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ستهاللا  

 قال اهلل تعايل يف القرآن الكرمي:

 " صدق اهلل العظيم.ِانَّآ َأْنَزْلنُه ُقْرآنًا َعَرِبيًّا لََّعلَُّكْم َتْعِقُلْوَن"
 (2)سورة يوسف : 

“Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur’an dengan bahasa Arab, agar 

kamu memahaminya” (QS. Yusuf : 2). 
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 اإلهداء

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل :

ذان بدوهنما ال حياة يل يف هذه لال نةاجلأّمي احملبوبة سييت نور و  كيسوباأيب احملبوب  .1
 .واآلخرةوحفظهما اهلل يف الدين والدنيا  الدنيا

 .أخي احملبوب حممد زين الرحيم .2
 هذا البحث. متاممحاسة يف إ بكل ينتدفعقد  يتالعائليت الكبرية  .3

 عسى اهلل أن يبارك هلم ولنا يف الدارين .... آمني.
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 توطئة
اهلل احلمد هلل رّب العاملني وبه نستعني وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن ال إله إاّل 

وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. الصالة والسالم على أشرف األنبياء املرسلني وعلى آله وصحبه 
 أمجعني، أما بعد.

األخطاء الصوتية يف قراءة النص العريب "  ت العنوانقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حت 
". سة فونولوجية(لطالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجو )درا
وهذه الكتابة مل  واعترف الباحث أنه كثري النقص واخلطأ رغم أهنا قد بذل جهده إلكمال له.

م الباحث قّديالكرام والزمالء األحباء. ولذلك  درسنية املدتصل إىل مثل الصورة بدون مساع
 فوائق االخترام وخالص الثناء إىل:

دير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية األستاذ الدكتور عبد احلارس املاجستري، م .1
 احلكومية ماالنج.

 اإلنسانية. العلوم الدكتورة شافية املاجستري، عميدة كلية .2
 املاجستري، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا. ،الدكتور حليمي .3
 .كتابة هذا البحث اجلامعي ، مشرفاملاجستري ،حممد هاشم .4
 الشؤون األكادمية. مشرفةاملاجستري،  ،معرفة املنجية .5
 اللغة العربية وأدهبا. قسم يف درسنيمجيع املفضيلة  .6
عسى أن يكون هذا البحث ، وأدهبا العربيةزمالئي وزمياليت يف منظمات وقسم اللغة  .7

 نافعا للباحث ولكل من انتفع به، آمني. 
 2019 ويوني 21حتريرا مباالنج، 

 الباحث
 
 

  احلكيمحممد خليف 
 15310040 رقم القيد :
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 مستخلص البحث
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اء هو عملية والنظام اخلاص ملعرفة الصعوبات واملشكالت يف عملية تعليم الطالب خطاألحتليل 

وانتخاب هذا املوضوع بسبب العديد من األخطاء . لديهم خلفية الدراسة اللغوية املختلفةالذين 
 الصوتية اليت حتدث عندما يتكلم الطالب اللغة العربية.

 األخطاء الصوتية يف قراءة النص العريب لطالب صورما ( 1هي ) ا البحثيف هذ أسئلة البحث 
 اليت تؤدي إىل عواملالما ( 2) ؟الصف العاشر باملدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجو

األخطاء الصوتية يف قراءة النص العريب لطالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو 
األخطاء  صور والعوامل اليت تؤدي إىلملعرفة  هي البحثا يف هذ . أهداف البحث؟سيدوأرجو

الصوتية يف قراءة النص العريب لطالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجو. 
وميكن استخدامه املراجع  هذا البحث معرفة جديدة حول العلوم الصوتية زيدأن يالبحث يعين وفوائد 

 اللغة العربية.للقراء وخاصة طالب 

مجع  طريقة. تستخدم الوصفي و دراسة احلالة باملدخله ا البحثهذاملستخدم يف  املنهج
التوثيق. بينما تستخدم تقنية حتليل البيانات تقنيات مايلز واملقابلة و طريقة املالحظةالبيانات 

 البيانات. باطالبيانات وعرض البيانات واستن صنيفتوهوبرمان، وهي 
ألشكال األخطاء املوجودة اليت تتكون من أخطاء يف استبدال رسائل احللق  ئجوتشري نتا

، حرف ه قراءة حروف ح، حرف خ ءقراءة األحرف حرف  ان مثل األخطاء يف احلروف عسوالل
 عواملحرف ص، ش، ث قراءة س، ويف حرف ظ قراءة ض. وأقراءة ح، حرف ذ قراءة د، 

هو عدم معرفة كيفية التمييز بني احلروف ونقص التدريب وأيًضا التشابه يف بعض احلروف  اءخطاأل
 العربية مع اإلندونيسية.
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ABSTRACT 

 

M. Kholif Al-Hakim. 2019.  Phonetic Errors in Reading Skills for Tenth Grade 

Students Madrasah Aliyah Walisongo Sidoarjo. Minor Thesis. Department of Arabic 

Language and literature, Faculty of Humanities, State Islamic University of Maulana 

Malik Ibrahim. Advisor: Muhammad Hasyim, M.A. 
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 Language error analysis is a work procedure that is commonly used by 

researchers or language teachers to identify difficulties and problems in student 

education, especially in terms of learning languages. And the selection of this title is 

motivated by the many phonetic sound errors that arise when students speak Arabic. 

 The formulation of the problem in this study is (1) What is the form of 

phonetic error in reading skills of tenth graders Madrasah Aliyah Walisongo 

Sidoarjo? (2) What are the causes of phonetic errors in reading skills in tenth grade 

students Madrasah Aliyah Walisongo Sidoarjo? The research objectives of this 

research are to identify images and factors that lead to audio errors in the reading of 

the Arabic text for the students of the tenth grade in the Madrasah Aliyah Walisongo 

Sidoarjo. The benefits of research means that this research increases the knowledge 

about the new audio science and can be used as a reference for readers, especially 

students of Arabic. 

 The research method used in this study is descriptive qualitative and the 

research approach is field research. The data collection technique uses the referral, 

skillful and documentation techniques. While the data analysis technique uses the 

Miles and Huberman techniques, namely data reduction, data presentation, and data 

conclusions. 

 And as for the forms of errors that exist that consist of errors in replacing 

the letters al-Halaq and al-Lisan like errors in letters ع read letters huruf, letters ه read 

letters ح, letters خ read letters ح, letters ذ read د, letters ص, ش , ث read س, and in the 

letter ظ read ض. And the cause of the error is not knowing how to distinguish the 

letters, lack of training and also the similarity in some Arabic letters with Indonesian.  
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ABSTRAK 

M. Kholif Al-Hakim. 2019. Kesalahan Fonetik pada Keterampilan Membaca Teks Arab 

Siswa Siswi Kelas Sepuluh Madrasah Aliyah Walisongo Sidoarjo. Skripsi. Jurusan Bahasa 
dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Dosen Pembimbing: Muhammad Hasyim, M.A. 

 

Kata Kunci : Fonologi, Kesalahan, Membaca. 

 

Analisis kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur secara sistematik untuk 

mengidentifikasi kesulitan dan masalah dalam pendidikan siswa dengan latar 

belakang bahasa yang berbeda. Dan terpilihnya judul ini dilatar belakangi oleh 

banyaknya kesalahan  bunyi fonetik yang muncul ketika siswa berbicara bahasa Arab. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk 

kesalahan fonetik pada keterampilan membaca teks Arab siswa siswi kelas sepuluh 

Madrasah Aliyah Walisongo Sidoarjo? (2) Apa penyebab kesalahan fonetik pada 

keterampilan membaca teks Arab siswa siswi kelas sepuluh  Madrasah Aliyah 

Walisongo Sidoarjo? Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bentuk dan penyebab kesalahan kesalahan fonetik pada keterampilan membaca teks 

Arab siswa siswi kelas sepuluh  Madrasah Aliyah Walisongo Sidoarjo. Dan manfaat 

penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan baru dalam lingkup ilmu Ashwat 

dan siswa siswi dapat menggunakannya sebagai rujukan dalam hal membaca 

khususnya dalam belajar bahasa Arab. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif dan pendekatan penelitiannya adalah penelitian lapangan. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data. 

Dan adapun bentuk kesalahan yang ada yaitu terdiri atas kesalahan dalam 

mengganti huruf al-Halaq dan al-Lisan seperti kesalahan pada huruf ع dibaca huruf ء,  

huruf ه dibaca huruf ح, huruf خ dibaca huruf ح, huruf ذ   dibaca د, huruf ث, ش, ص 

dibaca  س , dan pada huruf ظ dibaca ض. Dan juga kesalahan dalam membaca pendek 

dan panjang. Dan factor penyebab kesalahan tersebut yaitu belum mengetahui cara 

membedakan hurufnya, kurang latihan dan juga kesamaan pada beberapa huruf 

bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. 
  

 



 ي 
 

 حمتويات البحث

 صفحة الغالف
 أ ................................................................. تقرير الباحث

 ب ..................................................................... تصريح

 ب ........................................................... تقرير جلنة املناقشة

 د .................................................................... استهالل

 ه .......................................................................اإلهداء

 و ....................................................................... توطئة

 ز ............................................................ مستخلص البحث

 ح ............................................. حث باللغة اإلجنليزيةمستخلص الب

 ط........................................... مستخلص البحث باللغة اإلندونيسّية

 ي ............................................................ حمتويات البحث

 1 .......................................................... : مقدمةالباب األول

 1 ......................................................... خلفية البحث  -أ

 4 ......................................................... أسئلة البحث -ب

 4 ....................................................... أهداف البحث -ج

 4 .......................................................... البحثفوائد  -د

 5 ......................................................... حدود البحث -ه



 ك 
 

 6 ..................................................... الدراسات السابقة -و

 8 ........................................................ منهجية البحث -ز

 10 ................................................. طريقة مجع البيانات -ح

 11 ............................................... طريقة تصديق البحث -ط

 13 ................................................. اإلطار النظريالباب الثاين: 

 13 ...................................... املبحث األول : مفهوم األصوات -أ

 13 ............................................... علم األصوات تعريف -1

 14 ....................................................... العلم الصويت -2

 16 ........................................................... فونيمات -3

 16 .............................................. تعريف خمارج احلروف -4

 17 ...............................................تقسيم خمارج احلروف -5

 18 ............................... املبحث الثاين : مفهوم األخطاء اللغوية -ب

 18 .............................................. عريف األخطاء اللغويةت -1

 19 ............................................... حتليل األخطاء اللغوية -2

 20 .............................................. حتليل األخطاء الصوتية -3

 20 ........................................ إجراء حتليل األخطاء الصوتية -4

 22 ...................................... العوامل اليت تسبب أخطاء اللغة -5

 22 ....................................... املبحث الثالث : مهارة القراءة -ج



 ل 
 

 22 ...................................................... تعريف القراءة -1

  23  ................................................... جوانب القراءة -2

 25 ....................................... عرض البيانات و حتليلهاالباب الثالث: 

 25 ....................................... املبحث األول : حملة عن املدرسة -أ

 25 ................. املدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجوحملة عن  -1

 26 ..................................................... وسائل املدرسة -2

 27 ....................................................... حالة الطالب -3

 29 ......................................................... وضع املعلم -4

 32 .................................................... اهليكل التنظيمي -5

 33 ..................................... املبحث الثاين : التحليل واملناقشة -ب

يف قراءة النص العريب لطالب الصف العاشر باملدرسة نطق حرف احللق  -1
 33 ................................ الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجو

يف قراءة النص العريب لطالب الصف العاشر باملدرسة نطق حرف اللسان  -2
 42 ................................ الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجو

 53 ................................................. أسباب األخطأ  .أ

  55 .................................................... تقييم األخطاء .ب

 57 ...................................................... االختتامالباب الرابع: 

 57 ............................................................ اخلالصة  -أ



 م 
 

 58 ........................................................ االقتراحات -ب

 59 ..................................................... قائمة املصادر واملراجع

 59 ...................................................... املراجع العربية   أ.

 59 ..................................................... املراجع األجنبية ب.

 سرية ذاتية

 الحققائمة امل

 وثرسائل البح   -أ

 مجع البيانات الشخصية -ب

 صور إجراءات البحث -ج 
 

 

 

 
 

 
 



 
 

1 
 

 األول بابال
 مقدمة

 
 البحثخلفية  -أ
فقد أثبت علماء الصوت  ،الصوت ظاهرة طبيعية ندرك أثرها دون أن ندرك 

يتجارب ال يتطرق إليها الشك أن كل صوت مسموع يستلزم وجود جسم يهتز, 
على أن تلك اهلزات ال تدرك بالعني يف بعض احلالت. كما أثبتوا أن هزات مصدر 
الصوت تنتقل يف وسط غازى أو سائل أو صلب. واهلواء هو الوسط الذى تنتقل 

فخالله تنتقل اهلزت من مصدر الصوت يف شكل خالله اهلزات يف معظم احلالت, 
مترا  233موجات حىت تصل إىل األذن وسرع الصوت كما قدرها العلماء هي حوىل 

 (.9: 1999 ،يف الثانية )إبراهيم أنيس
الصوت هو جزء رئيسي من اللغة. لن حيدث االتصال الشفهي إذا مل يكن هناك  

هذا العنصر الصويت، فلن تكون اللغة صوت منطوق و أن تسمع. إذا مل يتم النظر يف 
املنطوقة مفهومة جيدا، أو ميكن فهمها مبعىن خيتلف كثريا عن نية املتكلم، أو على 

(. مث 17-16: 2010األقل تعترب اللغة املنطوقة كأصوات ال معىن هلا )ناسوتيون،
يتم  يأخذ رسائل جيدة و مناسبة من الفن والتعبري. رسائل املخارج هي األماكن اليت

(. حيث أن 27: 2008فيها حترير احلروف عندما يتم نطق احلروف )وهيودى، 
 (.83: 2002التعبري هو اجملال الذي تتكون فيه اللغة أو الصوت ) سوفرنو، 

أما الدرس الصوتى عند علماء التجويد والقرءات القرآنية فهو درس صويت  
م كلماته يف املصحف, ومن مث ألنه يتعلق بألداء الصويت للقرآن الكرمي, ورس ،خالص

فهو مستوعب ألواب علم األصوات العربية, وإن كان عنهم مقصودا لغريه )عادل 
 (.13: 1994 ،خلف
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يقع علم األصوات يف اجملال األول من جمالت علم اللغة احلديث، تبعا ألن 
. علم األصوات هو العلم (10: 1994عادل خلف, "الصوت" أول عناصر اللغة )

من ناحية وصف خمارجها وكيفية حدوثها وصفاهتا الذي يدرس األصوات اللغوية 
املختلفة اليت يتميز هبا صوت عن صوت، وعلم األصوات عند د. مجيل عّلوش 
واملستوى الصويت يدرس احلروف من حيث هي أصوات )عبد الوهاب راشد، 

2010 :1.) 
دة، بطبيعة، يستخدم العلم السليم الذي ُيطلق عليه يف نطق اللغة العربية اجلي

باللغة العربية علم األصوات، وهو دراسة تكوين وحركة واستقبال أصوات اللغة. كان 
هذا العلم يف األصل علًما واسًعا وسليًما، حيث كان هناك العديد من الفروع اليت 

صوات، وهو فرع من كانت حتتوي على جماالت مناقشة أكثر تركيًزا، أحدها علم األ
علم الصوت الذي ناقش املشكالت الصوتية عن طريق االنتباه إىل وظيفة ومعىن 

, ص Chaer (2007(. يف حني وفقا ل 2-1: ص 2010ناسوتيون،   (الصوت
( علم األصوات هو جمال لغوي يقوم بدراسة وحتليل وتناقش جمموعات من 102

وهي الصوت، و  phonًيا من الكلمات األصوات اللغوية، واليت يتم تشكيلها اشتقاق
logi.وهو العلم ، 

إذا استطعنا إتقان النطق بشكل صحيح، فإننا لن نواجه أخطاء قد حتدث عند 
قراءة القراءة العربية، وقراءة القرآن، والصالة والتواصل. أمثلة ألخطاء قاتلة بسبب 

واليت تعين املواد اليت هي )مع ع( عليم عدم القدرة على متييز القراءات بني الكلمات 
 ا"" و "ع)مع أ( الذي يعين مؤثرة. هذا اخلطأ يف نطق احلروف " ألليمكلي العلم ,ا

 (.3: 2009ميكن أن يغري معىن الكلمات )زيد ، 

العريب، جيب أن ُيسمع صوت  نصلذلك، من أجل الطالقة واللطف يف قراءة ال
يف النطق اختالفات يف املعىن أو كل حرف وفًقا لتعابريه. ميكن أن تسبب األخطاء 

أخطاء يف القراءة أثناء القراءة. يف ظل ظروف معينة، ميكن أن يسبب هذا اخلطأ عدم 
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. لذلك احلقيقة يف تالوة رسالة (28: 2008)وحيدى، التصديق إذا مت عن قصد 
 مهم جدا. اهلجائية

سة الثانوية باملدرحتدث األخطاء يف املثال أعاله، حتدث يف طالب الصف العاشر 
باللغة العربية أو الغالف  يف مهارة القراءة، ال سيما األهلية وايل سوعو سيدوأرجو

اجلوي أو حالة الطالب عند الدراسة، ميكن للطالب االستجابة عند شرحها، ولكن 
البعض يتحدثون مع أقراهنم أو ال يلتفتون التفسري وعدم احترام املعلم، عندما يعطون 

كسول للقيام بذلك، غالبًا ما تصبح املهمة يف املدرسة واجبات مهمة التهرب وال
 منزلية ألن الوقت يبدو قصريًا وألن الكثري من املواد يتم تسليمها.

قراءة النص  يفمع العثور على املشكلة، اختار الباحث فحص األخطاء الصوتية 
، وأعرب وأرجوباملدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو سيدلطالب الصف العاشر  العريب

عن أمله يف عدم وجود خطأ مستمر ومعرفة األخطاء الصوتية اليت حتدث يف احلروف، 
أي من خالل أصغر شيء وغالبا ما يتم جتاهل أبسطها أو هي النقطة احملورية يف هذا 

 البحث.
ألن باملدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجو السبب يف حدوث الباحث 

كانت أخطاء صوتية يف رسائل  ا البحثهذ وضوعكل تتعلق مبوجدوا مشا الباحث
الطالب املبتذلة وكانت هناك صعوبات يف نطق حروف اهلجائية اليت كانت ختشى أن 

باملدرسة الثانوية تسبب االحنرافات الفعلية. باإلضافة إىل ذلك، فإن موقع البحث 
، هو املوقع الوحيد الذي ميكن الوصول إليه من قبل األهلية وايل سوعو سيدوأرجو

ني حبيث يسهل احلصول على املعلومات املطلوبة. وهذا هو موضوع هذا الباحث
األخطاء الصوتية يف قراءة النص العريب لطالب الصف العاشر باملدرسة البحث، أي "

 ".الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجو )دراسة فونولوجية(
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 أسئلة البحث -ب
 طالب الصف العاشرل النص العريب قراءة األخطاء الصوتية يف صورما  -1

  ؟نوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجواالثباملدرسة 
طالب ل النص العريب قراءة األخطاء الصوتية يف العوامل اليت تؤدى إيل ما -2

 ؟نوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجواالثباملدرسة  الصف العاشر

 أهداف البحث -ج
 طالب الصف العاشرل النص العريب قراءة األخطاء الصوتية يف صورملعرفة  -1

 .نوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجواالثباملدرسة 
 طالب الصف العاشرل النص العريب قراءة األخطاء الصوتية يف عوامل عرفةمل -2

 .نوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجواالثباملدرسة 

 فوائد البحث -د
 طالب الصف العاشرل النص العريب قراءة األخطاء الصوتية يفالبحث عن شكل  

على النحو  له فوائد نظرية وعملية نوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجواالثباملدرسة 
 التايل:

 الفوائد النظرية -1
هذا البحث معرفة جديدة حول العلوم الصوتية، وخاصة نطق حروف  زيدأن ي

اهلجائية وفقا ملفاهيمها أو يف اللغة العربية املشار إليها بأحرف املخارج، إىل جانب أهنا 
تتجنب حدوث األخطاء اليت ستحدث مرة أخرى. وميكن استخدامه املراجع للقراء 

 وخاصة طالب اللغة العربية.
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 يقيةالتطبالفوائد  -2
 فوائد للطالب (أ

من املتوقع أن يساعد هذا البحث الطالب على معرفة كيفية نطق رسائل  
 األخطاء الصوتية يفاملخارج بشكل صحيح وميكنهم أيًضا معرفة موقع شكل 

نوية األهلية وايل سوعو االثباملدرسة  طالب الصف العاشرل النص العريب قراءة
 .سيدوأرجو

 رسةفوائد للمد  (ب
، وإعطاء الوعي بأمهية رسةيكون البحث مفيًدا للمدرسني واملدميكن أن   

يف تعلم اللغة العربية، ومن  مهارة القراءةتوجيه االنتباه إىل األخطاء الصوتية يف 
املتوقع أن يتم استخدامه كمعيار لوضع السياسات من أجل حتسني عملية التعلم 

 يم املدرسي أيضا.اليت يقوم هبا املعلمون حىت ميكن حتقيق أهداف التعل

 حدود البحث -ه
 املوضوعيةاحلدود  -1

األخطاء الصوتية يف قراءة النص العريب لطالب يتحدد موضوع هذا البحث  
واليت تشمل أو تناقش الصف العاشر باملدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجو 

هو  ا البحثاألخطاء الصوتية والنطق يف وسط احلروف. ومع ذلك، فإن تركيز هذ
ث، س، ح، خ( و خمرج اللسان ) األخطاء الصوتية فقط على خمرج احللق )ء، ه، ع،

 (.ظش، ص، ذ، 

 احلدود الزمانية -2

 .2019-2018يف السنة الدراسية  هذا البحث الزمانية حدود
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 احلدود املكانية -3

طالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية األهلية  يعىن هذا البحثاحلدود املكانية 
طالبًا  32املكونة من  سيدوأرجو، 78يف الشارع رادين فاتاح  وايل سوعو سيدوأرجو

امرأة، والذين كانوا موضوع هذه الدراسة هم طالب  22رجال و  10مؤلفًا من 
األخطاء  الذين لديهم باملدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجوالصف العاشر 

 . النص العريب قراءة الصوتية يف

أبو  املؤلفءة الرشيدة، امواد القراءة ملهارات القراءة مأخوذة من كتاب القر
حسن علي حساين ندوي، الذي حيتوي على قصص ملهمة، حىت أن بعضها مأخوذ 

هو  ا البحثهذمن عدة قصص عن النيب حممد. عنوان القراءة اليت جيب اختاذها يف 
 احلريق.

 الدراسات السابقة -و

، باملوضوع "حتليل 2016 نية الرمحة، طالبة جبامعة سونان امبيل سورابايا -1
األخطاء الشفوية وعالجتها لدى الطالب لفصل العاشر ملدرسة منبع الصاحلني 
الثانوية سوجي منيار كرسيك".  أهم نتائج يعين توجد األخطاء اللغوية اليت 

األخطاء الصوتية، األخطاء الصرفية، واألخطاء النحوية تنقسم إىل أربعة أقسام : 
والداللية. الفرق بني البحث السابق والبحث احلايل هو أن البحث السابق حيلل 
األخطاء وأسباهبا وأشكاهلا من األخطاء الشفوية لدى الطالبات يف الفصل العاشر 

احلايل حيلل ملدرسة منبع الصاحلني الثانوية سوجي منيار كرسيك. ولكن البحث 
نوية االثباملدرسة  طالب الصف العاشرل النص العريب قراءة األخطاء الصوتية يف

 .األهلية وايل سوعو سيدوأرجو

سري وهيوىن، مع عنوان "حتليل قدرة املفردات العربية على النطق يف الكالم  -2
العام الدراسي  باملدرسة الثانوية فرنغابايا لومبوك شرقيةالطالب الصف السابع 
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". يف حبثه هناك العديد من الطرق اليت يتم القيام هبا يف تدريس 2015-2016
ريبا نفس النطق والنطق وكتابة املفردات، وهي نطق حروف احلجائية اليت هي تق

املفردات املتعلقة باملدرسة أو أدوات املدرسة، واستخدام الدعائم، وإجراء 
احملادثات، واستخدام األساليب املباشرة اليت تتوافق مع تدريس املفردات العربية. 
ومع ذلك، هناك العديد من العقبات اليت تواجه الباحثني الذين هم أقل قدرة على 

الكتابة باللغة العربية وليس هناك اهتمام وحتفيز لتعلم طالهبم. لذا فإن قراءة 
اجلهود اليت يبذهلا املعلمون للتغلب عليها هي من خالل محل الطالب على قراءة 

 الكتابة باللغة العربية واستكمال املرافق واملرافق املسبقة.

، باملوضوع "حتليل األخطاء 2018نيلية، طالبة جبامعة سونان امبيل سورابايا  -3
الشفوية لطلبة الفصل الثاين عشر باملدراسة احلكومية سورابايا يف متثيل األفالم 

أهم نتائج يعين توجد األخطاء اللغوية اليت تنقسم إىل ثالثة أقسام:  للغة العربية"
القاعدة. الفرق بني البحث السابق والبحث احلايل هو أن الصوت، االسلوب، 

البحث السابق حيلل  األخطاء الشفوية لطلبة الفصل الثاين عشر باملدراسة 
متثيل األفالم للغة العربية، ولكن البحث احلايل حيلل  احلكومية سورابايا يف

نوية االثباملدرسة  طالب الصف العاشرل النص العريب قراءة األخطاء الصوتية يف
 .األهلية وايل سوعو سيدوأرجو

من حبث البحث أعاله، فإن البحث احلايل ليس هو نفسه الباحث السابق ألنه  
 النص العريب قراءة األخطاء الصوتية يفيف هذه الدراسة ركز الباحث أكثر على 

خاصة األخطاء  نوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجواالثباملدرسة  طالب الصف العاشرل
( ظالصوتية يف املخرج احللق )ء، ه، ع، ح، خ( والشفوي )ث، س، ش، ص، ذ، 

 وسبب اخلطأ.
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 منهجية البحث -ز
  هنوع و البحث مدخل -1
استخدم الباحث البحث و (field research) دراسة احلالةالبحث يعين  مدخل 

املشكالت الوصفي الكيفى. البحث الكيفى هو البحث الذي يسعى إىل احلد من حل 
القائم على أساس البيانات والبيانات احلالية وحتليلها وتفسريها، وهذه الدراسة ال 
تدرس أو تفسر العالقات، وال ختترب الفرضيات أو تصدر تنبؤات )جالل الدين، 

1984 :24.) 

إن البحث الكيفى وعملية البحث والعلوم ليست بسيطة مثلما حيدث يف البحث 
الكمي، ألنه قبل أن تسهم نتائج البحث النوعي يف العلم، تتخطى مراحل البحث 

الذي يبدأ الباحث يف التفكري فيه وهو النوعي املراحل املختلفة للتفكري العلمي الناقد، 
أو الظواهر من خالل املالحظات يف امليدان، مث حتديد احلقائق االجتماعية املختلفة 

وع (. ن16: 2010حتليلها مث حماولة القيام التنظري على أساس ما لوحظ )بوعني, 
 سريتف فريوفي تت ونابيالافي جمع م قارألم ايستخدال ذي لث البحو اھعي ولنث البحا

ذه (. يف ه27: 2010)أرى كونطا,  ئيةإلحصااصيغ لا يضاأ يستخدم للنتائج ال
 طالب الصف العاشرل النص العريب قراءة األخطاء الصوتية يفالدراسة، ألحظ الباحث 

 مث حللها. نوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجواالثباملدرسة 

 تصميم البحث -2
 طالب الصف العاشرل النص العريب قراءة األخطاء الصوتية يفإن تصميم البحث 

هو وصفي، ألن الباحث يشرح شكل  سيدوأرجونوية األهلية وايل سوعو االثباملدرسة 
نوية االثباملدرسة  طالب الصف العاشرل النص العريب قراءة األخطاء الصوتية يفو 

( أن التصميم 71: 2010. يوضح نازير )يف أينينو األهلية وايل سوعو سيدوأرجو
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 الوصفي هو طريقة لفحص حالة جمموعة بشرية، أو كائن، أو جمموعة من الشروط، أو
 نظام فكري أو فئة من األحداث يف الوقت احلاضر.

 البيانات و مصادرها -3
البيانات هي كل احلقائق واألرقام اليت ميكن استخدامها كمواد لتجميع  

البيانات اليت مجعها الباحث عرب  درامص(. 161: 2010املعلومات )أرى كونطا, 
 املالحطة املباشر وفقا باسئلة البحث تنقسم إىل مصرين، ومها:

 الرئيسية دراصامل (أ
البيانات الرئيسية هي البيانات اليت مجعها الباحث بنفسه واملواالة من مصادرها 

(. وهي البيانات اليت ذي صلة مباشرة مع البحث 56، ص. 2012)فيكتوريوس، 
الثانوية األهلية وايل سوعو باللغة العربية مبدرسة  عاشرمدرس للصف ال طالبال، وهي

 ، والذي ميكن احلصول عليه من خالل طرق املقابلة.سيدوأرجو

 الثانوية دراصامل  (ب
مصادر البيانات الثانوية هي البيانات املطبوعة أو املنتجة من اجملموعة اليت مل تكن 

(. وهي البيانات املتممة واملوالية يف البحث 56، ص. 2012مديرها )فيكتوريوس، 
أشياء  و علم األصواتبشكل الوثيقة املكتوبة، وهي من الكتب املتعلقة بالبحث عن ال

يف شكل عدة وثائق مثل الكتب كمراجع, األرشيفات أو القوائم أو الغياب وما إىل 
السلوكيات كذلك و .ذلك واليت ميكن احلصول عليها من خالل طرق املقابلة والوثائق

واملواقف أو الظروف والظروف واألحداث اليت ميكن احلصول عليها من خالل طريقة 
 املالحظة.
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 طريقة مجع البيانات -ح
مجع البيانات واملعلومات عن حتليل األخطاء و علم األصوات على طريقة نظر  -1

 ، وهذاالوثائق املوجودة يف مكان معني، ولذا تستعمل الباحث البحث املكتبية
(. 20: 2002البحث جيري مبطالعة الكتاب واملذاكرة امللحوظة )أريكونتو، 

 تستخدم الباحث هبذه الطريقة حلصلت البيانات عن مقابلة األخطء الصوتية.
طريقة املالحظة : عملية املشاهدة والتدوين بنظام على العناصر الظاهرة من  -2

وتستعمل الباحث هذه الطريقة (. 131: 2012أعراض مفعول البحث )سيباىن، 
جلمع البيانات عن عملية تعليم اللغة الربية يف الصّف العاشر مبدرسة الثانوية 

 األهلية وايل سوعو سيدوأرجو.
واألجوبة إىل املستجيب طريقة مجع البيانات بعملية األسئلة املقابلة : طريقة  -3

إلجابة األسئلة  (. وتستعمل الباحث هذه الطريقة131: 2012مباشرة )سيباىن، 
منهم، وألجل احلصول على البيانات اليت تتعلق بأحواهلم وتطبيق لغتهم. والسيما 
يتّم تعليم اللغة الربية يف الصّف العاشر مبدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو 

 سيدوأرجو.
 طريقة حتليل البيانات -4
الكيفية عند ميلس طريقة حتليل البيانات اليت تستخدمها الباحث هو طريقة  
(Miles( و هوبريمان )Huberman ( الذي يتضمن من الثالثة اخلطوات التالية )باسروي

 ( :209:  2008و سواندى, 

 البيانات صنيفت (أ

يعىن اختار وتركيز اإلهتمام إىل األخطاء الصوتية يف مهارة القراءة عند 
 وايل سوعو سيدوأرجو.طالب الصف العاشر باملدرسة مواضع الثانوية األهلية 
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 البيانات عرض (ب

وهذا من عملية تركيب املعلومات أو البيانات املركبة  إىل الشكل 
 الذي يتبع لفخص اخلالصة.

 البيانات استنباط (ج

 تركيب اخلالصة املؤقت اليت مل يوضح قبله حىت أصبحت مفصال واضحا.

 تقنية حتليل األخطاء (د

ة حتليل أخطاء اللغة اليت تقنية حتليل األخطاء املستخدمة هي تقني
وضعها هنري جونتور تارجيان واليت تشمل: اختيار جمموعة اللغة وتصنيف 

 األخطاء وشرح األخطاء وتقييم األخطاء.

 البحث طريقة تصديق -ط
للحصول على مصداقية البيانات أو صحة البيانات ، يتم توفري تقنية التحقق من  

التقنيات للتحقق من مصداقية البيانات مبا يف ذلك: صحة البيانات. هناك العديد من 
توسيع نطاق مشاركة الباحثني يف هذا اجملال ، وزيادة ثبات املالحظة، والتثليث، 

،  Moleongوحتليل احلالة السلبية، وفحص النظراء من خالل املناقشة، وتوافر املراجع )
2014  ،334.) 

حتدث يف كائن البحث مع البيانات  الصالحية هي درجة الدقة بني البيانات اليت
اليت ميكن للباحثني اإلبالغ عنها. وبالتايل فإن البيانات الصحيحة هي البيانات اليت ال 
ختتلف بني البيانات اليت أبلغ عنها الباحثون مع البيانات اليت حتدث بالفعل يف موضوع 

 البحث.
االختبار لتصديق البيانات بطريقة كما ذكر يف السابق، استخدم الباحث طريقة 

هتدف تقنية التثليث إىل اختبار مصداقية البيانات اليت مت احلصول عليها من  ، التثليث
املشاركني ، مع كون مصدر البيانات موضوع البحث. مبعىن آخر، حياول الباحثون 



12 
 

 

 

دمة. مقارنة والتحقق من مستوى صحة البيانات، بني البيانات وبني األساليب املستخ
 التقنيات املستخدمة هي:

 طريقةال تثليث -1
يتم استخدام هذه الطريقة عندما ال يكون الباحثون راضني عن نتائج الطرق  

املستخدمة جلمع البيانات ، من بني األساليب املستخدمة: طريقة املراقبة وطريقة 
 األخطاء.املقابلة وطريقة التوثيق وطريقة مجع األخطاء ، وحتديد اخلطأ وحتليل 

 تثليث مصادر البيانات  -2
من التفسري أعاله، ميكن استنتاج أن حتقيق نتيجة حبثية صحيحة هو احلصول على  

نفس البيانات بني ما حدث بالفعل والنتائج اليت أبلغ عنها الباحثون والباحثون جيب 
 أن تكون قادرة على فرز البيانات اليت ينبغي مجعها.

إذا مل يكن الباحث راضيا عن البيانات اليت مت احلصول عليها من مصدر البيانات،  
فقد يبحث الباحث عن مصادر أخرى ميكن أن تساعد الباحث يف احلصول على 
بيانات أكثر اكتماال أو صاحلة وفقا الحتياجات الباحث. ميكن احلصول على مصادر 

البيانات اليت حيتاجها الباحثون مثل معلمي اللغة البيانات من خالل املصادر املتعلقة ب
 .العربية والصف العاشر

 

 

 طريقة تصديق البيانات 1الصورة 

تالبيانا

املخرب

احلالة

 البحث املكتيب

 طريقة املقابلة طريقة املالحظة
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 الثاين بابال
 اإلطار النظري

 مفهوم األصواتاملبحث األول :  -أ
 علم األصوات تعريف -1
كل لغة لديها نظام صويت خمتلف وبنية مقطعية وبدرجات متفاوتة من التعقيد.  

وافق اخلرباء على تصنيف جمموعة متنوعة من األصوات يف جمال واحد من دراسة اللغة 
أصوات اللغة وفًقا ، علم األصوات. علم األصوات هو جمال يف علم اللغة يدرس 

 (.57، ص  Kridalaksana  ،1995لوظائفها )
( ، فإن علم األصوات هو اجملال اللغوي الذي 102، ص  2007وفًقا لشاير )

يدرس وحيلل ويتحدث عن تسلسل األصوات اللغوية، اليت تتشكل بطريقة اشتقاقية 
 من عبارة "الصوت"، أي الصوت واللوغي ، وهو العلم.

علم الصوت الذي يناقش صوت لغة معينة من خالل النظر يف ُيطلق على 
الوظيفة واملعىن الذي تتضمنه علم األصوات. املشاكل اليت تؤثر على بعضها البعض 
بني األصوات، واإلدغام، واإلكافة، وكربة إماما، وأئمة الشوقرا، واإلمسيم، والروم، 

ة الرئيسية يف علم األصوات والضغط، والتجويد، والطول القصري، واألوقاف هي املاد
(Nasution  ،2010 9، ص.) 

يف النطق اجليد باللغة العربية  بالطبع، ال ينجو من علم الصوت الذي يطلق عليه 
وات، وهو دراسة تشكيل وحركة واستقبال أصوات اللغة. صيف اللغة العربية علم األ

العديد من الفروع  كان هذا العلم يف األصل علًما واسًعا وسليًما، حيث كان هناك
اليت لديها جماالت أكثر تركيًزا للنقاش، أحدها علم األصوات، وهو فرع علم الصوت 

،  (Nasutionالذي ناقش مشاكل الصوت من خالل االهتمام بوظيفة الصوت ومعناه 
 (.2-1، ص 2010
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بناًء على هذه املصادر، ميكن االستنتاج أن علم األصوات هو جمال فرعي من 
اللغة أو اللغويات الذي يبحث ويدرس وحيلل ويتحدث عن تسلسل أصوات اللغة علم 

 اليت تنتجها األواين البشرية ووظائفها.
وفًقا للتسلسل اهلرمي لوحدة الصوت والذي هو موضوع دراسة الصوتيات،  

 ( ، وهي:102، ص  Chaer  ،2007يتم تقسيمه إىل صوتيات وفونيمات )

 العلم الصويت -2
 هو علم الصوت الذي يناقش صوت اللغة من خالل عدم النظر يف العلم الصويت

الوظائف واملعاين املوجودة يف الصوت. يتم تعلم الصوت كأحد األعراض الطبيعية، 
وليس كأداة اتصال هتدف إىل نقل حمتوى القلب إىل الكالم. أعضاء الكالم 

الصوتية  ووظائفهم، الصوت وطبيعة الصوت، كيفية إنتاج األصوات واألصوات
،  Nasution  ،2010واحلروف الساكنة وشظايا الكلمات مبا يف ذلك املواد الصوتية )

 .(6صفحة 

الصوتيات هو فرع من الدراسات الصوتية اليت تدرس صوت اللغة بغض النظر 
، ص Chaer) ،1994ت هلا وظيفة كمفرق للمعىن أم ال عما إذا كانت األصوا

102.) 

( تسلسل عملية أصوات اللغة ، يتم تقسيم 103، ص  1994وفقا لشاير )
 الصوتيات إىل ثالثة فروع ، هي:

 الصوتيات املفصلية أو الصوتيات العضوية أو علم وظائف األعضاء. (أ

تعلم كيفية عمل آلية الكالم البشري يف إنتاج صوت اللغة وكيف يتم تصنيف  (ب
 األصوات.

ة )يتم فحص الصوتيات يدرس صوت اللغة كحدث مادي أو ظاهرة طبيعي (ج
 األصوات من خالل تواتر االهتزازات من حيث شدهتا وترددها(.
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 الصوتيات السمعية تدرس كيف تقبل آلية األذن صوت اللغة كاهتزاز يف اهلواء. (د

من األنواع الثالثة لعلم الصوتيات اليت تتعامل بشكل كبري مع العامل اللغوي،  
يات تتعامل مع مشكلة كيفية إنتاج الصوتيات املفصلية، وهذا هو السبب يف أن الصوت

أصوات اللغة أو حتدثها من قبل البشر. يف حني أن الصوتيات الصوتية هلا عالقة أكرب 
، ص Chaer  ،1994مبجال الفيزياء، والصوتيات السمعية فيما يتعلق مبجال الطب )

103.) 

(، فإن األخطاء يف املصطلحات 77-76 صفحة ،2012ناسوتيون )وفًقا لـ
 ية عادًة ما تكون ناجتة عن عدة أشياء على النحو التايل:الصوت

 ال يوجد حرف يف اللغة االندونيسية ، مثل: (أ

 ( = املظهر / التحول / ال صوتTsaث ) وصف (1

 = املظهر / التحول / الصوت( Dzalذ ) وصف  (2

 = املظهر / االحتكاك / الصوت / مسك (Dzo) وصف ظ (3

 التحول / ال صوت / مسك/ Apikodental/ =  (Shod) وصف ص (4

 انفجار / صويت / مسيك/ Apikoalveolar/ = ( ’Tho) ط وصف (5

 Apikopalatal / shift / side / voiced / thick= ( Ra) وصف ر (6

 Apikopalatal / shift / sideline / sound / thick( = L) ل وصف (7

  / Pikopalatal / shift / sound / side( = Dhot) وصف ض (8

 = البلعوم / إزاحة / ال صوت( Ha)وصف ه  (9

 ( = البلعوم / التحول / ال صوتAin‘)ع وصف  (10

من املتوقع أن يرتكب الطالب خطًأ جسيًما يف قول األصوات أعاله، ألهنم غري 
للتأكد معتادون على إخبار صوت اللغة العربية، لذلك، يتعني على املعلم إجراء متارين 

 من أن الطالب قادرون على التحدث باللغة العربية بشكل صحيح.
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 احلروف الساكنة اليت توجد باللغة اإلندونيسية ، غري موجودة باللغة العربية، مثل: (ب

 بال ضجة= / P  /bilabial / burst وصف الساكنة  (1

 = الشفوي / التحول / الصوت V وصف الساكنة  (2

 C  =  mediopalatal / burst / noiseless وصف الساكنة (3

 Ny  mediopalatal / shift / voice / nasal = وصف الساكنة (4

 ظهري / جيسريان / بريسوارا  Ng = وصف الساكنة (5

مت التنبؤ بالصدفة، يف أي وقت سوف يرتكب الطالب أخطاء يف إخبار أصوات  
 اإلندونيسية أعاله.اللغة العربية املشاهبة ألصوات اللغة 

 فونيمات -3
، أي  phonلقد مت اإلشارة مسبًقا إىل أن موضوع البحث الصويت هو صوت 

صوت اللغة بشكل عام بغض النظر عما إذا كان الصوت له وظيفة كمفرق ملعىن 
الكلمة أم ال. وعلى العكس ، فإن موضوع البحث فونيمات هو فونيم، أي صوت 

 (.125، ص Chaer  ،2007متييز معىن الكلمة )اللغة الذي ميكن أو يعمل على 

 تعريف خمارج احلروف -4
، أصليا )لغة( هلا املعىن الذي هو )املكان "خمرج" الكلمة مجعهو "خمارج"إن 
(. أو )اسم املكان الذي خرج منه شيء(. بينما وفًقا ملصطلح املصطلحات للخروج

الفصل بني احلروف واألماكن من )املصطلح(، فإن املخراج هو املكان الذي يتم فيه 
حرف إىل آخر. احلروف عبارة عن حروف يف نظام الكتابة وهي أعضاء أجبدية ترمز 
إىل صوت اللغة، يف حني أن احلروف اهلجائية هي حروف عربية تتكون من األلف إىل 

 (.17، ص  Nasution  ،2012الياء )

راءة ضرورة جيب أن تعترب القدرة على قراءة أو نطق حرف خمورجيول يف الق
غالبًا ما واجه تدريس اللغة العربية  ميتلكها متعلم لغة، خاصة للمتعلمني املبتدئني.
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العديد من املشكالت األخرى بسبب موقع اللغة العربية نفسها كلغة أجنبية بني 
َحْرٌف "اإلندونيسية. احلروف اهلجائية باللغة العربية تستخدم احلروف اليت تسمى 

 ، وهي:هجائيةحرف  30. هناك "ِهَجِئيٌََّة

 -ض  -ص  -ش  -س  -ز  -ر  -ذ  -د  -خ  -ح  -ج  -ث  -ت  -ب  -ا 
 .ي –ء  -ال -ه  -و  -ن  -م  -ل  -ك  -ق  -ف  -غ  -ع  -ظ  -ط 

على قواعد واردة يف دراسة التالوة ملعرفة كيفية نطق  هجائيةحتتوي رسائل  
 احلروف بشكل صحيح، سواء احلروف اليت تقف وحدها أو يف سلسلة من الكلمات.

 تقسيم خمارج احلروف -5
علم األصوات أو علم األصوات هناك أيضا  باإلضافة إىل ذلك، يف دراسة

ما خمارج  اخلروج أو رسائلمناقشة حول مكان السرب. يتضمن شرح أماكن رسائل 
 يلي:

اجلوف )جتويف الفم(: )ي و ا( الصوت الصادر من جتويف الفم يضغط على  (أ
 اهلواء.

 .)خ غ( يف اخلارج, )ع ح( القسم األوسط, )ء ه( يف الداخل: احللق  (ب

)ك( قاعدة اللسان، إىل األمام , )ق( قاعدة اللسان مع السماء:  الفم )اللسان(  (ج
)ض( , )ج ش ي( منتصف اللسان، استقر مع السماء العليا, قلياًل من مراج قاف

 .حافة اللسان مع األضراس اليسرى أو اليمىن )ل( طرف اللسان مع السقف أمامه

تتم قراءة كل رقة رقيقة إال يف اجلملة اهلل و اهلل اليت كانت يف السابق تصطف  
ن( ينزلق قلياًل من على "أ" أو "ش" ، إذا كانت صفت سابقا "أنا" مث قرأت رقيقة. )

ملخراج الم ، )ر( بالقرب من خمراج نون ، لكنه يدخل على ظهر اللسان ، )د ت ط( 
طرف اللسان مع قاعدة القاطعة العليا ، )ث د ظ( لسان الطرف مع طرف القاطعة 

 العليا.
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والفرق )ث( يستنشق اهلواء، )ذ( ُيحفظ عن طريق التنفس ، ويثخن )ظ( ويتم 
 طريق التنفس ، )ز س( طرف اللسان مع طرف القواطع السفلية.تثبيته عن 

الفرق )ز( هو مهسة كبرية، )س( مفصولة عن اللسان عن طريق السماء 
 مع اهلسهسة املعتدلة. "O"واهلسهسة طفيفة ، )ص( مسيكة مثل صوت 

)ب م و( , شفتني( )ف( الشفة السفلى يف منتصف مع طرف األسنان العليا) (د
 .لعليا والشفة السفلىمزيج من الشفة ا

قاعدة ا  إقالب( و إخفاءو  إدغام بغنةو  تشديدمها  "ن"و "م" ) وم )األنف(شياخل (ه
يسوم مع مههمة. وهذا يعين أن الرسائل تصدر من خالل قاعدة األنف عن اخل

 (.23، ص  Nasution  ،2012طريق ارتداء صوت طنني أو ارتداء األنف )

احلروف ، ميكننا معرفة كيفية التمييز بني أصوات من خالل شرح مكان ظهور 
احلروف من بعضها البعض ، وميكننا املساعدة يف معرفة مكان إصدار احلروف أو 

 صوهتا حىت يتسىن هلا إصدار صوت احلروف الصحيح.

 األخطاء اللغويةفهوم املبحث الثاين : م -ب
 تعريف األخطاء اللغوية -6
بعوامل االتصال. حمددات االتصال هي: من الذي ترتبط األخطاء اللغوية  

يتحدث مع من، ألي غرض، يف أي وضع )املكان والزمان(، ويف أي سياق 
)املشاركون اآلخرون، والثقافة، والغالف اجلوي(، مع أي مسار )شفهي أو كتايب(، 
ما هي الوسائط )غطاء الوجه، اهلاتف، الرسائل، الكتب، الصحف، إخل(، يف أي 

حمادثات، حماضرات، مراسم، تقارير، طلبات عمل، بيانات حب، وما إىل أحداث )
، Setyawati  ،2010ذلك، وتتعلق بقواعد أو قواعد اللغة اليت املعروفة باسم القواعد )

 (.15-14ص. 
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تعترب األخطاء اللغوية جزًءا من عملية التعليم والتعلم، لكن أخطاء اللغة اليت  
عملية التدريس والتعلم تشري إىل أن الغرض من تدريس اللغة مل يرتكبها الطالب يف 

يتحقق على النحو األمثل. كلما حدثت أخطاء لغوية أكثر تواترا، حتقق عدد أقل من 
أهداف تدريس اللغة. لتقليل األخطاء اللغوية اليت حتدث عند الطالب، جيب على 

تقييم مجيع جوانب األخطاء  اللغويني واملعلمني فحص تعقيدات أخطاء اللغة بعمق. إن
 (.17-16، ص Setyawati  ،2010هو املقصود مبصطلح حتليل األخطاء )

 حتليل األخطاء اللغوية -7
 أن هناك مخس خطوات يف حتليل أخطاء اللغة ، وهي: Tariganيف  Ellisصرح 

 امجع األخطاء (أ

 حتديد األخطاء  (ب

 اشرح األخطاء (ج

 تصنيف األخطاء (د

 تقييم األخطاء (ه

على خطوات العمل هذه، ميكن إعداد فهم لتحليل األخطاء اللغوية. حتليل بناًء 
أخطاء اللغة هو إجراء عمل شائع االستخدام من ِقبل الباحثني أو مدرسي اللغة، 
والذي يتضمن: أنشطة جلمع األخطاء، وحتديد األخطاء املوجودة يف العينة، وشرح 

، ص Setyawati  ،2010خطاء )هذه األخطاء، وتصنيف األخطاء، وتقييم مستوى األ
18 .) 

من خالل اخلطوات املوضحة أعاله ، ميكن أن يسهلنا معرفة األخطاء الصوتية 
أو البحث عنها يف هذه الدراسة ، وميكن حتليل األخطاء املوجودة، وميكن أن يتخذ 
اخلطوة التالية اليت ستكون قادرًا على إجياد وإجياد حل. ومع ذلك، تستخدم هذه 
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سة مقاربة نوعية، وذلك للحصول على البيانات اليت يتم من خالل تقنيات املخرب الدرا
 أو البيانات اليت مت احلصول عليها من مصادر البيانات يف شكل معلومات.

حتليل األخطاء املشار إليه هنا هو حتليل مت إجراؤه عمدًا للبحث عن الصعوبات 
اللغات األجنبية )العربية(. يتكون هذا التحليل اليت يواجهها الطالب الذين يدرسون 

من نصوص مت جتميعها هبذه الطريقة وجيب أن حتتوي على عناصر لغوية ترغب يف 
دراستها، خاصة تلك اليت ستتم دراستها يف هذه الدراسة، واألخطاء الصوتية يف 

ه، مث رسائل احلروف. بعد ذلك طلب الباحثون من الطالب قراءة النص الذي مت توفري
 تسجيله ، مث مسع الباحثون مراًرا، مث مت تسجيل النتائج.

 حتليل األخطاء الصوتية -8
حتليل األخطاء الصوتية هو تبسيط لتحليل األخطاء اللغوية على املستوى 
الصويت. تنقسم األخطاء يف التحدث على املستوى الصويت إىل فئتني مها أخطاء الكالم 

والتهجئة. حتدث أخطاء الكالم يف استخدام اللغة املنطوقة ، بينما أو أخطاء النطق 
 حتدث األخطاء اإلمالئية يف استخدام اللغة املكتوبة.

مثال لدراسة حتليل األخطاء الصوتية هو خطأ نطق الصوت / ع / إىل / أ / ، 
ليم / على سبيل املثال الكلمة / عليم / إىل / أليم /. / عليم / يعين "ذكي" بينما / أ

ميكن أن يسبب تغيريا يف املعىن ، وهذا يعين أن  phonemeيعين "مؤمل". النطق 
phoneme .وظيفية. ويصبح هذا جزًءا من علم األصوات 

 إجراء حتليل األخطاء الصوتية  -9
كيف ميكنين ارتكاب خطأ حتليل خطأ صويت؟ لذلك حتليل اخلطأ الصويت هو 

( تصف اخلطوات 152، ص  2008ان )أحد أشكال حتليل األخطاء البديل. تارجي
 اليت جيب مناقشتها يف حتليل األخطاء. اخلطوات التالية:
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 اختيار لغة كوربوس (أ

 تشمل األنشطة يف هذه املرحلة عدة أشياء ، وهي:

 تعيني منطقة العينة (1

 حتديد وسائل اإلعالم عينة (2

 ، مرحلة التطوير ، إخل.(B1حتديد جتانس العينة )املتعلقة بسن الطالب، خلفية  (3

 ف على األخطاءيتعر (ب

ميكن أن تكون اجلمل مميزة بشكل علين، أي تلك اليت هلا عيوب تنحرف عن  
قواعد اهلدف ولغة اخلصوصيات املكشوفة، وهذا أمر جيد، لكن إذا مت اختبار سياق 

 غري حنوي.االستخدام وفحصه فهو 
 تصنيف األخطاء (ج

تنقسم األخطاء يف التحدث على املستوى الصويت إىل فئتني مها أخطاء الكالم أو 
أخطاء النطق والتهجئة. حتدث أخطاء الكالم يف استخدام اللغة املنطوقة، بينما حتدث 

 األخطاء اإلمالئية يف استخدام اللغة املكتوبة.

لطالب يف قراءة النصوص العربية. لذا يف هذه الدراسة، فحص املؤلفون أخطاء ا
، ص 2010فإن الفئة اليت أستخدمها هي فئة خطأ النطق. كما ذكر نانيك سيتياوايت )

( يف كتابه املعنون "حتليل األخطاء يف اللغة اإلندونيسية"، ميكن تقسيم أخطاء 25
 النطق إىل ثالثة أجزاء ، وهي:

 صوت التغيريات (1

 إزالة صوت  (2

 احلد من الصوتيات  (3

 شرح األخطاء (د

، حياول املؤلف شرح أشكال األخطاء من كل فئة والتعرف على يف هذه املرحلة
 األسباب.
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 األخطاء تقييم (ه
كن اختاذ القرارات تشمل األنشطة يف هذه املرحلة تفسري كل خطأ حىت مي

 لتدريس اللغة.

 العوامل اليت تسبب أخطاء اللغة -10

بسبب فهم الطالب لقدرات متعلمي اللغة. أي أن الطالب حتدث أخطاء اللغة  
. األخطاء حتدث عادة بشكل منهجي. ميكن أن ةال يفهمون نظام اللغة املستخدم

يستمر هذا النوع من اخلطأ لفترة طويلة إذا مل يتم إصالحه. الكتشاف األخطاء وإجياد 
يلزم إجراء حتليل للخطأ. بشكل عام، احللول وصياغة املواد التعليمية العربية املناسبة ، 

( األخطاء الناجتة عن التفاعل 1حتدث أخطاء اللغة بسبب ثالثة أسباب رئيسية، هي: 
( أخطاء 2اللغوي أو نقل اخلربة، حيث توجد عادات لغوية متبلورة وصعبة التغيري ، 

ء النامجة ( األخطا3بسبب إدراج عناصر اللغة األم غري املوجودة يف اللغة املستهدفة، 
عن التطورات اليت حتدث يف عملية تعلم لغة أجنبية، مثل: تعميم اخلطأ ، وتطبيق 
التطبيقات غري املكتملة، واالفتراضات اخلاطئة للغات األجنبية )افتراض خاطئ( 

(Nasution  ،2012  108، ص). 

 القراءة ةمهاراملبحث الثالث :  -ج
 القراءةتعريف  -1

 ةاالستماع، ومهار ةاللغة العربية إىل أربع مهارات، وهي: مهار ةتنقسم مهار
 الكتابة. ةالقراءة ، ومهار ة، ومهاركالمال

القراءة هي عملية يقوم هبا القارئ ويستخدمها إليصال الرسالة اليت ينقلها 
 (.7ص. ، Tarigan ،1979املؤلف من خالل وسيط الكلمات / اللغة املكتوبة )
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الكفاءة أو القدرة اليت ميتلكها الشخص يف تغيري رمز أو رمز مهارة القراءة هي 
يف شكل كتابة مث تطبيقه على الصوت / الصوت وقدرة القراءة هي واحدة من 
املهارات يف تعلم اللغات ، وخاصة العربية وهي الكفاءة اليت جيب أن متتلكها يف قراءة 

روف على نطق خمارج احلة املتعلمني للغة ، خاصة هنا أن القدرة األساسية هي قدر
احلروف بشكل صحيح وصحيح. حيتوي إتقان القراءة على جانبني من الفهم. أواًل، 
حتويل رمز الكتابة إىل صوت. ثانيًا، التقاط معىن مجيع املواقف اليت يرمز إليها برمز 

 (.162، ص  2013الكتابة )هرمان ، 

املهارات تغّير نظام  ة/لذلك من املفهوم أعاله، ميكن فهم أن مهارات القراء
الرموز أو الرموز أو احلروف املوجودة يف األجبدية العربية أو اليت تسمى احلروف 
اهلجائية يف شكل الكتابة يف األصوات أو األصوات اليت ينتجها الفم البشري واليت 

 تنتج األصوات و كل حرف خمتلف يف كيف يبدو.
قبل الوصول إىل اجلانب الثاين، ومع ذلك، فإن اجلانب األول هو أبسط شيء 

وبالتايل يف هذه احلالة، يركز الباحث أكثر على اجلانب األول للمبتدئني، ألنه للوصول 
إىل اجلانب الثاين، جيب إتقان اجلانب األول، إذا كان السرب يف اجلانب الثاين خاطئ، 

خاطًئا فلن فإن اجلانب الثاين لن يكون كاماًل أو إذا كان صوت احلروف أو الرموز 
يتم نقل املعىن والنية، وسيكون املعىن خمتلًفا كثرًيا عما هو املقصود هنا. فيما يتعلق 
بقدرة القراءة ألن تذكر هذا الصوت هو أبسط ما جيب على كل متعلم لغة أن 
يتعلمه، وهو مكون من اللغة اليت صادفها ألول مرة متعلمو اللغة اجلدد، خاصة يف 

 ،متواسطة، هو متعلم مبتدئ متقدم بعد مدرسة العاشر وية الصفمستوى املدرسة الثان
 جيب أن يقرأ مبعىن تغيري الم االنفجار يصبح صوتا.

 جوانب القراءة  -2
( أيًضا أن هناك بوجه عام جانبان 12-11، الصفحات 1979يشرح تارجيان ) 

 مهمان يف القراءة ، ومها:
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 اعتبارها يف ترتيب أدىن. هذا اجلانب يشمل:املهارات امليكانيكية اليت ميكن  (أ

 مقدمة ألشكال احلروف. (1

إدخال العناصر اللغوية )الصوتيات / خمططات الكلمات والعبارات وأمناط  (2
 اجلمل واجلمل وما إىل ذلك(.

تقدمي العالقات/ املراسالت ألمناط اإلمالء والصوت )القدرة على التعبري عن  (3
 .الطباعة"( املواد املكتوبة أو "اللحاء عند

 بطء سرعة القراءة. (4

املهارات اليت تفهم )مهارات الفهم( واليت ميكن اعتبارها يف مرتبة أعلى. هذا  (ب
 اجلانب يشمل:

 فهم الفهم البسيط )املعجمية، النحوية، اخلطابية(. (1

 فهم أمهية أو معىن )الغرض والغرض من أمهية املؤلف / حالة رد فعل القارئ( (2

 .التقييم )احملتوى، النموذج(التقييم أو  (3

 سرعة القراءة املرنة، واليت يتم ضبطها بسهولة حسب الظروف. (4
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 الثالث بابال
 عرض البيانات و حتليلها

 عن املدرسة حملةاملبحث األول :  -أ

 ملدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجواعن  حملة -1
مع  1967يف عام  الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجواملدرسة تأسست  

املدرسة الثانوية األهلية وايل رئيس املدرسة السيد رمحت سوديبيو. يف البداية احتلت 
، دخلت قتيف ذلك الو Gajah Mada. مبىن املعلمني يف شارع  سوعو سيدوأرجو

املبىن كان يستخدم  بعد الظهر ألن املدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجو
 STM.سنوات واستمر من قبل  4للمدرسة الصباحية ملدة  PGAأيًضا من قبل 

انتقل إىل شارع رادين باتاه مع  1978بعد اجتماع جملس اإلدارة ، مث يف عام 
، معتربة  مدرسة إستغوصة. كل مساء مخيس يقام يوم اجلمعة دائًما يف2مرافق الدرجة 

أن األرض اليت كانت حمتلة سابًقا هي حقول األرز واحلشائش والتخزين. ومبساعدة 
، مث كان يف ذلك الوقت سيدوأرجوكما رجينت  Soedarsonoالسيد كول. )بول.( 

 فصول. 4مدرسة فئة لتصبح  2هناك زيادة يف الفصول الدراسية 

، أصبحت 2مع وجود لوائح جديدة من احلكومة، مث بناًء على اتفاقيات الفئة 
، ال ميكن باإلضافة إىل ذلك .املدرسة الثانوية األهليةمن  3والفئة  متواسطةمدرسة 

، مت استبدال السيد متزامن يف املدارس اخلاصة. لذلك ملدرسي الدولة التدريس بشكل
سة وكذلك مدرس مدرسة عامة بالسيد زين سوديبيو، الذي شغل منصب رئيس املدر

 سنوات. 4الدين عبد الرمحن ملدة 

واجهت خطر احلل. وذلك ألن  املدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجو
 19عدد الطالب يف ذلك الوقت مل حيقق اهلدف. إذًا مدرسة الصفية العليا الثالثة هي 

، أعرب مدرسة عاليه. ومع ذلكن يعتزم حل طالبًا فقط. وهذا جيعل باك شولشا
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جملس املعلمني عن أسفه لذلك وحاول احلفاظ على إنشاء مدرسة. يعبد املعلمون مًعا 
، حىت ال حيدث االحنالل. وعند قبول الطالب اء طلب املساعدة من عليم العلماءأثن

 املدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجو، تلقت مدرسة 1982اجلدد يف عام 
 الًبا وتستمر يف الزيادة حىت اآلن.ط 90

حبر ، مث مت استبداله بالسيد بد الرمحن رئيًسابعد أن أصبح باك زين الدين ع 
، ويف عام 2009وتابع مع الدكاترة. حممد شيلمي يف عام  2000يف عام  العلوم

 املاجيستر. مت استبداله مبينهاوا هاوينا، 2018

 املدرسة  وسائل -2
املدرسة الثانوية جامعة  سائلالوصف التايل لعدد منشآت وميكن توضيح  

)بطريقة املقابلة يف  كما يلي 2019-2018يف السنة  األهلية وايل سوعو سيدوأرجو
 :( 2019مايو  22التاريخ 

 مبىن مكون من طابقني (أ

 10:  عدد الفصول الدراسية (ب

 1:   عدد املختربات (ج

 1:   عدد غرف الصالة (د

 1:   مساحة املكتبة (ه

 1:   الغرفة الرئيسية (و

 1:    غرفة املعلم (ز

 1:   مساحة اإلدارة (ح

 1:   غرفة الصحة (ط

 2:    محام املعلم (ي

 12:   محام الطالب (ك
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 1:    احلقل (ل

 1:    مقصف (م

املدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو ، ميكن القول أن من املعلومات الواردة أعاله 
، وبالطبع لكل غرفة وظيفة يف أنشطة التعليم هبا مرافق ومرافق كافية سيدوأرجو

 والتعلم ويف حتسني عمل مجيع املعلمني واملوظفني.

 حالة الطالب -3
، ألنه مع يعد الطالب مكوًنا مهًما للغاية ،األنشطة وعمليات التعليم والتعلميف 

األهداف التعليمية املخططة وجود طالب املدارس ميكنهم قياس ومعرفة ما إذا كانت 
، وبالتايل فإن وجود الطالب ضروري يف قت ونوعية التعليم أو عدم تنفيذهقد حتق

يف  املدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجوعملية التعلم. فيما يلي عدد طالب 
 :( 2019مايو  22)بطريقة املقابلة يف التاريخ   2019-2018السنة الدراسية 

 101:  الرجالعدد  (أ

 234:   عدد النساء (ب

 335:   اإلمجايل (ج

، 01، أخذ الباحث موضوعات حبثية فقط يف الفصل العاشر هذا البحثيف  
)بطريقة التوثيق يف التاريخ  ، ألهنم مثلوا بالفعل اآلخرينشخًصا 32يصل عددهم إىل 

 : . البيانات التالية غائبة(2019مايو  22
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 1اجلدول 

  طالب الصف العاشربيانات 

 املدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجو
 العام الدراسي 2018-2019 

 منرة ر/م إسم رقم الدخول
 1 م عائشة صفي 3455
 2 م ألفينا رمحة 3456
 3 م أليا رماضاين 3457
 4 م أبريلينا سلمى 3458
 5 ر بونانج رماضاين 3459
 6 م حريسا ويرا 3460
 7 ر خري اهلدى 3461
 8 م دسي تريانا 3462
 9 م دوي صفيليسىت 3463
 10 ر دمياس رنغا 3464
 11 م فييب فرماتا 3465
 12 م فغي فؤستينا 3466
دا رسيتريف 3467  13 م 
 14 م غريسال 3468
 15 ر حسيب وسنو 3469
 16 م إملدا دويتا 3470
 17 ر حممد ألفني 3471
 18 م مادانيا 3472
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 19 م مسديفا فوطرى 3473
 20 م مسلحة األمة 3474
 21 ر حممد بيسما 3475
 22 ر حممد إهلام 3476
 23 ر حممد جفيئر 3477
 24 م نور أيدا 3478
 25 م فوتري أديال 3479
 26 م رمحة ور 3480
 27 م رجنانيا زحرية 3481
 28 م ريسكا فوترى 3482
ريتساسافريا  3483  29 م 
 30 م سينتا وريا 3484
 31 ر حممد زلفيكار 3548
 32 ر حممد فجر 3549

 

 وضع املعلم -4
يعد املعلم مكوًنا مهًما جًدا يف التعليم أو يف تنفيذ عملية التعليم والتعلم ، إىل  

جانب أن املعلم مسؤول بالكامل ويلتزم مبساعدة عملية التعلم وتوفري املواد وتوجيه 
وتوجيه وتشجيع الطالب يف التعلم حبيث ميكن حتقيق أهداف التعلم يف العملية 

، ال ميكن التقليل من شأن نشاط املعلم ية. يف هذه احلالةالتعليمية احلد األقصى وفعال
، حبيث ميكن حتسني هنية يف أداء واجباهتم وواجباهتموانضباطه وقدرته وكفاءته امل

 كها الطالب املتفوقون وإنتاجهم.االحتراف واملهارات اليت ميتل
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 املدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجوواملوظفني يف  ملدرسنياعدد  
مايو  22)بطريقة املقابلة والتوثيق يف التاريخ  ، على النحو التايلشخصأ 32يعين 

2019 ): 
 شخصأ 15:  رجالعدد ال (أ

 أشخاص 17:   نساءعدد ال (ب

 شخصأ 32:   اإلمجايل (ج

 2اجلدول 

 املدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجو واملوظفني  ملدرسنيابيانات 
 منرة درس إسم

 1 التاريخ اإلندونيسي وعلم االجتماع حممد خيلمى املاجستري
املاجستريماميك نور فاريدا   2 اقتصاد 

املاجستريفربيأري   3 اللغة اإلجنليزية وعلم االجتماع 
املاجسترياحلاج توفيق الرمحن   4 الرياضيات 
املاجسترياحلجة مينهاوا هاوينا   5 فقه وعكدة أخالق 

املاجستريخريية   6 اللغة االندونيسية 
املاجستريأمحد يوسأ   7 اللغة اإلجنليزية 

املاجستريأمحد موزكى   8 فقه 
املاجستريأمساين   9 تعليم املواطنة 

املاجسترينونوك سوهارنيك   10 علم االحياء 
املاجستريأمحد فاطىن   11 كيمياء 
املاجستريأمحد شيفاهلل   12 التربية البدنية والفنون 
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املاجستريأمحد بيضوى   13 اللغة العربية وأسواجا 
املاجستريحممد صابرين   14 اللغة االندونيسية 
املاجستريإرشاد اإلباد   15 أسواج 
املاجستريحممد أسعد   16 اللغة العربية وأسواجا 

املاجستريهنيس زونيداة   17 اجلغرافيا والتاريخ 
املاجسترينور هدى   18 الرياضيات 

املاجستريليليك أزكياتول   19 القرآن واحلديث وكتاب السلف 
املاجستريموهتاتيك   20 فنون ثقافية 

املاجستريفريدة الرفيعة  والرياضياتالكيمياء    21 
املاجسترينويف كوسوما   22 تعليم املواطنة 
املاجستريسيىت مفتاحول   23 التربية البدنية والفنون 
املاجستريأمحد تقي الدين   24 تاريخ الثقافة اإلسالمية واإلجنليزية 

املاجستريويندا   25 اإلرشاد والتوجيه التاريخ 
املاجستريحمروس  االندونيسيةاللغة    26 
املاجستريأريكا   27 اللغة اجلاوية 

املاجستريليالة املغفرية   28 الفيزياء والرياضيات 
املاجستريحليمة   29 املوظف 

 30 املوظف أغونج فرانوتو
املاجستريحممد أحي السرور   31 املوظف 

املاجستريإفاة الرمحة   32 املوظف 
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املاجستريويندا   

  رئيس اإلدارة
املاجستريأمحد تقي الدين   
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 التحليل واملناقشةاملبحث الثاين :  -ب
يف قراءة النص العريب لطالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية  نطق حرف احللق -1

  األهلية وايل سوعو سيدوأرجو

لطالب يف الفصل العاشر، الذين يتعلمون اللغة العربية، هناك أولئك الذين عندما  
مدرسـة للطالب الـذين يدرسـون يف  مدرسة اإلبتدائيةبدأ تدريس الفصل الثالث 

مدرسـة وهناك أولئك الذين يتعلمون فقط ألول مرة يف الفصـل السـابع  اإلبتدائية
ة االبتدائية ، ألن الطـالب باملدرسـة ألولئك الذين يتخرجون من املدرس املتواسطة

الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجو ليسوا فقط من خرجيي معهد ماساتشوسـتس 
للتكنولوجيا، ولكن أيًضا العديد من خرجيي املدارس االبتدائية ، لذلك يف معرفة اللغة 

ائل العربية لديهم جتارب خمتلفة ، ولكن رغم ذلك ، ما زالوا خمطئني يف نطـق رسـ
خمارج اهليجية واألطوال القصرية ، وغالبًا ما يكونون يف املتوسط خطأ يف السرب كما 

 يف احلروف ء، ه، ع، ح، خ.

أمحد ، السيد العاشر فصل، مدرس اللغة العربية متشيا مع العرض التقدميي أعاله
 ، أن:املاجستريبيضوى 

عادًة يف احلروف اليت تشبه  ون مكاهنم خاطًئا يف سرب احلروف غالًبا ما يك"
، وهذا ما جيعل الطالب يواجهون صعوبات وغالًبا األصوات وال توجد يف اإلندونيسية

ما يكونون خمطئني أو خمطئني يف سرب احلروف وبالفعل ال يزال هناك العديد من الذين 
ن هناك العديد من األخطاء ال يعتادون على نطق احلروف حبيث توجد صعوبات أل

مثل احلروف ء ، ه ، ع ، ح ، خ ، ث ، س ، ش ، ص ، ذ ، ظ. ُيخشى أن يكون 
هذا خطًأ مستمرًا يف وقت الحق ، ألنه إذا مل يتم تصحيحه على الفور ، فسيحدث 
اختالًفا يف املعىن أو االحنراف عن املعىن الفعلي إذا مت نطق أحد األحرف اليت متت 

 ''.كل غري صحيحقراءهتا بش
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، ميكن مالحظة أن أحد أسباب هذه عبريات مدرس اللغة العربية أعالهمن ت 
الصعوبة هو أن احلروف تبدو متشاهبة وال توجد يف لغتها اخلاصة حبيث ال ميكنها يف 
الغالب التمييز بني القراءة ومن الصعب أيًضا تغيري العادات املتأصلة يف ذاهتا. هم 

 تعودوا على قول احلروف.أنفسهم ال 

 قائال: فردا رسيتاعتبارا من اعتراف أحد الطالب يدعى 

من الفصل السابع ولكن ما  مدرسة املتواسطة"لقد كنت أدرس اللغة العربية منذ 
 زلت ال أستطيع التمييز بني احلروف ح ، ه ، و ، باإلضافة إىل احلروف ث و ش".

ى أن جتربة تعلم اللغة العربية يف طالب ، ميكننا أن نرمن تعبريات الطالب أعاله
، ولكن كانت خمتلفةاملدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجوالصف العاشر من 

، كان الطالب قد تعلموا أيًضا قراءة ديهم جتربة تعلم اللغة العربيةقبل أن يكون ل
ًضا. لذلك فهو حروف اهلجائية يف أماكن تعلمهم بسبب اللغة القرآن باللغة العربية أي

مثل دراسة حروف القرآن وكذلك تعلم اللغة العربية وكالمها يعرف احلروف اهلجائية 
 قبل االلتحاق باملدرسة االبتدائية.

األخطاء الصوتية يف مهارة القراءة عند طالب الصف العاشر الكتشاف 
تعليمات إىل الطالب ، أصدر الباحث باملدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجو

بقراءة النصوص العربية اليت مت توفريها واختبارها واحدة تلو األخرى حبيث ميكن 
 هذا هو. تصحيح األخطاء اكتشاف األخطاء ورؤيتها حىت ميكن

تكون القراءات املقدمة يف شكل نص باللغة العربية يتضمن مجيع حروف 
اجلملة/ اجلملة، وبعد ذلك يسجل الباحث قراءة الطالب تلو اآلخر ، ويقوم الباحث 
بالسمع وإعادة قراءة قراءة الطالب حىت ميكن التعرف عليها وحتدث األخطاء املسجلة 

راءة الذي غالًبا ما يوجد خطأ يف التركيز الذي سيتم فحصه وحتليله يف قسم الق
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القراءة، مث يبحث عن سبب اخلطأ الذي حيدث، وكيف ميكن أن حيدث خطأ بعد 
 ذلك ميكن أن جيد احلل املناسب إلصالحه.

بعد معرفة القراءة من املفردات، هناك العديد من األخطاء الصوتية اليت حتدث   
، األهلية وايل سوعو سيدوأرجوالصف العاشر باملدرسة الثانوية غالًبا يف أحرف 

واألخطاء اليت حتدث غالًبا يف أحرف العلة الطويلة هي احلروف واخلطوط واألخطاء 
البارزة، واليت توجد يف أحرف احلرف حلق ، لكن حمور املشكلة يف هذا البحث هو 

 ان.ساكتشاف األخطاء اليت توجد فقط يف رسائل احللق والل

يف اختبارات القراءة ليسهل على الباحثني  مت اختيار النص العريب كمواد
اكتشاف األخطاء الصوتية وهذا أيًضا إلضافة مفردات للطالب الذين مل يقرأوها أو 
يسمعوها حىت يكونوا معتادون على نطقها حىت ال يكونوا أجانب على تدريبهم من 

، وخاصة يف أجل التعود على القراءة والتعود على نطق احلروف األجبدية باللغة العربية
 قراءة القرآن ألنك قادر على القراءة بطالقة مع الكثري من املمارسة.

 جمموعة عينة )خطأ( (أ
، ولكن هذه الدراسة الطالب أعاله جمموعة )خطأ( عقدت من نتائج قراءة  

تستخدم هنجا نوعية ، حبيث يتم مجعها يف شكل بيانات خطأ صويت للطالب اليت 
وهي عن طريق مجع األخطاء من خالل مصادر البيانات خمارج حتدث يف النطق أو يف 

 يف شكل معلومات قراءة نتائج االختبار على النص العريب املقدمة.

، وهو عندما يكون الطالب اللغة الشفهيةيت هو خطأ حيدث يف هذا اخلطأ الصو
، من نتائج االختبار وجدت أخطاء يف قول كلمة أو مجلة مت توفريها خمطئون أو خمطئني

 يف الصوت أو الكالم من قراءة الطالب.
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طالب الصف العاشر باملدرسة فيما يلي تفصيل لألخطاء الصوتية اليت ارتكبها   
جنًبا إىل جنب مع تصحيحاهتا اليت مت مجعها  جوالثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأر

 يف القدرة على القراءة: خمارجكوثيقة من نتائج حتليل األخطاء الصوتية أو 

رقم الطالب  القراءة الصحيحة كلمة خاطئة
 اخلاطئ

عدد الطالب 
ئنيخاط  

، 16 ،14 ،4 ،2 ِفَراِشهِ  ح
26 

5 

، 6، 5، 4، 3، 1 السَّاَعةُ  ء
7 ،9 ،10 ،11 ،

12 ،14 ،15 ،
16 ،17 ،18 ،
19 ،20 ،21 ،
22 ،23 ،24 ،
26 ،27 ،28 ،
29 ،30 ،31  

27 

، 5، 4، 3، 2، 1 َعْشرٌ  ء
6 ،7 ،9 ،10 ،

11 ،12 ،13 ،
14 ،15 ،16 ،
17 ،19 ،20 ،
21 ،22 ،23 ،
24 ،26 ،27 ،
28 ،29 ،30  

27 

، 27، 26، 9، 6 ُكلُُّه ح
28 

5 

، 14، 8، 6، 1 ِفْيَها ح
18 ،23 ،27 ،

28 ،30  

9 

، 9، 6، 4، 3 الشَّاِرعِ  ء 18 
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10 ،11 ،12 ،
14 ،18 ،21 ،
23 ،24 ،26 ،
27 ،28 ،29 ،

30 ،31  

، 6، 5، 4، 3، 1 َسِمَع ء
9 ،11 ،12 ،
14 ،16 ،20 ،
21 ،22 ،23 ،
26 ،27 ،28، 
29 ، 30 ،31 ،

32 

21 

، 14، 10، 6، 3 اخَلِفْيرِ  ح
20 ،23 ،26 ،
27 ،28 ،29  

10 

، 9، 6، 3، 1 ُصَراًخا ح
13 ،18 ،23 ،
26 ،27 ،28 ،

29 

11 

، 9، 6، 4، 3، 1 اخَلاِرِج ح
10 ،14 ،20 ،
23 ،26 ،27 ،

28 ،29  

13 

28، 26، 4 ِمْنُه ح  3 

، 28، 14، 9، 1 َجاِرهِ  ح
30 

5 

، 14، 13، 9، 4 َصاِحَبهُ  ح
16 ،20 ،26 ،
27 ،28 ،29  

10 

، 13، 11، 8، 5 اْبَراِهْيمُ  ح
14 ،16 ،18 ،

13 
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23 ، 26 ،27 ،
28 ،29 ،30  

، 9، 6، 4، 3 َمَعُه "ء" و "ح"
11 ،12 ،14 ،
16 ،23 ،26 ،
27 ،28 ،29 ،
30 ،31 ،32  

16 

، 6، 5، 4، 3، 1 َيْلَعُب ء
7 ،9 ،11 ،12 ،

14 ،16 ،20 ،
21 ،22 ،23 ،
26 ،28 ،29 ،
30 ،31 ،32  

21 

28، 26، 14، 4 ِلَيْنُظَرهُ  ح  4 

، 18، 14، 4 َوَجَدهُ  ح
22 ،26 ،28  

6 

، 11، 9، 4، 3 َفَدَخَل ح
13 ،14 ،16 ،
19 ،20 ،22 ،
23 ،26 ،27 ،
28 ،29 ،30  

16 

، 26، 22، 14 َناَداُه ح
28 

4 

، 7، 6, 5، 4، 3 َمْرُعْوًبا ء
9 ،10 ،11 ،
12 ،13 ،14 ،
16 ،17 ،18 ،
20 ،21 ،22 ،
23 ،26 ،27 ،
28 ،30 ،31  

24 
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، 27، 14، 4 ِبَيِدِه ح
28 ،30  

5 

، 28، 14، 13 ِبِه ح
30 

4 

، 27، 26، 11 َفَرآهُ  ح
28 ،29  

5 

، 11، 10، 3 َمْدُحْوهُ  ح
13 ،14 ،18 ،
19 ،22 ،26 ،
27 ،28 ،29 ،

30 

13 

، 9، 6، 4، 3، 1 َخلََّص ح
10 ،11 ،13 ،
14 ،16 ،18 ،
26 ،28 ،29 ،

30 

15 

  

استناًدا إىل اجلدول أعاله أو نتائج جمموعة األخطاء الكبرية أعاله، ميكننا أن نرى  
 ،ح ،ع ،ه ،ث يف خمرج احللق يف ءيف رسائل الطالب حتد الصوتيةبوضوح أن أخطاء 

 .صوات، ومن الصعب التمييز بينهااألصوات اليت تشبه األ ،خ

الطالب، يتم متييز األخطاء الصوتية احملددة من القراءات النصية العربية اليت قرأها 
يف احلرف واليت حتدث غالًبا عند الطالب يف بعض املفردات أعاله، كل طالب لديه 
خطأ صويت يف نطق حرف يف القدرة على القراءة، وهذا يثبت أن الطالب يواجهون 

 صعوبة يف قراءة احلروف.
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الب من القراءات اليت مت من مالحظات األخطاء الصوتية يف خطابات كتاب الط
أغلب األحيان وُترى يف إعدادها أعاله، ميكن مالحظة أن األخطاء اليت حتدث يف 

ق أو احلروف اليت تبدو مشاهبة لتلك املوجودة يف األحرف ء ، ه ، ع ، ح ، خمرج احلل
 خ.

 حتديد العينة )خطأ(  (ب
طريق يستخدم تعريف اخلطأ يف عملية البحث عن األخطاء هذه ، أي عن 

املقارنة بني تعبريات الطالب )قيد الدراسة( والشكل الصحيح للغة اليت جتري دراستها 
بعد أن يتم تسجيل االختالفات اليت حتدث بني التعبريات واألوصاف مث البحث عن 

 العديد من األخطاء أو األخطاء املتكررة.

، ْيْلَعُب، يف احلرف "ع" يقرأ احلرف ء كما يف الكلمات "السََّاَعُة، ْعْشَر
يف بداية، منتصف ضمة  ، كسرة، فتحةالشََّاِرِع، َسِمَع، َمَعُه، َمْرُعْوًبا"، عندما سطر 

وهناية اجلملة / الكلمة، "مشابه للحرف" أ "يف األجبدية اإلندونيسية لذا فمن السهل 
 القول.

 ,َصاِحَبُه ,َجاِرهِ  ,ِمْنُه ,ِفْيَها ,ُكلُُّه ,اِشِه فريف الرسالة ه قراءة الرسالة ح، مثل كلمة "

، عندما  ,”َمْدُحْوُه ,َفَرآُه ,ِبهِ  ,ِبَيِدِه ,َناَداهُ  ,َوَجَدهُ  ,ِلَيْنُظَرُه ,َمَعُه ,اْبَراِهْيُم ,ِلَيْنُظَرُه ,َمَعُه ,اْبَراِهْيُم
. يقرأ احلرف ح الكلمات "اخَلِفْيِر، ُصَراًخا، اخَلاِرِج، ضمة ،كسرة، فتحةاصطف 

َفَدَخَل، َخلَََّص"، عندما الفتحة، يكون الالفادز متشاهًبا تقريًبا ولكن ينقصه التشديد، 
  ضمة ،كسرة، فتحةبينما يف الرسالة ح، تكون كل القراءة جيدة عندما يكون اخلط 

ْوهُه"، َحِرْيًقا، َصاِحَبُه، َجِمْيَح، َفَرُحْوا، َمْدُح كما يف الكلمات "ُمَحمٌََّد، َفَتَح، و سكن
يف األجبدية اإلندونيسية، القراءة، ولكن مل يتم مناقشتها  ”H“واحلروف تشبه احلروف

 يف هذه الدراسة.
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طالب الصف العاشر باملدرسة قائمة باألخطاء الصوتية ملخرج احلالق يف قراءة  
 :سيدوأرجوالثانوية األهلية وايل سوعو 

 وصف صحيح كلمة صحيحة كلمة خاطئة

 ,َسِمَع ,الشَّاِرِع ,السَّاَعُة“ "ع" مع "ء"

 ”َمْرُعْوًبا ,َمَعُه

ق ، اجلزء لع = احل
 األوسط

 ,ِمْنُه ,ِفْيَها ,ُكلِِّه ,ِفَراِشِه“ " ه " مع "ح"

 ,َمَعُه ,اْبَراِهْيُم ,َصاِحَبُه ,َجاِرِه

 ,ِلَيْنُظَرُه ,َمَعُه ,اْبَراِهْيُم ,ِلَيْنُظَرُه
 ,َفَرآُه ,ِبِه ,ِبَيِدِه ,َناَداُه ,َوَجَدُه
 ”أَلنَُّه ,َمْدُحْوهُ 

 ه = احللق من الداخل

احلرف خ يبدو أقل 
 تركيزا ويبدو وكأنه ح

 ,اخَلاِرجِ  ,ُصَراًخا ,اخَلِفْيِر“
 ”َخلََّص ,َفَدَخَل

، من اخلارجخ = احللق  

  

، املفردات اليت مت إعدادها أعاله أخطاء الطالب يف مجيع قراءاتمن مذكرات 
ميكن مالحظة أن األخطاء اليت حتدث يف أغلب األحيان وتظهر يف أحرف تبدو 

 .متشاهبة هي تلك املوجودة يف األحرف ء ، ه ، ع ، ح ، خ

 



42 
 

 

 

يف قراءة النص العريب لطالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية اللسان نطق حرف  -2
 هلية وايل سوعو سيدوأرجواأل

 جمموعة عينة )خطأ( (أ
اخلاطئرقم الطالب  القراءة الصحيحة كلمة خاطئة  

 
 

الطالب  عدد
ئنيخاط  

 

، 6، 5، 4، 3، 1 ِفَراِشهِ  س
7 ،9 ،10 ،11 ،

12 ،13 ،14 ،
16 ،17 ،19 ،
20 ،21 ،22 ،
23 ،24 ،25 ،
26 ،27 ،28 ،

29 ،30  

26 

، 7، 6، 5، 4، 3 َعْشرٌ  س
9 ،10 ،11 ،12 ،

13 ،14 ،16 ،
17 ،18 ، 20 ،
22 ،23 ،24 ،
25 ،26 ،27 ،
28 ،29 ،30  

24 

، 5، 4، 3، 2، 1 َظاَلٌم ض
6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،

11 ،12 ،13 ،

29 
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14 ،15 ،16 ،
17 ،18 ،19 ،
20 ،22 ،23 ،
25 ،26 ،27 ،
28 ،29 ،30 ،

31 

، 5، 4، 3، 2، 1 ِلَيْنُظَرهُ  ض
6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،

11 ،12 ،13 ،
14 ،15 ،16 ،
19 ،20 ،22 ،
25 ،26 ،27 ،
28 ،29 ،30 ،

31 

25 

، 5، 4، 3، 2، 1 الشَّاِرعِ  س
6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،

11 ،12 ،13 ،
14 ،15 ،16 ،
18 ،19 ،23 ،
24 ،25 ،26 ،
27 ،28 ،29 ،

30 

25 

، 7، 6، 5، 3، 1 ُثمَّ س 20 
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9 ،10 ،11 ،12 ،
13 ،14 ،16 ،
21 ،23 ،25 ،
26 ،27 ،28 ،

30 ،31  

، 5، 4، 3، 2، 1 ُصَراًخا س
6 ،7 ,9 ،10 ،

11 ،12 ،13 ،
14 ،15 ،16 ،
18 ،19 ،22 ،
23 ،25 ،26 ،
27 ،28 ،29 ،

30 ،31  

26 

، 6، 5، 3، 3، 1 الشُّبَّاَك س
7 ،8 ،9 ،10 ،

11 ،12 ،13 ،
14 ،15 ،16 ،
17 ،18 ،23 ،
26 ،27 ،28 ،

29 ،30  

23 

، 6، 5، 4، 3، 1 َفَأَخَذ د
7 ،9 ،11 ،12 ،

13 ،14 ،16 ،

24 
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18 ،20 ،21 ،
22 ،23 ،24 ،
25 ،26 ،27 ،
28 ،29 ،30  

 

، ميكننا أن نرى أن أخطاء هبناًء على نتائج جمموعة من األخطاء الكبرية أعال 
بأحرف ث، س، ش، ص،  اللسانخلطابات الطالب حتدث يف منطقة خمرج  الصوتية

 ذ، ظ أو تلك األصوات اليت تبدو وكأهنا أصوات، ومن الصعب التمييز بينها.

من القراءات النصية العربية اليت قرأها الطالب، يتم متييز األخطاء الصوتية احملددة  
يف احلرف واليت حتدث غالًبا عند الطالب يف بعض املفردات أعاله، كل طالب لديه 

طق حرف يف القدرة على القراءة ، وهذا يثبت أن الطالب يواجهون خطأ صويت يف ن
 صعوبة يف قراءة احلروف.

 حتديد العينة )خطأ( (ب
، أي عن طريق م األخطاء كعملية إلجياد األخطاء، يتم استخدايف هذا التحديد

املقارنة بني تعبريات الطالب )قيد الدراسة( والشكل الصحيح للغة اليت تتم دراستها 
 يتم تسجيل االختالفات اليت حتدث بني التعبريات واألوصاف. بعد أن

يف كلمة "َفَأَخَذ" ، احلرف ص، ش،  با "د" "ذ"ان، ُتقرأ احلرف سرج اللايف خم
 "اَكبَّث ُتقرأ س يف الكلمات "ِفَراِشِه ، َعْشٌر ، الشََّاِرِع ، ُثمََّ ، ُصَراًخا ، ِفَراِشِه ، الشُّ

ألنه يسمع أصواًتا سطر فتحة إال عندما  عندما سطر ضمة، فتحة، كسرة، و سكون
واحلرف س يشبه إىل حد سطر فتحة ، لذا يكون من األسهل صوهتا عند أكثر وضوًحا
" َظاَلٌمض كما يف كلمة " اءيف األجبدية اإلندونيسية ويف احلرف ظ قر S "كبري حرف "

. 
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طالب الصف العاشر باملدرسة يف قراءة  اللسانقائمة باألخطاء الصوتية ملخرج  
 :الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجو

 وصف صحيح كلمة صحيحة كلمة خاطئة

"س"" ث " مع  ، طرف ث = اللسان ُثمَّ 
 اللسان )زفري اهلواء(

 ,ِفَراِشِه ,الشُّبَّاَك ,ِفَراِشِه "س" مع "ش"
 الشَّاِرعِ  ,َعْشٌر

، منتصف ش = اللسان
اللسان مثبت باحلنك 

 العلوي
، طرف ص = اللسان ُصَراًخا "ص" مع "س"

اللسان مع طرف القاطعة 
مسيكة مثل صوت) أدناه  

)O  معتدلةمع مهسة  

، طرف ظ = اللسان َظاَلٌم "ظ" مع "ض"
اللسان مع طرف القواطع 
العلوية )مسيكة وحمملة 

 بالنفاس(
، طرف اللسان ذ = اللسان َفَأَخَذ "د" مع "ذ"

مع طرف القواطع العلوية 
 )ممسك بالنفث(
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قراءة ، من الواضح أن أخطاء احلروف يف القدرة على من التفسري والشرح أعاله 
ال أو نطق أكثر احلروف متطابقة موجودة يف احلروف اليت تبدو وكأهنا أصوات و

، أي يف خمراج احلالق يف احلرف "ع". وهو مشابه توجد يف األجبدية اإلندونيسية
للحرف "أ". يف مراج الليزان يف احلرف ص، ش، اليت يتم نطقها باحلرف "س" املشابه 

رف ز ألن احلروف ، واحلروف ذ و ظ تبدوا باحليف األجبدية اإلندونيسية”s“ للحروف 
وف اليت هلا أوجه يف األجبدية اإلندونيسية. حبيث ال تواجه احلر”z“ تشبه احلروف 

تشابه مع اإلندونيسية صعوبات أو أخطاء يف السرب أو احلروف اهلجائية العربية ألن من 
 السهل تقليدها وعادة ما يتم نطقها.

ع قراءات املفردات املوضحة من نتائج مالحظات رسائل أخطاء الطالب من مجي 
ان سُترى يف خمرج اللي، ميكن مالحظة أن األخطاء اليت حتدث يف أغلب األحيان أعاله

 أو يف خطابات تبدو مشاهبة للرسائل س ، ش ، ص ، ذ ، ظ.

، هناك العديد من األخطاء اليت حتدث يف معرفة القراءة من املفردات أعالهبعد 
طالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية األهلية وايل سوعو كثري من األحيان يف رسائل 

معظم األحيان يف أحرف العلة الطويلة الطويلة ، واألخطاء اليت حتدث يف سيدوأرجو
ان، لكن سحلق والل ، واليت توجد يف أحرفاحلروف واخلطوط واألخطاء البارزةهي 

طاء اليت حتدث فقط يف رسائل احللق حمور املشكلة يف هذا البحث هو اكتشاف األخ
 ان.سوالل

صعوبات للطالب يف ، ميكننا أن نكتشف أن هناك من نتائج حتليل اخلطأ أعاله
مساع خطاباهتم وأن الطالب لديهم أكثر األخطاء تكراًرا وأهنم مرتبطون مبجموعة من 

 املقابالت مع الطالب وهي:

أجبت آيسا سافا على السؤال من السؤال الذي وجهته إليها الباحث، وأهنا ال  (أ
تستطيع التمييز بني السرب أو املخرج يف احلروف ح وه، وهذا ما شوهد من قراءات 
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املفردات اليت حتتوي على تلك األحرف اليت هبا أخطاء يف الرسالة ع، اقرأ الرسالة 
خ ُيقرأ احلرف ح، احلرف ذ ُيقرأ د، ء، احلرف ه ُيقرأ يف احلرف ح، احلرف 

 احلرف ص ، ش ، ث ُيقرأ س وُيقرأ احلرف ظ ض.

أخطاء الفينا رمحة أغستيين يف احلروف ح و ه، احلرف ص قرأ س، واحلرف ظ   (ب
 قرأ ض.

مل علياء قادرًا على التمييز بني كيفية نطق احلرف ظ وض ض بشكل صحيح  (ج
اليت لديها حروف هبا صعوبات أو وهذا ما ميكن مالحظته من قراءات املفردات 

أخطاء يف احلرف ع قراءة احلرف ء، احلرف ه قراءة احلرف ح، احلرف خ قراءة 
تقرأ  ظاحلرف ح، احلروف ذ تقرأ د، احلروف ص، ش، ث تقرأ س واحلروف 

 ض.

إبريلينا سلمى من قراءة املفردات املوجودة لديها صعوبة أو خطأ يف احلرف ع  (د
ه قراءة احلرف ح، احلرف خ قراءة احلرف ح، احلرف ذ  قراءة احلرف ء، احلرف

 قراءة د، احلرف ص، ش قراءة س واحلرف ظ قراءة ض.

التمييز بني كيفية نطق احلروف ع و هذا ميكن رؤيته  بونانج رماضاينمل يستطع  (ه
أخطاء يف احلروف  من قراءات املفردات اليت حتتوي على أحرف هبا صعوبات أو

، احلروف ه قراءة احلروف ح، احلروف خ قراءة احلروف ح، ء ع قراءة احلروف
 احلروف ذ تقرأ د، احلروف ص، ش، ث تقرأ س، واحلروف تقرأ ض.

قادرًا على التمييز بني كيفية نطق احلروف مع ع ، وهذا  يراحريسا ومل يكن  (و
ميكن رؤيته من قراءات املفردات اليت حتتوي على أحرف هبا صعوبات أو أخطاء 

احلروف ح، احلروف ذ تقرأ د،  ه، قراءة احلروف ءيف احلرف ع قراءة احلروف 
 احلروف ص ، ش ، ث تقرأ س واحلروف هوروف تقرأ ض.

هلدى موليدين من متييز صوت احلروف ذ و د وميكن رؤية ذلك مل تتمكن جوقة ا (ز
من قراءات املفردات اليت حتتوي على أحرف هبا صعوبات أو أخطاء يف احلروف 



49 
 

 

 

، احلروف ذ قراءة د، احلروف ص، ش، ث واحلرف ظ يقرأ ءع قراءة احلروف 
 ض.

ظ ديسي تريانا اخلطأ يف احلرف ع يقرأ احلرف ء، احلرف ش يقرأ س واحلرف  (ح
 يقرأ ض.

مل يتمكن ديوي سوفليسيت من التمييز بني صوت احلروف ظ وضض وهذا ما  (ط
ميكن مالحظته من قراءات املفردات فهناك حروف فيها صعوبة يف احلرف ع 
قراءة احلرف ء، احلرف ه قراءة احلرف ح، احلرف خ قراءة احلرف ح، احلرف 

 د، احلروف ص، ش، ث تقرأ س واحلروف تقرأ ض.

راجنا ال ميكنه التمييز بني الصوت ذ و د وهذا ميكن رؤيته من املفردات اليت دمياس  (ي
توجد هبا حروف فيها صعوبة يف احلروف ع قراءة احلروف ء، احلروف ه قراءة 
احلروف ح، خ احلروف تقرأ احلروف ح، احلروف ص، ش، ث يقرأ س 

 واحلرف ظ يقرأ ض.

ه، وهذا ميكن رؤيته من قراءات التمييز بني أصوات ح و  فييب فرماتامل يستطع  (ك
املفردات اليت حتتوي على هذه األحرف يف الرسالة ع قراءة احلرف ء، احلرف ه 
قراءة احلرف ح، احلرف خ هو قراءة احلرف ح ، احلرف ذ قراءة د ، احلروف 

 ص، ش، ث تقرأ س، واحلروف تقرأ ض.

قرأ د، تذ  قرأ احلرف ء، احلرفتصعوبات يف الرسالة ع  هالدي فغي فؤستينا (ل
 قرأ س و احلرف ظ يقرأ ض.تاحلرف ص، ش، ث 

خطأ يف الرسالة ع قراءة احلرف ء، احلرف ه قراءة احلرف ح،  الديه دا رسيتريف (م
 احلرف خ هو قراءة احلرف ح، احلرف ذ قراءة د، احلرف ص، ش، ث قرأ س.

وهذا ميكن رؤيته من قادرة على متييز صوت احلروف ظ  جريسيال هايب مل تكن (ن
اءات املفردات اليت تواجه هذه احلروف صعوبة يف احلرف ع قراءة احلروف ء، قر
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قراءة د،   ذ احلروف ه قراءة احلروف ح، احلروف خ قراءة احلروف ح، احلروف
 احلروف ص، ش، ث تقرأ س واحلروف تقرأ ض.

هذا الشيء ميكن رؤيته من خالل قراءات املفردات اليت حتمل هذه  حسيب وسنو (س
ات يف احلرف ع يقرأ احلرف ء، احلرف ص، ش يقرأ س، األحرف صعوب

 واحلرف ظ يقرأ ض.

مل تستطع إمييلدا دويتا التمييز بني أصوات ح و ه ، خ مع ح ، ع مع ء ، وهذا  (ع
 ميكن رؤيته من قراءات املفردات اليت تواجه هذه احلروف صعوبات يف الرسالة ع

قراءة ح، احلروف ذ قراءة د، احلروف ص، ش، ث قراءة س  ه ، رسائلءقراءة 
 ويف الرسالة ظ قراءة ض.

متييز صوت احلروف ظ و ض، وهذا ميكن رؤيته من  حممد ألفنيمل يستطع  (ف
قراءات املفردات اليت لديها صعوبة يف هذه احلروف يف احلرف ع يقرأ احلرف ء، 

 احلرف ذ يقرأ د، احلرف يقرأ س واحلرف ظ يقرأ ض.

دنية ميكن رؤية ذلك من خالل قراءات املفردات اليت حتتوي على حروف هبا م (ص
أخطاء يف احلرف ع تقرأ احلرف ء، احلرف خ يقرأ احلرف ح، احلرف ذ تقرأ د، 

 احلرف ص، ش تقرأ س واحلرف ظ يقرأ ض.

ميكن رؤية املصديفة من قراءات املفردات اليت حتتوي على حروف هبا أخطاء يف  (ق
حلرف ء، واحلرف خ يقرأ احلرف ح، واحلرف ذ تقرأ د، احلرف ع تقرأ ا

 واحلرف ص تقرأ س، واحلرف ظ يقرأ ض.

مشلحة األمة لديها خطأ يف احلرف ع قراءة احلرف ء، احلرف ه قراءة احلرف  (ر
ح، احلرف خ هو قراءة احلرف ح، احلرف ذ تقرأ د، احلرف ش قرأ س واحلرف 

 ظ قرأ ض.
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مل يستطع التمييز بني صوت خ من ح، وهذا ما ميكن رؤيته من  ابسم مدحم (ش
قراءات املفردات اليت حتتوي هذه احلروف على صعوبة يف احلرف ع قراءة 

 .قراءة د، احلروف ش، ث قراءة سذ احلروف ء، احلروف 

إهلام لديه خطأ يف الرسالة ع قراءة احلرف ء، احلرف ه قراءة احلرف ح، احلرف   (ت
 واحلرف ظ قرأ ض. ،ف ش قرأ سذ قرأ د، احلر

من التمييز بني كيفية نطق احلروف ع و ء هذا ميكن رؤيته  حممد جفيئرمل يتمكن  (ث
من قراءات املفردات اليت حتتوي على أحرف هبا صعوبات أو أخطاء يف احلروف 
ع قراءة احلروف ء، احلروف ه قراءة احلروف ح، احلروف خ قراءة احلروف ح، 

 روف ص، ش، ث تقرأ س واحلروف هوروف تقرأ ض.احلروف ذ تقرأ د، احل

نور عايدة لديه خطأ يف الرسالة ع اقرأ احلرف ء، احلرف ذ يقرأ د، احلرف ص،  (خ
 ش يقرأ س، واحلرف ظ يقرأ ض.

ال تستطيع ابنة عديلة التمييز بني الصوت ذ و د وميكن مالحظة ذلك من قراءات  (ذ
روف ص، ش، ث، س ، املفردات اليت تواجه هذه احلروف صعوبات يف احل

 احلروف ذ تقرأ د ويف احلروف ظ قراءة ض.

رمحة نور هلا خطأ يف الرسالة ع قراءة احلرف ء، احلرف ه تقرأ يف احلرف ح،  (ض
احلرف خ هي تقرأ احلرف ح، احلرف د تقرأ د، احلرف ص، ش، تقرأ س 

 واحلرف ظ يقرأ ض.

وميكن مالحظة مل تتمكن من التمييز بني األصوات ظ وض ض،  رجنانيا زحرية (ظ
ذلك من قراءات املفردات اليت تواجه هذه احلروف صعوبات يف احلروف األجبدية 

 ص، ش، ث، س، احلروف ذ تقرأ د ويف احلروف ظ قراءة د.

قرأ احلرف ح، ترسالة ع اقرأ احلرف ء، احلرف ه خطأ يف ال الديه ريسكا فوترى (غ
قرأ س و تقرأ د، احلرف ص، ش، ث تاحلرف خ يقرأ احلرف ح، احلرف ذ 

 قرأ ض.تاحلرف ظ 
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سفرية ريتسا مل تكن قادرة على التمييز بني األصوات ظ وض ض، وميكن  (أأ
صعوبات يف احلروف مالحظة ذلك من قراءات املفردات اليت تواجه هذه احلروف 

، احلروف ه تقرأ احلروف، احلروف خ تقرأ احلروف، تقرأ ع قراءة احلروف
قرأ س، حرف ذ قرأ د وعلى احلرف ظ قرأ تص ، ش ، ث  احلروف د، حرف

 ض.

اقض نوريا غري قادر على التمييز بني أصوات ح و ه، خ مع ح، ع مع ء، وهذا  (بب
ه احلروف اليت حتتوي على ميكن رؤيته من قراءات املفردات اليت حتتوي على هذ

 قراءة ح، احلروف ذ قراءة د، احلروف ص، ش، ثخ ،ه، تقرأ احلروف حرف ع
 قراءة س ويف الرسالة ظ قراءة ض.

قرأ احلرف ء، احلرف ه يقرأ احلرف ح، يذو الفقار لديه خطأ يف الرسالة ع  مدحم (جج
احلرف خ يقرأ احلرف ح، احلرف ذ يقرأ د، احلرف ص، ش، ث يقرأ س 

 واحلرف ظ يقرأ ض.

فجر مل يكن قادًرا على التمييز بني صوت ح و ه، وهذا ميكن رؤيته من  مدحم (دد
 .صعوبة يف احلرف ع يقرأ احلرف ء املفردات اليت تواجه هذه احلروف قراءات

 يتمكنوا ملمن اعتراف الطالب أعاله ونتائج التحليل، أن الطالب يف املتوسط  
هنم ليسوا معتادين وال أل انواللس قاحلل خمرج يف املوجودة اهلجائية احلروف حتطيم من

آخر. معرفة كيفية نطق احلروف بشكل ميكنهم التمييز بني أصوات حرف واحد أو 
 صحيح وصحيح وفًقا لقواعد اللغة.
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 خطأب األاسبأ .أ
الصف العاشر باملدرسة بعد أن قفز الباحث إىل موقع البحث ، الذي كان يف 

 املهارة، املتعلق بتحليل األخطاء الصوتية يف الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجو
يف قراءة  ئيةخطاء يف نطق أو قراءة حروف اهلجااأل، وجد الباحثون موقع القراءة

 النصوص العربية اليت مت تقدميها للطالب.

تتضمن أسباب أخطاء الطالب أو صعوباهتم يف احلروف املوجودة يف احلقل ما 
 يلي:

 ضعف فهم الطالب أو سوء فهمه (أ
الطالب يف أنشطة التعلم ليست داعمة ألنه ال توجد أنشطة لتدريب أو مساعدة  (ب

 التعلم

 تأثري اللغة األوىل للطالب )اإلندونيسية( (ج

 هناك فرق بني نطق احلروف العربية واإلندونيسية (د

 هناك العديد من احلروف اليت تبدو وكأهنا سليمة (ه

 ال تستخدم لسرب احلروف (و

 قلة التدريب أو القراءة (ز

 قلة االهتمام أو احلماس ودوافع الطالب (ح

 الطموح املفرط يف نطق احلروف (ط

غالًبا ما تنسى أو ال تتذكر قراءة الرسائل بصرف النظر عن العوامل يف اللغة  (ي
)الصوت(، تتأثر األخطاء أو الصعوبات اليت يواجهها الطالب أيًضا بعوامل 
خارجية مثل االرتباط وبيئتهم يف املنزل ، مما جيعلهم يفتقرون إىل االهتمام أو 

 .ظ على التعلم وممارسة يف منازهلمالتشجيع والتحفيز خاصة آباءهم دائما احلفا

أمحد وهذا يتماشى مع ما قاله مدرس اللغة العربية من الصف العاشر ، السيد  
 : املاجستريبيضوى 
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إذا كان سبب املشكلة األكثر وضوًحا للطالب ليس معتاًدا على نطق احلروف "
اإلندونيسية، لذا فهم ليسوا ألهنا ختتلف عن احلروف أو احلروف اهلجائية املوجودة يف 

معتادين على ذكر األصوات بشكل رئيسي بسبب قلة التدريب أو الدراسة يف املنزل 
بسبب قلة االنتباه أولياء أمورهم حىت ال يدركوا أيًضا أمهية تعلم أو تكرار الدروس يف 

علوا ما املنزل، ومعظمهم يلعبون أو يتأثرون من داخل البيئة وعالقاهتم بأن ينسوا أن يف
جيب القيام به عندما يصلون إىل املنزل يتعلمون ويواصلون التدرب على التغلب على 
الصعوبات اليت يواجهها الطالب وخاصة الدافع و يعد دعم أولياء أمورهم هو األهم 

، إذا كان هذا هو ما يؤثر عليهم يف أال يكونوا جادين يف ب للطالب أنفسهمواملطلو
 التعلم ".

 يبذهلا مدرسو اللغة العربية يف التعامل مع هذا األمر عن طريق اجلهود اليت 
تصحيح كل قراءة عندما ُيطلب منهم قراءة املواد من قبل مدرسهم بالتناوب وتوفري 

 .بية وفضائل تعلمها، كما يقالاحلافز من خالل إعطائهم رؤية ألمهية تعلم اللغة العر

 : املاجستريأمحد بيضوى 

كرة عن أمهية تعلم ، وإعطاء فخالل إعطاء الدافع عادًة من"ما أحتاج إليه هو 
، وتعليمهم على قراءة احلروف اهلجائية بشكل صحيح ، أي اللغة العربية، وتشجيعهم

بتصحيح كل خطأ يف قراءة احلروف عندما أقول هلم القراءة وإعطاء الدافع. مثل 
تكون دائًما جمتهًدا يف ، ومنحهم رسالة لائل تعلم اللغة العربية وفوائدهاإخبار فض

 "املدرسة وال تنسوا الدراسة يف منزهلم أيًضا وتوجيههم بأفضل ما ميكنين.

، إال أنه عربيةعلى الرغم من عدم وجود سياسة حمددة من املدارس لتعلم اللغة ال
من الواضح من التفسري أعاله أن مدرسي اللغة العربية حياولون دائًما تعليم ومساعدة 

م للتغلب على الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف تعلم اللغة العربية من وتوجيه طالهب
 أجل حتقيق األهداف يف التعلم.
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يف تعلم اللغة العربية، حيب الطالب حًقا أن يتم تعليمهم من ِقبل معلمي اللغة 
العربية، ألنه إذا مت تدريسهم ، فإهنم سريعون يف الفهم ولكن ما جيعلهم أقل سعادة هو 

، األطوال القصرية واخلطوط حىت ال ن املعىن، وصعوبة قراءة الرسائلال يفهمو أهنم
، إال أن القدرة على نطق احلروف غري صحيحة ؤوها، و على الرغم من أهنا سلسةيقر

 وخاطئة.

 تقييم األخطاء .ب
ان. سمعظم األخطاء اليت حتدث لدى الطالب العادي هي يف رسائل احلالق والل 

، وميكننا أن نرى من خالل أخطاء هناك صعوبات يف تعلم الطالبت أن هذا يثب
العديد منهم يتعرف عليهم  البيانات اليت حتدث يف خطابات الطالب عند القراءة وأن

، وغري مألوفني ويشعرون بالصعوبة يزالون يواجهون صعوبة يف قراءهتم، وال الطالب
، هذه رسائل مراجاج ندونيسيةإليها عادة يف اإلألن العديد منهم رسائل ليست يشار 

بعد متابعة عملية حتليل األخطاء والعثور  ان هي هدف حتليل األخطاء.ساحللق والل
 ، ميكننا حينئذ صياغة حل أويت حتدث والبحث عن أسباب األخطاءعلى األخطاء ال

 ، أي كإجابة على أسباب األخطاء كما يلي:للمساعدة يف حتسني عملية التعلم
 امة فهم الطالب.ؤاملعلم بتوجيه وميقوم  (أ

جيب أن تكون هناك أنشطة خارج املدرسة ميكن أن تساعد الطالب على فهم  (ب
 معىن احلروف.

حيتاج التعود من خالل االستمرار يف B 1 لتقليل أو القضاء على تأثري الطالب  (ج
 املمارسة.

يفية نطق الفرق بني نطق احلروف العربية واإلندونيسية يتطلب إدخال احلروف وك (د
 كل حرف وعودة من خالل االستمرار يف املمارسة.

 .نوصي بضرب القراءة وفًقا للحروف وقراءهتا جيًدا وبعناية (ه
 .حاول أن تعتاد على قوهلا حىت تعتاد على ذلك (و
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 .املزيد من التدريب والتدريس يف قراءة القراءة للتحسني (ز
أن يعزز محاسة طالهبم يف من املأمول أن يواصل املعلمون تقدمي احلافز الذي ميكن  (ح

 .التعلم إىل جانب توفري تعليم لطيف
جيب أال حيتاج الطالب إىل االندفاع حىت ينسوا القراءة اليت جيب أن تبدو  (ط

صحيحة بشكل صحيح، والقراءة بطيئة وبعناية دون االضطرار إىل التعجل أو 
 .احلرص يف القراءة حىت ال تتسبب يف اختالفات يف املعىن

 تكرار أو قراءة احلروف بشكل صحيح وقراءة هبدوء دون أي توتر.استمر يف  (ي
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 الرابع بابال
 ختتاماال

 

 اخلالصة -أ
يف قراءة النص العريب لطالب الصف العاشر باملدرسة األخطاء الصوتية من نتائج  

 األمور التالية:، ميكن للباحث أن يستنتج الثانوية األهلية وايل سوعو سيدوأرجو

يواجه الطالب أخطاء / صعوبات يف نطق احلروف يف خمرج احللق يف القدرة على  -1
ه، حيث يصعب على الطالب متييز الصوت. أصوات ، قراءة نطق احلروف خ، ح

إندونيسية(، على )" ha" أو "حو ه، متيل إىل أن تكون حروًفا واضحة " ،خ، ح
 أو "ء"  ع هي حروف واضحة فصوت احلرف ه نطق احلرف ح، صوت احلرو

"a". 
راج اللسان يف القدرة لدى الطالب أخطاء/صعوبات يف نطق احلروف على خم -2

. يف األصوات ذ، ظ، يقول ظعلى قراءة نطق احلروف ث، س، ش، ص، ذ، 
، أصوات احلروف ش، ص و ث، متيل إىل أن تكون  "ض" و "د"الطالب عموًما 

 )إندونيسية(.واضحة "س" أو "ق" 

سبب اخلطأ أو الصعوبة يف نطق رسائل مراجح احللق و اللسان هو تأثري اللغة  
األم أو طالب اللغة األوىل )اإلندونيسية( والرسائل العربية اليت تقتصر على احلروف 
اإلندونيسية أو عدم املمارسة أو القراءة والفهم قلة االهتمام أو احلماس والدافع لدى 

 موح املفرط يف نطق احلروف.الطالب، والط

، أي أنه من املتوقع أن اللسان ج احللق وارحل الصعوبات أو األخطاء يف خم 
يقوم املعلمون بتوجيه وتصحيح فهم الطالب، وهناك أنشطة خارج املدرسة ميكن أن 
تساعد الطالب على فهم احلروف، و القراءة. للمعلمني ملواصلة تقدمي احلافز الذي 
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محاسة طالهبم يف التعلم إىل جانب أنه ميكن أن توفر تعليم لطيف ،  ميكن أن يعزز
 وقراءة ببطء وبعناية دون احلاجة إىل التسرع.

 االقتراحات  -ب
من املتوقع أن يتمكن املعلم من إدراك األخطاء الصوتية خلطابات الطالب وميكنه  

الصعوبات اليت اختاذ خطوات أو إجراءات إلجياد طريقة للتعامل مع املشكالت أو 
حتدث يف خطابات الطالب، حبيث ال يتم إعاقة مهارات القراءة لدى الطالب بسبب 

 السبب غري الصحيح املتمثل يف نطق احلروف اهلجائية.

لكي تويل املدارس املزيد من االهتمام لألشياء اليت تصبح عقبات أمام عملية تعلم  
مطولة حبيث ميكن أن تعمل عملية  اللغة العربية حبيث ال تستمر أي أخطاء أو تصبح

 التعلم بسالسة وفًقا للتوقعات واألهداف دون أي عقبات أو اضطرابات.
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 سرية ذاتية
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