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 اإلطار النظري
 وتعليم املفردات حتليل األخطاء

 حتليل األخطاء -أ

 تعريف حتليل األخطاء  -1
الصويت النظام  قواعد حتكم  اللغات  من  لغة  لكل  أن  للنظام  كما عرفنا،  قوانني  وهناك   

الصريف وهناك قواعد للنظام النحوي. كما أن هناك قوانني للمستوى الداليل واملستوى الثقايف. 
وجبانب القواعد اللغوية هناك قوانني أخرى عن اإلجتماعية. والقواعد اإلجتماعية يف استخدام 

األجنابي اللغات  ملتعلمي  تعليمها  ينبغي  ولذا  للغاية.  ثقايف اللغة مهمة  يقعوا يف حرج  ة حىت ال 
أبنه خروج على قواعد  يستهجنه أهل اللغة. وبناء على ما سبق ميكن أن نعرف اخلطأ اللغوي  

 1استخدام اللغة اليت ارتضاها الناطقون بتلك اللغة.
نتاج حضارهتم احلديثة،   اللغة التطبيقي هو  اللغة يف أورواب وأمريكا أن علم  يرى علماء 

السبعينيات وخاص فيها  وأتسست  ظهرت  النظرية  هذه  أن  ويدعون  األخطاء.  حتليل  نظرية  ة 
 2وبداية الستينيات من القرن العشرين. وأن مؤسسها هو العامل اللغوي األمريكي الفرنسي. 

اليت ترى   ، (Contrastive Analysis)ظهرت هذه النظرية لتعارض نظرية التحليل التقابلي  
االجتاه؛  هذا  عارضوا  وآخرين  لكن كوردر  األم.  اللغة  من  التدخل  هو:  األخطاء،  سبب  أن 

ك أسباب أخرى داخل وقالوا: "إن سبب األخطاء ليس التدخل من اللغة األم فحسب، بل هنا
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اللغة اهلدف، وهذه األسباب تطورية. مثل: أسلوب التعليم، والدراسة، والتعود، والنمو اللغوي، 
 .وطبيعة اللغة املدروسة، والتعميم، والسهولة، والتجنب، واالفرتاض اخلاطئ، وغريها

ع  بينما يرى أصحاب نظرية حتليل األخطاء: أنه عن طريق حتليل األخطاء فقط نستطي
أن نتعرف على حقيقة املشكالت اليت تواجه الدارسني أثناء تعلمهم للغة، ومن نسبة ورود اخلطأ  
نستطيع أن نتعرف على مدى صعوبة املشكالت أو سهولتها، وبناء على هذا، فال حاجة لنا 

 .إىل التحليل التقابلي
إ البعدي.  ابلتحليل  أي كتابتهم  الطالب  أحاديث  يف  األخطاء  دراسة  أهنا  وتسمى  ذ 

  .تصف ما حدث وليس ما نتوقع حدوثه
ولقد شهد ميدان تعليم العربية كلغة اثنية دراسات كثرية حول األخطاء اللغوية الشائعة  
عند الدارسني وهم يتعلمون العربية. ولقد كان تركيز هذه الدراسات على األخطاء الشائعة وليس  

اء الشائعة هي اليت تعرب عن ظاهرة تستحق أن األخط  :على األخطاء الفردية لعدة اعتبارات منها
 الدراسة، وأهنا هي اليت تلقي الضوء بسهولة على أسباب األخطاء. 

على وجود سبب   ذلك  الدارسني دل  من  متجانسة  عند جمموعة  األخطاء  فإذا كانت 
مشرتك تعزى إليه األخطاء. فقد تعزى إىل اللغة القومية عند الدارسني أو إىل املستوى الدارسي  

أو إىل املهنة اليت ينتمون إليها. أو إىل املرحلة العمرية اليت يشرتكون   3الواحد الذي ينخرطون فيه. 
فيها. أو إىل الربانمج الدراسي الواحد الذي ينتظمون فيه. وهكذا. كما أن األخطاء الشائعة هي  

 .اجلهد الذ يبذل يف سبيل ذلك اليت تستحق أن تبىن املناهج على أسسها. وتستأهل 
 أهداف حتليل األخطاء  -2
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حتليل اخلطاء من حماولة املناقشة ملعلم الفصول، وهو يهدف إىل حتليل األخطاء اللغوية   
املعلمني من حيث  نتائج هذا التحليل ملساعدة  الثانية. ومن الواقع أن  اللغة  اليت عملها معلمو 

رتكيز على حتديد وتوضيح واملمارسة حسب احلاجة، وتوفري حتديد تسلسل املواد التعليمية، مع ال
 4وعناصر حتديد الكفاءة اللغوية الثانية جتربة للمتعلمني.  ٠العالجي والتمارين

بتحليل األخطاء اللغوية اليت قدمها الطالب يوضح فوائد معينة بسبب الفهم أبن اخلطاء 
الدراسية.  الفصول  يف  التدريس  واسرتتيجيات  التخطيط  مواد  وتعديل  جدا  قيمة  آراء  تقييم  هو 

 :وهذا التحليل يهدف إىل

  .أ( خطة التدريب والتعليم العالجي
ملواد  واملمارسة  والتفسري،  التأكيد،  يف  النسيب  املستوى  من  الرتتيب  حتديد  ب( 

 التدريس جمموعة متنوعة 
 ج( حتديد العناصر المتحان الكفاءة للطالب

د( تدريب الدارسني على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا مطابقا ملا اتفق  
 عليه أهل 

 5ه( الكشف عن اسرتتيجيات التعلم عند الطالب 
 و( املساعدة يف اعداد املواد التعليمية على أسس علمية سليمة

ع املناهج املناسبة للدارسني سواء من حيث حتديد األهداف ز( املساعدة يف وض
 .واختيار احملتوى وطرق التدريس وأساليب التقومي
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أسباب حدوث األخطاء ذكران قبل أن هناك عناصر غري لغوية تسبب بعض األخطاء  
التعليم وصالحية الكتاب املدرسي وأعمار   اليت يقع فيها الدارسون، ومن هذه العناصر أسلوب 

 دارسني، وأن هناك عوامل أخرى لغوية، ولكن ليس هلا عالقة ابلتقابل اللغويال

األخطاء اليت ليس مصدرها النقل من لغة أخرى كثرية ومتنوعة وميكن أن يقال عنها إهنا 
اللغة نفسها وهذا النوع من     developmental وأخطاء تطورية error intralingual أخطاء داخل 
الدارس عن الفصل بني لغتني بقدر ما يعكس مقدرته يف مرحلة معينة  األخطاء ال يعكس عجز  

أثناء تعلمه، ونشري إىل بعض اخلصائص العامة يف اكتساب اللغة، وجند جذور هذه األخطاء يف  
بناء افرتاضات   اللغة نفسها. هذه األخطاء تدل على حماولة الدارس  بنية  حول اللغة من   إطار 

  6هبا.  جتربته احملدودة

 املناهج يف حتليل األخطاء -3

أربع خطوات، على  التطبيقية  اللغوية  حبوثهم  األخطاء يف  حمللوا  اخلطوات   يعتمد  وهذه 
  7ميكن إمجاهلا منها:

التعرف على اخلطأ: تعد هذه املرحلة اخلطوة األوىل يف دراسة األخطاء حيث يقوم   (أ
أي يقوم بتحديد املكان   .املعلم ابلنظر إىل اإلنتاج اللغوي للطالب وحيدد مكان اخلطأ

 .ستخدام اللغويالذي خرج فيه الطالب القواعد اليت حتكم اإل
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لقد أوجد  .وصف اخلطأ وتصنيفه: تعد هذه املراحل اخلطوة الثانية اليت تقوم فيها  (ب 
حمللو  الباحثة بتوشيح أوجه اإلحنراف عن القاعدة املعينة األخطاء أربع فئات لوصف 

  .8اخلطأ وهي احلذف، واإلضافة، واإلبدال، وسوء الرتتيب

 .9اخلطأ على املشتملة اجلملة من بدال الصحيحة اجلملة اتيان اخلطاء تصويبج( 
 نيوتب.  األخطاء  دراسة  سلسلة   يف  األخرية  املرحلة  ميثل  اخلطأ  تفسري:  اخلطأ  تفسري(  د

  ارتكاب  إىل   ابلطالب  أدت   أو  جعلت  اليت  األسباب   األخرية  اخلطوة  هذه  يف  الباحثة
  اليت   واملصادر  اخلطأ  هذا   إىل  أدت   اليت  العوامل  بيان  هبا تقصد  املرحلة   وهذه.  األخطاء

  اللغة   بسبب  أم  األم   اللغة  بسبب  هي  هل.  ذلك   أمكن  ما  هباأسبا  نبني   أي  إليها  يعزى
 . وذكرها هنابيا ميكن  أخرى أسبااب  هناك أن أم الطالب؟ يكتسبها اليت الثانية

 اللغة   أخطاء حتليل مصادر -4

  أصل   اللغوي  اخلطأ   مصدر  سيتتبع .  املصدر  اللغة  خطأ  عن  اللغة  خطأ   عملية  ختتلف
  ذلك،   ومع.  اللغوية  األخطاء  مصدر  عن  تبحث  أو  تسبب  اليت  العوامل  هي  ما  اللغوي،  اخلطأ

  مصدر   على  وليس  اللغة  خطأ  يف  األحداث   تسلسل  يتغري   كيف  تؤكدس  اللغوي  اخلطأ  عملية  فإن
 .اخلطأ

  لتحديد   كوسيلة اللغة  نقل  استخدام  يتم  اللغة،   أخطاء  مصادر  موضوع  مناقشة  عند
. يدرسها  اليت   الثانية  واللغة  للمتعلم  األوىل  اللغة  هو  اللغوي  اخلطأ  مصدر.  اللغة  أخطاء  مصدر
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 اللغة  من  النقل  سيما  وال  اخلطأ،  حدوث   عملية  عن  لغةال  خطأ  عملية  يف  اللغة  نقل  سيتحدث 
 10.األوىل

  ابستخدام  يتعلم  الذي   الشخص  أخطاء  حتليل  على  تقوم  عملية  هي  اللغة  أخطاء  حتليل
. اهلدف  اللغة  أو  األم  اللغة  هي   املستهدفة  اللغة  تكون  أن  ميكن(.  اللغة  أي)  مستهدف  كائن

  مع   متكرر  بشكل  التدريب  مبعىن  التعلم.  يتعلمها  أن  جيب   ابلطبع  لغة،  يريد  الذي  الشخص
 . اللغة تعلم عند طبيعي حدث  هو خمتلفة أشياء يف التصحيحات 

  مفيًدا  األخطاء حتليل يعد. املستهدفة اللغة على  أساسي  بشكل األخطاء حتليل فرض يتم
 أن  البدء لعملية ميكن. املستهدف التدريس لربانمج املختلفة املستوايت  وأثناء بداية يف كأداة  اجدً 

  على  للتغلب  اللغة  مراقيب  أو  املدرسية  الكتب  وكتاب   اللغة  يف  واملتخصصني  املعلمني  أذهان  تفتح
 .الطالب  يواجهها اليت اللغة االت جم تعقيدات 

 اللغة  أخطاء أسباب -5

 اللغة  غري  لغة  يستخدمون  الذين  األشخاص  يف  اللغوية  لألخطاء  ذرياجل  السبب  يكمن
  يف   مبا  صحيح،  غري  بشكل  يتحدث   الشخص  جتعل  حمتملة  أسباب   ثالثة  هناك.  املستخدمة

 : ذلك 

تكون   (أ أن  اللغة ميكن  أخطاء  أن  هذا  يعين  أن  أوالً. ميكن  أتقنها  اليت  ابللغة  أتثر 
اللغة   أو  األم  اللغة  تداخل  عن  )انجتة  )B1األوىل  الثانية  اللغة  مع   )B2 اليت  )

يتعلمها املتعلم. مبعىن آخر، يكمن مصدر اخلطأ يف االختالف بني النظام اللغوي 
B1  والنظام اللغويB2. 
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  العامة   اخلصائص  تعكس  أخطاء.  املستخدمة  اللغة  ضد   اللغة  استخدام  فهم   عدم (ب 
 اللغة،  قواعد  تطبيق  يف  طاءاألخ  أحد  آخر،  مبعىن.  تعلمها  يتم  اليت  اللغة  لقواعد

 معرفة  وعدم  اللغة،  لقواعد  الناقص  والتطبيق   التعميم،  أخطاء:  املثال  سبيل  على
 . اللغة قواعد تطبيق شروط

  تدريبها   أو   تدريسها  يتم  اليت  ابللغة  يتعلق   هذا.  انقًصا  أو   دقة  أقل  لغة  تدريس   (ج
 واالختيار  املصدر  مبسألة  التعليمية  املواد  تتعلق.  التدريس  هبا  يتم  اليت  والطريقة
 العرض  أسلوب   اختيار  مبشكلة  التدريس  طريقة  تتعلق.  والرتكيز  والفرز  والرتتيب

 والوسائل  التدريس،  واستمرارية  وكثافة  العرض،  وترتيب  وخطوات   التقدميي،
 . التعليمية

  يف   الطالب  أخطاء  مصدر  هي  العوامل  من  العديد  فإن   ذلك،   كل  عن  النظر  بصرف
  واحملددة   العامة  األهداف  تطابق  وعدم  املواتية،  غري  التعلم  وظروف  املواقف  نهابي   من.  اللغة

 الصلة،  ذات   غري  املدرسية  للكتب   واملنهجية  العرض  وطريقة  املادة،  صعوبة  ومستوى  املصاغة،
.  بعد  صلة  ذات   ليست  نفسه  احملاضر  أو   املعلم  ولغة  املناسبة،  غري   اللغة  تعلم  يف  املعلم  وأساليب
 .تواصلًيا ليس والطالب املعلم بني للتفاعل التايل نموذجال أن صحيح

 اللغوي  التحليل إجراء  من والغرض فوائد -6

 أنواع  اكتشاف  يف  املدرسني  يساعد  أن  ميكن  ،  اللغة  أخطاء  حتليل  إجراء  خالل  من
  جيد  عندما.  األخطاء  وأسباب   اخلطأ،  ومصدر   اخلطأ،  وطبيعة  اخلطأ،  ومنطقة  املسماة،  األخطاء

  على   التأكيد  وميكنه  املستخدمة،  والتقنيات   التدريس  طرق  تغيري  للمدرس   ميكن  أخطاء،  لماملع
 برانمج  جتميع  وميكنه  عالجية،  تدريس  خطة  جتميع  وميكنه  توضيح،  إىل  حتتاج  اليت  اللغة  جوانب

  على   األخرى،  الدراسة  وجماالت   األخطاء  حتليل   بني  أنه   ابلتايل  الواضح  من   نفسه  اللغة  تعليم 



 العالجي،  والتدريس   التدريس،  وختطيط  والتعلم،  التدريس  وتفاعالت   الفصل،  إدارة  املثال  سبيل
 للمعلمني،  خصيًصا.  متبادلة  عالقة  هناك  املنزلية،  الواجبات   مهام  وحىت  اللغة،  الختبار  والتحضري

  11:أجل من األخطاء حتليل استخدام ميكن

 التقدمي  ترتيب حتديد (أ
 والتمري  الشرح يف التأكيدات  حتديد  (ب 
 العالجي  التدريس حتسني (ج
  .للغة الطالب  استخدام لتقييم الصحيحة العناصر اختيار (د

 اللغة  خطأ نظرية. 7
  من  الرغم  على  ومعقدة،  صعبة   عام  بشكل  العرب   لغري  نطقها  يف   العربية  اللغة   تزال  ال

. الوقت  نفس   يف  والسهولة  الصعوبة  ومها  خمتلفان،  وجهان  هلا  العامل  هذا  يف  لغة   كل  أن
  وعلم   األصوات،   علم  حيث  من  سواء  نفسه،  اللغة  لنظام  خصائص  على  يعتمد  وهذا

  نطق  يكون  لغة   هي  العربية  اللغة  مثلما  12.الدالالت   وعلم  اجلملة  بناء  وكذلك   التشكل،
 دونيسيني،اإلن  للطالب   ابلنسبة  ذلك،  ومع  منهجية،  ألهنا  دائًما،  متسًقا  فيها  الكلمات 

 . العربية اللغة تعلم يف متأصالً  يزال ال" الصعوبة" انطباع فإن
 على.  واإلندونيسية  العربية  بني  اللغوي  النظام   يف  االختالفات   بسبب  هذا  يكون  قد

  األقل،   على  جوانب  ستة  على  كنظام  العربية  اللغة  تعميق  جمال  يشتمل  النظري،  املستوى
  علم )  وشرف  ،(األصوات   علم)  الصويت  والتعبري  ،(األصوات   علم)  اللغة  أصوات :  وهي

 اللغة  علم  منظور  من.  واملعجم  ،(الداللة  علم )  والداللة  ،(الرتكيب)  والنحو  ،(التشكل

 
11 Aunurrohman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta 2011), hlm. 114 
12 Nurkholis,  Analisis Kesalahan Berbahasa Dalam Bahasa Arab, Vol. 1, 2018, 19 Juli 2022. https://e-
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  ختصًصا  تصبح مث وتدرج، منهجي إطار يف كنظام،  اجلوانب هذه كل  دراسة تتم احلديث،
 13. البعض بعضها  عن منفصالً  علمًيا

  هو   شيء  أبسط .  متاًما  خمتلفتان  لغتان  واإلندونيسية  العربية  أن  نفهم  أن  ميكننا  ابلطبع
  لغة   عائلة  من  العربية  اللغة  أتيت.  اللغتني  هاتني  بني  واألسرة  واألمة   العرق  يف  االختالف

  ذلك،   ومع.  األسرتونيزية  اللغة  عائلة  من  يةاإلندونيس   اللغة  أتيت  بينما  ،(األسامية)  مسيث
  هذا؟   حدث   كيف.  العربية  اللغة  من  مأخوذة  اإلندونيسية   املفردات   من  قليالً   عدًدا  ليس

  اجلوهري   العامل  فإن  والعرب،  اإلندونيسيني  بني  التفاعل  عامل   عن  النظر  بصرف
 جيعل  لذيا  األساسي  السبب  هو  األجنبية  املفردات   على  منفتحة  كلغة  لإلندونيسية
  من  العديد  هناك .  العربية  ذلك  يف   مبا  األخرى،  الضرورية  اللغة  عناصر  تقبل  اإلندونيسية

  املعجمية،   العناصر  إىل  ابإلضافة.  األخرى  اللغات   من  اإلندونيسي  االستيعاب   عناصر
 استيعاب   على  أثرت   قد  العربية   والنحوية  واملورفونية  الصوتية  العناصر  أن  يف  أيًضا  يشتبه
 . اإلندونيسية اللغة

 غري  املستخدمة  اللغة  أن  اللغة  مستخدمي  من  العديد  يدرك  ال  الوقت،  هذا  يف
  من  لألخطاء، حتليل إجراء خالل من. األخطاء من العديد  هناك  يزال ال أنه أو صحيحة

 . لغتهم يف األخطاء تقليل من مستوى أي يف اللغة متعلمي يتمكن أن املأمول
 اهلدف  اللغة  نظام  يتقن   أو  يفهم  ال  املتعلم  ألن  أي  الكفاءة،  عامل  هو  اخلطأ  سبب

 الرتكيز،  قلة:  مثل  األداء،  عوامل  بسبب  اإلمالئية  األخطاء  حتدث   بينما.  يستخدمه  الذي
 14. ذلك  شابه وما املنظم، غري والعمل واالندفاع، والنعاس، والتعب،

 
 h. 273 (cet.I 1996 ,بيروت ,مؤسسة الرسلة) ,بحوث اإلشتراق ,أحمد محمد قدور 13
14 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kompetensi Bahasa (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 21- 24. 



  من   عادةً   املتعلمون  يتمكن  ال  ،  األخطاء  ارتكاب   عند  ،  التشغيلية  الناحية  من
  حماولة  حىت تصحيحه، على قادر غري  أيًضا فهو اخلطأ، له أظهر  إذا. عليها التعرف

 . يدةجد أخطاء إىل تؤدي أن ميكن هتصحيح
 تعليم املفردات:   -ب

 تعريف املفردات -1

ومن مث يتكون تعليم املفردات على كلمتني، مها التعليم واملفردات. أما واملراد التعليم هو  
ابلعملية فيه تعليم املادة الدراسية الذى  .عملية نقل املعلومات من الكتب أو من املعلم إىل املتعلم

التعل و  التالميذ  املدرس  به  قومية، قام  بطريقة  التالميذ  أذهان  إىل  واملعرفة  العلم  املعلم  إيصال  يم 
وهي الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم واملتعلم والوقت واجلهد ىف سبيل احلصول على  

  15.العلم واملعرف

ومن املعروف ليست القضية ىف تعليم املفردات أن يتعلم التالميذ نطق حروفها فحسب,  
أو فهم معناها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة اإلشتقاق منها, أو جمرد وصفها ىف ترطيب لغوي 

إلضافة صحيح. إن معيار الكفاءة ىف تعليم املفردات هو أن يكون التالميذ قادرا على هذا كله اب 
املناسبة ىف  الكلمة  اخر اليقل عن هذا كله أمهية، أال وهو قدرته على أن يستخدم  إىل شيء 

 .املكان املناسب
  : وأما معيار الكفاءة يف تعليم املفردات فهي كما يلي

 يستطيع التالميذ نطق احلروف من املفردات (أ

 يفهم التالميذ معىن املفردات املستقلة أو يف السياق ( ب

 يعرف التالميذ طريقة االشتقاق من املفردات  (ج
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 جيرد التالميذ و صف املفردات يف تركيب لغوي صحيح (د

 .16يقدر التالميذ استخدام الكلمة املناسبة يف املكان املناسب (ه

تعليم املفردات ىف االبتدائية هي عملية التعليمية الىت يقصدها لدفع التالميذ لتنمية مهارة 
املناسبة  املفردات  تعليم  ومن  بسيط،  بشكل  املفردات  تعليم  ىف  السهولة  وإعطاء  العربية  اللغة 

 .للمبتدئني هي تعليم حفظ املفردات 

 :املفردات يري حتليل النطقجدول معا 

 حرف املفصل السلب  املفصل النشط 

اخللق  أقى  أ ه، ء،   
احللق  أوسط  ح ع،   
احللق  أدىن  خ غ،   
اللسان  اقصى األعلى  احلنك    ق 
اللسان  وسطى األعلى  احلنك  وسط  ي ش، ج،   

اللسان  حافة أول  ض األضراس 
 منتهى إىل اللسان حافة

اللسان  طرف  
الثنااي  ويقوف األعلى احلنك   ن 

اللسان  ظهر األعلى  احلنك   ر ل،   
اللسان  طرف الثنااي أصول  ت د، ط،   
اللسان  طرف الثنااي فويق  ص س، ز،   
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اللسان  طرف الثنااي  أطراق  ث ذ، ظ،   
  وأطراف السفلى الشفة ابطن 

العلي  الثناي  
 ف

الشفتني  بني  و م، ب،   
 

األصوات اجملهورة واألصوات املهموسة.  قال سيبويه إنه ميكن جتميع األصوات العربية أي  
نطق  عند  احلنجرة(  )يف  اهلواء  لتيارات  القوية  ابملقاومة  األمر  يتعلق  له،  ووفًقا  )اجلهر(  صفة 
املقاومة  بغياب  )اهلمس(  طبيعة  ترتبط  أخرى  من انحية  اهلواء.  يتم حظر  حبيث  معينة  أصوات 

 .17معينة حبيث خيرج اهلواء دون عوائق كبرية القوية لتيارات اهلواء )يف احلنجرة( عند تالوة أصوات 

سيبويه على أهنا األصوات اجملهورة: ء، ا، ع، غ،  فيما يلي احلروف العربية اليت صنفتها  
واألصوات املهموسة حسب قوله:  ق، ج، ي، ض، ل، ن، ر، ط، د، ز، ظ، ذ، ب، م، و.

  هـ، ح، خ، ك، ش، س، ت، ص، ث، ف

األصوات الشديدة بصرف النظر عن هاتني اخلاصيتني، صنف سيبويه أيًضا األصوات العربية يف  
فيما   الرخوة.  األصوات  أهنا  و  على  سيبويه  صنفتها  اليت  العربية  احلروف  األصوات يف  يلي 

هـ، ح، غ، خ، ش،   حسب قوله:  األصوات الرخوةء، ق، ك، ج، ط، ت، د، ب. و الشديدة:  
 ص، ض، ز، س، ظ، ث، ذ، ف 

 املفردات  تعليم أهداف -1
 يلي:  كما  هو العربية اللغة املفردات  تعليم من العام الغرض

 
17 Singgih Kuswardono, Sistem Bunyi dan Tulisan Arab, (dalam tulisannya Sibawayh, ‘Amru bin Utsman 

Qanbar. al Kita;b Jilid 1-5), (Banyu Mas, Jawa Tengah: Rizquna, 2020), hlm. 45 



  فهم وكذلك  النص قراءة خالل من وإما التالميذ، أو التلميذ على اجلديدة  ات املفرد معرفة    (أ
 املسموع

  النطق   ألن   صحيح،  بنطق  املفردات   نطق  على  قادرة  لتكون  التالميذ   أو  التلميذ  تدريب   (ب 
 أيضا وصحيح حبسن والقراءة الكالم كفاءة  إىل ويفهم جيعل هو الصحيح

 مجلة  سياق  يف  استخدامها  عند  أو  املعجمية،  أو   الت الدال  إما  املفردات،  معىن  فهم   (ج
 معينة. 

 وفقا  )اإلنشائي(  والكتابة  )الكالم(  الشفهي  ابلتعبري  مفردات   ووضع  تقدير  على  قادرة  د(
 الصحيح. لسياقها

 

 املفردات أنواع -2
 منها:  للمفردات  تقسيمات  عدة هناك

 : وهي اللغوية، املهارات  حسب تقسيمها     أ(

 18نوعني:  إىل تنقسم وهذه ،Vocabulary Understanding  للفهم ت مفردا (1
 وفهمها  عليها  التعرف  الفرد  يستطيع  الىت  الكلمات   جمموع  بذلك   ويقصد  اعاالستم (أ)

 املتحدثني.  أحد من يتلقاها عندما

 وفهمها  عليها  التعرف  الفرد  يستطيع  الىت  الكلمات   جمموع   بذلك   ويقصد  القراءة (ب )
 مطبوعة. صفحة على هبا  يتصل عندما

 نوعني:  إىل نقسمت أيضا  وهذه  ،Vocabulary Speaking للكالم مفردات  (2
 الية. حياته يف الفرد يستخدمها الىت الكلمات  جمموع هبا ويقصد  ،Informal عادية (أ)
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 وال  الفرد   هبا  حيتفظ  الىت  الكلمات   جمموع  هبا  ويقصد ،Formal موقيفية (ب )
 مناسبة. له تكن  عندما أو معني موقف يف إال يستخدمها

 نوعني:  إىل تنقسم أيضا ذهوه ،Vocabulary Writing للكتابة مفردات  (3

 الكتايب   االتصال  مواقف  يف  الفرد  يستخدمها  الىت  الكلمات   جمموع  هبا  ويقصد  عادية  (أ)
 19ايت. كتابة  مذكرات، أخذ مثل الشخصى

 االتصال  مواقف  يف  الفرد  يستخدمها  الىت  الكلمات   جمموع  هبا  ويقصد  موقفية (ب )
 تقرير. كتابة  أو استقالة أو للعمل طلب تقدمي مثل الرمسى الكتايب

 نوعني: إىل كذلك   وتنقسم ،Vocabulary Potential كامنة   مفردات  (4
  الذى   السياق  من  تفسريها  ميكن  الىت  الكلمات   جمموع   هبا  ويقصد ،Context سياقية (أ)

 فيه.  ت ورد

  إىل   استنادا  تفسريها  ميكن  الىت  الكلمات   جمموع  هبا  يقصد  و  ،Analysis حتليلية (ب )
  ضوء   يف  أو  نقص،  ما  أو  حروف  من  عليها  زيد  ما  نرى  كأن  الصرفية  خصائصها

 أخرى.  بلغات  اإلملام

 املفردات  إختيار أسس -3
  املفردات  اختيار  اس أس  فما  وتنتقي.  منها  ختتار  أن  وعليك   نفسها،  تعطيك   كبري  كم  اللغة

  يلي   فيما  نذكر  األساس   من  جمموعة  هناك  أخرى؟  بلغات   للناطقني  العربية  لتعليم  برانمج  يف
 انتشارا:  أكثرها
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 يف  معها  متفقة  مادامت  غريها،  على  الستخدام  شائعة  الكلمة  تفضيل : Frequency التواتر (أ
  معدل   وبينت  املستعملة  مات للكل  حصرا  أجرت   اليت  املفردات   قوائم  فيها  وتستشار  املعىن.
 20منها.  كل  تكرار

 تلك   على  عريب  بلد  من   أكثر   يف   تستخدم  اليت  الكلمة  تفضل  : Range  املدى  أو   التوزع (ب 
  هذا   ولكن  مرتفع،  شيوع  أو  عال  تكرار  ذا  الكلمة  تكون  قد  واحد.  بلد  يف  توجد  اليت

 البالد   معظم   تلتقي  اليت  الكلمة  ختتار  أن  يفض ِّل  لذا واحد.  بلد  يف  ينحصر  املرتفيع  التكرار
  للطفل   غويالل  الرصيد  "معجم  هذا،  يف  تفيد  اليت  املصادر  ومن  استخدامها.  على  العربية

 للكاتب  كان  والذي  بتونس.  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية   املنظمة  أعدته   والذي  العريب".
  يف   العرب   األطفال  ألسنة  على  وردت   اليت  الكلمات  ويضم  إعداده.  يف  االشرتاك  شرف
 مداها. أو توزعها وحسب تواترها أو شيوعها حسب موز عة العربية الدول خمتلف

  يطلبها.   حني  جيدها  الفرد   متناول  يف   تكون  اليت   الكلمة  تفضل : ailabilityAv  املتاحية (ج
 يف  يستخدموهنا  اليت  الكلمات   عن  الناس   بسؤال  هذا  ويقاس   حمددا.  معىن  له  تؤدي  واليت

 معينة.  جماالت 

  املهجورة   الكلمة  على  األفراد  عند   مألوفة  تكون  اليت  الكلمة  تفضل  : Familiarity األلفة (د
 يف  متفقني  كاان  وإن  "ذُكاء"  كلمة  على  شك   بال  تفضل  "مشس"  فكلمة  ستخدام.اال  اندرة

 املعىن.

 تلك  على  واحد  وقت  يف  جماالت   عدة  تغطي  اليت  الكلمة  تفضل : Coverage  الشمول (ه
  وإن   .  "منزل"  كلمة  من  رأينا  يف  أفضل  "بيت"  فكلمة   حمدودة.  جماالت   إال  ختدم  ال  اليت

  إن  خاصة.  املبتدئة  املستوايت   يف  الدارس   هتم  ال   فروق   أهنا  إال   دقيقة.   فروق   بينهما  كانت
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  بيت   بيتنا،  :  االستخدامات   هذه  يف  ولننظر  اجملاالت.  من  أكرب  عددا  تغطي  "بيت"  كلمة
 القصيد.  بيت العنكبوت، بيت )البوصلة(، اإلبرة بيت هللا،

  اليت   العامة  الكلمة  كتل  على  الدارس   عند  معينة  حاجة   تشيع  اليت  الكلمة  تفضل  : األمهية (و
 قليال.  حيتاجها أو حيتاجها ال قد

 كلمة  الدارس   تعليم  يفض ِّل   املنطق  وهبذا  غريها.  على  العربية  الكلمة  تفضل   :  العروبة (ز
 أو  احلاسوب   أو  اآليل  واحلاسب  الراديو.  من  بدال   "املذايع"  و   التليفون.  من بدال  "اهلاتف"

 التلفاز  مثل:  املعربة  الكلمة  تفض ِّل  عربية  كلمة  وجد ت   مل  فإذا  الكومبيوتر.  من  بدال  الراتب 
 تكتب  أن   على   العربية،  يف   هلا  مقابل  ال  اليت  األجنبية  الكلمة   أتيت   وأخريا   التليفيزيون،  على

 "فيديو".  مثل العريب ابحلرف ابلطبع

وأنواع  األهداف  حول  نظرايت  على  واحتوائه  املفردات  تعلم  حول  املتعمق  الشرح  بعد 
و  بشكل  املفردات  القارئ  الباحث  يدعو  لذلك  املفردات.  اختيار  وأسس  املفردات  يف  املعايري 

أعمق إىل تعديل الدراسة املأخوذة من هذا البحث وهي الدراسة الصوتية اليت ترتبط ارتباطًا وثيًقا 
 بتحليل نطق املفردات وهي دراسة هذه الدراسة.

 علم األصوات  -ج

فرع  األصوات هو ختصص  عام، علم  يتحدث عن  بشكل  اللغوايت  أو  اللغوايت  ي يف 
والتنظيم   والسلوك  الوظيفة  الصايف  يناقش علم األصوات  أكثر حتديًدا،  اللغة". بشكل  "أصوات 

  21كعناصر لغوية.

 
36 Lass, Roger. Fonologi: Sebuah Pengantar untuk Konsep- konsep Dasar. Terjemahan oleh Drs. Warsono, 

MA dkk. (Semarang: 1991 IKIP Semarang press), hlm 1 



الناحية   من  اللغة.  أصوات  تسلسل  مع  يتعامل  اللغة  علم  يف  جمال  هو  األصوات  علم 
، وهو الصوت. ويف الوقت   logi ، وهو الصوت، وfonاللغوية، يتشكل علم األصوات من كلمة  

األ علم  دراسة  موضوع  هي  اليت  الصوتية  للوحدات  اهلرمي  للتسلسل  وفًقا  يتم  نفسه،  صوات، 
 تقسيمها إىل لفظي وفونيمي. 

يدرس   األصوات  علم  من  فرع  أهنا  على  العادية  الصوتيات  وصف  يتم  عام،  بشكل 
 أصوات اللغة بغض النظر عما إذا كانت هذه األصوات هلا وظيفة مميزة أم ال. 

  Kridalaksana يكشف أن علم األصوات هو علم يبحث يف إنتاج ونقل واستقبال   وفقا
اللغة، علم اللغوايت متعدد التخصصات مع الفيزايء وعلم التشريح وعلم النفس أو جزء أصوات  

 من علم اللغة الذي يدرس املهين. 

الصوت هو فرع  هو  (fonimik)بينما   للمعىن.  الصوتية للغة كعامل متييز  الوظيفة  دراسة 
وظيفة إىل  االنتباه  خالل  من  األصوات  تدرس  اليت  الصوتية  الدراسة  فروع  األصوات    من  هذه 

  22كمميزات للمعىن.

علم األصوات خمتلف ألن علم األصوات يدرس األصوات دون قصر اهتمامه على لغة  
بينما يهتم علم األصوات أبصوات لغة معينة، ويدرس وظ يفة األصوات لتمييز أو حتديد  معينة، 

  23كلمات معينة.

ميكن االستنتاج أن دراسة علم األصوات يف اللغة العربية هي دراسة األصوات العربية، ال 
يتم نطق الصوت العريب بطالقة مع قواعد مالك اللغة وكيف ميكن للمستمعني أن  سيما كيف 

 ما نطق الصوت العريب له. يفهموا عند 

 علم األصوات العربية  -1
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)القطعية   املقطعية  األصوات  مستوى  على  األصوات  علم  يف  قواعد  هلا  العربية  اللغة 
 الفونيمات(، وهي احلروف الساكنة. نظام التعبري الصويت للحروف الساكنة فيه كما يلي:

 م  الصوت الذي جاء من شفتني )شفتانية أصوات( وهي ب، و، (أ

 الصوت بني الشفتني والسن شفهية وهي ف  (ب 

 أصوات أسنانية  بني أسنانية بني أصوات أي: ث، ذ   (ج

 الصوت خلف االسنان يف هناية احلنك ر، و، ز، س، ص، أصوات ذلقية لثوية (د

أسنان لثوية ذلقية أصوات هذه األصوات  ن،   -اللسان  -ه(  الصوت يف هناية احلنك 
 24.ي أسنانية ت، د، ط، ض، ل،

 غارية طرفية  -و( األصوات يف مقدمة السقف )ش، و، ج، وابلتحديد( أصوات 

/ و / ي / أي( سطية أصوات  centro-palatalsز( األصوات يف منتصف السقف )
 . غارية

(  ieالصوت خلف اللسان مع احلنك )ظهر / و / و / ك /، / غ /، / خ /  (ح
 أصوات قصية  -طبقية

 هلوية أصوات وهي ق   -الصوت خلف اللسان مع اهتزاز اللسان قصية (ط

 ي( أصوات املريء وهي ع / / ح  

 25. ، هاصوات يف فجوات الصوت أو جذرية حلقية وخي ء (ك

 أخطاء علم األصوات العربية  -2

اخلطأ الصويت هو شكل من أشكال اخلطأ اللغوي من حيث علم األصوات أو علم  
 الصوت الذي ال يتوافق مع القواعد الصوتية املوجودة يف اللغة. 

 
24 Naifah Hasan,  علم األصوات العربية؛ تطوراتها ونظريتها واإلستفادة منها لتعليم اللغة العربية 
Al-Ta’rib, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban Vol. 6, No. 2, 2018, 19 Juli 2022. 
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 هذا هو: الفونية لقطعية تتكون األخطاء الصوتية لفظيا من أخطاء

  (konsonan)   الصامتة صواتألا (أ
  الكالم   أدوات   تعيقه  احللق  جتويف  من  ينطق  صوت   هو  ساكن  صوت 

  املعلم   يعرف  أن   جيب.  هلا  صوت   ال   اليت  أو  هلا  صوت   ال  اليت  سواء  األخرى،
 مجيع  وهي  التعلم،  يف  للطالب   تدريسها  سيتم  اليت  الساكنة  العربية  احلروف
 . اهلجائية احلروف

  و   ن  م   ل   ك  ق   ف  غ   ع   ظ  ط  ض  ص   ش   س   ز   ر  ذ   د  خ  ح  ج  ث   ت   ب   أ
 ي ه

 (vokal) اللينة األصوات  (ب
 العربية  اللغة  يف.  ابحلروقات   العربية  العلة  صوت   إىل  اإلشارة  يتم  بينما

 طويلة  وحركة.  اُ   تقرأ  والضمة  اِّ،  والكسرة  اَ،   الفتحة  حركات :  وهي  أجزاء،  ثالثة
 26:وهي العربية ابللغة القصرية احلركات  المةع النطق يف وقصرية

  ري غ  أو  جنونية  ابلعربية  املعروفة  الطويلة  احلركات   فإن  ذلك   إىل  إضافة
 : وهي ذلك 

 . الفتحة طويل( قال) مثال يف الف (1
 طويلة  كسرة(  القاضي) مثال يف ايء  (2
 طويلة ضمة( يدعو) املثال يف واو (3

  متحرك  حرف صوت  مها وظيفتني، العربية اللغة يف' ya و wawu للحرفني
  الفتحة،   حركات   بعد  املوضع  كان  إذا  األثناء،  هذه  يف.  ساكن  وكصوت   طويل
  املتحركني   احلرفني  نطق  يتم  أنه  اللغويني  بعض  يعتقد  وبيت،  حوض  لمثا  يف  كما

 .واحد آن يف

 
26 Ibid, Abdul Chaer. Linguistik Umum,  http://repository.uinsu.ac.id/2034/1/6.%20Buku  
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  ،   متحركة  أحرف  ثالثة  من  تتكون  العربية  ابللغة  العلة  حروف  أن  أوضح
 العدد  عكس  على.  والطويلة  القصرية  الصوتية  التناقضات   مع  .اُ   اِّ،  اَ،  وهي

  ساكًنا   صواتً   28  لىع  العربية  اللغة  حتتوي  العلة،  حروف  من  نسبًيا  الصغري
 .الطول قصرية متناقضة أبصوات  أيًضا مصحوابً 

 : كالتايل  القطعية  الفونيمات  فوق اخلطأ كان  حيث

 .ونعومة الصوت   جهارة مبشكلة اإلجهاد يتعلق( النرب) الضغط (1
 . الكلمات  تدفق يف الصوت  إيقاف  إىل املؤقت التوقف يشري( الوقفة) وقفة (2
 .واخنفاضه الصوت  ارتفاع  إىل النغمة تشري( الصوت  طبقة) نغمة، (3

 

 اللغة  أخطاء حتليل طريقة -3

  اللغوية   األخطاء  حتليل طريقة  جتمع. شخص  ألي  اللغة  أخطاء  حتدث   أن  ميكن
  األخطاء   حتليل  يتم  مث.  اللغة  لقواعد  مناسبة  غري  تعترب  اليت  اخلطاابت   أو  اجلملة  أشكال
 27:التالية اخلطوات  خالل من مجعها مت اليت اللغوية

 املثال  سبيل  على  اللغوية،  املستوايت   أساس   على  اللغوية  األخطاء  تصنيف (أ
 . الداللية أو األدبية أو الرتكيبية أو الصرفية أو الصوتية األخطاء

 . تكرارها أساس  على اللغة أخطاء فرز  (ب 
 .اللغوي اخلطأ سبب وتقدير اخلطأ مكان وصف (ج

 .لألخطاء املعرضة اللغوية العناصر أو املناطق توقع  أو تقدير (د
 . تصحيحها أو األخطاء تصحيح (ه

 
42 Ghufron, H. Syamsul. Kesalahan Berbahasa: Teori dan Aplikasi. (Yogyakarta: 2015,  Penerbit Ombak), 
hlm. 7 



  اللغة   أخطاء  حتليل  حيتوي  عمل،  كإجراء .  عمل  إجراء  هو  اللغة  أخطاء  حتليل
  أخطاء   حتليل  أبساليب  هذه  احملددة  العمل  خطوات   تسمى.  معينة  عمل   خطوات   على
 .اللغة

 خبطوات   يتعلق  فيما  اخلرباء  آراء  عن  التعبري  مت  اللغوية،  األخطاء  حتليل  طريقة  يف
 أو   اللغة  أخطاء  لتحليل  خطوات   مخس  هناك  أن  على   ينص.  اللغة  أخطاء  لتحليل  العمل
 : ذلك  يف مبا اللغوية، األخطاء حتليل طرق

 األخطاء  من عينة امجع (أ
 األخطاء حتديد  (ب 
 األخطاء  اشرح (ج
 األخطاء تصنيف (د
 األخطاء  تقييم (ه

  لتحديد   اخلطوات   يف  متاًما   خمتلف  فاألمر  تشابه،  أوجه  هناك  تزال  ال  الرأيني  من
  اللغة   أخطاء  حتليل  طريقة  أن  مالحظة  ميكن  احلالة،  هذه  يف.  اخلطأ  أو  الصعوبة  جماالت 

 .متخلفة أو اثبتة
 


