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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث .أ 

. (Abdul Chaer ; 2007:32)اللغة ىي أدكات اتصاؿ اإلنساف لتعبَت ادلقصود

الرجل إذا كاف يعرب الغاية أك ادلقصود لرجل آخر بوسيلة اللغة. كلذالك, نعرؼ أف 

اللغة تساعد  أمر مهم لنا ك جيب علينا تعلمها ك استعماذلا ىف احملاكرة اليومية.اللغة 

على الناس مساعدة مهمة. يقوؿ مصطفى الغاليُت "بأف اللغة ىي الكلمة أك 

-Mustafa al)اجلملة اليت تستعملها على كل اإلنساف لتعبَت ادلقصود أك اإلرادة".

Gulayaini;2008:3) 

مطلوب باستيعاب أربعة األمهار اللغوية اليت معركفة مبهارة تعليم اللغة العربية 

األربعة ك ىي مهارة االستماع ك مهارة الكالـ ك مهارة القراءة ك مهارة الكتابة. من 

تلك األمهار نستطيع لنعرؼ أف كظيفة اللغة مستعملة ألدكات التصاؿ ادلباشر 

اشر )الشفهي( ىي مشتملة )الشفهي( ك غَت ادلباشر )الكتابة(. أدكات التصاؿ ادلب

من مهارة االستماع ك الكالـ. أـ أدكات التصاؿ غَت ادلباشر )الكتابة( ىي مشتملة 

من مهارة القراءة ك الكتابة. مهارة الكتابة ىف تعليم اللغة العربية تنقسم من ثالثة 

 (Acep Hermawan;2011:151).أنواع غَت مالـز منها اإلمالء ك اخلاط ك اإلنشاء
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اللغة العربية ىي إحدل من مادة كاجبة كخاصية ىف ادلدرسة ادلتوسطة. مادة 

اذلدؼ لتسهيل ىف فهم مصادر تعاليم اإلسالـ من القراف ك السنة. كييرجى من 

دفو, الطالب يعٌلم مبهارة استخداـ اللغة العربية ينطق هبا ىف احلياة اليومية. لتحقيق ى

 ادلتوسطة. كفقا دلعايَت الكفاءة ىف ادلدرسة القراءة

، إف مدرس عند تنفيذ ادلمارسة التعليمية الثانية ادلبدئيةبناء على ادلالحظات 

اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا نفراف اثناف. إف 

  .الصوتية مادة اللغة العربية من ناحية

الفصل الثامن يف  القراءة ىي من ادلهارات اللغوية العربية اليت تيعلم يف

االعتماد  للمدرسة درجة ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا. إهنا

. ىذه ادلدرسة حتصل مناقبا كثَتة ىف أنواع ادلسابقات الدينية لديو االعتمادادلتساكية 

خصوصا ىف  السابع ك اللغوية  ك غَتىا. ك لكن, أف درس اللغة العربية يف الفصل

تكوف درسا صعبا عند الطالب ىف تلك ادلدرسة. ىذا ما يتحقق من القراءة  مهارة

من  ب أف يتقنوا مهارة القراءة.كينبغي على الطالالقراءةىف مهارة فصيح الطالب 

 أيضا سلارج احلرؼ ألنو تساعدىم لقراءة اجليدة.ك عليهم أف يفهموا الصوتية  ناحية
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ىف ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة في الطالب بالبحث الكاتبيهتم إذف,

القراءة  مهارة لمادة ةالصوتي األخطاءتحليل  " العلماء بالنكارايا. حتت ادلوضوع 

مسلمات نهضة العلماء  في المدرسة المتوسطة الفصل السابع  فى تالميذ

 ".بالنكارايا

 حدودية البحث .ب 

 سابعالالفصل ىف ىذا البحث، الباحث حيلل نتيجة القراءة للطالب ىف 

. أما 2018-6017بادلدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء بالنكارايا سنة دراسية 

األخطاء اللغوية العربية اليت حتللها الباحث حتدد بأخطاء الطالب ىف إحدل 

  .ادلقومات اللغوية الصوتية

 ج. أسئلة البحث

 كما ذكرت ىف خلفية البحث السابقة, فأسئلة البحث ىي:

يف  الفصل السابع  ىف تالميذالقراءة  مهارة دلادة ةلصوتيحتليل األخطاء اما  .1

 ؟ ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا
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 الفصل السابع  ىف تالميذالقراءة  مهارة دلادة ةالصوتيما أسباب األخطاء يف  .2

 ؟ يف ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا

 د. أهداف البحث

 أسئلة البحث, فأىداؼ البحث ىي:كما ذكرت ىف 

يف ادلدرسة  الفصل السابع  ىف تالميذالقراءة  مهارة دلادة يةاألخطاء الصوت دلعرفة .1

 .ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا

يف  الفصل السابع  ىف تالميذالقراءة  مهارة دلادة ةالصوتيأسباب األخطاء دلعرفة  .2

 .دلادة مهارة القراءةادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا 

 أهمية البحثه. 

 يرجى التحليل بفوائد منها:

 .تالميذللدلعرفة عن أنواع األخطاء يف الصوتية يف مهارة القراءة  .1

الصوتية ىف مهارة القراءة خصوصا يف  تالميذلا إلشارة ادلدرس عن أخطاء .2

 يصلحها ىف اإلستقباؿ.ليستطيع أف 
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حىت يتمكنوا اإلحذار من األخطاء الصوتية فىمهارة  تالميذل إعطاء التحريض  .3

 .القراءة

 لزيادة ادلعلومات يف حبوث آحرين يف ادلستقبل. .4

 الدراسات السابقة .و

 كالدراسات السابقة اليت تتعلق بطريقة التدريس اللغة العربية كما يلي :

العلوم )ادلتخرج من اجلامعة سيماراغ احلكومية( قد  دراسة أمحد عبد القادر  .1

حتت ادلوضوع "حتليل األخطاء ىف استخداـ  2012كتب البحث ىف السنة 

اسم الضمَت على فيليم ىف الواجبة األخَتة لدرس التفاعل اإلصالحي 

".  اخلالصة 2010لطالب اللغة العربية باجلامعة سيماراغ احلكومية السنة 

دلعرفة أخطاءات يف استخداـ اسم الضمَت ىف زلادثة ىف ىذا البحث ىو 

فيلم التفاعل اإلتصايل كحتليل األخطاء ك تصحيحها, ىي ضمَت مرفوع 

أخطاء, ضمَت مرفوع منصوب  7أخطاء, ضمَت مرفوع متصل  7منفصل 

أخطاء, ضمَت مستًت كجوبا  22أخطاء, ضمَت رلرر متصل  8ادلتصل 

 .أخطاء 4خطأ, ضمَت مستًت جوازا  73

دراسة زلفوظ رزقي مبارؾ )ادلتخرج من اجلامعة اإلسالمية احلكومية  .2

حتت ادلوضوع "حتليل   2015بباالنكارايا( قد كتب البحثفى السنة 
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األخطاء ىف تصنيف الطبقة اللغويةالعربية على مهارة الكتابة للطالب ىف 

غرض ىذا الفصل الثالث بادلدرسة الثانوية احلكومية النموذجية بالنكا رايا".ال

البحث ىو دلعرفة أشكاؿ األخطاء ىف تصنيف الطبقة اللغويةالعربية على 

مهارة الكتابة للطالب ىف الفصل الثالث بادلدرسة الثانوية احلكومية 

 11%, الداللة  23%, الصرفية  66النموذجية بالنكا رايا ىي النحوية 

 % ك أسباب كقوعها.

امعة اإلسالمية احلكومية دراسة زلمد حارس فضيلة )ادلتخرج من اجل .3

حتت ادلوضوع "حتليل   2016بباالنكارايا( قد كتب البحثفى السنة 

األخطاء يف اسخداـ الفعل ادلاضى ك ادلضارع كادلصدر يف مهارة الكتابة 

لطالب الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء 

طاء الكتابة يف إستخداـ بالنكارايا". اخلالصة يف ىذا البحث ىو دلعرفة  أخ

%, يف إستخداـ 39%, يف إستخداـ الفعل ادلضارع  33الفعل ادلاضى 

 %.28ادلصدر 

أٌما البحث الذم كتبو الكاتب ك البحث السابق أهنما متسوياف ك لكن لو 

إذا كاف البحث السابق عن مهارات الكتابة، فأنا . االختالؼ لغرض ىذا الكاتب
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 لطالب الفصل السابع  ةتركز على حتليل األخطاء الصوتيعلى مهارات القراءة اليت 

 .العربية اللغة القراءة مهارةيف ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا يف 

 البحث . هيكلي
ل ىيكالبحث اجلامعي فقاـ الكاتب بتقدًن  حلصوؿ على الوصف العاـ ذلذا

 البحث كما يلي :
حتتوم على خلفية البحث ك أسئلة البحث ك أىداؼ  اإلطار العاـ الباب األكؿ .1

 البحث ك أمهية البحث ك الدراسات التقدـ ك ىيكل البحث.

الباب الثاين اإلطار النظرم حيتوم على نظرية مبا حتتاج الكاتب ىف أنشطة  .2

 الدراسات.

حيتول على كقت البحث كمكاف البحث كمدخل  الباب الثالث منهج البحث .3

كموضوعو كأسلوب مجع البيانات ك حتقيق البيانات ك البحث كمرؤكس البحث 

 حتليل البيانات.

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني

 االطار النظري

 تحليل األخطاء اللغوية . أ

رأم ركشدم أمحد ىف الكتاب "ادلهارات اللغوية" ثالث أنواع الكلمة 

 الىت مرتبطة باألخطاء منها:

 زلة اللساف ( أ

حتوؿ مركز اىتماـ ادلوضوع ىف الكالـ ىي استطراد شكل الوالدة بسبب 

 برىة.

 األغالط ( ب

الغلط أف تعيا بالشيء فال تعرؼ كجو  لساف العربمعٌت غلط يف 

الصواب فيو كقد غلط يف األمر يغلط غلطاكأغلطو غَته كالعرب تقوؿ غلط 

ىف منطقو كغلت ىف احلساب غلطا كغلتا كبعضهم جيعلهما لغتُت مبعٌت قاؿ 

 

http://www.maajim.com/dictionary/%D8%BA%D9%84%D8%B7/1/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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كالغلط ىف احلساب ككل شيء كالغلت ال يكوف ًإال ىف احلساب قاؿ ابن 

 على غالط قاؿ كال أىدرم كجو ذلك.سيده كرأىيت ابن جٍت قد مجعو 

كقاؿ الليث الغلط كل شيء يعيا اإًلنساف عن جهة صوابو من غَت 

تعمد كقد غالطو مغالطة كادلغلطة كاألغلوطة الكالـ الذم يغلط فيو كييغالىطي 

ثٍػتيو حديثان ليس باألىغالًيًط كالتٍغًليطي أىف تقوؿ للرجل  بو كمنو قوذلم حىدَّ

 
ى
 ٍغلىطةي كاأليٍغليوطةي ما ييغالىطي بو من ادلسائل كاجلمع األىغالًيطي.غىًلٍطتى كادل

ى عن الغىليوطاًت كىف ركاية  كىف احلديث أىنو صٌلى الٌلو عليو كسٌلم هنى

مىري  األيٍغليوطاًت قاؿ اذلركٌم الغىليوطاتي تيركت منها اذلمزة كما تقوؿ جاء حلٍى

 مجع غىليوطةو.بًتؾ اذلمزة قاؿ كقد غىًلطى مىن قاؿ ًإهنا 

كقاؿ اخلطايب يقاؿ مسأىلة غىليوطه ًإذا كاف يػيٍغلىطي فيها كما يقاؿ شاة 

حىليوبه كفرىس رىكيوب فًإذا جعلتها امسان زًٍدتى فيها اذلاء فقلت غىليوطة كما 

يقاؿ حىلوبة كرىكوبة كأىراد ادلسائل اليت ييغالىطي هبا العلماء ليىزًلُّوا فيىًهيجى بذلك 

كًإمنا هنىى عنها ألىهنا غَت نافعة ىف الدِّين كال تكاد تكوف ًإال فيما  شىرٌّ كًفتنة

 ال يقع.

8 
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ٍنًطق يريد ادلسائلى الدَّقيقةى 
ى
ٍرتيكم ًصعابى ادل كمثلو قوؿ ابن مسعود أىٍنذى

الغاًمضةى فأىما األيٍغليوطاتي فهي مجع أيٍغلوطة أيٍفعولة من الغىلىط كاأليٍحديكثًة 

 (141::1:1:ابن منظور زلمد ).كاأليٍعجيوبةً 

غ ؿ ط : غىًلطى ىف األمر من باب مختار الصحاحمعٌت غلط فى

غىًلط ىف منطقو كغًلت ىف احلساب طًرب ك أٍغلىطىوي غَته كالعرب تقوؿ 

كبعضهم جيعلها لغتُت مبعٌت ك غىالىطىوي ميغىالىطىةن ك غىلَّطىوي تغليطا قاؿ لو غىًلطت 

ك األٍغليوطىةي بالضم ما ييغلط بو من ادلسائل كقد هنى النيب صلى اهلل عليو ك 

: 2011 :بن أيب بكر بن عبد القادر الرازمزلمد ) .سلم عن األغلوطات

658) 

ػى غىلىطان: أخطأ كجو الصواب. يقاؿ: ادلعجم الوسيطمعٌت غىًلطى فى

 ادلنطق. فهو غلطاف.) أٍغلىطىو (: غلط ىف األمر، أك ىف احلساب، أك ىف

أكقعو ىف الغلط.) غالىطىو ( ميغالطة، كًغالطان: أغلطو.) غىلَّطىو (: أغلطو. كػ 

قاؿ لو: غلطت. كػ نسبو إىل الغلط.) األيٍغلوطة (: ما يغلط فيو، أك ما 

يغالط بو من الكالـ ادلبهم. ) ج(أغاليط.) الغىٍلطىة (: ادلرٌة من الغلط. ) ج 

ات.) الغىالَّط (:الكثَت الغلط.) الغىليوط (: يقاؿ: مسألة غلوط: ( غلط

ىٍغلىطايٌن (: الذم يغالط الناس ىف 
يغلط فيها.) ادلًٍغالط(:الكثَت الغلط.) ادل

http://www.maajim.com/dictionary/%D8%BA%D9%84%D8%B7/2/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD
http://www.maajim.com/dictionary/%D8%BA%D9%8E%D9%84%D9%90%D8%B7%D9%8E/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
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ىٍغلىطىة (:األغلوطة
يعٍت أف (. 458: 1111:شوقي ضعيف)حساهبم.) ادل

مناسب أغالط ىف ىذا الباب ىي الناجتة عن إتياف ادلتكلم بكالـ غَت 

 (204: 1994) بركاف ق دكغالس : للموقف.

 

 

 

 األخطاء ( ج

ىي استطراد الشكل الفطرم من اذليكل الفصيح الذل عيمل 

ادلتكلم ك الكاتب )مستعمل اللغة( ألنو مل يستوعب دتاما قواعد 

 ((Rusydi Ahmad;2009:309اللغة.

من الشرح ادلاضي، عرفنا أف األخطاء اللغوية ىف الناس شيء طبيعي 

 ادلمارسة اللغوية. كاف الفرؽ بُت األخطاء ك األغالط. من العمـو أف ىف

األغالط تيسبَّب من عنصر التطبيق. ًقصىر ىف ذكر شيء يسبب األغالط 

عند نطق الصوت اللغوم أك الكلمة أك سياؽ الكلمة ك تأكيدىا أك اجلملة 

سبوف ك غَتىا. األغالط عادة تستطيع تصحيحها عند الطالب إذا كانوا حيا
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على نفسهم. ىف احلقيقة أف الطالب يعرفوف النظاـ اللغوم الذم يستعملونو 

 ك لكن شيء فيهم يسبب نسياف على النطاـ اللغوم ذلك.

ىذا النسياف عادة ليس لوقت طويل ك لتلك األغالط أيضا ال 

 تكوف طويلة. ك على العكس أف األخطاء تيسبَّب من عنصر الكفاءة. 

يفهموا النظاـ اللغوم الذم يستعملونو. مبعٌت أف الطالب مل 

حدثت األخطاء باستمرار ك ىي إذا ال ميكن تصحيحها دتكن استمرارىا 

بسبب ذلك،  (Heri guntur dan Djago Tarigan;2011:68).لوقت طويل

البد على ادلدرسُت لينقصُت األخطاء ادلوجودة ىف الطالب بالتقوًن التدرجيي 

 اجليدة. ألجل حتقيق أىداؼ التعليمية

 أسباب األخطاء اللغوية . ب

أصل أسباب األخطاء اللغوية تقع ىف الرجل الذل ينطق اللغة ك ال تقع 

ىف اللغة نفسها. ىناؾ ثالثة أسباب زلتملة لرجل ميكن أف يكوف خطأ ىف 

 :  (Nunik Setiawaty;2010:15-16) التحدث منها

متأثر باللغة اليت يستوعب قبل تلك اللغة. مبعٌت أف األخطاء اللغوية تيسبَّب  .1

بتدخل اللغة األـ أك اللغة األكىل إىل اللغة الثانية الىت تيتعلَّم ىف الطالب. 



13 

 

 

 

بعبارة أخرل أف مصدر األخطاء ميكن ىف االختالفات ىف النظاـ اللغوم 

 األكؿ ك النظاـ اللغوم الثاين.

ل باللغة اليت ينطقها. األخطاء اليت تعكس خصائص القواعد عدـ فهم القائ .2

اللغوية ادلتعلمة. بعبارة أخرل أف األخطاء ك األغالط ىي من القواعد 

اللغوية. ادلثل: أخطاء اإلمجاؿ ك تطبيق القواعد اللغوية بغَت كامل ك فشل 

ىف تعلم أحواؿ على تطبيق القواعد اللغوية. ىذه األخطاء تيذكر مرارا 

صطالح أخطاء داخل اللغة. أسباب ىذه األخطاء منها: )أ( تعميم فائق با

)ب( جهل حتديد القواعد )ج( تطبيق القواعد بغَت كامل )د( خطأ ىف 

 افًتاض فكرة.

تعليم اللغة بسهو أك أقل من الكماؿ. ىذا يتعلق بادلواد الىت تيتعلم أك دترس  .3

مبشكالت ادلصدر ك  ك طريقة أداء التعليم. األدكات التعليمية متعلقة

االختيار ك التأليف ك الًتتيب ك التأكيد. ك الطريقة التعليمية متعلقة 

مبشكالت على اختيار الطريقة التقدميية ك ترتيبها ك الكثافة ك التعليمية 

 ادلقررة ك األدكات ادلستخدمة ىف التعليم.

 .تعريف تحليل األخطاء اللغوية و طريقته .ج 
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تعرؼ حتليل األخطاء اللغوية بتعريف تفصيلية منها: حتليل األخطاء  أيليس

اللغوية ىو ادلنهج ادلستعمل للباحثُت ك ادلدرسُت الذم مشتمل بإمجاع منوذج لغة 

الطالب ك تعرؼ األخطاء ىف النموذج ك كصفها ك تصنيفها باألسباب ادلفًتضة  

 ك تقوًن دقتها.

اريغاف يبُت عن الدكر اليت جيب أف على أساس التعريف ادلاضي, غونتور ت

 يسلك لتحليل األخطاء اللغوية. فهذه الدكر منها:

 اختيار البيانات اللغوية .1

 ىذه عملية مشتملة بالدكر منها:

 تقرير كسيع النموذج .أ 

 تقرير الوسائل النموذجية .ب 

تقرير التجانس النموذجي )متعلق بأسناف الطالب ك خلفيتهم ىف اللغة  .ج 

 التقدـ ك غَتىا.األكىل ك دكر 

 إدراؾ األخطاء ىف البيانات .2

ىذه األخطاء قد تكوف بشكل سرٌم ف دتييزيا بشكل علٌٍت يعٌت 

األحطاء ادلنحرفة بعيدة القواعد اللغوية. كقد تكوف دتييزيا بشكل سرٌم أم 
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إذا نظر إليها حلظة مل تكن فيها خطأ كلكن إذا نظر إليها بدقة ىناؾ 

 أخطاءات لغوية.

 خطاءتصنيف األ .3

العملية ىف ىذه ادلرحلة مشتملة بتقرير أك تعيُت الوصف النحوم 

 لكل األخطاء منها:

 األخطاء اإلمالئية ك الصوتية .أ 

 األخطاء الصرفية .ب 

 األخطاء النحوية .ج 

 (Heri dan Tarigan;2011:153) األخطاء الداللية ك الكلمات .د 

 شرح األخطاء .4

أسباب علم اللغة العملية ىف ىذه ادلرحلة ىي زلاكلة التعارؼ عن 

 النفسي ىف تلك األخطاء.

 تصحيح األخطاء .5

العملية ىف ىذه ادلرحلة مشتملة بتقوًن اجلد كل األخطاء لكي يأخذ 

 التقرير للتعليم اللغوية.
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رأل دكسقفى ك ركسيفل أف حتليل األخطاء أيضا جيب ليستطيع أف 

اللغة األكىل ك ( حتليل مصدر األخطاء )مثل التداخل أك االنتقاؿ من 1يشتمل )

( تعيُت 2األمجاؿ ك عدـ االستقرار ىف التقرير أك نظاـ تقرير اللغة التعليمية( ك )

مستول اختالؿ الذم يكوف سببا ىف األخطاء ادلرتبطة باإلتصاؿ ك معيار 

 (Jos.Daniel Parera;1986:53)االستعماؿ.

 أهداف تحليل األخطاء اللغوية .د 

يل األخطاء اللغوية ىدفاف رئيسياف رأل دكالم ىف كتاب تاريغاف أف حتل

 مها:

لتحصيل البيانات ادلستعملة ىف تصنيع أك استنتاج احلقيقة ىف عملية التعلم  .1

 اللغوم.

إلرشاد ادلتعلمُت ك مطورم ادلنهج التعليمي ماىو أصعب شيء يشعر  .2

 الطالب كنوع األخطاء الىت تؤثر يف تضعيف قدرة اتصاالت الطالب.

نستنبط أف حتليل األخطاء اللغوية كانت مساندة  من اذلدفُت ادلاضيُت 

 كبَتة لكل ادلتعلمُت ك الطالب ك ادلهتمُت باللغة لتقوًن التعليم.

 تفصيل األخطاء فى تصنيف الطبقة اللغوية .ه 
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التصنيف األكؿ فالطبقة اللغوية ىي ىف كجح الصوتية. الصوتية ىي من 

  األصوات اللغويةأقساـ البحث اللغوم الذم يدرس ك حيلل ك يتكلم عن 
(Abdul Chaer;2007:102)  

 األخطاء الصوتية متميزة بالطبقاف مها:

 الصوتية .1

 أخطاء النطق .أ 

 أخطاء اذلجاء .ب 

ك لكن ىف ىذا البحث أف الباحث ال حيلل ىف الطبقة الصوتية ألف 

البيانات اجملموعة من نتيجة الكتابة فقط. ىذا ادلبحث لزيادة ادلعلومة عن 

  . (Abdul Chaer;2007:102) ادلقومات اللغوية

 

 الصرفية .2

الصرفية ىي أقساـ علم اللغة اليت تدرس خصوصيات الكلمة ك 

عمومياهتا ك تغيَتات كظيفية ىف الكلمة إما ىف شكل تلك الكلمة ك إما ىف 

ىف تعليم اللغة العربية أف  . (Ramlan.M;1983:16)كظيفية ضلوية ك الداللة
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ىف ناحية التصريف ك اإلعالؿ ك الصرؼ ىو علم يبحث عن الكلمات 

 . (Abdul Mu’in;2004:88) تغيَتات احلركؼ

الصرؼ ىو قواعد يعرؼ هبا أحواؿ أبنية الكلم ك غَت اإلعراب كالتثنية ك 

اجلمع ك التصغَت ك النسب ك اإلعالؿ. ك يدخل ىف االسم ادلتمكن ك الفعل 

االسم األصلية دكف احلرؼ ك شبهو. ك األبنية ىي الصيغ هبيآهتا. ك أبنية 

ثاللثية ك رباعية ك مخاسية. ك أبنية الفعل األصلية ثالثية ك رباعية. ك ىذه 

 األبنية ذلا موازين توزف هبا. ك حركؼ ادليزاف ثالثة ىي الفاء ك العُت ك الالـ

 . (5)ىاركف عبد الرازؽ؛

 النحوية .3

النحوية ىي أقساـ علم اللغة ادلتكلمة خصوصيات ك عموميات البياف ك 

جلملة ك البند ك العبارة. فهذه سلتلفة بالصرفية اليت تبحث تدرس خصوصيات ا

. النحوية ىف اللغة العربية ( (M.Ramlan;2005:18 ك عموميات الكلمة ك مورفيم

تسمى بعلم النحو. فعلم النحو ىو علم يبحث فيو عن أحكاـ الكلمة ك 

 ;Taufiqurrochman) مكانتها ىف اجلملة أك النسخ مع تقسيم اجلملة ك غَتىا

. فوأد نعمة يعرؼ أف علم النحو ىو قواعد ألدراؾ مكانة الكلمة ىف   (2008:13

ك الذم يتعلق بعلم النحو   . (Fuad Ni’mah:17) كل اجلملة ك طرؽ إعراهبا
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منها: عالمة اإلعراب ك مجلة الفعلية ك االمسية ك ادلفعوؿ بو ك النعت ك العطف 

 ك األضافة.

 علم الداللة .4

داللة ىي األنواع اللغوية اليت تعلم معٌت الكلمة ك ترجيمها. ىذه ال

. ىف علـو اللغة  (Ibnu Burdah;2004:65) الداللة متعلقة بادلفردات العربية

من دٌؿ، من مادًة دلل اليت تدؿ على العربية أف تعريف الداللة لغة ىي: 

 سدده إليو( اإلرشاد إىل الشيء كالتعريف بو كمن ذلك )دلو على الطريق أم

كمن اجملاز "الداٌؿ على اخلَت كفاعلو" ، "كدلو على   )497ج:27:الزبيدل(

 (134: 1998:الزسلشرل )الصراط ادلستقيم"

داللة  -يدؿٌ  –دٌؿ علم الداللة لغة يأخذ من اللغة العربية أم من كلمة 

أـ ىف االصتالح ىو علم ادلعاين يبحث ىف معاين الكلمات ك اجلمل, كىو أحد 

فركع علم اللغة النظرية. كىو موضوع متشعب حيث إف لو جوانب فلسفية ك 

 .( 124: 818:زلمد علي اخلويل)نفسية ك لغوية ك إجتماعية متعددة

 المشكالت فى تعليم اللغة العربية. .و 

نظاـ صويت اعطباطي يستخدمها الفرقة   Tragetك   Blochإف اللغة عند

االجتماعية كسيلة لالتصاؿ. من ذلك، فعناصر األصوات يف اللغة العربية كاف ضيقة 
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للحاجة إىل تدريسها، كي يكوف سادلا النطق. التمكن من العناصر الصوتية للغة 

 العربية ال يقتصر فقط على اإلمالء كالنطق كلكن أيضا ضد النربة كالتجويد.

ادلدرس أك الطالب ذلما مشكالت ىف تعليم ك تعلم اللغة العربية. ىذه  كاف

ادلشكالت حتتاج إىل احمللوؿ ك الطرؽ الصحيحة ىف حتقيقها. ىف رؤكس األقالـ،  

كانت ادلشكالت ىف التعليم اللغة العربية ذلا كجهاف مها ادلشكالت اللغوية ك 

 ادلشكالت غَت اللغوية أك ادلنهجية.

 وية.ادلشكالت اللغ .1

ىف األساس أف ادلشكالت اللغوية تكوف مانعا كاقعا ىف تعليم اللغة العربية 

نيسية. اليت سببت فارقة بُت اخلصائصية الداخلية اللغوية العربية ك اللغة األندك 

 :العنصر ىف اللغوية مشتملة

 نظاـ الصوت .أ 

نظاـ الصوت يكوف أساسا للتوصل إىل كفاءة مهارة نظاـ الصوت 

ربية أك اإلندكنيسية ك يكوف أساسا أيضا ىف تعلم علم التجويد ىف اللغة الع

الذم يبحث أف سلارج احلركؼ. تدريب مرارا ىف رفِّ احلركؼ العربية من 

 سلرجو يكوف زللوال لتحصيل الصوت الصحيح بصفات احلركؼ العربية.
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متعلق بنظاـ الصوت, ىناؾ مشكالت ىف نظاـ الصوت الذم 

لغَت الناطقُت أحدىا ىف الصوتية العربية اليت ال حيتاج اىتماما للمتعلم 

توجد مثابتها ىف اللغة إندكنيسيا ك ماليا ك بركنام مثل حركؼ ث )ثاء( ك 

ق )ىاء( ك خ )خاء( ك ذ )ذاء( ك ض )ضاء( ك ص )صاء( ك ط )طاء( 

 .(AcepHermawan;20011:101)  ك ظ )ظاء( ك ع )عُت( ك غ )غُت(

 ادلفردة .ب 

َتا إىل اللغة اإلندكنيسية تكوف نتيجة زائدة للسكاف ادلفردة ادلتبعة كث

اإلندكنسيا ىف تعليم اللغة العربية بسهلة. ألف مزيد ادلفردة العربية ادلستعملة 

ىف اللغة الوطنية اإلندكنيسية يسهل اإلندكنيسيوف ليبٍت ك يعرؼ ك يذاكر 

سبب تلك ادلفردة. كلكن انتقاؿ من اللغة األجنبية إىل اللغة العربية ي

 ادلشكالت, منها:

ىف اللغة العربية تقوؿ )ادلشاركة(  masyarakatتغيَت ادلعٌت. مثل لفظ  (1

 اليت معنها اإلشًتاؾ أك الشراكة.

ىف اللغة العربية تسمى  berkatلفظو متغَت بصوت األصل مثل اللفظ  (2

 ىف اللغة العربية تسمى )خرب(. kabar)بركة( ك اللفظ 
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ادلعٌت مثل الفظ )كلمة( ىف اإلندكنيسيا لفظو سواسي كلكنو متغَت ىف  (3

 Acep) مبعٌت اجلملة ادلفيدة. ك لكن ىف اللغة العربية مبعٌت الكلمات

Hermawan:2011:102) . 

 نظاـ اجلملة .ج 

نظاـ اجلملة أك قاعد اللغة العربية تكوف مسامهة أساسية لفهم 

لقواعد الكتابة العربية. هبذه القواعد يستطيع القارء ليقرأ صحيحا. علم ا

اللغة العربية ينقسم إىل حبثُت مها النحو ك الصرؼ. ىف احلقيقة أف علم 

النحو ال يتعلق باإلعراب ك البناء فقط فحسب بل يتعلق أيضا بًتتيب 

اجلملة حىت تشتمل القواعد بأنواع أخر دكف اإلعراب ك البناء مثل: الفعل 

يقع بعد ادلبتدأ الذم يقع ىف أماـ )يقع قبل الفاعل( ك كجب على اخلرب ل

إال إذا كاف اخلرب يكوف ظرفا أك جارا أك رلركرا فوجب ابتداء اخلرب على 

 ادلبتدأ.

 الكتابة .د 

الفرؽ بُت الكتابة العربية ك الكتابة الالتينية تكوف مشكلة نفسية 

عند الطالب غَت الناطقُت خصوصا من الطالب األندكنسيُت. الكتابة 

الالتينية تؤكؿ من جانب األمين إىل الشماؿ فأـ الكتابة العربية تؤكؿ من 
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جانب الشماؿ إىل األمين. األحرؼ الالتينية ذلا شاكلتاف فقط مها 

حرؼ الكبَتة ك الصغَتة. أما األحرؼ العربية ذلا شاكالت متنوعة ىي األ

شاكلة قائمة بنفسها ك شاكلة مقدمة ك شاكلة متوسطة ك شاكلة آخرة 

)ع( شاكلة مقدمة ك )ع(  منها حرؼ العُت )ع( شاكلة قائمة بنفسها ك

 .  (Acep Hermawan:2011:102)  آخرةشاكلة )ع( شاكلة متوسطة ك 

 ة القراءةمهار تعريف  .ز 

عرض ادلواد التعليمية بطريقة قراءهتا يف أكؿ مرة، كيبدأ ىي مهارة القراءة 

 .ادلعلم أف يقرأ موضوعات القراءة أكال، مث يطلب من الطالب أف يقرؤكىا

كبعبارة أخرل، القراءة ىي القدرة على تعرؼ كفهم ما ييكتب )رموز مكتوبة( 

 بنطقو أك فهمو يف القلب.

أف القراءة ىي لعملية ادلستخدمة للحصوؿ على تارغان  يف حُت يرل 

 الرسالة اليت سيقدمها ادلؤلف من خالؿ الكلمات أك اللغة ادلكتوبة. 

 ينقسم تعليم القراءة إىل قسمُت، كمها القراءة اجلهرية كالقراءة الصامتة

(Acep Hermawan ،2011 :144.) 

 القراءة اجلهرية  . أ
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طق احلركؼ الكتوبة مثل الكلمات أك اجلمل القراءة اجلهرية ىي القراءة بن

بصوت مرتفع.  إف اذلدؼ الرئيسي ىو أف دتكنوا الطالب من نطق 

القراءات بشكل جيد كفقا لنظاـ األصوات العربية. كما كرد يف منهج 

 القراءة اجلهرية لنطق احلركؼ اذلجائية، كالكلمات كالعبارات كاجلمل.

 القراءة الصامتة . ب

ك قراءة يف القلب معركفة باسم االستيعاب القرائي، كىي القراءة الصامتة أ

قراءة الكلمات أك اجلمل بغَت نطقها، كلكن االعتماد فقط على دقة 

االستكشاؼ البصرم. كىدفها إتقاف مضموف القراءة ك حصوؿ على 

 أكرب قدر من ادلعلومات عنو يف كقت سريع.

 اختبار كفاءة اللغة العربية .ح 

عربية ىو األصوات، كادلفردات الًتاكيب. كتطلب كيقصد بعناصر اللغة ال

، Abdul Hamidاألداة لقياس مدل قدرة عناصر اللغة العربية كىي االختبارات )

2010 :29). 

كمن عناصر اللغة العربية األكىل ىي األصوات، كعناصر الصوت يف اللغة 

العربية يصبح من ادلهم جدا يف احلاجة إىل تدريسها كي النطق للغة العربية موافقا 
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لقواعد اللغة العربية. التمكن من العناصر الصوتية للغة العربية ال يقتصر فقط 

 جويد.على اإلمالء كالنطق كلكن أيضا النربة كالت

القدرات األساسية األكىل من عناصر الصوت للغة العربية ىي بتلفظ 

احلركؼ بشكل صحيح كاضح، كفقا دلخارج احلركؼ. كذلك بسبب أف أخطاء 

النطق يف العربية ميكن أف تكوف مهلكة للمعاين، على سبيل ادلثاؿ: تلفظ حرؼ 

ىل معٌت / ؾ /، كصار الصوت صوت حرؼ/ ؽ / حىت ميكن تغيَت معٌت كلب إ

قلبا. ككذلك يف العديد من الكلمات األخرل باللغة العربية. كىكذا، فإف الفشل 

يف التمييز صوت / ؾ / ك / ؽ / باللغة العربية، على سبيل ادلثاؿ، ميكن دتييزه 

 من الكلماتُت / كلب / ك / قلب /.

إف االختبارات ادلوضوعية ألصوات اللغة هتدؼ إىل احلصوؿ على 

مستول إتقاف نطق أصوات اللغة، كالقدرة على نطق الصوت من معلومات حوؿ 

اللغة ادلتعلقة جبوانب اللغة اليت ختتلف يف الطوؿ، بدءا من شكل أصغر من كل 

دعم اللغة السليمة، حىت عبارة قبالة كعبارات كمجل ك خطاب كامل 

(Djiwandono ،1996: 40.) 
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عترب من األمور ادلهمة تنفيذ اختبار األصوات العربية للناطقُت بغَتىا ت

جدا، على سبيل ادلثاؿ اختبار أصوات اللغة العربية لناطقي اللغة االندكنيسية. 

إف األمور ادلقٌومة أجريت على أساس دقة النطق، سواء من حيث كل أصوات 

العربية السليمة، ككذلك جزء من كل أصوات اللغة يف الكلمات كالعبارات 

كقفة الصوت )الوقف(، كضغط الصوت )  كاجلمل أك اخلطابات اليت تشمل

 النرب(، كالتغنيم.

بعض األمثلة على اختبار الصوت العربية ما ميكن القياـ أم عبد احلامد ر 

 بو لقياس القدرة على التعرؼ كالتمييز بُت األصوات للغة العربية كما يلي:

 القراءة اجلهرية )بصوت عاؿ( . أ

كطلب من الطالب أف يقرأ سلسلة من اجلمل أك الفقرات أك 

اخلطاب الكامل مع صوت كاضح أك بصوت عاؿ. جيب ادلعلمُت 

تقييد األحكاـ معينة لتكوف كاضحة من قبل الطالب لتكوف قادرة 

على إعطاء درجة أك تقييم كل مجلة ينطق بشكل صحيح كتقليل 

 ات اللغة. النتيجة من األخطاء ارتكبواىا عند نطق أصو 

 التمييز بأصوات اللغة ادلماثلة . ب
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ميكن للطالب يبحثوف عن كلمات منطوقة أك ليٌعبت من قبل 

ادلعلم أك من خالؿ السماعة، كميكن للمعلمُت أف يطلبوف من الطالب 

قراءة مجلة أك مجلتُت يف كثَت من األحياف تكرار النطق، أك التمييز بُت  

  .كلمتُت ذلما أصوات شلاثلة

 (Minimal Pairsثنائية الصغرل ) نطقج. 

( ىي Minimal Pairsكالقصد بثنائية الصغرل بثنائية الصغرل )

كاحدة من عناصر الكالـ ادلختلفة، كعنصرين آخرين من نفسو إال يف 

صوت كاحد فقط، ضلو عمل، أمل، طُت، تُت، كلب، قلب. الكلمة 

ذلك مسي الثالثة ذلا حرفُت متساكيُت كحرؼ كاحد سلتلف مع الغَت ك 

بالصوتيات. كيطلب من الطالب أف يقرؤكا بضعة أزكاج من الكلمات 

اليت ذلا صوت، إما موقعها يف بداية الكلمة، أك يف منتصف الكلمة أك 

 يف هنايتها

 د. نطق الكلمات



28 

 

 

 

كطلب من الطالب نطق بعض الكلمات بشكل كاضح، 

كاذلدؼ من ذلك ىو قياس قدرة الطالب على نطق بعض احلركؼ 

 .تقع يف بداية الكلمة، أك يف منتصف الكلمة أك يف هنايتها اليت

 تقنية تدريس علم األصوات .ط 

 مفهـو األصوات . أ

اللغة ىي رمز الذم يتبٌت. تعليم أصوات اللغة يهدؼ إىل تدريب 

ادلتعلمُت صرحية إلكًتكين يبدك من الكلمات كاجلمل العربية كاالختالفات 

تكوف قادرة على التفاعل كالتواصل من حيث ادلبدأ صحيح كبطالقة، حبيث 

مكثفة. من ىذا السياؽ، فإف الغرض من تعليم أصوات اللغة ىو مساعدة 

، Zulhananادلتعلمُت يقوؿ كالتعبَت عن أصوات اللغة مع الًتكيز علىيها: )

2014: 118) 

فهم عناصر أصوات اللغة كاستخدامها، ضلو نطق األصوات، كالنربة  .1

 كاالستفحاؿ.

 بهات اللغة، مثل تعبَتات الوجو كاإلمياءات.استخداـ من .2

 فهم استخداـ الكلمات ادلتساكية يف األصوات كادلناطق اجملاكرة .3
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 فهم السياؽ الثقايف الذم يعرب عنو يف اجلملة. .4

 دتييز السياؽ احلقيقي كاجملازم. .5

 فهم بنية اللغة كاستخدامها على أكمل كجو. .6

 .تقنية تدريس علم األصوات . ب

لم أصوات اللغة، فيمكن كصف تقنيات التعلم ملموسة مراقبة أىداؼ تع

 ما يلي.

ادلعلمُت كادلتعلمُت يكونوف شلثلُت من شيء )احلركؼ العربية( من  .1

 خالؿ ثالث عمليات شلثلُت )التكرر اجلماعي كالفردم(.

ميثل ادلعلموف األمثلة اليت قد أظهرىا مرتُت أك ثالث مرات، كيستمع  .2

 الطالب.

 باإلشارة، مث طلب من الطالب التمثيل اجلماعي.يبدأ ادلعلموف  .3

 ميثل ادلعلموف باإلشارة القادمة، مث ميثلها ادلتعلموف بشكل مجاعي. .4

 يستمر ادلعلموف باإلشارة، مث طلب من الطالب التمثيل يف اجملموعة. .5

 ميثل ادلعلموف باإلشارة، مث طلب من الطالب التمثيل يف اجملموعة. .6

 ، مث طلب من الطالب التمثيل فرديا.يستمر ادلعلموف باإلشارة .7
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يف  ميثل ادلعلموف باإلشارة، مث طلب من الطالب التمثيل فرديا. .8

عملية التمثيل الفردم، على ادلعلموف االلتفات إىل استجابة 

ادلتعلمُت. إذا كاف من ادلمكن لوضع تصحيح، أك إعطاء دافع معُت 

 مهم للغة العربيةكحىت إعطاء رلاملة، مث جيب أف يتم ذلك حافزا لتعل

 (Abdul Hamid;2010:119). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثالث
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 منهجية البحث

 هناوقت البحث ومك  .أ 

زلل ىذا 2017الوقت الذم يقضيو دلدة شهرين من سبتمرب إىل أكتوبر 

ىف مدينة  41البحث يقع ىف ادلدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء ىف شارع بيالك رقم 

 الوسطى.بالنكارايا كاليمانتاف 

 نوع البحث  .ب 

الذم يقصد يف معرفة  الوصفي الكمي البحث منهج البحث ىذا يستخدـ

 أك كاحد متغَت إما ادلستقلة، ادلتغَتات احلالة ىذه يف. القيمة من أم متغَتات البحث

 ىذا يستخدـ. األخرل ادلتغَتات مع التواصل أك ادلقارنة إجراء دكف( مستقلة) أكثر

 (.Iqbal Hasan  ،1111 :8ك  Misbahuddin) فقط كاحدة عينة البحث

 البحث أدوات .ج 

للحصوؿ على قيمة،   ىي باستخداـ االختباراألداة ادلستخدمة من قبل الباحثُت

 .مع العلم قدرة كمهارات القراءة الطالب، كخاصة من حيث علم األصوات

 

 

 11 نة البحثي  وع   البحث مجتمع  .د 
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(  إف رلتمع البحث ىو الكائن 2006 :182) Sulistiyo Basukiقاؿ 
بأكملو لفحصها. أما بالنسبة لعدده كاف يف ىذه الدراسة مجيع طالب الصف 
السابع من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية "مسلمات هنضة العلماء" بباالصلكارايا، 

( 40كىو: الصف السابع أ، كالسابع ب، كالسابع ج الذم يف كل الصف أربعوف )
 شخصا 120كبالتايل فإف رلموع السكاف ىو  طالبا.

كيستند أخذ العينات يف ىذا البحث إىل بعض اخلصائص أك اخلصائص أك 
اخلصائص، حبيث تكوف تقنية أخذ العينات يف ىذا البحث باستخداـ أخذ العينات 
ادلقصودة ىي ادلستفىت الذم يتم اختياره ليكوف عضوا يف العينة على أساس اعتبار 

 :تبارات )خصائص( الباحثُت يف اختيار العينة ىياع .الباحث

 يف ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا الفصل السابع  .1

 الطالب النشطُت .2

 أسفل الفصوؿ كفاءة يف العملية الدراسية. .3

 أقل ادلرتاح يف قراءة القرآف .4

معظم أما بالنسبة للعينة يف ىذه الدراسة فهي الفئة السابعة أ، ألف      

 ادلواد ذلا خصائص يف نظر الباحثُت

 جمع البيانات . ه

للحصوؿ على بيانات موضوعية، يستخدـ ىذا البحث الكمي أنواع من 

 التقنيات جلمع البيانات كىي:
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 االختبارات .1

الفحص الفٍت ىو عبارة عن رلموعة من احملفزات أك احلوافز اليت تعطى 

استخدامها كأساس لتحديد للشخص بقصد احلصوؿ على األجوبة اليت ميكن 

األرقاـ شخص فيما يتعلق خصائص / ادلتغَتات احملددة للقياس لقياس ككصف 

(. كاستخدـ Sanapiah  ،2004  :139بعض جوانب السلوؾ اإلنساين )

الباحث ىذا االختبار للحصوؿ على قيمة كمعرفة قدرة الطفل على مهارات 

حتليل القيمة إىل العثور على القراءة، كخاصة من حيث علم األصوات. مث يتم 

أخطاء القراءة من قبل الصوتية. بعض االختبارات سليمة العربية ما ميكن القياـ 

بو لقياس القدرة على التعرؼ كالتمييز بُت األصوات كقراءة اللغة العربية بصوت 

عاؿ )حيث إلكًتكين التفريغ، كالتجويد، كإيقاؼ مؤقت األصوات(، لتمييز 

العربية متشاهبة، يقرأ ثنائية الصغرل )احلد األدىن من أزكاج(  الصوت من اللغة

كاللفظ، كيتمثل اذلدؼ الرئيسي يف القراءة بصوت عاؿ ىو أف الطالب دتكنوا 

 من تالكة القراءات بشكل جيد كفقا لنظاـ الصوت باللغة العربية.

 

 



34 

 

 

 

 التوثيق .2

بادلشكلة قيد  كسيلة جلمع البيانات اليت تنتج سجالت مهمة تتعلقىو التوثيق 

الدراسة مثل القراءة بصوت عاؿ، كدتييز األصوات العربية ادلشاهبة، ك نطق ثنائية 

حبيث سيتم احلصوؿ على بيانات كاملة، صاحلة كليس  .الصغرل ك نطق الكلمات

كتستخدـ ىذه الطريقة جلمع البيانات ادلتاحة بالفعل يف  .على أساس التقديرات

 :حلصوؿ عليها.سجالت الوثائق

 جانبية ادلدرسة .أ 

 خطة تنفيذ التعلم  .ب 

 جانبية طالب الفصل السابع  .ج 

 ادلرافق كالبٌت التحتية  .د 

 القياس وتحليل البيانات . و

 قياس .1

 حتليل األخطاء من ناحية الصوتية لقياس االختبارات ادلستخدمة يف 

 : (Abdul Hamid;2010:30) ، ميكن أف ينظر يف ادلؤشرات التالية ىف مهارة القراءة

 القراءة اجلهرية .أ 



35 

 

 

 

 قراءة السلس (1

 لفظ احلرؼ نطق (2

 التمييز بأصوات اللغة ادلماثلة .ب 

 (Minimal Pairsنطق ثنائية الصغرل )  .ج 

 نطق الكلمات .د 
S=R  

 البياف 

S  النتيجة = 

 R  عدد اإلجابات الصحيحة = 

 لالختبار كاألكزاف اإلجابة الصحيحة يف اجلدكؿ التايل:

 3.1القائمة 

 األجوبةعدد األسئلة ك كزف 

 شكل االختبار
عدد 

 االختبار
 إصابة كزف شكل االختبار

قراءة  القراءة اجلهرية )بصوت عاؿ(

 السلس
5 2 10 
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 نطق القراءة اجلهرية )بصوت عاؿ(

 لفظ احلرؼ
5 2 10 

 التمييز بأصوات اللغة ادلماثلة

 
5 2 10 

 Minimalنطق ثنائية الصغرل )

Pairs) 
5 2 10 

 10 2 5 نطق الكلمات

 50 أقصى درجة مثالية

 :  (Zainal Arifin;2009:229) للحصوؿ على قيمة الشكل العاـ لالختبار، الصيغة

  100×  النتيجةقيمة = 

 النتيجة ادلثالية

 كبالتايل احلصوؿ على القيمة يف اختبار

 البيانات حتليل. 2

 ادلالحظات ادلقابلة، للنص ادلنهجي كالًتتيب تتبع عملية ىو البيانات حتليل

 كل على ستعرض اليت ادلواد فهم لتحسُت مجعها مت اليت ادلواد من كغَتىا ادليدانية،
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 البيانات حتليل ،( Vismania S. Damaianti ،1114: 111و Samsudin AR) اآلخرين

 ىذا يف ادلستخدمة الصيغة. الوصفي التحليل باستخداـ الكمية الدراسة ىذه يف

 الدراسة ىذه يف اخلطأ حتليل ككضعت التقنيات. مئوية صيغة استخداـ ىو التحليل

 حوؿ معلومات على احلصوؿ إىل هتدؼ اللغة أصوات ادلوضوعية االختبارات من

 ادلتعلقة اللغة من الصوت نطق على كالقدرة اللغة، أصوات نطق إتقاف مستول

 اللغة دعم كل شكل يف أصغر من بدءا الطوؿ، يف ختتلف اليت اللغة جوانب

 الكامل كاخلطاب كاجلمل كالعبارات الكلمات فضفاضة حىت السليمة،

(Djiwandono ،1994: :1 .)القياـ ميكن ما العربية الصوت اختبار على األمثلة بعض 

 :يلي كما العربية للغة الصوت بُت كالتمييز التعرؼ على القدرة لقياس بو

 القراءة اجلهرية )بصوت عاؿ( .1

 قراءة السلس 

 لفظ احلرؼ نطق 

 التمييز بأصوات اللغة ادلماثلة .2

 (Minimal Pairsنطق ثنائية الصغرل )  .3

 نطق الكلمات .4

 (p= f/n x 100%)الرمز لتحصيل نسبة مئوية )%( ىو 
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 الباب الرابع

 نتيجة البحث و تحليلها

ىف ىذا الفصل يقٌدـ الباحث عن نتيجة البحث ك حتليلها كما عرٌب ىف الفصل 

مستعمل بتقنيتُت مها االمتحاف ك التوثيق. استعمل الباحث تقنية السابع أف مجع النتيجة 

االمتحاف لتحصيل نتائج الطالب ىف درس اللغة العربية مث حيللها الكتشاؼ األخطاء ىف 

 االختبار  ك تقنية التوثيق مستعملة جلمع نتائج. العربية على مهارة القراءة الصوتية اللغوية

حتليلها بالتصنيف ادلناسب. فٌصل الباحث النتيجة اليت تناسب ىف الطالب مع التوثيق ك 

 أسئلة البحث ادلشركح ىف الباب األكؿ منها:

 فى تالميذالقراءة  مهارة لمادةأشكال األخطاء اللغوية العربية فى الصوتية  . أ

 بالنكارايا في المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء الفصل السابع 

ىف ك ىي القراءة اجلهرية  تتكوف من اربعة أنواع حتليل األخطاء الصويت 

, التمييز بأصوات اللغة ادلماثلة, نطق ثنائية قراءة السلسك  نطق لفظ احلرؼ

 .(, نطق الكلماتMinimal Pairsالصغرل )

األخطاء ىف الصوتية  عن حصوؿ الباحث حبثىف ىذه البيانات، 

يف ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا  لتالميذ الفصل السابع 

 

13 
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قراءة السلس, ك  ىف نطق لفظ احلرؼالقراءة اجلهرية يف  دلادة مهارة القراءة

(, نطق Minimal Pairsالتمييز بأصوات اللغة ادلماثلة, نطق ثنائية الصغرل )

ئمة لتيسَت الباحث نفسو ك ففٌصل الباحث نتيجة البحث بالقا .الكلمات

 :القارئ

 4.1القائمة 

 األخطاء الصوتية للتالميذ عدد تفصيل

 األسماء رقمال
 شكل االختبار

 ه د ج ب أ

 5 2 4 7 5 أمحد إريادل 1

 1 1 4 3 7 أكمل ريادل 2

 6 2 4 4 3 العزيز ىبة اهلل 3

 3 1 4 3 4 علي زلمد دين 4

 3 - 6 3 7 أرم أكليفيا 5

 1 1 - - 3 زلمد إرفاف 6

 2 - 5 2 1 رلدم رمحنزلمد  7

 3 2 6 2 4 زلمد فضلي النور 8
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 4 3 5 4 5 زلمد رمضاين رفاين 9

 3 4 4 2 4 زلمد رياف 10

 2 4 5 1 - نور أرىارم 11

 3 1 3 2 - نور فهمي أمحد 12

 1 5 4 2 1 نور فليسا 13

 1 1 4 2 - رافق دكم كرنيا 14

 2 2 6 3 5 رفلي مسفا ريزا 15

 1 1 4 2 3 رمحى كايت 16

 1 1 3 2 - ريهانا فهرياف 17

 3 - 3 2 2 ريا 18

 1 1 3 - 1 ريانا أمندا 19

 2 3 3 2 1 رميا أكلياء سارم 20

 1 - 2 - - رينا )فهرينا أرينيت( 21

 1 1 5 - - ريسا أكلينيت 22

 1 1 3 - - رزقي كَتانا سافوترم 23
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 3 2 5 - - رزقيايت 24

 1 2 5 2 1 رزقيا فاطمة الزىراء 25

 1 2 3 - 1 سفناكايت 26

 1 2 3 1 1 شهيدتنا 27

 1 - 6 2 1 سنديكا رمضاف عارفُت 28

 - - 1 - - شيد حسن هبشيم 29

 - - - - - شيد حسُت هبشيم 30

 2 - 1 2 2 سييت حلمى 31

 1 - 6 2 4 سييت فاطمة 32

 5 2 7 4 3 صويف النور 33

 - - - - 1 سوريا رزقي كجيايا 34

 3 2 3 5 2 سلسابيال شفاء 35

 4 - 3 8 - كيديا برليانا 36

 2 - 1 - 2 كستيو رماديكا فوترا 37

 1 4 2 2 2 زلفة النساء 38
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 4 1 6 1 - دسكا كيليندا 39

 2 1 - - - سلسابيال 40

 المجموع
76 77 142 55 82 

432 

 أ   : القراءة اجلهرية ىف نطق لفظ احلرؼ

 قراءة السلسب : القراءة اجلهرية ىف 

 ج : التمييز بأصوات اللغة ادلماثلة

 (Minimal Pairsد  : نطق ثنائية الصغرل )

 ق : نطق الكلمات

من القائمة السابقة، نعرؼ أف خطأ الطالب  ىف القراءة اجلهرية ىف نطق 

القراءة اجلهرية ىف قراءة السلس ك ىف التمييز بأصوات اللغة  لفظ احلرؼ ك ىف

.  ىف نطق الكلمات ك Minimal Pairs)ثنائية الصغرل ) ىف نطق ادلماثلة ك

 تفصيلها:
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ىف ادلرحلة التالية، كاف الباحث يفعل فعلية نسبة مئويٌة لكل طبقة 

 (p= f/n x 100%)األخطاء. فالرمز لتحصيل نسبة مئويٌة )%( ىو 

F ىو الًتٌدد لكل الطبقة : 

n اجملموع : 

 x 100 =%17,59% 76/432 : القراءة اجلهرية ىف نطق لفظ احلرؼ

 x100 =%17,82% 77/432 : القراءة اجلهرية ىف قراءة السلس

 x100 =%23,87% 142/432 : التمييز بأصوات اللغة ادلماثلة

 55/432 x100=%12,73% : (Minimal Pairsنطق ثنائية الصغرل )

 x100 = %18,98% 82/432 : نطق الكلمات

القراءة الجهرية فى نطق 
17,59; لفظ الحرف  

القراءة الجهرية فى قراءة 
17,82; السلس  

التمييز بأصوات اللغة 
23,87; المماثلة  

نطق ثنائية الصغرى 
(Minimal Pairs); 

12,73 

18,98; نطق الكلمات  
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األخطاء ىف القراءة اجلهرية ىف من النتيجة السابقة، نستطيع نعرؼ أف 

% ك القراءة اجلهرية ىف قراءة  17,59خطأ أك  86عددىا    نطق لفظ احلرؼ

% ك ىف التمييز بأصوات اللغة ادلماثلة  17,82خطأ أك  77السلس  عددىا 

خطأ  55% ك ىف نطق ثنائية الصغرل عددىا  23,87خطأ أك  142عددىا 

%.  18,98خطأ أك  82نطق الكلمات عددىا  % ك ىف 12,73أك 

 فالتوصيف من ىذه األخطاء ىف كل الطبقة منها:

 أخطاء القراءة ىف القراءة اجلهرية .1

 لفظ احلرؼ  ىف نطق اجلهرية أخطاء القراءة . أ

امتحاف القراءة اجلهرية اليت نالحظها نطق لفظ احلرؼ ىف كل 

 أما اإلختبارات التالية:  مفردة.

 4.2القائمة 

 لفظ احلرؼ القراءة ىف نطقاختبارات 

 ميدىرِّسه  ميعىلِّمه 
 كىلىده  ًإٍبنه 
 كيٍرًسيٌّ  مىٍقعىده 
 شلٍحىاةه  شلٍسىحىةه 
 بػىٍيته  مىٍنزًؿه 
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 تالميذ الفصل السابع البيانات ادلوجودة من  اكتشف الباحث

 76يف ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا عددىا

 %. 17,59خطأ أك

ادلثاؿ كلمة "زًلىاةه". تلك الكلمة التصٌح، ألف التلميذ مًتكؾ 

نطق لفظ حرؼ "ميم". الكلمة الصحيحة "شلٍحىاةه". ادلثاؿ اآلخر ىف 

كلمة "ًإزٍلىاةه". تلك الكلمة التصٌح، ألف التلميذ خطاء ىف نطق لفظ 

 حرؼ من "ميم" إىل "ألف". الكلمة الصحيحة "شلٍحىاةه".

خر ىف كلمة "اًٍنني". تلك الكلمة التصٌح، ألف مث ادلثاؿ اآل

التلميذ خطاء ىف نطق لفظ حرؼ من "باء" إىل "نوف". الكلمة 

 الصحيحة "اًٍبنه". 

 4.3القائمة 

 تفصيل أخطاء القراءة فى نطق لفظ الحرف

 األخطاء الصحيح

 زًلىاةه  شلٍحىاةه 

 ًإزٍلىاةه  شلٍحىاةه 
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ةه  شلٍسىحىةه   ًمسىحى

 ًإٍنني  ًإٍبنه 

 

 4.4القائمة 

 لفظ الحرف الجهرية فى نطق القراءة تفصيل عدد أخطاء

 األسماء الرقم
 نتائج االختبار

 نتائج
 خطأ صحيح

 50 5 5 أمحد إريادل 1

 30 7 3 أكمل ريادل 2

 70 3 7 العزيز ىبة اهلل 3

 60 4 6 علي زلمد دين 4

 30 7 3 أرم أكليفيا 5

 70 3 7 زلمد إرفاف 6

 90 1 9 زلمد رلدم رمحن 7

 60 4 6 زلمد فضلي النور 8
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 50 5 5 زلمد رمضاين رفاين 9

 60 4 6 زلمد رياف 10

 100 - 10 نور أرىارم 11

 100 - 10 نور فهمي أمحد 12

 90 1 9 نور فليسا 13

 100 - 10 رافق دكم كرنيا 14

 50 5 5 رفلي مسفا ريزا 15

 70 3 7 رمحى كايت 16

 100 - 10 فهريافريهانا  17

 80 2 8 ريا 18

 90 1 9 ريانا أمندا 19

 90 1 9 رميا أكلياء سارم 20

 100 - 10 رينا )فهرينا أرينيت( 21

 100 - 10 ريسا أكلينيت 22

 100 - 10 رزقي كَتانا سافوترم 23
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 100 - 10 رزقيايت 24

 90 1 9 رزقيا فاطمة الزىراء 25

 90 1 9 سفناكايت 26

 90 1 9 شهيدتنا 27

 90 1 9 سنديكا رمضاف عارفُت 28

 100 - 10 شيد حسن هبشيم 29

 100 - 10 شيد حسُت هبشيم 30

 80 2 8 سييت حلمى 31

 60 4 6 سييت فاطمة 32

 70 3 7 صويف النور 33

 90 1 9 سوريا رزقي كجيايا 34

 80 2 8 شفاء سلسابيال 35

 100 - 10 كيديا برليانا 36

 80 2 8 رماديكا فوترا كستيو 37

 80 2 8  زلفة النساء 38



49 

 

 

 

 100 - 10 دسكا كيليندا 39

 100 - 10 سلسابيال 40

 3243 76 324 المجموع

اإلصابةنتيجة = 
 % x  100   اإلصابة ادلنتهى 

 أخطاء القراءة ىف قراءة السلس . ب

امتحاف القراءة اجلهرية اليت نالحظها ىف ىذا الباب مشٌكل ك 

 :اإلختبارات التاليةأما تعريف احلرؼ. 

 4.5القائمة 

 قراءة السلسالقراءة فى  اختبارات

ًبيػٍره  صىًغيػٍره   كى
ره   طىوًٍيله  قىًصيػٍ
 مىاًىره  جىاًىله 
ًدٍيده  قىًدًٍنه   جى
ًثيػٍره  قىًلٍيله   كى

 

يف ادلدرسة  تالميذ الفصل السابع البيانات ادلوجودة من  اكتشف الباحث

 17,82 خطأ أك 77 ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا عددىا
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". تانك الكلمتاف التصحاف، ألف التلميذ  " ك "مىًهيػٍره %. ادلثاؿ كلمة "مىًهره

 . خطاء ىف قراءة ادلد

ألف ادلثاؿ اآلخر كلمة "جحيد". تلك الكلمة ال تصٌح، 

التلميذ خطاء ىف تعريف احلرؼ من "داؿ" إىل "حاء". الكلمة 

 .الصحيحة "جديد"

 4.6القائمة 

 تفصيل أخطاء القراءة ىف قراءة السلس

 األخطاء الصحيح

 مىًهره  مىاًىره 

 مىًهيػٍره  مىاًىره 

ًدٍيده   جىًحٍيده  جى

 جىاًمله  جىاًىله 

ره   قىًصٍيله  قىًصيػٍ

ًدٍيده   جىًجٍيده  جى

 كىًقٍيمه  قىًدًٍنه 
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 قىًلٍيمه  قىًدًٍنه 

 ضىوًٍيله  طىوًٍيله 

 

 4.7القائمة 

 قراءة السلس اجلهرية ىف القراءةتفصيل عدد أخطاء 

 األسماء الرقم
 نتائج االختبار

 نتائج
 خطأ صحيح

 30 7 3 أمحد إريادل 1

 70 3 7 أكمل ريادل 2

 60 4 6 العزيز ىبة اهلل 3

 70 3 7 علي زلمد دين 4

 70 3 7 أكليفياأرم  5

 100 - 10 زلمد إرفاف 6

 80 2 8 زلمد رلدم رمحن 7

 80 2 8 زلمد فضلي النور 8
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 60 4 6 زلمد رمضاين رفاين 9

 80 2 8 زلمد رياف 10

 90 1 9 نور أرىارم 11

 80 2 8 نور فهمي أمحد 12

 80 2 8 نور فليسا 13

 80 2 8 رافق دكم كرنيا 14

 70 3 7 رفلي مسفا ريزا 15

 80 2 8 رمحى كايت 16

 80 2 8 ريهانا فهرياف 17

 80 2 8 ريا 18

 100 - 10 ريانا أمندا 19

 80 2 8 رميا أكلياء سارم 20

 100 - 10 رينا )فهرينا أرينيت( 21

 100 - 10 ريسا أكلينيت 22

 100 - 10 رزقي كَتانا سافوترم 23
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 100 - 10 رزقيايت 24

 80 2 8 رزقيا فاطمة الزىراء 25

 100 - 10 سفناكايت 26

 90 1 9 شهيدتنا 27

 80 2 8 سنديكا رمضاف عارفُت 28

 100 - 10 شيد حسن هبشيم 29

 100 - 10 شيد حسُت هبشيم 30

 80 2 8 سييت حلمى 31

 80 2 8 سييت فاطمة 32

 60 4 6 صويف النور 33

 100 - 10 سوريا رزقي كجيايا 34

 50 5 5 شفاء سلسابيال 35

 20 8 2 كيديا برليانا 36

 100 - 10 كستيو رماديكا فوترا 37

 80 2 8  زلفة النساء 38
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 90 1 9 دسكا كيليندا 39

 100 - 10 سلسابيال 40

 3230 77 323 المجموع

اإلصابةنتيجة = 
 % x  100   اإلصابة ادلنتهى 

 أخطاء التمييز بأصوات اللغة ادلماثلة .2

ىف ىذا اإلمتحاف الذم  يالحظ الباحث أف التالميذ 

يستطيعوف التمييز بأصوات اللغة العربية ادلماثلة كبُت حرؼ "ألف" ك 

 :اإلختبارات التاليةأما "عُت"، كغَت ذلك. 

 4.8القائمة 

 التمييز بأصوات اللغة ادلماثلةاختبارات 

 جىاءى  جىاعى 
 سيؤىاؿه  سيعىاؿه 
 أىملىه  عىلىمه 
 ًاٍسمه  ًامٍثه 

 أىصىاًبعي  أىسىاًبعي 
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يف  تالميذ الفصل السابع البيانات ادلوجودة من  اكتشف الباحث

خطأ أك  142 ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا عددىا

32,87  .% 

األخطاء ىف ىذا الباب ككلمة "ًاٍسمه" تكوف "ًإمٍثه"، حرؼ "سُت" 

" كلمة Namaتكوف كلمة "ًاٍسمه" مبعٌت "ييقرىأ أف يكوف "ثاء". لذالك، 

ادلماثلة. ككلمة "أىصىاًبعي"  " ألهنا دتييز بأصوات اللغةDosa"ًامٍثه" مبعٌت "

تكوف "أىسىاًبعي"، حرؼ "صاد" ييقرىأ أف يكوف "سُت". لذالك، تكوف كلمة 

-minggu" كلمة "أىسىاًبعي" مبعٌت "jari-jari"أىصىاًبعي" مبعٌت "

mingguأيضا.  ادلماثلة ييز بأصوات اللغة" ألهنا دت 

  4.9القائمة 

 تفصيل أخطاء التمييز بأصوات اللغة ادلماثلة

 األخطاء الصحيح

 ًامٍثه  ًاٍسمه 

 ًاٍسمه  ًامٍثه 

 جىاءى  جىاعى 
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 سيؤىاؿه  سيعىاؿه 

 أىسىاًبعي  أىصىاًبعي 

 أىضىاًبعي  أىصىاًبعي 

 ًاًٍنه  ًامٍثه 

 أىشىاًبعي  أىصىاًبعي 

ًبعي  أىصىاًبعي   أىالى

 

 4.10القائمة 

 التمييز بأصوات اللغة ادلماثلة أخطاء عدد تفصيل

 األسماء الرقم
 نتائج االختبار

 نتائج
 خطأ صحيح

 60 4 6 أمحد إريادل 1

 60 4 6 أكمل ريادل 2

 60 4 6 العزيز ىبة اهلل 3

 60 4 6 علي زلمد دين 4
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 40 6 4 أرم أكليفيا 5

 100 - 10 زلمد إرفاف 6

 50 5 5 زلمد رلدم رمحن 7

 40 6 4 زلمد فضلي النور 8

 50 5 5 زلمد رمضاين رفاين 9

 60 4 6 زلمد رياف 10

 50 5 5 نور أرىارم 11

 70 3 7 نور فهمي أمحد 12

 60 4 6 نور فليسا 13

 60 4 6 رافق دكم كرنيا 14

 40 6 4 رفلي مسفا ريزا 15

 60 4 6 رمحى كايت 16

 70 3 7 فهريافريهانا  17

 70 3 7 ريا 18

 70 3 7 ريانا أمندا 19
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 70 3 7 رميا أكلياء سارم 20

 80 2 8 رينا )فهرينا أرينيت( 21

 50 5 5 ريسا أكلينيت 22

 70 3 7 رزقي كَتانا سافوترم 23

 50 5 5 رزقيايت 24

 50 5 5 رزقيا فاطمة الزىراء 25

 70 3 7 سفناكايت 26

 70 3 7 شهيدتنا 27

 40 6 4 سنديكا رمضاف عارفُت 28

 90 1 9 شيد حسن هبشيم 29

 100 - 10 شيد حسُت هبشيم 30

 90 1 9 سييت حلمى 31

 40 6 4 سييت فاطمة 32

 30 7 3 صويف النور 33

 100 - 10 سوريا رزقي كجيايا 34
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 70 3 7 شفاء سلسابيال 35

 70 3 7 كيديا برليانا 36

 90 1 9 كستيو رماديكا فوترا 37

 80 2 8  زلفة النساء 38

 40 6 4 دسكا كيليندا 39

 100 - 10 سلسابيال 40

 2583 142 258 المجموع

اإلصابةتيجة = ن
 % x  100   اإلصابة ادلنتهى 

 (Minimal Pairsأخطاء نطق ثنائية الصغرل ) .3

ىف ىذا اإلمتحاف الذم  يالحظ الباحث أف التالميذ 

نطق ثنائية الصغرل إحدل عناصر يستطيعوف نطق ثنائية الصغرل. 

لفظ متباين. العنصراف اثناف األخراف ادلتسوياف إال نربة كاحدة أك 

 :اإلختبارات التاليةأما  حرؼ كاحد متباين يسمى الصوتية.

 4.11القائمة 

 نطق ثنائية الصغرلاختبارات 
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 سىاحىةه  سىاعىةه 
 بػىٍيته  بًٍنته 
 جىدٌّ  خىدٌّ 
 فىمٌّ  عىمٌّ 

 بًٍنصىره  ًخٍنصىره 
 

يف  تالميذ الفصل السابع البيانات ادلوجودة من  اكتشف الباحث

 خطأ أك 55 ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا عددىا

12,73  .% 

"، حرؼ "قاؼ" ييقرىأ أف يكوف  " تكوف "كىٍلبه ادلثاؿ كلمة "قػىٍلبه

" مبعٌت " " مبعٌت " كلمة Hati"كاء". لذالك، تكوف كلمة "قػىٍلبه "كىٍلبه

"Anjing مث كلمة "خىدٌّ" تكوف "جىدٌّ"، حرؼ "خاء" ييقرىأ أف يكوف ."

" كلمة "جىدٌّ" مبعٌت Pipi"جاء". لذالك، تكوف كلمة "خىدٌّ" مبعٌت "

"Kakek." 

 

 4.12 القائمة 

 (Minimal Pairsتفصيل أخطاء نطق ثنائية الصغرل )
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 األخطاء الصحيح

 كىٍلبه  قػىٍلبه 

 جىدٌّ  خىدٌّ 

 قػىٍلته  قػىٍلبه 

 ًجٍنصىره  ًخٍنصىره 

 سىاحىةه  سىاعىةه 

 ًكٍنصىره  ًخٍنصىره 

 كىبه  كىٍلبه 

 قىبه  قػىٍلبه 

 

 

 4.13القائمة 

 (Minimal Pairsنطق ثنائية الصغرل ) أخطاء عدد تفصيل
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 األسماء الرقم
 نتائج االختبار

 نتائج
 خطأ صحيح

 80 2 8 أمحد إريادل 1

 90 1 9 أكمل ريادل 2

 80 2 8 العزيز ىبة اهلل 3

 90 1 9 علي زلمد دين 4

 100 - 10 أرم أكليفيا 5

 90 1 9 زلمد إرفاف 6

 100 - 10 زلمد رلدم رمحن 7

 80 2 8 زلمد فضلي النور 8

 70 3 7 زلمد رمضاين رفاين 9

 60 4 6 زلمد رياف 10

 60 4 6 نور أرىارم 11

 90 1 9 نور فهمي أمحد 12

 50 5 5 نور فليسا 13

 90 1 9 رافق دكم كرنيا 14

 80 2 8 رفلي مسفا ريزا 15

 90 1 9 رمحى كايت 16
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 90 1 9 ريهانا فهرياف 17

 100 - 10 ريا 18

 90 1 9 ريانا أمندا 19

 70 3 7 رميا أكلياء سارم 20

 100 - 10 رينا )فهرينا أرينيت( 21

 90 1 9 ريسا أكلينيت 22

 90 1 9 رزقي كَتانا سافوترم 23

 80 2 8 رزقيايت 24

 80 2 8 رزقيا فاطمة الزىراء 25

 80 2 8 سفناكايت 26

 80 2 8 شهيدتنا 27

 100 - 10 سنديكا رمضاف عارفُت 28

 100 - 10 شيد حسن هبشيم 29

 100 - 10 شيد حسُت هبشيم 30

 100 - 10 سييت حلمى 31

 100 - 10 سييت فاطمة 32

 80 2 8 صويف النور 33

 100 - 10 سوريا رزقي كجيايا 34
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 80 2 8 شفاء سلسابيال 35

 100 - 10 كيديا برليانا 36

 100 - 10 كستيو رماديكا فوترا 37

 60 4 6  زلفة النساء 38

 90 1 9 دسكا كيليندا 39

 90 1 9 سلسابيال 40

 3453 55 345 المجموع

اإلصابةنتيجة = 
 % x  100   اإلصابة ادلنتهى 

 الكلماتأخطاء نطق  .4

ىف ىذا اإلمتحاف الذم  يالحظ الباحث أف التالميذ 

يستطيعوف أف يلٌفظوا الكلمات الصحيحة لكي ال يطٌلعوا اإللتباس ىف 

 :ةالتالي أما اإلختبارات ادلعٌت.

 

 

 4.14القائمة 

 نطق ثنائية الصغرلاختبارات 
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به تي كي  ابه تى كً    
اره جتيَّ  ره اجً تى    
اؿه جى رً  له جي رى    
بَّاءي طً أى  به يٍ بً طى    
دي كٍ أى  الى ده لى كى    

 

يف  تالميذ الفصل السابع البيانات ادلوجودة من  اكتشف الباحث

 خطأ أك82ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا عددىا 

18,98  .% 

ادلثاؿ كلمة "رىجيله" تكوف "رىجيأه"، حرؼ "الـ" ييقرىأ أف يكوف 

" كلمة "رىجيأه" Laki-Lakiمبعٌت ""مهزة". لذالك، تكوف كلمة "رىجيله" 

" Dokter-Dokterمعٌت. ادلثاؿ األخر كلمة "أىًطبَّاءي" مبعٌت " بدكف

"   .معٌت بدكف تكوف "أىًصبٌّ
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 4.15 القائمة

 تفصيل أخطاء نطق الكلمات

 األخطاء الصحيح

 رىجيأه  رىجيله 

 أىًصبٌّ  أىًطبَّاءي 

يػٍره  تىاًجره   جتًى

 طىاًجره  تىاًجره 

 جتىَّاره  جتيَّاره 

 جتيَّنػٍره  جتيَّاره 

 ضىًبٍيبه  طىًبٍيبه 

دي  دي  أىٍكالى  أيٍكالى

 رىأيؿه  رىجيله 

 تىاًحره  تىاًجره 

 رًكيله  رًجىاؿه 

 كيصيبه  كيتيبه 
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 4.16القائمة 

 أخطاء نطق الكلماتعدد  تفصيل

 األسماء الرقم
 نتائج االختبار

 نتائج
 خطأ صحيح

 50 5 5 أمحد إريادل 1

 90 1 9 أكمل ريادل 2

 40 6 4 العزيز ىبة اهلل 3

 70 3 7 علي زلمد دين 4

 70 3 7 أرم أكليفيا 5

 90 1 9 زلمد إرفاف 6

 80 2 8 زلمد رلدم رمحن 7

 70 3 7 زلمد فضلي النور 8

 60 4 6 زلمد رمضاين رفاين 9

 70 3 7 زلمد رياف 10

 80 2 8 نور أرىارم 11
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 70 3 7 نور فهمي أمحد 12

 90 1 9 نور فليسا 13

 90 1 9 رافق دكم كرنيا 14

 80 2 8 رفلي مسفا ريزا 15

 90 1 9 رمحى كايت 16

 90 1 9 ريهانا فهرياف 17

 70 3 7 ريا 18

 90 1 9 ريانا أمندا 19

 80 2 8 رميا أكلياء سارم 20

 90 1 9 رينا )فهرينا أرينيت( 21

 90 1 9 ريسا أكلينيت 22

 90 1 9 كَتانا سافوترمرزقي   23

 70 3 7 رزقيايت 24

 90 1 9 رزقيا فاطمة الزىراء 25

 90 1 9 سفناكايت 26
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 90 1 9 شهيدتنا 27

 90 1 9 سنديكا رمضاف عارفُت 28

 100 - 10 شيد حسن هبشيم 29

 100 - 10 شيد حسُت هبشيم 30

 80 2 8 سييت حلمى 31

 90 1 9 سييت فاطمة 32

 50 5 5 صويف النور 33

 100 - 10 سوريا رزقي كجيايا 34

 70 3 7 شفاء سلسابيال 35

 60 4 6 كيديا برليانا 36

 80 2 8 كستيو رماديكا فوترا 37

 90 1 9  زلفة النساء 38

 60 4 6 دسكا كيليندا 39

 80 2 8 سلسابيال 40

 3183 82 318 المجموع
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اإلصابةنتيجة = 
 % x  100   اإلصابة ادلنتهى 

يف ادلدرسة  تالميذ الفصل السابع تفصيل نتيجة الصوتية يف 

 التايل: ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا

 4.17القائمة 

 تفصيل نتيجة الصوتية

 األسماء رقم
 نتائج االختبار

 نتائج
 خطأ صحيح

 54 23 27 أمحد إريادل 1

 68 16 34 أكمل ريادل 2

 62 19 31 العزيز ىبة اهلل 3

 70 15 35 علي زلمد دين 4

 62 19 31 أرم أكليفيا 5

 90 5 45 زلمد إرفاف 6

 80 10 40 زلمد رلدم رمحن 7

 66 17 33 زلمد فضلي النور 8



71 

 

 

 

 58 21 29 زلمد رمضاين رفاين 9

 66 17 33 زلمد رياف 10

 76 12 38 نور أرىارم 11

 82 9 41 نور فهمي أمحد 12

 74 13 37 نور فليسا 13

 84 8 42 رافق دكم كرنيا 14

 64 18 32 رفلي مسفا ريزا 15

 78 11 39 رمحى كايت 16

 86 7 43 ريهانا فهرياف 17

 80 10 40 ريا 18

 88 6 44 ريانا أمندا 19

 78 11 39 رميا أكلياء سارم 20

 94 3 47 رينا )فهرينا أرينيت( 21

 86 7 43 ريسا أكلينيت 22

 90 5 45 رزقي كَتانا سافوترم 23
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 80 10 40 رزقيايت 24

 78 11 39 رزقيا فاطمة الزىراء 25

 86 7 43 سفناكايت 26

 84 8 42 شهيدتنا 27

 80 10 40 سنديكا رمضاف عارفُت 28

 98 1 49 شيد حسن هبشيم 29

 100 0 50 شيد حسُت هبشيم 30

 86 7 43 سييت حلمى 31

 74 13 37 سييت فاطمة 32

 58 21 29 صويف النور 33

 98 1 49 سوريا رزقي كجيايا 34

 70 15 35 شفاء سلسابيال 35

 70 15 35 كيديا برليانا 36

 90 5 45 كستيو رماديكا فوترا 37

 78 11 39 زلفة النساء 38
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 76 12 38 دسكا كيليندا 39

 94 3 47 سلسابيال 40

 المجموع
1568 432 3136 

2000 3136 

 للحصوؿ على قيمة الشكل العاـ لالختبار، الصيغة: 

اإلصابةنتيجة = 
 % x  100   اإلصابة ادلنتهى 

 فى تالميذالقراءة  مهارة لمادة أسباب األخطاء اللغوية العربية فى الصوتية . ب

 .بالنكارايا في المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء الفصل السابع 

ىف ىذا الباب، رأل  ذلا أسباب. تالميذلكل األخطاء ادلوقوعة ىف ال

قبلهم.  تالميذالباحث بأف األخطاء اللغوية تأثٌر باللغات اليت استوعب ال

ادلقصود هبا أف األخطاء اللغوية تسٌبب بتدٌخل لغة األـ )اللغة األكىل( إىل اللغة 

ختلفة يف . كما خاصية اللغة العربية ك اللغة اإلندكنسية ادلتالميذالثانية ادلتعٌلمة لل

 علم األصوتية ك تكوف خصائص اللغة العربية يف ناحية علم األصوات.
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اللغة العربية شليزات خاصة يف ناحية األصوات اليت ليست لغَتىا, 

كخاصة إذا تقارف مع اللغة اإلندكنسية أك اللغات العامية ادلستخدمة يف سائر 

 ي :بالد إندنيسيا. ك أما خصائص األصوتية اللغة العربية ى

 خ, ع (احللق )أصوات  .1

احللق مثل خ ك ع . اللغة العربية معينة اليت تكوف سلارجتها يف     

يكوف  يف استحداـ اللغة اإلندنيسيا أك اللغة العامية التلميذ الذم يعود

بيانات  معسرا يف قراءة نص اللغة العربية. ك ىذا مضبوط بأخطئهم يف

جاع أم حرؼ "ع" يقرأ "ء"ألف  تكوفكلمة جاء   مثلقرعتهم. 

 تلفظ احلرؼ فيؤثر إىل ادلعٌت. يفاخلطأ 

 ادلطبقة ) ص, ض,ط,ظ ( صواتاأل .2

حركؼ خاصة الىت تقرأ بالتفخيم ك الًتقيق ك  العربية اللغة يف        

بأخطأ  مضبوطليست كذالك. ك ىذا  اإلندنيسيا اللغة يفلكن 

أم حرؼ  أىسىاًبعي  تكوف أىصىاًبعي كلمة   مثلبيانات قرعتهم.  يفالتالميذ 

"س". ك احلرؼ الذم البد أف يقرأ  كوف"ص" يقرأ بالًتقيق ك ي

بالتفخيم ك لكن يقرأ التلميذ بالًتقيق حىت يغَت ادلعٌت. ك على 
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" أم حرؼ "ت"  يقرأ ره اجً طى  " تكوف" ره اجً تى  كلمة " يفالعكس 

 .ادلعٌتفيغَت  احلرؼ تلفظ يف اخلطأ ألف"ط"   كوفبالتفخيم ك ي

يف   "ج" الفصل السابع تالميذل ةالصوتي استنتج الباحث أٌف األخطاء

ىف نطق ىي القراءة اجلهرية  ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا

قراءة السلس, التمييز بأصوات اللغة ادلماثلة, نطق ثنائية الصغرل ك  لفظ احلرؼ

(Minimal Pairs,)تأثٌر باللغة األـ )اللغة  سبب كقوعهاك  .نطق الكلمات ك

 تالميذ.األكىل( إىل اللغة الثانية ادلتعٌلمة لل

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 الباب الخامس

 اإلختتام

 االختصار . أ

استناد على نتيجة البحث ادلشركح ىف الفصوؿ السابقة، اختصر الباحث 

 االختصار احملاسبة بأسئلة البحث منها:

الفصل  تالميذل ةالصوتي حتليل األخطاءخطأ ىف نتيجة  432اكتشف الباحث  .1

. يف ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا يف مهارة القراءة السابع 

 ىذه تقسيم األخطاء ك تفصيلها منها:

 منها:(  قراءة السلسك  لفظ احلرؼ نطق) أخطاء القراءة ىف القراءة اجلهرية . أ

 34عددىا  ( لفظ احلرؼ نطق) القراءة ىف القراءة اجلهريةأخطاء  (1

 %  13,59خطأ أك 

 خطأ 33 عددىا ( قراءة السلس ) أخطاء القراءة ىف القراءة اجلهرية (2

 % 13,81 أك

 % 11,83خطأ أك  1:1عددىا  أخطاء التمييز بأصوات اللغة ادلماثلة . ب

 

35 
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خطأ أك  55عددىا  (Minimal Pairsأخطاء نطق ثنائية الصغرل ) ج.

11,31 % 

 % 18,98خطأ أك  81عددىا  أخطاء نطق الكلمات . د

ىف ىذا الباب، رأل الباحث بأف  ب.ذلا سب تالميذلكل األخطاء ادلوقوعة ىف ال .2

قبلهم. ادلقصود هبا أف  تالميذاألخطاء اللغوية تأثٌر باللغات اليت استوعب ال

األخطاء اللغوية تسٌبب بتدٌخل لغة األـ )اللغة األكىل( إىل اللغة الثانية ادلتعٌلمة 

. كما خاصية اللغة العربية ك اللغة اإلندكنسية ادلختلفة يف علم األصوتية تالميذلل

 , مثل:ربية يف ناحية علم األصواتك تكوف خصائص اللغة الع

 خ, ع (احللق )أصوات  . أ

احللق مثل خ ك ع . التلميذ اللغة العربية معينة اليت تكوف سلارجتها يف     

يكوف معسرا يف  يف استحداـ اللغة اإلندنيسيا أك اللغة العامية الذم يعود

 قراءة نص اللغة العربية.

 ادلطبقة ) ص, ض,ط,ظ ( صواتاأل  . ب

 يفحركؼ خاصة الىت تقرأ بالتفخيم ك الًتقيق ك لكن  العربية اللغة يف

 ليست كذالك. اإلندنيسيا اللغة
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 النصائح . ب

لرئيسة ادلدرسة أف تكوف اشتداد جودة التعليم خصوصا إىل مدٌرسُت اللغة  .1

 .العربية

 للمدرسُت .2

 ىف تعاليم لغة العربية. يكوف ادلدرسوف يستعملوف الطرؽ الالئقأف  ( أ

 يهتٌموف بقراءة التالميذ.أف يكوف ادلدرسوف  ( ب

 للطالب .3

اللغة  تعٌلم اللغة العربية خصوصا ىف قراءة تالميذ جيتهدكف ىفالأف يكوف  ( أ

 العربية.

 تالميذ جيتهدكف يف دراسة قراءة القرآف حسنة ك صحيحة. الأف يكوف  ( ب
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