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  الباب األول

  املقدمة

  وضوعامل توضيح. أ

 ، عنوانافيه ةالوارد ياتحملتوعن االعنوان هو انعكاس  ة كانالعلمي رسالةيف ال

العربية لدى  وصالنصيف قراءة الفونوبوجية األخطاء حتليل "هو  الذي حبثت الباحثة

" المبونجندر اسوكابومي ب ٤بتدائية اإل ردرسة مشارق األنوامباخلامس  الصفطالب 

تعريف عن  أوال لباحثةشرح افت، ا البحثيف هذ كلااملشبحث بعض قبل أن ت

  .البحثهذا  موضوع

  بحثال نكويل، بحثال موضوعشرح للمصطلحات الواردة يف هو فيما يلي 

  : ة كما يليواضحال اتأخذ التعريفميكن ا هوجم

دف وثانية اللغة اليف تعلم احلادثة حتليل األخطاء هو عملية لدراسة األخطاء .١

إىل تقليل ومنع حدوث األخطاء، ومعرفة عملية تعلم اللغة، وإجياد 

 ١.االستراتيجيات، والتصنيف والتقييم

 ٢.األصوات اللغوية عنعلم الذي يدرس  علم األصوات هو.٢

                                                           
١
 Batmang, “Kesalahan Fonologis Dalam Berbicara Bahasa Arab Pada Mahasiswa 

Matrikulasi STAIN Kendari” ٨, no. ٣٨–١٩ :(٢٠١٣) ١. h. ٢٥ 



 ٢ 
 

  ٣.أو فقط يف القلب من املكتوبة شفهياتويات احملالقراءة هي رؤية وفهم .٣

 ةعمليخالل تطوير إمكانام يف حياولون الذين تمع الطالب هم أعضاء ا.٤

 ٤.نةعيامل ربيةالت عانوأ ىمستولك والتعلم املتوفرة يف مس

ملدرسة ا تعادل  رحلة تربوية أساسيةرمسية بإندونيسيا مااملدرسة اإلبتدائية هي م.٥

 ٥.ةتوسطامل

 وضوعأسباب اختيار امل. ب

  : ما يليفهي  بحثال اهذأسباب إختيار الباحثة ملوضوع أما 

هارة جيب امل أفضل العربية للطالب هو النصوصيف قراءة  ألصواتنطق ا.١

 .ها يف تعلم اللغة العربيةاهتمام

سوكابومي ال  ٤اإلبتدائية ر انواأل قارشممدرسة طالب الصف اخلامس يف .٢

عند  ألصواتيف نطق ان حىت خيطئواحلروف الذين يقلبون  كثري منهميزال 

مثل قراءة القرآن التزال  العربيةالنصوص قراءة والعربية،  وصلنصاقراءة 

 .يقرأوا بالتجويدون أوالً و ذعوتي

                                                                        
٢
 Ade Nandang and Abdul Kosim, Pengantar Linguistik Arab, ed. Engkus Kuswandi, ١st 

ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, ٢٠١٨). h. ٤٥ 
٣
 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ٣rd ed. (Jakarta: 

Balai Pustaka, ٢٠٠١). h. ٨٣ 
٤
 Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ٢٠ Tahun 

٢٠٠٣ Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” ٣٣–١ ,٢٠٠٣. h. ٣ 
٥
 Presiden Republik Indonesia. h. ١٠ 
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  البحثخلفية . ج

اليت تنتجها  صوت اخلطاب يستخدم رموز تباطياالعصوت الاللغة هي نظام إن 

 ،ناألسنا ،الصوتية أوتار ،أدوات الكالم البشرية املوجودة يف جوف الفم مثل اللسان

عىن ميكن استيعابه من احلواس اخلمس وميكن أن يعطى ويفهمه املالرمز هو . ةوالشف

  ٦.املقترض

 : غة هين اللّأ لينا بنجاجيتانسيف يوليانا رويني غال رآي

 ٧.اللغة هي الفاظ يعرب ا كل قوم عن مقاصدهم    

تويات وحم ة، الرأي، العقلتعبري عن الفكرال يقدر االنسان على استخدام اللغةب

تتكون اللغة من نظام الصوت نفسه الذي . كتابيا أو ا كانشفهي قلبه من الكالم

 ،العبارات ،الكلمات) الكالم(يتكون من هياكل تشكيل الصوت مثل صوت اللغة 

  .العربيةاللغة إحدى اللغات اليت ميكن استخدامها للتواصل هي . واجلمل

كما جيب . درسها يف إندونيسيات اللغة العربية هي إحدى اللغات العاملية اليت

  :  ٢هذا وضح يف القرآن الكرمي سورة يوسف اآلية  على املسلمني تعلم اللغة العربية
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٦
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, ed. Much Imam Bisri, ١st 

ed. (Malang: UIN Maliki Press, ٢٠١١). h. ٢٨ 
٧
Yuliana Rosalina Panjaitan, “Analisis Kesalahan Membaca Pada Siswa MTS Al-Manaar 

Pulu Raja Asahan Dalam Membaca Teks Bahasa Arab,” ٤١–١ ,٢٠١٩.h. ١ 
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  ٨.احرصوا على تعلم اللغة العربية فاا جزء من دينكم

اللغة العربية هي اللغة الثانية اليت تعلمها بعد  انتك، السابقة يةبناًء على اآل 

، يف إندونيسياو. اآلن يف إندونيسيااللغة العربية حىت توجد هذه اللغة األم حبيث 

من  يةها بداتعلم اليت قد عليموالت يف أنشطة التعلم اداملو يحدإاللغة العربية  كانت

يف مجهورية  يةعاية وزارة الدينحتت ر ةاجلامعمستوى إىل  بتدائيةمستوى التعليم اإل

 اللغة العربية يفترض أنّ ثانيةاللغة الك. اللغة العربيةأن نعرف  ناكنميإندونيسيا حىت 

هو  م املقدسمسلمون وكتاهم  نيدونيسيبالرغم معظم سكّان اإلن. تعلمها ةصعب

  .العربيةالذي كان لغته القرآن 

يبدأ  فيجب عليه أوالًحيح، بشكل صاللغة العربية تعلم سيإن الشخص الذي 

الكالم  عضاءمن أ شأتنوات اللغة هي األصوات اليت أص. ت اللغةاصوأنظام  بدراسة

ج النطق نتت. اب، وال مقلّخطأنطق احلرف  ألن اليكون. ميكن مساعها حباسة السمع

علم ب يسميم الصوت انظ عنأما العلم الذي يدرس . الكالم البشر داةالصوت من أ

  .األصوات

                                                           
٨ Rodliyah Zaenuddin and Chambali, “Upaya Pengintegrasian Pembelajaran Bahasa Arab 

Dengan Al- Qur’an,” El-Ibtikar ٨٢–١٥٨ :(٢٠١٥) ٤. h. ٣ 
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عن كما نقل بلومفيلد يف مسكر  رآي. اللغويات يحدإلم األصوات هو ع

 Phonology is the study of signitificant speech“لينا باجنايتان قالت سيوليانا رو

sound and the phoneme is the minium unit of distinctive sound feature”. 

أصغر  وهوالفونيم  يةرموز الكالم والصوتعن علم األصوات هو دراسة 

ومها  ،يف علم األصوات مصطلحان ٩.ىنوحدات من خصائص الصوت اليت متيز املعال

الصوت إيل  دون االهتمامصوت اللغة عن تعلم هو ي الفونيتك . والفونيمك الفونيتك

 خراجأو إصوت ال ية إنتاجكيف ال ودراسة عن بني املعىن أم ميزهلا وظيفة كمو

 بني املعىن أم ميزوظيفة كمبصوت اللغة عن يدرس علم هو ف الفونيمك اأم. صوتال

   .ال

، ووظيفة لدراسة وظائف الصوت نفسه ، فإن علم األصوات له دورلذلك

هو فرع من و يف اللغة العربيةالفونولوجي . ممارسة اللغة يف فونيماتالإيل وتصنيف 

. ةدياللغة اجلد عنصر رئيسي جيب تعلمه يف متعلمي وهعلم األصوات  .علم األصوات

 ةصحيحالو يدةاجلكيف ننطق الصوت باللغة العربية  ي، وهصوتهي الاألصوات 

 .يونكما يقول العرب

                                                           
٩
 Rosalina Panjaitan, “Analisis Kesalahan Membaca Pada Siswa MTS Al-Manaar Pulu Raja 

Asahan Dalam Membaca Teks Bahasa Arab.” h. ١ 
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 لطالبلاألشخاص خاصة  كثري منالعربية سيواجه  اللغة أصوات نطقيف تعلم و

ذلك إىل االختالف بني اللغة األم واللغة  سببالعربية ياللغة أصوات أخطاء يف نطق 

األصوات الصائتة من األخطاء يف نطق واليت تبدأ تعلمها، اليت سيجنبية األلغة الك الثانية

  .ة بشكل صحيحائيجاهلاحلروف عدم إتقان نطق و واألصوات الصامتة

حتليل األخطاء . للغويةا ةميكن أن حتدث أخطاء اللغة يف كل مستوى من الدراس

 نواعهناك ثالثة أ. يتعلم الذي شخصالاألخطاء بناًء على  عنلتحقيق اهو عملية 

١٠.Mistake و ،Lapses، Error: هي  ثانيةاللغة ال متعلملتحليل األخطاء يف 
 

مدرسة مع معلم اللغة العربية يف  ةاملقابل يجةبناء على نت ،ويلاألبيانات كال

  :، قال ندر المبونجاسوكابومي ب ٤ بتدائيةمشارق األنوار  اإل

العربية خاصة يف  اللغة مواداخلامس يف  فالص طالباليت يواجهها  تاملشكال"

 تهمثل قراءة القرآن الذي يبدأ قراء يقرأوا ال يزال الطالبهي  العربيةنصوص القراءة 

حكم قرأه باستخدام ي "أنت"التجويد ككلمة  أحكام ستخدم قواعدي، بالتعوذ

احلرف يف كما   ما زالت مقلوبة ومن ناحية النطق والكتابة ، "أنغت" يكوناإلخفاء 

                                                           
١٠

 Gantamitreka and Shokha, Kesalahan Berbahasa Penggunaan EYD Panduan Berbahasa 

Dengan Baik Dan Benar, ed. O-Zie, ٢nd ed. (Solo: Genta Smart, ٢٠١٥). h.٢٠٥ 
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يف ) احلروف خمرج(ذلك إىل عدم إتقان صوت احلروف  سببي. "أ" يكون "ع"

  ١١.القراءة

مشارق  مدرسة يفاخلامس  الصفد طالب قابلة مع أحامل يجةاستنادا إىل نت

متييز  على قدرواالطالب أم مل ي قال ندر المبونجاسوكابومي ب ٤ بتدائيةاألنوار  اإل

 تمشكال احلالة هذه كون، لذلك توكتابياأشفهيا  إما جيدا يةائجهلا روفاحلصوت 

  ١٢.يف عملية تعلم اللغة العربية

  ١جدول 
  النصوص العربيةالقراءة اجلهرية يف قراءة بيانات نتائج االختبار 

 ويةائنتائج النسبة امل ناحية التقييم رقم

 %٦٤ طلق اللسان .١

 %٥٤ خمرج .٢

 %٧٥ حركة .٣

 %٦٧ هلجة .٤

ندر اسوكابومي ب ٤بتدائية اإل شارق األنوارامل درسةمبمالحظة البحث يف طالب الصف اخلامس : البيانات مصدر 

  ١٣.المبونج

                                                           
١١

 Muhammad Khairu Arif, Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung, Wawancara,  Kamis ٢١ November 
٢٠١٩,pukul. ١٠.١٥ WIB. 

١٢
 Ayu Lestari, Siswi kelas VB Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

Bandar Lampung, Wawancara,  Kamis ٢١ November ٢٠١٩, pukul. ١٠.١٥ WIB. 
١٣

 Observasi peneliti pada peserta didik kelas VA di Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul 

Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung pada hari sabtu, tanggal ٢٣ November ٢٠١٩, pukul.٠٨.٢٦ 
WIB.   
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طالب الصف اخلامس  ةالعربي وصنصالقراءة  يف، السابقاستنادا إىل اجلدول 

 من طالب كثري، % ٥٤ هي ةزال منخفضتال ) احلروف خمارج(املخرج  على مؤشر

  ..صامتةواحلروف الالصائتة روف احليف نطق  واجهون اخلطأي الصف اخلامس

على  ألا تؤثر هااليت جيب جتنب ويةلغالخطاء األهي الفونولوجية األخطاء 

، يف نطق صوت احلرف، أن يكون كل نطق لصوت احلرف لذلك ١٤.ختالف املعىنا

ألخطاء هي غريبة، ألن اشيء األخطاء يف تعلم اللغة ليست . متوافقًا مع نقطة النطق

على األقل ميكن  إزالتهاجيب  لذلك األخطاء اليت يرتكبها الطالب. تعلممن العملية 

كمالحظات لتقييم  أن جيعلهاوميكن  مرةاألخطاء مست دثتقليلها حبيث ال حت

 ١٥.يف تعلم اللغة العربية ةستراتيجياالواملواد وختطيط إعداد 

تعاىل سبحانه وكما قال اهللا . ربيةالع ةاللغيف هارات امل هي إحديالقراءة كانت 

  .٥-١يف سورة العلق 

ù& t�ø%$# ÉΟó™$$ Î/ y7 În/u‘ “ Ï%©!$# t, n=y{ ∩⊇∪   t,n=y{ z≈|¡Σ M}$# ô ÏΒ @, n=tã ∩⊄∪   ù&t� ø%$# y7 š/u‘uρ 

ãΠ t� ø.F{$# ∩⊂∪   “ Ï%©!$# zΟ̄=tæ ÉΟ n=s)ø9 $$Î/ ∩⊆∪   zΟ ¯=tæ z≈|¡Σ M}$# $ tΒ óΟ s9 ÷Λs>÷ètƒ ∩∈∪     

                                                           
١٤

 Muhammad Afif Amrulloh and Haliyatul Hasanah, “Analisis Kesalahan Fonologis 
Membaca Teks Bahasa Arab Siswa Madrasah Tsanawiyah Lampung Selatan” ٢٩–٢١٠ :(٢٠١٩) ٣. 
h. ٢١١ 

١٥
 Guntur Henry Taringan and Djago Taringan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa, 

١st ed. (Bandung: Angkasa, ٢٠١١). h.٦٠ 
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عملية االتصال  هي أنشطة حلقيقةالقراءة يف ا ظهرت أن، السابقة اآلياتمن 

 ى األشياءعلى حمتووالفهم بني القارئ والكاتب من النص الذي كتبه للتعرف 

  : ٤ ل اآليةيف سورة املزمتعايل  اهللا قال. واهلضم يف القلب نطقال ةطريقب ةكتوبامل

÷ρr& ÷Š Î— Ïµ ø‹n=tã È≅Ïo?u‘uρ tβ#u ö� à)ø9 $# ¸ξ‹ Ï?ö� s? ∩⊆∪    



القراءة  كونهو جيب أن تاآلية تلك املعىن الوارد يف  أن، السابقة اآليةبناًء على 

يقال سغرون رتل، إذا مت قضم القواطع وبعضها غري . اهحروف بإظهار ةوبطيئ متمهلة

  .طأ يف قراءااخليكون  ال ألن ببعضمتصل 

 يقدرهو  العربية وصنصال يف قراءةه اهتمامسي جيب أساشيء ن وبالتايل فإ

ت العربية للطالب يف اصوأالعربية، كيفية نطق  ةقراءة احلروف والكتابعلي لطالب ا

يف املؤكد  هذا البيان. اللهجةوإتقان  اوصحيح جيداالقراءة  على ليقدرواها تلفيظ

 أنّ هيقول" العربية املبتكرةللغة التعلم  ةإستراتيجي"سيف املصطفي باملوضوع  كتاب

العربية اللغة أصوات مشاكل  حللول اوصحيح جيدا هاتعليم جيبالعربية اللغة  أصوات

 هيقول" م اللغة العربية التفاعليةيتعل أساليب" بعنوان نانذو احل وكتاب .اوواجهياليت 

 ةأو اجلمل ةاحلروف يف الكلم صوت الطالب على نطق ارسمي اللغةصوت تعلم  أنّ

  .فصيحاو اصحيح ئيةاملبداالختالفات وجود العربية وكذلك 
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من إحدى  ندر المبونجاسوكابومي ب ٤ بتدائيةاإل مشارق األنوار مدرسةإن 

وزارة الحتسني جودة التعليم حتت رعاية  علىاملؤسسات التعليمية اليت حتاول دائما 

بتدائية اإل ٤املشارق األنوار  مدرسةتقع هذه . ندونيسيااإلمهورية جل يةالدين

، منطقة مقاطعة سوكابومي ،تريتاياساشارع يف ال المبونج ندراسوكابومي ب

أنشطة  عمليةيف الطالب  علّمهااملواد اليت ت يحدإ .ندر المبونجا، مدينة بسوكابومي

. هي اللغة العربيةو سوكابومي ٤ بتدائية مشارق األنوار اإل مدرسةم يف يوالتعل علمالت

. السادس الصف األول إىل الصفمن لطالب ا إىل يعلّمهاالعربية  ادة اللغةم كانت

يف قراءة فونولوجية حتليل األخطاء ال" عن دراسةل ةالباحث تم السابقمبالحظة البيان 

 ٤بتدائية مشارق األنوار  اإلاخلامس يف مدرسة  الصف بطاللدى العربية  نصوصال

فوائد  الطالب الفونولوجية أن يفيدتحليل األخطاء بألن  ".در المبونجابن سوكابومي

تعليم حتليل األخطاء " بعنوان يف كتاب هنري جونتور تارجيان بيانهذا ال يؤكد. كثرية

حتليل األخطاء اليت يرتكبها الطالب يوفر فوائد واضحة يف والذي يقوله بأنّ " ةويلغال

لتقييم  ةفيدالعالقة املتبادلة املالطالب هو لدى عينة، ألن حتليل األخطاء املاالت ا

  .الدراسي الصف يف عليمالت ةتحديد استراتيجيلو تعليم،ال ةخط وإعداد

 تهفرعيتركيز البحث و . د



 ١١ 
 

تركيز البحث حبيث ال  قام. املشكلة يدحدتتركيز البحث هو مصطلح آخر ل

يف  وجدتبالطموح املفرط يف أخذ مجيع املشاكل اليت  البحث تنفيذيف  ةعلق الباحثت

   ١٦.املوضوع

  

 تركيز البحث.١

يف قراءة الفونولوجية خطاء األوحتليل أشكال  عينيتهو ا البحث هذ تركيز

بتدائية اإل مشارق األنوار مدرسةاخلامس يف  الصفطالب دى العربية لالنصوص 

  .سوكابومي٤

 الفرعيالتركيز .٢

ي هفيف هذا البحث الفرعي التركيز ا أم: 

 النصوصاءة يف قر صامتةواحلروف ال صائتةروف الاحلنطق  يف خطاءتعيني األ )١

احلروف وعملية تكوين صوت  صفات ،العربية بناء على نقطة النطق

 .احلروف

 عن معىن ةعرف الباحثلتاألخطاء الفونولوجية  من ) الفونيم(ة حتليل الصوتي) ٢

 .ة الصوتي تلكاألخطاء من 

                                                           
١٦

 Wildan Taufiq, Metode Penelitian Bahasa Arab, ed. Mohamad Dandan Wildani, ١st 

ed. (Bandung: PT Refika Aditama, ٢٠١٨). h. ٤٣ 



 ١٢ 
 

 البحث تمشكال. د

 بحثا اليف هذ البحث تمشكالف، السابقةيف خلفيات البحث  البيانبناًء على 

 : هي كما يلي

يف قراءة احلادثة  صامتةال احلروفالفونولوجية يف األخطاء هي أشكال  كيف .١

مشارق األنوار   مدرسة اخلامس يف الصفطالب لدى  العربية النصوص 

 ؟ ندر المبونجاسوكابومي ب ٤ بتدائيةاإل

ة يف قراءاحلادثة  صائتةال األخطاء الفونولوجية يف احلروفهي أشكال  كيف. ٢

مشارق األنوار   مدرسة اخلامس يف الصفطالب لدى  العربيةالنصوص 

 ؟ ندر المبونجاسوكابومي ب ٤ بتدائيةاإل

لدى  العربيةالنصوص يف قراءة احلادثة  الصوتيةاألخطاء هي أشكال  كيف. ٣

سوكابومي  ٤ بتدائيةمشارق األنوار  اإل مدرسة اخلامس يف الصفطالب 

 ؟ ندر المبونجاب

 البحثأهداف . و

هي كما  بحثال اهذمن هداف األالبحث السابقة ف تمشكال واستنادا إىل 

  : يلي



 ١٣ 
 

يف احلادثة  صامتةال األخطاء الفونولوجية يف احلروفأشكال للوصف عن . ١

مشارق األنوار   مدرسة اخلامس يف الصفطالب لدى  العربيةالنصوص قراءة 

 .ندر المبونجاسوكابومي ب ٢ بتدائيةاإل

يف قراءة احلادثة  صائتةال األخطاء الفونولوجية يف احلروفأشكال ن للوصف ع. ٢

مشارق األنوار   مدرسة اخلامس يف الصفطالب لدى  العربيةالنصوص 

 .ندر المبونجاسوكابومي ب ٤ بتدائيةاإل

لدى  العربيةالنصوص يف قراءة احلادثة  الصوتية األخطاءأشكال للوصف عن . ٣

سوكابومي  ٤ بتدائيةمشارق األنوار  اإل مدرسة اخلامس يف الصفطالب 

  .ندر المبونجاب

 أمهية البحث. ز

جلميع البحث  نتائجتنفع هذه أن  باحثة علىال ترجو، هذا البحث بتنفيذ

  : بعامل التعليم مبا يف ذلك املرتبطةاألطراف 

 الفوائد النظرية.١

 يشارك يف عامل فرد الذيمفيدة ألي ا البحث أن تكون نتائج هذ يرجي

للبحث  صدركمعرضها وميكن  ةالعلوم للباحث ئنخزا زيادةلاخلصوص وبالتعليم 

  .تايلال



 ١٤ 
 

 الفوائد العملية. ٢

 للطالب. أ

 .العربيةالنصوص يف قراءة الفونولوجية خطاء األن مصدرا ملعرفة وكلي )١

ندر اسوكابومي ب ٤بتدائية اإل املشارق األنوار مدرسةطالب  ليقدر) ٢ 

 اوصحيح جيدا صامتةواحلروف ال صائتةروف الاحلنطق  على المبونج

 .هفوحر صفةو هفقًا لنقطة تعبرياوم

 ةللباحث. ب

لألخطاء الفونولوجية مشاكل تعلم اللغة العربية خاصة  عنإضافة املعرفة ) ١

 .العربيةاللغة  النصوصيف قراءة 

اء لألخط خاصة شاكل يف تعلم اللغة العربيةعن املباشرة الصورة امل تقدمي) ٢

 .العربيةالنصوص اللغة يف قراءة الفونولوجية 

 خاصةتعلم اللغة العربية  املوجودة يف شاكلحللول املكمدخل مفيد ) ٣

 .العربيةالنصوص اللغة يف قراءة لألخطاء الفونولوجية 

 .يف جمال العلوم ةالباحثفكرة كوسيلة لتطوير ) ٤

 البحث منهج. ح

 مع املعلومات أو جلوينفذها الباحث  ميتلكها ةأو خطو ةقيالبحث هي طر منهج



 ١٥ 
 

 : البحث منمنهج تكون ي ١٧.البيانات

 دخل البحث وخطواتهم. ١

 البحث دخلم. أ

يف امليدان مباشرة يف  ه، ألن مجع بياناتيدايناملبحث ال من أنواعهذا البحث 

ندر اسوكابومي ب ٤بتدائية مشارق األنوار  اإل مدرسةوهي يف  التعليمية ؤسسةامل

  .جالمبون

. وصفيال نهجباملنوعي البحث المدخل  ستخدم هوامل البحثهذا نوع 

ي هالطبيعية  املوضوع حالة بحثيستخدم لالذي البحث النوعي هو نوع البحث 

عليها مثل من  تالبيانات اليت حصل ١٨.يدانأا ال تتالعب البيانات املوجودة يف امل

البيانات يف شكل تب التكو ،يدانيف امل ةاملالحظ نتائجو ةاملقابلراقبة وامل نتيجة

  .رقاماأل

 كانت، الواقعةوصف لأو  يروصلتالبحث الوصفي هو البحث الذي يهدف 

ألن  دخلستخدم هذا النوع واملي ١٩.البحث عند إجراء اليت تقع ةموضوعي الواقعة

يف قراءة  األخطاء الفونولوجيةشرح تأن  هاميكنملنهج ا اباستخدام هذ ة ترجوالباحث
                                                           

١٧
 Taufiq. h. ٤٤ 

١٨
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, ٢٦th ed. (Bandung: 

Alfabeta, ٢٠١٧). h. ٩ 
١٩

 Jamal Ma’mur Asmani, Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan 

Buku Panduan Super Praktis Penelitian Pendidikan Modern Terkini, ed. Agus Hariyanto, ١st ed. 
(Jogjakarta: Diva Press, ٢٠١١). Hlm. ٤٠ 
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مشارق األنوار  درسةمباخلامس  الصفيف طالب  حدثتاليت العربية  وصالنص

  .ندر المبونجاسوكابومي ب ٤ بتدائيةاإل

 البحث خطوات . ب

شكل بوصفية البيانات الحبث  يالبحث يف هذا البحث ه خطوات

أو املخرب والسلوك  بحثرب عنها شفويا أو كتابيا مستمدة من املتتع اليتكلمات ال

 املشاكلنوعي ألن مجيع الدخل ما البحث التحليل يف هذ يستخدم. املرصود

بوضوح وتفصيل واحلصول على  توصفال تتعلق باألرقام ولكن البيانات املبحوثة 

  .تركيز البحثبيانات متعمقة من 

 نفّذ. وحتليل البيانات ،البيانات ةمعاجل ،يبدأ هذا البحث جبمع البيانات

 حدثتوأشكال األخطاء اليت  م األصواتعلحتليل البيانات بناء على النظريات 

  .لعربيةالنصوص ا لدى الطالب يف قراءة

 تصميم البحث. ٢

ذكر ي. البحثتصميم البحث هو مجيع العمليات املطلوبة يف ختطيط وتنفيذ 

 ٢٠.بحثالخطوات  هوتصميم البحث  أنأحيانا  أيضا

                                                           
٢٠

 Taufiq, Metode Penelitian Bahasa Arab. h. ٤٥ 
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ألن اء خطاألالبحث امليداين وحتليل  نوعتصميم البحث  ةستخدم الباحثتس

الفونولوجية خطاء األحتليل  هو، حلقائق بتفسري البيانات املوجودةبحث عن اتس ةالباحث

حل يف  منهجك مبعناهالبحث وصفي  هذا كان مدخل. العربية وصيف قراءة النص

احلالية ملوضوع البحث الة احل تصويروصف أو قوم باملشكلة اليت حتقق فيها، الذي سي

  .امليدانيف  دةاملوجو بناًء على احلقائق

 البحثموقع و ك ارت شا. ٣

 كون يف البحثرت املش. أ

لذلك، . بحثالاألشخاص الذين يشاركون يف نشاط  هوالبحث  ركتاملش

كني يف تركمش يجعلهمشخاص لاأل بعضا البحث يف هذ ةالباحث تاختار

  : ممن بينه. البحث

ندر اسوكابومي ب بتدائيةاإل مدرسة مشارق األنوار درس اللغة العربية يف علمم) ١

 .المبونج

، ألم الذين املخربون الرئيسيوناللغة العربية هم  ةاملعلمون يف دراس

  .الصفمع الطالب يف تعلم اللغة العربية يف  ايتعاملون دائما مباشر

سوكابومي  ٤ بتدائيةإلمشارق األنوار مدرسة  يفطالب الصف اخلامس  )١

 .ندر المبونجاب



 ١٨ 
 

بتدائية اإل مدرسة مشارق األنوار يف اخلامس الصفبلغ عدد طالب 

 بعدد Aاخلامس ون من فصل تكيطالبا  ٢٤إىل   سوكابومي بندر المبونج

 .طالبا ١٢طالب ال بعدد ABاخلامس فصل وطالبا  ١٢طالب ال

سوكابومي بندر  ٤ بتدائيةمشارق األنوار اإلملدرسة  (TU) رئيس اإلدارة )٢

 .المبونج

هذا البحث، خاصة فيما يتعلق جبمع  تنفيذ رئيس اإلدارة هو أيضا خمرب يف

  .ةاملدرس عنالبيانات 

 وزمانه البحث وقعم. ب

 نفّذت، يف هذه احلالة. بالبحث ةقوم فيه الباحثتالبحث هو مكان  وقعم

، ندر المبونجاسوكابومي ب ٤ بتدائيةمشارق األنوار اإلمدرسة يف حبثًا  ةالباحث

، ، منطقة سوكابوميمقاطعة سوكابومي ،ساتريتايافنغريان  شارعتقع يف الواليت 

 .ندر المبونجادينة بمب

 موقعأما . ٢٠٢٠فرباير  ٢٤يناير إىل  ١٨هذا البحث يف  تنفيذبدأ وقت 

، ر المبونجانداسوكابومي ب ٤بتدائية مشارق األنوار  اإلمدرسة البحث يف  تنفيذ

اليت نفذت يف  الصفة الحظامل تنفيذالفرصة ل اعندما هل راقبت أوالقد  ةألن الباحث

  .ممارسة اخلربة امليدانية



 ١٩ 
 

 ٢٠١٩سبتمرب  ٧يف :  هذا البحث ست مرات، مع التفاصيل التالية نفّذ

 تنفيذدرسة اليت كانت موضوع الباحث يف إيل امل يدانمبسح امل ةالباحث تقام

وكانت  ،طالب الصف اخلامس ةالباحث تسجل ٢٠١٩نوفمرب  ٢٣يف . البحث

عينة البيانات اليت سيستخدمها هي عليها من الطالب  تصلالبيانات اليت ح

 .وليةاألبيانات الك

البحث  تنفيذ ةالباحث ت، بدأ ٢٠٢٠فرباير  ٢٤ - ٢٠٢٠يناير  ١٨يف 

 ٢٤ بعدد B الصف اخلامس طالبو A الصف اخلامس يف فصلني ومها طالب

  .ا البحثيف هذ بحثم/ طالبا كممثل 

 مجع البيا9ت منهج. ٤

 ر البيا9تمصاد . أ

تشمل أنواع ومصادر  ٢١.لحصول على البياناتلمصدر البيانات هو مكان 

 .البيانات األولية والثانوية ا البحثالبيانات املستخدمة يف هذ

 مصدر البيانات األولية )١

الذي  لشخصالبيانات األولية هي البيانات اليت حصل عليها مباشرة أو ا

يف  األوليةمصدر البيانات . اليت حبثهاملشكلة ، اليت تتعلق باالبيانات إعطاءب يتورط

                                                           
٢١

 Taufiq. Hlm. ٤٣ 
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 ٤بتدائية اإل مدرسة مشارق األنوار يف اللغة العربية معلمالطالب و هو ا البحثهذ

  .ندر المبونجاسوكابومي ب

 مصدر البيانات الثانوية )٢

 ،مثل الكتب ةعليها من املكتب تالبيانات الثانوية هي البيانات اليت حصل

ا يف هذ ةستخدمها الباحثتمصدر البيانات الثانوية اليت . لميةرسالة العوال ،االت

 ،مثل الكتب. البحث ةالدراس موضوعاملصادر املستخدمة لدعم  وه البحث

  .رسالة العلميةوال ،االت

من تأليف آدي ناندانغ " العربية ةمقدمة اللغوي: " بكت، ال البيانات األولية  ) أ

 من" تعلم العربية املبتكرةال ةيجياسترات"، ٢٠١٨ السنة سيم يفالقاوعبد 

فهم املفاهيم األساسية لتعلم اللغة "، ٢٠١١ السنة يفسيف املصطفي 

،  ٢٠١٢ السنة النعمة يف عةيدي ومملوشبعبد الوهاب الر" العربية

، "٢٠١٠ السنة حملمد علي اخلويل يف" استراتيجية تعلم اللغة العربية"

أخطاء اللغة يف استخدام "، ٢٠١٢ السنة يف ريعبد اخلل" العامة ةاللغوي"

 السنة انتميتريكا وشوكا يفجل" الكامل للغة اجليدة والصحيحة  EYDدليل

تاليف نصر الدين " ، األصوات العربية للناطقني اإلندونيسني٢٠١٦



 ٢١ 
 

تأليف أمحد " طرق تدريس اللغة العربية"و  ٢٩١٧إدريس جوهر للسنة 

  .٢٠١٢فؤاد أفندي للسنة 

" احلديثة ةمراجعة اللغوي:  التحليل الصويت للغة العربية"ية املقاالت العلم   ) ب

حتليل األخطاء الصوتية " ،٢٠٠٢ السنةمعز الدين يف حممد  جملة البحث

. ، مهاب الدينش، ، جملة فترييا اللطيفة"ةالعربي وصقراءة النص ةيف مهار

 ةها يف دراسقواعدالعملية الصوتية و"، ٢٠١٧ سنةلل زكا الفارسي

حتليل "، ٢٠١٧ السنةة يف ينفسال ةيدس البحث ، جملة"التوليدية الصوتية

طالب مدرسة دى ل ةالعربي وصيف قراءة النص فونولوجيةاألخطاء ال

اهللا وحلية  رمأحث حممد عفيف ، جملة الب" يةنوباجل يف المبونج املتوسطة

 .٢٠١٩ السنةاحلسنة يف 

 ةعمادال مصدر البيانات )٣

كتاب  مثل ةمادعالمصدر البيانات  ةثحاسيستخدم البا البحث يف هذ

 البحثطريقة  "، كتاب آسيف هرماوان الذي كتبه" ةالعربي اللغةطرق تدريس "

البحث الكمي  ةقيطر"، كتاب ٢٠١٨ السنة يفتوفيق  ولدانل" العربية اللغة

" ةالبحث التربوي ةقيطر "كتاب ، و٢٠١٧ السنة يف لسوجيونو" والنوعي

 .٢٠١٨ السنة لسوجيونو يف



 ٢٢ 
 

 مجع البيا9ت أسلوب. ب

 شرحي. طريقةاليف تنفيذ  شخص خطوة أو طريقة يقوم به وه األسلوب

  .البحثاألدوات اليت سيستخدمها كمقياس يف إجراء  ألسلوب عن ا

 تأيت البيانات من كلمة. دف يف البحث وسياقهاهل موضوعالبيانات هي 

datum   ا معلومات بياناالتعريف كان أخرى  ةبعبار. معاجلوهي صيغةت على أ

  ٢٢.لدراسة أو البحثاكأساس  أن جيعلهاحقيقية ميكن 

 : ا البحث مجع البيانات يف هذ أسلوبفيما يلي 

 ي وتقنية التسجيلهطريقة االختبار الشف )١

اخلامس  الصفاملشاركني يف  ةالباحث أمرت مجع البياناتا أسلوب يف هذ

الصائتة  روفاحلة اليت حتتوي على العربيالنصوص ن يتقدم لقراءة ألواحدا فواحدا 

  .باستخدام اهلاتف ةالباحث توسجل العربيةواحلروف الصامتة 

تقنية مجع ويويك سفرينيت أا هي  تقنية التسجيل وفقًا ملاستويو يف

ا باستخدام هذ ٢٣.ستخدام اللغة يف شكل شفهياالطريق تسجيل بالبيانات 

علي ، ولكن لتسهيل ل عليهاجبمع البيانات واحلصو ةالباحث تقام ألسلوبا

 .الكتابة تقنيات حتاج إيلفتها الطالب فعلصوت احلروف اليت التصنيف نطق 
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 طريقة املالحظة )٢

 الغة يقوم الباشرة ملستخدم امل راقبةامل تنفيذنشاط يف  هي املالحظة

الحظها هو نطق صوت احلروف سيالبيانات اليت  أخذ ٢٤.امليدانيف  ةباحثال

مشارق درسة مباخلامس  الصفطالب دى العربية لالنصوص ة الصوتية يف قراء

  .ندر المبونجاسوكابومي ب ٤بتدائية األنوار اإل

يف قراءة ألصوات انطق  علىراقبة املاملالحظة يف هذا البحث دف  نفّذت

، العربية النصوصيف القدرة على قراءة األخاء الفونولوجية ، حتليل العربيةالنصوص 

  .العربية النصوص يف قراءة ل األخطاء الفونولوجية حللواملعلم وسعي 

 طريقة املقابلة )٣

ري بشكل الذي جيواب يف البحث اجلسؤال وال عملية حبثهي املقابلة 

االستماع مباشرة إىل املعلومات أو بشخصني أو أكثر وجها لوجه  قامى اشفهي 

 ٢٥.األخبار

طالب  وبعضة العربية معلم اللغمع  ةقابلاملب ةالباحث قامت، ا البحثيف هذ

 ندر المبونجاسوكابومي ب ٤ بتدائيةاإل مدرسة مشارق األنواراخلامس يف  الصف
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ةاملقابلة املنظمة مما يعين أن الباحث ةعلومات باستخدام تقنياملاحلصول على  دف 

  .أسئلة للمقابلة تأعد

 وثائقطريقة ال )٤

يف  وثائقالميكن أن تكون . املاضيةحداث عن األ ي السجالته وثائقال

 ٢٦.شخصال حماوالتأو  ،صورال ،كتابةالشكل 

 تتضمن هي وثائقباستخدام طريقة ال ةها الباحثتالبيانات اليت مجعأما 

ندر اسوكابومي ب ٤بتدائية اإل مدرسة مشارق األنوارتاريخ إنشاء عن  الصورة 

 ائيةبتدمشارق األنوار  اإلمدرسة يف طالب الاملعلم و أحوال، بيانات عن المبونج

مدرسة لمؤسسة التعليمية يف ل ترتيب املنظمة، ندر المبونجاسوكابومي ب ٤

لعملية املرافق والتسهيالت ، ندر المبونجاسوكابومي ب ٤بتدائية اإل مشارق األنوار

 .ندر المبونجاسوكابومي ب ٤ بتدائيةاإل درسة مشارق األنواريف متعليم الدعم 

 حتليل البيا9ت خطوات. ٥

 ة،ع البيانات اليت حصل عليها من املقابلومج البحثنات هو عملية حتليل البيا

، مث وصفها يف الطبقةتنظيم البيانات يف بوالتوثيق بشكل منهجي  ،املالحظات امليدانية
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ستنتاج االر أمساء مهمة لتتعلمها، ويا، اختوجتميع البيانات يف أمناط أجزاء أو وحدات،

  ٢٧.هوغري لنفسه فهمها يسهلالذي 

حتليل بيانات البحث النوعي بشكل أساسي من بداية النشاط حىت اية  قام

تلك لتقدمي . ذه الطريقة يكون اتساق حتليل البيانات بشكل عاميرجي  بحثال

هي  ا البحثيف هذالوستخدمة ، فإن خطوات حتليل البيانات فهمها بسهولةلالبيانات 

  .االستنتاجوحتقيق البيانات   ،عرض البيانات ،البيانات فيضخت

تاجها حتنات اليت البيا أخذضف إىل ذلك، فإن طريقة البحث املستخدمة يف أ

 .تحليل األخطاءب باللغة العربية اليت تسمى  هي استخدام طريقة حتليل األخطاء احثةالب

 : خطوات التحليل هي كما يليأما 

 تجلس. هي بداية مجع البيانات تقنيةهذه ال االختبار الشفهي وتسجيل تقنية )١

 .طالبا كمستجيبني ٢٤ ةالباحث

احلرف  تكون "أ"صوت احلرف  نطقيف  الطالب طأحتديد العينات، املثال خي )٢

 .غريهو "ع"

 = P اخلطأ وحساب النسبة املئوية لألخطاء باستخدام الصيغة نوعشرح  )٣

.٢٨   
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 .صامتةال احلروفو صائتةالاحلروف الفونولوجية يف نطق تصنيف األخطاء  )٤

مث  ها الطالبارتكباألخطاء اليت  فتيشقييم األخطاء يف هذه املرحلة تت )٥

 .نطق صوتهطريقة  صحيحت

 صحة البيا9ت فحص. ٦

ميكن . الصالحية واملوثوقية عرفةاختبار صحة البيانات مل بحثالكل  حيتاج

، واحدة من طرقال بعضالبحث النوعي باستخدام  تنفيذصحة البيانات يف  اختبار

 .التثليث ةالختبار صحة البيانات هي طريق أسهل الطرق

التحقق من البيانات من مصادر خمتلفة  معناهالتثليث يف اختبار املصداقية 

 : إىل ثالثة أنواع ، وهي يثينقسم التثل ٢٩.ت بطرق خمتلفة ويف أوقات خمتلفةنفّذ

 تثليث املصدر. أ

 ةطريقب تنفّذيستخدم تثليث املصدر الختبار مصداقية البيانات اليت 

 مصداقيةكمثال الختبار . صادرامل بعضالتحقق من البيانات اليت حصل عليها من 

 تنفيذ، ميكن  وص العربيةنصاليف قراءة  الفونولوجية حتليل األخطاء عنبيانات ال

                                                                        
٢٨

 Spurianti, “Analisis Kesalahan Pelafalan Bunyi Bahasa Prancis Siswa Kelas XI SMA 

Negeri ٢ Sleman.” h. ٤٩ 
٢٩

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R&D.Hlm. ٢٧٣ 



 ٢٧ 
 

 تعلقةالكتب املمن صادر املبحث باألخطاء اليت يرتكبها الطالب  عنمجع البيانات 

  .األخطاء بتلك

 نيةتقتثليث ال. ب

عن طريق  تنفّذالختبار مصداقية البيانات اليت  ةتقنيالتثليث ستخدم ت

 .ختلفةامل ةتقنيالالتحقق من البيانات إىل نفس املصدر باستخدام 

 تثليث الزمن. ج

مجع البيانات باستخدام  نفّذ. يؤثر أيضا على مصداقية البيانات الوقت كان

 فيهكثر ي ابل ال تزال حديثة، وملتقنيات املقابلة يف الصباح عندما كانت املق

  ٣٠.املشاكل

إذا مل يكن هناك فرق بني النتائج  يف البحث النوعي البيانات صاحلةتعترب 

يف هذا البحث، . امليدانالذي حيدث يف  وضوعوحالة امل ةعنها الباحث تاليت أبلغ

 .وتثليث املصدر تقنيةتثليث الة الباحث تاستخدم
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  ثاينالباب ال

      اإلطار النظري  

  ةويحتليل األخطاء اللغ . أ

 حتليل األخطاء اللغة تعريف .١

 أو تصويرال التحقيق، التقشري، الدراسة، التحلل، الوصف، هو التحليل

 للمعايري الكبار لغة أداء من" احنراف" أو حمادثة أجزاء هي األخطاء ١.تعليقال

  ٢.القياسية أو احملددة

 األخطاء معناه slips وهي ،ة أقسامثالث إىل تنقسم خطاءاأل رمري أنهلعند 

 األخطاء هي error أخطائهم، تصحيح للطالب ميكن ولكن الطالب، يرتكبها اليت

 وهي attempts اآلخرين، مبساعدة نفسه تصحيح وميكنه الطالب يرتكبها اليت

  ٣.خطأ أم صحيح هنطقب مل يعرف لكنه شيءال نطق الطالب حياول

يوليانا روسالينا  ، املقتبس يف جملةإيليس يف جونتور لرأي الذي قدمتهاأما او

االستخدام من  عادةعمل ال منهجهو  ةوياللغ اءخطحتليل األ فإنه عرف، فنجيتان
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، حتديد البيانمجع العينات، يف شكل عن قبل الباحثني أو معلم اللغة الذي يتضمن 

  ٤.هادقّت إيل متقيي مثوتصنيف األخطاء بناًء على أسباا، 

 ⸲خر يستخدمه علم اللغة التطبيقي يف التعليم اللغةآحتليل األخطاء مصطلح 

لكنه خيتلف عنه و عن  ⸲ولعله مثرة من مثراته ⸲و هو اخلطوة التالية للتحليل التقابلي

ال  ⸲املتعلم تنفسه) لغة(أما هو فيدرس  ⸲)للغة(املقارنة الداخلية يف أا يدرسان 

  ٥.وهو يتعلم) ينتجها(وإمنا نقصد لغته الىت  ⸲ىلنقصد لغته األو

 ،تصنيفوال ،لتطبيقل أسلوب  هو جريستالحتليل األخطاء اللغوية وفقًا لـ

لغة الثانية أو اللغة الألخطاء اليت يرتكبها الطالب الذين يتعلمون ل املنهحي تفسريالو

  ٦.ةوياللغاملبينة تستند إىل  جنبية باستخدام النظريات واإلجراءاتاأل

ة هو عملية لدراسة األخطاء اليت حتدث ويخطاء اللغاألفإن حتليل  وبالتايل

  .دف إىل تقليل األخطاء ومنعهاثانية اللغة اليف الطالب الذين يتعلمون 

ليست  املعينة يف تعلم اللغة. ةتعلم اللغليعملية  هو تعلم اللغة يف األساس

يف . ي أخطاء يف النطق أو الكالممن حيث علم األصوات ه إما خالية من األخطاء

  .والفونيم ةعلم األصوات جانبان ومها من حيث الصوتي
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 ةوياللغ اءخطاألخطوات حتليل  .٢

وهذا يتفق مع ما يعرب عنه . طواتاخل بعضحتليل األخطاء يف اللغة له 

 : ةوياللغ اءخطاألفيما يلي اخلطوات يف حتليل . خرباء تدريس اللغة

١( ةنمجع العي. 

 .خطاءحتديد األ )٢

 .شرح األخطاء )٣

 .تصنيف األخطاء )٤

 ٧.وتقييم األخطاء )٥

  :جيري عادة على مراحل ⸲منهج حتليل األخطاء

  . حتديد األخطاء ووصفها )١

 .تفسريها )٢

 ٨.تصويبها و عالجها )٣

والقدرة األخطاء أو العثور عليها، ملعرفة نا سهلي، اخلطوات املذكورة بوجود

اخلطوة التالية  أخذ على ميكننا مث حتليل األخطاء املوجودة يف نطق الصوت على

نهجا نوعيا، مستخدم ي بحثال اهذ ولكن .احلوهل واالكتشاف عنبحث للوهي 
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من مصادر البيانات يف  ةلوصاحملاملخرب أو البيانات اليت  ةتقنيبوذلك للحصول عليها 

  .شكل معلومات

دى أخطاء الطالب يف قراءة النصوص العربية ل ا البحثيف هذحبثت الباحثة 

  تأظهركما . يةخطاء النطقاأل طبقة ةالباحث تاستخدمفطالب الفصل اخلامس، 

املقتبس يف " حتليل أخطاء اللغة اإلندونيسية"يف كتاا بعنوان  نانيع ساتياوايت

أخطاء النطق ميكن تقسيمها إىل   تشرح أنّالرسالة العلمية لنيين أروم ساري اليت

  .وتقليل الصوت ،إزالة الصوت ،الصوت تغيري علي ، اليت تشملقسامثالثة أ

لتخطيط إعداد  انعكاسالطالب هو  نفّذت إىلحتليل فهم األخطاء اليت 

لذلك، يهدف حتليل األخطاء إىل ما . يف الفصل وتقييمها عليمالت ةاستراتيجي ،املواد

  : يلي

عيني ترتيب تقدمي الكسرات أو األشياء اليت تعلم يف الفصل أو نصوص ت )١

 .، تقدمي األسهل إىل األصعبالكتاب مثل

 .هاعلّموتأكيد املواد اليت  ،املمارسة بيان،ملستوى العيني الترتيب ت )٢

 .العالجي عليموالت ختطيط التدريب )٣

 .الطالب ةمهارالختبار  أشياءاختيار  )٤
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 الفونولوجية. ب

 علم األصوات /الفونولوجية تعريف .١

 ،وحيلل ،ويةاألصوات اللغ هو علم يدرس )علم األصوات(الونولوجية 

معناه  fon ويناقش تسلسل أصوات اللغة، الذي يتكون بشكل اشتقاقي من كلمة

 ٩.العلم اهمعن logi الصوت و

ذلك : هي علم األصواتصخالد نقله عمر يف كتاب كما رج وبعند 

علم  . الفرع من علم اللغة الذى يعاجل الظواهر الصوتية من ناحية وظيفتها اللغوية

فقًا لوظيفتها اومعينة امللغة الأصوات  تالحظخاص يف علم اللغة جمال األصوات هو 

  ١٠.لتمييز املعىن يف تلك اللغة

هو فرع من  سيف املصطفي أن علم األصوات يف كتاب تروبتقاجوفقا ل

أن  معناهالوظيفية،  لصوت اللغةا لغة يدرس على وجه التحديد ظواهرلا علم

 س عندرعلم ياألصوات هو إذن علم  ١١.للغةاالصوت يف وظيفته كعالمة 

  .أصوات اللغة بناًء على وظائفها ومعانيها
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 علم األصوات /الفونولوجية أنواع .٢

  . كيفونيمالفونيتك والمها  اصطالحانيف علم األصوات هناك نوعان 

 فونيتكالتعريف  . أ

، يف النطقالصوت من حيث أحداث الكالم س عن درعلم يهو  فونيتكال

من اللغة  فونيتك تؤخذكان ال ١٢. الصوت نفسهدون النظر إىل قيمة أو معىن

 the sounds of“بــــ هو شكل من الصفات اليت تعين" phonetic"اإلجنليزية 

human speech” ١٣.الصوتس عن درعلم ي معناه يعين، اليت  

 :فونيتك هو يف روسالينا فنجيتان، أن ال)  ١٩٩٨( رآي اخللّي 

لُّغة يدرس الْأَصوات من حيثُ نطْقها وانتقَالها الصوتيات فَرع من علْمِ ال

   ١٤.وإِدراكها

جزء من علم األصوات الذي  وه فونيتكالستنتاج أن االلذلك ميكن 

الكالم أدوات احلروف بصوت نتج كانت ت الصوت كيفعن أو يدرس  بحثي

  .هامعنا إىل نظرالسمعها حواس املستمع دون ي حيت يقدر أن

                                                           
١٢

 Ade Nandang and Abdul Kosim, Pengantar Linguistik Arab, ed. Engkus Kuswandi, ١st 
ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, ٢٠١٨). h. ٤٦ 

١٣
 Abdul Wahab Rosyidi and Mamlu’atul Ni’mah, Mehamami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, ٢nd ed. (Malang: UIN Maliki Press, ٢٠١٢). H.١٦٤ 
١٤

 Rosalina Panjaitan, “Analisis Kesalahan Membaca Pada Siswa MTS Al-Manaar Pulu 
Raja Asahan Dalam Membaca Teks Bahasa Arab.” h. ٨ 



٣٤  
 

الفونيتك النطقي، الفونيتك :  حاتصطالا ٣إىل  فونيتكالنقسم ي

  ١٥.السمعيوالفونيتك  كي كوستيألا

 النطقي الفونيتك )١

فيما (العضوي  علم األصواتب علم األصوات النطقيميكن أيضا تسمية 

كيفية إنتاج أصوات اللغة  يبحث عندرس أو يوهو ) الكالم دواتيتعلق بأ

موضع وحركات  عن درسيعلم أو بعبارة أخرى،  ١٦.ةبأدوات الكالم البشري

 صواتاألأو  صوتالسان واألعضاء البشرية األخرى اليت تنتج اللّ ،الشفاه

 ١٧.للغةا

 كيكوستيألاالفونيتك  )٢

الفيزياء العلم دراسة إيل أكثر توجيها علم األصوات االكوسيت كان 

وفقًا الهتزازات األصوات  بحث عنفيزيائية تالطبيعية أو الهر واظأحداث الك

  ١٨.واألخشاب ،الشدة ،السعة ت،تردد االهتزازحسب الصوت  صفاتاهلواء ك

 السمعيالفونيتك  )٣

                                                           
١٥

 Nasruddin Idris Juahar, Fonologi Bahasa Arab Untuk Penutur Indonesia, ٣rd ed. (Jawa 
Timur: Lisan Arabi, ٢٠١٧). h. ١٩-١٨ 

١٦
 Nandang and Kosim, Pengantar Linguistik Arab. h. ٤٦ 

١٧
 Sahkholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, ed. Moh Kholisin, ١st ed. (Jawa 

Timur: CV. Lisan Arabi, ٢٠١٧). h. ٧٢ 
١٨

 Chaer, Linguistik Umum. h.١٠٣ 



٣٥  
 

األعصاب ألنه  ةالعلوم الطبية، دراس ها إيلهيوجتأكثر  فونيتكالهذا 

، حبيث )األذنني(أصوات اللغة عن كيفية استقبال أصوات اللغة باحلواس  بحثي

 ١٩.فهمها قدر علىيمساع األصوات مث  قدر علىي

أو  ةدرس الباحثت، سالسابقة فونيتكال قساماألنواع لألالثالثة استنادا إىل 

علم األصوات النطقي اليت ب اليت تسميالنطقي  فونيتكالنوع عن  تبحث

نطق أصوات احلروف املتحركة واحلروف  بحث عن أخطاءستخدمها كأداة لتس

بتدائية اإل ٤املشارق األنوار  مدرسة اخلامسة يف صلالعربية يف الفاللغة الساكنة 

  .سوكابومي بندر المبونج

نطق  تصنعنتج وتجدا مبشكلة كيف تعلقا معلم األصوات النطقي ألن 

يف  األصوات بعلم الصوت وصف األخطاء يف نطق علي ةالباحث لتقدر. الصوت

  .العربيةالنصوص اللغة قراءة 

 الفونيميكتعريف . ب

هل . ملعىناكمميز  وظفاليت ميكن أن تهو صوت اللغة  الفونيميك

رميوريت وفقا هل ٢٠.ميكن متييزها أم ال اليت عىنامل وظفيةالصوت  لالختالف

                                                           
١٩

 Abdul Chaer, Fonologi Bahasa Indonesia, ٢nd ed. (Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠١٣).h. ١١ 
٢٠

 Chaer, Linguistik Umum. h. ١٢٥ 



٣٦  
 

أصغر وحدات الصوت القادرة على  وهالفونيم  آتني نوريانيين أن يفكريكدالكسنا 

 ٢١.األصوات اليت متيز املعين وه الفونيم أن مسوريشوفقا ل. عينتباين املإظهار 

ميز له وظيفة كم ةلغالصوت الهو الوحدة أو أصغر جزء من نظام  يمالفون

لذا  ٢٢.إذا استبدل حرف واحد حبرف آخر، فإن املعىن املتضمن سيتغري. ملعىنا

  .ةأو معىن الكلم ضموناملز ييمت يقدر علي صوت هو  الفونيميك بمجل أنف

ليس . ةلفونيم دور كبري ومهم يف حتديد معىن الصوت يف اللغة العربيإن ل

يف املعىن  متييزا كونصوت احلروف اليت ميكن أن تالختالف اجانب من فقط 

الذي الفونيم . الصوت ميكن أن يؤثر على اختالف املعىن قصريل ويولكن طو

 ⸲ ريبل - الريب  ⸲مؤمن -املثال مؤمنني . الفونيم القصرييساوي بالطويل الصوته 

  ٢٣.حمبون -حمب

أو  ساوينييف اللغة العربية يف كلمتني مت الساكن ميكن العثور على الصوت

مع د، ك مع ت مع ط، ت املثال . احلرف الساكناليساوي يف ه متشاتني، لكن

                                                           
٢١

 Atin Nuryantini, “Analisis Konstrastif Antara Fonem Bahasa Arab Dan Bahasa Sunda 
Serta Implikasinya Dalam Pengajaran Bahasa Arab,” in ٢٠١٢ ,٦١-١. h. ١٩ 

٢٢
 Muhammad Afif Amrulloh, “Fonologi Bahasa Arab Tinjauan Deskriptif Fonem Bahasa 

Arab,” Al-Bayan Pendidikan Bahasa Arab VIII (٢٠١٦): ٧٦–٦١. h. ٦٥ 
٢٣

 Afif Amrulloh. h. ٧٤-٧٠ 



٣٧  
 

ق، ض مع د، ت مع ذ، ظ مع ذ، ص مع س، ش مع س، ح مع ه، ح مع ع، خ 

  ٢٤.مع غ، ز مع ج

  

 ت اللغةاصوأعملية . ٣

 أو األلفاظظهرها من األعضاء يسمعها أو يأصوات اللغة هي أصوات 

األلفاظ صوت اللغة بسبب العملية اليت حتدث يف وضع األعضاء أو  ظهرت. املعينة

  ٢٥.سمعها املستمعأن ياألصوات اليت تظهر يف اهلواء حبيث ميكن و معينة واضعيف م

أو األلفاظ اليت يستخدمها البشر يف إجراء عملية  األعضاءفيما يلي أمساء 

حلنك الصلب، احلنك ا، أصول األسنان، األسنان، الشفاه: ) كلميت(النطق الصوت 

ان، جذر للسمؤخر ا، انللسوسط ا ،انللسطرف ا، سانللللهاة، اية اااللني، 

حلنجرة، القصية اهلوانية، السان املزمار، موقع األوتار الصوتية،  ان، احللق،للسا

  ٢٦.الرئتان

  .الساكنة صوتو املتحركة صوتهناك صوتان للغة، ومها 

 ةالعربي صوات الصائتةاأل. أ

                                                           
٢٤

 Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, ٢٠١٧. h. ١٠١-٩٦ 
٢٥

 Nandang and Kosim, Pengantar Linguistik Arab. h. ٤٧ 
٢٦

 Idris Juahar, Fonologi Bahasa Arab Untuk Penutur Indonesia.h. ٣٧ 



٣٨  
 

نتج بعد تدفق اهلواء من احلبال تصوت اللغة الذي  يهاألصوات الصائتة 

 شكلمث يتغري حسب موضع اللسان الرأسي أو األفقي وت  (glottis) الصوتية

 ٢٧.الفمب

، حركة الفتحةاحلركات وهي بسمى ت يف اللغة العربيةاألصوات الصائتة 

تعرف  ٢٨.دامل، واو دء امل، ياداملف أليبكسرة، ويسمى الوالضمة  حركة

  : بستة أنواع العربيةاألصوات الصائتة 

 مستديرة غري املتوسطةوصوت  صوت الوسطفتحة قصرية، ب املتحركة .١

 .ومهموسة

 .مستديرةعالية هي  صوت الوراءقصرية،  بضمة املتحركة .٢

 .مستديرة غري عالية األمامي صوتكسرة قصرية،  .٣

 .ومهموسة مستديرة غري ة منخفضةاملتوسط صوت، ةطويل ةفتح .٤

 .ومهموسة مستديرة غري عالية صوت الوراءطويلة،  ضمة .٥

 .ومهموسة مستديرة غري األمامي صوتكسرة طويلة ،  .٦

قصرية مقسمة إىل اثنني الطويلة والمن جوانب  املتحركةوينظر صوت 

  ٢٩.القصرية صوتالطويلة و صوتومها 

                                                           
٢٧

 Chaer, Fonologi Bahasa Indonesia.h.٣٢ 
٢٨

 Nandang and Kosim, Pengantar Linguistik Arab.h. ٤٦ 



٣٩  
 

 الطويلة الصائتة .١

صوت  يد، وهبامل تسميالعربية اللغة يف الطويلة الصائتة كانت 

احلروف أو أما . القصري من صوت تانمدحيتاج اليت نطقها  تحركةحروف امل

 وهي ةالطويل تحركةحروف املاملستخدمة كدليل إلظهار صوت  عالمةال

) و(، حرف الواو امقَ ⸲اَءج⸲ارص:  الذي سبقه الفتحة، املثال) أ(حرف األلف 

 الياء، وحرف مولُع ⸲نَوملِّعم ⸲نَوملسم:  لاثامل الضمة الذي سبقهالساكنة 

  .نيملسم⸲نيكرِشم:  لاثالكسرة املالذي سبقه الساكنة  الساكنة) ي(

 القصرية الصائتة .٢

القصرية هي حرف األلف  تحركةيف صوت حروف امل داخلةاحلروف ال

 ).إِ( ةكسرالاأللف مع ، وحرف )أُ(ضمة مع ال، األلف )أَ(مع الفتحة 

تنقسم إىل  يف اللغة العربية ، فإن احلروف املتحركةالشفاهمن شكل 

 يتبع نطقها كاناملستديرة واحلروف املتحركة اليت  املتحركةقسمني، ومها حروف 

من ارتفاع ومنخفضة اللسان، تنقسم حروف  ظرنوي. تدوير الشفاه ةركحب

  : وهي إىل ثالثة أنواعاملتحركة 

 .ةطويل ةركحباملنخفضة هي الفتحة  املتحركةحروف  .١

                                                                        
٢٩

 Afif Amrulloh, “Fonologi Bahasa Arab Tinjauan Deskriptif Fonem Bahasa Arab.” h. ٦٦-
٦٧ 



٤٠  
 

 .املتوسطة هي الفتحة القصرية املتحركةحروف  .٢

ة طويلة مض. طويلةكسرة كسرة قصرية وهي ، ةعاليال املتحركةحروف  .٣

 ٣٠.قصرية ةمضو

  ةالعربي األصوات الصامتة. ب

خترج من األنف  هواءها كان هي مجيع األصوات اليت الصامتة األصوات

خترج من الفم من جانب األيسر  هصوتكان  اليت احلروف صوتق أو عند النط

 ٣١.أو األمين من الفم

بعد مرور الكلمة احلالية من  قعهي األصوات اليت ت الصامتة األصوات

شطة االن النطقي منها إىل التجويف الفم الذي حظره ستمرت مثاحلبال الصوتية 

  ٣٢.والسلبية

منها هلا تشابه مع نطق  ١٦، امتاصصوتا  ٢٨يف اللغة العربية  تكان

أ، ب، ج، د، ر، ز، س، ف، ك، ل، م، ن، و، :  صوت اإلندونيسية، وهيألا

للغة  صاوتةليت هلا اختالف مع احلروف الا صامتةاحلروف ال ١٢ و. ه، ء، ي

                                                           
٣٠ Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, Subhan, Be 

(Yogyakarta: baSan, ٢٠١٠).h. ٤٥-٤٤ 
٣١ Afif Amrulloh, “Fonologi Bahasa Arab Tinjauan Deskriptif Fonem Bahasa Arab.” h. ٦٨-

٦٩ 
٣٢ Chaer, Fonologi Bahasa Indonesia.h.٣٢ 



٤١  
 

 لكلذا .س، ح، خ، ذ، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ق : اإلندونيسية هي

  ٣٣.اكنةاحلروف الس تلك الطالب يف نطق صعبي

  

  : العربية على وجه التحديد إىل اخلصائص الصوتية صامتة تنقسم األصوات ال

 األصوات الشفاتنية .١

تشترك يف النطق ما  .ب و م: وهي صوتان اثنان  ةشفتانيالاألصوات 

  .السفلى والشفة العليا

 ةسنانياأل -ةيهشفالاألصوات  .٢

لنطق به الشفة تشترك يف ا .ف وهوتتكون هذه اموعة من واحد فقط و

 .السفلى مع األسنان العليا الفاء بالتقاء الشفة السفلى باألسنان العليا

 يةبني األسناناألصوات  .٣

يشترك يف النطق ا  .ظ أحرف ث ذ و ثالثة هيية بني األسناناألصوات 

 .ذلق اللسان واألسنان السفلى واألسنان العليا

 اللثوية-األصوات الذلقية .٤

                                                           
٣٣ Sholehah, “Analisis Kesalahan Makhrojil Huruf Dalam Membaca Pada Pembelajaran 

Bahasa Arab Siswa Kelas VII MTs Nurul Ishlah Gegelang Lombok Barat Tahun Pelajaran 
٢٠١٦/٢٠١٧.” H. ١٩ 



٤٢  
 

تتكون هذه . ض حرف ت ط د وأ أربعة هيثوية الل-األصوات الذلقية

  .ةلئويوالاللسان مع جتويف األسنان  اية بالتقاء حرفاأل

 اللثوية-األسنانية-األصوات الذلقية .٥

يشترك يف  .ن ل ور ها هيحرفأاللثوية و -األسنانية-األصوات الذلقية

 .النطق ا ذلق اللسان واألسنان العليا واللثة

 اريةالغ-األصوات الطرفية .٦

ويشترك يف النطق ما . ج و ش : هذه اموعة من صوتني مهاتتكون و

 )احلنك الصلب(والغار ) مقدمة(طرف اللسان 

 ةطبقيال -ةقصيال األصوات .٧

نتج هذه األحرف ت. ك غ خ و أربعةوهي ة طبقيال - ةقصيال األصوات

 .)لنياحلنك ال(الطبق  اللسان مع  أقصى بالتقاءاألربعة 

 اللهوية ةيقصال األصوات .٨

ينتج هذا الصوت بأقصى . وتتكون هذه اموعة من صوت واحد هو ق

 .اللسان واللهاة

 ةلقياحل -يةرذاألصوات اجل .٩



٤٣  
 

اليت تشكيلها . ع و ح حرف هلا حرفان مها ة لقياحل - يةرذاألصوات اجل

 .اللسان موخرالبلعوم مع  بالتقاء

 األصوات احلنجرية .١٠

  ٣٤.ه و ءتني تتكون األصوات احلنجرية من صو     

 

 : األحرف الساكنة يف سبعة، وهيصوت ميكن جتميع 

 الوقفيةاألصوات  .١

هي  األصوات اليت ينحبس معها اهلواء من الرئتني خلف التقاء أعضاء 

  .ت د ط ض ك ك ق ءب : النطق عندخمرج معني وهي مثانية أصوات 

 ةدوجاملزاألصوات   .٢

انسدادا يف املخرج وهي أصوات يصادف معها تيار اهلواء من الرئتني 

  .ج،  وهذه األصوات و. فينحبس كما حيصل يف األصوات االنفجارية

 االحتكاكيةاألصوات   .٣

هي األصوات اليت حيتك معها اهلواء من الئتني نتيجة تضييق جمراه عند 

 هي ف ث ذس ز ص ظ ش خ خ ع ع هاحرفأما أ. خمرج معني

                                                           
٣٤

 Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. Hlm. ٣٤-٣١ 



٤٤  
 

 األصوات األنفية   .٤

ليت تنطق عندما مير تيار اهلواء من األصوات األنفية هي األصوات ا

  .م و ن هيفها حروف أما. الرئتني بتجويف األنف ال بتجويف الفم

 نبيةااجلاألصوات   .٥

عندما يتجنب تيار اهلواء هي األصوات اليت تنطق   نبيةااجلاألصوات 

  .هي ل هاحرف أما. من الئتني املرور بنطقة االنسداد أو التضييق يف املخرج

 كراريةاألصوات الت  .٦

ذي هي األصوات حتدث عندما يكون التضييق األصوات التكرارية 

 .استقرار فتكررت مالمسة ذلق اللسان للثة

 الصوتية هبش .٧

مثل  كسرتحرك ولكن يف الصوت يناملمثل حرف ينطق الذي الصوت 

 ٣٥.يهي حروف و و هحروف. ةساكنال

يف احلروف ، ميكن تصنالنطقحالة احلبال الصوتية كأداة عامل من  ينظر

  .صامتةال ساكنةالاحلروف  الصوتيةساكنة ال احلروفالساكنة إىل 

 ةالصوتيساكنة الحروف  .١

                                                           
٣٥

 Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab.h. ٤٢ 



٤٥  
 

تسمي  ةالصوتيساكنة الحروف كانت العربية،  االصطالحيف 

تتكون . ، أي عندما تز احلبال الصوتية يف نطقها"هورةا الصامتة" بـــــ

ض،ظ، ب، ج، د، ذ، ر، ز، :  احرفً ١٥احلروف الساكنة يف اللغة العربية من 

  .ع، غ، ل، م، ن، و، وي

 حروف الساكنة الصامتة .٢

" األصوات املهموسة"تعرف حروف الساكنة الصامتة يف اللغة العربية باسم 

كانت  يف اللغة العربية. عندما ال تز احلبال الصوتية عند نطق األصوات قعاليت ت

ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ط،  ،ءحرفًا هي  ١٣هناك  الصامتة حروف الساكنة

 ٣٦.وه ف، ق، ك،

 العربيةنصوص القراءة . ج

 العربية نصوصالتعريف قراءة  .١

 اتهاراملتنقسم عناصر . عنصر من مهارات اللغة العربيةهي القراءة 

 ،القراءة ةمهار ،االستماع ةمهار كالم،ال ةمهار هي العربية إىل أربعةاللغوية 

 ٣٧.الكتابة ةومهار

                                                           
٣٦Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, ٢٠١٧.h.٨٩ 
٣٧

 Juhaeti Yusuf, Zaki Ahmad Alhafidz, and Muhammad Fahmi Luthfi, “Menulis 
Terstruktur Sebagai Urgensi Pembelajara Maharah Al-Kitabah,” An Nabighoh ٢١, no. (٢٠١٩) ٠٢: 
١٤–٢٠٣. h. ٢٠٣ 



٤٦  
 

 :كانت القراءة من كلمة  ديف معجم املنج

أو ألقى النظر  ⸲نطق باملكتوب فيه: واقترأ الكتاب. ناآقرأ قراءة و قر: قرأ 

اقرأ عليه : ( ويقال يف األمر منه . أبلغه إياه: و قرأٌ رأةً عليه السالم. عليه و طالعه

  ٣٨.اقرأة السالم: فال يقال ⸲وتعديته بنفسه خطأ). السالم

إىل أن القراءة عملية    Gibson dan Liven ولقد ذهب جيبسون وليفني

وقد كدروا أن  ⸲معريفة تبدأ من املستوي اإلدراكي وتنتهي مبستوي املفاهيم

القراءة هي وظيفة لغوية جيرد الطفل فيها املومات األساسية يف القطعة ويغفل 

وباالتدريخ يبدأ يف تصفية وذيب األفكار التجريبية  ⸲اخلصائص غري املناسبة

 ٣٩ .ملناسبة واملتصلة باملوضوع وهذه هي مرحلة التكامل والدمج يف القراءةا

 ألفتاليت  ةعربيالالواردة يف كتب  ةجمموعة الكتاب هي ةعربيال وصنصال

مراجع فيها مؤلف يستخدم  ألّفه ةعربيال واد اللغةعلى م حتتوي بشكل منهجي

  .املناهج املطبقة

                                                           
٣٨

) .١٢th ed ,فن القراءة ,عبد اللطيف صوفي  ٢٠٠٨, جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر دمشق: دمشق ).h.٣١ 
٣٩

) .٣rd ed ,الضعف فى القراءة وأساليب التعلم ,مراد على عيس سعد  , دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: اإلسكندارية
٢٠٠٦).h. ٨٩ 



٤٧  
 

أوالً، . على جانبني من الفهمتوي حتالعربية نصوص القراءة  ةمهاركان يف 

ىن الوضع اثانيا، التقاط معىن أو مع. صوتال رمز الكتابة إىل ريتغيهي القراءة 

  ٤٠.الذي ترميزه بواسطة هذه الرموز واألصوات املكتوبة

العربية هي عملية  ستنتاج أن قراءة الكتباال، ميكن السابقبناًء على الفهم 

املعلومات اليت ميكن العثور عليها يف الكتب العربية، لرموز املكتوبة يف للتفسري ا

  .نفسه وينقلها مرة أخرى يف شكل شفهيباليت يفهمها القارئ و

  النصوص العربية قراءةأنواع  .٢

قراءة لاوالقراءة اجلهرية تنقسم القراءة بشكل عام إىل قسمني مها 

ربعة أنواع، هي من أتتكون يف اللغة العربية كاملهارة القراءة كانت  ٤١.الصامتة

  ٤٢.عةسوالقراءة املو فةثقراءة املكال ،قراءة الصامتةلا ،القراءة اجلهرية

القراءة  ،اجلهريةتنقسم إىل القراءة  أنواع القراءة أن وفقًا ألمحد فؤاد أفندي

  ٤٣.الصامتة، القراءة السريعة، القراءة الترفيهية، والقراءة التحليلية

                                                           
٤٠ Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ٥th ed. (Malang: Misyakat, 

٢٠١٢). h. ١٦٦ 
٤١

 ٨٧-٨٦.h .الضعف فى القراءة وأساليب التعلم ,سعد 
٤٢

 Erlina, Pembelajaran Qira’ah Inovatif, ٢٠١٤. h. ١٤ 
٤٣

 Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. h. ١٧٢-١٦٩ 



٤٨  
 

اللغة فظ على دقة الصوت حبالقراءة هي القدرة على  اجلهريةالقراءة 

، اإليقاع الصحيح والتعابري اليت تصف مشاعر صفاامن حيث املخرج و ةالعربي

  ٤٤.وعالمة القراءة مث التسلسلاملؤلف، 

النظر إىل احلروف وفهم معىن القراءة دون ب اءةقرهي الالقراءة الصامتة 

لتعلم اتستخدم كوسيلة  يتفة هي  الاملكثالقراءة  ٤٥.الكالم أعضاءتضمني أنشطة 

. الكلمات والتعبريات اجلديدة حيث تكون املادة املختارة أعلى من قدرة الطالب

واد امل ي معياربنطاق واسع من املواد اليت ال تقتصر عل اءةقرال املوسعة هي القراءة

  ٤٦.ةياملنهج

 النصوص العربية قراءة أهداف .٣

األهداف العامة . خاصةإىل أهداف عامة وأهداف  اءةالقر أهدافنقسم ت

 : القراءة هي كما يلي ةتعلم مهارمن 

 .التعرف على نص كتابة اللغة )١

 .واستخدام املفردات األجنبية تفسري )٢

 .صراحةبالفهم املعلومات املذكورة  )٣

 .فهم املعىن املفاهيمي )٤
                                                           

٤٤
 Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. h.١٧٠ 

٤٥
 Rosyidi and Ni’mah, Mehamami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab.h. ٩٥ 

٤٦
 Erlina, Pembelajaran Qira’ah Inovatif. h. ٢٣-٢١ 



٤٩  
 

 االتصالية للجملة نتائجفهم ال )٥

 .فهم العالقة يف اجلمل، بني اجلمل وبني الفقرات )٦

 .ةراءحتديد الق )٧

 .حتديد املعلومات املهمة يف اخلطاب )٨

 .بني األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة متييز )٩

 .حتديد األشياء املهمة اليت جيب تلخيصها )١٠

إىل ثالث مستويات تنقسم القراءة  ةيف تعلم مهار اصةاألهداف اخلأما 

  .املتوسط واملتقدم ،مستوى املبتدئ يفللغة، وهي ا

 مستوى املبتدئ )١

من القراءة هو التعرف على الرموز،  دفى املبتدئ فإن اهلمستو يف

األفكار الرئيسية والكلمات الرئيسية،  بحث عن، والةواجلمل ةالتعرف على الكلم

 .حمتويات القراءة القصرية عن حتكيو

 مستوى املتوسط )٢

القراءة هو العثور على األفكار الرئيسية واألفكار هدف يف هذا املستوى 

 .أنواع املختلفة من حمتوى القراءة نع حتكيوالداعمة 

 مستوى املتقدم )٣



٥٠  
 

إىل إبراز األفكار الرئيسية واألفكار دف القراءة  املستوى املتقدميف 

أنواع املختلفة  عن حتكيو ،الداعمة، وتفسري حمتويات القراءة، جعل جوهر القراءة

  ٤٧.من حمتوى القراءة

  

 الدراسات السابقة. د

ا ذ ةالوثيقالسابقة  البحثهي نتائج البحث ا يف هذالدراسات السابقة 

 عن علم األصوات قد نفّذت كثريا دراسة حتليل األخطاء  يفبحث ال كان. البحث

سري ، و) ٢٠١٧( ، نور عمليا )٢٠١٤( نيال أغستينا : هم من بينوالباحثني،  ببعض

  ). ٢٠١٧( نينجسيه سياغيان 

حتليل األخطاء "بعنوان  العلمية الرسالةيف  بالبحث) ٢٠١٤(نيال أغوستينا  قامت .١

االسالمية احلكومية امعة ماالنغ جب ةالعربية طالب األدب العربياللغة الصوتية 

إىل وصف األخطاء الصوتية لطالب قسم ا البحث هدف هذي". ٢٠١٤ ملرحلة

على مستوى األصوات  ٢٠١٤االسالمية مرحلة ماالنغ جبامعة  ةاألدب العربي

 .وصفيالونوعي الالبحث هو  البحث  هذانوع . متةالصاواألصوات  صائتةال

 ةاألدب العربي قسمطالب  ةالعربياللغة كالم هي هذا البحث البيانات الواردة يف 

                                                           
٤٧

 Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. h. ١٦٤-١٦٣ 



٥١  
 

كان مصدر البيانات هلذا . اليت نسخها ٢٠١٤االسالمية مرحلة جبامعة ماالنغ 

جبامعة ماالنغ  ةاألدب العربي قسمطالب  ةالعربيخطاب اللغة البحث هو 

جبامعة  ةاألدب العربي قسمهذا البحث يف  بحثامل. ٢٠١٤السالمية مرحلة ا

هذا تتكون األداة يف . شخصا ٧٥ عددهم٢٠١٤االسالمية مرحلة ماالنغ 

 .بياناتال ةوبطاق ،سئلةاألتوجيهية  ،مسجالت ة،باحثالمن البحث 

 ةصوتية من طالب قسم األدب العربيالإىل أخطاء هذا البحث تشري نتائج 

يرتكبون أخطاء صوتية يف احلروف  ٢٠١٤االسالمية مرحلة معة ماالنغ جبا

العثور على أخطاء الصوت الصوتية يف شكل إطالة حروف . الساكنة واملتحركة

العثور على أخطاء صوتية و. الطويلة املتحركةالقصرية وتقصري حروف  املتحركة

  .ظ ⸲ث ⸲خ ⸲ح ⸲ش ⸲ض ⸲ص⸲غ ⸲ط ⸲ز -ه ⸲يف احلروف الساكنة ع

حتليل "بعنوان  البحث العلمييف  ٢٠١٧يف عام بالبحث نور أماليا  متقا .٢

لسورة الدعاء االختتام قراءة  احلروف املتحركة والساكنةاألخطاء يف نطق الصوت 

اهلدف من هذا البحث هو  ".أ تنجونج موراوا١٠دالو  مهات قريةاأل يس من قبل

جه أخطاء النطق والنسبة اليت توا صائتةواحلروف ال الصامتةمعرفة أصوات حروف 

الدعاء االختتام قراءة  يفواحلروف الساكنة  املتحركةاملئوية ألخطاء نطق حروف 

 هو البحث هذانوع  .أ تنجونج موراوا١٠دالو  مهات قريةاأل لسورة يس من قبل



٥٢  
 

 املالحظة وتقنية ةتقنيووصفي باستخدام البحث امليداين النوعي ال البحث

أ تنجونج ١٠دالو  أمهات قرية هذا البحث بحثت وم، مصدر البيانااالستماع

  .موراوا

قراءة  يف الصائتة احلروفو الصوت احلروف الصامتةيف ا البحث هي نتائج هذ

 . أ تنجونج موراوا١٠دالو  مهات قريةاأل لسورة يس من قبلالدعاء االختتام 

روف اليت واجهت أخطاء يف ح احلروف الصامتةأخطاء يف أصوات القراءة  وجدت

،  [ɖ]ض،  [đ]ذ، [x]خ،  [θ ]ث صائتةوأخطاء يف األصوات ال[:a] أ الطويلة الصامتة

ومستوى النسبة املئوية الذي حيدث يف ،  [h]، ه [q]ق،  [ɣ]،ع]`[ غ،  [ʑ] ظ،  [S]ص

ونسبة معدالت  [:a] )٪٩.٠٩( هي الطويلة الصامتةروف احلصوات ألنطق ال أخطاء

  .٪٩٠.٩٠ اخلطأ يف الصوت الساكن تصل إىل

بعنوان  الرسالة العلميةيف  بالبحث ٢٠١٧يف عام سري نينجسيه سياغيان  تقام  .٣

 املنورة يف قراءة الصالة طالب مدرسة ةالعربياللغة لنطق الصوت  األخطاء حتليل"

إىل ا البحث دف هذيت. "ميدان ٠٧رقم  منطقة الشماليةميدان طريق بتدائية اإل

صالة، ومعرفة أين توزيع ال قراءةطاء النطق يف أخهلا معرفة األصوات العربية 

هو ستخدم املنوع البحث  .الصالة قراءةخطاء يف األالعربية اليت تواجه  األصوات



٥٣  
 

هذا البحث  بحثمصدر البيانات وم. ستماعطريقة االبوصفي النوعي البحث ال

  .ميدان ٠٧رقم  منطقة الشماليةميدان طريق بتدائية اإل املنورة طالب مدرسة

يف  ةلعربيااألصوات لنطق  اءخطحتليل األيف  ا البحث هينتائج هذ كانت

 ٠٧رقم  منطقة الشماليةميدان طريق بتدائية اإل املنورة مدرسةقراء الصالة لطلبة 

 نطق األصوات الساكنة ء أخطاء يف قراءة نية الصالة وهي اءخطأأن هناك ظهر 

خيطأ يف نطق فتتاح االدعاء  اءةقريف  ).i(و إ  ⸲ )a( ث واألصوات املتحركة أ ⸲

 أَ تحركةه أصوات امل ⸲ ك⸲ ع ⸲ ط ⸲ ص⸲ ش ⸲ ر ⸲ذ ⸲ ث ⸲ ساكن ءالصوت ال

)a( ⸲ِإ (i)  ُوأ)u .( ساكن يف نطق الصوت الصوت ليف سورة الفاحتة هناك خطأ

صوت احلروف الساكنة ل خطأ عيف قراءة الركو. ن ⸲ ه⸲غ  ⸲ ع⸲ ص ⸲ ر⸲ح ⸲ ذ

صوت احلروف الساكنة ل خطأ االعتدال يف قراءة. ح⸲ ذ⸲ ن ⸲ه ⸲غ ⸲ع ⸲ ص⸲ ر

صوت احلروف ل خطأدين وويف قراءة السجود واجللوس بني سج. ل⸲ ش⸲ ح

صوت احلروف ل خطأخري األتشهد و تشهد االولويف . ه⸲ ق⸲ ز⸲ر ⸲ح الساكنة

  .)إ(i و) أ( a املتحركة د واحلروف⸲ه ⸲ ك⸲ي⸲ ر ⸲س ⸲عالساكنة 

أن هناك اختالف  معرفة، ميكن لعلمية السابقةالرسالة ابعض  دراسةبعد 

أو حتليل  بدراسة الرسائل العلمية السابقةمعظم يبحث . ا البحثالتركيز يف هذ

 احلروفوهي أصوات  نطقيةالصوتية ال ةالعربية للطالب من حيث اللغوي األخطاء



٥٤  
 

ة ختتام سوراال دعاءاألخطاء يف قراءة  مستوية ونسبة صائتةواحلروف ال الصامتة

 خطاءاأل الباحثة تحللف الرسالة العلميةيف هذه  أما، الصالة  قراءةيس، و

  .عربيةال نصوصال يف قراءةالفونولوجية 

األصوات وعملية اكتساب  اهروفح صفاتو ،استنادا إىل نقطة النطق

أخطأ الطالب  يف  صوتية اليتالوالبحث عن معاين  صامتةال ألصواتوا صائتةال

  .عربيةال نصوصال ةقراء يف ماالنطق 



١١٠ 
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