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 الباب األول
 المقدمة

 خلفية البحث - أ
ظم يعٍت أن اللغة ليست نظاما واحدا، بل تتكون من اللغة ىي نظام منظم. وادلن

عدة أنظمة فرعية، وىي األنظمة الصوتية، واألنظمة ادلورفولوجية، واألنظمة النحوية، 
غة، تتدرج يف أربعة وقد أمجع الباحثون احملدثون أن دراسة الل 1واألنظمة الداللية.

، وادلستوى (Morphology)، وادلستوى الصريف (Phonology)مستويات: ادلستوى الصويت 
 2.(Semantic)، وادلستوى الداليل (Syntax)الًتكييب 

الذي يبحث يف األصوات ادلنطوقة من حيث نقطها  علم األصوات ىو علم
 3وانتقاذلا وادراكها وأثر بعضها على بعض إذا جتاورت.

 واألصوات اللغة ىي أصوات تتكون من ثالثة عوامل: التنغيم، والنرب، وادلفصل.
لغة العربية يهدف إىل كفاءة ادلهارات اللغوية لدى الطلبة. وىي تشتمل ويف تعليم ال

على االستماع والكالم والقراءة والكتابة. وكفاءة ادلهارات اللغوية ىناك أىداف يف تعليم 
اللغة العربية. وىدف مادة االستماع ىو أن يستطيع الطلبة لتعريف أصوات اللغة العربية 

أن يستطيع الطلبة لفهم الكالم يف اللغة العربية، إما اللغة  بصحيحة. واالستماع عامة ىو
وىدف الكالم يف اللغة الثانية من ادلهارات األساسية اليت دتثل  4اليومية أو اللغة الرمسية.

غوية. وإن كان ىو نفسو وسيلة االتصال من اآلخرين غاية من غايات الدراسة الل
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وىدف القراءة وىي قدرة الطلبة لقراءة يف مادة التعليم  5باللسان صحيحة وفصيحة.
وىدف الكتابة ىي وسيلة من وسائل االتصال اللغوى  6بادلخارج واللهجات صحيحة.

بُت األراد، مثلها يف ذلك مثل الكالم والقراءة. إهنا كما نعلم ضرورة اجتماعية لنقل 
الزمان وادلكان. ولقدرة الطلبة األفكار. والوقوف على أفكار اآلخرين، على إمداد بعدي 

   7ماىرة يف الكتابة احلروف واجلملة اللغة العربية بصحيحة ومجيلة.
عد مهارة مهمة جدا يف ادلهارة اللغوية ب اتجزئي ىحدفهي إأما مهارة القراءة 

الكالم. وبالقراءة حيصل الناس العلوم اجلديدة وتوسيع ادلعرفة. للمبتدئُت البد عليهم 
بقراءة اجلهرية يعٍت بقراءة صحيحة وفصيحة مناسبة ونظامة صوهتا. وأفضل على اللغة 
العربية ذلا أحرف ونظامة الصوت اليت ختتلف باللغة اإلندونيسية ولذلك ديكن أن يسبب 

 هارة القراءة.مشاكل يف م
القراءة ىي عملية اليت تقوم هبا القارئ للحصول الرسالة ويريد الكاتب توصيلها 

 8بوسيلة الكلمات أو اللغة ادلكتوبة.
لية اليت تنفيذه باىتمام لفهم ادلعلومات من خالل القراءة أيضا ىي أنشطة عق

 9حاسة البصرية يف شكل رموز ادلعقدة، ادلربتة حىت يكون ذلا معٌت.
صوتية أو صامتة، يفهم هبا الفرد ويعرب هبا ويؤثر يف من والقراءة ىي قدرة بصرية 

حولو هبا، القراءة تعٍت استخالصة ادلعٌت من ادلادة ادلكتوبة وحتليل رموزىا، والقراءة تنطوي 
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على االنتباه، واإلدراك، والتذكر، والفهم، والتذوق، واالنفعال، والقراءة ىي القدرة على 
حصول على الكثَت من ادلعرفة، والقراءة ىي اسًتجاعة تقوية احلواس والذاكرة والعقل لل

منطقية أو عقلي للمعلومات يف الدماغ، وتكون ادلعلومات على شكل رموز، حروف، أو 
صور، من فوائد القراءة؛ اكتساب ادلعرفة، واالتصال بادلعارف اإلنسانية يف حاضرىا 

 وماضيها.
 ة يف تعليم اللغةوالطلبة لغَت الناطقُت يواجهون ادلشكالت ادلتنوع

غَت علم اللغة، أما من ناحية علم اللغة:  ٍت من ناحية علم اللغة العربية و العربية، يع
كاألصوات و ادلفردات و القواعد، أما من ناحية عناصر اللغة أم ادلهارات اللغوية  

 10كاالستماع و الكالم و القراءة و الكتابة.
وكما علمنا أن القراءة ترتبط ارتباطا وثيقا بفصيح احلروف اذلجائية ولذلك ترتبط 
بنظام األصوات. واألصوات ادلقصود ىي النطق. والنطق اجليد والصحيح لتكون فهيمة 

صحة النطق يف الكالم وىي أمر مهمة ليؤثر ادلعٌت ادلقصود من  11من قبل ادلستمع.
فيوضح أن عنصر األصوات يف اللغة العربية مهم جدا تعلمها ذلدف نطق  12ادلتكلم.

 احلروف اللغة العربية مناسبة  بالقواعد. 
اجملالت، جيد الباحث ذه ادلدرسة وقرأت بعض عد مالحظة الباحث يف ىب

ادلشكالت يف خربة الطلبة، منها الطلبة خترجوا من مدرسة ادلتوسطة احلكومية، عادة 
 يستعملون اللغة احمللية الكثَتة من اللغة العربية كما يف تعليم وبيئتهم يستعملون اللغة

راءة اليت كثَت من الطلبة ال همة وىي القوادلشكلة ادلاحمللية حىت يؤثرون يف القراءة. 
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يستطيعوا أو يصعبوا النطق احلروف الصحيحة عند القراءة ادلناسبة. وىذه ادلشكالت اليت 
 13.وجد الباحث عند ادلالحظة

الصوتية بأساس النطق احلروف اذلجائية  األخطأولذا، تركيز ىذا البحث وىو حتليل 
 األخطأفقط، ىدف ىذا البحث لتصنيف والوصف  األخطأيف اجلملة. ليس التحليل 

الصوتية وىو احدى أشكال اخلطيئة الدخول يف تصنيف  األخطأمع عوامل التأثَت. 
الصوتية  األخطأ، و (Phonology)يف ادلستوى الصويت  ادلذكورة حدثت األخطأاللغوي. 

عند النطق أو  األخطأحدثت يف استعمال لغة مكتوبة يف مهارة القراءة. وىذا ادلثال من 
التلفظ يف اللغة العربية: "لِْلَمْدَرَسِة َسَكٌن لِلتُّالَِّب َوَسَكٌن لِلتَّالَِباِت" وجيب أن يكون 

َسِة َسَكٌن لِلطُّالَِّب َوَسَكٌن لِلطَّالَِباِت" وغَتىا. ذلك ادلثال القراءة الصحيحة ىي "لِْلَمْدرَ 
 ادلذكورة عالقتها باللهجات احمللية اليت حدثت يف الطلبة عند القراءة النص اللغة العربية 

اليت حدثت لدى الطلبة عند القراءة النص يف مادة  األخطأينظر الباحث إىل أن 
و عوامل اليت تؤثر  األخطأد الباحث ليعطي نسبة مائوية القراءة. على ىذه ادلسئلة يري

صف احلادي عشر يف مدرسة دار ادلكرم الثانوية األىلية أصلَت موارا بريطو  الللطلبة يف 
 كواال.

بناء على خلفية ىذا البحث وادلالحظة اليت حدثت يف ادليدان، فالباحث يريد أن 
وعالقتها باللهجات المحلية  دراسات صوتيةيبحث البحث العلمي حتت ادلوضوع: 

صف الحادي عشر في مدرسة دار المكرم الثانوية الفي مهارة القراءة لدى طلبة 
 بريطو كواال. األهلية أنجير موارا 
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 أسئلة البحث - ب
 مناسبة خللفية ادلسائل السابقة، فأسئلتها ىي:

مدرسة  صف احلادي عشر يفالالصوتية يف مهارة القراءة لدى طلبة  أما أخط -ٔ
 أصلَت موارا؟ دار ادلكرم الثانوية األىلية

صف احلادي عشر اللدى طلبة  الصوتية يف مهارة القراءة األخطأما أشكال  -ٕ
 أصلَت موارا؟ يف مدرسة دار ادلكرم الثانوية األىلية

صف اللدى طلبة  القراءة يف رلال الصوت باللهجات احمللية ما عالقة أخطأ -ٖ
 أصلَت موارا؟ دار ادلكرم الثانوية األىلية احلادي عشر يف مدرسة

 
 أهداف البحث -ج

 اعتمادا على أسئلة البحث السابقة فاألىداف ىذا البحث، وىي:
صف احلادي عشر يف اللدى طلبة  الصوتية يف مهارة القراءة األخطأوصف  -1

 مدرسة دار ادلكرم الثانوية األىلية أصلَت موارا.
صف احلادي اللدى طلبة  ية يف مهارة القراءةالصوت األخطأتصنيف أشكال  -2

 عشر يف مدرسة دار ادلكرم الثانوية األىلية أصلَت موارا.
 يف مهارة القراءة القراءة يف رلال الصوت باللهجات احمللية عالقة أخطأحتليل  -3

صف احلادي عشر يف مدرسة دار ادلكرم الثانوية األىلية أصلَت اللدى طلبة 
 موارا.

 لبحثأهمية ا -د
 ونتائج ىذا البحث العلمي ترجى أن تكون ذلا فائدتان، ىي:
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 النظرية -ٔ
تعليم اللغة العربية  يستطيع أن يعطي مساعدة ادلراجع يفىذا البحث 

الطلبة يف قراءة النص اللغة العربية سلصوصا من ناحية الصوتية  لتصحيح أخطأ
 .الصحيحة عند القراءة. ويعرف عن اللهجات احمللية للطلبة

 التطبيقية -ٕ
زيادة اخلربة ومعرفة الباحث والقارئ على احلال الذي حيتاج إىل اللغة  ( أ

سلصوصا ناحية قراءة النص اللغة العربية سلصوصا نطق احلروف اذلجائية 
 .اليت تعد واحدة من ادلهارات األساسية اليت جييب هبا طلبة اللغة

يم اللغة العربية خاصة ليعطي احللول على مشكالت اليت حدثت يف تعل ( ب
يف مهارة القراءة لنيل أىداف التعليمية. ويعرف عوامل األسباب 

 اللغوية من نظام الصوتية يف ىذه ادلدرسة. األخطأ
 لتكون مادة التقومي يف تعليم اللغة العربية خاصة مهارة القراءة ( ج

 
 التحديد اإلجرائي -ه

ادلصطالحات ادلستخدمة يف لتيسَت الفهم من موضوع البحث، ستقدم الباحث 
 ىذا البحث، وىي:

 صوتيةال -ٔ
ىي الصوتية ادلنطوقة من ناحية النطق حروف اذلجائية بالفصيحة  صوتيةال

 والصحيحة.
 اللهجات احمللية -ٕ
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. واللغة احمللية ىي اللغة اليت يستعمل الناس يف بيئتهم كما عادة اللهجات
سافة ىذه ادلنطقة أصلَت موارا بريطو  احمللية ادلستعملة فهي اللغة البنجرية، وم

 (.ٜٔ Kmكواال من مدينة بنجرماسُت وىي تسعة عشر كيلو مًتا )
 القراءة -ٖ

القراءة اجلهرية ىي نطق الكلمات بصوت مسموع حبسب مهارة القراءة: 
قواعد اللغة، مع مراعلة صحة النطق وسالمة الكلمات وإخراج احلروف من 

 14سلارجها ودتثيل ادلعٌت.
 األخطأحتليل  -ٗ

دراسة اللغات األجنبية اليت حدثت أثناء الدراسة  األخطأ بأخطأويهتم حتليل 
، ىو تصنيف ادلبٍت على األخطاءدون اعتماد على تصنيف مسبق الحتماالت 

ية التداخل اللغوي بُت قوانُت اللغُت األم واذلدف شلا ديكن التنبؤ بو من خالل نظر 
يف قراءة اللغة  األخطأوادلراد يف ىذا البحث يعٍت حتليل  15الدراسات التقابلية.

 لعربية من ناحية مادة القراءة.ا
 الدراسات السابقة -و

علمية ادلتعلقة هبذا البحث، ليعقد ىذا البحث فتستخدم الباحث بعض البحوث ال
 وىي:
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فونولوجيا يف  األخطأفطريا لطيفة، شهاب الدين، زلمد زكى الفارسي، حتليل  -ٔ
للغة العربية و معرب مهارة القراءة النص اللغة العربية، عربيات: اجمللة الًتبية ا

vol.4   الطريقة ادلستخدمة وىي ٗٛٔ-ٗٚٔ، ٕٚٔٓديسمرب  ٕالرقم .
أسلوب الكتابة وأسلوب ، free listening-speakingطريقة االستماع بأسلوب 

فونولوجية الطلبة غالبا  أالتسجيل. والنتيجة ىذا البحث يدل على أن أخط
كحرف ذ،ح،خ، ش،   (frikatif)عند أنشطة القراءة وىي يف صوت احتكاكي 

وىي يف حرف ط، ض، و ق.  (letupan)ص، و ف. أما لصوت البوب 
أصعب وىي يف نطق احلرف ع و  األخطاءادلذكورة،  األخطأبينما 

وىذه اجمللة يبحث عن األصوات مع تنصيف فقط ليس ىناك حتليل 16ض.
يف نطق احلروف. وىذا البحث خيتلف  األخطأيت تسبب الطلبة العوامل ال

احمللية يف تعليم  اتبالبحث الباحث، ألن الباحث يزيد التحليل عن اللهج
 مهارة القراءة.

فونولوجية قراءة النص اللغة خطأ زلمد عفيف أمر اهلل، حلية احلسنة، حتليل األ -ٕ
اجلنوبية، عربيتنا رللة اللغة العربية لدى تالميذ ادلدرسة ادلتوسطة المفونج 

، نوع ىذا البحث وىو ٕٕٛ-ٜٕٓ، ٜٕٔٓنوفمرب  ٕ، رقم vol 3العربية، 
البحث الوصفي وىدفو ليبحث ويقصر اخلطاء يف تعليم اللغة العربية يف سلارخ 

. والنتيجة ىذا البحث يدل على أشكال األخطأاحلروف بطريقة التحليل 
القراءة النص اللغة العربية من ناحية فونولوجية غالبا يف أنشطة  األخطأ
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األصوات اليت حدثت  خطأاأللبحث يشرح عن ىذا ا 17األصوات ادلنطوقة.
عند قراءة النص اللغة العربية بدون تنصيف األخطأ يف حروف اذلجائية. 

مع تصنيفها  نطق األصوات األخطأاختالفا بالباحث الذي يبحث عن حتليل 
 والعوامل الذي يؤثر.

عربيات زلمد عفيف أمر اهلل، حتليل تغيَت فونولوجية يف تشكيل اجلملة معربة،  -ٖ
وىدف  18.ٕٚٔٓ،ديسمرب ٕرقم  ٗ volرللة تدريس اللغة العربية وتعريبية،  

لتحليل قواعد تعربية يف رللة رلمع اللغة العربية ادلَلك جزء  ىذا البحث
الثالث. والنتيجة ىذا البحث يدل على األقل ثالث قواعد فونولوجية 
ادلستعملة يف عملية تعريب. وىذا خيتلف بالبحث الباحث ألن الباحث 

يف مهارة القراءة النص اللغة العربية واللهجات  األخطأيبحث عن حتليل 
 . احمللية

زلمد موسى علي، أمحد مفتاح الدين، دار القطٍت، تدخل فونولوجية والقواعد  -ٗ
كودوس يف تعليم اللغة   ٔتلميذ صف السابع ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية 

. وىدف .Journal of Arabic Learning and Teaching 8 (1) (2019)العربية، 
ولوجية، تركيبية. ىذا البحث لتعريف األشكال التدخل فونولوجية، مورف

والنتيجتها أن التدخل فونولوجية وتركيبية اللغة العربية وجدت يف نطق التالمذ 
كودوس  اليت حتصل من  ٔ صف السابع ب و ج ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية 
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ىذا البحث يشرح/حتليل  19البيانات التسجيل، مالحظة، استماع، كتابة.
ت يف فقط عن تدخل فونولوجية وتركيبية اللغة العربية ادلنطوقة بدون  البيانا

 ادلذكورة. األخطأخلفية 
إيدى لطيفة العمرة، حتليل األخطأ اللغة العربية لدى طلبة اجلامعة اإلسالمية  -٘

دار العلوم الموصلان قسم تعليم اللغة العربية، يستعمل ىذا البحث مدخل  
كيفي والنوع ىذا البحث ىو ادليدان، ألنو مجع البيانات مباشرة يف اجلامعة 

لعلوم الموصلان. وىدف ىذا البحث دلعرفة أشكال اخلطيئة اإلسالمية دار ا
اللغة العربية اليت تركز على أخطاء الكتابة من ناحية اللغوية. أما النتيجة  ىذا 
البحث يدل على أربعة أنواع اليت فعلتو الطلبة وىي الصويت والصريف والًتكييب 

اللغة العربية.  األخطأومتساوية يف ىذا البحث وىي البحث عن 20والداليل.
اللغة العربية. أما الباحث  أل، ىذه اجمللة تركز يف أخطويفرقها يف كيفية التحلي
ىذا البحث متساوي بالبحث القراءة واللهجات احمللية. أحتليلو من ناحية أخط

األصوات يف مهارة القراءة. ولكن ىذا البحث  أالسابق وىو لتصنيف أخط
خيتلف يف كيفية التحليل، والباحث حتليلو من ناحية النطق مع حتليل 

يف نطق ىو  أت احمللية وادلدرسة  ادلختلفة. ألن الباحث اعتقاد أن خيطاللهجا
 يسبب العوامل من ناحية ادلعٌت. 
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 هيكل البحث -ز
ليكون ىذا البحث ىيكاال، قسمو الباحث إىل مخسة أبواب، ولكل باب مباحث 

 خاصة ترتبط بعضها بعضا، فيما يلي:
لفية البحث، أسئلة البحث، فيو مقدمة حتتوى على خيتكّون من : الباب األول

 أىداف وأمهية البحث، التحديد اإلجرائي، الدراسات السابقة، ىيكل البحث.
، وىي: علم البحث العام عن اإلطار الّنظري فيويتكّون من : الباب الثاني

 .األخطاءاألصوات، واللهجات احمللية، ومهارة القراءة، والتحليل 
واألوقات وادلوضوع  نوع البحث، يشتمل منهج البحث وىي :الباب الثالث

، وأسلوب مجع البيانات، وأسلوب حتليل البيانات ومصادرىاالبحث، ورلتمع البحث، 
 البيانات. 

 ومناقشتها: البحث عن حصول البحث، يشتمل على حتليل البيانات الباب الربع
  : يشتمل اخلادتة يتأّلف من خالصة البحث وتوصيات البحثالباب الخامس

 


