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ل استهال   
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 
ا "  ا -5-  فَإِنَّ َمَع ٱلُۡعۡۡسِ يُۡۡسً  " -6- إِنَّ َمَع ٱلُۡعۡۡسِ يُۡۡسٗ

 (الرشح سورة)

 

For indeed, with hardship [will be] ease. 

Indeed, with hardship [will be] ease. 

(Qs. Al-Insyiroh, 5-6) 

 

 

KARENA SESUNGGUHNYA BERSAMA 

KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN 

SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ITU 

ADA KEMUDAHAN 

(QS. Al-Insyiroh, 5-6) 

  



 

 ب     
 

 إهداء 
 

 أهدى هذا البحث اجلامعي إىل:

 والدي وولدت 

 الكرمي جوأير وأمي الكرمية سويانت نينجسيه أب  

 وعسى أن يرمحهما كما ربياين صغية رضي اهلل عنهما 

 جزامها اهلل أحسن اجلزاء وأبقامها سالمة يف الدارين

 

 أخي احملبوب 

 يوكا أنديكا فترا رمضان 

 كتب اهلل عليه التوفيق والنجاح يف مجيع أموره

  



 

 ج    
 

 كلمة الشكر والتقدير 
 الرمحن الرحيم بسم اهلل  

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد بن عبد اهلل املبعوث 
رمحة للعلمني، ومن اهتدى بسنته ودعا بدعوته إىل يوم الدين. وعلى آله وصحبه أمجعني، 

 أما بعد. 

  قد  حىت الفرصةو كالصحة القوة و نعمال على جلو عز اهلل إىل شكرا أشكر
حتليل األخطاء النطقية يف قراءة النص  "  وضوعبامل اجلامعي البحث ذاه كتابة  انتهت

  ذا ه  كتابة  انتهت  قدو"   وية اإلسالمية احلكومية باتو العرب لدى الطالب يف املدرسة الثان 
  الشكر  ةالباحث  قامت ذلك ل ك اآلخر، مساعدة بدون إمتامها  ميكن ال و اجلامعي البحث

 :إىل

الدكتور عبد احلارس املاجستي، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم فضيلة األستاذ   .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج 

، عيد كلية علم التربية والتعليم املاجستياحلاج أغوس ميمون الدكتور فضيلة  .2
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

قسم تعليم اللغة العربية كلية  ة مملوءة احلسنة املاجستي، رئيسةالدكتورفضيلة  .3
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج علم التربية والتعليم 

دانيال حلمي املاجستي، املشرف الذي بدل جهده يف رعاية فضيلة الدكتور   .4
الباحثة يف تكميل هذا لبحث، والذي قد أفاد الباحث علوما ووجه خطواهتا يف 

هذ البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منها، فله من كل مراحل إعداد  
 اهلل أحسن جزاء، ومن الباحثة عظيم الشكر والعرفان. 

مجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علم التربية والتعليم  .5
   جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 واملدرسات والطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باتو مجيع املدارس   .6



 

 د    
 

 ا أوكيتا فطما مرليانا، الت قد تشجع الباحثة كثيا وشديدا منذ أول كتابة هذ .7
 البحث حىت آخره

علوم   كلية  العربية  اللغة  تعليم  قسم  يف  طالبات وال  ب طالال  ،وأخوات  إخواين  مجيع .8
 عسى . ماالنج احلكومية ميةاإلسال يمهإبرا مالك  موالنا جامعة التعليمو التربية

 أدركت ،وأخيا. الثواب  حبسن يشيبنا  وأن  ا نل الحد هرمحت علينا يعطي اهلل
  القصور،  أو الضعفو بالتأكيد وهناك اجلامعي البحث هذا كتابة أن ةالباحث
 قد و التحسن، من ملزيد طرف أم من بناءة  حات اقتالو انتقادات  التقرير  يتوقع
 خيا اهلل جزاكم. العاملني رب  يا  نيآم. مجيعا لنا  مفيد اجلامعي البحث ن يكو

 .اجلزاء أحسن كتيا
 

2020يولو  7سيدوأرجو،   
 الباحثة، 

 
 

 أديلة إرا وانت 
16150091رقم القيد:    

  



 

 ه    
 

 قسم تعليم اللغة العربية  
 كلية علوم التربية والتعليم 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج جامعة موالنا مالك إبراهيم  

 تقرير املشرف 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 تقدم إىل حضرتكم هذ البحث اجلامعي الذي قدمته الباحثة : 

 : أديلة إرا وانت  االسم

 16150091:  رقم القيد

لدى الطالب يف املدرسة   قراءة النص العربحتليل األخطاء النطقية يف  :   املوضوع 
 اإلسالمية احلكومية باتو الثانوية 

وقد نظرنا وأدخلنا فيه حق النظر، وأدخلنا فيه بعض التعيالت واإلصالحات 
الالزمة ليكون على الشكل املطلوب إلستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراس واحلصول 

جامعة ( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علم التربية والتعليم 1Sعلى درجة سرجانا )
م. وتقبل  2019/2020للعام الدراسي    مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج موالنا  

 من فائق اإلحترام وجزيل الشكر.

 2020يوليو  9ماالنج، 
 املشرف

 
 الدكتور دانيال حلمي املاجستي 

 198203302007101003رقم التوضيف:  
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 قسم تعليم اللغة العربية  
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 : أديلة إرا وانت  االسم

 16150091:  رقم القيد

لدى الطالب يف املدرسة   قراءة النص العربحتليل األخطاء النطقية يف  :   املوضوع 
 الثانوية اإلسالمية احلكومية باتو 

وقد نظرنا وأدخلنا فيه حق النظر، وأدخلنا فيه بعض التعيالت واإلصالحات 
الالزمة ليكون على الشكل املطلوب إلستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراس واحلصول 

جامعة ( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علم التربية والتعليم 1Sسرجانا )على درجة 
م. وتقبل  2019/2020للعام الدراسي    موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 من فائق اإلحترام وجزيل الشكر.

 2020يوليو  9ماالنج، 
 علوم التربية والتعليمكلية عميد 

 

 املاجستي   احلاج أغوس ميمون  الدكتور  
 196508171998031003رقم التوضيف:  
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 قسم تعليم اللغة العربية  
 كلية علوم التربية والتعليم 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 تقرير جلنة املناقشة 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 قدمها: لقد اكتفت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي 

 : أديلة إرا وانت   االسم

 16150091:   رقم القيد 

 : الدكتور دانيال حلمي املاجستي   املشرف

لدى الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية   : حتليل األخطاء النطقية يف قراءة النص العرب  املوضوع 
 احلكومية باتو 

تعليم اللغة العربية، كلية علوم التربية  ( يف قسم S1وقررت اللجنة بنجاحها على درجة سرجانا )
م. وتتكون   2019/2020والتعليم، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج للعام  الدراسي 

 جلنة املناقشة من: 

 ( …………………)…   الدكتور احلاج شهداء املاجستي  .1
 19720106005011001رقم التوظيف : 

 ( …………………)…    املاجستي حممد ابن أمحد  .2
 197806142014111001رقم التوظيف : 

 ( …………………)…   الدكتور دانيال حلمي املاجستي  .3
 198203302007101003رقم التوظيف : 

 2020يوليو  9ماالنج، 
 علوم التربية والتعليمكلية عميد 

 

 الدكتور احلاج أغوس ميمون  املاجستي 
 196508171998031003رقم التوضيف:  



 

 ح    
 

 قسم تعليم اللغة العربية   
 كلية علوم التربية والتعليم 

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
قد استمل قسم تعليم اللغة العربية بكلية علم التربية والتعليم جامعة موالنا مالك 

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبته الباحثة: 

 : أديلة إرا وانت  االسم

 16150091:  القيدرقم 

لدى الطالب يف املدرسة   : حتليل األخطاء النطقية يف قراءة النص العرب املوضوع 
 الثانوية اإلسالمية احلكومية باتو 

ت واإلصالحات الالزمة ليكون على وقد نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديال
الشكل املطلوب الستفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول  على درجة سرجانا  

(1S  لقسم تعليم اللغة العربية كلية علم التربية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم )
حترام وتقبل من فائق اال 2019/2020اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي 

 وجزيل الشكر.

 2020يو يول  9ماالنج، 
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 

 

 الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستي 
 197312052000032001رقم التوظيف:  
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 قسم تعليم اللغة العربية   
 كلية علوم التربية والتعليم 

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 إقرار الباحثة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 أنا املوقعة أدناه: 

 : أديلة إرا وانت  االسم
 16150091:  رقم القيد

 جاوى الشرقية  –سيدوأرجو  – : بالونخ بندو   العنوان
أقر بأن هذا البحث اجلامعي الذي حضرته لتوفي شروط النجاح لنيل درجة  

جامعة موالنا مالك  ( لقسم تعليم اللغة العربية كلية علم التربية والتعليم 1Sسرجانا )
حتليل األخطاء النطقية يف عملية تتحت املوضوع  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 . تعليم مهارة القراءة لدى الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باتو
إبدال غيي أو تأليف اآلخر. وإذا أدى حضرته وكتبته بنفسي وما شوره من 

أحد استقباال أنه من تأليفه وتبيني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، 
ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على مسؤويل قسم تعليم اللغة العربية كلية علم 

 . مية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوالتربية والتعليم 
 

 2020يوليو  7تقريرا بسيدوأرجو، 
 صاحبة اإلقرار

 
 أديلة إرا وانت 

 16150091:    القيد رقم  
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 قسم تعليم اللغة العربية   
 كلية علوم التربية والتعليم 

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 مواعد اإلشراف 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 أديلة إرا وانت :   االسم 
 16150091:  القيد رقم 

 : الدكتور دانيال حلمي املاجستي   املشرف 
لدى الطالب يف املدرسة الثانوية    : حتليل األخطاء النطقية يف قراءة النص العرب  املوضوع 

 اإلسالمية احلكومية باتو 
 التوقيع  الوصف  التاريخ  الرقم 

  تقدمي موضوع البحث  2019ديسامبي  9 .1
  تقدمي الفصل األول  2019ديسامبي   12 .2
  الفصل الثالث  –تقدمي الفصل األول  2019ديسامبي   20 .3
  الثالث   –تصحيح بعض حمتويات الفصل األول  2020فربايي  18 .  4
  توجيهات عن الفصل الرابع والفصل اخلامس  2020أبريل   29 .5
  الفصل السادس  -تقدمي الفصل الرابع  2020أبريل   30 6
  6 –  1تصحيح بعض حمتويات الفصل   2020مايو   4 7
  تقدمي نص البحث اجلامعي   2020مايو   6 8

 2020مايو  8تقرير مباالنج،  
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 
 الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستي 

 197312052000032001رقم التوظيف:  
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 مستلخص البحث 
لدى الطالب يف املدرسة الثانوية    قراءة النص العرب، "حتليل األخطاء النطقية يف  م  2020  . أديلة إرا   وانت، 

كلية علوم التربية  قسم تعليم اللغة العربية، البحث اجلامعي،اإلسالمية احلكومية باتو". 
يم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف : الدكتور دانيال  والتعليم، جامعة موالن مالك إبراه

 حلمي املاجستي.

 الكلمة اإلشارة : األخطاء النطقية، تعليم مهارة القراءة 

خرج مطابقا مبيف عملية تعليم مهارة القراءة، ينبغي على الطالب متييز األحرف اهلجائية ونطقها  
حتليل األخطاء النطقية  صحيح. ولكن كثي من الطالب لديهم األخطاء النطقية يف قراءة النص العرب. 

يف القراءة. وقع هذا احلال أيضا يف    هلمحمتاج لكي مدّرس أو طالب يعرفون عن أشكال األخطاء النطقية  
لديهم األخطاء النطقية يف عملية تعليم مهارة  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باتو، كثي من الطالب  

. بعد قامت البحث يف هذه املدرسة، وجدت الباحثة أشكال األخطاء النطقية يف عملية تعليم القراءة
 مهارة القراءة. 

هذا البحث هتدف إىل وصف األخطاء النطقية يف عملية تعليم مهارة القراءة لدى الطالب يف 
احلكومية باتو ووصف العوامل الت تؤّدي إىل ألخطاء النطقية يف عملية تعليم  املدرسة الثانوية اإلسالمية 

استخدمت الباحثة املدخل مهارة القراءة لدى الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باتو. 
بلة  الكيفي على منهج الوصف بدراسة احلالة. كانت أساليب مجع البيانات املستخدمة هي املالحظة واملقا

 والوثائق. طريقة حتليل البيانات املستخمة هي الوصفي التحليلي.

لدى الطالب يف املدرسة   األخطاء النطقية يف قراءة النص العرب( 1نتائج هذا البحث يعين: 
الثانوية اإلسالمية احلكومية باتو تنقسم إىل ابدال احلروف، حذف احلروف، زيادة احلروف، وتسوية  

وعملية حدوث األخطاء النطقية يف قراءة النص العربية يبدأ من وجود اخلوف والتردد لدى  .احلروف
( العوامل الت 2 الطالب يزيد بنقصان اإلتقان عن املادة فحدث األخطاء الت جعلها الطالب بال واعية

اإلسالمية احلكومية    الثانويةطالب الفصل العاشر لربنامج اللغة يف املدرسة    لدى إىل األخطاء النطقية    تؤدي 
هناك أربعة عوامال. أوهلا التأثي من اللغة املكتسبة األوىل، ثاتنيها مل يطابق ومل يكامل تعليم، ثالثها   باتو

 عند قراءة النص العربية. ، وآخرها نقصان التركيز الشعور بالتوتر عند قراءة النص العربية
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ABSTRACT 

Wanti, Adella Ira. 2020, Phonetic Errors Analysis in Reading Arabic Text for 

Student State Islamic High School of Batu. Thesis, Arabic Education 

Departement, Tarbiyah and Teachers Training Faculty, Maulana Malik 

Ibrahim State Islamic University of Malang, Lecturer: Dr. Danial Hilmi, 

M.Pd. 

Keywords: Phonetic Errors, Learning Reading Skills 

In learning reading skills, students are required to be able to distinguish 

Hijaiyah letters correctly and can be completed in accordance with the right 

makhroj as well. But there are still many students who has these mistakes when 

reading Arabic texts. Phonetic errors analysis in the learning of language skills 

needed for teachers and students to learn the patterns of errors they experience in 

reading. Likewise with State Islamic High School of Batu students, many students 

have phonetic errors when learning reading skills. After conducting research there, 

researchers found patterns of phonological errors in students in learning reading 

skills in State Islamic High School of Batu. 

This study aims to describe the patterns of speech errors (phonology) in 

students in learning reading skills in State Islamic High School of Batu, and 

describe the factors that cause speech errors (phonology) in students in learning 

reading skills in State Islamic High School of Batu. This research uses a qualitative 

approach and type of case study research. Data analysis methods used were 

observation, interviews, and documentation. Data analysis method used is 

descriptive analysis. 

The results of this study are: 1.) Patterns of speech errors (phonology) in 

students in reading Arabic text in State Islamic High School of Batu are divided 

into letter subsitution, letter distortion, letter addition, and letter ommicion. The 

process of error begins with awkwardness and fear that appear to students coupled 

with a lack of mastery of the material, so there is a mistake in pronunciation of 

letters made by students unconsciously when reading Arabic texts. 2) the factors 

that cause speech errors (phonology) in students in learning reading skills in State 

Islamic High School of Batu include: the influence of the first language, incomplete 

language learning, nervous feelings when reading Arabic texts, and lack of focus in 

reading Arabic texts.  
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Dalam pembelajaran keterampilan membaca, siswa dituntut untuk mampu 

dalam membedakan huruf Hijaiyah dengan benar dan mengucapkannya sesuai 

dengan makhroj yang tepat pula.  Namun masih banyak siswa yang mengalami 

kesalahan ucap tersebut pada saat membaca teks bahasa Arab. Analisis kesalahan 

ucap pada pembelajaran keterampilan bahasa dibutuhkan agar guru maupun siswa 

mengetahui bagaimana pola kesalahan yang mereka alami dalam membaca.  Begitu 

juga dengan siswa MAN Kota Batu, banyak dari siswa mengalami kesalahan ucap 

pada saat pembelajaran keterampilan membaca. Setelah melakukan penelitian 

disana, peneliti menemukan pola kesalahan ucap (Fonologi) pada siswa dalam 

pembelajaran keterampilan membaca di MAN Kota Batu. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrispsikan pola kesalahan ucap 

(Fonologi) pada siswa dalam pembelajaran keterampilan membaca di MAN Kota 

Batu, dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan ucap 

(Fonologi) pada siswa dalam pembelajaran keterampilan membaca di MAN Kota 

Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kalitatif dan jenis penelitian  studi 

kasus. Metode analisis data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. 

 Hasil penelitian ini adalah: 1.) Kesalahan ucap (fonologi) pada saat 

membaca teks bahasa Arab siswa MAN Batu  terbagi menjadi penggantian huruf, 

penghapusan huruf, penambahan huruf, dan pernyamaran huruf. Proses terjadinya 

kesalahan dimulai dari kecanggungan dan ketakutan yang tampak pada siswa 

ditambah dengan kurangnya penguasaan materi maka terjadilah kesalahan 

pelafalan huruf yang dilakukan siswa secara tidak sadar pada saat membaca teks 

bahasa Arab. b) faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan ucap (Fonologi) pada 

siswa dalam pembelajaran keterampilan membaca di MAN Kota Batu antara lain 

adalah:  adanya pengaruh dari bahasa pertama, pembelajaran bahasa yang belum 

sempurna dan belum lengkap, perasaan gugup pada saat membaca teks bahasa 

Arab, dan kurang fokus dalam membaca teks bahasa Arab. 
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 الفصل األول  
 طار العام اإل 

 مقدمة  . أ 
تعبي أغراضهم  من الكلمة أو اجلملة ل العرب ا طق هباللغة العربية هي كل ما ين

حىت    اللغة العربية يف استخدامهوأهدافهم. على الرغم ولدت يف جزيرة العرب، قد اتسع  
كل أحناء العامل. حدثت هذا احلال ألن اللغة العربية كانت لغة الدينينة ألمة اإلسالم يف 

كتب . بدأ اطالع اللغة العربية يف إندونيسيا منذ مراحل الطفولة. وجد كثي من ال1العامل
منو إرادة الطفل مهم يكملها بالصورة األلوان املتنوعة لتحفي الطفل على القراءة.  القصة  

 ملستقبلهم، ألن مصادر العلم هو يف القراءة.
تشمل هي و،  الكفاءات اللغوية األساسية  لتحقيقيتم إعداد اللغة العربية يف املدارس 

هي مهارات    األربعةبشكل متكامل. املهارات    تعليمهايتم    الت  لغويةالهارات  املأربع    على
 2التحدث ومهارات القراءة ومهارات الكتابة.  الكالم أو االستماع ومهارات 

حدى من املهارات اللغوية األربعة املذكورة. القراءة هي عملية إة هي ءمهارة القرا
، سيتم نقلها مرة أخرى بوسيلة الكلمات / اللغة للحصول على فكرةيقوم هبا القارئ 

املكتوبة. القراءة أيًضا عملية مشاملة تتضمن على عدد من األنشطة البدنية والعقلية. من 
من احلصول على  أفة جديدة لنفسه. بدتح نافذة معرخالل القراءة، ميكن للشخص ف

 مفردات جديدة، حىت احلصول على فهم ألفكار الرئيسية لنص القراءة. 
تعليم اللغة العربية يف املدارس اجتاه يف تنفيذه بالنسبة لتعليم اللغة األخرى.   ىلد 

"إن اهلدف النهائي الذي جيب حتقيقه من قبل شخص  Muljanto Sumardiكما رأى 
يتعلم لغة أجنبية هو أن يكون قادرًا على استخدام اللغة شفهيًا وكتابيًا بشكل صحيح  

 
1Anshor  Ahmad Muhtadi, 2009, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya, 

Yogyakarta : Sukses Offset, hlm: 2. 
2 Surat Keputusan Menteri Agama (KMA), nomor 165, tahun 2014. Hlm: 52 
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كان هذه الرأي اجتاه ملن الذين   3، بطالقة وحرية يف التواصل باملتكلمني اللغة املقصودة" 
يف ح الطالب   ا، ُيقال أن جنية يف املدارسيتعلمون اللغة العربية. حىت يف تعليم اللغة العرب

 . قراءة والكتابة بشكل صحيح وبطالقاالستماع والكالم وال على قدرهتم
درس اللغة العربية،   2014سنة  165مطابقا على رسالة القرار لوزيرة الدينية منرة 

ن م 4نطق كلمة وعربة ومجلة العربية تتعلق باملوضوع.  3.2عن الكفاءة األساسية منرة 
املتوقع أن يتمكن الطالب من قراءة النصوص العربية بشكل صحيح بعد مشاركته يف  

 تعليم مهارات القراءة العربية. 
واجملتذبة، حيتاج املعلم إىل هندسة عملية التعليم   لتنفيذ تعليم مهارات القراءة الداعمة

باستخدام طرق أو وسائط تعليمية املتنوعة وفًقا خلصائص الطالب. ألن ليس للمعلم 
 directing and)دورا يف توفي املعلومات فقط، بل أيًضا يف توجيه وتوفي مرافق التعليم 

faciliting the learning  ) ال يعد املعلمون اليوم    5كثر مالءمة. حبيث تكون عملية التعليم أ
مصدر العلم. جبب على املعلمني أن يكونوا ميسرين لطالهبم. تتطورت وسائل التعليمية 

على عدم هندسة عملية  تطاورا شديدا. مث ال حجة للمعلم  واستراتيجيات التعليم احلديثة  
 .اتذبجم التعليمالتعلم يف الفصل ليكون 

وية اإلسالمية احلكومية باتو. استخدمت ملدرسة الثانالكن مل يقع ذلك احلال يف 
مشاركة  نقصان. هذا يسبب إىل هارة القراءة أكثر ة يف تعليم مطريقة اخلطابي املدرسة

مشاركته يأثر كثيا إىل كفاءة قراءهتم. وجدت   نقصانالطالب يف عملية التعليم. بالطبع  
وبعضهم األخرى مل يقرؤوا الباحثة بعض الطالب يقرؤون النص بشكل صحيح وبطالق  
طقية يف النطق كلمة العربية  النص بشكل صحيح وبطالق. ارتكب أكثرهم باألخطاء الن

مدّرسة درس  ك Dian Komalasariقالت السيدة لقراءة. موافقا هبذه املالحظة نص ايف 

 
3Sumardi, Mujianto, 1974, Pengajaran Bahasa Asing Sebuah Tinjauan dari Segi  Metodologis, 

Jakarta: Bulan BIntang. Hlm: 56 
4 Surat Keputusan Menteri Agama (KMA), nomor 165, tahun 2014. Hlm: 216 
5Sagala, S,  2006, Konsep Dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan 

Problematika Belajar Dan Mengajar. Bandung: CV Alfabeta. Hlm 61 
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اإلسالمية احلكومية باتوا "بعض الطالب مل يقرؤو النص    ويةاناملدرسة الثاللغة العربية يف  
 6القراءة صحيحا" 

ألخطاء سمى بات والقراءة التحدث يف  اهلجائيةف حرأيشار إىل األخطاء يف نطق 
. األخطاء الصوتية هي أخطاء لغوية جيب جتنبها ألهنا سيكون هلا  (fonologi) الصوتية

تعد دقة النطق يف أي خطاب مهمة ألهنا سوف تؤثر على املعىن  املعىن. تغييتأثي على 
سيكون ملشكلة أخطاء النطق تأثي كبي على كفاءة الطالب.   7املقصود من الناطق.

، فإن  وفهمهم العربيةيف قراءة النصوص بعيدا على أهنا تسبب  إىل عدم إتقان الطالب 
عدم جناحهم يف   مشكلة النطق إذا تركت بدون حتديد، سيكون هلا تأثي علىهذه 

 االختبار النهائي. 

كثي من الطالب يف ، ال يزال هناك وية اإلسالمية احلكومية باتواناملدرسة الثيف 
عند االستماع والقراءة   خطاءاألاحلادي عشر والثاين عشر الذين يرتكبون  الصف

صعوبة يف حتديد احلروف اهلجائية   يسعرون 8.كلمة اللغة العربية الكتابة والكالم
،  وا قراءة اللغة العربية ألول مرة املوجودة يف كلمة عربية. حدث ذلك ألنه عندما تعلم

،  نقضان مالحظة من قبل املعلم خصوصا أخطاءهم يف النطق اللغة كانت أخطاءهم يف
 شر.الثاين ع  الصف  مثاحلادي عشر    الصفحىت ارتقوا إىل    هذه األخطاء  لذلك استمرت 

،  للباحثة ، ألنه وفًقا  موضوع البحث يف فصل العاشر  أن تأخد الباحثة  احلجةهذا هو  
حىت تكون تلك األخطاء خطأ كبيا   هتاوهناعلى األخطاء يف البداية أفضل من    احلل  فإن  

هلم كفاءة وإرادة يف تعلم طالب ال فيها الفصل هواللغة  لربنامجالفصل . ويف املستقبل
 . امبكر حل ها، لذلك من املهم حتليل أخطائهم يف اللغة حىت ميكن األجنبيةاللغة 

 
الفصل العاشر لربنامج اللغة يف املدرسة   مع مدّرسة مادة اللغة العربية يفئج املقابلة الباحثة : نتا املصدر 6

 2019ديسامبي  12 ، يف التاريخالسيدة ديان كومالساري ، اإلسالمية احلكومية باتوالثانوية 

7K. Wardana. 2014. “Kesalahan Artikulasi Phonemes Bahasa Inggris Mahasiswa Prodi Bahasa 

Inggris UNMAS Denpasar: Sebuah Kajian Fonolgi Generatif”. Jurnal Bakti Sarawati. Hlm:77 
 2019أكتوبار  1املصدر : نتائج مالحظة الباحثة يف التاريخ  8
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اللغة  ربنامج ل صف العاشر ٪ من إمجايل طالب 25أيًضا كان  دييان  قالت سيدة 
قراءة   أثناء يف النطق الكلمة لقد ارتكبوا خطأ 9الذين مل يقرأوا اللغة العربية بطالقة. 

يف قراءة  Alya Yofandaيدعى  ةها طالبترتكباألخطاء الت اعلى سبيل املثال، . النص
  "طباق لكنها نطقت  "  "-lantai ke"كانت معنها يف اللغة اإلندونسية  "طابق"الكلمة 

مبعىن   "دروسي"، وكذلك كلمة  "memisahkan "كانت معنها يف اللغة اإلندونسية 
"pelajaranku"  معناها " " دروس"كلمة  تنطقمماbanyak pelajaran" وهناك أيًضا عند ،

، أن تقرأ تانوين يف هناية الكلمة ، الت جيب"قليله"تكون كلمة "  قليال  كلمة " نطق
 10يف هناية الكلمة. الساكنة  اء اهلرف حب لكنها تقرأ

يف قراءة القرآن.   النقصانعادًة ما حيدث هذا اخلطأ النطقي يف بعض الطالب هلم 
أن مجيع الطالب تقريًبا ما زالوا   ةاللغة، وجدت الباحث ربنامجلولكن يف الفصل العاشر 

يرتكبون أخطاء يف قراءة الكلمات يف نصوص العربية. يف الواقع ، الطالب الذين جييدون  
م نتائج جيدة يف تعلم اللغة العربية ال خيلوا من هذا األخطاء يف  قراءة القرآن ولديهيف 

 النطق.
ل  األخطاء اللغوية جيدا والبد إزالتها. إذا نريد بقيام على هذا السبب، البد أن حن

إزالة األخطاء فالبد علينا بقيام التحليل من تلك الألخطاء و نبحث خصائصها لتحديد 
اللغوية الذي يقوم بالتقومي كي ال يكرر األخطاء الطالب  أخطاءحل  املشكالت على 

 يف املستقبل.
حتليل األخطاء   بناء على الشرح أعاله، هتتم الباحثة لتعمل البحث العلمي بعنوان "

" ملعرفة   اإلسالمية احلكومية باتوا  وية ان الث يف املدرسة  قراءة النص العرب النطقية يف 
،  احلذفخصائص األخطاء اللغوية بتحليلها إىل أربعة أنواع؛ اإلبدال، التشوية، 

 
الثانوية  لغة يف املدرسة  الفصل العاشر لربنامج ال  مع مدّرسة مادة اللغة العربية يف : نتائج املقابلة الباحثة  املصدر9

  2019ديسامبي  12 ، يف التاريخ السيدة ديان كومالساري ، اإلسالمية احلكومية باتو

 2019أكتوبار  1نتائج مالحظة الباحثة يف التاريخ   10



 

  5 
 

بذالك يرجوا على مساعدة املعلم لتحديد حل  املشكالت الذي يرجع إىل  11. والزيادة
 هذا التحليل.

 

 أسئلة البحث  . ب 
أعاله تقدمت الباحثة أسئلة البحث كما  الباحثةبناء على املشكالت الت كتبت 

 يلي:
لدى الطالب يف املدرسة   قراءة النص العربيف  النطقيةكيف أشكال األخطاء  .1

 ؟ الثانوية اإلسالمية احلكومية باتو
لدى الطالب  قراءة النص العربيف  النطقيةإىل األخطاء  تؤدي ما العوامل الت  .2

 ؟ باتو يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية
 

 أهداف البحث  . ج 
الت كتبت الباحثة أعاله تقدمت الباحثة أهداف البحث  البحث أسئلة بناء على  

 : كما يلي
لدى الطالب يف املدرسة    قراءة النص العربيف    النطقيةلوصف أشكال األخطاء   .1

 . الثانوية اإلسالمية احلكومية باتو 
لدى   قراءة النص العربيف  النطقيةإىل األخطاء  تؤديالعوامل الت لوصف  .2

 . الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باتو 
 
 
 
 
 

 
11 Setyawati, Nanik, 2020,  Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Teori dan Praktik, 

Yogyakarta: Yuma Pustaka.  hlm: 32 
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 فوائد البحث  . د 
 بناء على هذا البحث يستطيع أن يستفيد كما يلى: 

 للباحثة  .1
عميقة عن األخطاء الت ارتكبتها العلمات املكتبت الباحثة هذا البحث لوجود 

لذا من  عند عملية التعليم مهارة القراءة.الطالب يف النطق الألحرف اهلجائية 
 توقع أن تأخد الباحثة عددا من الشيء اإلجيابية تتعلق من نتيجة هذا البحث.امل

 للمعلم .2
العربية خصوصا يف   لم يف عملية التعليم درس اللغةعكان هذا البحث مرجعا للم

 لديهاكي يعرف املعلم عن األنواع من األخطاء النطقية الت  مهارة القراءة.
 الطالب يف قراءهتم.

 للطالب .3
كمعلومات عما يتعلق مبهارة القراءة وأخطاءها يف نطق احلروف للطالب كيال  

 . يرتكب األخطاء النطقية يف القراءة مرة عديدة
 

 حدود البحث  . ه 
 احلد املوضوعي  .1

طالب الفصل  قراءة النص العربيةقامت الباحثة على حتليل األخطاء النطقية يف 
 يف املدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية باتو  ربنامج اللغةل العاشر

 احلد الزماين .2
 2020 -2019البحث بتحديد الزمان يف سنة الدراسية   اقامت الباحثة هذ

 .  مارس -يف الشهر يناير املستوى الثانية
 احلد املكاين  .3

يف لربنامج اللغة  البحث بتحديد املكان يف الفصل العاشر اقامت الباحثة هذ
 املدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية باتو. 



 

  7 
 

 حتديد املصطلحات  - و 
 األخطاء النطقية   .1

النطقية هي األخطاء يف مظهر اإلنتاج احلركى للكالم والقراءة أو هي  األخطاء
عدم القدرة على إنتاج أصوات كالمه وقراءته حمددة، فالشخص الذي يعرف  
أن هذا الفونيم )الصوت( يشكل فرقا يف املعىن عند استبداله بفونيم آخر يف 

 شكلة نطقية.الكلمة لكنه خيطئ يف إنتاجه فهذا يعين أن هذا الشخص لديه م
 مهارة القراءة  .2

من املعلم إىل طالبه.   عن مهارة القراءةهو عملية تقدم املعلمومات  مهارة القراءة  
وهو عملية منظمة هتدف إىل اكتساب الشخص املتعلم ألسس العامة البانية 

فيه عملية قراءة  للمعرفة، ويتم ذالك بطريقة منظمة وبأهداف حمددة ومعروفة.
النص لدى الطالب وفهم الفكر من النص. والقراءة هي أهم األمور الت تطور 

 الشخص.

 السابقات الدراسات  ز.  
البتكار هذا البحث العلم، احتاج الباحثة على قراءة الدراسات السابقات تتعلق عن 
حتليل األخطاء النطقية. وبعد قراءة الباحثة بعض البحوث العلمية يف إنترنيت وكذالك 

   وجدت الباحثة الدراسات السابقات هلا مساوات يف هبذا البحث كما يلي:يف املكتبة  

. بعنوان حتليل األخطاء تلفظ احلروف اهلجائية يف 2017ناديا دونا بوتري،  .1
قراءة نص اللغة العربية )دراسة وصفية نوعية للطالب يف الفصل العاشر باملدرسة 

لبحث تستخدم ا(. يف هذا  2017/2016العالية إنسان مندرى يف العام الدرسي  
ئج البحث يف هذا البحث الباحثة مدخل البحث العلمي الكيفي الوصفي. ونتا 

: أ( األخطاء الت ارتكبها الطالب يف نطق احلروف اهلجائية تكرارا هي األخطاء  
يف نطق احلرف )ت، خ، د، ذ، ز، ش، ط، ظ، ع، ف، ق(. ب( األخطاء الت 
ارتكبها الطالب من خمارج احلروف تكرارا هي األخطاء يف األخطاء النطقية يف 
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الت ارتكبها الطالب من صفة احلروف تكرارا هي  احلروف احللق. ج( األخطاء  
األخطاء النطقية يف صفة اهلمس، اإلطباق، اإلصمات، صفي، قلقلة، والتفاشي.  

أي يف حتليل األخطاء النطقية يف  الرئيسيةهو يف املباحث  نيالبحث ه بنيالتشاب
اختالف تركيز البحث هي فقراءة النصوص العربية. وأما االختالف بينهما 

ركز البحث السابق على أحوال األخطاء النطقية لدي  اختالف ميدان البحث،  و
الثانوية يف املدرسة    اللغة  ربنامجليقوم البحث السابق يف الفصل العاشر  الطالب و

تردد  إىل األخطاء يف نطق  فركز يف اإلسالمية احلكومية باتوا، وأما هذ البحث 
عالية إنسان مندرى يف العام الدرسي يقام يف الفصل العاشر باملدرسة الاحلروف و

2017/2016. 
.  بعنوان حتليل األخطاء الصوتية واالستفادة منها 2019ييندو فوتري، ننديا هن .2

يف تصميم الوسيلة التعليمية ملادة علم األصوات يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة 
الكيفي والكمي. جاكرتا احلكومية. يف هذا البحث تستخدم الباحثة مدخل 

ونتائج البحث يف هذ البحث هي الوسيلة التعليمية "أصوات" على أسس حتليل 
األخطاء الصوتية فعالية لترقية صحة نطق األصوات العربية لدى طالب 
السونداويني يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة جاكرتا احلكومية. التشابه بني 

صوت. أما اإلختالف بينهما فهي البحثني هي كالمها حتلل عن األخطاء ال
اختالف يف تركيز البحث، تركز البحث السابق يف مهارة القراءة، أما هذا 

 البحث تركز يف حتدث اللغة العربية. 
. بعنواين حتليل األخطاء الصوتية يف قراءة القرآن 2018أنوصرن مفراسيت،  .3

كومية مباالنج.  عند طالب تايالند يف جامع موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احل
املنهج املستخدم يف هذ البحث هو دراسة احلالة باملدخل الكيفي. ونتائج البحث 

أشكال األخطاء الصوتية املوجودة تكون على أخطاء  ( 1يف هذ البحث هي: 
( العوامل 2  يف إبدال صائت بآخر، وتقصي الصائت طويل وإطالة صائت قصي.
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قراءة القرآن لدى طالب تايالند يف جامع املؤثرة يف ظهور األخطاء الصوتية يف 
 Languageموالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج هي نقل اللغة )

Transfer( خطاء تطور ،)Intralingual Error.)    التشابه بني البحثني هي كالمها
حتلل عن األخطاء الصوت. أما اإلختالف بينهما فهي اختالف يف تركيز البحث،  

البحث السابق يف مهارة القراءة، أما هذا البحث تركز يف قراءة القرآن   تركز
 .الكرمي

. بعنوان حتليل األخطاء يف مهارة كالم اللغة العربية  2019فينا فوزية أكلمال،  .4
لطالب املستوى األول يف شعبة تدريس اللغة العربية لكلية التربية واملدرسة  

ترام. يف هذا البحث تستخدم الباحثة مدخل جبامعة ماترام اإلسالمية احلكومية مبا 
كثرة األخطاء  الكيفي الوصفي. ونتائج البحث يف هذ البحث تدل ىل وجود 

لطالب والطالبات يف مهارة الكالم اللغة العربية فهي األخطاء الصوتية واألخطاء 
القواعد اللغوية وأسباهبا من تلك األخطاء. التشابه بني البحثني هي كالمها حتلل 

ألخطاء اللغوية. أما اإلختالف بينهما فهي اختالف يف تركيز البحث، تركز  ا
البحث السابق يف مهارة القراءة، أما هذا البحث تركز يف حتليل األخطاء يف 

 مهارة كالم اللغة العربية. 

، ختلص أن املعادلة بني هذ البحث السابقة الىت وجدهتا الباحثة الدراسات من هذه 
النطقية أو الصوتية لدى الطالب يف أال وهي تبحث عن األخطاء الدراسات السابقة 

بعض املدارس. واختالف هذ البحث أال وهي يف تعليم مهارة القراءة الدراسات السابقة 
 تركز يف املهارات األخرى.
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 الفصل الثاين 
 إطار النظري 

 األخطاء النطقية :    بحث األول امل 
 مفهوم األخطاء اللغوية   . أ 

 تعريف األخطاء اللغوية  .1
ليس من الغريب إذا ارتكب ناطق اللغة األجنبية أخطاء يف استخدام تلك اللغة.  
إما ذالك، البد على الناطق أن تعرف ما تتعلق عن األخطاء اللغوية. قبل أن تعرف  

واصطالحا. سيتم  كل شيء،  من أحسن أن نبدأ من تعريف األخطاء اللغوية لغة 
 يبانه كما كتبت الباحثة مما يلي. 

كلمة "األخطاء" لغة هو مجع من كلمة اخلطاء وهو ضد من كلمة الصواب يعين 
الفرق بني القيمة احلقيقة والقيمة التقريرية. هناك بعض الكلمات الت يقرن بكلمة 

  12األخطاء " وهو االستراد، املخالفة، والسهو.  "

 األخطاء (أ
ألخطاء بكلمة الصواب، يعين معناه كلما عملت ال يكون يضد كلمة ا

صواب حبقيقة القاعدة املعينة. تسبب هذه احلال ميكن على عدم املعرفة لدى 
 املتكلم أو ممكن أيضا حدثت الغفلة أو السهو لدي املتكلم.

 االستراد (ب 
كلمة االستراد يسمى باالستراد عن القاعدة احلقيقة املعينة. ما أراد املتكلم  
أو عدم موافقه وكسله على اتباع القاعدة احلقيقة املعينة. يف احلق علم املتكلم  

 القاعدة الصحيحة لكن بدله بأصح القاعدة عنده.  
 

 
12 Setyawati, Nanik,  op.cit.  hlm: 13 
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 املخالفة (ج
سلبية ألن املستخدم اللغة ال يريد إطاعة القواعد احلقيقة،  املخالفة شيء  تبدو  

املنضبط إىل عدم القدرة على نقل الرأي  غيوغالًبا ما يؤدي هذا املوقف 
 . املقصود بشكل صحيح

 والسهو (د
هي عمليات نفسية يف اظهار اللغة لوجود أخطاء بغي عمد. ممكن أن    السهو

 عدم الدقة.حتدث فزلة السان ، خيطئ يف التركيب بسبب 

واصطالحا رسم كتابة احلروف ونطقها خمالف لقواعد اإلمالء و األسوات.  
والغلط   (Lepses)واخلطاء كما قدمه كوردر يف كتابه: أن هناك فرق بني زلة اللسان  

(Error)  واخلطاء(mistake).13 :ويتم تعريف كله ما يلي 

ما  هو اخلطاء الذي يسبب من ناجتة تردد املتكلم و (Lepses)فزلة اللسان  (أ
 شبه ذلك. وأهنا تنتج من العوامل التالية: 

 Lack Of Concertrationعدم التركيز  (1
 Short Memoryقصرة الذاكرة  (2
 Fatigueاإلرهاق  (3

هو الذي يسبب من عوامل التعب بأجل النقضان اهتمام   (Error)والغلط  (ب 
 الشيء وحتدد ذكره ونسيان. 

 
، ترمجة: عبده الرجحي وعلي أمحد أسس تعلم اللغة العربية وتعليمها، 1993بوران، ه دوغالس،  13

 204شعبان، بيوت: دار النهضة العربية، ص. 
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عرفة عن قواعد هو الذي يسبب بأجل نقصان امل (mistake)وأما اخلطاء  (ج
اللغة. وهذا تاخطاء يسبب املعرفة عن القواعد اللغة أو معرفة الدارس على  

 14اللغة األجنبية أو اللغة الثانية )لغة اهلدف( 

األخطاء على من التقسيم السابق، نعرف أن األخطاء الت ارتكبها الناطق هي 
أسباب متنوعة. يف بعض األحيان يوقع األخطاء اللغوية لوجود الغفلة والغالطات، 
هذه من سبب عدم التركيز العميق يف استخدام اللغة. ويف بعض األحيان يوقع 
األخطاء اللغوية بسبب نقصان املعرفة عن القواعد احلقيقة للغة، هذه من سبب 

 ق اللغة األجنبية.   نقصان املمارسة املوصلة لدي ناط

اك مشكالت نعندما يكون ه حتدث اللغوية  األخطاءومما تقدم نالحض أن 
اللغة املختلفة،  جوانباللغوية  حتدث يف سن معني وتصيب جانبا أو أكثر من 

الداللية  والنحوية والفنولوجية والصرفية واستخدام اللغة، مما يؤدي إىل عدم قدرة  
 غوي إىل عدم التواصل مع البيئة احمليطة به. الفرد على أداء وظيفته الل 

 اللغوية األخطاءتقسيم  .2
من املهم على الناطق معرفة عن تقسيم األخطاء اللغوية لكي ال يرتكب تلك 

هناك تقسيم األخطاء اللغوية يئسس األخطاؤ اللغوية يف استخدام اللغة األجنبية. 
 15يم األخطاء اللغوية تشتمل على:س املختلفة. قال تاريغان، تق األشياءعلى 

طاء اللغوية يف جمال على أساس مستوى اللغوية، يتم تقسيمها إىل األخ (أ
الفونوجلية، األخطاء اللغوية يف جمال الصرفية واألخطاء اللغوية يف جمال  
 النحوية واألخطاء اللغوية يف جمال النحوية واألخطاء اللغوية يف جمال الداللة 

 
دراسة معهد تعليم اللغة العربية لغي ناطقني   ،  العربنظرية حتليل األخطاء يف التراث  جاسم علي جاسم،   14

   6ص. السعودية، هبا اجلامعة اإلسالمية باملدينة/
15 Tarigan, Henry,  Guntur, 2008, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, Bandung: 

Angkasa. Hlm: 4 
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يتم تقسيمها إىل األخطاء   على أساس األنشطة اللغوية أو املهارات اللغوية (ب 
 الكالم واألخطاء يف القراءة واألخطاء قي الكتابة.   يف االستماع واألخطاء يف

على أساس وسائط أو نوع اللغة يتم تقسيمها إىل األخطاء اللغة النطقية  (ج
 واألخطاء اللغة املكوتوبة 

على أساس أسباب تلك األخطاء يتم تقسيمها إىل األخطاء اللغوية بسبب  (د
 التعليم واألخطاء اللغوية بسبب اإلضطرابات.

يتم تقسيمها إىل األخطاء اللغوية مرارا   تردد حدوث األخطاء على أساس  ( ه
 متواسطا وقليال وندرة. 

هذه هي تقسيم األخطاء اللغوية الت يؤسس على األشياء املختلفة. ولكن يف 
هذا البحث سوف يشرح عميقا عن األخطاء النطقية. ذالك ألن حتدد الباحثة على 

 هذا البحث.حتليل األخطاء النطقية يف 

 مفهوم األخطاء النطقية   . ب 
 األخطاء النطقية  تعريف  .1

هي األخطاء يف مظاهر اإلنتاج احلركي   النطقية( أن األخطاء  2000عند بومان )
للكالم أو هي عدم القدرة على إنتاج أصوات كالمه حمددة، فالشخص الذي يعرف  

ونيم أخر يف الكلمة أن هذا الفونيم )الصوت( يشكل فرقا يف املعىن عند استبداله بف
  16لكنه خيطئ يف إنتاجه فهذا يعدين أن هذا الشخص ارتكب األخطاء النطقية. 

الت ارتكبتها الشخص يف نطق حرف ما يشتمل    األخطاءأي أن األخطاء النطقية  
ابتاد عنها ولكن البد يوقع هذه األخطاء بسبب شيء متنوعة. بصعوبة يف كلمة. 

 بتشديد الضبط يف نطق كلمة اللغة العربية أو اللغة األجنبية األخرى. علينا أن نزهلا 

 
16 Bauman-Waengler, 2000, Articulatiory and Phonolodical Impairments: A Clinical Focus. 

London: Allyn and Bacon. 
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 األخطاء النطقيةمظاهر  .2

هلا مظاهر الت منكن هبا أن نعرف شيء يسمى باألخطاء النطقية.    األخطاء النطقية
من مظاهر األخطاء النطقية عند . األخطاء النطقيةهذه املظاهر تسهل على حتليل 

والتشوية   (substitution)ربعة مظاهر؛ هي اإلبدال أ ( هناك 1980ويس )
(Distortion ) واحلذف(Omission)  والزياة (Addition).17 

 (substitution)اإلبدال  (أ
حيدث اإلبدال عندما يستبدل صوت بصوت آخر قد يغي املعىن. على سبيل 
املثال يقول النطق )تلب بدل كلب أو دمل بدل قلم( ومن أكثر أنواع اإلبدال  
شيوعا اإلبدال السيين )مشث بدل مشس أو امثمي بدل امسي(. واإلبدال حيدث 

 ثر من الكبار.  أكث يف أول الكلمة وأقل يف النهاية. وحيدث عند الصغار أك
 ( Distortion) التسوية (ب

حيدث عندما حيمل الصوت الصوت املنطوق بالعناصر األساسية للصوت 
املقصودة ولكن هنالك عناصر األخرى مضافة له )مثال حياول الناطق إصدار  
صوت السني ولكنه حيفق بذلك مصدرا صوتا يشبه صوت الثاء ولكنه ليس  

 ثاءا( 
 ( Omission)احلذف  (ج

ذف عندما حيذف الناطق صوتا أو أكثر م الكلمة قد يغيي املعىن.  حيدث احل
أي الفونيم ال يدث مكانه مثل )خوف بدل خروف(. وتظهر مشكلة يف  

 هناية الكلمة ووسطها عند توايل صوتني ساكنني. 
 
 
 

 
17 Setyawati, Nanik, op.cit.,  hlm: 25 



 

  15 
 

 ( Addition) الزيادةوأما  (د
املعىن، هي أخطاء يف النطق حيث يضيف الناطق فونيمًا إىل الكلمة قد يغيي  

 وهذا النوع من األخطاء )مثل دروسي بدل دروس( 

وقعت لدي ناطق اللغة األجنبية تكرارا ة يهذه األربعة ن مظاهر األخطاء النطق
يف الكالم أو يف القراءة. حيتاج الناطق علي الضبط الشديد يف القراءة كيال يرتكب 

تغيي املعىن من الكلمة تلك األخطاء النطقية األربعة. ألن األخطاء يف النطق سوف 
 العربية.

 عوامل األخطاء النطقية .3

منبع األسباب من األخطاء النطقية الت حتدث لدي املرتكب ليس يف اللغة  
املستخدمة. هناك ثالث إمكان من سبب ارتكاب الشخض على األخطاء النطقية،  

 18كما يلي:

األخطاء النطقية  هناك الثأثي من اللغة املكتسبة األوىل. هذه مبعىن وجود  (أ
بسبب ادخال اللغة األم أو اللغة األوىل إىل اللغة الثانية املدروسية للطالب.  

 أي أن  حدثت األخطاء يف اختالف اجلها اللغوية. 
لدى املستخدم اللغة نقصان الفهم عن اللغة املستخدمة. األخطاء التيترّد على   (ب 

 قاعدة اللغة.   قاعدة اللغة املدروسة. أي أن األخطاء خطاء يف انتاج 
مل يطابق ومل يكامل تعليم اللغة. هذه تتعلق باملادة الت تعاملها املدرس وطريقة   (ج

عمليتها. أشياء تتعلق باملادة الدراسية هي مشكلة املصدر والتحديد والتأليف  
والتسلسل والتأكيد. أشياء تتعلق بالتعليم هي طرقة التعليم وخطوات التعليم 

 ة الطالب يف عملية التعليم.ووسائل التعليم ومشارك

 
18 Setyawati, Nanik, op. cit.,  hlm: 15 
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 Language) ( نقل اللغة1قال كوردر هناك ثالثة  أسباب أساسية  لألخطاء: )

Tansfer)   ( ،خطأ تطوري  2هو خطأ بسبب وجود تداخل لغة األم )(Intralingual) 
 (Techniques of Materials)( مادة اللغة املتاحة  3هو خطأ ليس من تداخل لغة األم، )

 . بب األسلوب يف تعليم املادةهو خطأ بس 

هذه هي العوامل الت تسبب إىل األخطاء اللغوية لدي طالب اللغة األجنبية.  
ميكن املدرس أو املعلم مينع األخطاء النطقية لدي طالبه أسهل.  مبعرفة هذه العوامل،  

 ألن مينع أحسن من معاجلتها. 
 

 األخطاء النطقية مفهوم حتليل   . ج 
 األخطاء النطقيةتعريف حتليل  .1

اللغوية يف جمال مستوى علم األخطاء هو تبسيط حتليل  األخطاء النطقيةحتليل 
الفنولوجية. ميكن تقسيم أخطاء اللغة الت يتم عرضها من هذا اجملال الصوت إىل 
قسمني، مها أخطاء الكالم أو أخطاء النطق والتهجئة. حتدث أخطاء الكالم يف 

 . اللفظية ، بينما حتدث األخطاء اإلمالئية يف استخدام اللغة يف الكتابةاستخدام اللغة  
على سبيل املثال اخلطاء يف نطق  صوت احلرف /ع/ يصبح /أ/، املثال يف كلمة 

. تلك "pedih" مبعىن / أليمإما كلمة / pintar“ "عليم/ يصبح /أليم/. /عليم/ مبعىن /
املعىن، مبعىن تصف تلك الصوت وظيفية. كان هذا األخطاء النطقية يسبب إىل تغيي  

   الشيء جزء من الفنولوجية.
 إجراءات حتليل األخطاء اللغوية .2

هناك اجراءات لتحليل األخطاء تتكون من مخس خطوات أعمال الت قدمتها 
 19أليس، كما يلي: 

 امجاع أمثلة األخطاء النطقية (أ

 
19 Setyawati, Nanik, op. cit.  hlm: 17 
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ب مث مجعها واحدا قبل  يبحث يف هذا العمل يف األخطاء الت ارتكبها الطال 
 أن يوصل إىل عمل بعده. 

 حتديد األخطاء النطقية (ب 
بعد أن يبحث األخطاء ومجعها، فال بد أن يدق ق ويطلع األخطاء املوجودة.  

 أم هي األخطاء النطقية املقصودة أم ال.
 شرح األخطاء النطقية (ج

يتم يف هذا العمل على شرح األخطاء املوجودة. حيتوي الشرح على كيف  
 حتدث األخطاء وسببها حىت يسمى نطق لدى الطالب خطأ

 تقسيم األخطاء النطقية (د
والتشوية   ( substitution)هي اإلبدال األخطاء النطقية هلا أربة املظاهر، 

(Distortion ) واحلذف(Omission)  واإلضافة(Addition)  فيتم عمل .
 تقسيمها إىل هذه األربعة. 

 تقومي األخطاء النطقية  ( ه
األخطاء    تقومي األخطاء النطقية هي عمل  تقومي أو انتاج مستوى درجة شدة

 النطقية املقصودة. 
سوف يتم هذه خطوات األعمال اخلمسة إذا عملها كلها تباعا دون ترك  

واحدها. إذا متت هذه خطوات حتليل اخلمسة فظهر نوع األخطاء النطقية وأسباهبا  
 خطاء.ذالك يسهل املدرس لبحث ّحل لتلك األ

 

   مهارة القراءة تعليم  :   بحث الثاين امل 
 وم التعليم مفه  . أ 

التعليم يأت من كلمة "علم"، الذي أصبح "التعلم". التعلم احلقيقي هو ظرف النشاط 
البشري املعقد، وأنه ال ميكن تفسيها بكامل يف التفاصيل. والغرض من التعلم هو جمرد 
نتائج للتفاعل بني التنمية املستدامة وجتربة احلياة. يف معىن أكثر تعقيدا وجوهر التعلم هو 
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من أجل حتقيق  املعلم للطالب يدرس مع املوارد التعليمية األخرى  جهد الواع من
 20األهداف املعيينة. 

من هذا التعريف، فإنه  ميكن أن يفهم أن التعليم هو التفاعل ذهابا وإيابا بني الطرفيني 
عالقة الذهنية  لطالب البد لديهم املعلم وا  .حباجة كل منهما، ومها املعلمني والطالب 

التعليم، ألن بذالك  سوف يسهل املدرس يف التعليم. الطالب يكرمون يف عملية 
 مدرسهم واملدرس يرحم طالبه 

 

 مهارة القراءة مفهوم   . ب 
 هارة القراءة تعريف م .1

من الباحثني الذي هارة القراءة الذي ألقاه الباحثني. من م جاء التعريف املتنوعة
وهذه هي ما قاهلم عن تعريف  . هو جبسون، دشنط، وتايلور ريفا للقارءةعأعطو ت

 21: هارة القراءةم
جبسون : يرى يف القراءة عملية اتصال واستجاب لرموز مكتوبة وترمجتها   (أ

 إىل كالم وفهم معناها.
دشنط : يرى يف القراءة عملية تتعدى فك الرمز وهتجئة الكلمات املطبوعة،   (ب 

باملادة   وهي عملية هتدف إىل الوصول ملعىن املادة وفهمها ومن مث القارئ
وحتليلها وعمل إسقاط ذاتية عليها. أي أن القراءة عملية موضوعية من حيث  
إدراك معىن املادة، وعملية ذاتية من حيث التفاعل معها وحتليلها واستخالل 

 نتائج منها. 
تايلور : يرى يف القراءة هي عملية تفاعل متكاملة فيه يدرك القارئ الكلمات   (ج

بالعني مث يفكر هبا  ويفسرها حسب خلفيته وجتاربه وخيرج فيها بأفكار  
 وتطبيقات عملية.وتعميمها  

 
20 Nuha, Ulin, 2012, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. hlm: 104 

 11، عمان: ار عمار. ص: أسس القراءة وفهم املقروء بني النظرية والتطبيق ، 2000حممد حبيب اهلل،   21
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من تعريفات السابقة، نستطيع أن نقول أن القراءة هي عملية استخالص املعىن 
رموزها. وهي استرجاع عقلي للمعلومات يف الدماغ،  من املاة املكتوبة وحتليل 

 علوملت على شكل الرموز، احلروف، أو الصور.وتكون امل
ومجيع ذلك يؤثر على صورة االستجابة النهاية للمادة املقروءة، وعليه فإن القراءة 
تشتمل على مجيع مقونات التفكي، وعلى هذا األسس ميكن القول أن القراءة =  

 .  22تفسي
القراءة هي إحدى من املهارات للغوية األربعة. ولكل املهارة كفاءات خاصة  
الت وجب على مستخدم اللغة أن يستويل عليها. كذالك يف مهارة القراءة، هناك  
كفاءات خاصة جيب على القارئ أن يستويل عليها لتطوير مهاهتم يف قراءة اللغة 

 23هي كما ياي: والعربية. 
 لى حتديد العالقة بني الرمز والصوتمتييز احلروف وفقيه ع (أ

 معرفة الكلمات؛ إما يف اجلملة أم ال. (ب 
 فهم املعىن الكلمات وفقا للسياق (ج
 فهم املىن احلقيقي )ظاهر( الكلمة (د
 معرفة العالقة املنطقية واستخدام الكلمات الشائعة يف اجلملة.  ( ه
 تلخيص حمتويات اخلطاب بسرعة ( ز
 قراءة النقدية  (ح
 األسلوبية فهم أساليب الكاتب  (ط
 وجد معلومات صرخية أو ضمنية كما هو متوقع املؤلف ( ي
 قراءة السريعةك(
 دقة وإتقان القراءة  (ل

 
 13: . ص نفس املراجع  22

23 Abdul Hamid, 2010. Mengukur Kemampuan Berbahasa Arab Untuk Studi Islam. 

Malang:UIN-MALIKI PRESS. Hlm: 63-64 
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 اختاد قرار بشأن موضوع أو عنوان قراءات  (م
 العثور على الفكرة الرئيسية ودعم األفكار  ( ن

كل الكفاءات املذكورة هي الكفاءات الت جيب على الطالب أن يستويل عليها  
بعد تعلمهم و ممارستهم يف مهارة القراءة. فطبعا عملية تعليم القراءة قيلمها تدرجييا  

 ليقدر الطالب على الكفاءة واحد فواحد حىت مت كلها.  
 القراءة  مهارة أهداف .2

القسمني، األول األهداف العامة،  انقسمت أهداف تعليم مهارة القراءة إىل
والثاين األهداف اخلاصة. وهذه األهداف األهداف العامة يف تعليم مهارة القراءة  

 24القراءة كما يلي: 
 ملعرفة النصوص املكتوبة ألحد اللغة (أ

 لترمجة املفردات من اللغة األجنبية واستخدامها  (ب 
 لفهم املعلومات الت تكتب فيها جليا أو ضمنيا  (ج
  الكلمات مفاهيمالفهم معىن (د
 لفهم معىن االتصال من اجلملة الواحدة  ( ه
لفهم العالقة يف اجلملة إما بني الكلمات الواحدة والكلمات األخرى أو بني  ( و

 الفقرة الواحدة والفقرة األخرى
 لتفسي القراءة ( ز
 ولتحليل املعلومات املهمة يف النص. (ح

مراحل تعليم  ث إىل ثالوأما األهداف اخلاصة من تعليم مهارة القراءة تنقسم 
لكل املرحلة هلا   اللغوية، املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة واملرحلة املتقدمة.

 األهداف املتفرقة. فسيتم شرحها كما يلي. 

 
 109، الكويت: مكتبة الفالح. ص:  تدريس فنون اللغة العربية  ، م  1984 مدكور علي أمحد،  24
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بدأ من املرحلة االبتدائية لقد حتدد األهداف اخلاصة يف هذه املرحلة. كان هذه 
ب ما زلوا يف املرحلة االبتدائية.  األهداف أسهل من املرحلة األخرى، ألن الطال

 25وهذه األهداف اخلاصة للمرحلة االبتدائية : 
 معرفة الرموز يف اللغة (أ

 معرفة الكلمة واجلملة (ب 
 اكتشاف الفكرة الرئيسية واملعىن األساسي (ج
 (re-tellingإلقاء حمتويات ناص القراءة القصية ) (د

إذا حتقق أحداف التعليم يف املرحلة االبتدائية فالبد أن يستمر التعليم مهارة  
وهذه األهداف اخلاصة للمرحلة القراءة لتحقق األهداف التالية يف املرحلة املتوسطة.  

 26املتوسطة : 
 اكتشاف الفكرة الرئيسية والفكرة املتنوعة (أ

 إلقاء حمتويات ناص القراءة املتنوعة  (ب 
لتعليم يف املرحلة املتوسطة فالبد أن يستمر التعليم مهارة  إذا حتقق أحداف ا

على القراءة لتحقق األهداف التالية يف املرحلة املتقدمة. املرحلة التقدمة هي املرحلة األ
  يف مهارة القراءة، فاألهداف فيها هي األهداف األخية يف تعليم املهارة القراءة. 

 27وهذه األهداف اخلاصة للمرحلة املتقدمة : 
 اكتشاف الفكرة الرئيسية والفكرة املسلعدة (أ

 القراءة  وصصتفسي حمتويات ن (ب 
باألهداف التعليمية ميكن غاية لتعليم مهارة القراءة باللغة العربية.  األهداف    كان

على املدرس حتديد طريقة التعليم واملادات ووسائل التعليمة الت سيسهل الطالب 
 التعليمية. يتوصل إىل الغاية أ أهداف 

 
 109. ص: نفس املراجع  25
 نفس املراجع  26
 نفس املراجع  27
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 القراءة  مهارة أنواع .3
على نوعني: القراءة من جهة انتاجها   ةقد يتم تقسيم القراءالقراءة قسمني. 

القراءة من جهة انتاجها هي القراءة ينظر إيل كيفية قراءة   والقراءة من جهة وزهنا.
وزن النصوص   رموز املكتوبية. أما القراءة من جهة وزهنا هي القرراءة ينظر إىللا
 28إىل: القراءة من جهة انتاجها، يقسم قراءة.ال

القراءة اجلهرية: هي ينفيد هذه القراءة على أعضاء النطقية؛ اللسان والشفتني  (أ
 واحللق ليخرج الصوت

قيام القراءة اجلهرية وجيب للمتعلمني مستوى املبتدئني. يف هذه املرحلة البد  
والنطق العرب. كما هو  من تقدميها إىل أصوات من التدريب األجبدية 

معروف أن اللغة العربية هلا خصائص خمتلة سليمة من حيث املبدأ من أصوات  
احلروف يف متعلمة اللغة. إذا مل يتم عرضه واملدربة يف النطق الصحيح، 

 وسوف تكون املرحلة املقبلة من العقبات التعلم.
 للمادة العني رؤية. وهي رئيسة عناصر ثالثة على اجلهرية القراءة وتعتمد
 معش إدراك، صحيحًا نطقا قروءةملا ادةملا نطق ، (الكتابة رموز ) امقروءة

 29واستيعابه  وفهمه  قروءملا
القراءة الصامتة: هي القراءة بنظر احلرف وفهم معىن من املقروء دون استفادة   (ب 

 عدوات النطق.
فالقراءة الصامتة متثل حل الرموز املكتوبة، وفهم معاهنا بسهولة والدقة وال  
دخل للصوت فيها، وكما أن رؤية الشيء كافية دوحناجة لنطق امسه،  

 
28 Rosyidi, Abd. Wahab dan Mamuatul Ni’mah, 2012, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, Malang: UIN Maliki Press. Hlm: 95 

. السعودية: اجلامعة  مهارة  القراءة  ومعايي اجلودة  يف التراث العربم. 2013جاسم على جاسم.  29
 13 اإلسالمية باملدينة املنورة. ص:
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فكذلك رؤية الكلمة املكتوبة. والغاية الرئيسية من استعاب فهم معىن 
 املقروء.  

القراءة املكثفة والقراءة املوسعة. القراءة املكثفة    إىل   القراءة  ، يقسموزهنامن جهة  
غي يعين القراءة حمدود املادة حتت مالحظة املدرس، والقراءة املوسعة هي القراءة 

هذه لكل وزن القراءة له اخلصائص يف عمليتها.  حمدود املادة بعدم مالحظة املدرس.  
 30: هي اخلصائص من القراءة املكثفة

 مبالحظة املدرس عقد عمليته يف الفصل  (أ
هتدف إىل ترقية املهارات، أفضله يف القراءة وتركية تنظيم الكلمة واتقان    (ب 

 التركيب الذي حتتاج يف القراءة
  يالحظ املدرس ويرشد تلك العملية القراءة  كذالك يراقب تقدم الطالب  (ج

كما تذكر أعاله أن القراءة املوسة يعين القراءة غي حمدود املادة وبعدم مالحظة  
كما اخلصائص    اخلصائص تفارقها بالقراءة املكثفة. فتلك   هلا   املدرس. القراءة املوسعة

 يلى:
 عقد عملية القراءة خارج الفصل (أ

 حدفها يف ترقية فهم املقروء (ب 
 .قبل عمليتها، يرشد املدرس عن مادة القراءة وبقوم باملناقشة (ج

هذه هي تقسيم القراءة من حيث بعض األشياء. هذا التقسيم سوف تساهل 
املدرس يف تعليم مهارة القراءة، يستطيع املدرس بتحديد نوع من القراءة مطابقا 

 فالبد على املدر أن يعرف ويفه جيد أن هذا التقسيم. باألهداف املرجوة. 
 طرق تعليم املهارة القراءة  .4

القاموس املنجد لغة مبعىن السية، أو احلالة، أو املذهب. ومجعها معىن الطريقة يف  
فأما من كالم العلماء فبعضهم قال الطريقة   31الرائق، وأما الطرق مجع من الطريق.

 
30 Rosyidi, Abd. Wahab dan Mamuatul Ni’mah, 2012, op.cit, Hlm: 96 

 365، بيوت: دار املشرق، الطبعة الثالثة واألربعون، ص: املنجد يف اللغة األعالم . لويس معلوف،  31
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هي اخلطة الت يرمسها الشخص ليحقق هبا هدفا معينا من عمل من األعمال بأقل 
ولننظر إىل قول حممود  32جهد ويف أقصر الوقت، وهذا قول حممود علي السمان. 

كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة فقوهلما الطريقة هي عبارة عن خطة عامة الختيار  
وتنظيم وعرض املادةاللغوية. وقال عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان الطريقة هي خطة 

وهذه التصرحيات تقرر بوضوح أن   33عامة الختيار املادة وتنظيمها وعرضها. 
ليحقق أهدافا معينة الختيار وتنظيم وعرض املادة بأقل  وأقصر  الطريقة هي احلالة 

 الوقت.
وأما طرق التعليم القراءة تنقسم إىل قسمني أساسيني: الطريقة التركيبية )اجلزئية( 

 34والطريقة التحليلية )الكلية(.
 الطريقة التركيبية  (أ

 األسلوب اهلجائية (1
ئها بالترتيب )ألف  هي تقوم على تعليم األطفال األحرف اهلجائية بأمسا

جيم( قراء وكتابة. بعد أن حيفظ التلميذ األحرف وجمموعة   -تاء  -باء  -
منها، بدأ ينتقل املعلم معه إىل تعليمه كلمات تتكون من تلك األحرف  

تكوين اجلمل من الكلمات الت إىل  علم  ينتقل امل)قرد، ولد، وصل،....(. مث  
حركات احلروف وسكاهنا  من  هعلمها التلميذ بكل ما اشتملت عليت

ويبدأ من الكلمة البسيطة مثل: )َلِعَب اْلَوَلُد(، مث يتدرج    وتنويناهتاها  ومدودى

 
 89القاهرة: دار املعارف. ص: التوجيه يف تدريس اللغة العربية، م،   1983حممود علي السمان،   32
،  إضاءات ملعلمى اللغة العربية لغي الناطقني هبا، 2011عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان وأخرون،   33

 77لرياض: مكتبة مالك فاحت الوطنية، ص: اا
  ماالنق :مطبعة  جامعة موالنا . املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغي الناطقني هبا، 2011هادي، نور   34

 88 . ص:مالك ابراىيم االسالمية احلكومية 
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إىل مجل أطول حىت ينتقل املعلم بالطالب قراءة عبارات كاملة مثل )كتاب 
 35خالٍد جديٌد( 

 األسلوب الصوتية (2
أمسائها حبيث  يبدأ هذه الطريقة بتعليم التلميذ أصوات احلروف بدال من  

ع، مث ينطق بالكلم موصولة  -ر-ينطق بأحرف الكلمة أوال على انفراد مثل ز
احلرف دفعة واحدة، وهو يتدرج يف ذلك. فبعد أن يتدرب التلميذ على 

-أصوات األحرف اهلجائية وجميد نطقها منبوطة فتحا وضما وكسرا )بَ 
تتكون من   ِب(. ينتقل املعلم بالتلميذ تكوين مقاطع صوتني خفيفة-ُب

حرفني، يكون احلرف االلثاين من حراف املد مثل )با، بو، ب(. وهكذا  
 36ينتهي إىل تأليف الكلمات من األصوات، مث تأليف اجلمل من الكلمات.

 الطريقة التحليلية )الكلية(   (ب 
واد بدءا من الكل  لتدريس املهذه التقنية ميكن أن يسمى جمموعه آل كول. 

ها يف شكل الكلمات، مث  ادة الت يتم تدريس كانت امل أجزاء. األحكام: إذا إىل
 37. يي الكلمة احلرف األخهاألسبقية 

 معايي جودة القراءة  .5
الطالب  لكل مهارة من املهارات اللغوية هلا معايي خاصة حىت يقال أن كفاءة

كذالك يف تعليم مهارات القراءة، هناك معايي الذي  يف املهارات األربعة جيدة.
 :38قدمها الرب القدمي. وهي

 التلقي واالستماع لصوت املعلم الفصيح املبني الواضج.  (أ

 
 نفس املراجع 35

 89 . ص:نفس املراجع  36
 نفس املراجع  37
 7. ص: املراجع السابق .  م 2013جاسم على جاسم. 38
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ألن التلقي من املعلم  واجب وضرورة، ألداء القراءة اجليدة والسليمة، ومن  
ال يستمع إىل امعلم تكون قراءته رديئة ومردودة. فالقراءة من قبل الطالبة 

 جاء والنرب الصحيحني.غي صحيحة؛ ألهنا مل تأخذها من املعلم باهل
 السالمة اللغوية.  (ب 

موافقة القراءة لوجه من وجوه اللغة العربية، ومن ذلك، معرفة احلروف  
والكلمات ونطقها نطقا سليما ومراعاة عالمات اإلعراب، من: ضم  
وخفص، وأنواع اإلعراب، من: رفع ونصب وجزم، وغي ذلك من األمور  

 اللغوية.
 اخلط الواضح املبني.   (ج

شهورة. إن أنواع اخلط العرب  ملأي موافقة القراءة ألنواع اخلط العرب ا
شهورة يف العامل اإلسالمي، هي: الرقعة، والثلث، والديواين،  ملعروفة واملا

غرب، واألندلسي، والفارسي، واجلاوي. وهذه  ملوالنسخ، والكويف، وا
 اخلطوط معروفة ومشهورة.

هذه  هي من مايي عند العرب القدمى. يف العصر احلديث قدم العلماء أيضا عن 
إن املعايي احلديثة جلودة القراءة ال خترج عن إطار املعايي معايي اجلودة القراءة. 

 :39التراثية املذكورة سابقًا، وهي
معرفة احلروف والكلمات واجلمل العربية ونطقها نطقا صحيحاً أو ما   (أ

 المة اللغوية. يعرف بالس 
 فهم النص املقروء فهما جيدا (ب 
 القراءة السريعة مع احملافظة على الفهم (ج

 
 8نفس املراجع. ص:  39
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األخطاء النطقية هلا عالقة مبهارة القراءة. البد على نعرف من هذه املعايي، أن  
القارئ أوالطالب أن ينطق حروف املقروءة بصحيح وبفصيح حىت ال يغيي املعىن 

 من الكلمات املقروءة.
 رائي يف مهارة القراءة العسر الق .6

 حتليل  صعوبة وهو. التعليم بطيء أو التعلم، يف بالبطءالعسر القرائي يسمى 
. هناك مظاهر القراءة على اجلزئية أو الكلية القدرة عدم هو أو . كتوبة ملا الكلمة

 40كثية للعسر القرائي:
عدم قدرة الطالب على التمييز يف التعرف على احلروف املتشاهبة رمسا )ب،   (أ

 الصاد(.  - الطاء، السني  –ت، ث(، واملتقاربة صوتا )الضاد 
  متشاهبة  حروف على امشتملة وخباصة الكلمة، تعرف عن التلميذ عجز (ب 

 رمًسا، مثل قراءة "نِبت" على أهنا "بنَت". 
  أو  إبدال، أو حذف،  مت  سواء: القلب أو اإلضافة أو  اإلبدال أو احلذف (ج

 .أكثر  أو حرف قلب أو  إضافة،
 .اجلمل أم الكلمات  يف  ذلك  أكان سواء: التكرار (د
  يدل  وهذا وبالسياق،  امطبوعة  بالرموز املعىن بني الربط على القدرة عدم ( ه

 الفهم على القدرة عدم على
 . البطيئة القراءة ( و
 . معكوسة بصورة الكلمة قراءة أي  خاطئ؛ اجتاه يف القراءة ( ز
 احلروف  بني اخللط (ح
 اجلهرية  القراءة  أثناء يف خفضه  أو الصوت  رفع يف بالغةملا (ط

 
   187للنشر والتوزيع. ص:  . القاهرة: دار الثقافة  تعليم اللغة العربية م، 2005رسالن،  مصطفى   40
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من هذه نعرف إذا كان ارتكب الطالب هذه املظاهر أعاله فيمكن الطالب 
يف  ةوقد يكون وظيفة ومشؤولة للمعلم لبحث الطريقيسعر بالصعوبة يف القراءة. 

 املظاهر للعسر القرائى لدى الطالب. هذه إلبعادالتعليم 
 مشكالت تعليم مهارة القراءة  .7

القراءة. وعلى املدرس أن يتعرف على يتعرض الطالب لبعض الصعوبات يف 
هذه املشكالت، ليستطيع القيام بتشخيصها، مث عالجها بشكل الذي يتالئم مع كل 

 41. وفيما يلي من مظاهر املشكالت الت حتدث للتالميذ:مشكالت 
القراءة املقطعة. هي القراءة الت يتوقف القارئ أثناء قراءته يف منتصف   (أ

 الكلمات أو اجلملة.
. إذ كثي ما يلجا إىل قراءة بني الصوت املمدود وغي املمدود تمييزعدم ال (ب 

  – والد، قم  – الفتحة أو الضمة أو الكسرة ألفا ممدودا أو واوا أو ياء: ولد 
 عبيد أو العكس. –قوم، عبد 

التكرار. من الذي يتميز بالضعف قي القراءة تتمثل يف تكرار اجلملة عدة   (ج
 ي إىل االضطرار والبطء. ة مما يؤدمرات أو تكرار الكلم

اخلطاء يف الضبط الكلمات. يعين عدم القدرة على ضبط أواخر الكلمات   (د
 وقفا ملواقعها اإلعرابية مما يؤدي إىل تغيي املعىن. 

يف بعض األحيان سعر القارئ الصعوبة يف   ضعف اإللقاء وعدم اتقان األداء. ( ه
تلوين الصوت أثناء القراءة لتنو الصيغ مثل التكرير واالستفهام واألمر 

 والتعجب.
يعين أن القارئ يهمل قراءة بعض الكلمات سهوا أو  القفز بعض الكلمات. ( و

 عمدا.

 

، اململكة العربية السعودية : دار األندلوس للنشر  اللغوية  املهارات، 1996حممد صاحل الشنطي،  41
 188والتوزيع. ص: 
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ب أن املشكالت يف تعليم مهارة القراءة أعاله كثي ما ارتكبها القارئ أو الطال
يف القراءة. فواجب على املدرس أن تعرفها جيدا كل هذه املشكالت ويقوم 

  بعالجها.  
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث 

 مدخل ونوع البحث  . أ 
(  Case Study) احلالةيف هذا البحث تستخدم الباحثة املدخل الكيفي بنوع دراسة 

لربنامج اللغة يف فصل العاشر الالطالب  لدىألن تريد الباحثة لوصف ظواهر األخطاء 
اإلسالمية احلكومية باتو. تستخدم الباحثة  الثانوية  نطق الكلمة يف نص املقروء مبدرسة 

هذا املدخل ألهنا ستقوم بوصف نتائج البحث حاصل من املالحظة واملقابلة والوثائق،  
 البحث على حتليل األخطاء التطقية يف القراءة.  هذا الباحثة يف وقد حددت 

املدخل الكيفي هو مدخل البحث حيصل على أسس البحث عن احلدوث املستقبلة 
للباحة على الفور يف مكان البحث. فهو مدخل البحث لفهم ظواهر حول أفراد البحث 

وباستخدام طرق عملية دقيقا، وبوصف يف شكل الكلمات اللغوية، يف السياق الطبيعية  
 42خمتلفة.

 

 حضور الباحثة  . ب 
الكيفي، البد أن يعمل على البحث واجبا مطالقا يف البحث    ت حضور الباحثونكان

نفسهم وحرام تبديلهم يف عمله. يصبح الباحثون  خمطط البحث فيه، مند مجع البيانات  
وكذالك يف  43وحتليلها وتفسي البيلنات ويف النهاية كان مسؤول على نتائج البحث. 

هذا البحث، تصبح الباحثة كأداوات الرئيسية للبحث الت حتلل األخطاء النطقية لدي  
مبدرسة  الثناوية   العاشر متخصص اللغويةالطالب بعد مالحظتها مباشرة يف الفصل 

 . إذا، كانت خضور الباحثة واجبا مطالقا اإلسالمية احلكومية باتو.

 

 
42 Moloeng, Lexy J, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

Hlm: 6 
43 Ibid, hlm 168 
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 البحث   ميدان  . ج 
اإلسالمية  الثانوية درسة يف م هذا البحث  البحث املستخدم، أدىبناء على عنوان 

الذي وقعت يف شارع فاتيمورا، تيماس، مدينة باتو، جوى الشرقية  احلكومية باتو
  ن الذين يرتكبو طالبا 35عدد الطالب ربنامج اللغة بالفصل العاشر ل يف .65315

 املعلومات عن املدرسة كما يلي: 44. األخطاء النطقية يف قراءة النص العربية
 . اإلسالمية احلكومية باتوالثانوية درسة : م اسم املدرسة  .1
تيماس، مدينة باتو، جوى الشرقية  ،  25رقم  : شارع فاتيمورا،   عنوان املدرسة  .2

65315. 
 (0341) 592185 : رقم اهلاتف  .3
 45manbatu@kemenag.go.id  : لربيد اإللكترون  .4

 

 أفراد البحث  . د 
 أفراد البحث يف هذا البحث كما يلي:

 طالبا  35بعدد  اللغة ربنامجلكل الطالب الفصل العاشر  .1
 اللغة ربنامجلالفصل العاشر يف   مدرسة مادة اللغة العربية .2

 

 البيانات ومصادرها  . ه 
بشكل شيء  البيانات هي معلومات حول شيء ما، وميكن أن تكون البيانات 

معروف أو يعترب أو يتم النظر فيه. أي أن البيانات هي احلدوث الت وجدها الباحثون  
  46. مث تصورها باألرقام أو الرموز أو غيها

تستخدم الباحثة يف هذا البحث نوعني من البيانات يعين البيانات األساسية والبيانات 
تعامل مباشرة مع من الباحثة  حتصلهاالت البيانات األساسية هي البيانات الثانوية. 

 
44 Sumber: Wawancara dengan Dian Komalasi dan Observasi bacaan siswa. 
45 https://mankotabatu.sch.id/ diakses pada tanggal 31 Desember 2019 
46 Hasan, Iqbal, 2002, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal: 

82 

https://mankotabatu.sch.id/
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. والبيانات الثانوية هي البيانات الت حتصلها كمالحظة واملقابلة البحثاملشاركني يف 
مصادر غي مباشرة كالوثائق. ومصدر البحث هي املصادر ات حيصل الباحثة من 

 47الباحثون منها البيانات احملتاجات يف حبثهم. 
 البيانات األساسية يف هذا البحث يعين: .1

ص العربية  ويف قراءة الن   عامة،  نتائج املالحظة يف عملية تعليم مهارة القراءة  (أ
خاصة. أما املالحظة حيصل  لدي الطالب يف الفصل العاصر للربنامج اللغة

النص العربية لدي  من مالحظة عند عملية تعليم مهارة القراءة وسجل قراءة  
   الطالب.

نتائج املقابلة بالطالب يف الفصل العاشر للربنامج اللغة واملدرسة اللغة العربية   (ب 
عن العوامل الت تسبب إىل األخطاء وولية الفصل العاشر للربنامج اللغة 

النطقية لدي الطالب، مثل وجود التأثي من اللغة املكتسبة األوىل إىل اللغة  
الب، أو مل يطابق ومل يكامل  املكتسبة الثانية، أو نقصان الفهم لدي الط

اإلسالمية  الثانوية رئيس املدرسة نائب بكذالك نتائج املقابلة والتعليم. 
 . عن حالة املدرسة احلكومية باتو يف جمال املنهجية الدراسية

، نتيجة الطالب يف التعلم، يف هذا البحث يعين نتائج الوثائقالبيانات الثانوية  .2
 والسجيالت املدرسية. 

 البيانات األساسة مصادر  .3
 التسجّ مالحظة حيصل من إن مصادر البيانات األساسة يف هذ البحث  (أ

  وكذالك . للربنامج اللغةالعاشر قراءة الطالب على النص املقروء يف الفصل 
  .املالحظة طول عملية التعليم مهارة القراءة يف الفصل حيصل من

نائب  و الفصل وليتهم مقابالت بالطالب واملدرسة اللغة العربيةحيصل من  (ب 
 . يف جمال املنهجية الدراسية  رئيس املدرسة

 
47 Arikunto, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Hal: 

172 
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 مصادر البيانات الثانوية  .4
 الداعمة   البيانات  حلصولإن البيانات الثانوية يف هذا البحث حتصل من الوثائق 

نتائج التعلم عند سجيالت املدرسية كمثل خطة التدريس، للبيانات الألساسية 
 الطالب، وغي ذالك.

 البحثأدوات  .5
تستخدم الباحثة دليل املالحظة ودليل املقابلة كأدوات البحث يف هذا البحث.  
تستخدم الباحثة دليل املالحظة ملالحظة قراءة الطالب وعملية تعليم مهارة القراءة.  
تستخدم الباحثة دليل املقابلة ملقابلة ببعض طالب الفصل العاشر لربنامج اللغة 

 ومدرسة مادة اللغة العربية 
 

 مجع البيانات أسلوب   . و 
تستخدم الباحثة أدوات البحث جلع البيانات يف حتليل األخطاء النطقية يف قراءة   

اللغوية مبدرسة الثناوية اإلسالمية    للربنامجالنص اللغة العربية الطالب الفصل العاشر  
 احلكومية باتو، وهذه فيما يلي: 

 املالحظة  .1
يف اكتساب اخلربه ومعلومات  املالحظة هي وسيلة يستخدمها الشخص

ثة املالحظة  تقوم الباح  48حيث جنمع خرباهتم من خالل ما يشاهده أو يسمع عنه. 
اللغوية مبدرسة   ربامجلاشر  مهارة القراءة يف الفصل العباملشاركة يف عملية تعليم  

قراءة الطالب عن النص العربية الثناوية اإلسالمية احلكومية باتو لتالحظ مباشرة  
 .  تعليم مهارة القراءة عملية و

 
 

 
عمان: دتر الفكر. ص.   ، ث العلمي مفهومه، أدواته، أسالبه البح ، 1987 ، ذوقان عبيدات وآخرون   48
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 املقابلة .2
يف هذا البحث، تستخدم الباحثة مقابلة شبه منظمة كاملصدر البيانات  
األساسي حلصول املعلومات الدقيقة عن كل ما يتعلق بالتعليم املهارة القراءة يف 

. مبدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية باتو لربنامج اللغةالطالب الفصل العاشر 
 in-depth)مقة تعقابلة امل  فئة املي مقابلة الت تضمينها يفهمنطمة  هابلة شب املق

interview) 49نظمة. املقابلة بامل ه تنفيذ فيها أكثر حرية عند مقارنتال ونالت يك   
لذالك تستخدم الباحثة املقابلة كأدوات مجع البيانات من بعض البيانات  

 حلصول البيانات التالية: 
حلصول   اللغة للربنامجالفصل العاشر مدرسة مادة اللغة العربية يف   (أ

املعلومات على أي شيء يتعلق بالتعليم مهارة القراءة كاملثال: كفاءة  
الطالب يف القراءة، األخطاء النطقية الت ارتكب الطالب يف القراءة،  
نتائج التعلم لدى الطالب، الصعوبات واملشكالت يف عملية التعليم 

 هارة القراءة وما غي ذالك.امل
على   البيانات حلصول  اللغوية لربنامجبعض الطالب من الفصل العاشر  (ج

 الصعوبات واملشكالت يف تعلم مهارة القراءة. 
 الوثائق  .3

الوثائق هي شجل األحاديث القدمية املوجودة يف مكان البحث من الكتب  
تستخدم الباحثة الوثائق كالبيانات الثانوية يف هذا   50أو الصور أو التشجيالت.

داعما على علومات األميق حيصل املالبحث حلصول البيانات الداعمة كي 
ذا هستخدمة يف  ثائق املاملعلومات الت تصحل من اإلختبار املقابلة واملالحظة. وو 

 سجيالت املدرسية يعين البحث 
 

 
49Sugiono, 2010, Penelitian Pendidikan, ( Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: 

Alfabeta. hlm: 317 
50Sugiono, op.cit., hlm: 138 
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 حتليل البيانات   أسلوب  . ز 

البيانات من  حتليلالباحثة أسلوب  تستخدم يف البحث الكفي البيانات ليل حت كان
وقت واحد، وهي تقليل  أنشطة حدثت يف ثلثة من  ن تتكو وهوبارمان. وهيميليس 
، ورسم االستخالص أو  (data display)تقدمي البيانات و ،(data reduction) البيانات 

 شرحه كما يلي: يتم 51. (conclusion drawing/verification)التحقيق 

 (data reduction) تقليل البيانات  .1

يف تقليل البيانات تعقد الباحثة عملية اختيار البيانات احملتاجة والبيانات غي 
احملتاجة. وتلك البيانات حمصول من عملية املالحظات واملقابالت ومجع الوثائق. 

ترمي البيانات غي ختتر الباحثة البيانات احملتاجة لكي يتم تقدمها، وكذالك 
احملتاجة. وخاصة لتحليل األخطاء النطقية لدي الطالب يف قراءة النص العربية، 

 تقوم الباحثة خبطوات حتليل األخطاء اللغوية الت قدمها أليس. 

كما قدمها أليس هناك مخس اخلطوات املعية لتحليل األخطاء اللغوية،  
 52وهي:

 (collecting samples of errors)مجع عينات من األخطاء  (أ
 (identifying the errors)حتديد األخطاء  (ب 
 (describing the errors)وصفي األخطاء  (ج
 (explaining the errors)شرح األخطاء  (د
 (evaluating/correcting the errors) تقييم / تصحيح األخطاء  ( ه

 
51Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber 

Tentang Metode-Metode Baru, Jakarta: UI-Press, hlm: 16 
52Setyawati, Nanik, 2020,  op.cit.,  hlm: 17 
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كانت تقنية حتليل البيانات الت تعمل الباحثة بطريقة تعريف البيانات الت  
  الثانوية مبدرسة    اللغة  لربنامجتنال من حتليل سّجل القراءة لطالب الفصل العاشر  

بشكل  املعروفة النطقية  الباحثة كل األخطاء جتمعاإلسالمية احلكومية باتو. 
وبعد ذالك، تشرح الباحثة على  واحد، مث تصنف الباحثة األخطاء النطقية.

بتشريح  اللغة لربنامج سّجل القراءة لطالب الفصل العاشر األخطاء النطقية يف 
وضع اخلطأ يؤسس على النظرية األخطاء النطقية وتعطي أيضا احلجة 

 لتصحيحها.

 (data display)تقدمي البيانات  .2
عملية تقليل تقدمت الباحثة البيانات بناء على البيانات الت حتصل من 

ة كذالك تقدم والبيانات، فيتم تقدميها مناسبا على مطلوب الباحثة. يف هذه اخلط
  الباحثة نتائج من حتليل األخطاء النطقية لدي الطالب.

 conclusion drawing/verification))رسم االستخالص أو التحقيق  .3
البيانات    من أهم اخلطوة حتليل البيانات يعين رسم االستخالص أو التحقيق.

 ااحملصولة من تقليل البيانات وتقدميها يف اخلطوة بعدها، تقوم الباحثة يف هذ
باستخالص البيانات. من هذه اخلطوة ميكن أن تعرف الباحثة نتائج  البحث 

 البحث يف حتليل األخطاء النطقية يف قراءة النص العربية لدي الطالب. 
 

   تأكيد صحة البيانات  . ح 
قامت الباحثة بالتثليث لتأكيد صحة البيانات احملصولة من أسلوب يف هذا البحث، 

التثليث األسلوبية والتثليث املصدرية.  تستخدم الباحثة  حتليل البيانات الثالثة السابقة.
تقوم الباحثة بالتثليث األسلوبية لتقارن البيانات حتصل من املقابالت والبيانات الت حتصل 

الباحثة بالتثليث املصدرية لتقارن البيانات احملصولة من وكذالك تقوم من املالحظات. 
 مزيدا لتأكيد صحة البيانات يف هذ البحث.املصدرين البيانات املتفرقني 



 

  37 
 

 الفصل الرابع 
 عرض البيانات وحتليلها 

لدى الطالب يف املدرسة    قراءة النص العرب أشكال األخطاء النطقية يف  املبحث األول :  
   . اإلسالمية احلكومية باتو الثانوية  

جيب . القراءة هي إحدى من املهارات اللغوية األربعة مهارةيف تعليم اللغة العربية، 
عند قراءة  ، ودليل متييزها هي يف نطقها عند القراءة  على الطالب متييز احلروف اهلجائية 

إىل املعىن من النص العربية. الطالب الذي ال متيز وال ينطق احلروف بدقة سوف يؤثر 
هم املستمع عند يسمع قراءة أو كالم  املفردات. وهذا احلال يسبب إىل اخلطاء يف ف

 الطالب.

اإلسالمية   وية ان الث كما وجدت الباحثة بعد عملية املالحظة واملقابلة يف املدرسة 
اإلسالمية   ويةانالث يف املدرسة  لربنامج اللغة العاشرالطالب يف الفصل  ،احلكومية باتو 
قراءة النص  لديهم املشكالت اللغية حت تؤدي إىل األخطاء النطقية عند  احلكومية باتو 

 .العرب

البيانات الت بني يدي الباحثة هي بشكل الكتابة، حتصل البيانات من عملية حتليل 
( مجع عينات من األخطاء،  1األخطاء النطقية الت قدمها أليس هناك مخس خطوات؛ 

( تقييم / تصحيح  5( شرح األخطاء، 4( وصفي األخطاء، 3( حتديد األخطاء، 2
البيانات إىل هذا الفصل لتعريف األشكال األخطاء. وبعد هذه العملية تنقل الباحثة 

  وية انالثيف املدرسة  لربنامج اللغة العاشراألخطاء النطقية الت ارتكبوها طالب الفصل 
من غي تبديل وال مزيد وال تنقيص. وفيها تنصف الباحثة إىل   اإلسالمية احلكومية باتو

 أربعة تنصيفا يعين اإلبدال، واحلذف، والزيادة، والتشوية. 
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 يف إبدال احلروف   األخطاء أشكال   . أ 
اإلسالمية  ويةانالث كما وجدت الباحثة أن طالب الفصل العاشر يف املدرسة 

يعين يف إبدال احلروف "ع" يكون    قراءة النص العربية احلكومية باتو قد أخطؤوا عند  
"، وكذالك ينطقون حرف "ط" بصوت سحرف "أ"، وحرف "ش، ز، ث" يكون "

 53". ت"
 لربنامج اللغة العاشريف هذا اجملال وجدت الباحثة بأن كثي من طالب الفصل 

قراءة النص األخطاء النطقية عند    لديهم  اإلسالمية احلكومية باتو  ويةان الثيف املدرسة  
األخطاء النطقية يف جمال إبدال احلروف يف اجلدول  كتابة. تسهل الباحثة العرب

 بكماله كاآلت: 
 : 1اجلدول  

 عن األخطاء يف ابدال احلروف   اجلدول 
الكلمة  الرقم

 الصحيحة
الكلمة 
 املخطئة

وصف  
 األخطاء

تصويب 
 األخطاء

منرة   
الطالب/ة 

 ة /اخلاطئ

عدد 
الطالب/ة 
 اخلاطئ/ة 

َعَرْفَنا،  .1
َيْزَرُعْوَن،  
ُمَتَنوَِّعٌة،  
 يِبْيُعوَن،  
امُلَتَنّوَعُة،  

 ُمِدْيًعا،
 َعِن 

َأَرْفَنا،  
َيْزَرُأْوَن،  
ُمَتَنوَِّأٌة،  

 يِبْيُؤوَن،  
امُلَتَنّوَأُة،  

 ُمِدْيًئا، 
 أنِ 

 إبدال
حرف  
"ع"  

بصوت 
 " أ"حرف 

ثبوت  
حرف  
"ع"  
دون  
 اإلبدال

2 ،3  ،
5 ،6  ،
7 ،10  ،

11 ، 
12 ،
15 ،
16 ،

23 

 
الثانوية   بشجيالت قراءة طالب الفصل العاشر للربنامج اللغة يف املدرسة الباحثة  املالحظة: نتائج املصدر 53

 2020 أبريل   26، يف التاريخ اإلسالمية احلكومية باتو
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17 ،
18 ،
21 ،
23 ،
25 ،
28 ،
29 ،
31 ،
32 ،
34 ،
35، 

إبدال  ِمَكاَنِبْيِكيَبا  ِمَكاِنْيِكًيا  .2
صوت  
"ي"  

بصوت 
حرف  
 "ب"

ثبوت  
حرف  
"ي"  
دون  
 اإلبدال

2 1 

إبدال  اْلَمَجلََّه اْلَمَجلَّاُت  .3
صوت "ا  
و ت"  
بصوت 
حرف  

 "ه" 

ثبوت  
حرف  
"ا و  
ت" 
دون  
 اإلبدال

3 ،5  ،
6 ،12  ،

15 ،
16 ،
17 ،
22 ،

14 
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26 ،
29 ،
30 ،
33 ،
34، 

35 
إبدال  السُّوء   السُّوقِ  .4

صوت  
"ق"  

بصوت 
حرف  

 "ء" 

ثبوت  
حرف  
"ق"  
دون  
 اإلبدال

3 1 

إبدال  َيتَّس ُل َيتَِّصُل .5
صوت  
"ص"  

بصوت 
حرف  

 "س" 

ثبوت  
حرف  
"ص"  
دون  
 اإلبدال

3 ،6  ،
31 ،
32 ،
33، 

5 

ُمَهِدْنًسا،   .6
، ِمَهنَ 

 ُمَهْنِدًسا، 

ُمَحِدْنًسا، 
، نَ حَ مِ 

 ُمَحْنِدًسا،

إبدال 
صوت  
"ه"  

بصوت 

ثبوت  
حرف  

"ه" دون  
 اإلبدال

4 ،16  ، 2 
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حرف  
 "ح"

إبدال  َفُيَعاِلُجْونَ  َوُيَعاِلُجْونَ  7
صوت  
"و"  

بصوت 
حرف  
 "ف" 

ثبوت  
حرف  
"ق"  
دون  
 اإلبدال

5  1 

إبدال  ُمَضِرًيا ُخَضِرًيا .8
صوت  
"خ"  

بصوت 
حرف  

 "م"

ثبوت  
حرف  
"خ"  
دون  
 اإلبدال

7 1 

إبدال  ُخَطِرًيا ُخَضِرًيا .9
صوت  
"ض"  

بصوت 
حرف  

 "ط" 

ثبوت  
حرف  
"ض"  
دون  
 اإلبدال

9 1 

إبدال  َيْدَهُبونَ  َيْذَهُبونَ  .10
صوت  
"ذ"  

ثبوت  
حرف  
"ذ"  

11 1 
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بصوت 
حرف  

 "د" 

دون  
 اإلبدال

إبدال  َيْبَحُسْونَ  َيْبَحُثْونَ  .11
صوت  
"ث"  

بصوت 
حرف  

 "س" 

ثبوت  
حرف  
"ث"  
دون  
 اإلبدال

11  1 

َزبَّاَلًة،   .12
 َيْزَرُعْونَ 

َسبَّاَلًة،  
 َيْسَرُأْونَ 

إبدال 
صوت  
"ز"  

بصوت 
حرف  

 "س" 

ثبوت  
حرف  
"ز"  
دون  
 اإلبدال

12 ،24 2 

إبدال  اأَلِتبَّاء   اأَلِطبَّاء   .13
صوت  
"ط"  

بصوت 
حرف  
 "ت"

ثبوت  
حرف  
"ط"  
دون  
 اإلبدال

14 1 

، امُلْسَتَتْشَفى .14
 ُشْرِطًيا، 

، امُلْسَتْسَفى
 ُسْرِطًيا 

إبدال 
صوت  

ثبوت  
حرف  

15 ،
17  ،

5 
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"ش"  
بصوت 
حرف  

 "س" 

"ش"  
دون  
 اإلبدال

24 ،
28 ،
31 ، 

إبدال  ِمْنَكاِنْيِكًيا  ِميَكاِنْيِكًيا  .15
صوت  
"ي"  

بصوت 
حرف  

 "ن" 

ثبوت  
حرف  
"ي"  
دون  
 اإلبدال

17 ،
23، 

2 

إبدال  السُّوك السُّْوقِ  .16
صوت  
"ق"  

بصوت 
حرف  

 "ك" 

ثبوت  
حرف  
"ق"  
دون  
 اإلبدال

18 ،
21 ،
29  ،
35 

4 

إبدال  َيْبَحُتْونَ  َيْبَحُثْونَ  .17
صوت  
"ث"  

بصوت 
حرف  
 "ت"

ثبوت  
حرف  
"ث"  
دون  
 اإلبدال

24 1 
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إبدال  ِلَيْغَرَأَها ِلَيْقَرَأَها .18
صوت  
"ق"  

بصوت 
حرف  

 "غ" 

ثبوت  
حرف  
"ق"  
دون  
 اإلبدال

23 1 

إبدال  اْلَأْجَبارُ  اْلَأْخَبارُ  .19
صوت  
"خ"  

بصوت 
حرف  

 "ج"

ثبوت  
حرف  
"خ"  
دون  
 اإلبدال

26 1 

إبدال  ُمَمرًِّسا ُمَمرًِّضا .20
صوت  
"ض"  

بصوت 
حرف  

 "س" 

ثبوت  
حرف  
"ض"  
دون  
 اإلبدال

27 1 

َجزَّاًرا،   .21
 َزبَّاَلةً 

َججَّاًرا،  
 َجبَّاَلةً 

إبدال 
صوت  
"ز"  

بصوت 

ثبوت  
حرف  
"ز"  
دون  
 اإلبدال

27 1 
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حرف  
 "ج"

إبدال  النَّاِسَعةِ  النَّاِفَعةِ  .22
صوت  
"ف"  

بصوت 
حرف  

 "س" 

ثبوت  
حرف  
"ف"  
دون  
 اإلبدال

27 1 

إبدال  َحِفُيْوَنضَّ ال الصََّحِفُيْوَن .23
صوت  
"ص"  

بصوت 
حرف  
 "ض" 

ثبوت  
حرف  
"ص"  
دون  
 اإلبدال

27 1 

إبدال  ْشَفرْ امُلْسَتتَ  ْسَتَتْشَفىامُل .24
صوت  
"ى"  

بصوت 
حرف  

 "ر" 

ثبوت  
حرف  
"ى"  
دون  
 اإلبدال

27 1 

إبدال  َجَزاِئدِ  اْلَجَراِئِد .25
صوت  
"ر"  

ثبوت  
حرف  
"ر"  

28 1 
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بصوت 
حرف  

 "ز" 

دون  
 اإلبدال

إبدال  َعنْ  َمنْ  .26
صوت  
"م"  

بصوت 
حرف  

 "ع" 

ثبوت  
حرف  
"م"  
دون  
 اإلبدال

28 1 

إبدال  ُيَماِلُجونَ  ُيَعاِلُجونَ  .27
صوت  
"ع"  

بصوت 
حرف  

 "م"

ثبوت  
حرف  
"ع"  
دون  
 اإلبدال

31 1 

إبدال  َطبَّاًحا  َطبَّاًخا    .28
صوت  
"خ"  

بصوت 
حرف  

 "ح"

ثبوت  
حرف  
"خ"  
دون  
 اإلبدال

32 ،
33 ، 

2 

إبدال  ُغَضِرًيا ُخَضِرًيا .29
صوت  

ثبوت  
حرف  

35 1 
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"خ"  
بصوت 
حرف  

 "غ" 

"غ"  
دون  
 اإلبدال

إبدال  ُمْخَكِلِف ُمْخَتِلِف .30
صوت  
"ت"  

بصوت 
حرف  

 "ك" 

ثبوت  
حرف  
"ت"  
دون  
 اإلبدال

35 1 

 لدىمن اجلدول أعاله نعرف أن هناك ثالثون شكال من األخطاء النطقية الت 
اإلسالمية احلكومية باتو يف  ويةانالثطالب الفصل العاشر لربنامج اللغة يف املدرسة 

 34من    29  وعدد طالب الذي لديهم هذه األخطاء اهلجائية.جمال إبدال األحرف  
 .٪85 طالب الفصل أي

دافع البيانات الت حتصل الباحثة من مالحظة سجيالت قراءة الطالب، قامت لت
لربنامج اللغة يف املدرسة  الباحثة املقابلة مع مدّرسة مادة اللغة العربية يف الفصل العاشر  

 ، السيدة ديان كومالساري. احلكومية باتو اإلسالمية  وية انالث
أهنا قالت "هناك عديد من الطالب خيطؤون عندما ينطق صوت حرف ع، هم 

 54مل مييزو بذقة بني حرف ع و حرف أ" 

 
الفصل العاشر لربنامج اللغة يف املدرسة   مع مدّرسة مادة اللغة العربية يفمصدر: نتائج املقابلة الباحثة  54
 2020 مايو   5، يف التاريخ السيدة ديان كومالساري ، اإلسالمية احلكومية باتوالثانوية 
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املالحظة واملقابلة أعاله، وجدت الباحثة أن كثي من الطالب يف الفصل من 
فهو يف جمال ابدال   قراءة النص العربلديهم األخطاء النطقية يف    لربنامج اللغةالعاشر  

    نطقها.يفاحلروف اهلجائية أكثرهم يبدلون حرف ع حبرف أ  
 

 يف حذف احلروف    األخطاء أشكال   . ب 
اإلسالمية  وية انالثفصل العاشر يف املدرسة لطالب اكما وجدت الباحثة أن 

"ن" يف   احلروف حذفيعين يف  قراءة النص العرباحلكومية باتو قد أخطؤوا عند 
آخر الكلمة، وأيضا حيدف حرفا أو حرفني من األحرف الت تكون الكلمة العربية،  

 55وحذف حرف "ا" يف احلروف املمدودة. 
يف هذا اجملال وجدت الباحثة بأن كثي من طالب الفصل العاشر لربنامج اللغة  

قراءة النص األخطاء النطقية عند  لديهماإلسالمية احلكومية باتو  ويةانالثيف املدرسة 
احلروف يف اجلدول  حذفاألخطاء النطقية يف جمال  كتابةالعرب. تسهل الباحثة 

 بكماله كاآلت: 
 : 2اجلدول  

 احلروف   حذف عن األخطاء يف    اجلدول 
  الكلمة الرقم

 الصحيحة
  الكلمة
 املخطئة

وصف  
 األخطاء

تصويب 
 األخطاء

منرة   
الطالب/ة 
 اخلاطئ/ة 

عدد 
الطالب/ة 
 اخلاطئ/ة 

، ِمَهنَ  1
َيْبَحُثْوَن،  

، َيْبَحُثْو،  ِمهَ 
َيْذَهُبْو،  
 ُيَعاِلُجْو

حذف  
حرف  

"ن" يف  

ثبوت  
حرف  

2 ،4  ،
9 ،15  ،

18 ،

8 

 
الثانوية   بشجيالت قراءة طالب الفصل العاشر للربنامج اللغة يف املدرسة الباحثة  املالحظة: نتائج املصدر 55

 2020 أبريل   26، يف التاريخ اإلسالمية احلكومية باتو
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َيْذَهُبْوَن،  
 ُيَعاِلُجْوَن،  

آخر 
الكلمة 

عند 
 القراءة 

"ن" عند  
 القراءة

24 ،
25 ،
32 ، 

َتاِجًرا،   2
واأَلِطَباء ،  

َجزَّاًرا،  
َنجَّاًرا،  

اَلًة،  َزبَّ 
واْلَمَجلَّا

ِت، 
ِمْيَكاِنْيِكًيا،  

َكنَّاًسا،  
اْلَمَزاِرِع،  

َرسَّاًما،  
 النَّاِفَعةِ 

جِتًرا، 
َواْلَأَطِبُئ،  

َجزًَّرا،  
َنجًَّرا، 
َزبََّلًة،  

واْلَمَجلَِّت، 
ِمْيَكِنْيِكًيا،  

َكنًَّسا، 
اْلَمَزِرِع،  

َرسًَّما،  
 النَِّفَعِة 

حذف  
حرف "ا"  

يف قراءة 
 الكلمة

ثبوت  
حرف  

"ا" عند  
 القراءة

4 ،9  ،
10 ،
13 ،
22 ،
23 ،
30 ،35 

8 

ِفي  3
اْلَجَراِئِد، 

فاْلَفلَّاُحْوَن،  
ْلَأُرزَّ،  ا

اْلُمَتَنوَِّعَة،  
اْلَبَضاِئَع،  
اْلَمْرَضى،  

ِفي َجَراِئِد،  
َفلَّاُحْون،  

َأُرزَّ،  
ُمَتَنوَِّعَة،  
َبَضاِئَع،  
َمْرَضى،  
خْمَتِلِف، 

حذف  
حرف  

"ال" يف 
أول 

الكلمة 
عند 

 القراءة 

ثبوت  
حرف  

"ال" عند  
 القراءة

5 ،15  ،
16 ،
22 ،
25 ،
26 ،
28 ،

9 
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اْلمْخَتِلِف، 
امَلَزاِرِع،  

، ْسَتَتْشَفىامُل
السُّْوِق،  

 اْلَأِطبَّاء  

َمَزاِرِع،  
، ْسَتَتْشَفىُم

ُسْوِق،  
 َأِطبَّاء  

32 ،
34 ، 

حذف   ُمَهْنًسا ُمَهْنِدًسا 4
حرف  
"د" يف  

قراءة  
 الكلمة

ثبوت  
حرف  

"د" عند  
 القراءة

6 1 

حذف   ِمْيَكاَنِتًيا  َكاِنْيِكًيا ْيمِ  5
حرف  

"ي" يف  
قراءة  
 الكلمة

ثبوت  
حرف  

"ي" عند  
 القراءة

7 1 

حذف   ِمْنُهْم ِمْهِنِهْم 6
حرف  
"ه" يف  
قراءة  
 الكلمة

ثبوت  
حرف  

"ه" عند  
 القراءة

12 1 

حذف   َكاِنْيًيا ْيمِ  اِنْيِكًيا يَ كْيمِ  7
حرف  

"ك" يف  

ثبوت  
حرف  

15 ،24  2 
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قراءة  
 الكلمة

"ك" عند  
 القراءة

حذف   ِلَيْقَرأَ  ِلَيْقَرَأَها 8
حرف  

"ها" يف  
قراءة  
 الكلمة

ثبوت  
حرف  

"ها" عند  
 القراءة

16 1 

حذف   َضرًيا  ُخَضرًيا 9
حرف  

"خ" يف  
قراءة  
 الكلمة

ثبوت  
حرف  

"خ" عند  
 القراءة

27 1 

حذف   ُمِدًسا ُمَهْنِدًسا 10
حرف  
"ه" و  

"ن" يف  
قراءة  
 الكلمة

ثبوت  
حرف  
"ه" و  

"ن" عند  
 القراءة

33 1 

حذف   النَّاِفُة النَّاِفَعُة 11
حرف  

"ع" يف  
قراءة  
 الكلمة

ثبوت  
حرف  

"ع" عند  
 القراءة

33 1 
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  لدى من اجلدول أعاله نعرف أن هناك أحد عشر شكال من األخطاء النطقية 
يف  اإلسالمية احلكومية باتو  ويةانالثالفصل العاشر لربنامج اللغة يف املدرسة طالب 

من  24وعدد طالب الذي لديهم هذه األخطاء  جمال حذف األحرف اهلجائية.
 .٪71طالب الفصل أي  34

لتدافع البيانات الت حتصل الباحثة من مالحظة سجيالت قراءة الطالب، قامت 
  وية ان الثالباحثة املقابلة مع أحد الطالب يف الفصل العاشر لربنامج اللغة يف املدرسة 

 . عينون مخناءاإلسالمية احلكومية باتو،  
يف بعض األحيان قرأت الكلمات املعرفات دون قراءة حرف ال يف " تقال اأهن

 56" أوهلا، بسبب ركزت يف الكلمة بعدها حىت عملت خطأ يف القراءة
من املالحظة واملقابلة أعاله، وجدت الباحثة أن كثي من الطالب يف الفصل 
العاشر لربنامج اللغة لديهم األخطاء النطقية يف عملية تعليم مهارة القراءة فهو يف  

يف أول الكلمات  "ال"حيذفون حرف احلروف اهلجائية أكثرهم  حذفجمال 
   املعرفات.

 

 يف زيادة احلروف    األخطاء أشكال   . ج 
  ويةانالثكما وجدت الباحثة أن طالب الفصل العاشر يف املدرسة 

  حرف "ا"   زيادةيعين يف  قراءة النص العرباإلسالميةاحلكومية باتو قد أخطؤوا عند 
بعد حروف املفتوحة حىت يطاول صوت القصي من احلرف العربية، وزيادة حرفا 

 57أو حرفني يف قراءة الكلمة العربية.

 
اإلسالمية  الثانوية  مصدر: نتائج املقابلة الباحثة بأحد من الطالب الفصل العاشر لربنامج اللغة يف املدرسة   56

 2020مايو  4 ، يف التاريخ  عينون مخناءباتو احلكومية  

الثانوية   للربنامج اللغة يف املدرسةبشجيالت قراءة طالب الفصل العاشر الباحثة  املالحظة : نتائج املصدر  57
 2020 أبريل   26، يف التاريخ اإلسالمية احلكومية باتو
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  لربنامج اللغة العاشرت الباحثة بأن كثي من طالب الفصل يف هذا اجملال وجد
األخطاء النطقية عند قراءة النص  لديهم اإلسالمية احلكومية باتو ويةانالثيف املدرسة 

األخطاء النطقية يف جمال زيادة احلروف يف اجلدول  كتابةالعرب. تسهل الباحثة 
 بكماله كاآلت: 

 : 3اجلدول  
 احلروف   زيادة اجلدول عن األخطاء يف  

الر
 قم

الكلمة 
 الصحيحة

الكلمة 
 املخطئة

وصف  
 األخطاء

تصويب 
 األخطاء

منرة   
الطالب/ة 
 اخلاطئ/ة 

عدد 
الطالب/ة 
 اخلاطئ/ة 

،  َصَحِفًيا 1
، ُكلَّ

، الصََّحِفُيْونَ 
،  َصَحِفًيا

 َأنَّ، َطِبْيًبا 

َصاَحِفيً 
،  ُكالَّ، ا

الصََّحا
،  ِفُيْونَ 

،  ِفًيااَصحَ 
َأنَّا،  
 َطاِبْيًبا 

زيادة  
حرف  
"ا" بعد  
احلروف  
 املفتوحة 

عدم زيادة  
حرف "ا" بعد  

احلروف  
 املفتوحة 

2 ،5  ،
9 ،14  ،

18 ،
19 ،
23 ،
28  ،
31 ،
32 ،
33 ،

34 ،35 

13 

َكاَنبِ ْيمِ  َكاِنْيِكًيا ْيمِ  2
 ْيِكيَبا 

زيادة  
حرف  

"ب" يف 

عدم زيادة   
حرف "ب"  

يف قراءة 
 الكلمة

2 1 
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قراءة  
 الكلمة

زيادة   ِمَهنَّ  ِمَهنَ  3
"_َّ" يف  
قراءة  
 الكلمة

عدم زيادة   
"_َّ" يف قراءة  

 الكلمة

3  1 

زيادة   َجزَّاَرًيا  َجزَّاًرا 4
حرف  
"يا" يف  
قراءة  
 الكلمة

زيادة حرف  
"يا" يف قراءة  

 الكلمة

6 1 

زيادة   اْلَأرُزقَ  اْلَأُرزَّ  5
حرف  
"ق" يف  
قراءة  
 الكلمة

زيادة حرف  
"ق" يف قراءة  

 الكلمة

7  1 

ِمْهنِهْم،   6
 ِمْنُهْم،

ِمْهَنِتِهْم،  
 ِمْهَنُهْم،  

زيادة  
حرف  
"ن" يف  
قراءة  
 الكلمة

زيادة حرف  
"ن" يف قراءة  

 الكلمة

7 ،10  2 

زيادة   َفلَّاُحْونَ  َفَلاًحا 7
حرف  

عدم زيادة   
حرف "و" و  

9 1 



 

  55 
 

"و" و  
"ن" يف  
آخر 

الكلمة 
عند 
 القراءة

"ن" يف آخر  
الكلمة عند 

 القراءة

ِمْيَكايْن ِمْيَكانْيِكًيا  8
 ِكَيلَ 

زيادة  
حرف  
"ل" يف  
آخر 

الكلمة 
عند 
 القراءة

عدم زيادة   
حرف "ل" يف  
آخر الكلمة 
 عند القراءة

19 1 

زيادة   َساِعْيًقا َساِئًقا 9
حرف  
"ي"  
بعد 

حرف  
املكسور

 ة

عدم زيادة   
حرف "ي"  
بعد حرف  
 املكسورة 

22  1 

زيادة   ِمْهَنُة ِمَهنَ  10
حرف  
"ة" يف  

عدم زيادة   
حرف "ة" يف  

24 1 
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آخر 
الكلمة 
عند 
 القراءة

آخر الكلمة 
 القراءةعند 

َبنَّاًء،   11
 ُمْخَتِلِف

َبْيَناًء،  
 ُمْخَتَلْيفِ 

زيادة  
حرف  
"ي"  
عند 
قراءة  
 الكلمة

زيادة حرف  
"ي" عند  
 قراءة الكلمة

27 ،28  2 

زيادة   َجزَّاِرًءا  َجزََّاًرا 12
حرف  

"ء" عند  
قراءة  
 الكلمة

 35 1 

 لدىمن اجلدول أعاله نعرف أن هناك ثالثة عشر شكال من األخطاء النطقية 
يف  اإلسالمية احلكومية باتو  ويةانالثالفصل العاشر لربنامج اللغة يف املدرسة طالب 

 34من    18وعدد طالب الذي لديهم هذه األخطاء  جمال زيادة األحرف اهلجائية.  
 .٪53طالب الفصل أي 

دافع البيانات الت حتصل الباحثة من مالحظة سجيالت قراءة الطالب، قامت لت 
  وية ان الثلربنامج اللغة يف املدرسة الباحثة املقابلة مع أحد الطالب يف الفصل العاشر 

 ، حممد فيصل فردوس.اإلسالمية احلكومية باتو
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أحيانا  أنه قال "شعرت الصعوبة يف متييز الصوت املمدود والصوت غي املمدود،  
 58أطاول صوت احلرف القصي ويف بعض األحيان أقصر صوت احلرف الطويلة" 

من املالحظة واملقابلة أعاله، وجدت الباحثة أن كثي من الطالب يف الفصل 
لديهم األخطاء النطقية يف عملية تعليم مهارة القراءة فهو يف   لربنامج اللغةالعاشر 

  يف بعد احلروف املفتوحة " ا"حرف  يزيدون احلروف اهلجائية أكثرهم  زيادة جمال 
 نطقها.  

 

 احلروف    تسوية يف    أشكال األخطاء  . د 
  ويةانالثكما وجدت الباحثة أن طالب الفصل العاشر يف املدرسة 

بعض  تسويةيعين يف  قراءة النص العرباإلسالميةاحلكومية باتو قد أخطؤوا عند 
األحرف اهلجائية إىل حرفني يعين حرف "ح" و "ط"، يشبه الصوت إىل هذين 

 59. حرفني ولكنه ليس حاءا وطاءا
  لربنامج اللغة العاشريف هذا اجملال وجدت الباحثة بأن كثي من طالب الفصل 

األخطاء النطقية عند قراءة النص  لديهم اإلسالمية احلكومية باتو ويةانالثيف املدرسة 
احلروف يف اجلدول  تسويةاألخطاء النطقية يف جمال  كتابةالعرب. تسهل الباحثة 

 بكماله كاآلت: 
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 : 4اجلدول  
 احلروف   وية س ت اجلدول عن األخطاء يف  

الكلمة  الرقم
 الصحيحة

الكلمة 
 املخطئة

وصف  
 األخطاء

تصويب 
 األخطاء

منرة   
الطالب/ة 
 اخلاطئ/ة 

عدد 
الطالب/ة 
 اخلاطئ/ة 

ْاأَلْخَبار،   1
ُخَضِرًيا،  
َطبَّاًخا،  

 ُمْخَتِلِف  

ْاأَلْحَبار،  
ُحَضِرًيا،  
َطبَّاًحا،  

 ُمْحَتِلِف  

نطق 
صوت  
حرف  
"خ"  

بصوت 
حرف  

"ح" ولكنه  
 ليس حاء 

نطق 
صوت  
حرف  
"خ"  

مبخرج 
 صحيح 

4 ،11  ،
12 ،13 ،
17 ،19 ،
24 ،25 ،
29 ،31 ،
32 ،33 ، 

12 

نطق  ُخَطِرًيا،   ُخَضِرًيا،   2
صوت  
حرف  
"ض"  

بصوت 
حرف  

"ط" ولكنه  
 ليس طاء 

نطق 
صوت  
حرف  
"ض"  
مبخرج 
 صحيح 

5  1 

نطق  َفاِكِحًيا،  َفاِكِهًيا،   3
صوت  

نطق 
صوت  

6 ،17  ،
35 

3 
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حرف "ه"  
بصوت 
حرف  

"ح" ولكنه  
 ليس حاء 

حرف "ه"  
مبخرج 
 صحيح 

طالب   لدىمن اجلدول أعاله نعرف أن هناك ثالثة أشكال من األخطاء النطقية  
يف جمال  اإلسالمية احلكومية باتو ويةانالثالفصل العاشر لربنامج اللغة يف املدرسة 

 34من  13وعدد طالب الذي لديهم هذه األخطاء وية األحرف اهلجائية. س ت
 .٪38طالب الفصل أي 

دافع البيانات الت حتصل الباحثة من مالحظة سجيالت قراءة الطالب، قامت لت
لربنامج اللغة يف املدرسة  الباحثة املقابلة مع مدّرسة مادة اللغة العربية يف الفصل العاشر  

 ، السيدة ديان كومالساري. اإلسالمية احلكومية باتو  وية انالث
ث،   ،ق أهنا قالت "هناك عديد من الطالب خيطؤون عندما ينطق صوت حرف  

 60" ش، ز، ذ، ح، ه. مل يطابق نطق احلروف السابقة مبخارجهم الصيحيحة
من املالحظة واملقابلة أعاله، وجدت الباحثة أن كثي من الطالب يف الفصل 

رة القراءة فهو يف  لديهم األخطاء النطقية يف عملية تعليم مها  لربنامج اللغةالعاشر 
بعض األحرف اهلجائية إىل حرفني يعين   تسويةيف    يعيناحلروف اهلجائية    ويةس تجمال  

 .  حرف "ح" و "ط"، يشبه الصوت إىل هذين حرفني ولكنه ليس حاءا وطاءا
 
 
 

 
الفصل العاشر لربنامج اللغة يف املدرسة   مع مدّرسة مادة اللغة العربية يفمصدر: نتائج املقابلة الباحثة  60
 2020 مايو   5، يف التاريخ السيدة ديان كومالساري ، احلكومية باتو اإلسالميةالثانوية 
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لدى   قراءة النص العرب العوامل الت تؤدي إىل األخطاء النطقية يف املبحث الثاين : 
 الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باتو 

وعلى املدرس أن يتعرف على  لبعض الصعوبات يف القراءة. يتعرض الطالب  
التمييز  ى من املشكالت املقصودة يعين عدم داملشكالت الت شعر هبا الطالب. إح

هناك  صواءت األحرف اهلجائية. هناك العوامل الت تؤدي إىل هذه املشكلة يعين
لدى املستخدم اللغة نقصان الفهم عن اللغة ، الثأثي من اللغة املكتسبة األوىل

   61.مل يطابق ومل يكامل تعليم اللغة، املستخدمة

اإلسالمية  ويةان الثكما وجدت الباحثة بعد عملية املالحظة واملقابلة يف املدرسة 
اإلسالمية    ويةانالث يف املدرسة    لربنامج اللغة  العاشر، الطالب يف الفصل  احلكومية باتو
لديهم املشكالت اللغية حت تؤدي إىل األخطاء النطقية عند عملية  احلكومية باتو

 تعليم مهارة القراءة. 

الت تؤدي إىل وقوع األخطاء النطقية تترتب على ما يلي، وهي  العواملا أم
  وية انالثيف املدرسة  لربنامج اللغة العاشرتصدر من مقابلة الباحثة مع طالب الفصل 

كوماالساري، يف  ومدّرسة درس اللغة العربية السيدة ديان  اإلسالمية احلكومية باتو 
 تصدر األخطاء النطقية يف قراءة النص العرب لعوامل التاليةالبيانات السابقة.  

 التأثي من اللغة املكتسبة األوىل .أ

يف تعليم اللغة العربية اللغة األوىل أم اللغة األم لديها أثر كبي إىل اللغة املتعلمة 
م عند تعلم اللغة  أو املستهدفة. ألن خلفية الطالب سيكون مقياس لنجاحه

يف  العربية. هذد كما قال أحد طالب من طالب الفصل العاشر لربنامج اللغة
 يف مقابلة املباشرة الت إجرهتا الباحثة.  اإلسالمية احلكومية باتو ويةانالث املدرسة 

 
61  Setyawati, Nanik, op. cit.,  hlm: 15 
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كما وجدت الباحثة البيانات بعد عملية املقابلة مع أحد طالب يف الفصل  
حممد سوكنق باتو  احلكومية  اإلسالمية  املدرسة التانوية  العاشر لربنامج اللغة يف

أن العمل الذي يؤديه إىل األخطاء النطقية يف ملية تعليم مهارة القراءة   فورواهادي
 هو هناك التأثي من اللغة املكتسبة األوىل

"َأَنا َجَواِوٌي، ولغة أمي هي اللغة اجلواوية   حممد سوكنق فورواهاديقال  
وهلجت هي اللهجة اجلواوية وهذه اللهجة تؤثر عندما أنطق  لغة عربية وأقرأ 

  62العربية".  النص

حتصل من مالحظة سجيالت الطالب عند  املالحظةهذه مناسب بنتائج 
الطالب يف نطق احلروف اهلجائية املتشاهبة    لدى قراءة النص العربية، أن األخطاء  
 63باألحرف األجبدية اإلندونيسية.

 يطابق ومل يكامل تعليم اللغة مل .ب 

تعليم أحد من العناصر التعليم األربعة يعين مادة اللغة. مل يطابق ومل يكامل 
 فهو يف كتابة املادة التعليمية.  اإلسالمية احلكومية باتو وية ان الثاملدرسة يف  اللغة

الكتابة الواضحة تكون معاون على جودة  ة.  كتابة املادة التعليمية مل تكون واضح
سوف القراءة جيدة، أما إذا الكتابة مل تكون واضحة القراءة. إذا الكتابة واضحة ف

 فيمكن تسبب أخطاء يف القراءة.  

املقابلة مع أحد طالب يف الفصل  ةكما وجدت الباحثة البيانات بعد عملي
مشس حممد العاشر لربنامج اللغة يف املدرسة التانوية اإلسالمية احلكومية باتو، 

 
اإلسالمية  الثانوية  مصدر: نتائج املقابلة الباحثة بأحد من الطالب الفصل العاشر لربنامج اللغة يف املدرسة   62

 2020مارس   4احلكومية باتو حممد سوكنق فورواهادي، يف التاريخ 
 2020مارس   16مصدر: نتائج املالحظة الباحثة يف التاريخ    63



 

  62 
 

 قائل عن أحد من العوامل الت يؤديه إىل األخطاء النطقية هو ملالضحى أنه 
 يف مادة الدراسية كتابتها مل تكون واضحة.  يطابق ومل يكامل تعليم اللغة

الصعوبة عند قراءة النص العربية إذا كتابة   شعرت الضحى: "  مشسحممد  قال  
النص املقروء غي واضح، أحيانا خيامت احلروف باحلركة بعضه بعضا. حىت  

 64جيعلين بارتكاب األخطاء".

مشس الضحى، علمت الباحثة أن كتابة  حممد  مالحظة الباحثة مناسب بقول  
احلروف األخرى. كتابة األحرف يف احلروف يف النص العربية ختامت احلركة 

 65النص العرب قد تكون واضحا، ولكن حراكتها خيامت بعضه بعضا. 

 الشعور بالتوتر عند قراءة النص العربية .ج

الشعور بالشجاعة عند انتاج كفاءة الطالب يف القراءة أحد من أمور مهم  
يشعرون    لكيال جتعل خطأ لدى الطالب. ولكن بعض طالبون اللغة العربية مل يزل

بالتوتر عند انتاج كفاءة الطالب يف القراءة. هذه احلال يقع لدى الطالب يف 
 . اإلسالمية احلكومية باتو وية ان الثيف املدرسة  الفصل العاشر لربنامج اللغة

وجدت الباحثة بعد مالحظة عملية التعليم مهارة القراءة يف الفصل لربنامج  
بعض الطالب يشعرون أن  اإلسالمية احلكومية باتو ويةانالثيف املدرسة  اللغة

بالتوتر عند القراءة وبعض الطالب يشعرون بالشجاعة. هناك الفرق من جودة  
قراءة لو ترجع إىل شعر شجاهتم. الطالب من يشعر بالشجاعة، قراءهتم صحيحة.  

 66والطالب من يشعر بالتوتر خيطئون يف يف القراءة. 
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لشجاعة عند القراءة إذا أخربتين املدّرسة قبل  قالت عينون مخناء: "شعرت با
قراءة النص العربية، ولكن إذا مل ختربين املدّرسة شعرت بالتوتر وذالك يسببين 

 67إىل اخلطاء يف نطق احلروف طول القراءة" 

وقالت أملاس رونا أيضا: "شعرت بالتوتر الشديد عند القراءة أمام الفصل 
 68حلروف طول القراءة" وذالك يسببين إىل اخلطاء يف نطق ا

يف املدرسة    من هذان قوالن طالبتني من طالب يف الفصل العاشر لربنامج اللغة
  األخطاء   تؤديأحد عوامل الت    أهنما موافقان أن  اإلسالمية احلكومية باتو  ويةانالث

 يعين الشعور بالتوتر  عملية تعليم مهارة القراءة لديهميف النطقية 

 قراءة النص العربيةعند  نقصان التركيز .د

م اللغة العربية حيتاج تركيزا عميقا يف عمليته ألن اللغة العربية هي لغة  تعل  
أجنبية عند الطالب اإلندونيسي. كذالك يف قراءة النص اللغة العربية ختناج 

 الطالب أي خطأ يف نطق احلروف.    يعملتركيزا عميقا لكيال 

نقصان التركيز عند عملية تعليم مهارة القراءة تسبب إىل الغالطات لدى 
فزلة اللسان يف نطق بعض األحرف الطالب يف القراءة، وهذا احلال يسبب إىل 

عند القراءة. ليس من قليل، الطالب خيطئون عند قراءة النص العربية  اهلجائية
يف نطق بعض األحرف فزلة اللسان ألهنم نقصان من التركيز الذي يؤدي إىل 

 . اهلجائية
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يف    الفصل العاشر يف الفصل العاشر لربنامج اللغةوقع هذا احلال لدى طالب  
، وجدت الباحثة بعد مالحظة عملية اإلسالمية احلكومية باتو ويةان الثاملدرسة 

اإلسالمية  وية انالثيف املدرسة  التعليم مهارة القراءة يف الفصل لربنامج اللغة
أن يف بعض األحيان عند قرأ طالب واآلخرون جيعلون ضوضأ يف   احلكومية باتو 

 69الفصل. يتحدثون وميزحون بعضهم بعضا. 

: "يف بعض األحيان عندما قرأت النص العربية وي فرادينا دسلسا قالت 
شعرت بنقصان التركيز بسبب صوت ضوضاء، وذلك تسبب إىل اخلطأ يف 

 70نطق احلروف". 

ضحى: "ارتكبت اخلطأ يف قراءة النص العربية ألنين ناقص  مشس الحممد  قال  
 71يف التركيز بسبب أصدقاء يوسوسين". 

  وية انالثيف املدرسة    من هذان قوالن من طالبني يف الفصل العاشر لربنامج اللغة
نقصان التركيز يسبب  مها يوافقا أنذهبت الباحثة أن  اإلسالمية احلكومية باتو 

الت تسبب إىل األخطاء يف النطق اهلجائية    قفزلة اللسان يف نطق بعض األحرف  إىل
 احلروف عن القراءة. 
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 اخلامس   الفصل 
 مناقشة نتائج البحث 

اعتمادا على ما قدمت الباحثة من أسئلة البحث يف فصل األول والنظريات يف فصل 
الثالث وعرض البيانات وحتليلها يف فصل الرابع. ستقدم  الثاين ومنهج البحث يف فصل 

الباحثة نتائج البحث ومناقشتها يف فصل اخلامس على مؤسسا على أسئلة البحث 
 وأهداف البحث

لدى الطالب يف   قراءة النص العرب أشكال األخطاء النطقية يف املبحث األول : 
 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باتو. 

تعليم اللغة العربية، مهارة القراءة هي إحدى من املهارات اللغوية األربعة. يف 
ولكل املهارة كفاءات خاصة الت وجب على مستخدم اللغة أن يستويل عليها.  
كذالك يف مهارة القراءة، هناك كفاءات خاصة جيب على القارئ أن يستويل عليها  

متييز    ة األوىل من الكفاءات املقصودة هي لتطوير مهاهتم يف قراءة اللغة العربية. الكفاء 
جيب على الطالب متييز     72احلروف وفقيه على حتديد العالقة بني الرمز والصوت.

احلروف اهلجائية، ودليل متييزها هي يف نطقها عند قراءة النص العربية. الطالب 
ا احلال الذي ال متيز وال ينطق احلروف بدقة سوف يؤثر إىل املعىن من املفردات. وهذ

 يسبب إىل اخلطاء يف فهم املستمع عند يسمع قراءة أو كالم الطالب.

اإلسالمية  ويةان الثكما وجدت الباحثة بعد عملية املالحظة واملقابلة يف املدرسة 
اإلسالمية    ويةانالث احلكومية باتو، الطالب يف الفصل العاشر لربنامج اللغة يف املدرسة  

اللغية حت تؤدي إىل األخطاء النطقية عند عملية  احلكومية باتو لديهم املشكالت 
 تعليم مهارة القراءة. 

 
72  Abdul Hamid, 2010. Mengukur Kemampuan Berbahasa Arab Untuk Studi Islam. Op. Cit . Hlm: 

63-64 
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كما قدمت الباحثة أن يف نطق احلروف اهلجائية عند قراءة النص العرب لدى 
.  اإلسالمية احلكومية باتوالثانوية طالب الفصل العاشر لربنامج اللغة يف املدرسة 

 بعض األخطاء الت أكثر جتدها الباحثة يف التسجيالت: مناقشة فاآلن تقدم الباحثة 

   (Substitutionابدال احلروف )مناقشة يف  .أ
حيدث اإلبدال عندما يستبدل صوت بصوت آخر قد يغي املعىن. على سبيل  

وعدد طالب الذي   73املثال يقول النطق )تلب بدل كلب أو دمل بدل قلم(. 
مما قدمت الباحثة يف   .٪85الفصل أي  طالب    34من    29لديهم هذه األخطاء  

الفصل الرابع أن كثي من الطالب قد يبدل صوت حرف احللق "ع" بصوت 
طالب ارتكبوا هذه   23حرف "ء"، حرف "ه" مع "ح". وجدت الباحثة 

اخلطاء. خمارج احللق يف حرف "ع" و "ه"  ال توجد يف األجبدية اإلندونيسية،  
"، وحرف "ه" aاألجبدية اإلندونيسية " ولكن حرف "ء" يشبه جمارجه باحلرف

 ".  hيشبه حبرف "
وكذالك وجدت الباحثة األخطاء يف نطق حرف اللسان يعين يبدل صوت 
حرف اللسان "ش" بصوت حرف "س"، حرف "ز" مع "س"، وحرف "ث"  

خمارج اللسان يف حرف "ش، ز، ث" ال توجد يف األجبدية   مع "س".
ث" يشبه جمارجه باحلرف األجبدية  اإلندونيسية، ولكن حرف "ش، ز، 

"، حىت بدل الطالب حبرف "س". ارتكب بعض الطالب يف نطق sاإلندونيسية "
حرف اللسان األخرى يعين نطق حرف "ط" حبرف "ت" الذي يشبه حبرف  

"t" ونطق حرف "ق" حبرف "ك" الذي يشبه حبرف ،"k " 
والغلط  (Lepses)كما قال كوردر يف كتابه: أن هناك فرق بني زلة اللسان 

(Error)  واخلطاء(mistake).74   ،ففي هذا اخلطاء يدخل إىل جانب زلة اللسان

 
73 Setyawati, Nanik, op.cit.,  hlm: 25 

 204، ص.  املراجع السابق ، .... أسس تعلم اللغة العربية وتعليمها، 1993بوران، ه دوغالس،  74
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إلن بوجود التشابه بني خمارج احلرف العربية مع احلرف األجبدية اإلندونيسية  
أعاله حىت تسبب إىل أخطاء يف جمال ابدال احلروف عند قراءة النص العرب لدى  

. اإلسالمية احلكومية باتوالثانوية  لغة يف املدرسة  طالب الفصل العاشر لربنامج ال
 وإدخال لغة األم لدي الطالب أيضا يسبب هذه األخطاء. 

طالبا ارتكبوا خطاًء يف نطق كلمة "اْلَمَجلَّاُت"،  14وجدت الباحثة أيضا 
اْلَمَجلَُّة " بوقاف يف آخر الكلمة حت  هم ينطقون  كلمة "اْلَمَجلَّاُت" بكلمة "

َمَجلَّْه". يف املفردات العربية، كلمة "اْلَمَجلَّاُت" هي مجع من الكلمة تسمع "اْل
"اْلَمَجلَُّة"، ويف حفظ املفردات عند عملية التعليم استخدمت املدرسة املفردات 

 "اْلَمَجلَُّة" حىت بقعت املفردات يف ذهن الطالب. 
والغلط  (Lepses)كما قال كوردر يف كتابه: أن هناك فرق بني زلة اللسان 

(Error)    واخلطاء(mistake).75   ففي هذا اخلطاء يدخل إىل جانب قصرة الذاكرة
(Short Memory)     زلة اللسان  يف(Lepses)  .كلمة "اْلَمَجلَّاُت" بكلمة   الطالب    نطق

"اْلَمَجلَّْه" ألهنم متعّود على حفظ املفرادات "اْلَمَجلَُّة" مفرد من الكلمة 
 "اْلَمَجلَّاُت".

األخطاء النطقية األخرى الت وجدهتا الباحثة يعين األخطاء يف نطق احلروف  
"ذ" مع "د"، "ي" مع "ن"، "ث" مع "ت"، "خ" مع "ج"، "ر" مع "ز"، "خ"  
مع "ح"، "ى" مع "ر". هذه األحرف املذكورة هلا التشابه يف كتابتها، لو نرجع 

(، ألن اخلطأ يسبب Error جانب الغلط )، هذه اخلطاء يدخل إىلكوردرإىل رأي  
 من نقصان اهتمام الكتابة يف النص العربية. 

 

 
 

 نفس املراجع  75
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 ( Omissionحذف احلروف )مناقشة يف  .ب 
حيدث احلذف عندما حيذف الناطق صوتا أو أكثر من الكلمة قد يغيي املعىن.  

مما قدمت الباحثة يف   76أي الفونيم ال يدث مكانه مثل )خوف بدل خروف(. 
فصل الرابع هناك العديد من الطالب حيذف حرفا من األحرف الت تكّون منها  

طالب الفصل أي  34من  24عدد طالب الذي لديهم هذه األخطاء كلمة. 
71٪. 

طالب حيدف حرف "ن" يف آخر الكلمة. يقرأون الكلمة   8وجدت الباحثة  
طالب   9خره. وأيضا وجدت الباحثة  العربية بوزن يفعُلْوَن دون حرف "ن" يف آ

لو نرجع كما  حيدف حرفا أو حرفني من األحرف الت تكون الكلمة العربية. 
 (Error)والغلط  (Lepses)قول كوردر يف كتابه: أن هناك فرق بني زلة اللسان 

هذه اخلطأ يسبب من نقصان اهتمام الكتابة يف النص  77.(mistake)واخلطاء 
 العربية.

بعد حروف املفتوحة حىت يقصر  حذف حرف "ا"ة أيضا وجدت الباحث
صوت الطويلة من احلرف املمدودة. والطالب الذي ارتكب هذه اخلطأ هناك  

طالب. نقصان اهتمام الطالب إىل كتابة نص العربية يسبب إىل اخلطاء يف   8
 قراءة صوت احلرف الطويلة. 

طالبا حيذف حرف "ال" يف أول الكلمة. قرأ عديد من  9وجدت الباحثة 
الطالب الكلمة املعرفة بنكيها. ألن حذف حرف "ال" يف أول الكلمة جيعل 

هذا احلال يدخل إىل جانب اخلطاء  كوردرالكلمة ناكرة. لو نرجع إىل قول 
(mistake)  .يسبب بأجل نقصان املعرفة عن قواعد اللغة 

 
 

 
76 Setyawati, Nanik, op.cit.,  hlm: 25 
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 (Addition) زيادة احلروف مناقشة يف  .ج
زيادة احلروف هي أخطاء يف النطق حيث يضيف الناطق فونيمًا إىل الكلمة  

مما قدمت   78قد يغيي املعىن، وهذا النوع من األخطاء )مثل دروسي بدل دروس(. 
الباحثة يف فصل الرابع هناك العديد من الطالب يزيد حرفا من األحرف الت 

 تكّون منها كلمة.  
. ٪53طالب الفصل أي    34من    18عدد طالب الذي لديهم هذه األخطاء  

طالب يزيد حرفا أو حرفني من األحرف الت تكون الكلمة   12وجدت الباحثة  
كتابه: أن هناك فرق بني زلة اللسان   العربية. لو نرجع كما قول كوردر يف

(Lepses)  والغلط(Error)  واخلطاء(mistake).79  هذه اخلطأ يسبب من نقصان
 اهتمام الكتابة يف النص العربية. 
بعد حروف املفتوحة حىت يطاول   حرف "ا"  وجدت الباحثة أيضا زيادة

 13ك  صوت القصي من احلرف العربية. والطالب الذي ارتكب هذه اخلطأ هنا
طالب. نقصان اهتمام الطالب إىل كتابة نص العربية يسبب إىل اخلطاء يف قراءة 

 صوت احلرف الطويلة. 
 (Distortion)  احلروف تسويةمناقشة يف  .د

عندما حيمل الصوت الصوت املنطوق بالعناصر  احلروف  حيدث تسوية
)مثال حياول األساسية للصوت املقصودة ولكن هنالك عناصر األخرى مضافة له  

الناطق إصدار صوت السني ولكنه حيفق بذلك مصدرا صوتا يشبه صوت الثاء  
 80ولكنه ليس ثاءا(. 

. ٪38طالب الفصل أي    34من    13عدد طالب الذي لديهم هذه األخطاء  
وية من احلرفني اهلجائية يعين حرف  س مما قدمت الباحثة يف فصل الرابع هناك ت

 
78 Setyawati, Nanik, op.cit.,  hlm: 25 

 نفس املراجع  79
80 Setyawati, Nanik, op.cit.,  hlm: 25 
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طالبا حرف "خ" و"ه" بغي وضيح حىت يسمع صوت  13"ح" و "ط". نطق 
"ح" ولكنه ليس حاء. ووجدت الباحثة طالبة واحدة نطقت حرف "ض"  

 بصوت حرف "ط" ولكنه ليس طاء.  
لو نرجع إىل قول كوردر، يف هذا اخلطاء يدخل إىل جانب زلة اللسان، إلن  

ال لغة األم لدي الطالب يف نطف األحرف العربية يسبب الصعوبة  بوجود إدخ
الطالب يف نطق احلروف العربية عند القراءة. وهذه احلال أيضا جيعل الطالب 

 .مل ينطق األحرف بتمام املخرج

عن قراءة الطالب النص العربية وجدت الباحثة أال  بعد قامت الباحثة املالحظة
نفس الوقت هو ال يستويل على الطالب اخلوف والتردد ليجعل خطأ، يف أن يظهر 

الدرس. مث بعد ذلك جعل خطأ يف نطق أحرف اهلجائية يف قراءة النص العربية.  
موقعة  ويصلح قراءمت وبعضهم ال يدري عن يكرربعضهم يدري عن أخطاءهم و

 81أخطاءهم.

حدوث األخطاء النطقية يف قراءة من  نتائج املالحظة أعاله خنلص أن عملية 
الطالب يزيد بنقصان اإلتقان عن   ية يبدأ من وجود اخلوف والتردد لدىالنص العرب

 ها الطالب بال واعية. املادة فحدث األخطاء الت جعل 
 

لدى   قراءة النص العرب النطقية يف العوامل الت تؤدي إىل األخطاء املبحث الثاين : 
 الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باتو 

يتعرض الطالب لبعض الصعوبات يف القراءة. وعلى املدرس أن يتعرف على 
املشكالت الت شعر هبا الطالب. إحدى من املشكالت املقصودة يعين عدم التمييز  
صواءت األحرف اهلجائية. هناك العوامل الت تؤدي إىل هذه املشكلة يعين هناك 

 
 2020مارس   4مصدر: نتائج املالحظة الباحثة يف التاريخ   81
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اللغة نقصان الفهم عن اللغة الثأثي من اللغة املكتسبة األوىل، لدى املستخدم 
   82املستخدمة، مل يطابق ومل يكامل تعليم اللغة.

اإلسالمية  ويةان الثكما وجدت الباحثة بعد عملية املالحظة واملقابلة يف املدرسة 
اإلسالمية    ويةانالث احلكومية باتو، الطالب يف الفصل العاشر لربنامج اللغة يف املدرسة  

ت اللغية حت تؤدي إىل األخطاء النطقية عند عملية احلكومية باتو لديهم املشكال
 تعليم مهارة القراءة. 

طالب الفصل العاشر لربنامج  لدىإىل األخطاء النطقية  تؤديالعوامل الت  أما 
تترتب على ما يلي، وهي تصدر  اإلسالمية احلكومية باتو اللغة يف املدرسة الثانوية 

من مقابلة الباحثة مع بعض الطالب واملالحظة يف سجيالت قراءة الطالب. تصدر  
الثانوية  طالب الفصل العاشر لربنامج اللغة يف املدرسة  لدى الت األخطاء النطقية 

 لعوامل التالية:  اإلسالمية احلكومية باتو

 التأثي من اللغة املكتسبة األوىل .أ
ىن وجود األخطاء النطقية بسبب ادخال اللغة األم أو اللغة األوىل  هذه مبع

إىل اللغة الثانية املدروسية للطالب. أي أن حدثت األخطاء يف اختالف  
 83اللغوية. جةلهلا

يف تعليم اللغة ال نستطيع أن خنرج من هذه احلالة بأن اللغة األوىل لديها أثر  
كبي إىل اللغة املتعلمة أو املستخدمة. ألن خلفية املتعلم أو الطالب ستكون  

 مقياسا لنجاح طالب عند التعلم اللغة الثانية.  
لربنامج اللغة يف املدرسة   وجدت الباحثة أن الطالب يف الفصل العاشر

"، وينطقون  aينطقون حرف "ع" بصوت " اإلسالمية احلكومية باتو لثانوية ا

 
82  Setyawati, Nanik, op. cit.,  hlm: 15 
83 Ibid  
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"  t"، وكذالك ينطقون حرف "ط" بصوت "sحرف "ش، ز، ث" بصوت "
 أثرا من دخول لغة أمهم.

 ( نقل اللغة 1قال كوردر هناك ثالثة  أسباب أساسية  لألخطاء: )

(Language Tansfer)  ( ،خطأ  2هو خطأ بسبب وجود تداخل لغة األم )
( مادة اللغة 3هو خطأ ليس من تداخل لغة األم، ) (Intralingual)تطوري 

 هو خطأ بسبب األسلوب يف تعليم املادة.  (Techniques of Materials)املتاحة 
لربنامج اللغة بعد قامت الباحثة املقابلة مع بعض الطالب يف الفصل العاشر  

واملالحظة يف سجيالت قراءهتم،  احلكومية باتواإلسالمية الثانوية يف املدرسة 
الت تسبب   الثانية  عواملالونظرت الباحثة إىل النظرية املوجودة ذهبت الباحثة أن  

فهو يف جمال سبب  أثر اللغة األوىل إىل اللغة املتعلمةإىل األخطاء النطقية يعين 
 .(Language Tansfer) نقل اللغة

 مل يطابق ومل يكامل تعليم  .ب 
هذا األمور تتعلق باملادة الت تعاملها املدرس وطريقة يطابق ومل يكامل تعليم 
اللغة عمليتها. أشياء تتعلق باملادة الدراسية هي مشكلة املصدر والتحديد 
والتأليف والتسلسل والتأكيد. أشياء تتعلق بالتعليم هي طرقة التعليم وخطوات  

 84عملية التعليم.التعليم ووسائل التعليم ومشاركة الطالب يف 
أحد من أمور مهمة عند عملية القراءة يعىن كتابة واضحة يف النص القراءة. 
الكتابة الواضحة تكون معاون على جودة القراءة. إذا الكتابة واضحة فسوف 
 القراءة جيدة، أما إذا الكتابة مل تكون واضحة فيمكن تسبب أخطاء يف القراءة. 

 ( نقل اللغة 1اسية  لألخطاء: )قال كوردر هناك ثالثة  أسباب أس 

(Language Tansfer)   ( ،خطأ تطوري 2هو خطأ بسبب وجود تداخل لغة األم )

 
84 Setyawati, Nanik, op. cit.,  hlm: 15 



 

  73 
 

(Intralingual) ( ،مادة اللغة املتاحة 3هو خطأ ليس من تداخل لغة األم )
(Techniques of Materials)  .هو خطأ بسبب األسلوب يف تعليم املادة 

لربنامج اللغة  بعد قامت الباحثة املقابلة مع بعض الطالب يف الفصل العاشر 
، ونظت الباحثة إىل النظرية املوجودة اإلسالمية احلكومية باتوالثانوية  يف املدرسة  

عين ذهبت الباحثة أن أحد من العوامل الثاين الت تسبب إىل األخطاء النطقية ي
فهو يف جمال سبب خطأ تطوري   حةاضكتابة النص املقروء مل تكون و

(Intralingual). 
 الشعور بالتوتر عند قراءة النص العربية .ج

الشعور بالشجاعة عند انتاج كفاءة الطالب يف القراءة أحد من أمور مهم  
لكيال جتعل خطأ لدى الطالب. ولكن بعض طالبون اللغة العربية مل يزل  

 لتوتر عند انتاج كفاءة الطالب يف القراءة.يشعرون با
لربنامج اللغة بعد قامت الباحثة املقابلة مع بعض الطالب يف الفصل العاشر  

، ونظت الباحثة إىل النظرية املوجودة  اإلسالمية احلكومية باتوالثانوية  يف املدرسة  
أعاله الت قدمها كوردر ذهبت الباحثة أن العوامل الثالث الت تسبب إىل 

فهو يف جمال سبب   الشعور بالتوتر عند قراءة النص العربيةاألخطاء النطقية يعين  
 .(Intralingual)خطأ تطوري 

 عند قراءة النص العربية نقصان التركيز .د
ربية حيتاج تركيزا عميقا يف عمليته ألن اللغة العربية هي لغة علم اللغة العت

أجنبية عند الطالب اإلندونيسي. كذالك يف قراءة النص اللغة العربية ختناج 
 تركيزا عميقا لكيال يرتكب الطالب أي خطأ يف نطق احلروف.  

هو اخلطاء الذي يسبب من    (Lepses)قال كوردر  يف كتابه أن فزلة اللسان  
ناجتة تردد املتكلم وما شبه ذلك. وأهنا تنتج من العوامل يعين عدم التركيز 

(Lack Of Concertration ،) قصرة الذاكرة(Short Memory ،) اإلرهاق
(Fatigue) 
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لربنامج اللغة بعد قامت الباحثة املقابلة مع بعض الطالب يف الفصل العاشر  
، ونظرت الباحثة إىل النظرية اإلسالمية احلكومية باتو الثانوية يف املدرسة 

املوجودة ذهبت الباحثة أن العوامل الرابعة الت تسبب إىل األخطاء النطقية يعين 
فهو يف جمال    فزلة اللسان يف نطق بعض األحرف اهلجائية بسبب نقصان التركيز 

 .(Lepses)فزلة اللسان سبب 
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 الفصل السادس 
 االختتام 

 خملص نتائج البحث  . أ 
الباحثة، خلصت الباحثة نتائج البحث   حصلت عليهاانطالقا من البيانات السابقة الت  

 . فيما يلي: اإلسالمية احلكومية باتوالثانوية  يف املدرسة  طالب    لدىعن األخطاء النطقية  
 يعين اإلسالمية احلكومية باتوالثانوية يف املدرسة األخطاء النطقية لدى طالب  .1

من  ٪85األخطاء النطقية عند قراءة النص العرب يف ابدال احلروف أكثر يعين 
من الطالب أخطؤا    ٪71، يف حذف احلروف يعين  شكال  30الطالب أخطؤا يف  

شكال،   13 من الطالب أخطؤا يف ٪58 شكال، يف زيادة احلروف يعين11 يف
 . أشكال 3 من الطالب أخطؤا يف ٪38 وية احلروف أقل يعينس ويف ت

طالب الفصل العاشر لربنامج اللغة   لدىإىل األخطاء النطقية    تؤديالعوامل الت   .2
التأثي من هناك أربعة عوامال. أوهلا  اإلسالمية احلكومية باتو الثانوية يف املدرسة 

الشعور بالتوتر ، ثالثها مل يطابق ومل يكامل تعليمتنيها ا ، ثاللغة املكتسبة األوىل
 . عند قراءة النص العربية  نقصان التركيز، وآخرها العربيةعند قراءة النص 

 

 التوصيات  . ب 

 يف عملية تعليم مهارة القراءة لدى األخطاء النطقية  حتليل بناء على هذا البحث عن
من ناحية أشكال وأسباهبا فتوجه   اإلسالمية احلكومية باتوالثانوية يف املدرسة طالب 

 الباحثة التوصيات، منها: 

 عقد ممارسة يف نطق احلروف اهلجائية للطالب  .1
العطاء التشجيعات من املدّرسة إىل الطالب كي يشعر بالشجاعة عند انتاج  .2

 كفاءهتم يف القراءة
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لتبتدع املدرسة عملية التعليم مهارة القراءة هدوءا حىت ال توجد صوت ضوضاء   .3
 الفصل يف 

 

 حات ا االقتر  . ج 
نتائج البحث السابق، أدركت الباحثة أن يف هذا البحث نقصانا وتقصيا. بناء على  

 فذالك تطي الباحثة االقتراحات كما يلي: 
 ترجوا الباحثة االستمرار والتطوير بشكل أحسن من هذا البحث .1
ترجوا الباحثة أن يكون هذا البحث أساسا حلل األخطاء النطقية الت ارتكب  .2

اإلسالمية احلكومية الثانوية لربنامج اللغة يف املدرسة الطالب يف الفصل العاشر 
 . باتو
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 حق ملال ا قائمة  
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 . النص املقروء لدى الطالب :  1امللحق  
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 دليل املقابلة :  2امللحق  
Pedoman Wawancara Untuk siswa: 

1. Apakah kamu merasa kesulitan saat membaca teks qiroah? 

2. Bagaimana perasaan kamu saat membaca teks qiroah di depan kelas? 

3. Apakah kamu sulit membedakan huruf hijaiyah yang ada di dalam teks qiroah? 

4. Jelaskan hal-hal apa saja yang membuat kamu merasa kesulitan dalam 

membedakan huruf hijaiyah dalam teks qiroah? 

5. Jelaskan hal-hal apa saja yang membuat kamu merasa kesulitan dalam 

membedakan huruf hijaiyah dalam teks qiroah? 

6. Apakah logat jawa kamu keluar ketika melafalkan bunyi huruf yang ada dalam 

teks qiroah?  

7. Menurut kamu apakah pelajaran ilmu aswat perlu dipelajari di sekolah? 

8. Menurut kamu, apakah sebuah metode atau premainan yang disiapkan oleh guru 

dalam pembelajaran qiroah dapat membuat kamu lebih semangat dalam belajar? 

 

Pedoman Wawancara Untuk guru: 

1. strategi atau apa saja yang anda gunakan dalam pembelajaran maharah Qira'ah? 

2. Apa saja kendala yang anda alami dalam pembelajaran qiroa'ah? 

3. Bagaimana pendapat anda ttg kemampuan siswa kelas X-Bahasa dalam 

membaca teks qiro'ah? 

4. Bagaimana karakteristik siswa yang mengalami kesalahan dalam membaca teks 

qiro'ah? 

5. Hal apa saja yang mempengaruhi daya konsentrasi siswa dalam membaca? 

6. Apa yang anda lakukan ketika mengetahui siswa anda melakukan kesalahan 

dalam membaca teks  qiroah?  

7. Menurut anda, apakah siswa sering melakukan kesalahan fonologi dalam 

membaca teks qiro’ah? 

8. Menurut anda, apakah siswa merasa kesulitan dalam membedakan huruf 

hijaiyah saat membaca teks qiro’ah? 

9. Huruf apa saja kah yang sering salah saat diucapkan oleh siswa saat membaca 

teks qiro’ah? 

10. Menurut anda apakah pelajaran ilmu aswat perlu dipelajari di sekolah? 
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 : ورقة حتليل األخطاء النطققية 3امللحق  

 أمحد فيصل رفيف  اسم الطالب/ ة : 

 2 :  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

حتديد   عينة اخلطأ 
 اخلطأ 

  وشرح وصف  
 اخلطأ 

 تصحيح اخلطأ 

حرف   نطق اإلبدال َأَرْفَنا َعَرْفَنا 1
"ع" يف كلمة  
َعَرْفَنا بصوت 

 حرف أ 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

حدف حرف   احلدف ِمهَ  ِمَهنَ  2
"ن" يف قراءة  
  كلمة "ِمَهن"َ 

حرف  ثبوت 
"ن" يف قراءة  
 كلمة "ِمَهن"َ 

زيادة حرف   الزيادة  َصاَحِفًيا  َصَحِفًيا 3
"ا" يف قراءة  

كلمة 
حىت   "َصَحِفًيا"

يكون حرف  
الصاد صادا  

 ممدودا

قراءة كلمة 
"َصَحِفًيا" دون  
يطاول صوت  

 الصاد

الزيادة   َكاَنِبْيِكيَبا ْيمِ  َكاِنْيِكًيا ْيمِ  4
 واإلبدال

زيادة حرف  
"ب" يف قراءة  

كلمة 

قراءة كلمة 
"ِمَكاِنْيِكًيا"  
دون زيادة  



 

 ش     
 

"ِمَكاِنْيِكًيا"  
وإبدال صوت  

حرف "ي"  
يف كلمة َعَرْفَنا 
بصوت حرف  

 "ب"

حرف "ب"  
وإبدال صوت  

 حرف "ي" 

حرف   نطق اإلبدال اْلَمَزاِرئِ  اْلَمَزاِرع 5
"ع" يف كلمة  

اْلَمَزاِرع  
بصوت حرف  

 أ

عدم إبدال 
صوت حرف  
"ع" يف قراءة  

الكلمة "  
 اْلَمَزاِرع " 

زيادة حرف   الزيادة  ُكالَّ ُكلَّ  6
"ا" يف قراءة  
 كلمة "ُكلَّ"
حىت يكون  
حرف الالم  
 الما ممدودا

قراءة كلمة 
"ُكل " دون  

يطاول صوت  
 الالم

زيادة حرف   الزيادة  الصََّحاِفُيْونَ  الصََّحِفُيْوَن 7
"ا" يف قراءة  

كلمة 
  "الصََّحِفُيْوَن"
بعد حرف  

احلاء املفتوحة  

قراءة كلمة 
"الصََّحِفُيْوَن"  
دون يطاول  
 صوت احلاء 



 

 ت     
 

حىت يكون  
حرف احلاء  

 حاء ممدودا 
حرف   نطق    اإلبدال َواْلَمَجل ْه َواْلَمَجل اتُ  8

"ا" و"ت" يف  
كلمة 

َواْلَمَجل اُت 
بصوت حرف  

"اهلاء  
حىت   الساكنة"

ينطق 
أما ، َواْلَمَجل ْه

اجمللة فهو  
 مفرد اجملالت

قراءة كلمة 
" واْلَمَجلَّات "

دون إبدال أي  
 حرف كان 

صوت   إبدال اإلبدال امُلْسَتَتْسَفى ْسَتَتْشَفىامُل 9
حرف "ش"  

يف كلمة 
امُلْسَتَتْشَفى 

بصوت حرف  
 س

قراءة حرف  
"ش" يف  
خمارجه  

 الصحيحة

إبدال صوت   اإلبدال  َفُيَعاِلُجْونَ  َوُيَعاِلُجْونَ  10
" يف  وحرف " 

كلمة 

عدم إبدال 
صوت حرف  

يف قراءة   "و"



 

 ث     
 

  َوُيَعاِلُجْوَن
بصوت حرف  

 "ف" 

الكلمة 
 َوُيَعاِلُجْوَن" " 
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 األخطاء النطقية ورقة حتليل  

 أيلسة نبيلة إرواسيتا   اسم الطالب/ ة : 

  3:  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

وصف   حتديد اخلطأ  عينة اخلطأ 
 اخلطأ   وشرح 

 تصحيح اخلطأ 

زيادة حرف   الزيادة  ِمَهنَّ  ِمَهنَ  1
" يف قراءة  _َّ "

 "ِمَهنَ كلمة "

عدم إبدال 
"_َّ" يف   زيادة  
 "ِمَهنَ "كلمة 

حرف  نطقت اإلبدال َيْزَرُأْونَ  َيْزَرُعْونَ  2
"ع" يف كلمة  

  يزرعون
بصوت 
 حرف أ 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

حرف  نطقت اإلبدال السُّوء السُّْوق 3
" يف كلمة  ق"

َعَرْفَنا بصوت 
 "ء" حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

يف كلمة "   "ق"
 السُّْوِق " 

حرف  نطقت    اإلبدال َواْلَمَجل ْه َواْلَمَجل اتُ  4
"ا" و"ت" يف  

كلمة 
َواْلَمَجل اُت 

بصوت 

قراءة كلمة 
" واْلَمَجلَّات "

دون إبدال أي  
 حرف كان 



 

 ذ    
 

حرف "اهلاء  
 الساكنة"

حرف  نطقت    اإلبدال َيتَّس ُل َيتَِّصُل 5
" يف  ص"

 َيتَِّصُلكلمة 
بصوت 
 "س" حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

" يف قراءة  ص"
الكلمة "  

 " َيتَِّصُل
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 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 عينون مخنة  اسم الطالب/ ة : 

    4:  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

وصف   حتديد اخلطأ  عينة اخلطأ 
  وشرح  

 اخلطأ 

 تصحيح اخلطأ 

حرف  نطقت اإلبدال ُمَحْنِدًسا ُمَهِدْنًسا 1
" يف كلمة  ه"

  ُمَهْنِدًسا
بصوت 
 "ح" حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

يف قراءة   "ه"
 الكلمة "ُمَهْنًسا" 

حدف حرف   فذاحل جِتًرا َتاِجًرا  2
" يف قراءة  ا"

كلمة 
َتاِجًرا" حىت  "

يكون حرف  
التاء غي  

 ممدودا

ثبوت حرف  
" يف قراءة  ا"

 َتاِجًرا" كلمة "

حرف  نطقت اإلبدال َيْزَرُأْونَ  َيْزَرُعْونَ  3
"ع" يف كلمة  

  يزرعون

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 



 

 ظ     
 

بصوت 
 حرف أ 

ف حرف  ذح احلذف َيْبَحُثوْ  َيْبَحُثْونَ  4
"ن" يف قراءة  

كلمة 
 َيْبَحُثْوَن" "

ثبوت حرف  
"ن" يف قراءة  

كلمة 
 ْبَحُثْوَن"  َ "

حرف  نطقت    اإلبدال َواْلَمَجل ْه َواْلَمَجل اتُ  5
"ا" و"ت" يف  

كلمة 
َواْلَمَجل اُت 

بصوت 
حرف "اهلاء  

 الساكنة"

قراءة كلمة 
" واْلَمَجلَّات "

دون إبدال أي  
 حرف كان 

تسوية صوت   التشوية ْاأَلْحَبار  ْاأَلْخَبار  6
"  خحرف "

يف كلمة 
  ْاأَلْخَبار

بصوت 
ح أي  حرف 

كأهنا قرأت 
حرف "خ"  

 يف كلمة
"ْاأَلْخَبار"  

أن تلفظ صوت  
اخلاء بلمخارج  

 الصحيح



 

 غ    
 

حبرف "ح"  
ولكنه ليس  

 حاء 
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 الفريدة ماينق  اسم الطالب/ ة : 

 5:  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

حتديد   عينة اخلطأ 
 اخلطأ 

   وشرح   وصف 
 اخلطأ 

 تصحيح اخلطأ 

ُمَتَنِوَعٌة،   1
ُيَعاِلُجْوَن،  

 الَبَضاِئع

ُمَتَنِوَأٌة،  
ُيَؤاِلُجْوَن،  

 الَبَضاِئء

حرف  نطقت اإلبدال
"ع" يف كلمة  

وكلمة   ُمَتَنِوَعةٌ 
  ُيَؤاِلُجْونَ 
وكلمة 
 الَبَضاِئع

بصوت حرف  
 ء

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

تسوية صوت   التشوية ُخَطِرًيا ُخَضِرًيا 2
"  ضحرف "

يف كلمة 
  ُخَضِرًيا

بصوت حرف  

أن تلفظ 
صوت الضاد  

باملخرج 
 الصحيح



 

 أ  أ    
 

"ط" أي كأهنا  
قرأت حرف 

"ض" يف  
 كلمة

"ُخَضِرًيا"  
حبرف يف 

 كلمة
"ُخَضِرًيا"  

 حبرف
زيادة حرف   الزيادة  ِفًيااَصحَ  َصَحِفًيا 3

"ا" يف قراءة  
كلمة 

بعد   "َصَحِفًيا"
  احلاءحرف 

املفتوحة حىت  
يكون حرف  

  حاءا احلاء
 ممدودا

قراءة كلمة 
"َصَحِفًيا" دون  
يطاول صوت  

 احلاء 

ف حرف  ذح احلذف ِفي َجَراِئدِ  ِفي اْلَجَراِئدِ  4
" يف قراءة  ال"

كلمة 
 اْلَجَراِئِد""

ثبوت حرف  
قراءة  " يف ال"

كلمة 
 اْلَجَراِئِد""



 

 ب  ب     
 

حرف  نطقت    اإلبدال َواْلَمَجل ْه َواْلَمَجل اتُ  5
"ا" و"ت" يف  

كلمة 
َواْلَمَجل اُت 

بصوت حرف  
"اهلاء  

أما  ، الساكنة"
اجمللة فهو  

 مفرد اجملالت

قراءة كلمة 
" واْلَمَجلَّات "

دون إبدال أي  
 حرف كان 

حرف  نطقت اإلبدال امُلْسَتَتْسَفى ْسَتَتْشَفىامُل 6
"ش" يف كلمة  

امُلْسَتَتْشَفى 
بصوت حرف  

 س

قراءة حرف  
"ش" يف  
خمارجه  

 الصحيحة

زيادة حرف   الزيادة  الصََّحاِفُيْونَ  الصََّحِفُيْوَن 7
"ا" يف قراءة  

كلمة 
  "الصََّحِفُيْوَن"

حرف   بعد
احلاء املفتوحة  

حىت يكون  
حرف احلاء  

 حاء ممدودا 

ة قراءة كلم
"الصََّحِفُيْوَن"  
دون يطاول  
 صوت احلاء 



 

 ج   ج    
 

حرف  نطقت اإلبدال  َفُيَعاِلُجْونَ  َوُيَعاِلُجْونَ  8
" يف كلمة  و"

  َوُيَعاِلُجْوَن
بصوت حرف  

 "ف" 

عدم إبدال 
صوت حرف  

يف قراءة   "و"
الكلمة 

 َوُيَعاِلُجْوَن" " 
 

 

  



 

 د  د    
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 أملاس رونا   اسم الطالب/ ة : 

 6 :  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

وصف   حتديد اخلطأ  عينة اخلطأ 
 اخلطأ   وشرح 

 تصحيح اخلطأ 

، َعَرْفَنا 1
يِبْيُعوَن،  

اْلَبَضاِئع،  
امُلَتَنّوَعُة،  

ُيَعاِلُجْوَن،  
 ُمِدْيًعا

،  َأَرْفَنا
يِبْيُؤوَن،  

اْلَبَضاِئء،  
امُلَتَنّوأُة،  

ُيَؤاِلُجْوَن،  
 ُمِدْيأً 

حرف  نطقت اإلبدال
"ع" يف  

، كلمة َعَرْفَنا
يِبْيُعوَن،  

اْلَبَضاِئع،  
امُلَتَنّوَعُة،  

ُيَعاِلُجْوَن،  
 ُمِدْيًعا

بصوت 
 حرف أ 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

حدف حرف   احلدف ُمَهْنًسا ُمَهْنِدًسا 2
" يف قراءة  د"

كلمة 
 ُمَهْنِدًسا" "

ثبوت حرف  
" يف قراءة  د"

كلمة 
 ُمَهْنِدًسا" "

زيادة حرف   الزيادة  َجزَّاَرًيا  َجزَّاًرا 3
" يف قراءة  يا"

كلمة 

قراءة كلمة 
" دون  َجزَّاًرا"



 

 ه  ه    
 

يف   ""َجزَّاًرا
 آخر الكلمة

زيادة حرف  
 "يا" 

َفاِكِهًيا،   4
 األْخَبارُ 

َفاِكِحًيا، 
 األْحَبارُ 

تسوية صوت   التشوية  
" يف  هحرف " 

كلمة 
َفاِكِهًيا،  
  األْخَباُر

بصوت 
ح أي  حرف 

كأهنا قرأت 
حرف "ه" يف  

 كلمة
"َفاِكِهًيا"  

حبرف "ح"  
ولكنه ليس  

 حاءا 

أن تلفظ صوت  
اهلاء بلمخارج  

 الصحيح

حرف  نطقت    اإلبدال َواْلَمَجل ْه َواْلَمَجل اتُ  5
"ا" و"ت" يف  

كلمة 
َواْلَمَجل اُت 

بصوت 
حرف "اهلاء  

 الساكنة"

قراءة كلمة 
" واْلَمَجلَّات "

دون إبدال أي  
 حرف كان 



 

 و   و    
 

حرف  نطقت    اإلبدال َيتَّس ُل َيتَِّصُل 6
" يف  ص"

 َيتَِّصُلكلمة 
بصوت 
 "س" حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

" يف قراءة  ص"
الكلمة "  

 " َيتَِّصُل
 

 

  



 

 ز  ز    
 

 حتليل األخطاء النطقية ورقة  

 أليا فطري اسم الطالب/ ة : 

 7 :  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

  وشرح وصف   حتديد اخلطأ  عينة اخلطأ 
 اخلطأ 

 تصحيح اخلطأ 

، َعَرْفَنا 1
 َيْزَرُعونَ 

،  َأَرْفَنا
 َيْزَرُأونَ 

حرف  نطقت اإلبدال
"ع" يف كلمة  

وكلمة  َعَرْفَنا
  َيْزَرُعونَ 

بصوت حرف  
 أ

إبدال عدم 
صوت حرف  

 "ع" 

حرف  نطقت اإلبدال ُمَضِرًيا ُخَضِرًيا 2
" يف كلمة خ"

حبرف  ُخَضِرًيا 
 امليم

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "خ"

زيادة حرف   الزيادة  اْلَأرُزقَ  اْلَأُرزَّ  3
" يف قراءة  ق"

  "اْلَأُرزَّ كلمة "
يف آخر 

 الكلمة

قراءة كلمة 
" دون  اْلَأُرزَّ "

 زيادة احلروف 

  احلذف ِمَكاَنِتًيا  ِمَكاِنْيِكًيا  4
 واإلبدال

حرف   حذف
" يف قراءة  ي"

قراءة كلمة 
"ِمَكاِنْيِكًيا"  



 

 ح   ح    
 

كلمة 
"ِمَكاِنْيِكًيا"  

حرف  نطقت
" يف  ك"

بصوت حرف  
 "ت "

  حذف دون 
"  ي حرف "

وإبدال صوت  
 " ك حرف "

حرف   حذف احلذف َيْذَهُبْو َيْذَهُبْونَ  5
"ن" يف آخر  

الكلمة 
 "َيْذَهُبْوَن" 

حرف   ثبوت 
"ن" يف قراءة  

كلمة 
 َيْذَهُبْوَن" "

زيادة حرف   الزيادة  ِمْهَنِتِهمْ  ِمْهنِهْم 6
" يف قراءة  ت "

كلمة 
 " ِمْهنِهْم"

قراءة كلمة 
" دون  ِمْهنِهْم"

زيادة أي  
 حروف 

 
 

  



 

 ط  ط     
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 أىن إيكا يونيار   اسم الطالب/ ة : 

     9:  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

وصف   حتديد اخلطأ  عينة اخلطأ 
 اخلطأ   وشرح 

 تصحيح اخلطأ 

حدف حرف   فذاحل ِمهَ  ِمَهنَ  1
"ن" يف قراءة  
 كلمة "ِمَهن"َ 

ثبوت حرف  
"ن" يف قراءة  
 كلمة "ِمَهن"َ 

حرف    زيادة الزيادة  َفلَّاُحْونَ  َفَلاًحا 2
  الواو والنون

يف قراءة 
َفلَّاًحا"  كلمة "

يف آخر 
 الكلمة

قراءة كلمة 
دون   ""َفلَّاًحا

زيادة أي  
 حرف كان 

حرف  نطقت اإلبدال ُخَطِرًيا ُخَضِرًيا 3
" يف  ض"

ُخَضِرًيا كلمة 
 الطاءحبرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 " ض"

زيادة حرف   الزيادة  ُكالَّ ُكلَّ  4
"ا" يف قراءة  
 كلمة "ُكلَّ"
حىت يكون  

قراءة كلمة 
"ُكل " دون  

يطاول صوت  
 الالم



 

 ي   ي    
 

حرف الالم  
 الما ممدودا

حدف حرف       احلذف َواْلَأَطِبئُ  واأَلِطَباء   5
" يف قراءة  ا"

كلمة 
 واأَلِطَباء " "

ثبوت حرف  
" يف قراءة  ا"

كلمة 
 واأَلِطَباء " "

 

  



 

 ك  ك    
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 أرفيان أدام فامونكاس  اسم الطالب/ ة : 

   10:  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

وصف   حتديد اخلطأ  عينة اخلطأ 
 اخلطأ   وشرح 

 تصحيح اخلطأ 

زيادة حرف   الزيادة  َأنَّا َأنَّ 1
"ا" يف قراءة  

 "أنَّكلمة "

قراءة كلمة 
" دون  أنَّ"

يطاول صوت  
 النون 

زيادة حرف   الزيادة  ِمْهَنُهْم ِمْنُهْم 2
" يف قراءة  ن"

 " ِمْنُهْمكلمة "

قراءة كلمة 
"ِمنُهْم" دون  
زيادة حرف  

 النون حرف 
 نطقت اإلبدال ُمِذْيًأ، النَّاِفَئةِ  ُمِذْيًعا، النَّاِفَعةِ  3

حرف "ع"  
يف كلمة 

ُمِذْيًعا 
  والنَّاِفَعةِ 

بصوت 
 حرف أ 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

ف  ذح احلذف َجزًَّرا َجزَّاًرا 4
" يف  احرف "

  قراءة كلمة "
" دون   َجزَّاًرا



 

 ل  ل     
 

قراءة كلمة 
بعد َجزَّاًرا"  "

  الزينحرف 
املفتوحة حىت  
يكون حرف  
الزين املمدود  

زينا غي  
 ممدودا

صوت  يقصر
 الزين املمدود

 

  



 

 م  م    
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 أولياء فطري  اسم الطالب/ ة : 

 11:  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

حتديد   عينة اخلطأ 
 اخلطأ 

وصف  
 اخلطأ   وشرح 

 تصحيح اخلطأ 

َعَرْفَنا،  1
ُمَتَنِوَعٌة،  

َيْزَرُعْوَن،  
ُيَعاِلُجْوَن،  

 الَبَضاِئع

َأَرْفَنا،   
ُمَتَنِوَأٌة،  

َيْزَرُؤْوَن،  
ُيَؤاِلُجْوَن،  

 الَبَضاِئء

حرف  نطقت اإلبدال
  "ع" يف كلمة 

َعَرْفَنا، 
ُمَتَنِوَعٌة،  

َيْزَرُعْوَن،  
ُيَؤاِلُجْوَن،  

  والَبَضاِئع
بصوت 
 ء حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

تسوية صوت   التشوية ُحَضِريًّا ُخَضِرًيا 2
"  ححرف "

يف كلمة 
  ُخَضِرًيا

بصوت 
"ح"  حرف 

أي كأهنا  
قرأت حرف 

أن تلفظ 
صوت اخلاء  

باملخرج 
 الصحيح



 

 ن  ن    
 

 "خ" يف كلمة
"ُخَضِرًيا"  

حبرف ح"  
ولكنه ليس  

 حاء 
حرف  نطقت اإلبدال َيْدَهُبونَ  َيْذَهُبونَ  3

" يف كلمة  ذ"
  َيْذَهُبونَ 
بصوت 
 د حرف 

قراءة حرف  
" يف خمرجه  ذ"

 الصحيحة

حرف  نطقت اإلبدال َيْبَحُسْونَ  َيْبَحُثْونَ  4
" يف ث "

كلمة 
  َيْذَهُبونَ 
بصوت 
 س حرف 

قراءة حرف  
" يف ث "

خمرجه  
 الصحيحة

 

  



 

 س  س     
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 حييل ريستا  اسم الطالب/ ة : 

   12:  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

وصف   حتديد اخلطأ  عينة اخلطأ 
 اخلطأ   وشرح 

 تصحيح اخلطأ 

َعَرْفَنا،  1
ُمَتَنِوَعٌة،  

َيْزَرُعْوَن،  
 الَبَضاِئع

َأَرْفَنا،   
ُمَتَنِوَأٌة،  

َيْزَرُؤْوَن،  
 الَبَضاِئء

حرف  نطقت اإلبدال
  "ع" يف كلمة 

َعَرْفَنا، 
ُمَتَنِوَعٌة،  

َيْزَرُعْوَن،   
  والَبَضاِئع
بصوت 
 ء حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

ُخَضِرًيا،   2
 األَخَبارُ 

ُحَضِريًّا،  
 األْحَبارُ 

تسوية صوت   التشوية
"  ححرف "

يف كلمة 
أي   ُخَضِرًيا

كأهنا قرأت 
حرف "خ"  

 يف كلمة
"ُخَضِرًيا" و  

"األخبار"  

أن تلفظ صوت  
اخلاء باملخرج 

 الصحيح



 

 ع  ع    
 

حبرف 
واألخبار  
بصوت 
"ح"  حرف 

"ح" ولكنه  
 ليس حاء 

حرف  نطقت اإلبدال َسبَّاَلةً  َزبَّاَلةً  3
" يف كلمة  ز"

بصوت   َزبَّاَلةً 
 "س" حرف 

قراءة كلمة 
ن  " دوَزبَّاَلةً "

إبدال أي 
 حرف كان 

حرف  نطقت    اإلبدال َواْلَمَجل ْه َواْلَمَجل اتُ  4
"ا" و"ت" يف  

كلمة 
َواْلَمَجل اُت 

بصوت 
حرف "اهلاء  

 الساكنة"

قراءة كلمة 
" واْلَمَجلَّات "

دون إبدال أي  
 حرف كان 

ف حرف  ذح     احلذف ِمْنُهْم ِمْهِنِهْم 5
" يف قراءة  ه"

كلمة 
 ِمْهِنِهْم" "

قراءة كلمة 
" دون  ِمْهِنِهْم"

أي   حذف
 حرف كان 

 

  



 

 ف  ف     
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 ديفينا أنغريين  اسم الطالب/ ة : 

 13:  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

وصف   حتديد اخلطأ  عينة اخلطأ 
 اخلطأ   وشرح 

تصحيح  
 اخلطأ 

َيْزَرُعْوَن،   1
 ُيَعاِلُجْوَن،  

َيْزَرُؤْوَن،  
 ُيَؤاِلُجْوَن،  

حرف  نطقت اإلبدال
"ع" يف كلمة  

َيْزَرُعْوَن  
وكلمة 

  ُيَؤاِلُجْونَ 
بصوت 
 ء حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

تسوية صوت   التشوية ُحَضِريًّا ُخَضِرًيا 2
"  ححرف "

يف كلمة 
أي   ُخَضِرًيا

كأهنا قرأت 
حرف "خ"  

 يف كلمة
"ُخَضِرًيا"  

حبرف 
بصوت 

أن تلفظ 
صوت اخلاء  

باملخرج 
 الصحيح



 

 ص   ص    
 

"ح"  حرف 
ولكنه ليس  

 حاء 
َجزَّاًرا،   3

 َنجَّاًرا، َزبَّاَلةً 
َجزًَّرا، َنجًَّرا،  

 َزبََّلةً 
ف حرف  ذح احلذف

" يف قراءة  ا"
كلمة 

َجزَّاًرا"،  "
"َنجَّاًرا"،  
 و"َزبَّاَلًة". 

  قراءة كلمة 
َجزَّاًرا،  

  َلةً َنجَّاًرا، َزبَّا
  يقصردون 

صوت ال
 املمدود

 

  



 

 ق  ق     
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 فادية نورولتا   اسم الطالب/ ة : 

 14 :  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

وصف   حتديد اخلطأ  عينة اخلطأ 
 اخلطأ   وشرح 

 تصحيح اخلطأ 

زيادة حرف   الزيادة  ِفًيااَصحَ  َصَحِفًيا 1
"ا" يف قراءة  

كلمة 
 "َصَحِفًيا" 

قراءة كلمة 
"َصَحِفًيا" دون  
يطاول صوت  

 احلاء 
حرف  نطقت اإلبدال اأَلِتبَّاء   اأَلِطبَّاء   2

" يف كلمة  ط"
  اأَلِطبَّاء 

بصوت 
 التاء حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

" يف قراءة  ط"
الكلمة "  

 "  اأَلِطبَّاء 
 

  



 

 ر  ر    
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 فاحتة توجنونق نيالم    اسم الطالب/ ة : 

     15:  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

حتديد   عينة اخلطأ 
 اخلطأ 

  وشرح وصف  
 اخلطأ 

 تصحيح اخلطأ 

حدف حرف   فذاحل ِمهَ  ِمَهنَ  1
"ن" يف قراءة  
 كلمة "ِمَهن"َ 

ثبوت حرف  
"ن" يف قراءة  
 كلمة "ِمَهن"َ 

حدف حرف   احلذف ِمَكاِنْيًيا  ِمَكاِنْيِكًيا  2
قراءة  " يف ك"

كلمة " 
 "  ِمَكاِنْيِكًيا

ثبوت حرف  
" يف قراءة  ك"

كلمة 
 " "ِمَكاِنْيِكًيا

حرف  نطقت اإلبدال امَلَزاِرئِ  امَلَزاِرعِ  3
"ع" يف كلمة  

  امَلَزاِرعِ 
بصوت حرف  

 أ

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

فاْلَفلَّاُحْوَن،   4
اْلَأُرزَّ،  

 اْلُمَتَنوَِّعَة، 

َفلَّاُحْون،  
 ُمَتَنوَِّعَة، َأُرزَّ، 

حرف   حذف احلدف
" يف قراءة  ل"ا

كلمة 
فاْلَفلَّاُحْوَن،  "

اْلَأُرزَّ،  

ثبوت حرف  
" يف قراءة  ال"

كلمة 
فاْلَفلَّاُحْوَن،  "



 

 ش  ش     
 

يف   "اْلُمَتَنوَِّعةَ 
كل أول 

 الكلمة

اْلَأُرزَّ،  
 اْلُمَتَنوَِّعَة" 

حرف  نطقت    اإلبدال َواْلَمَجل ْه َواْلَمَجل اتُ  5
"ا" و"ت" يف  

كلمة 
َواْلَمَجل اُت 

بصوت حرف  
"اهلاء  

 الساكنة"

قراءة كلمة 
"الصََّحِفُيْوَن"  

دون إبدال أي  
 حرف كان 

َيْذَهُبْوَن،   6
 ُيَعاِلُجْونَ 

َيْذَهُبْو،  
 ُيَعاِلُجْو

حرف   حذف احلذف
" يف قراءة  ن"

كلمة 
َيْذَهُبْوَن،  
 ُيَعاِلُجْونَ 

ثبوت حرف  
" يف قراءة  ن"

ْذَهُبْوَن،  يَ  كلمة
 ُيَعاِلُجْونَ 

حرف  نطقت اإلبدال امُلْسَتَتْسَفى امُلْسَتَتْشَفى 7
"ش" يف كلمة  

امُلْسَتَتْشَفى 
بصوت حرف  

 س

قراءة حرف  
"ش" يف  
خمارجه  

 الصحيحة

 

 

  



 

 ت  ت     
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 هاروم ساكنة    اسم الطالب/ ة : 

      16:  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

وصف   حتديد اخلطأ  اخلطأ عينة  
 اخلطأ   وشرح 

 تصحيح اخلطأ 

ِمَحَن،  ، ُمَهْنِدًسا ِمَهنَ  1
 ُمَحْنِدًسا

حرف  نطقت اإلبدال
" يف كلمة  ه"

  امَلَزاِرعِ 
 وُمَحْنِدًسا
بصوت 
 "ح" حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 " ه"

حرف  نطقت اإلبدال ُمَتَنوَِّأةٌ  ُمَتَنوَِّعةٌ  2
"ع" يف كلمة  

ُمَتَنوَِّعٌة  
  ُمَتَنوَِّعةٌ 

بصوت 
 ء حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

اْلَبَضاِئَع،   3
 اْلُمَتَنوَِّعَة، 

َبَضاِئَع،  
 ُمَتَنوَِّعَة، 

حرف   حذف احلدف
" يف قراءة  ل"ا

كلمة 
"البضاِئِع،  

يف   "اْلُمَتَنوَِّعةَ 

ثبوت حرف  
" يف قراءة  ال"

لبضاِئِع،  كلمة "
 " اْلُمَتَنوَِّعةَ 



 

 ث  ث     
 

كل أول 
 الكلمة

حرف  نطقت    اإلبدال َواْلَمَجل ْه َواْلَمَجل اتُ  4
"ا" و"ت" يف  

كلمة 
َواْلَمَجل اُت 

بصوت 
حرف "اهلاء  

 الساكنة"

قراءة كلمة 
"الصََّحِفُيْوَن"  

دون إبدال أي  
 حرف كان 

حرف   حذف     احلذف ِلَيْقَرأَ  ِلَيْقَرَأَها 5
" يف قراءة  ها"

كلمة 
 ""ِلَيْقَرَأَها

ثبوت حرف  
يف قراءة   "ها"

 ِلَيْقَرَأَهَا"كلمة "

 

  



 

 خ   خ    
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 جوندا إمرءة فاراديسا  اسم الطالب/ ة : 

 17 :  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

حتديد   عينة اخلطأ 
 اخلطأ 

وصف  
  وشرح 
 اخلطأ 

 تصحيح اخلطأ 

، َعَرْفَنا 1
َيْزَرُعْوَن،  
يِبْيُعوَن،  
امُلَتَنّوَعُة،  

 ُمِدْيًعا

، َيْزَرُعْوَن،  َأَرْفَنا
َيِبْيُؤوَن، امُلَتَنّوأُة،  

 ، ُمِدْيأً 

 نطقت اإلبدال
حرف "ع"  

يف كلمة 
، َعَرْفَنا

َيْزَرُعْوَن،  
يِبْيُعوَن،  
امُلَتَنّوَعُة،  

 ُمِدْيًعا
بصوت 
 حرف أ 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

َفاِكِهًيا،   2
ُخَضِرًيا،  

 األَخَبارُ 

َفاِكِحًيا،ُحَضِريًّا،  
 األْحَبارُ 

تسوية   التشوية
صوت  

"  ححرف "
يف كلمة 
َفاِكِهًيا،  
    ُخَضِرًيا،

أن تلفظ 
صوت اخلاء  

باملخرج 
 الصحيح



 

 ذ  ذ    
 

واألخبار  
بصوت 
"ح"  حرف 

أي كأهنا  
قرأت 

حرف "خ"  
 يف كلمة

"ُخَضِرًيا" و  
"األخبار"  

حبرف "ح"  
ولكنه ليس  

 حاء 
 نطقت اإلبدال ًيا ِمْنَكاِنْيكِ  ِميَكاِنْيِكًيا  3

"  ي حرف "
 يف كلمة

  ِميَكاِنْيِكًيا
بصوت 
 ن حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 " ْي"

إبدال حرف      اإلبدال َواْلَمَجل ْه َواْلَمَجل اتُ  4
"ا" و"ت"  

يف كلمة 
َواْلَمَجل ا

ُت بصوت 

قراءة كلمة 
" واْلَمَجلَّات "

دون إبدال أي  
 حرف كان 



 

 ض   ض    
 

حرف "اهلاء  
،  الساكنة"
أما اجمللة 

فهو مفرد 
 اجملالت 

 نطقت اإلبدال امُلْسَتْسَفى ْسَتْشَفىامُل 6
حرف "ش"  

يف كلمة 
امُلْسَتَتْشَفى 

بصوت 
 حرف س 

قراءة حرف  
"ش" يف  
خمارجه  

 الصحيحة

 
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 ميي  كريستنا أونيك   اسم الطالب/ ة : 

 18:  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

حتديد   عينة اخلطأ 
 اخلطأ 

  وشرح وصف  
 اخلطأ 

 تصحيح اخلطأ 

َعَرْفَنا، ُمِذْيًعا،   1
َيْزَرُعْوَن،  

َعَرْفَنا، ُمِذْيًعا،  
َيْزَرُعْوَن،  

حرف  نطقت اإلبدال
"ع" يف كلمة  
َعَرْفَنا، ُمِذْيًعا،  

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 



 

 ظ  ظ     
 

َيِبْيُعْوَن، َعِن،  
 ُيَعاِلُجْوَن،  

َيِبْيُعْوَن، َعِن،  
 ُيَعاِلُجْوَن، 

َيْزَرُعْوَن،  
َيِبْيُعْوَن، َعِن،  

ُيَعاِلُجْوَن،  
بصوت 
 ء حرف 

زيادة حرف   الزيادة  ِفًيااَصحَ  َصَحِفًيا 2
"ا" يف قراءة  

كلمة 
 "َصَحِفًيا" 

قراءة كلمة 
"َصَحِفًيا" دون  
يطاول صوت  

 احلاء 
حرف  نطقت اإلبدال السُّوك السُّْوقِ  3

  " يف كلمةق"
 السُّْوقِ 

بصوت 
 ك حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 " ق"

حرف   حذف احلذف ُيَعاِلُجْو ُيَعاِلُجْونَ  4
"ن" يف آخر  

الكلمة 
يف   "ُيَعاِلُجْوَن"

 الكلمة آخره

ثبوت حرف  
"ن" يف قراءة  

كلمة 
 ُيَعاِلُجْوَن" "

 

  



 

 غ  غ    
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 حممد سوكنق فورواهادي   اسم الطالب/ ة : 

 19 :  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

حتديد   عينة اخلطأ 
 اخلطأ 

  وشرح وصف  
 اخلطأ 

تصحيح  
 اخلطأ 

زيادة حرف   الزيادة  ِفًيااَصحَ  َصَحِفًيا 1
"ا" يف قراءة  

كلمة 
بعد   "َصَحِفًيا"

حرف احلاء  
املفتوحة حىت  
يكون حرف  

احلاء حاء  
 ممدودا

قراءة كلمة 
"َصَحِفًيا"  

دون يطاول  
 احلاء صوت 

زيادة حرف   الزيادة  ِمْيَكانْيِكَيلَ  ِمْيَكانْيِكًيا  2
" يف قراءة  ل"

كلمة 
يف   "ِمْيَكانْيِكًيا "

 آخر الكلمة

زيادة  عدم 
حرف "ل"  

يف آخر 
 الكلمة

تسوية صوت   التشوية األْحَبارُ  األَخَبارُ  3
" يف  خحرف "

األخبار  كلمة 

أن تلفظ 
صوت اخلاء  



 

 أ  أ  أ    
 

بصوت حرف  
"ح" أي كأهنا  
قرأت حرف 
 "خ" يف كلمة
"ُخَضِرًيا" و  

"األخبار"  
حبرف "ح"  
ولكنه ليس  

 حاء 

باملخرج 
 الصحيح

 

 

  



 

 ب   ب  ب     
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 حممد فائز الفكري  اسم الطالب/ ة : 

 21 :  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

حتديد   عينة اخلطأ 
 اخلطأ 

وصف  
 اخلطأ   وشرح 

تصحيح  
 اخلطأ 

، َعَرْفَنا 1
ُمَتَنّوَعُة،  

اْلَمَزاِرِع،  
يِبْيُعوَن،  

اْلَبَضاِئع،   
 ُيَعاِلُجْونَ 

، ُمَتَنوَِّأُة،  َرْفَناأَ 
اْلَمَزاِرِئ،  
يِبْيعُؤوَن،  

اْلَبَضاِئء ،   
 ُيَؤاِلُجْونَ 

حرف   نطق اإلبدال
"ع" يف كلمة  

، َعَرْفَنا
ُمَتَنّوَعُة،  

اْلَمَزاِرِع،  
يِبْيُعوَن،  

اْلَبَضاِئع،   
ُيَعاِلُجْوَن  
بصوت 
 حرف أ 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

حرف   نطق اإلبدال السُّوك السُّْوقِ  2
  " يف كلمةق"

 السُّْوقِ 
بصوت 
 ك حرف 

عدم إبدال 
حرف  صوت 

 " ق"

 
 



 

 ج  ج   ج    
 

 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 حممد فارقي ربين  اسم الطالب/ ة : 

 22 :  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

وصف   حتديد اخلطأ  عينة اخلطأ 
 اخلطأ   وشرح 

 تصحيح اخلطأ 

زيادة حرف   الزيادة  َأنَّا، ُخَضاِرًيا  َأنَّ، ُخَضِرًيا  1
"ا" يف قراءة  

َأنَّ و  كلمة "
  "  ُخَضاِرًيا

بعد حرف  
النون املفتوح   

والضاض 
حىت  املفتوح 

يكون حرف  
  النون نونا 

  ممدودا
ويكون  
حرف  

الضاض 
 ضاضا ممدودا 

قراءة كلمة 
" دون  أنَّ"

يطاول صوت  
 النون والضاض 



 

 د  د  د    
 

 اإلبدال َساِعْيًقا َساِئًقا 2
 والزيادة 

حرف   نطق
  " يف كلمةء"

بصوت   َساِئًقا
  ع وحرف 

زيادة حرف  
الياء  "
" يف ساكنةال

قراءة كلمة 
بعد    "َساِئًقا"

حرف "ء"   
يطاول  حىت 

 صوت اهلمزة 

عدم إبدال 
صوت حرف  

وزيادة أي    "ء"
 حرف كان 

اْلُمَتَنوَِّعَة،   3
 اْلَمْرَضى

ُمَتَنوَِّعَة،  
 َمْرَضى

حذف حرف   احلذف
"ال" يف قراءة  

الكلمة 
"اْلُمَتَنوَِّعَة،  

 اْلَمْرَضى"

عدم حذف 
حرف "ال" يف  

 قراءة الكلمة

حرف   نطق    اإلبدال َواْلَمَجل ْه َواْلَمَجل اتُ  4
"ا" و"ت" يف  

كلمة 
َواْلَمَجل اُت 

بصوت 
حرف "اهلاء  

قراءة كلمة 
" واْلَمَجلَّات "

دون إبدال أي  
 حرف كان 



 

 ه  ه  ه    
 

  الساكنة"
حىت ينطق 

أما ، َواْلَمَجل ْه
اجمللة فهو  

 مفرد اجملالت
حذف حرف   احلذف واأَلِطبَّء  واأَلِطبَّاء   5

األلف بعد 
الباء املفتوحة  

حىت يقصر 
صوت حرف  

 الباء 

حذف    عدم  
 حرف األلف 

 
 

 

 

 

  



 

 و  و   و    
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 حممد مشس الضحى  اسم الطالب/ ة : 

 23 :  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

حتديد   عينة اخلطأ 
 اخلطأ 

وصف  
 اخلطأ   وشرح 

 تصحيح اخلطأ 

زيادة حرف   الزيادة  ِفًيااَصحَ  َصَحِفًيا 1
"ا" يف قراءة  

كلمة 
  "َصَحِفًيا"

بعد حرف  
املفتوحة   احلاء

حىت يكون  
  احلاءحرف 

 ممدودا   حاءا

قراءة كلمة 
"َصَحِفًيا" دون  
يطاول صوت  

 احلاء 

ُخَضِرًيا،   2
َطبَّاًخا،  
 األْخَبار 

ُحَضِرًيا،  
َطبَّاًحا،  
 اأَلْحَبار 

تسوية صوت   التشوية
"  خحرف "

يف كلمة 
ُخَضِرًيا  
وكلمة 
َطبَّاًخا  
وكلمة 
  األْخَبار

أن تلفظ 
صوت اخلاء  

باملخارج  
 الصحيح



 

 ز   ز  ز    
 

بصوت 
ح أي  حرف 

كأنه قرأ  
حرف "خ"  

"  يف كلمة
ُخَضِرًيا  
وَطبَّاًخا  

واأَلْخَبار"  
حبرف "ح"  
ولكنه ليس  

 حاء 
نطق حرف   اإلبدال ِمْنَكاِنْيكًيا  ِمْيَكاِنْيكًيا  3

الياء الساكنة  
صوت ي

حرف النون  
الساكنة  يف  

كلمة 
 ِمْيَكاِنْيكًيا 

عدم إبدال 
حرف الياء  

 الساكنة

حرف   نطق اإلبدال َيْزَرُأْونَ  َيْزَرُعْونَ  4
"ع" يف كلمة  

  َيْزَرُعْونَ 
بصوت 
 حرف أ 

عدم إبدال 
صوت حرف  
"ع" يف قراءة  

الكلمة 
 " َيْزَرُعْونَ "



 

 ح  ح   ح    
 

حرف  حذف  احلذف واْلَمَجلَِّت واْلَمَجلَّاِت 5
األلف بعد 

الالم املفتوحة  
حىت يقصر 

صوت حرف  
 الالم

حذف    عدم
 حرف األلف 

 



 

 ط   ط  ط     
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 نادية فوتري والندري   اسم الطالب/ ة : 

   24:  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

حتديد   عينة اخلطأ 
 اخلطأ 

وصف  
 اخلطأ   وشرح  

 تصحيح اخلطأ 

زيادة حرف   الزيادة  ِمْهَنُة ِمَهنَ  1
"ة" يف قراءة  

الكلمة 
"ِمَهَن" يف 

 آخر الكلمة

زيادة أي  عدم 
حرف كان يف  

 قراءة الكلمة

ُشْرِطًيا،   2
 اْلُمْسَتْشَفى

ُسْرِطًيا،  
 اْلُمْسَتْسَفى

حرف  نطقت اإلبدال
" يف  ش"

ُشْرِطًيا،  كلمة 
 اْلُمْسَتْشَفى

بصوت 
 "س" حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 " ش"

ُخَضِرًيا،   3
 ُمْخَتِلِف  

ُحَضِرًيا،  
 ُمْحَتِلِف     

تسوية صوت   التشوية
"  خحرف "

يف كلمة 
ُخَضِرًيا  

وُمْخَتِلِف 
بصوت 

أن تلفظ 
صوت اخلاء  

باملخارج  
 الصحيح



 

 ي  ي   ي    
 

ح أي  حرف 
كأنه قرأ  

حرف "خ"  
 يف كلمة

"ُخَضِرًيا  
وُمْخَتِلِف" 

حبرف "ح"  
ولكنه ليس  

 حاء 
حذف حرف   احلذف وِمْيَكاِنْيًيا  وِمْيَكاِنْيِكًيا  4

"ك" يف قراءة  
الكلمة 

 وِمْيَكاِنْيِكًيا 

عدم حذف 
احلروف يف  

 القراءة

حرف   حذف احلذف َيْذَهُبْو َيْذَهُبْونَ  5
"ن" يف آخر  

الكلمة 
   "َيْذَهُبْوَن" 

ثبوت حرف  
"ن" يف قراءة  

كلمة 
 ُيَعاِلُجْوَن" "

حرف  نطقت اإلبدال َيْسَرُأْونَ  َيْزَرُعْونَ  6
" يف كلمة  ز"

َيْزَرُعْوَن،  
بصوت 
"س"  حرف 
 ونطقت

عدم إبدال 
صوت حرف  

 و"ع"   "ز"



 

 ك  ك  ك    
 

"  ع حرف "
يف كلمة 
َيْزَرُعْوَن،  

بصوت 
 "ء" حرف 

حرف  نطقت اإلبدال َيْبَحُتْونَ  َيْبَحُثْونَ  7
" يف ث "

كلمة 
َيْبَحُثْوَن،  
بصوت 
 "ت"  حرف 

إبدال عدم 
صوت حرف  

   "ث "

حرف  نطقت اإلبدال ِلَيْغَرَأَها ِلَيْقَرَأَها 8
" يف كلمة  ق"

ِلَيْقَرَأَها، 
بصوت 
 "غ"  حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

   "ق"

 

  



 

 ل   ل  ل     
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 نزريل إرحام رمضان   اسم الطالب/ ة : 

 25 :  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

حتديد   عينة اخلطأ 
 اخلطأ 

  وشرح وصف  
 اخلطأ 

 تصحيح اخلطأ 

ُمَتَنّوَعُة،   1
اْلَمَزاِرِع،  
َيْزَرُعْوَن،  
َيِبْيُعْوَن،  

اْلَبَضاِئع،  
 َعِن

ُمَتَنوَِّأُة،  
اْلَمَزاِرِئ،  
َيْزَرُأْوَن،  
َيِبْيُئْوَن،  

اْلَبَضاِئء ،   
 َأنِ 

حرف   نطق اإلبدال
"ع" يف كلمة  

ُمَتَنّوَعُة،  
اْلَمَزاِرِع،  
َيْزَرُعْوَن،  
َيِبْيُعْوَن،  

 اْلَبَضاِئع، َعنِ 
بصوت حرف  

 أ

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

تسوية صوت   التشوية ُحَضِرًيا ُخَضِرًيا 2
" يف  خحرف "

ُخَضِرًيا كلمة 
بصوت حرف  

ح أي كأنه  
قرأ حرف  

 "خ" يف كلمة
"ُخَضِرًيا "  

أن تلفظ 
صوت اخلاء  

باملخارج  
 الصحيح



 

 م  م  م    
 

حبرف "ح"  
ولكنه ليس  

 حاء 
الَفلَّاُحوَن،   3

َيْذَهُبْوَن،  
 َيْبَحُثْونَ 

الَفلَّاُحو،  
َيْذَهُبْو،  

 َيْبَحُثوْ 

حرف   حذف احلذف
"ن" يف آخر  

الكلمة 
"الَفلَّاُحوَن،  

َيْذَهُبْوَن،  
   َيْبَحُثْوَن" 

ثبوت حرف  
"ن" يف قراءة  

كلمة 
الَفلَّاُحوَن،  "

َيْذَهُبْوَن،  
 َيْبَحُثْوَن" 

حرف   حذف احلذف ُمْخَتِلِف اْلمْخَتِلِف 4
"ال" يف أول  

الكلمة 
   "اْلمْخَتِلِف"

ثبوت حرف  
" يف قراءة  ال"

كلمة 
 اْلمْخَتِلِف""

 
 

 

 

  



 

 ن  ن  ن    
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 أوفيال يومسا  اسم الطالب/ ة : 

 26:  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

وصف   حتديد اخلطأ  عينة اخلطأ 
 اخلطأ   وشرح 

 تصحيح اخلطأ 

حرف  نطقت اإلبدال َيِبْيُعْونَ  َيِبْيُعْونَ  1
"ع" يف كلمة  

َيِبْيُعْوَن  
بصوت 
 ء حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

حرف   حذف احلذف َمَزاِرعِ  امَلَزاِرعِ  2
"ال" يف أول  

الكلمة 
   "امَلَزاِرِع" 

ثبوت حرف  
" يف قراءة  ال"

 امَلَزاِرِع" كلمة "

حرف  نطقت    اإلبدال َواْلَمَجل ْه َواْلَمَجل اتُ  3
"ا" و"ت" يف  

كلمة 
َواْلَمَجل اُت 

بصوت 
حرف "اهلاء  

أما  ، الساكنة"

قراءة كلمة 
" واْلَمَجلَّات "

دون إبدال أي  
 حرف كان 



 

 س   س  س     
 

اجمللة فهو  
 مفرد اجملالت

حرف  نطقت اإلبدال اْلَأْجَبارُ  اْلَأْخَبارُ  4
" يف كلمة خ"

  اْلَأْخَباُر
بصوت 
 جحرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "خ"

 

 

  



 

 ع  ع  ع    
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 رمحت   اسم الطالب/ ة : 

 19 :  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

حتديد   عينة اخلطأ 
 اخلطأ 

 تصحيح اخلطأ  وصف  اخلطأ 

زيادة حرف   الزيادة  ِمْهَننَ  ِمَهنَ  1
" يف قراءة  ن"

 "ِمَهنَ كلمة "

  قراءة كلمة "
" دون   ِمَهنَ 

 زيادة احلروف 
حرف   نطق اإلبدال ُمَمرًِّسا ُمَمرًِّضا 2

" يف كلمة  ض"
 ُمَمرًِّضا

بصوت حرف  
 "س" 

عدم إبدال 
صوت حرف  

" يف قراءة  ض"
الكلمة "  

 "  ُمَمرًِّضا
حرف   حذف احلذف َضرًيا  ُخَضرًيا 3

"خ" يف آخر  
الكلمة 

يف   "ُخَضرًيا"
 أول الكلمة

ثبوت حرف  
" يف قراءة  خ"

 ُخَضرًيا" كلمة "

َججَّاًرا،   َجزَّاًرا، َزبَّاَلةً  4
 َجبَّاَلةً 

حرف   نطق اإلبدال
" يف كلمة  ز"

  َجزَّاًرا، َزبَّاَلةً 

عدم إبدال 
صوت حرف  

" يف قراءة  ز"



 

 ف   ف  ف     
 

بصوت حرف  
 "ج"  

َجزَّاًرا،  الكلمة "
 " َزبَّاَلةً 

زيادة حرف   الزيادة  َبْيَناءً  َبنَّاءً  5
بعد  " ي"

يف  حرف ب 
قراءة كلمة 

 " نَّاءً  َ "

زيادة  عدم 
يف    احلروف

نطق كلمة 
 "َبنَّاًء" 

حرف   نطق اإلبدال النَّاِسَعةِ  النَّاِفَعةِ  6
" يف كلمة  ف"

بصوت  النَّاِفَعةِ 
 "س" حرف 

قراءة كلمة 
"ُكل " دون  

يطاول صوت  
 الالم

حرف   نطق اإلبدال َحِفُيْوَنضَّ ال الصََّحِفُيْوَن 7
" يف كلمة  ف"

بصوت  النَّاِفَعةِ 
 "س" حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

" يف قراءة  ص"
الكلمة 

 "الصََّحِفُيْونَ "
حرف   نطق اإلبدال ْشَفرْ امُلْسَتتَ  ْسَتَتْشَفىامُل 8

" يف كلمة  ى"
 "ْسَتَتْشَفىامُل"

بصوت حرف  
 الراء الساكنة

عدم إبدال 
صوت حرف  

" يف قراءة  ى"
الكلمة 

 "ْسَتَتْشَفىامُل"
 

  



 

 ص  ص   ص    
 

 حتليل األخطاء النطقية ورقة  

 رائسة ديفة  اسم الطالب/ ة : 

  28:  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

   وشرح   وصف  حتديد اخلطأ  عينة اخلطأ 
 اخلطأ 

تصحيح  
 اخلطأ 

حرف  نطقت اإلبدال َعنْ  َمنْ  1
  "َمْن"" م"

بصوت حرف  
 "ع" 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "م"

حرف  نطقت اإلبدال ُسْرِطًيا  ُشْرِطًيا  2
  "َمْن"" ش"

بصوت حرف  
 "س" 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 " ش"

زيادة حرف   الزيادة  ْونَ ِفُياحَ اصَ  ُيْونَ َصَحفِ  3
"ا" يف قراءة  

كلمة 
  "ُيْونَ "َصَحفِ 

بعد حرف  
احلاء والصاد 
املفتوحة حىت  
يكون حرف  
 احلاء والصاد

قراءة كلمة 
"َصَحِفًيا"  

دون يطاول  
 احلاء صوت 



 

 ق   ق  ق     
 

صادا     حاءا
 ممدودا

حرف  نطقت    اإلبدال َجَزاِئدِ  اْلَجَراِئِد 4
" يف كلمة  ر"

بصوت   َجَزاِئدِ 
 " ز حرف "

عدم إبدال 
صوت حرف  

 " ر"

حرف   نطق اإلبدال امُلَتَنوَِّأةُ  امُلَتَنّوَعةُ  5
"ع" يف كلمة  

بصوت  ُمَتَنّوَعُة 
 حرف أ 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

حذف حرف   احلذف ْسَتَتْسَفىُم ْسَتَتْشَفىامُل 6
"ال" يف قراءة  

الكلمة 
 "ْسَتَتْشَفىامُل"

عدم حذف 
حرف "ال"  

يف قراءة 
 الكلمة

زيادة حرف   الزيادة  ُمْخَتَلْيفِ  ُمْخَتِلِف 7
" يف قراءة  ي"

كلمة 
 بعد "ُمْخَتِلفِ "

  الالمحرف 
 املفتوحة  

عدم زيادة  
"  ي حرف "
يف قراءة 

كلمة 
 "ُمْخَتِلفِ "

 

  



 

 ر   ر  ر    
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 رزقي دوي    اسم الطالب/ ة : 

 29 :  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

وصف   حتديد اخلطأ  عينة اخلطأ 
 اخلطأ   وشرح 

 تصحيح اخلطأ 

ُمَتَنّوَعُة،   1
اْلَمَزاِرِع،  
َيْزَرُعْوَن،  
اْلَبَضاِئع،   

 ُيَعاِلُجْونَ 

،  َرْفَناأَ 
ُمَتَنوَِّأُة،  

اْلَمَزاِرِئ،  
َيْزَرُؤْوَن،  

اْلَبَضاِئء ،   
 ُيَؤاِلُجْونَ 

حرف   نطق اإلبدال
"ع" يف كلمة  

، َعَرْفَنا
ُمَتَنّوَعُة،  

اْلَمَزاِرِع،  
َيْزَرُعْوَن،  
اْلَبَضاِئع،   
ُيَعاِلُجْوَن  
بصوت 
 حرف أ 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

حرف   نطق اإلبدال السُّوك السُّْوقِ  2
   كلمة" يفق"

 السُّْوقِ 
بصوت 
 ك حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 " ق"



 

 ش   ش  ش     
 

ُخَضِرًيا،   3
اْلُمْخَتِلِف، 

 األْخَبار 

ُحَضِرًيا،  
اْلُمْحَتِلِف ،  

 اأَلْحَبار 

تسوية صوت   التشوية
"  خحرف "

يف كلمة 
ُخَضِرًيا  
وكلمة 

اْلُمْخَتِلِف 
وكلمة 
  األْخَبار

بصوت 
ح أي  حرف 

كأنه قرأ  
حرف "خ"  

"  يف كلمة
ا  ُخَضِريً 

وَطبَّاًخا  
واأَلْخَبار"  

حبرف "ح"  
ولكنه ليس  

 حاء 

أن تلفظ صوت  
اخلاء باملخارج  

 الصحيح

حرف  نطقت    اإلبدال َواْلَمَجل ْه َواْلَمَجل اتُ  4
"ا" و"ت" يف  

كلمة 
َواْلَمَجل اُت 

كلمة قراءة 
" واْلَمَجلَّات "

دون إبدال أي  
 حرف كان 



 

 ت   ت  ت     
 

بصوت 
حرف "اهلاء  

  الساكنة"
حىت ينطق 

أما ، َواْلَمَجل ْه
اجمللة فهو  

 مفرد اجملالت
 

 

  



 

 ث   ث  ث     
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 سالسة نور عزيزة   اسم الطالب/ ة : 

 30 :  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

وصف   حتديد اخلطأ  عينة اخلطأ 
 اخلطأ   وشرح 

 تصحيح اخلطأ 

ِمْيَكاِنْيِكًيا،   1
َزبَّاَلًة، َكنَّاًسا،  

 اْلَمَزاِرعِ 

ِمْيَكِنْيِكًيا ،  
َزبََّلًة، َكنًَّسا،  

 اْلَمَزِرعِ 

حذف حرف   احلذف
األلف بعد 

النون  
املفتوحة الباء  

املفتوحة  
والزين 

املفتوحة حىت  
يقصر صوت 
حرف النون  
 والباء والزين

حذف   عدم 
حرف األلف  

حىت يقصر 
 احلرف املمدود 

حرف   نطق    اإلبدال َواْلَمَجل ْه َواْلَمَجل اتُ  2
"ا" و"ت" يف  

كلمة 
َواْلَمَجل اُت 

بصوت 
حرف "اهلاء  

  الساكنة"

قراءة كلمة 
" واْلَمَجلَّات "

دون إبدال أي  
 حرف كان 



 

 خ  خ   خ    
 

حىت ينطق 
أما ، َواْلَمَجل ْه

اجمللة فهو  
 مفرد اجملالت

حذف حرف   احلذف َمْزَرعِ  اْلَمَزاِرعِ  3
"ال" يف قراءة  

الكلمة 
 "اْلَمَزاِرِع" 

عدم حذف 
"ال" يف  حرف 

 قراءة الكلمة

حذف حرف   احلذف َوتَِّصُل َوَيتَِّصُل 4
"ي" يف قراءة  

كلمة 
 "َوَيتَِّصُل" 

حذف  عدم
 حرف "ي" 

 
 

  



 

 ذ  ذ  ذ    
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 سالية رمحيانت  اسم الطالب/ ة : 

 31 :  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

حتديد   عينة اخلطأ 
 اخلطأ 

  وشرح وصف  
 اخلطأ 

تصحيح  
 اخلطأ 

، َعَرْفَنا 1
ُمَتَنّوَعُة،  

 َوَيْزَرُعْوَن،  

، ُمَتَنوَِّأُة،  َرْفَناأَ 
 َوَيْزَرُؤْونَ 

حرف  نطقت اإلبدال
"ع" يف كلمة  

، ُمَتَنّوَعُة،  َعَرْفَنا
َوَيْزَرُعْوَن،  

بصوت حرف  
 أ

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

زيادة حرف   الزيادة  ِفًيااَصحَ  َصَحِفًيا 2
"ا" يف قراءة  

كلمة 
 "َصَحِفًيا" 

قراءة كلمة 
"َصَحِفًيا"  

دون يطاول  
 احلاء صوت 

حرف  نطقت اإلبدال ُسْرِطًيا  ُشْرِطًيا  3
يف كلمة  " ش"

  "ُشْرِطًيا" 
بصوت حرف  

 "س" 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 " ش"

َزبَّاَلًة، َكنَّاًسا،   4
 اْلَمَجلَّاِت

َزبََّلًة، َكنًَّسا،   
 اْلَمَجَلِت

حذف حرف   احلذف
األلف بعد 

حذف   عدم 
حرف األلف  



 

 ض  ض   ض    
 

النون املفتوحة  
الباء املفتوحة  

والالم املفتوحة  
حىت يقصر 

صوت حرف  
النون والباء  

 والالم

حىت يقصر 
احلرف  
 املمدود

ُخَضِرًيا،   5
اْلُمْخَتِلِف، 

 األْخَبار 

ُحَضِرًيا،  
اْلُمْحَتِلِف ،  

 ار اأَلْحبَ 

تسوية صوت   التشوية
" يف  خحرف "

ُخَضِرًيا كلمة 
وكلمة 

اْلُمْخَتِلِف 
  وكلمة األْخَبار
بصوت حرف  

ح أي كأنه  
قرأ حرف  

 "خ" يف كلمة
" ُخَضِرًيا  

وَطبَّاًخا  
واأَلْخَبار"  

حبرف "ح"  
ولكنه ليس  

 حاء 

أن تلفظ 
صوت اخلاء  

باملخارج  
 الصحيح



 

 ظ   ظ  ظ     
 

حرف  نطقت اإلبدال َوَيتَّس ُل َوَيتَِّصُل 6
يف كلمة  " ص"

  "َوَيتَِّصُل"
بصوت حرف  

 "س" 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 " ص"

حرف  نطقت اإلبدال ُيَماِلُجونَ  َوُيَعاِلُجونَ  7
يف كلمة  " ع"

  "َوُيَعاِلُجوَن" 
بصوت حرف  

 "س" 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 " ع"

 

  



 

 غ  غ  غ    
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 سلسا وي فرادينا   اسم الطالب/ ة : 

   32:  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

حتديد   عينة اخلطأ 
 اخلطأ 

وصف  
 اخلطأ   وشرح  

 تصحيح اخلطأ 

زيادة حرف   الزيادة  َأنَّا َأنَّ 1
"ا" يف قراءة  

 "أنَّكلمة "

قراءة كلمة 
" دون  أنَّ"

يطاول صوت  
 النون 

ُخَضِرًيا،   2
 ُمْخَتِلِف  

ُحَضِرًيا،  
 ُمْحَتِلِف     

تسوية صوت   التشوية
"  خحرف "

يف كلمة 
ُخَضِرًيا  

وُمْخَتِلِف 
بصوت 
ح أي  حرف 

كأنه قرأ  
حرف "خ"  

 يف كلمة
"ُخَضِرًيا  

وُمْخَتِلِف" 
حبرف "ح"  

أن تلفظ 
صوت اخلاء  

باملخارج  
 الصحيح



 

 أ  أ  أ  أ    
 

ولكنه ليس  
 حاء 

حرف  نطقت اإلبدال َطبَّاًحا  َطبَّاًخا    3
" يف كلمة خ"

َطبَّاًخا   
بصوت 
 "ح" حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

يف قراءة   "خ"
الكلمة 
 "َطبَّاًخا" 

حرف   حذف احلذف ُسْوقِ  السُّْوقِ  4
"ال" يف أول  

الكلمة 
   "السُّْوِق"

ثبوت حرف  
" يف قراءة  ال"

 السُّْوِق"كلمة "

حرف   حذف احلذف َيْذَهُبْو َيْذَهُبْونَ  5
"ال" يف أول  

الكلمة 
   "السُّْوِق"

ثبوت حرف  
"ن" يف قراءة  

كلمة 
 ُيَعاِلُجْوَن" "

حرف  نطقت اإلبدال اْلُمَتَنوَِّأةُ  اْلُمَتَنوَِّعةُ  6
" يف كلمة  ع"

اْلُمَتَنوَِّعُة،  
بصوت 
 "ء" حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

حرف  نطقت اإلبدال َيتَّس ُل َيتَِّصُل 7
" يف  ص"

َيتَِّصُل ، كلمة 

عدم إبدال 
صوت حرف  

   "ص"



 

 ب  ب   ب  ب     
 

بصوت 
 "س"  حرف 

 



 

 ج   ج  ج   ج    
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 سيت نور هالزة   اسم الطالب/ ة : 

 33:  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

  وصف  حتديد اخلطأ  عينة اخلطأ 
   وشرح 
 اخلطأ 

 تصحيح اخلطأ 

َعَرْفَنا،  1
ُمَتَنِوَعٌة،  

َيْزَرُعْوَن،  
 ُيَعاِلُجْوَن،  

َأَرْفَنا،  
ُمَتَنِوَأٌة،  

َيْزَرُؤْوَن،  
 ُيَؤاِلُجْوَن،  

حرف  نطقت اإلبدال
"ع" يف  

َعَرْفَنا، كلمة 
ُمَتَنِوَعٌة،  

َيْزَرُعْوَن،  
ُيَعاِلُجْوَن،  

بصوت 
 ء حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

حذف حرف   احلذف ُمِدًسا ُمَهْنِدًسا 2
"ه" و"ن" يف  
قراءة كلمة 

 "ُمَهْنِدًسا" 

ثبوت حرف  
"ه" و"ن" يف  
قراءة كلمة 

 "ُمَهْنِدًسا" 
،  ِفًيااَصحَ  ، َطِبْيًبا َصَحِفًيا 3

 َطاِبْيًبا 
زيادة حرف   الزيادة 

"ا" يف قراءة  
كلمة 

،  "َصَحِفًيا

قراءة كلمة 
،  "َصَحِفًيا

" دون  َطِبْيًبا 



 

 د  د  د  د    
 

بعد   "َطِبْيًبا 
  احلاءحرف 
والطاء  

املفتوحة حىت  
يكون حرف  

  اءاحلاء والط
حاء وطاء  

 ممدودا

يطاول صوت  
 احلاء 

ُخَضِرًيا،   4
ُمْخَتِلِف، 
 وْاأَلْخَباُر   

ُحَضِرًيا،  
ُمْحَتِلِف، 

 واْلَأْحَباُر     

تسوية صوت   التشوية
"  خحرف "

يف كلمة 
ُخَضِرًيا  

وُمْخَتِلِف 
واْلَأْحَباُر     

بصوت 
ح أي  حرف 

كأنه قرأ  
حرف "خ"  

 يف كلمة
"ُخَضِرًيا  

وُمْخَتِلِف 
واْلَأْحَباُر"  

حبرف "ح"  

أن تلفظ صوت  
اخلاء باملخارج  

 الصحيح



 

 ه   ه  ه  ه    
 

ولكنه ليس  
 حاء 

حرف  نطقت اإلبدال َطبَّاًحا  َطبَّاًخا    5
" يف  خ"

َطبَّاًخا   كلمة 
بصوت 
 "ح" حرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

يف قراءة   "خ"
 الكلمة "َطبَّاًخا" 

حرف  نطقت    اإلبدال َواْلَمَجل ْه َواْلَمَجل اتُ  6
"ا" و"ت" يف  

كلمة 
َواْلَمَجل اُت 

بصوت 
حرف "اهلاء  

،  الساكنة"
أما اجمللة فهو  
 مفرد اجملالت

قراءة كلمة 
" واْلَمَجلَّات "

دون إبدال أي  
 حرف كان 

حذف حرف       احلذف النَّاِفُة النَّاِفَعُة 7
"ع" يف قراءة  

كلمة 
 "النَّاِفَعُة" 

ثبوت حرف  
"ع"  يف قراءة  
كلمة " النَّاِفَعُة  

" 
 

 

 



 

 و   و  و   و    
 

  



 

 ز  ز   ز  ز    
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 تري زيانة النساء   اسم الطالب/ ة : 

 34:  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

حتديد   عينة اخلطأ 
 اخلطأ 

   وشرح   وصف 
 اخلطأ 

 تصحيح اخلطأ 

ُمَتَنِوَعٌة،   1
 اْلَبَضاِئعِ 

ُمَتَنِوَأٌة،  
 اْلَبَضاِئء  

حرف  نطقت اإلبدال
"ع" يف كلمة  

ُمَتَنِوَعٌة،  
  اْلَبَضاِئِع،

بصوت حرف  
 "ء" 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

زيادة حرف   الزيادة  ُخَضاِرًيا  ُخَضِرًيا 2
"ا" يف قراءة  

 كلمة "
بعد   " ُخَضِرًيا
  الضادحرف 

املفتوحة حىت  
يكون حرف  

  ضادا الضاد
 ممدودا

قراءة كلمة 
" دون  ُخَضِرًيا"

يطاول صوت  
 الضاد

زيادة حرف   الزيادة  َجزَّاِرًءا  َجزََّاًرا 3
" يف قراءة  ء"

قراءة كلمة 
" دون  ُخَضِرًيا"



 

 ح   ح  ح   ح    
 

  "َجزََّاًراكلمة "
 يف آخر الكلمة

يطاول صوت  
 الضاد

اْلَمَزاِرع،   4
اْلَأُرزَّ،  

اْلَأِطبَّاء ،  
 اْلَمْرَضى

اْلَمَزاِرع،  
َأُرزَّ، َأِطبَّاء ،  

 َمْرَضى

حرف   حذف احلدف
" يف قراءة  ل"ا

كلمة 
اْلَمَزاِرع،  "

اْلَأُرزَّ، اْلَأِطبَّاء ،  
يف   "اْلَمْرَضى

كل أول 
 الكلمة

ثبوت حرف  
" يف قراءة  ال"

كلمة 
اْلَمَزاِرع،  "

اْلَأُرزَّ، اْلَأِطبَّاء ،  
 ْرَض"اْلمَ 

زيادة حرف   الزيادة  ونَ ِفُياحَ صَّ ال ْوَنَحِفُيصَّ ال 5
"ا" يف قراءة  

كلمة 
  "ْونَ َحِفُيصَّ ال"

بعد حرف  
املفتوحة   احلاء

حىت يكون  
احلاء  حرف 

 ممدودا حاء  

قراءة كلمة 
"  ْونَ َحِفُيصَّ ال"

دون يطاول  
 احلاء صوت 

حرف  نطقت    اإلبدال َواْلَمَجل ْه َواْلَمَجل اتُ  6
"ا" و"ت" يف  

كلمة 
َواْلَمَجل اُت 

قراءة كلمة 
" واْلَمَجلَّات "

دون إبدال أي  
 حرف كان 



 

 ط   ط   ط  ط     
 

بصوت حرف  
"اهلاء  

أما  ، الساكنة"
اجمللة فهو مفرد 

 اجملالت 
صوت  نطقت اإلبدال امُلْسَتَتْسَفى ْسَتَتْشَفىامُل 7

حرف "ش"  
يف كلمة 

امُلْسَتَتْشَفى 
بصوت حرف  

 س

قراءة حرف  
"ش" يف  
خمارجه  

 الصحيحة

 
 

 

 

  



 

 ي   ي  ي   ي    
 

 ورقة حتليل األخطاء النطقية 

 يوليندا تري وحينينغسيه   اسم الطالب/ ة : 

 35:  رقم

املفردات   رقم 
 الصحيحة 

  وصف  حتديد اخلطأ  عينة اخلطأ 
   وشرح 
 اخلطأ 

 تصحيح اخلطأ 

َرسَّاًما،   1
 النَّاِفَعةِ 

ف حرف  ذح احلذف َرسًَّما، النَِّفَعةِ 
" يف قراءة  ا"

كلمة 
َرسَّاًما،  "

 النَّاِفَعِة"

  قراءة كلمة 
  و النَّاِفَعةِ  َرسَّاًما
  يقصردون 

صوت ال
 املمدود

زيادة حرف   الزيادة  َحِفًيا اصَ  َصَحِفًيا 2
"ا" يف قراءة  

كلمة 
  "َصَحِفًيا"

بعد حرف  
 الصاد

املفتوحة حىت  
يكون حرف  

 صلدا الصاد
 ممدودا

قراءة كلمة 
"َصَحِفًيا" دون  
يطاول صوت  

 الصاد



 

 ك  ك  ك  ك    
 

حرف  نطقت اإلبدال ُغَضِرًيا ُخَضِرًيا 3
" يف  خ"

ُخَضِرًيا كلمة 
 "غ" حبرف 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "خ"

زيادة حرف   الزيادة  َجزَّاِرًءا  َجزََّاًرا 4
" يف قراءة  ء"

كلمة 
يف   "َجزََّاًرا"

 آخر الكلمة

قراءة كلمة 
" دون  ُخَضِرًيا"

يطاول صوت  
 الضاد

تسوية صوت   التشوية َفاْلَفلَّاُهْوَن َفاْلَفلَّاُحْونَ  5
"  ححرف "

يف كلمة 
َفاْلَفلَّاُحْوَن  

بصوت 
ه أي  حرف 

كأهنا قرأت 
حرف "ح"  

"  يف كلمة
َفاْلَفلَّاُحْوَن "  

حبرف "ه"  
ولكنه ليس  

 هاء

صوت  أن تلفظ 
اهلاء باملخارج  

 الصحيح



 

 ل  ل   ل  ل     
 

حرف  نطقت اإلبدال الشُّْوك السُّوقِ  6
" يف  س"

 السُّوقِ كلمة 
"ش"  حبرف 

 ونطقت
"  ق حرف "

يف كلمة 
 السُّوقِ 
 "ك" حبرف 

عدم إبدال 
أي   صوت 
 كان حرف 

حرف  نطقت    اإلبدال َواْلَمَجل ْه َواْلَمَجل اتُ  7
"ا" و"ت" يف  

كلمة 
َواْلَمَجل اُت 

بصوت 
حرف "اهلاء  

أما  ، الساكنة"
اجمللة فهو  

 مفرد اجملالت

قراءة كلمة 
" واْلَمَجلَّات "

دون إبدال أي  
 حرف كان 

حرف  نطقت    اإلبدال ُمْخَكِلِف ُمْخَتِلِف 8
" يف ت "

كلمة 
 ُمْخَتِلفِ 

عدم إبدال 
 التاء صوت 



 

 م  م  م  م    
 

بصوت 
 " ك حرف "

حرف  نطقت اإلبدال ُيَؤاِلُجْونَ  ُيَعاِلُجْونَ  9
"ع" يف كلمة  

  ُيَعاِلُجْونَ 
بصوت 
 حرف أ 

عدم إبدال 
صوت حرف  

 "ع" 

 

  



 

 ن  ن  ن  ن    
 

 . : الصور 4امللحق  

 
: املقابلة مع املدّرسة مادة اللغة العربية يف الفصل العاشر لربنامج اللغة 1الصورة 

 باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باتو. 

 
: عملية تسجيل قراءة طالب الفصل العاشر لربنامج اللغة باملدرسة الثانوية  2الصورة 

 اإلسالمية احلكومية باتو. 

 

: عملية تعليم مهارة القراءة يف الفصل العاشر لربنامج اللغة باملدرسة الثانوية  3الصورة  
 اإلسالمية احلكومية باتو. 



 

 س   س   س  س     
 

كلية علوم التربية والتعليم جامعة موالن  رسالة تقرير عملية البحث من : 5امللحق 
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالنج 

 

 



 

 ع   ع  ع  ع    
 

اإلسالمية احلكومية  رسالة تقرير عملية البحث من رئيس املدرسة الثانوية : 4امللحق 
 . باتو 

 



 

 ف   ف   ف  ف     
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