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لّخصم  

درسةبم“أ“الصفالسابعتالميذلدىصوصالعربيةتحليلاألخطاءالفونولوجيةفيقراءةالن
ةالمبونجالجنوبيرتاانالمتوسطةروضةالجنة  

 الباحثة:حاليةالحسنة
نطق احلروف العربية السيما للمتعلم  وأة اإلعتناء وتعلم طريق التلفظ أمهي خلفية هذا البحث

. وإذا وقع اخلطأ ية التعلملعم تعرقلال  اليتدث األخطاء ادلتتابعة ألن ال حتتعلم اللغة العربية ادلبتدئ يف 
أ يف الفهم أو الغلط يف بصوت احلرف فال بد من حدوث الفرق يف ادلعىن أو اخلط يف كيفية التلفظ

 تالميذدى ل مشكلة البحث يف هذا البحث هي ما األخطاء الفونولوجية اليت حدثت كثرياو ادلعىن. 
 .ناتار يف قراءة النصوص العربيةادلتوسطة  درسة روضة اجلنةمب “أ  “السابع  الصف

اجلوانب الفونولوجية عرفة أككا  األخطاء يف قراءة النصوص العربية يف يهدف دلوهذا البحث  
 ادلتوسطة درسة روضة اجلنةيعاجل مب وصفي وهذا البحث حبث نوعيانب الفونيتيك/ادلخارج(. )جو 
تار. أما مجع البيانات يفعل باستخدام منهج ادلراقبة وادلقابلة والتوثيقة واإلمتحان. وحتليل البيانات ابن
 .فعل بتحليل األخطاءي

كثريا يف وقت أنشطة القراءة أن األخطاء الفونولوجية احلادثة   تد  على نتيجة هذا البحثف
 -األصوات الذلقية( 1النصوص العربية هي األخطاء الصوتية من جهة عوامل النطق. منها وجودها يف 

( األصوات بني األسنانية 2مثل حرف الطاء والضاد.  (Apico-dentals-alveolars) للثويةا -األسنانية 
(Interdentals) اللهوية  -األصوات القصية ( 3الثاء والذا  والظاء.  مثل حرف(Dorso-uvulars)  مثل
( 5مثل حرف اخلاء والكاف والغني.  (Dorso-velars)الطبقية  -القصية  ( األصوات4حرف القاف. 

 اللثوية - ةالذلقي ( األصوات 6 مثل حرف الشني. (Fronto-palatals)الغارية  -الطرفية  األصوات
(Apico-alveolars) لقية احل -األصوات اجلذرية ( 7زاي. مثل حرف الصاد و ال(Rooto-pharyngeals)  

( األصوات 1خطأ الصوت باعتبار من جهة كيفية النطق فهو موجود يف أما مثل حرف احلاء والعني. 
مثل أحروف الثاء والشني والظاء والعني واخلاء والصاد والذا  واحلاء  (Bunyi Frikatif)االحتكاكية 

 مثل أحروف الضاد والطاء والقاف والكاف. (Bunyi Letupan)نفجارية ( األصوات اال2والزاي. 
  حتليل األخطاء, الفونولوجية, القراءة :مفاتيحالكلماتال
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 شعار

 
هُ تَۡرتِيٗلا     ٢٣َوَرتَّۡلنََٰ

Artinya :  

“....Dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar)”. (QS. Al-

Furqan : 32) 

 



 

 و

 إهداء
 

رسالة العلمية الباحلمد هلل تعاىل عسى أن نكون يف رمحتو وىدايتو وعنايتو، ىذه 
 تقدمها الباحثة إىل : 

روحانيا  اماشطة احملبوبني الذين قد شجعية اهلل ووالديت سييت الوالدين، والدي آ .1
 وجسمنيا وماليا بإخالص حىت تستطيع الكاتبة إمتام ىذه الكتابة يف جودة وسهولة.

تهم، سييت نور ألفية وألف العاملني ىدى ومتييز املعصوم خوة واخأخوا  الذين أحب  إلا .2
 وشهمة العزة وأمى ىنئ وأمحد منزلني، وأصدقائي ريسيت نور إينداه أوكتافياين بوتري

الكاتبة وحفزهنا كي تكون أسوة  الاليت شج عن وإيفا معرفة ونور عافية وميسفا
 حسنة.

كومية رادين اجلامعة اإلسالمية احل من يف قسم تعليم اللغة العربية نياحملبوب املتخر جني .3
الذين أعطوا تعليم احلياة وأعطوا التشجيعا  لتكون  2114 إينتان النبونج ملرحلة

 الكاتبة شخصية أفضل مما سبقت. 



 

 ز
 

الباحثة  ترجمة  
 

للزوجني  من مخسة إخوة األوالد سنة أو من دعيت كثريا حبالية هي أصغرحالية احل
اتار مبديرية آية اهلل وسييت ماشطة. ولدت الباحثة يف قرية تاجنونج ساري من أعمال ن

وست  مائةوتسع ألفمضت من أغسطس سنة عشر  التاريخ الثامن يف ةالمبونج اجلنوبي
إلبتدائية يف تاجنونج ساري من ا اإلخالص درسةاألولية يف مالدراسة  . أمتتوتسعني م

 درسة روضة اجلنةة ألفني وسبع م. مث التحقت يف مسن ةأعمال ناتار مبديرية المبونج اجلنوبي
 درسةيف مم. مث أمضت الدراسة العالية  عشرو  ألفنيببومي ساري وأمتتها سنة  املتوسطة
. ويف وثالث عشرة م ألفنيها سنة ( ببومي ساري وخترجت فيSMA) العاّمة العالية سوواديبا

اإلسالمية  رادين إينتان امعةت الباحثة دراستها الرمسية يف جأكمل ،م ةعشر  أربعو  ألفنيسنة 
احلكومية المبونج وأخذت قسم تعليم اللغة العربية يف عمدة الرتبية والتعليم. تاهبا لنيل درجة 

"تحليل األخطاء الفونولوجية في قراءة بعنوان  لغة العربيةاجلامعية األوىل يف تعليم ال
 ناتارالمتوسطة  روضة الجنة درسة بم “أ  “السابع  الصف تالميذدى ية لالنصوص العرب

   ".المبونج الجنوبية



 ح

 كلمة شكر وتقدير

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

والعناية حىت تستطيع الباحثة  ةعلينا الرمحة والتوفيق محدا وشكرا هلل تعاىل الذي أنعم 
نعمة الكربى من إذ بوسيلتو ننال ال ملسو هيلع هللا ىلصعلى سيدنا حممد امتام ىذه الكتابة. والصالة والسالم 

 ان.م األخرى وىي نعمة اإلسالم واإلمي النعبني

" ت الباحثة البحث بعنوان وقد أمتم  تعاىلسبحانو و وجبانب تشاكور  على نعمة اهلل  
  " أ "السابع  الصف دى تالميذربية لتحليل األخطاء الفونولوجية في قراءة النصوص الع

نيل رط من شروط وىي شناتار المبونج الجنوبية " المتوسطة  روضة الجنةدرسة بم
وية يف كلية الًتبية والتعليم جلامعة اإلسالمية احلكومية رادين إينتان الًتب شهادة البكالورية

بحوث الكتابية تكون الباحثة قد قبلت ادلساعدات والتوجيهات الالمبونج. يف ىذه 
تشكرا عميقا إىل  ه الفرصة مل تنس الكاتبة أن تقدموالتشجيعات من اجلوانب. ويف ىذ

 احلضرات : 

رادين إينتان اإلسالمية  ، مدير اجلامعةستريد موكري ادلاجحمم األستاذ  الدكتور احلاج .1
 يف ىذه اجلامعة.أعطى الفرصة للباحثة لطلب العلم  قد الذي بونجماحلكومية ال



 ح

بية والتعليم جبامعة رادين ستري، الدكتور احلاج خري األنوار ادلاج األستاذ .2 عميد كليمة الًتم
مدة  د أعطى الفرصة والتوجيهات إىل الباحثةالذي ق بونجمان اإلسالميمة احلكوميمة الإينت

 التعلم.

الًتبية  يف كلية رئيس قسم تعليم اللغة العربيةكاألستاذ الدكتور سفري ادلاجستري،    .3
 نشيط يف تنمية العلوم مدة احملاضرة.والتعليم الذي أعطى الت

عفيف أمر واألستاذ حممد ول األ شرفكأستاذ ادل  ادلاجستريالدكتور ذواحلنمان األستاذ   .4
قد الذان  اللغة العربية تعليم قسميف  سكريتريالاهلل ادلاجستري كأستاذ ادلشرف الثاين و 

   رسالة العلمية.الاالرشاد والتوجيو والتحفيزية بعناء وإخالص يف إمتام ىذه  أعطيا

ينتان المبونج اجلامعة اإلسالمية احلكومية رادين إبمجيع األساتذ كلية الًتبية والتعليم  .5
يف تعليم علومهم وذلم خليقون   واخلصن قد االذي وخصوصا إىل قسم تعليم اللغة العربية

 كثري يف إبالغ الباحثة دلعرفة أمهية العلوم. 

الذين قد ساعدوا الباحثة  بونجمإينتان اإلسالميمة احلكوميمة ال جبامعة رادينمجيع موظمفني  .6
 اهلل خريا كثريا.إلمتام ىذه الرسالة العلمية جازكم 

بونج المسة ادلتوسطة روضة اجلنة بناتار رئيس ادلدرسة ومدرس اللغة العربية بادلدر  .7
 ىذه الرسالة العلميةوقاهتم لالشراف و إحاطتهم حىت متت ، الذين قد وىبوا أاجلنوبية
  بالصرب.



 ح

بونج مال اإلسالمية احلكوميةإينتان مجيع أصدقائي بكلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين  .8
، شكرا على تقدمي االنتباه والتوجيهات وادلساعدة حىت تنتهي كتابة ىذه 2114دلرحلة 

 الرسالة العلمية.

الذين ال ميكنين تعدىم واحدا فواحدا على كلم مساعدهتم مباشرة وغري  لفراقمجيع ا .9
 مباشرة إلمتام ىذه كتابة الرسالة العلمية.

 تزل بعيدة عن لباحثة بأنم ىذه الكتابة مل، تشعر اننسياالل اخلطأ و حماإلنسان 
نتقادات الرشادات واالالكاتبة اترجو . فلذلك، لتحدد ادلراجع والعلم اليت للكاتبة الكمل

  إلمتام ىذه الرسالة العلمية. 
إىل الباحثة  اليت قد أىدىن وادلساعدات واالرشادات نعسى أن تكون األعمال وادل

الباحثة أن تكون نتيجة البحث  و. وأخر الكالم، ترجواب من اهلل سبحانو وتعاىلذلا ث
آمني  ادلكتوبة يف ىذه الرسالة العلمية نافعة وتكون جارية للباحثة خصوصا وللقارئ عموما.

 يا رب العادلني.
 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 
2118نوفمرب  ،باندار المبونج      

    الكاتبة  
 

 حالية احلسنة              
  1411121168                 
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 الباب األول
مقدمةال  

 
 تأكيد الموضوعأ.  

قبل الشروع يف عرض الرسالة تقوم الكاتبة بشرح ادلصطلحات ادلذكورة يف عنوان  
دى ل"تحليل األخطاء الفونولوجية في قراءة النصوص العربية ىذه الرسالة, وىو 

 "ةالجنوبي المبونجتار نا المتوسطةروضة الجنة درسة بم “أ  “السابع  الصف تالميذ
ضوع واإلعطاء التصورات و نب القراء من الوقوع يف اخلطأ وادلغالطات يف فهم ادلتلتج

الواضحة عن العنوان. أما األمور اليت حتتاج إىل زيادة البيان واإلصالح من العنوان فهي 
 ما يلي :

 . التحليل1
ومع ذلك التحليل  1التفحص يف شيء حادث دلعرفة حقيقة األمر.التحليل ىو 

فيفهم أن  2سية والربط بُت ادلتصلة.فحص مسألة دلعرفة مجيع عناصر رئيىو طريق 
 التحليل ىو جهود تفعل لنيل ادلعلومات احلقيقية وفق حاذلا الواقع.  

 
 . األخطاء2

األخطاء اللغوية بأهنا االضلراف عما ىو مقبول يف اللغة العربية حسب ادلقاييس 
 3اطقون باللغة.اليت يتبعها الن
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 Dep. Dik. Nas, Kamus Bahasa Indonesia,(Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 43. 

2
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Ensiklopedia Nasional Indonesia, (Jakarta : 

PT. Cipta Adi Pustaka, 1998), h. 19. 
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 .  تحليل األخطاء3

اليت  حتليل األخطاء ىو عملية التعرف والوصف والتفسَت لألخطاء اللغوية
 4لغة الثانية.لاللغة األجنبية كيرتكبها الدارس عند دراسة 

 
 . األخطاء الفونولوجية4

األخطاء الفونولوجية ىي األخطاء اللغوية اليت حتدث خللل يف نطق األصوات  
اللغوية اليت ينتجها جهاز نطق اإلنسان واألخطاء اليت حتدث بسبب اإلختالف يف فهم 

 5ادلعٌت ادلراد.
 
 . النص5

النص ىو الشيء ادلكتوب كأساس نقل الدروس على شكل ادلخطوط ويشتمل 
خالل الوسائل ادلكتوبة مثل  على الكلمات االصلية من ادلؤلف ادلوجهة إىل القارئ من

 6ت والكتب وغَت ذلك.الا اق واجملر األو 
 

 . المدرسة المتوسطة6
ة ىي مرحلة تربوية أساسية رمسية بإندونيسيا ما تعادل ادلدرسة طادلدرسة ادلتوس

 7ادلتوسطة, حبيث أدارهتا وزارة الشؤون الدينية اإلسالمية.
                                                             

يجا جباوى سللصُت نووي, " حتليل األخطاء النحوية يف قراءة الطلبة بالربنامج ادلكثف لتعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سالت 4
 .13(, ص. 2112يف تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج, تكميلي  ", )حبث)دراسة وصفية حتليلية( الوسطى

5
 Syamsul Ghufron, Kesalahan Berbahasa : Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta : Ombak, 

2015), h. 96.  
6
 Kbbi.web.id/kosakata, (Diakses Tanggal 4 Agustus 2018, Pukul 05.57) 

7
 Departemen Agama, UURI Nomor 20 Tahun 2003, h. 6. 
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 أسباب إختيار الموضوعب.  

جية يف قراءة أما أسباب إختيار الكاتبة دلوضوع "حتليل األخطاء الفونولو  
ناتار ادلتوسطة  روضة اجلنة درسةمب “أ  “السابع  الصف تالميذدى النصوص العربية ل

 ما يلي :  "   فهيةاجلنوبي المبونج
على  التعليم كما ىو معلوم أن حتليل األخطاء الفونولوجية ذو أمهية قصوى إلجراء .1

الذين يدرسون اللغة العربية, وخاصة عند قراءة النصوص العربية, لتسهيل  تالميذال
 إصالحها ولئال يتكرر حدوث تلك األخطاء.كتشفة و اكتشاف األخطاء ادل

حتليل االخطاء الفونولوجية يف اللغة العربية ميكن أن يضيف ادلعلومات اجلديدة إىل  .2
 يف رلال نطق األصوات يف اللغة العربية , ويف ذلك خَت كثَت. تالميذال

 
 البحث خلفيةج.  

الذي نقلو أسيف ىَتماوان أنا اللغة ىي نظام الرمز الكالمي عند رونالد واردوغ 
بناء على ذلك الشرح, يفهم أنا اللغة  8ادلتحكم الذي يستخدمو الناس لتبادل الفكرات.

اإلنسان ألنا اللغة إحدى وسائل تبادل الفكرات حىت إن  ذلا سهم كبَت يف استمرار حياة
ىا اآلخر.   اإلنسان يفهم هبا غاية الرسالة اليت يعربا

ويوافقو يف تلك العالمة يف اللغة العربية ابن جٍت الذي صرح بأن اللغة يف 
اإلصطالح ىي أصوات يستعملها كلا جامعة من الناس للتعبَت عماا يف ضمائرىم من 

                                                             
8
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2011),  h. 9. 
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ومن جهة أخرى, اللغة يف معناىا اليومية ىي لغة اللسان, ولغة  9دلقاصد.األغراض وا
والغرض العام, من تعلم لغة ما  11الكتابات فإهنا إعادة أنعكاس من لغة اللسان.

تطاعة من استخدام تلك اللغة بصحة يف تبادل الفكرات سواء كان يف اللسان أو يف ساال
الفكرات مع الذين استخدموا تلك اللغة. الكتابة صحيحة وفصيحة واحلرية يف تبادل 

 ومع ذلك فإنا اللغة شعار الصوت ادلكٍت.

اللغة متنوعة مبعٌت أهنا على رغم أن لغة ما ذلا قواعد وأمناط معينة لكنها لكوهنا 
يستخدمها االجناس ادلختلفة اخللفية والعادات فهي بالضرورة سلتلفة سواء يف مستوى 

فالنحوية/علوم النحو, الشكلي/علم الصرف, , فاألصواتعلم الفونولوجية/
 علم الداللة. والدالالت/

النطق باللغة العربية الفصيحة ال بد فيو من علم األصوات الذي يعرب بالعلوم 
الصوتية/الفونولوجية وىو فرع من فروع اللسانية اليت تبحث فيها عن أصوات اللغات. 

ا يفهم أنا النطق اجليد و الصحيح فمن ىن 11والصوت ادلقصود ىنا ىو النطق والتلفظ.
سيفهمو السامع فهما جيدا. والتلفظ الصحيح يف التعبَت أمر مهم ألنو يؤثر يف ادلعٌت 

 ادلراد من ادلتكلم.

وفقا دلا سبق بيانو, يتضح أنا  شخصا حيتاج إىل أن يكون قادرا على نطق 
بدراسة   أصوات احلروف بشكل صحيح, فمن الضروري أن كلا متعلم اللغة يبدأ

الفونولوجية )علوم األصوات(. على العكس من ذلك,  إذا مل يتعلم  الفونولوجية )علم 
                                                             

9
 Abdurrahman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Bandar Lampung : AURA, 

2017), h. 35. 
10

 M. Afifuddin Dimyathi, Panduan Praktis Menulis Bahasa Arab, (Jawa Timur : Lisan 

Arabi, 2016), h. 1. 
11

 Fitria Lathifah, Syihabuddin, M. Zaka Al Farisi, “Analisis Kesalahan Fonologi Dalam 

Keterampilan Membaca Teks Bahasa Arab”. Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaan, 

Vol. 4 No. 2 (Desember 2017), h. 175. 
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طاء يف معاجلة تعلم اللغة والنطق هبا مث إىل ألصوات( فبالضرورة سوف يواجو األخا
الذي يؤثر يف ادلعٌت الداليل. ولذلك, فمن الواضح جدا أنا  أخطاء يف نطق احلروف

ة العربية يكون من ادلهم جدا أن يتعلم على قصد أن يكون نطقو عنصر الصوت يف اللغ
 بالعربية موافق للقواعد اليت مت حتديدىا.

إىل  تالميذأن ميارس ال هدففونولوجية/علم األصوات( ي  تعلم أصوات اللغة )ال 
ختالف األساسي بفصاحة العربية مع اال التلفظ بأصوات احلروف اليت يف الكلمات

عوا على التفاعل والتواصل بشكل مكثف. ومن ىذا السياق, فغرض وصحة حىت يستطي
ت تعلم  الفونولوجية )علم االصوات( ىو مساعدة ادلتعلمُت على النطق والتعبَت عن صو 

صوات اللغة واستخدامها, مثل نطق الصوت, اللغة بصحة : أ( فهم عناصر من أ
تعبَتات الوجو وحركات وتأكيده واستفحالو. ب( استخدام الرموز اللغوية, مثل 

يف ادلعرب اقادلتقاربة.  د(  فهم السياق الث األعضاء. ج( فهم واستحدام الكلمات ادلتشاهبة
( التمييز بُت السياق احلقيقي والسياق اجملازي. و( تفهم بنية اللغة ھبو يف الكلمات. 

 12واستخدامها بأكمل ما ميكن.

غة العربية يقل إىتمام الناس بو من يف ىذه األيام ادلتأخرة, نظام الصوت يف الل 
أجل ذلك نرى شخصا قد طال تعلمو اللغة العربية لكنو حينما يتكلم باللغة العربية مل 
تاج يف اول االمر إىل  حيسنها أو مل يسرع يف تفهم الكالم الذي يلقيها أخر. فلذلك حي 

ت اليت ارة من مهار امه ةأن نستطيع على قراءة الكتابات العربية قبل كل شيء ألن القراء
 جتب أن تقدر عليها يف تعلم لغة.

                                                             
12

 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta : PT Rajagrafindo 
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كالعجم, ليست قراءة النصوص العربية سهلة سهولة قراءتنا للنصوص الالتينية. 
إختالف شكل احلروف العربية وإختالف ختطيط األصوات عن شكل احلروف الالتينية 

لوجية أو االخطاء يورث األخطاء يف الغالب عندما نقرأ النصوص العربية واألخطاء الفونو 
 يف التلفظ والتعبَت عن كل حرف يكون رمزا لذلك الصوت. 

ىي يف إخراج الكلمات حىت خترج عن  يةظاء الفونولوجية أو األخطاء التلفاألخط
من ىذا ادلصطلح,  13الكلمات اخلامة بل أشد من ذلك يؤدي إىل اإلختالف يف ادلعٌت.

ة ىو خطأ يف اللغة حدث من اخلطأ يف يؤخذ أن اخلطأ يف اللغة من جهة الفونولوجي
التلفظ بصوت اللغة الناشئ من جهاز نطق اإلنسان وخطأ حدث من اإلختالف يف 

مرا غريبا ألن اخلطأ بعض عملية التعلم . حدوث اخلطأ يف تعلم اللغة ليس أتفهم ادلعٌت
يشواش يف اخلطأ يف اللغة  أنا  الذي ال بد منو. لكن أىل اللغة ومعلمي اللغة اتفقوا على

 النجاح يف تعليم اللغة.

مث يف سبيل التدرب والفصاحة يف قراءة النصوص العربية, جيب يف كل حرف أن 
يتلفظ على وقف سلرجو. اخلطأ يف إخراج احلروف يؤدي إىل اخلطأ يف ادلعٌت والًتمجة يف 

 األخطاء رمبا تكون سببا يف الكفر إن فعلها نصوص ادلقروئة. ويف حال معُت, تلكال
 متعمدا. فلذلك التحسُت واإلفصاح يف التهجي مهم جدا.

من ىذا السياق, إن استطعنا على النطق بصحيح الكالم وحسنو, فال ميكن لنا 
أي خطأ حيدث أثناء التكلم حبروف الكلمات العربية. أما األخطاء ادلذكورة فإهنا وقعت 

روضة بناتار. ومدرسة  ادلتوسطة اجلنة روضةمبدرسة  “أ  “السابع  الصف تالميذدى ل
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ًتبوية االسالمية اليت أسست على ادلعهد الؤسسات ادلىي مؤسسة من  ادلتوسطة اجلنة
 الذي حيكم عليو مؤسسة سواديبا الواقعة يف قرية بومي ساري بناتار.  

 روضة اجلنة مي اللغة العربية مبدرسةبناء على نتائج ادلراقبة وادلقابالت مع  معل
ما يف مهارة ل عملية تعلم اللعة العربية ال سييف خال تالميذال أنا  حالذي يصر  ادلتوسطة

)نطق  القراءة )قراءة النصوص العربية( يعجزون عن التمييز بُت احلروف اذلجائية
ويعجزون عن التلفظ هبا صحيحة فصيحة. بل كان منهم من يعزم أن الفونيتيك العربية( 

القرآن حىت يقرأىا مثل قراءة القرآن جاريا على التلفظ بالنصوص العربية كالتلفظ بآيت 
دى أحكام التجويد. وىذا يؤدي إىل األخطاء الفونولوجية بالنصوص العربية احلادث ل

اجلنوبية عندما  المبونجناتار ادلتوسطة  روضة اجلنة درسةمب “أ  “السابع  الصف تالميذ
نولوجية اليت وقفت ونشاىدىا يباشر إليهم عملية تعلم اللغة العربية. أما األخطاء الفو 

 14عند قراءة النصوص العربية فكاخلطأ يف النطق حبرف الصاد وحرف العُت.

ة اليت تسببت عن العجز يف دتييز سلارج احلروف كاخلطأ يف مثل األخطاء ادلهلك
التلفظ بالصاد حىت صارت سينا فكلمة الفصل اليت مبعٌت القسم يف ادلدرسة صارت 

. مث ادلثال اآلخر للخطأ يف التلفظ ىو اخلطأ ة )ال معٌت ذلا(فسال وىي كلمة مهمل
بصوت العُت حىت مهزة يف كلمة التعليم اليت تنقلب تأليما. فالتعليم الذي ىو الًتبية 

اخلطأ يف ادلعٌت. يف إخراج احلروف يؤدي إىل  التاليم الذي ىو االيالم. فاخلطأ ينقلب إىل
 من الفونولوجية. وأهنا أصبحت جزأ
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ففي تلك احلالة, اخلطأ يف التكلم الذي ارتكبو الطالب يف عملية التعلم ميثل انا 
ىدف تعلم اللغة رت كمية األخطاء يف التكلم كان  ناجح. فكلما كثىدف التعلم غَت

در ما يف التكلم وأن ميحى بأق تالميذها الن يقلل األخطاء اليت يرتكبقليال فلذلك جيب أ
ث مجيع دقائق تلك األخطاء بتحقيق.  ن يفوىذا يستطاع أ 15ميكن.  عل  إن حب 

حتليل األخطاء ىو العملية اليت تقوم على حتليل أخطاء الناس الذين يتعلمون 
 16األشياء بوضوح. ومن الواضح أن ىذا يعٍت أن شيئا ما قد استهدف وىي اللغة.

ة تعليم اللغات( أن حتليل األخطاء يشتمل على مخس صعلى رأية آليس )متخصا 
األخطاء.  تعرافحتديد/( 2األمنوذج األخطاء. ( مجع العينات/1خطوات وىي ما يلي: 

 17(  تقييم األخطاء.5(. صنيف األخطاء )حسب األسباب( ت4األخطاء. ( شرح 3

ذه األخطاء الفونولوجية فبذلك ادلسألة ادلذكورة فيها حبث مياثلو يتعلق بتحليل ى
ضوع "األخطاء الفونولوجية يف زلادثة اللغة بادتنج وىو حبث مبو  األول:  فعلو سابقا

سالمية بكنداري". وىذا الدورة اإلضافية من الكلية احلكومية للدراسة اإل تالميذالعربية ل
 ىميت من حتدد ادلشاركُت يف إنتاج الكالم وتأثر البحث ينتج أن األخطاء الفونوجلية وتأ

فطرية لطيفة, شهاب الدين, وزلمد زكى الفارسي عقدوا حبثا بعنوان  والثاينباللغة األوىل. 
"حتليل األخطاء الفونولوجية يف مهارة القراءة من النصوص العربية". وىذا البحث ينتج 
أنا االخطاء الفونولوجية اليت حدثت كثَتا خالل القراءة ىو عند إخراج الصوت 

اروم ساري ر., ذلا حبث بعنوان حتليل نينُت  والثالثاإلحتكاكي والصوت اإلنفجاري. 
                                                             

 .3مشسول غفران, ادلرجع السابق, ص. 15
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2012), h. 32.  
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من  “ج“الثامن  الصف تالميذدى األخطاء الفونولوجية يف قراءة النصوص العربية ل
بييوصلان بانتول. وىذا البحث ينتج أن األخطاء الفونولوجية حدثت يف  ادلدرسة ادلتوسطة

 القراءة من زيادة ونقصان واسقاط الفونيم.

رغبت الكاتبة يف عملية حبث عن حتليل األخطاء  ,استنادا إىل الشرح السابق 
 ادلتوسطة روضة اجلنة مبدرسة “أ  “السابع  الصف تالميذدى الفونولوجية احلادثة ل

"تحليل األخطاء الفونولوجية في قراءة بناتار يف قراءة النصوص العربية بالبحث العنوان 
المتوسطة  روضة الجنة درسةبم  “أ  “السابع  الصف تالميذدى النصوص العربية  ل

ذلك ىو الذي يكون باعثا للكاتبة إىل إجراء حبث بتدقيق, الجنوبية"  المبونجتار ان
يف قراءة النصوص العربية, كي يكون   تالميذألمهية عملية حتليل األخطاء الفونولوجية لل

قدر ما ميكن إصالحو وكي يقدر على حتييده بل بأعن ادلبكر يسهل  ةاألخطاء ادلكشوف
وغلط. مثل التعبَت  هنا أن مل تزل فسوف يؤدي إىل خطأينبغي أن تزال تلك األخطاء أل

الثامن  حسن" حىت ال تكون تلك األخطاء تتعدى إىل الصف" إصالح األخطاء مبكرا أ
 والتاسع. 

 
 مشكلة البحث . د

, فمشكالت البحث يف ىذا ادلبحث ىو "ما بناء على خلفية البحث السابق
درسة مب “أ  “السابع  الصف تالميذدى الفونولوجية اليت حدثت كثَتا ل أنواع األخطاء

 اجلنوبية يف قراءة النصوص العربية؟" المبونجناتار  ادلتوسطة روضة اجلنة
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 .   أهداف البحثھ

كما يف مشكالت البحث اليت سبق ذكرىا, فاذلدف يف ىذا البحث ىو "دلعرفة  
درسة  مب “أ  “السابع  الصف تالميذدى كثَتا ل  أنواع األخطاء الفونولوجية اليت حدثت

 يف قراءة النصوص العربية". ةاجلنوبي المبونجناتار  ادلتوسطة روضة اجلنة

 
 .  فوائد البحث و

 يرجى أن تكون نتائج ىذا البحث نافعة نظريا وعمليا. أما فوائد البحث :  

بالفونولوجية العربية )تلفظ . نظريا, ينفع كل من باشر الًتبية خصوصا فيما يتعلق 1
لكتابة وجيعل صوت اللغة حسب نطقها وسلرجها( ويرجى بو زيادة خزائن علم ا

 وباخلصوص دلتعلمي اللغة العربية. تالميذمصدر ادلراجع لل

يف معرفة التلفظ باألصوات العربية وفق سلرجها لكيال يقع  تالميذ. عمليا, يساعد ال2
 تالميذل ي للمدرسُت أو ادلدرسة أمهية األىتماماخلطأ الفونولوجي. ويعطي الوع

خطاء الفونولوجية يف قراءة النصوص العربية ومع ذلك يعطي احلل للمشاكل ألب
احلادثة عند تعلم اللغة العربية لنيل غرض التعلم كامال فيأيت تقليل األخطاء 

ها الفونولوجية وباألخص يف قراءة النصوص العربية بإصالح صوت اللغة حسب نطق
 اجلميل الصحيح.

 
 . الدراسات السابقةز

استنادا إىل فحص ادلطبوعات الذي باشرتو الكاتبة فبعض نتائج البحوث السابقة  
 الذي يناسب ىذه ادلشكلة ىو ما يلي :
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األخطاء الفونولوجية يف زلادثة  الدراسة اليت عاجلها بادتانج يف رللة العزة مبوضوع " .1
الدورة اإلضافية من الكلية احلكومية للدراسة اإلسالمية  تالميذاللغة العربية ل

 بكنداري". ىذه الدراسة فعلت لتعرف األخطاء الفونولوجية يف نطق العربية وتسبابت
الدورة اإلضافية من الكلية احلكومية  تالميذالعوامل يف حدوثها يف نطق العربية ل

ألخطاء الفونولوجية يف اإلسالمية بكنداري. ونتائج ىذه الدراسة تدل على أن ا
اركُت يف إنتاج الكالم وبقاء التأثر باللغة التكلم باللغة العربية وقعت بسبب حتدد ادلش

  18دد يف قيود التكلم يف لغة اذلدف.األوىل والتح

شهاب الدين, وزلمد زكى الفارسي يف رللة تعليم الدراسة اليت عاجلها فطرية لطيفة,  .2
األخطاء الفونولوجية يف مهارة القراءة من النصوص  اللغة العربية بعنوان  "حتليل

قسم تعليم  تالميذطاء الفونولوجية الواقعة لخالعربية". يفعل ىذا البحث كي يعلم األ
تعلم مهارة القراءة. ونتيجة ىذا البحث تدل على  ةطالعربية حينما يباشرون أنش اللغة

اليت وقعت كثَتا يف وقت القراءة أهنا وقفت يف  تالميذأن األخطاء الفونولوجية لل
صوات اإلنفجارية مثل ذ, ح, خ, ص, ش, ظ, ف. أما األاألصوات اإلحتكاكية 

ر فيو اخلطأ ويصعب الصواب ثفيها ض, ط, ق. ومن تلك األخطاء, فإن الذي يك
  19فيو ىو التلفظ بصوت العُت والضاد.

لتها ادلوسومة "حتليل االخطاء الدراسة تفعلها نينُت أروم ساري ر., يف رسا .3
من ادلدرسة الثانوية  “ج   “الفصل  تالميذالفونولوجية يف قراءة النصوص العربية ل

احلكومية بيوصلان بانتول". ىذه البحوث تتكلم عن االخطاء الفونولوجية يف قراءة 

                                                             
18

 Batmang, “Kesalahan Fonologis Dalam Berbicara Bahasa Arab Pada Mahasiswa 

Matrikulasi STAIN Kendari”. Jurnal AL-IZZAH, Vol. 8 No. 1 (Juni 2013). 
19

 Fitria Lathifah, Syihabuddin, M. Zaka Al Farisi, “Analisis Kesalahan Fonologi Dalam 

Keterampilan Membaca Teks Bahasa Arab”. Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaan, 

Vol. 4 No. 2 (Desember 2017). 
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النصوص العربية من جهة الفونيم. ونتائج ىذه البحوث تدل عليها : )أوال( أن 
خطأ قراءة النصوص العربية تتكون من ثالثة أمور تغيَت الفونيم, إزالة الفونيم, شكل 

وزيادة الفونيم. )وثانيا( أن عامل سبب خطأ قراءة النصوص العربية طبيعة اللغة 
العربية ادلختلفة عن اللغة اإلندونيسية واللغة اجلاوية, فاللغة العربية دروس جديدة 

يف تعليم اللغة العربية. )وثالثا( أن اجلهود اليت تفعل  ميذتال, وقلة التشجيع للتالميذلل
من  “ج   “الفصل الثامن  تالميذدى لتقليل األخطاء يف قراءة النصوص العربية ل

ادلدرسة الثانوية احلكومية بيوصلان بانتول ىي رفع نشاط مصاحبة قراءة النصوص 
ادلدرسة الثانوية احلكومية بيوصلان بانتول, واألساتذ  تالميذدى العربية وكتابتها ل

و مثل تلك ادلشكلة ويشجع يشًتكون مع )مشاورة اساتذة الثانوية األوىل( اليت تواج
 21الطالب لينشطوا يف تعلم اللغة العربية. ذياألسات

استنادا إىل نظر الدراسات السابقة, الدراسات اليت عاجلها بادتنج, فطرية  
بحث عن األخطاء يف اللغة عترب مناسبا ذلذه البحوث  ألهنا تأروم ساري ر., يوأخواهتا و 

بصوت اللغة العربية, وىذا البحث أيضا  الفونولوجية وىي اخلطأ يف النطق يعٍت األخطاء
لو شلثل يقع يف ىدف البحث ومنهج البحث ادلستخدم أما إختالف الدراسة السابقة 

 مبدرسة  “أ  “الصف السابع  تالميذي الدراسة ى عن ىذه الدراسة فهو : )أوال( فاعل
فظ بصوت اللغة العربية ناتار. و)ثانيا( أعراض ىذه الدراسة ىي التل ادلتوسطة روضة اجلنة

ناتار. و)ثالثا( يركز ىذا  ادلتوسطة روضة اجلنة مبدرسة “أ  “الصف السابع  تالميذلدى 
البحث ىو دراسة األخطاء الفونولوجية من جهة الفونيتيك )تلفظ صوت اللغة العربية 

                                                             
20

 Nenin Arum Sari R, “Analisis Kesalahan Fonologi Dalam Membaca Teks Bahasa Arab 

Siswa Kelas VIII G MTSN Piyungan Bantul”, (Skripsi Pendidikan Bahasa Arab UINSUKA 

Yogyakarta, 2016). 
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. ومع ذلك, ىذا البحث مل يعٍت يف احلروف ادلتقاربة يف الصوت وفق نطقها وسلرجها(
     ىيئات تلك األخطاء. تلفظ الصوت احلادثة والبيان عن يركز إال إىل ىيئات األخطاء يف 
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 
 تحليل األخطاءأ. 

 األخطاء . مفهوم1

" يف اللغة اإلقبليزية اليت تعٍت error/اصطالح "اػبطأ" يف تعليم اللغة يرادؼ "الزلّة 
مث ىذا االصطالح أكدتو نانيك ستيياكايت بأنو ما يضاّد  ٔستطراد يف استعماؿ اللغة.اال

, كخيالف اغبدكد اؼبقررة."الصواب" يعٍت أف ما فعلو خطأ,  كذلك  ٕكخيالف القاعدة/النوـر
مستعمل اللغة مل يعرؼ شيئا أك لكونو مل يعلم تلك القاعدة. كإذا رُبط ىذا اػبطأ  إما لكوف

 باستخداـ الكلمة, مل يعلم اؼبستخدـ ما الكلمة الصحيحة ألف ُتستعمل.

 بع  األيياف كلكن يف دب العريب كاف ىذا االصطالح يرادؼ "اػبطأ"يف األ 
ىذاف اؼبصطلحاف يستخدمهما العرب معا يف تعليم  ٖيستعمل كلمة "الغلط" ؼبرادؼ نفسو.

 اللغة مع ما كاف من ذلك اؼبصطلح من عدـ الفرؽ بينهما.
رأم الذم قدمو نوريس فإنو عّرؼ اػبطأ بأنو خالؼ منهجي عن القاعدة الكأما  

كيتبع  ٗ.اؼبتعلموف الكلمات خبطأ متناسقُتعمل اعبارية عندما ال يقدر اؼبتعلم شيأ يىت يست
 اػبطأ بأنو إستخداـ ِكسرة ىذا الرأم جيك رجيكارد, جوف بالت كىيلدم كيرب فإهنم عرفوا

                                                             
1
 Henry Guntur Tarigan, Djago Tarigan, Op. Cit., h. 67.  

2
 Nanik Setyawati, Op. Cit., h.11  

3
 Ahmad Warson Munawir, Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya : Pustaka 

Progressif, 1997), h. 260-261. 
4
 Fina Sa’adah, “Analisis Kesalahan Berbahasa Dan Peranannya Dalam Pembelajaran 

Bahasa Asing”. Jurnal Study Islam dan Sosial, Vol. 14 No1 2016,  h. 3.    
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ك عدـ  رب خطأ أاللغة أك الكلمات اك القاعدة النحوية أك التعبَتات كغَت ذلك الذم يعت
  ٘.ناطقُت األصليُت أك عدد الفصحاءال كماؿ يف التعلم عند

م اؼبتعلق هبذا ىو رأم دكالم الذم أكده ىنرم غنتور تاريغاف أف ان  ذلك الرأكجب 
النوـر اؼبختارة عند أك احملتويات يائدة عن القاعدة اؼبطردة أك  اػبطأ ىو أجزاء من احملادثة

كىذا يدؿ على أف اػبطأ ىو يدكث اكبراؼ عن القواعد الثابتة  ٙالبالغُت. لغةالتصرؼ يف 
 ذلك االكبراؼ. أسباب تفات إىل خواصلإف من دكف إىتماـ كدك  صرؼ يف اللغةعند الت

 صع  ُتتمًتادف كلمتُت" الغلط  "ك  "اػبطأ"  كلمة نعرؼ ة, كمااليومي اغبياة يف

 الغفراف مشس كتابو يف كوردر بينو كما, الغلط  كلمة زبالف اػبطأ  كلمة لكن .بينهما الفرؽ

 كفاءة كيصف تناسقي منهجي لغوم اكبراؼ ىو اػبطأ أف يعٍت شافيا بيانا بينهما الفرؽ بُت الذم

 يصف كال متعمد غَت أك منهجي غَت جيرم لغوم اكبراؼ فهو الغلط كأما. معينة مريلة يف اؼبتعلم

 ٚ.معينة مريلة يف اؼبتعلم مقدرة

ْقُدرة أك, الكفاءة أك ,التفهم إما سببو اػبطأ  
َ
 اليت اللغة منهج يفهم مل اؼبتعلم أف يعٍت اؼب

 تذكر  يف اؼبتعلم ربدد يعٍت التأدية بسب  غالبا غلطال يقع ردبا , ذلك ضد كعلى. يستخدمها

 النعاس ,التع  الًتكيز، قلة مثل.  اللغة بصوت التلفظ يف غلطال إىل يؤدم الذم أشياء

 .ذلك كغَت االستعجاؿ,

                                                             
  .ٗ جع, ص.انفس اؼبر   ٘

6
  Henry Guntur Tarigan, Djago Tarigan, Op. Cit., h. 125. 

7
 Syamsul Ghufron, Op. Cit., h.14.  
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 خطئو إىل أرشد كإف . وخطئ تعيُت يستطيع ال اؼبتعلم يكوف قد اػبطأ يدكث يف كعمليا  

 مل اؼبتعلم أف بسب  كىذا . آخر خطأ إىل أكقعتو اإلصالح إىل ؿباكلتو بل , إصاليو يستطيع ال
 اؼبتعلم أف دبعٌت بو اؼبتعلم شعور مع اػبطأ يقع ما ككثَتا . الصحيح التعبَت ىيئة أك القاعدة يعلم

 الذم التعبَت بصحة يثق ال يىت تخدمهايس اليت اللغة نظاـ على يستويل ال أنو أصالةن  يشعر نفسو

 يشعر ما بعد كلكنو ,يتعمده أف غَت كمن بػو يشعر أف غَت من اؼبتعلم فعلو الذم غلطكال. ينشئو

 .بنفسو غلطال ذلك إصالح على يقدر فإنو  وغلطب

 متعلم يفعلو اكبراؼ اللغوية األخطاء أف يلخص أف ديكن ,السابق البياف على اعتمادان  

 . نفسو اؼبتعلم قدرة إىل يشَت الذم كتابيا أك شفويا اللغوية القاعدة خيالف اللغة استخداـ يف اللغة
 استخداـ يف الرداءة إىل يؤدم يىت اؼبعُت السب  عن ةيمندك  ال اليت القوية اؽبمة أف أجل من ىذا

 عاملال من جاء غلطال اكىذ . اللغة تعلم عملية يف األخطاء منو فيتسب  اؼبواصلة أك اللغة

 , ذلك كمع ف. اللسا كسبق كالعاطفة التع  عامل مثل ؼ,اؽبد لغة تعلم يف للمتعلم اعبسدم

 .اؽبائج كالغض   اغبزف ك  الفرح مثل نفسي عامل

  
 . مفهوم تحليل األخطاء2

بأف ربليل األخطاء ىو عملية تستند إىل ربليل عند نانيك ساتيياكايت اليت تقوؿ  
كىو اللغة( كاف قد استهدؼ. كاللغة اؼبستهدفة إما أف تكوف لغة األخطاء ؼبن يتعلم هبدؼ )

من ىذا  ٛاألـ كإما أف تكوف اللغة الوطنية كإما أف تكوف لغة أجنبية )اللغة العربية(.

                                                             
8
 Nanik Setyawati, Op. Cit., h.16. 



41 

 

علمنا أف ربليل األخطاء ىو عملية الفصح عن األخطاء اللغوية اليت فعلها  ,التعريف
 ة العربية(.لغة أجنبية )اللغالطال  الذم يباشر تعلم 

أما الرأم اؼبوافق الذم يقدمو كريستاؿ كيؤكده مشس الغفراف فإف ربليل األخطاء ىو  
أسلوب للتطبيق كالتصنيف كالتفسَت اؼبنهجي لألخطاء اليت يقاسيها الطلبة الذم يباشر تعلم 

تستند إىل  ةناؼببي اللغة الثانية أك اللغة األجنبية )اللغة العربية( باستخداـ النظريات كاإلجراءات
من ىذا اؼبصطلح, يعلم أف ربليل األخطاء ىو إجراء العمل يف تفحص أخطاء  ٜاللغوية.

ؼ متعلم اللغة األجنبية )اللغة العربية( من جهة اللغوية. كىذا يدؿ على أف كريستاؿ يعرّ 
جهة أخرل )مثل ة بدكف أف ينظر إىل اللغوي ءخطاربليل األخطاء بأنو كجود البحث عن األ

 هة الًتبوية(.اعب
اف أف ربليل ونتور تاريغىنرم غ م لذلك يقدمو أيضا كوردر يف كتابالتعريف اؼبتواز  

جراء ال بد من اتباعها كفق إرشاد العمل ييث كاف ذلك األخطاء ىو العملية سبلكها اإل
اإلجراء يستخدمو البايثوف كاألساتيذ يف دراسة ربصيل اللغة الثانية )اللغة العربية( اليت 

 ٓٔصلها الطلبة.حي
لغوية كالرأم الذم ال خيالف ذلك يقدمو مشسورم الذم قاؿ إف ربليل األخطاء ال 

فس تلك اللغة الذم يستهدؼ التعرؼ  ىو نشاط الدراسة عن صبيع أكجو االكبراؼ يف ن
كىذا الرأم يؤيده رأل  ٔٔكتكتبها كتصنفها كينتفع هبا.كيف تكوف تلك اللغة ينطق هبا 

نيل ىدؼ اؼبتعلم يف تعلمو ف ربليل األخطاء اللغوية ىو جهود اإلعانة يف و القائل إبراموت
                                                             

9
 Syamsul Ghufron, Op. Cit., h. 13.  

10
 Henry Guntur Tarigan, Djago Tarigan, Op. Cit., h. 152. 

11
 Elva Ni’matus Sholikhah, Imam Suyitno, Martutik, “Analisis Kesalahan Berbahasa Dalam 

Karangan Tentang Perjalanan Siswa Kelas VIII MTsN MODEL Trenggalek”, (Skripsi Jurusan Sastra 

Indonesia, Universitas Muhammadiyyah, 2013), h. 2.  
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تغل  على األغالط اللغوية اليت يقوموهنا  بعملية التسّلط على سباب اػبطأ كطريق البتعرؼ أ
  ٕٔاللغة الثانية.
ستنتج أف ربليل األخطاء ىو إجراء عمل يكثر استخدامو ي ,بناء على الشرح السابق 
ساتيذ اللغة يف حبث األخطاء اليت يفعلها متعلمو اللغة األجنبية )اللغة العربية( كأللبايثُت 

ألمنوذج, شرح األخطاء اؼبذكورة, حيتوم على صبع األمنوذج, تعّرؼ األخطاء الكائنة يف ا
 اؼبستند إىل مستول خطورة ذلك اػبطأ. تصنيف األخطاء يس  األسباب, كالتقييم

 
 . أهداف تحليل األخطاء3

 ٖٔاؿ أف ربليل األخطاء لو أىداؼ فيما يلي :يق 
ك نصوص الكتاب مثل يف الفصل أأك األشياء اليت تعلم  تعيُت ترتي  تقدًن الكسرات (ٔ

 تقدًن األسهل على األصع .

 .الشرح, سبرين مواد قد علمت عيُت الًتتي  ؼبستول الًتكيز,ت (ٕ

 زبطيط سبارين/تداري  كالتعليم كالتعلم العالجي.  (ٖ

 ء المتحاف مهارة الطالبإختيار أشيا (ٗ
 
 
 

                                                             
12

 Uripah, Analisis Keasalahan Penggunaan Kalimat Imperatif V-Nasal dan V-TE Kudasai 

Bahasa Jepang, (Thesis Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Pendidikan Indoensia, 2014), h. 1.  
13

 Syamsul Ghufron, Op. Cit., h. 4  
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 . فوائد تحليل األخطاء4
يف ىذه اغبالة, أف ربليل األخطاء اللغوية ؽبا فائدة عملية كنظرية ترتبط بتعلم اللغة.  

أف الفائدة  دباك  .أما الفائدة العملية فتتعلق بتعلم اللغة يعٍت مدخال  إلعداد مادة تعلم اللغة
ل لغة الطفل ككصف تطور القدرة اللغوية األـ النظرية ىي سعي إىل أساس قوم لتحصي

كعالكة على ذلك, فإنو قد شريو  ٗٔكاللغة الثانية )اللغة العربية( يف عملية تعلم اللغة الثانية.
نتور تاريغاف الذم يقوؿ إف دراية خطأ الطلبة ؽبا فوائد أك منافع يف إجراء ربليل ىنرم غو 

 األخطاء اللغوية فمنها : 
 كفهم خلفية تلك األخطاء.خطاء اللغوية دراية أسباب األ (ٔ

 إصالح األخطاء اليت يفعلها الطلبة. (ٕ

كن الطلبة من استخداـ اؼبنع كاإليًتاز عن األخطاء اؼبساكية يف اؼبستقبل كي يتم (ٖ
   ٘ٔاللغة صحيحة كجيدة.

 
 . خطوات تحليل األخطاء5

رم عونتور أما خطوات العمل يف ربليل األخطاء اليت يقدمها سريدار يف كتابو ىن 
  ٙٔتاريغاف, ىناؾ ست خطوات فيما يلي :

  ادثة كالقراءة.األخطاء اللغوية اليت ارتكبها الطلبة كاحملصبع بيانات األخطاء :  (ٔ

                                                             
ٔٗ

  .ٜص. نفس اؼبراجع،    
15

 Henry Guntur Tarigan, Djago Tarigan, Op. Cit., h. 127. 
 . ٗٙ-ٖٙص نفس اؼبراجع،     ٙٔ
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ربديد كتصنيف األخطاء : تعّرؼ كتفصيل األخطاء اؼببنية على فئة لغوية, مثل  (ٕ
 أخطاء نطقية كتشكيل كلمة أك تركي  صبلة.

 موضع اػبطأ, سب  اػبطأ كإعطاء مثاؿ صحيح.ريج األخطاء : ترتي  تد (ٖ

 اػبطأ, سب  اػبطأ كإعطاء مثاؿ صحيح. شرح األخطاء : كصف موضع (ٗ

: توقع يالة لغوية متعلمة سبكن  اؼبواقع أك الشيء اللغوم اػبطَتزبمُت كتوقع  (٘
 يدكث خطأ.

إزالة اػبطأ بوسيلة تركي  مادة صحيحة,  تصحيح األخطاء : اصالح كإف أمكن  (ٙ
 يدة, كأسلوب تعليم متناسق.كتيبة ج

 
أف ربليل األخطاء ب اليت تقوؿ أّف رأية آليس يف كتاهبا نانيك ستياكايت يف يُت

   ٚٔ: يشتمل على طبس خطوات كىي ما يلي

 صبع العينات/األمنوذج األخطاء (ٔ

 األخطاء  تعّرؼ (ٕ

 شرح/بياف األخطاء (ٖ

 (صنيف األخطاء )يس  األسبابت (ٗ

  تقييم األخطاء (٘

                                                             
17

 Nanik Setyawati, Op. Cit., h.15.  
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ت السابقة, سّهلت للكاتبة ؼبعرفة أك كجداف األخطاء الفونولوجية كمع تلك اػبطوا 
أف ربلل األخطاء اغبادثة يف مستول الفونولوجية. كمع ذلك ديكنها أف تأخذ كتسهلها 

  اػبطوة التالية لطل  ككجداف اغبلوؿ. 
 
 . أسباب تحليل اللغوي6

يف  كليستة اؼبتعلقة ن استخدموا اللغالذي األخطاء اللغوية تكوف يفاعبرثـو أسباب  
  ٛٔما يلي : منها يكوف الشخص ـبطئا يف اللغومأسباب  ةاللغة اؼبستخدمة. كىناؾ ثالث

التأثر باللغة اليت يقدر عليها أكال. كىذا يعٍت أف اػبطأ اللغوم يتسب  من التفسَت  (1
 ,ة أخرلباللغة األـ أك اللغة األكىل إىل اللغة الثانية اليت شرع اؼبتعلم يف تعليمها. ككلم

  نظاـ اللغة األكىل عن نظاـ اللغة الثانية.اػبطأ أتى من إختالؼ  مصدر

ِقّلة فهم اؼبستخدـ اللعة اليت يستخدمها. ككلمة أخرل, اػبطأ أك الغلط يف تطبيق  (2
لقاعدة اللغوية. مثل ىذا اػبطأ  تطبيق ا ياؿية غَت تاـ كاػبيبة يف تعلم القاعدة اللغو 

ػبطأ اللغوم الداخلي(. كىذا اػبطأ أتى من : أ( التسوية كثَتا ما يسمى باصطالح )ا
َت تاـ, د( اػبطأ يف افًتاض حبد القاعدة, ج( تطبيق القاعدة غاؼبفرطة, ب( عدـ العلم 

.  اؼبفهـو

مباشرة  تعليم اللغة السيء أك غَت التاـ. كىذا يتعلق باؼبادة اليت تعلم أك زبترب كطريق (3
أمر اؼبصدر, االختيار, التأليف, الًتتي  كالتأكيد.  التعليم. مادة التعليم ربتوم على

                                                             
 .٘ٔ-ٗٔنفس اؼبراجع، ص.   ٛٔ
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أسلوب العرض, اػبطوات ترتي  العرض كثافة  كطريقة التعليم ربتوم على اختيار
 كاستمرار التعليم كاألدكات اؼبساعدة يف التدريس.

 
 . تصنيف تحليل األخطاء7

كن تصنيفها إىل وؿ إف األخطاء اللغوية ديقياكايت يعند تاريغاف يف كتابو نانيك ساتي 
:ٜٔ 

بناء على اؼبستول اللغوم ديكن تصنيفها إىل : األخطاء اللغوية من جهة الفونولوجية  (1
 ركط كاعبمل(, كالداللة كاػبطابة. كالنحوية كالصرفية )العبارات كالش

تصنيفها إىل : األخطاء اللغوية  بناء على األنشطة اللغوية أك اؼبهارات اللغوية ديكن (2
  لكالـ كالقراءة كالكتابة.يف االستماع كا

بناء على الوسيلة كنوع اللغة اؼبستخدمة ديكن أف تكوف األخطاء اللغوية شفوية  (3
 كخطّية.

بناء على سب  األخطاء اؼبذكورة الواقعة ديكن تصنيفها إىل : األخطاء اللغوية من  (4
 أجل التعليم كاألخطاء اللغوية من أجل التأثَت باللغة األكىل.

ة تستند إىل تواتر يدكثها ديكن تصنيفها إىل : األخطاء اللغوية األخطاء اللغوي (5
  األغلبية كالغالبة كاؼبتوسطة كالقليلة كالنادرة.
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 ب. الفونولوجية
 . مفهوم الفونولوجية1

الفونولوجية )علم األصوات( ىي علم يدرس األصوات اللغوية. كأهنا علم األصوات  
العلم الذم منصور باتيدا الذم يقوؿ بأف   كتابفَتىار يفرأل  ٕٓفرع من فركع علم اللغة.

لتمييز اؼبعٌت اؼبعجمي يف اللغة تسمى  يستند إىل كظائفها يدرس األصوات من لغة معينة
 ٕٔالفونولوجية.
أما عند ؿبمد علي اػبويل أف يف اللغة العربية علم الصوت يسمى بعلم األصوات  

يف ىذا الرأم كخيالف  ٕٕقاؽبا كقبوؽبا.كىو علم يبحث فيو عن كيفية نطق صوت اللغة كانت
ضبد سيوطي أنصارم ناسوتيوف القائل إف علم األصوات/الفونولوجية ىو علم يقدمو أ

 ٖٕالصوت الذم يبحث فيو عن كيفية نطق لغة معينة باعتبار فائدة كمعٌت الصوت اؼبذكور.
 عبد الوىاب رشيدم ذلك يقدمو صبيل علويس يف كتاب ال خيالف الذم التعريف

الذم قاؿ إف علم األصوات )الفونولوجية( ىو اؼبستوم الصويت يدرس اغبركؼ من ييث 
 أصوات اغبركؼ علم يدرس  ىو من ىذا التعريف, علمنا أف علم األصوات ٕٗىي أصوات.

 يستند إىل كيفية نطق هبا.

                                                             
(, ط. ٕٚٔٓ)ماالنج : لساف عريب,  علم األصوات لدراسي اللغة العربية من اإلندكنيسيُت,نصر الدين إدريس جوىر,  ٕٓ

  .ٕٔ, ص. ٖ
21

 Mansoer Pateda, Linguistik Sebuah Pengantar, (Bandung : ANGKASA, 2011), h. 63. 
22

 Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Bunyi Bahasa, (Jakarta : AMZAH, 2015), Cet. II, h. 1. 
 .ٕ، ص. نفس اؼبراجع  ٖٕ
)ماالنج : جامعة موالنا ملك  علم األصوات النطقي )نظرية كمقارنة مع تطبيق يف القرآف الكرًن(,عبد الوىاب رشيدم,  ٕٗ

  .ٔ(,  ص. ٕٓٔٓإبراىيم  اإلسالمية اغبكومية, 
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جية ىي مستول علم كمن التعريفات السابقة, ديكن أف يستنتج منو أّف الفونولو 
كفقا ألصوات  ستطالع أك الدركس عن نطق صوت اللغة كانتقاؽبا كقبوؽبا لغةاال اللغوم

  يس  كظيفتها.اللغوية الناذبة 

 
 . تصنيف الفونولوجية2

مستول من مستويات الدراسة يف مستول الفونولوجي ىو تصنيفها إىل قسمُت كمها  
 الفونيتيك كالفونيميك : 

 
 الفونيتيك 1.2

  . مفهوم الفونيتيك1
نيتيك ىو مستول اللغوم الذم يدرس األصوات اللغوية دكف النظر إىل ما الفو  

معرَّب من أّف الفونيتيك  اصطالحبك  ٕ٘.ال كأاؼبعٌت  األصوات اؼبذكورة لديها كظيفة كتمييز
اليت تعٍت اؼبستول اللغوم الذم يبحث عن النطق  phonetic الكلمة اإلقبليزية  كىي

  ٕٙار يسمى بنظاـ صوت اللغة.)النتيجة( برنُت الصوت, كباالختص
 دم الذم يقوؿ بأف الفونيتيك ىو العلميالرأم اؼبوافق عليو يقدمو عبد الوىاب رش 

الذم يدرس األصوات اللغوية كقفا ؼبخارجها من أعضاء اعبهاز الصويت, ككقفا لصفاهتا اليت 
شَتا إىل أف م مث كاف رأيو يؤّيده ـبتار يف كتاب ساخاليد ناسوتيوف ٕٚسبيز كل صوت منها.

                                                             
25

 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2012), h. 103. 
26

 Sahkholid Nastuion, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, (Jawa Timur : CV. Lisan 

Arabi, 2017), Cet. I, h. 69. 
27
 Abdul Wahab Rosyidi, Op. Cit., h. 6.   
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بتطور  ف األصوات )اغبركؼ( دكف ارتباطك ىو العلم الذم يدرس كحيّلل كيصنيتيالفون
  ٕٛىا.عن كيفية إنتاجها كيبّلغها كيتلقاتارخيو كيناقش 
قـو بدراسة أصوات بأف الفونيتيك ىو العلم الذم ي فَتىار أّكد الرأم كدبثل ذلك 
نفهم أّف ربقيق أف  نامن ىذا اؼبصطلح, ديكن ٜٕعٌت.يز اؼبيتمغوية, دكف النظر إىل كظيفتها لالل

ديكن أف يستنتج منو  كبذلك تقاـ بو دكف النظر إىل كظيفتها يف سبييز اؼبعٌت.أصوات اللغوية 
 أك ينتجو بحث عن  صوت اللغةالدركس أك ال ةاللغوي العلـو من جزء أف الفونيتيك ىو

 . يفة  ذلك الصوتف النظر إىل كظبدك  على جهاز نطق األنساين حيّصلو
    

 . أنواع الفونيتيك2
على ىذا  صوت اللغوم, يُنقسم الفونيتيكالكث يدمن  كفقا لًتتي  عملية  
 ٖٓ: فركع ىي إىل ثالثة التصنيف
الفونيتيك األكوستيكي, كىو يدرس األصوات من جانبها الفيزيائي أك األكوستيكي  (ٔ

ى اؽبواء. بعبارة أخرل إنو يعاجل اليت تنتقل كتنتشر عل اؼبتمثل يف اؼبوجات الصوتية
األصوات يف مريلة االنتقاؿ بعد خركجها على شكل الذبذبات كاؼبوجات من فم 

فموضوع دراسة ىذا العلم : سعة الصوت  اؼبتكلم كقبل كصوؽبا إىل أذف السامع.
(Loudness) كدرجة الصوت ,,(Pitch)  كنوع الصوت(Timber). 
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 Sahkholid Nastuion, Op. Cit., h. 71. 
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ثره باألصوات من انيكية اعبهاز السمعي كتأميك يدرسالفونيتيك السمعي, كىو  (ٕ
ة عرب سلسلة األعصاب ستقباؽبا, كربويلها إىل برقيات مزمر ييث سبوجاهتا, كا

كالدماغ. بعبارة أخرل إنو يعاجل األصوات عند كصوؽبا يف أذف اؼبستمع من 
 الناييتُت الفسيولوجية كالنفسية.

 ولوجي اؼبتمثلُتلنطقي كالفسيالفونيتيك النطقي, كىو يدرس األصوات من يانبها ا (ٖ
يف عملية النطق عند اؼبتكلم. كموضوعات ىذا العلم ىي جهاز النطق البشرم, 

 كـبارج األصوات, كصفات األصوات.

 
 عملية نطقة األصوات اللغوية .3

كىو اىتّم دبعٌت الفونيتيك السابق ديكن أف يكوف معركفا أّف الصوت يكوف دراستو  
وف, مشسورم يصّنف . كيف عضى أجهزة النطق )أعضاء النطق(صوت اللغوم حُيصل علال

بينهما بأجهزة النطق عند الناطق إىل النوعُت  النسمة  بُتالتعاكف  عمليةالصوت كنتيجة 
 ٖٔالتايل :
 بال نواؿ الرئة نسمة ج من خالؿكىي الصوت النات,  (Vokoid) الصائتةاألصوات  (ٔ

يف  اؽبواء الذم خيرج من الرئة بال عقبة. ج ببعبارة أخرل, الصوت النات الناطق. عقبة
. /e/ ,/o/ ,/u/ ,/i/ , ,/a/:  على سبيل اؼبثاؿ. vocalىذا الصوت يسمى اللغة اإلندكنيسيا 

كيف اللغة العربية يسمى بالصائتة/الصوائت كىي الشكل أك اغبركات القصَتة )الفتحة, 
 اللغة العربية. يف /e/ك  /o/ال شيء الصائتة  الكسرة, كالضّمة(. كبذلك ,
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 Sahkholid Nasution, Op. Cit., h. 76 
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 لعربية تنقسم إىل النوعُت كمها :صائتة يف اللغة الا
  (u)  /-َ  -/ (i), /-َ  -/ (a), /-َ  -/ الصائتة / اغبركة القصَتة كىي : ( أ  

 (û)/ -و  -/ ,(î) /ي/ ,(â) / آ/ الصائتة / اغبركة الطويلة كىي : ( ب

كىي ( ثالث أشكاؿ الصوائت الطويلة كثَتا ما يسّمى باصتالح )اغبركؼ اؼبادة
 الصوت عند التلّفظ بالصوت الطويل أك يسّمى أيضا باغبركات الطويلة.

ج من خالؿ نسمة الرئة كينالو العقبة الصوت الناتكىي  (Kontoid) األصوات الصامتة (ٕ
مركر اؽبواء يواجو ـبتلف ج عن لناطق(. بعبارة أخرل, الصوت الناتمن أجهزة النطق )ا
 األصوات الصامتة . Konsonan/  مى بالصامتةىذا الصوت يس .العقبات أك التضييق
 صوتا. يف اغبالة الثانية, النطق ينقسم إىل : تتكّوف من شباف كعشرينيف اللغة العربية 

األصوات اإلنفجارية كتسمى كفقات : إذا كاف االعًتاض كليا حبيث يؤدم إىل  (أ 
ارم. ذبمع اؽبواء خلفو مث يفتح كيسمع انفجار يينئذ يوصف الصوت بأنو إنفج

األصوات اإلنفجارية يف اللغة العربية ىي الباء كالتاء كالداؿ كالصاد كالضاد كالطاء 
 كالكاؼ كالقاؼ كاؽبمزة.

يتكاكية : إذا كاف االعًتاض جزائيا حبيث يسمح لتيار اؽبواء باؼبركر االاألصوات  (ب 
الصوت ايتكاكيا. الصوات  يمن بُت النواطق مع يدكث ايتكاؾ مسموع ظبُّ 

ربية ىي الفاء كالثاء كالذاؿ كالظاء كالزام كالسُت كالصاد كية يف اللغة االعكا االيت
 كالشُت كاغباء كالغُت كاػباء كالعُت كاؽباء.

صوت جانيب, كىو يتكوف بأف يعتمد طرؼ اللساف على أصوؿ األسناف العليا  (ج 
 مع اللثة. يف اللغة العربية ىي صوت الالـ.
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رر ضربات اللساف على اللثة تكرار صوت مكرر, يتكوف ىذا الصوت بأف تتك (د 
 سريعا. يف اللغة العربية ىي صوت الراء.

األصوات األنفية, تتكوف األصوات األنفية بأف حيبس اؽبواء يسبا تاما يف موضع  (ق 
من الفم كلكن خيف  اغبنك اللُت اؽبواء من النفاذ عن طريق األنف, كمن 

  ف. األصوات األنفية يف اللغة العربية ىي اؼبيم كالنو 

 
 تصنيف األصوات .4

استنادا إىل عدـ اؼبوانع لتدفق اؽبواء يف مدرل اؽبواء, انقسم األصوات اللغوية إىل  
 ٕٖقسمُت :
 اغبركات/الصوائت (أ 

دـ الضيق يف ؾبرل الصوت الصوائت ىي الصوت جاء من اىتزاز أكتار الصوتية كع
اؼبوانع  ال يالقيغة اليت كاف تدفق ىوائهو رم. كبعبارة أخرل, صوت اللفوؽ اغبنج
موقع اللساف, بع  اللساف اؼبرفوع خفاض تتأثر من ثالث عوامل, ارتفاع كا كنوعيتو

ف ي أنصارم ناسوتيو كىيئة اللساف يف تشكيل تلك الصائتة. ككما قدمو أضبد سيوط
كيف  ,طدثة من خرؽ األكتار الصوتية بالضغاغبا أف الصائتة من األصوات اجملهورة

انع يف اغبلقـو كيف ذبويف الفم كمل اؼب الرئة مل حيصلويت من اآلتشكيلو كاف اؽبواء 
يف اللغة العربية ؤدم إىل االيتكاؾ. الصوامت ضيق يف قصبة اؽبوائية ت حيصل 

  ٖٖالفتحة كالضمة كالكسرة.
                                                             

 .ٕٕص.  اؼبراجع السابقة،عبد الوىاب رشيدم،   ٕٖ
33

 Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Op. Cit., h. 65. 
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 الصوامت / اغبركؼب( 

موضع من مواضع  بتبطئة تدفق اؽبواء يف الصوامت ىي صوت اللغة الذم نتج 
اللغة اغبادث من اؽبواء  صوتفوؽ اغبنجرم. كبعبارة أخرل يسمى  ةقصبة اؽبوائي

أتاه اؼبانع. التعريف الذم ال خيالف يقدمو أيضا أضبد سيوطي  اػبارج من الرئة
أنصارم ناسوتيوف أف اؼبقصود من الصوامت إما أف يكوف صوت إنفجار أك صوت 

 صلزؿ الصامتة ربكمل تايتكاؾ أك صوتا ؾبهورا كحيتمل أف يكوف صوتا مهموسا. 
عقبة قوية أك ضعيفة يىت يتسب  منو االنفجار أك إّما  وائق يف قصبة اؽبوائيةالع

 ناىها على ثالث عوامل : ياؿ شريطالصوامت سبكن تصنيفها بب ٖٗاإليتكاؾ.
 الصوت, منطقة النطق ككيفية النطق.

  
إما أف إذا كانت إعادة النظر يف عامل اغباؿ من أكتار الصوت كجهاز الناطق, 

 ٖ٘تصّنف الصامتة إىل :
 الصامتة اجملهورة ( أ  

اشًتكت أكتار الصوت يف يف إصطالح اللغة العربية تسمى الصوامت اجملهورة يعٍت إذا 
عند النطق. كبعبارة أخرل, الصوت اغبادث عند ؾبيء اؽبواء من ارئة يستقبلو كتراف االىتزاز 

لهواء اػبركج كالدخوؿ بُت كترم )بدكف إلصاؽ( يىت ديكن ل من الصوت على ىيئة التماسّ 
الصوت اؼبذكور كلكن بأف يؤدم إىل يدكث اإليتكاؾ اؼبنتظم بُت ذلكمت الوترين. يف 

 ,/b/, /d/, /j/, /g/, /q/, /z/, /m/, /n/اللغة العربية, األصوات من قبيل الصوامت اجملهورة ىي : 

                                                             
 .ٕٛص.  نفس اؼبراجع،  ٖٗ

35
 Sahkholid Nasution, Op. Cit., h. 80. 
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/ny/, /r/, /l/, /w/, /y/ورة تتكوف من طبسة عشرة يرفا كىي : . بينما يف اللعربية الصامتة اجمله
 /م/./ع/, /ظ/, /ض/, /ز/, /ر/, /ذ/, /د/, /ج/, /ب/, /ك/, /ـ/, /ؿ/, /غ/, 

 
 الصامتة اؼبهموسة ( ب

اشتعرت يف اللغة العربية باسم "اؼبهموسة" كىي أف يكوف أةتار الصوت عَت مهتزة 
غَت أف يعوقها عندما يتلفظ بتلك األصوات. كبعبارة أخرل, كىي يدكث الصامتة من 

عائق للهواء اآلتية من الرئة ألف كترم الصوت يستقبالهنا يف أيواؿ متباعدة يىت خيرج 
كيدخل اؽبواء متحررة من دكف أف توج  اإليتكاؾ بُت الوترين اؼبذكورين. كيف اللغة 

أما  /h/. ك   ,/p/, /t/, /c/, /k/, /f/, /s/, /x/, /y/اإلندكنيسية اغبركؼ الصوامت اؼبهموسة ىي : 
كىي : /ث/,  ؼ الصوامت اؼبهموسة فتتكوف من اثنيت عشرة يرفاك يف اللغة العربية اغبر 

 /.ھ/ت/, /ؾ/, /ؽ/, /ؼ/, /ط/, /ص/, /ش/, /س/, /خ/, /ح/, ك /
  

 ٖٙمل النطق هبا  إما أف تصّنف الصامتة إىل :إذا كانت إعادة النظر يف عوا
اثناف : /ب/, /ـ/ تشًتؾ يف النطق  كىي صوتاف, (Billabials)األصوات الشفتانية  (أ 

 اف بانطباقهما مث انفراجهما.قهبما السفلى كالشفة العليا, كينط

كتتكوف ىذه اجملموعة من صوت , (Labio-Dentals) األسنانية-األصوات الشفهية (ب 
كايد فقط كىو /ؼ/. تشًتؾ يف النطق بو الشفة السفلى مع األسناف العليا. كتنطق 

 السفلى باألسناف العليا. الفاء بالتقاء الشفة

                                                             
ٖٙ

 .ٖ٘-ٔ٘ص.  اؼبراجع السابقة، ، نصر الدين إدريس جوىر  
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ي ثالثة أصوات : /ث/, /ذ/, /ظ/. كى, (Interdental) األصوات بُت األسنانية (ج 
هبا ذلق اللساف كاألسناف السفلى كاألسناف العليا. كتنطق بوضع  شًتؾ يف النطقي

 ذلق اللساف بُت األسناف العليا كالسفلى.

ربعة أصوات : /ز/, /س/, كىي أ, (Apico-alveolars) اللثوية-ةاألصوات الذلقي (د 
شًتؾ يف النطق هبا ذلق اللساف كاللثة. كتنطق ىذه األصوات بوضع ي/ص/, /ر/. 

 ذلق اللساف على اللثة. 

كىي ستة أصوات : , (Apico-dental-alveolars)اللثوية -األسنانية-وات الذلقيةاألص (ق 
ألسناف شًتؾ يف النطق هبا ذلق اللساف كاي/ت/, /د/, /ط/, /ض/, /ؿ/, /ف/,  

 كتنطق بوضع ذلق اللساف يف التقاء بُت أصوؿ الثنايا العليا كمقدـ اللثة.  العليا كاللثة.

كتتكوف ىذه اجملموعة من صوتُت مها :  ,(Fronto-palatals)الغارية -األصوات الطرفية (ك 
هبما طرؼ اللساف )مقدمو( كالغار )اغبنك الصل (. شًتؾ يف النطق ي/ج/, /ش/. ك 
  طرؼ اللساف بسقف اغبنك الصل  )الغار(.كتنطق بالتقاء 

كتتكوف ىذه اجملموعة من صوت  (Centro-palatals), الغارية-الوسطيةاألصوات  (ز 
نطق برفع كسط يشًتؾ يف النطق بو كسط اللساف كالغار. ك يكايد ىو الياء /م/. 

 .اللساف إىل الغار كلكن دكف مالمستو

أربعة أصوات : /ؾ/, /غ/, /خ/, كىي  (Dorso-velars)الطبقية -األصوات القصية (ح 
شًتؾ يف النطق هبا أقصى اللساف كالطبق )اغبنك اللُت(. كتنطق ىذه ي/ك/. 

 األصوات برفع أقصى اللساف إىل الطبق.
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كتتكوف ىذه اجملموعة من صوت كايد  (Dorso-uvulars),اللهوية -األصوات القصية (ط 
الصوت برفع أقصى  ق ىذاىو /ؽ/. تشًتؾ يف النطق بو أقصى اللساف كاللهاة. كينط

 اللساف إىل اللهاة. 

كتتكوف ىذه اجملموعة من صوتُت  (Rooto-pharyngeals),اغبلقية -األصوات اعبذرية (م 
مها /ح/, /ع/. يشًتؾ يف النطق هبما جذر اللساف كاغبلق. كينطقاف بتضييق ؾبرل 

 جذر اللساف من جدار اغبلق دكف مالمسة.اغبلق كذلك بتقري  

/. ھ, كتتكوف ىذه اجملموعة من صوتُت مها /ء/, /(Glottals)جرية األصوات اغبن (ؾ 
يشًتؾ يف النطق هبما أعضاء النطق يف اغبنجرة أمهها الوتراف الصوتياف. تنطق اؽبمزة 

 بالنطباؽ الوترين الصوتيُت يف اغبنجرة, كتنطق اؽباء بانفراجهما.
 

 ٖٚالصامتة إىل :إذا كانت إعادة النظر يف كيفية النطق هبا  إما أف تتميز 
ىي األصوات اليت ينحبس معها  (Bunyi Letupan, Hambat).األصوات االنفجارية  (أ 

اؽبواء من الرئتُت خلف التقاء أعضاء النطق عند ـبرج معُت, مث ينطلق بشكل 
انفجار طفيف عندما ينفرج ىذا االلتقاء. بعبارة أخرل إهنا أصوات تنطق عندما 

االنسداد يف اؼبخرج مث ينطلق بشدة ؿبدثا صوت ينحبس اؽبواء من الرئتُت خلف 
شبيو باالنفجار. كتسمى أيضا بأصوات شديدة أك أصوات كقفية. كىي شبانية 

تسهيال  أصوات : /ب/, /ت/, /د/, /ض/, /ط/, /ؾ/, /ؽ/, /ء/. ديكن صبعها
 للحفظ يف اللفظ : تبدأ كقط ض".

                                                             
 .55-55ص. نفس ألمرأجع،    37
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ألصوات اليت حيتك معها ىي ا (Bunyi geseran, frikatif).األصوات االيتكاكية  (ب 
اؽبواء من الرئتُت نتيجة تضييق ؾبراه عند ـبرج معُت. بعبارة أخرل إهنا أصوات تنطق 
عندما يصادؼ تيار اؽبواء من الرئتُت تضييقا )ال انسداد( يف اؼبخرج فيمر يف نقطة 
ىذا التضييق بايتكاؾ. تسمى ىذه األصوات أيضا باألصوات الرخوة أك األصوات 

/خ/, /د/, /ز/, /س/, /ش/,  رية, كىي ثالثة عشرة صوتا : /ث/, /ح/,االستمرا
/, ديكن صبعها يف كلمات "خذ شط, ىز سعف, ھ/ص/, /ع/, /غ/, /ؼ/, /

 صح غث". 

. ىي أصوات يصادؼ معها تيار (Bunyi paduan, afrikatif)األصوات اؼبزدكجة  (ج 
ألصوات االنفجارية, مث اؽبواء من ارئتُت انسدادا يف اؼبخرج فينحبس كما حيصل يف ا

يتحوؿ ىذا االنسداد إىل التضييق فيمر اؽبواء بايتكاؾ كما حيصل يف األصوات 
بعبارة أخرل إهنا أصوات يبدأ النطق هبا انفجاريا كينتهي ايتكاكيا, االيتكاكية. 

أم يبدأ باكبباس اؽبواء خلف االنسداد كينتهي دبركره عرب التضييق. كتسمى أيضا 
 اإلقبليزم /ch/كبة أك اجملزية. كمن ىذه األصوات اعبيم /ج/ العربية ك باألصوات اؼبر 

 .اإلندكنيسية /c/,/j/ك 

. ىي األصوات اليت تنطق عندما (Bunyi sampingan, lateral)األصوات اعبانبية  (د 
يتجن  تيار اؽبواء من االرئتُت اؼبركر بنطقة االنسداد أك التضييق يف اؼبخرج, كدير من 

ىو الالـ /ؿ/, ك يف  لفم. كالصوت اعبانيب الوييد يف اللغة العربيةجان  ذبويف ا
األصوات اعبانبية مثل األصوات االنفجارية يف أف تيار . /L/اللغة اإلندكنيسية ىو 

 .ويف الفمومعنها من جانيب التج اؽبواء ينحبس خلف االنسداد. إال أهنا زبتلف
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األصوات اليت تنطق عندما دير . ىي (Bunyi Sangauan, Nasal)األصوات األنفية  (ق 
تيار اؽبواء من الرئتُت بتجويف األنف ال بتجويف الفم. ذلك ألف عند النطق هبذه 
( ٔاألصوات ينخف  الطبق )أقصى اغبنك/اغبنك اللُت( مسببا يدكث اغبالتُت : )

كال دير بو تيار اؽبواء كما ىو اغباؿ يف األصوات انسداد التجويف الفموم 
( انفراج التجويف األنفي فيمر بو تيار اؽبواء كخيرج من األنف. ٕاالنفجارية, ك)

 كالصوت األنفي اثناف مها اؼبيم /ـ/ كالنوف /ف/.

. ىو صوت حيدث عندما (Bunyi Getar, berulang)الصوت التكرارم أك اؼبكّرر  (ك 
ق اللساف للثة. بعبارة أخرل إنو استقرار فتكررت مالمسة ذل عَت ذم يكوف التضييق

صوت ينطق بأف تتكرر ضربات ذلق اللساف للثة يُت مالمستو للثة يف كضع يسمح 
االلتقاء كااراء /ر/ ىو الصوت التكرارم الوييد يف اللغة  للهواء باديركر عند نقطة

 العربية.
 

 ٖٛبالًتتي  ربلل على ما يأيت :كخاصة, اللغة العربية تستعمل عشرة ـبارج.  ك 
ب, ـ,  : كىي ة من الشفة تسمى األصوات الشفوية.ـبرج الشفة, كاأليرؼ اػبارج (ٔ

 ك.
ـبرج الشفة مع األسناف, كاأليرؼ اػبارجة من ىذا اؼبخرج تسمى األصوات  (ٕ

 األسناف, كىي : الفاء.  الشفوية

                                                             
38. Sahkholid Nasution, Op. Cit., h. 85. 
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كىي: الذاؿ  .ةـبرج األسناف, كاأليرؼ اػبارجة منها تسمى األصوات األسناني (ٖ
 كالظاء كالثاء.

 سنانية اللثوية.ـبرج األسناف مع اللثة, كاأليرؼ اػبارجة منها تسمى األصوات األ (ٗ
 كىي : د, ت, ض, ط, ز, س, ص.

 األصوات اللثوية. كىي : ؿ, ر, ف. ـبرج اللثة, كاأليرؼ اػبارجة منها تسمى  (٘

 . كىي : ش, ج, م. ـبرج الغار, كاأليرؼ اػبارجة منها تسمى األصوات الغارية (ٙ

 ـبرج الطبقة, كاأليرؼ اػبارجة منها تسمى األصوات الطبقية. كىي : ؾ, غ, خ. (ٚ

 ـبرج اللهاة, كاأليرؼ اػبارجة منها تسمى األصوات اللهوية. كىي : ؽ. (ٛ

 ـبرج اغبلق, كاأليرؼ اػبارجة منها تسمى األصوات اغبلقية. كىي : ع, ح.  (ٜ

 .ھتسمى األصوات اغبنجرية. كىي : ء,  ـبرج اغبنجرة, كاأليرؼ اػبارجة منها (ٓٔ
 

 الفونيميك/الفونيم 2.2
 .  مفهوم الفونيميك1

البنية, أم فونيميك ىو علم األصوات اؼبوظفة يهتم بدراسة الصوت اللغوم داخل  
اؼبعٌت أك كظيفة الصوت يف ربديد اؼبعٌت من عالقة باألصوات األخرل من نايية من ييث 

الذم يتعلق  ف, يعلم أف الفونيميك علم األصواتعريمن ذلك الت ٜٖنايية األخرل.
 بالصوت اؼبعتمد على اؼبنفعة كغَتىا. 

                                                             
ٖٜ

 .ٜ، ص. اؼبراجع السابقةعبد الوىاب رشيدم،   
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ىار الذم نقلو منصور باتيدا أف الفونيم ىو صوت فائدتو التمييز بُت كعلى رأم فَت 
كدبثل ذلك الرأم يقدمو مشسورم  ٓٗاؼبعٌت. سبييزعن كلمة أخرل, أك كل صوت معٌت كلمة 

من ىذين  ٔٗناسوتيوف أف الفونيم ىو أصوات سبييز اؼبعٌت أك األفهاـ.الذم نقلو شاه خالد 
  يعلم أف اؼبراد بالفونيم ىو الصوت الذم فائدتو التمييز ؼبعاين الكلمات. الرأيُت

كمن اآلراء السابقة, يلخص أف اؼبراد بالفونيم ىو أصغر كيدات األصوات يف نظاـ 
  ين. أصوات اللغوية الذم يفيد التمييز بُت اؼبعا

 
 . تصنيف الفونيميك2

 ٕٗيف دراسة الفونولوجية, الفونيم ينقسم إىل قسمُت : 
الفونيم القطعي ىو الفونيمات الصوتية الناذبة من تقطيع تيار التلفظ. كبعبارة أخرل  (أ 

 ىو عناصر الكلمات اللفظية اليت كتابتها.

عن بع .  بعضها الفونيم فوؽ القطعي ىو الصوت اؼبرت  الذم دييز بُت الكلمات (ب 
كبعبارة أخرل, ىو عنصر يقًتف بتلفظ الكلمات اليت ال ديكن إال تصويتها لكنها ال 

كتابتها كالنطق كالتنغيم كالوفق اؼبناس  الذم يشرح مضموف االشتقاؽ. كعلى   نكدي
شوش أداء األخبار عكس ذلك عدـ   االعتياد يف النطق للفظ التنغيم كالوقف ي

  .اؼبوجودة يف ذلك اؼبشتق منو

 

                                                             
40
 Mansoer Pateda, Op. Cit, h. 67.   

41
 Sahkholid Nasution, Op. Cit., h. 93. 

42
 Abdul Chaer, Op. Cit., h. 129. 
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 تعرُّف الفونيميك العربي بناء على تصنيف الفونييك. 3
 الفونيم الصائت (أ 

للربىنة على أف األصوات الصائتة يف اللغة العربية  ىل ىي من الفونيم أـ ال, اعبواب 
  ٖٗعنو صرحيها بأف فبا يأيت :

 التوزيع على النحو التايل : “ /î/ ي“ك  /i/ --َ  --تة الصائ (ٔ

  ”sinnun/     “umum, gigi/   : سن  يف البداية 
 ”sîn/          “huruf s/    : سُت  
 ”Kasyifa/     “cerai berai/ ف: كش يف الوسط
 ”kasyîf/       “yang terbuka/      : كشيف   
فونيماف متشاهباف كلكنهما مها اليف اللغة العربية  “ /î/ ي“ ك /i/ --َ  --تة الصائ

 ـبتلفاف يف اؼبعٌت.

 

 التوزيع على النحو التايل :   “  /â/ آ“   ك --َ  – تةالصائ (ٕ

 ”nashara/   “dia telah, menolong/   : نصر يف البداية 

 ”nâshara/    “saling menolong/    ناصر :  

 ”safara/    “mengosongkan/   : سفر يف الوسط 

 ”saffâra/   “tukang barang kuningan/   : سفار  

 مها الفونيماف متشاهباف كلكنهما ـبتلفاف يف اؼبعٌت.  “  /â/ آ“   ك --َ  – تةالصائ

                                                             
43

 Sahkholid Nasution, Op. Cit, h. 95. 
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 التوزيع على النحو التايل : /û/" ۇ-" و  -- /u/ َ  – تةالصائ (ٖ

 ”nushira/    “dia telah ditolong/   : نصر يف البداية 

            ”nûshira/   “saling ditolong/  : نوصر  

 ”nudzurun/    “peringatan/   : نذر يف الوسط 

 ”nudzûrun/    “nazar/   : نذكر  

 ”yaktubu/    “dia menulis (lk)/ : يكت   يف النهاية 

 ”yaktubûna/    “mereka menulis (lk)/   : يكتبوف  

 مها الفونيماف متشاهباف كلكنهما ـبتلفاف يف اؼبعٌت.  /û/" ۇ-"  ك -- /u/ َ  – تةصائلا
 

 التوزيع على النحو التايل : /a/  --َ  -- ك /i/ --َ  --تة الصائ (ٗ

 ”min/   “dari/   : من يف البداية  

 ”man/   “siapa/   : من  

 ”katifa/  “berjalan pelan-pelan/  : كتف يف الوسط 

 ”katafun/  “bahu, pundak/  : كتف  

 مها الفونيماف متشاهباف كلكنهما ـبتلفاف يف اؼبعٌت. /a/  --َ  -- ك /i/ --َ  -- الصائتة

 

  التوزيع على النحو التايل : /u/ --َ  -- ك /i/ --َ  --   تةلصائا (٘

  ”birrun/  “kebaikan/  : برّ   يف البداية

 ”burrun/  “gandum/  : برّ   
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 ”ba’ida/  “mati/  : بعد  يف الوسط

 ”ba’uda/  “jauh/ : بعد  

 ف يف اؼبعٌت.مها الفونيماف متشاهباف كلكنهما ـبتلفا /u/ --َ  -- ك /i/ --َ  --   الصائتة

 

 التوزيع على النحو التايل : /u/ --َ  -- ك /a/ --َ  -- تةالصائ (ٙ

 ”barrun/  “daratan/ : بّر  يف البداية 

 ”burrun/ “gandum/  : برّ   

 مها الفونيماف متشاهباف كلكنهما ـبتلفاف يف اؼبعٌت. /u/ --َ  -- ك /a/ --َ  -- الصائتة

 

 الفونيم الصامتة  (ب 

 ٗٗن أنو متماثل ىو ما يلي :بع  الفونيمات الذم يظ

 التوزيع على النحو التايل : /th/ ”ط“ ك /t/ ”ت“ الصامتة (ٔ

 ”tîn/   “buah tin/   تُت :  يف البداية 

 ”thîn/   “tanah/   طُت:   

 ”fâtir/   “yang hangat-hangat kuku/   فاتر:  يف الوسط 

 ”fâthir/  “yang menciptakan/   فاطر:   

 ”sabtun/  “bakul, keranjang/  سبت:  يف النهاية 

 ”sabthun/  “yang tidak keriting/   سبط:   

                                                             
 .ٔٓٔ-ٜٙص. نفس اؼبراجع،   ٗٗ
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تلفاف يف كلكنهما ـب يف اللغة العربية مها فونيماف ـبتلفاف /th/ ”ط“ك  /t/ ”ت“الصامتة 
  اؼبعٌت.

 

  التوزيع على النحو التايل : /d/ ”د“ك  /t/ ”ت“الصامتة  (ٕ

 ”tabba/  “celaka, binasa/   : ت ّ  يف البداية 

 ”dabba/  “merangkak, merayap/   : دبّ   

 ”khatama/  “selesai, menurut/   : ختم يف الوسط 

 ”khadama/  “melayani/   : خدـ  

 ”mawâdun/  “barang-barang/  موات:  يف النهاية 

 ”mawâdun/  “yang tiada bernyawa/     : مواد  

اللغة العربية مها فونيماف ـبتلفاف كلكنهما ـبتلفاف يف يف  /d/ ”د“ك  /t/ ”ت“الصامتة 
 اؼبعٌت.

 

 التوزيع على النحو التايل : /q/ ”ؽ“ك  /k/ ”ؾ“الصامتة  (ٖ

 ”kalbun/  “anjing/  : كل  يف البداية 

 ”qalbun/  “hati/   : قل   

 ”bakaratun/  “katrol, kerek/   : بكرة يف الوسط 

 ”baqaratun/  “sapi/   : بقرة  

 ”halaka/  “yang hitam pekat/  : يلك يف النهاية 

 ”halaqa/  “mencukur/  : حلق   
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يف اللغة العربية مها فونيماف ـبتلفاف كلكنهما ـبتلفاف يف  /q/ ”ؽ“ك  /k/ ”ؾ“الصامتة 
 اؼبعٌت.

 

  التوزيع على النحو التايل : /dh/ ”ض“ك  /d/ ”د“الصامتة  (ٗ

 ”dalla/   “beragumentasi/  دّؿ :  يف البداية 

 ”dhalla/  “menyesatkan/   ضلّ :   

 ”adᾱlah/  “keadilan’/  عدالة:  يف الوسط 

 ”adhᾱlah/  “urat yang keras’/ عضالة:   

 ”bᾱda/   “binasa/   باد:  يف النهاية 

 ”bᾱdha/  “bertelur/  باض  :  

ـبتلفاف كلكنهما ـبتلفاف  يف اللغة العربية مها فونيماف /dh/ ”ض“ك  /d/ ”د“الصامتة 
 يف اؼبعٌت.

 

 التوزيع على النحو التايل : /dz/ ”ذ“ك  /ts/ ”ث“الصامتة  (٘

 ”tsamma/  “disana/   : مثّ  يف البداية 

 ”dzamma/  “mencela/   : ذـّ   

 ”atsᾱr/   “bekas, pengaruh/   : أثار يف الوسط 

 ”adzᾱr/  “bulan maret/   : أذار  

 ”ghatstsa/  “kurus/   غثّ :  يف النهاية 
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 ”ghadzdza/  “memberi makan/   : غذّ   

يف اللغة العربية مها فونيماف ـبتلفاف كلكنهما ـبتلفاف  /dz/ ”ذ“ك  /ts/ ”ث“الصامتة 
 يف اؼبعٌت.

 

  التوزيع على النحو التايل : /zh/ ”ظ“ك  /dz/ ”ذ“الصامتة  (ٙ

 ”dzalîl/  “yang hina/   ذليله :  يف البداية 

 ”zhalîl/  “yang melindungi/   ظليله :   

 ”idzlᾱl/  “kehinaan/  إذالؿه :  يف الوسط 

 ”izhlᾱl/  “bayangan, naungan/ إظالؿه :   

  ”hadzdza/  “memotong/  يّذ :  يف النهاية 

 ”hazhzha/  “jadi beruntung/   يظّ :   

يماف ـبتلفاف كلكنهما ـبتلفاف يف اللغة العربية مها فون /zh/ ”ظ“ك  /dz/ ”ذ“الصامتة 
 يف اؼبعٌت.

 

 التوزيع على النحو التايل : /sh/ ”ص“ك  /s/ ”س“ الصامتة (ٚ

 ”sᾱra/   “berjalan/   سار:  يف البداية 

 ”shᾱra/  “menjadi/   صار:   

 ”nasrun/  “burung garuda/   نسر:  يف الوسط 

 ”nashrun/  “pertolongan/   نصر:   
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 ”harasa/  “menjaga/   يرس:  يف النهاية 

 ”harasha/  “rakus/  يرص :   

يف اللغة العربية مها فونيماف ـبتلفاف كلكنهما ـبتلفاف  /sh/ ”ص“ك  /s/ ”س“الصامتة 
 يف اؼبعٌت.

 

 التوزيع على النحو التايل :  /sy/  ”ش“ك  /s/ ”س“ الصامتة (ٛ

 ”sarra/   “membuat senang/  سرّ :  يف البداية 

  ”syarra/  “jeruk, buruk/  ّر ش:   

 ”basara/  “mengerutkan/   بسر:  يف الوسط 

 ”basyara/  “mengupas/  بشر :   

 ”harasa/  “menjaga/  يرس:  يف النهاية 

 ”harasya/  “memburu/ يرش :   

يف اللغة العربية مها فونيماف ـبتلفاف كلكنهما ـبتلفاف  /sy/  ”ش“ك  /s/ ”س“الصامتة 
  اؼبعٌت.يف
  

 التوزيع على النحو التايل :  /h/ ”ى“ك   /h/ ”ح“ الصامتة (ٜ

 ”harra/   “panas/   يرّ :  يف البداية 

 ”harra/   “menderu/   ىرّ :   

 ”nahara/  “menyembelih/   كبر:  يف الوسط 
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 ”nahara/  “membentak/   هنر:   

 ”sabbaha/  “bertasbih/  شّبح:  يف النهاية 

 ”syabbaha/  “menyerupai/   شّبو:   

يف اللغة العربية مها فونيماف ـبتلفاف كلكنهما ـبتلفاف يف  /h/ ”ى“ك   /h/ ”ح“الصامتة 
 اؼبعٌت.

  

 التوزيع على النحو التايل :  /a’/ ”ع“ك   /h/ ”ح“الصامتة  (ٓٔ

 ”hᾱlun/  “keadaan/   ياؿ:  يف البداية 

 ”ᾱlun/  “tinggi ’/   عاؿ:   

 ”nahlun/  “lebah/   كبل:  ط يف الوس

 ”na’lun/  “sandal/  نعل:   

 ”bariha/  “meninggalkan/  برح :  يف النهاية 

 ”bari’a/  “kepintaran/  برع :   

يف اللغة العربية مها فونيماف ـبتلفاف كلكنهما ـبتلفاف  /a’/ ”ع“ك   /h/ ”ح“الصامتة 
 يف اؼبعٌت.

 

 لتوزيع على النحو التايل :ا  /h/ ”ى“ك  /a/ ”ء“ الصامتة (ٔٔ

 ”alamun/  “sakit/  أمل :  يف البداية 

 ”halamun/  “marilah/   ىلم:   
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 ”sa-ala/  “bertanya/   سأؿ:  يف الوسط 

 ”sahala/  “mudah/   سهل:   

  ”sᾱ-a/   “jelek/   ساء:  يف النهاية 

 ”sᾱha/   “melupakan/   ساه:   

يف اللغة العربية مها فونيماف ـبتلفاف كلكنهما ـبتلفاف يف  /h/ ”ى“ك  /a/ ”ء“الصامتة 
 اؼبعٌت. 
  

 التوزيع على النحو التايل :  /a’/ ”ع“ك  /a/ ”ء“الصامتة  (ٕٔ

 ”alamun/  “sakit/   أمل:  يف البداية 

  ”alamun/ “dunia’/   علم:   

 ”sa-ala/ “bertanya/    سأؿ:  يف الوسط 

 ”sa’ala/  “sigap, tangkas/    سعل:   

 ”bada-a/ “memulai/  بدأ :  يف النهاية 

 ”bada’a/  ”menciptakan/  بدع :   

يف اللغة العربية مها فونيماف ـبتلفاف كلكنهما ـبتلفاف يف  /a’/ ”ع“ك  /a/ ”ء“الصامتة 
 اؼبعٌت. 

 

 التوزيع على النحو التايل :  /kh/ ”خ“ك  /k/ ”ؾ“الصامتة   (ٖٔ

 ”kalîlun/ “yang tumpul/  كليل:  يف البداية 
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  ”khalîlun/ “teman, kekasih/           خليل:   

 ”akbarun/  “lebih besar/   أكرب:  يف الوسط 

 ”akhbarun/  “mengabarkan/   أخرب:   

 ”sᾱka/   “menggosok/   ساؾ:  يف النهاية 

  ”sᾱkha/  “terbenam/   ساخ:   

ة العربية مها فونيماف ـبتلفاف كلكنهما ـبتلفاف يف يف اللغ /kh/ ”خ“ك  /k/ ”ؾ“الصامتة 
 اؼبعٌت.

 

 التوزيع على النحو التايل :  /gh/  ”غ“ك  /kh/ ”خ“الصامتة  (ٗٔ

 ”khᾱna/  “berkhianat/   خاف:  يف البداية 

 ”ghᾱna/  “menjadi kaya /   غاف:   

 ”bikhair/  “dengan baik/   خبَت:  يف الوسط 

 ”bighair/  “dengan yang lain/   بغَت:   

 ”afrakh/  “menetes/   أفرح:  يف النهاية 

 ”afragh/  “mencurahkan/   أفرغ:   

يف اللغة العربية مها فونيماف ـبتلفاف كلكنهما ـبتلفاف  /gh/  ”غ“ك  /kh/ ”خ“الصامتة 
 يف اؼبعٌت.
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 التوزيع على النحو التايل :  /s/ ”س“ ك /ts/ ”ث“ الصامتة (٘ٔ

 ”tsaljun/  “air es/   ثلج:  ة يف البداي

 ”saljun/  “pemberian/   سلج:   

 ”latsama/  “mencium/   لثم:  يف الوسط 

 ”lasama/  “mengecap/   لسم:   

 ”rafatsa/  “berkata kotor/   رفث:  يف النهاية 

 ”rafasa/  “menyepak/   رفس:   

لكنهما ـبتلفاف ك ا فونيماف ـبتلفاف يف اللغة العربية مه /s/ ”س“ك  /ts/ ”ث“الصامتة 
 يف اؼبعٌت.

 

 التوزيع على النحو التايل :  /j/ ”ج“ك   /z/ ”ز“الصامتة  (ٙٔ

 ”zᾱra/   “berkunjung/   زار:  يف البداية 

 ”jᾱra/   “bertindak zalim/   جار:   

 ”mazallah/  “tempat yang licin/   مزلّة:  يف الوسط 

  ”majallah/  “majalah/  ؾبّلة :   

 ”hazza/  “memotong/   يزّ :  يف النهاية 

 ”hajja/   “menunaikan haji/  يّج  :  

تلفان في لكنهما مخوا فونيمان مختلفان همفي أللغة ألعربية  /j/ ”ج“ك  /z/ ”ز“الصامتة 

 ألمعنى.
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ؼ  /r/,ر /b/,كمع ذلك, األصوات الصامتة اليت مل تدخل يف الشرح السابق ىي ب  
,/f/  ؿ ,/l/  ـ,/m/  ف,/n/  ك,/w/  م/y/  صارت فونيما مباشرة ألهنا مل توجد يف نقطة الربط

 كطريقة التعبَت اؼبساكم أك ألهنا ليست األصوات اليت يظن مساكاهتا.
 

 ج. قراءة النصوص العربية
 . مفهوم قراءة النصوص العربية1

تلفظ أك بالقل  كهتجي أك القراءة ىي النظر كالتفهم ؼبضموف األشياء اؼبكتوبة بال 
إذف, القراءة تشتمل على اؼبهارتُت معا كمها معرفة الرموز اؼبكتوبة اليت  ٘ٗالتلفظ للمكتوب.

كفوؽ ذلك, مهارة القراءة تتضمن جهة اؼبعنيُت ؛ األكؿ, تغيَت شعار  فيها كتفهم مضموهنا.
رموز اػبط كذلك ترمز باػبط إىل الصوت. كالثاين, أخذ اؼبعٌت من صبيع اغباالت اليت 

 ٙٗالصوت.
هبذا قدمو ىنرم غونتور تاريغاف نقلو ىودجسوف الذم يقوؿ إف القراءة  الرأم اؼبتعلق 

عملية يباشرىا كيستخدمها القارئ لنيل الرسالة اليت أراد الكات  تبليغها بوسيلة الكلمات/ 
الًتميز كقراءة من ىذا الرأم تكوف القراءة من جهة لغوية عملية إعادة  ٚٗاللغة اؼبخطوطة. 

َت )الًتميز(. كالكتابة اؼبشتملتُت على التفسالرمز )التسجيل كعملية التشفَت( خبالؼ احملادثة 

                                                             
45

 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : HUMANIORA, 2011), 

h.. 149 
46

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : Misykat, 2005), h. 

127. 
47

 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung : 

ANGKASA, 2015), h. 7. 
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( دبعٌت كلمات اؼبكتوبةمن ىذا اؼبصطلح يعلم أف جهة قراءة الرمز إيصاؿ كلمات اػبطية )ال
 صوت ذم معٌت. اللغة الشفهية )معٌت اللغة الشفهية( اؼبشتمل على تغيَت اػبط / الطبع إىل

اػبالصة اؼبأخوذة من اؼبعٌت اؼبذكور ىي أف القراءة نشاط التهجي أك النطق بالشيء  
 اؼبكتوب بأخذ كتفهم اؼبعٌت اؼبضموف يف أمناط اللغة من صورهتا اؼبكتوبة.

كالنصوص  ٛٗاء التعليم.فإف النصوص مادة مكتوبة ؽبدؼ إعط كعالكة على ذلك, 
لمؤلف مستهدفة للقراء بواسطة الوسائل مثل القرطاس, أيضا نسخة ىي كلمات أصلية ل

كالكتاب, كاؼبقركءة, كاجمللة كغَتىا. كالنصوص العربية ىي مكتوبات تستخدـ اغبركؼ العربية 
كتستخدـ للتعليم فالنصوص ال بد أف تستويف شرائط موجودة كي تكوف متواصلة كيسهل 

 ٜٗصوص العربية جي  أف ربتوم على :فهمها للقراء كما قاؿ الدكتور علي القاظبي أف الن
 القراءات (أ 

ألجل أف يكوف أشد مواصلة, ال بد أف القراءات بشكل احملادثة  فيما يتعلق حبياة 
 التالميد اليومية سواء كانات يف اؼبدرسة أك يف البيت أك يف اجملتمع.

 
 القاعدة اللغة العربية (ب 

إف يقدر عليها فإهنا تبّطئ  القواعد ىنا ليست ملزمة بأف تكوف باللغة العربية ألنو
 فهم الطالب فال يرج يف استعماؿ لغة الطالب احمللية.

  

                                                             
48

  https://kbbi.web.id/kosakata, (diakses tanggal 12 April 2018, Pukul 16.00) 
49

 Muhammad Beben Satria Ardiansyah, “Analisis Faktor Kesulitan Membaca Teks 

Berbahasa Arab Pada Siswa Kelas X IIS 1 Madrasah Aliyah Negeri Wonokkromo Bantul 

Yogyakarta”. (Skripsi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), h. 34. 
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 التدريبات (ج 

سواء كانت شفوية أك كتابية اليت ال بد أف يباشرىا الطالب  بتوجيهات من 
 أستاذىم.

 

 التقدًن باللغة العربيةمرايل  (د 

س يف مرايل تقدًن ال بد يف مرايل التعليم أف تعترب كهتتم هبا لكي ال حيدث التلبي
اؼبادة احملصولة. فمن أجل ذلك ال بد يف تقدًن اؼبادة من إجياد اختيارات كتدرجيات 

 صحيحة.
 

 اؼبعجم اؼبختصر  (ق 

جي  أف يوجد معجم ـبتصر حيتوم على كلمات جديدة غريبة موجودة يف 
النصوص, سواء كضعت اؼبفردات بعد اؼبقركءة مباشرة أك كضعت يف الصفحة 

 النصوص. اآلخَتة بعد
 
ىي نشاطات يباشرىا بناء على أساس تلك البيانات, فاؼبراد بقراءة النصوص العربية  

 القارمء لفهم مضموف الكتابة أك نسخة القراءة باغبركؼ العربية يف مادة التعليم.
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 أهداف قراءة النصوص العربية .2

ومات ك اغبصوؿ ة يف قراءة النصوص العربية ىي للبحث عن اؼبعليأما أىداؼ رئيس 
دا ذلك, القراءة فيما ع  ٓ٘احملتويات أك يفهم معٌت القراءة.اليت يتكّوف من  على اؼبعلومات

 ٔ٘ؽبا أىداؼ متنوعة, كمن بُت ىذه األىداؼ ما يلي :

اؼبرء سبهيدا لبحث يريد أف يكتبو. كىنا تكوف قراءة انتقائية يقرأ القراءة للبحث. قد  (ٔ
 ثو فقط.ألنو يقراء ما يتعلق دبوضوع حب

اؼبرء نصا ما من أجل تلخيصو. كىنا تكوف القراء متأنية  يقرأالقراءة للتلخيص. قد  (ٕ
كدقيقة كشاملة ألف القارئ يريد أف يكتشف األفكار الريسية كيستبعد التفاصيل غَت 

 اؼبهمة.

مثلما يفعل اؼبذيع يف الراديو اؼبرء ليسمَع اآلخرين  يقرأالقراءة لإلعالـ. قد  (ٖ
 .كالتلفزيوف

القراءة لالختبار. قد يقرأ اؼبرء استعدادا الختبار, كىنا تكوف القراءة دقيقة متأنية.  (ٗ
 كقد يضطر القارئ إىل القراءة اؼبتكررة من أجل ضماف االستيعاب كاغبفظ.

القراءة للمتعة. قد يقرأ اؼبرء من أجل اؼبتعة كسبضية الوقت. كيف ىذه اغبالة, ال يقرأ  (٘
 ل.ل قد يقفز من سطر إىل آخر كمن صفحة إىل أخر قراءة مركزة يف العادة, ب

القراءة للعبادة. قد يقرأ اؼبرء تعبد اهلل, مثلما حيدث يُت يقرأ اؼبرء ما يتيسر لو من  (ٙ
 القرآف الكرًن.

                                                             
٘ٓ

 .ٜص. نفس اؼبراجع،   
 .ٕٔٔ(, ص. ٕٜٛٔودية, , )الرياض : اؼبملكة العربية السوعأسالي  تدريس اللغة العربيةؿبمد علي اػبويل,   ٔ٘
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 تصنيف قراءة النصوص العربية . 3
  ٕ٘انقسمت القراءة إىل قسمُت : 

 القراءة من جهة بالغ .أ 

  اللساف القراءة بتأكيد على نشاط أعضاء النطقالقراءة جهرا )القراءة اعبهرية( ؛ ،
 كالشفة كاغبلقـو إلخراج الصوت. 

 يف ىذه القراء اعبهرية, اؼبؤكد اؼبقدـ ىو مهارة القراءة دبا يلي :
احملافظة على صحة صوت اللغة العربية سواء كاف يف اؼبخارج أك يف صفات  (ٔ

 اغبركؼ.

 ات .النغمة الصحيحة كالتعبَت الذم يصور مشاعر الك (ٕ

 السهوؿ ال تأتأه فيها كال تكرار مرة بعد أخرل.  (ٖ

 اإلعتناء برموز القراءة أك رموز الرسم. (ٗ

  القراءة يف النفس )القراءة الصامتة( ؛ القراءة بالنظر إىل اغبركؼ كتدبر معاين القراءة
 بدكف عمل من األعضاء النطقية. 

 الشكلالقراءة من جهة  .ب 

  كوسيلة تعليم اؼبفردات اعبديدة أك يستخدـ  ءة منوذج من القراالقراءة اؼبكثفة ىي
مستول اؼبتعلم يعٍت أف أعلى من  ة تكوفالًتاكي  اعبديدة. كلذلك, فإف اؼبادة القراي

تكوف كصفية كعملية, ديكن أف يناقش هبا, كقصة يكوف فيها مفردات كتراكي  

                                                             
52

 Henry Guntur Tarigan, Op. Cit, h. 9-11. 
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قراءة أما اػبصائص اليت تكوف يف ال ٖ٘جديدة مل تكن معركفة للمتعلم من قبلها.
 يما يلي :فاؼبكثفة ف

 تباشر يف الفصل مع اؼبعلم. (ٔ

عرضها تنمية اؼبهارات كخاصة يف القراءة كإثراء خزائن الكلمات كالقدرة  (ٕ
 على قاعدة لغوية حيتاج إليها يف القراءة.

كيشرؼ على تطور اؼبتعلم اؼبعلم يراق  كتلك كيوجو تلك النشاطات  (ٖ
 اؼبشًتكُت.

 راءة اؼبكملة اؼبخلصة ألف ىذا النموذج من القراءة مكمل القراءة اؼبوّسعة تسمى بالق
وسعة تكوف عالبا بشكل القصة اؼبسّلية ملحق للقراءة اؼبكثفة. كمادة القراءة اؼب

أما  ٗ٘كاؼبشجعة سواء كانت قصة قصَتة أك طويلة يس  مستول مقدرة اؼبتعلم.
 اػباّصّية القراءة اؼبوسعة ففيما يلي :

 ج الفصل.أنشطة القراءة تفعل خار  (ٔ
 اؽبدؼ تنمية )تقوية( فهم مضموف اؼبقركءة. (ٕ

 قبل مباشرة األنشطة, اؼبعلم يوجو كيعُت مادة القراءة كيناقشها. (ٖ

 
 
 

                                                             
53

 Abdul Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang : UIN-Maliki Press, 2012), Cet. II, h. 95-96.  
54

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : Misykat, 2012), 

Cet. 5, h. 169. 
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 . جوانب قراءة النصوص العربية4

 ٘٘يف القراءة كدىاف كمها : 
اؼبهارة اؼبكانيكية ) اللفظ اؼبقركء( اليت تعترب يف الدرجة األدىن )القيمة االخف (.  .أ 

 تمل على :لوجو يشاكىذا 

 تعريف أشكاؿ اغبركؼ. (ٔ

, األلفاظ تعريف عناصر اللغوية )الفونيم, الكلمات, فراسا, شكل الفقرة  (ٕ
 كغَتىا(.

تعريف مراسلة منط التهجي كالتصويت )القدرة على تصويت اؼبادة اؼبكتوبة( أك  (ٖ
 النباح إىل الطبع.

 سرعة القراءة إىل اؼبستول البطيء. (ٗ

 

اليت تعترب يف الدرجة  األعلى )النظم  ؿ الفهم / فهم اؼبقركء(اؼبهارة الفهمية )مشو  .ب 
 األعلى(. كىذه اعبهة تشتمل على :

 تفهم اؼبعٌت البسيط )اؼبعجمية, النحوية, البالغية(. (ٔ

تفهم األمهية أك اؼبعٌت )مقصود كغرض اؼبؤلف, اؼبناسبة األيواؿ الثقافية كرد فعل  (ٕ
 ئ.القار 

 تقييم )اؼبضموف,الشكل(.  (ٖ

 لقراءة اؼبتمرنة اليت ديكن إجراؤىا على األيواؿ.سرعة ا (ٗ

                                                             
55

 Henry Guntur Tarigan, Op. Cit, h. 12-13. 
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 الباب الثالث 
 منهج البحث

 
 أ.  منهج البحث

رأى سوغييونو أن منهج البحث يعين بو الطريقة العلمية للحصول على البيانات  
على العموم, فإن الغرض من الدراسة ينقسم إىل ثالثة أقسام  ٔبغرض معني وفائدة معينة.

وىو اإلكتشاف واالستدالل والتطوير. من الراي السابق,ميكننا أن نفهم أن ادلراد مبنهج 
البحث ىو فرع العلوم الذي يبحث فيو عن كيفية تنفيذ البحث )يشتمل على أنشطة 

االخبار( استنادا إىل الوقائع أو  البحث, وادلالحظات, والصياغة, والتحليل إىل ترتيب
 علمية.الاألعراض 

  
 هب.  نوع البحث وصف

ة ىذا البحث من أنواع البحث ادليداين ألن مجع البيانات يفعل مباشرة يف ادلؤسس 
. ونوع ىذا البحث ىو المبونج اجلنوبية ناتار ادلتوسطة روضة اجلنة التعليمية وىي ادلدرسة

ال يستخدم األرقام يف مجع البيانات وال يستخدم القاعدة  البحث النوعي ألن ىذا البحث
 اإلحصائية يف البحث.

                                                             
1
 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 

2006), h. 52. 
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وتايلور الذي نقلو عنهما بصراوي وسواندي صرحا أن  (Bogdan)وعلى قول بوجدان  
البحث النوعي  ىو أحد إجراءات البحث الذي ينتج البيان الوصفي أي الكالم والكتابة 

بوسيلة البحث النوعي سيعرف الباحث الفاعلني ويشعر  ٕوسلوك األشخاص ادلنظور فيهم.
ما جرَّبوا يف احلياة اليومية. يف ىذا البحث, تباشر الكاتبة مراقبة ظواىر األخطاء الفونولوجية 

مث  المبونج اجلنوبية ناتارادلتوسطة  روضة اجلنة ادلدرسة راءة النصوص العربية احلادثة يفيف ق
لِّلحها.  ُتح

رض فإن ىذا البحث من البحث الوصفي ىو الذي مجعت أما من حيث الع 
حىت يكون يف إجراء ىذا البحث حصول  ٖالبيانات أو ادلعلومات لتحنّظمها وتبّينها وُتللها.

البيان الوصفي. فلذلك كان ىذا البحث مؤسسا  على البيانات اجملموعة من ادليدان مباشرة 
أصوات اللغة من حيث الفونيتيك( يف بغرض تصوير وتبيني األخطاء الفونولوجية )تلفظ 

 روضة اجلنة درسةمب “أ  “السابع  الصف تالميذالعربية اليت نطق هبا  قراءة النصوص
 منظمًة عن احلقائق الواقعة يف البحث. ةناتار المبونج اجلنوبيادلتوسطة 

 

 ج. أساليب جمع البيانات

البحث ىو نيل أساليب مجع البيانات ىي أفضل اخلطوات يف البحث ألن غرض  
نال البيانات اليت ع البيانات, ال ميكن الكاتبة أن تالبيانات. فبدون معرفة أساليب مج

                                                             
2
 Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 1.  

3
 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 8. 
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أما أساليب مجع البيانات اليت تستخدمها الكاتبة فهي ما  ٗتستويف معيار البيانات ادلقررة.
 يلي : 

 أ(  ادلالحظة 

عن السلوك بنظر ق التحليل وعقد التسجيل منهاجيا يادلالحظة ىي أسلوب أو طر  
ويستخدم ىذا ادلنهج للنظر وادلراقبة إىل حال ادليدان  ٘قبة لؤلفراد أو اجملموعات مباشرة.اأو مر 

مباشرة كي تنال الكاتبة التصّور األوسع عن ادلشكلة ادلبحوث عنها. ومع ذلك, ىذا 
دى ة العربية لاألسلوب يستخدم جلمع البيانات ادلتعلقة ببيئة ادلدرسة ووظفية عملية تعلم اللغ

 وغريىا. ةناتار المبونج اجلنوبيادلتوسطة  روضة اجلنةمبدرسة   “أ  “الصف السابع   تالميذ

 ب(  ادلقابلة 

ادلقابلة ىي عملية السؤال واجلواب يف البحث الذي جرى شفوية حيث تواجو إثنان  
يف ىذا البحث, األسلوب الذي تستخدمها  ٙأو أكثر يستمعان ادلعلومات أو اإلعالمات.

الكاتبة للحصول على ادلعلومات أو البيانات مباشرة من ادلعلومات ادلتعلقة بالبحث الذي 
فعلتها الكاتبة يف ىذا الوقت ىو ادلقابلة ادلطلقة ادلنظمة وىي أن تعّد الباحثة األسئلة 

 وسع.ادلخططة ونتيجة ىذه ادلقابلة تحنّمى لتحصيل البيانات األ

 

                                                             
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods), 

(Bandung: Alfabeta, 2016), Cet. Ke-8, h. 308.  
 .49بصراوي وسواندي, المرجع السابق, ص.   5

6
 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 

83. 



55 

 

 ج(  التوثقية

التوثقية ىي أسلوب يطلب هبا البيانات فيما يصدر عن الكتابات/السجالت  
ومع ذلك, ىذا األسلوب طريقة جلمع  ٚواحملفوظات مثل الكتب واجملالت واجلرائد وغريىا.

البيانات الذي بو ُتصل السجالت اذلامة اليت تتعلق بالشيء ادلبحوث عنو حىت ُتصل 
يستخدم ىذا األسلوب لتحصيل  ٛرلرد اإلفًتاض.ملة وليست مبنية على بيانات الكاال

البيانات الذي قد أعدت يف سجالت الوثائق كبيانات ادلعْينة  من بيانات كانت نتيجة 
 تم على توثيق أنشطة البحث وزلفوظات ادلدرسة.دلقابلة. الوثائق يف ىذا البحث يادلراقبة وا

 د(  إختبار الشفوي

بت األسلوب لنيل ادلعلومات عن األخطاء الفونولوجية اليت أصاستخدم ىذا ا 
يف قراءة النصوص العربية. اإلختبار الذي تستخدمو الباحثة ىو إختبار القراءة سواء   تالميذال

كانت من قطعة اجلملة أو من ادلفردات ادلأخوذة من دروس اللغة العربية للفصل السابع مع 
 حث.قليل من التعديل لقضاء حاجات الب

 

 د. أساليب تحليل البيانات

ُتليل البيانات ىو اجلهود اليت تعمل بطريق العمل بالبيانات, تنظيم البيانات, متييز  
البيانات يف وحدات ميكن دورىا, عقد التوليف, طلب وتفقد األمناط, تفقد ما يهّم وما 

                                                             
7
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2010), h. 274. 
 .ٛ٘ٔبصراوي وسواندي, ادلرجع السابق, ص.  ٛ
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ُتليل البيانات يف ىذا البحث يستخدم  ٜدرس واّّتاذ قرار دلا ميكن أن يقص لآلخرين.ي
ُتليل األخطاء اللغوية لتحليل البيانات اليت مت مجعها. ُتليل األخطاء ىو عمل اإلجراء 

وكعادة عملية اإلجراءات فلتحليل األخطاء  ٓٔاستنادا إىل البيانات احلقيقية وادلشاكل الواقعة.
ددة تسمى أسلوب األخطاء اللغولية خطوات عمل معينة. وىذه اخلطوات العملية احمل

 اللغوية.

 ٔٔهي ما يلي :أما اخلطوات يف ُتليل األخطاء ف 

 (  مجع بيانات األخطاءٔ

بعد إعداد ادلواد أو  تالميذوجترى ىذه العملية دلعرفة األخطاء اليت ُتدث كثريا من ال 
لقراءهتا, مث تسجيل األخطاء اليت يقعون فيها  تالميذالنصوص العربسة وتقدميها على ال

 ومجعها. 

 
 األخطاء (   ُتديد/تعّرفٕ

 تالميذيفعل ىذا النشاط لتعرف ومتييز األخطاء اليت وقعت غالبا يف قراءة ونطق ال 
ات ادلوجودة يف النصوص ني تعبريات طالب يقرأ/ينطق ادلفرداحلاصل  من عملية ادلقارنة ب

 ط يسمى أيضا بعملية تطلب األخطاء. العربية. فهذا النشا

 
 .341نفس المرجع, ص.   4                                                             

 .78هنري جونتور تاريجان, المرجع السابق, ص.  30
 .4-7شمسول غفران, المرجع السابق, ص.  33
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 (  تصنيف األخطاءٖ

بعد أن تطبق األخطاء تصنف تلك األخطاء, بًتتيب مواقع تلك األخطاء, مث  
 أدخلت ألنواع األخطاء وفق طائفة كل منها حسب اخلطأ احلادث للطالب.

  

 (  شرح األخطاءٗ

الواقعة للطالب باستخدام بعد شرح األخطاء, فالنشاط التايل ىو شرح األخطاء  
 السّجل الذي حيتوي على أنواع األخطاء أو إختالفها بالوصف الصحيح.

 
 (  تكّهن اجملال أو ادلستوى اللغوي الذي التهب فيو اخلطأ٘

حدوث اخلطأ للطالب الذي  اجل لتطلب سبب اخلطأ وتكّهن كيفيةىذا النشاط يع 
 يفعل لطلب احللول.

 
 (  تصحيح األخطاء ٙ

يفعل ىذا النشاط إلصالح األخطاء الواقعة وإزالة السبب ادلؤدي إىل اخلطأ كي  
 ميكن أن يتعلم الطالب بسهولة بال  مانع.  
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مع اخلطوات السابقة, يسهل على الكاتبة أن تعثر وتعرف األخطاء الفونولوجية اليت 
المبونج  ناتارادلتوسطة  روضة اجلنة درسةمب “أ  “السابع  الصف تالميذدى ُتدث ل

مد عليو للحصول على أشكال األخطاء  تعراد بتحليل األخطاء ىنا ىو ما ي. وادلةاجلنوبي
كالصعوبة اليت يواجهها الطالب يف قراءة أو تلفظ ادلفردات يف النصوص العربية اليت 

 يدرسوهنا. 

ىذا التحليل يكون يف النص العريب الذي يتكون من اجلمل القصرية أو ادلفردات أو 
اجلمل ادلرتبة ترتيبا معينا, وجيب أن ُتتوي على العناصر اللغوية اليت يراد حبثها, وخاصة  قطعة

موضوع الرسالة وىو األخطاء الفونولوجية من جوانب الفونيتيك )نطقها/سلرجها(. مث تطلب 
قراءة قطعة من اجلمل يف النصوص العربية أو ادلفردات العربية. مث  تالميذالكاتبة من ال

 وتكرر الكاتبة االستماع إىل التسجيالت وملحقاهتا وتكتب نتائجها.   تسجيلها
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 الباب الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 
تحليل األخطاء الفونولوجية يف قراءة النصوص بىذا الباب يشتمل على دراسة تتعلق  
 المبونج ناتار ادلتوسطةروضة اجلنة  دبدرسة “أ  “الصف السابع  تالميذدى العربية ل
 . اجلنوبية

 
 تالميذدى نصوص العربية لأنواع األخطاء الفونولوجية التي تحدث كثيرا في قراءة ال .أ 

  المبونج الجنوبية ناتار المتوسطةبمدرسة روضة الجنة  “أ  “الصف السابع 

ب أّن الفونولوجية نفسها ذلا جانبان دراسيان طاء الفونولوجية تتنوع كثَتا بسباألخ
مها جانب الفونيتيك والفونيميك, وىذه الدراسة تًتّكز يف البحث إىل جانب الفونيتيك 

 تالميذربية لاللغة العربية لتعلم اللغة الع النصوص عرفة األخطاء الفونولوجية يف قراءةفقط. دل
ت أن يقرؤوا تالميذلت الباحثة السأ “أ  “السابع  الصف حنون النصوص العربية ادلعّدة وديم

لتمعرَف أخطاءىم وتشاىد حىت ديكن اصالح تلك األخطاِء يف واحدا فواحدا يف القراءة 
 فرد.سلرج ذلك ال

عل يف لغة اللسان وىي عندما أو النطقية ىي أخطاء تمف خطاء الفونولوجيةىذه األ
نطق بكلمات أو مفردات وقد أعدت، من ذلك اإلمتحان الأو غلط يف  التالميذ أخطأ

  توجد أخطاٌء يف صوت أو نطق من قراءة ادلفردات ادلوجودة يف النصوص العربية.
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ة. ظو وفق ما أراده مستخدم اللغ وجوز تلفّ كل رمز اللغة لو لفظ ونطق معُت ال
مستخدم اللغة اإلندونيسية الذي حيب أن يتلفظ باللغة العربية وجب عليو أن يّتبع القواعد  

 اجلارية يف تلك اللغة. 
ليل األخطاء ألن رب دفاليت تمتعلم أو تمستهربليل األخطاء اللغوية يمرشد إىل اللغة 

ج التعليم الذي يباشر، وادلراد بتحليل األخطاء ىو أن يكون يساعد بل ينفع يف تسهيل برنام
     .تالميذال الصعوبات اليت يواجهها لّ يستطيع ح ادلعّلم

 الصف تالميذدثة لاأخطاء كثَتة يف سلارج احلروف احل ةد الباحثذبيف ىذا البحث 
ون النصوص رؤ عندما يق المبونج اجلنوبية ناتاردبدرسة روضة اجلنة ادلتوسطة  “أ  “السابع 

 . م وخالفواليت تتغَت أصواهتا مثل منّظم يتغَت إىل منضّ العربية فلذلك كثر األلفاظ 
حرف ( 2(  حرف الشُت يتغَت إىل السُت، 1هي ما يلي : فتحليل الوأما نتيجة 

( حرف الضاد يتغَت إىل 4( حرف الصاد يتغَت إىل السُت والضاد، 3الثاء يتغَت إىل السُت، 
( 7( حرف الذال يتغَت إىل الدال والزاي، 6رف احلاء يتغَت إىل اذلاء واخلاء، ( ح5الدال، 

( والغُت 9الغُت واذلاء، ( حرف اخلاء يتغَت إىل 8حرف العُت يتغَت إىل اذلمزة والغُت واذلاء، 
( حرف الطاء يتغَت إىل التاء 11( حرف الزاي يتغَت إىل اجليم، 11يتغَت إىل اخلاء واذلاء، 

( حرف الكاف يتغَت 13( حرف الظاء يتغَت إىل الدال والذال والزاي واجليم، 12والضاد، 
  1( حرف القاف يتغَت إىل الكاف.14إىل القاف، 

                                                             
1
 Hasil Tes Bacaan Teks Berbahasa Arab Siswa Kelas VII A MTs. Raudlatul Jannah, 06 

Agustus 2018.  
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الصف  تالميذفونولوجية اليت تفعلها نتيجة ربليل األخطاء الوالذي يلي تفصيل 
لتحليل  هتا اجملموعات وثيقةً امع تصحيح ادلتوسطة روضة اجلنة دبدرسة “أ  “السابع 

 األخطاء الفونولوجية أو ادلخرج يف قراءة النصوص العربية.
 

 جمع نمادج األخطاء  (أ 

 تالميذدثة لمع األخطاء الفونولوجية احلااإلمتحان ادلذكور تكون الباحثة ذب من
 لي : يف قراءة النصوص العربية فهي ما ي ادلتوسطة اجلنة روضة دبدرسة “أ  “الفصل السابع 

 تالميذب الفونيتيك أو المخرج لخطاء الفونولوجية في جاناأل /تحصيلعجميت
  المبونج الجنوبية تارانبمدرسة المتوسطة  “أ  “سابع ال الصف

 
 تالميذكثر ال

 األخطاء

 
 تالميذأرقام ال

 الخاطئة

 
 القراءة الصحيحة

قراءة الحروف 
 الخطيئة

 

23 
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،

11 ،12 ،13 ،
14 ،15 ،16 ،
17 ،18 ،19 ،
21 ،21 ،22 ،23  

رشيدة, مشجب, 
شجرة, منشر, 

 شاي

حرف الشُت /ش/ 
/س/ فصار سينا  

 

22 
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،

عثمان, ثانوية,  
 كمثرى, شلثل

حرف الثاء /ث/ 
 فصار سينا /س/
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11 ،12 ،13 ،
14 ،15 ،16 ،
17 ،18 ،19 ،
21 ،21 ،22  

 
 
 

23 

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،

11 ،12 ،13 ،
14 ،15 ،16 ،
17 ،18 ،19 ،
21 ،21 ،22  

حرف الضاد /ض/  مرحاض, مضيفة
 فصار داال /د/

مرحاض, منضدة,  23 
 مضيفة

 

 
 
 

23 

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،

11 ،12 ،13 ،
14 ،15 ،16 ،
17 ،18 ،21 ،
21 ،22 ،23  

حول, مرحاض, 
ناجح, حقيبة, 

 محام, صحن, ربت

 حرف احلاء /ح/
/ھفصار ىاء /  

حول, مرحاض,  19
ناجح, محام, صحن, 

 ربت



22 

 

 
 

13 

2 ،4 ،7 ،9 ،11 ،
11 ،12 ،13 ،
14 ،15 ،18 ،
19 ،21  

حرف الذال /ذ/   باذصلان
 فصار داال /د/

 
 

23 

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،

11 ،12 ،13 ،
14 ،15 ،16 ،
17 ،18 ،19 ،
21 ،21 ،22 ،23  

عّم, امساعيل, 
ة, معجم, عربي

واسع, عالية, وعاء 
الصبون, ملعقة, 
قصعة, معروف, 

 عثمان

حرف العُت /ع/ 
 فصار مهزة /ء/

 
 

21 

1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،
7 ،8 ،9 ،11 ،

11 ،12 ،13 ،
14 ،15 ،16 ،
17 ،18 ،21 ،22  

حرف الصاد /ص/  فصل, قصعة
 فصار سينا /س/

فصل, قصعة,  23
مصلى, صحن, 

 صبون
 

6 
12 ،13 ،17 ،
19 ،21 ،23  

خزانةبخ, مط حرف اخلاء /خ/  
 فصار غينا /غ/

 1 ،2 ،3 ،6 ،7 ، أخيت, أخي,  حرف اخلاء /خ/ 
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21 
8، 9 ،11 ،11 ،

15 ،16 ،18 ،
21، 22  

/ھفصار ىاء / مطبخ, خزانة  

12 ،13 ،17 ،
19 ،21 ،23  

 أخيت, أخي

 

5 
1 ،2 ،4 ،9 ،11 حرف الغُت /غ/  غرفة, غطاء 

 فصار خاء /خ/
 
 

16 

3 ،5 ،7 ،8 ،11 ،
12 ،13 ،14 ،
15 ،16 ،17 ،
18 ،19 ،21 ،
21 ،22  

غطاء, غرفة  حرف الغُت /غ/  
/ھفصار ىاء /  

 

2 
19 ،21 حرف العُت /ع/  معروف 

 فصار غينا /غ/
 

1 

حرف احلاء /ح/  حقيبة 19
 فصار خاء /خ/

 

2 
19 ،21 حرف الظاء /ظ/  منّظم 

 فصار ضادا /ض/
 

2 
11 ،19 حرف الصاد /ص/  فصل 

 فصار ضادا /ض/
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3 

13 ،19 ،23 حرف العُت /ع/  معجم 
/ھفصار ىاء /  

 
 
 

23 

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،

11 ،12 ،13 ،
14 ،15 ،16 ،
17 ،18 ،19 ،
21 ،21 ،22 ،23  

فاطمة, بطاطس, 
 مطبخ

حرف الطاء /ط/ 
 فصار تاء /ت/

 
2 

19 ،21 حرف الطاء /ط/  مطار 
 فصار ضادا /ض/

 

 
12 

1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،
11 ،13 ،15 ،
16 ،17 ،21 ،23  

حرف الذال /ذ/  ىذا, ىذه 
 فصار زايّا /ز/

 
 

 
23 

 

1 ،3 ،4 ،6 ،8 ،
11 ،11 ،13 ،
14 ،15 ،16 ،
17 ،18 ،19 ،
21 ،21 ،22 ،23  

عزيزة, خزانة, رّز, 
 مزبل, ميزاب

حرف الزاي /ز/ 
 فصار جيما /ج/

 

4 
17 ،19 ،21 ،21 حرف الكاف /ك/  مكتبة, أكل 

 فصار قافا /ق/
5 5 ،6 ،9 منّظم, نظيف   حرف الظاء /ظ/  
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15 ،19  فصار داال /د/ نظيف 
 

11 
 

 

1 ،2 ،3 ،4 ،8 ،
11 ،13 ،14 ،
21 ،23  

نظيف, منّظم  حرف الظاء /ظ/  
 فصار زايّا /ز/

 
 

21 
 

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،

12 ،13 ،14 ،
16 ،17 ،18 ،
19 ،21 ،21 ،22  

 انظر

 منّظم 15 1
 

 

23 

1 ،2 ،3 ،4، 5 ،
6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،

11 ،12 ،13 ،
14 ،15 ،16 ،
17 ،18 ،19 ،
21 ،21 ،22 ،23  

حرف القاف /ق/  حقيبة
 فصار كافا /ك/

 
1 

حرف الظاء /ظ/  انظر 15
 فصار ذاال /ذ/

2 11 ،23 حرف الظاء /ظ/  انظر 
 فصار جيما /ج/
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خطاء الفونولوجية األ ا أنّ السابقة ديكنناجملموعة  بناء على نتيجة األخطاء الفونولوجية
وقعت يف أصوات احلروف وىي ث, ذ, ز, ح,  تالميذل (أو ادلخرج من اجلانب الفونيتيك)

   ق. خ, ع, غ, ش, ص, ض, , ظ, ك,
 
 تعّرف األخطاء  (ب 

فونولوجية اليت مث تطبيق األخطاء ال تالميذمن النصوص العربية ادلسّجلة اليت قرأىا ال
ي نطق أخطاء  ق تالميذلكل  ادلفردات السابقةمن الكلمات أو  تالميذلوقعت كثَتا ل

 تالميذوىذا يدل على  أّن ال .يف قراءة النصوص العربية ( ارج احلروفسل) باحلروف العربية
 وبات يف تلك احلروف. الصع واجهوا

تطبيق اخلطئي يستعمل عملية لطلب األخطاء يعٍت بادلقارنة بُت سيماء اليف ىذا 
ل صحيح من اللغة ادلبحوث عنها مث بعد ذلك الفرق الواقع بُت وشك اليت تمتعّلم التالميذ

 السيماء والشرح يمسّجل مث نطلب األخطاء الواقعة كثَتا أو وقعت كثَتا.
بعد وجدان األخطاء اليت يكون أطبق أو تكون وقعت كثَتا يف سلارج احلروف يف 

 ناتار ادلتوسطة ة اجلنةدرسة روضدب “أ  “الفصل السابع  تالميذدى قراءة النصوص العربية ل
ئة يبُّت طاارج احلروف الصحيحة واخلالالحقة ىو شرح سل، مث اخلطوات المبونج اجلنوبية

 نطق هبا. امساءىا وفق الطريقة ال
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ربية قوائم تحليل الفونولوجي )جانب الفونيتيك أو المخرج( في نصوص الع
المبونج  تارنا سطةالمتو  الجنة روضة درسةبم  “أ  “السابع  الصف تالميذلدى 

 الجنوبية
 

 البيان الصحيح
تالميذسيماء ال  

 نطق بالحرف الخطيء نطق بالحرف الصحيح

الشُت /ش/ ىو صوت 
احتكاكي، زلل النطق يف 

وسط اللسان وجزم باحلنك 
 األعلى

رشيدة, مشجب, شجرة, 
 منشر, شاي

 نطق /ش/ بالسُت

الثاء /ث/ ىو صوت 
احتكاكي، زلل النطق يف 

بذلق  يسان ادللتقذلق الل
 أسنان األمام األعلى

عثمان, ثانوية, كمثرى, 
 شلثل

سُتلنطق /ث/ با  

الصاد /ص/ ىو صوت 
احتكاكي، زلل النطق يف 
حّد اللسان بُت أسنان 
العليا والسفلى )اللثة( 
 ولكنو أقرب إىل السفلى

فصل, قصعة, مصلى, 
 صحن, صبون

 نطق /ص/ بالسُت

 نطق /ص/ بالضاد فصل

ض/ ىو صوت الضاد /
انفجاري، زلل النطق يف 

 نطق /ض/ بالدال مرحاض, منضدة, مضيفة
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 يطرف اللسان ادللتق
 بضرس األعلى

الذال /ذ/ ىو صوت 
احتكاكي، زلل النطق يف 

بذلق  يذلق اللسان ادللتق
 أسنان األمام األعلى

 نطق /ذ/ بالزاي ىذا, ىذه

 نطق /ذ/ بالدال باذصلان

الزاي /ز/ ىو صوت 
، زلل النطق يف احتكاكي

ذلق اللسان بُت األسنان 
العليا والسفلى )اللثة( 
 ولكنو أقرب إىل السفلى

عزيزة, خزانة, رّز, مزبل, 
 ميزاب

 نطق /ز/ باجليم

الطاء /ط/ ىو انفجاري، 
زلل النطق يف ذلق اللسان 

باللثة األعلى يادللتق  

 نطق /ط/ بالتاء فاطمة, بطاطس, مطبخ

 نطق /ط/ الضاد مطار

 
لظاء /ظ/ ىو احتكاكي، ا

زلل النطق يف ذلق اللسان 
األمام  حبّد أسنان يادللتق

 األعلى

 نطق /ظ/ الضاد منّظم

 نطق /ظ/ بالزاي نظيف, منّظم, انظر

 نطق /ظ/ باجليم انظر

 نطق /ظ/ بالذال انظر

 نطق /ظ/ بالدال منّظم, نظيف
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العُت /ع/ ىو صوت 

احتكاكي، زلل النطق يف 
قأوسط احلل  

عّم, امساعيل, معجم, 
ُت عربية, واسع, عالية, وع

اء الصبون, ملعقة, قصعة, 
 معروف, عثمان

 نطق /ع/ باذلمزة

 نطق /ع/ بالغُت معروف

 نطق /ع/ باذلاء معجم

 
الغُت /غ/ ىو صوت 

احتكاكي، زلل النطق يف 
 ذلق احللق

 نطق /غ/ باذلاء غطاء, غرفة

النطق بُت /غ/ و /خ/  غرفة, غطاء
سمع سواء ويقرأ خفياي  

احلاء /ح/ ىو صوت 
احتكاكي، زلل النطق يف 

 أوسط احللق

حول, مرحاض, ناجح, 
 حقيبة, محام, صحن, ربت

 نطق /ح/ باذلاء

 نطق /ح/ باخلاء حقيبة

اخلاء /خ/ ىو صوت 
احتكاكي، زلل النطق يف 

 ذلق احللق

 نطق /خ/ باذلاء أخيت, أخي, مطبخ, خزانة

خزانةمطبخ,  خ/ بالغُتنطق /   

القاف /ق/ ىو صوت 
انفجاري، زلل النطق يف 
جزء بُت أقصى اللسان 

 ي)مؤخرة اللسان( ادللتق

النطق بُت /ق/ و /ك/  حقيبة
 يسمع سواء
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 باللهاة

الكاف /ك/ ىو صوت 
انفجاري، زلل النطق يف 
أقصى اللسان )القّلة إىل 
 األمام( ملسقا يف الطبق

 نطق /ك/ بالقاف مكتبة, أكل

 
الصف السابع  تالميذدى وجية السابقة الواقعة لاألخطاء الفونول تائج تسجيلمن ن

ءة ادلفردات ادلئّتة من مجيع قرا المبونج اجلنوبية ناتار ادلتوسطةدبدرسة روضة اجلنة  “أ  “
ادلذكورة استهدف ألن األخطاء اليت وقعت كثَتا ورؤية يف احلرف ادلسموعة ادلتشاهبة الصوت 

 /,ظ/ /,ث/ /,ص/ /,ش/ /,س/ /,ز/, /ذ/ /,ع/ /,ء/, /ق/ /,ك/، /ھ/، /ح/ىو 
 . /د/, /ض /,ط/ /,ت/ /,ج/

يف حرف الذال  والظاء يمقرأ الزاي و الدال مثل كلمة "ىذا وىذه" عندما يتحركان 
ال بالفتحة أو الكسرة الواقعة يف وسط الكلمة, وأما حرف الظاء يقرأ الزاي والذال والد

فتحة والكسرة الواقعة يف وسط الكلمة مثل كلمة "انظر، منظم، عندما تتحرك بالضمة وال
وحرف  " Z" حبرف  "انظر" ألن حرف الذال والزاي أشبوويقرأ اجليم مثل كلمة  ونظيف"

أما حرف الضاد ادلقروؤة بالدال و نطق بو. يأن  " حىت يسهل وخيفّ   Jحبرف " اجليم أشبو
أخر الكلمة مثل  يف ة يف وسط الكلمة أوعندما تتحرك بالضمة  والكسرة والفتحة الواقع
يف حروف اللغة  " D "حبرف  لدال أشبو"منضدة، ومرحاض، ومضيفة" ألن حرف ا

 اإلندونيسية حىت يسهل قراءهتا. 
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 ادلقروؤة بالسُت مثل كلمة "ثانوية وكمثرى وشلثل" /ث/، /ص/، /ش/يف حرف  
ون الواقعة يف أول الكلمة أو حرف ث يقرأ بالسُت عندما تتحرك بالفتحة والكسرة والسك

وسطها. مث حرف ش ادلقروؤة بالسُت عندما تتحرك بالفتحة والكسرة والسكون يف كلمة 
"منشر، وشاي، ومشجب، وشجرة، ورشيدة". وأما يف كلمة "مصلى، وصحن، وصبون، 

إال إذا تتحرك بالفتحة  يقرأ بالسُت عندما تتحرك بالسكون /ص/وقصعة، وفصل" فحرف 
دما تتحرك بالفتحة ألن حرف ظهر يف السمع سلتلفا صوتو حىت يسهل أن نطق بو عنألهنا أ

 يف حروف اإلندونيسية.  "s"حبرف  أشبو /س/
اليت تقرأ باذلمزة مثل كلمة "عندي، وعّم، وعثمان، ومعروف،  /ع/يف حرف 

يل، ووعاء، وقصعة، ومعجم" عندما تتحرك بالفتحة والضمة والكسرة وعزيزة، وامساع
روف احل" يف Aسكون الواقعة يف أول الكلمة أو وسطها ألن حرف "ء" تشبح حبرف "وال

 .حىت يسهل أن نطق بو اإلندونيسية
تقرأ باذلاء مثل ما يف "صحن، وحقيبة، ومحام، ومرحاض، وربت،   /ح/يف حرف 

أو وسطها وتقرأ  يف أول الكلمة وحول، وصاحل" عندما تتحرك بالفتحة والضمة والسكون
اليت تقرأ باذلاء يف كلمة "خزانة، ومطبخ، وخالة،  /خ/يف كلمة " حقيبة". أما حرف  باخلاء

ن يف أول كلمة أو وسطها، ويقرأ وأخيت" عندما تتحرك بالفتحة والكسرة والضمة والسكو 
اليت تقرأ باذلاء واخلاء عندما  /غ/بالغُت يف كلمة "وراء /جانب ادلطبخ" . وأما يف حرف 

عندما تتحرك بالفتحة سكون مثل يف كلمة "غطاء، ومغرفة" وتقرأ باخلاء تتحرك بالكسرة وال
" يف Hأشبح حبرف " وحرف اذلاء ويسهل أن نطق بو كلمة "اللغة العربية" ألهنا أخفّ مثل  

 حىت يسهل أن نطق بو.حروف األندونيسية 
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يقرأ بالتاء عندما تتحرك بالكسرة والسكون مثل كلمة "فاطمة،  /ط/يف حرف 
روف اإلندونيسية حىت يكون احل" يف   Tحبرف " ، ومطبخ" ألن  حرف التاء أشبوطاطسوب

 فالقراءة كلها صحيحة. قراءتو أسهل إال عندما تتحرك بالفتحة 
يف حرف الزاي اليت تقرأ باجليم عندما تتحرك بالفتحة والكسرة والضمة والسكون 

راءة احلروف، وحرف ج أشبح فألنو أسهل يف قمثل ما يف "خزانة، ورّز، ومزبل، وميزاب" 
 روف اإلندونيسية.احل" يف  J حبرف "

مثل ما   سكون يف وسط الكلمةلالقاف عندما تتحرك بااليت تقرأ ب /ك/ويف حرف 
اليت تقرأ بالكاف عندما تتحرك بالكسرة مثل ما يف   /ق/"، أما حرف  ة األكليف " غرف

 . قنديل" فألنو أسهل يف النطق بوكلمة "حقيبة، و 
 البيان والشرح ادلذكور ظهر أّن األخطاء الفونولوجية يف قراءة النصوص العربية أو من

روف احلومل توجد يف  اة صوهتا موجودة يف احلروف اليت تسمع شبيهالنطق حبروف ادلطبق فإهن
الثاء ". ويف حرف Aحبرف " لعُت اليت تقرأ باذلمزة اليت تشبواإلندونيسية وىي يف حرف ا

" يف حروف اإلندونيسية. وحرف Sحبرف " أشبولسُت اليت تنطق حبرف اوالصاد والشُت 
روف اإلندونيسية احل" يف Zان حبرف "يشبه الذال والظاء اليت تنطق حبرف الزاي ألن احلرفُت

اللغة اإلندونيسية ليس ذلا صعوبة أو أخطاء يف نطق  غَتىا، حىت يكون احلروف اليت تشبوو 
  كايتو ويعتد النطق بو.سهل حة ألنو يباحلرف أو حروف العربي
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 ج. تصنيف األخطاء 
ية أو ادلخرج ديكن تصنيفو حسب األخطاء الفونولوجمن نتائج األخطاء السابقة,  

حدث يف سلارج احلروف ادلوجدة يف  أي مكان إخراج ادلذكورة وىي خطأ يم ادلخرجتقس
اإلندونيسية مثل  امتةأو ص بو يف صوت يف كلمةحلروف ادلسموعة ادلتشاهبة وال اشرلموعة ا

وذلك يف حروف  سلرج احلروف أو األصوت االحتكاكية واالنفجارية وجودة يفاحلروف ادل
ل إىل قراءهتا بالسُت مثل يث، ص، س، ش، ذ، ظ، ز. ويف حرف ث، ص، ش، س مت

ل إىل قراءهتا بالزاي مثل يمت /ذ/، /ز/، /ظ/" يف اللغة اإلندونيسية، أما حرف Sحرف "
 اللغة اإلندونيسية. " يفZحرف "
استخدم دلعرفة موضع اخلطأ الفونولوجي أو ادلخرج يف تصنيف ىذه األخطاء  

روضة دبدرسة  “أ  “السابع  العربية للصف يف قراءة النصوص العربية يف تعلم اللغة تالميذلل
 أن يقراء الكلمة ادلعدة وديتعنهم واجدا تالميذالأمر حيث كانت الباحثة ت ادلتوسطة اجلنة

 .تالميذلفواحدا لقراءهتم حىت ديكن معرفتها وتصنيفها وفق األخطاء الواقعة ل
طع كثَتا تق بعد معرفة قراءة الكلمة ادلذكورة توجد أخطاء فونولوجية أو ادلخرج اليت 

ناتار، فيمكن تصنيفها على  ادلتوسطةروضة اجلنة  دبدرسة “أ  “السابع  الصف تالميذدى ل
 ما يلي : 

  تنقسم إىل سبع : النطقية واملعالى بناء عل ( أ

 (Apico-dental-alveolars)اللثوية -األسنانية-األصوات الذلقية (1

إىل التاء و الضاد حدث ألجل  /ط/، وحرف /د/تغَت صوت حرف ض إىل 
اللسان  ذلق األصوات ادلتشاهبة بواسطة مسوجود عملية النطق ادلساوي حىت حيصل 
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ذلك ىذه العملية ربصل أيضا كثَتا من الصامتة يف  ن األعلى أمام اللثة. ومعناسقصى أأل
ويف اللغة العربية مثل حرف /ت/، و/ط/، و/د/، /، d/ و/ t/اللغة اإلندونيسية مثل حرف 

ال يستطيعون التمييز األصوات وكيفية النطق هبا حىت دييل  تالميذوىذا وجعل الو/ض/. 
 ف التاء والدال أسهل وأخّف يفالنطق بالطاء إىل التاء وحرف الضاد إىل الدال ألن حر 

 .من حرف الطاء والضاد النطق هبما
 

 (Apico-alveolars)اللثوية -األصوات الذلقي (2

يقع/حيدث ألجل  /س/إىل  /ص/وحرف ، /ج/إىل  /ز/تغَت صوت حرف 
 حدّ  /ص/، /س/، /ز/ احلادثة بواسطة مس  ف عملية النطق ادلتقارب مثل صوت حر 

خيرج بعد ذلك شيء فشيء  بدون  تضييق خروج اذلواء اليتاللسان لللثوية الذي يورث 
 بشّدة فيحصل بتفع ورقة اللسان إىل سقف احللق /ج/جار. أما صوت حرف انف

متييز احلروف ادلذكورة عند عملية  وايشّق عليهم ومل يستطيع تالميذوجعل ال . وىذا )الغار(
يف  م والسُت أسهل وأخفّ النطق حىت دييل إىل ربصل األصوات ادلتشابو ألن حرف اجلي

 اد.ق هبما من حرف الزاي والصالنط
 

 (Dorso-velars)الطبقية -األصوات القصية (3

تغَت صوت حرف الكاف إىل القاف، وحرف اخلاء  إىل اذلاء والغُت، وحرف 
واقع ألن عملية النطق ادلتقارب بُت حرف الكاف واخلاء والغُت الغُت إىل اخلاء واذلاء 

إلصاق أصل ب صوت حرف الكاف واخلاء والغُت حيصلء حيث كان حبرف القاف واذلا
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اف فيحصل بواسطة االلتقاء بُت . وأما حرف الق)الطبق( اللسان إىل سقف احللق برفق
 أما حرف اذلاء فيحصل بواسطة رصّ  اذلواء بتمام. اللهاة حىت يبطؤاللسان و  أقصى

سقف وراء احللق اللسان و  أصلمتر بُت الرئتُت اليت  صوت حىت يكون جوفالالوترين 
 تالميذال التمييز األحروف ادلذكورة. ىذا وجعل مل يستطيعوا تالميذء. لكن بعض البطي

القاف، وحرف اخلاء إىل الغُت واذلاء، ب يكونون أميل وأقرب إىل نطق حرف الكاف 
 وحرف الغُت إىل اخلاء واذلاء حىت يكون صوت احلاصل سواء ألن صوت حرف الكاف

اخلاء يشبو صوت حرف  حرف القاف حينما يسكون ويتكّسر، وحرفيشبو صوت 
الغُت أواذلاء حينما يسكون ويتكّسر، وكذلك حرف الغُت الذي يشبو  صوتو بصوت 

   حرف اخلاء واذلاء عندما يتكّسر ويسكون وينفتح.

 

 (Interdental)األصوات بُت األسنانية  (4

حرف ظ تغَت إىل س، و  حرف ثتغَت  صوت حرف ذ إىل الدال والزاي، و تغَّت 
رب بُت اقنها حادثة بسباب عملية النطق ادلتكل م  إىل الضاد والذال والزاي والدال واجليم

حيث كان  ادضوال، يمواجل، ايز وال، الذوال، الدالوالذل والظاء حبروف  /ث/حرف 
سن السن األعلى و الصال بوضع طرف اللسان بُت  اح /ظ/، /ث/، /ذ/صوت أحروف 

حرف الضاد والدال فحصل بإلصاق ر اذلواء متاما. أما صوت اإغالق تي األسفل بدون
مع ذلك، صوت حرف الزاي حصل السن األعلى أمام اللثة. و  ذلق اللسان إىل أقصى

اذلواء الذي خيرج شيء فشيء بدون بب ضيق خروج ثة الذي يسلاللسان لل حدّ  من مسّ 
 بشدة إىل سقف احللق للسانأما صوت حرف اجليم فحصل بتحمل ورق ا  نفجار.ا
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جزين عن التمييز بُت احلروف ادلذكورة حىت اع وامل يزل تالميذ. لكن ىذا وجعل ال)الغار(
دييل  إىل نطق حرف الظاء بالضاد والذال والدال والزاي واجليم، وحرف الذال تغَت إىل 

قاربة ورة ذلا أصوات متتغَت حرف الثاء إىل السُت ألن األحروف ادلذكالدال والزاي مث 
   نطق هبا.حىت يسهل أن ي

 
 (Fronto-palatals)الغارية -األصوات الطرفية (5

فيحدث بسب عملية النطق ادلتقارب بُت حرف الشُت  /س/إىل /ش/تغَت حرف 
حصل  ، وحرف السُت)الغار( ان إىل سقف احللق مع شّدةالنتيج بطريقة دفع ورق اللس

اذلواء الذي خيرج شيء فشيء بدون اللسان لللثة الذي يسبب ضيق خروج  حدّ  من مسّ 
إىل  واحىت دييل  ينالتمييز بُت احلرفُت ادلذكور  وامل يستطيع تالميذال نفجار. وىذا وجعلا

فُت ادلذكورين ذلما شكل وصوت صوت حرف السُت ألن احلر حرف الشُت ب نطق
 متقارب حىت يسهل  أن ينطق هبما. 

 
 (Dorso-uvulars)اللهوية -األصوات القصية (6

 حرف /ق/ إىل /ك/ واقع ألن عملية النطق بُت القاف والكاف حيث كان تغَت
صوت القاف حصل بالتقاء أصل اللسان بللهاة حىت إعاقة اذلواء متاما. وحرف الكاف 

مل يستطيعوا التمييز بُت  تالميذحصل من إلصاق  اللسان اخللف للطبق. لكن بعض ال
دييلوا إىل النطق بالقاف باستخدام الكاف  تالميذاحلروف ادلذكورة. وىذ يؤدي إىل أّن ال

 حىت يكون الصوتان سواء ألن الكاف أخّف من حرف القاف. 
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 (Rooto-pharyngeals)احللقية -األصوات اجلذرية (6

تغَت حرف /ح/ إىل اذلاء واخلاء، وحرف /ع/ إىل اذلمزة واذلاء والغُت حدث ألن 
عملية النطق ادلتقارب بُت احلاء والعُت باخلاء واذلاء واذلمزة والغُت حيث كان صوت احلاء 
والعُت حصل من تقريب أصل اللسان إىل جدار احللقوم لكن بدون ادلّس وأما احلرف 

رّص الوترين حىت يكون اذلواء من الرئتُت الذي وجري بُت األصل احلاء واذلمزة فيحصالن  ب
اللسان وجدار  احللق اخللف بطيء. أما صوت حرف اخلاء والغُت فحصالن بإلصاق 

التمييز  بُت احلروف ادلذكورة حىت  تالميذاللسان اخللف إىل الطبق.  وىذا يؤدي إىل أن ال
اء ، ونطق حرف العُت حبرف اذلمزة يكون أميل إىل نطق حرف احلاء حبرف اذلاء واخل

 واذلاء والغُت  ألن ادلذكورة ذلا أصوات متقاربة حىت يكون النطق هبا أسهل. 

 

 بناء على جانب كيفية النطق ينقسم إىل مثانية عشر :  ب(

 :  الصوت اإلحتكاكي   (1

 تغَت صوت حرف /ذ/، /ظ/  إىل /ز/ .أ 

لذال يف اللغة اإلندونيسية تغَت صوت حرف الذال والظاء إىل الزاي حدث ألن ا
كثَتا ما / z/وحرف . /z/أما الزاي يرمز حبرف / zh/والظاء يرمز حبرف ، /dzيرمز حبرف /

 يوجد يف كلمة اإلندونيسية حىت يكون تلفظ هبا أسهل من التلفظ حبرف الذال والظاء. 
وذلك أيضا بسب موضع النطق ادلتقارب ومها الذال والظاء يقعان يف اجلزء 

لى من ذلق اللسان االجتماع بسّنُت القاطعة  )ذلق السّن أمام األعلى( وأما الزاي األع
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فيقع بُت ذلق اللسان وسنُت  القاطعة )السن األعلى والسن األسفل( لكنو أقرب إىل 
 يكون أميل إىل نطق حرف الذال والظاء زايا. تالميذاألسفل. وىذا وجعل ال

 
 س/تغَت  صوت حرف /ث/، /ص/، /ش/ إىل /  .ب 

تغَت صوت حرف الثاء والصاد والشُت إىل السُت حدث أو واقع ألن الثاء يف 
يعٍت الصوت ثخُت الثقيل /  sh/ والصاد يرمز حبرف/ ts/اللغة اإلندونيسية يرمز حبرف 

يعٍت /  s/ ويلفظ غليظا ثقيال. والسُت يرمز حبرف/ sy/وكذلك بالشُت  الذي يرمز حبرف 
كثَتا ما يوجد يف اللغة اإلندونيسية حىت يكون تلفظ / s/ الصوت رقيق اخلفيف. وحرف

 /.sy/و/ sh/و/ ts/ أسهل من حرف

وذلك أيضا بسبب مواضع النطق ادلتقارب يعٍت الثاء يقع يف جزء األعلى بُت حّد 
اللسان االجتماع بالسنُت )حّد السنُت األعلى األمام(، والصاد وقع بُت حّد اللسان وحّد 

سن األعلى والسن األسفل( لكنو أقرب إىل األسفل، وأما الشُت فيقع السنُت األمامُت )ال
جبزء األوسط بُت اللسان واحلنك. وأما السُت يقع بُت حّد اللسان وحّد السنُت األمامُت 

 كانوا أكثر ميال إىل نطق  بالثاء والصاد والشُت سينا.   تالميذ. وىذا وجعل ال
 

 /ھتغَت صوت حرف /ح/ إىل / .ج 

احلاء إىل اذلاء وقع ألن لتئثَت العادة  من اللغة األوىل وىي  تغَت صوت حرف
وأما ، /ḫa/ اللغة احمللية أو اللغة اإلندونيسية.  حرف احلاء باللغة اإلندونيسية يرمز حبرف
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لكن حرف كثَتا وجودا يف اللغة احمللية أو  اللغة اإلندونيسية  /h/حرف اذلاء يرمز حبرف 
 . /ḫa/حىت يكون أسهل نطقا من حرف 

وذلك أيضا بسبب زلّل النطق ادلتقارب يعٌت /ح/ الواقع يف حلق األوسط واذلاء 
كانوا أميل إىل النطق حبرف   تالميذوقع يف حلق الداخل )أقصى احللق(. وىذا وجعل ال

 احلاء ىاء. 
 

 تغَت صوت حرف /ح/ إىل /خ/ .د 

واخلاء.  تغَت صوت حرف احلاء إىل اخلاء وقع ألن لوجود الشبو بُت صوت احلاء
ولكن   /kh/وأما حرف اخلاء يرمز حبرف ، /ḫa/حرف احلاء باللغة اإلندونيسية يرمز حبرف 

احلرفُت ادلذكورين يوجدان كثَتا يف اللغة احمللية أو اللغة اإلندونيسية حىت يصعب على 
  ./ḫa// أسهل نطقا من حرف  khالتفريق بُت الصوت ذلكما احلرفُت واحلرف / تالميذال

يضا بسبب موضع النطق ادلتقارب يعٍت /ح/ واقع يف جزء احللق من وذلك أ
كانوا أميل إىل   تالميذاألوسط، وأما /خ/ فيقع يف حّد احللق. حىت يكون ىذا وجعل ال

 النطق باحلاء خاء.
 

 /ھتغَت صوت حرف /خ/  إىل / .ه 

تغَت صوت حرف اخلاء إىل اذلاء وقع ألن لتئثَت العادة  من اللغة األوىل )لغة 
/ h/ / يرمز حبرفھ، دبا أّن حرف //kh/ألم(. حرف /خ/ باللغة اإلندونيسية يرمز حبرف ا
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كثَت ما يوجد يف كلمة احمللية أو اللغة اإلندونيسية حىت يكون تلفظ هبا / h/ ولكن حرف
 /.’kho/أسهل من التلفظ حبرف 

ا وذلك أيضا بسبب موضع النطق ادلتقارب يعٍت /خ/ واقع يف جزء حّد احللق ودب
كانوا أميل إىل   تالميذ/ فيقع يف حلق الداخل )أقصى احللق(. وىذا وجعل الھأّن حرف /

 النطق حبرف اخلاء ىاء. 

 

 تغَت صوت حرف /خ/ إىل /غ/ .و 

تغَت صوت حرف اخلاء إىل الغُت حدث ألن لوجود الشبو بُت صوت اخلاء 
 /غ/ يرمز حبرف ، دبا أّن حرف/kh/والغُت. حرف /خ/ باللغة اإلندونيسية يرمز حبرف 

/g أو gh / ألن احلرفُت ادلذكورين كثَتا يوجدان كثَتا يف اللغة اإلندونيسية حىت يصعب على
 /.kh/من حرف / g التفريق بُت الصوت ذلكما احلرفُت وأسهل نطق حرف / تالميذال

وذلك أيضا بسبب موضع النطق ادلتقارب يعٍت واقع يف جزء حّد احللق حيث  
كانوا أميل إىل   تالميذوىذا وجعل ال .الطبقإىل  فبإلصاق اللسان اخلل كان احلرفان ناذبُت
 نطق اخلاء بالغُت. 

 

 تغَت صوت حرف /غ/ إىل /خ/ .ز 

تغَت صوت حرف الغُت إىل اخلاء حدث لوجود التقارب بُت حرف الغُت واخلاء. 
 ف دبا أّن حرف /خ/ يرمز حبر ، /gh أو g/حرف /غ/ يف اللغة اإلندونيسية  يرمز حبرف 

/kh ./ومع ذلك حرف / g /و /kh / يكون وجوده أكثر يف اللغة اإلندونيسية، ىذا وجعل
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ادلدرسة ادلتوسطة روضة اجلنة يتعّسر عليهم التمييز حىت يكون أميل إىل نطق  تالميذال
 الغُت  باخلاء. 

 

 /ھتغَت صوت حرف /غ/ إىل / .ح 

/، gh/ تتغَت صوت حرف الغُت إىل اذلاء حدث ألن حرف /غ/ رمز يف صو 

يكون أكثر وجودا يف اللغة احمللية أو اللغة / h/ألن حرف /، h/ / يرمز حبرفھوحرف /
 /.h/اإلندونيسية حىت يكون أسهل يف نطق بو حبرف 

وذلك أيضا من أجل أّن زلال النطق يتقرب وىو /غ/ اليت تقع يف حّد احللقوم  
كانوا أميل إىل   تالميذعل ال/ تقع يف داخل احللق )أقصى احللق(. حىت يكون ىذا وجھ و/

 النطق باذلاء.

 

 تغَت صوت حرف /ظ/ إىل /ض/ .ط 

تغَت صوت حرف الظاء إىل الضاد حدث ألن حرف /ظ/ يف اللغة اإلندونيسية 
يعٍت صوتا خفيفا بقّلة، / dh/ يعٍت صوت غليظ وحرف /ض/ يرمز حبرف/ zh/ يرمز حبرف
 /.zh/نطق بو من حرف يكون خّف بالنطق حىت يكون أسهل بال / dh/ألن حرف 

وذلك من أجل زلال النطق ادلتقارب وىو أن الظاء يقع يف طرف اللسان ادلتصلة 
حبّد السّن األمام األعلى ودبا أّن الضاد تقع يف جانب اللسان االجتماع بالضرس األعلى. 

 كانوا أميل إىل نطق الظاء بالضاد.         تالميذحىت وجعل ىذا ال
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 ىل /ذ/ تغَت صوت حرف /ظ/ إ .ي 

تغَت صوت حرف الظاء إىل الذال ألجل وجود التقرب يف الصوت بُت /ظ/ و 
ودبا أّن حرف /ذ/ يرمز حبرف / zh//ذ/. حرف /ظ/ يف اللغة اإلندونيسية يرمز حبرف 

/dz  ،/ألن /dz /التمييز   تالميذيكون  أكثر  وجودا يف اللغة العربية حىت يتعّسر على ال
 /. zh/يكون أسهل  يف النطق من حرف / dz/ رفوح/. dz/ و/ zh/ بُت حرف

ذلك أيضا من أجل موقع النطق ادلساوي وىو حرف /ظ/ و /ذ/  يكونان يف 
طرف اللسان االجتماع حبّد السّن األمام األعلى،  حيث كان الصوت حيصل من وضع 

  الميذتحّد اللسان بُت السّن األسفل واألعلى بدون شّد رلرى اذلواء متاما. وىذا وجعل ال
 كانوا أميل بكثَت إىل نطق الظاء  بالذال.    

 

 تغَت صوت حرف /ظ/ إىل /د/  .ك 

تغَت صوت حرف الظاء إىل الدال حدث ألن حرف /ظ/ يف اللغة اإلندونيسية 
/ يكثر وجوده يف اللغة dولكن حرف //. d/ ودبا أن حرف /د/ يرمز حبرف/، zh/يرمز ب

 /.zh/حرف  اإلندونيسية حىت يكون أسهل يف النطق من

وذلك أيضا بسبب موضع النطق ادلتقارب وىو أن الظاء يف ذلق اللسان 
االجتماع بذلق السّن األمام األعلى ودبا أّن حرف الدال فتقع يف ذلق اللسان ادللتقي 

 دييلون إىل نطق الظاء بالدال.  تالميذباللثة األعلى. وىذا وجعل ال
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 تغَت صوت حرف /ظ/ إىل /ج/ .ل 

الظاء إىل اجليم حدث ألن حرف الظاء يف اللغة اإلندونيسية  تغَت صوت حرف
يكثر وجوده يف / j/ ولكن حرف/. j/ ، ودبا أّن حرف اجليم يرمز حبرف/zh/يرمز حبرف 

 /.zh/اللغة اإلندونيسية فيكون أخّف وأسهل يف النطق من حرف 

وذلك أيضا بسبب موضع النطق ادلتقارب وىو أّن /ظ/ يقع يف ذلق اللسان 
دللتقي بذلق السّن األمام األعلى. ودبا أّن /ج/ تقع بُت وسط اللسان واحلنك. وىذا ا

 دييلون إىل نطق /ظ/ باجليم. تالميذوجعل ال
 

 تغَت صوت حرف /ص/ إىل /ض/ .م 

تغَت صوت حرف الصاد إىل الضاد حدث لوجود التقرب بُت حرف /ص/ و 
الذي ينتج صوتا بواسطة / sh/ /ض/ حيث كان الصاد يف اللغة اإلندونيسية يرمز حبرف

مّس ذلق اللسان إىل اللثة حىت وجعل ضيق خروج اذلواء مث بعد ذلك خيرج بطيء بدون 
الذي ينتج صوتا بواسطة مّس ذلق اللسان / dh/انفجار، ودبا أّن الضاد فَتمز حبرف 

يكون أكثر / sh/ألقصى السّن األعلى أمام اللثة ) الضرس األعلى(. ومع ذلك حرف 
مل يستطيعوا  تالميذيف اللغة اإلندونيسية أو اللغة العربية ولكن يف الوقع يكون ال وجودا

 التمييز حىت يكون أميل إىل نطق الصاد بالضاد.
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 تغَت صوت حرف /ز/ إىل /ج/ .ن 

تغَت صوت حرف الزاي إىل اجليم حدث لوجود أثر العادة من اللغة األوىل )اللغة 
يعٍت / z/ن حرف /ز/ يف اللغة اإلندونيسية يرمز حبرف األم( وىي اللغة احمللية، حيث يكو 

عٍت صوتا رقيقا خفيفا. ومع / يj/الصوت الثقيلة الغليظة، ودبا أّن حرف /ج/ يرمز حبرف 
يصعبون  تالميذذلك يكون احلرفان ادلذكوران أكثر وجودا يف اللغة اإلندونيسية، ولكن ال

سهل وأخّف يف النطق باستخدام أ/ z/التمييز بُت احلرفُت ادلذكورين حىت يكون حرف 
 /.j/ حرف

وذلك بسبب موضع النطق ادلتقارب وىو أّن الزاي تقع يف ذلق اللسان بُت السن 
األعلى والسن األسفل )أقرب إىل األسفل(، ودبا أّن اجليم فيقع يف وسط اللسان بتحّمل 

ميل إىل نطق الزاي كانوا أ  تالميذورق اللسان لسقف احللقوم بشدة )الغار(. وىذا وجعل ال
 باجليم. 

 

 تغَت صوت حرف /ع/ إىل /ء/  .س 

تغَت صوت حرف العُت إىل اذلمزة حدث لوجود أثر العادة من اللغة األوىل )اللغة 
األم( ووجود التقرب بُت حرف العُت واذلمزة، حيث يكون العُت يف اللغة اإلندونيسية 

يكثر وجوده يف /  a / لكن حرف/ a / ، ودبا أّن حرف اذلمزة يرمز حبرف/’a/يرمز حبرف 
 /.’aاللغة احمللية أو اللغة اإلندونيسية حىت يكون أسهل يف النطق من حرف /
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وىذا بسبب موضع النطق ادلتقارب وىو أّن العُت يقع يف وسط اخللقوم، ودبا أّن 
يكون أميل إىل نطق  تالميذاذلمزة فتقع يف احللق الداخل )أقصى احللق(. وىذا وجعل ال

 ُت باذلمزة.الع
 

 /ھتغَت صوت حرف /ع/ إىل / .ع 

تغَت صو حرف العُت إىل اذلاء حدث ألّن حرف /ع/ يف اللغة اإلندونيسية يرمز 
يكون أكثر وجودا يف / h/ ، ألن حرف/h// يرمز حبرف ھودبا أّن حرف / /،’a/حبرف 

 /.’a/اللغة اإلندونيسية حىت يكون أسهل يف نطق من حرف 

ادلتقارب وىو أّن العُت تقع يف احللق األوسط وحرف وذلك بسبب موضع النطق 
كانوا أميل إىل   تالميذاذلاء تقع يف احللق الداخل )أقصى احللق(. حىت يكون ىذا وجعل ال

 نطق العُت باذلاء.
  

 تغَت صوت حرف /ع/ إىل /غ/  .ف 

تغَت صوت حرف العُت إىل الغُت حدث ألجل التقّرب بُت حرف /ع/ و /غ/ 
/، ودبا أّن حرف /غ/ يرمز ’aيف اللغة إلندونيسية يرمز  حبرف / حيث كان حرف /ع/

ومع ذلك احلرفُت يكون أكثر وجودا يف كلمة العربية ولكن يقّل يف  /.gh/ أو/ g/ حبرف
ال يستطيعوا التمييز وكانوا ينطقون حرف  تالميذوجود اإلندونيسية، حىت يكون بعض ال

/a’ /حبرف /gh./ 
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طق ادلتقارب  وىو أّن /ع/ يقع يف حلق األوسط وذلك أيضا بسبب موضع الن
يكوننا أميل إىل نطق  تالميذودبا أّن /غ/ يقع يف ذلق احللق أو احللقوم. وىذا وجعل ال

 العُت بالغُت.      
 

 تغَت صوت حرف /ذ/ إىل /د/   .ص 

تغَت صوت حرف الذال إىل الدال حدث لوجود التتشبو بُت حرف /ذ/ و /د/  
، /dz/ن اللغة األوىل )اللغة األم(. ومع ذلك حرف /ذ/ يرمز حبرف وبسبب أرث العادة م

/ يكون أكثر وجودا يف اللغة d/ ولكن حرف /dودبا أّن حرف /د/ يرمز حبرف /
 /.dz/ إلندونيسية ويكون أخّف يف النطق من حرف

وذلك بسبب موضع النطق ادلتقارب  وىو أّن /ذ/ يقع يف ذلق اللسان ادللتقي 
مام ألعلى، وحرف /د/ يقع  يف ذلق اللسان ادللتقي بللثة األعلى. وىذا بذلق السّن األ

 كانوا أميل إىل نطق حرف الذال بالدال.     تالميذوجعل ال

 

 الصوت االنفجاري : (2

 تغَت صوت حرف /ق/ إىل /ك/  (أ 

تغَت صوت حرف القاف إىل الكاف حدث ألّن /ق/ يف اللغة اإلندونيسية يرمز 
يعٍت احلرف الرقيق /  k/ غليظ الثقيلة، ودبا أّن /ك/ يرمز حبرفيعٍت احلرف ال/ q/حبرف 

 /. q/ اخلفيفة ألّن حرف /ك/ أكثر وقوعا يف اللغة اإلندونيسية وأسهل يف النطق من حرف
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وذلك بسبب زلل النطق ادلتقارب وىو أّن /ق/ يقع يف أقصى اللسان )يف 
/ك/ يقع يف أقصى اللسان  اخللفي( قريب من فرع اللسان وحنك سبط لألعلى، ودبا أنّ 

أي يف األسفل )القّلة إىل األمام( ملتقي باحلنك على األعلى. ومع ذلك /ق/ و /ك/ 
 دييلون إىل نطق القاف بالكاف.  تالميذصوتان احتكاكيان. حىت يكون ذلك وجعل ال

    

 تغَت صوت حرف /ك/ إىل /ق/ (ب 

وت حرف تغَت صوت حرف الكاف إىل القاف حدث لوجود التشابو بُت ص
، ودبا أّن حرف /ق/ يرمز /k/ /ك/ و /ق/. حرف /ك/ يف اللغة اإلندونيسية يرمز حبرف

أكثر وجودا يف اللغة  اإلٌندونيسية، وىذا وجعل  /q/ و/ k/ومع ذلك حرف /. q/حبرف 
ادلدرسة ادلتوسطة  روضة اجلنة يصعب عليهم التمييز حىت يكون أميل إىل نطق  تالميذ

  حرف القاف بالكاف. 
  

 تغَت صوت حرف /ط/ إىل /ت/  (ج 

تغَت صوت حرف الطاء إىل التاء حدث لوجود التشابو بُت حرف /ط/ و /ت/. 
، ودبا أّن حرف /ت/ يرمز /th/ومع ذلك  حرف /ط/ يف اللغة اإلندونيسية يرمز حبرف 

/ أكثر وقوعا ووجودا باللغة اإلندونيسية حىت يكون أسهل يف tولكن حرف //. t/ حبرف
 /. th/ن حرف النطق م

وذلك بسبب موضع النطق ادلستوي وىو أّن حرف /ط/ و /ت/ وقعان يف ذلق 
 أميل إىل نطق الطاء بالتاء.  تالميذاللسان التقاءان بللثة األعلى. وىذا وجعل ال
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 تغَت صوت حرف /ط/ إىل /ض/ (د 

تغَت صوت حرف الطاء إىل الضاد حدث ألّن /ط/ يف اللغة اإلندونيسية يرمز 
ألّن ذلك احلرفُت ينظر وقومها يف اللغة /. dh/ ، ودبا أّن حرف /ض/ يرمز حبرف/th/حبرف 

/ th/مل يستطيع التمييز بينهما وكانوا ينطقون حرف  تالميذاإلندونيسية حىت يكون ال

 /. dh/ب

وذلك بسبب موضع النطق ادلتقارب وىو أّن /ط/ يقع يف طرف اللسان متصال  
انب اللسان )طرف اللسان( االجتماع  باللثة األعلى. باللثة األعلى، و /ض/ يقع يف ج

 كانوا أميل إىل نطق حرف الطاء بالضاد.   تالميذوىذا وجعل ال
 

 تغَت صوت حرف /ض/ إىل /د/ (ه 
تغَت صوت حرف الضاد إىل الدال حدث لوجود الشبو بُت حرف /ض/ و /د/، 

حرف /د/ يرمز  ودبا أنّ / dh/ ومع ذلك حرف /ض/ يف اللغة اإلندونيسية يرمز حبرف
/ كثَتا ما يوجد يف اللغة اإلندونيسية حىت يكون النطق هبا d/، ألن حرف /dحبرف /

 /. dh/أسهل من حرف 

وذلك أيضا بسبب موضع النطق ادلتقارب وىو أّن /ض/ يقع يف جانب اللسان 
)طرف اللسان( يلتق بالضرس األعلى، ودبا أّن /د/ فيقع يف حّد اللسان ادللتقي باللثة 

 كانوا أميل إىل نطق حرف الضاد بالدال.   تالميذألعلى. وىذا وجعل الا
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دى بناء على البيان السابق، ديكننا أن نعرف أّن األخطاء الفونولوجية اليت تقع ل 
اتار المبونج اجلنوبية وقعت دبدرسة روضة اجلنة ادلتوسطة ن “أ  “الصف السابع  تالميذ

امل النطق و كيفية النطق. وىذا يدل على وجود متوسطة يف األصوت ادلعترب من جهة عو 
وديكن أن نظر بوسطة البيانات األخطاء الوقعة يف  تالميذالصعوبات يف سلارج احلروف لل

بالصعوبات يف القراءة  تالميذعندما يقرأ ويعًتف عليو كثَت من ال تالميذسلارج حروف ال
           ال تعتد مذكورة باإلندونيسية.ألهنم مل يعتد ويشعر بالصعوبات ألنو يكثر احلروف اليت 

 

 د.  توقع مواضع األخطاء )أسباب وقوع األخطاء( 
قع األخطاء وطريقة حدوث األخطاء أسباب األخطاء وتو  تالميذيف ىذا يفعل لل 

. من نتيجة ذلك التحليل ادلتوسطة روضة اجلنة درسةدب “أ  “السابع  الصف تالميذدى ل
يف النطق باحلروف ويف ادلفردات ادلوجودة يف  تالميذلصعوبات للديكن أن نعلم أّن وجود ا
 أخطاء واقعة كثَتا يف قراءة النصوص العربية.  تالميذالنصوص العربية ادلذكورة لل

ادلدرسة ب “أ  “بحث وىو يف الفصل السابع بعد أن نزلت الباحثة إىل ميدان ال
ء الفونولوجية يف قراءة النصوص العربية ادلتوسطة روضة اجلنة بناتار، ادلتعلق بتحليل األخطا

تبُت أّن الباحثة وجدت موضع األخطاء يف نطق أو قراءة احلروف اذلجائية عند قراءة 
 . تالميذادلفردات ادلعّدة يف النصوص العربية لل

يف ادلخارج ادلوجودة يف ادليدان فهي ما  تالميذأما أسباب األخطاء أو الصعوبات لل  
 يلي : 
 أو الفهم اخلاطئ. تالميذالقّلة فهم  .1
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يف  تالميذأنشطة التعلم يقّل تئييدىا لعدم وجود األنشطة للممارسة أو مساعدة ال .2
 التعلم.

 .تالميذأثر لغة األم أو اللغة األوىل لل .3

 وجود الفرق بُت النطق باحلروف العربية والنطق باحلروف اإلندونيسية. .4

 كثرة احلروف ادلسموعة متشاهبة الصوت. .5

 عتياد يف نطق احلروف.عدم اإل .6

 قلة ادلمارسة أو قلة تصحيح القراءة. .7

 .تالميذقّلة الرغبة أو النشاط وتشجيع ال .8

 اذلّمة ادلتطّرفة يف نطق احلروف. .9

 كثرة النسيان أو عدم التذكر يف قراءة احلروف. .11

 
منها  تالميذجريا على ربليل ىذه األخطاء علمت الباحثة تلك احلالة من اعًتاف ال

اليت امسها مرشة قالت " إّّن مل أستطع الفرق يف النطق بُت حرف /ذ/، /ز/، /ظ/،  ةالتالميذ
/ مث /ص/، /ش/، /ث/، و /س/ وأيضا ھو /ج/  ومع ذلك حرف /غ/، /خ/، /ح/، و /

 يف حرف /ع/، و /ء/ وبُت حروف /ك/، /ق/، /ض/، /ظ/، /ط/، و/ت/ ". 
الفرق بُت تلك  ميذتال/ يصعب على الھمث يف النطق بأصوات /خ/، /ح/، و/

يف اللغة اإلندونيسية، كما يف كلمة "خزانة   ”H“األحروف ىؤالء مالوا إىل النطق باذلاء أو 
وأخيت" ىؤالء ينطقون "ىزانة وأىيت" وردبا كانوا يف النطق باحلاء دييلون إىل النطق باذلاء كما 

 يف كلمة "محام، وحقيبة، وصحن" ينطقون ب"مهام وىقيبة وصهن".
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يف  ”a“ينطقون بصوت /ء/  أو  تالميذد ذلك يف نطق حرف /ع/ كانت المث بع
اللغة اإلندونيسية كما يف كلمة "قصعة ومعجم"  ىؤالء ينطقون "قصئة ومئجم". وكذلك يف 
احلروف األخرى ادلتقاربة يف الصوت كثَتا ما أخطئوا  وقابل الصعوبات يف التمييز والنطق 

 باحلروف.
اءة النصوص العربية خبالف ادلخارج حدثت أيضا يف صوت الصعوبات احلادثة يف قر 

ادلّد وقصر القراءات، احلرف ادلخالف للحروف األصلية اليت ال يتقارب صوهتا. ولكنهم مل 
يتمرّنوا يف التذكر والتمييز إىل احلروف اذلجائية بعدىا من بمعد بسبب النسيان وعدم تقّرر 

ىو احلال  يف قراءة القرآن األىم دلستند احلياة لألمة ادلمارسة يف القراءة وتقرر القراءة كما 
 اإلسالمية اليت ينبغي أن يقرأ مث يعترب عمال صاحلا.

 
 . تقييم األخطاءھ

بعد مرور عملية ربليل األخطاء ووجدان األخطاء احلادثة والبحث عن أسباب  
ية التعلم وىو األخطاء،  فبعد ذلك ضلن ديكننا أن ضلرر احللول أو ادلساعدة إلصالح عمل

جواب  عن أسباب األخطاء ادلذكورة. وفيما يلي زلاولة احلال ألسباب األخطاء أو 
 يف سلارج احلروف فمنها :  تالميذالصعوات لل

 .تالميذاألستاذ يوجو ويقوم أفهم ال .1

 فل تفاىم سلارج احلروف. تالميذال بد من األنشطة خارج ادلدرسة اليت تساعد ال .2

إىل اإلعتياد بتدرب  تالميذثَت اللغة األوىل ادلذكورة حيتاج اللتقليل أو إلزالة تأ .3
 ادلستمر.



62 

 

وجود الفرق بُت نطق حبروف العربية وبُت احلروف اإلندونيسية وىذا حيتاج إىل  .4
 اإلعتياد استمرار ادلمارسة.

 األفضل تكثَت تصحيح القراءات واإلىتمام باحلروف والقراءة جبودة وخربة. .5

 عتياد بالنفس يف النطق هبا حىت تعّود.التجريبة ادلستمرة لإل .6

 تكثَت ادلمارسة وتعليم يف تصحيح القراءات لإلصالح. .7

يف التعلم،  تالميذيتوّقع من األستاذ أن يستمر يف إعطاء تشجيع الذي ديبط نشاط ال .8
 ومع ذلك يعطي التعليم السار.

طق أن ال يستعجل حىت حيمل القراءات اليت ينبغي أن ين تالميذوجب على ال .9
صحيحة فصارت خطأ وجب القراءة برفق واحتياط بدون استعجال أو احًتاس يف 

 القراءة حىت ال يؤدي إىل إختالف ادلعٌت.

 استمرار التقرار أو إعادة التحفيظ للحروف بصحة والقراءة بوقار بدون ىول. .11

 
ية يف تعلم اللغة العرب تالميذوبوجود ربليل األخطاء نستطيع أن نعرف القثور وخطأ ال
ليل األخطاء . وىذا ربتالميذليصلح منهج التعلم وليقّلل األخطاء أو الصعوبات اليت واجو ال

إنو تقييم وعملية التعلم ألن األىداف سواء إلصالح عملية التعلم اإلعتيادة أن يقال 
يف التعلم والتعليم ولكشف اذلدف يف التعلم يعٍت إلزالة  تالميذوتسهيل بُت األستاذ وال

 األخطاء أو الصعوبات.                وتقليل 
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 الباب الخامس
 االختتام

 
 الخالصة .أ 

بناء على ادلباحثة السابقة، تلخص الكاتبة أن هناك أشكال األخطاء الفونولوجية )جانب 
درةة مب " أ "السابع  صفال تالميذدى الفونيتيك/ادلخارج( يف قراءة النصوص العربية ل

 وهي :  المبونج اجلنوبية ناتار ادلتوةطة روضة اجلنة

للثوية ا -األةنانية  -وامل النطق، من بينها : أ( األصوات الذلقيةبناء على جانب ع .1
(Apico-dentals-alveolars)  مثل تغري الصوت يف حرف الطاء إىل التاء والضاد، وتغري

مثل تغري الصوت  (Interdentals)ب( األصوات بني األةنانية   حرف الضاد إىل الدال.
اجليم،  الدال والزاي، وحرف الظاء إىليف حرف الثاء إىل السني وحرف الذال إىل 

مثل  (Dorso-uvulars)اللهوية  -األصوات القصية  . ج(الضاد، الدال، الذال، والزاي
-Dorso)الطبقية  -األصوات القصية  . د(إىل الكاف حرف القافتغري الصوت يف 

velars) إىل الكافتغري حرف و  إىل الغني واذلاء، حرف اخلاء تغري الصوت يف مثل 
-Fronto)الغارية  -األصوات الطرفية  (ھ. إىل اخلاء واذلاء الغنيتغري حرف و  القاف،

palatals) اللثوية  - ةاألصوات  الذلقي . و(إىل السني حرف الشني تغري الصوت يف مثل
(Apico-alveolars) الزاي حرفو  والضاد، إىل السني حرف الصاد تغري الصوت يف مثل 

 تغري الصوت يف مثل  (Rooto-pharyngeals)لقية احل -جلذرية األصوات ا . ز(اجليمإىل 
 . إىل اذلمزة/األلف واذلاء العنيحرف  و إىل اذلاء واخلاء،  حرف احلاء
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مثل  (Bunyi Frikatif)األصوات االحتكاكية  ها : أ(ناء على جانب كيفية النطق، منب .2
إىل  الظاءحرف و  إىل السني، الشنيحرف  و إىل السني، الثاء تغري الصوت يف حرف

 اخلاءحرف و  إىل اذلمزة/األلف والغني، العنيحرف و  ،والضاد الدال والذال واجليم والزاي
 إىل الدال والزاي، الذالحرف و  إىل السني والضاد، الصادحرف و  إىل اذلاء والغني،

 Bunyi)ية األصوات االنفجار   ب(. إىل اجليم الزايحرف و  إىل اذلاء واخلاء، احلاءحرف و 

Letupan) إىل التاء والضاد، الطاءحرف و  إىل الدال، الضاد مثل تغري الصوت يف حرف 
 .إىل القاف الكافحرف و  إىل الكاف، القافحرف  و

 

 اإلقتراحات  .ب 
وجودة كي ال تكون  يرجى من ادلعّلم أن يعرف ويتلفظ خمارج احلروف ونطقه بصحة

ليطلب ادلخرج دلعاجلة ادلشكلة أو  إجراءات وأ اتادلستقبل وأن يأخذ خطو عادة وخطأ يف 
ممنوعة على القراءة  تالميذحىت ال يكون قدرة ال تالميذت احلادثة يف خمارج احلروف لالصعوبا

 من األةباب اليت تورث األخطاء يف قراءة احلروف اذلجائية.
ربية  نعة من عملية تعلم اللغة العاأن هتتّم باألحوال اليت تكون م جيب على ادلدرةة 

ةهلة بعة  أو تستمر تلك األخطاء  كي يكون عملية التعلم جتري اكيال حتدث أخطاء متت
 .قباتع ي  أ أو عالرجاء  وعلى وفق اذلدف بدون موانعلى وفق 
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