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األفكار  إلصدار  وُتستخدم  البعض  بعضها  مع  للتفاعل  ُتستخدم  اتصال  أداة  هي  اللغة 
  1كتابة.املوجودة يف الذهن من خالل الكالم وال

لذلك يف التواصل، ال يكفي أن يستخدم املرء لغة واحدة فقط. ومع ذلك، حيتاج الشخص 
التواصل الذي يفهم  أيًضا إىل إتقان لغات أخرى، بصرف النظر عن لغته، حبيث ميكن أن حيدث  

بعضنا البعض. يتطلب هذا بشكل غري مباشر أن يتعلم الشخص لغة أخرى أو لغة أجنبية. اللغة 
مثل   التعليمية  املؤسسات  يف  لتعلمها  الطالب  حيتاج  اليت  األجنبية  اللغات  إحدى  هي  العربية 

 املدارس الدينية.

 جيب  مث  أكثر،  أو  اثنية  لغة  له  يكون  أن  على  الشخص  قدرة  الباحث  ربط  البحث  هذا  يف
  وكيفية  معرفتها  إىل  حيتاج  اليت  املفردات   أو  بكلمة  الكلمة  على   يتعرف  أن  أوالً   الشخص   هذا   على
 . نطقها عند  احلروف صوت  على التعرف أيًضا الضروري من لذلك  املفردات، نطق

 العربية  اللغة.  العربية  اللغة  مع  وابملثل.  العربية  عن  متيزها  اليت  اخلاصة  خصائصها  هلا  لغة  كل
  هو   ملن  ابلنسبة  املهم   من  لذلك،.  اللغات   من  غريها  عن  متيزها  اليت  اخلصائص  من  عدد  هلا

 أو  خصائص  معرفة  الضروري  من  اللغة،  درس  أن  له  سبق  ملن  أو  العربية  اللغة  بتعلم  العهد  حديث
 .اللغة يف أخطاء يف يتسبب ال حىت ، النطق صوت  نطق
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)أَفْ َرَد   الفعل  من  مفعول  اسم  وهي  )ُمْفَرٌد(  لكلمة  املوانت  صيغة  هي  )ُمْفَرَدٌة(  يُ ْفرُِد   -كلمة 
 ِإفْ رَاًدا( وتعين "تنحي جانًبا أو تفصل أو تعزل". -

  شخص   قبل  من   املعروفة  الكلمة  كنوز  أو  الكلمات   من  جمموعة  هي  اإلجنليزية  يف  املفردات 
  الكلمات  مبجموعة  تعرفكحظزط  شخص  مفردات .  املعّينة  اللغة  من  جزء  هو  أو  آخر،  كيان  أو

 أن  عموما  شخص  مفردات   ثروة.  اجلديدة  اجلملة  لبناء   تستخدم  أن  ميكن  الناس،  يفهمها  اليت
 3.التعليم مستوى أو للمخابرات  تصويرا يكون

املفردات  وا إن  املعاىن  عليها  يتضمن  حبيث  اهلامة  اللغة  عناصر  من هي  اللغة  يف  ستخدام 
املتكلم نفسه أو من الكاتب، والشخص تزدادله مهاراته يف اللغة إذا ازدادت مفرداته. ألن كفاءة 

 4مهارة لغة الشخص متوقفة على املفردات اليت استوعب معانيها اللفظية. 

 إلتقان  املفردات   دور.  لغةً   تشكل  اليت  الكلمات   من  جمموعة  هي  املفردات   قورن،  وفق
  تعتمد   األربعة   اللغة  مهارات   فهم  على  القدرة  أن  فالني  كقول  عنها  غىن  ال  األربعة  اللغة  مهارات 

  حلفظ  يكفي  ال و  فقط  فردات امل  لتعلم  مرادفا   ليس   اللغة   تعلم   ذلك   ومع .  أحد  على  كبريا  اعتمادا
 5.فقط العديدة املفردات 
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  واستخدمها   املعاىن  عن  املعارف  على  الشاملة  اللغة  عناصر  وهي:  معاين،  هلا  املفردات   أما
 البي ان  مع  املنظمة  املكلم ات   قائمةو   والكاتب،  املتكلم  هاعلي  يستوعب  اليت  الكلمات و   اللغة،  يف

 6القاموس. مث ل املوخز

 خالل  من  سواء  للطالب،  جديدة  مفردات   إدخال  هو  املفردات   تعلم  من  العام  الغرض
 ألن   وصحيح،  صحيح  بشكل  املفردات   نطق  على  الطالب   وتدريب  املصمع،  فهم  أو  القراءة

  عىن م  وفهم  صحيح،  بشكل  القراءة  والتحدث.  التحدث   إتقان  إىل  يؤدي  والصحيح  اجليد  النطق
  على   قادرًا   وتكون  معينة،  مجل  سياق  يف  استخدامها  عند  أو  معجًما  أو  داللًيا  إما  املفردات،

  7للسياق. وفًقا واملكتوب  الشفهي التعبري يف املفردات  وعمل تقدير

  للغة   كمعلمني  حنن  ذلك،  كل  لتحقيق  للباحثني  وفًقا  املفردات،  تعلم  أهداف  على  بناءً 
 الطالب   يتكلم  عندما  حبيث  العريب،  النطق  يف  احلروف  صوت   خالإد  إىل  حًقا  حنتاج  العربية

 وصحيًحا. جيًدا املفردات  نطق يبدو ابملفردات،

 التسليم  ومع املعلم تقليد  على الصحيح  النطق تعلمهم يف يعتمدون الدارسني من  كثريا إن

ّما ودقته املعلم نطق  بسالمة  ولذلك  إخراجها،و  األصوات  تقليد  على املنظم للتدريب حيتاجون إال 

 عليهم، والغربية اجلديدة األصوات  إصدار على طالب  فيها يساعد فرصة يرتك أال املعلم على ينبغي

 املقاطع بعض وتكرار والشفاه، اللسان حركات  وصف السبل بكل ذلك  يف يستعني أن وعليه

 يف دخلت اليت جلملوا للعبارات  الواعي االستماع على وتدريبهم األصوات، متييز على فيها وتدريبهم
 وكثري دقيقة، بشكل اجلديدة األصوات تسمع أن  تدرب، على أن ينبغي األذن إن اللغوية، حصيلتهم
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 احلقيقة يسمعون ال هم جيد، بشكل اجلديدة األصوات  يستمعون أهنم يظنون الذين الدارسني من

 8هنا.يتعلمو  اليت اللغة األصوات  من القريبة األم لغتهم يف األصوات  تلك  سوى

 لغة شخص يفهم  األفراد. بني االتصال ألة هي اللغة أن نعرف العربية اللغة أمهية بيان من إذا،

 طق.الن أعضاء جهاز من خرجت اليت األصوات  نطق من ختلوا ال اللغة كالمهم. نطق من قومه

 مهم.  شيئ الكالم يف األصوات  نطق أن فبمعىن

 أننا مع العرب. وغري للعريب العربية اللغة تعليم بني لتفرق العربية، اللغة يف األصوات  أمهية من

 للمتعلم البد املشكلة،  هذه وحلل وغريهم. اإلندونيسني لغة وليست العرب لغة العربية اللغة أن نعرف

 كتاب  يف السيوطي حبث وكما العربية. اللغة وختص األجنبية  اللغة من األصوات  الفرق عن يفهم  أن

 ظ، ط،  ذ، كحروف نطقها، يف العرب  لغري تصعب اليت حروف بعض توجد الغريب، هللا عبد سعد

 فإذا  النطق.  يف الفرق يعرفوا أن العربية اللغة لطالب  البد اليت  املشكلة  هي  وهذه ش.   و ض ص،

 الناطقني لغري أو العرب  لغري سيما وال للعرب  العربية اللغة تعليم يف اجد مهمة األصوات  علم كان

 9هبا.

 السمك نيب عالقة شبهيو  اآلخر، عن واحد نفصلي ال أمران  ةياللغو  واألخطاء اللغة ميوتعل

10واملاء. 
 مع متشي ةياللغو  يف األخطاء األمر وكذلك  املاء، يف إال ش يع ي أن كنمي ال السمك  أن كما 

ظاهرةنياملتعلم لدى ةياللغو  األخطاء فإن  ولذلك، اللغة. ميتعل ةيعمل  ننظرها أن نبغيي ال ةيواقع  

 .بةيغر  نظرة
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 ةياألجنب    اللغة لكون ة،ياألجنب  ةياللغو  األخطاء يف نيالتعلم وقوع  يف ةياألساس العوامل ومن
 اللغة تعلموني نيالذ ألن وذلك    11من قبل.  األم  لغة تعلم أن بعد ةياثن  لغة أصبحت تعلموهناي الىت

 اخلربة اللغة. فهذه هبذه تفكروايو  اللغة مع هذه شوايعيو  ةياحملل اللغة يتعلموا أن هلم سبق قد ةياألجنب

األجنب طلبة ةيفيك نيتكو  يف ريبك أثر هلا ةياألول  نيب أن مع الكلمات، اغةيوص ريالتفك يف ةياللغة 

  12.اجلوانب من ريىف كث  ريكب  فرق هلا ةي )األم( واألجنب نياللغت
ة، يانح يف وشائع عادي أمر مهايوتعل اللغة تعلم  ة يعمل يف ةياللغو  األخطاء كني ومهما

يفيالتعل ة يعمل جناح عدم على  تدل ة ري الكث األخطاء هذه أن  على  اتفقوا نيواملدرب ينياللغو  ولكن  م 

 عن بعدوهناي أو   األخطاء هذه ليتقل على واملدربون املدرسون عمل ي أن بد  ال لذلك،و  أخرى. ةيانح

فهو هذا إىل الوصول ليسب وأما  ،ايهنائ نياملتعلم  الىت ةي اللغو  األخطاء أنواع بدراسة اميالق  اهلدف 

األخطاء  أسباب ومعرفة الطلبة، لدى وحدثت صدرت   من جةيوالنت وشاملة. قةيعم معرفة هذه 

 ةياللغو  ةيالدراس املواد إعداد يف نيواملدرب نياملدرس تساعد ةياللغو  األخطاء هلذه ابلدارسة مايالق

 ريلغ ةي العرب اللغة ميتعل عند وخاصة وموقفهم، الطالب  ات يخللف املناسبة ميالتعل ات يجياسرتات اريواخت
  13ا. يس ياإلندون لطالب  ةيالعرب اللغة ميتعل األخص وعلى هبا، نيالناطق

الذي   الشخص  أتثري  إىل  يرجع  اللغة  يف  األخطاء  معىن  أبن  أيًضا  الباحث  يالحظ 
ع وضع مثل هذا عندما يريد شخص ما أن يكون لديه ، ماللغة األوىل أو البيئة السابقة  يتحدث 

 ، ذلك  ومع  اللغة.  تعلم  يف  جاًدا  ويكون  فيها  يذهب  اليت  الظروف  تعديل  عليه  جيب   ، اثنية  لغة 
املكرم   دار  مبدرسة  العاشر  الصف  لطلبة  حتدث  األخطاء اليت  إلثبات  بياانت  وجود  الضروري  من 

 ريتو كواال.الثانوية اإلسالمية األهلية أجنري موارا اب
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ما   شخًصا  أن  من  الرغم  على  إتقاهنا  يريد  اليت  اللغة  اختيار  يريد  عندما  ما  شخص  لدعم 
اللغة  امتالك  ميكن  حىت  اهلدف  وهو  دافع  هناك  يكون  أن  جيب   ، للغاية  صعبة  أهنا  يعرف 

 وإتقاهنا.

بعناية   الطالب  تعلم  أنشطة  عملية  ورؤية  املكرم  دار  مدرسة  يف  املالحظات  إبداء  يف بعد 
املفردات،   نطق  يف  الطالب  يواجهها  اليت  الصعوابت  وشاهدوا  الباحث  رأى  العربية،  اللغة  تعلم 
ألخطاء  الطالب  من  العديد  يتعرض  احلالة،  هذه  يف  "مسرتة".  تصبح  "مصطرة"  املفردات:  مثل 
تقريًبا   الصوت  نطق  نفس  هلا  مفردات  ولكن كل  املفردات،  فقط  ليس  نفسه،  الشيء  ذكر  يف 

 ا من أخطاء يف لفظه. يعاين أيضً 
مسع  عريب،  نص  شكل  على  مجاًل  ينطقون  الطالب  الباحث  رأت  عندما  ذلك  من  مث 
حدثت عندما نطق هذا الطالب يف الصف العاشر  الباحث ورأى احلادث الكامل لألخطاء اليت 

 بكل مفردات يف النص. 
رسة لدى طلبة الصف العاشر مبد  2020مارس    3سجل الباحث املالحظات  الثالاثء  

دار املكرم الثانوية اإلسالمية األهلية أجنري موارا ابريتو كواال. كانت النتائج اليت مت احلصول عليها 
وهي  املدرسة،  يف  املالحظة  عند  الباحث  إليها  يستمع  ما  اليت كثريا  األخطاء  هي  املالحظة  من 

تعلي يف  الباحث  شارك  حيث  ع،  ق  ط  ظ  ذ  ز  غ  خ  ض  ص  ش  لألحرف  اخلاطئة  م  اإلشارة 
 اللغة العربية هنا، وخاصة فيما يتعلق مبواد املفردات. 

ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن األنشطة الدينية يف هذه املدرسة يتم تنفيذها أيًضا حبيث 
يكون لدى طالهبم املزيد من األحكام يف الدراسة يف هذه املدرسة، مثل تعلم قراءة القرآن يف فرتة 

بعد   الظهر  بعد  الظهر.  بعد  يرتبط ما  أن  ميكن  أنفسهم،  للباحث  وفًقا  )الالمنهجية(.  املدرسة 



هذه  تزال  ال  ذلك،  ومع  صحيح.  بشكل  املفردات  نطق  يف  ويساعدهم  ابلطالب  أيًضا  هذا 
 األخطاء حتدث مع الطالب يف املدرسة.

جيعل   ويريد الذي  ما  ومعرفة  العربية  اللغة  تعلم  يف  اآلن  حىت  حدث  ما  ملعرفة  الباحث 
 ب خيطئون يف استخدام املفردات. هؤالء الطال

الطالب   عوامل  سواء كانت  األخطاء  أسباب  على  بعد  يتعرفوا  مل  أيًضا  الباحث  لكن 
عامل  فإن  صحيح،  والعكس  العربية  غري  األوىل  اللغة  عوامل  أيًضا  أو  البيئية  العوامل  أو  أنفسهم 

 اللغة العربية غري موجود يف اإلندونيسيا 
الباحث   يريد  السبب،  بياانت  هلذا  على  احلصول  أجل  من  البحث  هذا  يف  التعمق 

 ملموسة وميكن إثباهتا حىت نتمكن من فتح املزيد من األفكار.

للتعلم،  مساعدة  وسيلة  أهنا  القول  ميكن  واليت  التعلم،  وسائط  هذه  البحث  أداة  تستخدم 
الطالب  مهارات  أو  وقدرات  وانتباه  ومشاعر  أفكار  لتحفيز  استخدامه  ميكن  شيء  أي  حىت   أي 

 يتمكنوا من تشجيع عملية التعلم. 

يف هذه الوسيلة هلا دور مهم للغاية يف التعليم كوسيلة أو جهاز يعمل كوسيط أو قناة يف  
  14عملية االتصال بني املتصلني واملتصلني.

بل كأداة  املشكل،  هلذه  الباحث  يقدمه  حالً  ليس  اإلعالم  فإن  سابقاً،  أوضحنا  كما 
يكون  حبيث  اهلجائية،  حروف  صوت  على  املفردات  نطق  يف  حتدث  اليت  األخطاء  لتحليل  قياس 
الصحيح   النطق  على  دائًما  والتأكيد  التعلم  اإلسرتاتيجية.  تغيري  املدرسة  معلم  على  البحث  هبذا 

 ردات واملهارات األخرى. للمف

 
14Asyhar, R, Kreatif mengembangkan Media Pembelajaran. Jakarta: Gaung Persada Press, 2011). Tanpa 

halaman. 



لغوية   مهارات  إىل  تطويرها  حىت  وميكن  املفردات،  لتعلم  خصيًصا  الوسيلة  هذه  تصميم  مت 
فقط  تصميمها  إبعادة  املعلم  يقوم  املفردات.  تعلم  يف  حالً  أيًضا  الوسائط  هذه  تكون  أن  وميكن 

 وفًقا للمعايري املطلوبة يف نقل املفردات إىل الطالب 
توفري  الباحث  ابوربوينت    يريد  وسيلة  شكل  يف  البحث  يف  كأداة  تعليمية  وسيلة 

(powerpoint)   أن ميكن  حبيث  الطالب  هلؤالء  حتدث  اليت  األخطاء  لتحليل  استخدامها  ميكن 
ميكن  حبيث  مدرسة،  كل  يف  استخدامه  ميكن  معيارًا  ويصبح  التعلم  يف  مرجًعا  هذا  يكون 

الت الوسائط  أو  االسرتاتيجيات  استخدام  هبذه للمدرسني  األخطاء  على  التغلب  ميكن  حبيث  علم، 
 الطريقة وتصبح أفضل حل يف أنشطة التعلم وميكن أن حتقق األهداف كما ينبغي. 

السابقة، فرييد الباحث أن يبحث عن   األخطاء الشائعة يف نطق   "بناء على املشكالت 
هلية أجنري موارا املفردات لدى طلبة الصف العاشر مبدرسة دار املكرم الثانوية اإلسالمية األ

 " ابريتو كواال

 أسئلة البحث  -ب

املشكالت اليت حتدث   أعاله، تنشأ أسئلة ميكن طرحها من  بناًء على الظروف املذكورة 
 على النحو التايل: 

نطق املفردات لدى طلبة الصف العاشر مبدرسة دار املكرم الثانوية اإلسالمية  كيف   -1
 ؟ األهلية أجنري موارا ابريتو كواال

يف   -2 األخطاء  أسباب  املكرم ما  دار  مبدرسة  العاشر  الصف  طلبة  لدى  املفردات  نطق 
 ؟الثانوية اإلسالمية األهلية أجنري موارا ابريتو كواال

 أهداف البحث -ج



أل البحث  وفًقا  فيما  سئلة  حتقيقها  جيب  اليت  األهداف  فإن  أعاله،  ابلوضع  يتعلق  فيما 
 يلي:يتعلق ابملشاكل اليت حتدث هي كما 

الثانوية لوصف   -1 املكرم  دار  مبدرسة  العاشر  الصف  طلبة  لدى  املفردات  نطق 
 . اإلسالمية األهلية أجنري موارا ابريتو كواال

يف   -3 األخطاء  أسباب  دار لوصف  مبدرسة  العاشر  الصف  طلبة  لدى  املفردات  نطق 
 املكرم الثانوية اإلسالمية األهلية أجنري موارا ابريتو كواال. 

 ديد اإلجرائيالتح -د

ما   وهو  الورقة،  هذه  يف  مناقشته  متت  ما  الباحث  حدد  البحث،  هذا  موضوع  على  بناًء 
 يلي:

الطالب   تعلم  أنشطة  يف  حدثت  اليت  األخطاء  هي  الدراسة  هذه  يف  املشكلة  حمدودية 
مباشرة   الباحث  يراقب  أن  بعد  إثباهتا  املكرم وميكن  دار  مبدرسة  العاشر  الصف  طلبة  لدى 

ابريتو كواالالثانوية   موارا  أجنري  األهلية  إثباته  اإلسالمية  ميكن  حىت  ذلك  ومعرفة  املوقف  ملعرفة   ،
 ببياانت ملموسة يف هذه الدراسة. 

البحث هذا  حدود  احلالة  هذه  اصغر  يف  يتخذون  ايضا  هنا  والباحث  املفردات  نطق 
 ة هبدف حتليل ماهية هذه األخطاء.خطوات تعلم العربي

 أمهيات البحث -ه

هذا من   أمهية  مدى  توضح  ملحة  ضرورة  هناك  لذلك  البحث،  هذا  يف  جًدا  املهم 
 البحث

غالًبا   حتدث  اليت  لألخطاء  شرح  تقدمي  يف  البحث  هذا  أمهية  املكرم  أّما  دار  مبدرسة 
ابريتو كواال موارا  أجنري  األهلية  اإلسالمية  اخلطأ  الثانوية  هذا  املدرسة،  هذه  يف  فقط  ليس  رمبا   ،

يفرتض   حىت  حصل  حيدث  اليت  لألخبار  وفًقا  أخرى  مدارس  أيًضا  هناك  أنه كانت  الباحث 



عليها الباحث. لذلك، يقدم الباحث أيًضا نصائح ملعلمي اللغة العربية بشكل خاص لالهتمام 
احلروف،  خمارج  رسائل  حول  لطالهبم  اإلثراء  توفري  خالل  من  هذه  مثل  صغرية  أبشياء  دائًما 

 تعلم اللغة العربية يف املستقبل. سيكون هلا أتثري أفضل عليهم يف 
 مسلمة أساسية   -و

 أجل   من  عملًيا  شرح  إىل  حتتاج  اليت  املشكلة  صياغة  يف  األساسية  املفاهيم  بعض
 كما  هي  البحث  هلذا  العملي  املستوى  على  املفهوم  عليه  يبدو  ملا  حقيقية  صورة  على  احلصول

 :يلي
ملختلفة اليت أصبحت أساًسا ألخذ بناًء على الشرح الذي ذكره الباحث حول اجلوانب ا

الباحث هذا املوضوع وكذلك تتعلق ابملشكالت اليت غالًبا ما جيدها الباحث حىت اآلن ، أيخذ 
 الباحث ويربط االفرتاض األساسي للخبري أبخطاء مثل هذه. 

إدراك  ألن  وُتكتب  تُنطق  حني  ستظهر  االستماع  يف  العربية  اللغة  تعلبم  يف  األخطاء  إن 
مب حني األذن  ُتدّل  األخطاء  تلك  عيٌب،  فيه  األذن  ذلك  أّن  االّ  اخلطأ  فيه  ميكن  ال  مُسعت   ا 

املدرسة،   يف  املشكالت  هذه  وجدت  املفردات، كما  بنطق  أُمروا  الطالب طالب  يكثر  أن 
يستطيعون  ال  أي  املتشاهبة،  أحرف  املفردات  يف  حني  السيما  املفردات  نطق  يف  صعوبة  جيدون 

 15حيح وجيد مناسبا مبا مسعه من األستاذ أو املسّجل.أن ينطقوا ويكتبوا بص
 الدراسات السابقة  -ز

من   أيًضا  مناقشتها  متت  واليت  حدثت  اليت  ابألحداث  البحث  هذا  ارتباط  مدى  لتعزيز 
 الف املادة الفرعية ، وهي على النحو التايل: قبل اآلخرين ، على الرغم من اخت
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ة  ي العرب اللغة قسم  طالب  لدى ةيالكتاب ةياللغو  حبري، األخطاء احلاج بنت دمهوري ارتين -1
،  كورنتالو( ةياحلكوم ةياإلسالم آمي سلطان جبامعة ةيالعرب اللغة قسم لطالب  )دارسة

والنت ةياحلكوم ةياإلسالم آمي سلطان جامعة  أن على تدل البحث من جةيكورنتالو: 

 سيوالتدر  ةيالرتب   2016علوم، ةيبكل ةيالعرب اللغة قسم الثالث املستوى طلبة أخطاء

 ت ایاملستو  عيمج تشمل  2015 اجلامعي العام يف ةياحلكوم ةياإلسالم آمي سلطان جامعة
 ومستوى اجلملة.  اجلملة، شبه مستوى الكلمة، مستوى يف األخطاء ة، منياللغو 

اجلامعة اإلسالمية دار العلوم  إي  -2 دا لطيفة العمرا، حتليل أخطاء اللغة العربية طالب يف 
اللغة   تعليم  الموجنان،  العلوم  دار  إسالم  جامعة  العربية،  اللغة  يف  الرتبية  قسم  الموجنان 
العربية هو أحد أقسام اجلامعة اإلسالمية يف دار العلوم الموجنان. كتخصص يف اللغة 

أ جيب  يف  العربية،  جيد.  بشكل  العربية  اللغة  استخدام  على  قادرين  الطالب  يكون  ن 
أن الطالب يرتكبون العديد من األخطاء يف    أ الواقع، يف عملية تعلم اللغة العربية، يبد

اللغة  أخطاء  حول  أحباث  إلجراء  الباحثني  جيذب  ما  وهذا  العربية.  القواعد  استخدام 
شكل حتديد  إىل  الدراسة  هذه  هتدف  أخطاء    العربية.  على  تركز  اليت  العربية  األخطاء 

امليداين،   البحث  ونوع  النوعي  املنهج  البحث  هذا  استخدم  اللغوية.  الفئة  يف  الكتابة 
العلوم  دار  اإلسالمية  اجلامعة  وهو  البحث  موقع  من  مباشرة  مجعت  البياانت  ألن 

ار  اليت  األخطاء  من  أنواع  أربعة  هناك  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  تكبها الموجنان. 
 الطالب وهي: علم األصوات، والصرف، والنحو، واألخطاء الداللية. 

نورخاليص، حتليل أخطاء اللغة ابللغة العربية، معهد اإلسالمي احلكومي مرتوا. غالًبا   -3
ما توجد أخطاء يف األنشطة اللغوية، ويرجع ذلك إىل العديد من املشكالت املوجودة 

اللغتني استخدام  على  القدرة  اللغة    يف  أن  املتعلمني  بعض  يدرك  ال  والثانية.  األوىل 
ولكنه   ماداًی،  فقط  ليس  اخلطأ  هذا  يف  االنتهاك  أخطاء كثرية.  هبا  تزال  ال  املستخدمة 



رمز أو مفصل النطق. مل يستوعب متعلم    أيًضا عالمة على املعرفة غري الكاملة وإتقان 
خالل  ومن  يتعلمها،  اليت  )الثانية(  اللغة  قواعد  املأمول    اللغة  من  للخطأ،  حتليل  إجراء 

 أن يتمكن متعلمي اللغة يف أي مستوى من تقليل األخطاء يف لغتهم. 

فرتای لطيفة،  مهارات قراءة اللغة العربية حممد زكا الفارسي، حتليل األخطاء الصوتية يف -4
حتليل   إىل  الدراسة  هذه  هتدف  إندونيسيا،  اإلندونيسية،  الرتبية  جامعة  الدين  سيهاب 

أبنشطة ا قيامهم  عند  العربية  اللغة  ختصص  طالب  يرتكبها  اليت  الصوتية  ألخطاء 
احملتوى.  حتليل  مع  البحث  تصميم  الدراسة  هذه  تستخدم  القراءة.  مهارات  تعليمية 
تقنيات  مع  استماع  طريقة  هي  األساليب  استخدام  يتم  البحث،  بياانت  جلمع 

تقن  و  الكتابة  وتقنيات  اجملانية  والتحدث  هذه االستماع  نتائج  تشري  التسجيل.  ية 
القراءة   أنشطة  أثناء  غالًبا  حيدث  ما  الطالب  لدى  صوتية  أخطاء  وجود  إىل  الدراسة 

البوب   صوت  بينما  ف(  و  خ  ش  ظ  ص  ذ  )ح  مثل  االحتكاكي  الصوت  هو 
نطق   يف  واألكثر  األصعب  هي  األخطاء  هذه  بني  ما  ق.  و  ط  ض  يف  مكتوب 

 احلروف ع و ض. 

سوسيلو -5 جهيو  حروف   ،إيكو  نطق  يف  اللغة  أخطاء  "حتليل  بعنوان  حبث  أجرى 
املتوسطة  مبدرسة  السابع  صف  يف  العربية  اللغة  يف  الفصل  طالب  تصور  يف  خمورجيول 

احلومية     األخطاء   يف  الدراسة  هذه  تبحث(".  الصويت  التحليل)  مسارانجاإلسالمية 
 . األخطاء يحلتصح املعلم وجهود العربية احلروف أو الصوتيات  حيث من الصوتية

يف   األخطاء  أنه من خالل شكل  إىل  الدراسة  هذه  نتائج    muhadatsahتشري 
من   السابع  الصف  هناك    ج،مساران   MTs N 1لطالب  الصويت  املستوى    12على 

عدم   مثل  داخلية  عوامل  من  اللغوية  األخطاء  هذه  أسباب  تتكون  صويت.  خطأ 



الط قيام  وعدم  العربية،  اللغة  بتعلم  الطالب  اليت  اهتمام  الدروس  بتطبيق  الب 
 يدرسها املعلم، واخللفيات التعليمية املختلفة للطالب.

هو   األخري  والعامل  الداعمة،  غري  البيئة  أي  اخلارجي،  العامل  هو  التايل 
العامل اللغوي حيث ختتلف الشخصية العربية عن اإلندونيسية. واجلهود اليت يبذهلا 

ا ابللغة  التحدث  على  الطالب  حتفز  املرافق املعلم  مبختلف  وجمهزة  بطالقة،  لعربية 
 واألنشطة الداعمة.

على    -6 القدرة  يف  خمورجيول  رسالة  أخطاء  "حتليل  بعنوان  حبثًا  أجرى  صاحلة،  صوفياان 
من   السابع  الصف  لطالب  العربية  اللغة  تعلم  يف  إصالح   MTsالقراءة  نور 

الدراسي   العام  الغرب،  لومبوك  ه2016/2017جيجالجنان،  تبحث  ذه ". 
يف   احلروف  املخارج  احلروف  أو  الصوتيات  حيث  من  الصوتية  األخطاء  يف  الدراسة 

 مهارات القراءة لدى الطالب. 

تشري نتائج هذه الدراسة إىل وجود خطأ أو صعوبة يف لفظ خمرج احللق يف  
صعوبة   الطالب  جيد   ، ه   ، ح   ، خ  احلروف  أصوات   / نطق  قراءة  على  القدرة 

ابإلضا األصوات.  متييز  يف يف  احلروف  لفظ  يف  صعوابت   / أخطاء  وجود  إىل  فة 
األوىل   اللغة  أو  األم  اللغة  وجود  هو  اخلطأ  سبب  أو  أثر  اللسان.  خمرجات 
قلة   عن  فضالً   ، الالتينية  احلروف  على  تقتصر  اليت  العربية  واحلروف  للطالب 

 التدريب وحافز الطالب املنخفض.
7-  ( أردایين  تري  بعنوان2017إيكا  حبثًا  أجرى  النصوص    (  ترمجة  يف  "أخطاء 

هذا  يبحث  النحوي(".  )التحليل  املرتمجني  خالل  من  العربية  إىل  اإلندونيسية 
العلمية  واملصنفات  األدبية  املصنفات  ترمجة  يف  النحوية  األخطاء  يف  البحث 

 . ImTranslatorووسائل اإلعالم من خالل 



هبا األدبية  املصنفات  ترمجة  أن  إىل  الدراسة  هذه  نتائج  أخطاء    تشري 
حنوية وصرفية أكثر من غريها، وأن ترمجة الوسائط اجلماهريية هي نتيجة الرتمجة  
ضعف،  نقاط  به  يزال  ال  الرتمجة  آلة  وجود  إن  يقال  النحوية.  األخطاء  أبقل 
اإلندونيسية   بني  األساسية  النحوية  القواعد  يف  اختالفات  وجود  إىل  ابإلضافة 

 والعربية.
 MTsNوان "تدريس طلبة القرع الصف الثامن أ من حممد احياري رضوان، بعن  -8

Yogyakarta II    الدراسي حمتوى    2011/2012للعام  فهم  مشاكل  )حتليل 
يواجهها  اليت  املشكالت  الدراسة  هذه  تناقش  العربية(".  ابللغة  املقروء  النص 
لغوي.  وغري  لغوي  منظور  من  العربية  القراءة  نصوص  حمتوى  فهم  يف  الطالب 

 م اللغة إىل ثالثة جوانب وهي:تنقسم مشكلة عل

(1( الكلمة،  معىن  حتديد  يف  مشاكل  دالالت:  يف  2(  مشاكل  التشكل:   )
( األفعال،  أنواع  بني  واملفعل،  3التمييز  الفائض،  حتديد  يف  مشاكل  النحو:   )

غري   منظور  من  املشكالت  تشمل  بينما  واملرىب.  موتساان،  املفرد.  بني  والتمييز 
( يلي:  ما  الطالب:1لغوي   )  ( ودوافعهم،  واهتمامهم  الطالب  (  2خلفية 

التعليمية،  الوسائط  استخدام  ونقص  الدرس،  لوقت  فعالية  أقل  إدارة  املعلمون: 
 ( البيئة: يعطي اآلابء حافزًا أقل ألطفاهلم للتعلم. 3وطرق الرتمجة غري املناسبة، )

ا  -9 اللغة  تعلم  يف  القرعة  مهارة  إتقان  أخطاء  "حتليل  بعنوان  س،  ح  لعربية ميدي 
الثامن   الفصل  األكادميي    MTsN Nglipar Gunung Kidul Yogyakartaيف 

اللغة  2012-2013 تعلم  عملية  حتديد كيفية  إىل  الدراسة  هذه  هتدف   ."
العربية، خاصة يف مهرة القرعة، وقدرة الطالب على قراءة النص العريب، ومناذج  



مييل اليت  واملواقع  العربية،  النصوص  يف  القراءة  النصوص أخطاء  لقراءة  فيها  ون 
 العربية. نتائج هؤالء الباحثني هي: 

الثامن  1) الصف  يف  العربية  اللغة  تعلم  أنشطة  أبن  القول  ميكن  ال   )
MTs Nglipar Gunung Kidul Yogyakarta    كانت انجحة بسبب نقص الوعي

( العربية.  اللغة  تعلم  يف  الطالب  لدى  واحلماس  الطالب  2والتحفيز  مجيع   )
ل )تقريًبا  اللغة،  علم  جوانب  مجيع  يف  أخطاء  املبذولة 3ديهم  اجلهود  تشمل   )

الالمنهجية   الساعات  زایدة  العربية:  النصوص  قراءة  يف  اخلطأ  معدل  لتقليل 
الفصل،  وخارج  داخل  املكثف  والتوجيه  القرآن،  وقراءات  العربية  اللغة  لقراءة 

ملصقات  امللصقات  وصنع  للطالب،  العربية  اللغة  ومفردات    وتوفري كتيبات 
العربية،  ابللغة  الكالم  على  تدريبات  وتوفري  الدراسية،  الفصول  يف  العربية  ابللغة 

 والتواصل اجليد مع أولياء أمور الطالب. 
يف    -10 اللغات  متعدد  الثامن  الصف  لطالب  العربية  اللغة  يف  األخطاء  "حتليل 

األكادميي   للعام  يوجياكارات  احملمدية  املعلم  ". 2014/2015مدرسة 
هذه ا يف  البياانت  مجع  تقنيات  النوعي.  البحث  طرق  الدراسة  هذه  ستخدمت 

مالحظات  على  بناًء  والتوثيق.  واملقابالت  املالحظة  ابستخدام  الدراسة 
وجود   إىل  الرسالة  هذه  نتائج  تشري  اللغوية،    4الباحثني،  األخطاء  من  أشكال 

 وهي:
ال واألخطاء  النحوية  األخطاء  مورفولوجي،  خطأ  صويت،  داللية. خطأ 

العربية   ابللغة  للتحدث  الدافع  زایدة  إىل  هتدف  األخطاء  لتقليل  املبذولة  اجلهود 
 للمعلمني واملصريفة والطالب. إىل جانب ذلك، أقامت أيضا اإلصالح اللغة.



إيكا ينيت، مع حبثه بعنوان "حتليل أخطاء حرف خمارج يف القدرة على قراءة مجل    -11
 Unismuh  1احملمدية    X IPA SMAطالب الصف  بسيطة يف تعلم اللغة العربية  

Makassar على وبناًء  النوعية.  الوصفية  البحث  طرق  البحث  هذا  يستخدم   ."
الطالب   أخطاء  إىل  تشري  املقال  هذا  يف  البحث  نتائج  فإن  الباحثني  مالحظات 

نطق   ال    357يف  النطق  يف  أخطاء  من  األخطاء  هذه  وتتكون  مكارجيواًل،  حرفًا 
اجلو  مع  من  تتفق  واحد  خطأ  وهو  جًدا،  منخفضة  فئة  يف  الفم(  )جتويف  ف 

عددها   البالغ  الطالب  أخطاء  بنسبة  357إمجايل  الذي  0.28٪.  والعامل   .
حرف  أصوات  بني  التمييز  من  يتمكنوا  مل  الطالب  أن  هو  اخلطأ  هذا  يسبب 

 وآخر ومل يعتادوا على نطق األحرف غري املوجودة يف اللغة اإلندونيسية.
ن-12 نوعية فوتري  وصفية  دراسة  العربية  اللغة  قراءة  يف  الربجمة  أخطاء  حتليل  دوان،  دای 

العاشر الصف  العام    IPS MA INSAN MANDIRI  ،2016/2017  -يف 
 ، جامعة الرتبية إبندونيسيا. S1الدراسي. أطروحة 

وأهداف      عامة  أهداف  ومها:  شقني  ذات  الدراسة  هذه  أهداف  إن 
حتديد أخطاء نطق احلروف اهلجائية  حمددة ، واهلدف العام من هذه   الدراسة هو 

ثالثة وهي:  الدراسة  هلذه  احملددة  ، واألهداف  العربية وحتليلها  النصوص  قراءة  يف 
( معرفة خمرجات احلروف اليت  2( غالًبا ما خيطئ يف قراءة النصوص العربية. )1)

( العربية.  النصوص  قراءة  يف  لفظها  احلروف  3يساء  طبيعة  لتحديد  هذا  اليت ( 
هذا  إجراء  مت  العربية.  النصوص  قراءة  يف  خاطئ  بشكل  نطقها  يتم  ما  غالًبا 
لدى   العريب  النص  قراءة  يف  النطق  يف  مشاكل  وجدت  الباحثة  ألن  البحث 

الصف   فقد    X IPSطالب  هذا  استمر  وإذا  اهلجائية،  حروف  نطق  يف  خاصة 
تست املنطوقة.  الكلمة  معىن  يف  التغريات  بسبب  فادًحا  خطأ  هذه  يكون  خدم 



ومعلمي  اللغة  ابحثو  يستخدمها  اليت  الطريقة  وهي  اخلطأ  حتليل  طريقة  الدراسة 
أساس   على  وتصنيفها  وشرحها  األخطاء  وحتديد  العينات  مجع  خالل  من  اللغة 

 األسباب وتقييمها وإعطاء قيمة معيارية خلطورة املشكلة. 

بياانت     يصف  هنج  وهو   ، النوعي  الوصفي  املنهج  الباحث    استخدم 
أداة  تكون  النوعي  الوصفي  املنهج  هذا  ويف  أرقام،  شكل  على  وليس  البحث، 

( احلروف اهلجائية اليت  1البحث هي الباحث نفسه، ونتائج هذه الدراسة هي: )
ث، خ، د، ذ، ز ، ش، ط   األحرف  يف النطق هي  غالًبا ما حتتوي على أخطاء 

اء النطق هو  ( ظهور احلروف اليت غالبا ما حتدث مع أخط2ظ، ع ف ق ق. )
)احللق(. احلروف  عن  على  3) اإلفراج  حتتوي  ما  غالًبا  اليت  احلروف  خصائص   )

وقلقالة،   وشافر،  وإمشات،  وإثباع،  مهس،  خصائص  هي  النطق  يف  أخطاء 
 والتفاسي.

نتشا موتيارا سوكما، "أخطاء يف جتذير احلروف احلجيه يف اجلمل العربيه" دراسة    -13
األ النتائج  تفسري  سوء  العربية كلية  حالة  اللغة  دراسة  برانمج  اإلمالئية.  خطاء 

، الغرض الكتايب بعد معرفة املشكالت 2015الدراسات الثقافية جامعة جاميب  
احلروف  نطق  ملعرفة كيفية  إىل:  هذا  البحث  مقرتح  هتدف كتابة   ، حتدث  اليت 

ا  اهلجائية الصحيحة. التعرف على احلروف اهلجائية اليت هلا أصوات متشاهبة. هذ
اكتشاف   متشاهبة.  أصوات  هلا  اليت  اهلجائية  احلروف  بني  التمييز  ملعرفة كيفية 
نطق   يف  الدقة  عدم  بسبب  العربية  اجلمل  يف  غالًبا  حيدث  الذي  اخلاطئ  التفسري 

 األحرف اهلجائية اليت حتدث غالًبا وجتنب تكرار هذه األخطاء. 

يف جمال علم األصوات. كما  املعادلة يف هذه الدراسة هي فحص حتليل األخطاء اللغوية 
 أن هناك أوجه تشابه بني أنواع وتصميمات أحباث إنج، وهي استخدام هنج وصفي نوعي.



هناك   املنهج.  استخدام  هو  األحباث  من  غريه  عن  البحث  هذا  خيتلف  الذي  أما 
يدرس  من  هناك  دراستهم  يف  كمي.  وبعضها  النوعية  األساليب  تستخدم  أخرى  دراسات 

قواع يف  املرحلة األخطاء  يف  اللغوية  الدراسات  يف  األخطاء  يدرس  من  وهناك  العربية،  اللغة  د 
 الداللية وبعضهم يدرس األخطاء يف استخدام اللغة األوىل والثانية. 

ابستخدام  الكمي  الوصفي  التحليل  ومها  طريقتني،  فحص  البحث  هذا  يف  ولكنها 
خطاء ولكن أيًضا تقدمي احللول التحليل الصويت أو حتليل املفردات، وأيًضا ليس فقط فحص األ

 لألخطاء املوجودة.

 هيكل البحث -ح
الذي تضمنه هذه  بناًء على معايري كتابة األوراق العلمية ، حيتوي الباحث على اإلطار 

 الدراسة حبيث ميكن رؤية اإلطار الذي انقشه الباحثون يف هذه الورقة بوضوح، كما يلي:

 

 
 : الباب االول

ع الباب  هذا  هذه  حيتوي  من  الباحث  أاثره  ما  حول  للغاية  املهمة  املناقشات  بعض  لى 
 الورقة كما يلي: 

و  البحث،  و خلفية  البحث،  و أسئلة  البحث،  وامهيات  البحث،  أساسية،  أهداف  مسلمة 
 والدراسات السابقة، وهيكل البحث 

 الباب الثان 

على   الباب  هذا  النظري حيتوي  وا  اإلطار  التحليل  حول  تدور  اليت  لتعلم للمناقشة 
 للمفردات على النحو التايل: 



حتليل   -1 يف  واملناهج  األخطاء،  حتليل  وأهداف  األخطاء،  حتليل  تعريف  األخطا:  حتليل 
 األخطاء

املفردات،   -2 تعريف  املفردات:    أساس  و  املفردات،  وأنواع  املفردات، تعليم أهدافتعليم 
 املفردات.  إختيار

 الباب الثالث: 

منهج على  الباب  هذا  النحو حيتوي  على  الورقة  هذه  يف  الباحث  سيعينها  اليت  البحث  ية 
 التايل: 

ومصادر   البياانت  و  البحث  وموقع  الباحث  وحضور  البحث  ونوع  البحث  مدخل 
 البياانت واساليب مجع البياانت واسلوب حتليل البياانت واجرأ البحث ومراحل البحث 

 الباب الرابع:

وصف املوقع والوقت   يق امليداين على النحو التايل:حيتوي هذا الباب على نتائج البحث والتوث
 وموضوعات البحث، و عرض بياانت وحتليلها

 الباب اخلميس 

 ، واإلقرتاحةاخلالصة يف هذالباب حيتوي على حوايل 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


