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 ملخص البحث 
العريب   .2022حممد رزقي رمضاين،   النص  قراءة  الشائعة يف  الصوتية  األخطاء  حتليل 

فوجل فيسو فانديح    لطالب الصف السابع مبدرسة دار العلم املتوسطة اإلسالمية
. البحث العلمى، قسم تعليم اللغة العربية، ساكهانية كاليمانتان الوسطيابتو 

ملاجستري. املشرف الدكتور حامدي إهلامي، اكلية الرتبية و التعليم. املشرف األول:  
 الثاين: احلاج حممد كامل رما أنصار، املاجستري. 

 قراءة النص العريب واألخطاء الصوتية العربية. مفتاح الكلمة: 
حتليل األخطاء الصوتية يف النصوص العربية. يركز هذا البحث على    البحث يبحث عن  هذ

مهارات القراءة. هتدف هذه الدراسة إىل حتديد أشكال األخطاء يف قراءة النصوص العربية  
الصف   اإلسالميةلطالب  املتوسطة  العلم  دار  مبدرسة  ابتو    السابع  فانديح  فيسو  فوجل 

الوسطي املستوى  ساكهانية كاليمانتان  القراءة،    على  ألخطاء  املسببة  والعوامل  الصويت، 
واجلهود املبذولة لتقليل األخطاء يف قراءة النصوص العربية. هذا البحث هو حبث نوعي. 

والتوثيق. مت حتليل البياانت عن   ةأثناء مجع البياانت ابستخدام أسلوب املالحظة واملقابل 
أشكال األخطاء يف قراءة النصوص    طريق التحليل الوصفي. تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن 

ساكهانية  فوجل فيسو فانديح ابتو    دار العلم املتوسطة اإلسالمية  العربية اليت حتدث يف مدرسة 
، وهي التغيريات الصوتية، واالختزال الصويت،  تنقسم إىل ثالثة أقسام  كاليمانتان الوسطي

لعربية هي املواد التعليمية  واجلمع الصويت. العوامل اليت تسبب أخطاء يف قراءة النصوص ا
األقل جاذبية، حيث جيد الطالب صعوبة يف الرتكيز، واالفرتاض أن اللغة العربية هي درس 
صعب التعلم، وعدم كفاية املرافق والبنية التحتية، ونقص الدعم األبوي لدروس اللغة العربية 

 .، واللغة األم والبيئة العوامل، وقلة اهتمام الطالب ابلتعلم
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ABSTRAK 

M Rizqi Rahmadhani, 2022. Analisis Kesalahan Fonologi Membaca Teks Bahasa 

Arab Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Darul Ilmi Karya 

Bersama Kalimantan Tengah. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Pembimbing 1: Dr. Hamidi 

Ilhami, M.Ag, Pembimbing 2: H.M. Kamil Ramma Oensyar, M.Pd. 

Kata kunci: membaca teks Bahasa arab, dan kesalahan fonologi Bahasa arab. 

Penelitian ini membahas tentang analisis kesalahan fonologi dalam teks 

Bahasa arab. Penelitian ini fokus dalam hal keterampilan membaca. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan membaca teks bahasa Arab 

siswa kelas VII Darul Ilmi dalam tataran fonologi, faktor-faktor penyebab 

kesalahan membaca dan upaya untuk meminimalisasi kesalahan membaca teks 

bahasa Arab. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan 

pengumpulan datanya dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa bentuk kesalahan membaca teks berbahasa Arab yang 

terjadi di sekolah Darul Ilmi Karya Berama Kalimantan Tengah dikelompokan 

menjadi tiga, yaitu perubahan fonem, pengurangan fonem dan penambahan fonem. 

Faktor penyebab kesalahan membaca teks bahasa Arab adalah bahan pembelajaran 

yang kurang menarik, siswa sulit berkonsentrasi, anggapan bahwa bahasa Arab 

adalah pelajaran yang sulit dipelajari, sarana dan prasarana yang kurang memadai, 

kurangnya dukungan orang tua pada pelajaran bahasa Arab, faktor bahasa ibu dan 

lingkungan, dan kurangnya minat belajar siswa.  
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 الشكر و التقدير 
 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحِٰن الرهِحْيم 

احلمد هلل رب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والصالة والسالم على أشرف األنبياء  
 واملرسلني سّيدان حمّمد وعلى اله وصحبه أمجعني، أما بعد.

فإن هللا الذي أعطي الباحث نعمة عظيمة حىت يستطيع أن يتم الباحث البحث 
األخطاء حتليل    بية حتت املوضوع "العلمي شرطا لنيل درجة السرجاان يف تعليم اللغة العر 

مبدرسة دار العلم املتوسطة  الصوتية يف مهارات قراءة النص العريب لطالب الصف السابع  
 ". ساكهانية كاليمانتان الوسطي فوجل فيسو فانديح ابتو اإلسالمية

 ويف هذه املناسبة يقدم الباحث شكرا جزيال إىل:
احلاج   .1 الدكتور  فضيلة  أنتاساري  املكرم  جامعة  الرتبية  املاجستري، كعميد كلية  محدان، 

 اإلسالمية احلكومية. 
جامعة  .2 الرتبية  العربية كلية  اللغة  تعليم  قسم  املاجستري، كرئيس  هللا،  حسب  املكرم 

 أنتاساري اإلسالمية احلكومية. 
الرتبية  .3 العربية كلية  اللغة  تعليم  قسم  املاجستري، كسكرتري  حاكم،  عارف رمحن    املكرم 

 جامعة أنتاساري اإلسالمية احلكومية.
احلاج حممد كامل رما كاملشرف األول و املكرم   ،الدكتور حامدي إهلامي، املاجسترياملكرم   .4

 ، كاملشرف الثاين، على إرشادمها للباحث يف كتابة هذا البحث العلمي. أنصار، املاجستري
الرتبية والتعليم الذين قد أعطوا مجيع احملاضرين واحملاضرات قسم تعليم اللغة العربية بكلية   .5

 املعلومات النافعة للبحث.
فوجل فيسو فانديح    مدرسة دار العلم املتوسطة اإلسالمية  رئيس و مدرس اللغة العربية يف .6

 .ساكهانية كاليمانتان الوسطي  ابتو
فوجل فيسو فانديح    مبدرسة دار العلم املتوسطة اإلسالميةالصف السابع    ب مجيع الطال .7

 .ساكهانية كاليمانتان الوسطي  ابتو



 
 

 ي  

 
 

 
 

 
 



 
 

 ك  

 حمتوايت البحث 
 املوضوع                                                                        الصفحة 

 أ ........................................................... صفحة الغالف

 ب  ........................................................... صفحة العنوان

 ج ............................................................. إقرار الطالب 

 د ........................................................... انتال التأليفات 

 ه .................................................................. املوافقة

 و ............................................ االعتماد من طرف جلنة املناقشة

 ز .......................................................... ملخص البحث 

 ح .......................................... ابللغة اإلندونيسيةملخص البحث 

 ط ........................................................... الشكر والتقدير 

 ك .......................................................... حمتوايت البحث

 ن ............................................................ لاقائمة اجلدو 

 الباب األول 

 املقدمة 

 1 ..................................................... خلفية البحث .أ

 4 ..................................................... أسئلة البحث .ب 

 5 ................................................. التحديد اإلجرائي .ج



 
 

 ل  

 5 ................................................... أهداف البحث  .د

 6 ...................................................... أمهية البحث .ه

 7 ................................................. الدراسات السابقة . و

 9...............................  املسلمات األساسية وفرضيات البحث . ز

 10 ..................................................... هيكل البحث  .ح

 الباب الثاين 

 اإلطار النظري  

 11 ................................................. قراءة النص العرب .أ

 16 ........................................... طاء قراءة النص العرب خأ .ب 

 الباب الثالث 

 البحث يةمنهج 

 24 .............................................. نوع و مدخل البحث .أ

 25 .................................................... تصميم البحث .ب 

 25 ................................................... موضوع البحث .ج

 26 ...................................................... ذايت البحث  .د

 26 ...................................................... موقع البحث  .ه

 26 ............................................... البياانت و مصادرها . و

 27 .............................................. أساليب مجع البياانت  . ز



 
 

 م  

 30 ............................................. أسلوب حتليل البياانت  .ح

 الباب الرابع 

 تقدمي البياانت و مناقشتها

 32 ............................................. حملة عن ميدان البحث .أ

 35 .................................................... تقدمي البياانت  .ب 

 44 ........................................... حتليل البياانت و تفسريها .ج

 الباب اخلامس

 اخلامتة

 58 ................................................... خالصة البحث .أ

 59 .................................................. مقرتحات البحث  .ب 

 61 ........................................................... املراجع

 

 

 
 
 
 



 
 

 ن  

 قائمة اجلدوال
 الصفحة  املوضوع  الرقم 
 10 مثال على اخلطاء الصوتية 1،1
 21 مكان خمارج احلروف 1،2
 34 بياانت الطالب 1،4
 34 بياانت قبول الطالب اجلدد 2،4
 34 لعامبياانت قبول الطالب ا 3،4
 35 دين الطالب  4،4
 45 خطاء الصوتية ىف امليدان  5،4

 
 
 
 
 
 
 
 

 




