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 ملخص البحث

كلية  ربليل أخطاء الفونيم لطالب شعبة تعليم اللغة العربية قسم تعليم اللغة, 1158ىداية, ور ن
يا ىف قراءة نص اللغة احلكومية بالنكار  ىف اجلامعة اإلسالية يةتعليملالًتبية ك العلـو ا

اجلامعة اإلسالمية ىف العلـو التعلمية الًتبية ك قسم تدريس اللغة, كلية البحث العملي, .العربية
در س, رافع  احلكومية بالنكارايا, ادلشرفة األكىل الدكتور جسماىن، ـ.أ.غ, ادلشرؼ الثاىن

 .ـ.أ.غ
 

 قراءة نص اللغة العربيةالكلمات األساسية: أخطاء الفونيم و 
 

ربليل أخطاء الفونيم لطالب شعبة تعليم اللغة العربية قسم تعليم اللغة كلية  البحث يشرح
أخطاء . يا ىف قراءة نص اللغة العريباحلكومية بالنكار  الًتبية ك العلـو التدريسية ىف اجلامعة اإلسالية

 الفونيمات القطعية ك الفونيمات الًتكيبية.اللغة العربية الذم ػللل 
طالب شعبة اللغة  ىف اللفظ عنداألخطاء  ىي لفونيم ىف اللغة العربيةاما( 5أسئلة البحث: 

نص اللغة  طالب شعبة اللغة العربية ىف قراءة عنديسبب أخطاء الفونيم  الذم ( مالعامل1العربية 
الطالب يعرؼ طالب شعبة اللغة العربية ك خطاء اللفيية عند يشرح األالعربية. أىدؼ البحث: 

 قراءة نص اللغة العربية. ندىم ىف كقتأسبابأخطاء الفونيم ع
أسلوب إختيار العينة  ىف البحث ىو عينة اجملموع. تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث الكمي ك 

 . توثيقت: ادلالحية ك االختبار ك ال. أسلوب مجع البياناشخصا 58عينة اجملموع ىي مجلة ىي 
: ط, احلركؼ نطقا خطأ كىي حركؼعند الطالب ىف نطق الفونيم األخطاء نتيجة البحث ىو 

( تأثر  الطالب بلغتو 5أسباب كعناصر اليت ربدث أخطاء الفونيم ىي: . ع ,ز, خ, ح, ش
( تأثَتالنغمة فالنغمة عند العرب طويلة كسريعة 3( لسرعة ىف القراءة 1اإلندكنيسية )األـ( 

 الطالب اإلندكنيسي.( قلة كنقص مفردات اللغة العربية عند 8عنداإلندكنيسي قصَتة كبطيئة 
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ABSTRAK 

 

Norhidayah, 2018, Analisis kesalahan fonem pada mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa 

Arab Jurusan Pendidikan Bahasa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  di 

IAIN Palangka Raya dalam membaca teks bahasa Arab. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Bahasa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Palangka 

Raya, Pembimbing (I) Dr. Jasmani Asf, M.Ag, Pembimbing (II) Drs. Rofi’i, 

M.Ag. 

 

Kata kunci : kesalahan fonem, membaca teks bahasa arab. 

 

Penelitian ini mendeskripsikan tentang Analisis kesalahan fonem pada mahasiswa 

Prodi Pendidikan Bahasa Arab Jurusan Pendidikan Bahasa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan  di IAIN Palangka Raya dalam membaca teks bahasa Arab. Kesalahan  

berbahasa  Arab yang dianalisis adalah  kesalahan fonem segmental dan suprasegmental.  

Rumusan Masalah: 1) apa saja fonem yang sering salah diucapkan oleh 

mahasiswa pendidikan bahasa Arab 2) apa faktor penyebab kesalahan pengucapan fonem 

oleh mahasiswa pendidikan bahasa Arab dalam membaca teks bahasa Arab. Tujuan 

penelitian: 1) untuk mendeskripsikan fonem yang sering salah diucapkan 2) untuk 

mengetahui penyebab kesalahan pengucapan fonem oleh mahasiswa pendidikan bahasa 

Arab dalam membaca teks bahasa Arab. 

Penelitian ini meggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dan Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian adalah total sampling yang berjumlah 

sebanyak 14 Orang. Teknik pengumpulan data: observasi, tes, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan fonem yang sering salah 

diucapkan oleh mahasiswa adalah  huruf; ع, ط, ز, خ, ح, ش. Adapun sebab 

terjadinya kesalahan: 1) Terpengaruh bahasa yang lebih dulu dikuasainya. 2) 

Cepatnya membaca. 3) Terpengaruh oleh nada. 4) Kurangnya Mufradat. 
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شكر والتقديرال  

 بـــــــــسم اهلل الرحمن الرحيم

 
احلمد هلل على النعاـ ك اذلداية حىت تكوف الباحثة تستطيع النتهاء كتابة البحث 

تحليل أخطاء الفونيم لطالب شعبة تعليم اللغة العربية قسم تعليم العلمي ربت ادلوضوع: " 
 الحكومية بالنكاريا فى قراءة نص فى الجامعة اإلسالية يةاللغة كلية التربية و العلوم التعليم

الصالة ك السالـ على سيدنا رسوؿ اهلل ك على الو ك صحبو ك من تبعو إىل ".ربيةاللغة الع
 يـو الدين. 

األصحاب الذين يساعدكف من  ىف كتابة ىذه البحث العلمي، كقفت الباحثة على
كتابة ىذه البحث العلمي ك آخره. كلذلك تريد الباحثة لتقوؿ الشكر ذلم ىف ىذه أكؿ  

 الفرصة:
امعة . كمدير اجلور ابن علمي. أ.س. فيلوا، س ح. ـ حالدكت فضيلة السيد .5

 يا.اإلسالمية احلكومية بالنكار 
ية ىف عليمكلية الًتبية ك العلـو التمي. ادلاجستَت ىف الًتبية. كعميد  فضيلة السيد فه .1

 الذم يؤذف لينفذ البحث. يا.امعة اإلسالمية احلكومية بالنكار اجل
عميدة ىف . كنائبة ادلاجستَت ىف الًتبيةفضيلة السيدة در أ, حاجة ركضة اجلنة  .3

 يا.امعة اإلسالمية احلكومية بالنكار ية ىف اجلعليمكلية الًتبية ك العلـو التأكادؽلية  
 دلساعدهتا ىف األكادؽلية كاإلدارة.

 .اللغة عليمت قسمئيس . كر ادلاجستَت ىف الًتبيةيانا فضيلة السيدة سنيت إيرل .8
 رة.دلساعدهتا ىف األكادؽلية كاإلدا
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 اللغة العربية. عليمت ادلاجستَت ىف الًتبية. كسكرتَت شعبةفضيلة السيد عبد اهلل  .1
 دلساعدتو ىف األكادؽلية كاإلدارة.

 در س.فضيلة السيد ك  ، كادلشرؼ األكؿ الدكتور جسماىن، ـ.أ.غفضيلة السيد  .6
الذم يعطي اإلشراؼ ألكماؿ الدقيق الذم يعطي  رافع ـ.أ.غ, كادلشرؼ الثاين.

 بالصحيح. النتهاء كتابة البحث العلميادلقصد كاحلث 
األكادؽلية. اليت تعطي ،كناصحة  , ـ. أ.دةية محاحلاج الدكتورة فضيلة السيدة .7

 النصيحة كاحلث كمساعدة عملية الدرس.
الذم يعطي العلم  يا.امعة اإلسالمية احلكومية بالنكار كل ادلدرسُت ىف اجل .8

 األحسن.
الذم يا.امعة اإلسالمية احلكومية بالنكار رئيس ادلكتبة كادلوظفوف ىف مكتبة اجل .9

 يستعَت الكتب.
ٍت اإلعانة ك الدعاء ك النصائح ك العاطفة حيت ك أّمي ك عائاليت اّلذين قد أعط أيب .51

 تكوف الباحثة أف ذبتهد كثَتا ىف التعّلم. 
 
 
 

 0208مايو  02يا، بالنكار 

 
 نورهداية

0020052282 
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 الشعار

 

َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق            َخَلَق اإِلْنَساَن ِمْن َعَلٍق                         ِإقـْ

َرْأ َورَبَُّك اأَلْكَراُم            َعلََّم اإِلْنَساَن َماَلْم يـَْعَلمْ     الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم        ِإقـْ

 

Artinya :  (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, (2) Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah, (3) Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, (4) Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaraan kalam, (5) Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. (Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta: 

Bumi Restu, 1967) 
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 الباب األول

 المقّدمة

 أ. خلفية البحث

كاللغات كثَتة كىي سلتلفة من حيث  ظ يعرب هبا كل قـو عن مقاصدىم.اللغة  ىي اللف

اللفظ, متحدة من حيث ادلعٌت , أم أف ادلعٌت الواحد الذم ؼلاًف ضمائر الناس كاحد, كلكن  

اللغة  (.7: 1117: كل قـو يعربكف عنو بلفظ غَت لفظ االخرين )الشيخ مصطفى العالييٌت

 (.31: 1117ىي ألة اإلتصاؿ بُت اإلنساف ليوصل ادلقاصد. )عبد اجلاير, 

اللغة ىي نافذة على العامل كألة الفاتح )مفتاح( من العلم. كيقاؿ أف يكوف نافذة على 

احلضاركات ادلوجدة ك ادلخًتعة ليلفظ. اللغة العربية اآلف ىي 5115العامل ألف العلم الواسع ك

لغة عادلية فيها العديد من مصادر األدب يف اللغة العربية.يف إندكنيسيا اليـو ليس تعلمت فقط 

اللغة العربية باعتبارىا لغة الدين، كلكن أف تدرس اللغة العربية لفهم أك تفسَت آيات القرآف ب

الكرًن كاألحاديث النبوية كاللغة العربية نصوص أك األدب يف اللغة العربية. كلكن, عامل اللغة 
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م العربية ىف اندكنيسيا يوجد كثَت الصعب ىف تعليم اللغة, علا ادلوصوؼ النيرم كالفوني

 (.5: 1155)كموىن,

كاالنساف، كائنات اجتماعية الذين يستطيعوف التواصل مع بعضهم البعض )سللق علم 

ادلنطق(، ال مفكوؾ من اللغة كالوسيلة. تتطور ىذه العودلة، فيزاد معرفة اجملتمع كتطويرىا أيضا أف 

ة أك متعددة يكوف رلتمع اخلطاب متعدد اللغات. كلكن, العملية ليكوف اجملتمع ثنائي اللغ

اللغات ليس سهل كشاكل كالعوائق اليت يعاين منها الناس الذين يتعلموف اللغة اذلدؼ كيرجع 

 ذلك إىل عدة عوامل. كمن بُت ىذه العوامل الثقافية ادلختلفة.

ليجيد اللغة العربية بالطيب ك الصحيح, األكؿ يوجد اف نقراء احلركؼ ككتابة العربية, الف 

ة القادرة ىف تعليم اللغة. كالغريب يقراء نص اللغة العربية ال يسهل اف نقراء القراءة علا ادلاىر 

احلركؼ األينية. شكل احلركؼ كنياـ الصوت ادلختلف باللغة االندكنيسي حىت يسبب األخطاء 

 نقراء نص اللغة العربية. اخلطاء ىف لفظ اكيذكر كل احلركؼ رمز الصوت.

اء ىف طالب شعبة اللغة العربية كطالب شعبة تربية ىف ادلالحية األكىل يوجد الباحث اخط

دين اإلسالـ يتعلم اللغة العربية. األخطاء علا اخلطاء ىف لفظ احلركؼ اذلزائية ىف طالب شعبة 
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اللغة العربية كطالب شعبة تربية دين اإلسالـ, ادلثاؿ: خطاء ىف لفظ "قلب" ىو "كلب", 

 "صباحا" ىو "سباىا".

ة ؽللك ادلشكلة ادلستول كلكن ال جوىرم. تطور اللغة العربية ىف ىف تعليم اللغة العربي

اندكنيسي, فهم لعليم النحو كالصرؼ كالبالغة كالتعلم علم االصوات غالبا ما يتم ذباىلها. 

لذلك ال عجب لكن العديد من الناس أك الطالب الذين ربمل دراسة اللغة العربية، كلكن ال 

فة من أخطاء الصوت أك زالت اللساف أف يتأثر ذلجة. على يزاؿ ىناؾ العديد من أنواع سلتل

الرغم من أف الصوت ىو اجلزء الرئيسي، كخاصة يف اللغة. لن ػلدث التواصل الشفهي إذا كاف 

 ىناؾ أم صوت.

كالنتيجة لعدـ االستجابة لصوت، ككثَت من الشعب اإلندكنيسي الذين تعلموا على 

لتواصل مع الناطقُت هبا، كقاؿ انو ال يفهم ما يقاؿ. التحدث باللغة العربية، كلكن عندما ا

كىناؾ أيضا احتماالت السلبية األخرل اليت قد ربدث، مثل التغَتات نتيجة للتغَتات يف معٌت 

 إما كلمة لزالت اللساف كالنرب كالنغمة كادلفصل كالوقف كالطويل القصَت، كغَتىا.
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علم األصوات. غلذب الباحث ليعلم  لذلك, بناء على فك ادلشكالت الىت ربدث ىف دائرة

ربية ىف قراءة نص اللغة اللغة الع تعليمشعبة  تعليم ربليل األخطاء ىف قسم الفونيم ىف طالب

تحليل أخطاء الفونيم لطالب شعبة تعليم اللغة العربية قسم بالبحث ادلوضوع " , العربية

يا فى الحكومية بالنكار  ساليةية فى الجامعة اإلعليمتعليم اللغة كلية التربية و العلوم الت

 ".قراءة نص اللغة العربية

 أسئلة البحثب.

 ؟طالب شعبة اللغة العربية ىف اللفظ عنداألخطاء  ىي لفونيم ىف اللغة العربيةاما. 5    

نص اللغة  طالب شعبة اللغة العربية ىف قراءة عنديسبب أخطاء الفونيم  الذم مالعامل. 1 

 ؟العربية

 ج. أهداف البحث

 .طالب شعبة اللغة العربيةخطاء اللفيية عند يشرح األ. 5    

قراءة نص اللغة  ىف كقت طالب شعبة اللغة العربية الطالب أسبابأخطاء الفونيم عنديعرؼ . 1

 .العربية
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 د. أهمية البحث

يزيد دائرة حدكد ادلوضوع علم األصوات الذم ىف الناس ىف ادلستقبل الذين يتعلموف .  5

الكالـ لغة أجنبية  أخرل ليتجنب األخطأ الذل ؽلكن أف غلعل الناطقُت اليفهموف أك 

 تغيَت ادلعٌت.   

 يعطى احلاؿ على ادلسألة الىت ربدث ىف تعليم اللغة العربية ليتوصل اىداؼ التعليم.. 1

 يعلم الطالب منهوؾ خطاء اللغة الىت تعملن.. 3

 ه. دراسات السابقة

ادلتصل كاألفكار ىي أدب يف كل كتابة, كلذلك فإف ىذا البحث ال ؽلكن فصلها عن ذلك 

 يف ىذه الورقة.ىف الرسالة يقدـ الباحث بعض نتائج البحوث اليت ذلا تصلو ىف الرسالة، منها:

غ ىف ادلدرسة  8نص اللغة العربية ىف طالب الفصل "ربليل أخطاء الفونولوغي قى قراءة 

. يف حبثو يشرح عن  1156تركب نينن أرك سارم ىف السنة  الثانوية احلكوية فيوعاف بانتوؿ"

 أخطاء لفظ فونيم اللغة العربية.
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ىف البحث ادلستول ىف قسمو فقط ىو قسم الفونيم. الفرؽ ىو ادلكاف ك الوحدة,  باحث 

كلكن الباحث السابق ىف يوغياكارتا كالباحث يبحث الطالب كلكن يبحث ىف بالنكارايا 

 الباحث السابق يبحث التالميذ من ادلدرسة الثانوية احلكوية.

"ربليل أخطاء الغة على دراسة احملادثة اللغة العربية ىف طالب شعبة اللغة العربية ىف اجلاعمة 

، يف حبثو يشرح من 1153لسنة يركب كلفجرم ىف ا اإلسالمية احلكومية جورم سيوك ميًتك"

 زلادثة اللغة العربية.

ىف البحث ؼلتلف عن ما يبحث الباحث. ىف حبثو الباحث يبحث أف ػللل أخطاء الفونيم ىف 

 قراءة نص اللغة العربية ىف الطالب ال ػللل احملادثة.

"ربليل أخطاء الفونولوغي ىف تالميذ فصل الثاين من ادلدرسة الثانوية مسلمات ضلدة 

. ىف حبثو 1157. تركب فرين سيت كمة ىف السنة العلماء بالنكارايا ىف ماىرة قراءة اللغة العربية"

 يشرح عن الفونيمات القطعية.

القطعية ك  ىف البحث ؼلتلف دبا يبحث الباحث. ىف حبثو يبحث الباحث عن الفونيمات

 الفونيمات الًتكيبية.
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 و. حدود المشكالت

اللغة العربية  تعليم حصوؿ اللفظ )القراءة( ىف طالب شعبةىف البحث, ػللل الباحث 

(. أما خطاء اللغة العربية اليت ربلل احلدكد ىف اخطاء الطالب ىف عناصر علم اللغة. 1156)

 الفونيمات القطعية ك الفونيمات الًتكيبية.أما عناصر علم اللغة الىت ربلل أخطأ 

 هيكل البحثز. 

 ىيكل البحث ىف البحث منهاأما 

 الباب األكؿ يتكوف من خلفية البحث كأسئلتو كأىدافو كأعليتو كدراسات سابقة كىيكلو..  5

مزايا ك  أىداؼ ربليل األخطاءك  تعريف األخطاءك  تعريف التحليلعن الباب الثاين يتكوف .  1

 عوامل أسباب األخطاءالفونيمك  . منهج ربليل األخطاء1كنقاط الضعف ربليل اخلط

تعيُت ىوية ك  تصنيف الفونيمك  صفات صوت اللغة العربيةك  ربديد الفونيمك  تعريف الفونيمك 

 أنواع القراءةك  راءةقتعريف الك  األخطاء ىف دائرة عل األصواتك  تغيَت الفونيمك  علم األصوات

 العوامل اليت تؤثر على القراءةك  الصعوبات ىف قراءة نص اللغة العربيةك  أىداؼ القراءةك 

 .النصك 
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الباب الثالث يتكوف من نوع كمنهج البحث ككقتو ك مكانو كأسلوب اختيار العينة كأدكاتو   .3

 كأسلوب مجع البيانات ك ربليل البيانات كالتقييم. 

 الباب الرابع يتكوف من نتائج البحث ك ربليلو..   8

 الباب اخلامس  يتكوف  من اخلالصة ك اإلقًتاحات..   1
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 الباب الثاني

 االطار النظري

 أ. تحليل األخطاء

 . تعريف التحليل5

ػللل ىو النشاط لَتاقب بالتفصيل عن احلاؿ أك الشئ ليحلل -التحليل ىو حلل

عناصر ادلكونة للبحث. التحليل عن الكلمة اليونانية القدؽلة )انالوسيس( بادلعٌت "ادلفكوؾ" 

بادلعٌت "ادلفكوؾ" فاذا يضم لوين بادلعٌت "مرجع"   انايشكل ربليل عن مقطعُت الكلمة علا 

اىل اللغة االصليليزية ىو ربليل, مث   انلوسيسبادلغٌت مفكوؾ ادلرجع اك ربليل الكلمة. سبتص 

 سبتص اىل اللغة االندكنيسية ىو ربليل ك سبتص اىل اللغة العربية ىو ربليل.

ىا( رأل قاموس اندكنيسي التحليل ىو التحقيق ىف احلدث )باقة كاألفعاؿ كغَت 

ليعرؼ احلاؿ احلقيق )السببية ك ادلسألة كغَتىا(. التحليل ىو من ىذا ادلوضوع ىف سلتلف 

 األجزاء كاستعراص اجلزء نفسها. كالعالقة بُت األجزاء ليوجد التعريف احلق كفهم كل ادلعٌت. 
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بعلم اللغة, التحليل ىو ينفذ الدرس للغةليحلل تركيب اللغة بالتفصيل. حيث ىف 

 ل, كلمة التحليل بادلعٌت يفعل النشاط ىف ادلعمل ليطلع احلمل ادلادة.نشاط ادلعم

التحليل ىو النشاط الذم يضم عداد من االنشاط, مثل التحليل كالتقريق كالتقسيم 

للصنف كالقسم مقابل معايَت التقييم مث يبحث كيقدر معناه. التحليل ىو نشاط الفكر 

العالقة القائمة بينها كبُت غَتىا. التحليل ليحلل كل الشيئ عناصرا حىت يعرؼ رمزالعنصر. 

التحليل ىو ربليل األساس على انواع األجزاء كمراجعة  ة التضميم.ىو الدكراألكؿ من عملي

)مكسمانر, شبكة  بينها للحصوؿ على فهم دقيق كفهم ادلعٌت العاـاألجزاء, كعالقة 

 ادلعلومات الدكلية(.

 . تعريف األخطاء0

" ىف اللغة اإلصليليية. ىف أديب العربية errorاألخطاء إصطالح من اللغة ىي "

 لمة "خطاء"اصطالح ىو ك

نورريس يتعرؼ األخطاء كالشذ من القائدة حُت ادلتكلم دلا يقدر الشيئ حىت 

 باإلتساؽ يستخدـ باألخطاء. 
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رأل ركشدم أمحد ىف الكتاب "ادلهارة اللغوية". ثالث أنواع الكلمة الىت مرتبطة 

 باألخطاء منها:

 زلة اللساف( أ

 ضوع ىف الكالـ برىة.ىي استطراد شكل الوالدة بسبب ربوؿ مركز اىتماـ ادلو 

 األغالط( ب

الَغَلُط َأف تَػْعيا بالشيء فال تَػْعِرَؼ كجو الصواب فيو  لساف العربمعٌت غلط يف 

 يَػْغَلُط َغَلطان كأَْغَلَطو غَته.كقد َغِلَط يف األمر 

 ج( األخطاء

ىي استطراد الشكل الفطرم من اذليكل الفصيح الذل يرتكب ادلتكلم 

)رشدم  ك الكاتب )مستعمل اللغة( ألنو مل يستوعب سباما قواعد اللغة.

 (.319: 1119أمحد: 

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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ىو األخطاء ¸ األخطاء ال يسمى باألغالط. خينرم غنتور ؼلتلف بالواضح

اللغة بالنياـ أك إستمرار كلكن األغالط ىو شذ اللغة الذم يستعمل بال  من شذ

 نياـ. ىف اللفظ, األغالط يسمى بأخطاء لفظ.

األغالط من العمـو أف األغالط ُتسبَّب من عنصر التطبيق. ِقَصر ىف ذكر 

شيء يسبب األغالط عند نطق الصوت اللغوم أك الكلمة أك سياؽ الكلمة ك 

ة ك غَتىا. األغالط عادة تستطيع تصحيحها عند الطالب إذا تأكيدىا أك اجلمل

كانوا ػلاسبوف على نفسهم. ىف احلقيقة أف الطالب يعرفوف النياـ اللغوم الذم 

 يستعملونو ك لكن شيء فيهم يسبب نسياف على النطاـ اللغوم ذلك.

األخطاء ُتسبَّب من عنصر الكفاءة. دبعٌت أف الطالب مل يفهموا النياـ 

م الذم يستعملونو. حدثت األخطاء باستمرار ك ىي إذا ال ؽلكن تصحيحها اللغو 

سبكن استمرارىا لوقت طويل. بسبب ذلك، البد على ادلدرسُت, مثلو بالتعليم 

)حينرم غنًت تاريغاف كجاغو  اجليد كالتدريب كالعمل كغَته.

 (.5988:68تاريغاف:
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 . أهداف تحليل األخطاء3

األخطاء اليت يقـو هبا الطالب بوضوح توفَت فوائد  أىداؼ ربليل األخطاء ربليل

ملموسة ألف فهم اخلطأ ىو ردكد فعل قيمة للمراجعة كالتخطيط إلعداد ادلواد 

 كاسًتاتيجيات التدريس يف الصف. يهدؼ ربليل األخطاء، من بُت أمور أخرل، إىل:

دلدرسية، على ربديد ترتيب عرض األشياء اليت تدرس يف الفصوؿ الدراسية كالكتب ا أ( 

 سبيل ادلثاؿ تسلسل صعب.

ربديد ترتيب ادلستويات النسبية للًتكيز كالتفسَت كشلارسة ادلواد ادلختلفة اليت غلرم   ب( 

 تدريسها.

 .ث( سبارين التخطيط كالتدريس العالج

: 5988 ;مهارات الطالب.)حينرم تاريغاف كذاغو تاريغا د( اختيار أشياء أجي اختبار

61). 
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 مزايا ونقاط الضعف تحليل الخط. 0

 أ. مزايا ربليل اخلطأ 

 ( ؽلكن شرح الطالب.5

 ( رفع كرامة اللغويات التطبيقية.1

 ( رفع حالة اخلطأ يف كائن حبث خاص، الذم مل يكن لطيفا.3 

 ب. ضعف ربليل اأخلطاء 

 .( الفوضى بٍت جوانب العملية كاملنتجات5 

 .اخطأ( عدـ الدقة كاخلصة ىف تعريف فئات 1 

: 5988;ذاغو تاريغافببية للمتعلم.)حينرم تاريغاف ك ( تبسيط ثقافة األخلطاء الس3

85). 
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 منهج تحليل األخطاء. 5

بدكف تعرؼ معٌت كنوع من اخلطاء, فانو يبدك من الصعب بالنسبة لنا الجراء ربليل 

الىت ذبب اف اخلطاء جيدة مع ربليل اخلطاء اللغوم ىو "عملية" كعملية مث ىناؾ اجراءات 

 تعمل دبثابة مبادئ توجيهية.

على أساس التعريف ادلاضي، غونتور تاريغاف يبُت عن الدكر الذم غلب أف يسلكو 

 لتحليل األخطاء اللغوية. فهذا الدكر منها:

 أ. اختيار البيانات اللغوية

 ىذه العملية مشتملة بالدكر منها:

 البحث عينة. تقرير عدد 5

 البحث عينة. تقرير الوسائل ل1

)متعلق بأسناف الطالب ك خلفيتهم ىف اللغة األكىل ك  البحث عينة. تقرير التجانس ل3

 دكرالتقدـ ك غَتىا.
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 ب. إدراؾ األخطاء ىف البيانات

 ىذه اجلمل تكوف شكل علٍت أم النقيصة ادلنحرفة ىف ىدؼ القواعد اللغوية. 

 ج. تصنيف األخطاء

(األخطاء 5أك تعيُت النحوم لكل األخطاء منها:  عملية ىف ىذا الدكر مشتملة بتقرير

 اإلمالئية ك الصوتية

 ( األخطاء الصرفية1

 ( األخطاء النحوية3

 ( األخطاء الدكلية كالكلمة8

 د. شرح األخطاء

عملية ىف ىذا الدكر ىي زلاكلة التعارؼ عن األسباب اللغوية النفسية ىف تلك األخطاء 

 كيعطي ادلثاؿ الصحيح.
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 األخطاءق. تصحيح 

تقييم الوسائل إلصالح األخطاء كإذا كاف ؽلكن التخلص من األخطاء من 

خالؿ إعداد ادلواد ادلناسبة, الكتاب الصحيح كاسلوب التعلم. .)حينرم تاريغاف ك 

 (511: 5988 ;ذاغو تاريغاف

 عوامل أسباب األخطاء .6

الشخص األخطاء ىو العيب ىف اللفظ كالكتابة للطالب. العوامل من أسباب 

 األخطاء ىف اللغة, منها:

 أ. العامل من خادـ اللغة

 ( الناقص حس من خادـ اللغة.5

 ( ناقص الفهم لقائدة اللغة اإلندكنيسية.1

( بدكف تعمد خادـ اللغة. األخطاء بدكف تعمد أف يسبب ادلتكلم السريع, 3

 حىت ال يراقب خادـ اللغة.
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 ب. عامل البيئة

كالصحيح الذم يعطي التأثَت الصحيح ليتطور  البيئة ىي خادـ اللغة احلسن

 اللغة.

 ج. عامل اللغة

 األخطاء ىف اللغة يسبب لعامل اللغة ألف قائدة اللغة.

 د. عامل تأثَت اللغة األخر

متأثر باللغة اليت يستوعب قبل تلك اللغة. دبعٌت أف األخطاء اللغوية ُتسبَّب ( 5

ة الثانية الىت يتعلمها الطالب. بعبارة بتدخل اللغة األـ أك اللغة األكىل إىل اللغ

أخرل أف مصدر األخطاء ؽلكن ىف االختالفات ىف النياـ اللغوم األكؿ ك 

 النياـ اللغوم الثاين.

 : شبكة ادلعلومات الدكلية(1153( التأثَت لغة الناطقُت. )جونيا فرنامي: 1
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 ب. الفونيم

 . تعريف الفونيم0

علم الألصوات ىو يتعلم موضوع تشكيل ك سبييز ك الفونيم ىف اللغة العربية يسمى 

 إستقباؿ صوت اللغة.

الفونيم ىي كحدة من خطاب الصوت أصغر الوظيفية، كىذا يعٍت أف الوحدة لديو 

كظيفة لتمييز معٌت. الفونيم ال ؽلكن أف يقف كحده ألنو دلا موجود ادلعٌت. الفونيم ىو 

ؽ التمييز معٌت. الفونيم ىو اصطالح علم زلاكلة للعثور على األصوات اليت تعمل يف سيا

)جوىر نصر  اللغة ك ىو أصغر كحدة ىف اللغة الىت ؽلكن أف تيهر كجود اختالؼ ىف معٌت.

 (589: 1158الدين :

 . تحديد الفونيم0

ليعرؼ إذا كاف الفونيم أـ ال. الفونيم كما سبق تعريفو قادرا على سبييز معٌت 

ادلعٌت أكتغيَته معيار أساسي ؽلكن اإلعتماد عليو ىف ربديد الكلمات أك تغيَته. إذف, فتمييز 
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فونيمية الصوت.  كذلك يتم من خالؿ ما يسمى باختبار التبادؿ أك إختبار الصوتُت من 

خالؿ الثنائية الصغرل, أم أختبار الصوتُت ادلراد اختبارعلا بوضعهما ىف كلمتُت متفقُت ىف 

 ادلثاؿ: (83: 1153ح ؼ كأليك عبداهلل : )أمحد مجيع أصواهتا, كىذا ؽلر خبطوتُت.

  0.0الجدول 

 تحديد الفونيمالمثال من 

 األصوات ادلراد احتبارىا الثنائيات الصغرل الرقم

 اذلمزة كالعُت عليم-أليم ١

 التاء كالطاء طاب-تاب 1

 اجليم كالياء ظهر-جَهر 3

 الصاد ك الياء نير-نصر 8

 السُت ك الصاد صار-سار 1
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 األصوات الصامتة والصائتة فى اللغة اإلندونيسية. 3

أما األصوات الصائتة فهي األصوات اليت يعُت ىف إنتاجها تغَتات 

حاالت اللساف اليت تقًتف باألكتار الصوتية. كانت ألصوات اإلندكنيسية 

 Bibir)كشفهية أسنانية  (Bibir)  الصامتة سلارج كثَتة, مازبرج منها: شفتانية

dan Gigi)  لثويةك (Gusi) كالغارية أكاحلنكية (Langit-Langit)  كطبقية (Langit-  

 Langit Lunak) كحنجرية(Tenggorokan) .  :عبد الوىاب رشيدم(

1151:537)  

 صفات صوت اللغة العربية. 0

 أ. جهر ك محاس
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جهر ىو قوتو ضغط احلركؼ ف ادلخرج حىت ال ؽلكن معا. الركؼ منها: ب, 

 م, ك, ف, ؿ,ع,غ, ـ, ج, د, ذ, ر, ز, ض, ظ. 

محاس ىو القوتو ضغط احلركؼ ىف سلرج حىت ؽلكن أف ؼلرج بالنفس, احلركؼ 

 منها: س, ؾ, ؼ, ت, ث, ش, ق, خ,ح, ؽ, ط, ص, ء.

 ب. الشدة كالرخوة كالتسوت

 حلركؼ الساكنة. احلركؼ منها: ؽ,ؾ, ض, ط, د, ت, ب.الشدة ىي  قفصو ا

الرخوة ىي احلركؼ الساكنة, اليزاؿ قادرا على السَت حبرية, حبيث اليقتصر ذلك, 

ىذه الرسائل ىي رسائل الطبيعية الىت الؽلكن أف تشل رلموعة الشدة, احلركؼ منها: 

ء,  أ, ث, ح, خ, ج, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ظ, ع,غ, ؼ, ؿ, ـ, ف, ك, ق,

 م.

 التسوت ىو األكساط بُت الشدة ك الرخوة, احلركؼ منها: ؿ, ـ, م,ع, د, ر, أ.

 ج. اإلطباؽ ك اإلنفتاح
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,ل  اإلطباؽ ىو قفصو احلركؼ بُت اللساف ك الغاراف. احلركؼ منها: ض, ص

 ط, ظ.,

اإلنفتاح ىو الضد من اإلطباؽ. احلركؼ منها: أ,ب, ت, ث, ح, خ, ج, د, 

 ع,غ, ؼ, ؽ, ؾ, ؿ, ـ, ف, ك, ق, ء, م.ذ, ر, ز, س, ش, 

 د. الذلقة ك اإلصمات

الذلقة ىي يلفظ احلركؼ خفيفو أما احلركؼ منها: ـ, ر, ب, ف, ؼ, ؿ. 

 3أسباب منها: ؼلرج من طرؼ اللساف منو ر,ؿ,ف. كلكن  3سبب خفيفو ألف 

 الذم ؼلرج من الشفة منو ـ, ب, ؼ.

, ت, ث, ح, خ, ج, د, ذ, اإلصمات ىو الضد من الذلقة. احلركؼ منها: أ

 ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ع, غ, ؽ, ؾ, ـ, ك, ق, ء, م.

 ق. الصفر ك اللين
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الصفر ىو الصوت التشبيو حيوانات ليذكر حركؼ بصوت األزيز كالقوة من 

الشفتاف. احلركؼ منها: ص, ز, س. اللين ىو اللُت يوجد حرؼ ادلد. احلركؼ 

 منها: ك,ا,م.

ف أك الصفات. ألف موجود سبييز الرأم على أىل لذلك, احلرؼ ؽللك الصفتا

 : شبكة ادلعلومات الدكلية(1156)أزيز كاحد:  اللغة.

 . تصنيف الفونيم5

معيار تصنيف الفونيم ىو ادلتساكل بطريق تصنيف الصوت بالصويت. الفونيم 

القطعية تقسيمها إىل نوعُت علا: الفونيمات القطعية ك الفونيمات الًتكيبية. الفونيمات 

: 5998)عبد اجلاير:  تقسيمها إىل نوعُت علا: األصوات الصامتة ك األصوات الصائتة.

68) 

الفونيمات القطعية ىي من خالذلا ؽلكن تقطيع الكالـ من كحداتو األكرب إىل 

أصغر كحداتو.مثل كحدة الكلمة )لغة( ؽلكن تقطيعها إىل أصغر كحداهتا كىي 

 )ؿ+فتحة+غ+ فتحة+ة+ فتحة(.
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الفونيمات الرتكيبية ىي تشمل النرب كالنغمة كالتغنيم كادلفصل. كل الذم يصاحب 

الفونيمات الًتكيبية أك اليت تنطق متزامنة مع نطق الفونيمات الًتكيبية كىي غَت قابلة 

 (511: 1158)نصر الدين إدريس جوىر:  للتقطيع إىل إجزاء الفونيم.

 .تعيين هوية علم األصوات6

 قطعيةأ. الفنيمات ال

 . علم األصوات الصويت5

الصويت منها: أ حلركات الفتحة ) َ  ( , إ حلركات  3تعرؼ اللغة العربية 

 3الكسرة )ِ  ( , أ حلركات للضمة ) ُ (. غَت ذلك, ىف اللغة العربية يعرؼ 

الصوت الطويل منها: حلركات الفتحة بألف )َ  ا(, حلركات الكسرة بياء )ِ  م( ك 

ك )ُ  ك(. غَت ذلك, ىف اللغة العربية يعرؼ صوت اإلدغامات حلركات الضمة بوا

 منها, حلركات الفتحة بياء )َ م( كحلركات الفتحة بواك )َ  ك(

 ( الصويت إِ 5
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علم األصوات  ادلستول كلكن  1سن ك سُت. الصويت إ ىف اللغة العربية ىي 

 تغيَت ادلعٌت.

 ( الصويت أَ 1

علم األصوات  ادلستول  1العربية ىي نصر ك ناصر. الصويت أ ىف اللغة 

 كلكن تغيَت ادلعٌت.

 ( الصويت أُ 3

علم األصوات  ادلستول كلكن  1نذر ك نذكر. الصويت أ ىف اللغة العربية ىي 

 تغيَت ادلعٌت.

 . علم األصوات ىو احلرؼ الساكن1

علم األصوات شليز ادلعٌت الذل يذكر بإصطالح  18اللغة العربية ؽللك 

منها: أ,ب, ت, ث, ح, خ, ج, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, علم األصوات 

ض, ط, ظ, ع,غ, ؼ, ؽ, ؾ, ؿ, ـ, ف, ك, ق, ء, م. بُت علم األصوات 

 الذم ؽللك ادلستول ىف اللغة العربية منها:
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 ( حرؼ ت ك ط, ادلثاؿ:5

تُت ك طُت. حرؼ ت ك ط ىف اللغة العربية ىي علم األصوات ادلفرؽ ك 

 يوجد تغيَت ادلعٌت.

 ؼ ت ك د, ادلثاؿ:( حر 1

تب ك دب. حرؼ ت ك د ىف اللغة العربية ىي علم األصوات ادلفرؽ ك 

 يوجد تغيَت ادلعٌت.

 ( حرؼ ؾ ك ؽ3

كلم ك قلم. حرؼ ؾ ك ؽ ىف اللغة العربية ىي علم األصوات ادلفرؽ ك 

 (1153 ;يوجد تغيَت ادلعٌت. )أمحد ح ؼ ك أليك عبداهلل

 ب. الفونيمات الًتكيبية

 ( النغمة5

ادلتكلم ىف اللغة اإلندكنيسية, عايل ك كاطئو )النغمة( الصوت الكظيفي أك 

 َأنَا َأقْـَرأُ الِكَتابَ   ال ؼلتلف ادلعٌت. ادلثاؿ:
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بالنغمة العالية كادلتوسطة كاذلابطة اليغَت معناه. ككذلك ىف طبق الصوتية 

ستول أكثر من اجلملة, كلكن ادلتكلم الذم يتكلم بالنغمة )كالغاف( معناه ادل

 باللفظ ادلعتاد.

 ( النرب1

النرب ىف لفظ اللغة اإلندكنيسية لتمييز ادلقصد ىف الكلمة. ىف الكلمة 

المجيع الكلمة الىت توجد الترب ادلستول. الكلمات ادلهمة أك زاه الزما الذم 

َأْذَهُب  يوجد النرب ألنو السماع ليعرؼ مقصد ادلعٌت الذم يسمعو. ادلثاؿ:

ًرا. ِإَلى اْلَمْدَرَسةِ   ُمَبكِّ

 ( ادلدة3

ادلدة أكطويل كقصَت ىف اللغة اإلندكنيسية ال كظيفي كلكن ىف اللغة العربية 

 كظيفي كيوجد سبييز ادلعٌت. ادلثاؿ:

:  : Beberapa muslim  1 orang mulislim ُمْسِلَماته
 ُمْسِلَمةه 

 ( ادلفصل8
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ادلفصل ػلدث بُت شكالف اللغات علا بُت اجلملة كالكلمة كالعبارة 

 َكْساَلفه   /كالرفيم أكالفونيم. ادلثاؿ: الطَّاِلُب 

 ( التنغيم 1 

التنغيم ؼلتلف بالنغمة. التنغيم ىف اللغة اإلندكنيسية ىف اختالؼ ادلقصد 

زبتلف  الكلمة. بأساس يبحث تصميمات التنغيم. اجلملة ىف اللغة اإلندكنيسية

 (551: 1118)مسنور مسلح :ف تكوف مجلة األخبار ك اإلستفهاـ كاألمر. 

 . تغيير الفونيم7

)عبد  اللفظ ىو الفونيم ؼلتلف أسباب ىف بيئتو أك ىف الفونيم الذم ؼلتلف ىف حوؿ

 . معُت تغيَت الفونيم منها:(531: 1158اجلاير :

 أ. ادلماثلة  

صوت آخر نتيجة لألصوات يف البيئة ادلماثلة ىو حدث تغيَت الصوت إىل 

حبيث يصبح الصوت ىو نفسو الصوت الذم يؤثر عليو أك تغيَت الصوت غَت ادلتكافئ 

على النقيض من االستيعاب، كالتخلي ىو تغيَت الصوت من اثنُت من األصوات 
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متساكية أك شلاثلة ألصوات غَت متكافئة أك سلتلفة على سبيل ادلثاؿ االنكماش ىو 

لكالـ الطويل غلرم قصَتة على سبيل ادلثاؿ، يف اإلندكنيسية ليس ىناؾ شيء اختصار ل

 . ادلثاؿ:(531: 1158)عبد اجلاير : أف تضيع. كىناؾ عبارة جديدة إىل اآلف فقط

 0.0الجدول 

 المماثلة  المثال من تغيير 

 الرقم ظاىر ادلماثلة ادلتأثر ادلؤثر كجو ادلماثلة

ربوؿ النوف إىل ادليم 

 الباء يف الشفتانية لتماثل
 الباء الشفتانية

النوف اللثوية 

 األسنانية

ِمْم  -ِمْن بَػْعد

 بَػْعد
5 

 

 ب. ادلخالفة

الضد من ادلماثلة, ادلخالفة ىي تغيَت الصوت من الصوتُت ادلستول أك يشابو أف 

 . ادلثاؿ:(86: 1115)ج.ك.ـ فَتحار : يكوف الصوت ال ادلستول أك ؼلتلف

  0.3الجدول 
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 المخالفةالمثال من تغيير 

 الرقم ظاىر ادلخالفة ادلتأثر ادلؤثر كجو ادلخالفة

ربليل الفتحة القصَتة إىل 

الكسرة القصَتة لتخالف 

 الفتحة الطويلة

الفتحة 

 الطويلة

الفتحة 

 القصَت
 5 كلدافِ  -كلدافَ 

 

 األخطاء فى دائرة عل األصوات  .8

استخداـ أشكاؿ التعبَت اليت تتضمن أخطاء يف رلاؿ العربية خطأ لغة صوت ىو 

الكلمات، اجلمل كالفقرات اليت ربيد عن اللغة العربية الفصحى نياـ قواعد اللغة، 

 (.511: 5988 ;كاستخداـ اإلمالء كعالمات الًتقيم )حينرم تاريغاف ك ذاغو تاريغاف

األخطاء اليت مت كضعها يف رلاؿ اللغة علم األصوات ىي شكل كاحد من خطأ 

لفييا يف الواقع استخداـ اللغة احملكية ؽلكن نسخ أك نقلها إىل اللغة ادلكتوبة من  لغوم

خالؿ الرموز يف شكل رسائل كعالمات الًتقيم. كيفية نسخ شعار الرمز زلكـو بنياـ 
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التهجئة السائد يف اللغة ادلعنية. كبعبارة أخرل، ؽلكن أف ربدث أخطاء اللغة ادلكتوبة يف 

ت ىو دراسة متعمقة من األصوات الكالـ التحقيق من قبل فركع اإلمالء علم األصوا

 لغوية.

 أ. خطأ إمالئي

األخطاء اإلمالئية ىي األخطاء يلفظ الكلمة حىت يزكع اللفظ األصلي عالكة ذلك 

 ييهر تغيَت ادلعٌت.

 ب.خطاء التهجي

ح خطاء التهجي ىو األخطاء يصور الكلمة أك األخطاء يستخدـ عالمة القراءة )أمحد 

 (.83: 1151 ;ؼ ك أليك عبد اهلل

 ج. القراءة

إف درس اللغة العربية ىو أحد الدركس اؿ<م يهدؼ إىل تشجيع الطالب كتنمية 

قدرهتم كأفعاذلم اإلغلابة للغة العربية كقدرهتم لفهم كالـ األخر أك فهم ادلقركء كيسمى 
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ا كاف أك كتابيا كيسمى باذلدؼ االستقبايل أكقدرهتم على إستخداـ اللغةكسيلة لالتصالشفوي

 (551: 158باذلدؼ اإلنتاجي. )سيف ادلصطفى: 

 . تعريف القراءة0

قراءة. باللغة كلمة من األية األكىل من القراف منها  -يقرأ -قراءة من الكلمة قرأ

اقرأ. كلمة "اقرأ" ىو فعل أمر بادلعٌت أمر ليقرأ. يستمر أمربالكلمة منها "باسم ربك 

االنساف من علق. يقرأ بادلصدر "اسم رب". معٌت "إقرأ أك قراءة ىف الذل خلق"خلق 

األية ليس حرفية يعٌت يقرأ الكتابة كلكن أمر ليقرأ ك يبحث كيفهم. يقرأ موضوع 

النساف كادلخلوؽ ك اهلل كاخلالق )رب(. أمر ليقرأ اف يركل األية بادلعٌت عملية القراءة 

 كالبحث كالفهم كل الشيئ.

رة التعريف ك الفهم من شيئ الكتابة )شارة الكتابة( بالفظ أك القراءة ىى قد

اذلضم ىف القلب. القراءة ىي يف األساس عملية اتصاؿ بُت القارئ كادلؤلف من خالؿ 

النص الذم كتبو، مث مباشرة فيو ىناؾ عالقة معرفية بُت اللغة ادلنطوقة كلغة كتابة 

هبا كيستخدمها القراء للحصوؿ على تارغلاف ترل أف القراءة ىي العملية اليت يقـو 
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رسائل ليتم نقلها من قبل ادلؤلف من خالؿ كسائل اإلعالـ من اللغة ادلكتوبة يتضمن 

 الفهم.

مهارة القراءة اثنُت من األشياء، كىي التعرؼ على الرموز ادلكتوبة كفهم  

تينية للطالب االندكنيسيُت الذين لديهم خلفية قراءة القراءة األدب الال .زلتويات

، األجبدية العربية زبتلف عن األجبدية األسبابارات الكتابة العربية ىي مشكلة. مه

الالتينية، األجبدية العربية لديها نيامها كخصائصها. كتعتمد القدرة على قراءة اللغة 

العربية اعتمادا كبَتا على معٌت احملتول أك ادلعٌت ادلقصود، كىذا يعٍت أنو يعتمد على 

د أك قواعد اللغة العربية اليت تشمل ناىو كشرؼ كبالتايل، مهارات القراءة إتقاف غاكي

يف اللغة العربية بعد فهم، كليس قراءة لفهم. أم فهم قواعد اللغة العربية أكال، ؽلكن 

  (518: 1151)أكلُت نوحا : أف يقرأ فقط بشكل صحيح.

ول، كالكلمات  القراءة تتضمن ثالثة عناصر ىي: ادلعٌت كعنصر يف قراءة احملت

كعناصر ذبلب ادلعٌت، كالرموز ادلكتوبة كعناصر مرئية. نقل الرمز ادلكتوب إىل لغة 

 (.583: 1155 ;الكالـ ىو، كيسمى القراءة. )أجيف حَتماكاف
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 . أنواع القراءة 0

 أ. قراءة القراءة بصوت عاؿ )القراءة اجلهرية( 

رموز مكتوبة يف  القراءة بصوت عاؿ تقرأ من خالؿ نطق أك التعبَت عن

شكل كلمات أك مجل الذم يقرأ. ىذا الطريقة القراءة ىو أكثر مالءمة 

للطالب مستول ادلبتدئُت. كاذلدؼ الرئيسي من ذلك ىو أف يقرأ الطالب 

 القراءة جيدا كفقا للصوت يف اللغة العربية.

 ب. القراءة هبدكء يف القلب )القراءة الصمتة(

قراءهتم الصامتة ىي قراءة الرموز ال نطق قراءة هبدكء أك ؽلكن أف نطلق 

شكل مكتوب من الكلمات أك اجلمل تليت لكن االعتماد فقط على دقة 

االستكشاؼ البصرم. أك ؽلكن قراءهتا دكف إزالة الكالـ، كلكن سباما يف قلب 

االىتماـ القراءة الصامتة ىي التمكن من زلتول القراءة، أك احلصوؿ على أكرب 
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ت عن مضموف القراءة يف كقت سريع، كقراءة قلوب أكثر قدر من ادلعلوما

 بادلقارنة مع القراءة بصوت عاؿ. فعالية يف فهم زلتول القراءة

 ج. قراءة الفهم

القراءة من أجل خلق فهم احملتول الوارد يف القراءة يف القراءة كالفهم، 

غلب أف يكوف الطالب قادرا على التقاط ادلوضوع أكثر كضوحا من الفكر 

 يث بعد القراءة، كقاؿ انو يفهم حقا معٌت كالغرض من القراءة.حب

 د. القراءة الفكرة

القراءة الفكرة ىي األنشطة اليت تتطلب القراء لفهم، مث لطرح سؤاؿ ما 

 ككيف األفكار الواردة يف القراءة. القراءة احلرجة مليئة األحكاـ كاالستنتاجات. 

 ق. قراءة األفكار

نشاط القراءة اليت تسعى إىل إغلاد كاحلصوؿ على القراءة األفكار ىي 

 (.551: 1151 ;كاستخداـ األفكار الواردة يف القراءة ) أكلُت نوحا

 . أهداف القراءة3
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أ. تدريب الطالب ادلهارات على قراءة احلركؼ العربية كالقراف مع االنتباه اىل عالمات 

 الًتقيم.

 احلرؼ االخر.ب. ؽلكن سبييز القراءة بُت احلركؼ كاحدة مع 

 ج. ؽلكن اف يغٌت كيقرأ األظلاط العربية كالقراف بشكل مناسب كجذاب.

 د. تدريب الطالب للقراءة كالفهم مايقرأ.

ق.يوجد الطالب القراءة, ك ادلناقشة, ك كحبث كتب الدين, ركائع العلماء ك فلسفة 

 (  1155 ;اإلسالـ الذين يكتبوف عملهم بشكل عاـ باللغة العربية )أمحد إزاف

 . الصعوبات فى قراءة نص اللغة العربية0

 أ.   حرؼ الزيادة, منها )ألف( ك )كاك( الذم ال يقرأ.

ب. حرؼ مقلوب ىو كيفية قراءة حرؼ العربية. منها )الـ( ادلنهوؾ بعد حركؼ 

 الشمسية.

 د.  سلتلف كجهة الكتابة ىو يبدأ من اليمٌت.
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طيئ ىف قراءة نص اللغة العربية, حىت ق. البطيئ ىف القراءة. الصعب ىف الطالب الب

 يقرأ احلرؼ من احلركؼ أك كلمة من الكلمات.

ك. اقرأ بصوت عاؿ كالطالب الذم عادة القراءة بصوت عاؿ يكوف من الصعب قراءة 

 يف قلوب كانت ال تزاؿ هتمس أك مع حركات الشفاه. 

كرار يف  القراءة ز. تكرار االذباه ادلشاىدة، كأم الطالب الذين كثَتا ما تفعل الت

 كجعل يف القراءة. 

ح. الركود نير، كىو للطالب الذين نيرة ثابتة على اذباه كاحد يف حُت أنو لن 

 يسبب الكثَت من إىدار الوقت كتباطأ يف القراءة.

 ط. التقوقع نيرة على عدد من الكلمات تؤثر على كيفية بسرعة أك بطء القراءة. 

 ;مل يتقن الطالب سيتباطأ يف قراءة. ) أكلُت نوحام. ادلفردات عدد ادلفردات اليت 

1151 :553.) 

 العوامل التي تؤثر على القراءة . 5

 أ.   النشاط سوؼ بيئة ىادئة كمرػلة داعمة جدا ضلو الًتكيز يف القراءة.
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 ب. عمق ادلعرفة القارئ ادلناسب مع مستويات القراءة يؤثر على صلاح القراءة .

 كجذابة للقارئ ىضمها بسهولة كفهمها .ج. سوؼ قراءة مناسبة 

: 1151 ;د.  يف القراءة بصوت عاؿ، كقراءات دقيقة التجويد ضركرم ) أكلُت نوحا

559.) 

 د. النص

, النص ىو النسخة بصفة الكلمات األصلي 3ىف قاكس اللغة اإلندكنيسي طبعة 

 كاخلطبة كغَتىا.تب يعطى الدراسة من ادلؤلف, ادلقتطفة من القراف للحجة, مواد الكا

النص ىو كل شكل اللغة ليس الكلمات تطبع ىف القرطاس, كلكن كل نوع تعبَت 

 .اإلتصاؿ كاللفظ كادلوسيقى كالصورة كغَتىا

النص ىو  عبارة اللغة الذم يركل ادللء ىو احملتول من النص بالسيمانتيك ىو 

كايت فيام: شبكة البحث بادلعٌت, كفرغماتيك ىو حاؿ اللغة يستخدـ ىف احلاؿ. )فريد

 ادلعلومات الدكلية(
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 

منهج البحث ىو كيفية الفكرة كادلصنوعة ادلستعدة بالطيب ليوجد البحث كليتوصل اىداؼ البحث 

 (.5993)سًتسنو حادم, 

 أ. نوع و منهج البحث

الذل  تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث الكمي. حبث الكمي ىوالعملية ليوجد العلم

 (.1151يستخدـ البيانات ىي الرقم كاأللة ليحلل األخبار يتعلق ما يعرؼ)أنوارىداية, 

تستخدـ الباحثة منهج البحث ىو منهج الوصفي. منهج الوصفي ىو يبحث الواقع 

الواضح. يبحث الوصفي  ىو نوع ادلنهج الذم يصور اذلدؼ كالوحدة  اليت تبحث بدكف 

 ليت يأثر ىف الياىرة اليت ربدث. النشاط كالنير كالصفة العملية االثبات. تصيب الرابطة عن 
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 محل البحث و وقتهب. 

رايا ىف كومفليك اسالـ اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكا كقع زلل ىذا البحث ىف

 الشارع مينتيع, جيكاف رايا, بالنكارايا, كاليمانتاف الوسطى. جنتَت, ىف

 ىو شهراف. 1158مارس  57إىل  1158يناير  57أما كقت البحث شهراف من 

 العينةمجتمع و ج. 

 رلتمع  .5

اذلدؼ كالوحدة لدم نوعية ك طبيعة تنشف الباحثة اجملتمع كالية التعميم تقسيمو علا: 

 (81:1119ليتعلم مث غلر اخلالصة )سوغيونو:

 58مجلة ىي 1156اجملتمع ىف البحث ىو كل طالب شعبة اللغة العربية ىف السنة 

 أشخاص.

 . العينة 1
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العينة ىي إحدىا من العينة. معناه ال موجود العينة ال موجود اجملتمج. أسلوب إختيار 

العينة  ىف البحث ىو عينة اجملموع. عينة اجملموع ىي أسلوب إختيار العينة, أين اجلملة 

كل  511ادلستول باجملتمع. تأخذ العلة   عينة اجملموع ألف مجلة اجملتمع الناقص من 

 (.1117اجملتمع يصَت عينة البحث كلهم )سوعيونو:

مجلة ىي 1156اللغة العربية ىف السنة  تعليمالعينة ىف البحث ىي كل طالب شعبة 

 أشخاص. 58

 د. أداة البحث

يستعمل اداة البحث ىو سؤاؿ اإلمتحاف )ادللحق( ليوجد القدر ك ليعرؼ الفونيم ىف اللغة 

 .اللغة العربية األخطاء يلفظ طالب شعبةالعربية 

 ه. أسلوب البيانات

 لتحصيل البيانات ادلتجردة، ىذا البحث الكمي مستعمل األسلوب جلمع البيانات منها:

 ادلالحية .5
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ادلالحية ىي الطريق ليستخدـ التثمُت بطريق ادلراقبة ادلباشرة كالنيامة. البيانات اليت 

ة ىف احلاؿ ىو قسم من نشاط ذبتمج ىف ادلالحية تكتب ىف كتابة ادلالحية. نشاط الكتاب

 (.86:5986ادلراقبة )نوركنجاىن كسومرتانا:

ادلالحية ىف البحث تستخدـ ادلالحية ادلباشرة ىي طريقة أسلوب البيانات اليت 

تستخدـ لتجمج بيانات البحث بطريق ادلراقبةكاإلستماعة أين الباحث يتورط ىف يـو 

 (.581:1155ادلستجيب )جولينشاح نور:

األسلوب ىف زلل البحث لتوجد البيانات العالقة بالبحث. أما البيانات اليت ذبتمع يستعمل 

 بأسلوب ادلالحية علا:

 أ( نشاط التعليم ك التدريب الذم يعطي ادلدرس إىل الطالب ىف مهارةك القراءة.

 ب( مراقبةالقراءة ىف طالب شغبة اللغة العربية.

 االختبار .1
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أكاحلفزز الذم يعطي إىل الشخص بادلقصد ليوجد أسلوب اإلختبار ىو طقم التهيج 

اجلواب كيصَت أساس لينشف رقم الشخص بالطبيعية اليت تريد ليثمن ك يصور النواحي من 

 (.1118أخالؽ اإلنساف )سنافية فيساؿ:

ؼلتدـ الباحث اإلختبار ليوجد الرقيم من حصوؿ قراءة الطالب ىف قراءة اللغة العربيةز 

 أنواع إخطاء الفونيم اللغة العربية ىف جنب اللفظ. مث الرقيم ػللل لوجد 

 الوثيقة .3

الوثيقة ىي من أنواع الطرؽ جلمع البيانات احملصلة ىف ادلالحيات ادلهمة ادلتعلقة 

بادلشكالت ادلبحوثة حىت ربصل البيانات الكاملة ليست على أساس التقريب فقط. ىذه 

ة الوثيقة. ىف البحث االجتماعي، الطريقة تستعمل جلمع البيانات ادلوجودة ىف مالحي

كظيفة البيانات اليت صدرت من الوثيقة أكثر استعماال للبيانات الركيزة ك ادلتممة للبيانات 

 (1118التمهدية ادلتواجدة بادلشاىدة ك ادلقابلة ادلستحكمة. ) باسرككم ك سوندم, 

كرقيم تعليم القراف الوثيقة ىف ىذا البحث ىو تسجيل قراءة الطالب كخلفية تعليم الطالب 

 كخلفية تعليم الولدم  كالصورة تستعمل البحث.
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 و. تحليل البيانات

ربليل البيانات ىو عملية تتبع كترتيب منهجي لنصوص ادلقابالت ك ادلذاكرات ادليدانية 

كغَتىا من ادلواد الىت ذبمع لتحسُت فهم على ادلواد للعرض اىل اجلميع. ربليل البيانات ىف 

يستخدـ ربليل الوصفية. أما ىف التحليل يستخدـ رمز العرض. أسلوب ربليل حبث كمي 

  اخطاء اللغة يأخذ من غنًت تاريغاف.

 . مجع البيانات من حصوؿ ادلقالة ك اعادة الطالب.5

 . ربديد األخطاء ك تقسيم األخطاء1

 تصنيف األخطاء . 3

 (5988. تصريح األخطاء )حينرم غنًت تاريغاف, 8

األكىل, يفصص الباحث الوثيقة من حصوؿ اإلختبار أك رقيم الطالب. ىف ىف ادلرحلة 

ادلرحلة الثانية, يقسم الباحث أشكاؿ األخطاء من حصوؿ اإلختبار أك رقيم الطالب. ىف 

ادلرحلة الثالثة, ؽلسد الباحث كل أشكاؿ األخطاء ىف رلتمع الطالب إىل تقسيم نوع األخطاء. 
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احث أشكاؿ األخطاء بالفئة. لتقرر الفئة تستخدـ فضاء العينة, ىف ادلرحلة الرابعة, يعرض الب

 منها:

P= 

F 

X 100 

N 

Keterangan: 

P= Presentase 

F= Jumlah Frekuensi Jawaban Subjek Penelitian  

N= Jumlah Subjek Peneitian 

 

 مث لتقرر متوسط النتائج يستخدـ فضاء العينة, منها: 

Mx= 

   

N 

Keterangan: 

Mx= Mean yang dicari 

   = Jumlah dari skor-skor (nilai-nilai yang ada) 

    = Banyaknya skor-skor itu sendiri 

 قييمج. الت
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ىو عطاء الرقم إىل الصفة أك الطبية اليت سبلك للشخص كاحلاؿ أك الشيئ يركل  قييمالت

 أنواع: 3النياـ أك التكيل الواضح. التثممُت الصفة كمي ىو 

 ( يستعمل التثممُت ليس ليمتحن لشيئ.5

 (  يستعمل التثممُت ليمتحن لشيئ.1

 (.1: 1155( التثممُت لَتقم الذم يستعمل بإمتحاف الشيئ )غيطو سفريادم:3

 أما ؽلتحن ك الوزف ىف كل البزرة اليت تشرح ىف اجلدكؿ:

 

 

  3.0 الجدوال

 قائمة جملة  اإلختبار و الوزن الصحيح

 إصابة كزف شكل االختبار عدد االختبار شكل االختبار

 11 1 51 يلفظ سلارج احلركؼ

 11 1 51 الفصيح ىف القراءة
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 11 5 51 القراءة ىف الطويل ك القصَت

 11 5 51 القراءة اجلهرية )النغمة(

 11 5 51 التنغيم ك النرب

 511 أقصى درجة مثالية

 

 للحصوؿ على قيمة الشكل العاـ لالختبار، الصيغة: 

  511×  النتيجةقيمة = 

 النتيجة ادلثالية

 كبالتايل احلصوؿ على القيمة يف اختبار

 3.0الجدول 

  طبقة قراءة الطالب

 فئة قيمة الرقم
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 الباب الرابع

 نتيجة البحث وتحليلها

 شلتاز 511 - 81 5

 جيد 79,99 – 71 1

 مقبوؿ 69,99 – 61 3

 ناقص 19,99 – 11 8

 فاشل 89,99 – 1 1
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ىف الباب الرابع يشرح عن نتيجة البحث كربليل البحث. بناء على نتيجة البحث اليت 

اللغة العربية ىف  تعليم العربية لطالب شعبةتستخدـ, يوجد الصورة بتصوير أخطاء فونيم اللغة 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكاريا. أخطاء الفونيم ىف البحث الذم ػلدث ىف الفونيمات القطعية 

 ك الفونيمات الرتكيبية.

أساليب منها مالحية كاختبار ككثيقة. يستخدـ  3لتجتمع نتيجة البحث, يستخدـ الباحث 

ليوجد الرقيم لطالب ىف لفظ فونيم اللغة العربية. مث الرقيم ػللل ليوجد  الباحث اسلوب اإلختبار

 أنواع من أخطاء فئة كل كاحد.

اسلوب الوثيقة تستخدـ لتجتمع نتائج رقيم قراءة ىف طالب مث الرقيم ػللل ليوجد أنواع من 

دم  كالصورة كرقيم تعليم القراف كخلفية تعليم الول أخطاء فئة كل كاحد. خلفية تعليم الطالب ك

 بأسئلة البحث اليت تشرح الباحث. تستعل البحث. تشرح نتيجة البحث

أ. أشكال أخطاء اللغة العربية فى ناحية الفونيم لطالب شعبة اللغة العربية فى 

 الجامعة اإلسالمية الحكومية بالنكارايا.
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عناصر منها: فونولوغي كمرفولوغي  8كالذم يعرؼ عناصر علم اللغة تقسيمو عن   

كسينتاكسيس كسيمانتيك. كلكن ىف البحث ػلديد الباحث ىف عنصر فونولوغي, فونولوغي 

منها فونيتيك كفونيميك. ىف البحث يبحث الباحث عن فونيميك ىو شعبة 1تقسيمها عن 

لغة باإلىتم كظيفي الصوت كإختلف ادلعٌت ك يقسم تعليم الفونولوغي الذم يتعلم صوت ال

الفونيمات القطعية ك الفونيمات الرتكيبية, الف البيانات ذبتمع الباحث ىو  فونيميك منها:

 البيانات رقيم قراءة طالب شعبة اللغة العربية ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكاريا.

لباحث يسهل الباحث كالقرئ فيشرح امرة. ل 3ىف البحث ىذا باحث يستعمل اإلختبار 

 نتيجة حبثو ىف شكل الدفًت.

 

 

 

 0. تحلل نتيجة اإلختبار 0

 0.0 الجدول
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 0 جدول نتيجة اإلختبار

 اسم رقم
 أخطاء

 جملة
 ح د ج ب أ

 5 1 1 1 1 5 أ س ف 5

 5 1 1 1 1 5 أ ب ر 1

 3 5 1 5 5 1 أ أ س 3

 8 1 1 5 5 1 فاـ 8

 8 1 1 1 5 5 إ س 1

 1 1 1 5 1 5 إ س ف 6

 1 1 1 1 1 1 مور 7

 5 1 1 1 1 5 ـ د ف 8
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 6 1 1 1 1 1 مي 9

 1 1 1 5 5 1 نا 51

 8 1 1 1 1 1 رح 55

 3 1 1 1 3 1 ت ح ف 51

 5 1 1 1 1 5 تُت 53

 5 1 1 1 5 1 ساح 58

 38 5 1 51 55 56 مجلة

 

 (0208فبرواري  0)األحد, 

 البياف

 أ= يلفظ سلارج احلركؼ
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 ب= الفصيح ىف القراءة

 ج= القراءة ىف الطويل ك القصَت

 د= القراءة اجلهرية )النغمة(

 ح= التنغيم ك النرب

يوجد أف تنير العينة ىف البحث ػلدث األخطاء ىف شكل لفظ سلارج  دكؿمن اجل

 احلركؼ كالفصيح ىف القراءة كالقراءة ىف الطويل ك القصَت ك التنغيم ك النرب.

 مر عملية العرض ىف كل طبقة األخطاء. أما الرمز ىو:ىف مرحلة تست

P= F/n x 100% 

P: Presentase 

F: Adalah frekuensi pada tiap kategori. 

n: Jumlah keseluruhan. 

 

 0.0الجدول 

 0جدول العرض من نتيجة اإلختبار 
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 الرقم الفئة عرض األخطاء

56 / 38 X511 =81,51% 5 يلفظ سلارج احلركؼ 

55 / 38 X511 =18,98% 1 الفصيح ىف القراءة 

51 / 38 X511 =16,35 % 3 القراءة ىف الطويل ك القصَت 

1 / 38 X511 =1% )8 القراءة اجلهرية )النغمة 

5 / 38 X511 =1,63 % 1 التنغيم ك النرب 

 

مرة أك  56أف األخطاء الذم ػلدث ىف شكل لفظ سلارج احلركؼ ىو  5من نتيجة اإلختبار 

 51%. كىف قراءة الطويل ك القصَت ىو  18,98مرة  أك  55%. ىف فصيح القراءة ىو  81,51

مرة أك  5%. كىف القراءة اجلهرية )النغمة( ال ػلدث األخطاء ك للتنغيم ك النرب ىو 16,35مرة أك 

1,63.% 

 ىف مرحلة تستمر عملية العرض ىف كل طبقة األخطاء. أما الرمز ىو:

Mx=    / N 

Mx= Mean yang dicari 
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   = Jumlah dari skor-skor (nilai-nilai yang ada) 

    = Banyaknya skor-skor itu sendiri 

 0.3الجدول 

 0جدول متوسط النتائج من نتيجة اإلختبار 

 الرقم الفئة متوسط النتائج

 5 يلفظ سلارج احلركؼ  58/56= 5,58 

 1 الفصيح ىف القراءة 58/55=  1,78

 3 القراءة ىف الطويل ك القصَت 58/51=  1,78

 8 القراءة اجلهرية )النغمة( 58/1=  1

 1 التنغيم ك النرب 58/5=  1,17

 0.0 جدولال

 0دفتر تفصيل درجة الثمن من نتيجة اإلختبار 
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 الدرجة
 الوزن

 نتيجة البحث

 رقم اسم
 الصحيح األخطاء الصحيح األخطاء

 5 أ س ف 89 5 1 98 1

 1 أ ب ر 89 5 1 98 1

 3 أ أ س 87 3 1 98 6

 8 فاـ 86 8 1 91 8

 1 إ س 86 8 1 91 8

 6 إ س ف 88 1 1 96 8

 7 مور 88 1 1 96 8

 8 ـ د ف 89 5 1 98 1
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 9 مي 88 6 1 88 51

 51 نا 81 1 1 91 51

 55 رح 86 8 1 91 8

 51 ت ح ف 87 3 1 98 6

 53 تُت 89 5 1 98 1

 58 ساح 89 5 1 98 1

 مجلة 661 38 18 5.318 76

 مجلةاجملموع 711 18 5.811

 

 

 0. تحلل نتيجة اإلختبار 0



 
 

59 
 

 0.5الجدول 

 0جدول نتيجة اإلختبار 

 اسم رقم
 أخطاء

 جملة
 ح د ج ب أ

 1 1 1 1 1 1 أ س ف 5

 1 1 1 1 5 5 أ ب ر 1

 7 1 1 5 1 5 أ أ س 3

 1 1 1 1 5 5 فاـ 8

 1 1 1 1 3 1 إ س 1

 3 1 1 1 1 5 فإ س  6

 3 1 1 1 5 1 مور 7

 5 1 1 1 5 1 ـ د ف 8
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 8 1 1 1 1 1 مي 9

 1 1 1 1 1 3 نا 51

 8 1 1 1 1 1 رح 55

 3 1 1 1 1 5 ت ح ف 51

 8 1 1 1 1 1 تُت 53

 1 1 1 1 5 5 ساح 58

 87 1 1 5 17 59 مجلة

 

 (1158فربكارم  7)األربعاء, 

 البياف

 أ= يلفظ سلارج احلركؼ

 ب= الفصيح ىف القراءة

 ج= القراءة ىف الطويل ك القصَت
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 د= القراءة اجلهرية )النغمة(

 ح= التنغيم ك النرب

يوجد أف تنير العينة ىف البحث ػلدث األخطاء ىف شكل لفظ سلارج احلركؼ  دكؿمن اجل

 كالفصيح ىف القراءة ك القراءة ىف الطويل ك القصَت.

 كل طبقة األخطاء. أما الرمز ىو:  ىف مرحلة تستمر عملية العرض ىف

P= F/n x 100% 

P: Presentase 

F: Adalah frekuensi pada tiap kategori. 

n: Jumlah keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0.6الجدول 
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 0جدول العرض من نتيجة اإلختبار 

 الرقم الفئة عرض األخطاء

59/87x511 =81,81% 5 يلفظ سلارج احلركؼ 

17/87x511 =17,88% 1 الفصيح ىف القراءة 

5/87x511 =1,51% 3 القراءة ىف الطويل ك القصَت 

1/87x511 =1% )8 القراءة اجلهرية )النغمة 

1/87x511 =1% 1 التنغيم ك النرب 

 

 59أف األخطاء الذم ػلدث ىف شكل لفظ سلارج احلركؼ ىو  5من نتيجة اإلختبار 

%. كىف قراءة الطويل ك 17,88 مرة  أك 17%. ىف فصيح القراءة ىو 81,81مرة أك 

%. كىف القراءة اجلهرية )النغمة( ك التنغيم ك النرب ىو ال ػلدث 1,51مرة أك  5القصَت ىو 

 األخطاء.

 ىف مرحلة تستمر عملية العرض ىف كل طبقة األخطاء. أما الرمز ىو:
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Mx=    / N 

Mx= Mean yang dicari 

   = Jumlah dari skor-skor (nilai-nilai yang ada) 

    = Banyaknya skor-skor itu sendiri 

  0.7الجدول 

 0جدول متوسط النتائج من نتيجة اإلختبار 

 الرقم الفئة متوسط النتائج

 5 يلفظ سلارج احلركؼ  58/59=  58 

 1 الفصيح ىف القراءة 58/17=   58

 3 الطويل ك القصَتالقراءة ىف  58/5=  58

 8 القراءة اجلهرية )النغمة( 58/1=  58

 1 التنغيم ك النرب 1/ 58=  58

 

  0.8 الجدول
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 0جدول تفصيل درجة الثمن من نتيجة اإلختبار 

 الدرجة
 الوزن

 نتيجة البحث
 رقم اسم

 الصحيح األخطاء الصحيح األخطاء

 5 أ س ف 88 1 1 96 8

 1 أ ب ر 88 1 1 96 8

 3 أ أ س 83 7 1 96 58

 8 فاـ 88 1 1 96 8

 1 إ س 81 1 1 91 51

 6 إ س ف 87 3 1 98 6

 7 مور 87 3 1 98 6

 8 ـ د ف 89 5 1 98 1

 9 مي 86 8 1 91 8

 51 نا 81 1 1 91 51
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 55 رح 86 8 1 91 8

 51 ت ح ف 87 3 1 98 6

 53 تُت 86 8 1 91 8

 58 ساح 88 1 1 96 8

 مجلة 613 87 18 5.316 98

 مجلةاجملموع 711 18 5.811

 

 

 

 

 

 3. تحليل نتيجة اإلختبار 3

 0.9الجدول 
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 3جدول نتيجة اإلختبار 

 اسم رقم
 أخطاء

 جملة
 ح د ج ب أ

 5 1 1 1 1 5 أ س ف 5

 8 1 1 1 3 5 أ ب ر 1

 3 1 1 1 3 1 أ أ س 3

 5 1 1 1 5 1 فاـ 8

 1 1 1 1 1 1 إ س 1

 3 1 1 1 5 1 إ س ف 6

 1 1 1 1 1 1 مور 7

 3 1 1 1 3 1 ـ د ف 8

 3 1 1 1 1 5 مي 9

 8 1 1 1 3 5 نا 51
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 1 1 1 1 5 5 رح 55

 8 1 5 1 3 1 ت ح ف 51

 5 1 1 1 1 5 تُت 53

 8 1 5 1 3 1 ساح 58

 81 1 1 1 31 8 مجلة

  

  (1158فربكارم  55)األحد, 

 البياف

 أ= يلفظ سلارج احلركؼ

 ب= الفصيح ىف القراءة

 ج= القراءة ىف الطويل ك القصَت

 د= القراءة اجلهرية )النغمة(

 ح= التنغيم ك النرب
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يوجد أف تنير العينة ىف البحث ػلدث األخطاء ىف شكل لفظ  دكؿمن اجل

 سلارج احلركؼ كالفصيح ىف القراءة ك القراءة اجلهرية )النغمة(.

 الرمز ىو:ىف مرحلة تستمر عملية العرض ىف كل طبقة األخطاء. أما 

 P= F/n x 100% 

P: Presentase 

F: Adalah frekuensi pada tiap kategori. 

n: Jumlah keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0.02الجدول 

 3العرض من نتيجة اإلختبار  جدول

 الرقم الفئة عرض األخطاء
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8/81x511 =11% 5 يلفظ سلارج احلركؼ 

31/81x511 =71 % 1 الفصيح ىف القراءة 

1/81x511 =1% 3 القراءة ىف الطويل ك القصَت 

1/81x511 =1 % )8 القراءة اجلهرية )النغمة 

1/81x511 =1% 1 التنغيم ك النرب 

 

 8أف األخطاء الذم ػلدث ىف شكل لفظ سلارج احلركؼ ىو  5من نتيجة اإلختبار 

ىو ال %. كىف قراءة الطويل ك القصَت 71مرة  أك  31%. ىف فصيح القراءة ىو 11مرة أك 

%. ك التنغيم ك النرب ىو ال 1مرة أك  1ػلدث األخطاء. كىف القراءة اجلهرية )النغمة( ىو 

 ػلدث األخطاء.

 ىف مرحلة تستمر عملية العرض ىف كل طبقة األخطاء. أما الرمز ىو:

Mx=    / N 

Mx= Mean yang dicari 

   = Jumlah dari skor-skor (nilai-nilai yang ada) 

    = Banyaknya skor-skor itu sendiri 
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 0.00 جدولال

 3متوسط النتائج من نتيجة اإلختبار  جدول

 الرقم الفئة متوسط النتائج

 5 يلفظ سلارج احلركؼ 58/8=  1,17

 1 الفصيح ىف القراءة 58/31=   1,58

 3 القراءة ىف الطويل ك القصَت 58/1= 1

 8 )النغمة(القراءة اجلهرية  1/ 58=  1,58

 1 التنغيم ك النرب 58/1=  1

 

 0.00الجدول 

 3جدول تفصيل درجة الثمن من نتيجة اإلختبار 
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 الدرجة
 الوزن

 نتيجة البحث
 رقم اسم

 الصحيح األخطاء الصحيح األخطاء

 5 أ س ف 89 5 1 98 1

 1 أ ب ر 86 8 1 91 8

 3 أ أ س 87 3 1 98 6

 8 فاـ 89 5 1 98 1

 1 إ س 81 1 1 91 51

 6 إ س ف 87 3 1 98 6

 7 مور 88 1 1 96 8

 8 ـ د ف 87 3 1 98 6

 9 مي 87 3 1 98 6

 51 نا 86 8 1 91 8

 55 رح 88 1 1 96 8



 
 

72 
 

 51 ت ح ف 86 8 1 91 8

 53 تُت 89 5 1 98 1

 58 ساح 86 8 1 91 8

 مجلة 661 81 18 5.311 81

 مجلةاجملموع 711 18 5.811

 

مرة. ىف كل اإلختبار ؽللك النتائج  3نتيجة اإلختبار يستخدـ يتحصل على شرح 

اإلختالؼ, أف يعرؼ ىف اإلختبار األكؿ كثَت الذم يوجد ىف لفظ سلارج احلركؼ كىف 

 اإلختبار الثاين كثَت ىف فصيح القراءة كاإلختبار الثالث كثَت الذم يوجد ىف فصيح القراءة.

ية ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية طالب شعبة اللغة العرب 5,1,3من النتيجة 

 بالنكارايا كثَت الذم يوجد ىف طبقة فصيح القراءة.

 أما يشرح من أخطاء ىف كل الطبقة اليت يشرح مايلي:

 . أخطاء لفظ مخارج الحروف 0 
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ىف اإلختبار يلفظ سلارج احلركؼ الذم يالحظ السداد ىف قراءة احلرؼ الذم يوجد 

ىف كل الكلمة. ىف البييانات اليت توجد الباحث من طالب شعبة اللغة العربية ىف اجلامعة 

%(  81,51) 56اإلسالمية احلكومية بالنكارايا, يوجد الباحث ىف اإلختبار األكؿ ىو 

%(. األخطاء ىف اجملاؿ  11) 8%( كاإلختبار الثالث 81,81) 59كاإلختبار الثاين 

األخطاء من أ. ىو ع يلفظ الطالب خطاء احلركؼ ستفئلين  ىوستفعلين كالقراءة 

 مايلي: 53 دكؿلفظ سلارج احلركؼ ىف اجل

 

 

 

 0.03 جدولال

 األخطاء من لفظ مخارج الحروف

 األخطاء الصحيح

َفةُ  َفةُ  َلِطيػْ  لَِتيػْ
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َنبُ  َزيْػَنبُ   َجيػْ

َفةه  َفةه  ضلَِيػْ  طلَِيػْ

 مَحَْسةه  ََخَْسةه 

 رَبَْتِلفُ  زَبَْتِلفُ 

 النََّسِويَّاتِ  النََّشِويَّاتِ 

 َفَجادَ  فَػزَادَ 

 

األخطاء ىف اجملاؿ ألف السريع من القراءة كالتأثَت باللغة األكىل أك من تعليم الذم يشرح 

 ناقص السداد.

 . أخطاء فصيح فى قراءة نص اللغة العربية0

ىف اإلختبار يلفظ سلارج احلركؼ الذم يالحظ الفصيح ىف قراءة احلرؼ الذم 

يوجد ىف كل الكلمة. ىف البييانات اليت توجد الباحث من طالب شعبة اللغة العربية ىف 

 55اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا, يوجد الباحث ىف اإلختبار األكؿ ىو 
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%(. 71) 31( كاإلختبار الثالث ىو 17,88) 17%(  كاإلختبار الثاين ىو 18,98)

 مايلي: 58 دكؿاألخطاء ىف فصيح قراءة نص اللغة العربية ىف اجل

 0.00 جدوللا

 األخطاء فى فصيح قراءة

 تَػرََكتْ  اأَلْطَباؽَ 

 النََّشِويَّاتِ  السَُّكرِيَّاتِ 

 

ادلفردات األخطاء ىف اجملاؿ كثَت الذم يقرأ الطالب ناقص الفصيح ىف الكلمات ألف 

 اجلديدة للطالب.

 . األخطاء فى قراءة الطويل والقصير  3

ىف اإلختبار يقرأ طويل كقصَت الذم يالحظ الصائب ىف قراءة الطويل كالقصَت ىف  

كل الكلمة. ىف البييانات اليت توجد الباحث من طالب شعبة اللغة العربية ىف اجلامعة 

%(  16,35) 51ىف اإلختبار األكؿ  اإلسالمية احلكومية بالنكارايا, يوجد الباحث
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%(. األخطاء من األخطاء قراءة 1) 1%( كاإلختبار الثالث 1,51) 5كاإلختبار الثاين 

 مايلي:51 دكؿالطويل كالقصَت ىف اجل

 0.05 جدولال

 األخطاء فى قراءة الطويل والقصير

 الصحيح األخطاء

 َىَذا ىاذ

 غلَِبُ  غلَِْيبُ 

 

الطالب يقرأ بالنغمة, كالنغمة اليت تصنع الكلمة أصلها ال طويل األخطاء ىف اجملاؿ ألف 

 ىو ادلطوؿ  للطالب.

 . األخطاء فى القراءة الجهرية0

ىف اإلختبار قراءة جهرية اليت تالحظ النغمة ك تلفظ احلرؼ ىف كل الكلمة. ىف 

احلكومية البييانات اليت توجد الباحث من طالب شعبة اللغة العربية ىف اجلامعة اإلسالمية 
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%( كاإلختبار 1)1%( كاإلختبار الثاين 1)1بالنكارايا, يوجد الباحث ىف اإلختبار األكؿ 

 مايلي: 56 دكؿاءة اجلهرية ىف اجل%(. األخطاء ىف القر 1) 1الثالث 

 0.06 جدولال

 األخطاء فى القراءة الجهرية

 الصحيح األخطاء

 ػَلِْمُلْوفَ  ػَلِْمُلوْ 

 

الكلمة ناقص الصائب كيقرأ الطالب كثَتا باستخداـ  األخطاء ىف اجملاؿ, يشرح

 النغمة كادلوجود الذم يقرأ الذم يستخدـ قراءة التجويد.

 . األخطاء فى النغمة والنبر5

ىف اإلختبار يقرأ النغمة كالنرب الذم يالحظ السداد ىف قراءة النغمة كالنرب ىف كل 

ة اللغة العربية ىف اجلامعة الكلمة. ىف البييانات اليت توجد الباحث من طالب شعب

%( كاإلختبار 1,63)5اإلسالمية احلكومية بالنكارايا, يوجد الباحث ىف اإلختبار األكؿ 
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%(. األخطاء ىف اجملاؿ ىو األخطاء ىف لفظ 1) 1%( كاإلختبار الثالث 1) 1الثاين 

 الذم يتكلم.األم ناقص يعطي النرب ألف األم الكلمة 

 

 

 

 

 

 الباب الخامس

 االختتام

 أ. الخالصة

كىناؾ بعض االستنتاجات اليت ؽلكن كبناء على نتيجة البحث يشرح الباحثفى األبواب القادـ, 

  :كما يلياستخالصها  
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: ط, ز, خ, ح, عند الطالب ىف نطق احلركؼ نطقا خطأ كىي حركؼالفونيم األخطاء . 5

 .ع ,ش

 أسباب كعناصر اليت ربدث أخطاء الفونيم ىي: .1

 الطالب بلغتو اإلندكنيسية )األـ(تأثر  .أ 

 لسرعة ىف القراءة.ب 

 تأثَتالنغمة فالنغمة عند العرب طويلة كسريعة عنداإلندكنيسي قصَتة كبطيئة .ج 

 قلة كنقص مفردات اللغة العربية عند الطالب اإلندكنيسي..د 

 

 اتب. اإلفتراح

 . لألستاذ5

  ىف إندكنيسيا ال يتقن كناية اللغة العربية كال قراءهتا لذلك ينطق أ. أستاذ اللغة العربية

الػلسب صوت اللغة ألف صوت اللغة ىو عنصر اللغة األكؿ يقبل أستاذ اللغة, فصوت 

 اللغة يتعلم بالطيب كالصحيح.
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أف يقارف بُت فونيم اللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية,  بب. ىف تعليم فونيم اللغة العربية غل

 يشَت كيشرح التساكم كاإلختالؼ بينهما للطالب. ادلة ادلماثلةباجمل

 .للطالب0

, ماعد لألستاذ يستعمل بالناطقُت أك ادلة ادلماثلة الربدث الفونيمجملكاأ. ىف التدريب 

الطالب مسع كبصر على  كاألستاذ غلب أف يدرببالشخص أفهم عن سلارج احلركؼ 

 .اللغة العربية

 غلب على الطالب زيادة ادلفردات ىف اللغة العربية حىت يكوف مهرة.ب. 
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