف الساكن اؼبتوسط، كيف اؼبشدد أقول من اعبميع

ٍيًن (، ) خىلىٍقنىا (، ) ييشىاًقًق (، ) أىٍطوىارنا (، ) كى :األمثلة الى تيٍشًطٍط (، ) اأٍلىبٍػوىابى (، ) كىتىبَّ (،  ) النٍَّجدى

ٍدنىا(  .) ىبيٍرًجي(، ) كىشىدى

 الصفَت   -



صوت زائد ىبرج من الشفتُت يصاحب  :صوت يشبو صوت الطائر، كاصطالحنا :الصفَت لغة

ا (، ) مىسًٍَّتى (، ) ) زىكىرًيَّ :األمثلة.الزام، كالسُت، كالصاد، كأقواىا الصاد :حركفو الثالثة؛ كىي

 .لىصىاًدقيوفى (

 االكبراؼ   -

ميل اغبرؼ بعد خركجو إىل طرؼ اللساف، كحرفاه  :اؼبيل كالعدكؿ، كاصطالحنا :االكبراؼ لغة

نبا الالـ كالراء، كظبّْيا بذلك الكبرافهما عن ـبرجهما إىل ـبرج غَتنبا، فالالـ سبيل إىل ـبرج النوف، 

 .لسافكالراء سبيل إىل ظهر ال

 التفشي   -

انتشار الريح يف الفم، كىي صفة مالزمة غبرؼ  :االنتشار كاالتساع، كاصطالحنا :التفشي لغة

 .كاحد؛ ىو حرؼ الشُت

 االستطالة   -

امتداد الصوت من أكؿ حافيت اللساف إىل آخرىا، كىي  :االمتداد، كاصطالحنا :االستطالة لغة

 .نطقها ظاء صفة مالزمة غبرؼ كاحد، ىو الضاد؛ فاحذر

 التكرير   -

ارتعاد طرؼ اللساف عند النطق باغبرؼ،  :إعادة الشيء مرة بعد مرة، كاصطالحنا :التكرير لغة

ىذه  :قاؿ بعض العلماء."كأخف تكريرنا إذا تشدد" :كالتكرير مالـز للراء خاصة، كما قاؿ ابن اعبزرم

، كىي خبالؼ التكرار، قاؿ شيخنا الصفة تعرؼ لتجتنب، كال يصح؛ ألف التكرير صفة ذاتية للراء

 .حفظو اهلل -سعيد بن صاحل السكندرم .د



 اللُت -

إخراج اغبرؼ من ـبرجو يف لُت بغَت تكلف، كحركفو  :ضد اػبشونة، كاصطالحنا :اللُت لغة
 54.الواك كالياء الساكنتاف بعد فتح، كقد سبقت اإلشارة إليو يف مد اللُت :اثناف
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 الباب الثالث

 طرق البحث

 وضوع البحثم . أ

اؼبوضوع ىو ما وبٌقق يف أنشطة البحث. كأما موضوع البحث ىو صفة اغباؿ عن شىء ما، 

شخص أك الذم يكوف مركز البحث كأىداؼ البحث. كيف البحث الذم يكوف موضوع البحث ىو 

يف معهد ربفيظ القرآف اؼبركز اإلسالـ قراءة القرآف  ك صفاهتا عنداألغباف يف نطق ـبارج اغبركؼ 

 طرة الشمالية من القبيلة أجيو.ظب

 نوع البحث . ب

استخدـ الباحث ىذا البحث دبدخل نوعٌي الذم تصف نتيجة البحث كوباكؿ إهباد التصوير 

لبحث النوعي ىو عملية البحث ، أف اBasukiكما كتب   craswelالكلي عن األحواؿ. كعند نظرم 

لذم يقدـ بأقواؿ كيقرر النظرم اإلصباؿ جبعل التصوير الكلي ا ىٌ مشاكيل اإلنساف أك اإلجتماع لفهم

 .55الذم وبصل من مصدر اؼبعلومات كيعمل النظاـ العمليٌ 

ككذالك، استخدـ الباحث ىذا البحث دبدخل النوعي الوصفي. يف ىذا البحث النوعي 

الوصفي يهدؼ لوصف أم شىء موجود حاليا، فيو ؿباكؿ الوصف، كتسجيل كربليل كتفسَت 

عن  ليحصل اؼبعلومات دا. كبعبارة األخرل البحث النوعي الوصفيك موجو األحواؿ اآلف حديثا أ

 األحواؿ اؼبوجودة.
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 Heru Basuki, Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-ilmu Kemanusiaan dan Budaya( Jakarta: 

Universitas Gunadarma, 2006), h. 86. Dalam istilah lain disebut naturalistic setting. Lihat, Jalaluddin 

Rakhmat, MetodePenelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik( Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1984),  h. 25  



، موضوعا أحواؿ آّتمعيف اغبقيقة، أف البحث الوصفية النوعية ىي الطريقة يف حبث 

 .56بأىداؼ الوصفية الصورة ك الرسم موضوعيا، كقعيا، عن مظاىر اؼبتحققة

 ج. مصادر البيانات

انات يف ىذا البحث نوعاف: يعٌت البيانات األكلية كالبيانات الثانوية. كأما أف مصادر البي

البيانات األكلية ىي البيانات اليت ذبعل األشياء يف الدراسة األكلية اليت تصف ىذا البحث كأما 

 . م يتطور البيانات الثانوية ىي البيانات اؼبؤيٌدة إلضافة البيانات األكلية

يف معهد ربفيظ القرآف اؼبركز من الطالب من ىذا البحث يعٌت أخذت  كأما البيانات األكلية

كالبيانات الثانوية يف ىذا البحث ليحصل من آّالت،  اإلسالـ ظبطرة الشمالية من القبيلة أجيو.

 كالكتب متعلق دبوضوع البحث  م من أكلئك الذين يعتربكف أف توفر اؼبعلومات عن اؼبوضوع البحث.

 بيانات.د. أساليب جمع ال

صبعت البيانات يف ىذا البحث مباشرة من قبل باحثُت مكاف البحث. بإستخداـ ثالثة طرؽ,  

 يعٌت: 

اؼبراقبة اؼبشًتكة كغَت اؼبشًتكة أك اؼبراقبة اؼبنتخبة. طريقة اؼبراقبة ىي دراسة اؼبتعمدة اؼبنهجية  .1

يفعل اؼبراقبة  عن الظواىر اإلجتماعية كاألعراض الطبيعة بطريقة اؼبالحظة كالسجالت.

راقبة إىل  باؼبنهجية، بداء من الطريقيفعل اؼبراقبة باؼبنهجية، بداء من الطريق اؼبستخدمة يف اؼب

 .57جيلوكيفية تس
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 Convelo G. Cevilla, dkk., Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta : Universitas Indonesia, 

1993), h. 73 
57

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM , 1993), h. 136 



احملاكرة اؼبتعمقة مثل احملاكرة اؼبنظمة كغَت اؼبنظمة كشبهها. ك يف ىذه اغبالة يعمل الباحث  .2

 لبحث.احملاكرة اؼبباشرة بأئمة اؼبساجد اإلختار كموقع ا

طريق الوثائق ىو تبحث عن البيانات اؼبتعلقة باؼبسائل البحث، كسجل كالكتب ك آّالت ك  .3

باؼبسائل البحث، كسجل كالكتب ك آّالت ك الصحيفة ك دفًت األستاذ ك جدكؿ األعماؿ 

. طريق الوثائق ىو طريق صبع البيانات الذم دبصدر البيانات أك سجل لألحداث 58كىلم جرا

، ألف يف ىذا الطريق ليحصل فيد كطريق الدعم ليحصل البياناتطريق الوثائق ي اليت كقعت.

 .59البيانات التارىبية ك الوثائق اآلخر ذك صلة ّٔذا البحث

 ه. طريقة تحليل البيانات

 لتسهيل ربليل البيانات يعقد األساس، التايل:

لية كالبيانات الثانوية اليت األك اؼبطالعة كتعليم البيانات اؼبوجودة من عدة اؼبصادر، إما البيانات  .1

 ل من احملاكرة كالوثائقة.ربص

 تنطيم البيانات على كحدة التحليل. .2

 التفتيش على صحة البيانات حىت تكوف البيانات اؼبناسبة بأىداؼ البحث. .3

 أخذ اػبالصة بالطريقة كلية تعٌت اػبالصة بالطريقة العامة إىل اػباصة. .4

 .و. أساليب تفتيش صحة البيانات

 :60غبصوؿ درجة صحة البيانات، أما األساليب اؼبستخدمة ىي 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Solo: Rineka Cipta, 
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  ًفس الورجع 



قوة اؼبالحظة: النشاط اؼبكوف منظما كجهودا كمستمرا على صبيع الواقعة الىت توجد يف مكاف  .1

البحث إلهباد العناصر يف األحواؿ اؼبطابق باؼبظاىر. ك م يًتكن انفصاليا دبالحظة العميقة. 

ة إلهباد البيانات يداف لًتكز صحة البيانات احملصولكبعد ذالك أف الباحث يرجع إىل اؼب

 اعبديدة.

مثلث البيانات، األساليب يف تفتيش صحة البيانات اليت يفيد بو الشيء اآلخر ؾبموعة  .2

غباجة الصحة أك مقارنة البيانات اؼبذكورة. ىذا يكوف يف استخداـ اؼبصدر، ك الطريقة ك 

 النظرية.

تعمل اؼبناقشة بالزمالء الذين ؽبم الكفاءه يف اعطاء اؼبدخالت أك اإلضافات اؼبناقشة تعٍت:  .3

حىت تعاىل ثبات نتيجة البحث. ىذه األساليب اؼبستخدمة لكى الباحث تدافع اؼبوقف 

 الصراحة ك الصدؽ يف أعطاء الفرصة لبداية اؼبناقشة يف نتائج البحث.

غَت رظبي الذم يعمل بإىتماـ احملورة  بناء على ذلك، التفتيش على طريقة اؼبناقشة بوصفة

 يقصد حصوؿ النقد لبناء التماـ يف دراسة البحث الذم فحقق ّٔا. 

  



 الباب الرابع

 وصف البيانات و نتائج

 وصف البيانات . أ

 معرفة مكان البيانات .2

 ظبطرة الشمالية يمعهد ربفيظ القرآف اؼبركز اإلسالم عن البيانات الشخصية ( أ

 تطور اإلسالـ يف سومطرة تعمل يفىي مؤسسة  ظبطرة الشمالية مؤسسة اؼبركز اإلسالمي
يقع اؼبركز اإلسالمي مشاؿ سومطرة يف  سيماتوفنج.عبد اؼبناف  ، برئاسة1982رظبيا يف عاـ . الشمالية
 .الشماليةسومطرة  ديل سردنغكيليم اسكندر،  الشارع

 3توح مع فًتة الدراسة ؼبدة العلماء مف كادر برنامج الشماليةسومطرة  بداية اؼبركز اإلسالمي
تطوير الربنامج من  الشمالية سومطرة اؼبركز اإلسالمي 1989يف يناير  نشؤكهمع  جانب .سنوات

طالبو قدموا من أما  للنساء. تحتفإلا 2002 م يف عاـ  .خاص الرجاؿ القرآفربفيظ خالؿ فتح 
 .ـبتلف اؼبناطق، مثل اتشيو، رياك، بادانج، ككذلك من ماليزيا

 

خارج اؼبركز اإلسالمي من  يف التعليم النظاميباؼبشاركة  بداية كل طالب ال يسمح لوال يف
ت ىؤالء أعط ر العاشرةخاآل، كلكن مع تزايد اؼبعرفة الفكرية أنو يف السنوات الشمالية سومطرة

 سة، مثل اؼبدر الشمالية سومطرة الطالب ؼبتابعة التعليم النظامي لدينا خارج اؼبركز اإلسالمي يف
كبعد تقييم ىذه السياسة،  م أف لبلص إىل أف مستول  .ككذلك اعبامعات ،عاليوال اؼبدرسة ،الثناكية

اؼبركز من خارج  النظاميف بالتعليم و ألف الطالب اؼبلتحق نخفضيمن النجاح يف حفظ القرآف الكرَل 
 .الشمالية اإلسالمي يف سومطرة



 ربفيظ نظاـ اؼبدرسة الثناكيةأف  النظاـية على ىذا األساس، كىناؾ فكرة لفتح مؤسسة تعليم
يف ربقيق رؤية كرسالة  .2010يف عاـ  القرآف ربفيظعاليو ال ة، كاؼبدارس2009القرآف يف عاـ 

كمرجع لتطوير يستخدـ   ، فإف القرآف الكرَلطبعا الشمالية اؼبؤسسة من اؼبركز اإلسالمي يف سومطرة
 .الربامج

 رة الشماليةظبط مؤسسة اؼبركز اإلسالميىيكل   ( ب

 مشرؼؾبلس   (1

 رئيس: اغباج أرمُت سيناتوفنج -

 عضو: اغباج زىرين أبو بكر -

 
 مشرؼ (2

 رئيس: الدكتور اغباج ذكلقرنُت رقبكوتى -

 عضو: سلمو لوبس -

 مؤسسةؾبلس   (3

 اغباج ركدم سفريأتٌت الدكتورندكسرئيس:  -

 اغباج موعُت إظبا نسوتيوف الدكتورندكسرئيس األكؿ:  -

 اج مرا توأ سيمنجونتكاغب الدكتوررئيس الثاٌل:  -

 اغباج ألواف رهبل سيماتوفنج الدكتورندكس: العاـ سكرتَت -

 األكؿ: اغباج سوتن سهرير  العاـ سكرتَت -

 : اغباج عرفاف موتياراأمُت الصندكؽ -



 األكؿ: كسوما مكار أمُت الصندكؽ -

 عن الطالب من القبيلة أتشية الشخصيةالبيانات  .1

يف معهد ؿ أف الباحث وبدد ىذا البحث عن الطالب كما ذكر الباحث سابقا يف الباب األك 
. كىؤالء اربعة طالبا، كما سيذكر الطالبا يوتشظبطرة الشمالية من قبيلة أ يربفيظ القرآف اؼبركز اإلسالم

 اظبائهم يف التاىل: 
 
 اسم الطالب: سوريا يٌسُت - ( أ

 عمر: طبسة عشرة سنوات  -

 موالبوه مستويات التعليم: مدرسة الثانوية الرابعة  -

ظبطرة  يمعهد ربفيظ القرآف اؼبركز اإلسالم: ىو طالب يف الشخصيةالبيانات  -
ؼبدة ثالثة أشهر. كانو يأتى من اتشيو الغرب، موالبوه، يف القرية اكجنج  الشمالية

(. يف قريتو يستخدـ دائما لغة اتشيو مع البيئة اإلجتماعٌية. ujung barahبراح )
مع مدرس ؼبدة نصف سنة يف قريتو،  م مل يستمر ك يف قراءة القرآف قد تعلم 

نادرا يف قراءة القرآف. كقاؿ انو صعب عليو يف قراءة القرآف كما عند نطق حركؼ 
 اؽبجائية.

 : عاقل منٌوراسم الطالب -ب( 

 عمر: ثالثة عشرة سنوات -             

 .ميورؾمستويات التعليم: مدرسة إبتدائٌية اإلسالمية جوت  -             

ظبطرة  يمعهد ربفيظ القرآف اؼبركز اإلسالم: ىو طالب يف الشخصيةالبيانات  - 
(، ظبالنج، يف bireuenؼبدة سبعة اشهر. كانو يأتى من اتشيو بَتكين ) الشمالية



القرية دار السالـ. يف قريتو يستخدـ دائما لغة اتشيو مع البيئة اإلجتماعٌية. يف 
، كلكن ال يتعلم علم التجويد عميقا.  قراءة القرآف قد تعلم مع امو يف كل يـو

 كقاؿ انو صعب عليو يف قراءة القرآف كما عند نطق حركؼ اؽبجائية.

 : توقيل عبداهللاسم الطالب -ج( 

 عمر: ثالثة عشرة سنوات -

  بوكيت ميوتوأهمستويات التعليم: مدرسة إبتدائٌية  -

ظبطرة  يرآف اؼبركز اإلسالممعهد ربفيظ الق: ىو طالب يف الشخصيةالبيانات  -
ؼبدة تسعة اشهر. كانو يأتى من اتشيو لنجس، لنجس الشرقية، يف القرية  الشمالية

(. يف قريتو يستخدـ دائما لغة اتشيو مع البيئة buket meutuahبوكيت ميوتوأه )
اإلجتماعٌية. يف قراءة القرآف قد يتعلم مع مدرسو يف قريتو، كلكن ال يتعلم علم 

عميقا. كقاؿ انو صعب عليو يف قراءة القرآف كما عند نطق حركؼ التجويد 
 اؽبجائية.

 : ؿبمد اسكندر ذكلقرنُتاسم الطالب -د( 

 عمر: اربعة عشرة سنوات -

 مستويات التعليم: مدرسة إبتدائٌية اإلسالمية  -

 ياإلسالم   معهد ربفيظ القرآف اؼبركز : ىو طالب يف الشخصيةالبيانات  -
ؼبدة تسعة اشهر. كانو يأتى من اتشيو سبيانج، رانتو، يف القرية سوكا  يةظبطرة الشمال

ماليو مع البيئة اإلجتماعٌية. يف  -ركيت. يف قريتو يستخدـ دائما لغة اإلندنسية 
قراءة القرآف قد يتعلم علم التجويد عميقا مع مدرسو. ك قد يتبع مسابقة تالكة 

 القرآف يف قريتو.



 

 ب. نتائج البحث

)نظر مخارج الحروف  20-2سورة الواقعة اآلية ن عند قراءة القرآن في األلحا .2

 وصفاتها(.

 اسم الطالب: سوريا يٌسُت . أ

 اعبدكؿ األكؿ
 تصويب اللحن األغباف اآلية الرقم

 ًإذىا كىقػىعىتً  - 1

 ًلوىقػٍعىًتهاى  -

 ميقىرَّبػيٍوفى  -

 قىًلٍيله  -

 ميتػىقىابًًلٍُتى  -

 أىبىارًٍيقى  -

نطق حرؼ القاؼ 

 )ؽ(

لقاؼ ال يتم ألهنا ال توجد يف نطق حرؼ ا

 صفة اإلستعالء يف النطق

 اٍلوىاًقعىةي  - 2

ا -  ًلوىقػٍعىًتهى

 النًَّعٍيمً  -

 يىٍسمىعيٍوفى  -

يف نطق حرؼ العُت ال يتم ألف ـبرجها من  نطق حرؼ العُت )ع(

أقصى اغبلق، ك اما حرؼ العُت ـبرجها من 

 كسط اغبلق 

يف نطق حرؼ اػباء ال يتم ألهنا ال توجد  نطق حرؼ اعباء )خ( خىاًفضىةي  - 3



 ـبيىلَّديٍكفى  -

يػَّريٍكفى  -  يػىتىخى

 ضيٍودو ـبىٍ  -

 صفة اإلستعالء يف النطق

 رىاًفعىةه  - 4

 رىجاِّ  -

 ميقىرَّبػيٍوفى  -

يف نطق حرؼ الراء ال يتم ألهنا ال توجد  نطق حرؼ الراء )ر(

 صفة التفخيم يف النطق

 فىكاىنىتٍ  - 5

 فىأىٍصحاىبي  -

نطق حرؼ الفاء 

 )ؼ(

ال يتم ألف ـبرجها من  يف نطق حرؼ الفاء

بُت الشفتُت، ك اما حرؼ الفاء ـبرجها من 

 البطن الشفة السفلى مع الٌشنايا العليا

 مىٍوضيٍونىةو  - 6
 ـبىٍضيٍودو  -
 مىٍنضيٍودو  -

نطق حرؼ الضاد 
 )ض(

يف نطق حرؼ الضاد ال يتم ألف ـبرجها 
من نطعٌية اللساف، ك اما حرؼ الضاد 

ة ـبرجها من اغبافىت اللساف أك جنبيٌ 
 اللساف.

يف نطق حرؼ الغُت ال يتم ألف ـبرجها من  نطق حرؼ الغُت )غ( لىٍغونا - 7
كسط اغبلق، ك اما حرؼ الغُت ـبرجها من 

 أدٌل اغبلق
 يىطيٍوفػيٍوفى  - 8

 طىٍلحو  -
نطق حرؼ الطاء 

 )ط(
يف نطق حرؼ الطاء ال يتم ألف ـبرجها من 

حيث حرؼ التاء يعٍت ال توجد صفة 
 اإلستعالء ك اإلطبق 

نطق حرؼ الظاء  كىًظلٍّ  - 9
 )ظ(

يف نطق حرؼ الظاء ال يتم ألف ـبرجها من 
أسلٌية اللساف، ك اما حرؼ الظاء ـبرجها 

 من لثويٌة



 
 : عاقل منٌوراسم الطالب  . ب

 اعبدكؿ الثاٍل
 تصويب اللحن األغباف اآلية الرقم

 اٍلوىاًقعىةي  - 1

ا -  ًلوىقػٍعىًتهى

 النًَّعٍيمً  -

 يىٍسمىعيٍوفى  -

نطق حرؼ العُت 

 )ع(

يف نطق حرؼ العُت ال يتم ألف 

ـبرجها من أقصى اغبلق، ك اما 

حرؼ العُت ـبرجها من كسط 

 اغبلق 

 رىاًفعىةه  - 2

 رىجاِّ  -

 ميقىرَّبػيٍوفى  -

نطق حرؼ الراء 

 )ر(

يف نطق حرؼ الراء ال يتم ألهنا ال 

 توجد صفة التفخيم يف النطق

 مىٍوضيٍونىةو  - 3
 ـبىٍضيٍودو  -
 مىٍنضيٍودو  -

نطق حرؼ الضاد 
 ()ض

يف نطق حرؼ الضاد ال يتم ألف 
ـبرجها من نطعٌية اللساف، ك اما 
حرؼ الضاد ـبرجها من اغبافىت 

 اللساف أك جنبٌية اللساف.
 يىطيٍوفػيٍوفى  - 4

 طىٍلحو  -
نطق حرؼ الطاء 

 )ط(
يف نطق حرؼ الطاء ال يتم ألف 

ـبرجها من حيث حرؼ التاء يعٍت 
 ال توجد صفة اإلستعالء ك اإلطبق 

طق حرؼ الظاء ن كىًظلٍّ  - 5
 )ظ(

يف نطق حرؼ الظاء ال يتم ألف 
ـبرجها من أسلٌية اللساف، ك اما 

 حرؼ الظاء ـبرجها من لثويٌة
 



 
 
 

 : توقيل عبداهللاسم الطالبج. 
 اعبدكؿ الثالث

 لحنلتصويب ا األغباف اآلية الرقم

 ًإذىا كىقػىعىتً  - 1

ا -  ًلوىقػٍعىًتهى

 ميقىرَّبػيٍوفى  -

 كىقىًلٍيله  -

 ميتػىقىابًًلٍُتى  -

 كىأىبىارًٍيقى  -

نطق حرؼ القاؼ 

 )ؽ(

يف نطق حرؼ القاؼ ال يتم ألهنا 

 ال توجد صفة اإلستعالء يف النطق

 رىاًفعىةه  - 2

 رىجاِّ  -

 ميقىرَّبػيٍوفى  -

نطق حرؼ الراء 

 )ر(

يف نطق حرؼ الراء ال يتم ألهنا ال 

 توجد صفة التفخيم يف النطق

نطق حرؼ الصاد  فىأىٍصحىابي  - 3

 )ص(

يتم ألف  يف نطق حرؼ الصاد ال

ـبرجها كمثل نطق حرؼ الساء، 

 يعٍت ال توجد صفة اإلستعالء

يف نطق حرؼ الثاء ال يتم ألف نطق حرؼ الثاء  ميٍنبىثاَّ  - 4



 ثػيلَّةه  -
أىٍمثىاؿً  -  كى

ـبرجها من أسلٌية اللساف، ك اما  )ث(
 حرؼ الثاء ـبرجها من لثويٌة

نطق حرؼ الظاء  كىًظلٍّ  - 5
 )ظ(

ف يف نطق حرؼ الظاء ال يتم أل
ـبرجها من أسلٌية اللساف، ك اما 

 حرؼ الظاء ـبرجها من لثويٌة
 

 : ؿبمد اسكندر ذكلقرنُتاسم الطالبد. 
 اعبدكؿ الرابع

 تصويب اللحن األغباف اآلية الرقم

 مىٍوضيٍونىةو  - 1
 ـبىٍضيٍودو  -
 مىٍنضيٍودو  -

نطق حرؼ الضاد 
 )ض(

يف نطق حرؼ الضاد ال يتم ألف 
ما ـبرجها من نطعٌية اللساف، ك ا

حرؼ الضاد ـبرجها من اغبافىت 
 اللساف أك جنبٌية اللساف.

نطق حرؼ الظاء  كىًظلٍّ  - 2
 )ظ(

يف نطق حرؼ الظاء ال يتم ألف 
ـبرجها من أسلٌية اللساف، ك اما 

 حرؼ الظاء ـبرجها من لثويٌة
 
 
 
 
 

 20-2عند قراءة القرآن في السورة الواقعة اآلية األلحان عوامل تسبب  .1



 غبافتائج البحوث أن، ك اؼبشرفُت كمع الطالب  احملاكرةمن  اليت تبحث باحثالكما كاف 
اليت تنقسم إىل  غبافاألأسباب  أف ابٌُت  باحثقبيلة اتشيو، فإف الالمن  البطال عند قراءة القرآف
  :قسمُت، نبا

 العوامل الداخلية ( أ

 )جسدم( النواحي الفسيولوجية (1

 وؼ،كاعب ،كاغبلق ،مثل اللساف .راءة القرآفقيف   تمعلى ما يتؤثر  الطالب جسمجهزة أ حالة
الطالب من قبيلة عند  اللحنشرح أسباب  باحثالمن الناحية الفسيولوجية، فإف  .كالشفتُت، كغَتىا

 .فرداتشيو يف قراءة القرآف من كل 

 اسم الطالب: سوريا يٌسُت . أ

 ىناؾ تسعة احرؼ ال تتم يف نطق اليت تقع يف ثالثة ـبارج، يعٍت:

يف نطق حرؼ القاؼ )ؽ( حرؼ الراء )ر( حرؼ الضاد )ض( حرؼ الطاء )ط( )اللساف(  -

نواحي حرؼ الظاء )ظ(، من النتائج البحث، ىناؾ غَت سباـ يف اللساف عند نطقها من 

 الثخينة. خاصة يف نطق حرؼ الراء.تشيو لقبلية اهجة لب ألنو اعتاد .الفسيولوجية

حرؼ اػباء )خ(، من نتائج البحث،  يف نطق حرؼ الغُت )غ( حرؼ العُت )ع()اغبلق(  -

، كلكن ال يفهم الطالب نطق نواحي الفسيولوجيةالباحث ال يناؿ األغباف يف نطقها من 

 حركؼ اغبلق.

)الشفتُت( يف نطق حرؼ الفاء )ؼ(، من النتائج البحث، الباحث ال يناؿ األغباف يف نطقها  -
 الفاء.، كلكن ال يفهم الطالب نطق حرؼ نواحي الفسيولوجيةمن 

 : عاقل منٌوراسم الطالبب. 



 ؼ ال تتم يف نطق اليت تقع يف اؼبخرجُت، يعٍت:ىناؾ طبسة احر 

)اللساف( يف نطق حرؼ الراء )ر( حرؼ الضاد )ض( حرؼ الطاء )ط( حرؼ الظاء )ظ(،  -

ألهنا  .النواحي الفسيولوجيةمن النتائج البحث، ىناؾ غَت سباـ عند اللساف يف نطقها من 

 الثخينة. خاصة يف نطق حرؼ الراء.قبلية اتشيو  هجةلب اعتاد

يف نطق حرؼ العُت )ع(، من النتائج البحث، الباحث ال يناؿ األغباف يف نطقها من )اغبلق(  -
 ، كلكن ال يفهم الطالب نطق حرؼ العُت.النواحي الفسيولوجية

 

 

 : توقيل عبداهللاسم الطالبج. 

  اؼبخرج، يعٍت: ىناؾ طبسة احرؼ ال تتم يف نطق اليت تقع يف

)اللساف( يف نطق حرؼ القاؼ )ؽ( حرؼ الراء )ر( حرؼ الصاد )ص( حرؼ الثاء )ث(  -

النواحي حرؼ الظاء )ظ(، من النتائج البحث، ىناؾ غَت سباـ عند اللساف يف نطقها من 

 الثخينة. خاصة يف نطق حرؼ الراء.قبلية اتشيو هجة لب ألهنا اعتاد .الفسيولوجية

 ؿبمد اسكندر ذكلقرنُت :اسم الطالبد. 
 ىناؾ حرفُت ال تتم يف نطق اليت تقع يف اؼبخرج، يعٍت: 

)اللساف( يف نطق حرؼ الضاد )ض( حرؼ الظاء )ظ(، الباحث ال يناؿ األغباف يف نطقها  -

 ، كلكن ال يفهم الطالب نطق حرؼ الضاد ك حرؼ الظاء.النواحي الفسيولوجيةمن 

 



 

 

 

 

 النفسية النواحي  (2

 ، فيما يلي:قراءة القرآف يفثَتة تؤثر على قدرة الطالب عوامل ك ىناؾ
 الذكاء ( أ)

شرؼ على الطالب الذين باؼب احملاكرة نتائج اؼبالحظة ك من .بالكل ط  على الذكاء ىو قدرة
 .الذكاء ناحيةب من الطنقص كل اليناؿ ال الباحثأف  اتشيو، كخلص الباحثالقبيلة  منيأتوف 
 :مع اؼبشرؼ باحثال ؿباكرةكما 

 طالبذكاء ال عواملالطالب من قبيلة اتشيو، كيف يرشد كمدرس الذم لباحث:  ا -

 ؟يف قراءة القرآف

. ال يتدرٌبوف قرآفالقراءة  سباـقوية إل رغبة مكؽبب ىو جيد جدا، طالالذكاء : اؼبشرؼ -

 61.يف قراءة القرآف الكرَل اال ناقصان 

 رغبةكال ةىباؼبو  ( ب)

من اربعة طالب، أٍكجد الباحث أف  .راءة القرآفيف ق عاجال أـ آجال شخصيبٌيز وىبة اؼب
قراءة القرآف  يف خر، ألنو حسنامن الطالب اآلالطالب باسم ؿبمد اسكندر ذكلقرنُت لو موىبة حٍسن 
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 ر ،يف الساعة اربعة عش2016ابريل  4،معهد ربفيظ القرآف اؼبركز اإلسالمي ظبطرة الشمالية حوار بُت الباحث كاؼبشرؼ يف  



رغبة أف صبيع الطالب لديهم  ، كخلص الباحثرغبةالبينما  .و صوت صبيل يف تالكة القرآف، كلالكرَل
 62.مع اؼبشرؼ باحثال ؿباكرةكما ىم.  قراءة سباـإل قوية

 ةارجياػب العوامل  ( ب

ر عوامل اػبارجية اليت تؤثٌ الأما  .بالالط نفس من خارج عوامل موجودةه  ىيالعوامل اػبارجية 
 :ىتلكما الطالب يف قراءة القرآف  

 البيئة االجتماعية ( أ)

 املو ع ىذا البحثيف الباحث  كجدا .كؾبتمع ةأسر  اكثر تأثَتا ىيالبيئة االجتماعية من  
باسم أف البيئة االجتماعية للطالب  ثخينة،الالطالب اتشيو اربعة يف قراءة القرآف من  حنلال بسب

 ة كىجة لغـ ستخدبيبيئتهم االجتماعية ألٌف جدا  هتممؤثر  قل منٌور، توقيل عبداهلل،سوريا يٌسُت، عا
عند نطق  لساهنملى ر جدا عثٌ تأ حىت .ان حيفصدائما، كأهنم يهملوف تعلم قراءة القرآف ثخينة ال يلةقب

 ألف رثٌ ال تأجتماعية إلبيئة ا ؿبمد اسكندر ذكلقرنُت اسمبب الأف الط حركؼ اؽبجائٌية. بينما
 ،الشخصيةالبيانات باحث البياف السابق عن ال يشرحكما  .نادراالثخينة تشيو لقبيلة ا ؽبجة ـستخدي

 تشيولستخدـ ؽبجة قبيلة اي ال نج اليتمن اتشيو تامي ؿبمد اسكندر ذكلقرنُت اسمبب الالط قرية أف
 .م قراءة القرآف الكرَلتعلٌ  يف نشيطكانو  ماليو. -كلكن يستخدـ لغة اإلندنسٌية ،الثخينة
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 خالصة . أ

بناء على نتائج البحث عن غبن الطالب من قبيلة أتشيو يف قراءة القرآف سورة الواقعة اآلية 
 ا يلى:فيم خلص ، فأما الباحث1-30

أقيل مونٌور، الباحث عن الطالب باسم سوريا يٌسُت،  كجدأ ناحية صفات اغبركؼمن  .1

الثخينة ك يهملوف تعلم قراءة القرآف، أهنم ال يتم يف  ؽبجة قبيلة اتشيوؽبم  توقيل عبداهلل،

قراءة القرآف. خاصان يف نطق صفة حركؼ االستعالء  كنطق حرؼ القاؼ كاػباء كالطاء 

 قراءة القرآف الكرَل يف حسناؿبمد اسكندر ذكلقرنُت لو  اسمبب الأف الط ابينمكالغُت. 

من الطالب حٍسن  ةارجياػب عواملك  عوامل الداخليةناحية صفات اغبركؼ، ألف لو من 

 خرين.اآل

من كل الطالب يف نطق حركؼ  اللحنكجد الباحث من ناحية ـبارج اغبركؼ، أ .2

كنطق حرؼ الراء كالضاد ك الثاء كالصاد. ك ـبرج   اؽبجائٌية. خاصان يف نطق ـبرج اللساف،

اغبلق كنطق حرؼ الغُت، العُت، اػباء. األغباف يف نطق ـبرج ألف الطالب ال يفهموف 

 كال يبارسوف عن نطق ـبارج اغبركؼ. 

من اربعة طالب، خلص الباحث أف طالب باسم ؿبمد اسكندر ذكلقرنُت احسن يف  .3

من حٍسن ة ارجياػب عواملك  عوامل الداخليةألف لو  قراءة القرآف من اآلخرين الطالب،

 خرين.الطالب اآل



 الكرَل. أـ ال لقراءة القرآف تمعلى ما يتؤثر  الطالبة ارجياػب عواملك  عوامل الداخلية .4

 
 اقتراحات  . ب

 ليشرؼ الطالب من القبيلة اتشية ليتم قراءة القرآهنم. ك يعطيهم الدكافع. يرجى األستاذ  .1

ائمان عن نطق اغبركؼ اؽبجائٌية كي يكمل يف قراءة القرآف، ألف قراءة يتدٌرب الطالب د .2

 جٌيدة فأسهلل غبفظ القرآف. 

يرجى الوالدين ك آّتمعات ليدرل اىتم قراءة القرآف بفصاحة، كي ذبتنب من اللحن.  .3

 حىت للدكافع تعلم القرآف اىل الطالب.    
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