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 استهالل
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 اإلهداء
 أىدم ىذا البحث إىل:

 احملبوبُت احلنونُت أمي ك أيب حتية عظيمة ذلما عسى هللا أف يرمحهما 
 كما ربياين صغَتا كيغفر ذنوهبما كيطوؿ أعمار علا ليعبدا هللا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 كلمة الشكر و التقدير
احلمد هلل القدًن األكؿ كاألخَت الباقي بال حتوؿ، ٍب الصالة كالسالـ على النيب خَت من 

 قد كحد، كآلو كصحبو كمن تبع سبيل دين احلق غَت مبتدع. 
 كبعد، كشلا تسر الباحثة إبدتاـ ىذا البحث بعوف هللا تعاىل العليم القدير، كىو ادلستعاف

كعليو توكلت، كىو الذم كىب للباحثة اذلمة إلكمالو ك إدتامو حىت يتمكن على شكلو 
 صورتو البسيطة بُت أيدكم األف. 

ال قوؿ إال شكرم كحتييت حتية ىنيئة من عميق قليب إىل كل من ساىم ُب ىذا البحث ك 
وجيهاتو  كمجيع  من شارؾ ُب تدقيق كادلراجعة  كحتقيق ادلراجع، ك إىل كل من زكدين مشكورا بت

 زمالئي الذين يساعدكنٍت مساعدة عظيمة انفعة، كقدمت الباحثة الشكر اخلاصة حلضرة :
مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج بركفيسور دكتور احلاج عبد  .ُ

 احلارس
 مدير كلية الدراسات العليا بركفيسور دكتور احلاج مليادل  .ِ
 غة العربية الدكتور احلاج كلداان كركاديناات ادلاجستَترئيس قسم تعليم الل .ّ
فضيلة الدكتورة احلاجة أمي زلمودة ادلاجستَت ك الدكتور سالمت دارين ادلاجستَت، مشرُب  .ْ

 على توجيهاهتما القيمة ك إرشاداهتما الوافرة  ُب كتابة ىذا البحث
 كالدم احملًتمُت احملبوبُت احلنونُت أيب كأمي .ٓ
تعليم اللغة العربية على مساحتهم كمصاحبتهم كمحاستهم كاحتادىم ُب كسب زمالئي ُب قسم  .ٔ

 العلـو كنيل النجاح.

 



  
 

ككل من يساعدكنٍت ُب أمورل الذين ال أستطيع أف أذكرىم كاحدا فواحدا، عسي هللا أف يبارؾ 
 مبا فعلوا. كترجو الباحثة من ىذا البحث أف يزيدين كيزيدكم  العلم كاحلكمة بقوؿ " كىب يل

 اي كىاب علما كحكمة، كابلعلم نور اي عليم قلوبنا". آمُت
 
 

 الباحثة
 
 

 مطيعة الفرنشا
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 مستخلص البحث

 الدك ركبَتت  نظرايت على اللغوية األخطاء حتليل .َُِٕ مطيعة. الفرنشا،

 الثانوية مدرسة لطلبة الكالـ مهارة تعليم مواد ُب منها ستفادةكا

 أمي احلاجة الدكتورة ادلشرؼ: دكلولونج. الحالف دار اإلسالمية

 ادلاجستَت. دارين سالمت الدكتور ك ادلاجستَت زلمودة

 التعليم  الكلمات الرئيسية :حتليل األخطاء، مفردات العربية، ادلواد  

 الثانية كاللغة األكؿ اللغة بُت خاصة خصائص ذلا اإلنساف اللغات مجيع إف
 كادلساكم االختالؼ غلعل الفريدة كىذه. ذلك غَتك  كالنحو كالصرؼ الصوت كالنظم

 ادلساكم كجو كأما الثانية اللغة التعلم ُب الصعوبة إىل تثَت االختالؼ كجو. اللغات بُت
 َب كالصعوبة اللغوية األخطاء ادلشكلة كدلعرفة .الثانية اللغة التعٌلم ُب السهولة إىل تثَت

 Robert Lado أحده لتغٌلبو،  اللغوين ندع اخلطوات بعض ىناؾ الثانية، اللغة التعٌلم
 كالتفسَتعلا كصناعة ادلواد التعليمية.  حتليل مقارنة ك  يعٍت

يهدؼ ىذا البحث لتحليل األخطاء ُب نطق ادلفردات كاقًتاحات تطوير ادلواد 
التعليم مهارة الكالـ لتغلب ادلشكلة ُب نطق ادلفردات لدم الطلبة ادلدرسة الثانوية 

ار الفالح دكلولونج. كتستخدـ الباحثة ُب ىذا البحث ادلنهج الوصفي اإلسالمية د
التحليلى ابدلدخل الكيفِت. كجلمع البياانت جتمع الباحثة األخطاء ُب نطق ادلفردات 
فعل ادلاض كادلضارع كاالسم. كتستخدـ الباحثة أسلوب ركبَتت الدك لتحليل البياانت 

 كتطوير ادلواد التعليم.



  
 

ألخطاء ُب نطق فعل ادلاضى )أىكىلى ينطقوف ب أىكَّلى،  البحث:النتائج من ىذا 
(. األخطاء ُب نطق فعل ادلضارع )ايىٍكيلي ينطقوف ب ايىٍكيلُّ،  كىتىبى ينطقوف ب كىتَّبى
(. األخطاء ُب نطق اسم مذكر )ٌضًعٍيفه ينطقوف ب  يىٍكتيبي ينطقوف ب يىٍكتيبُّ

، مىكىافه ينطقوف ب مىكَّافه(. األ خطاء ُب نطق اسم مؤنث )شىجىرىةه ينطقوف ب ضىعًٌٍيفه
شىجَّرىةه، مىٍدرىسىةه ينطقوف ب مىٍدرىسَّةه(. كمكاف األخطاء متنوع، ُب كسط الكلمة )أىكَّلى، 
، ؼليٍِبُّ، اىٍرسىلَّ، يػيٍرًسلُّ(. كأما  مي(، ُب آخر الكلمة )اىٍخبػىرَّ لي، يىٍستىحًٌ ، يػىٍغتىسًٌ ًاٍستىحَّمى، كىتَّبى

ية من االسم، معظم األخطاء ُب نطق اسم ادلذكر كال توجد مكاف األخطاء الكلمة العرب
ُب اسم ادلؤنث مثل التاء ادلربوطة. كمن ىذا، تطوير الباحثة ادلواد ُب التعليم مهارة 

 الكالـ.
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



  
 

 
Abstrak 

Prasong, Muthiah. 2017. Analisis Kesalahan Berbahasa Perspektif Teori Robert Lado 

Dan Penggunaannya Dalam Materi Pengajaran Maharoh Kalam 

Untuk Siswa Madrasah Tsanawiyyah Darul Falah Dulolong. 

Thesis, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pascasarjana UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : 1) Dr. Hj. Umi 

Mahmudah, M.A. 2) Dr. Slamet Daroini, M.A. 

       Kata kunci : Analisis kesalahan, Kosa kata bahasa Arab, Bahan ajar 

      Semua bahasa manusia mempunyai karakteristik tersendiri antara bahasa pertama 

(B1) dengan bahasa kedua (B2) seperti fonologi, morfologi dan sintaksis . Keunikan 

ini kadang terdapat persamaan dan perbedaan antara bahasa-bahasa tersebut. Sisi 

perbedaan akan menyebabkan kesulitan dalam pembelajaran bahasa kedua, sedangkan 

sisi persamaan akan mempermudah dalam mempelajari bahasa kedua. Untuk 

mengatasi problem tersebut ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh Robert Lado 

dalam mengatasinya, yaitu membandingkan, menganalisis, menafsirkan dan membuat 

bahan ajar. 

     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan pelafalan kosa kata dan 

membuat bahan ajar untuk mengatasi problem pembelajaran bahasa Arab yang di 

hadapi oleh siswa MTS Darul Falah Dulolong. Peneliti menggunakan metode 

deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data, peneliti 

mengumpulkan kesalahan pelafalan kosa kata yang dilakukan oleh siswa berupa fi’il 

madi, mudhore dan isim. Sedangkan teknik analisis data dan pengembangan bahan 

ajar peneliti menggunakan metode Robert Lado. 

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan pelafalan kosa kata fi’il madhi 

(kata  أىكىلى   dilafalkan menjadi   أىكَّلى , kata   كىتىبى  dilafalkan menjadi   كىتَّبى ). Kesalahan 

pelafalan kosa kata fi’il mudore (kata  َيىٍكيلي  dilafalkan menjadi   َُّيىٍكيل , kata   يىٍكتيبي dlafalkan 

menjadi  ُّيىٍكتيب  ). Kesalahan pelafalan kosa kata isi mujdakkar ( kata  ضىًعٍيفه   dilafalkan 

menjadi   ضىعًٌٍيفه , kata   مىكىأفه  dilafalkan menjadi   مىكَّافه ). Kesalahan pelafalan kosa kata isim 

muannas ( kata  شىجىرىةه  dilafalkan menjadi  شىجَّرىةه  , kata  مىٍدرىسىةه  dilafalkan menjadi  مىٍدرىسَّةه  ). 
Tempat terjadinya kesalahan : ditengah kata  مي -ًاٍستىحَّمى -أىكَّلى ًاٍغتىسَّلى -كىتَّبى -يىٍستىحًٌ     , diakhir kata  

-أىٍرسىلَّ -أىٍخبػىرَّ -يُْرِسل ُّ   . Kosa kata yang berasal dari isim, kesalahan terbesar terdapat pada 

isim mudjakkar, sedangkan isim muannas tidak ditemukan kesalahan pada ta’ 

marbuto. Peneliti mengembangkan bahan ajar untuk maharoh kalam. 

 



  
 

Abstract 

  Prasong, Muthiah. 2017. Analysis of Linguistic Errors  On The Theories Of Robert Lado And 

The Use Of Them In The Theacing Material Skill Of Speech To Students 

Of Madrasah Tsanawiyyah Darul Falah Dulolong. Thesis, Department of 

Arabic Language Education. Postgraduate of UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Counselor: 1) Dr. Hj. Umi Mahmudah, M.A. 2) Dr. 

Slamet Daroini, M.A. 

    Keywords: Error analysis, Arabic vocabulary, Teaching materials 

  All human languages have their own characteristics between the first language (B1) 

with the second language (B2) such as phonology, morphology and syntax. This uniqueness 

sometimes has similarities and differences between these languages. The difference side will 

cause difficulties in learning a second language, while the equation side will make it easier in 

learning a second language. To overcome the problem there are several solutions offered by 

Robert Lado in overcoming them, namely comparing, analyzing, interpreting and creating 

teaching materials. 

  This study aims to analyze the error of vocabulary pronunciation and create teaching 

materials to overcome the problem of learning Arabic language faced by MTS student Darul 

Falah Dulolong. Researcher use descriptive analytic method with qualitative approach. In 

collecting the data, the researcher collects the vocabulary misconduct done by the students in 

the form of fi'il madi, mudhore and isim. While the technique of data analysis and 

development of teaching materials researcher using Robert Lado method. 

  The results showed that the error of pronunciation of the vocabulary fi'il madhi (word 

أىكَّلى ,ُّكىتىبى  pronounced to be أىكىلى   pronounced to be  كىتَّبى). The error   pronunciation of fi’il mudore  

vocabulary (word  َيىٍكيلي pronounced to be  ايىٍكيلُّ ,ُّيىٍكتيبي   pronounced to be  ُّيىٍكتيب). Error pronunciation 

vocabulary content mujdakkar (word  ضىًعٍيفه pronounced to be   ضىعًٌٍيفه, word  مىكىافه pronounced to be 

شىجَّرىةه ,ُّمىٍدرىسىةه ُّ  pronounced to be شىجىرىةه  Error pronunciation vocabulary isim muannas (word .(مىكَّافه     

pronounced to be   مىٍدرىسَّةه). Place of error: in the middle of the word  مي -ًاٍستىحَّمى -أىكَّلى ًاٍغتىسَّلى -كىتَّبى -يىٍستىحًٌ , at the 

end of the word  ًأىٍرسىلَّ -أىٍخبػىرَّ -لُّ يػيٍرس -. The vocabulary derived from isim, the biggest mistake is in 

mudjakkar isim, while the muannas isim is not found error in ta 'marbuto. Researchers develop 

teaching materials for maharoh kalam. 

 
 
 
 
 



  
 

 حمتوايت البحث 
 الفصل األول

 ر العاماإلطا
  ُ.............................مقدمة .........................................   . أ

  ْ....................................أسئلة البحث ............................  . ب
  ْ....................أىداؼ البحث .......................................... ج.
  ْ.................................................فوائد البحث ............... د.
 ٓ..............حدكد البحث ................................................. ق.
 ٓ.....................دراسات السابقة ........................................ ك.
 ٗ....................مصطلحات البحث ...................................... ز.

 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري

   َُ.....................ادلبحث األكؿ: تعريف األخطاء اللغوم ............................. 
 َُ..............مفهـو األخطاء اللغوم ........................................  .ُ
 ُِ...............أسباب كقوع األخطاء اللغوم .................................  .ِ
 ُّ..............صنيف األخطاء اللغوم ......................................ت  .ّ

  ُٓ...............ادلبحث الثاين: حتليل األخطاء اللغوم .....................................
 ُٓ................مفهـو حتليل األخطاء اللغوم ................................  .ُ
 ُٔ.........................................أىداؼ حتليل األخطاء اللغوم ......  .ِ
 ُٖ..............خطوات ُب حتليل األخطاء اللغوم ..............................  .ّ

 ُٗ.............ادلبحث الثالث: حتليل التقبلي ..............................................
 ُٗ................تعريف حتليل التقابلي على ضوء ركبَتت الدك ..................  .ُ
  َِ.................أىداؼ حتليل التقابلي ......................................  .ِ
 ُِ......................رلاؿ حتليل التقابلي ...................................  .ّ
 ِِ..........................خطوات ُب حتليل التقابلي .........................  .ْ

  



  
 

 ِّ...............................اف ....................ادلبحث الرابع: مستوايت حتليل اللس
 ِْ...........................ادلستوايت الصوت ...............................  . أ

 ِٓ...........................ادلستوايت الصرُب ................................  . ب
 ِٕ........................ادلستوايت النحوم .................................. ج.
 ِٖ.......................ادلستوايت الداليل ................................... د.

 ِٖ......................................ادلبحث اخلامس: التطوير ادلواد التعليمية ............
 ِٖ...................مفهـو ادلواد التعليمية .....................................  .ُ
 ِٗ.................لتعليمية .......................................أقساـ ادلواد ا  .ِ

 َّ................ادلبحث السادس: مهارة الكالـ كتعليمها .................................
 َّ.........................مفهـو مهارة الكالـ ...............................  . أ

 َّ..................................أعلية مهارة الكالـ ........................  . ب
 ُّ..............توجيهات عامة لتعليم مهارة الكالـ ............................. ج.
 ُّ............اجلوانب ادلهمة َب التعليم الكالـ .................................. د.
 ُّ............دكر ادلعلم َب التعليم الكالـ ...................................... ق.
 ِّ............طريقة تعليم الكالـ كتقنية ....................................... ك.
 ِّ.............الوسائل ُب تعليم الكالـ ........................................ ز.
 ّّ.............إختبار الكالـ ................................................. ح.

 ّّ.............الب ُب التعليم مهارة الكالـ ..........دليل التقوًن لقياس كفاءة الط ط. 
 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 ّٓ.............................................منهجية البحث ...............  . أ
 ّٓ.............................ميداف البحث .................................  . ب
 ّٓ...................................أساليب مجع البياانت .................... ج.
 ّٔ..................مصادر البياانت .......................................... د.
 ّٔ...............ادكات مجع البياانت ......................................... ق.
  



  
 

 

 ّٕ...............................................حتليل البياانت ............... ك.
 ّٖ..........................فحص صدؽ البياانت ............................ .ز

 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

  َْ............................عرض البياانت كحتليلها ..........................  . أ
 األخطاء اللغوية اليت كقعت من الطالب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية    .ُ

  َْ........................................الفالح دكللونج. ................ دار
  َْ....................األخطاء ُب نطق ادلفردات العربية )فعل ادلاضى( ..............  ُ.ُ

  ِٔ..............األخطاء ُب نطق ادلفردات العربية )فعل ادلضارع( ............ ِ.ُ 
  ٖٔ..............)اإلسم( ............ العربيةاألخطاء ُب نطق ادلفردات  ّ.ُ 
 َُِ.. .........ادلقًتحات لتصميم ادلواد اللغة العربية علي ضوء ركبَتت الدك .......  .ِ

  ُُِ..............................................اخلطوة األكؿ : مقارنة الشكل .......... 
  ُُٔ.....................اخلطوة الثانية: مقارنة ادلعٍت ...................................... 
  َُِ...............اخلطوة الثالثة: التوجيع كاإلػلاءات ...................................... 

 الفصل اخلامس
 النتائج والتوصيات واالقرتاحات

  ُِٔ......................................النتائج ............................   . أ
  ُُّ......................................االقًتاحات ........................   . ب

 ُِّ...............................ادلصادر كادلراجع ..................................... 
 ..........................ادلالحق .................................................
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 األول الفصل 
 اإلطار العام  

 مقدمة . أ
رل َب الشبكة الثقافية. كَب نفس الوقت، أف اللغة ىى عنصر مدٌمج بعناصر أخ

إف اللغة كنظاـ اتصايل  ُاللغة ىي كسيلة لتفكَت األفكار كالقيم الثقافية ُب حياة اجملتمع.
ية  كأساسي من الثقافة(.  اللغة ملتبسة بنواحى الثقاف جزء من النظاـ الثقاُب )جزء مهمٌ 
صطالح للعناصر الثقافية. كأىٌم من ذلا األمساء أك اإل كلها. األقل منها، كانت اللغة

ذلك، الثقافة اإلنسانية لن تكـو بدكف اللغة؛ إظلا اللغة ىي عاملة دتكن عن جتعل 
 ِالثقافة.

جعلت األمة اإلندكنيسية من رلموعات عرقية سلتلفة، كذلا لغة خاصة أك غالبا ما 
العربية بوصفها لغة اثنية، تسمى ابللغة احمللية. كجود اللغة احمللية كلغة األكىل كأما اللغة 

هود النظرية كالعملية الالزمة للتحليل لتعلم َب ادلدرسة البدلو حاجة اجللذلك َب إطار ا
النظاـ من اللغات احمللية كاإلندكنيسية كغَتىا مثل العربية. دلاذا ؟ بسبب كجود لغات 

 ة.زللية كلغة األكىل أهنا يؤدم إىل التعلم اللغة العربية كاللغة الثاني
 الثانية كاللغة األكؿ اللغة بُت خاصة خصائص لو اإلنساف اللغات مجيع إف

 كادلساكم االختالؼ غلعل الفريدة كىذه. ذلك غَتك  كالنحو كالصرؼ الصوت كالنظم
 مك ادلسا كجو كأما ةيالثان اللغة التعلم ُب الصعوبة إىل تثَت االختالؼ كجو. اللغات بُت
  .الثانية للغةا التعٌلم ُب السهولة إىل تثَت

                                                           
1
A. ChaedarُّAlwasilah, SosiologiُّBahasaُّ(Bandung: Angkasa, 1989)ُّ hlm. 214 

2
P.W.J Nababan, Sosiolinguistik (Jakarta: PT GramediaPustaka Utama, 1993)  hlm. 50 
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ادلعوقات كادلشكلة  ػلمل  أٌف اللغة احمللية كاللغة األكىلؽلكن أف نقوؿ  ،كابلتايل
لتعلم اللغة الثانية. َب ىذا الصدد، عند استخداـ اللغة احمللية أف ادلتكٌلم اكالصعوبة َب 

 أتثر اللغة احمللية أك العربية.لديو قدرة على استخداـ لغتُت أك أكثر سوؼ الذم 
. دراسو ًب الثانية اللغة على تؤثر أف ػلتمل شخص من( Bُ)  األـ اللغة نظاـك 

 اللغة إىل تدخل األكىل اللغة العناصر أف ميل ىناؾ"  اللغة حتليل كتابو َب مسسور قاؿ
 اللغة اادلتعٌلمى أف أحياان"  اخلَت عبد الكتاب ُب كزمالئو  Dulay قاؿ ككذلك. الثانية

 . بغَت كاعية أك كاعية حالة َب  الثانية اللغة إستخداـ عند األكىل اللغة عناصر يستعملوف
 الرموز، اختالط الرمز، كالتحوؿ اللغول، األخطاء مثل اللغوية ادلشكلة يسبب لذلك
 األخطاء ادلشكلة كدلعرفة. الثانية اللغة تعٌلم عند ابلصعوبة يشعركف ةبالطل غلعل كىاىم
 أحده لتغٌلبو،  اللغوين عند اخلطوات بعض ىناؾ الثانية، ةاللغ التعٌلم َب كالصعوبة اللغوية

Robert Lado كالتفسَتعلا حتليل ٍب الثانية كاللغة األكىل اللغة عناصر بُت مقارنة يعٍت 
 عوبةصك  اللغوية األخطاء نعرؼ أف نستطيع لكي اللغتُت بُت كاإلختالؼ ادلساكم  دلعرفة
 كالثقافة اللغة الثقافة ننظر أف البدٌ  العملية ذهكى. الثانية اللغة تعٌلم عند ةبالطل لدم
 .بةالطل

يعٌت  ، كاحدة منهااللغة العربية ىي اللغة الىت تدرس َب ادلدارس اإلسالمية
كجدت  ة، كثَت. بواسطة الصورة من اخلِب نوية اإلسالمية دار الفالح دكلولونجادلدرسة الثا

 أف تضمن ةبخطاء ألف الطلاأل . ػلدث ىذاالعربية نطق ادلفردات ُب ةبأخطاء الطل
ىو أكل" َب اللغة احمللية ادلثاؿ، كلمة "  ألكىل عند إستخداـ اللغة الثانة.عنصر اللغة ا

rakka   ك كلمة "انـ" َب اللغة احمللية ىو ،turru حياان أف . بوجود تلك التشديد، أ
ية. لذلك، أف ادلفردات يستخدموف التشديد عند التعلم اللغة الثانية يعٌت اللغة العرب ةبالطل
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. كما عرؼ أف اللغة عربية الىت عدـ استخداـ شٌدة، كثَت منهم يستخدمونوأك الكلمة ال
ثر  على اختالؼ الكتابة َي ثر على الكتابة كألف اختالؼ النطق َي العربية ىو لغة فريدة

لولونج وية اإلسالمية دار الفالح دك درسة الثانادلىذه ادلشكلة غلعل الطلبة ك  عٌت.ادل
يعتقدكف أف اللغة العربية اللغة الصعوبة ألهنا صعوبة ُب الكالـ كصعوبة ُب الكتابة 

كتحليل   علمية ثكوف ىناؾ ْتف يغلب أ، لتجنب ىذه ادلشكلة كصعوبة ُب الفهم.
نوية درسة الثاادل ةبالطللتحديد أشكاؿ األخطاء الذل يقـو هبا  األخطاء كالتقابلي

تصحيح تلك  كنتائج من ىذا البحث ؽلكن أف  .لولونجاإلسالمية دار الفالح دك 
ُب  الكالـ لتنمية مهارة  كيساعد ادلدرس َب التصميم ادلواد التعليم اللغة العربية  األخطاء

كال ؼلافوف  ؼلطئ مرة أخرل ال ةبالطل ، ْتيث انية اإلسالمية دار الفالحدرسة الثادل
ذا البحث أف ى ة، لذلك يشعر الباحثبةكيعتقدكف أبف اللغة العربية ليست اللغة الصعو 

 ك  Robert Lado نظرايت اللغوية على  ل األخطاءحتليستخداـ ابدلوضوع " مهم َب ا
 لفالح دكلولنجدار ا  الثانوية اإلسالميةدرسة ادل طلبةل الكالـ مهارة مواد ُباستفادة منها 

." 
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 أسئلة البحث . ب
 الباحثة ادلسألة كما يلى: حتديدناء على خلفية ادلسألة السابقة، ب

نوية اإلسالمية دار درسة الثاادل ُب الطالب السائعة لدماألخطاء اللغوية  ما ىي .ُ
 على ضوء ركبَتت  الدك؟  الفالح دكلولونج

  ركبَتت الدك ؟  ايتنظر  ىي ادلواد اللغة العربية ادلقًتحة على ما   .ِ
 ج. أىداف البحث   

 أما أىداؼ ىذا البحث كمايلي :
دار  اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب لسائعة لدلا اللغوية األخطاء  فةدلعر  .ُ

  .الفالح دكلولونج
دلعرفة ادلقًتحة على ضوء ركبَتت الدك ُب صناعة ادلواد التعليمية لدم طالب   .ِ

 لتغلب األخطاء اللغوية.
 البحث . فوائده   

 األكادمية .ُ
علم اللغة َب ت إسهاـ النظر  ك  ىذا البحث يستطيع أف يعطي احثة أفٌ راد البأ

عموما جلميع ادلدرسُت تطويرىا  اقًتاحاتاألخطاء اللغوية ك العربية من جهة 
نوية اإلسالمية دار الفالح ية َب ادلدرسة الثا اللغة العربكخصوصا دلدرسُت

 .دكلولونج
 العملية  .ِ

نوية ثاَب ادلدرسة الاللغة العربية  حث يستطيع أف يعطي ادلعرفة للمدرسىذا الب
لغة العربية ك م اليعند تعل ةباألخطاء الطلصالح إل اإلسالمية دار الفالح دكلولونج



5 
 

صعوبة ككذلك لتنمية مهارة اللغة ال أبف اللغة العربية ليست لغة يعطي النظار للطلبة
 .َب تلك ادلدرسة العربية

 حدود البحث و.    
 دكد، ىي:ثة حالباحثة على ثال ، فتحديدادلشكالت ادلرتبطة نظرا إىل

  احلدكد ادلوضوعية: .ُ
  Robert Ladoعلى ضوء اللغوية دد الباحثة موضوعها ُب حتليل األخطاء أح

نوية اإلسالمية لطلبة ادلدرسة الثا تعليم مهارة الكالـ تطويرىا ُب كاقًتاحاتك 
كالـ . كادلراد ابلكالـ العربية ىنا القدرة على مهارة الدار الفالح دكلولونج

 يعٍت فعل ادلاضى كادلضارع كاإلسم. العربية ادلفردات خاصة النطق
 احلٌد ادلكاف: .ِ

نوية اإلسالمية دار سة الثادر ادلمن حيث ادلكاف، يقـو الباحثة بعملية ْتثها َب 
 .َب فصل األكؿالفالح 

 .احلٌد الزماف .ّ
 .َُِٕسنة  أبريلشهر   الباحثة ىذا البحث من تبدأ 

 ةدراسات السابقال. ز  
 أفُب البحث، فلذلك البٌد من قيامو على الباحثة دلكتيب مهٌم إف حتقيق ا 

، مل جتد الباحثة ْتثا البحث ادلستوال ُب ادلوضوع أـ ال. إىل حٌد اآلفعرؼ ىل ىناؾ ت
 تطويرىا ُب الكالـ اقًتاحاتلى ضوء ركبرت الدك ك عخطاء اللغوية ليل األيبحث عن حت

 ادلفرداتخصوصا ُب نطق  دار الفالح دكلولونجدرسة الثانوية اإلسالمية ادلطلبة ل العربية
 كما يلي:ث الىت تستخدـ ُب موضوعها  . كلكن كجدت الباحثة البحو العربية
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حتليل األخطاء اإلمالئية كاخلطية َب الكتابة ابدلوضوع : "  ّ(ََِٕنور عيٍت ) .ُ
شيو دار العربية  لطلبة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية آبتشيو الشمالية ننجرك آت

 . " السالـ
 ثهاأىداؼ ْت (ُ

ىو الوصف على األخطاء اإلمالئية كاخلطية ُب كتابة العربية لطلبة 
، كزلاكالت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية أبتشية الشمالية دار السالـ

 لعالج ىذه األخطاء.
 منهج البحث (ِ

 تستخدـ ادلنهج الوصفي الكيفي.
 نتائج البحث (ّ

بية ابالتنية لو أتثر ىاـ على طلبة ادلدرسة الثانوية اختالؼ الكتابة العر 
اإلسالمية احلكومية آبتشيو الشمالية ننجرك آتشيو دار السالـ. من أىم نتائج 

اإلمالئية تتعلق ابنفصاؿ أك اتصاؿ احلرؼ، كتبديل البحث أف األخطاء 
األخطاء َب حذؼ احلرؼ أكثر من  احلرؼ، كحذؼ احلرؼ كزايدة احلرؼ.

األخرل تتعلق ْترؼ /ا/، ٍب حرؼ /م/، ٍب حرؼ /ك/. ٍب تليها األخطاء 
/ش/، األخطاء َب التبديل احلرؼ، تعٍت حرؼ /ت/، /ث/، /ج/، /ز/، 

/ا/، /ب/، /ؾ/، /ؿ/، /ك/، مثل حرؼ /ض/، /ؾ/، /ف/. ٍب زايدة احلركؼ 
 /م/، كاألخطاء األخرل كقعت على انفصاؿ كاتصاؿ احلرؼ.

                                                           
3
ور عٌنى، تحلٌل األخطاء اإلمالئٌة والخطٌة  فى كتابة العربٌة لطلبة المدرسة الثانوٌة اإلسالمٌة الحكومٌة بآتشٌه الشمالٌة ننجرو ن 

 (.2006آتشٌة دار السالم، رسالة الماجستٌر )لسم تعلٌم اللغة العربٌة، الجامعة اإلسالمٌة الحكومٌة ماالنج 
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حتليل األخطاء اإلمالئية َب كتابة ابدلوضوع : "  ْ(َُِْت دمحم حسُت )خدغلة بن .ِ
  ." مدرسة اجلنيد اإلسالمية الثانويةطلبة 

 أىداؼ ْتثها (ُ
ىو كصفية حتليلية تقومية على حتليل األخطاء اإلمالئية ُب كتابة طلبة مدرسة 

 اجلنيد اإلسالمية الثانوية، كزلاكالت لعالج ىذه األخطاء.
 منهج البحث (ِ

 فية حتليلية تقومية.تستخدـ ادلنهج كص
 نتائج البحث (ّ

األخطاء اإلمالئية الىت يكثر كقوعها َب كتاابت :  نتائج من ىذا البحث
إلعجاـ ٍب طلبة األكؿ الثانول مبدرسة اجلنيد اإلسالمية بسينغافورة األخطاء َب ا

الوصل كالقطع ٍب األخطاء َب تبديل احلركؼ. كمن  األخطاء َب كتابة علزة
عدـ فهم الطالب ت إىل كقوع الطلبة َب ىذه األخطاء ىي: األسباب الىت أد

الوصل كالقطع فهما جيدا ادلؤدم إىل القصور َب تطبيقها، عدـ  لقاعدة علزة
كجود كتاب لقواعد اإلمالء يلتـز بو ادلعلم كادلتعلم، عدـ أك قلة تركيز الطالب 

بتو، عدـ كجود إعلاؿ الطالب أثناء كتاأثناء الدرس أك عدـ القدرة على التذكر، 
حصة خاصة لإلمالء، اعتماد الطالب على رلرد السمع دكف البصر إىل رسم 

 مات العربية َب الكتب أك السبورة.بعض الكل
استخداـ حتليل األخطاء اإلمالئية كالًتكبية ابدلوضوع : "  ٓ(َُُِموسى.س ) .ّ

 .لتنمية مهارة الكتابة "

                                                           
4
طاء اإلمالئٌة فى كتابة طلبة مدرسة الجنٌد اإلسالمٌة الثانوٌة، دراسة وصفٌة تحلٌلٌة تمومٌة، خدٌجة بن دمحم حسٌن، تحلٌل األخ 

 ( 2014رسالة الماجستٌر )لسم تعلٌم اللغة العربٌة، جامعة اإلسالمٌة الحكومٌة ماالنج 
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 أىداؼ ْتثو (ُ
 ًتكيبية.ىو تصحيح األخطاء اإلمالئية  كال

 منهج البحث (ِ
 تستخدـ ادلنهج التجريىب.

 نتائج البحث (ّ
كمن أىم نتائج البحث أٌف كيفية استخداـ حتليل األخطاء اإلمالئية   

كالًتكبية ترجع إىل خطواتو كىي التعٌرؼ على األخطاء ككصفها ٌٍب شرحها 
قو من كأخَتا اصالحها أك تقوؽلها ك أٌف حتليل األخطاء ظهرت فعاليتو كتبٌُت تفو 

طريقة القواعد كالًتمجة ادلستخدمة َب اجملموعة الضابطة عندما يستخدـ َب 
من قيمة ت ادلوجودة َب اجلدكؿ: أكِب  0َِْتعليم مهارة الكتابة العربية 

حيث أف قيمة ت احلساب كأٌف اسباب حدكث األخطاء اإلمالئية  0ِٔٗ
ككفاءة  لغة األـٌ % عند مستول الداللة اللغوٌل من الٓ كالًتكبية التداخل 

العربية كالقرآف مثال كاسًتاتيجات التدريس كالتعٌلم كطريقة  الطلبة َب قراءة ادلواد
استالـ ادلفردات مثال كالسيطرة على مكية من ادلفردات كعوامل اجتماعية 

 نفسية كخلفية دراسة.
من البياف ادلذكور ظهرت كالية كل من الباحثُت ادلتقدمُت كأهنم  نظرا

ليل األخطاء كاسعة كمل توجد منهم ْتث عن حتنب األخطاء من جوايبحثوف 
تطويرىا َب الكالـ العربية لطلبة اقًتاحات ك   Robert Ladoعلى ضوء اللغوية 

 . نوية اإلسالمية دار الفالح دكلولونجادلدرسة الثا
                                                                                                                                                                             

5
ٌبً فى مدرسة " دار السعادة " العالٌة بحث تجر و التركبٌة لتنمٌة مهارة الكتابة،  اإلمالئٌة األخطاء تحلٌل موسى. س،  إستخدام  

  الحكومٌة  اإلسالمٌة جامعة العربٌة،  اللغة تعلٌم لسم) الماجستٌر رسالة كوبون الكاه بونجو كوسومو بماالنج جاوى الشرلٌة،  -اإلسالمٌة  
 ( 2011 ماالنج
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 . مصطلحات البحثح
ي أعطالبحث،  موعة متنوعة من ادلصطلحات ُب ىذالتجنب الشعور أبف رل

 لي:ة التعريف كما يالباحث
لتحديد  األخطاء اللغوية ىو األسلوب الذم قدمو الباحث أك ادلدرس حتليل .ُ

 كغَتىا.األخطاء كتقييم ك توضح مثل األخطاء الصوتية كالصرفية كالنحوية كالداللية 
  .آلوريةكاللغة  بُت اللغة العربية عناصر اللغة  مقارنة  .ِ
فعل  العربية ادلفردات الطلبة ُب نطقىنا يعٍت قدرة مهارة الكالـ، ادلراد ابلكالـ  .ّ

 ادلاضى كادلضارع كاإلسم.
درسة اليت تقع ُب يعٍت أحد ادل نوية اإلسالمية دار الفالح دكلولونجادلدرسة الثا .ْ

 آلور نوسا تنجارل الشرقية. ادلنطقة
احد اخلِباء ُب رلاؿ علم اللغة كىو احد من ادلؤسسى اللغة  ركبَتت الدك ىو .ٓ

 ديثة )اللغة التطبيقية( الذم يعمل على حتسُت ادلواد تعليم اللغة.احل
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 الثاين الفصل 
 اإلطار النظرى

 
َب رلاؿ اللغوايت، أف النظرية ىي رلموعات من الفرضيات الىت تستخدـ لوصف 

رل يساعد َب حتديد األساس النظ ٔالبياانت اللغوية ظاىرا كالصوت أك ابطنا كادلعٌت.
اىات البحث، ككذلك يساعد الباحث َب إختيار ادلفاىيم ادلناسبة اإلجتاألىداؼ ك 

 ٕلتشكيل فرضيات حوؿ كحدة اللغوية دراستها.
 تعريف األخطاء اللغوياألول :  ادلبحث 

 ةمفهوم األخطاء اللغوي .0
ك   Burtاللغوية متنوعة،  ُب األخطاء عرؼ اللغويوف عن مصطلحات

Kiparsky   األخطاء ب ُب شفيعى يستخدـ إصطالحGoof   ىو اجلمل أك
الح ألنواع ىو اإلصط Gooficonالتعبَتات اليت حتتول على األخطاء، ك 

 ىو Goofing  طاء من األخطاء النحوية ك أما األخطاء أك طبيعة األخ

 ٖ.اإلصطالح جلميع األخطاء
ػلصل عليها ادلتعلم  األخطاء الذم أفٌ  ٗ Corder (1971)قاؿ   كأما 

 ؼ ثالثة أقساـ: َب اللغة اذلد
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ء الذم ػلصل عليو ادلتعلم لنقلو َب طريقة ا" كىو اخلطlapses ما يسمى ب " -
ك ُب األخطاء الشفوم يسمى  الكالـ قبل دتامو، كىذا اخلطاء ليس بعمد. ءالقا
 Slip of theك أما ُب األخطاء التحريرم يسمى ب   Slip of the tangueب 
pen. 

ادلتعلم لعدـ معرفتو عن  ء الذم ػلصل عليواط" كىو اخل errorما يسمى ب "  -
 قائدة اللغة اذلدؼ.

ء الذم ػلصل عليو ادلتعلم بغَت عمد مع ا" كىو اخلطmistakeمى ب " ما يس -
 للغة اذلدؼ.اقاعدة معرفتو عن 

إف األخطاء تعتِب انعاكاسا لقدرة الدارس للغة الوسيطة كىي ترجع إىل 
صورة كفاءة الدارس للغة اذلدؼ َب مرحلة اضلرافات ادلنظمة كادلستمرة كتعتِب 

كيوافق كىذه األخطاء يسببها عدـ معرفتو لقواعد اللغة اذلدؼ ادلطردة.  .َُادلعينة
إف األخطاء نوع من أنواع اليت ؼلالف فيها ادلتكلم  ،ُُصيٍت كاألمُت  ىذا ما قالو

 أك الكاتب قواعد اللغة. 
للغة  اتكلم أك الدراسة إذف، األخطاء اللغوية صيغة لغوية تصدر من ادل

أف تتفرؽ نوع اخلطء  يوافق عليو قواعد اللغة اذلدؼ كاذلدؼ خاصة شكل ال
 كمعرفة من أخطاء َب قواعد اللغة اذلدؼ.أم سبب حدكثو 
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  Baradjam  M.F, Peranan Analisis Kontrastif  dan Analisis Kesalahan Dalam Pengajaran Bahasa  
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 ةأسباب وقوع األخطاء اللغوي .7
 إف أسباب حدكث األخطاء اللغوية كما قاذلا بعض مفكرم اللغة ىي:

ـ أك ما يسمى ابلعوامل السلوكية عند ىتماعوامل التعب كقلة اال .0
Chomsky (1965)األخطاء التطبيقية أك التدريبية  ىي ، كىذه األخطاء

 كتعرؼ أيضا ابألغالط.
قلة ادلعلومات لدل الدارس َب قواعد اللغة أك ما يسمى ابلعوامل  .7

كىي االطلرافات ادلنظمة الىت تسببها معلومات  Chomskyالكفائية عند 
 َُِب طريقها للتطور َب اللغة الثانية كىذه تعرؼ ابألخطاء.ادلتعلم الىت 

يفهم من ىذا أف األخطاء تنقسم إىل قسمُت أخطاء التداخل اللغوم 
كاألخطاء داخل اللغة، كرأل الباحثة أٌف األغالط كاألخطاء كليهما من ضمن 

إىل ادلخالفات اللغوية عن قواعد اللغة الثانية الىت يقـو هبا ادلتعلم كػلتاجاف 
 اإلصالح كال داعي للتفريق بينهما. 

 كأما أسباب األخطاء اللغوية لدل الطالب فهي كما يلي:
 اسًتاتيجيات التدريس كالتعلم. .ُ
 التداخل اللغول من اللغة األـ .ِ
 السيطرة على عدد زلدكد من ادلفردات. .ّ
 عوامل اجتماعية نفسية. .ْ
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 Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Pengajaran  Analisis  Kesalahan  Berbahasa (Bandung: 
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 Selinkerرأل سلنكار  كما الىت تصدر من أتثَت اللغة األـ، األخطاء اللغوية  

مخسة عملية ىامة َب ، أف حتدكث األخطاء عند ادلتعلم Pranowoُب   (ُِٕٗ)
 ىي:استعاب اللغة اذلدؼ 

تدٌخل عنصر اللغة األـ إيل اللغة  ىو (languange transfer)نقل اللغة  (ُ
 كيسمي ابألغالط كػلدث ىذا األخطاء دلن لديو لغتُت أك أكثر. الثانية

ىو األخطاء ادلدرس عند  (transfer of training)ريب حتويل َب التد (ِ
 التعليم.

 strategies of second languange)اسًتاتيجية لتعلم اللغة اذلدؼ  (ّ

training)  األخطاء الطالب ُب إستخداـ قواعد اللغة األـ ُب اللغة ىو
 الثانية.

 strategies of second languange)اسًتاتيجية التصاؿ اللغة اذلدؼ  (ْ
communication). 

 overgeneralisation of target) دلادة لغوية اللغة اذلدؼ زايدة التعميم (ٓ
languange linguistic material).ُّ 

فرأل الباحثة أٌف معرفة اختالؼ نظاـ اللغة األـ من اللغة اذلدؼ َب عملية تعلم   
 اللغة الثانية سوؼ تقٌرب الدارس إىل معرفة نظاـ اللغة اذلدؼ.

 ةف األخطاء اللغويتصني .3
 كما قاؿ اتريغن، ينقسم تصنيف األخطاء اللغوية إىل أربعة أقساـ ىي:

بناء على عناصر اللغة منها علم الصوت كالنحو كالصرؼ كعلم الداللة   .ُ
 كادلعجم.
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بناء على أنشطة اللغة أك ادلهارات اللغوية منها اإلستماع كالكالـ كالقراءة  .ِ
 كالكتابة.

 وع اللغة ادلستخدمة منها شفهية كالتحريرية.نبناء على كسائل أك  .ّ
م بسبب التعليم ك األخطاء و بناء على أسباب األخطاء منها األخطاء اللغ .ْ

 اللغوم بسبب التدٌخل.
األخطاء اللغوية اليت كثر حتدث ككثَتا ما حتدث بناء على تواتر حدكثها منها  .ٓ

حتدث ك اندر كاألخطاء اللغوية ادلتوسطة ك األخطاء  اللغوية اليت أقٌل 
 ُْحتدث.

ينقسم تصنيف األخطاء اللغوية   Burt, Dulay, Krashen (1982)كأما عرؼ    
 إىل أربعة أقساـ :

التصنيف اللغوية ىو التصنيف الذل يعتمد على عناصر اللغة، منها علم  .ُ
 الصوت ك علم الصرؼ ك علم النحو ك علم ادلعجم.

على اسًتاتيجي الطلبة صنيف التصنيف االسًتاتيجي الظاىرم، يعتمد ىذا الت .ِ
( ommisionاللغة اذلدؼ. يتكوف ىذا التصنيف من احلذؼ ) َب حصوؿ على

( كاألخطاء الًتتيبية missformation( كاألخطاء الًتكبية )additionكالزايدة )
(misordering.) 

 ، تصف أربعة أخطاء كىي التدخل بُتتصنيف التقابلي. ُب ىذا التصنيف .ّ
اللغة نفسها، ك األخطاء الىت غلتمع فيها تدخل بُت اللغات ك اللغاف، كالتدخل 

 تدخل اللغة نفسها، ك األخطاء األخرل.
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الىت تتعلق ىل األصوات اللغوية الىت حتتول تصنيف أثر االتصاؿ ىو األخطاء  .ْ
. كىذا التصنيف لو قسماف، األخطاء الكلي على األخطاء ادلفهومة أـ ال

(global error كاألخطاء اجلز )ئى (local error.)ُٓ 
 ةالثاين : حتليل األخطاء اللغوي ادلبحث 

 ةخطاء اللغويمفهوم حتليل األ .0
أٌف دراسة حتليل األخطاء ىو  اإلجراءات اليت  Tariganك   Ellisعرؼ 

قٌدمها الباحث أك ادلدرس اللغة ُب عملية مجع البياانت ك التحديد األخطاء ك 
 وًن.شرح األخطاء كالتصنيف األخطاء كالتق

دراسة حتليل  أفٌ ، ُٔرؼلافنور ىال ك ( َب ُْٕٗكوردير  )  أما عند
 studi)األحطاء ُب حقيقتها يعتِب نوعا من الدراسات التداخل اللغول 

interlinguange)  استخدمها دارس كىو إظلا يتكز َب أخطاء اللغة اذلدؼ الىت
وم فيحلل مجيع البياانت كأما الدراسة التداخل اللغمرحلة ادلعينة. اللغة الثانية َب 

 الدارس. (performance)ألداء 
أما عند سرم ىستوٌب أف حتليل ىو البحث العميق دلعرفة ما ػلصل هبا 

. فتحليل األخطاء ىو البحث ُٕكتؤٌب ابإلختصارأعلية كاألمر ٍب تعلقو الباحثة 
كانت . حدثت ٍب كيف عالجها األخطاء خاصة ابللغة، َب أم نوع  كدلاذا ُب
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 Hendri Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa (Bandung: Aangkasa, 2011) 
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Nurhadi dan Roekhan, Dimensi-Dimensi dalam Pembelajaran Bahasa Kedua (Bandung: Sinar Baru. 
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كيذكر معا إبسم التقابل حتت علم اللغة التطبيقى،  سة حتليل األخطاء تدخل درا
 .ُٖ(Contrastive and Error Analysis)اللغوم كحتليل األخطاء 
تًتكز َب اللغة اذلدؼ فمن ادلعركؼ أف ىناؾ فرؽ بُت حتليل األخطاء 

اللغات َب عدة رلاالت من الًتاكيب كالكتابة كالصوت. كىذه االختالفات 
تسبب ادلشكالت عند الطلبة َب التعلم اللغة اذلدؼ فيخطأ ُب بعض اجملاالت 

سودايان أف حتليل األخطاء يع األخطاء ادلوجودة فقاؿ  فيكشف التحليل على مج
، (therapy)كالعالج  ،(grading)كالتصنيف  ،(description)ػلتول على الوصف 

، (type)ء إىل النوع ( أنو يصف األخطاRossipalكنقل أيضا عن ركسيفاؿ )
 (diturbance)كدرجة الصعوبة كادلكاف كالسبب  ،(frequency)كالذبذبة 

 .ُٗكالعالج
 ةأىداف حتليل األخطاء اللغوي .7

األىداؼ :  َِىداؼ تطبيقية كأىداؼ نظريةأإف حتليل األخطاء لو 
إلعداد  (feedback)التطبيقية ىي األىداؼ الىت تستخدـ لنيل التغذبة ادلرتدة 

ب ادلدرسة كإدتاـ التعليم أبف يعُت ادلعلم ترتيب األداء التدريب كإصالح الكت
. ىذا النوع من ًن كفاءة لغة الدارسافية كاختيار النقاط ادلنسبة لتقو ادلواد اإلض

أىداؼ ال يهتم بقدرة الدارس بل يركز أكثر من تعليم اللغة الفعاؿ لتجنب 
 األخطاء كالصعوابت اليت يواجهها الدارس.
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، ُِؽ براجا أف أىداؼ حتليل األخطاء إىل اذلدؼ النظرل كالتطبيقىكفرٌ 
فالنظرم ىو احملاكلة لفهم إجراءات تعليم اللغة اذلدؼ مبطالعة األخطاء فيحصل 
على معرفة ما حدث ُب كقوع تلك األخطاء، كأما اذلدؼ التطبيقى فهو  

اجع نيل الًت  السابقة ذكرىا، كىي إبختصار كاذلدؼ السلفي مثل األىداؼ
 لتنظيم كتصنيف ادلواد التعليمية كتغيَت الطرؽ ادلستخدمة عند التعليم.

 أٌف أىداؼ التحليل األخطاء ىو :  Tariganعند  ٍب
 لوضع أىداؼ التعليمية -
 إلعداد ادلواد التعليمية -
 لعرض األساليب التعليم -
 إلختيار الوسائل التعليمية -
 ِِلتقييم -

ُب نور ىدم أٌف أىداؼ  Hendricson, Richard, Corderكأما عند 
 :حتليل األخطاء ىو 

 التغذيبة ادلرتدة دلعٌلمُت  -
 دليل على الباحثُت ُب معرفة الطالب تعٌلم اللغة -
 لية تعٌلم اللغةمكمٌدخل حتديد ادلصادر أك عناصر األخطاء ُب ع -

تفيد دراسة األخطاء ُب عدة رلاالت منها تزكيد  كابإلضافة إىل ذلك
ية تعليم اللغة كاألساليب  الىت تستخدمها الفرض الباحثُت أبدلة عن كيف
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إلكتساهبا كما أهنا تفيد ُب إعداد ادلواد التعليمية ككضع ادلناىج كاختيار أساليب 
 ِّالتقدًن ادلناسبة.

 ةخطوات ىف حتليل األخطاء اللغوي .3
 Understanding Second Languange ( ُب كتابتوEllisكرأل إيليس )  

Acquisition  1986      كما نقلو سودايان أف عملية حتليل األخطاء جترل على
 خطوات اتلية: 

 مجع الواثئق .ُ
 تعرؼ على األخطاء .ِ
 تقسيم األخطاء .ّ
 عرض عدد األخطاء  .ْ
 التعرؼ على اجملاالت  .ٓ
 .ِْعالج على ما توجد من األخطاء .ٔ

أجريت َب  اليتمخسة خطوات  Ellisكنقلو  Corderكعند رأم آخر قالو    
 : ليل األخطاء ىيحت

 مجع األخطاء  .ُ
 التعريف على األخطاء  .ِ
 تقسيم األخطاء .ّ
 توضيح األخطاء  .ْ
 .ِٓتقدير األخطاء .ٓ
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كأما رأم سارم أكاترم أف اخلطوات الىت جترل ُب عملية حتليل األخطاء     
 ىي: 

 تعرؼ األخطاء .ُ
 كصف األخطاء .ِ
 شرح األخطاء ك إيضاحها .ّ
 تقوًن األخطاء .ْ
 ِٔ.إصالح األخطاء .ٓ

   التقابلي لتحليال:  الثالث ادلبحث 
 (Robert Lado) الدو روبرت ضوء على التقابلي حتليل تعريف .0

 لوصف طريقة ىو التقابلي حتليل أفٌ ( ُٕٓٗ) الدك ركبرت عرؼ
 بوصيلة األجنبية، كاللغة الثانية اللغة تعٌلم ُب اللغة متعٌلمى سهولة أك صعوبة
 ككذلك ،(Bِ) ثانيةال اللغة مع( Bُ) األكىل اللغة كنظاـ اللغة عناصر بُت مقارنة
 أف تستطيع علا كالنتائج. اللغتُت تلك من الثقافية خلفية كالتفسَت دلقارنة

 ركبرت قاؿ ذلك، إىل إضافة. األجنبية اللغة أك الثانية اللغة تعليم ُب تستخدـ
 أف نستطيع إقًتاض، مع يعٍت" Linguistic Across Cultures" كتابو ُب الدك
 كالثقافة اللغة نظاـ مقارنة خالؿ من التعٌلم، ُب صعوبةال يسٌبب الذم النمط ننبؤ

 نستخدـ أف نستطيع اللغوية عناصر عن كالبحث".  الثانية اللغة ابلثقافة متعٌلمي
 تصنيف ٍب  الثانية، اللغة البياانت مع األكىل اللغة البياانت مقارنة الطريقة

.  اللغتُت بُت ؼكاالختال الشبو كجو على احلصوؿ كسيتم كحتليلهما، البياانت
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 ىذا من كنتائج ادلتعٌلمي، كالثقافة اللغة ثقافة إٌما الثقافة، عوامل ينظر أف بد كال
 ِٕ.اللغة التعٌلم عند ادلتعٌلمي كالسهولة سعوبة على ػلصل سوؼ الشرح
 عن البحث ُب  ادلستخدمة التحليل ىو التقابلي حتليل تعريف  James كرأل

 كأما. ادلواد الفهم َب ابلصعوبة يشعركف الثانية اللغة ادلتعٌلمى جعل الذل االختالؼ
 دلعرفة الثانية كاللغة األكىل اللغة النظاـ بُت مقارنة ىو التقابلي حتليل Tarigan  رأل

     ِٖ.الصعوبة يسبب الذم البنود لتقدير أساسا علا كنتائج بينهما، الفرؽ
 متزامن أساليب ىو ليالتقاب حتليل Kridalaksana  رأم ذلك، إىل كابإلضاففة

 ِٗ.اللهجات أك اللغات بُت كاالختالؼ الشبو أكجو إلظهار اللغة التحليل ُب
  التقابلي التحليل أىداف .7

 َب كالطالب ادلدٌرس ادلشكالت تغٌلب ىو التقابلى حتليل من الرئسِت اذلدؼ
 متعلٌ  َب الطالب ادلشاكل لوصف التقابلى حتليل حاكؿ. الثانية اللغة إكتساب عملية
 الطالب صعوبة علي التجريبية البياانت من كصفا التقابلى حتليل كنتائج. الثانية اللغة

 رأم كما. الثانية اللغة التعٌلم ُب الطالب كاألخطاء الثانية اللغة إكتساب ُب
Robert Lado ُب الطالب السهولة ك الصعوبة لتنبؤ التقابلي التحليل كصف عن 

 .الثانية اللغة تعٌلم
 كاخلِباء اللغة التعٌلم َب الطالب دلساعدة ىو التقابلي حتليل من اآلخر كاذلدؼ

 يتم التقابلي حتليل ُب لغوية دراسة  James   (1980) قاؿ كما.  اللغة متعٌلمي
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 تعٌلم أك اللغة معٌلم العمل من تطبيقها كأٌما اللغوين أك اخلِباء العمل من عادة
 َّ.اللغة تعليم َب اللغة ادلعٌلم اعدليس ىو التقابلي حتليل أفٌ  لذالك.اللغة

 أىداؼ Nandang Sarip Hidayat نقلو الذم Yos Danil Farera كرأم
 : كمايلي  ىو التقابلي حتليل
 .الثانية كاللغة األكىل اللغة بُت اإلختالؼ لتحليل .ُ
 اللغة التعٌلم عند اللغة ادلتعٌلمُت كالصعوبة السهولة دلعرفة اللغتُت حتليل .ِ

 .بيةاألجن
 .ادلتعٌلمُت اللغة مهارة لًتقية يستحدـ أف يستطيع التحليل النتائج .ّ
 .إرتكبتهم اليت اللغوية األخطاء عن ادلتعٌلمُت ليساعد .ْ

 التقابلي التحليل جمال. 3
  .الصوتيات رلاؿ .ُ
 .الصرفية رلاؿ .ِ
 .النحوية رلاؿ .ّ
 .الداللية رلاؿ .ْ
 ُّ.خطابية رلاؿ .ٓ

 على التقابلى التحليل ُب رلاؿ عن Carl James قاؿ لك،ذا إىل كابإلضافة
 عنStockwell (1965) قاؿ كأٌما  ِّ.كالنحوية كادلعجمية الصوتية مستول
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 مستول كيستند .كالنحوية الصوتية رلاؿ َب كجدت الثانية اللغة التعٌلم ُب صعوبة
 : يةالثان كاللغة األكىل اللغة بُت العالقات من أنواع ثالثة على الصعوبة
 .الًتادؼ ذلا الثانية كاللغة القواعد ذلا األكىل اللغة .0
 .الًتادؼ ذلا ليس الثانية اللغة كلكنٌ   القواعد ذلا األكىل اللغة .ِ
 ّّ.األكىل اللغة عندُب الًتادؼ ذلا كليس القواعد ذلا الثانية اللغة .ّ

 التقابلي حتليل يف خطوات. 3
 :ىي التقابلي حتليل عملية ُب لجتر  اليت اخلطوات أف Robert Lado رأم

 كالنحوية الصرفية ك الصوتية على تشمل الىت اللغة ىيكل كصف .ُ
 .كلداللية

 ك اللغة التحليل دلستوايت من ادلستول كل ُب احتماالت كل يلخص .ِ
 .ادلقارنة

 ادلساكل دلعرفة اللغتُت بُت ظلط من النمط ك ىيكل من ىيكل مقارنة .ّ
 .كاالختالؼ

 : التقابلي حتليل ُب خطوات أربع ىناؾ  Whitman Brown  لكرأ
 .ادلقارنة اللغة نظاـ عن اللغوين أك ادلدرس يصف كصف، .ُ
 تتعلق أما ادلختلفة اللغة عناصر عن اللغوين أك ادلدرس حتديد إختيار، .ِ

 .النحوية أك الصرفية أك ابلصوتية
 .اللغة نظاـ أك عناصر بُت مقارنة .ّ
 ّْ.الثانية اللغة على الطالب إرتكب لىتا األخطاء حتديد .ْ

                                                           
33

 Feysianus Sanga, Analisis Kontrstif Mengatasi Kesulitan Guru Bahasa di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur (Jurnal Linguistik Vol. 15, No 28, Maret 2008) hlm. 8 



23 
 

 اليت خطوات أربع إىل ينقسم Ellis ك Brown براكف عند التقابلى حتليل كأما
 :نستحدمها أف البد

 .الثانية اللغة ك األكىل اللغة كالعناصر النظاـ كصف .ُ
 ك مقارنتها سيتمٌ  اليت كالثانية األكىل اللغة كالعناصر النظاـ إختيار .ِ

 .حتليلها
 .لثانيةاك  األكىل اللغة كعناصر اللغة النظاـ بُت مقارنة .ّ
 َب اللغة تعليم ألغراض الثانية ك األكؿ اللغة عناصر ك النظاـ تنبؤ .ْ

 .ادلدارس
 أربع لو الذم العمل إجراء ىو التقابلى حتليل أفٌ   Tarigan  رأل  ٍبٌ 
 :خطوات

 .كالثانية األكىل اللغة بُت مقارنة .ُ
 .اللغوية كاألخطاء التعٌلم ُب وبةالصع تنبؤ .ِ
 .تدريسها سيتمٌ  اليت ادلواد صياغة أك إعادة .ّ
 أك الثانية اللغة أك األكىل اللغة التدريس لتقدًن الطريقة إختار  .ْ

 ّٓ.األجنبية
 مستوايت حتليل اللسان:  رابعال ادلبحث 

 مخسة اإهن قاؿ من فمنهم ادلستوايت، ىذه عدد حتديد ُب العلماء اختلف كقد  
 القواعدم، النظاـ ىي فادلركزية مركزية، كال مركزية إىل قسمها إذ( ىوكيت) مثل

 كالنظاـ الداليل، النظاـ فهي ادلركزية غَت أما ادلورفونيمي، كالنظاـ الفونولوجي، كالنظاـ
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 كالصرُب( Phonetics) الصوٌب مستوايت، أربعة أقٌركىا العلماء لكن الصوٌب،
(Morphology )ومكالنح (Syntax )كالداليل (Semantics.)ّٔ 
     (Phonetics) ة الصوتي ادلستوايت  . أ

 األصوات علم مفهـو 
 يدرس الذم العلم ىو( ُ: ََِٔ) سيوطي أمحد.د عند األصوات علم
( ُِ:ُٗٗٗ) عٌلوش مجيل. د كعند. كاستقبالو انتقالو الصوت، القاء

 عن حثفيب. أصوات ىي حيث من احلركؼ يدرس الصوٌب كادلستول
 اللغات من اللغة كل إىل ابلنسبة كتطورىا تبدذلا كقوانُت كصفاهتا سلارجها

  ّٕ.كاحلديثة القدؽلة اللغات رلموع كُب
 األصوات علم فركع.ّٖ  

 الفوانتيك: ككظيفتها األصوات مادية أساس على األصوات علم تصنيف .ُ
 .كالفوانميك

 : واتاألص لدراسة ادلتبع ادلنهج حيث من األصوات علم تصنيف .ِ
 .ادلعيارم األصوات كعلم الوصفي األصوات علم إؿ تفريعو  -
 .الدايكركين األصوات كعلم السنكركين األصوات علم إىل تفريعو -
 .التقابلي األصوات كعلم ادلقارنة األصوات علم إىل تفريعو -
 :الكالـ عملية ُب األصوات مسَتة حيث من األصوات علم تصنيف .ّ
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 الذم العلم كىو (Articulatory Phonetics) النطقي األصوات علم -
 .النطق جهاز بواسطة منطوقة أصواات كوهنا حيث من بألصوات يهتم

 كىو (Acoustic Phonetics) الفيزايئي أك أكوستيكي األصوات علم -
 ُب أتثَتىا حيث من أم الفيزايئية، انحيتها من األصوات ُب ينظر الذم
 .السامع كأذف ادلتكلم مف بُت منتشرة ذبذابت من فيو حتدث كما اذلواء

 ىذه أحدث كىو( Auditory Phonetics) السمعي األصوات علم -
 كالثاين سلرجي عضوم األكؿ: جانبُت ذك كىو اإلطالؽ على الفركع

 كاألثر السامع أذف تستقبلها الىت الذبذابت على جهوده كيركز نفسي،
 ّٗ.ادلتلقي ُب الذبذابت ذلذه النفسي

  اللغوية الدراسات ُب توكأعلي األصوات علم مكانة. 
 بعض تفسَت ُب خاصة الصرفية، للدراسات بياانت تعطي األصوات علم .ُ

 .كالتغيَتاهتا الكلمات بناء ُب الظواىر
 ككظيفة حتديد ُب خاصة النحوية، للدراسات بياانت تعطي األصوات علم .ِ

 .كنوعها اجلملة
 ادلعٌت حتديد ُب خاصة الداللية، للدراسات بياانت تعطي األصوات علم .ّ

 .الدالالت ادلتعددة اجلملة
 َْ.ادلعجم كصناعة ادلعجمية للدراسات بياانت تعطي األصوات علم .ْ

 (Morphology) الصريف ادلستوي  . ب
 الصرُب علم مفهـو •

 عيسى نقلو اليت اللسانيات ُب زلاضرات كتابو ُب الشايب فوزم قاؿ
 كما ةالكلم ببنية يتعلق الذم علم أنو على الصرُب تعريف برىومة،

                                                           
39

  25. ص اإلندونٌسٌٌن، من العربٌة اللغة لدارسً األصوات علم جوهر، إدرٌس الدٌن نصر 
40

  27-26 اإلندونٌسٌٌن، من العربٌة اللغة لدارسً األصوات علم جوهر، إدرٌس الدٌن نصر 



26 
 

 أحواؿ بو كيعرؼ ذلك، كشبو كإعالؿ كصحة كزايدة أصالة من حلركفها
   ُْ.إبعراب ليست الىت الكلم

 األبنية صياغة كيفية بو تعرؼ العلم أبنو الصرؼ علم العربية علماء كيعرؼ
 فالصرؼ الغالييٍت مصطفى كقاؿ. بناء كال إعرااب ليست الىت كأحواذلا العربية

 إبعراب ليست اليت كاحواذلا العربية الكلمات صيغ اهب تعرؼ  أبصوؿ علم ىو
 تصريف من لو يعرض ما حيث من الكلم عن يبحث علم فهو بناء، كال

 قبل الكلمة بنية عليو تكوف أف غلب ما نعرؼ كبو كإبداؿ كإدغاـ كإعالؿ
 ِْ.اجلملة ُب انتظامها

 الصرُب علم أقساـ 
 كلغات إلصاقية، لغاتك  عازلة، لغات إىل اللغات الصرُب اللغة علم قسم

 .اشتقاقية
 أشكاؿ كاليت ادلقيدة، األشكاؿ تستعمل ال اليت ىي العازلة اللغات .ُ

 .الصينية اللغة مع احلاؿ ىو كما اثبتة كلماهتا
 ظلوذجي بشكل مكونة كلماهتا تكوف اليت اللغة ىي اإللصاقية اللغات .ِ

 الًتكية اللغة اللغات من النمط ىذا على كادلثاؿ مورفيمات، سلسلة من
 .كاذلنجارية كالسواحلية

 تغيَتات كلمتها أبنية على تطرأ اليت فهي( التصريفية) االشتقاقية اللغة .ّ
 اللغة عليها مثاؿ كأفضل الصرُب، للميزاف ؼلضع صرُب نظاـ ْتسب
 .كاإلغريقية الالتينية بعدىا كمن العربية

 علماءال كتوٌصل مورفيمات، إىل الكلمات تقسيم على العلم ىذا كيعتمد
 كادلورفيم الداللة ادلتعدد كادلورؼ كالوظيفي الصرُب ادلورفيم اكتشاؼ إىل

 ّْ.كاحلر ادلقيد
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كاألخطاء الصرفية توجد ُب: الصيغ كاحلركؼ ادلضارعة كالنسب ك إسناد 
 الفعل.

 (Syntax)  النحوي ادلستوىج. 
اللسانيات الىت نقلو عيسى برىومة،  قاؿ أمحد قدكر ُب كتابو مبادلء

 علم) اسم عليو يطلق حيث الًتاكيب ُب يبحث الذم علم ىوحو الن
 ْْ.رلموعات شكل ُب الكلمات تنظيم العلم ىذا كيدرس ،(الًتكيب

كأما قاؿ دتاـ حساف ُب كتابو األخطاء اللغوية التحريرية لطلبة ادلستوم 
التعريف ( ُف األخطاء النحوية توجد ُب ادلتقدـ الذل نقلها نوفيتا رمحي، أ

 استخدـ الضمائر.( ْ حركؼ ادلعاين.( ّ. التذكَت كالتأنيث( ِ. َتكالتنك
كيذىب األخركف  ( زمن الفعل.ٕ( اإلعراب. ٔ( األفراد كالتثتية كاجلمع. ٓ

 أف األخطاء النحوية توجدك فيما يلي:
ادلبتدأ كاخلِب تشتمل على األخطاء ُب اجلنس )ادلذكر كادلؤنث(، كالعدد  .ُ

 )ادلفرد كادلثٍت كاجلمع(.
الفعل كالفاعل تشتمل على األخطاء ُب اجلنس )ادلذكر كادلؤنث(،  .ِ

 كالعدد )ادلفرد كدلثٍت كاجلمع(.
النعت كادلنعوت تشتمل على األخطاء ُب اجلنس )ادلذكر كادلؤنث(،  .ّ

كالعدد )ادلفرد كادلثٍت كاجلمع(، كُب اإلعراب )الرفع كالنصب كاخلفض(، 
 ْٓكُب النوع )ادلعرفة كالنكرة(.
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 (Semantics) ةوايت الدالليد. ادلست
أطلقت عليو عدة مساء ُب اللغة اإلصلليزية أشهرىا اآلف كلمة   

Semantics أما ُب اللغة العربية فبعضهم يسميو علم الداللة، كبعضهم .
كيعرفو بعضهم أبنو دراسة ادلعٌت أك العلم الذم يدرس  يسميو علم ادلعٍت.

 ْٔيتناكؿ نظرية ادلعٌت. ذلك الفرع من علم اللغة الذم كادلعٌت، أ
حيث يركز  قاؿ أمحد سلتار عمر أف كظيفة ىذا ادلستول البحث ُب ادلعٌت،

تسجيل ادلعاين  ُبل األلفاظ أك الًتاكيب، كما يظهر النظر على مستو 
العامة أللفاظ ُب ادلعاجم، كرلالو دراسة ادلعاين على مستول ادلفردات 

اللة احلديث إىل أكاخر القرف كالًتاكيب، كيرجع الدارسوف نشأة علم الد
 ْٕالتاسع عشر حيث ظهر ُب مقاالت ميشاؿ برايؿ ككتاب دار مستيًت.

الداللة، كاألصوات كاألخطاء الداللية توجد ُب: األسلوب، كادلعجم، ك 
 الصوائت، كاألصوات الصوامت، كالصوامت الزايدة كاحلذؼ.

 التعليمية تطوير ادلواد اخلامس:  ادلبحث  
 التعليمية ادادلو   مفهوم .0

ىي رلموعة اخلِبات الًتبوية كاحلقائق  تعليميةقاؿ رشدل امحد طعيمة أبف ادلواد ال
الىت يراد تنميتها اليت يرجي تزكيد الطالب هبا، كاإلجتاىات كالقيم  كادلعلومات 

عندىم، اك ادلهارات احلركية الىت يراد اكساهبا إايىم، يهدؼ حتقيق النمو الشامل 
 ْٖ ضوء األىداؼ ادلقررة ُب ادلنهج.ادلتكامل ذلم ُب
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ىناؾ رأل آخر أف ادلواد التعليمية كما شرحها رليد إهنا كل مادة كاحدة على ك 
األقل على دليل التعلم كالكفاية ادلطلوبة كادلعلومات كالتدريبات كالدليل العمل الذم 

 ْٗيشتمل علي بطاقات التدريب كادلمارسة كالتقوًن.
 التعليمية ادلواد أقسام .7

 :منها أقساـ، أربعة إىل الشكل حيث من التعليمية ادلواد تقسيم . أ
 اجملاالت ُب ادلستفادة ابلقرطاس ادلٌعدة ادلواد رلموعة ىي: ادلطبوعة ادلواد ( ُ 

 التدريبات، كراسة ادلدرسي، كالكتاب. ادلعلومات إيصاؿ أك التعليمية
، ميودكؿ،  .ذلك أشبو كما الرسـو

 أف شلكن راديو، من ادلباشرة اإلشارة ادلواد دـتستخ: السمعية ادلواد ( ِ 
 كما ادلذايع، أك راديو كشريط،. منو رلموعة أك الناس من نفر يستخدمها

 .ذلك أشبو
 ربطها دتكن السمعية اإلشارة من ادلواد كلٌ  ىي: البصرية السمعية ادلواد( ّ  

 .كالفلم ادلتعاقبة، ادلتحركة ابلرسـو
 .التفاعلي كالقرش. التعليمية الوسائل بُت معاجل: التفاعلية ادلواد (ْ   
 ادلنفذة ادلواد: منها أقساـ، مخسة إىل تنفيذىا حيث من التعليمية ادلواد تقسيمب. 

 كمواد فيديو، مواد السمعية، ادلواد ابجلهاز، ادلنفذة ادلواد اجلهاز، دكف
 .الكمبيوتر

 ادلطبوعة، ادلواد: منها ـ،أقسا أربعة إىل صفتها حيث من التعليمية ادلواد تقسيم ج.
 أك التفاعلية ادلواد التصميم، أك للعلمية ادلستخدمة ادلواد التكنولوجيا، مواد

 َٓ.اإلتصالية
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 س: مهارة الكالم وتعليمهاالساد ادلبحث 
 مفهوم مهارة الكالم . أ

الكالـ مهارة انتاجية تتطلب من ادلعلم القدرة على استخداـ األصوات 
لنحوية كنظاـ ترتيب الكلمات الىت تساعده على ا بدقة ك التمكن من صيغ

التعبَت عما يريد اف يقولو ُب مواقف احلديث. ابحلقيقة اف غرض الكالـ آلة 
 للمجتمع كالكالـ ادلنطوقة ما ُب ذىنو.االتصاؿ 

 أمهية تعليم مهارة الكالم  . ب
ىنا ؽلكن اعتبار الكالـ ىو الشكل الرئيس لالتصاؿ اللغوم  كمن

. كعلى ذلك يعتِب الكالـ أىٌم جزء ُب ادلمارسة اللغوية ابنسبة لإلنساف
  ُٓكاستخداماهتا.

 كأما أعليات الكالـ ُب احلياة نقاط زلددة تكشف لنا جوانب فمنها:
 من ادلؤكد أف الكالـ كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة َب الوجود. .ُ
 التدريب على الكالـ يعود اإلنساف الطالقة ُب التعبَت عن افكاره. .ِ
 ادلعاصرة مبا فيها من حرية كثقافية.احلياة  .ّ
 كالـ خصوصا ُب ىذا العصر الذم تعددت فيو.ال .ْ
 للحكم على ادلتكلم. –إىل حد ما  –كالكالـ مؤشر صادؽ  .ٓ
 ِٓكالكالـ كسيلة رئيسة ُب العملية التعليمية ُب ادلختلف مراحها. .ٔ
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 توجيهات عامة لتعليم مهارة الكالم ج.        
توجيهات العامة اليت قد تسهم ُب تطوير تدريس كفيما يلي رلموعة من ال

. ِ. تدريس الكالـ يعٍت شلارسة الكالـ. ُ ّٓادلهارة الكالـ ُب العربية كلغة الثانية.
. عدـ  ادلقاطعة ْ. التدريب على توجيو االنتباه. ّأف يعِب الطالب عن خِبة. 

. أف يلم قيمة ادلوضوع. ٕ. التدرج. ٔ. مستول التوقيعات. ٓككثرة التصحيح. 
 ادلؤلف كادلعلم ابدلواقف اإلتصالية الىت ػلتاج إليها الدرس.

 د.اجلوانب ادلهمة يف تعليم الكالم
 ْٓمن أىم اجلوانب ادلهمة َب تعليم مهارة الكالـ كماتلى:

النطق  : من أىم ىذه اجلوانب الصوتيات، إذ يرل الًتبويوف األعلية الكِبل  .ُ
 حيحا.لتعليم النطق منظ البداية تعليما ص

ادلفردات : تعد تنمية الثركة اللفظية ىدفا من أىداؼ أم خط لتعليم لغة  .ِ
 أجنبية، ذلك ادلفردات ىي أدكات محل ادلعٌت.

 ه. دور ادلعلم يف تعليم مهارة الكالم     
 ٓٓكأما دكر ادلعلم كمايلى:           

 أف يفسح صدره ألخطاء الدارسُت. .ُ
 ط اللغوية.االشًتاؾ الفعاؿ للدارسُت َب ادلناش .ِ
 الكالـ. ال بد أف يدرؾ ادلعلم أف احلماس ُب دراسة اللغة خاصة ُب التعلم  .ّ
 أف التتابع كالتدريج شيئ مهم ُب تنمية مهارة الكالـ. البد أف يدرؾ ادلعلم .ْ
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 و. طريقة تعليم الكالم وتقنيات 
إف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل ُب عصران احلاضر فمستمد من 

بعض من تلك ٔٓيات تعليم اللغات األجنبية كػلقق أىدافهم كأىداؼ الِبانمج.أساس
 الطرائق كما يلي: 

 طريقة القواعد ك الًتمجة  .ُ
 طريقة ادلباشرة  .ِ
 طريقة السمعية الشفهية .ّ
 طريقة ادلناقشة .ْ
 طريقة القصة .ٓ
 طريقة ادلسرحيةو  .ٔ

 ز. الوسائل يف تعليم الكالم     
م ُب تعليم الكالـ، كإف استخداـ استخداـ ادلدخل السمعى البصر  ؽلكن

أف ارتباط السبورة ابلصوت يقلل كثَتا  ٕٓىذا ادلدخل يقـو على عدة أسباب:
نتباه منذ أف ىذه األساليب تلفت اال. ِمن اإلحساس ابحلاجة إىل اللغة األـ. 

. أف التعليم ىنا يعتمد على العرض ْأف احلاجة للكتابة ىنا تقل. . ّالبداية. 
. أف ىذا ادلدخل يتضمن دكافع كمثَتات للمعلم. ٓلتذكر السمعي. البصرية مع ا

 . أف ىذا ادلدخل يتسع ليشمل أساليب ك إمكاانت كثَتة.ٔ
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 ح. اختبارات الكالم 
. كالشرح من كل الباحث بعض منها اتصاال بنقاط مهارة الكالـ يذكر 

.حتوبل. ّ . اإلعادة الشفهية.ِ. اختبار األسئلة ادلكتوبة ُ ٖٓمنها كما يلي:
 . التعبَت احلر.ٔ. احملاكرة. ٓ. األسئلة عن الصورة. ْ

 دليل التقومي لقياس كفاءة الطالب يف تعليم مهارة الكالمط.
إف تقوًن كفاء الطالب ُب تعليم مهارة الكالـ ؼلضع إىل حد كبَت إىل 
العوامل الذاتية، قد تكوف العوامل الذاتية أكضح فيها من تصحيح األداء 

فاختار الباحث ُب التايل ظلوذجا خلظة قياس كفاء الطالب ُب تعليم  ٗٓ.الكتاىب
 َٔمهارة الكالـ.

 يف مهارة الكالمدليل التقومي لقياس كفاءة الطالب 
 الدارس   : ................ ادلصحح  : ...................... اسم

 .....التاريخ        : ................ الدرجة    : .................
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  النطق  نتيجة
 ؼلالط أثر قليل جدا من اللكنة األجنبية ٓ
 مفهـو بوضوح كلكن ىنا لكنة أجنبية كاضحة ْ
مشكالت نطقية تستدعى استماعا مركزا كأحياان تؤدم إىل سوء  ّ

 الفهم
يصعب فهمو بسبب مشكالت نطقية يطلب منو إعادة مايقولو  ِ
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 ادلفردات تيجةن

 يستعمل ادلفردات كالعبارت االصطالحية كمتحدثي اللغة دتاما ٓ
يستعمل مصطلحات غَت صحيحة احياان اك غلد نفسو رلِبا  ْ

  و التسعفواإلعادة صياغة أفكاره ألف مفردات
ألف  يستعمل كلمات خاطة ابستمرار. كالمو زلدكد كقليل نسبة ّ

 حصيلتو من ادلفردات غَت كافية
استعماؿ اخلاطئئ للكلمات كقلة حصيلتو من ادلفردات جتعل من  ِ

 الصعب فهمو
 زلدكدية ما عنده من مفردات جتعلو غَت قادر على احلديث دتاما ُ
 

 الطالقة نتيجة
 طلق اللساف مثلو مثل متحدث اللغة األصلي ٓ
 ثرا طفيفا مبشكالت لغويةسرعة احلديث تبدك أهنا تتأثر أت ْ
 السرعة كالطالقة متأثراف بشدة مبشكالت لغوية ّ
 دائم الًتدد. غلد نفسو رلِبا للسكوت بسبب زلدكدية اللغة ِ
 احلديث متعثر كمتقطع ْتيث غلعل احملادثة مستحلية ُ

 ابستمرار.
 ة جتعل حديثو غَت مفهـو دتامالديو مشكالت نطقية عويص ُ
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 الثالث الفصل 
 البحث منهجية

 البحث منهجية . أ
 إليها حتتاج الىت البياانت ألف كيفيال ادلدخل البحث َب الباحثة تستعمل

 ادلعلومات صورة على تكوف بل ككمية، عددية صورة على تكوف ال الباحثة
 .كالتفصيلية البيانية

 التحليلي كصفي ألف ،كالتطوير التحليلي الوصفي البحث ىذا نوع كأما
دار  ميةاإلسال الثانوية ادلدرسة لطلبة العربية الكالـ ُب اللغوية األخطاء مثل منظم

 بتلك تتعلق اليت األساسية العناصر كصف الباحثة هبا كحتاكؿ ،الفالح دكلولونج
 .كادلقارنة اللغوية األخطاء حتليل ىو هبذا البحث عملية فإف. األخطاء

 البحث ميدان . ب
 ُبدار الفالح دكلولونج  اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب البحث ىذا سيجرل

 .األكىل فصل
 البياانت عمج أساليب. ج

 .كادلقابلة ادلالحظة ىو البحث ىذا ُب ادلستخدـ البياانت مجع أساليب
 ادلالحظة (ُ

 ،دار الفالح دكلولونج اإلسالمية الثانوية ادلدرسة إىل مبالحظة الباحثة تعمل
 كاألنشطة  العربية تعلم اللغة األنشطة ُب ابدلشاركة ادلالحظة الباحثة إستخدـ ك

 :ادلالحظة ىذه كيتم. ولونجدكل اجملتمع مع اليومية
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دار الفالح  اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب العربية اللغة تعٌلم دلعرفة -
 دكلولونج.

 (.للطلبة األصلية اللغة) األـ اللغة دلعرفة -
 ادلقابلة  (ِ

 الباحثة ألف. منظمة ادلقابلة يعٍت البحث ىذا ُب ادلقابلة الباحثة تستخدـ
 ىذه ُب اجمليب بنسبة أما. البياانت جلمع لكاملةا ادلنظمة ادلقابلة دليل تستخدـ

 الثانوية ادلدرسة ُب األكىل فصل الطلبة ك العربية اللغة ادلدرس ىي ادلقابلة
 .دار الفالح دكلولونج اإلسالمية

 البياانت مصادر . د
 األٌكلية البياانت: نوعاف البحث ىذا ُب البياانت مصادر الباحثة تستخدـ

 الثانوية، كالبياانت
 تعلم اللغة أثناء ُب الباحثة كجد اليت البياانت ىي األٌكلية البياانت  (ُ

دار الفالح   اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب األكىل فصل لطلبة العربية
  (.للطلبة األصلية اللغة) األـ اللغة البياانت كدكلولونج 

 سائلكالر  الكتاب، ك األـ ابللغة ادلتعلق الواثئق ىي الثانوية البياانت  (ِ
 .العلمية كاجملالت العلمية،

 البياانت مجع أدوات. ه         
 أك اآلالت الباحثة تستخدـ البياانت مجع على حاصال الباحثة لتكوف

 :يلى كما ىي ادلطلوبة البياانت مجع أدكات كأما جلمعها، أدكات
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 .الوصفي ْتث ُب األدكات أىم من ىو ك نفسها الباحثة (ُ
 .نظمةادل ادلقابلة دليل (ِ
 .يرو التص آالت (ّ
 .كقلم الكرٌاسة  (ْ
 )نطق ادلفردات الصحيحة( فولاالختبار الكالـ الش (.ٓ

 البياانت حتليل. و   
( Miles and Hubermanتستخدـ الباحثة أسلوب ميليس ك ىوبَتماف )  

  ُٔلتحليل البياانت، كاخلطوات كما يلي
 (Data Reduction) تصنيف البياانت (ُ

التلخيص، أم إختيار األشياء األساسية ك تركيز إىل األشياء  التصنيف مبعٌت
كلذلك البياانت ادلخفضة  كحذؼ ما ال يفيد. ادلهمة، كإدراؽ موضوعها كأسلوهبا

ستعطى الوصف األكضح. كبنسبة ذلذا البحث، تقـو الباحثة هبذه اخلطوة 
إلسالمية دار بتحليل األخطاء اللغوية قي الكالـ العربية لطلبة مدرسة الثانوية ا

 الفالح دكلولونج، كتركز الباحثة إىل األخطاء ُب نطق ادلفردات.
 (Data Displayعرض البياانت ) (ِ

بعد تصنيف البياانت، فتعرض الباحثة البياانت. تعرض الباحثة األخطاء الىت  
كجدهتا الباحثة ُب عملية نطق ادلفردات كتصنيفها حسب نوع األخطاء، ككذلك 

خطاء لكل نوع من األخطاء. كتستخدـ الباحثة احلدكاؿ حتسب الباحثة األ
 كالتعبَت لعرض ىذه البياانت.
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 (Conclusion Drawingاإلستنتاج ) (ّ

بعد أف حتلل الباحثة  األخطاء ُب  اخلطوة الثالثة ُب حتليل البياانت استنتاج.
ولونج، عملية نطق ادلفردات لدية الطلبة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار الفالح دكل

اإلستنتاج األكؿ ادلقدـ ىو مؤقت،  فتستنج البحثة استنادا على ذلك التحليل.
إال، كسيتغَت ماداـ يوجد دليل قوم الذم يدافع عند مجع البياانت التالية. 

االستنتاج النهائى. كستعيد الباحثة ىذه األسلوب عند ما ادلقدـ ىو  فاالستنتاج 
 .حتلل الباحثة أثر ذلك اخلطأ ُب نطق

أما ادلعيار لتعيُت صحة كخطأ النطق فتستخدـ الباحة ادلعاجم اللغوية ٍب يصدقها 
 خبَت اللغة الذل قد عينة الباحثة.

( ُ : ٍِٔب تقـو الباحثة عملية حتليل األخطاء على ضوء ركبَتت الدك كىي
. للطلبة األصلية اللغة كالبياانت العربية الكالـ َب اللغوية األخطاء البياانت مجع

  مقارنة( ّ .ادلذكورة األخطاء تصنيف( ّ. ادلوجودة اللغوية األخطاء تعرؼ( ِ
 كاالختالؼ اإلتفاؽ جوانب دلعرفة األصلية لطلبة،  لللغة العربية اللغة عنصر بُت
( اقًتاحات تطويرىا ُب الكالـ العربية لطلبة ٓ. األخطاء تصحيح( ْ. علا بُت

 دكلولونج.وية اإلسالمية دار الفالح الثان ادلدرسة
  البياانت صدق فحص. ز           

. البياانت كتفسر حتلل أف قبل ْتثها نتائج صدؽ تفحص أف للباحثة البد
 كانوا سواء ادلتخصصُت مع كذاكرهتا مرات عدة على الباحثة كررهتا عملية ىذه

 ىناؾ أف Moleong  موليوج قالو مبا يوافق كىذا. خارجها أـ ادلدرسة داخل َب
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 كالعميقة اإلشًتاؾ، طويل: كىي البحث، نتائج لتصديق طواتاخل بعض
 احلالة كحتليل األصحاب، كمناقشة ،(triangulation)  التثليث ك ادلالحظة
 .(auditing) كحسابو الشرح كتفصيل األعضاء كمراقبة ادلراجع، ككفاية السلبية،

 : كىي ببحثها مايليق الباحثة فتحتار البياانت صحة لفحص الطرؽ ىذه كمن
 التثليثي (ُ

 البياانت بُت االختالفات كجدت عندما الطريقة ىذه الباحثة تستخدـ
 ادلالحظة بُت أك كادلقابلة، الواثئق بُت أك كالواثئق، ادلالحظة من اجملموعة
 .كادلقابلة

 ادلالحظة عمق (ِ
 كاألخطاء لطلبة األصلية اللغة دلعرفة عميقة مالحظة الباحثة ستخدـت  

دار الفالح  اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب العربية عملية تعليم ادلفردات ُب اللغوية
 .البياانت صحة دلعرفة ك دكلولونج 

 األصحاب مناقشة (ّ
 البياانت صحة إىل حاصال لتكوف ادلصاحبة طريقة أيضا الباحثة كتستخدـ

 كجدكا، إذا إصالحو يلـز ما كيصلحوا ليناقشوا األصحاب بعض على فعليو
 .الضابطة الصحيحة ادلعلومات فيها تكشف ادلناقشة هكهبذ
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 عرض البياانت وحتليلها - أ
 لذلك كالكبار، للصغار اللغوم النشاط ألواف أىم من الكالـ أف الشك

 شلا أكثر يتكلموف أهنم أم الكتابة، من أكثر الكالـ يستخدموف الناس كاف
 لالتصاؿ الرئيسى الشكل ىو الكالـ أف نعتِب أف نستطيع ٍب كمن. يكتبوف
 الكالـ فيها اإلنساف ؽلارس الىت احليات رلاالت تعددت كلقد. لإلنساف ابلنسبة

 عن كنسأؿ كنشًتل، كنبيع، ، األصدقاء مع نتكلم فنحن ، الشفوم التعبَت أك
  ّٔ.ـالكال بوسيلة كلها  ذلك كغَت كاألمكنة  كاألزمنة األحداث

أنشطة اللغة أك  . كبناء علىأف األخطاء اللغوية تتكوف من أنواع كثَتة
كُب ىذا البحث  ْٔ.ادلهارات اللغوية منها اإلستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة

 ادلفرداتنطق جهة الكالـ يعٌت أتخذ الباحثة البياانت األخطاء اللغوية من 
 . العربية

درسة الثانوية اإلسالمية دار الب ادلاألخطاء اللغوية اليت وقعت من الط .0
 دولولنج الفالح

 (ادلاضى  نطق الكلمة العربية )الفعلاألخطاء يف 0.0
كمن ذلك العدد الباحثة  ( من فعل ادلاضي،ُفعال )ملحق  َٔ أتخذ الباحثة
 التحليل بدقيق عن صحتها. ؽلكن أف ؼلطأ الطالب حتتاج إىلاليت بعض الكلمة 

 ليل األخطاء كما يلي:ُب النطق، كيعرض الباحث حت
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 ماضى فعل ادلفردات : األخطاء ىف نطق0اجلدول 
 نطق الطلبة   الكلمة اإلندونيسية رقم
ُ.  Makan   أىكَّلى 
ِ.  Mencuci   ًإٍغتىسَّلى 
ّ.  Mengambil   أىخَّذى 
ْ.  Lompat   قػىفَّزى 
ٓ.  Tidur   َّـ  انى
ٔ.  Menelan   بػىلَّعى 
ٕ.  Masak   طٌبَّخى 
ٖ.  Goreng  قػىلَّى 
ٗ.  Menulis   كىتَّبى 

َُ.  Membakar   ٌحرَّؽى 
ُُ.  Membeli  ًاٍشتػىرَّل 
ُِ.  Mengucak   َّىىز 
ُّ.  Bekerja   عىمًٌلى 
ُْ.  Memukul   ٌضرَّبى 
ُٓ.  Menampar   لىطَّمى 
ُٔ.  Menusuk   طعَّنى 
ُٕ.  Memutuskan   قىطَّعى 
ُٖ.  Mengikat   رىبَّطى 
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ُٗ.  Berdiri   َّـ  قىا
َِ.  Menendang   رىفَّسى 
ُِ.  Menyuruh   أىمَّرى 
ِِ.  Menarik   ًٌجىر 
ِّ.  Melihat  رىأَّل 
ِْ.  Menyaksikan   شىهًٌدى 
ِٓ.  Berbicara   حىدَّثى 
ِٔ.  Berbicara   تىكىلَّمى  
ِٕ.  Membayar   ٌدفَّعى 
ِٖ.  Membawa   محىَّلى 
ِٗ.  Merapikan   رىتَّبى 
َّ.  Mengabarkan   َّأىٍخبػىر 
ُّ.  Mengirim   َّأىٍرسىل 
ِّ.  Membuka   فػىتَّحى 
ّّ.  Membantu   َّسىاعىد 
ّْ.  Mencubit   رَّصى قػى 
ّٓ.  Mengangkat   رىفَّعى 
ّٔ.  Melempar  رىمَّى 
ّٕ.  Membongkar   فػىرَّغى 
ّٖ.  Senyum    تػىبىسَّمى 
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ّٗ.  Mengipas   رىكَّحى 
َْ.  Memegang   َّأىٍمسىك 
ُْ.  Melompat   قػىفَّزى 
ِْ.  Mandi   َّإٍستىحىم 
ّْ.  Terbang   َّطىار 
ْْ.  Bermain   لىعًٌبى 
ْٓ.  Tertawa  كى  ضىحًٌ
ْٔ.  Melihat   نىظَّرى 
ْٕ.  Membaca   قػىرَّأى 
ْٖ.  Membersihkan   نىظَّفى 
ْٗ.  Menyapu   كىنَّسى 
َٓ.  Duduk   جىلَّسى 
ُٓ.  Menangis  بىكًٌى 
ِٓ.  Mendengar   ًإٍستىمًٌعى 
ّٓ.  Berkumpul   ًإٍجتىمَّعى 
ْٓ.  Mencuci    غىسَّلى 
ٓٓ.  Menanam   زىرَّعى 
ٓٔ.  Mencuri   سىرَّؽى 
ٕٓ.  Menghafal   َّحىافىظ 
ٖٓ.  Meminta   طىلَّبى 
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ٓٗ.  Mengunjungi  رَّ زىا 
َٔ.  Menghitung   حىسَّبى 

 
اليت حتتاج إىل التصحيح. كأف كل التصحيح ُب ىذا التحليل قد  ىذه ىي ادلفردات

 :ىي دللحق. كحتليل األخطاء لكل ادلفرداتصدقو اخلبَت، أما كرقة التصديق فهي ُب ا
   لى كَّ أى  .ُ

ية كاف الطالب ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمىذه خطأ ُب نطق احلركؼ " ؾ ".   
" أىكَّلى " يعٍت ابزايدة التشديد  كلولنج ينطق الكلمة " أىكىلى " بد دار الفالح 

   ٓٔكالصواب أف ال ينطق ابلتشديد " أىكىلى " . ُب حرؼ " ؾ ".
  لى ًإٍغتىسَّ  .ِ

ة الثانوية اإلسالمية سىذه خطأ ُب النطق احلركؼ " س ". كاف الطالب ُب ادلدر 
ابلزايدة التشديد ُب حرؼ " س مة  "ًإٍغتىسىلى " دار الفالح دكلولونج ينطقوف الكل

   ٔٔ. كالصواب أف ال ينطق ابلتشديد  يعٍت " ًإٍغتىسىلى ".يعٍت " ًإٍغتىسَّلى " " 
  ذى أىخَّ  .ّ

ىذه خطأ ُب نطق احلركؼ " خ ". كاف الطالب ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار 
دة التشديد ُب حرؼ " خ " يعٍت  " الفالح دكلولونخ  ينطقوف الكلمة " أىخىذى " ابلزاي

  أىخَّذى ". كالصواب أف ال ينطق ابلتشديد  " أىخىذى ". 
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 زى قػىفَّ  .ْ
. كاف الطالب َب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار خطأ ُب نطق احلركؼ " ؼ " ىذه

 الفالح دكلولونج  ينطقوف الكلمة " قػىفىزى " بزايدة التشديد ُب احلرؼ " ؼ" يعٍت " قػىفَّزى 
   ٕٔ". كالصواب أف ال ينطق ابلتشديد " قػىفىزى ".

ّـَ  .ٓ   انى
. كاف الطالب ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار خطأ ُب نطق احلركؼ " ـ " ىذه

ّـَ ".  ـى " بزايدة التشديد ُب احلرؼ " ـ " يعٍت " انى الفالح دكلولونج ينطقوف الكلمة " انى
ـى ". كالصواب أف ال ينطق ابلتشد   يد " انى

 عى بػىلَّ  .ٔ
دار  درسة الثانوية اإلسالمية . كاف الطالب ُب ادلخطأ ُب نطق احلركؼ " ؿ " ىذه

الفالح دكلولونج ينطقوف  الكلمة " بػىلىعى " بزايدة التشديد ُب احلركؼ " ؿ " يعٍت " 
   ٖٔتشديد " بػىلىعى ".لبػىلَّعى ". كالصواب  أف ال ينطق اب

 خى طىبَّ  .ٕ
. كاف الطالب ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار ذه خطأ ُب نطق احلركؼ " ب "ى

الفالح دكلولونج ينطقوف الكلمة " طىبىخى " بزايدة التشديد ُب احلرؼ "ب " يعٍت " 
  طىبَّخى ". كالصواب أف ال ينطقوف ابلتشديد " طىبىخى ". 

 ىقػىلَّ  .ٖ
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دار كاف الطالب ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية   ىذه خطأ ُب نطق احلركؼ " ؿ ".
يعٍت " قٌػلَّى مة " قػىلىى " بزايدة التشديد ُب احلرؼ " ؿ" لالفالح دكلولونج ينطقوف الك

 كالصواب أف ال ينطقوف ابلتشديد " قػىلىى". ".
تَّ  .ٗ  بى كى

كاف الطالب ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار . "ُب نطق احلركؼ " ت ىذه خطأ 
ايدة التشديد ُب احلرؼ " ت " يعٍت "  الفالح دكلولونج ينطقوف الكلمة " كىتىبى " بز 

  كالصواب أف ال ينطقوف ابلتشديد " كىتىبى ".  كىتَّبى ".
 ؽى حىرَّ  .َُ
كاف الطالب ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار الفالح   .خطأ ُب نطق احلركؼ " ر " ىذه

ؽى ". دكلولونج ينطقوف الكلمة " حىرىؽى " بزايدة التشديد ُب احلرؼ " ر " يعٍت " ٌحرَّ 
   ٗٔ.كالصواب أف ال ينطقوف ابلتشديد " حىرىؽى "

 ل ًإٍشتػىرَّ  .ُُ
. كاف الطالب ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار الفالح ه خطأ ُب نطق احلركؼ " ر "ىذ

دكلولونج ينطقوف الكلمة " ًإٍشتػىرىل " بزايدة التشديد ُب احلرؼ " ر " يعٍت " ًإٍشتػىرَّل ". 
  تشديد " ًإٍشتػىرىل ". كالصواب أف ال ينطقوف ابل

 ىىزَّ   .ُِ
كاف الطالب ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار الفالح دكلولونج ينطقوف الكلمة " ىىزَّ " 
ابلصحيح كيسهلهم ُب نطقو. ألف ىذه الكلمة " ىىزَّ " بزايدة التشديد كاللغة آلورية " 

pussa ."َٕ   
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 لى عىمًٌ  .ُّ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب بالطال كاف. " ـ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

 عىمًٌلى "  يعٍت"  ـ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  عىًملى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
  ".  عىًملى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب". 
 بى ضىرَّ  .ُْ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  يعٍت"  ر"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  ضىرىبى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج حالفال

   ُٕ". ضىرىبى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  ضىرَّبى 
 مى لىطَّ  .ُٓ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ط"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

 لىطَّمى "  يعٍت"  ط"  احلرؼ ُب التشديد ايدةبز "  لىطىمى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
   ".  لىطىمى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب". 
  نى طىعَّ  .ُٔ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ع"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

 نى طىعَّ "  يعٍت"  ع"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  طىعىنى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
    ِٕ". طىعىنى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب". 
   عى قىطَّ  .ُٕ
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 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف".  ع"  ك"  ط"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  يعٍت"  ط"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  قىطىعى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار

   ".  قىطىعى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  قىطَّعى 
  طى رىبَّ  .ُٖ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ب"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ب"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  رىبىطى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
   ّٕ". رىبىطى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  رىبىطى 
ّـَ  .ُٗ     قىا
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ـ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

ـى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح ّـَ "  يعٍت"  ـ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  قىا  قىا
ـى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".    ".  قىا
 سى رىفَّ  .َِ
 دار اإلسالمية الثانوية رسةادلد ُب الطالب كاف. " ؼ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ؼ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  رىفىسى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
    ْٕ". رىفىسى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  رىفَّسى 
  رى أىمَّ   .ُِ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ـ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ـ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  أىمىرى "  الكلمة ينطقوف لولونجدك  الفالح
  ".  أىمىرى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  أىمَّرى 
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  جىرَّ  .ِِ
"  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف
 التشديد بزايدة"  جىرَّ "  الكلمة ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  جىرَّ 

   ٕٓ". tarre"  آلورية تهمكاللغ
  ل رىأَّ  .ِّ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " أ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  أ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  رىأىل"  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
  ".  رىأىل"  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  رىأَّل
 شىهًٌدى  .ِْ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ق"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ق"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  شىًهدى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
  ".  شىًهدى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  شىهًٌدى 
 ثى حىدَّ  .ِٓ
 الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف".  ث"  ك"  د"  كؼاحلر  نطق ُب خطأ ىذه

 ُب التشديد بزايدة"  حىدىثى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية
  ".  حىدىثى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  حىدَّثى "  يعٍت"  د"  احلرؼ

  تىكىلَّمى  .ِٔ
"  الكلمة ينطقوف دكلولونج الحالف دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف
 التشديد بزايدة"  تىكىلَّمى "  الكلمة ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  ىىزَّ 

   ٕٔ". tuttu"  آلورية كاللغة
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   عى دىفَّ  .ِٕ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ؼ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ؼ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  دىفىعى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
  ".  دىفىعى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  دىفَّعى 
  محىَّلى  .ِٖ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف ." ـ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

 " يعٍت"  ـ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  محىىلى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
   ٕٕ". محىىلى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  محىَّلى 
  رىتَّبى  .ِٗ
"  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف
 التشديد بزايدة"  رىتَّبى "  الكلمة ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  رىتَّبى 

   ٖٕ". pilling"  آلورية كاللغتهم
  بػىرَّ أىخٍ  .َّ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ر"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  اىٍخبػىرى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
  ".  اىٍخبػىرى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  أىٍخبػىرَّ 
  أىٍرسىلَّ  .ُّ
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 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف ." ؿ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه 
"  يعٍت"  ؿ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  أىٍرسىلى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
   ٕٗ". أىٍرسىلى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  أىٍرسىلَّ 
  فػىتَّحى  .ِّ
 دار اإلسالمية ثانويةال ادلدرسة ُب الطالب كاف ." ت"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ت"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  فػىتىحى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
  ".  فػىتىحى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  فػىتَّحى 
  سىاعىدَّ  .ّّ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف ." د"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  د"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  سىاعىدى "  الكلمة نطقوفي دكلولونج الفالح
  ".  سىاعىدى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  سىاعىدَّ 

  صى قػىرَّ  .ّْ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ر"  احلرؼ ُب يدالتشد بزايدة"  قػىرىصى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
   َٖ". قػىرىصى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  قػىرَّصى 
  رىفَّعى  .ّٓ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف ." ؼ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ؼ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  رىفىعى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
  ".  رىفىعى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف لصوابكا".  رىفَّعى 
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   رىمَّى  .ّٔ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف ." ـ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ـ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  رىمىى"  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
   ُٖ". رىمىى"  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  رىمَّى
  فػىرَّغى  .ّٕ
"  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف
 التشديد بزايدة"  فػىرَّغى "  الكلمة ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  جىرَّ 

   ِٖ". ammung"  آلورية كاللغتهم
 تػىبىسَّمى  .ّٖ
"  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف
 التشديد بزايدة"  تػىبىسَّمى "  الكلمة ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  تػىبىسَّمى 

  . آلورية كاللغتهم
 رىكَّحى  .ّٗ
"  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف
 التشديد بزايدة"  رىكَّحى "  لكلمةا ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  رىكَّحى 

   ّٖ". dirre"  آلورية كاللغتهم
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  أىٍمسىكَّ  .َْ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ؾ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

 يعٍت"  ؾ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  أىٍمسىكى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
   ْٖ". أىٍمسىكى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  أىٍمسىكَّ " 

 زى قػىفَّ  .ُْ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ؼ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ؼ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  قػىفىزى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
  ".  قػىفىزى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  قػىفَّزى 
 حىمَّ ًإٍستى  .ِْ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ـ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ـ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  ًإٍستىحىمى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
  ".  ًإٍستىحىمى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  ًإٍستىحىمَّ 

 طىارَّ  .ّْ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ر"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  طىارى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
   ٖٓ". طىارى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  طىارَّ 
    لىعًٌبى  .ْْ
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 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ع"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  يعٍت"  ع"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  لىًعبى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح

   ".  لىًعبى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  لىعًٌبى 
كى  .ْٓ     ضىحًٌ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ح"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

 يعٍت"  ح"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  ضىًحكى "  الكلمة فينطقو  دكلولونج الفالح
كى "    ".  ضىًحكى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  ضىحًٌ

  نىظَّرى  .ْٔ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ظ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ظ"  حلرؼا ُب التشديد بزايدة"  نىظىرى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
  ".  نىظىرى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  نىظَّرى 
  قػىرَّأى  .ْٕ

 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه 
 قػىرَّأى "  يعٍت"  ر"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  قػىرىأى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح

  ".  قػىرىأى "  ابلتشديد ينطقوف ال فأ كالصواب". 
  نىظَّفى  .ْٖ
"  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف

 التشديد بزايدة"  نىظَّفى "  الكلمة ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  نىظَّفى 
   ٖٔ". lahhing"  آلورية كاللغتهم
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  كىنَّسى  .ْٗ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ف"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ف"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  كىنىسى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
  ".  كىنىسى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  كىنَّسى 
  جىلَّسى  .َٓ
 دار اإلسالمية ثانويةال ادلدرسة ُب الطالب كاف ." ؿ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ؿ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  جىلىسى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
  ".  جىلىسى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  جىلَّسى 

  بىكَّى  .ُٓ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ؾ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ؾ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  بىكىى"  الكلمة قوفينط دكلولونج الفالح
  ".  بىكىى"  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  بىكَّى
  ًإٍستىمَّعى  .ِٓ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ـ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ـ"  احلرؼ ُب ديدالتش بزايدة"  ًإٍستىمىعى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
  ".  ًإٍستىمىعى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  ًإٍستىمَّعى 

  ًإٍجتىمَّعى  .ّٓ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف".  ـ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ـ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  ًإٍجتىمىعى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
  ".  ًإٍجتىمىعى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  ًإٍجتىمَّعى 
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 غىسَّلى  .ْٓ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف".  س"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  س"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  غىسىلى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
   ٕٖ". غىسىلى "  ابلتشديد فينطقو  ال أف كالصواب".  غىسَّلى 
  زىرَّعى  .ٓٓ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف".  ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ر"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  زىرىعى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
  ".  زىرىعى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  زىرَّعى 
  سىرَّؽى  .ٔٓ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف".  ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ر"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  سىرىؽى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
  ".  سىرىؽى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  سىرَّؽى 
  حىافىظَّ  .ٕٓ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف".  ظ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

"  يعٍت"  ظ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  حىافىظى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
  ".  حىافىظى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  حىافىظَّ 

  طىلَّبى  .ٖٓ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ؿ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  يعٍت"  ؿ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  طىلىبى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الحالف
  ".  طىلىبى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  بى طىلَّ 
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  زىارَّ  .ٗٓ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

 زىارَّ "  يعٍت"  ر"  احلرؼ ُب التشديد دةبزاي"  زىارى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
   ".  زىارى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب". 
    حىسَّبى  .َٔ
 دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " س"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

 يعٍت"  س"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  حىسىبى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح
   ".  حىسىبى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  بى حىسَّ " 

    فعل ادلاضى  مناجملموعة  َب نطق الكلمة العربية أنواع اخلطأكجتد الباحثة 
 الباحثة الشرح تفصيال فيمايلى: عرضتك  كالرابعى كاخلماسى كعلة. حرؼ الثالثىك

 (: عرض األخطاء ىف نطق ادلفردات العربية )فعل ادلاضى7اجلدول 
 الشرح أنواع اخلطأ َب نطق رقم

 علة مخاسى رابعى ثالثى
زايدة التشديد َب حرؼ   - - - أىكَّلى   .ُ

 "ؾ"
زايدة التشديد َب حرؼ  - ًإٍغتىسَّلى  - -  .ِ

 "س"
 "خزايدة التشديد َب حرؼ " - - - أىخَّذى   .ّ
زايدة التشديد َب حرؼ  - - - قػىفَّزى   .ْ

 "ؼ"
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ّـَ  - - -  .ٓ  "ـحرؼ " زايدة التشديد َب انى
 "ؿزايدة التشديد َب حرؼ " - - - بػىلَّعى   .ٔ
زايدة التشديد َب حرؼ  - - - طىبَّخى   .ٕ

 "ب"
 "ؿزايدة التشديد َب حرؼ " قػىلَّى - - -  .ٖ
زايدة التشديد َب حرؼ  - - - كىتَّبى   .ٗ

 "ت"
 "رزايدة التشديد َب حرؼ " - - - حىرَّؽى   .َُ
 "رزايدة التشديد َب حرؼ "  ًإٍشتػىرَّل - - -  .ُُ
 صحيح - - - ىىزَّ   .ُِ
 "ـزايدة التشديد َب حرؼ " - - - عىمًٌلى   .ُّ
 "رزايدة التشديد َب حرؼ " - - - ضىرَّبى   .ُْ
 "طزايدة التشديد َب حرؼ " - - - لىطَّمى   .ُٓ
 "عزايدة التشديد َب حرؼ " - - - طىعَّنى   .ُٔ
 "طزايدة التشديد َب حرؼ " - - - قىطَّعى   .ُٕ
َب حرؼ زايدة التشديد  - - - رىبَّطى   .ُٖ

 "ب"
ّـَ  - - -  .ُٗ  "ـزايدة التشديد َب حرؼ " قىا
زايدة التشديد َب حرؼ  - - - رىفَّسى   .َِ

 "ؼ"
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 زايدة التشديد َب حرؼ "ـ" - - - أىمَّرى   .ُِ
 صحيح - - - جىرَّ   .ِِ
 زايدة التشديد َب حرؼ "أ" رىأَّل - - -  .ِّ
 "قزايدة التشديد َب حرؼ " - - - شىهًٌدى   .ِْ
 "دلتشديد َب حرؼ "زايدة ا - - - حىدَّثى   .ِٓ
 صحيح -  تىكىلَّمى  - -  .ِٔ
زايدة التشديد َب حرؼ  - - - دىفَّعى   .ِٕ

 "ؼ"
 "ـزايدة التشديد َب حرؼ " - - - محىَّلى   .ِٖ
 صحيح - -  رىتَّبى  -  .ِٗ
 "رزايدة التشديد َب حرؼ " - - أىٍخبػىرَّ  -  .َّ
 "ؿزايدة التشديد َب حرؼ " - - أىٍرسىلَّ  -  .ُّ
تشديد َب حرؼ زايدة ال - - - فػىتَّحى   .ِّ

 "ت"
 "دزايدة التشديد َب حرؼ " سىاعىدَّ  - - -  .ّّ
 "رزايدة التشديد َب حرؼ " - - - قػىرَّصى   .ّْ
زايدة التشديد َب حرؼ  - - - رىفَّعى   .ّٓ

 "ؼ"
 "ـزايدة التشديد َب حرؼ " رىمَّى  - - -  .ّٔ
 صحيح - -   فػىرَّغى  -  .ّٕ
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 صحيح -  تػىبىسَّمى  - -  .ّٖ
 صحيح - -  رىكَّحى  -  .ّٗ
 "ؾزايدة التشديد َب حرؼ " - - ٍمسىكَّ أى  -  .َْ
 "ؼزايدة الشديد َب حرؼ " - - - قػىفَّزى   .ُْ
 زايدة التشديد َب حرؼ "ـ"           - ًإٍستىحىمَّ  - -  .ِْ
 زايدة التشديد َب حرؼ "ر" طىارَّ  - - -  .ّْ
 "عزايدة التشديد َب حرؼ " - - - لىعًٌبى   .ْْ
كى   .ْٓ  "حزايدة التشديد َب حرؼ " - - - ضىحًٌ
 "ظزايدة التشديد َب حرؼ " - - - نىظَّرى   .ْٔ
 "رزايدة التشديد َب حرؼ " - - - قػىرَّأى   .ْٕ
 "ظزايدة التشديد َب حرؼ " - - - نىظَّفى   .ْٖ
 "فزايدة التشديد َب حرؼ " - - - كىنَّسى   .ْٗ
 "ؿزايدة التشديد َب حرؼ " - - - جىلَّسى   .َٓ
 "ؾزايدة التشديد َب حرؼ " بىكَّى - - -  .ُٓ
 "ـزايدة التشديد َب حرؼ " - مًٌعى ًإٍستى  - -  .ِٓ
 زايدة التشديد َب حرؼ "ـ" - ًإٍجتىمَّعى  - -  .ّٓ
زايدة التشديد َب حرؼ  - - - غىسَّلى   .ْٓ

 "س"
 زايدة التشديد َب حرؼ "ر" - - - زىرَّعى   .ٓٓ
 ر"زايدة التشديد َب حرؼ " - - - سىرَّؽى   .ٔٓ
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 زايدة التشديد َب حرؼ "ظ" حىافىظَّ  - - -  .ٕٓ
 زايدة التشديد َب حرؼ "ؿ" - - - طىلَّبى   .ٖٓ
 زايدة التشديد َب حرؼ "ر" زىارَّ  - - -  .ٗٓ
زايدة التشديد َب حرؼ  - - - حىسَّبى   .َٔ

 "س"
 ّٓ ُُ ْ ّ ّٓ .مج

  
َب نطق ادلفردات من فعل ادلاضى  يعرؼ أف معظم األخطأ  من اجلدكؿ السابق

وعة، كجدت من مجيع الكلمات اخلاطعة اجملم .الثالثى حرؼ نطقىي أخطاء َب 
 حرؼخطأ من  ْالرابعى، ك  حرؼخطأ من  ّالثالثى،  حرؼخطأ من  ّٓالباحثة 

معظم األخطاء َب نطق  أسباب كما َب احلدكؿ أف  علة. حرؼمن  ُُاخلماسى، ك 
بل ينطقوف ابلتشديد، كمكاف التشديد ىي الكلمة الىت ليسلها  التشديد  الكلمة العربية

 كما َب اجلدكؿ التايل:متنوع  
 األخطاء ىف نطق ادلفردات العربية )فعل ادلاضى( مكان: 3جلدولا

 الشرح فعل ادلاضى
 أىكَّلى    -   أىكىلى         ثالثى

 كىتَّبى     -   كىتىبى       
يعٌت  التشديد َب كسط الكلمة
 حرؼ الثاىن فبل اآلخر 

 أىٍخبػىرَّ    -   أىٍخبػىرى        رابعى
 أىٍرسىلَّ    -   أىٍرسىلى       

َب يعٍت  التشديد َب آخر الكلمة
 حرؼ اآلخر

التشديد َب كسط الكلمة يعٌت  ًإٍستىحَّمى   -ًإٍستىحىمى         مخاسى
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 قبل االخر الرابعحرؼ  ًإٍغتىسَّلى    -ًإٍغتىسىلى        
 

 علة     
 ثالثى
  

 طىارَّ    -طىارى           
ـى             ّـَ       -انى  انى

ر الكلمة يعٌت َب شديد َب آخالت
 اآلخرحرؼ 

 بىكَّى  -بىكىى           
 قػىلَّى  -قػىلىى             

التشديد َب كسط الكلمة يعٌت 
 َب حرؼ الثاىن فبل اآلخر

 سىاعىدَّ    -سىاعىدى            علة رابعى   
 حىافىظَّ    -حىافىظى           

التشديد َب آخر الكلمة 
 يعٌت َب حرؼ اآلخر

يعٌت َب حرؼ  التشديد َب كسط الكلمة ًإٍشتػىرَّل   -ًإٍشتػىرىل            اسىعلة مخ
  الرابع فبل اآلخر

 
 األخطاء يف نطق الكلمة العربية ) فعل ادلضارع ( 0.7

 ، حتليلالعدد ذلك كمن ،مضارع فعل من( ِ ملحق) فعال َٔ الباحثة أتخذ
 ؼلطأ أف ؽلكن. صحتها عن بدقيق التحليل إىل حتتاج اليت الكلمة بعض الباحثة

  :يلي كما األخطاء حتليل الباحث عرضتك  النطق، ُب الطالب
 : األخطاء ىف نطق ادلفردات فعل ادلضارع4اجلدول 

 األخطاء يف نطق الكلمة اإلندونيسية رقم
ُ.  Makan   ُّايىٍكيل 
ِ.  Mencuci   يػىٍغتىسًٌلي 
ّ.  Mengambil   َُّيىٍخيذ 
ْ.  Lompat   ُّيػىٍقًفز 
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ٓ.  Tidur   ُـّ يػىنى  ا
ٔ.  Menelan   ُّيػىبػٍلىع 
ٕ.   Masak   ُّيىٍطبىخ 
ٖ.  Goreng  يػىٍقًلى 
ٗ.  Menulis   ُّيىٍكتيب 

َُ.  Membakar   ُّػلىٍرًؽ 
ُُ.  Membeli  يىٍشًتىًٌل 
ُِ.  Mengucak   ُّيػىهيز 
ُّ.  Bekerja   ُّيػىٍعمىل 
ُْ.  Memukul   ُّيىٍضًرب 
ُٓ.  Menampar   ُّيػىٍلطيم 
ُٔ.  Menusuk   ُّيىٍطعىن 
ُٕ.  Memutuskan   ُّيػىٍقطىع 
ُٖ.  Mengikat   ُّيػىٍربيط 
ُٗ.  Berdiri   ّيػىقيٍوُـ 
َِ.  Menendang   ُّيػىٍرفيس 
ُِ.  Menyuruh   َُّيىٍمير 
ِِ.  Menarik   ُّغلىير 
ِّ.  Melihat  يػىرَّل 
ِْ.  Menyaksikan   ُّيىٍشهىد 
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ِٓ.  Berbicara   ُّػلىًٍدث 
ِٔ.  Berbicara   يػىتىكىلَّمي 
ِٕ.  Membayar   ُّيىٍدفىع 
ِٖ.  Membawa   ُّػلىًٍمل 
ِٗ.  Merapikan   يػيرىتًٌبي 
َّ.  Mengabarkan   ُّؼليٍِب 
ُّ.  Mengirim   ُّيػيٍرًسل 
ِّ.  Membuka   ُّيػىٍفتىح 
ّّ.  Membantu   ُّييساىًعد 
ّْ.  Mencubit   ُّيػىٍقريص 
ّٓ.  Mengangkat   ُّيػىٍرفىع 
ّٔ.  Melempar  يػىٍرًمي 
ّٕ.  Membongkar   يػيفىرًٌغي 
ّٖ.  Senyum    يػىتػىبىسَّمي 
ّٗ.  Mengipas   يػيرىٌكًحي 
َْ.  Memegang   ُّؽليًٍسك 
ُْ.  Melompat   ُّيػىٍقًفز 
ِْ.  Mandi   ُّيىٍستىًحم 
ّْ.  Terbang   ُّيىًطيػٍر 
ْْ.  Bermain   ُّيػىٍلعىب 
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ْٓ.  Tertawa  ُّيىٍضحىك 
ْٔ.  Melihat   ُّيػىٍنظير 
ْٕ.  Membaca   ُّيػىٍقرىا 
ْٖ.  Membersihkan   يػينىظًٌفي 
ْٗ.  Menyapu   ُّيىٍكنيس 
َٓ.  Duduk   ُّغلىًٍلس 
ُٓ.  Menangis  يػىٍبًكى 
ِٓ.  Mendengar   ًٌعي يىٍستىم 
ّٓ.  Berkumpul   غلىٍتىمًٌعي 
ْٓ.  Mengirim   ُّيػىٍغًسل 
ٓٓ.  Menanam   ُّيػىٍزرىع 
ٓٔ.  Mencuri   ُّيىٍسرًؽ 
ٕٓ.  Menghafal   ُّػليىاًفظ 
ٖٓ.  Meminta   ُّيىٍطليب 
ٓٗ.  Mengunjungi   ُّيػىزيٍكر 
َٔ.  Menghitung   ُّػلىًٍسب 
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 قد التحليل ىذا ُب التصحيح كل كأف. التصحيح إىل حتتاج اليت الكلمات ىي ىذه
  :ىي الكلمة لكل األخطاء كحتليل. ادللحق ُب فهي التصديق كرقة أما اخلبَت، صدقو

 ايىٍكيلُّ  .ُ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ؿ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 " ؿ"  حرؼ ُب التشديد زايدةب " ايىٍكيلي "  الكلمة وفينطق دكلولنج  الفالح دار

  ٖٖ". ايىٍكيلي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب ". َيىٍكيلُّ " يعٍت 
لي  .ِ  يػىٍغتىسًٌ

 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". س"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ؿ"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىٍغتىًسلي "  الكلمة ينطقوف دكلولنج  الفالح دار
لي "  يعٍت"    ٖٗ". يػىٍغتىًسلي "  يعٍت تشديدابل ينطق ال أف كالصواب".  يػىٍغتىسًٌ

 َيىٍخيذُّ  .ّ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ذ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ذ"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  َيىٍخيذُّ "  الكلمة ينطقوف دكلولنج  الفالح دار
  َٗ". َيىٍخيذي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  َيىٍخيذُّ "  يعٍت

 ًفزُّ يػىقٍ  .ْ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ز"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ز"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىٍقًفزي "  الكلمة ينطقوف دكلولنج  الفالح دار
  ". يػىٍقًفزي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىٍقًفزُّ "  يعٍت

ُـّ  .ٓ  يػىنىا
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 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ـ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
ـي "  الكلمة ينطقوف دكلولنج  الفالح دار "  ـ"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىنىا
ُـّ "  يعٍت ـي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىنىا  ُٗ". يػىنىا

 يػىبػٍلىعُّ  .ٔ
 ميةاإلسال الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ع"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه 

"  ع"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىبػٍلىعي "  الكلمة ينطقوف دكلولنج  الفالح دار
  ِٗ". يػىبػٍلىعي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىبػٍلىعُّ "  يعٍت

 يىٍطبىخُّ  .ٕ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". خ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  خ"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يىٍطبىخي "  لكلمةا ينطقوف دكلولنج  الفالح دار
  ّٗ". يىٍطبىخي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يىٍطبىخُّ "  يعٍت

 يػىٍقًلى .ٖ
 الكلمة ينطقوف دكلولنج  الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف

" يػىٍقًلى ". يعٍت الصواب كىذا".  ؿ"  احلرؼ ُب التشديد بدكف " يػىٍقًلى" 
ْٗ 

 يىٍكتيبُّ  .ٗ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ب"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ب"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يىٍكتيبي "  الكلمة ينطقوف نجو دكلول  الفالح دار
  ٓٗ". يىٍكتيبي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يىٍكتيبُّ "  يعٍت" 
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 ػلىٍريؽُّ  .َُ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ؽ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ؽ"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  ػلىٍريؽي "  الكلمة ينطقوف نجو دكلول  الفالح دار
  ٔٗ". ػلىٍريؽي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  ػلىٍريؽُّ "  يعٍت

 يىٍشتػىٌرًل .ُُ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ر"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يىٍشًتىًل"  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
 ٕٗ". يىٍشًتىًل"  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يىٍشتػىٌرًل"  يعٍت" 

 يػىهيزُّ  .ُِ
 ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف

 بزايدة"  ىىزَّ "  الكلمة ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  ىىزَّ "  كلمةال
 ينطقوف ،"  يػىهيزُّ "  ادلضارع فعل ككذلك".  pussa"  آلورية كاللغة التشديد

  ". يػىهيزُّ "  يعٍت ابلصحيح
 يػىٍعمىلُّ  .ُّ

 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ؿ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ؿ"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىٍعمىلي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  فالحال دار
  ٖٗ". يػىٍعمىلي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىٍعمىلُّ "  يعٍت" 

 يىٍضًربُّ  .ُْ
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 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ب"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  ٍضًربي يى "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ٗٗ". يىٍضًربي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يىٍضًربُّ "  يعٍت"  ب

 يػىٍلطيمُّ  .ُٓ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ـ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ـ"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىٍلطيمي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ". يػىٍلطيمي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىٍلطيمُّ "  يعٍت

 يىٍطعىنُّ  .ُٔ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ف"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ف"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يىٍطعىني "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ََُ". يىٍطعىني "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يىٍطعىنُّ "  يعٍت" 

 يػىٍقطىعُّ  .ُٕ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ع"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ع"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىٍقطىعي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
 َُُ". طىعي يػىقٍ "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىٍقطىعُّ "  يعٍت" 

 يػىٍربيطُّ  .ُٖ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ط"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه 

 ط"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىٍربيطي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  َُِ". يػىٍربيطي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىٍربيطُّ "  يعٍت" 
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 يػىقيٍوُـّ  .ُٗ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ـ"  احلركؼ طقن ُب خطأ ىذه
"  ـ"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىقيٍوـي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  َُّ". يػىقيٍوـي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىقيٍوُـّ "  يعٍت

 يػىٍرفيسُّ  .َِ
 اإلسالمية الثانوية درسةادل ُب الطالب كاف". س"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 س"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىٍرفيسي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  َُْ". يػىٍرفيسي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىٍرفيسُّ "  يعٍت" 

 َيىٍميرُّ  .ُِ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ر"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  َيىٍميري "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الحالف دار
  َُٓ". َيىٍميري "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  َيىٍميرُّ "  يعٍت

 غلىيرُّ  .ِِ
 ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف

 بزايدة"  غلىيرُّ "  الكلمة ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  غلىيرُّ "  الكلمة
   َُٔ". tarre"  آلورية كاللغة التشديد

 يػىرَّل .ِّ
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 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ر"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىرىل"  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  َُٕ". يػىرىل"  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىرَّل"  يعٍت

 يىٍشهىدُّ  .ِْ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". د"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 د"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يىٍشهىدي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  َُٖ". يىٍشهىدي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يىٍشهىدُّ "  يعٍت" 

 ًدثُّ ػلىٍ  .ِٓ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ث"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ث"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  ػلىًٍدثي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ". ػلىًٍدثي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  ػلىًٍدثُّ "  يعٍت" 

 يػىتىكىلَّمي  .ِٔ
 ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية انويةالث ادلدرسة ُب الطالب كاف

"  يػىتىكىلَّمي "  الكلمة ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  يػىتىكىلَّمي "  الكلمة
    َُٗ". tuttu"  آلورية كاللغة التشديد بزايدة

 يىٍدفىعُّ  .ِٕ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ع"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ع"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يىٍدفىعي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ". يىٍدفىعي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يىٍدفىعُّ "  يعٍت
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 ػلىًٍملُّ  .ِٖ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ؿ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ؿ"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  ػلىًٍملي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ". ػلىًٍملي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  ػلىًٍملُّ "  يعٍت" 

 يػيرىتًٌبي  .ِٗ
 ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف

"  يػيرىتًٌبي "  الكلمة ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  يػيرىتًٌبي "  الكلمة
"  يعٍت ابلصحيح ينطقوف    ك َُُ". pilling"  آلورية كاللغة التشديد دةبزاي

  ". يػيرىتًٌبي 
 ؼليٍِبُّ  .َّ

 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ر"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  ؼليٍِبي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ُُُ". ؼليٍِبي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  ؼليٍِبُّ "  يعٍت

 يػيٍرًسلُّ  .ُّ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ؿ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ؿ"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػيٍرًسلي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ُُِ". يػيٍرًسلي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػيٍرًسلُّ "  يعٍت" 

 يػىٍفتىحُّ  .ِّ

                                                           
110

 ممالة مع رئٌس المبائل  
111

  Kamus Al Munawwir Indonesia Arab. Hlm. 127 
112

  Kamus Al Munawwir Indonesia Arab. Hlm. 448 



73 
 

 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ح"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ح"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىٍفتىحي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ". يػىٍفتىحي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىٍفتىحُّ "  يعٍت" 

 ييسىاًعدُّ  .ّّ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". د"  احلركؼ نطق ُب طأخ ىذه
 د"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  ييسىاًعدي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ُُّ". ييسىاًعدي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  ييسىاًعدُّ "  يعٍت" 

 يػىٍقريصُّ  .ّْ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب طالبال كاف". ص"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىٍقريصي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ُُْ". يػىٍقريصي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىٍقريصُّ "  يعٍت"  ص

 يػىٍرفىعُّ  .ّٓ
 يةاإلسالم الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ع"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ع"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىٍرفىعي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
 ُُٓ". يػىٍرفىعي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىٍرفىعُّ "  يعٍت

 يػىٍرًمى .ّٔ
 الكلمة ينطقوف دكلولنج  الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف

  ". يػىٍرًمى"  يعٍت الصواب كىذا".  ـ"  احلرؼ ُب التشديد بدكف"  يػىٍرًمى" 
 يػيفىرًٌغي  .ّٕ
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 ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف
"  يػيفىرًٌغي "  الكلمة ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  يػيفىرًٌغي "  الكلمة
"  يعٍت صحيحابل ينطقوف    ك ُُٔ". tahhal"  آلورية كاللغة التشديد بزايدة
  ". يػيفىرًٌغي 

  يػىتػىبىسَّمي  .ّٖ
 ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف

"  يػىتػىبىسَّمي "  الكلمة ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  يػىتػىبىسَّمي "  الكلمة
  ." يػىتػىبىسَّمي "  يعٍت ابلصحيح ينطقوف  ك. " آلورية كاللغة التشديد بزايدة

 يػيرىٌكًحي  .ّٗ
 ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف

"  يػيرىٌكًحي "  الكلمة ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  يػيرىٌكًحي "  الكلمة
"  يعٍت ابلصحيح ينطقوف    ك ُُٕ". dirre"  آلورية كاللغة التشديد بزايدة
  ُُٖ". يػيرىٌكًحي 

 ؽليًٍسكُّ  .َْ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ؾ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ؾ"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  ؽليًٍسكي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ". ؽليًٍسكي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  ؽليًٍسكُّ "  يعٍت" 

 يػىٍقًفزُّ  .ُْ
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 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ز"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ز"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىٍقًفزي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ُُٗ". يػىٍقًفزي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىٍقًفزُّ "  يعٍت

 يىٍستىًحمُّ  .ِْ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ـ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

 ـ"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يىٍستىًحمي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح ارد
  ". يىٍستىًحمي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يىٍستىًحمُّ "  يعٍت" 

 يىًطيػٍرُّ  .ّْ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ر"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يىًطيػٍري "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  َُِ". يىًطيػٍري "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يىًطيػٍرُّ "  يعٍت

 يػىٍلعىبُّ  .ْْ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ب"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ب"  حرؼ ُب يدالتشد بزايدة"  يػىٍلعىبي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ". يػىٍلعىبي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىٍلعىبُّ "  يعٍت" 

 يىٍضحىكُّ  .ْٓ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ؾ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يىٍضحىكي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ". يىٍضحىكي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يىٍضحىكُّ "  يعٍت"  ؾ
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 يػىٍنظيرُّ  .ْٔ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ر"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىٍنظيري "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ". يػىٍنظيري "  ٍتيع ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىٍنظيرُّ "  يعٍت

 يػىٍقرىأُّ  .ْٕ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". أ "  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  أ"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىٍقرىأي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ". يػىٍقرىأي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىٍقرىأُّ "  يعٍت

 يػينىظًٌفي  .ْٖ
 ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف

"  يػينىظًٌفي "  الكلمة ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  يػينىظًٌفي "  الكلمة
"  يعٍت ابلصحيح ينطقوف    ك ُُِ". lahhing"  آلورية كاللغة التشديد بزايدة

  ". يػينىظًٌفي 
 يىٍكنيسُّ  .ْٗ

 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". س  " احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 س"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يىٍكنيسي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ". يىٍكنيسي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يىٍكنيسُّ "  يعٍت" 

 غلىًٍلسُّ  .َٓ
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 اإلسالمية نويةالثا ادلدرسة ُب الطالب كاف". س "  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 س"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  غلىًٍلسي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ". غلىًٍلسي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  غلىًٍلسُّ "  يعٍت" 

 يػىٍبًكى .ُٓ
 الكلمة ينطقوف دكلولنج  الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف

  ". يػىٍبًكي"  يعٍت الصواب كىذا".  ؾ"  احلرؼ ُب التشديد كفبد"  يػىٍبًكى" 
 يىٍستىمًٌعي  .ِٓ

 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ـ "  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ـ"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يىٍستىًمعي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ". يىٍستىًمعي "  يعٍت ابلتشديد طقين ال أف كالصواب".  يىٍستىمًٌعي "  يعٍت" 

 غلىٍتىمًٌعي  .ّٓ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ـ "  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ـ"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  غلىٍتىًمعي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ". ًمعي غلىٍتى "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  غلىٍتىمًٌعي "  يعٍت

 يػىٍغًسلُّ  .ْٓ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ؿ "  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ؿ"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىٍغًسلي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
 ُِِ". يػىٍغًسلي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىٍغًسلُّ "  يعٍت" 

 يػىٍزرىعُّ  .ٓٓ
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 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ع "  احلركؼ طقن ُب خطأ ىذه
"  ع"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىٍزرىعي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ". يػىٍزرىعي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىٍزرىعُّ "  يعٍت

 يىٍسرًؽُّ  .ٔٓ
 اإلسالمية الثانوية دلدرسةا ُب الطالب كاف". ؽ "  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ؽ"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يىٍسرًؽي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ". يىٍسرًؽي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يىٍسرًؽُّ "  يعٍت" 

 ػليىاًفظُّ  .ٕٓ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ظ "  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ظ"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  ػليىاًفظي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  لفالحا دار
 " ػليىاًفظي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  ػليىاًفظُّ "  يعٍت" 

 يىٍطليبُّ  .ٖٓ
 الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ب "  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه .

 ُب التشديد بزايدة"  يىٍطليبي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار اإلسالمية
 يىٍطليبي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يىٍطليبُّ "  يعٍت"  ب"  حرؼ

 ."  
 يػىزيٍكرُّ  .ٗٓ

 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ر "  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه 
"  ر"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  يػىزيٍكري "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
 ". يػىزيٍكري "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف كالصواب".  يػىزيٍكرُّ "  يعٍت
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 ػلىٍسيبُّ  .َٔ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف". ب "  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ب"  حرؼ ُب التشديد بزايدة"  ػلىٍسيبي "  الكلمة ينطقوف دكلولونج  الفالح دار
  ". ػلىٍسيبي "  يعٍت ابلتشديد ينطق ال أف الصوابك ".  ػلىٍسيبُّ "  يعٍت" 

( من ادلضارعفعل لمة العربية اجملموعة )كجتد الباحثة أنواع اخلطأ َب نطق الك
 حرؼ الثالثى كالرابعى كاخلماسى كعلة. كتعرض الباحثة الشرح تفصيال فيمايلى:

 العربية ادلفردات نطق ىف األخطاء عرض: 5اجلدول 
  (ضارعادل فعل) 

 الشرح أنواع اخلطأ َب نطق مرق
 علة مخاسى رابعى ثالثى

زايدة التشديد َب   - - - َيىٍكيلُّ   .ُ
 "ؿحرؼ "

لي  - - .ِ زايدة التشديد َب  - يػىٍغتىسًٌ
 حرؼ "س"

زايدة التشديد َب  - - - َيىٍخيذُّ  .ّ
 "ذحرؼ "

زايدة التشديد َب  - - - يػىٍقًفزَّ  .ْ
 "زحرؼ "

ُـّ  - - - .ٓ ة التشديد َب زايد يػىنىا
 حرؼ "ـ"
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زايدة التشديد َب  - - - يػىبػٍلىعُّ  .ٔ
 "عحرؼ "

زايدة التشديد َب  - - - يىٍطبىخُّ  .ٕ
 "خحرؼ "

 صحيح يػىٍقًلى - - - .ٖ
زايدة التشديد َب  - - - يىٍكتيبُّ  .ٗ

 "بحرؼ "
زايدة التشديد َب  - - - ػلىٍرًؽُّ  .َُ

 "ؽحرؼ "
يد َب زايدة التشد  يىٍشتػىٌرًل - - -  .ُُ

 حرؼ "ر"
 صحيح - - - يػىهيزُّ  .ُِ
زايدة التشديد َب  - - - يػىٍعمىلُّ  .ُّ

 "ؿحرؼ "
زايدة التشديد َب  - - - يىٍضًربُّ  .ُْ

 "بحرؼ "
زايدة التشديد َب  - - - يػىٍلطيمُّ  .ُٓ

 "ـحرؼ "
زايدة التشديد َب  - - - يىٍطعىنُّ  .ُٔ

 "فحرؼ "
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َب  زايدة التشديد - - - يػىٍقطىعُّ  .ُٕ
 "عحرؼ "

ُٖ.  
 

زايدة التشديد َب  - - - يػىٍربيطُّ 
 "طحرؼ "

زايدة التشديد َب  يػىقيٍوُـّ  - - -  .ُٗ
 حرؼ "ـ"

زايدة التشديد َب  - - - يػىٍرفيسُّ   .َِ
 "سحرؼ "

زايدة التشديد َب  - - - َيىٍميرُّ   .ُِ
 "رحرؼ "

 صحيح - - - يػىزيرُّ   .ِِ
زايدة التشديد َب  يػىرَّل - - -  .ِّ

 "رحرؼ "
زايدة التشديد َب  -  - - يىٍشهىدُّ   .ِْ

 حرؼ "د"
زايدة التشديد َب  - - - ػلىًٍدثُّ   .ِٓ

 "ثحرؼ "
 صحيح - يػىتىكىلَّمي  - -  .ِٔ
زايدة التشديد َب  - - - يىٍدفىعُّ   .ِٕ

 "عحرؼ "
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زايدة التشديد َب  - - - ػلىًٍملُّ   .ِٖ
 "ؿحرؼ "

 صحيح - - يػىرىتًٌبي  -  .ِٗ
زايدة التشديد َب  - - ؼليٍِبُّ  -  .َّ

 حرؼ "ر"
زايدة التشديد َب  - - يػيٍرًسلُّ  -  .ُّ

 حرؼ "ؿ"
زايدة التشديد َب  - - - يػىٍفتىحُّ   .ِّ

 "ححرؼ "
زايدة التشديد َب  ييسىاًعدُّ  - - -  .ّّ

 حرؼ "د"
زايدة التشديد َب  - - - يػىٍقريصُّ   .ّْ

 "صحرؼ "
زايدة التشديد َب  - - - يػىٍرفىعُّ   .ّٓ

 "عحرؼ "
 صحيح يػىٍرًمى  - - -  .ّٔ
 يحصح - - يػيفىرًٌغي  -  .ّٕ
 صحيح - يػىتػىبىسَّمي  - -  .ّٖ
 صحيح - - يػيرىٌكًحي  -  .ّٗ
زايدة التشديد َب  - - ؽليًٍسكُّ  -  .َْ
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 حرؼ "ؾ"
زايدة الشديد َب  - - - يػىٍقًفزُّ   .ُْ

 "زحرؼ "
مي   - -  .ِْ زايدة التشديد َب  - يىٍستىحًٌ

 "          ححرؼ "
زايدة التشديد َب  يىًطيػٍرُّ  - - -  .ّْ

 حرؼ "ر"
دة التشديد َب زاي - - - يػىٍلعىبُّ   .ْْ

 "بحرؼ "
زايدة التشديد َب  - - - يىٍضحىكُّ   .ْٓ

 "ؾحرؼ "
زايدة التشديد َب  - - - يػىٍنظيرُّ   .ْٔ

 "رحرؼ "
زايدة التشديد َب  - - - يػىٍقرىأُّ   .ْٕ

 "أحرؼ "
زايدة التشديد َب  - - - يػينىظًٌفي   .ْٖ

 حرؼ "ظ"
زايدة التشديد َب  - - - يىٍكنيسُّ   .ْٗ

 "سحرؼ "
ايدة التشديد َب ز  - - - غلىًٍلسُّ   .َٓ
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 "سحرؼ "
 صحيح يػىٍبًكى - - -  .ُٓ
زايدة التشديد َب  - يىٍستىمًٌعي  - -  .ِٓ

 حرؼ "ـ"
زايدة التشديد َب  - غلىٍتىمًٌعي  - -  .ّٓ

 حرؼ "ـ"
زايدة التشديد َب  - - - يػىٍغًسلُّ   .ْٓ

 حرؼ "ؿ"
زايدة التشديد َب  - - - يػىٍزرىعُّ   .ٓٓ

 "عحرؼ "
زايدة التشديد َب  - - - يىٍسرًؽُّ   .ٔٓ

 "ؽحرؼ "
زايدة التشديد َب  ػليىاًفظُّ  - - -  .ٕٓ

 حرؼ "ظ"
زايدة التشديد َب  - - - يىٍطليبُّ   .ٖٓ

 "بحرؼ "
زايدة التشديد َب  يػىزيٍكرُّ  - - -  .ٗٓ

 حرؼ "ر"
زايدة التشديد َب  - - - ػلىًٍسبُّ   .َٔ

 "بحرؼ "



85 
 

  َٓ  ٖ  ْ  ّ  ّٓ .مج
 

ق الكلمة من اجلدكؿ السابك يعرؼ أف معظم األخطأ ىي أخطاء َب نط
خطأ من  ّٓالثالثى. من مجيع الكلمات اخلاطعة اجملموعة، كجدت الباحثة 

خطأ من حرؼ اخلماسى، ك  ْخطأ من حرؼ الرابعى، ك  ّحرؼ الثالثى، 
 الكلمة نطق َب األخطاء معظم أسباب أف احلدكؿ َب كما من حرؼ علة. ٖ

 التشديد كمكاف د،ابلتشدي ينطقوف بل التشديد  ليسلها الىت الكلمة ىي العربية
  :التايل اجلدكؿ َب كما متنوع

 : مكان األخطاء ىف نطق ادلفردات العربية )فعل ادلضارع(6اجلدوال 
 الشرح فعل ادلضارع

 َيىٍكيلُّ    -َيىٍكيلي    ثالثى
 يىٍكتيبُّ    -يىٍكتيبي  

آخر الكلمة يعٌت َب حرؼ التشديد َب 
 اآلخر

 ؼليٍِبُّ    -ؼليٍِبي      رابعى
 يػيٍرًسلُّ   -يػيٍرًسلي    

 رؼالتشديد َب آخر الكلمة يعٌت َب ح
 حرؼ اآلخر

مي   -يىٍستىًحمي   مخاسى  يىٍستىحًٌ
لي   -يػىٍغتىًسلي     يػىٍغتىسًٌ

التشديد َب كسط الكلمة يعٌت َب حرؼ 
 حرؼ الرابع قبل اآلخر

 
 علة ثالثى

 يىًطيػٍرُّ   -ينًطيػٍري     
ـي       ُـّ    -يػىنىا  يػىنىا

د َب آخر الكلمة يعٌت َب حرؼ  التشدي
 حرؼ اآلخر

 يػىٍبًكى  -يػىٍبًكى    
 يػىٍقًلى   -يػىٍقًلى    

- 
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 ييسىاًعدُّ   -يىسىأًعدي    علة رابعى
 ػليىاًفظُّ    -ػليىاًفظي    

َب حرؼ التشديد َب آخر الكلمة يعٌت 
 اآلخر

َب حرؼ  التشديد َب كسط الكلمة يعٌت يىٍشتػىٌرًل  -يىٍشًتىًل    علة مخاسى
 الرابع قبل حرؼ اآلخر

 
أف معظم األخطاء َب نطق الكلمة العربية ىي الكلمة  السابق كما َب احلدكؿ  

الىت ليسلها  التشديد. ككثَتا من الطلبة ينطقوف الكلمة العربية ابلزايدة التشديد، 
 ألف اللغة األـ  أتثر إىل اللغة العربية َب نطقهم. 

 (اإلسم) بيةالعر  الكلمة نطق يف األخطاء 0.3
( اليت تتكوف من مؤنث ك مذكر. ِامسا )ملحق  َّذلذه البياانت أتخذ الباحثة 

ن إىل التحليل الدقيق عكمن ذلك العدد غلد الباحثة بعض الكلمة اليت حتتاج 
 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار الفالح دكلولونجصحتها. ؽلكن أف ؼلطأ الطالب 

 ي:ُب نطقو. كيعرض الباحثة كما يل
 : األخطاء يف نطق الكلمة العربية )اإلسم(7اجلدول 

  نطق يف األخطاء الكلمة اإلندونيسية رقم
ُ.  Ayah   أىب 
ِ.  Ibu   أيـ 
ّ.  Pohon  شىجَّرىةه 
ْ.  Lemah  ضىعًٌٍيفه 
ٓ.  Kambing  غىنَّمه 
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ٔ.  Mulut   ٌفم 
ٕ.  Buku  ًكتَّابه 
ٖ.  Nabi   ًٌنػىيب 
ٗ.  Kecil  صىغًٌيػٍره 
َُ.  Bersih  ٌنظًٌٍيفه 
ُُ.  Enam  ًستَّةه 
ُِ.  Tiga  ثٌةه  ثىالَّ
ُّ.  Dekat  قٌػرًٌيٍػبىةه 
ُْ.  Kebun   بيٍستىاف 
ُٓ.  Tempat  مىكَّافه 
ُٔ.  Surga  نَّةه  جى
ُٕ.  Bagus  لىةه يػٍ  مجىًٌ
ُٖ.  Kecil  ره يػٍ  قىصًٌ
ُٗ.  Jelek  قػىبًٌٍيحه 
َِ.  Tinggi  ميٍرتػىفًٌعه 
ُِ.  Panjang  طىٌوًٍيله 
ِِ.  Sapi  بػىقَّرىةه 
ِّ.  Kucing   ًقط 
ِْ.  Ayam   ًدٍيك 
ِٓ.  Orang laki-laki  رىجُّله 
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ِٔ.  Sekolah  مىٍدرىسَّةه 
ِٕ.  Hitam   أىٍسوىد 
ِٖ.  Kuning   أىٍسفىر 
ِٗ.  Banyak   أىٍكثػىر 
َّ.  Dokter  طىبًٌٍيبه 
ُّ.  Pena   قػىلَّمه 
ِّ.  Pintu    ب  ابى
ّّ.  Siswa    تًٍلًمٍيذ 
ّْ.  Penjaga   حىارًسَّةه 
ّٓ.  Teman   صىدًٌٍيقه 
ّٔ.  Jalan   طىرًٌٍيقه 
ّٕ.  Sapu   ًمٍكنىسَّةه 
ّٖ.  Jendela   ًفذَّةه  انى
ّٗ.  Daun   كىرَّؽه 
َْ.  Perpustakaan   مىٍكتػىبَّةه 
ُْ.  Kemeja   قىمًٌٍيصه 
ِْ.  Gelas    كيٍوب 
ّْ.  Bulan   قىمَّره 
ْْ.  Gambar   صيٍورَّةه 
ْٓ.  Tempat pena   ًمٍقلىمَّةه 
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 قد التحليل ىذا ُب التصحيح كل كأف. التصحيح إىل حتتاج اليت الكلمات ىي ىذه

  :ىي الكلمة لكل األخطاء كحتليل. ادللحق ُب فهي صديقالت كرقة أما اخلبَت، صدقو
 أب   .ُ

 الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف.  " ب"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ُب التشديد بزايدة"  أىبه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية

  ُِّ". أىبه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  أىب  "  يعٍت"  ب"  احلرؼ
 أيـ   .ِ

 ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف
 بزايدة"  أيـ  "  الكلمة ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  أيـ  "  الكلمة

 .آلورية كاللغة التشديد
 شىجَّرىةه  .ّ

 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ج"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ج"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  شىجرىةه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح ردا
  ُِْ". شىجىرىةه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  شىجَّرىةه "  يعٍت" 

 ضىعًٌٍيفه  .ْ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ع"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ع"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  ضىًعٍيفه  " الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار
  ُِٓ". ضىعىٍيفه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  ضىعًٌٍيفه "  يعٍت" 
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 غىنَّمه  .ٓ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ف"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ف"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  غىنىمه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار
  ". غىنىمه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  غىنَّمه "  يعٍت

 فىم   .ٔ
 ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف

 بزايدة"  فىم  "  الكلمة ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  فىم  "  الكلمة
  .آلورية كاللغة التشديد

 ًكتَّابه  .ٕ
 الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ت"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

 ُب التشديد بزايدة"  ًكتىابه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية
 ًكتىابه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  ًكتَّابه "  يعٍت"  ت"  احلرؼ

."ُِٔ  
 نػىيبًٌ   .ٖ

 الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ب"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ُب التشديد بزايدة"  نىيب  "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية

  ُِٕ". نىيب  "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  نػىيبًٌ  "  يعٍت"  ب"  احلرؼ
 صىغًٌيػٍره  .ٗ
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 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  غ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 غ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  صىًغيػٍره "  الكلمة ينطقوف دكلولونج حالفال دار
  ". صىًغيػٍره "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  صىغًٌيػٍره "  يعٍت" 

 نىظًٌٍيفه  .َُ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ظ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ظ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  فه نىًظيٍ "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار
  ُِٖ". نىًظٍيفه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  نىًظٌٍيفه "  يعٍت" 

 ًستَّةه  .ُُ
 ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف

 بزايدة"  ًستَّةه "  الكلمة ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  ًستَّةه "  الكلمة
  ُِٗ.nammuيعٌت  آلورية كاللغة التشديد

 ثىالَّثىةه  .ُِ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ؿ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
ثىةه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار "  ؿ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  ثىالى
ثىةه "  يعٍت ثى "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  ثىالَّ   َُّ". ةه ثىالى

 قػىرًٌيٍػبىةه  .ُّ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ر"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  قىرًيٍػبىةه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار
  ". قىرًيٍػبىةه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  قػىرًٌيٍػبىةه "  يعٍت
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 بيٍستىاف   .ُْ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ف"  احلركؼ نطق ُب أخط ىذه
 ف"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  بيٍستىافه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار
  ". بيٍستىافه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  بيٍستىاف  "  يعٍت" 

 مىكَّافه  .ُٓ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب البالط كاف" .  ؾ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ؾ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  مىكىافه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار
 ". مىكىافه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  مىكَّافه "  يعٍت" 

نَّةه  .ُٔ  جى
 ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف

نَّةه  " الكلمة  بزايدة"  ٌجنَّةه "  الكلمة ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  جى
  .آلورية كاللغة التشديد

لىةه  .ُٕ يػٍ  مجىًٌ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ـ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه 

لىةه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار يػٍ "  ـ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  مجًى
لىةه "  يعٍت يػٍ لىةه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  مجىًٌ يػٍ   ُُّ". مجًى

ره  .ُٖ يػٍ  قىصًٌ
 الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ص"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

 ُب التشديد بزايدة"  قىًصيػٍره "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية
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يػٍره "  يعٍت"  ص"  احلرؼ  قىًصيػٍره "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  قىصًٌ
."ُِّ  

 قػىبًٌٍيحه  .ُٗ
 الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ب"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

 ُب التشديد بزايدة"  قىًبٍيحه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية
  ". قىًبٍيحه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  قػىبًٌٍيحه "  يعٍت"  ب"  احلرؼ

 ميٍرتػىفًٌعه  .َِ
 الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ؼ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

 ُب التشديد بزايدة"  ميٍرتىًفعه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية
 ". ميٍرتىًفعه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  ميٍرتػىفًٌعه "  يعٍت"  ؼ"  احلرؼ

 طىٌوًٍيله  .ُِ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ك"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ك"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  طىوًٍيله "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار
    ُّّ". طىوًٍيله "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  طىٌوًٍيله "  يعٍت

 بػىقَّرىةه  .ِِ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف. " ؽ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ؽ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  بػىقىرىةه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار
  ". بػىقىرىةه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  بػىقَّرىةه "  يعٍت

 ًقط   .ِّ
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 ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف
 بزايدة"  ًقط  "  الكلمة ىذه ألف. نطقو ُب كيسهلهم ابلصحيح"  ط  قً "  الكلمة

  .آلورية كاللغة التشديد
 ًدٍيك   .ِْ

 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ؾ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ؾ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  ًدٍيكه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار
  ". ًدٍيكه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  ًدٍيك  "  يعٍت

 رىجُّله  .ِٓ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ج"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ج"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  رىجيله "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار
  ُّْ". رىجيله "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  رىجُّله "  يعٍت

 مىٍدرىسَّةه  .ِٔ
 الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  س"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

 ُب التشديد بزايدة"  مىٍدرىسىةه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية
 مىٍدرىسىةه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  مىٍدرىسَّةه "  يعٍت"  س"  احلرؼ

."ُّٓ  
 أىٍسوىد   .ِٕ
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 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  د"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  د"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  أىٍسوىده "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار
  ". أىٍسوىده "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  أىٍسوىد  "  يعٍت

 فىر  أىصٍ  .ِٖ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ر"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  فىره أىصٍ "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار
 ُّٔ". فىره أىصٍ "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  فىر  أىصٍ "  يعٍت

 أىٍكثػىر   .ِٗ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه 
"  ر"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  أىٍكثػىره "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح ردا

  ُّٕ". أىٍكثػىره "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  اىٍكثػىر  "  يعٍت
 طىبًٌٍيبه  .َّ

 الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ب"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ُب التشديد بزايدة"  طىًبٍيبه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية

  ". طىًبٍيبه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  طىبًٌٍيبه "  يعٍت"  ب"  احلرؼ
 قػىلَّمه  .ُّ

 الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ؿ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه 
 ُب التشديد بزايدة"  قػىلىمه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية

  ". قػىلىمه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  قػىلَّمه "  يعٍت"  ؿ"  احلرؼ
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ب   .ِّ  ابى
 الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ب"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

به "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية  ُب التشديد بزايدة"  ابى
ب  "  يعٍت"  ب"  احلرؼ   ". به ابى "  ابلتشديد فينطقو  ال أف كالصواب".  ابى

 تًٍلًمٍيذ   .ّّ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ذ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ذ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  تًٍلًمٍيذه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار
  ". تًٍلًمٍيذه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  تًٍلًمٍيذ  "  يعٍت

 ارًسَّةه حى  .ّْ
 الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  س"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

 ُب التشديد بزايدة"  حىارًسىةه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية
  ". حىارًسىةه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  حىارًسَّةه "  يعٍت"  س"  احلرؼ

 صىدًٌٍيقه  .ّٓ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  د"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 د"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  صىًدٍيقه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار
  ". صىًدٍيقه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  صىدًٌٍيقه "  يعٍت" 

 طىرًٌٍيقه  .ّٔ
 اإلسالمية ثانويةال ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ر"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  طىرًٍيقه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار
  ". طىرًٍيقه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  طىرًٌٍيقه "  يعٍت
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 ًمٍكنىسَّةه  .ّٕ
 الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  س"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

 ُب التشديد بزايدة"  ًمٍكنىسىةه "  الكلمة ينطقوف ولونجدكل الفالح دار اإلسالمية
 ًمٍكنىسىةه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  ًمٍكنىسَّةه "  يعٍت"  س"  احلرؼ

."  
ًفذَّةه  .ّٖ  انى

 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ذ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
فً "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار "  ذ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  ذىةه انى
ةه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  نىًفذَّةه "  يعٍت ًفذى   ". انى

 كىرَّؽه  .ّٗ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ر"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  كىرىؽه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار
  ". كىرىؽه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  كىرَّؽه "  يعٍت

 مىٍكتػىبَّةه  .َْ
 الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ب"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

 ُب التشديد بزايدة"  مىٍكتػىبىةه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية
 ". مىٍكتػىبىةه "  ابلتشديد ينطقوف ال فأ كالصواب".  مىٍكتػىبَّةه "  يعٍت"  ب"  احلرؼ

 قىمًٌٍيصه  .ُْ
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 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ـ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
 ـ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  قىًمٍيصه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار
  ". قىًمٍيصه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  قىمًٌٍيصه "  يعٍت" 

 كيٍوب   .ِْ
 الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ب"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه

 ُب التشديد بزايدة"  كيٍوبه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار اإلسالمية
  ". قػيٍوبه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  كيٍوب  "  يعٍت"  ب"  احلرؼ

 قىمَّره  .ّْ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف " . ـ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ـ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  قىمىره "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار
  ". قىمىره "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  قىمَّره "  يعٍت

 صيٍورَّةه  .ْْ
 يةاإلسالم الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ر"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ر"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  صيٍورىةه "  الكلمة ينطقوف دكلولونج الفالح دار
  ". صيٍورىةه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  صيٍورَّةه "  يعٍت

 ًمٍقلىمَّةه  .ْٓ
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ُب الطالب كاف" .  ـ"  احلركؼ نطق ُب خطأ ىذه
"  ـ"  احلرؼ ُب التشديد بزايدة"  ًمٍقلىمىةه "  لكلمةا ينطقوف دكلولونج الفالح دار
  ". ًمٍقلىمىةه "  ابلتشديد ينطقوف ال أف كالصواب".  ًمٍقلىمَّةه "  يعٍت
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مؤنث  من( اإلسم) اجملموعة العربية الكلمة نطق َب اخلطأ أنواع الباحثة كجتد
  :فيمايلى تفصيال الشرح الباحثة كتعرض. كمذكر

 ء ىف نطق ادلفردات العربية )اإلسم(األخطا عرض: 8اجلدول 
 الشرح األخطأ َب نطق رقم

 مذكر مؤنث 
 زايدة التشديد َب حرؼ " ب" أىب   -  .ُ
 صحيح - أيـ    .ِ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ج " - شىجَّرىةه   .ّ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ع " ضىعًٌٍيفه  -  .ْ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ف " غىنَّمه  -  .ٓ
 يحصح فىم   -  .ٔ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ت " ًكتَّابه  -  .ٕ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ب " نػىيبًٌ   -  .ٖ
 زايدة التشديد َب حرؼ " غ " صىغًٌيػٍره  -  .ٗ

 زايدة التشديد َب حرؼ " ظ " نىظًٌٍيفه  -  .َُ
 صحيح - ًستَّةه   .ُُ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ؿ " - ثىالَّثىةه   .ُِ
 حرؼ " ر " زايدة التشديد َب - قػىرًٌيٍػبىةه   .ُّ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ف " بيٍستىاف   -  .ُْ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ؾ " مىكَّافه  -  .ُٓ
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نَّةه   .ُٔ  صحيح - جى
لىةه   .ُٕ يػٍ  زايدة التشديد َب حرؼ " ـ " - مجىًٌ
يػٍره  -  .ُٖ  زايدة التشديد َب حرؼ " ص " قىصًٌ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ب " قػىبًٌٍيحه  -  .ُٗ
 التشديد َب حرؼ " ؼ " زايدة ميٍرتػىفًٌعه  -  .َِ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ك " طىٌوًٍيله  -  .ُِ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ؽ " - بػىقَّرىةه   .ِِ
 صحيح ًقط   -  .ِّ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ؾ " ًدٍيك   -  .ِْ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ج " رىجُّله  -  .ِٓ
 زايدة التشديد َب حرؼ " س " - مىٍدرىسَّةه   .ِٔ
 دة التشديد َب حرؼ " د "زاي أىٍسوىد   -  .ِٕ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ر " أىٍسفىر   -  .ِٖ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ر " أىٍكثػىر   -  .ِٗ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ب " طىبًٌٍيبه  -  .َّ
 " ؿزايدة التشديد َب حرؼ "  قػىلَّمه  -  .ُّ
ب   -  .ِّ  زايدة التشديد َب حرؼ " ب " ابى
  حرؼ " ذ "زايدة التشديد َب تًٍلًمٍيذ   -  .ّّ
 زايدة التشديد َب حرؼ " س " - حىارًسَّةه   .ّْ
 زايدة التشديد َب حرؼ " د " صىدًٌٍيقه  -  .ّٓ
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 زايدة التشديد َب حرؼ " ر " طىرًٌٍيقه  -  .ّٔ
 زايدة التشديد َب حرؼ " س " - ًمٍكنىسَّةه   .ّٕ
ًفذَّةه   .ّٖ  زايدة التشديد َب حرؼ " ذ " - انى
 ر "زايدة التشديد َب حرؼ "  كىرَّؽه  -  .ّٗ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ب " - مىٍكتػىبَّةه   .َْ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ـ " قىمًٌٍيصه  -  .ُْ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ب " كيٍوب   -  .ِْ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ـ " قىمَّره  -  .ّْ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ر " - صيٍورَّةه   .ْْ
 زايدة التشديد َب حرؼ " ـ " - ًمٍقلىمَّةه   .ْٓ

 
العربية  الكلمة نطق َب أخطاء ىي األخطأ معظم أف يعرؼ السابك جلدكؿا من

  يعٍت اسم ادلذكر كال توجد األخطاء ُب اسم ادلؤنث مثل األخطاء ُب اتء ادلربوطة )ة(، 
 :التايل اجلدكؿ َب كما متنوع التشديد كمكاف

 : مكان األخطاء ىف نطق ادلفردات العربية )اإلسم(9اجلدول 
 الشرح اإلسم

 
 

 مؤنث

 شىجَّرىةه   -شىجىرىةه  
لىةه    يػٍ لىةه   -مجًى يػٍ  مجىًٌ

 التشديد َب حرؼ الثاين

 مىٍدرىسَّةه   -مىٍدرىسىةه  
ةه   -حىارًسىةه    حىارًسًٌ

التشديد َب حرؼ الرابع 
 قبل اآلخر
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 صيٍورَّةه   -صيٍورىةه    

التشديد َب حرؼ 
الثالث فبل اآلخر 

 كينقص حرؼ الواك
 
 
 مذكر

 ضىعًٌٍيفه   -فه  ضىًعيٍ 
يػٍره   -قىًصيػٍره      قىصًٌ

 التشديد َب حرؼ الثاىن

 التشديد َب حرؼ اآلخر أىٍكثػىر    -أىٍكثػىره    
 تًٍلًمٍيذ    -تًٍلًمٍيذه   
به      ابىب    -ابى
 كيٍوب     -كيٍوبه   

التشديد َب حرؼ اآلخر 
 كينقص حرؼ م، ا، ك

 
 الىت الكلمة ىي العربية الكلمة نطق َب األخطاء معظم أف السابق احلدكؿ َب
 اللغة ألف التشديد، ابلزايدة العربية الكلمة ينطقوف الطلبة من ككثَتا. التشديد  ليسلها

  .نطقهم َب العربية اللغة إىل أتثر  األـ
 لتصميم ادلواد اللغة العربية على ضوء روبريت الدو ادلقرتحات .7

اللغة، كىو احد من مؤسسى اللغة  ىو احد اخلِباء َب رلاؿ علمركبَتت الدك 
قاؿ ركبَتت الدك احلديثة )اللغة التطبيقية( الذم يعمل على حتسُت ادلواد تعليم  اللغة. 

الذل نقلو اتريغن َب كتابو تعليم حتليل األخطاء اللغوية " غلب أف يتبع  بعض 
ؿ زلمود قا  كىناؾ رأم آخر يعٌت   ُّٖ، احده ابدلقارنة.اخلطوات لتحسُت تعليم اللغة

التقابل اللغول كحتليل األخطاء عن كيف نقارف بُت نظامُت  وإمساعيل صيٌت ُب كتاب
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  Hendry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa (Bandung: Angkasa. 2011). 

Hlm. 25-26 
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 ، طلط اىلجتمع ادلفردات كادلقارنة عرؼ ادلشكلة كت يعٍت  للمفردات )ركبَتت الدك(
مقارنة التوزيع اخلطوة الثالثة مقارنة ادلعٍت ك  اخلطوة الثانيةمقارنة الشكل ك  اخلطوة األكىل

ك طريقة عرض نتائج ادلقارنة  ءات، ٍب توسيع قائمة ادلفردات دتت ادلقارنة فيهاكاالػلا
 ُّٗبُت رلموعتُت من ادلفردات.

 كلة ادلفرداتمش .ُ
ادلفردات الىت ختتلف اختالفا  " صيٌت إمساعيل زلمود نقلو الذمقاؿ ركبَتت الدك 

ادلتشاهبة َب  كاما ادلفردات كبَتا َب اللغتُت جتعل الصعوبة للطلبة عند تعلم اللغة.
كعندما مقابلة الباحثة مع  َُْ". لة لدم الطلبة عند تعلم اللغةو اللغتُت جتعل السه

ادلدرسة اللغة العربية يعٍت األستاذة سوردتُت َب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار الفالح 
دكلولونج كسألت الباحثة عن ادلشكلة الكبَتة ُب تعليم ادلفردات لطلبة كقالتها " 

لة الكبَتة عند تعليم ادلفردات ىي صعوبة الطلبة ُب نطق ادلفردات العربية الىت ادلشك
كىاىي ادلشكلة  ُُْ، ألف اللغة األـ أتثر اللغة العربية عند التعلم".ليس ذلا التشديد

 الكبَتة لدم الطلبة َب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار الفالح دكلولونج:
 ةلغة العربية والوري: مشكلة ادلفردات بني ال01اجلدول 

 ادلشكلة اللغة العربية اللغة الورية
 الورية اللغة ادلفردات 

  .التشديد بزايدة
 ادلثاؿ:

Habbo 

 اللغة من ادلفردات -
 بزايدة احياان العربية

 دلثاؿ:، االتشديد

 اللغة من ادلفردات
 بزايدة احياان العربية

 كيسهل  التشديد
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 ٕٓ-ِٕ. ص. ِْْٓعمادة شؤكف ادلكتبات جامعة ادللك سعود. غول كحتليل األخطاء، التقابل الل زلمود إمساعيل صيٍت،   
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 ٗٔزلمود إمساعيل صيٍت، التقابل اللغول كحتليل األخطاء.ص.   
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 ممابلة مع المدرسة اللغة العربٌة األستاذة سورتمٌن فً المدرسة الثانوٌة اإلسالمٌة دار الفالح دولولونج.  



104 
 

Rakka 
Turru 

Karajjang 
Kadirre 

، تػىبىسَّمى، تىكىلَّمى،  رىكَّحى، ىىزَّ
  جىرَّ 
اللغة   ادلفردات   -

، التشديد بدكفالعربية 
 ادلثاؿ:

 ، ، كىنىسى أىكىلى، كىتىبى
، فػىتىحى   جىلىسى

 .نطق َب الطالب
 اللغة  ادلفردات كأما

 التشديد بدكف العربية
 َب الطالب يصعب

  .نطق

 
  مفردات  .ِ

ىذه   اللغات عددا كبَتا جدا كتتطلبتبلغ ادلفردات الكلية َب آية لغة من 
ادلفردات زمنا طويال من البحث دلقارنة عناصرىا كاحدا إثر اآلخر أبم رلموعة أخرل  
كاملة للمفردات. كرمبا إننا مهتموف بتعليم اللغات األجنابية كاختبارىا كالبحث فيها 

ادلفردات كفهمها فيمكننا أف ضلدد حجم ادلفردات ادلطلوبة. كتعتمد طريقة حتديد 
على ما إذا كاف ىذه ادلفردات للكالـ أك االستماع كللكبار أك للصغار، كألم نوع 

من ادلفردات  ٗٓكُب ىذه النقطة، أخذ الباحثة  ُِْمن األغراض أك االستعماالت.
لدم الطلبة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار  العربية يعٌت فعل ادلاضى كادلضارع كاإلسم

كتعرض  . ادلفردات آلورية من الفعل كاإلسم ٗٓ، ك صل األكؿالفالح دكلولونج الف
 الباحثة ادلفردات بُت اللغتُت كما يلي:
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 72، التمابل اللغوى وتحلٌل األخطاء. ص. محمود إسماعٌل صٌنً  
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 : ادلفردات اللغة العربية والورية00اجلدول 
 (+ فعل ادلضارع)فعل ادلاضى ادلفردات العربية

 سداسى مخاسى رابعى ثالثى الرقم
 - - - َيىٍكيلي -أىكىلى   .ُ
 - - - ايىٍخيذي -أىخىذى   .ِ
ـى   .ّ ـي -انى  - - - يػىنىا
 - - - يػىبػٍلىعي -بػىلىعى   .ْ
 - - - يىٍطبىخي -طىبىخى   .ٓ
 - - - يىٍكتيبي -كىتىبى   .ٔ
 - - - ػلىٍرًؽي -حىرىؽى   .ٕ
 - - - يػىهيزُّ -ىىزَّ   .ٖ
 - - - يػىٍعمىلي -عىًملى   .ٗ

 - - - يىٍضًربي -ضىرىبى   .َُ
 - - - يىٍطعىني -طىعىنى   .ُُ
 - - - يػىٍقطىعي -قىطىعى   .ُِ
 - - - يػىٍربيطي -رىبىطى   .ُّ
ـى   .ُْ  - - - يػىقيٍوـي -قىا
 - - - يػىٍرفيسي -رىفىسى   .ُٓ
 - - - َيىٍميري -أىمىرى   .ُٔ
 - - - يػىزيرُّ -جىرَّ   .ُٕ
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 - - - يىٍشهىدي -شىًهدى   .ُٖ
 - يػىتىكىلَّمي -تىكىلَّمى  - -  .ُٗ
 - - - يىٍدفىعي -دىفىعى   .َِ
 - - - ػلىًٍملي -محىىلى   .ُِ
 - - ؼليٍِبي -أىٍخبػىرى  -  .ِِ
 - - يػيٍرًسلي -أىٍرسىلى  -  .ِّ
 - - - يػىٍفتىحي -فػىتىحى   .ِْ
 - - - يػىٍقريصي -قػىرىصى   .ِٓ
 - - - يػىٍرفىعي -رىفىعى   .ِٔ
 - - - يػيٍفرًغي -فػىرىغى   .ِٕ
 - - يػيرىٌكًحي -رىكَّحى  -  .ِٖ
 - - ؽليًٍسكي -أىٍمسىكى  -  .ِٗ
 - - - يػىٍقًفزي -قػىفىزى   .َّ
-ًإٍستىحىمى  - -  .ُّ

 يىٍستىًحمي 
- 

 - - - يىًطيػٍري -طىارى   .ِّ
 - - - يػىٍلعىبي -لىعىبى   .ّّ
-ضىًحكى   .ّْ

 يىٍضحىكي 
- - - 

 - - - يػىٍنظيري -نىظىرى   .ّٓ
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 - - - يػىٍقرىأي -قػىرىأى   .ّٔ
 - - - يػىنىًظفي -نىظىفى   .ّٕ
 - - - غلىًٍلسي -جىلىسى   .ّٖ
 - - - يػىٍبًكى-بىكىى  .ّٗ
 - - - يىٍسرًؽي -سىرىؽى   .َْ
-حىسىبى   .ُْ

 ػلىًٍسبي 
- - - 

 
 ادلفردات اللغة العربية )اإلسم(

 مؤنث مذكر الرقم
 أيـه  -  .ُ
 شىجىرىةه  -  .ِ
 - ًعٍيفه ضى   .ّ
 - غىنىمه   .ْ
 - فىمه   .ٓ
 - ًكتىابه   .ٔ
 - صىًغيػٍره   .ٕ
 ًستَّةه  -  .ٖ
 ثىالىثىةه  -  .ٗ
 - بيٍستىافه   .َُ
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 - مىكىافه   .ُُ
لىةه  -  .ُِ يػٍ  مجًى
ره   .ُّ  - قىًصيػٍ
 - قىًبٍيحه   .ُْ
 - طىوًٍيله   .ُٓ
 - ًقط    .ُٔ
 - أىٍسوىده   .ُٕ
 - أىٍسفىره   .ُٖ
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 ادلفردات اللغة الورية
 ادلعٌت ادلفردات الرقم

ُ.  Kummong Kuning 

ِ.  Mitteng Hitam 

ّ.  Rakka Makan 

ْ.  Gutte Ambil 

ٓ.  Turru Tidur 

ٔ.  Talleng menelan 

ٕ.  Dakkang Masak 

ٖ.  Tullis menulis 

ٗ.  Sarru membakar 

َُ.  Pussa mengucak 

ُُ.  Karajjang Kerja 
ُِ.  Behhe memukul 

ُّ.  Tuhhu menusuk 

ُْ.  Gatto memutuskan 

ُٓ.  Pohhi mengikat 

ُٔ.  Tidde berdiri 

ُٕ.  Takkung menendang 

ُٖ.  Gahhing menyuruh 

ُٗ.  Widder menarik 
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َِ.  Tadde menyaksikan 

ُِ.  Tuttu berbicara 

ِِ.  Patte membayar 

ِّ.  Ratte membawa 

ِْ.  Marring mengabari 

ِٓ.  Kanatto mengirim 

ِٔ.  Bukka membuka 

ِٕ.  Tawwe mencubit 

ِٖ.  Bitti mengangkat 

ِٗ.  Tahhal membongkar 

َّ.  Pahha memegang 

ُّ.  Kaddo melompat 

ِّ.  Habbo Mandi 

ّّ.  Bakkang terbang 

ّْ.  Dirre mengipas 

ّٓ.  Kanakku bermain 

ّٔ.  Gekke tertawa 

ّٕ.  Serru melihat 

ّٖ.  Bassa membaca 
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ّٗ.  Lahhing membersihkan 

َْ.  Tobbo Duduk 

ُْ.  Tanning menangis 

ِْ.  Tamakka mencuri 

ّْ.  Rekkeng menghitung 

ْْ.  Inna Ibu 

ْٓ.  Massang Lemah 

ْٔ.  Kajjo Pohon 

ْٕ.  Witti kambing 

ْٖ.  Wowwang Mulut 

ْٗ.   Bukku Buku 

َٓ.  Annang Kecil 

ُٓ.  Nammu Enam 

ِٓ.  Tallo Tiga 

ّٓ.  Nihha Kebun 

ْٓ.  Ulling tempat 

ٓٓ.  Allus Bagus 

ٓٔ.  Datte Jelek 

ٕٓ.  Makku pendek 
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 ادلقارنة  .ّ

ارنة بُت ادلفردات اللغتُت، قاؿ زلمود إمساعيل صيٌت " البد أف تشمل ادلق
رلموع العينة كلها من حيث الشكل أكال ٍب ادلعاىن ٍب  إىلكؽلكن أف تتم ابلنظر 
 ُّْالتوجيع كاإلػلاءات".

 األوىل: مقارنة الشكلة اخلطو  
البد اللشخص الذل يقـو ابدلقارنة أنو يعرؼ كلتا اللغتُت )األجنبية 

رع َب العمل بعينة من ادلفردات َب كاألصلية للدارس( معرفة جيدة فيمكنو أف يش
اللغة األجنبية قارائ كل مفردات بصوة مرتفع كمقررا بسرعة إذا ماكانت ادلفردات 
األجنبية تشابة ادلفردات َب اللغة األصلية للدارس أـ ال. كتوضع كل ادلفردات ذلا 
شبية َب اللغة األصلية ُب مكاف منفصل إذا كانت مدكنة على بطاقة أك يتم 

يلها على كرقة أك بطاقة منفصل ك عندما تتضح أظلاط التشابة ؽلكن أف تسج
يعاد تصنيف تلك ادلفردات ادلتشابة ُب رلموعات كبذلك حتصل علي نوعُت من 

( ادلفردات ادلتشاهبة ُب ِ( ادلفردات ادلختلفة ُب الشكل. ُادلفردات: 
ادلختلفة َب ادلفردات  مقارنة مقارنة الباحثة َب ىذه اخلطوة يعٌت ُْْالشكل.
 كادلفردات ادلتشاهبة َب الشكل )ادلفردات الىت ليس ذلا التشديد( الشكل
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ٖٓ.  Balahha panjang 

ٓٗ.  Kamamma Kucing 
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كتعرض  بُت اللغتُت )العربية كالورية(.) ادلفردات الىت بزايدة التشديد(  
 الباحثة ادلفردات فيما يلى:

 : مقارنة الشكل ادلفردات بني اللغتني07اجلدول 
 

 رقم
 مفردات الورية مفردات العربية

 متشاهبة سلتلفة متشاْتة سلتلفة
 -  rakka - ايىٍكيلي -أىكىلى   .ُ
 -  gutte - ايىٍخيذي -أىخىذى   .ِ
 - kaddo - يػىٍقًفزي -قػىفىزى   .ّ
ـى   .ْ ـي -انى  -  turru - يػىنىا
 -  talleng - يػىبػٍلىعي -بػىلىعى   .ٓ
 - dakkang - يىٍطبىخي -طىبىخى   .ٔ
 - tullis - يىٍكتيبي -كىتىبى   .ٕ
 - sarru - ػلىٍرًؽي -حىرىؽى   .ٖ
 pussa - يػىهيزُّ -ىىزَّ  -  .ٗ

 - karajjang - يػىٍعمىلي -عىًملى   .َُ
 - behhe - يىٍضًربي -ضىرىبى   .ُُ
 - tuhhu - يىٍطعىني -طىعىنى    .ُِ
 - gatto - يػىٍقطىعي -قىطىعى   .ُّ
 - pohhi - يػىٍربيطي -رىبىطى   .ُْ
ـى   .ُٓ  - tidde - يػىقيٍوـي -قىا
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 - takkung - يػىٍرفيسي -رىفىسى   .ُٔ
 - gahhing - َيىٍميري -أىمىرى   .ُٕ
 widder - غلىيرُّ - جىرَّ  -  .ُٖ

 - Tadde - يىٍشهىدي -شىًهدى   .ُٗ
-تىكىلَّمى  -  .َِ

 يػىتىكىلَّمي 
- tuttu 

 - Patte - يىٍدفىعي -دىفىعى   .ُِ
 - Ratte - ػلىًٍملي -محىىلى   .ِِ
 - marring - ؼليٍِبي -أىٍخبػىرى   .ِّ
 - Kanatto - يػيٍرًسلي -أىٍرسىلى   .ِْ
 - Bukka - يػىٍفتىحي -فػىتىحى   .ِٓ
 - Tawwe - ٍقريصي يػى -قػىرىصى   .ِٔ
 - Bitti - يػىٍرفىعي -رىفىعى   .ِٕ
 tahhal - يػيفىرًٌغي -فػىرَّغى  -  .ِٖ

 - Pahha - ؽليًٍسكي -أىٍمسىكى   .ِٗ
-ًإٍستىحىمى   .َّ

 يىٍستىًحمي 
- Habbo - 

 - bakkang - يىًطيػٍري -طىارى   .ُّ
-رىكَّحى  -  .ِّ

 يػيرىٌكًحي 
- dirre 
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 - kanakku - يػىٍلعىبي -لىًعبى   .ّّ
-ضىًحكى   .ّْ

 يىٍضحىكي 
- gekke - 

 - serru - يػىٍنظيري -نىظىرى   .ّٓ
 - bassa - يػىٍقرىأي -قػىرىأى   .ّٔ
 - lahhing - يػىٍنًظفي -نىظىفى   .ّٕ
 - tobbo - غلىًٍلسي -جىلىسى   .ّٖ
 - tanning - يػىٍبًكى-بىكىى  .ّٗ
 - tamakka - يىٍسرًؽي -سىرىؽى   .َْ
-حىسىبى   .ُْ

 ػلىًٍسبي 
- rekkeng - 

 - inna - أيـه    .ِْ
 - massang - ضىًعٍيفه   .ّْ
 - kajjo - شىجىرىةه   .ْْ
 - witti - غىنىمه   .ْٓ
 wowwang -  فىم   -  .ْٔ

 - bukku - ًكتىابه   .ْٕ
 - annang - صىًغيػٍره   .ْٖ
 nammu - ًستَّةه  -  .ْٗ

 - tallo - ثىالىثىةه   .َٓ
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 - Nihha - بيٍستىافه   .ُٓ

 - Ulling - مىكىافه   .ِٓ

لىةه   .ّٓ يػٍ  - Allus - مجًى

ره   .ْٓ  - Makku - قىًصيػٍ

 - Datte - قىًبٍيحه   .ٓٓ

 - Balahha - طىوًٍيلي   .ٔٓ

 kamamma - ًقط   -  .ٕٓ

 - mitteng - أىٍسوىده   .ٖٓ

 - kummong - أىٍسفىره   .ٗٓ

 
 ادلفردات من اللغتُت، كجد الباحثة ادلفردات ادلختلفة الشكل بعد مقارنة الباحثة 

ُب  بُت اللغتُت. ادلفردات ادلختلفةُب الشكل  كادلفردات ادلتشاهبة ُب الشكل
ا التشديد كما كتب الباحثة ُب اجلدكاؿ، كأما يعٍت ادلفردات اليت ليس ذل الشكل

يعٍت ادلفردات اليت ذلا التشديد، ألف أكثر من اللغة ُب الشكل ادلفردات ادلتشاهبة 
 ياان بدكف التشديد. حأما اللغة العربية احياان ابلتشديد كا  آلورية بزايدة التشديد.

 ثانية: مقارنة ادلعىن.لاخلطوة ا
نظر الباحثة ُب ادلفردات ادلتشاهبة كتقابل ادلعاىن تبعد اخلطوة السابقة أف 

كاف تلك ادلعٌت فاذا   ادلختار ُب قائمة مبعاىن الكلمة ادلتشاهبة ُب اللغة الدارس.
على درجة كبَتة من التشابة تعتِبىا نظائر، أما إذا كاف اإلختالؼ بينها كاضحا 

ٍب أف تنظر الباحثة  .(صعبة جدا)فيتم تصنيفها ابعتبار أهنا نظائر خادعة كتعتِب 
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ادلفردات ادلختلفة ُب الشكل، فإذا كجد معانيها على قدرة متشاهبة، تصنيفها 
سلتلفة(، أما إذا مل تكن ادلعاىن مشاهبة فيتم تصنيفها على أهنا  صيغةعلى أهنا )

 كتعرض الباحثة كما يلي:ُْٓ)معاف غريبة(.
 : مقارنة ادلعىن بني اللغتني03اجلدول 

 
 رقم

 

    ادلتشاهبة  ادلفردات
 بُت اللغتُت

 
 ادلعٌت

بُت     ادلفردات ادلختلفة 
 اللغتُت

 
 ادلعٌت

 العربية الورية العربية الورية
ُ.  Pussa  ٌَّىز Mengucak rakka  أىكىلى makan 

ِ.  Tarre  َّجىر Menarik gutte  أىخىذى ambil 

ّ.  Tuttu  تىكىلَّمى Berbicara kaddo  قػىفىزى lompat 

ْ.  Tahhal  َّغٌ فػىر membongkar turru  ـى  tidur انى

ٓ.  Dirre  رىكَّحى Mengipas talleng  بػىلىعى menelan 

ٔ.  Wowwan
g 

 masak طىبىخى  Mulut dakkang فىم  

ٕ.  Nammu  ًستَّةه Enam tullis  كىتىبى menulis 

ٖ.  Kamamma   ًقط Kucing sarru  حىرىؽى bakar 

ٗ.  - - - karajjang  عىًملى kerja 

َُ.  - - - behhe  بى ضىرى pukul 

ُُ.  - - - tuhhu  طىعىنى menusuk 

ُِ.  - - - gatto  قىطىعى Memotong 
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ُّ.  - - - Pohhi  رىبىطى mengikat 

ُْ.  - - - Tidde  ـى  berdiri قىا

ُٓ.  - - - takkung  رىفىسى menendang 

ُٔ.  - - - gahhing  أىمىرى menyuruh 

ُٕ.  - - - Tadde  شىًهدى menyaksikan 

ُٖ.  - - - Patte  دىفىعى membayar 

ُٗ.  - - - Ratte  محىىلى membawa 

َِ.  - - - marring  اىٍخبػىرى mengabari 

ُِ.  - - - Kanatto  أىٍرسىلى mengirim 

ِِ.  - - - Bukka  فػىتىحى membuka 

ِّ.  - - - Tawwe  قػىرىصى mencubit 

ِْ.  - - - Bitti  رىفىعى mengangkat 

ِٓ.  - - - Pahha  أىٍمسىكى memegang 

ِٔ.  - - - Habbo  ًإٍستىحىمى mandi 

ِٕ.  - - - bakkang  طىارى terbang 

ِٖ.  - - - kanakku  لىًعبى bermain 

ِٗ.  - - - Gekke  ضىًحكى tertawa 

َّ.  - - - Serru  نىظىرى melihat 

ُّ.  - - - Bassa  قػىرىأى membaca 

ِّ.  - - - Lahhing  نىظىفى Membersihk
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an 

ّّ.  - - - tobbo  جىلىسى duduk 

ّْ.  - - - tanning بىكىى menagis 

ّٓ.  - - - tamakka  ؽى سىرى mencuri 

ّٔ.  - - - rekkeng  حىسىبى menghitung 

ّٕ.  - - - inna   أيـ ibu 

ّٖ.  - - - massang  ضىًعٍيفه  lemah 

ّٗ.  - - - kajjo  شىجىرىةه pohon 

َْ.  - - - witti  غىنىمه kambing 

ُْ.  - - - bukku  ًكتىابه buku 

ِْ.  - - - annang  صىًغيػٍره kecil 

ّْ.  - - - tallo  ثىةه  tiga ثىالى

ْْ.  - - - nihha  بيٍستىافه kebun 

ْٓ.  - - - allus  لىةه يػٍ  membawa مجًى

ْٔ.  - - - makku  ره  pendek قىًصيػٍ

ْٕ.  - - - datte  قىًبٍيحه jelek 

ْٖ.  - - - balahha  طىوًٍيله panjang 

ْٗ.  - - - mitteng  أىٍسوىده hitam 

َٓ.  - - - kummong  أىٍسفىره kuning 

ُٓ.  - - - ulling  مىكىافه tempat 
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 (ُ: ثة ابدلقارنة ادلعٍت ادلفردات من اللغتُت، كجد الباحثةبعد أف قامت الباح 

ادلفردات ادلتشاهبة َب الشكل كمتشاهبة َب ادلعٌت بينهما، كىي: ادلفردات العربية " 
" مبعٌت " ". كال mengucak" مبعٌت " pussa". كادلفردات الورية " mengucakىىزَّ

( ِكالنطق. كتعتِبىا ابلنظائر.  علا بزايدة التشديد َب الشكل شلتشاهبة َب ادلعٌت
)ادلفردات العربية الىت ليس ذلا التشديد، كادلفردات ادلفردات ادلختلفة َب الشكل 

الورية ابلتشديد( كلكن متشاهبة َب ادلعٌت بينهما، كىي: ادلفردات العربية " أىخىذى" 
" كتصنيف mengambil" مبعٌت "gutte" كادلفردات الورية "mengambilمبعٌت "

    على أهنا صيغة سلتلفة.
 اخلطوة الثالثة: التوجيع واالحياءات

غلب أف يتم الفحص النهائى للقائمة دلعرفة ادلفردات الىت تشمل اختالفات كبَتة 
فاألمساء  من حيث التوزيع أك االػلاءات أك من حيث التوزيع كاالػلاءات معا.

شكل الصعوابت ُب اللغة كاألفعاؿ الىت  ال تستعمل التشديد َب اللغة العربية ت
الدارس. كأخَتا  ؽلكن النظر إىل ادلفردات الىت ختتلف اختالفا كبَتا من حيث 

 كتعرض الباحثة كما يلى: ُْٔاالػلاءات ابعتبارىا مشكلة تتعلق ابدلفردات.
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 : التوزيع واالحياءات04اجلدول 
صعوبة  االحياءات التوزيع رقم

 ىف نطق
مع  حتالفا كبريةحتتلف ا
 لغة الطلبةال

 بدكف التشديد   ايىٍكيلُّ -أىكَّلى  ايىٍكيلي -أىكىلى   .ُ
 بدكف التشديد   َيىٍخيذَّ -أىخَّذى  َيىٍخيذي -أىخىذى   .ِ
 بدكف التشديد   يػىٍقًفزُّ -قػىفَّزى  يػىٍقًفزي -قػىفىزى   .ّ
ـى   .ْ ـي -انى ّـَ  يػىنىا ُـّ -انى  بدكف التشديد   يػىنىا
 بدكف التشديد   يػىبػٍلىعُّ -بػىلَّعى  يػىبػٍلىعي -بػىلىعى   .ٓ
 بدكف التشديد   يىٍطبىخَّ -طىبَّخى  يىٍطبىخي -طىبىخى   .ٔ
 بدكف التشديد   يىٍكتيبُّ -كىتَّبى  يىٍكتيبي -كىتىبى   .ٕ
 بدكف التشديد   ػلىٍرًؽُّ -حىرَّؽى  ػلىٍرًؽي -حىرىؽى   .ٖ
 بدكف التشديد   يػىٍعمىلُّ -عىمًٌلى  يػىٍعمىلي -عىًملى   .ٗ
 بدكف التشديد   يىٍضًربُّ -ضىٌربى  ٌيٍضًربي -ضىرىبى   .َُ
 بدكف التشديد   يىٍطعىنُّ -طىعَّنى  يىٍطعىني -نى طىعى   .ُُ
 بدكف التشديد   يػىٍقطىعُّ -قىطَّعى  يػىٍقطىعي -قىطىعى   .ُِ
 بدكف التشديد   يػىٍربيطُّ -رىبَّطى  يػىٍربيطي -رىبىطى   .ُّ
ـى   .ُْ ّـَ  يػىقيٍوـي -قىا  بدكف التشديد   يػىقيٍوُـّ -قىا
 بدكف التشديد   يػىٍرفيسُّ -رىفَّسى  يػىٍرفيسي -رىفىسى   .ُٓ
 بدكف التشديد   َيىٍميرُّ -أىمَّرى  ري ايىٍمي -أىمىرى   .ُٔ
 بدكف التشديد   يىٍشهىدُّ -شىهًٌدى  يىٍشهىدي -شىًهدى   .ُٕ
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 بدكف التشديد   يىٍدفىعُّ -دىفَّعى  يىٍدفىعي -دىفىعى   .ُٖ
 بدكف التشديد   ػلىًٍملُّ -محىَّلى  ػلىًٍملي -محىىلى   .ُٗ
 بدكف التشديد   ؼليٍِبُّ -اىٍخبػىرَّ  ؼليٍِبي -أىٍخبػىرى   .َِ
 بدكف التشديد   يػيٍرًسلُّ -أىٍرسىلَّ  لي يػيٍرسً -أىٍرسىلى   .ُِ
 بدكف التشديد   يػىٍفتىحُّ -فػىتَّحى  يػىٍفتىحي -فػىتىحى   .ِِ
 بدكف التشديد   يػىٍقريصُّ -قػىرَّصى  يػىٍقريصي -قػىرىصى   .ِّ
 بدكف التشديد   يػىٍرفىعُّ -رىفَّعى  يػىٍرفىعي -رىفىعى   .ِْ
 بدكف التشديد   ؽليًٍسكُّ -أىٍمسىكَّ  ؽليًٍسكي -أىٍمسىكى   .ِٓ
 بدكف التشديد   يىٍستىًحمُّ -ًإٍستىحىمَّ  ٍستىًحمي يى -ًإٍستىحىمى   .ِٔ
 بدكف التشديد   يىًطيػٍرُّ -طىارَّ  يىًطيػٍري -طىارى   .ِٕ
 بدكف التشديد   يػىٍلعىبُّ -لىعًٌبى  يػىٍلعىبي -لىًعبى   .ِٖ
كى  يىٍضحىكي -ضىًحكى  ضى  .ِٗ -ضىحًٌ

 يىٍضحىكُّ 
  بدكف التشديد 

 بدكف التشديد   يػىٍنظيرُّ -نىظَّرى  يػىٍنظيري -نىظىرى   .َّ
 بدكف التشديد   يػىٍقرىاُّ -قػىرَّأى  يػىٍقرىأي -قػىرىأى  ؽ .ُّ
 بدكف التشديد   يػينىظًٌفُّ -نىظَّفى  يػينىًظفي -نىظىفى  فى  .ِّ
 بدكف التشديد   غلىًٍلسُّ -جىلَّسى  غلىًٍلسي -جىلىسى   .ّّ
 بدكف التشديد   يػىٍبًكى-بىكَّى يػىٍبًكى-بىكىى  .ّْ
 بدكف التشديد   يىٍسرًؽُّ -سىرَّؽى  يىٍسرًؽي -سىرىؽى    .ّٓ
 بدكف التشديد   ػلىًٍسبُّ -حىسَّبى  بي ػلىٍسً -حىسىبى   .ّٔ
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 بدكف التشديد   أيـ   أىـه   .ّٕ
 بدكف التشديد   ضىعًٌٍيفه  ضىًعٍيفه   .ّٖ
 بدكف التشديد   شىجَّرىةه  شىجىرىةه   .ّٗ
 بدكف التشديد   ًكتَّابه  ًكتىابه   .َْ
 بدكف التشديد   غىنَّمه  غىنىمه   .ُْ
 بدكف التشديد   صىغًٌيػٍره  صىًغيػٍره   .ِْ
ثىةه   .ّْ  بدكف التشديد   ثىالَّثىةه  ثىالى
 بدكف التشديد   بيٍستىاف   بيٍستىافه   .ْْ
يػٍلىةه  ج .ْٓ لىةه   مجًى يػٍ  بدكف التشديد   مجىًٌ
ره   .ْٔ ره  قىًصيػٍ يػٍ  بدكف التشديد   قىصًٌ
 بدكف التشديد   قػىبًٌٍيحه  قىًبٍيحه   .ْٕ
 بدكف التشديد   طىٌوًٍيله  طىوًٍيله   .ْٖ
 بدكف التشديد   أىٍسوىد   أىٍسوىده   .ْٗ
دكف التشديدب   أىٍسفىر   أىٍسفىره   .َٓ  

 بدكف التشديد   مىكَّافه  مىكىافه   .ُٓ
 

سهولة ىف  االحياءات التوزيع رقم
 نطق

متشاهبة مع اللغة 
 الطلبة

 زايدة التشديد   يػىهيزُّ -ىىزَّ  يػىهيزُّ -ىىزَّ   .ُ
 زايدة التشديد   غلىيرُّ -جىرَّ  غلىيرُّ -جىرَّ   .ِ
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 زايدة التشديد   يػىتىكىلَّمي -تىكىلَّمى  يػىتىكىلَّمي -تىكىلَّمى   .ّ

 زايدة التشديد   ييفرًٌغي -فػىرَّغى  يػيفىرًٌغي -فػىرَّغى   .ْ

 زايدة التشديد   يػيرىٌكًحي -حى كَّ رى  يػيرىٌكًحي -رىكَّحى   .ٓ

 زايدة التشديد   فىم   فىم    .ٔ

 زايدة التشديد   ًستَّةه  ًستَّةه   .ٕ

 زايدة التشديد   ًقط   ًقط    .ٖ

  
 يستوسيع قائمة ادلفردات الىت دتت ادلقارنة فيها ألغراض التدر  .ْ

التشابة كاالختالؼ   إبغلاز فيما سبقتكشف الباحثة ادلقارنة الىت حتدث عنها 
بُت اللغتُت، كؽلكن أف نطبق ىذه األظلاط على رلموعة من ادلفردات خارج نطاؽ 

كرمبا ادلفردات  اليت تتعلق عن حياتى الطلبة  مثال  ادلدركسة ألغراض التدريس. العينة
كليساعد ادلدرس اللغة العربية َب صناعة  َب آلور وميةكاحلياة الي عن البحر كالغابة
  .َب نطق ادلفردات العربيةالطالب  دلمارسة  ادلواد التعليمية ك

 ادلفردات ض نتائج ادلقارنةطريقة عر  .ٓ
ج الدراسة ابختالؼ الغرض من لنتائ قاؿ زلمود إمساعيل صيٍت " ؼلتلف عرض

دامها َب دركس تعليم اللغة ائج استخمن النت دؼاذلإذا كاف : منهانتائج ادلقارنة، 
كُب كل درس البد من جتميع ادلفردات كفقا لدرجة تقدؽلها َب شكل دركس،  ؽلكن

إذ مل يكن الغرض ٍب ادلفردات قد ًب لغرض التدريس. صعوبتها حىت إف كاف إعداد 
من نتائج الدراسة فيمكن أف تصنيف ادلفردات الصعوبة لغرض االختبار. أما الغرض 
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كالغرض الباحثة ُب ىذه ادلقارنة يعٌت  ُْٕ.ناعة ادلعجم ال بد قائمة الفبائيةُب ص
 إعداد ادلواد ُب شكل الدركس كتصنيف ادلفردات الصعوبة لغرض اإلختبار لطلبة

 مدرسة الثانوية اإلسالمية دار الفالح دكلولونج.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
147

 75ص. التمابل اللغوى وتحلٌل األخطاء.محمود إسماعٌل صٌنى،   
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 الفصل اخلامس
 قرتاحاتالنتائج والتوصيات واال

 النتائج - أ
كاقًتاحات تطويرىا على ضوء  عد أف قامت الباحثة بتحليل األخطاء اللغويةب

 كجد الباحثة مايلي: ركبَتت الدك،
 (فعل ادلاضى)األخطاء ُب نطق ادلفردات .ُ

 َب أخطاء ىي ادلاضى فعل من ادلفردات نطق َب  األخطأ معظم أف    
 كجدت اجملموعة، اخلاطعة الكلمات مجيع من. الثالثى حرؼ نطق

 ْ ك الرابعى، حرؼ من خطأ ّ الثالثى، حرؼ من خطأ ّٓ باحثةال
 معظم أسباب .علة حرؼ من ُُ ك اخلماسى، حرؼ من خطأ

 بل التشديد  ليسلها الىت الكلمة ىي العربية الكلمة نطق َب األخطاء
  : متنوع اخلطأ كمكاف ابلتشديد، ينطقوف

 الشرح فعل ادلاضى
 أىكَّلى    -أىكىلى            ثالثى

 كىتَّبى     -كىتىبى          
التشديد َب كسط الكلمة يعٌت 

 حرؼ الثاىن فبل اآلخر 
 أىٍخبػىرَّ    -أىٍخبػىرى           رابعى

 أىٍرسىلَّ    -أىٍرسىلى          
التشديد َب آخر الكلمة يعٍت َب 

 حرؼ اآلخر
 ًإٍستىحَّمى   -ًإٍستىحىمى         مخاسى

 سَّلى ًإٍغتى    -ًإٍغتىسىلى        
التشديد َب كسط الكلمة يعٌت 

 حرؼ الرابع قبل االخر
التشديد َب آخر الكلمة يعٌت َب  طىارَّ    -طىارى            
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 علة     
 ثالثى
  

ـى             ّـَ       -انى  حرؼ اآلخر انى
 بىكَّى  -بىكىى           

 قػىلَّى  -قػىلىى             
 التشديد َب كسط الكلمة يعٌت

 َب حرؼ الثاىن فبل اآلخر
 سىاعىدَّ    -سىاعىدى            علة رابعى   

 حىافىظَّ    -حىافىظى           
التشديد َب آخر الكلمة 

 يعٌت َب حرؼ اآلخر
التشديد َب كسط الكلمة يعٌت َب حرؼ  ًإٍشتػىرَّل   -ًإٍشتػىرىل            علة مخاسى

 الرابع فبل اآلخر 
 

 فردات )فعل ادلضارع(ادلاألخطاء ُب نطق  .ِ
 مجيع من. الثالثى الكلمة نطق َب أخطاء ىي األخطأ معظم أف

 حرؼ من خطأ ّٓ الباحثة كجدت اجملموعة، اخلاطعة الكلمات
 ك اخلماسى، حرؼ من خطأ ْ ك الرابعى، حرؼ من خطأ ّ الثالثى،

 نطق َب األخطاء معظم أسباب أف احلدكؿ َب كما. علة حرؼ من ٖ
 ابلتشديد، ينطقوف بل التشديد  ليسلها الىت الكلمة ىي بيةالعر  الكلمة
 : متنوع اخلطأ كمكاف

 الشرح فعل ادلضارع
 َيىٍكيلُّ    -َيىٍكيلي    ثالثى

 يىٍكتيبُّ    -يىٍكتيبي  
التشديد َب آخر الكلمة يعٌت َب حرؼ 

 اآلخر
 ؼليٍِبُّ    -ؼليٍِبي      رابعى

 يػيٍرًسلُّ   -يػيٍرًسلي    
َب آخر الكلمة يعٌت َب حرؼ التشديد 

 حرؼ اآلخر
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مي   -يىٍستىًحمي   مخاسى  يىٍستىحًٌ
لي   -يػىٍغتىًسلي     يػىٍغتىسًٌ

التشديد َب كسط الكلمة يعٌت َب حرؼ 
 حرؼ الرابع قبل اآلخر

 
 علة ثالثى

 يىًطيػٍرُّ   -ينًطيػٍري     
ـي       ُـّ    -يػىنىا  يػىنىا

التشديد َب آخر الكلمة يعٌت َب حرؼ  
 اآلخرحرؼ 

 يػىٍبًكى  -يػىٍبًكى    
 يػىٍقًلى   -يػىٍقًلى    

- 

 ييسىاًعدُّ   -يىسىأًعدي    علة رابعى
 ػليىاًفظُّ    -ػليىاًفظي    

التشديد َب آخر الكلمة يعٌت َب حرؼ 
 اآلخر

التشديد َب كسط الكلمة يعٌت َب حرؼ  يىٍشتػىٌرًل  -يىٍشًتىًل    علة مخاسى
 الرابع قبل حرؼ اآلخر

 
 خطاء ُب نطق ادلفردات )اإلسم(األ .ّ

 مجيع من. الثالثى الكلمة نطق َب أخطاء ىي األخطأ معظم أف 
 حرؼ من خطأ ّٓ الباحثة كجدت اجملموعة، اخلاطعة الكلمات
 ك اخلماسى، حرؼ من خطأ ْ ك الرابعى، حرؼ من خطأ ّ الثالثى،

 ىي العربية الكلمة نطق َب األخطاء معظم أسباب .علة حرؼ من ٖ
 التشديد كمكاف ابلتشديد، ينطقوف بل التشديد  ليسلها الىت كلمةال

 :متنوع
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 الشرح اإلسم
 
 

 مؤنث

 شىجَّرىةه   -شىجىرىةه  
لىةه    يػٍ لىةه   -مجًى يػٍ  مجىًٌ

 التشديد َب حرؼ الثاين

 مىٍدرىسَّةه   -مىٍدرىسىةه  
ةه   -حىارًسىةه    حىارًسًٌ

التشديد َب حرؼ الرابع 
 قبل اآلخر

 
 صيٍورَّةه   -ةه    صيٍورى 

التشديد َب حرؼ 
الثالث فبل اآلخر 

 كينقص حرؼ الواك
 
 
 مذكر

 ضىعًٌٍيفه   -ضىًعٍيفه  
يػٍره   -قىًصيػٍره      قىصًٌ

 التشديد َب حرؼ الثاىن

 التشديد َب حرؼ اآلخر أىٍكثػىر    -أىٍكثػىره    
 تًٍلًمٍيذ    -تًٍلًمٍيذه   
به      ابىب    -ابى
 ٍوب  كي    -كيٍوبه   

التشديد َب حرؼ اآلخر 
 كينقص حرؼ م، ا، ك

 
 االقًتاحات ُب تطوير ادلواد اللغة العربية على ضوء ركبَتت الدك .ْ

ادلشكلة: ادلفردات اللغة العربية الىت بزايدة التشديد يسهل الطلبة ُب  -
كأما ادلفردات اللغة العربية الىت ليس ذلا التشديد يصعب الطلبة  نطق

 ُب نطق.
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أخذت الباحثة بعض ادلفردات مت اللغة العربية ت احملدكدة: ادلفردا -
يعٌت من فعل ادلاضى كمضارع كاإلسم. كادلفردات الورية من الفعل 

 كاإلسم.
كجدت  بعد مقارنة الشكل ادلفردات من اللغتُت،مقارنة الشكل:  -

. الباحثة ادلفردات ادلختلفة ُب الشكل  كادلفردات ادلتشاهبة ُب الشكل
دلختلفة ُب الشكل يعٌت ادلفردات الىت ليس ذلا التشديد، ادلفردات ا

، ألف كادلفردات ادلتشاهبة ُب الشكل يعٌت ادلفردات الىت ذلا التشديد
أكثر من اللغة آلورية بزايدة التشديد أما اللغة العربية احياان ابلتشديد 

 كاحياان بدكف التشديد.
 من ادلفردات ادلعٍت ابدلقارنة الباحثة قامت أف بعد  مقارنة ادلعٌت:  -

 َب كمتشاهبة الشكل َب ادلتشاهبة ادلفردات( ُ: الباحثة كجد اللغتُت،
". mengucak" مبعٌت" ىىزَّ "  العربية ادلفردات: كىي بينهما، ادلعٌت

 بزايدة علا كال". mengucak"  مبعٌت" pussa"  الورية كادلفردات
( ِ. ابلنظائر تِبىاكتع. كالنطق ادلعٌت َب شلتشاهبة الشكل َب التشديد
 التشديد، ذلا ليس الىت العربية ادلفردات) الشكل َب ادلختلفة ادلفردات

: كىي بينهما، ادلعٌت َب متشاهبة كلكن( ابلتشديد الورية كادلفردات
 الورية كادلفردات" mengambil" مبعٌت" أىخىذى "  العربية ادلفردات

"gutte "مبعٌت "mengambil "سلتلفة ةصيغ أهنا على كتصنيف   . 
 مثل الباحثة ادلفردات السهولة ُب نطق تصنيفالتوزيع كاالػلاءات :  -

، جىرَّ -: ىىزَّ  ، تىكىلَّم-يػىهيزُّ ادلفردات الصعوبة ك يػيفىرًٌغي. -يػىتىكىلَّمي، فػىرَّغى -غلىيرُّ
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يىٍستىًحمي -َيىٍكيلُّ(، ًإٍستىحىمى -َيىٍكيلي )أىكَّلى -: أىكىلى مثل ُب النطق
(.-يػىٍلعىبي )لىعًٌبى -تىًحمُّ(، لىًعبى يىسٍ -)ًإٍستىحىمَّ   يػىٍلعىبُّ

 توسيع قائمة ادلفردات الىت دتت مقارنة فيها ألغراض التدريس -
 لغرض الصعوبة ادلفردات كتصنيف الدركس شكل ُب ادلواد إعداد -

  .دكلولونج الفالح دار اإلسالمية الثانوية مدرسة لطلبة اإلختبار
 التوصيات - ب

حث ُب ىذا ادلوضوع تقدـ الباحثة اإلقًتاحات كما بعد أف تقـو الباحثة ابلب
 يلي:

أف يقـو ادلدرسوف بعملية حتليل األخطاء اللغوية لدم طلبة دلعرفة  .ُ
 ادلشكلة الشائعة ُب التعلم اللغة الثانية.

أف يقـو ادلدرسوف بعملية مقارنة فبل أف تصنع ادلواد ُب  تعليم اللغة  .ِ
 الثانية لدم الطلبة.

بعملية مقارنة قبل صناعة ادلواد اإلختبار كفقا لدرجة  أف يقـو ادلدرسوف .3
 صعوبتها.

 
 
 
 
 

 



132 
 

 ادلراجعو  ادلصادر
 :ادلصادر - أ

 القرآف الكرًن
 العربية : ادلراجع - ب

 .ُِٗٗ. الرايض، دار السلم ادلهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسهاأمحد فؤاد علياف، 
. القسم األكؿ اطقُت بلغات أخرلادلرجع ُب تعليم اللغة العربية لنرشدل أمحد طعيمة، 

 للمكتبة اجلامعة أـ القرل.
تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا كمنهجيتو كاساليبو. منسورات ادلنظمة رشدل أمحد طعية، 

 .ُٖٗٗ. الرابط، اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة
. مصر، لغَت انطقُت هبا طرائق التدريس اللغة العربيةزلمود كامل انقة كرشدل أمحد طعيمة، 

ََِّ. 
تعليم اللغة العربية لغَت انطقُت بلغات أخرل. أسسو كمداخلو كطرؽ دمحم كامل انقة، 

،  التدريسو.  .ُٖٓٗمكة ادلكـر
. طرائق التدريس اللغة العربية لغَت انطقُت ابللغات أخرلعبد العزيز بن إبراىيم العصلى. 

 .ََِِالمية، الرايض: جامعة اإلاـ دمحم بن سعود اإلس
 .َََِ. األردكف، دار الفالح، اإلختبارات اللغوية. الطبع األكؿدمحم على خوىل. 

عمادة شعوؤف الكتبة جامعة ادللك السعود، . الرايض،إختبارات اللغةدمحم عبد اخلالق دمحم. 
ُٖٗٓ. 

ة . الرايض، جامعالتقابل كالتحليل األخطاءإمساعيل صيٍت  كزلمود األمُت دمحم إسحاؽ، 
 .ُِٖٗادللك السعود. 
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 .َُٖٗدار التضامن.  . القاىرة،علم اللغة العاـدمحم شاىيم ك التوفيق، 
. مطبعة جامعة موالان مالك ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبانور ىادم، 

 .َُُِماالنج. إبراىيم اإلسالمية 
. سيدكرجو، مكتبة اإلندكنيسُتعلم األصوات لدارس اللغة العربية من نصر الدين إدرس، 

 .َُِٓلساف عريب للنشر كالتوجيع جاكل الشرقية. 
 .ََِٓعماف، ادلكتبة الوطنية. مقدمة ُب اللسانيات. عيسى برىومة، 

. علم األصوات النطقي )نظرية كمقارنة مع تطبيق ُب القرآف الكرًن(عبد الوىاب رشيدم، 
 .ََُِاحلكومية ماالنج.  مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية

مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية  البداية ُب علم الصرؼ.سالمت دارين، 
 .َُِِاحلكومية ماالنج. 

ادلملكة العربية ادلهارات اللغوية )مدخل اىل خصائص اللغة العربية كفنوهنا.دمحم صاحل الشنطى، 
 .قُُْْالسعودية، دار األندلس للنشر كالتوزيع. 

 .قَُْْالكويت، مكتبة الفالح. تدريس فنوف اللغة العربية. علي أمحد مدكور، 
 جامعة  ادلكتبات شؤكف عمادة. الرايض، النفس اللغة علم منصور، أمحد سيد اجمليد عبد

   ق.َُِْ. سعود ادللك
 ـ.ُٖٗٗالقاىرة، جامعة القاىرة.  علم الداللة.أمحد سلتار عمر، 

 : البحوث العلمية -ج
 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة لطلبة العربية الكتابة َب كاخلطية اإلمالئية األخطاء حتليل عيٌت،نور 

 قسم) ادلاجستَت رسالة ،السالـ دار آتشية ننجرك الشمالية آبتشيو احلكومية
 (.ََِٔ ماالنج احلكومية اإلسالمية اجلامعة العربية، اللغة تعليم
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 اإلسالمية اجلنيد مدرسة طلبة كتابة َب اإلمالئية األخطاء حتليل حسُت، دمحم بن خدغلة
 العربية، اللغة تعليم قسم) ادلاجستَت رسالة ،تقومية حتليلية كصفية دراسة الثانوية،
 .( َُِْ ماالنج احلكومية اإلسالمية جامعة

، ْتث جترييب إستخداـ حتليل األخطاء اإلمالئية كالًتكبية  لتنمية مهارة الكتابةموسى.س،  
كوبوؾ الكاه بوصلو كوسومو   –درسة " دار السعادة " العالية اإلسالمية َب م

 )قسم تعليم اللغة العربية، جامعة، رسالة ادلاجستَت مباالنج جاكل الشرقية
 .(َُُِاإلسالمية احلكومية مباالنج 

مدرسة بقسم اللغة العربية ّتامعة رادين إنتاف حتليل األخطاء ُب الكتابة، نوفيتا رمحي، 
 سالمية احلكومية المفونج.اإل
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