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 الرابع الباب
 البيانات ومناقشتها تحليل

 ث لمحة عن ميدان البح - أ
 بريطو كواال. الثانوية األهلية أنجير موارا بمدرسة دار المكرمتاريخ نشأة  -1

مدرسة دار اظتكرم الثانوية اإلسالمية األىلية ىي مدرسة ثانوية خاصة للعديد من 
ترانس كاليمانتان،  شارعاظتدارس اطتاصة يف منطقة باريطو كواال، وتقع ىذه اظتدرسة على 

 و كواال. ا، اظتدينة الوسطى، باريطوار كيلو مًتا أجنَت م 4ٕ٘ٗ
بريطو كواال، وىو  الثانوية األىلية أجنَت موارا يف منطقة وتقع ىذه مدرسة دار اظتكرم

 بريطو كواال. يف منطقة يةالدينالشؤون حتت رعاية وزارة  ةالرشتي يةبرامج التعليم ىحدإ
منها: اضتاج  راأجنَت مواعلى مبادأة اجملتمع  ٜٜٙٔوأنشئت ىذه اظتدرسة سنة 

حممد رافعي، الدكاترة زين العابدين، مصدر أرشاد، عبد اضتامد، ىرموجي اظتاجستَت، 
مًتا،  ٜٜٙ.ٔأقيمت ىذه اظتدرسة حتت رعاية مؤسسة اظتكرم مبساحة واجملتمع اآلخر.  
 حقوق االمتالك.

 يف منطقة الثانوية األىلية أجنَت موارا مدرسة دار اظتكرم بالبناءأما اضتدود احمليطة 
 وىي:  بريطو كواال

 اصتانب اظتغربية: مسجد اظتكّرم ( أ
 اصتانب الشرقية: بيت اجملتمع ( ب
 اصتانب اصتنوبية: هنر أجنَت ( ج
 ترانس كاليمانتاناصتانب الشمالية: شارع  ( د
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الدكاترة اضتاج زين  وىو الثانوية األىلية أجنَت موارا ورئيس مدرسة دار اظتكرم
، ىو تويف ٕٕٔٓإىل  ٕٔٔٓوزارة الشؤون الدينية. يف تغيَت سنة  رعاية حتت العابدين

 حىت اآلن. السرجنا وايترتنا كسوما سيت مث يبدل بزوجتو اضتاجة
 
بريطو   الثانوية األهلية أنجير موارا بمدرسة دار المكرم وصف وقت البحث -2

 كواال
وينتهي يوم األربعاء  م ٕٕٔٓ يناير ٕٔاظتوافق  يبدأ إجراء ىذا البحث يوم اإلثنُت

  م. ٕٕٔٓ سر ما ٖٔاظتوافق 
 
 .بريطو كواال الثانوية األهلية أنجير موارا بمدرسة دار المكرم الطلبة أحوال -3

ىذه اظتدرسة قسم واحد فقط، وىو العلوم االجتماعية، وىذا القسم ىو يف يوجد 
وىي مدرسة   للطلبة من بداية الدخول إىل خترجهم. ألن ىذه اظتدرسة قسم  ختصيص

صف العاشر إىل الوات، يبدأ من والتعليم يف ىذه اظتدرسة وىي  ثالث سنالدينية. 
 عشر. صف الثانيةال

 ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ دراسة سنة يف اظتراحل صتميعأما العدد الطلبة يف ىذه اظتدرسة 
 صف يف طلبة( ٕٙ) وستُت ثانية من تتكون. طلبة( ٛ٘ٔ) وستسُت وذتانية مائة وىي

 طلبة( ٕٗ) وأربعون وثانية عشر، اضتادي صفال يف طلبة( ٗ٘) وستسُت ربعةوأ العاشر،
 :اآليت لااصتدو  إىل انظر. عشر الثانية صفال يف

الثانوية األهلية أنجير  بمدرسة دار المكرم الطلبة أحوال:  1. 4 الجدول
 .بريطو كواال موارا
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 قسم  الفصل
 العلوم االجتماعية

 العدد الجنس
 ةطالبال الطالب

X IIS
1 ٔٗ ٔٚ ٖٔ 

X IIS
2 ٛ ٕٖ ٖٔ 

XI IIS
1 ٙ ٕٔ ٕٚ 

XI IIS
2 ٛ ٜٔ ٕٚ 

XII IIS
1 ٜ ٕٔ ٕٔ 

XII IIS
2 ٛ ٖٔ ٕٔ 

 طلبة 151 العدد

 في بريطو كواال الثانوية األهلية أنجير موارا بمدرسة دار المكرم الوثائق: المصدر 
 م0201-0202 السنة

 
 المدرسة واألجهزة اآلالت أحوال -4

 السنة يف بريطو كواال الثانوية األىلية أجنَت موارا مبدرسة دار اظتكرم األجهرة الأحو 
 :اآليت لااصتدو  إىل انظر .مٕٕٔٓ-ٕٕٓٓ

 المدرسية واألجهزة اآلالت أحوال:  0. 4 لالجدوا

 حال عدد مرافق نمرة
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 جيد ٙ الفصول .ٔ

 جيد ٔ اظتدرسة رئيس إدارة .ٕ

 جيد ٔ اظتدرس حجرة .ٖ

 جيد ٔ اظتدرس ضمرحا .ٗ

 جيد ٖ الطلبة مرحاض .٘

 جيد ٔ اظتكتبة .ٙ

 جيد ٔ الصحية اطتدمة حجرة .ٚ

 جيد ٔ اظتقصف .ٛ

 جيد ٔ اللغوي اظتخترب .ٜ

 جيد ٔ العلوم خمترب .ٓٔ

 جيد ٔ موقف .ٔٔ

 جيد ٔ مسجد .ٕٔ

 جيد ٔ اظتكتبة غرفة .ٖٔ

 جيد ٔ الكومبيوتر اظتعمل .ٗٔ

 جيد ٔ االستشارو  التوجيو حجرة . ٘ٔ

بريطو   الثانوية األهلية أنجير موارا بمدرسة دار المكرم الوثائق: المصدر
 م0201-0202 السنة في كواال
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 الثانوية األهلية أنجير موارا بمدرسة دار المكرم بمدرسة المدرسين أحوال -5

 بريطو كواال.

 بريطو كواال َت مواراالثانوية األىلية أجن دار اظتكرم مبدرسة اظتدرسُت حوالاأل كانت
 :اآليت لااصتدو  إىل انظر .مٕٕٔٓ-ٕٕٓٓ السنة يف

الثانوية األهلية أنجير  دار المكرم بمدرسة المدرسين أحوال:  3. 4 الجدوال
 بريطو كواال. موارا

 الوظيفة المدرس مادة المدّرس إسم رقم

 وايت رتنا كسوما سيت اضتاجة .ٔ
 السرجنا

 اظتدرسة رئيس مواطنية

 منهجي نائب اإلجنليزية اللغة السرجنا حيايت ليلي نور .ٕ

 الطلبة شئون رئيس وفقو الرياضيات السرجنا ُمؤمر .ٖ

 االتصال شئون رئيس اإلسالمية الثقافة تاريخ السرجنا حتماويت سيت .ٗ

 االتصال شئون نائب - السرجنا اضتسنة عزة نور .٘

 كومبيوترال اظتعمل رئيس الرياضة السرجنا ُمعارف .ٙ

 العلوم خمترب رئيس اضتياة علم السرجنا ريلياين دوي نور .ٚ

 الصحية اطتدمة حجرة رئيس - السرجنا نفيانيت فخرن إيكا .ٛ

 اظتكتبة رئيس - السرجنا جناري قابول أزتد .ٜ
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 مدّرسة جغرايف  اظتاجستَت المنة .ٓٔ

 مدّرس االجتماع علم السرجنا إروان .ٔٔ

 مدّرس واضتديث القرآن ناالسرج حامدي .ٕٔ

 مدّرس اإلندونيسية اللغة السرجنا حارنا .ٖٔ

 مدّرسة فيزياء السرجنا إريانيت مهريتا .ٗٔ

 مدّرس تاريخ السرجنا إرلياين سري .٘ٔ

 مدّرس اإلقتصاد السرجنا زليحا سيت .ٙٔ

 مدّرسة جغرايف السرجنا إيالويت .ٚٔ

 ريخوتا االجتماع علم السرجنا نورميال .ٛٔ
 اإلندونيسية

 مدّرسة

 كسوما موالنا إقبال حممد .ٜٔ
  السرجنا فًتى

 مدّرس األخالق عقيدة

 مدّرس العربية اللغة السرجنا يونس حممد .ٕٓ

 مدّرسة اإلندونيسّية اللغة السرجنا ىوريدا .ٕٔ

 مدّرس واالستشار التوجية السرجنا الراجي فخر .ٕٕ

 مدّرسة اتالرّياضي السرجنا صفيا ىاوديا .ٖٕ

 في بريطو كواال الثانوية األهلية أنجير موارا بمدرسة دار المكرم الوثائق: المصدر
 م0201-0202 السنة
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 البيانات عرض - ب

 صفال طلبة وىي واظتسجيبون والتوثيق واظتقابلة اظتالحظة الباحث جيري أن بعد
IIS)عشر اضتادي

IISو  1
ها باللهجات دراسات صوتية وعالقت، توجد البيانات عن (2

الثانوية  صف اضتادي عشر يف مدرسة دار اظتكرمالاحمللية يف مهارة القراءة لدى طلبة 
 .بريطو كواال أجنَت موارا األىلية
IIS) عشر الحادي صفال طلبة مع والمقابلة المالحظةنتيجة  -1

( مدرسة دار 1
 .بريطو كواال الثانوية األهلية أنجير موارا المكرم

 يف طلبة وعشرين لسبعة أجريت الذي واظتقابلة اظتالحظةة نتيجبناء على  
لدى  العربية اللغة النص يقرئون حينما الواحدة اإلجتماعية العلوم قسم يف الفصل
بريطو   أجنَت موارا الثانوية األىلية صف اضتادي عشر يف مدرسة دار اظتكرمالطلبة 
 عربية، ولذلك ىذه تفصيلها:د األخطأ الصوتية يف قراءة نص اللغة ال، اليت توجكواال
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط ( أ

IIS)عشر 
 ( اسمها إسالمية.1

IIS) صف اضتادي عشرالىي طالبة  سالميةإ
. بناء على نتيجة (1

غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
)س( يف الكلمة )الشََّوارِع( وحرف  بهبة يف نطقها كحرف )ش( تقرأ بأحرف اظتشا

ت))ه( يف الكلمة  ب)ح( تقرأ 
َّ
َحال

َ
 .(امل

ونتيجة اظتقالبة اليت أجريت إلسالمية حتصل وصفا عن العوامل اليت يسبب 
غالبا  األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم 

جاذبية، تعليمية أقل المواد ، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و اللغة العربية
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واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف التعليم اللغة العربية 
 وىي تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.

صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط ( ب
IIS)عشر 

 ( اسمه محمد.1
IIS) صف اضتادي عشرالحممد ىو طالب 

. بناء على نتيجة اظتالحظة، (1
غالبا األخطأ الصوتية بأحرف ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

 .(الت ِّْلِفزِيُ ْون))ج( يف الكلمة  باظتشاهبة يف نطقو كحرف )ز( يقرأ 
ن العوامل اليت يسبب حيصل وصفا ع مدونتيجة اظتقالبة اليت أجريت حمل

غالبا  األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم 
جاذبية، تعليمية أقل المواد اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 

واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 
 راءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.تعود يف ق

صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط ج(
IIS)عشر 

 ( اسمه محمد أبرار.1
IIS) صف اضتادي عشرالحممد أبرار ىو طالب 

. بناء على نتيجة (1
غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

  (الِتْلِفزِيُ ْون))ج( يف الكلمة  برف اظتشاهبة يف نطقو كحرف )ز( يقرأ بأح
حيصل وصفا عن العوامل اليت  مد أبرارونتيجة اظتقالبة اليت أجريت حمل

يسبب غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف 
جاذبية، تعليمية أقل المواد ، و تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية
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واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 
 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.

صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط د(
IIS)عشر 

 ( اسمه محمد جميدي.1
IIS) صف اضتادي عشرالطالب  حممد رتيدي ىو

. بناء على نتيجة (1
غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

وحرف  (الَعَمل))أ( يف الكلمة  ببأحرف اظتشاهبة يف نطقو كحرف )ع( يقرأ 
 (َنْسَتِطْيع))ت( يف الكلمة  ب)ط( تقرأ 

حيصل وصفا عن العوامل اليت  يديمد رتونتيجة اظتقالبة اليت أجريت حمل
يسبب غالبا  األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف 

جاذبية، تعليمية أقل المواد تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 
ية وىي واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العرب

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أه( األخط
IIS)عشر 

 ( اسمه محمد رجال.1
IIS) صف اضتادي عشرالحممد رجال ىو طالب 

. بناء على نتيجة (1
طأ الصوتية غالبا األخاظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

وحرف  (َقْصرُ ))س( يف الكلمة  ببأحرف اظتشاهبة يف نطقو كحرف )ص( يقرأ 
 (الوِزَارَات))ج( يف الكلمة  ب)ز( يقرأ 
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حيصل وصفا عن العوامل اليت  مد رجالونتيجة اظتقالبة اليت أجريت حمل
يسبب غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف 

جاذبية، تعليمية أقل المواد يم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و تعل
واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
لحادي صف االفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أو( األخط
IIS)عشر 

 ( اسمها نور لطيفة.1
IIS) صف اضتادي عشرالنور لطيفة ىي طالبة 

. بناء على نتيجة (1
غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

)س( يف الكلمة )ِإَشاَرة( وحرف  ببأحرف اظتشاهبة يف نطقها كحرف )ش( تقرأ 
 .(َذاى  ) )ز( يف الكلمة ب)ذ( تقرأ 

حتصل وصفا عن العوامل اليت  نور لطيفةونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ل
يسبب غالبا  األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف 

جاذبية، تعليمية أقل المواد تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 
بة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي واإلفًتاض أن اللغة العربية صع

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أز( األخط
IIS)عشر 

 ( اسمها نور حسنة.1
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IIS) صف اضتادي عشرالنور حسنة ىي طالبة 
. بناء على نتيجة (1

غالبا األخطأ الصوتية طيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن اظتالحظة، ىي تست
 )د( يف الكلمة )بَ ْعَض(.  ببأحرف اظتشاهبة يف نطقها كحرف )ض( تقرأ 

حتصل وصفا عن العوامل اليت  نور حسنةونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ل
يسبب غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف 

جاذبية، تعليمية أقل المواد ليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و تع
واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
الحادي صف الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أح( األخط
IIS)عشر 

 ( اسمها نور حاتمة.1
IIS) صف اضتادي عشرالنور حادتة ىي طالبة 

. بناء على نتيجة (1
غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

وحرف )ز(  )أ( يف الكلمة )َعَلى( ببأحرف اظتشاهبة يف نطقها كحرف )ع( تقرأ 
 . (الوِزَارَات))ج( يف الكلمة  بتقرأ 

حتصل وصفا عن العوامل اليت  نور حادتةونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ل
يسبب غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف 

جاذبية، تعليمية أقل المواد تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 
ة صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي واإلفًتاض أن اللغة العربي

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
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صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أط( األخط
IIS)عشر 

 ( اسمها رافينا.1
IIS) صف اضتادي عشرالرافينا ىي طالبة 

. بناء على نتيجة اظتالحظة، (1
غالبا األخطأ الصوتية بأحرف طيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن ىي تست

وحرف )ظ( تقرأ  )س( يف الكلمة )َقْصُر( باظتشاهبة يف نطقها كحرف )ص( تقرأ 
 . (نَ ْنظُر))ج( يف الكلمة  ب

حتصل وصفا عن العوامل اليت يسبب  رافيناونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ل
النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم غالبا  األخطأ الصوتية يف قراءة 

جاذبية، تعليمية أقل المواد اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 
واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي القراءة نص اللغة العربية لدى طالبة  فيالصوتية  أي( األخط
IIS)عشر 

 ( اسمها ريسمى.1
IIS) صف اضتادي عشرالريسمى ىي طالبة 

. بناء على نتيجة اظتالحظة، (1
غالبا األخطأ الصوتية بأحرف ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

وحرف )س( تقرأ  ة()س( يف الكلمة )ِإَشارَ  باظتشاهبة يف نطقها كحرف )ش( تقرأ 
 . (الرِّئَاَسة))ث( يف الكلمة  ب

حتصل وصفا عن العوامل اليت يسبب  ريسمىونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ل
غالبا  األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم 

ذبية، جاتعليمية أقل المواد اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 
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واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 
 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.

صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أك( األخط
IIS)عشر 

 ( اسمها ستي رحمة.1
IIS) صف اضتادي عشرالسيت رزتة ىي طالبة 

. بناء على نتيجة (1
غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

وحرف  )د( يف الكلمة )بَ ْعَض( ببأحرف اظتشاهبة يف نطقها كحرف )ض( تقرأ 
رَاِفقِ ))ك( يف الكلمة  ب)ق( تقرأ 

َ
)س( يف الكلمة  بوحرف )ش( تقرأ  (اظت

 . (َأْشَياء)
حتصل وصفا عن العوامل اليت  سيت رزتةليت أجريت لونتيجة اظتقالبة ا

يسبب غالبا  األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف 
جاذبية، تعليمية أقل المواد تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 

ليم اللغة العربية وىي واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تع
 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.

صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة األخطأ الصوتية ل( 
IIS)عشر 

 .زّكي( اسمه أحمد 1
IIS)صف اضتادي عشر الىو طالب  أزتد زّكي

. بناء على نتيجة (1
الصوتية  أغالبا األخطلكن  اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية،

رَاِفقِ )( يف الكلمة ك) ب( يقرأ قبأحرف اظتشاهبة يف نطقو كحرف )
َ
حرف و  (اظت

 . (َنْسَتِطْيع)( يف الكلمة ت) ب( يقرأ ط)
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حيصل وصفا عن العوامل اليت  زتد زّكيألونتيجة اظتقالبة اليت أجريت 
يف ة وىي قصَت اعتمة الصوتية يف قراءة النص اللغة العربي أيسبب غالبا  األخط

تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، ومواد التعليمية أقل جاذبية، 
واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي اللعربية لدى طالبة في قراءة نص اللغة االصوتية  أاألخط (م

IIS)عشر 
 .سري والندري( اسمها 1

IIS) صف اضتادي عشرالسري والندري ىي طالبة 
. بناء على نتيجة (1

غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
َحالَّت))ه( يف الكلمة  ببأحرف اظتشاهبة يف نطقها كحرف )ح( تقرأ 

َ
وحرف  (اظت

)س( يف الكلمة  ب)س( يف الكلمة )َقْصُر( وحرف )ش( تقرأ  ب)ص( تقرأ 
 )ِإَشاَرة(.

حتصل وصفا عن العوامل اليت سري والندري ونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ل
يسبب غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف 

جاذبية، تعليمية أقل المواد ملية التعليمية، و تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف ع
واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ن

IIS)عشر 
 .سودة( اسمها 1
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IIS) صف اضتادي عشرالىي طالبة  سودة
. بناء على نتيجة اظتالحظة، (1

غالبا األخطأ الصوتية بأحرف ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
 بوحرف )ذ( تقرأ  (الَعَمل))أ( يف الكلمة  باظتشاهبة يف نطقها كحرف )ع( تقرأ 

 َذا( )ج( يف الكلمة )ى  
صل وصفا عن العوامل اليت يسبب حت سودةونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ل

غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم اللغة 
جاذبية، واإلفًتاض تعليمية أقل المواد العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 

تعود يف أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 
 قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.

صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (س
IIS)عشر 

 .نور حتمة( اسمها 1
IIS) صف اضتادي عشرالنور حتمة ىي طالبة 

. بناء على نتيجة (1
تية غالبا األخطأ الصو اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

حرف و  (بَ ْعضَ ))د( يف الكلمة  ببأحرف اظتشاهبة يف نطقها كحرف )ض( تقرأ 
رَاِفقِ )( يف الكلمة ك) بقرأ ت( ق)

َ
)ث( يف الكلمة  بوحرف )س( تقرأ  (اظت

   . (الرِّئَاَسة)
حتصل وصفا عن العوامل اليت  نور حتمةونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ل

النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف  يسبب غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة
جاذبية، تعليمية أقل المواد تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 
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واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 
 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.

صف الحادي الي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة فالصوتية  أاألخط (ع
IIS)عشر 

 أمليا رينتي.( اسمها 1
IIS) صف اضتادي عشرالأمليا رينيت ىي طالبة 

. بناء على نتيجة (1
غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

حرف و  (الِتْلِفزِيُ ْون)كلمة )ج( يف ال ببأحرف اظتشاهبة يف نطقها كحرف )ز( تقرأ 
)ث( يف الكلمة  بوحرف )س( تقرأ  (َقْصرُ )( يف الكلمة س) بقرأ ت( ص)
   . (الرِّئَاَسة)

حتصل وصفا عن العوامل اليت مليا رينيت ونتيجة اظتقالبة اليت أجريت أل
يسبب غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف 

جاذبية، تعليمية أقل المواد لغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و تعليم ال
واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
 صف الحاديالفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ف

IIS)عشر 
 .دوي إنتان ذوالقعدة ليلة الشفاء( اسمها 1

IIS) صف اضتادي عشرالىي طالبة  دوي إنتان ذوالقعدة ليلة الشفاء
1) .

غالبا بناء على نتيجة اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
( يف الكلمة ت) بقرأ ت( ط) األخطأ الصوتية بأحرف اظتشاهبة يف نطقها كحرف

 .(َذاى  )( يف الكلمة ج) بقرأ ت( ذحرف )و  (ْسَتِطْيعنَ )
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حتصل وصفا  دوي إنتان ذوالقعدة ليلة الشفاءونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ل
عن العوامل اليت يسبب غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي 

تعليمية المواد ة، و قصَت اعتمة يف تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمي
جاذبية، واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم أقل 

 اللغة العربية وىي تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ص

IIS)عشر 
 .نور حليزى( اسمها 1

IIS) صف اضتادي عشرالطالبة  نور حليزى ىي
. بناء على نتيجة (1

غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
راَِفق)( يف الكلمة ك) بقرأ ت( ق) بأحرف اظتشاهبة يف نطقها كحرف

َ
حرف و  (اظت

َحالَّت))ه( يف الكلمة  ب)ح( تقرأ 
َ
 )أ( يف الكلمة ب)ع( تقرأ حرف و  (اظت

 .  (الَعَمل)
حتصل وصفا عن العوامل اليت نور حليزى ونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ل

يسبب غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف 
جاذبية، تعليمية أقل المواد تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 

صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي  واإلفًتاض أن اللغة العربية
 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.

صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ق
IIS)عشر 

 .ناديا( اسمها 1
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IIS) صف اضتادي عشرالناديا ىي طالبة 
. بناء على نتيجة اظتالحظة، (1

غالبا األخطأ الصوتية بأحرف أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن  ىي تستطيع
)خ( تقرأ حرف و  (بَ ْعضَ )( يف الكلمة د) بقرأ ت( ض) اظتشاهبة يف نطقها كحرف

 .(خُمَْتِلَفةٌ ))ح( يف الكلمة  ب
حتصل وصفا عن العوامل اليت يسبب  نادياونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ل

لنص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم اللغة غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة ا
جاذبية، واإلفًتاض تعليمية أقل المواد العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 

أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي تعود يف 
 قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.

صف الحادي القراءة نص اللغة العربية لدى طالبة في األخطأ الصوتية ر( 
IIS)عشر 

 .محتلب( اسمه 1
IIS)صف اضتادي عشر الىو طالب  حمتلب

. بناء على نتيجة اظتالحظة، (1
الصوتية بأحرف  أغالبا األخطىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

( يقرأ عحرف )و  (الوِزَارَات)( يف الكلمة ج) ب( يقرأ زاظتشاهبة يف نطقو كحرف )
 . (الَعَمل)( يف الكلمة أ) ب

حيصل وصفا عن العوامل اليت يسبب  حملتلبونتيجة اظتقالبة اليت أجريت 
تعليم يف الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة  أغالبا  األخط

 اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، ومواد التعليمية أقل جاذبية،
واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
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صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ش
IIS)عشر 

 .فحرية( اسمها 1
IIS) صف اضتادي عشرالفحرية ىي طالبة 

ى نتيجة اظتالحظة، . بناء عل(1
غالبا األخطأ الصوتية بأحرف ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

 .(خُمَْتِلَفةٌ ))ح( يف الكلمة  ب)خ( تقرأ  اظتشاهبة يف نطقها كحرف
حتصل وصفا عن العوامل اليت يسبب  فحريةونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ل

عربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم اللغة غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة ال
جاذبية، واإلفًتاض تعليمية أقل المواد العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 

أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي تعود يف 
 قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.

صف الحادي الغة العربية لدى طالبة في قراءة نص اللالصوتية  أاألخط (ت
IIS)عشر 

 .فطري( اسمها 1
IIS) صف اضتادي عشرالفطري ىي طالبة 

. بناء على نتيجة اظتالحظة، (1
غالبا األخطأ الصوتية بأحرف ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

)ض( حرف و  (الِتْلِفزِيُ ْون)( يف الكلمة ج) بقرأ ت( ز) اظتشاهبة يف نطقها كحرف
 .(الَعَمل))أ( يف الكلمة  ب)ع( تقرأ حرف و  (بَ ْعضَ ))د( يف الكلمة  بتقرأ 

حتصل وصفا عن العوامل اليت يسبب  فطريونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ل
غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم اللغة 

جاذبية، واإلفًتاض تعليمية أقل المواد ، و العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية
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أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي تعود يف 
 قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.

صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ث
IIS)عشر 

 .حيماهني( اسمها 1
IIS) صف اضتادي عشرالة حيماىٍت ىي طالب

. بناء على نتيجة (1
غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

َحالَّت)( يف الكلمة ه) ب( يقرأ ح) بأحرف اظتشاهبة يف نطقها كحرف
َ
حرف و  (اظت

رَاِفق))ك( يف الكلمة  ب)ق( تقرأ 
َ
 .(اظت

حتصل وصفا عن العوامل اليت يسبب  ٍتيماىونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ضت
غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم اللغة 

جاذبية، واإلفًتاض تعليمية أقل المواد العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 
وىي تعود يف أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية 

 قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (خ

IIS)عشر 
 .حسن الخاتمة( اسمها 1

IIS) صف اضتادي عشرالحسن اطتادتة ىي طالبة 
. بناء على نتيجة (1

ألخطأ الصوتية غالبا ااظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
حرف و  (َنْسَتِطْيعُ )( يف الكلمة ت) ب( يقرأ ط) بأحرف اظتشاهبة يف نطقها كحرف

)ث( يف الكلمة  ب)س( تقرأ حرف و  (الَعَمل))أ( يف الكلمة  ب)ع( تقرأ 
 .(الرِّئَاَسة)
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حتصل وصفا عن العوامل اليت  سن اطتادتةونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ضت
تية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف يسبب غالبا األخطأ الصو 

جاذبية، تعليمية أقل المواد تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 
واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أطاألخ (ذ

IIS)عشر 
 تانيا. يسنال( اسمها 1

IIS) صف اضتادي عشرالليسنا تانيا ىي طالبة 
. بناء على نتيجة (1

غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
 وحرف (الرِّئَاَسة))ث( يف الكلمة  ب )س( تقرأحرف بأحرف اظتشاهبة يف نطقها ك

َحالَّت)( يف الكلمة ه) بقرأ ح( ت)
َ
 .(اظت

حتصل وصفا عن العوامل اليت ليسنا تانيا ونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ل
يسبب غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف 

جاذبية، تعليمية أقل المواد لتعليمية، و تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية ا
واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ض

IIS)عشر 
 .ميلداوتي( اسمها 1
IIS) صف اضتادي عشراليت ىي طالبة ميلداو 

. بناء على نتيجة (1
غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
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 وحرف (نَ ْنظُر))ج( يف الكلمة  ب)ظ( تقرأ حرف بأحرف اظتشاهبة يف نطقها ك
 .(َأْشَياء)( يف الكلمة س) بقرأ ش( ت)

حتصل وصفا عن العوامل اليت يسبب  يلداويتونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ظت
غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم اللغة 

جاذبية، واإلفًتاض تعليمية أقل المواد العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 
ربية وىي تعود يف أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة الع

 قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة األخطأ الصوتية ظ( 

IIS)عشر 
 .محمد دادي يوسف( اسمه 1

IIS)صف اضتادي عشر الىو طالب  حممد دادي يوسف
. بناء على (1
 أغالبا األخطن نتيجة اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لك

َحالَّت)( يف الكلمة ه) ب( يقرأ حالصوتية بأحرف اظتشاهبة يف نطقو كحرف )
َ
 (اظت

( يف الكلمة س) بقرأ ش( ي) وحرف (َقْصرُ )( يف الكلمة س) ب( يقرأ صحرف )و 
 .(َأْشَياء)

حيصل وصفا عن العوامل  حممد دادي يوسفونتيجة اظتقالبة اليت أجريت 
الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة  أاليت يسبب غالبا  األخط

تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، ومواد التعليمية أقل يف 
جاذبية، واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة 

 قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت العربية وىي تعود يف
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IIS) عشر الحادي صفال طلبة مع والمقابلة المالحظةنتيجة  -2
( مدرسة دار 2

 .بريطو كواال الثانوية األهلية أنجير موارا المكرم
 يف طلبة وعشرين لسبعة أجريت الذي واظتقابلة اظتالحظةنتيجة بناء على 

صف اضتادي عشر يف مدرسة اللدى طلبة  العربية اللغة النص يقرئون حينما الفصل
، اليت توحد األخطأ الصوتية يف قراءة بريطو كواال أجنَت موارا الثانوية األىلية ر اظتكرمدا

 نص اللغة العربية، ولذلك ىذه تفصيلها:
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط ( أ

IIS)عشر 
 . أحمد فوزي ( اسمه2

IIS)صف اضتادي عشر الأزتد فوزي ىو طالب 
(. بناء على نتيجة 2

الصوتية  أغالبا األخطاظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
 (.الَعَمل)أ( يف الكلمة ) ببأحرف اظتشاهبة يف نطقو كحرف )ع( يقرأ 

حيصل وصفا عن العوامل اليت  زتد فوزيألونتيجة اظتقالبة اليت أجريت 
يف اللغة العربية وىي قصَت اعتمة  الصوتية يف قراءة النص أيسبب غالبا  األخط

تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، ومواد التعليمية أقل جاذبية، 
واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي الراءة نص اللغة العربية لدى طالبة في قاألخطاء الصوتية  ( ب

IIS)عشر 
 ( اسمها أتيكة.2

IIS) صف اضتادي عشرالأتيكة ىي طالبة 
. بناء على نتيجة اظتالحظة، (2

غالبا األخطأ الصوتية بأحرف ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
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حرف )ش( تقرأ و  )د( يف الكلمة )بَ ْعَض( باظتشاهبة يف نطقها كحرف )ض( تقرأ 
 .(ِإَشارَة))س( يف الكلمة  ب

حتصل وصفا عن العوامل اليت يسبب  تيكةونتيجة اظتقالبة اليت أجريت أل
غالبا  األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم 

جاذبية، تعليمية أقل المواد اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 
إلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي وا

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط ج(

IIS)عشر 
 .غينى( اسمها 2

IIS) صف اضتادي عشرالغيٌت ىي طالبة 
جة اظتالحظة، . بناء على نتي(2

غالبا األخطأ الصوتية بأحرف ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
وحرف )ظ( تقرأ  )د( يف الكلمة )بَ ْعَض( باظتشاهبة يف نطقها كحرف )ض( تقرأ 

 .(َذاى  ))ج( يف الكلمة  بوحرف )ذ( تقرأ  (نَ ْنظُر))ج( يف الكلمة  ب
ا عن العوامل اليت يسبب حتصل وصف غيٌتونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ل

غالبا  األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم 
جاذبية، تعليمية أقل المواد اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 

واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 
  قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.تعود يف

صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط د(
IIS)عشر 

 . محمد فجر موالنا( اسمه 2
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IIS)صف اضتادي عشر الىو طالب  حممد فجر موالنا
(. بناء على نتيجة 2

الصوتية  أطغالبا األخاظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
 (.الَعَمل)أ( يف الكلمة ) ببأحرف اظتشاهبة يف نطقو كحرف )ع( يقرأ 

وصفا عن العوامل اليت حيصل  مد فجر موالناحملونتيجة اظتقالبة اليت أجريت 
يف الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة  أاألخط يسبب غالبا

ة التعليمية، ومواد التعليمية أقل جاذبية، تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملي
واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط ه(

IIS)عشر 
 .ميالتي( اسمها 2
IIS) صف اضتادي عشرال ىي طالبة مياليت

. بناء على نتيجة اظتالحظة، (2
غالبا األخطأ الصوتية بأحرف ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

 )س( يف الكلمة )ِإَشارَة(. باظتشاهبة يف نطقها كحرف )ش( تقرأ 
حتصل وصفا عن العوامل اليت يسبب  ياليتونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ظت

ا  األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم غالب
جاذبية، تعليمية أقل المواد اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 

واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 
 البيت.تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة و 

صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط و(
IIS)عشر 

 .نوفيا ساري( اسمها 2
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IIS) صف اضتادي عشرالنوفيا ساري ىي طالبة 
. بناء على نتيجة (2

غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
وحرف  )أ( يف الكلمة )الَعَمل( بحرف )ع( تقرأ بأحرف اظتشاهبة يف نطقها ك

 )ج( يف الكلمة )الت ِّْلِفزِيُ ْون(. ب)ز( تقرأ 
حتصل وصفا عن العوامل اليت  نوفيا ساريونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ل

يسبب غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف 
جاذبية، تعليمية أقل المواد ة يف عملية التعليمية، و تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤر 

واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 
 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.

صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ز
IIS)عشر 

 .الّندىقطر ( اسمها 2
IIS) صف اضتادي عشرالقطر الّندى ىي طالبة 

. بناء على نتيجة (2
غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

وحرف  )س( يف الكلمة )إَشاَرة( ببأحرف اظتشاهبة يف نطقها كحرف )ش( تقرأ 
 )د( يف الكلمة )بَ ْعَض(. ب)ض( تقرأ 

حتصل وصفا عن العوامل اليت قطر الّندى اليت أجريت ل ونتيجة اظتقالبة
يسبب غالبا  األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف 

جاذبية، تعليمية أقل المواد تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 
 تعليم اللغة العربية وىي واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
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صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ح
IIS)عشر 

 .رحمات ردانو( اسمه 2
IIS)صف اضتادي عشر الىو طالب  رزتات ردانو

(. بناء على نتيجة 2
الصوتية  أغالبا األخطعتجائية، لكن اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف ا

حرف و  (َقْصرُ ( يف الكلمة )س) ب( يقرأ صبأحرف اظتشاهبة يف نطقو كحرف )
َحالَّت( يف الكلمة )ه) ب( يقرأ ح)

َ
( يف الكلمة س) ب( يقرأ شحرف )و  (اظت

 (.َأْشَياء)
وصفا عن العوامل اليت حيصل  رزتات ردانولونتيجة اظتقالبة اليت أجريت 

يف الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة  أاألخط بايسبب غال
تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، ومواد التعليمية أقل جاذبية، 
واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 

 البيت.تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة و 
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ط

IIS)عشر 
 .صالح أحمد جاتكنو( اسمه 2

IIS)صف اضتادي عشر الىو طالب  صاحل أزتد جاتكنو
(. بناء على 2

 أغالبا األخطنتيجة اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
 (َقْصرُ ( يف الكلمة )س) ب( يقرأ صيف نطقو كحرف )الصوتية بأحرف اظتشاهبة 

 . (نَ ْنظُر( يف الكلمة )ج) ب( يقرأ ظحرف )و 
حيصل وصفا عن العوامل  صاحل أزتد جاتكنولونتيجة اظتقالبة اليت أجريت 

الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة  أاليت يسبب غالبا  األخط
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صَت بؤرة يف عملية التعليمية، ومواد التعليمية أقل تعليم اللغة العربية، وقيف 
جاذبية، واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة 

 العربية وىي تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ي

IIS)عشر 
 .ستي مريمها ( اسم2

IIS) صف اضتادي عشرالسيت مرمي ىي طالبة 
. بناء على نتيجة (2

غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
وحرف  )د( يف الكلمة )بَ ْعَض( ببأحرف اظتشاهبة يف نطقها كحرف )ض( تقرأ 

َحالَّت))ه( يف الكلمة  ب)ح( تقرأ 
َ
 .(اظت

حتصل وصفا عن العوامل اليت يسبب سيت مرمي ظتقالبة اليت أجريت لونتيجة ا
غالبا األخطاء الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم 

جاذبية، تعليمية أقل المواد اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 
ملة يف تعليم اللغة العربية وىي واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستع

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ك

IIS)عشر 
 .أمينة( اسمها 2

IIS) صف اضتادي عشرالأمينة ىي طالبة 
. بناء على نتيجة اظتالحظة، (2

غالبا األخطأ الصوتية بأحرف ية، لكن ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائ
قرأ ص( ت) وحرف (نَ ْنظُر))ج( يف الكلمة  ب)ظ( تقرأ حرف اظتشاهبة يف نطقها ك

 .(َقْصرُ )( يف الكلمة س) ب
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حتصل وصفا عن العوامل اليت يسبب  مينةونتيجة اظتقالبة اليت أجريت أل
اعتمة يف تعليم اللغة غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت 

جاذبية، واإلفًتاض تعليمية أقل المواد العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 
أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي تعود يف 

 قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي الطالبة في قراءة نص اللغة العربية لدى الصوتية  أاألخط (ل

IIS)عشر 
 .أوليا فوتري كانيا( اسمها 2

IIS) صف اضتادي عشرالىي طالبة  أوليا فوتري كانيا
. بناء على نتيجة (2

غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
 .(َنْسَتِطْيع))ت( يف الكلمة  ب)ط( تقرأ حرف بأحرف اظتشاهبة يف نطقها ك

حتصل وصفا عن العوامل  وليا فوتري كانياونتيجة اظتقالبة اليت أجريت أل
اليت يسبب غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف 

جاذبية، تعليمية أقل المواد تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 
بة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي واإلفًتاض أن اللغة العربية صع

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (م

IIS)عشر 
 .فريدة نور سني( اسمها 2

IIS) صف اضتادي عشرالىي طالبة  فريدة نور سٍت
. بناء على نتيجة (2

غالبا األخطأ الصوتية ظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن اظتالح
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 وحرف (َنْسَتِطْيع))ت( يف الكلمة  ب)ط( تقرأ حرف بأحرف اظتشاهبة يف نطقها ك
 .(الَعَمل)( يف الكلمة أ) بقرأ ع( ت)

حتصل وصفا عن العوامل  كانيا فريدة نور سٍتونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ل
ا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف اليت يسبب غالب

جاذبية، تعليمية أقل المواد تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 
واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 

 لبيت.تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة وا
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ن

IIS)عشر 
 .فطري هيراوتي( اسمها 2

IIS) صف اضتادي عشرالىي طالبة  فطري ىَتاويت
. بناء على نتيجة (2

غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
 وحرف (بَ ْعضَ ))د( يف الكلمة  ب)ض( تقرأ حرف ا كبأحرف اظتشاهبة يف نطقه

 .(الَعَمل)( يف الكلمة أ) بقرأ ع( ت) وحرف (َذاى  )( يف الكلمة ج) بقرأ ذ( ت)
حتصل وصفا عن العوامل  كانيا فطري ىَتاويتونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ل

اعتمة يف اليت يسبب غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت 
جاذبية، تعليمية أقل المواد تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 

واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 
 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.

صف الحادي الطالبة في قراءة نص اللغة العربية لدى الصوتية  أاألخط (س
IIS)عشر 

 .إنا خير النساء( اسمها 2
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IIS) صف اضتادي عشرالىي طالبة  إنا خَت النساء
. بناء على نتيجة (2

غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
 وحرف (بَ ْعضَ ))د( يف الكلمة  ب)ض( تقرأ حرف بأحرف اظتشاهبة يف نطقها ك

 .(َذاى  )( يف الكلمة ج) بقرأ تذ( )
حتصل وصفا عن العوامل  كانيا  نا خَت النساءإلاليت أجريت ونتيجة اظتقالبة 

اليت يسبب غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف 
 جاذبية،تعليمية أقل المواد تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 

واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 
 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.

صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ع
IIS)عشر 

 .جاليدا( اسمها 2
IIS) صف اضتادي عشرالجاليدا ىي طالبة 

على نتيجة اظتالحظة، . بناء (2
غالبا األخطأ الصوتية بأحرف ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

قرأ س( ت) وحرف (بَ ْعضَ ))د( يف الكلمة  ب)ض( تقرأ حرف اظتشاهبة يف نطقها ك
 وحرف (َذاى  )( يف الكلمة ج) بقرأ ذ( ت) وحرف (الرِّئاَسة)( يف الكلمة ث) ب
 .(لَعَملا)( يف الكلمة أ) بقرأ ع( ت)

حتصل وصفا عن العوامل اليت يسبب  اليداصتاليت أجريت ونتيجة اظتقالبة 
غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم اللغة 

جاذبية، واإلفًتاض تعليمية أقل المواد العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 
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ما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي تعود يف أن اللغة العربية صعبة. أ
 قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.

صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ف
IIS)عشر 

 .ليلى( اسمها 2
IIS) صف اضتادي عشرالليلى ىي طالبة 

. بناء على نتيجة اظتالحظة، (2
غالبا األخطأ الصوتية بأحرف ألحرف اعتجائية، لكن ىي تستطيع أن تعرف ا

َحالَّت))ه( يف الكلمة  ب)ح( تقرأ حرف اظتشاهبة يف نطقها ك
َ
ص( ) وحرف (اظت

 .(َأْشَياء)( يف الكلمة س) بقرأ ش( ت) وحرف (َقْصرُ )( يف الكلمة س) بقرأ ت
لليلى حتصل وصفا عن العوامل اليت يسبب اليت أجريت ونتيجة اظتقالبة 

لبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم اللغة غا
جاذبية، واإلفًتاض تعليمية أقل المواد العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 

أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي تعود يف 
 والبيت.قراءة القرآن يف اظتدرسة 

صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة األخطأ الصوتية ص( 
IIS)عشر 

 .محمد حافظ أنصاري( اسمه 2
IIS)صف اضتادي عشر الىو طالب  حافظ أنصاريحممد 

. بناء على (2
 أغالبا األخطنتيجة اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

 (بَ ْعضَ )( يف الكلمة د) ب( يقرأ ضيف نطقو كحرف ) الصوتية بأحرف اظتشاهبة
( يف الكلمة أ) بقرأ ع( ي) وحرف (َذاى  )( يف الكلمة ج) ب( يقرأ ذحرف )و 
 .(الَعَمل)
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حيصل وصفا عن العوامل  حافظ أنصاريمد حملونتيجة اظتقالبة اليت أجريت 
قصَت اعتمة  الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي أاليت يسبب غالبا  األخط

تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، ومواد التعليمية أقل يف 
جاذبية، واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة 

 العربية وىي تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي الة لدى طالبة في قراءة نص اللغة العربياألخطأ الصوتية ق( 

IIS)عشر 
 .محمد حافظ أنصاري( اسمه 2
IIS)صف اضتادي عشر الىو طالب  علمحممد 

. بناء على نتيجة (2
الصوتية  أغالبا األخطاظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

حرف و  (َقْصرُ )( يف الكلمة س) ب( يقرأ صبأحرف اظتشاهبة يف نطقو كحرف )
 .(نَ ْنظُر)( يف الكلمة ج) بقرأ ( يظ)

حيصل وصفا عن العوامل اليت  علممد حملونتيجة اظتقالبة اليت أجريت 
يف الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة  أيسبب غالبا  األخط

تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، ومواد التعليمية أقل جاذبية، 
أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي  واإلفًتاض

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ر

IIS)عشر 
 .ميلياواتي( اسمها 2

IIS) صف اضتادي عشرالىي طالبة  ميلياوايت
نتيجة . بناء على (2

غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
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 وحرف (بَ ْعضَ ))د( يف الكلمة  ب)ض( تقرأ حرف بأحرف اظتشاهبة يف نطقها ك
 . (َأْشَياء)( يف الكلمة س) بقرأ ش( ت)

حتصل وصفا عن العوامل اليت يسبب  يلياوايتظتاليت أجريت ونتيجة اظتقالبة 
األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم اللغة  غالبا

جاذبية، واإلفًتاض تعليمية أقل المواد العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 
أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي تعود يف 

 بيت.قراءة القرآن يف اظتدرسة وال
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة األخطأ الصوتية ش( 

IIS)عشر 
 .محمد نور( اسمه 2
IIS)صف اضتادي عشر الىو طالب  نورحممد 

. بناء على نتيجة (2
الصوتية  أغالبا األخطاظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

حرف و  (الَعَمل)( يف الكلمة أ) بقرأ ( يعبأحرف اظتشاهبة يف نطقو كحرف )
 .(َنْسَتِطْيعُ )( يف الكلمة ت) ب( يقرأ ط)

حيصل وصفا عن العوامل اليت يسبب  نور مدحملونتيجة اظتقالبة اليت أجريت 
تعليم يف الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة  أغالبا  األخط

عليمية، ومواد التعليمية أقل جاذبية، اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية الت
واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ت

IIS)عشر 
 .نور لياني( اسمها 2
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IIS) صف اضتادي عشرالين ىي طالبة نور ليا
. بناء على نتيجة (2

غالبا األخطأ الصوتية اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
 وحرف (َقْصرُ ))س( يف الكلمة  ب)ص( تقرأ حرف بأحرف اظتشاهبة يف نطقها ك

 . (أنَ ْنظُر)( يف الكلمة ج) بقرأ ظ( ت)
حتصل وصفا عن العوامل اليت يسبب  ور ليايننلاليت أجريت ونتيجة اظتقالبة 

غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم اللغة 
جاذبية، واإلفًتاض تعليمية أقل المواد العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 

عربية وىي تعود يف أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة ال
 قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.

صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ث
IIS)عشر 

 .نوفيا( اسمها 2
IIS) صف اضتادي عشرالنوفيا ىي طالبة 

. بناء على نتيجة اظتالحظة، (2
الصوتية بأحرف غالبا األخطأ ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

قرأ س( ت) وحرف (بَ ْعضَ ))د( يف الكلمة  ب)ض( تقرأ حرف اظتشاهبة يف نطقها ك
 وحرف (َذاى  )( يف الكلمة ج) بقرأ ذ( ت) وحرف (الرِّئَاَسة)( يف الكلمة ث) ب
 .(الَعَمل)( يف الكلمة أ) بقرأ ع( ت)

بب حتصل وصفا عن العوامل اليت يس نوفيالاليت أجريت ونتيجة اظتقالبة 
غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم اللغة 

جاذبية، واإلفًتاض تعليمية أقل المواد العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، و 
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أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي تعود يف 
 درسة والبيت.قراءة القرآن يف اظت

صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (خ
IIS)عشر 

 .فوتري سابينا الرساتي( اسمها 2
IIS) صف اضتادي عشرالىي طالبة  فوتري سابينا الرسايت

. بناء على (2
غالبا األخطأ نتيجة اظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 

 (َقْصرُ ))س( يف الكلمة  ب)ص( تقرأ حرف بأحرف اظتشاهبة يف نطقها ك الصوتية
 .(نَ ْنظُر)( يف الكلمة ج) بقرأ ظ( ت) وحرف

حتصل وصفا عن  فوتري سابينا الرسايتونتيجة اظتقالبة اليت أجريت ل
العوامل اليت يسبب غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت 

م اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، ومواد التعليمية أقل اعتمة يف تعلي
جاذبية، واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة 

 العربية وىي تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
حادي صف الالفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ذ

IIS)عشر 
 .راتيه( اسمها 2

IIS) صف اضتادي عشرالراتيو ىي طالبة 
. بناء على نتيجة اظتالحظة، (2

غالبا األخطأ الصوتية بأحرف ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
 بقرأ ز( ت) وحرف (الَعَمل))أ( يف الكلمة  ب)ع( تقرأ حرف اظتشاهبة يف نطقها ك

 .(اتالوِزَارَ )( يف الكلمة ج)
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حتصل وصفا عن العوامل اليت يسبب  راتيولونتيجة اظتقالبة اليت أجريت 
غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم اللغة 
العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، ومواد التعليمية أقل جاذبية، واإلفًتاض 

هود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي تعود يف أن اللغة العربية صعبة. أما ج
 قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.

صف الحادي الفي قراءة نص اللغة العربية لدى طالبة الصوتية  أاألخط (ض
IIS)عشر 

 .رياني( اسمها 2
IIS) صف اضتادي عشرالرياين ىي طالبة 

. بناء على نتيجة اظتالحظة، (2
غالبا األخطأ الصوتية بأحرف حرف اعتجائية، لكن ىي تستطيع أن تعرف األ

 بقرأ ط( ت) وحرف (الَعَمل))أ( يف الكلمة  ب)ع( تقرأ حرف اظتشاهبة يف نطقها ك
 .(َنْسَتِطْيع)( يف الكلمة ت)

حتصل وصفا عن العوامل اليت يسبب  رياينلونتيجة اظتقالبة اليت أجريت 
عربية وىي قصَت اعتمة يف تعليم اللغة غالبا األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة ال

العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، ومواد التعليمية أقل جاذبية، واإلفًتاض 
أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي تعود يف 

 قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
صف الحادي الغة العربية لدى طالبة في قراءة نص اللاألخطأ الصوتية ظ( 

IIS)عشر 
 .رزقي رمضاني( اسمه 2

IIS)صف اضتادي عشر الىو طالب  رزقي رمضاين
. بناء على نتيجة (2

الصوتية  أغالبا األخطاظتالحظة، ىي تستطيع أن تعرف األحرف اعتجائية، لكن 
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ف حر و  (بَ ْعضَ )( يف الكلمة د) ب( يقرأ ضبأحرف اظتشاهبة يف نطقو كحرف )
 .(َأْشَياء)( يف الكلمة س) ب( يقرأ ش)

حيصل وصفا عن العوامل اليت  رزقي رمضاينلونتيجة اظتقالبة اليت أجريت 
يف الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية وىي قصَت اعتمة  أيسبب غالبا  األخط

، تعليم اللغة العربية، وقصَت بؤرة يف عملية التعليمية، ومواد التعليمية أقل جاذبية
واإلفًتاض أن اللغة العربية صعبة. أما جهود اظتستعملة يف تعليم اللغة العربية وىي 

 تعود يف قراءة القرآن يف اظتدرسة والبيت.
بناء على تفصيل البيانات القادمة أن غالبا حدثت األخطأ الصوتية الطلبة يف نطق 

لعربية. ح، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ،ع، ق عند قراءة النص اللغة ااضتروف 
قصَت بؤرة يف عملية التعليمية، واإلفًتاض أن اللغة وتلك األخطأ حدثت  للعوامل منها: 

 العربية صعبة، واللهجات اظتستعملة كل يوم عند اإلتصاالت.
 تحليل البيانات   - ج

دراسات صوتية وعالقتها باللهجات عن ىا إجراءبناًء على اظتالحظات اليت مت 
الثانوية  صف اضتادي عشر يف مدرسة دار اظتكرمالاءة لدى طلبة احمللية يف مهارة القر 

 ، وىذه عرض والنتيجة البحث.األىلية أجنَت موارا بريطو كواال
صف الحادي الالعربية لدى طلبة األخطأ الصوتية في قراءة النص اللغة  -1

 الثانوية األهلية أنجير موارا بريطو كواال عشر في مدرسة دار المكرم



ٕٚ 

تشتمل على  (fonologi)علم األصوات  نظاريات اظتوجدة أن الدراسة بناء على
 bunyi)والصوتية فوق القطعية  (bunyi segmental)صوتان، وىي الصوتية القطعية 

suprasegmental).1 
على أساس اظتعيار اظتختلفة وىي:  (bunyi segmental)وتصنيف الصوتية القطعية  

. ٘بال الصوتية، . اضتٗ. اجتاه اعتواء، ٖ. آلية اعتواء، ٕ. وجود أو عدم التعطل، ٔ
. ارتفاع ٜ. اللسان ذىابا وايابا، ٛ. طرق التعطل، ٚ. آلية النطق، ٙفتحات اعتواء، 

 . شكل الشفاه.ٓٔمنخفض لللسان، 
 ثالثةجيتمع على  (bunyi suprasegmental)وأما تصنيف الصوتية فوق القطعية 

  .(jeda)فصل واظت  (intonasi)واأليقاع أو التجويد  (nada)أجناس، وىي التنغيم 
صف اضتادي عشر يف مدرسة دار اللدى طلبة  ىاإجراءبناًء على اظتالحظات اليت مت 

 ، وجد الباحث أن األخطأ الصوتية اليتالثانوية األىلية أجنَت موارا بريطو كواال اظتكرم
حُت قراءة نص اللغة  واظتفصل واأليقاع أو التجويد التنغيم يف عناصروىي غالًبا  تحدث
ية. وىذه اضتالة يسبب الطلبة غالبا ختطأ نطق اضتروف عند قراءة نص اللغة العربية. العرب

واأليقاع أو  التنغيمة بطلنتبو ت)الت ِّْلِفزِيُ ْون( يصبح خطأ عندما ال مثال نطق الكلمة 
أن يكون  /ي/ التنغيم/ج/ و  ب. الصوت /ز/ تغيَت بشكل صحيح واظتفصل التجويد
 اضتال حتدث غالبا يف طلبة اآلخر. . وىذاقصَتب تغيَتطويالً 

لدى طلبة  بناء على النتيجة السابق أن األخطأ الصوتية يف قراءة النص اللغة العربية
الثانوية األىلية أجنَت موارا بريطو كواال  حتدثت  اضتادي عشر يف مدرسة دار اظتكرم صفال

 .(jeda)فصل واظت  (intonasi)واأليقاع أو التجويد  (nada)التنغيم يف مستوى 
                                                           

1
 David Darwin, Miftahulkhairah Anwar, Misbahul Munir,  Paradigma Strukturalisme 

Bahasa: Fonologi, Morfologi, Sintaksis, dan Semantik, Jurnal Ilmiah SEMANTIKA, 2021, 2.2: 

28-40 
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صف الالعربية لدى طلبة أشكال األخطأ الصوتية في قراءة النص اللغة  -2
الثانوية األهلية أنجير موارا بريطو   الحادي عشر في مدرسة دار المكرم

 كواال
اللغوية يف  أاللغوية على اظتستوى الصويت ، وىو جزء من األخط أتقع األخط

. خطاء اإلمالئيةاألالنطق و  أخطاألوىي فئتُت، تفرق إىل  اللغوية أاألخط. فئة اللغوية
 . حىتالعربية النص اللغةالصوتية يف قراءة  أيف األخطيبحث الباحث يف ىذا البحث 

، الذي يتضمن تغيَتات الصوت، النطق أىي فئة أخط الباحثالفئة اليت يستخدمها 
فئة  البحث يفتركيز لكن الباحث يبحث على  2، وإضافة الصوت.حذف الصوت

 (. انظر إىل اصتدوال اآليت:تغيَتات الصوت) النطق أأخط
الثانوية األهلية  دار المكرم بمدرسة تصنيف األخطأ: 4. 4 لاو الجد

 بريطو كواال. أنجير موارا
أصنيف األخطت الكلمة أخطاء النطق  

  الشََّوارِع السََّوارِع
 
 
 
 
 

 تغيَتات الصوت

َهالَّت
َ
َحالَّت اظت

َ
 اظت

 خُمَْتِلَفةٌ  حُمَْتِلَفةٌ 
 الت ِّْلِفزِيُ ْون الت ِّْلِفِجيُ ْون

 الَعَمل اأَلَمل
 َنْسَتِطْيع َنْسَتِتْيع

 َقْصرُ  َقْسرُ 

                                                           
2
 Nanik Setyawati, Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia, Bandung: Yuma Pustaka, 

2013, hlm. 32 
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 الوِزَارَات الوَِجارَات
 ِإَشاَرة ِإَساَرة

 َىَذا َجاىَ 
 بَ ْعضَ  بَ ْعدَ 
 َعَلى َأىَل 

 نَ ْنظُر نَ ْنُجر
 الرِّئَاَسة الرِّئَاثَة

رَاِفكِ 
َ
رَاِفقِ  اظت

َ
 اظت

 َأْشَياء َأْسَياء
 

يف قراءة النص اللغة الصوتية  أخطبناء على اصتدول السابق يعرف أن األ
نوية األىلية أجنَت الثا صف اضتادي عشر يف مدرسة دار اظتكرمالالعربية لدى طلبة 

 خطأ ، فإن األ أعدد األخط إرتالإذا كانت النسبة اظتئوية من ، موارا بريطو كواال
أعاله  خطأمن األخطاء.  ٙٔ% أو ٓٓٔيوجد يف شكل تغيَت الصوت  ةالصوتي

 :سيتم وصفو على النحو التايل
يتغير الصوتيات باستخدام األصوات الترقيقة )الخفيفة( بداًل من  ( أ

 صوات الضخم )الثقيلة( أو العكس. األ
يعٍت يف الكلمة )بَ ْعَض( يصبح )بَ ْعَد(. الصوت /ض/ تغيَتة 

ألن  قيقةًت ال اناختالف ماعتبالصوت /د/. أن الصوت /ض/ و /د/ 
من  هارجاخممدرجة يف اضتروف اليت خمارجهما تقريبا. الصوت /ض/ 



ٚ٘ 

ي نطقو أضغط )األمين واليسر( اللسان تعلق على لثة ِضرس الذ اصتانب
ها عن حنجرة رجاوالضخم، أما الصوت /د/ مدرجة يف اضتروف اليت خم

 اليت نطقها أخفف.
ومثال األخطأ يف الكلمة )الَعَمل( و )َعلى(. الصوت /ع/ تغيَتة 

ألن  قيقةًت ال اناختالف ماعتبالصوت )أ(. أن الصوت /ع/ و /أ/ 
 من هارجاخممدرجة يف اضتروف اليت خمارجهما تقريبا. الصوت /ع/ 

مدرجة يف اضتروف اليت حلق حتيت اليت نطقها بالنربة، أما الصوت )أ( 
 ها عن حنجرة اليت نطقها أخفف.رجاخم

راِفِق(. الصوت /ق/ تغيَتة بالصوت 
َ
ومثال األخطأ يف الكلمة )اظت

ألن  قيقةًت ال اناختالف ماعت/ك/ والعكس. أن الصوت /ق/ و /ك/ 
عن  هارجاخمرجة يف اضتروف اليت مدخمارجهما تقريبا. الصوت /ق/ 

، اليت نطقها بالنربة. أما تصل إىل سقف الفم فوقو اللسان جرثوم
اللسان لألمام  ها  جرثومرجاخممدرجة يف اضتروف اليت الصوت /ك/ 

 اليت نطقها أخفف. فوقو قليالً مقابل سقف الفم
َحالَّت(. الصوت /ح/ تغيَتة 

َ
ومثال األخطاء يف الكلمة )اظت

 قيقةًت ال اناختالف ماعت/ه/ والعكس. الصوت /ح/ و /ه/  بالصوت
 منها رجاخممدرجة يف اضتروف اليت ألن خمارجهما تقريبا. الصوت /ح/ 

مدرجة يف اضتروف اليت حلق حتيت اليت نطقها بالنربة، أما الصوت /ه/ 
 ها عن حنجرة اليت نطقها أخفف.رجاخم
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َوارِع، ِإَشارَة(. الصوت ومثال التايل يعٍت يف الكلمة )َأْشَياء، الشّ 
 اناختالف ماعت/ش/ تغيَتة بالصوت /س/. الصوت /ش/ و /س/ 

مدرجة يف اضتروف اليت ألن خمارجهما تقريبا. الصوت /ح/  قيقةًت ال
مدرجة ها عن وسط اللسان اليت نطقها بالنربة. أما الصوت /س/ رجاخم

لقواطع ها عن طرف لسان الدنّو بُت األسنان ارجاخميف اضتروف اليت 
 فوق وحتت بنطقو أخفف.

ومثال األخطأ يف الكلمة )الوِزَارَات، الت ِّْلِفزِيُ ْون(. الصوت /ز/ 
ألن  قيقةًت ال اناختالف ماعتتغيَتة بالصوت /ج/. الصوت /ز/ و /ج/ 

ها عن رجاخممدرجة يف اضتروف اليت خمارجهما تقريبا. الصوت /ز/ 
ع حتتو. أما الصوت /ج/ طرف اللسان مع احمّلل جرثوم األسنان القواط

 ها عن وسط اللسان مع حّمل َحَنك فوقّي.رجاخممدرجة يف اضتروف اليت 
ومثال األخطأ يف الكلمة )َيْسَتِطْيع(. الصوت /ط/ تغيَتة بالصوت 

ألن خمارجهما  قيقةًت ال اناختالف ماعت/ت/. الصوت /ط/ و /ت/ 
رف لسان ها عن طرجاخممدرجة يف اضتروف اليت تقريبا. الصوت /ط/ 

مع احمّلل جرثوم األسنان القواطع فوقو اليت نطقها بالنربة. أما الصوت 
ها عن طرف لسان مع احمّلل جرثوم رجاخممدرجة يف اضتروف اليت /ت/ 

 األسنان القواطع فوقو اليت نطقها أخفف.
 تبادل الصوتيات التي لها مفصل قريب ( ب

ت /س/. يعٍت يف الكلمة )قصر(. الصوت /ص/ يغيَتة بالصو 
متساوية  الصوت /ط/ و /ت/ عتما اختالفان الًتقيقة ألن خمارجهما
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يعٍت من طرف اللسان تقريبة بُت األسنان القواطع اعلى واسفل، غَت 
أن الصوت /ص/ نطقو بتضييق شفة. أما الصوت /س/ نطقو بتوسيع 

 شفة أو باالبتسام.
بالصوت  ومثال اآلخر يف الكلمة )الرِّئَاَسة(. الصوت /س/ تغيَتة

 عتما اختالفان الًتقيقة ألن خمارجهما/ث/. الصوت /س/ و /ث/ 
متساوية يعٍت من طرف اللسان تقريبة، غَت أن الصوت /س/ نطقو 
بتقرب اللسان بُت بُت األسنان القواطع اعلى واسفل. أما الصوت 

 /ث/ نطقو بتصميغ طرف اللسان واألسنانان القواطع مقدم فوقّي.
َذا(. الصوت /ذ/ تغيَتة بالصوت /ج/. كلمة )ى  ومثال اآلخر يف ال

متساوية يعٍت  عتما اختالفان الًتقيقة ألن خمارجهماالصوت /ذ/ و /ج/ 
من طرف اللسان، غَت أن الصوت /ذ/ نطقو بطرف اللسان مع احمّلل 

 بطرف األسنانان القواطع فوقّي،أما الصوت /ج/ نطقو بالصوت اطتارج
 فوقّي. من وسط اللسان مع حّمل َحَنك

ومثال اآلخر يف الكلمة )نَ ْنظُر(. الصوت /ظ/ تغيَتة بالصوت 
 عتما اختالفان الًتقيقة ألن خمارجهما/ج/. الصوت /ذ/ و /ج/ 

متساوية يعٍت من طرف اللسان، غَت أن الصوت /ظ/ نطقو بطرف 
اللسان مع احمّلل بطرف األسنانان القواطع فوقّي،أما الصوت /ج/ نطقو 

 من وسط اللسان مع حّمل َحَنك فوقّي. بالصوت اطتارج
 متشابهةالكتابة ر قادر على التمييز بين الحروف بشكل  ج( غي
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. من ناحية )حُمَْتِلَفٌة( يقرأ )خُمَْتِلَفٌة(ومثال األخطاء الصوتية يف الكلمة 
الكتبة اضترف /خ/ و /ح/ مشاهبة جدا. واختالفهما أن اضترف /خ/ عالمة 

 رف /ح/ ال عالمة نقطة ).( فوقهانقطة ).( فوقها. أما اضت
عالقة األخطاء القراءة باللهجات المحلية في مهارة القراءة لدى طلبة  -3

الثانوية األهلية أنجير موارا  صف الحادي عشر في مدرسة دار المكرمال
 بريطو كواال

صف اضتادي عشر الالباحث لدى طلبة  هافعلبناء على اظتالحظات الذي 
، وجد الباحث أن اللغة الثانوية األىلية أجنَت موارا بريطو كواال ميف مدرسة دار اظتكر 

الذي يستعمل الطلبة كل يوم خصوصا يف اظتدرسة ىي اللغة البنجرية. ألن أكثرية 
طلبة بنجريون، لذا الباحث إفًتاض أن اللغة اظتستعملة يف االتصاالت كل يوم إما يف 

وأجريت اللغة البنجرية أيضا يف عملية اظتدرسة أو يف اجملتع وىي اللغة البنجرية. 
التعليمية يف فصل، واإلتصاالت اليت  أجريت اظتدرس والطلبة والعكس أو الطلبة 
بالطلبة وىي اللغة البنجرية. ال غَت الكلمات اليت يتحدث عند التعليم كمثال )نعم، 

 إىل اللغة البنجرية. بعد ذلك مرة أخرىفهمتم وطييب( غالبا يستميعوهنا 
لبحث التايل ما يتعلق بالصوت اللغة البنجرية ينقسم إىل قسمُت اللغة وا

يكمن االختالف ىولو واللغة بنجر كواال. عموما عتما منط اللغة اظتتساوية، و  بنجر
يؤثر  بناء على ىذه. يةالقر يف اللهجات الفرعية اليت تتميز باالختالفات اإلقليمية أو 

يف العصور القدمية  جملتمعمعظم ا يسكنة حيث اظتوقع اصتغرايف على اللغة البنجاري
 3.على طول النهر
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 Heppy Lismayanti, Mintowati, Anas Ahmadi,  Pemberdayaan Bahasa Banjar Melalui 
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 banjar)لطلبة يستعمل اللهجات بنجر كواال يتحادث عن اللغة البنجرية وا

kuala),  ،اللهجات اللغة البنجر كواال وىي اللغة اليت حتيط منطقة بنجر، بريطو كواال
 ألنو يقع يف موقع اسًتاتيجي حوعتاتانو الؤت، مع مدينة بنجرماسُت و بنجربارو. 

لساحلية اصتنوبية ميتد إىل اظتنطقة ا هااالستخدام، و (sungai barito)سوجناي بريطو 
 كليمنتان الوسطى. يعٍت منطقة تانو بومبو وكوتا بارو إىل كليمنتان الشرقية و الشرقية

، معُت تنغيمدون بمسطحة يتحدث اللغة البنجر كواال باللهجات 
اللهجات  .(ba-ilun)باللهجات السميكة  (banjar hulu)باختالف اللغة بنجر ىولو 

 sungai)، سوجناي جينجو (kuin)ق يف منطقة كوين بنجر كواال األصل مثالو النط

jingah) بانوا أيار ،(benua anyar)  وبعضها حوىل مدينة بنجرماسُت الذي  أول
 .ربنجتطوير سلطنة  منطقة

موجودة يف رتيع اللغات الفرعية بنجر ىولو  اللهجاتليست كل مفردات 
أو العكس.   ر كواالنجب لهجاتلاولكن من الواضح أنو ال يوجد يف البنجر، للغة 

يف اللهجات بنجر كواال ال يوجد يف   unda (aku) ،atung (taat)كمثال اظتفردات 
. انظر إىل اللغة بنجر ىولو واللغة بنجر كواال فرداتوىذه اظت 4لهجات بنجر ىولو.لا

 اصتدوال التايل: 
 .المفردات اللغة بنجر هولو واللغة بنجر كواال: 5. 4 لاو الجد

Banjar Hulu
5
 Banjar Kuala

6
 Indonesia 

baduhara bakurinah dengan sengaja 

                                                           
4
 Abdul Djebar Hapip, Kamus Banjar Indonesia, Banjarbaru: PT. Grafika Wangi 

Kalimantan. Cet. V. 
5
 Balai Bahasa Banjarmasin (Indonesia), Kamus bahasa Indonesia-Banjar dialek Hulu, 

Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit: Balai Bahasa Banjarmasin, 2008 ISBN 979-685-776-

6, 9789796857760. Diakses pada Rabu, 21 Juli 2021, 23.41 wita 
6
 Balai Bahasa Banjarmasin (Indonesia), Kamus bahasa Indonesia-Banjar dialek Kuala, 

Penerbit Balai Bahasa Banjarmasin, 2008, Diakses pada Rabu, 21 Juli 2021, 23.41 wita 
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ٛٓ 

bibit jumput/ambil ambil 

bungas/langkar mulik/baik rupa cantik 

caram calap tergenang air 

canggar kajung tegang/ereksi 

ampah mara arah 

banyu hangat banyu panas air panas 

hangkui nyaring nyaring 

hagan gasan untuk 

gani'i dangani temani 

ma-hurup ma-nukar mem-beli 

padu/padangan dapur dapur 

hingkat kawa dapat/bisa 

pawa wadah tempat 

himpat/tawak/tukun/hantup hamput sambit (lempar) 

arai himung senang 

tiring lihat memandang 

tingau lihat toleh 

balalah bakunjang berkunjung 

lingir tuang tuang 

tuti tadih/hintadi tadi 

ba-ugah ba-jauh men-jauh 

macal nakal nakal 

balai langgar surau 

tutui catuk pukul dengan palu 

kadai warung warung 

kau' nyawa kamu 

diaku unda aku 

di sia di sini di sini 



ٛٔ 

bat-ku ampun-ku punya-ku 

ba-cakut ba-kalahi berkelahi 

ba-cakut ba-pingkut berpegangan pada sesuatu 

diang galuh panggilan anak perempuan 

nini laki kai kakek 

utuh nanang panggilan anak lelaki 

uma mama ibu 

puga anyar baru 

salukut bakar bakar 

kasalukutan/kamandahan kagusangan kebakaran 

tajua ampih beristirahat 

acil laki amang paman 

  
س باختالف اللغة اللغة البنجرية النطق ببنجرماسُت مع الساكنو غَت متجان

 يكمن االختالف بشكل عام يفالبنجرية النطق هبولو سوجناي مع الساكنو متجانس. 
 التنغيم، الضغط، والنرب. وىذه جدوال االختالف يف نطق الصوت. انظر التايل:

بنجر هولو  اللهجات االختالف في نطق الصوت بين :6. 4 لاو الجد
 .بنجر كواال هجاتوالل

Banjar Hulu Banjar Kuala  Indonesia 

gamat/gimit gémét/gumut pelan 

miring méréng miring 

bingking béngkéng cantik 

bapandir bepéndér bercakap 

anggit-ku anggih-ku punya-ku 

hanyar anyar baru 

hampatung ampatung patung 

http://p2k.um-surabaya.ac.id/id3/1-3045-2942/Banua-Enam_90386_p2k-um-surabaya.html
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ٕٛ 

intang pintang sekitar 

ma-harit ma-arit menderita 

hakun hakon bersedia 

halar alar sayap 

gusil gosél merengek 

gibik gébék kibar/getar 

gipak gépak senggol 

kuda gipang kuda gépang tarian kuda-kudaan 

gipih gépéh pipih 

  
التنغيم أو النرب اظتستخدمة الناطق عند اإلتصاالت. واطتالصة أن اللهجات ىي 

يف منطقة  ةلبالطألن بنجر كواال ىي اللهجات بدون التنغيم.  اظتستخدمةاللهجات 
 .ر كواالبنج اتلهجال يستخدم و كواالباريط


